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 على ما أوعم و أعطى، ثم أعسب      
ً
 له أوال و أخيرا

ً
حمدا هلل و شكسا

 و اعتزاش عن عظيم جقدًسي و خالص شكسي لألسخاذ
ً
 )ة(بكل فخسا

ال ًفىجني أن أسجل عسفاوي  كما". الدكخىز حمصاوي حكيم املشسف "

بمجهىداث كل من أمدوي ًد العىن من بعيد و قسيب إلهجاش هرا 

 البحث املخىاضع شكال و مضمىها.

و و كل عمال  ، معهد التربيت البدهيت و السياضيتأساجرة  عمال و  إلى كل

لكم مني سادحي فائق ، ة املؤسساث التربىيت لىالًت مسخغاهمأساجر

.الخقدًس و 
ً
 الاحترام و جصاكم هللا خيرا
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أهدي ثمسة جهدي إلى قسة عيني الىالدًن الكسيمين، أمي التي 

سهسث على جسبيتي و دزاستي  و كاهت سىدي طيلت مشىازي 

العصيص و الري أهاز  الدزاس ي بفضل دعىاها لي بالىجاح، و إلى أبي

 شمعت مسخقبلي.
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 الطور لتالميذ والزياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل البدنية الذات تقديز أهمية

 المتوسط

 :الممخص

 إلى بالنسبة أهميتها ومدى المتوسط الطور لتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت      
 ألنه الوصفي المنهج الباحث اتبع الدراسة أهداف ولتحقيق البدنية الذات تقدير من مستوى الرفع وكيفية التمميذ
 حيث لمقياس، كأداة عالوي حسن لمحمد البدنية الذات مقياس تقدير واستعمل الظاهرة، لدراسة المناسب المنهج
 ، وبعدعشعاشة من بعض متوسطات بمدية عشوائية بطريقة اختيرت وتمميذة تمميذا 80 عددها عينة عمى طبق

الطور  تالميذ لدى مرتفع البدنية الذات تقدير مستوى أن تبين ، النتائج ومناقشة وعرض اإلحصائية المعالجة
 وقد السن، لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق توجد وأنه والذكور، اإلناث بين فروقا هناك وأن المتوسط،
 و البدنية، الذات تقدير مستوى رفع في أهمية من لها لما البدنية األنشطة التكثيف من بضرورة الباحث أوصى
 لتفاوت المختمفة العمرية المراحل بين مراعاة التفاوت وكذا .والذكور اإلناث التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة
عداد مرحمة كل في لمتالميذ الشخصي التقدير  السعي و الذات البدنية، تقدير رفع في تساهم تربوية مناهج وا 

 الالصفية. وخاصة والرياضية البدنية األنشطة ثقافة غرس إلى

 .المتوسط الطور تالميذ والرياضية، البدنية األنشطة البدنية، الذات : تقديرالكممات االفتتاحية

Abstract: 

The importance of physical self-esteem through the practice of physical and sporting 

activities for pupils phase average 

 

     The study aimed to determine the level of physical self-esteem for pupils in medium 

phase and it's importance to the student, and how to increase the level of physical 

selfesteem to achieve the goals of the study the researcher followed a descriptive approach 

because it is more appropriate to study this phenomenon and he used as a tool of 

measurement the physical self-esteem measure of Mohammad Hassan Allawi , where he 

apply his study on 80 pupils selected as a random sample boys and girls from the averages 

of the municipality of achaacha, and after statistical process ,presentation and discuss of 

results, we found that the physical self-esteem level of medium phase pupils is high , and 

there are a differences between male and female student also the difference in The age the 

researcher recommended the necessity of practicing physical activities for it's importance 

to increase the physical self-esteem level and take care to the differences between pupils 

males and females and between the different life stages and the disparity of personal 

estimate for pupils at each stage . Prepare educational approaches contribute to raising the 

self-esteem . And seek to instill a culture of physical activity and sports , especially 

extraroom. 

The key words : physical self-esteem , physical and sports activities , pupils phase 

medium. 
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 مقدمة العامةال
 نفسيا تكيفا بذلك محققا بو المحيطة االجتماعية المعطيات مفتمخ مع اإلنسان يتفاعل

 النفسي باالستقرار العور لديو ينتج ما كثيرا باآلخرين ىذا احتكاكو و ، اجتماعيا و
 الحاجات أقوى من كونو الذات تقدير إلى الحاجة طريق عن ىذا يتم و ، قيمة ذو كفرد

 و ، الفيزيولوجية الحاجات بعد يأتي الذي و البشري السموك في الموجودة السيكولوجية
 التي األساسية الدوافع و الحاجات لمجموع )ماسمو( ترتيب خالل من ىذا لنا يتأكد
 . إشباعيا إلى الفرد ييدف
 ، القاعد من انطالقا الدوافع ىرم في نجد حيث ، المجتمع داخل االتزان يضمن لكي

 قمة في أما ، االنتماء إلى الحاجة ثم األمان إلى الحاجة تمييا ، الفيزيولوجية الحاجات
 ىذه و ، الذات تحقيق إلى الحاجة تمييا ، الذات تقدير إلى الحاجة فيأتي اليرم

 يطمق األساس ىذا عمى و ، البشر من معينة مجموعة أو بفرد خاصة ليست الحاجات
 و نوعو كان ميما البشري التجمع وما ، الحاجة مجتمع اسم البشري المجتمع عمى

 الحاجات. إشباع وسائل من وسيمة إال تركيبو
 مفيوم الباحثون وعميو اىتمت دراستنا إلى مفيوم تقدير الذات الرياضية حيث  تناول

 وضع أن إلى األمر تعدى بل األخرى، النفسية السمات وبين بينو ىذا الذات وربطوا
 . النظرية مستوى إلى ترقى التي والفروض الحقائق من بعضا العمماء بعض

 عنصر وىو األفراد، لدى متفاوتة بدرجات موجود األبعاد متعدد مفيوم الذات تقديرلو 
 فعندما كفاءتو، و بقيمتو الفرد إحساس مدى ويعكس الذات، مفيوم ضمن يندرج ميم
 وعندما ، مرتفعا لدييم الذات تقدير يكون أنفسيم نحو إيجابية اتجاىات لألفراد يكون
 وبعبارة ،ً  منخفضا لدييم الذات تقدير يكون أنفسيم نحو سمبية اتجاىات لدييم يكون
 .ىو بنفسو يدركيا كما الفرد لحالة العام التقييم ىو الذات تقدير فإن أخرى
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 واإلدراكي الفسيولوجي النمو تالءم التي المراحل أىم من المتوسط التعميم مرحمة وتعد
 إذ خاصة بصفة والتمميذ عامة بصفة الفرد نمو في ميمة فترة ،كونيا لمتمميذ والحركي

 التحديد مستوى إلى والشامل، العام الكمي اإلدراك مستوى من التدرج في خالليا يبدأ
 وىذه والتنفس، والعضالت األعصاب في التحكم أجيزة لديو وتنمو والتحميل والثبات

لى رعاية إلى تحتاج العمميات  إجمالي ترابط تحقيق عمى المساعدة أجل من تنظيم وا 
 األداء ميارات لتطوير اإلعداد في يساعده مما والحركي، والعصبي العضوي لنضجو

 لمتمميذ تسمح البدنية، واألنشطة األلعاب فممارسة الذات لديو وتقدير األساسية،
 تساعد التي الضرورية الوسائل من تعتبر البدنية واألنشطة وتقييميا ذاتو إكتشاف
 وروح والعزيمة بالنفس الثقة لديو وتغرس النفسية سماتو وتطوير التعرف في التمميذ

 .واالنجاز المنافسة
 لتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى لمعرفة و تكمن أىمية الدراسة في كونيا محاولة

 من لعينة البدنية، األنشطة ممارسة خالل الذات تقدير  من كل بين المتوسطة المرحمة
 الطيبات بمدية متوسطات مستوى عمى الدراسة ،وأجريت تمميذ 80 من تتكون دراسة
تقدير الذات  موضوع تناول الذي النظري كل من الجانب الدراسة ىذه في اعتمدنا حيث

شأنيا  من نتائج إلى الوصول خاللو من الذي حاولنا التطبيقي الجانب وكذلك البدنية،
 موضوع تتناول التي الدراسات في منيا االستفادة أو الوصول الى نتائج وتعميميا،

 الموضوع ىذا ،ولدراسة الذات تقدير
 :يمي ما عمى تحتوي بحث خطة عمى اعتمدنا
 :فيو وتناولنا :األول الجانب

 البحث أىمية ، الفروض ، األىداف ، اإلشكالية ،مقدمة :التعريف بالبحث
 الدراسات السابقة المشابية، الدراسة ومفاىيم ،مصطمحات
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 مميزات و خصائص مفيوم - الذات تقدير : و تمحور حولاألول الفصل
 .الرياضي البدني النشاط فكان حول  الثاني الفصلأما 

 :فصمين إلى قسم :التطبيقي ياجانبو في 
 .لمدراسة المنيجية اإلجراءات فعرضنا فيو  الثالث الفصل

و تحميميا، وتقديم استنتاج عام  النتائج مناقشة و عرضو فيما يخص فتطرقنا إلى 
 بالدراسة و عرض بعض االقتراحات.  
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 :اإلشكالیة -1
إن مرحمة المراىقة مرحمة ىامة جدا فيي الفترة األكثر أىمية لنمو الذات، و تعتبر    

الوقت الذي يجد فيو الفرد نفسو، و يفترض أن  تتكون فييا اليوية المحددة لمفرد، 
فالمراىق يميل لالىتمام برأي األفراد الذين يممكون تأثيرا قويا عميو و ىم األفراد ذوي 
األىمية في حياتو و يتمثمون في الوالدان بالدرجة األولى ثم المعممون و األقران، 

من خالل العالقة التي  ي مرحمة الطفولة في بيئة األسرة ثم ينموافيتكون تقدير الذات ف
، و يزداد تقدير الفرد لذاتو عندما يستطيع أن يرى نفسو و إيجاباسمبا أو  أماتتطور 

نات بين لو و عندما يستطيع أن يعقد مقار  اآلخرينيحدد موضعو من خالل نظرة 
 .ن ىم في سنو و يقومون بنفس دورهقدراتو و قدرات م

 لالرتقاء العامة التربية من جزء انيكو  الرياضية، التربية تسعى  و من ىذا المنطمق
 تمتيومجتمعو، فيي  بيئتو مع التوافق عمى القدرة ولو اتزانا، أكثر لجعمو بالفرد،
 المختمفة وفعالياتيا أنشطتيا، تفاعل خالل من وأىدافيا، طبيعتيا بحكم القيم بإكساب

 البدنية وقدراتو مياراتو وتنمية الفرد، بصحة عنايتيا بجانب االجتماعية، الحياة مع
 . والحركية

العامة،  التربية من جزء كونيا البدنية بالتربية اىتمت والدول الييئات اغمب فان ليذا  
 عمى فحرست الرسمية، المقررات من وأصبحت ,التربوية المناىج في أغمب  فأدرجت
 الطرق انسب وضع ألجل البحث تم كما الالزمة والبشرية المادية، الوسائل توفير

 إلى والسعي السير و التحول، ىذا عن بمعزل ليست ومجتمعاتنا لمتدريس، المالئمة
 صحية وسيمة البدنية األنشطة لمختمف الممارسة وتعتبر ، الجديدة التطورات كل مواكبة

 .تربوية و



  التعريف بالبحث
 

 
6 

 اليومي، الحياة روتين في البدني النشاط إدخال عمى تشدد الطبية التوصيات فإن ولذلك
 سواء أىمية من ليا لما المتوسط مرحمة في ،وخاصة التعميمية المناىج في وكذلك
 ممارسة خالل من بو تتأثر لما النفسية الجوانب أو والبدنية، الصحية لمجوانب بالنسبة
 والدوافع، الميول في فتتأثر والمتخصص العام، الرياضي البدني لمنشاط التمميذ

 الذات بتقدير عميو يصطمح ما أو النفس في الثقة وكذالك والرغبات، واالتجاىات،
 يعني وىذا المنخفض، الذات تقدير البدنية،أي الذات تقدير انخفاض أو المرتفع البدنية

 ينعكس مما البدنية، لذاتو التمميذ تقدير مستوى من الرفع إلى السعي دائما عمينا انو
 التمميذ ممارسة بمستوى البدنية الذات تقدير ويتأثر عامة، بصفة التعميمية العممية عمى

 موضوع ىم الذي خاصة المتوسطة المرحمة وتمميذ عامة الرياضية،فالتالميذ لألنشطة
 كمما انو أي البدنية، األنشطة ممارسة خالل من اإليجاب أو بالسمب يتأثر إما دراستنا،

 والعزم والمثابرة النفسية بالثقة يتميز وكان النفسي، الضغط من متخمص التمميذ كان
 من ممكن قدر بأكبر واالستفادة اليدف تحقيق عمى ذلك ساعده والفوز، النجاح عمى
 متدىور االنجاز كان منخفضا لنفسو التمميذ تقدير كان كمما الرياضة،والعكس حصة

 . الخسارة من والخوف بالنفس الثقة عدم بسبب ، وضعيف
 والرياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل لذاتو الشخص تقدير أىمية لنا تبن سبق مما
 : التالي التساؤل إلى يدعو مما
 األنشطة ممارسة خالل المتوسط ورطال لتالمیذ البدنیة الذات تقدیر مستوى ما -

 والریاضیة؟ البدنیة
 : التالیة فرعیة تساؤالت التساؤل ىذا عن وتنبثق

 األنشطة ممارسة خالل المتوسط الطور لتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى ما  -
 والرياضية؟ البدنية
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 ممارسة خالل المتوسط الطور لتالميذ البدنية الذات تقدير في فروق ىناك ىل  -
 الجنس؟ لمتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة

 ممارسة خالل المتوسط الطور لتالميذ البدنية الذات تقدير في فروق ىناك ىل  -
 السن؟ لمتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة

 الدراسة: فرضیات  -2
 : الرئیسیة الفرضیة  1-2

البدنية  األنشطة ممارسة خالل المتوسط الطور لمتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى  -
 .مرتفع والرياضية

 :الفرعیة الفرضیات  2-2
 خالل المتوسط لتالميذ البدنية الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق ىناك  -

 .الجنس لمتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
 خالل المتوسط لتالميذ البدنية الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق ىناك  -

 . السن لمتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
 : الدراسة أىمیة 3-
 لمتالميذ النفسية والخصائص الجوانب ببعض اىتمت كونيا في الدراسة أىمية تتمثل

، حيث أن  التربوي المجال في أىمية من لو لما البدنية الذات تقدير مفيوم وبالتحديد
يمتمكيا الفرد  التي والقدرات ,النفسية المكونات عمى يركز البدنية الذات تقدير موضوع

 . قدراتو إبراز عمى وتساعده مواىبو تنمي فإنيا، و من جية أخرى  ىذا من جية
تكمن األىمية أيضا إلى إبراز دور النشاط البدني و الرياضي و تأثيره عمى مستوى  

تقدير الذات ليذه المرحمة من التالميذ، و كذا االستفادة من نتائج ىذه الدراسة كمرحمة 
 لمتعمق أكثر في ىذا الموضوع. 
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 : الدراسة أىداف - 4
 تحقيق األىداف التالية: إلىتسعى الدراسة الحالية 

 . والرياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل البدنية الذات تقدير أىمية تحديد    -
 لمتغير تبعا الرياضة ممارسة خالل البدنية الذات لتقدير اإلحصائية الدالالت تحديد  -

 . والسن الجنس
 .البدنية الذات تقدير من لمرفع لمتالميذ االيجابي النفسي الجانب استغالل إلى السعي -
 .التالميذ لدى بالنفس والثقة والعزيمة المثابرة غرس إلى السعي  -
 أسباب اختیار البحث: -5
 :نذكر ىذا موضوعنا نختار جعمتنا التي األسباب بين من
 . النوع ىذا من الدراسات و األبحاث قمة -
 البدني النشاط ممارسة عمى عامة بصفة التالميذلدى  الكبير اإلقبال مالحظة -

 الرياضي.
 التعرف عمى مستويات تقدير الذات لدى تالميذ المرحمة المتوسطة. -
 مفاىیم و مصطمحات الدراسة: -6
 الباحث الطالب لخصيا التي و المفتاحية الكممات بعض الدراسة ىذه في جاءت لقد
 :يمي ما في
 جسمية جوانب من يتضمن بما نفسو عن الفرد يكونيا التي الفكرة ىي مفيوم الذات:* 

 في واجتماعيا وعقميا جسميا ألنفسنا المجرد اإلدراك ذلك ىي أو وأخالقية واجتماعية
 بما نفسو عن الفرد يكونيا التي الفكرة العام بالشكل يعني باآلخرين عالقتنا ضوء

 مع عالقتو خالل من وانفعالية أخالقية اجتماعية، ، جسمية جوانب من يتضمن
 . معيم وتفاعمو اآلخرين
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 يمنحيا التي القيمة وىي الشخصية سمة الذات تقدير يعتبر (azz) تقدیر الذات:* 
 في أما ، المحسوسة الرغبات ومجموعة المشعبة الرغبات بين وسيط وىو الفرد لذاتو

 لدييم آخرين وأشخاص ذاتو بين الفرد بيا يقوم التي لممقارنة نتيجة فيو عمم االجتماع
 لو. بالنسبة معينة مكانة

التي   التقديرات من مجموعة" بأنو الذات تقدير  1983 )) المقصود عبد ىاشم عرف  
 درجة حيث من االختيار عبارة تتضمنيا التي السيئة أو الحسنة سواء الفرد يعطييا

 فيو ، باآلخرين عالقات من يتكون أن يمكن لذاتو الفرد تقدير وأن ، ذاتو توافرىا في
، 1891)سعدية،  ". المحيطون األفراد فيو يعيش الذي بالمجتمع بعالقة الفرد يرتبط

  (12صفحة 
 حيث  العامة التربية من جزء بأنو  Fairyفيري  يعرفو :النشاط البدني و الریاضي* 

 الناحية من لمتنمية تخصص كل في الموجودة الطبيعية والنشاطات الدوافع يشمل
 (11، صفحة 0222)الخطيب،  .االنفعالية العضوية والتوافقية

 عن ييتم الذي العامة التربية من جزء بأنو  "Charle Man"مان  شارل عرفو كما
 الفرد اكتساب عنو ينتج والذي ، لمجسم الحركي الجياز يستخدم الذي النشاط طريق
 .السموكية االتجاىات بعض

 الدراسات المشابية: -7
 ال سيؤدي الدراسة بمتغيرات صمة ليا والتي السابقة الدراسات مختمف عمى االطالع إن

 عمى والتعرف إلييا المتوصل النتائج حيث من الحالية الدراسة تعزيز إلى محالة
 المستعممة، اإلحصائية واألساليب العينة اختيار كيفية ، المستعممة األدوات مختمف
 عمى اإلطالع وبعد المقارنة ىذه بإجراء الدراسات ىذه عمى االستناد يمكننا  وبالتالي
 . الحالية الدراسات بموضوع العالقة ذات والدراسات البحوث من مجموعة
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  :(2112دراسة عبد الخالق موسى جبریل ) 7-1
 ."دراسیا المتفوقین وغیر المتفوقین الطمبة لدى الذات تقدیر " :الدراسة عنوان
 التحصيل ذوي من نصفيم وطالبة طالب 600 من الدراسة عينة تكونت :الدراسة عینة

ناثا ذكورا وبالتساوي المتدني، التحصيل ذوي من اآلخر والنصف المرتفع  .وا 
 : الدراسة أىداف

  . دراسيا المتفوقين وغير المتفوقين لدى الذات تقدير في الفروق -  
  . الثانوية المرحمة في واإلناث الذكور بين الذات تقدير في الفروق -  

 . بيرج لروزن الذات تقدير مقياس عمى الدراسة اعتمدت: الدراسة أدوات
 : الدراسة نتائج

  .المتفوقين وغير المتفوقين الطمبة بين الذات تقدير في فروق وجود -  
 . الجنس بمتغير خاصة فروق وجود عدم -  
 Mootilal (2119)دراسة موتیالل    7-2

 تعمیمیة مواقف في لدیيم االجتماعي التوافق وأشكال الصم المراىقین "الدراسة عنوان
 ." متنوعة

 لدى االجتماعي التوافق عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت وقد  :الدراسة ىدف
 (التكامل الدمج،، العزل بيئة) متنوعة تعميمية بيئات في الصم المراىقين

 مراىقا 71 تضم األولى المجموعة مجوعتين من الدراسة عينة وتكونت  :الدراسة عینة
 :التالية البيئات عمى توزيعيم تم أصما

  .أصما مراىقا ( 39 ) تضم و العزل مواقف -  
 . .أصما مراىقا ( 15 ) تضم و التكامل مواقف -  
 .أصما مراىقا ( 17 )تضم و الدمج مواقف -  
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 .السمع عادي مراىقا( 25 )تضم الثانية المجموعة -  
 : يمي ما إلى الدراسة وتوصمت  : الدراسة نتائج
 ذوي أقرانيم من أفضل اجتماعيا توافقا حققوا قد التكامل مواقف في الصم المراىقين إن
 التوافق مستوى معا والدمج التكامل مواقف ذووا الصم المراىقون حقق كما العزل، بيئة

 توفر التكامل مواقف أن الدراسة وتستخمص .السمع عاديي ألقرانيم مشابو االجتماعي
 من التي االستراتيجيات بعض إلى والتوصل الصم لمطالب المتكاممة االجتماعية الخبرة
 . السمع وعاديي الصم المراىقين بين االجتماعي التفاعل زيادة شانيا

 (:2113دراسة یحیاوي محمد ) 7-3
 ."والریاضیة البدنیة التربیة أساتذة عند الذات تقریر" : الدراسة عنوان
 والرياضية البدنية التربية مادة في أستاذا 50 عمى الدراسة عينة وشممت: الدراسة عینة
 والذين األخرى المواد أساتذة من أستاذا 320 و ، التربوية المؤسسات مختمف من

 .البدنية التربية مادة أستاذ إلى نظرتيم حول استجوابيم قصد الميني المحيط يمثمون
 الواقعية الذات بين الذات تقدير مستوى درجة معرفة إلى الدراسة وىدف :الدراسة ىدف
 المؤثرة والعوامل الميني ومحيطو األستاذ بين االرتباطية العالقة وكذا المثالية والذات

 . ذاتو تقدير في
 : التالية األدوات الدراسة ىذه في واستخدمت   :الدراسة أدوات
 05 عبارات 10 من يتكون الذي  Rosenbergلروزنبورغ  الذات تقدير مقياس -   

  موجبة 05 و سالبة
 الذات تقدير مقياس نتائج لتأكيد لماسمو النفسية الصحة مقياس -   
  األخرى المواد أساتذة الميني المحيط إلى موجو استبيان -   

 :ىناك أن إلى الدراسة توصمت :الدراسة نتائج
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 عدم أي ( 60 %) البدينة التربية أساتذة من كبيرة فئة عند لمذات سمبي تقدير -
 . المثالية والذات الواقعية الذات بين تطابق

 ضعف  النفسية الصحة ونتائج الذات تقدير مقياس نتائج بين ارتباطيو عالقة وجود-
 المواد ألساتذة بالنسبة السمبية النظرة تأثير  المينية والخبرة الذات تقدير بين العالقة
 . ذواتيم تقدير مستوى عمى والرياضية البدنية التربية ألساتذة األخرى

 :(2013)ماستر مذكرة عارف كمال الطالب بيا قام الدراسة 7-4
 كرة العبات بین والبدنیة الجسمیة الذات تقدیر مقارنة : " الدراسة الدراسة  عنوان

   "الطائرة. والكرة الید
 تم البحث وعينة الوصفي المنيج الدراسة ىذه في المتبع المنيج وكان: الدراسة عینة

 الكمي منتخب من العب ( 52 ) حجميا بمغ عمدية بطريقة اختيارىا
 : التالية األدوات الدراسة ىذه في واستخدمت  :الدراسة أدوات
 البدنية الذات مفيوم ومقياس واألجنبية العربية المصادر و اإلحصائية وسائل و المقابمة

 ومعامل المعياري االنحراف و الحسابي الوسط والمعالجة اإلحصائية  والجسمية
 .الذاتي الصدق معامل بيرسنو االختبارات و االرتباط

 :ىناك أن إلى الدراسة توصمت  :الدراسة نتائج
 وتتميز اليد كرة لالعبات والجسمية البدنية الذات تقدير بين ايجابية عالقة توجد -

 كرة لالعبات ايجابية بصورة البدنية والذات الجسمية الذات مفيوم إلى اليد كرة العبات
 . الطائرة

كرة  لالعبات الجسمية والذات البدنية الذات مفيوم تقدير بين ايجابية عالقة لم تظير -
 (0221)الطاىر،  الطائرة.

 ماستر: مذكرة ان العیاط الشیخ ، بوقفة بمقاسمالطالب بيا قام الدراسة 7-5
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 الریاضي االنجاز بدافعیة وعالقتو البدنیة الذات نحو االتجاىات":  الدراسة عنوان
 "المدرسیة الریاضة في المشاركین التالمیذ لدى
 الذين المدرسية الرياضة في المشاركين في الدراسة عينة وتمثمت : الدراسة عینة

 تمميذا. 60 عددىم بمغ والتي ورقمة والية بثانويات يدرسون
 : التالية األدوات الدراسة ىذه في واستخدمت  :الدراسة أدوات
 بثانويات يدرسون الذين المدرسية الرياضة في المشاركين في الدراسة عينة وتمثمت
 عمى الدراسة ىذه في الطالبان واعتمد تمميذا، 60 عددىم بمغ والتي ورقمة والية

 دافعية ومقياس البدنية الذات نحو االتجاىات مقياس ىما البيانات لجمع مقياسين
 بيرسون االرتباط معامل التالية اإلحصائية األدوات استعمال وتم الرياضي االنجاز
 لمفروق. لمداللة اإلحصائية "ت" واختبار

 الذات نحو االتجاىات عمى التعرف تيدف ىذه الدراسة إلى اليدف من الدراسة:
 الرياضة في المشاركين التالميذ لدى الرياضي االنجاز بدافعية وعالقتيا البدنية

 في رياضيا المتفرقين التالميذ بين فروق ىناك كانت ما إذا معرفة وكذلك المدرسية،
 االنجاز الرياضي تبعا لمتغير السن. بدافعية البدنية الذات نحو اتجاىات

 :ىناك أن إلى الدراسة توصمت  :الدراسة نتائج
 المشاركين التالميذ لدى البدنية الذات نحو االتجاىات لتقدير قوية مستويات وجود  -
 المدرسية الرياضة في
 االنجاز دافعية البدنية الذات نحو االتجاىات بين ايجابية ارتباطية عالقة وجود  -

 المدرسية. الرياضة في المشاركين التالميذ لدى الرياضي
 الذات نحو االتجاىات من كل بين إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة توجد -

 .المدرسية الرياضة في المشاركين التالميذ لدى الرياضي االنجاز ودافعية البدنية
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 لدى البدنية الذات نحو االتجاىات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .السن لمتغير تبعا المدرسية الرياضة في المشاركين التالميذ

 التالميذ لدى الرياضي اإلنجاز دافعية في إحصائية داللة ذات وق فر ال توجد -
 .السن لمتغير تبعا المدرسية الرياضة في المشاركين

 :( مجمة العراق 2118سراب شاكر ) بيا قام الدراسة 7-6
 األداء ودقة البدنیة القدرات ببعض وعالقتو البدنیة الذات تقدیر"الدراسة: عنوان

 "الطائرة لكرة لمناشئین المياري
 البحث ومجتمع الوصفي، المنيج عمى البحث ىذا في الباحث واعتمد : الدراسة عینة
 المرشحة البدنية االختبارات تطبيق وتم الدوري، في بغداد المشاركة أندية من متكون

 يتم التي اإلحصائية الوسائل أىم إلى التطرق تم كما الخبراء والمتخصصين، طرف من
 وتحميميا. عرضيا لغرض النتائج معالجة خالليا من

 لناشئ والميارة البدنية الذات تقدير درجة رفع إلى الدراسة ىدفت اليدف من الدراسة:
 المياري األداء ودقة البدنية القدرات وبعض البدنية الذات تقدير بين العالقة ومعرفةى

 القدرات وبعض الميارية الذات تقدير بين العالقة أيضا ومعرفةالطائرة  لناشئ كرة
 الطائرة الكرة الميارية لناشئ األداء ودقة البدنية،
 زاد البدنية لذواتيم الناشئين تقبل زاد كمما :وأن إلى الدراسة توصمت  :الدراسة نتائج
ن البدني أدائيم مستوى  أدائيم في كبيرة قيمة ذات البدنية تيمذا تقييم الالعبين قدرة وا 

ن المياري،  بالنفس الثقة تنمية إلى يؤدي الميارية لذاتو الناشئ الالعب تقدير وا 
 (0222)شاكر،   يزيد من مستوى األداء. مما الفريق أعضاء مع والتفاعل

  :الدراسات السابقة ومناقشة تحمیل
 :في تتمثل الدراسات ىذه عمیيا ركزت التي النقاط أىم
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 ة.البدني الذات تقدير سقيام عمى و الوصفي المنيج عمى الدراسات اعتمدت -
  ىدافاأل حسب وقسمت واألبعاد المحاور من مجموعة من تتكون القياس أدوات كل -
 لدى البدنية الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق دراسات عمى وجود بينت -

 . الالعبين
 .أو الوسط المدرسي الرياضية الفرق من عينات عمى اعتمدت الدراسات ىذه جل -



مفهىم خصائص و مميزات –تقدير الذات  ولالفصل األ   
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 تمهيد:

 لتحميل الشامل االىتمام أعطت التي المجاالت أىم من النفس عمم ميدان يعد   
 ىذا تناولت التي والدراسات النظريات تنوعت لذلك ، مجتمعو داخل الفرد شخصية
 عدة من الشخصية مفيوم أىمية عمى النظريات تمك أصحاب ركز حيث ، الجانب
 واليدف سميما، بناءا الشخصية وبناء تكوين في الذات مفيوم أىمية حيث ،من جوانب

 . عنيا والتعبير وتنظيميا وترقيتيا لنموىا العامة المبادئ اكتشاف ىو ذلك من

مى السموك، فموضوع تقدير الذات يعتبر من العوامل اليامة التي تؤثر تأثيرا كبيرا ع 
فالسموك ىو حصيمة خبرات الفرد االجتماعية، فقد ذكرت "مارجريت ميد" أن إحساس 

 الفرد بذاتو ىو نتيجة لسموك اآلخرين نحوه.  
 فيو السيكولوجية، الناحية من و مفيوم الذات نابع من الحاجات األساسية لإلنسان، أما

 نجده لذا ، فيو يعيش الذي الواقع من ومكتسباتو وخبراتو الفرد أفكار يشمل معرفي بناء
 منيا متباينة، بمتغيرات ارتباطو عنة فضال السموك أساليب من العديد يتضمن
حساس بالنفس والثقة الذات عمى االعتماد  الجديدة الخبرات وتقبل بكفاءتو المرء وا 
 لتحديد ىاما مؤشرا يعتبر الذات مفيوم فإن المتغيرات ليذه وطبقا الذات، وتقدير

 ىام منبع عن عبارة ىو الذات أن الباحثين من العديد يرى حيث الفرد شخصية
 فيذا لذاتو إيجابيا تصورا الفرد يحمل كان إذا فمثال لمفرد، المستقبمية بالكفاءات لمتعريف
 .حياتو في يواجييا التي المشاكل حل من تمكنو لديو عالية كفاءة يبرز سيجعمو
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 مفهوم الذات:-1

 الذات أن يرى فالبعض الذات، لمفيوم الباحثين و العمماء تعاريف و آراء تعددت لقد
 ليا التي و الشخصية الغير و الشخصية ، الخارجية و الداخمية األبعاد جميع تتضمن
 ، القيم المفاىيم و المؤثرات من بالفرد يحيط ما بكل و الشعورية بالعوامل صمة

 عامة. بصفة الحياة و االتجاىات

 عمى قدرتو أي بنفسو الفرد وعي تتضمن " أنيا الذات زيدات مصطفى ويعرف    
 الفرد عند فطريا وال ظاىرا شيئا ليست أنيا كما ، اآلخرين أجسام و جسمو بين التمييز

)زيدات،  االجتماعية. الخبرة من تنمو متكاممة صفات و متطورة ظاىرة ىي إنما و
       (609 ، صفحة9;>6

 كمحددات تعمل التي النفسية العمميات من مجموعة ىي الذات أحمد كمال ويعرف  
)أحمد،  .نفسو اتجاه الفرد يكونيا التي المشاعر و االتجاىات من مجموعة أو لمسموك
 (661-666، الصفحات ;>>6

" ىي عبارة عن أفكار و مشاعر الشخص و تطمعاتو و امانيو، فيي تركيب خارجي   
فسو و منظم موحد متعمم لمدركات الفرد الواعية، يتضمن استجابات الفرد ككل نحو ن

 (16، صفحة ::>6)الغريب،  تقديراتو لذاتو ووصفو ليا.

و عميو فيمكننا القول أن مفيوم الذات يمثل متغيرا ىاما في الشخصية و صورة   
 عممية يكونيا الفرد عن ذاتو. 
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 النظريات المفسرة لمفهوم الذات-2
 أساسية مسممات ثالث عمى النفسي التحميل نظرية تقوم نظريات التحميل النفسي: -أ

 اإلنسانية الطبيعة عن

 .شاذا أو سويا سموكو كان سواء حياتو من األولى الخمس السنوات :أوال -    

 .لسموكو أساسية محددات ىي لمفرد الجنسية الغريزية الدفاعات أن :ثانيا -    

 شعورية ال محددات تحكمو الفرد سموك من األكبر الجانب أن :ثالثا -    

 :فرويد نظرية 

 تقوم األنا أن يرى و الشخصية لبناء نظريتو في بارزة مكانة لألنا فرويد أعطى    
 بإشباعيا لتقوم الغرائز تحدد أنيا إلى إضافة الشخصية، اتجاه تنفيذي و وظيفي بدور

 الشحنة تفريغ بمنع أيضا األنا تقوم كما إشباعيا، كيفية ذلك جانب إلى أيضا تحدد و
 متطمبات بين النفسية بالدوافع باالحتفاظ تقوم و لذلك المناسب الوقت يحين حتى

 أنيا حتى فعال بدور األنا تقوم و الطبيعية بين الدوافع و لمشخصية األخالقي الصراع
، ::>6)الغريب، الضمير.  و الدوافع بين بالتوافق االحتفاظ عمى القدرة تمتمك

       (61-66الصفحات 

 الالشعور و الشعور بين وسط موضع في تقع التي الذات أن  Jungيونغ   يرى و    
 داخل لمتفاعل مستوى أعمى إن و كميا، لمشخصية التوازن إعطاء عمى تكون قادرة

 من كل تكامل عمى يساعد و لمنفس الوحدة بالذات الوعي يحقق الذات و ىو النفس
 (;8، صفحة 9:>6)غنيم، الالشعور  و الشعور
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 الخبرة عمى لمشخصية دراستيا في النظرية ىذه تركز و  الظاهراتية:النظريات  -ب
 أغمب أن كما الخاصة إدراكاتو لتفسير و لمحياة الشخصية رؤيتو و لمفرد الذاتية
 تحقيق إلى و النمو إلى ميمو و لمفرد اإليجابي الكفاح عمى تؤكد النظريات ىذه
 العالم يفيم و الفرد بواسطتو يعرف الذي المعرفة بجانب اىتماميا إلى إضافة ذاتو،
 أو الداخمية بالعمميات االىتمام يتضمن المعرفية بالنواحي فاالىتمام حولو، من

 (;8، صفحة 1069)طالبي و رحومة،  .العقمية

 :روجرز كارل عند الذات نظرية

 تفترض التي النظرة تمك ، لإلنسان الطبيعية النظرة عمى روجرز نظرية تقوم      
، صفحة 0>>6)رابح،  .الذات تحقيق إلى النزعة ىي اإلنسان لدى دافعة قوة وجود
 الطبيعي المجال ىو ليس السموك يحدد الذي فإن النظرية ىذه ضوء وفي. (:7

 نفسو. الفرد يدركو الذي الظاىري المجال لكن و الموضوعي

 كومبس: و سينج نظرية

ى الخاص بالمجال الصمة وثيق و محدد استثناء بال السموك أن كومبس و سينج يرى
 الشخص بيا يتصرف التي الكيفية أن أي بسموكو يقوم الذي البشري لمكائن بالظواىر

 .معين بفعل فييا يقوم التي المحظة في لنفسو إدراكو و لمموقف إدراكو نتيجة إال ىي ما
 .(>9، صفحة 0>>6)رابح، 

 حيث من السموكية لمنظرية األساسي المحور السموك يعتبر  =النظرية السموكية -ج   
 البيئة لظروف خاضع الفرد سموك أن السموكيون يرى و تعديمو كيفية و تعممو

 ، متعممة سموكيات نظرىم وجية من شاذة فيي أم سوية كانت سواء الفرد فتصرفات
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 أننا أي السموك من المتسقة األنماط ىي السموكية المدرسة نظر وجية من والشخصية
 ليا تصرفات من بو يقوم ما و يفعمو م نحدد أن عمينا فإنو ما فرد شخصية نحدد لكي
 (96، صفحة 1069)طالبي و رحومة،  االستقرار. صفة

 العوامل:  و السمات نظرية -د
 درجة قياس ثم الشخصية تؤلف بنية التي السمات اكتشاف عمى النظرية ىذه تقوم و

 عن يبحثون النظرية ىذه أصحاب أن بمعنى األفراد مختمف لدى السمات ىذه وجود
 خبرة اعتبارىا من بدال لمشخص كخصائص يرونيا لكنيم و لمشخصية البناءة المالمح
 .(661، صفحة :;>6)أبو الزيد،  شعورية.

 النظرية المعرفية: -ه  

 الشخصية، صفات أو خطوط من مجموعة بأنيا الذات االتجاه ىذا رواد يعرف
 تيار نجد المقابل في و ، معينة صورة يطور يجعمونو بالفرد فاألشخاص المحيطون

 التي النجاح و الفشل بتجارب التصور خصائص ربط الذي االجتماعي النفس عمم
 .بو جاء ما فحسب سمبية بدرجة أو إيجابية بدرجة إما حول رأي في تكوين تتحكم

(PAULINE.P, 1995, p. 321)   

 Maslowماسمو   أبراهام نظرية

 ال الحاجات أن أسس عمى تقوم والتي ، الحاجات ىرمية في نظريتو ماسمو وضع لقد
 في و الدافعية قوتيا في تتساوى ال بالتالي و لإلنسان بالنسبة أىميتيا في تتساوى
 يمكن الدوافع أن افترض التدرج ىذا ماسمو يصور لكي و ، لإلشباع طمبا إلحاحيا
 و اليرم قاعدة في فالحاجة متدرج ىرم شكل عمى تقع مستويات في ترتيبيا و تصنيفيا
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 بينما ، باإلشباع األولى أنيا و أىميتيا و قوتيا عمى تدل أدنى مستوى إلى المنتسبة
 لكي و إلييا الحاجة إلحاح ضعف عمى تدل أعمى مستويات إلى المنتسبة الحاجات

 حاجاتو إشباع أمن قد يكون أن بد فال ،العميا الحاجات -اليرم قمة إلى الفرد يصل
 حاجاتو إشباع إلى الفرد وصل متى و ، اليرمي التدرج في قبميا تقع التي و األولية
 لذاتو تحقيقو مدى و رقيو درجة عمى دليل فيذا اليرم قمة في العميا

(HARISTON.F, p. 177).     

 الشعور و بالنفس الثقة إلى يؤدي الذات لتقدير الحاجة تحقيق أن ماسمو ويرى   
 إلى يؤدي فإنو الذات لتقدير الحاجة إشباع عدم أما ، المجتمع في األىمية و بالقيمة
  : تتضمن التقدير حاجات أن إلى ماسمو أشار كما الضعف و بالنقص الشعور

 و بالنفس الثقة و والكفاءة بالجدارة الشعور و احتراميا و لذاتو الفرد تقدير إلى الحاجة
حالة  في . التقبل الشيرة، المركز، المكانة، يتضمن و اآلخرين من التقدير إلى الحاجة
 ليصل األعمى المستوى حاجات إلشباع الطريق تفتح فإنيا الذات لتقدير الحاجة إشباع
 إمكانات و لطاقات األمثل االستثمار بيا يقصد و الذات تحقيق ىي و اليرم قمة إلى
 عدم حال في و ، اآلخرين يريد كما ال حقيقتو ىي كما عفوية بصورة و سموكو الفرد
 يتعطل و األولية حاجاتو بتأمين مشغوال سيظل الفرد فإن األدنى المستويات إشباع
 .(78-77-71، الصفحات 9;>6)عبدالحميد،  .الحاجات األخرى ظيور

 مراحل نمو الذات:-3

 تجميع في يبدأ حيث ، حياتو في األولى المحظات منذ الفرد لدى الذات مفيوم يتكون
األشول  عادل يذكر الصدر ىذا في و ، بو المحيطين اآلخرين و نفسو عن المعمومات
 نتيجة يتطور و ينمو المفيوم ىذا أن بل ، لذاتو مفيوم لديو و يولد ال أن اإلنسان
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 المختمفة الخبرات نتاج ىي ، ذاتو عن الفرد مفيوم لتكوين الجوىرية فالعناصر خبراتو
 الفرد.  ليا يتعرض التي

 أطوار ىي و الجسمي، النمو يمر كما لمنمو، أطوار لمذات أنو القول يمكننا منو و
 مرحمة كل أن و ، السموك نمو و الجسم نمو تحكم التي المبادئ لنفس تخضع مرحمية
 التمييز و الذات نمو بين طردي تناسب ىناك ،و تمييا التي تميد و سابقيا عمى ترتكز
 ىي= و أطوار خمسة المراحل ىذه تشمل و ، خارجي ىو ما عمى داخمي ىو ما بين

 سنة: 2إلى  0* مرحمة انبثاق الذات من    

 بين تميز ال حالة يعيش أنو حيث ، الخارجي العالم عن شيئا يعمم ال وىو الطفل يولد
 إلى مرحمة من انتقالو و تطوره و نموه مع لديو الذات مفيوم ينمو و ذات الال و الذات
 من المبكرة المرحمة ىذه في مستقل كشيء ذاتو يدرك أن لممولود يمكن فال أخرى،
 و ذاتو خارج ىو ما و ذاتو ىو ما بين ال يميز معينة زمنية لفترة سيظل بل ، حياتو
، :;>6)أبو الزيد،  ذاتو إدراك الطفل فييا يبدأ التي الزمنية لمدةا تحديد الصعب من

 .(87-81الصفحات 

 سنوات: 5إلى  2* مرحمة تأكيد الذات من   

 التي االجتماعية و العقمية و الجسمية التجارب تعدد و تنوع من المرحمة ىذه تنتج
 و الخارجي بمظيره و الفردية بقدرتو المرحمة ىذه في الطفل ييتم حيث ، الطفل يعيشيا
 توجد التي لممعايير بالنسبة قيمة ليا أن يعتقدان التي و أنوثتيا أو رجولتو سواء ىيئتو
 تتكون و. الالذات عن تميزىا و الذات مفيوم بناء إلى يؤدي ىذا فكل الجماعة، في
 طريق عن اليوية تكوين خالل من الذات لمفيوم القواعد األساسية ىذه المرحمة في
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 الطفل ينتقل ،كما محيطو أفراد مع الطفل تفاعل و التمايزات ، المغة ، األشياء امتالك
 الطفل تميز يزداد ىنا و الموصولة األسماء و الضمائر واستعمال الكالم مرحمة إلى
 (87، صفحة :;>6)أبو الزيد،  بفرديتو. شعوره زيادة و لذاتو

 سنة 12إلى  5* مرحمة توسيع الذات من   

 سن من تمتد حيث ، اإلنسان حياة في المراحل أىم و أطول من المرحمة ىذه تعتبر
 من مجموعة اكتسب قد الطفل يكون المرحمة ىذه ففي ، البموغ بداية حتى الخامسة

 ىذه عمى FREUDأطمق  وقد أخرى أوساط إلى التوجيو لو تضمن إدراكات الذات
 إلى يتوجو و نسبي بشكل قوي الطفل أنا يكون أين " الكمون " مرحمة  تسمية المرحمة
 في ىاما دورا المدرس يمعب المعب، و أصدقاء و األخرى كالمدرسة المجاالت تفضيل

 كما ، بقيمتو الطفل شعور يزداد و االجتماعية تنمو الذات و الطفل لدى الذات نمو
 الذات عن التعبير عمى القدرة تزداد و اآلخرين لدى صورتو تعزيز إلى الطفل يسعى
  (91-91، الصفحات 6;>6)سيد خير اهلل،  .االجتماعي و العقمي النشاط مع

 سنة: 18إلى  12* مرحمة تمييز الذات من    
 تكوين و الذات بتمييز تتصف و ، التجارب لكل ميمة مرحمة المراىقة مرحمة إن

بينيم   من العمماء من الكثير يرى كما المراىق لمذات، و محدد و مفيوم شخصي
Zazou  وJersil  و Strang إعادة و الذات تمايز مرحمة ىي المرحمة ىذه أن 
 كبير بشكل الذات صورة تأثر تؤدي خارجية و داخمية تغيرات حيث تحدث ، تنظيميا

الذات، فحسب   معنى توضح التطورات و التغييرات ىذه كل مستقرة، و غير تصبح و
Ericsson  المرحمة ىذه تسمح كما ، اليوية بأزمة نسميو ما تحدث العواملىذه 
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)سيد خير اهلل،  .مستقرة بيوية و المدمجة بالذات إلى اإلحساس المراىق بوصول
 (;:-::، الصفحات 6;>6

 سنة إلى ما فوق: 18* مرحمة الرشد من    

 الرشد أو النضج أن أثبتت التي الشخصية النظريات أو التطورية النظريات من كثيرة

أمثال   الباحثين من ىناك ّأن إال ، تغيير أي بدون ثابت استقرار شكل عمى يكون
Rosenberg  تطور إلى إضافة الحياة، مدى عمى التطور بميدان اىتموا غيره و 

 و التنظيم مستوى إلى ليصل يتطور المرحمة ىذه في الذات مفيوم مفيوم الذات ، إن
 وىنا ، الحياة ظروف و متغيرات لعدة نتيجة تغيير لو يحدث أن يمكن كما التكوين
 الدائمة النظرة و الذات التأمل من الفرد يتحرر أي الخارجي المحيط ىو التركيز يكون
 تتكون و الذات تستقر ومنو الخارجية الحياة إلى الداخمية الحياة من ينتقل بل ذاتو، إلى

 (1>، صفحة 1061)لفوفي،  .الفرد اتجاىات

   . :الذات تقدير مفهوم -7

 استخدامو شاع وقد ، اإلنسان بشخصية المتعمقة المفاىيم أىم من الذات تقدير يعتبر
 الذات تقدير أىمية عن ذلك عن الكثير كتب ولقد واالجتماع، النفس عمم كتب في

 الخاصة والمقاالت العامة و المجاالت  الجرائد في ذلك عن بانتظام المقاالت ،وظيرت
 أحد يعد الذات تقدير فمفيوم العممية، ، والمؤتمرات الدراسية النفس،والحمقات بعمم

 في وتأثيرا أىمية األبعاد تمك أكثر من العمماء ويعده بل ، لمشخصية اليامة األبعاد
 دون عام بوجو اإلنساني السموك أو لمشخصية واضحا فيما نحقق أن يمكن فال السموك

 أن Alportٌلبورٌت  ا يرى حيث الذات تقدير مفيوم المبسطة متغيراتنا ضمن نشمل أن
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 أن البعض ويعتبر ، الوجدانية لمفرد السمات و الجوانب، كل في يدخل الذات تقدير
 دورا تمعب الشخصية بناءات كل أن درجة إلىوأساسية.  ىامة اإليجابية الذات تقدير
تقييم  أن إلى Gerganجيرجٌن  يشيرٌ  ،كما (>0، صفحة 0>>6)عكاشة، تنظيميا  في
 إلى Rogersروجٌرز  ويشيرٌ  سموكو، تحديد في أساسيا دورا يمعب لذاتو الفرد تقدير أو
، صفحة ::>6)زىرات،  .وتحسينيا الذات تحقيق ىو األساسي لإلنسان الدافع أن
<;). 

 الذات تقدير و ، اآلخرين بين ووضعو المستقبمية آمالو و لذاتو الفرد تقسيم و ىو 
 و نجاحو من موقفو و ليا نقده و نفسو مع صدقو و غيره مع الفرد عالقات يعتمد عمى

 (Balle, 1975, p. 221) .فشمو

لمفرد  الشخصي الحكم نرجع فإننا الذات تقدير عن نتكمم عندما " زيد أبو إبراىيم يقول
 يحمميا التي االتجاىات و ، عنو التعبير يتم الذي االستحقاق عدم أو االستحقاق عن

   .(76، صفحة :;>6)أبو الزيد،  اتجاه نفسو

 لمسموك والمرونة القوة يعطي الذي المرجعي اإلطار الذات تقدير مفيوم يعد كما
 تربوي ال النفس عمم لدراسة بالنسبة الذات تقدير أىمية  مفيوم فان ولذلك اإلنساني،

 بدرجة يشير الذات أن تقدير كفافي بين وقد ، الجدل تقبل ال التي المسممات من
 كفايتو. و ،ونفسو،وشعوره،بجدارتو ذاتو إلى المرء تقدير حسن إلى أساسية

 ىذه عن يحمميا التي الصورة خالل من ذاتو عمى الفرد حكم ىو الذات تقدير إذن   
 معناه يأخذ ال فتقديره ، المحيط مع التفاعل عمى قدراتو و كفاءاتو ، صفات من الذات
 من و العالئقية و ، العاطفية ، االجتماعية بأبعاده المحيط مع التفاعل خالل ّمن إال

 (607، صفحة 1061)لفوفي،  .اآلخرين و الذات بين المثمر التفاعل خالل
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 تقدير الذات البدنية:-5

 ،وتقديره لذاتو اإليجابي فيمو خالل من الكامنة قدراتو عن وتوقعو الرياضي قدرة ىي
 نتيجة ذلك ويأتي ، بنفسو وثقتو شخصيتو وتطوير تعزيز يخدم بما ،وقوتو ضعفو لنقاط

 التي الدورية باالختبارات والمعزز رصينة عممية أسس عمى المبني المبرمج التدريب
 قدراتو عن تصورات من لديو بما مستواه، حقيقة عمى الوقوف من الرياضي تمكن
 (6>، صفحة 9:>6)غنيم، الخ.  ....وتحمل ورشاقة ومرونة وقوة سرعة من البدنية

 التعريف االجرائي لتقدير الذات البدنية: 8-6

 ورغباتو التجاىاتو، التمميذ تقدير وىو البدنية، لذاتو المتوسط الطور تمميذ تقدير ىو
 الذات تقدير أن أي وناجح وقادر ىام أنو الفرد اعتقاد ،وااليجابية،وىي مدى السمبية
)طالبي و  النفسية. كفاءتو عمى درجة أو بدنيا، نفسو عمى التمميذ حكم ىو البدنية

 (11، صفحة 1069رحومة، 

 مفهوم األنشطة البدنية: 5-2 

 التي المفاىيم تعدد مشكمة يواجو ، الرياضي البدني النشاط مجال في الباحث إن    
 بمعان الواحد المصطمح واستخداميم في الميدان، ،والعاممون المختصون تداوليا
 الرياضية أو التربية الحركي النشاط مصطمحات الباحثون بعض استخدم فقد مختمفة،

 ،البدنية األنشطة أو الرياضية األنشطة مصطمحات األخر البعض استخدم حين في
 أي أنيا أنشطة واحدا، الجوىر يبقى الشكمية الناحية من التسميات من اختالف فبالرغم
 الرياضات وكل والتمرينات، الحركات كل بو كما نعني األفراد تفيد وحركية رياضية

 (111، صفحة ;>>6)ابراىيم و فرحات،  ولعبيا. ممارستيا يتم التي



مفهىم خصائص و مميزات –تقدير الذات  ولالفصل األ   
 

 
29 

 لألنشطة البدنية:التعريف اإلجرائي 

 التمارين و الحركات من مجموعة أنو عمى الرياضي و البدني النشاط تعريف يمكن   
 تنمية قصد خارجيا أو التعميمية المؤسسة داخل يؤدييا التمميذ التي الرياضية و البدنية
 التسمية و الترفيو قصد الحركية و الميارات تحسين و البدنية، صفاتو و العقمية قدراتو

 (;1، صفحة 1069)طالبي و رحومة،  .الفراغ أوقات ممئ و

 التعريف االجرائي لمفئة العمرية:

 وىي ، المتوسط الطور نقصد بيا تالميذ ،و دراستيا نحاول التي السنية المرحمة ىي   
 التغيرات من بالعديد التمميذ فييا يمر والتي إلى المتوسطة، المبكرة المراىقة مرحمة

 الجسم وبنية شكل ظاىرة في متغيرات تكون ما غالبا ،التي والنفسية الفسيولوجية
 ( سنة.68-61المرحمة من ) ىذه وتمتد التمميذ عن تصدر ،التي والسموك

 مستويات تقدير الذات:-6

 لمن محبتو ىي الحاجة ىذه ذاتو، إثبات إلى و التقدير إلى حاجة في الطفل إن  
 و األبوين محبة عمى تنافسو في بوضوح تتبين كما رغباتو، يقدرون بأمره و ييتمون

 عندما الغضب و بالضيق شعوره و خاصة، عناية يولونو شعوره بالرضى عندما
 الطفل حاجة وتستمر.غيره آخر طفل عمى يثنون عندما أو عميو إخوانو أحد يفضمون

 لكي ومثابر مجتيد وتجده المدرسة في زمالئو ثم البيت فيى حولي ممن تقدير إلى
 عميو الثناء شكل في تقديرىم و إعجابيم يزداد بذلك و المدرسين و زمالئو رضى ينال
 اآلخرين نظر في قدره ترفع و ذاتو ترضي التي االمتياز و الشرف درجات شكل في أو
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 تقديرات انعكاس عن تنشأ الذات أن  Harry S . Sullivanيقول  الشأن ىذا في
 يفكر الطفل أخذ محبة دافئة األم كانت فإذا ، االجتماعية البيئة في األشخاص الميمين

 بالقمق يشعر الطفل فإن نابذة رافضة أو غاضبة كانت إذا أما و تفكيرا إيجابيا نفسو في
  (;:، صفحة 1>>6)موسى،  ."سيء أنا" سمبيا نفسو تفكيرا في يفكر و

 ، الفرد يضعو الذي التقييم يتضمن الذات تقدير أن  Cooper Smithنص  كما
 محددة ، السمب أو باإليجاب سواء قيمتو عن الشخص يحمميا التي بمعنى الصورة

تقدير الذات المرتفع و تقدير  -. لمستويين يخضع لمذات الرفض القبول أو اتجاه بذلك
 –الذات المنخفض 

 لمفاهيم الدراسة: أهم النظريات المفسرة-7

 نظريات تقدير الذات البدنية: 7-1

 سموك عمى وآثاره، ونموه نشأتو حيث من البدنية الذات تقدير تناولت نظريات توجد
 عمى تقوم الذي المتغير إثبات في عام، باتجاىات أصحابيا ومناىجيم بشكل الفرد

 :النظريات تمك وتختمف ىذه ،ومن دراستو

  1965نظرية روزنبرغ: 

 ،وذلك لذاتو الفرد تقييم سموك وارتقاء نمو دراسة محاولتو حول روزنبرج أعمال تدور
 نتحدث عندما أنو وضح بو المحيط االجتماعي الوسط السائدة في المعايير خالل من
 عن التقدير نتحدث عندما أنو لذواتيم، وأوضح المراىقين بتقييم خاصة بصفة إىتم وقد

 تقدير بينما مرتفع بشكل ، ،ويقيميا ذاتو يحترم الفرد أن نعني فنحن لمذات المرتفع
 أعمال أن نجد الرضا عنيا، لذا عدم أو الذات رفض يعني أو المتدني المنخفض الذات
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 زاوية من وسموكو لذاتو، الفرد تقييم ارتقاء سموك نمو دراسة حول دارات قد روزنبرج
المراىقين  روزنبرج بتقييم اىتم وقد بالفرد المحيط االجتماعي الوسط في السائدة المعايير

 الذات صورة تطور ديناميات شممت بحيث ذلك بعد اىتمامو دائرة لذواتيم، ووضع
 لذاتو الفرد تقييم في األسرة بو تقوم الذي بالدور اىتم المراىقة،و االيجابية مرحمة

 وأساليب األسرة، إطار في يتكون الذي تقدير الذات بين العالقة توضيح عمى ،وعمل
 عمى االعتماد روزنبرغ ىو استخدمو الذي والمنيج مستقبال، لمفرد االجتماعي السموك
 والسموك، األحداث من والالحق السابق بين تربط محورية أداة باعتباره االتجاه مفيوم

 الفرد أن فكرة ونطرح ، نفسو نحو الفرد اتجاه يعكس الذات تقدير أن واعتبر روزنبيرغ
 ىذه أحد إال الذات وما معيا يتعامل الموضوعات التي كل ونح اتجاىا يكن

التي بكونيا  االتجاىات عن كثيرا يختمف ال اتجاىا نحوىا الفرد وكون الموضوعات
 عاد بعد ما في لكنو استخداميا يود بسيطة أشياء كانت ولو األخرى، الموضوعات نحو

 نحو اتجاىاتو عن الكمية الناحية من ولو ويختمف ، ذاتو نحو اتجاه الفرد بأن واعتراف
 التقييم ىو الذات تقدير أن عمى روزنبرغ يؤكد أن ذلك معنى ، األخرى الموضوعات

الرفض.  أو اتجاه االستحسان عن يعبر وىو لنفسو عادة بو ويحتفظ الفرد بو يقوم الذي
 .(6;، صفحة 1060)ذيب، 
  سميث:نظرية كوبر 

 المدرسة قبل ما االطفال عند الذات بتقدير دراستو في تمثمت وسميث كوبر أعمال
 االستجابات وردود الذات تقييم عمميات من كل الذات يتضمن تقدير أن ،ويرى

 الجوانب متعدد مفيوم الذات سميث أن كوبر يرى لم روزنبرج عكس وعمى الدفاعية،
 عمينا أن بل لدراستنا معين مدخل أو واحد منيج داخل ننغمق ال أن عمينا فإن ولذا

 بشدة سميث كوبر ويؤكد ، المفيوم ليذا المتعددة األوجو لتفسير جميعيا منيا نستفيد
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 لذاتو تقديره عن الفرد تعبير يقسم و الضرورية غير فرض الفروض  تجنب أىمية عمى
 :قسمين إلى

 نوعين بين سميث كوبر الخارجية،ويميز لممالحظة متاحة تكون التي لذاتو الفرد تقدير 
 الذات. تقدير من

 الذات يشعرون أنيم ذو قيمة، وتقدير الذين األفراد عند ويوجد :الحقيقي الذات تقدير
 افترض يشعرون الذين يشعرون أنيم ذو قيمة، وقد الذين عند األفراد ويوجد الدفاعي،

لتقدير الذات و ىي= كمحددات  تعمل المتغيرات من مجموعات أربع سبيل في
 (661، صفحة 1061)لفوفي،  والدفاعات والطموحات، ، والقيم النجاحات،

  1969نظرية زيمر 

 ينشأ أي االجتماعي الواقع بمغة ويتطور ينشا الذات تقدير أن زيٌمر نظرية تفترض
 تقدير أن إلي زيمر ينظر لذا الفرد فيو يعيش الذي االجتماعي لممحيط اإلطار داخل
 معظم في يحدث ال الذات أن تقييم ويؤكد الشخصية نظرية المجال في زاوية من الذات

 الفرد بأنو تقدير الذات تقدير زيمر ويصف االجتماعي المرجعي اإلطار في إال الحاالت
 والعالم الذات، بين المتوسطة المنطقة يشغل أنو أو الوسيط، المتغير دور ويمعب لذاتو

 الذات تقدير فان االجتماعية الشخص بيئة في تغيرا تحدث فعندما وعمى ذلك الواقعي،
 تبعا لذاتو الفرد تقييم في ستحدث المتغيرات التي نوعية يحدد الذي العامل ىو

 ة ،وقدر من ناحية الشخصية تكامل بين يربط مفيوم لزيمر، تبعا الذات لذلك،وتقدير
 فانو ولذلك أخرى، ناحية من ليا يتعرض التي المثيرات لمختمف يستجيب أن عمى الفرد

 وأكد فيو توجد الذي االجتماعي الوسط في الكفاءة من عالية وبدرجة تتمتع إفترض أن
 تقدير بأنو ذلك عمى النقاد ويوافقو مفيومو يسيم جعمو االجتماعي ما العامل عمى زيمر
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 الذات تقدير دراسة في األخرى أو المداخل المناىج أن إدعى وقد ، االجتماعي الذات
، صفحة 1060)ذيب،  الذات. تقدير ونمو نشاه في حقيا االجتماعية العوامل تعط لم

;6) 

 أهم النظريات المفسرة لألنشطة البدنية: 7-2

 عميو المؤثرة العوامل تعدد بسبب الترويح مفيوم حول اآلراء كل حصر الصعب من
 ما حسب مفاىيمو أىم تحديد يمكن أنو إال المعقدة، الحياة االجتماعية في بو والمتأثرة

 Seg Mundفرويد  سيجموند التي قدميا تمك خاصة السابقة، التعاريف في جاء
Freud   بياجيو   جانوGean Piaget  من نابعة جروس ىذه التعاريف كارولو 
 : منيا نذكر مختمفة نظريات
 :)نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سينسر وشمير 

 أثناء تختزن لألطفال، وخاصة الصحيحة، النشيطة األجسام أن النظرية ىذه تقول
 الذي التنفيس تتطمب التي والعصبية العضمية الطاقة المختمفة بعض لوظائفيا أدائيا
 المعب. عنو ينجم

 ال ولكنيا عديدة، قدرات إلى وصمت قد البشرية الكائنات أن إلى النظرية ىذه وتشير  
 ال فائض، ووقت فائضة قوة توجد الظاىرة ليذه وكنتيجة وقت واحد، في كميا تستخدم

 لفترات معطمة قوى اإلنسان ىذا لدى ومع معينة، احتياجات تزويد في يستخدمان
 السميمة  النشطة األعصاب مراكز في الطاقة تتراكم ىذه التعطيل فترات وأثناء طويمة،
 لمطاقة منفذ وجود فييا يتحتم درجة الى يصل حتى ضغطيا ،وبالتالي تراكميا ويزداد
 (89)عادل، صفحة  المتراكمة. الزائدة الطاقة ىذه ممتازة الستنفاذ وسيمة والمعب
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 تأثراتو ومن جسده، عمى المتراكم تعبو من الفرد يخمص المعب أن ثانية جية ومن
 ضرورية وسيمة ويعتبر واالجتماعية، المينية، ممارسة واجباتو من المشحونة العصبية
 . فييا يعيش التي البيئة مع ومواقفو النفسي اإلنساني لمتوازن
 :نظرية االعداد لمحياة 

 العام الدافع ىو المعب بان" الذي نادى بيذه النظرية Karl Grosجروس  " كارل يرى
 المعب إلى نظر قد البالغين، و بيذا يكون حياة في الضرورية لمبقاء الغرائز لتمرين
 لمحياة نفسو يعد لعبو الطفل في أن  يقول حيث كبرى، غاية لو شيء انو عمى

يمعب  عندما والولد األمومة، عمى تتدرب بدميتيا تمعب عندما فالبنت المستقبمية،
 أن يجب . وىنا(moyenca, 1982)لمرجولة.  كمظير الصيد عمى يتدرب بمسدسو

 قبل ما مجتمعات في األطفال بين العالقة في خاصة جروس كارل قدمو بما ننوه
 . الصناعة

 نظرية اإلعادة و التخميص:*  

 إال ىو ما المعب أن النظرية ىذه وضع الذي  Stanley Hoolيرى ستانمي ىول  
 إلى الوحشية من البشري الجنس اجتازىا التي المعروفة وتكرار لممراحل لخبرات تمثيل

عادة ىو النظرية ىذه تشير كما فالمعب الحضارة،  في اإلنسان بو مر لما تخميص وا 
 .العصور أقدم منذ آخر إلى جيل من المعب انتقال تم فمقد األرض، عمى تطوره

 ذلك ويبرر جروس كارول لرأي اعترض قد ىول ستانمي يكون النظرية ىذه خالل من
 الذين األطفال أن يرى اذ البشري، الجنس تطور مراحل تطوره يستعيد خالل الطفل بان

 اإلنسان. تطور مراحل من المرحمة الفردية يستعيدون الواقع في ىم األشجار يتسمقون
 .(;8)عادل، صفحة 
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 .:نظرية الترويح 

 أن نظريتو في ويفترض النظرية ىذه في لمعب الترويحية القيمة "مونس جتسي" يؤكد  
 الجسم لتنشيط وسيمة فيو حيويتو الستعادة كوسيمة إلى المعب يحتاج البشري الجسم
 . (>>-;>، الصفحات 9>>6)الخولي،  الطويمة العمل ساعات بعد

 عممية في وتتمثل والعصبي البدني، التعب أو اإلرىاق إزالة معناىا والراحة  
 ،أو الخضراء المساحات في ،أو في  الحديقة أو ، البيت في االسترخاء االستراحة،

 الخ …… الشاطئ عمى
 :نظرية االستجمام 

 العمل أسموب أن إلى تذىب فيي الترويح، نظرية كبير حد إلى النظرية ىذه تشبو    
وىذا  واليد، لمعين الدقيقة الفضالت استخدام لكثرة وممل، شاق أسموب ىذه أيامنا في

 وسائل البشري، لمجياز تتوفر لم إذا عصبية اضطرابات إلى يؤدي العمل من األسموب
 إلى الخروج عمى األشخاص تحث النظرية ىذه . ذلك لتحقيق والمعب االستجمام،

 يكسب النشاط ىذا مثل ،والسباحة الصيد : مثل قديمة نشاطات أوجو وممارسة الخالء
)عادل،  . طيبة بروح عممو في االستمرار عمى يساعدانو واستجماما راحة اإلنسان
 (>8صفحة 
 :نظرية الغريزة 

حياتيم   من عديدة فترات في النشاط نحو غريزيا اتجاىا لمبشر بأن النظرية ىذه تفيد    
 ويجري، ويقف،ويمشي، قامتو، وتنصب ويزحف، ،ويضحك ويصرخ، يتنفس فالطفل
 مراحل خالل طبيعية غريزية  وتظير أمور وىذه نموه، من متعددة فترات في ويرمي
 . نموه
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 شأن شأنو أمامو تتحرك وىي الكرة، وراء الجري من نفسو يمنع أن يستطيع ال فالطفل
 وسائل من وجزء غريزي، فالمعب ثم ومن تجري، وىي وراء الكرة تندفع التي القطة

 (90)عادل، صفحة  نموه. خالل مراحل تبدو طبيعية وظاىرة لإلنسان، العام التكوين

 العوامل المؤثرة في تقدير الذات:   -8

 العوامل من بالعديد تأثره إلى الذات تقدير موضوع في الباحثين من العديد يشير  
 و الشخصية التطمعات و ذاتو عن كأفكاره نفسو بالفرد يتصل ما منيا المختمفة،
 يتصل ما منيا و ، الذاتية العوامل عمييا يطمق و بيا قام التي األكاديمية اإلنجازات

  عمييا ويطمق حياتو في الميمين باألفراد وعالقتو ، االجتماعية تنشئتو ظروف و ببيئتو
 كذكاء دائمة عوامل الذات تقدير في المؤثرة العوامل من كذلك و الخارجية، العوامل
 .بيا يمر التي التعميمية و العمرية المرحمة و شخصيتو وسمات العقمية قدراتو و الفرد

  (660، صفحة 1>>6)أحمد إ.، 

رحمة  في لذاتو الفرد تقدير تشكيل في األول المؤثر الخارجية العوامل تعتبر كما  
 يتفق و ، الكبار و لمبالغين بالنسبة الفاعل الدور الداخمية العوامل تمعب بينما الطفولة

 و الطفولة مرحمة أثناء المبكرة لمتجارب الكبير التأثير عمى عام بوجو عمماء النفس
 .(::، صفحة 1008ي و ريزنر، ھ)مال .الذات نمو تقدير في المراىقة
 نفسه بالفرد تتعمق عوامل: 

 تحديد في ميم عامل جسمو وصورة الفرد مظير أن إلى األبحاث أشارت الفرد: مظهر
 الذات تقدير في تغيير يتبعيا قد الصورة ىذه في تغيير أي إن و ، لذاتو تقديره مستوى

 مظير عمى مبنية تكون ما غالبا اآلخرين آراء و تقييم أن إلى أساسا يرجع وىذا ،
 الفرد،
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 االنفعالية: و النفسية العوامل

عالقتيا   و االنفعالية و النفسية المتغيرات من العديد بدراسة العمماء من العديد قام    
 أو القمق من الفرد خمو الذات تقدير في المؤثرة العوامل أىم من ولعل ، الذات بتقدير

 ذلك انعكس نفسيا مستقر غير و قمقا الفرد كان فإذا ، النفسي االستقرار عوامل عدم
 ذلك فإن النفسي باالستقرار الفرد تمتع إذا ذلك من العكس و ، لذاتو سمبا تقديره عمى

  (91-96، الصفحات 6:>6)وليندزي،  لذاتو. عمى تقديره إيجابيا سينعكس

 :الشخصية اإلنجازات و المهام أداء في البراعة

 مختمف في تواجيو التي المختمفة الميام أداء في الفرد ببراعة الذات تقدير يتأثر 
 و إنجازاتو في بالنجاح يشعر لم إذا بنفسو واثقا الشخص يكون فمن مراحل حياتو

 بو يؤدي ميامو أداء في الفشل أن والشك ، مجتمعو في فعال بأنو شخص إحساسو
 عمى سمبا ينعكس مما بالعجز شعورا يولد أن يمكن كما ، عن ذاتو سالبة معتقدات إلى

  (:9، صفحة 6:>6)وليندزي،  .لذاتو تقدير

 : الذاتية األفكار
 مستوى عمى كبير بشكل تؤثر لذاتو رسميا التي الصورة أو لمفرد الذاتية األفكار إن  

 عن يضعيا التي الفكرية االفتراضات و لنفسو الفرد معرفة تتضمن وىي ، لذاتو تقديره
القبول،  أو بالرفض سواء ذاتو تجاه ومشاعره ، قدراتيا و ومياراتيا لنفسو ، وتقييمونفسو

 آراء ليا تعكس كما اآلخرين عن تميزه التي إمكاناتو و صفاتو و خصائصو كذلك و
 الذاتية الصورة و ، مستقبال يكونو أن يطمح فيما الفرد تطمعات كذلك و ، غيره عنو
، صفحة 6:>6)وليندزي،  لمنفس واقعي إيجابي تقييم عمل عمى ىي القدرة الصحيحة

;9). 
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 الخارجية بالبيئة تتعمق عوامل: 

 :اجتماعية عوامل

 إعداد عن األولى المسئولة و ، االجتماعية التنشئة في األساسي العامل األسرة تعتبر
 ، لذاتو الفرد تقدير عمى واضح أثر لو األسري االستقرار أن والشك ، الفرد و تربية
 فإذا فيو ينشأ الذي األسري بالجو يتأثر الفرد شخصية تكوين و االنفعالي أن النمو عمى
 و باالستقرار الفرد أشعر متوفر الوالدين بين المتبادل االحترام و الحب الوفاق و كان

 نمو اضطراب إلى ذلك أدى األسرة حياة النزاع و الشقاق ساد إذا العاطفي، أما األمان
 الثقة وعدم التشاؤم وأصبح بنفسو، ثقتو تزعزعت و المستوى االنفعالي عمى الفرد

)يوسفي مصطفى و آخرون،  الخاصة مشكالتو في مواجية الغالب طابعو بالنفس
 .(609، صفحة 6;>6

 : البيئية المثيرات

 الفرد يعيشيا التي الظروف تمك بيا يقصد و البيئية بالمثيرات الذات تقدير يتأثر  
 و اإلنسانية الذات تحترم و ، إيجابية البيئة مثيرات كانت إذا إيجابيا الذات فيكون تقدير

 كانت إذا أما ، باإلحباط الشعور عوامل فييا تحارب و ، طاقاتيا و تكشف قدراتيا
)يوسفي مصطفى و  لذاتو. تقديره يسوء و بالدونية يشعر فإن الفرد محبطة البيئة

 .(611، صفحة 6;>6آخرون، 

 :اآلخرين آراء و تقييمات
 أراء األفراد نحو كذا و الفرد المحيط بيا يعامل التي بالكيفية الذات تقدير مستوى يتأثر 

التقييم   أن األبحاث بعض أشارت لقد و نحوه اتجاىاتيم و مالحظاتيم و اآلخرين
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و  باحترام معاممتيم تمت الذين فاألفراد الذات تقدير مستوى من يرفع ما غالبا اإليجابي
 يكون ما غالبا الزمالء و كالمعممين حياتيم في ميمين أشخاص طرف من اىتمام
 (1>-6>، الصفحات 1008ي و ريزنر، ھ)مال .لمذات تقدير مرتفع لدييم

 الخصائص المميزة لألشخاص المحققين لذواتهم:-9

 ما منيا و عام ىو ما منيا الخصائص من بجممة لدواتيم المحققون األشخاص يتسم  
 وراثي. أو خاص ىو

عمييم  تؤثر ال و بالموضوعية يتسمون أنيم حيث : الواقعي لمعالم السميم اإلدراك -
 . واقعي ىو ما عن االبتعاد درجة إلى الشخصية رغباتيم

 القوة و نواحي عن واضحة فكرة لدييم : عام بوجه العالم و واآلخرين الذات قبول -
 .حيادي ليا قبوليم ولكن اآلخرين في و أنفسيم في الضعف

عن  التعبير من يخافون ال و أمانة و بصراحة أنفسيم عن يعبرون إنيم :التمقائية -
 .المستقمة أحكاميم و آرائيم

باألشياء  االنشغال دائمو إنيم : بالذات االهتمام من بدال بالمشاكل المركز االهتمام -
 الشخصي. بمركزىم انشغاليم من بدال المحيط و البيئة في إنجاز إلى تحتاج التي

 مع أكثر وقت تخصيص تتطمب ظروفيم إن :االستقالل و لمخصوصية الحاجة -
 .العاديين لمناس بالنسبة الحال يستدعي مما أنفسيم ألكثر
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استحسان  عمى القدرة الناس معظم يفقد :حقها األشياء إلعطاء المتجدد الحماس -
 يوفون ىذه األشخاص ىؤالء لكن و اليومية الحياة في عمييم تمر التي البسيطة األشياء
 .قدرىا األشياء

 . سامية خبرات لدييم إن -

 .إلييم االنتماء و اآلخرين مشاركة بضرورة قوي شعور لدييم :االجتماعي الميل -

 ىي و عميقة و قوية بصداقات ذاتيم محققو يرتبط : محدودة الشخصية العالقات -
 . الذات بتحقيق يتصفون آخرين مع في المعتاد

 في المواقف األخطاء ارتكاب من يخافون وال اإلبداع و باألصالة يتصفون : اإلبداع -
 .الجديدة

 عالقاتيم مع في والتمقائية والصراحة الكبير باالنفتاح يتصفون :الديمقراطي األسموب -
 (>:، صفحة 1066)عزوني،  .اآلخرين مع تعامميم في لمتفوق أثر ال و اآلخرين

 وسائل قياس تقدير الذات: -10

 : نذكر الذات لتقدير الخاصة الروائز بين من
  رائزCooper Smith 

 التقييمي اتجاه لقياس 1967 ( سنة(Cooper Smithطرف  من الرائز ىذا صمم
 عدل وقد ، الشخصية و العائمية ، االجتماعية ، األكاديمية في المجاالت الذات نحو
 و الذات تقدير مستوى لقياس عبارة 58 يتضمن كان بعدما  6;>6المقياس  سنة  ىذا
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 إيجابية أخرى و سمبية منيا عبارة 25 أصبح يتضمن و ، الكذب لقياس عبارة 58
 .. الكذب عبارة لقياس يشمل ال و الذات تقدير مستوى لقياس

تطبيقو   يمكن ، سنة 15 و 8 مابين أعمارىم تتراوح تالميذ مع المقياس ىذا يستعمل  
 La Consigneالتعميمة  تتمثل و ، أكثر ال دقائق 10 تطبيقو مدة و جماعيا أو فرديا
 يبين الذي المناسب المربع داخل Xعالمة  يضع أن المفحوص من يطمب أن في 
 يوجد ال أنو العمم مع " تنطبق ال " أو "تنطبق " تصفو التي العبارة موافقتو عمى مدى
 (661، صفحة 1066)عزوني،  . أو خاطئة صحيحة أجوبة
   رائزRosenberg 

 العربية لمغة كيف قد و 1965 سنة Rosenbergطرف  من المقياس ىذا وضع    
 بسيطة و مختصرة تقنية تطبيق ىو ىدفو ، معروف عواد أمل طرف الدكتور من

 و العادات و االجتماعية المستويات عن النظر بغض تقدير الذات بدراسة تسمح
 عمى المقياس بناء في Rosenbergاستند  البيئات العائمية ، وقد و األديان و التقاليد
 من مكونة عينة عمى الدراسة أجريت حيث السيكولوجية كالقمق األبعاد تناولت دراسة

، >:>6)دسوقي،  .مختمفة دينية و اجتماعية عائمية فئات إلى ينتمون مراىق 5000
 (9;صفحة 
 هاري  رائزBRUCE HARREE  

 . ىذه دراستنا في اعتمدناه الذي المقياس وىو
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 الذات: تقدير إلى الحاجة

 تقسيميا يمكن أنو رأى و الفرد لحاجات ىرم بوضع نظريتو في  Maslowقام      
 تحقيق و تقدير إلى الحب إلى الحاجة ، األمن إلى الحاجة ، فيزيولوجية إلى حاجات

 الشخص أن إذ مستوى، أعمى ىي الذاتي التحقيق و التقدير إلى الحاجة الذات، وتعتبر
 فالناس ، احتراميم كسب إلى يسعى إنما فقط الناس مصاحبة يسعى إلى ال ىنا

 االجتماعية العالقات في أو العمل في عالية مكانة عمى سبيل الحصول في يجاىدون
 بالقوة اإلحساس إلى و بالنفس بالثقة اإلحساس إلى تقدير الذات حاجة إشباع ويؤدي .
، صفحة :>>6)زىران،  الحياة. في ضرورتو بأىميتو و اإلنسان شعور و الكفاءة و

;6)  

 عالقة تقدير الذات بالثقة بالنفس: -11

 اليومية الحياة في االستخدام شائع بالنفس الثقة مفيوم ( أن:100)الوشمي  تشير     
 جزء بالنفس الثقة مفيوم بأن أحيانا ويعتقد ، عام بشكل النفسية و والعموم االجتماعية

 عميو فيطمق ، عنيا مستقال متغيرا بوصفو يفيم أخرى أحيانا و الذات ، تقدير من
 الكفاية غيرىم و ، التوكيدي السموك اآلخر وبعضيم الذات ، تقدير الباحثين بعض
  (71، صفحة 1008)سناء محمد،  االجتماعية. النفسية

الذات  تقدير و ، بالنفس الثقة بين وثيقة عالقة وجود إلى دراسات عدة توصمت وقد  
 اتجاىين في تنمو السوية الشخصية أن إلى (Angyal  1961) دراسة  وصمت حيث

 الحرية و ، الذات تأكيد و التمقائية ومظاىره ، الذاتي االستقالل إلى الميل رئيسيين ىما
 عرقمة أن و ، االجتماعي التكامل و ، االندماج إلى الميل و ، البيئة السيطرة عمى و

 بالنفس. الثقة و ، الذات تقدير فقدان إلى االتجاىين يؤدي ىذين نمو
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 يحصمون الذين األشخاص أن  Eseynck & Wilsonولسون   و ايزنك أوضح و
 ، وقدراتيم ، ذواتيم في الثقة من كبير قدر لدييم الذات تقدير في مرتفعة عمى درجات
 .اآلخرين األفراد قبل من محبوبون أنيم و ، والفائدة ، الجدارة أنفسيم ويعتقدون في
 (:8، صفحة 1008)سناء محمد، 

 الثقة و الذات تقدير بين الخمط يجب وال الذات لتقدير نتاجا بالنفس الثقة وتعد  
 .كذلك بالنفس الثقة يفتقد فإنو لذاتو تقديرا يممك ال من بالتالي بالنفس و
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 خالصة:
 و ، لذاتو تقديره رفع في يساعده لو اآلخرين بتقدير الفرد إحساس أن القول يمكن  

 ، المنزل في سواء اآلخرين طرف من التقدير من الفرد يحرم فعندما عمى العكس
 و الوحدة و العزلة إلى بو يؤدي ىذا فإن المدرسة في أو بين األصدقاء ، الشارع

 الذات تقدير أن القول يمكن ىذا ومن ، لذاتو تقديره من بالتالي يخفض و االنحراف
 خالل فمن ، االجتماعية خبراتو و اتصاالتو من خالل تتحقق و ينمو الطفل عند

 ذاتو الطفل يقدر ( المدرسي ، ، االجتماعي األسري ) الوسط مع تفاعمو و تعاممو
 لتقييمو مصدر و إحباطو تشجيعو أو مصدر باعتباره باإليجاب أو بالسمب سواء

 .المستمر
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 تمهيد: 
 يزيد ما و ، الفرد تكوين في الرياضي البدني النشاط أىمية عمى اثنان يختمف ال قد  
 كبيرا دورا يمعب إذ ميادينيا، من ميدانا و التربية عممية أساس اعتباره ىو أىميتو من
 بالتكيف لو تسمح كثيرة وخبرات واسعة بميارات يزوده حيث الصالح الفرد إعداد في
 .فيو يعيش الذي مجتمعو مع
 جوانب مختمف ليشمل الجسم حدود تجاوز قد الرياضي البدني النشاط أن نجد كما

 .الفرد إلييا يتطمع التي اإلجتماعي و النفسي األمان و البيجة و السعادة
 وثيق إرتباط ىناك أن نظرياتيم خالل من النفس عمم في الباحثين من عدد إعتبر قد و

 تربية األخير ىذا يعتبر حيث الرياضي البدني لمنشاط الحديثة المفاىيم و التربية بين
 (. >700الحركي. ) د. نافي رابح، محاضرة،  النشاط طريق عن لمجسم
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 تعريف النشاط البدني الرياضي:-1
 النشاط عمى أساسا تعتمد والتي ، الرياضة لمفيوم المتنوعة التعاريف من العديد يوجد

 البدنية والتربية الرياضي البدني النشاط لمفيوم التعاريف بعض أوال سنقدم لذا البدني،
 .كمدخل والرياضية

 مفهوم النشاط البدني: 1-1
 بيا ويقصد البدني النشاط لمفيوم والمؤلفين لمباحثين االستخدامات بعض ىناك كانت

 بالنشاط يقصد كان من منيم قميل و عام بشكل اإلنسان لحركة اإلجمالي الكمي المجال
 . والخمول الوىن و الكسل مقابل في التنشيط و التدريب عممية البدني
 ليشمل يتسع شامل و عام تعبير ىو العريض بمفيومو البدني النشاط فإن الواقع وفي
 و أنثر مفيوم وىو ، اليومية حياتو في اإلنسان بيا يقوم التي البدني النشاط ألوان كل

 لمختمف رئيسي مظير و مكمل جزء البدني النشاط ألن ، اجتماعيا منو أكثر بيولوجي
 الحياتية األنشطة و المظاىر كل في تغمغل فيو ، اإلنسان لبني الثقافية الجوانب
 بمجاالت مرورا البيولوجية الطبيعة ذات بالواجبات بدءا ذلك و االجتماعية اليومية
 الفراغ أوقات و كالترويج الخدمات و ، االتصال و الدفاع و اإلنتاج العمل و و التربية

  .(77، صفحة ;<<6)الخولي،  المظاىر االحتفالية و التقاليد أو
 مفهوم النشاط الرياضي: 1-2

 مفيوميا كان و ، بالمدرسة الحديث العصر إلى الرياضي النشاط ظيور يعود و   
 عمى فقط تقتصر إذ محدودة كانت أىدافيا لكون وذلك البدني، بالتدريب يسمى األول

 النشاط ألىمية ونظرا ، الجسمية البيئة بالتالي و البدنية لمصحة التمميذ اكتساب
 أسس عمى يرتكز التدريب أخذ إذ تطويره في الجادة النية بدأت المدرسة في الرياضي
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 مصطمح استبدال في ساىم والذي ، آخر بعدا يأخذ جعمو مما عممية نظريات و
 (77، صفحة ;700اء سيد، ھ)زكي محمد و بالرياضي.  البدني بالنشاط التدريب

 وثيق ارتباط ىناك أن نظرياتيم خالل من النفس عمم في الباحثين معظم اعتبر كما   
 تربية األخير ىدا يعتبر حيث الرياضي البدني لمنشاط الحديثة والمفاىيم التربية بين

 . الحركي النشاط طريق عن لمجسم
 التي المادة أنو عمى " الرياضي? البدني النشاط فتعرف لمصحة األمريكية الجمعية أما

 . (>8، صفحة =<<6)ابراىيم و فرحات،  " ليتعمموا يتحركوا و األطفال فييا تتعمم
 النشاطات و الدوافع يشمل حيث العامة التربية من جزء ? " بأنو فيري يعرفو و

 التوافقية و العضوية الناحية من لمتنمية تخصص كل في الموجودة الطبيعية
 (<8)درويش و الخولي، صفحة  االنفعالية".

 الذي النشاط طريق عن ييتم الذي العامة التربية من جزء ? " بأنو مان شارل عرفو كما
 االتجاىات". بعض الفرد اكتساب عنو ينتج والذي ، لمجسم الحركي الجياز يستخدم

 (90، صفحة =<<6)ابراىيم و فرحات، 
 مفهوم التربية البدنية: 1-3

 : منيا و لمتربية التعاريف من الكثير يوجد
 :التعريفات ىذه منظور إلبن لسان في نقرأ حيث :لغة التربية
?  يزن ابن حديث وفي.تربة و تربيبا رببو و ربا يربو والصبي ولده ي( )بدون رب يقال

 " ورباه وأرتبو ترببو و ترب منو أبمغ وىو تربي أي " أشبال الفيضات في تربب أسد "
  المنعم و القيم و المربي و المدبر و السيد و المالك عمى المغة في يطمق .الرب" تربية
 و المطاع، السيد الرب يكون و المالك الرب يكون " :أقسام ثالثة إلى ينقسم الرب
 .(7:، صفحة <<<6)خطاب،  أصمحو. أي الشيء رب المصمح الرب يكون
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 الشخص لنمو المساعدة الظروف تييئ التي العممية تعني فيي ? اصطالحا التربية
 و لشخصيتو الروحية و الجسمية و الخمقية و العقمية النواحي جميع من كامال نموا

 و القابميات خمق و المعرفة نقل إلى اليادف و المقصود المنسق العمل فيي بالتالي
 . الحياة مدى وعمى النواحي جميع من الكمال طريق في بو السعي و اإلنسان تكوين

 ينمو يتربى الذي الطفل أن بيا يقصد و الفرد نمو عممية وىيالتربية:  مفهوم 1-4
 التربية من حرم إذا النمو ىذا لو يتم ال بينما أخالقو و عقمو و جسمو في تدريجيا نموا
 بيا اعتنى إذا السميم النمو لو تكفل فطرية قدرات و استعدادات يممك حي كائن ألنو
 ذلك عند و توجيييا و برعايتيا المربي اىتم و المناسب  االجتماعي الجو لو فتوفر
  (=6، صفحة 0<<6)رابح،  نموىا. يتكامل و تتفتح سوف

 و توجييو و الطفل نمو في يؤثر نشاط كل ىي الشاممة و العامة التربية فإن منو و
 : منيا أىداف العامة لتربية ومنو المجتمع و األسرة يشمل

 . الميارات إلتقان تييئتو و مواىبو حفز و الطفل استعدادات عن الكشف -
 من تقاليده و مجتمعو مع و جية من نفسو مع سميما الفرد تنشئة إلى تيدف التربية -

 .أخرى جية
 . مشاكمو مواجية عمى يساعده ما االجتماعية الحياتية المعارف من يتعمم الفرد -
 جيل. إلى جيل من المجتمع تراث نقل و القيم عمى المحافظة -

 من متكامل جزء البدنية التربية يعتبر من فيناك متعددة تعاريف البدنية التربية ولمفيوم
 الناحية من الالئق أو الصالح المواطن تكوين ىدفو تجريبي وميدان ، العامة التربية

 النشاط أشكال من شكل طريق عن وذلك ، االنفعالية و االجتماعية و العقمية البدنية و
  .(>:، صفحة ;700)شاكر،  البدني
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 مختمف من الفرد حاجات لتحقيق المختارة البدنية األنشطة كل تعني البدنية والتربية
 داخل لمفرد المتكامل النمو تحقيق بيدف الحركية و النفسية و العقمية و البدنية الجوانب
 . بو االجتماعي المحيط

  لوظائف تطويرية و تربوية بأنيا? "عممية البدنية التربية عرف  ( J.-C. boeuf)أما 
 الممارسة " لمحاالت حسنة تكيف حالة في الفرد وضع أجل من الجسم

(MOOTILAL.A, 1993, p. 77)  
 جل وىو وسيط خالل من اإلنساني األداء تحسين إلى البدنية التربية تيدف و  

 عديدة مفاىيم فيناك ومنو االجتماعية، حياتو في الفرد يمارسيا التي البدنية األنشطة
 . الرياضية و البدنية التربية مفيوم بين تجمع

 ?مفهوم التربية البدنية و الرياضية :-6
نما جديد مفيوم ليس البدنية التربية أما       يعرف كان لكن و القدم منذ مفيوم ىو ،وا 

 البحوث و الدراسات جاءت ولكن ، بالجسم أنشطتيا ارتباط بسبب وذلك البدني بالنشاط
 جعمتو الفرد خبرات أن أكدوا فمقد االجتماع عمم في الباحثين كذا و .الرياضة مجال في

 يترتب وما البدني النشاط طريق عن تتم التربية أن وىو البدن و لمتربية مفيوم يعطي
 و االنفعالية باالستجابات االىتمام ضرورة من و التطبيقية الناحية من ذلك عن

 . والجمالي الوجداني االجتماعي السموك و الشخصية العالقات
 جوىرىا من منبثقة اجتماعية أىمية طياتيا في تحمل الرياضية و البدنية التربية لكون
 عمى يساعده ، تربوي محور ىو الرياضة ممارسة طريق عن لبدنو الفرد تربية أن

 أحد يعتبر الذي مثال المعب خالل من معيا لالنسجام يدفعو مما الجماعة مع التكيف
)مزوار و  االجتماعي التفاعل من يزيد ما وىذا ، االجتماعية الحياة مظاىر أىم

 . (7067بمخيرة، 



الثانيالفصل  النشاط البدني الرياضي  
 

 
51 

 مكانة التربية البدنية و الرياضية في الجزائر: 1-6
 لألمة مال رأس أثمن يشكل الشباب أن الرياضية و البدنية التربية عن ميثاق يؤكد   
 بصفتيا الرياضة و البدنية التربية تجاىل يمكن ،ال تخصو شاممة سياسة إقرار وعند
 و التربوية القيم بحكم تشكل أنيا إذ ، االجتماعية الطاقة مصادر وتنشيط لتجنيد عامال
 البدنية التربية تعرف كما. السياسة ىذه دعائم أحد تحمميا التي الخمقية و المدنية
 و الشامل التربوي بالنظام االندماج عميق تربوي أنيا? " نظام أساس عمى بالجزائر
 و اإلنسان شأن رفع إلى الرامية و بموغيا إلى التربية تسعى التي الغايات لنفس تخضع
 . مزايا من لدييا بما االشتراكيين العامل المواطن
 : في تتمثل ميام ثالث إلى تؤدي أن اإلطار ىذا في والبدنية الرياضية لمتربية

 المحركة النفسية و الفيزيولوجية الفرد قدرات تحسين إلى تؤدي : البدنية الناحية من
 . البيئة مع السيرة تكييف و البدن قي أكبر خالل من لتسييرىا

 ناحية من يكسبو ما و الفرد صحة تحسين إلى تؤدي : االقتصادية الناحية من
 القوة استعمال يمكنو إذ ، التعب مقاومة عمى قدراتو من يزيد أمر النفساني المحرك

 و الفردي المردود زيادة إلى يؤدي فإنو محكما استخداما العمل في المستخدمة
 . اليدوي و الفكري الشغل وعامل الجماعي

 توجو التي الخمقية و البدنية القيم تجعل حيث: الثقافية و االجتماعية الناحية من
 و لمفرد المالئمة الظروف مدخرة الوطني الوئام تعزيز في وتساىم مواطن كل أعمال
 التوترات من التخفيف عمى تعمل كما ، المدنية بالواجبات والشعور والتنمية التعاون
 اجتماعية ىيئة إلى تنتمي التي المجموعات و األفراد بين الخالفات مصدر ىي التي
 استخدام فرصة سواء حد عمى الكبار و لمشباب توفر الثقافي لإلثراء ىي كذا . واحدة
 .(>9، صفحة 7068)لفوفي،  مفيدا مع تفضيميا استخداما فراغيم أوقات
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 مفهوم الرياضة: 2
 لتنظيم دقيقة قواعد عمى مؤسسة لكونيا البدني النشاط ألوان بقية عن الرياضة تتميز  

 أو جدا قديما سواء التاريخ مدى عمى تكونت القواعد وىذه نزاىة و بعدالة المنافسة
 شكمو وفي لمممارسين البدنية الطاقة عمى أساسي بشكل يعتمد نشاط الرياضة و حديثا
 . المعب وطرق الخطط مثل العناصر عمى الثانوي

 المفاىيم من العديد من يتكون الذي الشامل المفيوم ىو الرياضة مفيوم يعد لذلك 
 :المتعمقة

 .الرياضي البدني النشاط -
 . الرياضية و البدنية التربية -

 من متقدم طور وىي ، اإلنسان لدى الحركية لمظاىرة الراقية األشكال أحد الرياضة
 رياضة كممة و ميارة، األرفع و تنظيما األكثر وىي ، المعب من التالي ومن األلعاب

 األصل و "Diport"الالتينية  ، وفي" Sport "الفرنسية  و اإلنجميزية المغتين في
 معناىا حممت لقد و التغيير و التحويل ومعناىا "Disport"ىو  ليا األيتمولوجي
 التسمية إلى بالعمل اىتماماتيم و مشاغميم يحولونعندما  الناس من ومضمونيا
 (6;، صفحة 7068)لفوفي،  .الرياضة خالل من والترويح
 المنافسة جوىره خاص شكل ذو نشاط" بأنيا  الرياضة  Matveyevماتفيف  ويعرف
 يميز ما فإن بذلك و "ليا تحديد أقصى ضمان و القدرات قياس أجل من المنظمة
 kossola))كوسوال  تعرف حيث التنافسي النشاط فكرة عمى قياميا ىو الرياضة

 من ال المنافسة في ممكنة نتيجة أفضل تحقيق بيدف البدني التدريب الرياضة? " أنيا
نما فقط الرياضي الفرد أجل  أن قائمة تضيف و " ذاتيا حد في الرياضة أجل من وا 

 الرياضة ألن ذلك ضروريا اجتماعيا طابعا الرياضة عمى تضفي أساسية سمة التنافس
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)الخولي،  ثقافي اجتماعي كائن ىو حيث من لإلنسان التنافسية لمطبيعة ثقافي نتاج
 .(607-606، الصفحات ;<<6

?  بأنيا تعرف أن يمكن الرياضة أن إال سيخ و الرياضة أنLoshane) يشير) لوشان 
 فرقا أو أفرادا يتضمن ، العائد أو المردود الخارجي و الداخمي بالمعب مفعم " نشاط
 ."الخطط و البدنية الميارة في التفوق ضوء في النتائج تقرر و مسابقة في تشترك

 (97)درويش و الخولي، صفحة 
 وكذلك والمالكمة القوى وألعاب القدم كرة : مثل الرياضية األنشطة من العديد وىناك
 جية ومن الشطرنج كالمسابقات، رياضة أنيا عمى تذكر الني األنشطة بعض ىناك
 آخر ىو يعتبر إنما لمرياضة اجتماعيا متطمبا باعتباره المسابقة شكل فإن أخرى

 . واإلعداد التدريب من ليا ومخطط طويمة عمميات
 من تنتج التي والحركية البدنية واالمكانيات القابميات و القدرات عمى تعتمد والرياضة
 الضبط أنماط تكون بينما أساسي بشكل اإلنساني الجسم لمعطيات جيد توظيف

 تبمورت الرياضة بأن الباحثين من كثير ويعتقد النشاط، سياقات في ثقافية اجتماعية،
 السمات بعض الرياضة أخذت فمنيا لأللعاب، الثقافي النسيج نفس من إجتماعيا
 ذلك وغير الشباك و والكرات والعصي كالمضارب المعب أدوات في المتمثمة الثقافية

-;;، الصفحات =<<6)ابراىيم و فرحات،  .األلعاب عرفتيا التي الثقافة سمات من
;<) 

 واتخذت األلعاب ليذه التنظيمية األشكال تطورت لإلنسان الحضارية المسيرة وعبر
 المحمية مجال تخطي إلى والذيوع التطور نالت وبعضيا رسمية اجتماعية أطر بعضيا

 .لمجميع الرياضة شعار تحت العالمية إلى اإلقميمية أو
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 الماضي في كانت المتنوعة الرياضة أشطة أن باعتبار الباحثين من الكثير ىذا يؤيد و
 العالمي و الثقافي التطور ولكن نشوئيا مكان في إال تعرف ال بسيطة رياضات مجرد
 اإليجابي ودورىا ألىميتيا وذلك استثناء دون العالم دول جميع في تعرف الرياضة جعل
 .السميمة والحركة والعقل والنفس والصحة لمجسم والنافع
 أىداف بانجاز المرتبط الضيق التصور عمى الرياضة مفيوم ال يقتصر أن ينبغي
 االجتماعي المستوى عمى وثراء أتساعا أكثر مفيوما لمرياضة أن بل خالصة تنافسية
 عمى تنطوي فيي البشر بين التفاعل إغناء في يؤثر اتصالي وجو فممرياضة والثقافي
 األداء حيث االجتماعية العالقات بمجموع النيائي تحميميا في ترتبط عميقة معان
 .كل من جزء مجرد يكون أن يعدو ال ذاتو البدني
 لمرياضة أن في يعتقد الباحثين من كبيرا عددا أن لشان يشير الصدد ىذا وفي

 التعبير وبين القائمة االجتماعية األوضاع بين التوفيق عمى تعمل وظيفية خصائص
 . الالشعوري النفسي

 األسس العممية لمنشاط البدني الرياضي: 3
 و عمييا يرتكز أسس لو نشاط أي أن الرياضة مجال في المختصين من الكثير يعتبر
 :في األسس ىذه تتمثل
  :األسس البيولوجية 

 مختمف إلى إضافة الرياض البدني النشاط أثناء العضالت عمل طبيعة بيا المقصود و
 . وغيرىا العظمي التنفسي الدوري كالجياز بالطاقة تزوده التي األخرى األجيزة
 النمو لتوجيو تؤدي التي الممارسات أوجو من واحدا يعد الرياضي البدني والنشاط
 النفسية األساليب وبعض الصحية التدابير و الحركية التمرينات باستخدام لمفرد البدني

 . الخمقية و واالجتماعية
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 :األسس النفسية 
 الفر لشخصية اإلدراكية المعرفية و واإلرادية المعرفية و الخمقية الصفات كل وىي

 خالل من الرياضي النشاط نواحي أىم تحميل عمى تساعد وىي وانفعاالتو ودوافعو
 إلى إضافة الرياضي بالنشاط المرتبطة لمعمميات الدقيق التحميل في تساىم كما السموك

 المناسب الحركي والتدريب التعمم لطرق المناسب و الجيد اإلعداد في مساعدتيا
 . .لمنشاط
 :األسس االجتماعية 

 ليذه ويمكن اآلخرين بأداء واالىتمام واأللفة التعاون الجماعي العمل بيا ويقصد
 إلى مارش دعى ما وىذا المتعددة الرياضية النشاطات أوجو خالل من تنميتو الصفات
 عن الطقوسي لمتعبير صالحة مجاالت بأنيا اإلنجميزية القدم كرة مالعب وصف
 المستوى عمى وتوحيده انتمائو يؤكد ىويتو يثبت أن فييا الفرد يحاول والحرمان العدوان

 . الشخصي
 العالقات قيود من حد أقل مع واحدا شخصيا وسطا تقدم الرياضة أن الرسن ويعتقد

 الطبيعي النسق إلى الرياضة ممارسة أثناء اإلنسان يتجو وبذلك التفاعمية االجتماعية
 االجتماعية الوظيفة أو كالمكانة كاىمو تثقل التي االجتماعي النسق قيود من فيتخفف
)الخولي، .  معينة أطر في تصرفاتو وتقيد اإلنسان حرية تحد قد أمور من تبعاتيا
 (8:، صفحة ;<<6

 :ىما قسمين إلى تنقسم وىي  أهداف النشاط البدني الرياضي: 4
 الرياضي البدني لمنشاط العامة األهداف : 

  الكبرى الوظائف التنمية في وفير بقدر الرياضي البدني النشاط يساىم : الصحة -
 . الطبيعي الوسط مع التكيف بالتالي و لمعمل مياال الفرد وجعل النمو وتحفيز وتناسقيا
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 الفرد يساعد حيث فعال دور المجال ىذا في الرياضي البدني لمنشاط :الحركي النمو -
 . واإليقاع والمكان الزمان بين وبالعالقة بجسمو الوعي تنمية عمى

 من لمفرد االجتماعية التربية في يساىم الرياضي البدني النشاط :االجتماعية التنشئة -
 و االجتماعية القواعد تفيم و الذاتي سموكو في والتحكم لنفسو معرفتو تحسين خالل

 .الغير مع العالقات وتحسين بالمجموعة والوعي المسئولية بروح ليا الخضوع
 الحركي النشاط طريق عن النفسيات معالجة خالل من يتم حيث : العالجي الهدف -

 والمباريات األلعاب في واضحة بصفة تظير االنفعاالت من الكثير ألن والرياضي
 االستبيانات مختمف في يظير ال ما وىو المكونات بعض مع يظير وبالتالي

 (600، صفحة <<<6)خطاب،  .المقننة الشخصية
 :أىداف الرياضي البدني لمنشاط إن األهداف الخاصة لمنشاط البدني الرياضي 

 :في تتمثل وىي العامة األىداف إلى باإلضافة أخرى خاصة
 : البدنية الناحية من

 .والمرونة والسرعة والتحمل كالقوة لمفرد الجسمية الصفات تطوير - 
 و الحيوية وأصوليا البدنية الحركة أسس عن والحقائق المعمومات اكتساب - 

 .اآللية العضوية
 . الفرد لقوام السميم البدني والبناء بالصحة االحتفاظ عمى المساعدة - 
 الصحيحة القواعد ومعرفة الحركية والخبرات الميارات وتطوير تعميم عمى المساعدة - 

 (9<، صفحة 7067)مزوار و بمخيرة،  . ممارستيا لكيفية
 : العقمية الناحية من
 في ىاما دورا يمعب الذي الرياضي البدني لمنشاط المستمرة الممارسة بواسطة ذلك ويتم
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 إضافة والسوية الناضجة الشخصية بناء في ىاما عنصرا تعتبر التي النفسية الصحة
 أن كما لمفرد النفسي التوافق تحقيق قصد النفسية االنحرافات عالج في دورا ليا أن إلى
 :في دورا ليا
 . الرياضي البدني النشاط ممارسة نحو الدوافع و الميول تنمية  -
 .والسموك اإلرادية والسمات المعنوية الصفات تدعيم - 
عواطفو.  وتطوير الداخمية انفعاالتو عن تعبيرا بالسرور لمفرد الزائدة الطاقة تشغيل - 

 (0:، صفحة 7000)الفحل، 
 أثر النشاط البدني الرياضي في الشخصية وسط المحيط االجتماعي: -5

 النظرية الخمفية حسب تعريف باحث فمكل تعاريف عدة لمشخصية مفيوم الشخصية? و
 : منيا و بيا يؤمن التي
 الفرد خصائص لجميع المتكامل التنظيم ذلك بأنيا? ")  Warren  وارنعرفيا ) حيث

 عن واضح تمييز في نفسيا عن تعبر التي النزوعية و والوجدانية والجسمية المعرفية
 ."اآلخرين

 و واالجتماعية والعقمية الجسمية الصفات جممة بأنيا? " راجح عزت أحمد عرفيا كما
 . " واضحا تميزا تميز التي الخمقية
 و الجسمية نسبيا الثابتة النزاعات من الكامل النظام ذلكصالح? "  زكي أحمد و عرفيا
و  المادية بيئتو مع لتكيفو المميزة األساليب تقرر والتي معينا، فردا تميز التي النفسية

 ". االجتماعية
 لمشخصية تعريف مائة من أكثر بتصنيف Alport gordonجوردون  ألبوت قام ولقد
 : و ىي عامة أقسام ثالثة  في
 .الخارجي التأثير -
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 .الداخمي البناء - 
 . الوضعيين نظر وجية - 

 الديناميكي التنظيم بأنيا? " الشخصية Alport gordonجوردون  ألبوت يعرف ومنو
 الذي وىو وسموكو لتفكيره المميز الطابع تحدد التي النفسوجسمية لألجيزة الفرد  داخل
 لمشخصية ". الخارجي التأثير أىمية ينكر لم فيو الداخمي البناء أو لمتكوين تأكيده رغم

  (>7، صفحة >700)رابح د.، 
 خصائص مفهوم الشخصية:

 :التالية النقاط في الشخصية خصائص حصر ويمكن
 البيئة بحكم النواحي بعض في آخر إلى شخص من التخمف أي بالتفرد تتميز - 

 .والثقافة
 .مكتسبة بالتالي وىي وبيئتو الفرد بين الديناميكية العالقة تمثل - 
 ولكنيا استجابة وال مثيرا ليست الشخصية أن أي لمفرد الظاىر السموك ليست - 

 .المواقف من كثير قي يظير السموك من معين لنوع استعداد
 ألداء معا وتتعاون تتفاعل المتعددة األجيزة من متكامل نظام أو تنظيم الشخصية - 

 (6=، صفحة 8=<6)حسين عبد ا لعزيز و محمد،  الوظائف الحيوية.
 الشخصية  و النشاط الرياضي:  -6  

 وتنمية تربوية أىداف تحقيق إلى مجاالتو بمختمف والرياضي البدني النشاط ييدف
 الشخصية بين فالعالقة الشخصية تطوير إلى ييدف مثمما ، والحركية البدنية المياقة

 العالقة أن القول نستطيع لذلك ذاتو، ويبين يطور أن الفرد يحاول عندما تظير والنشاط
 . باآلخر ويتأثر يؤثر منيا فكل مستمرة تبادلية ىي
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 الظروف تتشابو ميما متباين سموكيم أن الرياضي لمنشاط األفراد ممارسة من ويظير
 :ىي جوىرية نقاط في السموك نتيجة تبرز التي األساسية السمات تمييز يمكننا لذلك

 .لمشخصية األساسية الصفات تعكس سمات - 
 .بالبيئة اإلنسانية عالقات تنعكس وفييا السموك تحدد سمات -
    .المتشابية الظروف تحت الثابت الفرد سموك وىي الفرد عند العادة تمثل سمات -

 وغير الرياضي لمنشاط الممارسين األفراد بين الشخصية السمات قي الفوارق تعتبر    
 وعمى األفراد عمى الرياضي النشاط تأثير عمى دال مؤشر وىي الممارسين
 (668، صفحة 7068)لفوفي،  .الشخصيات

 التي الرياضية الشخصية سمات وتتمثل ? خصائص الشخصية الرياضية -7  
 ? كاآلتي العممية الدراسات بعض إلييا توصمت

  . االجتماعي التفاعل وسيولة الناس حب في تتمثل : االجتماعية سمة -   
 ىذه يظيرون كما حياتيم مواقف في السيطرة بسمة يتسمون :السيطرة سمة -   

 . التنافس والعدوان، العنف كالقوة، الرياضي التحصيل مواقف في السمة
 من االنبساطية سمة أن إلى تشير الدراسات بعض ىناك : االنبساطية سمة -   

 واالشتراك االجتماعية والروابط النشاط بحب وتميزه الرياضيين لدى تظير التي السمات
 . االجتماعية العالقات و الصداقات تكوين وحب الجماعية األنشطة في

 لدى السمات ليذه لنتائج أظيرت التي الدراسات بعض ىناك :االنفعالي االتزان
 االتزان و الرياضيين لدى واضحة بصورة تظير ال السمات ىذه وأن الرياضيين
 :كالتالي يظير أن يمكن االنفعالي

 االنفعالي النضج -
 .الجسمية واالستجابات االندفاعات ضبط  -



الثانيالفصل  النشاط البدني الرياضي  
 

 
60 

 .العصبي والتوتر القمق من منخفض مستوى -
 .اإلصابة أو كاليزيمة الشدة أوقات في االنفعاالت في التحكم -

 يخضع الرياضي النشاط خالل من الشخصية السمات تنمية اعتبار كذلك يمكن كما
 الرياضي لالعب الذاتي التقويم خالل من يظير والذي ، واالستمرار االحتراف لعامل
 ممارسي و العميا المستويات رياضي بين الشخصية الصفات بين كفرق يظير ما وىو

 (.98، ;700د حسن، بياء سيد محمود، ) زكي محمد محم .البسيط الرياضي النشاط
 : ومنيا لمشخصية صفات ينمي الرياضي فالنشاط عام وبشكل
 النفسية بالصحة واالىتمام والدافعية التضحية روح وتنمية الذات وتحقيق بالنفس الثقة
 : منيا نذكر فوائد و إيجابيات عدة لو كما الذات، وتقدير الحياة في إيجابي مزاج وخمق

 األثر الصحي?
 وعقمية جسمية صحة من الشامل بمفيوميا الصحة تحقيق عمى أساسا الرياضة تعمل

 فالتربية المتكامل بمعناىا الصحة تحقق التي بالفرص غنية فيي واجتماعية ونفسية
 بين العالقة خالل من نؤكده أن عمينا وجب وثيقا ارتباطا ترتبط والرياضية الصحية
  . بكفاءة الرياضي النشاط ممارسة عمى قدرة من عمييا يترتب ما وبين الجيدة التغذية
 من الجسم حيوية تجديد عمى تساعد بطريقة الفراغ وقت قضاء بين العالقة وأيضا
 لمرياضة فإن ولذلك الفرد صحة عمى ذلك وأثر الرياضية األنشطة أنواع ممارسة خالل
 .المجتمع ألفراد الصحي المستوى عمى الحفاظ في أىمية
 التي الرياضة لممارسة والبشرية المادية اإلمكانيات توفير عمى نعمل أن يجب ولذا
 الصحية العادات عمى وتدريبيم المفيدة والمعارف بالمعمومات األفراد تزويد عمى تعمل

 .السميمة
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 :األثر المياقي 
 درجات السيما لإلنسان العقمي النمو تطور المعاصر وقتنا في السمات أىم من إن

 جيد قل حين في التكنولوجية لمثورة محققا والمعارف العمو ثنايا في متوغال التطور
 ضعف إلى أدى الذي األمر ، والنشاط الحركة عن أغنتو اآللة ألن العضمي اإلنسان
 والتوتر القمب كأمراض البدنية المياقة ضعف أمراض انتشار خطر وتفاقم البدن

 . واإلجياد
 تستيدف العالم أنحاء في عامة دعوى انطمقت المخاطر ىذه من الخوف ونتيجة
)ابراىيم و فرحات،  .لمرياضة ممارستو خالل من لمفرد الشاممة بالمياقة االىتمام
 (606، صفحة =<<6
 :األثر االجتماعي 
 روح خمق عمى تعمل لكونيا االجتماعي النضج لتحقيق الوسائل أىم من الرياضة تعد

 من أنظمتيا تضيفو وما والعطاء واألخذ والتعارف المقاء فرص خالل منة الجماعة
 في التحكم وضرورة اآلخرين واحترام العام لمصالح كالعمل االجتماعية المبادئ أسس
، صفحة 7068)لفوفي،  . الرياضي التنافس أثناء يحدث كما باإلثارة مشحونة مواقف
676) 
 عمى لتعمل إليو الطريق وجدت بل الفرد في الذاتية النواحي تيمل لم الرياضة أن كما

 لو تنمي فردية إلى األلعاب ميادين لو فقسمت واحد آن قي واجتماعيا فرديا إعداده
 خالليا من يتدرب الجماعية وألعاب المسؤولية وتحمل النفس عمى واالعتماد الشجاعة

 أجل من العمل و التعاون روح بذلك فتقوي معا الخطة وتنفيذ التعاوني التخطيط عمى
 .التماسك زيادة و بالمجتمع النيوض
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 :األثر الخمقي 
 الناحية من الشخص عمى خاص تأثير جماعيا أم كان فرديا النشاط من نوع لكل   

 ممارسة طريق عن معينة خمقية صفات الفرد اكتساب إلى تيدف فالرياضة الخمقية
 والكبيرة الصغيرة باألحداث زاخرة فمجاالتيا الرياضي والنشاط األلعاب من مختمفة أنواع
 من وعيرىا واألمانة الذات وتقدير كالتواضع الخمقية المثاليات خاللو تؤول التي

 عمييا ويتدرب الرياضي الفرد يكتسبيا التي الخبرة إلى باإلضافة. الخمقية الصفات
 ىذا و اليومية حياتو في بيا يمتزم التي الشخصية صفاتو من يتجزأ ال جزء فتصبح
 بالتوجيو استغالل أفضل الرياضية لمميادين المتعددة الفرص ىذه استغالل عمى يساعد

 التي األنانية عن وابتعاده األفراد نفوس في الحميدة الخمقية المبادئ لتثبيت واإلرشاد
 (7;، صفحة ;700)أمين فوزي و يثينة، يتوارثيا. 

  المحيط االجتماعي و تكوين الشخصية الرياضية: -8
 في األسرة بجانب تسيم والتي بالمجتمع الموجودة التربوية المؤسسات من العديد إن    

 ووسائل الرياضة و الشباب مركز ، األندية ، كالمدرسة الرياضية التنشئة عممية
 ميام وتتمثل الرياضية التنشئة ىذه أىداف تحقيق في معينة وظائف ليا كميا اإلعالم

 : في المؤسسات ىذه
 التنشئة عممية عن األول المسؤول و االجتماعية التنظيمات أحد األسرة تعتبر األسرة:

 بعيد حد إلى مستقبمو تحديد و الفرد سموك في تأثيرا الجماعات أقوى و الرياضية
 توجيو في خطير اثر من ليا لما الحياة فترات أىم من الطفولة من األولى فالسنوات

 ميولو و عاداتو يكتسب و طباعو تتشكل و الطفل شخصية تتكون حيث اإلنسان حياة
 القدوة و المدرب و المدرس و الوالدين ميارات و ميول و باتجاىات جميعيا ترتبط التي
 (776، صفحة ;<<6)الخولي،  .األعمى المثل أي
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 عمى تنعكس أنيا نجد أفرادىا أحد يمارسيا أو تمارسيا مفضمة ىواية لألسرة كان فإذا 
 رياضية ميول األبناء لدى كان ،فإذا رياضية أم فنية اليواية كانت سواء أفرادىا بعض

 يبعث ذلك فإن األندية إلى لالنضمام الصحيح التوجيو وجيتيا ،و األخيرة ىذه تبنتيا و
 البنات ممارسة عدم أن إلى أثبتت التي الدراسات بعض وىناك أبنائو في التعاون بروح

 . األسرة تمك في السائدة والتقاليد العادات، إلى راجع لمرياضة
 المدرسة:
 الميارات مختمف من الطالب اكتساب عمى تعمل التي التربوية المنظمة ىي المدرسة
 واجتماعيا ونفسيا جسميا لمنمو المناسبة الظروف وتوفير فييا المرغوب والخبرات
 ليم الالزمة المفاىيم الكتساب لطالبيا الفرص إتاحة إلى عمى المسؤولة فيي وانفعاليا

 ليم الفرص وتييئة الفراغ وقت أنشطة ممارسة طريق عن ذلك يأتي وقد حياتيم في
 ممارسة نحو ميوليم تعمل حتى دقيق فني إشراف تحت الرياضية األنشطة لمزاولة
ذا الجيدة النشاط أوجو  أساسية وحدة نجدىا فإننا والرياضة البدنية التربية إلى نظرنا وا 
 والبدنية الحركية الميارات الكتساب الطمبة تأىل التي الجامعات وحتى المدرسة في

 االرتقاء عمى تساعد التي البدنية التربية في مدرسين يصبحوا أن بعد فيما تأىميم والتي
  .(789، صفحة ;<<6)الخولي،  المجتمع ألفراد الجيد
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 :الخالصة
البدنية و الرياضية عند  التربية مجال أن القول يمكننا ىذا، استعراضنا خالل من    

 جوانب في العوامل و الضوابط من بمجموعة يتحددالمراىق في ىذه المرحمة الخاصة 
 إجراءات وجود يتطمب مما  وانفعالية وتواصمية وتعميمية وحركية وحسية عقمية مختمفة
 ىذا عمى و والتعميمية، التربوية حاجاتيم بأغراض تفي مناسبة خدمات وتقديم خاصة
 جميع حيال مسؤولياتيا تتحمل أن التربوية النظم عمى و خاصة حالة تمميذ كل نعتبر

     .اختالفاتيم عن النظر بغض التالميذ
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 :تمهید
 ىذا يتضمن معمومات، من استوجب بما لمدراسة النظري الجانب تغطية محاولة بعد   

 من بدأ جوانبو تحميل خالل من الميداني( )الحقل التطبيقي بالجانب اإلحاطة الجانب
 العينة اختيار كيفية ثم الدراسة، في المتبع المنيج إلى فيو تطرقت الذي الدراسة نوعية

 وذلك وتحميميا، البيانات جمع كيفية إلى االنتقال ثم ، الدراسة خالل المتخذة والوسيمة
 صيغتيا من الفرضيات تحويل في المناسبة اإلحصائية المقاييسمختمف  باستعمال
 التي االستنتاجات أىم عمى الوقوف ثم الميداني(، )التحميل الكمية صيغتيا إلى الكيفية
 .الدراسة ىذه في إلييا توصمت
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 :الدراسة منهج -1
 فالمنيج الوصفية،وليذا الدراسات من واسعا حيزا يأخذ الذي الموضوع لطبيعة نظرا   

 لتقدير الميمة لمعالقة دقيق تصور وىو الوصفي، المنيج ىو الدراسة ليذه المناسب
 الطور تالميذ بين المختمفة والرياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل البدنية الذات

 .مستقبمية تنبؤات ويبني مؤشرات ويضع الحياتي، لمواقع صورة يعطي فيو المتوسط
 الدراسات مجال في وخاصة استخداما، البحث مناىج أكثر من الوصفي فالمنيج
 العممية الدقيقة األوصاف بجميع ييتم فيو والرياضية، واالجتماعية ،والنفسية، التربوية
 القائمة العالقة دراسة إلى أيضا ييدف كما وتفسيره الراىن ووصف المدروسة، لمظاىرة

 يجب لذلك فقط، وتبويبيا البيانات جمع عمى الوصفي المنيج يقتصر وال الظواىر، بين
 إلى الوصول ثم كافيا، دقيقا تحميال وتحميميا ،والحقائق البيانات تصنيف الباحث عمى

 من يمكن الذي الوصفي المنيج ،واختيار الدراسة موضوع أي الظاىرة بشأن تعميمات
 وتحديدىا، الدراسة مشكمة متغيرات بين القائمة العالقات ونوع حجم، عمى التعرف
عدادىا، البيانات جمع وكذلك  النتائج تحميل إلى والوصول لتصنيفيا، األسس ووضع وا 

 بنتائج الخروج ذلك وبعد الدراسة وعينة الدراسة مجتمع اختبار بعد وىذا وتفسيرىا،
  .(231، صفحة 1002)عماربوحوش،  .تعميميانيائية يمكن 

 مجتمع الدراسة: -2
 كما عمييا، حقائق معرفة نريد التي واألشياء المفردات جميع الدراسة بمجتمع يقصد
 أو أفراد، العناصر ىذه أكانت سواء الدراسة تستيدفيا التي العناصر كل بأنو يعرف
 (48، صفحة 2111)محمد عبيدات و آخرون،  الدراسة لموضوع مشاىدات أو أحداث

 مستغانم والية عشعاشة بمدية متوسطات تالميذ في يتمثل الدراسة مجتمع فإن و بالتالي
 وتمميذة(.  تمميذ 80 بمغ ) والذي
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 عینة الدراسة: -3
بعض ب المتمدرسين التالميذ مجموع من ٪ 10بنسبة وتمميذة تمميذا 80 باختيار قمنا لقد

 .عشعاشةة بمدي متوسطات
 آخر، بمعنى أي المتوسطات عدد حسب طبقات إلى الدراسة مجتمع بتقسيم وقمنا

 اغمب عمى العينة لتوزيع أكبر فرصة يعطي ما وىذا .الطبقية العشوائية العينة استعممنا
 طبقة كل من الوحدات بسحب قمنا طبقة كل عينة أفراد تحديد وبعد المتوسطات،

 .التالميذ وأعمار الجنس االعتبار بعين آخذين بسيطة عشوائية بصورة
 متغیرات الدراسة: -4

 التابع المتغير عمى إيجابا أو سمبا يؤثر الذي المتغير ذلك ىو: المستقل المتغیر
 ىذا دراستنا وفي ، التابع المتغير عمى أثره من التحقق ىو الباحث ىدف ويكون
 . البدنية الذات تقدير ىو المتغير
 نريد التي الظاىرة يحدد والذي الجواب أو الناتج يوضح الذي ىو : التابع المتغیر
 . والرياضية البدنية األنشطة ىو التابع المتغير ىذا دراستنا وفي دراستيا
 ثالث متغير أنو بمعنى التابع والمتغير المستقل المتغير بين العالقة: الوسیط المتغیر

 في ويتمثل المستقل والمتغير التابع المتغير بين المتوقعة العالقة تعديل إلى يؤدي قد
 .العمرية والفئات التالميذ جنس في الدراسة ىذه
 مجاالت الدراسة: -5
 المتوسطة المرحمة تالميذ بعض إلى المقياس ىذا توزيع تم  :المكاني المجال   

 . والية مستغانم بمتوسطات
 .1024 ماي شير إلى 1021ديسمبر شير من الدراسة تمتد  :يالزمان المجال   
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 :البیانات جمع أدوات  -6
 عمى اإلجابة الباحث يحاول بواسطتيا التي الوسيمة والقياس الدراسة أداة تعتبر

يجاد .لمدراسة المقدمة الفرضيات  :الباحث استعمل وقد ، دراستو لمشكمة الحمول وا 
 : المقیاس  1-6

 وعصام عالوي حسن محمد أعده الذي البدنية الذات تقدير مقياس الباحث استخدم  
 الحقيقة وفي المالحق، الى العودة يرجى لممقياس ولمعودة راغب، أحمد وتيمور الياللي

 تعديمو وبعد أنو إال الطائرة الكرة لالعبي البدنية القدرات عمى لموقوف المقياس ىذا يعد
 ممارسة خالل البدنية الذات تقدير أىمية تدرس التي و أجريناىا التي الدراسة لمالئمة
 أساتذة من والخبراء المحكمين من مجموعة عمى المقياس عرض وبعد ،البدنية األنشطة

 فأصبح الدراسة تالئم التي العبارات بعض وحذف وتعديل الصدق، من التحقق تم القسم
 التدرج خماسي لمقياس تبعا عبارة كل عمى الفرد ويجيب عبارة 26 من يتكون المقياس

 (. أحيانا، دائما ، غالبا ، نادرا ،أبدا )
 سمبية عبارة 11 و ايجابية عبارة 15 من المقياس يتكون : المقیاس تصحیح 1-2-6

 :كالتالي العبارات وأرقام
(26.25.22.21.19.17.16.14.13.11.10.8.6.5.1 ) 

 : السلبیة العبارات
(24.23.20.18.15.12.9.7.4.3.2) 

 أوزان العبارات اإلیجابیة:
 5 دائما اإلجابة عند درجات -
 4 غالبا اإلجابة عند درجات -
 3 أحيانا اإلجابة عند درجات -
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 درجتان 2 نادرا اإلجابة عند درجات -
 واحدة درجة 1 أبدا اإلجابة عند درجات -

 أوزان العبارات السلبیة:
 واحدة درجة 1 دائما اإلجابة عند درجات -
 درجتان 2 غالبا اإلجابة عند درجات -
 3 أحيانا اإلجابة عند درجات -
 4 نادرا اإلجابة عند درجات -
 5 ا أبد اإلجابة عند درجات -

 والحد والسمبية االيجابية العبارات جميع درجات مجموع ىي لممقياس النيائية والدرجات
 الحد ىذا من الفرد اقتراب زاد درجة زادت وكمما درجة 130 المقياس لدرجات األقصى

 .العالي و االيجابي لذاتو وتقديره مفيومو عمى الدال
 الثبات: 6-2-2

 لنفس مرة من أكثر النتائج نفس إعطاء عمى المقياس قدرة ىو بالثبات نقصدو   
 ثبات وإليجاد المقياس ثبات الستخراج عديدة طرق وىناك الظروف نفس تحت العينة
 كرونباج ألفا معامل بحساب الباحث قام التالميذ لدى البدنية الذات تقدير مقياس
 ( وىي  0.80كرونباج ) ألفا قيمة بمغت وقد عبارة26 عددىا البالغ المقياس لفقرات
 الثبات. من جيد مستوى عمى تدل قيمة

 الصدق: 6-2-3
 عمى القدرة أنو الغريب تذكر كما لو وضع لما االختبار يقيس أن بالصدق ويقصد   

 الوسائل من وىو (214، صفحة 2111)الغريب،  أجميا من وضع التي الظاىرة قياس
 . المقياس صالحية عمى الحكم في الميمة
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 عرض خالل من الظاىري الصدق استعمال خالل من المقياس صحة من التأكد وتم  
 النفس، وعمم ، البدنية التربية في والمتخصصين المحكمين من مجموعة عمى المقياس

 الذات تقدير أىمية لقياس استخداموالدراسة و  ألجراء صالح مقياس عمى اتفق وقد
 . البدنية األنشطة ممارس خالل البدنية

 االستطالعیة: الدراسة -7
 السمبيات عمى بنفسو لموقوف لمباحث، عمميا تدريبا االستطالعية الدراسة تعد  

 الدراسة أجريت حيت مستقبال، لتفادييا التجربة إجراء أثناء تقابمو التي وااليجابيات،
 بمدية متوسطات من تمميذ 20حوالي  وىم الدراسة، عينة خارج عينة عمى االستطالعية

 مقياس وتسميم ، الوقت ومراعاة التوزيع في المنيجية باإلجراءات ،وقمنا عشعاشة
 .الدراسة

 اإلجراءات المیدانیة للدراسة: -8
 : لمتطبيقي التطرق تم النظري الجانب من االنتياء بعد
 . البحث عينة واختيار الدراسة مجتمع تحديد -
 .العينة افرد عمى المقياس توزع -
 . البيانات جمع تم التوزيع اكتمال بعد -
 البرامج باستخدام لمحاسوب إدخاليا عن إحصائيا معالجتيا ثم البيانات تفريغ -

 ( spss)اإلحصائية 
 . والتحميل والمناقشة العرض بعد وىذا وتوصيات، باستنتاجات الخروج -
 الوسائل اإلحصائیة: -9

  .التساؤالت عمى لإلجابة لموصول  (spss)برنامج  استخدام
 (.- ت - اختبار المعيارية، ، واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 
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 صعوبات الدراسة: -11
 وتوزيع برفضيا نقوم جعمنا مما اإلجابة، في كاممة غير االستمارات بعض وجود -

 أخرى. استمارات
 االستمارات. باقي مع إعادتيا وعدم االستمارات، بإىمال التالميذ بعض قيام -
 بعد و األولية، إجابتيم من مدة بعد المقياس عن اإلجابة إعادة التالميذ قبول عدم -

 .األستاذ بمساعدة وذلك إقناعيم، لمحاولة جيد بذل
 استرجاع أجل من وذلك المقياس، إعادة مرحمة في التالميذ مع التعامل صعوبة -

   .األولى التوزيع مرحمة في عنيا باإلجابة قام الذي المدروس التمميذ نفس من االستمارة
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 عرض نتائج الدراسة: -1
ىناك فروق في تقدير الذات البدنية لمتالميذ المتوسط خالل الفرضية األولى:  1-1

 ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية تبعا لممتغير الجنس.

 الجنس
 المتوسط العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 المئوية

 درجة
 الحرية

 " ت "
 المحسوبة

" ت " 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 >4.4 ?9.44 :@.49 @; =8,?> 4>.?4 ;<.4@ 4; ذكور 
 ?9,>> :9.;4 >9.=? 4; إناث

 خالل البدنية الذات تقدير في والذكور اإلناث بين الفرق يبين (:11)  رقم الجدول
 ) ت ( اختبار حسب والرياضية البدنية األنشطة ممارسة

 كانت الذكور عند البدنية الذات تقدير خالل من( 48رقم )  الجدول في انو نالحظ
االنحراف  و ( 90.74 ) ىو حسابيا تمميذ متوسط 40 العينة حجم نتائج

 ابي حسا متوسط تمميذة 40 العينة ،حجم لإلناث بالنسبة اما ،  08.50المعياري
 المحسوبة ) ت ( قيمة (، وجدنا ( 04.23   المعياري االنحراف و(  ( 86.25

 ) ت ( قيمة بينما ( 49 ) الحرية ودرجة ( 0.05 )الداللة مستوى عند( ( 02.93ىي
 قيمة من اصغر وىي ( 2.008 ) ىي الجدولية
 المحسوبة ) ت ( لقيمة عمييا المتحصل النتائج خالل ومن وعميو ، المحسوبة ) ت (
 الجنس لمتغير تبعا البدنية الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق توجد انو نستنتج
 . الذكور لصالح الفروق ىذه أن نجد الحسابية لممتوسطات الرجوع وعند
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 ممارسة خالل البدنية الذات تقدير في والذكور اإلناث بين الفرقيمثل  (:11الشكل)

 .والرياضية البدنية األنشطة
A ىناك فروق في تقدير الذات البدنية لمتالميذ المتوسط خالل الفرضية الثانية 1-2

 . السن لممتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
الفئة 
 العمرية

 المتوسط العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

 ) ت (
المحسو 

 بة

 ) ت (
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

89-8: 
 سنة

;4 ?>.:4 4?.<4 <<,@=  
;@ 

 
49.;4 

 

 
9.44? 

 
4.4< 

8;- 8< 
 سنة

;4 @8.84 4<.9> <?,:@ 

 لمتالميذ البدنية الذات تقدير في العمرية الفئات بين الفروق يبين (: 12) رقم الجدول

53.5

54

54.5

55

55.5

56

56.5

57

57.5

58

58.5

 اناث ذكور

 الجنس
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 . والرياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل المتوسط
العمرية  الفئة عند البدنية الذات تقدير خالل من( 49) رقم  الجدول في انو نالحظ

 حسابيا ىو ومتوسط وتمميذة تمميذ 40 العينة سنة( كانت نتائج حجم :8 -89)
 -;8العمرية )  لمفئة بالنسبة أما ،( 08.50 ) ىو المعياري االنحراف و ( 87.30)

 االنحراف و ( 91.10 )حسابيا  متوسط ، وتمميذة تمميذ 40 العينة حجم سنة ( ، >8
 مستوى عند ( 02.40 ) ىي المحسوبة ) ت ( قيمة ،وجدنا( 05.27 ) المعياري 

 (2.008) ىي الجدولية ) ت (  قيمة بينما(   ( 49الحرية درجة و  ( 0.05 )الداللة
 عمييا المتحصل النتائج خالل ومن وعميو ، المحسوبة (ت) قيمة من اصغر وىي
 الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق توجد انو نستنتج المحسوبة (ت) لقيمة
 الفروق ىذه أن نجد الحسابية لممتوسطات الرجوع وعند السن لمتغير تبعا البدنية
 سنة (. >8 -;8فئة )  لصالح

 
 لمتالميذ البدنية الذات تقدير في العمرية الفئات بين الفرقيمثل  (:11الشكل)

 . والرياضية البدنية األنشطة ممارسة خالل المتوسط

54.5

55

55.5

56

56.5

57

57.5

58

58.5

59

 سنة15-14 سنة12-13

 الفئة العمرية
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مستوى تقدير الذات البدنية لمتالميذ المتوسط خالل ممارسة الفرضية الرئيسية:  1-3
 بعض عمى اعتمدنا الفرضية صدق من ولمتأكد األنشطة البدنية و الرياضية مرتفع

 : التالي الجدول يوضحو كما التشتت ومقاييس المركزية النزعة مقاييس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 ت
 المحسوبة

 ت
 الجدولية

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

??.@? 4?.9@ >? 4@.4;< 9.44? <4 4.4< 

 البدنية الذات تقدير مستوى عمى التعرف نتائج يبين (: 13) رقم الجدول
 كال من البدنية الذات تقدير متوسط أن (:4)رقم الجدول خالل من نالحظ      

 ( 08.29 ) مقداره معياري بانحراف ( 88.98 ) البحث ىو في والمشمولين الجنسين
    حرية درجة عند درجة 78 )والبالغ )  لممقياس الفرضي بالمتوسط ىذا مقارنة وعند

،وعند  لمفقرات الفرضي المتوسط من أعمى البحث عينة درجات متوسط أن تبين ( 50)
 واحدة لعينة (t-test)تائي ال االختبار معادلة باستعمال المتوسطين بين الفرق اختبار
  المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ ( 0.05 ) مستوى عند  معنوية داللة ذي انو تبين

 عينة أن إلى يشير (، مما ( 2.008الجدولية )ت( قيمة من اكبر وىي ( 09.045)
 . البدنية الذات تقدير من عالية بدرجة تتمتع البحث
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 مناقشة و تفسير النتائج: -2
 خالل المتوسط لمتالميذ البدنية الذات تقدير في فروق هناك : األولي الفرضية 2-1

 .الجنس لممتغير تبعا والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
 متوسطي بين ، حصائيةإ داللة ذات فروق توجد انو (48)الجدول خالل من يتبين

 ، البدنية الذات تقدير في الدراسة عينة أفراد من واإلناث الذكور مجموعتي درجات
 لذواتيم البدنية تقدير أكثر عينة الدراسة أفراد من الذكور أن أي الذكور، لصالح وكانت

 ، اإلناث من
 بالنسبة لكن ، الفئات من غيرىم مع بالمقارنة قوية بدنية ذات تقدير يممكون فالمراىقين

يعود  ربما المرحمة ىذه في الذكور من اقل بدني ذات تقدير لدييم يبدو ما عمى لإلناث
 وفي النوادي في الرياضية األنشطة يمارسون ال فاإلناث المجتمع طبيعة إلى ذلك

 .عمييم جديدة تعميمية مادة والرياضية البدنية التربية مادة تعتبر المتوسط الطور مرحمة
 خالل المتوسط لمتالميذ البدنية الذات تقدير في فروق هناك: الثانية الفرضية 2-2

 .السن لممتغير تبعا والرياضية البدنية نشطةاأل  ممارسة
 متوسطي بين ، حصائيةإ داللة ذات فروق توجد أنو (49) رقم الجدول خالل من يتبين

 تقدير سنة ( في >8 -;8فئة )  سنة ( وأفراد :8 -89فئة )  أفراد مجموعتي درجات
 سنة (. >8 -;8فئة )  لصالح الفروق وكانت ، البدنية الذات
 الفئة بأفراد مقارنة لذواتيم البدنية لتقدير سنة ( أكثر >8 -;8)  فئة أفراد أن أي

 في سواء قبل ذي من نضجا أكثر أصبح السن في تقدم كمما المراىق األخرى، الن
الذات  تقدير في السبب الرئيسي يعود وربما ، أكثر بنفسو وثقتو البدنية ذاتو تقدير
 عمى الحصول قصد جيد أكبر وتقديم العمل سنة ( ىو >8 -;8فئة )  ألفراد البدنية

 األخيرة السنة في نياية المقرر والرياضية البدنية التربية باختبار القيام عند نتائج جيدة
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 ال آخرون أساتذة عميو يشرف رسمي اختبار أصبح انو وخاصة ، المتوسط التعميم من
 .فييا يدرسون التي التعميمية المؤسسة نفس إلى ينتمون

 خالل المتوسط لمتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى  :الرئيسية الفرضية 2-3
 . مرتفع والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
 خالل المتوسط لمتالميذ البدنية الذات تقدير بمستوى المتعمقة الرئيسية لمفرضية بالنسبة
 88.98 ) البحث لعينة الحسابي المتوسط أن نجد والرياضية البدنية األنشطة ممارسة

 بين الفرق اختبار وعند ،(  8)  الجدول حسب ( 78 ) الفرضي المتوسط من اكبر (
  مستوى عند معنوية داللة ذي انو تبين التائي االختبار معادلة باستعمال المتوسطين

 الجد (ت) قيمة من اكبر وىي ( 09.45 ) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ (( 0.05
  يدل مما ( 2.008 ) ولية
 ىذا يرجع ربما البدنية، الذات تقدير من عالية بدرجة تتمتع البحث عينة أن عمى

 فسيولوجية تغيرات عدة التمميذ عمى تطرأ حيث العمرية؛ المرحمة ىذه إلى االرتفاع
 وانو البدنية ذاتو إثبات يحاول والرياضية البدنية األنشطة خالل ومن ومورفولوجية

 يحقق حتى التمميذ يستثمره أن يمكن ايجابي إحساس وىو ، أقرانو أمام فعال عنصر
دراكو النفسي توافقو  بمختمف الرياضية البدنية األنشطة فممارسة ، ذاتو نحو االيجابي وا 
 لذاتو مناسب تصور بامتالك بنفسو ثقتو من ورفع لمتمميذ ايجابي دعم يشكل أنواعيا
 . البدنية

 
 
 
 



النتائج مناقشة و عرض                              الفصل الثاني         
 

 
81 

 : اتاالستنتاج 3-
 البدنية األنشطة في أىميتيا ومدى البدنية الذات تقدير لموضوع دراستنا خالل من

 ىذه ولتحقيق المتوسط الطور لتالميذ البدنية الذات تقدير مستوى معرفة حاولنا
 حاولنا ولذلك ، لمدراسة والسميم المنيجي السير عمى تساعد فرضيات طرحنا األىداف
 والجنس. السن في تتمثل الدراسة متغيرات حسب البدنية الذات تقدير مستوى معرفة
 بين المقارنة خالل من وذلك تحققت الرئيسية الفرضية أن النتائج أظيرت ولقد

 ذات تقدير ىناك أن لنا تبين حيث االختبار)ت( معادلة باستعمال المعياري االنحراف
 من العديد ىناك أن إلى الباحث يرجعو المتوسط الطور تالميذ بو يتميز مرتفع

 إلى يسعى تجعمو المتوسط الطور تالميذ عمى تطرأ التي والجسمية البيئية المتغيرات
 الفرضية تخص التي النتائج تحميل من عمييا المتحصل النتائج أظيرت كما ذاتو إثبات
 من إثباتيا وذلك تم الفرضية التحقق من خالل حيث من الجنس عامل تخص األولى
 ىناك أن تبين حيث والذكور اإلناث عند الذات تقدير بين داللة ذات فروق وجود خالل
 الذكور. من الذات تقدير في اقل اإلناث أن بحيث ، البدنية الذات تقدير بين فروق
 ووجدنا السن، عامل إلى تعزى داللة ذات فروق ىناك أن لنا يتبين النتائج خالل من

 وكان(  >8 -;8العمرية )  والمرحمة(  :8 -89المرحمة )  درجات متوسط بين فروق
 الدراسة تفسره وىذا(  >8 -;8من )   أي الثانية العمرية المرحمة لصالح الفرق ىذا
 تقدير يجعل مما المرحمة ىذه في المراىق عند واالنا الشخصية تنامي ىو انو عمى
 من المرحمة ىذه لقرب ( وذلك :8 -89األولى )  المرحمة من اكبر عندىم الذات

  الطفولة.
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 :االقتراحات 4-
 .البدنية الذات تقدير مستوى رفع في أىمية من ليا لما البدنية األنشطة من التكثيف -
 . و الذكور اإلناث التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة -
 في لمتالميذ الشخصي التقدير لتفاوت المختمفة العمرية المراحل بين التفاوت مراعاة -
 . مرحمة كل
 .البدنية الذات تقدير رفع في تساىم تربوية مناىج إعداد -
 األنشطة وخاصة الالصقة ألنيا تساعد البدنية األنشطة ثقافة غرس إلى السعي -

 الصفية.
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 :الخاتمة العامة
 الطرق بمختمف التواصل عمى دائما يبحث فيو ولذلك بالطبع اجتماعي اإلنسان      
 تتم تفاعل عممية في المختمفة التأثيرات يستقبل و يرسل فيو ، لو المتاحة و المتوفرة

 قبول و تقدير و باحترام يشعر أن إلى دائمة حاجة في وىي مختمفة اتجاىات في
 الطفل عمى ينطبق كما السميم الطفل عمى ينطبق وىذا ، فيو يعيش الذي المجتمع
 توفرت ما إذا إعاقتو عقبة تخطي الطرق بشتى يحاول ألنو أكبر بدرجة ربما و المعاق

 .ذلك عمى تساعد التي الظروف
 البدنية، الذات تقدير أىمية توضيح فييا حاولنا قمنا بيا التي خالل الدراسة من      

 ،لماليا والرياضية البدنية التربية حصة في ، البدنية األنشطة ممارسة في أىميتيا و
 فئة عمى الضوء تسميط حاولنا كما ، الفرد قرارات عمى األىمية بالغة تأثيرات من

 خاصة و بالمشاكل مميئة حساسة مرحمة ىي التي ، المتوسطة المرحمة أو المتوسط
 قد ،والذي حولو من مع و غيره و نفسو مع صراع في التمميذ يقع حيث منيا النفسية
 الثقة وفقدان اإلحباط تسبب بو من شأنيا أن المحيط الواقع في سموكيات إلى يوجيو

 بالنفس.
 األنشطة ممارسة أثناء خاصة ىام دور ليا البدنية الذات تقدير أن لنا يتبين ىنا من و

 البدنية، الذات تقدير مستوى من الرفع إلى الدراسة ىذه دفو تي والرياضية البدنية
 والتي لمتمميذ بالنسبة ككل، الرياضية الممارسة عمى باإليجاب العودة شأنو من وذلك
 كما البدنية صفاتو تنمية في يساىم وىذا بو المتعمقة النفسية بمعرفة الجوانب لو تسمح
 داللة ذات فروق وىناك المتوسط تالميذ بين مرتفع، ذات تقدير ىناك أن اكتشفنا

 من بالعديد تتميز المتوسط التعميم مرحمة أن إلى نرجعيا الجنس إلى تعزى إحصائية
 المرحمة ىذه في والمراىق التمميذ عمى تطرأ التي والمرفولوجية الفسيولوجية التغيرات
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 تفاوت ىناك أن ،أي السن عامل إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروق ىناك وكذلك
 الوجداني، بالنضج يتميزون سنا األكبر فالتالميذ سنا واألكبر األصغر التالميذ بين
 أن نالحظ الذي سنا األصغر مع بالمقارنة لدييم البدنية الذات تقدير يفسر ارتفاع الذي
  . ما نوعا منخفض لدييم الذات تقدير
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      الحركة سريع انا العب 05
 جسمي أوضاع أغير أن استطيع 06

 المعب لمتغيرات مواقف تبعا
     

أن  أتمنى بمباريات اشتراكي أثناء 07
 بالتعب لمشعوري بسرعة تنتيي

     

      تردد بدون بسرعة االنطالق يمكنني 08
      بتوازني االحتفاظ عمي يصعب 09
 جسمي أوضاع أغير ان استطيع 10

 المعب تبعا لمتغيرات بسيولة
     

      بسرعة الميارات معظم بتأدية أقوم 11



 من أتمكن ال الحركات بعض ىناك 12
 ألنيا المطموب الوجو أدائيا عمى

 مرونة كبيرة تتطمب

     

لمدة  مداومة دورات تأدية استطيع 13
 طويمة

     

      العدو في زمالئي معظم أسبق 14
 اشعر مرات لعدة الجمة رمي عند 15

 بالتعب السريع
     

 المكان ألخذ بسرعة أتحرك 16
 المناسب

     

 إن استطيع لمسقوط أتعرض عندما 17
 المتصاص جسمي أغير أوضاع

 ال أصاب حتى الصدمة

     

 بعض أداء عند اإلصابة اخشي 18
 الحركات

     

      الحركة بخفة أتميز 19
 بعض أداء عند اإلصابة اخشي 20

 الحركات
     

 اتجاىاتي أغير أن استطيع 21
 خط يتغير بسرعة عندما وتحركاتي

 الكرة سير

     

 يؤدي من أفضل نني اشعرا 22
 بالسرعة التي تتسم الحركات

     

 قوية مباريات أداء من أتمكن ال 23
 الحيوية نيايتيا  بنفس حتى

     



 والنشاط
 من الكثير يفقدني تحركاتي بطء 24

 مياراتي
     

 ممكن عدد اكبر اكرر ان استطيع 25
 الكرات رمي المرات عندما من

 الطبية

     

 لالحتفاظ السريع التصرف استطيع 26
 حتى ال أسقطبتوازني 
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