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 و إال إياه تعبد ال أن ربك قضى و ": الرحيم الرحمان هللا بسم بعد تعالى لقوله مصداقا
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 ما الدنيا م كنوزكل أهديت ولو أخي الغالي رفيق الى والى أبي رحمه هللا.أطال هللا في عمرها

 هللا مكحفظ ……مكحق مكل أوفيت

سالم الوخاصة عبد عائلة زاوي  كل  إلى و وأخواتي  إبراهيم وسفيان إخوتي وإلى

والى  الى الكتاكيت احمد.أماني.شيماء. دعاء.وئام.عبد الرحيم وابنتهم روفانوزوجته لمياء 

  صيدون  واخص بالذكر العيدي جمال الدين وجهيد بعيد من أو قريب من ساعدني من  كل

. يوسف.فاطمة عبد القادر وخاصةاألوفياء  الدراسة  أصدقاء وإلى كل

للبروفيسور  العمل هذا أهدي وخاصة حسينالزهراء.احمد.خالد.خديجة.يوسف.طارق.

.والى كل أساتذة والمعرفة العلم طريق اهب لنا أنار التي القيمة لتوجيهاته  عبد السالمزاوي 

 المعهد وخاصة األخ والصديق  الدكتور بوغربي محمد 

والى كل عائلة  حمزة.صديقي العزيز  إلى هذا عملي أهدي أن الفرصة تفوتني ال وكما

 . سالمي

 .المتواضع العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى
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 مقدمة :

   يعد التوافق النفسي من المفاهيم األساسية والمركزية في علم النفس بصفة عامة، وفي مجال

الصحة النفسية بصفة خاصة، فمعظم سلوك الفرد هو محاوالت من جانبه  لتحييهق توافيه   مها 

على المستوى الشخصي أو علهى المسهتوى االجتمهاعي، ومصهالت التوافهق النفسهي لهم يسهتير 

على تعريف خاص فيد توزعت تعارف  من عدة وجهات فهناك من عرف  مهن الناحيهة النفسهية 

جههاأ أملههال  ميههي شههوبن  و شههافر  أن  التوافههق يتحيههق ب شههبا  حيههي يههرى أصههاحا ههه ا االت

حاجههات الفههرد ودوافعهه أ حيههي أن التوافههق ييلههل مههن التههوتر و عههادة الفههرد للمسههتوى المناسهها 

أمها التوافهق مهن الناحيهة االجتماعيهة  هوعمليهة اجتماعيهة  ألحيات  وفي البيئة التي يعيش فيهها 

هه ا االتجهاأ أملهال  حاامه  ولمواصهفات  الليافيهة أ ف صهتيوم على مسايرة الفرد بمعايير المجت

 جوردن  و هنري  يعرفون التوافهق ب نه   ههو محهاوالت الفهرد لتحييهق كنهو  مهن الع  هات 

 اللابتة والمرضية م  بيئت  أ

بههين  ةأمهها أصههحاا االتجههاأ النفسههي االجتمههاعي يههرون   ن التوافههق يتضههمن تفههاع ت مسههتمر

ههو حالهة تكهون فيهها حاجهات الفهرد مهن ناحيهة ومتالبهات البيئهة مهن الشخص وبيئت أ فالتوافق 

ناحية أخرى مشبعة تماما من خ ل ع  ات منسجمة بين الفرد وبيئت  االجتماعيهة  كمها أشهار 

 (أ2006 -مصر – حمد حشمت ومصافى باعيأ)حسين  wolman لى  لك  وولمان 

واإلنسان بابيعة الحال من والدت   لى نهايت  وعبهر مختلهف مراحهل حياته  يسهعى دائمها ألنها  

نشههاا  أن يحصههل علههى حالههة  رضهها  و شههبا  لدوافعهه ، ولكنهه  كليههرا مهها يصههادم فههي أدائهه  

عديهههدة تفيهههدأ حالهههة التهههوازن  ااهههاتبب حبعيبهههات أو صهههعوبات وموانههه  وههههو بههه لك معهههر  

ن يتعلم كيف يتغلا على الصهعوبات، فيجها أن يغيهر أو يعهدل مهن االنفعالي، ل ا على الفرد أ

سههلوك  أو ارييههة معالجتهه  للمشههك ت ليكههون أكلههر فاعليههة فههي العمههل أو الههتعلم، حتههى تتحيههق 

أهداف  ويخفف من حدة التوتر النفسي، وب لك يستعيد حالة التهوازن واالنسهجام، ويمههد السهبل 

 توافق م  الظروف المحياة والبيئة االجتماعيةأأمام استمرار النمو والحياة وتحييق ال

وبما أن مرحلة المراهية تعد من المراحل الحساسة في حياة الفرد لما يحدي فيها من تغيرات 

وتحوالت فسيولوجية ونفسية، وظهور بع  الصراعات والتوترات لدى المراهق األمر ال ي 



 
 ب

مرحلة العمرية والتي تيابل مرحلة أدى بالباحي  لى دراسة موضو  التوافق النفسي له أ ال

التعليم اللانوي، ومدى ت لير الممارسة لحصة النشاا البدني والرياضي على التوافق النفسي 

يلعا  1979للت مي  المراهيين باعتبار أن النشاا البدني والرياضي حسا دراسة  فارما  

د الفرد على اإلعداد للحياة دورا هاما في تحسين أسلوا الحياة، فهو مادة علمية وظيفية تساع

كما تساعد على التكيف م  الجماعة والوسا االجتماعي ال ي يعيش في   المتزنة والممتعةأ

الجماعة كما أن  يساهم  أفراديدعم الع  ات الودية ويخلق الصدا ة بين  أنشات ومن خ ل 

ـ 1997ــ  8لملفواني للولائيي التربوية ــ اال مجتمع  )المركزفي بي الام نينة داخل 

الخلفية النظرية  و  د  سمت الم كرة  لى بابين : باا نظري شمل الفصل األول (أ06ص

النشاا البدني الرياضي ) مفهوم  ، أهداف  ،  :األولالمحور  ال ي تار نا في   لى لدراسة

ان يتحدي عن التوافق النفسي ب بعادأ ودورأ ، أهميت  في المحور اللاني كأهميت  ، أأأ ( أ و 

فتضمن خصائص مرحلة المراهية والمرحلة  المحور اللالي حياة التلمي  والفرد أأأ الخ أ أما 

 ( سنة أ 19 – 16العمرية ) 

 أما الباا اللاني ) الدراسة التابييية ( فشمل فصلين :

 الميدانيةأ و جرا ات حول منهجية البحي الفصل األول : تمحور 

 ومنا شة النتائج أ وتحليل الفصل اللاني : عر 

 

 

 

 

 

 

 



 على التوافق النفسي لتالميذ المرحلة الثانويةحصة التربية البدنية والرياضية اثر 

 هدف الدراسة-

دراسة موضوع التوافق النفسي لهذه المرحلة العمرية والتي تقابل مرحلة التعليم الثانوي، ومدى تأثير الممارسة  هدفت

لحصة النشاط البدني والرياضي على التوافق النفسي للتالميذ المراهقين باعتبار أن النشاط البدني والرياضي يلعب 

وظيفية تساعد الفرد على اإلعداد للحياة المتزنة والممتعة. و قد  دورا هاما في تحسين أسلوب الحياة، فهو مادة علمية

ور األول: قسمت المذكرة إلى بابين : باب نظري شمل الفصل األول الخلفية النظرية لدراسة الذي تطرقنا فيه إلى المح

فتضمن خصائص . و المحور الثاني كان يتحدث عن التوافق النفسي. أما المحور الثالث  النشاط البدني الرياضي

 ( سنة . 19 – 16مرحلة المراهقة والمرحلة العمرية ) 

 أما الباب الثاني ) الدراسة التطبيقية ( فشمل فصلين :

 الفصل األول : تمحور حول منهجية البحث وإجراءاته الميدانية.

 الفصل الثاني : عرض وتحليل ومناقشة النتائج .

 الفرضية العامة:

الرياضي ايجابيا على درجة التوافق النفسي لتالميذ المرحلة الثانوية الممارسين، ويختلف أثره عند يؤثر النشاط البدني 

 غير الممارسين.

 الفرضيات الفرعية:

 ــ يؤثر النشاط البدني الرياضي ايجابيا على درجة التوافق النفسي للتالميذ الممارسين.

 افق النفسي للتالميذ غير الممارسينــ يؤثر النشاط البدني الرياضي سلبيا على درجة التو

 . مجتمع وعينة البحث:

تتمثل عينة بحثنا هذا في مجموعة من تالميذ المرحلة الثانوية تم اختيارهم من مجتمع األصل الذي مثل مجتمع 

 عشوائية. حيث شملتثانويات منها، وتم اختيار العينة بطريقة  3مؤسسات تربوية،تم اختيار  6البحث المتمثل في 

تلميذ.بين ممارسين و غير ممارسين  250بما يمثل  %25تلميذ.تم اختيار منهم نسبة  1000عدد من التالميذ قدر ب:

 للنشاط البدني الرياضي.

 تلميذ يمارسون النشاط البدني الرياضي بالثانوية . 150:شملت المجموعة األولى* 

 بدني الرياضي بالثانويةتلميذ ال يمارسون النشاط ال 100: شملت المجموعة الثانية* 

 إحصائيا  لدراسة النتائج المتحصل عليها  SPSS  22قمنا في بحثنا هذا باستعمال برنامج الدراسة اإلحصائية: -
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 :ــ اإلشكالية 1

ي، طراب النفس إن المرحلة الثانوية من التعليم تصادف فترة هامة أال وهي المراهقة، التي تسبب كثير من القلق واالض

ة، االجتماعي  ففيها تحدد معالم الجسم وتتطور النواحي العقلية بصفة عامة وتتضح الصفات االنفعالية كما تظهر ص فات 

صة لى عناية خاإقيم ،ومثول  التي كونها واكتسبها من الوسط المحيط ب ، ولهذا تحتاج هذه المرحلة عالقت ، اتجاهات ، 

ي دة قدرات   الجومن اآلباء و المربين، فال ب د أن تت اا الف رل اليافي ة للم راهقين للتعبي ر ع ن نفس   واس تعماه إميانيت   

 (.16ــ ل 1985م ومثل عليا" )مصطفى زيدان ــ وإعطائ  الثقة بنفس  دون الخروج عن ما وضعت  الجماعة من قي

رحل ة ي تم في ه ذه المإن التلميذ في المرحلة الثانوية ييون في مرحلة انتقالية لوجودها بين مرحلة الطفولة والرشد، و   

ان ب مهم ة إعداد النشء ليصبح مواطنا صالحا يتحمل مسؤوليات المشاركة في نش اط المجتم ا اليبي ر وفيه ا تتي ون جو

دي د اه ا م ا العن شخصية الفرد، إال أن  من خاله خبرة الباح ث الميداني ة والمالحظ ة المس تمرة والمق ابالت الت ي أجرم

ن ا  ح االت همن مستشاري التوجي   بص فتهم المتع املين م ا مش اكل التلمي ذ النفس ية بالمؤسس ات التعليمي ة ، ل وح  أن 

، وح االت المتمثل في نوبات الغضب والعن ف والقل ق المس تمراضطراب سلوكي وعدم االتزان النفسي لدى التالميذ، و

 يء، وإت الفالتمرد والعصيان وعدم االمتثاه لألوامر، ويظهر ذلك بطرق مختلفة كاالعتداءات بالض رب والي الم الب ذ

 لألس  باب الممتلي ات العام  ة س واء ف  ي القس م أو الس  احة أو الش  ارل، ويرجع   اليثي  ر م ن مستش  اري التوجي   المدرس  ي

اء أو ابع ة لألبن  االجتماعي ة الت ي تح يط بالتلمي ذ، كمرافق ة أص دقاء الس  وء أو الج و ائس ري الس ائد كااهم اه وع دم المت

 ث  رة الم  وادكالت  دليل الزائ  د أو القس  وة الزائ  دة أو الوض  ا الم  ادي واالقتص  ادي لألس  رة، وهن  ا  أس  باب تربوي  ة منه  ا 

ساس ية ر اللبن ة ائممارسة النشاط البدني الرياضي بيل أنواع  الذي يعتبالتعليمية والحجم الساعي اليومي الميثف وقلة 

. االجتماعي ةفي تيوين شخصية الفرد بصفة عامة والتلميذ بصفة خاصة من الناحية النفسية والصحية والفيزيولوجي ة و

س ة ربحي ث أن مما التلمي ذ.ويعتبر إهمال  من ائسباب الرئيسية لتدهور الحالة النفسية والص حية واالجتماعي ة للف رد أو 

 ه ا النفس يةالنشاط البدني الرياضي يجع ل الف رد يتمت ا بحي اة سلس ة ومس تقيمة م ن ك ل الن واحي س الفة ال ذكر خاص ة من

وافق   تذ إل ى س وء والصحية واالجتماعية،وهذا ما ييسب  الحياة السعيدة والهانئة.حيث أن كل هذه ائسباب تؤدي بالتلمي

 توافق  االجتماعي لمسايرة النظم والمعايير االجتماعية. النفسي، وبالتالي سوء

لى درجة الرياضي ع لهذه ائسباب السالفة الذكر أردنا أن نقوم بهذه الدراسة محاولة منا في معرفة أثر النشاط البدني   

 التوافق النفسي عند تالميذ المرحلة الثانوية وعلي  طرحنا السؤاه الرئيسي التالي:

 وي؟انالث لطوربا الممارسين وغير الممارسين تالميذدى لنشاط البدني الرياضي على درجة التوافق النفسي لــ هل يؤثر ا

 وعلي  نطرا ائسئلة الفرعية التالية:

 ؟توافق النفسي للتالميذ الممارسينيؤثر النشاط البدني الرياضي ايجابيا على درجة الــ هل 

 ؟ق النفسي للتالميذ غير الممارسينعلى درجة التواف يؤثر النشاط البدني الرياضي سلبيا ــ هل

 

 

 

 

 ــ فرضيات البحث:2

 الفرضية العامة: 

 ؟انويالث طوربال الممارسين وغير الممارسين تالميذدى ــ يؤثر النشاط البدني الرياضي على درجة التوافق النفسي ل
 

 الفرضيات الفرعية: 

 درجة التوافق النفسي للتالميذ الممارسين.ــ يؤثر النشاط البدني الرياضي ايجابيا على 

 ــ يؤثر النشاط البدني الرياضي سلبيا على درجة التوافق النفسي للتالميذ غير الممارسين.
 

 :أسباب اختيار البحث - 3

ي ف  ت  يثير النش  اط الب  دني الرياض  ي عل  ى التواف  ق النفس  ي  م  ن دواف  ا اختيارن  ا لموض  ول البح  ث ه  و التع  رف عل  ى

 .الثانوي لدى الطورربوية التعليمية المؤسسات الت

 .توضيح وتبين دور النشاط البدني الرياضي في تحقيق التوافق النفسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية - 
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اكل ا المشمإظهار العالقة التي تربط ممارس النشاط البدني الرياضي وبناء شخصية سليمة ومتزنة ومتييفة  -

 .الثانوية ميذ المرحلةاالجتماعية لدى تال

 .مدى تيثير ممارسة الرياضة المدرسية على التوافق النفسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية -
    

 ــ أهمية البحث:  4

للض غوط  إن  من الضروري االهتمام بالفرد المراهق ورعايت  من ك ل الجوان ب، وخاص ة ف ي الوق ا ال راهن نتيج ة   

 الحياتية والتوترات التي طغا على الحياة اليومية، والتي قد تؤدي إلى سوء توافق .

 ى دراس ة أث ريتج  الباح ث إل وبما أن انفعاالت المراهق تتميز بالحساسية وسرعة االستجابة كان من الضروري أن    

دى وق وف عل ى م النشاط البدني والرياض ي عل ى التواف ق النفس ي للتالمي ذ الم راهقين بالمرحل ة الثانوي ة، وذل ك بغي ة ال

 فاعلية هذا النشاط على التوافق النفسي للتالميذ بالمرحلة الثانوية.
 

 ــ أهداف البحث: 5

 الهدف العام: 

 الرياضي على التوافق النفسي لتالميذ المرحلة الثانوية. معرفة تيثير النشاط البدني -
 

 األهداف الفرعية: 

 معرفة أثر النشاط البدني الرياضي على درجة التوافق النفسي للتالميذ الممارسين. -

 معرفة أثر النشاط البدني الرياضي على درجة التوافق النفسي للتالميذ غير الممارسين. -

 

 ــ مصطلحات البحث: 6

ي مف اهيم الت ما هو متع ارف علي   أن أي بح ث علم ي الب د أن يح دد ل   الباح ث المف اهيم ائساس ية ويعرفه ا، وم ن ال   

 يتضمنها البحث هي: 
 

يم وه و : " هو مظاهر مختلف ة وأش ياه عدي دة م ن النش اط الرياض ي، ف ي مؤسس ات التعل النشاط البدني والرياضي -1

جي، ياض ي الخ ارث أشياه : حصة التربية البدنية،  والنشاط الداخلي والنشاط الرجزء من التربية العامة وهو على ثال

أن يش يل  حيث يمد الفرد الممارس خبرات واسعة ومهارات كثيرة تمين  من أن يتييف ما مجتمع  وتجعل  قادرا عل ى

 (.6ــ ل1992حيات  ويعين  على مسايرة العصر وتطوره ونموه")محمد عوض البسيوني وفيصل ياسين ــ سنة 
 

درة الفرد "هو حالة من التالؤم بين الشخص وذات ، وبين الشخص وبيئت  المحيطة ب ، ويتضمن قالتوافق النفسي:  -2

 (.27ل ـ1990على تعديل سلوك  واتجاهات  إذا واج  مشيالت معينة")أحمد حسن صالح وآخرون ـ ااسيندرية ـ سنة 
 

حل ة ن التعل يم مروالمتوس ط، وتقاب ل ه ذه المرحل ة م  االبت دائيهي مرحلة من التعليم تلي مرحلتي التعل يم الثانوية:  -3

 هامة من حياة التلميذ وهي مرحلة المراهقة.
 

هرة دايتها وظ اب"هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد، فهي عملية بيولوجية حيوية عضوية في  المراهقة: -4

 (.26ــ ل 1999اجتماعية في نهايتها") حاف  الجمالي ــ 
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 تمهيد:

مة في الحياة تعتبر النشاطات البدنية بصفة عامة والنشاطات البدنية الرياضية بصفة خاصة سلوكات اجتماعية مه    

عة وخبرات اليومية للفرد فهي جزء مكمل للثقافة والتربية حيث تلعب دورا في إعداد الفرد بتزويده بمهارات واس

لى عبر ثقافته اإلنسان منذ القديم بجسمه وصحته ولياقته، كما تعرف ع كبيرة تسمح له بالتكيف مع مجتمعه ولقد اهتم

ة محاور ثالث إلىصل قسمنا هذا الف التي يمكن أن يجنيها من جراء ممارسته لألنشطة البدنية المختلفة، الفوائد المختلفة

  المحور األول إلى في تطرقنا

ى التوافق ائصه ...الخ( وفي المحور الثاني سنتطرق إلالنشاط البدني الرياضي )مفهومه ، أهدافه ، أهميته ،خص 

راهقة مرحلة الم النفسي بأبعاده ودوره ، أهميته في حياة التلميذ والفرد ... الخ . أما المحور الثالث فتضمن خصائص

 ( سنة . 19 – 16والمرحلة العمرية ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور األول:النشاط البدني الرياضي

 رياضىي وكىانواتعود بعض الباحثين والمؤلفين علىى اسىتخدات تعبيىر النشىاط البىدني ال :النشاط البدني الرياضي مفهوم -1-1

التنشىىي  يقصىىدون بىىه المجىىال الكلىىي "اإلجمىىالي" لحركىىة اإلنسىىان وبشىىكل عىىات وقليىىل مىىنهم كىىان يقصىىد بىىه عمليىىة التىىدريب و

قليىة أو عيعرفهىا "بىدو " علىى أنهىا "كىل عمليىة  (Activité)ة النشىاط والتربص في مقابل الكسل والوهن والخمىول، وكلمى

ـ  1988بىدو  ـىـ  سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقىة الكىائن الحىي ويمتىال بالتلقائيىة أكثىر منهىا با"سىتجابة".)احمد لكىي

 (08ص

 لمشىىتمل علىىىولقىىد اسىىتخدت بعىىض العلمىىاء تعبيىىر "النشىىاط البىىدني" علىىى اعتبىىاره بأنىىه المضىىلة أو المجىىال الرئيسىىي ا   

حتىه تيسىي تنىدر  األلوان وأشكال وأطر الثقافة البدنية لإلنسان ولقىد اعتبىر ""رسىون" النشىاط البىدني بمنزلىة ن ىات رئ

ر بىىدني التعبيىىلىىم يىىرد أكىىر التربيىىة البدنيىىة كمىىا اعتبىىر النشىىاط الاألن مىىة الفرعيىىة األخىىرى ويىىالى فىىي ألىى  لدرجىىة أنىىه 

 (.32ــ ص 1996المتطور تاريخيا من التعبيرات األخرى أ  التي سبق أكرها . )أنور أمين الخوالي ــ 

وعرفه كل من "محمد حسن عالو " و"محمد نصر الدين رضوان"بأنه "أحد األنشطة البشىرية الهامىة التىي تهىدف    

وأكىر "محمىد محمىد الحمىاحمي" "أن األنشىطة الرياضىية تسىاعد علىى تحقيىق  ية الفىرد تربيىة شىاملة ومتزنىة".إلى ترب

أما العىالم "هىل"  (.55ـ 54ــ ص 2008التوالن النفسي وتقلل التوتر الناتج عن اإلرهاق في العمل")رمضان ياسين ــ 
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دنية والقوى الجسمية وتمكن الطفل من السىيطرة علىى فيرى بأن النشاط البدني هو تل  النشاطات التي تحفظ الصحة الب

قواه العقلية والجسمية، وتزيد في سرعة إدراكه وحدة أكائه وتعوده سرعة الىتحكم فيىؤد  واجبىه بدقىة وروي ضىمير" 

 .(09ــ ص 1992)محمد عوض البسيونى ــ فيصل ياسين الشاطي ــ 

 أهمية النشاط البدني الرياضي : -1-2

الل جتمعىه مىن خىالنشاط البدني الرياضي من أهم األنشطة التربوية التي تهدف إلى إعداد الفرد للتكيىف مىع الحياتىه وم

ياضىية هىي تنميىة " إن أهداف التربية البدنية والر Willgoseتنميته بدنيا، عقليا، نفسيا، اجتماعيا. ويوضح "ويلجوس 

 قلية.الع القدراتكفاءة ا"جتماعية والنمو المعرفي وتنمية اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية وال

م نجد أنه فرد، ومن ثلذا يتضح أن أهداف التربية البدنية والرياضية متعددة ومتنوعة وتهتم بالجوانب المختلفة لنمو ال    

فالتربيىة  (،57ـ  56ـىـ ص 2008يوجد عالقة وثيقة ترب  بين التربية والتربية البدنيىة والرياضىية )رمضىان ياسىين ـىـ 

يا عقليىىا ونفسىىوالبدنيىة والرياضىىية تعىىد جىزءا بىىال  األهميىىة فىي التربيىىة إأ تسىىعى إلىى تنميىىة الممارسىىين ألنشىطتها بىىدنيا 

 شىير "بولىوتواجتماعيا، كما أنها تكسبهم المهارات الحركية التي تؤهلهم "سىتثمار أوقىات فىرايهم فىي نشىاط بنىاء، وي

ضرورة العمل على تكىوين اتجاهىات وعىادات رياضىية ترويحيىة لضىمان ممارسىة األفىراد إلى   Whitepoolهوايت 

 لألنشطة

 ألهميىة لكىلالرياضية، وأهمية الن ر إلى الرياضة والترويح على أنها من األمور التي تقىف علىى نفىل المسىتوى مىن ا

 من العمل والنمو والتغذية.

العلميىة  ني و الرياضىي يىوفر الفىرص للممارسىين أو  المهىارات" إلى " النشىاط البىد Butcherــ وقد أشار "بوتشر 

ه فىىي مختلىىف األنشىىطة الرياضىىية حىىق اإلشىىتراا فىىي المنافسىىات الرياضىىية بجانىىب مىىا يىىوفر مىىن حريىىة اختيىىار أوجىى

 النشاطات التي تمكن الممارس من تنمية مهاراته الرياضية التي يميل إليها".

 

 

ر بذاتىىه النشىىاط البىىدني الرياضىىي يسىىاعد الفىىرد وبخاصىىة المراهىىق علىىى الشىىعو :الرياضددياف ممارسددة النشدداط البدددني أهددد -1-3

ة الحالية سة الرياضيوتحقيقها من خالل الممارسة والقدرة على األداء، وخاصة من خالل التفاعل مع الجماعة وهذا ما تحققه الممار

ل والشىبا  لفرصىة لجميىع شىرائح المجتمىع خاصىة األطفىاالرياضىية للجميىع الىذ  أعطىى فيىه ا الممارسةالحديثة، من خالل شعار 

 (.Charles M Thiebault - 1998 – p401)البالغين لمزاولة النشاط البدني الذ  هو محور وأساس السالمة البدنية والنفسية 

ى "يجابي علويرى "محمد الحماحمي": من خالل دراسة له أن "ممارسة مختلف أوجه النشاط الرياضي تسهم في التأثير ا   

 ".اجياإلنتلفرد العديد من جوانب الفرد الممارس، كما تهدف إلى وقايته من متغيرات المدنية الحديثة وإلى ليادة مردود ا

 النشاط الرياضي والتي سنقتصر على أكر البعض منها وهي: ولذا فإنه قد قات بتحديد أهداف ممارسة

 :هداف التاليةاأل نذكر منهاوهي األهداف المرتبطة بوجه عات بصحة الممارس بانت ات لنشاطاتها  :أوال: األهداف الصحية 

 ــ تطوير الحالة الصحية للفرد. 

 والدورة الدموية.ــ الوقاية واإلقالل من فرص التعرض لإلصابة بأمراض القلب 

 ــ الحد من اآلثار السلبية للتوتر النفسي والقلق والتوتر العصبي.

 :مثلوتشمل األهداف التي تهتم بالحالة البدنية للممارس بانت ات ألنشطتها  :ثانيا: األهداف البدنية

 ــ تنمية اللياقة البدنية. 

 ــ ا"حتفاظ بالقوات الرشيق.

 القوات.ــ الوقاية من بعض انحرافات 

 ف التالية:األهدا نهانذكر موهي تل  األهداف التي تهتم بالفرد الممارس ألنشطتها من الجانب التربو  و :: األهداف التربويةثالثا

 ــ تشكيل وتنمية الشخصية المتكاملة للفرد. 

 ــ ا"رتقاء بسلوا الفرد.

 ــ التفوق على الذات.

 األهداف التالية:نذكر من أهمها  :رابعا: األهداف النفسية

 .المكبوتةــ التعبير عن الذات وتفري  ا"نفعا"ت 

 "سترخاء والتوالن النفسي للفرد.ــ تحقيق ا

 :ونذكر منها خامسا: األهداف االجتماعية:
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ـ  54ــى ص 1998ــى ــ تحقيق التوافق ا"جتماعي لألفراد والجماعات الممارسين لألنشطة الرياضىية )محمىد محمىد الحمىاحمي 

55.) 

قىق لتىي تبنىي وتحيعتبىر درس التربيىة البدنيىة هىو اللبنىة أو الوحىدة المصىغرة ا ــ درس التربية البدنية الرياضدية: 1-4

يراضىىه أبتتىىابع واتسىىاق محتىىوى المىىنهج وتنفيىىذ درس التربيىىة البدنيىىة والرياضىىية أهىىم واجبىىات المىىدرس، ولكىىل درس 

ـ  2000وجىىدني( )أمىىين انىىور الخىىولي وجمىىال الىىدين الشىىافعي ـىىـ التعليميىىة مىىن المن ىىور السىىلوكي )حركىىي، معرفىىي، 

 (. 33ص

 يىة والرياضىيةإن تىدريل مىادة التربيىة البدن :ية البدنيدة والرياضدية  دي المدرسدةــ ماهية وأهمية درس ترب 1ــ  1-4

وقىف يىتم معىن  للتالميذ في المدارس بمراحلها المختلفة ظهر أمر شيق يساعد علىى تنميىة روي المنافسىة، وهىو عبىارة

أنىه  يقضىي بفيه التفاعل بين التلميىذ والمىدرس مىن خىالل المتعىة، فيجىب أن تكىون الىدروس ممتعىة ويشىعر بهىا التلميىذ 

 (. 21ـ ص 2004أوقات سعيدة لكالهما المدرس والتلميذ )ناهد محمود سعيد ونيلي رمز  فهيم ــ 

واللغة  يمياءوالكعلوت، إلى درس التربية البدنية والرياضية على أنه "أحد أشكال المواد األكاديمية مثل ال محمد عوض البسيونييشير

ن المعىارف مىولكن يختلف عىن هىذه المىواد بكونىه يمىد التالميىذ لىيل فقى  بمهىارات وخبىرات حركيىة، ولكنىه يمىدهم أيضىا بىالكثير 

ــ  .وا"جتماعيةوالمعلومات التي تعطي الجوانب الصحية والنفسية    (09ـ ص 1992)محمد عوض البسيوني وفيصل ياسين الشاطي 

نفسىيا مىل بىدنيا وويشير أيضا "احمد خاطر" ألهمية هذا الدرس في "اكتسا  التالميذ القدرات الحركية والنمو المتكا   

ضىىل حقيىىق حيىىاة أفواجتماعيىىا، ممىىا يمكىىن هىىؤ"ء أن يصىىبحوا أعضىىاء نىىاجحين فىىي المجتمىىع وينطلقىىون بكىىل قىىواهم لت

 (.18ـ ص 1988ومستقبل أكثر ح ا من ييرهم")احمد خاطر ــ 

 تتلخص أهم الواجبات فيما يلي: ــ واجبات درس التربية البدنية والرياضية: 2ــ 1-4

رجة وفق مارين المدــ تطوير وتحسين القدرات العقلية، اإلدراا، الذكاء، ا"نتباه، التخيل وهذا عن طريق األلعا  والت

 الطرق والمناهج الكفيلة لتمكين التطور.

س احمىد ــ تطوير وتربية الروي الجماعية والعمل على التكيف والتوافق ا"جتماعي )بسطوسىي احمىد بسطوسىي وعبىا

 (.124ـ ص 1984صالح السمرائي ــ 

ية، حركىات المهىارات الحركيىة تنقسىم إلىى مهىارات حركيىة أساسى إن ــ أغراض درس التربية البدنية والرياضية: 3ــ  1-4

وضوي لدى فطرية طبيعية ومهارات حركية رياضية وهي المهارات المرتبطة بالممارسة الرياضية، وي هر النمو الحركي ب

لتمل نير التعب، التالميذ من خالل مدى التوافق الحاصل بين أعضاء الجسم مما ينتج عن أل  اقتصاد في الجهد المبذول وتأخ

و يراعىي تربويىة، فهىمن كل ما سبق أن "درس التربية البدنية "له أهمية كبيرة جىدا بالنسىبة للمىدرس والتلميىذ وكىذا العمليىة ال

 (:73ص ـ 1984جميع الجوانب، يمكن أن نلخص أيراض التربية البدنية الرياضية فيما يلي )بسطوسي احمد بسطوسي  ــ 

ة البدنيىة تقول "عنايات محمد احمد فر " الغىرض الىذ  يسىعي إليىه درس التربيى  :البدنية أوال: غرض تنمية الصفات

اطىىا وثيقىىا والرياضىية إلىىى تحقيىىق الصىفات البدنيىىة، ويقصىىد بهىىا الصىفات الوظيفيىىة ألجهىىزة جسىىم اإلنسىان وتىىرتب  ارتب

 (.11ـ ص 1998بالسمات النفسية واإلرادية للفرد.)عنايات محمد احمد فر  ــ 

 يىىة البدنيىىةإن تعلىىم المهىىارات الحركيىىة ثىىم إتقانهىىا يعتبىىر أهىىم أيىىراض الترب :ثانيددا: غددرض تنميددة المهددارات الحر يددة

يىة صىفات البدنوالرياضية حيث تشير "عنايات محمد احمد فر " يتأسل تعلم المهارات الحركية على التنمية الشاملة لل

 (.73ـ ص 1984)بسطوسي احمد بسطوسي  ــ 

داف مىىن بينهىىا يعمىىل درس التربيىىة البدنيىة الرياضىىية علىىى اكتسىا  الشىىبا  العديىىد مىن األهىى  :رض النمددو العيلديثالثدا: غدد   

اضىىية دورا العقليىىة، وفىىي هىىذا الصىىدد يشىىير "صىىالح السىمرائي" و "احمىىد بسطويسىىي" لىىدرس التربيىىة البدنيىىة والري القىدرات

تالميىذ لىذ  يضىع العلىم التربيىة البدنيىة والرياضىية الجيىد هىو امايجابيا في النمو بصورة عامة والنمو العقلي بصىفة خاصىة، ف

ـ  1984)بسطوسىي احمىد بسطوسىي ـىـ   أمىات مجموعىة مىن المشىكالت الحركيىة والتىي تتطلىب التفكيىر والتصىرف الحركىي

 (.74ص

 نأيىرى كىل مىن "عىدنان درويىخ" و خىرون  : رابعا: غرض ا تساب الصفات الخليية الحميدد  والتييدا االجتمداعي

األخىىوة والتكيىىف ا"جتمىىاعي يتمثىىل فىىي تهياىىة الجىىو المالئىىم الىىذ  يمكىىن الطىىال  مىىن إظهىىار التعىىاون وإنكىىار الىىذات 

بىة إشىبا  الريوالصداقة وإعدادهم للتكيف بنجاي ففي المجتمع الصالح وإتاحة الفرصة للتعبيىر عىن الىنفل وا"بتكىار و

 (.30ـ ص 1994ــ  و خرونزنا )عدنان درويخ جلول في المخاطرة حتى ينمو الطالب نموا نفسيا اجتماعيا مت

 

ـ األهداف التربوية لدرس التربية البدنية والرياضية: 4ــ 1-4 مىا منهىا  نىذكرف التربويىة يسهم درس التربية الرياضىية فىي تحقيىق األهىدا ـ

 :يلي
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 والفردية.ــ اكتسا  األطفال والشبا  حب العمل الجماعي والتعاون والتخلص من األنانية 

ـ اكتسابهم القدرات العقلية عن طريق التفكير الواعي أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وعند تنفيذ خط  اللعب وت  ت الحركية.علم المهاراـ

أن  الىرقص، كمىىا للتمرينىات البدنيىة أو التعبيىىر الحركىي أو أ"بتكىىار ـىـ اكتسىابهم القىدرات الجماليىىة عىن طريىق األداء 

 التربية البدنية تساعد على تشكيل القوات الجيد الذ  يكسب الفرد الوعي الجمالي.

فىال ماليىة لألطويعد درس التربية البدنية والرياضية والنشاط الرياضي خار  الىدرس مىن النىواحي الهامىة، للتربيىة الج

ى، ء بالموسىيقض الرياضية المدرسىية وفىرق التمرينىات الفنيىة بالمىدارس التىي يىرتب  فيهىا األداوالشبا ، كم أن العرو

 (.16 ـ 15ـ ص 1998كل أل  يساعد في اكتسا  الشبا  المزيد من القيم الجمالية )عنايات محمد احمد فر  ــ 

اجب وقع على كاهلها البدنية والرياضية يالتربية  ــ المتطلبات االجتماعية لدرس التربية البدنية والرياضية: 5ــ  1-4

ألسىل اـىـ تطىوير ا  ير األسل البدنيىة للعمىل واإلنتىــ تطوا"رتقاء بالمستوى الصحي  ــالمتطلبات ا"جتماعية التالية: 

 ــ تطوير المستويات الرياضية العالية. البدنية للدفا  عن الوطن

 يىة البدنيىىةو" يمكىن تحقيىق هىىذه المتطلبىات المىىذكورة بىدون ت ىافر جهىىود جميىع المؤسسىىات العاملىة فىي مجىىال الترب   

 (.07ـ ص 1998والرياضية في الدولة في إطار تخطي  من م )عنايات محمد احمد فر  ــ 

و المؤسسىة أالمدرسىي داخىل المدرسىة هو النشاط الذ  يقىدت خىار  أوقىات الجىدول  :ـ النشاط البدني الرياضي الداخليـ1-5

ي تتصىل لفعليىة التىالتعليمية، فهو المجال الذ  يجد فيه المتعلم فرصة اختبار وتجريب ما تعلمىه، وهىو أحىد أنىوا  الممارسىة ا

 طمارسىة النشىاويعتبىر حقىال لم ا تخطىي  النشىاط الرياضىي الىداخلي.اتصىا" وثيقىا بالىدروس، وتمثىل القاعىدة التىي تبنىى عليهى

ـ  1986ون ـىـى خصوصىىا تلىى  الحركىىات التىىي يتعلمهىىا التلميىىذ فىىي درس التربيىىة البدنيىىة والرياضىىية)عقيل عبىىد   و خىىرحركي،ال

 (.   65ص

فىرق وهو أل  النشاط الذ  يجر  في صورة منافسىات رسىمية بىين فىرق المدرسىة  ــ النشاط الرياضي الخارجي:1-6

 نالذ  يبىدأ مى بالغة لوقوعه في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العات،مدرسة األخرى، ولهذا النشاط الرياضي أهمية 

 ي الخىارجي،الدرس اليىومي )درس التربيىة البدنيىة والرياضىية( ثىم النشىاط الرياضىي الىداخلي لينتهىي بالنشىاط الرياضى

ية كمىا الرسىمحيث يصب فيه كخالصة الجد والمواهب الرياضية في مختلف األلعىا ، لتمثيىل المدرسىة فىي المباريىات 

ـىىـ  1988يسىىهل مىىن اختيىىار "عبىىي منتخىىب المىىدارس لمختلىىف المنافسىىات اإلقليميىىة والدولية)منىىذر هاشىىم الخطيىىب ـىىـ 

 (.68ص

لقلىىب امىىن مسىاوق نقىىص اللياقىة البدنيىىة علىى المسىىتوى العضىو  والبىىدني، تفشىي أمىىراض : ــد مسدداوق نيدن النشدداط البددني1-7

 قىف مسىاوق نقىصــى تضىخم عضىلة البطىين األيسىر للقلىب. ولىم تتوــ ارتفا  ضغ  الىدت  مثل:واألوعية الدموية واألجهزة الحيوية 

لى ظهور بعىض تعدى أل  إتاللياقة البدنية عند حدودها البيولوجية البدنية فحسب وإنما "ن اإلنسان كائن متكامل نفسا وجسدا، فإنها 

د وقلىة لعزلىة والشىروالسىلبية إلىى نشىاط اإلنسىان ا"جتمىاعي، ومنهىا االتىي قىد تمتىد برثارهىا  والعصبيةاألعراض النفسية كا"كتاا  

 ـ 1998لي ـىـى بالضىىغ  والتىىوتر النفسىىي وسىىوء التوافىىق وفقىىدان الثقىىة بىىالنفل )امىىين انىىور الخىىو النشىىاط والحمىىاس وتزايىىد الشىىعور

 (.135ص

لتىىي ار السىىلبية ابتغييىىر اآلراء واألفكىىـىىـ مبىىادرة العائلىىة  ـددـ دور األسددر  اتمدداس ممارسددة األبنددال للنشدداط الرياضددي:1-8

 (.116ـ  115ـ ص 1990يحملها البعض إلاء الرياضة والرياضيين)إحسان محمد إحسان و كمال طه ويل ــ 

هم مىن جهىة ــ على اآلباء مساعدة أبنائهم في وضع أهداف واقعية تتناسب مع مستوياتهم الرياضية من جهة ومستوى طمىوح

 (.61ـ ص 2008)رمضان ياسين ــ  .ن تكون تل  األهداف قابلة للقياستائج أو" مع مراعاة اأخرى وعدت مطالبتهم بالن
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 المحور الثاني: التوا ق النفسي

خصىية مفهىوت التوافىق مفهىوت لصىيق جىدا بمفهىوت "الشخصىية السىوية" فم ىاهر وسىمات الش  ــ مفهدوم التوا دق:1 -2

 ملين فىي حقىليايىة كىل العىا هىو إنسىانالسوية ترتب  ارتباطا وثيقا بهذا المفهوت، كما ان تحقيىق التوافىق هىو هىدف كىل 

 (.125ــ ص 2003الصحة النفسية.)اشرف عبد الغني، اميمة محمود الشربيني ــ 

ى المتطلبىات : "التوافق هو مجموعة العمليات النفسية التىي تسىاعد الفىرد علىى التغلىب على( Lazaros)ه ""لاروس" فيعرف

دركها التىي يى األمىور: "التوافق هو قدرة الشىخص علىى تقبىل  (K.Rogers)والضغوط المتعددة" ويعرفه "كارل روجرل" 

 (.110صـ  1998بما في أل  أاته، ثم العمل من بعد أل  على بنيها في تن يم شخصيته ") رمضان محمد القذافي ــ 

ه ليسىىتجيب ويعرفىىه "نعىىيم الرفىىاعي" : "علىىى انىىه مجموعىىة ردود الفعىىل التىىي يعىىدل بهىىا الفىىرد بنىىاءه النفسىىي، او سىىلوك

 .(28ـ ص 1978لشروط محيطه")نعيم الرفاعي ـ 

ى اسىتبقاء ي الفىرد علىويشير أيضا الدكتور"عبد المنعم الحنفي"إلى التوافق "على أنىه عالقىة موائمىة وتكيىف مىع البياىة، منهىا أن يبقى

 يقتضىي ألى  انالتىي تفىرض عليىه و أو، وأن يكون بوسعه القيات بما يطلب منه مواجهة ال روف التىي تحىي  بىه، وإشباعهاحاجاته 

بىىين حاجاتىىه  وظروفىىه ويىىوالن إمكاناتىىهالبياىىة نفسىىها، حتىىى يقىىار  بىىين  إلىىىتمتىىد محىىاو"ت التعىىديل  أو أحيانىىايعىىدل مىىن سىىلوكه 

ــ   (.526ـ ص 1995ومتطلباته،فان نجح في أل  وهو يالبا ما ينجح وان فشل فهو ما يسمى عدت التوافق".)عبد المنعم الحنفي 

ى فقىه إمىا علىا هو إ" محىاو"ت مىن جانبىه لتحقيىق توامن خالل التعاريف السابقة يرى الباحث إن مع م سلوا الفرد م

ف إحىدا  المستوى الشخصي أو على المسىتوى ا"جتمىاعي، باعتبىار أن التوافىق عمليىة مسىتمرة باسىتمرار الحيىاة بهىد

قبىات مشىاكل والععالقة أكثر توافقىا بىين الفىرد أاتىه وبينىه وبىين البياىة المحيطىة بىه ، فمحىاو"ت الفىرد علىى مواجهىة ال

 العمل على حلها يعكل صورة صادقة عن توافقه السليم.و

ناا فرق ه( ان 2001"عبد التوا  امين حر ")ويرى كل من السيد"سليمان" وــ الفرق بين التوا ق و التييا:  2-2

 فيما يلي:  إجمالهبين التوافق والتكيف يمكن 

ترتىب ج التىي قىد يالنتائ إلىدون الن ر  إثارتهان ــ التكيف مرتب  بإشبا  الحاجات البيولوجية وخفض التوتر الناتج ع1

 ا ومقبو".حتى يكون مناسب األولىالسلوا التوافقي فيتحدد باعتبارات اجتماعية بالدرجة  أمل، اإلشبا على هذا 

 إلىىل حاجاتىه كىي يصى وإشىبا يسىعى لتن ىيم حياتىه ومواجهىة مشىكالت  إأا أسىاس باإلنسىانــ التوافق مفهوت خىاص 2

حيىىوان وال اإلنسىىانمفهىىوت التكيىف يشىىمل كىىل مىن  أمىىا، األصىدقاءمجىال العمىىل مىىع  أو األسىىرةمجىىال  فىيالنجىاي سىىواء 

 (.27ـ ص 1990البياة الفيزيقية التي يعيشون فيها)احمد محمد حسن صالح و خرون ــ  إلاءوالنبات 

ـ أبعاد التوا ق النفسي 2-3 عدت  أومن لاوية التوافق  إليهاإن كل مجا"ت الحياة التي تفر  لها علم النفل يمكن الن ر  :ـ

التوافق، هناا التوافق الحسي الحركي وتوافق عالمي العقل والواقع )التربو  والمهني وا"جتماعي والنفسي والصحي( 

ا التوافق، وشخصياتنا التي هىي نتىا  خبراتنىا حيث ان كل مواقف الحياة في جميع مجا"تها التي تثير سلوكنا تتطلب من

عدت توافق. وبما ان الفرد هىو دائمىا وحىدة جسىمية نفسىية اجتماعيىة،  أوبهذه المواقف هي التي تدرا وتستجيب بتوافق 

يؤثر في الشخصية وفي عملية التوافق كمىا تىؤثر فيهىا ال ىروف ا"جتماعيىة التىي  إنمالذل  نالحظ ان البناء البيولوجي 
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سىنناقخ عمليىة التوافىق مىن خىالل عرضىنا لىبعض التعريفىات فىي ضىوء ثالثىة مسىتويات  فإننىاشها الفرد وعلى هىذا عا

 (.38ـ ص 2002ــ المستوى ا"جتماعي )سهير كامل احمد ــ ــ المستوى البيولوجي ــ المستوى السيكولوجي  رئيسية:

 نذكر منها:  :ــ مماالت التوا ق النفسي 2-4

، ء وا"سىتعداداتالحسىي والتعلىيم والتىذكر والتفكيىر والىذكا اإلدرااعناصر التوافق العقلىي هىي  :العيليــ التوا ق   1

 بدوره كامال ومتعاونا مع بقية العناصر. اإلبعادويتحقق التوافق العقلي بقيات كل بعد من هذه 

القىات بىين وسىالمة الع األسىر التىي تتمثىل فىي ا"سىتقرار والتماسى   األسىريةيتضىمن السىعادة   :ــ التوا ق االسري2

 والقىدرة علىى بعضىهم مىع الىبعض، األبنىاء، وسالمة العالقة بين أخرىمن جهة  األبناءالوالدين من جهة وبينهما وبين 

كىي كىذل  ل سىر األ . حيث تسود المحبة والثقة وا"حترات المتبادل بين الجميىع، ويمتىد التوافىقاألسريةتحقيق المطالب 

 (.46ـ ص 1990محمد سر  ــ  إجالل) األسريةوحل المشكالت  األقار يشمل سالمة العالقات مع 

تفكيىر فيىه ال أوولياته، العمىل ومسىؤ أعبىاءالتخلص مؤقتا مىن  إمكانيةيقوت التوافق الترويحي في حقيقته على  :ــ التوا ق الترويحي3

س رديتىه، ويمىارفومكان العمل والتصرف في الوقت بحرية. وممارسة السلوا الحر التلقائي الىذ  يحقىق فيىه الفىرد  أوقاتكخار  

ــ ترويحية ويتحقق بذل  ا"ستجم أوعقلية  أتفيه هواياته رياضية كانت   (.131ـ ص2003ات )اشرف محمد عبد العني 

عا  لطالىب "سىتياعمليىة الدينامكيىة المسىتمرة التىي يقىوت بهىا تبىدو حالىة التوافىق المدرسىي فىي ال ــ التوا ق الدراسي:4

"قىدرة  ذا المفهىوتالدروس وتحقيق التالؤت بينه وبىين البياىة الدراسىية ومكوناتهىا األساسىية، والتوافىق المدرسىي تبعىا لهى

 .(63ـ ص 1999مركبة تتوقف على بعدين أساسيين : بعد عقلي وبعد اجتماعي")عبد الحميد محمد الشاألي ــ 

مالء، والىز األساتذة للبياة الدراسية فهي األساسيةالمكونات  إما، إنسانيةوعالقات  إنتاجيةهي إأن يتوقف على كفاية    

ر )اشىرف النشاط ا"جتماعي ومواد الدراسة ووقت الدراسىة، ووقىت الفىراو ووقىت المىذاكرة وطريقىة ا"سىتذكا وأوجه

 (.131ـ ص 2003محمد عبد العني ــ 

 :ةة عديدة تبدو في الميادين اآلتيلدراسة التوافق فوائد تطبيقي ــ أهمية دراسة التوا ق النفسي: 2-5

يىىة لتحصىيل مىن ناحا إلىىىيمثىل التوافىق الجيىىد مؤشىرا ايجابيىا أو دافعىا قويىىا يىدفع التالميىذ  :ـدـ ميدداا التربيددة 1ـدـ  2-5

ن ناحيىة عالقىات متنايمىة مىع لمالئهىم ومعلمىيهم مى إقامةويريبهم في المدرس ويريبهم في المدرسة، ويساعدهم في 

ر ن مىن التىوت، بل ويجعل العملية التعليمية خبىرة ممتعىة وجذابىة والعكىل صىحيح. فالتالميىذ سىياو التوافىق يعىانوأخرى

 يىةواألنانلعىب بمسىال  العنىف فىي ال أوالنفسي ويعبرون عن توتراتهم النفسية بطرق عديدة، كاستجابات التىردد والقلىق 

ة المىىدارس النابيىىة فىىي التعامىىل مىىع اآلخىىرين وكراهيىى األلفىىاظالتمركىىز حىىول الىىذات وفقىىدان الثقىىة بىىالنفل واسىىتخدات و

الخجىىل والهىىرو  منهىىا واضىىطرابات سىىلوكية مثىىل اللجلجىىة والىىتعلم وقضىىم األظىىافر والميىىول ا"نسىىحابية والسىىرحان و

 لتحصيل الذ  هو جوهر عملية التعليم.والشعور بالنقص، وتنعكل كل تل  المشكالت بالطبع في انخفاض ا

"ضىطرا  ا إلىىالرئيسىية التىي تىؤد   األسىاليبإن سىوء التوافىق يمثىل واحىد مىن  ــ ميداا الصحة النفسية: 2ــ  2-5

ة الشخصىية المرسىبة. مىن هنىاا فىان دراسى األسىبا التي نطلق عليها  األسبا المختلفة وهي مجموعة  بأشكالهالنفسي 

سىىي ولمالئىىه ومجتمعىىه تمثىىل نقطىىة هامىىة مىىن نقىىاط الفحىىص الطبىىي والنف أسىىرتهقبىىل المىىرض ومىىدى توافىىق الفىىرد مىىع 

رضىىة مىن ييىرهم ع أكثىىرسىياو التوافىق  األشىخاصنتوقىىع ان  فإننىاتشىخيص الحالىىة المرضىية، وبالتىالي  إلىىللوصىول 

 (.128ـ ص 2004سي ) صبرة محمد علي، اشرف عبد الغني ــ للتوتر والقلق وا"ضطرا  النف

 

 

 وقد تم تحديد معايير التوافق النفسي كاآلتي: :مل التي تؤثر على التوا ق النفسيــ العوا 2-6

  وحىىل ويقصىىدون بهىىا ان الشىىخص المتمتىىع بالصىىحة النفسىىية هىىو الىىذ  يسىىتطيع مواجهىىة العقىىا :ـدـ الراةددة النفسددية 1

 ترضاها نفسه ويقرها المجتمع.المشكالت بطريقة 

 أهىمن مىتىه ومهاراتىه والكفاية فيها وفق ما تسىمح بىه قدرا واإلنتا تعتبر قدرة الفرد على العمل  :ــ اليفاية  ي العمل 2

 افىهأهدوتحقيىق  عمال فنيىا تتىاي لىه الفرصىة "سىتغالل كىل قدراتىه أود"ئل الصحة النفسية، ان الفرد الذ  يزاول مهنة 

 ل أل  يحقق له الرضا والسعادة النفسية.الحيوية، ك

عيىة، وعلىى عالقىات اجتما إنشىاءاقدر من ييرهم علىى  األفرادإن بعض  :استمتاع الفرد بعالقات اجتماعية ــ مدى 3

، دانيا هامىاا"حتفىاظ بالصىدقات والىرواب  المتينىة فىي المجموعىات التىي يتصىلون بهىا، وتعتبىر هىذه العالقىات سىندا وجى

 (.140ـ ص 1996من مقومات الصحة النفسية.)محمد مصطفى احمد ــ  أساسياومقوما 



 الخلفية النظرية للدراسة:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفصل األول:

 

12 
 

 راضأعىي هىر فىي شىكل  يكون الدليل الوحيد علىى سىوء التوافىق، هىو مىا األحيانفي بعض  :ــ األعراض المسمية 4

ة مىن تجىجسمية مرضية فالطب السيكوسوماتي)النفل الجسمي( يؤكد لن كثيرا من ا"ضطرابات الفسىيولوجية تكىون نا

 ا"ضطرابات في الوظائف النفسية.

المشىاكل  أوإن الشخصية السوية هي التي تعيخ في سعادة دائمة، شخصية خالية مىن الصىرا   :ــ الشعور بالسعاد  5

 العديدة.

وان  إن الشىخص السىو  هىو الىذ  يسىتطيع ان يىتحكم فىي ريباتىه، :لى ضبط الداات وتحمدل المسدؤوليةــ اليدر  ع 6

د أثىرا بعىض حاجاتىه، وان يتنىالل عىن الىذات قريبىة عاجلىة فىي سىبيل ثىوا  اجىل، ابعى إشىبا  إرجىاءيكون قادرا علىى 

 .األمورعواقب  إدرااوأكثر دواما، فهو لديه قدرة على 

 كبير. فعالي الى حدعن تكامل في الشخصية، ويتم كذل  عن ا"ستقرار ا"نإن ثبات اتجاهات الفرد يتم  ــ ثبات اتماهات الفرد: 7

طمىىوي، ومسىىتويات لل أهىىدافاإن الشىىخص المتمتىىع بالصىىحة النفسىىية هىىو الىىذ  يضىىع لنفسىىه  ـددـ اتخدداد أهددداف واقعيددة: 8

عنىاه تحقيىق ل مبعيىدة المنىال، فىالتوافق المتكامىل لىي األحيىانحتى ولو كانىت تبىدو لىه فىي يالىب  إليهاويسعى للوصول 

 .األهدافالكمال، بل يعني بذل الجهد والعمل المستمر في سبيل تحقيق 

لمهىىارات امىىن  أنىىوا بالحيىىاة واتسىىا  مجىىال التجىىاو  معهىىا يتطلىىب العنايىىة بعىىدة  ا"سىىتمتا إن  :ـددـ تنددوع نشدداط الفددرد 9

ـ  2006والمعارف وهذا يقتضي الحرص على النمىو المتكامىل المتىوالن الىذ  يهىتم بكافىة الجوانىب )حسىين احمىد حشىمت ـ

 (.62ص

بعضىها  حاجاتىه عوائىق كثيىرة، إشىبا ويمنعىه مىن  أهدافىهعىن تحقيىق  اإلنسىانيحىبل  ــ عوائق التوا ق النفسدي:2-7

 :لعوائق اآلتيالبياة التي يعيخ فيها ومن أهم هذه ا إلىنفسه، والبعض اآلخر خارجي يرجع  اإلنسان إلىداخلي يرجع 

لفىىرد نقىىص الحىىواس التىىي تحىىول بىىين اونقصىىد بهىىا بعىىض العاهىىات والتشىىوهات الجسىىمية، و : العوائددق المسددمية  أوال

 فيهيىة وقىبحت الرياضىية و التروأهدافه  فضعف القلب وضعف البنية قد يعوقا الطالب عن مشاركة لمالئه في النشاطا

ت المن ىر قىد يعىوق الشىىخص عىن الىزوا  و تكىوين أصىىدقاء، وضىعف البصىر قىد يعىىوق الطالىب عىن ا"لتحىاق بالكليىىا

 العسكرية وييرها من الكليات التي تشترط سالمة البصر.

 

 

خصىية، ل فىي نمىو الشالىنفل الحركيىة، أو خلىونقصد بها نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقلية والمهارات  :ثانيا:العوائق النفسية

ريىب فىي والتي قد تعوض الشخص عن تحقيىق أهدافىه فقىد يريىب الشىخص فىي التفىوق الدراسىي و يمنعىه أكىاؤه المحىدود، وقىد ي

اضىع، دراسىي المتوا"لتحاق بكلية الهندسة ويعوقه ضعفه في الرياضيات، وقد يريب في ا"لتحاق بكليىة الطىب ويمنعىه تحصىيله ال

مىن العوامىل قد يريب أن يكون عضوا بارلا فىي مجتمعىه، فيمنعىه خجلىه الزائىد أو عيىو  نطقىه أو خوفىه مىن مواجهىة النىاس. وو

درتىه علىى النفسية التىي تعىوق الشىخص عىن تحقيىق أهدافىه، الصىرا  النفسىي الىذ  ينشىأ عىن تنىاقض أو تعىارض أهدافىه، وعىدت ق

ضىل تطيع أن يفالمناسىب، فقىد يريىب الطالىب فىي دراسىة الطىب و الهندسىة و" يسىالمفاضلة بينهمىا، واختيىار أ  منهىا فىي الوقىت ا

صىان كىل تقىدت لهىا شخبينهما، فيقع في صرا  نفسي قد يمنعه من ا"لتحاق بىأ  مىن الدراسىتين فىي الوقىت المناسىب، و الفتىاة التىي ي

ي قىد يفىوت ينهمىا و تعىيخ فىي صىرا  نفسىأو مستقبل لاهىر، ولكىل منهمىا مميىزات حسىنة و" تسىتطيع المفاضىلة بمنهما جذا ، و

ــ   (.136ـ ص 2004عليها الخطبة أل  منهما، وتشعر بالفشل واإلحباط.)صبره محمد علي 

حقيىق تن النىاس مىن يعتبر نقص المىال وعىدت تىوفر اإلمكانىات الماديىة عائقىا يمنىع كثيىرا مى :ثالثا:العوائق المادية االقتصادية

ل )لىو كىان نسان( وقىاأهدافهم في الحياة وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط، لذا اعتبر"اإلمات علي كرت   وجهه")الفقر عدو اإل

عتبىر نقىص األلىم، و يوحاجىاتهم األساسىية، ويسىبب لهىم الكىدر  الفقر رجال لقتلته(، باعتباره عائقا قويا يمنع الفقراء من إشبا 

 .يير أل ون المال عائقا يمنع الكثير من الشبا  من تحقيق أهدافهم في التعليم والزوا  والعمل أو الحصول على المسك

يم لسىلوا وتن ىىاضىب  يقصىىد بهىا القيىود التىي يفرضىىها المجتمىع فىي عاداتىه وتقاليىىده وقوانينىه ل رابعدا : العوائدق االجتماعيدة 

 تأديبىاتهم بعىض ريبىا إشىبا من  الوالدين أبنائهم ، ومن هذه العوائق منعأهدافهالعالقات، وتعوق الشخص عن تحقيق بعض 

قىوانين قىد تمنىع الوتربية، ومنع الطالب من ا"لتحاق بالكلية التي يريب فيهىا بسىبب انخفىاض فىي معدلىه فىي الثانويىة العامة.و

زوا ، لشبا  عن الىاانصراف كثير من  إلىوالعادات والتقاليد شابا من الزوا  من الفتاة التي يحبها، وقد يؤد  يالء المهور 

 (.137ـ ص 2003احدهما )اشرف محمد عبد الغني ــ  أون الطفل من والديه حرما إلىويؤد  الموت والطالق 

ـ األسر  و التوا ق النفسي: 2-8 يحتا  الطفل في نموه ا"نفعالي و باعتباره كائنا اجتماعيا إلى إشبا  حاجات نفسية أساسية  ـ

أو حرمان، وتتأثر بصفة عامىة باألسىلو  عنده، و تتأثر شخصيته تأثيرا كبيرا بما يصيب هذه الحاجات أو بعضها من إهمال 

أو بالطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات، ومن أهم الحاجات حاجة الطفل إلى التجىاو  العىاطفي فىي دائىرة األسىرة، و بينىت 
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لدين، و نو  الدراسات أن التباين في النمو النفسي و ا"جتماعي لألطفال يرتب  ارتباط وثيقا بنوعية العالقة أو التفاعل بين الوا

الخبرة التي اكتسبوها من جميع الهياات التي تمارس عملية التربية لهم، هي بذرة تحتا  إلى بياة اجتماعية متكاملىة تسىاعدهم 

 (.54-53ـ ص 2002على تحقيق نمو متين النسيج، لحمه الرعاية و سداه التربية )سهير كامل أحمد ــ 

لثقافة ربية و نقل االمدرسة المؤسسة ا"جتماعية الرسمية التي تقوت بوظيفة التتعد  ــ المدرسة و التوا ق النفسي: 2-9

 :المتطورة وتوفير ال روف المناسبة للنمو جسميا عقليا و اجتماعيا، وفيما يلي بعض مسؤوليات المدرسة

ى راشىد إلىييىره  علىى تقديم الرعاية النفسىية إلىى كىل طفىل ومسىاعدته فىي حىل مشىكالته وا"نتقىال بىه طفىل يعتمىد -1

 مستقل يعتمد على نفسه و متوافق نفسيا و اجتماعيا.

 تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة تتفق مع المعايير ا"جتماعية. -2

 

 ت التالميىذولقد لادت مسؤولية المدرس كعامل فعال في العملية التربوية، ويعتبر قدوة وموجه سلوا، يصىحح سىلوكيا

 (.79ص ـ 2006إلى األفضل )حسين أحمد حشمت ــ 

رتفىع لتحصىيل الماإن النجاي الناتج من ارتفا  مستوى األداء في األنشطة الرياضية له اثر كبير في التوافق الشخصىي،إأ أن 

ه تلميىذ بنفسىيتبع عادة تقدير ورضىا مىن المحيطىين بىه، سىواء مىن المدرسىين أو مىن الىزمالء، و هىذا بىدوره يىؤد  إلىى ثقىة ال

 ألداء نتيجىةايتحقق التوافق الشخصي، إما الرسو  و الفشىل النىاتج عىن انخفىاض المسىتوى فىي وشعوره با"رتياي و بالتالي 

هىذا ن الىنفل، وتحقيق رقم أو مسافة صغيرة يتبعه في العادة تأنيب النفل، ولوت اآلخرين وشعوره بعدت ا"رتياي والرضىا عى

ل وية، من خالودراية بمبادق الصحة النفسية الس بدوره يؤد  إلى سوء التوافق الشخصي، فالبد أن تكون المدرسة على علم

ى مسىتوى ة الثقىة إلىتنمية التوافق النفسي لد  التالميذ، فيجب عليها أن تقوت بتشجيع التالميذ وبث الحماس في نفوسىهم وليىاد

 .(162ـ ص 1997أحسن فكل أل  يساعد التالميذ على النجاي و التفوق )خير الدين علي عويل وعصات الهاللي ــ 

داء أي فىي مسىتوى إن العوامل النفسية لها قدر كبيىر فىي تحقيىق النجىا ــ التوا ق النفسي و عالقته بالنشاط الرياضي: 2-10

الىذ   وا"رتقىاء جميع األنشطة الرياضية سواء الفردية منها أو الجماعيىة، فالريبىة الملحىة للحصىول علىى المزيىد مىن التقىدت

هىا خاصىية المؤكىد إلنتاجهىا، وهىي القىوة والطاقىة العضىوية التىي يمكىن أن تعبىر عنمجال الحركىة مىن الخصىائص  يتمثل في

طة لفىرد لألنشىالتحمل، أو القدرة على ا"ستمرار في بذل الجهىد، وتحقيىق الحركىة بحيىث يصىل إلىى نتيجىة أفضىل، إن لياقىة ا

تىىه انجىىال يمكىىن ألعضىىائه و أن مالرياضىىية المختلفىىة تتحىىدد بمىىدى تركيىىب جسىىمه ألداء العمىىل المطلىىو ، والفاعليىىة التىىي 

 ة النفسية.ــ اللياق ــ اللياقة الوظيفية ــ اللياقة التشريحية المجهود بها، فهناا ثال  أوجه من اللياقة و هي:

يهىا ف" ينهىزت  ومن خالل أل  نجد أن ممارسة الرياضة بشكل عات تتجه إلى ا"تجىاه األخالقىي المثىالي، حيىث أنهىا منافسىات

هم تهم ومهىاراتأخر، و" فريق من فريق أخر، إنما منافسات بين األفىراد والمجموعىات إلظهىار كفىاءاتهم وقىدرافرد من فرد 

واإلرادة  وة العزيمىةلتحقيق البطو"ت، فهي من الناحية ا"جتماعية تنمي السمات اإلرادية و الخلقيىة لألفىراد، فهىي تكسىبهم قى

تىرات عاليىة، واحمجموعىات، هىذا باإلضىافة إلىى اكتسىابهم الىروي الرياضىية الوالوصول لألهداف التي يسعى إليها األفىراد وال

 (.70ص ـ 2006اآلخرين والتحمل والقدرة على مواجهة الصعا  أثناء ظروف المنافسات الصعبة )حسين أحمد فهمي ــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المحور الثالث:المراهية

وتعني ( Adolscere)َمشتق من الفعل الالتيني ( Adolescence)إن مفهوت المراهقة  ــ مفهوم المراهية: 3-1

 Morcelli Braenieا"قترا  من مرحلة النضج وهي الفترة التي بين نهاية الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة الرشد )

p03-1988- ويختلف مفهوت المراهقة عن مفهوت البلوو.)(Puberté) حيث يقتصر مفهوت البلوو على ناحية واحدة 



 الخلفية النظرية للدراسة:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفصل األول:

 

14 
 

من النمو، وهي الناحية الجنسية، أما المراهقة فتشمل النواحي البدنية والجنسية وا"نفعالية والعقلية وا"جتماعية. والتي 

وعلى  أبائهمتؤثر في األفراد الذين : يمرون بهذه المرحلة من نموهم ومن بين م اهر التأثير مثال، تمردهم على 

فترة انفعا"ت عنيفة  بأنهاوييرها من ا"ضطرابات كما تمتال هذه الفترة والقلق والعدوان، وتوقع األأى  مدرسيهم

 (.53وعدت القدرة على التحكم في تل  ا"نفعا"ت ) هبة ضياء إمات ــ بدون تاريخ ـ ص

، وقد جاءت (22ـ ص 1988هي ا"قترا  والدنو من الحلم ) أحمد لكي صالح ــ  :المراهية من الناةية اللغوية أ ــ

يأخذه، وتفيد  لم أودنا منه سواء أخذه  جم اللغة العربية بمعان عدة وهي: رهق ــ رهقة ــ يشيه ولحق به، أوفي معا

عني ل الرشد، وتالفتى الذ  يدنو من النضج واكتما أ كلمة المراهق من الناحية اللغوية ا"قترا  والدنو من الحلم، 

سان العر : (، ومن معانيها أيضا كما جاء في ل275ـ ص 1985كلمة الرهق الزيادة والطغيان )فؤاد البهي السيد ــ 

 (.89ـ ص 1990الخفة، الجهل، الحدة، يشيان المحارت من شر  الخمر ونحو أل  )تركي رابح ــ 

ي فها اإلنسان بالمراهقة اصطالحا هي المرحلة اإلنمائية الثالثة التي يمر  :ية االصطالةيةراهية من الناةب ــ الم

و جاهات )النمالشيخوخة، وهي تتوس  بين الصبا والشبا  وتتميز بالنمو السريع في جميع ا"ت إلىحياته من الطفولة 

عة صطلح عات يقصد به عادة مجموالبدني والنفسي والعقلي(. وقد عرفها "موريل دوبيل( بقوله "المراهقة م

 (.Maurice Debesse – 1991 – p89التحو"ت الجسدية والسيكولوجية التي تحد  ما بين الطفولة والرشد")

م يجعلنا نفه الذ  األمرالرجولة،  إلىويشير لها "معروف رليق" على أنها الجسر الذ  يعبر عليه المرء من الطفولة 

 (.15ـ ص 1986مفهوت البلوو )معروف رليق ــ من  أوسعكلمة المراهقة بشكل 

رحلة مبين بداية  هناا من يرى أن المراهقة بأنها فترة التحول الفيزيقي نحو النضج وتقع :ــ المراهية من الناةية الصو ية ج

ــ  كون فيها يمصطلح وصفي للفترة التي  أنها(. والبعض يعرفها على 18ـ ص 1989البلوو وبداية سن الرشد )محمد عاطف ييث 

 (.329ت ص 1980ـ ـالفرد يير ناضج انفعاليا وأا خبرة محدودة، ويقار  من نهاية نموه البدني والعقلي )سعدية محمد علي بهادر 

( 20ــ  18) ( سنة وبداية الرشد13ــ  12هي فترة من الحياة تنحصر ما بين نهاية الطفولة ) :ــ مصطلح المراهية  ي علم النفس د

سنة، وفي اإلطار السيكولوجي تتميز مرحلة المراهقة ببرول الغريزة الجنسية وتفضيل ا"ستقاللية والحرية وبرول حياة عاطفية ثرية، 

 – Nobert Sillamyويحاول الدخول في عالقات مع الغير باكتشاف أناه وأنا اآلخر) األشياءفالمراهق يبحث دوما عن اكتشاف 

1982 – p13  يرى "يون .) Young ان فترة المراهقة "فترة الشعور والميالد النفسي الذ  يتم بين األنا وبين األبوين، كما تعتبر "

منطقة مجهولة".  ويرى "ستانلي هول"  إلىفترة المشكالت ألنها فترة التغير في ا"نتماء الجماعة وفترة انتقال من منطقة معروفة 

ان "البنت انضج عقال وجسما بالنسبة  إلىدة وعنيفة تمثل مرحلة خاصة في حياة اإلنسان". ويشير المراهقة "هي فترة انتقال حا

ــ  (. ويرى "بياجيه" أن المراهقة "هي مرحلة 33ـ ص 1981لزميلها الولد وقد تفوقه أحيانا في مقدرتها على التعلم" )نور  الحافظ 

عي الذ  يسمح بتفتح التكويني، ويرى ان التفكير المجرد أو التكويني يبتدق العقلية والتبادل ا"جتما  وللصيرورةالنمو والتطور 

 – Berthe Raymon Rivierاألولية "كتسا  المعرفة ) األسلبالعمليات الضرورية الشكلية، وفي هذه المرحلة تكتمل كل 

1980 – p.) 

بيوسيكولوجية في النمو، عرفها "فرويد" بأنها  وترى مدرسة التحليل النفسي ان فترة المراهقة يمر بها اإلنسان وهي مرحلة

 Halem.L etمرحلة ألمة ملياة بالصراعات مرتبطة بالمرحلة األوديبية، والتي تكون كمؤشر للنضج الفسيولوجي )

Besandra Michel – 1986 – p26 "الذ  هو في عالقة وطيدة مع برول جنسية اوديبية". أما "أنا فرويد ،)A Freud 

لمرحلة من خالل األنا الداخلي، فهي تعتبره الثروة الثورية فمن الطبيعي بان يقوت المراهق بتصرفات يير مريو  تعرف هذه ا

ــ   (.138ـ ص 1994فيها ويير متوقعة، ويقاوت ويرضى بأ  اندفاعات معاكسة منافية للقيم األخالقية )عبد العالي الجسماني 

تي ألقتها ل بداية الرشد لدى الشخصية، بادئه بتحمل المسؤولية الــ وهناا تصور إسالمي يرى بان المراهقة تمث

 ـ 1989الثوا  والعقا  )محمد البستاني ــ  أثارالسماء على الكائن اآلدمي، وما يصاحب أل  من ترتيب 

ن لى اآلخري(.ويرى الباحث من خالل ما تقدت بأن المراهقة هي الفترة التي ينتقل فيها الشخص من ا"عتماد ع100ص

من  لتي تقر بهإلى ا"عتماد على نفسه، وبالتالي إلى النضج في جميع النواحي البيولوجية والنفسية وا"جتماعية وا

 ا فترة يمركما أنها تختلف في فترات دوامها من مجتمع آلخر، وهذا كما يشير لها "عباس محمود عوض" بأنه الرشد،

خر، ومن آلقصرها يختلف من مجتمع  أوبها كل فرد تبدأ بنهاية الطفولة المتأخرة، طويلة كانت أو قصيرة وطولها 

 1982ـ لل روف ا"قتصادية )عباس محمود عوض ـطبقة اجتماعية إلى أخرى، بل وتختلف في المجتمع الواحد تبعا 

 (.255ـ ص

 وإأامن المقيد أن نرسم حدود عمرية تقريبية لهذه المرحلة في الحا"ت العامة والسوية،  ــ مراةل المراهية: 3-2

لمن  وتحديدكانت محاو"ت قد نجحت بعض الشيء في تحديد بعض التغيرات الجسمية والنفسية لهذه المرحلة، 
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العقلي بشكل دقيق، أل   أولها إ" أنه لم يتم بعد وضع حدود دقيقة لبداية أو نهاية النضج ا"نفعالي أو ا"جتماعي اكتما

 :األمر يتوقف على عدة عوامل منها ألن

 ــ الطفولة وخبراتها.

 ــ الثقافة التي يعيخ فيها المراهق.

 (.20صـ  1976ــ ال روف الفردية للمراهق )حسين فيصل الغز  ــ 

 :إلىولقد حاول بعض الباحثين تقسيمها 

 الاألطفلدى  تبدأ مع بداية البلوو وتتميز بالزيادة في الغرائز والقوة الفسيولوجية، حيث يصبح :المرةلة األولى

 نزوات شقية وعدوانية ويندهخ لذل .

لى إن سبب يرجع إد في نزواته، والتبدأ مع سن الخامسة عشر أ  عندما يبدأ المراهق في التحكم الجي :المرةلة الثانية

هذه  هذه النزوات أصبحت اقل حدة، وإلى أن المراهق يكون قد اكتسب الوسائل التي يستطيع بها السيطرة على

 (.Pierre Lalende et Frederick Grumberg – 1982 – p682النزوات )

 :ثال  مراحل هي إلىوهناا من قسمها 

 أساسون وتكون ما بين الثالثة عشر والخامسة عشر، وفيها يكون المراهقون مهتم :ــ مرةلة ما قبل المراهية 1

 بطري أسالة تتعلق بالتغيرات الجسمية التي يتعرضون لها.

ن ت المراهقيوتنحصر ما بين الخامسة عشر والسابعة عشر وفيها تتحول اهتماما :ــ مرةلة المراهية بمعنى اليلمة 2

 قابل، للبحث عن الصداقة والتجار  الجديدة.نحو اآلخرين خاصة الجنل الم

ي فوالتفكير  وتكون بعد سن السابعة عشر وفيها يهتم المراهقين باكتسا  استقالليتهم :ــ مرةلة نهاية المراهية 3

 (.Sauveur Boukris et Elise denval – 1990 – p13مستقبلهم )

 : وهناا تقسيم  خر يحددها فيما يلي

 أنهالى لصديق من نفل الجنل، وتعرف ع (l'idéalisation)وتعرف بعملية المثلنة  :مراهيةــ مرةلة بداية ال 1

 درجة الكمال. إلىعملية نفسية ترتفع بواسطتها صفات وقيمة الموضو  

 وفيها يهتم المراهقين بالجنل اآلخر.  ــ مرةلة المراهية بمعنى اليلمة : 2

لى كل (. وع216ـ ص 1985الهوية )مصطفى حجال  ـ  وألمةوهي التدعيم والتمتين  :ــ مرةلة نهاية المراهية 3

 :العمرية للمراهقة تقسمها كالتاليهناا أراء شائعة في تحديد الحدود 

السلبي" وأل   وهي فترة " تتعدى العامين وسماها "شارلوت" بمرحلة "ا"تجاه سنة(: 13ــ  11ــ ما قبل المراهية ) 1

 ه ا"نفعاليالفتى والفتاة يتجه نحو السلبية واألعراض عن التفاعل الكامل، ويصعب عليه ان يتحكم في سلوكان سلوا 

 لصراعات.اوأل  نتيجة لطفرة التغيرات الفسيولوجية والغددية التي تجعله مفرط الحساسية بذاته ومشغو" باجترار 

السادسة عشر،  لي المرحلة السابقة وتمتد أحيانا حتى سنوهي الفترة التي ت :سنة(16ــ  14المراهية المبير  ) ــ 2

وا تكشف من السل أشكالفي هذه السن يصدر عن المراهق  ألنهوتسمى هذه المرحلة أحيانا بسن الغرابة وا"رتباا 

ا تجعله معن مدى ما يعانيه من حساسية لائدة حيث تزداد طفرة النضج الجسمي، وحيث " يكون قد تهيأ له الفرص 

 كيف مع مقتضيات الثقافة العامة التي يعيخ فيها.يت

م العالي، وتعرف تصادف هذه المرحلة األخيرة من التعليم الثانو  أو التعلي :سنة(20ــ  17المراهية المتأخر  )ــ  3

 جميع. يالبا بسن اللياقة والواجهة وحب ال هور، وأل  ن را لشعور المراهق بالغبطة حيث يكون مح  أن ار ال

رف بما ن، فهو يتصواهم مراحل التطور في هذه المرحلة توافق الفرد مع نو  الحياة وإشكالها وأوضاعها السائدة بين الراشدي

ــ   (.90ـ ص 1976يحقق له هدفه الذ  ظل فترة طويلة يسعى إليه وهو الوصول إلى اكتمال الرجولة )حسين فيصل الغز  

 راهقة، أل رة سابقا، ان هذه التقسيمات " تعني الفصل بين مراحل الميرى الباحث من خالل التقسيمات المذكو   

وامل عا على عدة ألنها تتم بصورة متتابعة وبوتيرة نمو سريعة، كما أن التحديد الزمني لهذه المرحلة يتوقف كما أكرن

 المراهق.والتي تتمثل في الطفولة وخبرتها وطبيعة الثقافة والمجتمع وال روف الفردية التي يعيشها 

البلوو   إلىحين يصل  اإلنسانتبدأ مرحلة المراهقة عند  : ي مرةلة المراهية وابرز مظاهرهاــ جوانب النمو المختلفة  3-3

تستمر فترة من الزمن " تقل عن  أنها أ ، 21، وتنتهي على األيلب في سن 13الجنسي ويكون أل  في المتوس  بحدود سن 

ــ  (، حيث تختلف هذه المرحلة عن جميع المراحل الحياتية للفرد، ويالحظ النمو 137ـ ص 1993ثماني سنوات )سامي عريفج 

وفي هذه المرحلة ت هر الخصوصيات الفردية  ،يةقالسريع والشامل من الناحية الجسمية، العقلية والوجدانية وا"جتماعية والخل

 – R.A Akramov – 1990ريقة خاصة، وتكون الصفات الوراثية والواقع الخارجي الذ  ينشأ فيه عامال في ظهورها )بط

p105.) 
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 :لخصائص والم اهر وتتمثل فيما يليفتتميز هذه المرحلة ببعض ا

جسم المراهقة مرحلة نمائية سريعة تشتمل جميع مكونات ال :لنمو المسمي والفسيولوجيــ مظاهر ا 1ــ  3-3

في مرحلة  الفسيولوجية )نمو األجهزة الداخلية( والعضوية )نمو األعضاء الخارجية(وتتفاوت أعمار دخول الجنسين

 (.133ـ ص 2003المراهقة حيث ان اإلنا  يسبقن الذكور عادة في بلويها )بدر إبراهيم الشيباني ــ 

ن هذا عريعا، فينتج : في بداية مرحلة المراهقة ينمو الجسم نموا س: من ابرل م اهرها ما يليمظاهر النمو الحر ي ــ 2ــ  3-3

 الف المرحلةخالنمو السريع يير المتوالن ميل المراهق "ن يكون كسو" خامال قليل النشاط والحركة، وهذه المرحلة على 

"ن النمو  لتعب، وألكملفيها الطفل بالميل للحركة والعمل المتواصل وعدت القابلية  السابقة )الطفولة المتأخرة( التي كان يتميز

 يق فالحركاتخالل الطفولة المتأخرة يسير في خطوات معتدلة. فالمراهق في بدء هذه المرحلة يكون توافقه الحركي يير دق

ـ  2003ض سبيله )خليل ميخائيل معوض ـ تتميز بعدت ا"تساق، فنجد ان المراهق كثير ا"صطدات باألشياء التي تعتر

 (. 304ص

ير التذكر والتفكو واإلدرااإن الحياة العقلية نحو التمايز والذ  يقوت على الذكاء  ــ مظاهر النمو العيلي: 3ــ  3-3

 فالقدرة العقلية لدى المراهق تلعب دورا كبيرا في تكوين صورته عن أاته وتقييمه لها. .والتخيل

ي هو الحال ف ان منحنيات نمو الذكاء في فترة المراهقة " ت هر على هياة قفزة سريعة كما إلىوتشير الدراسات    

 ان الفروق النمو الجسمي، ويالحظ ليادة القدرة على اكتسا  المهارات والمعلومات وعلى التفكير وا"ستنتا  كما

تباه ة على ا"نقدرته واستعداداته في ال هور، كما تزداد القدرالفردية في النواحي العقلية تأخذ بالوضوي، وتبدأ م

 (.143ـ ص 1983)حامد عبد السالت لهران ــ  واإلدرااوالمالح ة والنقد 

لنمو الجنسي في حياة الفرد عامة والمراهقين خاصة، وا أهميةالنمو الجنسي له  :ــ مظاهر النمو المنسي 4ــ  3-3

 ( 337ـ ص 2003مرتب  بالنمو الجسمي والفسيولوجي وا"نفعالي وا"جتماعي )خليل ميخائيل معوض ـ 

راهق لتي تؤد  بالمتتميز هذه المرحلة بقلق نتيجة التغيرات الجسمية والنفسية وا :ــ مظاهر النمو االنفعالي 5ــ  3-3

 ه بين سلواإلى القلق الجنسي، مثله كأ  دافع  خر، ويالحظ عدت الثبات ا"نفعالي للمراهق متجليا في تحول سلوك

لتدين ااي وا"كتاا ، األطفال وتصرفات الكبار، وتغير شعوره بين الحب والكراهية والشجاعة والخوف، ا"نشر

 (.166ـ ص 1991واإللحاد، الحماس والالمبا"ة )مال  سليمان مخول ــ 

لمراهق االتي يمر بها  " ش  أن النمو ا"جتماعي للمراهق هو جانب مهم من جوانب النمو النفسي :ــ مظاهر النمو االجتماعي 6ــ  3-3

ا ريم اختالفها ل فيها بينها"نفعالي، فكل هذه جوانب مختلفة من جوانب النمو تتكام بجانب النمو الجسمي، والجنسي والنمو العقلي والنمو

تالحقة تغشى هي تغيرات سريعة وم إنمامرحلة المراهقة، وهي أن صح التعبير،  إلىلكي تسهم في نقل الفرد من مرحلة الطفولة 

ـ شخصية المراهق عامة وتشكل سلوكه وتضعه على حافة مرحلة جديدة من الن  (.267ـ ص 2003مو )مجد  احمد عبد  ـ 

ومن حيث  يمكن تمييز أشكال عامة عن المراهقة من حيث التوافق مع الذات ومع اآلخرين :ــ أنماط المراهية 3-4

 عدت التوافق وفيما يلي شري ألنماط المراهقة:

خرين، ذات ومع اآلتتميز با"ستقرار العاطفي وتكامل ا"تجاهات، والتوافق مع ال أ ــ المراهية المتوا ية السليمة:  

ا المعاملة وتجاول القلق، هذه المراهقة هي التي وفرت له اإلحباطالرضا عن الذات وا"عتدال والقدرة على تحمل 

ق عور المراهثقة بالنفل، وشالسميحة التي تتسم بالحرية والتفهم، واحترات ريبات المراهق وعلى تأكيد ال األسرية

 (.112ـ ص 1976الهادق )حسين فيصل الغز  ــ  األسر الجو  إلىبقيمته إضافة 

لة بالنقص، وق تتميز با"نطواء وا"كتاا  والسلبية والتردد والخجل والشعور :ــ المراهية االنسحابية المنطويةب 

من النمو  الطفولةالنشاط وا"ستغراق في أحالت اليق ة التي تدور حول موضوعات الحرمان، والتثبيت على المراحل 

ـ ى ليدان ـب) محمد مصطفوا"تجاه إلى النزعة الدينية المتطرفة بحثا عن الراحة النفسية والخالص من مشاعر الذن

لزائدة، لسيطرة الوالدين الحماية ا األسرة(، هذه المراهقة ناجمة عن اضطرابات الجو النفسي في 121ـ ص 1986

جة الحا إشبا ضعف المستوى ا"قتصاد  وا"جتماعي، التخلف في التكوين الجسمي وسوء الحالة الصحية، نقص 

 ر السنة األولى من العمر.األولى لنمو أدوا األدواروالتثبيت على 

ثر دمير، التأوالت لألأىسماتها الثورة ضد السلطة وا"نحراف الجنسي، والميل  ج ــ المراهية العدوانية المتمرد :

 ألخالقياوالشعور بال لم والقلق، وا"ستغراق في أحالت اليق ة ونقص الحل  واألفالتالسريع بأبطال الروايات 

يعيق تكوين  التربية الضايطة المتزمتة والقمعية، أو ضغطها أو رخاوتها، مما إلىتعود وا"جتماعي، األسبا  هنا 

 والكوابح الداخلية. األخالقيالضمير 

دراسة مفككة أو منحلة  إلىالخلقي والجنوي المضاد للمجتمع، وا"نتماء  ا"نحرافسماتها  د ــ المراهية المنحر ة:

تخاألها، تجاهل  أو األسريةات شاأة وصدمات عاطفية وقصور الرقابة ويكون سببها مرور الفرد بخبر أخالقيا



 الخلفية النظرية للدراسة:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفصل األول:

 

17 
 

، كما أن هذا النو  من لألسرةريبات الولد وحاجاته، النقص الجسماني والضعف العقلي وسوء الحالة ا"قتصادية 

فقة أو يير كانت الصورتين السابقتين يير متوا فإأاالحا"ت يمثل الصورة المتطرفة للشكلين المنسحب والعدواني، 

 وا"نهيارالخلقي  ا"نحرافالصورة السادية حيث نجد  إلىمتكيفة، إ" أن مدى ا"نحراف " يصل في خطورته 

 (. 113ـ ص 1976النفسي )حسين فيصل الغز   ــ 

  ــ أهمية المراهية: 3-5

اهق م فيها المرا"جتماعية، إأ يتعلــ ترجع ماهية دراسة مرحلة المراهقة إلى أنها مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية 

 تحمل المسؤوليات ا"جتماعية كمواطن في المجتمع.

ل ه في المستقب، وكذل  المهنة والدور ا"جتماعي الذ  سيقوت باألسريةعن الزوا  والحياة  أفكارهــ يكون المراهق 

 .األمورويعد نفسه لهذه 

 حسب النم  اوإرشادهومهاراته توجيهها  واستعداداتهرات الفرد ــ تشكيل وإعداد الثروة البشرية من حيث اكتشاف قد

س ث أصبح يقا، حيوإنتاجياالتربو  السليم، حتى يتمكن كل فرد من المساهمة في عملية بناء المجتمع حضاريا ثقافيا 

 نمو ممكن له. أقصىتقدت الشعو  بمقدار ما تتيحه من فرص متكافاة لتحقيق 

 على الخصائص أل  تأتي أهميتها بالنسبة للوالدين والمربين، ولكل من يتعامل مع المراهق حتى يقف إلى باإلضافةـ 

 النفسية لهذه المرحلة، ويراعيها في تربية وتوجيه المراهقين واألسل

هقا او ــ دراسة سيكولوجيا تحقق يرضا ن ريا وهو توفير ومحاولة تبين بالدراسة لمعرفة الذات سواء كان مرا

 شدا، ومن هذه المرحلة يساعد على تحسين فهم الذات.را

 :ــ مظاهر المراهية 3-6

 ــ النمو الواضح المستقر نحو النضج في كافة م اهر وجوانب الشخصية. 

 ــ التقدت نحو النضج الجسمي. 

 ــ التقدت نحو النضج الجنسي.

 ــ التقدت نحو النضج وا"ستقالل ا"نفعالي.

رص مواقف والفلعقلي واكتشاف قدرات الفرد واستعداداته ومواهبه، وأل  من خالل الخبرات والــ التقدت نحو النضج ا

 التي يمر بها الفرد.

مل جتماعي، تحــ التقدت نحو النضج والتطبيع ا"جتماعي، واكتسا  المعايير السلوكية وا"جتماعية وا"ستقالل ا"

 قرارات تتعلق با"ختيار التربو  والمهني والزوا .المسؤوليات وتكوين العالقات ا"جتماعية واتخاأ 

تخاأ اوا"عتماد على نفسه في  وإمكانياتهــ تحمل مسؤولية توجيه الذات، وأل  بتعرف المراهق على قدراته 

 القرارات.

ي لمسلحليم ااــ اتخاأ المراهق فلسفة في الحياة، ومواجهة نفسه والحياة الحاضرة والتخطي  للمستقبل )محمود عبد 

 (.191ـ ص 2001وعفاف صالح محضر ــ 

مراهق في إن التحول الكبير والنضج الواضح الذ  يعرفه ال :مراهق البارز   ي مرةلة المراهيةــ ةاجات ال 3-7

لعيخ أاته، وا تأكيدمختلف نواحي شخصيته يجعله يعمل على إعداد نفسه وتدعيم مركزه، وتثبيت حقوقه من أجل 

 :ن خالل بلوو حاجاته والمتمثلة فيحياة متكاملة تشبه حياة الراشدين وأل  م

سي سند نف إلى يمر المراهق بمرحلة يشعر فيها بالوحدة والضيا  النفسي لذل  يحتا  :الحب والمحبة إلىأ ــ الحاجة 

بة والدفء والشعور بالمح األسرةالحب من  إلىفي هذا الضيا  والوحدة التي يعيخ فيها، فهو يحتا   ألرهيشد من 

ان  إلى  وهذا الشعور بالوحدة فالمراهق يحتا اإلحساساتومعلميه، حتى يتغلب على هذه  وإخوتهمن خالل والديه 

 (.401ـ ص1983يحب ويحب )حامد عبد السالت لهران ــ 

لنفسية اجماعة تحقق له كافة ا"شباعات  إلى ا"نتماء إلىيحتا  الفرد المراهق  :االنتمالب ــ الحاجة إلى 

قين التي تجذ  المراه األنشطةوالمجتمع بكل مؤسساته ومن ماته وكل  األسرةوا"جتماعية، ولذل  يجب على 

حقيق أل ، توالمدرسة والمجتمع، وتكمن الخطورة في فشل األسرة والمدرسة في  لألسرةوتشعرهم با"نتماء والو"ء 

 (.167ـ ص1987ى العصابات الجائعة والمنحرفة ليحقق له أل  )عباس محمود عوض ــ في توجيه المراهق إل

لقواعد، ايجب على األسرة من خالل تفاعلها مع المراهق تحقيق له معنى الحرية في ظل  الحرية: إلىج ـ الحاجة 

م فرص ا أن تتيح لهويجب على األسرة أ" تكثر من تزمتها أو قيودها على تصرفات وسلوا المراهقين، بل عليهم

 ا"جتماعية ، الحرية في الممارسة المشروعة لألنشطةأصدقائهمالحرية في التعبير عن أنفسهم ، الحرية في اختيار 

 (.308ـ ص 1978ت عبد الرحيم ــ بوالرياضية والترويحية والترفيهية )طل
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هق حلة، فالمرايلعب مفهوت الذات، أ  فكرة المراهق عن نفسه دورا هاما في هذه المر :تحييق الاات إلىد ــ الحاجة 

اهق بان " تحقيق أات المر إلىأاته وتأكيدها، ولذل  يجب على األسرة أن تسعى  إثباتيسعى من خالل تفاعله إلى 

 تتجاهله أو تعامله على أنه ما لال طفال صغيرا.

ــ الحاجة  ماية خلي، وإلى الحالشعور باألمن الدا إلىالحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمية والحاجة وتتضمن : األمن إلىس 

ــ   (.401ـ  1985عن الحرمان من إشبا  الدوافع وإلى المساعدة في حل المشكالت الشخصية )حامد عبد السالت لهران 

ي والرئيسية ف يعد النشاط الرياضي أحد المجا"ت الهامة :لبدني الرياضي  ي مرةلة المراهيةــ أهمية النشاط ا 3-8

ال األجي إعدادوفي تربية  أساسيا، إلعدادهم للحياة الصحية السليمة ويلعب هذا النو  من النشاط  دورا األفرادحياة 

ادة مه على أنه بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا، لتحمل أعباء المسؤوليات مستقبال، فيجب على المدرسة أ" تن ر إلي

 علميةم بها النشاط األخرى التي تهت ألوجهبالنسبة  متأخرةيير أساسية " نجاي فيها و" رسو ، وتضعه في مرتبة 

  مأبنائهاهتمات  على انه مضيعة للوقت وانه يواتي على حسا  إليهين رون  أ" فنية، كما يجب على اآلباء أو أدبية أو

 (.181ـ ص 1981وجيه محمود ــ  إبراهيمبدروسهم ووقت مذاكرتهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

النشىاط البىدني الرياضىي ومىدى أهميتىه فىي حيىاة األفىىراد،  الىى  مىن خىالل  مىا تطىرق إليىه الباحىث فىي هىذا الفصىل    

وبخاصىىة فىىي حيىىاة الفىىرد المراهىىق اليوميىىة والدراسىىية يمكننىىا القىىول أن النشىىاط البىىدني الرياضىىي يعتبىىر وسىىيلة التربيىىة 

البدنية والرياضية بالمدرسة لتحقيق أهدافها، في درس التربية البدنية والرياضىية وكىل مىن النشىاط  الرياضىي الىداخلي 

توافىق الشىخص مىع بياتىه  في وتلعب دورة وتكمل بعضها البعض،والنشاط الرياضي الخارجي كلها تعمل كوحدة واحد

الخارجية في مجال مشكالت حياته مع اآلخرين، والتىي ترجىع إلىى أسىرته والمعىايير ا"قتصىادية والسياسىية والخلقيىة، 

ه، كما أن قدرة الشخص علىى تقبىل األمىور التىي يىدركها، بمىا فىي ألى  أاتىه، ثىم العمىل علىى تبنيهىا فىي تن ىيم شخصىيت

ويكىىون الفىىرد متوافقىىا إأا اسىىتطا  مواجهىىة المشىىاكل والعقبىىات ومختلىىف الصىىراعات، واسىىتطا  إشىىبا  مع ىىم حاجاتىىه 

أنواعها )بيولوجية، اجتماعية...(، كما " يخفى أن تضافر الجهود وتعاون مختلف األطىراف هىو الىذ  يسىاعد  بمختلف

ـ و يضىمن تحقيىق إعىادة توافىىق الفىرد وتوالنىه النفسىي ـىىـ علىى التغلىب علىى مختلىف العوائىىق ـىـ التىي تىم التطىرق لهىىا ـى

وعلى أل  يمكننا القول أن التوافق النفسىي يتمثىل فىي مىدى رضىا الفىرد عىن نفسىه وإشىبا  ،الجسمي مع البياة والمحي 

ة مىن خىىالل تتبعنىا لمختلىف مراحىل النمىىو فىي فتىرة المراهقىى و ،ألمن وا"نتمىىاء والتقىدير والحريىةدوافعىه، وإحساسىه بىا

يتضح لنا جليا بأن هذه المرحلة تعد نقطىة تحىول أو عبىور مىن مرحلىة الطفولىة إلىى الشىبا ، وهىي تعتبىر منعطىف جىد 

لما تتميز به من تعقيدات عضىوية ونفسىية، حيىث ينتقىل الطفىل مىن مرحلىة الهىدوء إلىى مرحلىة  اإلنسانصعب في حياة 

من شىخص الىى  خىر ومىن جىنل إلىى  خىر، وألى  حسىب صراعات الطفولة المنسية، إأ أن هذه المرحلة تختلف  إيقاظ

عوامل منها: خبرات الطفولة المبكرة، البياة ونوعية التربية الملقاة في مرحلة الطفولة ... ففترة المراهقة هي فترة نمىو 

جسد  نفسي اجتماعي، ومىا يميزهىا عىن المراحىل األخىرى هىو كونهىا مرحلىة عنيفىة مىن الناحيىة ا"نفعاليىة لمىا يعانيىه 

المراهق من صراعات نفسية، منها ما يعىود الىى مىدرا  الطفولىة ومىا يىرتب  بمشىاكل الحاضىر والمسىتقبل، كمىا تتميىز 

بتنىىو  الم ىىاهر ا"نفعاليىىة كىىالقلق، الغضىىب والعىىدوان، فهىىي مرحلىىة ألمىىة إأا لىىم يتجاولهىىا والمراهىىق بصىىورة عاديىىة 

العنايىة  إعطىاءعلىى أوليىاء األمىور مىن الوالىدين والمىربين وسليمة تنعكل عليه بعدت التوافق النفسي وا"جتمىاعي، لىذا 
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والرعاية الكاملة لهذه الفاة من المجتمع حتىى تنمىو نمىوا متزنىا ومتكىامال، وهىذا بإتاحىة الفىرص للمشىاركة فىي مختلىف 

 للحياة والمشاركة في بناء وخدمة المجتمع. إلعدادهممجا"ت الحياة، وهذا بالتوجيه السليم 
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 تمهيد:  

ا تطرق إليهلباحث التعتبر الدراسات السابقة والتي لها عالقة مباشرة بالموضوع من أهم المحاور التي يجب على ا    

مشكلة مع ط بالباعتبارها استعراض للموضوعات التي سبق أن تناولت مشكلة بحثنا، وذلك لمعرفة األبعاد التي تحي

 اإلجابات ن وضعناقشة النتائج ومقارنتها يتمكن الباحث ماالستفادة المباشرة سواء من التوجيه أو التخطيط أو م

تفاق أو دى االمالمناسبة والمحتملة على التساؤالت التي سبق وأن طرحها في مدخل التعريف بالبحث، وذلك لتوضيح 
ا ضهغفله بعما أ االختالف بين فروض كل منها وما توصلت إليه من نتائج ــ مع محاولة الوقوف عند كل منها لتحديد

 أو مجملها من جوانب من أجل االستفادة منها في بحثنا الحالي .

 فصيل.وفيما يلي لهم البحوث المشابهة والمرتبطة بموضوع الدراسة والتي سنتناولها في هذا الفصل بالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ــ دراسة : " كوثر محمود رواش"1

سنة قاهرة" الية بالالتمرينات لطالبات كلية التربية الرياضالعنوان: "التوافق النفسي وعالقته باألداء الحركي في 
(1987.) 

 : اإلشكاليةأسئلة 

 ــ هل يوجد عالقة بين المستوى األداء الحركي في التمرينات والتوافق النفسي لدى الطالبات؟

 ــ هل توجد فروق دالة إحصائيا بين توافق الطالبات ومستوى األداء الحركي في مادة التمرينات ؟
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 أهداف الدراسة: 

 ت.مريناــ التعرف على طبيعة العالقة بين التوافق النفسي للطالبات ومستوى األداء الحركي في مادة الت

 الفرضيات:

  ــ هناك عالقة ايجابية بين مستوى األداء الحركي في التمرينات والتوافق النفسي لدى الطالبات.

ثر لبات األكالطا ت ومستوى األداء الحركي في مادة التمرينات لصاحــ توجد فروق دالة إحصائيا بين توافق الطالبا
 توافقا.

 المنهج : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة. 

 ة من الفرقة الثالثة.( طالب100العينة: شملت العينة على طالبات كلية التربية الرياضية بالقاهرة والتي بلغ عددها )

 أدوات البحث: 

 ــ استخدمت الباحثة اختبار "هيوم بل" للتوافق النفسي العام.

 العملي لنهاية السنة الدراسية. االختبارــ كما قامت بتقييم مستوى األداء الحركي من خالل 

 أهم النتائج :

مرينات ة التي مادــ أوضحت نتائج الدراسة على أن هناك عالقة ايجابية بين مستوى األداء الحركي للطالبات ف 

ا ا وايجابيرتباطوالتوافق النفسي لديهن وكان التوافق المنزلي والتوافق االجتماعي هما أقوى المجاالت األكثر ا
 (.176ــ ص 1992بمستوى األداء.)المجلة العلمية للتربية ــ

 

 

 ."إسماعيلــ دراسة : "جيهان حامد السيد 2

 (.1990:)لسنة انفسي" العنوان: "مستوى أداء طالبات كلية التربية الرياضية في التربية العملية وعالقته بالتوافق ال

 : اإلشكاليةأسئلة 

 ــ هل هناك عالقة بين التوافق النفسي للطالبات ومستوى األداء؟.

  ــ هل هناك عالقة بين التوافق االجتماعي لدى الطالبات ومستوى األداء؟.

 ــ هل هناك عالقة بين التوافق النفسي العام ومستوى األداء؟.

 األهداف الدراسية:

لبات في ء للطاــ يهدف البحث إلى دراسة العالقة بين التوافق النفسي ببعديه الشخصي واالجتماعي ومستوى األدا
 التربية العملية بكلية التربة الرياضية للبنات بالقاهرة .

 الفرضيات: 

 .لعمليةقة ايجابية بين التوافق الشخصي بأبعاده الستة ومستوى أداء الطالبات في التربية اــ هناك عال
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 لية ة العمــ هناك عالقة ايجابية بين التوافق االجتماعي بأبعاده الستة ومستوى أداء الطالبات في التربي

 ة .في التربية العمليــ  هناك عالقة ايجابية بين التوافق النفسي العام ومستوى األداء للطالبات 

 المنهج: اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي الذي يناسب هذا النوع من الدراسات.

 العينة: طبق البحث على عينة شملت على طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية للبنات.

 أدوات البحث:

 .ة هنا"يا للشخصية والذي أعده بالعربية "محمود عطيــ اعتمدت الباحثة في دراستها على مقياس كاليفورن

 ــ بطاقة تقويم الطالبات في التربية العملية.

 أهم النتائج: 

لتربية لبات في اء الطاتوصلت الباحثة إلى أن هناك عالقة ايجابية بين التوافق الشخصي بأبعاده الستة ومستوى األدا   

توافق ية بين الايجاب توافق االجتماعي ومستوى األداء وبالتالي يوجد عالقةالعملية، وكذا وجود عالقة ايجابية بين ال
نفسي لتوافق اللورنيا النفسي العام ومستوى األداء للطالبات في التربية العملية، وأوصت الباحثة بتطبيق مقياس كاليف

 (.1990ــ  إسماعيلفي اختبارات القبول.)جيهان حامد السيد 

 حيم دياب"."عبد الرــ الدراسة : 3

.السنة : لكويت"عنوان الدراسة: "تأثر الممارسة الرياضية على التوافق النفسي لطالب المرحلة الثانوية بدولة ا
(1991.) 

 : اإلشكاليةأسئلة   

ممارسين غير الوــ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دراجة التوافق النفسي بين الممارسين لألنشطة الرياضية 
 طة لدى طالب المرحلة الثانوية ؟لهذه األنش

ة و لجماعياــ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دراجة التوافق النفسي بين الممارسين لألنشطة الرياضية 
 الممارسين لألنشطة الفردية من طالب المرحلة الثانوية ؟ 

 أهداف الدراسة : 

الب ة لدى طالممارسين وغير الممارسين لألنشطة الرياضيــ التعرف على الفروق في درجات التوافق النفسي بين 
 المرحلة الثانوية.

ألنشطة لارسين ــ التعرف على الفروق في درجة التوافق النفسي بين الممارسين لألنشطة الرياضية الجماعية والمم
 الفردية  لدى طالب المرحلة الثانوية.

 الفرضيات: 

رسين المما ة التوافق النفسي بين الممارسين لألنشطة الرياضية وغيرــ هناك فروق ذات داللة إحصائية في درج
 لألنشطة الفردية لصالح الممارسين لألنشطة الفردية.

رسين المما ــ هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق االجتماعي بين الممارسين لألنشطة الجماعية و
 اعية.لألنشطة الفردية لصالح الممارسين لألنشطة الجم

 المنهج : استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية لمالئمته لهذه الدراسة.
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ق، ثم اختيارهم ( طالبا من الصفين الثالث والرابع من مختلف المناط39العينة: أجريت الدراسة على عينة قدرت بـ)
 بالطريقة العشوائية واشتملت على مجموعتين:

ارسون ( طالبا يم92طالبا من الممارسين لألنشطة الرياضية باألندية الرياضية ، منهم )( 181ــ المجموعة األولى:)

رسون األنشطة الفردية ( طالبا يما89األنشطة الرياضية الجماعية )كرة القدم، كرة سلة، الكرة الطائرة، كرة الماء( و)
 )العاب القوى، السباحة، الجمباز(.

 سون أي نشاط رياضي.( ال يمار187ــ المجموعة الثانية: )

 أدوات الدراسة: 

ار ذا االختبهيحتوي واعتمد الباحث اختبار الشخصية لقياس التوافق النفسي والذي أعده بالعربية "محمود عطية هنا"    
 على قسمين: احدهما لقياس التوافق الشخصي والقسم اآلخر لقياس التوافق االجتماعي.

 أهم النتائج: 

 ي التوافقفمعنوي ممارسة األنشطة الرياضية الفردية هو السبب الوحيد الذي أظهر الفرق ال توصل الباحث إلى أن   
 النفسي العام وبعد التوافق الشخصي بين الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين.

 جتماعي.االافق ــ ال توجد أي فروق معنوية لبين تأثير كل مكن األنشطة الجماعية واألنشطة الفردية في بعد التو

جابي في أثير ايأن الممارسة الرياضية بصفة عامة وممارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة لها ت إلىــ توصل الباحث 
 رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب المرحلة الثانوية وخاصة في درجة التوافق الشخصي.

 ي.جتماعا فعالية في رفع درجة التوافق االــ وأن الممارسة الرياضية لألنشطة الجماعية والفردية ليست له

ماعي ديه االجتسي ببعــ الممارسة الرياضية لألنشطة الجماعية لم تسفر عن أي تأثير ايجابي في رفع درجة التوافق النف
 (.143ـ ص 1994ـ  21والشخصي.) المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ــ العدد 

 مطاوع". "سامي غنيم محمد ــ دراسة : 4

 (.  1991سنة :)عنوان الدراسة: "تأثير النشاط الرياضي على التوافق النفسي العام لدى طالب جامعة عين شظمي" ال

 :  اإلشكاليةأسئلة 

لممارسين وغير ا في درجة التوافق النفسي العام بين الطلبة و الطالبات الممارسين إحصائياــ هل يوجد فروق دالة 
 للنشاط الرياضي؟

 لرياضي؟افي درجة التوافق الشخصي بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط  إحصائياــ  هل يوجد فروق دالة 

 ضي؟ط الريافي درجة التوافق االجتماعي بين الممارسين وغير الممارسين للنشا إحصائياــ هل يوجد فروق دالة 

 أهداف الدراسة :

 فسي العامافق النالممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي في التوــ التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات 
 وأبعاده.

 الفرضيات: 

في درجة التوافق الشخصي بين الطلبة والطالبات الممارسين وغير الممارسين  إحصائيةــ يوجد فروق ذات داللة 
 للنشاط الرياضي لصالح الممارسين لهذا النشاط. 
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ممارسين غير الئية في درجة التوافق االجتماعي بين الطلبة والطالبات الممارسين وــ يوجد فروق ذات داللة إحصا
 للنشاط الرياضي لصالح الممارسين لهذا النشاط. 

ن الممارسي ن وغيرــ يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق النفسي العام بين الطلبة والطالبات الممارسي
 ن لهذا النشاط.للنشاط الرياضي لصالح الممارسي

 المنهج : استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة.

طالبة للمرحلة و( طالبا 180عينة الدراسة: اشتملت الدراسة على عينة من الطالب والطالبات حيث بلغ حجم العينة )
 الجامعية.

 أدوات الدراسة :

 من إعداد الباحث.ــ استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي للجامعيين 

 ــ استخدم الباحث استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 أهم نتائج الدراسة :

 ــ توصل الباحث إلى أن هناك ارتباط وتوحد بين أبعاد التوافق النفسي العام.

 ــ النشاط الرياضي ساعد على إقامة عالقات اجتماعية حسنة.

اضية ــ نية والريية البدوالشخصي أكثر تأثيرا بالنشاط الرياضي )المجلة العلمية للترب اليواالنفعــ التوافق االجتماعي 
 (.235ــ ص 1997

 

 

 خالصة:

راسات ــ من خالل عرض مختلف البحوث والدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث، يتضح أن هذه الد   
ته عام وعالقنفسي الالرياضية، ومنها ما تناولت التوافق التناولت موضوع التوافق النفسي وعالقته بممارسة األنشطة 

ثر أن حول باألداء المهاري في بعض التخصصات الرياضية فردية أو جماعية حيث تمحورت أغلب تساؤالت الباحثي

ى أن ثين علالممارسة الرياضية على التوافق النفسي العام بأبعاده الشخصي واالجتماعي، وقد افترض حل الباح

لة وق ذات دالناك فرارسة الرياضية لمختلف األنشطة لها تأثير ايجابي على درجة التوافق النفسي بأبعاده، وأن هالمم
ء توى األداأن مس إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين في درجة التوافق النفسي بأبعاده، كما

 المهاري يتأثر بدرجة التوافق النفسي العام.

 ألنواع منال هذه لنسبة للمنهج المستعمل في البحوث فأغلب الباحثين استخدموا المنهج الوصفي لمالئمته لمثــ وبا
 البحوث والدراسات
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 :يدـتمه

ل إلوووع أهووو  اوأ ااعنووو  تح ووو م إلوووع اينجمووو  عة مووو  لةا ووو اتج ه تنووو إن البحوووال الية مووو  ان ووو     ووو       

 ا .   ئج البحث قصد الدراس ، وب ل  لي تقدي  وتزويد ال يرف  الية م  بأشم ء جديدة وه 

ج نوووو ، اي ل إن طبميوووو  ا ووووثة  البحووووث هووووي ال ووووي تحوووودل ليوووو  ال ينجموووو  الية موووو  ال ووووي ت وووو عد   فووووي     

م  والاضووواي فوووي ع ةمووو  تي ووووااضوووال البحوووث الووودد  حوووت بصووودل اي لج ووون يح ووو م إلوووع   مووور اوووت الدقووو  

أهووو   وإعووودال اتووواائ إجرائمووو  امدا مووو  لة ووواث فوووي تجربووو  البحوووث الرئم وووم ، وب ل ووو لي الاقوووا  عةوووع

 اا مووو رت اووو وا ت قووو أ  ووور لةاقووو  والجنووود،  واسووو   لال تووواائ ال وووي اوووت اق لهووو  ال قةمووو  اوووت ا اتووو ء 

ل  صووووة  االاسوووو ئ  وا لوائ  ا  قوووو ءعميوووو  البحووووث إلووووع  اا موووو رال ووووينج ال  ئوووو  ل  ووووثة  البحووووث وطوووور  

 بتبمي  تجرب  البحث.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث: .1

   اضووووال الوووودد يترقوووون، فوووو ا  الب حووووث ل ووووينج اوووو  لون عموووور  عةووووع طبميوووو  ال اسوووو  دا يرتثووووز     

لح لمووو ،  حديووود والاضووواي ي ووو اج  إتووو   فوووي ال يووو هج ال  ووو ي ة ، فوووي لراسووو ي  ااوووت حموووث ال معال ااضووو

 وووو ئت  وتبيووو  لة  وووثة  ال تروحوووو  فوووصن ال ووووينج الا وووقي ال ووووينج ال  ئووو  لنووو ، إ  يقووووا  با ووو  اوووو  هوووا

 وتبايبنووو  وينووو   ب حديووود ال ووورو  والي قووو ئ ال وووي تاجووود بووومت الاقووو ئع، و  يق صووور عةوووع ج وووع البم  ووو ئ

  هوووا أبيووود اوووت  لوووع  ن الاقوووا  عيووود و ووو  اووو  هوووا حووو لل   ي وووث  جووواهر البحوووث بووو  ي إوووي إلوووع اووو

  ي  ج ئا سوووالا وووقي   ووو  أن ع ةمووو  البحوووث   تث  ووو  ح وووع توووي   هووود  البم  ووو ئ وتحةووو  وت ووو  رم اينووو  

ليةووووا  فووووي ا ائ الد لوووو  وال  ووووزة ب لي ووووب  لة  ووووثة  ال تروحوووو . ويث  ووووي هوووودا ال ووووينج أه موووو   بموووورة 

ن أثيوووو ء لراسوووو  اااضوووومع احوووودلة   وووو  هووووا ال ووووأن فووووي لراسوووو ي  الح لموووو   لووووع أ ال ووووةا م ، واصا وووو 

 -1984-ج بر عبوووود الح موووود إبووووراهم )الدراسوووو ئ الا ووووقم  ت وووو ند  تقوووواي  ااقوووو  ي ةوووو  عةموووون ال حديوووود.

 (.195-136ص

ويقووا  ال ووينج الا وووقي   موور  اوووت ال يوو هج ا اووورة عةووع عوودة اراحووو  أه نوو  ال يووور  عةووع ا وووثة       

أسووووو لم  ج وووووع البم  ووووو ئ،  واا مووووو رالقئووووو  ال ي سوووووب ،  واا مووووو ريوووووده ، ووضوووووع القوووووروث، البحوووووث وتحد
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تي م وووو ئ  ائ ا ووووزة توووو لد   سوووو   صاح ولوووو  وتحةمةنوووو  فووووي عبوووو رائ واضووووح  و  وو وووو  الي وووو ئج

 .(215ص  -1984-)ج بر عبد الح مد إبراهم إلع تقد  ال يرف 

ع ألوائ اسووو ي  الح لمووو ، و حوووت بح جووو  إلووووعةمووون ف وووت الإووورورد أن   ووومر وفووو  هووودا ال وووينج فوووي لر     

  عةووووع إاإوووو عنااضووواعم  ي ثووووت عووووت طريقنوووو  الا ووووال إلووووع الحقوووو ئ  الث موووو  الدقمقوووو  ال ووووي ت وووو عد   

 لة ي لج  اإلحص ئم .

 عينة البحث:مجتمع و .2

ج  وووع ا  ووو  اج اعووو  اوووت ت امووود ال رحةووو  ال   ايووو  تووو  اا مووو ره  اوووت ا فوووي ت   ووو  عميووو  بح يووو  هووودا     

  موووو رااوتوووو   ،ث  ايوووو ئ اينوووو  3ا س وووو ئ تربايوووو ،ت  اا موووو ر  6 وووو  اج  ووووع البحووووث ال    وووو  فووووي الوووودد ا

  ووووب   تة موووود.ت  اا مووو ر اوووين  1000  عووودل اووووت ال  امووود قووودر   شووو ةع ووواائم . حمووووث اليميووو  بتريقووو  

 تة مد.بمت ا  رسمت و عمر ا  رسمت لةي  ط البد ي الري ضي. 250   ب   ي  25%

   ةع اج اع متع عمي  البحثتازيع وت  

 .تة مد ي  رسان الي  ط البد ي الري ضي ب ل   اي   150 ش ة  المجموعة األولى* 

 تة مد   ي  رسان الي  ط البد ي الري ضي ب ل   اي  100  ش ة  المجموعة الثانية* 

 

 

 

 

 ي    ال  س  ئ ال رباي )ال   اي ئ(ال ي ش ة  عمي  البحث.  (01الجدول رقم)

 عدل ال  امد    س  ئ ال رباي  ال   اي اس  ال الرق 

 تة مد  100 ال مخ باع  ا ث  اي   01

 تة مد 50 ث  اي  اليقمد ع مروش 02

 تة مد 100 اليقمد أاح د باقرة ث  اي  03

 

 مجاالت البحث : -3

 ال   رسوووومت و عموووور ال   رسوووومت اجوووورد البحووووث عةووووع اج اعوووو  اووووت ال  اموووودالمجااااال الب:اااار  : -3-1

لةي وووو ط  تة موووود ا  رسوووومت 150اووووين   تة موووود وتة موووودة. 250البوووود ي و الري ضووووي،والب ل  عوووودله  لةي وووو ط 

 تة مد عمر ا  رسمت لةي  ط البد ي الري ضي. 100البد ي الري ضي، و

 أجري  الدراس  ب ل  س  ئ ال رباي  ال    رة با ي  ال دي .:  المجال المكاني -3-2

 رإلوووع ع يووو  شووون 2018.جووو في 18بدايووو  اوووت   الدراسووو هووود شووورل الب حوووث فووويالمجاااال النمااااني :  -3-3

 .2018 جاان

 أدوات البحث: -4

 :اختبار التوافق النفسي  -1 -4

وضوووين  ووو   ، الوووددال   ايووو  فوووي هووودا البحوووث عةوووع اا بووو ر اقمووو ل ال اافووو  اليق وووي لة رحةووو  اع  ووود       

لاااااااو    و Thorpeثاااااااور   و Ernestإرنسااااااا   و Tigesتيجااااااار و  Clark/Willis كااااااا ر اوووووووت 

Louis ،  وقووود أعووود وتووورج  اوووت طوووركاليفورنياااا ال رحةووو  ال   ايووو  فوووي ايتقووو    ا بووو روقووود اصووو  

 لمي س  البمئ  ال صري . عطية محمود هنا

راهووو  اوووع فوووي عووودة  وووااحي،   لث ووو  عوووت تاافووو  ال  اسووو ي  لنأ ووون ي ثوووت  ا ا بووو رويووود ر ايووود هووودا      

  وال درسووواجنووون، و ووودا عوووت اووودة إرضووو ء ا سووورة  ق ووون واوووع عمووور  واوووع ا وووث تن، وال ووورو  ال وووي تا

 ل راه  بوووووالبمئوووو  ال ووووي ييوووومه فمنوووو  ال راهوووو  لح ج توووون ا س سووووم  و وووودا البحووووال والدراسوووو ئ ال  يةقوووو  

 اعوووو ئ وطريقووو  تي ووووئ ن وبيوووااحي الإووووي  أو القووواة فووووي الووووي   ال درسوووم  ال وووو ئدة، و لوووع ب ق ر وووو  اج

 ال راهقمت الديت ي إيان لي   ادرسم  ا ب يي .

أسووو ل  تقووا  عةوووع   أ نووو ي ووب  لدراسووو ي  الح لموو ، و لوووع عة ووتوووزلال ب ل ا ا بوو روهثوودا فوووصن أه موو  هووودا      

  .ا  رسي الي  ط البد ي الري ضي ب مر ال   رسمتاق ر   
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 :االختبارالتي  قيسها  أبعاد مقياس التوافق النفسي -2 -4

 يجو   وال وي اليبو رائ اوت اج اعو  اوت ال   ايو   ل رحةواا بو ر ال اافو  اليق وي ل  امود ا وي ثوان     

 ق وم ن إلوع قو   الب حوث بو وال وةبم  . ا يج بمو  اليبو رائ بيو  ل  و    ويق  وقود  ، أو بويي  عةمنو 

 الق وو  يقووم  حوومت فووي اليق ووي ل   رسووي الي وو ط البوود ي الري ضووي ال اافوو  لقموو ل ا ول ق  مت.الق وو 

  رسووومت و ل ج وووال ال  اقم سوو  الثةوووي الووودرج ئ اج ووال وي  ووو مت اليق وووي ل موور ال   رسووو ال اافوو  ال وو  ي

  . دا ل مر ال   رسمت

 عموو القر ا بيوو ل عةووع ال ازعوو  اليبوو رائ اووت اج اعوو  عةووع يق وويال ال اافوو  اقموو ل ويي  وود     

 :ال  لم 

 

 أن ونل ع و  اوت يورا  ب و  القمو   إلوع ال ة مود امو  تقوم  عبو رائ وت و   :االعتمااد عىاى الانف  -أ

  إوعي أن لون سوةا ن تاجمون عةوع قدرتون اودة و ودلع ب مور ، ا سو ي    بون ولون القمو   ايون يتةو 

 .ا  قي لي ال ب ئ ات بدرج  ولم ال    تح   عةع قدرتن ادة و دلع عمر .  حد  لع في

 واودة نلو اآلاوريت ب قودير ال ة مود شويار اودة تقوم  عبو رائ وت و   :بالقيماة الااتياة حسااساإل –  

 اوت عمور  نبو يقوا  ب و  القمو   عةوع قو لر بأ ون شويار  اودة و اليجو ي عةوع قو لر أ ون يورون بوأ ن  ر شويا

 .اآلاريت ات اقبال أ ن أو احبا  وبأ ن الي ل

 دةواو سوةا ن تاجمون عةوع بقدرتونال ة مود  شويار اودة تقوم  عبو رائ وت و   :بالحر اة :اعورال -ج 

 .ب لة   ق اتتن و قراراتن ات    في بحري نشيار  

 سوورتنوأ والديون بحو  ي   وع بأ ونال ة موود  شوويار اودة تقوم  عبو رائ وت و   باالنتمااء: :اعورال -د

  ح ووي ع قوو  عةووعال ة موود  هووداويثووان  ال موور لوون ي  يووان وبووأ ن  زا ئوون اووت فموون ارعووا  وبأ وون

 .ع لة ب درس ن ويق ر ب درسمن

   توااءا اوت ب حورر ال ة مود  شويار اودة تقوم  عبو رائ وت و   االنفاراد: إلاى الميال ما  تحاررال -هاـ 

 .الحم ة في الااقيي اليج ي اس قب ل عةع وقدرتن ا  يزال أو

 اثا عور اوت بو ل ةاال ة مود  شويار اودة تقوم  عبو رائ وت و   :بيةاالعصا راضعااأل ما  خىاوال -و

 أو ال زعجو  ا حو   ب وب  اليوا  عةوع القودرة  يود  اليق وي ا  حورا  عةوع تودل ال وي وال  و هر

 :.اليص بم  ا عراث ات  لع وعمر الث مر البث ء أو ب ل ي  ال    ر ال يار أو ال ا 

 

 أن حموثو ) (، أو ) يو (ب إلج بوو   اإلج بوو  او ل اوت اقمو ل فوي ال و   الوودرج ئ تقوودير ويو       

 (0) أو (1) الدرجو  وإعتو ء اإلج بو ئ فو ن وسوةبم ( اتج همت)ايج بمو  فوي ل ثوان وزعو  اليبو رائ

( 1) لدرجو ا ا يج بمو  اليبو رائ فوي ) يو (اإلج بو   تيتوع حموث اليبو رائ، اتجو   عةوع يي  ود  بو لإلج

  حصووي  لوع. بيثو  ال وةبم  لةيبو رائ الودرج ئ تقودير ويو   (0عةوع) ) ( تحصو  اإلج بو  حومت فوي

 .اليق ي ال ااف  في فرعم  لرج ئ عةع ال قحاص

  وود  بح وو   ئ( .هيوو )ل قوو   حمووث وال بوو ئ، الصوود  اووت اقبالوو  بوودرج ئ ا ا بوو ر وي   ووع     

الود  ار    قو   و . لالو   ةنو  و   و  ا ا بو ر أبيو ل بومت ا رتبو ط ايو ا ئ إجوراء طريو  عوت ا ا بو ر

  وعت  الي و ئج اوت تبومت حموث ر تاشردساو  كاودر بتريقو  ا ا بو ر ثبو ئ بح و   هيو  اح وال عتمو 

- بوودون سووي-اح ووال عتموو  هيوو -)ل.0.917 و 0.605 بوومت اوو  اليق ووي ال اافوو  ا وو اة عةووع ا ا بوو ر

 .(7ص 

 واوت بو ئوال  الصود  اوت اقبالو  بودرج ئ ت  يون لة قمو ل ال  و  دا  ال حةمو  الدراسو ئ اوت تبومت   و 

ف حصوو   عةووع عميوو  اووت ال ووراهقمت  قمقووي البصوور، ا ا بوو رلراسوو  أح وود ح وومت لالووي ب تبموو  هوودا   لووع

  .(9ص  -بدون سي -عتم  اح ال هي ) 0.855 اليق يعةع ال ي ا ئ ال  لم   ال ااف  



                                  : منهجية البحث وإجراءاته الميدانيةالفصل الثالث::::::
 

38 

 

 

 :   االختبارثبات  -3 -4

ل ووورو  هوووا أن ييتوووي  قووو  الي ووو ئج إ ا اووو  أعمووود عةوووع  قووو  ا فووورال فوووي  قووو  ا ا ا بووو رإن ثبووو ئ    

رة بوووومت الوووودرج ئ حصوووو  عةمنوووو  ا فوووورال لة وووو ا رتبوووو طويقوووو ل هوووودا ال بوووو ئ إحصوووو ئم  بح وووو   اي اوووو  

بوو ئ   قموو  ثقووت بوت ا ا بوو ريتييوو  الوودرج ئ فووي  فووي ال وورة ال   موو  فووص ا تب  را ا بووا ولووع وبوومت   وو ئج 

 .ر بم ا ا ب ر

  فووورال فووويويقصووود ب بووو ئ ا ا بووو ر اووودة الدقووو  أو ا سووو قرار فوووي    ئجووون فم ووو  لوووا طبووو  عةوووع عميووو  اوووت ا

 (. 152ص  -1993-اي سب مت ا  ةق مت)اقد  عبد الحقمظ

 

قوو   وو ن ييتووي   ايي بوور ث ب وو  إ ا ا بوو ر  أن ا ا بوو ر  عووت ثبوو ئ { VAN VALIN }و  وو  أشوو ر 

 – الي ووو ئج ب سووو  رار إ ا اووو  تثووورر عةوووع  قووو  ال قحا ووومت وتحووو   قووو  ال وووروط.)اح د  وووبحي ح ووويمت

  (.152ص  – 1995

إعووو لة  وو عةوووع  أسووو ل هووود  التريقووو  ق يووو  بوووصجراء ا ا بووو ر عةوووع اووورحة مت بتريقووو  تتبمووو  ا ا بووو ر 

   قوووو) أيوووو   اووووع ت بموووو   وووو  ال   موووورائ 10  تة موووود بق  وووو  زايووووي قوووودر 30ه  تتبمقوووون عةووووع عميوووو  قوووودر

   لح وووو  بيرسااااو واسوووو ي ةي  لح وووو   اي اوووو  ال بوووو ئ ع ةموووو    الزاوووو ن،  قوووو  اليميوووو ،  قوووو  ال اقموووو (

جووودول   ووو  هوووا ااضووو  فوووي الوقووود حصوووةي  عةوووع ايووو ا ئ ال بووو ئ  ب لتريقووو  ال ب شووورة اي اووو  ا رتبووو ط

 (.02)رق  

 

 

 دا ( تة م30) ا ا ب رعةعياض  اي ا ئ ال ب ئ ل ا ب ر بتريق  إع لة  :02الــجدول رقم 

 اختبار التوافقأبعاد 

 النفسي لىممارسي 

معام ت 

 الثبات

 اختبار التوافقأبعاد 

 النفسي لغير الممارسي 

معام ت 

 الثبات

 0.89 ا ع   ل عةع اليق  0.95 عةع اليق  ا ع   ل

 0.93 اإلح  ل ب لقم   الداتم  0.97 اإلح  ل ب لقم   الداتم 

 0.71 ال يار ب لحري  0.85 ال يار ب لحري 

 0.69 ال يار ب      ء 0.77 ب      ءال يار 

 0.82 ال حرر ات ال م  إلع اإل قرال 0.96 ال حرر ات ال م  إلع اإل قرال

 0.87 ال ةا ات ا عراث اليص بم  0.90 ال ةا ات ا عراث اليص بم 

  

 

 :   االختبار صدق  -4- 4

 وووون أأد هوووا اقدرتووون عةووووع قمووو ل اووو  وضوووع اوووت أجةوووون وال ووو   ال ووورال قم سووون .  ا ا بووو رإن  ووود       

 يي بر ا ا ب ر   لق  إ ا   ن يقم  ا  وضع لقم سن.

ةوووون ب إلضوووو ف  إلووووع أن  وووود  ا ا بوووو ر ي وووومر إلووووع الدرجوووو  ال ووووي ي  وووود إلمنوووو  فووووي قموووو ل اوووو  وضووووع  ج

ح ووود  وووبحي  ل  الصووو ل  هوووا الووودد يقوووم  بدقووو    فووو  ال ووو هرة ال وووي  ووو   لقم سووون ) اف  ا بووو ر أو ال قمووو

  (.   199ص -1995-ح يمت 

 وووو  سووووبق    اتة موووود ( 30عةووووع عميوووو  قااانوووو  )  ا ا بوووو رأاوووو  ب لي ووووب  لدراسوووو ي  الح لموووو  ق يوووو  ب تبموووو  

  ظوووفووي  ا بوو را لصوود  أن  ي  وود فووي قم سووي   ارتأييوو  رة إلووع  لووع أثيوو ء تيرضووي  لة بوو ئ، إلووع أ يوو  اإلشوو

ل بووو ئ ااوووت ايووو ا ئ  ا ت قووو  ا ا بووو رعمووو   اح  ووو ة ا رجمووو  عةوووع قمووو ل لرجووو  الصووود  الوووداتي لبيوووال 

فووووي و ا ا بوووو رال ووووي و ووووةي  إلمنوووو  ويقوووو ل الصوووود  الووووداتي بح وووو   الجوووودر ال ربميووووي ل يوووو ا ئ ثبوووو ئ 

 عةمن .  ا ع   لج مع هد  ال ي ا ئ ارتقي  ولال  إحص ئم  وي ثت 
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 ياض  اي ا ئ الصد  الداتي  ا ب ر ال ااف  اليق ي.  :03الــجدول رقم  

أبعاد اختبار التوافق النفسي 

 لىممارسي 

 

معام ت 

 االرتباط

 أبعاد اختبار التوافق

 النفسي لغير الممارسي 

معام ت 

 االرتباط

 0.94 ا ع   ل عةع اليق  0.97 عةع اليق  ا ع   ل

 0.96 اإلح  ل ب لقم   الداتم  0.98    الداتم اإلح  ل ب لقم

 0.84 ال يار ب لحري  0.92 ال يار ب لحري 

 0.83 ال يار ب      ء 0.87 ب      ءال يار 

 0.90 ال حرر ات ال م  إلع اإل قرال 0.97 ال حرر ات ال م  إلع اإل قرال

 0.93 ال ةا ات ا عراث اليص بم  0.94 اليصبم ال ةا ات ا عراث 

 

 سووو  دا  طريقووو  ال جزئووو  اليصوووقم  بيووود ال صوووحم  ب اسووو ي ةي ة حقووو  أ  ووور اوووت  ووود  وثبووو ئ ال قمووو ل، لو

α  ب سوووو  دا ( اليق ووووي وووو ن اي اوووو  ال بوووو ئ لةدرجوووو  الثةموووو  لة قموووو ل ) ال اافوووو   .لكرونبااااا  α كرونبااااا ل 

 0.62د رسووومت ي ووو وأاووو  ب لي وووب  ل مووور ال    0.67ي ووو ود  ب لي وووب  ل   رسوووي الي ووو ط البووود ي الري ضوووي

 ا بووو را ييتوووي أقووو  ايووو ا ئ لة بووو ئ، وهوووا اووو  ي  ووود أن   αوهوووي قم ووو  ارتقيووو  إ ا عرفيووو  أن اي اووو  

 ي   ع بدرج  جمدة ات الصد  وال ب ئ.

 

 

 :االستط عيةالدراسة  .5

اج  ووووع  اووووت تة موووودا 30ه  قوووودر ت اموووود ال رحةوووو  ال   ايوووو عةووووع عميوووو  اووووت  اسوووو ت عم ق يوووو  بدراسوووو      

 وت ة   أهدا  هد  الدراس  في  البحث

قمووو ل ال اافووو  ل  ا ا بووو رفوووي اإلج بووو  عةوووع عبووو رائ ال  امووود ـ تحديووود ال ووودة الزايمووو  ال وووي ي ووو  رقن   1

 .اليق ي

 .ا ا ب ر  ا ئ ال ب ئ بتريق  إع لة تتبم عت طري  ح    اي ا ا ب رـ قم ل ثب ئ  2

 ال ربميوووي رتبووو ط بتريقووو  ح ووو   الجووودرا ئ ا قمووو ل  ووود  ا ا بووو ر عوووت طريووو  ح ووو   ايووو ـ  3

 ل ي ا  ال ب ئ.

جووووراءائ إتقوووو عةاا بتريقوووو  إيج بموووو  اووووع  ال  اموووودقوووود أوحوووو  بووووأن  ا سوووو ت عم و   وووو    وووو ئج الدراسوووو  

 ل.30ل ح ع 20وها بمت  يد الزات ال    ر  في اإلج ب  عةمنالبحث،     ت ثي  ات تحد

  ا  ثب ئ   ن اقبال.أن اي ا س ت عم     تبمت ات ا ل الدراس  

ليق وووي اال اافووو  أاووو  اج وووال ، و0.67 ووو ن ثب تووون ال اافووو  اليق وووي لة   رسووومت  حموووث وجووود   أن اج وووال

 ، ب تبمقن  عةع اج  ع البحث.0.62  ن ثب تن ل مر ال   رسمت 

 خطوات تطبيق الدراسة : -6

جوووراء إب ليميووو  تووو    صوووي أو اليق وووي و  وووخ اليووودل الثووو في ال ووو ص بيووود ع ةمووو  ضوووبل اقمووو ل ال اافووو  ال

 ا ا ب ر عةع اليحا ال  لي  

 ل  س وووو ئ ب ة قموووو للـوووـ ا تصوووو ل ب ديريوووو  ال ربموووو  لا يووو  ال ديوووو  قصوووود ال وووو  ي ليووو  بووووصجراء ا ا بوووو ر 

 ال يةم م  ال    رة.
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 البد م  والري ضم  إلجراء ا ا ب ر. ال ربم ــ ا تص ل ب دراء ال  س  ئ وأس تدة 

 إلجراء و اةئ اس   رة ال قم ل. ــ ر د التريق  الصحمح 

 ج ع إج ب ئ ا س   رائ وتحةمةن . ــ

 الدراسة اإلحصائية: -7

   ئم إحص  الي  ئج ال  حص  عةمن لدراس    SPSS  22بر  اج ب س ي  لق ي  في بح ي  هدا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صةخ

ن جاهر  م ،   سي بصجراءائ البحث ال مداإن  ج ي أد بحث ان   بة   لرج ن الية م  ارتبل ب ث  أس     

 الدراس  اثيان في  مقم  ضبل حدول البحث الرئم م .

 ل ي ي ثتليق ط اا، و لع ب حديد ا تج  وعةمن فقد ح ول الب حث وضع ات  احدلة ا هدا  وال  ي ئ في هدا  

  البحث د  ا ثةي  البحث وي ا ثة  البحث. وب لقي  ت   لع ب حديد ال ينج ال  ئ  لتبمأن ت  عد في ضبل 

ائ ل   مراالرئم م ،    ت  تحديد عمي  البحث وال ي ت    ت  م   ةم    لق  ل ج  ع ا  ةي، وضبل 

بحث رب  الال  اش  حمث أن هي ك تداا  في ال   مرائ ال  اش  ال ي ات شأ ن  إع ق  ال مر الح ت ل ج

   ئج.     الي    ئ   ال ي ت  عد في ع ةم  عرث واي ق التر  والاس ئ  اإلحص ئم  ال واا م رالرئم م ، 
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خطررر  لالدراسررر  وف رررا  ض وتحليرررل النترررائج التررر    رررف  عن رراا الفصرررل  لرررة عرليرر  عررررذفررر   رررنتعرررض        
ا، ل ررلطيانيرر  ا لررة امعرررد   ، باإلضرراف ه النتررائج فرر  لررداو ذوقد قرنررا بعرررض  رربحررم اناسررط  لططيعرر  الدراسرر  

     تساؤالت ا كل  الطحم   ا لغرض  ثطات أو نف  الفرضيات الر ترح ،و اإللاب  علةذو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل النتائج :

عرض وتحليل نتائج الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي :-1  

الممارسين :للممارسين وغير بعد االعتماد على النفس عرض وتحليل نتائج -1-1  

الطرررردن   للررارسررري  ولغيررررر الررارسررري  للن ررررا  بعرررد االعترررررال علرررة الررررنف  نتررررائج يطررري (: 04الجددددوق ر)دددد   
 الرياض  :
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 لصالح
 

 

 

 نوع 
 

 الفرق

 

   

قير  
)تج(الجدولي  عند 

الدالل   استوى 

0 05 

ولرل  الحري     
  248    

قير  )ت( 
 الرحسوب 

 غير ارارسي 
100ن=  

 الررارسي 
 150ن=

 العين 

 

 
 الررارسي 

 

 
 لا 

 

 
1.65 

 
 

503  

'س ع 'س ع   الطعد 

2.22 8.41 2.22 9.41 
االعترال 

 علة النف 

   

لررارسررري  و ا  بعرررد االعترررال علرررة الررنف  بررري نتررائج  ي يوضررح لنررراذارر  لرررج  الجرردو  الرطررري  أعررجه والررر      

راف ( واالنحرررر41 9الحسررراب  للررارسررري  )غيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن  الرياضررر   حيررررم بلررر  الرتوسررر  
ي ( واالنحرررررراف الرعيرررررار41 8(، فررررر  حررررري  بلررررر  الرتوسررررر  الحسررررراب  لغيرررررر الررارسررررري  )22 2الرعيررررراري )

برررر   طررررر ارررر  قيررررر  )ت( الجدوليرررر  الر رررردر ( و رررر  أ 50 3وبلغرررر  قيررررر  )ت( الرحسرررروب  برررر  ) ،  ررررذا(22 2)

  قيرررر  ، وبررررا أن قيرررر  )ت( الرحسررروب  أ طرررر اررر(248( وبدرلررر  حريررر  )05 0( عنرررد اسرررتوى الداللررر  )65 1)

ق ذات الصرررفري  و قطرررو  الفرضررري  الطديلررر  ارا يعنررر  ولرررول فررررو ا يعنررر  رفرررض الفرضررري ذ، رررالجرررد ولي )ت( 
ارسررري  بررري  الررارسررري  وغيرررر الررارسررري  و ررر  لصرررالح الرربعرررد االعتررررال علرررة الرررنف  لاللررر   حصرررائي  فررر  

   للن ا  الطدن  الرياض  

 

 

 

ارسين في لممارسين وغير الممل واالنحراف المعياري(: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية 01ر)   الشكل

 بعد االعتماد على النفس 
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 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر01رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  
   ررا  الطرردنللن ررا  الطرردن  الرياضرر  فرر  بعررد االعترررال علررة الررنف  و رر  لصررالح الررارسرري ،ارا يعنرر  أن الن

 الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  االعترال علة النف  لدى الررارسي   

 

 

 

 

 

 

 

 1-2-      للممارسين وغير الممارسينعرض وتحليل نتائج بعد اإلحساس بالقيمة الذاتية 

يطررري  نترررائج بعرررد اإلحسررراس بال يرررر  الذاتيررر  للررارسررري  وغيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن   ( :05الجددددوق ر)ددد   
 الرياض    

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الممارسين غيرالممارسين

9.41

8.41

2.22 2.22

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
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 الفرق

 

   

قير  
)تج(الجدولي  عند 

استوى  الدالل  

0 05 

ولرل  الحري     
  248    

قير  )ت( 
 الرحسوب 

 غير ارارسي 
100ن=  

 الررارسي 
 150ن=

 العين 

 
 

 الررارسي 

 
 

 لا 

 
 

1.65 

 
 

      

     

646  

 

ع   -س    ع      -س     الطعد 

 

2 43 

 

8 45 

 

2 56 

 

610  

اإلحساس  

بال ير  

 الذاتي 

   

 لررارسررري  وبررري    ااإلحسررراس بال يرررر  الذاتيررر  يوضرررح لنرررا نترررائج بعرررد  يذارر  لرررج  الجررردو  الرطررري  أعرررجه والررر

راف ( واالنحرررر6 10غيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن  الرياضررر   حيررررم بلررر  الرتوسررر  الحسررراب  للررارسررري  )

ي ( واالنحرررررراف الرعيرررررار45 8(، فررررر  حررررري  بلررررر  الرتوسررررر  الحسررررراب  لغيرررررر الررارسررررري  )56 2الرعيررررراري )
( 65 1) ( و ررر  أ طرررر اررر  قيرررر  )ت( الجدوليررر  الر ررردر  بررر 64 6)ت( الرحسررروب   ) ا وبلغررر  قيرررر ذ(، ررر43 2)

ت( )(، وبرررررا أن قيررررر  )ت( الرحسرررروب  أ طررررر ارررر  قيررررر  248( وبدرلرررر  حريرررر  )05 0عنررررد اسررررتوى الداللرررر  )

لاللررر   ا يعنررر  رفرررض الفرضررري  الصرررفري  و قطرررو  الفرضررري  الطديلررر  ارا يعنررر  ولرررول فرررروق ذاتذالجدولي ، ررر
رسرررري  برررري  الررارسررري  وغيرررر الررارسررري  و ررر  لصرررالح الررااإلحسررراس بال يرررر  الذاتيررر  بعرررد    حصرررائي  فررر

   للن ا  الطدن  الرياض  

 

 

 

 

 

 لممارسددددين وغيددددرل واالنحددددراف المعيددددارييبددددين الفددددروق فددددي المتوسددددطات الحسددددابية  : (02)ر)دددد  الشددددكل

 بالقيمة الذاتية  اإلحساسفي بعد الممارسين 
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 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر02رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  

ن الن رررا  و ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  أاإلحسررراس بال يرررر  الذاتيررر  للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  بعرررد 
 لدى الررارسي  اإلحساس بال ير  الذاتي  الطدن  الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  

 

 

 

 

 

 

 

 1-3- عرض وتحليل نتائج بعد الشعور بالحرية للممارسين وغير الممارسين     

يطرري  نتررائج بعررد ال ررعور بالحريرر  للررارسرري  وغيررر الررارسرري  للن ررا  الطرردن  الرياضرر   ( :06الجدددوق ر)دد   
  

0

2

4

6

8

10

12

الممارسين غيرالممارسين

10.6

8.45

2.56 2.43

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
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قير  )ت( 
 الرحسوب 

 غير ارارسي 
100ن=  

 الررارسي 
150ن=  

 العين 

 
 

 الررارسي 

 
 

 لا 

 
 

1.65 

 
 

      

     

134  

 

ع   -س    ع      -س     الطعد 

 

92 3  

 

8 78 

 

2 49 

 

910 0  

ال عور  

 بالحري 

 

غيرررر  الررارسررري  و بررري ال رررعور بالحريررر  ي يوضرررح لنرررا نترررائج بعرررد ذاررر  لرررج  الجررردو  الرطررري  أعرررجه والررر

 ( واالنحرررررراف09 10الررارسرررري  للن رررررا  الطررررردن  الرياضرررر   حيرررررم بلررررر  الرتوسرررر  الحسررررراب  للررارسررررري  )

ي ( واالنحرررررراف الرعيرررررار78 8(، فررررر  حررررري  بلررررر  الرتوسررررر  الحسررررراب  لغيرررررر الررارسررررري  )49 2الرعيررررراري )
( 65 1) اررر  قيرررر  )ت( الجدوليررر  الر ررردر  بررر  ( و ررر  أ طرررر13 4ا وبلغررر  قيرررر  )ت( الرحسررروب   )ذ(، ررر39 2)

ت( )(، وبرررررا أن قيررررر  )ت( الرحسرررروب  أ طررررر ارررر  قيررررر  248( وبدرلرررر  حريرررر  )05 0عنررررد اسررررتوى الداللرررر  )

لاللررر   ا يعنررر  رفرررض الفرضررري  الصرررفري  و قطرررو  الفرضررري  الطديلررر  ارا يعنررر  ولرررول فرررروق ذاتذالجدولي ، ررر
ا  رسرررري  وغيرررر الررارسررري  و رررر  لصرررالح الررارسررري  للن رررربررري  الرراال ررررعور بالحريررر   حصرررائي  فررر  بعرررد 

   الطدن  الرياض  

 

 

 

 

لممارسين ا بين الممارسين وغيرواالنحراف المعياري (: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية 03ر)   الشكل

 في الشعور بالحرية
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 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر03رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  

لطررردن  او ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  أن الن رررا  ال رررعور بالحريررر  للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  بعرررد 
 لدى الررارسي  ال عور  بالحري  الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  

 

 

 

 

 

 

 

للممارسين وغير الممارسين      باالنتماءعرض وتحليل نتائج بعد الشعور   -4-1 

يطرررري  نتررررائج بعررررد ال ررررعور باالنترررررام للررارسرررري  وغيررررر الررارسرررري  للن ررررا  الطرررردن  ( : 07الجدددددوق ر)دددد   
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المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
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قير  
)تج(الجدولي  عند 

استوى  الدالل  

0 05 

ولرل  الحري     
  248    

قير  )ت( 
 الرحسوب 

 غير ارارسي 
100ن=  

 الررارسي 
150ن=  

 العين 

 
 

 الررارسي 

 
 

 لا 

 
 

1.65 

 
 

      

     

5710  

 

ع   -س    ع      -س     الطعد 

 

52  

 

8 27 

 

32 5  

 

7111  

ال عور  

 باالنترام

 

ي  و غيرررر بررري    الررارسررر باالنتررررامال رررعور ي يوضرررح لنرررا نترررائج بعرررد لرررذاررر  لرررج  الجررردو  الرطررري  أعرررجه وا

 ( واالنحرررررراف71 11الررارسرررري  للن رررررا  الطررررردن  الرياضرررر   حيرررررم بلررررر  الرتوسرررر  الحسررررراب  للررارسررررري  )

ي ( واالنحرررررراف الرعيرررررار27 8(، فررررر  حررررري  بلررررر  الرتوسررررر  الحسررررراب  لغيرررررر الررارسررررري  )53 2الرعيررررراري )
( 65 1) ( و ررر  أ طرررر اررر  قيرررر  )ت( الجدوليررر  الر ررردر  بررر 57 10لرحسررروب   )ا وبلغررر  قيرررر  )ت( اذ(، ررر5 2)

ت( )(، وبرررررا أن قيررررر  )ت( الرحسرررروب  أ طررررر ارررر  قيررررر  248( وبدرلرررر  حريرررر  )05 0عنررررد اسررررتوى الداللرررر  )

لاللررر   ا يعنررر  رفرررض الفرضررري  الصرررفري  و قطرررو  الفرضررري  الطديلررر  ارا يعنررر  ولرررول فرررروق ذاتذالجدولي ، ررر
ن رررا  بررري  الررارسررري  وغيرررر الررارسررري  و ررر  لصرررالح الررارسررري  لل ال رررعور باالنتررررام  حصرررائي  فررر  بعرررد
 الطدن  الرياض  

 

 

 

 

بين الممارسين وغير الممارسين و االنحراف المعياري (: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية 04ر)   الشكل

 في بعد الشعور باالنتماء 
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 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر04رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  
  الطررردن  و ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  أن الن ررراباالنتررررام للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  بعرررد ال رررعور 
 لدى الررارسي  باالنترام الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  ال عور  

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض وتحليل نتائج بعد التحرر من الميل إلى اإلنفراد للممارسين وغير الممارسين  -5 -1 

للررارسي  وغير الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض  الريل  لة اإلنفرال  التحرر ا  يطي  نتائج بعد( : 08الجدوق ر)   
  

 لصالح
 

 

 

 نوع 
 

 الفرق

 
   

قير  )تج(الجدولي  
عند استوى  

05 0الدالل    

ولرل  الحري     
  248    

قير  )ت( 
 الرحسوب 

 غير ارارسي 
100ن=  

 الررارسي 
150ن=  

 العين 
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 الررارسي 

 
 

 لا 

 
 

1.65 

 

 

      

     

4 03 

 

ع   -س    ع      -س     الطعد 

 

202  

 

6 66 

 

622  

 

7.94 

التحرر ا   

الريل  لة 

 اإلنفرال

 

    الررارسرريبرريالتحرررر ارر  الريررل  لررة اإلنفرررال  يوضررح لنررا نتررائج بعرردي ذارر  لررج  الجرردو  الرطرري  أعررجه والرر

نحرررراف ( واال94 7و غيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن  الرياضررر   حيرررم بلررر  الرتوسررر  الحسررراب  للررارسررري  )

ي ( واالنحرررررراف الرعيرررررار66 6(، فررررر  حررررري  بلررررر  الرتوسررررر  الحسررررراب  لغيرررررر الررارسررررري  )62 2الرعيررررراري )
( 65 1) ( و ررر  أ طرررر اررر  قيرررر  )ت( الجدوليررر  الر ررردر  بررر 03 4رررر  )ت( الرحسررروب   )ا وبلغررر  قيذ(، ررر20 2)

ت( )(، وبرررررا أن قيررررر  )ت( الرحسرررروب  أ طررررر ارررر  قيررررر  248( وبدرلرررر  حريرررر  )05 0عنررررد اسررررتوى الداللرررر  )

لاللررر   ا يعنررر  رفرررض الفرضررري  الصرررفري  و قطرررو  الفرضررري  الطديلررر  ارا يعنررر  ولرررول فرررروق ذاتذالجدولي ، ررر
لررارسرري  ابرري  الررارسرري  وغيررر الررارسرري  و رر  لصررالح التحرررر ارر  الريررل  لررة اإلنفرررال  حصررائي  فرر  بعررد 

 للن ا  الطدن  الرياض  

 

 

 

 

 لممارسينا بين الممارسين وغير ف المعياريواالنحرا (: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية05ر)  الشكل 

 في بعد التحرر من الميل إلى االنفراد 

 

 استنتاج:

( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الررارسررري  05رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  

للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  بعرررد التحررررر اررر  الريرررل  لرررة اإلنفررررال و ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  أن 
 ي  الن ا  الطدن  الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  التحرر ا  الريل  لة اإلنفرال لدى الررارس
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عرض وتحليل نتائج بعد الخلو من األعراض العصابية للممارسين وغير الممارسين  -6 -1 

للررارسي  وغير الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض   الخلو ا  امعراض العصابي يطي  نتائج بعد ( : 09الجدوق ر)   
  

 لصالح

 
 

 

 نوع 

 
 الفرق

 

   

قير  )تج(الجدولي  

عند استوى  
05 0الدالل    

ولرل  الحري     

  248    

قير  )ت( 

 الرحسوب 

 غير ارارسي 

100ن=  

 الررارسي 

150ن=  

 العين 

 

 
 الررارسي 

 

 
 لا 

 

 
1.65 

 

 

      

     

383  

 

ع   -س    ع      -س     الطعد 

 
2 21 

 
6 37 

 
093  

 
587  

الخلو ا  
امعراض 

 العصابي 

 

و غيرر  بري  الررارسري  الخلرو ار  امعرراض العصرابي  ي يوضرح لنرا نترائج بعردذا  لج  الجدو  الرطي  أعرجه والر

(، 09 3) ( واالنحراف الرعيراري58 7الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض   حيم بل  الرتوس  الحساب  للررارسي  )

 قيررر  )ت(ا وبلغرر  ذ(، رر21 2( واالنحررراف الرعيرراري )37 6فرر  حرري  بلرر  الرتوسرر  الحسرراب  لغيررر الررارسرري  )
درل  حرير  ( وب05 0( عند استوى الدالل  )65 1( و   أ طر ا  قير  )ت( الجدولي  الر در  ب  )38 3الرحسوب   )

و  ا يعنرر  رفررض الفرضرري  الصررفري  و قطررذ(، وبرررا أن قيررر  )ت( الرحسرروب  أ طررر ارر  قيررر  )ت( الجدولي ، رر248)

رارسري  بري  الر الخلرو ار  امعرراض العصرابي ي  فر  بعرد الفرضي  الطديل  ارا يعن  ولول فروق ذات لاللر   حصرائ
 وغير الررارسي  و   لصالح الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض  
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 ممارسين فيال بين الممارسين وغيراالنحراف المعياري (: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية 06ر)   الشكل

 بية العص األعراضبعد الخلو من 

 

 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر06رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  

أن  و ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  الخلرررو اررر  امعرررراض العصرررابي للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  بعرررد 
 رسي  الررالدى  الخلو ا  امعراض العصابي الن ا  الطدن  الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  

 

 

 

 

 

 

 

للممارسين وغير الممارسين   مجموع التوافق النفسيعرض وتحليل نتائج -7 -1 
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 ض   للررارسي  وغير الررارسي  للن ا  الطدن  الريا اجروع التوافق النفس  يطي  نتائج( : 10الجدوق ر)   

 لصالح

 

 
 

 نوع

 

 الفرق
 

   

قير  )تج(الجدولي  

عند استوى  

05 0الدالل    
ولرل  الحري     

  842    

قير  )ت( 

 الرحسوب 

 غير ارارسي 

100ن=  

 الررارسي 

150ن=  

 العين 

 

 

 الررارسي 

 

 

 لا 

 

 

1.65 
 

 

      

     

1810  
 

ع   'س    ع      'س     الطعد 

 

564  

 

46 94 

 

499  

 

3357  

اجروع 

التوافق 
 النفس 

 

ررارسري  بري  الررارسري  و غيرر ال اجرروع التوافرق النفسر ي يوضرح لنرا نترائج ذا  لج  الجدو  الرطي  أعرجه والر
  حري  (، فر49 9( واالنحرراف الرعيراري )33 57للن ا  الطدن  الرياض   حيم بل  الرتوس  الحساب  للررارسي  )

وب   لرحسررا وبلغر  قيرر  )ت( اذ(، رر56 4( واالنحرراف الرعيراري )94 46بلر  الرتوسر  الحسراب  لغيررر الررارسري  )

(، 248) ( وبدرلر  حرير 05 0( عند استوى الدالل  )65 1( و   أ طر ا  قير  )ت( الجدولي  الر در  ب  )18 10)
ضرري  ا يعنرر  رفررض الفرضرري  الصررفري  و قطررو  الفرذوبرررا أن قيررر  )ت( الرحسرروب  أ طررر ارر  قيررر  )ت( الجدولي ، رر

ارسري  و ر  بي  الررارسي  وغيرر الرر وع التوافق النفس اجرالطديل  ارا يعن  ولول فروق ذات لالل   حصائي  ف  
 لصالح الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض  

 

 

 

  

 

 

لممارسين ا بين الممارسين وغيرواالنحراف المعياري (: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية 07ر)   الشكل

 في مجموع التوافق النفسي 
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 استنتاج:

رارسررري  ( نسرررتنتج أن  نرراق فرررروق ذات لاللرر   حصرررائي  برري  الررارسررري  وغيررر الر07رقرر) ) ال ررركلارر  لررج  
  الطررردن  و ررر  لصرررالح الررارسررري ،ارا يعنررر  أن الن رررا للن رررا  الطررردن  الرياضررر  فررر  اجرررروع التوافرررق النفسررر 

 لدى الررارسي   الرياض  قد أثر ايجابيا ف  رفع لرل  اجروع التوافق النفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة

نا بعررررض نررر  للتوافرررق النفسررر ،ف را الفصرررل  لرررة عررررض وتحليرررل النترررائج لكبعرررال السرررت  الركوذتطرقنرررا فررر   ررر

باإلضررراف  وتحليرررل نترررائج بعرررد االعتررررال علرررة الرررنف  للررارسررري  وغيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن  الرياض ،
رضرررنا ، را أننرررا عللررارسررري  وغيرررر الررارسررري اإلحسررراس بال يرررر  الذاتيررر  وتحليرررل نترررائج بعرررد   لرررة عررررض

حليررررل ال ررررعور بالحريرررر  للررارسرررري  وغيرررر الررارسرررري  للن ررررا  الطدن ،و ررررذل  عرررررض وتنتررررائج بعررررد  وحللنرررا

  الريرررل ارررالتحررررر   ث) عررررض وتحليرررل نتررائج بعررردللررارسرري  وغيرررر الررارسررري  ال رررعور باالنتررررام  نتررائج بعرررد

ئج بعرررد لررر  عررررض وتحليرررل نتررراذ،وبعد  لرررة االنفررررال للررارسررري  وغيرررر الررارسررري  للن رررا  الطررردن  الرياضررر 
 للررارسرررري  وغيررررر الررارسرررري ،وف  امليررررر قرنررررا بعرررررض وتحليررررل نتررررائج العصررررطي الخلررررو ارررر  امعررررراض 

 للررارسي  وغير الررارسي  للن ا  الطدن  الرياض    اجروع التوافق النفس  لكبعال الست 
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 تفسير النتائج على ضوء الفرضيات: -2

 العامة:االستنتاجات  -2-1

صىىىتءعلىىىوء ىىىافءالىىىسة ءةنسخةلىىىضءوتىىىلءاىىىائءعىىىي ءوت لعىىىتءةنإحىىىيا ءةنحىىى ءت ىىى ءت ين ح ىىىيء   ىىىياعيءتىىى ءةنحا

ءيفكييىىى ء  ىىىءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ء(ةنإحىىىيا ءةنحينعىىىضء مىىىلءت يتىىىتءةن  يخلىىىضءمت يخلىىىعلءو عىىىيءت يخلىىىعلء نىىىو

ء ل ء:

ءخلىىىعلءفىىى ء  ىىىسةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  يــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءء

يءفىىى ءخفىىى ءةني ي ىىى ءااىىىيءة  ي عىىىءةالعح ىىىيئءعلىىىوءةنىىىإالءولىىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىىعلءت ىىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي 

ضءيتءةنإامىىىعن س ىىىسءتىىىلءةال حعيفىىىئخفىىىضءةالعح ىىىيئءعلىىىوءةنىىىإالءنىىىسثءةن  يخلىىىعلء  عىىىيء حىىىع ءلىىىسةءةنإشىىىيلءتإ عىىىضءة

ةال حكىىىىيخءوءةإل ىىىىسة ن  . ينقىىىسخلءعلىىىىوءت  ىىىىتءةن مىىىىلونعضءوةنقىىىىسخلءعلىىىىوءةنحاىىىيل ءو ىىىىتءةن شىىىىكاتءوةني يىىىىضءفىىىى ء

 سخفىىىضءتىىىلءءلا  وةنقىىىسخلءعلىىىوءتافعىىى ءلىىىءئو ءةاللىىىح ييضء هعىىىي ولىىىسةءوةنإ ىىىييءفىىى ءةن عىىىيلءةنسخةلىىىعضءوةن  لعض.

ءةالتزة ءةاليا ين .

ءسلىىىعلءفىىى ء  ىىىــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  يخ

خفىىى ءء  ي عىىيءفىى ةإل مىىيبء ينقع ىىضءةنلةتعىىضءولىى ءن ىىين ءةن  يخلىىعلءت ىىيء  إىى ءا ءةنإشىىيلءةنيىىسي ءةني ي ىى ءااىىيءة

زةونىىىىضء.ولسةءخةفىىىى ءن ىىىىيء كحمىىىىي ءةن  يخلىىىىعلءتىىىىلءاىىىىائءتئخفىىىىضءةإل مىىىىيبء ينقع ىىىىضءةنلةتعىىىىضءنىىىىسثءةن  يخلىىىىعل

 اخ ءشىىىىوتىىىىسثءءآلاىىىىي لءنىىىى ة حقىىىىس يءءةنحل عىىىىلءةن  ىىىىيخبءوةنشىىىى اخةنإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةني ي ىىىى ء ينشىىىى اخء ينىىىىلةتء

ءواي ءت يابءون ءتكييح ءةن ينعضء علءةنإيب.ء قسخت ءعلوءةنقعيمء  يء قامء  ءةنإيب

سءيخلىىىعلءفىىى ء  ىىىــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  ءء

ءخفىىى ءئخفىىىضءني ي ىىى ءااىىىيءة  ي عىىىيءفىىى ةنشىىى اخء ين ي ىىىضءولىىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىىعلءت ىىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءة

ءعىىىلء  ي حىىى تىىىلءفىىىي ءشىىى اخءةنحل ءةءن ىىىيء حع ىىى ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى لولىىىءةنشىىى اخء ين ي ىىىضءنىىىسثءةن  يخلىىىعل

تىىىىاخء. يإل ىىىىيفضء نىىىىوء ي حىىىى ءفىىىى ءةنح يعىىىىيءو  ىىىىسةفءاخةاىىىى ءفىىىى ء ىىىىتءةأفىىىى ءةتقىىىىيهءويةخةتىىىى ءوا  ىىىى ءنل محقيت

ءءءءءءءءءءوةأ اةئءةنقيصضء  ءاوء   ح   .ء

 ىىىسء يخلىىىعلءفىىى ءــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  ءء

ضء ءخفىىى ءئخفىىىفىىةنشىى اخء ياليح ىىىيفءولىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىعلءت ىىىيء  إىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىسي ءةني ي ىىى ءااىىيءة  ي عىىىيء

 ء  ىىلء أيىى ء ح حىىءتإ عىىضءشىى اخءةنحل عىىلتىىلءئوخءفىى ءءولىىلةءن ىىيء ل يىى ءةنإشىىيلءةنيىىسي ءةني ي ىى ء.ةنشىى اخء ياليح ىىيف

ءو احقيء حاةفس ءف ءول  ءةن سخل ءةالفح يع .ءتلء  عطء  ءتلءاليت ءووةنس  

 ىىىسء يخلىىىعلءفىىى ءــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  ءء

يءاىىىيءة  ي عىىىاةنح ىىىيخءتىىىلءةن عىىىتء نىىىوءةالياىىىيةئءولىىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىىعلءت ىىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ء

فءفىىى ء ف ىىىيءلليء ل يىىى ءلىىىلةءةنإشىىىي.ولىىىلةءخةفىىى ءنلىىىسوخءةن  ىىى ءةنىىىفىىى ءخفىىى ءئخفىىىضءةنح ىىىيخءتىىىلءةن عىىىتء نىىىوءةاليايةئ

 ينىىىىضءئةاىىىىتءوتاف ىىىى ءنل شىىىىيخ ضءةناء ح ىىىىيخ ءتىىىىلءةالي ىىىىاةفءوةن زنىىىىضءوةالي عىىىىي ءنل قىىىىسءةنإامىىىىعضشىىىى اخءةنحل عىىىىلء

ءءء(.1989-ةنقىىىىيليل-ئةخءةن  يفىىىىضءةن يت عىىىىض-وىىىىيتابءعلىىىى ءةالفح ىىىىي -ت  ىىىىسءعىىىىيل ء عىىىىيءمةن سخلىىىىضءوةن  ح ىىىى .

ء 

سءلىىىعلءفىىى ء  ىىىــىىىـءتافىىىسءفىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء ىىىعلءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءو عىىىيءةن  يخ

  ي عىىىيءةولىىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىىعلءت ىىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءااىىىيءءةن  ىىىيعضةنقلىىىاءتىىىلءةأعىىىية ء

ن تىىىية ءءةئءتىىىلءتقيوتىىىض.وللةءن ىىيء كمىىىي ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءن فىىيةن  ىىىيعضفىى ءخفىىى ءئخفىىىضءةنقلىىاءتىىىلءةأعىىىية ء

ح ىىىلء ينءوةإل مىىىيبوةالي يةفىىىيتءةنإامىىىعضء  ىىىسمءةنقىىىسخلءعلىىىوءةنإىىىامءوةأ ىىىامءةن زع ىىىضءوةنيكىىىيفء ىىىسو ءلىىىيلء

ةن يت عىىىىىضءئ ىىىىىاة ءةن  ياعىىىىىيتء-ت  ىىىىى ءت ىىىىى ل يتءةنح لعىىىىىتءةنإامىىىىى -ت ىىىىى اوء  ىىىىىي ي ةنعىىىىىات ءو عيلىىىىىي.م

ء(.1985-ةن زةاي
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خلىىىىعلءفىىىى ءلىىىىعلءنلإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةني ي ىىىى ءو عىىىىيءةن  يتافىىىىسءفىىىىيوصءئةنىىىىضء   ىىىىياعيء ىىىىعلءةنحاتعىىىىلءةن  يخءــىىىىـء

 ء عىىيءفىىى ءخفىىىت  ىىا ءةنحاةفىىىفءةنإامىىى ءولىى ءن ىىىين ءةن  يخلىىىعلءت ىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىسي ءةني ي ىىى ءااىىىيءة  ي

لءتىىىىة حمىىىىيبءةنك عىىىىيءا  ىىىىيئ ء  عىىىىيء حىىىىع ءةنايصىىىىضءلىىىىلةءةنإشىىىىيلءءتىىىىلءاىىىىائءت  ىىىىا ئخفىىىىضءةنحاةفىىىىفءةنإامىىىى ء

ةالتىىىىزة ءو ينشىىىى اخء ينىىىىلةتءوتقيل ىىىىيءوةنقىىىىسخلءعلىىىىوءت  ىىىىتءةن مىىىىلونعضءءةال حعيفىىىىيتءةنإامىىىىعضءنىىىىسثءةن  يخلىىىىعل

-نقىىىىيليلة-ء-1م-تالىىىىاعضءةن ىىىىلءةنإامىىىى -معيىىىىسءةن ىىىىإ  ءةن إاىىىى ةاليا ىىىىين توةنح ك ء ىىىىينإالءوةيقاىىىىي ءةنحاتي.

ءء(.1995

 مناقشة فرضيات البحث : -2-2

 ــ مناقشة الفرضية الفرعية األولى :    

ءةنيي يء  تءتلو ءن شكلضءةني يءوةن ح  لضءف ء:تلءاائءةناي عضءةنح ءلي  يء

ءل. لايءةنإشيلءةنيسي ءةني ي  ءة  ي عيءعلوءئخفضءةنحاةففءةنإام ءنلحاتعلءةن  يخلعــ     

وىىى ء(ءةن ىىىا ضءخ10 عىىىيءا ىىىستءيحىىىيا ءةنسخةلىىىضءصىىىسصءلىىىل ءةناي ىىىعضءولىىىلةء  ىىىيءلىىىاءتيىىىعلءفىىى ءةن ىىىسوئءخوىىى ءم

ةنإامىىىىىىى ءنل  يخلىىىىىىىعلءو عىىىىىىيءةن  يخلىىىىىىىعلءنلإشىىىىىىىيلءةنيىىىىىىىسي ء(ءوةنىىىىىىليء يىىىىىىىعلءيحىىىىىىىيا ءت  ىىىىىىا ءةنحاةفىىىىىىىفء59م

علءةنىىىىىليء يىىىىىعلءةناىىىىىيوصءفىىىىى ءةن حالىىىىى يتء ىىىىىء(60ةن ىىىىىا ضءخوىىىىى مء(07ةني ي ىىىى .و لةءةن  ىىىىىائءةنيعىىىىىيي ءخوىىىىى ءم

 ىىىين ءنةن  يخلىىىعلءوء عىىىيءةن  يخلىىىعلءفىىى ءت  ىىىا ءةنحاةفىىىفءةنإامىىى . عيء ييىىى ءلىىىل ءةناىىىيوصءئةنىىىضء   ىىىياعيء

فىىى ءي عىىىيءفىىى ءخ ىىىلايءة  ءةنإامىىى ءت ىىىيء  إىىى ءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ةن  يخلىىىعلءفىىى ءةن   ىىىا ءةنكلىىى ءنلحاةفىىىفء

ءنسثءةنحاتعلءةن  يخلعل.ئخفضءت  ا ءةنحاةففءةنإام ء

ةلىىىيتءيا ءةنسخيحىىىء عىىيء ييىىى ءئخفىىضءتىىىاةفق  ءعينعىىضءتقيخيىىىضء ينحاتعىىلء عىىىيءةن  يخلىىعلءولىىىل ءةنإحىىيا ءتح ىىىي فءتىى 

ء.ءوةنحىىىى ءا ىىىىست1992وئخةلىىىىضءطعيىىىىسءةنىىىىي ع ءئ ىىىىيبطء،  1991ةنمىىىىي قضءتىىىىلءئخةلىىىىضءطلىىىىيت ء إىىىىع ءت ىىىىيو طء

ةنإامىىىى ءءة  ي عىىىىيءفىىىى ءخفىىىى ءئخفىىىىضءةنحاةفىىىىفءيحىىىىيا ءئخةلىىىىيت  ءعلىىىىوءا ءت يخلىىىىضءةنإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةني ي ىىىى ء ىىىىلاي

ء أ  يئ ءنسثءةن  يخلعلتوءتميعسءلل ءةأيش ضءف ءتكا لءعاويتءةفح يععضء مإضءت ءةآلاي ل.

ءضءعينعىىىضةنسخةلىىىضءةنإةي ىىىضءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ء كمىىىلءةن  يخلىىىعلءئخفىىىءوعلعىىى ء ح ىىى ءنإىىىيءوتىىىلءاىىىائ

ليءن  ح ىىى ءةنىىىتىىىلءةنقىىىسخلءعلىىىوءةنحاةفىىىفءةنإامىىى تءو ينحىىىين ء مىىىح ع ءةناىىىيئءةن  ىىىيخبءا ء حاةفىىىفءتىىى ءيامىىى ءوتىىى ءة

مىىىلءةناىىىيئءعلىىىوءةن ىىى ضءةنإامىىىعضءةن ينعىىىض.ءف ىىىل ءةأيشىىى ضءتك  ىىىعيءفعىىى ء ىىىلايءو حىىىأايء ىىى .ءولىىىل ءا يىىىيءعاتىىىضء

 ءت ىىى اوء ىىىيلمئيء نىىىوءلىىى يئلءةناىىىيئءوصىىى ضءةن  ح  ةن ىىىييءوةنمىىى يئلءو مىىىلءو ىىىيفءةناوىىى ءةن ىىىيءةنىىىليء ىىىل

ء(.75 ء-1995-وآايو ء

 ءءالثانية:ــ مناقشة الفرضية الفرعية     

ءتلءاائءةناي عضءةنح ءلي  يءةنيي يء  تءتلو ءن شكلضءةني يءوةن ح  لضءف ء:

ءيخلعل.ءءء لايءةنإشيلءةنيسي ءةني ي  ءلليعيءعلوءئخفضءةنحاةففءةنإام ءنلحاتعلء عيءءةن  ءــ ءءءء

(ء59(ءةن ىىا ضءخوىى ءم10  ىىيءلىىاءتيىىعلءفىى ءةن ىىسوئءخوىى ءمءفقىىسءا ىىستءيحىىيا ءةنسخةلىىضءصىىسصءلىىل ءةناي ىىعضءولىىلة

ي ي ىىىى .و لةءوةنىىىىليء يىىىىعلءيحىىىىيا ءت  ىىىىا ءةنحاةفىىىىفءةنإامىىىى ءنل  يخلىىىىعلءو عىىىىيءةن  يخلىىىىعلءنلإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةن

(ءةنىىىىليء يىىىىعلءةناىىىىيوصءفىىىى ءةن حالىىىى يتء ىىىىعلءةن  يخلىىىىعلءوء عىىىىيء60(ءةن ىىىىا ضءخوىىىى م07ةن  ىىىىائءةنيعىىىىيي ءخوىىىى ءم

ةن  يخلىىىىعلءفىىىى ءت  ىىىىا ءةنحاةفىىىىفءةنإامىىىى .ءوةنحىىىى ء ييىىىى ءن ىىىىين ءةن  يخلىىىىعلءفىىىى ءةن   ىىىىا ءةنكلىىىى ءنلحاةفىىىىفء

 عىىىيء ييىىى ءئخفىىىيتءةنحاةفىىىفءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ء ىىىي ءااىىىي ءا يىىىيءعلىىىوءةن  يخلىىىعلءءةنإامىىى ءت ىىىيء  إىىى ءا 

.ءو امىىىيءةنيي ىىىيءهنىىىشء ىىىأ ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ءةنإامىىى ءعينعىىىضءنىىىسثءةن  يخلىىىعلءتقيخيىىىضء هعىىىيءةن  يخلىىىعل

عكىىىىلءء كمىىىىلءةنحل عىىىىلءةن  ىىىىيخبءت ىىىىيئءا يىىىىيءتىىىىلءةالعح ىىىىيئءعلىىىىوءةنىىىىإالءوةنشىىىى اخء ين ي ىىىىضءوشىىىى اخ ء لةتىىىى 

 حق ىىىوء ىىىتءةنقعىىىائءةالفح يععىىىضءةن ايو ىىىضءإشىىىيلءف ىىىلءلي ىىىفءتشىىىيخ ح ءفىىى ءلىىىلةءةنءةنحل عىىىلء عىىىيءةن  ىىىيخبء.



  عرض وتحليل النتائج                                    :::::::::::: ل الرابعالفص

 

62 
 

علعىىى ءفعشىىى يء ين ي ىىىضءوء  يىىىيءعىىىلءةيا يالتىىى ء  ي قىىىضءتقيانىىىضءةفح يععىىىيءو اىىىي ءتكياتيتىىى ءو قاىىى ءتىىىلءتىىىاتي ء

  ىىىىيءا ءلىىىىلةءةنإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةني ي ىىىى ء امىىىى ءنىىىى ءةن ز ىىىىسءتىىىىلءةن اوىىىىيتءءوتىىىىلءةن ىىىىهالءةن ايو ىىىىضءعلعىىىى .

 ىىىاخءو يىىىي تءت ىىىيء ز ىىىسءفىىى ءلء ىىى ءتىىىلءةأصىىىسويفءوةنىىىزتافءهةالفح يععىىىضتءنىىىي طءعاوىىىيتءةن ىىىسةوضءتىىى ءةن  ع ىىىع

شىىىىى اخ ء قع ىىىىىضءهةتعىىىىىضءوشىىىىى اخ ء أيىىىىى ءتقيىىىىىائءوت يىىىىىابءتىىىىىلءةآلاىىىىىي لءولىىىىىلةء لىىىىى ء مىىىىىيعس ءعلىىىىىوءةالتىىىىىزة ء

ةنإامىى تو قلتءتىىلءةنحىىاتيءةنىىسةال ءو  مىىلءتىىلءتمىىحاثءتاةفقىى ءةنإامىى ء شىىكتءةن ىىيمء.ءوعكىىلءلىىلةءصىى ع ءنىىسثء

ءةنحل علء عيءةن  يخب.

 ة الفرضية العامة:ــ مناقشءءءء

ءعلوء افءصسصءةناي عحعلءةأونوءوةن ييعضء ح قفءصسصءةناي عضءةن يتضءوةن ح  لضءف :

ضءةن ييا ىىىىىضء ىىىىىلايءةنإشىىىىىيلءةنيىىىىىسي ءةني ي ىىىىى ءة  ي عىىىىىيءعلىىىىىوءئخفىىىىىضءةنحاةفىىىىىفءةنإامىىىىى ءنحاتعىىىىىلءةن ي لىىىىىـــــــ  ءءءءءء

 ةن  يخلعلتءو قحل ءااي ءعإسء عيءةن  يخلعل.

وةنحىىى ءءنلي ىىييتىىضءنىىىسثءتاتعىىلءةن ي لىىضءةن ييا ىىضءصىىي ءفىىى ءةت ىىي ءةناي ىىعضءةن ءةنحاةفىىفءةنإامىى ءةاحيىىيخء  ءيحىىيا 

نحاةفىىىفءةعلىىىوءءةوحي ىىى ء  ىىىتءتلوىىى ءن شىىىكلضءةني ىىىيءةنحىىى ءتشىىىعيء نىىىوءةأاىىىيءةال  ىىىي  ءنلإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى 

سي ءإشىىىيلءةنيىىى ءةنةنإامىىى ءنىىىسثءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءتقيخيىىىضء هعىىىيءةن  يخلىىىعل.ءوااصىىىضءن ىىىلةء  كإإىىىيءةنقىىىائء ىىىأ

ءن  يخلىىىعل.ةةني ي ىىى ء ىىىلايءة  ي عىىىيءفىىى ءخفىىى ءئخفىىىضءةنحاةفىىىفءةنإامىىى ءنىىىسثءةنحاتعىىىلءةن  يخلىىىعلءتقيخيىىىضء هعىىىيء

 ءةنك عىىىيءاي ىىىيءتحىىىعءف  يخلىىىضءلىىىلةءةنإشىىىيلءفىىى ءتكىىىا لءةنشق ىىىعضءةن حزيىىىضءوةنحىىى ءتح ىىى ء ينشىىى ائءوةنحكيتىىىتء  ىىىي

حىىىاتيءةيقاىىىي ءةنةاليا ىىىين تءوةنىىىح ك ءفىىى ءةنىىىإالءوءتىىىلءةال حعيفىىىيتءةنإامىىىعضءنلحل عىىىلء ينشىىى اخء ينىىىلةتءوةالتىىىزة 

حىىىع ءفيصىىىيءوةنمىىى يئلءوةنحايعىىىتءتىىى ءةآلاىىىي لءوةنح يلىىىشءوةن شىىىيخ ضءوةاليح ىىىيفء  ىىىيءتوتكمىىىلءةن  ىىىيخبءةن ىىىييء

ء-ةنقىىىىىاةن ء ين ىىىىسةوضءوةأناىىىىىضءوةالتح ىىىىيئءوةن مىىىىىي يلءنىىىىىإة ءةن  ح ىىىى ءوت ىىىىىي عي ءماتىىىىعلءايىىىىىاخنإ ىىىىاءةن اوىىىىىيتء

ءءءءء(.166 ءء-1998

قلعىىىىضءعلىىىىوءوفىىىىائءعاوىىىىضءة  ي عىىىىضء ىىىىعلءةنإشىىىىيلءةنيىىىىسي ءةني ي ىىىى ءوةنقىىىىسخةتءةن ءطخو  ء ىىىىاخويط عىىىىيء ل ىىىىسء

 وةن ينىىىىىىىىىضءةنإامىىىىىىىىىعضءةالفح يععىىىىىىىىىضءةنحىىىىىىىىى ءتمىىىىىىىىىيل ءفىىىىىىىىى ءت مىىىىىىىىىعلءةنحاةفىىىىىىىىىفءةنإامىىىىىىىىى ءنل يةلىىىىىىىىىفء

.(VANSCHAGEN.KH- 1993-p379)ء  

يئءتحزيىىىيءو شىىىعيءا  ىىىيءطخت ىىىي ء يلىىىعلطء نىىىوءا ءةنإشىىىيلءةنيىىىسي ءةني ي ىىى ء ل ىىىلءئوخةءليتىىىيءفىىى ءا ء  ىىىي ءةناىىى

ءء(.59 ءء-2008ء-ف ءشحوءت يالتءةن عيلءمءخت ي ء يلعلءةآلاي لةيا ينعيءو مح ع ءةنحكع ءت ء
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 الخاتمة:

يددد لميددالنشالنجيعددالنشاطددلبلنش ددايالنشميلاددالةددللنبيطدددلهلنش،ماليددهلنش لةددهعلنش،ددالد ددا ل شددد ل  ددان لنش ددم لةددلل

ب دددددم لننش اييدددددهلسنشا اددددديهلسنشعمايدددددهلسنسج،مل يدددددهلميدددددلليااددددد لنبعدددددمن لنس ددددد،م،ل لالش يدددددل لسنشعمددددد لةدددددال

ع، دددملةدددللي لسنشعمددد ل مدددللسنبصدددا،لوعلسيطدددعمسعلالشادددعل  لسلنمدددهلنش دددل علس ددد ل شددداليعمددد ل اددد ل يدددل  لنشا دددلو

اددداليدددليلميدددلليأعضددد لنب دددا هلنش،ددداليم،اا دددللنشما،مدددالشمملسةدددهلنشمطدددا النشا اددديهلسنسج،مل يدددهلنش،دددالدلجدددالنش

ماددددهلأنلةددددللادددديللنبعددددمن لنب  ددددمل ماددددهلش دددداهلنشمطددددا السددددعل ددددمي هلنشمددددمنسميللسسددددانلبي ددددعليعيطددددلنلةم

يمدددهلدمددد لادددلديم ل دددميعهلددددح الل شددد لد دددلسال مممجدددهلةدددللةمنمددد لنشامدددللنشم،عل، دددهعلبنلعي دددلليا دددم لنشامدددلل

،مددددل لسا دددللش ينشالنيددد لنشاادددميهلسنش ادددديلشلجيهلسنشاااددديهلسنشعمايدددهلسنشا ادددديهلسنسج،مل يدددهلشاط  ددديهعلةمددددلليح

للةددنشممنسدد للةددلل ددلشعلنشل لشددهل شدد لاانيددهل ددللنشم دداعلسنش،ددالولي ددللن ،اددلرلنش ليددهلسعددالسدداهلنشممماددهليعددليا

 ل اددد ل يهلسنش،دددالد  دددملعددداليلادددلالنش ضددد علسنش،دددلدملس دددانلنشع ددديلنلسنش،مدددمةطدددل  لي اددديهلسنادددلمنالال دددال

شددد لمدددلليدددح الل  دددالهلنبسشيدددلولعدددالنش يدددرلس دددالهلنشمال ددديللالشمال دددهعسة لش هلنشمددديعلسنشمعدددلييملنسج،مل يدددهلة

نشميلاددداللأثدددملنشاطدددلبلنش دددايال" دددلولدلنعمدددسلنشا ادددالس اددد لسدددانلنب دددل لجدددلوالسددداهلنشالن دددهلسنشم،م ادددهلعدددال

مسمددددهلعددددالشإلجلاددددهل ادددد لنب دددد اهلنشمل" (ل دددداهل19-16ش،لنعدددد لنشا اددددالش، ةيددددالنشممماددددهلنش ليليددددهل ل ادددد لن

،ماددديعلاةطددااهلنش  دددلعلسة لسشدددهلنشلصدددل ل شددد لأسدددان لنش  دددللسنش،ض دددالةدددللصددد هلأسلي دددالعماددديلدسلميدددلل،مادددلل

ليميهعهلسنش،ل انييسانلنش  لل ش لالايلل:لخ صلنش لرلنبس لشاالن هلنشا ميهلسنش لرلنش ليالشاالن هلنشمي

لهلسانعدددسلس سددددعلدماددديعلنش دددلرلنبس ل شددد لث ثدددهلع دددل عل دددم لنش  ددد لنبس لة  دددليلنشاطدددلبلنش دددايالنشميلادددالسأ

 ميدددلالعدددالةممادددهلنشممنسمدددهعلس دددم لنش  ددد لنش دددليالنش،لنعددد لنشا ادددالميدددللل  يدددلل اددد لة  لةدددسلسة ،اددد لنشا

ل اهلع (19-16يهل لنش،الدلم،رل شيسعلس م لنش   لنش لشللخ لئصلنشممماهلنشعمم

قلللددددعلنش،لدددمدالسشادددللعدددالنش  ددد لنبس لةا ايدددهلنش  دددللس جمنونددددسلنشميانييدددهلميدددلع دددايلسدضدددمللنش دددلرلنش دددليال

لمضلسد ايددد  ددد شددد لةميدددل لنش،لنعددد لنشا ادددالنشماددد،عم لسنشالن دددهلنب ل ددديهلشا  دددللسدالسشادددللعدددالنش  ددد لنش دددليال

لهعنش مايلالثعلنش مسولا  صهل لةلالولد ايملنشا،لئجل ا دضمللل مللنشا،لئجلنشم،لص ل شي لع

ةيدددالسةددللأجددد لنش، مددد لةدددللعماددديلالن ،مدددالنش لمدددللنشمدددا جلنشلصددد اعلميدددللدمدددرلنشالن دددهل اددد ل يادددهلةدددللد 

 لنش،ل يدددد ل(ل دددداهعلسشمعمعددددهلصدددداقلسث ددددلالنشمميدددل ل،ماددددللاالن ددددهلنش،ل يدددد لس  ددددل ل19-16نشمممادددهلنش ليليددددهل ل

نشالن دددهلل،ميددد لاالجدددهل لشيدددهلةدددللنش ددداقلسنش  دددلاعلساا دددرل يادددهش خ، دددلللميدددللددددعلنش،ض دددالةدددللأنلنشمميدددل لي

لصلالخ، دددلللخددداميددالدددعلنخ،يدددللسعلالميمددهل طددلنئيهلس،ماددللا،مدددايعلشادد لداميدداليادد هلةدددللةميددل ل 250نب ل دديهل

ل دددم اللعدددالنش،لنعددد لنشا ادددال، دددالنلجلادددهلأ ددد ا،سعلساعددداسللددددعلن ددد،مجل لنلجلادددلال اددد لأ ددد اهلنشمميدددل علثدددع

أ دددلشي للش، ةيدددالسعددد لة ،دددلنلد ددد يدلةال ددد علساعدددالجمدددالنشا،دددلئجلسةعلشا، دددلل م دددلئيللسعددد د ميدددجل جلادددلالن

لةعياهلسد ايا للسةال،ط، للن ،ا،االلاضنل:

 ادددد لنشددددا  عللنشاطددددلبلنش ددددايالنشميلادددداليددددحثملنيالايددددلل ادددد ل لجددددهلنش،لنعدددد لنشا اددددالاضاعددددل هل نس ،مددددل لــــــلللل

ادددللةدددلل دددمن علنش نلمادددل لالشميمدددهلنشانديدددهعلنشطدددعلللالش ميدددهعلنشطدددعلللالسي،مدددلوعلنش، دددمللةدددللنشميددد ل شددد لنسي

لملنشمملل يلع(لشاىلد ةيالنشممماهلنش ليليهل ا لنشمملل يللةملليهلا ينشع  يهنب منضل
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 1ملحق 

 

 الثانويةللمرحلة  شخصيالتوافق ال اختبار

 د. محمود عطية هنا

 

 أعيدت صياغته إلى:

  لتالميذ المرحلة الثانوية النفسيالتوافق  اختبار

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 لتالميذ المرحلة الثانوية  الشخصي التوافق اختبار

  ......................................:لميالدا تاريخ ............................... : : التلميذ اسم

                 ( السن  )    ................................ : : مؤسسة التربويةال

 تنطبق التي اإلجابة حول دائرة ضع ثم اآلتية األسئلة من سؤال كل التلميذ: اقرأ يعزيز

 حول أي عليك

 ضع دراجة عندك كانت إذا ؟ سيارة والدك عند هل ولاأل السؤال فمثال .)ال(  أو ( نعم )

  حول دائرة

 (. ال ) حول دائرة فضع سيارة؟ عنده تكن لم وإذا ( نعم )

 ال ؟                                                             نعم      سيارة والدك عند هل .1

 ال     نعم                                    ؟                  السيارة يقود أن ستطيعي هل .2

 ال نعم                                       ؟ الماضي السبت يوم المدرسة إلى ذهبت هل .3

 تراه ما تبين أن منك المطلوب ، االختبار هذا في خاطئة وأخرى صحيحة إجابة هناك ليست

 أن حاول إجابة دون سؤال تترك وال ، ةاألسئل جميع على أجب  تفعله وما به تشعر وما

 . صدق بكل عليها تجيب وأن جيدا   األسئلة تفهم

 : مالحظة

 هذا نتائج وستكون ذلك في رغبت إذا اسمك كتابة يمكنك عدم اختياريا لالسم كتابتك 

  . تامة سرية وفي العلمي البحث ألغراض مخصصة االختبار

  إلجابةا بدأ قبل جيدا   التعليمات أن تقرأ يرجى

 

 

 

 

 

 

 سالمي محمدالطالب الباحث /                        تعاونك على الشكر جزيل مني ولك



 ( أ ) األول القسم

 

 ؟                     نعم    ال متعبا كنت ولو حتى به تقوم الذي العمل في تستمر هل 01

 نعم    ال         ؟     سيئة األمور تصبح عندما بهدوئك تحتفظ أن عليك يصعب هل 02

 ؟                                     نعم    ال الناس معك يختلف عندما تتضايق هل 03

 ؟      نعم    ال الناس من تعرفها ال مجموعة مع تكون عندما االرتياح بعدم تشعر هل 04

 عم    ال    ؟                         ن فيه وقعت إذا بالخطأ تعترف أن عليك يصعب هل 05

 به؟          نعم    ال تقوم حتى بعملك آخر شخص يذكرك أن الضروري من تجد هل 06

 ؟              نعم    ال تكبر عندما به تقوم أن تود الذي العمل نوع في عادة تفكر هل 07

 ؟                  نعم    ال القسم في زمالئك منك يهزأ عندما بالمضايقة تشعر هل 08

 ؟                      نعم    ال باآلخرين تعرفهم أو الناس تقابل أن عليك يصعب هل 09

 ؟                    نعم    ال ضرر يصيبك حينما نفسك على بالحزن عادة تشعر هل 10

 أصحابك لك يخططه بما تقوم أن عليك سهلال من أنه تعتقد هل 11

 نعم    ال                                     ؟              بنفسك خططك ترسم أن من 

 ؟                      نعم    ال عليك يسيطروا أن يحاولون الناس معظم أن تعتقد هل 12

 ؟                 نعم    ال العالية المراكز ذوي الناس إلى تتحدث أن عليك يسهل هل 13

 نعم    ال                              ؟          اللعب في عادة أصدقاؤك يخسر هل 14

 ؟                               نعم    ال    أعمال من به تبدأ ما تكمل أن عادتك من هل 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ب ) األول القسم

 

 ؟           نعم    ال  سنك مثل في هم من يحضرها التي الحفالت إلى عادة تدعى هل 01

 ؟                        نعم    ال    ( )حقراء الناس أخساء من بيراك عددا أن تعتقد هل 02

 ؟                                 نعم    ال    قوي شجاع أنك أصدقائك معظم يعتقد هل 03

 ؟                          نعم    ال    الحفالت إعداد في تساعد أن عادة منك يطلب هل 04

 ؟                                       نعم    ال    جيدة أفكار لديك أن الناس يعتقد هل 05

 ؟                             نعم    ال    أعمال من به تقوم بما عادة أصدقائك يهتم هل 06

 ؟                                         نعم    ال    عادة الناس يظلمونك أن تعتقد هل 07

 ؟                               نعم    ال    مثلهم ذكي أنك القسم في زمالئك ظني هل 08

 ؟                                 نعم    ال    معهم تكون أن اآلخرون الزمالء يسر هل 09

 ؟                                        نعم    ال      زمالئك مثل محبوب أنك تعتقد هل 10

 ؟               نعم    ال         عمل من به تقوم ما تنجز أن عليك الصعب من أن تعتقد هل 11

 ؟                                نعم    ال    ينبغي كما يعاملونك ال الناس بأن تشعر هل 12

 ال    ؟                         نعم    يحبونك ال تعرفهم الذين الناس معظم أن تعتقد هل 13

 ؟         نعم    ال    تكبر حينما عملك في تنجح سوف أنك يتوقعون الناس أن تعتقد هل 14

 ؟                              نعم    ال    حسنة معاملة يعاملونك ال الناس أن تعتقد هل 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ج ) األول القسم

 

 نعم    ال                            ؟     األمور معظم في رأيك تبدي بأن لك يسمح هل 02

 ؟                                         نعم    ال    أصدقائك تختار بأن لك يسمح هل 03

 ؟                             نعم    ال    به القيام تريد ما بمعظم تقوم بأن لك يسمح هل 04

 ؟                          نعم    ال    كثيرا   التافهة األمور لسبب تعاقب بأنك تشعر هل 05

 ؟                                         نعم    ال    يكفيك ما المصروف من تأخذ هل 06

 ؟  نعم    ال      سنك في هم من يحضرها التي االجتماعات تحضر أن عادة لك يسمح هل 07

 ؟                     نعم    ال    القرارات ذاتخا في تساعدهما بأن والداك لك يسمح هل 08

 ؟                     نعم    ال كبيرة أهمية لها ليست أمور في التوبيخ إليك يوجه هل 09

 هل يسمح لك بأن تذهب إلى السينما والمالهي بالقدر الذي يسمح  11

 نعم    ال                                                                    ؟  لزمالئكبه 

 ؟              نعم    ال    يريدون بما القيام في منك حرية أكثر أصدقائك بأن تشعر هل 10

 ؟                                نعم    ال        والمرح للهو كاف وقت لديك بأن تشعر هل 11

 ؟                                    نعم    ال      كافية بحرية لك يسمح ال بأنه تشعر هل 12

 ؟                                     نعم    ال    أصدقائك مع تخرج والدك يتركك هل 13

 ؟                                             نعم    ال    مالبسك باختيار لك يسمح هل 14

 ؟                    نعم    ال    األحيان معظم في تفعله أن ينبغي ما اآلخرون يقرر هل 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( د ) األول القسم

 

 ؟              نعم    ال    الجدد ى التالميذعل تتعرف أن عليك الصعب من أن تجد هل 01

 ؟                                       نعم    ال    أصدقائك مثل وسليما قويا   تعتبر هل 02

 ؟                                       نعم    ال    زمالئك من محبوب بأنك تشعر هل 03

 ؟                          نعم    ال    معك بالتحدث يستمتعون الناس معظم أن يبدو هل 04

 ؟                 نعم    ال    اإليه تذهب التي المؤسسة في مرتاح بأنك تشعر هل 05

 ؟                                            نعم    ال    األصدقاء من كاف عدد لك هل 06

 نعم    ال              ؟            آبائهم مثل ناجح شخص والدك أن أصدقائك يظن هل 07

 األقسام في تكون ال أن يفضلون األساتذة بأن عادة تشعر هل 08

 نعم    ال                                                                                                              ؟     ونهاسيدر يتال 

 ؟                  نعم    ال    التربويةالمؤسسة  تقيمها التي الحفالت إلى عادة تدعى هل 09

 نعم    ال             ؟                              دقااص تكون أن عليك يصعب هل 10

 ؟                   نعم    ال    معهم تكون أن يسرهمالقسم  في زمالئك بأن تشعر هل 11

 ؟                                   نعم    ال    أصدقائك يحبون كما اآلخرون يحبك هل 12

 نعم    ال          ؟                             معهم تكون أن في أصدقاؤك يرغب هل 13

 ؟                            نعم    ال    عادة بأفكارك المؤسسة التربوية في من يهتم هل 14

 الذي الوقت  من أطيب وقت بيوتهم في يقضون زمالئك أن لك يبدو هل 15

 ال     ؟                                                          نعم   بيتك في أنت تقضيه 

 

 

 

 

 

 

 



 ( هـ ) األول القسم

 

 ؟                      نعم    ال    دنيئة وأحوالهم الناس أعمال من كثيرا أن الحظت هل 01

 ؟                 نعم    ال    ذلك يستطيعون عندما يغشون الناس معظم أن لك يبدو هل 02

 نعم    ال                         ؟    تكرههم أنك لدرجة يطاقون ال أشخاصا   تعرف هل 03

 أفضل نحو على بأعمال يقوموا أن يستطيعون الناس معظم أن تشعر هل 04

 ؟                                                                  نعم    ال    به تقوم مما 

 نعم    ال            ؟              شعورك يجرح أن يهمهم الناس من كثيرا أن ترى هل 05

 ؟                نعم    ال    االجتماعية والنواحي الحفالت عن بعيدا تبقى أن تفضل هل 06

 ؟                            نعم    ال    بك اإليقاع يحاولون منك األقوى بأن هل تشعر 07

 نعم    ال           ؟     زمالئك معظم لدى مما أكثر قلقك تثير مشكالت لديك توجد هل 08

 ؟                     نعم    ال    حولك الناس وجود مع حتى وحيد بأنك دائما تشعر هل 09

 ؟                          نعم    ال    ينبغي كما بعدالة يتصرفون الناس أن الحظت هل 10

 نعم    ال            ؟                     جدا كثيرة مشكالت لديك ألن كثيرا تقلق هل 11

 هل يصعب عليك أن تتكلم مع أفراد من الجنس األخر؟                     نعم    ال       12

 ؟     نعم    ال    منك أكثر طيب بوقت يتمتعون سنا منك األصغر أن في كثيرا تفكر هل 13

  املكيع الطريقة التي بسبب تبكي أن تريد كنت لو كما بأنك كثير تشعر هل 14

 نعم    ال                         ؟                                                الناس بها

 استغاللك؟                                        نعم    ال    الناس من كثير يحاول هل 15

 

 

 

 

 

 

 



 (و  ) األول القسم

 

 نعم    ال                                ؟        العطس من بنوبات إصابتك تتكرر هل 01

 ؟                                    نعم    ال    تنفعل عندما أحيانا الكالم في تتلعثم هل 02

 ؟                                             نعم    ال    الصداع من كثيرا تنزعج هل 03

 ؟             نعم    ال    الطعام موعد يحل حين حتى جوعان غير أنك كثيرا   تشعر هل 04

 ؟            نعم    ال    تتحرك ال ساكنا   تجلس أن عليك الصعب من أن كثيرا   تشعر هل 05

 ؟                                                  نعم    ال    كثيرا   عيناك توجعك هل 06

 من اآلخرين تطلب أن الضروري من أن األحيان من كثير في تجد هل 07

 ؟                                                   نعم    ال    قالوه أن سبق ما يعيدوا أن 

 ؟                                                  نعم    ال    تقرأه ما كثيرا   تنسى هل 08

 ؟           نعم    ال    ( عضلي شد عضالتك ) في تقلصات لحدوث أحيانا تتضايق هل 09

 ؟  نعم    ال    جيدا تسمعهم بحيث كاف بوضوح يتكلمون ال الناس من كثيرا أن تجد هل 10

 ؟                                        نعم    ال    كثيرا   بالزكام اإلصابة تضايقك هل 11

 نعم    ال                            ؟              مستقرين غير الناس معظم تعتبر هل 12

 ؟                                 نعم    ال    تنام أن عليك الصعب من أن عادة تجد هل 13

 ؟                                       نعم    ال    األحيان معظم في بالتعب تشعر هل 14

 ؟                            نعم   ال  وسالكاب أو المزعجة األحالم كثيرا   تضايقك هل 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SPSS.22باستخدام برنامج  ي( ألبعاد التوافق النفيسT-Teste: يبين نتائج اختبار ستيودنت) 02الملحق رقم                                                    
 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper 

 النفس على اإلعتماد -أ

Equal variances assumed .041 .840 3.503 248 .001 1.003 .286 .439 1.567 

 النفس على اإلعتماد -أ

Equal variances not assumed 
  

3.502 212.069 .001 1.003 .286 .439 1.568 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
 

Independent Samples Test 

 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 بالحرية الشعور -ج

Equal variances assumed .090 .765 4.131 248 .000 1.307 .316 .684 1.930 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

 بالحرية الشعور -ج

Equal variances not assumed 
  

4.167 218.650 .000 1.307 .314 .689 1.925 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper 

 الشعور -د

 باإلنتماء

Equal variances assumed .090 .764 10.577 248 .000 3.437 .325 2.797 4.077 

 الشعور -د

 باإلنتماء

Equal variances not assumed 
  

10.604 214.115 .000 3.437 .324 2.798 4.075 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الداتية بالقيمة اإلحساس -ب

Equal variances assumed .119 .731 6.639 248 .000 2.150 .324 1.512 2.788 

Equal variances not assumed 
  

6.708 219.707 .000 2.150 .321 1.518 2.782 



 

 
 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 العصبية األعراض من الخلو -و

Equal variances assumed 12.634 .000 3.385 248 .001 1.210 .358 .506 1.914 

Equal variances not assumed 
  

3.611 246.698 .000 1.210 .335 .550 1.870 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

 التوافق مجموع

 النفسي

Equal variances assumed 66.160 .000 10.188 248 .000 10.387 1.020 8.379 12.395 

Equal variances not assumed 
  

11.557 228.739 .000 10.387 .899 8.616 12.157 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اإلنفرد الى الميل من التحرر -هـ

Equal variances assumed 2.093 .149 4.033 248 .000 1.280 .317 .655 1.905 

Equal variances not assumed 
  

4.175 235.038 .000 1.280 .307 .676 1.884 



  (T-Teste)اختبار ستيودنت جدوليبين :  03الملحق رقم 

 



The impact of the share of physical education and sports on the psychological compatibility of high 

school students 

-Purpose of the study 

The objective of this study is to examine the psychological compatibility of this age group, which 

corresponds to secondary education, and the effect of exercise on the physical and athletic activity 

on the psychological compatibility of adolescent pupils. Physical and athletic activity plays an 

important role in improving life style. . The chapter has been divided into two parts: a theoretical 

section I included the theoretical background of the study in which we discussed the first axis: 

physical activity sports. And the second axis was talking about psychological compatibility. The third 

axis includes the characteristics of adolescence and age (16-19) years. 

The second chapter (applied study) included two chapters: 

Chapter 1: The research methodology and field procedures. 

Chapter 2: Presentation, analysis and discussion of results. 

General Hypothesis: 

Sports physical activity positively affects the degree of psychological compatibility of secondary 

school students and its impact varies among non-practitioners. 

Sub-assumptions: 

Sports physical activity positively affects the degree of psychological compatibility of practicing 

students. 

Physical activity negatively affects the degree of psychological compatibility of non-practicing 

students 

 .Community and Sample Search: 

The sample of this research is a group of secondary school students selected from the community of 

origin, which represented the research community consisting of 6 educational institutions, 3 of which 

were selected, and the sample was randomized. Where the number of students was estimated to be 

1000 students. Of them, 25% were selected, representing 250 students, among practitioners and 

non-practitioners of physical activity. 

 *The first group: included 150 students engaged in physical activity sports secondary. 

The second group included 100 students who did not exercise in high school sports 

- Statistical study: In our research, we used 22 SPSS to study the results obtained statistically 



L'effet de l'activité physique sur la compatibilité psychologique des élèves du secondaire 

1 - Objectif de l'étude 

      L'objectif de cette étude est d'examiner la compatibilité psychologique de ce groupe d'âge, qui 

correspond à l'enseignement secondaire, et l'effet de l'exercice sur l'activité physique et athlétique sur 

la compatibilité psychologique des élèves adolescents. L’activité physique et sportive joue un rôle 

important dans l'amélioration du style de vie. . Il aide aussi à s'adapter à la communauté et au milieu 

social dans lequel il vit, et favorise, par ses activités, les relations amicales, crée l'amitié entre les 

membres du groupe et contribue à la réassurance au sein de la société. Le chapitre a été divisé en deux 

sections: une section théorique qui comprenait le premier chapitre du contexte théorique de l'étude 

dans lequel nous avons abordé le premier axe: l'activité physique sportive (son concept, ses objectifs, 

son importance, ...). Et le deuxième axe parlait des dimensions et du rôle de la compatibilité 

psychologique, de son importance dans la vie de l'étudiant et de l'individu ... Etc. Le troisième axe 

comprend les caractéristiques de l'adolescence et de l'âge (16-19 ans). 

Le deuxième chapitre (étude appliquée) comprenait deux chapitres: 

Chapitre 1: La méthodologie de recherche et les procédures de terrain. 

Chapitre 2: Présentation, analyse et discussion des résultats. 

2 Hypothèses de recherche: 

Hypothèse générale: 

   L'activité physique sportive affecte positivement le degré de compatibilité psychologique des élèves 

du secondaire et son impact varie selon les non-pratiquants. 

Sous-hypothèses: 

L'activité physique sportive influe positivement sur le degré de compatibilité psychologique des élèves 

en exercice. 

L'activité physique affecte négativement le degré de compatibilité psychologique des étudiants non-

pratiquants 

3. Communauté et exemple de recherche: 

     L'échantillon de cette recherche dans un groupe d'élèves du secondaire ont été sélectionnés à partir 

de l'original, qui, comme la communauté de recherche de 6 établissements d'enseignement, a été 

sélectionné trois écoles secondaires, y compris la communauté, l'échantillon a été choisi au hasard. Ce 

qui comprend un certain nombre d'étudiants estimé: 1000 Telmiv.tm choisir 25% d'entre eux 

représentant 250 praticiens Telmiv.ban et non-pratiquants de sports d'activité physique. 

L'échantillon de recherche a été divisé en deux groupes: 

* Le premier groupe: inclus 150 étudiants engagés dans les sports d'activité physique secondaire. 

Le deuxième groupe comprenait 100 étudiants qui ne pratiquaient pas d'activités sportives dans les 

écoles secondaires. 

4. Étude statistique: 

    Dans notre recherche, nous avons utilisé SPSS 22 pour étudier les résultats obtenus statistiquement 

5. Conclusion 

Il existe des différences significatives entre les élèves qui pratiquent des sports d'activité physique et 

les non-praticiens dans la compatibilité psychologique totale qui est au profit des praticiens, ce qui 

signifie que l'activité sportive physique un impact positif dans l'augmentation du niveau psychologique 

de consensus par les dimensions totales pour permettre à l'occasion de cette activité pour gagner 

beaucoup de besoins psychologiques des praticiens tels que les sentiments Auto-contrôle et faible 

stress. 


