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  :مقدمة
تعترب التربية والرياضية أحد فروع التربية األساسية اليت تستمد نظرياا من العلوم األخرى عن طريق      

رى على تنمية وبلورة شخصية ية والرياضية كباقي املواد األختعمل التربية البدنالنشاط البدين، لذلك 
ك على النشاط احلركي معتمدة يف ذل. ركية منها والنفسية واالجتماعيةاحل ، من مجيع النواحيالفرد

، والفرد املراهق ، كدعامة ثقافية واجتماعيةاألنشطة البدنية والرياضية ، والذي يأخذ مداه منالذي مييزها
ذا اإلعداد أكثر من أي وقت مضى ألنه يساعده بالدرجة األوىل يف فهم ذاته واآلخرين من حيتاج إىل ه

حوله عن طريق اكتساب سلوكات سوية، ويف التكيف مبا يتالءم مع حاجات اتمع الذي يعيش فيه 
  .بالدرجة الثانية

ث العلمية تدعم دور النشاط ومنظمات البحو إن الدليل املتزايد واإلفادات اإلجيابية للهيئات الطبية     
إضافةً إىل ذلك فقد أثبتت الدراسات منذ وقت قريب  ،توفري فوائد ملدى احلياة البدين والتربية البدنية يف

االجتماعية وذلك عن -فقط يف صحة اجلسم بل وأيضا يف الصحة النفسية أن التربية البدنية تساهم ليس
  .عن طريق تعزيز احترام الذاتتقليل الضغوط والقلق واإلحباط وكذلك  طريق
بعض اجتاه  وحناول يف دراستنا هذه التركيز على جانب هام جدا من شخصية الفرد واملتمثل يف     

حنو إدراك الذات البدنية  يف حصة ) منط جسمي مسني ومنط جسمي حنيف (األمناط اجلسمية للتالميذ 
لطور الثانوي نظراً ألمهية ودور هذه األخرية يف تنشيط التربية البدنية والرياضية يف األقسام النهائية من ا

وإجناح العملية التربوية، حتقيق النمو الشامل واملتزن للفرد جسميا ونفسيا واجتماعيا، كما أا ميكن أن 
     .احمليط االجتماعيووالتأقلم مع احمليط املادي  والتحكم فيها الوعي بالذاتتساعد الفرد على 

أن املؤسسات التربوية كالثانوية تعمل على تنمية وصقل اجلوانب التربوية والنفسية  ومن املؤكد     
والبدنية من حياة التلميذ من خالل حصة التربية البدنية والرياضية، ومن تلك اجلوانب ما يتعلق باحلالة 

آخر سواء داخل  النفسية واليت تلعب دوراً مهماً يف العديد من املواقف اليت تواجه التلميذ من حني إىل
املدرسة أو خارجها، خاصة إذا تعلق األمر بالفروق الفردية بني التالميذ ومنها النمط اجلسمي الذي 
ميتلكه التلميذ، فنجد يف املؤسسات التربوية مجيع األمناط اجلسمية تشارك يف تنشيط حصة التربية البدنية 

ط النحيف وذوي النمط العضلي وغريهم من والرياضية فمنهم التالميذ ذوي النمط السمني وذوي النم
، الذات يعطي االشتراك يف برامج التربية البدنية نتائج إجيابية فيما يتعلق باحتراماألمناط األخرى حيث 

وجيب أن يتم استخدام التربية . لذاتهراهق ضة أن يسهما يف تطوير احترام املوميكن للتربية البدنية والريا
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اجلسم " أداة"البدين وحتقيق النمو والتطور عن طريق مفاهيم  متعة النشاط البدنية جلذب الناس إىل
  .الذات ستسهم بدورها يف اإلدراك السلوكي لكفاءة الذات وتأكيد الذات والرضا عن والذات واليت

ومبا أن االجتاه ميثل جمموعة من املفاهيم واملعلومات واملشاعر اليت جتعل الفرد يفضل أو ال يفضل      
شطة أو أفكار حىت وأن كانت تنبع من داخله، فأنه جيعلنا نتنبأ بسلوك الفرد املتوقع، ذلك السلوك أن

  .الذي يتجه حنو االجيابية أو حنو السلبية يدل على مدى القبول أو الرفض ملوضوع ما
والرياضية يف  وتربز حاجة التلميذ املراهق إىل فهم الذات خاصة الذات البدنية يف حصة التربية البدنية     

أن التلميذ جيد نفسه بني زمالئه من اجلنسني وجيدر به يف هذه املواقف أن يوازن بني احلالة النفسية لديه 
  .واملواقف اليت تتطلبها احلصة، خاصة وأن تلميذ املرحلة الثانوية مازال يعاين تداعيات مرحلة املراهقة

ت أنشطة انفعالية واليت تربز فيها العديد من املواقف ويف هذا اخلصوص تعد حصة التربية البدنية ذا     
التنافسية اليت قد تؤثر يف شخصية التلميذ وتقديره وإدراكه لذاته مما قد يشكل له عبئاً نفسياً خاصة إذا 
كان له اجتاهات سلبية حنو ذاته البدنية سواء من ناحية املظهر اخلارجي للجسم أو الثقة يف املواقف اليت 

تخدام القوة أو مستوى احلالة أو اللياقة البدنية والقدرة على االستمرار يف أداء مترينات بدنية  تتطلب اس
ملدة طويلة نسبياً أو فيما يتعلق الثقة بالنفس يف املواقف الرياضية اليت تتطلب تعلم مهارات حركية أو أا 

 . تتعدى إىل مستوى مشاعر الرضا والفخر والثقة يف الذات البدنية ككل

 
  :ومن هنا احتوت دراستنا النظرية على الفصول التالية

مدخل إىل الدراسة، وتضمن حتديد إشكالية الدراسة وضبطها مع حماولة اإلجابة عنها بفرضيات،  �
بعدها مت عرض أمهية الدراسة مث ذكرنا األسباب اليت أدت إىل اختيار هذا املوضـوع، ومـن مث   

 .دراسة، وبعض الدراسات املشاة اليت تطرقت ملوضوعناتعريف وحتديد املفاهيم األساسية لل

مت التطرق فيه إىل موضوع االجتاهات النفسية، حيث قمنا يف البداية بتحديـد   :الفصل األول  �
مفهوم االجتاه ومتييزه عن بقية املفاهيم اليت تتقارب معه يف املعىن، مث إبراز خصائص االجتاهـات،  

توضيح شروط ومراحل تكوين االجتاهات مع التطرق إىل بعض وأنواعها ووظائفها، وبعدها مت 
 .نظرياا، وكذا طرق قياسها

وتضمن األمناط اجلسمية، وبعض مفاهيم املتعلقة به، وتطور تقسيمات  األمنـاط   :الفصل الثاين  �
اجلسمية حسب نظرات عديدة مثل نظرية شيلدون ونظرية كرتشمر وتقسيمات هيث وكارتر، 

اط اجلسمية األولية والثانوية حسب النظريات السالفة الذكر، مث بعد ذلك قدمنا مث تقسيمات األمن
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فكرة خمتصرة عن بناء وحجم اجلسم البشري، مث األمهية من دراسة األمناط اجلسمية ويأيت بعدها 
العالقة بني األمنـاط  مث يأيت يف األخري  طرق تقومي أمناط األجسام التقدير الكمي لنمط اجلسم و

 .، واحلالة املزاجيةية وعناصر اللياقة البدنيةاجلسم

وتطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم الذات اإلنسانية وتطورها، مث قمنا بسرد بعض  :الفصل الثالث �
، مث عالقة مفهوم الذات بـبعض املفـاهيم  التعاريف اليت ختص الذات بشكل عام، وبعدها بينا 

ا تعرفنا على أنواع ومكونات الذات، وبعدها تطرقنا ، بعدهاملصادر اليت يبىن عليها مفهوم الذات
، مث أبرزنا مفهوم الـذات يف  أبعاد الذاتاملهمة ومن بينها إدراك الفرد لذاته، مث  وانب الذاتجل

ويف األخـري   دور الذات يف توجيه السلوكمنها الذات البدنية، مث  الذات تقدير أنواعوالرياضة 
 .وظيفة الذات

 
حصة التربية البدنية والرياضية يف التعليم الثانوي وركزنا على األقسام ن وتضم:الفصل الرابع �

مفهوم التربية البدنية النهائية ألم يف مرحلة مراهقة وتطرقنا يف هذا الفصل يف البداية إىل 
فهوم التربية ، مت خصصنا جزء ملمكانة التربية البدنية والرياضية يف النظام اجلزائري، مث والرياضية

مادة التربية البدنية والرياضية يف الطور يف املؤسسات التربوية وركزنا على  دنية كنظام تربويالب
دور التربية البدنية ، مث بعد ذلك خصائص املتعلم بالطور الثانويوتطرقنا فيها إىل  الثانوية

مراحلها وأهدافها، بعد ذلك عرجنا على مرحلة املراهقة بتعريفها و والرياضية يف الطور الثانوي
دور النشاط ويف األخري وضحنا  مفهوم ذات املراهقوخصائصها، مث بينا حاجات املراهق، مث 

  .البدين والرياضي يف مرحلة املراهقة
 

:أما الباب الثاين فتطرقنا إىل الدراسة امليدانية فقسمناه أيضا إىل ثالث فصول وهي كالتايل  

اسة، واملتمثلة يف حتديد املنهج املستخدم، بعدها تناول اإلجراءات املنهجية للدر :الفصل األول  �
وصف عينة الدراسة مث وصف أداة الدراسة، مع تناول دراسة صدق وثبات األداة باإلضافة إىل 

 .إجراءات التطبيق، وكذا األساليب املعتمدة يف املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتحصل عليها

 
صل إليها باستعمال املعاجلة اإلحصائية عن طريق برنامج  فقد مت عرض النتائج املتو :الفصل الثاين  �

Statistical Package for Social Science) SPSS(. 
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مت مناقشة النتائج املتحصل عليها والتعليق على ما مدى حتقق فرضيات الدراسة،  :الفصل الثالث �

  .واليت من خالهلا توصلنا إىل استنتاجات وخالصة عامة
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  :اإلشكالية.1
معتمدة هلا أهدافها التربوية والتعليمية، فهي ذات  أكادمييةتعترب حصة التربية البدنية والرياضية مادة      

تنمية يف مكانة هامة يف املنظومة التربوية اجلزائرية وال ميكن االستغناء عنها يف مجيع املراحل نظراً لدورها 
ية والنفسية مثل تكوين صورة الفرد عن ذاته بشكل عام مث تكوين الذات اجلوانب االجتماعية والبدن

. البدنية، وهذه األخرية ال ميكن إدراكها أو التعرف عليها إال من خالل أنشطة بدنية ورياضية
ملا هلا من واملؤسسات التربوية خاصة يف اآلونة األخرية أبدت اهتمام كبري بتدريس هذه املادة األساسية 

يف اجلوانب  باعثاً حلدوث تطور إجيايب كمراهق، الغة لتلميذ الطور الثانوي الذي تعترب بالنسبة إليهأمهية ب
من خالل احلركات واملهارات الرياضية اليت يؤديها  جيد التلميذ نفسه أو ذاته البدنيةالنفسية ومن خالهلا 

ويستطيع التلميذ من خالهلا والرياضية من خالل خمتلف األنشطة البدنية والرياضية يف حصة التربية البدنية 
  .أيضا أن يصل إىل مستوى معني من التكيف والثبات االنفعايل والذايت

ومن خالل مالحظتنا امليدانية للتالميذ وما ميتلكونه من خصائص جسمية وبنيوية متنوعة ظاهرة      
يتاح هلذه األمناط حيث اضية االختالف، ويظهر هذا االختالف خاصة يف نشاطات التربية البدنية والري

  .التعبري عن النفس والذات ومدى النجاح يف املواقف املختلفة للعب
هناك عالقة بني ن أ" كرتشمر وهيورجر وفلفرتكما أكدت كثري من الدراسات مثل دراسة      

تعطي املظهر خيتلفون يف األمناط اجلسمية اليت  األفرادف، )1("األمناط اجلسمية وعناصر اللياقة البدنية
اخلارجي للفرد وتعكس كذلك احلالة املزاجية له من جهة أخرى وهذه األمناط اجلسمية تعزى إىل 
اجلانب الوراثي يف حماولة للبحث عن أصل االختالفات هذه، فنميز أمناط جسمية بنيوية عضلية، حنيفة 

  .وأخرى مسينة
ية البدنية والرياضية املدرسية خاصة وأن هذه ونظراً ألمهية األمناط اجلسمية يف تنشيط حصة الترب     

األخرية تقوم على املزج بني هذه األمناط يف قالب رياضي أي يف شكل أنشطة بدنية ورياضية، فإنه من 
الضروري التعرف على اجتاهات بعض األمناط اجلسمية خاصة النمط املورفولوجي السمني والنمط 

ذات البدنية اليت قد تظهر بشكل واضح يف حصة التربية البدنية حنو تكوين مفهوم ال املورفولوجي النحيف
ولدورها يف إكساب التالميذ اجتاهات ) املراهقة(والرياضية، ملا هلا من أمهية بالغة يف هذه املرحلة العمرية

اجيابية واهتمامات وميول وقيم تتعلق بنواحي احلياة املختلفة، وميكن من خالل هذه الدراسة مواجهة 

                                                 
  .92، ص2000، القاهرة، دار الفكر العريب،)2اجلزء ( القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
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اهات السلبية هلذه األمناط اجلسمية وتدعيم االجتاهات االجيابية عن طريق التعرف الفعلي على االجت
حنو ذوام البدنية اليت قد يكتشفوا خالل إجراء ) السمني والنحيف(اجتاهات بعض األمناط اجلسمية 

  .حصص  التربية البدنية والرياضية املربجمة على مدار السنة
سة احلالية تأيت كمحاولة لسد النقص وملئ الفراغ املوجود ولو بصورة جزئية يف وال شك أن الدرا     

البحوث املتعلقة باجتاهات التالميذ يف املرحلة الثانوية باجلزائر حنو إدراك ذوام البدنية وأمهيتها يف ختطيط 
حلصة اليت تتالءم احلصة بالنسبة لألستاذ من اختيار األنشطة املالئمة والوسائل وغريها من متطلبات ا

واجتاهات التالميذ حنو تكوين الذات البدنية مث إدراكها لكي خيرج كل التالميذ راضني مبستواهم البدين 
رغم اختالف األمناط اجلسمية لديهم، ألنه قد ينظر النمط السمني إىل ذاته البدنية نظرة سلبية إذا مل حيقق 

  .وكذلك بالنسبة للنمط النحيف مستوى معني من اجلوانب البدنية وجاذبية اجلسم
أن االختالف يف التكوين اجلسماين يصاحبه اختالف يف  Flekerولقد أظهرت نتائج دراسة فليكر 

  .)1(مفهوم الذات
لذلك جاءت دراستنا تطرق باب الذات البدنية وإدراكها من طرف التالميذ ولكن تبعاً لألمناط      

  :انت التساؤالت التاليةاجلسمية اليت ميتلكها بعض التالميذ فك
  : التساؤل الرئيسي

  ؟ التربية البدنية والرياضية البدنية يف حصة بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات ما هو اجتاه
  :التساؤالت الفرعية

  ما هو اجتاه النمط السمني حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية ؟ -
 حيف حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية ؟ما هو اجتاه النمط الن -

 
  :الفرضيات.2

  :الفرضية العامة
يوجد اجتاه سليب حنو إدراك الذات البدنية لدى بعض األمناط اجلسمية يف حصة التربية البدنية 

  .والرياضية
  :الفرضيات اجلزئية

  .لسمني يف حصة التربية البدنية والرياضيةيوجد اجتاه سليب حنو إدراك الذات البدنية للنمط ا-
                                                 

  .131، ص 1998ارات النفسية للرياضيني، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، موسوعة االختب: حممد حسن عالوي)  1
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 .يوجد اجتاه سليب حنو إدراك الذات البدنية للنمط النحيف يف حصة التربية البدنية والرياضية-

  
  :أمهية الدراسة.3

حنو إدراك ) النمط السمني والنمط النحيف(إن أمهية دراسة موضوع اجتاه بعض األمناط اجلسمية      
ة التربية البدنية والرياضية تتجلى يف أمهية التعرف على مستوى إدراك الذات عند الذات البدنية يف حص

تالمذتنا يف املدرسة اجلزائرية خاصة يف الثانويات، وإدراك الذات تنضوي على عدة أهداف خفية ميكن 
ياضية، كما ملادة التربية البدنية والرأن تتيح لألستاذ والتلميذ فرصة حتقيق األهداف الظرفية واملرحلية 

يتاح لألستاذ التعرف على مستوى إدراك الذات وتوجيهها الوجهة الصحيحة خاصة يف هذه املرحلة 
  .احلساسة من سن الفرد، ونقصد هنا تلميذ املرحلة الثانوية السنة النهائية

لية من شأا إن متتع هذه األمناط اجلسمية اليت ال ميكن االستغناء عنها باجتاهات إجيابية ومعنويات عا     
أن تزيد من رغبة التالميذ واألستاذ يف العمل والتحمس للقيام حبصة التربية البدنية والرياضية على أكمل 
وجه، كما أن هذه الدراسة تشخص نوعية اجتاه هذه األمناط اجلسمية سواء أكان اجيابيا أو سلبيا وفقا 

 . ركيةح-عرفية واالجتماعية والنفسألهداف التربية البدنية امل

  
   :أسباب اختيار املوضوع  .4

مبا أننا أساتذة يف املؤسسات التربوية سقط نظرنا على بعض األمناط اجلسمية املوجودة يف مجيع      
، )أي يف كل حصة( املؤسسات التربوية والذين يزاولون أنشطة التربية البدنية والرياضية بشكل دوري

وهو دراسة األمناط اجلسمية اليت م جداً ىن ذا اجلانب اهلاومن خالل مالحظتنا لقلة البحوث اليت تع
  .النفسية يف حياة التالميذيتمتع ا التالميذ يف الثانويات وما ألثرها 

ومما دفعنا أيضا لدراسة هذا املوضوع الصعوبة اليت يواجهها األستاذ يف جتانس التالميذ أثناء احلصة      
مية السمينة والنحيفة إىل االمتناع التام عن املشاركة يف حصة التربية وميل بعض أفراد ذوي األمناط اجلس

 .وكذلك ضرورة التعرف على مستويات إدراك الذات لدى هذه األمناط. البدنية والرياضية
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:مفاهيم أساسية للدراسة  .5  
أو وعيه هلويته مصطلح يستخدم أحياناً مبعىن الشخصية أو األنا ويعين غالباً إحساس الفرد " :الذات -

  .)1("ووجودها
  :إدراك الذات -

شعور الفرد حنو جسمه يرتبط بثقته " لقد أوضح حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان بأن 
بنفسه ويف طريقة تعامله مع البيئة احمليطة به ومن ناحية أخرى فإن األفراد الذين لديهم اجتاهات أو 

وبذلك فإم سيكونوا أكثر . برجة مرتفعة من لتقديرهم لذوامتصورات إجيابية حنو أجسامهم يتمتعون 
اجتماعية وألفة من اآلخرين وأكثر ذكاء، وأكثر قدرن على حتمل املسئولية وذلك عكس األفراد الذين 

   .)2("عن أجسامهملديهم صورة سلبية 
احبه اختالف أن اختالف يف التكوين اجلسماين يص Flekerكما أكدت الدراسات مثل دراسة فليكر 

  .)3(يف مفهوم الذات
  :الذات البدنية -

وهي عبارة عن إدراك التلميذ ملواطن القوة والضعف يف كفايته البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية، 
وهذه الصفة تظهر من خالل إدراك التلميذ مبستواه البدين خالل ممارسة نشاط التربية البدنية والرياضية 

أن التلميذ لديه تصورات عن مظهر جسمه وقدراته البدنية من قوة وسرعة املطاولة  مع زمالئه، إذ
ورشاقة ومرونة وغريها من القدرات اليت تشكل األساس يف تطور االجنازات وبذلك فأا تسهل تقييم 

  .4الفرد من خالل الشعور البدين مبستوى كفائته سلبياً أو إجيابياً
  :االجتاه -

  . الوجه الذي تقصده –االجتاه    :االجتاه يف اللغة
  .إذا جعل على جهة واحدة ال ختتلف:    وشيء موجه
  .)5(املوضع الذي تتوجه إليه وتقصده :    اجلهة الوجهة

                                                 
  .489، ص1989، )القاهرة(أسس علم النفس العام، مكتبة االجنلو مصرية : آخرون&طلعت منصور )  1
  .607،ص 1987،)القاهرة(العريب  ، دار الفكر)1ط(االختبارات املهارية والنفسية يف اال الرياضي : حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان)  2
، )العراق(دراسة مستوى تقدير الذات البدنية واملهارية لدى العيب كرة الطائرة، جملة التربية الرياضية، الد الرابع، العدد األول : آخرون&عامر جبار السعدي)  3

  .209، ص 2005
  .آخرون، مرجع سابق&عامر جبار السعدي)  4
    .80ص, 1988, بريوت , دار النهضة العربية  , الطبعة الثانية , لم النفس االجتماعي ع,أبو النيل حممود ) 5



 حمتويات الدراسة
 

28 

 إحدى حاالت التهيؤ والتأهب العقلـي "الذي يصف االجتاه بأنه" جوردون ألبورت"عامل النفسيعرفه 

الستجابات الفرد لألشـياء   يثبته االجتاه حىت ميضي مؤثراً وموجهاوما يكاد  العصيب اليت تنظمها اخلربة،
  ."واملواقف املختلفة فهو بذلك ديناميكي عام

لذاته البدنية أي نضرته االجيابية أو السلبية ملوضوع الذات ونقصد به يف موضعنا هذا مدى إدراك الفرد 
  .البدنية

  :مفهوم االجتاه االجيايب
فيدفع بصاحبه لتأييد كل ما يتعلق ملراد دراسته، الفرد للموضوع ا تأييدهو االجتاه الذي يعرب عن 

  .االجتاه عمبوضو
  :سليبمفهوم االجتاه ال

وضوع م للوقوف ضدفيدفع بصاحبه ضة الفرد للموضوع املراد دراسته، هو االجتاه الذي يعرب عن معار
  .االجتاه
  :)1()اجلسمية(  لبنية املورفولوجيةا -

ي للعناصر الثالثة األصلية اليت حتدد الشكل اخلارجي لشخص ما، ويعرب عنه بثالثة هو حتديد كم     
أرقام متتالية، حيث يشري الرقم األول منها إىل عنصر السمنة أو البدانة، والثاين إىل عنصر العضلية، أما 

  .الثالث فيشري إىل عنصر النحافة
النمط اجلسمي ميثل أن  إىللنمط اجلسمي وهو ابرز من عمل يف جمال ا Sheldon)(شيلدونيشري حيث 
وانعدام حاالت االضطراب  املمر الذي يسلكه الكائن احلي يف ظل ظروف التغذية العادية أواملسار 

دراسة النمط اجلسمي احلايل استيفاء سجل  إىل باإلضافةيتطلب األصلي النمط  حتديداملرضي الشديد، و
  .هو متاح من االختبارات البيولوجيةكل ما وإجراء نسال واأل األجدادكامل عن 

ساس كمي، أعلى  علمي مستخدم لوصف مورفولوجية اجلسم أسلوبهو  مصطلح قياس منط اجلسم إن
  .يقع ضمن مصطلح بناء اجلسم واألخري

  
  
  
 

                                                 
  .296-294، ص 1997الفكر العريب، فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي، مصر، دار: بو العال امحد عبد الفتاح وحممد صبحي حساننيأ ) 1
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  :)1(النمط السمني -
هذا النمط  يفف ،يعطى تقديراً عالياً الذيوالشخص " التامة  االستدارة" تغلب ا صفة  هو الدرجة اليت

أجهزة  لباقيتكون أعضاء اهلضم أكثر منواً بالنسبة  اجلسمييكون بدين اجلسم مترهالً، وىف هذا التكوين 
  .متضخم وصدري بطيناجلسم ويكون للشخص جتويف 

  :)2(نحيفالنمط ال -
ذا  هو الدرجة اليت تغلب فيها النحافة وضعف البنية، والشخص املتطرف يف هذا لتكوين يكون حنيفاً،

  .عظام طويلة رقيقة وعضالت ضعيفة النمو
  :حصة التربية البدنية والرياضيةالتعريف اإلجرائي  -

تزاول يف املؤسسات األنشطة البدنية والرياضية  تعتمدالبدنية والرياضية مادة تعليمية  التربيةمادة      
للرصيد احلركي ألن  ات التربويةالغاي دف بلوغملدة ساعتني التعليمية جبميع أطوارها مرة يف األسبوع 

   .وتأثرا تأثرياداللته 
  
  :الدراسات املشاة .6

 الذات مبفهوم وعالقته يكاحلر األداء مستوي"  بعنوان راتب أسامةدراسة : )3(الدراسة األوىل

  ". الثانوية املرحلة لتالميذ واالجتاهات
 من اًتلميذ 666ها الدراسة تتكون من أتبع يف دراسته املنهج الوصفي وكانت العينة اليت أجرى علي

  .التعليمية اجليزة مناطق يف الثانوية املرحلة
  أما أدوات الدراسة اليت أستعملها الباحث دف التحقق من الفرضيات فكانت 

  .مقياس كينون لالجتاهات حنو النشاط البدين :بطارية األداء احلركي -
 .مقياس حسن عالوي ملفهوم الذات اجلسمية -

  :داف الدراسةأما أه
االجتاهات حنو النشاط البدين ومفهوم الذات  ي ودرجةكمستوي األداء احلر ىالتعرف عل -

   .الصفوف الدراسية الثالثة باملرحلة الثانويةاجلسمية لتالميذ 

                                                 
  .81، ص2000، القاهرة، دار الفكر العريب،،)اجلزء الثاين(والرياضية القياس والتقومي يف التربية البدنية: حممد صبحي حسانني)  1
  .81مرجع سابق، ص : حممد صبحي حسانني)  2
  .1982دكتوراه، جامعة حلوان، ، رسالة ي وعالقته مبفهوم الذات واالجتاهات لتالميذ املرحلة الثانويةكمستوي األداء احلر: أسامة راتب)  3
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حتديد العالقة بني مستوى األداء احلركي وكل من االجتاهات حنو النشاط البدين ومفهوم الذات  -
 .رحلة الثانويةاجلسمية لتالميذ امل

  :أما النتائج املتحصل عليها
خربة اجتماعية وخفض التوتر والصحة كضعف درجة االجتاهات املوجبة حنو النشاط البدين  -

  .لتالميذ عينة البحث مقارنة بأعمار مماثلة يف بعض الدول املتقدمة واللياقة
لة يف بعض الدول ي مقارنة بأعمار مماثكضعف تالميذ عينة البحث يف مستوي األداء احلر -

 .املتقدمة

  :أما التوصيات
  .ي ومكوناتهكاقتراح برامج لعالج أوجه القصور أو تدعيم املستويات املرتفعة يف األداء احلر -
ي وخاصة القوة العضلية كالبد من االهتمام بالتنمية الشاملة واملتوازنة ملكونات األداء احلر -

 .والتحمل
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 الفصل األول
تعريفها، مكوناا ونظرياا: االجتاهات  

 
:متهيد. 1  

يعترب موضوع االجتاهات النفسية من املواضيع اليت كثر االهتمام ا يف حبوث علم النفس االجتماع        
أن مجيع الظواهر النفسية االجتماعية، ختضع يف أساسها حملددات لماء النفس االجتماعي عترب عيحيث 

يتوقف متسك حيث  "االجتاه النفسي" تركيب خاص يسمى السلوك اإلنساين الذي يواجهه ويسيطر عليه
 لذاتية ،لذلك أخذت، ومدى رؤيتهم اعلى مدى ما يؤمنون به ويعتقدونه األفراد باجتاهام النفسية

ملا هلا من أمهية موازية ألمهية اإلدراك السنوات األخرية االجتاهات تنمو منوا متزايدا خالل دراسة 
 كما هووه الظاهر، باعتبارمها الوجه اآلخر لتشكيل السلوك الباطن للفرد الذي ينعكس على سلوك

تكيف مع على ال همأن من أهم وظائف التربية بصفة عامة، أن تكون لدى الناشئة اجتاهات تساعد معلوم
لقد ، وقد تعوق تطور اتمع اليتتغيري االجتاهات غري املرغوبة، وأن تعمل على مشكالت العصر، و

العملية التربوية يف حد ذاا، إىل دراسة دور املدرسة  حدود أصبح اهتمام الباحثني ذا املوضوع، يتجاوز
يف االرتقـاء املعرفـي لميذ املراهق مثالً وما حتمله من برامج معرفية أو حركية واليت تساعد الت

اجتاه الفرد حنو ذاته وكيفية تقديرها امتدت صورة االهتمام لتشمل عملية الوجداين واالجتماعي، وو
مبعىن أنه ما دام املدرس يقضي جزءا كبريا من وقت  ،التالميذ دور املدرس كمؤثر هام يف سلوكوكذا 

ات، فهو إذن يف حاجة إىل فهم مبادئ السلوك اجلماعي، ليصبح التالميذ كجماع عمله يف التعامل مع
ولقد تطرقنا يف هذا الفصل .ل اليت تؤثر يف املواقف اجلماعيةعلى التعامل مع القوى والعوام أكثر قدرة

  .االجتاهات ومكوناته وأهم النظريات اليت ختص هذا املوضوعليل ملوضوع بالدراسة والتح
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  :مفهوم االجتاه. 2
ة وشبهها يف القبلوهي :الوجهةاالجتاه مصطلح مشتق من كلمة اجلهة أو كما جاء يف لسان العرب      

فيهما  جتَهت إِليك أَْجتَه أَي توجهت، َألن أَصل التاءاو .كل وجهة أَي يف كل وجه استقبلته وأَخذت فيه
شيء موجه إذا جعل على وجهة ذهب إليه، و: والوجه القصد، وتوجه إليه ،ذهب: واو وتوجه إِليه

والتوجه اإلقبال واألرجح أن االجتاه هو اإلقبال عليه واالهتمام به، واملذهب والطريقة . واحدة
  .)1(والقصد
يتفق املفكرون يف امليدان على أمهية دراسة االجتاهات النفسية، ودورها يف أما املعىن االصطالحي ف     
عمل االجتاه يف اال العلمي مبعىن املذهب الذي يتضمن االعتقاد حيث يست.امليادين االجتماعية خمتلف

حنو الشيء  هفاالجتا.....االجتاهات االقتصادية والسياسية واالجتماعية: والرأس واحلكم ومن هنا يقال
  .)2(يكون قبوال أو رفضا أو يقبل احلل الوسط

يف  يقول كلينربغحيث م االجتاه وفيما يلي جمموعة من التعاريف اليت تسلط الضوء على مفهو     
ويشمل فكرة  هو جمموع ما يشعر به الفرد حنو موضوع معني شعورا اجيابيا أو سلبياً: "تعريف االجتاه

وأرائه املتعلقة ذا  الفرد عن املوضوع ومفهومه عنه وعقائده وانفعاالته وآماله وتطلعاته وخماوفه
  .)3("املوضوع
أن مفهوم االجتاه من أكثر املفاهيم املستخدمة يف العلوم اإلنسانية " ويرى حممود فتحي عكاشة       

ولقد تعددت التعريفات واالستخدامات يف ميادين شىت حىت أنه ال يوجد اتفاق  ،واالجتماعية غموضا
ولقد تعددت مفاهيم االجتاهات تعددا كبرياً، وإن كان هناك شبه اتفاق حول . عام على تعريف االجتاه

ق على خاصية عامة، وهو أن االجتاه هو ميل مؤيد أو مناهض إزاء موضوع أو موضوعات تعريف يتف
  .)4("معينة كاألشخاص والفئات االجتماعية واألشياء املادية

إزاء الناس  هو امليل إىل الشعور أو السلوك أو التفكري بطريقة حمددة:"االجتاه فيقول) ميشال(يعرف و
االجتاه من ثالث عناصر  ات أو األمور ذات الطبيعة البسيطة ويتكوناآلخرين أو املوضوعات أو املنظم

       .)5("الشعور، السلوك، والتفكري: هي
                                                 

  .112، ص 1973، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1األخالقي يف اإلسالم ، ط  هاالجتا: مقداد ياجلن  )1
  .112مقداد ياجلن، مرجع سابق، ص )2
  .195ص ،1974بريوت،  العربية، النهضة دار ،1ط االجتماعي، النفس علم يف دراسات :عيسوي الرمحان عبد)  3
 .119، ص2002ماعي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، املدخل إىل علم النفس االجت :حممد شفيق زكي&حممود فتحي عكاشة )4
 .95مرجع سابق، ص : عيسوي الرمحان عبد)  5
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ملوقف أو  هو تعبري عن درجة االتساق يف االستجابة" :فيقول يف تعريف االجتاه) كامبل(أما      
فيها نفس املوقف،  يواجه موضوع معني، فإذا الحظنا فردين وجدنا األول يسلك طريقا خمتلفة كل مرة
اجتاهات لديه حيال املوقف  يف حني ميكن تفسري التشابه واالتساق يف السلوك الثاين بأنه دليل على وجود

  .)1("بغض النظر عن كون هذه االجتاهات سالبة أو موجبة
وهو إحدى  ، يوجه سلوك األفرادميل عام نسيب يف ثبوته، عاطفي يف أعماقه"سيد بأنه الفؤاد وعرفه      

فما يكاد يثبت االجتاه حىت ميضي مؤثرا و  ،ذي تنظمه اخلربةالتأهب العقلي العصيب التهيؤ وحاالت ال
  .)2(موجها الستجابة الفرد لألشياء و املواقف املختلفة

ب وبوجه عام نشري إىل أن االجتاه هو حالة من االستعداد العقلي والعصيب ينشأ خالل التجار     
ها وتؤثر على استجاباته باملوافقة جتاه موضوعات معينة جتعله يقبل علي ، مير ا اإلنسانواخلربات اليت

بة ختتلف درجتها حسب قوة ما معايري موجبة أو سالإفهو يضفي عليها  ،وحيبذها أو حييد عنها ويرفضها
عن و أفكار خاص أو مجاعات أوهذه املوضوعات تكون إما أشياء أو أش ،اجنذابه إليها أو نفوره عنها

  :وهي كما يليمتيز االجتاه  اخلصائص اليت القاعود إبراهيم، أو كما وضع  أو مبادئذاته 
توجه السابقة  تضمنتها اخلرباتلتهيؤ النفسي والعقلي والعصيب، االستعداد أو اإنه حالة من امليل و -

  .استجابة الفرد حنو موضوع االجتاه
  .ارجية و مؤثراانه ناتج عن التفاعل بني البيئة اخلإ -
  .بني املثري و االستجابة اكون فرضي -
  .يتميز باالستقرار النسيب ، و أنه قابل للقياس -
  .و هذه اخلاصية هي اليت متيزه عن امليوليشمل املعتقدات  -
  .االجتاهات عبارة عن عالقة بني الفرد و موضوع االجتاه  -
  .األشياء أو املوضوعات اليت تنتظم حوله ، حيرك سلوك الفرد حنو االجتاه دينامي متحرك -

  قد يكون االجتاه قويا و يظل كذلك فيقاوم التغيري أو التعديل و قد يكون ضعيفا ميكن تعديله      
  .)3(تغيريهو
  :االجتاهات وعالقتها ببعض املفاهيم. 3

                                                 
 .152مرجع سابق، ص : عيسوي الرمحان عبد)  1
  .101، ص1981، دار الفكر العريب، القاهرة، 3علم النفس االجتماعي، ط : السيد فؤاد البهي )2
  .66، ص 1991مناهجها وأساليبها،  دار األمل للنشر والتوزيع،  -اعيةالدراسات االجتم: القاعود إبراهيم)  3
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بني و هاااللتباس بين نظرا لوجود بعضتعترب االجتاهات من املفاهيم اليت مازال يشوا بعض الغموض      
الرأي، القيمة، والتعصب وحىت يتضح لنا مفهوم االجتاه أكثر  بعض املفاهيم القريبة منه أو املشاة له مثل

  .ال بد للتعرض إىل هذه املفاهيم
  :االجتاه والرأي. 1. 3

يعرب رأي الفرد عما أفراد اتمع، ويف الغالب ما  السائد لدى ما يعرب الرأي عن الشعور القومي غالبا     
وهكذا فالرأي يتضمن اإلعالن عن وجهة نظر قد  كائن فعال جيب أن يكون عليه الوضع وليس ما هو

 قابلة للتغيري مثل االجتاهات متاما، إال أن االجتاه يتعرض للتغيري بدرجة، واآلراء تتغري تبعا ملواقف خمتلفة
ه الشخص لنفسه، وهناك الرأي اخلاص الذي حيتفظ وجيب أن نفرق بني ما يقول .)1(من الرأي أقل عمقاً

  .)2(به الشخص لنفسه، وهناك الرأي املعلن الذي يشارك به مع جمموعة وهو يعرف بالرأي الشخصي
  :االجتاه والقيم. 2. 3

إال أن هناك  حىت يصعب يف بعض األحيان الفصل بينهما مبفهوم االجتاه كثرياً يرتبط مفهوم القيم     
  :الفروق نوجزها فيما يليجمموعة من 

إن األفراد يتكون لديهم عدد كبري من االجتاهات حنو املوضوعات واألشياء احمليطة م يف حني أن  -
عدد القيم اليت تكون لدى األفراد أقل بكثري من عدد االجتاهات، فاألشخاص الراشدون تكون لديهم 

كثري، وغالبا ما تكون يف شكل نسق حسب آالف االجتاهات يف حني إن عدد القيم لديهم يكون أقل ب
بان نسق القيم عبارة عن تنظيم هرمي، تتسلسل ) "Raukeach )1968أولوياا لدى الفرد، حيث يقول 

واجلمال واحلرية يف قمة نسق القيم عند فرد ما، بينما االقتصاد  فيه القيم تبعا ألمهيتها، فقد تكون احلقيقة
  .)3("قاع النسق وقد يكون الوضع مقلوبا عند فرد آخر توسط أوم والنظافة وغريها من القيم يف

ته اليت متيزه عن باقي اتمعات وبالتايل ثقافكل جمتمع له أن  أية، يالثقافاحي ونادة بالالقيم ع صلتت -
اجتاهات نفسية معينة،  ممعينة وال نقول أن هل قيماألفراد الذين ينتمون إىل هذا اتمع نقول أن هلم 

الثقافات كانت هذه احلاجة من قيم الثقافة، أي من  اجة إىل التحصيل إذا متيزت ا ثقافة منفاحل
  .األهداف ذات الداللة يف هذه الثقافة

                                                 
 .163مرجع سابق، ص : عيسوي الرمحان عبد)  1
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يف مقابل القيمة، حيث تتجمع االجتاهات حول موضوع معني متثل القيمة فيه النواة اليت  هبساطة االجتا -
وهكذا، فكل جمموعة من االجتاهات تتجمع حول قيمة متثل تتجمع حوهلا االجتاهات لتوجيه السلوك، 

  .)1(نواة مكونة حسب أمهيتها وهو ما يسمى بنسق القيم 
مثال قد تؤدي إىل  قد تؤدي قيمة معينة إىل اجتاهات متعارضة يف شخص ما، فاحلاجة إىل التحصيل -

نفس الوقت إىل ضرورة  ؤدي يفإميان الفرد حبقه يف أن يرفع من مستواه باملنافسة مع الغري كما قد ت
  .)2(العمل مع اآلخرين لرفع املستوى عند فرد آخر

  :االجتاه والتعصب. 3. 3
يكون  التعصب حكم مسبق على شيء، وهو يف حقيقة أمره اجتاها نفسيا له جانب انفعايل شديد      

كاجتاه يصعب  عصبضد الشيء أو مع الشيء، وال يكون قائما على أساس منطقي أو حقائق ثابتة، والت
تعديله أو تغيريه، لذلك فانه يشكل مشاكل يف عملية التفاعل االجتماعي، تعزل األفراد فكريا أو 

  .)3(اجتماعيا وحتد من تطورهم
، وتتميز شخصية الفرد املتعصب بالرفض والنفور أو يأخذ شكل عنصريقد يكون التعصب دينيا 

ضده، ويتصف هذا الفرد أيضا باجلمود الفكري وعدم  العدوان على ما يتعصب والكراهية والرغبة يف
  .بان التعصب مكتسب ومتعلم ينمو مع منو الفرد املرونة، ونقول

  :االجتاه وامليل. 2. 3
وتعترب امليول  يرتبط مفهوم كل من امليل واالجتاه ارتباطا وثيقا، و لكن االجتاه أوسع يف معناه،     

ذلك فإن كل من  أوجه نشاط أكثر من ميدان معني، ومعاجتاهات نفسية جتعل الشخص يبحث عن 
  .بطريقة معينة االجتاه و امليل، عبارة عن وصف الستعداد الفرد لالستجابة لشيء ما

كما يرى العلماء أن مفهوم االجتاه أمشل وأعم يف معناه من مفهوم امليل، حيث يقتصر مفهوم امليل حنو 
  .)4( البيئةاجلانب االجيايب وحنو موضوعات بعينها يف

  :االجتاه واملشاعر. 4. 3

                                                 
 .123مرجع سابق، ص: حممود فتحي عكاشة )1
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 .49ص ، 1944اإلسكندرية، املعرفة، اجلامعية دار النفس، علم: عوض حممود عباس)  3
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ملشاعر أساس وتشكل ا وهي ردود الفعل الوجدانية أو االنفعالية املرتبطة بإحدى املوضوعات،     
كما أا أضيق من االجتاهات، و متثل إحدى  بالتايل فهي نوع من االستمرار والدافعية،التقومي االنفعايل و
  .مكوناا الثالثة

احلالة العقلية اليت توجه استجابات  وه فإن االجتاه سبة للمقارنة بني االجتاهات والعواطفأما بالن     
 واالجتاهات والعواطف العاطفة فهي صفة نفسية مكتسبة هلا اثر كبري يف تكوين الشخصية، أما .الفرد

ويف أثر  ك،للسلو ويف توجيههما العام ويف شخصيتهما االنفعالية، تشاان يف جتمعهما حول شيء ما،
  .البيئة واتمع يف تكوينهما

  
  االجتاه والسلوك. 5. 3

فاالجتاهات  ،علم النفس التربويوموضوع االجتاهات أمهية خاصة يف علم النفس االجتماعي،  حيتل
الوقت من أهم دوافع  النفسية االجتماعية من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية، و هي يف نفس

العالقة علماء النفس حول بني ف تالإخ، لذلك جند دورا أساسيا يف ضبطه و توجيههالسلوك اليت تؤدي 
وميكن عرض وجهة نظر كل  ،وجهتا نظر فيما يتعلق ذا املوضوع ميكن متييزوبني االجتاه والسلوك، 

  :فريق من الفريقني فيما يلي
   :الفريق األول

أن هناك عالقة بني  ) Fishbein & Agaen ( ومنهم ويرى هذا الفريق من العلماء والباحثني      
االجتاه والسلوك، وبالتايل فإذا تيسر لنا معرفة اجتاه الشخص فمن املمكن التنبؤ بسلوكه وبدقة، ويؤيد 
هذا الرأي عبد السالم عبد الغفار وأمحد سالمة حيث يؤكدان بأن مفهوم االجتاه يشري إىل ما بني 

نبؤ باستجابة الفرد لبعض املواقف أو املوضوعات االجتماعية املعينة، االستجابات من اتفاق يسمح لنا بالت
الذي  هعلى وجود عالقة بني الدور الذي يلعبه الفرد واالجتا )Liedman  1970(كما يؤكد لدمان 

  . اكتسبه
  :الفريق الثاين

 Penningto(حيث يرى بننجتون  ،جد عالقة بني االجتاه والسلوكتونه ال أويرى هذا الفريق      

 ) Jaspars 1976( كما يضيف جاسربز ،انه ال توجد عالقة بينهمأالجتاهات أثبتت اأن دراسة  )1986
ليس هو احملدد  هن االجتاأومن مث فهي تؤكد ب راسات السابقة تؤكد ضعف العالقة،ن البحوث والدأب
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  Gleitman( تمان ويؤيد جلي ، مثل العوامل املوقفية،الوحيد للسلوك بل توجد عوامل أخرى مؤثرة

  .)1(ن هناك تناقضا كبري بني اجتاهات األفراد املعرب عنها لفظيا وسلوكهم الفعليأذلك بقوله ب ) 1986
بأن الفرد قد يعرب عن اجتاهه حنو موضوع أو مشكلة ما لفظيا، سواء بشكل  1975ويرى سيد غنيم     

الجتاه اللفظي باالجتاه العملي حبيث ميكن أو تلقائي، وقد يرتبط ا) مثال عند توجيه سؤال له(مستثار 
االستدالل من اجتاهه اللفظي على سلوكه العملي، ولكن قد خيالف االجتاه اللفظي عن السلوك 

  .)2(العملي
وهكذا تظل العالقة بني االجتاه والسلوك بني مؤيد ومعارض، إال أنه يصعب علينا إنكار العالقة بني      

الذي ميكن فيه االعتماد كلية على االجتاه كمحدد وحيد للسلوك، ولذلك  االجتاه والسلوك يف الوقت
يلجأ العلماء إىل تفسري العالقة بني العوامل االجتماعية املؤثرة يف املوقف واجتاه الفرد وسلوكه يف هذه 

  :املواقف يف ضوء ثالث فرق وهي 
وامل االجتماعية شأنه يف ذلك شأن الفريق األول يرى أن االجتاه هو أحد النواتج املترتبة على الع -

  .السلوك
الفريق الثاين يرى أن االجتاه عبارة عن متغري وسيط بني كل من العوامل االجتماعية والسلوك وبالتايل  -

  .فهي اليت تؤدي إىل السلوك، وإن كانت يف حد ذاا نتاج للعوامل االجتماعية
االجتماعية واالجتاه يف املوقف هو الذي يؤدي إىل أما الفريق الثالث يرى أن تفاعل كل من العوامل  -

  . السلوك، وهنا يأيت السلوك باعتباره نتاجا للتأثري املتبادل بني العوامل االجتماعية واالجتاهات
  
  :االجتاهات مراحل تكوين. 4

 يرى سعد عبد الرمحن بأن االجتاه ينموكما يراها مير تكوين االجتاهات بثالث مراحل أساسية      
ويتطور من خالل تفاعل الفرد مع البيئة بعناصرها ومقوماا وأصوهلا، وبذلك يصبح االجتاه دليال على 

  .)3(نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته
  :اإلدراكية أو املعرفية املرحلة. 1. 4

                                                 
  .127ص مرجع سابق، : حممود فتحي عكاشة، حممد شفيق زكي)  1
 .127، ص نفس املرجع)  2
  .223ص ،1983 الفالح، الكويت، ةمكتب ،3 ةالطبع اإلنساين، كالسلو سعد عبد الرمحن، ) 3
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تعرف الفرد بصورة مباشرة على  يكون االجتاه يف هذه املرحلة ظاهرة إدراكية أو معرفية تتضمن     
تكون من طبيعة احملتوى العام لطبيعة اتمع الذي  عض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية اليتب

 ، وحول نوع خاص من األفراد يف نشأته حول أشياء مادية ، وهكذا قد يتبلور االجتاه يعيش فيه،
نخوة والشرف االجتماعية كال وحول بعض القيم فريقمجاعة المثل  وحول نوع حمدد من اجلماعات

  .)1(هو جمموعة العناصر اليت تساعد الفرد على إدراك املثري اخلارجي، وبشكل عام والتضحية
وقد يكون  ،وقد يكون اإلدراك حسيا عندما تتكون االجتاهات حنو املاديات أو ما هو ملموس      

ملعنوية األخرى، ولذلك اإلدراك اجتماعيا عندما تتكون االجتاهات حنو املثريات االجتماعية واألمور ا
وبناءا على مفاهيم اإلدراك االجتماعي تتداخل جمموعة كبرية من املتغريات يف هذا املكون اإلدراكي، 
مثل إدراك الذات ومفهوم الفرد عن اآلخرين، وإبعاد التشابه والتطابق والتمييز، واملكون اإلدراكي ذه 

  .)2(ميثل األساس العام لبقية املكوناتالصورة من أهم مكونات االجتاه النفسي، إذ أنه 
  :مرحلة منو امليل حنو شيء معني. 2. 4

، ولكن التالميذ ميارسون عدة أنشطة بدنيةفمثالً أن  هذه املرحلة مبيل الفرد حنو شيء معني، وتتميز     
م يبدع يف ممارسة هذا النشاط وتعلوقد  ،األنشطة الرياضية دون األخرىمييل إىل بعض كل تلميذ 

أدق أن هذه املرحلة من نشوء االجتاه تستند  ومبعىن ،مهاراته بسرعة باملقارنة مع بقية األنشطة األخرى
  .الذاتية واإلحساسات إىل خليط من املنطق املوضوعي واملشاعر

  :مرحلة الثبوت واالستقرار. 3. 4
عندما يتطور إىل اجتاه  اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على شيء ما الثبوت وامليل على إن     

  .املرحلة األخرية يف تكوين االجتاهواالستقرار يعترب  فالثبوت نفسي،
  
  :عوامل تكوين االجتاهات النفسية. 5

  :منها هناك عدة عوامل يشترط توافرها لتكوين االجتاهات النفسية االجتماعية نذكر     
  :قبول نقدي للمعايري االجتماعية عن طريق اإلحياء .1. 5

 ذلك أنه كثرياً ما يقبل الفرد من أكثر العوامل شيوعاً يف تكوين االجتاهات النفسية، يعترب اإلحياء     

 االجتاه أوف     .االجتاه اجتاهاً ما دون أن يكون له أي اتصال مباشر باألشياء أو املوضوعات املتصلة ذا
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اليت ميتصها األطفال عن آبائهم دون نقد  امةال يكتسب بل حتدده املعايري االجتماعية الع تكوين رأي ما،
ويلعب اإلحياء دوراً  وحضارم يصعب عليهم التخلص منه، فتصبح جزءاً منطياً من تقاليدهم أو تفكري،

االجتاهات فهو أحد الوسائل اليت يكتسب ا املعايري السائدة يف اتمع  هاماً يف تكوين هذا النوع من
فيه  فإذا كانت الرتعة يف بلد ما دميقراطية فإن األفراد و خلقية أو مجالية،أو اجتماعية أ دينية كانت

  .يعتنقون هذا املبدأ
  :تعميم خلربات .2. 5

 دائماً يستعني خبرباته املاضية فردن خالله اجتاهاته وآرائه فالم العامل الثاين الذي يكون اإلنسانهو و     

أو عدم  يدرب منذ صغره على الصدق وعدم الكذب ثالًم فالطفل .ويعمل على ربطها باحلياة احلاضرة
يف هذه النواحي دون أن  والطفل ينفذ إرادة والديه .اخل..أو احترام األكرب منه عمراً أخذ شيء ليس له،

ولكنه  يعترب خائناً وغري آمن، ودون أن يعلم أنه إذا خالف ذلك يكون لديه فكرة عن أسباب ذلك،
وحينما  األخرى اليت يوصف فاعلها باخليانة، ضج يدرك الفرق بني األعمالعندما يصل إىل درجة من الن

  .أن يعممه يف حياته اخلاصة والعامة يستطيع )أي املعيار( يتكون لديه هذا املبدأ
   :متايز اخلربة .3. 5

الوحدات  لترتبط يربزها ويؤكدها عند التكرار، ومتايزها عن غريها، إن اختالف وحدة اخلربة     
األبعاد  ونعين بذلك أنه جيب أن تكون اخلربة اليت ميارسها الفرد حمددة االجتاه النفسي، شاة فيكونامل

تفاعله مع عناصر  واضحة يف حمتوى تصويره وإدراكه حىت يربطها مبثلها فيما سبق أو فيما سيجد من
 .بيئته االجتماعية

  :حدة اخلربة .4. 5
ال فعال حاد تساعد على تكوين االجتاه أكثر من اخلربة اليت ان ايصاحبه ال شك أن اخلربة اليت     

ارتباطاً  فاالنفعال احلاد يعمق اخلربة وجيعلها أعمق أثراً يف نفس الفرد وأكثر االنفعال، مثل هذا ايصاحبه
تتكون العاطفة عند الفرد  برتوعه وسلوكه يف املواقف االجتماعية املرتبطة مبحتوى هذه اخلربة وذا

  .ذات تأثري على أحكامه ومعايريهوتصبح 
  :السلوكي امليل .5. 5
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التفاعل معه شعورا  إن امليل السلوكي يشري إىل انه إذا تعرف الفرد على موضوع ما مث أعقب عملية     
حمددا اجيابيا أو سلبيا حسب ما يثار يف النفس اإلنسانية من خربات سارة أو مؤملة، فإن اإلنسان يكون 

  .سلوكا حمددا اجتاه هذا املوضوعميله أو يسلك 
  

  :مكونات االجتاه النفسي. 6
تفاعل  عملية تكون أو اكتساب االجتاهات النفسية هي عملية دينامية، أو هي حمصلة عمليات إن     

هلذا  القنوات املتعددة حبيث ميكن عرب ،االجتماعيةوبني معالـم بيئتـه الفيزيقيـة ومعقدة بني الفرد 
، ومبا أن مكونات االجتاهات النفسية يف و ميكن حصر. اص واكتساب االجتاهات النفسيةالتفاعل، امتص

مفهوم االجتاه يتداخل مع مفاهيم كثرية ويتقارب معها يف املعىن فإن علماء النفس االجتماعي حاولوا 
يتكون يشري سعد عبد الرمحن أن االجتاه التعرف على مكونات االجتاه  لكي يسهل التفريق بينها حيث 

وهذه العناصر توضح  ،من أربع عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض حىت تعطي الشكل العام لالجتاه
  :وتتلخص هذه العناصر فيما يليخرى هذه األبني االجتاه النفسي وبني املتغريات مدى الفرق 

  :املكون اإلدراكي. 1. 6
وقد يكون اإلدراك حسيا . )1(ملثري اخلارجيوهو جمموعة العناصر اليت تساعد الفرد على إدراك ا     

عندما تتكون االجتاهات حنو املاديات، وقد يكون اإلدراك اجتماعيا عندما تتكون االجتاهات حنو املثريات 
االجتماعية واألشياء املعنوية، ولذلك وبناءاً على مفاهيم اإلدراك االجتماعي تتداخل جمموعة كبرية من 

اإلدراكي، مثل صورة الذات ومفهوم الفرد عن اآلخرين، وإبعاد التشابه  املتغريات يف هذا املكون
والتطابق والتمييز، واملكون اإلدراكي ذه الصورة من أهم مكونات االجتاه النفسي، إذ أنه ميثل األساس 

  .)2(العام لبقية مكونات االجتاه النفسي، إذ أنه ميثل األساس العام لبقية املكونات
  :ملعريفاملكون ا .2. 6

ومعتقدات وأفكار تتعلق مبوضوع  يتمثل املكون املعريف يف كل ما لدى الفرد من عمليات إدراكية     
ن قنوات التواصل إوعلى ذلك ف ،ملوضوع االجتاه االجتاه، ويشمل ما لديه من حجج تقف وراء تقبله

                                                 
  .438، ص1983الفالح، الكويت،  ةالنفسي، مكتب سالقيا: سعد عبد الرمحن)  1
  .253مرجع سابق، ص :عبد الرمحن دسع &فؤاد البهي السيد)  2



 حمتويات الدراسة
 

43 

نب مصدر هام أخر هو الثقافية واحلضارية تكون مصدرا رئيسيا يف حتديد هذا املكون املعريف جبا
  .)1(مؤسسات التربية والتنشئة اليت يتعرض من خالهلا الفرد للخربات املباشرة

   :والعاطفي املكون االنفعايل .3.6
أو  هوحب إقباله عليه أو نفوره منه، منيتجلى من خالل مشاعر الشخص ورغباته حنو املوضوع، و     

ينه وبني الرأي، لذلك ميكن اعتبار املكون االنفعايل أو هو الصفة املميزة له واليت تفرق ب، وكرهه له
يف االجتاه واملتمثل يف مشاعر الفرد وأحاسيسه االجيابية احلب  العاطفي بأنه هو ذلك اجلانب االنفعايل

أو كما يرى سعد عبد . اليت يشعر ا حنو موضوع االجتاه... أو السلبية كاخلوف والكره...واملودة
الرأي، العقيدة، : االنفعايل هو الصفة املميزة لالجتاه عن غريه من املفاهيم األخرىالرمحن أن املكون 

  .)2(امليل، االهتمام، إذ حتدده قوة ودرجة االجتاه بعمق وشدة االجتاه
  :املكون السلوكي .4.6
عه تدف  سلوك لإلنسان يتضح يف االستجابة العملية حنو االجتاه بطريقة ما، فاالجتاهات كموجهات     

أو هو جمموعة من التعبريات ، أخرى إىل العمل على حنو سليب عندما ميتلك اجتاهات سلبية ملوضوعات
واالستجابات الواضحة اليت يقدمها الفرد يف موقف ما بعد إدراكه ومعرفته وانفعاله يف هذا املوقف، إذ 

اعد على تكوين االنفعال عندما تتكامل جوانب اإلدراك باإلضافة إىل رصيد اخلربة واملعرفة اليت تس
  .)3(وتوجيهه يقوم الفرد بتقدمي االستجابة اليت تتناسب مع هذا االنفعال وهذه اخلربة وهذا اإلدراك

  

  :االجتاهات أنواع .7

   :التالية تصنف االجتاهات النفسية إىل األنواع
  :االجتاه القوي .1. 7

فالذي يرى  وقفاً حاداً ال رفق فيه وال هوادة،االجتاه م يبدو االجتاه القوي يف موقف الفرد من هدف    
 .حتطيمه إمنا يفعل ذلك ألن اجتاهاً قوياً حاداً يسيطر على نفسه املنكر فيغضب ويثور وحياول

   :الضعيف االجتاه .2. 7
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فهو  مستسلماً، هذا النوع من االجتاه يتمثل يف الذي يقف من هدف االجتاه موقفاً ضعيفاً رخواً     
 .االجتاه القوي ألنه ال يشعر بشدة االجتاه كما يشعر ا الفرد يفيفعل ذلك 

   :االجتاه املوجب .3. 7

و بالسلوك قريبا من امليل الذي ينح، أي أنه إجيايب أي هو االجتاه الذي ينحو بالفرد حنو شيء ما     
ه املعايري اليت تظهر يف ذويضفي عليها معايري موجبة تبعاً الجنذابه هل ،بعض عوامل البيئة أو بعيدا عنها

   .عمومها إجيابية
  :االجتاه السليب .4. 7

و بالسلوك قريبا امليل الذي ينح، أو أنه أي سليب آخر هو االجتاه الذي جينح بالفرد بعيداً عن شيء     
هر يف ذه املعايري اليت تظهمن  نفورهتبعاً ل سالبةويضفي عليها معايري  ،من بعض عوامل البيئة أو بعيدا عنها

  .عمومها سلبية
  :االجتاه العلين .5. 7

ليس من  أنه، مبعىن إظهاره والتحدث عنه أمام اآلخرين هو االجتاه الذي ال جيد الفرد حرجاً يف     
ختلفة وهذا االجتاه يكون املتمع وضغوط ا هاوقيم امتفقا مع معايري اجلماعة ونظمه الضروري أن يكون

ومنع الفرد من أن يعرب عن  هوإيقاف هوكف حتاول كبتهتوجد ضغوط اجتماعية غالبا متوسط الشدة ألنه ال 
  .)1(سلوكه

   :االجتاه السري .6. 7

الفرد إخفائه عن اآلخرين وحيتفظ به يف قرارة نفسه بل ينكره أحياناً حني  هو االجتاه الذي حياول     
مع أو أا تتعارض مع القوانني الشرعية أو ، وغالبا ال يتفق مع القيم االجتماعية اليت تسود اتعنه يسأل

الوضعية وهذا النوع من االجتاهات يوجد بدرجات ضعيفة داخل نفس اتمع وبدرجات كبرية بني 
  .اتمعات املختلفة ألا ختتلف يف املعايري والقيم االجتماعية

   :االجتاه اجلماعي .7. 7
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 ،اجتاه مجاعيرياضة ما يعترب أبطال الناس ب فإعجاب س،هو االجتاه املشترك بني عدد كبري من النا     
 .)1(لكن يف الغالب خيتلف أفراد اجلماعة يف اجتاههم هذا من حيث الدرجة والشدة

   :االجتاه الفردي .8. 7

حبيث ينصب اهتمام الفرد على شيء معني ولكن هذا االهتمام  عن آخر هو االجتاه الذي مييز فرداً     
وقد  اجتاه فردييعترب بصديق له  فردفإعجاب ال ،متكون من داخل الفرد لوحده غري مشترك بل هو

  .خيتلف اإلعجاب من صديق آلخر حسب االجتاه الفردي
   :االجتاه العام .9. 7

 الذي ينصب على الكليات وقد دلت األحباث التجريبية على وجود االجتاهات العامة، هو االجتاه     
شيوعاً  ويالحظ أن االجتاه العام هو أكثر ية السياسية تتسم بصفة العموم،أن االجتاهات احلزب فأثبتت

 .واستقراراً من االجتاه النوعي

   :االجتاه النوعي .10. 7

وتسلك االجتاهات النوعية مسلكاً خيضع يف جوهره  ينصب على النواحي الذاتية، هو االجتاه الذي     
  .منها هات النوعية على العامة وتشتق دوافعهااالجتاهات العامة وبذلك تعتمد االجتا إلطار

  
  :نظريات تكوين االجتاهات .8

املواقف اليت  أن هناك نظريتني من خالهلما ميكن تفسري)  326 ، ص1994( يؤكد أرنوف ويتيج      
  :هي كالتايلتخذها األفراد، ويتتضمن االجتاهات املختلفة اليت 

 :نظرية التعرض للمثري .1. 8

تعرض  أن توصل إليها من خالل عدد من الدراسات اليت تناولت االجتاهات، وهي تؤكد علىولقد      
  .الفرد ملثري معني بصورة متكررة يكون استجابة أكثر إجيابية إزاء ذلك املثري

  
  :املعريف التنافر نظرية. 2. 8
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 نة، فإذا اختلفت هذهأن الفرد قد يتعرض ملثري معني يف عدد من املواقف املتبايتنص يف جوهرها و     
التنافر "عليه  املواقف بصورة جوهرية فإنه يتعلم اجتاهات متعارضة إزاء نفس املثري الذي يفسر كما أطلق

حياول تقليل هذا التنافر  كما هو احلال يف سائر مواقف الصراع اليت يتعرض هلا الفرد جندهو" املعريف
جيعلها تسري يف نفس اجتاه الفكرة  اء املثري الواحد حىتاملعريف، بتغيري إحدى الفكرتني اليت يعتنقها إز

   .األخرى
 )أي اإلدراك(ركون ما يواجهونه بصورة خمتلفة، وهو النظرية أن األفراد يدويتعمق أنصار هذه      

مبا لديه من   ، فالفرد حيدد ذلكاء على ما يتوافر لديهم من معارفبن ،مرتبط بالطريقة اليت يدركون ا
 على هذا األساس فإن اجتاهات الفرد ماختزين املعرفة، واستراتيجيات معرفية يف أبنية معرفية ومعارف و

فاالجتاه السليب  ،خربات مدجمة يف أبنيتهم املعرفيةعلى صورة  ،هي إال صورة ذهنية خمزونة لدى الفرد
يت واجهها يف حياته، لالشخصيات او مثال هو جموعة املعارف اليت طورها الفرد أثناء تفاعله مع املواقف

ما هي إال خربات فيها املربرات الكافية حنو شيء ما، األبنية املعرفية املخزونة لدى الفرد واملعارف و
ملعاجلة، مث مجع عنها املعلومات وضع اموضعها و دجمها يف بناءه املعريفلبية، خزا الفرد والعتبارات س
على هذا  اختزا على صورة خربة مكتملة، ومثنظمها يف صورة تظهر فيها منتظمة واحلقائق و

، لذلك فإن رها الفرد بصورة خاطئةفاالجتاهات السلبية حنو شيء ما قد تكون اجتاهات خاطئة طو
، لتصحيح التشوهات اليت إىل أن يتعامل الفرد مع عناصرها، وجيمع معلومات كافية عنها تعديلها حيتاج

  .)1(التايل يطور اجتاها اجيابيا حيال ذلك، وبتزنت ويستبدهلا خبربات أكثر صحةاخ
  :وهيهناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري االجتاهات سنشري إىل بعض منها ولكن      
  :نظرية التحليل النفسي. 3.8
ترى نظرية التحليل النفسي أن االجتاه هو ما حيرك السلوك فهي إذاً عمليات نفسية تتكون نتيجة      

حتت تأثري ) سري(مليل حنو موضوع ما وبالتايل يتبلور االجتاه، وقد يكون االجتاه مكبوت اخلربة أو ا
، كما أا تتدخل بشكل فعال يف تكوين املعايري اخللقية والدينية واالجتماعية، تؤثر يف سلوكه يف احلياة

  .)2(األنا
حتددها  ،إلنساين بدوافع داخليةتستند هذه النظرية إىل منطق التحليل النفسي يف تفسري السلوك او      

يبلور مشاعر أن الفرد يقمع مشاعر الكراهية ضد مجاعته واجات األساسية ضمن بنية الشخصية، واحل
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ميكن  أنه" يرى البدري لذا االنتماء هلا، مع توجيه مشاعر الكراهية واملقت للجماعات األخرى،
فاع لديه، واحللول اليت تقدمها، وكذلك الة دراسة ميكانزمات الدالجتاهات الفرد أن تتغري يف ح

الفرد  فض الفرد من توتراته من خالل التحليل النفسي الذي يسعى إىل تبصرياألعراض اليت من خالهلا خي
 ، وذلك يف ضوء مبدأقبول أو الرفضما يصاحبها من وجود اجتاهات البأساس توقعاته املصطنعة و

ائمني يف حياة اإلنسان ومها بأن هناك قوتني متعارضتني د، حيث يرى الثنائية أو االزدواج عند فرويد
، كما أن اإلنسان والسالب املوجبعنصر املوت وعنصر احلياة كالصواب واخلطأ، واحلسن والرديء و

أن املرء يتخذ قرارات معينة، و اختبارات بني أفعال خمتلفة جتعلهجه يف حياته اليومية استقطابات ويوا
عمال احلسنة وتصبح لديه شحنة اجيابية حنوه، فاأل وجب تكتسب خصائصهحني يقترب من القطب امل

من مث يزداد اجتاهه ديه شحنة اجيابية حنوها أكثر، وتصبح ليقوم ا الفرد يكتسب خصائصها و اليت
   .هاحنو
  
   :نظرية التعلم االجتماعي. 4.8
أمهية  لىع )Bandura & Walters( ي مثل باندورة و والترزلقد ركز علماء التعلم االجتماع      

إىل أن   ا، حيث أشارالتعزيز والتقليد أو احملاكاة: تعديل االجتاهات هيمفهومني يف عملية تكوين و
عن طريق  ،ميكن أن يكون مثل باقي أشكال السلوك األخرى )اجيابيا أو سلبيا(االجتاه سواء كان 

كبري يف تشكيل  ، كما أن اآلباء يقومون بدورمالحظة سلوك النماذج اعتمادا على أنواع التعزيز املقدم
يف السنوات  خباصةء مناذج حسنة أو سيئة ألبنائهم وعلى ذلك فيمكن أن يكون اآلباسلوك أبنائهم، و

لذلك يرى و               ، قران والبيئة احمليطة ووسائل اإلعالم، باإلضافة إىل األاألوىل من عمر الطفل
لنفسية اليت تعديل أو تغيري االجتاهات او وهر هذه النظرية على نشأة وتطويرنه ميكن تطبيق جأعبد اهللا 

  . )1(املدرسنيو بوجه خاص الوالدينتوجد لدى الراشدين و
نه ميكن القول بأن االجتاهات تتكون من أفعلى الرغم من تعدد اآلراء حول تكوين االجتاهات، إال       

قد حيدث االجتاه ، بل ثري يف نفسه خربات سارة أو مؤملةاقف تتكرار اتصال الفرد مبوضوع االجتاه يف مو
يضرب لذلك مثاال أثر صدمة عاطفية،  و، حيث يرى راجح أن االجتاه أحيانا يتكون على أحيانا فجأة

اجتاها بذلك يتكون و ،صديقا له، فيتفاجأ بأنه غري خملصة له، فيغري اجتاهه حنوهبالشخص الذي حيب 
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 حمتويات الدراسة
 

48 

وهذا ما هو مالحظ يف  صديقه،االحتقار مكان االجتاه االجيايب القدمي حنو ية وجديدا، قوامه الكراه
  .)1(العالقات االجتماعية، سواء على مستوى الواقع
  
  :    عالقة االجتاه باإلدراك .9 

يهدف إىل  أن اإلدراك هو سلوك هادف غرضي، وشدة االجتاهات، يف دراسته لعمق"كانتريل"يرى     
فالفرد من خالل إدراكه للموضوع أو احلدث الذي يتصل مباشرة  احلي، الكائنحتقيق بعض أهداف 

 ليتمكن من التكيف هلا يستطيع أن يتفهم البيئة ومقوماا، سواء احلاضرة أو املستقبلية، بأغراضه وأهدافه

 معها تتكون وأثناء عملية التفهم لعناصر البيئة ومداخلها والتفاعل والتفاعل معها بأسلوب سوي،
اآلخرين  إدراكومؤثرة يف  واألحداث، مث تنمو وتتأثر متأثرة بإدراك الفرد للمواضيع اجتاهات الفرد،

  .البيئة للفرد كحدث وعنصر من عناصر
دينامي يقع بني  أن االجتاهات هي وسط) كرتشفيلد كرتش( ويرى بعض العلماء ومن بينهم     

والوجدانات واإلدراك والعوامل  دف إىل تنظيم الدوافعوهي  العمليات النفسية األساسية والفعل ذاته،
وبذلك تعمل  يف تأثريها كما يؤثر بدوره فيها، النفسية األخرى تنظيماً تكاملياً منسقاً يساير البيئة

فهي تعني  الذي يعانيه الفرد يف حماولته للوصول إىل هدفه، االجتاهات على ختفيف حدة التوتر النفسي
  .ع املواقف املختلفة اليت يتعامل معهاالفرد على التكيف م

للمعتقدات واملشاعر وامليول السلوكية تنمو يف الفرد  أن االجتاهات النفسية متثل نظاماً متطوراًكما       
ومتثل تفاعالً  واالجتاهات دائماً تكون جتاه شيء حمدد أو موضوع معني، وتطوره، منوه باستمرار
إال إذا  ملختلفة وال يستطيع الفرد أن يكون أو ينشئ اجتاه عن شيء معنيبني العناصر البيئية ا وتشابكاً

يعرفها أو حيال أشخاص  أي أن الفرد ال يستطيع تكوين اجتاهات حيال أشياء ال ،إدراكهكان يف حميط 
 به،البيئة احمليطة  يف حماولته للتأقلم مع عبارة عن وجهة نظر يكوا الفرد )االجتاه( وهو ال يتفاعل معهم،

واالجتاه  على اجتاهات األفراد وتعترب عمليات القياس عامة، تفسري السلوك يرتبط جزئياً بالتعرف وأن
ويعود ذلك إىل أن عملية القياس حتدد إىل أي  ميدان علم النفس االجتماعي، عمليات أساسية يف خاصة،

عدة الدارس على تعزيز وبذلك ميكن مسا .يعتمد على صحة النظريات والفروض القائمة مدى ميكن أن
 فاإلنسان مييل دائماً .وفتح أمامه جماالت أخرى للبحث والتجريب بعض النظريات والفروض، أو رفض
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وكأن االجتاه الذي  ويف هذا امليل إىل التعميم يبدو .إىل التعميم سواء عن طريق االستقصاء أو التربير
األسلوب العلمي يف القياس يثبت  استخدام ولكن عند .إمنا هو اجتاه عام وسائد يتحدث عنه الفرد،

فإن  وبناء على ذلك، اجتاه فردي أو اجتاه حمدود، بل قد يثبت أن مثل هذا االجتاه ما هو إال عكس ذلك،
كما ميكن  .تعترب على غري أساس قامت على غري مثل هذا التعميم، معظم االفتراضات أو النظريات اليت

وعليه ميكن القول بأن  .إىل حيز التفاعل النفسي االجتماعي للجماعة دالتنبؤ بإمكانية إدخال عامل جدي
 هي إحدى العمليات اهلامة اليت جيب أن يلم ا كل من يعمل يف امليدان النفسي، عملية قياس االجتاه

  .وخاصة املعلم واألخصائي االجتماعي ،االجتماعيالنفسي 
  
 :وظيفة االجتاهات النفسية .10

  :يلي االجتاهات النفسية فيما تتلخص وظيفة     
، مما ميكنه من امتالك قيم والتعبري عنها بشكل عن مفهوم متكامل عن ذاته وتدعمه اجتاهات الفرد تعرب -

 .)1(حيقق له الرضا

 .ومغزى أن تضفي على إدراك الفرد ونشاطه اليومي معىن وداللة -

 .أن تكسب شخصية الفرد دوام اتصاهلا مبؤثراا البيئية -

  .تساعد الفرد يف حماولته لتحقيق أهدافه أن -

  .يفسرهحيدد طريق السلوك و -

 أفعاله وتفاعله مع اآلخرين ومع اجلماعات املختلفة يف الوسطالفرد يف أقواله و ينعكس على سلوك -

 .الثقايف الذي يعيش فيه

اال الذي  حي املوجودة يفاملعرفية حول بعض النوادفاعية واالنفعالية واإلدراكية والعمليات ال ينظم -
  .يعيش فيه الفرد

يف املواقف النفسية املتعددة يف شيء من االتساق  ييسر للفرد، القدرة على السلوك، واختاذ القرارات -
 .يف كل مرة تفكريا مستقالموقف، و والتوحيد، دون تردد أو تفكري يف كل

  .االجتماعي يبلور ويوضح صورة العالقة بني الفرد وعامله-
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 .ثابتة يوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشياء واملوضوعات بطريقة تكاد تكون -

املرتقب يف أي  وزمن التغري االجتماعي )حدود( قياس االجتاه النفسي ميكن التنبؤ مبدى عن طريق -
  .مجاعة من اجلماعات

مبعىن انه  قته بنفسهثتربير بعض الصراعات الداخلية، لالحتفاظ بكرامته وتكوين اجتاهات معينة ل -
  .محاية شخصيتهع عن ذاته ومصاحله ويستخدم هذه االجتاهات للدفا

 .يفكر بطريقة حمددة إزاء موضوعات البيئة اخلارجيةالفرد على أن حيس ويدرك و حتمل  -

 .ومعتقدات يعرب االجتاه املعلن، عن مسايرة الفرد ملا يسود جمتمعه من معايري وقيم -

وهي بتكوينها  يف نشأا األوىل ويف بعض أهدافها، إدراكيةمكتسبة  هات هي دوافعوالواقع أن االجتا
وهي  تتخذ لنفسها وظائف عامة وخاصة تسعى لتحقيق أهداف اجلماعة والفرد، ومبقوماا وأركاا

  ،إدراكيةتفاعلها مع املوقف الذي حيتويه الفرد والبيئة فهي بذلك  ديناميكية يف
  .ديناميكية وظيفية

  
 :قياس االجتاهات. 11

 :لقياس االجتاهات النفسية نذكر منها تشري البحوث والدراسات النفسية،إىل وجود طرق عديدة 

 .للفرد طرق تعتمد على التعبري اللفظي -أ

  .للفرد أو املراقبة البصرية للسلوك احلركي طرق تعتمد على املالحظة، - ب
 .لفردطرق تعتمد على قياس التعبريات االنفعالية ل - ج

تقدماً  من أكثر الطرق )أي الذي يعتمد على التعبري اللفظي( النوع األول من أساليب القياس يعترب     
 .جيزو األفراد يف وقت نظراً لالعتماد فيه على االستفتاءات واحلصول على اإلجابات لعدد كبري من

الحظة السلوك احلركي ن عملية مفإ ،)للفرد مالحظة ومراقبة السلوك احلركي( أما األسلوب الثاين     
احلكم على  من أمثلة ذلك، .املالحظة يف ظروف خمتلفة وتستدعي تكرار وقتاً طويالً، للفرد تتطلب

الشخص الذي  ةمالحظة ذهابه إىل اجلامعة أو لتأدية الصالة،أو مالحظ االجتاه النفسي للفرد عن طريق
ن أو املوضوع الذي يهتم به شخص ما عند قراءته أو مالحظة الرك من املكتبات، يتردد على نوع معني

 .وهكذا دائماً، للصحف
 

املختلفة،فهي تتمثل يف دراسة ردود الشخص  أما بالنسبة لعملية قياس التعبريات االنفعالية يف املواقع     
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من  األسلوب ال يصلح لالجتاهات النفسية عند جمموعة كبرية وهذا االنفعالية على جمموعة من املؤثرات،
وهلذا ال بد أن  االجتاه يتطلب بناء اختبار خاص أو مقياس خاص هلذا الغرض، ويالحظ أن قياس.األفراد

 :األساسية اليت جيب توافرها يف بناء املقاييس وهي نشري إىل الشروط

 راتهوهذا يعين انتقاء عبا يعترب أساسا ضرورياً، وتركيب العبارة يف حد ذاا، املقياس، اختيار عبارات -  

 .وتقديره وتركيبها بطريقة صحيحة مالئمة لنوعية االجتاه املراد قياسه

صالحية كل عبارة من عبارات  ويعين ذلك الناحية الكيفية للحكم على حتليل عبارات املقاييس، -  
بد من معرفة مدى اتفاق كل عبارة مع اهلدف  ال وبتفسري أوضح، .املقياس لتقدير االجتاه املطلوب قياسه

       .عام لالختيارال
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  :خالصة .12
االجتاهات النفسية اليت تتكون  بأن الشخصية ما هي إال جمموعة ميكن القول، يف خامتة هذا الفصل      

وأنه على قدر توافق هذه  سلوكه كلها، فتؤثر يف عاداته وميوله وعواطفه وأساليب عن الشخص،
يكون  وعلى قدر فهم الفرد لالجتاهات، ،أو الذات الشخصية تكون قوة ا،االجتاهات النفسية وانسجامه

  . أو ذاته فهمه حلقيقة شخصيته
هو أكثر جدوى  يف التلميذ، ةصاحل ةنفسي تأن التعليم الذي يؤدي إىل اجتاهاالتربية  ويرى علماء     
اخلربات  بينما ختضع ئماً،إذ أن االجتاهات يظل أثرها دا التعليم الذي يؤدي رد كسب املعرفة، من

هاماً من التراث الثقايف  ما كانت االجتاهات النفسية تكون جزءاً وإذا املعرفية عادة لعوامل النسيان،
فإن علماء  معتقدات وعادات وقيم وأفكار، اإلنساين الذي ينتقل من جيل إىل آخر مع ما يتبعه من

 يوجهون اهتماماً كبرياً لدراسة االجتاهات النفسية التربية، وعلماء األجناس ورجال النفس واالجتماع،
       .خاصة إذا تعلق األمر باجتاه الفرد حنو فهم وإدراك ذاته قياسها وحماولة
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  :الثاينالفصل 
  األمناط اجلسمية وطرق قياسها

 

  : متهيد .1
ضلت ولوقت طويل الشغل الشاغل للعديد من الباحثني، إىل أن جاء إن دراسة األمناط اجلسمية      

العامل شيلدون منذ ما يزيد عن مخسني سنة، حيث حاول اكتشاف التوصيف القوامي املتوقع لبعض 
ية مسات سلوكية تتميز عن بعضها البعض، وال بد من اإلشارة األجسام مث وضع جلميع األمناط اجلسم

هنا أن العالقة القائمة بني األمناط اجلسمية واخلالة املزاجية للفرد هي اليت دفعت الكثري من العلماء 
  .والباحثني للخوض يف أسرار التكوين اجلسمي

دا من جوانب تكوين الفرد ولقد جاءت دراستنا يف هذا الفصل لتسليط الضوء على جانب هام ج     
وهو النمط اجلسمي وركزنا دراستنا على األمناط اجلسمية األولية واملتمثلة يف النمط اجلسمي السمني، 
النمط اجلسمي النحيف والنمط اجلسمي العضلي، ومل نتوقف عند هذا احلد بل حاولنا التعرف على 

 .ني أو حنيف أو عضليالطرق اليت بواسطتها نستطيع احلكم على منط الفرد أنه مس
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  :مفاهيم ومصطلحات. 2
  هناك بعض املصطلحات تدور بالتحديد حول البنيان اجلسماين وتركيب اجلسم     

  :القوام. 1.2 
هو العالقة امليكانيكية بني أجهزة اجلسم املختلفة العظمية والعضلية والعصبية واحليوية وكلما      

  .ا كان القوام سليماً وحتسنت ميكانيكية اجلسمحتسنت هذه العالقة كلم
  : حجم اجلسم.2 .2

قول األحجام الصغرية واملتوسطة ك أي إىل كتلة اجلسم وهو مصطلح يشري إىل الطول والوزن     
كمؤشر للحجم  اجلسموالكبرية، أو طويل وقصري، أو خفيف وثقيل الوزن وعموماً ميكن النظر إىل وزن 

  ".الكتلة"
  : يب اجلسمترك. 3. 2

تشكل الكل عندما تترابط مع بعضها  اليتوهو مصطلح يشري إىل جمموعة األجزاء أو العناصر      
يتكون منها الكل، والطريقة  اليتوهذا يعىن أن تركيب اجلسم يهتم بتحديد األجزاء والعناصر . البعض

ويتطلب فهم تركيب اجلسم أن .تترابط ا تلك األجزاء وكذا التنظيم  الذي يتكون منه هذا الكل اليت
  :مكونني أساسياً مها االعتبار يفنأخذ 

  .وزن األنسجة الدهنية
  .وزن األنسجة غري الدهنية

  
  :)1(تطور تقسيمات أمناط األجسام .3
  ):م.ق  Hippocrate )400تقسيم هيبوقراط  .1. 3

  :قسم الطبيب اليوناين هيبوقراط األجسام إىل نوعني 
  )ميل لإلصابة بالسكتةأ(القصري السمني  -أ

 ) املرضية ةأميل باإلصابة بالنحاف(الطويل النحيل - ب

مث عاد وقسم الناس نتيجة لتغلب أحد أربعة هرمونات يف دم لفرد وهى يف رأيه تعتمد على عناصر الطبيعية   
  :وهى كما يلي). اهلواء ، التراب ، النار ، املاء(األربعة 

                                                 
 .84 - 81 ، ص2000، القاهرة، دار الفكر العريب،)اجلزء الثاين(القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
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  ).هوائي(مرح ومتفائل ونشيط، قوى اجلسم  ، سريع االستجابة،ةثارمتقلب يف سلوكه، سهل اإل: دموي -
  ).ترايب (متشائم،منطوي، قوى االنفعال، ثابت يف تصرفاته، بطئ التفكري : سوداوي -
  ).ناري(حاد الطبع، سريع الغضب، عنيد، طموح، قوى اجلسم : صفراوي -
  ).مائي(اجلسم هادئ لدرجة الربودة، مييل إىل االسترخاء، بدين  :ليمفاوي -
  ):مHalle )1797تقسيم هال .2. 3

  :كما قسم هال أمناط األجسام إىل
  بطين  -أ

  عضلي  - ب
   .)ذو صدر مستدير(صدري   - ج
  عصيب  -د
  ):م1809(تقسيم جول  و سبورزهامي .3. 3

  : قسم الفرنسيان جول  وسبورزهامي  أمناط األجسام إىل ثالثة أمناط هي 
  ) الرأسي(املخي  - ج                  العضلي  -ب                   اهلضمي  -أ

  ):م1928( نتقسيم روسيتا .4. 3
  :قسم  الفرنسي روستان أمناط اجلسام إىل

 التنفسي  -ج                        اهلضمي  -أ

  املخي   - د                       العضلي  - ب
  ):م1909(تقسيم فيوال  .5. 3

  :وجيا اإليطايل فيوال  أمناط األجسام إىلقسم عامل أنثروبول
  .جذع كبري، منو أكثر يف األطراف واألبعاد األفقية، يف حني األبعاد الرأسية قصرية : منط متضخم  -أ

  .جذع قصري وأطراف طويلة نسبيا، واألبعاد الرأسية تزيد عن األبعاد األفقية ):صغري(منط عادى  - ب
  .فميثل تناسباً متناسقاً لكل من اجلذع واألطرا وبني هذين النمطني يوجد منط ثالث

 :..Sant Nسانت ناكارايت  تقسيم .6. 3

 

 

 

  طول الساق+ طول الذراع 
 )بواسطة مقاييس تفصيلية(حجم اجلذع 

)أخرى

=لجسم ل  التركيباكاراتى إلى دليل سانت ن  توصل  
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وأثبت أن هناك عالقة بني جداول فيوال اخلاصة باألجسام واالستخدام الذكي للعقل وقام مع جاريت 
Garratt  بدراسة حول العالقة بني الصفات التركيبية واألمزجة اإلنسانية الشخصية. 

  ):مKretschmer )1929رتقسيم كرتشم .7. 3
وختصص بدراساته عن العالقة بني أمناط األجسام . يشار إليه كأب لتحديد أمناط األجسام حديثا

  :وقسم كرتشمر األجسام كما يلي. واالضطرابات العقلية
  )كلمة إغريقية معناها بال قوة( Athlotic) املعتل(الواهن  -أ

  .ور مسطحة وطوال القامة بالنسبة ألوزاموأصحاب هذا النمط حناف وذو صد
  )كلمة إغريقية معناها املنافس على اجلائزة( Muscularالعضلي  - ب

  .وأصحاب هذا النمط ذو أكتاف عريضة وصدر نام شديد القوة
  )كلمة إغريقية تعين املمتلئ( Pyknicالبدين  - ج

  .منتفخة جاوهو منط يتصف بكونه ممتلئاً والرأس كبري والعنق غليظ واألود
 لوهو جسم غري عادى ال يدخ). كلمة إغريقية معناها سيئ التكوين(Dysplasticاملختلط اهلزيل  -د

  .حتت أي نوع من األنواع الثالثة السابقة
  : )Sheldon()1(تقسيم شيلدون  .8. 3

   -:ويعترب من أحد أهم  التقسيمات املستخدمة اآلن وقسم األجسام إىل 
  Endomorpheمنط السمني   -
  Mésomorpheمنط العضلي  -

    Ectomorpheحنيف منط  -

م بدراسة أمناط األجسام ودراسة الطرق املختلفة اليت ابتكرها العلماء لتقومي 1920وقد أهتم شيلدون منذ 
وذلك عندما أجرى دراسة على  طاملستخدمة لتقومي األمنا بمث بدء تشكيك شيلدون يف األسالي. منط اجلسم

  : جامعي وذلك تبعاً لتقسيم كرتشمر وكانت النتائجطالب  400
 .من الطلبة جاء تقسيمهم يف النمط اهلزيل 7% -

 .من الطلبة جاء تقسيمهم يف النمط العضلي 12% -

 .من الطلبة جاء تقسيمهم يف النمط البدين 9% -

                                                 
 .2000 ،دار الفكر لعريب، القاهرة" القياسات اجلسمية للرياضيني  األساليب العلمية  والتطبيقية :" كمال عبد احلميد  إمساعيل)  1
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 .من الطلبة يلزم إجياد جمموعة خمتلفة له 72% -

عيوب نظرية األمناط اجلسمية هي أا تضع خط فاصالً  بني األمناط  وقد الحظ بعد هذه الدراسة أن أهم
  .وهذا من الوجهة العلمية غري موجود

ومن هنا بدأت دراسات شيلدون يف جمال أمناط األجسام واليت أسفرت عن نتائج كان هلا الفضل يف الوصول 
  .إىل التقسيم الذي أقترحه شيلدون وثبت صحته فيما بعد

  : راسة جلثث املوتى والحظ أنوذلك عن طريق د
  .جمموعه من اجلثث تتميز بضخامة أعضاء اهلضم، والقلب والكليتان ذات أحجام متواضعة -
 .جمموعه من اجلثث تتميز بسيطرة جلد منطقة السطح -

حيث حاول استكشاف  ،م1940عن مخسني سنة  دذلك منذ ما يزي Sheldon ولقد بدء شيلدون 
م أشهر مؤلفاته على اإلطالق 1945ض األمناط اجلسمية وقد اصدر يف عام التوصيف القومي املتوقع لبع

) طرازاً جسمياً(حيث بني أن لكل شخص بناًء بيولوجياً افتراضيا  أطلس اإلنسان" واملعروفة 
)Morphogynotype ( هو األساس يف بناء اجلسم اخلارجي الظاهر "Phénotype   " وهو الذي حيدد منوه

أربعة آالف صورة مقننة لطالب جامعيني من ) 4000(قد توصل شيلدون بعد دراسة و. 1وشكله وسلوكه
   حتدده ثالثة مكونات أولية وه "Physique"اجلسماين ن الذكور إىل أن البنيا

   ) األندوموريف(املكون الداخلي التركيب  - 1
  )امليزومورىف(املكون املتوسط التركيب  - 2
  )ومورىفاإلكت(املكون اخلارجي التركيب  - 3

وباإلضافة إىل املكونات الثالثة األولية السابقة يقرر شيلدون أنه توجد أيضاً مكونات ثانوية يعزى إليها 
تفسري التنوع احلادث داخل الطراز اجلسمي الواحد وأهم هذه املكونات الثانوية ما يسميه شيلدون املكون 

سمات ترتبط عادة باجلنس اآلخر وقد أشار إليه وهو يعرب عن إن امتالك البيان اجلسمي ل  الثانوي املركب
ويرى أن كل من عوامل التغذية، والشحوم، ال تضع الطراز اجلسمي، ولكن اهليكل  (g) شيلدون بالعامل

العظمى للجسم وشكل الرأس والبناء العظمى للوجه والرقبة والرسغني والساقني والركبتني والساعدين 
  .هي اليت تصنع الطراز اجلسمي والنسب بني أجزاء اجلسم املختلفة

منطاً جسمانياً، ولقد بلغ عمق ودقة ) 76(ولقد متكن شيلدون من خالل دراساته أن يكتشف ستة وسبعني 

                                                 
 .372، ص 1995القوام السليم للجميع، دار الفكر العريب، القاهرة، : حممد صبحي حسانني، حمتمد عبد السالم)  1
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قام ا أن متكن من التنبؤ بأن هناك أمناط أخرى مل تكتشف بعد وأشار إىل ذلك بوجود  الدراسات اليت
حنيف (تصميمها النتشار أمناط األجسام جتاه األقطاب الثالثة قام ب اخلريطة اليت بعض األماكن يف فجوات يف

  .منط) 88(توصل إليها إىل  وقد اكتشف بعض األمناط األخرى ليصبح عدد األمناط اليت) مسني - يعضل –
الغالبية العظمى من دراسات شيلدون كانت قاصرة على الذكور فإنه قد قام بدراسة  أنوبالرغم من 

تقومي أمناط أجسام الرجال عند استخدامها لتقومي  عرف على مدى صالحية طريقته يفأنثى دف الت)4000(
  .أمناط النساء

ذلك  ولقد دلت الدراسات املبدئية اليت قام ا أن اإلناث هلم نفس العدد من األمناط اليت مت اكتشافها يف
 صممها مل تأخذ نفس كثافة منط ولكن الحظ أن توزيع أمناط اإلناث على خريطة األمناط اليت )76(الوقت 

املناطق  التوزيع فاقت كثافة توزيع الرجال يف االنتشار واليت حققها الذكور وأن لإلناث كثافة أكرب يف
  .األخرى

مع النمط  يولقد أشار إىل النمط البدين جمتمعاً مع النمط النحيف أكثر شيوعاً بني النساء والنمط العضل -
   .الالسمني أكثر شيوعاً بني الرج

  .كل األعمار أثقل وزناً بالنسبة لطوهلن فهن يف. وأن النساء ميلن إىل النمط السمني أكثر من الرجال -
  
  :)1(منط اجلسم .4

للجسم ،والذي ميكن التعبري عنه بثالثة موازين  املورفولوجيللبناء  الكميمنط اجلسم هو الوصف 
  :سم اإلنسان هيتقديرية توضح شكل اجلسم من خالل ثالث أمناط  متيز ج

  :األمناط األولية .1. 4
  :أن األمناط الولية ثالثة وهيلقد اتفقت معظم الدراسات حول أمناط األجسام على األمناط 

   Ectomorphe النمط النحيف
  Mésomorphe                    العضليالنمط 

    Endomorphe النمط السمني
حبيث يشري الرقم األول جهة اليمني إىل النمط النحيف . ةموازين التقدير هي ثالثة أرقام متتالي     

  .والرقم الثالث جهة اليسار إىل النمط السمني العضليإىل النمط  الثاينوالرقم 

                                                 
1 .81، ص2000، القاهرة، دار الفكر العريب،)اجلزء الثاين(لقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضيةا: حممد صبحي حسانني)    
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   :النمط السمني .1 .1. 4
درجات أو  7(والشخص الذي يعطى تقديراً عالياً  االستدارة التامةتغلب ا صفة  اليتهو الدرجة      

هذا النمط يكون بدين اجلسم مترهالً،  يف) على يسار األرقام الثالثة املعربة عن النمط اجلسمي قريباً منها
وىف هذا التكوين اجلسمي تكون أعضاء اهلضم أكثر منواً بالنسبة لباقي أجهزة اجلسم ويكون للشخص 

 املناطق وما مييز هذا النمط هو أنه يتميز بالرخاوة وكثرة الدهن يف .جتويف بطين وصدري متضخم
املختلفة مثل خلف العضد ومسانة الساق وأسفل لوح الكتف وأعلى بروز العظم احلرقفي، كما يتميز 
بكرب الرأس واستدارته وقصر الرقية ومسكها، واستمرار منو الثديني نتيجة للترسب الدهين، واجللد رخو 

  . )1(طئ شديد يف رد الفعلوناعم، واألرجل ثقيلة وقصرية، واألكتاف ضعيفة، واحلوض عريض ولديه ب

  
  السمني اجلسمي النمط  :)01(رقم  رسم

  )1995أمناط أجسام أبطال الرياضة من اجلنسني، (عن حممد صبحي حسانني 
 

  :النمط العضلي  .2 .1. 4
مظهره اخلارجي  يفيسود فيها العظام والعضالت، فالشخص الذي يكون صلب  اليتهو الدرجة      

وعضالته النامية وعظام الوجه بارزة والرقبة طويلة واألكتاف عريضة وعضالته  وعظامه كبريه ومسيكة

                                                 
 .87، ص1، جالقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
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بارزة وقوية واخلصر حنيف واحلوض ضيق واألرداف ثقيلة وقوية والرجالن متناسقتان وبنيانه متني يطلق 
  .يف وسط األرقام الثالثة )7(والذي يعطى تقدير  العضليعليه النمط 

  
  

   ي العضليالنمط اجلسم: )02(رقم  رسم
)1995أمناط أجسام أبطال الرياضة من اجلنسني، (عن حممد صبحي حسانني   

 
  :النمط النحيف  .3 .1. 4

هذا التكوين يكون حنيفاً ذا  يفتغلب فيه النحافة وضعف البنية والشخص املتطرف  اليتهو الدرجة      
الوجه مع بروز األنف، ذو بنيان  ويتميز هذا النمط يف بنحافة.عظام طويلة رقيقة وعضالت ضعيفة النمو

جسماين رقيق وهزيل، والعظام صغرية وبارزة والرأس كبري نوعاً ما مع رقبة طويلة ورقيقة، والصدر 
طويل وضيق مع استدارة الكتفني وطول ملحوظ يف الذراعني واألرجل، ويبدو اجللد كما لو كان فوق 

  .ة عالية يف رد الفعل وحدة احلركاتالعظام مباشرة إال من بعض عضالت قليلة، وميلك سرع
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  النمط اجلسمي النحيف: )03(رقم  رسم

 )1995أمناط أجسام أبطال الرياضة من اجلنسني، (عن حممد صبحي حسانني 
 
  :)1(عند شيلدون األمناط الثانوية .2. 4
   :النمط اخللطي  .1. 2. 4

ويعرب هذا  .خمتلف مناطق اجلسم يف) يف، حنعضليمسني، (هو خليط من املكونات األولية الثالثية      
على بدين كأن يكون الرأس والرقبة ملكون  اجلسميبني خمتلف مناطق البنيان  االنسجامالنمط عن عدم 

خليط غري منسق أو غري مستو من املكونات " آخر، ويعرف بكونه  بدينحني أن األرجل متت ملكون 
  .خمتلف مناطق اجلسم يفاألولية الثالثة 

  :النمط األنثوي .2 .2. 4
لسمات ترتبط عادة باجلنس اآلخر، فاحلاصلون على  اجلسميالبنيان  امتالكيتضمن هذا النمط      

إىل  باإلضافةهذا النمط من الذكور ميلكون جسماً ليناً وحوضاً واسعاً وعجيزة عريضة  يفدرجات عالية 
صغرية الوجه، يعرف هذا النمط بكونه  غري ذلك من السمات األنثوية، مبا فيها أهداب طويلة ومالمح

  .يتميز خبصائص ترتبط عادة باجلنس األخر جسميبنيان  امتالك
  : النمط النسيجي .3. 2. 4

                                                 
 .1997ر، دار الفكر العريب، ، مص1فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي، ط : أبو العال عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني  ) 1
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احليوان "هذا املكون به يف، ويشبه الشخص املرتفع الدرجة ةزئبقيأكثر األمناط الثانوية أمهية وأكثرها      
اخلشن حىت الرقيق جداً، ويعد هذا النمط مقياساً للرضا  ياجلسدويتدرج هذا النمط من النسيج " النقي

للتجربة البيولوجية  اجلمايلتقومي للنجاح " ، يعرف بكونه اجللديفيما يتعلق خبشونة النسيج  .اجلمايل
  .للجسم اجلمايل، فهو منط يعرب عن مقدار توافق اجلسم والتناسق "الفرد نفسه هي اليتاملعينة 
  :نالنمط الواه .4. 2. 4

  مرتشتوصل له كر الذيضعيف وطويل، وهو منط مماثل للنمط  جسمييتميز هذا النمط ببناء       
Kretschmer  املعتلالوهن أو "من قبل وأطلق عليه اللقب النمط Asthenic  " بال " ومعناها بالالتينية

القامة بالنسبة  فأصحاب هذا النمط من األفراد النحاف ذو الصدور املسطحة واملتميزين بطول" قوة
  .ألوزام

  :النمط املتضخم .5. 2. 4
  .اجلسميالبنيان  يف وظيفياجلسم، ولكن هذا تضخم غري  يفوهو منط يظهر فيه تضخم هائل      
   :النمط سيئ التكوين .6. 2. 4

مع  لوال يتدخ السابق اإلشارة آلية، النسيجيالتكوين، أو األساس املنخفض للمكون  سيئهو منط      
  .مناطق خمتلفة من اجلسم يف، رغم كونه يتضمن أمناط خمتلفة اخللطيالنمط 

  :  النمط الضامر  .7. 2. 4
 يفأو نقص  االكتماليعىن عدم  احلريف، واملعىن )عن قصور نسيج أو عضو ناشئضمور (الالبالزما      

التجمد أو التعرض  ن البنية اجلسمية هلذا النمط توجه حدوث تليف يرجع إىلإالنمو وبشكل عام  ف
  .لبعض القوى املرضية مما ينتج عنه عدم املرونة 

    :منط املدى النصفي .8. 2. 4
 تتراوح معدالت تقديره على مقياس النقاط السبعة الذيلنمط اجلسم الوسطى  النصفيهو املدى      
    .درجات 4، 3بني 
   :منط نكتة الرجل البدين .9. 2. 4

البداية،  يف" عضلي - مسني"، كأن يكون منط اجلسميعلى ثبات النمط " لدونشي" ل به هو منط يد     
حيث  األصليأواخر املراهقة وبداية النضج، ولكن مبرور الزمن يعود إىل منطه  يف حنيال ورياضيامث يشاهد 

  .النكتة هييصبح مسيناً جداً ومستديراً وهذه 
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  :1لية والثانوية وفق نظرية شيلدونوفيما يلي خمطط توضيحي ملختلف األمناط اجلسمية األو
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  متغريات منط البناء اجلسمي وفقا لنظرية شيلدون :)01(شكل 
  -)تصميم حممد صبحي حسانني( -

  :فئات األمناط الثالثة عشر هليث وكارتر .3. 4

  : النمط السمني املتوازن .1. 3. 4
ن مكوين العضلية والنحافة متساويان أو أن الفرق بينهما املكون السمني هو الغالب أو املسيطر يف حني أ

                                                 
 .88، ص1، جالقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1

  منط البناء اجلسماين
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  . ال يزيد عن نصف وحدة
  : النمط السمني العضلي.2. 3. 4

  . املكون السمني هو املسيطر واملكون العضلي أكرب من مكون النحافة
 ): أو مسني عضلي –عضلي مسني (النمط .3. 3. 4

رق بينهما ال يزيد على نصف وحدة وقيمة املكون املكون السمني واملكون العضلي متساويان أو الفا
  . النحيف أصغر

  :النمط العضلي السمني.4. 3. 4
  . املكون العضلي هو املسيطر ومكون السمنة أكرب من مكون النحافة

  : النمط العضلي املتوازن.5. 3. 4
مبا ال يزيد عـن   املكون العضلي هو املسيطر ومكونا السمنة والنحافة منخفضان ومتساويان أو خمتلفني

  . نصف وحدة
  : النمط عضلي حنيف.6. 3. 4

  . املكون العضلي هو املسيطر ومكون النحافة أكرب من مكون السمنة
  : النمط العضلي النحيف أو حنيف عضلي. 7. 3. 4

  .مكونا النحافة والعضلية متساويان أو أن الفرق بينهما ال يزيد عن نصف وحدة ومكون السمنة أقل
  :لنمط النحيف املتوازنا.8. 3. 4

مكونا النحافة هو املسيطر ومكونة السمنة والعضلية متساويان وكالمها قليل أو أن الفرق بينهما ال يزيد 
  .عن نصف وحدة

  :النمط النحيف املتوازن.9. 3. 4
  . مكون النحافة هو املسيطر ومكون السمنة أكرب من مكون العضلية

  :منط مسني حنيف.10. 3. 4
  . منة والنحافة متساويان أو أن الفرق بينهما ال يزيد عن نصف وحدة ومكون العضلية أقلمكونا الس

  : النمط  عضلي حنيف.11. 3. 4
  . ومكون النحافة اكرب من مكون السمنة –املكون العضلي هو املسيطر

  النمط املركزي .12. 3. 4
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، 3كون هذا النمط من الوحدات حدة ويتال يزيد الفرق بني كل مكون واملكونني اآلخرين عن وحده وا
  .4أو  2
  :األمناط القطبية .13. 3. 4

هي األمناط شديدة السمنة أو العضلية أو النحيفة يف حني أن املركبني اآلخرين تكون درجتهما قليلـة أو  
   .)1(أقل مستوى هلا

  
  :بناء اجلسم .5

ذلك يشري إىل تكوين اجلسم، يشري مصطلح بناء اجلسم إىل مورفولوجية اجلسم أو شكل اجلسم وك     
لذلك جند أنه من الضروري قياس منط اجلسم ألنه أسلوب علمي مستخدم لوصف مورفولوجية اجلسم 

  .)2(على أساس كمي
ومجيع الدراسات اليت دف إىل التعرف على مورفولوجيا اجلسم تقوم على أساس أن اجلسم يضم      

أن لكل شخص درجة معينة من هذه  والبد .النحافة ،العضلية ،السمنةثالثة مكونات أساسية هي 
املكونات لذلك مت إعداد عدة أساليب للتقدير الكمي لنمط اجلسم وبذلك يعطى لكل فرد رتبة من كل 
مكون من املكونات األساسية الثالثة، واألسلوب األكثر شيوعاً هو ما توصل له شيلدون باستخدام 

دد يف ضوئها وعلى أساس متزايدة سيادة مكون على األخر عالمات حي 7إىل  1معدالت مقياسية من 
  .   نسبياً وعلى التوايل

  :حجم اجلسم .6
يشري مصطلح حجم اجلسم ببساطة إىل الطول والكتلة أو الوزن للفرد، فمثال قصري وصغري أو طويل 

اما على نوع ، وأمهية معرفة أن الفرد قصري أو طويل، كبري أو صغري، ثقيل أو خفيف تتوقف مت...وكبري
  .ميارسها اليتالنشاط الرياضي املمارس ومركز أو مكان الالعب يف امللعب أو املسابقة 

إن حجم اجلسم متغري ذو حدين يف الرياضة، فهو يف بعض األنشطة الرياضية ميثل امليزة الكربى      
الرمي يف ألعاب القوى  والعامل األول إلحراز التفوق واإلبداع الرياضي، ومن أمثلة ذلك مجيع مسابقات

                                                 
�د ���� ا���� ����)  1��%$# ا�"�!ة: " إ��&  #��ج�;�*  رس��#" ا�7,8# &�6 4�5 ا�"�3  وا�01ام  ��ى -,��+ ا��*ح�# ا)'�اد�– #�>�� -آ��#  ا�;*&�# ا�*

�تB& -  ه*ة� .م2000ج��8# ح�0ان،  –ا�1
 .385ص ، مرجع سابق ،1فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي، ط : أبو العال عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني)  2
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، يف حني أن يعترب احلجم الكبري للجسم أكرب معوقات األداء احلركي يف ...)جلة، رمح، قرص، مطرقة(
  . )1(أنشطة رياضية أخرى

مما سبق تتضح أمهية حجم اجلسم يف اال الرياضي ويف كل أنواع الرياضات، فأمهيته نسبية وفقاً      
  .ن وفقاً ملراكز اللعب أو نوع املسابقة يف نوع الرياضة الواحدةلنوع الرياضة، وكذلك يتباي

  :الوزن .1. 6
الوزن هو العنصر هام يف احلياة، ويتضح ذلك من نتائج بعض الدراسات الطبية اليت تشري إىل أن أي      

دوث فقد وجد أن ح. زيادة يف الوزن عن املعدل الطبيعي ملن جتاوز سن األربعني تؤدي إىل قصر العمر
وإذا ارتفعت الزيادة إىل  ،%7زيادة يف الوزن مبقدار مخسة كيلوغرامات يقلل من العمر مبقدار 

  .%3كيلوغرامات يقل العمر بنسبة 15
 %60 من املصابني بالسمنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأن %80ويف دراسة أخرى ثبت أن      

  .منهم مصابون بضيق يف شرايني القلب
ثل أي زيادة يف الوزن أعباء إضافية على القلب، فالشرايني اليت حيتويها اجلسم يبلغ طوهلا هذا ومت     

كيلومتر، فإذا زاد الوزن كيلو غرام واحد عن معدلة الطبيعي يتحتم على القلب أن يدفع الدم 25حوايل 
  .كيلومتر إضافيني من الشرايني لتغذية هذه الزيادة3عرب 
لنشاط الرياضي أيضاً، إذ يلعب دوراً هاما يف مجيع األنشطة الرياضية تقريبا، والوزن عنصر هام يف ا     

لدرجة أن بعض النشطة الرياضية تعتمد أساسا على الوزن، مما دعا القائمني عليها إىل تصنيف متسابقيها 
تأثري ورفع األثقال، وهذا يعطي انعكاسا واضحا على مدى  ودكاجلوتبعا ألوزام كاملصارعة واملالكمة 
  .الوزن يف نتائج ومستويات األرقام

وقد تكون زيادة الوزن مطلوبة يف بعض األنشطة الرياضية، كما أا قد تكون معوقة يف البعض ب      
فمثال زيادة الوزن قد تكون مطلوبة لالعب اجللة، ولكنها معوقة لالعب املاراتون الذي وزن . )2(األخر
يف هذا اخلصوص و .لالعب هذه املسابقة عبئا يرهقه طيلة فترة املسابقة ، إذ ميثل الزائد بالنسبة...جيري

عما جيب أن يكون يف عليه الالعب يف بعض  %25أن زيادة الوزن مبقدار  McCloyيقول مك كلوى 
من  30÷ 1كما ثبت من بعض البحوث أن نقص . األلعاب ميثل عبئا يؤدي إىل سرعة إصابته بالتعب

وللوزن أمهية كبرية يف عملية التصنيف حيث أشار إىل ذلك .شر لبداية اإلجهادوزن املتسابق يعترب مؤ
                                                 

 .392مرجع سابق، ص : أبو العال امحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني )1
 .393مرجع سابق، ص : أبو العال امحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني )2
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، حيث ظل الوزن قامسا مشتركا أعظم يف املعادالت اليت وضعها مك Cazens مك كلوى وكاونز
، كما أن )ابتدائي، إعدادي، ثانوي وجامعة(كلوى واستخدمت بنجاح يف املراحل الدراسية املختلفة

  .عوامل اليت تضمنتها معادلة نيلسون وكازنز لتصنيف التالميذ يف املراحل املختلفةالوزن كان ضمن ال
  .هذا وقد ثبت علميا ارتباط الوزن بالنمو والنضج واللياقة احلركية واالستعداد احلركي عموما

  :الطول. 2. 6
طول الكلي يعترب كذلك الطول ذا أمهية كربى يف العديد من األنشطة الرياضية، سواء كان ال      

راف اجلسم كطول الذراعني للجسم كما هو احلال يف كرة السلة والكرة الطائرة، أو طول بعض أط
  .للمالكم وطول الرجلني وأمهية ذلك لالعب احلواجز وأمهيته

كما أن تناسق طول األطراف مع بعضها البعض له أمهية بالغة يف اكتساب التوافقات العضلية العصبية يف 
  .الرياضية معظم األنشطة

وقد تقل أمهية طول القامة يف بعض األنشطة، حيث يؤدي طول القامة املفرط إىل ضعف القدرة على 
القامة أكثر قدرة على االتزان يف لذلك يعترب األفراد قصري و. األرضاالتزان، وذلك لبعد مركز الثقل عن 
  .معظم األحوال من األفراد طوال القامة

البحوث ارتباط الطول بكل من السن والوزن والرشاقة والدقة واالتزان هذا وقد أثبتت العديد من 
  .والذكاء

  
  :أمهية دراسة األمناط اجلسمية .7

  :هناك عدة فوائد لدراسة األجسام نذكر منها
ليس " Karpovichالنمط املناسب ميثل طاقة بشرية قبل عملية التدريب، حيث يقول كاربوفتش  .1

وبالتايل دراسة النمط ...". اول أن خيرج بطال من جمرد أي جسممدرب عاقل حي هناك مدرس أو
  .)1(اجلسمي تعترب مرحلة هامة جداً الختيار النشاط الرياضي املناسب

  .كشفت عدة دراسات على وجود عالقة ارتباطيه بني بناء اجلسم واالستعدادات البدنية. 2
وبالتايل ميكن  سم وقابليته لإلصابة بأمراض معينةمتكن علماء الباثولوجي من إجياد العالقة بني منط اجل. 3

  .التعرف مسبقاً على املرض مبجرد التعرف على النمط اجلسمي

                                                 
 .87، ص1، جالقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
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  .الفرد تاوسلوكعالقة التكوين اجلسمي بالتصرف الظاهري أي أنه هناك عالقة بني النمط اجلسمي . 4
ب كل منط، كما أا تساعد على تساعد األمناط اجلسمية على حتديد ألوان النشاط البدين اليت تناس. 5

  .حتديد األجسام واألمناط املناسبة لكل نشاط
  
  :التقدير الكمي لنمط اجلسم .8

 Sept points   هو املقياس الذي ابتكره العامل شيلدون وهو مقياس النقاط السبع "موازين التقدير"       

 –مسني " تعرب عن املكونات الثالثة األولية للنمط ضوء ثالثة أرقام لتقدير األجسام ويتم تقدير هذا النظام يف 
  :حبيث" حنيف –عضلي

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة النمط اجلسمي عند شيلدون): 02(شكل 
  .إىل املكون السمني )مشال(الرقم األول يشري -
  .إىل املكون العضلي) املنتصف يف(يشري الرقم الثاين -
  .فاملكون النحي إىل)اليمني يف(الرقم الثالث يشري -
  .ناحلد األدىن من املكو 1ومتثل الدرجة  -
  .أكرب قدر ممكن من املكون 7ومتثل الدرجة  -

  :مثال
  والنحيف، يمكون السمنة أعلى من املكون العضل إنسبعة وهذا يعىن  –واحد  –تقرأ واحد )711( 

  .حيفالسمني والن مكونأعلى من  يواحد وهذا يعىن أن املكون العضل –سبعة  - وتقرأ واحد 171
   .ميثل قدراً عالياً من مكون العضلية، ومتوسطاً من السمنة واحلد األدىن من مكون النحافة  461
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  .يعترب منط مسني 632يعترب منط حنيف و  135
  .ضوء املكونني الغالبني أو املسيطرين القراءة يسمى النمط يف وللدقة يف 

   ييعترب منط حنيف عضل 135، ييعترب منط مسني عضل 632مسني،  ييعترب منط عضل  371
  .ويقرأ النمط من الشمال إىل اليمني

  
  :طرق تقومي أمناط األجسام .9
  :)1()اختبارات أداء منط اجلسم(طريقة منط اجلسم الفوتوغرايف لشيلدون .1. 9

ثالث صور من األمام ) من وضع معني وخلفية معينة(يف هذه الطريقة يتم تصوير اجلسم فوتوغرافيا
وترجع " اختبار أداء منط اجلسم"، ولقد أطلق شيلدون على هذا األسلوب اسم )الظهر(خللفواجلانب وا

هذه التسمية إىل أن إجراءات تصوير منط اجلسم متاثل تقنني اختبارات األداء، وأن الصورة عبارة سجل 
رة جزئي الستجابة الفرد على االختبار حيث يتم التصوير وفق شروط صارمة ودقيقة جتعل من الصو

  .سجال متكامال لرد فعل املخترب
- إضافة إىل الصور يؤخذ طول املخترب بالبوصة ووزنه بالرطل، وذلك الستخالص دليل معدل الطول

                                                                 =   ) HWR(الوزن-دليل الطول: من املعادلة التالية HWRالوزن
ألف رجل يف مجيع األعمار من  46لدون من تصوير أمناط أجسام عينة بلغ عددها هذا وقد متكن شي

  :سنة، وباختصار فإن هذه الطريقة تتبع اخلطوات التالية 65 - 18
تصوير منط اجلسم وفقاً لشروط التصوير اليت حددها شيلدون وتقدير منط اجلسم باستخدام مقياس  -1

  .النقاط السبعة
  :الوزن من املعادلة -واستخراج معدل الطول) الرطل(والوزن) البوصة(قياس الطول -2

  =   ) HWR(الوزن-معدل الطول
  

ولقد مت تصميم شكل هندسي ميكن مبوجبه استخراج نتيجة هذه املعادلة مباشرة دون إجراء أي عمليات 
  .حسابية

                                                 
 .112، مرجع سابق، ص1، جالقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
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لدون ألمناط يتم البحث عن منط اجلسم املناسب يف جداول شي) HWR(الوزن - بداللة معدا الطول -3
ويف هذه اجلداول اليت يعرضها شيلدون هناك إمكانية للحصول على أكثر من .األجسام وفقاً لسن املخترب

  .منط حمتمل
استرشادا بتقدير منط اجلسم مبوجب مقياس النقاط السبعة املستخلص من الصور الفوتوغرافية  -4

ستخرجة من جداول أمناط األجسام الوزن، واألمناط احملتملة امل -للمخترب، وناتج معدل الطول
لشيلدون عن أقرب منط مصور إىل النمط اجلسمي " أطلس الرجال"يتم البحث يف كتاب .. لشيلدون
وكذلك الترتيب والفهرسة والتنظيم " أطلس الرجال"ومراعاة البيانات الواردة أسفل الصور يف . للمخترب

  .اجلسم النهائي للمخترب الدقيق للصور يف األطلس سيكزن من السهل حتديد منط
  :كارتر –طريقة منط اجلسم األنتروبومتري هليث  .2. 9

شاع الذي توصل هيث وكارتر إىل هذا األسلوب باستخدام القياسات األنتربومترية، وهو األسلوب 
استخدامه لدقته وموضوعيته، هذا عالوة على أنه ال يستخدم التصوير الفوتوغرايف الذي يكون مكلفاً 

  .للبعض
 :يعتمد هذا األسلوب على القياسات التالية

  الطول بالسنتيمتر -1
 الوزن بالكيلوغرام -2

 =حيث أن دليل بوندرال) دليل بوندرال(الوزن -معدل الطول -3

 :التالية من املناطقمسك ثنايا اجللد  -4

 خلف العضد بامللليمتر - أ

 أسفل اللوح بامللليمتر - ب

 .أعلى بروز العظم احلرقفي بامللليمتر - ج

  )من على السطح  األنسي(انة الساق بامللليمترمس -د
  القياسات العرضية - 5
                   عرض العضد بالسنتيمتر -أ

  عرض الفخذ بالسنتيمتر - ب
  :وتتضمن القياسات احمليطية - 6



 حمتويات الدراسة
 

72 

  حميط العضد بالسنتيمتر -أ
 .حميط مسانة الساق بالسنتيمتر - ب

  .لنمط اجلسم) مسني، عضلي، حنيف(ات الثالثة وفيما يلي وصف تفصيلي ألسلوب استخراج املكون
يتم استخدام االستمارة اليت وضعها هيث وكارتر وتظم على اجلانب األيسر القياسات اليت سبق اإلشارة 

  .إليها يف األعلى وتظم على اليمني تدرجات حساب املكونات الثالثة للنمط اجلسمي
  .ة باملخترب والبيانات األخرى الضروريةاجلزء العلوي من االستمارة يتضمن البيانات اخلاص

املكونات الثالثة  صالستخالاليت عرضها هيث وكارتر وفيما يلي خطوات استخدام االستمارة      
  .لنمط اجلسم

  :استيفاء البيانات العامة يف أعلى االستمارة وهي تتضمن - أ
  اسم املخترب -
 اجلنس -

 الرقم  -

 املهنة -

 اموعة -

 التاريخ -

 املشروع -

 .لقياسالقائم با -

 
 :تقدير مكون السمنة  .1. 2. 9

  بعد ملئ املعلومات اخلاصة باملخترب تأيت املرحلة الثانية واملتعلقة بالقياسات 
، مث القيام بتصحيح تسجيل قياسات مسك ثنايا اجللد األربعة يف أماكنها املخصصة باالستمارة -  ب

على االستمارة على ثالثة أسطر حتمل  الطول ملكون السمنة، مث اختيار أقرب قيمة لقيمة الطول املصحح
قيم خمتلفة، بعد ذلك توضع دائرة حول القيمة األقرب وتسقط عمودياً على السطر الرابع الذي حيمل 

.1 ،1القيم النهائية ملكون السمنة حيث تتدرج من 
2
1 ،2 ،2.

2
1 ،3 ،3. 

2
1، .....  

 :تقدير مكون العضلية .2. 2. 9
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يتم يف هذه املرحلة يتم قياس عرض الفخذ، عرض العضد، حميط العضد الذي يصحح عن طريق طرح 
من قيمة حميط العضد، ويف األخري قياس حميط مسانة الساق ) مسك ثنايا اجللد خللف العضد(دهن العضد

توجد مخسة أسطر ). ايا اجللد لسمانة الساقمسك ثن( الذي يصحح عن طريق طرح دهن مسانة الساق 
على االستمارة حيث السطر األول خمصص لطول املخترب ومن مث توضع دائرة حول أقرب قيمة لطول 
املخترب ويوضع عندها سهم يتجه لألسفل لتوضيح االحنرافات املوجبة والسالبة،  نفس الشيء يتم مع 

ضع دائرة حول أقرب قيمة هلذه القياسات يف األسطر القياسات العرضية واحمليطية للمخترب حيث تو
  .األربعة املتبقية على االستمارة اخلاصة مبكون العضلية

بعد وضع الدوائر على القيم يتم التعامل فقط مع األعمدة وليس مع القيم املسجلة حبيث حيسب متوسط 
ل املشار إليه بسهم ويتم ذلك كما االحنراف للقيم اليت مت وضع دوائر عنها من القيمة اخلاصة بعمود الطو

  :يلي
جهة اليمني متثل االحنرافات املوجبة، واالحنرافات اليت على ) السهم(احنرافات القيم عن عمود الطول  -أ

  .اليسار متثل االحنرافات السالبة
  ().حساب اموع احلسايب االحنرافات ويرمز له بالرمز  - ب
  .صول على قيمة مكون العضليةباستخدام املعادلة التالية يتم احل - ج

  =      مكون العضلية
  

توضع دائرة حول القيمة املستخلصة من املعادلة السابقة يف الصف األفقي السادس الذي ميثل املكون  -د
العضلي الذي يبدأ من القيمة 

2
  .وذلك إىل أقرب نصف درجة... درجة وينتهي بتسع درجات 1

  :دير مكون النحافةتق .3. 2. 9
  .يتم يف هذه املرحلة تسجيل قيمة الوزن بالكيلوغرام يف اجلزء اخلاص مبكون النحافة -
  من املعطيات السابقة يستخرج مؤشر بوندرال  -

ويتم ذلك إما حسابياً أو من خالل الرسم البياين الذي اقترحه هيث وكارتر، حيث تسجل القيمة يف 
  .اجلانباملستطيل املخصص لذلك على 

يوجد ثالثة صفوف أفقية عليها قيم خمتلفة، يتم  HWRعلى ميني قيم الطول ومعدل الطول الوزن  -
القيمة  نسقط هذه، ويوضع عليها دائرة HWRالوزن  -معدل الطولاختيار القيمة األقرب لقيمة ناتج 
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ايل القيمة املوجودة على الصف ملكون النحافة، وبالت الذي ميثل احملصلة النهائية عمودياً على السطر الرابع
   .الرابع هي قيمة مكون النحافة

  :)1()كارتر -هيث( طريقة منط اجلسم األنتروبومتري باستخدام املعادالت الرياضية  .3. 9
  :القياسات والتعديالت. 1 .3. 9

) حنيف -عضلي -مسني(توصل هيث وكارتر إىل هذه املعادالت حلساب مكونات منط اجلسم الثالث 
  .ستخدام الوحدات املتريةبا

  :وقبل استخدام املعادالت التالية جيب استيفاء القياسات والتصحيحات التالية
  ).سم(قياس الطول -1
 ).كغ(قياس الوزن  -2
 :  �6 ا��8�د�# HWRا�0زن-اس;K*اج ��8ل ا�0Hل -3

  .بقةكارتر أو حبساا مباشرة من املعادلة السا -وذلك باستخدام الشكل البياين الذي وضعه هيث

 :قياسات مسك ثنايا اجللد التالية -4
  ).مم(مسك ثنية اجللد خلف العضد - أ

  ).مم(مسك ثنية اجللد أسفل لوح الكتف - ب
  ).مم(مسك ثنية اجللد أعلى بروز العظم احلرقفي - ج
  ).مم(مسك ثنية جلد مسانة الساق -د

 :القياسات العرضية التالية -5

  ).سم(عرض ما بني لقميت عظم العضد -أ
 ).سم(ما بني لقميت عظم الفخذ  عرض - ب

 :القياسات احمليطية التالية -6

  ).سم(حميط العضد  -أ
 ).سم(حميط مسانة الساق - ب

 :إجراء التصحيحات التالية على القياسات -7

 :لتصحيح الطول للمكون السمني تستخدم املعادلة التالية - أ

  
                                                 

 .128 - 125، مرجع سابق، ص1، جالقياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1

+ أسفل اللوح + خلف العضد ( جمموع قياسات الدهن الثالثة= تصحيح الطول ملكون السمنة  
 × )أعلى بروز العظم احلرقفي
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  :تصحيح حميط العضد -ب
  ).10بالقسمة على (متر إىل السنتيمتر حتويل قياس مسك دهن خلف العضد من املللي -1
  .يطرح الناتج السابق من حميط العضد -2
  :تصحيح حميط مسانة الساق -ج
  ).10بالقسمة على (حتويل قياس مسك دهن مسانة الساق من امللليمتر إىل السنتيمتر  -1
  .يطرح الناتج السابق من حميط مسانة الساق -2
  )1(املعادالت. 2 .3. 9

السمني : كارتر لتقدير مكونات اجلسم الثالثة -صفات املعادالت اليت وضعها هيثفيما يلي موا
  .والعضلي والنحيف

  :معادلة مكون السمنة -1
  

  
أعلى بروز العظم + أسفل لوح الكتف + خلف العضد( جمموع قياسات الدهن الثالثة ) = x(حيث 
  .احلرقفي

    .بتصحيح الطول xكما تصحح قيمة  
  :العضليةمعادلة مكون  -2
  
 

  
  .جيب األخذ بعني االعتبار التصحيحات على حميط العضد و حميط مسانة الساق

  :معادلة مكون النحافة -3
  

  :يلي ويالحظ ما
  .تطبق املعادلة السابقة مباشرة HWR = 40,75الوزن  - معدل الطوليف حالة إذا كان  -أ

                                                 
 .2000، القاهرة، دار الفكر العريب،)اجلزء الثاين(القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1

  )x( – 0,00068)2x(  +0,0000014 )3x( 0,1451+  0,7182 -=  النمط السمني

حميط × 0,188) + (عرض الفخذ× 0,601+ ( )عرض العضد× 0,858( = النمط العضلي
  4,50+ ) 0,131× الطول( –) حميط مسانة الساق بعد التصحيح×0,161) + (بعد التصحيح

  .HWR × 0,732 – 28,85الوزن  -معدل الطول= النمط النحيف 
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تطبق املعادلة  38,25 وأكثر من 40,75أقل من  HWRالوزن  -معدل الطوليف حالة إذا كان  - ب
  :التالية الستخراج النمط النحيف

  
مباشرة كنتيجة ) 0,1( يعطى النمط 38,25 أقل من HWRالوزن  -معدل الطوليف حالة إذا كان  - ج

  .ائية ملكون النحافة
  :بعض االعتبارات على هذه الطريقة. 3 .3. 9
  .جيب استخدام القياسات املترية يف هذه الطريقة - 1
  .معادلة املكون السمني من معادالت الدرجة الثالثة - 2
 أكرب من HWRالوزن - معادلتا املكون العضلي واملكون النحيف تكون خطية إذا كان معدل الطول - 3

40,74.  
  .جيب استخدام املعادلة املعدلة السابق ذكرها 40,75 من أقل HWRالوزن -إذا كان معدل الطول - 4
يساوي صفراً أو أي قيمة سلبية يسجل ) مسني، عضلي، حنيف(أي مكون إذا كان ناتج حساب  - 5

وجود أي قيم  كارتر ذلك لكون الواقع يشري إىل عدم –مباشرة، ويرجع هيث ) 0,1(كناتج هلذا املكون 
صفرية أو سلبية ألي مكون من مكونات أمناط اجلسم الثالثة، هذا وخيتلف عما هو متبع يف نظام تقومي 

طريق التصوير، حيث إن أقل قيمة ألي مكون من املكونات الثالثة هي نصف  منط اجلسم عن
حيث إذا شوهدت أي قيمة باستخدام نظام التصوير أقل من نصف درجة تعدل إىل نصف ) 0,5(درجة
  .درجة

تقرب قيم املكونات إىل أقرب عشر وحدة أو ألقرب نصف وحدة وهذا يتوقف على أغراض  - 6
  .القياس

   :سم إىل مخس مناطقتقسيم اجل .4. 9

حيث يتم فيها تقسيم اجلسم إىل مخس مناطق حمددة  يتم تقومي   Curetonوضع هذه الطريقة كيورتن 
  . كل منطقة مبفردها ، حبيث يعترب متوسط تقومي املناطق اخلمسة عن النمط العام للجسم 

فيها التقومي وفقاً للتسلسل  حيث يتم... وتعترب هذه الطريقة أكثر موضوعية من طريقة موازين التقدير 
  :  التايل 
  . دراسة اخلصائص الطبيعية املثالية ألحسن النماذج البشرية بعناية كبرية  -1

  .HWR × 0,463 – 17,63الوزن  -معدل الطول= النمط النحيف 
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لكل قطب من  7- 1، حبيث تعطي درجة من كل جزء من املناطق اخلمسة مبفردهتقومي  -2
 . )مسني –عضلي  -حنيف (األقطاب الثالثة 

نحافة يف أي حساب متوسط ال. متوسط كل قطب من األقطاب على حداحساب  -3
 . لسمنة يف املناطق اخلمسة على حده، ومتوسط ااملناطق اخلمسة على حده

 . متوسط األقطاب الثالثة يعرب عن منط اجلسم  -4

، مع مالحظة أن اجلدول يتضمن مثاالً لكيفية استخدامه يف ايل يوضح املناطق اخلمسة احملددةواجلدول الت
   .تقومي منط اجلسم

  
  

مناطق الخمسةال م  السمنة العضل النحافة 

7 6) 5( 4 3 2 1 الرأس والرقبة  1  1 )2 (3 4 5 6 7  )1 (2 3 4 5 6 7  

7 6) 5( 4 3 2 1 الصدر 2  1 2 )3 (4 5 6 7  1 )2 (3 4 5 6 7  

7) 6( 5 4 3 2 1 املنكبان والذراعان  3  1 2 )3 (4 5 6 7  1 )2 (3 4 5 6 7  

7) 6( 5 4 3 2 1 البطن واحلوض  4  1 2 )3 (4 5 6 7  1 )2 (3 4 5 6 7  

7 6 5 4) 3( 2 1 الرجالن والقدمان  5  1 2 3 )4 (5 6 7  1 2 )3 (4 5 6 7  

 

 25 المجموع
 

15 
 

10 
 

ــط المتوســ  5 3 2 

) نحيف عضلي( 235                                                        النمط العام للجسم  

  طريقة كيورتن لتحديد النمط العام للجسم ):01(جدول رقم 

  : التصوير الفوتوغرايف .5. 9

تعتمد هذه الطريقة على أخذ ثالث صور للمخترب من األمام واجلانب واخللف مث مطابقة الفيلم      
السليب للصور الثالثة واستقبال الصورة على شاشة على أن يتم تقومي منط اجلسم يف ضوء املواصفات 

أطلس " عرضها شيلدون يف مت  ام الصور املعربة عن األمناط اليتكل منط وقد تتم املقارنة باستخداحملددة ل
  ."الرجال 
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    :طريقة املزج .6. 9

  . بقة وذلك لزيادة موضوعية التقومييف هذه الطريقة يتم مزج أكثر من طريقة من الطرق السا

  :  طرق أخرى .7. 9
، فالبعض أدخل بعض القياسات ا الباحثون لتقومي منط اجلسمل هلتتعدد الطرق واألساليب اليت توص

) عالقة الطول والوزن(وندرال اخلاصة بأطوال اجلذع واملنطقة الصدرية والبطنية بإضافة إىل مؤشر ب
ء ، حيث اجتهد العلمامخس مناطق بعض املقاييس اجلسمية والبعض اآلخر يضيف إىل تقسيم اجلسم إىل

  .اتيف وضع العديد من املؤشر

  

  :)1(العالقة بني مورفولوجية اجلسم وتكوينه واألداء الرياضي .10
يعترب بناء اجلسم شيء مرتبط ارتباط كبري باجلانب الوراثي ألن مورفولوجيا الشخص خاصية      

موروثة من األبوين لذلك يعترب تغيري منط اجلسم وحجمه للفرد الرياضي أمر حمدود جدا ومن هنا تنشأ 
أنه من الضروري إحلاق كل نوع معني من األجسام باألنشطة الرياضية املناسبة لتحقيق جناح لدينا فكرة 

وهذا ما تؤكده بطاقة النمط اجلسمي لالعبات إناث والعبني ذكور حيث تبني أن . الفرد أو الفريق
ط أجسام توزع أمناط أجسام اإلناث يتركز حول املنطقة الوسطى من بطاقة النمط، يف حني أن توزيع أمنا

  .الالعبني الذكور موزعة ومنتشرة بشكل جيدا على بطاقة النمط وأن معظمها مييل حنو النمط العضلي
ويف نطاق أي لعبة رياضية يوجد تباين كبري يف أمناط أجسام الالعبني، ومن هذه املعلومات يتضح      

ه مناسبة هلا، واجلدير أن الالعب كي يكون ناجح جيب أن ينتقي لوناً من الرياضة يكون منط جسم
بالذكر أن مجيع األلعاب الرياضية باستثناء القليل منها يتطلب معدال من متوسط إىل عال من مكون 

  .العضلية، يف حني أن مقادير مكوين السمنة والنحافة تكون قاصرة جداً
العاب ولقد ربط عدد من الدراسات بني منط اجلسم وحجم اجلسم ومستوى أداء الالعبني يف      

عن القدرات البنائية  ) cureton,1951(معينة، ومن هذه الدراسات البحث الذي أجراه كيورتن 
وعدد أربعة  1948والوظيفية ألحدى وعشرين العباً ذكر من فريق الواليات املتحدة األمريكية عام 

أن      فوجد ) ارمسابقات امليدان واملضم(وعشرين من الالعبني األوملبيني الدوليني يف ألعاب القوى 

                                                 
 .380، ص 1997، مصر، دار الفكر العريب، 1فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي، ط : أبو العال عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني)  1
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هناك فروقاً كبرية يف منط اجلسم وحجم اجلسم بني العيب األلعاب الرياضية وكذلك وجود فروق كبرية 
  . بني أمناط أجسام الالعبني وفقاً لنوع املسابقة داخل النشاط الرياضي الواحد

 08 و ىمن العبو ألعاب القوcorrenti et zouli,1964 (166(كما تابع كورينيت وزويل     
سباحني يف الدورة األوملبية، حيث وجد فروقاً قي السن والطول والوزن بني العيب املسابقات املختلفة، 
ولكنهما وجدا قدرا من التشابه بني أمناط أجسام الالعبني داخل نفس املسابقة يف كل من املسابقات 

  .اخلاضعة للبحث
ية حمددة بصفات وراثية إىل حد كبري وهذا يشري يف ضوء ما سبق يتضح أن بنية اجلسم املورفولوج     

إىل أمهية وضع الالعب يف النشاط الرياضي الذي يناسب منطه اجلسمي حىت ميكن حتقيق النجاح يف هذا 
وجيب األخذ كذلك يف احلسبان أن تكوين اجلسم يكتسي نفس أمهية بناء اجلسم عند . النشاط املعني

  .ألقصىحماولة رفع أداء الالعب إىل احلد ا
فحجم اجلسم مرتبط بنوعية األداء الرياضي وبنوع النشاط الرياضي، إذ أن زيادة وزن أو حجم اجلسم 

  .يكون معوقاً لألداء باستثناء العيب رفع األثقال
ما سبق يشري إىل أن االهتمام جيب أن يوجه بالنسبة للرياضيني إىل وزن األنسجة اخلالية من الدهون أكثر 

  . وزن العاممن االهتمام بال
لذلك جند أن تكوين اجلسم يتنوع حسب النشاط الرياضي، فاأللعاب واألنشطة اليت يلزمها مكون 

بشكل كبري حتتاج منطياً إىل رياضيني ذوي أجسام ا نسب منخفضة نسبياً من  enduranceالتحمل 
. دهون%10من الدهون، فالعبو والعبات جري املسافات الطويلة عادة ما يوجد يف أجسامهم أقل 

والشك أن النمط اجلسمي املناسب والتدريب الرياضي ملقنن مها عامال النجاح يف الرياضة، فالنمط 
اجلسمي كما قلنا وراثي بشكل كبري، لكن ال ننفي الدور الذي يلعبه التدريب الرياضي السليم واملقنن 

  .اجليد يف هذا النشاط وداخل الفريق يف تعديل وتوجيه هذا النمط الوراثي إىل النشاط املقابل مث املوقع
 

  :العالقة بني األمناط اجلسمية وعناصر اللياقة البدنية .11
  :)1(كرتشمر وهيوجر وفلفرت بإجراء بعض البحوث أثبتت ما يلي قام
أصحاب النمط النحيف يتميزون بالسرعة يف األداء احلركي والدقة يف احلركات ويتميزون أيضاً  •

 .بإجادة حركات اخلداع

                                                 
 .92، ص 2000، دار الفكر العريب، القاهرة، )اجلزء الثاين(القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية :نيحممد صبحي حسان)  1
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أصحاب النمط الرياضي يتميزون بقوة األداء املرتبط بقدر من البطء، مع امليل الستخدام االحتكاك  •
اجلسماين، ومييلون إىل تغليب القوة العضلية على الرشاقة، وال ميلكون القدرة على سهولة التكيف 

 .مع ظروف اللعب املختلفة

مع القدرة على التوافق يف األداء، ويسعون أصحاب النمط السمني يتميزون بالبطء يف احلركة، ولكن  •
 .حملاولة االبتكار يف أداء احلركات

وبالتايل نالحظ أن النمط النحيف يعتمد على احلركات اخلفيفة واليت تتميز بالرشاقة والسرعة يف       
 أغلب حني أن النمط العضلي والذي يتميز به اغلب الرياضيني مييل إىل االعتماد على القوة العضلية يف

احلركات الرياضية أما النمط السمني فيميل إىل تنفيذ بطيء للحركة الرياضية وهلا على قدر كبري من 
 .الدقة

  :)1(ثبتو بيتر  سيلزر و يف دراسات أخرى أجراها     
  .تفوق النمط العضلي يف القوة على النمط النحيف والسمني -
  .على النوعني اآلخرين تفوق النمط العضلي يف الرشاقة والسرعة واجللد -
  .تفوق النمط السمني يف القوة على النمط النحيف -
  .تفوق النمط النحيف على النمط السمني يف اختبارات الرشاقة والسرعة واجللد -
  
  :)2(العالقة بني األمناط اجلسمية واحلالة املزاجية .12

 اختصرها إىل مسة للشخصية، 650 قام العامل شيلدون بإجراء حبوث مستفيضة متكن من خالهلا إىل مجع

  .مسة 50
  :مسة للشخصية وهي 22وتوصل بذلك إىل ثالث عوامل أساسية مكونة للمزاج تتضمن 

االسترخاء، حب الراحة، االستمتاع باهلضم، االعتماد على القبول : مسات هي 06تضمن : العامل األول
صحاب هذه السمات مييلون إىل السمنة وأ. االجتماعي، النوم العميق، احلاجة إىل الناس وقت الشدة

  .وأطلق عنهم شيلدون أصحاب املزاج احلشوي

                                                 
 .93القياس والتقومي، مرجع سابق، ص :حممد صبحي حسانني)  1
 .76، ص  2006مدخل يف علم النفس الرياضي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، : حممد حسن عالوي)  2
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اختاذ وضع احلزم، احليوية، احلاجة إىل املمارسة، صراحة التصرف، : مسات هي07تضمن : العامل الثاين
وأصحاب هذه السمات . الصوت املنطلق، أن يبدو املرء أكرب من سنه، احلاجة إىل العمل وقت الشدة

  .لون إىل النمط العضلي، وأطلق عليهم شيلدون أصحاب املزاج البدينميي
التقيد يف احلركة واألوضاع، استجابات مبالغ يف سرعتها، : تضمن تسع مسات هي: العامل الثالث

اخلوف من اتمعات، كف التخاطب االجتماعي، مقاومة العادات، الصوت املقيد، قلة النوم، عزم 
وأصحاب هذه السمات مييلون إىل النحافة وأطلق عليهم . وحدة وقت الشدةالشباب، احلاجة إىل ال

  .شيلدون أصحاب املزاج املخي
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  :خالصـة .13
 أمهية خاصة يف دراسة األمناط اجلسميةهذا الفصل املهم من دراستنا وجدنا أن ملوضوع وخالصة      

واحلالة املزاجية وعالقتها أيضاً بالشخصية  اد البدين وعناصر اللياقة البدنيةعالقة النمط اجلسمي باالستعد
والسلوك، وال شك أن الفرد بشكله وإمكانات جسمه يعطي انطباعاً مبدئياً لدى اآلخرين إىل أن يثبت 

  .عكس ذلك
جسمية كما للكبار  يف املؤسسات التربوية هلم أمناط) يف مرحلة املراهقة(واجلدير بالذكر أن التالميذ      

الراشدين خاصة وأن يف هذه املرحلة يهتم التلميذ باملظهر اخلارجي جلسمه أكثر من ذي قبل وبالتايل قد 
تؤدي بعض األمناط اجلسمية عند املراهق إىل نوع من عدم تقبل الذات وعد الثقة يف املظهر اخلارجي 

  . جيب أحاطها بعناية خاصةللجسم، لكن ميكن للمريب الكفء التفطن هلذه احلاالت اليت
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  :الفصل الثالث
  مكوناا وجوانبها: الذات البدنية

  
  

  :متهيد .1
، الذات وظيفة ميارسها اإلنسان يف شىت املراحل العمرية، كل مرحلة مبا يناسبها إدراكإن حماولة      

أن اإلنسان يقوم بالوظائف املالئمة لقدراته واستعداداته، وميارس : وجتتمع كلها يف مفهوم واحد هو
األدوار املناسبة له، واملتوقعة منه، وينتج عن ذلك الشعور بالقيمة واألمهية واإلحساس جبدية احلياة 

  .وغاياا، أو ما يسمى حتقيق الذات
ال من الصبا إىل الرجولة مما يقتضي تغري موقعه ووظيفته األسرية واملراهق شاب يعيش مرحلة انتق     

يبتغي حتقيق ذاته واختبار قدراته لذلك فاملراهق  .واالجتماعية من حيث طبيعتها ومستواها ومقدارها
مع (اليت ميكن أن تظهر يف أي وقت داخل املدرسة أو يف البيت أو يف خارج املدرسة  وتفريغ طاقاته
 يستغل يف حينه، بتوجيهه الوجهة الصحيحة ملوقد ميوت هذا اإلحساس أو يضعف إذا ) مجاعة األقران

وهنا يربز دور األستاذ املريب الذي يعايش مجيع املواقف اليت مير ا التلميذ املراهق  .واستثماره وذيبه
ستثمارها خاصة يف كيفية إدراك ذاته ومن مث تصحيح اجلوانب السلبية وتدعيم اجلوانب إجيابية با

  .وإعطائها املكانة احلقيقية
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  :مفهوم الذات وتعريفه .2
  :وتطورها اإلنسانية الذات مفهوم .1.2
ديناميكية  حجر األساس يف بناء الشخصية ملا له من أمهية خاصة يف فهم) النفس(يعد مفهوم الذات      

 ما بينهم وجيعلهم منفردين، فهوا الذي جيعل األفراد خيتلفون فيالشخص وتوافقه النفسي

 وان شخصية الفرد تنمو على عدة مراحل أوهلا مرحلة الرضاعة ،)1(يف نظرم للعامل الذي حوهلم

 فأول ظهور ملفهوم الذات لدى الطفل يأيت من خالل تفاعله مع بيئته فضال عن اإلحساس بالذات

 ألدراكنفسه وطريقته املميزة العضوية اليت تترك أثارها يف  اإلحساساتاجلسمية اليت تنمو من 

املدرسة فعند  ستقاللية وتنتقل عالقته من البيت إىلو الطفل بالتطور باجتاه االبعدها يتدرج من. )2(جسمه
باالستقاللية وتفكريه  وصول الطفل إىل عمر املراهقة وما بعدها يبدأ بالشعور إلجناز الواجبات وإحساسه

يعيش املراهقون يف حالة تبدل عضوي ومعريف لذلك  .دةدالقيم واالجتاهات ا باستخدامبالذات 
، أي من جمتمع الكبار، ويبعد به بال شك يقرب اإلنسان من الرجولة وانفعايل سريع ومتتابع، وهو تغري

عن الطفولة، وهذا واضح يف التحوالت اليت تطرأ على القدرات العقلية اليت تؤهله للفهم، واحملاكمة 
كما أنه واضح أيضا .  القدرة على البحث والنقاش، وإدراك وجهات نظر اآلخرينالعقلية، وتساعده يف

  .يف التغريات العضوية من الزيادة يف الطول والوزن وظهور الشعر ومنو األعضاء التناسلية
باحلاجة إىل االنتماء إىل رفقة أو صحبة أو  اسهحسومما يوحي بأن املراهق قد منت لديه الذات هو إ     
ة تشاركه مشاعره، وتعيش مرحلته، يبث إليهم آماله وآالمه، وأفراحه وأتراحه، ويبثون إليه ذلك جمموع
لكن .. هذه الرفقة أو اموعة تعىن بأحاسيسه ومطالبه، وتعمل إلشباعها، وقد تنجح وقد ختفق.. أيضا

وال . فيما بينها هذه الرفقة أحيانا ختلص لبعضها، ولو يف سبيل الشر، وتقوم على التعاون والتكامل
يستغين معظم املراهقني عن هذه الرفقة، ألا مطلب حيوي، وحاجة نفسية ملحة تقتضيها التغريات 
الفجائية، والتحوالت اجلديدة واليت ال جيد املراهق اجلواب عليها يف حال عزلته وانزوائه، وال حيسن 

  .ومن أبناء سنهالتعامل معها مبفرده؛ فيلجأ إىل رفاقه أو أصحابه يف مرحلته 
 يف مرحلة الشباب يتصف الفرد باالستقرار واختاذ القرارات حول الدين والسياسة يف خمتلفأما      

ثقة  أكثر ، وقد يكون لدى الفرد ذات إجيابية جتعلها جزءا من مفهوم الذاتجماالت احلياة لتصبح مجيعه

                                                 

  .98 ص ،1977، )القاهرة ( الكتب عامل النفسي، واإلرشاد التوجه :راتزه حامد )1
  .91ص ،1976،)الثالث العدد السابع، الد ( ،األعالم وزارة الكويت، الفكر، عامل الراشد، جملة إىل الطفل من النفسي النمو :غنيم حممد سيد) 2
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 اليت جتعله قلقاً ، وبعكسه الذات السلبية)1(ويف األعمال اليت يقوم به اآلخرينيف معامالته مع  وأمنا
يتصل اتصاال مباشرا  صيته وتكوينه النفسين سلوك الفرد وشخأوضعيف الشخصية ويتضح مما تقدم 

 .)2(همبراحل منوه وما يترتب علي

 ،يف أحباثهم ويظهر ذلككان وليم جيمس من أوائل علماء النفس الذين أولوا موضوع مفهوم الذات      
  .أن الذات هي اموع الكلي لكل ما ميكن أن يرى الفرد أنه لهحيث رأى 

جوانب غري ظاهرية يكون يف موضع ما من الوضوح الشعوري، وإن ملفهوم الذات جوانب ظاهرية تقع  
ات يقصد به فكرة املرء عن نفسه بالتايل فإن مصطلح مفهوم الذلفرد على غري وعي أو شعور ا، وا
   .حنو ذاتهيتضمن كذلك اجتاهاته و
تخدمها الفرد بغرض مفهوم الذات هو تلك األنواع اليت يس"إىل أن ) Jhon Holtجون هولتر، (أشار و

هكذا فإنه لتعيني حدود مفهوم الذات جيب األخذ بعني االعتبار الطرق املتعددة اليت يعرف تعريف ذاته، و
  .)3("الناس أنفسهم ا

منظم ) كلي(مفهوم الذات أو تصور جشطليت : هو "روجرز"ا و بنية الذات كما يراهمفهوم الذات أأما 
ه يف عالقتها يتكون من إدراكات الفرد عن ذاته مبفردها، كما يعرب عنها ضمري املتكلم الفاعل أنا أو لذات

كما يعرب عنها ضمري املفعول ين و) أي عالقتها باحلياة( البيئة املوجودة يفباألشخاص اآلخرين واألشياء و
لكنه الوعي، و مفهوم الذات ال يكون دائما يفاملتصلة ذه اإلدراكات، و) حكاماأل(فة إىل القيم ، باإلضا

الذات على أنه يكون دائما متاحا للوعي، مبعىن أنه ميكن استحضاره للوعي أو الشعور، و ينظر ملفهوم 
صية ان أن نراه كخطة زمنية ميكميثل عملية أكثر من كونه مسة، ولكنه عند أي نقشي مرن غري جامد و

  . )4(كينونة حمددة أو
ل املرتبطة، منها الوعي أن مفهوم الذات لدى الفرد يتطور بتطور عدد من العوام) توقعدس و(ويرى 

اجلسمي  تشكيل صورة عنه، ووجود اآلخرين اهلامني يف حياة الفرد، مما يؤكد ارتباط الوضعباجلسم و
حتديد السلوك من و، فوظيفة مفهوم الذات هي تنظيم رللفرد مبفهومه عن ذاته وقدراته بشكل مباش

أمناط الذات كنتاج للتفاعل االجتماعي وينمو مفهوم تغري الذي يعيشه الفرد، وخالل عامل اخلربة امل

                                                 
  .607ص ،1987 ،)القاهرة(العريب  الفكر الرياضي، دار اال يف والنفسية يةاملهار االختبارات :رضوان الدين نصر وحممد عالوي حسن حممد) 1
  .108ص  ،1998، )القاهرة ( دار الفكر العريب  ،علم النفس التربوي :وآخرونحممد البيلي ) 2

  .27ص ،2000 علم النفس العام، دار الفكر العريب، القاهرة،: عبد اللطيف أسامة حسن)  3
  .89، ص2004ختصر يف الشخصية واإلرشاد النفسي، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، امل: نبيل صفيان)  4
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املبكرة، ليكون الفرد من مراحل الطفولة مراحل حياة اإلنسان املختلفة، و التنشئة االجتماعية خالل
  .)1(إمكانياته املختلفةعن ذاته وأفكاراً ومعتقدات حمددة 

  

  : تعريف الذات .2. 2
والتقييمات اخلاصة بالذات يبلوره  هو تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات     
مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية املنسقة احملددة األبعاد  ويعتربه تعريفا نفسياً لذاته، ويتكون. الفرد

وتشمل هذه العناصر املدركات والتصورات اليت . لكينونته الداخلية أو اخلارجية ر املختلفةعن العناص
 مفهوم الذات" خصائص الذات كما تنعكس إجرائيا يف وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو  حتدد

واليت اتمع يتصورا  ، واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة اليت يعتقد إن اآلخرين يف"املدرك 
واملدركات " مفهوم الذات االجتماعي  " يتمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين

 .)2(" مفهوم الذات املثايل"الذي يود أن يكون   والتصورات اليت حتدد الصورة املثالية للشخص

طار الذي يستطيع هي اإل، نفسه ا الصورة اليت يعرف اإلنسانعرف الذات على أا ف )صاحل( أما    
يف نفسه، وهذه املعلومات اليت يتوصل إليها اإلنسان عن  اإلنسان أن يطبع نفسه فيه حبيث يكون ملما مبا

نفسه، هلذا السبب استطاع أن يصور نفسه بأسلوب يستطيع من خالله  ا عنننفسه، تعترب أشياء تعلم
 .)3(حقيقته معرفة الكثري عن

فهي تعرف من  ،معنيان متمايزان ذات كما تستعمل يف علم النفسلكلمة الخالصة القول أن و     
أخرى تعترب جمموعة من العمليات النفسية اليت  ناحية باجتاهات الشخص ومشاعره عن نفسه، ومن ناحية

حيث أنه يعني اجتاهات ، على املعىن األول، الذات كموضوع وميكن أن نطلق. حتكم السلوك والتوافق
وذا املعىن تكون الذات فكرة الشخص عن  ،اته وتقييمه لنفسه كموضوعومدرك الشخص ومشاعره

أا تتكون من  الذات هي فاعل مبعىنوتصبح  ،أن نطلق على املعىن الثاين، الذات كعملية وميكن. نفسه
  .جمموعة نشيطة من العمليات كالتفكري والتذكر واإلدراك

  :عالقة مفهوم الذات ببعض املفاهيم .3.2

  :النفسي الضطرابا. 1. 3.2
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وتنظيم اخلربات احلسية العقلية اليت مير  يف استيعابالفرد  االضطراب النفسي ينتج عندما يفشل إن     
لذا أفضل طريقة  ،املفهوم الواقعي للذات، ووضع اخلطط اليت تتالءم معه ا، إضافة إىل الفشل يف تنمية

يكون  ن مفهوم الذاتأبينت الدراسات  لتغيري السلوك هي تنمية مفهوم ذات واقعي موجب، حيث
  .مشوها بعيدا عن الواقع لدى املرضى عقلياً

الذي يتلقاه الفرد خاصة يف املراحل األوىل ن من أهم أسباب االضطراب النفسي هو اإلحباط كما أ     
ن إىل أ باإلضافة ،حيث انه يعوق مفهوم الذات، ويهدد إشباع احلاجات األساسية للفردمن عمره، 

  انضمام خربة جديدة لديه وال تتوافق مع اخلربات السابقة لديه جتعله يف حالة 
  .اضطراب نفسي

  :االهتمام باخلربة.2.3.2
االجتماعية تؤدي إىل الراحة واخللو من التوتر  إن اخلربات اليت تتفق مع مفهوم الذات ومع املعايري     

ذات ومفهوم الذات واليت تتعارض مع املعايري ال تتفق مع ال واخلربات اليت .واىل التوافق النفسي
وعندما تدرك اخلربة على هذا النحو . على أا ديد ويضفي عليها قيمة سالبة االجتماعية يدركها الفرد

 والقلق وسوء التوافق النفسي وتنشيط وسائل الدفاع ديد وإحباط مركز الذات والتوتر تؤدي إىل

  .)1(دركات واإلدراك غري الدقيقتعمل على تشويه امل النفسي اليت
  :التوافق النفسي.3. 3.2
الذات والتوافق النفسي  العالقة واالرتباط القوي بني مفهومعلى تؤكد معظم الدراسات والبحوث      

، توافقا من األفراد ذوي مفهوم الذات السالب ن األفراد ذوي مفهوم الذات املوجب يكونون أحسنأو
تقبل الذات وتقبل واملدرك ومفهوم الذات املثايل يعين التوافق النفسي  اتالتطابق بني مفهوم الذف

  .اآلخرين والصحة النفسية
  :در اليت يبىن عليها مفهوم الذاتاملصا .4. 2

إذا كان مفهوم الذات هو جمموع معتقدات الفرد عن مساته الشخصية، فإن تشكيل هذا املفهوم      
له جبمع معرفته عن ذاته و تفسري املعلومات اليت جيمعها، و لذلك يتطلب وقتا من عمر الفرد يقوم خال

فإن الناس يكونون مفهومهم عن ذام بنفس الطريقة اليت يكونون ا انطباعهم أو مفهومهم عن 
يستنبطون خصائصهم من تخدمني نفس النمط من املعلومات وطرق تفسري مماثلة، واآلخرين مس
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معهم يف تشكيل رأيهم عن تفاعالت اآلخرين كارهم ومشاعرهم وهم، كما أم يستخدمون أفسلوك
فيما يلي عرض واف و.يقارنون أنفسهم باآلخرين ليتعرفوا على اخلصائص اليت متيزهم عن غريهمذام، و

  :هلذه املصادر
  : االستدالل من خالل السلوك -1

ادر لى األقل عندما تكون مصأنه ميكننا معرفة أشياء عن أنفسنا عن طريق مالحظة سلوكنا، عهو      
ندرك ذاتنا عندما جند أنفسنا مثال نصرخ فنعرف أننا غاضبون، أو عندما املعرفة األخرى غري كافية، و

نقرر أننا و خريينستنتج أننا متدينني، أو عندما نشارك يف عمل واتنا إىل املسجد ألداء الصالة ونتدبر خط
حىت السلوكيات التخيلية ميكن أن متدنا  .نا انبساطيونل أو رحلة و ندرك أنكرماء أو نشارك يف حف

  .باملواد اخلام لعمليات إدراك الذات
  :املشاعراالستدالل من خالل األفكار و -2

قد يرجع ذلك إىل أن أهم مؤشر أو ملمح ملعرفة وال أحد يعرفك جيدا مثلما تعرف أنت نفسك،      
حىت نظرية إدراك الذات و. حولنا، أي أفكارنا ومشاعرنا ه العامل منالذات هو ردود أفعالنا اخلاصة جتا

نفسها ترى أن الناس ال يستنتجون معلومات من سلوكيام اخلاصة إال يف حالة ضعف املعطيات أو 
ر من املعلومات شاعر، وميكن أن متدنا تلك املعطيات مبعلومات أكثاملاملؤشرات الداخلية مثل األفكار و

املشاعر أقل ع ذلك بالتحديد إىل أن األفكار ومالحظة السلوك الظاهر، ويرجها من اليت قد حنصل علي
  .تأثراً بالضغوط اخلارجية مقارنة بالسلوك الظاهر

  :أثر ردود أفعال اآلخرين -3
أن ردود أفعال اآلخرين جتاهنا تعد كما  تساهم ردود أفعال اآلخرين أيضا يف منو مفهوم الذات،     

تعد تلك الردود مبثابة مرآة تعكس صورتنا، فنتمكن حنن أيضا معرفة الذات، و هاماً من مصادر مصدراً
  .من رؤيتها

  :املقارنة االجتماعية -4
فكارنا عن أاً يف توجيه سلوكنا منذ الصغر، وتظل تقترن بسلوكنا وتلعب املقارنة االجتماعية دور     

واليت تتضمن أن األفكار املقارنة االجتماعية ا يعرف بنظرية ي الفكرة األساسية ملذاتنا حىت يف الرشد، وه
تعطينا و بني اآلخريناألحوال من عقد مقارنات بيننا و األحاسيس املرتبطة بالذات تنشأ يف أغلبو

املقارنات االجتماعية الفرصة لبناء مفهوم عن نفسنا من خالل الكشف عن اجلدية أو االجتماعية اليت 
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غالبا ما تصبح تلك السمات اليت متيزنا عن معظم ملشاني لنا، ون املألوفني أو امتيزنا عن اآلخري
  .األشخاص اآلخرين من مظاهر الذات

  
   :أنواع الذات .3

  :وليم جيمس إىل ثالثة أنواع من الذات أشار
  . و هي ذات ممتدة حتتوي باإلضافة إىل جسم الفرد على أسرته و ممتلكاته: الذات املادية - 1
  .تتضمن وجهة نظر اآلخرين حنو الفردو :الذات االجتماعية - 2
  .)1(رغباتهتتضمن انفعاالت الفرد وو: ت الروحيةالذا - 3

  :مكونات الذات .4
ما  جه األمامي واجلانيب ملكعبنظم جيمس أسلوب فهم الذات بشكل أفقي ذي بعدين ممثالً بالو     

والنفسي،   االجتماعيلعملي واجلسدي وا: مي إىل أربعة عناصر هيقد قسمت الذات يف الوجه األماو
أما . تعرف الذات بأا الشكل الفريد للطروحات الشخصيةالذات، وهذه هي املركبات اليت حتدد و

، مرحلة االستمرارية ومرحلة التمييز مراحل من اإلدراك الذايتالوجه اجلانيب فقد مت حتليله إىل ثالث 
  ."مرحلة القوة الفاعلةو

ذلك يف ويات متدرجة من أعلى إىل أسفل، وشكل مست)  Vernonنون، فر(تتخذ الذات لدى و     
الشعورية، حيث تتكون الذات يف مستواها األعلى من ذوات ء ما تتضمنه من حمتويات شعورية وضو

ع هذه تتكون من الذات املدركة اليت يستطيمث جتئ الذات الشعورية اخلاصة، وفرعية اجتماعية عامة، 
الفرد هذه ميكن أن يستشعرها مث الذات البعيدة، و -ه املقربنيخاصة ألصدقائو –ظياً الفرد التعبري عنها لف

ملكبوتة يف اية سلم الترتيب، اإلرشاد النفسي، مث تأيت الذات العميقة امن خالل إجراءات التوجيه و
  .يهذه ال ميكن أن تظهر إال بالتحليل النفسو

العديد  إىل أن مفهوم الذات يتألف من)  Girdano  &Dusekدوسك جرودن و( وأشار كل من      
  :ملثالية، وأهم هذه املكوناتمن املكونات، كل منها أساسي لتحقيق الذات ا

  احترام الذات –الثقة بالنفس  –تقييم الذات  –حب الذات  –تقدير الذات  –إدراك الذات 
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  :)1(سام هيو قد قامت دراسات عديدة بتقسيم مفهوم الذات لدى الفرد إىل أربعة أق
   :)الواقعية(مفهوم الذات األساسي .1. 4

ليس كما إىل إدراك املرء نفسه على حقيقته، وشري ومنه من يطلق عليها أسم الذات املدركة حيث ت
كذلك قيمه تضمن هذا اإلدراك جسمه ومظهره ، وقدراته، ومركزه، ودوره من احلياة، ويرغبها، حيث ي

  .معتقداته وطموحاتهو
  :م الذات املؤقتمفهو .2. 4
قد يكون مرغوباً أو غري ذلك معتمداً على لفرد فترة وجيزة مث يتخلى عنه، وهو غري ثابت حيمله او
وع من مفهوم الذات مبزاج الشخص وحالته العاطفية يتأثر هذا النو. وقف الذي جيد املرء نفسه فيهامل

  .وخرباته الذاتية
  :مفهوم الذات االجتماعي .3. 4

أفعاهلم حنوه، فمفهوم الذات له معتمداً يف ذلك على أقواهلم ور الفرد لتقومي اآلخرين يشري إىل تصو
داية، يقوم قدراته وحاجاته، وقيمه فالفرد يف الب. االجتماعي يتطور نتيجة لتفاعل الفرد مع اتمع

ا على فهم نمو يكون قادراً عندهطموحاته يف ضوء تقديرات اآلخرين له إىل أن يصل إىل مرحلة من الو
  .بعدها بتطوير مفهوم ذاته األساسيأفعال اآلخرين حنوه، يبدأ وتفسري أقوال و

   :مفهوم الذات املثايل .4. 4
  سمي أوهو عبارة عن احلالة اليت يتمىن املرء أن يكون عليها، سواء ما يتعلق منها باجلانب اجلو     

ه ما كان غري ذلك معتمداً على مدى سيطرة منالنفسي أو كليهما معاً، ومنه ما كان ممكن التحقيق، و
  .مفهوم الذات األساسي أو املدرك لدى الفرد

  
  :جوانب الذات .5

  .تقدمي الذاتاإلحساس بالذات، وإدراك الذات، و هيوللذات ثالثة جوانب أساسية      
  :اإلحساس بالذات .1. 5

يتكون هذا اإلحساس ببساطة من ا، ونشعر به عندما نفكر يف أنفسنيشري اإلحساس بالذات إىل ما      
م الناس قبل الثانية من يبدو أن هذا اإلحساس بالذات قد ينمو عند معظ، والشعور بوجودنا كأشخاص
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أن هؤالء األطفال قادرون على التعرف  إىلاألحباث اليت تناولت األطفال الرضع تذهب معظم العمر، و
يفترض من ذلك أنه ال بد من وجود إحساس و لعامني،ا املرآة بني الشهر الثامن عشر وعلى أنفسهم يف
  .الذاتيبدو أن هذا هو الوعي بيتعرف الشخص على نفسه يف مرآة، وبالذات لكي 

هو اجلسد، قع يف مكان واحد واإلحساس ي أن: ويتميز اإلحساس بالذات بسمتني هامتني ومها     
ت هي نفسها اليوم وغداً بالنسبة للفرد الن الذا السمة الثانية لإلحساس بالذات هي االستمراريةو

  . الواحد
  :بالذات إدراك.2. 5

تقد ينشأ لدى كل فرد أثناء حياته إدراك تقييمي للذات، فقد يعواجلانب الثاين للذات هو أنه      
  يشار إىل هذا اجلانب بأنه تقييمي ألنه يقترن باملشاعر اإلجيابيةشخص ما أنه منجز أو خجول، و

  .و الذاتالسلبية حنو 
أحكام سريعة عن أنفسنا طوعاً أو كرهاً، و تفترض نظرية إدراك الذات  بالتأكيد، ال نقوم بإصدارو     

عندما ال توجد ضعيفة أو غامضة، و املالمح الداخلية أننا نستدل على ذاتنا من سلوكنا عندما تكون
لى أم يتمتعون بسمات تتوافق مع ضغوط موقفية قاهرة، كما أن الناس مييلون إىل النظر إىل أنفسهم ع

  .ند عدم وجود مشاعر داخلية قوية وضغوط خارجية قاهرةسلوكهم املاضي أو احلاضر ع
  :الذات تقدمي .3. 5

أثناء مقابلة  فرد ما مثالً تقدمي نفسهاول حي، فقد كيفية تقدمي أنفسنا لآلخرينأما اجلانب الثالث فهو      
   .ية واثقة من ذااأنه شخصعلى للحصول على وظيفة 

بعضها لذات من وجهة النظر النفسية االجتماعية أا ميكن أن تناقض الثالثة لجلوانب هذه ا يف واملدهش
ولكنه قد  ة بنفسهشديد الثقبصورة جيدة على أنه شخص  يف تقدمي نفسه الفرد نجحيقد  الًمثفالبعض، 

  .فتقر إىل الثقة بالنفسي شعر يف الوقت ذاته أنهي
توجد إستراتيجيات متنوعة من شأا أن جتعل الفرد يؤدي أداء فعاالً على مسرح احلياة، وقد لذلك      

شخص  هعلى أن إىل الفردأي التوسل لآلخرين لكي ينظروا (تبدأ باإلستراتيجيات الرقيقة مثل التوسل 
 ، ولكن كلى)أي أن دد اآلخرين حىت تبدو هلم شخصاً خطراً(مث تتدرج إىل التخويف ، و)ضعيف

التخويف أكثر اإلستراتيجيات خطراً، فالشخص التودد و حبيث يعتربحمفوفة باملخاطر،  تنياإلستراتيجي
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ي شخص حيرص على إرضاء أبأن ينظر إليه على أنه متملق، و الذي يسرف يف التودد لآلخرين خياطر
  .ال يؤمتن على إعطاء رأيه يف أي موضوعاآلخرين، و

الوضوح، و إدراك الذات عن جانب تقدمي الذات يف مدى العلنيةاإلحساس بالذات ووخيتلف جانبا      
ميكن ارج يف حني اجلانب الثالث ظاهر وحيث ال ميكن مالحظة هذين اجلانبني مالحظة مباشرة من اخل

  .مالحظته مباشرة
  
  :أبعاد الذات .6
فكل  ،ا مل تكن متسقة إىل حد بعيد، إال أثني تعريفات خمتلفة ملفهوم الذاتقد عرض العديد من الباحل

م يف وضع تصور شامل ملفهوم اليت رأى أا تسهالذات حسب اإلبعاد اليت حددها، ومنهم عرف مفهوم 
  :)1(هي ، غري األبعاد األكثر شيوعاً ملفهوم الذاتالذات

  .رى نفسهوماذا يكون كما ي ة اليت يصف فيها الفرد ذاته الواقعية،قوهي الطري: الواقعية الذات -
  .يسلكها وهي أدراك الفرد لسلوكه اخلاص أو الطريقة اليت: اإلدراكيةالذات  -
   .هذا البعد مستوى الرضا الذايت  وهي اليت يصف فيها الفرد شعوره عن ذاته ويعكس: تقبل الذات -
  .سهمظهره اخلارجي، ومهاراته وجن وهي وجهة نظر الفرد عن جسمه، حالته الصحية،: الذات البدين -
املرجعي واألخالقي والعالقة مع اهللا  وهي وصف الذات من وجهة نظر اإلطار: الذات األخالقية -

  .أو غري راضاً ضاًاور الفرد بأنه رديء أو جيد وإحساسسبحانه وتعاىل 
صالحيته كفرد  وكفايته أو) قيمة الذات(وهي إحساس الشخص بقيمته الشخصية : الذات الشخصية -

  .باآلخرينبعيدا عن جسمه أو عالقته  وتقييمه لشخصيته
  .أسرته وهي إحساس الفرد بصالحيته وقيمته وقدرته كعضو يف: الذات األسرية -
تعكس الشعور بالصالحية  وبطريقة أكثر عمومية باآلخرينوهي عالقة الفرد : الذات االجتماعية -

  .بشكل عام اآلخرينوقيمه الفرد يف تفاعله مع 
  .الفرد على أدراك مواطن الضعف يف نفسه ةوهي قدر: نقد الذات -
  :مفهوم الذات يف الرياضة .7

                                                 
  .153-152، 1998، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني، ط : حممد حسن عالوي)  1
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 إن من أهم الدوافع البشرية االجتماعية والشخصية اليت تسود كل البشر هو دافع االعتبار فما من     
يكون  ، كما ال يهنأ الفرد وال يهدأ حىتن له اعتباره الشخصي بني األفرادإنسان أال ويهمه أن يكو

، إذ يعرب الرياضي أمهية خاصة لكل نشاط ومنهاذات ، ودراسة اجلانب النفسي تعد ا يف أعني الناسحمترم
فالكشف عن السمات املميزة  عنه من خالل قوة اإلرادة وحتمل املسؤولية والسيطرة والثقة بالنفس،

 اإلجناز والتفوق، مستوى األداء مما يؤثر يف للرياضي والتعرف على السليب واإلجيايب منها يفيد يف تطور
، زيادة االهتمام باجلوانب النفسيةاألداء يعتمد حاليا على  مستقبل تطويرعلماء النفس الرياضي أن  ويشري
أي كعملية يدرك الفرد  يعكس فكرة الفرد عن نفسه وخربته الشخصية اجتاها) مفهوم الذات(ويعد 

  .ويستجيب هلا على حنو انفعايل ائق شخصيةخالهلا حق
أن تقدير الذات ال سيما "  Campbell 1984عن كامبل ) 1998(ويرى حممد حسن عالوي       

، وبذلك "يف اال الرياضي هو وعي الفرد باملزايا أو احملاسن اليت ميتلكها أو يتميز ا من وجهة نظره
ة ملسرية عمله تقدير الذات يف اال الرياضي يعد إدراكاً واضحاً جلوانب نشاط الالعب وهي نظرة واقعي

بغية تصحيح االحنرافات يف األداء البدين واملهاري وهذه الناحية لو توفرت بشكل موضوعي لذلك 
الالعب وتقوميه ألدائه مبختلف قدراته تعد تقومياً ذاتياً متجرداً فإنه سوف يساعد على الوصول إىل الرضا 

  .احلركي وحتقيق إجنازات أفضل
اإلجناز والتفوق، ومىت تنبه الفرد حلقيقة  د ذا قيمة كبرية يف الصراع من اجلتقييم الفرد لذاته يع أن     
 أفضلوية وضع يستطيع منه تسوية هذه الدوافع تس الذايت ومل يستمر يف خداع نفسه كان يف هواقع

صادقة جريئة، واحترام الذات يرتبط بنظره الرياضي حنو  ايت مواجهة صرحيةنتيجة مواجهة واقعه الذ
استقاللية وزادت احتماالت شعوره بالقلق عند مواجهته للنقد  أكثر الرياضي أصبحيزداد كلما  قدراته

  .)1(الذي قد يؤدي إىل ارتفاع مستوى القلق ومن مث حتسني أدائه
  
  :)2(الذات تقدير أنواع .8
 :الذات البدنية  .1. 8

 ن قدرة الرياضي وتوقعه عنبأا عبارة عوجد لذات البدنية دراسات حول ا ءمن خالل استقرا     
شخصيته  قدراته الكامنة من خالل فهمه اإلجيايب لذاته وتقديره لنقاط ضعفه وقوته مبا خيدم تعزيز وتطوير

                                                 
    .233ص ،)مصر (، 1ج الكربى، التجارية املكتبة ، للجميع النفس علم :فريد رعد)  1

  .623سابق، ص  جعمر :حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان)  2
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ويأيت ذلك بالتايل ميكن القول أا أدراك الالعب ملواطن القوة والضعف يف كفايته البدنية و ،وثقته بنفسه
واملعزز باالختبارات الدورية اليت متكن الرياضي من  س علمية رصينةنتيجة التدريب املربمج املبين على أس

تصورات عن قدراته البدنية من سرعة وقوة ومرونة ومطاولة  الوقوف على حقيقة مستواه مبا لديه من
  .ت الرياضية يف كافة األلعاباحملاور الرئيسية لتعلم املهارا والعمل على تنميتها كوا تعد أحد

ينبع فهو للمراهق، جدا لكل فرد خاصة مطلب نفسي مهم البدنية حلاجة إىل حتقيق الذات ن اكما أ     
من داخل نفسه، من أحاسيسه وهواجسه، ومشاعره املدعومة بالتحوالت العضوية واملعرفية واالنفعالية 

اعي املناسب، وهو ال حيس بالتنفيس عنها إال إذا قام بالدور االجتم. اليت مير ا جسده وعقله وانفعاالته
، حيث يربز دور النشاط البدين التربوي الذي يساعد ية، حسب مؤهالته وقدراته وطاقاتهوحتمل املسؤول

م، وتشعرهم بشيء من االستقاللية وتربز شخصيام، وتصقل قدرام حتقق ذاالتالميذ املراهقني على 
  .االجتماعية

لنفسه من خالل الشعور البدين مبستوى كفاءته سلبياً وبذلك تقدير الذات البدنية تسهل يف تقييم الفرد 
  .أو إجيابياً

 :الذات املهارية .2. 8
 يدال ملا يتمتع به من مهارات حركية خاصة بلعبة كرة اليد مثالعن تقدير العب كرة "هي عبارة      

ملهارات احلركية ا ومدى كفايته واستعداداته بالنسبة للمهارات احلركية املختلفة اليت تشكل يف جمموعها
يمكن علم النفس الرياضي ف من خالل االطالع على بعض أدبياتو،  يداألساسية يف لعبة الكرة ال

الرياضي وإدراكه ملا يتمتع به من مهارات حركية ومدى  تعريف الذات املهارية بأا عبارة عن وعي
  .اإلجنازات أفضلحتقيق  تطابقها مع مستواه الفعلي وصوال إىل

 :لذات اجلسميةا .3. 8
متثل مؤشراً  اجتاهات الفرد حنو جسمهإىل أن  Fisherلقد أشار حممد حسن عالوي نقال عن فيشر      
قوي أو ، ه كبريا أو صغريا بدينا أو حنيفابأن جسم الفردوأن شعور ه تشخصيلجلوانب خمتلفة من  هاماً

ويؤكد ى منط سلوكه جتاه اآلخرين، ضعيف، قد يفيد كثرياً يف التعرف على مفهومه لذاته والتعرف عل
بنفسه ويف  شعور الفرد حنو جسمه يرتبط بثقته"نصر الدين رضوان بان  حممد حسن عالوي وحممد"

اجتاهات أو تصورات إجيابية  ن األفراد الذين لديهمإيئة احمليطة به ومن ناحية أخرى فمع الب تعاملهطريقة 
، وأن األفراد الذين لديهم صورة إجيابية حنو اموذحنو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقدير 
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لية ئوقدرة على حتمل املس وأكثرذكاء  وأكثر اآلخرينمع  وألفةأكثر اجتماعية أجسامهم يرون أنفسهم 
  .)1(األفراد الذين لديهم تصورات سلبية عن أجسامه عكسبوذلك 

  
  :باالجنازالذات يف الرياضة قيمة عالقة . 9

جناز يف اال الرياضي هو احملك الوحيد لتقدير الذات، فاتمع يعترب الفرد الذي حيقق لقد أصبح اال     
إجنازات رياضية ويقدم أداء جيد أنه أكثر قيمة من غريه الذين يكونوا إجنازهم أقل، ويف اال الرياضي 

وساط األطفال يف يقاس االجناز مبا يكتسبه الفرد من قيم مادية حىت أنه انتقلت هذه العدوى إىل أ
معيار "األنشطة الالصفية مثالً، فنجد الالعب ال يلعب بشكل اجيايب إال لكسب القيمة املادية ولكن 

املكسب واخلسارة يف تقييم الذات له آثاره السلبية خاصة على تدعيم الثقة بالنفس لدى املمارس للنشاط 
  .)2("اآلخرين حنو الشخصالرياضي، ذلك أن الثقة بالنفس تكتسب من خالل وجهة نظرا 

كما أن تقييم الذات بشكل موضوعي من طرف اآلخرين يؤدي إىل رفع املعنويات ودفع الفرد إىل      
إحداث إجنازات رياضية سواء داخل املدرسة أو على مستوى النوادي الرياضية، وبالتايل تقدير الذات 

فسه بل أيضا من نظرة اآلخرين إليه، البدنية من طرف الشخص ال تكون نابعة فقط من نظرته إىل ن
فالفرد عندما يقوم بنشاط رياضي معني ال يستطيع إعطاء القيمة احلقيقية لذاته دون تقييم اآلخرين إليه 
وبالتايل إذا كانت قيمة الذات تقاس مبستوى االجناز فإن هذا املعيار غري ثابت أي احتمال اخلسارة 

  .تقدير الذات ثابت وموضوعي والربح واردان أما معيار اآلخرين يف
  
  :العوامل املؤثرة على إدراك الذات البدنية .10

  :نلخصها يف األيتين الذات البدنية هناك الكثري من العوامل اليت تلعب دورا كبريا يف تكو
  :الثقة بالنفس .1. 10
ايل الثقة بالنفس ويقصد ا شعور الالعب أن أدائه سوف يكون جيداً بغض النظر عن النتائج، وبالت     

ليست دائماً عامل مرتبط بالنجاح يف حتقيق نتائج إجيابية أي ميكن أن يفشل يف حتقيق املطلوب ولكن 
لكن ما يغلب على هذه الصفة أن الفرد قد تكون ثقته بنفسه عالية يف بعض النواحي . ثقته بنفسه عالية

رجي جلسمه يبعث فيه أحياناً نوعاً من عدم الثقة مثل كفاءته الرياضية أو اللياقة البدنية لكن املظهر اخلا
                                                 

  .622ين رضوان ؛ املصدر السابق ، ص حممد حسن عالوي وحممد نصر الد 1)
  .234، ص 2000) القاهرة(املفاهيم والتطبيقات، دار الفكر العريب : علم النفس الرياضي: أسامة كامل راتب) 2
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بالنفس يف املواقف اليت تتطلب املظهر اخلارجي للجسم، خاصة وأن الثقة بالنفس تقاس مبعيار األشخاص 
اآلخرين وهؤالء األشخاص قد يكونوا راضني على اجلوانب البدنية أو الكفاءة الرياضية اليت ميتلكها 

  .ذلك يف املظهر اخلارجي للجسم الشخص ولكنهم على العكس من
ومن األمهية مبكان تطوير كل من الثقة بالنفس والكفاية البدنية واملهارية حيث أن كال منهما يدعم      

اآلخر، فالرياضي الذي ميتلك الثقة بالنفس دون الكفاية البدنية واملهارية يعين أن لديه الثقة 
ستوى املطلوب من الذات البدنية لكي يسهل على الرياضي وبالتايل فهي تؤثر على حتقيق امل  .الزائفة

فعندما ميتلك "يف التخصص الرياضي الذي يالئم قدراته البدنية وكفايته الرياضية، مواصلة االجنازات 
  .)1("الرياضي الثقة يف النفس ويشعر بقيمة الذات فإنه يكون أكثر فعالية يف تصحيح أخطائه

ي إىل ضعف كفاءة األداء، ومنه يؤدي إىل حدوث القلق وضعف إن ضعف الثقة بالنفس يؤد     
  التركيز وعدم التأكد من اهلدف، كما أن الرياضيني الذين تنقصهم الثقة يف النفس يكونوا  

 .تركيزهم أكثر حنو نقاط الضعف كالنظر إىل أجسامهم نظرة سلبية

  :فاعلية الذات .2. 10
على اعتبارها توقعات  Bandura (1977,1981)اندورا محدي علي الفرماوي عن ب ينظر إليها     

اإلنسان عن أدائه للسلوك يف مواقف تتسم بالغموض أو ذات مالمح ضاغطة، وتنعكس هذه التوقعات 
على اختيار اإلنسان لألنشطة املتضمنة يف األداء واهود املطلوب واملثابرة إضافة إىل مواجهة الصعوبات 

 .)2("يف املهمة

ما جيد الفرد أن فاعلية الذات لديه واضحة على النحو الذي تكشف له إجراءات السلوك أو وعند     
األداء املتوقع، ويرى إمكاناته النفسية، العقلية واجلسمية صاحلة هلذا األداء، فإنه تتولد لديه دافعية تلعب 

لفرد لذاته البدنية وتقديرها الدور اإلجيايب يف املثابرة والوصول إىل غاية السلوك وبالتايل يكون إدراك ا
  . بشكل إجيايب

فالفرد عندما يتوقع سلوك إجيايب ويقوم به فإنه يصل بذلك إىل نوع من تقدير الذات وعلى العكس      
من ذلك إذا كانت توقعاته تتناىف مع السلوكات احلقيقية اليت تصدر عنه فإن هذا من شأنه أن يؤدي إىل 

  .ةنظرة سلبية حنو الذات البدني
  :الشعور بقيمة الذات .3. 10

                                                 
  .338مرجع سابق، ص : أسامة كامل راتب)  1
  .55، ص 2004، القاهرة، 1الفكر العريب ط دافعية اإلنسان بني النظريات املبكرة واالجتاهات املعاصرة، دار: محدي على الفرماوي)  2
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يعترب الشعور بقيمة الذات من احلاجات اليت حترك الدوافع حنو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية،      
والواقع أن الرياضي الناشئ سرعان ما يكتشف مبكراً أن قيمته تتوقف إىل حد كبري على مقدرته على 

  .ألنشطة الرياضية اجلماعيةحتقيق املكسب والفوز ويظهر هذا من خالل ا
فاملمارسة الرياضية يف الوسط املدرسي أو خارجها تعين بالنسبة للفرد إما املكسب الذي يعين      

، وبالتايل ممارسة األنشطة الرياضية والبدنية بالنسبة للتلميذ قد )1("النجاح أو اخلسارة اليت تعين الفشل
فإنه حقق النجاح والكفاية الرياضية والبدنية ومن مث فهو  متثل ديداً كامناً، فعندما حيقق املكسب

شخص له قيمته ومدرك لذاته البدنية اليت تظهر من خالل النجاح يف األنشطة الرياضية والبدنية وأمام 
الزمالء، أما عندما خيفق ويكون مصريه اخلسارة نتيجة عدم إدراك الكفاية الدنية والرياضية فإن ذلك يعين 

  ).ذات حمبطة(الفشل وعدم الكفاية أي أنه شخص ليس له قيمته بالنسبة له
مبعىن آخر يواجه الرياضي خربات أثناء املمارسة تتسم بالنجاح، فإن ذلك يدعم لديه اإلحساس      

بينما عندما يواجه خربات تتسم بالفشل فإنه يلوم . بالكفاية ويقوي لديه احلاجة إىل املزيد من التفوق
الفشل إىل ضعف مقدرته، وعندما تتكرر خربات الفشل مقابل مقدرته على إجناز نفسه ويعزو سبب 

النجاح فإنه حياول محاية نفسه ويصون كرامته من خالل جتنب الفشل، لذلك جند بعض التالميذ الذين 
تتكرر لديهم مواقف الفشل يف ممارسة األنشطة البدنية والرياضية مييلون إىل االنعزال والعزوف عن 

 .ة األنشطة البدنية والرياضيةممارس

  :اآلباء والعائلة .4. 10
، قيمة الذات خاصة بالنسبة للمراهقأن املالحظات السلبية من قبل أفراد العائلة هلا تأثري سليب على      

. فمثال مالحظات األسرة عن وزن الطفل قد تؤدى إىل ممارسته للرجيم بشكل غري صحي يف سن مبكرة
اء الذين ميارسون الرجيم ويتحدثون دائما بشكل سليب عن أجسامهم، يرسلون بذلك إضافة إىل أن اآلب

الوزن الطبيعي املتوقع لدى األطفال املظهر اخلارجي للجسم أو رسائل قوية توحي بالقلق واالنزعاج من 
ات غري من العوامل األخرى املؤثرة، التوقعو. وذوام جتاه أجسامهم مما جيعلوم يشعرون شعورا سلبياً

املنطقية من قبل األسرة فعندما ال تتحقق مثل هذه التوقعات، يشعر األطفال بعدم الكفاءة، واإلحباط، 
واإلحساس بالذنب، وقد يفرغون هذه الشحنات السلبية عن طريق الرجيم أو التمرينات الشاقة كوسائل 

  . مظهر أجسامهم أو الذات البدنيةللسيطرة على 
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:راناألصدقاء واألق .5. 10  
مييل املراهق يف هذه املرحلة إىل نقد الذات ونقد اآلخرين، وتكوين رأي خاص عن كل  يثح     

  .)1(املوضوعات اليت يتعامل معها، وقد جيد يف أفكار زمالئه جاذبية أكثر من أفكار األسرة أو املدرسة
هقة، فاألصدقاء يزودون خاصة أثناء املرامفهوم الذات بناء  يفيلعب األقران دورا مكمال لذلك      

لدرجة أن  بعضهم البعض باألمان العاطفي، كما يواجهون نفس املشاكل وميلكون نفس النظرة إىل العامل
قومون بتشجيع كل منهم لآلخر على سلوكيات غري صحية مثل يفقد . املراهق يرى يف مجاعة األقران 

ؤثر تأثريا مباشرا ذلك أا قد تصنع أو فالعالقة باألصدقاء ت ،اضطرابات األكل والرجيم غري الصحي
  .لدى املراهق حتطم تقدير الذات

  :الوراثة والبيئة .6. 10
كبعض  ثة،واملوروذلك من خالل الفروق الفردية  ،ر طفيف يف عملية تكوين الذات البدنيةثأللوراثة      

موروثة من اآلباء ألا مسات الشخصية والذكاء والبنية اجلسمية ففي الغالب تكون األمناط اجلسمية 
تتعلق باجلينات اليت حتمل اخلصائص املسئولة على شكل وطول خمتلف األطراف اليت تعطي يف النهاية 

تكوين الذات البدنية من خالل أعطاء فرصة ، أما البيئة مبفهومها الواسع فتؤثر يف الشكل النهائي للجسم
العناصر من خالل التفاعل مع  وقدرات الفرد البدنيةاملشاركة الفعالة للفرد يف النشاطات اليت تتوافق 

املكونة للبيئة وأهم هذه العناصر مجاعة األقران، وبالتايل يتمكن الفرد من إدراك ذاته من خالل الصورة 
  .اليت يكوا عن نفسه يف النشاطات اليت يقوم ا ويأيت بعدها تقديره لذاته وتقدير اآلخرين له

:املدرسة .7. 10  
أفراده ميلكون  جمتمع أوسعالتلميذ املراهق  ين بعد األسرة، وفيها جيدالثا نتعترب املدرسة هي احملتض      

املدرسة  حيث  أن نظام، نفس اخلصائص اجلسمية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية وكثرياً من احلاجات
ربجمة وخاصة حصة التربية اجلو الذي اعتاده مع األسرة، وهنا يأيت دور احلصص امل خيتلف متاما عن

البدنية والرياضية اليت ميارسها التالميذ أسبوعياً وأغلبها رياضات مجاعية تظهر فيها اجلوانب النفسية 
واالجتماعية للتالميذ وهنا يظهر دور أستاذ التربية البدنية والرياضية  يف التعرف على الفروق الفردية 

من خالل ذلك وتوجيه سلوكه أو تعديله، و قل شخصية الفردصواملستويات البدنية وبالتايل يساهم يف 
  .قيمة الذات لديهم إما سلباً أو إجياباًفتتأثر  ،يتفاعل التالميذ مع البيئة املدرسية
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  :دور الذات يف توجيه السلوك .11
ارسه مدى فاعليته الذاتية يف مواجهة األحداث نوع السلوك الذي ميد إدراك الفرد لذاته ووعيه ا وحيد

نضبط  وتارة وكا جديداً مل نأت به من قبل،تارة جنرب سلملختلفة، فتارة نعرب عن ذاتنا، ويف املواقف ا
  .أقوالنا تبعا ملا يتطلبه املوقف يف كل حالةتصرفاتنا و

  :التعبري عن الذات .1. 11
عن  فراداأل ، فعندما يعربتعىن الدافع الختيار السلوكيات اليت ميثل االخنراط فيها تعبرياً عن الذاتو     

ري عن الذات إحساس يؤكد التعبام لآلخرين من خالل أفعاهلم، وأنفسهم حياولون نقل مفهومهم عن ذ
تبني الدراسات أنه إذا أُتيحت حرية االختيار فإن معظم ومن مث يعززه وينقله إىل اآلخرين، الفرد بذاته و

يساير مفهومهم عن  أسلوبليت تسمح هلم بالتصرف بالناس يفضلون الدخول يف املواقف االجتماعية ا
  .ذام
   :جتريب الذات .2. 11
لوب نتصرف بأسذات ملعرفة احلجم احلقيقي هلا، وقد يرقى تقدمي الذات إىل نوع ما من جتريب ال     

ذات املتمرد أو ذات  :هقون ذوات مثلاعلى سبيل املثال فقد جيرب املريتطابق مع الذات املثالية، و
ميكن أن يكون لتلك التجارب أثار دائمة ألن الذين يقدمون ذوام غالباً ما ينتهي م األمر لعقالين، وا

صعوبة التمييز بني قد تزداد ، واألفراد اآلخرينر الذي يؤثرون به على إىل التأثري يف أنفسهم بنفس القد
تغري سلوك الفرد بتغيري الذات اليت سلوك معتاد وبذلك يسها مع حتول األداء إىل الذات نفتقدمي الذات و

  .تعترب مبثابة اهلوية للفرد
  : ضبط الذات .3. 11
امة من صفات الذات يعد صفة هط الذايت دوراً هاماً يف تشكيل وتوجيه السلوك، ويلعب الضب     

سوف  غالباً ما يتم إدراك الفرد الذي يتمتع بالضبط الذايت أنهوخصلة من خصاهلا اهلامة واملرغوبة، و
يتصرف بشكل عام يغلب عليه الكبح، يف حني أن الذين يقل حظهم من هذه اخلاصية سوف يستجيبون 

أفعاله كبح عواطف الفرد ورغباته و"ه قد يعرف ضبط الذات بأنداث احلياة بشكل أكثر تساهالً، وألح
 ستجابته الراهنة،اليته أقل من اأو هو اخنراط الشخص يف سلوك بديل مناسب تكون احتم" بواسطة إرادته

للمدعمات اخلارجية،  السلوك املضبوط ذاتياً يتضمن قدرة الذات على التصرف يف ظل الغياب النسيبو



 حمتويات الدراسة
 

101 

تنفيذ لديه القدرة على ي يتروى ويتأىن وينظر يف العواقب، والشخص املنضبط ذاتياً هو الشخص الذو
  .السلوكيات املستبعدة معرفياً على منعالسلوك الذي مت اختياره، و

  :نظرية الذات .12
على أن لكل فرد حقيقته اليت خربها بشكل فريد متميز وأن ) كارل روجرز(تؤكد نظرية الذات عند 

   :للذات أربعة أبعاد وهي نهذا املفهوم هو العامل احلاسم يف بناء شخصيته ويرى روجرز أ
ه كل منا أو يقترب منه وهي تعين ما يكون الشخص يف احلقيقة فعالً وقد يكتشف :الذات احلقيقية -

  .بقدر ما
وهي ما يعتقد الشخص أنه نفسه وذلك يف ضوء تقييمه وإدراكه هلا من خالل تفاعله  :الذات املُدركة -

   .مع اآلخرين والبيئة اليت يعيش فيها
   .اآلخرينوهي صورة الشخص عن نفسه كما يعتقدها موجودة لدى : الذات االجتماعية -
ي عبارة عن تصور الذات كما يتمىن الشخص أن حيققه وجيب أن يكّونه وتتشكّل وه: الذات املثالية -

  .بدورها من غاياته وطموحاته اليت يتطلع إليها ويسعى إىل حتقيقها
 

  :وظيفة الذات .13
عامل اخلربة املتغري الذي يوجد الفرد يف  وظيفة مفهوم الذات وظيفة دافعية وتكامل وتنظيم وبلورة      
تكوينياً كنتاج للتفاعل االجتماعي جنباً إىل جنب مع  وينمو. ا فانه ينظم وحيدد السلوكولذ. وسطه

  .وبرغم من انه ثابت تقريبا إال انه ميكن تعديله حتت ظروف معينة الدافع الداخلي لتأكيد الذات،
عن ذاته، و الصورة اليت حيملها ذا فإن مفهوم الذات عامل فعال يف سلوك الفرد، فمفهومه عن ذاته ه

علومات اليت يتلقاها من أسرته، يعتمد ذلك على املمن خالل تقييمه ألمهيته ذاته، و يبين هذه الصورةو
   .مهماً يف حياته ممن ميثلون مكاناً وأصدقائه

  :تلخيص بعض األدوار فيما يليوذا السرد نستطيع 
  .غريهإن مفهوم الفرد عن ذاته يعين إدراكه ملا يتميز به من صفات عن  - 1
  .ملفهوم الذات أمهية كربى يف حتديد سلوك الفرد - 2
  .مفهوم الذات مفهوم مفعم بالقوة والنشاط، فعال، حيوي، وله جوانب متعددة - 3
مهية قصوى يف حتديد سلوك له أاحملور الرئيسي لشخصية الفرد، و يشكلمفهوم الذات تنظيم معريف و - 4

  .تكيفهالفرد و
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  .املعتقدات اليت يكوا الفرد عن نفسهجمموعة األفكار واملشاعر وتكوين على مفهوم الذات يساعد  - 5
 مع فاعل الفرداليت تتشكل من خالل تفية اليت يدرك ا الفرد نفسه، ويعرب مفهوم الذات عن الكي - 6

  .البيئة االجتماعية
  .الفرد يف تقرير السلوك م الذاتمفهويساهم  -7
، وان ذلك وحتقيق وتعزيز ذاته وهو حمتاج إىل ائما لتأكيدالفرد ديؤدي بمفهوم موجب للذات  - 8

  .يعيه الفرد مفهوم الذات مفهوم شعوري
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حمتويات الدراسة
 

103 

  :خالصة .14
به من أجل حتديد  التنبؤماً إىل دراسة السلوك اإلنساين وضبطه وتسعى الدراسات النفسية عمو     

مفهوم الذات هو الفرد أال و من جوانب شخصيةذلك من خالل دراسة أهم جانب جوانب تطوره، و
لى التفاعل مع اتمع بشكل بالتايل يساهم يف حتديد قدرا عألنه مركز الشخصية وبنائها وتكوينها، و

نستخدمه تعامل معه على هذا النحو وحنن نإحساسنا بالذات أغلى ما منلك، و ميثل، وبذلك فعال
ة عندما جيدبشكل ة ردود أفعال اآلخرين جتاهنا، وحنافظ عليه فباستمرار كمرشد لسلوكنا ووسيلة ملعر

للدفاع عن  واألفراد كلهم يكافحون  نظهر أفضل وجه لدينا لآلخرين،نعزز تقديرنا لذواتنا، و
  .اآلخرينبالذات أمام  همإحساس
ة من الناحية ومن األمهية مبكان التعرف على مفهوم الذات لدى فئة املراهقني اليت تعاين تغريات كثري     

النفسية واالجتماعية والفسيولوجية وكيف أن اإلحساس بالذات وإدراكها ميكن أن يغري من سلوك الفرد 
بعض  مالحظةجتاه ذاته وجتاه اآلخرين حىت وأن كان يصعب التعرف على هذه السمات إال أنه ميكن 

ونذكر  احملققني لذوام منها ما هو خاص أو وراثي تظهر يف األشخاصصائص منها ما هو عام واخل
على  زاالهتمام املرك، العامل بوجه عامقبول الذات واآلخرين و، اإلدراك السليم للعامل الواقعي: منها

  .امليل االجتماعيو ملشكلة بدال من االهتمام بالذاتا
بأمهية  نعلى اإلمياوقد تلعب املؤسسات التربوية دور يف بناء مفهوم الذات بكل أبعادها فهي تقوم      

فهم ذاته عناصر طيبة تساعده على  جوانبه النفسية واالجتماعية والتربوية، ألن لديهالفرد مهما كانت 
  .العمل على توجه الذات توجيها صحيحاًبشكل صحيح،  وجيب عندئذ 
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:رابعالفصل ال  
 حصة التربية البدنية والرياضية

 ومرحلة املراهقة
  :متهيد .7

 النمو ودعائم وسائل توفري هيالتربوي  اضيالري نشاط البدينلل األساسية األهداف أهم من نإ     
على  التربوية العمليةتقوم  حيث واالجتماعية، النفسية، احلركية، البدنية النواحي منلمراهق ل املتكامل

نالت كثري من  اليت) املراهقة(الثانوية  املرحلة يف وخاصةالتخاطب  يف أساسية كوسيلة احلركة ستخدما
كثري من  والدارسني باعتبار أا امليالد الثاين للكائن البشري وحتدث فيهااالهتمام من قبل الباحثني 

أفضل الشروط الواجب توافرها لكي  ىعلصرب للكشف عن طبيعتها للتعرف  التغريات اليت حتتاج إىل
   .من االضطرابات والنمو غري السوي اًحتدث هذه التغريات بصورة سوية وجتنب الفرد كثري

 اليونسكو العاملية فيما يتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فإن احلصول على التربية منظمة وطبقا مليثاق     
متكامل من العملية  البدينة جيب أن يكون حقا إنسانيا أساسيا مع ضمان توفري التربية البدنية كجزء

  .املدرسية
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 :مفهوم التربية البدنية والرياضية .8
الرياضية والتربية الرياضية هي مصطلحات تعرب عن حركات اإلنسان املنظمة سواء البدنية والتربية      

كان يف مستواها التعليمي التربوي البسيط يف املدرسة وهو ما نسميه بالتربية البدنية، أو يف إطارها 
رات املتعلقة التنافسي بني األفراد واجلماعات وهذا ما نسميه بالتربية الرياضية أو حىت يف إطار تطبيق املها

  .باال التنافسي حتت قيادة تربوية وهذا ما نسميه بالتربية الرياضية
هي العملية التربوية : "م التربية البدنية بأاWuest & Buchr 1990حيث تعرف ويست، بوتشر 

  .)1("اليت دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك
التربية البدنية عي جزء متكامل من التربية العامة، وميدان جترييب هدفه تكوين "ويرى تشارلز بيوتشر أن 

املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق ألوان خمتلفة من 
  .)2("النشاط البدين

تلك األنشطة البدنية املختارة " ية البدنية وهوتعريفا للترب Robert Bobinووضع روبرت بوبان 
دف حتقيق النمو املتكامل  ةلتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب البدنية والعقلية والنفس حركي

  .)3("للفرد
لبدنية حلد اآلن غامضاً لتدخل عدة متغريات يف حتديد اإلطار الكن يبقى التعريف احلقيقي للتربية      

هوم فمن علماء التربية من يعرفها على أساس تربوي عام حبت، ومنها من ينظر إىل املوضوعي هلذا املف
التربية البدنية من وجهة نظر اجتماعية أو نفس حركية تركز على السلوكات املترمجة إىل حركات يف 

وبالرغم من هذا ميكن أن نستخلص بعض االستنتاجات حول ماهية .شكل أنشطة منظمة أو غري منظمة
  :البدنية التربية
  .أن التربية البدنية جزء من التربية العامة -
 .حتسني األداء عن طريق األنشطة البدنية املتنوعة -

احلاجات البدنية والنفسية واحلركية واالجتماعية لنمو متكامل بني مجيع اجلوانب املكون  حتقيق -
 .للفرد

                                                 
 .35م، ص 2001، 3القاهرة، ط.دار الفكر العريب. لفلسفةا -التاريخ -املدخل- أصول التربية البدنية والرياضية: أمني أنور اخلويل) 1
 .57، ص 1968، دار املعارف، القاهرة، 1، ج8التربية وطرق التدريس، ط: صاحل عبد العزيز)  2

  .36ص: مرجع سابق: أمني أنور اخلويل) 3
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م فيها تنمية مجيع اجلوانب املكونة للفرد لون من ألوان التربية حيث يتالتربية الرياضية تعترب غري أن      
، وتكون هذه التنمية عن طريق ...)اجلوانب النفسية والعقلية واالجتماعية والعناية بالصحة واألخالق(

النشاط احلركي الذي يستخدم أعضاء اجلسم يف تفاعل مستمر مع موضوع النشاط احلركي، وعلى هذا 
بية الفرد تربية متكاملة واكتشاف املواهب اخلفية وصقلها أو التعديل فالتربية الرياضية تسعى دائماً إىل تر

  .فيها وقد تظهر أمهية التوجيه يف اال الرياضي حسب القدرات اليت يتمتع ا الفرد
فالتربية البدنية والرياضية والتربية الرياضية هي مصطلحات تعرب عن حركات اإلنسان املنظمة ساء      

لتعليمي التربوي البسيط يف املدرسة وهو ما نسميه بالتربية البدنية، أو يف إطارها كان يف مستواها ا
التنافسي بني األفراد واجلماعات وهو ما نسميه بالتربية الرياضية، أو حىت يف إطار تطبيق املهارات املتعلقة 

  . )1(باال التنافسي حتت قيادة تربوية وهذا ما نسميه بالتربية الرياضية
 
  :ية والرياضية يف النظام اجلزائريكانة التربية البدنم .3

ال الصـحة والتـوازن الفكـري    جمعمدت الدولة بعد االستقالل إىل تنظيم هذا الفرع العام من     
  :اليت كانت هلا املهام التالية بعد االستقالل خالقي للشباب فنشأت وزارة الرياضة والسياحة واأل
  .ة والرياضية املدرسية واجلماعيةاإلشراف على التربية البدني -
 .الرياضية وتنظيم املنافسات الرياضية و التربية البدنية التكوين واإلشراف العلمي ألساتذة -

كان دور اجلزائر يتمثل يف إخراج الرياضة والتربية البدنية من التهميش الذي أصاا وكانت حيث      
اضة ولوزارة التربية الوطنية حيث أوكلت هلا مهام الربجمة من االهتمامات األساسية لوزارة الشباب والري

  .واإلشراف على النشاطات الرياضية داخل املؤسسات التربوية القاعدية لوزارة التربية والتعبئة اجلماهريية
وعلى املستوى املدرسي بذلت جهودا جبارة إلدماج التربية البدنية والتكوين املدرسي عرب خمتلـف       

 :التعليمية من املدرسة إىل اجلامعة مما استدعى النصوص القانونية التالية املستويات

  : 1976امليثاق الوطين لسنة  .1.3
ة اجلزائيـة كـل   بة يف امليدان الرياضة حىت تتوفر للشبيئعلى اجلزائر أن تنتج سياسة جديدة وجري"    

راض مثل سوء التغذيـة الـيت   مإن األ ,اإلمكانيات اليت تساعد على ازدهار الطاقات البدنية واملعنوية 
  ".تفرض بذل اجلهد اخلاص للصحة وتطور شبيبتنا, فرضها االستعمار الفرنسي على جمتمعنا 

                                                 
 .7- 6، ص1992زائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل2نظريات وطرق التربية البدنية، ط: حممد عوض بسيوين)  1
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و الشعب بصفة عامة تعترب شرطا ضروريا لصيانة الصحة وتعزيز القدرة علـى   إن التربية البدنية للشبيبة
وذا الصدد فان من مبادئنا اعتبار التربية , اية األمر القدرة الدفاعية على األمة يف  ىالعمل ورفع مستو

تؤمنها للمواطن والشباب  ة أنيتعني على الدول اليتاحلقوق و,الرياضية منفعة ال تقل ضرورة عن التعليم
وسوف تنفذه تدرجييا حسب مـا تسـمح بـه     , منهم خاصة والثورة اجلزائرية تتبىن هذا املبدأ الكلي 

الرياضة فضال على هذا املزايا اليت توفرها للفرد تسري وتطور خصاال معنوية هامـة   إن, إمكانيات البالد
  :مثل 
فيـة ال  ذه الكيو, التعود على العالقات االجتماعية, حب التضامن, خوةو األ ةعياالروح االجتم    

ها احد الفروع األساسـية لكـل   صفتعترب الرياضة جمرد تسلية بل أا تتأكد يف نطاق مفاهيم العصر بو
  "سياسة تتناول تكوين اإلنسان

سباب كلها يصبح تنظيم النشاطات الرياضية جزء أساسي من العمل على تكوين الشـبيبة  األهلذه     
ن مؤسسات التعليم كلها ستتضمن املنشآت اليت تعطي قطاعات واسعة إوصيانة صحتها ومن اجل هذا ف

لوقت الذي تزود فيه املدن والقرى مبركبات الرياضة تتناسب مع األمهيـة  يف ا, من األنشطة الرياضية 
و االجتماعية تتشجع على تطوير النشاطات الرياضية يف  كما إن املؤسسات االقتصادية, املدينة والقرية 
وسوف يبذل جهد خـاص  . و األنشطة االجتماعية وتنظيم وسائل التسلية ومستخدميها نطاق التنمية
و الرياضية حىت يتم تزويد كل أصناف النشـاطات الرياضـية    دربني وأساتذة التربية البدنيةلتكوين امل

الذي حتتاجه وذه الكيفية تندمج شبيبتنا ضمن شبكة رياضية حقيقية تشمل كامـل الـبالد   أطري بالت
  .1وتتخذ الرياضة طابع النشاط اجلماهريي املفيد

  :1976ة والرياضية لسنالبدنية قانون التربية  .2.3
هذه املادة تنص على : التكوين و واملتضمنة تنظيم التربية 1976افريل  16املؤرخة يف  35-76املادة -    

كمـا لعـب   )  7املادة (وجمانية) 5املادة( أن كل جزائري له احلق يف التربية والتكوين وبأا إجبارية 
أوكلت التربيـة   1978يف سنة و. وطنيةالقطاع املدرسي دورا هاما وحيويا يف بعث احلركة الرياضية ال

  .و الرياضية لوزارة التربية البدنية
  :حماور أساسية وهي 06يتجه القانون إىل ست 

  .القواعد العامة للتربية البدنية و الرياضية يف اجلزائر  -

                                                 
1 .285ص ، 1976امليثاق الوطين لسنة )    
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  .تعليم التربية البدنية وتكوين اإلطارات  -
  .تنظيم احلركة الرياضية الوطنية   -
  .والعتاد الرياضي التجهيزات  -
      .محاية ممارسي الرياضة  -
  .الشروط املالية  -
  :1989قانون تنظيم املنظومة الوطنية للثقافة البدنية والرياضية  .3.3

  :دف املنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية إىل املسامهة يف :  3املادة 
  .تفتح شخصية املواطن بدنيا وفكريا  -
  .على الصحةاحملافظة  -
  .اثراء الثقافة الوطنية  -
  .)1(حتقيق التقارب والتضامن والصداقة والسلم بني الشعوب -
  
  :مفهوم التربية البدنية كنظام تربوي .4

الرياضية نظام تربوي له أهدافه اليت تسعى إىل حتسني األداء اإلنساين العام من خالل البدنية والتربية      
  .رة كوسط تربوي، يتميز حبصائل تعليمية وتربوية هامةاألنشطة البدنية املختا

ساب املهارات احلركية وإتقاا، والعناية باللياقة البدنية من على إك -كنظام–وتعمل التربية الرياضية 
أجل صحة أفضل، وحياة أكثر نشاطا، باإلضافة إىل حتصيل املعارف، وتنمية اجتاهات إجيابية حنو النشاط 

  .البدين
السياقات ميكن التعريف بالتربية الرياضية كنظام تربوي أكادميي، فالنظام التربوي هو بينية  ويف هذه

املعارف املنظمة الرمسية اليت تتميز بتركيزها الواضح على دراسة نشاط أو ظاهرة ما، ويف ضوء ذلك 
ى دراسة ظاهرة حركة ميكن اعتبار التربية الرياضية نظاماً تربوياً باعتبار أن تركيزها األساسي ينصب عل

  .)2(اإلنسان ونشاطه البدين

                                                 
1   اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية , 1986مشروع امليثاق الوطين ) 

2 .19،ص 1998، دار الفكر العريب، القاهرة، )دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية(التربية الرياضية املدرسية: آخرون&أمني أنور اخلويل)    
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والتربية الرياضية تشارك يف حتقيق األهداف التربوية يف اتمع ولكن من خالل أنشطتها وطرقها اخلاصة 
ا، وعلى هذا األساس، ال جيب أن تتعارض أهداف التربية الرياضية وأهداف التربية، ما دام اهلدف هلما 

  .اداً مشولياً متكامال كمواطن ينفع نفسه ووطنهإعداد الفرد إعد: هو
والتربية الرياضية هلا دور أساسي يف اتمع، بكل مؤسساته وأنظمته، وال يستطيع أي نظام آخر أن يقدم 

يتلخص يف التنشئة االجتماعية للفرد من خالل الرياضة ومن أجل الرياضة وبذلك  الذيهذا الدور 
للتربية الرياضية يف تطبيع الفرد اجتماعياً والعمل على  جتماعية والتربويةمن احلصائل االيستفيد اتمع 

كذلك على تطبيع الفرد على الرياضة، فينشأ متفهما ألبعادها متبنياً اجتاهات اجيابية حنوها، مكتسبا قدرا 
ته، مما يساعد مالئما من املهارات احلركية، اليت تكفل له ممارسة رياضية وتروحيية مفيدة وممتعة خالل حيا

  .على بناء وتكامل التربية العامة، واليت دف إىل بناء وإعداد املواطن الذي يتطلع إليه جمتمعنا املسلم
  
   :مرحلة التعليم الثانوي. 5

مرحلة التعليم الثانوي من أهم املراحل التعليمية يف حياة الطفل خاصة وأا متثل اخلامتة بالنسبة  تعترب     
اهقة أو كما يسميها البعض مبرحلة املراهقة املتأخرة، وفيها يصل الفرد من خالل جمموعة املواد ملرحلة املر

الدراسية السيما مادة التربية البدنية والرياضية إىل مستوى عايل من النمو البدين واحلركي والعقلي 
  .واالنفعايل واالجتماعي

طوار التعليمية السيما الطور الثانوي يف اعتماد ولقد أعطت اجلزائر بعد االستقالل األولوية جلميع األ
ذل جهد خاص وذلك بب) م1976(مادة التربية البدنية والرياضية خاصة عندما أقرها الدستور يف سنة 

الرياضية حىت يتم تزويد كل أصناف النشاطات الرياضية و لتكوين املدربني وأساتذة التربية البدنية
 واملتضمنة تنظيم التربية، 1976افريل  16املؤرخة يف  35-76املادة  ، ولقد نصتالذي حتتاجهأطري بالت

كما وجمانية  هذه املادة تنص على أن كل جزائري له احلق يف التربية والتكوين وبأا إجبارية : والتكوين
مبا يف ذلك اجلمعيات  ككل لعب القطاع املدرسي دورا هاما وحيويا يف بعث احلركة الرياضية الوطنية

  .بابيةالش
ولقد تأكدت أمهية مادة التربية البدنية والرياضية بصدور قانون تنظيم املنظومة الوطنية للتربية البدنيـة  

الذي حدد احلقوق والواجبات هلذا اال احليوي والذي يتكفل بالسهر  1989فرباير  14والرياضية يف 
  :املسامهة يف ل على تطوير التربية البدنية والرياضية يف الوسط املدرسي من خال
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  .تفتح شخصية املواطن بدنيا وفكريا -
  .احملافظة على الصحة -
  .إثراء الثقافة الوطنية -
  .)1(حتقيق التقارب والتضامن والصداقة والسلم بني الشعوب -
  :يف الطور الثانوية مادة التربية البدنية والرياضية .1. 5

يف مجيع املستويات التعليمية يف املدرسة البدنية والرياضية التربية مادة  لقد بات من الضروري اعتماد     
، راهقةاملالطفولة و ، وخاصة يف مرحلةيف حياة الفرد اجلزائرية ملا هلا من مكانة هامة يف املنظومة التربوية

املكونـة لشخصـية   البدنية والنفسية والفكرية واالجتماعية خاصة وأا تعىن بتهذيب وتنمية اجلوانب 
ة تعليمية ها كمادجند أن الدولة اجلزائرية كانت من الدول السباقة العتماد هذه املادة وأدراجلذا . الفرد

  : عب دورها املنوط ا املتمثّل يفحىت تأخذ مكانتها وتل يف مجيع مراحل التعليم
وزيعهـا  وت هتختلف أشكاله يستوجب تعديل جمهودااملواجهة املستمرة لقواعد احلركة ونظام اللعب مب -

 .وتكييفها حسب كلّ وضعية أو موقف، وما ينجم عنهما من تغيرات ومستجدات

، يدعم بصورة فعالة اندماجه يف اتمع )القسم(تركيبة اليت ينشط فيها البحث عن التوازن ضمن ال -
  .الذي يعيش فيه 

  :يف الطور الثانوي اخلاصة مبادة التربية البدنية والرياضية الكفايات. 2. 5

احللول املناسبة يف  وإجياد لإلبداعوتوظيف التقنيات واحلركات البدنية والرياضية املكتسبة  استغالل -
 .خمتلف الوضعيات الرياضية

جمال األنشطة البدنية والرياضة على فهم  املتعلم من منهجية للتحليل والنقد والتساؤل تساعد التمكن -
  .مبختلف مكوناته

  .معينة مع حسن تدبريها بدنيةهالت والقدرات الشخصية يف أنشطة من كيفية توظيف املؤ التمكن -
احلاصل بينهما لبلـوغ   والتقاطعمن منهجية جتعل املتعلم مدركا ملا هو عملي وماهونظري  التمكن -

  .اهلدف املتوخى
وتوظيفها إلثبات الذات  بدينال واصل مبا يف ذلك اللغوي والتعبريمن مجيع أدوات وأنواع الت التمكن -

  .يف خمتلف الوضعيات اإلجيايبقيق التفاعل لتح
                                                 

 .جلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية ا, 1986مشروع امليثاق الوطين  )1
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  .رياضي أووإدراك جتليات التواصل داخل جمموعة ويف نشاط بدين  استيعاب -
 .باحلقل الرياضي املرتبطةمن استعمال الوسائل التكنولوجية الكتشاف واستيعاب املعارف  التمكن -

 . عل احلركياليت تسمح مبعرفة اال الثقايف للف واألدواتمن الوسائل  التمكن -

  .املتعلم لدىحركية والتعبريية والعضوية والوظيفية  -اكتساب وتنمية القدرات احلسية  -

 .اكتساب وتنمية املعارف املتعلقة باألنشطة البدنية والرياضية -

ة والقدرة على توظيفهـا يف  اكتساب وتنمية السلوكات العالئقية املرتبطة باألنشطة البدنية والرياضي -
 .ة الرياضيةخمتلف األنشط

واالنفتاح على ثقافة اآلخـر  ) الوطين -اجلهوي -احمللي( الثقايف  املوروثمتكني املتعلم من استيعاب  -
 .األنشطة البدنية والرياضية ممارسة من خالل

  :خصائص املتعلم بالطور الثانوي .3. 5

                  .النضج والتوتر اجلنسيو النمو البدين السريع -
             .االستهالك الكبري للطاقةمستقر مع نشاط حركي غري  -

 .سرعة الشعور بالتعبمع  قلة الطاقة يف الدراسة وصعوبة يف التركيز -

 .اضطرابات فيزيولوجية يف اجلسم -

 .ةاستعداد مناسب لتعلم املهارات الرياضي -

 .فقدان عابر النسجام الصورة اجلسمية والتنسيق احلركي -

 .فقدان الثقة بالنفس -

 .االختالف –التقمص  –التميز  –التقليد  –ن إثبات الذات البحث ع -

 .البحث عن الزعامة والقيادةمواجهة الكبار بالنقد والعدوانية و -

 .الرغبة يف االنتماء إيل اموعة والتطلع إىل االستقاللية -

 .االجنذاب حنو احمليط اخلارجيحب املنافسة و -

  
  :الثانوييف الطور  التربية البدنية والرياضية دور .6
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يف األخرى كاالجتماعيات والعلوم الطبيعية التربية البدنية والرياضية ككلّ املواد التعليمية تتميز     
وناا والكائنات ، واملادة ومكفهم الظواهر العاملية ومميزاا توفري وسائلتقريب فهم العامل اخلارجي ب

  :وذلك من حيث. احلية وخصائصها

ت جمسدة على مفهوم اهود مبعناه  الواسع ، وعلى توافق وتناسـق احلركـا   اطالع التالميذ بصفة -
  .خالل النشاطات البدنية والرياضيةوعالقتهما باملردود كما وكيفا، 

ات الـيت  مدى تأثري النشاطات البدنية على اجلسم بصفة عامة واألجهزة احليوية بصفة خاصة والتغيري -
  .تطرأ من جراء ممارستها

 .تربية الصحية، والتعود على نظافة جسمه وملبسه والوسط الذي يعيش فيهقيم الغرس  -

أطراف جسمه وتسيريها، ألداء مهارات دقيقة وفعالة لضـمان   فهم كيفية استعمال واستثمار حركة -
  .أفضل مردود يتطلّبه املوقف أو الوضعية

يه  يضع كال مـن التلميـذ   تعلمو ميةخالل وضعيات تعلينشاطات تعلّمية مرتبطة مبهارات، القيام ب -
  .)1(، وهو ما يولّد ويطور مفهوم الصرامة يف العمل واإلتقانواألستاذ أمام حتمية التطبيق الدقيق هلا

  
  :الرياضيةالبدنية ولتربية أهداف ا. 7

عض املدارس الرياضية لبالبدنية واألهداف التالية هي األكثر شيوعاً يف قوائم األهداف العامة للتربية      
  :العاملية
  :)البدنية( التنمية العضوية .1. 7

من خالل إكسابه  ف احليوية للتلميذالرياضية يف املقام األول بتنشيط الوظائالبدنية وتم التربية      
اللياقة البدنية والقدرات احلركية اليت تعمل على تكييف أجهزة اإلنسان بيولوجياً ورفع مستوى كفايتها 

وإكساا الصفات اليت تساعد اإلنسان على قيامه بواجباته احلياتية دون سرعة الشعور بالتعب  الوظيفية
أو اإلرهاق، فمن خالل األنشطة البدنية يكتسب الفرد القوة والسرعة واجللد العضلي والتحمل الدوري 

ىل حتسني عمل اجلهاز والتنفسي، والقدرة العضلية والرشاقة واملرونة والتوافق العضلي العصيب باإلضافة إ
القليب الوعائي، والتنفس والسعة احليوية وعمل الكليتني والكبد، وبقية أجزاء اجلسم مما يساعد على 

  .االرتقاء مبقومات وأسس اللياقة البدنية عند اإلنسان

                                                 
  .3صوزارة التربية الوطنية، مصفوفة مادة التربية البدنية والرياضية، مرجع سابق،  )1
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  : تنمية املهارات احلركية .2. 7
ة األساسية وتنمية أمناطها الشائعة واليت فترة الطفولة لتنشيط احلركتبدأ برامج التربية الرياضية من      

  :تنقسم إىل
  .كاملشي واجلري والوثب: حركات انتقالية -
 .كالثين واللف وامليل: حركات غري انتقالية -

 .كالرمي والدفع والركل: حركات معاجلة وتناول -

على فهي وإن كانت تتأسس . من مث تتأسس املهارة احلركية على هذه األمناط، فهي مهارات مكتسبة
اللياقة واحلركات األصلية، إال أن االعتبارات اإلدراكية واحلسية هلا أمهيتها يف اكتساب املهارات احلركية 

املهارات الرياضية التخصصية، فاملهارات اخلاصة بكرة اليد مثل التمرير والرمي إىل غريها : ومن أمثلتها
  .رة أو نشاط رياضي آخرمن املهارات، ختتلف عن املهارات يف كرة القدم وكرة الطائ

 :التنمية املعرفية .3. 7

الرياضية أن تساهم يف البدنية ويتصل هذا اهلدف باجلانب العقلي واملعريف، وكيف ميكن للتربية      
تنمية املعرفة والفهم والتحليل والتركيب، من خالل اجلوانب املعرفية املتضمنة يف أنشطة التربية الرياضية، 

أو اللعبة وسرية أبطاهلا، وأرقامها املسجلة قدميا وحديثا، وقواعد اللعب اخلاصة ا، كتاريخ املسابقة 
وأساليب التدريب واملمارسة، وقواعد التغذية وضبط الوزن اخلاصة ا، باإلضافة إىل طرق اللعب 

والبدنية  اخل من جوانب هلا طبيعة معرفية ال تقل أمهية عن اجلوانب احلركية...واخلطط وإدارة املباريات
يف النشاط، ولقد وىل العصر الذي كانت الرياضة تعتمد فيه على القوة البدنية وحدها، باإلضافة إىل أن 

يف مراحلها األولية على اجلوانب املعرفية واإلدراكية، وهذه األبعاد املعرفية  –تعلم املهارة احلركية يعتمد 
ميكن أن نطلق عليه الثقافة الرياضية، كما تنمي لألنشطة الرياضية، تشكل لدى الفرد حصيلة ثرية ملا 

لدى األفراد املهارات الذهنية اليت ميكن أن تفيده يف حياته اليومية، وتساعده على التفكري واختاذ 
  .تالقرارا
  : االجتماعية التنمية النفسو .4. 7

ين وتعلم املهارات بل ميتد إن دور التربية البدنية والرياضية ال يقتصر فقط على النمو واإلعداد البد     
ليشمل الصفات اخللقية واملسامهة يف حتسني أسلوب احلياة وعالقات األفراد واجلماعات وجتعل حياة 
اإلنسان صحية، قوية ومبساعدة الفرد على التكيف مع اجلماع، فهي تؤدى مع اجلماعة وتستلزم بذلك 
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تسريه غريزة التقليد اليت هي عامل هام من النظام والتنسيق اجلماعي للحركات، وذلك التنسيق الذي 
عوامل إدماج الطفل يف اتمع، وتعطيه الكثري من احتياجاته اليت تشمل التعاون واحلب واأللفة واالهتمام 
بآراء اآلخرين وشعور الفرد باالطمئنان داخل إطار اتمع الذي يعيش فيه وميكن اكتساب كل هذا عن 

  .طريق اللعب
ت الدراسات السيكولوجية احلديثة الدور البارز الذي تلعبه التربية البدنية والرياضية يف ولقد بين     

الصحة النفسية، وتعترب عنصر فعال يف تكوين شخصية الفرد الناضجة السوية، كما أا تعاجل الكثري من 
لذلك نقول أن  االحنرافات النفسية بغرض حتقيق التوافق النفسي، كما تنمي لدى الطفل الشعور بالذات

التربية البدنية والرياضية مبعناه الواسع تسعى إىل النمو اجلسماين وتكثف النشاط احلركي وذب اخللق 
  .)1(وتكون الشخصية وتنمي الشجاعة والتعاون والطاعة والتوافق اجلسمي احلركي والعصيب والعضلي

صاحبة ملمارسة النفعالية والوجدانية، املالرياضية تستفيد من املعطيات االبدنية والتربية كما أن      
تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باالتزان والشمول والنضج، دف التكيف النفسي النشاط البدين، ف

الرياضية على البدنية ولتربية ااالجتماعي للفرد مع جمتمعه، وتعتمد أساليب ومتغريات التنمية االنفعالية يف 
على اعتبار أن الفرد كيان مستقل، له قدراته . فردية، وانتقال اثر التدريبالفروق ال: عدة مبادئ، منها

وعلى اعتبار أن القيم النفسية املكتسبة من املشاركة يف الربامج . اخلاصة به، اليت ختتلف عن بقية أقرانه
من هذه القيم و. الرياضية، تنعكس آثارها إىل اتمع، يف شكل سلوكيات مقبولةالبدنية وللتربية ) املقننة(

حتسني مفهوم الذات النفسية والذات اجلسمية، الثقة بالنفس، تأكيد الذات، إشباع : النفسية السلوكية
امليول واالحتياجات النفسية االجتماعية، التطبع االجتماعي ، تنمية مستويات الطموح والتطلع للتفوق 

  .واالمتياز
  : ةحركي -احلس التنمية .5. 7
حركي هو أن االستجابات فيـه  -أن من أهم ما مييز اال النفس): "Singer 1972(يوضح سنجر    

  .2"استجابات بدنية ، وهو جمال يركز على احلركات البدنية وكيفية التحكم فيها وتوجيهها
  :ونلخصها يف ما يلي

  .يدرك التلميذ جسمه جيداً ويتحكم فيه، ويتعلم تدرجيياً حركات أكثر صعوبة وتعقيداً-
  .كم يف الوضعيات التكتيكية لألنشطة املربجمة يف حصة التربية البدنية والرياضيةالتح -

                                                 
 .62، ص 1965التربية الرياضية للخدمة االجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، : عادل خطاب وكمال زكي)  1
  .37ص، مرجع سابق، املدخل إىل القياس يف التربية البدنية والرياضية :حممد نصر الدين رضوان)  2
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  ).فترات الراحة والعمل( التحكم يف توزيع اجلهد عرب خمتلف الوضعيات  -
  .تطوير القدرات احلسية البصرية والسمعية وتنمية قدرات رد الفعل والتصور احلركي  -

       ال املعريف يهتم باألداء العقلي الذي يستهدف تقومي تذكر قواعـد  وعموما يتضح مما سبق أن ا
قوانني اللعب والتاريخ واملبادئ األساسية بالنسبة لألنشطة واأللعاب الرياضية ، وأيضا تقومي القدرة على 
فهم وحتليل وتطبيق اإلستراتيجيات وقواعد اللعب املختلفة ،كما نستخلص أن القياس املعريف يتطلـب  

حيث .ألهداف السلوكية يف هيئة مصطلحات سلوكية خاصة حىت يتمكن املفحوص من اجنازهاحتديد ا
حىت يتمكن املفحوص ) العمل أو الفعل( يالحظ أن هذه األهداف السلوكية جيب أن تتضمن مصطلح 

يصف، يفسر، (ومن أمثلة ذلك اآليت ) على األداء أو العمل(من اجنازها من خالل استخدام أفعال تدل 
  ).اخل.....ف، حيدد، يفرقيعر

ويهتم اال النفس حركي  باألداء البدين يف الرياضة ويتطلب القياس الـنفس حركـي حتديـد         
األهداف السلوكية حىت يتمكن املفحوص من إجنازها باستخدام أفعال تدل على األداء أو العمل مثـل  

  ).اخل...ميسك ، يرمي، , يتحرك، يقفز ، جيري ، يثب، يسبح:(
  :التنمية اجلمالية .6. 7   

الرياضي قدرا كبري من املتعة والبهجة، كما البدين وتتيح اخلربات اجلمالية الناجتة عن ممارسة النشاط      
: أا توفر فرص التذوق اجلمايل واألداءات احلركية املتميزة يف األشكال املختلفة للموضوعات احلركية

واخلربات اجلمالية ليست خربات تشكيلية فقط، وإمنا . ات واجلمبازكالرياضة، العروض اجلمالية للتمرين
  .تتصف بأبعاد مجالية أخرى كاإلحساس باإليقاع وغريها

   
  :تعريف املراهقة .8
  :لغة

معناها  GREW-UPأو  Adolescerieمشتقة من الفعل الالتيين  Adolescenceكلمة مراهقة 
  .االجتماعيالتدرج حنو النضج البدين واجلنسي والعقلي و
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أما يف العربية مشتقة من فعل راهق مبعين تدرج حنو النضج، ويعرفها معجم منت اللغة أا الغالم      
كما يرى علماء اللغة أن . الذي قارب االحتالم ومل حيلم بعد فهو مراهق، وراهق وهي مراهقة ورهافة

  .  )1(معىن كلمة رهق إي حلق ودىن
  :اصطالحا

واجلسمي  يولوجية والنفسية واالجتماعية اليت تقرب الفرد من النضج البيولوجيالفس تعين التطورات     
  .)2(سنة 12وحتدث عند البنات يف سن مبكرة، وال حتدث عند الذكور غالبا قبل السن 

، إىل وضع جمهول وبيئة جمهولة )الطفولة( بأا مرحلة انتقالية من وضع معروف " Lewinوعرفها      
  .)3("ال حيسن التعامل معها) اشدينالر(معرفيا 
  .)4("بأا فترة تبدأ من البلوغ وتنتهي عند نضج األعضاء يف ايتها" فرويدعرفها 
إىل هذه املرحلة نظرة تشاؤمية واعتربها مولداً جديدا للفرد وفترة  Stanley Hallونظر العامل     

  .)5(اعية والنفسية اليت حتيط اعواصف وتوتر وشدة، ال ميكن جتنب أزماا والضغوط االجتم
وحسب رأيه فإن العامل األساسي الذي خيلق التوترات والصعوبات يف هذه الفترة من عمر اإلنسان هو 

يولوجية، كما أن احلياة االنفعالية للمراهقني متناقضة من احليوية إىل اخلمول ومن املرح إىل ات الفسالتغري
  .احلزن ومن الرقة إىل الفضاضة

من خالل ما سبق يظهر االختالف يف مفهوم املراهقة باختالف اجتاهات العلماء النفسية،      
االجتماعية والبيولوجية ومجيعها بشكل عام خلص إىل أا مرحلة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد، وهي أعم 

  .)6(الفرد وأمشل من البلوغ لشموهلا كافة التغريات اجلسمية والعقلية واالنفعالية اليت تطرأ على
إا مرحلة تغري ومنو يف كل هذه النواحي واألبعاد النمائية املختلفة وإا كلها معاً متثل لنا األبعاد      

  .)7(احلقيقية من ظاهرة كلية عامة هي املراهقة
بأن املراهقة هي مرحلة من   Sillamy والبعض من الباحثني جيعل هلا حدود عمرية حيث يقول سالمي

ع بني الطفولة والرشد وهي عبارة عن مصطلح الفتوة، تتميز بالتحوالت اجلسمية والنفسية، تبدأ احلياة تق
                                                 

  .15، ص 1986، )2ط (خفايا املراهقة، دار الفكر للطباعة، دمشق : معروف زريق)  1
  .23، ص 1978موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دارة العودة، بريوت، : عبد املنعم احلقي)  2
  . 317، ص 1980، )1ط(سيكولوجية املراهقة، مكتبة االجنلو مصرية، القاهرة،: قشقوش براهيم)  3
  .28، ص1981، )1ط(املراهق دراسة سيكولوجية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت: حافظ النوري)  4
  .328، ص 1994، )3ط(ي، اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامع)الطفولة واملراهقة( سيكولوجية النمو: معوض خليل ميخائيل)  5
  .318مرجع سابق، ص : سيكولوجية املراهقة: قشقوش براهيم)  6
  .193علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص : أمحد زكي صاحل)  7
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سنة، وظهور املراهقة ومدا خيتلفان حسب اجلنس  20 -18سنة وتنتهي عند سن  13 -12عند حوايل 
  .)1(والظروف اجلغرافية والعوامل االقتصادية واالجتماعية

  :راهقةحتديد املرحلة العمرية للم .9
سنة ومنهم من  21 -10من الباحثني من يتجه لتوسيع مرحلة املراهقة إىل ما قبل البلوغ وحيددها بني 

  .)2(سنة 19 -13حيصرها ما بني 
وتتأخر مرحلة املراهقة يف الظهور لدى اتمعات احلضرية واتمعات األكثر متدناً وكذلك يف      

  .)3(سنة 19 -12حتدد يف البالد العربية بني اتمعات األكثر برودة وعلى العموم 
سنة  17 - 15سنة والوسطى من  14 -12وهناك من قسمها إىل مرحلة املراهقة املبكرة من      

  . سنة 21 -18واملتأخرة من 
  :وهناك من قسمها إىل

  :مرحلة ما قبل املراهقة .1. 9
سنة، تظهر لدى الفرد خالهلا عملية  13سنة أو  12 - 10وهي مرحلة ممهدة لليت تليها تبدأ من      

التحفز، تعترب مرحلة االجتاه السليب وذلك ألن سلوك املراهق يتجه حنو السلبية يف التفاعل الكامل مع 
يولوجية والغدية اليت جتعله مفرط بسبب التغريات الفساتمع، يصعب علية التحكم يف سلوكه االنفعايل 

  .راعاتهاحلساسية بذاته مشغوالً باجترار ص
  : املراهقة املبكرة. 2. 9

سنة يتبعها منو جسدي كبري وانفجار للقدرات العقلية، ويكون هنا املراهق حساس  16 -13من      
للعيوب اجلسمية مع نزعة إىل االستقاللية فهي مرحلة الغرابة واالرتباك تكشف عن مدى ما يعانيه حني 

  .مع مقتضيات الثقافة العامة اليت يعيش فيها ال يكون قد يأ له من الفرص ما جيعله يتكيف
  :مرحلة املراهقة املتأخرة. 3. 9

سنة تكتمل فيها مظاهر النمو وتتبلور اجتاهاته االجتماعية وميوله املهنية والعلمية،  20 -17ومتتد من 
فهي مرحلة  .)1(حياول أن يتكيف مع اتمع الذي يعيش فيه والبعد عن العزلة وتقل الرتعات الفردية لديه

  .يشعر املراهق أنه حمط األنظاروالوجاهة والتظاهر 

                                                 
  . 67، ص1997رياضية، اجلزائر، التفاعل االجتماعي لتلميذ الثانوي وعالقته بعملية التعلم احلركي، ماجستري، معهد التربية البدنية وال:حيمود أمحد)  1
  .330سيكولوجية النمو، مرجع سابق، ص : معوض خليل ميخائيل)  2
  .153دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام، دار الشروق، جدة، السعودية، ص : حممد مصطفى) 3
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  :خصائص املراهقة .10 
  :يولوجيةاخلصائص اجلسمية والفس .1. 10

وهي تلك التغيريات اليت تطرأ علي ) النمو الفيزيقي اخلارجي(أساسني مها  للنمو العضوي مظهرين
 والوزن واحلجم والعرض والنسب املختلفة الناحية الظاهرة أو البادية للعني مثل الطول اجلسم من

الظاهرة واليت يطرأ عليها  وهو يتمثل يف منو األجهزة الداخلية غري) النمو الفسيولوجي(و ،ألعضاء اجلسم
  .التغري وقت البلوغ

 بكثري من التغريات الفيزيقية حيث يزيد الوزن والطول بأعلى معدل بني الثانية عشر املراهق حيث مير

النمو حتدث  وعند البنات فإن طفرة ةاملعدالت من السادسة وحىت الثامنعشر وتنخفض هذه والسادسة 
ية البنات عن البنني فيما بني احلاد قبل البلوغ ويبطئ النمو أثناء فترة املراهقة ويزيد الطول والوزن لدي

يستمر النمو لديهم بعد ف احلجم النهائي أما األوالد إىل عشر فأن يصلن ةعشر والرابعة عشر وعند الثامن
  .عشر ةالثامن
النمو  البنات يف ىبالنمو العظمي ويتفوق البنني عل املعروف أن النمو يف الطول والعرض يرتبط ومن

والبنات حيث تأخذ  يف النمو العظمي بني البنني ىكما توجد فروق أخر. رعشالعظمي بعد سن الرابعة 
 .احلمل واألمومة ضح وذلك متهيدا لوظيفةالفتاة يف االتساع بشكل وا ىعظام احلوض لد

املختلفة يف حجم الكائن البشري وتوجد  فريتبط بنسبة تراكم الدهن يف األماكن الوزنيف أما النمو      
أقصاها عند  الوزنيف النمو حيث تبلغ سرعة النمو  الذكور واإلناث أيضا يف هذا النوع من فروق بني

كما يتراكم الدهن  وتستمر يف الزيادة حىت الرشد 16من ايتها يف  ربمث تقت   14، 11 البنات فيما بني
  .منطقة الثدي واألرداف يف أماكن خاصة مثل

فكثري من . لف إجيابا وسلبا باختالف اجلنسنيويرتبط النمو اجلسمي مبشكالت اجتماعية ونفسية ختت     
 إيل ط حساسيتهن اليت تؤدي ناملراهقات املبكرات يف النضج يتعرضن لسوء التكيف لفر البنات

أيضا كثريا ما  فإم وكذلك فئة الذكور املراهقني املتأخرين يف النمو اجلسمي ،االنطواء أو كراهية الذات
الذين يبكرون يف النمو  يعانون من شعور بالنقص وسوء التكيف االجتماعي وذلك بعكس الذكور

لريادة والقيادة وخاصة ا وتسلم مواضع أقارم تماعية بنياجلسمي فإن هذا حيقق هلم تقدما يف املرتلة االج
ومن جهة أخري فإن هذا النمو املبكر للجسم لدي , والقوة البدنية  اليت حتتاج إيل البيئة األنشطةيف 
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الوقت الذي مل خترج فيه تصرفاته من منطقة  ويف صورة رجل مكتمل البنية يف املراهق جيعله يبدو
  .وء التكيفيعرضه لس الطفولة مما

يولوجية واليت ميكن تلخيصها يف نشاط الفص األمامي للغدة النخامية حيث تفرز أما التغريات الفس     
نوعني من اهلرمونات أحدها حيدد حجم اجلسم ونسب أعضائه واآلخر خاص بتنبيه املناسل فإذا نبهت 

 .هذه األخرية تفرز هرمونات خاصة ختتلف يف الذكر عنها يف األنثى

دأ زيادة الطول يف الساقني أوال مث بعد ذلك يف اجلذع وحتدث هذه الزيادة أوال يف اليدين والرأس تب
  .)1(واألقدام، وآخر جزء األكتاف

ولذلك تنمو األجزاء العليا للجسم قبل األجزاء السفلى، فتزداد املساحة السطحية جلبهة املراهق يف      
  . )2(للوراء ويغلظ األنف ويتسع الفم، وتتصلب األسنان وتغلظ أبعادها الطولية والعرضية وينحصر الشعر

كما ميتاز النمو اجلسمي بعدم التوازن، فاجلهاز العظمي أبطأ منواً من اجلهاز العضلي، مما يفسر قابلية      
  .التعب لدى املراهق

واضحة، حيث  وكما تظهر يف هذه املرحلة الفروق املميزة يف تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة     
يظهر عند الفتاة الطمث مصحوبة عادة بتغيريات أخرى يف سرعة عملية األيض ودقات القلب وضغط 

كما تزداد اآلليتان أتساعا  ةالدم، ومن الصفات اجلنسية الثانوية بروز النهدين نتيجة منو الغدة الثديي
  .يتجه صوت الفتاة إىل النعومةواستدارة نتيجة لنمو عظام احلوض وازدياد كمية الدهن حتت البشرة و

أما الولد فأبرز التغريات تغري الصوت نتيجة استطالة األحبال الصوتية، وتظهر بعض الشعريات على      
  .جانيب الذقن وعلى اجلزء العلوي من الصدغني، وتزداد شعريات الشارب خشونة

املراهق مبظهره اخلارجي وصحته ويهتم "النمو اجلسمي إىل االهتمام باجلنس اآلخر، كما يؤدي      
وقوة عضالته ومهارته احلركية ألمهيتها البالغة يف التوافق االجتماعي، وإذا الحظ املراهق أي احنراف يف 
مظهره الشخصي، فإنه يبذل قصارى جهده لتصحيح الوضع وإذا أخفق ينتابه الضيق والقلق، وقد يؤدي 

  .)3("ي خشية التعرض للسخرية أو الشعور بالنقصإىل االنطواء واالنسحاب من النشاط االجتماع
  :اخلصائص احلركية.2. 10

                                                 
  .38، ص 1981، )1ط(لة املراهقة، دار القلم، الكويت النمو يف مرح: حممد عماد امساعيل) 1

  .110، ص 1970سيكولوجية املراهقني، دار النهضة، مصر، ): ترمجة أمحد عبد العزيز(جان بلري وستيوارت جونز)  2
  .147، ص 1978، دار املعارف، مصر، )3ط(علم النفس الرياضي : حممد حسن عالوي)  3
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ه املرحلة العمرية من حياة الفرد، االرتباك واالضطراب احلركي يتجه حنو االعتدال واالتزان، يف هذ     
 –كما تظهر املهارات احلركية يف شكل حسن وراقي لتتعداه إىل اجلودة، ويصل مستوى التوافق العصيب 

لعضلي إىل درجة كبرية من النمو، يستطيع فيها املراهق اكتساب وتعلم خمتلف احلركات واإلبقاء عليها ا
وتثبيتها، باإلضافة إىل ذلك عامل زيادة قوة العضالت للفىت يساعده على ممارسة أنواع متعددة من 

  . )1(األنشطة البدنية
على ممارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلمباز كما أن زيادة مرونة عضالت الفتاة م يف زيادة قدرا 

  .والنشاطات الفنية
  :اخلصائص العقلية.3. 10

إن حياة املراهق العقلية تتجه حنو النمو يف شكل عمليات عقلية، فنمو هذه األخرية لدى املراهق      
اخلاطئة عن إمكاناته تلعب دوراً كبرياً يف تكوين صورته عن ذاته وإدراكه هلا مث تقييمه هلا، ففكرة الفرد 

  .العقلية والبدنية قد حتول بينه وبني إدراك ذاته وتكون عائق يف تطوره الذهين
لذلك تعترب مرحلة املراهقة نقلة نوعية يف العمليات العقلية من الكمون إىل النشاط الفعلي واليت تتمظهر 

  :يف أربعة عمليات إستراتيجية وهي
  : االنتباه -3-1

ه اإلرادي الذي يتمثل يف حضور العقل مع املوضوع يف آن واحد تزداد يف جمايل العمق وهو االنتبا     
  .واملدى يف هذه املرحلة خاصة

ولذلك ترى املراهق يستوعب مشاكل طويلة ومعقدة يف يسر وسهولة، فالتلميذ مثال يف حصة      
بدين معني ملدة طويلة دون كلل وال التربية البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية يستطيع مداومة نشاط 

  .ملل
   :التذكر - 3-2

أن التذكر مبين على ربط عالقات مع املواضيع املتذكرة لذلك ال يتذكر املوضوع جيداً إال بعد      
  .فهمه وربطه بغريه من اخلربات السابقة، فاملراهق مييل إىل التذكر املنطقي

مىت ماتت اخلاليا يف املخ فإا تضيع " الذاكرة مؤداها  ولسنوات طويلة أفترض العلماء خرافة عن     
أخرى  لألبد مبعىن آخر أنك مىت بلغت الرشد فإنك تكون قد توقفت عن إمناء خاليا خمية جديدة، بعبارة
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بكلية  دأنه مىت ماتت اخلاليا يف املخ فإا ال تعوض، ولكن وجد العلماء يف جامعة هارفار افقد افترضو
اً من هذا تنمو لديهم خاليا خمية جديدة، واألمر املشجع أن كثري) املراهقة املتأخرة(دين الطب أن الراش

، ولقد حول هذا االستنتاج الطريقة )التركيب املخي احلاسم يف متاسك الذاكرة(النمو حيدث يف احلصني
ن خمك قادر اليت يفكر ا العلماء حول شيخوخة املخ والذاكرة ونعتقد اآلن وبغض النظر عن عمرك فإ

  .)1("هلا القدرة على تكوين ذكريات جديدةعلى إنتاج خاليا خمية جديدة 
  :الذكاء -3-3

يتميز املراهق يف هذه املرحلة بسرعة منو الذكاء، لذلك تعترب مرحلة املراهقة فترة اكتشاف ملستوى 
ن احملسوس إىل األمور اردة، الذكاء مث توجيهه مهنياً ودراسياً، ومييز هذه املرحلة انتقال تفكري املراهق م

  .)2(كما يشد انتباهه بالتفاصيل والتركيز
أن الذكاء يتوقف عن النمو يف هذه املرحلة ولكن دراسة آرون يب نيلسون وسوزان جلربت والشائع 

  .  تنفي هذا االعتقاد بأن اخلاليا الدماغية تتجدد وتصبح قادرة على حل املشكالت
  :التخيل -3-4

لدى املراهق النمط ارد بعدما كان يعتمد على احملسوس يف الطفولة وجنده يف هذه املرحلة  ينمو      
مييل إىل أكثر إىل التخيل ارد الذي يعتمد على الصورة اللفظية، وهذا  يساعده على التفكري ارد يف 

عمره والقدرة على  املواد الدراسية مثل الرياضيات مما يصعب عليه إدراكها يف املراحل السابقة من
التفكري التجريدي ترتبط ارتباطا وثيقاً بفهم العالقات الكيفية لألشياء وتشكل اجلانب اهلام والضروري 

  .)3(من النضج الذهين والعاطفي واخللقي
كما يتجه املراهق بتفكريه إىل أحالم اليقظة للهروب من مصاعب احلياة اليت تثريها مهمة املراهق لتحقيق 

  .فيه يف عامل اخليال الواسع وبالتايل فهي تنمي لديه االبتكار وسعة التفكريما يفكر 
  :اخلصائص االنفعالية.4. 10

مثل  تصل مظاهر احلياة النفسية االنفعالية إىل أوجها يف هذه املرحلة نظراً للتغريات اليت حتدث له     
عن األسرة واإلفراط ) حماولة االستقالل( التغريات اجلسمية فيميل املراهق حنو االعتماد عن الذات والتمرد

يف احلساسية جتاه متغريات اتمع اليت تلزمه بإتباع سلوك معني يتماشى وقيم اتمع ويالحظ عدم 

                                                 
    .2007،42، السعودية، 1كيف حتصل على ذاكرة قوية، ط): ترمجة مكتبة جرير(  سوزان جلربت& آرون يب نلسون)  1
  .209، ص1982، )اجلزائر(أصول التربية والتعليم، ديوان املطبوعات اجلامعية : تركي رابح)  2
  .241، ص 1979، دار النهضة العربية ، بريوت، 1طفل واملراهق، طالنمو التربوي لل: ال الدسوقيمك)  3
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الثبات االنفعايل للمراهق متجلياً يف حتول سلوكه بني سلوك األطفال وتصرفات الكبار، وتغري شعوره بني 
االنشراح واالكتئاب وقد يظهر عليه اخلجل وامليول االنطوائية، احلب والكره والشجاعة واخلوف و

والتمركز حول الذات نتيجة التغريات اجلسمية املفاجئة والتردد نتيجة عدم الثقة بالنفس يف بداية هذه 
املرحلة، كما ميكن إرجاع هذا التأرجح يف االنفعاالت على الصراع الذي قد ينشأ من رغبته اجلنسية 

ارجية املمثلة يف التعاليم الدينية والتقاليد والعرف والقوانني الوضعية، وقد تتولد لديه موانع واملوانع اخل
داخلية ممثلة يف األنا األعلى وما حيتويه من قيم اجتماعية وتعاليم دينية نشأ عليها املراهق يف مرحلة 

الدينية اليت يسري عليها اتمع،  الطفولة، فهي إذاً تنازعه يف كل مرة حياول معارضة القيم االجتماعية أو
  .وبالتايل ينفعل املراهق ويبدي سلوكات ال يتحكم فيها لكن بتقدم هذه املرحلة يصبح أكثر حتكم فيها

وعموماً تتميز املراهقة بفترة قلق انفعايل نتيجة التغريات النفسية واجلسمية واليت تؤدي به كذلك إىل 
  .)1(القلق اجلنسي مثله مثل أي دافع آخر

  :اخلصائص االجتماعية. 5. 10
يزداد منو املراهق يف هذه املرحلة اجتماعياً أكثر من مرحلة الطفولة،حيث يتأثر هذا اجلانب بالتنشئة      

االجتماعية من جهة وبالنضج من جهة أخرى، فتظهر هذه اجلوانب يف شكل خصائص رئيسية تتمثل يف 
وهذا من خالل ميله إىل اجلنس اآلخر، حبيث حياول املراهق يف  تآلفه مع األفراد اآلخرين أو نفوره منهم

كل مرة جذب انتباه اآلخرين بطرق خمتلفة مثل االهتمام يشكل اجلسم اجلذاب، كما تظهر عليه الثقة 
  .وتأكيد الذات باهلروب من سيطرة األسرة وحماولته إجياد مكانة لنفسه يف اتمع

ذه املرحلة بالتغريات اليت يتعرض هلا الفرد يف جوانب النمو األخرى، ويتأثر النمو االجتماعي يف ه     
ويظهر هذا التأثري يف سلوكه أين يبدأ املراهق بإظهار الرغبة االجتماعية كأخذ مكانة يف اتمع عن طريق 

مة االنضمام إىل النوادي والفرق الرياضية مما يؤمن له الشعور باالنتماء إىل اتمع اإلنساين ذو قي
ويف هذه املرحلة يزداد نشاطه االجتماعي أتساعا فنجده يتحدى سلطة األسرة ويقلل من أنانيته .)2(فعالة

جبذب اآلخرين ويتعاون معهم يف نشاطه، كما يتميز بالتعصب واملنافسة وقد يتخذ تعصبه هذا سلوكاً 
  .)3(لزمالئه يف ألعام وحتصيلهم عدوانياً كالنقد الالذع، وتأكيد املراهق لذاته عن طريق منافسته أحياناً
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  .111، ص2000بنان، ، ل)1ط(سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهق، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع: توما جورج خوري)  2
  .159علم النفس الطفولة واملراهقة، مرجع سابق، ص : مالك سليمان خمول)  3
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وجند املراهق يف هذه املرحلة أيضاً يقيم عالقات وطيدة أكثر من أي مرحلة أخرى، فهو يف هذه      
املرحلة من عمره يعتقد أنه ال جيد فهماً كافياً من الكبار الذين حييطون به، وأن هناك فجوة ثقافية 

  .)1(ن يفهموه فهماً أحسنواجتماعية بينه وبينهم تقف حائالً دون أ
واملراهق يضع لنفسه مثل أعلى يتأثر بسلوكه وأفعاله فاألستاذ مثال يبدي بعض التصرفات قد ال يلقي هلا 
بال لكن يف نفوس املراهقني هلا الوقع الكبري خاصة عند أولئك املراهقني الذين يرون األستاذ مثلهم 

  .األعلى
  :حاجات املراهق .11

الفتقار إىل الشيء، وإشباع هذه احلاجة يولد الدافع لدى الفرد، فهي إذاً ضرورة واجب  احلاجة هي ا     
  .توفرها للمراهق لكي يكتمل منوه من مجيع النواحي النفسية واالجتماعية

ولو نرى تقسيم ماسلو للحاجات اإلنسانية يف شكل هرم ألمكننا استيعاب مدى أمهية إشباع هذه      
رد يعيش مرحلة املراهقة، خاصة وأن مفهوم العالقات االجتماعية قد منى عنده احلاجات بالنسبة لف

بشكل واضح وضرورة االعتماد على النفس والتحرر من قيود األسرة واتمع ويف نفس الوقت التكيف 
  .مع هذا اتمع بشكل يضمن جلميع األفراد حقوقهم وميلي عليهم واجبام

 06هوان على هرم ماسلو يف تقسيم حاجات املراهق فقسمها إىل ولقد اعتمد حامد عبد السالم ز

  .)2(حاجات أساسية تتفرع عنها بعض احلاجات الثانوية
 :احلاجة إىل األمن. 1 .13

احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية، واحلاجة إىل الشعور باألمن الداخلي، احلاجة وتتضمن      
  .وافع واحلاجة إىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصيةإىل احلماية عند احلرمان من إشباع الد

 :احلاجة إىل حب القبول. 2 .13
وتتضمن احلاجة إىل التقبل االجتماعي واحلاجة إىل األصدقاء، واحلاجة إىل الشعبية، واحلاجة إىل      

وإنتاجية االنتماء للجماعات، واحلاجة إىل إسعاد اآلخرين وهذا من شأنه أن جيعل املراهق أكثر فعالية 
 . لصاحل مجاعته

 :احلاجة إىل مكانة الذات. 3 .13

                                                 
  .368، ص1965السلوك االجتماعي للفرد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، : حممد مصطفى زيدان)  1
  .401، ص 1977، )القاهرة (، عامل الكتب 1علم النفس الطفولة واملراهقة، ط: حامد عبد السالم زهوان)  2
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وتتضمن احلاجة إىل االنتماء إىل مجاعة الرفاق، احلاجة إىل املركز والقيمة االجتماعية ، احلاجة إىل      
الشعور بالعدالة يف املعامالت واالعتراف من اآلخرين، وكذا التقبل، واحلاجة إىل النجاح االجتماعي 

لقيادة، احلاجة إىل إتباع قائد، احلاجة إىل محاية اآلخرين، احلاجة إىل تقليد اآلخرين، احلاجة واالمتالك وا
إىل املساواة مع األنداد والزمالء يف املظهر وامللبس واملال واملكانة االجتماعية، إضافة للحاجة إىل جتنب 

 .اللوم

 :احلاجة إىل النمو العقلي واالبتكار. 4 .13
قاعدة الفكر والسلوك، احلاجة إىل اكتساب خربات جديدة وتوسيع ىل التفكري وتتضمن احلاجة إ     

ومتنوعة وإشباع الذات عن طريق العمل، احلاجة إىل النجاح والتقدم الدراسي، احلاجة إىل التعبري عن 
 النفس والسعي وراء اإلثارة، احلاجة إىل املعلومات ومنو القدرات، وكذا احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد

 . العالجي والتربوي واملهين واألسري

 :إىل حتقيق وتأكيد الذات احلاجة. 5  .13

وتتضمن احلاجة إىل النمو والتغلب على العوائق، واحلاجة إىل العمل اهلادف، احلاجة ملعارضة      
  .اآلخرين واحلاجة إىل تأكيد الذات

 :احلاجة لإلشباع اجلنسي. 6 .13
اجلنسية واهتمام اجلنس اآلخر وحبه، احلاجة إىل التخلص من التوتر،  واليت تتضمن احلاجة إىل التربية     

  .واحلاجة إىل التوافق اجلنسي الغريي
 :ويضيف عبد الرمحان عيسوي حاجة أخرى وهي

 :احلاجة إىل االستقالل. 7 .13

ميله من أبرز مظاهر احلياة النفسية يف مرحلة املراهقة رغبة املراهق يف االستقالل عن األسرة وإن "     
  .)1("حنو االعتماد عن النفس

فالنمو اجلسمي والفسيولوجي للمراهق جيعله قادراً على االعتماد على نفسه يف اختاذ قراراته الفردية 
والتحكم يف ذاته وسلوكه وتصرفاته، ومع منو العالقات االجتماعية مع مجاعة األقران حيصل على 

صادية لألسرة اليت توفر له األمن والطمأنينة، فاألسرة حتاول االستقالل االنفعايل، لكن تبقى التبعية االقت

                                                 
  .41، ص 1987، )بريوت(سيكولوجية النمو، الدار النهضة العربية للطباعة والنشر : عبد الرمحان عيسوي)  1
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مراقبة املراهق يف تصرفاته خوفاً من هذه املرحلة اليت قد تقوده لالحنراف، ولكن املراهق حساس جداً وال 
 .يرضى بالرقابة األسرية ومعاملته كطفل

 :احلاجة إىل االنتماء. 8 .13

ن األسرة وسلطتها هو مجاعة األقران املوازية لألسرة فهي أيضاً ما يدفع املراهق إىل االستقالل عإن      
توفر له احلاجة لالنتماء وتعوضه عن بعض األشياء اليت مل تشبعها له األسرة، فاملراهق جيد اجلو 

  .)1(االجتماعي بانتمائه إىل األصدقاء، فهم يشعرون مبا يشعر به ويتقمص شخصيتهم ويعتنق ما يعتنقونه
االنتماء تأيت قبل الوصول إىل احلاجة إىل إدراك الذات وتقديرها، ألن هذه األخرية تقع يف واحلاجة إىل 

 .أعلى هرم احلاجات اإلنسانية، كما أنه ال ميكن إشباع حاجة ما إال بإشباع احلاجات اليت تسبقها

  :مفهوم ذات املراهق .12
يس فقط ألن الذات متفاعلة مع العامل الذات من املقومات األساسية لفهم املراهق ليعترب مفهوم      

وهي مصدر السلوك، بل ألا البعد الداخلي اخلفي واألكثر أمهية، وبالتايل املراهق دائم يسعى إىل حتقيق 
لذات أو اإلدراك البسيط ل يتطور النمو يف هذا اجلانب من عدم إدراكهذاته يف هذه الفترة باألخص، إذ 

ة للذات وتكوين مفهوم للذات لدي املراهق ومن فكرة بسيطة عن من الدق ءيشعلى إدراك  هلا إىل
فكرة جيدة عن إدراك اآلخرين لذاته وبعد أن كان الطفل يتوحد مع أهداف  لذاته إىل اآلخرينإدراك 

  .أنه ميكن حتقيقها ىد مع أهداف يرمستحيلة أصبح يتوح
عر واالنفعاالت حيث تشمل إدراك ومما جعل فهم ذات املراهق أكثر صعوبة أا مزيج من املشا     

الفرد لنفسه أي انطباعه عن جسمه وصورته عن مظهره العضوي، فإذا وصل الفرد إلدراك ذاته فإنه 
  .تتدعم ثقته بنفسه ويتقبل ذاته ويسعى دائماً لتحسني صورته يف مرآة اآلخرين

ينية واجتماعيه وسيكولوجية تعد املراهقة مفهوم يتالزم فيه الزمن ويتوافق مع تغريات تكولذلك      
توجد فروق فردية بني حيث مرحلة سنية حمددة  ه التغريات البد أن يصل الطفل إىلفمن أجل مثل هذ

األطفال يف بداية هذه املرحلة وايتها وتتميز هذه املرحلة خبصائص حمددة ومعينه جتعلها متمايزة عن 
 ،فيها اآلراء تمتايزت واختلفراهقة ذات طبيعة غريها من املراحل العمرية األخرى كما أن مرحلة امل

  .تبط ا دون غريه من مراحل العمروحتقق املراهقة أهدافا تر

                                                 
  .223، ص 1980، )بريوت(يف علم النفس االجتماعي، الدار النهضة العربية دراسات : عباس حممود عوض)  1
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واملدرسة واجلماعات الرياضية يف تشكيل  ةومما ال اختالف فيه دور املؤسسات االجتماعية كاألسر     
وله واجتاهاته فيجد فيها املراهق ذاته  مفهوم الذات عند املراهق، فهي اليت تساعده على حتقيق أهدافه ومي

لكن قد تعجز هذه املؤسسات يف تقبل وتفهم الكثري من ميوله ورغباته، وال متكنه ... اليت يبحث عنها
من استخدام معارفه املكتسبة مما يبقيه عاجزاً عن جماة مشكالت كثرية يف حياته الشخصية واملهنية، 

 . )1(راهقني يكون مصدراً لالضطراب والقلقكما أن أي توجيه خاطئ أو إرغام امل

  :)2(دور النشاط البدين والرياضي يف مرحلة املراهقة .13
تعترب مرحلة املراهقة من أهم مراحل النمو احلركي لذلك جيب اكتشاف املواهب الرياضية وتوجيهها      

مرحلة (املراهقة املتأخرة  الوجهة الصحيحة ولقد خلص أمحد أمني فوزي دور البيئة الرياضية حنو مرحلة
  :يف النقاط التالية) الثانوي يف حبثنا

توفري فرص االستمرار يف تنمية املهارات احلركية اليت تسبق تعلمها يف املرحلة السابقة، وإتاحة  -1
فرص أخرى لتعلم مهارات جديدة، حيث أن هذه املرحلة هي الفرصة األخرية لتعلم املهارات اجلديدة، 

خيجل الفرد أن يقف موقف املعلم أو ميارس لعبة معينة يتفوق عليه فيها من هم أقل منه  فبعد انتهائها
  .عمراً
توفري القيادة التربوية الواعية خبصائص النفسية للمراهقة، والقادرة على التوجيه بالطريقة اليت  -2

الود واالحترام  تناسب املراهق واليت ال تكون يف صورة سلطة عليه بل تكون يف صورة عالقة قائمة على
 .وتقدر األفكار

استغالل ميل املراهق إىل حتقيق مركز ودور يف اجلماعة وتسابقه إىل حتمل املسئوليات اليت ختدم  -3
اجلماعة وترفع من شأا وذلك بإتاحة الفرص الشتراكه يف حتكيم املباراة وإدارة النشاط وحتمل مسئولية 

 .وتشجيعهاالتنظيم واالعتراف بقدراته يف هذا اال 

االعتراف مبيل املراهق إىل التحرر من السلطة واالستقالل وحق النقد وتكوين األفكار والتعبري  -4
عن الذات، وذلك للتخفيف من الضغوط االجتماعية اليت قد تكون عليه من األسرة أو املدرسة واليت 

 .عرض هلا يف هذه املرحلةغالباً ما تؤدي إىل تعرضه للكثري من املشاكل االنفعالية اليت ميكن أن يت

تنويع الربامج الرياضية مع ختصيص برامج للذكور ختتلف عنها عند اإلناث وذلك لالختالفات  -5
  .الظاهرة يف هذه املرحلة

                                                 
  .243، ص 1991، )بريوت(ة، دار اآلفاق اجلديدة مشكالت الطفولة واملراهق: ميخائيل إبراهيم أسعد)  1
  .70، ص 2003، )القاهرة( مبادئ علم النفس الرياضي املفاهيم والتطبيقات، دار الفكر العريب : أمحد أمني فوزي)  2
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  :خالصة .14
  

ركيزة أساسية لتنمية قدرات ومهارات طور الثانوي يعترب برنامج مادة التربية البدنية والرياضية بال     
وبتكامل مع املواد التعليمية األخرى يساهم يف تطوير وحتسني هذه . داخل اتمعاملتعلم وتكيفه 

  : القدرات وذلك على املستويات التالية 
جانب السلوك احلركي واللياقة البدنية عن طريق تنويع وتوسيع قاعدة األنشطة التطبيقية  -

  .قصد تثبيت املكتسبات السابقة أثناء مرور املتعلم بفترة املراهقة
عن طريق االحتكاك واملنافسة الشريفة وربط العالقات : اجلانب العاطفي االجتماعي  -

 .والتنظيم داخل وما بني اموعات أثناء مزاولة األلعاب اجلماعية

اجلانب املعريف، عن طريق املعطيات العلمية والرياضية وعن طريق إجياد احللول الناجعة  -
  .هذه األنشطةللمسائل املعقدة اليت تطرحها ممارسة 

كما يعترب هذا الربنامج دعامة أساسية للمدرسني بتوجيههم عند اختيار األهداف واألنشطة احلركية      
 ه ورغباته خصوصا يف طور املراهقة، خاصة وأنشيا مع حاجات املتعلم وخصائصه وميوالتاوالرياضية مت

إشكاليتها تكمن يف أن الفرد ليس طفال  املراهقة هي املرحلة اليت تقع ما بني الطفولة وسن النضج حيث
وال راشدا يف آن واحد فهي مرحلة أزمة، إذ حتدث فيها تغريات جذرية من الناحية النفسية واجلسمية 

  .   بشكل متسلسل ومتكامل بغية الوصول إىل النضج التام
مما جيعل هناك اتصال كما أا تؤثر يف الفرد على مدار حياته وسلوكه االجتماعي واخللقي والنفسي      

وثيق بسعادته أو بؤسه، مما حيتم علينا دراسة وحتليل الظواهر النفسية والسلوكية اليت تعتري الفرد يف هذه 
 .املرحلة بالذات
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 الفصل األول
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

1NNNN متهيد  
2NNNN  البحثمنهج 

3NNNN أداة البحث 

4NNNN الصدق والثبات 

5NNNN البحث عينة 

6NNNN الدراسة وسائل 

7NNNN جماالت البحث 

8NNNN لوب التحليل واملعاجلة اإلحصائيةأس 
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 الفصل األول 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

 

  :متهيد .3

تايل فان وظيفة إن منهجية البحث تعين جمموعة املناهج والطرق اليت تواجه الباحث يف حبثه، وبال     
املنهجية هي مجع املعلومات، مث العمل على تصنيفها وترتيبها وقياسها وحتليلها من أجل استخالص 

  . نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة االجتماعية املدروسة

حنـو إدراك   اجتاهات بعض األمناط اجلسـمية إن هدف الدراسة احلالية هو حماولة تشخيص ظاهرة      
 بدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ األقسام النهائية  ذكور يف الطور الثـانوي الذات ال

وكذا الدور على سلوكيام  مدى أدراك هؤالء التالميذ لذوام البدنية، ومدى انعكاسهاوالوقوف على 
 مساعدة التالميذ املراهق النفسي ويفو اجلسميالتربية البدنية والرياضية يف حتقيق النمو حصة الذي تلعبه 

على النحـو  نا تاإلجراءات املنهجية لدراسكانت لذلك على فهم ذاته وتقديرها ومنها حييا حياة سعيدة، 
 :التالية
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  :منهج البحث. 2
يعتمد على مجع احلقـائق وحتليلـها    فهواملسحي منهجا للدراسة، املنهج الوصفي  على عتمدسن      

إىل تعميمات  ومن مث الوصول ضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية،وو ،ص داللتهاوتفسريها الستخال
بشأن موضوع الدراسة،كما انه حيظى مبكانة خاصة يف جمال حبوث التربية البدنية والرياضية  ملالئمتـه  
 للعديد من املشكالت اليت تواجه التالميذ يف املؤسسات التربوية وباألخص يف حصة التربيـة البدنيـة  

ـ   والرياضية، كالدراسات اليت تعىن بإدراك الذات البدنية،  وحيث قمنا يف هذه الدراسة بوصف مـا ه
النمط اجلسمي السمني والـنمط  (اجتاهات بعض األمناط اجلسمية من  واقع املدارس الثانويةيف  موجود

املتمثلة يف األمنـاط  حنو إدراك ذوام البدنية بوالية املسيلة يف ضوء جمموعات العينة ) اجلسمي النحيف
  .ذا رأينا  أن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب هلذه الدراسةاجلسمية، ل

 :أداة البحث. 3

اختبار فرضيات البحث والوقوف على مدى حتققها و من جهةأهداف البحث وطبيعة الدراسة  إن     
 كينيث فوكس إعدادهلذي قام بوا الذات البدنيةجتاهات حنو التطبيق مقياس امن جهة أخرى أمليا علينا 

Fox )1990 (  23 -18بتصميم مقياس حملاولة قياس إدراك الذات البدنية لدى األفراد ابتداء من سـن 
سنة تقريباً أي ما يعادل سن املرحلة الثانوية وسن املرحلة اجلامعية ذلك حتت عنوان الصفحة النفسـية  

  .إلدراك الذات البدنية
وي بتعريب املقياس وتطويعه لالستخدام يف البيئة املصرية بعد تعديل بعض وقد قام حممد حسن عال     

عباراته يف ضوء بعض الدراسات األولية على عينات من تالميذ الصف الثالث باملرحلة الثانوية وعينات 
: من طالب اجلامعات املصرية، حيث أوصى عند تطبيق املقياس مبراعاة كتابة العنوان على النحو التـايل 

  .الجتاهات حنو الذات البدنيةا
ونظراً للتشابه الكبري بني البيئة اجلزائرية واملصرية من حيث مكانة وأهداف التربية البدنية والرياضـية و  

  .   األطوار الدراسية ارتأينا إىل تطبيق هذا املقياس على البيئة اجلزائرية
       :وصف أداة القياس .1.3  

  لبدنيةاالجتاهات حنو إدراك الذات ا
   

  :وهيمخسة أبعاد رئيسية يتألف هذا املقياس من 



 حمتويات الدراسة
 

133 

 ):جاذبية اجلسم(املظهر اخلارجي للجسم .1

  .إدراك جاذبية التكوين اجلسمي والقدرة على صيانة اجلسم والثقة يف املظهر اخلارجي للجسم
 :القدرة البدنية .2

 .ام القوةإدراك القوة البدنية ومنو العضالت والثقة يف املواقف اليت تتطلب استخد

 ):اللياقة البدنية(احلالة البدنية .3

إدراك مستوى احلالة أو اللياقة البدنية والقدرة على االستمرار يف أداء مترينات بدنية لفترة طويلة نسبياً 
 .والثقة يف النفس عند ممارسة مترينات اللياقة البدنية

 :الكفاءة الرياضية .4

 .ملهارات احلركية والثقة يف النفس يف املواقف الرياضيةإدراك القدرات الرياضية، والقدرة على تعلم ا

 :قيمة الذات البدنية .5

 .املشاعر العامة للسعادة والرضا والفخر واالحترام والثقة يف الذات البدنية     

وكل بعد مـن   تالميذ الصف الثالث من املرحلة الثانوية،عبارة جييب عنها  30واملقياس يتألف من      
عبارات زوجية ومعكوسة أي أن أحد العبارات الزوجية تكون يف اجتاه  06خلمسة تقيسه هذه األبعاد ا

ويقوم املفحوص باختيار إحدامها مبا يتناسب مع مفهومه عن نفسه . البعد واألخرى يف عكس اجتاه البعد
بق عليـه إىل  وعن ذاته البدنية مث حيدد مدى انطباقها على حالته وعما إذا كانت تنطبق عليه متاماً أو تنط

  .حد ما
على اإلجابة اليت تعرب عن رأيه بالنسبة لكل   X  مث يطلب من الشخص املستجوب،أن يضع عالمة      

من تطابق تام للعبارة إىل درج اجتاه الفرد املستجوب توبذلك ي قياس،عبارة من العبارات اليت يتضمنها امل
  .تطابق إىل حد ما

حممد حسن عالوي يف بداية تكوين هـذا املقيـاس    ااحل قام بأجرائهمر املقياس بأربعة مرقد لو      
بقصد حتديد أبعادته وعباراته عن طريق استخدام استمارة استبيان مفتوحة النهاية، ومراجعـة اخلـرباء   
وإجراء التحليل العاملي على نتائج التطبيق بالنسبة لعينات متعددة من الرياضيني من تالميذ وتلميـذات  

ثانوية والكليات اجلامعية باإلضافة إىل حتديد مدى ارتباطه مبقياس املرغوبية االجتماعية للتأكد املدارس ال
  .من عدم حتيز استجابات املفحوصني وبذلك مت االستقرار على حتديد الصورة النهائية للمقياس
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تتميـز  قة هذه الطريالكثري من الباحثني طريقة العبارات الزوجية واليت تكون بشكل معكوس ول فضوي
 تبني بدقة درجة اجتاه األفراد حنو مشـكلة  حيث ،وألا يف العادة ذات درجات ثبات عالية، سهولتهاب

هذا املقياس بنوع من أنواع التدريج، وتربز كذلك مدى ثبات ودقة اإلجابة على العبارات اليت تصـف  
  .حالة الفرد بدقة

د مع جمتمع حبثنا تالميذ الصف الثالث من املرحلـة  ولتكييف املقياس مع اتمع اجلزائري وبالتحدي    
  :الثانوية قمنا مبا يلي

  :  دراسة استطالعية. 2. 3
على مستوى بعض الثانويات بوالية املسيلة وعرض املقياس على بعض التالميذ وأسـاتذة التربيـة        

باراته، والـيت اعتربوهـا   البدنية والرياضية فكان جتاوبا مميزا، حيث شرح هلم كل أبعاد املقياس وكل ع
سهلة وواضحة ومل جيد التالميذ وال األساتذة صعوبة يف فهم العبارات املكونة للمقياس، زيـادة علـى   
عملية الصدق والثبات اليت قمنا ا واليت سنشرحها بالتفصيل يف صدق وثبـات األداة ويف مـا يلـي     

  . سيبني درجات املقياس املستخدم لعبارات املقيا 1جدول رقم 
  قياس يبني دراجات امل : 02جدول رقم 

  تنطبق على متاماً
  

 تنطبق على إىل حد ما

  
 تنطبق على إىل حد ما

  
  تنطبق على متاماً

  
  درجة 01  درجة 02 درجة 03  درجة 04

  :لكن هناك تصحيح املقياس بالنسبة لكل بعد على حدى طبقاً ملا يلي
 املظهر اخلارجي للجسم: األول احملور �

 :يتم منح درجاا كما يلي. 1/11/21: أرقام راتالعبا -

  
  
  :يتم منح درجاا كما يلي. 6/16/26: أرقام العبارات  -
  
 

 القدرة البدنية: احملور الثاين �

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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  .يتم منح الدرجات كما يلي 27/ 7/17: عبارات أرقامال -
 
  
  :يتم منح الدرجات كما يلي 2/12/22 :العبارات أرقام -
  
 
 )اللياقة البدنية(احلالة البدنية : احملور الثالث �

  :يتم منح الدرجات كما يلي 8/18/28: العبارات أرقام -
  
  :يتم منح الدرجات كما يلي 13/23/ 3: العبارات أرقام -
  
 
 الكفاءة الرياضية: احملور الرابع �

  :يتم منح الدرجات كما يلي 4/14/24 :العبارات أرقام -
  
  
  :م منح الدرجات كما يلييت 9/19/29:العبارات أرقام -
 
 
 قيمة الذات البدنية: احملور اخلامس �

  :يتم منح الدرجات كما يلي 5/15/25:العبارات أرقام -
  
 
  :يتم منح الدرجات كما يلي 10/20/30:العبارات أرقام -
  

  .صة باملقياس مع ذكر عدد العباراتاحملاور اخلا: 03جدول رقم 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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عدد   اسم احملور  م
  العبارات

  06  ر اخلارجي للجسماملظه  1

  06  القدرة البدنية  2

  06  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية   3

  06  الكفاءة الرياضية  4

  06  قيمة الذات البدنية  5

                                         :حنو الذات البدنيةجتاهات الاويف ما يلي جداول عبارات حماور مقياس   
  جتاهات الاحمور عبارات  :04جدول رقم 
  :املظهر اخلارجي للجسم حنو

  العبارة  العدد
  .أفضل من عدد كبري من زمالئهم بعض األفراد يشعرون بأن املظهر اخلارجي ألجسامهم   01
  .بعض الناس يشعرون بإعجاب اآلخرين بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم  11
  .ر اخلارجي ألجسامهمبعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظه  21
  .بعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوبة يف االحتفاظ جبمال املظهر اخلارجي ألجسامهم  06
  .بعض األفراد يشعرون باخلجل من أجسامهم عند ارتداء مالبس قليلة  16
  .بعض األفراد يشعرون بأن منظر أجسامهم ال يبدو بصورة جيدة يف نظر اآلخرين  26

  

  جتاهات الابارات حمور ع :05جدول رقم 
  :القدرة البدنية حنو

  العبارة  العدد
  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  7

  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  17
  .ةبعض األفراد حيصلون على درجات عالية عند أداء اختبارات للقوة العضلي  27
  .من معظم  من هم يف مثل عمرهم بعض األفراد يشعرون بأن عضالم  أقل  02
  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية  12
  .بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف املواقف اليت تتطلب استخدام القوة العضلية  22

  جتاهات الاور عبارات حم :06جدول رقم 
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  :)اللياقة البدنية(احلالة البدنية  حنو
  العبارة  العدد

  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  08
  .بعض الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية  18
  .عرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالءبعض الناس يش  28
  .بعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو لياقتهم البدنية  03
  .بعض الناس ال ميتلكون عادة مستوى مرتفع من اللياقة البدنية  13
  .مترينات اللياقة البدنية بعض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض  23
  

  جتاهات الاعبارات حمور  :07جدول رقم 
  :الكفاءة الرياضية حنو

  العبارة  العدد
  .بعض األفراد يشعرون بأم من املميزين  يف القدرة الرياضية  04
  .بعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضية  14
  .د عندما تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغب يف االشتراك يف املمارسة الرياضيةبعض األفرا  24
  .  بعض األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية  09
  .بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم  19
  .األفراد ليس لديهم الثقة يف أنفسهم عند اشتراكهم يف األنشطة الرياضيةبعض   29
  

  جتاهات الاعبارات حمور  :08جدول رقم 
  :حنو قيمة الذات البدنية

  العبارة  العدد
  .بعض األفراد لديهم دائما شعور إجيايب بالنسبة للجانب البدين من أنفسهم  05
  .ن أنفسهم وعن مقدرم البدنيةبعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر ع  15
  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  25
  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  10
  .بعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاب  20
  .عرون بثقة كبرية بالنسبة للجانب البدين من أنفسهمبعض األفراد ال يش  30
  :الصدق والثبات  .4



 حمتويات الدراسة
 

138 

   :صدق األداة  .1.4
وثبت متتعه بصدق  ،للبيئة اجلزائريةا املقياس قد سبق تطبيقه يف بيئة عربية مماثلة ذعلى الرغم من أن ه    

الية، وذلك ألمهيـة صـدق   إال أننا حرصنا على التأكد من صدق املقياس يف الدراسة احل ،وثبات عايل
األداة، حيث يعد أحد أهم الشروط الواجب توفرها يف أدوات القياس، وهو من أهم معـايري جـودة   

إن صدق االختبار يعين ما الذي يقيسه االختبار، " 1990سنة  (Anastasi)االختبار، وتعرفه أنستازي 
ومن أجـل   .1"اط اليت تشري إليهوكيفية صحة هذا القياس، ويقبل الصدق على أساس معامالت االرتب

  :التأكد من صدق األداة اتبع الباحث أكثر من وسيلة لتقنني معامل صدق املقياس وهي كالتايل

   :الصدق الظاهري .1.1.4

إن املقياس الذي حنن بصدد تطبيقه يتمتـع بصـدق عـال وأنـه مت اقتباسـه مـن مراجـع               
وهي ذات معامالت وداللة إحصائية  ،بية البدنية والرياضيةودراسات وحبوث سابقة يف جمال التر)2(علمية

مما جعلنا نتوقع منطقيا أن هذا املقياس صادقا، كما يشري هذا النوع من  ،عالية من حيث الصدق والثبات
الصدق إىل ما إذا كان املقياس يبدو كما لو كان يقيس أو ال يقيس ما وضع من أجل قياسه، ويدل هذا 

  .لى املظهر العام للمقياس كوسيلة من وسائل القياسالنوع من الصدق ع

  :الصدق الذايت .2.1.4

ويقصد به الصدق الداخلي لالختبار، وهو عبارة عن الدرجات التجريبيـة لالختبـار منسـوبة          
للدراجات احلقيقة اخلالية من أخطاء القياس، ويقاس عن طريق حساب اجلذر التربيعي ملعامـل ثبـات   

  :، فإن معامل الصدق الذايت يكون كالتايل0.70: ا أن معامل ثبات املقياس يساوي، ومب3األداة

  = معامل الصدق الذايت 
  0.83= الصدق الذايت 

   :صدق التكوين الفرضي .3.1.4

هو حتليل ملدى ظهور درجات االختبار يف ضوء املفاهيم السيكولوجية، وهناك أنواع خمتلفة لتقنني       
                                                 
1 .177ص ،2006 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،1بية البدنية والرياضية، طاملدخل إىل القياس يف التر :دين رضوانحممد نصر ال)   
2 .96، ص 1998موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  :حممد حسن عالوي )  

3 .216، ص 2006، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1حممد نصر الدين رضوان، املدخل إىل القياس يف التربية البدنية والرياضية، طبعة )    

 

 معامل الثبات
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، ولقد استخدم الباحث منها االتساق الداخلي، وهذا النوع يؤدي إىل احلصول علـى  الصدق ذا املعىن
  ). Pearson Correlation(تقدير للصدق التكويين لالختبار، ويكون باستخدام معامل ارتباط بريسون 

ومت حساب معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات حماور املقياس اخلمسة و الدرجة الكلية       
للمحور من جهة، وحساب معامالت االرتباط بني درجات كل احملاور والدرجة الكلية للمقياس مـن  

 Statistical) SPSS (Package ويف ما يلي معامالت االرتباط احملسوبة عن طريق برنامج. جهة أخرى

for Social Science :  

بالدرجـة   ملظهر اخلارجي للجسمبعض األمناط اجلسمية حنو امعامل ارتباط عبارات حمور اجتاهات  -1
  :الكلية للمحور
               معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك املظهر اخلارجي للجسم :09جدول رقم 

رقم 
  العبارة 

املتوسط   العبــــارة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االرتباط

فضل من عـدد  أ بعض األفراد يشعرون بأن املظهر اخلارجي ألجسامهم   01
  .كبري من زمالئهم

0,515  0,256  0.15  

بعض الناس يشعرون بإعجاب اآلخرين بالنسـبة للمظهـر اخلـارجي      11
  .ألجسامهم

0,624  0,332  0.28  

 1,34  .بعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم  21
  

0,483 
  

**0.50  

ة يف االحتفـاظ جبمـال املظهـر    بعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوب  06
  .اخلارجي ألجسامهم

1,31 
  

0,471 
  

**0.46  

  0.18  0,283  0,573  .بعض األفراد يشعرون باخلجل من أجسامهم عند ارتداء مالبس قليلة  16

بعض األفراد يشعرون بأن منظر أجسامهم ال يبدو بصورة جيدة يف نظر   26
  .اآلخرين

0,577  0,291  0.19  

احملور 
  الكلي

   1.00 0,745 2,66  املظهر اخلارجي للجسماهات بعض األمناط اجلسمية  حنو اجت

   0.01 دالة عند مستوى** 
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبـارات  يتبني أن  8رقم لجدول خالل القراءة اإلحصائية لمن      
ذات  لكلية للمحـور بالدرجة ابعض األمناط اجلسمية حنو إدراك املظهر اخلارجي للجسم اجتاهات  حمور

بعض  :21ة رقم لعباراعند  0.50حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  0.01 داللةداللة إحصائية عند مستوى 
عند   0.46وبلغ أدىن معامل ارتباط  األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم،
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 .حتفاظ جبمال املظهر اخلارجي ألجسامهمبعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوبة يف اال :6العبارة رقم 
بعض األفراد يشـعرون بـأن املظهـر اخلـارجي      :01ومت حذف العبارات رقم .0.01مبستوى داللة 

بعض الناس يشعرون بإعجاب اآلخرين بالنسبة :  11ورقم .ألجسامهم أفضل من عدد كبري من زمالئهم
اد يشعرون باخلجل من أجسامهم عند ارتداء بعض األفر: 16، والعبارة رقم للمظهر اخلارجي ألجسامهم

بعض األفراد يشعرون بأن منظر أجسامهم ال يبدو بصورة جيـدة يف  :  26 والعبارة رقم ،مالبس قليلة
 6العبارة رقـم  : وهي كالتايل عبارتني فقطليصبح احملور األول متكون من . لعدم داللتهم نظر اآلخرين

   .21 والعبارة رقم
بالدرجة الكليـة   بعض األمناط اجلسمية حنو القدرة البدنية عبارات حمور اجتاهات معامل ارتباط  -2 

                       :للمحور
                                                                         معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك القدرة البدنية :10جدول رقم 

رقم 
  لعبارة ا

املتوسط   العبــــارة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االرتباط

 1,62  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  7
  

0,793 
  

**0.69  

 1,44  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  17
  

0,626 
  

**0.91  

على درجات عالية عنـد أداء اختبـارات للقـوة     بعض األفراد حيصلون  27
  .العضلية

1,50 
  

0,508 
  

**0.89  

 0,602  1,65  .من معظم من هم يف مثل عمرهم بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل  02
  

**0.85  

 1,53  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية  12
  

0,621 
  

**0.57  

أم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف املواقف بعض األفراد يشعرون ب  22
  .اليت تتطلب استخدام القوة العضلية

1,56 
  

0,669 
  

 **0.63  

احملور 
  الكلي

  اجتاهات بعض األمناط اجلسمية 
  القدرة البدنيةحنو 

  9,31   

2,912 
1.00   

  0.05 دالة عند مستوى*                0.01 دالة عند مستوى** 
 حمورمعامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات يتبني أن   9رقم لجدول ءة اإلحصائية لخالل القرامن 

ذات داللة إحصائية  بالدرجة الكلية للمحور بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك القدرة البدنيةاجتاهات 
معامل بلغ أقصى ولقد  .27، 22، 17، 12، 7، 2: رقماحملور وهي عبارات لكل   0.01 داللةعند مستوى 

وبلغ  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم :17ة رقم عند العبار 0.91ارتباط 
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 بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية :12عند العبارة رقم  0.57أدىن معامل ارتباط 

  .نفس العباراتليبقى احملور الثاين متكون من .0.01مبستوى داللة 
) اللياقة البدنية( بعض األمناط اجلسمية حنو املظهر احلالة الدنيةمعامل ارتباط عبارات حمور اجتاهات  -3

  :بالدرجة الكلية للمحور
  معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات :11جدول رقم  

                                                                                                                            )اللياقة البدنية(حنو إدراك احلالة البدنية
رقم 
  العبارة 

املتوسط   العبــــارة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االرتباط

 1,28  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  08
  

0,457 
  

**0.50  

الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة املنتظمة لتمرينات بعض   18
  .اللياقة البدنية

1,50 
  

0,508 
  

**0.57  

 1,62  .بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء  28
  

0,492 
  

**0.81  

 0,471  1,31  .ى حالتهم أو لياقتهم البدنيةبعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستو  03
  

**0.78  

 1,37  .بعض الناس ال ميتلكون عادة مستوى مرتفع من اللياقة البدنية  13
  

0,492 
  

**0.79  

 1,47  .بعض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض مترينات اللياقة البدنية  23
  

0,507 
  

**0.56  

احملور 
  الكلي

  عض األمناط اجلسميةاجتاهات ب
  )اللياقة البدنية(حنو احلالة البدنية

  8,56 1,966 1.00   

  0.01 دالة عند مستوى** 
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات يتبني أن  10رقم لجدول خالل القراءة اإلحصائية لمن      
 بالدرجة الكليـة للمحـور  ) بدنيةاللياقة ال(بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك احلالة البدنيةاجتاهات  حمور

ة رقـم  لعباراعند  0.81حيث بلغ أقصى معامل ارتباط ، 0.01 داللةذات داللة إحصائية عند مستوى 
وبلغ أدىن معامل ارتباط ، بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء :28

ون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهـد بصـورة   بعض الناس ميارس :8عند العبارة رقم   0.50
، وبالتايل كل عبارات احملور الثالث دالة إحصائياً أي نبقـي علـى كـل    0.01مبستوى داللة  منتظمة
  .العبارات

بالدرجة الكليـة  بعض األمناط اجلسمية حنو الكفاءة الرياضية معامل ارتباط عبارات حمور اجتاهات  -4
  :للمحور
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   حنو إدراك الكفاءة الرياضية معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات :12جدول رقم 
رقم 
  العبارة 

املتوسط   العبــــارة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االرتباط

  0.33  0,452  0,802  .بعض األفراد يشعرون بأم من املميزين  يف القدرة الرياضية  04

 1,53  .زين عند املشاركة يف األنشطة الرياضيةبعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتا  14
  

0,507 
  

**0.48  

بعض األفراد عندما تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغب يف االشتراك يف   24
  .املمارسة الرياضية

1,44 
  

0,504 
  

**0.73  

 1,50  .  بعض األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية  09
  

0,508 
  

**0.81  

بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ   19
  .من زمالئهم

1,59 
  

0,560 
  

*0.40  

  0.31  0,422  0,712  .بعض األفراد ليس لديهم الثقة يف أنفسهم عند اشتراكهم يف األنشطة الرياضية  29

احملور 
  الكلي

  ةاجتاهات بعض األمناط اجلسمي
  حنو الكفاءة الرياضية

  6,06 1,390 1.00   

  0.05 دالة عند مستوى*             0.01 دالة عند مستوى** 
  

معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبـارات  أن  11رقم لجدول خالل القراءة اإلحصائية لمن        
ذات داللـة   كلية للمحوربالدرجة ال بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الكفاءة الرياضيةاجتاهات  حمور

بعـض   :09ة رقـم  لعباراعند  0.81حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  0.01 داللةإحصائية عند مستوى 
عند العبارة   0.40وبلغ أدىن معامل ارتباط  ،األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية

 ن املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهمبعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمو :19رقم 
بعض األفراد يشعرون بأم من املميزين  يف القـدرة   :04ومت حذف العبارات رقم .0.05مبستوى داللة 

بعض األفراد ليس لديهم الثقة يف أنفسهم عنـد اشـتراكهم يف األنشـطة    : 29والعبارة رقم  الرياضية
والعبـارة   09العبارة رقم : اتعبارائية، ليصبح احملور الرابع مكون من اللعدم داللتهما اإلحص الرياضية

  .24 والعبارة رقم 19 والعبارة رقم 14 رقم
بالدرجة الكلية  بعض األمناط اجلسمية حنو قيمة الذات البدنيةمعامل ارتباط عبارات حمور اجتاهات  -5

  للمحور
  معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات :13 جدول رقم

  حنو إدراك قيمة الذات البدنية
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رقم 
  العبارة 

املتوسط   العبــــارة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االرتباط

  0.14  0,251  0,513  .بعض األفراد لديهم دائما شعور إجيايب بالنسبة للجانب البدين من أنفسهم  05

 1,59  .خر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنيةبعض الناس يشعرون باملزيد من الف  15
  

0,560 
  

**0.46  

 1,25  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  25
  

0,440 
  

**0.75  

 1,53  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  10
  

0,507 
  

**0.70  

 1,43  .ىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاببعض األفراد ينظرون إ  20
  

0,504  **0.59  

  0.30  0,411  0,710  .بعض األفراد ال يشعرون بثقة كبرية بالنسبة للجانب البدين من أنفسهم  30

احملور 
  الكلي

  اجتاهات بعض األمناط اجلسمية
  حنو قيمة الذات البدنية

  5,47 1,367 1.00   

  0.01 دالة عند مستوى** 
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبـارات  أن  12رقم لجدول خالل القراءة اإلحصائية لمن        
ذات داللـة   بالدرجة الكلية للمحور بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك قيمة الذات البدنيةاجتاهات  حمور

بعـض   :25 ة رقـم لعباراعند  0.75حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  0.01 داللةإحصائية عند مستوى 
عند العبارة   0.46وبلغ أدىن معامل ارتباط  ،الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية

مبسـتوى داللـة    بعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنيـة  :15رقم 
بالنسبة للجانب البدين مـن   بعض األفراد لديهم دائما شعور إجيايب :05ومت حذف العبارات رقم .0.01

لعدم  بعض األفراد ال يشعرون بثقة كبرية بالنسبة للجانب البدين من أنفسهم: 30والعبارة رقم  أنفسهم
 15 والعبـارة رقـم   10العبارة رقـم  : اتعبارداللتهما اإلحصائية، ليصبح احملور اخلامس مكون من ال

  .25 والعبارة رقم 20 والعبارة رقم
  
بعـض  والدرجة الكلية ملقياس اجتاهـات   خلي بني درجات احملاور اخلمسةساق الداحساب االت  -6

  :األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنية

  معامل االرتباط بني حماور اجتاهات بعض  :14جدول رقم 

  األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنية
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املقياس  احملــــاور م
  ككل

 ** 0.71  املظهر اخلارجي للجسممية حنو اجتاهات بعض األمناط اجلس 1

 ** 0.68  القدرة البدنيةاجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو  2

 ** .061  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية اجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو  3

 ** .044  الكفاءة الرياضيةاجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو   4

 ** .046  قيمة الذات البدنيةسمية حنو اجتاهات بعض األمناط اجل  5

 1.00 اجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنية  املقياس

  0.01 دالة عند مستوى**             
لضمان دقة أكثر للمقياس ككل وملعرفة درجة االرتباط بني كل حمور واملقياس ككل مت حساب 

، حيث تبني من القـراءة اإلحصـائية   والدرجة الكلية للمقياساور مجيع احملمعامالت االرتباط بني  قيم
 مـابني  احملاور اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس تـراوح أن قيمة معامل االرتباط بني  :13رقم  لجدولل

) التناسق( مما يشري إىل التجانس ،0.01 معنوية ومجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 0.71- 40.4
بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات اجتاهات تقيس  احملاور ، وأن ور مع املقياس ككلالداخلي للمحا

وبالتايل فهو  دالة إحصائياقيم االتساق الداخلي للمقياس وأن  البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية،
  .يقيس ما وضع من اجله

  :ثبات األداة  .2.4
على نفس العينة يف ) االختبار أو املقياس(يق نفس أداة القياس ويقصد بالثبات أنه يف حالة إعادة تطب

نفس الظروف وبنفس الطريقة فإننا حنصل على نفس القيم، ونظرا لتعذر تطبيق االستبيان مرتني علـى  
  :نفس العينة مت حساب

  
   :)Alpha Cronbach(  ألفا كرونباخ معادلة  -

لتقـدير  ) α(دلة كرونباخ املعروفة مبعامل ألفـا  معا"معامالت ثبات أداة مجع البيانات باستخدام 
االتساق الداخلي لالختبارات واملقاييس متعددة االختيار، أي عندما تكون احتماالت اإلجابة ليسـت  

  . صفراً
  . = 0.70Alpha Cronbach جتاهات حنو إدراك الذات البدنية الابلغ ثبات مقياس 
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مت تعـديل املقيـاس يف    ،لكل من معامل الصدق والثباتوعلى ضوء النتائج اإلحصائية للمقياس       
صورته األولية، حيث مت استبعاد العبارات غري املرتبطة مع الدرجة الكلية للمحاور اليت متثلـها، لكـي   

يوضـح عـدد    14: عبارة يف صورته الثانية والنهائية، واجلدول رقم ) 22(يصبح املقياس حيتوي على 
قياس اخلمسة قبل حذف العبارات غري املرتبطة، وكذا عـدد العبـارات   عبارات كل حمور من حماور امل

  .احملذوفة من كل حمور

  بعض األمناط اجلسمية عدد  عبارات وحماور مقياس اجتاهات :15 جدول رقم

  حنو إدراك الذات البدنية

  م
  احملــــاور

عدد العبارات قبل 
  احلذف

عدد العبارات 
  احملذوفة

عدد العبارات 
  بعد احلذف

  02  04  06  املظهر اخلارجي للجسم  1

  06  06  06  القدرة البدنية  2

  06  06  06  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية   3

  04  02  06  الكفاءة الرياضية  4

  04  02  06  قيمة الذات البدنية  5

  22  08  30  امـوع

       
لة إحصائية بني كل عبارات ومن خالل دراسة معاملي الصدق والثبات، نستطيع القول أن هناك دال     

احملور والدرجة الكلية للمحور الذي ميثلها، كما أن كل حماور املقياس اخلمسة مرتبطة مع الدرجة الكلية 
كما يتميز املقياس بدرجة مقبولة من الثبات، وبالتايل نستطيع احلكم على أن املقياس يتمتـع   ،للمقياس

بعـض األمنـاط   اجتاهات بإمكانية االعتماد عليه كمقياس بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، مما يفيد 
   .إدراك الذات البدنية على عينة الدراسةحنو  اجلسمية

  .15يف اجلدول رقم  22وبالتايل ميكن تلخيص عبارات املقياس الـ 

  بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنيةالعبارات النهائية ملقياس اجتاهات  :16 جدول رقم
يف  الرقم

  املقياس
الرقم بعد 
  التعديل

  عبارات املقياس

  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  01  06
  .بعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم  02  21
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  .رهمبعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عم  03  7
  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  04  17
  .بعض األفراد حيصلون على درجات عالية عند أداء اختبارات للقوة العضلية  05  27
  .بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هم يف مثل عمرهم  06  02
  .لقدرام العضلية بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة  07  12
  .بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف املواقف اليت تتطلب استخدام القوة العضلية  08  22
  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  09  08
18  10  م على املمارسة املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنيةبعض الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرا.  
  .بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء  11  28
  .بعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو لياقتهم البدنية  12  03
  .ن اللياقة البدنيةبعض الناس ال ميتلكون عادة مستوى مرتفع م  13  13
  .بعض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض مترينات اللياقة البدنية  14  23
  .بعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضية  15  14
  .االشتراك يف املمارسة الرياضية بعض األفراد عندما تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغب يف  16  24
  .  بعض األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية  17  09
  .بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم  18  19
  .ن مقدرم البدنيةبعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وع  19  15
  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  20  25
  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  21  10
  .بعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاب  22  20

  :ضاً درجات املقياس حيث أصبحت مستويات درجات املقياس كما يليوبالتايل يتغري أي     
وميكن حتديد االجيابيـة   درجة، 22الدرجة الدنيا درجة و 88للمقياس  الدرجة القصوى حيث متنح     

، وبالتايل إذا حتصل املخترب علـى  55يف املقياس من خالل استخراج قيمة الوسيط النظرية اليت تساوي 
فإن  55املقياس أقل من  درجةفهو ميلك اجتاه اجيايب، وإذا حتصل املخترب على  55ثر من درجة املقياس أك

لكن ومبا أن املقياس مقسم إىل مخس حماور فإن تقـدير الدرجـة    . املخترب ميلك اجتاه سليب يف املقياس
ىن درجات بينمـا أد  8يكون على أساس كل حمور على حدى حيث متنح أعلى درجة يف احملور األول  

املظهـر  فما فوق ميتلك اجتاهات اجيابية حنو  درجات 5ويعترب الذي حيصل على  .درجة 2درجة تقدر 
املظهـر   درجات فأنه ميتلك اجتاهات سلبية حنـو  5قل من أ الذي حيصل على ، بينمااخلارجي للجسم
  .اخلارجي للجسم
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بينما يصل  ،درجة 24 د األعلى للدرجاتفيبلغ احل) القدرة البدنيةاالجتاهات حنو ( أما احملور الثاين      
القـدرة  درجة فما فوق ميتلك اجتاهات اجيابية حنو  15ويعترب الذي حيصل على   درجات 6احلد األدىن 

  .القدرة البدنيةميتلك اجتاهات سلبية حنو  فهو درجة 15 من قلأبينما الذي حيصل على  البدنية
بينما يصل  ،درجة 24 فيبلغ احلد األعلى للدرجات )لياقة البدنيةال(احلالة البدنية  :أما احملور الثالث     

احلالـة  درجة فما فوق ميتلك اجتاهات اجيابية حنو  15ويعترب الذي حيصل على  درجات، 6احلد األدىن 
احلالـة  ميتلك اجتاهات سلبية حنو  فهو درجة 15 من قلأبينما الذي حيصل على  )اللياقة البدنية(البدنية 
  .)اللياقة البدنية(البدنية 
 4 الدرجة الـدنيا صل ، بينما تدرجة 16القصوى  فتبلغ الدرجة الكفاءة الرياضية :أما احملور الرابع     

بينما  الكفاءة الرياضيةدرجة فما فوق ميتلك اجتاهات اجيابية حنو  10ويعترب الذي حيصل على  درجات،
  .الكفاءة الرياضيةبية حنو ميتلك اجتاهات سل فهو درجة 10 من قلأالذي حيصل على 

 الدرجة الدنياصل ، بينما تدرجة 16القصوى  فتبلغ الدرجة قيمة الذات البدنية :أما احملور اخلامس     
 قيمة الذات البدنيـة درجة فما فوق ميتلك اجتاهات اجيابية حنو  10ويعترب الذي حيصل على  درجات، 4

وفيما يلي . قيمة الذات البدنيةك اجتاهات سلبية حنو ميتل فهو درجة 10 من قلأبينما الذي حيصل على 
  : اجلدول الذي يوضح درجات احملاور املعتمدة يف دراستنا 

  يبني درجات احملاور :17رقم  جدول
  

  ا��ـ�ـــــ�ور
احلد 
  األعلى

احلد 
  األدىن

االجتاه 
  االجيايب

االجتاه 
  السليب

 5أآP* �6   درج# 2  درج# 8  املظهر اخلارجي للجسم
  #درج

 5ا�7 �6 
  درج#

 15أآP* �6   درج# 6  درج# 24  القدرة البدنية
  درج#

 15أ�7 �6 
  درج#

 15أآP* �6   درج# 6  درج# 24  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية 
  درج#

 15أ�7 �6 
  درج#

 10أآP* �6   درج# 4  درج# 16  الكفاءة الرياضية
  درج#

 50ا�7 �6 
  درج#

 10أآP* �6   درج# 4  درج# 16  قيمة الذات البدنية
  درج#

  10ا�7 �6 
  درج#

  حمور اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو
  التربية البدنية و الرياضية             

 55أآP* �6   درج# 22  درج# 88
  درج#

 55ا�7 �6 
  درج#

 :جمتمع البحث .5
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ممن يصل سـنهم إىل    يشتمل جمتمع حبثنا على تالميذ األقسام النهائية ذكور بثانويات والية املسيلة    
  .سنة والذين يزاولون حصة التربية البدنية والرياضية يف مؤسسام 18
ومت اختيار هذه الوالية ألننا نعمل كأساتذة ا ولدينا احتكاك بأساتذة التربية البدنية والرياضـية ممـا    

لدراسة ولقرا من يضمن السري احلسن إلجراء اجلانب التطبيقي كما أن اإلمكانات والظروف مناسبة ل
سكننا ومعرفتنا اجليدة بكل خصوصياا ولتمثيلها الواسع حيث تعترب من بني الواليات الكربى علـى  
املستوى الوطين من حيث  عدد التالميذ املسجلني يف الثانويات، مما يعترب عامال مساعدا إلجناح الدراسة 

  .امليدانية يف ظروف مقبولة تسمح بالتحقق من الفرضيات
 :عينة البحث  .1.5

تلميذ من الذكور  32لقد مت اختيار عينة الدراسة املمثلة للمجتمع بالطريقة املقصودة وتتكون من      
ثانويات ثالثة منها من املنطقة الشمالية للوالية وأثنني منـها مـن    موزعني على األقسام النهائية خلمس

  .يطةاملنطقة اجلنوبية للوالية عن طريق اخذ العينة البس
  )النمط السمني والنحيف(يوضح عينة التالميذ النهائية  : 18جدول رقم 

  العينة النهائية  النمط النحيف  النمط  السمني  عدد الثانويات  املنطقة

  18  8  10  03  الشمالية املنطقة

  14  8  6  02  اجلنوبية املنطقة

  32  16  16  05  امـوع

  

  :الدراسة وسائل .6
  :لدراسة فيما يليتتمثل أدوات ا

  .مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية كما مت شرحه -
 .ميزان طيب -

 .شريط لقياس العرض -

  .لقياس مسك ثنايا اجللد يف األماكن املخصصة جهاز املساك -
  
  : جماالت البحث .7

  :اال املكاين .1.7
  .يةوالية املسيلة موزعة على منطقتني مشالية وجنوبتتمحور دراستنا يف  
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  املسيلة: منطقة الشمال وتضم دائرة 
  بوسعادة: ةائرمنطقة اجلنوب وتضم د

ومت اختيار هذه الثانويات ألا من بني الثانويات اليت يتوفر فيها طاقم طيب وعيادة إلجـراء القياسـات   
 .االنتروبومترية كما أا متقاربة يف الظروف الصحية واالجتماعية واالقتصادية للتالميذ

2.7.ال الزماينا:  
حيـث متـت الدراسـة     2009وإىل غاية فيفـري   2008متت الدراسة يف الفترة املمتدة من ديسمرب 

االستطالعية والقياسات االنتروبومترية اخلاصة بالتالميذ وشرح أهم اخلطوات للفريـق الطـيب التـابع    
خـارج  (ة البدنية والرياضية ويف األخري وبعد أن تعود التالميذ على أساتذة التربي. للمؤسسات الثانوية

مت توزيع استمارة املقياس على التالميذ ذوو النمط املورفولوجي السمني وأخرى على ) فترة التحويالت
واسترجاعهم  2009التالميذ ذوو النمط املورفولوجي النحيف بعد حصر العينة يف شهر فيفري من سنة 

  . ة والرياضية يف الثانويات املقصودةبعد أيام وهذا مبساعدة أساتذة مادة التربية البدني
 :لوب التحليل واملعاجلة اإلحصائيةأس. 8

بعد تفريغ بيانات االستمارات الصاحلة للدراسة واملستوفية اإلجابة يف احلاسب اآليل واسـتعمال  
من أجـل   اتحليلها ومعاجلتهل، SPSS   ) (Statistical Package for Social Scienceالربنامج  اإلحصائي
  :ضوء أهداف البحث، و قد استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية على مناقشة الفرضيات

معـامالت االرتبـاط يف تقـنني وحتديـد     و ؛Alpha Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ حساب  •
 ).الثبات–الصدق(اخلصائص السيكومترية ألداة البحث 

باط بني كل عبارة من عبارات لدراسة معامالت االرت ،Pearson بريسونحساب معامل ارتباط  •
حماور املقياس اخلمسة الجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التربية البدنية 

 .والرياضية والدرجة الكلية للمحور من جهة

 جتاهـات حملاور املقياس واملقياس  ككـل ال  لداللة الفروق بني التكرارات 2كاحساب اختبار    •
  .يف حصة التربية البدنية والرياضية اط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنيةبعض األمن

بعـض األمنـاط    جتاهـات اعلى عبارات مقياس التالميذ إجابات املئوية لتكرار  حساب النسب •
 .االجتاهات، للتعرف على أهم يف حصة التربية البدنية والرياضية اجلسمية حنو إدراك الذات البدنية
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سطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقيـاس  استخرجنا املتو •
احملـور  ( املظهر اخلارجي للجسم واالجتاهات حنو ) املقياس العام(إدراك الذات البدنية االجتاهات حنو 

 )ور الثالـث احمل(بدنية الاحلالة واالجتاهات حنو ) احملور الثاين( البدنية  القدرةواالجتاهات حنو ) األول
 ).احملور اخلامس(قيمة الذات البدنية  واالجتاهات حنو، )احملور الرابع(الكفاءة الرياضية  واالجتاهات حنو

  :صعوبات البحث. 9
إجراء القياسات االنتروبومترية للتالميذ خاصة وأن التالميذ غري متعودون على إجراء مثل هذه صعوبة  -

  .القياسات
  ...انوية إىل األدوات اليت تعىن بالقياسات العرضية واحمليطية ماعدا امليزاناالفتقار املؤسسات الث -
افتقار املكتبة إىل الدراسات اليت تناولت عالقة أو اجتاهات األمناط اجلسمية حنو إدراك ذوام البدنية  -

 .خاصة يف املرحلة الثانوية
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 الفصل الثاين
 عرض وحتليل النتـائج

  متهيد .1
 التنظيمية ألفراد عينة الدراسةاخلصائص  .2

 النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل عرض وحتليل .3

 النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية عرض وحتليل .4

 النتائج اخلاصة بالنمطني معاً عرض وحتليل .5
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الثاينالفصل   
 عرض وحتليل النتائج

 
 
 

  :متهيد .1
أفرزـا املعاجلـة   ية تقتضي عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وإن املعطيات املنهج     

، لذلك قمنا بتبويب مجيع املعطيات املتحصل عليها يف شكل جـداول  اإلحصائية للبيانات احملصل عليها
تطبيـق أداة   ورسومات بيانية دف تسهيل الوصول إىل احلقائق وإظهار النتائج الواقعية وهذا بعـد  

كما أن الدراسات يف العلوم االجتماعية تتطلب جمموعة من البيانات الـيت   على العينة املدروسةالبحث 
حيث قمنا يف هذا الفصل بعرض وحتليل النتائج والتعقيب عنها واستعراض خصائص كل تدعم الدراسة 

  .متغري لعينة الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات املطروحة يف البحث
  :ألفراد عينة الدراسة التنظيميةاخلصائص  .2

 32لقد تركزت دراستنا على النمطني اجلسميني السمني والنحيف وبالتايل كانت العينة تسـاوي       
تلميذ من النمط النحيف، حيـث أجريـت    16تلميذ من النمط السمني و 16مقسمة إىل نصفني منها 

بـني أفـراد العينـة  واجلـداول     القياسات االنتروبومترية جلميع أفراد العينة بغرض حتقيق التجـانس  
 :والرسومات البيانية التالية توضح ذلك

  

  نسب وتكرارات النمط يف عينة الدراسة :)19(رقم  جدول

  النسبة املئوية  تكرار  

جي
ولو
ورف
 امل
مط
الن

  

  %50  16  منط مسني

  %50  16  منط حنيف 

  %100  32  اموع
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والوزن والقياسات اخلاصة بدهن اجلسم والقياسات وبعد إجراء مجيع القياسات اخلاصة بالطول       

كارتر الستخراج األمناط  - العرضية واحمليطية مث تصحيح بعض القياسات، مت تطبيق معادالت هيث
اجلسمية السمني والنحيف من بني التالميذ، حيث مت استبعاد األفراد الذين ال تتوفر فيهم القياسات 

تلميذ من ذوي األمناط  )16(ميذ من ذوي األمناط اجلسمية السمينة وتل )16(املطلوبة ومن مث مت اختيار 
  :التايل 20وهي موضحة يف اجلدول رقم . اجلسمية النحيفة

  
  األمناط اجلسمية النهائية: )20(جدول رقم 

  النمط اجلسمي النحيف  املخترب  النمط اجلسمي السمني  املخترب
1  1  ،6   ،7  1  ½ .4  ، ½  ،2  
2  1  ،½.5   ،2  2  ½ .5  ، ½  ،2  
3   ½ ،5   ،6  3  ½ .4  ،1   ،2  
4  1  ،5   ،6  4  4  ، ½  ،1  
5  1 ،½.4  ،½.5  5  5  ، ½  ،1  
6   ½ ،5   ،6  6  ½ .5  ، ½  ،2    
7  1  ،5   ،7  7  ½ .4  ،1   ،½.1   
8  1  ،6  ،7  8  5  ، ½  ،1  
9  1 ،½.5  ،½.6  9  5  ، ½  ،2  

10  ½ ،½.4  ،½.5  10  5  ، ½  ،1  
11   ½ ،5   ،6  11  5  ، ½  ،½.1  
12  ½ ،½.5   ،6  12  5  ،1   ،2  
13  1 ،½.5   ،6  13  ½ .4  ،1   ،2  
14   1 ،4  ،½.5  14  5  ، ½  ،½.1  
15  1  ،5   ،6  15  5  ،1   ،2  
16  ½ ،½.4  ،6  16  5  ، ½  ،½.1  

ط املورفولوجي التالميذ ذوي النمط املورفولوجي السمني والنم تكما ميكن توضيح نسب وتكرارا
  )01(النحيف املكونة لعينة الدراسة يف شكل رسم بياين رقم 
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منط مسني 16 منط حنيف  16
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  التنظيمية ألفراد عينة الدراسةاخلصائص :  01 رقم رسم بياين
 االجتماعية للعلومبعد تفريغ بيانات االستمارات يف احلاسب اآليل ومعاجلتها بالربنامج اإلحصائي       

Statistical Package for Social Science) SPSS( حتصلنا على النتائج التالية:  
  :النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل عرض وحتليل .3

للتحقق من صحة الفرضية القائلة أنه توجد اجتاهات سلبية للتالميذ ذوي الـنمط املورفولـوجي         
توجد تكرارات استخدمنا السمني حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية، و مبا أنه 

حتصلنا على النتائج التالية واملتمثلة يف اجلدول  ،لداللة الفروق بني التكرارات 2كايف هذه الفرضية اختبار 
  .                   21رقم 

  االجتاهات حنو إدراك الذات البدنيةحملاور املقياس ومقياس  2قيم كا :)21(رقم  جدول
                                           32=ن                                                                             .بالنسبة للنمط السمني

  ا���ـــــــــــــــــــ�ور
  مستوى االجتاه

  2كا
الداللة 
  اجيايب  سليب  اإلحصائية

  4  12 التكرار  املظهر اخلارجي للجسم
04  **0.001  

  25  75 ئويةالنسبة امل

  القدرة البدنية
  

  9  7 التكرار
0,250  **0.001  

  56,25  43,75 النسبة املئوية

  
  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية 

  7  9 التكرار
0,250  **0.001  

  43,75  56,25 النسبة املئوية
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  5  11 التكرار  الكفاءة الرياضية
2,25  **0.001  

  31,25  68,75 النسبة املئوية

  3  13 التكرار  قيمة الذات البدنية
6,50  **0.001  

  18,75  81,25 النسبة املئوية

املقياس الكلي الجتاهات حنو إدراك الذات 
  البدنية

  4  12 التكرار
04  **0.001  

  25  75 النسبة املئوية

  
  0.01دالة إحصائيا عند مستوى **

ذوي االجتاه السليب واالجتاه االجيايب يف كل حمـور   لكل التالميذ مت حساب التكرار والنسبة املئوية       
 )االجتاه السليب واالجتاه االجيـايب (لداللة الفروق بني املستويني   2كاوعلى املقياس ككل، مث مت حساب 

واجيابيـة    %75إدراك الذات البدنية سلبية بنسـبة  حنو  النمط السمنياجتاهات يتضح من اجلدول أن و
ـ تطبيق ويظهر من  ،%25بنسبة  وعلى املقياس الكلي أن هناك داللة إحصـائية   مسةعلى احملاور اخل  2اك

ويتضـح أيضـا أن    .0.01وللمقياس ككل عند مستوى الداللة  0.01لكل احملاور عند مستوى الداللة 
 25بنسبة   جاء سلبياً للجسم     املظهر اخلارجيالتالميذ ذوي النمط السمني حنو احملور األول اجتاهات 

القـدرة  التالميذ ذوي النمط السمني حنو أما احملور الثاين اجتاهات ، 16من جمموع العينة  12بتكرار  %
اجتاهات  فجاءت احملور الثالث، أما 16من جمموع العينة  9 بتكرار  %56,25فجاء اجيابيا بنسبة  البدنية

 9بتكـرار   %56,25بنسبة  اجيابيةت فكان )اللياقة البدنية(احلالة البدنية التالميذ ذوي النمط السمني حنو 

 الكفاءة الرياضيةالتالميذ ذوي النمط السمني حنو اجتاهات  أما احملور الرابع فجاءت، 16من جمموع العينة 
اجتاهـات   أما احملور اخلامس فجـاءت  ،16من جمموع العينة  11بتكرار  %68,75بنسبة  سلبيةفكانت 

من جمموع  13بتكرار  %81,25بنسبة  سلبيةفكانت  ات البدنيةقيمة الذالتالميذ ذوي النمط السمني حنو 
  .16العينة 

نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط السمني حنو احملاور يوضح أكثر  )02(والرسم البياين رقم      
ككل من جهة أخرى حيث يظهر أن االجتاه العام حنو إدراك  اخلمسة املكونة للمقياس من جهة واملقياس

بينما يف احملور الثاين فيظهر  ،5، 4، 3، 1نية سليب ولكن يف احملاور يظهر اجتاه سليب حنو احملاور الذات البد
  .اجتاه اجيايب وحيد وهو االجتاه حنو القدرة البدنية
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  نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط السمني : )02(رقم  رسم بياين
  .ككل حنو احملاور اخلمسة واملقياس

  
ميتلكون اجتاهات ) التالميذ ذوي النمط السمني(تائج تدل على أن أفراد عينة الدراسة وعليه فإن الن    

وكذلك  الكفاءة الرياضية، وحنو )اللياقة البدنية(احلالة البدنية سلبية حنو املظهر اخلارجي للجسم، وحنو 
لرياضية أين جيد حنو قيمة الذات البدنية وتظهر هذه االجتاهات بشكل واضح يف حصة التربية البدنية وا

التالميذ ذوي النمط السمني أنفسهم أمام جمموعة الزمالء الذين يؤدون الواجبات احلركية بشيء مـن  
الدقة يف حني ينتام شعور بعدم القدرة على أداء جيد للحركات خاصة إذا تعلق األمر مبهارات حركية 

فكانـت   القدرة البدنيـة ه األمناط حنو أما اجتاهات هذ. أو مداومة بعض األنشطة الرياضية ملدة طويلة
  .اجيابية
وبغرض التأكد من أن اجتاهات التالميذ ذوي النمط السمني سلبية حنو إدراك الذات البدنية واليت       

فقد اسـتخرجنا املتوسـطات احلسـابية    إدراك الذات البدنية، حنو تدعم فرضية وجود اجتاهات سلبية 
على مقياس االجتاهات حنو الـذات  ) النمط السمني (فراد عينة الدراسة واالحنرافات املعيارية لدرجات أ

واالجتاهات حنو القدرة ) احملور األول( واالجتاهات حنو املظهر اخلارجي للجسم  ) املقياس العام(البدنية 
جتاهـات حنـو   واال) احملور الثالث(واالجتاهات حنو احلالة البدنية أو اللياقة البدنية  )احملور الثاين( البدنية 

ويبني اجلدول رقم ) احملور اخلامس( واالجتاهات حنو قيمة الذات البدنية ) احملور الرابع( الكفاءة الرياضية 
  :النتائج املتحصل عليها )22(
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املعيارية على مقيـاس   اواحنرافاالتالميذ ذوي النمط السمني  متوسطات درجات :)22(رقم  جدول
  .واحملاور اخلمسة لبدنيةإدراك الذات ااالجتاهات حنو 

املتوسطات   حماور الدراسة
  احلسابية

  االحنرافات 
  املعيارية

  0,447  1,25  املظهر اخلارجي للجسم

  0,512  1,56  القدرة البدنية

  0,502  1,44  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية 

  0,303  1,13  الكفاءة الرياضية

  0,403  1,19  قيمة الذات البدنية

  0,447  1.25  لي الجتاهات حنو إدراك الذات البدنيةاملقياس الك

حيث أن أفراد عينة الدراسة ميتلكون اجتاهات سلبية بصفة عامة حنو إدراك الذات البدنية لذلك ميكـن  
، 1,44إىل  1,25كانت صغرية تتراوح من  ،5 ،4 ،3 ،1مالحظة أن قيم املتوسطات احلسابية للمحاور 

ية ذو متوسط حسايب ضعيف باملقارنة مع احملاور الثالثة الباقية مث يليـه  حيث كان حمور الكفاءة الرياض
مث يليه احملور اخلامس وهو قيمة الـذات   1,25احملور األول وهو املظهر اخلارجي للجسم مبتوسط حسايب 

ـ 1,44مبتوسط حسايب  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية البدنية مث يأيت احملور الثالث وهو  ة املتوسـط  ، بينما قيم
، لذلك جند أن اجتاهـات التالميـذ ذوي   1,56احلسايب للمحور الثاين كانت هي الكبرية حيث بلغت 

ولتوضيح أكثر . النمط السمني حنو القدرة البدنية اجيايب وهو الوحيد من بني احملاور الذي متيز باالجيابية
  :التايل )03(اين رقم يمت تبني ذلك يف الرسم الب

  للنمط السمني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املقياس):03(م رسم البياين رق
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ومن أجل االطالع على استجابات التالميذ ذوي النمط السمني يف عبارات مقياس االجتاهـات حنـو   
كل عبارة من فقد استخرجنا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ل ،)املقياس العام(إدراك الذات البدنية 

 :النتائج املتحصل عليها )23(عبارات املقياس كما يوضح اجلدول رقم 

 جدول
رقم 

)23( : 
متوسطا
ت 

درجات 
 أفراد
النمط 
 السمني
واحنرا
افا 

املعيارية 
على 

عبارات 
مقياس 

جتاهااال
ت حنو 
إدراك 
الذات 

  .البدنية
يف احملورين الثـاين واألول علـى    21و 12 للعبارتني 1,12حيث يتضح أن أقل متوسط حسايب يساوي 

  .يف احملور الثالث 28 للعبارة 1,93أما أكرب متوسط حسايب يساوي .توايلال

املتوسطات   عبارات املقياس  الرقم
  احلسابية

االحنرافات 
 1,18  .بعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوبة يف االحتفاظ جبمال املظهر اخلارجي ألجسامهم  06  املعيارية

  
0,383 

  
 1,12  .الية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهمبعض األفراد لديهم ثقة ع  21

  
0,323 

  
 1,18  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  7

  
0,383 

  
 1,13  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  17

  
0,428 

  
 1,25  .أداء اختبارات للقوة العضليةبعض األفراد حيصلون على درجات عالية عند   27

  
0,428 

  
 1,43  .بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هم يف مثل عمرهم  02

  
0,502 

  
 1,12  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية  12

  
0,323 

  
واقف اليت تتطلب اسـتخدام  بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف امل  22

  .القوة العضلية

1,25 
  

0,428 
  

 1,43  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  08
  

0,502 
  

 1,87  .بعض الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية  18
  

0,323 
  

 1,93  .بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء  28
  

0,236 
  

 1,50  .بعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو لياقتهم البدنية  03
  

0,511 
  

 1,62  .بعض الناس ال ميتلكون عادة مستوى مرتفع من اللياقة البدنية  13
  

0,485 
  

 1,81  .عض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض مترينات اللياقة البدنيةب  23
  

0,483 
  

 1,87  .بعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضية  14
  

0,523 
  

اك يف املمارسـة  بعض األفراد عندما تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغـب يف االشـتر    24
  .الرياضية

1,62 
  

0,485 
  

 1,50  .  بعض األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية  09
  

0,511 
  

 1,87  .بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم  19
  

0,594 
  

 1,06  .د من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنيةبعض الناس يشعرون باملزي  15
  

0,236 
  

 1,37  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  25
  

0,485 
  

 0,383  1,18  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  10
  

 1,06  .ر قليل من االفتخار واإلعجاببعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقد  20
 

0,236 
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  :النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية عرض وحتليل .4  
للتحقق من صحة الفرضية الثانية القائلة أنه توجد اجتاهـات سـلبية للتالميـذ ذوي الـنمط           

بية البدنية والرياضية، و مبـا أنـه توجـد    املورفولوجي النحيف حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التر
وحتصـلنا علـى    ،لداللة الفروق بني التكرارات 2كاتكرارات أيضا استخدمنا يف هذه الفرضية اختبار 

  .                   24النتائج التالية واملتمثلة يف اجلدول رقم 
  االجتاهات حنوحملاور املقياس ومقياس  2قيم كا :)24(رقم  جدول

     .لذات البدنية بالنسبة للنمط النحيفإدراك ا
                                           32=ن                                                                                          

  ا���ـــــــــــــــــــ�ور
  مستوى االجتاه

  2كا
الداللة 
  اجيايب  سليب  اإلحصائية

  6  10 التكرار  املظهر اخلارجي للجسم
1  **0.001  

  37,5  62,5 النسبة املئوية

  القدرة البدنية
  

  6  10 التكرار
1  **0.001  

  37,5  62,5 النسبة املئوية

  
  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية 

  9  7 التكرار
0,25  **0.001  

  56,25  43,75 النسبة املئوية

  10  6 ارالتكر  الكفاءة الرياضية
1  **0.001  

  62,5  37,5 النسبة املئوية

  4  12 التكرار  قيمة الذات البدنية
4  **0.001  

  25  75 النسبة املئوية

املقياس الكلي الجتاهات حنو إدراك الذات 
  البدنية

  6  10 التكرار
1  **0.001  

  37,5  62,5 النسبة املئوية

  0.01دالة إحصائيا عند مستوى **

لكل التالميـذ ذوي االجتـاه    مت حساب التكرار والنسبة املئويةالطريقة مع اموعة األوىل  بنفس      
لداللة الفروق بني املستويني   2كاالسليب واالجتاه االجيايب يف كل حمور وعلى املقياس ككل، مث مت حساب 

إدراك الذات البدنية حنو  فالنمط النحياجتاهات يتضح من اجلدول أن و )االجتاه السليب واالجتاه االجيايب(
وعلى املقيـاس   مسةعلى احملاور اخل  2كاويظهر من تطبيق  ،%37,5واجيابية بنسبة   %62,5سلبية بنسبة 
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وللمقياس ككل عنـد مسـتوى    0.01الكلي أن هناك داللة إحصائية لكل احملاور عند مستوى الداللة 
  .0.01الداللة 

 املظهر اخلارجي للجسـم التالميذ ذوي النمط النحيف حنو اهات ويتضح أيضا أن احملور األول اجت       
التالميذ ذوي النمط أما احملور الثاين اجتاهات ، 16من جمموع العينة  10بتكرار  %62,5بنسبة   جاء سلبياً

 احملور الثالث، أما 16من جمموع العينة  10 بتكرار  %62,5بنسبة  فجاء سلبياً القدرة البدنيةالنحيف حنو 
بنسـبة   اجيابيةفكانت  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية التالميذ ذوي النمط النحيف حنو اجتاهات  اءتفج

التالميذ ذوي النمط النحيف اجتاهات  أما احملور الرابع فجاءت، 16من جمموع العينة  9بتكرار  56,25%
أما احملور اخلـامس   ،16لعينة من جمموع ا 10بتكرار  %62,5بنسبة  اجيابيةفكانت  الكفاءة الرياضيةحنو 

بتكرار  %75بنسبة  سلبيةفكانت  قيمة الذات البدنيةالتالميذ ذوي النمط النحيف حنو اجتاهات  فجاءت
  .16من جمموع العينة  12

نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط النحيف حنو احملاور اخلمسة يوضح أكثر  )04(والرسم البياين رقم 
ككل من جهة أخرى حيث يظهر أن االجتاه العام حنو إدراك الذات  واملقياس املكونة للمقياس من جهة

بينما يف احملور الثالث والرابع فيظهر  ،5، 2، 1البدنية سليب ولكن يف احملاور يظهر اجتاه سليب حنو احملاور 
  .اجتاه اجيايب ومها االجتاه حنو احلالة البدنية وحنو الكفاءة الرياضية
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  نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط النحيف: 04رقم  رسم بياين

  .ككل حنو احملاور اخلمسة واملقياس
ميتلكون اجتاهات ) التالميذ ذوي النمط النحيف(وعليه فإن النتائج تدل على أن أفراد عينة الدراسة     

ر هـذه  وكذلك حنو قيمة الذات البدنية وتظه القدرة البدنية،سلبية حنو املظهر اخلارجي للجسم، وحنو 
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االجتاهات بشكل واضح يف حصة التربية البدنية والرياضية أين جيد التالميذ ذوي النمط النحيف أنفسهم 
أمام جمموعة الزمالء الذين يؤدون األنشطة احلركية اليت تتطلب القوة بشكل جيد يف حني ينتام شعور 

احلالة البدنية اجتاهات هذه األمناط حنو  بعدم القدرة على أداء هذه األنشطة اليت تتطلب القوة البدنية، أما
  .فكانت اجيابيةوالكفاءة الرياضية  )اللياقة البدنية(

وبغرض التأكد من أن اجتاهات التالميذ ذوي النمط النحيف  السلبية حنو إدراك الذات البدنيـة        
املتوسطات احلسابية  فقد استخرجناإدراك الذات البدنية، حنو واليت تدعم فرضية وجود اجتاهات سلبية 

على مقياس االجتاهات حنو الـذات  ) النمط النحيف(واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة 
واالجتاهات حنو القدرة البدنية ) احملور األول( واالجتاهات حنو املظهر اخلارجي للجسم  ) املقياس العام(
واالجتاهات حنو الكفـاءة  ) احملور الثالث(ية أو اللياقة البدنية واالجتاهات حنو احلالة البدن )احملور الثاين( 

 25، ويبني اجلـدول رقـم   )احملور اخلامس(واالجتاهات حنو قيمة الذات البدنية ) احملور الرابع(الرياضية 
  :النتائج املتحصل عليها يف اجلدول التايل

  
 اواحنرافاالنمط النحيف  التالميذ ذويمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  :25رقم  جدول

  واحملاور اخلمسة إدراك الذات البدنيةاملعيارية على مقياس االجتاهات حنو 
املتوسطات   حماور الدراسة

  احلسابية
  االحنرافات 
  املعيارية

  0,500  1,38  املظهر اخلارجي للجسم

  0,500  1,38  القدرة البدنية

  0,512  1,56  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية 

  0,500  1,63  الكفاءة الرياضية

  0,447  1,25  قيمة الذات البدنية

  0,500  1,38  املقياس الكلي الجتاهات حنو إدراك الذات البدنية

  
حيث أن أفراد عينة الدراسة ميتلكون اجتاهات سلبية بصفة عامة حنو إدراك الذات البدنية لذلك ميكن     

، 1,38إىل  1,25كانت صغرية تتراوح مـن   ،5 ،2 ،1ر مالحظة أن قيم املتوسطات احلسابية للمحاو
حيث كان حمور قيمة الذات البدنية ذو متوسط حسايب ضعيف باملقارنة مع احملورين اآلخرين مث يليـه  

مع احملور الثاين وهو القـدرة البدنيـة    1,38احملور األول وهو املظهر اخلارجي للجسم مبتوسط حسايب 
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مة املتوسط احلسايب للمحور الرابع وهو الكفاءة الرياضية كانت هـي  ، بينما قي1,38 مبتوسط حسايب
ولتوضيح أكثر مت تبني .)اللياقة البدنية(، مث يليه احملور الثالث وهو احلالة البدنية 1,63الكبرية حيث بلغت 

  :التايل 05اين رقميذلك يف الرسم الب
  للنمط النحيف يارية حملاور املقياساملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع):05(رسم البياين رقم 
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حيث يظهر جلياً أن املتوسطات احلسابية للمحاور األول وهو االجتاهات حنو املظهر اخلارجي      

االجتاهات حنو قيمة الذات البدنية : واحملور اخلامس االجتاهات حنو القدرة البدنية : للجسم واحملور الثاين
: اه سليب حنوها، أما احملور الثالث اللياقة البدنية واحملور الرابعكانت ضعيفة مما أدى إىل وجود اجت

االجتاهات حنو الكفاءة الرياضية فكانت متوسطاا احلسابية كبرية لذلك جند اجتاهات اجيابية حنو هذه 
  . احملاور

حنو لكن ومن أجل االطالع على استجابات التالميذ ذوي النمط النحيف يف عبارات مقياس االجتاهات 
فقد استخرجنا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من  ،)املقياس العام(إدراك الذات البدنية 

  .)08(عبارات املقياس كما يوضح اجلدول رقم 
يف احملور الثالث، أما أكرب متوسط  13و 08 للعبارتني 1,13حيث يتضح أن أقل متوسط حسايب يساوي 

  .يف احملور الثاين 07 للعبارة 2,06حسايب يساوي 
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 جدول
رقم 

)26( : 
متوسطا
ت 

درجات 
 أفراد
النمط 
 السمني
واحنرا
افا 

املعيارية 
على 

عبارات 
مقياس 

جتاهااال
ت حنو 
إدراك 
الذات 
  .البدنية

  
5. 

عرض 
  :النتائج اخلاصة بالنمطني معاً وحتليل

بغرض املقارنة بني النمطني نوضح  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعينة الدراسة يف مجيـع   
اور واملقياس ككل حيث يتضح أن العينة بنمطيها متلك اجتاه سليب ولكن ختتلـف فيمـا بينـها يف    احمل

املتوسطات   عبارات املقياس  الرقم
  احلسابية

االحنرافات 
  املعيارية

 1,44  .بعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوبة يف االحتفاظ جبمال املظهر اخلارجي ألجسامهم  06
  

0,512 
  

 1,56  .بعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم  21
  

0,512 
  

 2,06  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  7
  

0,854 
  

 1,88  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  17
  

0,619 
  

 1,75  .بعض األفراد حيصلون على درجات عالية عند أداء اختبارات للقوة العضلية  27
  

0,447 
  

 1,88  .فراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هم يف مثل عمرهمبعض األ  02
  

0,619 
  

 1,94  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية  12
  

0,574 
  

بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف املواقف اليت تتطلب استخدام   22
  .القوة العضلية

1,98  0,719 
  

 0,342  1,13  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  08
  

 1,46  .بعض الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية  18
  

0,612 
  

 1,31  .الكثري من الزمالءبعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة ب  28
  

0,479 
  

 1,18  .بعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو لياقتهم البدنية  03
  

0,352 
  

 1,13  .بعض الناس ال ميتلكون عادة مستوى مرتفع من اللياقة البدنية  13
  

0,342 
  

 1,73  .رينات اللياقة البدنيةبعض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض مت  23
  

0,542 
  

 1,19  .بعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضية  14
  

0,403 
  

بعض األفراد عندما تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغـب يف االشـتراك يف املمارسـة      24
  .الرياضية

1,25 
  

0,447 
  

 1,50  .   يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنيةبعض األفراد ال  09
  

0,516 
  

 1,31  .بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم  19
  

0,479 
  

 1,44  .بعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنية  15
  

0,512 
  

 1,69  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  25
  

0,479 
  

 1,69  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  10
  

0,479 
  

 1,44  .بعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاب  20
  

0,512 
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االجتاهات حنو حماور املقياس فنجد النمط السمني ميلك اجتاه سليب يف مجيع احملاور ما عدا احملور اخلاص 
) اللياقة البدنية(ر احلالة البدنية بالقدرة البدنية يف حني النمط النحيف له اجتاه سليب يف ثالثة حماور أما حمو

  .وحمور الكفاءة الرياضية فيملك فيه النمط النحيف اجتاه اجيايب
  
  
  
  
  
  
 
  

التالميذ ذوي النمط النحيف والسمن متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة : 06رقم  رسم بياين
حملاور اخلمسةوا إدراك الذات البدنيةاملعيارية على مقياس االجتاهات حنو  اواحنرافا.  

ومن أجل االطالع على استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مقياس االجتاهات حنـو إدراك       
الذات البدنية فقد استخرجنا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات املقياس للعينة 

  .27كما يوضح اجلدول رقم ) النمط السمني والنمط النحيف(ككل 
بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من "أن العبارة  )27(حيث يتضح من اجلدول      

وتشري قيمة  ،باملقارنة ببقية العبارات )1,65(سجلت أعلى متوسط حسايب " هم يف مثل عمرهم
العبارة،  أما  االحنراف املعيارية أن أفراد عينة الدراسة يتفقون إىل درجة جيدة يف استجابتهم حيال هذه

بعض " والعبارة " بعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنية "عباريت 
فقد سجلتا أدىن متوسط حسايب " األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاب

  .باملقارنة مع بقية عبارات املقياس  )1,25(
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 اواحنرافا) النمط السمني والنمط النحيف(درجات أفراد عينة الدراسة  متوسطات: 27جدول رقم 
  املعيارية على عبارات مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية

املتوسطات   عبارات املقياس  الرقم
  احلسابية

االحنرافات 
  املعيارية

 1,31  .جي ألجسامهمبعض الناس يشعرون بأن لديهم صعوبة يف االحتفاظ جبمال املظهر اخلار  06
  

0,471 
 1,34  .بعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم  21  

  
0,483 

 1,62  .بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هم يف مثل عمرهم  7  
  

0,793 
 1,44  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم  17  

  
0,626 

 1,50  .بعض األفراد حيصلون على درجات عالية عند أداء اختبارات للقوة العضلية  27  
  

0,508 
 0,602  1,65  .بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هم يف مثل عمرهم  02  
 1,53  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية  12  

  
0,621 

اد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غري جيدة يف املواقف اليت تتطلب استخدام بعض األفر  22  
  .القوة العضلية

1,56 
  

0,669 
  

 1,28  .بعض الناس ميارسون أنشطة بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد بصورة منتظمة  08
  

0,457 
 1,50  .املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية بعض الناس يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة  18  

  
0,508 

 1,62  .بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء  28  
  

0,492 
 0,471  1,31  .بعض الناس ليس لديهم ثقة كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو لياقتهم البدنية  03  
 1,37  .مستوى مرتفع من اللياقة البدنية بعض الناس ال ميتلكون عادة  13  

  
0,492 

 1,47  .بعض الناس  مييلون إىل الشعور بعدم الراحة عند أداء بعض مترينات اللياقة البدنية  23  
  

0,507 
 1,53  .بعض األفراد يشعرون بأم من بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضية  14  

  
0,507 

تتاح هلم الفرصة فإم يكونوا أول من يرغب يف االشتراك يف املمارسة  بعض األفراد عندما  24  
  .الرياضية

1,44 
  

0,504 
  

 1,50  .  بعض األفراد ال يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام البدنية  09
  

0,508 
 1,59  .ن زمالئهمبعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ م  19  

  
0,560 

 1,25  .بعض الناس يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنية  15  
  

0,440 
 1,53  .بعض الناس يشعرون بالرضا التام عن أنفسهم من الناحية البدنية  25  

  
0,507 

 1,43  .بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضية  10  
  

0,504  

 1,25  .بعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل من االفتخار واإلعجاب  20
  

0,440 
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 الفصل الثالث
 منـاقشة النتـائـج

  متهيد .1
2NNNN  الفرضية األوىلتفسري ومناقشة 

3NNNN  الفرضية الثانيةتفسري ومناقشة 

4NNNN االستنتاجات 

5NNNN الدراسة امتةخ 
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ثالثالالفصل   
ائجـالنت مناقشـة   

 
  :متهيد .1

دف يف هذا الفصل إىل تفسري النتائج املتحصل عليها مناقشتها بناءاً على دراستنا ملـدى صـحة       
الفرضيات، من خالل املعطيات اليت أدمتنا ا الدراسة اإلحصائية من جهة واستنادا ألهداف وإجراءات 

بعض األمناط اجلسـمية حنـو إدراك   ئج دراسة اجتاهات ويف ما يلي مناقشة نتا ،البحث  من جهة أخرى
  .التربية البدنية والرياضيةحصة  الذات البدنية يف

  :الفرضية األوىلتفسري ومناقشة  .2
لنمط السمني يف حصة التربية البدنية لدى التالميذ ذوي ايوجد اجتاه سليب حنو إدراك الذات البدنية 

  :والرياضية
أن التالميذ ذوي النمط السمني لوالية املسيلة ممثلة يف عينة الدراسة ميتلكون  كشفت الدراسة احلالية    

املظهر وحنو كل من حمور  %75يف الدرجة الكلية للمقياس بنسبة  إدراك الذات البدنيةحنو اجتاهات سلبية 
االجتاه مبستوى  )اللياقة البدنية(احلالة البدنية وحمور ، %75مبستوى االجتاه السليب بنسبة  اخلارجي للجسم

قيمـة  وحمـور  ،  %68,75االجتاه السليب بنسبة مبستوى  الكفاءة الرياضيةوحمور ،  %56,25السليب بنسبة 
 قيمة الـذات البدنيـة  حيث احتلت االجتاهات حنو ، %81,25االجتاه السليب بنسبة مبستوى  الذات البدنية

السلبية، وقد يعزى ذلك إىل  اخنفـاض مسـتوى    النسبة األكرب من بني هذه احملاور األربعة اليت متيل إىل
الرضا احلركي والثقة يف الذات البدنية اليت حتكم توجه الفرد حنو اجلوانب البدنية اليت يتميز ا ويـذكر  

أن األمناط اجلسمية السمينة هلا جمموعة من احملددات السلوكية اليت متيزها عن  )1("حممد صبحي حسانني"
األخرى ولعل هذه احملددات هي السبب وراء االختالفات يف إدراك جوانب الذات  باقي األمناط اجلسمية

البدنية وأهم هذه احملددات أنه متحفظ يف األوضاع واحلركة وبالتايل دائماً حياول جتنب املواقـف الـيت   
ملرحلـة  ميكن أن تعرضه للفشل خاصة إذا تعلق األمر باألنشطة اجلماعية يف الثانوية واملعروف أن أفراد ا

يتميزون باحلساسية يف املواقف اجلماعية، كما أن الفشل يف املواقـف الـيت تتطلـب    ) املراهقة(الثانوية 

                                                 
1 .2000 ، القاهرة، دار الفكر العريب،)اجلزء الثاين( ياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضيةالق: حممد صبحي حسانني)    
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السرعة يف األداء احلركي حتد عند هذه األمناط اجلسمية من املشاعر العامة للسعادة والرضـا والفخـر   
يشعرون بالرضا التـام عـن   ال  س بعض النا "واالحترام والثقة يف الذات البدنية، لذلك جند أن عبارة 

، أما حمور املظهر اخلـارجي للجسـم   )1,37(احتلت أعلى متوسط حسايب " أنفسهم من الناحية البدنية
الذي أحتل املرتبة الثانية يف ترتيب احملاور اليت هلا اجتاهات سلبية من طرف التالميذ ذوي النمط السمني 

ولقـد  " وبة يف االحتفاظ باملظهر اخلـارجي للجسـم   لديه صع"ذلك إىل أن  عارجميكن إ %75بنسبة 
من بني عبارات هذا االجتاه وما مييز هذه األمناط أن  )1,18(احتلت هذه العبارة املتوسط احلسايب األكرب 

هلا استجابات سريعة بشكل مبالغ فيه لذلك تكون لديه حساسية من هذا اجلانب خاصة يف أثناء حصص 
املربجمة يف الثانوية حىت أن الكثري من التالميذ ذوي النمط السمني يعزفون علـى   التربية البدنية والرياضية

أما حمور الكفاءة الرياضية فاحتل املرتبة الثانية يف ترتيب احملاور اليت كانت حصة التربية البدنية والرياضية، 
حلركية يرجـع لكـون   االجتاهات حنوها سلبية، فإدراك القدرات الرياضية والقدرة على تعلم املهارات ا
  . )1(األمناط اجلسمية السمينة تتميز ببط احلركة ولكن مع القدرة على توافق األداء

ومن الطبيعي أن الفرد الذي ال ميلك قدرات رياضية أو جيد صعوبات يف تعلم بعض املهارات فإنه      
حممـد  "البدنية،كما يؤكد  ينظر إىل أن النمط اجلسمي هو املسئول على ذلك وبالتايل يقل تقديره لذاته

أن ذوي األمناط اجلسمية السمينة يغلب عليهم االسـتمتاع مبشـاهدة األنشـطة     )2("صبحي حسانني
بعض  "احلركية العنيفة أكثر من اشتراكهم يف ممارستها، أما فيما يتعلق بعبارات هذا احملور جند أن عبارة 

حيتل أعلـى  " ركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهماألفراد يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احل
  . )1,87(درجة حيث أن املتوسط احلسايب يساوي 

أما يف ما يتعلق مبحور احلالة البدنية أو اللياقة البدنية فقد سجل أقل متوسط حسايب باملقارنة مـع       
ى إال من خالل الثقة يف الـنفس  احملاور الثالثة األخرى وهذا تأكيد على أن إدراك احلالة البدنية ال يتأت

عند ممارسة مترينات اللياقة البدنية ولقد أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة سجلوا أعلى متوسط على 
مبتوسط حسـايب  " بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بالكثري من الزمالء "العبارات

عرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام علـى املمارسـة املنتظمـة    يشال بعض الناس  "، والعبارة )1,93(
وقد يرجع السبب يف ذلك أن الـنمط السـمني ال   ) 1,87(مبتوسط حسايب " لتمرينات اللياقة البدنية

                                                 
1 .102، ص 2004، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة، 4مدخل يف علم النفس الرياضي، ط: حممد حسن عالوي)    

2 .1997، مصر، دار الفكر العريب، 1ي، ط فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياض: أبو العال عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني)    
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يستطيع القيام بتمرينات بدنية لفترة طويلة نسباً ألنه يتميز يف القوة الثابتة مثل قوة القبضة وأقل درجاته 
   .)1(ة والقدرة وسرعة رد الفعليف الرشاق

إال أن اجتاهات التالميذ ذوي النمط السمني كانت اجيابية حنو إدراك القدرة البدنية ومنو العضالت      
وقد يرجع السبب يف ذلك إىل أن أعلى درجات النمط السمني يف القوة وسرعة رد الفعل، كما يـرى  

أن النمط السمني يتفوق يف القـوة علـى الـنمط    "  بيتر"و " سيلزر"حممد صبحي حسانني نقال عن 
  .النحيف
جمموعة التالميذ (أما يف ما يتعلق بعبارات املقياس ككل فقد أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة      

بعض الناس يشعرون أن  "سجلوا أعلى متوسط على العبارات  التالية واليت نصها ) ذوي النمط السمني
مبتوسط حسايب )  اللياقة البدنية(من حمور احلالة البدنية  "باملقارنة بالكثري من الزمالء أقللياقتهم البدنية 

يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة ال بعض الناس  "وكذلك األمر بالنسبة للعبارة  1,93
ليسوا ض األفراد يشعرون بأم من بع" من حمور احلالة البدنية والعبارة " املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية

بعض األفراد " من حمور الكفاءة الرياضية، والعبارة " بني املمتازين عند املشاركة يف األنشطة الرياضيةمن 
من حمور قيمة الذات " يشعرون أحياناً بأم يتعلمون املهارات احلركية اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم

وهذا تأكيد على أن األمناط اجلسمية السمينة هلا إدراك نسـيب للـذات   )1.87(البدنية  مبتوسط حسايب 
  .البدنية

  :الفرضية الثانيةتفسري ومناقشة  .3
يف حصـة التربيـة    لدى التالميذ ذوي النمط النحيف يوجد اجتاه سليب حنو إدراك الذات البدنية 

  :البدنية والرياضية
دراسة احلالية أن التالميذ ذوي النمط النحيف لواليـة  أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد كشفت ال     

يف الدرجة الكلية للمقياس  إدراك الذات البدنيةحنو املسيلة ممثلة يف عينة الدراسة ميتلكون اجتاهات سلبية 
وحمـور  ، %62,5مبستوى االجتاه السليب بنسبة  املظهر اخلارجي للجسموحنو كل من حمور  %62,5بنسبة 
االجتاه السـليب  مبستوى وحمور قيمة الذات البدنية  ، %62,5االجتاه السليب بنسبة مبستوى البدنية  القدرة
النسبة األكرب من بني هذه احملاور الثالثـة   قيمة الذات البدنيةحيث احتلت االجتاهات حنو ،  %75بنسبة 

حترام والثقـة يف  اليت متيل إىل السلبية، وقد يعزى ذلك إىل  اخنفاض مستوى الرضا احلركي والفخر واال

                                                 
 .92مرجع سابق، ص : حممد صبحي حسانني)  1
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أن األمناط اجلسمية  )1("حممد صبحي حسانني"ويذكر ذوي النمط النحيف الذات البدنية اليت يتميز ا 
النحيفة هلا جمموعة من احملددات السلوكية اليت متيزها عن باقي األمناط اجلسمية األخرى ولعـل هـذه   

البدنية، وأهم هذه احملـددات أن لديـه    احملددات هي السبب وراء االختالفات يف إدراك جوانب الذات
استرخاء يف األوضاع واحلركة وبالتايل ال خيتلف أصحاب هذا النمط كثرياً مع النمط السمني، كما أن 
استجاباته بطيئة، خاصة إذا تعلق األمر باألنشطة اجلماعية يف الثانوية، واملعروف أن أفراد املرحلة الثانوية 

سية يف املواقف اجلماعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الفشل يف املواقف الـيت  يتميزون باحلسا) املراهقة(
تتطلب القوة حتد عند هذه األمناط اجلسمية من املشاعر العامة للسعادة والرضا والفخر واالحترام والثقة 

م من يشعرون بالرضا التام عن أنفسه بعض الناس "يف الذات البدنية، لذلك جند يف هذا احملور أن عبارة 
" بعض األفراد يشعرون بأم ال ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة الرياضـية " والعبارة " الناحية البدنية

، مما يدل على أن التالميذ ذوي النمط النحيـف ليسـت لـديهم    )1,69(احتلتا أعلى متوسط حسايب 
ر العامة والرضا احلركي، أما الكفاءة البدنية للممارسة بعض األنشطة الرياضية مما قد ينعكس على املشاع

حمور املظهر اخلارجي للجسم والقدرة البدنية اللذان احتال املرتبة الثانية يف ترتيب احملاور اليت هلا اجتاهات 
ذلـك إىل أن هـذه    عارجميكن إ حيث  % 62,5سلبية من طرف التالميذ ذوي النمط النحيف بنسبة 

ولقد احتلـت   لية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهملديهم ثقة عا ليس األمناط اجلسمية النحيفة
 )1,56(مبتوسط حسايب "بعض األفراد لديهم ثقة عالية جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي ألجسامهم" العبارة 

من بني عبارات هذا االجتاه وما مييز هذه األمناط أن هلا استجابات بطيئة لذلك تكون لديه حساسية من 
يف أثناء حصص التربية البدنية والرياضية املربجمة يف الثانوية حىت أن الكثري من التالميذ  هذا اجلانب خاصة

ذوي النمط النحيف  يتجنبون األنشطة الرياضية اليت تتطلب القوة العضلية خاصة يف حصة التربية البدنية 
  .)2(والرياضية

سجلوا ) ميذ ذوي النمط اجلسمي النحيفجمموعة التال(ولقد أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة      
ن هم يف أقوى بدنياً ممليسوا بعض األفراد يشعرون بأم  "أعلى متوسط يف هذه احملاور الثالثة على العبارة

بعض األفراد يشـعرون   "مث تليها العبارة ، )2,06(من حمور القدرة البدنية مبتوسط حسايب " مثل عمرهم
من حمور القدرة  "غري جيدة يف املواقف اليت تتطلب استخدام القوة العضليةبأم يستطيعون األداء بصورة 
بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام  "، كما أن عبارة)1,98( البدنية كذلك ومبتوسط حسايب

                                                 
 .2000 ، القاهرة، دار الفكر العريب،)اجلزء الثاين( القياس والتقومي يف التربية البدنية والرياضية: حممد صبحي حسانني)  1
 .102، ص مرجع سابق: حممد حسن عالوي)  2



 حمتويات الدراسة
 

171 

وهذه النتائج تؤكد أن ضعف يف ) 1,94(ليست بعيدة عن العبارتني السابقتني مبتوسط حسايب " العضلية
ة البدنية ومنو العضالت يؤدي إىل عدم الثقة يف املواقف اليت تتطلب استخدام القوة وبالتايل يكـون  القو

   .إدراك هؤالء األفراد للذات البدنية ضعيف من هذه الناحية
وحمور الكفاءة الرياضية كانت االجتاهات حنوها اجيابيـة،  ) اللياقة البدنية(إال أن حمورا احلالة البدنية      
الراحة عند ببعض الناس  مييلون إىل الشعور  "أظهرت نتائج الدراسة على هذه اموعة أن عبارة  ولقد

من حمور احلالة البدنية حيتل أعلى درجة حيث أن املتوسـط احلسـايب   " أداء بعض مترينات اللياقة البدنية
  مـن حمـور  " قدرام البدنيةبعض األفراد يبدو عليهم أحياناً الرضا بالنسبة ل"  أما عبارة )1,73(يساوي 

  .)1,50(الكفاءة الرياضية حيتل أعلى درجة يف هذا احملور حيث أن املتوسط احلسايب يساوي 
فإدراك القدرات الرياضية والقدرة على تعلم املهارات احلركية يرجع لكون األمناط اجلسمية النحيفة      

ركات اخلداع مع قدرم على سرعة التكيـف  تتميز بسرعة األداء احلركي ودقة احلركات وإجادم حل
  . )1(لظروف اللعب املختلفة وحماولة إخضاع مثل هذه املواقف حتت سيطرم 

الذين ميلكون قدرات رياضية أو حيسنون تعلم املهارات احلركية عـادة يكـون    دومن املؤكد أن األفرا
البدنية من هذه الناحيـة اجيـايب    منطهم اجلسمي هو املسئول على ذلك، وبالتايل يكون تقديره للذات

أن هناك عالقة كبرية بني األمناط اجلسمية ونوع النشاط  )2("حممد صبحي حسانني"وكبري، حيث أكد 
  .الرياضي

جمموعة التالميذ (أما يف ما يتعلق بعبارات املقياس ككل فقد أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة      
بعض األفراد يشـعرون   "متوسط على العبارات التالية واليت نصها سجلوا أعلى ) ذوي النمط النحيف

 )2,06(من حمور القدرة البدنية   مبتوسـط حسـايب    "هم يف مثل عمرهمن أقوى بدنياً ممليسوا بأم 

بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غـري جيـدة يف    "وكذلك األمر بالنسبة للعبارة 
بعـض  " والعبارة ) 1,98(من نفس احملور مبتوسط حسايب " استخدام القوة العضلية املواقف اليت تتطلب

، والعبارة )1,94(من حمور نفس احملور مبتوسط حسايب " األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية
من نفس احملور مبتوسـط  " بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هم يف مثل عمرهم" 

وهذا تأكيد على أن األمناط اجلسمية النحيفة هلا إدراك للذات البدنية أحسن من األمناط  )1.88(حسايب 
اجلسمية السمينة حىت وأن كان املقياس ككل سليب سواء عند جمموعة التالميذ ذوي النمط السمني أو 
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نية عنـد التالميـذ ذوي   جمموعة التالميذ ذوي النمط النحيف، إال أن االجتاهات حنو إدراك الذات البد
حمور املظهر اخلارجي للجسم، وحمور احلالـة البدنيـة   : النمط السمني كان سليب يف أربعة حماور وهي

أما بالنسبة موعة التالميذ ذوي . ، وحمور الكفاءة الرياضية، وحمور قيمة الذات البدنية)اللياقة البدنية(
حمـور  : البدنية كان عندهم سلبية يف ثالثة حماور وهيالنمط النحيف فإن االجتاهات حنو إدراك الذات 

  .املظهر اخلارجي للجسم، وحمور القدرة البدنية، وحمور قيمة الذات البدنية
أصحاب النمط النحيف يعزفون غالباً عن ممارسة وجند أن االختالف يف حمور القدرة البدنية خاصة عند 

  .)1(واليت تتطلب استخدام القوة والعنفاألنشطة احلركية اليت تتطلب االحتكاك اجلسماين 
   
  :االستنتاجات .4

بعد تطبيق مقياس االجتاهات حنو الذات البدنية على بعض التالميذ ذوي النمط السمني وذوي الـنمط  
تلميذ من ثانويات والية املسيلة،  32النحيف من القسم النهائي من الطور الثانوي ممثلة يف عينة الدراسة 

  :نتائج إحصائياً مث حتليلها ومناقشتها توصلنا إىل بعض االستنتاجات اليت نلخصها فيما يليوبعد معاجلة ال
جمموعـة  (بينت دراستنا أن التالميذ ذوي النمط السمني لوالية املسيلة ممثلة يف عينـة الدراسـة    -

ـ حنو التالميذ ذوي النمط اجلسمي السمني أم ميتلكون اجتاهات سلبية  ة علـى  إدراك الذات البدني
اللياقـة  (الدرجة الكلية للمقياس وحنو كل من  حمور املظهر اخلارجي للجسم وحمور احلالة البدنيـة  

  .وحنو حمور الكفاءة الرياضية وحنو حمور قيمة الذات البدنية) البدنية
كما كشفت الدراسة على وجود اجتاهات إجيابية لتالميذ القسم النهائي من الطور الثانوي والذين  -

ون منط جسمي مسني حنو إدراك القدرة البدنية، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل منو العضـالت  ميلك
  .والثقة يف املواقف اليت تتطلب استخدام القوة

ولقد احتل حمور قيمة الذات البدنية  املرتبة األول من بني حماور املقياس اليت كانت فيها االجتاهات  
م  مث يليه حمور الكفاءة الرياضية ويليه يف األخري حمور احلالـة  سلبية يليه حمور املظهر اخلارجي للجس

وهذا دليل على وجود نقص يف تقدير الذات وإدراكها من طـرف هـؤالء   ) اللياقة البدنية(البدنية 
التالميذ الذين يعتربون شرحية هامة من تالميذنا، وبالتايل جيب مراعاة خصائصهم من طرف األساتذة 
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تربية البدنية والرياضية خاصة يف مرحلة املراهقة اليت تعترب اليت تتميز بتغريات كبرية أثناء إجراء حصة ال
  .   من النواحي االنفعالية والعقلية والفسيولوجية واالجتماعية وتكون مفهوم الذات لديه

يشعرون أن لياقتهم البدنيـة مرتفعـة   ال بعض الناس  "أما فيما خيص العبارات فنجد أن العبارة  -
) اللياقة البدنية(أعلى ترتيب على مستوى حمور احلالة البدنية احتلت " قارنة بالكثري من الزمالءبامل

وهذا دليل على أن إدراك الذات البدنيـة عنـد ذوي    وأعلى ترتيب على مستوى املقياس ككل
ألمهيـة  األمناط السمينة يتعلق مبدى كفاءم يف عناصر اللياقة البدنية وبالتايل من املمكن أعطاء ا

الالزمة هلذه الفئة من التالميذ من خالل برامج رياضية تسهل عليهم فهم الذات البدنية وجتعـل  
  .اشتراكهم اجيايب يف هذه األنشطة

و عبارة " يشعرون باملزيد من الفخر عن أنفسهم وعن مقدرم البدنيةال بعض الناس  "أما عبارتا -
فاحتلتا أدىن ترتيب يف " من االفتخار واإلعجاب بعض األفراد ينظرون إىل أجسامهم بقدر قليل" 

حمور قيمة الذات البدنية وهذا يشري إىل أن التالميذ ذوي النمط السمني هلم مستوى متدين مـن  
 .الرضا والثقة يف الذات البدنية

أما بالنسبة للمجموعة الثانية املتكونة من التالميذ ذوي النمط النحيف  لوالية املسيلة كشـفت   -
إدراك حنـو  ة أن جمموعة التالميذ ذوي النمط اجلسمي النحيف ميتلكون اجتاهات سلبية الدراس

الذات البدنية على الدرجة الكلية للمقياس وحنو كل من  حمور املظهر اخلارجي للجسم وحمـور  
 .القدرة البدنية وحنو حمور قيمة الذات البدنية

القسم النهائي من الطـور الثـانوي   كما كشفت الدراسة على وجود اجتاهات إجيابية لتالميذ  -
والذين ميلكون منط جسمي حنيف حنو كل من حمور إدراك احلالة البدنية وحمور الكفاءة الرياضية، 
وقد يرجع السبب يف ذلك إىل أن أصحاب هذا النمط يتميزون بسرعة األداء احلركـي ودقـة   

ولة إخضاع مثـل هـذه   احلركات مع القدرة على سرعة التكيف لظروف اللعب املختلفة وحما
 .املواقف حتت سيطرم

ولقد احتل حمور قيمة الذات البدنية كذلك عند النمط النحيف املرتبة األول من بني حماور          
املقياس اليت كانت فيها االجتاهات سلبية يليه حمورا املظهر اخلارجي للجسم وحمور القدرة البدنية 

لذات وإدراكها من طرف هؤالء التالميذ الذين يعتربون وهذا دليل على وجود نقص يف تقدير ا
شرحية هامة كذلك من تالميذنا يف املدارس الثانوية، وبالتايل جيب مراعاة خصائصهم من طرف 
األساتذة أثناء إجراء حصة التربية البدنية والرياضية خاصة يف مرحلة املراهقة اليت تعترب اليت تتميز 
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ن مجيع االنفعالية والعقلية والفسيولوجية واالجتماعية وتكون بتغريات كبرية من النواحي م
  .مفهوم الذات لديهم

أقوى بدنياً من ليسوا بعض األفراد يشعرون بأم  "أما فيما خيص العبارات فنجد أن العبارة  -
وأعلى أعلى ترتيب على مستوى حمور القدرة البدنية احتلت " معظم من هم يف مثل عمرهم

وهذا دليل على أن إدراك الذات البدنية عند ذوي األمناط  وى املقياس ككلترتيب على مست
النحيفة إمنا يتعلق مبستوى إدراك القوة البدنية والشعور بنمو العضالت والثقة كذلك يف املواقف 
اليت تتطلب استخدام القوة وبالتايل من املمكن أعطاء األمهية هلذه الفئة من التالميذ من خالل 

األنشطة اليت من شأا  إدخال الرضا والوصول بأصحاب هذا النمط إىل مستوى  برجمة بعض
مقبول من الثقة يف النفس ويف الذات البدنية اليت يستشعروا من خالل حصة التربية البدنية 

 .والرياضية
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  :الدراسة امتةخ
بسيط يف الكشف عن بعض اجلوانب اهلامة الـيت  لقد متكنا يف دراستنا هذه من املسامهة ولو جبزء      

متس شخصية التلميذ املراهق يف الثانوية اجلزائرية، من خالل تسليط الضوء على اجتاهات بعض التالميذ 
ذوي النمط املورفولوجي السمني و ذوي النمط املورفولوجي النحيف حنو إدراك الذات البدنية، وكـان  

و إدراك الذات البدنية، ومت اختيار حصة التربية البدنية والرياضية يف ذلك باستعمال مقياس االجتاهات حن
األقسام النهائية من الطور الثانوي ملا حتمله من أهداف بدنية وتربوية ونفسية واجتماعية، كما حاولنـا  
التعرف على أهم االجتاهات لكلى النمطني من خالل تقسيم املقياس إىل مخس حماور تستكشف مـدى  

  .  الء التالميذ للذات البدنية خاصة يف هذه املرحلة العمرية اهلامةإدراك هؤ

وبعد مجع تلميذ  32على عينة مكونة من  اوتطبيقهاملتمثلة يف املقياس بعد إعداد أداة جلمع البيانات و     
  :يلي مامتكنا من تلخيص دراستنا في ،البيانات ومعاجلتها إحصائيا وعرضها وحتليلها وتفسريها ومناقشتها

معظم تالميذ القسم النهائي ذكور من الطور الثانوي ذوي النمط اجلسمي السمني والنحيف هلـم       
  .اجتاهات سلبية حنو إدراك الذات البدنية يف حصة التربية البدنية والرياضية

ـ  مني إال أن هناك اختالفات بني النمط الواحد يف االجتاهات حنو حماور املقياس وكذلك بني النمطني الس
  : والنحيف حبيث

  .أن مجيع أفراد عينة الدراسة من النمط السمني هلم اجتاهات سلبية يف املقياس ككل -
 .أما بالنسبة حملور إدراك القدرة البدنية فكان اجيابياً -

 . وأن مجيع أفراد عينة الدراسة من النمط النحيف هلم اجتاهات سلبية يف املقياس ككل -

 .الة البدنية والكفاءة الرياضية فكانت اجيابياًأما بالنسبة حملورا إدراك احل -

  :كالتايل حسب الترتيباجتاهات التالميذ ذوي النمط اجلسمي السمني هي إن أهم  -
بعض الناس يشعرون أن لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة بـالكثري مـن    :28عبارة رقم  •

  .الزمالء
علمون املهارات احلركية اجلديدة بعض األفراد يشعرون أحياناً بأم يت : 19عبارة رقم  •

  .بصورة أبطأ من زمالئهم
يشعرون بالثقة التامة بالنسبة لقدرام على املمارسـة  ال بعض الناس  : 18عبارة رقم  •

  .املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية
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بني املمتازين عند املشـاركة يف  ليسوا بعض األفراد يشعرون بأم من  :14عبارة رقم  •
             .رياضيةاألنشطة ال

  :كالتايل حسب الترتيباجتاهات التالميذ ذوي النمط اجلسمي النحيف هي أن أهم  -
بعض األفراد يشعرون بأم أقوى بدنياً من معظم من هـم يف مثـل    :07عبارة رقم  •

  .عمرهم
بعض األفراد يشعرون بأم يستطيعون األداء بصورة غـري جيـدة يف    :22عبارة رقم  •

  . تتطلب استخدام القوة العضليةاملواقف اليت
  .بعض األفراد ليس لديهم ثقة بالنسبة لقدرام العضلية :12عبارة رقم  •
بعض األفراد يشعرون بأن عضالم أقل من معظم من هـم يف مثـل    :02عبارة رقم  •

 .عمرهم

  .بعض الناس يشعرون بأم أقوياء بدنياً أكثر من معظم زمالئهم : 17و عبارة رقم  •
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:                      01ملحق رقم   

 سيدي عبد اهللا
 معهد التربية البدنية والرياضية

 استبيـان 
  مقياس االجتاهات حنو الذات البدنية

 
اجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك ري بعنوان عزيزي التلميذ يف إطار حتضري شهادة املاجست     

لك بعض العبارات اليت ميكن أن تصف ا نفسك، حاول أوالً أن ختتار عبارة واحدة  ،الذات البدنية
  .من العبارتني يف كل رقم واليت تعتقد أا تصف حالتك أكثر من العبارة األخرى

العبارة اليت اخترا تنطبق عليك إىل حد ما أو تنطبق بعد ذالك حاول أن حتدد عما إذا كانت هذه      
  .داخل املستطيل املوجود جبانب العبارة املختارة )x(عليك متاما، وضع العالمة 

  
أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ألن كل فرد خيتلف بصورة واضحة عن  الحظ :مالحظة

  .الفرد اآلخر
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بعض األفراد يشعرون بأن املظهر .1
أفضل من عدد  ماخلارجي ألجسامه
 .كبري من زمالئهم

يشعرون بأن  البعض األخر.1
من  أقل املظهر اخلارجي ألجسامهم

 .عدد كبري من زمالئهم
  

�ـ��و  

  

بأن  بعض األفراد يشعرون.2
هم من  من معظم  عضالم  أقل
 .هميف مثل عمر

يشعرون بأن  البعض األخر.2
معظم من من  عضالم أكثر قوة
 .هم يف مثل عمرهم

  

�ـ��و  

  

س لديهم ثقة يل الناسبعض .3
كبرية بالنسبة ملستوى حالتهم أو 

 .دنيةلياقتهم الب

البعض األخر يشعرون دائما .3
بالثقة بأم ميتلكون لياقة بدنية 

 .عالية
  

�ـ��و  

  

بأم من  بعض األفراد يشعرون.4
 .املميزين  يف القدرة الرياضية

يشعرون اآلخرين  بعض األفراد.4
م ليسوا من بني املميزين يف بأ

 .القدرة الرياضية
  

�ـ��و  

  

ر ولديهم دائما شعبعض األفراد .5
إجيايب بالنسبة للجانب البدين من 

 .أنفسهم

ليس لديهم أحياناً  البعض اآلخر.5
البدين شعور إجيايب بالنسبة للجانب 

 .من أنفسهم
  

�ـ��و  

  

بأن لديهم  يشعرون ناسبعض ال.6
صعوبة يف االحتفاظ جبمال املظهر 

 .اخلارجي ألجسامهم

بالقدرة  يشعرونالبعض اآلخر .6
على االحتفاظ جبمال املظهر 

 .اخلارجي ألجسامهم
  

�ـ��و  

تنطبق على 
 متاما

 تنطبق على
 إىل حد مـا 

 تنطبق على
 إىل حد مـا

تنطبق على 
 متاما
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تنطبق على 
 متاما

 تنطبق على
 إىل حد مـا 

 تنطبق على
 إىل حد مـا

تنطبق على 
 متاما

  

بأم  يشعرون بعض األفراد.7
أقوى بدنياً من معظم من هم يف 

 .مثل عمرهم

بأم  يشعرون البعض اآلخر .7
ليسوا أقوى بدنياً ممن هم يف مثل 

 .عمرهم
  

�ـ��و  

  

 بعض الناس ميارسون أنشطة.8
بدنية حتتاج للمزيد من بذل اجلهد 

 .بصورة منتظمة

البعض اآلخر ال حياولون غالباً  .8
ممارسة األنشطة البدنية اليت حتتاج 

 .للمزيد من بذل اجلهد
  

�ـ��و  

  

ال يبدو عليهم  بعض األفراد.9
أحياناً الرضا بالنسبة لقدرام 

 .  البدنية

البعض اآلخر يشعرون أحياناًً  .9
   .بالرضا بالنسبة لقدرام البدنية

�ـ��و  

  

يشعرون بأم ال  بعض األفراد.10
ميتلكون الكفاءة ملمارسة األنشطة 

 . الرياضية

يشعرون  لبعض اآلخرا .10
بكفاءم  ملمارسة أي نوع من 

 .األنشطة الرياضية
  

�ـ��و  

  

يشعرون بإعجاب  بعض الناس.11
اآلخرين بالنسبة للمظهر اخلارجي 

 . ألجسامهم

البعض اآلخر ال يشعرون  .11
بإعجاب اآلخرين بالنسبة للمظهر 

 .اخلارجي ألجسامهم
  

�ـ��و  

  

بعض األفراد ليس لديهم ثقة .12
 .بالنسبة لقدرام العضلية

البعض اآلخر لديهم ثقة عالية   .12
يف أنفسهم بالنسبة  لقدرام 

 .العضلية
  

�ـ��و  
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ادة ال ميتلكون ع بعض الناس.13
 .مستوى مرتفع من اللياقة البدنية

البعض اآلخر ميتلكون دائماً  .13
   .مستوى عال من اللياقة البدنية

�ـ��و  

تنطبق على 
 متاما

 تنطبق على
 إىل حد مـا 

 تنطبق على
 إىل حد مـا

تنطبق على 
 متاما

  

بعض األفراد يشعرون بأم من .14
بني املمتازين عند املشاركة يف 

 .األنشطة الرياضية

البعض اآلخر يشعرون بأم  .14
ليسوا من بني املمتازين عند 

 .كة يف األنشطة الرياضيةاملشار
  

�ـ��و  

  

بعض الناس يشعرون باملزيد .15
من الفخر عن أنفسهم وعن 

 .مقدرم البدنية

البعض اآلخر ال يشعرون .15
أحياناً  باملزيد من الفخر عن 
 .أنفسهم وعن مقدرم البدنية

  

�ـ��و  

  

بعض األفراد يشعرون باخلجل .16
ء مالبس من أجسامهم عند ارتدا

 .قليلة

البعض اآلخر ال يشعرون  .16
باخلجل من أجسامهم عند ارتداء 

 .مالبس قليلة
  

�ـ��و  

  

بعض الناس يشعرون بأم .17
أقوياء بدنياً أكثر من معظم 

 .زمالئهم

البعض اآلخر يشعرون بأم .17
ليسوا أقوياء بدنياً بالنسبة ملعظم 

 .زمالئهم
 

  

�ـ��و  

  

ض الناس يشعرون بالثقة بع.18
التامة بالنسبة لقدرام على املمارسة 

 .املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية

البعض اآلخر ال يشعرون بالثقة .18
التامة يف قدرام على املمارسة 
 .املنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية

  

�ـ��و  
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بعض األفراد يشعرون أحياناً .19
بأم يتعلمون املهارات احلركية 
 . اجلديدة بصورة أبطأ من زمالئهم

البعض اآلخر يشعرون دائماً  .19
بأم يتعلمون املهارات احلركية 

 .اجلديدة بصورة أسرع من زمالئهم
  

�ـ��و  

تنطبق على 
 متاما

 تنطبق على
 إىل حد مـا 

 تنطبق على
 ىل حد مـاإ

تنطبق على 
 متاما

  

إىل بعض األفراد ينظرون .20
أجسامهم بقدر قليل من االفتخار 

 . واإلعجاب

البعض اآلخر ينظرون إىل  .20
أجسامهم بقدر كبري من االفتخار 

 .واإلعجاب
  

�ـ��و  

  

بعض األفراد لديهم ثقة عالية .21
جداً بالنسبة للمظهر اخلارجي 

 .ألجسامهم

البعض اآلخر لديهم ثقة قليلة  .21
 .سامهمبالنسبة للمظهر اخلارجي أج

 
  

�ـ��و  

  

بعض األفراد يشعرون بأم .22
يستطيعون األداء بصورة غري جيدة 
يف املواقف اليت تتطلب استخدام 

 . القوة العضلية

البعض اآلخر يشعرون بأم  .22
يستطيعون األداء بصورة جيدة يف 
املواقف اليت تتطلب استخدام القوة 

 . العضلية

  

�ـ��و  

  

الناس  مييلون إىل الشعور بعض .23
بعدم الراحة عند أداء بعض مترينات 

 .اللياقة البدنية

  بعض الناس يشعرون بالثقة  .23
والراحة عند أداء بعض مترينات 

 .اللياقة البدنية
 

  

�ـ��و  

  

بعض األفراد عندما تتاح هلم .24
الفرصة فإم يكونوا أول من يرغب 

 .رياضيةيف االشتراك يف املمارسة ال

البعض اآلخر عندما تتاح هلم  .24
الفرصة فإم ال يكونوا من بني 

األوائل الذين يرغبون يف االشتراك 
 .يف املمارسة الرياضية

  

�ـ��و  
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تنطبق على 
 متاما

 تنطبق على
 إىل حد مـا 

 تنطبق على
 إىل حد مـا

تنطبق على 
 متاما

  

بعض الناس يشعرون بالرضا .25
 .أنفسهم من الناحية البدنية التام عن

البعض اآلخر يشعرون أحياناً  .25
بشيء من عدم الرضا عن أنفسهم 

 .من الناحية البدنية
 

  

�ـ��و  

  

بعض األفراد يشعرون بأن .26
منظر أجسامهم ال يبدو بصورة 

 .جيدة يف نظر اآلخرين

البعض اآلخر يشعرون بأن  .26
منظر أجسامهم يبدو بصورة جيدة 

 .يف نظر اآلخرين
 

  

�ـ��و  

  

بعض األفراد حيصلون على .27
درجات عالية عند أداء اختبارات 

 .للقوة العضلية

البعض اآلخر ال حيصلون على  .27
درجات عالية عند أداء اختبارات 

 .ةللقوة العضلي
 

  

�ـ��و  

  

بعض الناس يشعرون أن .28
لياقتهم البدنية مرتفعة باملقارنة 

 .لكثري من الزمالءبا

بعض الناس يشعرون أن  .28
لياقتهم البدنية منخفضة باملقارنة 

 .بالكثري من الزمالء
  

�ـ��و  

  

بعض األفراد ليس لديهم الثقة .29
يف أنفسهم عند اشتراكهم يف 

 .األنشطة الرياضية

بعض األفراد لديهم ثقة كبرية  .29
يف أنفسهم عند اشتراكهم يف 

 .األنشطة الرياضية
 

  

�ـ��و  

  

بعض األفراد ال يشعرون بثقة .30
كبرية بالنسبة للجانب البدين من 

 .أنفسهم

البعض اآلخر لديهم إحساس  .30
 حقيقي بالثقة بالنسبة للجانب البدين

 .من أنفسهم
  

�ـ��و  
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:02ملحق رقم      
 قياسات الطول والوزن ومؤشر بوندرال لعينة الدراسة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  مؤشر بوندرال  )سم(الوزن   )سم(الطول   املخترب
1  178,5  61  45,34  
2  175  55  46,01  
3  179,5  92  39,76  
4  176  86  39,87  
5  174  86  39,41  
6  172  56  44,95  
7  178  57,5  46,11  
8  176  87  39,71  
9  177  84  40,41  

10  176  88  39,56  
11  177  88  39,79  
12  180  60  45,97  
13  176  54  46,56  
14  173,5  57,5  44,95  
15  175  56,5  45,6  
16  172  53  45,78  
17  176  57  45,73  
18  178  90  39,71  
19  178  87,5  40,09  
20  173  83  39,66  
21  174 85 39,57  
22  173 87 39,04  
23  178 88 40,7  
24  176 86 39,87  
25  178 87 40,17  
26  175 86 39,64  
27  176 56 46 
28  179 60 45,72 
29  175 58 45,21 
30  178 58 45,21 
31  180 61 45.72 
32  175 55 46 
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:قياسات مسك ثنايا اجللد لعينة الدراسة  

دهن خلف  املخترب
)ملم(العضد   

دهن أسفل لوح 
)ملم(الكتف   

دهن أعلى بروز العظم 
)ملم(ياحلرقف  

دهن مسانة الساق 
)ملم(  

1 7,2 8,1 6 6,9 
2 6,8 7,6 5 6 
3 29,8 26 24 35 
4 23,7 21,7 16,1 21 
5 23,5 21,3 17,3 22 
6 7 7,8 5,4 6,7 
7 4,8 5 3,2 3,4 
8 25,3 22,3 19 25,5 
9 23 20,9 16,8 21 
10 24 22 18,7 23,3 
11 27,5 25 21 27 
12 5 5,2 3,3 3,5 
13 6,9 7,8 5,6 6,5 
14 5,8 6,7 5,1 6,5 
15 4,5 4,8 3 3,2 
16 6,5 7,4 4,8 5,9 
17 4 4,6 2,8 3,5 
18 28,9 25,5 23,7 34 
19 26 23 20 25,8 
20 22 20,5 15,8 20 
21 23 21 16,5 21 
22 23,5 21,5 17 22 
23 24 22 17,5 23 
24 23 20 16 22 
25 23,5 21 17 22 
26 23 20 16,5 22 
27 5 6,5 5 5,5 
28 6 7 5,5 7 
29 6 7 6 7 
30 6 7 6 8 
31 6,5 7,5 6 8 
32 5 6 5 6 
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 القياسات العرضية واحمليطية لعينة الدراسة

 
 القياسات احمليطية القياسات العرضية 

عرض العضد  املخترب
)سم(  

عرض الفخذ 
)سم(  

 حميط العضد 
)سم(  

 حميط مسانة الساق
)سم(  

1 7 9 23,7 24,4 
2 6,7 8,75 22,5 23,8 
3 9,75 11,75 29,5 31,5 
4 09,5 11,2 27,3 29 
5 09 11,5 27,8 29,3 
6 6,75 8,8 22,9 24,3 
7 6,5 8,2 24,5 26 
8 09 11 28 31 
9 09 11 27 28,7 
10 09,5 11 27 29,5 
11 09 11,5 28,5 30 
12 6,7 8,5 25 26,5 
13 6,65 8,74 22,8 23,9 
14 6,9 8,85 22,9 24,1 
15 4,8 6,8 19 21,5 
16 6,5 8,7 22,4 23,5 
17 05 07 20 22 
18 9,70 11,6 29 31 
19 9,25 11 29 31 
20 08 10 26,6 28,3 
21 09 11 27,5 29,5 
22 9,5 11,5 28 30 
23 9,7 11,7 28,5 30,5 
24 9 11 27 29 
25 9,5 11,5 27,5 29,5 
26 9 11 26 29 
27 6 9 22 24 
28 7 9,5 22,5 25 
29 6,5 9,5 22 25 
30 7 9 21 25 
31 7,5 9,5 22 26 
32 5,5 8,5 21 24 
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 إجراء التصحيحات
تصحيح الطول  املخترب

)سم(  
تصحيح حميط 

)سم(العضد   
تصحيح حميط مسانة 

)سم(الساق   
1 20,31 22,98 23,71 
2 18,86 21,82 23,2 
3 75,65 26,52 28 
4 59,46 24,93 26,9 
5 60,04 25,45 27,1 
6 20,2 22,2 23,63 
7 12,42 24,02 25,66 
8 64,39 25,47 28,45 
9 58,36 24,7 26,61 
10 62,56 24,6 27,17 
11 73,5 25,75 27,3 
12 12,76 24,5 26,15 
13 19,62 22,11 23,25 
14 17,6 22,32 23,45 
15 11,96 18,55 21,18 
16 18,5 21,75 22,91 
17 11,02 19,6 21,65 
18 74,66 26,11 27,6 
19 65,96 26,4 28,42 
20 57,34 24,4 26,25 
21 59,17 25,2 27,4 
22 61 25,65 25,2 
23 60,7 26,1 28,2 
24 57 24,5 27 
25 58,8 25,15 27,3 
26 57,86 23,7 27 
27 15,95 21,5 23,45 
28 17,58 21,9 24,3 
29 18,47 21,4 24,3 
30 18,16 20,4 24,2 
31 18,9 21,35 25,2 
32 15,16 20,5 23,4 
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  قائمة األشكال والرسومات واجلداول النهائي: 03م ملحق رق   
  

  الصفحة  قائمة األشكال  الرقم

  44  متغريات منط البناء اجلسمي وفقا لنظرية شيلدون  01
  49  بطاقة النمط اجلسمي عند شيلدون  02

   
 الرسوم الصفحة

 

 الرقم 

السمنياجلسمي النمط  40  01 

 النمط اجلسمي العضلي 41
 

02 

سمي النحيفالنمط اجل 42  03 

  
  الصفحة  قائمة الرسوم البيانية  الرقم

  133  .اخلصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد عينة الدراسة  01

  135  .نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط السمني حنو احملاور اخلمسة واملقياس ككل  02

  136  .اخلمسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املقياس  03

  139  .نسب اجتاهات التالميذ ذوي النمط النحيف حنو احملاور اخلمسة واملقياس ككل  04

  141  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املقياس للنمط النحيف  05
06  املعيارية  امتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة التالميذ ذوي النمط النحيف والسمن واحنرافا

  .مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية واحملاور اخلمسةعلى 
143  
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  الصفحة  قائمة اجلداول  الرقم
  57  .الطريقة كيورتن لتحديد النمط العام للجسم  01
  113  .يبني دراجات املقياس  02
  115  .احملاور اخلاصة باملقياس مع ذكر عدد العبارات  03
  115  .املظهر اخلارجي للجسم عبارات حمور االجتاهات حنو  04
  115  .القدرة البدنية عبارات حمور االجتاهات حنو  05
  116  .)اللياقة البدنية(احلالة البدنية  عبارات حمور االجتاهات حنو  06
  116  .الكفاءة الرياضية عبارات حمور االجتاهات حنو  07
  116  .عبارات حمور االجتاهات حنو قيمة الذات البدنية  08
  118  .معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك املظهر اخلارجي للجسم   09
  119  .معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك القدرة البدنية  10
  120  ).اللياقة البدنية(معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك احلالة البدنية  11
  121  .الجتاهات حنو إدراك الكفاءة الرياضيةمعامل ارتباط عبارات حمور ا  12
  122  .معامل ارتباط عبارات حمور االجتاهات حنو إدراك قيمة الذات البدنية  13
  123  .البدنية معامل االرتباط بني حماور اجتاهات بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات  14
  124  .حنو إدراك الذات البدنية  بعض األمناط اجلسميةعدد  عبارات وحماور مقياس اجتاهات   15
  125  .بعض األمناط اجلسمية حنو إدراك الذات البدنيةالعبارات النهائية ملقياس اجتاهات   16
  126  .يبني درجات احملاور  17
  127  ).النمط السمني والنحيف(يوضح عينة التالميذ النهائية   18
  131  .نسب وتكرارات النمط يف عينة الدراسة  19
  132  .مناط اجلسمية النهائيةاأل  20
  133  .االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية بالنسبة للنمط السمنيحملاور املقياس ومقياس  2قيم كا  21
22  املعيارية على مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات  امتوسطات درجات التالميذ ذوي النمط السمني واحنرافا

  .  البدنية واحملاور اخلمسة
136  

23  املعيارية على عبارات مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات  امتوسطات درجات أفراد النمط السمني واحنرافا
  .البدنية

137  

  138   .االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية بالنسبة للنمط النحيفحملاور املقياس ومقياس  2قيم كا  24
املعيارية على مقياس  اي النمط النحيف واحنرافامتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة التالميذ ذو  25

  .االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية واحملاور اخلمسة
140  

26  املعيارية على عبارات مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات  امتوسطات درجات أفراد النمط السمني واحنرافا
  .البدنية

142  

املعيارية على عبارات  اواحنرافا) لنمط السمني والنمط النحيفا(متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة   27
  .مقياس االجتاهات حنو إدراك الذات البدنية

  

144  

  


