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 إلى المتواضع العمل ىذا أىدي
 .وتعليمي وتربيتي رعايتي على سيرا ذانالل   ، الكريمين الوالدين 

 فـأسأل اهلل القدير أن يطيل عمرىما ويعينني لرد ولو جزء من صنيعيما .
 الى روح أختي الطاىرة رحميا اهلل .

صفية وزوجيا محمد ، نعيمة ، إليام، بالل، يوسف ( إلى إخوتي وأخواتي ) 
 وخاصة الكتكوتة )نورة(.

 .المحترمة عائلتيا وكل خطيبتي إلى
 إلى كل األصدقـاء واألحبة "حسان، فيصل، محمد، طيب، عبد القـادر "    

 وإلى كل من ال يسعني المقـام لذكرىم جمبعا .
 .حتراماوإ   تقديرا والد كاترة األساتذة كل إلى
 -تسمسيلت –بالمركز الجامعي  التربية البدنية   أساتذة كل إلى

 .بزمالة األمير عبد القـادروأساتذة التربية البدنية  
 

 لكم جميعا أقول :
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 شرؼ األنبياء كاؼبرسلٌن نبيناأ بلـ علىالعاؼبٌن كالصبلة كالس   اغبمد هلل رب  
 د كعلى ألو كصحبو أصبعٌن أما بعد                        ؿبم  

 ،ىذا العمل اؼبتواضع إسباـعلى  كأعانينكفقين  أفشكر اهلل كافر الشكر أفا٘ب 
إشرافو على ىذه ٍب أتوجو بالشكر الكبًن إٔب الدكتور " تواٌب بن قبلكز " على 

 اؼبذكرة، كمساعدتو اؼبستمرة إلقباز ىذا البحث .
 كما أتوجو بالشكر اعبزيل إٔب الد كتور كالصديق " ؿبمد بن نعجة "

 على توجيهاتو كتشجيعاتو اؼبستمرة .
كما أساؿ اهلل العظيم أف  يتغم د ركح الفقيدين األستاذ الدكتور شعبلؿ عبد اجمليد 

 "ك "قصي ؿبمود القيسي"
 برضبتو الواسعة كيسكنهما فسيح جنانو .

كما أكجو شكرم كتقديرم إٔب كل األصدقاء كالزمبلء كأب كل من ساعد٘ب من 
 قريب أك من بعيد كأب اللذين كاف ؽبم الفضل ُب إقباز ىذه اؼبذكرة .
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 مقدمة 

أصبحت العملية التعليمية دبا يواجهها من ربديات العصر كمشكبلتو ؿبور األحباث ُب ؾباؿ التعليم،    
فالبحث العلمي ىو اداة اجملتمع غبل مشكبلتو، كقد إختلفت إسرتاتيجيات االنظمة التعليمية ُب مواجهة 

م من ىذه االنظمة التعليمية اف تلك اؼبشكبلت طبقا لواقع التعليمي ُب دكؿ العآب اؼبختلفة، كال يبكن أل
تتغلب على مشكبلهتا دكف العمل على ذبديد ذاهتا كإهباد نظاـ عصرم للتعليم جديد ُب اىدافو كؿبتواه 
كأساليبو ككسائلو، دبا يبكن من إخضاع كافة العوامل البيئية اؼبؤثرة ُب العملية التعليمية كـبتلف القدرات 

 عينة على التعليم لصاّب العملية التعليمية ح ى يؤٌب التعليم شباره اؼبنشودة .الذاتية للمتعلم ككافة الوسائل اؼب

كؼبا كانت اؼبؤسسات التعليمية ىي إحدل اعبهات اؼبعنية اؽبامة اليت تعتمد عليها الدكلة إلعداد     
ؼبختلف  اؼبتعلمٌن كتنمية اعبوانب اؼبهمة ُب شخصيتهم، ُب مراحل التعليم اؼبختلفة كبالتإب تأىيلهم

 جوانب اغبياة كمشكبلهتا  .

فهذه اؼبؤسسات التعليمية هتدؼ إٔب إعداد اؼبتعليمٌن إٔب فبارسة ادكار معينة ُب اجملتمع، كالثانوية إحدل    
ىذه اؼبؤسسات التعليمية هتدؼ اساسا إٔب إعداد جيل اؼبستقبل من خبلؿ أساليب اإلعداد اليت تنتهجة 

اف اؼبتعلم ىو العنصر الفعاؿ ُب كاؼبؤثر ُب ىيكل النظاـ التعليمي، كُب ربقيق  اؼبنظومة الرتبوية، من منطلق
  (19-17، الصفحات 2001)الدين، أىداؼ الرتبية الرياضية على كبو أفضل كبكفاءة عالية من خبللو 

تؤىلو لو  اليـو إٔب إتاحة الفرصة أماـ اؼبتعلم لينمو إٔب أقصى حد تسعى الرتبية اغبديثةكفبا الشك فيو ف    
إٔب أف العملية الرتبوية ( 83،ص1994)عفاؼ، عبد الكرٙبعفاؼ قدراتو كاستعداداتو فقد أشارت 

تستهدؼ شخصية اؼبتعلم من صبيع النواحي البدنية كالعقلية كاػبلقية، كإف الرتبية تسهم فينمو  كالتعليمية
البدنية كالرياضية باعتبارىا  نذكر منها الرتبية طرؽوا متزنا شامبل، كيتحقق ىذا ُب نظرنا بعدة الشخصية مب

التطور كالتنمية الشاملة اؼبتزنة كاؼبتكاملة لطاقات  أحد النظم الرتبوية اليت هتدؼ إٔب ربقيق أقصى قدر من
كحاجاتو كميولو، كذلك من خبلؿ فبارسة  كنفسيا تبعا لقدراتو كاستعداداتو اؼبتعلم حركيا كمعرفيا كاجتماعيا

كعليو بات تفهم  (،02،ص2004)سفياف حلمي،لؤلنشطة البدنية كالرياضية اؼبختلفة موجهة كمنظمة
على ؾبموعة أساليب التدريس " طيف   muska mosstonأطلق العآب موسكا موسنت )ؾبموعة أساليب التدريس

كلكي يتمكن  إحدل العوامل اؼبؤثرة ُب التدريس،  (،ا العلمبفضل ىذ 1966أساليب التدريس "كقد ظهرت سنة 
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طرؽ كاساليب ـبتلفة كمتعددة دبا يتطلب من   اؼبعلم من دفع طبلبو إٔب التعلم فبل بد لو من إستخداـ
اؼبعلم اف يكوف ملما إؼباما تاما بكيفية حدكث التعلم من جانب الطبلب، ككيفية تؤثر الطرؽ كاألساليب 

اؼبستخدمة ُب سرعة ربقيق اؽبدؼ من عملية التعلم، كىو إتقاف كتثبيت االداء ككذا توفًن الوسائل كالطرؽ 
، فأساليب التدريس تعد من (91، صفحة 1998)قنديل، ؽ الفردية بٌن التبلميذ اؼبختلفة ؼبراعاة الفرك 

اىم جوانب العملية التعليمية كانو ال يوجد أسلوب كاحد من أساليب التدريس أك طريقة مثالية يبكنها 
لدرس بأكثر من طريقة، كاف أم أسلوب اإلسهاـ ُب التنمية الكاملة للتبلميذ، لكن يبكن ربقيق اىداؼ ا

من أساليب التدريس إذا أستخدـ لفرتة من الزمن يبكن اف ينجز قدرا من االىداؼ، فإذا تغًنت االىداؼ 
كجب اف يتغًن معها أسلوب التدريس، كمعلم الرتبية الرياضية ىو الذم وبدد ام طريقة تستخدـ ُب تعليم  

ائج اكثر من غًنىا ، فلكل أسلوب دكر معٌن ُب تنمية التبلميذ كل جزء من اجزاء الدرس كأيها وبقق نت
من الناحية البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية كاإلنفعالية كاإلجتماعية ح ى يكوف مهيأ ػبوض معركة اغبياة كما تتطلبو 

 من تكيف كتوافق مع نفسو) التوازف ،اإلنسجاـ ..( كمع بيئتو اإلجتماعية ) العبلقات، التواصل ..( .
 ( .117،صفحة 1996، )الدين

 النفس علم مواضيع من ىاـ حيزا كبًنا من إىتماـ العلماء فهو موضوع النفسي موضوع التوافقأخذ     
 يبكن النفسي التوافق ك تعديلو، ك بو التنبؤ ك ، تفسًنه ؿباكلة ك اغبي الكائن سلوؾ بدراسة يهتم الذم

 الذاٌب اعبانب إٔب أساسا الشخصي اعبانب يشًن ك اجتماعي جانب ك شخصي جانب جانبٌن ُب دراستو
 التوازف من حالة توافر ك الفرد غباجات الكاُب اإلشباع اعبيد للتوافق الرئيسي اؼبعيار يتضمن ك التوافق من

 أك شكلية دبعايًن اػبارج من يقيم كما الفرد توافق العاـ دبعناه االجتماعي اعبانب يشًن ك ، لو الداخلي
 . (154،صفحة 2003، )أشرؼاآلخرين مع التوافق معناه ك اآلخركف بوضعها يقـو شكلية غًن
 إٔب يصل ال ك حاجاتو يشبع ال عندما الثانوية اؼبرحلة ُب للمراىق النفسي التوافق عدـ يظهر كما   

 ك العنف، ك الغضب تبانو شكل ُب تظهر سلوكات ك تبااضطرا عدة ُب بيئتو مع ينسجم كال أىدافو
 مرغوبة غًن سلوكات إٔب يؤدم ما ىذا ك ، لؤلكامر االمتثاؿ عدـ ك العصياف ك التمرد ك اػبوؼ ك القلق

 أك القسم ُب سواء العامة اؼبمتلكات إتبلؼ ك ، البذمء كالكبلـ لضرببا االعتداءات ك كاؼبشاحنات
 ك ، اؼبنزؿ ُب السائد األسرم اعبو منها أسباب عدة عن الناذبة السلوكيات كىذه الشارع، أك الساحة
، سفياف)معها االنتظاـ ك االجتماعية اؼبعايًن مواكبة ُب اؼبراىق قدرة عدـ كعن ، لؤلسرة االقتصادم الوضع

 . ( 151،صفحة 2004
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 فسيولوجية كربوالت تغًنات من فيها وبدث ؼبا الفرد حياة ُب اغبساسة اؼبراحل من اؼبراىقة مرحلة كتعد   
ذبعلو غًن منسجم ال مع نفسو كال مع بيئتو اليت  اؼبراىق، لدل كالتوترات الصراعات بعض كظهور كنفسية،

 . ( 88،صفحة 1976، )الغزميعيش فيها
من  مبوا متزنا شامبل اؼبتعلم  مبو شخصية تسهم ُب الرياضية الرتبيةكإستنادا ؼبا جاء بو موسنت ُب أف     

، كالذم أطلق عليها طيف أساليب اؼبختلفةلؤلنشطة البدنية كالرياضية  خبلؿ فبارسة موجهة كمنظمة
 ، معرفية،مهارية كاليت أكد على أنبيتها ُب تنمية كتطوير جوانب عديدة من شخصيتو سواء)  سالتدري

 ( نفعاليةإك  جتماعية إ
ىذا ما أدل بنا إٔب تبين ىذا البحث الذم كاف ربت عنواف :"أثر استخداـ بعض أساليب التدريس      

 اف الرتبية البدنية كالرياضية ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم "اغبديثة ُب ميد
 نظرم ىذه الدراسة كتأسيسا ؼبا تقدـ، جاءت ىذه الدراسة النظرية التطبيقية ُب بابٌن األكؿكإلجراء     

عنوناه بالدراسات السابقة كاإلطار النظرم للدراسة حاكلنا فيو جاىدين التطرؽ لؤلدب الرتبوم، 
كالدراسات العلمية السابقة ذات العبلقة باؼبوضوع سواء اؼبتعلقة بأساليب التدريس أك التوافق النفسي 

دنية كالرياضية لصاحبها اإلجتماعي، حيث خصصنا فصبل كامبل عن أساليب التدريس اغبديثة ُب الرتبية الب
، مركرا بتوزيع القرارات ربليل عملية التدريسك  كأنبيتها  تطور أساليب التدريس موسنت مرتكزين فيو على

بٌن طرُب العملية التدريسية، خصوصية كل أسلوب من ىذه األساليب، ككذا مزايا كعيوب كل منها، 
ال إٔب أنبية تنويع أساليب التدريس كإهبابياهتا كموقع الطالب على القنوات النمائية ُب كل أسلوب، كصو 

كفق النظرية اؼبوحدة للتدريس، ٍب تطرقتا إٔب فصل أخر كىو موضوع التوافق النفسي اإلجتماعي بأبعاده 
كؾباالتو كإذباىاتو ككذا خصائصو كشركط ربقيقو ....ٍب تطرقنا ُب الفصل الرابع إٔب خصائص مرحلة 

لثانوية كأنبية دراسة ىذه اؼبرحلة كأىم اغباجات كاؼبشكبلت اليت يتعرض ؽبا اؼبراىق اؼبراىقة لتبلميذ اؼبرحلة ا
 مركرا بدكر النشاط الرياضي كانبيتو كعبلقتو بالتوافق التفسي للتلميذ اؼبراىق .

أما الباب الثا٘ب فهو تطبيقي كالذم إختص دبنهجية البحث كعرض كمناقشة النتائج، فإشتمل على     
 أحدنبا تناكلنا فيو منهجية البحث كاإلجراءات اؼبيدانية، أما الفصل األخر فتم تقسيمو إٔب فصلٌن مكملٌن

جزئٌن رئيسيٌن حيث خص اعبزء األكؿ بعرض النتائج كفقا ما جاء ُب الدراسة، أما اعبزء الثا٘ب فتناكلنا فيو 
بالتحليل كاؼبناقشة النتائج ُب ضوء فرضيات البحث .
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 الخلفية النظرية للبحث :  -

شهدت العملية الرتبوية ُب األكنة االخًنة تقدما ملموسا ُب ش ى اجملاالت، ففي ظل حركة متجددة     
إتسع نطاؽ التغيًن كاإلرتقاء بكفاءات اؼبعلمٌن إٔب صورة أفضل كربقيق مردكدية تربوية مأمولة، كنظرا 

مع بداية القرف اغبادم كالعشركف كالتحوالت الكبًنة ُب صبيع اجملاالت لتغًنات اؼبتتابعة اليت يبر هبا اجملتمع ك 
بصفة عامة كُب ؾباؿ التعليم بصفة خاصة، االمر الذم دفع الكثًن من الدكؿ إٔب إنتهاج سبل متنوعة 

 لتطوير نظمها التعليمية .

التلميذ  إٔب أقصى كإذا كاف من اىداؼ الرتبية بصفة خاصة إتاحة الفرص لنمو قدرات كإستعدادات     
حد، فإف اؼبؤسسة التعليمية النظامية هبب اف تعيد النظر كبصفة مستمرة، ُب فلسفتها كبراؾبها كأساليبها، 

االمر الذم يتطلب تبين إسرتاذبيات كأساليب تعليمية حديثة تكفل رفع فعالية التلميذ كربسٌن مستواه  
. كلقد شهدت السنوات األخًنة تطورا ملحوظا ُب ميداف التدريس، فلم (42صفحة ، 1984)ؿبمود إ.، 

يعد اإلىتماـ باؼبعلومات ىو الغاية الوحيدة من العملية التعليمية، بل زاد اإلىتماـ بشكل ملحوظ بالتعليم 
ككأفراد،  كذلك من خبلؿ تشجيع الطبلب على القياـ دبزيد من النشاط كالتفاعل مع أقراهنم كمجموعة

حبيث يصبحوا أقدر على اإلنتماء إٔب اعبماعة كُب دعم الركابط بينهم كبٌن أقراهنم، فبا يؤدم إٔب إكتساب 
،صفحة 1998، اؼبهارات اإلجتماعية كمهارات اإلتصاؿ كتنمية إذباىات إهبابية كبو زمبلئهم  )ضبص

ريق تنظيم كتوجيو خربات معينة كإنطبلقا من اف اؼبدرس ىو الذم يستثًن عملية التعلم عن ط.  (36
للطبلب الذين ىبضعوف لقيادتو فهو الذم يعد اعبو اؼببلئم للعملية التعليمية، كيستميل نشاط التبلميذ 

كيوجههم ُب إطار اعبو التعليمي الرتبوم، كالتبلميذ )اؼبتعلموف( ال بد اف يبارسوا عملية التعلم بانفسهم  
 (26، صفحة 1994يب، )حب
لذلك ال يوجد ما يلـز اؼبدرس  بإتباع أسلوب اك طريقة معينة بل عليو اف ىبتار ما وبقق اىداؼ درسو     

 (25، صفحة 2000)الدين أ.، ح ى كلو إستحدث  طريقة خاصة بو 

كقد ادل إستمرار اإلعتماد على اسلوب األكامر ُب تدريس الرتبية الرياضية اف جعل من اؼبتعلم متلقيا     
سلبيا يقـو بتنفيذ ما يؤمر بو من متطلبات ككاجبات داخل اؼبوقف التعليمي دكف ادٗب مشاركة إهبابية منو،  
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تعلمٌن من ناحية، كمن ناحية اخرل كما اف ىذا االسلوب ُب مضمونو ال يراعي الفركؽ الفردية بٌن اؼب
فهناؾ مشكبلت تواجو اؼبعلم متمثلة ُب كجود اعداد كبًنة من التبلميذ مقابل نقص كعجز كبًن ُب أعداد 

اؼبعلمٌن فبا ال يعطي الفرصة للمعلم باف يقـو دبتابعة الطبلب على اكمل كجو، فبا يعرقل عملية التوجيو 
، كما اف ىذا االسلوب يؤدم إٔب فردية اؼبتعلمٌن كعدـ كجود كاإلرشاد كاؼبتابعة كتصحيح األخطاء

 (92، صفحة 1998)ضبص،  العبلقات اإلجتماعية بينهم كعدـ تعاكهنم كعدـ تقبلهم للنقد البناء ؽبم .

كمن ىذا اؼبنطلق يسعى االكادميوف ُب طرؽ التدريس إٔب اسرتاتيجيات كطرؽ كأساليب تساعد اؼبعلم     
على إدارة اؼبوقف التعليمي بنجاح كما يستطيع من خبللو التأثًن ُب شخصية اؼبتعلم فيما بعد ، حيث ٓب 

ؽبم كلكن إٔب نوعية ما يغرسو  يعد قباح اؼبعلم قاصرا على ربقيقي الطبلب لؤلىداؼ الدراسية اليت يعلمها
   (24، صفحة 1992)خفاجو، ُب طبلبو كما ينميو لديهم من سلوكيات كإذباىات كقيم   

كُب عبلقات التعليم كالتعلم، ال يوجد أسلوب أفضل من االخر كما ال يوجد أسلوب كاحد يبكن أف     
وبقق أىداؼ الرتبية البدنية كلكن يبكن اف ربقق بعض جوانب التعلم أفضل من غًنىا ُب ظركؼ تعليمية 

 زبطيطو للتدريس معينة كُب حدكد اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية، كعلى اؼبعلم اف يضع كل ذلك عند
ُب أساليب التدريس إٔب إىتمامنا دبشكلة  فخلفيتنا النظرية تستند،  (43، صفحة 1996)عزمي، 

كالرياضية من  ينادم بو اػبرباء ُب ؾباؿ تدريس الرتبية البدنيةالرتبية البدنية كالرياضية، كذلك إستجابة  ؼبا 
تدريس الرتبية البدنية كالرياضية ٓب  أساليب التدريس، ذلك أف األساليب التقليدية اؼبتبعة ُبربديث  ضركرة 

ُب  التقصي عن الواقع التدريسيكاف من الضركرم لذلك  تعد قادرة على ربقيق أىداؼ العملية التعليمية،
الباحث عن مدل إؼباـ كمعرفة الطالب حصة  الرتبية البدنية كالرياضية ،كمن أجل أف يتعرؼ من خبلؽبا 

 ربديد أساليب تدريس الرتبية البدنية كالرياضية اؼبستخدمة األساتذة ألساليب "موسنت " اغبديثة  ككذا 
كمن جهة  ىذا من جهة .كىذا ما تضمنتو الدراسة اإلستطبلعية االكٔبكأىم صعوبات إخراج الدرس 

مادة الرتبية الرياضية ُب مؤسساتنا عموما ضركرة  أخرل فقد أصبحت اغباجة إٔب اإلرتقاء دبستول تدريس
أساسية ألنبية ىذا الدرس ُب مبو القدرات العقلية كالبدنية كالنفسية كاإلجتماعية، كعلى اػبصوص تبلميذ 
السنة أكٔب ثانوم، لكوف ىذه اؼبرحلة ذات أنبية بإعتبارىا مرحلة إنتقالية كؽبا خصوصية ُب مراحل النمو 
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يعيش فرتة حساسة يواجو فيها ؾبموعة من اإلضظرابات كالتناقضات اليت تؤثر ُب  فالمراىق لدل التبلميذ،
 جوانب عدة من شخصيتو سواء عقليا كتشتت اإلنتباه أك عاطفيا كالتقرب من أشخاص كاإلبتعاد عن 

دـ األخرين، أك إجتماعيا كاإلنطواء كالعزلة، أك نفسيا كنقص الثقة بالنفس كصعوبة تقدير الذات كع
 ؼبا الفرد حياة ُب اغبساسة اؼبراحل من اؼبراىقة مرحلة، كما تعد Gerard,1992p)29)التوافق النفسي

مع كنفسية، يسعى اؼبراىق من خبلؽبا إٔب أف يكوف منسجما  فسيولوجية كربوالت تغًنات من فيها وبدث
فضبل عن كجود الفركؽ الفردية كعدـ مراعاهتا ُب األسلوب  معايًن ؾبتمعو دكف التخلي عن إستقبلليتو

األمرم عند تدريس مادة الرتبية البدنية ؽبا، كيطلب ىذا إهباد أسلوب تستطيع اؼبؤسسة )الثانوية( الوصوؿ 
 .النفسي اإلجتماعي  التوافق بالتبلميذ إٔب أفضل مستول فبكن ُب تنمية كرفع مستول درجة

 التوافق كيعترب النفسية، لصحةبا كثيقا ارتباطا كيرتبط النفس، علم ُب اؽبامة اؼبواضيع من التوافق يعد  ك      
 الباحثٌن فيؤكد مبوه، مراحل ُب تغًنات، من اؼبراىق بو يبر ؼبا اؼبراىقة، مرحلة ُب خاصة ملحة صورة النفسي
 كالظركؼ الرتبية سلوببأك األكٔب لتجارببا الرشد مرحلة ُب يتأثر كسلوكو الفرد شخصية أف النفس كعلماء

 حيث النمو، مراحل من مرحلة أم كُب ؾبتمع أم ُب التوافق يستطيع فإنو معها توافق فإذا .احمليطة البيئية
 كىو بيئتو، مع عبلقتو ُب كفاءة أكثر الشخص يصبح بواسطتو الذم األسلوب نوبأ النفسي للتوافق يشار
 .اتهصراعا كحسم فيها كالتحكم دكافعو بٌن التوفيق ُب الفرد قباح
 اؼبدرس ُب كيرغبهم  من ناحية التحصيل إٔب التبلميذ يدفع وياق دافعا أك اهبابيا مؤشرا اعبيد التوافق يبثل    

 بل أخرل، من ناحية كمعلميهم زمبلئهم مع متناغمة عبلقات إقامة ُب كيساعدىم اؼبدرسة، ُب كيرغبهم
 التوتر من يعانوف التوافق سيئو فالتبلميذ .صحيح كالعكس كجذابة، فبتعة خربة التعليمية العملية كهبعل

 ُب العنف دبسالك اك كالقلق الرتدد تباإستجاك عديدة، بطرؽ النفسية اهتمتوتر  عن كيعربكف النفسي
 مع التعامل ُب النابية األلفاظ كاستخداـ لنفسبا الثقة كفقداف الذات حوؿ كالتمركز كاألنانية اللعب

 كاؼبيوؿ األظافر كقضم كالتعلم اللجلجة مثل سلوكية تباكاضطرا منها كاؽبركب اؼبدارس  ككراىية اآلخرين
لطبع على مستول با اؼبشكبلت تلك كل كتنعكس لنقص،با كالشعور كاغبجل كالسرحاف االنسحابية

 ربصيلو ككذا ثقتو بنفسو كعبلقاتو بالبيئة احمليطة .
كبالتإب فالتوافق يشًن إٔب كجود عبلقة منسجمة مع البيئة، تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد 
كتلبية معظم اؼبطالب البيولوجية كاإلجتماعية، كاليت يكوف الفرد مطالبا بتلبيتها، كعلى ذلك فالتوافق يشمل  

 مع اؼبنسجمة العبلقةإلشباع ُب إصدار كل البيانات كالتغًنات ُب السلوؾ كاليت تكوف ضركرية ح ى يتم ا
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 السوية الشخصية كظبات فمظاىر " السوية الشخصية " دبفهـو جدا لصيق مفهـو التوافق كمفهـو .البيئة
، ذابه كثيقا ارتباطا ترتبط  ُب العاملٌن كل غاية كىو إنساف، كل ىدؼ ىو التوافق ربقيق أف كما اؼبفهـو
 (125،صفحة 2003، )أشرؼ النفسية الصحة حقل

ُب حصة  الرتبية  التقصي عن الواقع التدريسي قصدكُب الدراسة اإلستطبلعية األكٔب اليت قمنا هبا       
 أظهرت النتائج أف أساتذة الرتبية البدنية  مدل إؼباـ كمعرفة األساتذة ألساليب "موسنت "ك  البدنية كالرياضية
جيدة حوؿ أساليب التدريس اؼبباشرة ُب حٌن ال يعلموف باألساليب الغًن اؼبباشرة ، كما  لديهم معلومات

مهم أهنم يعتمدكف ُب تدريسهم على األسلوب األمرم ، ُب حٌن اف إقتصارىم على أسلوب كاحد رغم عل
قلة ُب اإلمكانات كاؽبياكل اؼبوجودة  كنقصا  أسباب منها اف األستاذ يعا٘ب باألساليب اؼبباشرة راجع لعدة

 عدـ توفر اغبوافز التشجيعية لتحقيق،ك اؼبيزانية اؼبخصصة للرتبية الرياضية ُب اؼبدارس قلة ك ُب اؼبؤسسات 
 .... ُب إعداد التبلميذكدكرىا الرياضية  ال تؤمن بأنبية الرتبية  إدارة اؼبدرسةكأف  .التوافق اؼبهين

ة الذكر حفزتنا على تناكؿ موضوع تأثًن إستخداـ بعض أساليب التدريس كل ىذه األمور السابق      
اغبديثة ُب الرتبية البدنية كالرياضية ُب تنمية مستول التوافق النفسي اإلجتماعي لدل تبلميذ السنة أكٔب 

 ثانوم .
 إشكالية البحث كتساؤالتو : -2

 إشكالية البحث : -1.2

لقد إتضحت انبية الرتكيز على الطالب ُب العملية التعليمية دبراعاة ميولو كرغباتو حيث أصبحنا نعيش     
ُب ؾبتمع بإستمرار لشدة تأثره باجملتمع العاؼبي، لذا كاف لزاما على اؼبسؤكلٌن كاؼبتخصصٌن من تطوير 

التبلميذ إعدادا جيدا مدركسا  كربديث اؼبناىج كأساليب التدريس ؼبواكبة ىذا التطور، من اجل إعداد
 يستطيعوف من خبللو ؾباهبة الصعوبات كالعوائق اليت تكتنف اغبياة اؼبعاصرة .

إف أساليب التدريس التقليدية ٓب تعد تفي باؼبتطلبات الرتبوية اليت زادت خبلؿ ىذا القرف ناىيك عن      
، فاإلنفجار اؼبعرُب اؼبستقبل القريب كالبعيد، فاغباجة إٔب توسيع اػبدمات التعلي مية تضاعفت يوما بعد يـو

كالسكا٘ب يسًناف يصعب على الرتبية بأساليبها التقليدية أف تسايرىا، االمر الذم يتطلب إستخداـ أساليب 
     (117،صفحة 1996، جديدة جملاهبة ىذه التحديات اليت تقابل العملية الرتبوية)الدين
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االىتماـ بأساليب زيادة القدرة على التعلم الذاٌب، كإعادة النظر  كلكي نزيد من فاعلية التدريس هبب    
ُب األساليب اؼبتبعة ُب التدريس للرتبية البدنية، فلم يعد اؼبدرس يبثل تلك السلطة اؼبستبدة اؼبطلقة، اليت 

أكامر تقرر كل شيء، كٓب يعد اؼبتعلم يبثل اعبانب السليب ُب عملية التعليم، حبيث ينحصر دكره ُب إتباع 
اؼبدرس دكف فهم اك تفكًن، كاف إحرتاـ شخصية اؼبتعلم وبتم علينا اف يشارؾ ُب ربديد طريقة تعلمو، لكي 

يكوف ذلك مشجعا لو على اإلستقبللية كالديناميكية، فتتسع أبعاد التعلم كتتعدد لتنمية اؼبتعلم من صبيع 
 (8، صفحة 1990)الكرٙب، النواحي البدنية كاؼبهارية كالعقلية كاإلجتماعية 

كعلى الرغم من كثرة اساليب التدريس كتعددىا، كالتطور اؼبستمر ؽبا نتيجة الدراسات العلمية، إال اف     
اسلوب األكامر ما زاؿ ىو اؼبتبع ُب تدريس الرتبية الرياضية، كفيو يكوف اؼبعلم صاحب القرار ُب كل 

كالتقوٙب للدرس (، فالعبء كاجملهود االكرب يقع على عاتق  –التنفيذ  –) بالتخطيط  العمليات اؼبرتبطة  
اؼبدرس فبا يستنفذ من طاقاتو كبالتإب وبوؿ بينو كبٌن اإلبداع كالتميز فتكوف عملية التدريس مباشرة، حيث 

  (27، صفحة 2002)ؿبمود،  تعتمد على أكامر اؼبدرس كإستجابات الطالب

كيرل الطالب الباحث على مؤسساتنا التعليمية كالرتبوية اف تطور نفسها بالتحرر من القيود اليت تواجو      
عملية التعليم كاليت يفرضها االسلوب األمرم حيث يكوف دكر الطالب فيها سلبيا، كؿباكلة إستخداـ 

 -تنفيذ -التعليمية ) زبطيطأساليب أخرل تساعد على إشراؾ الطالب ُب إزباذ القرارات اػباصة بالعملية 
تقوٙب ( حت يبكنو اف يعتمد على نفسو كيتحمل اؼبسؤكلية، كأف يكوف إهبابيا يسعى للحصوؿ على 
اؼبعلومات بنفسو ككذلك ؿباكلة التغلب على بعض مشكبلت اؼبمارسة حيث تأثًن ذاتية اؼبعلم على 

كاؼبعرفة كاؼبقدرة على اخذ اػبطوات  الطالب ، ككذا قدرتو على اإلعتماد على النفس ُب ربصيل العلم
االكٔب كبو التعلم، ح ى يستطيع ربمل اؼبسؤكلية كتقبل النقد كالتقوٙب مع الغًن كبالتإب يكوف متوافقا )متزنا، 

 منسجما( مع نفسو كمع بيئتو اليت يعيش فيها  .

بل إنو الصحة النفسية يعترب الكثًن من العلماء أف التوافق ليست ىو مرادفا للصحة النفسية فقط     
" اف التوافق ىو حالة التواـؤ كاإلنسجاـ بٌن الفرد كنفسو، كبينو wolmanبعينها، حيث يشًن "ككؼباف 

كبٌن بيئتو، كتبدك ُب قدرتو على إرضاء أغلب حاجاتو كتصرفو تصرفا مرضيا إزاء مطالب البيئة اؼبادية 
سلوكو كعاداتو عندما يواجو موقفا جديدا أك مشكلة  كاإلجتماعية، كيتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيًن
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مادية أك إجتماعية أك خلقية أك صراعا نفسيا، حيث يناسب ىذا التغيًن الظركؼ اعبديدة، حيث يتصف 
اؼبتوافق نفسيا كإجتماعيا بشخصية متكاملة قادرة على التنسيق بٌن حاجاتو كسلوكو اؽبادؼ كتفاعلو مع 

اضر من أجل اؼبستقبل متصفا بتناسق سلوكو كعدـ تناقضو، كمنسجما مع بيئتو، كما يتحمل عناء اغب
معايًن ؾبتمعو دكف التخلي عن إستقبلليتو مع سبتعو بنمو سليم غًن متطرؼ ُب إنفعاالتو كمساىم ُب 

 . (37، صفحة 2007)حسٌن أضبد حشمت، ؾبتمعو  

 منها البيئة، مع كتكيف موائمة عبلقة أنو على " التوافق إٔب "اغبنفي اؼبنعم عبد" الدكتور أيضا كيشًن    
 الظركؼ كمواجهة منو يطلب دبا القياـ بوسعو يكوف كأف كإشباعها، حاجاتو استبقاء على الفرد يبقي أف

 إٔب التعديل ؿباكالت سبتد أك ناأحيا سلوكو من يعدؿ أف ذلك كيقتضى عليو، تفرض أك اليت بو، ربيط اليت
 غالبا كىو ذلك ُب قبح فإف كمتطلباتو، حاجاتو بٌن كيوازف كظركفوناتو إمكا بٌن يقارب ح ى نفسها، البيئة

 . (526، صفحة 1995)اغبنفي،  "التوافق عدـ يسمى ماو فه فشل كإف ينجح، ما
كفبا ال شك فيو، أف اؼبراىقة ما ىي إال مرحلة مبو طبيعي " فسيولوجي كسيكولوجي" يتعرض ؽبا الفرد،  

بقدر  -كمن ٍب فانو إذا ركعيت تلك الفرتة رعاية نفسية تربوية سليمة، ذبنب اؼبراىق التعرض ألزمات النمو
بلؿ تلك العبلقات األسرية كإكتسب اإلذباىات النفسية السليمة البناءة اؽبادفة، كمن خ -اإلمكاف

كاإلجتماعية بوجو عاـ ربدث اذباىات كشخصية اؼبراىق كبو نفسو، ككبو ؾبتمعو ، ىفو ُب الواقع وباكؿ 
اإلستقبللية ُب تصرفاتو كسلوكو عامة ..كعدـ تقبل سلطة كسيطرة األبوين، كربديد سلوكياتو كأفعالو 

الكبار ُب تفكًنه كخصوصياتو، ُب إنفعاالتو كعبلقاتو باألخرين، حيث وباكؿ اف يصل إٔب مستول 
، 2011)عطية، كمشاعره، ُب حركاتو كأداءاتو، ُب عبلقاتو اإلجتماعية كصداقاتو، ح ى ُب لغتو كتعبًناتو 

  . (21صفحة 

كتعد اؼبدرسة من اىم العناصر اليت يعتمد عليها ُب ربقيق ذلك من خبلؿ فبارسة منظمة كموجهة    
لؤلنشطة الرياضية كتفعيل موقع التلميذ ُب العملية التعليمية، كذلك ما جاء بو موسنت  من ؾبموعة أساليب 

كعقليا كنفسيا كإجتماعيا لتحمل التدريس اغبديثة كاليت ًب تأكيد انبيتها كدكرىا ُب إعداد االجياؿ بدنيا 
 .أعباء اؼبسؤكليات مستقببل  
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 ثًنتأ درجة ربديد قصد كذلك فيها كالتعمق الدراسة ىذه إلجراء الباحث يسعى تقدـ ما ضوء على ك   
ثبلثة أساليب من أساليب موسنت اغبديثة ُب ؾباؿ الرتبية البدنية كالرياضية ) تدرييب، تبادٕب، تضميين ( ُب 

 ربسٌن مستول درجة التوافق النفسي اإلجتماعي لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ) االكٔب ثانوم( 

 تساؤالت البحث  -2.2

 التساؤؿ العاـ :

كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات  التطبيق بتوجيو) اؼبدرس كاألقراف( ستخداـ كل من أسلويبإيؤثر ىل 
 . كىل زبتلف درجة التأثًن بينهم ؟النفسي كاالجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم ُب تنمية التوافقإهبابا 

 التساؤالت الفرعية :

القياسات القبلية بٌن ُب ( a ≥ .0.0)  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -1
 اجملموعات التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي ؟ .

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل  -2
األسلوب التدرييب لصاّب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 

 ؟ . القياس البعدم
بٌن القياس القبلي كالقياس  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -3

لصاّب  التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 
 البعدم  ؟ .القياس 

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد ىل  -4
 التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 

 البعدم ؟ .لصاّب القياس 
بٌن القياسيٌن البعديٌن ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ىل  -5

 التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ؟ .ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 أىداؼ البحث : -3

 أردنا من خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ : 
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القياسات القبلية بٌن اجملموعات بٌن ( a ≥ .0.0)  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -1
 التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -2
التدرييب لصاّب القياس األسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 . البعدم
بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -3

 لصاّب القياس التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 
 البعدم  . 

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -4
لصاّب  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 البعدم .القياس 
ؼبتوسطات بٌن القياسيٌن البعديٌن ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية    -5

 التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث .درجات أفراد العينة على مقياس 

 فرضيات البحث : -4

 الفرضية العامة : 

ُب إهبابا كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات  التطبيق بتوجيو) اؼبدرس كاألقراف( ستخداـ كل من أسلويبإيؤثر 
 كزبتلف درجة التأثًن بينهم . النفسي كاالجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم تنمية التوافق

 الفرضيات الجزئية :

ُب القياسات القبلية بٌن ( a ≥ .0.0)  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ال-1
 اجملموعات التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد  -2
األسلوب التدرييب لصاّب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 

 . القياس البعدم
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بٌن القياس القبلي كالقياس  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -3
لصاّب  التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 
 البعدم  .القياس 

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -4
 التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 

 البعدم .لصاّب القياس 
 بٌن القياسات البعدية ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية   -5

 .التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 أىمية البحث : -5
 يكتسب ىذا البحث أنبيتو ُب اعبوانب التالية:   
 كالرياضية من ضركرة  يأٌب ىذا البحث استجابة ؼبا ينادم بو اػبرباء ُب ؾباؿ تدريس الرتبية البدنية -1

تدريس الرتبية البدنية كالرياضية ٓب تعد  اؼبتبعة ُبربديث أساليب التدريس، ذلك أف األساليب التقليدية 
يعد الباحث أف القياـ دبثل ىذه الدراسة ىو من  قادرة على ربقيق أىداؼ العملية التعليمية، كعليو

أساليب التدريس، كتغيًن دكر اؼبدرس، كباؼبقابل تفعيل دكر  األساسيات اليت تنطوم عليها فكرة ربديث
 ليمية.الطالب ُب العملية التع

التوافق النفسي الرتبية البدنية كالرياضية على تنمية  أساليب تدريساستخداـ تناكلت  قلة الدراسات اليت-2
 اإلجتماعي.

أساليب تزكيد القارئ أك الباحث ُب اجملاالت النفسية كاالجتماعية  ببعض اؼبتغًنات اليت تربط بٌن  -3
 السنية اليت يبر هبا اؼبراىق ُب تكيفو .كالتوافق النفسي اإلجتماعي كاؼبرحلة التدريس 

الرتبية البدنية كالرياضية  قد تفيد ىذه الدراسة من خبلؿ ما سيتم التوصل إليو اعبهات اؼبعنية دبجاؿ -4
كالتضميين  تبادٕبستخداـ األسلوب التدرييب كالإب من: مسؤكلٌن، كتربويٌن، كأساتذة، كمفتشٌن ُب االىتماـ

 ة البدنية كالرياضية.ُب تدريس ـبتلف األنشط
الرتبية البدنية كالرياضية  يبكن أف تفسح ىذه الدراسة اجملاؿ أماـ اؼبهتمٌن بأساليب التدريس اغبديثة ُب-5

الدراسات اليت يبكن أف تكوف  من جهة ثانية إلجراء اؼبزيد من كالتوافق النفسي اإلجتماعيمن جهة، 
 مكملة كداعمة للدراسة اغبالية.

طبيعة الشروبة اليت أقـو بدراستها كاؼبتمثلة ُب فئة التبلميذ اؼبراىقٌن كما يواجهها من مشاكل نفسية  -6
 .كاجتماعية
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 مفاىيم أساسية لمصطلحات البحث  : -6

 : مفهـو التدريس -1.6
كاف ينظر للتدريس على أنو من األمور اػباصة " إف التدريس ىو ؾبموعة اؼبهارات كاػبطط كالفنوف       

 . (274، صفحة 1991)عباس أضبد صاّب السامرائي،   اليت يبكن فبارستها "
كيشًن كجدم إبراىيم عزيز إٔب التدريس بأنو :" عملية إتصاؿ وباكؿ اؼبعلم) اؼبرسل ( فيها إكساب       

اؼبتعلم ) اؼبستقبل (، موضوع الدرس) الرسالة ( مع مراعاة أنو خبلؿ ىذه العملية يبكن أف وبدث تبادؿ 
 .(90، صفحة 1997)عزيز،  د الفعل(لؤلدكار بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم، أك وبدث بينهما تأثًن كتأثر )الفعل كر 

التدريس عبارة عن ؾبموع اؼبمارسات كاألساليب كالنشاطات اليت يقـو هبا اؼبعلم لتخطيط عملية  ك    
التعلم كتنفيذىا كتسهيلها كتقوٙب نتائجها ،ىذه العملية هتدؼ إٔب إكساب اؼبتعلم ؾبموعة من اؼبعارؼ 

)توقي ل مواصلة التعلم الحقا كاؼبفاىيم كاؼببادئ كاؼبهارات كاالذباىات كالقيم كتطوير قدراتو العقلية من اج
 .(213،ص1993،

 التدريس تعين تلك  كما ىناؾ من يذىب إٔب أبعد اغبدكد على حد قوؿ عفاؼ عبد الكرٙب: "عملية     
" اإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبدرس مع تبلميذه إلقباز مهاـ معينة لتحقيق أىداؼ سبق ربديدىا

 (.149،ص1989)عفاؼ،
أبو ىبلؿ " أف التدريس ىو تعليم للطرؽ كاألساليب اليت يتم بواسطتها الدارس من الوصوؿ إٔب  كيشًن   

 (09، صفحة 1979)أضبد، اغبقيقة كليس تدريس اغبقائق فقط " 
إتصاؿ  تتسم بالتفاعل ) التأثًن  ةىو عبارة عن عملي من خبلؿ ما سبق يستنتج الباحث بأف التدريس    

كالتأثر( بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم تساعد ؼبتعلم على النمو كمن إكسابو  ـبتلف اػبربات كاؼبعارؼ كاؼبهارات 
 البدنية  .

 مفهـو أساليب التدريس: -2.6
ريس أساليب التد تعلقت أمور كثًنة بتدريس الرتبية البدنية ك الرياضية فبا عجل بظهور "سلسلة من   

 spectrum of teachingالتدريس"  اغبديثة رائدىا موسكا موسنت، كقد أطلق عليها طيف أساليب
styles،( كقد طبقت ىذه األساليب بتوسع ُب  1966ككاف ذلك ُب عاـ ) (،83،ص1994)عفاؼ

ىذا كيعود مصطلح أسلوب  البدنية كالرياضية، كمنذ ذلك الوقت يعمل هبا اؼبدرسوف بنجاح. ؾباؿ الرتبية
 األسلوب الشخصي ُب عملية التدريس.ا التدريس إٔب عشرين سنة خلت، إذ كاف يقصد بو قديب

بينما تضيف عفاؼ عبد الكرٙب عن تركيبة أسلوب التدريس فتقوؿ أف :" كل أسلوب.) لو بنية ك ىذه    
ىذه (، 84،ص1994")عفاؼ،البنية تشمل القرارات اليت هبب أف تتخذ دائما ُب أم كحدة تدريسية
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كقرارات األداء )التنفيذ( ك اليت  القرارات تتمثل ُب قرارات التخطيط كىي اليت تسطر قبل مواجهة الطلبة،
 كالتغذية الراجعة. تؤدل رفقة الطلبة أثناء الدرس، ك أخًنا قرارات التقوٙب

القرارات ُب ثبلث ؾبموعات أسلوب التدريس ىو عبارة عن سلسلة من ازباذ القرارات ،تنظم ىذه  -   
 ،تشكل مع بعضها بنية أم أسلوب تدريسي ككما تتحدد بنية كل أسلوب على أساس تعيٌن الشخص 

الذم يقـو بازباذ القرار فكل من اؼبدرس كاؼبتعلم يبكن أف يتخذا قرارات اؼبراحل 
  .ص(1991،16)موسنت،الثبلث

األسلوب ُب أكسع معانيو ال يعدك عن   التدريس يذكر السامرائي :"  بكعن النظرة اإلصبالية ألسالي    
 .(17،ص1987)السامرائي،كونو إعدادا مدركسا للخطوات البلزمة لعملية التعليم 

من كل ما سبق عرضو يهتدم الباحث لتعريف أسلوب التدريس على انو إطار عمل منظم كصبلة من 
عات كىي :قرارات التخطيط، كقرارات التنفيذ، كقرارات التقوٙب القرارات اؼبتسلسلة اؼبنظمة ُب ثبلث ؾبمو 

 ىذه القرارات ؾبتمعة ربدد بنية كل أسلوب . 
 ( (THE PRACTICE STYLE ) أسلوب توجيو اؼبعلم() اؼبمارسة( : األسلوب التدريبي-
كىو األسلوب الثا٘ب من ؾبموعة األساليب التدريسية ، ك فيو يتخذ اؼبعلم صبيع القرارات بعملية    

 التخطيط ك التقوٙب ، فيها تنتقل للمتعلم بعض الق رارات اػباصة بالتنفيذ أك ما يسمى بالقرارات التسعة 
، كقت البداية ،كقت االنتهاء من  كىي) اؼبكاف ،األكضاع اغبركية ،نظاـ العمل ،التوقيت ك اإليقاع اغبركي

(،كيؤدم ىذا األسلوب إٔب خلق 164ص،2007العمل ، اؼبظهر ، الراحة إلقاء األسئلة ( )السوطرم،
عبلقات جديدة بٌن اؼبدرس ك الطالب ، كبٌن الطالب كالواجبات اغبركية ك اؼبهارية ،بٌن الطبلب أنفسهم 

 (. 94،ص1994)عفاؼ،
اؼبسميات التالية: أسلوب التطبيق  يطلق عليو العديد من األسلوب التدرييب كيرل الطالب الباحث أف    

ىو ثا٘ب أسلوب كفيو ينتقل للمتعلم  ( أسلوب اؼبمارسة، أسلوب التكليف، األسلوبBبتوجيو اؼبدرس،)
تدريسي بعد األسلوب االمرم ُب سلسلة أساليب التدريس لومسكا ـ، كفيو وبصل اؼبتعلم على بعض 

تمثلة ُب زمن كاؼ لؤلداء ككذا انتقاؿ بعض القرارات اػباصة دبرحلة التخطيط كاؼبتعارؼ على اغبرية اؼب
 تسميتها بالقرارات التسع .

 (THE RECIPROCAL STYLE)  ) التعلم التبادٕب(التبادلي األسلوب  -
كىو األسلوب الثالث ُب ؾبموعة األساليب التدريسية، كفيو ينتقل للمتعلم قرارات أكثر ُب العملية    

التعليمية  حيث يصبح مشاركا فاعبل ُب قرارات التقوٙب، كذلك عن طريق تقدٙب التغذية الراجعة لزميلو الذم 
ٍب بعد طلك يتم تبادؿ األدكار  يؤدم اؼبهارة، حيث يبلحظ أداءه ك يصحح اػبطأ ك ذلك يناقشو باألداء

 (.28-27ص،2007ليصبح اؼببلحظ مؤديا ك اؼبؤدم مبلحظا )السوطرم،
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اؼبسميات التالية: أسلوب التطبيق بتوجيو يطلق عليو العديد  األسلوب التدرييبكيرل الطالب الباحث أف    
كىو األسلوب  الثنائي، األسلوبالزكجي، أك اؼبتبادؿ)التبادٕب(، أك الزكجي  ( أسلوب العملCاألقراف،)

يتمتع فيو اؼبتعلم حبرية أكثر فباإلضافة إٔب انتقاؿ القرارات التسع يصبح عنصرا مشاركا ُب قرارات التقوٙب 
 من خبلؿ تقدٙب التغذية الراجعة للزميل اؼبؤدم 

 (the task style) :) أسلوب الواجبات اغبركية (األسلوب التضميني  -
ىو أسلوب يتيح الفرصة للمتعلمٌن ؼبمارسة االعماؿ اليت يصممها اؼبعلم كل حسب قدراتو كمستواه،       

  (65، صفحة 1988)فرج،  كما يقـو اؼبتعلم بالتقوٙب ذاتيا 

يرل خليل الشاىد اف ىذا األسلوب ىو األمثل ُب مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن ألنو يسمح      
بإشرتاؾ صبيع اؼبتعلمٌن ُب التعلم ُب نفس الوقت كدبستويات متعددة كبل حسب قدراتو كبالتإب يكوف 

 (98، صفحة 1995)الشاىد، اؼبعلم ىو اؼببلحظة كالتوجيو كاإلرشاد . . 

من أساليب التدريس اليت هتتم باؼبتعلم كالرتكيز عليو ُب العملية التعليمية كتصميم الربامج اػباصة  كىو    
لو.ك يرل سعيد الشاىد اف اؽبدؼ األساسي ؽبذا األسلوب ىو إعتماد اؼبتعلم على نفسو ُب إقباز الواجب 

كل حركات متدرجة ُب الصعوبة  اغبركي ك تثبيت اؼبهارات اغبركية من خبلؿ تقدٙب اؼبهارات للمتعلم ُب ش
لينتقي منها ما يتناسب مع قدراتو كخطوة أكٔب ىبطو منها إٔب الواجب التإب ح ى يصل إٔب ربقيق اؽبدؼ 

 . (65، صفحة 1995)الشاىد، النهائي دكف مساعدة . 
التضميين يطرح أماـ  اؼبتعلم فرصة إزباذ قرار رئيسي ٓب يكن  األسلوبكيرل الطالب الباحث أف     

دبقدكرىم ازباذه ُب األساليب السابقة، كىو من أم مستول أبدا العمل، فهو يتيح فرصة اؼبمارسة حسب 
 مستول قدرة الفرد اؼبتعلم ، كبالتإب يراعي الفركؽ الفردية من ناحية قدراهتم كدرجة إستجاباهتم كطموحهم.

 لذاتو، كتقبلو النفسية غباجاتو الفرد إشباع أنو على التوافق "سفياف نبيل" كيعرؼ  التوافق : هـومف-3.6
 ضبيمة، اجتماعية بعبلقات كاالستمتاع النفسية، تباكاالضطرا كالصراع التوتر من خالية حبياة كاستمتاعو

، صفحة 2004)سفياف،  ."سبعلمجا كقيم عادات كتقبل االجتماعية، األنشطة ُب اؼبشاركة على كالقدرة
153)  
 منها البيئة، مع كتكيف موائمة عبلقة أنو على " التوافق إٔب "اغبنفي اؼبنعم عبد" الدكتور أيضا كيشًن     

 الظركؼ كمواجهة منو يطلب دبا القياـ بوسعو يكوف كأف كإشباعها، حاجاتو استبقاء على الفرد يبقي أف
 إٔب التعديل ؿباكالت سبتد أك ناأحيا سلوكو من يعدؿ أف ذلك كيقتضى عليو، تفرض أك اليت بو، ربيط اليت
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 غالبا كىو ذلك ُب قبح فإف كمتطلباتو، حاجاتو بٌن كيوازف كظركفو نياتوإمكا بٌن يقارب ح ى نفسها، البيئة
 (526، صفحة 1995)اغبنفي،  "التوافق عدـ يسمى ما فهو فشل كإف ينجح، ما

 التوافق النفسي: -4.6
التوافق النفسي عملية دينامية مستمرة تتناكؿ السلوؾ كالبيئة )الطبيعية كاإلجتماعية( بالتغيًن كالتعديل     

 متطابات البيئة.ح ى وبدث توازف بٌن الفرد بيئتو كىذا التوازف يتضمن إشباع حاجات الفرد كربقيق 
"التأقلم"  Adjustmentك يعرب ىذا العلم بلفظ  األحياءفكرة التوافق النفسي أصبل من علم  تإستمد
ستمد علماء النفس فكرة التأقلم ىذه ك أطلقها عليها لفظ التوافق ك اؼبقصود بالتوافق ىنا القدرة إك لقد 
تسم بقدرة الفرد على اغبب ك العطاء ىذا من عبلقات اجتماعية مع اآلخرين مثمرة ك فبتعة ت إقامةعلى 

ناحيةكمن ناحية أخرل القدرة على العمل اؼبنتج الفعاؿ الذم هبعل الفرد شخصا نافعا ُب ؿبيطو 
الفرد ، فاؼبقصود إليهاحالة معينة من النضج يصل  إٔباالجتماعي يعين ذلك أف التوافق مفهـو شامل يرمز 

 (.97،ص2002) حشمت،ع ؿبدد من التوافقىو التوافق النفسي السوم ك ليس نو 
ك لقد صنف مفهـو التوافق على اؼبستول السيكولوجي ، ك التوافق على اؼبستول االجتماعي ك التوافق    

 على اؼبستول البيولوجي .
 : التوافق اإلجتماعي -5.6
اإلجتماعية كاإلمتثاؿ لقواعد يتضمن السعادة مع األخر كاإللتزاـ بأخبلقيات اجملتمع كمسايرة اؼبعايًن     

الضبط اإلجتماعي كتقبل التغيًن اإلجتماعي كالتفاعل اإلجتماعي السليم كالعمل ػبًن اعبماعة فبا يؤدم 
 (.29،ص1984)زىراف،إٔب ربقيق الصحة اإلجتماعية

لتوازف ـ( إٔب أف التوافق االجتماعي، يعىن: قدرة اإلنساف على التوائم كا1976كيشًن أضبد عزت راجح)   
بينو كبٌن بيئتو مادية كانت أك اجتماعية، أم قدرتو على ؾباراة ظركفها كمتطلباهتا كمعايًنىا كقوانينها على 

 (.15،ص1976)عزت راجح،كبو ال يتناَب مع رضائو عن نفسو كرضاء اجملتمع عنو
ح ى يوائم بٌن ما كيدؿ مفهـو التوافق االجتماعي على مدل مركنة اإلنساف ُب تغيًن أمباط اغبركة     

 (.09،ص2001)زىراف،وبدث ُب نفسو من تغًنات ـبتلفة كبٌن ظركؼ البيئة احمليطة بو
 التوافق النفسي ك اإلجتماعي: -6.6
حالة تكوف حاجات الفرد من ناحية كمتطلبات البيئة من ناحية أخرل مشبعة سباما من خبلؿ  ىو    

 (.47،ص2006)أضبد حشمت،عبلقة منسجمة بٌن الفرد كبيئتو اإلجتماعية 
كالتوافق كحالة من التوازف كاالستقرار كالتكامل النفسي كاالجتماعي األفضل أف يصل إليها التلميذ     

 دائم الذم يقـو بعملية التوافق، كىى حالة نسبية كليست هنائية ألف كبلن من التلميذ كبيئتو ُب حالة تغًن
 (.1997،31)عبلكم،
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كن للباحث تعريف التوافق النفسي اإلجتماعي على انو شعور الفرد بالسعادة كمن خبل ؿ ماسبق  يب   
مع نفسو كمع األخرين  حبيث يكوف متوافقا نفسيا )شخصيا، كانفعاليا، كاجتماعيا أم مع نفسو كبيئتو ( 

ماعي كىذا ما يعرب عنو بالصحة النفسية كاليت ال تعين خلو الفرد من األمراض بقدر ما تعين التوافق اإلجت
 كالتوافق الذاٌب كالشعور بالرضا كالسعادة كاغبيوية كاإلستقرار . 

 المراىقػػػة  : -7.6
 :اللغوية الناحية من المراىقة  -أ

 العربية اللغة معاجم ُب جاءت كقد ،(  22 صفحة 1988 صاّب،) اغبلم من كالدنو االقرتاب ىي     
 اؼبراىق كلمة كتفيد .خذهيأ ٓب أك أخذه سواء منونا أكد بو، كغبق غشيو – رىقة – رىق :كىي دبعاف عدة

 كتعين .الرشد كاكتماؿ النضج من يدنو الذم الف ى أم اغبلم، من كالدنو االقرتاب اللغوية  الناحية من
 لساف ُب جاء كما أيضا معانيها كمن(  275 صفحة 1985 السيد،) كالطغياف يادةالز  الرىق كلمة
  ( 89 صفحة 1990 ،)رابح ذلك ككبو اػبمر شرب من احملاـر غشياف اغبدة، اعبهل، اػبفة، :العرب

اؼبراىقة من الناحية اللغوية تفيد معىن االقرتاب كالدنو من اغبلم ،كبذلك يؤكد علماء فقو اللغة ىذا     
 اؼبعىن ُب قوؽبم رىق دبعىن غبق أك دٗب  من ، فنقوؿ مثبل :رىق الغبلـ أك قرب باغبلم .

 :االصطالحية الناحية من المراىقة -ب
 الشيخوخة، إٔب الطفولة من حياتو ُب اإلنساف ابه يبر اليت الثالثة اإلمبائية اؼبرحلة ىي اصطبلحا اؼبراىقة     
 ( كالعقلي كالنفسي البد٘ب النمو) االذباىات صبيع ُب السريع لنموبا كتتميز كالشباب الصبا بٌن تتوسط كىي
عناىا العاـ :ىي اؼبرحلة اليت تبدأ بالبلوغ كتنتهي بالرشد فهي بذلك عملية بيولوجية كعضوية ُب كدب     

 (.1975،78) البهي السيد،بدايتها كظاىرة اجتماعية ُب هنايتها 
كيرل الطالب الباحث أف اؼبراىقة ىي مرحلة ما بٌن الطفولة كالرشد ربدث فيها تغًنات جسدية    

ىي فرتة مليئة بالصراعات كبتصرفات غًن مرغوبة كغًن متوقعة، يبيل فيها اؼبراىق إٔب  كبالتإبكسيكولوجية 
 تفضيل اإلستقبللية كاغبرية، كاإلنسبلخ من اعبماعة كاإلعتماد على نفسو، من أجل إثبات الذات .
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 خالصة جزئية :

يبكن التعرؼ على صبيع فصوؿ من خبللو فيعترب ىذا الفصل التمهيدم دبثابة دليل ؼبن يتصفح حبثنا،     
ىذا البحث سواء النظرية أك التطبيقية، لذلك عنوناه بالتعريف بالبحث منطلقٌن من اػبلفية النظرية اليت 
إستندنا إليها ُب معاعبة اؼبوضوع البحثي مركرا بإشكالية البحث كأنبيتو، كبالتإب ما تضمنو ىذا البحث  

٘ب أكثر فيما ىبص اؼبفاىيم األساسية ؼبصطلحات البحث، كاليت كاف إزالة اللبس كالغموض كتوضيح للمعا
تشكل ُب نفس الوقت الكلمات اؼبفتاحية ؼبن أراد أف يلج حبثتا ىذا، أكردنا فيو اىم مصطلحات البحث 
مربزين ما جاء بو العلماء كالباحثٌن ُب ىذا اؼبيداف ) الرتبية الرياضية ( كلنخرج ُب األخًن بتعريف إجرائي 

 ه حوؿ ىذا اؼبفهـو مصاحبا لكل مصطلح .نتبنا

لقد حاكلنا جاىدين إٔب تقريب الصورة أكثر للقارئ كاؼبتصفح ؽبذا البحث بإبراز أىم ما ببحثنا، لتأٌب      
بعده الفصوؿ النظرية بداية من مراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة بالبحث إٔب متغًنات البحث اليت 

 كامبل .  خصصنا لكل كاحد منها فصبل
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 تمهيد الباب األكؿ :  

سنتطرؽ فيو إٔب عرض الدراسات السابقة اليت ك سيتضمن ىذا الباب أربعة فصوؿ يتعلق الفصل األكؿ 
كمقارنة تناكلت كل من  أساليب التدريس كالتوافق النفسي اإلجتماعي، األمر الذم سيمكننا من مناقشة 

 نتائجها مع نتائج حبثنا ىذا .
 األسلوب التدرييب كالتبادٕب تدريس اغبديثة ؼبوسكا موسنت "أساليب الأما الفصل الثا٘ب سنتناكؿ فيو 

(، بينما سنتناكؿ ُب ... ، كفبيزات كعيوب كطريقة تطبيق كل أسلوبكادكار ) بنية، أىداؼ، كالتضميين"
 ئصو ،شركطو كأبعاده، كنظرياتو، ككذاتماعي من حيث ) ماىيتو كخصاالتوافق النفسي اإلج الفصل الثالث
مرحلة اؼبراىقة باعتبارىا مرحلة  ةفسنخصصو لدراس ات التوافق ...( أما الفصل الرابعمظاىر كمؤشر 

 خصائصها كأنواعها، كأىم النظريات اليت تفسرىا، ككذا حساسة ككباكؿ فيها اإلؼباـ ب) طبيعة اؼبراىقة،
 .ٔب مشاكل كحاجات اؼبراىق ،كعبلقة اؼبمارسة الرياضة باؼبراىق ...(   باإلضافة إ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 األول انفصم

 
 انّسببقت انّذراسبث يزاجعت

 
  .تمهيد -

  .الرياضية ك البدنية التربية في التدريس أساليب تناكلت التي الدراسات - 1.1
  .الحياتية المهارات تناكلت التي الدراسات - 1.2
  .السابقة الدراسات عن تعقيب - 1.3
  .السابقة الدراسات من االستفادة كجو - 1.4
  .السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة مميزات - 1.5

.جزئية خالصة -
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 تمهيد :
تلعب الدراسات اؼبرجعية دكرا ىاما كحيويا ُب معاكنة الباحثٌن على اؼبضي قدما ُب إسباـ أحباثهم، كُب     

حدكد الدراسة اغبالية قاـ الباحث بعمل مسح مرجعي شامل للبحوث كالدراسات اؼبرتبطة دبوضوع البحث 
ف اؼبعاىد كالكليات الرياضية ك كُب ُب العديد من اؼبصادر اؼبتمثلة ُب رسائل الدكتوراه كاؼباجستًن دبختل

اجملبلت كالدكريات العلمية اػباصة بالرتبية الرياضية، ككذلك اؼبؤسبرات العمية اؼبتخصصة، كمن خبلؿ تلك 
اؼبصادر إختار الباحث الدراسات السابقة اؼبرتبطة دبتغًنات البحث، كقد ًب تناكؿ تلك الدراسات من 

العينة، اؼبنهج، أدكات الدراسة، أىم النتائج (، حيث يتيح ذلك   حيث ) العنواف ، اؽبدؼ، الفرضيات،
 للباحث معرفة اإلجراءات كالوسائل اليت أستخدمت من قبل غبل اؼبشكبلت اؼبشاهبة للدراسة اغبالية .

لندرة الدراسات اليت تناكلت متغًنات البحث ؾبتمعة ُب ىذه الدراسة فقد ًب تقسيمها إٔب  كنظرا     
 جزئٌن دراسات خاصة بأساليب التدريس كاخرل خاصة دبتغًن التوافق النفسي اإلجتماعي .

 كُب حدكد ما توصل إليو الباحث من دراسات قاـ بتصنيفها على النحو التإب :     
 اسات أجنبية ( مرتبة من األقدـ إٔب األحدث .در  -) دراسات عربية

 أكال :الدراسات السابقة :
 أ( أساليب التدريس في التربية البدنية كالرياضية :

 رسالة ماجستًن :1996 دراسة سيد احمد عدة  -1
"اثر أساليب التدريس  عنواف، كأجريت دبعهد الرتبية البدنية كالرياضية دبستغاٖب ربت 1996سبت سنة 

 بأسلويب التطبيق بتوجيو اؼبدرس كاألقراف على تنمية بعض عناصر األداء البد٘ب كاالقباز ُب القفزة الثبلثية " 
 األىداؼ :

معرفة تأثًن أسلويب التطبيق بتوجيو )اؼبدرس كاألقراف (على بعض عناصر األداء البد٘ب كمستول اقباز  -
 الطبلب ُب القفزة الثبلثية 

معرفة أفضل أسلوب تدريسي من بٌن األسلوبٌن الذم لو تأثًن اهبايب على بعض عناصر األداء البد٘ب  -
 كمستول اقباز الطبلب ُب القفزة الثبلثية 

 اإلشكاؿ :
ما ىو تأثًن كل من أسلويب التطبيق بتوجيو اؼبدرس كاألقراف على بعض عناصر األداء البد٘ب كمستول اقباز 

 الثبلثية  الطبلب ُب القفزة
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 الفرضيات :
* أسلوب التطبيق بتوجيو ) اؼبدرس كاألقراف (يؤثراف اهبابيا على نتيجة بعض عناصر األداء البد٘ب مثل 

 :القوة االنفجارية لعضبلت الرجلٌن
* أسلوب التطبيق بتوجيو ) اؼبدرس كاألقراف (يؤثراف اهبابيا على ربسٌن كمستول اقباز الطبلب ُب القفزة 

 ة الثبلثي
* كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن استخداـ أسلويب التطبيق بتوجيو)اؼبدرس كاألقراف (لصاّب أسلوب 

 التطبيق بتوجيو اؼبدرس ُب ربسٌن مستول اقباز الطبلب ُب القفزة الثبلثية 
 اعتمد الباحث اؼبنهج التجرييب المنهج المستخدـ :

 عينة الدراسة :
طالبا مقسمٌن إٔب ؾبموعتٌن تتكوف   30بة السنة أكٔب ت ب ر مكونة من ًب اختيار عينة عشوائية من طل

 طالبا من جنس ذكور 15كل منها من 
 خلص الباحث إٔب أف :أىم النتائج :

كل من أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبدرس كاألقراف ؽبما تأثًن ُب تنمية القوة االنفجارية للمجاميع العضلية   -
 اػباصة بالرجلٌن

أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبدرس عموما ىو األفضل مقارنة بأسلوب التطبيق بتوجيو األقراف ُب عناصر  -
 (1991،)عدة األداء البد٘ب األساسية كربسٌن مستول اقباز الطبلب ُب القفزة الثبلثية

 ) رسالة دكتوراه ( 1998دراسة عثماف مصطفى عثماف :  -2
 العنواف :

للتعلم على بعض اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية بدرس الرتبية الرياضية لتبلميذ  " مقارنة فاعلية أسلوبٌن
 اؼبرحلة اإلعدادية "
 ىدؼ الدراسة :

التعرؼ على مدل فاعلية إستخداـ أسلويب التطبيق اؼبوجو، كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ُب درس 
 الرتبية الرياضية على بعض اؼبتغًنات البدنية ك اؼبهارية كاؼبعرفية  لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية . 

 المنهج :
لتجريبيتٌن كاجملموعة الضابطة  ؼببلئمتو إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ، بإستخداـ تصميم اجملموعتٌن ا

 لطبيعة البحث .
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تلميذ من تبلميذ الصف االكؿ اإلعدادم دبدينة  120كإشتملت عينة البحث مجتمع كعينة البحث :
  1998/1999اؼبنيا للعاـ الدراسي 
 أدكات الدراسة :

بالقدرات العقلية  إستخدـ الباحث ُب دراستو اإلختبارات اػباصة بالنمو ، كاإلختبارات اػباصة
 ،كاالختبارات اػباصة بالصفات البدنية ، كاالختبارات اؼبهارية .

 (1998)عثماف،  أىم النتائج : 
طريقة التدريس بأسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ؽبا تأثًن إهبايب أفضل من طريقة التدريس  -

 بأسلوب التطبيق اؼبوجو التقليدم بالنسبة لتنمية اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية 
  علية إقباؿ التبلميذ على عملية التعلم.أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات يزيد من فا-
 )   رسالة دكتوراه  (  1998دراسة عصاـ الدين محمد عزمي ) -3

 العنواف :
" فاعلية إستخداـ أسلوب التعلم الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ُب ربقيق بعض أىداؼ الرتبية الرياضية باغبلقة 

 الثانية من التعليم االساسي دبدينة قنا " 
 سة :ىدؼ الدرا

التعرؼ على مدل فاعلية إستخداـ أسلوب التعلم الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ُب ربقيق بعض أىداؼ الرتبية 
 الرياضية ) البدنية ، اؼبهارية ، النفسية ( .

 المنهج المستخدـ  :
إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو لطبيعة البحث، بإستخداـ تصميم اجملموعتٌن التجريبيتٌن 

 ( تلميذا كتلميذة .  40موعتٌن متساكيتٌن ، ؾبموعة ذبريبية كأخرل ضابطة قواـ كل منهما ) ؾب
 مجتمع كعينة البحث :

تلميذا كتلميذة من تبلميذ الصف األكؿ  إعدادم دبدينة قنا كإختًنت العينة  80مشلت عينة الدراسة 
 1998/1999بطريقة عشوائية للموسم الدراسي 

 أدكات الدراسة :
 إختبار الذكاء . –كرقة العمل كاؼبعيار  –اإلختبارات النفسية  –اإلختبارات اؼبهارية  –تبارات البدنية اإلخ

دلت القياسات البعدية على اف أسلوب التعليم بالتطبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات أدل أىم النتائج :
اللياقة البدنية كربقيق مكونات لتحسن كبًن ُب مستول االداء اؼبهارم كسرعة التعلم كتنمية مكونات 

 (1998)عزمي، الكفاية النفسية للتبلميذ مقارنة بأسلوب األمر .
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 ( رسالة دكتوراه  2000دراسة دعاء محمد محي الدين ) سنة  -4

 تحت عنواف : 
 " تأثًن إستخداـ بعض أساليب التدريس على تعلم مسابقة قذؼ القرص " 

 ىدؼ الدراسة :
التطبيق الذاٌب اؼبتعدد  –التبادٕب  –ستخداـ بعض أساليب التدريس ) اؼبمارسة التعرؼ على تأثًن إ

االسلوب التقليدم ( على مستول االداء الفين كاؼبستول الرقمي كمستول التحصيل اؼبعرُب  –اؼبستويات 
 ؼبسابقة قذؼ القرص .
 المنهج المستخدـ :

بالتصميم التجرييب ذات األربع ؾبموعات متساكية إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼبناسبتو لطبيعة البحث 
 ( طالبة . 24، ثبلث ؾبموعات ذبريبية كؾبموعة ضابطة كقواـ كل منها ) 

 مجتمع كعينة البحث : 
( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا، كقد أختًنت  96تكونت العينة من ) 

 بطريقة عشوائية  .
 األدكات المستخدمة :

 مقياس دافعية اإلقباز . –اإلختبارات اؼبعرفية  –اإلختبارات اؼبهارية  –اإلختبارات البدنية 
 أىم النتائج :

التطبيق الذاٌب اؼبتعدد  –التبادؿ  –لقد أظهرت القياسات البعدية مسانبة اساليب التدريس ) اؼبمارسة  -
التقليدم ُب مستول األداء الفين كاؼبستول الرقمي كمستول اؼبستويات ( إهبابا مقارنة مع األسلوب 
 التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص.

على أسلوب ) العرض التوضيحي (ُب مستول  –التطبيق الذاٌب  –التبادؿ  –تفوؽ أساليب ) اؼبمارسة  -
 االداء الفين كاؼبستول الرقمي كمستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص .

تفوؽ أسلوب اؼبمارسة كالتبادؿ على أسلوب ) التطبيق الذاٌب ( ُب مستول االداء الفين كاؼبستول الرقمي  -
  (2000)الدين،  كمستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص . 

 2002دراسة احمد يوسف عاشور :)أطركحة دكتوراه (  -5
طبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات على بعض اؼبهارات " مقارنة أسلويب التطبيق اؼبوجو كالتعنواف الدراسة :

 األساسية كالصفات البدنية اػباصة للمبتدئٌن ُب كرة السلة " 
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 ىدؼ الدراسة :
يهدؼ ىذا البحث إٔب مقارنة أسلويب التطبيق اؼبوجو كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات على بعض اؼبهارات 

 ٌن ُب كرة السلة .االساسية  كالصفات البدنية اػباصة للمبتدئ
 المنهج

إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ، بإستخداـ تصميم اجملموعتٌن التجريبيتٌن كاجملموعة الضابطة  ؼببلئمتو 
 لطبيعة البحث .

 مجتمع كعينة البحث :
طالبا من طبلب الفرقة االكٔب بكلية الرتبية الرياضية ببورسعيد  كقد إختيارىم  60مشلت عينة الدراسة 

 ( طالبا . 20بطريقة عشوائية قـو كل منهما ) 
 أدكات الدراسة :

 الربنامج التعليمي ) كرقة العمل كاؼبعيار( -
 اإلختبارات البدنية  -
 اإلختبارات اؼبهارية -

 أىم النتائج :
 اجملموعة الضابطة ( ُب –تفوؽ أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات على كل من ) التطبيق اؼبوجو  -

تعلم مهارٌب ) التمرير، التصويب ( كتنمية الصفات البدنية اػباصة بكرة السلة ، كاليت سبثلت ُب ) القوة 
 اؼبميزة بالسرعة للرجلٌن كالذراعٌن، ربمل قوة السرعة ، اعبلد الدكرم التنفسي ( .

اجملموعة الضابطة ( ُب  –تفوؽ أسلويب التطبيق اؼبوجو على كل من ) التطبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات -
 (2002)عاشور، تعلم مهارة ) احملاكرة( ُب تنمية صفة الرشاقة .

دراسة بن سي قدكر الحبيب :-6  
دبعهد الرتبية البدنية ك الرياضية )مستغاٖب( ربت موضوع       2002أجرية ىذه الدراسة سنة 

التضميين ُب تنمية بعض مرم ك "دراسة مقارنة لفعالية التدريس باستخداـ االسلويب األ    
 الصفات البدنية ك األداء اغبركي للتبلميذ ُب عدك اغبواجز".

 أىداؼ الدراسة :
التعرؼ على مدل فاعلية استخداـ األسلوب األمرم ك التضميين ُب تنمية بعض الصفات  -1

 البدنية ك األداء اغبركي للتبلميذ ُب عدك اغبواجز.
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اؼبستخدمٌن األكثر فاعلية ُب تنمية بعض الصفات البدنية ك التعرؼ على أم األسلوبٌن -2
 األداء   اغبركي للتبلميذ ُب عدك اغبواجز.

 عينة الدراسة:
سنة( دبتقنة ماسرل 18.16( تلميذ من تبلميذ التعليم الثانوم)80بلغ حجم العينة )

جنس الذكور تلميذ من  40)مستغاٖب(، كًب تقسيمهم إٔب ؾبموعتٌن متساكيتٌن قواـ كل منها 
 سبثل األكٔب العينة الضابطة ك الثانية العينة التجريبية.

 أدكات الدراسة:
استبياف موجو لؤلساتذة-  
اختبارات مقننة لقياس صدؽ ك ثبات ك موضوعية اؼبتغًن التابع            -  

 إجراءات الدراسة:
حبيث ًب   26/03/2001إٔب  06/01/2001ًب تطبيق التجربة األساسية ُب الفرتة مابٌن   

أىم النتائج:    
استخداـ األسلوبٌن االمرم كالتضميين يؤثراف اهبابيا على تنمية بعض الصفات البدنية . -1  
استخداـ األسلوب التضميين ىو األفضل كاألكثر فاعلية ُب تنمية بعض الصفات البدنية  -2

 (2002)اغببيب،  كاألداء اغبركي
 (2003دراسة غازم محمد خير إبراىيم الكيالني )  - 7

 العنواف:
 اليد كرياضة السباحة. أثر استخداـ ثبلثة أساليب تدريس على تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب لعبة كرة

 مشكلة البحث:
لعبة   اؼبهارات األساسية ُب أثر استخداـ األساليب التدريسية )األمرم، التبادٕب، الذاٌب( على تعلم بعض

 ُب اذباىات متعددة، رمي كرة يد ألقصى ـ(، التنطيط اؼبستمر3كرة اليد )التمرير كاالستقباؿ من مسافة) 
اؼبتداخلة(، كُب رياضة السباحة )كتم التنفس، توقيت التنفس،  مسافة، دقة التصويب على اؼبربعات

 باحة الزحف على البطن(،البطن، ضربات الرجلٌن، ضربات الذراعٌن، توافق س االنزالؽ كالطفو على
 على تلك باإلضافة إٔب إجراء مقارنات بعدية بٌن األساليب التدريسية الثبلثة قيد الدراسة ُب تأثًنىا

 اؼبتغًنات.
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 أىداؼ البحث:
اؼبهارات األساسية ُب لعبة   أثر استخداـ كل من األسلوب:) األمرم، التبادٕب، الذاٌب( على تعلم بعض -

 كرة اليد.
اؼبهارات األساسية ُب رياضة  خداـ كل من األسلوب:) األمرم، التبادٕب، الذاٌب( على تعلم بعضأثر است -

 السباحة.
تعلم بعض اؼبهارات  الفركؽ ُب أثر استخداـ كل من أساليب التدريس:) األمرم، التبادٕب، الذاٌب( على -

 األساسية ُب لعبة كرة اليد كرياضة السباحة.
 المنهج:

باستخداـ تصميم لثبلث  اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو ألىداؼ كفركض الدراسة، كذلكاستخدـ الباحث 
 ( .Pre -test post-test Designؾبموعات ذبريبية.)

 مجتمع كعينة البحث:
البالغ عددىم )  -األردف-اؽبامشية تكوف ؾبتمع البحث من طلبة كلية الرتبية البدنية كعلـو الرياضة باعبامعة

اؼبسجلٌن ؼبادٌب: نظريات كتطبيقات ُب ألعاب  ار منهم بالطريقة العمدية، كمن غًن( طالبا، اخت 250
( طالبا  60( طالبا، ًب استبعاد )  120الرياضات الفردية كالبالغ عددىم)  القول، كنظريات كتطبيقات ُب

للتأكد من لعبة كرة اليد أك رياضة السباحة سابقا، كالذين أجرم عليهم االختبار  من الذين قد مارسوا
عن طريق  ( طالبا ُب كل ؾبموعة ذبريبية كزعوا 20كثبات أدكات الدراسة، كأخًنا اختار الباحث )  صدؽ

التجربة أجرل الباحث  القرعة، كما كزعت األساليب بالعشوائية على اجملموعات كذلك، كقبل بداية
اؼبتوسطات، االكبرافات، االلتواء( ) التكافؤ بٌن أفراد اجملموعات التجريبية الثبلثة على صبيع القياسات

ذات داللة إحصائية مابٌن ؾبموعات التدريس  فاكتشف ؾبتمعا اعتدا ليا متجانسا، كما ٓب هبد فركقا
لعينة الدراسة فبا يشًن إٔب ذبانسهم ُب تلك اؼبتغًنات، كبعد البدء ُب  الثبلثة، كعلى صبيع اؼبتغًنات الوصفية

 %( من مقررات الربنامج ، كالذين ٓب 10الطلبة الذين ذباكزت نسبة غياهبم ) استبعاد  تنفيذ الربنامج ًب
موزعة طالبا 46( طالبا، كعليو أصبحت عينة البحث تضم 14وبضركا القياس البعدم، كالبالغ عددىم ) 

 على النحو التإب: 
 ( طالبا. 15اجملموعة التجريبية األكٔب تتعلم باألسلوب األمرم هبا )  -
 ( طالبا. 16اجملموعة التجريبية الثانية تتعلم باألسلوب التبادٕب كمكونة من )  -
 ( طالبا. 15اجملموعة التجريبية الثالثة تتعلم باألسلوب الذاٌب كتضم )  -
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 األدكات:
عدد/مرات(، التنطيط  ـ3االختبارات اؼبستخدمة ُب كرة اليد ىي: التمرير كاالستقباؿ من مسافة)  -

ألقصى مسافة)مسافة/مرت(، دقة التصويب على   اذباىات متعددة )زمن/ثانية(، رمي كرة يداؼبستمر ُب
 اؼبربعات اؼبتداخلة)عدد/نقاط(.

التنفس)عدد،  االختبارات اؼبستخدمة ُب رياضة السباحة ىي: كتم التنفس)الزمن، الثانية(، توقيت -
جلٌن)مسافة، مرت(، ضربات الر  مرات(، االنزالؽ كالطفو على البطن)مسافة، مرت(، ضربات

 البطن)مسافة، مرت(. الذراعٌن)مسافة، مرت(، توافق سباحة الزحف على
 ـ( 12.50ـ(، كعرضو)  25ًب التطبيق ُب مسبح اعبامعة اؽبامشية الذم يبلغ طولو)  -

 اليد فكانت ُب  سم( ىذا بالنسبة للسباحة، أما لعبة كرة 380سم( كينتهي ب: )  80كعمقو يبدأ من) 
 باإلضافة إٔب شريط لقياس اؼبسافة، ـ( 24ـ(، كعرضها)  44الة اعبامعة اؽبامشية اليت يبلغ طوؽبا) ص

( كحدة تعليمية، كبتكرار أربع  16التعليمي أربعة أسابيع، كب:)  كرات، ساعة توقيت، استغرؽ الربنامج
 ( دقيقة. 50دامت الوحدة التعليمية الواحدة )  مرات أسبوعيا
 أىم النتائج:

الدراسة كلصاّب  توجد فركؽ بٌن القياسٌن القبلي كالبعدم كباستخداـ األساليب التدريسية الثبلثة قيد -
متعددة ُب األسلوب األمرم، كالتصويب  القياسات البعدية ماعدا ُب مهارة التنطيط اؼبستمر ُب اذباىات

 الذاٌب ُب التدريس. على اؼبربعات اؼبتداخلة ُب األسلوب
ُب رياضة السباحة  ات داللة إحصائية مابٌن القياس القبلي كالبعدم على صبيع اؼبتغًناتتوجد فركؽ ذ -

 كاألسلوب الذاٌب. لصاّب القياس البعدم ُب األسلوب األمرم، كاألسلوب التبادٕب
اغبركية كاؼبهارية ُب صبيع  إف الطبلب الذين تعلموا باألسلوب التبادٕب أظهركا ربسنا ملموسا ُب القدرات -
 ؼبهارات األساسية بلعبة كرة اليد.ا

اغبركية كاؼبهارية لرياضة  إف الطبلب الذين تعلموا باألسلوب التبادٕب أظهركا ربسنا ملموسا ُب القدرات -
 باألسلوب األمرم. السباحة شأهنم ُب ذلك شأف الطبلب الذين تعلموا

بالنشاطٌن، كعند  اؼبهارات األساسية النتائج بينت األثر االهبايب لؤلساليب التدريسية ُب ربسٌن تعلم -
األفضل ٍب يليو التبادٕب، فالذاٌب ُب رياضة كرة  اؼبقارنة بٌن األساليب الثبلثة كجد أف األسلوب االمرم ىو

 (2003،)الكيبل٘باألسلوبٌن االمرم كالتبادٕب على الذاٌب. اليد، أما بالسباحة فتفوؽ
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.(2004دراسة عطاء اهلل احمد )  8-  
 العنواف :

تأثًن استخداـ بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة 
 الطائرة

 مشكلة البحث :
 حاكؿ الباحث اإلجابة على تساؤؿ رئيسي مفاده :

بعض اؼبهارات ماىو اثر استخداـ بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية، كأفضلها ُب تعلم  -
 األساسية ُب الكرة الطائرة؟

 أىداؼ البحث :
معرفة تأثًن استخداـ بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية  -

 ُب الكرة الطائرة عند ـبتلف اعبنسٌن 
لم مهارات اإلرساؿ كالتمرير معرفة أفضل أسلوب تدريسي بالتغذية الراجعة الفورية لو تأثًن أحسن ُب تع -

 كاإلعداد،ُب الكرة الطائرة عند الذكور كاإلناث 
 فرضيات البحث :

* استخداـ بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية يؤثر إهبابا على تعلم مهارات اإلرساؿ كالتمرير 
الذكور كاإلناثكاإلعداد،كاف التأثًن ىبتلف حسب نوع األسلوب كنوع اؼبهارة،كصعوبتها عند   

 ىذا كجاءت الفرضيات اعبزئية على النحو التإب :
* استخداـ بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية يؤثر إهبابا على تعلم بعض اؼبهارات األساسية 

 ُب الكرة الطائرة عند ـبتلف اعبنسٌن 
تبع نوع اؼبهارة كصعوبتها عند الذكور * أفضل أنواع أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية كأحسنها ي

 كاإلناث 
مرم ،التدرييب، التبادٕب، التضميين أساليب التدريس اليت قصدىا الباحث بالدراسة ىي :األسلوب األ -  
أما اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة اليت قصدىا الباحث فهي : -  
مهارة اإلرساؿ كتناكؿ فيها اإلرساؿ اؼبواجو األمامي من األسفل، اإلرساؿ اعبانيب، ككذا إرساؿ التنس   -  
مهارة التمرير كاعتمد ىنا على التمرير من اعبهة اليمىن كاليسرل من اؼبلعب  -  
مهارة اإلعداد كقصد هبا اإلعداد إٔب اعبهة اليمىن كاليسرل من اؼبلعب  -  

الباحث اؼبنهج التجرييب  استخدـالمنهج :  
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 مجتمع كعينة البحث : 
أنثى من كالية  72ذكرا ك72( تلميذا كتلميذة كزعت كاألٌب 432اختار الباحث عينة مقصودة قوامها )

أنثى من كالية مستغاٖب،خبلؿ اؼبوسم  72ذكرا ك 72أنثى من كالية قسنطينة، 72ذكرا ك72سعيدة، 
ـ 2005-2004اعبامعي   

 أدكات البحث :
استعاف الباحث باختبارات مهارية لقياس اؼبهارات األساسية ُب لعبة الكرة الطائرة كاليت صممت من قبل 

سنة ( 12إٔب  9االرباد األمريكي للصحة كالرتبية كالرتكيح،كاؼبتبلئمة مع الفئة اؼبقصودة بالدراسة )من  
 أىم النتائج :

الفورية،كاستخداـ اؼبعلم لؤلسلوب التقليدم قد اثر إهبابا إف استخداـ أساليب التدريس بالتغذية الراجعة  -
 على تعلم اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة قيد الدراسة عند ـبتلف اعبنسٌن كُب الواليات الثبلث

 الثبلث، استنتج الباحث أف الفرؽ بٌن االختبار القبلي كالبعدم داؿ إحصائيا ُب مهارة اإلرساؿ بأنواعو -
 قسنطينة، )سعيدة، كمهارة التمرير عند ـبتلف اعبنسٌن ذكور كإناث ُب الواليات الثبلث عداد،كمهارة اإل

 مستغاٖب (كىذا عند كافة اجملموعات التجريبية كالضابطة 
إف الفرؽ بٌن االختبار القبلي كالبعدم داؿ إحصائيا كىو لصاّب االختبار البعدم عند كافة اجملموعات  -

كالضابطة،كعند كل من الذكور كاإلناث ُب الواليات الثبلث،كُب ـبتلف اؼبهارات )اإلرساؿ التجريبية 
اإلعداد إٔب اعبهة اليمىن كاليسرل( بأنواعو،التمرير إٔب اعبهة اليمىن كاليسرل،  

زبتلف األساليب ُب تأثًنىا تبعا للجنس،نوع اؼبهارة،كصعوبة أك سهولة اؼبهارة ُب التعلم -  
مرم ُب تعليمها،ألنو يتطلب الدقة كالصرامة،ككلما  تعقدت اؼبهارة نتجو إٔب األسلوب األكلما صعبت ك   -

  . كانت سهلة تعطي اغبرية للمتعلم
هبب التنويع ُب استخداـ أساليب التدريس كعدـ االقتصار على أسلوب كاحد فقط ُب تعليم  -

ن مهارة إٔب أخرل اؼبهارات،كىذا ما يوضح االختبلؼ اؼبوجود ُب استخداـ األساليب م  
  (2004)أضبد،   ضركرة التفريق ُب استخداـ أساليب التدريس بٌن الذكور كاإلناث -
.(2004دراسة فداء احمد نمر مهيار كغازم محمد خير الكيالني ) -9  

 العنواف :
 اثر استخداـ بعض أساليب التدريس ؼبوسنت على تعلم بعض اؼبهارات األساسية لسباحة الزحف "
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البحث : مشكلة  
دراسة اؼبشكلة حوؿ اثر استخداـ بعض أساليب موسنت التدريسية كاحملددة ُب ىذه الدراسة باألسلوب 

 االمرم ،التبادٕب،الذاٌب ،على تعلم مهارات الزحف،ككذا الفركؽ ُب تأثًناهتا،ككفقا لعامل اعبنس أيضا 
 أىداؼ البحث :

التعرؼ على اثر استخداـ أساليب موسنت التدريسية)األسلوب االمرم ،التبادٕب ،الذاٌب (على تعلم  -
 مهارات سباحة الزحف 

التعرؼ على الفركؽ ُب اثر استخداـ بعض أساليب موسنت التدريسية)األسلوب االمرم ،التبادٕب ،الذاٌب  -
 ( على تعلم مهارات سباحة الزحف كحسب متغًن اعبنس 

كض البحث :فر   
* توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بٌن القياسٌن القبلي كالبعدم كلصاّب القياس البعدم على اؼبتغًنات 

 قيد الدراسة 
* التوجد فركؽ ذات داللة إحصائية مابٌن أساليب التدريس )األسلوب االمرم ،التبادٕب ،الذاٌب (ُب تعلم 

 مهارات سباحة الزحف كحسب متغًن اعبنس 
استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو أىداؼ كفركض الدراسة كذلك باستخداـ تصميم نهج :الم

 لثبلث ؾبموعات ذبريبية 
 مجتمع كعينة البحث :

سحبت العينة من طلبة قسم اإلدارة كالتدريب ُب كلية الرتبية البدنية كعلـو الرياضة باعبامعة 
ـ،اختًن  2003-2002(خبلؿ اؼبوسم اعبامعي 219لغ عددىم)اؽبامشية،ؼبستول السنة أكٔب كالثانية كالبا

(من اجملتمع الكلي،كمن 39(طالبة كبنسبة )36(طالبا ك)46(طالبا بطريقة عمديو من بينهم )82منهم )
غًن اؼبسجلٌن ُب اؼبادة "نظريات كتطبيقات ُب الرياضات الفردية"،كما ًب استبعاد الطلبة الذين لديهم 

السباحة،كًب توزيع العينة على ثبلث ؾبموعات لكل من الذكور كاإلناث على  خربات سابقة ُب رياضة
( 12(طالبا ك)15(طالبة،األسلوب االمرم )12(طالبا ك)16النحو التإب :األسلوب التبادٕب )

(طالبة12(طالبا ك)15طالبة،األسلوب الذاٌب )  
تبلؼ ُب أساليب التدريس اؼبعتمدة ًب استخداـ نفس ؿبتويات الربنامج على اجملموعات الثبلث مع االخ -

دقيقة(للوحدة التعليمية 45(أسابيع،كُب كل أسبوع ثبلث كحدات تعليمية دبعدؿ )06فقط،داـ الربنامج)
 الواحدة
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 أىم النتائج :
أسلوب التدريس باستخداـ الكتيب اؼبربمج حقق نتائج اهبابية ُب مستول تعليم الضربة الساحقة  -

،حيث جاءت النتائج ُب صاّب القياسات  لؤلسلوب التبادٕب كاالمرماؼبستقيمة،كنفس الشيء 
البعدية،كنفس الشيء ُب ربسٌن تركيز االنتباه،إال أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بٌن األساليب 

 التدريسية قيد الدراسة 
تيب اؼبربمج كلصاّب أسلوب الك جاءت النتائج لصاّب أسلوب الكتيب اؼبربمج مقارنة بتوجيو األقراف، -

 مقارنة بأسلوب العرض التوضيحي 
كانت النتائج ُب ربسٌن تركيز االنتباه لصاّب أسلوب الكتيب اؼبربمج،كبالتإب اعتربه الباحث أفضل   -

األساليب ُب التعليم من خبلؿ جذب اؼبتعلم،كتطوير انتباىو طيلة فرتة الدرس،كتوجيو األقراف أحسن من 
(2004)مهيار، . أحسن من األكؿ ُب تركيز االنتباهلكن ىذا األخًن  االمرم،  

:(  2006دراسة عبد الجبار سعيد محسن ) -10  
"تأثًن التدريس بأسلويب التدرييب كالتبادٕب ُب درس الرتبية الرياضية على مهارات كرة السلة العنواف :
 للطبلب 

 مشكلة البحث :
،كىذا ما يساعد ُب تطبيق أفضل لطرؽ التعلم انطلق الباحث من أف ىناؾ أساليب حديثة ُب التدريس 

،كاليت عن طريقها يستطيع اؼبدرس أك اؼبعلم الوصوؿ بالطالب إٔب أفضل مستول فبكن ُب األداء اؼبهارم 
،كمن ىذا جاءت أنبية البحث حوؿ أم األساليب أجودىا ،كأسرعها لتعلم الطبلب اؼبهارات األساسية ُب 

 لعبة كرة السلة ؟
:أىداؼ البحث   

تأثًن التدريس باألسلوب التدرييب على بعض مهارات كرة السلة ُب درس الرتبية الرياضية  -  
تأثًن التدريس باألسلوب التبادٕب على بعض مهارات كرة السلة ُب درس الرتبية الرياضية  -  
أيهما أفضل ُب عملية تدريس اؼبهارات بكرة السلة  -  

 فرضيات البحث :
رس الرتبية الرياضية لو تأثًن أكثر من األسلوب التبادٕب ُب تعلم مهارات كرة السلة *األسلوب التدرييب ُب د  

 *األسلوب التبادٕب ُب درس الرتبية الرياضية لو تأثًن أكثر من األسلوب االمرم ُب تعلم مهارات كرة السلة
بلي كالبعدم ؼببلئمتو استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ذك اجملموعات اؼبتكافئة ذات االختبار القالمنهج :

 لطبيعة اؼبشكلة اؼبراد حلها 
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 مجتمع كعينة الدراسة :
سنة(التابعٌن إلعدادية قتيبة خبلؿ اؼبوسم 16اجرم البحث على طلبة الصف الرابع إعدادم بعمر )

(طالب كطالبة 200(شعب ،ك)05ـ،اختار الباحث منهم شعبتٌن من أصل )2005-2004الدراسي 
(طالبا تدرس باألسلوب 40(طالبا تدرس باألسلوب التدرييب كؾبموعة ثانية هبا )40،اختار ؾبموعة هبا )

(طالبا تدرس باألسلوب االمرم ىذه األخًنة اشرؼ عليها مدرس الرتبية 40التبادٕب ،كؾبموعة ثالثة هبا )
 الرياضية باؼبدرسة ،كاعتربىا الباحث ؾبموعة ضابطة 

 األدكات :
موعات ُب كل من الطوؿ كالوزف ،كاختبار لرمي الكرة الطبية اليت تزف جرل الباحث ذبانس كتكافؤ اجملأ-
(كلغ 03)  
استعاف الباحث باالختبارات اؼبهارية ُب كرة السلة التالية :اختبار الدقة ُب اؼبناكلة باليدين )اؼبناكلة  -

)من خط ـ،كقت(،اختبار التصويب على السلة 20الصدرية،نقاط(،    اختبار سرعة الطبطبة ؼبسافة )
 الرمية اغبرة ،عدد(،اختبار التصويب بالقفز على السلة من اعبانبٌن )عدد(

د(كفق منهاج الرتبية 45( أسابيع بواقع حصة كاحدة ُب األسبوع مدهتا )10دامت مدة التدريس ) -
،ككاف ذلك 2005-05-05أب 2005-02-20(حصص دامت التجربة من 10الرياضية ،أم )

اؼبدينة على طبلب اإلعدادية اؼبركزية باؼبدينة )العراؽ(بالقاعة الرياضية ُب   
 أىم النتائج :

كىذا يعين أف األسلوب التدرييب ُب  كانت النتائج ُب صاّب القياسات البعدية ُب كل اؼبتغًنات اؼبهارية،  -
 القسم التعليمي لدرس الرتبية الرياضية قد ساىم ُب تطور اؼبهارات ُب كرة السلة 

ج ُب صاّب القياسات البعدية مقارنة بالقياسات البعدية عند تدريس اجملموعة الثانية جاءت النتائ -
 باألسلوب التبادٕب 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصاّب اجملموعة اليت درست باألسلوب التدرييب عند مقارنة القياسيٌن  -
ين أف األسلوب التدرييب يشجع علىالبعديٌن للمجموعتٌن األكٔب كالثانية ُب مهارات كرة السلة ،كىذا يع  

التفكًن ُب اكتساب تفاصيل دقيقة عن اؼبهارات ،كُب استيعاب النواحي الفنية اػباصة باؼبهارة )تعلم  
 أحسن كأسرع (من ؾبموعة األسلوب التبادٕب 

األسلوب التدرييب يساعد ُب زيادة اؼبعرفة ،كمتطلبات األداء الفين للمهارة  -  
سلوب التدرييب ُب تعلم اؼبهارات ،كخباصة ُب اؼبراحل اؼبتقدمة ضركرة تعميم األ -  
دراسة األسلوب التدرييب ُب تعلم اؼبهارات اغبركية ؼبختلف األلعاب الرياضية  -  
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)ؿبسن،  إجراء اؼبزيد من البحوث كالدراسات حوؿ األسلوب التبادٕب ُب ـبتلف األلعاب الرياضية -
2006)  

  :(2007منذر ) دراسة فوزية محمد عمر -11
 العنواف :

تأثًن أسلويب التدريس التدرييب كالتبادٕب على تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز ،كمفهـو الذات  "
 لتلميذات التعليم األساسي " اؼبرحلة اإلعدادية "

ما ىو األسلوب التدريسي األفضل من حيث الفعالية ُب عملية تعلم بعض اغبركات مشكلة البحث :
األرضية ُب اعبمباز،ككذا ربسٌن مفهـو الذات لتلميذات التعليم األساسي كخباصة تلميذات الصف السابع 

 باعبماىًنية الليبية ؟ 
 أىداؼ البحث :

ى تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز ،كمفهم معرفة تأثًن أسلويب التدريس )التدرييب كالتبادٕب ( عل -
 الذات لتلميذات التعليم األساسي"اؼبرحلة اإلعدادية " 

معرفة أفضل األساليب تأثًنا على تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز،كمفهـو الذات لتلميذات  -
 التعليم األساسي"اؼبرحلة اإلعدادية "

 فرضيات البحث :
(بٌن القياسٌن القبلي كالبعدم كلصاّب 0،05اللة إحصائية عند مستول الداللة )توجد فركؽ ذات د -

القياس البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن ُب تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز،كمفهـو الذات 
 لتلميذات التعليم األساسي"اؼبرحلة اإلعدادية "

(ُب القياس البعدم للمجموعتٌن 0،05توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) -
التجريبيتٌن كاجملموعة الضابطة ُب تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز،كمفهـو الذات لدل أفراد عينة 

.البحث   
 المنهج :

انتهجت الباحثة اؼبنهج التجرييب باستخداـ تصميم اجملموعتٌن التجريبيتٌن كاجملموعة الضابطة ؼببلئمتو 
 لطبيعة البحث 

 مجتمع كعينة البحث :
اختارت الباحثة عيينة عمديو مشلت ثبلث صفوؼ دراسية من صفوؼ التعليم األساسي ربديدا الصف 

ـ2005-2004السابع دبدرسة ؿبمد الزىيوم للتعليم األساسي بشعبية الزاكية بليبيا للعاـ الدراسي :  
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 أدكات الدراسة :
كما استعملت مقياس مفهـو  كالدحرجة األمامية، اعبانبية،اختربت الباحثة الطالبات ُب مهارتٌن :الشقلبة 

الرضا(،كذلك بعد  السعادة، الشعبية، القلق، اؼبظهر اعبسمي، اؼبنزلة العقلية، السلوؾ،)الذات بأبعاده التالية
أف تأكدت من تكافؤ اجملموعات اؼبختارة ) ؾبموعة األسلوب التدرييب ، ؾبموعة األسلوب التبادٕب، 

(كحدة دبقدار زمين 24الضابطة (،ىذا كنفذت الباحثة كحدات تعليمية كعددىا )كاجملموعة 
 كؼبدة شبانية أسابيع بواقع ثبلث كحدات تعليمية ُب األسبوع، د(للوحدة،45قوامو)

   أىم النتائج :
 التبادٕب( إهبابا ُب رفع مستول تعلم اؼبهارتٌن التدرييب، أثرت أساليب التدريس )االمرم، -
 اؼبنزلة العقلية، ثًن اهبايب لؤلسلوب التبادٕب ُب مبو أبعاد مقياس مفهـو الذات التالية : السلوؾ،ىناؾ تأ -

 .كاجملموع الكلي ألبعاد اؼبقياس 
اؼبنزلة العقلية، ،  ىناؾ تأثًن اهبايب لؤلسلوب االمرم ُب مبو أبعاد مقياس مفهـو الذات التالية : السلوؾ، -

 .كاجملموع الكلي ألبعاد اؼبقياس الرضا، السعادة، الشعبية، القلق،
ٓب زبتلف األساليب التدريسية ُب تأثًنىا على تعلم مهارة الدحرجة األمامية، بينما لوحظ االختبلؼ ُب  -

التدرييب كالتبادٕب (،دبعىن آخر أف سهولة اغبركة  )تعلم مهارة الشقلبة اعبانبية كلصاّب األسلوبٌن التجريبيٌن 
 مايز بٌن األسلوبٌن التدريسيٌن  يقف كراء عدـ الت

كقد ارتفع نسبيا شعورىن  مستول الدافعية للعمل كاألداء ارتفع لدل تلميذات اجملموعتٌن التجريبيتٌن، -
  (2007)منذر،  . باؼبسؤكلية اذباه ما يتم تعلمو 

 ( مستغانم 2011دراسة حرباش إبراىيم ) -12
 العنواف:

 التضميين كالتبادٕب على الرفع من مستول األداء البد٘ب ُب القفز الطويل "" أثر التدريس باألسلوبٌن 
 : الدراسةمشكلة 

 ما ىو األسلوب التدريسي األفضل تأثًنا على االداء البد٘ب للطبلب ُب فعالية القفز الطويل ؟
 : لدراسةأىداؼ ا

 البد٘ب للطلبة ُب القفز الطويل .معرفة مدل تأثًن أساليب التدريس اغبديثة اؼبختلفة على مستول االداء  -
 التعرؼ على احسن أساليب التدريس اغبديثة اؼبستخدمة ُب حصة الرتبية البدنية كالرياضية . -
 التعرؼ على األسلوب األمثل لرفع من مستول االداء البد٘ب ُب القفز الطويل . -
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 : الدراسة ركضف
بٌن إستخداـ األسلوب التضميين  0.05ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -

كاألسلوب التبادٕب لصاّب األسلوب التضميين ُب الرفع من مستول االداء البد٘ب لدل الطلبة ُب القفز 
 الطويل .

بٌن إستخداـ األسلوب التضميين  0.05ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة   -
 دٕب الرفع من مستول االداء البد٘ب لدل الطلبة ُب القفز الطويل .كاألسلوب التبادٕب لصاّب األسلوب التبا

 إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو لطبيعة البحث . المنهج :
 : لدراسةمجتمع كعينة ا

 اختيارىا ًب مستغاٖب الرياضية بوالية ك البدنية الرتبية دبعهد يدرسوف طالبا 60من فتكونت البحث عينة أما
 30طالبا للمجموعة التجريبية األكٔب ك  30بالتساكم  ذبريبيتٌن ؾبموعتٌن إٔب تقسيمها ًب عشوائية بطريقة

 طالبا للمجموعة التجريبية الثانية 
 -ـ من البداية اؼبتحركة 30العدك-اإلختبارات البدنية ) الوثب العريض من الثبات - أدكات الدراسة :

 الربنامج التعليمي  -خطوات من اعبرم ( 10الوثب ؿ  -الوثب العمودم لسارجنت
  أىم النتائج :

توصل الباحث إٔب اف إستخداـ االسلوب التضميين لو تأثًن إهبايب ُب تطوير االداء البد٘ب ُب القفز  -
 (2011)إبراىيم،  لطويل ا

 إف إستخداـ األسلوب التبادٕب لو تأثًن إهبايب ُب الرفع من مستول الصفات البدنية ُب القفز الطويل . -
 إف إسرتاذبية إستخداـ تنويع األساليب التدريسية اغبديثة تساىم ُب تنمية االداء البد٘ب ُب القفز الطويل   -

 (2012ماجستير )رسالة مجاىد مصطفى : رسالة  -13
 العنواف :

 " أثر إستخداـ بعض أساليب التدريس ُب تنمية التوافق النفسي االجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم "
 : الدراسةمشكلة 

مدل تأثًن أسلويب التطبيق بتوجيو) اؼبدرس كاألقراف ( ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ السنة  ما
 سنة(".17-16)أكٔب ثانوم 

أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبدرس ) التدرييب ( ُب تنمية التوافق النفسي معرفة تأثًن  -: لدراسةأىداؼ ا
 االجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم
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أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف ) التبادٕب ( ُب تنمية التوافق النفسي االجتماعي لتبلميذ معرفة تأثًن  -
 ثانوم.السنة أكٔب 

الكشف عن أفضل أسلوب تدريسي تأثًنا ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب   -
 ثانوم.

 إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو لطبيعة البحث . :المنهج 
 : لدراسةمجتمع كعينة ا

أجريت  الدراسة مع تبلميذ السنة أكٔب ثانوم من شعبة آداب كلغات عربية لثانوية شبايكي عبد القادر 
 40،ًب إختيار العينة بطريقة عشوائية كبلغ عددىا  2011-2010، اؼبوسم الدراسي -تيارت–كالية 

تلميذا للمجموعة  20تلميذا للمجموعة التجريبية االكٔب ك  20تلميذا مقسمٌن إٔب ؾبموعتٌن متساكيتٌن 
 التجريبية الثانية

  أدكات الدراسة :
مقياس التوافق النفسي االجتماعي الذم أعدتو الباحثة اؼبصرية "رشا عبد الرضباف ؿبمود  الباحث استخدـ-

 الربنامج التعليمي باألساليب التدريسية قيد البحث  – 2007كإب "لتبلميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة 
 (2012)مصطفى،   أىم النتائج : 

  .تأثًن كل من األسلوب التدرييب كالتبادٕب ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم -
 .كأف أفضل أسلوب تدريسي تأثًنا على التوافق النفسي اإلجتماعي ىو األسلوب التبادٕب -

 الدراسات األجنبية  : -ب( 
 ) دكتوراه (  cai )  )1995دراسة كام  -14

 العنواف :

" تأثًن ثبلث أساليب للتدريس على اغبالة اؼبزاجية  للطبلب ُب اعبامعة ، التمتع بالنشاط البد٘ب السلوؾ 
 كبو التدريس" .

 ىدؼ الدراسة :
توجيو األقراف كالذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ( على  –معرفة تأثًن ثبلث أساليب للتدريس ) التطبيق اؼبوجو 

 اغبالة اؼبزاجية لطبلب اعبامعة، التمتع بالنشاط البد٘ب السلوؾ كبو التدريس .
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: المنهج  
ستة  6إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو لطبيعة البحث، بإستخداـ تصميم اجملموعات التجريبية )

 كثبلث ؾبموعات زبصص ألعاب اؼبضرب . –ت زبصص الكارتيو ؾبموعات قسموا إٔب ثبلث ؾبموعا
 مجتمع كعينة البحث :

طالبة ( من طبلب اعبامعة ًب إختيارىم بطريقة   31 –طالب  67طالب )  98مشلت عينة الدراسة 
1998/1999عشوائية للموسم اعبامعي   

 أدكات الدراسة :
 تصميم إستمارات إستبياف ؼبتغًنات البحث .

 أىم النتائج : 
ينخفض مستول التعب ُب الفصل بعد التدريس بأسلوب توجيو األقراف   . -  
أسلوب توجيو األقراف ُب فصوؿ الكاراتيو يزيد من مستول اغبيوية عن أسلوب األمر . -  
  أسلوب توجيو األقراف ُب الكاراتيو لو أعلى درجة متعة ٍب أسلوب االمر يليو التطبيق بتوجيو اؼبدرس.  -
اؼبتعة ُب الكاراتيو مع أسلوب توجيو األقراف أعلى من اؼبتعة بإستخداـ نفس األسلوب ُب ألعاب اؼبضرب  -
 (cai, 1995) سلوؾ الطبلب كبو التدريس بتوجيو األقراف أعلى من األمر  كالتطبيق اؼبوجو .  -
اؼبوجو ُب ألعاب اؼبضرب الطبلب يفضلوف أسلوب توجيو األقراف ُب الكاراتيو بينما يفضلوف التطبيق  -  

 ( )إنتاج علمي osthuzon & griesel    (1992)دراسة أكسوزف كجيرسل  -15
: العنواف  

 " تأثًن إستخداـ بعض أساليب التدريس على ربقيق اىداؼ الرتبية الرياضية لتبلميذ اؼبدارس العليا "
 ىدؼ الدراسة :

التطبيق الذاٌب اؼبتعدد  –توجيو األقراف  –معرفة تأثًن إستخداـ أساليب التدريس ) العركض التوضيحية 
 اؼبستويات( على ربقيق أىداؼ الرتبية الرياضية لتبلميذ اؼبدارس العليا .

 المنهج :
ريبية  إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ، بإستخداـ تصميم اجملموعات التجريبية ) ثبلث ؾبموعات ذب

 كاجملموعة الرابعة ضابطة  ؼببلئمتو لطبيعة البحث .
 مجتمع كعينة البحث :

تلميذا من تبلميذ اؼبدارس العليا للموسم اعبامعي  97ًب إختيار عينة البحث بطريق عشوائية  كلبغت العينة 
1992/1993  
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 أدكات الدراسة :
كرقة العمل كاؼبعيار . –اإلختبارات الوجدانية  –إستعاف الباحث باالختبارات البدنية كاؼبهارية   

 أىم النتائج :
مهارم (. –أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف يؤثر ُب اجملاؿ اغبركي ) بد٘ب  -  
أسلوب التطبيق الذاٌب ىاؼبتعدد اؼبستويات ذات تأثًن فعاؿ ُب اجملاؿ اإلنفعإب أكثر من األسلوب التبادٕب   -

  (griesel, 1992)ر ٓب وبقق أم مستول ُب اعبوانب السابقة .أما أسلوب التعلم باألم
 ب( الدراسات التي تناكلت التوافق النفسي االجتماعي :

   1990دراسة جيهاف حامد السيد إسماعيل :سنة  -1
 العنواف :

  :"مستول أداء طالبات كلية الرتبية الرياضية ُب الرتبية العملية كعبلقتو بالتوافق النفسي  "
تساؤالت الدراسة :  –  
    ىل ىناؾ عبلقة بٌن التوافق الشخصي للطالبات كمستول األداء ؟-
   ىل ىناؾ عبلقة بٌن التوافق االجتماعي لدل الطالبات كمستول األداء ؟ -
  ىل ىناؾ عبلقة بٌن التوافق النفسي العاـ كمستول األداء ؟ -

 أىداؼ الدراسة:
بٌن التوافق النفسي ببعديو الشخصي كاالجتماعي كمستول األداء يهدؼ البحث إٔب دراسة العبلقة 

 للطالبات ُب الرتبية البدنية كالرياضية للبنات بالقاىرة .
 الفرضيات :

ىناؾ عبلقة اهبابية بٌن التوافق الشخصي بأبعاده الستة كمستول أداء الطالبات ُب الرتبية العملية . -  
جتماعي بأبعاده الستة كمستول أداء الطالبات ُب الرتبية العملية ىناؾ عبلقة اهبابية بٌن التوافق اال -  
ىناؾ عبلقة اهبابية بٌن التوافق النفسي العاـ كمستول أداء الطالبات ُب الرتبية العملية . -  

 استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي . المنهج المستخدـ:
 عينة الدراسة:

 طالبات الفرقة الرابعة بكلية الرتبية الرياضية للبنات  طالبة من 140طبق البحث على عينة مشلت 
 مقياس كاليفورنيا للشخصية كالذم أعده بالعربية "ؿبمود عطية ىنا " . -أدكات الدراسة:

 بطاقة تقوٙب الطالبات ُب الرتبية العملية . -
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توصلت الباحثة إٔب أف ىناؾ عبلقة اهبابية بٌن التوافق الشخصي بأبعاده الستة كمستول  - أىم النتائج:
 أداء الطالبات ُب الرتبية العملية 

كجود عبلقة اهبابية بٌن التوافق االجتماعي كمستول األداء ، كبالتإب يوجد عبلقة اهبابية بٌن التوافق  -
 بية العملية .النفسي العاـ كمستول األداء للطالبات ُب الرت 

.( 1990)إظباعيل،   كما أكصت الباحثة بتطبيق مقياس كاليفورنيا للتوافق النفسي ُب اختبار القبوؿ-  
 (1990دراسة أشرؼ عيد إبراىيم مرعي : ) -2

 : عنواف الدراسة
رياضي مقرتح على درجة التوافق الشخصي اإلجتماعي لدل اؼبعوقٌن بدنيا من تبلميذ  ج" تأثًن برنام 

 اؼبرحلة اإلعدادية " .
 : تساؤالت الدراسة –
 ىل يؤثر الربنامج الرياضي اؼبقرتح على درجة التوافق الشخصي لدل التبلميذ اؼبعاقٌن بدنيا ؟ -
 فق اإلجتماعي لدل التبلميذ اؼبعاقٌن بدنيا ؟ىل يؤثر الربنامج الرياضي اؼبقرتح على درجة التوا -
ىل يؤثر الربنامج الرياضي اؼبقرتح على درجة التوافق الشخصي كاالجتماعي كالتوافق النفسي العاـ لدل  -

 التبلميذ اؼبعاقٌن بدنيا ؟
 أىداؼ الدراسة :

ي كالتوافق النفسي التعرؼ على مدل تأثًن الربنامج الرياضي اؼبقرتح على التوافق الشخصي االجتماع -
 العاـ لدل التبلميذ اؼبعاقٌن بدنيا .

 الفرضيات :
 للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق الشخصي لصاّب اجملموعة التجريبية . -
 للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق اإلجتماعي لصاّب اجملموعة التجريبية . -
 للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق النفسي العاـ لصاّب اجملموعة التجريبية . -

 المنهج :
 إستخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب بطريقة اجملموعتٌن ) ذبريبية كضابطة (. -

 ( من مصاحيب شلل االطفاؿ 22تضمنت عينة البحث ) -العينة : 
 بية من مدرسة االىراـ تبلميذ كمجموعة ذبري 10 -
 تلميذا كمجموعة ضابطة من مدرسة أبو اؽبوؿ باعبيزة  12 –
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 أدكات البحث :
 إستخدـ الباحث إختبار الشخصية للتوافق النفسي إعداد " ؿبمود عطية ىنا " .

 أىم النتائج :
الشخصي لدل اجملموعة توصل الباحث إٔب اف للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق  -

 التجريبية .
 ٓب تتحسن درجة التوافق الشخصي لدل اجملموعة الضابطة ُب القياس البعدم . -
 للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق اإلجتماعي للعينة التجريبية . -
اـ  لدل اجملموعة التجريبية، حيث للربنامج الرياضي اؼبقرتح تأثًن إهبايب على درجة التوافق النفسي الع -

 (1991)مرعي،  ربسنت درجة توافقهم بنسبة اكرب عن العينة الضابطة ُب القياس البعدم 
بدكلة الكويت   1994دراسة عبد الرحيم دياب  :سنة  -3  

 العنواف :
 تأثًن اؼبمارسة الرياضية على التوافق النفسي لطبلب اؼبرحلة الثانوية " 

الدراسة :تساؤالت  -  
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة التوافق النفسي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة الرياضية كغًن  -

 اؼبمارسٌن ؽبذه األنشطة لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية ؟
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة التوافق النفسي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة الرياضية اعبماعية  -

رسٌن لؤلنشطة الفردية من طبلب اؼبرحلة الثانوية ؟ك اؼبما  
 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ على الفركؽ ُب درجات التوافق النفسي بٌن اؼبمارسٌن كغًن اؼبمارسٌن لؤلنشطة الرياضية لدل  -
 طبلب اؼبرحلة الثانوية .

اعبماعية ك اؼبمارسٌن التعرؼ على الفركؽ ُب درجات التوافق النفسي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة الرياضية  -
 لؤلنشطة الفردية لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية ؟

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة التوافق النفسي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة الرياضية كغًن  -
 اؼبمارسٌن لصاّب اؼبمارسٌن .

الرياضية اعبماعية  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة التوافق الشخصي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة -
 كاؼبمارسٌن لؤلنشطة الفردية لصاّب اؼبمارسٌن لؤلنشطة الفردية . 
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ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة التوافق االجتماعي بٌن اؼبمارسٌن لؤلنشطة اعبماعية   -
 كاؼبمارسٌن لؤلنشطة الفردية لصاّب اؼبمارسٌن لؤلنشطة اعبماعية .

لباحث اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية ؼببلئمتو ؽبذه الدراسة .استخدـ ا المنهج المستخدـ:  
 العينة :

( طالبا من الصفٌن الثالث كالرابع من ـبتلف اؼبناطق كًب 368أجريت الدراسة على عينة قدرت ب)
 اختيارىم بالطريقة العشوائية ، كاشتملت على ؾبموعتٌن :

( طالبا يبارسوف األنشطة الرياضية 92ضية ،منهم )( طالبا من اؼبمارسٌن لؤلنشطة الريا181مشلت):1مج
( طالبا يبارسوف األنشطة89كرة اؼباء ( ك) الكرة الطائرة، اعبماعية ) كرة القدـ، كرة السلة،  

اعبمباز ( األنشطة الفردية )العاب القول، السباحة،  
( طالبا ال يبارسوف أم نشاط رياضي .187مشلت ):2مج  

 أدكات الدراسة:
الباحث على اختبار الشخصية لقياس التوافق النفسي كالذم أعده بالعربية "ؿبمود عطية ىنا" اعتمد 

 كوبتوم ىذا االختبار على قسمٌن :احدنبا لقياس التوافق الشخصي كاألخر لقياس التوافق االجتماعي .
  أىم النتائج:

الوحيد الذم اظهر الفرؽ اؼبعنوم ُب * توصل الباحث إٔب أف فبارسة األنشطة الرياضية الفردية ىو السبب 
 التوافق النفسي العاـ كبعد التوافق الشخصي بٌن اؼبمارسٌن كغًن اؼبمارسٌن لصاّب اؼبمارسٌن .
 * ال توجد أم فركؽ معنوية بٌن تأثًن األنشطة اعبماعية كالفردية ُب بعد التوافق االجتماعي .

مة كفبارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة ؽبا تأثًن * توصل الباحث إٔب أف اؼبمارسة الرياضية بصفة عا
كخاصة ُب درجة التوافق الشخصي . اهبايب ُب رفع درجة التوافق النفسي العاـ لطبلب اؼبرحلة الثانوية،  

 * اؼبمارسة الرياضية لؤلنشطة اعبماعية كالفردية ليست ؽبا فعالية ُب رفع درجة التوافق االجتماعي . 
لؤلنشطة اعبماعية ٓب تسفر عن أم تأثًن اهبايب ُب رفع درجة التوافق النفسي ببعديو  * اؼبمارسة الرياضية

   (1994)دياب،  االجتماعي كالشخصي
دراسة محمد إبراىيم عبد الحميد : -4  

–جامعة عٌن مشس –رسالة ماجستًن  1996أجريت ىذه الدراسة سنة   
 العنواف :

التوافق النفسي كاالجتماعي لدل األطفاؿ اؼبتخلفٌن عقليا ""العبلقة بٌن فبارسة بعض األنشطة كتنمية   
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 أىداؼ البحث:
 معرفة اثر فبارسة بعض األنشطة الرياضية على التوافق النفسي كاالجتماعي لدل األطفاؿ اؼبتخلفٌن عقليا .

إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو طبيعة البحث .المنهج:   
 عينة الدراسة:

 %70-50نسبة الذكاء ) –( سنوات  10إٔب  8طفل كطفلة من اعمار ) 30تكونت عينة الدراسة من 
طفل كطفلة ؾبموعة ضابطة  15كًب اختيارىم بالطريقة العمدية ،كًب تقسيمهم إٔب ؾبموعتٌن متكافئتٌن (
 سنوات (.10-8)طفل كطفلة ؾبموعة ذبريبية ،ككانت أعمارىم من  15ك

 أدكات الدراسة:
مقياس السلوؾ التكيفي  . -  
مقياس جودانف ىارس للذكاء . -  
  برنامج لبعض األنشطة الرياضية . -

 أىم النتائج:
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجيت عينة الدراسة على النشاط مقياس السلوؾ التكيفي لصاّب 

العينة التجريبية قبل كبعد فبارسة النشاط اغبركي ،كتوصي النتائج باالىتماـ باألنشطة الرياضية كاؼبوسيقية 
(1996)اغبميد،  . للمتخلفٌن عقليا   

(2006دراسة قبورة العربي: ) -5  
 العنواف :

 " توظيف األنشطة الرياضية اؼبعدلة ُب ربسٌن التكيف الشخصي االجتماعي للمعاقٌن ظبعيا " .
 فركض البحث :

ىناؾ تأثًن إهبايب ُب توظيف االنشطة الرياضية الرتكوبية اؼبعدلة ُب ربسٌن التكيف الشخصي  -
 كاإلجتماعي للمعاقٌن ظبعيا . 

يساعد ُب ربقيق االغراض العضوية  كالعصبية كاإلجتماعية كالعاطفية. إف فبارسة النشاط اغبركي اؼبكيف -  
: المنهج  

 إعتمد الباحث اؼبنهج التجرييب .
 العينة :

( سنة .16-13( تلميذا من مدرسة الصم دبركز كىراف ترتاكح اعمارىم بٌن)20مشلت العينة على )  
ليمية لؤلنشطة الرياضية من إعداد الباحثتبلميذ خاضعة لوحدات تع 10اجملموعة التجريبية : متكونة من   
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تبلميذ يطبقوف الربنامج اؼبدرسي . 10كاجملموعة الضابطة  تتكوف من   
 ادكات الدراسة :

إختبار التوافق النفسي حملمود عطية ىنا . –بدنية كمهارية  تاختبارا -  
 أىم النتائج : 

كيف أظهر التحسن الداؿ معنويا ُب األبعاد من الربنامج اؼبعتمد من قبل الباحث ُب النشاط اغبركي اؼب -
 الشخصية كاالجتماعية للتوافق .

(2006)العريب،  حققت العينة التجريبية أفضل النتائج ُب حصيلة التكيف مقارنة بالعينة الضابطة  -  
 (2010رسالة جبورم بن عمر : رسالة ماجستير ) -6

 " أثر فبارسة االنشطة البدنية الرياضية على التوافق النفسي العاـ لتبلميذ اؼبرحلة الثانوية العنواف : 
معرفة أثر النشاط البد٘ب الرياضي على درجة التوافق النفسي العاـ للتبلميذ حسب  -الهدؼ من الدراسة :

 متغًن اؼبمارسة ) فبارسٌن كغًن فبارسٌن ( عند ـبتلف اعبنسٌن .
النشاط البد٘ب الرياضي على درجة التوافق النفسي العاـ للتبلميذ اؼبمارسٌن حسب متغًن معرفة أثر  -

 اعبنس ) ذكور إناث (.
 فركض الدراسة :

يؤثر النشاط البد٘ب الرياضي إهبابا على درجة التوافق النفسي العاـ لتبلميذ اؼبرحلة الثانوية ذكور كإناث  -
كىبتلف أثره بٌن اإلناث كالذكور اؼبمارسٌن حيث يكوف أكرب عند اؼبمارسٌن باؼبقارنة بغًن اؼبمارسٌن ، 

 اإلناث اؼبمارسٌن  
يؤثر النشاط البد٘ب الرياضي إهبابا على درجة التوافق النفسي العاـ للتبلميذ اؼبمارسٌن باؼبقارنة بغًن  -

 اؼبمارسٌن عند ـبتلف اعبنسٌن ذكور كإناث .
على درجة التوافق النفسي العاـ للتلميذات اؼبمارسات أكرب من يؤثر النشاط البد٘ب الرياضي إهبابا  -

 التبلميذ اؼبمارسٌن الذكور .
 إعتمد الباحث اؼبنهج الوصفي دراسة مسحية ؼببلئمتو لطبيعة الدراسة .المنهج : 
من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ًب إختيارىم من ؾبتمع األصل بطريقة  451تكونت عينة البحث منالعينة : 

مؤسسات تعليمية بوالية معسكر ، كمنها ًب إختيار التبلميذ اؼبعنيٌن  10ائية ، حيث ًب إختيار عشو 
 بالدراسة عن طريق القرعة ، كًب توزيعها على ؾبموعتٌن :

تلميذة يبارسوف النشاط البد٘ب الرياضي باؼبدرسة الثانوية . 80تلميذا ك  80اجملموعة األكٔب : مشلت   
تلميذة ال يبارسوف أم نشاط رياضي ) معفيٌن ( 80تلميذا ك  76: مشلت  ةاجملموعة الثاني  
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 أدكات الدراسة : 

إعتمد الطالب الباحث على إختبار التوافق النفسي لتبلميذ اؼبرحلة الثانوية للدكتور " ؿبمود عطية ىنا " 
 حبيث أخذ منو ما يتناسب كموضوع الدراسة 

 أىم النتائج :
اضي يؤثر إهبابا على درجة التوافق النفسي العاـ بأبعاده ) التوافق الشخصي، كالتوافق النشاط البد٘ب الري -

األسرم، كاإلجتماعي ، كالصحي (لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ذكور كإناث اؼبمارسٌن مقارنة بغًن 
 اؼبمارسٌن .

ناث اؼبمارسات بدرجة اكرب يؤثر الناشط البد٘ب الرياضي إهبابا على درجة التوافق النفسي العاـ لدل اإل -
من الذكور اؼبمارسٌن ُب أبعاد التوافق الشخصي كاإلجتماعي كاؼبدرسي ككاف أثره متكافئا ُب البعد األسرم 

 ( 2010)عمر،   الصحي 
(2011دراسة أحمد بن قالكز التواتي كبن قناب الحاج ) -7  

 العنواف :
النفسي كاإلجتماعي  كإكتساب بعض اؼبهارات اغبياتية دكر الرتبية البدنية كالرياضية ُب تنمية التوافق " 

 للمراىقٌن " مستغاٖب .
 تساؤالت الدراسة : 

ىل يتميز تبلميذ اؼبرحلة الثانوية اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية بدرجات عالية من التوافق النفسي  -
للرتبية البدنية كالرياضية ؟اإلجتماعي كاؼبهارات اغبياتية باؼبقارنة مع اقراهنم الغًن فبارسٌن   

ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي كمقياس اؼبهارات  -
 اغبياتية بٌن التبلميذ اؼبمارسٌن كالغًن اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية ؟

 أىداؼ الدراسة :  
رسٌن للرتبية البدنية كالرياضية يتميزكف بنسب عالية أـ منخفضة معرفة إف كاف تبلميذ اؼبرحلة الثانوية اؼبما -

ُب أبعاد التوافق النفسي اإلجتماعي كاؼبهارات اغبياتية باؼبقارنة مع اقراهنم الغًن فبارسٌن للرتبية البدنية 
 كالرياضية .

بٌن تبلميذ اؼبرحلة معرفة إف كانت ىناؾ فركؽ ُب أبعاد التوافق النفسي اإلجتماعي ك اؼبهارات اغبياتية  -
 الثانوية اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية باؼبقارنة مع اقراهنم الغًن فبارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية .
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 فرضيات الدراسة : 
يتميز التبلميذ اؼبمارسٌن للرتبية البدنية الرياضية بدرجات عالية ُب أبعاد التوافق النفسي اإلجتماعي  -

 غبياتية باؼبقارنة مع أقراهنم الغًن فبارسٌن للرتبية البدنية الرياضية .كاؼبهارات ا
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي كمقياس اؼبهارات اغبياتية  -

 بٌن التبلميذ اؼبمارسٌن كالغًن اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية لصاّب اؼبمارسٌن .
 إستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية كذلك ؼبناسبتو لطبيعة البحث كربقيق اىدافو : المنهج 
تلميذا  90تلميذا منها  150ًب إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية ، حيث بلغ حجمها العينة :

 .(2012)تواٌب بن قبلكز،  تلميذا ال يبارسوف درس الرتبية البدنية كالرياضية  60يبارسوف الرتبية البدنية ك 
 أداة الدراسة :

إستخدـ الباحثاف مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي الذم أعدتو الباحثة اؼبصرية "رشا عبد الرضباف  -
 ؿبمود " اػباص يتبلميذ اؼبرحلة الثانوية .

وبتوم كل  عبارة موزعة على ثبلثة ؿباكر أساسية، حبيث 30مقياس اؼبهارات اغبياتية : كوبتوم على  -
 عبارات، كما اف كل العبارات إهبابية للمحاكر الثبلث . 10ؿبور على 

 أىم النتائج :
الرتبية البدنية الرياضية أثرت إهبابا على التوافق النفسي اإلجتماعي كاؼبهارات اغبياتية للتبلميذ اؼبمارسٌن  -

 ماعي  كمقياس اؼبهارات اغبياتية .كذلك من خبلؿ الدرجات العالية ألبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجت
 التبلميذ اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كالرياضية يتميزكف بدرجات عالية ُب أبعاد اؼبقياسٌن . -
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أبعاد التوافق النفسي اإلجتماعي كاؼبهارات اغبياتية بٌن التبلميذ  -

  ٌن كلصاّب اؼبمارسن اؼبمارسٌن للرتبية البدنية كغًن اؼبمارس
 ( 2011دراسة سمسـو علي ) -8

 " تأثًن النشاطات البدنية الرياضية على ربقيق التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ اؼبرحلة الثانوية " العنواف :
 ىدؼ الدراسة:

كالنفسية  معرفة مدل تأثًن النشاطات البدنية كالرياضية الرتبوية ُب تنمية اؼبراىق من الناحية البدنية -
 كاالجتماعي كاؼبقارنة مع أقراهنم الغًن فبارسٌن للنشاط الرياضي الرتبوم .

 إستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ؼببلئمتو لطبيعة الدراسة .المنهج : 
تلميذا  40تلميذا، منها  80ًب إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، حيث بلغ حجمها العينة : 

 تلميذا غًن فبارسٌن . 40ك  النشاط الرياضي الرتبوم
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 إستخدـ الباحث مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي " ؿبمود عطية ىنا " -أداة الدراسة :
 أىم النتائج :

توصل الباحث إٔب كجود أثر إهبايب للنشاطات البدنية كالرياضية الرتبوية على التوافق النفسي اإلجتماعي  -
 لدل التبلميذ

  ( .2011)علي،  حصائية ُب مستول التوافق النفسي ىناؾ فركؽ ذات داللة إ -
 تعقيب عن الدراسات السابقة: -

بإستعراض الدراسات اؼبرجعية اليت أمكن الباحث التوصل إليها إتضح أهنا تلقي الضوء على كثًن من      
النقاط اؽبامة اليت تفيد البحث اغبإب كذلك فيما يتعلق بانبية البحث كاؼبنهج اؼبستخدـ  كالعينة كالوسائل 

 لدراسات ، كذلك كفقا ؼبا يلي :كاألدكات اؼبستخدمة ُب القياس كالنتائج اليت توصلت إليها تلك ا
 من حيث االىداؼ : -

من حيث األىداؼ فإف الدراسات السابقة قد تناكلت تعلم أنشطة رياضية ـبتلفة بإستخداـ العديد من 
أساليب التعلم اغبديثة  للتعرؼ على مدل فاعليتها ُب ربقيق أىداؼ العملية التعليمية سوآءا ُب اجملاؿ     

 فداء اضبد مبر مهيار  ’1996 سيد اضبد عدة  :دراسةك اإلجتماعي ( –اؼبعرُب  -ماؼبهار  –) البد٘ب 
غازم ؿبمد خًن إبراىيم  ،(2011حرباش إبراىيم )(، 2006ؿبسن ) عبد اعببار سعيد(، 2004)

أك أكثر من ؾباؿ معا كدراسة :(،2004)اهلل اضبد  (،عطاء 2003)الكيبل٘ب 

( 2000( ،ؿبمد ؿبي الدين )1998الدين ؿبمد عزمي )(،عصاـ 1998عثماف مصطفى عثماف ) 
(، ما عدا دراسة الطالب الباحث اليت 2007)فوزية ؿبمد عمر منذر  (،2002،اضبد يوسف عاشور) 

( اليت تناكلت تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة كنشاط من أنشطة رياضية ـبتلفة 2012قاـ هبا )سنة 
التعلم اغبديثة  للتعرؼ على مدل فاعليتهما ُب ربقيق أىداؼ  بإستخداـ أسلوبٌن تدريسيٌن من أساليب

 العملية التعليمية ك دراسة جانب اخر غًن االداء كالتحصيل كىو اعبانب النفسي اإلجتماعي .

أما ُب الدراسة القائمة فإف اؽبدؼ االساسي ؽبا ىو الوصوؿ ألسلوب التعلم الذم بإمكانو التأثًن ُب درجة 
االجتماعي للتبلميذ ، كبذلك إستخدـ الباحث أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبدرس كاألقراف التوافق النفسي 

كأسلوب اؼبتعدد اؼبستويات  للتعرؼ على مدل فاعلية كل منها ُب درجة التعلم كبالتإب التأثًن على مستول 
قق أىداؼ التوافق النفسي اإلجتماعي لديهم .كمنو الوصوؿ أيضا إٔب أفضل الطرؽ كاالساليب اليت رب

 العملية التعليمية بنجاح .
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كقاـ الباحث بإختيار نشاط الكرة الطائرة ُب ىذه الدراسة نظرا ؼبا وبتويو من مهارات جذابة كمثًنة 
لئلىتماـ كمشوقة كبعيدة عن اإلحتكاؾ ،فهي من أفضل اؼبهارات اليت تتناسب مع اؼبرحلة السنية كاؼبستول 

 البحث .الدراسي )الثانوم( كالذم ىو قيد 

 من حيث المنهج: -
من حيث اؼبنهج فقد إتفقت كل الدراسات السابقة على إستخداـ اؼبنهج التجرييب كذلك ؼببلئمتو طبيعة 

كلكن إختلفت تلك الدراسات ُب التصميم التجرييب فمنهم من إستخدـ تصميم كنوعية ىذه الدراسات، 
(، 1998طة مثل دراسة :عصاـ الدين عزمي)ذبرييب بإستخداـ ؾبموعتٌن أحدنبا ذبريبية كاألخرل ضاب

كمنهم من إستخدـ،ؾبموعتٌن ذبريبيتٌن ُب غياب اجملموعة الضابطة سبثلت ُب دراسة سيد أضبد عدة 
(، كمنهم من إستخدـ ؾبموعتٌن احدنبا ذبريبية كاالخرل 2011( ،كدراسة حرباش إبراىيم )1996)

ستخدـ تصميم ذبرييب بإستخداـ ثبلث (،كمنهم من إ1998ضابطة دراسة عثماف مصطفة عثماف)
(،سعيد ؿبسن 2002ؾبموعات ،ؾبموعتٌن ذبريبيتٌن كؾبموعة ضابطة كدراسة اضبد يوسف عاشور )

(، كمنهم من إستخدـ ثبلث ؾبموعات ذبريبية بغياب اجملموعة 2007(فوزية ؿبمد منذر )2006)
 (2004فداء اضبد مبر مهيار )(، دراسة 2003الضابطة دراسة غازم ؿبمد خًن إبراىيم الكيبل٘ب )

كمنهم من إستخدـ أربع ؾبموعات ، ثبلث ؾبموعات ذبريبية كاجملموعة الضابطة كدراسة دعاء ؿبي الدين 
(، كمنهم من إستخدـ تصميم يتة ؾبموعاتى 1992(، دراسة أكسوف كجًنسل )2000ؿبمد عزمي)

 (1995كدراسة كام )(، 2004،ثبلث ذبريبية كثبلث ضابطة دراسة عطاء اهلل اضبد )
اما ُب الدراسة القائمة فقد إتفق الباحث مع الدراسات السابقة ُب إستخداـ اؼبنهج التجرييب النو أفضل 

اؼبناىج اؼبستخدمة ُب البحث ،حيث يتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة كذلك بواقع ثبلث ؾبموعات ذبريبية  
 كتصميم ذبرييب ُب غياب اجملموعة الضابطة .

 : العينة  -
من حيث العينة ًب إختيار العينة ُب الدراسات السابقة بالطريقة العشوائية ما عدا دراسة غازم ؿبمد 

( ،حيث 2007(، فوزية ؿبمد منذر)2004(، اضبد مبر مهيار)2004(، عطاء اهلل اضبد)2003)
( كح ى 30ٌن )اختًنت فيها العينات بالطريقة العشوائية كقد تركحت حجم العينة ُب ىذه الدراسات  ما ب

 ( من التبلميذ كالتلميذات .432)
كما إختلفت الدراسات السابقة ُب إختيار اؼبرحلة السنية للعينة فقد كانت من طبلب الصف االكؿ 

 إعدادم، الصف الرابع إعدادم، الصف السابع من التعليم االساسي،ك التعليم العإب . 
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جوع إٔب كل ما سبق إٔب إختيار عينة حبثو كاليت بلغ اما ُب الدراسة القائمة فقد إستطاع الباحث بالر 
–( تلميذا من تبلميذ السنة أكٔب ثانوم بثانوية ديدكش مراد ) زمالة االمًن عبد القادر ( 60حجمها )

 . عشوائيةبالطريقة كقد ًب إختيارىم -تيارت
 geselle يرلكيرجع السبب ُب إختيار الباحث لعينة حبثو من تبلميذ السنة اكٔب ثانوم ألنو كما  

amold   سنة، يستمركف ُب التكيف النفسي كاإلنفعإب  20إٔب  17أف اؼبتعلمٌن الذين يبلغ سنهم من
ي عن فرتة اؼبراىقة ألم إنساف طبيعي راشد نظرا إلبتعادىم التدرهب، كتسًن حياهتم كبو اغبياة العادية 

   (amold, 1985, p.261)كدخوؽبم ُب مرحلة الرشد كإكتماؿ تطورىم النفسي كالعقلي 
 األدكات المستخدمة :-

من حيث االدكات اؼبستخدمة فقد إتفقت صبيع الدراسات السابقة على إستخداـ اإلختبارات البدنية 
 الدراسات على إستخداـ كرقة العمل كاؼبعيار مثل :كاؼبهارية اػباصة باؼبهارات اؼبختلفة، كإتفقت صبيع 

 (،1998(، عصاـ الدين ؿبمد عزمي)1998(، عثماف مصطفى عثماف)1996) سيد اضبد عدة  دراسة

( 2004) فداء اضبد مبر مهيار  (،2004عطاء اهلل اضبد )(، 2003غازم ؿبمد خًن إبراىيم الكيبل٘ب ) 
 (2012( ، ؾباىد مصطفى )2011إبراىيم )حرباش  (2006عبد اعببار سعيد ؿبسن )،

 كإتفقت بعض الدراسات السابقة على استخداـ االختبارات اؼبعرفية اػباصة باؼبهارات اؼبختلفة كدراسة:
(، دراسة ؿبمد ؿبي 1998عصاـ الدين ؿبمد عزمي) (،1998عثماف مصطفى عثماف ) 

  (1992)(، أكسوزف ك جًنسل 2007(، فوزية ؿبمد منذر )2000الدين)
ما إستخدمت بعض الدراسات السابقة اإلختبارات لقياس اعبانب اإلنفعإب الوجدانيلدل اللتلميذات  

فوزية ؿبمد  (،1998عصاـ الدين ؿبمد عزمي)(، 1992)أكسوزف ك جًنسل (، 1995كدراسة: كام)
 (2007)منذر عمر

لى القدرات العقلية لدل ( إختبار الذكاء للتعرؼ ع1992كما إستخدمت دراسة عصاـ الدين عصمي )
 التلميذات كمدل إمكانياهتم العقلية ُب حلى اؼبشكبلت التعليمية اؼبقدمة ؽبم .

 ( إختبار تركيز اإلنتباه .2004كإستخدمت دراسة فداء أضبد مبر مهيار )
أما ُب الدراسة القائمة فقد إختلفت مع الدراسات السابقة حبيث ًب إستخداـ مقياس التوافق النفسي 

جتاعي كبرنامج تعليمي مقرتح باالساليب قيد الدراسة ، كما إستفاد الباحث من الدراسات السابقة من اإل
 خبلؿ معرفة كيفية تصميم كرقة العمل كاؼبعيار كذلك لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة . 

 أىم النتائج :-
دراسة سيد اضبد عدة  : من حيث النتائج قد توصلت نتائج معظم الدراسات السابقة كدراسة   

،دراسة ؿبمد ؿبي ( 2002(، اضبد يوسف عاشور)2006) عبد اعببار سعيد ؿبسن(،  1996)
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(، إٔب أنبية األسلوب التدرييب ُب رفع مستول االداء الفين 2007(، فوزية ؿبمد منذر )2000الدين)
فز الطويل ، الثبلثي، دفع كاؼبستول الرقمي كمستول التحصيل اؼبعرُب ُب عديد اؼبهارات كاالنشطة ) الق

 (. الفنية اػباصة باؼبهارة )تعلم أحسن كأسرع استيعاب النواحي كما أنو يساعد  القرص ، كرة اليد، ...(
فداء اضبد (، 2003)غازم ؿبمد  (،1995كما اكضحت بعض الدراسات السابقة كدراسة :كام )    

(  أف  األسلوب التبادٕب أدل إٔب ربسن 2012(، ؾباىد مصطفى)2011(،حرباش  )2004مبر مهيار )
  مستول االداء اؼبهارم  ككذا التأثًن ُب اعبانب االنفعإب كإقباؿ الطلبة على فبارسة االنشطة الرياضية 

لت إٔب تساكم أسلوب التدرييب ( كُب نتيجة من نتائجها ،توص2007أما دراسة فوزية ؿبمد منذر )    
كالتبادٕب ُب عدـ كجود إختبلؼ ُب تأثًننبا على تعلم مهارة الدحرجة األمامية ، كىذا راجع إٔب أف سهولة 

 اغبركة يقف كراء عدـ التمايز بٌن األسلوبٌن التدريسيٌن .
عثماف مصطفى  ،(1992)أكسوزف ك جًنسل أما الدراسات اليت تناكلت األسلوب التضميين كدراسة:    

حرباش  (،2002اضبد يوسف عاشور ) (،1998عصاـ الدين ؿبمد عزمي) (،1998عثماف )
(، فقد اكدت اف أسلوب التطبيق اؼبتعدد اؼبستويات يتيح الفرصة اماـ اؼبتعلمٌن ليقوموا بقرارات 2011)

ي ُب التعلم، كما أنو مبلئمة خبصوص مستول األداء اؼبهارم كسهولة التعلم كالتأثًن ُب حجم الوقت اؼبنقض
 ادل إٔب ربسن مستول االداء اغبركي كاؼبعرُب كاإلنفعإب .

فقد كانت هتدؼ اغلبها إٔب   أما فيما يخص الدراسات التي تناكلت التوافق النفسي االجتماعي-
الرياضي ُب ربقيق التوافق النفسي )سواء العاـ اك الشخصي اك  جمعرفة االنشطة البدنية أك الربنام

االجتماعي أك النفسي اإلجتماعي( باإلضافة إٔب دراستها اعبانب النفسي اإلجتماعي كتأثًنه على بعض 
(، 1994)عبد الرحيم دياب  ،(1990أشرؼ عيد إبراىيم مرعي )اؼبهارات اغبياتية للمراىقٌن ،كدراسة 

(، ظبسـو علي 2009(، جبورم بن عمر)2006قبورة العريب )(،  1996) اغبميد ؿبمد إبراىيم عبد
( اليت تناكلت العبلقة 1990(، ما عدا دراسة جيهاف حامد)2011( ، دراسة تواٌب بن قبلكز )2011)

 كمستول االداء للطالبات ُب الرتبية الرياضية . يبٌن التوافق الشخصي كاالجتماع
أشرؼ عيد أما من حيث اؼبنهج فالدراسات السابقة إستخدمت اؼبنهج الوصفي ، ما عدا دراسة     

( اليت أستخدـ فيها اؼبنهج 2006قبورة العريب )(،  1996) إبراىيم عبد اغبميد،(1990إبراىيم مرعي )
كاحد كىو التجرييب كقد إتفقت ىذه الدراسات اليت إستخدمت اؼبنهج التجرييب على تصميم ذبرييب 

اجملموعة التجريبية كالضابطة ، اما عينة الدراسات السابقة فقد ًب إختيارىا بالطريقة العشوائية ما عدا دراسة 
( مفحوصا ، كقد تراكح حجم العينة 30( اليت كانت عينتها قصدية )1996ؿبمد إبراىيم عبد اغبميد )

كما إختلفت الدراسات السابقة ُب   . ( من التبلميذ كالتلميذات451( كح ى )20ُب الدراسات بٌن )
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إختيار اؼبرحلة السنية للعينة فقد كانت من طبلب الصف االكؿ إعدادم، ، تبلميذ التعليم 
  االساسي،التعليم الثانوم ، ك التعليم العإب . 

اختبار أما فيما ىبص ادكات الدراسات السابقة فقد إتفقت تقريبا الدراسات السابقة على إستخداـ    
أك" رشا عبد الرضباف "ُب دراسة  لشخصية لقياس التوافق النفسي كالذم أعده بالعربية "ؿبمود عطية ىنا"ا

( االختبارات البدنية كاإلختبار 2006فيما أستخدمت دراسة قبورة علي)، (2001تواٌب بن قبلكز)
 التوافق النفسي حملمود عطية، 

( بإستخدامها ؼبقياس السلوؾ التكيفي 1996كذلك إنفردت دراسة ؿبمد إبراىيم عبد اغبميد )     
 كمقياس جودانف ىارس للذكاء كبرنامج لبعض األنشطة الرياضية.

ؼبا ؽبا من اؼبمارسة الرياضية بصفة عامة أما فيما ىبص اىم النتائج فاتفقت كل الدراسات على انبية     
لطبلب اؼبرحلة الثانوية، كتوصي أك حسب ابعاده اؼبتعددة رفع درجة التوافق النفسي العاـ تأثًن اهبايب ُب 

كاألصحاء ؼبا ؽبا من انبية ُب بناء  النتائج باالىتماـ باألنشطة الرياضية كاؼبوسيقية للمتخلفٌن عقليا
 اؼبتعلمٌن . ةشخصي

االطبلع على الدراسات السابقة كما أظهرتو من نتائج ،كعصارة  ؿمن خبلمن خبلؿ كل ما سبق ك  -   
  : الرتاث النظرم يبكن القوؿ

أقرت كل الدراسات اليت تناكلت أساليب التدريس اغبديثة ُب الرتبية البدنية كالرياضية تأثًنىا االهبايب  -   
كقت التعلم  ،التغذية الراجعة، عرُب، اؼبستول اؼبعلى العديد من اؼبتغًنات كاألداء البد٘ب ،اؼبستول اؼبهارم

 األكاديبي ...كما توصلت بعض ىذه الدراسات إٔب التباين بٌن بعض األساليب ُب درجة التأثًن .
ما بعاب على ىذه الدراسات أهنا ركزت على معرفة اثر األساليب التدريسية اؼبستخدمة على العديد  -    

التغذية الراجعة.....كأغفلت اعبوانب  اؼبستول اؼبعرُب ، هارم،من اؼبتغًنات كاألداء البد٘ب، اؼبستول اؼب
 األخرل اؼبهمة اليت يبكن ألساليب التدريس تنميتها كاعبوانب االجتماعية، الذىنية، النفسية، كاألخبلقية.

كما يعاب على بعض الدراسات اليت تناكلت اؼبقارنة بٌن أساليب التدريس إجراء تصاميم ذبريبية ، كاعتبار 
اجملموعة اليت تتلقى التدريس باألسلوب االمرم ؾبموعة ضابطة، رغم أف ؽبذا األسلوب مزاياه كتأثًناتو ُب 

العملية التعليمية ،كال يبكن اعتباره بأم حاؿ من األحواؿ أسلوبا تقليديا ُب التدريس،بل لو مواطن يستعمل 
  . فيها ناىيك على خصائص األفراد كطبائعهم

كالرياضية فلم  لدراسات اليت تناكلت موضوع التوافق النفسي االجتماعي ُب الرتبية البدنيةأما فيما ىبص ا   
قبد أم دراسة تناكلت العبلقة بٌن أساليب التدريس كالتوافق النفسي االجتماعي ىنا ال ننكر كجود العديد 

 ماعي من الدراسات اليت تناكلت العبلقة بٌن اؼبمارسة الرياضية كالتوافق النفسي االجت
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 كجو االستفادة من الدراسات السابقة :
يبكن اإلشارة إٔب أف إعادة النظر ُب التقارير اليت قاـ هبا اآلخركف كانت عونا كاستزادة لنا على كجو    

 اػبصوص ُب :
 توجيو الباحث الىم اؼبراجع اؼبرتبطة بالبحث ككيفية بناء اإلطار النظرم . -1
ة "نظرا لقلة استخداـ أساليب موسنت ُب اعبزائر من جهة كندرة الفهم العميق ؼبشكلة الدراس -2

 من جهة أخرل . الدراسات اليت تناكلت الصلة بٌن أساليب التدريس كالتوافق النفسي االجتماعي
  ساعدت الباحث ُب صياغة االىداؼ كالفركض بدقة . -3
  اؼبناسبة للبحث . اختيار كسائل صبع البيانات أعانت الباحث على -4
اختيار عينة الدراسة "نرل أف األداة كما كضعت ذبيب عنها فئة عمرية سبلك قدرة ازباذ القرار  -5

 ،ناضجة جسديا كعقليا "
 . ربديد اؼبنهج اؼبستخدـ "اخرتنا التجريب باعتباره أفضل اؼبناىج ،كبعيدا عن الظركؼ اؼبصطنعة -6
البحث كاؼبقاييس النفسية اؼبختلفة ككيفية ساعدت الباحث ُب  التعرؼ على كيفية إختيار ادكات  -7

  إستخدامها ػبدمة اىداؼ ىذه الدراسة .
 التعليمي ككيفية تنفيذه كشركطو  جربديد كيفية تصميم الربنام -8
 انتقاء أفضل األساليب اإلحصائية ؼبعاعبة البيانات قصد مناقشة نتائج البحث -9

  ائج كربليلها كتفسًنىا كمناقشتها .أفادت الباحث ُب التوصل إٔب طريقة عرض النت-10
 مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : -

 عموما سبيزت دراستنا عن الدراسات السابقة دبا يلي :
تطرقت ىذه الدراسة إٔب موضوع اثر استخداـ بعض أساليب التدريس اغبديثة على تنمية التوافق  -1

 ٔب ثانوم .النفسي االجتماعي لدل تبلميذ السنة أك 
توصل الباحث إٔب أف ىناؾ ندرة كاضحة ُب اؼبواضيع اؼبتعلقة بدراسة العبلقة بٌن أساليب التدريس  -2

 كالتوافق النفسي االجتماعي ،كىذا يدؿ على جدة اؼبوضوع اؼبتناكؿ .
قاـ الطالب الباحث باستخداـ مقياس جديد للتوافق النفسي االجتماعي اػباص بتبلميذ اؼبرحلة  -3

اإلعدادية كقاـ بتكييفو ُب البيئة اعبزائية كاؼبرحلة الثانوية )أكٔب ثانوم (من خبلؿ ربكيمو كحساب صدقو 
 (بعد .12(عبارة موزعة على )80كثباتو ،كتكوف اؼبقياس من)

توصل الباحث إٔب تصميم برنامج تعليمي خاص بأساليب التدريس قيد البحث ُب بعض مهارات  -4
 اؿ، اإلستقباؿ، التمرير، الضرب الساحق ( الكرة الطائرة) اإلرس
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من أساليب تدريس الرتبية  ثبلثة أساليبإف ىذه الدراسة من الدراسات القليلة اليت يستخدـ فيها  -5
األساليب الرياضية من طيف أساليب موسنت سباشيا مع خصوصيات البيئة احمللية اليت ال تعرؼ ىذه 

 كبالتإب ال تستخدمها .
 خالصة جزئية :

الدراسات السابقة اليت تناكلناىا بالتحليل مست األكٔب منها كل ما لو عبلقة بأساليب التدريس       
اغبديثة ُب الرتبية البدنية كالرياضية، كاليت حاكلنا معرفة النتائج اليت يبكن أف ذبىن من كراء ذلك اإلستعماؿ 

" ال بدمن ضركرة اإلىتماـ بعملية إستنادا إٔب ما قالو موسنت صاحب ىذه السلسلة ُب ىذا الصدد:
اإلفرتاض بغية التحقق أك التأكد، كإثبات صحة العبلقات اؼبمكنة بٌن اؼبعارؼ كاػبربات اليت يبتلكها كل 

 أسلوب، كموقع الطالب بٌن ـبتلف القنوات التطورية "

على الرغم من كثرة ىذه الدراسات عربيا كعاؼبيا نقوؿ أف ؾبموعة أساليب التدريس اغبديثة مازالت    
للبحث كاإلستقصاء فبا يبهد الطريق للباحثٌن قصد إجراء اؼبزيد من البحوث التجريبية ميدانا خصبا كثريا 

هة ثانية . كلقد قمنا بتحليل اؼبقارنة بٌن ـبتلف األساليب من جهة كعبلقتها دبتغًنات ـبتارة أخرل من ج
 تفصيلي للدراسات اليت بٌن أيدينا على حسب مصدرىا، كمنها ما إكتفينا دبا كجد نظرا ألنبيتها للدراسة .

كنظرا النعداـ الدراسات اليت تناكلت الصلة بٌن أساليب التدريس كالتوافق النفسي اإلجتماعي فقد قاـ    
 ٌن :الباحث بتصنيف ىذه الدراسات إٔب قسم

 دراسات تناكلت أساليب التدريس  -1
 دراسات تناكلت العبلقة بٌن الرتبية البدنية كالرياضية كالتوافق النفسي اإلجتماعي  -2

األدكات، اؼبعاعبة اإلحصائية  كلقد استفاد الباحث من ىذه الدراسات ُب عدة جوانب منها:     
ت عنها ىذه الدراسات ،كلقد كانت الدراسات اليت اؼبستعملة، اؼبنهج اؼبستخدـ كاىم النتائج اليت أسفر 

تناكلت العبلقة بٌن أساليب التدريس كالتوافق النفسي االجتماعي ُب اؼبرحلة الثانوية منعدمة على حد علم 
الباحث مع العلم أف اعبانب النفسي االجتماعي مهم جد ُب بناء شخصية التلميذ اؼبراىق كمنو ارتأينا أف 

 تتناكؿ العبلقة بٌن أساليب التدريس )التدرييب، التبادٕب (ُب تنمية التوافق النفسيتكوف دراسة جديدة 
 االجتماعي.
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 تمهيػػػػد -2
لوصوؿ إٕب تدريس فعاؿ ُب ؾباؿ الرتبية البدنية  كالرياضية ال بد من فهم العوامل اؼبؤثرة ُب التدريس ُب ل

 سبيل إحداث تعلم بطريقة علمية تبعد عن العشوائية كتعترب أساليب التدريس من أىم ىذه العوامل  
ف الفقرات اليت تتخذ من أجلها كعليو كاف لزاما على مدرس الرتبية البدنية كالرياضية معرفة كتفهم ـبتل

كاف ذلك من اؼبدرس أك اؼبتعلم كنظرا ألنبية اؼبوضوع البد أف تعرؼ الكثًن عن ىذه   سواءاالقرارات 
األساليب التدريسية  كـبتلف العوامل اؼبؤثرة األخرل كاؼبساعدة على ظهورىا ،كذلك من أجل العمل هبا 

 اؼبراد ربقيقها . كالتنويع ُب استعماؽبا حسب األىداؼ الرتبية
 : تطور أساليب التدريس -2-2

قديبا كاف ينظر إٔب اؼبدرس على أنو األمر الناىي لكن مع التزامو بإتباع خطوات مضبوطة مفركضة عليو 
ُب ىذا اجملاؿ كاف زماف يلتـز فيو اؼبدرس بإتباع  (،23صفحة 1987)السامرائي،،يذكر عباس السامرائي

ال يصل إٕب األىداؼ اؼبقصودة ،إذ كانت العملية التدريسية شكلية ،اليبكن  أساليب تدريسية معينة كلكن
للمدرس من خبلؽبا أف يبدع ُب تدريسو ،فقد كاف ؾبربا على تنفيذ بنود الدرس تسلسل مقرتح كىذا ما 

إف اؼبدرس هبب أف يقف فوؽ منصة حبيث  (،136صفحة1995)رياف،ذىب إليو فكرم حسن رياف
يبقى الطلبة ربت مستول ناظريو كال يسمح ألم منهم بعمل شئ سول اإلنصات كالنظر إليو ،كاف على 

اؼبدرس أف ينشئهم على الفكرة القائلة بأف فهم اؼبدرس يتدفق منو سيل اؼبعرفة ، كأف كاجب التبلميذ إذا ما 
 و ح ى ال يفوهتم شئ منو.أرك ىذا النبع يتدفق أف يصغوا إلي

ترتب عن ذلك عقم العملية  التدريسية خاصة فيها ػبص عدـ  ربقيق االتزاف العقلي كمبو الشخصية 
،لذلك ظهرت دراسات كحبوث ُب سبيل ربقيق سًنكرة الدرس كحت يصل إٕب األىداؼ اؼبنشودة  كُب 

طورات اغبديثة ، قد مشلت إف ىذه الت (،138صفحة 1995)رياف،ىذا الصدد يذكر فكرم حسن رياف
 اؼببادئ األساسية اليت تستند إليو النشاط التعليمي ،كما مشلت أساليب  التدريس .

) كقد ظهرت نتيجة ىذه األحداث طرؽ ككسائل كأساليب عديدة للتعامل مع العوامل كاؼبتغًنات الرتبوية 
..، الضبط كااللتزاـ ، التغذية العكسية ،اإلجراءات يقصد باؼبتغًنات الرتبوية : إدارة كتنظيم الصف ،اغبافز كالوقت ..

من اجل إخراج دركس الرتبية البدنية .(التنظيمية كاإلدارية ..كتسمى أيضا العوامل اليت تؤثر تضايق النشاط مع القصد
 (،80صفحة 1994)عفاؼ، بشكل جيد مع ضماف فعالية التلميذ فيو كىذا ماذىبت إليو عفاؼ الكرٙب

مباذج كطرائف ككسائل عديدة للتعامل ىذه العوامل كاؼبتغًنات الرتبوية كمن جهة أخرل  كلذلك فقد ظهرت
فقد ظهرت ُب السنوات األخًنة أفكار كنتائج أحباث الحد ؽبا، كالبعض يشكل عامبل  مساعدا للمدرس 
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رادم ،كالبعض األخر غًن مساعد لو، كلكن صبيعها تعاِب مسائل ُب اذباىات  متضادة ،كالتعليم االنف
إٔب  كالتعليم اعبمعي ،كحل اؼبشكلة مقابل التعلم القائم على اغبفظ ،كقد أدت ىذه االذباىات اؼبتضادة،

عدـ التعلم ُب عملية التدريس ،فاالقتصاد على إحدل ىذه األبعاد ال يفيد اؼبتعلم ، فالتلميذ وبتاج أف 
ؾبموعة األساليب التدريبية اغبديثة ىي " إف الفكرة السائدة قبل ظهور يكوف نشيط ُب صبيع األبعاد  

ُب ىذا اجملاؿ " (،81صفحة 1994)عفاؼ،مسألة "اػبصوصية" ُب التدريس ، كتقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب
كاف ينظر للتدريس على أنو نشاط يتسم باػبصوصية ،معتمدا على القوؿ أف التدريس تلقائي حدسي، 

شئ ،كقد عرب عن النظرة التلقائية ىذه بعبارات  كقد ينتج عن ذلك السماح دائما للمدرس أف يعمل أم
مثل "اغبرية الفردية" ،"طريقة التدريس اإلبتكارم "كُب خبلؿ نصف القرف العشرين كبفضل البحوث 

العديدة اليت أجرت ، ظهرت األساليب التدريسية الػيت تنػأ عن اػبصوصية كبالتإب التواصل إٔب فهم عملية 
لذلك احتاج األمر أف  (،14صفحة 1991)موسنت،كسارة أستوكرث موسنت التدريس ،يقوؿ موسكا

يكوف ىناؾ بيتاف للتدريس ال يعتمد على اػبصوصية ،كيفضل البحوث العديدة اليت سبت خبلؿ نصف 
القرف العشرين ،ظهرت أساليب التدريس اؼبستقاة عن اػبصوصية ، حيت أتاحت الفرصة ألم مدرس فبن 

 يرغب ُب التدريس بأف يدرس " 
ُب ىذا اجملاؿ "لقد ظهرت ؾبموعة أساليب (،81صفحة 1994)عفاؼ،كتذكر عفاؼ عبد الكرٙب

موستوف ،كقد أطلق عليها طيف أساليب التدريس  ككاف رائدىا موسكا1960التدريس سنة 
spetrumof  teatchimgstyles  دبعىن أهنا سلسلة من أساليب التدريس ،مرتبطة ببعضها البعض

 اليب بتوسع ُب ؾباؿ الرتبية البدنية ،كمنذ ذلك الوقت يعمل هبا اؼبدرسوف بنجاح ".،كقد طبقت ىذه األس
" إف االكتشاؼ األصلي جملموعة  (،375صفحة 1991)موسنت،كيضيف موسكا. ـ. كسارة أشو كرث

األساليب ، انطلقت كتأثر بالعديد من الكتاب كالباحثٌن الذين ًب ذكرىم ُب اؼبراجع األصلية فضبل عن 
اؼبراجع اغبالية ،كخبصوص أنبية األساليب ُب فهم عملية التدريس ،يطلب موسكا موستوف من الباحثٌن 

يب تعطي مكانية جديدة للقياـ بعملية البحث ُب ؾباؿ البحث ُب ىذا اجملاؿ ،حيث إف ؾبموعة األسال
الرتبية كالرياضية ،فالبحث باختيار الفرضيات اؼبوضوعة حوؿ العبلقة اؼبمكنة كاؼبوجودة بٌن كل أسلوب من 

 األساليب ،كاألىداؼ الرتبوية ،كـبتلف التغًنات الرتبوية ".
من خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث أف عملية التدريس قد شهدت تطورا كبًنا كملحوظا كًب التخلص من  -

اػبصوصية ُب التدريس اليت كانت سائدة قديبا ،كيكوف فيها اؼبعلم ؿبور العملية التعليمية كىو دبثابة األمر 
 دكف بذؿ جهد ُب الوصوؿ  الناىي ،بينما يكوف دكر اؼبتعلم سلبيا يتمثل ُب تلقي اؼبعلومات كاؼبعارؼ

إليها كبالتإب ذباىل الفرد اؼبتعلم كجوانب شخصية اؼبختلفة، لكن مع ظهور أساليب التدريس اغبديثة اليت 
كانت رائدىا موسكا.ـ،كسارة.،ًب التخلص من خصوصية التدريس كإعطاء اؼبتعلم دكر الفعاؿ كاإلهبايب 
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داعو فبا يزيده ثقة بنفسو، كتنمية القدرة على الفهم كركح الذم يستطيع دبوجبو إبراز قدراتو كمواىبو كإب
اؼببادرة كبالتإب يربز مايسمى باالستقبللية ُب عملية التدريس كاليت تظهر جلتا ُب ازباذ القرارات أثناء عملية 

 التدريس .  
 : أىمية أساليب التدريس الحديثة -2-3

مكونات اؼبوقف التدريس :) اؼبعلم ،اؼبتعلم ، كاألىداؼ ،اؼبادة )إف فهم اؼبعلم لعناصر اؼبكونات ؼبوقف التدريس
 الدراسية ، مكاف التدريس كاؼبتعلم ، الوسائل كالتقنيات التدريسية ،كأدكات كأساليب التقوٙب (.

الذم يتطلبو كل درس أصبح ضركرة ملحة من أجل معاعبة كربقيق اعبانب اؼبيدا٘ب التطبيقي كبالتإب ربقق 
نشودة، يقوؿ عبد اؼبنهم ؿبمد: " إف الفكر النظرم ليس فكرا عاميا يعطى على التطبيق الفعلي األىداؼ اؼب

شريطة أف يكوف اؼبعلم على كعي دبكونات اؼبنظومة التعليمية اؼبتشابكة اعبوانب ،كأف وباكؿ جاىدا أعماؿ 
ٌن عملو دبا يتفق كطبيعة فكره ُب االستفادة إٔب أقصى قدر فبكن من الفكر النظرم الرتبوم ُب تطوير كربس

 تلك اؼبنظومة التعليمية ". 
كبالتإب ربقيق األىداؼ الرتبوية البد من اؼبدرس أف يبحث عن دكر كمن أجل ضماف سًن الدرس اغبسن 

 1999)راسل،أخر يكوف فيو فعاال ُب العملية التعليمية كليس ؾبرد ناقل للمعرفة ،كيقوؿ جيمس راسل
اؼبعلم  من ؾبرد نقل اؼبعرفة إٕب تبلميذه إٔب أف يدير مواقف التعليم كالتعلم  : " ينتقل دكر(  235صفحة 

، كال يزاؿ الكثًن من اؼبعلمٌن  ُب الوقت اغباضر يعتمدكف ُب نقل اؼبعلومات إٔب تبلميذىم على طريقة ) 
سوؼ العركض اللفظية ( كىبطئ ىؤالء  اؼبعلموف عندما يفرتضوف أف ؾبرد العرض اللفظي للمعلومات 

يعقبو صورة آلية تعلم من جانب التلميذ ".إف ظهور أساليب التدريس كاف كمخرج جديد كبديل أخر 
:" إف (05صفحة 1991)موسنت،يساعد على زبفيف األىداؼ اعبديدة كاؼبتجددة .يقوؿ موسكا.ـ

جديدة  كالدة ؾبموعة األساليب ُب الرتبية البدنية قد جلبت معها االبتهاج كالضيق ألم رأم أك فكرة
تتحدل ما ىو موجود من اؼبعارؼ ككجهات النظر ، كمع ذلك فإف ؾبموعة األساليب قد اتسع مداىا عرب 

 السنٌن من حيث مداركها ، النظرية لعملية التدريس كتطبيقاهتا العملية ". 
إف االىتماـ الكبًن الذم حظيت بو أساليب التدريس اغبديثة كاف نتيجة تصورىا لعبلقة جديدة ُب 

لتدريس بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم كاؽبدؼ ، حيث أهنا أخضعت ىذه العبلقة إٔب التدقيق كالتفحص من اؼبتعلمٌن ا
 إف بدايتها ُب الرتبية كاف قد كضع (:"05،ص1991)موسنت،ُب اجملاؿ الواقعي ُب اؼبدارس ، كيضيف أيضا

يس كماربملو من عبلقات بٌن اػبطوة األكٔب ُب تكوينها كنظرية ؿبتملة ُب التدريس " إف أساليب التدر 
اؼبعلم كاؼبتعلم كالواجبات اليت يقوموف هبا كاليت يكوف ـبطط ؽبا سلفا لتحقيق اؽبدؼ كتطور التلميذ ، تركز 
على ماوبدث للمتعلم خبلؿ عملية التدريس كمن ىنا أصبح األسلوب ىو الذم وبدد نوع السلوؾ الذم 

بناء شخصية التلميذ ؼبواجهة اؼبستقبل تعتمد على اختيار  يبكن أف يسلكو اؼبعلم مع تبلميذه كهبذا فإف
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:" األسلوب الذم (11صفحة 1979)ىبلؿ،األسلوب الذم وبدد نوع السلوؾ ، يقوؿ أضبد أبو ىبلؿ
 يتعامل بو اؼبدرس مع تبلميذه يقرر مواصفات مواطين اؼبستقبل ُب اجملتمع " 

ديثة منحت رؤية جديدة مبوذجية ُب التعامل مع من خبلؿ ما سبق يرل الباحث أف أساليب التدريس اغب*
التبلميذ دبا يساىم ُب بناء شخصية ُب صبيع النواحي كبالتإب يكوف فعاال ُب ؾبتمعو كؿبيطو اؼبدرسي 

،فيتحوؿ اؼبتعلم من ؾبرد كونو مستقبل سليب للمعارؼ كاؼبفاىيم ناقما ألكامر اؼبعلم إٕب إنساف مستقل ُب 
كبالتإب يكوف ذلك مؤشرا  وؿ إٕب األىداؼ اعبديدة ،كبلوغها ح ى بصورة فردية،تفكًنه قادرا على الوص

على قباح العملية التدريسية كمن خبلؿ ىذا يتضح لنا أنبية أساليب التدريس ُب كوهنا صنعت لنا جوا 
ؽبدؼ ،كدكر  جديدا ُب العملية الرتبوية يكوف أساسها االعتماد على العبلقة الثبلثية حبيث اؼبعلم كاؼبتعلم كا

 كل اؼبعلم كاؼبتعلم ُب الوصوؿ إب اؽبدؼ بشكل كأسلوب جديدين .
 تحليل عملية التدريس : -2-4

يشًن التدريس الناجح اعبيد إٕب ضركرة تنظيم اػبربات التعليمية ،فهو كسيلة اتصاؿ تربوم ىادؼ ،يقـو ؽبا 
إحداث تغيًن ُب اؼبتعلم ،كربقيق ـبرجات اؼبدرس لتواصل اؼبعلومات كالقيم كاؼبهارات إٕب التبلميذ هبدؼ 

تربوية من خبلؿ األنشطة كاؼبهاـ اؼبمارسة بٌن اؼبدرس كالتبلميذ ، كباإلضافة إٕب أف كضوح األىداؼ كما 
تتضمنو من عمليات االنتقاؿ اؼبنظم من نشاط إٕب أخر أك فعالية إٕب أخرل أك سبرين إٕب أخر مع كجود 

الدرس إذا ما ًب باألخذ بعٌن االعتبار كضع البيئة التعليمية ،كاعبوانب عنصر التشويق يساعد على قباح 
:" إف كل عمل أك فعل تدريسي (235صفحة 1991)موسنت،اإلدارية كالتنظيمية يقوؿ موسكا.ـ.سارة أ

يكوف ناجحا عن القرار الذم سبق ازباذه،كىذا يعد حقيقة بالنسبة ألم عملية ُب اجملاؿ التدريسي ُب أم 
 مراحل ثسبر بثبلن اؼبواضيع كُب إم كقت معٌن "  ،كؽبذا فإف عملية التدريس موضوع م
:" إف ىذا الرتكيب يبثل القرارات اليت تتخذ ُب اجملموعات أك اؼبراحل (17صفحة 1991)موسنت،

 التقوٙب .  –التنفيذ  –الثبلث" كىذه اؼبراحل ىي : التخطيط 
 مرحلة التخطيط:-2-4-1

اح البد أف يكوف ـبطط لو بشكل جيد كدقيق لتفادم الصعوبات كالعراقيل اليت إف كل عمل يراد لو النج
قد ربوؿ دكف ربقيقو كلذلك لبد من إعداد العدة البلزمة لو من أدكات ككسائل كمفاىيم كطرؽ فالفكرة 
 اؼبعركضة البد أف تتسم بالرتتيب كالتنسيق كالعرض اعبيد كاؼبفهـو السهل الواضح ح ى تصل إٕب اآلخرين

:" ينبغي للمريب أف ال يدخل قاعة درس كيواجو تبلميذه قبل (42صفحة 1996،)سكوؼ،بشكل جيد
 إف يعد ؽبم العدة بالكامل اليت هتيئهم بواسطتها اليت تقبل اؼبعلومات اليت يود تزكيدىم هبا ُب كل درس ". 



 

61 
 

ل اؼبادة التدريسية كفيها وبدد اؼبدرس األىداؼ العملية كمستو  كىذه اؼبرحلة ىي اليت تسبق الدرس،
كىبطط للتدريس من كافة النواحي كيقـو باإلجابة على  ،كيدرس خصائص الفئة اليت يدرسها بصفة كاملة،

 :(17صفحة 1991)موسنت،.كسارة.أ النقاط التالية كما حددىا موسكا.ـ
 اؽبدؼ من كحدة التدريس ) أين االذباه من كحدة التدريس؟ ( -
تعد إؼباـ اؼبعلم كفهمو جملموعة األساليب، بإمكانو ربديد أسلوب أك اختبار أسلوب التدريس :  -

 طريقة،التدريس اليت سوؼ تؤدم إٕب التواصل إٕب أىداؼ الدرس .
أسلوب التعلم اؼبتوقع إٕب القرارين األكلٌن حوؿ أىداؼ كأسلوب التدريس يقوداف إٕب اؼبعرفة كربديد  -

 يعكس أسلوب التدريس .األسلوب اؼبناسب بعملية التعلم الذم سوؼ 
 من ىم الذين نقم بتدريسهم ؟ )ىل نغلق األمر بالقسم كلو ؟ ؾبموعة كاحدة ؟فرد كاحد ؟ -
موضوع الدرس.هبب ازباذ القرار حوؿ ما أنبية موضوع الدرس الذم يدرس ،.أما عبد الرضباف بن  -

األسئلة الثبلثة التالية ُب :"فيقوؿ بأف اؼبدرس يسعى إٕب اإلجابة على ( 83صفحة 1994)بريكة،بريكة
 مرحلة التخطيط كىي:ؼباذا أدرس ؟ ماذا أدرس ؟ كمن أدرس ؟ .

"كتعترب خطة الدرس اليومي كالتدريس اعبيد، كما أهنا تساعد اؼبدرس ُب التنظيم بفعالية كسبده بالفرص  -
اف كجود ترابط  إلعطاء األنبية ُب مشكلة التدريس لليـو الواحد باإلضافة إٕب ذلك فهي تعمل على إمك

كيرل جابر عبد اغبميد جابر أف اػبطة  (،146صفحة 1987)كديع فرج،كبًن ُب التدريس من يـو ليـو
 ( ثبلث كظائف أساسية للمعلم كىي : 3تؤدم)

األكٔب: أف اػبطة تساعد اؼبعلم على تنظيم أفكاره كترتيبها ،كما أف كتابتها تيسر عملية اؼبراجعة  -
 كالتنقيح كالتعديل .

انية: أف اػبطة اؼبكتوبة تعترب سجبل لنشاط التعلم كالتعليم ،يتم الرجوع إليو ُب حالة النسياف أثناء سًن الث -
 العمل أك الدرم ، كما يسمح فيما بعد دبعرفة النقاط اليت سبت تغطيتها أك دراستها ُب اؼبوضوع اؼبعٌن .

 كتقويبو .الثالثة:أف اػبطة كسيلة سيتعٌن هبا اؼبدرس ُب متابعة الدرس  -
كتقرتح عفاؼ عبد الكرٙب من أجل ضماف النظاـ كداخل القسم كربقيق اؽبدؼ مراعاة شركط، حبيث 

استشارة  -نقوؿ:" لكي يكوف التحضًن ناجحا كمساعدا على ضبط النظاـ هبب مراعاة ما يلي : 
كهبب على اؼبدرس  أف يكوف الربنامج  مناسبا ؼبيوؿ كرغبات كقدرات التبلميذ ، –التبلميذ كضع اؼبناىج 

 : (18صفحة 1991موسنت،)قبل بداية العمل أف يتخذ القرارات عن الفقرات التالية
 ىدؼ الوحدة التدريسية: كىذا القرار وبدد غرض الوحدة التدريسية . .1
اختيار أسلوب التدريس : عندما يفهم اؼبدرس سلسلة األساليب يبكنو أف يقرر أسلوب التدريس  .2

 داؼ الوحدة الدراسية .الذم يبكن أف وبقق أى
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أسلوب التعلم اؼبتوقع :إف القرارات السابقة تؤدم إٕب التعرؼ على أسلوب التعلم اؼببلئم كالذم  .3
 يعكس أسلوب التدريس .

ؼبن كجو التعليم : فالقرار ىنا ىبص من الذم ىباطبو اؼبدرس أثناء الوحدة التدريسية كيبلحظ العمر  .4
 كاعبنس كاؼبستول.

يقرتح القرار عن موضوع الدرس الذم سيعلم ،كما ىي األعماؿ اليت يعرضها موضوع الدرس :   .5
 اؼبدرس للمتعلم ،كىذا يتضمن أربع قرارات أضافية:

 ؼباذا ىذا اؼبوضوع الدراسي ؟  كىل ىذا العمل وبقق األىداؼ ؟-أ
ا ىو الكم   الكم : كل عمل ُب الرتبية البدنية لو كم ؟ )تكرار عشرين مرة،مسافة متعددة......( فم-ب

 اؼبناسب ؟
 اعبودة: كل عمل يؤدل دبستول اعبودة ،فما ىو مستول اعبودة اؼبطلوبة ؟ -ج
 الرتتيب : كل عمل ُب الرتبية البدنية لو ترتيب معٌن)تنظيم،تعاقب اغبركات( .-د
 . اؼبكاف : كل عمل يؤدم ُب مكاف معٌن ،فما ىو نسبو ؟.6
 البند يتضمن قرارات عن جوانب زمنية عدة :. م ى يقـو اؼبدرس بالتعليم : كىذا 7

 كقت البدء : فكل عمل مثل اعبرم أك الرعي ،لو كقتو اؼبناسب لبداية تعليمو بالدرس .- أ
 التوقيت كاإليقاع : لكل حركة توقيتها كإيقاعها الناسب .- ب

 الدكاـ : صبيع األنشطة تستغرؽ فرتة معٌن من الزمن .  -ج
 ُب كقت معٌن .كقت التوقف : كل عمل ينتهي  -د
 الراحة : تتخذ قرارات الراحة بٌن كل عمليتٌن متتاليتٌن . -ق
 االنتهاء :يتخذ قرار عن إهناء الوحدة التدريبية بأكملها . -ك
 . أكضاع اعبسم : صبيع األعماؿ ُب الرتبية الرياضية تتضمن أكضاعا عديدة للتحقيق اؽبدؼ من العمل 8
 مظهر اؼبتعلمٌن ُب اؼبيداف ..اؼبظهر : كىذا القرار يشًن إٕب 9

 . التواصل : هبب أف يتخذ قرار عن نوع التوصيل اؼبستخدـ أثناء الوحدة التدريسية )احملادثة،العرض(.10
. معاعبة األسئلة : الوحدة التدريسية اليت يبكن أف تشار فيها أسئلة من جانب اؼبتعلمٌن دبعىن التعامل 11

 مع أسئلة اؼبتعلمٌن .
تنظيمية : كىذا البند يتضمن  ترتيبات لؤلجهزة كاألدكات البلزمة إلسباـ الوحدة التدريسية ،  . إجراءات 12

كما تتضمن كذلك ازباذ القرار حوؿ ما إذا كانت الوحدة التدريسية ُب حاجة إٕب استعماؿ كرقة الواجب 
 أـ ال .
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أثناء الوحدة التدريسية،كيتحدد  . مناخ الفصل : البند يشًن إٕب اؼبناخ االجتماعي كاالنفعإب ُب الفصل13
 اؼبناخ جبميع القرارات اليت تتخذ ُب البنود السابقة .

. إجراءات كمواد تقويبية :  نوع التقوٙب الذم يستخدـ بعد أداء عمل من أعماؿ " ىذه البنود اػبمسة 14
القرارات ىي عشر من القرارات تتضمن قرارات التخطيط ُب بنية كل أسلوب من أساليب التدريس ،كىذه 

 (.87صفحة 1994)عفاؼ،اليت هبب أف تتخذ قبل أف يبدأ التبلميذ أك الطبلب الوحدة التدريسية"
كىناؾ بعض العمليات األساسية اليت هبب أف يقـو هبا اؼبدرس أك اؼبعلم لكي تقـو عملية التخطيط على 

 : ( 170صفحة1995)اللفا٘ب،كبو سليم ،كىي
عملية مستمرة، كمتجددة ،إذا أف تلك اغباجات دائمة التغًن لكثرة ما تشخيص حاجات التبلميذ ،كىي -

 وبيط بالتبلميذ من القول اؼبؤثرة ُب ظهور اغباجات كتغيًنىا .
كضع األىداؼ العامة كاػباصة كستعاب مفهومها دبا يعين كعيا كامبل دبصادر اشتقاؽ تلك األىداؼ -

 كالكم كاؼبستول.     كالشركط اليت هبب أف تتوافر فيها من حيث النوع
ربديد األنشطة التعليمية اؼبصاحبة كاؼبناسبة للتبلميذ كاليت يبكن تتكامل مع الطريقة كاؼبادة كالوسيلة  -

بلوغا لؤلىداؼ ،اليت حددت للموقف التعليمية ،من خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث أف التخطيط ضركرة 
كالعملية التعليمية ، فالتخطيط يساعد على    ملحة لكل عمل خاصة إذا ما تعلق األمر بعملية معقدة

ربقيق الفعالية من اختصار اعبهد كالوقت كاؼباؿ كيسًن بالوحدة الدراسية اؼبخططة قدما كبو ربقيق 
 األىداؼ اؼبرجوة ككذا استخداـ صبيع األساليب كاإلجراءات كاألنشطة اليت تساعد على إقبازىا. 

 مرحلة التنفيذ:-2-4-2
حلة مهمة جدا ، ال بد أف يعيها كيفهم اؼبدرس خطواهتا جيدا كىي تعرب عما يريد اؼبدرس تعترب ىذه اؼبر 

القياـ بو ؟ دبعىن : كيف أدرس ؟ بأم كسيلة أدرس ؟ كذلك يعين أف اؼبدرس مطالب ىنا بتنفيذ قرارات 
اء األعماؿ التخطيط السابقة ) اؼبرحلة السابقة ( كتتلخص القرارات اليت زبص مرحلة التنفيذ بنقل كأد

 :( 87صفحة 1994)عفاؼ، كتلخصها عفاؼ عبد الكرٙب فيما يلي
-التوقيت كاإليقاع اغبركي  5-كقت البداية للعمل  4-نظاـ العمل  3-اؼبكاف  2-أكضاع اعبسم  1-" 
 لغرض التوضيح . بدء األسئلة 9-اؼبظهر  8-الراحة  7-االنتهاء من العمل  6

كيسعى أثنائو اؼبعلم إٕب إقباز ما خطط لو عن طريق  ارتباطا كثيقا بالتخطيط،إف مهارة تنفيذ الدرس ترتبط 
ؾبموعة من اؼبهارات الفنية اؼبتخصصة كمهارات عرض الدرس ، كلنجاح اؼبلم ُب تنفيذ الدرس هبب عليو 

صفحة 2008)عمر،مراعاة بعض الشركط اليت ربددىا زينب علي عمر كغادة جبلؿ عبد الكرٙب 
 :فيما يلي (120

 استخداـ كسائل تعليمية شيقة للتأثًن الفعاؿ أثناء الدرس . -
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 استخداـ أساليب تدريسية متنوعة تناسب اؼبراحل السنة ؼبنع اؼبلل. -
 زبطيط كذبهيز اؼبلعب لتوفًن عامل السبلمة كاألمن. -
 تدريب التبلميذ على العمل اعبماعي كاغبفاظ على النظاـ . -
 اؼبختلفة،كاالتصاؿ دبصادر البيئية اليت زبدـ الدرس .    ربط الدركس دبواقف اغبياة -

:" إف مرحلة األداء كالتنفيذ تتضمن قرارات معينة (21صفحة 1991 )موسنت، كيذكر موسكا .ـ.سارة.أ
 حوؿ كيفية إيصاؿ أك أداء اؼبهارة كتشمل قرارات التنفيذ على ما يلي :

 ارات اليت تتخذ ُب مرحلة ما قبل الدرس .التنفيذ أك األداء : التنفيذ كااللتزاـ بالقر  1-
القرارات اليت تتخذ خبصوص التعديل أك اإلضافة : تتخذ ىذه القرارات ُب حالة كجود تناقص أك  -2

صعوبات ُب تطبيق أم فقرة من الفقرات ، ففي بعض األحياف ال تشًن األشياء كما ىو متوقع ؽبا ضمن 
رار يتعلق بتعديل أك معاعبة ذلك ٍب تستمر الوحدة التدريسية بند معٌن ، كعند حدكد ذلك ، يتم ازباذ ق

 دكف توقف كبشكل وبافظ على عمل أفراد كل من اؼبعلم )اؼبدرس( كالتلميذ )اؼبتعلم( . 
 قرارات أخرل يبكن إضافتها . 3-

كيضيف عباس أضبد صاّب السامرائي كعبد الكرٙب السامرائي إضافة إٕب أشياء أخرل ذكرىا 
 :(173صفحة 1984)السامرائي،موسكا.ـ.سارة.أ.نقاطا أخرل 

 عندما يتم ربديد أم قرار ضركرم أخر يبكن إضافتو. -
اػباصة للتدريب  اختيار العمل اؼبطلوب )التمرين( كىذا عمل أخر يقـو بو اؼبعلم ىو اختيار اؼبهارات -

 عليها كتوصيل ىذه اؼبعلومات أك األعماؿ إٕب اؼبتعلم كيقـو اؼبعلم هبذه األعماؿ عن طريق :
-التدريب على اؼبهارة  ك -عرض اؼبهارة د -التدريب بشكل كلي أك ذبزئة اؼبهارة  ج -الشرح ب -أ -

 ة.عالتغذية الراج -التقدـ للمهارة ر
بإعفاء العمل للتبلميذ من طرؼ اؼبعلم كشرحو لو ، كما على التبلميذ  كيكوف    األكامر كتوجيو العمل :

إال أف يضع خطتو للعمل كمدل تصوره لبلستجابة )رد الفعل( اؼبرغوب من قبل اؼبعلم كُب الغالب يقـو 
اؼبعلم بالتدخل جبزئيات اغبركة كُب بعض األحياف يقـو بإعطاء تفاصيل عن اغبركة كُب ىذه اؼبرحلة يكوف 

 اؼبعلم ىو توضيح كيفية أداء العمل . دكر
االستجابة من التبلميذ انتهت خبلؿ ثوا٘ب ، كصورة اإلقباز ضلت     : توجيو التغذية الراجعة كتحليلها

 عالقة ُب ذىن اؼبعلم ، كعليو أف يقـو بالتوجيو اؼبستمر ،إف اؼبعلم ُب مرحلة التنفيذ كُب سعيو كبو ربقيق 
فيذ كل ما جاء ُب اػبطة حرفيا بل يكيف ذلك خبطة احتياطية من ابتكاره ُب األىداؼ ليس ؾبربا على تن

 سبيل مواجهة اؼبتغًنات كاؼبواقع الغًن متوقعة .
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ثبلث مهارات أساسي كىي :أكال: تقدٙب الدرس ثانيا:االستحواذ على انتباه التبلميذ كالطبلب خبلؿ  -
 . الدرس ثالثا: توفًن التعزيز عن طريق العمليات التلخيص

 كُب درس الرتبية البدنية كالرياضية  فإف مرحلة الدرس تقسم إٕب أجزاء )أقساـ( كىي : -
 القسم التمهيدم : كيشمل جزءا إداريا كإضباء عاـ كإضباء خاص . -
 القسم الرئيسي : كيشمل جزءا تعليميا كجزء تطبيقيا. -
 القسم اػبتامي : التهيئة كالعودة إٕب اغبالة الطبيعية . -
 مرحلة التقويم : 2-4-3-

تعترب مرحلة التقوٙب كنتيجة هنائية ؼبرحليت التخطيط كالتنفيذ حيث يتم إعطاء طبلب الصف التغذية     
بأنواعها حسب نوع اؼبوقف التدريسي خبلؿ أك أثناء أك بعد أداء التمارين أك اؼبهارات لتقوٙب اؼبستول 

:" مثل العمليات اليت (23صفحة  87-83ج ،)برناماحملصل عليو كمقارنة مع ما خطط لف ، فالتقوٙب 
تعلم ، كتقـو العملية من أجلها نقـو مدل ربقيق األىداؼ التعليمية ،كلذلك بقياس كتقوٙب أداء اؼب

  "كالتعليمية ككل ، كيسعى اؼبدرس ىنا لئلجابة على سؤاؿ أساسي ىو : مدل ربقيق األىداؼالتدريسية 
جانب من جوانب العملية التعليمية على كضوح كدقة األىداؼ ، كدبا كيتوقف عملية قباح التقوٙب ُب أم 

أف تقوٙب نتائج التعلم تتم ُب حدكد األىداؼ احملددة ، لذا ينبغي التحفظ من سبلمة ىذه األىداؼ 
 كحدكدىا ح ى تفي بالغرض .

عليمي ، الف لذا ال بد من اؼبعلم من ربديد األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها مع طبلب ُب أم نشاط ت    
األىداؼ ىي غاية أك الغايات اليت يريد الوصوؿ إليها كالنشاطات التعليمية اؼبتوقعة،كما كما أف ربديدىا 

يساعد اؼبعلم على ربديد احملتول البلـز كمتطلبات العمل كاؼبوارد كاألحداث البلزمة لو كاإلسرتاتيجيات 
كالوقت البلـز لتنفيذىا كمواعيدىا كذبعل سًن البلزمة للمتعلم كما يتحصل هبا من إجراءات كنشاطات 

اؼبعلم مأمونا من عوامل التشتت كالعشوائية كتضمن سًن اػبطط اليت يضعها اؼبعلم ُب االذباه اؼبرغوب فيو 
لذلك فإنو من الضركرم كضع أىداؼ كاضحة شاملة ؿبددة كمتفقة مع مستول الطبلب كفبكنة التطبيق 

ب كاؼبدرسة كالوقت اؼبتاح للتعلم لذلك هبب أف يتمتع اؼبدرس دبهارة جيدة ىذا من إمكانات اؼبعلم كالطبل
ُب التقوٙب األىداؼ كيكوف على دراية جيدة دبا يدكر حوؿ عمل التدريس ، يقوؿ عبد الرضباف بن بريكة 

:" وبتاج اؼبعلم إٕب  مهارات كمهارة التقوٙب باألىداؼ ، كمهارة (40صفحة 1994بريكة،)كآخركف 
كاختيار االختبارات ،كتقوٙب النتائج ". كىذا وبتم على اؼبدرس أف يقـو بتحديد األىداؼ اليت سيقـو إعداد 

بتقويبها مسبقا كتوظيف البيانات كاؼبعلومات اؼبطلوبة لعملية التقوٙب كاغبصوؿ على تسجيبلت ألداء 
يلة أك أساليب تنفيذ التبلميذ كربليلها من أجل الوصوؿ إٕب أحكاـ سليمة باإلضافة إٕب كضع خطط بد

 1995)اللفا٘ب،أخرل ؼبواجهة ما قد يطرأ كتغًنات كضماف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة كىذا يعتمد على
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التغذية العكسية اليت من خبلؽبا يستطيع اؼبعلم تعديل مسار اعبهد اؼببذكؿ لديو أك من  (،171صفحة 
ألىداؼ أك احملتول أك األساليب كالطرؽ أك التبلميذ ، كقد يشًن نتائج ىذه العملية إٕب ضركرة مراجعة ا

 الوسائل التعليمية أك أساليب التقوٙب ، كما قد يعين مراجعة كل اعبوانب اجملتمعة بدءا دبرحلة التخطيط ".
 " :(416صفحة 1995)رياف،كبشكل عاـ فإف التقوٙب يساعد اؼبدرس على أداء كظائف أربعة

 ف ُب تعليمو كأسبابو .معرفة جوانب اػبطأ كالصواب كالقوة كالضع -1
 وبقق للمتعلم الرضا كاإلشباع عندما يؤدم عملية النجاح . -2
 يساعد اؼبدرس على اغبكم مدل كفاية طرائفو كأساليبو ُب التدريس .   -3
 إصدار األحكاـ اليت تتخذ أساسا للتنظيم اإلدارم .كما تتضمن عملية التقوٙب اػبطوات التالية: -4
 إعادة التقوٙب  –ائج كاغبكم عليها صبع النت –عملية القياس  -

كيلخص ؿبمد ناصر الدين رضواف كآخركف اػبطوات اليت يتضمنها التدريس موضحا العبلقة بٌن التدريس 
 كالتقوٙب ُب الشكل التإب :

 ربديد كصياغة األغراض التعليمية  
 

 ربديد حاجات كقدرات اؼبتعلم ) التقوٙب الشخصي ( 1اؼبرحلة السابقة
  التخطيط ( .) 

 التقوٙب التكويين أثناء التدريس بغرض . 
 التفرؽ على مقدار التقدـ . -  

 تشخيص صعوبات التعلم . - 2اؼبرحلة كالوسطية
 ) التنفيذ ( .  

 اغبث الدفاعي . - 
 
 تقوٙب حصائل التعلم : التقوٙب التجميعي . 3اؼبرحلة النهائية   

 ) التقوٙب ( 
                          ........................................

 ....................................  
 كالتعليمربسٌن كتطوير التعلم           ة التقاريركضع الدرجات ككتاب         .استخداـ نتائج التقوٙب. 

  ( يبين الخطوات الرئيسية للتدريس1شكل رقم )لتحقيق األغراض -
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عفاؼ عبد الكرٙب مرحلة التقوٙب ُب كوهنا ربتوم على خطوات متتابعة ُب ازباذ القرارات كتلخص 
 ( 88صفحة 1994)التدريس،التإب

 ذبميع اؼبعلومات عن األداء. -
 ( .*تقوٙب اؼبستول األداء حسب اؼبقياس احملدد ) تقدير األخطاء باحملك -
 إعطاء التغذية العكسية . -
 للتدريس .األسلوب الذم ًب اختياره  -
 تقوٙب األسلوب اؼبتوقع للتعليم .    -

كفبا سبق يرل الباحث أف عملية التدريس هتدؼ أساسا إٕب العناية بالتلميذ من صبيع النواحي      
اعبسمية كالعقلية كالنفسية كاالجتماعية كالعاطفية ،لذا البد من االىتماـ بكل ما لو عبلقة بالدرس من 

هارات ربضًن الدرس كالتخطيط لو كمهارات العرض ،فبا يضمن تسهيل طرؽ ككسائل كأساليب ككذا م
مهمة اؼبعلم ُب توصيل اؼبعلومات كربقيق األىداؼ اؼبسطرة بأقل جهد كسرعة كما ربقق أىداؼ التلميذ ُب 

 التعلم كالنمو السليم .
 العالقة بين المعلم كالمتعلم كالهدؼ: -2-5-

بٌن اؼبدرس كاؼبتعلم دائما ما تعكس  لنا سلوكا تدريبيا معينا ، كسلوكا إف عملية التفاعل كالعبلقة اؼبوجودة 
تعليميا خاصا كنتيجة ىذه العبلقة نصل إٕب األىداؼ اؼبسطرة سلفا، يقوؿ 

:" إف الوثاؽ الذم يربط بٌن سلوؾ التدريس كسلوؾ (15صفحة 1991)موسنت،موسكا.ـ.سارة.أ.
التدريس كسلوؾ التعليم كاؽبدؼ ،صبيعها تكوف موجودة  التعليم كاؽبدؼ ال يبكن فصلو ، ذلك أف سلوؾ

بوصفها كحدة كاحدة ". كلبلوغ األىداؼ اؼبطلوبة ال بد أف يكوف اؼبدرس ىو ؿبوؿ العملية التدريسية 
:" يعترب اؼبدرس ؿبور اؼبوقف التعليمي ،كىو الذم يؤدم ( 55صفحة 1995)اللفا٘ب،،يقوؿ أضبد حسن

 ا اؼبوقف ".إٕب بلوغ التبلميذ أىداؼ ىذ
كمن أجل ذلك ال بد على اؼبدرس أف يتمتع بعد مهارات منها مهارات عرض الفكرة بشكل كاضح 

 كمفهـو لضماف استيعاب التبلميذ ؽبا كبالتإب مشاركة فعالة ُب النشاط 
: " ألف اإلنساف يتعلم عندما يشرتؾ (135صفحة 1995)رياف،كُب ىذا العدد يقوؿ فكرم حسن رياف

فهمو " فإشراؾ التبلميذ ُب العمل كازباذ القرارات ُب اؼبواقف اؼبختلفة يكسب اؼبتعلم الثقة ُب عملية 
  بالنفس كبالتإب يستطيع مواجهة ـبتلف اؼبواقف اليت قد تعرتض

.كبالتإب إف ىذه العبلقة اؼبستمرة كاؼبتبادلة بٌن ىذه العناصر األساسية سبنحنا ثبلث أطركحات ـبتلفة 
 يلي :ندرسها ُب ما 

                                                           
 



 

68 
 

 العالقة بين المعلم كالمتعلم ) المدرس كالتلميذ (: -2-5-1
إف العبلقة اليت ترتبط بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم ال بد من أف يسودىا االحرتاـ اؼبتبادؿ فإحساس اؼبتعلم أف اؼبعلم 

كالوصوؿ  وبرتمو كشخص يزيد ُب نفسو الثقة بالنفس فبا يعٌن على اؼبثابرة كاعبد للوصوؿ إٕب ربقيق اؼببتغى
:" إف التدريس اعبيد يعتمد على (192صفحة 1992)نتوب،إٕب ربقيق اؽبدؼ يقوؿ داريل سايد نتوب

مدل قوة العبلقة بٌن اؼبدرس كالطالب ، حيث أف الطبلب يتمتعوف كما يتعلموف عندما تكوف العبلقات 
خصية اؼبتداخلة كاعبيدة" جيدة بٌن اؼبدرس كالطالب ، فالتدريس اعبيد هبب أف ال ينفصل عن العبلقة الش

:" يعترب احرتاـ اؼبعلم من أىم شركط (426صفحة 1980)الطويب،كعن احرتاـ اؼبعلم يقوؿ بشًن الطويب
 اؼبتعلم ". 

كقد كاف قديبا ينظر إٕب اؼبدرس على أنو ىو احملور  األساسي لعملية التعلم كبالتإب كاف دكر اؼبتعلم سليب 
م ك وبفضها الستدراكها  ُب االمتحانات ،كح ى يتم ذلك ينبغي للمتعلم أف حبيث يتلقى اؼبعلومات كاؼبفاىي

 ال ينصرؼ ذىنو إٕب أم شئ سول اإلنصات للمعلم ح ى ال يفوتو شئ من نبع اؼبعرفة . 
: "لقد كانت األساليب التقليدية ُب التدريس ،تعتمد (80صفحة 1993)غياث،يقوؿ بوغجلة غياث

اؼبدرس ىو ؿبور العملية الرتبوية،أما دكر الطالب فيكوف سلبيا ،وبصره أساسا على اؼبدرس ،حيث كاف 
دكره ُب التلقي اؼبعارؼ كاؼبعلومات كلبزهنا استعدادا لبلمتحانات " ٍب تطورت العبلقة بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم 

التعلم  حديثا بعد أف كاف الرتكيز على اؼبعلم أصبح حوؿ اؼبتعلم ككيفية إثارتو من أجل إشراكو ُب عملية
:" كما تعين عملية التعلم خلق (83صفحة 1991)السامرائي،،يقوؿ عباس صاّب السامرائي

الدكافع،كإهباد الرغبة لدل اؼبتعلم ُب البحث كالتنقيب كالعمل للوصوؿ إٕب مستول الذم يؤىل ليصبح 
اؼبتعلم ُب عملية  ىذا كيذكراف حسٌن اللفا٘ب كفارقة حسن ؿبمد سليماف عن أنبية إشراؾمرموقا ُب عقلو ".

:" كسبب ذلك ىو تعدد (10صفحة 1995)اللفا٘ب، التعلم.كىذه النقلة من الرتكيز على اؼبعلم إٕب اؼبتعلم
مصادر اؼبعرفة كتنوعها ،كمعىن ىذا التلميذ ٓب يعد سلبيا ُب موقفو ، كإذ أنو يأٌب إٕب اؼبدرسة كلديو خربات 

 إجابات عنها ، كبالتإب فإنو أحوج ما يكوف إٕب أف عديدة ،كما أف لديو تساؤالت متنوعة وبتاج إٕب
 يتعلم كيف يتعلم ".

 :كعموما يذكر ؿبسن ضبص بعض النقاط ) الواجبات ( اليت ينبغي أف يلتـز هبا اؼبتعلم ذباه اؼبتعلم فيما يلي
 أف يكوف اؼبدرس حازما،كُب نفس الوقت عطوفا ُب تعاملو مع التبلميذ . -
 ص التدريب على القيادة للتبلميذ .أف يعمل على إتاحة الفر  -
 توفًن جو من الطمأنينة كاألمن ،كي يبدع التلميذ كيبدؿ قصارل جهده . -
 اؼبسانبة مع اؼبختصٌن ُب حل مشكبلت التبلميذ . -
 االبتعاد عن سلوؾ العدكا٘ب ذباه التبلميذ ، كالعمل على ضبط النفس . -
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 عدـ التفريق بٌن التبلميذ  -
 ات التبلميذ.التقوٙب اؼبستمر ؼبستوي -
 عالقة المعلم بالحدكد: -2-5-2

تعترب عملية ربديد األىداؼ التعليمية كصياغتها من أكٔب األكلويات إٕب ال بد أف يدركها اؼبعلم الناجح من 
 أجل ربقيق تعلم أفضل كبالتإب الوصوؿ إٕب اؼببتغى 

:" عندما تكوف أىداؼ التعليم كاضحة (18صفحة 1980)اغبميد، كيقوؿ جابر عبد اغبميد كآخركف
كؿبددة بالنسبة للمعلم كاؼبتعلم فإنو يتحقق تعلم أفضل ،كيصبح اؼبتعلم مقوما لنفسو بدرب أفضل كما 

 يتحقق تقوٙب أكثر دقة كموضوعي 
كما أف دكر اؼبدرس ليس فقط ناقل كسيط للمعرفة فقط بل يتعدل ذلك إٕب ربديد األىداؼ كاليت 

:" إف دكر اؼبعلم معقد جدا.. فهو ليس فقط ناقل ( BIRZEAت التلميذ .يقوؿ )تتماشى مع قدرا
 للمعارؼ كلكن ىو الذم وبدد األىداؼ "   كما أنو ال يبكن التحكم  ُب عملية التدريس 

 1989)عفاؼ،كتوجهها الوجهة الصحيحة إال بوجود أىداؼ ؿبددة بدقة ككضوح تقوؿ عفاؼ عبدالكرٙب
ال يبكن أف نوجو التدريس بصورة سليمة إال إذا كاف مبنيا على أساس أىداؼ كاضحة  :" (116صفحة 

كؿبددة ".كمع مركر الوقت هبمع معظم اؼبفكرين على ضركرة التدريس باألىداؼ كإشراؾ اؼبتعلم ُب العمل 
:" اؼبدرس (200صفحة 1994)الديب،كُب ربديد األىداؼ كُب ىذا الصدد يقوؿ :إبراىيم فتحي الديب

الناجح ىو الذم يشرؾ تبلميذه معو ُب ربديد أكجو النشاط اليت يبكن أف تستخدـ ُب دراسة موضوع 
إذ يشعر التبلميذ أهنم أصحاب الفكرة كمن ىنا  معٌن،كقد كجد أف ذلك يشًن اىتماـ التبلميذ كوبفزىم،

كاؼبقارنة كالنقد  يتمسكوف هبا كىبلصوف لتنفيذىا " كبذلك يكسب اؼبتعلم مهارات كثًنة منها التحليل
كإصدار األحكاـ،كما يسعى جاىدا كبو البحث ككسب اؼبعرفة بتحمس كشغف كبذلك يكوف قادرا على 
تعليم ذاتو كتعليم ح ى اآلخرين فبا يتعامل معهم كيؤكد من أضبد حسٌن اللفا٘ب كآخركف على ضركرة الرتكيز 

إٕب التلميذ باعتبار احملور الرئيسي  :" من الواجب النظر(33صفحة 1995)الفا٘ب،على التعلم بقوؽبم
للدرس كليس للمادة العلمية،كيتطلب ذلك معرفة شاملة بطبيعة تبلميذه كخرباهتم السابقة،فاؼبعلم اػببًن ىو 

 "ال يتم من فراغ لكن عملية ـبططة كمقصودة الذم يوٕب مسألة األىداؼ ماتستحقو من اىتماـ فالتدريس
أف معرفة العاملٌن ُب ؾباؿ الرتبية  الرياضية باألىداؼ  كربديدىم ؽبا كفبا سبق يرل الطالب الباحث  *

يعترب من األمور اؼبهمة حيث إهنا تساعدىم على تفهم أفضل ؼبا وباكلوف ربقيقو،كما أهنا ُب مثابة اؼبرشد 
األمٌن خبلؿ عملهم فتحديد األىداؼ يشكل كاضح قابل للمبلحظة كالقياس يسهل الوصوؿ إٕب ربقيق 

جهد كأقل كقت فبكن مع مراعاة كقدرات كسيوالت التبلميذ البدنية كالذىنية كذلك من خبلؿ ؿباكلة  بأقل
 إشراكهم ُب ربديد األىداؼ . 
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 عالقة المتعلم بالهدؼ: – 2-5-3
إف عبلقة اؼبتعلم باؽبدؼ البد أف تكوف كطيدة من أجل سًن العملية التعليمية كبو األفضل كبالتإب     

 فعاؿ كىذا ال يتأتى ألم شراؾ اؼبتعلم ُب ربديد اؽبدؼ .ضماف تدريس 
:" إف اؼبدرس ُب اؼبدرسة اغبديثة يؤمن بضركرة توافر (82صفحة 1993)غياث،يقوؿ بوفلجة غياث

النشاط الذاٌب من جانب اؼبتعلم، كالذم يعتمد بالدرجة األكٔب على حوافز الطالب كتسهيل عملية ربكمو 
اػبربات ،كالتجارب الذاتية، كاؼببادرة الشخصية " كبالتإب فإف إشراؾ التبلميذ ُب ُب تعليمو انطبلقا من 

:" إف السماح (102صفحة 1995)الر ياف،كضع أىداؼ أصبح ضركرة ملحة ،يقوؿ فكرم حسن رياف
للطلبة بوضع األىداؼ ،كاف أسلوبا فعاال ُب كثًن من األحواؿ،إذ يقوم عندىم الدافع إٕب التعلم عندما 

ركف بأنفسهم ما يريدكف ربقيقو بدال من فرض ذلك عليهم عن طريق اؼبدرس أك الكتاب اؼبدرسي " يقر 
:" إف (147،ص1994)غياث،كعن أنبية إشراؾ اؼبتعلم ُب ربديد األىداؼ يؤكد بوفلجة غياث كآخركف

بادرة ك ذلك يؤدم إٕب بركز خصائص نفسية ضبيدة،كاالعتماد على النفس ك االستقبللية كاؼبيل إٕب اؼب
 اإلبداع ُب ـبتلف اؼبواقف".

 1994)غياث،كىذا ما ذىب إليو أيضا بوفلجة غياث حوؿ مشاركة الطلبة ُب العملية التعليمية    
إلبراز أف الطلبة كاألساتذة وبددكف كيعيدكف ربدين األىداؼ كمستعملٌن أىداؼ اؼبناىج  (75صفحة 

 لواجب تعلمهما كبالتإب ربديد األىداؼ " .كقاعدة ،كما يقيموف األداءات الفردية كاغباجات،ا
فبا سوؼ يستنتج الطالب الباحث أنو من أجل السًن بالعملية التعليمية تقدىا كبو ربقيق أىدافها كالوصوؿ 

إٕب التدريس الفعاؿ البد من أف تكوف العبلقة بٌن العناصر الثبلثي مرتابطة كل منهما يكمل األخر 
املتو لشخص لو كياف اػباص  يعين ُب نفسو الثقة كالطمأنينية كيدب ُب نفسو اؼبعلم للمتعلم كمع ،فاحرتاـ

اغبماس كبو اؼبثابرة كالبحث كالسعي كبو اؼبعرفة كىذا االحرتاـ يكوف بإشراؾ اؼبتعلم ٕب ربديد األىداؼ 
 فيحس ىذا األخًن أف الفكرة لو،كبالتإب يسعى جاىدا إٕب ربقيقها.    

 بتوجيو المدرس ) األسلوب التدريبي (أسلوب التطبيق  -2-6
 (: the proctice style: ) بيبنية أسلوب التدري -2-6-1

يستخدـ ىذا األسلوب بعد أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي مباشرة أم عند ربسٌن األداء الفين للمهارة 
األسلوب يؤدم إٕب كإتقاف هبدؼ تعليم اؼبهارة ُب ظركؼ تسمح بتوفًن أقصى كقت لتطبيقها كما أف ىذا 

:" (47صفحة 1991)موسنت،ظهور عبلقات جديدة بٌن اؼبدرس كالتلميذ، يقوؿ موسكا موشن.كسارة.أ
إف األسلوب التدريسي يؤدم إٕب إهباد كاقع جديد،فهو يوفر ظركفا جديدة ُب عملية التعلم ،كيتوصل إٕب 

بأداء اؼبهارات،بينما القسم  ؾبموعة ـبتلفة من األىداؼ، حيث إف قسما من ىذه األىداؼ لو عبلقة
 األخر لو عبلقة باتساع نطاؽ دكر الفرد ُب األسلوب ".
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:" إف ربويل بعض القرارات من اؼبعلم إٕب (77صفحة 1998)سعد،كيؤكد ناىد ؿبمود سعد ىذا بقولو
ىا ،أك التلميذ تنتج عنو مواقف كعبلقات جديدة بٌن التبلميذ أنفسهم،أك بٌن التبلميذ كاألعماؿ اليت يؤيد

بٌن اؼبدرس كالتلميذ نفسو،إذف ىذا األسلوب ُب التدريس، يكوف بداية ُب عملية االنفرادية ُب تنفيذ 
القرار،فاؼبدرس هبب يقتاد تدرهبيا برتؾ األكامر لكل نشاط داخل الدرس "، إذف فاألسلوب التدريسي يقـو 

 تنفيذ.على أساس منح حرية للتلميذ ُب ازباذ القرارات اػباصة دبرحلة ال
دكر التلميذ ُب ىذا األسلوب:" يكوف دكر ( ،89صفحة 1994)عفاؼ،كتشرح عفاؼ عبد الكرٙب

اؼبدرس ُب ىذا األسلوب ىو ازباذ صبيع قرارات  التخطيط كالتقوٙب ،أما قرارات التنفيذ فتحوؿ إٕب اؼبعلم 
كذلك ازباذ قرارات ،كبذلك يكوف دكر اؼبتعلم ُب ىذا األسلوب ىو أداء عمل اؼبقدـ لو من اؼبدرس،ك 

 اؼبمنوحة أثناء األداء".
 كاؼبدرس ىنا هبب أف يقتاد على طريقة أخرل ُب التدريس كىي عدـ إعطاء األكامر للتبلميذ لكل حركة،

:" فاؼبدرس ُب ىذا األسلوب هبب أف يعتاد أال يعطي (48صفحة1991)موسنت،يقوؿ موسكا موشنت 
،كما هبب عليو أيضا أف يعطي الفرصة للمتعلم ليتعلم كيف األكامر لكل حركة ،أك مهارة،أك نشاط معٌن

 يتخذ ىذه القرارات ،ضمن األسس اليت يقررىا اؼبدرس ".
ُب ىذا األسلوب يتم ربويل القرارات التنفيذية من اؼبدرس إٕب التلميذ،حبيث يكوف دكر اؼبدرس ازباذ صبيع 

حبيث يرتؾ الفرصة للتلميذ ليتعلم كيف يتخذ قرارات التخطيط كالتقوٙب مع عدـ إهناء أم أكامر للشكلية 
 زباذإالقرارات التنفيذية،كيظهر دكر التلميذ ُب ىذا األسلوب عند أداء العمل اؼبقدـ لو من قبل اؼبدرس ك 

 " ( 88-87، الصفحات 1994)عفاؼ ،قرارات ربددىا "  9قرارات التنفيذ كىي تسعة 
 نظاـ األعماؿ ) الرتتيب ( 3-كاف               اؼب 2 -أكضاع اعبسم              1 -كالتإب : 
 االنتهاء من العمل  6-التوقيت كاإليقاع اغبركي      5 -كقت البداية للعمل        4 -          
 بدء األسئلة لغرض التوضيح  9 -اؼبظهػػػر                   8 -             الػػراحة        7 -          

نبلحظ أف اؼبتعلم لديو الفرصة اغبقيقية ليتعلم كيفية ازباذ القرارات األفكار العامة للدرس كمن خبلؿ ذلك 
كالذم وبدده اؼبدرس كىذا يبنح للمتعلم دكرا إهبابيا مقارنة باألسلوب األمرم  كيبعث ُب نفسو الثقة 

 كالدافع إٕب العمل .
أنو " يسمح للتلميذ  عن األسلوب التدريس (،93صفحة 1998)ضبص،يقوؿ ؿبمد ؿبسن ضبص

باالستقبللية ُب عملهم ُب بعض اؼبمارسات داخل الدرس ،كخاصة ُب اعبزء اػباص بالتطبيق ،كاؼبمارسة 
 للمهارات اغبركية ،كبذلك تتاح فرص االعتماد على النفس كؿباكلة اكتساب األداء الفين للمهارة كإتقاهنا " 
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 لتدريبي :توضيح األدكار كاألىداؼ في األسلوب ا -2-6-2
ف ىذا األسلوب يعطي للمتعلم فرصة ؼبمارسة بعض األعماؿ اؼبقدـ لو من قبل اؼبعلم كتظهر من خبلؿ إ

ازباذ القرارات اػباصة دبرحلة األداء كبالتإب يتمتع اؼبتعلم باالستقبللية ُب أكؿ درباهتا  كُب ىذا الصدد تقوؿ 
علمٌن ُب ىذا األسلوب أف يبارسوا " بإمكاف اؼبت( 104صفحة 1994)عفاؼ،عفاؼ عبد الكرٙب

 اهتا ".جاالستقبللية ُب أكؿ در 
 كما أف األسلوب التدرييب يضع أدكارا ـبتلفة لكل من اؼبعلم كاؼبتعلم يشرحها موسكا.ـ.كسارة.أ.كما يلي: 

 ازباذ القرارات التسع اليت انتقلت من اؼبعلم إٕب التلميذ ُب مرحلة الدرس ) األداء ( . -
التجربة يتم التوصل إٕب ادارؾ أف عملية ازباذ القرارات هبب أف تتبلءـ كعملية تعلم   من خبلؿ  -

 اؼبهارات.
اكتساب اػبربة ػبصوص البداية اليت تتميز بالصفة الفردية عن طريق العمل بشكل فردم لفرتة من  -

 الوقت . 
قبل أك بعد الوحدات معرفة كاكتساب اػبربة بالوحدات التدريسية ُب ىذا األسلوب اليت تأٌب إما  -

 التدريسية ُب األسلوب األمرم، كلتعلم عملية انتقاؿ القرارات كاالنتقاؿ بٌن ىذين األسلوبٌن .
كاليت من مظهرىا االنتظار الستبلـ  لفرد،-للتعرؼ على نوع جديد من العبلقة بٌن اؼبعلم كالتلميذ فردا -

 التغذية العكسية بشكل فردم كخاص .
شخص ما للواجب اغبركي ،كبدكف مقارنة ذلك مع اآلخرين ،كقبوؿ مسألة إعطاء  القدرة على تقبل أداء -

 القرارات بشكل فردم ضمن الفقرات التسعة .  
 احرتاـ دكر أك أدكار التبلميذ اآلخرين ،كالقرارات اليت يتخذكهنا ضمن الفقرات التسع  -
 يكوف الفرد ىو اؼبسؤكؿ عن نتائج ازباذ القرارات التسعة .   -

سلوب التدرييب صبلة من األىداؼ اليت يسعا إٔب ربقيقها يلخصها عباس أضبد صاّب السامرائي كلؤل.  
 فيما يلي :( 87صفحة 1991)السامرائي،كعبد الكرٙب السامرائي

 إف التلميذ يتعلم ازباذ القرارات اؼبمنوحة لو. -
 التلميذ يستطيع العمل دبفرده لفرتة من الوقت . -
 رات اؼبتتالية .يتعلم التلميذ ازباذ القرا -
 يتعلم التلميذ اقباز العماؿ ضمن الوقت اؼبخصص أك اؼبسموح . -
 يستطيع التلميذ ربقيق بعض األعماؿ اؼببدعة . -
 يتعلم كيفية تلقي كاستبلـ التغذية الراجعة الفردية . -
 يتعلم كيفية التعامل مع السقوط كاإلحباط كالفشل، كتعلم متعة النجاح كالفوز -



 

73 
 

 التبلميذ ربمل مسؤكليتو ُب ازباذه للقرارات التسع اؼبمنوحة لو . كيضيف الباحث تعلم
كما األسلوب التدريسي يسمح بتوفًن كقت كاؼ للمتعلم اؼبهارات يقوؿ سارم ضبداف 

:" يهدؼ األسلوب بشكل عاـ إٕب توفًن أقصى كقت من اغبصة (30،ص1993)ضبداف،كآخركف
 مهما سواء ُب عملية تعلم اؼبهارة أك ح ى ُب ازباذ القرارات . التطبيقية اؼبهارات لذا يتعدل عامل الوقت 

 تطبيق األسلوب التدريبي:-2-6-3
إف جوىرة األسلوب التدريسي ىو كجود اغبرية اعبزئية ُب اخذ القرارات اؼبمنوحة للمتعلم خبلؿ مرحلة 

أساسها ثقة اؼبعلم ُب اؼبتعلم  اء األكامر كبالتإب تنشأ عبلقة جديدة كمتبادلةطاألداء كعدـ تدخل اؼبعلم بإع
باالستقبللية، كلو جزئية كلكنها ذا معىن كبًن بالنسبة للمتعلم يقوؿ 

كتنشأ  :" ُب ىذا األسلوب يتغًن ؿبور سلسلة األحداث،( 50صفحة 1991)موسنت،موسكا.ـ.كسارة.أ.
عبلقة جديدة بٌن اؼبعلم كالتلميذ حيث يقـو اؼبعلم دبمارسة عملية الثقة بالتلميذ من حيث ازباذ القرارات 
اؼبناسبة أثناء أداء الواجب اغبركي ،بينما يتعلم التبلميذ االستقبللية ُب ازباذ القرار كشكل ينسجم مع أداء 

 رة اؼبراد تعليمها للتبلميذ ٍب ينتظر أداء اؼبعلم كيبلحظ الواجب اغبركي " فاؼبعلم يقـو ىنا بشرح كعرض اؼبها
إف  :"(51صفحة 1991)موسنت،كيقـو من خبلؿ التغذية العكسية يضيف أيضا موسكا.ـ.كسارة.أ.

جوىرة ىذا األسلوب ىو عملية تكرار للعبلقة اليت ربدث بٌن اؼبعلم كالتلميذ ،يقـو اؼبعلم بالشرح كعرض 
يذ بأدائها لفرتة من الوقت ،بعد ذلك يقـو اؼبعلم دبراقبة االداء،كإعطاء التغذية اؼبهارات ،ٍب يقـو التلم

 العكسية " كيتضمن األسلوب التدريسي قرارات تتخذ ُب مرحلة من مراحلها الثبلث على الشكل التإب :
 مرحلة ماقبل التدريس : -أ
ككما ىو اغباؿ ُب األسلوب أألمرم،فإف دكر اؼبعلم يكمن ُب ازباذ صبيع القرارات ُب فرتة ما قبل  

 الدرس،كلكن االختبلفٌن الرئيسٌن نبا :
 اإلؼباـ بعملية  انتقاؿ القرارات اليت سوؼ تتم خبلؿ فرتة الدرس) األداء (. -
 اعد على استخدامو .اختيار اؼبهارات اليت تفضي إٕب استخداـ ىذا األسلوب أك تس  -
 مرحلة الدرس ) األداء ( : -ب

دبا أف بنية أك تركيب ىذا األسلوب تضع أدكارا ـبتلفة أك جديدة بالنسبة للمعلم كالتلميذ،فإنو هبب توضيح 
ركح أك جوىرة األسلوب التدرييب،كذلك عملية انتقاؿ القرارات التسع إٕب التبلميذ كيتم ذلك خبلؿ كحدة 

 ( ،كُب ىذا األسلوب يشرح اؼبدرس كيفية التنفيذ للتلميذ كيتم ذلك كفقا لؤلٌب  التدريس ) اغبصة
 :  (129صفحة  2008)علي،كذلك حسب ما تراه علي عمر،كغادة جبلؿ عبد الكرٙب

التلميذ ىو الذم وبدد مكاف األداء كبالتإب لبتار اؼبكاف القريب من الزمبلء الذين يبيل إليهم حبيث  1 -
 قريب من اؼبدرس .يكوف ُب مكاف 
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يقـو اؼبدرس بتقدٙب العمل من خبلؿ عرض ؿبتول اؼبادة كالطريقة اؼبستخدمة كالوسيلة التعليمية اليت  2 -
 يتم االستعانة هبا .

أف يوضح اؼبدرس للتلميذ مضموف ىذا األسلوب من حيث إعطاء الفرصة لكل تلميذ ليعمل دبفرده  3 -
 ية الراجعة كاإلجابة على أم تساؤالت من قبل التلميذ .كاؼبدرس مسؤكؿ عن اؼببلحظة كإعطاء التغذ

 يشرح اؼبدرس دكر التلميذ ُب ازباذ قرارات التحفيز . 4 -
 بعد توضيح كيفية التنفيذ للتلميذ يقـو اؼبدرس باستقباؿ أم استفسار يطلب منو قبل بدء العمل. 5 -
كىنا يتضح  على التعليمات السابقة، ناءيبدأ التبلميذ ُب ازباذ القرارات اػباصة بالتنفيذ ) األداء ( ب 6 -

 استقبللية ُب ازباذ القرارات.
يقـو اؼبدرس يبلحظ األداء كيتجوؿ بٌن التبلميذ بطريقة تسمح لو برؤية اعبميع كمساعدهتم عند  7 -

 اللزـك .
 مرحلة التقويم : -ج

راجعة عبميع  تبقى ىذه اؼبرحلة من اختصاص اؼبعلم ،كتتم عملية التقوٙب من خبلؿ إعفاء تغذية
كُب  كيعطي تغذية راجعة مصححة للمتعلم، كوبدد األخطاء، التبلميذ،حيث يتحرؾ اؼبدرس بٌن التبلميذ،

حالة تكرار اػبطأ بٌن عدد من التبلميذ يعطي اؼبدرس إشارة توقف العمل بأكملو كيقـو بتصحيح اػبطأ 
 البد أف يراعي اؼبعلم ُب ىذه العملية  من خبلؿ إجراء كتوضيح النقطة التعليمية اػباصة باألداء كعموما

القياـ بسرعة ربديد الطلبة الذين ىبطئوف ُب كل من  –(: 51صفحة  1991)موسنت،صبلة من العناصر
 األداء كعملية ازباذ القرار 

 اؼبكوث مع التبلميذ للتحقيق من السلوؾ الصحيح.    –توفًن التغذية الراجعة اؼبناسبة للتبلميذ  – 
كأخًنا التغذية الراجعة  -مبلحظة التأثًن اإلهبايب الرتاكمي على التبلميذ –من تلميذ إٔب أخر االنتقاؿ -

 لكل من الصف) الشم ( حوؿ ما ًب  تعلمو .
 دكر كل من المدرس كالتلميذ في األسلوب التدريبي : -2-6-4

 :(130صفحة  2008)زينب علي،أكال:دكر المدرس
 قرارات التخطيط كالتقوٙب.اؼبدرس مسؤكؿ عن ازباذ صبيع  -1
-كقت البداية-نظاـ العمل -شرح كيفية التنفيذ كربويل تسع قرارات تنفيذية للتلميذ كىم : ) اؼبكاف -2

 األسئلة ( .-اؼبظهر-الراحة-االنتهاء-التوقيت-األكضاع
 عرض ؿبتول اؼبادة كالطريقة كالوسيلة التعليمية اؼبستخدمة إف كجدت . -3
 لم حبيث يعطي الفرصة لو ليعرؼ كيف يتخذ قرارات التنفيذ .عدـ إعطاء أم أكامر للمتع -4
 مبلحظة األداء كإعطاء التغذية الراجعة اػباصة بتصحيح األخطاء لكل تلميذ على حدة. -5
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 اإلجابة على التساؤالت من قبل التبلميذ . -6
 ثانيا :دكر التلميذ :

 ولة من اؼبعلم ( .التلميذ مسؤكؿ عن ازباذ قرارات  التنفيذ ) القرارات التسعة احملم -1
التلميذ ىو الذم وبدد مكاف األداء كبالتإب ىبتار اؼبكاف القريب من الزمبلء الذين يبيل إليهم كل  -2

 تلميذ يعمل دبفرده .
 إلقاء أسئلة للتوضيح . -3
 مميزات كعيوب األسلوب التدريبي :-2-6-5

 أكال: المميزات :
اليت سبنح للتلميذ أثناء مرحلة األداء كىي أحسن من يتميز األسلوب التدرييب باالستقبللية احملدكدة 

:" بإمكاف اؼبتعلمٌن ُب ىذا (104صفحة  1994)غفاؼ،األسلوب أألمرم ،تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب
لتعلم كتكرار اؼبهارة  ؼاألسلوب أف يبارسوا االستقبللية  ُب أك درجاهتا " ،كما أنو يتميز بتوفًن كقت كا

 (99صفحة  1994" )غفاؼ،الكرٙب كتصنف عفاؼ عبد الكتساهبا،
 توفًن زمن كاؼ للتطبيق ،كاؽبدؼ من ىذا األسلوب ىو تعلم اؼبهارة ُب ظركؼ تسمح بتوفًن  بكىو يتميز 

فبيزات ( ،88صفحة  1991)السامرائي،أقصى كقت لتطبيقها " كيوضح لنا عباس أضبد صاّب السامرائي
 األسلوب التدرييب ُب النقاط التالية:

 استخداـ ىذا االسلوب مع ؾبموعة كبًنة من التبلميذ ) الطبلب ( .يبكن  -
 يساعد على إضهار اؼبهارات الفردية كاالبداع . -
 يعطي كقتا كافيا للتبلميذ ؼبمارسة الفعالية . -
 يعلم التلميذ كيفية ازباذ القرارات الصحيحة . -
 يبكن للتبلميذ من مساعدة اؼبعلم ُب الوضع الذم ىبتاركنو . -
 بصورة استقبللية كفق منظور قواعد الدرس .العمل  -

 ( 106صفحة  1994)عفاؼ،ثانيا:  عيوب األسلوب التدريبي :
 وبتاج إٕب أجهزة كثًنة . -
 ال يبكن السيطرة على حركات الفعالية الدقيقة . -
 ال يبكن قياـ كافة األعماؿ هبذه الطريقة،إذ وبتاج إٕب تبلميذ لديهم خلفية جيدة حوؿ تلك اللعبة  -
 تأخذ كقتا طويبل من الدرس . -
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 كرقة العمل : -2-6-6
تعترب كرقة العمل من أكثر الوسائل التعليمية اؼبساعدة خبلؿ مرحلة تنفيذ الدرس بإعتبارىا كسيلة إتصاؿ 

بٌن اؼبدرس كالتلميذ،حيث يستعٌن هبا التلميذ أثناء أداء اؼبهارة لكي تساعده على األداء الصحيح من 
يمات اؼبكتوبة كاػباصة باؼبهارة،كبالتإب يتحقق ربسٌن كاتقاف األداء بالنسبة لو باالضافة خبلؿ متابعة التعل

 إٕب تسجيل مدل تقدمو.
كتعترب كرقة العمل من الوسائل اليت تقلل من تكرار شرح اؼبدرس باألداء اؼبطلوب كاضعا ثقتو ُب اؼبتعلمٌن 

 كلية كأف يبارسو اإلستقبللية أثناء التنفيذ .ليتخذكا قرارات التنفيذ، كبالتإب يبكنهم ربمل اؼبسؤ 
 ( 106صفحة  1994)عفاؼ،: كتشتمل بطاقة العمل على مايلي حسب عفاؼ عبد الكرٙب

اإلرشادات الضركرية عن ماذا يفعل ؟ ككيف يعمل اؼبتعلم ؟ كىي دائما تركز على األداء الذم  -1
 سيؤدم ُب أثناء الفقرة اللفضية .

 كصف تفاصيل األداء . -2
 ربديد عدد التكرار كاؼبسافة كزمن التمرين ) الكم ( . -3
 إستخداـ شكلٌن من أشكاؿ السلوؾ اللفظي مثل : -4

 ،كىذه صيغة مصدر . القرفصاءعملك ىو اداء ثبلث حركات متتابعة،تنتهي  -   
 زبصيص مكاف للمبلحظات خاصة بتقدٙب أداء اؼبتعلم ،كمبلحظات التغذية الراجعة كإرشادات أخرل  -5

 2008)مبرة،رةمبحسب ؿبمد طبيس أبو  كُب مايلي مبوذج لبطاقة عمل خاصة باألسلوب التدريسي،
                          (147صفحة 

 ( . 2) شكل  -نموذج عاـ لورقة عمل  
 .................الصف : .............. األسلوب : ....... -اإلسم  :...............  -

                    .. ...اؼبوضوع العاـ   :.............  التاريخ : .............. -  ..........رقم البطاقة : ...
               اؼبوضوع اػباص :..................                  إرشادات للمتعلم : .................... -

كإرشادات تدكين التقدـ  تكرار كزمن األداء كصف خطوات العمل 
 أخرل

الشخص الذم يقـو 
 بالتغذية الراجعة

 -أ 
 -ب
 -ج 
 -د 
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 قنوات التطور في األسلوب التدريبي: -2-6-7
ُب ىذه اغبالة هبب أف نتفحص اؼبعيار اػباص بدرجة االستقبللية أك ما ىو مقدار االستقبللية اليت يبتلكها 

البدنية كالرياضية يؤثر على التلميذ من جوانب متعددة )بدنية، التلميذ ُب ازباذ القرار، كدبا أف درس الرتبية 
اجتماعية، سلوكية، ذىنية (، كدبا أف األسلوب ىو سلسلة من ازباذ القرارات بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم، فإننا 

حسب عطاء سوؼ نبلحظ إف كاف للتلميذ اغبرية ُب التطور كالرقي هبذه اعبوانب اؼبذكورة سابقا أـ ال ؟
 .(87صفحة  2006د)أضبد،اهلل أضب

 اغبد األدٗب                         الوسط                              اغبد األقصى
1       2      3       4       5        6        7       8       9       10 

 xالتطور من الناحية البدنية                   
  xالتطور من الناحية االجتماعية   

   x التطور من الناحية السلوكية  
   x التطور من الناحية الذىنية

 درجة االستقاللية في األسلوب التدريبي تبعا لعملية اتخاذ القرارات كتطور الفترات
 الناحية البدنية :

األخذ بعٌن االعتبار االقباز البد٘ب، ُب ىذا األسلوب يكوف التلميذ أكثر استقبللية ُب ازباذ القرار، مع 
كيبكن ربليل ذلك باف التلميذ يتدرب  كلذلك فموقع التلميذ ُب ىذه القناة يبيل قليبل باذباه األعلى،

 كال حاجة إٔب أف ينتظر األكامر من اؼبعلم لكل حركة . دبفرده،
 الناحية االجتماعية:

ىبلق حاالت جديدة من العبلقات االجتماعية ُب  إف عملية النقل ُب ازباذ قرارا الوقوؼ ُب مكاف ما
 الدرس، فالتلميذ يبكنو اختيار مكاف قريب من احد زمبلئو، كلذلك فموقع التلميذ يبيل إٔب األعلى .

 الناحية السلوكية )العاطفية (:
عندما وبدث تطور بد٘ب كاجتماعي فاالستنتاج الذم يبكن أف نلمسو ىو أف التبلميذ سوؼ وبملوف 

 ر طيبة قباه بغضهم البعض، كلذلك فاف موقع التلميذ ُب ىذه القناة يكوف نوعا ما إٔب األعلىمشاع
ىناؾ تغيًن بسيط ُب اؼبوقع ُب القناة الذىنية، حيث أف التبلميذ سوؼ يشاركوف ُب  الناحية الذىنية:

ربوؿ قليل جدا  عملية التذكر، كسوؼ تكوف للوصف الصادر من اؼبعلم كال وبيد عنو، كُب اغبقيقة ىناؾ
 (102-101)أضبد، الصفحات حسب عطاء اهلل أضبد  بعيدا عن اغبد األدٗب،بناءا على ازباذ القرارات
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 )التطبيق بتوجيو األقراف (األسلوب التبادلي  -2-7
 بنية األسلوب التبادلي : -2-7-1

يقوؿ موسكا موسنت كآخركف :"كلما امتلك التلميذ أك الطالب اؼبعلومات الكافية عن طبيعة أدائو بوقت 
مبكر ازدادت فرص تصحيح األداء، لذلك فاف اؼبقياس اؼبثإب اؼبتوفر للتغذية العكسية اؼبباشرة معلم كاحد 

 لتغذية العكسية اؼبباشرة، لذلك لتلميذ كاحد "،"كوبتاج ىذا األسلوب إٔب تنظيم الفصل حبيث تتيح فرص ا
ينظم الفصل ُب أزكاج كيكلف كل فرد بدكر خاص، حبيث يقـو احدىم باألداء كيسمى )الطالب اؼبؤدم(، 
كاآلخر باؼببلحظة كيسمى )الطالب اؼببلحظ(، كيكوف دكر اؼبؤدم ىو اقباز العمل كازباذ القرارات كما ىو 

كوف إعطاء التغذية العكسية للمؤدم، كىو يتصل باؼبدرس ،ىذا ُب األسلوب التدرييب، أما دكر اؼببلحظ في
األخًن يكوف دكره ىو مبلحظة كل من اؼبؤدم كاؼببلحظ، كىو يتعامل فقط مع التلميذ اؼببلحظ، كتستمر 
العبلقة اؼبتبادلة بٌن الطالبٌن ح ى ينتهي التلميذ اؼبؤدم من عملو كبعد ذلك سيستبدؿ الدكر حيث يصبح 

دم مبلحظا كالتلميذ اؼببلحظ مؤديا ،كاؼبدرس ىو الذم يتخذ صبيع قرارات التخطيط، كيتخذ التلميذ اؼبؤ 
التلميذ اؼبؤدم القرارات اػباصة بالتنفيذ أما ربويل القرارات من اؼبدرس إٔب التلميذ فتحدث ُب التقييم 

 ( 61-60الصفحات 1996)عدة، كالتقوٙب، فيتخذ مسند اؼببلحظ قرارات التغذية العكسية " 
"إف استخداـ ىذا األسلوب يؤدم إٔب خلق كاقع جديد كيعين ذلك إهباد عبلقات جديدة بٌن اؼبدرس 

 كاؼبتعلم"كيتمثل دكر اؼبدرس كما يلي :
 ازباذ قرارات التخطيط . -
 إعطاء نوع العمل ُب شكل بيانات . -
 مبلحظة كمراقبة عمل التلميذ اؼبؤدم كاؼببلحظ . -
من التلميذ اؼببلحظ عندما وبتاج إليو كيتم ذلك بالتحرؾ من ثنائي إٔب ثنائي آخر يكوف اؼبدرس بالقرب  -

 بغية اإلجابة عن األسئلة .
 االستماع إٔب كيفية تقدٙب التغذية العكسية من قبل التلميذ اؼببلحظ . -
ؿ إٔب إعطاء التغذية العكسية إٔب التلميذ اؼبؤدم كاؼببلحظ، إذا كاف ىناؾ تصحيح ضركرم كاالنتقا -

 نشاط آخر .
هبب على اؼبدرس االنتقاؿ بسرعة إذا حدث أم سلوؾ خاطئ عند أم ثنائي كلكي يستطيع التلميذ  -

                     اؼببلحظ أف يقـو بدكره احملدد خبلؿ مرحلة التقوٙب ينبغي عليو إتباع اػبطوات التالية
 اء .تسلم كرقة الواجب من اؼبدرس كاليت دبوجبها يصحح األد -
 (61صفحة1996)عدة،  مراقبة اقباز التلميذ اؼبؤدم . -
 مقارنة كموازنة العمل أك األداء مع كرقة الواجب . -
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 اغبكم حوؿ كوف االقباز صحيحا أـ ال . -
 إعبلـ كإخبار التلميذ اؼبؤدم هبذه النتيجة،كخاصة بعد االنتهاء من العمل -

زبوؿ للمتعلم أف يشارؾ ُب عملية التدريس بشكل فعاؿ كمن خبلؿ ىذا نبلحظ الصبلحيات اعبديدة اليت 
 (107، صفحة 2006)أضبد،  كحيوم ، كيعطي التغذية الراجعة، كىذا دكر جديد ُب عملية التعلم .

 توضيح ادكار األسلوب التبادلي : -2-7-2
 كسارة اشوكرث ُب النقاط التالية :إف الدكر ُب األسلوب التبادٕب يوضحو موسكا موسنت 

االنشغاؿ ُب العملية التعليمية اليت تؤدم إٔب العبلقات االجتماعية كاليت تعترب قريبة بالنسبة إٔب ىذا  -
 األسلوب ، كإعطاء كامتبلؾ التغذية العكسية مع الزميل  .

األداء مع كرقة الواجب، كالتوصل االنشغاؿ ُب خطوات ىذه العملية ، كمبلحظة أداء الزميل ، كمقارنة  -
 إٔب االستنتاجات كتبادؿ اآلراء ، كإيصاؿ نتائج األداء مع الزميل .

 تطوير صفات الصرب،كالتحمل، كالصدؽ، كالنبل،كاليت ىي مطلوبة ُب قباح ىذه العملية . -
 التدريب كخيارات التغذية العكسية اؼبتوفرة، كاليت تؤدم إٔب استمرار العبلقات . -
 التعرؼ على اؼبشاعر اػباصة كرؤية قباح زميل لو . -
 تطويرالرتابط كالعبلقات االجتماعية اليت تكوف ابعد من ؾبرد أداء اؼبهارة . -
 أىداؼ األسلوب التبادلي : -2-7-3

إف من خاصية ىذا األسلوب انو ىبلق سلوكيات جديدة كظركؼ جديدة  لتحقيق أىداؼ أخرل يلخصها 
 ( 87 صفحة ،2006)أضبد،السامرائي فيما يلي : لنا عباس اضبد صاّب

 ربقيق أىداؼ اجتماعية خبلق عبلقة معينة كمن نوع خاص بٌن التبلميذ . -
 خلق حالة الصرب كالتحمل . -
 خلق حالة جديدة من إعطاء أك تسليم التغذية الراجعة . -
 الدقة ُب إعطاء التغذية الراجعة كحسب كرقة البيانات . -
 أمانة التلميذ اؼببلحظ .احرتاـ  -
 تسهيل تعلم العمل اؼبطلوب ،كذلك بسبب التغذية الراجعة اؼبباشرة من طرؼ التلميذ اآلخر . -

كيقسم سارم ضبداف كآخركف أىداؼ ىذا األسلوب إٔب ؾبموعتٌن ، منها ما ؽبا عبلقة باؼبوضوع التدريسي 
 ( 38 صفحة ،1993)ضبداف،كمنها ما يرتبط باؼبتعلمٌن أنفسهم  

 أ( األىداؼ اؼبرتبطة باألسلوب الدراسي :
 إتاحة الفرصة اؼبتكررة ؼبمارسة العمل مع الزميل  . -
 فبارسة العمل ربت ظركؼ اغبصوؿ اؼبباشر على التغذية الراجعة مع الزميل . -
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 فبارسة العمل دكف أف يقدـ اؼبعلم التغذية الراجعة، أك معرفة م ى يصحح األخطاء . -
 اء كفهمها، كتعاقبها أثناء العمل .تصور األجز  -

 ب( اؽبداؼ اؼبرتبطة بدكر اؼبتعلمٌن :
 ىي نفس األدكار اليت ذكرىا موسكا موسنت كسارة اشوكرث كىي موضحة سابقا . -
 تطبيق األسلوب التبادلي : -2-7-4

بٌن اؼبعلم يعترب األسلوب التبادٕب من األساليب اغبديثة اليت يؤدم تطبيقها إٔب حدكث عبلقات جديدة 
 صفحة ،2006)أضبد، كاؼبتعلم تسهم ُب تطوير الرتابط كالعبلقات االجتماعية، يقوؿ د.عطاء اهلل اضبد

:"األسلوب التبادٕب يعترب أسلوبا جديدا، كاف كاقع ىذا األسلوب كطبيعة الدكار اعبديدة توجد بعض (109
لم،حيث هبب القياـ بتعديبلت كتغيًنات كبًنة اؼبتطلبات االجتماعية كالنفسية اعبديدة لكل من اؼبعلم كاؼبتع

 ُب السلوؾ اآلمر الذم يقود إٔب إدراؾ حالة جديدة يبكن أف ربدث ُب اغبصة ".
باإلضافة إٔب انتقاؿ القرارات التسع إٔب اؼبتعلم ُب مرحلة الدرس )األداء( فاف اؼبعلم يقـو ألكؿ مرة بنقل 

:"إف كبل (104 صفحة ،1991)موسنت،موسنت كسارة.أ  قرارات التغذية العكسية للتلميذ،يقوؿ موسكا
من اؼبعلم كالتلميذ حباجة إٔب تقبل ىذا الواقع اعبديد بكل ثقة كارتياح،كما هبب أف يفهم كبلنبا مقدار 

 قيمة ىذا األسلوب كتأثًنه ُب تطور التبلميذ فرديا "
 مرحلة ما قبل الدرس :-أ

يقـو اؼبدرس بتصميم كرقة اؼبعيار لكي يستخدمها اؼببلحظ لتقييم األداء أثناء تنفيذ الدرس كتتضمن كرقة 
ُب النقاط (108 صفحة ،1991)موسنت،الواجب طبسة أشياء )أجزاء( ذكرىا موسكا .ـ كسارة .أ 

 اء متسلسلة .كصف خاص للواجب اغبركي، كىذا يتضمن تقسيم اؼبهارة أك الواجب إٔب أجز  -1التالية :
نقاط معينة يتم مراجعتها عند األداء، كيتم الرجوع إليها عندما تكوف ىناؾ صعوبة ُب األداء، كيقـو  -2

 اؼبعلم دبعرفتها من خبلؿ التجارب السابقة .
 صور كأشكاؿ لتوضيح الواجب . -3
ُب اؼبراحل اؼببكرة ُب مباذج للسلوؾ اللفظي الذم يبكن استخدامو عند التغذية العكسية كتربز فائدتو  -4

 استخداـ األسلوب التبادٕب .
كسيلة للتذكًن بدكف اؼبراقب كيكوف مفيدا خاصة ُب الفعاليات أك كحدات التدريس القليلة األكٔب،  -5

كبعد أف يقـو التلميذ دبعرفة التصرفات اؼببلئمة ال يكوف من الضركرة احتواء استمارة أك كرقة الواجب 
 التذكر ىذه . )اؼبعيار( على كسيلة
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 مرحلة الدرس ) التنفيذ ( :-ب
يعترب اؼبدرس مسوؤؿ عن ازباذ صبيع قرارات التخطيط، كمبلحظة كل من التلميذ اؼبؤدم كاؼببلحظ كاف 
يكوف تعاملو مع اؼببلحظ فقط، حبيث تتم قرارات التنفيذ حسب ما تراه زينب عمر كغادة جبلؿ عبد 

 كفقا لبلٌب :( 135 صفحة ،2008)زينب علي،اغبكيم 
 إتاحة الفرصة لكل زميل أف يعمل مع زميل مبلحظ . -
أف يوضح للتلميذ أف غرض األسلوب ىو إتاحة الفرصة للتلميذ اؼبؤدم فبارسة العمل مع الزميل اؼببلحظ  -

 للحصوؿ اؼبباشر على التغذية الراجعة .
 أف يوضح للتلميذ أف كل فرد لو دكره كمؤدم ككمبلحظ بالتبادؿ . -
أف يوضح للتلميذ اؼبؤدم أف دكره ينحصر ُب ازباذ قرارات التنفيذ كاف يكوف اتصالو بالتلميذ اؼببلحظ  -

 فقط .
أف يوضح للتلميذ اؼببلحظ أف دكره ينحصر ُب قرارات التقوٙب من خبلؿ إعطاء قرارات التغذية أثناء  -

 األداء كح ى االنتهاء من العمل .
 التغذية الراجعة تتم من التلميذ اؼببلحظ فقط .إعطاء فكرة للتلميذ باف  -
 إعطاء فرصة للتلميذ ؼبناقشة نقاط معينة من العمل مع الزميل اآلخر . -
 يدرؾ اؼببلحظ نتائج االقباز من خبلؿ متابعة تقدـ الزميل اؼبؤدم . -
 قرارات التقويم :-ج

اؼببلحظ إٔب زميلو اؼبؤدم، سواء أثناء  كتتم قرارات التقوٙب من خبلؿ إعطاء التغذية الراجعة من التلميذ
األداء أك بعد االنتهاء منو، مستخدما ُب ذلك كرقة اؼبعيار اػباصة باألداء الصحيح،كقد يتصل التلميذ 

اؼببلحظ باؼبدرس عند الضركرة، كيقـو اؼبعلم باإلجابة على أم استفسار من اؼببلحظ، كُب هناية التقوٙب يتم 
 بلحظ كاؼبؤدم .تبديل األدكار لكل من اؼب

 دكر كل من المدرس كالتلميذ في األسلوب التبادلي : -2-7-5
 (136 صفحة ،2008)علي،حسب ما تراه زينب علي عمر 

 دكر المدرس : -أكال 
 ( إعداد بطاقة العمل اليت سوؼ يستخدمها التلميذ اؼببلحظ .1
 ( ربديد اؼبوضوع الدراسي .2
 ( ربديد اؽبدؼ من الدرس .3
 اؼبلعب كتقسيم التبلميذ ٍب توزيع بطاقات العمل على التبلميذ اؼببلحظٌن .( إعداد 4
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 ( أف يوضح للتبلميذ النقاط اؽبامة ُب ىذا األسلوب ككيفية تنفيذه .5
 ( اإلجابة على أم استفسارات ُب ىذا األسلوب ككيفية تنفيذه .6

 دكر التلميذ : -ثانيا 
 اؼبدرس .( استبلـ كرقة العمل اػباصة باألداء  من 1
 ( مبلحظة األداء اغبركي للزميل اؼبؤدم .2
 ( إعطاء التغذية الراجعة لتصحيح األداء اغبركي من خبلؿ البيانات كاؼبعلومات اؼبدكنة ُب كرقة العمل .3
 ( االتصاؿ باؼبدرس عند الضركرة .4
 كاؼببلحظ مؤدم .( يتم تبديل العمل بٌن التلميذ اؼبؤدم كاؼببلحظ، فيصبح التلميذ اؼبؤدم مبلحظ 5
 مميزات كعيوب األسلوب التبادلي : -2-7-6

 أكال: مميزاتػػػو:
( 89 صفحة ،1991)السامرائي،إف ىذا األسلوب يتميز بنقاط ىبتصرىا لنا عباس اضبد صاّب السامرائي 

 فيما يلي :
 يفسح اجملاؿ أماـ كل تلميذ أف يتؤب مهاـ التطبيق . -
 إعطاء التغذية الراجعة ُب الوقت اؼبناسب .يفسح اجملاؿ للتعلم عن كيفية  -
 ال وبتاج إٔب كقت كبًن ُب التعلم . -
 يفسح اجملاؿ ؼبمارسة القيادة لكل تلميذ . -
 للتبلميذ ؾباؿ كاسع لئلبداع ُب تنفيذ الواجب -

 ثانيا:عيوبػػػػػو :
 يبكن ذكرىا فيما يلي:كيؤكد عباس اضبد السامرائي على أف ىذا األسلوب ال ىبلو من السلبيات كاليت 

 صعوبة السيطرة على تنفيذ دقة الواجب . -
 اغباجة إٔب أجهزة كأدكات كثًنة . -
 كثرة اؼبناقشات بٌن التبلميذ حوؿ تنفيذ الواجب .  -
 كثرة االستعانة باؼبعلم حوؿ حل اإلشكاؿ كتنفيذ الواجب .  -
 كثرة ضغوط العمل على اؼبعلم .  -
 األسلوب التبادلي :قنوات التطور في  -2-7-7

 إذا قمنا باستخداـ االستقبللية معيار لعبلقة األسلوب بتطور القنوات بإمكاننا توجيو السؤاؿ التإب :
 ما ىو مقدار استقبللية التلميذ ُب ازباذ القرارات الذاتية ُب ىذه القنوات ؟ -
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 الحد األقصى   الحد األدنى                         الوسط                           
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 xالتطور من الناحية البدنية                              
   x التطور من الناحية االجتماعية

   x  التطور من الناحية السلوكية
  x  التطور من الناحية الذىنية

 
 االستقاللية في األسلوب التبادلي تبعا لعملية اتخاذ القرار كتطورهدرجة 

 الناحية البدنية :
ُب قناة التطور البد٘ب، موقع التلميذ يكزف مشاهبا دبا ىو عليو ُب األسلوب التدرييب، عندما يكوف التلميذ 

 فالقرارات اؼبمنوحة تتخذ من قبل التلميذ . قائما بدكر العامل،
 االجتماعية :الناحية 

أما موقع التلميذ ُب قناة التطور االجتماعي فيتحرؾ باذباه األعلى،فتتبادؿ األدكار ُب ىذا األسلوب كىبلق 
 حالة من العبلقات االجتماعية الكثًنة اؼبتداخلة أكثر من األسلوب التدرييب .

 الناحية السلوكية ) العاطفية ( :
اؼبتبادلة فاالستنتاج ىنا أف شعورا جيدا يبكن أف وبدث باذباه  كعندما تقع أك ربصل العبلقات االجتماعية

 اآلخرين، كباذباه النفس، كلذلك فموقع التلميذ ُب القناة السلوكية يبكن أف يتحرؾ قريبا من األعلى.
 الناحية الذىنية :

اه األعلى، كذلك ىناؾ انتقاؿ أك ربرؾ بسيط ُب موقع التلميذ ُب القناة الذىنية، فاؼبوقع يتحرؾ قليبل باذب
بسبب انشغاؿ التلميذ اؼببلحظ بعمليات ذىنية متعددة، مثل اؼبقارنة كالرتكيز على تنفيذ البيانات كأخًنا 

 عمل اػباسبة كاالستنتاج كإعطاء التغذية الراجعة .
* فبا سبق يرل الطالب الباحث أف األسلوب التبادٕب ىو احد األساليب اغبديثة اليت تساىم ُب بناء 

ية  اؼبتعلم من خبلؿ منحو دكرا مهما ُب العملية التعليمية ح ى يكوف فعاال ُب ؿبيطو اؼبدرسي شخص
كؾبتمعو ،كذلك دبنحو قرارات التنفيذ التسعة خبلؿ مرحلة األداء ،باإلضافة إٔب ذلك منحو كألكؿ مرة قرار 

لمٌن بعضهم البعض كبٌن التغذية الراجعة كاغبكم على األداء ،كما انو ىبلق عبلقات جديدة بٌن اؼبتع
اؼبدرس كبالتإب ضماف تطور العبلقات كالرتابط االجتماعي كالذم يعترب عامل مهم ُب العملية التعليمية  

 ككل .
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 سلوب التضميني ) التطبيق الذاتي المتعدد المستويات (األ -2-8
 مفهـو أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات : -2-8-1

إف ىذا النوع من أساليب التدريس الذم يهتم باؼبتعلم كالرتكيز عليو ُب العملية التعليمية كتصميم الربامج 
اػباصة لو.ك يرل سعيد الشاىد اف اؽبدؼ األساسي ؽبذا األسلوب ىو إعتماد اؼبتعلم على نفسو ُب إقباز 

للمتعلم ُب شكل حركات متدرجة ُب الواجب اغبركي ك تثبيت اؼبهارات اغبركية من خبلؿ تقدٙب اؼبهارات 
الصعوبة  لينتقي منها ما يتناسب مع قدراتو كخطوة أكٔب ىبطو منها إٔب الواجب التإب ح ى يصل إٔب 

 (65، صفحة 1995)الشاىد، ربقيق اؽبدؼ النهائي دكف مساعدة . 
كما اف ىذا األسلوب ىو األمثل ُب مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن ألنو يسمح بإشرتاؾ صبيع 

اؼبتعلمٌن ُب التعلم ُب نفس الوقت كدبستويات متعددة كبل حسب قدراتو كبالتإب يكوف اؼبعلم ىو اؼببلحظة 
 (98فحة ، ص1995)الشاىد، كالتوجيو كاإلرشاد . . 

 البنية األساسية ألسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات :  -2-8-2
االساليب األربع السابقة ربمل صفة كاحدة ىي كضع أك ربديد العمل كما على التلميذ إال إختيار ىذا 

 اغبد اك اؼبستول اؼبطلوب منو .
اما اسلوب اإلدخاؿ اك التضمٌن فقد اكجد لنا مبدا جديدا ُب كضع العمل اؼبطلوب  أك ربديده، حيث 

 قاـ بوضع مستويات ـبتلفة من اإلقباز ضمن العمل الواحد . 
كىذه اغبالة اعبديدة أكجدت للتلميذ قرارا رئيسيا يتخذه بنفسو ال يبكن إزباذه ُب األساليب السابقة كىو 

 مستول يستطيع اف يدخل إٔب اؼبوضوع أك العمل اؼبطلوب . من أم نقطة أك
 كاؼبثاؿ األٌب يبكن أف يوضح ما ذىبنا إليو .

أمسك حبل اك عارضة على إرتفاع قدمٌن تقريبا من األرض ك أطلب من التبلميذ أف يثبوا من فوقو، 
اغببل كالعارضة لعدة  فسوؼ يكوف بإستطاعة صبيع التبلميذ اف يقفزكا من فوقو ، اػبطوة الثانية إرفع

سنتيمرتات ك أطلب من التبلميذ اف يقفزكا من فوقو فإهنم سوؼ يفعلوف ذلك صبيعهم ، ك إذا ما 
إستمريت ُب رفع اغببل كطلبت من التبلميذ إجتيازه ففي كل مرة سوؼ ال يتمكن بعض التبلميذ من 

 لى إجتيازه إال القلة منهم .إجتيازه بعض التبلميذ من إجتيازه إٔب اف تصل إٔب مستول ال يقول ع
إف ىذه اغبالة من التنظيم اغباص كىي الوثب من فوؽ اغببل اؼبوضوع بصورة أفقية تضع لنا تصميم ككضع 
حالة عمل كاحدة .فجميع التبلميذ مطالبوف بإجتياز اغببل كىو على نفس اؼبستول، كُب مثل ىذه اغبالة 

 غببل ك ىكذا .وبدث إبعاد بعض التبلميذ لفشلهم ُب إجتياز ا
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كاألف إف ىدؼ العملية ىو إبعاد ؾبموعة من التبلميذ فهذا التنظيم سوؼ يكوف مبلئما كمناسبا، كلكن 
إف ىدؼ ىذا االسلوب اؼبباشر ىو التضمٌن كليس اإلبعاد أم إدخاؿ أك تضمٌن صبيع التبلميذ ُب العمل 

 فماذا هبب اف نعمل لتحقيق ىذا ؽبدؼ ؟
لتغيًن الذم هبب إحداثو ُب تصميم اؼبوضع للوصوؿ إٔب حالة اإلدخاؿ أك التضمٌن ما ىو التنظيم كما ىو ا

 بدؿ اإلبعاد ؟
كمن أجل إهباد حل ؽبذه اؼبشكلة بإستعماؿ نفس اغببل لغرض إدخاؿ أك تضمٌن أك إشرتاؾ صبيع التبلميذ 

كالطرؼ االخر يوضع كىو كضع اغببل بشكل مائل فأحد أطرافو يربط ُب اغبد االدٗب ؼبستول التبلميذ 
 دبستول الكتف مثبل .

كنطلب من التبلميذ الوثب من اغببل دكف إعطائهم أم تعليمات ، فسوؼ يقـو التبلميذ باإلنتشار على 
طوؿ اغببل كسوؼ يثب اعبميع كبل من اؼبكاف الذم ىبتاره بأنفسهم فكل تلميذ سوؼ ينجح بإجتياز 

عمل كىذه اغبالة طبعا مناسبة كغرضها مناسب كمطابق، اغببل أم اف كل كاحد سوؼ يدخل )يتضمنو( ال
فالغرض أك القصد اذا ىو إهباد كخلق ظركؼ كحاالت تعمل على اإلدخاؿ أك التضمٌن كعليو فاف اغببل 

 اؼبائل وبقق ىذا اؽبدؼ .
قو كمرة ثانية أطلب من التبلميذ تكرار العمل فسوؼ يقـو اعبميع باالنتشار على طوؿ اغببل كالقفز من فو 

بنجاح كسوؼ يكوف دكرؾ مراقبة كمبلحظة التبلميذ كعدـ اإلقرتاب اك التصحيح كمن خبلؿ مبلحظتك 
للتبلميذ سوؼ نرل اف بعضا منهم يستطيعوف القفز من مكاف اعلى من السابق كمن اؼبمكن إهباد مواقف 

تو اغبركية ـبتلفة بدرجات الصعوبة ألم مهارة تسمح إلدخاؿ كتضمٌن كافة التبلميذ كل حسب قدر 
   (69-68، الصفحات 1995)الشاىد، 

 كلننظر االف الشكل التإب ككبلل ما يقـو بو اؼبعلم كالتلميذ :
 ( البنية األساسية ألسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات3شكل رقم ) 

 القائم بالعمل  (E)  (D)  ( C) (B)  (A)  اؼبراحل 

 مرحلة ما قبل الدرس
 مرحلة الدرس

 مرحلة ما بعد الدرس

 )ـ (

 )ـ (

 )ـ (

 ) ـ(

 )ت (

 )ـ (

 ) ـ(

 )ت ع (

 ) ت ـ(

 ) ـ(

 ) ت(

 )ت (

 )ـ (

 ) ت(

 )ت (

 ت: تلميذ
 ت ع: تلميذ عامل 

 ت ـ : تلميذ مبلحظ 

إف دكر اؼبعلم ُب ىذا األسلوب ىو إزباذ قرارات مرحلة ما قبل الدرس اما التلميذ فيتخذ قرارات مرحلة 
التدريس يضمنها القرار اػباص باؼبستول اك النقطة اليت يبدأ فيها العمل كيدخل إليو .أما ُب مرحلة ما بعد 
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تعلمو ُب اسلوب اؼبراجعة الذاتية، ككذلك  التدريس فالتلميذ يقـو بإزباذ قراراتو التقويبية من إقبازه كطما
 (72، صفحة 1990)الكرٙب،  القرار الذم سوؼ يدخل منو أك يبدا العمل القادـ

 تطبيق أسلوب اإلدخاؿ أك التضميني : -2-8-3
على اؼبهارات االخرل،  يبكن إستعماؿ ىذا األسلوب مع التبلميذ بعد عرض فكرة اغببل اؼبائل كتطبيقها

كىذا اإلدخاؿ سوؼ يولد شعورا جيدا لدل التبلميذ . كبعد عرض الفكرة يبكن توضيح االعماؿ اؼبطلوب 
أداؤىا بناءا على ىذه الفكرة كالطلب من التبلميذ القياـ هبا كما على التلميذ إال تسلم الورقة اؼبوضح فيها 

اؼبكاف الذم سيقـو بالعمل فيو كاؼبستول الذم سيبدأ منو، االعماؿ كمستويات ـبتلفة كإزباذ قراره حوؿ 
 كمن خبلؿ ذلك سوؼ نبلحظهم يقوموف بأعماؽبم كيتخذكف القرارات عن اؼبراحل القادمة .

أما دكر اؼبعلم فيكوف دببلحظة التبلميذ كاالنتقاؿ إٔب كل تلميذ كإعطائو التغذية الراجعة بنفس الطريقة 
، فالتغذية الراجعة سوؼ تكوف على إخاذ القرارات من قبل التلميذ كليس على اؼبتبعة ُب األسلوب السابق

 إقبازه العمل كإتصالو مع التلميذ سيكوف بتوجيو السؤاؿ التإب : ) كيف تقـو بدكرؾ (؟
كُب أكثر االحياف سيكوف رد التلميذ ) أنا إخرتت اؼبستول كانا االف أعمل ُب اؼبستول الرابع ( كسوؼ 

 ة الراجعة من قبلو بالشكل التإب : ) أنا أرل أنك تعرؼ كيف تتخذ قراراؾ (تكوف التغذي
كالرتكيز ىنا سوؼ يكوف على إستعماؿ التغذية الراجعة كهبب ذبنب التغذية الراجعة اليت تشًن إٔب إختيار 

، 1994)الكرٙب،  اؼبستول ، كدكر التلميذ ىو إختيار اؼبستول الذم يريده كال يسأؿ اؼبعلم عن ذلك .
 (126صفحة 

 أىداؼ أسلوب اإلدخاؿ ) التطبيق الذاتي المتعدد المستويات ( : -2-8-4
 إف االىداؼ اليت يكمن التوصل إليها دبوجب إستعماؿ ىذا األسلوب ىي :

 إدخاؿ أك تضمٌن صبيع التبلميذ  -1
 الفركؽ الفردية بينهم .توفًن العمل للتبلميذ على الرغم من  -2
 توفًن فرصة الرجوع إٔب مستول أدٗب لغرض إقباح اإلقباز . -3
 الفرصة للدخوؿ للعمل من أم مستول يريده . -4
 فرصة اإلنتقاؿ إٔب االعلى إذا ما رغب التلميذ ُب ذلك . -5
 كل عمل كاحد .أكثر فردية من األساليب السابقة كذلك ألهنا ال توفر للتلميذ مستويات ـبتلفة ل -6
 مميزات أسلوب التضمبن : -2-8-5
 يوفر فرص عبميع التبلميذ لقياـ بأداء الواجب اؼبكلفٌن بو .  -1
 يكوف األداء حسب إمكانية كل فرد . -2
 األسلوب يشجع التبلميذ على تقوٙب أنفسهم أثناء العمل . -3
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 يشجع التبلميذ على االعتماد على النفس . -4
 اـ التبلميذ لللقياـ دبحاكالت أكثر ألداء الواجب .يشجع اجملاؿ أم -5
 عيوب األسلوب التضميني : -2-8-6
 ال يفسح اجملاؿ للمعلم دبراقبة صبيع التبلميذ عند أدائهم . -1
 وبتاج إٔب أجهزة كأدكات كثًنة ككذلك إٔب ساحات كاسعة . -2
 يقلل ركح اؼبنافسة بٌن التبلميذ . -3
 (127، صفحة 1994)الكرٙب، لعمل يشجع ركح التباطؤ ُب ا -4
-127، الصفحات 2006)أضبد،  قنوات التطوير في أسلوب اإلدخاؿ ) التضمين ( -2-8-7

128) 
 الحد األقصى                  الحد األدنى                         الوسط                              

                    1       2      3       4       5        6        7       8       9       10 
 x                                                 التطور من الناحية البدنية                   

  x                         التطور من الناحية االجتماعية 
   x                                          التطور من الناحية السلوكية  

 x                                         التطور من الناحية الذىنية
   تبعا لعملية اتخاذ القرار كتطوره ضمينيدرجة االستقاللية في األسلوب الت

بٌن حقيقة أسلوب التضمٌن كتطور القنوات، أك القنوات القابلة للتطور ، هبب أف نتفحص العبلقة 
 كنبحث عن مكاف الفرد من كل ىذه القنوات .

 درجة االستقاللية في األسلوب التدريبي تبعا لعملية اتخاذ القرارات كتطور الفترات
 الناحية البدنية :

اه اغبد األقصى كذلك الف التلميذ يصبح مستقبل ناحية التلميذ من القناة البدنية يتحرؾ كبو االعلى كبإذب
إٔب حد كبًن ُب إزباذ القرارات اؼبتعلقة بالتطور البد٘ب لديو . كقد صممت كحدات التدريس ألسلوب 
التضمٌن ؽبذا الغرض، كذلك الف التبلميذ يقوموف بإزباذ قرار معٌن حوؿ عبلقتهم باػبيارات اؼبوجودة 

 ضمن موضوع الدرس .
ماداـ ىذا األسلوب يعمل على الزيادة الفردية ُب العمل، حيث إف كل تلميذ يعمل إلجتماعية :الناحية ا

بصورة منفردة إ يتخذ قراراتو بنفسو كىبتار مسار عملو بنفسو أيضا، فإف موقعو ُب ىذه القناة يكوف باذباه 
 خبلؿ الدرس . األدٗب، كهبب على التلميذ أف ال يتخذ أم قرار بنفسو بشاف عبلقتو اإلجتماعية
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نفس ما ىو موجود ، فإف موقع التلميذ من القناة السلوكية يكوف بإذباه األعلى كذلك  الناحية السلوكية :
 الف حقيقة إزباذ القرار حوؿ العمل اك اإلقباز الناجح كاؼبقبوؿ سوؼ ىبلق حالة من الرضا كالقبوؿ .

فينتقل كبو االعلى، كما داـ التلميذ يشتغل بالرتكيز أما موقع التلميذ ُب القناة الذىنية الناحية الذىنية :
 كاؼبقارنة مع كرقة الواجب، فهذه اغبالة تتطلب دلرجة عالية من التذكًن كالتلميذ يكوف أكثر إستقبللية .

 إختيار كتصميم الموضوع الدراسي : -2-8-8
 مفهـو درجة الصعوبة  : -2-8-8-1

إذا نظرنا إٔب اغببل اؼبائل ُب الشكل ) ( قبد أف التدرج ُب اإلرتفاع على طوؿ اغببل سبثل قدرات اؼبتعلمٌن 
بدرجات ـبتلفة من الصعوبة داخل نفس العمل، كالعمل ىو الوثب من فوؽ اغببل بطريقة معينة، بغض 

، صفحة 1994)الكرٙب، ة النظر عن اإلرتفاع، فالتغيًن وبدث ُب اإلرتفاع كالذم وبدد درجة الصعوب
132) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الحبل المائلنموذج (  4شكل)     
يرل الطالب الباحث من خبلؿ ما سبق اف أسلوب التطبيق اؼبتعدد اؼبستويات ) التضميين ( ىو فرصة 

إمكانية كل تلميذ ُب اؼبستول الذم يرغب فيو حسب عبميع التبلميذ بأداء الواجبات اؼبكلفٌن هبا حسب 
إمكانياتو، كبالتإب ىذا يشجع التبلميذ على العمل كتقوٙب أنفسهم أثناء العمل من خبلؿ اإلعتماد على 

النفس، كىذا  حبد ذاتو جدير بأف يزرع ُب نفس التلميذ الثقة ُب إمكانياتو كالتدرج ُب اؼبستول كؼبا ال ح ى 
 لذم يراه أعلى من مستواه .هبرب اؼبستول ا
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 تنويع أساليب التدريس : -2-9 
إذا تعرضنا إٔب درس الرتبية البدنية كالرياضية قبد انو مليء باغبرية كاالنطبلؽ كاػبربات كاؼبواقف اليت تريب 

النشء كالكبار كتثبت فيهم التذكؽ الفين كتقدير االنفعاالت كتوجيهها ،كلذلك فمن اجل ربقيق األىداؼ 
اؼبسطرة البد من استعماؿ عدد من األساليب اؼبتنوعة حسب اؽبدؼ اؼبطلوب ح ى انو يبكن استعماؿ 

أكثر من أسلوب ُب درس كاحد  كذلك حسب اؼبوقف التعليمي،يقوؿ اضبد حسٌن اللفا٘ب 
"إف أفضل أسلوب ُب موقف قد ال يكوف كذلك ُب موقف آخر ( 39 صفحة ،1995)اللفا٘ب،كآخركف

عن أنبية تنويع أساليب التدريس "لتنفيذ األنشطة اليت (90 صفحة ،1997)ضبص،ضبص"كيضيف ؿبمد 
ربتويها أجزاء الدرس اؼبختلفة كخاصة فيما يتعلق بالتعليم كتنمية اؼبهارات اغبركية ُب اعبزء األساسي من 

م الدرس ،تستخدـ طرؽ كأساليب متعددة تتناسب مع اؼبوقف التعليمي ،كمستول  التبلميذ كخصائصه
السنية كاؽبداؼ اؼبراد ربقيقها "كبالتإب فاف الرتكيز كالعمل بأسلوب كاحد ال يؤدم إٔب ربقيق صبيع أىداؼ 
الرتبية البدنية تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب "ُب عبلقات التعليم كالتعلم ال يوجد أسلوب أفضل من اآلخر كما 

كلكن يبكن أف وبقق جزءا منها " كمن  ال يوجد أسلوب كاحد يبكن أف وبقق صبيع أىداؼ الرتبية البدنية
اجل ربقيق األىداؼ الرتبوية اغبديثة أصبح تنويع أساليب التدريس ضركرة ملحة تعكسها التجاكب مع 

كالنفسي كاالجتماعي للمتعلم كتلبية لعدد الطبلب اؼبتزايد ،يقوؿ إبراىيم  األكضاع ،كمراحل النمو اعبسمي
"انو ال يوجد أسلوب تدريس يوصف بأنو ( 201 صفحة ،1994)الد يب،بسيو٘ب كفتحي الديب 

األسلوب األمثل ُب التدريس ،كذلك الف قبتح أم أسلوب يتوقف على عوامل متعددة تتصل باؼبنهج 
عن ( 03 صفحة ،1999،)ضبداف،كالتبلميذ كظركؼ حياهتم باؼبدرسة نفسها "كيقوؿ ؿبمد زياد ضبداف

ى أم أسلوب إهبابا أك سلبا الف كل أسلوب يبتاز دبتطلبات اختبلؼ أساليب التدريس "ال يبكن اغبكم عل
نفسية كتربوية كمادية ؿبددة قد تبلـؤ نوعا من التبلميذ  دكف غًنىم "فكل أسلوب لديو خصائص كفبيزات 
ذبعلو ذات أنبية يتساكل فيها مع أساليب التدريس األخرل ،كليس بالضركرة أف ينجح أسلوب ُب موقف 

"إف األسلوب الذم (06 صفحة ،1991)موسنت،موسنت كسارة اشوكرث أك حصة ،يقوؿ موسكا
يستخدـ بنجاح ُب موقف ما أك حصة ما قد ال ينجح أك يفي بالغرض إذا استخدـ ُب موقف أك حصة 

 يرل معظم اؼبفكرين ُب ؾباؿ التدريس أف اعبهود اؼببذكلة ُب ؾباؿ التعليم كبًنة ،كالوقت اؼبخصص ،أخرل " 
 اىظة ،لكن النتائج ىزيلة كىذا يعود ُب رأيهم إٔب األساليب اؼبعتمدة كأب تكوين اؼبدرس طويل كالنفقات ب

إف السبب الرئيسي ُب البفاض مستول "(288 صفحة ،1980)عاقل،كحصيلتو ،يقوؿ فاخر عاقل 
،كالسيما ىو أساليب التدريس اليت يتبعها اؼبدرسوف اليت ربتاج إٔب تطوير كبًن كإصبلحات جذرية  التعليم

 ُب الصفوؼ اؼبكتظة بالطبلب "



 

90 
 

كعليو البد أف تكوف للمدرس حصيلة معتربة من اػبربات كاؼبعارؼ اليت وبتاجها كيطبقها ُب التدريس 
" إف التدريس اعبيد يعتمد على أف ( 16 صفحة ،1991)السامرائي،،يقوؿ عباس اضبد صاّب السامرائي 

كطبيعة الفعالية  كاؼبتعلمٌن كاعبو كالساحة ...."كلذلك فانا تكوف حصيلة جيدة من أساليب التدريس تتفق 
من أسباب البفاض مستول التعليم ىو اعتماد اؼبدرس ُب العمل اؼبدرسي على أسلوب كاحد فبا يبعث 

 ،1991)السامرائي،اؼبلل كبالتإب عدـ ربقيق اؽبدؼ اؼبطلوب ،كيضيف أيضا عباس اضبد صاّب السامرائي 
رس الذم يستعمل أسلوبا تدريسيا كاحدا ُب درسو فانو سيؤدم حتما إٔب اؼبلل "إف اؼبد( 16 صفحة

كاعبمود كعدـ ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبطلوبة من سلوؾ كل متعلم "لذلك ال يبكن أف وبقق أسلوب 
 صفحة ،1994)عفاؼ،كاحد صبيع أىداؼ الرتبية بل وبقق جزءا منها فقط ،تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب

أسلوب من أساليب التدريس إذا استخدـ لفرتة من الزمن يبكن أف ينجز قدرا معيبا من "إف أم ( 08
األىداؼ،فإذا تغًنت األىداؼ كجب أف يتغًن معها أسلوب التدريس ،كلذلك ال يوجد أسلوب أفضل من 

 ط " األخر كما ال يوجد أسلوب كاحد يبكن أف وبقق صبيع أىداؼ الرتبية البدنية كلكن وبقق جزءا منها فق
إف أساليب التدريس اؼبتبعة خبلؿ درس الرتبية البدنية كالرياضية البد أف تتماشى مع متطلبات العصر 

كالتغًنات اليت ربدث ُب اجملتمع من حٌن ألخر كلذلك هبب أف تتماشى كتتوافق مع ميوؿ اؼبتعلم كقدراتو 
 العمل كالنشاط ،يقوؿ ُب ىذا الصدد كبالتإب ترتؾ انطباعا جيدا للتبلميذ بضركرة اؼببادرة كاؼبشاركة ُب

"إف األساليب اغبديثة ُب التدريس تدعو إٔب هتيئة فرص ( 449 صفحة ،1995)ر ياف،فكرم حسن رياف 
اغبرية للتبلميذ للتعبًن عن أرائهم كازباذ اؼببادرة كاؼبشاركة ُب التخطيط ألنشطتهم التعليمية كتعديل خططهم 

 قيقا ألىدافهم اؼبرتبطة بتلك األنشطة "خبلؿ التغيًن الذم يقوموف بو رب
"هبب أف يسمح  (167 صفحة ،1981")بركات،لطفي بركات اضبد"كُب ىذا اػبصوص يذكر أيضا 

 أسلوب التدريس للمتعلم أف يعمل بيديو  كيفكر كوباكؿ كهبرب كيبحث ح ى يتعلم "
* فبا سبق يرل الطالب الباحث انو ح ى تزيد فاعلية التدريس هبب االىتماـ بأساليب التدريس كإعادة 

النظر ُب األساليب اؼبتبعة كذلك من خبلؿ تنويع استعماؿ ىذه األساليب من اجل ربقيق التنمية الكاملة 
 ة كليس كلها كعليو فاؼبركنة للمتعلم ،الف االعتماد على أسلوب كاحد قد وبقق جزءا فقط من أىداؼ الرتبي

 على سلسلة أساليب التدريس ىي فقط اليت يبكن من خبلؽبا أف ربقق األىداؼ الرتبوية ؾبتمعة )من 
كاؼبعرفية (،باإلضافة إٔب ذلك البد من احرتاـ شخصية اؼبتعلم من  االنفعالية، االجتماعية، الناحية البدنية،

على التعلم كاليت يستطيع من خبلؽبا كشف قدراتو كتنمية كتطوير إشراكو ُب ربديد األساليب اليت تساعده 
التحليل ،اؼبقارنة ...(،كبالتإب تزيد ثقة الطالب ُب نفسو من خبلؿ  العمليات العقلية لديو )كالتفكًن،

اػبربات كاالذباىات كأمباط السلوكات اليت اكتسبها خبلؿ الدرس فبا يساعده ذلك إٔب أف يغدك عنصرا 
 مدرستو كؾبتمعو ككل . فعاال ُب
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 : خالصة 
لقد احتول ىذا الفصل على األساليب التدريسية اغبديثة، اليت تعد أىم اؼبطالب األساسية لعملية التدريس حيث 

كاؽبدؼ، فاألسلوب ىو الذم وبدد للمعلم السلوؾ الذم أهنا أعطت تصورا جديدا للعبلقة بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم 
يسلكو مع الطلبة كالذم بدكره يؤثر على شخصية الطالب كيساىم ُب بناءىا بشكل كبًن ح ى يستعد ؼبواجهة 

 صعوبات العصر كالتفاعل الناجح ُب اغبياة .
الدكر الذم تلعبو ُب تطوير كقدمنا من خبلؿ ىذا الفصل كل ما يساعد اؼبعلم على معرفة أساليب التدريس، ك 

شخصية الطالب من خبلؿ الفرص اليت تقدمها لو ُب اكتساب خربات كمهارات تساعده ُب التأقلم مع متغًنات 
 العصر، حيث ًب التطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب ما يلي :

 * مفهـو أساليب التدريس .
 * أنبية أساليب التدريس .
 * ربليل العملية التدريسية .

 بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم كاؽبدؼ .* العبلقة 
 * ربليل أساليب التدريس .

 أكال :األسلوب التدرييب .

 ثانيا :األسلوب التبادٕب .
 ثالثا : األسلوب التضميين .

 .تنويع أساليب التدريس *
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 تمهيد:
انفعاليا كاجتماعيا أم مع تعترب الصحة النفسية ىي حالة دائمة نسبيا ،يكوف فيها الفرد متوافقا نفسيا )شخصيا ك 

نفسو كمع بيئتو( كيشعر فيها بالسعادة مع نفسو ، كمع اآلخرين"  لذلك فالصحة النفسية ال تعين خلو الفرد من 
األمراض ، بل تعين التوافق االجتماعي كالتوافق الذاٌب كالشعور بالرضا كالسعادة كاغبيوية كاالستقرار باإلضافة إٔب 

كد إمكانية الفرد كطاقاتو، كال ىبتلف  اثناف على أنبية األثر الوقائي كالتحسيين الذم يبثلو اإلنتاج اؼببلئم ُب حد
النشاط البد٘ب الرياضي بشكل عاـ على التوافق النفسي كاالجتماعي للكبار كالصغار، من منطلق أف اإلنساف 

 كحدة متجانسة بٌن العوامل البيولوجية، الوجدانية كاالجتماعية.
تأينا تناكؿ ؿبور التوافق النفسي االجتماعي ؼبا يبثلو من معيار  عإب القيمة يعكس اعبوانب النفسية كفبا سبق ار 

كاالجتماعية لطلبة اؼبرحلة الثانوية ، كسنحاكؿ  ُب نفس السياؽ تناكؿ العبلقة بٌن فبارسة النشاط البد٘ب الرياضي 
 كالصحة النفسية بشكل عاـ .

 (47، صفحة 1988)دسوقي، يرل "   adjustmentمفاىيم التوافق :"  -3-1
أف  التعدد ُب معا٘ب ىذا اؼبفهـو يرجع إٔب تباين رؤية البعض لو، ككثرة إستخدامو ُب كثًن من ميادين الفكر 

لو، فقد إستخدـ دبعاف اإلنسا٘ب على الرغم من أنبية مفهـو التوافق، إال أنو ٓب يستقر بعد على تعريف ؿبدد 
ـبتلفة، كالتكيف ُب ؾباؿ العلـو البيولوجية، أك التوافق ُب ؾباؿ الصحة النفسية كالعقلية، من ىذا اؼبنطلق بدا 

 الباحث النظر إٔب اؼبفاىيم اؼبتباينة كاؼبختلفة للتوافق .
 " piager( نقبل عن " بياجيو" "1998" ) woolfolk & nicolichيقر كل من " ككفلك كنيكولش"

(piaget.j, 1977, p. 86)  أف الفرد من غبظة ميبلده يبدأ ُب البحث عن طريق للتوافق بأقصى درجة
مرضية مع البيئة اليت يعيش فيها، كيتضمن ىذا التوافق البحث اؼبتواصل كاؼبستمر عن الطريق اؼبناسب لتحقيق 

" adjustmentاإلنسجاـ مع البيئة بطريقة فعالة، ىناؾ عمليتاف اك طريقتاف أساسيتاف تشملهم عملية التوافق" 
 "  adaptationأك التكيف " 

 :  assimilationالتمثيل أك اإلستيعاب  –أ 
كالتمثيل ببساطة ىو مدل إستخداـ الفرد ؼبا يعرفو من قبل أك ما يستطيع عملو عند مواجهتو جملاؿ جديد أك 

علمو، فمثبل عندما موقف جديد، كوبدث التمثيل عندما يستفيد الفرد من سلوكيات معينة قد تكوف طبيعية اك مت
يعطى الطفل عبة ناطقة تصدر عدة نغمات أك كلمات قبد الطفل يبصها اك يقلدىا ُب ؿباكلة للتعرؼ عليها 

 .  اكاستيعاهب
كربدث اؼببلءمة عندما هبد الفرد أف نتيجة اإلمتثاؿ لشيء معٌن :  accommodationب المالئمة 

مشبع، كىكذا ينمو لديو سلوؾ جديد ففي حالة  بإستخداـ سلوؾ متعلم اك مكتسب غًن مرضي أك غًن
إمتصاص الطفل للعبة الناطقة، سوؼ تنمو لديو تصرفات جديدة للتعامل مع ىذه اللعبة، كمن خبلؿ عملة 

 احملاكلة كاػبطأ من اؼبمكن اف يتعلم الطفل السلوؾ اؼبناسب للتعامل مع ىذه اللعبة .
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معظم الوقت لتحقيق تكيفنا كتوافقنا السليم، كعلى الرغم من ذلك ُب اغبقيقة إننا ُب حاجو إٔب كبل العمليتٌن 
فغن ىنالك اكقات ال تستخدـ فيها احملاكاه اك اؼببلءمة كخاصة عندما تكوف اؼبواقف كاألحداث اليت يواجهها 

تفكًن  الناس غًن مألوفة كغريبة عنهم فقد يفضلوف ببساطة ذباىل تلك اؼبواقف سباما، فاػبربة السليمة تناسب نوع
 الشخص ُب عملو ُب الوقت احملدد .

إف من اػبصائص اؼبهمة للتوافق أنو مسألة نسبية زبتلف (75، صفحة 1979)فهمي ـ.، يرل مصطفى فهمي 
يكوف بإختبلؼ الظركؼ اإلجتماعية كاالقتصادية ، كما انو يتوقف على عاملي الزماف كاؼبكاف، فالشخص قد 

متوافقا ُب ناحية معينة ُب حياتو كغًن متوافقة ُب ناحية اخرل، فقد يكوف متوافقا ُب حياتو األسرية كغًن متوافقا 
ُب حياتو اؼبهنية، كما اف الشخص  قد يتوافق مع أفراد صباعة معينة كال يتوافق مع أفراد صباعة اخرل، كمن ٍب 

ة ، كاغبياة ما ىي إال سلسلة من عملية التوافق، معىن ذلك أف يبكن القوؿ اف للتوافق أبعاد كمستويات متعدد
التوافق ُب كاقعو ىو حالة اإلشباع اؼبتوازف لدكافع الرفد كحاجاتو، كتعتمد دكافع الفرد ُب أساساىا على ميلو 

على حد  الطبيعي إٔب اغبفاظ على ربقيق مقوماتو كإمكانياتو الذاتية ُب اؼبستول البيولوجي كالنفسي كاإلجتماعي
سواء، ففي اؼبستول البيولوجي قبد أف أجهزة اعبسم كلها تعمل ُب إذباه متكامل، فبا يشار إليو بالتوازف 

الفسيولوجي، كُب اؼبستول النفسي يسعى الفرد للحفاظ على تكامل الذات الف أم خلل ُب ىذا التكامل )  
التوازف النفسي أك إٔب عاىة نفسية سباثل  كالشعور بالنقص كالعجز اك الشعور بالذنب ...( يؤدم إٔب إعاقة

اإلعاقة أك العاىة اعبسمية بل كتفوقها من حيث التسبب ُب تفكك الشخصية، كيبكن القوؿ اف اإلستقرار ُب مبط 
الشخصية اليت سيكوف عليها ُب اؼبستقبل، كسوؼ يبكن بالتإب التنبؤ بأسلوب التوافق الذم يستخدمو ُب حياتو 

 اؼبواقف اؼبختلفة .كردكد أفعالو ُب 
لتحقيق السواء  بأنو: معيارنا أساسينا التوافق،(62، صفحة 1993)طو،  كيعرؼ فرج عبد القادر طو، كآخركف

يستثًن  خفض التوتر الذم التوافق النفسي كاالجتماعي للفرد ُب إطار عبلقة الفرد باجملتمع؛ حيث يتضمن
األىداؼ ليست سهلة ُب ربقيقها، أك عندما تتحقق بطريقة ال  ينشأ عندما تكوف فانو التوافق سوء اغباجات، أما

 يوافق عليها اجملتمع.
كالتوافق كحالة من التوازف كاالستقرار كالتكامل النفسي كاالجتماعي األفضل أف يصل إليها التلميذ الذم يقـو 

 ،1997)عبلكم،ألف كبلن من التلميذ كبيئتو ُب حالة تغًن دائمبعملية التوافق، كىى حالة نسبية كليست هنائية 
 ( .31 صفحة

(، أف التوافق يعد من اؼبفاىيم اليت تلقى اىتمامنا كبًننا 09 صفحة ،2001زىراف،كيرل حامد عبد السبلـ زىراف)
ا للتمييز بٌن الصحة من علماء النفس كاالجتماع كىو جوىر الصحة النفسية، بل كيعتربه العلماء مرادفنا ؽبا كمعيارن 

 النفسية السوية كغًن السوية.
كيدؿ مفهـو التوافق االجتماعي على مدل مركنة اإلنساف ُب تغيًن أمباط اغبركة ح ى يوائم بٌن ما وبدث ُب نفسو 

 من تغًنات ـبتلفة كبٌن ظركؼ البيئة احمليطة بو.
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أف التوافق عبارة عن عملية يقـو هبا التلميذ كيبكن من خبلؿ التعريفات السابقة مبلحظة أف معظمها يتفق على 
بغرض الوصوؿ إٔب ربقيق التغيًن، كذلك كما جاء ُب تعريف حامد زىراف، كمصطفى فهمي، كأف ىذه العملية 

تشتمل تعديبلن ُب سلوؾ التلميذ، كىو ما اتفق عليو كل من حامد زىراف، كأضبد عزت راجح، كمصطفى فهمي 
 ديل دبصطلح التفاعل بٌن سلوؾ التلميذ كالبيئة.الذين أشاركا إٔب ىذا التع

كلقد أضاؼ حامد عبد السبلـ زىراف، كأضبد عزت راجح، أف التعديل يبكن أف يكوف َب البيئة احمليطة بالتلميذ 
 أيضنا.

ع كما أشارت بعض التعريفات السابقة إٔب أف ىدؼ ىذه العملية باإلضافة إٔب إقامة العبلقة اؼبتوائمة كاؼبتناغمة م
 البيئة ىو إشباع كإرضاء حاجات التلميذ كما جاء َب تعريف  أضبد عزت راجح.

 (106-105، الصفحات 1993)قنديل،  إتجاىات العلماء لتفسير مفهـو التوافق : -3-2
الذين إستخدموه دبعا٘ب كثًنة  يعترب مصطلح التوافق من اؼبفاىيم اليت حظيت بإنتشار كاسع بٌن علماء النفس

متداخلة متشاهبة، كىذا راجع بدكف شك إٔب تباين خلفياهتم العلمية كالثقافية، ىذا ما حذا بالباحث إٔب دراسة 
 اؼبفاىيم كالتعريفات اؼبختلفة ؽبذا اؼبصطلح ُب ؿباكلة لتبيٌن نواحي االختبلؼ كالتشابو بينهما .

 االتجاه النفسي : -3-2-1
اإلذباه أساسا على اإلىتماـ باعبانب السيكولوجي ُب الفرد، حيث يرل أصحاب ىذا اإلذباه  أف يقـو ىذا 

التوافق يتحقق بإشباع حاجات الفرد كدكافعو كىذا يعين أف التوافق خفض للتوتر، كيتحقق ىذا عن طريق اإلعتداؿ 
يتميز بالضبط الذاٌب كتقدير  ُب اإلشباع، إشباع عاـ ال إشباع لدافع كاحد على حساب دكافع اخرل، توافق

 saffer "، " شافر كشوبن " " smith & katsherاؼبسؤكلية، كمن أصحاب ىذا اإلذباه " ظبيث ك كاشر "
& shoben " ككلسن " ،" wilson . صبلح ـبيمر ،" 

( اف التوافق السوم بالنسبة لئلنساف ىو االعتداؿ ُب 1961") smith & katsher" ظبيث ك كاشر "
 اإلشباع العاـ للشخص، كليس ُب إشباع لدافع كاحد شديد كعاجل على حساب دكافع اخرل، 

فالشخص اؼبتوافق توافقا ضعيفا، ىو الشخص غًن الواقعي كغًن اؼبشبع كاحملبط كاؼبتعجل ُب إشباع دكافعو 
 التضحية بإىتمامت االخرين كذلك إلشباع حاجة حالية شديدة كملحة . كحاجاتو، كالذم يبيل إٔب 

( من مفهـو ظبيث السابق، حيث يقرراف اف الكائن اغبي 1965" )saffer & shoben " شافر كشوبن " "
وباكؿ ُب البداية إشباع دكلفعو بأيسر الطرؽ، فإذا ٓب يتيسر ذلك راح يبحث عن أشكاؿ جديدة لئلستجابة، 

ا إلحداث تعديل ُب البيئة أك تعديل دكافعو نفسها، كهبذا اؼبعىن تكوف اغبياة كلها عبارة عن عملية توافق فيلجا إم
 مستمر بالنسبة للكائن اغبي كىي عملية ضركرية فيما يتعلق بعملية البقاء اغبيوم لو .

اف صبيع اؼبخلوقات  ( تعريفا للتوافق يعتمد على مبوذج بيولوجي يفرتض1970") wilson كقد ذكر " ككلسن "
  homeostasisسبيل إٔب اف ربتفظ حبالة من الثبات الداخلي، كتسمى ىذه اغبالة من اػباصية البيولوجية 

كعلى اؼبستول السيكولوجي فإف ىذا يسمى عملية التوافق كىي اليت تشًن إٔب السلوؾ العاـ الذم يبدا ببداية 
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ن التوتر، كُب ىذه اغبالة فإف الشخص اؼبتوافق ىو الذم تعلم التوتر كينتهي بالوصوؿ إٔب اؽبدؼ الذم يقلل م
 الطرؽ كالسلوؾ اؼبؤثرة ُب تقليل التوتر.

( التوافق ال يتم مرة كاحدة كبصفة هنائية، بل إنو عملية مستمرة بإستمرار اغبياة، 1972يعرؼ صبلح ـبيمر)
واترات هتدد إتزاف الكائن بالضياع، كمن ٍب ذلك اف اغبياة ىي سليلة من اغباجات وباكؿ الفرد إشباعها، فكلها ت

 تكوف ؿباكالتو إلزالة ىذه التوترات إلعادة اإلتزاف من جديد .
 االتجاه اإلجتماعي : -3-2-2
كيقـو ىذا االذباه أساسا على اف التوافق ىو عملية إجتماعية تقـو على مسايرة الفرد ؼبعايًن اجملتمع، كؼبواصفات  

الثقافة، كذلك من خبلؿ قدرتو على القياـ باستجابات متنوعة تبلئم اؼبواقف اؼبختلفة، كتشبع رغباتو كحاجاتو، 
اه يعكس أسلوب الفرد ُب مواجهة ظركؼ اغبياة كحل كىذا يعين اف التوافق من كجهة نظر اصحاب ىذا اإلذب

 " ليزٕب فيلبس"gordon مشاكلو، كمن اصحاب ىذا االذباه " جوردف""
leslie philips "" ىنرم ،" henry  ""فام كريشلي "phye reschly  ""برنار "" bernard" 

ليت يقابل هبا الفرد ( يتحدد بدرجة الفاعلية ا1979")  phye reschlyفام كريشلي"" يرل كل من 
 مستويات اإلستقبلؿ الشخصي كاؼبسؤكلية اإلجتماعية اؼبتوقعة ُب عمره كصباعتو الثقافية .

" اف من صور التوافق اف يغًن الفرد سلوكو دبا يناسب الظركؼ كاؼبواقف اعبديدة أك bernard برنار""يوضح 
لسلوؾ االكؿ ال جدكل منو، مسايرة الفرد ؼبعايًن يقلع عن سلوؾ إعتاده كألفو إٔب سلوؾ اخر، حٌن يتضح لو اف ا

 اجملتمع، كؼبواصفات الثقافة أك أف يغًن الفرد البيئة نفسها، فالتوافق عملية مستمرة . 
 االتجاه النفسي اإلجتماعي التكاملي  : -3-2-3

كيقـو ىذا اإلذباه أساسا على التفاعل كالتكامل بٌن االذباىٌن السابقٌن حيث يرل أصحاب ىذا االذباه اف 
التوافق عملية ذات شقٌن فهي تتضمن إنتساب الفرد إٔب اجملتمع بطريقة أكثر فاعلية ، كُب نفس الوقت يقد 

شعور كالتفكًن كالنشاط اػببلؽ مشتملة على اجملتمع الوسائل لتحقيق الطاقة الكامنة داخل الفرد ، لئلدراؾ كال
التغيًن اغبادث ُب اجملتمع ذاتو، كالف الفرد كاجملتمع يرتبط كل منهما باألخر ُب عبلقة تأثًنية متبادلة فكبلنبا ال 

يبكن تصوره بدكف االخر، كحيث غن تقييم سلوؾ الفرد يتم ُب إطار صحتو العقلية، فإف تقييم اجملتمع أك جوانب 
كاؿ معينة فيو يتم بنفس الصورة، فغذا كانت معايًننا عن الشخص اؼبتوافق ؿبددة ربديدا ثقافيا فغن معايًننا اك أش

عن اجملتمع الصاّب ؽبا نفس اػبصائص فهذا يعين التوفيق بٌن اؼبدخل النفسي كاؼبدخل اإلجتماعي، أم اؼبنهج 
سيد ؿبمد ائية الشخصية، من أصحاب ىذا اإلذباه التكاملي الذم يؤكد تأزر اؼبطالب البنائية مع اؼبطالب البن

 & eysenck". أيزنك كأرنولدا" "  wolmen" " ككؼباف" "  eidelberg، " أيدليربج" " غنيم  
arnold " "حامد زىراف  " فوف جيلمر ، " von gilme  " 

يرل سيد ؿبمد غنيم  اف التوافق يتضمن تفاعبل مستمرا بٌن الشخص كبيئتو، فللشخص حاجات كللبيئة مطالب 
ككل مهما يفرض  مطالبو على األخر، كيتم التوافق أحيانا عندما يرضخ الشخص كيتقبل الظركؼ اليت ال تقول 
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تو البناءة فيعدؿ الظركؼ البيئية اليت يقف ُب على تغيًنىا، كيتحقق التوافق احيانا أخرل عندما يعبئ الفرد إمكانيا
 (89، صفحة 1987)غنيم،  سبيل أىدافو كُب أغلب األحياف يكوف التوافق حبل كسطا بٌن ىذين الطرفٌن

بينو كبٌن بيئتو مادية  إٔب أف التوافق االجتماعي، يعىن: قدرة اإلنساف على التوائم كالتوازف  يشًن أضبد عزت راجحك 
كانت أك اجتماعية، أم قدرتو على ؾباراة ظركفها كمتطلباهتا كمعايًنىا كقوانينها على كبو ال يتناَب مع رضائو عن 

 (15 صفحة ،1976راجح،) نفسو كرضاء اجملتمع عنو
يئة احمليطة، كيكوف أف التوافق، ىو: أف يغًن التلميذ سلوكو كإهباد عبلقة أنسب كأصح بينو كبٌن البكذلك كيرل  

عن طريق االمتثاؿ للبيئة أك التحكم فيها أك إهباد حل كسط بينو كبينها، كما يشًن أيضنا إٔب أف الشخص اؼبتوافق 
الذم ينجح ُب التكيف مع بيئتو اؼبادية كاالجتماعية يشعر دائمنا بالسعادة كالرضا كالراحة كالطمأنينة النفسية؛ فبا 

 (16 صفحة ،1976راجح،) لعمل كزيادة اإلنتاجيرتتب عليو الكفاءة ُب ا
 شركط تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي : -3-3

كمن أىم الشركط اليت ربقق التوافق أف تكوف البيئة اليت يعيش فيها التلميذ من النوع الذم يساعد على إشباع 
تؤدل عادةن إٔب نوع من االختبلؿ ُب ىذه اغباجات ُب البيئة، كأال يتعرض لكثًن من عوامل اإلعاقة كاإلحباط اليت 

التوازف أك عدـ اؼببلئمة، فإشباع اغباجات لدل اإلنساف شرط أساسي من شركط حصولو على التوافق الذم وبقق 
 لو االستقرار النفسي.

 -كيبكن النظر إٔب العوامل األساسية ُب إحداث التوافق الشخصي كاالجتماعي لئلنساف من زاكيتٌن، نبا:
: قدرة اإلنساف على أف يصل إٔب درجة من التوافق مع نفسو أم مع القيم كاألىداؼ اليت األكلى الزاكية -

 ارتضاىا لنفسو كدرجة ال بأس هبا من التوافق مع اعبماعة اليت يعيش فيها.
يما يقـو : كيرتتب على شعور اإلنساف بتقبلو لذاتو كتقبل اآلخرين لو الشعور بالسعادة كاالرتياح فالزاكية الثانية -

 (.151 صفحة ،1996)فهمي، بو من تصرفات كسلوؾ
)عاقل،  كيذكر عاقل فاخر أنو لتحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي  هبب اف ناخذ بعٌن االعتبار االمور التالية :

 (124، صفحة 1977
كإحرتاما لذاتو، كلديو الرغبة ُب تقبل النقد كاإلستفادة منو اف يتقبل اإلنساف ذاتو كاف تكوف لديو ثقة بنفسو  -أ

 كذلك ح ى يتعرؼ على نقاط ضعفو كنقاط قوتو، كمن ٍب يستطيع إستخداـ قدراتو بطريقة أكثر فاعلية
اف يؤمن الفرد بقدرتو على التعامل مع مشاكل اغبياة، شعوره بقبوؿ االخرين لو، االعتماد على مبادئو  -ب

يو سلوكو كتصرفاتو بدال من اإلعتماد على معتقدات كافكار االخرين، إشباع الفرد لدكافعو اؼبختلفة اػباصة ، توج
 بصورة ترضي الفرد كاجملتمع ُب اف كاحد ، كعلى األقل بصورة ال تضر بالغًن كال تتناَب مع معايًن اجملتمع .

اغبقيقية كهدؼ اكٕب للمتعلم كاؼبعلم،  لتحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي هبب اف نضع ُب حسباننا مواجهة -ج
كاف نتعامل مع الفرد كمشاكلو الشخصية مباشرة، كتلك اؼبواجهة الشجاعة الواضحة للواقع، كمواجهة الظركؼ 

 الكائنة ُب البيئة اليت يعيش فيها كإدراكو لطبيعة قدراتو اؼبوجودة صفة مبدئية للتوافق الكفء .
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تقبل ذاتو، كاف يضع نفسو ُب مكاف االخرين، دبعىن اف يكوف قادرا على التفكًن اف يتقبل الفرد االخرين كما ي -د
 كالشعور كالتصرؼ بنفس الطريقة اليت يفعلها االخركف .

أف يكوف الفرد متساؿبا مع األخرين متغاضيا عن نقاط ضعفهم كمساكئهم كاف يبد يد اؼبساعدة إٔب أكلئك  -ق
 الذين وبتاجوف اؼبساعدة .

اىداؼ الفرد متماشية مع أىداؼ اعبماعة خاصة عندما تكوف اىداؼ اعبماعة تقـو أساسا على  أف تكوف -ك
 إحرتاـ حقوؽ االخرين  .

شعور الفرد باؼبسؤكلية اإلجتماعية بٌن افراد اعبماعة االخرين، كيقصد بذلك رغبة الفرد ُب التعاكف مع أفراد  -ز
هو من مشكبلت إجتماعية اك تنظيمية زبص امور اعبماعة اعبماعة كالتشاكر معهم ُب حل اك مناقشة ما يواج

كتنظم حياهتم كاعماؽبم، كذلك تتضمن اؼبسؤكلية اإلجتماعية ضركرة إحرتاـ الفرد ألراء االخرين كاحملافظة على 
 مشاعرىم .

عبماعة تتضح قدرة الفرد على ربقيق التوافق النفسي اإلجتماعي باإلضافة إٔب ما سبق ُب ميلو إٔب مسايرة ا -ح
كاإلحساس باأللفة كاؼبودة، كاؼبيل إٔب التفا٘ب ُب كل أمر يهم اعبماعة، ككذلك التضحية دبصاغبو ُب سبيل اؼبصلحة 

 العامة للجماعة .
فمعىن ىذا اف أىداؼ الفرد الشخصية هبب اف ال تتعارض مع ىذا اؽبدؼ اإلنسا٘ب الكبًن، كإال حدث    

اىداؼ اعبماعة، كمن ٍب ينشا الصراع بٌن الفرد كاعبماعة فتضطرب عملية التناقض كالتضارب بٌن أىداؼ الفرد ك 
 التوافق النفسي االجتماعي بينو كبٌن بقية اعبماعة، كاف يكوف الشخص كاثقا بذاتو ح ى يق م نفسو بطريقة كاقعية .

أف الفرد العادم يكتسب شخصيتو كقدرتو العملية إذا توافق  (79، صفحة 1981)ـبيمر، يرل صبلح ـبيمر 
مع اؼبتطلبات اليت يفرضها عليو دكره، كُب الوقت ذاتو يرجئ اك يتنازؿ عن بعض رغباتو كحاجاتو ح ى يتمكن من 

اف يعيش على أسس عقلية منسجمة مع من حولو، فبا يؤدم إٔب قباح الفرد ُب إقامة عبلقات إجتماعية سوية مع 
خرين، كىذا يتيح لو اف يشارؾ حبرية ُب انشطة اعبماعة، كما يتطلب منو اف يسخر مهاراتو كامكاناتو لصاّب األ

اعبماعة، كىو لن يرتاجع كامبا سيكوف قادرا على اف وبط من قدر نفسو ُب مواقف معينة، كُب اؼبقابل فغنو 
ت كانشطة األفراد االخرين، كمن ٍب يكتسب سيحظى بقبوؿ اعبماعة كإحرتامها، كما انو سيستفيد من نتاج مهارا

 الصفات األساسية اليت ذبعل منو كائنا بشريا فريدا .
 : جتماعيإلخصائص التوافق النفسي كا- 3-4

 يا الفوتوغرافيةكالزكا النشوئية النظر كجهات إٔب مهمتها ُب تستند كظيفية، دينامية عملية التوافق أف نرل
 :التإب النحو على كاالقتصادية

 :كلية عملية التوافق-3-4-1
 إٔب يشًن فالتوافق معا، كالوظيفية الدينامية على ينطوم فبا الكلية اتهكحد ُب العملية ىذه إٔب النظر ينبغي
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 العبلقة، ؽبذه خاصية التوافق أف ىذا معىن بيئتو، مع حي كائن ىو حيث من اإلنساف لعبلقة الوظيفية الداللة
 اؼبسالك على تقتصر أف أيضا ؽبا كليس الفرد غبياة اؼبختلفة االتلمجا من جزئي ؾباؿ على تصدؽ أف ؽبا فليس

 .كعاؼبو ذاتو اذباه رضى من استشعاره كمدل الشعورية، ذباربو إغفاؿ ُب للفرد اػبارجية
 :دينامية عملية التوافق-3-4-2

  كؿباكلة .اغباجات من سلسلة اغبياة ألف ذلك يستمر بل ائيةهنكبصفة  كاحدة مرة يتم ال التوافق أف أم
 ؿباكلتو تكوف ٍب كمن اغبي الكائن اتزاف ددته توترات فكلها .إرضائها كؿباكلة كالرغبات الدكافع من أم إشباع
 النت ذلك أك احملصلة تلك يبثل التوافق أف أساسها ُب تعين كالدينامية جديد، من االتزاف إلعادة التوترات إلزالة

 القول أف كما .بيئي األخر كالبعض ذاٌب بعضها القول كىذه اؼبختلفة، القوم صراع عن يتمخض الذم اج
 كبعضها للحاضر ينتمي كبعضها اؼباضي، إٔب ينتمي كبعضها مكتسب، كبعضها( بيولوجي) فطرم بعضها الذاتية
 لكل النهائية احملصلة ىو كالتوافق اجتماعي كبعضها ثقاُب كبعضها ، بعضها فيزيائيالبيئية للمستقبل كالقول ينتمي

 .تقدـ ما كبو على القول ىذه
 :كظيفية عملية التوافق -3-4-3

تويات متباينة من اإلتزاف، مس كىناؾ البيئة مع جديد من االتزاف ربقيق ىي كظيفة على ينطوم التوافق إف دبعىن
 ككلية مشولية ُب الكلمة دبعىن التوافق كبٌنفيزيائي  تكيف ؾبرد ىو الذم التبلـؤ بٌن البعض كيفرؽ

 ككلية . مشولية ُب الكلمة دبعىن التوافق كب ين
 : النشوئيةيا الزكا إلى يستند التوافق-3-4-4

 للراشد لنسبةبا فالتوافق .النشأة مراحل من يعيشها مرحلة إٔب لرجوعبا دائما يكوف التوافق أف بو يقصد
 ىنا من النمو، من السابقة اؼبراحل كل سلوكو ُب يتخطى فهو الرشد، مستول على اؽبيئة مع االتزاف يعيد أف يعين

 ُب اؼبتوافق فالسلوؾ النمو، مراحل من سابقة مرحلة إٔب النكوص عن أك النمو، توقف عن تعبًنا البلسوية تكوف
  � .الرشد مرحلة عند ظهر إذا اؼبرضي السلوؾ نفسو يكوف الطفولة من بعينها مرحلة

 : الفوتوغرافيةيا الزكا إلى تستند عملية التوافق-3-4-5
 لكن بيئية، أـ كانت ذاتية اغبقل، ُب القول صراع عن تنتج اليت احملصلة تلك يبثل التوافق أف يعين ىذا

  الفرد بٌن الصراع يبدأ فمنها اعبهازين ىذين بٌن صراع فهوصراعا بٌن األنا،  ،هناية األمرُب  دائما يكتشف الصراع
 الغريزية الفرد ذات بٌن صراعاهناية األمر  ُب يكتشف فإنو .الشخصية داخل متناقضة متطلبات بٌن أككالبيئة 

 . نا العليا األ كجو ُب أيضا بل اؽبي كجهة ُب العليانا عنده ، فاالنا تقف تساندىا االنا األ كدفاعات
 : االقتصادية ياالزكا إلى تستند عملية التوافق -3-4-6
 تزيد الغريزية،نأت اغبفر  فإذا اؼبتصارعٌن القولٌن من كل ُب اؼبستمرة الطاقة كمية على تتوقف الصراع نتيجة إف

 ىذا الغريزية، اغبفر ؽبذه افتقارا النهاية فستكوف .الدفاع ُب اؼبستثمرة الطاقة كمية على اتهطاقا كمية
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  الكرب، عظيمة كالدفاعات ناتاؼبكو  ُب الضائعة الطاقة كانت إذا لتإبباك بتة،ثا تعترب ما فرد عند الطاقة ككمية 
 تواجو أف عن عاجزة تكوف ىنا كمنُب األنا شديدة  الشعورم اعبانب تصرؼ ربت اؼبتبقية الطاقة كمية تكوف

 .الضعيفة للشخصية العلمي اؼبعىن ىو كذلك اػبارجية اغبالة ؼبواقف مواجهتها ُب العليا األناك  السهر متطلبات
 هنا من أدؽ كأعمق التحليبلت فهي :أ قبد التوافقية للعملية السابق التحليل ىذا بعد
 إعادة دائما يسعى اتزاف أك تكامل ىي حيث من الشخصية من إطارىا إٔب التوافقية العملية ترجع قد :أكال

 .كاالتزاف التكامل
قد أعترب التوافق عملية كلية دينامية كظيفية، تستند ُب مهمتها إٔب كجهات النظر النشوئية كالفوتوغرافية  ثانيا :

كاإلقتصادية، كبذلك قد طوؽ كافة اعبوانب العملية التوافقية  فبا يسمح بفهم كتفسًن ىذه العملية ُب تبدالهتا 
وافق عملية ؿبورية سواء كانت بالنسبة للسوية أك اؼبختلفة، كما يتولد عنها من مظاىر سلوكية متعددة، فالت

البلسوية، كتكوف السوية غذا قبح الفرد ُب مضي صراعات اإلشباع، كتكوف البلسوية إذا فشل الفرد ُب ذلك 
  (68-67، الصفحات 2006)باىي،  كيلجأ إٔب كبت الصراع بوسائل كفاعلية ألية بدائية

 أبعاد التوافق النفسي كاالجتماعي :-5 -3
عند اغبديث عن التوافق ، يتبادر إٔب ذىن الفرد التوافق دبعناه العاـ كالواسع كالذم يشمل صبيع ؾباالت حياة الفرد 

الشخصية كاالجتماعية. كبالرغم من أف ىناؾ ؿبصلة عامة للتوافق يبكن أف يشار إليها على ىذا األساس فإنو ال 
 ذباىل اعبوانب اؼبختلفة لو. كُب ىذا اجملاؿ نشًن إٔب أف للتوافق أبعاد تشمل:يبكن  

 التوافق الشخصي)النفسي(:-5-1 -3
كيتضمن السعادة مع النفس كالرضا عنها ، كإشباع الدكافع كاغباجات  الداخلية األكلية كالفطرية كالثانوية ، كيعرب 

)زىراف ن كذلك التوافق ؼبطالب النمو ُب مرحلة اؼبتتابعةعن سلم داخلي حيث يقل الصراع  الداخلي ، كيتضم
 ( .27 صفحة ،1997حامد،

 التوافق االجتماعي: -5-2 -3
يعين أف ينشىء الفرد عبلقة منسجمة مع البيئة اليت يعيش فيها كما يقوؿ "ككؼباف" ُب تعريفو أف ربقيق االنسجاـ 

اػبارجية كتضمن السعادة مع اآلخرين كااللتزاـ الداخلي ُب الشخصية شرط لتحقيق االنسجاـ مع البيئة 
بأخبلقيات اجملتمع كمعايًنه االجتماعية كتقبل التغًن االجتماعي، التفاعل االجتماعي السليم كالعمل ػبًن اعبماعة 

 كاؼبشاركة  ُب النشاط االجتماعي فبا يؤدم إٔب ربقيق الصحة االجتماعية.
 التوافق المهني: -5-3 -3

التوافق اؼبهين االختيار اؼبناسب للمهنة كاالستعداد علما كتدريبا ؽبا كالدخوؿ فيها كاإلقباز كالكفاءة كيتضمن 
كاإلنتاج كالشعور بالرضا كالنجاح . كالعبلقات الطيبة مع الرؤساء كالزمبلء كالتغلب على اؼبشكبلت ، كال ينبغي أف 

 دكدة كيعين اف التوافق اؼبهين أيضا  توافق الفرد لبيئة العمليكوف التوافق اؼبهين ىو توافق الفرد لواجبات عملو احمل
 ( .127 صفحة ،2006)عبد الغين شريت،
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كعلى مستول التوافق اؼبدرسي للطبلب، يتعرض التبلميذ ُب اؼبدرسة إٔب معايًن متضاربة مع تلك السائد ُب 
بيوهتم. "فاؼبدرسة كصورة من اجملتمع يقضي فيها التبلميذ فرتات صباه كمراىقتو ح ى سن الرشد ، كمع أف التلميذ 

تسلط اجملتمع األكرب كضوابطو كسيطرتو ، فعندما  يتدرج ُب اإلندماج باؼبدرسة ، كيتعود على تقبل ما فيها من
ينمي ملكاتو العقلية كأف يناقش اجملتمع اغبساب فهو ُب خوؼ من الصورة  أفهبيء السن الذم يستطيع فيو 

وبس بالقلق كالثورة: ؼباذا كل ىذه  –الكبًنة اليت تنتظره)اجملتمع( ، كاليت ليست ىذه )اؼبدرسة( غًن صورهتا اؼبصغرة 
 د الدراسية؟ ما قيمة كل التحصيل؟ ما الداعي للتمسك بالنظاـ كتقييد اغبرية؟اؼبوا

كىل ىذا مطلوب للحياة العملية؟ ىل االمتحاف مقياس سليم القدرات ، أـ أف الذم وبفظ ىو الذم يتفوؽ؟ ىل 
بلؿ كضباس الصمت كالسكوت كعدـ اؼبناقشة أك االعرتاض ىو األدب اؼبطلوب، كالذم ينتقد كوبلل كيفكر باستق

 ( .27 صفحة ،1976)دسوقي، يكوف غًن مرضي  عنو؟
كمن مظاىر سوء التوافق اؼبدرسي الغياب اؼبتكرر للتلميذ كعدـ االنتظاـ اؼبستمر ُب الدراسة بالتإب فشلو الدراسي 

 الذم قد يؤدم إٔب التسرب اؼببكر كما يرتتب عنو من مشاكل اجتماعية.
 :النفسي التوافق مجاالت -3-6

 ببيئتو مع يتواءـ كأف سليما توافقا يتوافق أف على الفرد قدرة ُب تبدك النفسي للتوافق ـبتلفة دركب ىناؾ
 كاألسرم كاالنفعإب كالزكاجي كاعبنسي السياسي كالتوافق الديين كالتوافق العقلي التوافق مثل اؼبهنية، أك االجتماعية

 فيما كيبكننا .كبًن حد إٔب معقدة عملية التوافق أف على يدؿ فبا ك اؼبهين كالتوافق كالرتكوبي كاؼبدرسي كاالقتصادم
 :حدل على االتلمجا من ؾباؿ كل تعريف يلي

 :العقلي التوافق 1-
 كيتحقق التوافق كاالستعدادات، كالذكاء كالتفكًن كالتذكر كالتعليم اغبسي اإلدراؾ ىي العقلي التوافق عناصر
 العناصر بقية كمتعاكنا مع كامبل بدكره اإلبعاد ىذه من بعد كل بقياـ العقلي
 :الديني التوافق 2-

 عنيفة داخلية صراعات عن للتعبًن مسرحا يكوف ما ككثًنا للفرد النفسي الرتكيب من جزء الديين اعبانب
 إليبافبا الديين التوافق كيتحقق كالتعصبية، اإلغبادية االذباىات الشباب من كثًن عند قبده ما ذلك مثاؿ

 الشخصية تكامل ُب عميق أثر ذك الناس بٌن للمعامبلت كتنظيم عقيدة ىو حيث من الدين أف ذلك.الصادؽ
 كاضطربت توافقو ساء السند هبذا التمسك ُب اإلنساف فشل إذا أما األمن، إٔب اإلنساف حاجة يرضي هنا فهوكاتزا

 كأصبح عرضة للقلق . نفسو
 :السياسي التوافق 3-

 أك اجملتمع يعتنقها اليت تلك مع تتماشى اليت األساسية اؼببادئ الفرد يعتنق عندما السياسي التوافق يتحقق
 من لكثًن تعرض اؼبعايًن تلك خالف ما كإذا فيها تعيش اليت اعبماعة معايًن يساير عندما أم عليها، يوافق
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 كالقلق، التوتر كيصيبو حاجاتو من كثًن إشباع يعوؽ داخلي صراع لديو ينشأ قد أك كالنفسية، اؼبادية الضغوط
 ىذه يقمع أف أك .ؾبتمعو تسود اليت كبٌن بينهما يوفق أك السياسية مبادئو يغًن أك اعبماعة معايًن يساير أف كعليو

)الشربيين،  ؾبتمعو كبٌن بينو التوافق لو يتحقق ح ى دببادئو يرحب أخر ؾبتمع إٔب ينتقل أف أك كاألفكار، اؼببادئ
  ( 129، صفحة 2003

 على التأثًن ُب األثر ذلك يتمثل ك رد، الف حياة ُب األنبية لغبا ك جدا كبًن أثر للجنس:الجنسي التوافق 4-
 كانت سواء اغباجات من ككثًنا البيولوجية اغباجات يشبع اعبنسي النشاط عتباربا النفسية، الصحة كعلى السلوؾ

 يدؿ فبا اعبنسي التوافق عدـ إٔب يؤدم كىذا كصراعات اإلحباط إٔب يؤدم اإلشباع كعدـ اجتماعية أك شخصية
 .العاـ التوافق عدـ على
 :الزكاجي التوافق 5-

 للحياة كاالستعدادات للزكاج اؼبناسب االختيار ُب كيتمثل الزكاجي، كالرضا الزكجية السعادة عادة يتضمن
 على كالقدرة الزكجية اغبياة مسؤكليات كضبل اعبنسي كاإلشباع الزكجٌن بٌن اؼبتبادؿ كاغبب فيها، كالدخوؿ الزكجية

  (55، صفحة 1999)العبيدم،  الزكاجي كاالستقرار اتهمشكبل حل
 :االنفعالي التوافق 6-

 اؼبناسب كالتعبًن الناضج، االنفعإب كالسلوؾ االنفعإب كالضبط كالثبات كاالستقرار اؽبدكء ُب يتمثل
 .االنفعالية اؼبشكبلت كحل االنفعالية الصدمات ؼبواجهة كالتماسك االنفعاؿ ؼبثًنات
 :األسرم التوافق 7-

 من الوالدين بٌن العبلقات كسبلمة األسرم كالتماسك االستقرار ُب تتمثل اليت األسرية السعادة يتضمن
 ربقيق على كالقدرة البعض، مع بعضهم األبناء بٌن العبلقة كسبلمة أخرل، جهة من األبناء كبٌن كبينهما جهة

 يشمل لكي  األسرم التوافق كيبتد ، اعبميع بٌن اؼبتبادؿ كاالحرتاـ كالثقة احملبة تسود حيث .األسرية اؼبطالب
     ( 46صفحة ، 1990)سرم،  األسرية اؼبشكبلت كحل األقارب مع العبلقات سبلمة
 :االقتصادم التوافق 8-

 أساليب ُب عميقا بااضطرا وبدث االقتصادية القدرات سلم ُب كااللبفاض الرتفاعبا اؼبفاجئ التغًن إف
 الفرد على فيغلب اإلحباط، أك لرضابا الفرد شعور ربديد ُب األنبية لغبا دكرا اإلشباع حد كيلعب الفرد، توافق

 اإلشباع حد كاف إذا لرضابا الشعور عليو كيغلب منخفضا، اإلشباع حد كاف إذا كاإلحباط غبرمافبا الشعور
 .مرتفعا عنده
 :المهني التوافق 9-

 كاقتناع قدرة عن للمهنة اؼبناسب االختيار ُب كيتمثل فيو، اآلخرين كإرضاء العمل عن الرضا يتضمن
 لنجاحبا كالشعور كاإلنتاج كالكفاءة اؼبهنية كالصبلحية .فيها للدخوؿ كتدريبا علما ؽبا كاالستعداد شخصي،
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 الفرد توافق يعين التوافق أف نتصور أف ينبغي كال اؼبشكبلت، على كالتغلب كالزمبلء، الرؤساء مع اغبسنة كالعبلقات
 .العمل لبيئة الفرد توافق أيضا يعين اؼبهين التوافق أف كذلك احملدكدة، عملو لواجبات
 :التركيحي التوافق 10-

 فيو التفكًن أك كمسئولياتو، العمل أعباء من مؤقتا التخلص إمكانية على حقيقتو ُب الرتكوبي التوافق يقـو
 فرديتو، الفرد فيو وبقق الذم التلقائي اغبر السلوؾ كفبارسة .حبرية الوقت ُب كالتصرؼ العمل، كمكاف أكقات خارج

  (131، صفحة 2003)الشربيين،  االستجماـ بذلك كيتحقق عقلية، أـ كانت كيبارس فيو ىوايات رياضية
 :الدراسي التوافق 11-

 كربقيق الدركس الستيعاب الطالب ابه يقـو اليت اؼبستمرة الدينامية العملية ُب اؼبدرسي التوافق حالة تبدك
  تتوقف مركبة قدرة " اؼبفهـو ؽبذا تبعا اؼبدرسي كالتوافق األساسية، كمكوناهتا الدراسية البيئة كبٌن بينو التبلـؤ
 (63، صفحة 1999)الشاذٕب،  " اجتماعي كبعد عقلي بعد :أساسيٌن بعدين

 األساتذة فهي الدراسية للبيئة األساسية ناتاؼبكو  أما إنسانية، كعبلقات إنتاجية كفاية على يتوقف إذف ىي
 كطريقة اؼبذاكرة، ككقت الفراغ ككقت الدراسة، ككقت الدراسة كمواد االجتماعي النشاط كأكجو كالزمبلء،

 (131، صفحة 2003)الشربيين،  االستذكار
 نظريات التوافق النفسي كاالجتماعي : -7 -3

 لتفسًن التوافق لدل األفراد كبطبيعة اغباؿ يصعب سردىا بأسرىا :ىناؾ الكثًن من النظريات اليت كضعت 
 النظرية البيولوجية الطبيعية :-7-1 -3

كيقدر مديرىا أف صبيع أشكاؿ الفشل ُب التوافق تنتج عن أمراض تصيب أنسجة اعبسم اػباصة اؼبخ كمثل ىذه 
كاعبركح ك العدكل أك اػبلل اؽبرمو٘ب الناتج األمراض يبكن توارثها أك اكتساهبا خبلؿ اغبياة عن طريق اإلصابات 

عن الضغط الواقع على الفرد كترجع اللبنات األكٔب لوضع ىذه النظرية عبهود كل من داركين منديل كجالتوف  
 (neuf, 1981, p. 521) كاؼباف .

 النظرية النفسية :- 3-7-2
 نظرية التحليل النفسي : - أ
عتقد فركيد أف عملية التوافق الشخصي غالبا ما تكوف ال شعورية أم أف األفراد التعين األسباب اغبقيقية لكثًن إ

من سلوكياهتم كيرل فركيد أف العصاب كالذىاف ماىي إال عبارة عن أشكاؿ من أشكاؿ سوء التوافق كيقرر أف 
تتمثل ُب ثبلث مسميات : قوة األنا القدرة على  السمات األساسية للشخصية اؼبتوافقة كاؼبمتعة بالصحة النفسية

 العمل ،القدرة على اغبب .
كاعتقد "يونج" أف التوافق كالصحة النفسية يبكن ُب استمرار النمو الشخصي دكف توقف أك تعطل كما أكد على 

 أنبية اكتشاؼ الذات  اغبقيقية ك أنبية التوازف ُب الشخصية السوية اؼبتوافقة .
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عتقد أف الطبيعة اإلنسانية تعد أساسا أنانية كخبلؿ عمليات الرتبية فاف بعض األفراد ينموف كلديهم أما" ادلر "فا
اىتماـ اجتماعي قوم ينتج عنو رؤية اآلخرين مستجابٌن لرغباهتم كمسيطرين على الدافع األساسي للمناقشة دكف 

 مربر ضد اآلخرين طالبا للسلطة أك السيطرة .
ا للسلوكية فاف أمباط التوافق كسوء التوافق يعد متعلمة أك مكتسبو كذلك من خبلؿ طبقالنظرية السلوكية : - ب

اػبربات اليت يتعرض ؽبا الفرد كالسلوؾ التوافقي يشمل على خربات تشًن إٔب كيفية االستجابة لتحديات اغبياة 
 كاليت سوؼ تقابل بالتعزيز أك التدعيم.

 نظريات علم النفس اإلنساف:-ج
رز إٔب أف األفراد الذين يعانوف من سوء التوافق يعربكف عن بعض اعبوانب اليت تقلقهم فيما يشًن ركجركجرز: .1

 يتعلق سلوكياهتم غًن اؼبنسقة مع مفهومهم عن ذكاهتم.
 أكد على أنبية ربقيق الذات ُب ربقيق التوافق السوم اعبيد.: ماسلو .2
األفراد ىذا أك اآلف دكف خوؼ من اؼبستقبل ألف ىذا أكد على أنبية التنظيم أك التوجيو كعلى أف وبيي بيرز : .3

 سيفقد األفراد شعورىم الفعلي بالرضا كىناؾ نظريات نفسية تكلمت عن ىذا اؼبوضوع.
يقرر مديركىا أف ىناؾ عبلقة بٌن الثقافة كأمباط التوافق فلقد تبٌن أف ىناؾ النظرية االجتماعية :  -3-7-3

)ؿبمد  مراض العقلية بٌن األمريكيٌن كااليطاليٌن كبٌن األمريكيٌن كااليرلنديٌناختبلؼ ُب األعراض اإلكلينيكية لؤل
 ( .25 صفحة ،2004جاسم،

 أىمية دراسة التوافق النفسي كاالجتماعي : -3-8
 لدراسة التوافق فوائد تطبيقية عديدة تبدك ُب اؼبيادين اآلتية :

ميداف الرتبية : يبثل التوافق اعبيد مؤشرا اهبابيا أك قويا يدفع التبلميذ إٔب التحصيل من ناحية كيرغبهم ُب  .1
اؼبدرسة كيساعدىم على إقامة عبلقات متناغمة مع زمبلئهم كمعلميهم من ناحية أخرل ،بل كهبعل من العملية 

لتوافق يعانوف من التوتر النفسي كيعربكف عن التعليمية خربة فبتعة كجذابة كالعكس صحيح ،فالتبلميذ سيؤ ا
توتراهتم النفسي بطرؽ متعددة كاستجابات الرتدد كالقلق أك دبسالك العن ُب اللعب ك األنانية كالتمركز حوؿ 
الذات كفقداف الثقة بالنفس كاستخداـ األلفاظ السيئة ُب التعامل مع اآلخرين ككراىية اؼبدرسة كاؽبركب منها 

 كاؼبيوؿ االنسحابية األظافركقضم  كالتلعثمكية مثل اللجلجة كاضطرابات سلو 
كالسرحاف كاػبجل كالشعور بالنقص كتنعكس كل تلك اؼبشكبلت بالطبع ُب البفاض التحصيل الذم ىو عملية  

 التعليم.
 ميداف الصحة النفسية : إف سوء التوافق يبثل كاحد من األسباب الرئيسية اليت تؤدم إٔب االضطراب النفسي .2

بأشكالو اؼبختلفة كىي ؾبموعة األسباب اليت نطلق عليها األسباب اؼبرسبة ،من ىنا فاف دراسة الشخصية قبل 
اؼبرض كمدل توافق الفرد مع أسرتو كزمبلئو كؾبتمعو سبثل نقطة ىامة من نقاط الفحص النفسي كالطيب للوصوؿ 
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التوافق أكثر من غًنىم عرضة للتوتر كالقلق  كيؤ إٔب تشخيص اغبالة اؼبرضية ،كبالتإب فإننا نتوقع أف األشخاص س
 .(128، صفحة 2004)الغين،  ك االضطراب النفسي

 أدكات قياس التوافق النفسي كاالجتماعي: -3-9
طريق تقدٙب لتحديد درجة توافق اإلنساف تستخدـ أساليب كأدكات تنوعت ما بٌن االستبانة الذاتية، كذلك عن 

التقارير الذاتية، كبٌن اؼببلحظة اليت يقـو هبا األخصائي  النفسي  سواءن منها اؼبباشرة أك غًن اؼبباشرة ، الذم أصبح 
 -اىتماماتو  -ميولو  -قدراتو  -لديو أدكات متطورة تساعده سواء ُب عملية التشخيص أك ُب ربليل: استعداداتو 

وكو َب اؼبواقف الفردية كاعبماعية، الوقوؼ على ماضيو كحاضره سواءن من درجة اضطرابو، مبلحظة سل -ظباتو 
 الناحية الصحية أك عبلقاتو االجتماعية.

كيوجد عدد من احملكات كبدد من خبلؽبا درجة السواء من غًن السواء، منها احملك اإلحصائي الذم يعتمد ُب 
الذم يفرتض أف أم خاصية بشرية تتوزع  -االعتدأب اؼبنحىن  -ربديده على درجة التوافق على التوزيع الطبيعي 

على شكل منحىن تتجمع األغلبية ُب الوسط كاألقلية ُب األطراؼ، كبالتإب فإف التوافق سيكوف موضعو قريبنا من 
متوسط اؼبنحىن أم مع أغلب الناس، بينما سوء التوافق  يقرتب من أطراؼ اؼبنحىن أم مع 

 ( .03 صفحة ،1988)الد يب،األقليات
كاحملك الثقاُب الذم يعتمد ُب ربديده درجة التوافق من خبلؿ اقرتاب الفرد؛ فبا ىو سائد ُب ؾبتمعو، كاحملك 

كمن (. 284-281،الصفحات1985)جبلؿ، اؼبرضى يعتمد ُب ربديد التوافق من خبلؿ أعراض عيادية
 -عي ما يلى:اؼبقاييس األجنبية كالعربية اليت حاكلت قياس التوافق النفسي كاالجتما

، كيتضمن  (Clark and et, 1940)مقياس كاليفورنيا للتكيف الشخصي كاالجتماعي كبلرؾ، كزمبلؤه   -
بعدين، نبا: التكيف الشخصي، كتضم ؾباالت : االعتماد على النفس كاإلحساس بالقيمة الذاتية كالشعور 

التكيف االجتماعي، كتضم  –اض األمراض العصابية باغبرية كاالمتناع كالتحرر من اؼبيل إٔب االنفراد كاػبلو من أعر 
ؾباالت: إتباع اؼبستويات االجتماعية كاكتساب اؼبهارات االجتماعية كالتحرر من اؼبيوؿ القيادية للمجتمع 

 كالعبلقات َب األسرة كاؼبدرسة كالبيئة احمللية.
 The Minnesota Multiphasicاختبار منيوسوتا اؼبتعدد األكجو لقياس الشخصية   -

Personality Inventory (MMPI) -  ترصبة ؿبمد عماد الدين إظباعيل، كسيد عبد اغبميد مرسى
الشعور  -الثبات االنفعإب  -العبلقات االجتماعية  -ـ، كيتضمن سبعة ؾباالت، ىي: العبلقات اؼبنزلية 1961

 القيادة. –اغبالة اؼبزاجية  -الواقعية  -باؼبسئولية 
ـ، كيتضمن ستة ؾباالت على أساس ثبلثة ؾباالت 1988للتكيف الشخصي كاالجتماعي  مقياس الكبيسى  -

األمراض العصابية، كثبلثة ؾباالت لبعد  -إشباع اغباجات  -لبعد التكيف الشخصي، كىى: تقدير الذات 
 ،2007)رشا كإب، القيم كاؼبعايًن -العبلقات االجتماعية  -التكيف االجتماعي، كىى: العبلقات األسرية 

 ( .21 صفحة
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 عمليات التوافق النفسي كاالجتماعي :- 3-10
 إف عمليات توافق اإلنسانية تسعى ؼبقابلة متطلبٌن ىامٌن نبا :

متطلب اجتماعي يتعلق بالتعامل مع اآلخرين كينشأ بسبب اؼبعيشة اعبماعية فآلباء مطالب إذباه األبناء  .1
 كاحتياجاهتا من مأكل كملبس كتعرؼ بأساليب معينة.تتعلق بالتعامل مع الظركؼ اغبياتية اليومية 

متطلبات داخلية ناشئة عن التكوين الطبيعي للفرد كؽبا مطالب عضوية خاصة مثل األكل كالشرب كالدؼء  .2
كالراحة ىذا من ناحية ،كمن ناحية أخرل فلئلنساف حاجات اجتماعية معينة مثل اغباجة إٔب التحصيل كاغباجة 

غًنىا ،رغم تأثًن عمليات التوافق باػبربات اغباضرة لدل الفرد إال انو من اؼببلحظ أيضا أف إٔب تقدير اآلخرين ك 
لدل األفراد استعدادات إلبداء استجابات معينة فبا يؤثر على نوعية االستجابة اليت تتوقع من الشخص ُب موقف 

 ما.
) ؿبمد  المبالية أكمرحة  أكمشوبة باػبوؼ  أكفهناؾ ميل لدل بعض األشخاص لبلستجابة بطريقة غامضة 

 ( .73 صفحة ،1994القذاُب،
 : ميكانيزمات التوافق النفسي كاالجتماعي -3-11

كيقصد هبا الطرؽ اليت يلجأ إليها الفرد لتحقيق توافقو إذا ٓب يستطع أف وبققو دكهنا :الكبت ،االنسحاب ،أحبلـ 
 من الطرؽ التوافق النفسي .اليقظة ،أحبلـ النـو ف النكوص ،التربير ،اإلسقاط كغًنىا 

 كىي ما يلي ::أساليب التوافق النفسي كاالجتماعي-2-12
اؼبعاعبة أك اؼبواجهة اؼبباشرة كأف يشرع فورا ُب اإلعداد لبلمتحاف باالستذكار كؿباكلة فهم األجزاء اؼبطلوبة منو  .1

 كحفظها ،لنفسو كمناقشتها مع اآلخرين من رفاقو .
إهبابية كاف وبوؿ من القسم الذم يدرس بو ليلتحق بقسم أخر بالكلية أك ينتقل من  سلوؾ بديل ذات قيمة  .2

 كلية إٔب أخرل أك ينتقل من التعليم إٔب البحث من عمل .
سلوؾ بديل ذات قيمة سلبية كاف يرتب لنفسو مكانا ُب قاعة االمتحاف جبوار طالب ؾبتهد يعاكنو أثناء  .3

 االمتحاف أك يتمارض يـو االمتحاف .
راحل تقدمو ُب أساليب التوافق الشاذة كاإلسراؼ ُب أحبلـ اليقظة ك األكىاـ كأف يتصور نفسو بطل قصة م .4

خيالية أك بطل مغامرات سينمائية متجاىبل اؼبشكلة كليا كقد ينتهي بو أسلوبو التوافقي الشاذ إٔب العقلي إٔب 
            (  .   390-388،الصفحات1990)مدحت،اعبنوف كقد يفكر ُب االنتحار 

 حيل التوافق: -13- 3 
وباكؿ كل إنساف جاىدا ُب سلوكو أف وبقق اكرب قدر من التوافق يبكنو ربقيقو، فلكل منا حاجاتو كدكافعو اليت 
وباكؿ إرضاؤىا، سواء بيولوجية أك نفسية  مع مراعاة الظركؼ االجتماعية كاؼبادية اليت ربيط بو. كيبكن كصف 

كسلسلة من اػبطوات تبدأ عندما يشعر الفرد حباجة ما كتنتهي ( shaffer،1965 p08-09التوافق )عملية 
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عندما تشبع ىذه اغباجة، كبٌن بدايتها كهنايتها يقـو الفرد دبحاكالت ـبتلفة هباىد فيها لتخطي العقبات اليت ربوؿ 
 ربقيق رغباتو .دكف إشباعو الفورم كاؼبباشر غباجاتو، كبذلك يزيل اإلحباط الذم يستشعره إزاء عدـ 

زيادة اعبهد للتغلب » كالفرد ُب ؿباكالتو لتحقيق توافقو ، يقـو دبحاكالت بعضها يتم على اؼبستول الشعورم مثل 
كمن اؼبمكن «.  » على العوائق، زبفيض اؽبدؼ أك تغيًنه، إعادة تقدير اؼبوقف احملبط أك الصراعي بصورة كاقعية 

يت يعيشها الفرد ُب حياتو اليومية على اؼبستول الشعورم . كأما أف ربل معظم االحباطات كالصراعات ال
الصراعات االحباطات العميقة اعبذكر كاليت ال يبكن حلها على ىذا اؼبستول فإهنا تؤدم إٔب ظهور ؿباكالت 

 توافقية ال شعورية كىي اغبيل الدفاعية. كتشكل ىذه اغبيل عناصر ىامة ُب بناء 
كؼبا كاف كل األشخاص يواجهوف العوائق «.ت االحباطات اليت أدت إٔب ظهورىا شخصية الفرد جبانب الصراعا

االحباطات، حيث ال يوجد فرد تتيح لو إمكانياتو كخصائصو إرضاء كافة حاجاتو كدكافعو كمواجهة كافة مشاكلو 
 إٔبكاليت مبيل الستخداـ ىذه اغبيل البلشعورية للتوافق،  –إٔب حد ما  –كحلها حبل مرضيا، فإننا صبيعا نلجأ 

تسميتها باغبيل الدفاعية. فهذه اغبيل ىي احملاكالت البلشعورية للفرد لكي وبمي نفسو فبا يهدد تكامل األنا لديو 
حباطات كالصراعات اليت ٓب ربل ... كاغبقيقة أف ىذه اغبيل كلكي ىبفف كذلك من التوتر كالقلق الناصبٌن عن اإل

فقد تأخذ استجاباتو شكبل بناءا ُب التعويض أك اإلعبلء أك التوحد. كلكن من تساعد الفرد ُب ؿباكالتو للتوافق، 
ناحية أخرل، فإف االعتماد الزائد على اغبيل الدفاعية كوسائل غبل اإلحباط أك الصراع يعترب شكبل شاذا ُب 

قيق ملتو فنحن إذا صبيعا نلجأ إٔب ىذه اغبيل البلشعورية كتح( 82-81،الصفحات1967)كيتمو٘ب،« التوافق 
دانيل )حباطاتنا، ح ى أف اؼبرض النفسيإكغًن مباشر للتوافق كػبفض التوترات كلتقليل 

ُب هناية األمر ليس إال حيبل الشعورية يلجا إليها اؼبريض لتحقيق ( 111-110،الصفحات1957الجاش،
 فقة كشاذة توافقو كزبفيض توتراتو كحل صراعاتو، إال أف كيفية استخدامو ؽبذه اغبيل تكوف غًن مو 

التعويض، التحوؿ، اإلنكار، :( 87-82،الصفحات1967)كيتمو٘ب، أما ىذه اغبيل الدفاعية األساسية فهي
اإلزاحة، االنفصاؿ، التخيل، التوحد، االمتصاص، السلبية، التعويض الزائد، اإلسقاط، التربير، التكوين العكسي، 

 النكوص، الكبت، اإللغاء. 
كاؼبفركض أف كظيفة اغبيل الدفاعية ىي اإلبقاء على تكامل األنا كبالتإب حفظ الفرد ُب حالة من التوازف 

السيكولوجي، فعندما يكوف الضغط شديدا جدا ح ى انو يصعب على الشخصية أف تقاـك فاف الدفاعات تضعف 
اكؿ الفرد أكال أف يستخدـ إجراءات دفاعية كتبدأ ُب التفكك، ىذه العملية تسمى االىتزاز. كُب عملية االىتزاز  وب

حالة مذعورة من القلق  إٔباإلسقاط الشديد. كقد يؤدم االىتزاز  إٔبأخرل، مثبل، قد ينتقل من التربير اػبفيف 
من كجهة النظر  -نظرا الف الفرد يواجو تصدعا ُب اؼبادة البلشعورية، كاؼبرحلة النهائية لبلىتزاز عند بعض األفراد 

 .(88-82،الصفحات1967)كيتمو٘ب، «قد تكوف استجابة ذىنية كاضحة  -لوجية السيكو 
األنا  –األنا  -ثبلثة أجهزة نفسية )اؽبو إٔبىذا، كُب ضوء كجهة نظر التحليل النفسي ُب تقسيم الشخصية 

 عليو أف وبقق توافق  –دكف اؽبو كاالنا األعلى  –األعلى( كربديد كظائف كل منها، قبد أف األنا 
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على اغبركات اإلرادية، نتيجة » الشخصية كاف يقـو باغبيل الشعورية كالبلشعورية لتحقيق التوافق. فاألنا يسيطر 
للعبلقة السابقة التكوين بٌن اإلدراؾ اغبسي كالفعل العضلي، كما يقـو دبهمة حفظ الذات. كىو يؤدم ىذه 

تعلق هبا )ُب الذاكرة( كيتفادل اؼبثًنات اؼبفرطة ُب القوة اؼبهمة باف يتعلم معاعبة اؼبثًنات اػبارجية، فيدخر خربات ت
)باؽبرب(، كيستقبل اؼبثًنات اؼبعتدلة )بالتكيف( . كىو يتعلم أخًنا تعديل العآب اػبارجي تعديبل يعود عليو بالنفع 

ا كاف هبب يكتسب السيادة على مطالب الدكافع الغريزية، باف يقرر ما إذ –ذباه اؽبو  –)النشاط(. ففي الداخل 
السماح ؽبا باإلشباع أك إرجاء ىذا اإلشباع ألحياف كظركؼ مواتية ُب العآب اػبارجي، أك قمع تنبيهاهتا أصبل. 
كىو ُب أفعالو خاضع العتبار التوترات اليت ربدثها اؼبنبهات القائمة فيو أك الواردة عليو فيستشعر ارتفاعها أؼبا 

صيبا ُب فعلو إذا اشبع مطالب اؽبو كاالنا األعلى كالواقع ُب نفس اآلف. كالبفاضها لذة .. كمن ٍب يكوف األنا م
كنشاط األنا شعورم . » ( 17-16 الصفحات ،1962)فركيد،«فتمكن من التوفيق بٌن مقتضياهتا اؼبتباينة 

)اإلدراؾ اغبسي اػبارجي، كاإلدراؾ اغبسي الداخلي، كالعمليات العقلية ( كقبل شعورم كال شعورم )حيل 
دفاع(. كىبضع تركيب األنا ؼببدأ الواقع )التفكًن اؼبوضوعي، اؼبتسم بأكضاع اجتماعية كاؼبعقوؿ، ُب اؼبستول ال

اللغوم(. كيتكفل األنا، دكف اؽبو كالغرائز، بالدفاع عن الشخصية كتوافقها مع البيئة  كحل الصراع بٌن الكائن 
ينظم الوصوؿ أب الشعور كأب التعبًن اغبركي، كيضمن اغبي الواقع، أك بٌن اغباجات اؼبتعارضة للكائن اغبي، ك 

)الوظيفة التنسيقية للشخصية(، على حد تعبًن نونربج ... كموجز القوؿ أف األنا ىو الذم يوجو كينظم عمليات 
 توافق الشخصية مع البيئة كالتوترات اليت ربفز الشخصية، كربقيق إمكانياهتا. كُب كظيفتو ىذه، ال يتقيد األنا 

نعداـ أك نقص بعض اؼبقدرات فحسب، بل يتقيد كذلك بارتشاحات اؽبو كاالنا األعلى اللذين وبمبلنو على با
العمل ُب اذباه غًن مبلئم أك يبنعانو عن العمل، كما وبدث مثبل ُب صور إجبار التكرار، كاؼبازككية النفسية 

لتوافق اؼبطلوب إف ىو أرضى كىكذا ينجح األنا ُب ربقيق ا. (65-63،الصفحات1957دانيل الجاش،)«
رغبات اؽبو الغريزية، كرغبات األنا األعلى اؼبثالية، كرغبات العآب اػبارجي الواقعية صبيعا ُب نفس الوقت. كىي 

رغبات اؽبو دكف اعتبار الواقع اػبارجي أك األنا  –على سبيل اؼبثاؿ  –كاف يرضي   –غالبا ما تكوف متعارضة 
اغبالة يبدك عليها سوء التوافق. إذف فسوء التوافق ىو فشل الشخصية ُب ربقيق  األعلى فاف الشخصية ُب ىذه

 التوافق بٌن مطالب اؽبو كاالنا األعلى كالعآب اػبارجي .
 :التوافق كمؤشرات مظاىر -3-14
 :للحياة الواقعية النظرة -1 -3-14

 األشخاص ىؤالء مثل قبد ك اؼبعاش، الواقع تقبل على قدرهتم عدـ من يعانوف األفراد بعض نبلحظ ما كثًنا
 اؼبقابل كُب النفسية، الصحة ُب اختبلؿ أك التوافق سوء إٔب يشًن ما كىذا شيء، كل تعساء رافضٌن متشائمٌن

 كمقبلٌن متفائلٌن اآلخرين مع تعاملهم ُب كاقعيٌن كأحزاف، أفراح من فيها ما كل عن اغبياة يقبلوف أشخاصا قبد
 فيو ينخرطوف الذم اإلجتماعي اجملاؿ ُب األشخاص توافق ىؤالء إٔب ىذا يشًن ك بسعادة، اغبياة

 ( . 56،صفحة 1999)الداىرم،
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 :السابقة الخبرات من االستفادة ك المركنة -3-14-2
 وبدث كقد التوافق وبقق ح ى اؼبوقف مع يتناسب دبا كالتغيًن كالتعديل التكيف على القدرة لديو السوم الشخص

 اػبربات على بناءا سلوكو من يعدؿ أنو كما بيئتو، أك أىدافو أك الفرد حاجات على طرأ لتغًن التعديل نتيجة
 .( 29، صفحة 1998،)كامل، لو معىن ال فاشل أم سلوؾ يكرر كال السابقة،

 :نفسو عن كرضاه عملو في الفرد نجاح مدل -3-14-3
 كوباسبها نفسو كينقد عيوب، من هبا كما ذاتو، فيتقبل ذاتو، عن كالرضى بالسعادة يشعر عملو ُب الناجح فالفرد

 ُب كيكوف بالسعادة، يشعر فبل يستطيع، ما بأكثر وبلم الذم الفرد خببلؼ الرضى لو هبلب دائما كىذا باستمرار،
 أف النفسي اإلستقرار لتحقيق كسيلة كأفضل طريقة فأفضل إذف الرضى، بعدـ يشعر كبالتإب دائما، إحباط حالة
 .( 15،ص2000)صاّب، كاؼبعنوية اؼبادية كإمكاناتو مع ميولو تتفق أىدافا الفرد وبقق

 :الفرد طموح مستول -3-14-4
 مطامعو ليحقق اإلقباز دافع خبلؿ من فيسعى ربقيقها، إمكانات مستول ُب عادة طموحاتو تكوف اؼبتوافق الفرد

 شخص ىو للحياة عدائية من يعا٘ب أك اإلهنيار، من يعا٘ب الذم الفرد قبد حٌن ُب إمكاناتو، ُب ضوء اؼبشركعة
 ( .16صفحة  ،1980)فرج، متوافق غًن
 :المسؤكلية تحمل ك الذات ضبط على القدرة -3-14-5

 يتحكم كأف اؼبختلفة اؼبواقف ذباه انفعاالتو ُب ك فيها يتحكم كأف ذاتو، ضبط يستطيع الذم ىو السوم الشخص
 اغباجات تلك يلغي أك فيؤجل إشباعها، يستطيع اليت تلك اغباجات ىذه من فيختار كرغباتو، ُب حاجاتو أيضا
 يصفها مستقبلية ػبطة طبقا الصحيحة الوجهة سلوكو يوجو أف يستطيع لذلك فهو إستحالة ربقيقها، يرل اليت

 . ( 50، صفحة 1987)فهمي، من قباح يتوقعو ما أساس على لنفسو
 :النفسية الراحة– 3-14-6

 التوافق سوء إٔب تؤدم كلها الوسواس أك الذنب مشاعر أك كالصراع كاإلحباط كالقلق االكتئاب أف اؼبعركؼ من
 تؤدم اليت كاؼبشكبلت اؼبواقف ذباه الصمود على قدرتو اؼبتوافق الفرد ظبات فمن كلذلك النفسية، عدـ الراحة كإٔب
 كتوافقو تكيفو على دليبل ذلك كاف النفسية الراحة لنفسو حقق قد الفرد بأف شعرنا م ى سوء توافقو، كلذلك إٔب

 (.73، صفحة 2000)فوزم ،
 :النفسية الحاجات بإشباع اإلحساس -3-14-7

ُب  ذلك كيتمثل مشبعة، حاجاتو بأف وبس أف ذلك مؤشرات أحد فإف اآلخرين، كمع نفسو، مع الفرد يتوافق ح ى
 ذلك كاف كلو ح ى اإلشباع بعدـ الفرد أحس ما كإذا كاالنتماء، كباغبرية اإلقباز، على كبالقدرة باألمن، إحساسو
 (.33، صفحة 1994)الطيب، التوافق سوء من يقرتب كنبا، فإنو
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 :اإلجتماعية العالقات -3-14-8
 كالعمل مساعدهتم، ُب كسعيو اآلخرين، مع اإلجتماعية عبلقاتو ىي اإلنساف توافق على تدؿ اليت اؼبؤشرات من
 اإلجتماعية اؼبسؤكلية كيتحمل معهم يتفاعل الصلة، كثيقة اآلخرين كبٌن بينو العبلقة كأف العامة، أجل اؼبصلحة من

 داللة الناس عن كالبعد كاالنعزاؿ، اإلنطواء ألف إليهم، كحبو لو، الناس حبب وبظى أنو كما التعاكف البناء، كوبقق
 (.73، صفحة 2000)فوزم ، اإلنساف البل سوم ظبة كىي السليم، كالتوافق التكيف عدـ عن قاطعة

 :الكريمة باألخالؽ التمسك ك االمتثاؿ -3-14-9
 كالصدؽ األمانة ُب متمثلة قيم من دبجموعة يتحلى أف هبب النفسية بالصحة كاؼبتمتع اؼبتوافق فالفرد
 كاألخبلؽ القيم كىذه اآلخرين، مع تعاملو كُب اليومية، كتصرفاتو سلوكو ُب كتظهر كاإلخبلص، كالوفاء

 .( 15، صفحة 2000)صاّب، اؼبتوافقة الشخصية ظبات من ظبة ىامة تعترب الفاضلة
 :كباآلخرين بالنفس الثقة -3-14-10

 كل ُب يتشك ال اؼبتوافق فالفرد النفسية، بالصحة كالتمتع التوافق مظاىر من مظهرا كباآلخرين بالنفس الثقة تعترب
 ىم من كخصوصا باآلخرين الثقة ككذلك طبيعي، أمر اؼبعقوؿ فالشك الطبيعة، تقتضيو الذم إال بالقدر شيء،

  دائما اجتماعيا كتفاعبل كجدانيا تواصبل تصبح حٌن النفسية الصحة مظاىر من مظهرا مهما الثقة ؽبذه أىل
 .( 16، صفحة 2000.)صاّب،

 :اإلنفعالي اإلتزاف -3-14-11
 الظركؼ، كبشكل تقتضيو ما حبسب عنها كالتعبًن اؼبختلفة إنفعاالتو على السيطرة على الفرد قدرة بو كنعين

 ىو اؼبتشاهبة اؼبواقف ُب اإلنفعالية اإلستجابة ثبات أف كما اإلنفعاالت، ىذه تستدعي اليت مع اؼبواقف يتناسب
 اإلضطراب على دليل اغبالة ىذه ُب اإلنفعاالت تباين أف اإلنفعإب، ذلك كاإلستقرار النفسية، الصحة عبلمة

 .( 22، صفحة 1999)كامل، اإلنفعإب
 :الذات مفهـو -3-14-12

 كاقعو مع يتطابق الذات مفهـو كاف فإذا توافقو، عدـ أك الفرد توافق إٔب تشًن اليت السمات من السمة ىذه تعد
 يفقده فبا كالتعإب، الغركر إٔب بو أدل متضخما لديو الذات مفهـو كاف كإذا متوافقا، كاف يدركو اآلخركف كما

 يتسم كىنا لو، اآلخرين إدراؾ عن أك الواقع عن متد٘ب ذات دبفهـو ما فرد يتسم قد اآلخرين، كما مع التوافق
 (.59، صفحة 1999)الداىرم، التوافق سوء إٔب أيضا ىذا بو كيؤدم اآلخرين، ذكات كبتضخيم بالدكنية سلوكو

 :المالئم اإلنتاج ك العمل على القدرة -3-14-13
 يكوف ما كثًنا إذ اعبسمية، كاستعداداتو كحيويتو ذكائو حدكد ُب اؼبعقوؿ اإلنتاج على الفرد قدرة بذلك كيقصد
 على الفرد قدرة أف كما اؼبكبوتة، طاقاهتا كاستنفذت الصراعات، ىددهتا شخصيات على دالئل كاػبموؿ الكسل
، صفحة 1999)كامل، النفسية بالصحة كسبتعو توافقو على دليل كبيئتو ؾبتمعو ُب إصبلحية تغيًنات إحداث

24 ). 
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 :التوافق إحداث في األساسية العوامل -3-15
  :أنبها نذكر كاجتماعيا، نفسيا متوافقا الفرد لتجعل تتدخل عوامل عدة ىناؾ

 :الدكافع -3-15-1
 ىدؼ إٔب تنتهي ح ى كتتواصل معينة، ظركؼ ُب السلوؾ تثًن توترية نفسية، أك جسمية داخلية حيلة ىو الدافع
 كاالجتماعية الفطرية اإلنساف دكافع فسًن توتر، حالة ُب يبقى الفرد فإف األخًن، ىذا ٓب يتحقق فإذا معٌن،

 الدكافع ىذه كإشباع أبعاده، بش ى التوازف إحداث ُب الفعالة العوامل من أىدافنا كبو ربقيق كالبلشعورية كالشعورية
 عن الفرد فكرة على كذلك كتتوقف اؼبلحة، دكافعو إشباع لو تيسر من أساليب الفرد لدل يتوفر ما على يتوقف
 ىو إذ ، بالتوافق قويا ارتباطا مرتبط كالدافع اعبديدة، مواجهة اؼبواقف ُب مركنة من بو يتميز دبا كذلك نفسو،
 التوافق يتحقق كهبذا اؼبنشودة، الغاية إٔب إال بالوصوؿ تنتهي كال معٌن، ىدؼ إٔب هتدؼ اػبطوات من سلسلة

 .( 55، صفحة 1996)عوض،
 :الحاجات- 3-15-2
 ىذه بٌن كمن النفسية، الراحة لتحقيق أنواعها دبختلف اغباجات إشباع إٔب اغباجة ىو الدافع يولد ما إف

 إٔب كاغباجة كالعضوم، الوظيفي التوازف ربقيق إٔب تسعى حاجات كىي :الفيزيولوجية اغباجات: نذكر اغباجات
 ...كالنـو الشرب األكل،

 التقدير األمن، إٔب كاغباجة النفسي، كالتكامل التوازف ربقيق إٔب تسعى كىي :الوجدانية النفسية اغباجات -
 ....كالرغبات كاؼبيوؿ الدكافع كإشباع باغبرية، اإلحساس اغبب، كاالحرتاـ،

عبلقات  تكوين إٔب كاغباجة اإلجتماعي، كالتوافق التكيف لتحقيق تسعى حاجات ىي اإلجتماعية: اغباجات -
 كالعادات األخبلؽ على احملافظة إٔب كاغباجة اؼبسؤكلية، كربمل بالواجبات القياـ إٔب كاغباجة إجتماعية،
 (.20، صفحة 1997) الزارد، اإلجتماعية

 كُب حالة كاإلجتماعي النفسي التوافق ربقيق ُب يساىم فإشباعها للغاية، ضركرم أمر اغباجات ىذه كل فإشباع
 غًن الوسيلة ىذه تكوف كقد حاجتو، هبا يشبع كسيلة أية إهباد وباكؿ شك ببل الفرد فإف إشباعها، تعسر إذا ما

 ( 33، صفحة 1977)زىراف، التوافق عملية بذلك فتختل اجملتمع، ال يقرىا سوية
 :الملحة حاجاتو إشباع لو تيسر التي المهارات ك العادات الفرد لدل تتوفر أف  -3-15-3
 بو مر ؼبا ؿبصلة الواقع ُب ىو فالتوافق الفرد، حياة من اؼببكرة اؼبراحل ُب تتكوف إمبا كالعادات اؼبهارات أف شك ال

 الناس، من غًنه مع هبا كيتعامل حاجاتو، هبا يشبع اليت اؼبختلفة للطرؽ تعلمو ُب أثرت ذبارب ك خربات الفرد من
 حيث من الطفل حياة من األكٔب اػبمس السنوات أنبية على "فركيد" يؤكد كؽبذا اإلجتماعية، ؾباؿ اغبياة ُب

 فيو ترىب الذم اإلجتماعي باعبو يتأثر األمر ىذا ألف عدمو، أك التوافق بذكر لديو ففيها تنمو شخصيتو، تكوين
 الطفولة خربات فإف كمنو ال، أـ الوالدين جانب من باألمن كالشعور العاطفي كالدؼء اغبناف توفر حيث من الفرد
 .( 36، صفحة 1987)فهمي، اؼبتأخرة اغبياة ُب كالتوافق النفسي ىالرض كسيلة كاضحة بدرجة ربدد
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 :نفسو الفرد يعرؼ أف  -3-15-4
 :يلي ما تتضمن لنفسو اإلنساف كمعرفة اعبيد، التكيف شركط من أساسيا شرطا تعد لنفسو اإلنساف معرفة 

 فبكنة كاقعية رغباتو تأٌب حبيث رغباتو، يشبع أف هبا يستطيع اليت كاإلمكانيات اغبدكد اإلنساف يعرؼ أف  •
 .التحقيق

 ُب يرغب ال فإنو كالقدرات، اإلمكانيات ىذه عرؼ ما إذا أنو ذلك كقدراتو، إمكانياتو الشخص يعرؼ أف • 
 تعجز حبيث تأٌب قد رغباتو فإف هبا، جاىبل كاف إذا أما بتحقيقو، كاإلمكانيات القدرات ىذه ال تسمح شيء
 اختبلؿ عوامل من عامبل يعد الذم كاإلحباط التوتر عوامل ذلك عن ربقيقها، فترتتب اإلمكانيات عن ىذه

 ( .220)مصطفى زيداف، صفحة  التوافق
 :لنفسو الفرد تقبل  -3-15-5
 ذلك فإف حسنة، الفكرة ىذه كانت فإذا سلوكو، ُب تؤثر اليت العوامل أىم من نفسو عن اإلنساف رضى فكرة إف

 ُب العمل وباكؿ أف دكف قدراتو حسب النجاح إٔب يدفعو ذلك أف كما.اآلخرين مع كالتوافق إٔب العمل الفرد يدفع
 يشعر ذبعلو إلحباطات يتعرض فانو نفسو، يتقبل ال الذم الفرد أما فيها، قدراتو بالنجاح لو تسمح ال ؾباالت
 عدـ إٔب سبيل نفسها عن رضى األقل اجملموعة أف "جابر عبد اغبميد دراسة "جابر بينت فقد كالفشل، بالعجز
 لذاهتا تقببل األكثر باجملموعة قورنت ما إذا حياهتا اؼبنزلية ُب توافقا اقل كانت كما اإلنفعالية، حياهتا ُب اإلتزاف
 ( .214، صفحة 1987)زيد،

 :المركنة -3-15-6
 على يطرأ تغيًن أم يتقبل ال اؼبرف غًن فالشخص مبلئمة، استجابة اعبديدة للمؤشرات الفرد استجابة هبا يقصد
 فيها اغبياة أسلوب يغاير جديدة بيئة أب انتقل ما إذا تضطرب، باآلخرين كعبلقتو ىبتل توافقو فإف ٍب كمن حياتو،

 كبالتإب مبلئم، بشكل اعبديدة للبيئة يستجيب اؼبرف الشخص أف حٌن ُب عليو، كتعود مارسو الذم األسلوب
 كالعكس مرنا، الفرد كاف كلما كأسهل أفضل يكوف الفرد توافق ذلك أف معىن بيئتو، كبٌن بينو التوافق وبقق

 .( 57، صفحة 1996)عوض، صحيح
 أنواع التوافق : -3-16

يبدك التوافق ُب قدرة الفرد على أف يتكيف تكيفا » ربدث الدكتور اضبد عزت راجح عن أنواع التوافق فيذكر: 
سليما كاف يتواءـ مع بيئتو االجتماعية أك اؼبادية أك اؼبهنية أك مع نفسو .. لسوء التوافق ؾباالت ـبتلفة. فهناؾ 

نٌن اعبماعة كمعايًنىا، أك عجزه عن عقد صبلت سوء التوافق االجتماعي، كىو عجز الفرد عن ؾباراة قوا
مع كالديو أك إخوتو كزمبلئو، أك اؼبدرسة  أك زكجتو كأطفالو،  –اجتماعية راضية مرضية مع من يعاملهم من الناس 

أك رؤسائو أك مرؤكسيو .. كىناؾ سوء التوافق اؼبهين كىو إخفاؽ الفرد ُب عملو، أما لعدـ تناسب قدراتو مع عملو، 
. كىناؾ أيضا سوء التوافق االقتصادم كالديين العمل.نو هبد عسرا ُب صبلتو االجتماعية بزمبلئو كرؤسائو ُب أك أل

. ىذا أب سوء التوافق الذاٌب كيبدك ُب عدـ رضاء الفرد عن نفسو، أك استصغاره إياىا، أك احتقاره ؽبا، كالسياسي.
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كفبا » :ٍب يضيف( ،563-562،الصفحات 1973راجح،)عزت ..«أك عدـ الثقة فيها، أك كرىها كإدانتها 
هبب توكيده أف سوء التوافق ُب ؾباؿ معٌن يكوف لو صداه كأثره ُب صبيع اجملاالت األخرل فاإلنساف كحدة نفسية 

جسمية اجتماعية إف اضطرب جانب منها اضطربت لو سائر جوانبها. لذا غالبا ما ذبتمع ضركب سوء التوافق 
 .( 563صفحة  ،1973)عزت راجح، «لدل الشخص الواحد

كُب رأينا أف التوافق ُب أم ميداف من ميادين اغبياة اؼبختلفة )كميداف األسرة، أك اؼبيداف الدراسي، أك اؼبيداف 
اؼبهين أك اؼبيداف الذاٌب الداخلي ..( ليس ُب هناية األمر إال مظهرا من مظاىر توافق الفرد العاـ بدا أكثر كضوحا 

أك أكثر. كاف كضوحو ُب ىذا اؼبيداف أك تلك اؼبيادين إمبا يرجع إٔب طبيعة توافق الفرد العاـ كطبيعة  ُب ميداف معٌن
عبلقات الفرد باؼبيداف أك اؼبيادين اليت اتضحت فيو. ككاف التوافق العاـ ىو األصل بينما طبيعة توافق الفرد ُب 

كذا نتوقع أف يبدك سوء توافق الفرد العاـ أكثر ميداف معٌن ىو ؾبرد فرع يتفرع عن ىذا األصل كيتأثر بو. كى
كضوحا ُب ميداف معٌن أك أكثر، كاقل كضوحا ُب غًنه أك غًنىا. كعلى ىذا قد قبد فردا سيء التوافق ُب ميداف 

العمل حسنو ُب ميداف األسرة، ُب نفس الوقت الذم قد قبد فيو آخر سيء التوافق فيهما معا كردبا ُب غًننبا 
نا غالبا ما قبد أف سوء توافق الفرد ُب ميداف معٌن قد انعكس تأثًنه على غًنه نتيجة لوحدة الكائن أيضا. كما أن

 اغبي كما ىو معركؼ علميا.
 العوامل المؤثرة على التوافق النفسي كاالجتماعي : -3-17

جسميا كعقليا  من أىم عوامل ربقيق التوافق توفر مطالب النمو النفسي السوم ُب صبيع مرحلة كبكافة مظاىره
 كانفعاليا كاجتماعيا ،  كمطالب النمو ىي األشياء اليت يتطلبها النمو النفسي للفرد ، كيؤدم عدـ 

ربقيق مطالب النمو إٔب شقاء الفرد كفشلو كصعوبة ربقيق مطالب النمو األخرل ُب نفس اؼبرحلة كاؼبراحل التالية ، 
 (.35صفحة  ،1997)زىراف،بعةكفيما يلي أىم مطالب النمو خبلؿ اؼبراحل اؼبتتا

تنامي استغبلؿ اإلمكانات اعبسمية إٔب أقصى حد فبكن ، كربقيق الصحة اعبسمية ، كتكوين عادات سليمة  -أ
 ُب الغذاء كالنـو كتعلم اؼبهارات اعبسمية الضركرية للنمو السليم ، كحسن اؼبظهر اعبسمي العاـ.

اؼبادية إٔب أقصى اغبدكد اؼبمكنة ، كربصيل أكرب قدر فبكن من النمو العقلي اؼبعرُب كاستغبلؿ اإلمكانات  -ب
 اؼبعرفة كالثقافة العامة كعادت التفكًن  الواضح ، كمبو اللغة كسبلمة التعبًن عن النفس ، كتنمية االبتكار.

كبو  النمو االجتماعي اؼبتوافق إٔب أقصى حد مستطاع ، كتقبل الواقع كتكوين قيم سليمة ، كالتقدـ اؼبستمر -ج
 السلوؾ األكثر نضجا كسبلمة التعبًن عن النفس ، كتنمية االبتكار.

النمو االنفعإب إٔب أقصى درجة فبكنة ، كربقيق الصحة النفسية بكافة الوسائل ، كإشباع الدكافع اعبنسية  -د
جات مثل اغباجة إٔب كالوالدية كاؼبيل إٔب االجتماع ، كربقيق الدافع إٔب التحصيل كالنبوغ  كالتفوؽ ، كإشباع اغبا

األمن كاالنتماء كاؼبكانة كالتقدير كاغبب كاحملبة كالتوافق كاؼبعرفة كتنمية القدرات كالنجاح كالدفاع عن النفس 
 ( 132صفحة  ،2006)عبد الغين شريت، كالضبط كالتوجيو كاغبرية
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ها كإحداث سوء التوافق كبالرغم من ضركرة ربقيق مطالب النمو فإف ىناؾ العديد من عوامل تؤدم إٔب إعاقت
فالفرد يسوء توافقو كيسلك سلوكا غًن متوافق عندما يعجز عن التوافق كحل مشكبلتو بطرؽ كاقعية أك حبيل 

دفاعية معتدلة ، إذ أنو عندما ال يستطيع أف وبتفظ بتوازنو النفسي فإنو يتخذ أساليب سلوكية شاذة غبل أزمانو 
ىا ال تفسر عدـ القدرة على التوافق ، بل البد من النظر إٔب شخصية الفرد  النفسية. إال أف األزمات النفسية كحد

ككل كإٔب ماضيو ككراثتو كتربيتو كما يتعرض لو من إحباطات كصدمات باإلضافة إٔب معرفة اذباىاتو كعاداتو. فبا 
 يعين عوامل سوء التوافق متعددة ، كنوجز عوامل سوء التوافق ُب العوامل اآلتية:

للوراثة أثرىا ُب سلوؾ الفرد فإذا كانت الوراثة سليمة ككذلك الرتبية ك البيئة فإننا كراثية كجسمية:   عوامل  -أ
نتوقع أف يكوف الفرد حسن التوافق ، إال أف بعض االضطرابات الوراثية كاليت يبكن أف ترتبط ببعض اإلعاقات 

البنية قد يعوؽ الطالب عن مشاركة زمبلئو  العقلية أك اعبسمية تكوف سببا لسوء التوافق " فضعف القلب كضعف
 ُب النشاطات

الرياضية كالرتفيهية ، كقبح اؼبنظر قد يعوؽ الشخص عن الزكاج كتكوين األصدقاء ، كضعف اإلبصار قد يعوؽ 
 الطالب عن االلتحاؽ بالكليات العسكرية كغًنه من الكليات اليت تشرتط سبلمة اإلبصار. كتتفاكت 

على مدل التوافق لدل الفرد حسب جسامتها ككذلك بناء على نظرة اجملتمع فكلما كانت  العاىات ُب تأثًنىا
العاىة كبًنة كلما قل التوافق ككلما ساءت نظرة اجملتمع أم النبذ كاإلنباؿ كاالحتقار ككذلك العطف الزائد إٔب 

 شعور الفرد بأنو عاجز كعالة فإف ذلك يزيد من سوء توافقو.
 ماعية: عوامل بيئية كاجت -ب

كتعوؽ  –ُب عبلقتو كتقاليده كقوانينو  لضبط السلوؾ كتنظيم العبلقات  –"كيقصد هبا القيود اليت يفرضها اجملتمع 
الشخص عن ربقيق بعض أىدافو. من ىذه العوائق منع الوالدين أبنائهما من إشباع بعض رغباهتم تأديبا كتربية" 

األسرم كالظركؼ االقتصادية السيئة كالتغًنات السريعة سبثل فالظركؼ االجتماعية كاألسرية السيئة كالتفكك 
 ( . 133صفحة  ،2006)عبد الغين شريت،عوامل لسوء التوافق

 عوامل نفسية: -ت
 بالرغم من أف التوافق ظبة أك خاصية نفسية، فإف ذلك ال يعين عدـ تأثرىا باؼبتغًنات النفسية األخرل، إذ 

 أف ىناؾ عوامل كثًنة يبكن أف تساعد على التوافق اغبسن أك تزيد من حدة سوء التوافق فاإلضطرابات 
 النفسية عوامل كمظاىر لسوء التوافق ، كما تعترب عوامل مساعدة على إحداثو. كمنها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:

غًن اؼبتوازنة أثرىا السيئ من الناحية اعبسمية  * االنفعاالت الشديدة كغًن اؼبناسبة للموقف حيث ؽبذه االنفعاالت
 كالنفسية كاالجتماعية.

* عدـ فهم اؼبرء لذاتو أك التقدير السالب للذات كضعف مشاعر الكفاية يبكن أف  تكوف سببا لسوء التوافق ،  
كىذا يبكن كما يبكن أف تعوؽ قدرة الفرد على ربديد أىداؼ مناسبة فبا يعين الفشل ُب ربقيق ىذه األىداؼ ، 

 أف يضاعف من سوء التوافق النفسي كاالجتماعي كالتعرض ؼبزيد من االضطرابات.
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* صراع األدكار: يلعب الفرد أدكرا متعددة تبعا ؼبا يتوقعو اجملتمع كقد يلعب دكرين متصارعٌن ُب آف كاحد فبا 
 بينها. يؤدم إٔب سوء التوافق إذا ٓب يستطع التنسيق بٌن ىذه األدكار كوبقق االنسجاـ

 * االضطرابات النفسية بكافة أنواعها حيث يكوف سوء التوافق مظهرا من مظاىرىا.
 عوامل مادية كاقتصادية: -ث

" يعترب نقص كعدـ توفر اإلمكانات اؼبادية عائقا يبنع كثًنا من الناس من ربقيق أىدافهم ُب اغبياة، كقد يسبب 
قر عدكا لئلنساف كقاؿ : لو كاف الفقر رجبل لقتلتو، باعتباره عائقا  ؽبم الشعور باإلحباط، لذا اعترب اإلماـ على الف

 (.134صفحة  ،2006"   )شريت،قويا  يبنع  الفقراء من إشباع حاجاهتم األساسية كيسبب ؽبم الكدر كاألٓب
 :النفسي التوافق لتحقيق كوسيلة الدفاعية األليات -3-18

 الدفاعية اؼبيكانيزمات إف .الدفاعية النفسية اغبيل أك البلشعورية، التوافقية السلوكية األساليب ىي
 فشلو بسبب توتره، حدة من للتخفيف الفرد يستخدمها دفاعية فعل ردكد ىي ك النفسي، التوافق حيل أك التوافقية

 اؽبدؼ إٔب كالوصوؿ العوائق، على التغلب إٔب دؼته اليت اؼبختلفة احملاكالت من بكثًن فيقـو ىدفو، ربقيق ُب
 أك الطرؽ إٔب عادة اإلنساف فيلجأ .كمتنوعة كثًنة األساليب كىذه توتره، من كىبفف دكافعو يشبع الذم

 .مباشرة غًن أخرل أساليب أك طرؽ إٔب يلجأ فأنو األسباب ىذه فشلت كإذا اؼبباشرة، التوافقية األساليب
 :يلي ما عاـ بشكل كيشتمل :المباشرة التوافق أساليب 1-

 .اعبهد كمضاعفة اعبدم العمل -
 .الطريقة تغيًن -
 .السلوؾ تغيًن -
 .اؽبدؼ تغيًن –
 .جديدة مهارات تنمية -
 .اؼبوقف تفسًن إعادة -
 .حٌن إٔب الدافع إشباع جيلتأ -

 األزمة حل تستهدؼ اليت التصرفات أك السلوؾ من أنواع عن عبارة ىي:المباشرة غير التوافق أساليب 2-
 ال حيل طريق عن النفسية
 :يلي ما بينها من نذكر أف كيبكن شعورية

 :اعتدائية أساليب ستخداـبا التوافق -أ
 تشمل اإلعتداء كتوجيو االذل إٔب الغًن، أك إٔب الذات نفسها، كمن اغبيل اليت تقع ربت ىذا النوع :

 كقد  (95، صفحة 1999)العبيدم،  ،شديد لتأـز نتيجة التوتر ػبفض شعورية ال حيلة يعترب" :العدكاف :1 -أ
 أك كالتشهًن الكيد صورة فيتخذ صروبا، أك التوتر، دبصدر ؽبا عبلقة ال التافهة، األشياء على العدكاف يكوف

 الذات، على العدكاف أما... كالتقاليد النظم على العدكاف مثل عاما ىدفو يكوف قد كما .اؼبساعدة عن االمتناع
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 على رأسو يضرب أك األرض، على بنفسو يرمي كأف األطفاؿ، لدل نراه ما مثل تعقيدا، كأكثر خطورة أكثر فهو
 .ىدفو إٔب الوصوؿ من يبنع حٌن اغبائط،

 ا كذلكبه يشعر اليت اؼبسؤكلية من ليتحرر نفسو عن اللـو الفرد ابه يلقي شعورية ال كسيلة كىو" :اإلسقاط :2 -أ
 البغيضة كالرغبات النزاعات فبأ يشعر اإلنساف ذبعلهنا أ كما(96، صفحة 1999)العبيدم،  لآلخرين ابهنسابأ

 الغركر الغش، كالكذب، نفسو داخل ُب ىو بو يشعر ما بغًنه يتصف ذابه فهو غًنه، صفات ىي نفسو إٔب
 جوانب بعض من التخلص للفرد تتيح دفاعية حيلة أنو على "اغبفيظ عبد إخبلص" لو كتشًن .العيوب من كغًنىا

 بتخليص ربسٌن كذلك .لديو كالقلق التوتر خفض إٔب يؤدم الذم األمر اػبارجية، البيئة إٔب داخلو من شخصيتو
 ربسٌن وباكؿ بذلك كىو،هنمشأ من يقلل فبا آلخرينبا كإلصاقها فيها اؼبرغوبة غًن كالصفات اػبصائص من نفسو

 (40، صفحة 2006)اغبفيظ،  لآلخرين لنسبةبا صورتو
 : مثلىركبية ) إنسحابية (  أساليب ستخداـبا التوافق -ب
 أك مشكلة تعرتضو حٌن كالتفكًن السلوؾ من بدائية أك طفليو أساليب إٔب الفرد تراجع كىو" : النكوص :1 -ب

 إذ (110، صفحة 1998)القداُب، " صراع أك إحباط من يعانيو ما على بنائية بطريقة التغلب عن يعجز حٌن
 فبا ددىا،ته متعددة ـباكؼ تواجو أك النفسي، النضج من أعلى مستول نا إٔباأل" ترتقي أف كبعد ناأحيا وبدث
 ضغوط من يواجهو فبا باىرك العمر، مراحل من مبكرة مرحلة إٔب االرتداء طريق عن النكوص إٔب تلجأ هبعلها

 (0 الرضاعة مرحلة إٔب عودة كىو التهديد، أك ػبوؼبا شعورىم عند اإلصبع مص إٔب عادة األطفاؿ عودة كمثاؿ)
 ربقيقها استحاؿ اليت كالرغبات اؼبقبولة غرب الدكافع من للتخلص الفرد إليها يرجع حيلة" ىو :النسياف :2 -ب

سلوؾ  من عنها يرتتب أف يبكن كاف ما كيزكؿ .الفرد كعن الوعي عن ماتا اختفاء فتختفي .اؼبؤؼبة تكالذكريا
 نسياف فيشمل النسياف نطاؽ يتسع كقد يكرىو شخص اسم الفرد ينسى كأف (100، صفحة 1999)الشاذٕب، 

 .الفرد حياة من فرتة
 :الكبت ستخداـبا التوافق -ج

 اليت كالرغبات كاػبربات األفكار بدفع "نااأل" قياـ ُب الكبت عملية كتتمثل النفسية، الدفاع كسائل أىم من يعترب
 انو إال جهة من فبارستها ُب يرغب كاليت التقاليد، أك العادات أك األخبلؽ أك الدين مع تتعارض اليت اؼبسائل سبثل

 العملية ىذه ُب النفسية طاقتها من كثًنا نااأل كيستنفذ، كالذكر أخرل كاؼبيوؿ جهة من االجتماعية عواقبها ىبشى
 إليها يلجأ الشعورية، عملية نوبأ "أضبد ؾبدم" يعرفو .البلشعورية حبيسة فيها اؼبرغوب غًن األفكار بقاء أجل من

 إبعاد عن عبارة كىو قلق، أك صراع من يعانيو فبا للتخفيف الفرد
 بعيدة تبقى البلشعور،حيث إٔب كدفعها لذاتو الفرد تقدير إٔب تسيء كاليت ، اؼبرغوبة غًن كالنزعات اؼبؤؼبة ياتالذكر 

 (81، صفحة 2003)ؿبمد،  القلق تثًن كال
 :دفاعية أساليب ستخداـبا التوافق -د
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 األعذار ىذه كلكن أعذار، أك منطقية سباببأ ما سلوؾ بو ليعلل الفرد إليو يلجأ أسلوب ىو :التبرير :1 -د
 أك عار من الفرد بو يشعر ما إلخفاء كسيلة كلكنها .سلوؾ من بو قاـ ؼبا اغبقيقية األسباب ىي ليست كاألسباب

)صاّب،  الذات احرتاـ على كاغبصوؿ لذنببا الشعور إبعاد إٔب رميت الضمًن، أك الذات ػبداع ؿباكلة أك خجل،
 .كاآلخرين نفسو الفرد ابه ىبدع الشعورية حالة ىو فالتربير الكذب، عن التربير كىبتلف (44، صفحة 2000

 سلوكو سباببأ كمدركا كاعيا يكوف كما نفسو، ىبدع كال اآلخرين ابه ىبدع حبيث شعورية عملية فهو الكذب أما
 . (155صفحة ، 2004)ؿبمد ـ.،   كدكافعو

عن  احمليطة الدكافع كإشباع النفسي، التوتر خفض بغرض إليها الفرد يلجأ شعورية ال حالة ىو :التقمص:2 -د
 شخصية تقمص ُب الفرد يندمج كقد .كصفاتو سلوكو فيتمثل أخر، فرد شخصية ُب ياشعور  ال الفرد اندماج طريق
 . (136، صفحة 2007)مسعود،  ربقيقها ُب ىو فشل اليت األىداؼ ربقيق ُب قبحت معينة صباعة

يا ليتهرب من لـو شعور  ال رض آب استخداـ ُب ذلك يظهر :البدنية كاألكجاع المرض طريق عن التوافق -ق
 يربره ما للمرض يكوف كال اؼبسؤكليات كربمل العصيبة، اؼبواقف مواجهة من نفسو كيعفى .ضمًنه لـو من أك الناس

 الذم الصراع ذلك عن كمثاؿ .(جسمية النفس) األمراض دائرة ربت ىنا اؼبرض كيدخل العضوية، الناحية من
 ذلك شابو ما أك اؼبدرس أك اؼبدرسة يكرىوف عتباربا اؼبدرسة، إٔب يذىبوف ال ح ى يـو كل صباح ينتاب األطفاؿ

 (100صفحة ، 1999)الشاذٕب، 
 :الالشعورية الدفاعية كالحيل اآلليات أىداؼ* 

 الدكافع بٌن التوازف من نوع إٔب الوصوؿ ىو البلشعورية الدفاعية اغبيل أىداؼ من أف النفس علماء يذكر
 كاؼبعايًن للقيم اؼبضادة الدكافع كبٌن اجتماعيا اؼبقبولة غًن أك ربقيقها، كاؼبستحيل اؼبناؿ الصعبة كاغباجات
 كالوصوؿ .ألمنبا كالشعور كاالنفعإب العاطفي االستقرار ربقيق إٔب إلضافةبا .الطبيعية كاؼبوانع كالدينية األخبلقية

 .التوتر زبفيف من الفرد سبكن كسطى سلوكية أمباط إٔب
 كلكن .كنستخدمها البلشعورية األساليب صبيع إٔب نلجأ أسوياء كغًن أسوياء صبيعا ننابأصاّب  حسن أضبد" يشًن

  التوافق ربقيق إٔب ذلك يؤدم حبيث ؽبا، كاؼبعتدؿ اؼبناسب االستخداـ ىو كاؼبرضىياء األسو  بٌن االختبلؼ
 ) .الواقع كمعايشة إليو، ينتمي الذم اجملتمع مع كالتعايش التوافق ُب الفرد قباح أك الشخصي،

 لفردبا يؤدم الدفاعية للحيل فيو اؼببالغ االستخداـ أف على أيضا "فركيد" أكد كما(49، صفحة 2000)صاّب، 
 .التوافق كسوء النفسي اؼبرض إٔب لتإبباك النفسي االضطراب إٔب

 معايير التوافق: -3-19
يعرؼ عبد اغبميد مرسي الشخص السوم بأنو"ىو الذم سقف من اؼبشكبلت موقف اهبابيا بناءا دبعىن انو 

يواجو العوامل اليت تسبب اؼبشكبلت كوباكؿ ُب حدكد اإلمكاف أف يزيل ىذه العوامل أك يتغلب عليها كذلك 
دبواجهتها مواجهة موضوعية أما الشخص اؼبنحرؼ أك الغًن متوافق فهو الذم ال يستطيع أف وبقق ىذه الصفات 

 بل يعاِب مظاىرىا فقط"العامة ُب سلوكو كىو ال يعاِب العوامل األصلية اليت تسبب اؼبشكلة 
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فالسلوؾ الشاذ إذف ىو مغاير عن سلوؾ العامة إذ يتميز بالفشل ُب مواجهة العوائق أك التهرب منها باستعماؿ 
طرؽ التوائية كذلك عكس السوم "،أف مفهـو السواء كالشذكذ مفهـو نسيب فبل يوجد حد قاطع بٌن ما ىو 

ي أم ؾبموعة كبًنة من األشخاص ال نستطيع أف نقـو بقدر كبًن سوم ك ما ىو شاذ يبكن أف نعترب حدا فبيزا فف
من "الثقة "أف ىذا غًن سوم إال إذا كاف الشذكذ كاضحا سباما "كُب خصم ىذا اجملاؿ الواسع الذم يقع بٌن 

 جدية كل من السلوؾ السوم كالشاذ ربتم على العديد من الباحثٌن كضع 
 السواء ُب التوافق ك على ىذا األساس ظهرت عدة معايًن من بينها :معايًن يبكن القياس بواسطتها الشذكذ ك 

تعتمد ىذه الوجهةعلى اؼبنهج الرياضي لتحديد معيار السواء كالشذكذ ُب التوافق المعيار اإلحصائي :  (1
تستعمل اؼبنحىن االعتدإب لبلستدالؿ على ذلك عن طريق توزيع السمات كاػبصائص النفسية فتفرتض :أف 
اؼبدل معظم األشخاص كاف اغباالت القليلة على جانيب منتصف اؼبنحىن ىم شواذ فالفرض اإلحصائي يقوؿ أف )

السوم ( يظم نقط ما يقرب من الثلثٌن اللذاف يقعاف ُب كسط التوزيع ،كحسب ىذه الوجهة فاف اؼبتوافق دراسيا 
 ( .  35صفحة  )فرج،مثبل ىو الطالب الذم ال ينحرؼ بعيدا ُب أم االذباىٌن عن اؼبتوسط أك معيار التوافق 

مرضية تتميز باالضطراب بوجود أعراض تبٌن  ترل ىذه الوجهة أف الشذكذ ىو حالة المعيار الباتولوجي: (2
ذلك أما السلوؾ السوم فهو سلوؾ خاؿ من ىذه اؼبظاىر أم أف الشخص الذم يبلك شخصية سوية ىو 

شخص ببل أعراض،كبناءا على ىذه الوجهة يتبٌن أف أغلبية الناس يعانوف من ىذه اغبالة اؼبرضية )سوء التوافق ( 
عاب على كجهة النظر ىذه باعتبار أف أعراض سوء التوافق ال يبكن أف ال تتوَب إف ٓب نقل كل الناس كىذا أما ي
 ُب إنساف ما كلو بنسبة ضئيلة .

أىم يبيز ىذه الوجهة أهنا تتفق إٔب حد كبًن ُب ربديد اعبوانب اؼبثالية ُب السمات  المعيار المثالي : (3
ما اقرتب أكثر من اؼبثل األعلى أما مثاليا كاػبصائص الشخصية فارتفاع الذكاء مثالية كنسمي الشخص سويا كل

 ُب ذكائو أك ُب صبالو أك ُب صحتو السليمة ،كمن خبلؿ ىذه الوجهة يتبٌن أهنا تعاكس الوجهة 
اإلحصائية حبيث سبيل إٔب جعل األغلبية أسوياء فالسلوؾ يتحدد باؼبثالية ُب السلوؾ كالتفكًن كشدة االقرتاب من 

سمات أما البعد عنها فهو الشذكذ كسوء التوافق كمن خبلؿ كجهات النظر الثبلثة اليت ىذه اؼبثالية العليا ُب ال
تناكلناىا من بٌن العديد من الوجهات اليت درست معايًن لتحديد السواء كالشذكذ ُب التوافق يظهر تباين اذباىات 

السواء كالشذكذ بالنسبة  حيث يبينها "ايزنك" ُب انتقاداتو حيث يرل أف الوجهة اإلحصائية قاصرة ُب ربديد
لبعض السمات كالذكاء أك اعبماؿ أك الصحة ،أما الوجهة الباتولوجية أف كانت األصلح كاألكضح ُب السواء أك 
الشذكذ بالنسبة لبلضطرابات االنفعالية كاالكبرافات النفسية ،إال أهنا حسب رأم "فرج عبد القدر طو" ينقصها 

االضطراب االنفعإب ح ى بعد شذكذ كما يرل أف اػبربة تبٌن انو نادرا ماقبد  ربديد الدرجة اليت ينبغي أف يصلها
فردا خاليا سباما من األعراض كخاصة ُب الظركؼ الضاغطة كعن الوجهة اؼبثالية يرل "ايزنك"أف اؼبعيار اؼبثإب نادرا 

 ًن غالتكرار من الناحية اإلحصائية أك 
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عبد القادر طو فاؼبعيارين اؼبثإب كاإلحصائي يعترباف أىم اؼبعايًن  موجود سباما ُب اجملتمع اؼبدركس كحسب فرج
 ( .  49صفحة  )فرج،اؼبستخدمة كأكثرىا قبوال كامشلها ُب كصف السواء كالشذكذ

كىو يشبو االذباه االجتماعي ُب تفسًن التوافق ،كيرل أف الشخص السوم ىو الذم المعيار الحضارم : (4
لشاذ ىو من يسًن عكس ذلك لقد سبق كاف ذكرنا أف االذباه االجتماعي ال يبكن يساير قيم كمعايًن ؾبتمعو ،ك ا

قبولو لكونو يعتمد على احد شقي العملية التوافقية كىو اجملتمع ،ك يقلل من قيمة الفرد بكل ما يبلك من قدرات 
دة ،زيادة على كإبداع كما انو ليس حتما أف تكوف قيم اجملتمع كمعايًنه صاغبة بل قد تكوف ىي نفسها فاس

 اختبلفها من ؾبتمع ألخر .
السواء حسب ىذا اؼبعيار كل ما يعترب طبيعي من الناحية الفيزيقية أك اإلحصائية كالسلوؾ المعيار الطبيعي : (5

السوم ىو الذم يساير األىداؼ ك الشاذ ىو الذم يناقضها كىكذا فاف اؼبعيار الىبتلف عن النظرة االجتماعية 
ماىو طبيعي ُب اجملتمع ماقد يكوف عكس ذلك ُب ؾبتمع أخر كيرل فرج عبد القادر طو اف  ز اؼبثالية كذلك أف

اؼبعايًن اؼبستخدمة كاألكثر قبوال ،كامشلها ُب كصف السواء كالشذكذ كأكثر ىا فائدة ُب االستخداـ التطبيقي ُب 
 ( . 78صفحة  ،2007)ركبيح ، حياتنا اليومية

 التوافق كسوء التوافق: -3-20
نستنتج فبا سبق أف التوافق يعين التغلب على االحباطات ربقيق األىداؼ كإشباع الدكافع كاغباجات بطريقة 

يقبلها اآلخركف كتقبلها القيم االجتماعية من جانب ، كربقيق االنسجاـ كالتوافق بٌن الدكافع كاغباجات كانعداـ 
وافقا توافقا حسنا. كتعتمد طبيعة التوافق على الصراع النفسي من جانب آخر . فإذا ربقق ذلك أصبح الفرد مت

 ثبلثة عناصر تشمل الفرد كيقصد بو الرتكيب النفسي للشخص، كاغباجات ، 
كاآلخركف الذين يشاركونو اؼبوقف كالبد من ربقيق االنسجاـ بٌن ىذه العناصر ليتم التوافق ، دبعىن أف ربقق أىدافو 

 كتشبع حاجاتو بطريقة مقبولة
 دث االستقرار النفسي كيتم التوافق الشخصي)النفسي( ككذلك االجتماعي.اجتماعيا فيح

إف عجز الفرد عن ربقيق دكافعو كإشباع حاجتو نظرا لضغوط اجتماعية أك عجز عن التنسيق بٌن ىذه الدكافع أك 
د ًب إشباعها بشكل يتناَب مع القيم االجتماعية كال يرضى من حولو يؤدم إٔب سوء التوافق كيتعرض الفر 

 الضطرابات نفسية.
 التوافق النفسي االجتماعي كعالقتو باألنشطة الرياضية:  -3-21

إف العوامل النفسية ؽبا قدر كبًن ُب ربقيق النجاح ُب مستول أداء صبيع األنشطة الرياضية سواء الفردية أك اعبماعية 
اؿ اغبركة من اػبصائص اؼبؤكدة ، فالرغبة اؼبتاحة للحصوؿ على مزيد من التقدـ كاالرتقاء الذم يتمثل ُب ؾب

إلنتاجها كىي القوة كالطاقة العضوية اليت يبكن أف تعرب عنها خاصية اعبلد أك قدرة الفرد  على االستمرار ُب بذؿ 
اعبهد كربقيق اغبركة حبيث يصل إٔب نتيجة أفضل. إف لياقة الفرد لؤلنشطة الرياضية اؼبختلفة ربدد دبدل تركيب  

 اؼبطلوب كالفاعلية اليت يبكن ألعضائو كأنظمتو إقباز اجملهود هبا . جسمو ألداء العمل 
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 فهناؾ ثبلثة أكجو للياقة كىي :
 Analomical Fitness. اللياقة التشروبية،1
  physiologie Fitness. اللياقة الوظيفية،2
  psychological Fitness. اللياقة النفسية،3

 معٌن تتحدد بالصبلحيات البدنية كالنفسية.إذف صبلحيات الفرد ؼبمارسة نشاط رياضي 
إف قياـ الفرد بعمل يدقق مع التكوين العاـ لشخصية يتيح لو فرصا أكرب يتيح فرصا للتعبًن عن شخصيتو كإرضاء 

دافعو كما يساعده على االطمئناف كاالستقرار النفسي ىذا إٔب جانب أف سعادة الفرد ربقق عن طريق حب 
ره بقيمة نفسو كعضو نافع ُب اجملتمع يساىم ُب تقدمو كبالعكس إذا ٓب يقم بعمل يتفق العمل كرضاه عنو ، كشعو 

 مع قدراتو فإف يفشل كيؤدم بو إٔب الشعور بالنقص كعدـ األمن.
فهناؾ الكثًن من األنشطة الرياضية اليت تتأثر كثًنا بالناحية النفسية من خبلؿ مزاكلة مسابقاهتا يبكن للعديد من 

ية أف تتطور كاعبرأة كالعزيبة كاإلرادة كاإلصرار كاؼبثابرة كذلك تعتدؿ بعض العادات غًن اؼبرغوبة  السمات النفس
 ( .81صفحة  ،2006)حسٌن باىي، كاألنانية كالفردية

 إف فبارسة أنشطة رياضية تكسب الفرد درجة عالية من القدرة على التوافق الشخصي كاالجتماعي كبالتإب 
سو كمع اجملتمع الذم يعيش فيو يؤثر كيتأثر كىذه أكرب عبلمة على الصحة النفسية يستطيع أف يتكيف مع نف

 العالية فهي تكسب الفرد اؼبرح كالسعادة كحسن قضاء الوقت اغبر الذم يؤدم إٔب سعادة الفرد كصحة اجملتمع.
أهنا منافسات ال كمن خبلؿ ذلك قبد أف فبارسة الرياضة بشكل عاـ تتجو إٔب االذباه األخبلقي اؼبثإب حيث 

ينهـز  فيها فرد من فرد آخر كال فريق من فريق آخر إمبا ىي منافسات بٌن األفراد أك اجملموعات إلظهار كفاءهتم 
 كقدراهتم كمهاراهتم لتحقيق البطوالت.

ة فهي من الناحية االجتماعية تنمي السمات اإلرادية كاػبلقية لؤلفراد فهي  تكسبهم قوة العزيبة كالصب كمواصل
الكفاح لتحسٌن اؼبستويات كالوصوؿ إٔب األىداؼ اليت تسعى غليها األفراد أك اجملموعات ىذا باإلضافة إٔب 

اكتساهبم الركح الرياضية العالية كاحرتاـ اآلخرين كاعبلد كالقدرة على مواجهة الصعاب أثناء ظركؼ اؼبنافسات 
تقاء الذم يتمثل ُب ؾباؿ اغبركة اؼبؤكدة إلنتاجها كىي الصعبة. فالرغبة اؼبلحة للحصوؿ على مزيد من التقدـ كاالر 

القوة كالطاقة العضوية كاليت يبكن أف تعرب فيها خاصية اعبلد أك قدرة الفرد على االستمرار ُب بذؿ اعبهد كربقيق 
 ( 104صفحة  ،2002)حسن،اغبركة حبيث تصل إٔب نتيجة أفضل

اؿ الرياضي أنبية التوافق الشخصي كتأثًنه على التحصيل لقد أظهرت نتائج كثًن من الدراسات البحثية ُب اجمل
العلمي كالنظرم على األنشطة الرياضية اؼبختلفة كالذم يتمثل ُب مستول األداء بأف ىناؾ فركؽ دالة بٌن اؼبتفوقٌن  

 رياضيا كغًن اؼبتفوقٌن رياضيا على مستول التوافق الشخصي ....... 
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كما أشارت بعض األحباث إٔب كجود فركؽ جوىرية بٌن اجملموعتٌن اؼبرتفعة ُب اللياقة البدنية كاؼبنخفضة ُب     
اللياقة البدنية ُب التوافق الشخصي لصاّب اجملموعة األكٔب كىذا يعين أهنا تتمتع بتوافق شخصي أفضل من اجملموعة 

 الثانية.
يت ُب ؾباؿ السمات الشخصية أف ىناؾ فركقا سبيز الرياضيٌن لقد أظهرت نتائج العديد من البحوث اليت أجر 

 مقارنة بغًن الرياضيٌن.
ـ(، cooper  ،1967فعلى سبيل اؼبثاؿ أظهرت نتائج الدراسات اليت أجريت ُب البيئة األجنبية مثل )كوبر،  

 Morgan  ،1980ـ( ك )مورجاف ،  Schurr  ،1977ـ( ، ك)ستشور ،  kane  ،1976 ك)كاف ،
 أف الرياضيٌن مقارنة بغًن الرياضيٌن يتميزكف بالسمات التالية:ـ( 
 االنبساطية -الثقة بالنفس                        -
 االستقرار االنفعإب -اؼبنافسة                            -
 البفاض القلق -

 كذلك أكضحت نتائج الدراسات اليت أجريت ُب البيئة العربية مثل :
ـ( أف الرياضيٌن مقارنة بغًن 1982ـ( ،)عبد اهلل  1977ـ( ،)عوض 1976ـ( ،)السنرتيسي1976)فرغلي ،

 الرياضيٌن:
 االتزاف االنفعإب   -االنبساطية                                  -     
 العدكانية. -اؼبسؤكلية                                   -     

السابقة تفيد سبيز الرياضيٌن ببعض السمات الشخصية مقارنة بغًن الرياضيٌن ، ىذا كبالرغم من أف نتائج البحوث 
فإف ىناؾ مشكلة ىامة تتعلق دبا ىي ؿبكات ربديد الرياضي ، حيث يبلحظ أف بعض البحوث كالدراسات 

أجريت على عينات من رياضي اعبامعات ، بينما حبوث أخرل أجريت على عينات من رياضي اؼبستول العإب. 
 دبا يفسر ذلك لنا أحد األسباب اؽبامة لعدـ اتفاؽ نتائج اؼبقارنة.كر 

إف ىناؾ اذباىا حديثا يعضد كجهة النظر اليت ترل أف األفراد يبتلكوف ظبات شخصية معينة ذبذهبم كبو فبارسة 
ن يبكن الرياضة. كىذا االذباه رغم كجاىتو ال يعين عدـ تأثًن خربة فبارسة الرياضة على ظبات الشخصية ، كلك

 ( 44-43،الصفحات 2000)راتب،توقع أف ىذا التأثًن وبدث خاصة بالنسبة للنشء ُب مرحلة التكوين كالنمو
أف الرتبية الرياضية تسعى إٔب تنمية النواحي  (46صفحة  ،2007)سبلمة،كقد ذكر هباء الدين إبراىيم سبلمة 

 النفسية كالبدنية كاالجتماعية كالعقلية ، كذلك على النحو التإب:
السركر كالسعادة بصفة عامة كالرضا كإشباع الرغبات  -من خبلؿ فبارسة أنشطتها –. ربقق الرتبية الرياضية 1

ارة جديدة نافعة كتعلم السباحة أك أم مهارة أخرل  كاؼبيوؿ بصفة خاصة ، كيتضح ذلك عندما يتعلم الفرد مه
كاف الفرد يرغب ُب تعلمها أك حريصا على فبارستها ، ُب ىذه اغبالة يشعر الفرد بالرضا كالسعادة اليت ال حدكد 

ؽبا ، كما تزداد سعادة الفرد أكثر يشعر بالبهجة كالفرح عندما يسجل ىدفا معينا ُب مباراة أك زمنا معينا ُب 
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ات العدك أك اعبرم أك السباحة، أك عندما يسجل رقما معينا ُب سباقات الرمي كالوثب كغًنىا، كل ذلك سباق
هبعل الفرد يشعر بالسعادة كالسركر ، كما أف النجاح ُب إحدل ىذه اؼبهارات قد يعوض الفرد عن بعض مظاىر 

كىذا كلو يساعده على االتزاف النفسي الفشل ُب ؾباالت أخرل دراسية أك مهنية أك اجتماعية تقابلو ُب حياتو، 
 كوبسن من االستقرار الوجدا٘ب كيقلل من التوتر الداخلي فبا يرفع كوبسن من مستول الصحة النفسية.

. تسهم فبارسة األنشطة الرياضية اؼبختلفة ُب تنمية اللياقة البدنية العامة كربسٌن الصحة بشكل عاـ ، كتساعد 2
 -اؽبضمي -العضلي -النفسي -أجهزة اعبسم اؼبختلفة مثل:"اعبهاز الدكرم تلك األنشطة ُب ربسٌن كظائف

 العصيب"
.  تنمي فبارسة األنشطة الرياضية كثًنا من اؼبعارؼ كاؼبعلومات اؼبتصلة بنوع النشاط كالرياضة اليت يبارسها الفرد 3

كخاصة عندما يواجو الفرد اؼبنافس  ، كما تساعد مواقف اللعب اؼبختلفة على تنمية القدرات العقلية للفرد كربفيزىا
كوباكؿ فهم طريقة لعبة ككيفية مواجهتو ، كما أنو أثناء اؼبمارسة وباكؿ الفرد الرتكيز هبدؼ الفوز أك ربقيق أفضل 
مستول من فبكن، كىذا كلو يعتمد على  اعبهاز العصيب الذم يتحكم ُب صبيع اغبركات البلإرادية للفرد ، كىذا 

 ( .48-47،الصفحات2007)سبلمة،يات العقلية العليا ُب الفردبدكره ينمي العمل
. تساعد الرتبية الرياضية من خبلؿ فبارستها على اكتساب األمباط السلوكية اغبميدة كاػبربات اؼبتعددة ُب نواحي 4

بلقات النظاـ كالطاعة كااللتزاـ ، كاكتساب الصفات اػبلقية الفاضلة، كما تنمي فبارسة األنشطة الرياضية الع
االجتماعية الطيبة بٌن اعبماعات كاألفراد فبا هبعلهم أكثر قدرة على تقبل اؼبواقف الصعبة ُب اللعب كخارج اللعب 

بصدر رحب ، كما أف الرياضيٌن أكثر قدرة على ضبط النفس ككبح جناح الغضب عند الضركرة كالتحلي بأنبل 
 نمية النواحي االجتماعية.الصفات اػبلقية ُب أصعب اؼبواقف ككل ذلك يساعد على ت

كنصل ُب هناية األمر إٔب أف قدرة الفرد على التوافق النفسي بأبعاده يكسبو استمتاعا باغبياة كالعمل كباألسرة 
كاألصدقاء كيشعر بالطمأنينة كالسعادة  كراحة الباؿ كل ذلك يعمل على زيادة الكفاية كالعمل كما أف التوافق 

يكوف ناجحا ُب عملو أيا كاف نوع ىذا العمل بالرغم من أف اؼبستول التإب ُب  النفسي يساعد صاحبة على أف 
األداء يتطلب مقومات صاحبة أساسية منها صحة كسبلمة اعبسم ككذا توفر بعض عناصر اللياقة البدنية إال أف 

 ء الفرديةذلك ال يقلل من أنبية التوافق النفسي ُب عبلقتو دبستول األداء كافة األنشطة الرياضية سوا
 (  .106صفحة  ،2002)حسن، أك اعبماعية

 مشكالت التوافق النفسي في المجاؿ الرياضي: -3-22
 قياسو في المجاؿ الرياضي: -3-22-1

يتمتع بو الطالب اؼبلتحق بكلية الرتبية  أفالتوافق بشقيو الشخصي كاالجتماعي من أىم التوافقات اليت هبب  إف
النوعٌن من التوافق اؼبطلوباف ألداء  العمل ُب األنشطة الرياضية اؼبختلفة فهناؾ األنشطة اليت ؽبا عبلقة  أفحيث 

بالتوافق الشخصي مثل اؼبيداف كاؼبضمار باعتبار أهنا مسابقات فردية كىناؾ أنشطة تعتمد على التوافق مثل كرة 
 كاليد على أساس أهنا أنشطة صباعية.
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 كيبكن الكشف عن مستول التوافق النفسي من خبلؿ استخداـ االختبارات النفسية اليت ىذين البعدين 
مثل اختبار الشخصية اجملردة للمرحلة اإلعدادية كالثانوية كأيضا اختبار الشخصية ليهـو بل كلكن ىذه  

شطة الرياضية اؼبختلفة كما اف ىذه االختبارات تقيس التوافق النفسي حبد ذاتو كليس التوافق النفي ُب ؾباؿ األن
 ( .  76-75،الصفحات 2001)حسٌن، اؼبقاييس قديبة كجو إليها الكثًن من النقد

لذلك بدا االىتماـ ُب عمل مقاييس التوافق النفسي الرياضي ُب األنشطة الرياضية اؼبختلفة كقد اجتهد كثًن من 
وافق النفسي ح ى يبكن استخدامها ُب كثًن من األىداؼ اؼبتخصصٌن ُب ؾباؿ علم النفس ببناء مقاييس مقننة للت

فمثبل يبكن تطبيقها على الطالبات اؼبلتحقات بكلية الرتبية الرياضية النتقاء أصلح الطالبات البلٌب يتميزف بارتفاع 
 ُب درجة التوافق النفسي .

نظاـ الذم سوؼ تتعرض لو فقبل االىتماـ بالعمل على ربقيق الشخصية السوية البد كاف تدرس مضموف ال    
الطالبة داخل الكليات اليت ستنتمي إليها، أف االلتحاؽ بكليات الرتبية الرياضية يعين أف اؼبسالة ال يقتصر فقط 

 فيها بنجاح كإمبا ترجع ُب أساسها  اؼبضيعلى توفر ظبات شخصية هتيئ لضماف لوف من اغبياة اإلجتماعية ك 
معٌن لو خصائصو اؼبميزة كاكتساب الصورة النمطية للشخصية اليت سبثػل ىذا  إٔب كجود الفرد ُب نظاـ  إجتماعي

 النظاـ.
كمن ىنا ترجع أنبية استخداـ مقاييس نفسية للتوافق النفسػي ُب اجملاؿ الرياضي كبشكل متخصص للمميزات  

صفحة  ،2001)حسٌن،األخرل ح ى يبكن االنتقاء كالتقدـ كاالرتفاع دبستول األداء األنشطةككل نشػاط عن 
76   . ) 
 خدمات كبرامج اإلرشاد كالعالج النفسي كاألخصائي النفسي التربوم الرياضي:-3-22-2

ىناؾ حاجة ملحة كضركرية إٔب خدمات كبرامج اإلرشاد النفسي ُب اجملاؿ الرياضي حيث أف اؼبسببات اغبقيقية 
 للتوترات النفسية غًن اؼبستقرة ذباه ىذه اؼبسابقات ىو اػبوؼ كالرىبة أك الشعور بالعجز ُب 

وف اؽبدؼ من الربامج اػباصة أدائها ترجع  إٔب  االنطباعات  كاؼبواقف كاحملاكالت التعليمية، فيجب أف يك
باإلرشاد كالعبلج النفسي الكشف عن مدل توافق الرياضي مع اؼبشكبلت كالظركؼ اليت تواجهو ُب العملية 

التدريبية أك التعليمية أهنػا ؾباؿ جديد يواجو فيو اؼبتعلم أك الناشئ  أنشطة كثًنة كمتنوعة منها السهػلة كمنها 
 ديد نوع اػبدمات كالربامج هبدؼ اإلرشاد كالعبلج النفسي.الصعبة كاعبديدة كبذلك يبكن رب

إف األخصائي النفسي الرتبوم الرياضي ىو الذم يهيئ اغبالة النفسية اؼبتزنة لبلعب العادم كالوصوؿ بو إٔب  
أعلى مستول من اإلقباز من خبلؿ عمليات اإلعداد النفسي، فهو يقـو بكثًن من اؼبهاـ كالتػػػي منهػػا دراسػة 

السمات الشخصية اؼبميزة لبلعبٌن كالتعرؼ على الصفات اإلهبابية كالسلبية فيهم ح ى يبكن الوصوؿ إٔب تقرير 
هنائي غبالة البلعب النفسية كالعصبية كتتم ذلك تلك الدراسة من عقد جلسات كؿبادثات سبهيدية يشع 

 داء كإقبازه الفين.فيهااألخصائي جدكل ىذه النوعية من اإلعداد كانعكاساهتا على مستول األ
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إف  كجود األخصائي النفسي الرتبػوم الرياضي ضركرة أثناء التدريب كاؼبباريات فهو يعمل على رفع الركح اؼبعنوية 
لبلعبٌن كيعمل على زيادة الثقة ُب أنفسهم كإزالة حالة الرىبة فيهم ىذه العوامل اليت تكوف سببا ُب ربجيم 

ألداء كىذا بالتإب يكوف لو تأثًنه الكبًن ُب مساعدة البلعبٌن على التكيف طاقاهتم كتقليل مبادراهتم خبلؿ ا
الشخصي كاالجتماعي كقدرهتم على التوافق النفسي ُب ؾباؿ الرياضي فبا يكوف لو األثر الكبًن على مستول  

 الرياضيٌن الصحة النفسية لدل البلعبٌن إذف البد من تواجد ىذا األخصائي النفسي الرتبوم الرياضي ُب حياة
 ( .  78-77،الصفحات2001)مصطفى حسٌن،

 التوافق عملية مستمرة:-3-22-3
إف التوافق النفسي عملية كلية مستمرة ديناميكية كظيفية ال تنتهي بإنتهاء فرتة معينة من الزمن أك مرحلة دراسية 

تمرا معو بإستمرار اغبياة ؽبذا هبب أف يكوف  اإلىتماـ بالصحة النفسية للطالب مع بداية دخولو اؼبدرسة كمس
كيتم تسجيل حالتو أكال بأكؿ ُب بطاقة خاصة بو تلحق مع كل مرحلة دراسية ينتقل إليها ح ى يبكن عن طريقها 
اإلىتماـ بالدراسة الفردية كذلك أف كل مرحلة سبثل تارىبا اجتماعيا كنفسيا كهبب أف تكوف ىذه الدراسة تتبعيو 

 متابعة حالة الطالب أكؿ بأكؿ. شاملة سبكن اؼبدرسة التالية من
 كقد يتعرض كثًن من الرياضيٌن كالناشئٌن غباالت سوء التوافق نتيجة للضغوط النفسية الكثًنة من جانب  

األسرة كاجملتمع أك بالتإب يصعب عبلجها بسهولة نتيجة لعدـ اؼبعرفة السابقة عن أحواؽبا كظركفها كبالتإب  كاف 
متضمنة اعبوانب الصحية من الناحية النفسية كاليت هبب أف ربتوم ُب مضموهنا على من الضركرم عمل بطاقات 

 العناصر اؼبهمة كاليت منها:
 ظركؼ الطالبة أك الطالب اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك الثقافية. -
 األحواؿ الشخصية. -
 صفاهتا الشخصية كاستعداداهتا اؼبميزة كسلوكياهتا. -
 الرياضية.مستول  أدائها ُب األنشطة  -
 ىواياهتا كنواحي النشاط اليت سبيل إليها. -
إذف فالتوافق ( 79صفحة  ،2001،)حسٌنما يواجهها من مشكبلت خاصة ُب كل جانب من جوانب النمو -

عملية مستمرة يهدؼ هبا الشخص إٔب أف يغيػر مػػػن سلوكو ليحدث عبلقة أكثر توافقا بينو كبٌن البيئة حيث تعترب 
يلة شخصيتو كتكوين اذباىاتو كميولو كنظرتو للحياة أك دبعىن آخر تكوين أسلوبو ُب التكيف عامبل ىاما ُب تشك

 مع نفسو كمع ؾبتمعو.
  االىتماـ بالعملية التعليمية كالتوافق النفسي: -3-22-4

 فيجب  على اؼبدرسة أف تؤب رعايتها كاىتماماهتا لكل طالب كطالبة بغض النظر عن أكجو القصور فيهما
أف تكوف على علم بقدرات كاستعدادات كمستول أداء كل طالب كطالبة كتقـو بتعديل عملية التعلم حبيث 

تتناسب مع اإلمكانيات كُب الوقت نفسو عليها أف تساعد ضمنا على النمو السول كدلك ألف أحد كظائفها  
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ة فبكنة كعملية النمو ىذه ال كمدرسة ىي مساعدة الفرد اؼبتعلم على تنمية قدراتو كإمكانياتو إٔب أقصى درج
تتحقق  إال ُب جو من اغبرية تتقدـ فيو الكثًن من القيود أك حرية الطالبة ُب اجملموعة مرتبطة كؿبدكدة حبرية 

 اآلخرين فيجب عليو أف يتعلم احرتاـ حقوؽ زمبلئو فاغبرية تصبح عائق إذا ظبح لكل فرد أف يفعل ما يشاء .
 أفمستول األداء ُب األنشطة الرياضية اؼبختلفة لو اثر كبًن ُب التوافق الشخصي إذ النجاح الناتج من ارتفاع  إف

 التحصيل اؼبرتفع يتبع عادة تقدير كرضا من احمليطٌن بو سواء من اؼبدرسات أك من الزمبلء .
 ب كىذا بدكره يؤدم إٔب ثقة الطالب بنفسو كشعوره باالرتياح كبالتإب يتحقق التوافق الشخصي أما الرسو 

كالفشل الناتج عن البفاض اؼبستول ُب األداء نتيجة ربقيق رقم أك من زمن أك مسافة صغًنة يتبعو ُب العادة 
 تأنيب للنفس كلـو اآلخرين كشعوره بعدـ االرتياح كالرضا عن النفس كىذا بدكره يؤدم إٔب سوء التوافق الشخصي 

تكوف اؼبدرسة أك الرتبية الرياضية ُب اؼبدرسة على علم كدراية دببادئ الصحة النفسية السوية من  أففبلبد من 
تقـو بتشجيع الطلبة كبث اغبماس ُب نفوسهم كزيادة الثقة  أفخبلؿ تنمية التوافق النفسي لديهم فيجب عليها 

 ( 90فحة ص ،2006)باىي،إٔب مستول أحسن كل ذلك يساعد الطلبة على النجاح كالتفوؽ
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 خالصة:
نستخلص من خبلؿ تناكلنا ىذا الفصل أف التوافق النفسي ك اإلجتماعي عملية كلية دينامكية كظيفية ال تنتهي 

بانتهاء فرتة معينة من الزمن أك مرحلة دراسية ؽبذا هبب أف يكوف االىتماـ بالصحة النفسية للطالب مع بداية 
 معو باستمرار اغبياة.دخولو اؼبدرسة كمستمرا 

إف عملية التوافق ربدد من خبلؿ عاملٌن رئيسٌن، يتمثل العامل األكؿ ُب الفرد نفسو أم ما ىو مرتبط دبحيطو 
الداخلي من حاجات كدكافع كخربات كقيم ك ميوؿ كعواطف كـبتلف االنفعاالت اليت توجو سلوؾ الفرد ، 

 د دبا ُب ذلك األسرة كاؼبدرسة كالصحبة اليت تؤثر على توافق األفراد.كالعامل الثا٘ب يتمثل ُب البيئة احمليطة بالفر 
كالثابت أف النشاط البد٘ب الرياضي الرتبوم يعترب أحد العوامل األساسية اليت يبكنها أف تسهم ُب االستقرار النفسي 

لى علم كدراية دببادئ كاالجتماعي ، لذلك يتوجب على اؼبدرسة )الرتبية الرياضية( كاألسرة)الوالدين( أف تكوف ع
 الصحة النفسية السوية ، من خبلؿ تنمية التوافق النفسي ك االجتماعي لديهم ، كذلك

بتشجيع كتعزيز مشاركة الطلبة النشطة بالفعاليات الرياضية السيما منها الرتبوية ح ى يبكنهم االستفادة من كل 
 اط البد٘ب الرياضي الرتبوم .الفوائد البدنية كالنفسية كاالجتماعية الذم يزخر هبا النش
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 تمهيػػػػػػد:
لقد أكد العلماء الباحثوف عن ضركرة دراسة مرحلة اؼبراىقة باعتبارىا أىم مراحل العمر، كما ذبعلنا أقدر على     

 التعامل مع اؼبراىق ٖب جهة كعلى فهم حالتو النفسية من جهة أخرل.
اؼبراحل اليت يتميز هبا اإلنساف لكوهنا تشتمل على عدة تغًنات ناذبة عن تأثر اؼبراىق بعوامل كتعترب اؼبراىقة أصعب 

داخلية نفسية كفسيولوجية كانفعالية، ك كذا جسمية كاجتماعية تؤثر عل سلوكو كعلى شخصيتو كىذه التغًنات 
عصيب كالعضلي، كعدـ اتزاف حركاتو اعبسمية تكوف ُب النمو السريع للعظاـ كالعضبلت فبا يسبب لو عدـ التوافق ال

ككذا من خبلؿ النضج اعبنسي الذم هبعلو سريع االنفعاؿ كقليل الرتكيز كاالنتباه. أما من الناحية النفسية فيظهر 
 عليو عدـ االستقرار النفسي كدبا أف اؼبراىق يلعب دكران كبًنن كمؤثران ُب ؾبتمعنا بصفتو قاعدة القوة كمستقبل األمة.

علينا أف نوليو اىتمامان خاصان كذلك دبعرفة التغًنات اليت يبر هبا، كاؼبشاكل اليت يعانيها، إٔب جانب  لذلك كجب
تلبية حاجياتو األساسية ككذا العبلقة اليت تربطو بالرتبية البدنية كالرياضية. كإهباد بعض اغبلوؿ للقضاء على 

 مشاكلو كانفعاالتو.
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 المراىقة:مفهـو  -4-1
يؤكد العلم اغبديث أف اؼبراىقة منعطف خطًن ُب حياة اإلنساف ،كىي اليت تؤثر طيلة حياتو على سلوكو 

كلذلك البد من ربليل كدراسة الظواىر النفسية كالسلوكية اليت تعرتم الكائن البشرم  االجتماعي اػبلقي كالنفسي،
التصاؽبا اتصاال كثيقا بسعادتو أك بؤسو أك بصورة أدؽ كامشل أثناء ىذه الفرتة العصيبة  من حياتو االنفعالية 

 بسلوكو االجتماعي.
 لغة:  -4-1-1

ك معناه التدرج كبو النضج اعبسمي  Adolexereمشتقة من الفعل البلتيين  Adolescenceكلمة اؼبراىقة 
اللغة العربية إٔب الفعل ، كيرجع أصلها ُب ( 147 صفحة ،2003)الدسوقي،ك العقلي ك اإلجتماعي ك اإلنفعاؿ

"راىق" الذم يعين اإلقرتاب من الشيء، فراىق الغبلـ فهو مراىق أم قارب اإلحتبلـ، كرىقت الشيء رىقا أم 
ك كذلك يستخدـ لفظ اؼبراىقة ، ،قربت منو،كاؼبعىن ىنا يشًن إٔب اإلقرتاب من النضج كالرشد

"Adolescence(119،ص2001)كديع فرج،ة اؼبتأخرة إٔب الرشد" عادة ليدؿ على فرتة اإلنتقاؿ من الطفول 
 إصطالحان:-4-1-2

اؼبراىقة مرحلة مبائية من مراحل النمو تقع بٌن الطفولة ك الرشد ك سبثل ىذه اؼبرحلة فرتة حرجة من حياة الفرد دبعىن 
تبدأ عادة بنهاية أهنا ربتاج إٔب التكيف من نوع جديد. كزبتلف سبامان عما كاف الفرد قد تعود عليو من قبل، ك ىي 

 مرحلة الطفولة ك تنتهي بانتهاء مرحلة النضج ك الرشد.
( أف مرحلة اؼبراىقة مرحلة ذات طبيعة بيولوجية ك إجتماعية على السواء، إذ 1989 صفحة ،قشقوش)يرل   

ا تتميز بدايتها حبػدكث تغًنات بيولوجيػة، عند األكالد ك البنات، ك يتواكب مع ىذه التغًنات ك تصاحبه

 .(145 صفحة ،2003)الدسوقي، تضمينات إجتماعية معينة
فاؼبراىقة ىي عملية االنتقاؿ من مرحلة الطفولة إٔب مرحلة الشباب،كتتميز بأهنا فرتة بالغة التعقيد ؼبا ربملو من 

تغًنات عضوية كنفسية  كذىنية ذبعل من كامل النمو كليس للمراىقة تعريف دقيق كؿبدد،فهناؾ العديد من 
 التعاريف كاؼبفاىيم اػباصة هبا.

فيعرفها البهي فؤاد  السيد"على أهنا اؼبرحلة اليت تسبق الرشد كتصل بالفرد إٔب اكتساب النضج" كاؼبراىقة دبعناىا 
العاـ ىي اؼبرحلة اليت تبدأ بالبلوغ كتنتهي بالرشد فهي بذلك عملية بيولوجية حيوية ُب بدايتها ،ظاىرة اج ُب 

 ( .257، صفحة 1975)السيد،هنايتها 
كمعناىا   grow upأك adolescenceأما مصطفى فهمي "فًنل أف كلمة مراىقة مشتقة من الفعل البلتيين 

 ( .  27صفحة ،1989)صاّب العبودم،التدرج كبو النضج اعبنسي كالبد٘ب كالعقلي كاالنفعإب "
بو ؾبموعة من التحوالت اعبسدية ككلمة مراىقة مشتقة من الفعل "راىق" دبعىن تدرج كبو النضج  كيقصد 

 (.21 صفحة ،1982)عبلكم، كالنفسية  اليت ربدث مابٌن الطفولة كالرشد
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كىناؾ من ىبلط بٌن البلوغ كاؼبراىقة لذا هبب التمييز بينهما "فاؼبراىقة ىي التدرج كبو النضج كاالكتماؿ،كالبلوغ 
ذلك يتضح لنا أف البلوغ يقصد بو جانب كاحد يقصد بو نضج األعضاء اعبنسية  كاكتماؿ كظائفها، كمن خبلؿ 

 من جوانب اؼبراىقة 
أما عن السن الذم وبدث فيو البلوغ فانو ىبتلف باختبلؼ اعبنس كالظركؼ االجتماعية كاؼبناخية اليت يعيش ُب 

ث كسطها  اؼبراىق كُب ما ىبص الفرؽ بٌن اعبنسٌن فاف ىذه التغًنات ربدث عند البنات ُب سن مبكرة كال ربد
سنة،كما ينبغي اإلشارة إٔب أف ىناؾ فركؽ فردية كاسعة بٌن األفراد ُب سرعة مبوىم  12عند األكالد غالبا قبل 

 كاكتماؿ نضجهم 
                                                                                        طبيعة المراىقػػػػػة:                                                                                                          -4-2

سن الطفولة كسن الرشد ، كمن الناحية البيولوجية ىي تلك اؼبرحلة اؼبراىقة مرحلة من مسار اغبياة موجودة بٌن 
اليت تبدأ من بداية اكتماؿ العظاـ أما  من الناحية  النفسية االجتماعية فهي مرحلة انتقالية يعرب فيها الفرد من 

بشرم من مرحلة الطفولة إٔب الرشد ،كقد عرفها حامد عبد السبلـ زىراف "فرتة مبو شامل ينتقل خبلؽبا الكائن ال
الطفولة إٔب مرحلة الرشد "حيث يفقد الطفل توازنو اعبسمي كالعقلي كتظهر عليو تغًنات عضوية عميقة تعطي 
للجسم صفة أخرل كقول أخرل كيرتؾ الطفل ألعابو القديبة الطفولية،كتظهر لديو أحبلـ اليقظة اليت قد تعرقل 

 .(390 صفحة ،1972،أحيانا العمل الدراسي )زىراف
 اؼبراىقة فرتة حرجة حيث يكوف فيو اؼبراىق حساسا إٔب حد كبًن ،حيث يواجو مواقف جديدة عليو ك 

 "من طبيعة  stanly hallكأحيانا تكوف ـبيفة ،دكف أف تكوف لديو خربة ؼبواجهة ىذه اؼبواقف كيعتقد 
من مزاج إٔب أخر ُب كقت اؼبراىق أف يتأرجح بٌن النقض كالنقيض من اغباالت النفسية حيث يبيل إٔب االنتقاؿ 

 .(20 صفحة ،1982) اظباعيل، قصًن كىذا ما يعرؼ بأزمة اؼبراىقة "
كمن خبلؿ ما سبق يظهر انو من السهل ربديد بداية اؼبراىقة لكن من الصعب ربديد هنايتها ،كما أهنا تعترب من 

يولوجية تؤثر بصورة بالغة على اؼبراحل اغبساسة ُب حياة اإلنساف،كذلك ؼبا وبدث فيها من تغًنات نفسية كفيز 
 فرد ُب اؼبراحل البلحقة من عمره.ال
 : الفرؽ بين المراىقة ك البلوغ-4-3

إف البلوغ يعين اعبانب العضوم للمراىقة من حيث نضج الوظيفة اعبنسية ، ك وبدد علماء النفس الفيزيولوجي 
 البلوغ بأنو مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي اليت تسبق اؼبراىقة ، ك يستمػر أثناءىا ، ك ربدد نشأهتا ك فيها 

، ك معىن ذلك أنو يبكن تعريف (192 صفحة ،1991)منسي،يتحػوؿ الفرد من كائن الجنسي إٔب كائن جنسي
البلوغ على أنو نضج الغدد التناسلية ك اكتساب معآب جنسية جديدة، كفيها يصبح الفرد قادرا على احملافظة على 

، ك على ضوء ما سبق ينظر إٔب البلوغ كجزء من اؼبراىقة ك (  15 صفحة ،2004)نور، نوعو ك استمرار سبللتو
 ( 131 صفحة ،1999)راتب،ك ىو دبثابة اػبطوة األكٔب من صبلة مراحل النضجليس مرادفا ؽبا ، 

 



 

131 
 

 : تحديد المجاؿ الزمني للمراىقة-4-4
بداية اؼبراىقة ك هنايتها ليست كاحدة عند كل األطفاؿ ، ألف اػبصائص اليت ربدد بدايتها تظهر مبكرة عند بعض 

عوامل كثًنة منها الوراثة اعبنس ك طبيعة الطفل ك البيئة األطفاؿ ك متأخرة عند البعض اآلخر، ك يرجع ذلك إٔب 
سنة ، ك  21ك  18سنػة ك سبتد ح ى  13ك  11اإلقتصادية ك اإلجتماعيػة ، ك ىي عادة ما تبدأ من سن 

نبلحظ قصر فرتة اؼبراىقة ُب اجملتمعات البدائية حيث ينضج الطفل بسرعة ، ح ى تكاد تنعدـ فرتة اؼبراىقة 
 .(119 صفحة ،2001)فرج، ُب حٌن تطوؿ فرتة اؼبراىقة ُب اجملتمعات الغربية اغبديثةبالنسبة لو ، 

بينما ىي تضم من كجهة نظر علم اإلجتماع أكلئك األفراد الذين وباكلوف اجتياز الفجوة بٌن مرحلتٌن نبا: مرحلة 
ل اإلستقبلؿ ك القدرة على الطفولة، ك ىي مرحلة يعد االعتماد أبرز معاؼبها، كمرحلة الرشد ، ك ىي مرحلة يبث

 .،(2003 صفحة، 146)الدسوقي، ازباذ القرارات ك ربمل اؼبسؤكليات أبرز خواصها
 : تحديد المجاؿ الزمني للمراىقة( 5)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
باعتبارىا إحدل حلقات عن مرحلة اؼبراىقة (67صفحة1999 ،زىراف )يتحدث مراحل المراىقة: -4-5

 النمو النفسي ، تتأثر باغبلقات السابقة ك تؤثر بدكرىا ُب اغبلقات التالية ؽبا.
 مراحل فرعية :  03ك يقسم مرحلة اؼبراىقة إٔب 

 ( سنة.14-13-12مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة : ك تستمر ما بٌن ) 
 ( سنة17-16-15مرحلة اؼبراىقة اؼبتوسطة : ك تستمر ما بٌن ). 
 ( سنة. 20-19-18مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة : ك تستمر ما بٌن ) 
 قد ؿباكالت كانت كإذا كالسوية، العامة اغباالت ُب اؼبرحلة ؽبذه تقريبية عمرية حدكد نرسم أف اؼبقيد منك   

 ٓب أنو إال اكتماؽبا زمن ربديد أك اؼبرحلة، ؽبذه كالنفسية اعبسمية التغًنات بعض ربديد ُب الشيء بعض قبحت
 لبداية دقيقة حدكد كضع بعد � األمر ألف ذلك دقيق، بشكل العقلي أك االجتماعي أك االنفعإب النضج اية يتم
 :منها عوامل عدة على يتوقف أك
 .اتهكخربا الطفولة -
 .اؼبراىق فيها يعيش اليت الثقافة -

   (20، صفحة 1976 )الغزم، للمراىق الفردية الظركؼ- 
 :إٔب تقسيمها الباحثٌن بعض حاكؿ كلقد

 الرشد  الطفولة       المراهقة
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 األطفاؿ لدل يصبح حيث الفسيولوجية، كالقوة الغرائز ُب بالزيادة كتتميز البلوغ بداية مع تبدأ :األكلى المرحلة
 .لذلك كيندىش كعدكانية شقية نزكات

تبدأ مع سن اػبامسة عشر أم عندما يبدأ اؼبراىق ُب التحكم اعبيد ُب نزكاتو، كالسبب يرجع : المرحلة الثانية  
أب اف ىذه النزكات أصبحت أقل حدة، أك إٔب أف اؼبراىق يكوف قد إكتسب الوسائل اليت يستطيع هبا السيطرة 

 (grumberg, 1982, p. 682)على ىذه النزكات 
 :ىي مراحل ثبلث إٔب قسمها من كىناؾ

 مهتموف اؼبراىقوف يكوف كفيها عشر، كاػبامسة عشر الثالثة بٌن ما كتكوف :المراىقة قبل ما مرحلة -1
 .ؽبا يتعرضوف اليت اعبسمية لتغًناتبا تتعلق أسئلة بطرح أساسا

 اىتمامات تتحوؿ كفيها عشر كالسابعة عشر اػبامسة بٌن ما كتنحصر :الكلمة بمعنى المراىقة مرحلة-2
 .اعبديدة كالتجارب الصداقة عن للبحث اؼبقابل، اعبنس خاصة اآلخرين كبو اؼبراىقٌن

كتكوف بعد سن السابعة عشر، كفيها يهتم اؼبراىقٌن بإكتساب إستقبلليتهم كالتفكًن مرحلة نهاية المراىقة :  -3
 (denval, 1990, p. 13) ُب مستقبلهم

 :يلي فيما وبددىا أخر تقسيم كىناؾ
، كتعرؼ على اعبنس نفس من لصديق (l'idéalisation) كتعرؼ بعملية اؼبثلنة مرحلة بداية المراىقة :  -1

 اهنا عملية نفسية ترتفع بواسطتها صفات كقيمة اؼبوضوع إٔب درجة الكماؿ .
 .األخر عبنسبا اؼبراىقٌن يهتم كفيها :الكلمة بمعنى المراىقة مرحلة 2-

 (216، صفحة 1985)حجازم،  اؽبوية كأزمة كالتمتٌن التدعيم كىيمرحلة هناية اؼبراىقة : -3
 :كالتإب تقسمها للمراىقة العمرية اغبدكد ربديد ُب شائعة أراء فهناؾ كل كعلى
 سنة( 13-11)  المراىقة قبل ما 1-
 كالفتاة الف ى سلوؾ أف كذلك "السليب االذباه" دبرحلة "شارلوت" كتسميها العامٌن تتعدم ال فرتة كىي
 سلوكو ُب يتحكم أف عليو كيصعب الكامل، التفاعل عن كاإلعراض السلبية كبو يتجو

 جرتاربا كمشغوال بذاتو اغبساسية مفرط ذبعلو اليت كالغددية الفسيولوجية التغًنات لطفرة نتيجة كذلك االنفعإب
 .الصراعات

 سنة( 16-14) المبكرة المراىقة 2-
  أحيا اؼبرحلة ىذه كتسمى عشر، السادسة سن ح ى ناأحيا كسبتد السابقة اؼبرحلة تلي اليت الفرتة كىي
 من يعانيو ما مدل عن تكشف السلوؾ من أشكاؿ اؼبراىق عن يصدر السن ىذه ُب ألنو كاالرتباؾ الغرابة بسن

 مع يتكيف ذبعلو ما الفرص لو هتيأ قد يكوف ال كحيث اعبسمي، النضج طفرة تزداد حيث زائدة حساسية
 .فيها يعيش اليت العامة الثقافة مقتضيات
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 سنة( 20-17) المتأخرة المراىقة 3-
 كالواجهة اللياقة بسن غالبا كتعرؼ العإب، التعليم أك الثانوم التعليم من األخًنة اؼبرحلة ىذه تصادؼ

 .اعبميع أنظار ؿبط يكوف حيث لغبطةبا اؼبراىق لشعور نظرا كذلك الظهور، كحب
 فهو .الراشدين بٌن السائدة كأكضاعها كأشكاؽبا اغبياة نوع مع الفرد توافق اؼبرحلة ىذه ُب التطور مراحل كأىم    

، 1976)الغزم،  الرجولة اكتماؿ إٔب الوصوؿ كىو إليو يسعى طويلة فرتة ظل الذم ىدفو لو وبقق دبا يتصرؼ
   (90صفحة 

 أىم النظريات التي تفسر المراىقة: -4-6
 نظرية ستانلي ىوؿ: -4-6-1

إف نظرية ستانلي ىوؿ تعترب أف اؼبراىقة ىي عبارة عن مرحلة التغًن الشديد أك ميبلد جديد مصحوب بالضركرة 
 كصعوبة التكيف ُب كل موقف يواجو اؼبراىق.بنوع من الشدائد كاحملن كالتوترات 

كيؤخذ عن ىوؿ مصطلح العواطف كالتوتر حيث استعملو ؼبا تتميز بو فرتة اؼبراىقة من تعارض كتصارع لدل 
اؼبراىق بٌن اإلنسانية كاؼبثالية القسوة كالرقة كالعصياف، كتشًن نظريتو إٔب أف الفرد يرث اػبصائص البيولوجية اػباصة  

 بشرم إذ أهنا تدخل ُب تركيب اؼبورثات.باعبنس ال
لعمل األجناس البشرية اتضح لو أف اؼبراىقة ظاىرة حضارية كثقافية كىذا  "ىوؿ"كُب آخر الدراسات اليت قاـ هبا 

يعين أنو تراجع ُب األخًن عن نظريتو ُب اؼبراىقة على أهنا أزمة حتمية يبر هبا كل فرد مهما كانت كضعيتو كمهما  
 كانت بيئتو.

  نظرية "سيجموند فركيد"": -4-6-2
كيشًن أف الغريزة اعبنسية تظهر كتنكشف ألكؿ مرة عندما يصل اؼبراىق إٔب سن البلوغ كيضيف قائبلن: "لقد علمتنا 

التجارب بأف عملية قولبة اإلرادة اعبنسية للجيل سوؼ تتم عندما يسعى الراشدكف الكبار إٔب فرض سيطرهتم 
أطفالنا بصورة مبكرة بالتدخل ُب حياهتم اعبنسية قبل كصوؽبم إٔب السن البلوغ بدالن من كتعميق نفوذىم ُب نفوس 

االنتظار كالرتيث ح ى تنتهي العاصفة اؼبدمرة"، كىذا ما ذىب إليو الدكتور "عبد الغين الديدم" على أف اؼبراىقة 
 .  عاب بشكل ال بأس بومرحلة انفعالية كتناقضات سلوكية وبدث فيها النكوص إٔب الطفولة كيظهر الص

 نظرية جيزيل كعملية النضوج: -4-6-3
من بٌن اآلخرين بوصفو أصناؼ السلوؾ عرب مراحل، فهو ال يقر اإلشارة إٔب اؼبراىق بصفة عامة  "جيزيل"ينفرد 

بل ربدد اؼبراىقة ُب رأيو باؼبفهـو اعبسمي كالعمليات الفطرية اليت تسبب النمو كالتطور اؼبتزامن كبالقابلية على 
 ،1989)حافظ،فسيولوجية الفرد بعواملاالستنتاج ككذلك اؼبراىقة حسب جيزيل ىي اؼبرحلة اليت يتأثر فيها 

 ( 29 صفحة
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 جوانب النمو المختلفة في مرحلة المراىقة كأبرز مظاىرىا : -4-7
سنة،  13تبدا مرحلة اؼبراىقة عند اإلنساف حٌن يصل إٔب البلوغ اعبنسي كيكوف ذلك ُب اؼبتوسط حبدكد سن 

)عريفج، سنة، أم أهنا تستمر فرتة من الزمن ال تقل عن شبا٘ب سنوات،  21كتنتهي على األغلب ُب سن 
حيث زبتلف ىذه اؼبرحلة عن صبيع اؼبراحل اغبياتية للفرد، كيبلحظ النمو السريع كالشامل (137، صفحة 1993

من الناحية اعبسمية، العقلية، الوجدانية كاإلجتماعية كاػبلقية ... كُب ىذه اؼبرحلة تظهر اػبصوصيات الفردية 
 ,akramouv)ُب ظهورىا بطريقة خاصة، كتكوف الصفات الوراثية كالواقع اػبارجي الذم ينشأ فيو عامبل 

1990, p. 105): فتتميز ىذه اؼبرحلة ببعض اػبصائص كاؼبظاىر كتتمثل فيما يلي 
تعد مرحلة اؼبراىقة الطفرة ُب النمو اعبسما٘ب بشكل عاـ مظاىر النمو الجسمي كالفسيولوجي : -4-7-1

مبو جسما٘ب سريع ال يفوقها ُب النمو إال مرحلة ما قبل اؼبيبلد، حيث    (17، صفحة 2004)نور، فهي مرحلة 
تعترب مرحلة مبائية سريعة تشتمل صبيع مكونات اعبسم الفسيولوجية) مبو االجهزة الداخلية ( كالعضوية ) مبو 

راىقة، حيث أف اإلناث يسبقن الذكور عادة ُب االجهزة اػبارجية ( كتتفاكت اعمار دخوؿ اعبنسٌن ُب مرحلة اؼب
 :، كمن أبرز مظاىر النمو اعبسمي كالفسيولوجي ما يلي (133، صفحة 2003)الشيبا٘ب،  ابلوغه

 اعبسدية السمات كتتضح ، ُب هنايتها غايتو إٔب يصل ح ى اؼبرحلة ىذه ُب اذباىاتو ُب النمو يستطرد -
 كتستقر مبلمح كجهو .للفرد

سنة، كما تستمر الزيادة ُب الوزف لدل اعبنسٌن ح ى  19تستمر الزيادة ُب الطوؿ لدل الذكور إٔب حوإب  -
 الرشد كيبلحظ تفوؽ الذكور على اإلناث ُب كل من الطوؿ كالوزف 

 الوظائف بٌن عنده التكامل كيتم الثانوية، اعبنسية للخصائص النضج كاكتماؿ الغددم، التوازف إٔب الفرد يصل -
 .الفسيولوجية

 ُب اعبسمي كالنضج اؽبيكلي النضج يكتمل كما األربعة، العقل أضراس بظهور الدائمة األسناف تكتمل -
 .اؼبرحلةهناية 

تبدأ سرعة مبو الغدد التناسلية الذكرية ُب ىذه اؼبرحلة ح ى تصل إٔب إكتماؿ نضجها ُب الرشد، كيستطرد مبو  -
 الغدة التناسلية االنثوية ح ى تصل إٔب كزهنا الكامل .

تنضج درجة كضوح القوة البدنية عند الذكور عتها لدل اإلناث فبا هبعلهم يتفوقوف عليهن ُب االنشطة الرياضية  -
  (360، صفحة 1985)السيد،  خبلؿ سنوات ىذه اؼبرحلة 

 :يلي ما مظاىرىا أبرز من :الحركي النمو مظاىر -4-7-2
 ألف اؼبراىق ميل اؼبتوازف غًن السريع النمو ىذا عن فينتج سريعا، مبوا اعبسم ينمو اؼبراىقة مرحلة بداية ُب

 كاف اليت (اؼبتأخرة الطفولة) السابقة اؼبرحلة خبلؼ على اؼبرحلة كىذه كاغبركة، النشاط قليل خامبل كسوال يكوف
 اؼبتأخرة الطفولة خبلؿ النمو ألف كذلك للتعب، القابلية كعدـ اؼبتواصل كالعمل للحركة ؼبيلبا الطفل فيها يتميز
 بعدـ تتميز فاغبركات دقيق غًن اغبركي توافقو يكوف اؼبرحلة ىذه بدء ُب فاؼبراىق .معتدلة خطوات ُب يسًن
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 اليت األشياء يديو بٌن من تسقط ما ككثًنا سبيلو، تعرتض اليت ألشياءبا االصطداـ كثًن اؼبراىق أف فنجد االتساؽ،
 طرأت اليت الثانوية اعبنسية كاػبصائص الواضحة اعبسمية التغًنات اغبركي استقراره عدـ على كيساعد.ابه يبسك
 .االتزاف كفقداف االرتباؾ لو يسبب فبا االجتماعية، اؼبسؤكليات من العديد كربملو الكبار لنقد كتعرضو عليو،

اؼبراىقوف  كيبارس نشاطو فيزداد .كانسجاما توافقا أكثر حركاتو تصبح النضج، من قدر إٔب اؼبراىق يصل كعندما
 آالت على العزؼ مثل حركي زرتآك دقة أب ربتاج اليت اغبركية اؼبهارات بعض إتقاف ؿباكلٌن ضيةياالر  التدريبات

  (340، صفحة 2003)معوض،  الكاتبة اآللة على كالكتابةموسيقية كيعض األلعاب الرياضية اؼبتخصصة  
 مظاىر النمو العقلي :  -4-7-3

إف اغبياة العقلية كبو التمايز كالذم يقـو على الذكاء كاإلدراؾ كالتذكر كالتفكًن كالتخيل .. ىي قدرات عقلية 
 كتقييمو ؽبا .لدل اؼبراىق تلعب دكرا كبًنا ُب تكوين صورتو عن ذاتو 

كتشًن الدراسات إٔب أف منحنيات مبو الذكاء ُب فرتة اؼبراىقة ال تظهر على ىيئة قفزة سريعة كما ىو اغباؿ ُب 
النمو اعبسمي، كيبلحظ زيادة القدرة على إكتساب اؼبهارات  كاؼبعلومات كعلى التفكًن كاإلستنتاج، كما اف 

وضوح، كتبدأ قدرتو كإستعداداتو  ُب الظهور، كما تزداد القدرة على الفركؽ الفردية ُب النواحي العقلية تأخذ بال
  . (143، صفحة 1983)زىراف،  اإلنتباه كاؼببلحظ كالنقد كاإلدراؾ

 النمو ُب تستمر األخرل العقلية القدرات أما كالعشرين، عشر الثامنة بٌن ما أقصاه إٔب الذكاء ُب النمو يصل -
 كاستخدامها، األلفاظ فهم على الفرد قدرة أف دبعىن كاؼبكانية، كاؼبيكانيكية اللغوية القدرات خاصة كالتمايز كالتباين
 مبوىا ُب تظل اؽبندسية لئلشكاؿ اؼبختلفة األكضاع فهم على كقدرتو كتركيبها، اؼبيكانيكية األجزاء حل على كقدرتو
 فيما كاضحة فركقا ىناؾ كأف القدرات، ىذه مبو درجة ُب فركقا ىناؾ أف البحوث كتبٌن .اؼبرحلة ىذه خبلؿ اؼبطرد

 اختبارات تقيسها اليت القدرات كىي العشرين سن بعد الضعف ُب يلحقها من ضعف بعد ذلك، فبعضها يأخذ
ىذا  بعد ضئيلة بنسبةالزيادة   ُب يستمر األخر كبعضها اعبمل، كإكماؿ العددية كاالختبارات كالتشابو، التجانس

 .العامة كاؼبعلومات الكلمات معا٘ب اختبارات تقيسها اليت القدرات كىي السن
 كالفضيلة اػبًن معا٘ب فهم كمن كاػبطأ، لصواببا اؼبتعلقة األخبلقية كالقيم اؼبفاىيم استيعاب من اؼبراىق يتمكن -

 البلزمة كاؼبفاىيم العقلية اؼبهارات اكتساب على القدرة لديو تتبلور كما األخبلقية، القيم من ذلك كغًن كالعدالة
 .الصاغبة للمواطنة

 .مثإب ىو كما كاقعي ىو ما بٌن كالتمييز اؼبنطقية اؼبناقشة كاستخداـ نفسو، تقوٙب على قدرة أكثر اؼبراىق يصبح -
 متسقا منطقيا ربليبل اؼبوقف كربليل اؼبختلفة، الفركض فرض إٔب كالعقلية العملية مشاكلو حل ُب اؼبراىق يبيل -

 .اغبياة ُب لو معينة فلسفة كاصطناع القرارات كازباذ اؼبستقل التفكًن على قدرتو كتزداد
 على القائم كالتذكر اغبفظ على قدرتو من يزيد فبا التفكًن تركيز على القدرة تزداد كما االنتباه، فرتة طوؿ يزداد -

 .العبلقات كاستنتاج الفهم
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اؼبستقبلية لدل اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة كتبدك إىتمامات الذكور حوؿ عدد من ؾباالت اغبياة النظرة رظٓز  -
 اؼبستقبلية أكثر فبا عليو من اإلناث .

 :الجنسي النمو مظاىر -4-7-4
 اعبسمي لنموبا مرتبط اعبنسي كالنمو خاصة، كاؼبراىقٌن عامة الفرد حياة ُب أنبية لو اعبنسي النمو

 الغرائز أقوم من تعد اعبنسية فالغريزة (377، صفحة 2003)معوض،  كاالجتماعي كاالنفعإب كالفسيولوجي
كالنمو  االجتماعية كالقيم العادات بعض قبل من كالضبط للكبت عرضة أكثرىا كمن النفسية، الصحة على ثًناتأ

 عند العادة ىذه كغياب كعسر خر،تأ حاالت كجود معاعبنسي تبدا عبلمتو بظهور العادة الشهرية عند اإلناث 
 الذكور عند أما .حاد مرض أك نفسية أزمة أك ىرمو٘ب إضطراب كجود إٔب يرجع ذلك ُب كالسبب .بعضهن عند

 :جانبٌن لو اعبنسي كالنمو اؼبنوم، السائل إنتاج على بيولوجي كدليل احتبلـ أك قذؼ عملية أكؿ مع فتظهر
 ؽبذه الوظيفي لنموبا فًنتبط الثا٘ب اعبانب أما -كالثانوية األكلية اعبنسية اػبصائص اكتساب ُب يتمثل األكؿ

 عامة كاالجتماعي كاؼبدرسي العائلي الرتبوم كللوسط لتدرج،با اؼبراىق عند تتطور اعبنسية فالوظيفة .اػبصائص
 تتمركز اؼبراىقٌن اىتمامات تبدأ التناسلية األعضاء نضج فبعد الصحيحة، الوجهة كتوجيهها تطويرىا ُب لغبا ثًنتأ

 الطرؼ عند خاصة كتفصيبلتو اعبنسيا قضا حوؿ ـتهانشغاال تنصب كما .األعضاء ؽبذه النمو اغباصل حوؿ
يا كأسرار خبا ُب أكثر كالتفكًن اعبنس، كأسرار عن الكثًن ؼبعرفة تطفلهم من لديهم اعبنسية الطاقة فتزيد األخر،

 إٔب ترمي بتةثا كغًن سطحية العبلقات ىذه تكوف ما كغالبا عاطفية عبلقات تكويناعبنس كالتفكًن أكثر ُب  
 التناسلية قدراتو ُب متشككا اؼبراىق سببو يصبح اعبنسي النمو ُب خلل أك اضطراب كأم .اؼبتعة عن البحث

 .طموحاتو ربقيق ُب عائقا ىذا ُب كيرل العبلئقي، مستقبلو من كمتخوفا
كُب بعض األحياف تكوف الغجابات اػباطئة أك الغامضة، اك عدـ الرد من قبل األباء، اك أساليب التنشئة   

اإلجتماعية الرافضة أك اؼبقيدة للغريزة اعبنسية، أك نقص التوجيو السليم ؽبا من االسباب الكامنة كراء إكبراؼ 
عبنسية عند بعض اؼبراىقٌن، فيلجئوف إٔب مصادر خاطئة حبثا عن إجابات إلستفساراهتم ، كما يقدموف الوظيفة ا

على فبارسة بعض السلوكات اعبنسية اليت هبدكف فيها متنفسا ؽبذه الطاقة ، كاإلستمناء اك العادة السرية كما 
اسطتها يتعمدكف اإلثارة الذاتية لؤلعضاء يسميها العض من اكثر السلوكيات اعبنسية إنتشارا بٌن اؼبراىقٌن، فبو 

 التناسلية بغية اغبصوؿ على اللذة، كىذه العادة ليست مقصورة على الذكور فقط بل ح ى اإلناث يقبلنا عليها .
 الزائد االعتناء اعبنسي النمو مظاىر كمن .اعبنسية للحالة تعبًنم أسلوب أهنا الغربيٌن الباحثٌن بعض اعتربىا كقد

 الركمانسية من اؼبراىق نظرة تتغًن الفرتة ىذه كخبلؿ .اؼبراىقات عند خاصة اػبارجي ؼبظهربا
 كدكافعو الركمانسي حبو بٌن متأرجحا اؼبراىق كيظل جنسية، نظرة إٔب مثالية نظرة كمن الصروبة، اعبنسية اؼبيوؿ إٔب

 .اؼبراىقة فرتة تنتهي ح ى اؼبتحفزة اعبنسية
التصور  قبد النشاط ؽبذا الرافض كاألسلوب اعبنسي للنشاط قيودا يضع ال الذم الليربإب الغريب التفسًن كبٌن

 إشباع أجل من طبارأهنا  على الرجل كاؼبرأة بٌن العبلقة إٔب ينظر كال النشاط، ذابه يعرتؼ الذم اإلسبلمي
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 بداية مع البلوغ ظهور زامن كعندما كمودة، سكينةزيادة على ذلك على اهنا عبلقة  إليها ينظر بل ،فقط جنسي
 ترتيب حيث من اؼبسؤكلية ربمل ألف اعبنسية، للطاقة كالطبيعي السليم بتوجيهو اؼبوقف حسم قد الرشد سن

 السلوكيات على للقضاء كحل اؼببكر لزكاجبا ينصح ما كغالبا ،اؼبراىقة بداية تبدأدنويا كأخركيا  الثواب كالعقاب
 كتغلب اعبنسية العبلقات ُب كالتذبذب الشاذة السلوكيات عن النظر كبغض .الفرتة ىذه ُب اؼبنحرفة اعبنسية
 ىذا كُب اؼبكتسبة اعبنسية للخصائص الوظيفي النشاط تطور على مؤشرا اؼبظاىر ىذه فإف فيها العاطفي اعبانب
  (101، صفحة 1989)البستا٘ب،  العاـ  للنمو تكملو

 النمو االنفعالي :مظاىر  -4-7-5
يتميز اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة بشدة التأثر كاغبساسية كاإلنفعالية، كذلك نتيجة إلختبلؼ توازنو الغددم كاؽبرمو٘ب 

حبيث تتميز ىذه اؼبرحلة بقلق نتيجة التغًنات اعبسمية كالنفسية كاليت  (peetres, 1998, p. 13) الداخلي
تؤدم باؼبراىق إٔب القلق اعبنسي، مثلو كأم دافع اخ، كيبلحظ عدـ الثبات اإلنفعإب للمراىق متجليا ُب ربوؿ 
سلوكو بٌن سلوؾ االطفاؿ كتصرفات الكبار، كتغًن شعوره بٌن اغبب كالكراىية كالشجاعة كاػبوؼ، كاالنشراح 

  (166، صفحة 1991)ـبوؿ،  كاإلكتئاب كالتدين كاإلغباد، كاغبماس كالبلمباالة
 كمن مظاىر اإلنفعالية ُب ىذه اؼبرحلة ما يأٌب :

 أك اقرتابو دبدل عدمو أك لرضابا شعوره كيرتبط كتقبلها جسمو على تطرأ اليت اؼبتغًنات مع التوافق اؼبراىق وباكؿ -
 .عليها يكوف أف يود اليت الصورة من أك لنفسو يتصوره الذم النموذج من ابتعاده

مصادر  كبو يبذؽبا اليت كالغضب كالثركة كالعصياف التمرد مشاعر ُب ذلك كيتجلى بذاتو اؼبراىق شعور يزداد -
غاياتو  ربقيق كبٌن بينو كربوؿ نشاطو تعيقوبس اهنا  اليت تلك كخاصة سبعلمجكا كاؼبدرسة األسرة ُب السلطة

  (142، صفحة 1993)عريفج، 
 إلخفاؽبا كالشعور كالقلق ليأسبا الشعور إٔب ؼبراىقبا ذلك يؤدم استقرارىا كعدـ االنفعاالت تضارب نتيجة -

 دكف وبوؿ الذم اؼبباشر السبب يكوف قد اؼبادم كالعجز للعزلة، كميلو الذاٌب انطوائو على ينعكس الذم كاإلحباط
 .كأىدافو رغباتو ربقيق

فيفسر  يساعده، ال سبعلمجا كأف قديبة، أفكارىم كأف عليو السيطرة كيريدكف يفهمونو ال الكبار أف اؼبراىق يعتقد -
 اعبماعة كـبالفة كاالكبراؼ كالعصياف التحدم سلوؾ مظاىره كمن .كإىانة تسلطأهنا  على النصيحة أك اؼبساعدة

 . (218صفحة ، 2003)الشيبا٘ب، 
 النمو خصائص أىم من يعد اؼبتبادؿ اغبب أف اؼبعركؼ كمن لتبلور،با اؼبرحلة ىذه ُب اغبب عاطفة خذتأ -

 .اآلخرين من لقبوؿبا إحساس من عليو يرتتب ؼبا نظرا االنفعإب،
 غبالتو اػبارجية اؼبظاىر ُب ربكمو دكف حوؿ فبا الثبات، كعدـ اؼبفرطة كاغبساسية لقوةبا اؼبراىق انفعاالت تتسم -

ٍب  الئق، غًن تصرفا يتصرؼ كقد كيندـ، خطأ يستشعر ٍب ؿبزف، أك جاد موقف ُب يضحك قد فهو االنفعالية،
  ا.مهموم مغموما يصبح ٍب مبتسما مسركرا يبدكنا كأحيا الضمًن ككخز الكآبة كتنتابو نفسو ليلـو يعود
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 على القائمة كالثقافة اعبماعة تفرضها اليت كالقيم اؼبعايًندبستويات كبًن  حد إٔب االنفعالية اؼبراىق تبااستجا تتأثر
 أك معها، يتفاعل اليت اعبماعة إطار عن سلوكو يشذ أف ىو اؼبراىق ىبشاه ما أكثر فإف كعليو .اؼبختلفٌن أفرادىا
)معوض،  اآلخرين كأفعاؿ أفعالو ُب الشك إٔب بو كسبيل انفعاالتو ُب اػبشية ىذه كتؤثر كقيمها، معايًنىا عن يهبط

 (317، صفحة 2003
 .كاػبطيئة لذنببا إحساسو إٔب عبنسبا اؼبتعلقة اؼبراىق مشاعر تؤدم -
 يبلحظ الرتدد ُب سلوكو نتيجة عدـ الثقة بنفسو . -
كاؼبكاف، كُب اػبياؿ وبل مشكبلتو كوبقق يكوف خيالو خصبا، كُب عآب اػبياؿ يتخطى اؼبراىق حدكد الزماف  -

 رغباتو .
كُب احبلـ اليقظة زبتلف الرغبات بالواقع، كوبتل دكر البطل كيشعر بأنبيتو، كوبقق لنفسو االمن كالرغبات  -

كاغباجات غًن اؼبشبعة ربت الضغوط االجتماعية، كهبد مهربا من اؼبواقف اليت ال يسرتيح إليها، كُب احبلـ النـو 
 (matvat, 1972)اؼبراىق دائما ىو البطل كاؼبؤلف كاؼبخرج يكوف 

 أف قبل كعبلجها حلها إٔب كاؼببادرة االنفعالية اؼبراىق دبشاكل االىتماـ هبب تقدـ ما خبلؿ من
 اعبو كتوفًن اليقظة، ألحبلـ الزائد كاالستسبلـ االنفعإب، التناقض من زبليصو على العمل إٔب إلضافةبا تستفحل،

 الصحة كربقيق اؼبراىق للفرد السوم االنفعإب للنمو لنسبةبا يكوف ما ألـز كىو كالرعاية كالفهم غبببا اؼبليء
 .النفسية

 :االجتماعي النمو مظاىر -4-7-6
 اؼبراىق ابه يبر اليت النفسي النمو جوانب من مهم جانب ىو للمراىق االجتماعي النمو أف شك ال

 النمو جوانب من ـبتلفة جوانب ىذه فكل االنفعإب، كالنمو العقلي كالنمو كاعبنسي اعبسمي، النمو جبانب
 صح إف كىي اؼبراىقة، مرحلة إٔب الطفولة مرحلة من الفرد نقل ُب تسهم لكي اختبلفها رغم بينها فيما تتكامل
 مرحلة حافة على كتضعو سلوكو كتشكل عامة اؼبراىق شخصية تغشى كمتبلحقة سريعة تغًنات ىي إمبا التعبًن،
 . (267، صفحة 2003)ؿبمد ـ.،  النمو من جديدة
 الطفولة، مرحلة ُب عنو كمشوال اتساعا كأكثر سبايزا أكثر هنابأ اؼبراىقة مرحلة ُب االجتماعية العبلقات تتمايز
 التطبيع عملية كتستمر .اؼبضطرد النمو مراحل لتتابع االجتماعية عبلقاتو أفاؽ كتتسع تزدادك  الفرد فبنمو

 .االجتماعية كالتنشئة
تزداد ؾباالت النشاط اإلجتماعي ُب ىذه اؼبرحلة كيتنوع اإلتصاؿ الشخصي باؼبدرسٌن كالقادة كالرفاؽ كاؼبخالطٌن 

دائرة العبلقات كالتفاعل كاالخرين كالذين يتفاعل معهم اؼبراىق على مدل اكثر تنوعا كمشوال، كبإتساع 
اإلجتماعي، يتخلص اؼبراىق من بعض جوانب األنانية اليت تطبع سلوكو ُب مرحلة الطفولة فيحاكؿ اف يأخذ 

 كيعطي كيتعاكف مع االخرين .
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 كفرد إشعارىم ؿباكلتو الذات، كيدتأك لنفس،با الثقة مظاىر لديو تتأكد اآلخرين مع كتعاملو اؼبراىق تفاعل كأثناء
نفسو  عن كثًنا يتحدث فنجده حديثة، كطريقة كملبسو دبظهره للعناية اؼبراىق ميل قبد كلذا مستقل، كياف لو

 اؼبرحلة ىذه كُب .األخر اعبنس مع كغرامياتو جوالتو عن أك الدراسي، التحصيل ؾباالت ُب كتفوقو قدراتو كعن
 كاالمتثاؿ األقراف، صباعة مع لبلندماج بطبيعتو كيبيل .كقيودنبا كاؼبدرسة األسرة سلطة على كيتمرد اؼبراىق يثور

 خًن ىي اليت األصدقاء صباعة طريق فعن كزمبلئو، ألصدقائو إخبلصا بيتو ألىل خبلصوبإ فيستبدؿ ، آلرائها
 لوالءبا شعور اؼبراىق لدل يتولد كلذا كاإلحباط الكبت عوامل عنو كزبفف تقيو اليت النفسية الراحة هبد لو، متنفس

 عن عنها يصدر ما كل كيقبل.لوائها ربت كاالندماج إرضائها على االستحواذ ُب اعبماعة،كرغبتو ؽبذه كاالحرتاـ
 .يتجاكزىا اليت أزمتو ُب كحيدا ليس نوبأ وبس هبعلو معها ككحدتو اعبماعة مع تفاقوبا اؼبراىق كشعور .خاطر طيب
 لو كوبكي لصديقو، الصديق فيخلو كاالنطواء، العزلة عن كالبعد الصداقات لتكوين يبيلوف اؼبراىقٌن أف قبد كلذا

 اؼبعلومات كتبادؿ العبلقات ىذه مثل .فراغو كقت سبضيو ككيفية الرياضي كنشاطو اآلخر، اعبنس أفراد مع مغامراتو
 .شخصيتو مبو على كتساعد اؼبراىق حياة تثرم

 :يلي فيما االجتماعي النمو كمظاىر خصائص أىم تلخيص كيبكن
 .كتبعيتها األسرة قيود من كالتحرر لبلستقبلؿ اؼبراىق يبيل :االستقبلؿ - أ

 الوالء عبماعة األصدقاء ُب الوقت الذم يسعى للتحر من قيود األسرة . -ب
إٔب اؼبدرسة كاجملتمع بتقاليده كقيمتو . -ج  التمرد كالثورة: يثور على األسرة كيتحداىا كسبتد ثورتو كسبرده  
للزعامة عندما تربز الشخصية كتتميز بالقوة كالتماسك، كىبتار عامة االفراد الزعيم من بينهم  الزعامة : اؼبيل -د

 الذم يتصف دبميزات عقلية أك جسمية أك إجتماعية، كالقدرة على حل مشكبلت اعبماعة كالتصرؼ فيها .
 اؼبيل للجنس األخر : يبيل اؼبراىق غلى اعبنس االخر كوباكؿ اف هبذب إنتباىو . -ق
اؼبنافسة : تشتد اؼبنافسة بٌن اؼبراىق كإخوتو أك اترابو، كتأخذ اؼبنافسة شكبل فرديا، فهو يتنافس فس التفوؽ  -ك

كالتحصيل الدراسي كالنشاط الرياضي كالفين ، كالتمثيل كاؼبوسيقى كالرسم.... كقد يزداد التنافس فتسيطر نزاعات 
فيصاحب ذلك الوقعية كاإلنتقاـ، كقد تكوف اؼبنافسة ظاىرة األنانية كيبدك ذلك ُب شكل صراع كمعاناة كتوتر، 

صحية ُب إطار اؼبعقوؿ، تثرم حياة الفرد كتنمي مواىبو كقدراتو كتشحنو على التقدـ كاإلرتقاء، كتتطور اؼبنافسة إٔب 
 مستول يسودىا ركح الفريق الذم يعمل ُب تناسق كتكامل كتعاكف

  (352، صفحة 2003 )معوض، 
  :المراىقة أنماط -4-8

 يلي كفيما .التوافق عدـ حيث كمن اآلخرين كمع الذات مع التوافق حيث من اؼبراىقة عن عامة أشكاؿ سبييز يبكن
 :اؼبراىقة ألمباط شرح

 :السليمة المتوافقة المراىقة -أ
 الذات عن الرضا اآلخرين، كمع الذات مع كالتوافق االذباىات، كتكامل العاطفي إلستقراربا تتميز
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 السميحة األسرية اؼبعاملة ؽبا توفرت اليت ىي اؼبراىقة ىذه .القلق كذباكز اإلحباط ربمل على كالقدرة كاالعتداؿ
 إٔب إضافة .بقيمتو اؼبراىق كشعور لنفس،با الثقة كيدتأ كعلى اؼبراىق رغبات كاحرتاـ كالتفهم، غبريةبا تتسم اليت
 (112، صفحة 1976)الغزم،  اؽبادئ األسرم اعبو
 :المنطوية اإلنسحابية المراىقة -ب

 أحبلـ ُب كاإلستغراؽ النشاط كقلة ، لنقصبا كالشعور كاػبجل كالرتدد كالسلبية كاالكتئاب إلنطواءبا تتميز
الدينية  النزعة إٔب كاالذباه النمو من الطفولية اؼبراحل على كالتثبيت .اغبرماف موضوعات حوؿ تدكر اليت اليقظة

 (121، صفحة 1986)زيداف،  الذنب مشاعر من كاػببلص النفسية الراحة عن حبثااؼبتطرفة 
 اؼبستول ضعف الزائدة، اغبماية الوالدين، لسيطرة األسرة ُب النفسي اعبو تبااضطراناصبة عن  اؼبراىقة ىذه

 على  كالتثبيت اغباجة إشباع نقص الصحية، اغبالة كسوء اعبسمي التكوين ُب التخلف. كاالجتماعي االقتصادم
 .العمر من األكٔب السنة أدكار لنمو األكٔب األدكار

 :المتمردة العدكانية المراىقة -ج
 ياتالركا بطاؿبأ السريع التأثر كالتدمًن، لؤلذل كاؼبيل اعبنسي، كاالكبراؼ السلطة ضد الثورة اتهظبا

 ىنا األسباب.كاالجتماعي األخبلقي اغبس كنقص اليقظة أحبلـ ُب ؽكاالستغرا كالقلق لظلمبا الشعور كاألفبلـ،
 كالكوابح األخبلقي الضمًن تكوين يعيق فبا ا،تهرخاك أك ضغطها أك القمعية، ك اؼبتزمتة الضاغطة الرتبية إٔب تعود

 .الداخلية
 :المنحرفة المراىقة -د

 سببها كيكوف.أخبلقيا منحلة أك مفككة أسرة إٔب كاالنتماء للمجتمع، اؼبضاد كاعبنوح اػبلقي االكبراؼ اتهظبا
 كحاجاتو، الولد رغبات ذباىل .زباذؽبا أك األسرية الرقابة كقصور عاطفية كصدمات شاذة خبربات الفرد مركر

 الصورة يبثل اغباالت من النوع ىذا أف كما.لؤلسرة االقتصادية اغبالة كسوء العقلي كالضعف اعبسما٘ب النقص
مدل  أف إال متكيفة، غًن أك متوافقة غًن السابقتٌن الصورتٌن كانت فإذا .كالعدكا٘ب اؼبنسحب للشكلٌن اؼبتطرفة

 اػبلقي االكبراؼ قبد حيث السادية الصورة إٔب خطورتو ُب يصل ال االكبراؼ
 (113، صفحة 1976)الغزم، كاالهنيار النفسي 

 أنواع المراىقة: -4-9
 لقد قسم "صموئيل مغاربوس" اؼبراىقة إٔب أربعة أنواع:

 المراىقة المكيفة: -4-9-1
السلبية كتتميز يتسم ىذا النوع من اؼبراىقة باؽبدكء كاؼبيل كاالستقرار العاطفي كاػبلو من صبيع التوترات االنفعالية 

 فيها عبلقة اؼبراىق باآلخرين باغبب كالتفتح.
 المراىقة اإلنسحابية: -4-9-2

 ىي عكس اؼبراىقة اؼبكيفة، تتميز باالنطواء كالعزلة كاػبجل كالصفات األخبلقية.
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 تتميز بتمرد اؼبراىق على األسرة كاؼبدرسة كاجملتمع كعدـ التكيف كالتحلي المراىقة العدكانية: -4-9-3
 ،(.  1982 صفحة ،130)إظباعيل، لؤلخبلقيةابالصفات 

 المراىقة المنحرفة: -4-9-4
يتميز فيها اؼبراىق باالكببلؿ اػبلقي كاالهنيار النفسي كعدـ القدرة على التكيف كإيذاء اآلخرين، فعلى األساتذة 

 ،مشواره اؼبهين أك الرياضيأف يكونوا على دراية كاملة هبذه األمباط للتعامل معها، كأهنا تصادفو حتمان ُب 
 كتتآلف من ثبلثة أمباط أك أنواع ىي:

( سنة حيث تصادؼ ىذه اؼبرحلة الطور الثالث، سبتد من 14-11تبدأ من )المراىقة المبكرة:  -4-9-4-1
يدة بدا النمو السريع الذم يصاحبو البلوغ كح ى بعد البلوغ بسنة تقريبان أم عند استقرار التغًنات البيولوجية اعبد

 للفرد.
( سنة تصادؼ ُب الغالب الطور الثا٘ب كالثالث 18-14ترتاكح ما بٌن )المراىقة المتوسطة:  -4-9-4-2

 كسنتناكؿ ُب ىذا الفصل خصائص ىذه اؼبرحلة بالتفصيل.
فيما وباكؿ اؼبراىق تكييف نفسو مع اجملتمع الذم يعيش فيو ؿباكالن التعرؼ المراىقة المتأخرة:  -4-9-4-3

تؤثر  ،( 17 صفحة ،1986)معركؼ، ( سنة21-18ط النفس كغالبان ما سبتد ىذه اؼبرحلة ما بٌن )على ضب
على سلوكو كترتؾ انطباعات كآثار كاضحة ُب شخصيتو، كالفكرة الرئيسية لدل جيزؿ فيما ىبص سيكولوجية 

اؼبراىقة تدكر حوؿ النضوج الذم يعرفها بأهنا: "العملية الفطرية الشاملة للنمو الفرد كتكوينو كتتعدؿ كتتكيف عن 
  (.  29 صفحة ،،1990)نورم، طريق الغدة الوراثية للفرد"

 :المراىق انفعاالت في المؤثرة العوامل -4-10
 .الديين كالشعور االجتماعية كالعبلقات العقلي كاعبانب اعبسمية التغًنات ُب العوامل ىذه تتلخص

 :الجسمية التغيرات -أ
  مرحلة طواؿ  هناسكو  بعد التناسلية الغدد فنشاط ضمورىا، أك الصماء الغدد بنمو اؼبراىق انفعاالت تتأثر

 ُب االنفعالية النفسية رىاثاأ ؽبا داخلية عمليات ىذه كل الطفولة، طوؿ نشاطها بعد أخرل غدد كضمور الطفولة،
اعبسمية  النسب كبتغًن جسمو، أجزاء على تطرأ اليت الظاىرة لتغًناتبا انفعاالتو تتأثر كما الفتاة، أك الف ى

 األنوثة دليل أك الرجولة دليلهنا كإ يتكيف معها، ح ى طبيعة، التغًنات ىذه أف البالغ يفهم أف بد كال ألعضائو،
 .الكاملة

 :العقلية العمليات -ب
 ذابه اؼبراىق انفعاالت كتتأثر اؼبتمايزة، جوانبو ُب العقلي للنمو نتيجة بو احمليط للعآب اؼبراىق إدراؾ يتغًن

 فبل منو، يسخركف اآلخرين أف ظن أك خاطئا، فهما فهمو ؼبوقف يغضب فقد تو،بااستجا ُب بدكرىا كتؤثر التغًن،
 . خاطئا فهما موقف أم يفهم ال ح ى موقف كل توضيح من بد
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 :العائلية العالقات -ج
 ُب تؤثر الوالدين بٌن تنشأ مشاجرة فأم عائلتو، ُب السائد االجتماعي عبوبا للمراىق االنفعإب النمو يتأثر

على  السيطرة ُب الوالدين كمغاالة االنفعإب، اتزانو كيعوؽ السوم، مبوه يؤخر اؼبشاجرات ىذه كتكرار انفعاالتو،
 ياتوكىوا ميولو كإخضاعو كإعاقة .دائم إرشاد إٔب وبتاج صغًن كطفل معاملتو ُب كاالستمرارية اليومية، حياتو أمور

 على تدريبو كإنباؿ الرفاؽ، بٌن دبكانتو يهبط الذم الشديد اؼبإب غبرمافبا كشعوره اؼبقبلة، ؼبهنتو الوالدين الختيار
 أك البيئة، ىذه على اؼبراىق يثور كقد.االنفعإب مبوه ُب ضارا ثًناتأ يؤثر ىذا كل .الطفولة منذ انفعاالتو ضبط

  .النفسي الصراع من ـبتلفة ناألوا بذلك ليعا٘ب نفسو ُب الثورة يكبت ىذه
 :كقيمهم األقراف جماعة سلوكيات -د

 بسلوكو يشذ أف اؼبراىق فيخشى األقراف، صباعة تسود اليت لقيمبا اؼبراىق لدل االنفعالية النواحي تتأثر
 العمل ربرـت اليت فاعبماعة .ربدده الذم القيم مستول عن يبتعد أك معها، يتفاعل اليت اعبماعة سلوؾ عن اعبديد
 أما .جهده نتيجة مرموؽ مركز على كوبصل بل فيها، بعضويتو وبتفظ ح ى هبتهد، أف إٔب اؼبراىق تدفع كاعبد

 كإف ذلك ُب تقليدىا إٔب فتدفعو الصور، من صورة مبأ االكبراؼ أك اؼبدرسة من التسرب تشجع اليت اعبماعة
 .يرضيو ال كما اؼبراىق يرضي ما كقيمها بسلوكها ربدد األقراف صباعة فإف .بو مقتنع غًن كاف
 :يلي ما تراعي أف األسرة على ينبغي لذا
 أك الطفل ألف ذلك .الوالدين بٌن خبلفات مبأ إشعارىم أك األكالد، أماـ يتشاجرا أال الوالدين على هبب -

 .الوالدين أحد يكره قد أك ػببلفات،با اؼبليئة البيئة يكره اؼبراىق
 كالتوجيهات .رجبل أصبح فإنو الستقبلؿ،با يشعر أف يريد ألنو اؼبراىق، حياة أمور كل ُب الوالدين يتدخل أال -

 .أكامر صورة ُب تيوتأ أال هبب
 لنصائحبا األمر يلـز عندما توجيهو مع النفس، على كاالعتماد االستقبلؿ على اؼبراىق الوالداف يشجع أف -

 .سًنتو كمعرفة سلوكو كمبلحظة
 يسرفا كال الرفض، أك لدكنيةبا يشعر أك اؼباؿ، على ليحصل فينحرؼ عليو يضيقا فبل اؼبإب، عبانببا العناية -

 .أيضا فينحرؼ إعطائو ُب كذلك
 .يسلك ككيف ىو من تعرؼ ح ى ضركرية، إليها ينتمي اليت األقراف صباعة معرفة -
 ىذا مثل ىو يتجنب ح ى منها، عناصر أك صباعتو تسلكها اليت اػباطئة السلوكيات ُب كاستشارتو اؼبراىق نصح -

 .السلوؾ
 .يسمع أك يرل ما نقد ُب عقلو استخداـ على اؼبراىق تشجيع -
 (78)طو ش.، بدكف تاريخ، صفحة  اآلخرين خدمة على كربفيزه اؼبراىق لدل اػبًن نوازع رةثاإ -
 :للمراىق االجتماعي النمو في المؤثرة العوامل -4-11

 ألىم التطرؽ اعبانب ىذا ُب ككباكؿ للمراىق، االجتماعي النمو ُب تؤثر اليت العوامل من العديد ىناؾ
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 .االجتماعي كمبوه الفرد سلوؾ على ثًنتأ من ؽبا ؼبا األقراف كصباعة كاؼبدرسة األسرة ُب تتلخص كاليت العوامل ىذه
 :األسرة - 1
 أفرادىا عدد حيث كمن كحجمها تنظيمها حيث من زبتلف كىي اؼبراىق، شخصية ُب ىاـ أثر لؤلسرة

 ُب يتدخل ما كأىم كاالقتصادم، االجتماعي مركزىا ككذلك .بينهم االنفعالية العبلقات حيث من ٍب كأعمارىم،
 تتأثر العبلقات كىذه إخوتو، كبٌن كبينو كالديو كبٌن بينو اعبيدة العاطفية العبلقات ىو للمراىق النفسي التكوين

 كالعبلقات االتزاف يسودىا سوية أسرة الصحيحة اؼبراىق تربية تتطلب .منهم اؼبراىق كمركز األفراد بعدد شك دكف
 اؼبراىق بٌن الثقة ؾباؿ إٔب كتتسع الذات، كتقدير النتماءبا كالشعور العاطفي اإلشباع للمراىق توفر اليت السليمة،
، 2004)يونس،  للمراىق االجتماعي كالنضج االنفعإب االستقرار ُب اؽباـ أثرىا ؽبا اؼبتبادلة فالثقة ككالديو،
  (143صفحة 

 ماتهحيا كأسلوب االجتماعي أسرتو ؼبركز حساسية أكثر يصبح يراىق حٌن الطفل أف لوحظ كقد
 .األفراد من كغًننبا كالديو بٌن يقارف ما ككثًنا اؼبادية، ماتهكإمكانيا

 فيها كمناقشتو كأفكاره أرائو عن ليعرب الفرصة كإعطائو بنفسو الثقة بناء على اؼبراىق مساعدة األسرة على فيجب -
 يعيش الذم سبعلمجكا تتفق صحيحة كمعايًن مبادئ كتكوين بنفسو أخطائو كشف يستطيع ح ى كىدكء، دبركنة

 منها عدة، بطرؽ قيودىا من التحرر ُب كرغبتو استقبلليتو ُب تدرهبيا تساعده أف أيضا عليها هبب كما .فيو
 على كمساعدتو .األمر ال التوجيو طريق عن ذلك يكوف أف على.بقدر إال األصدقاء اختيار اؼبادم،ككذا التصرؼ

 (355، صفحة 2003)معوض خ.،  االجتماعي توافقو لتحقيق كىذا كاتزاف دكءبه مرحلتو اجتياز
 :المدرسة 2-

  كمن .فيو كالبناء للعمل مهيئٌن األكرب، سبعلمجا إٔب اؼبنزؿ من النشء بيد خذيأالذم  الوسط ىي اؼبدرسة
 اليت اعبماعة حياة للمراىق توفر كاؼبدرسة .اؼبراحل من مرحلة كل ُب السليم للنمو اؼببلئم اعبو يئةته كاجبها
 تغيًن ُب تؤثر بذلك كىي بداخلها، العبلقات كشكل التفاعل نوع الختبلؼ األسرة، ُب هبدىا أف يصعب

 صباعة أف كما كاالذباىات، التفكًن ُب تغيًن إٔب يؤدم االجتماعي اعبو تغيًن أف حيث اؼبراىق الفرد اذباىات
 الشعور كإشباع االجتماعي، القبوؿ ُب يرغب الذم اؼبراىق سلوؾ ُب أيضا ثًنىاتأ ؽبا فرعية، كجماعة الفصل

 وبقق سليما، اجتماعيا جوا توفر أف اؼبدرسة استطاعت فإذا .سلوكها كأسلوب لعايًنىا عادة فيمتثل النتماءبا
 من كثًن كىناؾ .اؼبراىق لدل متكامل لنمو الطريق مهدت قد تكوف التبلميذ، صباعة بٌن كاالنسجاـ التناسق
 فالقيادة .ـتهشخصيا تنمية على التبلميذ تعٌن مدرسية حياة خبلؽبا من ربقق أف اؼبدرسة تستطيع اليت الوسائل

 ربمل يبكنها متزنة شخصية خراجبإ كفيلة .كالتفاىم كاؼبساكاة العدالة ركح منها تشع اليت مثبل الديبقراطية
 القيادة من النوع ىذا مثل إٔب وبتاج فهو راشدا، بعد يصبح كٓب طفبل يعد ٓب كاؼبراىق كفاعلية، هبابيةبإ اتهمسؤكليا

 قدرا نفسو ُب الثقة من تعطيو اليت
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 الذاٌب النقد على كالقدرة اؼبعارضة كتقبل الغًن، احرتاـ كتعوده اؼبشكبلت كحل تباالصعو مقابلة على يساعده
سبؤل  اؼبدرسٌن أك اإلدارة ُب متزمتة سلطة ُب تتمثل كاليت الديكتاتورية القيادة فإف ذلك من العكس كعلى .اْب...
 ملتوية، حيل إٔب اللجوء أك خارجو، أك الفصل داخل ناأحيا إٔب االنفجار يؤدم فبا كالرعب، ػبوؼبا اؼبدرسة جو

 بنفسها الثقة فاقدة شخصيات تكوف القيادة ىذه مثل كنتيجة .كحبريتو بذاتو شعوره اسرتجاع اؼبراىق ابه وباكؿ 
 اؼبدرسة، ُب القائمة العبلقات تنظم اليت كالقوانٌن اللوائح من ؾبموعة ىناؾ تكوف أف الضركرم كمن ىذا .كبغًنىا

 اللوائح ىذه خبلؿ من اؼبدرسة كتستطيع .أنفسهم التبلميذ بٌن أك كاؼبشرفٌن التدريس كىيئة التبلميذ بٌن سواء
 على كالقياـ كضعها ُب التبلميذ إشراؾ طريق عن كذلك اؼبنظمة، اعبماعية اغبياة تبلميذىا ُب تنمي أف كالقوانٌن
  التبلميذ من صادر ألنو الذاٌب، غبكمبا يسمى النوع كىذا اػبارج من عليهم مسلطة ليست هناأ فيشعركف .تنفيذىا
 موقف زمبلئهم أماـ الوقوؼ من خوفا ـبالفتو ىبشوف التبلميذ من كثًن أف من الذاٌب اغبكم أنبية ٌبتأك .أنفسهم

أمباط  تبلميذىا ُب تنمي أف أيضا اؼبدرسة كتستطيع .األصدقاء بٌن االجتماعية مكانتهم على يؤثر فبا اـ،تها
 تتيح فمثبل .االجتماعية أك ضيةياالر  اؼبختلفة سواء النشاطات نواحي خبلؿ من .السليم االجتماعي السلوؾ
 اشرتاؾ تراعي أف اؼبدرسة فعلى .اْب... كاالحرتاـ للتعاكف متنوعة فرصا للتبلميذ اؼبختلفةالرياضية  األلعاب فبارسة
 يؤدم قد ذلك ألف اؼبنافسات، ُب فقط الفوز بغرض فرؽ تكوينعلى  اىتمامها تركز كال ذلك ُب التبلميذ صبيع

 .اؼبرغوب غًن التنافس من أشكاؿ ظهور إٔب
 :األقراف جماعة 3-
 ُب كانت كما لديو التفاعل ؿبور األسرة تبقى فبل اؼبراىق، أماـ االجتماعي اؿلمجا يتسع اؼبراىقة سن ببلوغ    

 األصدقاء، تكوين ُب الفرتة ىذه ُب يكوف ما أكثر تتمثل خارجية عبلقات إٔب اؿلمجا ىذا يبتد بل السابق،
 صداقة أف فنجد .كأشد أعمق اؼبتأخرة الطفولة مرحلة ُب كالسطحية التساعبا تتصف كانت اليت الصداقة كتصبح
 التغاير من بنوع تتميز كما .تاكثبا كسباسكا دكاما األكثر الصداقات إٔب اؼبؤقتة الصداقات من تتحوؿ اؼبراىق

 كما فمنهم منو القرب من كاحدة درجة على يكونوف ال اؼبراىق أصدقاء أف دبعىن " "Runer" اؼبوثوؽ كالتمايز،
 يبكن ك اعبنس، نفس من يكونوا أف األصدقاء على كيغلب .اْب .... كالصاحب كالرفيق كاؼبقرب بو رانر" يرل

 ليس اعبنس نفس من ألصدقائو اؼبراىق كاختيار .كالذكور بٌن اإلناث التفريق تفرض نفسها البيئة فبأذلك  تفسًن
 ألمنبا يشعره الذم االجتماعي القبوؿ لنفسو وبقق ح ى البيئة، بقيم لبلرتباط يبذؽبا اليت احملاكالت  إحدل إال

 .كاالطمئناف
 لذات،با الشعور زيادة  مظاىر من مظهر ىي بل فقط، االجتماعي النمو مظاىر من مظهرا ليست كالصداقة    
 أثر األصدقاء عبماعة ك .الكبار سلطة من ربرره كربقيق الراشدين إزاء موقفو تدعيم ُب اؼبراىق رغبة على تدؿ كىي
 صباعة بٌن القائمة العبلقة بنوع السلوؾ ىذا كيتأثر .اؼبدرسة أك اؼبنزؿ أثر يفوؽ قد اؼبراىق سلوؾ على كبًن

 اؼبناسب اعبو لو أهنا اعبماعة ىذه كأنبية .أفرادىا على اعبماعة تفرضها اليت كالتقاليد لعاداتبااألصدقاء، ك
قبولو  حيث من اػبلقي، مبوه على كتؤثر مواىبو كتربز اإلنتماء، ركح فيو كتنمي الغًن، مع االجتماعية للمعامبلت
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 األخرل اعبماعات اذباه عدكانيا، مسلكا تسلك قدنا أحيا صباعة األصدقاء أف إٔب ىذا .كالتقاليد كالقيم للمعايًن
 هنا قد أ كما .نشاطها عن شذ إذا أفرادىا من فرد أم تنبذ كقد .كتقاليدىا آلرائها كتتعصب بنشاطها، فتنحرؼ

 كتعتدم فتخرب خاطئ طريق إٔب تنحدر أك حوؽبا من سبعلمجا كبٌن بينها اغبدكد كتضع لسريةبا سلوكها ربيط
 .اْب....

 إٔب حاجاتو إشباع كعدـ العاطفي اغبرماف إٔب يرجع قد اؼبنحرفٌن، من صباعة إٔب اؼبراىق انضماـ أف كيبلحظ
 كإشباع ذاتو كيدتأ خبلؽبا من يستطيع صباعة أكؿ إٔب فيندفع كالتفاىة لقلةبا لشعوره أك .األسرة داخل االنتماء
 إٔب تلجأ فبل كاتزاف حبذر اؼبوقف ىذا مثل تعاِب أف األسرة على اغبالة ىذه ُب ك .كاالنتماء القبوؿ إٔب دكافعو

 اؼبوقف يتطلب ما حقيقة لتعرؼ كبينو بينها العبلقة ُب النظر كتعيد الداء، أصل عن تبحث بل كالوعيد، التهديد
 (021، طفذخ 2..4)َٕٚض،  عبلج من
 :المتوسطةأىمية دراسة المراىقة  -3-12

 إٔب:ترجع أنبية دراستنا ؼبرحلة اؼبراىقة 
إعتبار ىذه اؼبرحلة مرحلة دقيقة، فاصلة من الناحية اإلجتماعية إذ يتعلم فيها اؼبراىق ربمل اؼبسؤكليات  -(1

 اإلجتماعية ك الواجبات كمواطن ُب اجملتمع.
يتكوف لدل اؼبراىق أفكارا عن الزكاج ك اغبياة األسرية، ك كذلك اؼبهنة ك الدكر اإلجتماعي الذم سيقـو بو  -(2

 ستقبل، كإعداد نفسو ؽبذه اؼبهنة.ُب اؼب
 تأٌب أنبيػة ىذه اؼبرحلػة أيضا ُب كوهنا مقابلػة ؼبرحلة التعليم األساسي ك اليت يتم فيها تشكيل -(3
كإعداد الثركة البشرية من حيث إكتشاؼ قدرات الفرد كاستعداداتو ك مهاراتو ك توجيهها ك إرشادىا الرتبوم  

 ملية بناء ؾبتمعو حضاريا ك ثقافيا ك إنتاجيا.السليم ح ى يساىم كل فرد ُب ع
باإلضافة إٔب ذلك تأٌب أنبيتها للوالدين ك اؼبربٌن ك لكل من يتعامل مع اؼبراىق ح ى يقف على اػبصائص ك  -(4

 (.  1991 صفحة ،191)منسي، األسس النفسية ؽبذه اؼبرحلة ك يراعيها ُب تربية ك توجيو اؼبراىقٌن
 :المتوسطة المالمح األساسية لمراحل النمو في مرحلة المراىقة -4-13

تعترب اؼبراىقة أكال ك قبل كل شيء مرحلة تغًن ُب النمو اعبسمي ك الفزيولوجي ك يعترب ىذا النمو العضوم ىو 
 (.  150 صفحة ،1991)منسي، األساس الذم يقـو عليو النضج اإلنفعإب ك اإلجتماعي ك العقلي،...إْب

  النمو: -4-13-1
 نعين بالنمو أنو سلسلة من تغًنات هتدؼ إٔب غايػة كاحدة ىي إكتماؿ النضػج ك مدل إستمراره 

 ك بدء اكبداره، فالنمو هبذا اؼبعىن ال وبدث فجػأة، ك ال وبدث عشوائيػا، بل يتطور خطػوة إثر أخرل
 ك يسفر ُب تطوره ىذا عن صفات عامة. 

 فيما يلي: ك للنمو مظهراف رئيسياف نلخصهما
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 :النمو التكويني-4-13-1-1
ك نعين بو مبو الفرد ُب الشكل كالوزف كاغبجم كالتكوين نتيجة لنمو طولو كعرضو كإرتفاعو فالفرد ينمو ككل ُب 

 مظهره اػبارجي العاـ، ك ينمو داخليا تبعا لنمو أعضاءه اؼبختلفة.
 :النمو الوظيفي-4-13-1-2

 لعقلية كاإلجتماعية لتساير تطور الفرد كاتساع نطاؽ بيئتو.كنعين بو مبو الوظائف اعبسمية كا
 كبذلك يشمل النمو دبظهريو الرئيسيٌن على تغًنات كيميائية فيزيولوجية طبيعية، نفسية إجتماعية.

 مطالب النمو:-4-13-2
خرباتو اليت تبٌن مطالب النمو مدل ربقيق الفرد غباجاتو ك إشباعو لرغباتو، كفقا ؼبستويات نضجو، كتطور 

تتناسب مع سنو، ك لذا يظهر كل مطلب من مطالب النمو ُب اؼبرحلة اليت تناسبو من مراحل مبو الفرد، ك تظهر 
ىذه اؼبطالب نتيجة لنمو عضوم  أك آثار الضغوط الثقافية للمجتمع ك بعضها ينتج عن القيم اليت يعيش هبا الفرد 

 ك من مستول طموحو.
عن تفاعل اؼبطالب الثبلثة مع بعضها البعض ، كتعتمد مطالب النمو ُب أسسها ك بذلك تنتج مطالب النمو 

العلمية على حرية مبو الفرد ُب إطار يقود ك معايًن اعبماعة، كبذلك تنتج ىذه اؼبطالب نتيجة للنمو اعبسمي 
 (.  29 صفحة ،،1997)اجملد، العضوم ، كالنفسي اإلجتماعي ُب إطار البيئة القائمة

 : (17 16الخصائص العمرية المميزة للمرحلة ) -4-14
سنة فاؼبراىقة كلمة مشتقة من  18ح ى  12تدخل ىذه اؼبرحلة العمرية ُب مرحلة اؼبراىقة اليت سبتد من السن 

الفعل راىق  دبعىن تدرج كبو النضج ،كيقصد هبا ؾبموعة من التغًنات اليت تطرأ على الف ى كالفتاة سواء كانت من 
 سمية أك العقلية أك العاطفية أك االجتماعية  كمن شاهنا أف تنقلهما من مرحلة الطفولة إٔب مرحلة الرشدالناحية اعب

 (.   177 ،صفحة1989)ناجي،
 كتتميز ىذه اؼبرحلة العمرية دبا يلي :

 النمو الجسمي :-4-14-1
تتميز ىذه اؼبرحلة بالبطء ُب معدؿ النمو اعبسمي كيستعيد الف ى أك الفتاة تناسق شكل اعبسم ،كما تظهر 

الفركؽ اؼبميزة ُب تركيب جسم الف ى كالفتاة بصورة كاضحة ،كيزداد مبو عضبلت اعبذع كالصدر كالرجلٌن بدرجة 
ياف كالفتيات إٔب نضجهم الكامل تقريبا ،إذ اكرب من مبو العظاـ ح ى يستعيد الفرد اتزانو اعبسمي ،كيصل الفت

تتخذ مبلمح الوجو كاعبسم صورهتا الكاملة تقريبا كتصبح عضبلت الفتياف قوية كمتينة ُب حٌن تتميز عضبلت 
الفتيات بالطراكة كالليونة كيتحسن شكل القواـ كيزداد حجم القلب كيكوف الفتياف أطوؿ كأثقل كزنا من الفتيات 

 (.132-131حات ،الصف1998)عبلكم،
ُب ىذه اؼبرحلة يظهر االتزاف التدرهبي ُب نواحي االرتباؾ كاالضطراب اغبركي النمو الحركي :-4-14-2

،كتأخذ ـبتلف النواحي النوعية للمهارات اغبركية ُب التحسن كالرقي لتصل إٔب درجة عالية من اعبودة ،كما 
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يبلحظ ارتقاء مستول التوافق العضلي كالعصيب بدرجة اكرب كتعترب ىذه اؼبرحلة ذركة جديدة للنمو اغبركي 
كيستطيع الف ى كالفتات سرعة االكتساب كتعلم ـبتلف اغبركات كإتقاهنا كتثبيتها باإلضافة إٔب ذلك فاف زيادة قوة 

على إمكانية فبارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية  العضبلت اليت يتميز هبا الف ى ُب ىذه اؼبرحلة يساعد كثًنا
اليت تتطلب اؼبزيد من القوة العضلية ،كما أف زيادة مركنة العضبلت للفتات تسهم ُب قدرهتا على فبارسة بعض 

 األنشطة كاعبمباز كبعض التمرينات الفنية  
 لعامة ،كما تلعب عمليات الرتكيز كتسهم عملية التدريب الرياضي ُب الوصوؿ إٔب اؼبستويات الرياضية ا

الواعية كاإلرادة القوية دكرا ىاما ُب قباح عملية التعلم كالتدريب كبلوغ النجاح بسرعة فائقة ،كم يستطيع الف ى 
ل اعبمباز كالتمرينات ذالوصوؿ إٔب أعلى اؼبستويات الرياضية العالية ُب بعض األنشطة الرياضية مثل:السبحة كك

 (. 133 ، صفحة1998)عبلكم،لفتيات الفنية بالنسبة ل
 النمو العقلي كاالنفعالي :-4-14-3

 تشًن بعض الدراسات إٔب أف النمو العقلي كاالجتماعي كاالنفعإب ُب ىذه اؼبرحلة يتميز باػبصائص التالية:
اػبطة ازدياد اػبربات اؼبكتسبة من مرحلة النمو السابقة كاالستفادة منها ُب اغبكم على األشياء كرسم  -

 الشخصية لتحقيق حاجاتو.
 ازدياد النزعة إٔب االستقبلؿ ُب الرأم كالتصرؼ ح ى يشعر باؼبساكاة مع الكبار . -
 تزداد الرغبة ُب اؼبناقشة كاحملاجات لذاهتا كخاصة مع الكبار تأكيدا للنزعة االستقبللية . -
القدرات كتتكشف استعداداهتم الفنية كالثقافية تتضح القدرات العقلية اؼبختلفة كتظهر الفركؽ الفردية ُب  -

 كالرياضية كاالىتماـ بالتفوؽ الرياضي فيها كاتضاح اؼبهارات اليدكية .
 االشرتاؾ ُب أعماؿ اإلصبلح االجتماعي كتغًن األكضاع . اؼبيل إٔب -
ببات فبا قد يصل إٔب االىتماـ ببحث الشؤكف اؼبتعلقة بالدين كالفلسفة كالرغبة ُب الكشف عن األسباب كاؼبس -

 مستول اػبربة كقد يعيق أيضا االتزاف النفسي.
كتبادؿ األحاديث معهم ُب موضوعات ـبتلفة كخاصة ما يتصل هبا من أخبار زيادة الرغبة ُب االنفراد مع شلتو  - 

 الرياضة كاعبنس كاؼببلبس، كسبيل الفتيات بصفة خاصة إٔب التحدث عن الزكاج كإنشاء األسرة.
زيادة ميل كل جنس إٔب اعبنس األخر كيصحب ذلك زيادة االىتماـ باؼبظهر كالتأنق ُب اؼببلبس كاختيار  -

 األلواف اؼبلفتة .
 (. 143 ، صفحة1998)عبلكم،ازدياد حساسية الشباب بالنسبة ؼبعاملة الكبار ؽبم فبا يؤثر ُب عبلقتهم هبا  -
التفكًن ُب أمر العمل للمستقبل، أك تكوين أسرة بالنسبة بداية االىتماـ بالتخصص ُب الدراسات أك زيادة  -

 للفتيات.
 تتميز بطابع خيإب كاذباه كبو الفنوف اعبميلة كالقراءة اليت تساعد على تزكيد اػبياؿ . -
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اؼبيل لكسب اؼباؿ فبا يدفعو إٔب القياـ بأكجو نشاط ـبتلفة كتعلم مهارات تساعد على الكسب للحصوؿ على  -
 ستقبللية ُب حياتو.مزيد من اال

حساسية زائدة إما باؽبركب من الواقع كالكبت لبلنفعاالت، أك باالنطبلؽ اؼبؤدم إٔب التهور الذم يعقبو  -
 التخاذؿ كلـو النفس بسبب اغباجة إٔب هتدئة التوتر العصيب.

وفر لو حاجتو كأب سبييز اغباجة إٔب ربمل اؼبسؤكلية كفبارسة اغبياة الديبقراطية عن طريق االنتماء إٔب صباعة ت -
 الكائن الفردم كاستقبللو كطمأنينتو 

 اغباجة إٔب قدر كاؼ من الثقافة العامة كاؼبهارات العملية إٔب جانب اػبربات االجتماعية البلزمة غبياتو. -
 اغباجة إٔب فبارسة نشاط اجتماعي مع من ىم ُب سنو. -
 اغباجة إٔب احرتاـ التميز كالفردية كتقبلها . -
 القدرة على االنتظاـ ُب صباعات كالتعامل معها بطريقة اهبابية منتجة . -
 زيادة اؼبيل الكتشاؼ البيئة كاؼبخاطر كاؼبغامرات كالتجواؿ كالرتحاؿ. -
 اؼبيل إٔب اغبفبلت اعبماعية كاأللعاب اؼبشرتكة كخاصة اليت يشرتؾ فيها اعبنسٌن. -
 اغباجة إٔب اللعب كاالسرتخاء  . -
 (. 135 صفحة ،1998)عبلكم،األبطاؿ الرياضيٌن كاألحداث اعبارية. متابعة -
 النمو الفسيولوجي :-4-14-4

 يتابع النمو الفسيولوجي ؽبذه اؼبرحلة تقدمو كبو النضج 
 ساعات ليبل 8تقل ساعات النـو عن ذم قبل كيثبت عند حوإب  -
 تزداد الشهية كاإلقباؿ على األكل  -
 .(123 صفحة ،1995،)زىراف،كينخفض معدؿ النبض قليبل عن ذم قبل يرتفع ضغط الدـ تدرهبيا -
 مشاكػػػػل المراىقة: -4-15

إف مشاكل اؼبراىقة من اؼبشاكل الرئيسية اليت تواجو اؼبراىقٌن ُب ىاتو الفرتة، كالسبب يعود إٔب اجملتمع نفسو 
عبلقة هبذه الفئة، ؽبذا سوؼ نتناكؿ  كاؼبدرسة كاؽبيئات االجتماعية كاألسرة كالنوادم ككل اؼبنظمات اليت ؽبا

 اؼبشاكل اليت يتعرض ؽبا اؼبراىق.
 المشاكل النفسية: -4-15-1

من اؼبعركؼ أف ىذه اؼبشاكل تؤثر ُب نفسية اؼبراىق كانطبلقان من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدك كاضحة فيتطلع 
  ى الطرؽ كاألساليب فهو ال ىبضع اؼبراىق كبو التجديد كاالستقبلؿ كثورتو لتحقيق ىذا التطلع بش

األمور كيزهنا بتفكًنه ألمور البيئة كتعاملها مع أحكاـ اجملتمع، كالقيمة اػبلقية كاالجتماعية بل أصبح يفحص 
كعقلو كعندما يشعر اؼبراىق بأف البيئة تتصارع معو كال تقدر موقفو كال ربس إحساسو اعبديد، لذا فهو يسعى دكف 
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لنفسو كبثورتو كعناده، فإذا كاف كل من ُب اؼبدرسة ال يفهموف قدراتو كمواىبو كال تعاملو كفرد  قصد باف يؤكد
 مستقل، كال تشبع حاجاتو األساسية ُب حٌن ىو وبس بذاتو كأف يعلم الكل بقدرتو كقيمتو.

 المشاكل االجتماعية: -4-15-2
عات البدائية كمجتمعات إفريقيا كآسيا البنت كالرجل إف النقص ُب الرتبية كالتكوين يعود إٔب اؼبراىق، ففي اجملتم

يتزكجاف ُب سن مبكرة فتكوف ؽبم مسؤكليات كبًنة فبا تعقد من األزمة كأحيانان ُب اجملتمعات سبهل مرحلة اؼبراىقة 
 كال تعطى ؽبا أنبية.

 مشاكل الرغبات الجنسية:-4-15-3
ر لكن التقاليد ُب ؾبتمعو تقف حائبلن دكف أف يناؿ ما من الطبيعي أف يشعر اؼبراىق باؼبيل الشديد للجنس اآلخ

 يبتغيو فعندما يفصل اجملتمع بٌن اعبنسٌن فإنو يعمل على هتذيب الدكافع الفطرية اؼبوجودة عند اؼبراىق اذباه اعبنس 
إٔب اآلخر، كضبطها، كقد يتعرض إٔب اكبرافات كغًنىا من السلوكات الؤلخبلقية باإلضافة إٔب عبوء اؼبراىقٌن 

أساليب ملتوية ال يعرفها اجملتمع كمعاكسة اعبنس اآلخر، كلشعور هبم يقوموف بالقياـ بأساليب منحرفة كاالكببلؿ 
 من بعض العادات

 المشاكل الصحية:  -4-15-4
إف اؼبتابع اؼبرضية اليت يتعرض ؽبا الشباب ُب سن اؼبراىقة ىي السمنة إذ يصاب اؼبراىقٌن بسمنة بسيطة مؤقتة 

 كلكن إذا كانت كبًنة فيجب العمل على تنظيم األكل كالعرض على طبيب األخصائي فقد تكوف 
ب لبلستماع إٔب متاعبو كىو ُب كراءىا اضطرابات شديدة للغدد، كما هبب عرض اؼبراىقٌن على االنفراد مع الطبي

 (.  220 صفحة،1974)ؿبمد رفعت، حد ذاتو جوىر العبلج ألف اؼبراىق وبس بأف أىلو ال يفهمونو
 حاجات المراىقة: -4-16

 هبمعها "حامد عبد السبلـ زىراف" ُب ستة حاجات أساسية:
 الحاجة إلى األمن: -4-16-1

اعبسمية كاغباجة إٔب الشعور باألمن الداخلي، كاغباجة إٔب البقاء حيان، كتنص اغباجة إٔب األمن اعبسمي كالصحة 
اغباجة إٔب ذبنب اػبطر كاألٓب، اغباجة إٔب اغبماية عند اغبرماف من إشباع الدكافع، اغباجة إٔب اؼبساعدة كحل 

 اؼبشكبلت الشخصية.
 الحاجة إلى الحب كالقبوؿ: -4-16-2

اغباجة إٔب األصدقاء، كاغباجة إٔب الشعبية، اغباجة إٔب االنتماء إٔب تتضمن اغباجة إؿ التقبل االجتماعي ك 
 صباعات، كاغباجة إٔب إسعاد اآلخرين كىذا من شأنو أف هبعل اؼبراىق أكثر فاعلية كإنتاجية لصاّب صباعتو.

 الحاجة إلى مكانة الذات:-4-16-3
ز كالقيمة االجتماعية، اغباجة إٔب الشعور بالعدالة، كتتضمن اغباجة إٔب االنتماء إٔب صباعة الرفاؽ، اغباجة إٔب اؼبرك

اغباجة إٔب االعرتاؼ من اآلخرين، اغباجة إٔب التقبل من اآلخرين، اغباجة إٔب النجاح االجتماعي، اغباجة إٔب 
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كانة االمتبلؾ كالقيادة، اغباجة إٔب إتباع قائد، اغباجة إٔب اؼبساكاة مع األفراد كالزمبلء ُب اؼبظهر كاؼبلبس كاؼب
.  االجتماعية إضافة إٔب اغباجة إٔب ذبنب اللـو

تتضمن اغباجة إٔب التفكًن كتوسيع قاعدة  الفكر كالسلوؾ،  الحاجة إلى النمو العقلي كاالبتكار: -4-16-4
 اغباجة إٔب ربصيل اغبقائق كتفسًنىا، اغباجة إٔب التنظيم، اغباجة إٔب اػبربات اعبديدة إلشباع الذات عن طريق ، 

 العمل، اغباجة إٔب النجاح كالتقدـ اؼبدرسي كالتعبًن عن النفس، اغباجة إٔب السعي كراء اإلثارة....
 الحاجة إلى تحقيق كتأكيد كتحسين الذات: -4-1-5

تتضمن اغباجة إٔب النمو، اغباجة إٔب الوالء، اغباجة إٔب التغلب على العوائق، اغباجة إٔب العمل اؽبادؼ كمعارضة 
 .(402-401،الصفحات1995،)زىرافاجة إٔب معرفة الذات كتوجيههااآلخرين، اغب

 الحاجة إلى اإلشباع الجنسي: -4-16-6
تتضمن اغباجة إٔب الرتبية اعبنسية، اغباجة إٔب اىتماـ اعبنس اآلخر كحبو، اغباجة إٔب التخلص من التوتر، اغباجة 

 أساسية تتمثل ُب:( حاجة 1974إٔب التوافق اعبنسي، كيضيف "صموئيل مغاريوس" )
تتمثل ُب ضبط االنفعاالت كالتحكم ُب الذات كالقدرة على الحاجة إلى تهذيب الذات:  -4-16-6-1

 التحكم ُب سلوكو كتصرفاتو ألف اؼبراىقة ىي مرحلة النضج اعبنسي كاغبساسية اؼبفرطة كاالرتباط كاالضطراب
 (.   75 صفحة ،1974)مغاربوس،

 يضيف حاجتٌن كنبا:( 167 صفحة ،1987)عوض،أما عباس ؿبمود عوض 
إف النضج اعبسمي لدل اؼبراىق ىو من أسباب ؿباكلتو لبلعتماد الحاجة إلى االستقالؿ:  -4-16-6-2

على نفسو كاالستقبلؿ ُب ازباذ القرارات اػباصة حبياتو كنتيجة لتعدد العبلقات االجتماعية )األقراف، األصدقاء( 
ستقبلؿ االنفعإب لكن تبعيتو االقتصادية من جهة كمعارضة أكلياءه بفرض السلطة قد يعمل اؼبراىق ٖب أجل اال

 ذبعلو يفقد التوازف ُب سلوكياتو كردكد أفعالو.
إف رغبة اؼبراىق ُب االستقبلؿ اؼبادم كالعاطفي عن األسر مرتبط برغبتو الحاجة إلى االنتماء:  -4-16-6-3

األسرة كاليت تتمثل ُب صباعة األصدقاء )منظمة أك غًن منظمة( كىذا نتيجة ُب االنتماء إٔب صباعات خارج إطار 
 لتفتح ميوؿ اؼبراىق كاتساع دائرة اىتمامو.

 :المتوسطةالمراىقة دكر التربية البدنية كالرياضية في تخفيف القلق العاـ عند المراىق في مرحلة  -4-17
" بأف  Freudلقد أعترب أفبلطوف جسد اإلنساف  كمصدر الطاقة كالدافع اغبيوم للفرد، كما صرح فركيد "  

أف من اػبطأ « loria» ىو تطور اغبقيقة اعبسدية األصلية، كيؤكد لوريا  –على حد تعبًنه  –اعبهاز النفسي 
تبٌن أف الشعور، يتضمن عناصر حركية، تصور الشعور كاإلدراؾ اغبسي على أنو ؾبرد عمليات سلبية حبتة، فقد 

 ،،1998)اػبوٕب،psychosomaticكلقد تعددت ىذه اؼبظاىر كتأكدت من خبلؿ اؼببحث النفسو جسمي 
 (.  57 صفحة
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تستفيد الرتبية البدنية ك الرياضية من اؼبعطيات االنفعالية كالوجدانية، اؼبصاحبة ؼبمارسة النشاط البد٘ب، ُب تنمية 
هبدؼ التكيف النفسي للفرد، كتعتمد أساليب  تنمية تتسم باالتزاف اإلنفعإب كالشموؿ كالنضج،شخصية الفرد 

كمتغًنات التنمية االنفعالية ُب الرتبية البدنية ك الرياضية على عدة مبادئ، منها: الفركؽ الفردية، كانتقاؿ أثر 
اليت زبتلف عن بقية أقرانو . كعلى اعتبار أف  التدريب، على اعتبار أف الفرد  كياف مستقل  لو قدراتو اػباصة بو ،

 القيم النفسية اؼبكتسبة من اؼبشاركة ُب الربامج )اؼبقننة ( للرتبية الرياضية، تنعكس آثارىا 
من داخل اؼبلعب إٔب خارجو، ُب شكل سلوكيات مقبولة. كمن ىذه القيم النفسية السلوكية ربقيق التوازف 

 (. 23 صفحة ،،1998)لفتاح،اإلنفعإب
كإذا تكلمنا عن أنشطة الرتبية البدنية كالرياضية من اعبانب الرتكوبي فإننا قبدىا تساىم بدرجة ملحوظة ُب تفريغ  

اإلنفعاالت اؼبكبوتة لدل اؼبراىق كتعمل على زبفيف درجاهتا من خبلؿ منح الفرد السعادة كالسركر كالرضا 
 ف ُب حياتو مع اجملتمع.النفسي ككلها عوامل تزيد من قدرة الفرد على التكي

أما إذا تكلمنا على اللعب بإعتباره العنصر أك اؼبركب اغبيوم األكؿ ُب أنشطة الرتبية البدنية فقد أكضح كل من  
 مييلر كليبلند كظبيث أف للعب دكر ىاـ ُب التقليل من من اؼبشكبلت اإلنفعالية كالقلق كالتوتر.. 

دكر األلعاب ُب ربقيق التوافق اإلنفعإب لدل اؼبراىقٌن كما أكد أماسرت أف ُب حٌن أشار كل باركش كأندريوال إٔب 
إستخداـ األلعاب يساعد اؼبراىق على أف يتعامل مع األدكات كاأللعاب على اؼبستول البلشعورم لًنتاح من 

يشًن كل من " شيلر" ك " سبنسر" إٔب أف اللعب (، 75 صفحة ،،1999)اغبماضبي،االنفعاالت اؼبصاحبة
مهمتو األصلية ىي التخلص من الطاقة الزائدة حيث وبتاج كل فرد إٔب فبارسة ؾبموعة من أنشطة اللعب ح ى 

يستطيع تقليل الطاقة، ألف طاقة اإلنساف تستجمع عن طريق ضركب من التفاعبلت اإلجتماعية كالوظائف 
ن الضيق كاغبرج ُب صدره اؼبهنية، كىي ُب تصاعد مستمر، ح ى إذا ذبمعت ُب داخلو كتعقدت أحس بنوع م

كيعرب عن ذلك بالشعور باالنفعاؿ الغًن مفهـو كأصبح ُب حاجة إٔب تفريغ ما بداخلو كاللعب ُب ىاتو اغبالة يعترب 
 دبثابة اؼبسرب الذم زبرج منو ىذه الطاقة.

اعتبار أف كاللعب شكل من أشكاؿ اؼبشاركة االجتماعية، كيبكن استخدامو ُب كسب ركح الصداقة مع اآلخرين، ب
اإلنساف ال يبكنو العيش دبفرده منزكيا ؾبرتا مشاكلو كلكنو يسعى دائما أف يكوف لو صديق يشاركو أفراحو كأحزانو، 
 كالشك أف الصداقة كاالنتماء إٔب اعبماعة كالتعاكف معهم يعترب متنفسا حقيقيا عن القلق النفسي، ألف من فوائده:

 فس كالتقوٙب اإلهبايب للذات.اؼبساندة كالتشجيع كدعم الثقة بالن -
 التحقق من صحة األفكار كاآلراء الشخصية بعد هتيئة الظركؼ اؼبيسرة لئلفصاح عنها. -
، ( 38 صفحة ،2001)الدلفي،النفع اؼبباشر بتسخًن الوقت كاؼبوارد الشخصية ػبدمة الصديق كتلبية حاجاتو -

راىقٌن  الذين يعانوف من االضطربات النفسية إٔب الشعور إذف فاللعب كاؼبشاركة االجتماعية كالوجدانية تدفع باؼب
بالرضا، كاإلشباع، كطمأنينة النفس، كربقيق الذات، كالشعور بالبهجة، كاالستمتاع، كاللذة كالرضا عن اغبياة، 
ها ككلها مصادر للسعادة زبفف من العناء كالضغوط كالقلق. كبإعتبار أف دركس الرتبية البدنية كالرياضية ُب معظم
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تعطى على شكل ألعاب كما ذكرنا سابقا  فبل بد أف نقوؿ أف ىذه األخًنة تساىم بشكل كفًن كؽبا الدكر الفعاؿ  
ُب تفريغ االنفعاالت اؼبكبوتة لدل الفرد كتعمل على زبفيف درجات االضطربات النفسية كسبنح اؼبراىق السعادة 

التكيف ُب حياتو مع اجملتمع.إف فبارسة أنشطة الرتبية  كالسركر كالرضا النفسي ككلها عوامل تزيد من قدرتو على
البدنية تساعد كثًنا ُب الوقاية ككذا معاعبة االضطربات النفسية إظافة إٔب التكيف مع أعراضو، فتمرينات اللياقة 

عل البدنية، سبرينات التنفس أك مبارات ُب كرة السلة أك اليد...اْب سوؼ تساعد ُب التخلص من ىذا األخًنة كج
 اؼبراىق  أكثر إتزانا من اعبانب االنفعإب. 

 عالقة كأىمية  الممارسة الرياضية عند المراىق: -4-18
 الرياضة عند المراىق: -4-18-1

ُب مرحلة اؼبراىقة ال تصبح اؼبهارة كالتقنية نبا األساسيتٌن ُب الرياضة كإمبا التلميذ اؼبستعمل ؽبما، أم 
كميولو اليت ربدد نوع اللعب الرياضي الذم سوؼ مبارسو كؽبذا فإف الرياضة تستدعي االىتمامبقدراتو كإمكانياتو 

بعض الشركط ح ى يبكن للفرد القياـ هبا كالتدريس ُب األمر األجبدية جاء ؼبراعاة اؼبتعلمٌن بالدرجة األكٔب كقدراهتم 
-127،الصفحات1998بلكم،)عفبا هبعلهم وببوف النشاط الرياضي كيبيلوف إليو لتفجًن طاقاهتم كشحناهتم

128.) 
كما أف الرياضة تؤدم إٔب تغًنات فسيولوجية كنفسية حبيث توفر نوعان من التداكم الفكرم كالبد٘ب كتزكدىم 

 باؼبهارات كاػببًنات اغبركية كنشاطات ملموسة كأكثر رغبة ُب اغبياة، كما أف الرياضة تعمل على 
تها بصفة دائمة كمنتظمة تؤدم إٔب ابتعاد التلميذ عن الكسل، صقل اؼبواىب كربسٌن القدرات الفكرية كفبارس

 (.147 صفحة،1971)أسعد، كتنهي اإلحساس باؼبلل كالضجر كسبلئ كقت فراغو الذم يصيغو ُب أشياء تافهة
 عالقة المراىق بالممارسة الرياضية: -4-18-2

العآب كالباحث أىم الدكافع اؼبرتبطة لكل فرد ُب اجملتمع دكافع كأسباب كاضحة للقياـ بعمل ما كلقد حدد 
 بالنشاط الرياضي كقسمها إٔب نوعٌن أساسيٌن:

 الدكافع المباشرة:  -4-18-2-1
 كاإلحساس بالرضا كاإلشباع بعد نشاط عضلي يتطلب جهدان ككقتان خاصان عند ربقيق النجاح. -
 كالتزحلق.اؼبتعة اعبمالية بسبب رشاقة كمهارة كصباؿ اغبركات كما ُب اعبمباز  -
 الشعور باالرتياح كنتيجة للتعب على التدريبات الصعبة كالشاقة كاليت تتطلب اؼبزيد من الشجاعة كالرادة. -
 االشرتاؾ ُب اؼبنافسات الرياضية كاليت تعترب ركن ىاـ من أركاف النشاط الرياضي. -
 (. 366 صفحة ،،1998)عبلكم،تسجيل األرقاـ كالبطوالت كإحراز الفوز -
 الدكافع غير المباشرة: -4-18-2-2
 ؿباكلة اكتساب الصحة كاللياقة البدنية عند فبارسة النشاط الرياضي. -



 

153 
 

فبارسة النشاط الرياضي إلسهامو ُب رفع قدرة الفرد على العمل كإلنتاجية الوعي بالشعور االجتماعي الذم  -
 رياضيان كاجتماعيان.تقـو بو الرياضة إذ يرل الفرد بانتمائو إٔب النوادم الرياضية أف يبثلها 

كما قاـ اؼبفكر الباحث "ؿبمد حسن عبلكم" بالتعرؼ على النشاط الرياضي ألصحاب اؼبستويات العاؼبية من  -
 الذكور كاإلناث، فاختار عينة عشوائية من العبٌن كالعبات كسبثلت دكافعهم فيما يلي:

 .مبو الشخصية 
 .سبثيل الدكٕب 
  نواحي عقلية كنفسية.ربسٌن مستول الرياضي البد٘ب كاكتساب 
 .كتساب ظبات خلقية 
 التشجيع اػبارجي. 
يشعر أهنا بكل بساطة اؼبراىقة كما زبفيو من عبلقة مباشرة مع التلميذ  عالقة المراىق بالثانوية: -4-18-3

 (.  37 صفحة ،1984)غياث،كىذا نظران لسنو الذم يساير أكجو اؼبراىقة كحدهتا ُب التأثًن عليو
 المراىقة كحصة التربية البدنية كالرياضية: -4-18-4

( مع "فركيد" ُب اعتبار اللعب كالنشاط الرياضي كمخفض للقلق الذم ىو كليد 1983يتفق "ريتشارد أكلرماف" )
كىذا األخًن من شأنو أف يعرؽ الطاقة الغريزية للهو، ففي طريق اللعب يبكن للطاقة الغريزية أف تتحرر  -اإلحباط-

 ة مقبولة أك يستطيع اؼبراىق حل أك على األقل التحكم ُب صراعاتو بصفة اجتماعي
البلشعورية اؼبرتبطة دبرحلة الطفولة كبالتإب التحكم ُب ذاتو كُب الواقع كيفضل اللعب كالنشاط الرياضي أيضان 

 بتمكن اؼبراىق من تقييم كتقوٙب إمكاناتو الفكرية كالعاطفية كالبدنية
كما تسمح لو باالنفصاؿ اؼبؤقت عن الواقع حبثان عن صدا كاقعي ؽبوامو ُب عآب األشياء   كؿباكلة تطويرىا باستمرار

 كعآب األشخاص.
( أف اللعب كالرياضة من أمباط الصراع الرمزم الذم يرتكز 1924" )MENNIGERكما يرل "مينجر" 

نزكات اعبنسية كالعدكانية يبكن أساسا على العدكانية اؼبنظمة كاؼبقبولة اجتماعيا، كما أف الضغط الذم تولده ال
التحكم فيها كتوجيهها بفضل اؼبمارسة الرياضية باعتبارىا الوسيلة اؼبقبولة اجتماعيان كالطريقة الوحيدة اليت سبكن 

اؼبراىق من إثبات ذاتيتو كتكوين ىويتو، كالتحكم ُب انفعاالتو كبالتإب االندماج قصد التكيف االجتماعي، كمن 
حصة الرتبية البدنية كالرياضية أف تساىم ُب ربسٌن العقلية، كذلك بإهباد منفذ سليم  خبلؿ ذلك تستطيع

 ،1996)سليماف،  للعواطف كخلق نظرة متفائلة صبيلة للحياة كتنمية حالة أفضل من الصحة اعبسمية كالعقلية
 (.   37 صفحة

إٔب اللغة اعبسدية اليت تسهل لو التعبًن اؼبطلق  فحصة الرتبية البدنية كالرياضية سبكن اؼبراىق من ذباكز اغبوار اللغوم
 فسيولوجية، حيث أف جزء كبًن منها نبشتو مادية اغبضارة فعن طريق اغبركة -عن مكوناتو السيكو
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يتجاكز اؼبراىق صبيع القوانٌن كالتقنيات كاحملرمات التقليدية اؼبفركضة كبذلك رباكؿ ذباكز الواقع، كدبعىن آخر ربدث 
ة مع اغبياة اليومية الركتينية )االهبايب( حيث يتجو كبو الرياضية، كالسليب حيث يتجو كبو اؼبخدرات قطيعة اهبابي

 (p91) ،pBERNAR CARGILI,1976كاإلباحية كاعبرائم

كما   (.20 صفحة ،1965)علي،فالرياضة ىنا تعد عامل ىاـ ُب بناء األخبلؽ القومية كتقتل عناصر اعبريبة
 تعترب الوسيلة الرقى لتحقيق دكافع اؼبراىق كحاجاتو.

 عالقة المراىق بأستاذ التربية البدنية: -4-18-5
عبلقة األستاذ بالتبلميذ تلعب دكران أساسيا ُب بناء شخصية اؼبراىق لدرجة أنو يبكن اعتبارىا اؼبونتاج اؼبوصل إٔب 

مرآة عاكسة يعكس حالة األستاذ اؼبزاجية كاستعداده كانفعاالتو، قباح اؼبوقف التعليمي أك فشلو، إذ يعترب التلميذ 
فإف ىو أظهر ركح التفتح للحياة كاالستعداد للعمل بكل جد كعـز فإننا قبد نفس الصفات عند التلميذ، فإذا  

سلبية  كاف اؼبعلم يبيل إؿ السيطرة كيستعمل القوة ُب معاملتو للتبلميذ فالنتيجة اليت هبنيها اؼبعلم تكوف حتمان 
حيث يبيل التبلميذ إٔب االنسجاـ كإٔب العدكاف كاالكبراؼ، إذان فالعبلقة بٌن التلميذ كاؼبعلم ليست أمرا ىينان كبسيطان  
كما تصوره البعض، إذ النجاح أك الفشل ُب ىذه العبلقة مرتبط ارتباطا كثيقان دبجموعة من العوامل اؼبعقدة كمنها 

ت عبلقة اؼبراىق مبنية على االحرتاـ فبالتأكيد تكوف كذلك مع معلمو كإذا كانت عبلقة التلميذ بوالديو فإذا كان
 (.399 صفحة ،،1991أسعد،) العكس فكذلك

بعد أف تطرقنا ألىم اػبصائص العمرية للمرحلة اؼبدركسة " اؼبراىقة" فبل يسعنا القوؿ بأف نعترب تلك التغًنات    
كالعقلية كالنفسية اإلنفعالية كغًنىا ىي العامل األساسي لظهور الطارئة  على صبيع نواحي اؼبراىق اعبسمية 

االضطربات النفسية عنده كأف كاجب أساتذة الرتبية البدنية كالرياضية ىو هتيئة اعبو اؼببلئم ح ى يتمكن ىذا 
بية البدنية األخًن من تفريغ مكبوتاتو اإلنفعالية كالتعبًن عن مشاعرىم كما أننا نلح على أف يكوف ؿبتول درس الرت 

 يسوده اؼبرح ككذا اؼبشاركة الفعالة للمراىق خبلؿ اغبصة فبا يساعد كثًنا ُب تنمية جوانب شخصيتو.

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

 خالصػػػػػة:
إف فرتة اؼبراىقة من أصعب اؼبراحل ُب حياة الفرد فمنهم ما هبتاز ىذه اؼبرحلة بسبلـ كمنهم من يتعرض ؼبشكبلف 

عن التغًنات الفسيولوجية كالسيكولوجية اليت تصاحب ىذه اؼبرحلة، كما يصبح نفسية كاجتماعية كعاطفية ناذبة 
اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة من العمر غامضان سريع التوتر كاالضطراب قليل الصرب، حيث يغضب كيثور ألتفو 

 األسباب.
ديد مبلمح شخصية فالرتبية البدنية كالرياضية تلعب دكران ىامان ككبًناَ حيث أهنا قد تسهم بشكل كاضح ُب رب

اؼبراىقٌن كذلك باستقبلؿ دكافعهم كاحتياجاهتم كميوؽبم الذم يتميزكف هبا خبلؿ ىذه اؼبرحلة باإلضافة إٔب أف 
الرتبية البدنية كالرياضية توفر ؽبم االرتياح النفسي كالذىين كتساىم ُب التوافق كاالتزاف بٌن النمو اعبسمي كالنمو 

مية السمات كالقيم األساسية كاألخبلقية للمراىق، كسبتص بعض االضطرابات النفسي كالعقلي كتعمل على تن
 النفسية اليت يعانيها
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 خالصة الباب األكؿ :
كىكذا يتضح من خبلؿ الدراسة النظرية كالبحوث السابقة أف فبارسة الرتبية البدنية كالرياضية بأسلوب منظم     

كموجو من خبلؿ ما جاء بو موسكا موسنت دبا يعرؼ طيف  أساليب التدريس )األسلوب التدرييب ،كالتبادٕب( 
التفاعل وير شخصية الفرد اؼبتعلم كىذا يبكنو من يساعد ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي كبالتإب تنمية كتط

. مع اجملتمع احمليط كبطريقة متطورة  
لقد أكدت الدراسات السابقة على أنبية أساليب التدريس ُب تنمية العديد من اؼبتغًنات ) األداء،التعلم،     

التدريب....( ُب حٌن قبد ندرة ُب الدراسات اليت ذبمع بٌن أساليب التدريس كالتوافق النفسي اإلجتماعي على 
د التكيف كالتعامل مع متطلبات العصر اغبديث الرغم من األنبية الكبًنة لعملية التوافق كاليت تتيح للفر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
  مدخل  -
 (1األكلى )  الدراسة اإلستطالعية - 

 (2الثانية   )  الدراسة اإلستطالعية -
  .( القياس كات الدراسة )أداةأد -
 الخصائص السيكومترية ألداة القياس. -
 الدراسة األساسية. -
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 مجتمع كعينة البحث. -
 مجاالت البحث. -
 ( التعليمي البرنامج ) الكرة الطائرة في التعلمية اتالوحد -
 المراحل اإلجرائية للبحث. -
 التصميم التجريبي للبحث. -
 األدكات اإلحصائية . -
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 مدخل : 
إٔب ذبويد العملية التدريسية من خبلؿ أساليب تدريسية إف تناكلنا ؽبذه الدراسة جاء نظرا للحاجة اؼباسة     

 مركنة كتأثًنا ُب متعلميهم . أكثر اتسمح للمدرسٌن يأت يكونو 
إلظهار جوانب الظاىرة اؼبراد دراستها يتعٌن على الباحث ربديد اإلطار اؼبيدا٘ب، ىذا ما جعلنا هنتم هبذا اعبانب ك 

تدريس)التدرييب، التبادٕب،التضميين( ُب رفع مستول درجة التوافق من أجل كشف كمعرفة فعالية كل من أساليب ال
، ككذلك إثبات صحة النفسي اإلجتماعي خبلؿ حصة الرتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكٔب ثانوم

 فركض الدراسة أك نفيها .
من خبلؿ التعرض جملاالت الدراسة  كيعترب العامل اؼبيدا٘ب اؼبنظم دبثابة اؼبرتجم لؤلىداؼ اليت يرمي إليها البحث

كاؼبنهج اؼبتبع كالعينة اليت تنصب عليها ىذه الدراسة، كنوع األدكات اليت ستجمع من خبلؽبا اؼبعلومات من اعبانب 
اؼبيدا٘ب، كما اف ىذا األخًن هبب أف يعكس صدؽ كموضوعية تلك التصورات كاألفكار النظرية اليت يتم تكوينها 

 حة كاؼبراد دراستها .حوؿ اؼبشكلة اؼبطرك 
( كاؼبتبعة ُب حبثنا قصد الوصوؿ إٔب دبنهجية البحث كاإلجراءات اؼبيدانية  )لذلك جاء ىذا الفصل اػبامس اؼبعنوف

   الغاية اليت تسعى إليها كل البحوث العلمية أال كىي الكشف عن اغبقيقة .
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 الدراسة االستطالعية األكلى:  -1
قراءات الباحث كإطبلعو على عديد الدراسات العلمية اليت تناكلت أساليب التدريس من حيث من خبلؿ 

إنتشارىا كإستخداماهتا كأىم الصعوبات اليت تقف ُب سبيل تطبيقها ُب حصص الرتبية البدنية ، إضافة إٔب مركرم 
ياضية كطريقة أداء األستاذ ُب مسارم الدراسي كتلميذ كمدرس كمبلحظاٌب على ما كاف معموؿ بو ُب اغبصص الر 

باؼبقارنة مع ما وبملو من زاد علمي ُب ؾباؿ التخصص الحظنا كجود ىو ة كفجوة بٌن ما يبتلكو االستاذ من 
 خربات كمعارؼ كمعلومات كبٌن ما يطب ق على أرض الواقع .

 بقصدإستبيانية إعداد استمارة  كاف من الضركرم دبا أف الدراسة متعلقة بأساليب التدريس كىذا لب اؼبوضوع ،ك 
ُب حصة  الرتبية البدنية كالرياضية ،كمن أجل أف يتعرؼ من خبلؽبا الباحث عن  التقصي عن الواقع التدريسي

ربديد أساليب تدريس الرتبية البدنية كالرياضية مدل إؼباـ كمعرفة األساتذة ألساليب "موسنت " اغبديثة  ككذا 
 اج الدرس .كأىم صعوبات إخر  اؼبستخدمة 

 : إجراءات الدراسة -1-1
 . حث اؼبنهج الوصفي ؼببلئمتة لتساؤالت الدراسةااستخدـ الب :منهج الدراسة -1-1-1
 عينة الدراسة: -1-1-2

من عدت دكائر كبلديات من كالية  الرتبية البدنية كالرياضيةأستاذا من أساتذة  ( 30تكونت عينة الدراسة من ) 
  بطريقة عشوائيةإختيارىم  ًبتيارت  ك 

 مجاالت الدراسة : -1-1-3
 الرتبية البدنية كالرياضيةأساتذة  المجاؿ البشرم:

 بعض متوسطات كثانويات كالية تيارتالمجاؿ المكاني :
 كىي فرتة ربكيم اإلستبياف إٔب غاية  22/09/2015- 13/09إمتدت من الفرتة ما بٌن المجاؿ الزماني : 

إسرتجاع  اإلستمارات  كمباشرة الباحث ُب توزيع ك ،كىي فرتة 8/10/2015/إٔب 27/09الفرتة اؼبمتدة ما بٌن 
 تفريغ كربليل اإلستمارات اؼبسرتجعة .

 أداة الدراسة: -1-1-4
ًب إعداد إستمارة إستبيانية تناسب فقراهتا ؿباكرىا كؾباالهتا كتناسب ؾباالهتا موضوع الدراسة، حيث ًب  تقسيمها 

مدل معرفة كإؼباـ إٔب ثبلث ؿباكر ، احملور االكؿ خاص ببيانات عامة حوؿ األستاذ ، كاحملور الثا٘ب يدكر حوؿ 
 ةالثالث فخاص بأكثر أساليب التدريس إستخداما ُب حصص الرتبياالستاذ ألساليب التدريس اغبديثة، اما احملور 

 الرياضية.
كلقد مرت اداة الدراسة اغبالية بعدت مراحل قبل اف تكوف جاىزة كصاغبة لتقسيمها على عينة الدراسة ، 

 كسنعرض ُب ما يلي اىم اؼبراحل اليت مرت هبا .
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 مراحل بناء االستبياف :  -أ(
البحث ُب مثل ىذا  الباحث اتصاالتو مع أساتذة كدكاترة ـبتصٌن ُب اؼبيداف عن كيفيةباشر  كمن أجل ذلك 

قبل الشركع ُب  –الكتب كاؼبراجع الرسائل ك  باإلضافة إٔب قراءتو ُب بعض –اؼبوضوع ك التحكم ُب جوانبو 
 التجربة األصلية.

 لذلك قمنا بتفحص األٌب : 
 -(2008)عمر، األكٔب كالثانية  (2002)عمر،  عمور عمردراسة -ـ( 1998)عدة،  دراسة سيد أضبد عدة-

،سنة 09.عماف، األردف ، ط  أساسيات التدريس د.خليل إبراىيم شرب، دار اؼبناىج  ) كما إستعنا ببعض اؼبراجع كالكتب
 (2008،سنة 10الرتبية الرياضية كطرئق تدريسها ،د.ؿبمد طبيس أبو مبرة ،أ.نايف سعادة ،دار النشر، القاىرة ،ط  )–( 2005

 :صدؽ كثبات االستبياف -(ب
 أساسيتٌن نبا: للتأكد من صدؽ االستبياف، كعبعلو يقيس ما أعد لقياسو بالفعل قمنا خبطوتٌن

 طبسةعددىم  احملكمٌن بلغ األساتذة  ؾبموعة من األكلية إٔب: قدـ االستبياف ُب صورتو الخطوة األكلى 1-
على موضوع لئلدالء برأيهم حوؿ ؿبتول اإلستبياف ، كطلب منهم بعد اإلطبلع   )أنظر اؼبلحق(أشخاص *

 : أف يبدك رأيهم حوؿ الدراسة، كاشكاليتها 
 . كتنظيمها لغة االستبياف  سبلسة -
 ؟. يتوكمدل تنظيمو كجاذب االستبياف شكل  -
 دبوضوع الدراسة، كاشكاليتها . ة اإلستبيافأسئلمدل عبلقة كإتصاؿ  -

- 13/09ُب الفرتة ككاف ذلك  حسب ما يراه السادة احملكمٌن ضافةاإلذؼ، أك مع إمكانية التعديل  اك اغب
اليت  الدكاترة  بلحظاتتطبيقا ؼببعدىا قاـ الباحث بإجراءات التعديل، اإللغاء، كاإلضافة ، 22/09/2015

 كانت باػبصوص حوؿ :
 ( س.ك( كالذم برأم احملكمٌن ال ىبدـ موضع البحث .6رقم )  السؤاؿ  حذؼًب -ضبط اؼبصطلحات -

 كمن شبا ربصلنا على اإلستبياف ُب صورتو النهائية .
 الخطوة الثانية: 2-

بعد ذلك كاف ال بد من إجراء دراسة ذبريبية أكلية على اإلستبياف للوقوؼ على ـبتلف الصعوبات اليت قد     
 (6تواجهنا أثناء تطبيقو بشكل هنائي، لذلك قمنا بتوزيعو على ؾبموعة من أساتذة الرتبية البدنية بلغ عددىم )

، كإتضح من خبلؿ إجاباهتم كمناقشاهتم أف مضموف ياستبعدكا فيما بعد عندما شرعنا ُب توزيع االستبياف النهائ
 كشكل اإلستبياف كاضح كمفهـو لدل أغلب األساتذة .

 كرأيهم العلمي حوؿ مدل مناسبة فقرات كؿباكر أداة الدراسة من الناحيةكمن خبلؿ رأم األساتذة احملكمٌن     
كالتعديبلت على أداة الدراسة ُب  راء التغيًناتمنا بإجالعلمية، كاللغوية للتطبيق على أفراد عينة الدراسة، حيث ق
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، كما أف توزيع اإلستبياف على ؾبموعة من األساتذة )كعينة ذبريبية ( ضوء اقرتاحات كتوصيات أفراد عبنة احملكمٌن
أعطانا مؤشر كاضح على سهولة عباراتو  ك إمكانية اإلجابة عنها كفهم ؿبتول  11/10-14/10/2015

كن تطبيقو على عينة الدراسة األساسية . كبذلك إكتفينا بالصدؽ الظاىرم)صدؽ اإلستباف ، كبذلك يب
كإعادتو أك أم  ال يبكننا استعماؿ معادلة التطبيق،احملكمٌن( كالتجربة اإلستطبلعية مع عينة من األساتذة ألتو 

ها، كحساهبا بأم كاليت يصعب قياس طريقة أخرل كذلك الحتواء االستبياف على ؾبموعة من األسئلة اؼبفتوحة،
 معادلة، كذلك لعدـ توفرىا على معايًن ثابتة، 

بعد كل ذلك قمنا دبباشرة توزيع اإلستمارات اإلسبيانية بطريقة مقصودة على أساتذة الرتبية البدنية كالرياضية    
،كبعد إسرتجاع كل 17/03/2015/إٔب 06/03أستاذا، ُب الفرتة اؼبمتدة ما بٌن  30كالذم بلغ عددىم 

 إلستمارات باشر الباحث ُب تفريغ كربليل اإلستمارات اؼبسرتجعة فتحصلنا على النتائج التالية :ا
 تحليل االستبياف: -د(

 الجزء األكؿ :
 دباذا تعر ؼ األسلوب الت دريسي ؟ السؤاؿ :س .أ(

 :ما يلي أجوبة اؼبستجوبٌن فيسبحورت 
ىو تفرد األستاذ بطريقة معينة ُب التدريس ذبعلو متميزا عن –الكيفية اليت ينقل هبا األستاذ معلوماتو إٔب التبلميذ -

ىو طابع تدريس يتسم بالوضوح كالفهم –ىو إنعكاس ألراء كأفكار كخربات األستاذ ميدانيا مع تبلميذه –البقية 
علومات كاليت من شاهنا أف تعٌن اؼبدرس على قباح درسو    من طرؼ التبلميذ مبين على ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼب

 يستلـز كجود عبلقة قوية بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم كاؼبادة التعليمية ) األنشطة الرياضية( . نشاط متعدد العناصر ىو -
 عدد األساليب التدريسية اليت يبكن إستخدامها مع التبلميذ خبلؿ اغبصة ؟ السؤاؿ س.ب(
األساتذة ُب ىذا السؤاؿ كلكن كانت كلها تصب ُب قالب كاحد كىو إستخداـ أسلوب كاحد تعددت أجوبة 

 يضبط التبلميذ كيوفر النظاـ ُب اغبصة فكانت اإلجابات كاألٌب :
األسلوب الذم يساعد التبلميذ على –األسلوب اؼبنظم للتبلميذ  –األسلوب الصاـر الذم يضمن قباح اغبصة -

األسلوب الذم –أسلوب العرض كاؼبناقشة  –لكل أستاذ أسلوب خاص بو  –كتطبيقها  تفهم اؼبواقف التعليمية
 االسلوب الفردم .–األسلوب اعبماعي  –يطغى عليو الطابع التدرييب 

 كم أسلوب تدريسي تستخدموف خبلؿ اؼبوسم ؟السؤاؿ س.ج( 
 ادريسيا كاحدا ، حيث شكلو من خبلؿ ىذا السؤاؿ النصف مفتوح تبٌن أف أغلب االساتذة يستخدموف أسلوبا ت

 فبن يستعينوف بأكثر من أسلوب تدريسي خبلؿ اؼبوسم . % 10( بينما كانت نسبة  27) % 90نسبة 
 كيرجع اغلب األساتذة سبب إعتمادىم على أسلوب كاحد ُب التدريس إٔب :
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العمل اعبيد مع  البقاء ُب إستخداـ اسلوب كاحد يساعد على إستمرار–ذبنب إختبلط االمور على التبلميذ -
لست عل دراية كافية بكيفية إستخداـ  األساليب  –نقص الوسائل ُب اؼبؤسسة  –التبلميذ خبلؿ اؼبوسم 

 ( كإعداد كرقة اؼبعيار ُب حاؿ إستخداـ األساليب األخرل   الصعوبة  في تحضير )تخطيط الدرس -األخرل
 أسلوب تدريسي يركف أف السبب يعود باألساس إٔب :أما باقي األساتذة الذم أجابوا بإستخدامهم ألكثر من 

تنويع االسلوب وببب –مراعاة للفركؽ الفردية بٌن التبلميذ –اؼبوقف التعليمي يفرض عليا تغيًن األسلوب -
 التبلميذ إٔب اغبصة كيضمن عدـ نفورىم منها .

بدأ العمل هبا ُب ؾباؿ الرتبية  إذ ظهرت حديثا ؾبموعة من األساليب التدريسية رائدىا " موسنت"السؤاؿ س.د( 
 على علم هبا؟ كالرياضية مطلع الثمانينات، فهل أنت البدنية

يتضح من خبلؿ إجابات األساتذة أف  أغلبهم إف ٓب نقل جلهم يعلموف بأساليب التدريس حبيث بلغت نسبتهم 
( كذلك عن طريق إما دراستهم ؽبا ُب مسارىم الدراسي أك عن طريق إط بلعهم كدراساهتم اػباصة 28) % 93

كما عربكا عنها ُب سبيل إجتياز مسابقات اؼباجستًن ُب الرتبية البدنية .نشًن فقط إٔب أننا نقدـ أجوبة األساتذة  
السبب حسب  إٔب منهم % 10سبة كعن سبب عدـ علم الباقي ؽبا أرجعها ن، بأسلوهبم اإلنشائي اػباص

 الرتتيب الذم قدمناه ؽبم إٔب :
 قلة اؼبصادر كاؼبراجع . -طبيعة التكوين الذم تلقوه   -جدة اؼبوضوع ُب حد ذاتو   -

 –أساليب التدريس خاصة  عامة ك ؾباؿ الرتبية الرياضية كأسباب اخرل سبحورت حوؿ: قلة الندكات كالدكرات ُب
صبود برامج التكوين كعدـ مسايرهتا  –غياب التنسيق بٌن األساتذة حوؿ إمكانية تبادؿ اؼبعارؼ كاػبربات بينهم 

 لتطلعات األستاذ ُب ربسٌن العملية التعليمية . 
 ؟ اغبصة ما ىو البديلؤلساليب التدريسية ُب ُب حالة عدـ  استخدامك لالسؤاؿ س.ق( 

مهم لطريقتهم الشخصية كاليت تكوف ؾبسدة ُب األسلوب السلطوم )األمرم( هبمع معظم األساتذة  على إستخدا
 الذم يساعد ُب رأيهم على ضبط العملية التعليمية كتسهيل مهمتهم ُب التدريس .

 ُب اغبصة ؟ تدريسالالصعوبات اليت تواجو استخداـ أساليب من خبلؿ ذبربتك كأستاذ ،ما ىي السؤاؿ س.ك( 
إقرتاحات إذا تعددت إجابات ،كانت إجاباهتم مرتبة كالتإب :   كمن خبلؿ منحهم ه

يرل معظم األساتذة اف الصعوبات تتعلق بالدرجة األكٔب بالتبلميذ كالبيئة احمليطة كما تتضمنو من زيادة ُب عدد 
 اؼبستخدمة اليب التدريسكاألجهزة الرياضية اؼبناسبة ألسالتبلميذ كنفورىم من اغبصة ككذا عدـ توفر االدكات 

كثرة نظرا    يتناسب مع العاـ الدراسي ، كاليراعي التقدـ العلمييليها بالرتتيب صعوبات تتعلق باؼبنهاج الذم ال 
صبلحية األستاذ ُب ، كؿبدكدية األستاذ ُب إعداد اؼبنهاج كتقديبو، ككذل قلة مشاركات اؼبهارات اؼبزمع تدريسها

. كأخًنا يرل األساتذة أف الصعوبات اليت تواجو إستخدامهم ألساليب التدريس كخيار اخًن تعود التبديل كالتعديل
نقص ُب إٔب شخصهم كأساتذة بسبب عدـ إؼبامهم هبا ككذا نقص اؼبراجع اؼبتعلقة بأساليب التدريس، باإلضافة  

 اػباصة هبا .الدكرات التدريبية 
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 ن اإلجابة إٔب أف أىم الصعوبات اليت تواجههم متعلقة أساسا ب:كما أضاؼ بعض االساتذة ُب اعبزء الثا٘ب م
سوء أرضية  –قلة عدد اغبصص االسبوعية  –كجود أكثر من حصة ُب نفس الوقت ُب كجود ملعب كاحد -

كىي بذلك ال تساعد على هتيئة ُب إعداد التبلميذ كدكرىا الرياضية  إدارة اؼبدرسة ال تؤمن بأنبية الرتبية -اؼببلعب
الركتٌن اليومي لؤلستاذ ككذل إعتماده على أسلوب  - رياضةنظرة اجملتمع لل -و اؼبناسب لئلبتكار كاإلبداع اعب

 كاحد خبلؿ مساره التعليمي هبعلو غًن متحمس باؼبرة ُب ؿباكلة توظيف أساليب تدريسية اخرل 
 إستنتاج جزئي أكؿ :

 : استخلصنا صبلة من النتائج من اإلستبياف  زء األكؿ من خبلؿ اعب
 " ؼبوسنت " كمنهم من ال يعرؼ اغبديثة يعرفوف عن ؾبموعة أساليب التدريسمنهم من  الرت بية البدنية أساتذة   -
 .تدرسيا كاحدا خبلؿ اغبصة أسلوبا  األساتذة يستخدموف -
من اجل عدـ نفور التبلميذ من إستخداـ أسلوبٌن على األكثر خبلؿ اؼبوسم كلو  ىذا إذا تعددت اؼبواقف أك  -

 اغبصص حسب رأيهم .
أم ما يركنو ىبدـ اغبصة ككفقا ػبرباهتم  يدرسوف كفق خصوصيتهم ُب التدريسأغلب أساتذة الرتبية البدينة  -

 كمعلوماهتم كمعارفهم .
إعتماد األستاذ على أسلوب كاحد خبلؿ مساره التعليمي هبعلو غًن متحمس باؼبرة ُب ؿباكلة توظيف أساليب  -

 تدريسية اخرل .
صعوبة تطبيق أساليب التدريس ُب اؼبيداف ؼبا ربتويو من مشقة كجهد فكرم كبد٘ب ُب ربضًن )زبطيط( كإعداد  -

 مستلزمات كل أسلوب .
، ككذا من حيث تبادؿ  ميدانيا ، كغياب للتنسيق بٌن األساتذة فيما يقوموف بوعدـ كجود إطار عمل مشرتؾ -

 اػبربات بينهم .
أغلب االساتذة يشتكوف من صعوبات تدكر ُب ؾبملها حوؿ قلة اإلمكانات كاؽبياكل اؼبوجودة ُب اؼبؤسسات -
أم من االساليب مع غياب اغبافز ،كبالتإب صعوبة تطبيق  اؼبيزانية اؼبخصصة للرتبية الرياضية ُب اؼبدارسقلة ك 

 لديهم مع ىكذا ظركؼ .
 . التقدـ العلمي كاليت ال تراعي ها كصبودىا منهاج  قدـالبدنية كالرياضية ،ك  ةقلة إىتماـ الوزارة الوص ية بالرتبي-
 . من قبل اإلدارة اؼبدرسية ىتماـتوفًن اإلعدـ  -

 الجزء الثاني :
أساتذة قبل  التعرؼ على أكثر األساليب التدريسية معرفة كاستخداما من يهدؼ اعبزء الثا٘ب من اإلستبياف إٔب 

كمدل تطبيقها على أرض  مدل التعرؼ على األساليب التدريسية ُب حصصهم التدريسية ،أم الرتبية الرياضية
 .  الواقع ُب التدريس العملي
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 أساتذة التربية الرياضية. قبل  األساليب التدريسية معرفة كاستخداما منأكثر ( يوضح 1جدكؿ رقم ) 
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1 20 66.66 10 33.33 00 00 20 30 100 
% 

00 00% 00 00% 60 

2 17 56.66 13 43.33 00 00 15.8 00 00 02 6.66 28 93.33 48.8 

3 19 63.33 11 36.33 00 00 18.2 00 00 00 00 30 100 60 

4 16 53.33 10 33.33 4 13.33 15.3 00 00 00 00 30 100 60 

5 19 83.33 11 16.66 00 00 18.2 00 00 02 6.66 82 93.33 48.8 

6 16 35.33 12 40 02 6.66 13.2 00 00 02 6.66 28 93.33 48.8 

7 4 13.33 3 10 23 76.66 24.8 00 00 03 10 27 90 34.8 

8 00 00 02 6.66 28 93.33 84 00 00 00 00 30 100 60 

9 00 00 01 3.33 29 96.66 54.2 00 00 00 00 30 100 60 

10 06 20 21 70 03 10 18.6 02 6.66 18 60 10 33.33 22.8 

 
 من خبلؿ ربليل نتائج اعبدكؿ أعبله يتضح ما يلي :

 ( :    1بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم ) -
(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 20احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء األكؿ

كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم لؤلسلوب األمرم، حيث أف كل 
 األساتذة يقر كف دبعرفتهم ألسلوب العرض التوضيحي .

(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 60احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني
كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخدامهم لؤلسلوب األمرم، حيث أف  
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كل األساتذة يعتمدكف ُب تدريسهم على األسلوب األمرم ، كىذا مرده حسبهم إٔب طبيعة األسلوب األمرم 
 اغبصة كلسهولة تطلبيقو مع التبلميذ .كالذم يبكن من خبللو التحكم ُب 

 ( :    2بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم ) -
اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 15.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ

(، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم لؤلسلوب التدرييب، 5.99)
 حيث أف كل األساتذة يقر كف دبعرفتهم لؤلسلوب التدرييب إما عن طريق اؼبطالعة أك ُب مرحلة الدراسة ُب اعبامعة . 

(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 48.8احملسوبة ) 2ؾ بلغت قيمة -الجزء الثاني
كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخدامهم لؤلسلوب التدرييب، حيث أف  

ما كل األساتذة اليستخدموف األسلوب التدرييب ُب تدريسهم رغم علمهم بو  لعدت إعتبارات حسبهم كىذا 
إلتمسناه من خبلؿ اعبزء األكؿ من اإلستبانة، أنبها إعتيادىم على إستخداـ أسلوب كاحد )أمرم( كمعرفة التلميذ  

 كيفية التعامل معو كصعوبة تطبيق أسلوب أخر )ؼبا يتطلبو من جهد بد٘ب كفكرم( ُب التخطيط كاإلعداد .
 ( :    3بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )

اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 18.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ
 (، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم لؤلسلوب التبادٕب5.99)

 كركحيث أف األساتذة على علم باألسلوب التبادٕب عن طريق قراءاهتم عنو كبدرجة أكرب دراستهم لو كما ذ 
(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 60احملسوبة )  2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني

كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم لؤلسلوب التبادٕب ،حيث تشًن 
 ائيا ُب حصص الرتبية الرياضية لؤلسباب نفسهاالنتائج إٔب عدـ تطبيق األساتذة ألسلوب التطبيق بتوجبو األقراف هن

كمنها أف أسلوب األستاذ الشخصي اؼببين على اػبربة ىو الذم يساعد األستاذ مسايرة الدرس ُب ظل تفهم 
 التبلميذ لو كقباحو ُب ضبطهم سواء خبلؿ اغبصة أك خبلؿ كل اؼبوسم الدراسي . 

 ( :     4بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )
 (،5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 15.3احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء األكؿ

كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم ألسلوب التطبيق الذاٌب ،حيث أف 
 حلة الدراسة ُب اعبامعة.جل األساتذة يقر كف دبعرفتهم لؤلسلوب إما عن طريق اؼبطالعة أك ُب مر 

(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 60احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني
كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم ألسلوب التطبيق الذاٌب، حيث 

قتصركف فقط على أسلوب تدريسي كاحد ، نظرا إٔب ما أم كل األساتذة ال يستخدمونو، كي %100أف نسبة 
ربتاجو األساليب اغبديثة من إمكانات كأجهزة ىي باألساس مفقودة ُب أغلب اؼبؤسسات الرتبوية، إضافة إٔب أف  

 ( ال تسمع بو أصبل كىذا حسب ما عربكا عنو. 13.33نسبة )
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 ( :    5بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )
اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 18.2احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ

(، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم لؤلسلوب التضميين 5.99)
 ،حيث أف جل األساتذة على علم بو سواء بالدراسة أك اؼبطالعة .

اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 48.8سوبة )احمل 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني
(، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم لؤلسلوب التطبيق 5.99)

 الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات)التضميين(، حيث أف جل األساتذة تقريبا ال يطبقونو ُب حصصهم العادية 
 ( :    6أك األسلوب رقم )بالنسبة للعبارة 
اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 13.2احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ

أسلوب االكتشاؼ تذة حوؿ مدل معرفتهم (، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األسا5.99)
 اؼبطالعة . ،حيث أف جل األساتذة على علم بو سواء بالدراسة أكاؼبوجو

(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 48.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني
حيث  أسلوب االكتشاؼ اؼبوجوكىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم 

 ال يطبقونو ُب الدرس مع التبلميذ . %93.33أف جل األساتذة تقريبا بنسبة 
  ( :    7بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )

اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 24.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ
أسلوب االكتشاؼ تذة حوؿ مدل معرفتهم (، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األسا5.99)

 ال يعلموف شيئا عنو . %76.66، حيث أف أغلب األساتذة  بنسبة اؼبوجو
(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 34.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني

حيث  أسلوب االكتشاؼ اؼبوجوكىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم 
ال يطبقونو ُب الدرس مع التبلميذ ، كىذا شيء طبيعي كمنطقي حيث أف  %90جل األساتذة تقريبا بنسب.أف 

عدـ علمهم بو سيؤدم بالضركرة إٔب عدـ تطبيقو ُب اغبصة . أما الشيء الذم ٓب يفهمو الباحث ىو اف أسلوب 
ونو كؿبتواه ،كعلى الرغم من حل اؼبشكبلت ىو إمتداد ألسلوب اإلكتشاؼ اؼبوجو ُب الرتتيب كأيضا ُب مضم

 ذلك فاألساتذة ال يعرفونو .
 ( :  8بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )

(، كىذا 5.99اعبدكلية اليت تقدر) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 84احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -ا الجزء األكؿ
 الربنامج الفردم، حيث أف أسلوب تذة حوؿ مدل معرفتهم بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األسا

 ال يعلموف شيئا عنو . %93.33أغلب األساتذة  بنسبة 
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(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 60احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني
حيث  الفردمالربنامج أسلوب كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم 

 ال يطبقونو ُب حصة الرتبية الرياضية  مع التبلميذ . %100أف جل األساتذة  بنسبة 
 ( :  9بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )

(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 54.2احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء األكؿ
سلوب تلقٌن اؼبتعلم أأسلوب تذة حوؿ مدل معرفتهم كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األسا

 ال يعلموف شيئا عنو . %96.66أغلب األساتذة  بنسبة ، حيث أف )اسلوب اؼببادأة من اؼبتعلم( 
(، 5.99اعبدكلية اليت تقدر ب ) 2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 60احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني

حيث أف  أسلوب تلقٌن اؼبتعلم كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم 
 البدنية  .كل األساتذة  ببل إستثناء ال يطبقونو أثناء تدريسهم للتبلميذ ُب حصة الرتبية 

 ( :    10بالنسبة للعبارة أك األسلوب رقم )
اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 18.6احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء األكؿ 
(، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل معرفتهم ألسلوب التعلم الذاٌب 5.99)

 من األساتذة على علم بو سواء بالدراسة أك اؼبطالعة . % 90،حيث أف نسبة 
اعبدكلية اليت تقدر ب  2أكرب من ؾ  >( كىي قيمة 28.8احملسوبة ) 2بلغت قيمة ؾ -الجزء الثاني

(، كىذا بعين كجود فرؽ داؿ إحصائيا بٌن إجابات األساتذة حوؿ مدل إستخداىم ألسلوب التعلم 5.99)
(، أشًن ىنا فقط إٔب نقطة مهمة ح ى يتضح %66ذة تقريبا يستخدمونو بنسبة )الذاٌب، حيث أف معظم  األسات

األمر أكثر، ىي أنو من خبلؿ نقاشات مع األساتذة ُب ىذا األسلوب بالذات أف  إجابات األساتذة عنو كانت 
ىذا ما تعنيو عما يطبقونو ىم لتطوير كالرفع من اؼبستول الثقاُب كالعلمي لديهم كليس ما يطب ق مع التبلميذ، ك 

 العبارة كأسست ؽبذا الغرض .
 إستنتاج جزئي ثاني :

 : استخلصنا صبلة من النتائج من اإلستبياف  زء الثا٘ب من خبلؿ اعب 
 أكثر األساليب معرفة ىي األساليب اؼبباشرة) أمرم ، تدرييب، تبادٕب، ذاٌب ،تضميين ( . -
 ىو األسلوب األمرم .أكثر األساليب إستخداما ُب حصص الرتبية البدنية  -
 ال يعلموف شيئا عن األساليب الغًن مباشرة . ةأساتذة الرتبية البدني -
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 إستنتاج عاـ :
 من خبلؿ إجراء ىذه الدراسة اؼبسحية حوؿ أساليب التدريس إٔب أف أساتذة الرتبية البدنية  توصل الباحث   

حٌن ال يعلموف باألساليب الغًن اؼبباشرة ، كما أهنم لديهم معلومات جيدة حوؿ أساليب التدريس اؼبباشرة ُب 
يعتمدكف ُب تدريسهم على األسلوب األمرم ، ُب حٌن اف إقتصارىم على أسلوب كاحد رغم علمهم باألساليب 

قلة ُب اإلمكانات كاؽبياكل اؼبوجودة ُب اؼبؤسسات  كنقصا  اؼبباشرة راجع لعدت أسباب منها اف األستاذ يعا٘ب
إدارة كأف  .التوافق اؼبهين عدـ توفر اغبوافز التشجيعية لتحقيق،ك نية اؼبخصصة للرتبية الرياضية ُب اؼبدارس اؼبيزاقلة ك 

 .ُب إعداد التبلميذ كدكرىا الرياضية  ال تؤمن بأنبية الرتبية  اؼبدرسة
مرتبطة بالنظاـ فهي مشكبلت تواجو األستاذ ُب توظيفو جملموعة أساليب التدريس  أىم اؼبشكبلت اليت  كما أف

عدـ مبلئمة الواحد،  قسماألسبوع، زيادة أعداد التبلميذ ُب ال التعليمي مثل: قلة حصص الرتبية الرياضية خبلؿ
عدـ تشجيع أكلياء األمور ألبنائهم على نظرة اجملتمع للرياضة ككذا مثل:  تمع كاؼبشكبلت اؼبرتبطة باجملاؼببلعب ،

كىي أف قدـ مناىجو كصبوده جعلو ال يراعي التقدـ ، نهاجكبلت اؼبرتبطة باؼبالرياضية، أما اؼبش فبارسة األنشطة
اؼبشرفٌن القائمٌن على تنفيذ  جهلإٔب  ةباإلضاف ،ال يساىم ُب إحداث عملية االبتكار كاإلبداع للمعلم العلمي،ك

 . برامج الرتبية الرياضية باألساليب اغبديثة
يكوف األستاذ شريكا فعاال ُب  لة للتطبيق كللتنفيذ على أرض الواقع،إسرتاتيجية عملية قابلذلك ال بد من كجود 

 للقياـ بعملهم الرتبوم كالتعليمي حبيث تشمل دراسة الصعوبات كاؼبعوقات اليت تواجو اؼبدرسٌن اللتخطيط ؽبا ،
 كما يقاؿ .  كاحد( )التدريس علم كفن ُب آف كتساعدىم على اإلبتكار كاإلبداع مع تبلميذىم ألف

الدراسة اإلستطالعية الثانية  : -2  
الغرض من الدراسة: -2-1  

بعد عرض اإلستبياف اػباص باختبار التوافق النفسي االجتماعي على السادة اػبرباء ُب ؾباؿ االختصاص*       
( كاف ال بد من إجراء دراسة إستطبلعية أكٔب للوقوؼ على عدة نقاط : 05) اؼبلحق رقم    

ذلك ؼبعرفة مدل مبلئمة أسئلة االستبياف من حيث صعوبة  كسهولة العبارات دبا يتناسب ذبريب أداة القياس ك  -
 معرفة الوقت الكاُب إلجراء االختبار  -   التوصل إٔب أفضل طريق إلجراء البحث -مع عينة الدراسة.

 للتأكد من كضوح  ؿبتول الربامج التعليمية اؼبقرتحة  -
كما قد يصادفنا من صعوبات مع التبلميذ ُب ىذا الصدد. ضط ظركؼ تطبيق الوحدات التعليمية -  
 : عينة الدراسة االستطالعية -2-2

( تلميذا من تبلميذ السنة أكٔب ثانوم بثانوية ديدكش مراد )زمالة اؼبًن عبد 30مشلت عينة الدراسة اإلستطبلعية )
دبقياس التوافق النفسي اإلجتماعي ىذه التجربة اف تعليمات اإلختبار اػباص كقد إتضح من  -تيارت–القادر( 

ؾبموعات البحث االساسية فيما بعد، كفيما ىبص الوحدات التعليمية  ضحة  كاهنا صاغبة للتطبيق على كفقراتو كا
كتضمميين( فقد ًب التعرؼ على كيفية سًن الوحدات التعليمية كمستلزمات  قيد البحث )أسلوب تدرييب، تبادٕب
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حكم ُب مدة كؿبتول كضعيات التعلم دبراحلو الثبلث، كذلك بعد اف إلتقى الباحث قباحها ،كما تبٌن فرتة الت
فقط فلقد الحظ الباحث  ةبأفراد العينية اإلستطبلعية  كًب تبٌن ماىية التجربة كاؽبدؼ منها كاغباجة إليها، لئلشار 

أكراؽ اؼبعيار اػباصة ذباكب كبًن كرغبة ُب العمل  من عينة الدراسة خاصة ُب مضموف الوحدات التعليمية ك 
صباحا ، أين ًب إجراء توزيع  10على الساعة 22/09/2015.كاف ذلك ُب يـو : بأساليب الدراسة 

دقيقة ،بعد ذلك ًب 15كإستغرؽ كقت اإلجابة  8إستمارات مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي ُب اغبجرة رقم 
بثبلث أساليب ـبتلفة  )أسلوب تدرييب، تبادٕب، تطبيق كحدة تعليمية )ـبتلطة للتوضيح( ُب الكرة الطائرة 

تضميين(  كىي االساليب اؼبتعلقة بالدراسة األساسية تضمنت ىذه الوحدة اإلستكشافية) تعليمات اإلضباء ككذا 
ثبلثة مواقف لكل أسلوب تدريسي باإلضافة إٔب اعبزء اػبتامي( ككل ما لو عبلقة هبيكل كمضموف كل اسلوب 

أسلوب ، أكد من فهم التبلميذ  ؼبضموف كل حة بٌن كل أسلوب كأخر ؼبزيد من الشرح كالتتدريسي مع فرتة را
 كبعد تطبيق العينة للوحدات التعليمية  كجدنا اهنا حققت  اؽبدؼ الذم كضعت ألجلو . 

الباحث تطبيق اإلختبار اػباص دبقياس التوافق النفسي أعاد  30/09/2015كبعد أسبوع أم بتاريخ  
على نفس العينة كُب نفس الظركؼ ) توقيت كمكاف اإلجراء( غبساب اػبصائص السيكومرتية ألداة اإلجتماعي 

 الدراسة .
 أدكات البحث : -2-3

 البيانات كسبثلت ُب ما يلي: ك اؼبعلومات صبع بغرض أدكات على دراستو ُب الباحث إعتمد
 تتماشى اليت ك ؼبوضوعبا اؼبرتبطة النظرية اؼبعارؼ ك اؼبعطيات سرد عملية سبت :المراجع المصادرك -2-3-1

 خبلؿ من الغامضة، لؤلمور توضيحات إلهباد كذا ،ك الدراسة ـ زبد علمية  صيغة إٔب للوصوؿ البحث كأىداؼ
 ُب كظف ذلك كل.معاجم ك ؾباالت ك كتب من كاألجنبية العربية للغةبا العلمية اؼبراجع ك اؼبصادر على اإلستناد
 . التوضيح أجل من النظرية الدراسة

المقابالت الشخصية : -2-3-2  
قاـ الباحث بإجراء مقاببلت مع أساتذة كخرباء كمستشارم الرتبية فيما ىبص بناء االستبياف اػباص االساليب 
التدريسية اغبديثة ) الدراسة اإلستطبلعية االكٔب( كذلك من أجل ربديد معآب مشكلة البحث ككشف ـبتلف 

أسئلة كإستفسارات الطالب الباحث حوؿ مدل  معرفة كاؼباـ أستاذ الرتبية البدنية جوانبها، حيث سبحورت 
األساليب ُب استخداـ ألساليب التدريس اغبديثة كمدل إستخدامها ُب اغبصة كاىم الصعوبات اليت قد تواجو 

باألساليب التدريسة قيد اغبصة، كذلك كانت اؼبقاببلت تدكر حوؿ كيفية بناء الوحدات التعليمية ُب الكرة الطائرة 
 الدراسة ) تدرييب، تبادٕب ك تضميين ( كأىم اؼبهارات اليت يبكن إستخدامها ُب نشاط الكرة الطائرة .

كبناءا على ىاتو اؼبقاببلت كبالرجوع أب الدراسات السابقة قاـ الباحث ببناء إستبياف خاص بأساليب التدريس 
نية ، ككذا بناء كتصميم كحدات تعليمية ) برنامج تعليمي ( خبمسة مهارات اغبديثة  موجهة إٔب أساتذة الرتبية البد

 ُب نشاط الكرة الطائرة حسب رأم اػبرباء  .
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 مقياس الدراسة : -2-3-3
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي : -2-3-3-1
ستخدمنا ُب دراستنا مقياس التوافق النفسي االجتماعي الذم أعدتو الباحثة اؼبصرية "رشا عبد الرضباف ؿبمود كإب إ

حيث يقيس إشباع التلميذ غباجاتو النفسية كتقبلو لذاتو كاستمتاعو حبياة خالية  2007"لتبلميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة 
استمتاعو بعبلقات اجتماعية ضبيمة كمشاركتو ُب األنشطة من التوترات كالصراعات كاألمراض النفسية، ككذلك 

االجتماعية، كتقبلو لعادات كتقاليد قيم ؾبتمعو، كبعد اطبلع الباحثة على العديد من اؼبراجع كاؼبقاييس اؼبرتبطة 
وبتوم   هبذا اؼبقياس اقرتحتو، مع العلم انو يقيس بعدين أساسٌن نبا التوافق النفسي كبعد التوافق االجتماعي حيث

 ستة أبعاد)ؾباالت( كىذه األبعاد ىي كل ؿبور على 
 كتعين التمتع ببعض القدرات اػباصة اليت سبيز تلميذا عن األخر البعد األكؿ :المهارات الشخصية :

إدراؾ التلميذ لذاتو كلعبلقتو بالعلم احمليط ككعيو خبصالو كقدراتو البعد الثاني :اإلحساس بالقيمة الذاتية :
 جوانب قوتو كضعفو كدبا يعوؽ انطبلؽ طاقاتو .كحدكده ك 

مدل قدرة التلميذ على تلبية حاجياتو لنفسو مع مراعاة اؼبرحلة السنية كما البعد الثالث :االعتماد على النفس :
 يتناسب معها من قدرات،حيث انو يوجد بعض اغباجات ال يستطيع التلميذ تلبيتها لنفسو كزبتلف تلك

 اغباجات باختبلؼ اؼبرحلة السنية 
قدرة التلميذ على االندماج مع أقرانو ُب نفس اؼبرحلة السنية كعدـ البعد الرابع :التحرر من الميل إلى االنفراد :

 االنطواء على نفسو كاالبتعاد عنهم .
ية النفسية تعين حالة كوف التلميذ الئقا من الناحية البدنية كالعقلالبعد الخامس :الحالة الصحية :

 كاالجتماعية،كليس ؾبرد خلوه من اؼبرض أك العاىة .
قدرة التلميذ على التحكم ُب انفعاالتو ُب ـبتلف مواقف اغبياة سواء ُب اؼبنزؿ البعد السادس :الحالة االنفعالية :

 أك اؼبؤسسات الرتبوية أك اجملتمع احمليط بو
 ثانيا :التوافق االجتماعي :

قدرة التلميذ على التعامل مع اآلخرين من زمبلء كأقرباء كجًناف في التعامل مع اآلخرين : البعد السابع :اللياقة
 .الذين ال يعرفهم بطريقة الئقة 

شعور التلميذ باالمتثاؿ إٔب صباعة تتقبلو كيتقبلها، كشعور باألـ كالطمأنينة، البعد الثامن :االمتثاؿ للجماعة :
  تتلق باؼبركز كاؼبكانة .كيشبع حاجاتو االنتمائية كحاجاتو اليت
سبتع التلميذ دبجموعة من السمات اليت سبيزه عن أقرانو كتؤىلو الف يقـو البعد التاسع :القدرة على القيادة :

القدرة على ربمل اؼبسؤكلية كالقدرة على  بعملية التأثًن ُب اعبماعة اؼبتواجد فيها، كمن ىذه السمات :الذكاء،
 اعية ،االلتزاـ ،القدرة على التعبًن على رأم اعبماعة اليت يقودىا .اؼبشاركة االجتم اؼبثابرة،
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مدل قدرة التلميذ ُب التعامل كالتفاعل مع أفراد أسرتو، كمدل ترابطو  البعد العاشر : العالقات في األسرة:
 معهم كتوافر اغبب كاالحتواء كاغبناف بٌن أفراد األسرة الواحدة كمدل تأثًنىا على التلميذ .

مدل قدرة التلميذ ُب التعامل كالتفاعل مع إدارة اؼبدرسة دبا ربتويو البعد الحادم عشر :العالقات في المدرسة :
 من زمبلء كمدرسٌن كإداريٌن كمدل تأثًن ذلك عليو سواء كاف سلبيا أك اهبابيا .

فاعل مع عناصر البيئة دبا ربويو من مدل قدرة التلميذ ُب التعامل كالتالبعد الثاني عشر :العالقات في البيئة المحيطة :
 أفراد سواء ُب االذباه السليب أكاالذباه االهبايب 

 عبارة ككل80كبالتإب توفر لدينا مقياس يضم 
 * كقد احتول مقياس التوافق النفسي االجتماعي  على ؿبورين أساسٌن نبا :

،وبتوم كل ؿبور على ستة أبعاد ككل بعد وبتوم على ؾبموعة من (كالتوافق االجتماعي  –التوافق النفسي  )
 كما ىو موضح بالشكل التإب :  سليبالعبارات منها ما ىو اهبايب كمنها ما ىو 

( يوضح توزيع العبارات االيجابية كالسلبية حسب أبعاد المقياس 2جدكؿ رقم )  
 بعد التوافق النفسي

 المجموع أرقاـ العبارات السالبة أرقاـ العبارات الموجبة األبعاد ب
68-48-36-24-12 المهارات الشخصية 1  59 6 
73-69-25-13-1 اإلحساس بالقيمة الذاتية 2  37-49-60-78  9 
50-14-2 االعتماد على النفس 3  26-28  5 
15-3 التحرر من الميل إلى االنفراد 4  27-38  4 
74-28 الحالة الصحية 5  4-16-40-51-61  7 
75-52-17 الحالة االنفعالية 6  5-29-41-62-70  8 

 بعد التوافق اإلجتماعي
63-6 اللياقة في التعامل مع اآلخرين 7  18-30-42-53  6 
54-43-31-19 االمتثاؿ للجماعة 8  7 5 
-64-55-44-32-20-8 القدرة على القيادة 9

71-76-79  
 

9 

65-56-45-33-21-9 العالقات في األسرة 10   6 
66-57-46-34-22-10 العالقات في المدرسة 11   6 

 
-58-47-35-23-11 العالقات في البيئة المحيطة 12

67-77  72-80  
9 

. 
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لمحور التوافق النفسي ( يمثل توزيع العبارات في كل بعد 03جدكؿ رقم )   

 
 لمحور التوافق اإلجتماعي . ( يمثل توزيع العبارات في كل بعد 04جدكؿ رقم ) 

 
طريقة تقييم درجات المقياس :-1 -2-3-3-1  

الدرجات اػباـ إٔب درجات كذلك بتفريغ كل بعد كما وبتويو من عبارات إهبابية كسلبية على حدا ٍب ربويل 
 معيارية كىي كاآلٌب:

ىي:العبارات اإليجابية أكزاف   
(1)ة كاحدةعند اإلجابة بنعم= درج -  
(0)درجة صفر عند اإلجابة ب ال=  -  
:ىيالعبارات السلبية أكزاف  -  

 عدد الفقرات األبعاد الرقم
 التوافق النفسي

 9 المهارات الشخصية 1
الذاتيةاإلحساس بالقيمة  2  5 
 4 االعتماد على النفس 3
 7 التحرر من الميل إلى االنفراد 4
 8 الحالة الصحية 5
 6 الحالة االنفعالية 6

 عدد الفقرات األبعاد الرقم
 التوافق االجتماعي

اآلخريناللياقة في التعامل مع  1  5 
 9 االمتثاؿ للجماعة 2
 6 القدرة على القيادة 3
 6 العالقات في األسرة 4
 9 العالقات في المدرسة 5
 6 العالقات في البيئة المحيطة 6
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(0)درجة صفر عند اإلجابة بنعم   =  -  
1ة كاحدة )عند اإلجابة بػ ال = درج -  
 السيكومترية ألداة القياس لمقياس التوافق النفسي االجتماعي :الخصائص -2-4
 : طرؽ حساب صدؽ مقياس التوافق النفسي االجتماعي -2-4-1

للتأكد من اػبصائص السيكومرتية للمقياس من صدؽ كثبات  إعتمد الباحث أكثر من طريقة غبساب الصدؽ  
 على :

 : صدؽ المحكمين  -2-4-1-1
( ؿبكما 7كالذم يعتربه الباحث أضعف صدؽ ، حيث ًب عرض اؼبقياس على لببة من احملكمٌن بلغ عددىم ) 

)مدرجة بقائمة اؼببلحق (، حيث كافقت الغالبية العظمى على بنود اؼبقياس كًب االخذ دبلحوظاهتم لتاٌب الصياغة 
 النهائية لعبارات اؼبقياس) انظر صفحة رقم ) ( ( 

 :حظاهتم كما يلي تلخصت ؾبمل مبل
 بعد التفريغ كالفرز ألراء احملكمٌن كمبلحظاهتم ًب تعيٌن ثبلث ؾباالت ) القبوؿ ، التعديل ، الرفض (

فما فوؽ كالبنود اليت قبوؽبا ُب ىذا اؼبقياس ىي :  80ًب ربديد ؾباؿ القبوؿ بالنسبة اؼبئوية من * مجاؿ القبوؿ : 
1.2.3.4.5.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19.20.21.22.23.24..

25.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.40.41.42.43.44.45.46.47.48. 
.49.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71 

73.75.76.77.78.79. 
:  كالبنود اليت ًب تعديلها ىي 80إٔب أقل من  20اؼبئوية من  ًب ربديد ؾباؿ التعديل بالنسبة* مجاؿ التعديل : 
6.7.26.50.80 

: ٓب يتم إستبعاد أم عبارة .* مجاؿ الرفض   
  :صدؽ المحتول  -2-4-1-2

فكل فقرة من مفردات االختبار هبب أف سبثل مقياسا  يهتم بتحليل اؼبضموف أك الفقرات فرديا أك صباعيا،
كاف يتضمن االختبار ككل فقط  للقدرة أك السمة آك اؼبتغًن الذم تساؿ عنو الفقرة،كمناسبا بالنسبة  صحيحا،

كإلهباد صدؽ  (183-182،ص2006)رضواف،الفقرات اليت سبثل السمات اؼبطلوب قياسها بواسطة االختبار
مشهودا ؽبم باػبربة كالكفاءة ُب ؾباؿ ( 5))انظر اؼبلحق رقم ( ؿبكمٌن ـبتصٌن6احملتول ًب عرض اؼبقياس على )
 لتعديل صياغة العبارات كتوضيحها  -التدريس كالبحث العلمي كىذا 

 إضافة أك حذؼ العبارات الغًن مناسبة   -
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( 6( يوضح نسبة اتفاؽ المحكمين على محورم المقياس ) ف= 05جدكؿ رقم )  
 المحور النسبة المئوية%

 التوافق النفسي 100
 التوافق االجتماعي 100

ًب التوصل  من خبلؿ إستطبلع رأم اػبرباء على قبوؿ ؿباكر اؼبقياس باإلصباع كما ىو موضح اعبله بنسبة اتفاؽ  
كلي بٌن اػبرباء ، مع كجود بعض التعديبلت فقط ُب بعض العبارات حسب رأم اػبرباء كىذا ما سيتم توضيحها 

 من خبلؿ األٌب  :
.( يبين نسبة إتفاؽ السادة الخبراء حوؿ فقرات مقياس التوافق النفسي االجتماعي  06جدكؿ رقم )  

بحاجة 
إلى 
 تعديل 

غير 
 مالئمة 

بحاجة  رقم الفقرة مالئمة 
إلى 
 تعديل 

غير 
 مالئمة 

رقم  مالئمة 
 الفقرة

بحاجة 
إلى 
 تعديل 

غير 
 مالئمة 

رقم  مالئمة 
 الفقرة

بحاجة 
إلى 
 تعديل 

غير 
 مالئمة 

 رقم الفقرة مالئمة 

   
 
 
 
 
 

100
% 

65    
 
 
 

100% 

44    
 

100
ù 

22    
 
 
 

100
% 

 1-1ب
-11ب  

66 
-8ب  

45 
  23   2 

  67   46   24   3 
  68   47   25   4 
-5ب 83% 17% - 48   69  

26 
  5 

  70   49    
 
 
 
 
 
 

100
% 

27 17% - 83% 6 
  71 17% - 83% 50   28 17% - 83% 7 
  72    

 
 
 

100% 

51   29    
 
 
 
 
 
 

100
% 

8 
  73   52   30   9 
 10-2ب   31   53   74  
   

 
 

100
% 

-12ب
75 

-9ب  
54 

  32   11 

-6ب   55   76  
34 

  12 

  77    
 
 
 
 
 
 

100% 

56   35   13 
 15-3ب   36   57   78  
  79   58   37   15 

17% - 83% 80   59   38   16 
   

 
 
 

100
% 

-10ب   
60 

  100
% 

39   17 

     61    
 
 

100
% 

-7ب
40 

  100
% 

18 

     62   41    
100

% 

 19-4ب
     63   42   20 
     64   43   21 
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 التحكيم( يوضح أرقاـ العبارات المعدلة بعد عملية 07جدكؿ رقم )  
 

 محاكر كأبعاد التوافق النفسي اإلجتماعي 
 ؿبور التوافق اإلجتماعي ؿبور التوافق النفسي

 البعد
رقم الفقرات 

 اؼبستبعدة
رقم الفقرات 

 اؼبعدلة
 البعد

رقم الفقرات 
 اؼبستبعدة

رقم الفقرات 
 اؼبعدلة

  المهارات الشخصية -1
- 

اللياقة في التعامل  -7 -6-7
 مع اآلخرين

- - 

اإلحساس بالقيمة  -2
 الشخصية

 50 - اإلمتثاؿ للجماعة -8 - -

اإلعتماد على  -3
 النفس

 - - القدرة على القيادة -9 - -

التحرر من الميل  -4
 إلى اإلنفراد

العالقات في  -10 - -
 األسرة

- - 

العالقات في  -11 26 - الحالة الصحية -5
 المدرسة

- - 

العالقات في  -12 - - الحالة اإلنفعالية -6
 البيئة المحيطة

- 80 

  
( يبين أبعاد كفقرات المقياس التي تم تعديلها بعد التحكيم 08جدكؿ رقم )  

 بعد التوافق النفسي
 احملور رقم الفقرة  الفقرة قبل التعديل كبعد التعديل 

 أشعر بالضيق بسبب إنتقاد االخرين ؼبظهرم الشخصي -قبل
 إنتقاد االخرين ؼبظهرم اػبارجيأشعر بالضيق بسبب   -بعد

 
7 

 اؼبهارات الشخصية-1
 أرتدم مبلبس الئقة  -قبل
 دائما ما اختار اؼببلبس اعبيدة اليت تناسب مظهرم   -بعد

 
8 

 اإلحساس بالقيمة الذاتية -2 - -
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_ 
 
- 

 اإلعتماد على النفس-3

 
- 

 
- 

التحرر من اؼبيل إٔب  -4
 اإلنفراد

 أشعر باف ظبعي ثقيل -قبل
 أشعر بأف ظبعي ثقيل كيسب ٕب مشاكل ُب اغبصة .-بعد

26 
 اغبالة الصحية-5

 اغبالة اإلنفعالية  -6 - -
 بعد التوافق اإلجتماعي 

 احملور رقم الفقرة  الفقرة قبل التعديل كبعد التعديل 
 
- 

 
- 

 اغبالة اإلنفعالية -7

 .  يأنتمي إٔب صباعات النشاط اؼبدرس -قبل
أنتمي إٔب أحد صبعيات النشاط اؼبدرسي كانسجم معهم -بعد

 اؼبسرح ....اْب ةكأحرـت مبادئها مثل : أنشطة الرتبية البدنية، صبعي

 
50 

 اإلمتثاؿ للجماعة  -8

 القدرة على القيادة  -9 - -
 العبلقات ُب االسرة -10 - -
 العبلقات ُب اؼبدرسة -11 - -

 كادكات اؼبدرسة.أحافظ على أثاث -قبل
 أشعر انو من كاجيب احملافظة على ىياكل اؼبؤسسة كاجهزهتا -بعد

 
80 

العبلقات ُب البيئة  -12
 احمليطة 

( عبارة ، فالتحكيم كاف حوؿ بعض 80ُب النهاية ًب اغبصوؿ على اؼبقياس بنفس العبارات قبل التحكيم )
 (3)أنظر الملحق رقم العبارات فقط كاليت عد لت لتناسب فهم التلميذ حسب رأم اػبرباء 

ذم يطلق ؼبعرفة صدؽ األداة ىنا استخدمنا مؤشر الثبات، كال( الذاتي :  المنطقي الصدؽ ) -2-4-1-3
 الصدؽ الذاٌب، كدبا أف ثبات االختبار )أداة القياس( يعتمد على ارتباط الدرجات اغبقيقية عليو أيضا اسم

ؽبذا كاف االرتباط كثيقا  لبلختبار بنفسها إذا أعيد االختبار على نفس األفراد الذين أجرم عليهم ُب بادئ األمر؛
 بطريقة التطبيق كإعادة التطبيق، كوبسب ىذا النوع حساب الثباتبٌن الثبات كالصدؽ الذاٌب كىذا على اعتبار 

الرتبيعي ؼبعامل ثبات االختبار كباالعتماد على ىذا  )الصدؽ الذاٌب( حبساب اعبذر (192)حسانٌن، صفحة 
 (10باعبدكؿ رقم )   مبينةكىي   (0.93، 0.88) ، كانت القيم بٌن النوع من الصدؽ
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 الصدؽ التمييزم : -2-4-1-4
يعرب عن مدل سبييز اإلختبار  بٌن اؼبتعلم ذم التحصيل اؼبرتفع، كاؼبتعلم ذم التحصيل اؼبنخفض ُب مقياس التوافق 
النفسي اإلجتماعي، كلتعيٌن معامل التمييز لكل بعد ، إعتمد الباحث على عينات متعلمي  العينة اإلستطبلعية ، 

 كًب إستخداـ تقسيم جونسوف ألف العينة صغًنة ،كذلك بإتباع اػبطوات التالية :
 ترتيب عبلمات اؼبتعلمٌن ُب كل بعد تصاعديا . -
 عبلمات( . 8من عبلمات اؼبتعلمٌن اليت تقع  ُب اعبزء العلوم من ىذا الرتتيب )  % 27ربديد  -
 عبلمات ( . 8من عبلمات اؼبتعلمٌن اليت تقع ُب اعبزء السفلي من ىذا الرتتيب )  % 27ربديد  -
 حساب معامل التمييز لكل بعد من مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي بإستخداـ إختبار )ت( . -

( يوضح الّصدؽ التمييزم لمقياس التوافق النفسي اإلجتماعي09جدكؿ رقم )   
 المعالم اإلحصائية  مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي 

 المتوسط الحسابي للعالمات العليا  50.05
 اإلنحراؼ المعيارم للعالمات العليا  20.28

 8 عدد متعلمي الفئات العليا            
 المتوسط الحسابي للعالمات الدنيا  28.75
 اإلنحراؼ المعيارم للعالمات الدنيا  19.67

 8عدد متعلمي الفئات الدنيا                                                
 داللة ) ت( 9.80

 
( ىي قيمة دالة مقارنة ب)ت( اعبدكلية اؼبقدرة ب  9.80نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف قيمة )ت( اؼبقدرة ب) 

اؼبرتفع لصاّب اجملموعة األخًنة (، كىذا يعين كجود فركؽ بٌن ؾبموعة اؼبستول اؼبنخفض كاؼبستول  1.76) 
، كبالتإب اؼبقياس يبتاز بصدؽ سبييزم عإب . 50.05)اؼبرتفع( ذات اؼبتوسط اغبسايب الذم بلغ   

 : طرؽ حساب ثبات مقياس التوافق النفسي االجتماعي -2-4-2
للتأكد من اػبصائص السيكومرتية للمقياس  من صدؽ كثبات  إعتمد الباحث أكثر من طريقة غبساب الثبات 

 على :  
 طريقة إعادة اإلختبار : -2-4-2-1

قاـ الباحث بإجراء اإلختبار على مرحلتٌن بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل اؼبتغًنات ) نفس اؼبكاف، نفس 
ك إستعملنا غبساب معامل الثبات عملية " بًنسوف " غبساب معامل اإلرتباط بالطريقة  العينة، نفس التوقيت (،

  (10( كما ىو موضح باعبدكؿ رقم )  0.93، 0.88اؼبباشرة ، حيث كجد ؿبصورا بٌن )
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 12أداة الدراسة ككل بأبعادىا ب  ثبات كصدؽ ( معامل االرتباط لحس 10الجدكؿ رقم )

معامل 
 الصدؽ

معامل 
 الثبات

القيمة 
 الجدكلية

مستول 
 الداللة

درجة 
 الحرية

حجم 
 العينة

 األبعاد

0.92 0.85  
 
 
 
 
 

0.36 
 

 
 
 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

30 

المهارات الشخصية-1  

اإلحساس بالقيمة الذاتية -2 0.87 0.93  

االعتماد على النفس-3 0.75 0.86  

التحرر من الميل إلى االنفراد-4 0.88 0.93  

الحالة الصحية-5 0.79 0.88  

الحالة االنفعالية-6 0.86 0.92  

اللياقة في التعامل مع اآلخرين-7 0.87 0.93  

االمتثاؿ للجماعة-8 0.84 0.91  

القدرة على القيادة-9 0.82 0.90  

العالقات في األسرة-10 0.86 0.92  

المدرسةالعالقات في -11 0.76 0.87  

العالقات في البيئة المحيطة-12 0.83 0.91  

       29درجة اغبرية =   
،  0.75يتبٌن من خبلؿ اؼببٌن اعبله أف قيم معامل اإلرتباط ؼبقياس التوافق النفسي اإلجتماعي تراكحت ما بٌن )

اإلختبار عند مستول الداللة (  بالرجوع إٔب جدكؿ دالالت اإلرتباط البسيط " لبًنسوف " ؼبعرفة ثبات  0.88
(  0.93، 0.88( ، ككجدت قيم معامل الصدؽ ؿبصورا ما بٌن )0.29( كدرجة حرية مقدرة ب)0.05)

كىذه القيم دالة إحصائيا باؼبقارنة مع "ر" اعبدكلية، كمنو يتبٌن اف مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي يتميز بدرجة 
 ثبات كصدؽ عالية .

بغرض إستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية قاـ الباحث بتقسيم التجزئة النصفية :طريقة  -2-4-2-2
، ٍب ًب  40كالقسم األخر يتضمن فقرات زكجية   40فقرات اؼبقياس إٔب نصفٌن ، قسم يتضمن فقرات فردية 

راكف "، كاعبدكؿ حساب معامل اإلرتباط لبًنسوف بينهما ، كبعد ذلك قمنا بتعديلو عن طريق معادلو "سبًنماف ب
 .التإب كضح ذلك 
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 عن طريق التجزئة النصفية مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي(: يبين معامل الثبات 11جدكؿ رقم) 

 حجم العينة

معامل 
االرتباط بعد 

 التعديل 

معامل 
 عددىا االرتباط 

عبارات 
 المقياس االستبياف 

0. .000 .0.0 

العبارات  .2
النفسي  مقياس التوافق الفردية 

العبارات  .2 اإلجتماعي
 الزكجية 

يدؿ على معامل ارتباط عإب كأكرب كىو  000.من خبلؿ اعبدكؿ أعبله كجدنا أف معامل االرتباط بعد التعديل  
فبا يعين أف مقياس التوافق النفسي  0.1.عند مستول الداللة  83.8من قيمة " ر " اعبدكلية اؼبقدرة ب 

 بدرجة ثبات عالية .اإلجتماعي يتميز 
 : طريقة ألفا كركنباخ -2-4-2-3

ًب حساب معامل الثبات عن طريق معامل ألفا كركنباخ الذم يعترب مؤشر لبلتساؽ الداخلي لبلختبار اؼبكوف من 
درجات مركبة ،كمعامل ألفا يربط ثبت االختبار بتباين بنوده ،فازدياد نسبة تباينات البند بالنسبة للتباين الكلي 

 .(4.00)اغبفيظ،  يؤدم إٔب البفاض معامل الثبات
 (الفا كركنباخ&(: يبين معامل الثبات مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي عن طريق معامل )11جدكؿ رقم) 

 

 األبعاد قيم الفا
رقم 
 البعد

 األبعاد قيم الفا
رقم 
 البعد

 1 الشخصية تاؼبهارا 0.71 4 االنفرادالتحرر من اؼبيل إٔب  0.75

 2 اإلحساس بالقيمة الذاتية 0.74 5 اغبالة الصحية 0.81

 3 اإلعتماد على النفس 0.86 6 اغبالة االنفعالية 0.87
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 األبعاد قيم الفا
رقم 
 البعد

 األبعاد قيم الفا
رقم 
 البعد

 7 األخريناللياقة  ُب التعامل مع  0.68 10 العبلقات ُب األسرة 0.84

 8 اإلمتثاؿ للجماعة  0.75 11 العبلقات ُب اؼبدرسة 0.76

 9 القدرة على القيادة  0.73 12 العبلقات ُب البيئة احمليطة  0.80

 
يبٌن اعبدكؿ اؼببٌن أعبله : أف قيمة" ألفا " لكل بعد من أبعاد اؼبقياس كالدرجة الكلية للمقياس تراكحت قيمتها   

دالة عند مستول الداللة ( كصبيع معامبلت" ألفا " لؤلبعاد كالدرجة الكلية للمقياس ككل  0.87،  0.68بٌن ) 
  . التوافق النفسي اإلجتماعي يتميز بدرجة ثبات عالية،فبا يشًن إٔب مستول ثبات عإب  كأف مقياس 0.0.

 الموضوعية:– 2-4-3
 ،كاليت تعين التحرر من التميز كالتعصب ُب اآلراء، من العوامل ؽبامة اليت هبب أف تتوفر ُب اؼبقياس اؼبوضوعية    

اعبيد أف يكوف ،حيث أف أىم صفات القياس  فاؼبوضوعية تعين أف توصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعبل
،)عبد كاف ىناؾ فهما كامبل من صبيع عينة البحث  دبا سيؤدكنو موضوعيا لقياس الظاىرة اليت اعد أصبل لقياسها،

 (.155اجمليد ابراىيم،ص
فبا يؤكد مناسبتها ؼبستول ىذه الفئة،  لذلك فقد بدا اؼبقياس سهل ككاضح الفقرات كاؼبعا٘ب لعينة التبلميذ،   

ٓب نسجل أم غموض، أك تأكيل  )األساتذة اؼبساعدين(من ساعدنا ُب العمل ى أننا كدبعيةحيث نؤكد ىنا عل
اؼبستجيبٌن سواء ُب التطبيق األكؿ، أك ُب إعادة التطبيق، كىذا إف دؿ على شيء  لعبارات أداة القياس من طرؼ

نؤكد أف أداة قياس  هبعلنا يوحي دبوضوعية أداة الدراسة كىو مقـو آخر يضاؼ لشركط األداة اعبيدة ىذا ما إمبا
تتميز بثبات كصدؽ عاليٌن كموضوعية مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي اؼبتغًن التابع ُب دراستنا كاؼبتمثلة ُب 

 الوثوؽ هبا. هبعلنا نراىن عليها ُب صبع بيانات يبكن

  الدراسة األساسية : -3
إستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ألنو أفضل اؼبناىج اليت تتناسب كطبيعة المنهج العلمي المتبع :  -3-1

الدراسة، كىو الذم يتضمن ؿباكلة لضبط كل العوامل األساسية اؼبؤثرة ُب اؼبتغًنات التابعة ُب التجربة عدا عامل 
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)جابر عبد اغبميد، عة كاحد يتحكم فيو الباحث كيغًنه على كبو معٌن بقصد ربديد كقياس تأثًنه ُب اؼبتغًنات التاب
(200، صفحة 1998  

مجتمع كعينة البحث : -3-2  
مجتمع البحث : -3-2-1  

حيث  -تيارت-سبثل ؾبتمع البحث ُب تبلميذ السنة أكٔب ثانوم بثانوية ديدكش مراد ببلدية زمالة االمًن عبد القادر
  2016-2015الدراسي  مللموس" ذكور تلميذا "(  219التبلميذ ) بلغ ؾبموع عدد 

عينة البحث : -3-2-2  
 بعد اف حدد الباحث ؾبتمع البحث ) تبلميذ أكٔب ثانوم ذكور بثانوية ديدكش مراد (       

( تلميذا موزعٌن بالتساكم على ثبلث أقساـ كًب ربديد 60إختار عينتها بالطريقة العشوائية كالبالغ عددىا )
يبثلوف اجملموعة التجريبية األكٔب بأسلوب  2ع ت1تلميذا من قسم  20بالطريقة العشوائية ، إذ أصبح اجملموعات 

يبثلوف اجملموعة التجريبية الثانية بأسلوب  3ع ت 1تلميذا  من قسم  20التطبيق بتوجييو اؼبدرس)تدرييب( ك
اجملموعة التجريبية الثالثة بأسلوب  يبثلوف 4ع ت  1تلميذا من قسم  20التطبيق بنوجيو األقراف ) تبادٕب(، ك

  5ع ت1/ك 1ع ت 1ي تلميذا من قسم 30التطبيق الذاٌب اؼبتعد اؼبستويات ) التضميين(، كًب إستبعاد 
 إلشرتاكهم بالتجربة اإلستطبلعية .

 
 
 

  
عينة البحث من المجتمع األصليتمثيل ( يوضح نسبة 13 جدكؿ رقم)  

 كقد راع الباحث أف اػبلفية اإلجتماعية  كاإلقتصادية كالتعليمية ألسر اؼبتعلمٌن تكاد تكوف متقاربة .
أسباب إخيار العينة : -3-2-2-1  

سنة، يستمركف ُب التكيف النفسي  20إٔب  17أف اؼبتعلمٌن الذين يبلغ سنهم من  geselle amold يرل   
ألم إنساف طبيعي راشد نظرا إلبتعادىم التدرهبي عن فرتة اؼبراىقة كاإلنفعإب ، كتسًن حياهتم كبو اغبياة العادية 

،ىذا زيادة لكوف  (amold, 1985, p. 261)كدخوؽبم ُب مرحلة الرشد كإكتماؿ تطورىم النفسي كالعقلي 
اؼبتعلمٌن ُب ىذه السن كاؼبرحلة العمرية كحبكم دخوؽبم الكؿ مرة للثانوية فهم ُب مرحلة إكتشاؼ  كبالتإب يبتازكف 

 باؽبدكء كاالنضباط ، ما هبعلهم أكثر تقببل لقرارات األستاذ .  
كما جعل الباحث ىبتار ىذه اؼبؤسسة ىو ما تتوفر من إمكانيات تتوافق كشركط تنفيذ الوحدات التعليمية     

التعليمي ، ككذل كجود إدارة جد متفهمة كعلى رأسها مدير الثانوية ، كأساتذة ذكم خربة  جاػباصة بالربنام
ساليب التدريسية اؼبباشرة منها خاصة ، ككفاءة ُب التدريس باإلضافة إٔب إمتبلكهم خلفية نظرية جيدة باأل

 النسبة المئوية  العدد
 %100 219 المجتمع األصلي

% 60 عينة البحث 27  
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باإلضافة إٔب مبلءمة التوزيع األسبوعي للحصص  اجملموعات لبعض فراغات الباحث ، كىو ما ظبح بتطبيق  
 الربنامج التعليمي بالوحدات التعليمية ُب الكرة الطائرة ُب أحسن الظركؼ .

كصف عينة الدراسة : -3-2-2-2  
 ًب تقسيم عينة الدراسة إٔب ثبلث ؾبموعات متساكية العدد كاعبدكؿ التإب يوضح ذلك 

( يوضح عدد افراد عينة الدراسة كاألسلوب المتبع مع كل مجموعة 14جدكؿ رقم )  
 الرقم القسم عدد التالميذ مجموعات الدراسة أسلوب التدريس المتبع

 01 2ت ع  1 20 اجملموعة التجريبية األسلوب التدرييب
 02 3ع ت  1 20 اجملموعة التجريبية األسلوب التبادٕب

 03 4ع ت  1 20 اجملموعة التجريبية األسلوب التضميين
 المجموع ثبلثة أقساـ تلميذا 60 ثبلثة ؾبموعات ثبلثة أساليب

مجموعات الدراسة :مواصفات كتكافؤ  -3-2-2-3  
ينبغي على الباحث أف يكو ف ؾبموعات متكافئة على األقل فيما يتعلق بالتغًنات اليت ؽبا عبلقة دبتغًنات البحث 

لتأكد من تكافؤ ؾبموعيت الدراسة قبل البدء بتنفيذ الوحدات التعليمية ، كل, (398، صفحة 1984)فاندلٌن، 
 نتائج اجملموعات ُب اإلختبار القبلي ؼبقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .إعتمد الباحث على 

  :كىو ما موضح باعبدكؿ التإب 
 ( يوضح المتوسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ك)ؼ( فيشر للمجموعات التجريبية 15جدكؿ رقم) 

                 المعالم        
 اإلحصائية 

 
 المتغيرات   

التجريبية المجموعة 
 االكلى

المجموعة التجريبية 
 الثانية

المجموعة التجريبية 
 الثالثة

F  
 محسوبة

 

 

F 
 جدكلية
 
 
 

 

 الداللة
 
 
 

متوسط 
 حسايب

 إكبراؼ
 معيارم

متوسط 
 حسايب

 إكبراؼ
 معيارم

متوسط 
 حسايب

 إكبراؼ
 معيارم

 العمر بالسنوات
 92 4620 91651 4624 9262 4612 4655 

6602 

 غير داؿ 

 الطوؿ بالمتر
 9614 46493 9614 46490 9614 46490 4695 

 غير داؿ

 غير داؿ 4615 9602 2060 2649 6264 2626 26641 الوزف بالكغ

 العدد اإلجمالي
 
24 

 

24 24 
  

   0.05مستول الداللة=                                                                      ( 57.2)درجة اغبرية =  
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 (0.99كشف نتائج التحليل ُب اعبدكؿ أعبله اف معدؿ النمو ُب متغًن العمر بلغت قيمة )ؼ( احملسوبة لديو )
 (0.59لغت قيمة )ؼ( احملسوبة )(، كُب متغًن الوزف ب0.19أما متغًن الطوؿ فقد بلغت)ؼ( احملسوبة لديو )

( 57.2( كدرجة حرية )0.05( عند مستول الداللة )3.46ىي قيم أصغر من قيمة ؼ اعبدكلية اؼبقدرة ب) ك
، كبالتإب ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعات الثبلث حسب متغًن السن كالطوؿ كالوزف ك كبالتإب 

لذلك يبكن إعتبار أف اجملموعات متكافئة كمتجانسة قبل البدء ُب تنفيذ ، يوجد ىناؾ ذبانس بٌن اجملموعات 
   الوحدات التعليمية باألساليب قيد الدراسة .

مجاالت البحث : -3-3  
المجاؿ البشرم : -3-3-1  

 أجريت الدراسة على ؾبموعة من التبلميذ اؼبمارسٌن غبصة الرتبية البدنية الرياضية " ذكور "
المكاني :المجاؿ  -3-3-2  

–تيارت  –ًب إجراء الدراسة بثانوية " ديدكش مراد " ببلدية زمالة األمًن عبد القادر   
 المجاؿ الزمني :   -3-3-3
المجاؿ الزمني الخاص بالدراسة النظرية :  -3-3-3-1  

 النظرم اإلطار معآب تتضح بدأت أين ، 2015نوفمرب  منذ كاف فقد الدراسة ىذه ُب الشركع ىبص فيما
 . الدراسة دبوضوع الصلة ذات السابقة راسات الد بعض ك اؼبراجع ثالباح بإطبلع الدراسة

المجاؿ الزمني الخاص بالدراسة الميدانية :  -3-3-3-2  
 سبت ىذه الدراسة بتطبيق االختبار اػباص دبقياس التوافق النفسي اإلجتماعي على ثبلث مراحل :

 تضمنت دراستٌن إستطبلعيتٌن فكانت  فرتة إقباز : اكىي أيضالمرحلة االكلى :-3-3-3-2-1
 * التجربة اإلستطبلعية  األكٔب : اؼبتعلقة باالستبياف اػباص بأساليب التدريس اؼبوجو لؤلساتذة  كامتدت من الفرتة

كىي فرتة  2/10/2015/ أب 20/09)فرتة ربكيم اإلستبياف(إٔب غاية الفرتة بٌن   17/09/2015 - 8/09
 توزيع ك إسرتجاع االستمارات كالشركع ُب التفريغ . 

) توزيع إستمارة * التجربة اإلستطبلعية الثانية : كىي فرتة إقباز التجربة اإلستطبلعية اػباصة دبقياس الدراسة 
 20/09/2015إٔب غاية  13/09/2015بتاريخ اؼبقياس( للتحكيم 

 اؼبقياس بعد ربكيمو .ؼبعرفة مدل صعوبة كسهولة عبارات 
، كأعيد 2015/ 22/09كىي فرتة ذبريب أداة الدراسة ككانت بتاريخ المرحلة الثانية : -3-3-3-2-2

 من أجل دراسة األسس العلمية لو ) صدؽ، ثبات، موضوعية (. 30/09/2015اإلختبار  بتاريخ 
 كًب تقسيمو إٔب ثبلث مراحل: المرحلة الثالثة :-3-3-3-2-3
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 اإلختبارات القبلية :-أ( 
 إختبار التوافق النفسي اإلجتماعي :

اإلجتماعي  على متعلمي اجملموعات التجريبية البالغ  يقاـ الباحث بإجراء اإلختبار القبلي ؼبقياس التوافق النفس
متعلما حبيث سبت العملية على اجملموعة االكٔب اليت تدرس باألسلوب التدرييب بتاريخ األحد  60عددىم 

، كىذا برفقة األستاذ اؼبساعد اؼبكلف بتدريس 8صباحا ُب اغبجرة رقم  00:10،على الساعة 27/09/2015
ُب اغبجرة  30/09/2015األربعاء اجملموعة، أما اجملموعة التجريبية الثانية فكانت اإلختبار بنفس الوقت كبتاريخ 

 اػبميسصباحا أيضا  بتاريخ  00:10مع األستاذ الثا٘ب اؼبساعد ، كاجملموعة الثالثة كانت على الساعة 10رقم 
دبعية األستاذ الثالث اؼبساعد، كقد ًب تذكًن اؼبتعلمٌن باؽبدؼ من اإلختبار  12ُب اغبجرة رقم ، 1/10/2015

 ككذلك بكيفية اإلجابة على عباراتو .
                                                                               الوحدات التعليمية :تطبيق  -ب(

أسابيع من الفرتة  10كحدات تعليمية لكل ؾبموعة( خبلؿ  10كحدة تعليمية ُب الكرة الطائرة ) 30ًب تطبيق 
  كحدات تعليمية للمجموعات التجريبية دبعدؿ ثبلث 2015/ 12/.10إٔب غاية  2015/ 27/09اؼبمتدة بٌن 

  . الثبلث،أم كحدة تعليمية لكل ؾبموعة ُب األسبوع 
 اإلختبارات البعدية : -ج(

بعد إنتهاء تطبيق الوحدات التعليمية ،ًب إجراء االختبار البعدم اػباص دبقياس التوافق النفسي اإلجتماعي على 
لوب القبلي ،حيث خضعت اجملموعة التجريبية االكٔب )األسؾبموعات الدراسة ،ُب نفس ظركؼ إجراء اإلختبار 

دبعية  8ُب اغبجرة رقم  11:00صباحا  ادم عشرعلى الساعة اغب 6/12/2015التدرييب( لئلختبار يـو 
.   00:11ُب نفس الوقت  9/12/2015األستاذ اؼبساعد، كاجملموعة التجريبية الثانية )األسلوب التبادٕب( يـو

كحبضور االستاذ اؼبساعد، نفس الشيء للمجموعة الثالثة كاف اإلختبار البعدم بتاريخ      10صباحا كُب اغبجرة رقم
حبضور كذلك األستاذ الذم كلف  12صباحا  ُب اغبجرة رقم  11:00على الساعة  10/12/2015

 .بتدريسهم خبلؿ ىذه الفرتة  
 :) التعليمي البرنامج الكرة الطائرة في التعلمية الوحدة-4

اػبربات  من ؾبموعة ىو الرياضية ك البدنية الرتبية كبرنامج ، اتباعها يلـز خطة يعين العاـ دبفهوموالربنامج    
 السيد ماجدة عبيد يشًن ك(199، صفحة 1987)السامرائي،  الرياضية الفعاليات خبلؿ من اؼبشاركوف يبارسها

اؼبتعلقة  األىداؼ على تشتمل ، الوجدانية ك االنفعالية التأثًنات من ؾباال التعليمي للتصميم أف إٔب آخركف ك
، صفحة 2001)كأخركف،  طرائق التكييف ك التثقيف ، ،الذباىات  اؼبيوؿ ، ،الرغبات االنفعاالت بالعواطف،

لثبلث ؾبموعات )اجملموعة التجريبية االكٔب تدرس  الطائرة الكرة ُب تعلمية تبنينا كحدات ىذه دراستنا ُب ك ،(23
 الوحدة ؿبتول إعداد أجل كمن باألسلوب التدرييب كالثانية بأسلوب التبادٕب كاجملموعة الثالثة باألسلوب التضميين،
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 ك ، الرياضية ك البدنية الرتبية مادة كمفتشي ،من أساتذة اؼبختصٌن أراء أخذ من البد كاف) الربنامج التعلمية )
 . الثانوم للطور الرياضية ك البدنية الرتبية منهاج على كاف األكرب االعتماد

تعليمية/  كحدات ؾبموعة يتضمن الذم ميالتعل   التمفصل ىي : التعلمية الوحدة تعريف -4-1
 يتوافق دبا التعلمية الوحدات تربمج (2006)كزارة الرتبيةالوطنية،  ميتعل   ىدؼ ربقيق قصد مية)حصص(تعل  

 نشاط ( نشاطٌن تعلمي ؾباؿ كل يشمل حبيث ، السنة الدراسة فصوؿ على عموما اؼبعربة  التعلمية كاجملاالت
التقوٙب  بعد خاصة أىداؼ ُب معايًنه طريق أجرأة  عن تعلميا ىدفا نشاط كل ،هبسد )صباعي كآخر فردم

 (2006)كزارة الرتبية الوطنية، منهاج الرتبية البدنية كالرياضية ، السنة الثالثة ثانوم، التشخيصي 
 تعليمية كل أسلوب تدريسي . كحدات 10 على التعلمية الوحدة احتوت ىذه دراستنا ُب ك
 التعرؼ ىو ، التعلمية الوحدات ىذه إعداد من األساسي اؽبدؼ إف : التعلمية الوحدة إعداد دكاعي -4-2

األساليب قيد البحث)تدرييب، تبادٕب، تضميين( ُب تنمية التوافق النفسي  باستخداـ األخًنة ىذه ؿبتول تأثًن على
 اإلجتماعي لتبلميذ السنة اكٔب ثانوم .

 : المتبعة المنهجية: إعدادىا خطوات -4-3
 المراحل المميزة العناصر 

  اؼبعين التعلمي اؽبدؼ معايًن من انطبلقا ، للتقوٙب اػباضعة العناصر ربديد
 .التقوٙب طريقو عن يقـو الذم احملتول ربديد

 . احملتول تطبيق منهجية ربديد 
 )األكٕب(التشخيصي التقوٙب

 .اؼبختار النشاط مع سباشيا ) أكلويات حسب كترتيبها النقائص استخبلص ( النتائج ربليل
 . )اؼبعايًن( النقائص من انطبلقا اغبصص أىداؼ صياغة
 .) اغبصص عدد حسب( الزمين اؼبدل على توزيعها
 . ىدؼ لكل   ) تع لم كضعيات ( ؿبتول ربديد
 صبيع ُب التع لم ) لسًنكرة رفق ا ـ كمعدؿ كضابط التكويين التقوٙب اعتماد

 .) اغبصص

 التع لمية الوحدة بناء
 كتطبيقها

 .التبلميذ مع ميدانيا )اغبصص (التع لمية / التعليمية الوحدات تطبيق
 للتقوٙب التعلمية الوحدة بداية ُب احملددة ) النقائص ( اؼبؤشرات إخضاع-
 .تقويبها اؼبراد للمؤشرات يستجيب ؿبتول ربديد- 

 .. فردم ، صباعي ، ذاٌب (التقوٙب كمنهجية كسائل ربديد -
 النتائج ربليل-

 التحصيلي التقوٙب

 اؼبنتظرة الكفاءة اكتساب مدل كمنو اؼبسطرة األىداؼ ربقيق مدل يتحدد ىذا خبلؿ من
 : التعليمية الوحدات برمجة-4-4

 الربنامج من التعلمية الوحدة ُب عنها اؼبعلن معايًنىا على اعتمادا ك التعلمية األىداؼ من انطبلقا
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 :تتضمن )عملية(أىداؼ إجرائية ا لتصبح دبقاييس بتعزيزىا اؼبعلم يقـو اليت ك
 كاحد تأكيل ؽبا ، )للتأكيل قابلة غًن( اؼبعىن أحادية )سلوكية (حركية أفعاال. 
 - التقوٙب ك التقييم اؼببلحظة، ك للقياس قابلة. 
 خبلؽبا من يبكن ، )النجاح شركط( دبقاييس متعلقة دقيقة ك ؿبددة تعلم كضعية ُب 

 هبب أف يكوف : اإلجرائي فاؽبدؼ إذف ربقيقو، كمدل اإلقباز شكل على اغبكم        
 مبلحظتو . للمعلم ك بو القياـ للمتعلمٌن يبكن ؿبسوس، ملموس، -

 التعليمية : الوحدات بناء شركط ك أسس-4-5
 ، اإلجرائية ربديد مبادئو ك ربليلو، ك ) باغبصة اػباص(اػباص اؽبدؼ إستخراج يتم التعلمية الوحدة من انطبلقا

 طبيعة ، الوسائل ، اؼبتعلمٌن مستول مراعاة مع )أكرب بنسبة اؽبدؼ ربقق اليت الوضعيات( احملتول ربديد يتم كما
 توقع األخًن ُب ك ، اؼبتعلموف هبا يقـو اليت األدكار ك اؼبهاـ ربديد ، للوضعيات اؼبمارسة مدة كذلك ك ،.....واعب

 .اؼبتعلم تواجو اليت للصعوبات اغبلوؿ
 األسس من ؾبموعة على التعليمية الوحدات حملتول وكضع عند الباحث اعتمد الدراسة  ىذه ُب ك

 : التالية اؼبنهجية الشركط ك العلمية
 .عينة كل قدرات أفراد مستول ك الوحدات ىذه مبلءمة - 
 . ميدانيا تطبيقها إمكانية ك التعليمية الوحدات مركنة - 
 تلك ُب اؼبتعلمٌن لدل ربقيقها اؼبنتظر الكفاءات ك التعليمية الوحدات ؿبتول يتناسب أف مراعاة  - 

 . التعليم من اؼبرحلة     
 .النظرم اعبانب ُب إليها تطرقنا اليت دبميزاتو  أسلوب لكل التعليمية الوحدات تطبق أف مراعاة - 
 الدراسة . أىداؼ حسب التعلمية اؼبواقف اختيارمراعاة  - 
 ك اؼبتعلمٌن عبميع الفرصة إتاحة:المنهجّية الّناحّية من : ىي لترتيبات التعلمية الوضعيات اختيار خضع لقد ك

 ذات عىناؼبك  داللةال ذات واقفاؼب ُب كتفهرس تنو ع )...األركقة اؼبلعب، الس احة،(اؼبتوف ر الفضاء كل   استثمار
 .شد ة منو أقل   بنشاط اعبهد شديد نشاط كل   يتبع حبيث اعبهد حسب ترت ب .شو قةاؼب صبغةال
 :ب التعّلمية الوضعية تتسم ( :الديداكتيكية(  التعليماتية الناحية من*
 علينا سبلي كىنا تركيب كبأسهل تركيز بأخف   جهد، بأقل   تتصف ألعاب أك بتمرينات دائما اغبص ة تبدأ: التدرّج 

 .إلجرائو  اؼبطلوبة كاؼبساحة كالوقت اؼبستول حسب تكييفو للن شاط، التعليماتي ة اؼبعاعبة
 ينجم طويلةفرتات راحة  بينها تفصل كال متواصلة كاأللعاب التمرينات تكوف )راريةاالستم :  ) الديمومة 

 .)التسخٌن ( اإلضباء مرحلة تأثًن ضياع عنها
 .للمتعلمٌن كالذ ىنية الس لوكي ة ، البدنية القدرات مستول ُب اؼبقرتحة الص عوبات تكوف :التقدير 
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جهدا  منها أخف   بأخرل إتباعها هبدر عالي ة، شد ة تتطل ب ألعاب أك سبرينات على االعتماد عند :التعاقب 
 (35)ثانوم، مرجع سابق، صفحة 

 المراحل اإلجرائية للبحث كتطبيق الوحدات التعليمية :  -4-6
 ًب توزيع األفواج لبدء العمل اؼبيدا٘ب كما يوضحو اعبدكؿ ادناه . 

( يبين توزيع تعليم كتدرب المجموعات التجريبية الثالث على مدار األسبوع كذلك طيلة 16جدكؿ رقم ) 
 2015/2016السداسي االكؿ من الموسم الدراسي 

 اجملموعة التجريبية الثالثة اجملموعة التجريبية الثانية اجملموعة التجريبية االكٔب 
 األساليب         

 األسلوب التضميين األسلوب التبادٕب األسلوب التدرييب    األياـ      

 11:00-10:00 11:00-10:00 11:00-10:00 التوقيت الفعلي للوحدة
   * األحد
  *  األربعاء
 *   اػبميس

فرتة إعداد ، كبعد  )أنظر ملحق اؼبوافقة رقم ) (الثانويةربصل الباحث على اؼبوافقة الرظبية من إدارة بعد    
(، كبعد فرتة النحكيم كاؼبراجعة اليت مشلت  2015دات التعليمية اليت دامت شهورا ) مارس إٔب غاية جوف الوح

 .(.6) ()ملحق رقم17/09/2015-8/09ؿ شهر سبتمرب)خبلىاتو الوحدات من طرؼ أساتذة كمفتشٌن 

أساتذة الرتبية البدنية الذين يدرسوف عينات البحث ُب اغبصص العادية بتطبيق الربنامج قاـ الباحث بتكليف      
ُب  حصة تعليمية( بواقع 6/12/2015( إٔب )27/09/2015التعليمي اؼبقرتح كذلك خبلؿ الفرتة اؼبمتدة من )

 .األسبوع لكل أسلوب تدريسي زمن اغبصة ساعة كاحدة 
التطبيقية بقسم الرتبية  سلتدريس الدرك الفرتة اؼبقررة أصبل  دقيقة كىي(  60قواـ اغبصة التعليمية فعليا ىو)  -

 البدنية كالرياضية.
ثبلث شتمل على عدد من اغبصص التعليمية باستخداـ إًب بناء الربنامج التعليمي اؼبقرتح بصورتو األكلية حيث  -

ُب تدريس تبلميذ السنة أكٔب ثانوم من سلسلة أساليب التدريس ؼبوسنت نبا )األسلوب التدرييب  أساليب تدريسية
 ( ، كاألسلوب التضميين ) الزكجيكاألسلوب التبادٕب

 لؤلسلوب التدرييب( كحدات تعليمية 10)،حبيث كزعت ( كحدة تعليمية 30وبتوم الربنامج اؼبقرتح على ) -
 .التضميين  وبللؤلس( كحدات 10، ك ) ( لؤلسلوب التبادٕب10ك)

، )بالساعدين( أعلى، التمرير من أسفل نالتمرير معلى مهارات أساسية ُب الكرة الطائرة ) الربنامج يشمل
بثبلث أساليب اؽبجـو "الضربة الساحقة"(  اإلرساؿ من اعلى )التنس(،  ،االمامي اؼبواجو من أسفلاإلرساؿ 
 . 2002من أساليب التدريس ؼبوسكا.ـ،كسارةأ. تدريسية 
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 ك البدنية الرتبية مناىج من الدراسات كاؼبراجع  ك عدد من ىذه الوحدات التعليمية مضموف الباحث استمدك 
 كضع ُب اؼبعلم تساعد توجيهات من ربتويو ؼبا ،كذلك الثانوية باؼبرحلة اػباصة ؽبا اؼبرافقة  الوثائق ك الرياضية
 دبعية التعليمية الوحدات تطبيق علىاألساتذة اؼبساعدكف  حرص قد ك اؼبختلفة، التعليمية الوحدات ؿبتويات

 كرصيد كمعلومات جيدة حوؿ األساليب قيد الدراسة. اؼبادة تدريس ُب كفاءة ك خربة يبتلكوف الباحث ألهنم
(62،ص2008)صابرم ؿبمد،:قيد الدراسة  سألساليب التدريالمخطط التقييمي -4-6-1  

 أكال:  األسلوب التدريبي :
 أ( مرحلة التخطيط :

 وبدد اؼبدرس صبيع قرارات ىذه اؼبرحلة كأنبها :
 * مفهـو األسلوب 

 * أىداؼ األسلوب 
 .......(الزمن كاؼبكاف  * ربديد ؿبتول الوحدة التعليمية ) التدريبات، كقت كل تدريب، الشدة،

 * اؼبهاـ اؼبطلوب ربقيقها مع النتائج اػباصة بكل مهمة .
 *اإلجراءات التنظيمية التالية :

 تنظيم الطلبة أثناء األداء  -
 الرغبة أك عدـ الرغبة ُب استخداـ مبوذج اؼبهاـ  -
 تنظيم األدكات  -
 الوقت اؼبخصص للوحدة التعليمية  -

 ب( مرحلة التنفيذ :
 أماـ اؼبدرس  * اصطفاؼ التلميذ

 * ذكر أىداؼ األسلوب كىي :
 أف يقـو الطالب باألداء بشكل فردم  -
ترتيب اؼبهاـ، كقت بدء  أف يتم منح التغذية الراجعة كخاصة ربديد دكر كل طالب باختيار ) الطريقة، اؼبكاف، -

 األسئلة (طريقة طرح  اؼبظهر، كقت الراحة، كقت التوقف عن األداء، التمرين، إيقاع التمرين،
 ربديد دكر اؼبدرس ُب النقاط التالية : -
 اؼبراقبة كاإلشراؼ على أداء الطلبة  .1
 منح تغذية راجعة كخاصة لكل طالب  .2
 اإلجابة على أسئلة الطلبة  .3
 ربديد اؼبعايًن اؼبطلوب ربقيقها من الطلبة  .4
 البدء بالتطبيق .5
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 ج( مرحلة التقويم :
 * منح تغذية راجعة بشكل فردم عبميع الطلبة 

 * تقييم أداء الطلبة 
 ثانيا :األسلوب التبادلي :

 أ( مرحلة التخطيط :
 وبدد اؼبدرس صبيع قرارات ىذه اؼبرحلة كأنبها :

 * تقدٙب األسلوب للطلبة مع ربديد مفهـو األسلوب 
 * تقدٙب نتائج الوحدة التعليمية 

عليمية ) التدريبات، كقت كل تدريب، الشدة كالزمن كاؼبكاف ........(* ربديد ؿبتول الوحدة الت  
 * ربديد اؼبهاـ اؼبطلوب ربقيقها مع النتائج اػباصة بكل مهمة 

 * شرح كرقة الواجب اليت يستخدمها اؼبراقب 
 * اإلجراءات التنظيمية التالية :

تنظيم العينة أثناء األداء  -  
استخداـ مبوذج اؼبهاـ  -  
م الوقت تنظي -  
الوقت اؼبخصص للوحدة التعليمية  -  

 ب( مرحلة التنفيذ :
 * اصطفاؼ العينة أماـ اؼبدرس على شكل أزكاج ) اؼبراقب اؼبؤدم (

 * شرح ادكار اؼبراقب كاؼبؤدم كىي كما يلي :
:يقـو بأداء الواجبات كازباذ القرارات كما ُب األسلوب التدرييب كاالتصاؿ باؼبراقب فقط  المؤدم -  
:إعطاء التغذية الراجعة باالعتماد على كرقة الواجب كاالتصاؿ باؼبدرس عند الضركرة  لمراقبا -  

 * تبادؿ أفراد العينة األدكار فيصبح اؼبؤدم مراقبا كاؼبراقب مؤديا بعد أف يكمل اؼبؤدم الواجبات 
 * هبيب اؼبدرس على أسئلة اؼبراقب 

 * يتصل اؼبدرس فقط باؼبراقب 
التقويم :ج( مرحلة   

 * يدعو اؼبدرس العينة كيطلب منهم صبع األدكات كأكراؽ الواجب 
 * يستفسر اؼبدرس عن اؼبعوقات اليت حدثت ُب األداء كاألدكار 

أنظر لنماذج من أكراؽ الواجب )كاليت تسمي أيضا: أكراؽ العمل، )* يلخص اؼبدرس سلسلة األداء كاألدكار
.(( 08اؼبلحقرقم) كأكراؽ اؼبهمات( ُب   
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(167، صفحة 2008)مبرة،  : (ثالثا : األسلوب التضميني) اإلحتواء   
( : مرحلة ما قبل الدرس)التخطيطأ(  

 إف قرارات التخطيط صبيعها يتخذىا اؼبعلم كتضم ىذه القرارات التإب :
إعداد خطة الدرس حسب النموذج اؼبعتمد . -1  
اؼبهمة اغبركية دبا يتناسب كىذا األسلوب حبيث يبكن ربديد مستويات متدرجة ُب صعوبتها .إختيار  -2  
ترتيب اإلجراءات البلزمة اليت تساعد على ربقيق األىداؼ كفق مقتضيات ىذا األسلوب كىيكلو البنائي -3  
الفردم الذم سيتم من قبل اؼبتعلمٌن .  جاؼبرجعية كالربنام ةإعداد البطاق -4  

األسلوب إٔب التبلميذ، يهيئ اؼبعلم" تقدٙب الفكرة" كيراجع مراحلها، كاعبمل كاألسئلة اؼبناسبة تقدٙب .  
(:مرحلة الدرس)التنفيذب (   

إعداد اؼبلعب كاالدكات كاالجهزة البلزمة لنجاح ىذا  -إف تسلسل األحداث ُب ىذا األسلوب يكوف كما يلي: 
الفكرة، ك يبكن أف يتم ذلك بواسطة الشرح أك توجيو عدد من األسئلة هتيئة اؼبشهد عن طريق عرض  -األسلوب

  .إٔب التلميذ تؤدم بو إٔب اكتشاؼ الفكرة
  .ربديد اؽبدؼ األساسي لؤلسلوب، من خبلؿ إهباد مدل معٌن يتم فيو أداء الواجب أك الواجبات -

ل االبتدائي لؤلداءاختيار اؼبستو  -تفحص اػبيارات.ب-أ توضيح دكر التلميذ ك الذم يتطلب:-  . 
ربديد ما إذا كاف مستول آخر  -تقوٙب الفرد ألدائو ذاتيا باؼبقارنة باألداء اؼبطلوب.ىػ -أداء الواجب. د  -ج  

 .مطلوب أك مناسب أك ال
  :توضيح دكر اؼبعلم يتضمن -

الفردم .تقدٙب اؼبهمة اغبركية، بعد تقدٙب مفهـو األسلوب ككصف البطاقة اؼبرجعية كالربنامج - اإلجابة على  -
- بدء عملية االتصاؿ مع التلميذ -أسئلة التلميذ.  -ربديد اؼبعايًن لؤلداءكضع اإلجراءات التنظيمية كاإلدارية ك  

 إعطاء إشارة البدء بإنتشار اؼبتعلمٌن ُب اؼبلعب كبدء العمل كاإللبراط ُب األدكار كاألعماؿ الفردية .
:( مرحلة ما بعد الدرس)التقويمج(   

 كتشمل القرارات التالية :
يقـو اؼبتعلموف بتقوٙب أدائهم كبشكل فردم مستخدمٌن كرقة اؼبعيار) البطاقة احملكية( ، كُب ضوء ذلك  -أ

 يصدركف أحكاما على مستول ادائهم .
فهمو يبلحظ كيتابع اؼبعلم اؼبتعلمٌن، كيتحرؾ بينهم لتزكيدىم بالتغذية الراجعة اػباصة لكل منهم عن مدل  -ب

، كما يفتح قنوات إتصاؿ فاعلة بينو كبٌن اؼبتعلمٌن للتأكد من تنفيذ األداء الصحيح كاف  لدكره ُب ىذا األسلوب 
 اؼبتعلم قد إختار اؼبستول اؼبناسب لو .

 آلية تطبيق األسلوبين :
 أكال: األسلوب التدريبي :
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 كاشتمل اإلجراءات التالية :
 * ُب البداية ًب تذكًن العينة بالنتائج التعليمية 

 * إعطاء اإلضباء العاـ كاػباص كالبلـز للمهارة 
 * يشرح اؼبدرس دكر العينة بازباذ القرارات التسع كدكره بإعطاء التغذية الراجعة كالرد على تساؤالت العينة 

احي الفنية للمهارة * تزكيد العينة بنموذج اؼبهمات الذم وبتوم على الواجبات كالنو   
 * يعرض اؼبدرس الواجب من خبلؿ كسائل اإليضاح اؼبختلفة 
 * يبدأ الطلبة ُب ازباذ قرارات التنفيذ التسع اليت أسندت إليهم 

 * يتحرؾ اؼبدرس من تلميذ إٔب آخر ليبلحظ كل من األداء كعملية ازباذ القرار ٍب يعطي التغذية الراجعة 
عمل بشكل مستقل عنو كعن البقية * يسمح اؼبدرس للعينة بال  

 * يعطي اؼبدرس للعينة الوقت الكاُب لتكملة الواجب اغبركي 
 * هبمع اؼبدرس العينة استعدادا ػبتاـ الدرس 

 ثانيا :األسلوب التبادلي :
 اشتمل على اإلجراءات التالية :

 * إعطاء اإلضباء العاـ كاػباص البلـز للمهارة 
لغرض من األسلوب ىو التعاكف مع الزميل كتعلم كيفية إعطاء التغذية الراجعة * يؤكد اؼبدرس للعينة أف ا  

* يشرح اؼبدرس دكر كل من اؼبؤدم كاؼببلحظ حيث يقـو اؼبؤدم باألداء كازباذ قرارات التنفيذ كيتصل فقط بزميلو 
كاؼبعد سلفا من اؼبدرس اؼببلحظ،أما بالنسبة للمبلحظ فيقـو بتقدٙب التغذية الراجعة للمؤدم على أساس اؼبعيار   

 * يشرح اؼبدرس اؼبهارة كيؤدم مبوذجا ؽبا 
 *يستفسر اؼبدرس كهبيب على أسئلة العينة لتوضيح كرقة معيار الواجب  

 * يوزع اؼبدرس عينة البحث إٔب أزكاج أك يطلب من كل طالب أف ىبتار زميلو 
 * يستلم اؼببلحظ اؼبعيار اػباص باألداء الصحيح من اؼبدرس 

 * اؼبؤدم ينجز الواجبات كيتخذ القرارات ُب مرحلة الدرس كما ُب األسلوب التدرييب 
*يراقب اؼببلحظ أداء اؼبؤدم كيقارف األداء باؼبعيار كيستنتج أف كاف اؼبعيار صحيح أـ ال كتوصيل النتائج إٔب 

 اؼبؤدم من خبلؿ التغذية الراجعة كيقـو باالتصاؿ باؼبدرس إف كاف ذلك ضركريا 
ينتقل بٌن كل طالبٌن من العينة )اؼببلحظ اؼبؤدم(كهبيب على أسئلة اؼببلحظ من خبلؿ اتصالو بو *   

* يعزز اؼبدرس سلوؾ اؼببلحظ اؼبرغوب فيو كيصحح لو أخطائو عندما يقـو بإعطاء تغذية راجعة غًن دقيقة 
 للمؤدم 

 * يستجيب اؼبدرس لبلستفسارات التوضيحية فيتحدث مع اؼببلحظ فقط 
تبادؿ طلبة العينة األدكار كالواجبات من اؼببلحظ إٔب اؼبؤدم ٍب العكس كذلك بعد إكماؽبم الواجب اؼبطلوب * ي  
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( ( 08ؼبلحق رقم)أنظر لنماذج من أكراؽ اؼبعيار )كاليت تسمي أيضا: احملكات التقويبية، ك الرباميرت( ُب ا)* النشاط اػبتامي   
 المستويات )التضميني( :ثالثا: أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد 

 * ربديد اؼبهارة كاعبزء اؼبراد تنفيذه ُب الدرس مثل النشاط التطبيقي .
–* ربديد عوامل الصعوبة ُب اؼبهارة أك مستويات تنفيذ اؼبهارة كمن العوامل : اؼبسافة كاإلرتفاع كمساحة الرمي 

اإلرساؿ ُب الكرة الطائرة فبكن أف يستعمل اؼبعلم عدد مرات التكرار ..........كإذا قمنا بتحديد اؼبهارة مثل 
 اؼبسافة اك اإلرتفاع )الشبكة (

 * شرح األسلوب كطريقة التنفيذ .
كالذم يتضمن : التلميذ* كصف دكر   

ذبريب اؼبستويات اؼبختلفة اليت كضعها اؼبعلم . -أ  
إختيار مستول البداية ُب العمل لتطبيق اؼبهارة . -ب  
لتطبيق اؼبهارة .البدء ُب العمل  -ج  
تقوٙب الطالب ؼبستول ادائو حسب اؼبستول الذم إختاره . -د  
يقرر الطالب إذا كانت البداية مناسبة اك غًن مناسبة . -ق  
يقـو الطالب بتسجيل نتائج العمل مستخدما كرقة اؼبعيار . -ك  
: المعلم دكر -5  
اإلجابة على أسئلة الطالب . -أ  

إستمرار اإلتصاؿ بالطالب -ب  
التصميم التجريبي للبحث :-5  

إف التصميم التجرييب الذم اعتمدنا عليو ارتكز على عنصر ىاـ كىو التعيٌن العشوائي جملموعات اؼبعاعبة كذلك    
إلزالة الفركؽ بٌن أفراد اجملموعات، أما خبصوص العامل اؼبميز ؽبذا التصميم ىو معاعبة اؼبتغًن اؼبستقل ك ألف 

عٌن االعتبار فإننا اتبعنا اػبطوات التالية:التصميم التجرييب يتميز بإجراءات خاصة يتم أخذىا ب  
 بعد ربديد اؼبشكلة كمراجعة الدراسات السابقة كضعنا فركض ربدد النتائج اؼبتوقعة. -1
ديدكش مراد بزمالة االمًن عبد القادر   -ًب اختيار العينة من ؾبتمع ؿبدد كىو تبلميذ السنة األكٔب ثانوم -2

 .2015/2016،كالية تيارت، خبلؿ اؼبوسم 
ًب توزيع الطبلب على اجملموعات التجريبية بطريقة عشوائية كىذا ما ظبح بتثبيت بعض العوامل اليت قد يكوف  -3

 ؽبا تأثًن دبعية اؼبتغًن اؼبستقل على اؼبتغًن التابع سواء كنا نعلمها، أك ح ى ٓب زبطر على بالنا أثناء القياـ بالتجربة .
تمثل ُب اجملموعة التجريبية كالضابطة ذلك ألنو من غًن اؼبعقوؿ ٓب نعتمد على التصميم التجرييب البسيط اؼب -4

 عدـ تعرض اجملوعة الضابطة إٔب أم نوع من اؼبعاعبة أك تركها تدرس باألسلوب التقليدم )االمرم(
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الطة ىنا ة ُب القياس البعدم ،إف كجو اؼبغكفقط، على أف تقارف باجملوعة التجريبية كتعود الغلبة إٔب ىذه األخًن 
 من ُب شيئٌن اثنٌن نبا :يك

األسلوب األمرم كاحد من ؾبموعة أساليب التدريس اغبديثة ُب الرتبية البدنية كالرياضية لو اهبابياتو إذا ما طبق   أ(
 كما نص عليو "موسنت"ُب طيف أساليب التدريس،كال يبكن اعتباره أسلوبا تقليديا ُب التدريس أك شيء أخر   

ؿ ابوعبلـ :"من غًن اؼبفيد مقارنة ؾبموعة أكٔب تتلقى معاعبة معينة دبجموعة أخرل ال ُب البحوث الرتبوية يقو  ب(
تتلقى أم شيء،ألف ىذا األمر أشبو بتقدٙب دركس خصوصية جملموعة من األطفاؿ كمقارنة ربصيلهم دبجموعة 

 علمي ألنو أف اجملموعة األكٔب ىي األفضل، فاإلستخبلص ىنا غًن صأخرل ٓب تتلقى دركس خصوصية كإستخبل
(، 159،ص2004من غًن اؼبتوقع ُب اؼبواقف التدريسية أف ال تفعل اجملموعة الضابطة أم شيء " )أبو عبلـ،

فاألفضل كحفاظا على ما يبكن أف هبرل ُب الصفوؼ الدراسية بشكل طبيعي يضيف "أبوعبلـ"أف تتلقى ؾبموعة 
طريقة )ب( كىو تصميم أفضل بكثًن من إستخداـ ما التدريس بالطريقة )أ( كؾبموعة أخرل تتلقى التدريس بال

 ؾبموعة ذبريبية كأخرل ضابطة.
إضافة إٔب كل ذلك ًب معاعبة اؼبتغًن اؼبستقل ُب ذبربتنا بطريقة نوع اؼبتغًن اؼبستقل كىي طريقة تعتمد ُب جوىرىا 

ؼبعرفة أم ىذه األساليب على تقدٙب أنواع ـبتلفة من اؼبتغًن مثل :تقدٙب أسلوبٌن أك أكثر من أساليب التدريس 
 أكثرا تأثًنا على تنمية التوافق النفسي االجتماعي ُب حصص الرتبية البدنية كالرياضية .  

 -صفوة القوؿ كباالستناد إٔب ما سبق من خطوات نقوؿ أف تصميمنا التجرييب ىو تصميم االختبار)القبلي
الف كل الدراسات اليت أجريت حوؿ أساليب  البعدم(مع ثبلث ؾبموعات ذبريبية ُب غياب اجملموعة الضابطة

 التدريس السابقة بينت أف ؽبا اثر إذا ما استخدمت لفرتة زمنية معينة.
 ( يوضح التصميم التجريبي للدراسة17جدكؿ رقم )

المقاييس كاالختبارات 
 البعدية

معالجة تجريبية        
 )متغير مستقل(

 المجموعة المقاييس كاإلختبارات القبلية

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

كحدات تعليمية باألسلوب 
 التدرييب)الكرة الطائرة(

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

ـ التجريبية 
 االكٔب

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

كحدات تعليمية باألسلوب 
 التبادٕب)الكرة الطائرة(

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

ـ التجريبية 
 الثانية 

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

كحدات تعليمية باألسلوب 
 التضميين )الكرة الطائرة(

مقياس التوافق النفسي 
 اإلجتماعي 

ـ التجريبية 
 الثالثة 

 تعترب الدراسة اغبالية دراسة ذبريبية، كإشتملت على اؼبتغًنات التابعة كاؼبستقلة التالية :
 رات المستقلة :أكال : المتغي

 اؼبتغًن اؼبستقل كىو)األسلوب التدريسي اؼبنتهج( كيتكوف ىنا من: 1.1-
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 ) أسلوب اؼبمارسة ( . األسلوب التدرييب -
 ) أسلوب التعلم التعاك٘ب ( . األسلوب الزكجي -
 األسلوب التضميين ) أسلوب الواجبات اغبركية ( . -
 الكرة الطائرة.متغًن نوع اللعبة اؼبكوف من: رياضة  2.1-

 ثانيا: المتغيرات التابعة:
 (  12اؼبتغًن التابع يتمثل ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي ) -1-2-

كما اف بعض اؼبتغًنات كاليت ال يتم أخذىا بعٌن اإلعتبار قد تؤثر على  نتائج الدراسة، كاليت ال تدخل ُب      
حث، كىذه اؼبتغًنات هبب ربديدىا كضبطها قصد السيطرة عليها، تصميم الباحث كال زبضع أيضا لسيطرة البا

كذلك لتحقيق سبلمة التصميم التجرييب ، كمن اؼبعركؼ اف سبلمة التصميم التجرييب لو جانباف داخلي كخارجي  
 (95، صفحة 1981)الزكبعي، 

 كلتوضيح ذلك قمنا بإتباع اػبطوات التالية :
 السالمة الداخلية للتصميم التجريبي : -5-1

 ُب عليها السيطرة أمكن قد الدخيلة العوامل أف من  الباحث يتأكد عندما الداخلية السبلمة من التحقق يتم
 )التوافق النفسي اإلجتماعي( التابع اؼبتغًن ُب أثار  ربدث لن ،حيث التجربة

 : ىي العوامل ىذه ك
 ُب جرت اؼبيدانية التجربة أف عليو التأكيد ينبغي ما : الميدانية التجربة إلجراء المصاحبة الظركؼ *

 من حيث : ؽبا اؼبقرتح الزمين اؼبخطط حسب الظركؼ أحسن
 ؼ العمل ربت نفس الظرك  - فس الوقت كُب نفس اؼبكافالعمل ُب ن –عدد اغبصص متساكية  -
 باستخداـ اؼبتغًن ىذا على السيطرة من الباحث سبكن : التجربة في المستخدمة األدكات ك األجهزة *

 . قيد الدراسة اجملموعات  مع نفسها األدكات
 تكوف أف على الباحث حرص خبلؿ من العامل ىذا على السيطرة سبت لقد : التجربة عينة أفراد *

 ،) ذبريبية علـو ( إليو ينتموف الذم التخصص حيث نفس اعبنس " ذكور" كمن  من متكافئة  الدراسة اتؾبموع
  ت متساكية العدد  اتقسيم الطلبة إٔب ؾبموع -
ضبطنا لكل ؾبموعة أسلوب تدريسي  –  
متغًن نوع اللعبة كاحد كاؼبتمثل ُب الكرة الطائرة. -    

 ( السابق .15رقم) اعبدكؿ ُب موضح ىو كما   )الوزف ، الطوؿ ، السن ( ُب متغًنات  تكافئهما إٔب إضافة
 للربنامج اؼبقرتح  ًب التأكيد على :كمن أجل السًن اغبسن 

ةعدـ غياب العينربديد الغيابات كاغبرص على  -  
ربديد األفواج كاغبرص على تقيد التبلميذ بأفواجهم -  
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التدريسية قيد البحث  بباألسالي اتالتزاـ العين -  
 : لتصميمل الخارجية السالمة -5-2

 اػبارجية لتصميم التجربة اؼبيدانية ، العوامل كاؼبتغًنات التالية : من بٌن العوامل اليت يبكن اف تؤثر على ُب السبلمة
 اؼبتبع، األسلوب طبيعة ك تتناسب التعليمية اؼبواقف تكوف أف على الباحث حرص : التعليمية المادة*

ركية اػباصة واجبات اغبتلقي أفراد العينات نفس اؼبعلومات النظرية كالنواحي التعليمية كالتطبيقية ألداء اؼبهارات كال
 .أساسي كمرجع الرياضية ك البدنية الرتبية منهاج متخذا، ةاؼبقرتح اليبباألس

 : التعليمية الوحدات تنفيذ ك اإلختبار )المقياس(  لتطبيق الزمنية المدة*
 االختبار لتطبيق اؼبستغرؽ الوقت ىبص فيما ؾبموعات الدراسة بٌن متكافئة الزمنية اؼبدة كانت لقد

الساعة  غاية إٔب  00: 10 الساعة من حصتهم برؾبت اجملموعات فكل ، التعليمية الوحدات تنفيذ مدة ك
11:00 . 

:لوسائل اإلحصائية المستعملةا-6  
من أجل الوصوؿ إٔب النتائج اإلحصائية كاستنباط النتائج العامة كفهمها بصورة جيدة عبأنا إٔب استخداـ 

 الوسائل اإلحصائية التالية:

  (288،ص 2008)عبلكم ،                   معامل االرتباط بًنسوف 
                                (91صفحة1988)ناجي،النسبة اؼبئوية 
 اؼبتوسط اغبسايب 
 (129)الشربيين،ص                           االكبراؼ اؼبعيارم 
 ( 132صفحة1995)حسٌن،(                2إختبار حسن اؼبطابقة )ؾ 
 ،(  92صفحة1991الدرجة التائية )ت(                        )كامل 
   ( 93صفحة1993( الذاٌب               )اغبفيظ، اؼبنطقي الصدؽ  ) 
 ،(  179صفحة2007الصدؽ التمييزم                           )معمرية 
  ( طريقة إعادة اإلختبارtest-re-test ) 
                                (  215صفحة2006)رضواف،طريقة التجزئة النصفية 
 ألفا كركنباخ 
 ربليل التباين  F   
     (  118صفحة1999)الطيب،إختبار )دانكن ؼبدل اؼبتعدد( ألم ؾبموعة داؿ 
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صعوبات البحث : -7  

صعوبة إسرتجاع كافة اإلستمارات اػباصة بأساليب التدريس . -  

 اعبانب النظرم من اؼبذكرة أخذ الوقت الكبًن . -

 . عدـ كجود دراسات سابقة تربط أساليب التدريس كالتوافق النفسي اإلجتماعي -

 .اليب التدريسية صعوبة تطبيق األس -
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:جزئية  خالصة -  
أجزائو؛ كعليو جاء ىذا الباب الثا٘ب  صبيعال يبكن لنتائج أم حبث أف تستقيم ما ٓب يكن ىناؾ تكامل كتناغم بٌن 

 كالذم تناكلنا فيو منهجية البحث كاإلجراءات اؼبيدانية بداية من ربديد متغًنات البحث مركرا بالتأكيد على
لكي يصبح أداة علمية يبكن الوثوؽ فبا ستجمعو من  اػبصائص السيكومرتية للمقياس اؼبستعمل، كذلك

،دكف أف نغفل عن  ع كعينة البحث من خبلؿ ـبطط توضيحي للعينة اؼبختارةىذا كعرجنا عن ؾبتم، معلومات
الدراسة، كأخًنا األدكات اإلحصائية اليت  إجراءات التطبيق اؼبيدا٘ب كذلك بتحديد التصميم التجرييب اؼبستعمل ُب

ركزنا على كل ىذه  ا.إذ النتائج الرقمية إٔب دالالت لفظية ذات معىن تتناسب مع ىذه الدراسة؛ كىذا لكي نرتجم
ُب اؼبنهجية اؼبتبعة فيو زيادة عن الوصوؿ إٔب اغبقيقة  النقاط ألف قيمة كأنبية أم حبث علمي تكمن ُب التحكم

 الكامنة كراء اؼبوضوع اؼبعاِب
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 تمهيد: -
تكامل كتناغم للوصوؿ إٔب اغبقيقة  القوؿ ُب فصل منهجية البحث كاإلجراءات اؼبيدانية أف أجزاء البحث ُب يبكن

ُب جزئو األكؿ ليستعرض النتائج اؼبتوصل إليها ؿباكال  العلمية، فبعد عرض اإلطار اؼبنهجي يأٌب ىذا الفصل
 كالدالالت اإلحصائية. ستنطاؽ األرقاـإالباحث فيو 

جراء تطبيق األسلوب التدرييب  فإننا نعرض النتائج كما أفرزهتا اؼبعاعبة اإلحصائية اؼبتحصل عليها منللتذكًن 
ثبلث ؾبموعات  على ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي كالتضميين  ؿباكلٌن معرفة تأثًنىم  كإسهاماهتم التبادٕبك 

نتائج كمدل التحقق من فرضيات البحث، ال ، على أف يرتؾ تفسًنلتبلميذ السنة أكٔب ثانوم ذبريبية 
 من ىذا الفصل. كاالستنتاجات، كاالقرتاحات إٔب اعبزء الثا٘ب
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 عرض نتائج التساؤؿ األكلى : -1
 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب االختبار القبلي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ) تدرييب تبادٕب تضميين( 

 ( يبين قيمة المتوسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك ؼ فيشر لالختبار القبلي بين المجموعات التجريبية. 1جدكؿ)

المتوسط  المجموعات المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

معامل 
 االلتواء

ؼ 
 المحسوبة

 درجة الحرية ؼ الجدكلية
مستول الداللة 

 االحصائية
الداللة 
 االحصائية

 
 األكؿالبعد 

  0,19 0.0. 50.0 اجملموعة التجريبية األكٔب
1.73 

 
4.99 (.  ،0.)  

 
 0.2 0.0. 5000 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ 0.01

 0.38 0.0. 504 اجملموعة التجريبية الثالثة
 

 البعد الثاني
 1.38 0.65 2.7 اجملموعة التجريبية األكٔب

0.92 4.99 (.  ،0.) 
 

 2.4 0.50 2.6 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ 0.01
 0.8 0.58 2.85 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الثالث

 1.70 0.44 2.25 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.18 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 غًن داؿ
 0.98 0.61 2.2 اجملموعة التجريبية الثانية 
 1.91 0.47 2.3 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الرابع

 2.08 0.68 3.55 اجملموعة التجريبية األكٔب
1.26 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.42 0.71 3.9 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ
 2.02 0.74 3.65 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الخامس

 0.60 0.74 4.15 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.09 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.38 0.78 4.10 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ
 2.20 0.68 4.05 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد السادس

 0.22 0.68 2.95 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.11 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.42 0.73 2.90 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ
 0.77 0.58 2.85 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد السابع

 0.001 0.51 2.5 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.76 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 2.58 0.51 2.55 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ
 1.57 0.60 2.7 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الثامن

 1.29 0.74 3.65 اجملموعة التجريبية األكٔب
1.61 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 غًن داؿ
 1.82 0.82 4.5 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.001 0.72 4 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد التاسع

 0.22 0.68 3.05 التجريبية األكٔباجملموعة 
0.71 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 غًن داؿ
 0.98 0.61 3.2 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.22 0.68 2.95 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد العاشر

 0.22 0.68 2.95 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.14 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.22 0.68 2.95 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ
 0.22 0.68 3.05 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
البعد الحادم 

 عشر

 0.38 0.78 3.9 اجملموعة التجريبية األكٔب
0.22 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 غًن داؿ
 0.22 0.68 3.95 اجملموعة التجريبية الثانية 

 2.20 0.68 4.5 التجريبية الثالثةاجملموعة 
البعد الثاني 

 عشر
 0.22 0.68 2.95 اجملموعة التجريبية األكٔب

1.58 4.99 (.  ،0.)  
 

 1.29 0.81 3.35 اجملموعة التجريبية الثانية  غًن داؿ 0.01
 0.46 0.68 3.1 اجملموعة التجريبية الثالثة
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 كىي قيم تنتمي( .404،  0..0.) معامل معامل اإللتواء كانت ؿبصورة بٌنمن خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف قيم 
 توجد إعتدالية ُب توزيع النتائج . ( كمنو0+ 0-) إٔب اجملاؿ

 بالنسبة للبعد األكؿ : -

بٌن القياسٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد األكؿ اػباص باؼبهارات الشخصية  ُب الفرك -
، أما 0.0. قدره معيارم بإكبراؼ2041 حسايب توسطاؼب  القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ 0.1.باكبراؼ معيارم  2011اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
  0.0.ر ب بإكبراؼ معيارم قد 200اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 00.0أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .فبا يعين عدـ كجود فرؽ دالة إحصائية( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد الثاني : -

بٌن  ؽباإلحساس بالقيمة الشخصية  ُب الفرك نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد الثا٘ب اػباص  -
 قدره معيارم بإكبراؼ .40 حسايب توسطاؼب  القياسٌن القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية .01.باكبراؼ معيارم .40، أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 0.1.
    010.بإكبراؼ معيارم قدر ب   4001الثالثة بلغ اؼبتوسط اغبسايب

مستول عند  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 004.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد الثالث  : -

بٌن القياسٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد الثالث اػباص  باإلعتماد على النفس  ُب الفرك  -
، أما 022.قدره معيارم بإكبراؼ 4041 حسايب سطتو اؼب  القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ 0.0.باكبراؼ معيارم 404اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
     .02.بإكبراؼ معيارم قدر ب  400اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةؼ اعبد كليك ىي أقل من  000.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 
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 بالنسبة للبعد الرابع  : -

بٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد الرابع اػباص بالتحرر من اؼبيل إٔب اإلنفراد ُب الفرك  -
 معيارم بإكبراؼ 0011حسايب توسطاؼب ي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغالقياسٌن القبلي القبل

، أما اجملموعة 0.0.باكبراؼ معيارم 000، أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 0.0.قدره
    0.2.بإكبراؼ معيارم قدر ب  00.1التجريبية الثالثة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول داللة  2000اؼبقدرة بػ  ةبعد األكؿ فكانت قيمتها  ك ىي أقل من ؼ اعبد كليأما ؼ احملسوبة لل
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.

 بالنسبة للبعد الخامس : -

بٌن القياسٌن القبلي  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد اػبامس اػباص باغبالة الصحية ُب الفرك  -
، أما اجملموعة 0.2.قدره معيارم بإكبراؼ 2001 سايباغب توسطاؼب  القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ اؼبتوسط 0.0.باكبراؼ معيارم .200التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
       0.0.در ببإكبراؼ معيارم ق 20.1اغبسايب

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 0.0.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد السادس :- 

بٌن القياسٌن  ؽاص باغبالة اإلنفعالية ُب الفرك نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد السادس اػب- 
، أما 0.0.قدره معيارم بإكبراؼ 4001 سايباغب توسطاؼب  القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ 0.0.باكبراؼ معيارم  .400اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
      010.بإكبراؼ معيارم قدر ب  4001اؼبتوسط اغبسايب 

د مستول عن 2000اؼبقدرة بػ  ةكىي أقل من ؼ اعبد كلي 000.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد السابع  : -

بٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد السابع اػباص اللياقة ُب التعامل مع األخرين ُب الفرك - 
 قدره معيارم بإكبراؼ 401 سايباغب توسطاؼب  بلغالقياسٌن القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث 
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، أما اجملموعة التجريبية 010.باكبراؼ معيارم  4011، أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 010.
      ..0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  .40الثالثة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي ..0.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد الثامن  : -

بٌن القياسٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد الثامن اػباص باإلمتثاؿ للجماعة ُب الفرك  -
،     0.2. قدره معيارم بإكبراؼ 00.1 سايباغب توسطاؼب  قبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغالقبلي ال

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ  004.باكبراؼ معيارم  201أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
      0.4.بإكبراؼ معيارم قدر ب  2اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 00.0ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها أما 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد التاسع :- 

بٌن القياسٌن  ؽالقيادة ُب الفرك نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد التاسع اػباص القدرة على  -
، أما     0.0. قدره معيارم بإكبراؼ 001 سايباغب توسطاؼب  القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية الثالثة بلغ 0.0.باكبراؼ معيارم  004اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب
     0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  4001اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 0.0.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد العاشر: -

بٌن القياسٌن  ؽقيمة البعد العاشر اػباص بالعبلقات باألسرة  ُب الفرك نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف  -
، أما  0.0. قدره معيارم بإكبراؼ 4001 سايباغب توسطاؼب  القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

جريبية الثالثة بلغ ، أما اجملموعة الت 0.0.باكبراؼ معيارم 4001اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
     0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب   00.1اؼبتوسط اغبسايب

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 002.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .فبا يعين عدـ كجود فرؽ دالة إحصائية( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 
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 عشر:بالنسبة للبعد الحادم  -

بٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد اغبادم عشر اػباص بالعبلقات ُب اؼبدرسة  ُب الفرك  -
 0.0. قدره معيارم بإكبراؼ000 سايباغب توسطاؼب  القياسٌن القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األكٔب حيث بلغ

، أما اجملموعة التجريبية  0.0.باكبراؼ معيارم   0001، أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب
     0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  .201الثالثة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي044.أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت قيمتها 
 .ؽ دالة إحصائيةك فبا يعين عدـ كجود فر ( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 

 بالنسبة للبعد الثاني عشر: -

بٌن  ؽنبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله أف قيمة البعد الثا٘ب عشر اػباص بالعبلقات ُب البيئة احمليطة  ُب الفرك  -
  قدره معيارم بإكبراؼ 4001 سايباغب توسطاؼب  ٔب حيث بلغالقياسٌن القبلي القبلي للمجموعة التجريبية األك 

، أما اجملموعة التجريبية 000.باكبراؼ معيارم 0001، أما اجملموعة التجريبية الثانية بلغ اؼبتوسط اغبسايب  0.0.
    0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  000الثالثة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

عند مستول  2000اؼبقدرة بػ  ةك ىي أقل من ؼ اعبد كلي 0010قيمتها أما ؼ احملسوبة للبعد األكؿ فكانت 
 .فبا يعين عدـ كجود فرؽ دالة إحصائية( .0،  .)كدرجة حرية   0.0.داللة 
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 عرض نتائج التساؤؿ الثاني : -1
مقياس التوافق  ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب االختبار القبلي ك البعدم للعينة التجريبية األكٔب ُب

 النفسي االجتماعي .
ودنت لالختبار القبلي كالبعدم ي( يبين قيم المتوسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك ت ست1جدكؿ)

 للمجموعة التجريبية األكلى ) األسلوب التدريبي (.

 المجموعات المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

ت 
 المحسوبة

 ت
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

د مستول 
 االحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.78 4.25 القياس القبلي البعد األكؿ
 دالة 0.01 19 2.86 10.86

 1.05 6.8 القياس البعدم
 0.65 2.7 القياس القبلي البعد الثا٘ب

 دالة 0.01 19 2.86 8.32
 0.67 3.65 القياس البعدم

 0.44 2.25 القياس القبلي البعد الثالث
 دالة 0.01 19 2.86 8.90

 0.48 3.35 القياس البعدم
 0.68 3.55 القياس القبلي البعد الرابع

 دالة 0.01 19 2.86 12.25
 0.65 5.3 القياس البعدم

 0.74 4.15 القياس القبلي البعد اػبامس
 دالة 0.01 19 2.86 13.26

 0.75 6.05 القياس البعدم
 0.68 2.95 القياس القبلي السادسالبعد 

 دالة 0.01 19 2.86 13.30
 0.67 4.65 القياس البعدم

 0.51 2.5 القياس القبلي البعد السابع
 دالة 0.01 19 2.86 15.38

 0.47 4.3 القياس البعدم
 0.74 3.65 القياس القبلي البعد الثامن

 دالة 0.01 19 2.86 12.94
 0.78 6.75 القياس البعدم

 0.68 3.05 القياس القبلي البعد التاسع
 دالة 0.01 19 2.86 12.25

 0.83 4.8 القياس البعدم
 0.68 2.95 القياس القبلي البعد العاشر

 دالة 0.01 19 2.86 10.48
 0.71 5.6 القياس البعدم

 0.78 3.9 القياس القبلي البعد اغبادم عشر
 دالة 0.01 19 2.86 13.85

 1.14 7.45 القياس البعدم
 0.68 2.95 القياس القبلي البعد الثا٘ب عشر

 دالة 0.01 19 2.86 11.83
 0.67 4.85 القياس البعدم
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 بالنسبة للبعد األكؿ :) المهارات الشخصية (  -
لبلختبار  ت احملسوبةقيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله الذم يبٌن

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكٔب ) األسلوب التدرييب ( أنو :
، أما القياس البعدم 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  2041ُب البعد األكؿ بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

، أما  قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت 00.1بإكبراؼ معيارم قدر ب  00.فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب لنفس البعد 
أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت كىي قيمة  0.0.( عند مستول الداللة  00بدرجة حرية )  .0.00ب 
 .كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم  .400ب 

 
 بالنسبة للبعد الثاني :) اإلحساس بالقيمة الشخصية  (  -

أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط ، 0.1.بإكبراؼ معيارم بلغ  .40بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 
 0004، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ..0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  00.1اغبسايب لنفس البعد 

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.(عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )
 القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن 
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 بالنسبة للبعد الثالث:) اإلعتماد على النفس  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 022.بإكبراؼ معيارم بلغ  4041بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 .000ا قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ، أم020.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0001اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 
 بالنسبة للبعد الرابع:) التحرر من الميل إلى اإلنفراد(  -

، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  0001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 
 04041، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.1.بإكبراؼ معيارم قدر ب 100اغبسايب لنفس البعد 

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00) بدرجة حرية 
 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد الخامس:) الحالة الصحية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.2.بإكبراؼ معيارم بلغ  2.15بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 .0004، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.1.بإكبراؼ معيارم قدر ب 0.1.اغبسايب لنفس البعد 
  .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو نستنتج أف 

 

 بالنسبة للبعد السادس:) الحالة اإلنفعالية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 .0000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ..0.اؼ معيارم قدر ببإكبر  20.1اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد السابع:) اللياقة في التعامل مع األخرين(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 010.بإكبراؼ معيارم بلغ  401بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 01000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب .02.بإكبراؼ معيارم قدر ب 200اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00)بدرجة حرية 

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 بالنسبة للبعد الثامن:) اإلمتثاؿ للجماعة(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.2.بإكبراؼ معيارم بلغ  00.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 04002، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 0.1.اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )
 ف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو نستنتج أ
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 بالنسبة للبعد التاسع:) القدرة على القيادة(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  00.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 04041، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 000.بإكبراؼ معيارم قدر ب 200اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 نسبة للبعد العاشر:) العالقات باألسرة  ( بال -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 00012، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب .10اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.لة ( عند مستول الدال00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد الحادم عشر:) العالقات في المدرسة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.ؼ معيارم بلغ بإكبرا 000بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 00001، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0002بإكبراؼ معيارم قدر ب 021.اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم . كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ

 

 بالنسبة للبعد الثاني عشر:) العالقات في البيئة المحيطة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 00000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ..0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 2001اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف الفركؽ بٌن القياسٌن ) القبلي كالبعدم ( لصاّب القياس البعدم .
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 الثالث :عرض نتائج التساؤؿ  -.
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب االختبار القبلي ك البعدم للعينة التجريبية الثانية ُب مقياس التوافق النفسي 

 االجتماعي .
( يبين قيمة المتوسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك ت ستودنت لالختبار القبلي .جدكؿ رقم )

 األسلوب التبادلي (.كالبعدم للمجموعة التجريبية الثانية ) 

المتوسط  المجموعات المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ت
 المحسوبة

 ت
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

 دمستول 
 االحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.75 4.55 القياس القبلي البعد األكؿ
 دالة 0.01 19 2.86 11.94

 0.94 8 القياس البعدم
 0.50 2.6 القبليالقياس  البعد الثا٘ب

 دالة 0.01 19 2.86 9.44
 0.68 4.05 القياس البعدم

 0.47 2.3 القياس القبلي البعد الثالث
 دالة 0.01 19 2.86 10.50

 0.51 3.45 القياس البعدم
 0.71 3.9 القياس القبلي البعد الرابع

 دالة 0.01 19 2.86 17.96
 0.68 5.95 القياس البعدم

 0.78 4.1 القياس القبلي البعد اػبامس
 دالة 0.01 19 2.86 18.16

 0.88 6.55 القياس البعدم
 0.71 2.9 القياس القبلي البعد السادس

 دالة 0.01 19 2.86 14.09
 0.78 4.75 القياس البعدم

 0.51 2.55 القياس القبلي البعد السابع
 دالة 0.01 19 2.86 19.61

 0.48 4.35 البعدمالقياس 
 0.82 4.05 القياس القبلي البعد الثامن

 دالة 0.01 19 2.86 15.42
 0.87 6.65 القياس البعدم

 0.61 3.2 القياس القبلي البعد التاسع
 دالة 0.01 19 2.86 15.38

 0.72 5 القياس البعدم
 0.68 2.95 القياس القبلي البعد العاشر

 دالة 0.01 19 2.86 13.54
 0.59 5.6 القياس البعدم

 0.68 3.95 القياس القبلي البعد اغبادم عشر
 دالة 0.01 19 2.86 17.43

 0.82 7.95 القياس البعدم
 0.81 3.35 القياس القبلي البعد الثا٘ب عشر

 دالة 0.01 19 2.86 12.07
 0.59 5.4 القياس البعدم
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 بالنسبة للبعد األكؿ :) المهارات الشخصية (  -
لبلختبار  قيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ت ستيودنت نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله الذم يبٌن

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكٔب ) األسلوب التبادٕب ( أنو :
، أما القياس البعدم 0.1.بإكبراؼ معيارم بلغ  2011القبلي ُب البعد األكؿ بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس 

، أما  قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت 002.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب لنفس البعد 
كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت  0.0.( عند مستول الداللة  00بدرجة حرية )  00002ب 
 ستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو ن .400ب 

 
 بالنسبة للبعد الثاني :) اإلحساس بالقيمة الشخصية  (  -

، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط .01.بإكبراؼ معيارم بلغ  .40بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 
 0022، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  20.1البعد اغبسايب لنفس 

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.(عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )
 . كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم
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 بالنسبة للبعد الثالث:) اإلعتماد على النفس  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط .02.بإكبراؼ معيارم بلغ  400بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 .0.01، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0021اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 
 بالنسبة للبعد الرابع:) التحرر من الميل إلى اإلنفراد(  -

، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  000اس القبلي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القي
 .0.00، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 1001اغبسايب لنفس البعد 

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية ) 
 و نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمن
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 بالنسبة للبعد الخامس:) الحالة الصحية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  200بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 .0000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 000.بإكبراؼ معيارم قدر ب 011.اغبسايب لنفس البعد 
  .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية      )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 بالنسبة للبعد السادس:) الحالة اإلنفعالية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  400بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 020.0، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 20.1اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.مستول الداللة ( عند 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد السابع:) اللياقة في التعامل مع األخرين(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 010.بإكبراؼ معيارم بلغ  401بلي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس الق

 01000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب .02.بإكبراؼ معيارم قدر ب 200اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )
 أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم . كمنو نستنتج

 

 بالنسبة للبعد الثامن:) اإلمتثاؿ للجماعة(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 010.بإكبراؼ معيارم بلغ  4011بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 000.0، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 020.بإكبراؼ معيارم قدر ب  2001اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 لنسبة للبعد التاسع:) القدرة على القيادة( با -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  004بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

بدرجة  01000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.4.بإكبراؼ معيارم قدر ب 1اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.داللة ( عند مستول ال00حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 بالنسبة للبعد العاشر:) العالقات باألسرة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.يارم بلغ بإكبراؼ مع 4001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 00012، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.بإكبراؼ معيارم قدر ب .10اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم . كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة
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 بالنسبة للبعد الحادم عشر:) العالقات في المدرسة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  0001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 0.020.، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 004.معيارم قدر ب بإكبراؼ  001.اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 0001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي لبعد الثاني عشر:) العالقات في البيئة المحيطة  ( بالنسبة ل -
بإكبراؼ معيارم  102، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب لنفس البعد 000.بإكبراؼ معيارم بلغ 

 0.0.مستول الداللة  ( عند00بدرجة حرية )040.2، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب  010.قدر ب
 . كمنو الفركؽ بٌن القياسٌن لصاّب القياس البعدم . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب 
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 عرض نتائج التساؤؿ الرابع : -4
النفسي ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب االختبار القبلي ك البعدم للعينة التجريبية الثالثة ُب مقياس التوافق 

 االجتماعي .
( يبين قيمة المتوسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك ت ستيودنت لالختبار القبلي 5جدكؿ رقم )

 كالبعدم للمجموعة التجريبية الثالثة ) األسلوب التضميني (.

المتوسط  المجموعات المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ت
 المحسوبة

 ت
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

د مستول 
 االحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.78 4.1 القياس القبلي البعد األكؿ
 دالة 0.01 19 2.86 13.74

 1.15 8.2 القياس البعدم
 0.58 2.85 القياس القبلي البعد الثا٘ب

 دالة 0.01 19 2.86 11.05
 0.48 4.35 القياس البعدم

 0.47 2.3 القياس القبلي البعد الثالث
 دالة 0.01 19 2.86 13.58

 0.36 3.85 القياس البعدم
 0.74 3.65 القياس القبلي البعد الرابع

 دالة 0.01 19 2.86 18.05
 0.51 6.55 القياس البعدم

 0.68 4.05 القياس القبلي البعد اػبامس
 دالة 0.01 19 2.86 20.14

 0.67 7.35 القياس البعدم
 0.58 2.85 القياس القبلي البعد السادس

 دالة 0.01 19 2.86 19.25
 0.59 5.6 القياس البعدم

 0.32 2.7 القياس القبلي البعد السابع
 دالة 0.01 19 2.86 26.24

 0.48 4.85 القياس البعدم
 0.68 4.05 القياس القبلي البعد الثامن

 دالة 0.01 19 2.86 28.91
 0.60 8.45 القياس البعدم

 0.68 2.95 القياس القبلي البعد التاسع
 دالة 0.01 19 2.86 19.43

 0.51 5.55 القياس البعدم
 0.68 3.05 القياس القبلي البعد العاشر

 دالة 0.01 19 2.86 15.66
 0.59 5.4 القياس البعدم

 0.68 4.05 القياس القبلي البعد اغبادم عشر
 دالة 0.01 19 2.86 24.32

 0.68 8.55 القياس البعدم
 0.64 3.1 القياس القبلي البعد الثا٘ب عشر

 دالة 0.01 19 2.86 17.94
 0.68 5.5 القياس البعدم
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 بالنسبة للبعد األكؿ :) المهارات الشخصية (  -
لبلختبار  ستودنتقيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ت  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله الذم يبٌن

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الثالثة ) األسلوب التضميين ( أنو :
، أما القياس البعدم فقد 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  200ُب البعد األكؿ بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

، أما  قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0001بإكبراؼ معيارم قدر ب  004س البعد بلغ اؼبتوسط اغبسايب لنف
كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة  00بدرجة حرية )  000.2

 لبعدم ..كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس ا .400

 
 بالنسبة للبعد الثاني :) اإلحساس بالقيمة الشخصية  (  -

، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 010.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 
 000.1، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 020.بإكبراؼ معيارم قدر ب  2001اغبسايب لنفس البعد 

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.(عند مستول الداللة 00درجة حرية )ب
 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد الثالث:) اإلعتماد على النفس  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط .02.بإكبراؼ معيارم بلغ  400القياس القبلي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب 

 00010، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب .00.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0001اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 
 بالنسبة للبعد الرابع:) التحرر من الميل إلى اإلنفراد(  -

، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.2.بإكبراؼ معيارم بلغ  00.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 
 000.1، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.بإكبراؼ معيارم قدر ب 011.سايب لنفس البعد اغب

 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية ) 
 القياس البعدم .كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب 
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 بالنسبة للبعد الخامس:) الحالة الصحية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  20.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 4.002، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ..0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 001.اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00رية )بدرجة ح

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 بالنسبة للبعد السادس:) الحالة اإلنفعالية(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 010.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001قبلي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس ال

 00041، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.بإكبراؼ معيارم قدر ب .10اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 تج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو نستن
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 بالنسبة للبعد السابع:) اللياقة في التعامل مع األخرين(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 004.بإكبراؼ معيارم بلغ  .40بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 4.042، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 020.بإكبراؼ معيارم قدر ب 2001البعد  اغبسايب لنفس
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 دم .كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البع

 

 بالنسبة للبعد الثامن:) اإلمتثاؿ للجماعة(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  20.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 40000، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب ..0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0021اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00)بدرجة حرية 

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 بالنسبة للبعد التاسع:) القدرة على القيادة(  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  4001ي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبل

 00020، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.بإكبراؼ معيارم قدر ب 1011اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )
 أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم . كمنو نستنتج

 

 بالنسبة للبعد العاشر:) العالقات باألسرة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ  00.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 ..010، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 010.إكبراؼ معيارم قدر بب 102اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .
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 سبة للبعد الحادم عشر:) العالقات في المدرسة  ( بالن -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.0.بإكبراؼ معيارم بلغ 20.1بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس القبلي 

 42004.، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب  0011اغبسايب لنفس البعد 
 . .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.د مستول الداللة ( عن00بدرجة حرية )

 كمنو نستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .

 

 بالنسبة للبعد الثاني عشر:) العالقات في البيئة المحيطة  (  -
، أما القياس البعدم فقد بلغ اؼبتوسط 0.2.بإكبراؼ معيارم بلغ  000س القبلي بلغ اؼبتوسط اغبسايب ُب القيا

 0.002، أما قيمة )ت( احملسوبة فقد قدرت ب 0.0.بإكبراؼ معيارم قدر ب 101اغبسايب لنفس البعد 
.  .400كىي قيمة أكرب من ) ت ( اعبدكلية اليت قدرت ب  0.0.( عند مستول الداللة 00بدرجة حرية )

 ستنتج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بٌن القياسٌن ) القبلي ك البعدم ( كلصاّب القياس البعدم .كمنو ن
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 : خامسعرض نتائج التساؤؿ ال -5
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ُب القياسات البعدية  ؼبقياس التوافق النفسي 

 االجتماعي .
 بين المجموعات التجريبية. البعدم المتوسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك ؼ فيشر لالختبار( يبين قيمة 5جدكؿ)

 المجموعات المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

ؼ 
 المحسوبة

 درجة الحرية ؼ الجدكلية
مستول 
الداللة 
 االحصائية

 الداللة االحصائية

 
 البعد األكؿ

  40.0 800 اجملموعة التجريبية األكٔب
10.03 

 
4.99 (.  ،0.)  

 
 0.5. 0.0. اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ 0.01

 4040 .00 اجملموعة التجريبية الثالثة
 

 البعد الثاني
 0.67 3.65 اجملموعة التجريبية األكٔب

6.37 4.99 (.  ،0.) 
 

 0.68 4.05 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ 0.01
 0.48 4.35 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الثالث

 0.8 3.35 اجملموعة التجريبية األكٔب
6.62 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.51 3.45 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ
 0.36 3.85 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الرابع

 0.65 5.3 اجملموعة التجريبية األكٔب
20.16 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.68 5.95 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ
 0.51 6.55 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الخامس

 0.75 6.05 اجملموعة التجريبية األكٔب
14.22 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.88 6.55 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ
 0.67 7.35 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد السادس

 0.67 4.65 اجملموعة التجريبية األكٔب
11.46 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 داؿ
 0.78 4.75 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.59 5.6 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد السابع

 0.47 4.3 اجملموعة التجريبية األكٔب
7.92 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 داؿ
 0.48 4.35 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.48 4.85 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد الثامن

 0.78 6.75 اجملموعة التجريبية األكٔب
35.08 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 داؿ
 0.87 6.65 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.60 8.45 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد التاسع

 0.83 4.8 اجملموعة التجريبية األكٔب
6.10 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.72 5 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ 
 0.51 5.55 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
 البعد العاشر

 0.71 4.75 اجملموعة التجريبية األكٔب
14.97 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 0.59 5.6 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ 
 0.47 5.7 اجملموعة التجريبية الثالثة

 
البعد الحادم 

 عشر

 1.14 7.45 اجملموعة التجريبية األكٔب
7.38 4.99 (.  ،0.)  

 
0.01  

 داؿ 
 0.82 7.95 اجملموعة التجريبية الثانية 
 0.68 8.55 اجملموعة التجريبية الثالثة

البعد الثاني 
 عشر

 0.67 4.85 اجملموعة التجريبية األكٔب
5.73 4.99 (.  ،0.)  

 
 0.59 5.4 اجملموعة التجريبية الثانية  داؿ 0.01

 0.68 5.5 اجملموعة التجريبية الثالثة
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بٌن  البعدم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ؼ فيشر لبلختباريبٌن قيمة من خبلؿ اعبدكؿ أعبله كالذم 
 اجملموعات التجريبية الثبلث .

 يبكن تفسًن النتائج على النحو التإب :

 بالنسبة للبعد األكؿ : ) المهارات الشخصية ( -

 المحسوبة في البعد األكؿ :المهارات الشخصية  F( يبين قيم 6الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 األكؿ

 00001 4 4400 بٌن اجملموعات

 
0.00 

 
.0.0 

 
4.99 

 0000 57 0001. داخل اجملموعات

 .. 10 010.1 اجملموع

كداخل اجملموعات بلغ  4400من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
عند درجة  0000كداخل اجملموعات بلغ  00001،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  0001.
 2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة 0.00احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4اغبرية ) 

 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها . 0.0.عند مستول الداللة 
( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد األكؿ المهارات 7الجدكؿ رقم )  

 :  الشخصية

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد االكؿ

 00.1 00. .4 1مجموعة 

 002. 001. .4 1مجموعة

 0001 004 .4 .مجموعة

 
 كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب اؼبهارات الشخصية  نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :
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( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد  المهارات الشخصية باستخداـ معادلة  8جدكؿ رقم )
 : )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ

مجموعة األسلوب التدريبي  
1 

مجموعة األسلوب التبادلي 
1 

 مجموعة األسلوب التضميني 
. 

 داؿ احصائيا 002 داؿ احصائيا 0001 - األسلوب التدريبي
 غًن داؿ  041. - - التبادلي األسلوب

 - - - األسلوب التضميني 
( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة  0من خبلؿ اعبدكؿ )

األسلوب التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب 
التدرييب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ُب حٌن ال يوجد فرؽ بٌن 

 التبادٕب كؾبموعة األسلوب التضميين . ؾبموعة األسلوب

 بالنسبة للبعد الثاني : ) اإلحساس بالقيمة الشخصية ( -

 اإلحساس بالقيمة الشخصية المحسوبة في البعد الثاني : F( يبين قيم 9الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 الثاني

 .402 4 2000 بٌن اجملموعات

.00. .0.0 4.99 
 000. .1 440.1 داخل اجملموعات

 .. 10 0.000 اجملموع

كداخل اجملموعات بلغ  2000من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
عند درجة  000.كداخل اجملموعات بلغ  .402،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  440.1
اعبدكلية اؼبقدرة  Fكىي أكرب من قيمة  .00.احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4اغبرية ) 

 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها  0.0.مستول الداللة  عند 2000ب
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اإلحساس ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الثاني 18الجدكؿ رقم ) 

 :بالقيمة الشخصية

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد الثاني

 ..0. 00.1 .4 1مجموعة 
 0.0. 20.1 .4 1مجموعة
 020. 2001 .4 .مجموعة

 كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب اإلحساس بالقيمة الشخصية  نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :
باستخداـ اإلحساس بالقيمة الشخصية ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 11جدكؿ رقم )

 معادلة )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
 
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا .0. داؿ احصائيا 02. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 00. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  ( 00من خبلؿ اعبدكؿ ) 

التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 
بٌن ؾبموعة األسلوب التبادٕب األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ 

 كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين .
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 بالنسبة للبعد الثالث : ) اإلعتماد على النفس ( -

 اإلعتماد على النفس المحسوبة في البعد الثالث : F( يبين قيم 11الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 الثالث

 002 4 400 بٌن اجملموعات
 040. .1 040.1 داخل اجملموعات 4.99 0.0. 0.4.

 .. 10 02001 اجملموع
كداخل اجملموعات بلغ  400من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 

عند درجة اغبرية  040.كداخل اجملموعات بلغ  002،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  040.1
عند  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  0.4.احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4) 
 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها  0.0.ستول الداللة م
المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الثالث ( يبن  .1الجدكؿ رقم ) 

 :اإلعتماد على النفس

 المتغير
المجموعات 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العينة التجريبية

 الثالثالبعد 

 020. 0001 .4 1مجموعة 
 010. 0021 .4 1مجموعة
 .00. 0001 .4 .مجموعة

 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :اإلعتماد على النفس كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
باستخداـ اإلحساس اإلعتماد على النفس ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد  14جدكؿ رقم )

 : معادلة )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 01. داؿ احصائيا 00. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 02. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
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( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  02من خبلؿ اعبدكؿ )
التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 

التبادٕب األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب 
 كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين .

 بالنسبة للبعد االرابع : ) التحرر من الميل إلى اإلنفراد ( -

 التحرر من الميل إلى اإلنفراد المحسوبة في البعد الثالث : F( يبين قيم  15الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 الرابع

 000. 4 01000 بٌن اجملموعات

 000. .1 4400 داخل اجملموعات 4.99 0.0. .4.00
 .. 10 0.0.0 اجملموع

كداخل اجملموعات  01000من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
عند درجة  000.كداخل اجملموعات بلغ  000.،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  4400بلغ 

اعبدكلية اؼبقدرة  Fكىي أكرب من قيمة  .4.00احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4اغبرية ) 
 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها  0.0.د مستول الداللة عن 2000ب

التحرر من ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الرابع 16الجدكؿ رقم )  
 :الميل إلى اإلنفراد

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد الرابع
 0.1. 100 .4 1مجموعة 
 0.0. 1001 .4 1مجموعة
 010. 011. .4 .مجموعة

 
 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :التحرر من اؼبيل إٔب اإلنفراد كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
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باستخداـ التحرر من الميل إلى اإلنفراد ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 17جدكؿ رقم ) 

 معادلة )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 0041 داؿ احصائيا 0.1. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا .0. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 

( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  .0من خبلؿ اعبدكؿ )
التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 

تبادٕب األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب ال
 كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين .

 بالنسبة للبعد الخامس : ) الحالة الصحية ( -

 الحالة الصحية المحسوبة في البعد الخامس : F( يبين قيم  18الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 الخامس

 .00 4 0.04 بٌن اجملموعات

 ..0. .1 02021 داخل اجملموعات 4.99 0.0. 02044

 .. 10 100.1 اجملموع

كداخل اجملموعات بلغ  0.04من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
عند درجة اغبرية  ..0.كداخل اجملموعات بلغ  .00،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  02021

 2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  02044احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4) 
 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها . 0.0.عند مستول الداللة 
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الحالة ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الخامس  19الجدكؿ رقم ) 
 الصحية .

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد الخامس

 0.1. 0.1. .4 1مجموعة 
 000. 011. .4 1مجموعة

 ..0. 001. .4 .مجموعة
 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :اغبالة الصحية كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 

باستخداـ معادلة )دانكن الحالة الصحية ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد  18جدكؿ رقم )
 لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :

 
مجموعة األسلوب  

 1التدريبي 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 000 داؿ احصائيا 01. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 0.0. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
 

( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  .4خبلؿ اعبدكؿ )من 
التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 

موعة األسلوب التبادٕب األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ بٌن ؾب
 كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين .
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 بالنسبة للبعد السادس : ) الحالة اإلنفعالية( -

 الحالة اإلنفعالية المحسوبة في البعد السادس : F( يبين قيم 11الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 السادس

 1021 4 0.00 بٌن اجملموعات

 .02. .1 4.00 داخل اجملموعات 4.99 0.0. .0002

 .. 10 00 اجملموع
كداخل اجملموعات بلغ  1021من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 

عند درجة   4.00كداخل اجملموعات بلغ  0.00،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات  .02.
اعبدكلية اؼبقدرة  Fكىي أكرب من قيمة  .0002احملسوبة  F( فكانت قيمة  .1، 4اغبرية ) 

 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها  0.0.عند مستول الداللة  2000ب
الحالة ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد السادس  11الجدكؿ رقم ) 

 اإلنفعالية.

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد السادس
 ..0. 20.1 .4 1مجموعة 
 0.0. 20.1 .4 1مجموعة
 010. .10 .4 .مجموعة

 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب : اغبالة اإلنفعاليةكؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
باستخداـ معادلة )دانكن  اإلنفعاليةالحالة ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد .1جدكؿ رقم ) 

 لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 001. غًن احصائيا .00. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 001. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
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( نبلحظ أنو ال يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب 40من خبلؿ اعبدكؿ ) 
التبادٕب، كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة 

كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب  األسلوب التضميين ،كما كيوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب التبادٕب
 ؾبموعة األسلوب التضميين .

 بالنسبة للبعد السابع : ) اللياقة  في التعامل مع االخرين( -

 اللياقة  في التعامل مع االخرين . المحسوبة في البعد السادس : F( يبين قيم  14الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 
  الحرية

 متوسط 
 المربعات 

F  
 المحسوبة

مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 السابع

 0001 4 .00 بٌن اجملموعات

 040. .1 0000 داخل اجملموعات 4.99 0.0. 004.

 .. 10 .0 اجملموع
 

،أما  0000كداخل اجملموعات بلغ  .00من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
( فكانت  .1، 4عند درجة اغبرية )  040.كداخل اجملموعات بلغ  0001متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 

فبا يعين  0.0.عند مستول الداللة  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة 004.احملسوبة  Fقيمة 
 كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها 

اللياقة  ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد السابع  15الجدكؿ رقم ) 
 في التعامل مع االخرين .

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العينة

 البعد السابع

 .02. 200 .4 1مجموعة 
 020. 2001 .4 1مجموعة

 020. 2001 .4 .مجموعة
 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب : اللياقة  ُب التعامل مع االخرينكؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
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باستخداـ  اللياقة  في التعامل مع االخرين( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 16جدكؿ رقم ) 

 معادلة )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 احصائياداؿ  011. غًن احصائيا 0.1. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 01. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
( نبلحظ أنو ال يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  .4من خبلؿ اعبدكؿ )

التبادٕب، كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة 
لصاّب األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التضميين ك 

 ؾبموعة األسلوب التضميين .

 بالنسبة للبعد الثامن : ) اإلمتثاؿ للجماعة ( -

 اإلمتثاؿ للجماعة. المحسوبة في البعد الثامن : F( يبين قيم 17الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 الثامن

 .4.02 4 2.000 بٌن اجملموعات

010.0 .0.0 4.99 
 010. .1 00041 داخل اجملموعات

 .. 10 2000. اجملموع

 00041كداخل اجملموعات بلغ  2.000من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
(  .1، 4عند درجة اغبرية )  010.كداخل اجملموعات بلغ  .4.02،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 

 0.0.عند مستول الداللة  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  010.0احملسوبة  Fفكانت قيمة 
 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها 
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اإلمتثاؿ ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الثامن 18الجدكؿ رقم )  
 للجماعة .

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد الثامن

 0.0. 0.1. .4 1مجموعة 
 .00. 0.1. .4 1مجموعة

 ..0. 0021 .4 .مجموعة
 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :اإلمتثاؿ للجماعة كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 

باستخداـ معادلة اإلمتثاؿ للجماعة ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 19جدكؿ رقم ) 
 )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :

مجموعة األسلوب التدريبي  
1 

مجموعة األسلوب التبادلي 
1 

مجموعة األسلوب 
 .التضميني

 داؿ احصائيا 000 غًن احصائيا 00. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا .00 - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 

 

نبلحظ أنو ال يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب ( 40من خبلؿ اعبدكؿ ) 
التبادٕب، كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة 
لصاّب األسلوب التضميين ،كما كيوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التضميين ك 

 ؾبموعة األسلوب التضميين .
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 بالنسبة للبعد التاسع : ) القدرة على القيادة ( -

 القدرة على القيادة. لمحسوبة في البعد التاسع: F( يبين قيم  8.الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 التاسع

 00.0 4 0.0. بٌن اجملموعات

 020. .1 40001 داخل اجملموعات 4.99 0.0. .00.

 .. 10 02001 اجملموع
 40001كداخل اجملموعات بلغ  0.0.من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 

(  .1، 4عند درجة اغبرية )  020.كداخل اجملموعات بلغ  00.0،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 
 0.0.عند مستول الداللة  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  .00.احملسوبة  Fفكانت قيمة 

 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها 
القدرة ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد التاسع 1.الجدكؿ رقم ) 

 على القيادة

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد التاسع
 000. 200 .4 1مجموعة 
 0.4. 1 .4 1مجموعة
 010. 1011 .4 .مجموعة

 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :القدرة على القيادة كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
باستخداـ معادلة القدرة على القيادة ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 1.جدكؿ رقم ) 

 )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 0.1. غًن احصائيا 04. - األسلوب التدريبي
 داؿ احصائيا 011. - -    األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
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( نبلحظ أنو ال يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب 04من خبلؿ اعبدكؿ ) 
التبادٕب، كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة 

ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب األسلوب التضميين ،كما كيوجد أيضا فرؽ بٌن 
 ؾبموعة األسلوب التضميين .

 بالنسبة للبعد العاشر : ) العالقات في األسرة ( -

 العالقات في األسرة . لمحسوبة في البعد العاشر: F( يبين قيم  ..الجدكؿ رقم )
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
 العاشر

 1021 4 0.00 بٌن اجملموعات

0200. .0.0 4.99 
 .00. .1 4.0.1 داخل اجملموعات

 .. 10 000.1 اجملموع
،أما  4.0.1كداخل اجملموعات بلغ 0.00من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 

( فكانت  .1، 4عند درجة اغبرية )  .00.كداخل اجملموعات بلغ  1021متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 
فبا يعين  0.0.مستول الداللة عند  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة .0200احملسوبة  Fقيمة 

 كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها
العالقات  ( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد العاشر 4.الجدكؿ رقم )

 . في األسرة

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 العاشرالبعد 

 0.0. 20.1 .4 1مجموعة 
 010. .10 .4 1مجموعة

 .02. .10 .4 .مجموعة
 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :العبلقات ُب األسرة كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
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باستخداـ معادلة العالقات في األسرة ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 5.جدكؿ رقم ) 

 )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 001. داؿ احصائيا 001. - األسلوب التدريبي
 غًن احصائيا 00. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  01من خبلؿ اعبدكؿ )

التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 
التبادٕب  األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ُب حٌن ال يوجد فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب

 كؾبموعة األسلوب التضميين.

 بالنسبة للبعد الحادم عشر : ) العالقات في المدرسة ( -

 العالقات في المدرسة. لمحسوبة في البعد الحادم عشر: F( يبين قيم 6.الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
الحادم 

 عشر

 ..0. 4 04000 بٌن اجملموعات

.000 .0.0 4.99 
 004. .1 2.001 داخل اجملموعات

 .. 10 10000 اجملموع

 2.001كداخل اجملموعات بلغ  04000من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 
(  .1، 4عند درجة اغبرية )  004.كداخل اجملموعات بلغ  ..0.،أما متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 

 0.0.د مستول الداللة عن 2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  000.احملسوبة  Fفكانت قيمة 
 فبا يعين كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها 
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( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الحادم عشر 7.الجدكؿ رقم )  
 العالقات في المدرسة .

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

البعد الحادم 
 عشر 

 0002 021. .4 1مجموعة 
 004. 001. .4 1مجموعة
 0.0. 0011 .4 .مجموعة

 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :العبلقات ُب اؼبدرسة كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب     
باستخداـ معادلة العالقات في المدرسة ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 8.جدكؿ رقم ) 

 )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 000 داؿ احصائيا 01. - األسلوب التدريبي

 داؿ احصائيا .0. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 

( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  00من خبلؿ اعبدكؿ )
التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 

تبادٕب األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ك يوجد أيضا فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب ال
 كؾبموعة األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين .
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 بالنسبة للبعد الثاني عشر : ) العالقات في البيئة المحيطة  ( -

 العالقات في البيئة المحيطة  . لمحسوبة في البعد الثاني عشر: F( يبين قيم 9.الجدكؿ رقم ) 
مجموع  مصادر التباين  المتغير 

 المربعات
درجة 

 الحرية 
 متوسط 

 المربعات 
F  

 المحسوبة
مستول 
 الداللة

 Fقيمة 
 الجدكلية

البعد 
الثاني 
 عشر

 4021 4 200 بٌن اجملموعات

 024. .1 42001 داخل اجملموعات 4.99 0.0. 10.0

 .. 10 40041 اجملموع
،أما  42001كداخل اجملموعات بلغ  200من خبلؿ اعبدكؿ أعبله يتبٌن أف ؾبموع اؼبربعات بٌن اجملموعات بلغ 

( فكانت  .1، 4عند درجة اغبرية )  024.كداخل اجملموعات بلغ  4021متوسط اؼبربعات بٌن اجملموعات 
فبا يعين  0.0.عند مستول الداللة  2000اعبدكلية اؼبقدرة ب Fكىي أكرب من قيمة  10.0احملسوبة  Fقيمة 

 كجود فركؽ دالة إحصائيا بٌن اجملموعات كداخلها 
( يبن المتوسط كاالنحراؼ المعيارم للمجموعات التجريبية في البعد الثاني عشر  48الجدكؿ رقم ) 

 العالقات في البيئة المحيطة  .

 المتغير
المجموعات 

 التجريبية
 المتوسط الحسابي العينة

االنحراؼ 
 المعيارم

 البعد الثاني عشر 
 ..0. 2001 .4 1مجموعة 
 010. 102 .4 1مجموعة
 0.0. 101 .4 .مجموعة

 نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب :العبلقات ُب البيئة احمليطة  كؼبعرفة صاّب من تكوف أعلى نسبة ُب 
باستخداـ العالقات في البيئة المحيطة  ( يبين مقارنة بين المجموعات الثالث في بعد 41جدكؿ رقم ) 

 معادلة )دانكن لمدل المتعدد (ألم مجموعة داؿ :
مجموعة األسلوب التدريبي  

1 
مجموعة األسلوب التبادلي 

1 
مجموعة األسلوب 

 .التضميني
 داؿ احصائيا 0.1. داؿ احصائيا 011. - األسلوب التدريبي
 غًن احصائيا 00. - - األسلوب التبادلي

 - - - األسلوب التضميني 
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( نبلحظ أنو يوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب  20من خبلؿ اعبدكؿ )
التبادٕب كلصاّب ؾبموعة األسلوب التبادٕب ، كما كيوجد فرؽ بٌن متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة 

التبادٕب  األسلوب التضميين كلصاّب ؾبموعة األسلوب التضميين ،ُب حٌن ال يوجد فرؽ بٌن ؾبموعة األسلوب
 كؾبموعة األسلوب التضميين .

 خالصة جزئية: -
أساليب التدريس )التدرييب  ضم اعبزء األكؿ من ىذا الفصل عرضا لنتائج أسئلة البحث الرئيسية بعد تطبيق     

 تبادٕب، ؾبموعةالتدرييب ، ؾبموعة األسلوب ال )ؾبموعة األسلوب ثبلث ؾبوعات ذبريبية ( علىالتبادٕب كالتضميينك 
 لدل أفراد عينة الدراسة. التوافق النفسي اإلجتماعيمسانبتها ُب تنمية  ؼبعرفة مدل األسلوب التضميين (

أبعاد من  بعد)ؾباؿ(على كل  ارتكز العرض ىنا على التفصيل ُب مدل مسانبة كل أسلوب تدريسي ُب تأثًنه    
بالقيمة الذاتية، اإلعتماد على النفس، التحرر اإلحساس ، اؼبهارات الشخصيةالتالية:  التوافق النفسي اإلجتماعي

من اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية، اغبالة اإلنفعالية، اللياقة ُب التعامل مع األخرين، اإلمتثاؿ للجماعة، القدرة 
 اداألبعكعلى كل ىذه على القيادة، العبلقات ُب األسرة، العبلقات ُب اؼبدرسة، العبلقات ُب البيئة احمليطة ،

ككل( فبالنظر إٔب اؼبتوسطات اغبسابية، كاالكبرافات اؼبعيارية، كقيم )ت( لداللة  السالفة الذكر ؾبتمعة )اؼبقياس
ضل بٌن األساليب فكلصاّب من كانت الفركؽ أنستطيع أف كبدد الفرؽ لصاّب القياس القبلي، أك البعدم،  الفركؽ

 :اؼبتتبع للجداكؿ هبدنا)تدرييب، تبادٕب، تضميين( ف
إستعرضنا نتائج اجملموعات التجريبية الثبلث ) األسلوب التدرييب، التبادٕب، التضميين ( ُب القياسات     - 1   

 القبلية كىذا ما تضمنو السؤاؿ األكؿ من البحث 
كىذا ما ضمو السؤاؿ الثا٘ب ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي استعرضنا نتائج تأثًن األسلوب التدرييب  -2   

 من البحث.
الث كىذا ما ضمو السؤاؿ الثالتبادٕب ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي  نتائج تأثًن األسلوب نااستعراض -3   

 من البحث.
كىذا ما ضمو السؤاؿ التضميين ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي  نتائج تأثًن األسلوب نااستعراض - 4   

 من البحث.الرابع  
كىذا ما ضمو تبادٕب كالتضميين الفركؽ بٌن القياسٌن البعديٌن لكل من األسلوب التدرييب كال نااستعراض -5  

 من البحث. اػبامس السؤاؿ
طريقها للتحليل، كالربط  جداكؿ إحصائية، لكن تبقى ىذه األرقاـ صماء ما ٓب ذبد طبسةكل ىذا جاء ُب     

 . إليو ُب اعبزء الثا٘ب من ىذا الفصل سنتطرؽبالدراسات السابقة، كاإلطار النظرم للدراسة كىو ما 
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 تمهيد: -

إطار اؼبنهج العلمي اؼبستخدـ،  من خبلؿ الطرح النظرم كاؼبعاعبة اؼبيدانية، كبناء على أىداؼ الدراسة، كُب     
من عينة الدراسة كعرض النتائج، سنناقش ككبلل فرضيات  اليت ًب اغبصوؿ عليها كمن خبلؿ البيانات كاؼبعلومات

 التوصل إليو ُب الطرح النظرم من جهة، كتأييد أك معارضة ما ًب التوصل إليو ُب البحث مستخدمٌن ما ًب
البتعاد عن أجل ا الدراسات السابقة ذات العبلقة اليت تناكلناىا بالعرض كالتحليل من جهة ثانية، كل ذلك من

 .  اغبجج كالرباىٌن فيما ًب التوصل إليو الذاتية ُب اغبكم على الفرضيات اؼبعتمدة، كبغية التدعيم، كإعطاء
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 االستنتاجات: -1
إليها توصل الباحث إٔب  من خبلؿ التجربة اليت قمنا هبا، كُب ضوء ما أسفرت عنو النتائج اليت ًب التوصل

 ستنتاجات التالية:اإل
ُب القياسات القبلية بٌن اجملموعات ( a ≥ .0.0)  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -

 التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .
بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -

األسلوب التدرييب لصاّب القياس  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 
 . البعدم

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -
 لصاّب القياس التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 البعدم  . 
بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -

لصاّب القياس  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 
 البعدم .

ؼبتوسطات بٌن القياسات البعدية ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية   -
التوافق النفسي تعزل إلختبلؼ نوع األسلوب التدريسي، حيث بينت النتائج درجات أفراد العينة على مقياس 

 األٌب : 
  . تفوؽ األسلوب التضميين على األسلوب التدرييب ُب كل أبعاد اؼبقياس 
   القيمة الشخصية، اإلعتماد على النفس، تفوؽ األسلوب التضميين على األسلوب التبادٕب ُب أبعاد التالية (

القدرة على  اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية، اغبالة االنفعالية، التعامل مع األخرين، اإلمتثاؿ للجماعة،
 القيادة، العبلقات ُب اؼبدرسة ( .

  بٌن االسلوب التضميين كالتبادٕب ُب أبعاد اؼبقياس التالية ) اؼبهارات الشخصية، العبلقات ُب األسرة، ال فرؽ
 العبلقات ُب البيئة احمليطة (.

  الشخصية،  القيمة  اؼبهاراتاالسلوب التبادٕب على األسلوب التدرييب ُب ابعاد اؼبقياس التالية ) تفوؽ
الشخصية، اإلعتماد على النفس، اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية ، العبلقات ُب اؼبدرسة، العبلقات ُب 

 األسرة، العبلقات ُب البيئة احمليطة ( .
  خرين، ) اغبالة االنفعالية، التعامل مع اال بٌن بٌن االسلوبٌن )تدرييب، تبادٕب( ُب ابعاد اؼبقياس التاليةال فرؽ

 .االمتثاؿ للجماعة، القدرة على القيادة ( 
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 مناقشة فرضيات البحث: 2-
 مناقشة نتائج الفرضية األكلى: 1.2-

قيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ؼ فيشر لبلختبار القبلي بٌن  ( الذم يبثل 01بالنظر إٔب اعبدكؿ رقم)
 اجملموعات التجريبية الثبلث ) تدرييب ، تبادٕب، تضميين ( .

 كانطبلقا من فرضية البحث األكٔب كاليت تنص على أنو :     
ؼبتوسطات بٌن القياسيٌن القبلية  (a ≥ .0.0)  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -

التوافق النفسي اإلجتماعي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ) تدرييب، تبادٕب، درجات أفراد العينة على مقياس 
 تضميين (

 يبكن القوؿ:

أنو من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها كاليت دلت على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعات 
ية الثبلث )التدرييب، التبادٕب، التضميين( ُب القياسات القبلية ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي، التجريب

من التوافق النفسي اإلجتماعي، كىنا ال نغفل الدكر اؽباـ للمدرسة من  بنفس الدرجةكبالتإب فالتبلميذ يتميزكف 
بكل أبعاده السلوكية فباإلضافة إٔب إىتمامها باعبانب  اليت تتعامل مع اإلنسافك خبلؿ حصة الرتبية الرياضية  

البد٘ب كاغبركي كاعبانب اؼبعرُب فهي هتتم أيضا بوجداف اإلنساف كإرتقائو كتفاعلو اإلنسا٘ب فهذه الربامج تثرم حياتو 
لتحسٌن مستول درجة  اغبركية اؼبختلفة كاؼبتنوعة كتضفي اؼبعىن كاؼبغزل لوجوده كذلك من خبلؿ فرص التعبًن

التوافق لديو، كُب ىذا الصدد يرل "مصطفى فهمي" أف التوافق عملية مستمرة يهدؼ الشخص هبا إٔب تغيًن 
ممارسة أنشطة رياضية ف، (28، صفحة 1997)فهمي،  سلوكو، ليحدث عبلقة أكثر توافقا بينو كبٌن البيئة

ف يتكيف مع نفسو كمع اجملتمع الذم أل عىكاالجتماعي كبالتإب يس نفسيالقدرة على التوافق التكسب الفرد 
يعيش فيو يؤثر كيتأثر كىذه أكرب عبلمة على الصحة النفسية العالية فهي تكسب الفرد اؼبرح كالسعادة كحسن 

 (104، صفحة 2002)الوىاب،  .قضاء الوقت اغبر الذم يؤدم إٔب سعادة الفرد كصحة اجملتمع

  (،1998(، عصاـ الدين ؿبمد عزمي)1998عثماف مصطفى عثماف )ك تتفق دراستنا مع كل من دراسة 

، (2003)غازم ؿبمد خًن إبراىيم الكيبل٘ب (، 2002(، أضبد يوسف عاشور)2000دعاء ؿبمد ؿبي الدين )
أكسوزف (، cai ) ( )1995كام  ،(2007فوزية ؿبمد عمر منذر ) ،(2006عبد اعببار سعيد ؿبسن )

 osthuzon & griesel   (1992 ،)كجًنسل 

ُب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعات التجريبية ُب القياسات القبلية، سواء ُب تأثًن أساليب 
ة بدرس الرتبية الرياضية، ربقيق بعض أىداؼ الرتبية بعض اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفيالتدريس بالرتتيب على: 

تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب لعبة  الرياضية، تعلم مسابقة قذؼ القرص، اؼبهارات األساسية كالصفات البدنية، 
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تعلم بعض اغبركات األرضية ُب اعبمباز ،كمفهـو ، مهارات كرة السلة، تعلم بعض اليد كرياضة السباحة كرة
 اغبالة اؼبزاجية  كالتمتع بالنشاط البد٘ب، ربقيق أىداؼ الرتبية الرياضية .، الذات

بالتوافق النفسي نفردت دراستنا إحٌن  كلها تقريبا تناكلت األداء ُباؼبذكورة سابقا  الدراسات  أفكنشًن ىنا إٔب 
 اإلجتماعي .

داء كعبلقتو بالتوافق األمستول ) (1990)جيهاف حامد السيد إظباعيل كتتفق دراستنا أيضا مع دراسة كل من 
رياضي مقرتح على درجة التوافق الشخصي  جتأثًن برنام ( )1990أشرؼ عيد إبراىيم مرعي )(، النفسي

 العبلقة بٌن فبارسة بعض األنشطة كتنمية التوافق النفسي( )1996)ؿبمد إبراىيم عبد اغبميداإلجتماعي(، 
 األنشطة الرياضية اؼبعدلة ُب ربسٌن التكيف الشخصي االجتماعي(( )توظيف 2006قبورة العريب)اإلجتماعي(، 

حبيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إٔب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القياسات القبلية بٌن ؾبموعاهتا 
 التجريبية .

             فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  على عدـ كجود اليت تنص  فالفرضية األكلىكمنو         
 (a ≥ .0.0 ) بٌن القياسات القبلية ؼبتوسطات درجات أفراد العينات على مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي

 بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ؿبققة .

 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2-
ودنت لبلختبار يقيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ت ست ( الذم يبثل 02) بالنظر إٔب اعبدكؿ رقم

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكٔب ) األسلوب التدرييب (.

 كانطبلقا من فرضية البحث الثانية كاليت تنص على :

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -
األسلوب التدرييب لصاّب القياس  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 . البعدم
ؿبمد (، 1994)عبد الرحيم دياب  ،(1990أشرؼ عيد إبراىيم مرعي )دراسة  تتفق دراستنا مع كل من 

( ، 2011(، ظبسـو علي )2009(، جبورم بن عمر)2006قبورة العريب )(،  1996) إبراىيم عبد اغبميد
( اليت تناكلت العبلقة بٌن التوافق الشخصي 1990(، ككذل دراسة جيهاف حامد)2011دراسة تواٌب بن قبلكز )

ك كمستول االداء للطالبات ُب الرتبية الرياضية، رغم أف ىذه الدراسات  تناكلت األنشطة البدنية أ يكاالجتماع
الرياضي كمتغًن مستقل ُب ربقيق التوافق النفسي االجتماعي )سواء العاـ اك الشخصي اك االجتماعي أك  جالربنام
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النفسي اإلجتماعي( باإلضافة إٔب دراستها اعبانب النفسي اإلجتماعي كتأثًنه على بعض اؼبهارات اغبياتية 
 للمراىقٌن .

تأثًن اهبايب ُب رفع درجة التوافق ؼبا ؽبا من لرياضية بصفة عامة اؼبمارسة اكقد أصبعت ىذه الدراسات على انبية 
االىتماـ باألنشطة على ضركرة النتائج  كأكصتلطبلب اؼبرحلة الثانوية، أك حسب ابعاده اؼبتعددة النفسي العاـ 

 اؼبتعلمٌن . ةكاألصحاء ؼبا ؽبا من انبية ُب بناء شخصي الرياضية كاؼبوسيقية للمتخلفٌن عقليا
عثماف مصطفى عثماف  ،(1998ضبد عدة) (، أ1995دراسة كام ) مع كل من أيضا تتفق دراستنا ك 
عبد  (،2004عطاء اهلل أضبد) (،2002أضبد يوسف عاشور) (،2000دعاء ؿبمد ؿبي الدين )(، 1998)

ُب ( 2012(، الدراسة اليت قاـ هبا الطالب الباحث )2007فوزية ؿبمد منذر)، (2006اعببار سعيد ؿبسن )
األداء البد٘ب كاالقباز ُب القفزة اغبالة اؼبزاجية كالتمتع بالنشاط البد٘ب، تأثًن أساليب موسنت بالرتتيب على :

اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية، تعلم مسابقة قذؼ القرص، اؼبهارات األساسية كالصفات البدنية ، ، الثبلثية
،  مستول اغبركات األرضية ُب اعبمباز كمفهـو الذات، رات كرة السلةمها، اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة
 درجة التوافق النفسي اإلجتماعي .

حيث تؤكد ىذه الدراسات دبا ال يدع ؾباال للشك على إسهامات أساليب التدريس" طيف أساليب التدريس" 
التدرييب أثر إهبابا ُب ربسٌن مستول  ؼبوسنت ُب التعلم كالتدريب، كبالتإب فإف نتائج الدراسة تؤكد أف األسلوب

 درجة التوافق النفسي اإلجتماعي، حيث كانت النتائج ُب صاّب القياسات البعدية ُب أبعاد اؼبقياس، 

كنشًن ىنا فقط أف الدراسات كلها تقريبا تناكلت األداء ُب حٌن إنفردت دراستنا بدراسة جانب اخر غًن االداء 
 اإلجتماعي.كالتحصيل كىو اعبانب النفسي 

تتفق ىذه النتيجة مع الطرح النظرم الذم يعترب األسلوب التدرييب أكثر االساليب التدريسية السائدة ُب تدريس 
الرتبية البدنية كالرياضية، فهناؾ فرص كثًنة ُب ىذا اغبقل لتدريس اؼبهارات لعدد كبًن من الطبلب، ألف بنيتو تركز 

وقت الكاُب ؼبمارسة النشاط كالتدرب عليو، ألف ىذا األسلوب يتطلب على زيادة حركة كل طالب، مع توفًن ال
، فاألسلوب التدرييب مفيد للتدريس كالتدريب، ككذلك يبيل  (1997)ؿبمد العمرم، اؼبزيد من التكرار ُب العمل 

 ُب بنيتو إٔب اإلذباه السلوكي ُب التعلم الذم يركز على التغيًن ُب السلوؾ اؼببين على اؼبمارسة كالتكرار .

 تاد على طريقة أخرل ُب التدريس كىي عدـ إعطاء األكامر للتبلميذ لكل حركة،عكاؼبدرس ىنا هبب أف ي
أك  :" فاؼبدرس ُب ىذا األسلوب هبب أف يعتاد أال يعطي األكامر لكل حركة ،أك مهارة،نتسسكا مو يقوؿ مو 

نشاط معٌن،كما هبب عليو أيضا أف يعطي الفرصة للمتعلم ليتعلم كيف يتخذ ىذه القرارات ،ضمن األسس اليت 
، كبالتإب ىذا يعزز كيشجع شعور التلميذ كيبنحو الثقة بالنفس،كما ك (48صفحة1991)موسنت،يقررىا اؼبدرس

للتلميذ باالستقبللية ُب عملهم ُب بعض اؼبمارسات داخل الدرس ،كخاصة ُب اعبزء اػباص ىذا األسلوب يسمح 
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الفين بالتطبيق ،كاؼبمارسة للمهارات اغبركية ،كبذلك تتاح فرص االعتماد على النفس كؿباكلة اكتساب األداء 
كتنشأ عبلقة جديدة  ىذا األسلوب يتغًن ؿبور سلسلة األحداث،( ك 93صفحة 1998)ضبص،للمهارة كإتقاهنا 

بٌن اؼبعلم كالتلميذ حيث يقـو اؼبعلم دبمارسة عملية الثقة بالتلميذ من حيث ازباذ القرارات اؼبناسبة أثناء أداء 
ازباذ القرار كشكل ينسجم مع أداء الواجب اغبركي " فاؼبعلم الواجب اغبركي ،بينما يتعلم التبلميذ االستقبللية ُب 

يقـو ىنا بشرح كعرض اؼبهارة اؼبراد تعليمها للتبلميذ ٍب ينتظر أداء اؼبعلم كيبلحظ كيقـو من خبلؿ التغذية 
بإمكاف اؼبتعلمٌن ُب ىذا األسلوب أف يبارسوا االستقبللية ُب أكؿ كبالتإب  (50صفحة 1991)موسنت، العكسية

 (104صفحة 1994)عفاؼ،لتعلم كتكرار اؼبهارة الكتساهبا  ؼكما أنو يتميز بتوفًن كقت كا، اهتاجدر 

عندما فالناحية السلوكية )العاطفية (:ىذه النتيجة تتفق أيضا مع ما جاء ُب الطرح النظرم اؼبتعلق بنمو الطالب من 
التبلميذ سوؼ وبملوف مشاعر طيبة قباه وبدث تطور بد٘ب كاجتماعي فاالستنتاج الذم يبكن أف نلمسو ىو أف 

، صفحة 2006)أضبد ع.،  بغضهم البعض، كلذلك فاف موقع التلميذ ُب ىذه القناة يكوف نوعا ما إٔب األعلى
102)  

               عند مستول الداللة د فركؽ ذات داللة إحصائيةو كج اليت تنص على ثانيةفالفرضية الكمنو          
 (a ≥ .0.0 ) التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم 

 ؿبققة . األسلوب التدرييب لصاّب القياس البعدم ُب اإلجتماعي

 :لثة مناقشة نتائج الفرضية الثا 3.2-
ودنت لبلختبار يقيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ت ست ( الذم يبثل 03بالنظر إٔب اعبدكؿ رقم)

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكٔب ) األسلوب التبادٕب (.

 كانطبلقا من فرضية البحث الثانية كاليت تنص على :

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -
لصاّب القياس  التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 .البعدم
ؿبمد (، 1994)عبد الرحيم دياب  ،(1990أشرؼ عيد إبراىيم مرعي )دراسة  تتفق دراستنا مع كل من 

( ، 2011(، ظبسـو علي )2009(، جبورم بن عمر)2006قبورة العريب )(،  1996) إبراىيم عبد اغبميد
( ىذه األخًنة اليت تناكلت العبلقة بٌن 1990(، ككذل دراسة جيهاف حامد)2011دراسة تواٌب بن قبلكز )

كمستول االداء للطالبات ُب الرتبية الرياضية، رغم أف ىذه الدراسات  تناكلت  يالتوافق الشخصي كاالجتماع
الرياضي كمتغًن مستقل ُب ربقيق التوافق النفسي االجتماعي )سواء العاـ اك  جطة البدنية أك الربناماألنش



 

252 
 

الشخصي اك االجتماعي أك النفسي اإلجتماعي( باإلضافة إٔب دراستها اعبانب النفسي اإلجتماعي كتأثًنه على 
 بعض اؼبهارات اغبياتية للمراىقٌن .

تأثًن اهبايب ُب رفع درجة التوافق ؼبا ؽبا من اؼبمارسة الرياضية بصفة عامة ة كقد أصبعت ىذه الدراسات على انبي
االىتماـ باألنشطة على ضركرة النتائج  كأكصتلطبلب اؼبرحلة الثانوية، أك حسب ابعاده اؼبتعددة النفسي العاـ 

 اؼبتعلمٌن . ةلؤلسوياء كغًن األسوياء  ؼبا ؽبا من انبية ُب بناء شخصيالرياضية كاؼبوسيقية 
 ،(1998ضبد عدة)(، سيد أ1995كام )(، 1992)أكسوزف ك جًنسل  دراسةمع كل من أيضا تتفق دراستنا ك 

غازم  (،2002أضبد يوسف عاشور) (،2000دعاء ؿبمد ؿبي الدين )(، 1998عثماف مصطفى عثماف )
، (2006عبد اعببار سعيد ؿبسن ) (،2004عطاء اهلل أضبد)(، 2004فداء اضبد مبر مهيار ) (،2003)ؿبمد 

( ُب تأثًن 2012الدراسة اليت قاـ هبا الطالب الباحث )(، ك 2011حرباش  )(، 2007فوزية ؿبمد منذر)
األداء ربقيق اىداؼ الرتبية الرياضية، على اغبالة اؼبزاجية كالتمتع بالنشاط البد٘ب، أساليب موسنت بالرتتيب على: 

اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية، تعلم مسابقة قذؼ القرص، اؼبهارات ، ثبلثيةالبد٘ب كاالقباز ُب القفزة ال
اؼبهارات األساسية لسباحة ،  اليد كرياضة السباحة اؼبهارات األساسية ُب لعبة كرةاألساسية كالصفات البدنية ،  

، رضية ُب اعبمباز ،كمفهـو الذاتاغبركات األ، مهارات كرة السلة، اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة، الزحف 
 مستول درجة التوافق النفسي اإلجتماعي .مستول األداء البد٘ب ُب القفز الطويل، 

حيث تؤكد ىذه الدراسات دبا ال يدع ؾباال للشك على إسهامات أساليب التدريس" طيف أساليب التدريس" 
ٔب ربسن مستول االداء اؼبهارم  ككذا التأثًن ُب ؼبوسنت ُب التعلم كالتدريب، حيث أف  األسلوب التبادٕب أدل إ

اعبانب االنفعإب كإقباؿ الطلبة على فبارسة االنشطة الرياضية كما جاء ُب ىذه الدراسات ،أما نتائج الدراسة 
اغبالية تؤكد أف األسلوب التبادٕب أثر إهبابا ُب ربسٌن مستول درجة التوافق النفسي اإلجتماعي، حيث كانت 

  صاّب القياسات البعدية ُب أبعاد اؼبقياس .النتائج ُب

أهنا ركزت على معرفة اثر األساليب التدريسية اؼبستخدمة على العديد كنشًن ىنا فقط أف الدراسات كلها تقريبا 
التغذية الراجعة.....كأغفلت اعبوانب األخرل  اؼبستول اؼبعرُب ، من اؼبتغًنات كاألداء البد٘ب، اؼبستول اؼبهارم،

، ُب حٌن إنفردت ة اليت يبكن ألساليب التدريس تنميتها كاعبوانب االجتماعية، الذىنية، النفسية، كاألخبلقيةاؼبهم
 دراستنا بدراسة جانب اخر غًن االداء كالتحصيل كىو اعبانب النفسي اإلجتماعي.

اليت يؤدم تطبيقها إٔب يعترب األسلوب التبادٕب من األساليب اغبديثة تتفق ىذه النتيجة مع الطرح النظرم الذم 
 حدكث عبلقات جديدة بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم تسهم ُب تطوير الرتابط كالعبلقات االجتماعية، يقوؿ عطاء اهلل اضبد:

دكار اعبديدة توجد بعض اؼبتطلبات "األسلوب التبادٕب يعترب أسلوبا جديدا، كاف كاقع ىذا األسلوب كطبيعة األ
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حيث هبب القياـ بتعديبلت كتغيًنات كبًنة ُب السلوؾ  ل من اؼبعلم كاؼبتعلم،االجتماعية كالنفسية اعبديدة لك
 .(109 صفحة ،2006)أضبد،اآلمر الذم يقود إٔب إدراؾ حالة جديدة يبكن أف ربدث ُب اغبصة "

 يكوف كُب ىذا األسلوب تكوف اغبرية أكثر للتبلميذ ُب إزباذ القرارات، كُب إعطاء التغذية الراجعة للزميل، كبالتإب
يُعطى األسلوب ، ك (90، صفحة 1991)السامرائي، ىناؾ تأثًن مباشر على عملية التعلم كعملية ربقيق النتائج 

دكران رئيسيان ُب األداء كاؼببلحظة أم أنو يسعى لتحرر الطالب كتوجيهو خطوة متقدمة كبو االستقبللية بإعطائو 
القرارات اليت يكوف على قدرة باستخدامها بعد أف يقرر اؼبعلم ما ىي اؼبهارات )الواجبات( كما ىي ؾبموعة من 

اؼبقاييس اليت يتبعها اؼببلحظ ُب تقدٙب التغذية الراجعة الفورية أك ُب تصحيح األخطاء كتبادؿ األدكار. كقد حددت 
اؼ  مرتبطة باؼبوضوع الدراسي من حيث ( أىداؼ األسلوب التبادٕب باذباىٌن نبا أىد1990)عبد الكرٙب، 

)إتاحة فرص متكررة لؤلداء كالتغذية الراجعة اؼبباشرة من الزميل، كقدرة على مناقشة العمل مع الزميل، كتصور 
كفهم األشياء كتعاقبها ُب أداء العمل( كأىداؼ مرتبطة بدكر اؼبتعلمٌن من حيث )التفاعل االجتماعي، متابعة 

نتاجات، تنمية الصرب كالتسامح، إدراؾ نتائج اإلقباز، كمعرفة كيفية تزكيد الزميل بالتغذية مباشرة كاستخبلص است
( على الدكر االجتماعي الذم يلعبو األسلوب التبادٕب من خبلؿ Boyce, 1992الراجعة(، كقد أكد )

            . على تطوير مهارات االتصاؿ توالتفاعل اؼبشرتؾ كمبلحظ كمنفذ كقدر 

 الناحية السلوكية )العاطفية(ىذه النتيجة تتفق أيضا مع ما جاء ُب الطرح النظرم اؼبتعلق بنمو التلميذ من 
، كالشعور اعبيد  ربصل اليت العبلقات االجتماعية اؼبتبادلة، كحبكم  كذىينعندما وبدث تطور بد٘ب ف:كاإلجتماعية 

يبكن أف يتحرؾ قريبا من  وقع التلميذ ُب القناة السلوكية ، كباذباه النفس، كلذلك فمالذم يتكوف بإذباه األخرين 
،كذلك اغباؿ من الناحية اإلجتماعية فموقع التلميذ يتحرؾ كبو األعلى حيث أف تبادؿ األدكار ىبلق حالة األعلى

  (116حة ، صف2006)أضبد ع.، من العبلقات اإلجتماعية الكثًنة اؼبتداخلة 

( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة د فركؽ ذات داللة إحصائيةو كج اليت تنص على ثالثةفالفرضية الكمنو       

 ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم 
 ؿبققة . لصاّب القياس البعدم بادٕباألسلوب الت
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 :رابعة مناقشة نتائج الفرضية ال 4.2-
ودنت لبلختبار يقيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ت ست ( الذم يبثل 04) بالنظر إٔب اعبدكؿ رقم

 القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكٔب ) األسلوب التضميين ( .

 كانطبلقا من فرضية البحث الثانية كاليت تنص على :

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية توجد -
لصاّب القياس  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 .البعدم
ؿبمد (، 1994)عبد الرحيم دياب  ،(1990أشرؼ عيد إبراىيم مرعي )دراسة  تتفق دراستنا مع كل من 

(، 2011(، ظبسـو علي )2009(، جبورم بن عمر)2006قبورة العريب )(،  1996) إبراىيم عبد اغبميد
( ىذه األخًنة اليت تناكلت العبلقة بٌن 1990(، ككذل دراسة جيهاف حامد)2011دراسة تواٌب بن قبلكز )

كمستول االداء للطالبات ُب الرتبية الرياضية، رغم أف ىذه الدراسات  تناكلت  يالتوافق الشخصي كاالجتماع
الرياضي كمتغًن مستقل ُب ربقيق التوافق النفسي االجتماعي )سواء العاـ اك  جاألنشطة البدنية أك الربنام

كتأثًنه على  الشخصي اك االجتماعي أك النفسي اإلجتماعي( باإلضافة إٔب دراستها اعبانب النفسي اإلجتماعي
 بعض اؼبهارات اغبياتية للمراىقٌن .

تأثًن اهبايب ُب رفع درجة التوافق ؼبا ؽبا من اؼبمارسة الرياضية بصفة عامة كقد أصبعت ىذه الدراسات على انبية 
االىتماـ باألنشطة على ضركرة النتائج  كأكصتلطبلب اؼبرحلة الثانوية، أك حسب ابعاده اؼبتعددة النفسي العاـ 

 اؼبتعلمٌن . ةلؤلسوياء كغًن األسوياء  ؼبا ؽبا من انبية ُب بناء شخصيرياضية كاؼبوسيقية ال
(، عصاـ الدين 1998عثماف مصطفى عثماف )، (1992)أكسوزف كجًنسل دراسة  تتفق دراستنا مع كل من 

بن سي قدكر اغببيب  (،2002أضبد يوسف عاشور) (،2000دعاء ؿبمد ؿبي الدين )(، 1998ؿبمد عزمي)
ُب تأثًن أساليب (، 2011حرباش )، (2004عطاء اهلل أضبد)(، 2004فداء اضبد مبر مهيار ) ،(2002)

اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية، تعلم مسابقة قذؼ ربقيق اىداؼ الرتبية الرياضية،  موسنت بالرتتيب على :
الصفات البدنية ك األداء اؼبهارات األساسية كالصفات البدنية اػباصة، ربقيق اىداؼ الرتبية الرياضية، القرص، 

، مستول اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائر، اؼبهارات األساسية لسباحة الزحف، اغبركي ُب عدك اغبواجز
األداء البد٘ب ُب القفز الطويل، حيث تؤكد ىذه الدراسات دبا ال يدع ؾباال للشك على إسهامات أساليب 

التدريس" طيف أساليب التدريس" ؼبوسنت ُب التعلم كالتدريب، حيث اكدت اف أسلوب التطبيق اؼبتعدد 
اؼبستويات يتيح الفرصة اماـ اؼبتعلمٌن ليقوموا بقرارات مبلئمة خبصوص مستول األداء اؼبهارم كسهولة التعلم 
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ول االداء اغبركي كاؼبعرُب كاإلنفعإب كما كالتأثًن ُب حجم الوقت اؼبنقضي ُب التعلم، كما أنو ادل إٔب ربسن مست
جاء ُب ىذه الدراسات ،أما نتائج الدراسة اغبالية تؤكد أف األسلوب التضميين أثر إهبابا ُب ربسٌن مستول درجة 

 التوافق النفسي اإلجتماعي، حيث كانت النتائج ُب صاّب القياسات البعدية ُب أبعاد اؼبقياس .

أهنا ركزت على معرفة اثر األساليب التدريسية اؼبستخدمة على العديد كلها تقريبا   كنشًن ىنا فقط أف الدراسات
التغذية الراجعة.....كأغفلت اعبوانب األخرل  اؼبستول اؼبعرُب ، من اؼبتغًنات كاألداء البد٘ب، اؼبستول اؼبهارم،

، ُب حٌن إنفردت نفسية، كاألخبلقيةاؼبهمة اليت يبكن ألساليب التدريس تنميتها كاعبوانب االجتماعية، الذىنية، ال
 دراستنا بدراسة جانب اخر غًن االداء كالتحصيل كىو اعبانب النفسي اإلجتماعي.

التضميين من أساليب التدريس الذم يهتم باؼبتعلم  يعترب األسلوبتتفق ىذه النتيجة مع الطرح النظرم الذم 
كالرتكيز عليو ُب العملية التعليمية كتصميم الربامج اػباصة لو. كيرل سعيد الشاىد اف اؽبدؼ األساسي ؽبذا 
األسلوب ىو إعتماد اؼبتعلم على نفسو ُب إقباز الواجب اغبركي ك تثبيت اؼبهارات اغبركية من خبلؿ تقدٙب 

تعلم ُب شكل حركات متدرجة ُب الصعوبة  لينتقي منها ما يتناسب مع قدراتو كخطوة أكٔب ىبطو اؼبهارات للم
 (65، صفحة 1995)الشاىد، منها إٔب الواجب التإب ح ى يصل إٔب ربقيق اؽبدؼ النهائي دكف مساعدة  

كما اف ىذا األسلوب ىو األمثل ُب مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن ألنو يسمح بإشرتاؾ صبيع اؼبتعلمٌن ُب 
التعلم ُب نفس الوقت كدبستويات متعددة كبل حسب قدراتو كبالتإب يكوف اؼبعلم ىو اؼببلحظة كالتوجيو كاإلرشاد 

فأسلوب اإلدخاؿ اك التضمٌن فقد اكجد لنا مبدا جديدا ُب كضع العمل  (98، صفحة 1995)الشاىد، 
اؼبطلوب  أك ربديده، حيث قاـ بوضع مستويات ـبتلفة من اإلقباز ضمن العمل الواحد، كىذه اغبالة اعبديدة 

ة أك مستول أكجدت للتلميذ قرارا رئيسيا يتخذه بنفسو ال يبكن إزباذه ُب األساليب السابقة كىو من أم نقط
 (68، صفحة 1995)الشاىد، يستطيع اف يدخل إٔب اؼبوضوع أك العمل اؼبطلوب 

الناحية السلوكية ىذه النتيجة تتفق أيضا مع ما جاء ُب الطرح النظرم اؼبتعلق بنمو التلميذ ُب القنوات التطورية من 
لتلميذ من القناة السلوكية يكوف بإذباه األعلى كذلك الف حقيقة إزباذ القرار كاإلجتماعية: فإف موقع ا )العاطفية(

، (127، صفحة 2006)أضبد ع.،  حوؿ العمل اك اإلقباز الناجح كاؼبقبوؿ سوؼ ىبلق حالة من الرضا كالقبوؿ
 اإلجتماعية  . كالشعور اعبيد ىذا سينعكس إهبابا على الناحية
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                عند مستول الداللة  د فركؽ ذات داللة إحصائيةو كج اليت تنص على رابعةفالفرضية الكمنو         
 (a ≥ .0.0 ) التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم 

 ؿبققة . لصاّب القياس البعدم ضمييناألسلوب الت ُب اإلجتماعي

 :خامسة مناقشة نتائج الفرضية ال 5.2-
بٌن  البعدم قيم اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم ك ؼ فيشر لبلختبار( الذم يبثل 05) بالنظر إٔب اعبدكؿ رقم   

 اجملموعات التجريبية )  تدرييب، تبادٕب، تضميين ( .
 كاليت تنص على :كانطبلقا من فرضية البحث الثانية 

بٌن القياسيٌن البعديٌن ؼبتوسطات ( a ≥ 0.01توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  عند مستول الداللة )   -
درجات أفراد العينة على مقياس التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثالثة ) األسلوب التدرييب كاألسلوب 

 التبادٕب كالتضميين ( .

، التبادٕب، التدرييب اليب التدريسية )الفركؽ اؼبمكنة كاالختبلفات اليت توجد بٌن األس كقبل التطرؽ إٔب    
فإننا ننطلق فبا قالو موسنت :" إف ؾبموعة األساليب تصور بشكل دقيق االختبلفات اؼبوجودة بٌن  التضميين (

 اؼبمكنة إثبات صحة العبلقاتالتحقق، أك التأكد، ك ،األساليب؛ فاف ما ىو جدير باالىتماـ ىو عملية االفرتاض 
كاػبربات اليت يبتلكها أم أسلوب من األساليب، كموقع التلميذ بٌن  (،26،ص1991)موسنت، اؼبعارؼ بٌن

 ـبتلف القنوات التطورية"، كبالتإب فنحن ننطلق من خلفية نظرية نسعى لتأكيدىا، أك رفضو.
بعض أساليب التدريس على ربقيق ( من خبلؿ تأثًن 1992)أكسوزف كجًنسل دراسة  تتفق دراستنا مع كل من 

اىداؼ الرتبية الرياضية ، حيث تفوؽ أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ) التضميين ( على األسلوب 
ف عثماالتعلم التعاك٘ب ) التبادٕب(،  ك كاف لو تأثًن فعاؿ ُب اجملاؿ اإلنفعإب أكثر من األسلوب التبادٕب ، كدراسة 

(، من خبلؿ مقارنة فاعلية أسلوبٌن للتعلم على بعض اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية 1998مصطفى عثماف )
ألسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات  تأثًن إهبايب بدرس الرتبية الرياضية لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية، حيث 

التقليدم بالنسبة لتنمية اؼبتغًنات البدنية كاؼبهارية كاؼبعرفية أفضل من طريقة التدريس بأسلوب التطبيق اؼبوجو 
لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية، كما أظهرت النتائج أف أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات يزيد من فاعلية إقباؿ 

مد عصاـ الدين ؿبالتبلميذ على عملية التعلم أفضل من األسلوب التدرييب، كذلك ما كرد ُب دراسة 
( من خبلؿ فاعلية إستخداـ أسلوب التعلم الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات ُب ربقيق بعض أىداؼ الرتبية 1998عزمي)
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الرياضية، حيث دلت القياسات البعدية على اف أسلوب التعليم بالتطبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات أدل لتحسن  
اللياقة البدنية كربقيق مكونات الكفاية النفسية كبًن ُب مستول االداء اؼبهارم كسرعة التعلم كتنمية مكونات 

تأثًن إستخداـ بعض (، من خبلؿ 2000دعاء ؿبمد ؿبي الدين )للتبلميذ مقارنة بأسلوب األمر، كدراسة أيضا 
لقد أظهرت القياسات البعدية تفوؽ أسلوب التطبيق الذاٌب  -أساليب التدريس على تعلم مسابقة قذؼ القرص، 

( على األسلوب التقليدم  كربسن كبًن ُب مستول األداء الفين كاؼبستول الرقمي كمستول  اؼبتعدد اؼبستويات
(، من خبلؿ 2002التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص، كتتفق دراستنا مع دراسة أضبد يوسف عاشور )

ة كالصفات البدنية مقارنة أسلويب التطبيق اؼبوجو كالتطبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات على بعض اؼبهارات األساسي
اػباصة للمبتدئٌن ُب كرة السلة، حيث تفوؽ أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات على كل من ) التطبيق 

اجملموعة الضابطة ( ُب تعلم مهارٌب ) التمرير، التصويب ( كتنمية الصفات البدنية اػباصة بكرة السلة ،  –اؼبوجو 
لسرعة للرجلٌن كالذراعٌن، ربمل قوة السرعة ، اعبلد الدكرم التنفسي (، كدراسة كاليت سبثلت ُب ) القوة اؼبميزة با

مرم دراسة مقارنة لفعالية التدريس باستخداـ االسلويب األ، كالذم أجرل (2002)بن سي قدكر اغببيب 
، توصل من ك التضميين ُب تنمية بعض الصفات البدنية ك األداء اغبركي للتبلميذ ُب عدك اغبواجز

استخداـ األسلوب التضميين ىو األفضل كاألكثر فاعلية ُب تنمية بعض الصفات البدنية خبلؽبا أف 
 ، كاألداء اغبركي

حيث أكدت ىذه الدراسات إسهامات أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات) التضميين ( كتفوقو ُب     
 اؼبهارم، اؼبستول اؼبعرُب، اغبالة اؼبزاجية، السلوؾ ....العديد من اؼبتغًنات ، كاألداء البد٘ب، اؼبستول 

ذلك أف أسلوب التطبيق اؼبتعدد اؼبستويات حسب نتائج ىذه الدراسات يتيح الفرصة أماـ اؼبتعلمٌن ليقوموا 
بقرارات مبلئمة خبصوص مستول األداء اؼبهارم كسهولة التعلم كالتأثًن ُب حجم الوقت اؼبنقضي ُب التعلم، كما 

ادل إٔب ربسن مستول االداء اغبركي كاؼبعرُب كاإلنفعإب كما جاء ُب ىذه الدراسات ،أما نتائج الدراسة اغبالية  أنو
تؤكد أف األسلوب التضميين أثر إهبابا ُب ربسٌن مستول درجة التوافق النفسي اإلجتماعي باؼبقارنة مع االسلوب 

 اسات البعدية ُب أبعاد اؼبقياس كلصاّب االسلوب التضميين .التدرييب كالتبادٕب ،حيث كانت النتائج ُب صاّب القي

كىذا ما يتفق مع الطرح النظرم كالذم يوضح من خبللو عباس أضبد صاّب السامرائي أف ىذا األسلوب               
 )التضميين( يأخذ بعٌن اإلعتبار مستويات الصف كافة، فالتلميذ يؤدم اغبركة من اؼبستول الذم يبكن أداؤه 
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ضمن العمل الواحد، كىذا القرار الرئيسي يكوف من قبل التلميذ حوؿ بدء العمل كاؼبستول الذم يبكن البدء منو 
، كىذا يتضمن قرار متعلق بالدخوؿ إٔب موضوع الدرس من خبلؿ إختيار (102، صفحة 1991)السامرائي، 

مستول معٌن ُب اداء الواجب، كُب مرحلة ما بعد الدرس) التقوٙب( يقـو التلميذ بإزباذ القرارات اػباصة بعملية 
ؼبستويات اؼبتوفرة يتم اإلستمرار باألداء، كيذكر ك كيقرر ُب أم من ا(184، صفحة 1991)موسنت، تقوٙب االداء 

عباس صاّب السامرائي أف أسلوب التضمٌن أكجد لنا مبدأ جديدا ُب كضع العمل اؼبطلوب أك ربديده، حيث قاـ 
بوضع مستويات ـبتلفة من اإلقباز ضمن العمل الواحد ، كىذا االسلوب اك اغبالة اعبديدة اكجدت للتلميذ قرارا 

ه بنفسو، ال يبكن إزباذه ُب االساليب السابقة ، أال كىو من أم نقطة أك مستول يستطيع أف يدخل رئيسيا يتخذ
كما اف ىذا األسلوب )التطبيق   (104-103، الصفحات 1991)السامرائي، إٔب العمل أك اؼبوضوع اؼبطلوب، 

اؼبتعدد اؼبستويات(  ىو األمثل ُب مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن ألنو يسمح بإشرتاؾ صبيع اؼبتعلمٌن ُب 
التعلم دكف إقصاء ُب نفس الوقت كدبستويات متعددة كبل حسب قدراتو كبالتإب يكوف اؼبعلم ىو اؼببلحظة 

 ، كيتفق كل من "ؿبمد طبيس، نايف سعادة" (98، صفحة 1995)الشاىد، كالتوجيو كاإلرشاد 

( على أف أفضل  131صفحة 1994)عفاؼ،، عفاؼ عبد الكرٙب (106، صفحة 2009)ؿبمد طبيس، 
اؼبستويات، حيث أتو يهدؼ إٔب إتاحة الفرصة الفعلية أساليب التعلم اغبديثة ىو أسلوب التطبيق الذاٌب اؼبتعدد 

إلشراؾ صبيع اؼبتعلمٌن ُب عملية التعلم مهما كاف عددىم كل حسب مستواه كقدراتو كإمكانياتو كخرباهتا اغبركية،  
 كما وبفز كل متعلم لئلعتماد على النفس كاإلستقبلؿ الفعلي بعيدا عن قرارات اؼبعلم، كيكسبو القدرة على التعلم

كمتابعة التعلم ُب نفس الوقت كيتيح لو حرية التعلم، كالتقدير الذاٌب كل حسب قدراتو كذلك عن طريق توفًن 
إختبارات ذات مستويات متعددة متدرجة ُب الصعوبة ليختار منها كل متعلم اؼبستول الذم يبدأ منو التعلم، أم 

ستول االداء الذم تبدأ منو عملية التدريب على اؼبستول الذم يتناسب مع قدراتو كخرباتو اغبركية، أم وبدد م
 اغبركة، ح ى يصل للهدؼ النهائي بنجاح، كىو تعلم اؼبهارة اغبركية اؼبطلوبة .

  ( 41-38-35-32-29-26-23-20-17-10-8) كاعبداكؿ  (05إٔب اعبدكؿ رقم ) كبالرجوع   

كانت النتائج تشًن إٔب كجود تباين  بٌن ؾبموعة االساليب الثبلث ك لصاّب األسلوب التضميين على حساب 
األسلويب كل حساب االسلوب التبادٕب كالتدرييب  ُب أبعاد اؼبقياس التالية ) القيمة الشخصية، اإلعتماد على 

التعامل مع األخرين، اإلمتثاؿ للجماعة، القدرة على  النفس، اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية، اغبالة االنفعالية،
القيادة، العبلقات ُب اؼبدرسة (، كىذا راجع إٔب خصوصية األسلوب التضميين ُب الشموؿ كالتضمٌن بدكف إقصاء 
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كالذم يتيح لكل التبلميذ الدخوؿ ُب الواجب اغبركي من اؼبستول الذم يتناسب مع قدراتو كالذم كاف يبدك 
كبالتإب ىذا يشجع التبلميذ على العمل كتقوٙب أنفسهم أثناء العمل من خبلؿ اإلعتماد صعبا جدا،  للبعض منهم

على النفس، كىذا  حبد ذاتو جدير بأف يزرع ُب نفس التلميذ الثقة ُب إمكانياتو كالتدرج ُب اؼبستول كؼبا ال ح ى 
ى باقي النواحي كاعبوانب اؼبهمة االخرل من هبرب اؼبستول الذم يراه أعلى من مستواه كبالتإب سينعكس ذلك عل

 شخصيتو .

ُب اؼبقابل دلت النتائج أيضا على عدـ كجود فركؽ بٌن االسلوب التضميين كالتبادٕب ُب أبعاد اؼبقياس التالية )    
اؼبهارات الشخصية، العبلقات ُب األسرة، العبلقات ُب البيئة احمليطة (، كيعزك الباحث ذلك  إٔب اف كضع اؼبتعلم 

يل كبو االدٗب مقارنة بالنواحي األخرل )مهارية ، معرفية، سلوكية(،  ُب قنوات التطور من الناحية اإلجتماعية كاف يب
كىذا ما دلت عليو النتائج باإلضافة إٔب انو ردبا يكوف السبب راجع أيضا لتقارب األسلوبٌن الزكجي كالتضميين، 

طالب الباحث اف ُب اجملموعة االكٔب من طيف أساليب التدريس اغبديثة ُب الرتبية البدنية اغبديثة، كذلك يرل ال
بعض اؼبهارات كاليت منها ) اؼبهارات الشخصية، العبلقات ُب االسرة، العبلقات ُب البيئة احمليطة (ربتاج إٔب فرتة 

كمدة زمنية لتنميتها كالتدرب عليها ،ألهنا صلب اغبياة اليومية كأساس تكوين شخصية اؼبتعلم، كما يعزك الباحث 
صًنة مقارنة مع خصوصيات كمتطلبات ىاتو اؼبهارات ، كقلة إستخداـ السبب أيضا إٔب فرتة التدريس الق

 االساليب التدريسية  ُب البيئة اؼبدرسية كبالتإب عدـ التمرس عليها كصعوبة فهم أليات تنفيذىا كمتطلباهتا .

اؼبهارات لتالية )كذلك أشارت النتائج إٔب تباين بٌن االسلوب التدرييب كالتبادٕب كلصاّب االخًن ُب ابعاد اؼبقياس ا
الشخصية،  القيمة الشخصية، اإلعتماد على النفس، اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية ، العبلقات ُب اؼبدرسة، 

العبلقات ُب األسرة، العبلقات ُب البيئة احمليطة ( كذلك نظرا ػبصوصة االسلوب التبادٕب كالذم تكوف نتائجو 
ة اؼبتعلم مع زمبلئو بأسلوب صباعي تعاك٘ب، كما انو ينمي اؼبيوؿ كالرغبات فعالة كإهبابية ُب الرتكيز على فاعلي

كإحرتاـ االخرين فبا ينعكس على تفاعل الطلبة  -كىذه اؼبواضيع ىي صلب علم النفس اإلجتماع –كاإلذباىات 
 . (124، صفحة 1991)موسنت، مع باقي النواحي االخرل 

) اغبالة االنفعالية،  ُب حٌن كانت الفركؽ بٌن االسلوبٌن)تدرييب، تبادٕب( ُب ابعاد اؼبقياس التالية غًن دالة   
التعامل مع االخرين، االمتثاؿ للجماعة، القدرة على القيادة ( كيعزك الباحث ذلك باإلضافة إٔب االسباب السابقة 

 موعة االكٔب، فالتاثًن ُب االسلوب التدرييب يكوف من طرؼ االستاذ الذكر ، ؿباذاة االسلوبٌن لبعضهما ُب نفس اجمل
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كُب االسلوب الزكجي يكوف من طرؼ أخر أال كىو اؼبشرؼ على تطبيق زميلو، كما دامت الفئة ىي من الراشدين 
قرارات يكوف التأثًن متقارب، كزيادة على ذلك فإف اؼبتعلم يبدأ ُب األسلوب التدرييب بتحمل اؼبسؤكلية بإزباذ 

التنفيذ، اما ُب األسلوب الزكجي فياسبن اؼبعلم التبلميذ على إزباذ القرارات، فعندما ال تظهر اإلختبلفات بٌن 
االسلوبٌن فهذا يعود إٔب عدـ سبرس التبلميذ للعمل كفق ىذين االسلوبٌن، دبعىن اخر قبد التبلميذ ينهوف اؼبهمات 

 اف ُب االسلوب الزكجي ربتاج إٔب كعي كإدراؾ كبًنين من التبلميذ .اؼبوكلة إليهم بسرعة، كما اف عملية اإلئتم

كعند مقارنة األساليب فيما بينها ُب درجة تأثًنىا على ابعاد اؼبقياس يبكن  كمن خبلؿ مناقشة الفرضة اػبامسة  
 القوؿ : 

جات أفراد العينة على جاءت نتائج الفرضية اػبامسة حوؿ داللة الفركؽ بٌن القياسات البعدية ؼبتوسطات در     
مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي تبعا إلختبلؼ نوع االسلوب التدريسي، لتؤكد بوجود فركؽ ُب القياس البعدم 
عموما كلصاّب بالرتتيب االسلوب التضميين ٍب التبادٕب ٍب التدرييب . كحيث اف ىذا االختبلؼ نابع من خصوصية  

مبدأ الشموؿ كالتضمٌن ألكرب عدد من التبلميذ ُب أداء الواجب ُب كل اسلوب، فاألسلوب التضميين يعتمد 
نفس الوقت كدكف إقصاء كما يرتتب عليو ذلك من نتائج إهبابية، بينما يعتمد االسلوب التبادٕب على التعلم 

تعاك٘ب، كما انو  التعاك٘ب ذك النتائج اإلهبابية كالفعالة ُب الرتكيز على زيادة فاعلية اؼبتعلم مع زمبلئو بأسلوب صباعي
ينمي اؼبيوؿ كالرغبات كإحرتاـ االخرين  فبا ينعكس على تفاعل التبلميذ، بينما يعتمد االسلوب التدرييب على منح 

اغبرية ُب اخذ القرارات اؼبمنوحة للمتعلم خبلؿ  الوقت الكاُب لؤلداء كإختيار الزميل الذم يرتاح معو ككذا منح
اء األكامر كبالتإب تنشأ عبلقة جديدة كمتبادلة أساسها ثقة اؼبعلم ُب اؼبتعلم طبإعمرحلة األداء كعدـ تدخل اؼبعلم 

 كلو أهنا ُب أكؿ درجاهتا، غًن أهنا تعين الكثًن بالنسبة للمتعلم . باالستقبللية

كفبا سبق نستطيع أف نقوؿ اف لكل أسلوب دكر خاص ُب مبو الطالب من الناحية ) اؼبهارية ،اؼبعرفية،    
ماعية كاإلنفعالية ( كعليو يبكن اف يتحسن مستول التلميذ كيتحرؾ من اغبد االدٗب كبو اغبد األقصى بناء اإلجت

  (moston.m, 2002)على احملك الذم يتفق عليو منذ البداية 

عند مستول الداللة                  فركؽ ذات داللة إحصائية كجود   اليت تنص على خامسةفالفرضية الكمنو          
 (a ≥ .0.0 )تبعا إلختبلؼ التوافق النفسي ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس  بٌن القياسات البعدية

 ؿبققة . نوع االسلوب التدريسي



 

261 
 

 قتراحات:اإل -3
 ُب ضوء أىداؼ البحث كتساؤالتو، كبعد مناقشة النتائج يقرتح الباحث ما يلي:    

بالرتبية البد نية ك الرياضية  تنظيم دكرات تكوينية، كتدريبية، ككرشات عمل للمفتشٌن كاألساتذة كاؼبهتمٌن -1
  .داخل مؤسسات التعليم اؼبختلفة  ستخداـ األساليب الواردة ُب ىذه الدراسة إعلى 

للرفع من مستول درجة  ضركرة إستخداـ األساليب معا ) تدرييب، تبادٕب، تضميين ( ُب حصة الرتبية البدنية -2
 التوافق النفسي اإلجتماعي للتبلميذ .

 تدريسي، كمانظرا ػبصوصية كل أسلوب  الواحد الدرس ُب تعليمي سلوبأ من اكثر استخداـ على التأكيد -3
 ( ... التوافق النفسي اإلجتماعي) اؽبدؼ أب الوصوؿ اجل من االخر البعض يكمل بعضها فأ
أساليب التدريس ُب ىذه الدراسة  ستخداـ نفسإإجراء دراسات مشاهبة على مراحل عمرية ـبتلفة ؼبعرفة أثر   -4

 التوافق النفسي اإلجتماعي .على تنمية 
نفسية أخرل غًن إجراء دراسات مشاهبة تستخدـ نفس أساليب التدريس ُب ىذه الدراسة على متغًنات  -5

 ستويات كمراحل تعليمية أخرل .التوافق النفسي كاالجتماعي كُب م
الرتبية التوافق النفسي اإلجتماعي نظرا إٔب أنبيتو ُب ؾباؿ إجراء اؼبزيد من الدراسات اؼبشاهبة ُب موضوع   -6

 الرياضية منجهة كندرة الدراسات حوؽبا من جهة أخرل، كل ىذا لتبيٌن اغباجة اؼباسة إليها.
السيما األساليب غًن  سية أخرل من طيف أساليب التدريسإجراء دراسات مشاهبة على أساليب تدري  -7

 التوافق النفسي اإلجتماعي .اؼبباشرة ؼبعرفة أثرىا على تنمية 
 اغبديثة اليت تتطلبها األساليب التدريسية . تتوفًن الوسائل كاإلمكانيا -8
تطبيق الربنامج التعليمي الذم قاـ الطالب بتصميمو ُب رياضة الكرة الطائرة باؼبؤسسات الرتبوية، ؼبا لو من  -9

 تأثًن إهبايب سواء على مستول األداء أك اعبوانب اؼبهمة ُب شخصية اؼبتعلم )بدنية، نفسية، إجتماعية ..( 
كاالجتماعي لتبلميذىا كذلك من خبلؿ توفًن  على اؼبدرسة السعي لتحقيق أعلى درجات التوافق النفسي -10

اعبو اؼبدرسي اعبذاب كيشتمل ذلك ُب توفًن اؼبواد الضركرية كتطوير برنامج الرتبية البدنية كالرياضية كتطوير 
أساليب التدريس كاغبرص على تعزيز العبلقات الفاعلة بٌن التبلميذ أنفسهم كبينهم كبٌن الطاقم اإلدارم كالرتبوم 

 اـ الطرؽ اؼبنشطة ؽبذه العبلقة من خبلؿ اؼبناىج الرظبية كاألنشطة اإلضافية .،كاستخد
على أساتذة الرتبية البدنية كالرياضية توفًن الرعاية البلزمة ؼبن يظهر من التبلميذ عليو أم تد٘ب ُب مستول  -11

اغباالت كمساعدهتا  مبوه النفسي كاالجتماعي أك توافقو النفسي كاالجتماعي كذلك يهدؼ غأب مساعدة ىذه
 . على التوافق
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 اؼبناسب النفسي اؼبناخ كإتاحة طبيعي، بشكل التلميذ فيو ينمو الذم الصاّب اعبو بتهيئة الباحث يوصي .-12
 كمساعدهتم أمامهم، السوم السلوؾ خبلؿ من كالقدكة اغبسنة الصاّب ؿااؼبث كإظهار السوية، الشخصية لنمو
 .إهبايب بشكلالذات  كتقبل فهم النفس على
 كاالستقرار باألماف سبل الشعور لتحقيق ذلك أمكن إف الظركؼ اؼببلئمة بتوفًن الباحث يوصي كما -13

 . كبدنيا نفسيا أصحاء أسوياء، طلبة زبلق اليت السليمة كاالذباىات كالقيم العادات كتكوين السليم، كالتوافق
الرتبية البدنية كالرياضية كتوعيتهم دبا فيها من أنبية بدنية حث األساتذة لتبلميذ اؼبعفيٌن على فبارسة  -14

 كنفسية كاجتماعية
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 خالصة عامة :
إف الرتبية الرياضية تعترب مظهر من مظاىر الرتبية تعمل على ربقيق أغراضها عن طريق النشاط اغبركي الذم     

يستخدـ البدف هبدؼ خلق مواطن صاّب يتمتع بالنمو الشامل اؼبتزف ُب النواحي البدنية كالعقلية كالنفسية 
 كاإلجتماعية ربت إشراؼ قيادة كاعية .

م اف تتعدد كتتطور أساليب التدريس ُب اجملاؿ الرياضي لنستطيع ربقيق ىذا اؽبدؼ لذا كاف من الضركر     
بأبعاده البدنية كالعقلية كالنفسية كاإلجتماعية، كذلك من خبلؿ مواقف تعليمية متنوعة مدركسة كـبطط ؽبا، 

رتبية الرياضية أف يقيم يتعرض من خبلؽبا اؼبتعلم ػبربات متنوعة، كال بد على كل من يعمل ُب ؾباؿ التعليم ُب ال
نفسو كطريقة كأسلوب تدريسيو، ىل ىي فعالة ؟ كىل ربقق شيء من أىداؼ الرتبية الرياضية السابق ذكرىا ؟ كما 
ىو مقدار ربقيق ىذه االىداؼ ؟ كذلك للعمل على تعديل كتطوير األساليب اؼبستخدمة كإستبداؽبا دبا وبقق ىذه 

ذلك، كخاصة اف السنوات االخًنة شهدت إجراء العديد من األحباث اليت األىداؼ، إذا أظهرت نتائج التقوٙب 
 -اؼبعرفية -العقلية -أثبتت نتائجها التأثًن اإلهبايب ألساليب التدريس الغًن تقليدية على النواحي)  البدنية

اإلجتماعية (، لذا كاف من الضركرم كالواجب اإلستفادة من ىذه األساليب ُب اؼبواقف  –السلوكية) عاطفية( 
التعليمية، فكثًن من اؼبتعلمٌن ال يستجيبوف لعملية التعليم بأسلوب كاحد، بل هبب إستعماؿ أساليب متنوعة، 

 كذلك ؼبراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن .
ليتعلموا فبل بد لو اف ينتهج أساليب معينة، كليس من الكاُب اف يكوف اؼبعلم كلكي يستطيع اؼبعلم دفع طبلبو     

ملما دبادتو فقط، اك اف يكوف ُب ذىنو ما يريد اف يتعلمو الطبلب، كلكن ال بد اف ىبطط بعناية لئلجراءات اليت 
شاط الذم يبذلو سوؼ يستخدمها ككذلك األنشطة اليت هبب على الطبلب فبارستها، كمهما كاف قدر اعبهد كالن

اؼبعلم فغلن وبدث التعلم ما ٓب يشرتؾ الطبلب إشرتاكا إهبابيا ُب خربة التعلم، كىذا يعين اف اؼبعلم ال بد اف يكوف 
 ملما إؼباما تاما بكيفية حدكث التعلم من جانب الطبلب، ككيفية تؤثر الطريقة اك األسلوب اؼبختار على تعلمو 

كللوصوؿ إٔب ذلك ينبغي على  استخداـ أكثر من أسلوب ُب التدريس هبيد فاؼبدرس الكفء ىو الذم    
إٔب دراية كاسعة كمهارة كبًنة ُب اختيار أنسب  وبتاج األستاذ باإلضافة إٔب إؼبامو كمعرفتو ُب ؾباؿ زبصصو

اؼبعلومات كاؼبعارؼ إٔب اؼبتعلم، ح ى تكوف ىناؾ نتاجات تعليمية  الطرائق، كأحسن األساليب إليصاؿ ىذه
مضى  اؼبعرفة هبد اؼبتعلم كذلك نفسو ُب حاجة ماسة إٔب اؼبعرفة، كأحوج أكثر من أم كقت مرغوبة، كُب عصر

ليتمكن من ؾباهبة  ح ى يستطيع فهم نفسو كتقبل ذاتو بشكل اهبايب إٔب توظيف ىذه اؼبعرفة ُب كاقعو اؼبعيش
 عليو كعلى ؾبتمعو بالنفع . اؼبعاصرة، كمنو يندفع كيتشجع على التعلم دبا يعود ربديات اغبياة

 ُب التوافق النفسي اإلجتماعي ىذا عن أساليب التدريس، أما خبصوص اؼبتغًن الثا٘ب اؼبتناكؿ بالدراسة كاؼبتمثل    
يكوف فيها الفرد متوافقا  تعترب الصحة النفسية ىي حالة دائمة نسبيا ،اجملاؿ  كمن خبلؿ ما جاء بو العماء ُب ىذا 

نفسيا )شخصيا كانفعاليا كاجتماعيا أم مع نفسو كمع بيئتو( كيشعر فيها بالسعادة مع نفسو ، كمع اآلخرين"  
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لذلك فالصحة النفسية ال تعين خلو الفرد من األمراض ، بل تعين التوافق االجتماعي كالتوافق الذاٌب كالشعور 
 . رار باإلضافة إٔب اإلنتاج اؼببلئم ُب حدكد إمكانية الفرد كطاقاتوبالرضا كالسعادة كاغبيوية كاالستق

يؤدم إٔب حدكث ُب حبثنا فاف فبارسة الرتبية الرياضية بأسلوب منظم )أساليب التدريس(  كنتيجة لكل ما كرد
 لؤلنشطةكمن خبلؿ فبارستو علما أف ىذا التلميذ  ،للتلميذعموما الصحة النفسية  كالذم ىبدـالتوافق اعبيد 

البدنية ىو الشخص الذم وبقق أدكارا مثالية ُب عبلقتو باجملتمع كىو القائد اؼبنظم اؼببادر لوحدة العمل كالنشاط 
كعليو البد أف نوٕب التلميذ العناية الكاملة ك  بقدر ما يكوف التلميذ سوم السلوؾ متوافقا يكوف إنتاجو عاليا،ك 

 .ستثمار قدراتو ُب اجملتمع إ اصوؿ إٔب ما يصبوا إليو ككذجل مساعدتو ُب الو أالكافية بشخصيتو من 
قدرة الفرد على التوافق النفسي بأبعاده يكسبو استمتاعا باغبياة كالعمل كباألسرة كاألصدقاء كيشعر كما أف      

 بالطمأنينة كالسعادة  كراحة الباؿ كل ذلك يعمل على زيادة الكفاية كالعمل كما أف التوافق النفسي يساعد
 . صاحبة على أف  يكوف ناجحا ُب عملو أيا كاف نوع ىذا العمل

أنبية التوافق النفسي كاالجتماعي كذلك بتمكن اؼبراىق من التوافق مع نفسو كمع بيئتو أيضا كما تتضح لنا     
يا سلوكاتو على تكوين عبلقات اجتماعية باحمليطٌن بو منم   اقادر ككذلك يكوف اؼبادية كاالجتماعية كالرضا كالراحة ،

 . كاذباىات ؼبواجهة موافق جديدة
أنسب الطرؽ كاألساليب كاليت تؤثر على التوافق  يدركوا أفك اؼبعلمٌن ُب ىذا اؼبيداف  كلذلك فعلى األساتذة    

النفسي اإلجتماعي للتلميذ كذبعلو قادرا على ربقيق التوافق كالتوازف مع متغًنات الواقع اإلجتماعي حبيث تسهل لو 
يف مع ـبتلف مستجدات اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا ،فبا يسهم ُب بناء الشخصية اؼبتوازنة كاؼبتكاملة كاليت ؽبا التك

 دكر فعاؿ ُب بناء ؾبتمع متقدـ .
 بعض أساليب التدريس اغبديثة ُب :"أثر استخداـ الدراسة النظرية كالتطبيقية اليت عنوناىا  لذلك جاءت ىذه   

، الثانوية كربديدا) أكٔب ثانوم(" اؼبرحلة تبلميذلدل  التوافق النفسي اإلجتماعيتنمية  ُبالرتبية البدنية كالرياضية 
البدنية كالرياضية كنبا األسلوب  من اجملموعة األكٔب ألساليب موسنت ُب الرتبية ثبلث أساليبتناكلنا فيها ربديدا 
ؿباكلٌن معرفة تأثًنىم على مستول درجة التوافق النفسي اإلجتماعي  التبادٕب ك التضميين التدرييب كاألسلوب 

كرة كىي الاألكثر تفضيبل ُب اؼبمارسة:  ة كمن بٌن األلعابصباعي ةُب لعبتبلميذ السنة أكٔب ثانوم كىذا كلو لدل 
 . 2016-2015: الدراسيمن اؼبوسم  األكؿ، كعلى مدار الفصل الدراسي الطائرة 

،كؾبموعة األسلوب التبادٕب، كؾبموعة األسلوب )ؾبموعة األسلوب التدرييب  ةالتجريبي اتاجملموعأظهرت      
بينت كلصاّب القياسات البعدية، كما التوافق النفسي اإلجتماعي نتائج ذات تأثًن اهبايب ُب تنمية التضميين( 

 اس التوافق النفسي اإلجتماعي، النتائج كجود تباين بٌن أساليب التدريس ُب درجة التأثًن على أبعاد مقي
حيث تفوؽ األسلوب التضميين على األسلوب التدرييب ُب كل أبعاد اؼبقياس، كتفوقو أيضا )التضميين( على     

) القيمة الشخصية، اإلعتماد على النفس، اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية، األسلوب التبادٕب ُب أبعاد التالية 
لتعامل مع األخرين، اإلمتثاؿ للجماعة، القدرة على القيادة، العبلقات ُب اؼبدرسة (كٓب تظهر اغبالة االنفعالية، ا
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الفركؽ بٌن االسلوب التضميين كالتبادٕب ُب أبعاد اؼبقياس التالية ) اؼبهارات الشخصية، العبلقات ُب األسرة، 
كالتبادٕب كلصاّب االخًن ُب ابعاد اؼبقياس التالية ككجود تباين بٌن االسلوب التدرييب  العبلقات ُب البيئة احمليطة (،

اؼبهارات الشخصية،  القيمة الشخصية، اإلعتماد على النفس، اؼبيل إٔب اإلنفراد، اغبالة الصحية ، العبلقات ُب )
دٕب( ُب حٌن كانت الفركؽ بٌن االسلوبٌن)تدرييب، تبا اؼبدرسة، العبلقات ُب األسرة، العبلقات ُب البيئة احمليطة (،

 ) اغبالة االنفعالية، التعامل مع االخرين، االمتثاؿ للجماعة، القدرة على القيادة (  ُب ابعاد اؼبقياس التالية غًن دالة
 كفق الفصوؿ النظرية كالتطبيقية التالية: عموما سبت ىذه الدراسة    

إشكالية البحث كتساؤالتو،  ،للبحثاػبلفية النظرية ظبيناه بالتعريف بالبحث تناكلنا فيو  الفصل التمهيدم:
 دراستنا. باإلضافة ألىم اؼبصطلحات كاؼبفاىيم اليت اعتمدنا عليها ُب

متغًنات البحث، األساليب أكال  مراجعة الدراسات السابقة. كقد عرضنا فيو الدراسات بناء على :األكؿالفصل 
ين دبا انفردت بو دراستنا عن ىذه األحباث مذكر  ثانيا، عقبنا على ىذه الدراسات كالتوافق النفسي اإلجتماعي

 فاألحدث. العلمية معتمدين على مبدأ األحدث
اليت قامت عليها النظرية اؼبوحدة ُب  وسنت. كقد عرض فيو األفكارؼبأساليب التدريس اغبديثة   :الثاني الفصل

اؼبعلم كاؼبتعلم كاألىداؼ،  العبلقة اليت تربطك أساليب موسنت  ُب ظل طيف التدريس، ربليل العملية التدريسية
 اليب التدريسية قيد البحث مع إيضاح اهبابيات كسلبيات ككذا قنوات التطور ُب كل أسلوب.عرض تفصيلي لؤلس

التوافق النفسي اإلجتماعي . كقد عرض فيو خصائص كشركط التوافق النفسي اإلجتماعي الفصل الثالث :
يتو ،كأدكات قياسو ،كمظاىر كمؤشراتو ،ٍب عرجنا على العوامل اؼبؤثرة ،كاألبعاد كالنظريات اليت تفسره ٍب عرضنا أنب

 ُب التوافق النفسي اإلجتماعي ،كعبلقة ىذا األخًن باألنشطة الرياضية  .
اؼبراىقة . كقد عرض فيو مفاىيم ـبتلفة للمراىقة، طبيعتها كمراحلها، كاىم النظريات اليت تفسرىا، الفصل الرابع :

ئصها كأنواعها، ككذا خصائص اؼبرحلة العمرية )اؼبتوسطة(،ٍب عرجنا على أىم مشاكل باإلضافة إٔب خصا
 كحاجات اؼبراىقة ،كختمنا فصلنا بعبلقة كأنبية الرتبية الرياضية بالنسبة للمراىق .

 . النظرية ضم فصلٌن رئيسيٌن منهجية البحث كعرض كمناقشة النتائج. جاء استكماال للدراسة الباب الثاني:
االستطبلعية للموضوع(، باإلضافة ة منهجية البحث كاإلجراءات اؼبيدانية. كقد عرض فيو الدراس :كؿل األالفص

ككيفية البحث عن ثقلها العلمي)الصدؽ، كالثبات، كاؼبوضوعية(، ؾبتمع كعينة الدراسة،  إٔب التعريف بأداة الدراسة
 التطبيق اؼبيدا٘ب. ءاتكإجرا )كضبط اؼبتغًنات( ككيفية اختيارىا، التصميم التجرييب

جزأين رئيسيٌن، كاف االىتماـ فيو  عرض كربليل نتائج البحث. كقد قسم ىذا الفصل األخًن إٔب :الثانيالفصل 
بالتتابع حسب أسئلة البحث، أما اعبزء الثا٘ب فكاف ؼبناقشة  أكال بعرض النتائج اليت أسفر عنها التحليل اإلحصائي

 البحثية اؼبعتمدة، ليتم التذكًن أخًنا بأىم النتائج اؼبتوصل إليها، ككذا تقدٙب بعض النتائج بناء على الفرضيات
االقرتاحات.
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 ملخص البحث باللغة العربية، الفرنسية كاإلقبليزية  

أثر استخداـ بعض أساليب التدريس الحديثة في تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتالميذ السنة أكلى 
 ثانوم

 مجاىد مصطفى                                          

 ملخص :
إف مرحلة اؼبراىقة مرحلة مهمة كحساسة من مراحل حياة اإلنساف بالنظر إٔب ما تشهده شخصية اؼبراىق خبلؽبا   

 Adjustmentيطرح عليو بشدة مشكلة التوافق )اؼبتوسطة(من تغًنات كمبو، كما أف دخوؿ اؼبراىق إٔب اؼبدرسة 
ف ُب الفصل بٌن مشكبلت التوافق عند معو ،مع مبلحظة  التعس   interactionمع ىذا اجملتمع كالتفاعل

اؼبراىقٌن كمشكبلت النمو كالتغيًن الذم يطرأ على اجملتمع الذم يعيشوف فيو،كؽبذا الصدد أشار إريكسوف 
Ericson  إٔب التوافق على أنو عبارة عن عبلقة تكيفية مع البيئة، كتتضمن القدرة على تلبية الفرد إلحتياجاتو

جتماعية منها كالفسيولوجية، كتشًن مشاىدات كمبلحظات كثًنة إٔب أف تبلميذ اؼبدرسة كتلبية معظم اؼبتطلبات اإل
اؼبتوسطة يواجهوف مشكلة التوافق حبدة ُب ىذا الطور، حيث تتم العبلقات ُب اؼبدرسة  بطابع ال شخصي كحيث 

لظركؼ كل األشخاص ،ك ُب تتفاعل صباعات كبًنة من اؼبراىقٌن كاؼبراىقات بدكف عمق، كال إستمرارية كال مراعاة 
الواقع أف توافق التبلميذ مع بيئتهم اؼبدرسية يتطلب منهم تعديبلت ُب أساليبهم كإسرتاتيجياهتم، كمهاراهتم من 

الرتبية البدنية كالرياضية باعتبارىا أحد النظم الرتبوية اليت هتدؼ إٔب كىذا ما تسعى إليو أجل النجاح كاإلقباز.
كنفسيا تبعا  التطور كالتنمية الشاملة اؼبتزنة كاؼبتكاملة لطاقات اؼبتعلم حركيا كمعرفيا كاجتماعياربقيق أقصى قدر من 

 لؤلنشطة البدنية كالرياضية اؼبختلفة لقدراتو كإستعداداتو كحاجاتو كميولو، كذلك من خبلؿ فبارسة موجهة كمنظمة
اؼبعلومات كاؼبواقف كاػبربات الرتبوية اليت تقدـ  كاليت تعرؼ بأساليب التعليم )التدريس( كاليت من خبلؽبا تن ظم

للت لميذ كيتفاعل معها لتحقيق أىداؼ الد رس فبا ينعكس اهبابا على شخصية التلميذ كبالتإب عبلقتو ببيئتو 
سلوب األالتعرؼ على مدل تأثًن من خبلؿ   الدراسة كىذا ما هتدؼ اليو كاجملتمع الذم يعيش فيو )التوافق( ،

 ُب تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم كالتبادٕبتدرييب ال
 اساليب التدريس ، التوافق النفسي اإلجتماعي، اؼبرحلة الثانوية ) اؼبراىقة (. الكلمات الدالة :

 كانطبلقا فبا سبق سبحورت  إشكالية ىذه الدراسة حوؿ ىذا التساؤؿ العاـ: 
ُب إهبابا كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات  التطبيق بتوجيو) اؼبدرس كاألقراف( أسلويبستخداـ كل من إيؤثر ىل 

 . كىل زبتلف درجة التأثًن بينهم ؟النفسي كاالجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم تنمية التوافق

 لتإب: ك ضمن ىذا التساؤؿ العاـ يبكن أف ندرج ؾبموعة من التساؤالت اعبزئية نوردىا على النحو ا



 

 
 

ُب القياسات القبلية بٌن ( a ≥ .0.0)  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -1
 اجملموعات التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي ؟ .

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل  -2
األسلوب التدرييب لصاّب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 

 ؟ . القياس البعدم
بٌن القياس القبلي كالقياس  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل  -3

لصاّب القياس  التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 
 البعدم  ؟ .

بٌن القياس القبلي كالقياس ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل  -4
لصاّب  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي النفسيالتوافق ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس البعدم 
 البعدم ؟ .القياس 

بٌن القياسيٌن البعديٌن ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ىل  -5
 التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث ؟ .ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 التساؤالت كضعنا ؾبموعة من الفرضيات صغناىا كالتإب:كبناءا على ىذه 

 الفرضية العامة : 

ُب تنمية إهبابا كالتطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات  التطبيق بتوجيو) اؼبدرس كاألقراف( ستخداـ كل من أسلويبإيؤثر 
 كزبتلف درجة التأثًن بينهم . النفسي كاالجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم التوافق

 الفرضيات الجزئية :

ُب القياسات القبلية بٌن اجملموعات ( a ≥ .0.0)  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة-1
 التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -2
األسلوب التدرييب لصاّب القياس  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 . البعدم
بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -3

البعدم  لصاّب القياس  التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 
. 



 

 
 

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -4
لصاّب القياس  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 البعدم .
ؼبتوسطات بٌن القياسات البعدية  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية   -5

 التوافق النفسي بٌن اجملموعات التجريبية الثبلث .درجات أفراد العينة على مقياس 

 كعلى ذلك فإف ىذا البحث يهدؼ إٔب:

 أىداؼ البحث : 

 أردنا من خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ : 

بٌن القياسات القبلية بٌن اجملموعات ( a ≥ .0.0)  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -1
 التجريبية الثبلث ُب أبعاد مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي .

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -2
األسلوب التدرييب لصاّب القياس  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 . البعدم
بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم  ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -3

 لصاّب القياس التبادٕباألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 
 البعدم  . 

بٌن القياس القبلي كالقياس البعدم ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية  -4
لصاّب القياس  التضمييناألسلوب  ُب اإلجتماعي التوافق النفسيؼبتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 

 البعدم .
ؼبتوسطات بٌن القياسيٌن البعديٌن ( a ≥ .0.0)  عند مستول الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية    -5

 التجريبية الثبلث .التوافق النفسي بٌن اجملموعات درجات أفراد العينة على مقياس 

كألجل ربقيق ىذه األىداؼ كاف لزاما على الطالب الباحث اإلؼباـ بالدراسة من الناحية النظرية ككذا التحقق من الفرضيات عمليا 
 عن طريق التطبيق، لذلك احتوت الدراسة على بابٌن على النحو التإب:

 الدراسة النظرية      الباب األكؿ:
 وبتوم الباب األكؿ على ثبلثة فصوؿ ك ىي:    

 الدراسات السابقة كالبحوث اؼبشاهبة : الفصل األكؿ -
 : أساليب التدريسالفصل الثاني -



 

 
 

 التوافق النفسي االجتماعي :الفصل الثالث -          
 سنة ( 17 -16: خصائص اؼبرحلة العمرية )الفصل الرابع  -          
 : الدراسة اؼبيدانية الباب الثاني 

 كيضم ثبلثة فصوؿ كىي:     
  منجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية: الفصل األكؿ -
 .األساسية الدراسة إجراء بعد إليها اؼبتوصل النتائج كربليل : عرض  الفصل الثاني -

استطبلعية أكٔب لتثمٌن  ككما ىو موضح أعبله فقد باشر الطالب الباحث اعبانب التطبيقي للبحث بإجراء دراسة 
أستاذا ؼبادة الرتبية البدنية كالرياضية لوالية تبارت،  30مشكلة البحث، حيث مشلت ُب قسمها األكؿ عينة قوامها 

ىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة مدل إؼباـ األساتذة ألساليب التدريس كاىم الصعوبات اليت يواجهها خبلؿ 
رفة األساتذة لؤلساليب اؼبباشرة ؼبوسنت لكنهم ال يعملوف هبا. كما أهنم اغبصة، كقد توصلنا من خبلؽبا إٔب مع

 هبهلوف أغلب األساليب الغًن ماشرة، كما تعددت الصعوبات اليت تواجو األستاذ حسب ما جاءت بو إجاباهتم .

بثانوية ديدكش تلميذ من قسم السنة أكٔب علـو  30كتبعث ىذه اػبطوة دراسة استطبلعية ثانية على عينة قوامها 
مراد كالية تيارت كاف اؽبدؼ منها التأكد من األسس العلمية ألدكات البحث )الصدؽ، الثباث، اؼبوضوعية(، 

ككذا الوقوؼ على ـبتلف الصعوبات اليت يبكن أف يصادفها الطالب الباحث أثناء تطبيق مقاييس الدراسة 
 األساسية.

عينة الدراسة إٔب ثبلث ؾبموعات) ؾبموعة األسلوب التدرييب،  إنتهج الباحث اؼبنهج التجرييب كقد ًب تقسيم 
( تلميذا لكل ؾبموعة، كقد دامت فرتة 20ؾبموعة األسلوب التبادٕب، ؾبموعة األسلوب التضميين (، دبعدؿ )

 ـ 2015/2016تدريس عينات البحث) األفواج( السداسي األكؿ من اؼبوسم الدراسي 

طالب الباحث مقياس التوافق النفسي االجتماعي كالذم قامت بتصميمو ككأداة عبمع البيانات، إستخدـ ال
الباحثة اؼبصرية "رشا عبد الرضباف ؿبمود كإب " كالذم وبتوم على ؿبورين : ؿبور التوافق النفسي كؿبور التوافق 

اؼبقياس  اإلجتماعي ،حبيث وبتوم كل ؿبور على ستة أبعاد هبا ؾبموعة من العبارات اليت زبدـ كل بعد، كيضم
( عبارة ككل، باإلضافة إٔب إعتماد برنامج تعليمي باألساليب قيد الدراسة  ) التدرييب، 80بصورتو النهائية )

 التبادٕب، التضميين ( ُب لعبة الكرة الطائرة .
 كغبساب اؼبعامبلت اإلحصائية ًب استخداـ :اؼبتوسط اغبسايب، اإلكبراؼ اؼبعيارم، حساب اإلرتباط بالطريقة    

الفا كركمباخ ، ك)ت( لداللة الفركؽ بٌن متوسطٌن  "سبًنماف براكف "،  العامة لبًنسوف، الصدؽ الذاٌب، معادلة
 معادلة )دانكن ؼبدل اؼبتعدد ( .)ؼ( فيشر لداللة الفركؽ، ، 2= ف 1مرتبطٌن ف



 

 
 

رجة( التوافق النفسي كقد أظهرت نتائج الدراسة  تأثًن األساليب التدريسية إهبابا ُب تنمية )رفع مستول د   
 اإلجتماعي حيث كانت النتائج ُب صاّب القياسات البعدية .

كما بينت النتائج كجود تباين بٌن أساليب التدريس ُب درجة التأثًن على أبعاد مقياس التوافق النفسي      
 اإلجتماعي، حيث كاف التفوؽ بالرتتيب )األسلوب التضميين، ٍب األسلوب التبادٕب، ٍب األسلوب التدرييب( 

ريسية ؼبا ؽبا من تأثًن إهبايب على نواحي كعليو يوصي الباحث بضركرة التنويع ُب إستخداـ األساليب التد    
 عديدة كخاصة اعبانب النفسي اإلجتماعي . 

إجراء دراسات مشاهبة على أساليب تدريسية أخرل من طيف أساليب التدريس السيما األساليب غًن اؼبباشرة  -
 ؼبعرفة أثرىا على تنمية التوافق النفسي اإلجتماعي .

نفس أساليب التدريس ُب ىذه الدراسة على متغًنات نفسية أخرل غًن إجراء دراسات مشاهبة تستخدـ   -
 التوافق النفسي كاالجتماعي كُب مستويات كمراحل تعليمية أخرل .

تدريب اؽبيئات التدريسية ) األساتذة، اؼبفتشٌن..( على أساليب التدريس اغبديثة من خبلؿ دكرات اإلعداد  -
 رة الوصية .كالتطوير اليت ال بد أف تنتهجها الوزا

 
 ملخص البحث باللغة الفرنسية :

 
Résumé  :  

L'adolescence est une étape importante et sensible dans la vie de l'être humain 

par rapport aux changements et à l'évolution que subit sa personnalité ,Son 

entrée au collège durant cette étape de sa vie , lui pose un problème d'ajustement 

avec la société et d'interaction et ainsi ERICSSON a pointé du doigt l'intégration 

avec son environnemen,Plusieurs remarques ont été faites sur le comportement 

de l'adolescent au collège tel que la rébellion car la relation entre adolescents est 

superficiel , ils sont sensibles à toutes remarques , ils aiment se montrer toujours 

fort et ne montrer aucun signe de faiblesse ceci est une humiliation pour eux,Et 

pour s'en sortir avec ce genre de situation cela demande un changement de 

méthodes et de stratégies afin d'atteindre la réussite et ceci est le but de 

l'éducation sportive qui vise à réaliser une grande évolution dans le niveau 

physique , intellectuel , social et mental. En fonction de ses  capacités physiques 

bien sûr,  et cela en pratiquant des exercices sportifs différents,  enseigné par des 

spécialistes qui à la fin donneront un résultat positif sur la personnalité et les 

relations de l'élève avec son entourage et C'est ça que l'étude a pour objectif à 

travers la connaissance de l'influence du style d'entraînement et d'échanges dans 

le développement d'ajustement psychosociologique pour les élèves de la 

première année secondaire.  



 

 
 

Mots clés   : style de l'enseignement   /ajustement psychosociologique /l'étape 

secondaire  (l'adolescence ). 

Dans ce contexte, on peut poser la question suivante : 

 

Est-ce qu‟il  existe un effet positif  sur l‟utilisation de chaque style d‟application,  

avec l‟orientation (l‟enseignant et les collègues) et l‟auto-orientation  à plusieurs  

niveaux  sur l‟ajustement  psycho-social chez les élèves de 1 ère année 

secondaire et s‟il y a  une différence au niveau de cette influence ? 

  

D’où découlent d’autres interrogations: 

 

1) Existe-t-il une différence significative entre les groupes expérimentaux au 

niveau de signification 0,01 dans les pré-mesures dans les dimensions de 

l‟ajustement  psycho-social? 

 

2) Existe-t-il une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure et la post -mesure dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social  dans le  style d‟entraînement pour la 

post-mesure ? 

3) Existe-t-il une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure et le post –mesure  dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social du style réciproque  pour le post-

mesure ? 

 

4) Existe-t-il une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure  et la post –mesure  dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social du style d‟intégration pour la post-

mesure? 

 

5) Existe-t-il une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre les deux  post –mesures  dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social entre les trois groupes expérimentaux ? 

 

De cette problématique, on peut supposer : 

Hypothèse générale :  

L‟utilisation de chaque style d‟application avec l‟orientation (l‟enseignant 

et les collègues) et l‟auto-orientation  à plusieurs niveaux influent  positivement 

sur l‟ajustement  psycho-social chez les élèves de 1 ère année secondaire. 



 

 
 

Les hypothèses secondaires :  

1) Il n‟existe pas  une différence significative entre les groupes expérimentaux 

au niveau de signification 0,01 dans les pré-mesures dans les dimensions de 

l‟ajustement  psycho-social. 

 

 2) Il existe  une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure et la post -mesure dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social  dans le  style d‟entraînement pour la 

post-mesure.  

 

3) Il existe  une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure et la post –mesure  dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social du style réciproque  pour la post-

mesure. 

 

4) Il existe  une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre la pré-mesure  et la  post –mesure  dans les 

moyennes de l‟ajustement  psycho-social du style d‟intégration pour la post-

mesure. 

 

5) Il existe  une différence significative entre les groupes expérimentaux  au 

niveau de signification 0,01 entre les deux  post –mesures  dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social entre les trois groupes expérimentaux . 

 

Les objectifs :  

On peut résumer les objectifs de cette étude s‟il existe :  

1) une différence significative entre les groupes expérimentaux au niveau de 

signification 0,01 dans les pré-mesures dans les dimensions de l‟ajustement  

psycho-social. 

 

 2) une différence significative entre les groupes expérimentaux  au niveau de 

signification 0,01 entre la pré-mesure et la post -mesure dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social  dans le  style d‟entraînement pour le post-mesure. 

 

3) une différence significative entre les groupes expérimentaux  au niveau de 

signification 0,01 entre la pré-mesure et la post –mesure  dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social du style réciproque  pour le post-mesure . 

 

4) une différence significative entre les groupes expérimentaux  au niveau de 

signification 0,01 entre la pré-mesure  et la post –mesure  dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social du style d‟intégration pour le post-mesure. 



 

 
 

 

5) une différence significative entre les groupes expérimentaux  au niveau de 

signification 0,01 entre les deux post –mesures  dans les moyennes de 

l‟ajustement  psycho-social entre les trois groupes expérimentaux. 

ont sélectionné 60 élèves parmi l'ensemble des élèves du lycée pour faire 

l'expérience.Le chercheur à utilisé la méthode expérimentale en divisant l'objet 

d'étude en trois parties : 

la partie de la méthode d'entraînement ،la partie de la méthode d'échange et la 

partie de la méthode d'inclusion Avec la moyenne de 20 élèves pour chaque 

méthode sachant que l'étude a duré pendant le début du cursus lycéen de l'année 

2015 /2016 , il a aussi utilisé l'échelle psychosociale autant que moyen de récolte 

de données.Ce dernier a été créé par la scientifique égyptienne "Racha 

abdelrahman Mahmoud weli " et qui contient deux axes différents 

L'axe de l'accord psycho sociale, chaque axe contient 6 dimensions qui 

contiennent à leurs tour plusieurs expressions travaillant chaque dimension à la 

fin l'échelle contient 80 expressions en tout en plus du programme l'éducation 

avec les 3 méthodes : d'entraînement, d'échange et d'inclusion dans le jeux du 

volley Ball Et pour compter les opérations statistiques il a utilisé : 

Le compte moyen ،La méthode générale de Birson ،L'auto honnêteté  

L'équation de Spirman Brown ،L'équation de donkan .  

Les résultats ont démontré l'influence positive des méthodes d'enseignement sur 

la croissance et l'évolution du degret de l'accord psycho sociale ;Le chercheur 

conseil donc de varier l'utilisation des méthodes d'enseignement car cela est 

positif sur le côté psychosocial . 

- de mener des études similaires aux méthodes indirecte pour connaître leurs 

impacte sur la croissance de l'accord psycho-sociale 

-de mener des études similaires qui utilisent les même méthodes d'enseignement 

dans cette dernière. Sur le changement psychologique, autres que l'accord 

psychologique et sociale et avec des nivaux différents 

- d'entraîner les membres supérieur ( enseignants, inspecteurs. ..ect ) sur les 

nouvelles méthodes 

 

 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية :

The impact of some modern teaching methods in psycho-social 

adjustment of the students of  the first year secondary school  



 

 
 

                                                                                 Modjahed Mustapha  

 

Summary : 

     The adolescence is a very  important and sensitive stage of human life to that 

seen during the adolescent personality changes and growth, and that the entry of 

the adolescent to middle school put it as a strongly problem of the  Adjustment 

with this community and interaction with him, with a note of arbitrariness in the 

separation of compatibility problems when adolescents and the problems of 

growth and the change in the society in which they live, but this regard leads to  

„Eriksson‟s‟ point  to the adjustment  that it is an adaptive relationship to the 

environment, and include the ability to meet the individual's needs and meet 

most of the social requirements, including physiological, and suggest views and 

observations of many pupils in  middle school facing sharply the adjustment 

concept in this step, where the relations in the school character is not a personal 

problem and where interact large groups of teenagers without depth, nor 

continuity nor mind the circumstances of each person, and in fact, the students 

agree with the school environment requires them to the  adjustments in tactics 

and strategies, and skills in order to succeed and to achieve their aims . What 

physical education and sports seeking for  him as one of the educational systems 

which aims to maximize the development of comprehensive development 

balanced and integrated energies learner physically and cognitively, socially and 

psychologically, depending on their abilities and prepare, and needs and hopes, 

Through an oriented practice and organization of physical activities and sports 

and various known methods of education (teaching) which organizes the 

information, attitudes and educational experiences offered to pupils and interacts 

with them to achieve the lesson objectives which will reflect positively on the 

student's personality and thus its relationship with its environment and society in 

which they live (adjustment) .this aim of the study by identifying the extent of 



 

 
 

the impact of the training method and cross the psychological adjustment and 

social development of the students of the first year high school ( secondary 

school). 

Key words : teaching methods, psycho-social adjustment , high school 

(adolescence). 

   Proceeding from the above problematic issue , this study is focused on this    

question.   

   - Do the  usage of both application styles affect the direction of  (the teacher 

and peers) and  Multilevel self-application positively in the psycho-social 

adjustment for students in the development of a first year high school ? Is the 

degree of  impact varies among them? 

 

   Within this question, we  can include a set of questions partially as follows: 

1/ - Are there significant differences at the level of significance (a ≥ 0.01) in the 

previous measurements between the three experimental groups; in the 

psychological adjustment and social dimensions of the scale?  

2/ - Are there significant differences at the level of static significance (a ≥ 0.01) 

between the measurement of previous and the  telemetric  averages  scores of the 

sample of those students   on the psycho-social adjustment  in the practice 

method in favor of the posttest measurement scale? 

3/. There are statistically significant differences at the level of significance (a ≥ 

0.01) between the measurement of previous and telemetric averages scores of 

the sample  of  those students  on the  psycho-social adjustment  in the reciprocal 

method scale in favor of the posttest  measurement? . 

4/- Are there significant differences at the level of statistic significance (a ≥ 

0.01) between the measurement of previous  and telemetric averages  scores of 



 

 
 

the sample on the psychological and social adjustment  in favor of task style  

method for measuring the posttest  scale? 

5/ Are there significant differences at the level of statistic significance (a ≥ 0.01) 

between the telemetric indices to the averages  scores of the sample of students  

on the psychological adjustment  between the three experimental groups scale? 

   Based on these questions, we put a set of hypotheses coming as follows: 

General hypothesis: 

  Use of  each styles of the application method affects the guidance (the teacher 

and peers) and the  Multilevel self-application positively in the psychological 

and social adjustment for students in the development of a first year high school 

and vary the degree of influence among them. 

Partial hypotheses: 

  1-There is no statistically significant differences at the level of significance (a 

≥ 0.01) in the previous  measurements between the three experimental groups in 

the psycho-social adjustment scale. 

  2- - There are statistically significant differences at the significance level (a ≥ 

0.01) between the measurement of previous  and telemetric average scores of the 

sample of students  on the psycho-social adjustment  scale in the practice 

method in favor of the posttest  measurement. 

3-- There are statistically significant differences at the significance level (a ≥ 

0.01) between the measurement of tribal and telemetric average  scores of the 

sample of students  on the psycho-social adjustment  in the reciprocal method 

for the posttest scale. 

4-- There are statistically significant differences at the level of significance (a ≥ 

0.01) between the measurement of previous  and telemetric average  scores of 



 

 
 

the sample of students  on the psycho-social  adjustment  in favor of task style  

method for measuring the posttest   scale. 

5-- There are statistically significant differences at the significance level (a ≥ 

0.01) between the posttest measurements of the average  scores of the sample  

on the psychological adjustment between the three experimental groups scale. 

Thus, this research aims to: 

Research goals: 

We wanted through this study to know whether there are : 

Statistically significant differences at the significance level (a ≥ 0.01) between 

previous measurements between the three experimental groups in the psycho-

social adjustment scale. 

Statistically significant differences at the level of significance (a ≥ 0.01) 

between the measurement of previous and telemetric average scores of the 

sample on the psycho-social scale in the practice method in favor of the posttest 

measurement. 

 Statistically significant differences at the level of significance (a ≥ 0.01) 

between the measurement of previous and telemetric average scores of the 

sample on the psycho-social  adjustment  in reciprocal  method for the 

measurement of posttest  scale . 

Statistically significant differences at the level of significance (a ≥ 0.01) 

between the measurement of previous and posttest average scores of the sample 

on the psycho-social adjustment in favor of task style method for measuring the 

posttest scale. 



 

 
 

 Statistically significant differences at the significance level (a ≥ 0.01) between 

the posttest indices of the average scores of the sample on the psychological 

adjustment between the three experimental groups scale. 

  In order to achieve these goals ,the student researcher had to know  his  study 

from  theoretical  side  as well as the verification of theses hypotheses in 

practice side   , so the study contained two parts as follows: 

 

Part I: Theoretical study 

 Part I contains three chapters are: 

- Chapter One: previous studies and similar researches 

- Chapter II: Teaching Methods 

- Chapter III: psycho-social adjustment  

- Chapter IV: age characteristics step (16-17 years) 

           Part two : Empirical study  

     Part II contains three chapters are: 

 - Chapter I: Methodology of the research and Field procedures 

 - Chapter II: exposition and analysis of the outputs. After a baseline study. 

As it is shown  above, the  researcher has started his practical research  with an 

initial study  survey to evaluate  the problem of the research, which included in 

the first a sample of 30teachers  of physical education and sports for the state of 

Tiaret , this study aimed to investigate the extent of knowledge of the teachers 

teaching methods and the most important difficulties faced by the course  , we 

have  known that teachers knew  the direct methods to” Musten “ but they do not 



 

 
 

work out. As they are unaware of most of the indirect methods, as there were 

many difficulties faced by the teacher as it is show in their answers. 

This step leads to a second exploratory study on a sample of 30 pupils from the 

Department of the first year secondary school of Didouch Murad state of Tiaret. 

The aim was to ensure the scientific basis for the research tools (honesty, 

preservance, objectivity), as well to stand on the various difficulties that may be 

encountered researcher student during his application of the basic measures of 

the study. 

     The study sample included 60 pupils were chosen at random from the 

original community, which reached 219 pupils in the first year stream in 

Didouch Mourad secondry school that is situated in Zmalet El Emir Abdelkader 

city, state of Tiaret . 

      Researcher followed the experimental method. The sample  has been divided 

into three groups (practice style group , and reciprocal style group , task style 

group with an average of 20 pupils per group .the study has been done during 

the  first period of the school year 2015/2016 . 

     As a tool to the  study , the researcher used the style of psycho-social 

compatibility, which designed by Egyptian researcher : “ Racha Abdelrahmane 

Mahmoud Wali “ which contains two axes: psychological adjustment and social 

ones , So that each axis contains six dimensions by a group of expressions or 

statements  that serve every  dimension. The module includes with his final way 

80 expressions as a whole, in addition to the educational program within the 

styles under study (practice, recipocal, and task styles) in volley-ball . 

    To calculate the statistical transactions we  used: Arithmetic mean and the 

standard deviation. To  calculate the  link with the  public way of “ Pearson”,  

self-honesty and the  equation of “ Siperman Brown “ , and (T) To denote the 



 

 
 

individual differences between the two means connected N1=N2 , and (F) that 

denotes the differences , the Equation of “Danken ) Multiple term. 

   The results of the study showed the effect of teaching methods positively in 

raising the level of psychosocial degree of consensus, where the results were in 

favor of the dimensional measurements.  

   The results also show there is a difference between teaching in the degree of 

influence on the psychosocial dimensions of compatibility scale where the 

classification was as follow (the task style first, the reciprocal style second, the 

practice style at last ). Accordingly, the researcher recommends that variety in 

the use of teaching methods because of its positive impact on many aspects, 

especially the psychological aspect of social. 

- Using similar studies on other teaching styles of the overall teaching 

methods, particularly indirect methods to determine its impact on the 

psychosocial development of compatibility. 

- Conduct similar studies that used the same techniques on other 

psychological variables is psycho-social compatibility and in other levels 

and stages of learning. 

- Training the teaching stuff (teachers and inspectors) on modern teaching 

methods through the preparation and development of courses that must be 

pursued by the Minister in charge. 
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 ( 1ملحق رقم )
 -مستغاٖب  –جامعة عبد اغبميد بن باديس 

 البدنية كالرياضية معهد علـو كتقنيات النشطات
  الخبراء حولإستطالع رأي             

 استبيان موجو ألساتذة التربية البدنية والرياضية
 ............................................................السيد األستاذ الدكتور  / .............

 السالـ عليكم كبعد:
 

 ربت عنواف:يقـو الباحث بإعداد رسالة غبصوؿ على درجة الدكتوراه ُب الرتبية البدنية كالرياضية         
أثر استخداـ بعض أساليب التدريس الحديثة في ميداف التربية البدنية كالرياضية في تنمية التوافق  "  

 " النفسي اإلجتماعي لتالميذ السنة أكلى ثانوم
 

 حصة ُببدراسة أكثر األساليب اليت تستخدـ إستبياف خاص  إعدادالدراسة قمنا بكنظرا ؼبا تتطلبو       
 ُب قباح حصتو ، الرتبية البدنية كالرياضية ككذلك الصعوبات اليت تواجو أستاذ الرتبية البدنية

 ثبلث أجزاء : من اإلستبياف تكوفكي
 . بيانات عامة :الجزء األكؿ

 تاذ ألساليب التدريس اغبديثة .مدل معرفة كإؼباـ االس الجزء الثاني:
 كأىم صعوبات إخراج الدرس. ربديد أساليب تدريس الرتبية البدنية كالرياضية اؼبستخدمة  الجزء الثالث:

 
كذلك  اإلستبانةكحيث أف سيادتكم من اػبرباء ُب ىذا اجملاؿ لذل الر جاء منكم إبداء الرأم فيما تتضمنو       

 بالتعديل الذم يوافق رأم سيادتكم .باؼبوافقة أك التوجيو 
العلمي، كما أهنا ال توجد أجوبة صحيحة  كبيطكم علما أف كل ما ستدلوف بو  ال يستعمل إال ألغراض البحث

 كأخرل خاطئة بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي.
 

 مسبقا تعاكنكم معنا شاكرين                                                                               
       ؾباىد مصطفى : الطالب الباحث

                                           
 2016/2017السنة اعبامعية: 



 

 
 

 .معلومات عامة عن المدرسأكال: 
 اؼبؤىل العلمي:؟. -(1

 دكتوراه  ماجستًن   ليسانس خريج اؼبعهد التكنولوجي 
 الرياضة.دبلـو الدراسات العليا ُب  -
 شهادة أخرل. -
 اعبنس؟. -(2
 ذكر -
 أنثى -
 سنوات اػبربة: -(3

 سنوات فما فوؽ  10سنوات         * من 10 -6سنة        *  5-1من* 
 الوظيفة: (4
 (.................................................................................. مفتش/   أستاذ)

  التدريس:مكاف • 
 .........................................................................(..........ثانوية/ متوسطة )

 . مدل معرفة كإلماـ االستاذ ألساليب التدريس الحديثة الجزء األكؿ:
 ؟. دباذا تعرؼ االسلوب التدريسي -س.أ(

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 ؟.يذ ُب اغبصة  عدد االساليب التدريسية اليت يبكن استخدامها مع التبلم -س.ب(

..................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 كم أسلوب تدريسي تستخدموف خبلؿ اؼبوسم ؟ كؼباذا ؟.  -س.ج(

 أساليب. ؾبموعة  –                  اثناف. -                     كاحد. -
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 إذ بدأ العمل هبا ُب ؾباؿ الرتبية البدنية ظهرت حديثا ؾبموعة من األساليب التدريسية رائدىا " موسنت" -س.د(
 على علم هبا؟. كالرياضية مطلع الثمانينات، فهل أنت

      ال -              نعم -



 

 
 

 ؟.  هامن بعضال ذكرفهل لك أف تنعم(  إذا كاف جوابك )ب: -
.................................................................................................... 
................................................................................................... 

 علمك هبا ؟ فما ىي األسباب اليت أدت إٔب عدـال(  إذا كاف جوابك )ب: -
 (4إٔب  1.) إذا تعددت إجاباتك رتب حسب األنبية من 

 قلة اؼبصادر كاؼبراجع. -3 جدة اؼبوضوع ُب حد ذاتو. -2 طبيعة تكوينكم الذم تلقيتموه . -1
 أشياء أخرىا أذكرىا: -4

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 ؟ اغبصة ما ىو البديلؤلساليب التدريسية ُب ُب حالة عدـ  استخدامك ل -س.ق(
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 )باختصار من فضلكم( ؟. ىل لك اف تبدم رايك حوؿ أساليب التدريس ُب العملية التعليمية -س.ك(

................................................................................................... 

................................................................................................... 
................................................................................................... 

 ُب اغبصة ؟ تدريسالالصعوبات اليت تواجو استخداـ أساليب من خبلؿ ذبربتك كأستاذ ،ما ىي  -س.ر(
 (4إٔب  1) إذا تعددت إجاباتك رتب حسب األنبية من  

 التدريس....(عدـ اإلؼباـ بأساليب  ،الدكرات التدريبيةنقص ُب ،نقص ُب اؼبراجع ) صعوبات تتعلق باألستاذ-1

عدـ ، عدـ توفر األدكات،نفور التبلميذ كعدـ مباالهتم، زيادة عدد التبلميذ )كبالبيئة اؼبدرسية  صعوبات تتعلق بالتبلميذ-2
 ، ..(مبلئمة اؼببلعب قلة عدد اغبصص األسبوعية

 صبلحية األستاذ ُب التبديل كالتعديل ؿبدكدة، قدـ اؼبنهاج، العاـ الدراسي اؼبنهاج ال يتناسب مع) صعوبات تتعلق باؼبنهاج-3

 0...(قلة مشاركة األستاذ ُب إعداد اؼبنهاج كتقديبو،
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، اؼبباشر )التوضيحي(: ىو األسلوب األمرم
األسلوب الذم يتخذ فيو اؼبعلم صبيع القرارات 

كاؼبتعلم يستجيب لكل قرار بناء على أمر أك 
إيعاز، فاؼبعلم يعطي إشارة باألمر لكل حركة أك 

 مهارة كاؼبتعلم يؤدم كينفذ طبقا لذلك.

      

 
 
 

02 

)بتوجيو اؼبعلم(: ُب ىذا  األسلوب التدريبي
األسلوب تتحوؿ القرارات التسع اػباصة 

دبجموعة القرارات التنفيذية من اؼبعلم إٔب اؼبتعلم، 
كيتخذ اؼبعلم صبيع قرارات التخطيط كالتقوٙب، 

كعلى اؼبتعلم أداء العمل اؼبقدـ لو من اؼبعلم بنوع 
من اغبرية االستقبللية ُب حٌن يقتصر دكر اؼبعلم 

 حظة األداء كإعطاء تغذية راجعة.على مبل

      

 
 

03 

:ىو ذلك األسلوب الذم  االسلوب التبادلي
يتم فيو تقسيم الطبلب داخل اجملموعة الواحدة 
أب ثنائيات للعمل معا بالتبادؿ، إحدانبا يؤدم 
كاالخر يبلحظ. كيكوف دكر اؼببلحظ ىو تقدٙب 

التغذية راجعة باؼبعلومات للمؤدم فيما ىبتص 
بأدائو. كمساعدتو ُب ربديد م ى يبكنو إقباز 

 العمل . 
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ينمي ىذا األسلوب  أسلوب التطبيق الذاتي:
-كعي اؼبتعلم عن أدائو، كالتصور كاإلدراؾ اغبس

حركي لديو كيعطيو الفرصة ليصبح أكثر اعتمادا 
على نفسو ُب معرفة ما هبب كما ال هبب أف 

ينجر عند أداء العمل، كيقارف أدائو باؼبعيار كعلى 
أساسو يكرر األداء الصحيح أك يصحح األداء 

 ػباطئ أك ينتقل إٔب عمل جديدا

      



 

 
 

 
 
 

05 

ىو ذلك االسلوب الذم  ضميني )االحتواء(االسلوب التّ 
يراعي الفركؽ بٌن اؼبستويات اؼبختلفة للطبلب ُب الفصل 

الواحد حيث يؤدم اغبركة من اؼبستول اػباص بو، كالعمل 
على اشراؾ صبيع الطبلب ُب االداء ُب كقت كاحد . ككل 

حسب مستواه  كيقتصر دكر اؼبعلم ُب ازباذ القرارات ُب 
 لتلميذ قرارات الدرسمرحلة ما قبل الدرس بينما يتخذ ا

      

 
 

06 

يعتمد ىذا االسلوب على نوع   أسلوب االكتشاؼ الموجو:
من التفاعل الفكرم بٌن اؼبعلم كاؼبتعلم حيث يقـو اؼبعلم 

بطرح اسئلة متتالية على اؼبتعلم يقابلها استجابة حركية من 
 اؼبتعلم تؤدم أب اكتشاؼ اغبركة اؼبارد الوصوؿ اليها .

      

 
 

07 

: اف الفرؽ الداؿ بٌن ىذا  اسلوب حل المشكالت
االسلوب كاالسلوب السابق ىو تنمية القدرة على التنويع 

كالتشعيب فيؤدم ىذا بدكره أب اكتشاؼ عدة بدائل، كما 
يتخذ اؼبعلم قرارات التخطيط، أما قرارات التنفيذ كالتقوٙب 

 ) اؼبعلم كاؼبتعلم ( ُب ازباذىا  نهما ميشرتؾ كل 

      

 
 
 

08 

ُب ىذا االسلوب يكتشف اؼبتعلم طبيعة  البرنامج الفردم :
كىذا يعين اف قرارا ،السؤاؿ اك اؼبشكلة كيقـو ىو بتصميمها 

التخطيط انتقل جزء منها أب اؼبتعلم الذم يقـو باكتشافو 
كتصميمو، كىذا االسلوب وبتاج فقرات لفظية لفرتة من 

للتفكًن ككقت للتجريب ككقت الزمن، فاؼبتعلم وبتاج أب كقت 
 لبلستيعاب لؤلداء ككقت
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 اسلوب تلقين المتعلم )اسلوب المبادأة من المتعلم(:
بالرغم من التشابو بٌن ىذا االسلوب كاالسلوب السابق اال 
انو يتميز عنو دببادرة اؼبتعلم باستخداـ االسلوب فيتقدـ أب 

اؼبعلم كيظهر لو الرغبة ُب تنفيذ ؾبموعة من الفقرات اللفظية/ 
كما اف اؼبتعلم ىو الذم يتخذ قرارات التخطيط ’ اغبركية

 رات التقوٙب .كالتنفيذ كيشرتؾ مع اؼبعلم ُب قرا

      

 
 

10 

:من اؼبمكن اف يتخذ الفرد صبيع  اسلوب التعلم الذاتي
كىذا االسلوب ال   قرارات التخطيط كالتنفيذ كالتقوٙب بنفسو

يطبق داخل الفصوؿ الدراسية كلكن يطبق عندما ينشغل 
الفرد ُب تعليم نفسو، كىذا االسلوب يكمن تنفيذه ُب أم 

كقت كُب أم مكاف كىو دليل على مقدرة االنساف اف يدرس 
 كيتعلم كينمو .

      



 

 
 

 اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية     (2ملحق رقم )  
  عبد اغبميد بن باديسجامعة  

  -مستغاٖب-معهد علـو كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضية

 إستمارة خاصة إستطالع رأم الخبراء حوؿ                               
 بمقياس التوافق النفسي اإلجتماعي 

         .................................................... :  األستاذ/ الدكتور/ السيد / احملرـت
 تحية طيبة كبعد......    

 ربت عنواف:يقـو الباحث بإعداد رسالة غبصوؿ على درجة الدكتوراه ُب الرتبية البدنية كالرياضية 
أثر استخداـ بعض أساليب التدريس الحديثة في ميداف التربية البدنية كالرياضية في تنمية التوافق  "  

 " النفسي اإلجتماعي لتالميذ السنة أكلى ثانوم
 

يشرفين أف أتقدـ إٔب سيادتكم احملرتمة هبذا االستبياف اػباص دبقياس التوافق النفسي االجتماعي من إعداد لذلك 
 عبد الرضباف ؿبمود كٕب"الباحثة "رشا 

 ك نظرا ؼبا زبتصوف بو ُب ىذا اجملاؿ يرجى التكـر باؼبوافقة على ربكيم ىذا اؼبقياس.
لذلك يرجى قراءة فقراتو بتمعن ك عناية إلضافة أك تعديل أم فقرات أك اقرتاحات تركهنا مناسبة ك إبداء 

 مبلحظاتكم حوؿ:
 عبلقة العبارة بالبعد -
 سبها مع العينة اؼبدركسة سهولة الفقرة كتنا -
 الوضوح من حيث اؼبضموف كالصيغة كاللغة.  –

 كأخًنا تقبلوا منا فائق اإلحرتاـ كالتقدير                          
 البيانات الشخصية                                                                          

                             ...............................................إسم اػببًن / 
        الطالب الباحث:                     اإلختصاص  / .............................................

.ؾباىد مصطفى                          ................الدرجة العلمية / ..........................  
 ./ .............................................. امعةعبا

 



 

 
 

 هقيبس التىافق النفسي االجتوبعي

 

 ينقسن إلً قسوينهقيبس التىافق النفسي االجتوبعي

 

 انتىافق انُفسي : -1

 

 عذو قبىل قبىل األبــــعبد

   انًهبراث انشخصيت -1

   ببنقيًت انشخصيتاإلحسبس  -1

   اإلعتًبد عهى انُفس -.

   انتحزر يٍ انًيم إنى اإلَفزاد -4

   انحبنت انصحيت -5

   انحبنت اإلَفعبنيت -6

 

 انتىافق االجتًبعي : -1

 

 عذو قبىل قبىل األبــــعبد

   انهيبقت في انتعبيم يع اآلخزيٍ -7

   اإليتثبل نهجًبعت -8

   انقذرة عهى انقيبدة -9

   انعالقبث في األسزة -18

   انعالقبث في انًذرست -11

   انعالقبث في انبيئت انًحيطت -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 جتوبعً لتالهيذ الوزحلت الثبنىيتعببراث هقيبس التىافق النفسً واال

 عببراث الوقيبس م
عذو  قبىل

 قبىل

 تعذيم

   

 أوالً: التىافق النفسً:

 الشخصيت:البعذ األول:الوهبراث 

 أطزطٛغ ركٍٕٚ طذاقبد جذٚذح 1

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أَب يزؼبٌٔ يغ سيالئٗ 1

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أرًزغ ثذظٍ انزظزف .

 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 انزؼذٚم

   

 أجذ طؼٕثخ فٗ ثذء دذٚش يغ رهًٍٛذ رؼزفذ ػهّٛ ألٔل يزح 4

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 نهًؼهىأرزدد فٗ اإلجبثخ ػهٗ األطئهخ انشفٕٚخ  5

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثبنؼٛق ثظجت اَزقبد اٜخزٍٚ نًظٓزٖ انشخظٗ 6

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أررذٖ يالثض الئقخ 7

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

 

   

 أطؼٗ الكزظبة طذاقبد جذٚذح 8

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أجذ طؼٕثخ فٗ انزؼجٛز ػٍ يشبػزٖ رجبِ اٜخزٍٚ 9

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

  البعذ الثبنً:اإلحسبس ببلقيوت الذاتيت:

 أدض ثبنزػب ػٍ َفظٗ 18

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أفؼم يٍ سيالئٗقذررٗ ػهٗ انزذظٛم انذراطٗ  11

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 

11 

 

 

 كضًٛزا يب أشؼز ثبنكزاْٛخ نُفظٗ 

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

   

 نذارٗكضًٛزا يب أشؼز ثذجٗ  .1

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

  

 أيبرص انهؼجخ انزٗ أدجٓب ػبدح 14

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 البعذ الثبلث:االعتوبد علً النفس:

 َفظٗ فٗ قؼبء دبجبرٗ أػزًذ ػهٗ 15

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أقٕو ثئَجبس ٔاججبرٗ انًذرطٛخ ثُفظٗ 16

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 ػُذيب ٚخزهف يؼٗ سيالئٗأرزاجغ فٗ قزارارٗ  17

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000
   

 أػزًذ ػهٗ غٛزٖ فٗ رهجٛخ ادزٛبجبرٗ 18

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   



 

 
 

     
 البعذ الزابع:التحزر هن الويل إلً االنفزاد:

 كضًٛزا يب أػبَٗ يٍ انٕدذح 19

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز كضًٛزا ثبنؼٛق ٔاالكزئبة 18

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 اٜخزٍٚأفؼم انٕدذح ػٍ يشبركخ  11

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   

 

11 

 

 أفكز كضًٛزا فٗ االثزؼبد ػٍ اٜخزٍٚ

 انتعذيم :3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

   

 أشؼز كضًٛزا ثبنخجم .1

 انزؼذٚم:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثبنٕدذح دزٗ نٕ كُذ يغ اٜخزٍٚ 14

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أيٛم إنٗ انٕقٕف فٗ يؤخزح انطبثٕر انًذرطٗ 15

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 انزؼذٚم
   

 البعذ الخبهس:الحبلت الصحيت:

 أشؼز ثأٌ طًؼٙ صقٛم 16

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أطزؼًم َظبرح ؽجٛخ 17

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أرغٛت كضًٛزا ػٍ انًذرطخ ثظجت انًزع 18

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 ػظز ْؼى0 –يغض  –إطٓبل  –أطبة ثبػطزاثبد جظًٛخ، يضم: إيظبك  19

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثبنزؼت ػقت دظخ انززثٛخ انزٚبػٛخ 8.

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أػبَٗ يٍ انٕسٌ انشائذ ثبنُظجخ نشيالئٙ 1.

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أػزجز َفظٙ ػظجًٛب إنٗ دٍذ يب 1.

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 نذٖ نٛبقخ ثذَٛخ ػبنٛخ  ..

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 البعذ السبدس:الحبلت االنفعبليت:

 أطزطٛغ انظٛطزح ػهٗ اَفؼبالرٙ 4.

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 انذظخأشؼز ثبنزٕرز ػُذيب ٚظأنُٙ انًؼهى أصُبء  5.

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 

.6 

 رزقهت دبنزٙ انًشاجٛخ ثٍٛ انظؼبدح ٔانذشٌ دٌٔ طجت

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

     

 نذٖ إدظبص ثبنزغجخ فٙ ػقبة َفظٙ 7.

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 ػُذيب أغؼت أػزة انكزاطٙ ٔاألدراط ثؼؼٓب ثؼًؼب 8.

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أغؼت ثظٕٓنخ ٔأْذأ ثظزػخ 9.

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   



 

 
 

 

 ثبنيًب: التىافق االجتوبعً:

    البعذ السببع: الليبقت فً التعبهل هع اآلخزين:

 أرؼبٚق يٍ رذخم اٜخزٍٚ فٙ شئَٕٗ  48

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثأَُٙ أػبيم سيالئٙ يؼبيهخ دظُخ الئقخ 41

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز أَُٙ يٕػغ رقذٚز ٔادززاو يٍ اٜخزٍٚ 41

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 ػهٗ يشبركخ اٜخزٍٚ فٙ أفزادٓى ٔأدشآَىأدزص  .4

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أدت يظبػذح غٛز٘ 44

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 البعذ الثبهن: االهتثبل للجوبعت:

 أَزًٙ نًٍ دٕنٗ أشؼز ثأَُٙ 45

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

َّٗ سيالئٙ 46  ػبدحً يب ٚذزبط إن

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثبنفزح ػُذ طًبع َجبح سيالئٙ 47

 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أيزضم إلرشبداد َٔظبئخ انًؼهًٍٛ 48

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أدظٍ اخزٛبر أطذقبئٙ 49

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

  ٙأَزًٙ إنٗ جًبػبد انُشبؽ انًذرط 58

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أنزشو ثأخالقٛبد انًجزًغ انذ٘ أػٛش فّٛ 51

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أرقجم ػبداد ٔرقبنٛذ ٔقٛى يجزًؼٗ 51

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   

َّٗ رد انجًٛم نشيٛم قذو نٗ أٚخ خذيخ .5  أشؼز ثأَّ ٚجت ػه

 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 البعذ التبسع: القذرة علً القيبدة:

 أرطٕع نزذًم انًظئٕنٛخ يٍ أجم سيالئٗ 54

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 األيٕرٚزبح نٙ إثذاء انزأ٘ فٙ يخزهف  55

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أرٕنٗ قٛبدح انفظم فٗ دظخ انززثٛخ انزٚبػٛخ 56

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 نذٖ انقذرح ػهٗ انزؼذٛخ ٔخذيخ اٜخزٍٚ 57

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أطزطٛغ انزأصٛز فٗ اٜخزٍٚ 58

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 ًٚكُُٗ قٛبدح انفزٚق ٔإػطبء نكم فزد دٔر 59

 :0000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

0000000000000000 

   

 البعذ العبشز: العالقبث فً األسزة:



 

 
 

 أدظٗ ثبنذت ٔانزػبٚخ يٍ قِجم أطزرٗ 68

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 رخظُٙأقٕو ثذػٕح أقبرثٙ نذؼٕر أ٘ يُبطجخ  61

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 ٗ ثبنذت ٔانزفبْىَرزظى ػالقزٗ ثأخٕا 61

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

6.  َّٖ  أػزقذ ثأَٙ يطٛغ نٕانذ

 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 غبنجًب يب رُزٓٗ يشكالرٗ يغ أخٕارٗ قجم أٌ رجذأ 64

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثأٌ أطزرٗ رذبٔل أٌ رزخذ نٗ قزارارٗ ثذالً يُٗ 65

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

  البعذ الحبدي عشز: العالقبث فً الوذرست:

 أرجغ آداة انذخٕل ٔانخزٔط نهفظم 66

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   

 أدبفظ ػهٗ َظبفخ يذرطزٗ 67

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 

68 

 أنزشو ثبنذؼٕر نهًذرطخ فٗ انًٕاػٛذ انًذذدح

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أدبفظ ػهٗ أدٔاد األَشطخ انًذرطٛخ انًخزهفخ 69

 :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أدت أٌ اشززك يغ سيالئٗ فٗ ثؼغ انزدالد انًذرطٛخ 78

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أقجم دػٕح سيالئٗ نٗ نذؼٕر أٖ يُبطجخ  71

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أرؼبٚق كضًٛزا ػُذيب ُٚبدُٚٗ انًؼهى فجأح نإلجبثخ ػهٗ طؤال يب 71

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

َّٗ انًؼهًٌٕ ػهٗ أَُٗ رهًٛذ يجزٓذ .7  ُٚظز إن

 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أشؼز ثبنؼٛق ثظجت دظٕنٗ ػهٗ درجبد ػؼٛفخ يٍ انًؼهى 74

 انزؼذٚم :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 البعذ الثبنً عشز: العالقبث فً البيئت الوحيطت:

 ػهٗ انًًزهكبد انؼبيخ أيز ثبنغ األًْٛخأشؼز ثأٌ انًذبفظخ  75

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أدزص ػهٗ إقبيخ ػالقبد ؽٛجخ يغ جٛزاَٗ 76

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أدبفظ ػهٗ يشبػز جٛزاَٗ 77

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أشؼز ثبنظؼبدح فٗ رؼبيهٗ يغ انجٛزاٌ ٔأْم انذٗ 78

 انزؼذٚم :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 أنقٗ انقًبيخ يٍ انُٕافذ خبرط انفظم 79

 :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000انزؼذٚم 

   

 أدبفظ ػهٗ أصبس ٔأدٔاد انًذرطخ 88

 انزؼذٚم :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

   

 

 

 



 

 
 

 ( 03ملحق رقم )

 

 اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية
 العلميكزارة التعليم كالبحث 

 مستغاٖب-جامعة عبد اغبميد إبن باديس
 معهد علـو كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضية

 

 إستبيبٌ خبص ببنتالييذ

 

ُب إطار البحث الذم نقـو بو ربت عنواف "دراسة مدل تأثًن أساليب التدريس التدرييب كالتبادٕب 
التوافق النفسي كاإلجتماعي لتبلميذ السنة أكٔب ثانوم" كالذم يندرج ُب إطار  كالتضميين ُب رفع مستول درجة

 ُب الرتبية البدنية كالرياضية. لبحث العلمي لنيل شهادة الدكتوراها
 

 ؽبذا نرجو منكم أعزاء التبلميذ اؼبشاركة ُب إسباـ البحث بإعطاء أجوبتكم على األسئلة اليت سوؼ نطرحها عليكم.
 أف أجوبتكم ستستعمل لغرض البحث فقط كما أنو ال توجد أجوبة صحيحة كأخرل خاطئة.ككبيطكم علما ب

 كنشكر مسبقا على مساعدتكم لنا.
 على اإلجابة اؼبختارة. (x)مبلحظة: توضع عبلمة 

 اعبنس:.....................         ...................... القسم
 السن:.....................   االسم كاللقب:...............

 
       من إعداد الطالب الباحث:

 ؾباىد مصطفى         



 

 
 

 مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي

 عببراث انًقيبس انزقى
 اإلستجببت

 َعى َعى

81   

81   
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84   
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 ( 04ملحق رقم ) 

 قائمة بأسماء األسانذة كالذكاترة المحكمين لإلستمارة الخاصة بأساليب التدريس 

 الرقم
 

 اإلسم كاللقب كالدرجة العلمية
 

 / الجهةالجامعة 

 أ.د علي ؿبمد عبد اجمليد 01
 

 عميد كلية الرتبية الرياضية بنٌن
 جامعة .........

 د. ضبدم ؿبمد 02
 جامعة ......... 

 قادةد. بلكبيش  03
 

 جامعة مستغاٖب

 د. كاضح أمٌن 04
 جامعة تيسمسلت 

05 
 د. بومعزة ؿبمد األمٌن

 جامعة تيسمسلت 

 جامعة اعبلفة د. رضواف بن جدك بعيط 06

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 (05ملحق رقم )  

 ألداة القياس ) مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي(قائمة بأسماء األسانذة كالذكاترة المحكمين 

 الرقم
 

 كاللقب كالدرجة العلميةاإلسم 
 

 / الجهةالجامعة 

 أ.د علي ؿبمد عبد اجمليد 01
 عميد كلية الرتبية الرياضية بنٌن
 جامعة .....................

02   

 جامعة مستغاٖب د. بلكبيش قادة 03

 جامعة مستغاٖب  حرشاكم يوسف  04

 جامعة مستغاٖب  بومسجد عبد القادر 05

 جامعة اعبلفة بعيطرضواف بن جدك  06

 جامعة تيسمسلت ىوارم سعايدية  07

 

 

 

 

 



 

 
 

 (  06ملحق رقم )

للوحدات التعليمية باألساليب التدريسية في الكرة قائمة بأسماء األسانذة كالذكاترة المحكمين 
 الطائرة

 

 الرقم
 

 اإلسم كاللقب كالدرجة العلمية
 

 / الجهةالجامعة 

 جامعة السوداف د. عوض سي أضبد  01

 جامعة .............    د. ضبدم ؿبمد  02

 جامعة تيسمسلت د. عنرتم ؿبمد 03

 جامعة تيسمسلت د.بومعزة ؿبمد األمٌن       04

 جامعة تيسمسلت د. بن نعجة ؿبمد 05

  أ . 06

  أ . 07

 

 

 



 

 
 

 األسلوب التدريبي ) قبلي(             ( يبين جداكؿ الدراسة األساسية  07ملحق رقم ) 

 

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
2 4 3 3 3 3 2 2 5 3 3 5 3 
3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 2 4 2 
4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
5 5 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 
6 4 2 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 
7 5 3 2 2 5 3 3 3 4 3 3 3 
8 6 2 2 4 3 3 2 3 2 2 4 2 
9 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 

10 4 3 3 4 4 2 3 5 2 3 6 3 
11 5 3 2 4 5 4 3 4 3 3 4 3 
12 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 
13 5 3 2 4 5 3 2 3 3 3 5 3 
14 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
15 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 
16 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 
17 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 
18 4 3 2 3 6 4 3 5 4 3 3 3 
19 5 3 3 5 4 2 2 3 3 3 4 3 
20 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 



 

 
 

 األسلوب التدريبي ) بعدم (

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 8 3 3 7 6 5 4 7 6 5 7 5 
2 6 4 4 5 5 4 4 7 4 4 9 4 
3 6 4 3 5 7 5 4 6 4 4 6 4 
4 6 3 3 6 6 5 5 7 5 4 6 5 
5 7 4 3 5 7 5 4 6 5 5 9 5 
6 8 3 4 6 7 4 5 7 6 4 7 4 
7 7 4 3 4 6 5 5 7 5 4 7 5 
8 8 3 3 6 5 4 4 6 4 5 8 5 
9 7 3 3 5 6 5 4 7 5 5 6 5 

10 8 4 4 5 6 4 4 6 4 4 9 4 
11 6 3 3 5 7 6 5 7 6 5 7 5 
12 6 5 3 5 5 4 4 6 4 5 6 5 
13 7 4 3 5 6 5 4 6 4 6 8 6 
14 7 3 4 5 6 4 4 7 5 6 6 6 
15 9 5 3 6 5 4 4 8 4 5 9 5 
16 5 3 3 5 6 5 4 9 5 6 7 6 
17 5 3 4 6 7 4 4 7 6 4 8 4 
18 6 4 4 5 7 6 5 6 6 4 9 4 
19 7 4 3 5 6 4 4 7 4 5 7 5 
20 7 4 4 5 5 5 5 6 4 5 8 5 
 

 



 

 
 

 األسلوب التبادلي ) قبلي (

 

 

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 5 2 2 4 3 2 2 4 3 2 5 3 
2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 
3 6 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 
4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 4 
5 5 2 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 
6 4 3 2 4 4 2 3 5 3 3 4 3 
7 4 3 3 5 5 3 2 4 3 3 5 5 
8 5 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 
9 4 3 2 5 3 4 2 5 4 3 4 4 

10 5 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 
11 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 5 5 
12 5 2 2 3 5 3 2 3 4 3 5 4 
13 4 3 2 3 4 3 3 5 3 2 4 3 
14 5 2 1 3 4 4 2 3 2 4 4 3 
15 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
16 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 3 3 
17 4 2 2 4 4 2 3 6 4 3 4 3 
18 5 3 2 4 5 3 2 4 4 2 3 3 
19 6 3 2 3 6 4 2 5 3 3 4 3 
20 5 2 1 4 4 3 3 4 4 2 4 2 



 

 
 

 (بعدماألسلوب التبادلي ) 

 

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 7 3 3 6 6 4 5 7 5 6 7 5 
2 8 4 4 7 6 5 5 7 4 5 8 6 
3 9 5 4 5 6 4 5 5 5 6 7 5 
4 8 5 3 6 5 5 4 6 4 6 8 6 
5 7 4 3 5 8 5 5 7 5 6 7 6 
6 9 4 3 6 7 4 5 8 6 5 9 5 
7 9 5 3 7 6 6 4 7 5 4 9 6 
8 7 4 4 6 7 4 5 6 5 6 8 5 
9 8 4 4 7 6 5 5 8 6 6 9 6 

10 7 4 4 6 6 4 5 6 5 6 7 5 
11 9 3 4 7 7 6 5 6 5 5 8 6 
12 9 3 3 6 8 4 4 6 6 6 7 6 
13 8 5 4 6 7 5 5 7 5 6 9 5 
14 8 4 3 5 6 6 5 6 4 5 8 4 
15 6 5 4 5 5 5 6 7 4 6 8 6 
16 9 4 3 6 7 6 5 6 5 6 7 5 
17 8 4 3 6 6 4 5 8 6 6 9 5 
18 7 4 4 6 7 4 4 6 5 5 8 5 
19 9 3 3 5 8 5 5 8 4 6 7 5 
20 7 4 3 6 7 4 5 6 6 5 9 6 
 



 

 
 

 ) قبلي ( األسلوب التضميني

 

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 3 3 
2 4 3 2 4 4 3 3 5 3 3 5 3 
3 5 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 
4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 5 3 
5 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
6 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 
7 5 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 
8 3 3 3 4 5 2 3 4 3 2 4 2 
9 4 4 3 5 4 2 3 4 2 3 5 3 

10 4 3 2 4 3 2 3 5 3 2 3 2 
11 5 3 2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
12 5 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 
13 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 
14 4 2 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 
15 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 
16 5 3 2 5 5 3 3 4 3 3 4 3 
17 4 3 2 4 4 2 3 4 2 4 3 4 
18 5 2 3 3 4 3 2 5 3 4 4 4 
19 4 2 2 4 5 3 2 3 4 2 5 2 
20 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
 



 

 
 

 ( األسلوب التضميني ) بعدم

 

 البعد
 

 العينة

 البعد
 األكؿ 

 البعد
 الثاني

 البعد
 الثالث

 البعد
 الرابع

 البعد
 الخامس

 البعد
 السادس

 البعد
 السابع

 البعد
 الثامن

 البعد
 التاسع

 البعد
 العاشر

 البعد
 الحادم

 عشر

البعد 
الثاني 
 عشر

1 8 4 4 6 7 6 5 8 5 5 9 5 
2 7 4 4 7 7 5 5 9 6 5 9 6 
3 9 4 4 6 8 5 5 8 6 5 9 5 
4 8 4 4 6 7 6 4 9 6 6 9 6 
5 9 4 3 7 8 6 5 9 5 6 8 6 
6 9 4 4 6 7 6 5 9 6 5 9 5 
7 5 5 4 7 8 6 4 8 5 6 7 6 
8 6 4 4 7 7 5 5 9 6 4 8 4 
9 9 5 4 7 8 6 5 9 5 6 9 6 

10 8 4 4 6 6 4 5 9 5 5 8 4 
11 9 4 3 7 7 6 5 7 6 6 7 6 
12 9 4 4 6 8 6 4 8 5 5 9 5 
13 9 5 4 6 8 5 5 8 6 6 9 6 
14 8 4 4 7 6 6 5 9 5 6 9 6 
15 8 5 3 6 7 5 6 8 6 5 9 6 
16 9 5 4 7 8 6 5 8 6 5 8 5 
17 9 5 4 6 8 5 5 9 5 5 8 6 
18 7 4 4 7 7 6 4 9 6 6 9 6 
19 9 4 4 7 8 6 5 8 6 6 9 6 
20 9 5 4 7 7 6 5 8 5 5 9 5 



 

 
 

 أسلوب الممارسة )التطبيق بتوجيو المدرس(للمجموعة التجريبية األكلى بإستخداـ  نموذج للدرس

 .اإلرساؿ االمامي المواجو من أسفل لتعلم مهارة :الموضوع:                                               :                                         الدرس األكؿ  إسم التلميذ
 ( % 60-55دقيقية                          الشدة المتوّسطة )60.                                  الزمن:  2016األسبوع :األكؿ .                                    التاريخ :     /    / 

 *توجيهات للطالب يجب مراعاتها :
 مشاىدة نموذج االداء من خالؿ األستاذ أك زميل ككرقة معيار االداء الموجودة- -كقت البداية للعمل-المكاف-)األكضاعلطالب حرية إتخاذ قراقرا التنفيذ -

 مع الطالب كالمصممة من قبل المعلم . إلقاء أسئلة للتوضيح(بعد شرح المعلم.-الراحة-اإلنتهاء من العمل-التوقيت كاإليقاع الحركي
 مقارنة األداء بما جاء في كرقة المعيار ككضع تقرير في خانة التقويم بمستول الطالب. ده مع إتاحة الحصوؿ على تغذية راجعة من المعلم .إعطاء كقت للطالب ليعمل بمفر -
 فترات الراحة البينية يتم خاللها مراجعة كرقة المعيار . التغذية الراجعة من المعلم إما تكوف فردية أك جماعية حسب حجم األخطاء .-

 ـ
أجزاء 
 الوحدة

 

المرحلة 
)الخطوا

 ت(

األدكات  محتول البرنامج التعليمي
 المستخدمة

النواحي  الراحة التكرارات
 الفنية

)تعليمات 
 (كارشادات

تغذية راجعة من  العملأداء 
مجموعا بالزمن بالعدد المعلم

 ت
 مكتمل

 )ـ(
غير 

 مكتمل
 )غ(

  
 
 
 
 

الجزء 
 التمهيدم

 )اإلحماء 
 د 8
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مرحلة 
)التسخي

–ف 
تفاديي 
اإلصابا

-ت
اليقظة 

 كالتركيز(
 

 *الجرم حوؿ ملعب الكرة الطائرة.
 *تمرين اإلطالة كالتسخين :

 )كقوؼ( دكراف الرأس.-
 )كقوؼ( دكراف الذراعاف)يمنى ثم يسرل-
 )كقوؼ( )الذراعاف جانبا(دكراف الذراعاف مع زيادة محيط الدائرة..-
اليا ( كثني الجذع اماـ أسفل كتبادؿ لف الجذع جانبا للمس كقوؼ فتحا.الذراعاف جانبا,ع-

 مشط القدـ باليد العكسية.
 )كقوؼ( مسك الرجل اليمن إلى أعلى ثم للداخل ثم خلف )نفس الشيء الرجل  اليسرل(.-
 'كقوؼ( دكراف الركبتين من مفصل الركبة.-
 )جلوس( مد الركبتين  كنزكؿ الرأس إليهما.-
 اليمنى من المفصل ثم القدـ اليسرل . )كقوؼ (دكراف القدـ-
 )من كضع الرقود( ثم الوقوؼ كالجرم لألماـ بطوؿ الملعب.-
 )كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر(عمل خطوات جانبية اماـ الشبكة .-
 ) كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر( عمل حائط صد فردم أماـ الشبكة .-

ة  كيفية اداء العمل اؼبهارم طبقا لورقة اؼبعيار ككذلك *ىبلو الطالب بنفسو ُب بعد اإلضباء ؼبراجع
 ؼبشاىد النموذج من اؼبعلم ُب اػبطو ة التعليمية القادمة .

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

 ق961 -

 

 ثا94
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 ثا 64

 ثا64
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 ثا91

 ثا91

 
 ثا64

 ثا64

 ق 9
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 البرنامج التعليميمحتول 

ت 
دكا

األ
دمة

ستخ
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 النواحي الفنية الراحة التكرارات
)تعليمات 

 كارشادات (

تغذية  العمل أداء
راجعة 

من 
 المعلم
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1 

كللخلف كذلك على  لؤلماـعب بعمل مرجحة بالرجلٌن بل)كقفة االستعداد( يقـو ال
ملعب كرة  اؼبشط كالعقب للقدمٌن)تشبو حركة بندكؿ الساعة

 الطائرة

- 
 

 

 ؽ2
 
 

 

2 
 
 

 

ؽ بٌن   1
 كل ؾبموعة

 
 



 
مراعاة النواحي 

الفنية 
 )تعليمات ،
 كإرشادات(
للخطوات 

التعليمية من 
كما   1-6

بالوحدات 
التعليمية 

)برنامج العمل( 
مرقمة حسب 
موقع اؼبواقف

   

الجزء  2
 الرئيسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

العباف )ا ب ( من كقفة االستعداد يقـو االعب )ا( بدحرجة الكرة على االرض 
ثا ُب ىذا  2بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( مع رفع الذراع اماـ عاليا قليبل كالثبات 

 ـ ( 9االعبٌن عرض اؼبلعب أم الوضع )اؼبسافة بٌن 
 مع تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ

 
ملعب كرة 

 الطائرة
 

مرة  15
متتالية لكل 

 العب
- 

لكل  2
 العب
 
 
 

 

ؽ لكل 1
 ؾبموعة
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 )كقفة االستعداد( يقـو البلعب بضرب كرة معلقة بالذراع اؼبؤدية 
 لؤلماـ) الضاربة (من أسفل نقطة للكرة مع تقدـ الرجل ػبلفية 

حبل  –قائم 
 ملعب

 كرة الطائرة  -

مرة 15
متتالية لكل 

 العب
 

- 3 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

   

4 
يقـو االعب بقذؼ الكرة بالذراع اغبرة)  )كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع اغبرة (

اغباملة للكرة ( العلى كُب إذباه الذراع الضاربة كاماـ الرجل اػبلفية كتركها تسقط على 
 األرض

ملعب كرة 
 الطائرة

كرة الطائرة  -



مرة 15
متتالية لكل 

 العب


ؽ لكل 1 3 -
 ؾبموعة

   

5 
نفس اػبطوة التعليمية السابقة مع عدـ  )كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع اغبرة (

ترؾ الكرة تسقط على األرض دبسك الكرة بالذراع الضاربة مع تقدـ الرجل اػبلفية 
 لؤلماـ

ملعب كرة 
 الطائرة

كرة الطائرة  -



ؽ لكل 1 2 2-
 ؾبموعة
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3
الجزء 

 الختامي

دئة
الته

 نظرة سريعة إٔب احملتول الذم تعلمو،-سبارين إطالة كمركنة.-سبارين االسرتخاء.- 
 معلومات عن الدرس القادـ .–كإعطاء تغذية راجعة للمجموعة ككل -

 

ملعب كرة 
 الطائرة
 

 - -د.-

    

 

 من أسفلاإلرسال االمامي المواجه البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة   األسبوع األول         

ت 
طوا

الخ
مية

تعلي
ال

 

 
 ـ

 
 محتول البرنامج التعليمي

األدكات 
 المستعملة

 التكرارات

حة
الرا

 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

تغذية راجعة من  أداء العمل
 غير مكتمل )ـ( مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد المعلم

 غ()

-أ
لين

لرج
ت ا

ركا
م ح

تعلي
ت 

طوا
خ

 

عب بعمل بلاالستعداد( يقـو ال)كقفة  1
كللخلف  لؤلماـمرجحة بالرجلٌن 

كذلك على اؼبشط كالعقب 
 ٍبللقدمٌن)تشبو حركة بندكؿ الساعة( 

فرد صبيع مفاصل اعبسم، كتقدـ 
 لؤلماـلفية اػبالرجل 

ملعب كرة 
 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ1
 
  

 

 
2 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 بالذراع األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:بالنسبة للضارب 

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ اليسرل االمامية كمشطى القدمٌن -

 لؤلماـيشًناف 
 ـكالذراع اغبرة)اغباملة للكرة( منثنية من مفصل اؼبرفق اماالذراع اليمىن الضاربة مفركدة جبوار اعبسم -

 اعبسم كُب مستول اغبوض 
 تقدـ الرجل اػبلفية لبلماـ لئلستفادة من ؿبصلة القوة أثناء اداء اؼبهارة -



-ب
ربة(
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ؤدية
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راع
الذ
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2 
 

العباف )ا ب ( من كقفة االستعداد 
الكرة على  يقـو االعب )ا( بدحرجة

االرض بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( 
مع رفع الذراع اماـ عاليا قليبل كالثبات 

ثا ُب ىذا الوضع )اؼبسافة بٌن  2
مع  ـ ( 9االعبٌن عرض اؼبلعب أم 
 تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ

 
 

ملعب كرة 
 الطائرة

 
 

 

 
15 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 
- 

 
لكل  2

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :
 ربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع مضمومة مع فرد الذراع اؼبؤدية كتكوف جبوار اعبسم

 أثناء الدحرجة بالذراع اؼبؤدية :-
 عاليا.–خلفا -يكوف اؼبسار اغبركي للذراع بأف يبرجح أما ما

 أثناء دحرجة الكرة :-
 2مع دحرجة الكرة على األرض كالثبات  -عاليا -أماـ–باف يبرجح خلفا  يكوف اؼبسار اغبركي للذراع

 ثانية  .
 

   



 

 
 

 

 : اإلرسال االمامي المواجه من أسفل  البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9تابع :
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)كقفة االستعداد( يقـو البلعب  3
 بضرب كرة معلقة بالذراع اؼبؤدية 

) الضاربة (من أسفل نقطة للكرة مع 
 تقدـ الرجل ػبلفية لؤلماـ

 –قائم 
ملعب حبل 

 كرة الطائرة
كرة   -

 الطائرة

 
مرة 15

متتالية 
لكل 
 العب

 

 
- 

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها مع مبلحظة األٌب:
 تؤدل اؼبرجحة بالذراع الضاربة كىي مفركدة-
 تضرب الكرة بكف اليد كاألصابع مضمومة كمفركدة كمشدكدة-
 كاؼبكاف اؼبراد توصيل الكرة اليو .النظر موزع على الكرة -
 فرد صبيع مفاصل اعبسم عند غبظة ضرب الكرة-
 اؼبتابعة بالرجل اػبلفية كالذراع الضاربة .-
 

   

ت 
طوا

الخ
مية

تعلي
ال

 

 
 ـ
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( الراحة التكرارات
 

  أداء العمل
 غير مكتمل )ـ( مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد تغذية راجعة من المعلم

 غ()
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)كقفة االستعداد مسك الكرة 5
يقـو االعب  بالذراع اغبرة (

بقذؼ الكرة بالذراع اغبرة) 
اغباملة للكرة ( العلى كُب إذباه 

الذراع الضاربة كاماـ الرجل 
اػبلفية كتركها تسقط على 

 األرض
 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

الطائرة




مرة 15

متتالية 
لكل 
 العب





- 

 
3 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 *مراعاة كقفة اإلستعداد الصحيحة .
قذؼ الكرة بعيدا عن اعبسم كال قريبة منو، كذلك  مراعاة عدـ -

 كي يكتسب البلعب اؼبسار الصحيح للكرة .
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0 
)كقفة االستعداد مسك الكرة 

نفس اػبطوة  بالذراع اغبرة (
التعليمية السابقة مع عدـ ترؾ 

الكرة تسقط على األرض 
دبسك الكرة بالذراع الضاربة مع 

 تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ 

 
ملعب  

كرة 
 الطائرة

كرة   -
الطائرة





-

 
 
2 

 
 
2 

 
 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 
 *مراعاة النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات السابقة .

الذراع الضاربية مفركدة كمسك كمقابلة الكرة مراعاة اف تكوف -
كالكف مفتوح، كاالصابع مضمومة كمشدكدة كذلك كي 

يكتسب البلعب اإلدراكات اغبسية السليمة للمسار الصحيح 
 للكرة غبظة مقابلة الذراع الضاربة للكرة .

 *توجيو  اليد الضاربة للكرة لتستقر عليها كعدـ ضرهبا بقوة .
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 : اإلرسال االمامي المواجه من أسفل  البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارةاألسبوع الثاني :         
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( الراحة التكرارات
 

 أداء العمل
 بالزمن بالعدد تغذية راجعة من المعلم

 مجموعات
 غير مكتمل )ـ( مكتمل

 غ()
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العباف ) ا ب ( :البلعب) أ ( 4
الوقوؼ فبسك بكرة من كضع 

 أماـ  اعبسم.
البلعب ) ب ( من موقفة -

اإلستعداد يقـو بضرب الكرة من 
أسفل نقطة ؽبا بكف اليد للذراع 

الضاربة كىي مفتوحة مع تقدـ 
 الرجل اػبلفية لؤلماـ 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 
كرة   -

 الطائرة

 
15 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 
- 

 


ل لك 2

 العب



ؽ  1
بٌن كل 
ؾبموعة

 
*مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات 

تعمل الذراع اغبرة بالضبط ككأهنا حاملة للكرة –السابقة 
 أثناء أداء اػبطوة التعليمية .

الذراع الضاربة مفركدة مع مراعاة اؼبرجحة السابق -
 شرحها .

مراعا اؼبتابعة بالذراع الضاربة كاؼبتابعة بالرجلٌن بتقدـ  -
 لفية لؤلماـ .الرجل اػب



)كقفة االستعداد( يقف اللعب .
ـ 3أماـ حائط مستوم كيبعد عنو 

ٍب يقـو بضرب الكرة من أسفل 
نقطة ؽبا إذباه أعلى خط مرسـو 

ـ مع 2.5على اغبائط بإرتفاع 
 عدـ سقوط الكرة على األرض

 حائط 
كرة   -

 الطائرة

 
10 

مرات 
متتالية 
لكل 
 العب

 

 
- 

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 سبق شرحها كقفة االستعداد(اؼبرحلة التمهيدية )-1
 اؼبرحلة األساسية )غبظة قذؼ كضرب الكرة( :-2
قذؼ الكرة بالذراع اغبرة) اغباملة للكرة (ألعلى اذباه -

-اسف-الذراع اؼبؤدية)الضارب( مع مرجحة االخًنة اماـ
 عل اف تكوف الذراع مفركدة كجبوار اعبسم .-خلفا

 الكرة كاؼبكاف اؼبراد توصيل الكرة إليو .النظر موزع على -
 اؼبرحلة اػبتامية ) اؼبتابعة ( :  -

اؼبتابعة بالذراع الضاربة ككذل تقد الرجل اػبلفية لؤلماـ 
 للدخوؿ إٔب اؼبلعب ألداء باقي اؼبهما مع الفريق .




3





  
العباف )أ ب( بينهما شبكة يقف  

ـ  يقوماف 3كل منهما على خط 
اداء مهارة اإلرساؿ االمامي بتبادؿ 

اؼبواجو من أسفل أعلى الشبكة 
 مرت . 3كخلف خط 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

الطائرة




10 

مرات 
متتالية 
لكل 
 العب





- 
 

 

 
لكل  4

 العب 

 
بٌن ؽ 1

كل 
 ؾبموعة

 
 

 

 
 *مراعاة الشرح السابق للمراحل الفنية للمهارة .

اػبطوات السابقة أف يكوف قوس الطًناف للكرة أعلى من -
للتغلب على ارتفاع الشبكة كتوصيل لكرة للمكاف اؼبراد 

 توصيلها الو دبلعب الفريق اؼبنافس.
 ـ بالقدمٌن  3مراعاة عدـ ؼبس خط  -





 
 



 
 





 

 
 

 

 : التمرير من أسفل بالساعدين معا  األسبوع الثاني:        البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( الراحة التكرارات
 

 أداء العمل
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) كقوؼ (اعبرم ثبلث خطوات ٍب 
الوقوؼ كقفة اإلستعداد كالثبات ُب 

 ( ثانية  2ىذا الوضع ؼبدة ) 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 ؽ 2 -
 

 

 ؽ1 3
بٌن كل 
 ؾبموعة

 كقفة االستعداد(اؼبرحلة التمهيدية )-1
الوقوؼ فتحا ؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع اغبوض أك الصدر كثقل -

 بالتساكم غبفظ التوازف .اعبسم موزع على القدمٌن 
 مشط القدمٌن يشًناف لؤلماـ كُب اذباه سبرير الكرة .-
 ثين الركبتٌن مع ميل اعبذع لؤلماـ .-
الذراعاف منثنيتاف من مفصل اؼبرفق حبيث يكوف العضدين جبوار -

 اعبسم كالساعدين اماـ اعبسم كموازيٌن لؤلرض .
 النظر لبلماـ كموزع على الكرة كاؼبكاف اؼبراد توصيل الكرة إليو . -
التحرؾ أكال يفيد الوصل للكرة ٍب يتم إزباذ كقفة اإلستعداد   -

 ربت الكرة مباشرة .
  





.





)كقفة اإلستعداد دبنتصف كل 
مستطيل بالرتتيب( التحرؾ بازباذ 

جانبا -خطوة عبميع اعبهات أماـ
خلفا ٍب الوقوؼ -جانبا يسارا-يبينا

كقفة اإلستعداد  عند كل نقطة ؼبدة 
 ( ثانية 1)

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
طباشًن
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بلت
تطي

ؼبس
دد ا

ت بع
مرا
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 بٌن ؽ1

كل 
 ؾبموعة

 الفنية السابق شرحها .*مراعاة النقاط 
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ 

 ربركات القدمٌن طبقا لنوعية اؼبهارة  .
*ُب ىذه اػبطوة تتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة ) مع 

 إذباه عقارب الساعة (







 

 
 



  

)كقوؼ ( دبنتصف اؼبلعب عند  3
( كالتحرؾ لكل نقطة ٍب 6مركز)

الوقوؼ عندىا كقفة اإلستعداد ؼبدة 
 (ثانية برتتيب تسلسل األرقاـ 1)

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
طباشًن

6 
اط

النق
دد 
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-- 

 
 

 بٌن ؽ1 2
كل 

 ؾبموعة

 *مراعة النقاط السابق شرحها .
القطرم لؤلماـ أك قطرم *يضاؼ غبركات السابقة الذكر التحرؾ 

 للخلف.

  

 



 

 
 

 : التمرير من أسفل بالساعدين معا  األسبوع الثاني :        البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(   الراحة التكرارات
 

تغذية راجعة من  أداء العمل
 مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد المعلم

 )ـ(
 غير مكتمل

 غ()

عين
ذرا

ع ال
كض

ركة 
م ح

تعلي
ت 

ػػػػوا
طػػػػػػػػ

 خ

العباف)أ،ب( البلعب )أ( من كضع الوقوؼ 5
فبسك بالكرة كالذراعاف مفركدتاف كامبل أماـ 

اعبسم كُب مستول اغبوض للعب األخر، 
البلعب )ب( من كقفة االستعداد يقـو 

دبقابلة الكرة بالساعدين مع عدـ ترؾ 
 البلعب )أ( للكرة .  

 
 ملعب -
كرة –

 الطائرة
 
 
 
 

 

-   
 ؽ2
 



لكل  2
 العب



ؽ  1
ٌن كل ب

ؾبموعة

 غبظة التمرير( :اؼبرحلة الرئيسية )-1
يعد التحرؾ كالوقوؼ كقفة اإلستعداد ربت الكرة يتم تشبيك الكفٌن مع -

فرد الذراعٌن كامبل اما اعبسم ٍب فرد صبيع مفاصل اعبسم اؼبنثنية ؼبقابلة الكرة 
ُب  كسبريرىا بالساعدين مع ثبات الذراعٌن اؼبفركدتٌن دكف إشرتاكها الفعلي

 اغبركة .
يستمر اللعب ُب فرد جسمو إٔب اف يصل غلى للوقوؼ  اؼبرحلة اػبتامية :-2

على مشطي القدمٌن ٍب التحرؾ لؤلماـ غبفظ اإلتزاف ليتحوؿ إٔب اؼبتطلبات 
 التالية للعب  .





نين
العي

ة ك
كر

 كال
عين

ذرا
 كال

لين
لرج

كة ا
حر

ين 
ط ب

الرب
اك 

فق 
لتوا

ت ا
طوا

خ
 

ـ يقـو 1مسافة العباف)أ،ب( بينهما 0
البلعب )أ( اؼبمسك بالكرة برميها من أسفل 

ألعلى لبلعب )ب( كالذم يقـو بتمريرىا 
 الكرة بالساعدين معا لبلعب )أ( .

كرة 
 الطائرة

 

15 
مرات 
 متتالية

لكل  3 -
 العب

 ؽ 1
بٌن كل 
 ؾبموعة

 مراعاة النواحي الفنية للمهارة .
 التحرؾ بالرجلٌن للوصوؿ أسفل الكرة .-
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ـ يقـو 3العباف )أ ب( بينهما مسافة 
البلعب)أ( برمي الكرة عاليا لرتتطم باألرض 
ٍب يقـو البلعب )ب( بالتحرؾ حسب إذباه 

الكرة كسبريرىا من أسفل بالساعدين معا 
 لبلعب )أ( .

 ملعب 
كرة -

 الطائرة




10 
مرات 
 متتالية


- 
 

 

 
لكل  3

 العب 
 

 

 
 بٌن ؽ2

كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط النقاط الفنية السابقة للمهارة 
 *التحرؾ للوصوؿ للكرة .

 *مراعاة اآلٌب عند غبظة التمرير :
 إذا كانت الكرة قريبة من الزميل تكوف الذراعاف موازياف لؤلرض -
إذا كاف التحرؾ لليمٌن تكوف الرجل اليمىن اماـ قليبل ؼبواجهة الزميل غبظة -

 التمرير، كالعكس صحيح اذا كاف التحرؾ لليسار 



) كقفة اإلستعداد .أماـ اغبائط( يقـو  7
البلعب بالتمرير من أسفل بالساعدين معا 

بعد إرتداد الكرة من األرض )اؼبسافة بٌن 
 ( مرت 3البلعب كاغبائط 

 

حائط  
كرة 

 الطائرة
طباشًن



15 
مرة 

  متالية



 
- 
 

 

 
3 
 

 ؽ 1
كل   بٌن

 ؾبموعة

 *مراعة النقاط الفنية السابقة .
 *التحرؾ بالرجلٌن للوصوؿ للكرة .

فك الكفٌن بٌن كل سبريرة كسبريرة لسهولة اغبركة ٍب تشبيك الكفٌن أثناء -
 التمرير فقط .

 

 

 

.4  منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ0

ق
  الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     

 
 



 

 
 

 

 البرنامج التعليمي المستخدم لتعمل مهارة : التمرير من أعلى ولألمام . : 2ح  األسبوع الثالث :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت 
طوا

الخ
مية

تعلي
ال

 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 التكرارات

حة
الرا

 

 للمهارة )تعليمات كارشادات(النواحي الفنية   
 

تغذية راجعة من  أداء العمل
 مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد المعلم

 )ـ(
 غير مكتمل

 غ()

داء
أ

 
رةة

مها
ال

 
ملة

كا
 من 

الؿ
خ

 
ات

دريب
ت

 
جية

زك
   

4

(ـ يقـو  4العباف )أ ب( اؼبسافة بينهم )
البلعب )أ( برمي الكرة من أسفل ألعلى 

رض ٍب  يقـو اللعب )ب( بتمرير لرتتطم باأل 
 الكرة من اعلى كلؤلماـ للزميل )أ(

 

 ملعب 
كرة 

-الطائرة
كرة 
 طائرة

10 
مرات 
 متتالية 

- 
 

لكل  4
 العب


3 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 *مراعاة النقاط الفنية للمهارة .
*إلسباـ التمرير بصورة صحيحة يتطلب من البلعب اعبرم بسرعة 

حسب إرتداد الكرة من األرض للوصوؿ ربت الكرة كؼبواجهة الزميل 
 األخر، إلزباذ كقفة اإلستعداد الصحيحة ٍب التمرير  . 

 



.

)كقفة اإلستعداد أماـ حائط (على مسافة 
ـ بقـو البلعب بتمرير الكرة من أعلى 4

 كلؤلماـ بعد إرتداد الكرة من األرض 
 

 حائط 
كرة -

 طائرة
 

15 
مرة 

 متتالية 

- 5 2 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 *مراعاة كافة النقاط الفنية السابق تداكؽبا ُب اػبطوات السابقة .

داء
 األ

 في
دقة

ال
 

يم 
تعل

ين  
راع

ن ذ
جلي

ت ر
ركا

ـ ح
العا

فق 
لتوا

ا
نين

 عي
كرة

 

3

(ـ يقـو 4. العباف )أ ب( اؼبسافة بينهم )
البلعب )أ(برمي الكرة من أسفل ألعلى 

بكلتا اليدين إٔب البلعب )ب( الذم يقـو 
بدكره بتمرير الكرة من اعلى كإٔب االماـ 

 لبلعب )أ( دكف سقوط الكرة على األرض 

 
 - ملعب
كرة -  
 الطائرة

 
10 

مرات 
 متتالية

 
- 

 
لكل  5

 العب

3 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 .  السابقة الفنية النقاط *مراعاة 
* على البلعب )أ( تنويع إذباىات الكرة مع مراعاة قوس طًناف 

عإب للكرة كي يستطيع البلعب )ب( إزباذ كقفة اإلستعداد 
 كالتمرير .

 



 5

)كقفة اإلستعداد أماـ حائط ( على مسافة 
يقـو البلعب بالتمرير لؤلعلى كلؤلماـ ـ 2

 على اغبائط بإستمرار .
 
 

 

 
 حائط

كرة - 
  الطائرة

 
- 

 

 
 ؽ 3
 

 
5 

 

 ؽ 3 
 بٌن

 كل
وعة

ؾبم
 

 *مراعاة النواحي الفنية السابقة.
 *التحرؾ الدائم لضماف عدـ سقوط الكرة على األرض .

بلحظة *إزباذ كقفة إستعداد كالكفٌن اماـ اعببهة قبل عملية التمرير 
. 
  





 

 
 

 

 

 األسبوع الثالث : البرنامج التعليمي المستخدم لتعمل مهارة : التمرير من أعلى ولألمام .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
 ـ

 محتول البرنامج التعليمي

ملة
ستع

الم
ت 

دكا
األ

 

 التكرارات

حة
الرا

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( 
 

 أداء العمل

 مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد تغذية راجعة من المعلم
 )ـ(

 غير مكتمل
 غ()

 

ة  
ردي

ت ف
ريبا

 تد
الؿ

ن خ
ة م

كامل
ورة 

 ص
 في

هارة
 الم

داء
أ

 

نفس اػبطوة السابقة كلكن البلعب داخل 0
ـ 3ـ كتبعد عن اغبائط مسافة 3دائرة قطرىا 

 من فباس الدائرة .
 

 

 حائط
كرة 

-الطائرة
 طباشًن

 ؽ 3 -
 

3


ؽ  3
بٌن كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط الفنية السابقة .
 *عدـ سقوط الكرة على األرض .

 *عدـ اػبركج من الدائرة .
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العباف )أ ب( أماـ حائط كعلى بعد مسافة 
ـ،يقوماف بالتمرير من اعلى كلؤلماـ على 3

 اغبائط بالتبادؿ .

 حائط
كرة -

 طائرة
 

ؽ  3 3 ؽ 3 -
بٌن كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط الفنية السابقة .
 *التحرؾ الدائم لضماف عدـ سقوط الكرة على األرض

 *مراعاة النواحي القانونية للمهارة .
 



داء
أ

 
هارة

الم
 في 

ورة
ص

 
ملة

كا
 ( 

ية(
زكج

ت 
ريبا

تد
العباف )أ ب( يقف كل العب داخل دائرة . 

ـ ،يقوماف  4ـ كاؼبسافة بٌن الدائرتٌن3قطرىا 
 أعلى إٔب أسفل .بالتمرير من 

 
- ملعب

كرة -
-الطائرة

 طباشًن

 
- 

 
 ؽ 3

 
3 

 
ؽ  3

بٌن كل 
 ؾبموعة

 
 *مراعاة النقاط الفنية للمهارة .

 *عدـ سقوط الكرة على األرض .
 *عدـ اػبركج من الدائرة .

 *مراعاة النواحي القانونية للمهارة .



 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     ق.4  منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ0



 

 
 

 

 

 

  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-:  9األسبوع الرابع    ح 
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وا

ط
خ
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يم

عل
لت
ا

 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 التكرارات

حة
الرا

 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

 أداء العمل
 غ() غير مكتمل )ـ( مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد تغذية راجعة من المعلم

 

-أ
لين

لرج
ت ا

حركا
يم 

 تعل
ات

طو
خ

 

)كقوؼ( اعبرم ثبلث خطوات ٍب  1
(ثانية إذباه 2الوقوؼ كالثبات ؼبدة )

 الشبكة 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ2
 
  

 

 
3 
 
 

 

ؽ  2 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 بالنسبة للضارب بالذراع األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ -

 القدمٌن يشًناف لبلماـ اليسرل االمامية كمشطى
 الوزف)ثقل اعبسم ( موزع بالتساكم على القدمٌن .-
 الكتفٌن إذباه الشبكة، الرجل اغبرة عكس اليد الضاربة تكوف لؤلماـ -
  العيناف على الكرة ** فتح اليد الضاربة  -



(التحرؾ لكل 1)كقوؼ( من مركز ) 2
مركز)نقطة( بالرتتيب ٍب الوقف 

( ثا برفع الذراع الضاربة 2عندىا )
عاليا كتكوف الذراع اغبرة على 

 مستول اغبوض 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

 
- 
 

 

 
2.5 

 ؽ

 
3 

 
 ؽ 2.5

بٌن كل 
 ؾبموعة

 تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية السابقة 
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ كيفية ربركات 

 القدمٌن طبقا لنوعية اؼبهارة 
* ُب ىذه اػبطوة يتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة )مع إذباه 

 عقارب الساعة ( 



-ب
ربة(

ضا
 )ال

ؤدية
 الم

راع
الذ

ت 
حركا

يم 
 تعل

ات
طو

خ
 

3 
 

االستعداد العباف )ا ب ( من كقفة 
عاليا الكرة  رميعب )ا( ببليقـو ال

بالذراع اؼبؤدية فوؽ مستول الكتف 
ثا ُب ىذا  2لبلعب )ب( كالثبات 
عبٌن عرض بلالوضع )اؼبسافة بٌن ال

 ـ ( 9اؼبلعب أم 

 
 

 ملعب 
كرة -

 الطائرة
 
 

 

 
20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 
 

 

 
- 

 
لكل  3

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 3

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 النقاط الفنية السابقة .*مراعاة 
 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :

مرجحة الذراع اؼبؤدية ربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع مضمومة 
 خلفا حيث يكوف اؼبرفق ألعلى .

 *استخداـ القوة ح ى تضمن كصوؿ الكرة لزميلك ُب صورة قوس عإب
 * مراعاة عدـ ربرؾ أم جزء من اعبسم بعد رمي الكرة . 
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  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-

ية
يم

عل
لت
 ا
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وا
ط
خ
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 ـ

 
 محتول البرنامج التعليمي

ملة
ستع

ت م
دكا

األ
 

 التكرارات

حة
الرا

 

 كارشادات( النواحي الفنية للمهارة )تعليمات
 

 أداء العمل
تغذية راجعة من 

 المعلم
  مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد

 )ـ(
 غير مكتمل

 غ()
 

 -ج 
ات

طو
خ

 
ليم

تع
 

ات
حرك

 
راع

الذ
 

ؤدية
الم

 (
اربة

لض
ا

) 
لين

لرج
كا

 
العباف ) ا ب ( نفس اػبطوة التعليمية السابقة مع  4 

 تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ
ملعب  

كرة 
 الطائرة

 
كرة   -

 الطائرة

 
20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 
- 
 



ل لك 2
 العب



3 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب



 *مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات السابقة .
 *ضركرة ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية . 

 *مبلحظة مهمة جدا : ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة 



يبسك البلعب الكرة كيرميها  )كقوؼ مسك الكرة ( 5
باليد اغبرة عاليا ٍب يقـو برفع الذراع الضاربة عاليا 
كيضرب الكرة أثناء سقوطها أعلى مستول الرأس 

 كاليد الثانية تكوف اما الكرة لتمسكها .

 
ملعب  

كرة 
 الطائرة

كرة   -
الطائرة



20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب


- 
 
 
 

 

 
5 

 
2

وعة
ؾبم

كل 
ؽ ل

 

 الفنية السابقة للمهارة .مراعاة النقاط 
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 
  قذؼ الكرة قريبة من اعبسم 

 









 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 -د
ت 

طوا
خ

ين 
ط ب

الرب
راع

الذ
 

اربة
لض

ا
 

ين 
رجل

كال
نين

العي
ة ك

كر
كال

 

ـ  البلعب )أ(من 1العباف)أ ب(اؼبسافة بينهما  6
كضع الوقوؼ فبسك بالكرة كالذراعاف مفركدتاف 

ألعلى، يقـو البلعب)ب( من كضع الوقوؼ الثابت 
اماـ الكرة احملمولة كيقـو بضرهبا دبرجحة الذراع كل 

 مرة )أسفل للخلف ٍب لؤلعلى( كىكذا 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

 الطائرة

 
20 
مرة 
ية متتال

لكل 
 العب

 

 
- 

 
4 

 
2

وعة
ؾبم

كل 
ؽ ل

 

 اؼبرحلة الرئيسية: ) اللمس ( :-2
 *مرجحة الذراع الضاربة خلفا على أف يكوف اؼبرفق ألعلى 

 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة .*مكاف ؼبس الكرة اسفل منتصفها
 *اؼبرحلة اػبتامية)اؼبتابعة(:

 ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية .-
ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة ) أم توقف حركة الذراع سريعا عقب ؼبس -

 الكرة  (  





 

 
 





































 

 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -: 9األسبوع الرابع :       ح 

ـ يقـو البلعب )أ( 6العباف )أ ب( اؼبسافة بينهما  7
برمي الكرة عاليا بالذراع اغبرة ٍب يقـو بضرهبا اذباه 

البلعب )ب( الذم يعيدىا اليو من اسفل أب 
 االعلى

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

 الطائرة

  5 ؽ 2 -

2 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 *مراعاة النواحي الفنية للمهارة .

 *قذؼ الكرة اماـ اليد الضاربة .
 *قذؼ الكرة قريبة من اعبسم .

 *مرجحة الذراع خلفا كاف يكوف اؼبرفق ألعلى .
 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة كمن أسفل منتصف الكرة .
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 التكرارات
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

 أداء العمل

 مكتمل مجموعات بالزمن بالعدد تغذية راجعة من المعلم
 )ـ(

 غير مكتمل
 غ()

 

-أ
لين

لرج
ت ا

حركا
يم 

 تعل
ات

طو
خ

 

بإذباه عرض )كقفة االستعداد(  1
بالتقدـ من عب بليقـو الاؼبلعب، 

خبلؿ تقدٙب الرجل اليسرل اكال 
تتبعها اليمىن خطوتٌن ٍب التوقف 

 ثا ٍب يكمل العمل  1

ملعب  
كرة 

 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ2
 
  

 

 
3 
 
 

 

ؽ  2 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 .الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض*
 *الذراعاف مفركدتاف إذباه األسفل .

باػبطوة األكٔب كالثانية  ال بد اف تتقدـ الرجل اليسرل * عند التقدـ 
 اكال بالنسبة للضارب بالذراع اليمىن كالعكس صحيح  .

 *اػبطوتاف األكٔب كالثانية تكوناف قصًنتاف 



)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة  2
ضركرة التقدـ التعليمية السابقة مع 

باػبطوة االكٔب بالرجل اليسرل 
قصًنة لكن اػبطوة الثانية تكوف 

 الرجل اليسرل عميقة 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

 
- 
 

 

 
 ؽ2

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية * 
رجل ترتيب اغبركات رجل يسرل قصًنة تتبعها مع مراعاة   السابقة 

 يبىن ٍب رجل يسرل عميقة تتبعها رجل يبىن كىكذا .
*مراعاة كضع الذراعٌن دائما ال تعمبلف بل مفركدتاف ألسفل فقط 

. 
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3 
 

نفس الوضعية السابقة مع 
اإلستعانة بعمل الذراعٌن عند كل 

 خطوة 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 
- 

 
 ؽ 2
 
 

 

 
لكل  3

 العب
 

 

 
ؽ  2

لكل 
 ؾبموعة

 

*  تكوف الذراعاف مفركدتاف إٔب أسفل عند كضع اإلستعداد لكن 
دبجرد بدء اػبطة االكٔب بالرجل اليسرل للضارب االيبن ترتفع 

الذراعاف من خبلؿ إنثناء من مفصل اؼبرفق إذباه اغبوض لتعود 
بسرعة أسفل إستعداد للخطوة الثانية .)عمل مستمر بٌن اػبطوتٌن 

 كٔب كالثانية (اال

   

 
بين

فق 
لتوا

ا
 

لين
لرج

ت ا
ركا

ح
 

كرة
 كال

عين
ذرا

كال
)كقوؼ مسك الكرة ( يبسك  4 

البلعب الكرة كيرميها باليد اغبرة 
عاليا ٍب يقـو برفع الذراع الضاربة 

عاليا كيضرب الكرة أثناء سقوطها 
أعلى مستول الرأس كاليد الثانية 

 تكوف اماـ الكرة لتمسكها .

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

 الطائرة

20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 

- 5  
ؽ لكل 2

 ؾبموعة

 مراعاة النقاط الفنية السابقة للمهارة .
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 

 قذؼ الكرة قريبة من اعبسم

   



 

 
 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة - 9تابع ح        األسبوع الرابع :
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

 أداء العمل
تغذية راجعة من 

 المعلم
مجموعا بالزمن بالعدد
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 مكتمل

 )ـ(
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)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة  5
لكن ىذه اؼبرة رمي التعليمية السابقة 

الكرة عاليا باليد اغبرة ٍب عمل 
خطوتٌن كاإلرتقاء من أجل ضرهبا 

بالذراع الضاربة على أف تقابلها 
 الذراع اغبرة 

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 
كرة   -

 الطائرة

 
- 
 

 

 
15 
 مرة 

 
3 

 
 ؽ 2

بٌن  
كل 

ؾبموع
 ة

 اؼبرحلة التمهيدية:-1
تستلـز اف تكوف اػبطوة االكٔب -*تغطية مسافة اإلقرتاب بعت خطوات :

بالرجل اليسرل للضارب األيبن كالعكس كتكوف قصًنة ،كاػبطوة الثانية 
 مرجحة الذراعٌن خلفا ح ى مستول الوسط .–سريعة كعميقة ككاسعة 

 *كبل الذراعٌن تتمرجحاف لؤلماـ ٍب عاليا أماـ الكرة .



 
 -ج

دية 
 فر

ورة
 ص

 في
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هار

 الم
داء

أ
 

يقف البلعب كقفة اإلستعداد إذباه  6
اغبائط يقـو بضرب الكرة بكلتا 
اليدين كبو االرض لرتتفع اعلى 
مستول الراس ٍب يقـو باإلرتقاء 

لضرهبا )أداء اإلرساؿ الساحق ( كبو 
 اغبائط  .

 حائط-
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 
- 

 
 ؽ 3
 
 

 

 
3 

لكل 
 العب

 
 

 
ؽ 3

لكل 
ؾبموع

 ة
 

يتم الوثب بعد خطوٌب اإلقرتاب عند إنتقاؿ ثقل اعبسم  اؼبرحلة الرئيسية:-2
من العقبٌن إٔب األمشاط تبدأ الذراعاف باؼبرجحة من اػبلف،ٍب القياـ بالوثب 

بعد الوصوؿ إٔب أقصى إرتفاع تتحرؾ الذراع الضاربة ألعلى حيث –عاليا 
اؼبرفق يكوف اعلى من مستول الكتف كمتجو لبلماـ  -تثىن من مفصل اؼبرفق

 كاعبذع ُب حالة تقوس خفيف للخلف 
اللمس يكوف دبؤخرة اليد كتكوف مفتوحة. كيكوف ُب اؼبنتصف اػبلفي -

 ل لذراع الضاربةاثناء اللمس يكوف اإلمتداد الكام-للكرة 
 



نفس اػبطوة السابقة لكن يقـو  7
البلعب برمي الكرة عاليا كضرهبا 

على اغبائط مباشرة مع أداء خطوٌب 
 اإلقرتاب 

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 حواجز -

 

20 
مرة 

متتالية 
لكل 

 العب
 

ؽ  2  3 
لكل 
ؾبموع

 ة

 مراعاة النواحي الفنية كالقانونية للمهارة
يكوف اؽببوط –اليد الضاربة تتابع الكرة بإذباه اؽبدؼ  :اؼبرحلة اػبتامية -3

على القدمٌن بالتساكم من نفس اؼبكاف الذم بدأ منو الوثب للحفاظ على 
 مراعاة كجود إنثناء خفيف للركبتٌن إلمتصاص قوة ىبوط اعبسم .–التوازف 
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 للمجموعة التجريبية األكلى بإستخداـ أسلوب التعلم التبادلي )التطبيق بتوجيو األقراف( نموذج للدرس

 التمرير من أسفل بالساعدين معا :لتعلم مهارة الموضوع:                                               :                                         الدرس الثالث إسم التلميذ
 ( )المتوسطة( % 60-55الشدة المتوّسطة )  دقيقية                             60.                                  الزمن:  2016األسبوع :الثاني .                                    التاريخ :     /    / 

 * توجيهات للطالب المالحظ يجب مراعاتها ::                                                                                                           *توجيهات للطالب  المؤدم يجب مراعاتها 
 كعائق( مع تقديم التغذية -كجهاز-كمنافس-كمعاكف-كمشارؾ-التعاكف مع الطالب المؤدم فدكرؾ )كمالحظ-                                                -كقت البداية للعمل-المكاف-التنفيذ )األكضاعيقـو المؤدم بإتخاذ قرارات -

 الراجعة كتصحيح اإلخطاء .                                                   إلقاء أسئلة للتوضيح(.-الراحة-اإلنتهاء من العمل-التوقيت كاإليقاع الحركي
 ( إذا  xكاف االداء صحيح, أك خانة )  ( في خانة ) ( إذا-تقويم الطالب المؤدم في خانة التقويم بوضع عالمة)-مشاىدة نموذج االداء من خالؿ األستاذ أك زميل ككرقة معيار االداء الموجودة                                             --

 األداء بو أخطاء . مع الطالب كالمصممة من قبل المعلم .
 بالمعلم في االمور الصعبة . مقارنة األداء بما جاء بورقة المعيار مع اإلتصاؿ-قرارات الراحة البينية يتم خاللها مراجعة كرقة المعيار كتبديل المهاـ مع الطالب المالحظ                                   -
 الراحة البينية يتم خاللها يتم خاللها تبديل المهاـ مع الطالب المؤدم . دكرؾ ىو أداء األعماؿ كاإلتصاؿ فقط بالطالب المالحظ.                                                                      فترات-
  مالحظ كالحصوؿ على التغذية الراجعة منو .تقبل تصحيح األخطاء من الطالب ال-
 ـ
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األدكات  محتول البرنامج التعليمي
 المستخدمة

النواحي  الراحة التكرارات
 الفنية

)تعليمات 
 (كارشادات

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

ات
موع

مج
 

 2مالحظ 1مالحظ

 x 



 

 
 

  
 
 
 
 

الجزء 
 التمهيدم

 )اإلحماء 
 د 7
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مرحلة 
)التسخين 

  تفادم–
اإلصابات

اليقظة -
 كالتركيز(

 

 *الجرم حوؿ ملعب الكرة الطائرة.
 *تمرين اإلطالة كالتسخين :

 )كقوؼ( دكراف الرأس.-
 الدائرة..)كقوؼ( )الذراعاف جانبا(دكراف الذراعاف مع زيادة محيط -
كقوؼ فتحا.الذراعاف جانبا,عاليا ( كثني الجذع اماـ أسفل كتبادؿ لف الجذع جانبا للمس -

 مشط القدـ باليد العكسية.
 )كقوؼ( مسك الرجل اليمن إلى أعلى ثم للداخل ثم خلف )نفس الشيء الرجل  اليسرل(.-
 'كقوؼ( دكراف الركبتين من مفصل الركبة.-
 كنزكؿ الرأس إليهما.)جلوس( مد الركبتين  -
 )كقوؼ (دكراف القدـ اليمنى من المفصل ثم القدـ اليسرل .-
 )من كضع الرقود( ثم الوقوؼ كالجرم لألماـ بطوؿ الملعب.-
 )كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر(عمل خطوات جانبية اماـ الشبكة .-
 ) كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر( عمل حائط صد فردم أماـ الشبكة .-
ىبلو الطالب بنفسو ُب بعد اإلضباء ؼبراجعة  كيفية اداء العمل اؼبهارم طبقا لورقة اؼبعيار ككذلك *

 ؼبشاىد النموذج من اؼبعلم ُب اػبطو ة التعليمية القادمة .

ملعب  كرة 
 الطائرة

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 مرة9


-

-

 ق2

- 

 ثا91

 ثا64

 
 ثا64

 ثا64

- 
- 

 ثا64

 ثا91

 ثا91

- 

 ثا91

- 
 ق 9

 ق 9


 

*عزيزم التلميذ: عليك      
بتنفيذ جزء اإلحماء بجدية 

كنشاط لما لو من فائدة 
على جسمك كصحتك, 
كألنو يقلل من اإلصابات 

كيعمل على رفع كفاءة 
جميع األجهزة الحيوية 
الداخلية كالخارجية في 

جسمك , كيهيئ الجسم 
لتقبل األعباء التي ستقع 
عليو في األجزاء التالية 

كانت بدنية اك مهارية سواء  
, كما انو يعمل على تنشيط 
الجسم كزيادة القدرة على 

 اإلنتباه
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النواحي  الراحة التكرارات
 الفنية

)تعليمات 
 كارشادات (

عينة من السلوؾ  التقويم
اللفظي )تستخدـ  

 راجعة (كتغذية 
مجموعا بالزمن بالعدد

 ت
 2مالحظ 1مالحظ

 x 
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1 

كللخلف كذلك  ماـلؤلعب بعمل مرجحة بالرجلٌن بل)كقفة االستعداد( يقـو ال
ملعب كرة  للقدمٌن)تشبو حركة بندكؿ الساعة على اؼبشط كالعقب

 الطائرة

- 
 

 

 ؽ2
 
 

 

2 
 
 

 

ؽ بٌن   1
 كل ؾبموعة

 
 



 
مراعاة 

النواحي 

   
 إثني ركبتيك-
 
قد الرجل -

 الخلفية لألماـ 
 

الجزء  2
 الرئيسي 

2 
 

كالثبات ُب ىذا  ) كقوؼ (اعبرم ثبلث خطوات ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد
 ( ثانية 2الوضع ؼبدة ) 

ملعب كرة 
 الطائرة

- 
 

 

 ؽ 1 2 ؽ 1.5
بٌن كل 
 ؾبموعة

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

)كقفة اإلستعداد دبنتصف كل مستطيل بالرتتيب( التحرؾ بازباذ خطوة عبميع 
خلفا ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد  عند  -جانبا يسارا-جانبا يبينا-اعبهات أماـ

 ثانية( 1كل نقطة ؼبدة )

ملعب كرة 
 الطائرة
طباشًن

3 
دد 

ت بع
مرا

بلت
تطي

ؼبس
ا

 


- 
 

 

 
2 
 

 

 
 بٌن ؽ1

 كل ؾبموعة

الفنية 
 )تعليمات ،
 كإرشادات(
للخطوات 

التعليمية من 
كما   1-6

بالوحدات 
التعليمية 
)برنامج 
العمل( 
مرقمة 

حسب موقع 
اؼبواقف

ميالف الجذع -  
 نحو األماـ

 
تضرب الكرة  -

 بكف اليد 
 
األصابع -

كمفركدة مضمومة
 كمشدكدة

 
النظر موزع  -

 على الكرة
 
اؼبتابعة بالرجل  -

اػبلفية كالذراع 
 الضاربة

4 
( كالتحرؾ لكل نقطة ٍب الوقوؼ عندىا 6)كقوؼ ( دبنتصف اؼبلعب عند مركز)

 (ثانية برتتيب تسلسل األرقاـ1كقفة اإلستعداد ؼبدة )
ملعب كرة 

 الطائرة
طباشًن

6 
دد 

ت بع
مرا

اط
النق

  

 
-- 

 
 

 بٌن ؽ1 2
 كل ؾبموعة

  

5 
العباف)أ،ب( البلعب )أ( من كضع الوقوؼ فبسك بالكرة كالذراعاف مفركدتاف 

كامبل أماـ اعبسم كُب مستول اغبوض للعب األخر، البلعب )ب( من كقفة 
 االستعداد يقـو دبقابلة الكرة بالساعدين مع عدـ ترؾ البلعب )أ( للكرة .  

 كرة الطائرة
 

15 
مرات 
 متتالية

لكل  3 -
 العب

 ؽ 1
بٌن كل 
 ؾبموعة

 
 

 
 

6 
ـ يقـو البلعب )أ( اؼبمسك بالكرة برميها من 1العباف)أ،ب( بينهما مسافة 

أسفل ألعلى لبلعب )ب( كالذم يقـو بتمريرىا الكرة بالساعدين معا لبلعب 
 )أ(

 كرة الطائرة
 

15 
مرات 
 متتالية

لكل  3 -
 العب

 ؽ 1
بٌن كل 
 ؾبموعة

  

 

3
الجزء 

 الختامي

دئة
الته

 نظرة سريعة إٔب احملتول الذم تعلمو،-سبارين إطالة كمركنة.-.سبارين االسرتخاء- 
 معلومات عن الدرس القادـ .–كإعطاء تغذية راجعة للمجموعة ككل -

ملعب كرة 
 الطائرة

 

    - -د8-
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

 x 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-أ
لين

لرج
ت ا

ركا
م ح

تعلي
ت 

طوا
خ

 

عب بل)كقفة االستعداد( يقـو ال 1
 ماـلؤلبعمل مرجحة بالرجلٌن 

كللخلف كذلك على اؼبشط 
كالعقب للقدمٌن)تشبو حركة 

صبيع  فرد ٍببندكؿ الساعة( 
مفاصل اعبسم، كتقدـ الرجل 

 لؤلماـلفية اػب

ملعب كرة 
 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ1
 
  

 

 
2 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 بالنسبة للضارب بالذراع األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ -

 لؤلماـاليسرل االمامية كمشطى القدمٌن يشًناف 
الذراع اليمىن الضاربة مفركدة جبوار اعبسم كالذراع اغبرة)اغباملة للكرة( -

  اعبسم كُب مستول اغبوض ـمنثنية من مفصل اؼبرفق اما
 لئلستفادة من ؿبصلة القوة أثناء اداء اؼبهارة تقدـ الرجل اػبلفية لبلماـ -



 إثني ركبتيك-
قد الرجل الخلفية -

 لألماـ 
 
ميالف الجذع نحو -

 األماـ
 
تضرب الكرة بكف  -

 اليد 
 
األصابع -

كمفركدة مضمومة
 كمشدكدة

 
النظر موزع على  -

 الكرة
اؼبتابعة بالرجل اػبلفية  -

كالذراع الضاربة

)كقفة االستعداد( يقـو البلعب  2
 بضرب كرة معلقة بالذراع اؼبؤدية 

) الضاربة (من أسفل نقطة 
للكرة مع تقدـ الرجل ػبلفية 

 لؤلماـ

 –قائم 
ملعب حبل 

 كرة الطائرة
كرة   -

 الطائرة

 
مر 15

ة 
متتالية 

لكل 
 العب

 

 
- 

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 مبلحظة األٌب:مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها مع 
 تؤدل اؼبرجحة بالذراع الضاربة كىي مفركدة-
 تضرب الكرة بكف اليد كاألصابع مضمومة كمفركدة كمشدكدة-
 النظر موزع على الكرة كاؼبكاف اؼبراد توصيل الكرة اليو .-
 فرد صبيع مفاصل اعبسم عند غبظة ضرب الكرة-
 اؼبتابعة بالرجل اػبلفية كالذراع الضاربة .-

 



-ب
ربة(

ضا
 )ال

ؤدية
 الم

راع
الذ

ت 
ركا

م ح
تعلي

ت 
طوا

خ
 

3 
 

العباف )ا ب ( من كقفة 
االستعداد يقـو االعب )ا( 
بدحرجة الكرة على االرض 

بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( مع 
رفع الذراع اماـ عاليا قليبل 

ثا ُب ىذا الوضع  2كالثبات 
)اؼبسافة بٌن االعبٌن عرض 

مع تقدـ  ـ ( 9اؼبلعب أم 
 اػبلفية لؤلماـالرجل 

 
 

ملعب كرة 
 الطائرة

 
 

 

 
15 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 
- 

 
لكل  2

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :
ربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع مضمومة مع فرد الذراع 

 اؼبؤدية كتكوف جبوار اعبسم
 أثناء الدحرجة بالذراع اؼبؤدية :-

 عاليا.–خلفا -يكوف اؼبسار اغبركي للذراع بأف يبرجح أما ما
 أثناء دحرجة الكرة :-

رجة مع دح -عاليا -أماـ–يكوف اؼبسار اغبركي للذراع باف يبرجح خلفا 
 ثانية  . 2الكرة على األرض كالثبات 

 

  



 

 
 

 : اإلرسال االمامي المواجه من أسفل  البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9تابع :

 

  

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( الراحة التكرارات
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

 x 

 ب
ابع

ت
- 

ة .
ؤدي

 الم
راع

 الذ
ات

حرك
يم 

 تعل
ات

طو
خ

 

)كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع 5
يقـو االعب بقذؼ الكرة  اغبرة (

بالذراع اغبرة) اغباملة للكرة ( العلى 
كُب إذباه الذراع الضاربة كاماـ الرجل 

 اػبلفية كتركها تسقط على األرض
 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

الطائرة




مرة 15

متتالية 
لكل 
 العب





- 

 
3 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 *مراعاة كقفة اإلستعداد الصحيحة .
قذؼ الكرة بعيدا عن اعبسم كال قريبة منو، مراعاة عدـ -

 كذلك كي يكتسب البلعب اؼبسار الصحيح للكرة .

 إثني ركبتيك-
قد الرجل الخلفية -

 لألماـ 
ميالف الجذع نحو -

 األماـ
تضرب الكرة بكف  -

 اليد 
 
 األصابع -

كمفركدة مضمومة
 كمشدكدة

النظر موزع على  -
 الكرة

اؼبتابعة بالرجل اػبلفية  -
كالذراع الضاربة

-ج
ت 

طوا
خ

ين 
ط ب

الرب
راع

الذ
 

اربة
لض

ا
 

نين
العي

ة ك
كر

 كال
لين

لرج
كا

 

0 
)كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع 

نفس اػبطوة التعليمية السابقة  اغبرة (
مع عدـ ترؾ الكرة تسقط على األرض 
دبسك الكرة بالذراع الضاربة مع تقدـ 

 الرجل اػبلفية لؤلماـ 

 
ملعب  

كرة 
 الطائرة

كرة   -
الطائرة





-

 
 
2 

 
 
2 

 
 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 
 *مراعاة النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات السابقة .

الذراع الضاربية مفركدة كمسك كمقابلة مراعاة اف تكوف -
الكرة كالكف مفتوح، كاالصابع مضمومة كمشدكدة كذلك  
كي يكتسب البلعب اإلدراكات اغبسية السليمة للمسار 

 الصحيح للكرة غبظة مقابلة الذراع الضاربة للكرة .
*توجيو  اليد الضاربة للكرة لتستقر عليها كعدـ ضرهبا بقوة 

. 
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 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     ق.4  تطبيقية بٌن التبلميذمنافسة 






 
 
 
 





 

 
 

 التمرير من أسفل بالساعدين معا : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة9األسبوع الثاني:        



  

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات( الراحة التكرارات
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

 x 

لين
لرج

كة ا
حر

يم 
 تعل

ات
ػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػ
طػػػػػػػػػػ

خ
 

د( 
عدا

الست
قة ا

)كث
ك

 

4


) كقوؼ (اعبرم ثبلث خطوات ٍب 
الوقوؼ كقفة اإلستعداد كالثبات ُب 

 ( ثانية  2ىذا الوضع ؼبدة ) 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 ؽ 2 -
 

 

 ؽ1 3
بٌن كل 
 ؾبموعة

 كقفة االستعداد(اؼبرحلة التمهيدية )-1
قوؼ فتحا ؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع اغبوض أك الصدر كثقل و ال-

 بالتساكم غبفظ التوازف .اعبسم موزع على القدمٌن 
 مشط القدمٌن يشًناف لؤلماـ كُب اذباه سبرير الكرة .-
 ثين الركبتٌن مع ميل اعبذع لؤلماـ .-
الذراعاف منثنيتاف من مفصل اؼبرفق حبيث يكوف العضدين جبوار -

 اعبسم كالساعدين اماـ اعبسم كموازيٌن لؤلرض .
 د توصيل الكرة إليو . النظر لبلماـ كموزع على الكرة كاؼبكاف اؼبرا-
التحرؾ أكال يفيد الوصل للكرة ٍب يتم إزباذ كقفة اإلستعداد   -

 ربت الكرة مباشرة .
د6  



إزبذ كقفة اإلستعداد -
 الصحيحة.

 
إثين ركبتيك أكثر كبو -

 األسفل .
 
ارفع مرفقيك جبوار -

 اعبسم كقم بثنيهما
 
 اليداف متبلصقتاف .-
 
التحرؾ للوصوؿ للكرة  -

تسقط على  كي ال
 األرض

 
  

فك كفيك بٌن كل -
 سبريرة  



.





)كقفة اإلستعداد دبنتصف كل 
مستطيل بالرتتيب( التحرؾ بازباذ 

جانبا -خطوة عبميع اعبهات أماـ
خلفا ٍب الوقوؼ -جانبا يسارا-يبينا

كقفة اإلستعداد  عند كل نقطة ؼبدة 
 ( ثانية 1)

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
طباشًن


3 

دد 
ت بع

مرا
بلت

تطي
ؼبس

ا
 


- 
 

 

 
2 
 

 

 
 بٌن ؽ1

كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط الفنية السابق شرحها .
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ 

 ربركات القدمٌن طبقا لنوعية اؼبهارة  .
*ُب ىذه اػبطوة تتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة ) مع 

 إذباه عقارب الساعة (



)كقوؼ ( دبنتصف اؼبلعب عند  3
( كالتحرؾ لكل نقطة ٍب 6مركز)

الوقوؼ عندىا كقفة اإلستعداد ؼبدة 
 (ثانية برتتيب تسلسل األرقاـ 1)

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
طباشًن

6 
اط

النق
دد 

ت بع
مرا

 
 

 
-- 

 
 

 بٌن ؽ1 2
كل 

 ؾبموعة

 *مراعة النقاط السابق شرحها .
القطرم لؤلماـ أك قطرم *يضاؼ غبركات السابقة الذكر التحرؾ 

 للخلف.

  



 

 
 

 التمرير من أسفل بالساعدين معا  : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة 2األسبوع الثاني :       

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 كارشادات(النواحي الفنية للمهارة )تعليمات    الراحة التكرارات
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

 x 

-أ
عين

ذرا
ع ال

كض
ركة 

م ح
تعلي

ت 
ػػػػوا

طػػػػػػػػ
خ

العباف)أ،ب( البلعب )أ( من كضع 5 
الوقوؼ فبسك بالكرة كالذراعاف 

مفركدتاف كامبل أماـ اعبسم كُب مستول 
اغبوض للعب األخر، البلعب )ب( من 

كقفة االستعداد يقـو دبقابلة الكرة 
بالساعدين مع عدـ ترؾ البلعب )أ( 

 للكرة .  

 
 ملعب -
كرة –

 الطائرة
 
 
 
 

 

-   
 ؽ2
 



لكل  2
 العب



ٌن ؽ ب 1
كل 

ؾبموعة

 غبظة التمرير( :)اؼبرحلة الرئيسية -1
يعد التحرؾ كالوقوؼ كقفة اإلستعداد ربت الكرة يتم تشبيك -

الكفٌن مع فرد الذراعٌن كامبل اما اعبسم ٍب فرد صبيع مفاصل 
اعبسم اؼبنثنية ؼبقابلة الكرة كسبريرىا بالساعدين مع ثبات الذراعٌن 

 ُب اغبركة . اؼبفركدتٌن دكف إشرتاكها الفعلي
يستمر اللعب ُب فرد جسمو إٔب اف يصل  اؼبرحلة اػبتامية :-2

غلى للوقوؼ على مشطي القدمٌن ٍب التحرؾ لؤلماـ غبفظ 
 اإلتزاف ليتحوؿ إٔب اؼبتطلبات التالية للعب  .

 
 
إثين ركبتيك أكثر -

 كبو األسفل .
 
ارفع مرفقيك جبوار -

 اعبسم كقم بثنيهما
 
 .اليداف متبلصقتاف -
 
التحرؾ للوصوؿ -

للكرة كي ال تسقط 
 على األرض

  
فك كفيك بٌن كل -

 سبريرة  
 
 
 
 
 
 


-ب
نين

العي
ة ك

كر
 كال

عين
ذرا

 كال
لين

لرج
كة ا

حر
ين 

ط  ب
الرب

اك 
فق 

لتوا
ت ا

طوا
خ

 

ـ يقـو 1العباف)أ،ب( بينهما مسافة 0
البلعب )أ( اؼبمسك بالكرة برميها من 

أسفل ألعلى لبلعب )ب( كالذم يقـو 
 بتمريرىا الكرة بالساعدين معا لبلعب 

كرة 
 الطائرة

 

15 
مرات 
 متتالية

لكل  3 -
 العب

 ؽ 1
بٌن كل 
 ؾبموعة

 مراعاة النواحي الفنية للمهارة .
 الكرة . التحرؾ بالرجلٌن للوصوؿ أسفل-
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ـ يقـو 3العباف )أ ب( بينهما مسافة 
البلعب)أ( برمي الكرة عاليا لرتتطم 

باألرض ٍب يقـو البلعب )ب( بالتحرؾ 
حسب إذباه الكرة كسبريرىا من أسفل 

 بالساعدين معا لبلعب )أ( .

 ملعب 
كرة -

 الطائرة




10 
مرات 
 متتإب


- 
 

 

 
لكل  3

 العب 
 

 

 
  بٌن ؽ2

كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط النقاط الفنية السابقة للمهارة 
 *التحرؾ للوصوؿ للكرة .

 *مراعاة اآلٌب عند غبظة التمرير :
 إذا كانت الكرة قريبة من الزميل تكوف الذراعاف موازياف لؤلرض -
إذا كاف التحرؾ لليمٌن تكوف الرجل اليمىن اماـ قليبل ؼبواجهة -

 الزميل غبظة التمرير، كالعكس صحيح اذا كاف التحرؾ لليسار 

 
 
 
 
 
 
 



) كقفة اإلستعداد .أماـ اغبائط( يقـو .
البلعب بالتمرير من أسفل بالساعدين 

معا بعد إرتداد الكرة من األرض )اؼبسافة 
 مرت ( 3كاغبائط بٌن البلعب 

 

حائط   
كرة 

 الطائرة
طباشًن



مرة  15
  تاليةم



 
- 
 

 

 
3 
 

 بٌن ؽ 1
كل 

 ؾبموعة

 *مراعة النقاط الفنية السابقة .
 *التحرؾ بالرجلٌن للوصوؿ للكرة .

فك الكفٌن بٌن كل سبريرة كسبريرة لسهولة اغبركة ٍب تشبيك -
 الكفٌن أثناء التمرير فقط .





 

 
 

 التمرير من أعلى ولألمام  : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة   -9األسبوع الثالث :     







































 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     ق.4  بٌن التبلميذمنافسة تطبيقية 0

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
 ـ

 
ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
األ

ملة
ستع

الم
 

 التكرارات

حة
الرا

 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(  
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (

 x 

لين
لرج

كة ا
حر

يم 
 تعل

ات
طو

خ
 

اد(
تعد

الس
فة ا

)كق
 

)كقوؼ( اعبرم ُب اؼبكاف ٍب 4
( 2الوقوؼ كقفة اإلستعداد ؼبدة)

 ثانية .

 ملعب 
كرة 

 الطائرة

-  
 ؽ 2
 



3 



1 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 اؼبرحلة التمهيدية )كقفة اإلستعداد( :-1
 *بالنسبة لبلعب األيبن )كالعكس صحيح لبلعب األيسر(:

القدماف متباعدتاف مسافة بإتساع اغبوض أك الصدر كاؼبشطاف يشًناف لبلماـ كثقل  -
 اعبسم موزع على القدمٌن بالتساكم .

 اليمىن أماـ حبيث مشط القدـ اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ االماميةالقدـ  -
 إنثناء قليل لركبتٌن مع ميل اعبذع قليبل لؤلماـ . -
ثين الذراعاف من مفصل اؼبرفق حبيث يكوف الكفٌن أماـ الوجو )اعببهة(دبسافة ال تقل -

كمرتبطة كاليدين  سم تقريبا كاف يرسم اإلهباماف كالسبابتاف مثلث كاألصابع منتشرة15عن 
 تأخذ إستدارة)شكل( الكرة .

 النظر لؤلماـ كموزع على الكرة اؼبراد كصوؿ الكرة إليو . -






إثين مفصل اؼبرفقاف كنبا 
 أماـ الوجو

 
أرسم مثلث بأصابع -

 يديك حوؿ الكرة
 
أنظر أمامك كللكرة ح ى -

 تصل اليها
 
قم دبتابعة الكرة بالذراعٌن -

 كالكفٌن 
 
اػبلفية لؤلماـ  قدـ رجلك-

لتحافظ على توازنك

)كقفة اإلستعداد(بداية من مركز .
( مركرا جبميع اؼبراكز )مع 1رقم)

إذباه عقارب الساعة( يقف 
( 1البلعب كقفة اإلستعداد ؼبدة )

 ثانية عند كل مركز باؼبلعب 
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 *مراعة النقاط الفنية لوضعية اإلستعداد :
(عند 2من كقفة اإلستعداد عند أم مركز باؼبلعب ال بد أف يواجو البلعب مركز ) -

 التمرير 
 التحركات داخل اؼبلعب إذباه عقارب الساعة(. -
عند التحرؾ من مركز إٔب أخر يكوف اعبرم عادم مواجو ٍب عند كل مركز يقف  -

 ( لنفس اؼبلعب2اإلستعداد على اف يواجو مركز )البلعب كقفة 
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إلح
ن)ا

راعي
الذ

ركة 
م ح
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ت 

طوا
خ

رة(
الك

)قرفصاء)جلوس( من كضع 3 )ب
اإلستعداد( كضع الكفٌن على 

الكرة كالضغط عليها بإستمرار ؼبدة 
(ثا ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد 5)

(ثا ٍب ترؾ 5مع مسك الكرة ؼبدة)
الكرة تسقط على االرض 

 (ثا 5كاإلحنفاظ هبذا الوضع ؼبدة )

ب  
ملع

-
ائرة

الط
كرة 
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مر 10

ة 
 متتالية

 
- 
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 الرئيسية )غبظة التمرير( :اؼبرحلة -2 ؽ1 
بعد اعبرم كالوصوؿ ربت الكرة إلزباذ كقفة اإلستعداد يقـو البلعب بفرد صبيع مفاصل -

 اعبسم اؼبنثنية مع فرد كامل للذراعٌن كسبرير الكرة باألصابع .
 نقل ثقل اعبسم على القدـ االمامية ككذا مشطى القدمٌن .-
 اؼبرحلة اػبتامية)اؼبتابعة( : -3
متابعة بالذراعٌن كالكفٌن مع نقل القدـ اػبلفية لؤلماـ غبفظ اإلتزاف كالتحرؾ عمل -

 إلسباـ باقي اؼبهاـ اؼبطلوبة بعد ذلك .





 

 
 







 البرنامج التعليمي المستخدم لتعمل مهارة : التمرير من أعلى ولألمام . 2 تابعاألسبوع الثالث          
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(  
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (
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)كقفة اإلستعداد( يقـو البلعب بعمل تنطيط 5
بالكرة على األرض من الثبات باليد اليمىن ٍب 

 باليد اليسرل ٍب باليدين معا اماـ اعبسم .

 ملعب 
كرة 

-الطائرة
كرة 
 طائرة
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لكل 
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 *مراعاة النقاط الفنية السابق شرحها .
كىي منتشرة كمشدكدة ُب حالة العمل بيد *عمل تنطيط باألصابع 

 كاحدة كُب حالة العمل باليدين معا .
*مراعاة اؼبثلث على أف يكوف اإلهباماف قاعدة اؼبثلث كالسبابتاف 

 سم تقريبا  5-3رأس اؼبثلث ،كاؼبسافة بٌن اإلهبامٌن كالسبابتٌن  من 




إثين مفصل اؼبرفقاف كنبا 
 أماـ الوجو

 
أرسم مثلث بأصابع -

 يديك حوؿ الكرة
 
أنظر أمامك كللكرة -

 ح ى تصل اليها
 
قم دبتابعة الكرة -

 بالذراعٌن كالكفٌن 
 
قدـ رجلك اػبلفية -

لؤلماـ لتحافظ على 
 توازنك

قم برفع الكرة عاليا -
على شكل قوس 

(ـ البلعب 4العباف )أ ب( اؼبسافة بينهم )0
)أ( من كضع اعبلوس نصفي كالضغط على 

كقفة اإلستعداد ٍب يقـو برمي الكرة، يقف 
الكرة للزميل )ب( كعمل متابعة بالذراعٌن 

 كالرجلٌن بأخذ خطوة لؤلماـ   .

 
 - ملعب
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 . السابقة اػبطوات ُب تداكؽبا السابق الفنية النقاط مراعاة* 
مسار الكرة قوس طًناف قدر  *عند توصيل الكرة للزميل يأخذ

 اإلمكاف .
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)كقفة اإلستعداد أماـ حائط ( اؼبسافة بٌن 8
ـ يقـو البلعب برمي الكرة 6البلعب كاغبائط 

عاليا اماـ اعببهة على  اغبائط ٍب مسك الكرة 
 قبل سقوطها على األرض.

أثناء رمي الكرة كمسكها كبعد  ملحوظة:
إرتدادىا من اغبائط تكوف الكرة من اماـ 

 اعببهة .
 

 
 حائط

كرة - 
  الطائرة
 

 
10 

مرات  
 متتالية
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3 

 
 ؽ 1

 بٌن
 كل
 ؾبموعة

 *مراعاة النواحي الف نية السابق شرحها .
*أثناء رمي الكرة على اغبائط يتم فرد صبيع مفاصل اعبسم كعمل 

 كالرجلٌن مع مراعاة قوس الطًناف للكرة .متابعة بالذراعٌن 
*تتطلب اؼبتابعة بالرجٌن التحرؾ حسب إرتداد الكرة من اغبائط 

 يسار ( . -يبٌن -للخلف–سواء كاف التحرؾ ) لؤلماـ 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-9األسبوع الرابع 

.4  منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ.

ق

 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     



 

 
 





































 

 

 

ت 
وا

ط
خ
ال

ية
يم

عل
لت
ا

 

 
 ـ

 
 محتول البرنامج التعليمي

ت 
دكا

األ
ملة

ستع
الم

 

 التكرارات

حة
الرا

 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد راجعة ()كتغذية 

 x 
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ت ا

حركا
يم 
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)كقوؼ( اعبرم ثبلث خطوات ٍب  1
(ثانية 2الوقوؼ كالثبات ؼبدة )

 إذباه الشبكة 

ملعب 
كرة 

 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ2
 
  

 

 
2 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 للضارب بالذراع األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:بالنسبة 

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ -

 اليسرل االمامية كمشطى القدمٌن يشًناف لبلماـ
 القدمٌن .الوزف)ثقل اعبسم ( موزع بالتساكم على -
 الكتفٌن إذباه الشبكة، الرجل اغبرة عكس اليد الضاربة تكوف لؤلماـ -
  العيناف على الكرة ** فتح اليد الضاربة  -



قدـ قدمك اليسرل -
أماما على أف تكوف 
 كالرجل اليمىن خلفا 

 
رجلك اغبرة دائما -

تكوف عكس اليد 
 الضاربة.

 
إفتح يدؾ اليت ربمل -

 هبا الكرة
 
الكرة قريبة من إرمي -

 جسمك كليس بعيدة
 
مرجح ذراعك خلفا  -

كأسفل ٍب اعلى لتضرب 
 الكرة.

افتح يدؾ لتضرب --
 الكرة 





(التحرؾ 1)كقوؼ( من مركز ) 2
لكل مركز)نقطة( بالرتتيب ٍب 

( ثا برفع الذراع 2الوقف عندىا )
الضاربة عاليا كتكوف الذراع اغبرة 

 على مستول اغبوض 

ملعب 
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 الطائرة
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 مركز
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2 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية السابقة 
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ كيفية 

 ربركات القدمٌن طبقا لنوعية اؼبهارة 
* ُب ىذه اػبطوة يتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة )مع إذباه 

 عقارب الساعة ( 
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العباف )ا ب ( من كقفة 
 رميعب )ا( ببلاالستعداد يقـو ال

عاليا فوؽ مستول الكتف الكرة 
مع  بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( 

 تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ
ثا ُب ىذا الوضع  2كالثبات ،

عبٌن عرض بل)اؼبسافة بٌن ال
 ـ ( 9اؼبلعب أم 

 
 

 ملعب 
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20 
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لكل  3

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 *مراعاة النقاط الفنية السابقة .
 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :

مرجحة الذراع ربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع مضمومة 
 اؼبؤدية خلفا حيث يكوف اؼبرفق ألعلى .

 *استخداـ القوة ح ى تضمن كصوؿ الكرة لزميلك ُب صورة قوس عإب
 * مراعاة عدـ ربرؾ أم جزء من اعبسم بعد رمي الكرة . 

 *ضركرة ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية .
 : ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة مبلحظة مهمة جدا*

  



 

 
 

  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-2تابع 
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 )تعليمات كارشادات(النواحي الفنية للمهارة 
 

عينة من السلوؾ اللفظي )كتغذية  التقويم 
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العباف ) ا ب ( نفس اػبطوة التعليمية  4 

 لؤلماـالسابقة مع تقدـ الرجل اػبلفية 
ملعب  
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*مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات السابقة 
. 
 *ضركرة ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية . 

 *مبلحظة مهمة جدا : ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة 

 
 
 
 
 



 
 

قدـ قدمك اليسرل أماما -
على أف تكوف كالرجل اليمىن 

 خلفا 
 
رجلك اغبرة دائما تكوف -

 عكس اليد الضاربة.
 
إفتح يدؾ اليت ربمل هبا -

 الكرة
 
إرمي الكرة قريبة من -

 جسمك كليس بعيدة
 
مرجح ذراعك خلفا  -

كأسفل ٍب اعلى لتضرب 
 الكرة.

 
 افتح يدؾ لتضرب الكرة -
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)كقوؼ مسك الكرة ( يبسك البلعب  5
الكرة كيرميها باليد اغبرة عاليا ٍب يقـو برفع 

الذراع الضاربة عاليا كيضرب الكرة أثناء 
سقوطها أعلى مستول الرأس كاليد الثانية 

 تكوف اما الكرة لتمسكها .
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 مراعاة النقاط الفنية السابقة للمهارة .
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 
  قذؼ الكرة قريبة من اعبسم 

 



ـ  البلعب 1العباف)أ ب(اؼبسافة بينهما  6
)أ(من كضع الوقوؼ فبسك بالكرة 

كالذراعاف مفركدتاف ألعلى، يقـو 
البلعب)ب( من كضع الوقوؼ الثابت اماـ 

الكرة احملمولة كيقـو بضرهبا دبرجحة الذراع  
 كل مرة )أسفل للخلف ٍب لؤلعلى( كىكذا 
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 اؼبرحلة الرئيسية: ) اللمس ( :-2
 *مرجحة الذراع الضاربة خلفا على أف يكوف اؼبرفق ألعلى 

 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة .*مكاف ؼبس الكرة اسفل منتصفها
 *اؼبرحلة اػبتامية)اؼبتابعة(:

 ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية .-
ىناؾ متابعة لليد الضاربة ) أم توقف حركة الذراع ال يكوف -

 سريعا عقب ؼبس الكرة  (  

  

ـ يقـو 6العباف )أ ب( اؼبسافة بينهما  7
البلعب )أ( برمي الكرة عاليا بالذراع اغبرة 
ٍب يقـو بضرهبا اذباه البلعب )ب( الذم 

 يعيدىا اليو من اسفل أب االعلى

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

 الطائرة

  5 ؽ 2 -

2 
وعة
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ٌن 
ؽ ب

 

 *مراعاة النواحي الفنية للمهارة .
 *قذؼ الكرة اماـ اليد الضاربة .
 *قذؼ الكرة قريبة من اعبسم .

 *مرجحة الذراع خلفا كاف يكوف اؼبرفق ألعلى .
 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة كمن أسفل منتصف الكرة .

.4  منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ 8

ق

 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     



 

 
 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9األسبوع الرابع :       
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 )تعليمات كارشادات(النواحي الفنية للمهارة 
 

  التقويم
عينة من السلوؾ اللفظي 

 )كتغذية راجعة (
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بإذباه عرض )كقفة االستعداد(  1
بالتقدـ من عب بليقـو الاؼبلعب، 

خبلؿ تقدٙب الرجل اليسرل اكال 
تتبعها اليمىن خطوتٌن ٍب التوقف 

 ثا ٍب يكمل العمل  1

ملعب  
كرة 

 الطائرة
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 ؽ2
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ؽ  2 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 .الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض*
 *الذراعاف مفركدتاف إذباه األسفل .

باػبطوة األكٔب كالثانية  ال بد اف تتقدـ الرجل * عند التقدـ 
 اليسرل اكال بالنسبة للضارب بالذراع اليمىن كالعكس صحيح  .

 *اػبطوتاف األكٔب كالثانية تكوناف قصًنتاف 








قدـ رجلك اليسرل -
كخطوة أكلى كتكوف 
قريبة كقصيرة كاخطو 
الثانية بنفس الرجل 

 كعميقة
 
إثني ركبتين أسفل  -

لتتمكن من اإلرتقاء 
 بشكل أفضل

 
الذراع الضاربة تبدأ -

بالحركة من الخلف ثم 
 عاليا


)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة  2
ضركرة التقدـ التعليمية السابقة مع 

باػبطوة االكٔب بالرجل اليسرل 
قصًنة لكن اػبطوة الثانية تكوف 

 الرجل اليسرل عميقة 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

 
- 
 

 

 
 ؽ2

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية * 
ترتيب اغبركات رجل يسرل قصًنة تتبعها مع مراعاة   السابقة 

 رجل يبىن ٍب رجل يسرل عميقة تتبعها رجل يبىن كىكذا .
*مراعاة كضع الذراعٌن دائما ال تعمبلف بل مفركدتاف ألسفل 

 فقط .
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3 

نفس الوضعية السابقة مع 
اإلستعانة بعمل الذراعٌن عند كل 

 خطوة 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 
- 

 
 ؽ 2
 
 

 

 
لكل  3

 العب
 

 

 
ؽ  2

لكل 
 ؾبموعة

 

*  تكوف الذراعاف مفركدتاف إٔب أسفل عند كضع اإلستعداد 
للضارب االيبن لكن دبجرد بدء اػبطة االكٔب بالرجل اليسرل 

ترتفع الذراعاف من خبلؿ إنثناء من مفصل اؼبرفق إذباه اغبوض 
لتعود بسرعة أسفل إستعداد للخطوة الثانية .)عمل مستمر بٌن 

 اػبطوتٌن االكٔب كالثانية (

  

 
بين

فق 
لتوا

ا
 

لين
لرج

ت ا
ركا

ح
 

كرة
 كال

عين
ذرا

كال
)كقوؼ مسك الكرة ( يبسك  4 

اغبرة البلعب الكرة كيرميها باليد 
عاليا ٍب يقـو برفع الذراع الضاربة 

عاليا كيضرب الكرة أثناء سقوطها 
أعلى مستول الرأس كاليد الثانية 

 تكوف اماـ الكرة لتمسكها .

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

 الطائرة

20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 

- 5  
ؽ لكل 2

 ؾبموعة

 مراعاة النقاط الفنية السابقة للمهارة .
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 

 قذؼ الكرة قريبة من اعبسم

  



 

 
 

 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9األسبوع الرابع :       تابع 
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

عينة من السلوؾ اللفظي  التقويم
 2مالحظ 1مالحظ مجموعات بالزمن بالعدد )كتغذية راجعة (
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)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة  5
لكن ىذه اؼبرة التعليمية السابقة 

رمي الكرة عاليا باليد اغبرة ٍب 
عمل خطوتٌن كاإلرتقاء من أجل 

ضرهبا بالذراع الضاربة على أف 
 تقابلها الذراع اغبرة 

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 
كرة   -

 الطائرة

 
- 
 

 

 
15 
 مرة 

 
3 

 
 ؽ 2

بٌن  
كل 

 ؾبموعة

 التمهيدية:اؼبرحلة -1
تستلـز اف تكوف اػبطوة االكٔب -*تغطية مسافة اإلقرتاب بعت خطوات :

بالرجل اليسرل للضارب األيبن كالعكس كتكوف قصًنة ،كاػبطوة الثانية 
 مرجحة الذراعٌن خلفا ح ى مستول الوسط .–سريعة كعميقة ككاسعة 

 *كبل الذراعٌن تتمرجحاف لؤلماـ ٍب عاليا أماـ الكرة .

 د عمل فعلي 43 
 
المرفق يكوف أعلى -

 من مستول الكتف
 
قم دبد ذراعك كاملة  -

اليد عند ؼبس الكرة 
 كىي مفتوحة.

 
ضرب الكرة يكوف -

 من مؤخرة ا
 
تابع الكرة اليت -

 ضربتها بإذباه اؽبدؼ
 
إىبط بقدميك معا -

  من نفس مكاف الوثب

 -ج
ردية

رة ف
صو

في 
لة 

كام
ارة 

لمه
اء ا

أد
 

كقفة اإلستعداد يقف البلعب  6
إذباه اغبائط يقـو بضرب الكرة 
بكلتا اليدين كبو االرض لرتتفع 

اعلى مستول الراس ٍب يقـو 
باإلرتقاء لضرهبا )أداء اإلرساؿ 

 الساحق ( كبو اغبائط  .

 حائط-
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 

 
- 

 
 ؽ 3
 
 

 

 
لكل  3

 العب
 

 

 
ؽ 3

لكل 
 صبوعةـ

 

يتم الوثب بعد خطوٌب اإلقرتاب عند إنتقاؿ ثقل  اؼبرحلة الرئيسية:-2
اعبسم من العقبٌن إٔب األمشاط تبدأ الذراعاف باؼبرجحة من اػبلف،ٍب 

بعد الوصوؿ إٔب أقصى إرتفاع تتحرؾ الذراع الضاربة –القياـ بالوثب عاليا 
اؼبرفق يكوف اعلى من مستول  -ألعلى حيث تثىن من مفصل اؼبرفق

 عبذع ُب حالة تقوس خفيف للخلف الكتف كمتجو لبلماـ كا
اللمس يكوف دبؤخرة اليد كتكوف مفتوحة. كيكوف ُب اؼبنتصف اػبلفي -

 اثناء اللمس يكوف اإلمتداد الكامل لذراع الضاربة-للكرة 
 



نفس اػبطوة السابقة لكن يقـو  7
البلعب برمي الكرة عاليا كضرهبا 

على اغبائط مباشرة مع أداء 
 خطوٌب اإلقرتاب 

 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 حواجز -
 

20 
مرة 

متتالية 
لكل 
 العب

 

ؽ  2  3 
لكل 

 ؾبموعة

 مراعاة النواحي الفنية كالقانونية للمهارة
يكوف –اليد الضاربة تتابع الكرة بإذباه اؽبدؼ  اؼبرحلة اػبتامية :-3

اؽببوط على القدمٌن بالتساكم من نفس اؼبكاف الذم بدأ منو الوثب 
مراعاة كجود إنثناء خفيف للركبتٌن إلمتصاص قوة –للحفاظ على التوازف 

 ىبوط اعبسم .

  

 منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ0
 

 4.

ق

   الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     



 

 
 

 التضميني(المتعدد المستوياتة األكلى بإستخداـ أسلوب الواجبات )التطبيق للمجموعة التجريبي نموذج للدرس

 .التمرير من أعلى كلألماـ لتعلم مهارة :الموضوع:                                               الدرس الخامس                    :                      إسم التلميذ
 )المتوسطة(( % 60-55دقيقية                          الشدة المتوّسطة )60.                                  الزمن:  2016.                                    التاريخ :     /    /  الثالثاألسبوع :

            أف يتعلم التلميذ كيفية أداء مهارة التمرير من أعلى    الهدؼ :                             :                                                       *توجيهات للطالب يجب مراعاتها
 يقـو التلميذ بتقدير أدائو مستخدما كرقة المعيار  - ضع األرقاـ باترتيب أماـ المستول الذم يمثل نقطة البداية لك . -
 بمقدكرؾ إكتشاؼ  خطا ادائك بمقارنتو بورقة المعيار, كحاكؿ تصحيح ىذا الخطأ, فإف لم  - مشاىدة نماذج االداء من المعلم كطبقا لمستول البداية لك قم باألداء داخل المحطة -

 ة في ادائك ,عليك اف تستعين بالمعلم .تستطع تصحيحو أك كاجهت صعوب التعليمية المخصصة.
 فترات الراحة فرصة لتقويم االداء. -في حاؿ عدـ إستطاعتك لألداء عند ىذا المستول إنتقل مباشرة إلى أداء خطوة تعليمية )محطة (أخرل                                

 يقـو المعلم أيضا بتقديم التغذية الراجعة لتصحيح االخطاء كمساعدة المتعلم . - حتى تستطيع اداء باقي الخطوات التعليمية, حيث انها تناسب مستواؾ
أجزاء  ـ

 الوحدة
 

المرحلة 
 )الخطوات(

األدكات  محتول البرنامج التعليمي
 المستخدمة

 النواحي الفنية الراحة التكرارات
)تعليمات 
 (كارشادات

مستول 
 البداية 

 بعض المعلومات الهامة
 بالزمن بالعدد

جمو 
م

ات
ع

 

  
 
 
 
 

الجزء 
 التمهيدم

 )اإلحماء 
 د 7
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مرحلة )التسخين 
  تفادم–

-اإلصابات
 اليقظة كالتركيز(

 

 *الجرم حوؿ ملعب الكرة الطائرة.
 *تمرين اإلطالة كالتسخين :

 )كقوؼ( دكراف الرأس.-
 )كقوؼ( )الذراعاف جانبا(دكراف الذراعاف مع زيادة محيط الدائرة..-
فتحا.الذراعاف جانبا,عاليا ( كثني الجذع اماـ أسفل كتبادؿ لف الجذع جانبا كقوؼ -

 للمس مشط القدـ باليد العكسية.
)كقوؼ( مسك الرجل اليمن إلى أعلى ثم للداخل ثم خلف )نفس الشيء الرجل  -

 اليسرل(.
 'كقوؼ( دكراف الركبتين من مفصل الركبة.-
 إليهما.)جلوس( مد الركبتين  كنزكؿ الرأس -
 )كقوؼ (دكراف القدـ اليمنى من المفصل ثم القدـ اليسرل .-
 )من كضع الرقود( ثم الوقوؼ كالجرم لألماـ بطوؿ الملعب.-
 )كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر(عمل خطوات جانبية اماـ الشبكة .-
 ) كقوؼ فتحا .اليدين اماـ الصدر( عمل حائط صد فردم أماـ الشبكة .-

بنفسو ُب بعد اإلضباء ؼبراجعة  كيفية اداء العمل اؼبهارم طبقا لورقة اؼبعيار *ىبلو الطالب 
 ككذلك ؼبشاىد النموذج من اؼبعلم ُب اػبطو ة التعليمية القادمة .

 

ملعب  كرة 
 الطائرة

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 

 مرة9


-

-

 ق2

- 
 ثا91

 ثا64

 
 ثا64

 ثا64

- 
- 

 ثا64

 ثا91

 ثا91

- 
 ثا91

- 

 ق 9

 ق 9


 

*عزيزم التلميذ: عليك     
بتنفيذ جزء اإلحماء بجدية 

كنشاط لما لو من فائدة على 
جسمك كصحتك, كألنو 

يقلل من اإلصابات كيعمل 
على رفع كفاءة جميع 

األجهزة الحيوية الداخلية 
كالخارجية في جسمك , 

كيهيئ الجسم لتقبل األعباء 
التي ستقع عليو في األجزاء 

 التالية سواء كانت بدنية اك
مهارية , كما انو يعمل على 

تنشيط الجسم كزيادة القدرة 
 على اإلنتباه
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األدكات  محتول البرنامج التعليمي
 المستخدمة

 النواحي الفنية الراحة التكرارات
 )تعليمات كارشادات (

  

مستوى  مجموعات بالزمن بالعدد
 البداية

9 
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 - ملعب كرة الطائرة ( ثانية .2)كقوؼ( اعبرم ُب اؼبكاف ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد ؼبدة)
 

 

 ؽ1
 
  

 

3 
 
 

 

بٌن ثا  30 
 كل ؾبموعة

 
 







 
مراعاة النواحي الفنية 

 )تعليمات ،
 كإرشادات(
التعليمية من للخطوات 

كما بالوحدات   1-6
التعليمية )برنامج العمل( 

مرقمة حسب موقع 
اؼبواقف

 

الجزء  2
 الرئيسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

( مركرا جبميع اؼبراكز )مع إذباه عقارب 1)كقفة اإلستعداد(بداية من مركز رقم)
 ( ثانية عند كل مركز باؼبلعب1الساعة( يقف البلعب كقفة اإلستعداد ؼبدة )

 
ط 

حائ
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ند 
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3 

)قرفصاء)جلوس( من كضع اإلستعداد( كضع الكفٌن على الكرة كالضغط عليها 
(ثا ٍب ترؾ 5(ثا ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد مع مسك الكرة ؼبدة)5بإستمرار ؼبدة )

 (ثا5كاإلحنفاظ هبذا الوضع ؼبدة )الكرة تسقط على االرض 

 
 ملعب كرة الطائرة

 

مرة 10
 متتالية

- 2  
 
 
 

 

ؽ لكل 1
 ؾبموعة

 
 

 

 

4 

)كقفة اإلستعداد( يقـو البلعب بعمل تنطيط بالكرة على األرض من الثبات باليد 
 اليمىن ٍب باليد اليسرل ٍب باليدين معا اماـ اعبسم .

حبل  –قائم 
 ملعب 

 كرة الطائرة  -

مرة 15
متتالية لكل 

 العب
 

 ؽ 1 3 -
بٌن كل 
 ؾبموعة

 

5 
 ملعب كرة الطائرة نفس  اػبطوة التعليمية السابقة لكن من اغبركة بطوؿ اؼبلعب)

كرة الطائرة  -



مرات  10
متتالية

لكل  3 -
 العب

ؽ لكل 1
 ؾبموعة

 
 
 
 

6 
نصفي كالضغط (ـ البلعب )أ( من كضع اعبلوس 4العباف )أ ب( اؼبسافة بينهم )

على الكرة، يقف كقفة اإلستعداد ٍب يقـو برمي الكرة للزميل )ب( كعمل متابعة 
 بالذراعٌن كالرجلٌن بأخذ خطوة لؤلماـ   .

 ملعب كرة الطائرة
كرة الطائرة  -



ؽ لكل 1 2 ؽ2-
 ؾبموعة

 

   ؽ 10  منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ  7



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
الجزء 

 الختامي

دئة
الته

 نظرة سريعة إٔب احملتول الذم تعلمو،-سبارين إطالة كمركنة.-.سبارين االسرتخاء- 
 معلومات عن الدرس القادـ .–كإعطاء تغذية راجعة للمجموعة ككل -

 

 ملعب كرة الطائرة
 

   - -د8-



 

 
 

 األمامي المواجه من أسفلالبرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة اإلرسال -9األسبوع األول    
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 محتول البرنامج التعليمي

األدكات 
 المستعملة

 التكرارات

حة
الرا

 

 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

 مستوى البداية

 مجموعات بالزمن بالعدد

-أ
لين

لرج
ت ا
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م ح
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ت 
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عب بعمل بل)كقفة االستعداد( يقـو ال 1
كللخلف كذلك  لؤلماـمرجحة بالرجلٌن 

على اؼبشط كالعقب للقدمٌن)تشبو حركة 
فرد صبيع مفاصل اعبسم،  ٍببندكؿ الساعة( 

 لؤلماـلفية اػبكتقدـ الرجل 

ملعب كرة 
 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ1
 
  

 

 
2 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:بالنسبة للضارب بالذراع 

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ اليسرل االمامية كمشطى القدمٌن -

 لؤلماـيشًناف 
 ـة)اغباملة للكرة( منثنية من مفصل اؼبرفق اماالذراع اليمىن الضاربة مفركدة جبوار اعبسم كالذراع اغبر -

 اعبسم كُب مستول اغبوض 
 تقدـ الرجل اػبلفية لبلماـ لئلستفادة من ؿبصلة القوة أثناء اداء اؼبهارة -



العباف )ا ب ( من كقفة االستعداد يقـو  2
االعب )ا( بدحرجة الكرة على االرض 

بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( مع رفع الذراع 
ثا ُب ىذا الوضع  2اماـ عاليا قليبل كالثبات 

ـ  9)اؼبسافة بٌن االعبٌن عرض اؼبلعب أم 
 مع تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ (

 
 

ملعب كرة 
 الطائرة

 
 

 

 
 ؽ  2

 
- 

 
لكل  3

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :
 مضمومة مع فرد الذراع اؼبؤدية كتكوف جبوار اعبسمربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع 

 أثناء الدحرجة بالذراع اؼبؤدية :-
 عاليا.–خلفا -يكوف اؼبسار اغبركي للذراع بأف يبرجح أما ما

 أثناء دحرجة الكرة :-
ثانية   2مع دحرجة الكرة على األرض كالثبات  -عاليا -أماـ–يكوف اؼبسار اغبركي للذراع باف يبرجح خلفا 

. 
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)كقفة االستعداد( يقـو البلعب بضرب كرة 
 معلقة بالذراع اؼبؤدية 

) الضاربة (من أسفل نقطة للكرة مع تقدـ 
 الرجل ػبلفية لؤلماـ

 –قائم 
ملعب حبل 

 كرة الطائرة
كرة   -

 الطائرة

 
مرة 15

متتالية 
لكل 
 العب

 

 
- 

 
3 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 مراعاة نفس النقاط الفنية السابق شرحها مع مبلحظة األٌب:
 تؤدل اؼبرجحة بالذراع الضاربة كىي مفركدة-
 تضرب الكرة بكف اليد كاألصابع مضمومة كمفركدة كمشدكدة-
 النظر موزع على الكرة كاؼبكاف اؼبراد توصيل الكرة اليو .-
 فرد صبيع مفاصل اعبسم عند غبظة ضرب الكرة-
 تابعة بالرجل اػبلفية كالذراع الضاربة .اؼب-
 

 



 

 
 

 

 : اإلرسال االمامي المواجه من أسفل  البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9تابع :

مية
تعلي

ت ال
طوا

الخ
 

 
ات

حط
الم

 

 
 محتول البرنامج التعليمي

ملة
ستع

 الم
ات

ألدك
ا

 

)تعليمات  النواحي الفنية للمهارة الراحة التكرارات
 كارشادات(

 

 مستول البداية 
  مجموعات بالزمن بالعدد

 ب
ابع

ت
- 

ة .
ؤدي

 الم
راع

 الذ
ات

حرك
يم 

 تعل
ات

طو
خ

 

)كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع اغبرة 5
يقـو االعب بقذؼ الكرة بالذراع اغبرة)  (

اغباملة للكرة ( العلى كُب إذباه الذراع 
الضاربة كاماـ الرجل اػبلفية كتركها تسقط 

 على األرض
 

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

الطائرة




مرة 15

متتالية 
لكل 
 العب





- 

 
3 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 *مراعاة كقفة اإلستعداد الصحيحة .
قذؼ الكرة بعيدا عن اعبسم كال قريبة منو، كذلك كي يكتسب مراعاة عدـ -

 البلعب اؼبسار الصحيح للكرة .



-ج
ت 

طوا
خ

ين 
ط ب

الرب
راع

الذ
 

اربة
لض

ا
 

نين
العي

ة ك
كر

 كال
لين

لرج
كا

 

0 
)كقفة االستعداد مسك الكرة بالذراع اغبرة 

نفس اػبطوة التعليمية السابقة مع عدـ  (
ترؾ الكرة تسقط على األرض دبسك الكرة 

بالذراع الضاربة مع تقدـ الرجل اػبلفية 
 لؤلماـ 

 
ملعب  

كرة 
 الطائرة

كرة   -
الطائرة





-

 
 
2 

 
 
2 

 
 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة

 
 *مراعاة النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوات السابقة .

الذراع الضاربية مفركدة كمسك كمقابلة الكرة كالكف مراعاة اف تكوف -
مفتوح، كاالصابع مضمومة كمشدكدة كذلك كي يكتسب البلعب 

اإلدراكات اغبسية السليمة للمسار الصحيح للكرة غبظة مقابلة الذراع 
 الضاربة للكرة .

 *توجيو  اليد الضاربة للكرة لتستقر عليها كعدـ ضرهبا بقوة .
 



8


ب( بينهما شبكة يقف كل العباف )أ 
ـ  يقوماف بتبادؿ اداء 6منهما على خط 

مهارة اإلرساؿ االمامي اؼبواجو من أسفل 
 أعلى الشبكة  .

 
ملعب  

كرة 
 الطائرة

كرة   -
الطائرة



10 
 مرات

متتالية 
لكل 
 العب


- 
 

 

لكل  4
 العب 

بٌن كل ؽ 1
 ؾبموعة

 
 

 

 *مراعاة الشرح السابق للمراحل الفنية للمهارة .
يكوف قوس الطًناف للكرة أعلى من اػبطوات السابقة للتغلب على أف -

 ارتفاع الشبكة كتوصيل لكرة للمكاف اؼبراد توصيلها الو دبلعب الفريق اؼبنافس.
 اؼبتابعة بالرجل اػبلفية كالذراع الضاربة   -









 

 
 

 

  

 منافسة تطبيقية بٌن التبلميذ
 

 

 الرتكيز على تطبيق األداء السليم للمهارة اؼبدركسة     ق.4 



 

 
 

 التمرير من أسفل بالساعدين معا : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة9األسبوع الثاني:        
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 للمهارة )تعليمات كارشادات(النواحي الفنية  الراحة التكرارات
 

 مستول البداية 
  مجموعات بالزمن بالعدد

لين
لرج

كة ا
حر

يم 
 تعل

ات
ػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػ
طػػػػػػػػػػ
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)كقوؼ فتحا ( هبلس البلعب على كرس 4
ٍب يقف كقفة اإلستعداد  مع أخذ خطوة 
لؤلماـ ٍب ػبلف كالثبات ُب ذلك الوضع 

 ثوا٘ب  3ؼبدة 

كرسي 
 60بارتفاع 

 سم 

-  
 ؽ 2
 
 
 
 
 

 



ل لك 2
 العب



ؽ بٌن  1
كل 

ؾبموعة

 كقفة االستعداد(اؼبرحلة التمهيدية )-1
باتساع اغبوض أك الصدر كثقل اعبسم موزع على قوؼ فتحا ؼبسافة بٌن القدمٌن و ال-

 القدمٌن بالتساكم غبفظ التوازف .
 مشط القدمٌن يشًناف لؤلماـ كُب اذباه سبرير الكرة .-
 ثين الركبتٌن مع ميل اعبذع لؤلماـ .-
الذراعاف منثنيتاف من مفصل اؼبرفق حبيث يكوف العضدين جبوار اعبسم كالساعدين اماـ -

 ؤلرض .اعبسم كموازيٌن ل
 النظر لبلماـ كموزع على الكرة كاؼبكاف اؼبراد توصيل الركة إليو . -

) كقوؼ (اعبرم ثبلث خطوات ٍب .
الوقوؼ كقفة اإلستعداد كالثبات ُب ىذا 

 ( ثانية  2الوضع ؼبدة ) 

ملعب كرة 
 الطائرة

 

 ؽ 2 -
 

 

 ؽ1 3
بٌن كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط الفنية لوقفة اإلستعداد السابق شرحها ُب اػبطوة السابقة 
 * التحرؾ أكال يفيد الوصل للكرة ٍب يتم إزباذ كقفة اإلستعداد ربت الكرة مباشرة .



3





)كقفة اإلستعداد دبنتصف كل مستطيل 
بالرتتيب( التحرؾ بازباذ خطوة عبميع 

-جانبا يسارا-جانبا يبينا-اعبهات أماـ
خلفا ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد  عند كل 

 ( ثانية 1نقطة ؼبدة )

ملعب كرة 
 الطائرة
طباشًن


3 

مرات 
بعدد 
اؼبستطي
 الت


- 
 

 

 
2 
 

 

 
 بٌن ؽ1

 كل ؾبموعة

 الفنية السابق شرحها .*مراعاة النقاط 
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ ربركات القدمٌن طبقا 

 لنوعية اؼبهارة  .
*ُب ىذه اػبطوة تتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة ) مع إذباه عقارب الساعة 

) 


( 6)كقوؼ ( دبنتصف اؼبلعب عند مركز) 4
كالتحرؾ لكل نقطة ٍب الوقوؼ عندىا 

(ثانية برتتيب 1كقفة اإلستعداد ؼبدة )
 تسلسل األرقاـ 

ملعب كرة 
 الطائرة
طباشًن

6 
اط

النق
دد 

ت بع
مرا

 
 

 
-- 

 
 

 بٌن ؽ1 2
 كل ؾبموعة

 *مراعة النقاط السابق شرحها .
 القطرم لؤلماـ أك قطرم للخلف.*يضاؼ غبركات السابقة الذكر التحرؾ 

 



 

 
 

 التمرير من أسفل بالساعدين معا  : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة 2األسبوع الثاني :       
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(   الراحة التكرارات
 

 مستول البداية 
  مجموعات بالزمن بالعدد

-أ
عين

ذرا
ع ال

كض
ركة 

م ح
تعلي

ت 
ػػػػوا

طػػػػػػػػ
خ

العباف)أ،ب( البلعب )أ( من كضع 0 
الوقوؼ فبسك بالكرة كالذراعاف 

مفركدتاف كامبل أماـ اعبسم كُب مستول 
اغبوض للعب األخر، البلعب )ب( من 

كقفة االستعداد يقـو دبقابلة الكرة 
بالساعدين مع عدـ ترؾ البلعب )أ( 

 للكرة .  

 
 ملعب -
كرة –

 الطائرة
 
 
 
 

 

-   
 ؽ2
 



لكل  2
 العب



ؽ  1
بٌن كل 
ؾبموعة

 غبظة التمرير( :)اؼبرحلة الرئيسية -1
يعد التحرؾ كالوقوؼ كقفة اإلستعداد ربت الكرة يتم تشبيك الكفٌن مع فرد الذراعٌن كامبل -

اما اعبسم ٍب فرد صبيع مفاصل اعبسم اؼبنثنية ؼبقابلة الكرة كسبريرىا بالساعدين مع ثبات الذراعٌن 
 الفعلي ُب اغبركة .اؼبفركدتٌن دكف إشرتاكها 

يستمر اللعب ُب فرد جسمو إٔب اف يصل غلى للوقوؼ على مشطي  اؼبرحلة اػبتامية :-2
القدمٌن ٍب التحرؾ لؤلماـ غبفظ اإلتزاف ليتحوؿ إٔب اؼبتطلبات التالية للعب  .
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عين
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لين
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حر
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ط  ب
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فق 

لتوا
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خ

 

ـ يقـو 1العباف)أ،ب( بينهما مسافة 8
البلعب )أ( اؼبمسك بالكرة برميها من 

أسفل ألعلى لبلعب )ب( كالذم يقـو 
 بتمريرىا الكرة بالساعدين معا لبلعب )أ( 

كرة 
 الطائرة

 

15 
مرات 
 متتالية

لكل  3 -
 العب

 ؽ 1
بٌن كل 
 ؾبموعة

 مراعاة النواحي الفنية للمهارة .
 أسفل الكرة .التحرؾ بالرجلٌن للوصوؿ -





.


ـ يقـو 3العباف )أ ب( بينهما مسافة 
البلعب)أ( برمي الكرة عاليا لرتتطم 

باألرض ٍب يقـو البلعب )ب( بالتحرؾ 
حسب إذباه الكرة كسبريرىا من أسفل 

 بالساعدين معا لبلعب )أ( .

 ملعب 
كرة -

 الطائرة




10 
مرات 
 متتالية


- 
 

 

 
لكل  3

 العب 
 

 

 
 بٌن ؽ2

كل 
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط النقاط الفنية السابقة للمهارة 
 *التحرؾ للوصوؿ للكرة .

 *مراعاة اآلٌب عند غبظة التمرير :
 إذا كانت الكرة قريبة من الزميل تكوف الذراعاف موازياف لؤلرض -
إذا كاف التحرؾ لليمٌن تكوف الرجل اليمىن اماـ قليبل ؼبواجهة الزميل غبظة التمرير، كالعكس -

 اذا كاف التحرؾ لليسا صحيح






 

 
 

 التمرير من أعلى ولألمام  : البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة   -9األسبوع الثالث :     
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حة
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(  
 

مستوى 
 مجموعات بالزمن بالعدد البداية

لين
لرج

كة ا
حر

يم 
 تعل

ات
طو

خ
 

اد(
تعد

الس
فة ا

)كق
 

)كقوؼ( اعبرم ُب اؼبكاف ٍب الوقوؼ 4
 ( ثانية .2كقفة اإلستعداد ؼبدة)

 ملعب 
 كرة الطائرة

-  
 ؽ 2
 



3 



1 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 اؼبرحلة التمهيدية )كقفة اإلستعداد( :-1
 )كالعكس صحيح لبلعب األيسر(: *بالنسبة لبلعب األيبن

القدماف متباعدتاف مسافة بإتساع اغبوض أك الصدر كاؼبشطاف يشًناف لبلماـ كثقل اعبسم موزع  -
 على القدمٌن بالتساكم .

 القدـ اليمىن أماـ حبيث مشط القدـ اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ االمامية -
 . إنثناء قليل لركبتٌن مع ميل اعبذع قليبل لؤلماـ -
ثين الذراعاف من مفصل اؼبرفق حبيث يكوف الكفٌن أماـ الوجو )اعببهة(دبسافة ال تقل عن -

سم تقريبا كاف يرسم اإلهباماف كالسبابتاف مثلث كاألصابع منتشرة كمرتبطة كاليدين تأخذ 15
 إستدارة)شكل( الكرة .

النظر لؤلماـ كموزع على الكرة اؼبراد كصوؿ الكرة إليو . -



)كقفة اإلستعداد(بداية من مركز .
( مركرا جبميع اؼبراكز )مع 1رقم)

إذباه عقارب الساعة( يقف البلعب 
( ثانية عند 1كقفة اإلستعداد ؼبدة )

 كل مركز باؼبلعب 

 
ط 

حائ
-

ائرة
الط

كرة 
 -

شًن
طبا

 
 

 ٍب 
ركز
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قف
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- 2 1 
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 اإلستعداد :*مراعة النقاط الفنية لوضعية 
 (عند التمرير 2ن كقفة اإلستعداد عند أم مركز باؼبلعب ال بد أف يواجو البلعب مركز )م -
 التحركات داخل اؼبلعب إذباه عقارب الساعة(. -
عند التحرؾ من مركز إٔب أخر يكوف اعبرم عادم مواجو ٍب عند كل مركز يقف البلعب كقفة  -

س اؼبلعب( لنف2اإلستعداد على اف يواجو مركز )



س 
سا

إلح
ن)ا

راعي
الذ

ركة 
م ح

تعلي
ت 

طوا
خ

رة(
الك

)قرفصاء)جلوس( من كضع 3 )ب
اإلستعداد( كضع الكفٌن على الكرة 

(ثا 5كالضغط عليها بإستمرار ؼبدة )
ٍب الوقوؼ كقفة اإلستعداد مع 

(ثا ٍب ترؾ الكرة 5مسك الكرة ؼبدة)
تسقط على االرض كاإلحنفاظ هبذا 

 (ثا 5الوضع ؼبدة )

ب 
ملع

 -
ائرة

الط
كرة 

 ر 

 
مرة 10

 متتالية

 
- 

 
2 

 اؼبرحلة الرئيسية )غبظة التمرير( :-2 ؽ1 
بعد اعبرم كالوصوؿ ربت الكرة إلزباذ كقفة اإلستعداد يقـو البلعب بفرد صبيع مفاصل اعبسم -

 اؼبنثنية مع فرد كامل للذراعٌن كسبرير الكرة باألصابع .
 مشطى القدمٌن .نقل ثقل اعبسم على القدـ االمامية ككذا -
 اؼبرحلة اػبتامية)اؼبتابعة( : -3
عمل متابعة بالذراعٌن كالكفٌن مع نقل القدـ اػبلفية لؤلماـ غبفظ اإلتزاف كالتحرؾ إلسباـ باقي -

اؼبهاـ اؼبطلوبة بعد ذلك .





 

 
 

 

 البرنامج التعليمي المستخدم لتعمل مهارة : التمرير من أعلى ولألمام . 2 تابعاألسبوع الثالث          
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ت  محتول البرنامج التعليمي

دكا
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الم
 

 التكرارات
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(  
 مجموعات بالزمن بالعدد مستوى البداية 

ات
طو

خ
 

ليم
تع

 
ركة

ح
 

عين
ذرا

ال
(

اس
حس

اإل
 (

كرة
بال

) 

)كقفة اإلستعداد( يقـو البلعب بعمل 5
تنطيط بالكرة على األرض من الثبات باليد 
اليمىن ٍب باليد اليسرل ٍب باليدين معا اماـ 

 اعبسم .

 ملعب 
كرة 

-الطائرة
 كرة طائرة

مرة  15
متتالية لكل 

 يد

- 
 

.
1 

وعة
ؾبم

كل 
ٌن 

ؽ ب
 

 السابق شرحها .*مراعاة النقاط الفنية 
*عمل تنطيط باألصابع كىي منتشرة كمشدكدة ُب حالة العمل بيد كاحدة كُب حالة 

 العمل باليدين معا .
*مراعاة اؼبثلث على أف يكوف اإلهباماف قاعدة اؼبثلث كالسبابتاف رأس اؼبثلث 

سم تقريبا  5-3،كاؼبسافة بٌن اإلهبامٌن كالسبابتٌن  من 



نفس  اػبطوة التعليمية السابقة لكن من 0
 اغبركة بطوؿ اؼبلعب 

 ملعب 
كرة   -

  الطائرة

 2 ؽ 2 -

 ؽ1

مراعاة النقاط الفنية السابق تداكؽبا ُب اػبطوات السابقة .*
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رة 

الك
س )ب

سا
إلح

ت ا
طوا

 خ

(ـ البلعب 4العباف )أ ب( اؼبسافة بينهم )8
كضع اعبلوس نصفي كالضغط على  )أ( من

الكرة، يقف كقفة اإلستعداد ٍب يقـو برمي 
الكرة للزميل )ب( كعمل متابعة بالذراعٌن 

 كالرجلٌن بأخذ خطوة لؤلماـ   .

 
 - ملعب
كرة -  
 الطائرة
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 . السابقة اػبطوات ُب تداكؽبا السابق الفنية النقاط مراعاة* 
*عند توصيل الكرة للزميل يأخذ مسار الكرة قوس طًناف قدر اإلمكاف .



)كقفة اإلستعداد أماـ حائط ( اؼبسافة بٌن .
ـ يقـو البلعب برمي 6البلعب كاغبائط 

الكرة عاليا اماـ اعببهة على  اغبائط ٍب 
 مسك الكرة قبل سقوطها على األرض.

كبعد  ملحوظة: أثناء رمي الكرة كمسكها
إرتدادىا من اغبائط تكوف الكرة من اماـ 

 اعببهة .

 
 حائط

كرة - 
  الطائرة

 

 
10 

مرات  
 متتالية
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 ؽ 1

 بٌن
 كل
 ؾبموعة

 *مراعاة النواحي الف نية السابق شرحها .
*أثناء رمي الكرة على اغبائط يتم فرد صبيع مفاصل اعبسم كعمل متابعة بالذراعٌن 

 الطًناف للكرة .كالرجلٌن مع مراعاة قوس 
*تتطلب اؼبتابعة بالرجٌن التحرؾ حسب إرتداد الكرة من اغبائط سواء كاف التحرؾ ) 

يسار ( . -يبٌن -للخلف–لؤلماـ 





 

 
 

 

 

  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-9األسبوع الرابع 
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
 

مستوى 
 مجموعات بالزمن بالعدد البداية
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)كقوؼ( اعبرم ثبلث خطوات ٍب  1
(ثانية 2الوقوؼ كالثبات ؼبدة )

 إذباه الشبكة 

ملعب كرة 
 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ2
 
  

 

 
2 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية :-1
 بالنسبة للضارب بالذراع األيبن)كالعكس للضارب بالذراع االأيسر(:

 الوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوض-
االمامية  القدـ اليسرل اماما كمشط القدـ اليمىن اػبلفية دبحاذاة عقب القدـ اليسرل-

 كمشطى القدمٌن يشًناف لبلماـ
 الوزف)ثقل اعبسم ( موزع بالتساكم على القدمٌن .-
 الكتفٌن إذباه الشبكة، الرجل اغبرة عكس اليد الضاربة تكوف لؤلماـ -
 العيناف على الكرة ** فتح اليد الضاربة  -



(التحرؾ 1)كقوؼ( من مركز ) 2
لكل مركز)نقطة( بالرتتيب ٍب 

( ثا برفع الذراع 2الوقف عندىا )
الضاربة عاليا كتكوف الذراع اغبرة 

 على مستول اغبوض 

ملعب كرة 
 الطائرة

 
مرتٌن 

 لكل      
 مركز
 

 
- 

 
2 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية السابقة 
*ىذه التحركات مهمة جدا للوصوؿ للكرة كي يتعلم اؼببتدئ كيفية ربركات القدمٌن طبقا 

 لنوعية اؼبهارة 
* ُب ىذه اػبطوة يتعلم كيفية دكراف اؼبلعب طبقا لقانوف اللعبة )مع إذباه عقارب الساعة 

 )
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العباف )ا ب ( من كقفة 
 رميعب )ا( ببلاالستعداد يقـو ال

عاليا فوؽ مستول الكتف الكرة 
مع  بالذراع اؼبؤدية لبلعب )ب( 

 تقدـ الرجل اػبلفية لؤلماـ
ثا ُب ىذا الوضع  2كالثبات ،

عبٌن عرض بل)اؼبسافة بٌن ال
 ـ ( 9اؼبلعب أم 

 
 

 ملعب 
كرة -

 الطائرة
 
 

 

 
مرة  20

متتالية 
لكل 
 العب

 
 

 

 
- 

 
لكل  3

 العب
 
 
 
 

 

 
ؽ لكل 1

 ؾبموعة
 
 
 
 

 

 *مراعاة النقاط الفنية السابقة .
 أثناء ضبل الكرة بالذراع اؼبؤدية :

مرجحة الذراع اؼبؤدية خلفا حيث ربمل الكرة على كف اليد مفتوحة كاالصابع مضمومة 
 يكوف اؼبرفق ألعلى .

 القوة ح ى تضمن كصوؿ الكرة لزميلك ُب صورة قوس عإب*استخداـ 
 * مراعاة عدـ ربرؾ أم جزء من اعبسم بعد رمي الكرة . 

 *ضركرة ربويل كزف اعبسم إٔب القدـ االمامية .
 : ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة مبلحظة مهمة جدا*

 



 

 
 





 

 

  أعلى ) التنس( من  اإلرسال:  مهارة لتعلم المستخدم التعليمي البرنامج-2تابع 
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النواحي الفنية للمهارة )تعليمات 
 كارشادات(

 

 
مستوى 
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)كقوؼ مسك الكرة ( يبسك البلعب الكرة  4 
كيرميها باليد اغبرة عاليا ٍب يقـو برفع الذراع 

الضاربة عاليا كيضرب الكرة أثناء سقوطها أعلى 
مستول الرأس كاليد الثانية تكوف اماـ الكرة 
 ثا2لتمسكها مع بقاء الذراعاف حاملتٌن الكرة 

 
 

ملعب كرة 
 الطائرة

كرة   -
 الطائرة


مرة  15
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 مراعاة النقاط الفنية السابقة للمهارة .
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 
  قذؼ الكرة قريبة من اعبسم 
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ـ  البلعب )أ(من 1العباف)أ ب(اؼبسافة بينهما  5
كضع الوقوؼ فبسك بالكرة كالذراعاف مفركدتاف 

ألعلى، يقـو البلعب)ب( من كضع الوقوؼ 
الثابت اماـ الكرة احملمولة كيقـو بضرهبا دبرجحة 

الذراع كل مرة )أسفل للخلف ٍب لؤلعلى( 
 كىكذا 

ملعب كرة 
 الطائرة

كرة   -
 الطائرة

 
مرة  20

متتالية 
لكل 

 العب
 

 
- 

 
لكل  3
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 اؼبرحلة الرئيسية: ) اللمس ( :-2
 *مرجحة الذراع الضاربة خلفا على أف يكوف اؼبرفق ألعلى 

 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة .*مكاف ؼبس الكرة اسفل منتصفها
 *اؼبرحلة اػبتامية)اؼبتابعة(:

 إٔب القدـ االمامية . ربويل كزف اعبسم-
ال يكوف ىناؾ متابعة لليد الضاربة ) أم توقف حركة الذراع سريعا عقب -

ؼبس الكرة  (  

 



 

 
 



































 

 

 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9األسبوع الرابع :       

ـ يقـو البلعب 6العباف )أ ب( اؼبسافة بينهما  6
)أ( برمي الكرة عاليا بالذراع اغبرة ٍب يقـو بضرهبا 
اذباه البلعب )ب( الذم يعيدىا اليو من اسفل 

 أب االعلى

ملعب كرة 
 الطائرة

كرة   -
 الطائرة

 1  2 ؽ 2 -
وعة

ؾبم
كل 

ٌن 
ؽ ب

 

 *مراعاة النواحي الفنية للمهارة .
 *قذؼ الكرة اماـ اليد الضاربة .
 *قذؼ الكرة قريبة من اعبسم .

 *مرجحة الذراع خلفا كاف يكوف اؼبرفق ألعلى .
 *ؼبس الكرة باليد اؼبفتوحة كمن أسفل منتصف الكرة .
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النواحي الفنية للمهارة )تعليمات 
 كارشادات(
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بإذباه عرض اؼبلعب، )كقفة االستعداد(  1
بالتقدـ من خبلؿ تقدٙب عب بليقـو ال

الرجل اليسرل اكال تتبعها اليمىن خطوتٌن 
 ثا ٍب يكمل العمل  1ٍب التوقف 

ملعب  
كرة 

 الطائرة

  
- 
 

 

 
 ؽ2
 
  

 

 
1 
 
 

 

ؽ  1 
بٌن كل 
 ؾبموعة

 .القدمٌن باتساع الصدر أك اغبوضالوقوؼ فتحا اؼبسافة بٌن *
 *الذراعاف مفركدتاف إذباه األسفل .

* عند التقدـ باػبطوة األكٔب كالثانية  ال بد اف تتقدـ الرجل اليسرل اكال بالنسبة 
 للضارب بالذراع اليمىن كالعكس صحيح  .
*اػبطوتاف األكٔب كالثانية تكوناف قصًنتاف 



)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة التعليمية  2
ضركرة التقدـ باػبطوة االكٔب السابقة مع 

بالرجل اليسرل قصًنة لكن اػبطوة الثانية 
تكوف عميقة لنفس الرجل )يسرل(  مع 
 اإلستعانة بعمل الذراعٌن عند كل خطوة

ملعب  
كرة 

 الطائرة

 
- 
 

 

 
2 

 
2 

 
 ؽ 1

بٌن كل 
 ؾبموعة

مع مراعاة   تراعي نفس النقاط الفنية السابق شرحها ُب اػبطوة التعليمية السابقة * 
ترتيب اغبركات رجل يسرل قصًنة تتبعها رجل يبىن ٍب رجل يسرل عميقة تتبعها رجل 

 يبىن كىكذا .
*  تكوف الذراعاف مفركدتاف إٔب أسفل عند كضع اإلستعداد لكن دبجرد بدء اػبطة 

ل للضارب االيبن ترتفع الذراعاف منخبل إنثناء من مفصل اؼبرفق االكٔب بالرجل اليسر 
إذباه اغبوض لتعود بسرعة أسفل إستعداد للخطوة الثانية .)عمل مستمر بٌن اػبطوتٌن 

 االكٔب كالثانية (
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دكائر قريبة  6)من كضع الوقوؼ( نضع 
من بعضها إذباه الشكة كيقـو البلعب 

بالتنقل السريع بينها  ٍب القياـ بأداء 
 خطوتٌن األكٔب قصًنة كالثانية طويلة 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 حواجز -
 

ؽ لكل 1  3 2 -
 ؾبموعة

 *مراعاة النقاط السابق ذكرىا حوؿ اداء اؼبهارة مع مراعاة 
العمل ُب إذباه كاحد كبو الشبكة مع ضركرة .إهناء العمل باإلرتقاء إٔب  * يكوف مسار

 أعلى مع ربرؾ الذراع الضاربة ألعلى إذباه اعلى الشبكة دكف ؼبسها 

 



 

 
 

 : الضرب الساحق البرنامج التعليمي المستخدم لتعلم مهارة -9األسبوع الرابع :       تابع 
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 النواحي الفنية للمهارة )تعليمات كارشادات(
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  مجموعات بالزمن بالعدد البداية
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)كقوؼ مسك الكرة ( يبسك البلعب  4
كيرميها باليد اغبرة عاليا ٍب يقـو الكرة 

برفع الذراع الضاربة عاليا كيضرب 
الكرة أثناء سقوطها أعلى مستول 

الرأس كاليد الثانية تكوف اماـ الكرة 
 لتمسكها .

 
 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
كرة   -

الطائرة


مرة  10

متتالية 
لكل 
 العب



- 

 
4 

 
 ثا 30

لكل 
 ؾبموعة

 للمهارة .مراعاة النقاط الفنية السابقة 
  ذبنب استخداـ القوة الكبًنة لتجنب ضياع الكرة 
  النظر يكوف على الكرة 
  فتح اليد الضاربة 

قذؼ الكرة قريبة من اعبسم 

 

)كقفة االستعداد(نفس اػبطوة التعليمية  5
لكن ىذه اؼبرة رمي الكرة عاليا السابقة 

باليد اغبرة ٍب عمل خطوتٌن كاإلرتقاء 
من أجل ضرهبا بالذراع الضاربة على 

 أف تقابلها الذراع اغبرة 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 
كرة   -

 الطائرة

 
 مرة  15
 

 
- 

 
3 

 
 ؽ د1

بٌن كل 
 ؾبموعة

 اؼبرحلة التمهيدية:-1
تستلـز اف تكوف اػبطوة االكٔب بالرجل اليسرل -*تغطية مسافة اإلقرتاب بعت خطوات :

مرجحة –للضارب األيبن كالعكس كتكوف قصًنة ،كاػبطوة الثانية سريعة كعميقة ككاسعة 
 الذراعٌن خلفا ح ى مستول الوسط .

*كبل الذراعٌن تتمرجحاف لؤلماـ ٍب عاليا أماـ الكرة .
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يقف البلعب كقفة اإلستعداد إذباه  6
ـ يقـو بضرب الكرة 6اغبائط مسافة 

بكلتا اليدين كبو االرض لرتتفع اعلى 
مستول الراس ٍب يقـو باإلرتقاء لضرهبا 
)أداء اإلرساؿ الساحق ( كبو اغبائط  

. 

 حائط-
 

ملعب  
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ؽ لكل 1
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يتم الوثب بعد خطوٌب اإلقرتاب عند إنتقاؿ ثقل اعبسم من العقبٌن إٔب  اؼبرحلة الرئيسية:-2
بعد الوصوؿ إٔب –األمشاط تبدأ الذراعاف باؼبرجحة من اػبلف،ٍب القياـ بالوثب عاليا 

اؼبرفق يكوف اعلى  -أقصى إرتفاع تتحرؾ الذراع الضاربة ألعلى حيث تثىن من مفصل اؼبرفق
 من مستول الكتف كمتجو لبلماـ كاعبذع ُب حالة تقوس خفيف للخلف 

اثناء -اللمس يكوف دبؤخرة اليد كتكوف مفتوحة. كيكوف ُب اؼبنتصف اػبلفي للكرة -
 ل لذراع الضاربةاللمس يكوف اإلمتداد الكام

 

نفس اػبطوة السابقة لكن يقـو  7
البلعب برمي الكرة عاليا كضرهبا على 

اغبائط مباشرة مع أداء خطوٌب 
 اإلقرتاب 

ملعب  
كرة 

 الطائرة
 حواجز -
 

مرة  15
متتالية 
لكل 
 العب

 

ؽ  2  3 -
لكل 

 ؾبموعة

 مراعاة النواحي الفنية كالقانونية للمهارة
يكوف اؽببوط على القدمٌن –اليد الضاربة تتابع الكرة بإذباه اؽبدؼ  اؼبرحلة اػبتامية :-3

مراعاة كجود إنثناء –بالتساكم من نفس اؼبكاف الذم بدأ منو الوثب للحفاظ على التوازف 
 خفيف للركبتٌن إلمتصاص قوة ىبوط اعبسم .

 



 

 
 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 


