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 تسضاٍ صاحلا أعمن أى َ َالدٓ عمٖ َ عمْ أنعمت اليت نعمتك أغكس أى أَشعين زب " السحّم السمحاى اهلل باضم

".الصاحلني عبادك يف بسمحتك أدخمين َ  

(الهمن ضُزٔ مو 19 اآلِٕ)  

 أى فٌّ مبازكا طّبا كثريا محدا حنمدٍ جن َ عص اهلل قُتٌ، َ حبُلٌ بصسنا َ مسعها َغل خمكها الرٓ نػكس

  العمن يرا إلمتام َفكها

 " الطّد الفاضن األضتاذ إىل التكدِس َ االحرتام عبازات أمسٖ َ العسفاى َ الػكس كممات بكن نتكدم كما

بػْء َاألضتاذ حممد  عمّها ِبخن مل الرٓ َ تُجًّها َ مطاعدتها يف صاحب الفضن" مكدع مُالٓ إدزِظ 

 الرِو األضاترٔ كن نػكس أى ِفُتها ال كما األضتاذ، نعم فكاى الصزف الرٓ مل ِبخن عمّها أِضا بّد املطاعدٔ،

الرتبّٕ البدنّٕ َ  معًد أضاترٔ بالركس خنص َ الدزاضْ مػُازنا طّمٕ التأطري َ املطاعدٔ ِد لها مدَا

 مو العمن يرا اجناش فرتٔ طّمٕ العُى ِد لها مد مو إىل بالػكس نتكدم باجلمّن االعرتاف باب مو َ السِاضّٕ

. بعّد أَ قسِب  
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 إىل خري األنام السمحٕ املًدأ 

.األمني الرٓ أناز دزبها َ ضعّا لطمب العمم (حممد صمٖ اهلل عمٌّ َ ضمم)  

ايدٓ مثسٔ جًدٓ إىل اعص ما اممك يف يرٍ الدنّا مو مهحُنْ العطف َ احلهاى إىل مو أعطُنْ 

إىل مو ضحْ بالهفظ َ الهفّظ . َاىل الهُز الرٓ امػْ بٌ َ الشلت امػْ بٌ. الدفء َ الطمأنّهٕ

.إىل مو حتمن العبئ مو اجمْ.  

الُالدِو الكسميني-   

عبد . حممد ابسايّم . محدٓ َ مهرئ َ أخُاتْ َاىل أبهاء إخُتْ حممد َ ضازٔ . لّمّا . إخُتْ نُزٔ -

 الطالم شكسِاء َ حممد أنّظ

َإىل صًسٓ الربَفّطُز بُحفص بػري الرٓ كاى ضهدا قُِا لْ   

.َاىل كن الصمالء األعصاء َ األصدقاء   

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 إىل خري األنام السمحٕ املًدأ 

.األمني الرٓ أناز دزبها َ ضعّا لطمب العمم (حممد صمٖ اهلل عمٌّ َ ضمم)  

َاىل . ايدٓ مثسٔ جًدٓ إىل اعص ما اممك يف يرٍ الدنّا مو مهحُنْ العطف َ احلهاى إىل مو أعطُنْ الدفء َ الطمأنّهٕ

.إىل مو حتمن العبئ مو اجمْ.إىل مو ضحْ بالهفظ َ الهفّظ . الهُز الرٓ امػْ بٌ َ الشلت امػْ بٌ  

الُالدِو الكسميني-   

عبد الطالم شكسِاء َ حممد . حممد ابسايّم . محدٓ َ مهرئ َ أخُاتْ َاىل أبهاء إخُتْ حممد َ ضازٔ . لّمّا . إخُتْ نُزٔ -

 أنّظ

َإىل صًسٓ الربَفّطُز بُحفص بػري الرٓ كاى ضهدا قُِا لْ   

.َاىل كن الصمالء األعصاء َ األصدقاء   
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 :مقدمة1.

لما ليا مف أىداؼ بناءة عمى إعداد المواطف الصالح إعدادا عنصرا ىاما التربية البدنية والرياضية تعتبر 

شامال مف جميع جونب الشخصية سواء أف كانت عقمية أو جسمية أو نفسية أو اجتماعية حتى أصبحت مف 

المؤشرات اليامة التي تدؿ عمى التقدـ الحضاري لممجتمع، وأصبحت  ضرورة مف ضروريات الحياة و واجبا 

كما أف استخداـ التكنولوجيا والتقدـ العممي يوضحاف مدى أػيمية . اجتماعيا يجب أف نعمؿ عمى تحقيقو

 .والممارسة  األنشطة البدنية و الرياضية في حياة األفراد و الشعوب

كما تعمؿ التربية البدنية و الرياضية عمى تزويد الفرد بمختمؼ الميارات و الخبرات الواسعة التي تمكنو مف 

ضبط نفسو و التكيؼ مع المجتمع و تعمؿ أيضا عمى تقويـ القيـ األساسية التي تفيد األمة كالحرية، روح 

 .المسؤولية و بذؿ الجيد، لذا أدرجت ضمف المجاؿ الدراسي و وجدت لنفسيا منياجا و برامج خاصة بيا

ومف اىداؼ التربية البدنية ضمف مرحمة المراىقة بناء تقدير الذات البدني كنتيجة لمتغيرات الفسيولوجية 

المصاحبة لمبموغ، سواء كانت الجسدية أو النفسية التي يشعر بيا المراىؽ كالحاجة إلى االستقاللية في 

االتخاذ القرارات مف أجؿ تحقيؽ اليوية الذاتية، كانت اجتماعية أو أسرية حيث كأساتذة نجد اف استرجاؿ 

بعض اإلناث كموضة شيدىا المجتمع الجزائري يعد مواقؼ يضع المراىقة في موقؼ حساس يجب معالجتو 

مف خالؿ اشراكيا كمسؤوؿ أوؿ عف تصرفاتيا وىذا كموازنة تساىـ في تنميتو نفسيتيا بالشعور باالنتماء 

. الفعمي بدؿ االغتراب لالعتزاؿ و التطبع بما ليس لو عالقة بمجتمعنا

: وعمى أساس ذلؾ قسمت ىذه الدراسة الى

:  الباب النظري

خصص الى مفيـو التربية البدنية و الرياضية و مفيـو حصة التربية البدنية و الرياضية : اشتمؿ فصؿ األوؿ

 .في المرحمة الثانوية وأىدافيا وكذلؾ األىمية بالنسبة لمنمو النفسي المتزف عند الفتاة المراىقة
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تناولنا فيو بعض المفاىيـ المرتبطة بالذات كما تطرقت إلى أبعاد الذات و مفيـو الذات البدني : الفصؿ الثاني

. (تقدير الذات، مفيـو الذات، بناء الذات )و الجسمية و الفرؽ بيف المفاىيـ 

الفصؿ الثالث ألقينا الضوء فيو عمى مفيـو المراىقة، مراحميا، خصائصيا، و كذلؾ المشاكؿ التي يعاني منيا 

. المراىؽ

: الباب الثاني الذي خصص لمجانب التطبيقي

. والذي اشتمؿ عمى فصؿ اوؿ خصص لممنيج وأدوات البحث

فصؿ ثاني  حوؿ مف خاللو تبويب النتائج و مناقشتيا و مقابمتيا بالفرضيات خدمة لمتوصيات و المقترحات 

. التي ىدفت إلييا ىذه الدراسة
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 :اإلشكالية

إف تطور النماذج المفسرة لمفيـو الذات أدى إلى ظيور عدة دراسات حوؿ األبعاد الفرعية المكونة لمفيـو الذات 
الكمي،واكتسى مفيـو الذات البدنية أىمية بالغة الرتباط ىذا المفيـو بالكائف البشري،فإدراؾ الفرد لجسمو يؤثر عمى 

. إدراكو الكمي لذاتو كما أف المشاركة في النشاط البدني يؤدي إلى رفع تقدير الذات وىذا خالؿ زيادة قيمتو البدنية

حيث تعتبر الدراسات المشابية حصة التربية البدنية والرياضية مف الوسائؿ التربوية اليامة لتحقيؽ األىداؼ 
المسطرة في تكويف الفرد، حيث أف الحركات البدنية التي يقـو بيا الفرد في حياتو عمى المستوى التعميمي البسيط 
في اإلطار المنظـ والييكمي  تعمؿ عمى تحسيف و تنمية ىذا البدف و مكوناتو في جميع الجوانب لضماف تكويف 

 1.الفرد و تطوره و انسجامو مع المجتمع

إف أىمية ىذه الدراسة تأتي مف خمفية نتائج الدراسات التي أشارت إلى أىمية البعد البدني حيث أدت إلى ظيور 
 2.نماذج مفسرة لمذات الجسمية وعالقتو باألنشطة البدنية والرياضية

 :ليذا نطرح إشكالنا العاـ ضمف التساؤؿ الموالي

 ىؿ تؤثر حصة التربية البدنية والرياضية عمى تكويف مفيـو الذات البدني لدى المراىقات في المرحمة الثانوية؟

 :مما يقودنا الى طرح التساؤالت الفرعية الموالية

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتشبيات بالرجاؿ والعاديات في تكويف مفيـو الذات البدني  -
 لدى عينة البحث؟

 ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتشبيات بالرجاؿ والعاديات في البعد البدني؟ -
 
 

 
 
 

 

                                                           
: ، ص1النظرٌات و الدورٌات و طرق التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط: محمد عوض البسٌونً، ٌسٌر الشاطئً.

94.
1
 

2
، جامعة حسٌبة بن بوعلً، 4: النسخة الجزائرٌة لمقٌاس وصف الذات البدنٌة، األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة و اإلنسانٌة، الرقم: موٌسً فرٌد.

 .59: م، ص2000الشلف، 
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 :أهداف البحث.2

 . التعرؼ عمى مستوى تكويف مفيـو الذات البدني لدى عينة البحث -
 .التعرؼ عمى الفروؽ بيف اإلناث المسترجالت والعاديات في متغيرات البحث -
 .إبراز دور التربية البدنية والرياضية  في تكويف مفيـو الذات البدني لدى عينة قصد الدراسة -

 :الفرضيات  .3

 :الفرضية العامة1.3

 .تؤثر حصة التربية البدنية والرياضية عمى تكويف مفيـو الذات البدني لدى المراىقات في المرحمة الثانوية

 :الفرضيات الجزئية2.3

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتشبيات و العاديات في تكويف مفيـو الذات البدني لدى عينة  -
 .البحث

 .ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف وفؽ عامؿ المستوى أو السف في المرحمة الثانوية -
 ىناؾ فروؽ الفروؽ بيف اإلناث المسترجالت والعاديات في متغيرات البحث لمصمحة المسترجالت -

 

 :أسباب اختبار الموضوع .4

السبب الرئيسي الختيار الموضوع ىو األىمية البالغة التي يجب أف نعطييا لممراىقات كأفراد مف أفراد 
المجتمع خاصة وىي تمر بمرحمة عمرية تتميز بالعديد مف التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تؤثر عمى 

المراىقة، و كذلؾ مف أجؿ مساعدة المراىقة عمى اجتياز ىذه المرحمة بطريقة سميمة و متوازنة، ألف أي خمؿ 
في ىذه المرحمة يؤثر مباشرة عمى شخصيتيا و إلى جانب ىذه األسباب ىناؾ أسباب أخرى دفعتنا إلى ىذا 

 :الموضوع و ىي

 .إبراز العالقة بيف مفيـو الذات الممارسة الرياضية

إبراز دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في معالجة وتعديؿ السموؾ و بناء شخصية متوازنة و سوية مف 
 .جميع النواحي في ضؿ الغزو الثقافي
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 :أهمية البحث .5

تكمف أىمية البحث في التأكيد عمى دور النشاط البدني و الرياضي في التقميؿ مف المشاكؿ النفسية لدى المراىقيف 

و الذي قد يعاني مف ضغوطات نفسية كبيرة إضافة إلى مختمؼ األسباب الضاغطة التي تشؿ تفكير الفرد خاصة 

و أنو في أصعب مرحمة، فمف الميـ معرفة نجاعة ممارسة النشاط البدني و الرياضي  مف الناحية النفسية و مدى 

تحقيؽ األىداؼ و كذلؾ كوف ىذا البحث يدور حوؿ تكويف مفيـو الذات البدني خالؿ مرحمة المراىقة حيث يسعى 

المراىؽ دائما إلى الوصوؿ أو تكويف ذاتو البدنية و ذلؾ مف خالؿ حصة التربية البدنية و الرياضية التي تتفؽ 

  .الدارسات المشابية انيا أساس تكويف البعد البدني و اف البعد البدني مساىـ في استرجاؿ اإلناث

 :تحديد مصطمحات البحث .6

ىي ذلؾ الشكؿ األساسي لمعممية التربوية بالمدرسة و تتميز بمدى زماني : حصة التربية البدنية و الرياضية
 . دقيقة و ىي جزء مف الوحدة التعميمية و ليا أىداؼ خاصة محددة ألف تشكيؿ الدرس45قدره 

و نعني بيا شكؿ المرء و ىيئتو كما ىي  و كما يتصورىا تبدو لآلخريف، و في الدراسة : مفهوم الذات البدنية
تقسـ الذات البدنية إلى مفيـو المظير الجسمي، مفيـو الكفاءة الرياضية، مفيـو الذات لمقوة البدنية، مفيـو 

 3. الذات لمحالة البدنية، قيمة الذات البدنية المدركة

إلى 13)ىي مرحمة نمو شامؿ ينتقؿ الفرد مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد و تمتد مف : المراهقة
 4.مرفقة بتغيرات فسيولوجية و انفعالية و عقمية(سنة20

 

 

 

 

 

                                                           
3

 سعٌد ٌزروقس ٌوسف.
4

 :م، ص1973علم نفس الطفل، دار الفكر العربً، مصر، : توفٌق حداد، محمود سالمة.
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 :الدراسات السابقة .7

 : الدراسات العربية1.7

 : تحت عنوان2007دراسة سعيدي زروقي يوسف سنة 

مقارنة بيف المستويات  )مفيـو الذات الجسمي و العاـ عند ممارسي رياضة الكراتي دو ذوي المستوى العالي

 .(والية الشمؼ، عيف الدفمى، تيبازة- درجة الحزاـ- الفنية

كاف ىدؼ الدراسة ىو محاولة التعرؼ عمى نوع و طبيعة العالقة بيف مفيـو الذات العاـ و الجسمي عند ممارسي 

سنة، و ىؿ ىناؾ فروؽ في مفيـو الذات العاـ و البدني تبعا لمتغير 40رياضة الكراتي دو الذيف تجاوز سنيـ

 ممارس تتراوح 34العمر و درجة الحزاـ و ىذا عند ثالث مجموعات مقسمة تبعا لمتغير العمر و شممت الدراسة 

و يمارسوف رياضة الكراتي بصورة مستمرة و دوف انقطاع بمعدؿ ثالث مرات في  ( سنة60-20)أعمارىـ بيف 

 سنوات خبرة و كؿ أفراد العيف متحصميف عمى الحزاـ األسود درجة أولى عمى 10األسبوع و لمدة ال تقؿ عف 

 ممارس 12األقؿ و لقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثمث مجموعات وفقا لمسف حيث تكونت المجموعة األولى مف 

و المجموعة الثالثة تتكوف  (سنة40-30)و المجموعة الثانية و تتراوح أعمارىـ (سنة30-20)تتراوح أعمارىـ بيف 

، و قد تـ استعماؿ مقياس تينسي المصمـ مف طرؼ قسـ الصحة ( سنة60-40) ممارس تتراوح أعمارىـ 12مف 

ـ، و قد تـ حساب 1965النفسية بالواليات المتحدة األمريكية و المطور في الصورة الحالية عمى يد ولياـ سنة 

 و ىذا باستعماؿ طريقة 0.01 و ىي دالة عند مستوى 080.المعامالت العممية لممقياس حيث بمغ معامؿ الثبات 

التجزئة النصفية،وقد تـ استعماؿ كؿ مف معامؿ االرتباط لكارؿ بيرسوف مناجؿ معرفة العالقة بيف مفيـو الذات 

 العاـ والجسمي ومعامؿ التعييف مف اجؿ حساب درجة ونسبة االرتباط 
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بينيما في حيف تـ استعماؿ تحميؿ التبايف باستعماالختبار كروسكاؿ واليس و الالبارومتري مف اجؿ اختبار فرضية 

 5.الفروؽ في مفيـو الذات الجسمي بيف المجموعات الثالثة المقسمة تبعا لمتغير العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.
 مفيـو الذات الجسمي و العاـ عند :مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجيستر في التربية البدنية و الرياضية:سعيدي زروقي يوسؼ5

والية الشمؼ، عيف الدفمة، - درجة الحزاـ- مقارنة بيف المستويات الفنية )ممارسي رياضة الكراتي دو ذوي المستوى العالي
 .7:  ص.2009 الجزائر،جامعة ،(تيبازة
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 :الدراسات األجنبية2.7

 :م تحت عنوان2003سنة  (Xiaoli, J. Ken, J. Laurie)دراسة  -

 .مفيـو الذات عند التالميذ و عالقتو بنوع برامج التربية البدنية في المدرسة

ىدؼ ىذه الدراسة ىو اإلجابة عف تساؤؿ و ىو ىؿ نوع برنامج التربية البدنية المطبؽ في المدرسة و عالقتو 
 .في إقميـ فيكتوريا بأستراليا(12-10)بمفيـو الذات لدى تالميذ مرحمة المتوسط

 متوسطة في إقميـ فيكتوريا بأسترالية و تتراوح 12 تمميذا تـ اختبارىـ مف 1149وقد شممف عينة الدراسة 
 سنة، حيث تـ توفير جميع اإلمكانيات المادية و االجتماعية متقاربة مع اختالؼ 12 إلى 10أعمارىـ بيف 

، و ىو (March)المصمـ مف طرؼ (sdq1)في برامج المطبقة، و قد استعمؿ مقياس وصؼ الذات لمصغار 
يحتوي بنفس مفيـو الذات األكاديمي و مفيـو الذات البدني و االجتماعي و العاطفي، و قد بمغت معامالت 

 .و اتساقو الداخمي تـ حسابو بالمقارنة بمقاييس أخرى (0.92-0.28)البنات لممقياس 

و أظيرت النتائج وجود عالقة دالة و موحية بيف التربية البدنية و مفيـو الذات و ىذا في كؿ مف الميارة الحركية 

و المظير البدني و العالقات األبوية و مفيـو الذات الغير و العالقة الدالة بيف مفيـو الذات لمذات البدني و نوع 

البرامج، و مف أجؿ تفسير التبايف في مختمؼ مظاىر استعماؿ التبايف و االنحدار الخطي و معامؿ التعييف، حيث 

التبايف الكمي، 0.1، و العالقات االجتماعية 0.34إلى 0.21بمغت درجة العالقة بيف مفيـو الذات و نوع البرنامج 

، و بعد تقسيـ المدارس إلى ثالث مجموعات 100و بمغت نسبة االرتباط بيف برامج و مفيـو الذات لممظير

تـ الوصوؿ إلى عدـ وجود فروؽ بيف مجموعات المدارس و قد تـ حساب تأثير  (برنامج ضعيؼ، متوسط،جيد)

مخصص لمتربية البدنية عمى مفيـو الذات، و لـ يكف ىناؾ االرتباط داؿ بيف حجـ الوقت و  (حجـ ساعي)الوقت 

 6.مفيـو الذات كما أف ىناؾ عمقة دالة و موحية بيف نوع البرنامج و مستوى مفيـو الذات عند المراىقيف

 :م تحت عنوان2005سنة  (Morino.JCervello.E)دراسة - 

 .تأثير كؿ مف الجنس و المشاركة في األنشطة البدنية: إدراؾ الذات البدنية عند المراىقيف اإلسباف

                                                           
6
 . Xiaoli, J. Ken, J. Laurie:childer’sself conception relation to the quality of school physical education programs. AZARE AARE. 

PP:01-13-14 
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و مستوى المشاركة في األنشطة  (ذكور و إناث)كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تحميؿ تأثير كؿ مف الجنس 

 ) تمميذ 2330البدنية و الرياضية عمى إدراؾ الذات البدنية عند المراىقيف في إسبانيا، و كانت عينة الدراسة مف 

 تمميذة مف جميع مدارس 1130 تمميذ و 1200تتكوف مف  (0.91 سنة بانحراؼ معياري 14.8متوسط العمر 

 مف أفراد العينة يشاركوف في النشاط البدني أو 1689األحياء الكبرى في كامؿ إسبانيا، و قد شممت العينة مف 

 يمارسوف النشاط البدني و الرياضية سوى 676اإلضافي إلى حصة التربية البدنية و الرياضية في المؤسسة ، و 

 .في حصة التربية البدنية و الرياضية في المدرسة، و كاف جميع أفراد العينة متطوعوف

و المعدؿ عمى البيئة  (Fox)المصمـ مف طرؼ  (PSPP)مقياس إدراؾ الذات البدنية "أما أدوات الدراسة فكانت 

 عبارة و تدريج سداسي 30و ىي تتكوف مف .ـ1999سنة  (sicilia, Gutieerrez, Morino)اإلسبانية مف طرؼ

و أربع أبعاد و ىي الحالة البدنية و الكفاءة الرياضية و القوة البدنية و جاذبية الجسـ و بعد تقدير الذات، و قد 

 (.0.89-0.69)تراوح معامؿ رتبا ت كرونباخ بيف 

الممارسيف و الغير الممارسيف، حيث أف الذكور الممارسيف  (إناث-ذكور )و أظيرت النتائج تأثير كؿ مف الجنس

لمرياضة كاف ليـ درجة أعمى في إدراؾ الذات البدنية بالمقارنة مع الذكور و اإلناث الذيف ال يمارسوف نشاط بدني 

 .خارج المدرسة

في حيف كانت اإلناث المواتي تمارسف نشاطا بدنيا رياضيا خارج فقد كاف ليف درجات أعمى في أبعاد المقياس مع 

اإلناث مف اإلناث الممارسات، كما أظيرت النتائج فروقا بيف إدراكالذات البدنية و حجـ مستوى مشاركة األنشطة 

البدنية و الرياضية، حيث أف الذيف يمارسوف مرة واحدة في األسبوع كاف ليـ درجة أقؿ في أبعاد الكفاءة الرياضية 

 7.و الحالة البدنية و القوة بالمقارنة مع الذيف يمارسوف أكثر مف ثالث مرات في األسبوع

 :م تحت عنوان2007سنة  (Morino,Cervello, Vera, Ruiz)دراسة  -

                                                           
7
.J.Morino, Eduardo, Cervello :physical sef perception in spanishadolecent effects of gender and involent in 

physical activity. Journal of human movement studies 48. 2005. Pp 291. 311.  
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الفروؽ بيف الجنس و نوع الرياضة و مستوى المشاركة في األنشطة : مفيـو الذات البدني عند األطفاؿ المتمدرسيف
 .البدنية

ىدؼ الدراسة ىو اختبار الخصائص أو صفات النمو النفسي حركي لمتالميذ بالمدارس اإلسبانية و تأثير كؿ مف 
الجنس و نوع الرياضة و حجـ أو عدد مرات ممارسة النشاط البدني في األسبوع و عمقتيا بمفيـو الذات البدني 

متوسط ) تمميذة 1086في مرحمة نياية االبتدائي و بداية المتوسط، و قد تكونت عينة البحث مف 
 تمميذة، مف خالؿ استمارة معمومات 516 تمميذ و 570و مقسمة إلى  (0.51سنة، انحراؼ معياري 10.3العمر

 ال يمارسوف إال في حصة التربية 88 مف أفراد العينة يمارسوف أنشطة بدنية خارج المدرسة و 998تبيف أف 
 مف أفراد العينة يمارسوف 155البدنية و الرياضية المقررة بالمدرسة، أما بالنسبة لحجـ و مستوى المشاركة فإف 

 يمارسوف أكثر مف ثالث مرات، و قد تـ 448 مف مرة إلى ثالث مرات في األسبوع و 394الرياضة أحيانا و 
 .تقسيـ العينة حسب مستوى و عدد مرات إلى متوسط أقؿ مف المتوسط

و المكيؼ عمى  (Fox et Corbin)مصمـ مف طرؼ  (pspp)وقد تـ استعماؿ مقياس وصؼ الذات البدنية 
( 85-65البنات )، و قد بمغت معامالت المقياس عمى العينة (Cervello et Morino)البيئة اإلسبانية مف طرؼ

و قد تـ استعماؿ تحميؿ التبايف المتعدد لحساب الفروؽ و قد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
الذكور و اإلناث في أبعاد الكفاءة الرياضية و جاذبية الجسـ و القوة العضمية و الثقة بالنفس عند مستوى داللة 

 بيف الممارسيف و الغير الممارسيف في جميع أبعاد المقياس، أما 0.01، كما كانت فروؽ دالة عند مستوى 0.01
 في 0.001بالنسبة لمفروؽ حسب المستوى أو عدد مرات الممارسة، فقد كانت فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 

 بعد الكفاءة الرياضية و بعد الثقة بالنفس بيف المجموعات التي تمارس أحيانا و المجموعة 

 8.التي تمارس مف مرتيف إلى ثالث مرات في األسبوع و المجموعة التي تمارس أكثر مف ثالث مرات في األسبوع

 :  تحت عنوان2007سنة  (Colduitz n Stein,Ficher, Berkly)دراسة  -

 .ىؿ التغير في مستوى حجـ النشاط البدني لو تأثير عمى إدراؾ الذات و الكفاءة البدنية عند المراىقيف

ىدؼ الدراسة ىو معرفة ما إذا كاف التغير في حجـ مستوى النشاط البدني عمى إدراؾ الذات عند المراىقيف، و قد 
 مراىقا، و قد تـ حساب مدى التغير في إدراؾ الذات في ثالث 3410 مراىقة و 5260شممت الدراسة عمى 

، مع حساب مؤشر كتمة 1999 إلى 1997و ىذا خالؿ سنتيف أي مف  (اجتماعي، مدرسي، رياضي )مجاالت 
قبؿ بداية   (االبتدائية )الجسـ، عدد السجائر التي تدخنيا، مستوى النشاط القاعدي، درجة إدراؾ الذات القاعدية 

                                                           
8
.Morino. Cervello. Vera. Ruiz.physicalself perception in Spanish of school children. Difirence by gender spot 

practice and level of sport involvement. Journal of education and human development, volume 1, issue 02,pp 01- 
16.  
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الدراسة و قد أظيرت النتائج أف زيادة مستوى حجـ النشاط البدني كاف لو تأثير إيجابي عمى زيادة إدراؾ الذات في 
 و لـ يكف لو تأثير عمى المجاؿ المدرسي، كما لـ يكف لو 0.001المجميف االجتماعي و الرياضي عند مستوى 

 .تأثير عمى إدراؾ الذات العاـ

و قد تـ مقارنة نتائج الذيف تـ زيادة مستوى النشاط البدني عندىـ مع الذيف لـ يتغير حجـ مستوى نشاطيـ، حيث 
كاف ىناؾ ارتفاع أو زيادة في إدراؾ الذات البدنية و الرياضية لصالح اإلناث الموتي زاد عدد ساعات نشاطيف في 

 ساعات أسبوعيا، 10 ساعات أو أكثر، نفس النتيجة كانت عند الذكور الذيف زاد عدد نشاطيـ عف 5األسبوع عف 
و العكس صحيح حيث كاف ىناؾ انخفاض في درجة إدراؾ الذات عند الذيف نقص مستوى نشاطيـ عف مرة في 

 .األسبوع

 (المجاليف)أكدت ىذه الدراسة أف زيادة مستوى حجـ النشاط البدني لو تأثير عمى إدراؾ الذات في بعدييا 
 .االجتماعي و الرياضي عند كؿ مف الذكور و اإلناث
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 حصة التربية البدنية و الرياضية
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: تمهيد

تعتبر حصة التربية و الرياضية الييكؿ الرئيسي لتحقيؽ البناء المتكامؿ لمنياج التربية البدنية و الرياضية 

الموزع خالؿ العاـ الدراسي إلى وحدات صغيرة تنتيي بتحقيؽ أىداؼ المنياج ككؿ، و تنفيذ حصص التربية 

. البدنية و الرياضية يعتبر أحد واجبات األستاذ

إف لكؿ حصة أغراضيا التربوية كما ليا مف أغراض بدنية، ميارية و معرفية، إذ يميزىا عف غيرىا مف 

الدروس في الوحدة التعميمية، كما أنيا الوحدة الصغيرة في المنياج الدراسي لمتربية البدنية و الرياضية في 

الخطة الشاممة في منياج التربية البدنية و الرياضية لممؤسسة التربوية،و ىي تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ 

 .التربوية التعميمية البالغة األىمية، ىذا ما يمزمنا عمى االعتناء و التفكير بجدية في مضموف الحصة

و سنحاوؿ في ىذا الفصؿ إلماـ عمى أىـ العناصر المتمثمة في تقديـ مفيـو حصة التربية البدنية و 

الرياضية، أىداؼ حصة التربية البدنية و الرياضية و أغراضيا و الدور الذي تمعبو حصة التربية البدنية و 

 .الرياضية بالنسبة لممراىؽ
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:  مفهوم درس التربية البدنية و الرياضية. 1

   ىو الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية، فالخطة الشاممة لمناىج التربية الرياضية 

بالمدرسة تشمؿ كؿ أوجو النشاط التي يريد المدرس أف يمارسيا تالميذ ىذه المدرسة و أف يكتسبوا الميارات 

. التي تنظميا ىذه األنشطة باإلضافة إلى ما يصاحب ذلؾ مف مصاعب مباشرة و غير مباشرة

 و بما أف المنياج المباشر العاـ ال يمكف القياـ بتدريسو و إكساب التالميذ كؿ الميارات المتعددة التي 

يتضمنيا دفعة واحدة لذلؾ لجأ المختصوف إلى تقسيـ ىذا المنياج العاـ إلى مناىج متعددة كؿ سنة دراسية، و 

في شير مثال، ثـ قسمت  (دورة)ىي األخرى جزأت إلى أقساـ صغرى أي إلى مراحؿ يمكف تنفيذ كؿ مرحمة 

الشيرية إلى أجزاء أصغر حتى وصمنا إلى وحدة التدريس أو وحدة اكتساب الميارات  (الدورة)ىذه الخطة 

الحركية و ما يصاحبيا مف تعميـ مباشر و غير مباشر، و ىذه الوحدة ىي درس التربية البدنية و الرياضية، 

و الدرس بيذا المعنى ىو حجز زاوية في كؿ مناىج التربية البدنية و الرياضية بو ىي الخطة األولى و 

. اليامة و لو أردنا أف نجني الفائدة الموجودة مف المناىج كميا

    لذا وجب أف ندرس درس التربية البدنية و الرياضية إجماال و تفصيال و أف نمـ بكؿ ما يمكف مف 

 9.معمومات عف ىذا الحجز األساسي في بناء مناىج التربية البدنية و الرياضية

 :تعريف حصة التربية البدنية و الرياضية2.1 

عمـو الطبيعية و الكمياء و : تعتبر حصة التربية البدنية و الرياضية أحد أشكاؿ المواد األكاديمية مثؿ

المغة، و لكنيا تختمؼ عف ىذه المواد لكونيا تمد أيضا الكثير مف المعارؼ و المعمومات التي تغطي 

الجوانب الصحية و النفسية و االجتماعية، باإلضافة و إلى المعمومات التي تغطي الجوانب المعرفية 

                                                           
 .106، دار الفكر العربي، القاىرة،ص(دط)"التنظيـ و االدارة في التربية الرياضية"د حسف عوض .أحسف شمتوت، أ(: 1)
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الجماعية و : لتكويف جسـ اإلنساف، و ذلؾ باستخداـ األنشطة البدنية مثؿ التمرينات و األلعاب المختمفة

 10.الفردية، و التي تتـ تحت اإلشراؼ التربوي لؤلساتذة الذيف أعدوا ليذا الغرض

و حصة التربية البدنية و الرياضية ىي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية، فالخطة 

الشاممة لمنياج التربية البدنية و الرياضية في المدرسة تشمؿ كؿ أوجو النشاط التي يريد األستاذ أف 

يمارسيا التالميذ في ىذه المدرسة، و أف يكتسبوا الميارات التي تتضمنيا ىذه األنشطة، باإلضافة إلى ما 

  11.يصاحب ذلؾ مف تعميـ مباشر

مف خالؿ ىذيف التعريفيف نستنتج أف حصة التربية البدنية و الرياضية ىي الوحدة األولى برنامج التربية 

البدنية و الرياضية في مختمؼ المدارس التعميمية و التي مف حالليا يتسنى لؤلستاذ تعميـ و تطوير 

مستوى الجانب الحركي و المياري لمختمؼ الفعاليات الرياضية، وذلؾ في حدود أساليب و طرؽ تعميمية 

 .مف تمرينات و ألعاب بسيطة

 : ماهية و أهمية حصة التربية و الرياضية3.1

لحصة التربية البدنية و الرياضية أىمية خاصة تجعميا تختمؼ عف باقي الحصص األخرى تتضح مف 

تعتبر حصة التربية : و الذي يقوؿ" محمد عوض البسيوني"خالؿ تعاريؼ بعض العمماء نجد مف بينيـ 

البدنية و الرياضية أحد أشكاؿ المواد األكاديمية مثؿ العمـو الطبيعية و الكمياء و المغة، و لكف تختمؼ 

عف ىذه المواد تمد لمتالميذ ليس فقط ميارات و خبرات حركية و لكنيا تمد الكثير مف المعارؼ و 

جماعية )المعمومات بتكويف الجسـ، و ذلؾ باستخداـ األنشطة الحركية مثؿ التمرينات و األلعاب المختمفة

 12.، التي تتـ تحت اإلشراؼ التربوي مف مربيف أعدوا ليذا الغرض(أو فردية

                                                           
10

 .94: ـ، ص1992، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2نظريات و طرؽ التدريس، ط: محمود عوض البسيوني و آخروف. 
  .102: ، صمرجع سابؽ: حسف شمتوت و حسف معوض. 11
 .09:  محمد عوض البسيوني، مرجع سابؽ، ص 12
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أىمية حصة التربية البدنية و الرياضية في اكتساب التالميذ القدرات الحركية و " أحمد خاطر"و يحدد 

 13.ينطمقوف بكؿ قواىـ لتحقيؽ حياة أفضؿ و مستقبؿ أكثر حظا مف غيرىـ

أف حصة التربية البدنية و الرياضية " كماؿ عبد الحميد"أما حصة التربية البدنية والرياضية تتجمى عند 

في المنياج المدرسي ىي توفير العديد مف الخبرات التي تعمؿ عمى تحقيؽ المطالب في المجتمع، فيما 

 14.....يتعمؽ بيذا البعد و مف الضروري تقويـ التكيؼ البدني و المياري و تطور المعمومات و الفيـ

و يستخمص الباحث بأف حصة التربية البدنية و الرياضية تطمح مف خال كؿ تطبيقاتيا أف تكوف الفرد 

 .المتكامؿ مف جميع النواحي و القضاء عمى جميع النقائص عند الفرد مف خالؿ مراحمو الثالث

  :أهداف حصة التربية البدنية و الرياضية.2  

 تسعى حصة التربية البدنية و الرياضية إلى تحقيؽ ولو جزء مف األىداؼ التعميمية و التربوية مثؿ االرتقاء 

بالكفاءة الوظيفية ألجيزة الداخمية لممتعمـ و كذا إكسابو الميارات الحركية و أساليب السموكات السوية، و 

 :تتمثؿ أىداؼ الحصة فيما يمي

 

 :أهداف تعميمية. 1.2

إف اليدؼ التعميمي العاـ لحصة التربية البدنية و الرياضية ىو رفع القدرة الجسمانية لمتالميذ بوجو عاـ و 

 :ذلؾ بتحقيؽ األىداؼ الجزئية التالية

 .القوة، التحمؿ، السرعة، الرشاقة و المرونة: تنمية الصفات البدنية مثؿ -

 .الجري، الوثب، الرمي، التسمؽ و المشي: تنمية الميارات األساسية مثؿ -

                                                           
 .18: ـ، ص1988، بغداد، (دط)القياس في المجاؿ الرياضي: أحمد خاطر.  13
 .177: ـ، ص1994، القاىرة، (دط)مقدمة التقويـ في التربية البدنية: كماؿ عبد الحميد. 14
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  15تدريس و إكساب التالميذ معارؼ نظرية رياضية،صحية و جمالية -

والتي يتطمب انجازىا سموكا معينا و أداًءا خاصا،و بذلؾ تظير القدرات العقمية لمتفكير و  -

التصرؼ،فعند تطبيؽ خطة في اليجـو و الدفاع في لعبة مف األلعاب يعتبر موقفا يحتاج إلى 

 16.تصرؼ سميـ و الذي يعبر عف نشاط عقمي إزاء الموقؼ

 :أهداف تربوية.2.2        

إف حصة التربية البدنية و الرياضية ال تغط مساحة زمنية فقط، و لكنيا تحقؽ األىداؼ التربوية التي 

 : رسمتيا السياسات التعميمية في مجاؿ النمو البدني و الصحي لمتالميذ عمى المستويات و ىي كاآلتي

 : التربية االجتماعية و األخالقية1.2.2

إف اليدؼ الذي تكتسبو التربية البدنية في صقؿ الصفات الخمقية، و التكيؼ االجتماعي يقترف مباشرة 

مما سبقو مف أىداؼ في العممية التربوية، و بما أف حصة التربية البدنية و الرياضية حافمة بالمواقؼ 

التي تتجسد فييا الصفات الخمقية و كاف مف الالـز أف تعطي كالميا صيغة أكثر داللة، ففي األلعاب 

 الجماعية يظير التعاوف، التعاوف، التضحية، إنكار الذات، الشجاعة و الرغبة في تحقيؽ إجازات عالية

حيث يسعى كؿ عنصر في الفريؽ أف يكمؿ عمؿ صديقو و ىذا قصد تحقيؽ الفوز، و بالتالي يمكف 

 17.ألستاذ التربية البدنية أف يحقؽ أىداؼ الحصة

 :التربية لحب العمل. 2.2.2

حصة التربية البدنية و الرياضية تعود التمميذ عمى الكفاح في سبيؿ تخطي المصاعب و تحمؿ المشاؽ، 

و خير دليؿ عمى ذلؾ ىو تحطيـ األرقاـ القياسية، الذي يمثؿ تغمبا عمى الذات و عمى المعوقات و 

                                                           
15

 80ـ،ص 1984،(دط)نيمي رمزي فيمي،طرؽ التدريس في التربية البدنية و الرياضية:ناىد محمد سعد 
 .80ـ،ص 1984،بغداد،(دط)سي كطرؽ التدريس في مجاؿ التربية البدنية يعباس أحمد السمرائي ،بسطوسي أحمد بسطو 16

.30: ـ، ص1994، دار الفكر العربي، القاىرة، 3التربية الرياضية المدرسية، ط: عدناف درويش و آخروف. 17  
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و تمثؿ المساعدة التي يقـو . و ىذه الصفات تييأ التمميذ إلى تحمؿ مصاعب الحياة في مستقبمو. العراقيؿ

بيا التمميذ في حصة التربية البدنية و الرياضية كإعداد الممعب و حمؿ األدوات و ترتيبيا عمال جسمانيا 

 .يربي عنده عادة احتراـ العمؿ و تقدير قيمتو

 :التربية الجمالية. 3.2.2

إف حصة التربية البدنية و الرياضية تساىـ في تطوير اإلحساس بالجماؿ، فالحركة الرياضية تشتمؿ عمى 

و تتـ ىذه التربية الجمالية عف . العناصر الجمالية بصورة واضحة، مف انسياب و رشاقة و قوة و توافؽ

 .طريؽ تعميقات األستاذ القصيرة، كأف يقوؿ ىذه الحركة جميمة، أو جميمة بنوع خاص

و تشمؿ التربية الجمالية أيضا عمى تحقيؽ نظافة المكاف و األدوات و المالبس في حصة التربية البدنية 

  18.و الرياضية حتى ينمو اإلحساس بالجماؿ الحركي

 :الطبيعة التربوية لمتربية البدنية و الرياضية.3

 إف حصة التربية البدنية و الرياضية ليا نفس التربية و ىذا مف خالؿ وجود التالميذ في جماعة، فإف 

عممية التفاىـ بينيـ تتـ في أطار القيـ و المبادئ لمروح الرياضية، تكسبيـ الكثير مف الصفات التربوية 

بحيث تقـو عمى تنمية الصفات األخالقية كالطاعة و الشعور بالصداقة و المثابرة و المواظبة، و تدخؿ 

القفز في الماء و : صفات الشجاعة و القدرة في اتخاذ القرار عند عممية تأدية الحركة و الواجبات مثؿ

 19.المصارعة، حيث كؿ مف ىذه الصفات ليا دور كبير في تنمية الشخصية لمتمميذ

 :أغراض حصة التربية البدنية و الرياضية. 4

                                                           
18

 .86-67: مرجع سابؽ، ص: ناىد محمود سعد، نايمي رمزي فيمي.  
.95: مرجع سابؽ، ص: محمود عوض البسيونس و آخروف. 19  
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إف لحصة التربية البدنية و الرياضية أغراض عديدة تنعكس عمى العممية التربوية في المجاؿ المدرسي 

و قد وضع الكثير مف الباحثيف و المفكريف ىذه األغراض الخاصة . أوال، ثـ عمى المجتمع كمو ثانيا

عباس صالح السمرائي و بسطويسي أحمد "بحصة التربية البدنية و الرياضية فحدد كؿ مف 

 :أىـ ىذه األغراض فيما يمي"بسطويسي

الصفات الحركية، النمو البدني، الصفات األخالقية الحميدة، اإلعداد لمدفاع عف الوطف، الصحة و 

  20.التعود عمى العادات الصحية السميمة، النمو العقمي، التكيؼ االجتماعي

و ينبثؽ عف أىداؼ التربية البدنية و : إلى ما يمي" عنيات حمد أحمد فرج"و مف جية أخرى أشارت 

االرتقاء بالكفاءة : الرياضية عدة أغراض التي تسعى حصة التربية البدنية و الرياضية إلى تحقيقيا مثؿ

الوظيفية ألجيزة الجسـ و الصفات البدنية و اكتساب الميارات الحركية و القدرات الرياضية و اكتساب 

 21.المعارؼ الرياضية و الصحية و تكويف االتجاىات القومية الوطنية وأساليب السموؾ السوية

 :و يمكف تمخيص أىـ أغراض حصة التربية البدنية و الرياضية كاآلتي

 :تنمية الصفات البدنية. 1.4

أف أىيمأغراض حصة التربية البدنية و " عباس أحمد السمرائي و بسطويسي أحمد بسطويسي"يرى

تنمية الصفات البدنية األساسية كالقوة العضمية و السرعة، التحمؿ، الرشاقة و المرونة، و تقع : الرياضية 

 .أىمية ىذه الصفات و العناصر و تنميتيا في المجاؿ الرياضة المدرسية

                                                           
 .73: مرجع سابؽ، ص.: عباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي،. 20
21

 .11: ـ،ص1988، دار الفكر العربي، القاىرة، (دط)مناىج و طرؽ تدريس التربية البدنية: عنيات محمد أحمد فرج. 
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ليس مف واقع عالقتيا بتعمـ الميارات و الفعاليات الرياضية المختمفة الموجودة في المنياج المدرسي، بؿ 

 22.تتعدى ىذه األىمية لحاجة التمميذ إلييا في المجتمع

الغرض األوؿ الذي تسعى حصة التربية البدنية و الرياضية إلى تحقيقو " عنيات محمد أحمد فرج"و تقوؿ 

ىو تنمية الصفات البدنية، و يقصد بالصفات البدنية، الصفات الوظيفية ألجيزة الجسـ و ترتبط ارتباطا 

 23.وثيقا بالسمات النفسية و اإلرادية لمفرد

تتضح : ما يمي"محمد حسف عالوي"يقوؿ  (سنة18-15)و عف مميزات النمو العقمية ليذه المرحمة العمرية

القدرات العقمية المختمفة و تظير الفروؽ الفردية في القدرات، و تنكشؼ استعداداتيـ الفنية و الثقافية و 

 24.االىتماـ بالمتفوؽ الرياضي و اتضاح الميارات البدنية

 :تنمية المهارات الحركية.2.4

يعتبر النمو الحركي مف األغراض الرئيسية لحصة التربية البدنية و الرياضية، و يقصد بالنمو الحركي تنمية 

الميارات الحركية عند المتعمـ، و الميارات الحركية تنقسـ إلى ميارات حركية طبيعية و فطرية التي يزاوليا 

 ...العدو، المشي، القفز: الفرد تحت الظروؼ العادية، مثؿ

أما الميارات الرياضية فيي األلعاب و الفعاليات المختمفة التي تؤدى تحت إشراؼ األستاذ، و ليا تقنيات 

 25.خاصة بيا، و بمكف لمميارات الحركية األساسية أف ترتقي إلى ميارات حركية رياضية

و يتأسس تعميـ الميارات الحركية عمى التنمية : في ىذا الموضوع ما يمي" عنايات حمد أحمد فرج"و ترى 

 26.الشاممة لمصفات البدنية

                                                           
 .75-74: مرجع سابؽ، ص.: عباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي،.  22
 .21ـ، ص 1989قاسـ المنداولي و آحروف، أصوؿ التربية الرياضية في مرحمة الطفولة المبكرة، بغداد، . 23

 .21ـ، ص 1992، دار المعارؼ، القاىرة،2محمد حسف عالوي، عمـ النفس التربوي، ط. 24
 .27: مرجع سابؽ، ص.: عباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي،.  25
. 12عنايات محمد أحمد فرج، مرجع سابؽ، ص . 26
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 :النمو العقمي. 3.4

إف عممية النمو معقدة و يقصد بيا التغيرات الوظيفية و الجسمية و السيكولوجية التي تحدث لمكائف البشري، 

و ىي عممية نضج القدرات العقمية، و يمعب أستاذ التربية البدنية و الرياضية دورا إيجابيا و فعاال في ىذا 

 .النمو عامة، و النمو العقمي بصورة خاصة

 :فوائد حصة التربية البدنية و الرياضية. 5

 :لقد تحددت فوائد و واجبات حصة التربية البدنية و الرياضية في النقاط التالية

 .المساعدة في االحتفاظ بالصحة و البناء البدني السميـ لقواـ التالميذ -

المساعدة عمى تكامؿ الميارات و الخبرات الحركية و وضع القواعد الصحية و لكيفية ممارستيا  -

 .القفز، الرمي، الوثب: داخؿ و خارج المؤسسة مثؿ

 .إلخ...القوة، السرعة، المرونة،: المساعدة عمى تطوير الصفات البدنية مثؿ -

 .التحكـ في القواـ في حالتي السكوف و الحركة -

اكتساب المعمومات و الحقائؽ و المعارؼ عمى األسس الحركية، و البدنية و أحواليا الفسيولوجية و  -

 .البيولوجية و البيوميكانيكية

 .تدعيـ الصفات المعنوية و السمات اإلرادية و السموؾ الالئؽ -

 .التعود عمى الممارسة المنظمة لؤلنشطة الرياضية -

 27.تنمية االتجاىات اإليجابية نحو الممارسة النشاط الرياضي مف خالؿ األنشطة الرياضية -

و مـ سابؽ ذكره يتبيف لنا أف التربية البدنية تؤدي وضيفتيا القائمة عمى أسس عممية قادرة عمى إعطاء 

 . تفسيرات واضحة كماىيتيا و أىميتيا و دورىا داخؿ المنظومة التربوية

                                                           
27

. 96محمد عوض البسيوني و آخروف، مرجع سابؽ، ص . 
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 :بناء حصة التربية البدنية و الرياضية. 6

حصة التربية البدنية أو خطة العمؿ ىي مجموعة مف التماريف المختارة و المرتبة حسب قواعد موضوعة 

  28.الجزء التحضيري، الجزء الرئيسي، الجزء الختامي: ذات أغراض معنية ليا، و تنقسـ إلى ثالثة أجزاء

 

  

 :الجزء التحضيري - أ

في ىذا القسـ يتبع األستاذ ثالث قبؿ الدخوؿ بالتالميذ إلى القسـ الرئيسي،فالمرحمة األولى ىي 

سب حمرحمة إعداد التالميذ تربويا، إذ يتخمميا تطبيؽ النظاـ كتبديؿ المالبس الدخوؿ في الصؼ 

 و المرحمة الثانية ىي مرحمة اإلحماء، و تشمؿ أجيزة الجسـ . تسمسمو، الدخوؿ إلى الممعب

المختمفة استعدادا لمنشاط المبرمج لموقاية مف اإلصابات المفاجئ، و عميو وجب التدرج في العمؿ، أما 

 .المرحمة الثالثة فيي الدخوؿ في المرحمة الرئيسية

 :في حالة استخداـ تدريبات اإلعداد البدني في الجزء التحضيري لمحصة يراعي ما يمي

 .أف تعمؿ عمى تحسيف الصفات البدنية لدلى التالميذ -

 .أف تؤدي عمى ىيئة منافسات بيف التالميذ -

 .أف يكوف ىناؾ تقويـ ذاتي بيف التالميذ في بعض التدريبات -

 .السرعة، التوافؽ، الدقة، التوازف: أف تتضمف المكونات البدنية التالية -

أف تؤدي باستعماؿ بعض األدوات، و أف تؤدى و التالميذ في حالة انتشار حر في الممعب، و ليس  -

 .عمى ىيئة تشكيالت

                                                           
. 112-111 محمد عوض البسيوني و آخروف، مرجع سابؽ، ص. 28
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 .يفضؿ عدـ استخداـ النداء أثناء أداء التالميذ التدريبات البدنية -

 :الجزء الرئيسي - ب

في ىذا الجزء يحاوؿ األستاذ تحقيؽ جميع األىداؼ التي تـ تحديدىا مسبقا، و ال توجد قاعدة عامة لبناء 

ىذا الجزء مف الحصة حتى تطبؽ عمى جميع الحصص، و ال يوجد ترتيب معيف لؤلغراض و األىداؼ، 

فمثال تنمية القدرات العقمية وتعميـ تكنيؾ رياضي، أو توصيؿ تحصيؿ المعمومات و المساىمة في تكويف 

 29:  الشخصية، كما يشتمؿ ىذا الجزء عمى قسميف

 :النشاط التطبيقي/ 1

 و يقصد بو نقؿ الحقائؽ و المفاىيـ و الشواىد باالستخداـ الواعي لمواقع العممي، و يتـ ذلؾ في 

األلعاب الفردية كألعاب القوى و األلعاب الجماعية ككرة القدـ، و ىو يتميز بروح التنافس بيف مجموعات 

 .التالميذ و الفرؽ حسب الظروؼ

يجب عمى األستاذ مراعاة كيفية تطبيؽ التالميذ لمميارات المكتسبة حديثا و التدخؿ في الوقت المناسب 

عند حدوث أي خطأ و يصاحب ىذا النشاط إتباع القواعد القانونية لكؿ لعبة، كما يتطمب الجانب 

 .و ىذا باإلضافة إلى إتباع قواعد األمف و السالمة.الترويحي و الحرص عمى شعور التالميذ بالمتعة

 :الجزء الختامي - ت

ييدؼ ىذا القسـ إلى تييئة أجيزة الجسـ الداخمية، و إعادتيا بقدر اإلمكاف إلى ما كانت عميو سابقا، 

ويتضمف ىذا الجسـ التمرينات التييئة بأنواعيا المختمفة، كتمرينات التنفس واالسترخاء و بعض األلعاب 

الترويحية ذات الطابع اليادئ، وقبؿ انصراؼ التالميذ يقـو األستاذ بإجراء تقويـ النتائج التربوية، ويشير 

                                                           
 .506ـ، ص 1989، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، (دط)عفاؼ عبد الكريـ، طرؽ تدريس التربية البدنية و الرياضية. 29
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إلى الجوانب االيجابية والسمبية و األخطاء التي حدثت أثناء الحصة و ختاـ الحصة يكوف شعارا لمفصؿ، 

 30.أو نصيحة ختامية

إذا كانت . كما أخذت الدراسات الحديثة بعيف االعتبار الساعة التي تمي حصة التربية البدنية و الرياضية

 .تتطمب مف التمميذ التركيز و االنتباه، فيجب التيدئة و االسترخاء

أما إذا كانت في نياية الدواـ المدرسي فيمكف تصعيد الجيد عف طريؽ ألعاب سريعة تثير و تشد انتباه 

  31.التمميذ

 :تحضير حصة التربية البدنية و الرياضية. 7

يتطمب ذلؾ أف يكوف األستاذ متمكنا مف مادتو مخمصا في بذؿ الجيود، ديمقراطيا في تعميمو و معاممتو، 

 :و لكي يكوف التحضير ناجحا مف الناحية التربوية و النظامية يجب مراعاة ما يمي

إشراؾ التالميذ في وضع البرنامج فيذه العممية الديمقراطية فييا تدريب لشخصية التمميذ، فيي تشعره  -

بأف ىذا البرنامج برنامجو، و أنو لـ يفرض عميو بؿ اشتراؾ في وضعو، فيكوف تفاعمو معو قويا، 

فيقؿ بذلؾ انصرافو عف النشاط الموضوع إلى نشاط آخر، أو بمعنى آخر الخروج عف النظاـ 

 .الموضوعي

أف تكوف أوجو النشاط مالئمة لمواصفات و مميزات أطوار النمو و تتطور لممرحمة التي وضع ليا  -

البرنامج، فيراعي ميوليـ و رغباتيـ و قدراتيـ، و ىذا يجعؿ التالميذ يروف ىدفا يتمشى مع ما يحبونو 

 .فيقبموف عمى النشاط بروح عالية

إدخاؿ أوجو النشاط التي تحتوي عمى المنافسة، حيث يؤدي ذلؾ إلى جعؿ الموقؼ التربوي مشحونا  -

 .باالنفعاؿ، مما يضمف عدـ انصراؼ التالميذ مف الحصة

                                                           
 .116-155محمد عوض البسيوني و آخروف، مرجع سابؽ، ص . 30
31

. 161ـ، ص 1990، دار الفكر العربي، القاىرة، (دط)أسامة كامؿ راتب، دوافع التفوؽ في النشاط الرياضي. 
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  32.أف يكوف في الحصة أوجو نشاط كافية لكؿ تمميذ خالؿ الفترة المخصصة ليا -

 :األسس التي يجب مراعاتها عند تحضير حصة التربية البدنية. 8

 .يجب تحديد اليدؼ التعميمي و التربوي لكؿ حصة- 

 .تقسيـ المادة و تحديد طريقة التدريس التي سوؼ تتبع- 

 .تحديد التكويف و النواحي التنظيمية- 

 .مراعاة عدد التكرارات التماريف و فترة الراحة- 

تحضير األدوات عند بداية الحصة، فمثال عند تعميـ تقنية الجري و محاولة تبديؿ األماكف في - 

 .الصفوؼ

 .يجب عمى األستاذ أف يقـو بتخطيط الممعب حتى يمكف الوصوؿ إلى الديناميكية الجيدة في األداء- 

 .االىتماـ بالنقاط التعميمية المرتبطة بالحركة- 

 . يجب الفصؿ بيف التالميذ ذوي المستويات الجيدة و التالميذ ذوي ضعاؼ المستوى- 

 :شروط حصة التربية البدنية و الرياضية. 9

يجب أف تتماشى حصة التربية البدنية و الرياضية مع الظروؼ التي تممييا طبيعة الجو مف جية، و 

عامؿ الجنس و السف مف جية أخرى، و ال يمكف إىماؿ دور األجيزة و األدوات المتوفرة، لذا يجب أف 

 :تخضع لمشروط التالية

 .يجب أف تحتوي تمرينات متنوعة تخدـ حاجة الجسـ في النمو و القوة -

                                                           
 .203ـ، ص2000، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع، (دط) مرواف عبد المجيد إبراىيـ، اإلدارة و التنظيـ في التربية الرياضية 32



38 
 

أف يتكرر أداء التمريف الواحد في الحصة عدة مرات و ذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ مف وضع  -

التمريف مف ناحية، و يسيؿ حفظو و أداءه مف ناحية أخرى، و يجب األخذ يعيف االعتبار عدـ 

 .اإلطالة في التمريف حتى ال يصبح ممال

إذا كانت بعض حركات التمريف تخدـ جية واحدة مف الجسـ، عندىا يجب تدريب الناحية األخرى  -

كتدريب أّولي، و بصورة خاصة تمرينات الجذع، فمثال إذا أعطى تمريف فني في الجذع في الجانب 

 .األيسر يجب إعادتو في الجانب األيمف، و ذلؾ خوفا مف إحداث تشوىات في الجسـ

يجب أف تتوافؽ الحصة مع الزمف المخصص ليا كي يصؿ األستاذ إلى الغاية المرجوة و أف ال  -

 .يضطر إلى حذؼ بعض التمرينات أو اإلسراع في البعض اآلخر

تعويد التالميذ عمى االعتناء باألدوات و األجيزة و ترتيبيا، و يجب أف يسير العمؿ في النظاـ و  

 .الطاعة و المرح

إف لشخصية األستاذ و حماسو لمعمؿ أثر كبير عمى إقباؿ التالميذ و الوصوؿ لمغاية المرجوة مف - 

 .النشاط

 33.يجب األخذ بعيف االعتبار فارؽ السف و االختالؼ الجنسي بيف التالميذ و انتفاء التمريف المناسب- 

تبدأ أولى خطوات تنفيذ حصة التربية :خطوات تنفيذ حصة التربية البدنية و الرياضية.10

البدنية و الرياضية عند مقابمة األستاذ لمتالميذ في القسـ مرة أخرى عقب تأديتيـ لمنشاط البدني و الرياضي 

 :المخصص في الحصة، و يكوف التسمسؿ الطبيعي لخطوات تنفيذ الحصة و عادة تكوف كما يمي

 .مقابمة األستاذ لمتالميذ -

 .خمع المالبس و استبداليا بمالبس التربية الرياضية أو تخفيفيا -

 .الذىاب إلى المكاف المخصص لحصة -
                                                           

 .125:  ص124:ـ، ص1987، دمشؽ، (دط)التربية الرياضية الحديثة، دار المالييف: فايز ميند. 33
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 .االصطفاؼ ألخذ الغياب، و االصطفاؼ في النياية ألداء النشاط الختامي -

 .تنفيذ أوجو نشاط الحصة -

 34.الذىاب غمى مكاف االغتساؿ و استبداؿ المالبس -

 :متطمبات حصة التربية البدنية و الرياضية.11

ىناؾ متطمبات أساسية يجب عمى أستاذ التربية البدنية و الرياضية مراعاتيا عند تنفيذ الحصة و تتمثؿ فيما 

 :يمي

يجب عمى األستاذ الصعود إلى القسـ لمقابمة التالميذ ثـ النزوؿ بيـ إلى المكاف المخصص لحصة  -

 .التربية البدنية و الرياضية، و بساعده في ذلؾ مسؤوؿ القسـ مف التالميذ

 .أف يسود اليدوء و النظاـ أثناء توجو التالميذ مف القسـ إلى المكاف المخصص لمحصة -

يجب أخذ غياب التالميذ عند االصطفاؼ أماـ األستاذ عمى أف يتـ ذلؾ بسرعة، و دقة حتى يمكف  -

 .االنتفاع مف كؿ دقيقة مف وقت الحصة

 .يبد أتنفيذ أجزاء الحصة طبقا لمنظاـ الموضوع لذؾ -

أف يكوف الشرح أثناء تنفيذ الحصة موجزا و مفيدا و بصوت مناسب يسمعو جميع التالميذ، و أف  -

يكوف باعثا عمى نشاط، و أف يتناسب صوت األستاذ مع عدد التالميذ و مكاف الحصة، فال يكوف 

 .مرتفعا منكرا، و ال منخفضا فاترا يدعو إلى الممؿ

 .يجب عمى األستاذ أف يقؼ في مكاف يرى منو جميع التالميذ و يرونو -

يحسف إرشاد التالميذ إلى النقاط الميمة أثناء قياميـ بالحركات، و تشجيعيـ بالمعززات الموجبة  -

 .بصفة مستمرة

                                                           

.
34

 .128:  ص.نفس المرجع: فايز ميند. 
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أف يقؼ التالميذ بعيدا أثناء حصة التربية البدنية عف األقساـ الدراسية و الورشات في المدارس  -

 .التقنية

 .يجب عمى األستاذ مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ -

ال يمكف تصحيح األخطاء أثناء أداء التالميذ لمحركات، بؿ يجب عمى األستاذ توقيؼ العمؿ ثـ  -

تصحيح األخطاء و مف األحسف اإلشارة إلى التمميذ الممتاز في أداء الحركات و المخطئ، فيطمب 

مف الممتاز أداء الحركة أماـ التالميذ ثـ يطمب مف المخطئ أدائيا عمى وجو الصواب و في ىذا 

 .تشجيع التالميذ لمتنافس فيما بينيـ

 .يجب عمى األستاذ االىتماـ بتوزيع الحصة عمى أجزاء الحصة -

 35.يجب أف يكوف تحرؾ األستاذ بيف التالميذ بشكؿ سميـ في الوقت المناسب الذي يتطمبو ذلؾ -

 .يجب عمى األستاذ االىتماـ بمظيره الشخصي -

 .أف سكوف الممعب المعد لمحصة نظيفا و خاليا مف العوائؽ -

 .يجب عمى األستاذ استعماؿ السفارة، بشكؿ و وقت مناسب أثناء تنفيذ الحصة -

 يجب عدـ ترؾ التالميذ في حالة السكوف لفترات طويمة أثناء الشرح -

يجب أف ييتـ األستاذ بعض القيـ و السموكات السميمة سواء مف خالؿ مواقؼ المعب أو النقاط  -

 .التعميمية

 .يجب أف ييتـ األستاذ بالنواحي المعرفية أثناء الحصة -

 .أثناء الحصة (العسكري)يجب عدـ استخداـ الشكؿ النظامي  -

 .يراعي أف يأخذ كؿ جزء مف أجزاء وقت الحصة بدوف نقص أو زيادة -

 .يجب أف ييتـ األستاذ بالتربية النظامية في مقدمة الحصة و الجزء الختامي -

 .يجب أف يكوف األستاذ واثقا مف نفسو أثناء الحصة و ال يتردد في أي لحظة عند اتخاذ القرار -

 .يجب أف ييتـ األستاذ بجميع التالميذ و معاممتيـ معاممة واحدة -
                                                           

 .205:  ص203: مرجع سابؽ، ص :  مرواف عبد المجيد ابراىيـ 35
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 .يجب أف تكوف لدى التالميذ القدرة عمى االبتكار أثناء تنفيذ الحصة -

 .أف يستعمؿ األستاذ بعض التمرينات اإلعداد البدني كوسيمة مف وسائؿ التقويـ الذاتي لمتالميذ -

يجب إشراؾ بعض التالميذ المعوقيف في بعض أجزاء الحصة، و التي تتماشى مع طبيعة الخاصة  -

 .بيـ

 .أف تؤدي جميع أجزاء الحصة و التالميذ في حالة انتشار في الممعب -

 .أف تتوافر األدوات البديمة أثناء الحصة، و أف تتناسب مع عدد التالميذ -

 .يجب استخداـ الوسائؿ التعميمية أثناء الحصة -

 .اف تتسـ الحصة باالستمرارية و عدـ التوقؼ -

 36.عدـ استخداـ األلفاظ الغير تربوية مع التالميذ -

 :استمرارية حصة التربية البدنية و الرياضية. 12

 :لكي يتمكف األستاذ مف استمرارية الحصة دوف توقؼ، يجب مراعاة ما يمي

 .أف يكوف ىناؾ ترابط بيف أجزاء الحصة أثناء التنفيذ -

 .(الصفوؼ، القاطرات، الدوائر)تجنب عمؿ التشكيالت و التكوينات  -

 .تأدية جميع أجزاء الحصة و المتعمموف في حالة انتشار في الممعب -

 .يجب عدـ ترؾ التالميذ في وضع السكوف لفترات طويمة أثناء الشرح -

 .تجييز األدوات و األجيزة في الممعب قبؿ بداية الحصة -

 .  عدـ التركيز بشكؿ كبير عمى األخطاء البسيطة لبعض المتعمميف -

 :أهمية التربية البدنية و الرياضية لممراهق.13
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    إف التربية البدنية و الرياضية ىي جزء مف التربية العامة و ميداف ييدؼ لتكويف المواطف الالئؽ مف 

الناحية البدنية و العقمية و االنفعالية و االجتماعية، و ذلؾ عف طريؽ أنواع النشاطات البدنية التي أختيرت 

لغرض تحقيؽ ىذه األىداؼ المدرسية  فيي تحقؽ النمو الشامؿ و المتزف لمتالميذ و تحقؽ اختياراتيـ البدنية 

و الرياضية التي ليا دور ىاـ جدا في عممية التوافؽ بيف العضالت و األعصاب و زيادة االنسجاـ في كؿ ما 

يقـو بو التالميذ مف حركات، و ىذا مف الناحية البيولوجية، إذف فممارسة التربية البدنية و الرياضية ليا تأثير 

عمى جسـ و سموؾ المراىؽ مف الناحية البيولوجية و كذا فيي تؤثر عمى الجانب النفسي و االجتماعي 

. لمتمميذ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  :خالصة الفصل
     تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى تطور تاريخ و مفاىيـ التربية البدنية و الرياضية، و مف خالؿ ما سبؽ 

تتجمى لنا األىمية البالغة لمتربية البدنية و الرياضية في حياة الشعوب و األمـ و ما تمعبو مف دور ىاـ لدى 
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الناس و بالخصوص المراىقيف، و التي تطبعيـ لينشئوا متفيميف ألبعادىا، متبنييف اتجاىات ايجابية نحوىا و 

.  التي تيؼ بدورىا إلى بناء و إعداد المواطف الصالح الذي يسعى إليو المجتمع
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 : تمييد

تعتبر التغيرات الفسيولوجية و النفسية و االجتماعية لمرحمة المراىقة دورا قاعديا في تأىيؿ المراىؽ 

الكتساب صورتو الجسمية و قدراتو العقمية و تفاعالتو االجتماعية الالزمة لتكامؿ شخصيتو، انطالقا مف 

: الثانيالفصـل 
 مفهوم الذات البدني
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إشكالية تفرده إلى تأكيد ذاتو عبر مستويات متعددة االتجاىات، وليذا المراىؽ يحاوؿ دائما تكويف  ذاتو 

حتى يتسنى لو الوصوؿ إلى تحقيؽ التوازف النفسي و الجسمي و كذلؾ قياـ عالقات إيجابية مع اآلخريف 

أي أف تكويف مفيـو الذات نتيجة إلدراؾ الفرد لنفسو و لمعالـ حسب تجربتو و تعتبر الفرد ىو المسيطر و 

 .المحدد لصورة ذاتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التطور التاريخي لمفيـو الذات.1
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    لـ يعرؼ اإلنساف الذات كما عرفيا في الوقت الحاضر مف حيث كونيا مصطمحا نفسيا لو داللتو أو 

متغير يمكف قياسو، حيث نجد في لغة العالـ القديـ أو الحديث مصطمحات مرادفة تعبر عنيا مثؿ 

 37.النفس، األنا، و التي تدؿ عمى كممة النفس

إذ أنو خالؿ التاريخ الطويؿ تساءؿ اإلنساف حوؿ أسباب سموكو و توسعت مسألة الوسيط النفسي الذي 

 ENTITYينظـ و يرشد و يضبط سموؾ اإلنساف، حيث كاف أشير المفاىيـ شيوعا و وجود كينونة 

النفس : "، إذ تذكر المخطوطة اليندية في القرف األوؿ قبؿ الميالد أف38داخمية تصوغ سموؾ اإلنساف

كما يثبت أقدـ سجؿ تاريخي عمى أنو يوجد دليؿ واضح أف اإلنساف قد ..." تجمد نفسيا و تكبح نفسيا

، لذلؾ فإف جذور مفيـو الذات قديمة جدا، حيث تؤكد المصادر أف بعض األفكار 39فكر في سبب سموكو

السائدة في الوقت الحاضر يرجع أصميا إلى ىوميروس الذي ميز بيف الجسـ اإلنساني الوصفي و الغير 

 .أو النفس ( SOUL)المادي، و الذي أطمؽ عميو إسـ الروح

  و لقد اىتـ ديكارت بمسألة النتائية بيف الجسـ الروح أو النفس، حيث أف الجسـ ىو الطبيعة المادية 

مبادئ "المعرضة لمتعبير عف طريؽ المؤثرات الخارجية، بينما تبقى النفس كما ىي، و ىذا في كتابو 

و ىذا دليؿ عمى التفاعؿ " أنؿ أفكر إذف أنا موجود" ـ حيف أطمؽ كممتو المشيورة 1644عاـ " الفمسفة

، و قد تكمـ بعد ذلؾ المفكروف عف مفيـو الذات بكونو الروح تارة و تارة 40الديناميكي بيف الجسـ و العقؿ

 BERKELEYبيركمي)j، (JOHN LOCKE  1632-1704جوف لوؾ)أخرى باعتباره الجسد أمثاؿ 

                                                           
 .15: ـ، ص2004، دار وائؿ لمنشر، عماف، 1مفيـو  الذات النظري و التطبيؽ،ط: أحمد الظاىر قحطاف. 37
 .31: ـ، ص1992،دار النيضة العربية، بيروت، (دط)سيكولوجية العالقة بيف مفيـو الذات و االتجاىات: عبد الفتاح دويدار. 38
ـ،  1981، بيروت، (دط)البيف والس، بيرت جريف، مفيـو الذات أسسو النظرية و التطبيقية، ترجنة فوزي بيموؿ دار النيضة العربية . 39
 .8، 7: ص
. 16: ص.15: المرجع السابؽ، ص: أحمد الظاىر قحطاف. 40
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كانت ) و  (MILL1829ميؿ )، (BROWN1770براوف )،(1740ىيـو )، (1685-1753

1838.)41 

  و الروح في النظر الديني خالدة و حرة و ذات أصؿ إليي و بظيور عمـ النفي يرفض الميتافيزيقا و 

محاولة تطبيؽ الوضعية، ظيرت النزعة إلى الرفض الحاـز لفكرة الروح أو أي وسيط نفسي آخر كالفعؿ 

 42.أو األنا و اإلرادة أو الذات

أما اليـو فعمـ النفس يتناوؿ الذات اإلنسانية بطريقة عممية برفض ىذه االفتراضات الميتافيزيقية التي تقوؿ 

بوجود قوة كامنة في نفس اإلنساف شديدة الحساسية لمقوة الخارقة الطبيعية، ز ىو يعتبر مفيـو الذات 

  43.كياف افتراضي يستدؿ عميو مف سموؾ اإلنساف

و في مطمع القرف التاسع عشر اتسعت دائرة النقاش عف مفيـو الذات بعد أف أصبح عمـ النفس معترؼ 

نقطة انتقاؿ بيف الطرؽ القديمة و الحديثة في  (1990وليمـ جيمس  )بو كعمـ يدرس السموؾ، و يعتبر 

حيث يعرؼ  (جيمس)، و الكثير مما يكتب اليـو عف األنا و الذات مستمدة مباشرة مف 44دراسة الذات

الذات بأنيا المجموع الكمي لكؿ ما يستطيع اإلنساف أف يدعي أنو جسده، سماتو، قدراتو، أسرتو، 

، و قد نوه إلى تعدد مكونات الذات حيث ذىب إلى أف الشخص في كميتو تحتوي 45أصدقاءه، مينتو

يالضرورة و بطريقة غير قابمة لمفصؿ عمى الذات كموضوع و الذات كمحتوى لعممية و الذات يتكوف مف 

 :ثالث أبعاد 

 ....و تتكوف مف جسمو و عائمتو ممتمكاتو: الذات المادية - أ

                                                           

 .82: ـ، ص1980، عالـ الكتاب، القاىرة،2التوجيو و اإلرشاد النفسي، ط: حامد عبد السالـ زىراف 41.
.31:عبد الفتاح دويدار، المرجع السابؽ، ص. 42  
 .8: البيف والس، بيرت جريف، المرجع السابؽ، ص. 43
. 16: قحطاف أحمد الطتير، المرجع السابؽ، ص. 44
 .31: عبد الفتاح دويدار، المرجع السابؽ، ص. 45
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وجية نظر اآلخريف لمفرد، و ىذا الجانب يمكف أف يمثؿ أحكاـ سمطات عميا و : الذات االجتماعية - ب

 .إليية

 46.و تتكوف مف ذاتو النفسية و نزعاتو و ميولو و قدراتو النفسية: الذات الروحية - ت

و قد أضاؼ جيمس بعد آخر يتسـ بالشمولية و ال يقتصر عمى الجانب الجسمي المادي و ىو ما يطمؽ عميو 

 47.(reflected self)بالذات الممتدة

قد أعطى أىمية قصوى لمتفاعمية الرمزية و دور التفاعالت " كولي" ، "وليـ جيمس" و عمى العكس مف

تفعمية رمزية )االجتماعية لمفرد مع اآلخريف في نمو تكوف الذات، أو بناء اجتماعي مف تفاعؿ و تبادؿ لغوي 

إلى مفيـو الذات االجتماعية التي تنمو مف خالؿ تفاعؿ الفرد " كولي" ، و نتيجة لذلؾ توصؿ48(مع اآلخريف

 49.مع المجتمع

 :الذات.2

إف لكممة الذات كما تستعمؿ في عمـ النفس معنييف متميزيف،  فيي تعرؼ مف ناحية اتجاىات الشخص 

و مشاعره اتجاه نفسو، و مف ناحية أخرى تعتبر مجموعة مف العمميات  السيكولوجية التي تستخدـ 

، أما يونج 50السموؾ و المواقؼ، حيث نطمؽ عمى المعنى األوؿ الذات كموضوع، و الثاني الذات كعممية

 فقد استخدـ مصطمح الذات كمرادؼ لمعنى النفس أو الشخصية في صورتيا

النيائية و لكنو استخدـ الذات كمركز لمشخصية في دوره لممحافظة عمى وحدة و اتزاف و استقرار 

 51.الشخصية

                                                           
46

.JEAN PIERRE famos- FLORENCE guerrin : la connaissance du soi psychologie de l’éducation physique et sportive , 
Edition Armand Colin, 2004,P :16. 

47
 .17: قحطان أحمد الطاهر، المرجع السابق، ص. 

48
..JEAN PIERRE famos- FLORENCE guerrin,OP. CIT, P :18. 

49
 .18: قحطان أحمد الطاهر، المرجع السابق، ص. . 

50
 .32: عبد الفتاح دوٌدار، المرجع السابق، ص.  

51
 .18: أحمد الظاهر قحطان، المرجع السابق، ص. 
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الذات كبناء معرفي يتكوف مف أفكار الفرد عف جميع مناحي وجوده، و  (sarbin)و قد اعتبر ساربيف 

، و تمثؿ الذات عند 52تكتسب ىذه الذات التي تعتبر أبنية تحتية لمبناء المعرفي الكمي مف خالؿ الخبرة

 تنظيما لتحديد الفرد لشخصيتو و فرديتو، و ىذا التنظيـ يفسر خبرات الكائف (adler 1945أدلر)

، أما كوفكا الذي يعتبر مف رواد مدرسة الجشطالة، فقد اعترؼ بوجود الذات 53العضوي و يعطييا معنى

حيث يتكوف األنا مف الخبرات التي تعرض ليا الفرد و قد تكوف شعورية أو ال . و اعتبرىا لبا أو نواة لؤلنا

فحدد مصطمح الذات و األنا، فيرى أف الذات ىي محتوى الوعي و  (chein1944) أما شايف 54شعورية

فيرى  (berttocci 1945)ليس موضوعا لو كالجسد و ليس ليا وجود واقعي خارج الوعي، أما برتوشي

الذات عمى أنيا  ( murphy1947)األنا كعممية أما الذات كموضوع لؤلنا، في حيف يعرؼ مورفي

، أما كاتؿ 55مدركات الفرد و مفاىيمو فيما يتعمؽ بوجوده الكمي أي الفرد، كما يدرؾ نفسو

(Cattel1950) أما روجرز 56فيرى أف الذات ىي أساس ثبات السموؾ البشري و انتظامو ،(Rrogers )

فالذات عنده مفيوـ مركزي حتى أطمؽ عميو نظرتو نظرية الذات الشخصية، و الذات و مفيـو الذات 

متكافئاف بالنسبة إلى روجرز، و ىي كؿ منظـ و منسؽ، أما حامد عبد السالـ زىراف فقد عرفيا بأنيا 

الشعور و الوعي لكينونة الفرد، و ىي تمتص قيـ اآلخريف، و وتسعى إلى التوافؽ و الثبات و النمو 

 57.نتيجة النضج و التعمـ

مصطمح الذات بأنو مماثؿ (dictionnaire de psycholigie 1991)و قد عرؼ معجـ عمـ النفس 

إلى بنية معرفية مف المحتمؿ أف تكوف معقدة في معالجة المعمومات الواردة سواء مف المحيط االجتماعي 

 .58أو مف سموكو الخاص

                                                           
52

م، 1992مفهوم الذهانً عن نفسه و عن اآلخر، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، معهد علم النفس و علوم التربٌة جامعة الجزائر، : ر . قدبح. 

 .45ص
53

 .32: عبد الفتاح دوٌدار، المرجع السابق، ص. 
54

 .19: أحمد الظاهر قحطان، المرجع السابق،ص. 
55

 .23: ص. 22:  أحمد الظاهر قحطان، نفس المرجع، ص. 
56

 .677: م، ص1975دار النهضة العربٌة، القاهرة، (دط)سٌكولوجٌة الشخصٌة محدداتها قٌاسها نظرٌاتها، :سٌد محمد عبدو. 
57

 .291: م، ص1984، عالم الكتاب، القاهرة، 5علم النفس االجتماعً، ط: حامد عبد السالم زهران. 
58

. PDAROT. F, DRON. R : DDICTIONNAIRE DE PSYCHOLOGIE, 1ER 
EDITION, EDITION P.U.F PARIS , 1991, P :131. 
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نالحظ مف خالؿ ما سبؽ تعدد تعاريؼ الذات بتعدد العمماء و المدارس و زاوية التناوؿ، فمنيـ مف اعتبرىا 

األنا و منيـ مف مف اعتبرىا موضوع لؤلنا، و آخر اعتبرىا شعورية و ال شعورية و منيـ مف اعتبرىا 

مجموعة مف العمميات المعرفية النفسية، لكف رغـ االختالؼ تحديد مصطمح او تعريؼ موحد إال أف جميعيا 

يعطي أىمية كبيرة لمذات في تكويف شخصية األفراد و تحديد سموكيـ، و اعتبارىا اإلطار المرجعي الذي 

يرجع األفراد أنفسيـ أو ترجمة أو ترميز خبراتيـ و أىميتيا في الحفاظ  عمى توازف األفراد مع ما يحيط بيـ و 

لكف المالحظ ىو اتفاؽ جميع ىذه التعاريؼ عمى أىميتو في تكويف الشخصية و تحديد السموؾ و .ما بداخميـ

طريقة االستجابة لممواقؼ المختمفة كما تؤكد ىذه التعاريؼ عمى تأثر مفيـو الذات بدعة عوامؿ و تأثيره ىو 

 .أيضا

 :بيف الذات و مفيـو الذات.3

وليـ )تحتؿ الذات في الموروث األبدي و النفسي مكانة تنوب عف النفس البشرية ككؿ، منذ ظيور أعماؿ 

طور الباحثوف فكرة النفس الفاعمة و النفس المنفعمة و الواصفة لذاتيا حيف تمقييا لمفعؿ أو  (1800جيمس 

القياـ لو، أما مفيـو الذات فيمثؿ محصمة تمثيؿ غير تاـ عف النفس و يحتوي عمى مختمؼ محاوالت وصؼ 

النفس الممتقية لمفعؿ، و ىذه المحاوالت ال تقتصر عمى ما يوصؼ الفرد بو نفسو، بؿ يظـ أيضا انطباعاتو 

أي كأنو يقوـ بمراجعة لمكيفية التي يرى بيا نفسو . عف الصورة التي صور بيا نفسو أو التي صورىا لآلخريف

 .و التي يراىا بيا اآلخريف

فكؿ محاولة وصؼ النفس ىي محاولة رمزية، و ليذا يكوف كؿ وصؼ لمنفس عبارة عف صورة منعكسة أو 

وصؼ ظؿ النفس وليس النفس ذاتيا، و كذلؾ بالنسبة لمذات و مفيـو الذات، و عميو فمفيـو الذات بالنسبة 

لمذات بمثابة الخريطة التي تصؼ األرض، ال يمكف بأي حاؿ أف تكوف الخريطة مرادفة لمشيء الذي تصفو 

 59.بيا بغير الدالئؿ التي تحممو عنو

                                                           
59

 107: ،ص(دط)مفيـو الذات لدى المعمـ و أثره عمى التفاعؿ المفظي:كتاش مختار سميـ. 
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 :الفرؽ بيف مفيـو الذات و تقدير الذات.4

أف تقدير الذات ىو الحكـ أو التقييـ الذي يضعو الفرد ألفعالو و رغباتو، و  (ـBORN 1983 بورف )يشير

 .تقوـ ىذه التقديرات عمى القيـ التي يعيش الفرد في وسطيا و التي يؤمف بيا و يتبناىا

ثثـ إف تقدير الذات تحمؿ معنى تقييمي لمذات بالرجوع إلى المعايير التي يتبناىا الفرد أثناء مراحؿ التنشئة 

االجتماعية، و تقييـ الذات يشير إلى كؿ تصريح يتضمف حكما إيجابيا أو سمبيا لمذات انطالقا مف المنظومة 

القيمية لمشخص، أو القيـ المفروضة مف الخارج، و تقدير الذات يؤثر عمى مفيـو الذات مف حيث تأثره 

بمجموع األحكاـ التي يطمقيا األفراد الميموف في حياة الفرد، و عميو يعتبر تقدير الذات عنصرا مف عناصر 

مفيـو الذات، فتقدير الذات يعتبر مف اتجاىات القبوؿ أو الرفض لمذات، أما مفيـو الذات ىو التصور الذي 

 .يضعو الفرد عف نفسو دوف تقييـ ليا

إذف فتقدير الذات ىو عقد الموازنة بيف تصور الفرد لمشخص المثالي و ما ىو عميو عف طريؽ مجموع 

األحكاـ التي يصدرىا األفراد المحيطيف لو، أما مفيـو الذات فيمثؿ جميع األبعاد و تصور مجموعة مف 

 60.اإلدراكات المرتبطة بيذه األبعاد، أي دوف عقد موازنة

و ما يمكف استنتاجو ىو أف كؿ مف تقدير الذات و مفيـو الذات يأخذ درجات أو مستويات، فقد نجد 

أشخاص يتمتعوف بتقدير الذات مرتفع أي مفيـو ذات إيجابي، و آخروف لدييـ تقدير ذات منخفض أي 

 .مفيـو ذات سمبي، أي أف كؿ مف مفيـو الذات و تقدير الذات قابميف لمقياس و التقييـ

 :النظريات التي تناولت مفيـو الذات.5

لقد زاد االىتماـ بالذات و مفيوميا في عمـ النفس مع تبمور اتجاه مدرسة مف مدارس عمـ النفس، فنجد مفيـو 

الذات قد تناولو كمو حسب وجية نظره لؤلشياء و طريقة تفسير لمشخصية و السموؾ في عمـ النفس، حيث 

 .سيتـ التطرؽ إلى ىذا العنصر أي مفيـو الذات عند كؿ مدرسة أو اتجاه
                                                           

 .50: ص. ـ1984، دار النيضة المصرية، القاىرة، 1مقياس تقدير الذات لمكبار و الصغار، ط: عبد الحميـ ليمى. 60
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 :نظرية التحميؿ النفسي. 1.5

تعتبر الذات بالنسبة لنظرية التحميؿ النفسي كتمة مستقمة ليا خصائصيا التي تميزىا غف المحيط الخارجي، و 

ىي تحتوي عمى التطورات النفسية الداخمية الشعورية و الالشعورية، و ترجع في األساس إلى نظرية التحميؿ 

 61.اليو، األنا، األنا العميا: النفسي التي تنظر إلى الشخصية كجياز يتكوف مف ثالث عناصر ىي

 مؤسس ىذه المدرسة يعتبر أف األنا المركز األساسي في بناء   (Sigmund fred)حيث أف سيغموند فرويد

 إذ أف اليو يمثؿ الجانب الكبر مف الشخصية 62الشخصية، إذ أف لو دور وظيفي و تتعدوى اتجاه الشخصية

و ىو غير منطقي و ال شعوري و يسعى دائما إلى تحقيؽ المذة، لذا يعتبر مصدر الميبيدو أو الغريزة الجنسية 

أو الطاقة الحيوية، أما األنؿ األعمى فيمثؿ الضمير و المعتقدات و القيـ، و ىو يضـ ما صحيح أو خطأ، 

 63.أما األنا األعمى فيو كوسيط أو حكـ بيف اليو و األنا

و يمكف القوؿ أف الجزاء المتفاعمة المكونة لمشخصية و ىي اليو، األنا، الذات العميا، ليا خصائص تميزىا 

، و عميو فحسب اتجاه 64عف بعضيا البعض بالرغـ أف فرويد يعد اليو الغريزة الوراثية ىي أساس نشوء اليو

 .  التحميؿ النفسي فإف األنا ىو مرادؼ لمذات

أما مفيـو الذات فنشأ مف تفاعؿ الدوافع البيولوجية أو الغريزية لميو، و اآلثار التقميدية لتصنيؼ الوالديف و 

قيـ المجتمع و الديف و الثقافة السائدة التي تمثؿ األنا األعمى و ما يقـو بينيـ مف وظائؼ ديناميكية تفاعمية 

 .يتطور و ينمو مف خالليا الكائف البشري

نالحظ أف نظرية التحميؿ النفسي انطمقت مف مسممات جعمتيا ركيزة أو مرجع لتحميؿ أو تفسير الظواىر 

النفسية و السموكيات مثؿ التركيز عمى الجانب الالشعوري و أىميتو و دوره الحيوي و الفعاؿ في مختمؼ 

تصرفاتنا، غير أنيا تبقى و إف أفمحت بدرجة قميمة في بعض الجوانب قاصرة أو بعيدة عف حصر و تفسير 
                                                           

 .109: كتاش مختارسميـ، المرجع السابؽ، ص. 61
 .20:  قحطاف، المرجع السابؽ، صالظيرأحمد . 62
 .110: كتاش مختار سميـ، المرجع السابؽ، ص. 63
 .20: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص. 64
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الظاىرة النفسية، كما أف اعتبار الذات و األنا شيئاف مترادفاف فإف ىذا يمغي الكثير مف الوظائؼ الحيوية 

لمذات كالعمميات المعرفية العميا و المنطقية، كما أنيا وقعت في تناقض إذ أف الذات ليا جانباف شعوري و 

آخر ال شعوري، بينما األنا الشعوري فقط، كما نالحظ أف مفيـو الذات نفسية ال ينشأ مف تفاعؿ عناصر 

 65.الجياز النفسي حسب التحميؿ النفسي

 :النظرية السيكولوجية. 2.5 

أف ىناؾ جممة مف العوامؿ الخارجية تمارس رقابة عمى السموؾ، و ىناؾ عوامؿ يعتقد في العرؼ السموكي 

داخمية مسؤولة عف مراقبة الذات، و بعد االنشقاؽ الذي حدث عند السموكييف التجريبييف عندما تبيف ليـ أف 

، 66بعض نتائج التجارب ال يمكف تفسيرىا باالعتماد عمى التركيز أو التعزيز دوف الرجوع إلى العالـ الداخمي

حيث أف مفيـو الذات حسب السموكييف ىو نتاج تقاطع العوامؿ الخارجية التي تمارس الرقابة و العوامؿ 

الداخمية التي ىي مسؤولة عف مراقبة الذات حيث يتـ تحويؿ تدريجي لعمميات التقييـ و التغزيز لعوامؿ 

  67.المراقبة الخارجية لمفرد نفسو، حيث تصبح المكافئة دالة عمى احتماؿ ظيور السموؾ مف عدمو

المعتقدات :  نظرة المدرسة السموكية إلى مفيـو الذات ضمف مصطمحيف رئيسييف ىما(lewin)و يمخص ليويف

الحالية اتجاه النفس و مصطمح فضاء الحياة، الفضاء الطبيعي الذي يمثؿ عالـ الفرد مف خبرات شخصية 

و يمكف اعتبار مفيـو الذات كجياز داخمي معقد، و أف ىذه العوامؿ و المتغيرات .68كفضاء يتحرؾ فيو الفرد

 .موجودة في فضاء الحياة، فإذا أردنا التنبؤ بسموؾ معيف لمفرد فعمينا أف نعرؼ العالـ الخارجي مف حولو

مف الواضح أف نظرة المدرسة السموكية إلى العمميات النفسية الداخمية نظرة سطحية و ذلؾ راجع إلى تركيز 

دوف التركيز عمى كيفية  (input-output)اىتماميا عمال اآلثار و المسببات أي المدخالت و المخرجات 

                                                           
 .110: كتاش مختار سميـ، المرجع السابؽ، ص.  65

 
 .19: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص. 66
 .111: مختار سميـ، المرجع السابؽ، ص.  67
 .11:البيف والس ،بيرت جريف، المرجع السابؽ، ص. 68
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تمقي و معالجة ىذه المدخالت و الوصوؿ إلى المخرجات كما أنيا تنطمؽ مف نتائج البحوث، بينما تكوف 

 .النتائج ىي نتيجة البحث

و عميو فيي تنظر لمفيـو الذات باعتباره ظاىرة نفسية غامضة ال يمكف مالحظتيا، و بالتالي ال يمكف 

قياسيا مف باب أولي، كما أف األساس النظري ليذه المدرسة السموكية ؿ يمكف أف تستوعب مثؿ ىذه الظواىر 

و لذلؾ ال يمكف ضمف اإلطار النظري فيما يستطيع تقديمو مف تأصيؿ في مفيـو الذات مف الناحية العممية 

 .و العممية إذ كاف العجز في التصور أصال

و تجدر اإلشارة إلى االىتماـ بدراسة مفيـو الذات قد ضعفت في بداية القرف العشريف بسبب ظيور مدرسة 

واطسف في أمريكا التي تصدرت عصرىا، حيث أصبح االىتماـ بمالحظة السموؾ الخارجي تاركيف الحياة 

 69.الداخمية لمفرد باعتبار التحدث عف الذات ضربا مف التخميف و الالموضوعية

 :                          النظرية الظواهرية. 3.5

يعتبر ىذا االتجاه أف السموؾ كمو يتوقؼ عمى المجاؿ الظاىري، و أف مفيـو الذات ىو  الجانب األكثر 

مف رواد ىذا االتجاه، إذ يتمثؿ مفيـو  (rogersكارؿ روجرز)و يعد .أىمية و األكثر تحديدا لممجاؿ الظاىري

مف أىـ النظريات المعاصرة في ىذا المجاؿ، و أنو يتكوف مف  (1956-1951)الذات فييا جانبا أساسيا 

ىذا و .(مف أكوف أنا)، و يتضمف الصورة الرئيسية المتعمقة "أنا"المدركات الشعورية و القيـ المتعمقة بو

ذلؾ أنو إذا كاف مف الحاجات . لممجاؿ الظاىري مف أجؿ إشباع حاجاتو (ككؿ منظـ )يستجيب الكائف الحي 

 70.المحددة، إال أف ىناؾ دافع واحد و ىو تحقيؽ أو تأكيد أو الرفع مف قيمة الذات

                                                           
 .11: البيف والس، بيرت جريف، المرجع السابؽ، ص. 69
 .677: ـ، ص1975، دار النيظة العربية، مصر، (دط)محدداتيا، قياسيا، نظرياتيا: سيكولوجية الشخصية: غنيـ سيد أحمد. 70
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فالذات عند روجرز ىي تمؾ االدركات و االتجاىات التي يشكميا الفرد عف نفسو مف خالؿ تفاعمو مع البيئة 

و مرتبطة  التي يعيش فييا وفؽ معايير و قيـ مرتبطة بتمؾ اإلدراكات، ىذا مف أجؿ إشباع حاجات متعددة

 .بدافع واحد ىو تحقيؽ و تأكيد الذات

و الذات حسب روجرز ىو الصورة التي يراىا الشخص عف ذاتو و ليس كما يراه اآلخريف، فكؿ إنساف في 

و تعتبر الذات عند روجرز .الحقيقة أعظـ خبير في العالـ بالنسبة لنفسو، و لديو أفضؿ المعمومات عف نفسو

محدد لسموؾ الفرد، فالكيفية التي يرى بيا الشخص األحداث و يفسرىا ىي التي تحدد أيضا الكيفية التي 

و .يستجيب بيا ليذه األحداث، و ىي قابمة لمتغيير مف خالؿ إعادة تنظيـ الصورة التي يدركيا الفرد عف نفسو

الذات عند روجرز ىي اإلطار المرجعي لتقييـ و ضبط الخبرات الحقيقية لمكائف الحي، فالخبرات التي يدركيا 

أنيا تتفؽ و تترابط مع المعايير االجتماعية و تبعث عمى الراحة و التوافؽ النفسي، يقيميا تقييما إيجابيا و 

بالتالي يقبؿ كميا، أما الخبرات التي يدركيا بأنيا ال تتفؽ مع الذات و أو تتعارض مع القيـ االجتماعية و 

و ىكذا أبرز . بالتالي تعرقؿ و تعيؽ تقدمو و بقائو فيقيميا تقييما سمبيا و يدركيا أنيا تيديد و فيعرض عنيا

الذات و الكائف الحي ىذاف النظاميف قد ينسجماف و قد يتعارضاف، : روجرز نظاميف في بناء الشخصية ىما

فحيف ينسجماف يكوف التوافؽ النفسي، وأما إف تعارضا فتكوف النتيجة سوء التوافؽ، ألف الذات في ىذه الحالة 

تكوف منظمة بطريقة جامدة و تفقد اتصاليا مع الواقع الحقيقي لمكائف الحي فتؤدي إلى القمؽ و التوتر و سوء 

التوافؽ النفسي، و ىذا فمقد اعتبر روجرز أف الطريقة المثمى إلحداث التغيير في السموؾ أف يعدؿ الفرد مف 

 .مفيومو و نظريتو عف ذاتو

و قد عكست ىذه النظرية االتجاه اإلنساني حينما أكدت عمى ضرورة توفير المناخ النفسي بالحب و التقبؿ و 

كما نادت بحرية التعبير عف الذات و . الحرية، الذي يساعد الفرد عمى النمو و الصحة وتحقيؽ الكماؿ

استقالؿ الشخصية و تفردىا، و أكدت أيضا عمى دور السموكية في خمؽ األساليب و النماذج التي تساعد 
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الفرد عمى ممارسة حريتو و تساعده عمى تكويف شخصية منفردة و مبدعة و تساعده عمى أف يحدد ذاتو و 

 .71 (باألنا الظاىرية)تقبمو و يحقؽ توافؽ مع نفسو و ذاتو و ىو ما سماه 

 :خصائص مفهوم الذات.6

جممة مف الخصائص التي تميز مفيـو الذات حسب ما ذكره قحطاف محمد  (شافمسوف و آخروف)حدد 

 : الظاىر فيما يمي

 :مفهوم الذات منظم  -

تتمثؿ ىذه الخاصية في كوف مفيـو الذات بناء منظـ يصنؼ فيو الفرد المعمومات عف نفسو في فيئات 

مترابطة بينيا، فمف خالؿ إدراؾ لنفسو عف طريؽ الخبرات المتنوعة التي تزوده بمعمومات، فإنو يقـو 

إعادة تنظيميا و صياغتيا وفؽ لثقافتو، و ىي إلعطاء معنى لمخبرات التي يمر بيا الشخص، فيناؾ 

إلخ، و ىي تختمؼ .....تجارب خاصة بالعائمة، و أخرى خاصة بالمدرسة و ثالثة خاصة باألصدقاء 

 .تبعا لتغيرات البيئة التي يتعرض ليا الفرد

 :مفهوم الذات متعدد األبعاد -

 إف مفيـو الذات ليس بأحادي الجانب كما كاف يعتقد، ولكنو متعدد الجوانب يتكوف مف كؿ المجاالت 

 72.إلخ......كالمدرسة، التقبؿ االجتماعي، الجاذبية الجسمية، القدرة العقمية الميارية

 :مفيـو الذات اليرمي -

يشكؿ مفيـو الذات ىرما قاعتو التجارب التي يمر بيا اإلنساف في مواقؼ خاصة و قمتو مفيـو الذات العاـ، 

 :و ىناؾ مف يقسـ قمة اليـر إلى قسميف

                                                           
 .608: ـ، ص1979، الييئة العامة المصرية لمنشر ة التأليؼ، القاىرة، (دط)نظريات الشخصية، ترجمة، أحمد فرج و آخريف: ىوؿ وليندري. 71
 .42: قحطاف أحمد الظاىر، المرجع السابؽ، ص. 72
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 حيث يشمؿ مفاىيـ تتعمؽ بمفيـو الذات القدرة، و مفيـو الذات التحصيمي و التي : مفيـو الذات األكاديمي

بدورىا تتفرغ إلى جوانب أكثر تحديدا تتعمؽ بالمواد المدرسية كالعمـو الطبيعية، الفمسفة، الرياضيات، 

 .إلخ....التربية الدنية و الرياضية

 و يتفرغ بدوره إلى الذات الجسمية، الذات االجتماعية، و تمثؿ تقبؿ : مفيـو الذات غير أكاديمي

 .الذات، القبوؿ االجتماعي و اآلخريف

 حيث الذات العامة، و يقؿ : مفيـو الذات ثابت ، يتميز مفيـو الذات بالثبات و خاصة في قمة اليـر

الثبات كمما نزلنا إلى قمة اليـر حيث يتنوع مفيـو الذات بشكؿ كبير و ذلؾ لتنوع المواقؼ، فالذات 

إذا تكونت احتفظت بتنظيميا و قاومت التعديؿ و االنقساـ، و ىذا ما يساعد كخبير بالتنبؤ بسموؾ 

 .األفراد في المواقؼ المختمفة

ولكف يجب اإلقرار بنسبية ىذا الثبات، و عدـ اعتبار أنو ال يتغير، فالفرد يعيش في مجتمع ىو 

المرآة التي يرى فييا نفسو، فيغير مف نفسو كؿ ما خالؼ عف سموكو و كمما تغيرت وجية نظر 

 .الناس إليو

 يتطور مفيـو الذات عند الفرد خالؿ مراحؿ نموه، مف الطفولة إلى سف الرشد : مفيـو الذات تطوري

 .مرورا بالمراىقة حيث تتشكؿ مفاىيـ جديدة كمما تطور في العمر و كمما زادت مفاىيمو وتجاربو

 إف مفيـو الذات ذات طبيعة تقييمية، فالفرد يعطي تقييما لذاتو في كؿ موقؼ : مفيـو الذات تقييمي

مف مواقؼ حياتو و قد تصدر تقييماتو لذاتو، وفؽ معايير مختمفة، فمنيا المطمقة كالمقارنة بالمثالية، 

  73.و منيا النسبية كالمقارنة بالزمالء، و منيا تقييمات وفؽ نظرة اآلخريف

 

 

                                                           
 .43: المرجع السابؽ، ص: قحطاف أحمد الظاىر.  73
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 :مراحل نمو مفهوم الذات.7

حامد "ينمو مفيـو الذات نتيجة لمتفاعؿ االجتماعي مع نمو الدوافع الداخمية لتأكيد الذات، فالذات حسب 

موجودة منذ بداية حياة الفرد لكنيا في حالة كموف، و تأخذ في التحقيؽ التجريبي مع التقدـ في العمر، " زىراف

ففي البداية ال يكوف ىناؾ تمايز و ال حدود واضحة بيف الذات و الالذات، ثـ يبدأ تفاعؿ الذات مع البيئة 

 :ستة مراحؿ لنمو الذات حسب المراحؿ العمرية و ىي1970 سنة l’ecuyerلتبدأ الذات في التمايز و حدد 

 :(من الوالدة إلى سنتين) مرحمة انبثاق و بروز الذات 1.7

حيث تمثؿ الطفؿ عند والدتو كؿ غير متمايز، ففي ىذه المرحمة يتعمـ أف ىناؾ عالما خارجيا و ىو األنا، و 

 :يمكف شرح نمو مفيـو الذات في ىذه المرحمة كالتالي

بعد والدة الطفؿ يكوف لدية مفيـو جاىز لذاتو، حيث ال يوجد في المدة :  أشير3مف الوالدة إلى  -

 .تمايز و ال حدود واضحة بيف الذات و غير الذات

 .التمايز المفظي لمذات و غير الذات:  اشير6 إلى 4مف  -

 .تمايز الذات البدائية المطوقة:  أشير9 إلى 6مف  -

 .....ماما، باي باي: يفيـ الطفؿ اإلشارات مثؿ:  أشير إلى سنة9مف  -

 .مرحمة الكشؼ و االستكشاؼ حيث تنمو صورة الذات ويزداد فييا التفاعؿ مع األـ ثـ اآلخريف: عاـ -

  74.يزداد تميز الطفؿ لذاتو، و يكوف متمركز حوؿ ذاتو و يفرؽ بيف اآلخريف -

 :مرحمة تأكيد الذات.2.7

في ىذه المرحمة ينمو الوعي بالذات مع تطور المغة، حيث يظير االستعماؿ التدريجي لضمائر الشخصية و 

أنا، أنت، لي، ممكي، و ىذا يدؿ أف الطفؿ يفرؽ بيف ذاتو و ذوات اآلخريف : أدوات التعبير عف الممكية مثؿ
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المحيطيف بو، بؿ يدؿ عمى وعيو بذاتو مف خالؿ تعبيرات المعارضة و المطالبة، مما يجعمو يحس بقيمتو 

الذاتية بتفاعمو معيـ ، و عف طريؽ ىذه العممية يقترب مف البعض و يبتعد مف البعضاآلخر الذيف يشكموف 

  75.بالنسبة إليو مصدر إزعاج أو قمؽ

 :( سنة12 سنوات إلى 5من )مرحمة توسيع و تشعب الذات. 3.7

يتوسع مفيـو الذات نتيجة لتراكـ تعدد الخبرات الحسية و العقمية و الوجدانية و االجتماعية، و ىذا مف شأنو 

أف ينظـ مفيـو الذات بشكؿ متواصؿ و بناء تدريجي لمفيـو الذات، مما يجعؿ الطفؿ أكثر ثقة في نفسو، و 

ىذه الثقة تحممو عمى خوض تجارب مع اآلخريف و تأدية أدوار مختمفة، و ىذا بدوره يؤدي إلى تقوية 

لمعرفة نفسو و إدراؾ أسرتو و العالـ الخارجي، مما يسمح لو باالندماج في " أنا"إدراؾ : اإلدركات األولية مثؿ

 .جماعات صغيرة، كجماعة الرفاؽ و المدرسة

خالؿ توسع مجاؿ الخبرة يتوسع مجاؿ أو مفيوـ الطفؿ لذاتو ليشمؿ تجارب جديدة سواء  سمبية أو  و مف

 76.إيجابية، و ىذا ما لو تأثير كبير عمى تقبؿ الذات و تقديرىا

 : ( سنة18 إلى 12)مرحمة تفريق الذات. 4.7

في ىذه المرحمة يحدث إعادة صياغة مفيـو الذات و تفريقو عف اآلخريف و ذلؾ نتيجة لمنضج و تراكـ 

 الخبرات و الشعور بالمسؤولية مف جية، و معاممة الفرد كشخص ناضج أو راشد حينا ومنحو دور الطفؿ

القاصر الغير قادر الغير قادر عمى اتخاذ القرارات حيف آخر، مما يجعؿ الفرد يبحث عف تمييز عف اآلخريف 

و عموما .لموصوؿ إلى مفيـو الذات و االقتناع بيويتو الخاصة، حيث يكوف مفيـو الفرد أكثر ثباتا و ترابطا

تدعى مرحمة المراىقة عند أغمبية الباحثيف، حيث يأخذ التفكير الذات في ىذه المرحمة شكؿ المواجية بيف 

خاصة عمى مستوى األدوار االجتماعية، حيث تدعـ " الذات االجتماعية"و " الذات المدركة"الصورة الذاتية 
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الذات "و " الذات المدركة"المعطيات االجتماعية و الثقافية الجديدة التي يعيشيا و وضعية ىذه المواجية

و بالتالي تزيد حدة األزمة الفردية بصفة عامة في ىذه المرحمة العمرية و ىو ما يعرؼ بأزمة "  االجتماعية

 77.اليوية في فترة المراىقة

 :( سنة60 إلى 20من )مرحمة النضج . 5.7

 سنة يكوف الجزء األكبر و الميـ مف مفيـو الذات قد تكوف، إذ كاف ىناؾ تغيير فيو ضعيؼ أو أقؿ 20بعد 

تأثيرا عمى مفيـو الذات الكمي مف المراحؿ السابقة التي يمكف اعتبار أف مفيـو الذات في طور االكتماؿ و 

التشكؿ، حيث يصؿ مفيـو الذات في ىذه المرحمة إلى أعمى مستوى في التكويف و التنظيـ و رغـ ذلؾ فيو 

قابؿ لمتغيير، لكف ليس بنفس السرعة و القدر كما في المراحؿ السابقة، إؿ في حالة التعرض إلى خبرات 

معرفية أو انفعالية قوية و ذات وقع عميؽ، و يركز الفرد في ىذه المرحمة عمى الجانب االجتماعي لمذات، 

 78.بحيث يكوف لمفرد مواقؼ و اتجاىات يتبناىا في الحكـ عمى سموكو و سموؾ غيره

و عمى العمـو فإف مفيـو الذات ينمو ضمف جممة مف الحاجيات الحيوية لخصيا روجرز في العناصر 

 :التالية

 .الحاجة إلى االعتبار اإليجابي مف اآلخريف، و ىي حاجة عامة ترتقي بظيور الوعي بالذات -

الحاجة إلى اعتبار الذات، و يكتسبيا الفرد نتيجة لخبرات الذات باإلشباع أو إحباط حاجياتو في  -

 .االعتبار اإليجابي

التقدير اإليجابي الذي يكتسبو الفرد ألف الحاجة إلى اعتبار الذات تعمؿ عمى نحو انتقائي، و التقدير  -

اإليجابي لمجموعة مف الشروط تساعد الفرد عمى تجنب خبرات الذات التي تكوف محؿ استيجاف مف 

 79.الفرد نفسو، في مقابؿ السعي وراء بعضيا اآلخر و مما يشكؿ محؿ اىتماـ لديو
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 :أبعاد مفهوم الذات.8

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يكمف القوؿ أف مفيـو الذات يشمؿ ما يدركو الفرد بصورة مركبة مف تفكيره مف نفسو 

عف جوانبيا الشخصية و االجتماعية و الجسمية و العقمية و االنفعالية و ما يود أف يكوف عميو، الكثير مف 

 .األفراد الذيف ذكروا أبعاد مفيـو الذات و سنحاوؿ إعطاء ممخص عنيا

يعتبر وليـ جيمس أوؿ مف ذكر أبعاد الذات و قد قسميا إلى الذات المدركة و الذات المثالية و الذات 

فقد قسميا إلى الذات المنعكسة و  (cooly)االجتماعية، ثـ أضاؼ بعد آخر و ىو الذات الممتدة، أما كولي

 قد عدد أبعاد الذات بعدد األفراد الذيف يعرفيـ الفرد و األدوار   (Mead)، و في أف ميد 80الذات االجتماعية

 .الخ....االجتماعية، فمو ذات األب، األخ، الزميؿ

 .81الذات الذاتية و الذات الموضوعية:  فقسـ بالبساطة و الوضوح وىي  (Landholem)أما لندىولـ

 فقد قسميا إلى تسعة أبعاد بعد تطوير أبعاد قسـ الصحة النفسية بالواليات  (Fitsi 1965)أما ولياـ فيتسي 

 و ىي الذات الواقعية و تقبؿ الذات و الذات اإلدراكية تمثؿ إطارا  (tnsse)المتحدة األمريكية

 مرجعيا خارجيا و الذات األسرية و الشخصية و االجتماعية و األخالقية و الذات الجسمية التي تعد 

 82.إطارا مرجعيا داخميا

إلى اعتبار مفيـو الذات ىو الموافؽ الشخصية و العالقات العائمية و  (1972)في حيف ذىب حامد زىراف 

: فقد قسميا إلى ثالث أبعاد مشتقة مف حامد زىراف و ىي (1989)االتساؽ و المسؤولية،أ ما صالح مراد 

، و 83الذات الواقعية، المثالية، والشخصية و أقساـ ثانوية و ىي قبيؿ الذات و مفيـو التباعد و تقبؿ اآلخريف

مفيـو الذات الجسمية : عمى تقسيـ مفيـو الذات إلى ستة أبعاد و ىي (ـ1986)قد ذىب عبد الحميـ منسي 
                                                           

. 54: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص 80
 .12: البيف والس، بيرت جريف، المرجع السابؽ، ص. 81
 .234:  ص232:، ص(دط)االختبارات النفسية و المعارؼ في المجاؿ الرياضي: محمد حسف عالوي. 82
 .54: كتاش مختارسميـ، المرجع السابؽ،ص. 83
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 Shavelson)أما شافمسوف و زمالئو .و الخمقية و األسرية و االجتماعية و القيمة الذاتية و نقد الذات

فقد قسـ أبعاد مفيـو الذات إلى مفيـو الذات المدرسي و مفيـو غير مدرسي و تحتو يغمى مفيـو  (1970

 84.الذات االجتماعي و العاطفي و البدني

 :وظيفة مفهوم الذات.9

يتميز مفيـو الذات غالبا بكونو واقعيا و منظما لعالـ الخبرة، التي يكوف الفرد مركزىا و منو فمفيـو الذات 

ينظـ السموؾ، وينشأ ذلؾ كمحصمة لمتفاعؿ االجتماعي مع الدافع الداخمي لممحافظة عمى الذات، و يرى 

أف رغبات الفرد و أىدافيا تنتظـ كميا حوؿ مفيومو لذاتو، و يعمؿ مفيـو الذات  (Crutch Fild)كروش فيمد 

دائما عمى المحافظة عمى وحدة الذات و ديمومتيا، و ذلؾ بإبعاد أو تفادي كؿ الخبرات التي تمثؿ بالنسبة لو 

 يرى أف مفيـو الذات ال يريد كونو ىدفا (Raimy 1976)تيديدا لقيمتو الذاتية، أما ريمي 

، أنو الخريطة التي يرجع إلييا كؿ فرد لكي يفيـ "المالحظة الذاتية" مدركا مسبقا ناتج مف حاضر و ماضي 

 85.نفسو خاصة في المواقؼ التي تتطمب الحس

و عمى العمـو يعتبر مفيـو الذات عامال أساسيا في تكويف الشخصية و في نتاج السموؾ، و قد أجمع كؿ 

 عمى أف تقبؿ الذات و تقبؿ اآلخريف يتوقؼ   (Stock)و ستوؾ (Raimy)وريمي (Regers)مف روجرز

 .عمى المفيـو الذي يكونو الفرد عف ذاتو و أف كالىما يتصؿ و يتأثر باآلخر

  و لمفيـو الذات دور في التوافؽ النفسي و الصحة النفسية و أف لو وظيفة دافعية، تنتج عف تنظيـ و تكامؿ 

عالـ الخبرة و بالتحديد المتغيرات في الوسط، كما يساعد عمى تكويف المعايير الخمفية المختمفة، ثـ يحقؽ ىذه 

                                                           
 .07: ـ، ص1986، مركز النشر العممي، جامعة عبد العزيز، السعودية، 1قياس الذات عند طمب الجامعة، ط : محمود عبد الحايـ منسي. 84
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أف الذات ىي المسؤولية عف صياغة  (Katell 1950)المعايير عف طريؽ السموؾ و في ىذا يرى كاتؿ 

 86.السموؾ اإلنساني و اتصافو باالتزاف و التنظيـ و االرتفاع

فمفيـو الذات يتيح لفرد فيـ اآللية النفسية التي تحكمو و تؤثر عميو و تميز شخصيتو إلى حد ما مف جية، 

و بمورة السموؾ و طريقة التعامؿ مع الغير و معايير تصنيفي و تقبؿ الغير و الخبرات الجديدة مف جية 

 .أخرى

 :أهم نماذج مفهوم الذات.10

نتيجة لتعدد التعاريؼ و وجيات النظر المتعمقة بمفيـو الذات مما ألقى بظاللو حوؿ اإلطار النظري لمفيـو 

الذات، و عمى نماذج و بناء و تشكيؿ مفيـو الذات، حيث سنحاوؿ حصر أىـ النماذج المتعمقة بمفيـو 

 .الذات

 :نموذج أحادي البعد. 1.10

مف أقدـ وجيات النظر تمؾ التي تعتبر مفيـو الذات أحادي البعد، و القت وجية النظر ىذه القبوؿ و التأييد 

 Cooper)، حيث أعتبر كؿ مف كوبر سميث(Rosenberg)مف طرؼ عدد مف الدارسيف مثؿ روزنبورغ

smith)ماركس اتويف ،(Marx etwinne) أف ىناؾ عامؿ واحد و عاـ سيطر بقوة عمى أبعاد مفيـو ،

الذات، حيث تـ تقسيـ مفيـو الذات إلى أبعاد مختمفة نوعا ما، و قد قاـ روزنبورغ بإعداد نظرية لمفيـو الذات 

مفيـو الذات انتظاـ مكونات مف أوليا و آخرىا منتظمة بشكؿ تدريجي و : "مف منظور بعد واحد، حيث يقوؿ

 ".مرتبطة فيما بينيا بطريقة معقدة

سمـ قياس تقدير الذات لروزنبرغ "ـ اقترح أداة لقياس مفيـو الذات باعتباره بعد واحد و ىي 1979 وفي عاـ 

(Rosenberg self esteensccale RSES.) 
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و في الوقت الحالي لمبحث، ىذا النموذج جد متجادؿ حوؿ صدقو، حيث اعتبر الكثير مف الباحثيف أف 

، كما يرى أحمد الظاىر قحطاف أف وجية النظر القائمة بأف 87التركيز عمى مكوف مفيـو الذات غير ممكف

 88.مفيـو الذات أحادي الجانب ال يمكف القبوؿ بيا

 :نموذج متعدد األبعاد. 2.10

و فيو يعتبر مفيـو الذات متعدد الجوانب و لو عوامؿ و ىو يضـ نوعيف مف النماذج متعدد الجوانب المستقؿ 

و متعدد الجوانب المرتبط،، حيث أف درجة االختالؼ بينيما في درجة االرتباط بيف أبعاد التقسيـ، حيث 

يعتبر النموذج المستقؿ أف الجوانب أو العوامؿ المستقمة كميا مف وجية نظر مستندة، و ىذا النموذج معاكس 

 .يرفض اقتراح وجود مفيـو ذات عاـ

 89(.march1997)نموذج لمفيـو الذات متعدد األبعاد المستقؿ حسب مارش

 مدرسي

 

 

  

 (.1997)يمثؿ نموذج لمفيـو متعدد الجوانب مارش: (01)الشكؿ رقـ

 .أما النموذج المتعدد الجوانب المرتبط يقترح أف ىناؾ ارتباط بيف مفيـو الذات لكؿ مجاؿ

 90(.march)نموذج مفيـو الذات متعدد الجوانب المستقؿ حسب مارش
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 .... ..... ........ أدب تاريخ رياضيات لوف مظير كفاءة  أسرة أصدقاءمجتمع

 مفهوم الذات

................ 

مفهوم الذات 

 اجتماعً

مفهوم الذات 

 بدنً

مفهوم الذات 

 مدرسً
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 (مارش ) يمثؿ نموذج متعدد الجوانب المستقؿ: (02)الشكؿ رقـ 

 

 :نموذج هرمي متعدد األبعاد. 3.10

يقترح ىذا النموذج أف مفيـو الذات متعدد الجوانب و ذو صفة ىرمية و قد اقترح مف طرؼ 

و لقى ىذا النموذج القبوؿ عند الكثير مف الباحثيف، وىو يضـ بطريقة غير قابمة  (shavelson)شافمسوف

لتجزئة النماذج السابقة، حيث أف فكرة أو ىرمية أو نموذج أو فكرة تعدد الجوانب تختمؼ بصورة نسبية، و 

يقترح ىذا اإلطار أف المفاىيـ المتعددة الجوانب يمكف أف تشكؿ ىرما قيمتو مفيـو الذات العاـ و قاعدتو 

 self) ولقد تـ اعداد أدوات القياس لوصؼ الذات مف طرؼ مارش91.خبرات الفرد في المواقؼ الخاصة

description questioner SDQ1,SDQ2,SDQ3)  أظيرت بصورة واضحة وجود خاصية األبعاد

 أف يكوف ذو بعد واحد، و كذلؾ وجود خاصيتو  المختمفة و المتعددة في مفيـو الذات أي أنو ال يمكف

   92.اليرمية و رغـ تعقيده لكنو معقوؿ و منطقي

 93.(MARCH 1997)حسب مارش (التدرج)نموذج مفيـو الذات متعدد األبعاد ىرميا 

                                                                                                                                                                                           
90

 . ean Pierre Famose , Florence Guerin, op.cit, P : 23. . 
 .39: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص. 91

92
 . HEAN PIERRE FAMOSE, FLORENCE GUERIN, OP. CIT, P :25. 

93
 IBID,P :25 

 محتمع  أسرة أوالد  . ... ...  لوف مظير كفاءة  . ... ...

مفهوم الذات 

 مدرسً

مفهوم الذات 

 مدرسً

مفهوم الذات 

 مدرسً

مفهوم الذات 

 مدرسً

  مدرسً

مفهوم 

 الذات العام
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 (1997مارش )يمثؿ مفيـو الذات متعدد الجوانب ىرميا: (03)الشكؿ رقـ 

 :نموذج التعويض. 4.10

تعتبر ىذه الوجية أف مفيـو الذات نموذج تعويضي، و ىو يتفؽ مع النموذج التصنيفي و 

حيث اقترح كؿ مف ماركس ويف , اليرمي في التأكيد حوؿ وجود العامؿ العاـ لمفيـو الذات

لمنموذج التعويضي الذي يفترض انو في أحد جوانب مفيـو الذات يقابمو تعويض في  (1978)

أنو مف يدرؾ نفسية أنو اقؿ نجاحا في  (1981)و قد الحظ كؿ مف ماركس ويف , جانب آخر

الجانب الدراسي يمكف أف يعوض ىذا النقص بإدراؾ نفسو أكثر نجاحا في الجانب االجتماعي 

وقد وضع ىذا النموذج الضوء عمى بعد جديد في نظرية مفيـو الذات و ىو , 94و الجسمي

حيث أنو قد يعتبر الدراسة عامؿ ىاـ و , نسبية التقييـ مف فرد إلى آخر و عند الفرد نفسو

فأف الحصوؿ أو اعتبار نسبية أقؿ جماال أو اجتماعية و ال تؤثر عمى مفيـو الذات , حاسـ

 و ىذا ما يؤيد الفرضية القائمة بأف إدراؾ الذات بالفشؿ و عدـ الرضا في الجانب ما 95العاـ

                                                           
 .41:أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص.  94
95

 .  
95

 . HEAN PIERRE FAMOSE, FLORENCE GUERIN, OP. CIT, P :25 

أسرة   أوالد   عمل 

     

مفهوم 

الذات 

 اجتماعً

مفهوم 

 الذات بدنً

مفهوم 

 الذات

مفهوم 

الذات 

 مدرسً

 .... ..... ....... علوم رٌاضٌات   آدب
 مظهر كفاءة لون 
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 فيما بعد نموذج منسؽ مارشو قد اقترح . 96يرافقو إدراؾ الذات بالنجاح في الجانب اآلخر

 .ماركس ويننسبيا مف نظرية 

 :قياس مفهوم الذات.  11

لقد كاف لمتعريفات اإلجرائية لمفيـو الذات أثر كبير في إخضاع ىذا المفيـو الذي أصبح متغير نفسي قابؿ 

 .لممالحظة و القياس

و لقد بدأ االىتماـ بقياس مفيـو الذات عندما أخذت األىداؼ التربوية تتسع لتشمؿ الجوانب االجتماعية و 

 .النفسية و و االنفعالية بعدما كانت مقتصرة عمى الجانب المعرفي

 . و ىناؾ أػساليب متعددة لقياس مفيـو الذات عف تقارير الذاتية أو المقابمة أو االختبارات اإلسقاطية

 :(تصنيف ريكو)التقارير الذاتية. 1.11

   تستخدـ ىذه الطريقة في وصؼ الذات، و ىذا باالختبار المفحوص لمعبرات التي نراىا تنطبؽ عميو بدرجة 

كبيرة ثـ متوسطة ثـ قميمة مف بيف عدد كبير مف العبارات المكتوبة عمى بطاقة صغيرة و مرقمة ترقيما 

مع تكرار العممية مرة أخرى مع نفس العبارات تكوف كما يود أف تكوف، ثـ يحسب معامؿ االرتباط 97متسمسال

بيف التصنيؼ األوؿ لمفيـو الذات المدركة و الثاني لمفيـو الذات المثالي و يمثؿ معامؿ االرتباط درجة 

 98.مفيـو الذات الذي يعتبر كمؤشر لممواقؼ

 :ساللم التقدير

                                                           
96

 . IBID,P :25 
. 46: عبد الفتاح دويدار، المرجع السابؽ، ص.. 97
 .66: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص. 98
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أكثر المقاييس شيوعا في قياس مفيـو الذات و تتكوف مف أسئمة و قوائـ و مقاييس اتجاىات نحو الذات، و   

يطمب مف المختبر اختيار اإلجابة التي تمثمو و تتكوف مف ثالث تدريجات فأكثر، ثـ تحسب الدرجة الكمية و 

 .تجمع درجة العبارات

 :قائمة رصد الفئات

تشبو التقنية السابقة غير أف اإلجابة تكوف بنعـ أو ال، و مف مزايا ىذا النوع أنو يناسب األطفاؿ الصغار و 

 .ذلؾ في اختيار إحدى اإلجابتيف

 :طريقة االستجابة الحرة. 2.11

و الداودي، و ىي تعتمد عمى  (strang)و سترانج  (jersilel)  مف رواد ىذه الطريقة في القياس جورسيمؿ 

 99.، أو عف كتابة مقاؿ عف نفسو.....، أشعر بالخوؼ عندما .....أنني: إكماؿ الفقرات الناقصة مثؿ

 : الطريقة اإلسقاطية -

( 1957)و جونز  (1955)استخدمت ىذه الطريقة في قياس مفيـو الذات الالشعوري مف قبؿ فريدماف    

و الداودي، و قد برروا الحاجة إلى ىذا األسموب بجممة العناصر الالشعورية بالذات و  (1959)جراىاـ

 اختبار تداعي الكممات (anderson)السموؾ، و أكثر ىذه الطرؽ شيوعا كما ذكرىا اندرسوف 

 Rorchach)و اختبار كممة الجممة و اختبار رسـ التمخيص و اختبار فيـ الموضوع و اختبار رورشاخ

 :، و تتميز األساليب اإلسقاطية عف غيرىا مف بخصائص أىميا (1942

عدـ إدراؾ الفحوص لغرض االختبار غالبا و ثراء االستجابات و حساسية الكشؼ عف بعض الجوانب 

 100.الالشعورية في الشخصية، و بعدىا عف المؤثرات البيئية و الثقافية

                                                           
 .67:  أحمد الظاىر قحطاف، نفس المرجع ، ص. 99

 .70:  أحمد الظاىر قحطاف، نفس المرجع ، ص. 100
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 : المقابمة3.11

يعتبر مفيـو الفينومنولوجييف أف تقارير الذات و الطرؽ اإسقاطية قد ال تكشؼ عف كؿ شيء ىاـ في السموؾ 

و قد تعطي الصورة الكاممة، و قد استخدمت ىذه الطريقة في اإلرشاد و العالج النفسي لمفيـو الذات و 

خاصة عند كارؿ روجرز الذي يفضؿ اإلطار المرجعي لمشخص عمى أنو المصدر المالئـ لفيـ األفراد و 

، و تعد المقابمة مف أىـ األساليب التي تمكف الباحث مف جمع معمومات 101سموكاتيـ و الطريقة إدراؾ األمور

 .كثير شريطة أف ال تؤثر في استجابات المفحوصيف

غير أف الجدير بالذكر ىو أف المقابمة ال يمكف تطبيقيا عمى عدد كبير لمجيد و الوقت، ليذا تفضؿ التقارير 

 102.(ساللـ التقرير، رصد الفئات، استجابات حرة في الوسط التربوي )الذاتية

 :طريقة تمييز المدلول. 4.11

لدراسة المعاني كما يقدرىا المفحوص بدالالت  ()و ىي مف الطرؽ الفينومنولوجية التي صمميا أسجود

األلفظ، و تخضع ىذه المعاني و األلفاظ إلى مقاييس كثيرة، حيث يقدـ المفحوص كممة مميزة لممتفحصيف و 

جيد، و تعتبر ىذه / ضعيؼ، سيء/يطمب منو تقديرىا وفؽ مقاييس مندرجة مف تسعة نقاط تترواح بيف قوي

الطريقة موضوعية و مرنو، و قد كشفت بحوث التحاليؿ العممي لبنات المجتمعة عمى وجود ثالث عوامؿ 

/ إيجابي)عامؿ التقييـ , ، ا(ضعيؼ/ قوي)، عامؿ القوة (سيء/ حسف)عامؿ التقييـ : مدلولية و ىي 

 103.(سمبي

 

 

                                                           
 .47: عبد الفتاح دويدار، المرجع السابؽ، ص. 101
 .75: احمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص. 102
 .49:ص.48: عبد الفتاح دويدار، المرجع السابؽ، ص. 103
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 :مفهوم الذات البدنية.12

يعد الجانب الجسمي مف المصادر الرئيسية في تكويف مفيـو الذات العاـ أو الجسمي، حيث ينظمف بنية 

الجسـ و مظيره و حجمو، إف طوؿ الجسـ و تناسقو و مظيره و مالمحو ليا تأثير عمى إدراؾ الفرد 

لنفسو، ألف ذلؾ يدعو غالبا إلى استجابات القبوؿ و الرضا و التقدير و الحب و اإلحساف، كما أف صورة 

الجسـ ليا أثر فعاؿ في تفاعؿ الفرد االجتماعي، و يعد النضج الجسمي لممراىؽ و المذات الجسمية 

عنصرا ميما في تقدير الذات، لذلؾ كاف لمبموغ المبكر تأثيرا إيجابيا في تقدير الذات بدرجة أكبر مف 

 . البموغ المتأخر

 :مفهوم الذات البدني و الممارسة الرياضية. 1.12

إف ممارسة الفرد لمنشاط الرياضي يجعمو يحمؿ أفكارا إيجابية و تقديرات جيدة حوؿ العناصر البدنية التي 

تتدحؿ في ممارسة ىذا النشاط و لتفسير النشاط البدني عمى تقدير الذات اقترح 

نموذج يفسر مف خاللو تأثير النشاط البدني عمى تقدير الذات، فالنشاط (sonstroem,1978)سونستـر

البدني الذي يمارسو الفرد يؤثر عمى عممية بناء الميرة الرياضية، و بناء الميارة الرياضية يؤدي إلى تقدير 

يتأثر بمدى انجذاب الفرد إلى النشاط البدني ليؤثر في األخير عمى تقدير الذات، كما أف جاذبية النشاط 

 كما ىو موضح في 104البدني و أىميتو بالنسبة لمفرد ىي التي تؤدي إلى تقدير الفرد إلى مياراتو البدنية 

 4الشكؿ رقـ

 

 

 

                                                           

.69: ـ، ص2009سيكولوجية العالقة بيف مفيـو الذات نحو أبعاده عند الرياضييف،أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، جواف : مويسي فريد. 104  
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                                      تقدير الذات

 

 الجاذبية                             التقدير 

                                     

                                    الميارة البدنية

     

                                   النشاط البدني

 (sonstroem,1978)يمثؿ  النموذج النفسي لممشاركة في النشاط البدني: (04)الشكؿ رقـ 

 :مفهوم الذات الجسمية.13

 :مفهوم الذات و الناحية الجسمية. 1.13

يعد الجانب الجسمي مف المصادر الرئيسية في تشكيؿ مفيـو الذات العاـ أو الجسمي، حيث تضمف بنية 

الجسـ و مظيره و حجمو، إف طوؿ الجسـ و تناسقو و مظيره و مالمحو اىا تأثير عمى إدراؾ الفرد 

لنفسو، ألف ذلؾ يدعو غالبا إلى استجابات القبوؿ و الرضى و التقدير و الحب و اإلحساف، كما أف 
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صورة الجسـ ليا تأثير فاعؿ في تفاعؿ الفرد االجتماعي، و يعد النضج الجسمي لممرىؽ أو الذات عنصرا 

ميما في مفيـو الذات، لذلؾ كاف لمبموغ المبكر تأثير إيجابي في مفيـو الذات بدرجة أكبر مف البموغ 

 .المتأخر

و المراىؽ ينظر إلى جسمو كمركز لمذات، فشكؿ الوجو و تناسقو و جمالو و الطوؿ و الوزف يؤثر بشكؿ 

كبير عمى مدى تقبمو لذاتو و تقييمو ليا، و قد يخمؽ عنده نوع مف القمؽ خاصة إذا صاحب ذلؾ قصور 

أو عدـ الكفاية في أحد أجزاء جسمو، إذ أف النقص في أي جانب قد ينمي عنده الشعور بالدونية مما 

 105.ينعكس بشكؿ سمبي عمى رؤيتو لنفسو ثـ مفيومو عف جسمو ثـ مفيومو العاـ

حيث مف بيف الدراسات التي أظيرت العالقة بيف مفيـو الذات و الناحية الجسمية دراسة موسف و 

 و يتميز 17فرع يبمغ بينيـ  (33)و التي أجريت عمى عتبة تتكوف مف  (Mussen et Jones)جونز

 منيـ بأنيـ سريعو النمو الجسمي خالؿ فترة المراىقة، أما البقية فكانت متأخرة بشكؿ مستر، حيث 16

توصمت إلى أف المتأخريف في  النمو الجسمي كاف ليـ مفيـو الذات سمبيا و الشعور بعدـ الكفاية 

 106.بالمقارنة مع الناضجيف الذيف أظيروا الثقة و االعتماد عمى الذات

إف الفرد في مرحمة المراىقة يحاوؿ أف يقارف نفسو بأقرانو و يعطي ذلؾ أىمية كبيرة ، كما أف المسألة 

تتأثر عمى حد ما بالجنس و العمر الزمني، إذ يمكف القوؿ بالخصوص أف اإلناث في مرحمة المراىقة 

أكثر اىتماما بصورة أجساميف مف الذكور، و في نفس الوقت الذكور أفضؿ و أكثر تقييما لصور 

 107.أجساميـ مف اإلناث

 

 
                                                           

 .147: أحمد الظاىر قحطاف، نفس المرجع ، ص.  105
106

 .MUSSEN , P,H, JONES, M (1957),self conception, motivation and interpersonal altitudes of late and early 
maturing boys,child devlopment, 28PP , 243-256. 

 .148: أحمد الظاىر قحطاف، المرجع السابؽ، ص.  107.
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 (:concept du soi physique)مفهوم الذات الجسمية. 2.13

لقد كاف لمدراسات المتتالية حوؿ الطبيعة البنائية لمفيـو الذات و األبعاد و الجوانب المشكمة لو خاصة 

بعد القياـ بدراسات حوؿ صدؽ و صحة نموذج البعد الواحد و الوصوؿ إلى عدـ الصحة أو الكفاية أو 

جد ىذه المقارنة، حيث يقوؿ الظاىر قحطاف بعد سرد لمجموعة مف النماذج المقترحة أو آراء و نتائج 

الدراسات أنو ال يمكف القبوؿ بأف مفيـو الذات أحادي الجانب، و قد يكوف النموذج اليرمي أكثر تحقيقا 

، كما أف الدراسات 108لمفيـو الذات، و ذلؾ ألنو يزداد ويتسع مع العمر و النضج و التعمـ و اإلدراؾ

المتتالية عمى النموذج المتعدد الجوانب لمفيـو الذات، كانت أكثر وضوحا وتأكيدا في نفس الوقت مثؿ 

 March et) ،(Byrne1984)الدراسات السابقة التي تخمت عف مقارنة البعد الواحد لمفيـو الذات 

Chavelson 1984)  و أنو ال يمكف فيـ خصائص و حقيقة مفيـو الذات و مف ثـ إىماؿ نموذج متعدد

 109.الجوانب

، أعطت نظرة جديدة لطريقة فيـ مفيـو (March et Chavelson 1990)كما أف أعماؿ كؿ مف 

الذات، و ىذه المساىمة المباشرة في المنظور المتعدد الجوانب لمفيـو الذات بعود إلى أىمية البعد 

 110.الجسمي كعامؿ أساسي و ميـ في تكويف مفيـو الذات العاـ

إلى أف الذات الجسمية تحتب مكانة  (Maino 2004)، و مايف (Fox1998)وقد أشار كؿ مف فوكس

 111.ىامة في تقدير الذات ألف الجسـ نسبي المعيف و الظاىر لمتعامؿ بيف الفرد و العالـ

 

 

                                                           
 .41: أحمد الظاىر قحطاف، نفس المرجع ، ص 108

109
 MARINO, CERVELLO, E, physical self perception in Spanish adolesecents, effect of genderand involvement in 

physical activity journql of human  movement studies, t 48, 205, pp: 291.292. 
110

 .MARINO, j. CERVELLO, E. physical self perception in Spanish schooln children, differences by gender  in sport 
practice and level of sport invelevment; journal of education and human development, V1, p: 02. 
111

. MARINO ;J, CERVELLO, E, op, cit,p :294.  
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 :الحاجة إلى نموذج نظري و تجريبي لمفهوم الذات الجسمية.14

    برزت الحاجة إلى منظور جديد يميد إلعداد أدوات خاصة بقياس الذات الجسمية مباشرة بعد التجمي أو 

عدـ صدؽ ة قدرة منظور البعد الواحد في تفسير مفيـو الذات مف جية  و تطور و تدعيـ نتائج البحوث 

لقدرة النموذج المتعدد الجوانب اليرمي في تفسير و قياس مفيـو الذات، حيث احتمت كما رأينا في أىـ 

النماذج المقترحة في تفسير البنية التشكيمية لمفيـو الذات فيما سبؽ مف البحث، و بعد دراسة مفيـو الذات 

ىذا   ، ظيرت أىمية 112العاـ عند ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية سواء أف كانت تنافسية أو ترويحية

 Stein, Colditz)البعد و تأثيره المباشر عمى مفيـو الذات العاـ، حيث جاءت نتائج دراسة كؿ مف 

Berley, Ficher 2007)  أف التغيير أو زيادة حجـ النشاط البدني لو تأثير عمى إدراؾ الذات عند المراىؽ

 113.في كؿ مف المجاؿ االجتماعي و و الرياضي عند كؿ مف الذكور و اإلناث

مف بيف أىـ الدراسات المعاصرة المتمركزة حوؿ الذات الجسمية، حيث  (Fox 1997) ولقد كاف كتاب فوكس

قاـ ىذا األخير بتحميؿ العالقة بيف الذات الجسمي و عدد مف النماذج مثؿ الدافعية، السموؾ العدواني، 

 114.اإلعاقة و الصحة، ىذا مف أجؿ الوصوؿ إلى نظرة شاممة لمتساؤالت الخاصة بمفيـو الذات الجسمية

     و قد كاف بالموازاة مع ذلؾ بحوث أخرى تيدؼ إلى نموذج أو مقياس خاص بمفيـو الذات الجسمية، 

، و ىي عبارة عف أسئمة (SDW 1.2.3)مقاييس لمستويات مختمفة،  (Marche 1990)حيث قاـ مارش 

، حيث كاف مقياس وصؼ الذات الجسمية جزء مف كؿ مقياس مف ىذه (SDQ115)تشمؿ وصؼ الذات العاـ 

 .األدوات الثالثة، و قد نضمف بعد الذات الجسمية مقياس لمكفاءة البدنية و آخر لممظير الجسمي

                                                           
112

.JEAN Pierre Famose, FLORENCE Guerin, op, cit, p : 51. 
113

 .CYNHIA, STEIN et autres, adolescent physical activity and perceived competence, dose change in activity level 
impact in self perception, journal adolecencent heath, 40, 2007, pp :462,470. 
114

 . JEAN Pierre Famose, FLORENCE Guerin, op, cit, p : 43. 
115

 . JEAN Pierre Famose, FLORENCE Guerin, op, cit, p : 43. 
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لـ تكف ىناؾ أدوات  (Marche et autres)و تجدر اإلشارة إلى انو قبؿ بحوث كؿ مف مارش و زمالئو 

خاصة لقياس الذات الجسمية، حيث قاف ىذا األخير بمجموعة مف الدراسات عمى مفيـو الذات الجسمية 

 116.(SDQ)مستعمال 

 :أدوات قياس الذات الجسمية.15

عمى إدراؾ المظاىر البدنية لمذات و قياسيا، حيث كاف التركيز في البحوث  (March)      لقد ركز مارش 

السابقة عمى صورة الجسـ و أدوات قياسيا مف منظور متعدد الجوانب و المجاالت الخاصة و عالقة صورة 

إعداد أدوات متعددة األبعاد و التي تحتوي عمى  (1997)الجسـ بتقدير الذات العاـ، و قد كاف ىدؼ مارش

مقياس لمفيـو الذات الجسمية، و تمكف مف ذلؾ مف خالؿ النماذج التي عمؽ عمى إعدادىا و التمييز بيف 

 117.األبعاد الخاصة بمفيـو الذات العاـ كما سبقت اإلشارة إلييا في العناصر السابقة

  وتجدر اإلشارة إلى أف مفيـو الذات الجسمية كمجاؿ خاص موجود في النموذج العاـ، حيث أكدت العديد 

مف الدراسات عمى قوة العالقة الموجودة بيف الذات لمكفاية البدنية و المشاركة في األنشطة البدنية و 

 118.الرياضية، غير أف اختالؼ التخصصات و مجالت الذات الجسمية يجعؿ الفرؽ أو االختالؼ محدودا

إف مفيـو الذات الجسمية قد حدد عموما كبعد مستقبمي في مفيـو الذات العاـ و ىو مكوف مف الكفاية 

أنا راض جدا، أنا جيد في الرياضة، أحب الجري و : البدنية، حيث نجد األسئمة أو العبارات الخاصة بيا مثؿ

المعب بطريقة شديدة، أجد السعادة في المعب و الجري، أستطيع الجري بسرعة، جسمي قوي و كبير، و بعد 

أنا جميؿ، لدي جسـ جميؿ و جذاب، أنا األكثر جماال و جاذبية مف بيف زمالئي، : المظير الجسمي مثؿ

و قد أجرى التحميؿ العاممي لمختمؼ اإلجابات لمتأكد مف المصادقة عمى المقياس ذات األبعاد .أحب مظيري

  119.المتعدد لمفيـو الذات

                                                           
116116

 Ibid, p :44. 
117

 . JEAN Pierre Famose, FLORENCE Guerin, op, cit, p : 43. 
118
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119
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 :نماذج لمقياس الذات الجسمية.16

 (:PSPP)إدراك الذات البدنية. 1.16

 ()، حيث قاـ كؿ مف ()أوؿ نموذج ىرمي، حيث تنتج عنو أداة قياس إدراؾ الذات البدنية ()يعد نموذج 

و اقترحوا مفيـو  ()بمراجعة البحوث و الدراسات السابقة المتعمقة بيذا االختصاص و خاصة أعماؿ كؿ مف 

الذات الجسمية يمثؿ بوسطة بنية و ىي مكونة في القمة مف مفيـو الذات العاـ إلى القاعدة مختمفة المجاالت 

 120.الخاصة بمفيـو الذات الجسمية

 : وىي مكونة كالتالي

 مع محتمؼ مستويات مفيـو الذات الجسمية 121foxيمثؿ مفيـو الذات الجسمية حسب  (05)الشكؿ رقـ

  corbin 1989 و fox 1990حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120
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121

 Représentation du concept de soi physique selon fox +différents niveaux de concept de soi physique selon fox 
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 أحاسيس عامة، كبرياء،التضحية                   عاـ وثابت

                                                                               المطؼ و الثقة بالنفس                                                                                                                                                              

 مجال      

 بحث مجاؿ 

 

 عوامؿ  

 

                          بحث مجاؿ

 تحت                                                            

                                                                                         عوامؿ

 

 

   عوامؿ                               

عمى أربع مجاالت ىي الكفاءة الرياضية و مظير  (PSPP)و تحتوي أدوات قياس إدراؾ الذات البدني 

، و و تحتوي (Chavelson) الجسـ و القوة و الحالة البدنية، و ىي مرتبطة بالمنظور اليرمي لشافاسوف

 عبارة تمثؿ أربع مستويات خاصة في أربع مجاالت، كما تحتوي مقياس لمرضا عف الذات البدنية و 30عمى 

مفهوم الذات 

 العام

الصحة و                 

 الحالة البدنٌة

 الكفاءة الرٌاضٌة

 قٌمة الذات الجسمٌة

اإلعاقة أو 

 المرض

إحساس 

 بالنشاط
الثقة فً 

 النفس

فعالٌة تعلم 

 الرٌاضة

مهارات 

 رٌاضٌة

 مهارة كرة القدم جاذبٌة الجسم القوة البدنٌة

 مهارة التسدٌد

ضخامة  القوة

 العضالت
القدرة على أداء 

 التمارٌن

أبعاد 

 الجسم

شكل 

 الوجه

 شكل الوجه شكل الجبٌن

 لون البشرة عرٌض و منتفخ



78 
 

أخرى لتقدير الذات البدنية و نصؼ العبارات سالبة، و قد تـ بناء عبارات المقياس بطريقة تسمح لمفرد 

 122.الوصؼ الذي يناسبو أكثر و ىذه مف أجؿ انحراؼ النتائج عف المثالية االجتماعية

  PSCS : (Richard 1988)مقياس مفهوم الذات الجسمية . 2.16

مف أجؿ  ()و ىي عبارة عف مقاييس لوصؼ الذات جاءت نتيجة سمسمة البحوث التي قاـ بيا كؿ مف 

إستمارة وصؼ  )sdqاإلثبات التجريبي أف مفيـو الذات متعدد الجوانب و قد تـ في بداية األمر إعداد 

إستمارة وصؼ الذات )ـ ثـ قاـ بإعداد مقياس خاص باألطفاؿ الصغار، 1990سنة  (الذات

 عبارة و ستة أبعاد ثـ بعد ذلؾ وضع أداة لقياس الذات لمرحمة ماقبؿ 38و ىو يتكوف مف  (PSDQلمصغار

و تقيس ثمانية أبعاد،  [11-8 ] عبارة لمفئة العمرية ،ػ76، يتكوف مف preadolecene SDQ1 المراىقة 

 بعد ثـ إعداد 11 عبارة و تقيس 102و يتكوف مف  [19-11]، خاص بمرحمة المراىقة DSQ2ثـ إعداد 

SDQ3 123. مستوى و بعد لمفيـو الذات13 عبارة و يحتوي عمى 136، و خاص بالكبار و يتموف مف 

 :مفهوم الذات الجسمية و عالقتها بالمشاركة في األنشطة الرياضية.17

ـ بدراسة مف أجؿ إيجاد العىمقة بيف مفيـو 1986( Jacson et March) قاـ كؿ مف جاكسوف و مارش

الذات الجسمية و المشاركة الرياضية، حيث أظيرت نتائج الدراسة أف مشاركة النساء في الرياضة في 

سباؽ الدرجات ألنشطة الرياضية لو عالقة بمفيـو الذات و الطفاءة البدنية، و وحد مف جية أخرى ارتباط 

 124.متوسط أو بدرجة أقؿ مع المجاالت األخرى غير البدنية أو الغير المتعمقة بالذات البدنية

 :مفهوم الذات الجسمية و الحالة البدنية.18

أف ىناؾ ارتباط بدرجة قوية بيف الحالة البدنية و مفيـو الذات  (March)و  (Peart)لقد أثبت كؿ مف 

لمميارة البدنية، و ارتباط ضعيؼ أو بدرجة متوسطة مع مفيـو الذات لممظير البدني و الحالة البدنية، 
                                                           
122

 .JEAN pierre famose, FLORENCE guerin, op, cit, p :52. 
123

 .Ibid, p :34. 
124

 .JEAN pierre famose, FLORENCE guerin,op, cit p :44. 



79 
 

كما لـ يكف ىناؾ ارتباط مع مختمؼ أبعاد مفيـو الذات، حيث وجد بعد أف طبؽ برنامج تدريبي لمحالة 

البدنية، يؤدي إلى ارتفاع قوي و واضح في مفيـو الذات لمحالة البدنية، كما أف التدخالت إلى انخفاض 

 .في مفيـو الذات

، أف المشاركة في التربصات التي 1988سنة  (March)، (Barneres)، (Peart)كما اثبت كؿ مف 

 أسئمة وصؼ الذات SDQ1.2.3مالت اترفع الحالة البدنية كاف ليا تأثير ذو داللة إحصائية عمى مع

عمى مفيـو الذات خاصة الجوانب األكثر تأثيرا عمى البرنامج مثؿ مفيـو الذات لمميارة  [العامة و الكمية، أ

 .البدنية، الطوؿ و الشكؿ

 :عالقة مفهوم الذات الجسمية و نتائج التربية البدنية و الرياضية1.18

، أف النتائج في النشاطات البدنية و الرياضية مرتبطة بقوة مع (March et Jacson)لقد اقترح كؿ  مف 

، حيث (March)مفيـو الذات الجسمية و تقدير الذات العامة، حيث تـ انجاز ىذه الفرضية في دراسة مارش

أكد مف خالؿ وجود عالقة بيف مستوى خاص لمفيـو الذات العاـ و الذات الجسمية، و األىداؼ المحققة في 

 ".نتائج السابقة في اختبارات الميداف"نفس المستوى الخاص 

إف أىمية ىذا ابحث في كشفو لمبحث في المستقبؿ و لكف في مجاؿ التربية العممية، حيث أنو المعروؼ 

المجاؿ بحاجة إلى أفراد مختصيف في , المجاؿ المدرسي أف االدراكات الذاتية لمكفاءة البدنية في التخصص ا

 .مستوى ىذا المجاؿ عمى أألقؿ

 إف التعميـ بحاجة إلى اختصاصييف أكثر معرفة و دراية بالمجاالت و التخصصات، ويعرفوف اف التالميذ 

ف ىذه االختالفات أو الفروؽ بيف األفراد  يمكنيـ تغير إدراكاتيـ لكفاءتيـ الخاصة ضمف ىذه المجاالت، وا 

 125.يمكف أف تعطي اختالفا في السموؾ التحفيزي

 :العالقة بين مفهوم الذات الكمي و مفهوم الذات الجسمية2.18

                                                           
125
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إف العالقة بيف مفيـو الذات الكمي و مفيـو الذات الجسمية قد درست إلى حد ما مجاؿ عمـ النفس الرياضي 

أف مفيـو الذات الكمي يحدد الفرؽ الموجود  بيف  (Harter)ـ ىارتر1966و النشاط البدني، حيث اعتبر 

 March)التقييـ الذاتي الصحيح في مجاؿ ما و التقديرات الميمة ليذا المجاؿ و ىذا طبقا لممقاربة لكؿ مف 

et Savelson ) 

ـ أف األفراد الذيف يتمقوف أو يعتبروف جذابيف بدرجة كبيرة يجب أف 1990سنة  (Fox)مف جية أخرى اقترح 

يزيد ىذا األخير في مفيـو الذات العاـ، و ىذا إدا كانت الجاذبية أو اإلعجاب ىي سبب االىتماـ، و بالمقابؿ 

إذا نظرنا إلى الذات الجسمية بأىمية قميمة إذف فإف ىذا بدوف شؾ يجعؿ ليا تأثير محدد و غير حاسـ في 

 126.مفيـو الذات العاـ و تقدير الذات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126
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 :الخالصة

يعتبر مفيـو الذات البدنية مف أىـ المفاىيـ النفسية، حيث الفرد يعطي أىمية بالغة لمجانب البدني ألف ىذا 

األخير ىو الذي يحدد السموؾ الذي يقـو بو الفرد كما ىو عامؿ مف عوامؿ االتزاف النفسي عند الفرد، ألف 

الشخص الذي يكوف لديو مفيـو ذلت إيجابي تنتج عنو سموكات و تصرفات إيجابية في أغمب األحياف 

وبالتالي إعطاء صورة حسنة عف نفسو، أما الشخص الذي يكوف لديو مفيـو ذات بدني سمبي فتصدر عنو 

 .سموكات و تصرفات خاطئة و عشوائية و بالتالي يعطي صورة غير حسنة عنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الثالثالفصـل 
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 :تمهيد

تعتبر مرحمة المراىقة أصعب مرحمة يمر بيا الفرد في حياتو حيث يعرؼ ىذا األخير عدة تغيرات          

 وكذا جسمية تؤثر في سموكو وعمى شخصيتو، وتتميز فسيولوجيةناتجة عف تأثره بعوامؿ داخمية نفسية 

المراىقة بخصائص وتغيرات تكوف حسب الجنس، والبيئة التي يعيش فييا الفرد 



83 
 

 وزف الجسـ ونمو العضالت والعظاـ مما يسبب قمة بإزدياد         ىذه التغيرات تكوف مف الناحية الجسمية 

التوافؽ العضمي العصبي وعدـ اتزاف الحركات، وكذلؾ مف الناحية العقمية والنفسية حتى يظير فييا عدـ 

.  قميؿ الصبراالنفعاؿ النفسي والنضج الجنسي الذي يجعمو سريع االستقرار

         وكذا كانت المراىقة الشغؿ الشاغؿ لكثير مف عمماء النفس مما جعميـ يضعوف جميع المتطمبات مف 

. أجؿ تكييؼ المراىؽ بالبرامج التعميمية والتربوية

واجييا ت         وفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى فيـ المراىقة والعوامؿ المؤثرة فييا وكذا المشاكؿ التي 

. ات، والرياضة عند المراىؽةالمراىؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهوم المراهقة1.
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مصطفى "إف كؿ التعاريؼ تجمع عمى أنيا مرحمة تتوسط مرحمة الطفولة و مرحمة سف البموغ حيث يعرفيا 

، و ىو مشتؽ مف الفعؿ الالتيني الذي يعني التدرج نحو (المرىؽ يطمؽ عمى إحدى فترات الحياة )":زياف

 127.البموغ الجنسي وحؿ  العقمي و االجتماعي و االنفعالي و تقع ىذه الفترة بيف البموغ الجنسي و الرشد

إف المراىقة تعد مف أىـ المراحؿ الحرجة مف حياة كؿ فرد لما يحدث مف تغيرات : أما سعدية محمد بيار

فسيولوجية و جسمية و يترتب عنيا توترات انفعالية حادة و يصاحبيا القمؽ و المتاعب و تكثر فييا المشاكؿ 

االجتماعية و النفسية التي غالبا ما تؤثر عمى صفو المراىؽ و تتطمب مف المحيطيف بو التدخؿ بالوقوؼ إلى 

 128.جواره

بأنيا مرحمة تغير شديد، و تبمور الكثير مف الوظائؼ البيولوجية و الجنسية و ىذه : و قد عرفيا عمي زغدود

التغيرات تحدث بفضؿ اإلفرازات اليرمونية لمغدد الصماء الذي يؤدي نشاطيا إلى التأثير في سموؾ اإلنساف و 

بالتالي إلى توجيو نشاطو ودعمو اجاه الخارج، أي أف المراىقة كفطرة خاصة في الحياة في حالة النمو التي 

 129.تقع بيف الطفولة إلى الرجولة أو األنوثة

أما ستانمي يرى المراىقة فترة عواصؼ و توتر و شدة تمقييا األزمات النفسية و تسودىا المعاناة و اإلحباط و 

  130.القمؽ و المشكالت و صعوبة التوافؽ

 

 :تعريها لغة و اصطالحا.2.1

 :لغة.1.2.1

                                                           

.152:،ص1975، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، (دط)مصطفى زياف، دراسة سيكولوجية التعمـ العاـ، 127  
.25: ـ،ص1980، دار البحوث العممية، الكويت، (دط)سيكولوجية المراىقيف: ، سعدية محمد بيادر 128  

.185:ـ، ص1989، دار الطميعة، بيروت، (دط)قوؿ عمـ النفس:، عمي زغدود 129  
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سنة و ىي 21المراىؽ معناه الدقيؽ ىي المرحمة التي تسبؽ بالفرد إلى اكتماؿ النضج حتى يصؿ عمر الفرد 

بيذا تمتد مف البموغ إلى الرشد، و كممة المراىقة تفيد المعنى االقتراب أو الدنو مف الحمـ، لذلؾ يؤكد عمماء 

 .المغة بأف المراىؽ ىو الفرد الذي يدنو مف الحمـ و اكتماؿ النضج

و المراىقة بمعناىا العاـ ىي المرحمة التي تبدأ بالبموغ و تنتيي بالرشد و ىي العممية البيولوجية الحيوية 

العضوية في بدئيا و ظاىرة في نيايتيا و ىذا لما البموغ مرحمة قصيرة جدا مف مراحؿ حياة الفرد و 

الخصائص المميزة لمبموغ و المراىقة متداخمة و متصمة إذا الحيز أف نتناوليا مًعا لمدراسة و التحميؿ حتى تقيـ 

 131.الفكرة و تتصؿ المظاىر النفسية لمنمو في تطورىا الطبيعي

 :اصطالحا.2.2.1

المراىقة ىي مصطمح وصفي يقصد بو مرحمة نمو معينة تبدأ بنياية الطفولة و تنتيي ببداية مرحمة النضج 

أو الرشد، أي أف المراىقة ىي مرحمة النيائية أو التطور الذي يمر بو الفرد ، و ىو الفرد الغير الناضج 

 .جنسيا و انفعاليا و عقميا و اجتماعيا نحو بدء النضج الجسمي و العقمي و االجتماعي

كما يعرؼ الفرد أنو يمر بمرحمة مف مراحؿ النمو التي تظير فيو تغيرات جسمية واضحة تفرض عميو مطالب 

عضوية و اجتماعية و عقمية قد ال يتناسب معيا و يساندىا و النمو االجتماعي و العقمي يتأخراف كثيرا عمى 

النمو الجسمي و ىذا ما يعرؼ بالتخمؼ النيائي في مرحمة المراىقة و مف ثـ يمكف اعتبار المراىقة ىي 

مرحمة دقيقة وفاصمة، خاصة مف الناحية االجتماعية، إذ يتعمـ فييا الناشؤوف تحمؿ مسؤولياتيـ االجتماعية و 

واجباتيـ كمواطنيف، و ىناؾ تطور إسالمي يرى أف المراىقة تمثؿ بداية الرشد لدى الشخص مودعا ذلؾ 

و يتحمؿ المسؤولية التي ألقتيا السماء عمى الكائف الحي، و ما يصاحب ذلؾ ترتب أنا . مرحمة الطفولة

  132.الثواب و العقاب

 :مراحل المراهقة.2
                                                           

.27:م،ص1675، 1األسس النفسٌة للنمو، دار الفكر العربً، القاهرة، ط: ،فؤاد بهً السٌد
131
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 .160: ،ص200: م، ص1988دار الطباعة و التوزٌع و النشر، الجزائر، ، (دط)دراسات فً علم النفس اإلسالم: ،محمد البستانً 
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لقد حاولت بعض الدراسات أف تميز فترة مف فترات المراىقة بسيمات شخصية و اجتماعية معينة، فمرحمة 

المراىقة ىي مرحمة تغير مستمرة لذا مف الصعوبة تحديد بدء مرحمة المراىقة و نيايتيا، فيي تختمؼ مف فرد 

إلى فرد آخر و مف مجتمع إلى آخر،فالساللة و الجنس و البيئة ليا تأثير كبير عمى مرحمة المراىقة و تحديد 

 21 إلى 10بدايتيا و نيايتيا، فقد توسع بعض عمماء النفس في تحديد مرحمة المراىقة و يروف أنيا تمتد مف 

 سنة و تختمؼ بداية الراىقة مف فرد إلى أخر، فبعض األفراد 19 إلى 13سنة بينما يحصرىا البعض بيف 

 و عمى العموـ ىناؾ ثالث 17133 و بعضيـ يتأثر بموغيـ حتى سف 12يكوف بموغيـ أحيانا في سف 

 :تقسيمات ىي

 ( سنة14-12):المراهقة المبكرة.1.2

تمتد منذ النمو السريع الذي يصاحب البموغ حوالي سنة أو سنتيف بعد البموغ الستقرار التغيرات البيولوجية عند 

في ىذه المرحمة المبكرة يسعى الفرد إلى اإلستقالؿ و يرغب دائما مف التخمص مف القيود و السمطات .الفرد

التي تحيط بو و يستيقظ لديو إحساس بذاتو و كيانو و يصاحبيا التفطف الجنسي الناتج عف االستثارة الجنسية 

 134.التي تحدث جراء التحوالت البيولوجية و نمو الجياز التناسمي عند المراىؽ

 (سنة17-16):المراهقة المتوسطة.2.2

و ىي الفترة التي تمي المرحمة السابقة و تمتد أحيانا إلى غاية سف السادسة عشر و تسمى ىذه المرحمة أخيانا 

بمرحمة الغرابة و االرتباؾ، ألف في ىذه السف تصدر عف المراىؽ أشكاال مف السموؾ تكشؼ مدى ما يعانيو 

مف معاناة و ارتباؾ و حساسية زائدة حيف تزداد فترة النضج و حيف ال يكوف قد تييأ ليا ما يجعمو يتكيؼ 

 135.المقتضيات الثقافية العامة التي يعيشيا

 ( سنة20-18):المراهقة المتأخرة.3.2

                                                           
133

 .09:م،ص1945، مصر،(دط)مشاكل الشباب النفسٌة،جامعة النشر العلمً: ،راجع  أحمد عزت 
134

 .263:،ص252:م،ص1،1995الطفولة و المراهقة،عالم الكتاب، مصر،ط: ،حامد عبد السالم زهران 
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 .164:، الجزائر،ص(دط)محاضرات فً علم النفس االجتماعً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة: ، محً الدٌن مختار 
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وىي المرحمة التي تمي الفترة السابقة، كما تصادؼ ىذه المرحمة األخيرة مف التعميـ الثانوي و أوؿ مف مراحؿ 

التعميـ العالي و غالبا ما تعرؼ بسف المباقة  و حب الظيور لما يشعر بو مف متعة و أنو محط ألنظار 

الجميع، و أىـ مظاىر التطور في ىذه المرحمة توافؽ الفرد مع أنواع الحياة و أشكاليا و أوضاعيا السائدة 

بيف الراشديف بما فييا مف اتجاىات نحو مختمؼ الموضوعات و األىداؼ و المثؿ و معايير السموؾ كما 

ينظر الراشدوف و الكبار و ىو في ذلؾ يتصرؼ بما يحقؽ لو ىدفو الذي ظؿ وراءه فترة طويمة إلى اكتماؿ 

وفي ضوء ما تقدـ بمكف أف نعطي تعريفا أف المرىؽ الذي بمغ فترة عمرية معينة و يبدو في سموكو . الرجولة

و خاصة في المرحمة األخيرة قد امتص مف الثقافة العامة نتيجة تفاعمو مع مقومات معينة . و أساليب تكيفو

في شخصيتو، و تبدو في شكؿ قيـ و اتجاىات نحو مواضيع و أىداؼ و أساليب تكيؼ عامة شائعة مشتركة 

  136.بيف المراىقيف و الكبار و تجعمو يسمؾ سموكا يتوافؽ مع البيئة الثقافية التي يعيش فييا

العمر الزمني  مرحؿ النمو

 بالسنوات

 خصائص النمو السف المرحمة

الطفولة 

 المبكرة

  يوـ30-0 حديث الوالدة الرضيع 0-2

 أشير1-8

 شير9-12

 سنة1-2

 النمو السريع لؤلعضاؤ

الحظانة     الروضة  6-3 قبؿ الدراسة

 االستعداد لممدرسة

 سنوات3-4

 سنوات4-5

 سنوات5-6

مرحمة متفاوتة في 

النمو، و فييا تحدث 

تغيرات ىامة و معقدة 

مف النواحي الوظيفية، 

 السموكية و الشخصية
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 .207: م، ص1994 (دط)النمو الحركً الطفولة و المراهقة، دار الفكر العربً، القاهرة،: ،أسامة كاتب راتب 
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المراىقة 

 المبكرة

 إناث13-11 المراىقة 11-14

 ذكور12-14

نمو سريع، تطور في 

الطوؿ، الوزف،مع 

زيادة الفاعمية في 

بعض 

األعضاء،النضج 

الجسمي مع تغير في 

 االىتمامات و السموؾ

 إناث18-13 المراىقة المتأخرة 13-18 

 ذكور14-18

نمو نسبي لمنضج 

الوظيفي لؤلعضاء، 

 . يتسـ باالتزاف

فترة البموغ و تتـ عمى  سنة25-19 مرحمة الرشد 19-25 

نحو مضاعؼ 

باستكماؿ و اتماـ كؿ 

الوظائؼ و السيمات 

النفسية و تصبح في 

 .حالتيا القصوى

 

 .يمثؿ مراحؿ العمر التشريح لمفرد: 01الجدوؿ رقـ 

 :مظاهر النمو في المراهقة3.
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كما نعمـ أف مرحمة المراىقة ىي مرحمة حرجة تحدث فييا تغيرات سواء مف الناحية الجسمية، العقمية، 

 .االنفعالية، النفسية ، االجتماعية و الحركية

 :مفهوم النمو.1.3 

يشير النمو إلى تمؾ التغيرات التكوينية و الوظيفية التي تطرأ عمى الكائف الحي تكويف الخمقية الممقحة و التي 

تستمر طواؿ حياة الكائف، و ىذه التغيرات تحدث خالؿ مراحؿ متتابعة و بطريقة تدريجية، و بقصد بالتغيرات 

التكوينية تمؾ التي تتناوؿ نواحي الطوؿ، العرض، الوزف، الشكؿ و الحجـ، و تشمؿ التغيرات التي  تتناوؿ 

المظير الخارجي لمفرد، أما التغيرات الوظيفية فتشير إلى تمؾ التغيرات التي تتناوؿ الوظائؼ الحركية، 

 .الجسمية، العقمية، االجتماعية، االنفعالية التي يمر بيا الفرد في مراحؿ النمو المختمفة

و ىذه التغيرات ترتبط معا، و تؤثر كؿ منيما عمى األخرى و تتأثر بيا، إذا سموؾ الفرد يكوف نتيجة لعوامؿ 

 . متعددة تتكامؿ فيما بينيا و تتفاعؿ بصورة مستمرة

و يتظمف النمو مظاىر عديدة منيا النمو الجسمي، النمو الفسيولوجي، النمو الحركي، النمو المغوي، النمو 

 137.االنفعالي، النمو الجنسي

 :خصائص النمو في مرحمة المراهقة.2.3

 

 (:14-10)خصائص المرحمة السنية .1.2.3

يطمؽ عميو اسـ المراىقة المبكرة أو المرحمة األولى لمبموغ، فالفرد في ىذه المرحمة ينتقؿ مف الطفولة إلى 

تتسـ بأنيا فترة معقدة مف التحوؿ و النمو، فإذا كاف المراىؽ ينمو جسميا فإنو ينمو كذلؾ فسيولوجيا،  .الشباب

جنسيا، عقميا، اجتماعيا، كما تعتبر ىذه المرحمة أكبر المراحؿ التي يتـ فييا انضماـ األوالد إلى األنشطة 

                                                           
.26:،سعدٌة محمد بهادر،مرجع سابق،ص
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البدنية و الرياضية المختمفة و تعتد ىذه المرحمة عمى تطوير منظـ و ىادئ لجسـ الالعب الناشئ و انطالقا 

مف وجية نظر التطور الحركي فإف ىذا العمر ىو أفضؿ عمر زمني يجب استثماره في القابمية  الحركية 

المتنوعة الوجوه، و في ىذه المرحمة القدرات الحركية لمتعمـ تكوف لدى اإلناث أحسف مف األوالد و نياية ىذه 

الفترة ىي بداية التخصص الرياضي،و تتميز ىذه المرحمة بزيادة سريعة لمقاييس الجسـ و يتخمميا فترة نمو 

بينما تبدأ ىذه الفترة  (14)ة قد تنتيي في سف  (سنة13-10)سريع مفاجئة تبدأ بالنسبة لمبنات تكوف مف 

و يصاحبيا الزيادة في القوة  (سنة12/15)متأخرة بمقدار سنتيف تقريبا بالنسبة لمبنيف حيث تبدأ و تستمر مف

العضمية، كتمة الجسـ، و تتفؽ ىذه المرحمة مع المراىقة و ما يصاحبيا مف زيادة في عممية التمثيؿ الغذائي، 

كما تؤدي  سرعة النمو اليرموني و العصبي إلى بعض التأثيرات عمى الجياز العصبي تظير عمى شكؿ 

تذبذب معدالت النبض و ضغط الدـ، كما تتأثر بذلؾ العمميات العصبية العميا و تظير عمى المراىؽ تغيرات 

سريعة مف الناحية المزاجية و درجة استثارة عميا االنفعالية، كما يتميز الجسـ في ىذه المرحمة بسرعة 

االستجابة المؤقتة لتأثير التدريب، و يظير ذلؾ في تحسبف النتائج الرياضية و بسيولة تحت تأثير زيادة حمؿ 

التدريب إاّل أف ذلؾ يعتبر نوعا مف الضغط الزائد عمى الجسـ خالؿ مرحمة النمو، و ىذا ما يطمؽ عميو 

التدريب الفسفوري الذي يؤدي إلى نتائج سريعة غير أنيا نتائج مؤقتة ال تعتمد عمى أساس يتضمف استمرارية 

تحقيقيا في المراحؿ السنية التالية و ىو يحدث لمناشئيف في السباحة بصفة خاصة، و يمكف في ىذه المرحمة 

االىتماـ بتنظيـ المنافسات بأخذ االعتبار أف ىناؾ فروؽ فردية كبيرة بيف األطفاؿ في نموىـ البيولوجي قد 

 سنوات، لذا يجب مراعاة دلؾ عند 5يصؿ بيف الطفميف في نفس العمر الزمني إلى فرؽ بيولوجي بمقدار 

القياـ بالمنافسات بيف األطفاؿ، لكي ال يصبح تقسيـ األطفاؿ وفؽ عمرىـ الزمني بؿ يكوف في ضوء عمرىـ 

البيولوجي و ال يجب إعطاء أىمية لنتائج المنافسات في ىذه المرحمة لمفوز أو اليزيمة، أف يكوف اليدؼ مف 

 138:الممارسة الرياضية ىو أف يشعر الفرد في ىذه المرحمة بما يمي
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 .342: م، ص1997، (دط)الترٌب الرٌاضً لألسس الفسٌولوجٌة، دار الفكر العربً، القاهرة: ، أبو العالء أحمد عبد الفتاح 
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اإلحساس بالعمؿ لتحقيؽ ىدؼ معيف، الشعور بأىمية احتراـ المنافس، اإلحساس بتشابو قوانيف األلعاب 

 139.الرياضية مع قوانيف الحياة و المجتمع

 :النمو الجسمي.3.3

  لقد أثبتت دراسات أجريت عمى المراىقيف أف مظاىر الجسـ تعرؼ تطورا كبيرا في الفترة الممتدة بيف العاشرة 

و الرابعة عشر، و إف كانت ىذه الفترة مبكرة عند اإلناث و متأخرة عند الذكور مف األمور التي يمكف 

مالحظتيا في فترة المراىقة في درجة  النمو السريعة و التغيرات الجسمية الظاىرة التي تحدث في فترة ما قبؿ 

البموغ و تستمر بدرجة أقؿ بعد الخامسة عشر، فنالحظ أف البالغ قد تـ بدرجة ممحوظة في الطوؿ و ظيرت 

في مصر و " محمد سممى آدـ و توفيؽ حداد"عميو معالـ النضج الجنسي و حسب الدراسات التي أجزىا 

 140.ـ تبيف لنا أف نمو الطفؿ يسيرا مضطربا حتى سف الخامسة عشر عند البنيف1991نشرىا في عاـ 

ـ أبحاثا 1983سنة "CHTLORTشتمورت"أما الوزف عند المراىقيف فيزداد مع نمو العضالت و قد أجرى 

 :عمى زيادة الوزف عند األطفاؿ مع زيادتو حتى سف العشريف فتوصؿ إلى ما يمي

 . سنة14إلى 11زيادة في وزف الجسـ في فترة 

 .زيادة في طوؿ القامة خاصة عند الذكور في سف الثالثة عشر

أما بالنسبة لمبنات فالزيادة تكوف بيف الثالثة عشر و الرابعة عشر و اكتشفت أبحاث أخرى أف الطفؿ في سف 

 141. كمغ حتى دخولو المرحمة األولى مف البموغ2 كمغ و يزيد سنويا بحوالي 30العشرة يكوف وزنو 

نشطة الرياضية أف يخفؼ مف ىذا االختالؿ في التوازف بواسطة ممارسة و يستطيع المراىؽ بواسطة األ

رياضة كيواية أسبوعيا أو يوميا حسب اليواية التي يمارسيا و بمجمؿ القوؿ أف الرياضة تعتبر أكثر مف 

 142.وسيمة ترفيو لممراىؽ حيث تعاونو عمى تخطي ىذه المرحمة بسيولة
                                                           

139
 .342: ،أبو العالء أحمد عبد الفتاح، نفس المرجع، ص 

140
 .40:م، ص1997 1ب،ط.علم النفس الطفل، الدٌرٌة العامة للتكوٌن،د: ، محمد سلمى أدم وتوفٌق حداد 

141
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 :النمو الحركي.4.3

مف أىـ ):تتميز ىذه المرحمة بقدرة الطفؿ عمى التحكـ في حركاتو لتوجيو اليدؼ، يقوؿ محمد حسيف عالوي 

ما يتميز بو الطفؿ في ىذه المرحمة ىو سرعة استيعاب و تعمـ الحركات الجديدة و القدرة عمى المداومة 

منذ بداية ىذه المرحمة نستطيع و بعمؿ مكيؼ التحكـ في الحركات : )، و يقوؿ أيضا(الحركية لكؿ الظروؼ

 .(التي تكوف في بعض األحياف عمى  مستوى عالي في الصعوبة

 . و يمكف القوؿ أف النمو مف حيث الطوؿ و الوزف و التناسب الجيد لمجسـ و زيادة نمو العضالت

 : النمو العقمي.5.3

في ىذه المرحمة نستطيع القوؿ أف الطفؿ يفكر و يستعمؿ التحميؿ لمظواىر االجتماعية و المواقؼ التي يمر 

يزداد نضج العمميات العقمية كالتذكر و التفكير إذ ينتقؿ مف طور تفكير ):بيا و يقوؿ محمد حسف عالوي

 .(الخياؿ إلى طور التفكير الواقعية كما تزداد قدراتو عمى االنتباه و التركيز، مف حيث المدى و التركيز

 .يزداد النمو العقمي و الذكاء في الطفولة المتأخرة، أما في المراىقة فتظير القدرات الخاصة -1

 .تزداد القدرة عمى االنتباه، و بالتالي يستطيع المراىؽ حؿ المشكالت المعقدة و الطويمة -2

 .يتعدى إدراؾ األشياء الحسية إلى المعنوية، و االحتماالت المستقبمية -3

حيث يبنى : يكوف التذكر في الطفولة آليا و في ىذه المرحمة التذكر يقوـ عمى مع الربط و الفيـ -4

تذكر المراىؽ عمى أساس الفيـ و الميؿ، فتعتمد عممية التذكر عمى القدرة في استنتاج العالقات 

 .الجديدة، فال يتذكر موضوعا إال إذا فيموه و ربطوا بغيره مف المواضيع

 يزداد التخيؿ و تزداد معو أحالـ اليقظة لمتخمص مف اإلحباطات اليومية أو التخطيط لممستقبؿ -5
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يكوف التفكير في فترة الطفولة ماديا محدودا بينما يكوف لدى المراىؽ مجردا معنويا واسعا، و مثاؿ  -6

كممة الحرية تعني لدى الطفؿ حريتو في المعب متى يشاء، ولكف لدى المراىؽ تتعدى ذلؾ إلى : ذلؾ

 .حرية المعتقدات و المبادئ و السموؾ

كممة العدؿ تعني لمطفؿ تقسيـ الحموى بعدؿ و لكنيا تتجاوز ذلؾ لدى المراىؽ لمعدالة : مثاؿ أخر

 .االجتماعية و السياسية و األقميات و غير ذلؾ

يصبح التفكير لدى المراىؽ منيجيا قائما عمى االحتماالت و الفرضيات و التفسير العممي و الربط  -7

المنطقي لؤلفكار، في نياية المراىقة تزداد الحكمة و حسف تقدير األمور بناء عمى الخيارات السابقة 

 .و ليست المنيجية، و تزداد المرونة فيبدأ بتقبؿ أفكار اآلخريف و إف لـ يوافؽ عمييا

 .النزعة المثالية و االنتقاء في كؿ شيء مما يدفعو لمجدؿ -8

االستقاللية الفكرية و الفعمية مما يفعمو لمعارضة الكبار في كؿ شيء أو اعتناؽ مبادئ دينية و  -9

 143.سياسية قد تكوف خاطئة

 :النمو الفسيولوجي.6.3

 لعؿ مف أبرز التغيرات الفسيولوجية في ىذه المرحمة مف حياة المراىؽ ىي النضوج الجنسي لكؿ مف 

 : الذكور و اإلناث عمى حد سوء إلى جانب التغيرات التي تالـز و تصاحب ىذه الفترة

 : الجانب الجنسي.1.6.3

تعرؼ ىذه العممية بالبموغ و ىي تخضع لعدة عوامؿ داخمية تتمثؿ في الجنس و طبيعة الفرد في حد نفسو، و 

أف حوالي   " kiobachkeكيوباشؾ"خارجية متمثمة في البيئة و ىذا ما تدلو األبحاث التي قاـ بيا 

 سنة، معني ىذا أف االختالؼ في الجنس قبؿ الولد تقريبا 12/15اإلناث ينضجف جسميا ما بيف  مف50%

بعاـ، أال أنو ال يجب إىماؿ أثر العوامؿ البيئية كالتغذية، األمراض في عممية النضج الجنسي ليذه المرحمة 
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التي تتميز بتغيرات في الحجـ و القدرة، كذا األعضاء التناسمية تبدأ في إنتاج البويضة، أما عند الذكور فيي 

تنتج الحيواف المنوي، و يمكف مالحظة تغير آخر عند اإلناث كبروز الثدييف أما الذكور فيقابؿ ذلؾ ظيور 

الشعر عمى الدقف، كما نجد أيضا تغيرات في األجيزة الداخمية حيث ينمو القمب و الشراييف و يزداد ضغط 

 10.5 عند البنات في أوائؿ المراىقة ثـ يعود إلى 3سـ12لمطفؿ في السادسة مف عمره إلى  3 سـ8الدـ مف 

 144. في أوائؿ المراىقة3سـ12في التاسعة عشر، و عند البنيف يصؿ إلى  3سـ

 : التغيرات االجتماعية.7.3

في ىذه المرحمة يبمغ الطفؿ مرحمة النضج حيث ينعكس ىذا النضج عمى النمو االجتماعي و مف الواضح 

المراىؽ يبدو إنسانا يرغب في أخذ مكانة في المجتمع و بالتالي يتوقع أف يتقبمو المجتمع كرجؿ أو امرأة كما 

 .يبدأ المراىؽ إظيار الرغبة االجتماعية في االنضماـ إلى النوادي و األحزاب

أما الشيء الممفت لمنظر في ىذه المرحمة ىو ميؿ الجنس إلى غيره ألنو عمى ىذا الميؿ يتوقؼ بقاء الجنس 

 145.البشري لذا ترى المراىؽ ميتما بمظيره الخارجي مف أجؿ جذب اىتماـ اآلخريف نحو شخصيتو

 .كما يرى البعض أف ىذه المرحمة ىي فترة البحث عف الصديؽ التاـ ألسراره، و المصغي لو

 :العالقات االجتماعية أثناء المراهقة.1.7.3

نفصاؿ جسديا و عاطفيا عف آبائيـ و ارتباطيـ الوثيؽ مع األصدقاء  ليس مف األمر  االإف محاولة المراىؽ

 . السيؿ بؿ إنو مصدر لمضغط النفسي  و التوتر

 : العالقة مع اآلباء - أ

صراعات عمى كافة المستويات خاصة مع بداية المراىقة فاآلباء يقمموف تأثيرىـ عمى أوالدىـ، و 

 .األوالد يشتطوف مف شدة سيطرة اآلباء
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 :مراحؿ االنفصاؿ عف الوالديف - ب

يرى المراىؽ نفسو مختمفا عف والديو، و ال يراىما حكيميف مثالييف كما كاف سابقا و يبدأ برفض كؿ 

 .ما يقدمونو حتى لو رآه معقوال

 .بداية المراىقة (معاناة الوالديف)يبدأ بممارسة ما يراه أنو يعممو و يعارض كثيرا  -

 .نياية المراىقة (توافؽ بيف الطرفيف)تشكؿ اليوية الشخصية و يعرؼ ما يريد و يصبح متوازنا،  -

 :العالقة مع األصدقاء - ت

ال يعطي المراىؽ النصائح و ىـ يسيموف األمور عمى المراىؽ و يدعمونو اجتماعيا و عاطفيا و  -

يشاركونو مشاريعو الداخمية، أحالمو و أفكاره و ىذا ما يدفع المراىؽ إلى الوالء ليـ و السير عمى خطاىـ 

 . و إف كاف غير مقتنع

صداقات البنات أقوى و أصدؽ و أقؿ عدد مف البنيف، يرفض المراىؽ أي تدخؿ مف الوالديف في اختبار  -

 146.األصدقاء، لذ كثيرا ما يخطئ في االختبار، لكف مع الوقت يكوف أكثر تدقيقا

 :النمو الجسمي8.3.

إف النمو الجسمي في السنوات األولى مف المراىقة بسرعة و تقترف ىذه السرعة بعدـ االنتظاـ و التناظر في 

النمو، كما أف ىذه السرعة في النمو الجسمي لفترة تأتي عقب فترة طويمة مف النمو اليادئ الذي تتميز بو 

الطفولة المتأخرة و تفاجأ المراىؽ بارتفاع مطرأ في قامتو و اشتداد في عضالتو و استطالة في رجميو و 

قدميو، ىذا التسارع في النمو و التغير يجعؿ المراىؽ في حسرة مف أمره و يتساءؿ، ىؿ أصبح المجتمع 

 .ينتظر منو مسؤوليات لكونو يضاىييـ جسميا

 

 :التغيرات النفسية.9.3
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إف التغيرات العنيفة التي تفاجئ المراىؽ تشد انتباىو إلى جسمو و تسبب لو الكثير مف القمؽ و االضطرابات 

النفسية، و يمكف القوؿ أف ىذه الفترة تعتبر مرحمة أزمة يعاني منيا المراىؽ، و لذلؾ فإف ىذا التغير الواضح 

 147.عمى جوانب النمو األخرى العقمية، الوجدانية و االجتماعية

 :مشاكل المراهقة.4

تتميز مرحمة المراىقة بالفوضى و التناقض فيبحث الفرد عف ىوية جديدة كما أف المراىؽ يحاوؿ تجاوز ىذه 

األزمات و التوترات بالرياضة و األعماؿ الفنية، في األوؿ األزمة تبدأ ببطئ و تنفجر و يعود سببيا إلى 

الخوؼ و الخجؿ و الخطأ، فيي مرتبطة بمستوى الذكاء كما يكمف ارجاع ىذه المشاكؿ إلى عدة عوامؿ 

 148.نفسية كالعزلة و عوامؿ اجتماعية كعدـ اإلمتثالية

و قد يبحث عف العادات و الذات  فيكوف لو القمؽ و ىذا ما نجده عند الشباب و سنمخص ىذه العوامؿ في 

 :النقاط التالية

 :أنواع المراهقة.5

الواقع أنو ليس ىناؾ نوع واحد مف المراىقة، فمكؿ فرد نوع خاص حسب ظروفو الجسمية و االجتماعية و 

المادية و حسب استعداداتو الطبيعية، و المراىقة تختمؼ مف فرد إلى آخر و مف ساللة إلى ساللة أخرى، 

كذلؾ تختمؼ باختالؼ األنماط الحضرية التي يتربى فييا الفرد، فيي في المجتمع البدائي تختمؼ عنيا في 

المجتمع المتحضر،كذلؾ تختمؼ في المجتمع الريفي عنيا في المجتمع المدني كما تختمؼ في المجتمع الذي 

يفرض الكثير مف القيود عمى نشاط المراىؽ عنيا في المجتمع الحر، الذي ينتج لممراىؽ فرص العمؿ و 

 149.النشاط، و فرص إشباع الحاجات و الدوافع المختمفة

 :مراهقة سوية أو مكيفة.1.5
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خالية مف المشاكؿ و الصعوبات، و تتسـ باليدوء و الميؿ إلى االستقرار العاطفي، و الخمو مف جميع 

 .التوترات السمبية، و تتميز فييا عالقة المراىؽ باآلخريف بالحسف و التفتح

 :مراهقة انسحابية.2.5

حيث ينسحب المراىؽ فييا عف مجتمع األسرة و مجتمع األقراف و يفضؿ االنعزاؿ و االنفراد بنفسو، حيث 

 .يتأمؿ ذاتو و مشكالتو، وىي معاكسة لممراىقة المكيفة و السوية

 :مراهقة منحرفة.3.5

 .يتميز فييا المراىؽ باالنحالؿ الخمقي و االنييار النفسي و عدـ القدرة عمى التكيؼ مع آراء اآلخريف

 :مراهقة عدوانية.4.5

حيث يتسـ سموؾ المراىؽ بالعدوانية عمى نفسو و عمى غيره مف الناس و األشياء، وكذلؾ يتمرد المراىؽ عمى 

 150. األسرة و المدرسة و المجتمع، و عدـ التكيؼ و التحمي بالصيفات الخمقية

 :االحتياجات السامية لممراهقين.6

 :الحاجة إلى المكانة.1.6

إف حاجو المراىؽ إلى المكانة مف أىـ حاجاتو، فيو يريد أف يكوف شخصا ىاما لو مكانة في جماعتو، و أف 

يعترؼ بو كشخص ذو قيمة، فالمكانة التي يطمبيا المراىؽ بيف رفاقو أىـ لديو مف المكانة لدى واديو و 

معمميو، و مف ىنا كانت أىمية حرص المعمـ أف ال يعامؿ بمعاممة األطفاؿ، و تشمؿ الحاجة إلى المكانة 

 :عمى ما يمي

 .االنتماء إلى جماعة الرفاؽ -

                                                           
150

 .43: عٌسوي، نفس المرجع، ص.ز.ع. 



98 
 

 .المركز والقيمة االجتماعية -

 .االعتراؼ مف طرؼ اآلخريف لو -

 إلخ....المساواة مع رفاؽ السف في المظير و المالبس و الماؿ -

 :الحاجة إلى االنتماء.2.6

تشبو ىذه الحاجة الحياة االجتماعية الطبيعية سواء أف كاف في المنزؿ أو المدرسة أو في النادي الرياضي، و 

وسيمة ارضاء ىذه الحاجة أف يشعر المراىؽ أنو ليس قائما بمفرده، و إنما في جماعة يشعر فييا بوجود 

عالقات طبيعية بينو و بيف غيره، و كذلؾ مف أقصى العقوبات التي يمكف تقع عمى الرياضي أو التمميذ 

المراىؽ ىي أف يخرجو المدرب أو المعمـ مف وسط زمالئو، و يعزلو عف نشاكيـ و واجب المدرسة ىو أف 

 :تتيح لمتالميذ فرص العمؿ الجماعي، و تسمؿ الحاجة إلى االنتماء عمى ما يمي

 151.األصدقاء، القبوؿ و التقبؿ االجتماعي، االنتماء إلى الجماعة و اسعاد اآلخريف

 :الحاجة إلى األمن و الحرية.3.6

إف الحرية ىي نزعة أو دافع مف الفرد مرتبطة بفرديتو، و إمكانية تصرفو، و تحممو مسؤولية تصرفو، فالتمميذ 

المراىؽ يتضايؽ في كؿ ما يعيؽ حريتو في الحركة و الكالـ، و واجب المدرسة أو النادي الرياضي إزاء ىذه 

الحاجة أف يتخذ المدرس موقفا موجيا، و فيجعؿ لمتمميذ حرية العمؿ و ال موقؼ الحاكـ المستبد أو األمر 

المطاع، و يكوف جو المدرسة مشبعا بالحرية فال تظير فيو السمطة إال عند الضرورة، و ىذا ليس أف يمنح 

التمميذ الحرية التامة ألنو في نفس الوقت يحتاج إلى أف يشعر بالضغط و التوجيو، و تتمثؿ ىذه الحاجة فيما 

 :يمي

 . البقاء حيا -

 .االسترخاء و الراحة -
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 .تجنب الخطر و األلـ -

 152.المساعدة في حؿ المشكالت -

 :الحاجة إلى النمو و االبتكار.4.6

 .التفكير و توسيع قاعدة السموؾ و الفكر- 

 .إشباع الذات عف طريؽ العمؿ- 

 .إلخ.....النجاح و التقدـ في الدراسة أو الرياضة- 

 .المعمومات و نمو القدرات-

 : الحاجة إلى اإلشباع الجنسي.5.6

يالحظ عند المراىؽ بشكؿ ممفت االنتباه إلى حاجتو عمى اإلشباعات الجنسية و االىتماـ بالجنس اآلخر و 

حبو لو، قصد اتخاذ صداقة مالئمة بيف الجنسيف و تربطيا استمرارية عاطفية مستوحاة مف الواقع الذي يعيش 

 .فيو

 :الحاجة إلى تحقيق و تأكيد الذات.6.6

 .النمو كأف يصبح سويا و عادال- 

 .العمؿ لبموغ اليدؼ و معرفة الذات- 

 153.معرفة اآلخريف و توجيو الذات- 

 :نظريات المراهقة.7
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 :النظرية التحميمية.1.7

إف مرحمة المراىقة حسب التحميؿ النفسي لفرويد ىو التغير األساسي الذي يطرأ عمى األنا األعمى فإف كاف 

 األنا األعمى قبؿ البموغ استقر عمى إدخاؿ قيـ المجتمع و معايره، فإف مع البموغ تيتز أسسو نتيجة 

فأف كاف الوالد يمثؿ في . التغيرات التي تحدث في عالقة المراىؽ خاصة مع الوالد الذي يتفؽ معو في الجنس

المرحمة األبوية نموذج االقتداء بسبب إصرار الطفؿ عمى كسب كؿ مشاعره و ىو أمر يتزامف مع مرحمة 

الكموف، و لكف بمجرد أف يبمغ الطفؿ مرحمو البموغ و ىو طور يبدأ فيو إحساس بالرغبة استقالؿ الشخص 

عف الوالد، فإف ىذا المظير يحدث اىتزازات في سموؾ الشخص و تنقمو مف طفؿ ىادئ إلى مراىؽ 

 .مضطرب

إف الصراع بيف المراىؽ و أبويو يعتبر ظاىرة طبيعية بنظر التحميؿ النفسي  فالمراىؽ يمر بأزمة البحث عف 

 154.تأكيد الذات، كما يصارع والديو لكي ينمو و ينضج فكريا

 :نظرية بياجي.2.7

يرى بأف المراىقة ىي نمو التفكير بقوة جديدة تحرره مف االرتباط بالواقع و كذا تمنحو القدرة عمى التعميؽ و 

كذا الطابع الذىني األناني، فاألنانية الذاتية ىي التي تتخذ الطابع العقمي، يظير ايماف المراىؽ بقدرتو و قوتو 

 155.عمى العقمية المطمقة و ىذا ما يؤدي إلى إحداث اضطرابات في عالقتو بالعالـ و المحيط الذي يعيش فيو

 :النظرية البيولوجية.3.7

فأف المراىقة ىي والدة ثانية، وحسب نظريتو فإف التغيرات المالحظة في سموؾ " ستانمي ىوؿ"حسب 

المراىقيف في مرحمة المراىقة مرتبطة أساسا بالتغيرات الفسيولوجية، و أيضا يعتبر مرحمة المراىقة فترة 

                                                           
154

 .50: م، ص1992، الدار البٌضاء، (دط)المراهق و العالقات النفسٌة، منشورات علوم التربٌة، مطبعة النجاخ الجدٌدة: أحمد األوزي. 
155

 .50: ص. أحمد األوزي، نفس المرجع.  
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عواطؼ و التوتر النفسي و ذلؾ بوصؼ مزاج المراىؽ و سموكو االنفعالي المميز بالتعارض و التناقض بيف 

  156 .إلخ...........األنانية و المثالية، بيف الحب و الكره، و بيف الحناف و القسوة

 :الممارسة الرياضية و عالقتها بالمراهق.8

تشير البحوث و الدراسات المعنية بدراسة دوافع المشاركة و االنسحاب خاصة األطفاؿ و المراىقيف إال أف 

تمؾ الدوافع تتميز بالتعدد و التنوع، و مف الدوافع التي عبروا عنيا لممشاركة الرياضية الرغبة في تحقيؽ 

و " ويس" االستمتاع و المشاركة ة اكتساب األصدقاء، و تحسيف و تطور مياراتيـ، و لقد استطاع كؿ مف 

 :  ـ عمى تصنيؼ مشاركة النشء في الرياضة إلى أربع فئات ىي1989" بتمشكوؼ"

 .الكفاية -

 .االنتماء -

 .المياقة  -

  157.االستمتاع -

 :أىـ الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي و تقسيميا إلى نوعيف"  rudikروديؾ"و لقد حدد العالـ الباحث 

 :الدوافع المباشرة .1.8

 .الشعور باالرتياح كسبب لمتغمب غمى التدريبات الشاقة و الصعبة -

 .المتعة الجمالية كنتيجة الرشاقة و الميارة، و جماؿ الحركة -

 .اإلحساس بالرضي بعد نشاط بدني أو عضمي يتطمب جيدا و وقتا خاصة إذا ارتبط بالنجاح -

 :الدوافع الغير مباشرة. 2.8

 .ممارسة النشاط البدني إلسيامو لرفع قدرة الفرد- 
                                                           

156
 .51: ص.  أحمد األوزي، نفس المرجع. 

157
 .100: م، ص2004دار الفكر العربً،  (دط)التدرٌب الرٌاضً علم و فن، ترجمة عصام بدوي و كامل أسامة راتب،: لوري ودمان. 
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 .محاولة اكتساب المياقة و الصحة البدنية عند ممارسة النشاط البدني- 

 . الوعي بالشعور االجتماعي الذي يقوـ بو الرياضي بانتمائو إلى النوادي- 

 :خصائص األنشطة الرياضية عند المراهق. 3.8

لقد أكدت البحوث و الدراسات الحديثة أف ىناؾ وحدة بيف النواحي الجسمية و العقمية و االجتماعية، وأف 

في النمو . النمو يشمؿ جميع النواحي و ال يمكف فصؿ ناحية عف أخرى، و تحقيقا لمبدأ التكامؿ و االستقرار

يجب عمى المراىؽ أف ال ينقطع عف النشاط البدني لفترة طويمة، و لتحقيؽ ىذا يمكف االعتماد عمى البرنامج 

 :المدرسي في الثانوية و تحديدا في برنامج التربية البدنية و الرياضية و ذلؾ أنو ييتـ بالنواحي التالية

 .رفع مستوى األداء الرياضي -

 .إتاحة الفرصة لتعميـ القيادة و االنضباط -

 .تعميـ القوانيف و األلعاب و كيفية تطبيقيا -

 .تعمـ كيفية االعتماد عمى النفس و تحمؿ المسؤولية -

 :المراهق و ممارسة النشاط البدني و الرياضي. 4.8

مف الطبيعي أف التربية البدنية و الرياضية تساعد المراىؽ عمى التعرؼ لقدراتو البدنية و العقمية و يكشؼ مف 

 خاللو عف مواىبو إضافة بطبيعة الحاؿ اكتساب السموؾ السوي حيث أف ممارسة النشاط البدني 

 : و الرياضي المدرسي وسيمة تربوية ليا التأثير اإليجابي عمى سموؾ التمميذ في مرحمة المراىقة مف حيث

 .اكتساب القيـ األخالقية و الروح الرياضية -

 .قيمة المعب النظيؼ و االلتزاـ بتطبيؽ القوانيف و قواعد المعب -

 .تحمؿ المسؤولية و التنافس في سياؽ تعاوني -
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لذا يجب أف ييتـ المربي الرياضي بتقديـ األنشطة الرياضية وفؽ قواعد تربوية تؤكد إظيار الجوانب اإليجابية 

 .لمسموؾ، و اكتساب القيـ األخالقية

 :تأثير األنشطة الرياضية عمى مشاكل المراهق. 5.8

يعتبر عمماء النفس أف المعب أحد العوامؿ مف تخفيؼ الضغوطات الحياة اليومية، و التي تنطبؽ عمييا 

المشاعر النفسية و الطاقة الغريزية فييا يقـو بو الفرد مف نشاط حر، كما يعتبر المعب أسموبا ىاما لدراسة و 

تشخيص و عالج المشكالت النفسية و يؤدي إلى تنفيس الطاقة الزائدة، كما يساعد عمى تدريب الميارات 

 .التي تساعد المراىؽ عمى التأقمـ و التكيؼ في حياتو و مجتمعو

ففي الريؼ يتعود المراىؽ عمى اليزيمة و تقبميا بروح مف ناحية و الكسب بدوف غرور مف ناحية أخرى، و 

كيفية تقبؿ مواقؼ التنافس تمؾ المنافسة التي ال بد أف يقابميا في الحياة، إذف المعب ىو النشاط الذي يقبؿ 

عميو الفرد برغبتو تمقائيا دوف أف يكوف لو ىدؼ مادي معيف، و ىو أحد األساسيات الطبيعية التي يعبر مف 

إف األنشطة الرياضية ىي المادة المستعممة في تحقيؽ العالج النفسي، و ىي متنوعة .خالليا الفرد عمى نفسو

 و تمنح الفرد فرص التعويض و التخفيؼ االحباطات التي يعانييا المراىؽ، كما تساعد في 

 

لتحكـ عمى المشاكؿ كالقمؽ، االحباطات و التعبير عف الصراعات المقمقة و التي تكوف منابعيا مختمفة 

  158.باختالؼ الفرد و شخصيتو

 

 

 

                                                           
158

 .127: م، ص1999(دط)أسامة كامل راتب، عبد الربه خلٌفة، النمو و الدافعٌة فً توجٌه النشاط الحركً للطفل ، دار الفكر العربً، . 
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 :الخالصة

في ىذا الفصؿ تطرقنا إلى إعطاء لمحة عف مرحمة المراىقة التي ىي مرحمة حتمية يمر عمييا الفرد و لقد 

عرفنا ىذه المرحمة و خصائصيا زمنيا كما وضحنا أف ىناؾ تغيرات نفسية، جسدية، عقمية تؤثر عمى 

المراىؽ كما تطرقنا إلى دور النشاط البدني الرياضي المدرسي في تعديؿ و تنظيـ و عالج المشاكؿ التي 

 .يعاني منيا الفرد في ىذه المرحمة و أىمية النشاط البدني الرياضي عند المراىؽ 
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 الجانب

 التطبيقي
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  : مقدمة

المنيج المتبع في الدراسة، تـ كيفية اختيار ؾالبحث إلى عرض أىـ الجوانب الخاصة ب الفصؿ ىذا ييدؼ

العينة والوسيمة المتخذة خالؿ البحث، ثـ االنتقاؿ إلى كيفية جمع البيانات وتحميميا وذلؾ باستعماؿ مختمؼ 

. ىذه الدراسةكإجراءات تساىـ في موضوعية جمع وعرض ومقابمة نتائج المقاييس اإلحصائية المناسبة 

:  منهج الدراسة1.

: ولاألالفصـل 
جراءاته الميدانية  منهجية البحث وا 
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نظرا لطبيعة الموضوع، ومف أجؿ تشخيص الظاىرة وكشؼ جوانبيا ونقصي العالقة بيف عناصرىا، 

ىو تصور دقيؽ لمعالقة المتبادلة بيف المجتمع وكاف المنيج المناسب ليذه الدراسة ىو المنيج الوصفي، 

. واالتجاىات والرغبات بحيث يعطي صورة لمواقع الحياتي ويضع مؤشرات ويبني تنبؤات مستقبمية

فالمنيج الوصفي مف أكثر مناىج البحث استخداما، وخاصة في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية 

فيو ييتـ بجميع األوصاؼ الدقيقة العممية لمظاىرة المدروسة، ووصؼ الراىف وتفسيره , واالجتماعية والرياضية

كما ييدؼ أيضا إلى دراسة العالقة القائمة بيف الظواىر، وال يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات 

وتبويبيا فقط، لذلؾ يجب عمى الباحث تصنيؼ البيانات والحقائؽ وتحميميا تحميال دقيقا كافيا ثـ الوصوؿ إلى 

تعميمات بشأف الظاىرة موضوع الدراسة  

 مف التعرؼ عمى حجـ ونوع العالقات القائمة بيف متغيرات مشكمة البحث اواختيار المنيج الوصفي مكنف

عدادىا، ووضع األسس لتصنيفيا والوصوؿ إلى تحميؿ النتائج وتفسيرىا،  وتحديدىا وكذلؾ جمع البيانات وا 

 159.وىذا بعد اختبار مجتمع الدراسة وعينة البحث وبعد ذلؾ الخروج بنتائج نيائية يمكف تعميميا

: مجتمع البحث. 1.1

، حسيف الحسيف، بوخاري عبد القادر) في مختمؼ ثانوياتيا سيدي بمعباس استمارة مقياس والية 100وزعنا 

 و تـ استرجاعيا كميا (عزة عبد القادر، محمد مفتاحي، أحمد بف بمة، سي الحواس

: عينة البحث. 2.1

 ألنيا تعطي فرصا متكافئة لمجتمع البحث، كما تعتبر مف مقصودةاعتمدنا في اختبار العينة الطريقة اؿ

 : طرؽ اختيار العينة و قمنا باختيار العينة كما يميدؽأ

.  التربوية لموالية قصد الدراسة المؤسساتزيارة -

                                                           
مركز الكتاب للنشر  (ط-د )مصطفي حسين باهي، محمد إخالص عيد الحفيظ، طرق البحث العلمي والبحث اإلحصائي، - 159

 83 مصر ص2000
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 .استجواب الزمالء حوؿ الموضوع قصد توجينا إلى ضبط المتغيرات العشوائية -

 .استجواب الطالبات حوؿ فارؽ التصرؼ كعاديات وكمتشبيات -

 :و عمى أساس ذلؾ تـ حصر عينة البحث ضمف التصرفات الموالية

 حب االنتماء الى جامعة الذكور او اإلناث-طريقة الحديث-قص الشعر-الينداـ- 

 العينتين

 الثانويات

 

 البنات العــــــــــــاديــــــات

 

 البنات المسترجالت

 8 8 ثانويـــــــــــــــة سي الحــــــــــواس

 9 9 ثانويـــــــــــــــة بوخاري عبد القادر

 8 8 ثانويـــــــــــــــة حسين الحسين

 10 10 ثانويـــــــــــــــة عزة عبد القادر

 8 8 ثانويـــــــــــــــة أحمـــد بن بمــــــــة

 7 7 ثانويـــــــــــــــة محمد مفتاحي

 

: أدوات البحث.2

 موجو إلى التالميذ و ىذا لجمع المعمومات إدراؾ الذات البدنيةاعتمدنا في بحثنا عمى أداة واحدة وىي مقياس 

 . ا التي طرحناىا في بداية بحثفتساؤالتالتي تساعدنا عمى الوصوؿ إلى نتائج و إجابات عمى 
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بانجمترا و ذلؾ حسب النموذج النظري المتدرج و  (Corbin1980 et Fox1990)حيث أعتدنا مقياس 

، و أعماؿ كؿ مف 160ـ1976سنة  (Shavelson)المتعدد األبعاد المقترح مف طرؼ 

(Harter,Shavelson, Humber et Stanton)  ـ، و يحتوي مقياس إدراؾ الذات البدنية 1985سنة

(PSPP)  عبارة تمثؿ أربع مستويات خاصة في أربع أبعاد، كما يحتوي أيضا عمى بعديف لمفيـو 25عمى 

 .الذات العاـ و أىمية الذات البدنية

و في ىذه الدراسة تـ استعماؿ مقياس إدراؾ الذات البدنية و المترجـ إلى المغة الفرنسية و المعروؼ باسـ 

مقياس إدراؾ الذات البدنية بحسب األىمية المعطاة ألبعاد المقياس و ىذا بعد إدخاؿ بعد أو مستوى األىمية 

الذي يعطيو الفرد إلى المجاؿ أو البعد أو جانب ما، و تـ إدراج ذلؾ مف أجؿ معرفة أو تقدير األىمية التي 

ف األىمية التي أالتي أظيرت   (Harter 1986)يولييا كؿ مفحوص لجانب ما، و ىذا بعد نتائج دراسة 

يعطييا األفراد لمختمؼ نتائج مفيـو الذات يمكف أف يكوف ليا تأثيرات دالة و مبرر لفروؽ بيف األفراد في 

 .المجاؿ البدني أو مفيـو الذات العاـ

 عبارة تقيس ستة أبعاد مفيـو الذات العاـ، قيمة 25و ىدا المقياس معدؿ وفؽ األىمية المعطاة يحتوي عمى 

الذات البدنية المدركة، مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية، مفيـو الذات لممظير البدني، و مفيـو الذات لصفتيف 

 .بدنيتيف القوة و المداومة باإلضافة إلى بعد األىمية المعطاة لمجانب البدني

 :أبعاد المقياس.1.2

 .مفيـو الذات العاـ- 

 .قيمة الذات البدنية المدركة- 

 .مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية- 

 .مفيـو الذات لممظير البدني- 

 .مفيـو الذات لمقوة البدنية- 
                                                           
.
160

JEAN PIERRE famos- FLORENCE guerrin : la connaissance du soi psychologie de l’éducation physique et sportive , 
Edition Armand Colin, 2004,P :16.. 
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 .المداومة: مفيـو الذات لمحالة البدني- 

 :أما المقياس فيو ذو تدرج سداسي

- تنطبؽ عمي غالبا- تنطبؽ عمي أحيانا- ال تنطبؽ أحيانا- ال تنطبؽ عمي غالبا- ال تنطبؽ عمي أبدا

 .تنطبؽ عمي دائما

 و المقياس يحتوي عمى عبارات إيجابية و أخرى سمبية

 :تصنيف العبارات حسب كل بعد. 2.2

وىو في قمة اليـر باعتبار النموذج النظري المعتمد عميو ىو النموذج اليرمي المندرج و : مفيـو الذات العاـ

 (.19-13-7-1): المتعدد األبعاد، و أما أرقاـ العبارات ليذا البعد في المقياس ىي

و ىي في المستوى المباشر تحت مفيـو الذات العاـ و ىي تمثؿ األىمية التي يعطييا : قيمة الذات البدنية

 (.24-14-8-2): الفرد لمجانب البدني و أرقاـ العبارات البعد في المقياس ىي

و ىو يشتمؿ الميارات الرياضية و الثقة في الرياضة و تتكوف أرقاـ عبارات : مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية

 (.22-16-10-4): البعد في المقياس

و ىو يشتمؿ جاذبية الجسـ و القدرة عمى المحافظة عمى جسـ جذاب و ممفت : مفيـو الذات لممظير البدني

 (.17-11-5): لالنتباه و الثقة في المظير الخارجي و تتكوف أرقاـ عبارات البعد في المقياس

ىو القوة البدنية المدركة و حجـ العضالت و الثقة في القدرات البدنية في : مفيـو الذات لمقوة البدنية

 (.18-12-6): وضعيات تتطمب القوة و تتمثؿ أرقاـ البارات في المقياس

و يشمؿ القدرة عمى الحفاظ عمى مستوى معيف مف الجيد خالؿ تماريف الجري و الثقة : مفيـو الذات لممداومة

 (.21-15-3): في القدرات التي تتطمب المداومة و تتمثؿ أرقاـ عبارات البعد في المقياس

 :طريقة التصحيح. 3.2
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 :يمكف الحصوؿ عمى درجات كؿ بعد في المقياس بإتباع الخطوات التالية

 :بالنسبة لمعبارات الموجبة - أ

 06الدرجة ------- تنطبؽ عمي دائما   

  05الدرجة ------تنطبؽ عمي دائما

  04الدرجة ----تنطبؽ عمي أحيانا

  03الدرجة —ال تنطبؽ عمي أحيانا

 02الدرجة —ال تنطبؽ عمي غالبا

  01الدرجة —ال تنطبؽ عمي دائما

أما بالنسبة لدرجة كؿ بعد فيي تحسب بجمع درجات العبارات المكوف لو ثـ تقسيـ الدرجة الكمية لمبعد 

 .عمى عدد العبارات، أي أف درجة البعد تكوف بالمتوسط الحسابي لمجموع درجات العبارات المكوف لمبعد

مع العمـ أف المقياس مزود بقاعدة معمومات خاص بو يحتوي شبكة تفريغ المقياس و تصحيحو و تبويبو 

حيث يقوـ ىذا األخير بمعالجة  (Exel office)العبارات وفؽ األبعاد و ىي عمى مستوى خدمة البرنامج 

 مف اليميف إلى اليسار و ىو يقـو 06 إلى 01المعمومات بعد إدخاليا بطريقة موحدة و ىي التقسيـ مف 

 .بتفريغ البيانات و حساب الدرجة مع مراعاتو لمعبارات الموجبة والسالبة آليا

 :اإلجراءات العممية لتوزيع المقياس. 3

تـ تطبيؽ المقياس المكوف مف مقياس إدراؾ الذات البدنية و استمارة المعمومات الشخصية عمى أفراد 

العينة بصورة جماعية، حيث تـ االتصاؿ بأفراد العينة المتمدرسيف خالؿ حصة التربية البدنية و 

 وطاقـ البحث شرح عبارات(ت ب ر)ىـتالرياضية و تـ إدخاليـ إلى القسـ، حيث تـ بحضور أساتذ

لعينة البحث وىذا مف خالؿ  توضيح اليدؼ مف البحث و حثيـ عمى التعاوف واإلجابة بصدؽ  المقياس

عمى العبارات مع إخبارىـ أف كؿ عبارة صحيحة و ال توجد عبارة خاطئة فقط اختيار العبارة التي تناسبؾ 
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أكثر و االستفسار و السؤاؿ عف العبارات الغامضة إف وجدت حيث يتـ توضيح الغموض مباشرة، و قد 

 .تـ استالـ اإلجابات مباشرة بعد االنتياء مف مؿء المقياس

 :متغيرات البحث. 4

لقد تـ تحديد ثالث متغيرات في ىذا البحث و ىما المتغير المستقؿ و المتغير التابع و المتغيرات 
 :العشوائية و المتغيرات المضبوطة ىي

 . حصة التربية البدنية والرياضية:المتغير المستقل

 . مفيـو الذات البدنية:المتغير التابع

:  مجاالت البحث.5

 . عمى العينة المقصودة ضمف المؤسسات المعنيةتـ توزيع ىذا المقياس : المجاؿ المكاني

. 2015/ 04/ 30 إلى غاية 2015/ 03/ 08تـ توزيع االستمارة في الفترة الممتدة مف : المجاؿ الزمني

: ة اإلحصائيدواتاأل. 6

وىذا بيدؼ التعرؼ عمى المجموع الكمي لمموضوع، , إف األساليب اإلحصائية تستعمؿ لدراسة أي عينة

والتوصؿ إلى تحقيؽ صحة الفرضيات أو خطئيا، والدراسة اإلحصائية تعطينا نتائج دقيقة، باعتبار أنيا 

تترجـ إلى أرقاـ، وقد تمت المراجعة اإلحصائية بواسطة البرامج اإلحصائية، وكذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج 

. دقيقة في أسرع وقت

 :حيث ستمثؿ الدراسة اإلحصائية في

: المتوسط الحسابي1.6

ىو ذلؾ المقياس الوصفي اإلحصائي الذي إذا حسبنا انحرافات أعداد المجموعة منو، كاف مجموع ىذه 

: وىو يتمثؿ في (0)االنحرافات يساوي صفر 
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. المتوسط الحسابي:س: حيث

. درجة كؿ فرد:        س

. مجموع الدرجات:        مج

. عدد أفراد العينة:        ف

: االنحراف المعياري2.6

، بالنسبة لمعينة، ويمكف الحصوؿ عميو بإتباع )S( أو(ع)ىو أىـ مقاييس التشتت، ويرمز لو بالرمز 

 : الخطوات التالية

. إيجاد المتوسط الحسابي لممجموعة -

 .إيجاد انحرافات كؿ مفردة عف المتوسط الحسابي -

 .إيجاد مربعات ىذه االنحرافات -

 .إيجاد مجموع مربعات ىذه االنحرافات -

 .إيجاد الجذر التربيعي ليذا الناتج -

: حيث أنو يتمثؿ في المعادلة التالية

 

=س  
 مج س

 ن

=ع  ن 

2(م-س)مج   
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..………      161 

. االنحراؼ المعياري:ع:  حيث

. مجموع انحرافات القيـ عمى المتوسط الحسابي مربع: (ـ-س)           مج 

 162.عدد األفراد:ف

: ت تسيودنت3.6

 =
1ـ − 2ـ

]2ع2ف−1ع1ف 
1

ف
1

+
1

ف
2

 163ت 

: حيث 

عدد أفراد العينة الثانية  : 2ف  األولىعدد أفراد العينة  : 1ف 

متوسط درجات المجموعة الثانية  : 2ـ األولىمتوسط درجات المجموعة  : 1ـ

االنحراؼ المعياري لممجموعة الثانية  : 2ع  األولىاالنحراؼ المعياري لممجموعة : 1ع

 

:  التباين 4.6

 
ف

ن

سسمج



2

..........  164  

                                                           

. 144،ص (2005دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،:،مصر1ط)عماد الزغموؿ، اإلحصاء التربوي،.
161 
 

..66 ،ص2006معر، .1 عبد المنعـ أحمد الدردير ، االحصاء البرامتريوالالبرامتري، عالـ الكتب، ط. 163
 

.144: عماد الزغموؿ، مرجع سابؽ، ص. 164
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: حيث 

التبايف  : ؼ 

المجموع  : مج 

 (مختبر)درجات كؿ فرد : س 

المتوسط الحسابي   : س

.   العينةأفرادعدد : ف 

: صعوبات الدراسة. 7

: حصر عينة البحثلقد تمقينا صعوبات في مف اعتبار اف ىذا الموضوع مف المواضيع الحرجة 

  خوفا مف اإلذالؿ بأسمائيف التمميذات المسترجالتصعوبة التعامؿ مع. 

 

: الخالصة

لقد تمحور ىذا الفصؿ حوؿ منيجية البحث واإلجراءات الميدانية التي أنجزىا الباحث خالؿ 

التجربة االستطالعية واألساسية، تماشيا مع طبيعة البحث العممي ومتطمبات العممية والتعميمية، حيث 

جراءات الميدانية، وفي التجربة  قاـ الباحث في بداية ىذا الفصؿ بالتطرؽ إلى منيج البحث وا 

االستطالعية تطرؽ إلى الخطوات العممية التي أنجزت تمييدات لمتجربة األساسية وذلؾ بتوضيح 

 .   المنيج المتبع والفنية باإلضافة إلى مجاالت البحث واألدوات المستخدمة

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

: الفصل الثاني

 عرض و مناقشة النتائج
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 :عرض و مناقشة النتائج.1

 المرحمة البدني في مفيـو الذات تكويف لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (02)لجدول رقم ا
 .الثانوية
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حجـ  الجنس األبعاد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

ت 
 جدولية

الداللة 
 اإلحصائية

مفيـو 
 الذات العاـ

  50 متشبيات
4.79 

 
0.86 

 
2.98 

98  
1,84 

 
 50 العاديات داؿ

3.56 
0.92 

قيمة الذات 
البدنية 
 المدركة

 4.92 50 متشبيات
 

3.09 
 

2.90 
 داؿ 98

 50 العاديات

3.05 
1.14 

مفيـو 
الذات 
لمحالة 
 البدنية

 3.92 50 متشبيات
 

2.95 
 

2.34 
 داؿ 98

 50 العاديات

3.06 
0.89 

مفيـو 
الذات 
لمكفاءة 
 الرياضية

 50 متشبيات
4.30 

 

0.95 
 

2.44 
 داؿ 98

 50 العاديات

2.45 
0.89 

مفيـو 
الذات 

لممظير 
 البدني

 50 متشبيات
4.12 

 

1.08 
 

2.89 
 

 داؿ 98

 50 العاديات

3.02 
1.16 

مفيـو 
الذات لمقوة 

 البدنية

 3.08 50 متشبيات
 

3.21 
 

3.23 
 داؿ 98

 50 العاديات

2.02 
1.02 
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 البدني الذات مفيوـ تكويف والعاديات في المتشبيات بيف الفروؽ  يوضح(06)الشكل رقم 

 .الثانوية المرحمة في

 . جميع الفروؽ ىي لمصمحة المتشبيات6و الشكؿ البياني  (02)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

 المرحمة العاـ في مفيـو الذات تكويف لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (03)لجدول رقم ا
 .الثانوية

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية

  داؿ  1,84  98  2.98  3.09  4.79  50  متشبيات  مفيـو الذات العاـ

  0.92  3.56  50  العاديات

 

 المرحمة  قيمة الذات البدنية المدركة في لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (04)لجدول رقم ا
 .الثانوية

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية

  داؿ  1,84  98  2.90  3.09  4.92  50  متشبياتقيمة الذات البدنية 

0

1

2

3

4

5

6

العامالذاتمفهوم البدنٌةالذاتقٌمة

المدركة

للحالةالذاتمفهوم

البدنٌة

للكفاءةالذاتمفهوم

الرٌاضٌة

الذاتمفهوم

البدنًللمظهر

للقوةالذاتمفهوم

البدنٌة

الفروق بٌن المتشبهات و العادٌات فً تكوٌن مفهوم الذات البدنً 

المتشبهات العدٌات
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  50  العاديات  المدركة
3.05  1.14  

 المرحمة  مفيـو الذات لمحالة البدنية في لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (05)لجدول رقم ا
 .الثانوية

 

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية

مفيـو الذات لمحالة 

 البدنية

  داؿ  1,84  98  2.34  2.95  3.92  50  متشبيات

  50  العاديات
3.06  0.89  

  مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية في لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (06)لجدول رقم ا
 .المرحمة الثانوية

 

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية

مفيـو الذات 

 لمكفاءة

  الرياضية

  داؿ  1,84  98  2.44  0.95  4.30  50  متشبيات

  50  العاديات

2.45  0.89  

  مفيـو الذات لممظير البدني في لعاديات في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (07)لجدول رقم ا
 .المرحمة الثانوية

 

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية
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مفيـو الذات 

  لممظير البدني

  داؿ  1,84  98  2.89  1.08  4.12  50  متشبيات

  1.16  3.02  50  العاديات

 

 المرحمة لعاديات في مفيـو الذات لمقوة البدنية في و االمتشبياتيوضح الفروؽ بيف : (08)لجدول رقم ا
 .الثانوية

 

حجـ   الجنس  األبعاد

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراؼ 

  المعياري

Tدرجة    المحسوبة

  الحرية

الداللة   ت جدولية

  اإلحصائية

مفيـو الذات لمقوة 

  البدنية

  داؿ  1,84  98  3.23  3.21  3.08  50  متشبيات

  1.02  2.02  50  العاديات

 

 

 مناقشة الفرضية األولى: 

مف خالؿ ما سبؽ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية يتبيف اف المراىقات المتشبيات يسعوف دائما إلى تحقيؽ النجاح 

أف مفيـو الذات يعتبر نموذجا تعويضيا و يتفؽ مع النموذج اليرمي   Wine et Mark حيث يذكرو التميز

و التصنيفي و تأييده لفكرة وجود العامؿ لمفيـو الذات، حيث التدني في أحد الجوانب يقابمو تعويض في 

 165.جانب أخر 

                                                           
165

.Byrne. B.A (1984). The general academicself conceptionnet work. A review of construct adolescent validation 
research. p: 427.465 



123 
 

و ىذا رجع إلى األىمية التي يعطييا المراىؽ لبدنو و رغبتو في التفوؽ و االنجاز عمى كؿ المستويات و ىذا 

حيث أكد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية Morino,Cervello, Vera, Ruizما توصمت إليو دراسة

 166.بيف الذكور و اإلناث في أبعاد الكفاءة الرياضية و القوة العضمية

 حيث اف ىذه النتيجة تتفؽ و دافعية التشبو بالذكور

 

 مناقشة الفرضية الثانية: 
مف خالؿ الجداوؿ السابقة يتضح لنا أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتشبيات و العاديات في 

تأثير البعد البدني لمادة التربية البدنية و الرياضة و أف جميع النتائج تصب لمصمحة المتشبيات حيث تتفؽ 

 :ـ تحت عنواف2007سنة ( Morino,Cervello, Vera, Ruiz)ىذه النتائج مع تأكد دراسة كؿ مف 

مفيـو الذات البدني عند األطفاؿ المتمدرسيف حيث توصؿ إلى أف اإلناث و الذكور الممارسيف لمنشاط البدني 

و الرياضي كاف ليـ درجة أعمى في إدراؾ الذات البدنية بالمقارنة مع الذكور و اإلناث الذيف ال يمارسوف 

 .1نشاط بدني و رياضي

و ىذا يعني أف كمما كاف الفرد يمارس نشاط بدني و رياضي يتكوف لديو مفيـو ذات بدني إيجابي و العكس 

 .بالنسبة لمذيف ال يمارسوف النشاط البدني الرياضي حيث يتكوف لدييـ مفيـو ذات سمبي

 حيث توصؿ إلى عدـ 2003سنة ( Xiaoli, J. Ken, J. Laurie)و ىذا ما تؤكده أيضا دراسة كؿ مف 

مخصص لمتربية البدنية  (حجـ ساعي)وجود فروؽ بيف مجموعات المدارس و قد تـ حساب تأثير الوقت 

                                                           
166

.Morino. Cervello. Vera. Ruiz.physicalself perception in Spanish of school children. Difirence by gender spot 
practice and level of sport involvement. Journal of education and human development, volume 1, issue 02,pp 01- 
16.  
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مما يؤكد لنا ضرورة 167.عمى مفيـو الذات، و لـ يكف ىناؾ االرتباط داؿ بيف حجـ الوقت و مفيـو الذات 

 أىمية معالجة ىذا البعد كونو يساىـ في زيادة تفشي الظاىرة

قد تـ مقارنة 2007سنة ( Colduitz n Stein,Ficher, Berkly)وىذا ما تؤكده دراسة كؿ مف 

نتائج الذيف تـ زيادة مستوى النشاط البدني زيادة في إدراؾ الذات البدنية و الرياضية لصالح اإلناث 

 1.المواتي يممنا لمعب مع الذكور

مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا والنتائج  التي تحصمنا عمييا نستنتج أف منافسة الذكور تساىـ في 

 .تفشي الظاىرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

. . Xiaoli, J. Ken, J. Laurie:childer’sself conception relation to the quality of school physical education 
programs. AZARE AARE. PP:01-13-14 
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 :االستنتاج العاـ .4
. إشراؾ الفتيات المتشبيات بالذكور مع الذكور يساىـ في زيادة تمسؾ الفتاة بقناعتيا 
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 :الخاتمة

التربية البدنية والرياضية في حصة مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا حاولنا فييا توضيح أىمية و دور 

 الذي يعد مف أصعب المشاكؿ التي تواجييا تكويف مفيـو الذات البدنيةالمجتمع و خاصة مشكؿ 

اإلنسانية لما لو مف تأثيرات سمبية عمى كياف و بنية الفرد، كما حاولنا تسميط الضوء عمى فئة 

المراىقيف التي ىي مرحمة حساسة و حتمية مميئة بالمشاكؿ و خاصة النفسية منيا حيث يقع الفرد في 

 ال ترضي مف حولو، و تكوف سموكياتصراع مع نفسو و غيره و مف حولو والتي قد توجو إلى 

المنافسة لمقيـ و عادات المجتمع التي تأتي نتيجة التطور التكنولوجي المتمثؿ في اتساع شبكة 

االنترنت و تطور الشبكات التميفزيونية و الثقافة العالمية الموحدة التي تسعى إلى تحقيقيا البمداف 

. الغربية كمشروع لمغزو و الييمنة عمى البمداف النامية و المتأخرة في عصر العولمة

 دو حديف يمكف اف يكوف سمبي في بعض  دور التربية البدنية و الرياضية اف   و مف ىنا يتبيف لنا

 اكتساب المراىؽ لقيـ المجتمع، و الحاالت ليذا و خدمتا ألىداؼ التربية البدنية يؤكد طاقـ البحث اف

 الحضارية السموكيات و عالقات األخوة بيف المراىقيف و تعمـ البدنية،التوازف النفسي و تنمية الصفات 

و تحقؽ التوافؽ النفسي الذاتي بعيدا عمى كؿ االضطرابات و القمؽ التي يوجيو إلى االكتئاب و 

يجب اف يتمشى وخصائص المرحمة العمرية كوف أستاذ التربية بدنية الوحيد الذي يمكف اف الحيرة، 

. يرى التمميذ عمى طبيعتو
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 .إدراج أنشطة أنثوية في المجاؿ التربوي كطبخ و الطرز كأنشطة تنافسية تشرؼ عمييا اإلدارة -

 التوعية االجتماعية لمحاربة الغزو الثقافي -

 عدـ إشراؾ المتشبيات مع الذكور في الرياضات الجماعية -
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 مقياس مفهوم الذات   

  البيانات الشخصية: أواًل 

 .......................................................  : (اختيارى )االســم - 1

  : ........................................................................... الفصل - 2

     سنة (      )العمر - 4             (إناث مسترجالت  / اناث عاديات )النوع  -3

  :التعميمات : ثانيًا 

إذا كانت تنطبق عميك  أما إذا لم تكن تنطبق عميك " نعم " فيما يمى مجموعة من األسئمة والمطموب منك اإلجابة عميها بـ 
عممًا بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، 0أسفل اإلجابة المناسبة  (×)داخل المربع بوضع عالمة " ال " فأجب عميها بـ 

فاإلجابة الصحيحة هى التى تنطبق عميك بدقة ، كما ال تختر سوى إجابة واحدة فقط لكل مفردة ، وال تترك أية مفردة دون اإلجابة عنها 
جابتك ستحاط بالسرية التامة وال يطمع عميها سوى الباحثة الستخدامها فى البحث العممى  ، وا 

 ال نعم  العبارة م
   هل مالبسك دائمًا نظيفة ومنسقة ؟ 1

   هل تشعرين أنك قوى ؟  2

   هل تشعرين بأنك قادرة عمى االشتراك فى األلعاب العنيفة ؟  3

   هل تكثرين من التردد عمى األطباء ؟ 4

   هل تعانين من الخمول والكسل فى كثير من األحيان ؟ 5

   هل تحافظين عمى صحتك بإتباع تعميمات األطباء والوالدين ؟ 6

   هل تشعرين أنك ذكية ؟ 7

   هل يعجب زمالؤك بأفكارك ؟ 8

   هل تشاركين فى المسابقات العممية التى تجرى فى المدرسة وخارجها ؟ 9

   هل تحبين أن يسألك المدرس كثيرًا ؟  10

   هل تؤدين الواجبات المدرسية باجتهاد ؟  11

   هل تعتمدين عمى نفسك فى كل األنشطة الدراسية ؟  12

   هل يمكن االنتهاء من أى عمل فى الوقت المحدد له ؟  13

   هل تحرصين عمى متابعة دروسك أواًل بأول ؟  14

   هل يصعب عميك تكوين صداقات جديدة ؟  15

   ؟ " يصعب عميك التعامل مع اآلخرين أو التحدث إليهم " هل أنت خجول  16

   هل تشعر أنك مهم أو ذو قيمة بين زمالئك ؟  17

   هل تخافين كثيرًا ؟  18

   هل تميمين إلى المعب بمفردك ؟ 19

   هل أنت محبوبة من زمالئك ؟  20



137 
 

   هل ينتقد زمالئك كثيرًا من تصرفاتك ؟    21

   هل تساعدين زمالئك حتى ولو عمى حساب مصمحتك ؟  22

   هل تشعرين بالحزن والقمق فى كثير من األحيان ؟  23

   هل تشعرين بالخوف والقمق من االختبارات ؟  24

   هل تغضبين بسرعة ؟  25

   هل تشعرين بالسعادة ؟  26

   هل تثقين فى نفسك وتصرفاتك ؟  27

   هل تشعرين بالغيرة من زمالئك المتفوقين ؟  28

   هل تشعرين بالرضا عن نفسك ؟  29

   هل تصرفاتك فى المدرسة والمنزل مقبولة ؟  30

   هل أخطائك كثيرة فى حق نفسك واآلخرين ؟  31

   هل تسببين المتاعب لزمالئك وألهمك ؟  32

   هل تنفذين بسهولة ما يطمبه منك المعمم والولدان ؟  33

   هل تتشاجرين كثيرًا مع زمالئك فى المدرسة ؟  34

   هل تأخذين من زمالئك أشياء وال تردها لهم ؟  35

   هل أنت راضية عن طريقة مذاكرتك ؟  36

   هل تستطيعين بجهدك التفوق عمى زمالئك ؟  37

   هل تستغمين وقت فراغك فى أعمال مفيدة ؟ 38
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 بالمغة العربية ممخص البحث  

 :تحت إشراؼ الدكتور:                                                                               إعداد الطمبة

 بمفكرف بف عبد اهلل                                                                           مقدس موالي إدريس

 بمدي ميدي                                                                                                                                                           

 ممارسة التربية البدنية والرياضية و عالقتها و أثرها عمى تكوين مفهوم الذات البدني لدى المتشبهات بالذكور: عنواف الدراسة
 .في المرحمة الثانوية والمراهقات العاديات

 دراسة مقارنة بين المراهقات العاديات و المراهقات المتشبهات بالذكور لبعض ثانويات والية سيدي)

 التربية البدنية و الرياضية عمى تكويف مفيـو الذات البدني عند المتشبيات بالذكور عالقةاليدؼ مف الدراسة ىو معرفة 
في المرحمة الثانوية حيث يبيف تأثير كؿ مف العينتيف و المستوى و الممارسة الرياضية و نوع النشاط و  ومراىقات العاديات

 .حجـ المشاركة في النشاط البدني و الرياضي داخؿ المؤسسة

و  تمميذة المتشبيات بالذكور (50)تمميذة مف ثانويات سيدي بمعباس و شممت عينة الدراسة  (100)و تقدر عينة الدراسة ب 
 .في المرحمة الثانوية تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية مف مراىقات العاديات (50)

 عبارة 25و يحتوي المقياس عمى  (FOX)المصمـ مف طرؼ  (PSPP)" مقياس إدراؾ الذات البدنية"أما أدوات الدراسة فكانت 
مفيـو الذات العاـ، قيمة الذات البدنية المدركة، مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية، مفيـو الذات لممظير البدني، : تقيس ستة أبعاد 

 .و مفيـو الذات لمقوة البدنية (المداومة )و مفيـو الذات لمحالة البدنية

ومراىقات العاديات في التربية البدنية حيث كاف لممتشبيات بالذكور  وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروؽ بيف المتشبيات بالذكور
أعمى درجات في أبعاد المقياس، كما أظيرت الدراسة أف حصة التربية البدنية و الرياضية تؤثر في تكويف مفيـو الذات البدنية 
عند المراىقات المتشبيات بالذكور حيث كانت فروؽ في بعدي مفيـو الذات لمحالة البدنية و مفيـو الذات لمكفاءة الرياضية أما 

باقي األبعاد فال توجد فروؽ بيف المتشبيات بالذكور و اإلناث العاديات وكذلؾ نوع النشاط الممارس يؤثر في تكويف مفيـو 
الذات البدنية كما بينت الدراسة أف ىناؾ فروؽ وفقا لمممارسة في بعدي قيمة الذات البدنية المدركة و مفيـو الذات لمكفاءة 

الرياضية و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األبعاد التالية مفيـو الذات العاـ، مفيـو الذات لمحالة البدنية، مفيـو الذات 
 .لممظير البدني، مفيـو الذات لمقوة البدنية
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Titre de l'étude: la pratique de l'éducation physique et sportive et de leur relation et de leur 
impact sur la composition du concept de soi physique a un garçon manqué et adolescentes 
normales au niveau secondaire. 

 

 

L'objectif de l'étude est de connaître l'éducation physique et sportive sur la relation de la formation 

physique de soi quand un garçon manqué et adolescents Antiquités au niveau secondaire, car il montre 

l'effet de chacun des deux échantillons et la pratique standard et des sports et le type d'activité et le 

volume de la participation à l'activité physique et des sports au sein de l'institution. 

Et il estime l'échantillon de l'étude B (100) élève de Sidi Bel Abbes et lycées inclus l'échantillon de l'étude 

(50) filles écolière masculin et (50) d'antiquités adolescents dans l'échantillon de l'école secondaire a été 

choisi au hasard. 

Les outils de l'étude étaient "échelle de la perception de soi-physique» (RRF) concepteur de la partie 

(FOX) et contiennent l'échelle 25 est une mesure de six dimensions: le concept de soi public, la valeur de 

l'auto-physique perçue, l'efficacité de sport auto-concept, le concept de soi de l'apparition de la 

physique, et la notion de auto à l'état physique (POP) et le concept de soi de la force physique. 

Les résultats ont montré qu'il existe des différences entre les Antiquités masculin et les adolescents en 

éducation physique, où il était le plus haut degré virile dans les dimensions d'échelle, que l'étude a 

montré que la part de l'éducation et des sports influence physique dans la formation du concept de soi-

physique des adolescents mâles Almichbhatt où les différences dans les dimensions du concept de soi 

de la condition physique et concept de soi sport efficacité Le reste des dimensions, il n'y a pas de 

différences entre les Almstrgelat et des Antiquités femmes, ainsi que le type d'activité de praticien 

affecte la formation d'étude de concept de soi physique ont également montré qu'il existe des 

différences, conformément à la pratique dans les dimensions de la valeur de physique perçue de soi et 

la notion d'efficacité de sport et il n'y a pas de différences significatives dimensions statistiques de 

l'année suivante, concept de soi, l'auto-concept de condition physique, concept de soi de l'apparence 

physique, du concept de soi de la force physique. 

 


