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اثر المنھاج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیة في تنمیة التوافق 
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  ١٠/١١/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر  ؛ ١٧/٨/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

  : هدف البحث إلى الكشف عن 
  . ماعي لدى طلبة الصف الثاني متوسط مستوى التوافق النفسي واالجت- 
 في تنمیة التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة  المنهاج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیةاثر - 

  . متوسط الصف الثاني
على  واشتملت عینة البحث .طبیعة البحثاستخدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته ل

طالبًا تم ) ٢٠(طلبة الصف الثاني متوسط في مدرسة ثانویة الحدباء اإلسالمیة والبالغ عددهم 
) ١٠( یمثلون المجموعة التجریبیة و طالب)١٠(یة قسموا إلى مجموعتین داختیارهم بالطریقة العم

 تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة،  وتحقق الباحثون من.یمثلون المجموعة الضابطةطالب 
كأداة ) ٢٠٠٤الدلى، (المعد من قبل مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي واستخدم الباحثون 

واستغرق على المجموعة التجریبیة   التعلیمي لدرس التربیة الریاضیةوتم تطبیق البرنامج ،للبحث
في األسبوع الواحد وزمن كل وحدة تعلیمیة ة  تعلیمیوحدات) ٣(قع اأسابیع بو ) ٨( تطبیق البرنامج

ولغایة یوم األحد ) ١٣/٢(برنامج یوم األحد الموافق دقیقة وتم البدء بتنفیذ ال) ٤٥(
،  ارتباط بیرسون ملمعا(وبعد جمع البیانات تمت معالجتها إحصائیًا باستخدام . )٣/٤/٢٠٠٥(

لوسطین حسابیین ) ت(، اختبار ريالوسط الحسابي، االنحراف المعیا ،المئویة قانون النسبة
  . )ویین العدد وغیر متساویین العددمرتبطین متسا

وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة  :واستنتج الباحثون
  . ولصالح المجموعة التجریبیة  بمستوى التوافق النفسي واالجتماعي

جي األسبوعي في ثانویة الحدباء المنهبإعادة الدرس الریاضي  وقد أوصى الباحثون
  .عالقتها بالمتغیرات األخرىٕاجراء دراسات مشابهة لدور الریاضة و  ، و اإلسالمیة
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١٤١ 
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Abstract: 

The present research aimed at uncovering:  
- The level of the social psychological harmony of the second stage 

students of Intermediate school.  
- The effect of Learning Programme of Sport Lesson in Developing social 

psychological harmony of second stage students of Intermediate 
school.  

Researchers used the experiment method due to its suitablity to the 
nature of the research the sample of the research included the second 
stage students of AL- Hadba Islamic Preparatory School Whose number 
was twenty. Those students were intertionally chosen and divided into 
two sets: (10) students represented the experimental set and (10) students 
represented control one. The researchers verified the equivalence of the 
two groups. They used the psychological and social scale prepared by 
(Adalli, 2004) as a tool to the research. The learing programme of sport 
lesson was applied to the experimental set. The programme took eight 
weeks: three learning units per week and each unit took (45) mins. the 
programme started on Sunday (13 / 2 / 2005) until Sunday (3 / 4 / 2005). 
After collecting all the data , they were processed statistically through the 
use of (person correlation factor, percentage rule, computing level, 
divergence criterion, T- test for two connected computing levels which 
are equal and inequal in number) 

Rerearchers concluded: There are differences of clear signification 
between experimental and control sets in the same level of the 
psychological and social sets in favour of the testing experimental set.  

Rerearchers recommend to: Return the weekly programmed sport 
lesson in Al- Hadba Islamic Preparatory school, Administer studies 
similar to the role of sport and its relationship to the other variables. 
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١٤٢ 

  :التعریف بالبحث. ١
  :ھمیة البحثأو المقدمة ١-١

یعد التوافق النفسي واالجتماعي العملیة الواعیة المتكاملة الدینامیكیة المستمرة التي یسعى 
فیها الفرد إلى التوفیق بین متطلباته ومتطلبات البیئة بالشكل الذي یحقق له ولآلخرین نموا 

طرح علماء النفس مفهوم التوافق النفسي على انه توافق لذا ی. ایجابیا في ألذات والخبرة والوعي
الفرد مع ذاته، وتوافقه مع الوسط المحیط به، وكال المستویین ال ینفصل عن اآلخر وٕانما یؤثر 

التوافق : فیه ویتأثر به، فالفرد المتوافق ذاتیًا هو المتوافق اجتماعیًا، ویضیف علماء النفس بقولهم
ارعة مع هذه الدوافع بین دوافعه وبین أدواره األجتماعیة المتصى التوفیق الذاتي هي قدرة الفرد عل

أما التوافق االجتماعي أو التوافق مع البیئة االجتماعیة أو . بحیث ال یكون هناك صراع داخلي
 المادیة واالجتماعیة وهذه -الوسط المحیط فیعني قدرة الفرد على التكیف مع البیئة الخارجیة 

ردیة الشخصیة واالجتماعیة العامة تضطرب تمامًا في مجتمعنا العراقي الذي یعیش المتغیرات الف
التحول في الفترة الراهنة والتي أسفرت عن تغیرات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وقیمیة ملحوظة 

فان لهذه التغیرات مردودها المباشر على المراحل العمریة ومن ثم وفي كافة مجاالت الحیاة 
ما فیها مرحلة المراهقة، من حیث ان هذا المفهوم بكل ما یتضمنه من خصائص المختلفة ب

  . جسمیة وعقلیة ونفسیة یعتبر من لبنات الهیكل ألبنائي ألي مجتمع
وتعد مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي یمر بها الفرد في حیاته اذ تظهر عنده بعض 

یة نتیجة التغیرات المختلفة التي تطرأ على المشكالت النفسیة والتربویة واألسریة واالجتماع
 ویفهمه ویساعده همشكالتإلى المراهق في هذه المرحلة، لذا فهو في اشد الحاجة إلى من یستمع 

وتتسق مرحلة المراهقة ). ١، ٢٠٠١الداهري، (في فهم نفسه لیتمكن من اجتیاز هذه العقبات 
ها ذو خبرة محدودة وغیر ناضج انفعالیا، المبكرة مع الدراسة المتوسطة والتي یكون الفرد فی

ویحتاج المراهق خالل هذه المرحلة إلى تكیفات جدیدة مطلوبة منه، اذ تتمیز هذه المرحلة 
 الذيبتغیرات جسمیة ونفسیة لها اثر كبیر في حیاة المراهق وفي توافقه النفسي واالجتماعي، 

یع دائرة العالقات لالجتماعیة عبر یأتي من خالل إشباع الحاجات النفسیة واالجتماعیة بتوس
عمارة، (المواقف المدرسیة مثال، سواء مع أقرانه او مع مدرسیه ومن خالل األنشطة المدرسیة 

ویعد درس التربیة الریاضیة احد المناهج التربویة ). ٣، ٢٠٠٤الدلى، (، )٣٩٥-٣٩٤، ١٩٨٦
 المقرة من قبل وزارة التربیة والمهمة في المدارس والجامعات وغیرها من المؤسسات التربویة،

وذلك ألنه یهدف الى تنمیة الطلبة ككل متكامل من حیث إكسابهم اللیاقة البدنیة العامة وصقل 
قدراتهم العقلیة والفكریة وتهذیب سلوكهم العام، وضبط مظاهرهم االنفعالیة والنفسیة وتعدیل 

المسالمة، (والقیم االجتماعیة السامیة میولهم ونزعاتهم وتوجیه دوافعهم األولیة والرقي بالمبادى 
ومن هنا تجلت أهمیة الدراسة الحالیة في بیان دور ممارسة األنشطة الریاضیة ). ١، ٢٠٠١
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١٤٣ 

المدرسیة المختلفة في تنمیة التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب الصف الثاني متوسط والذین 
إذ یكون الفرد له القدرة والبدنیة یة العقلیة هم في فترة المراهقة والتي تتمیز بنمو الفرد من الناح

  . على التغییر والتطور
  

  : مشكلة البحث٢-١
البرنامج التعلیمي لدرس التربیة تبلورت مشكلة الدراسة الحالیة في التعرف على دور 

عد احد الوسائل والطرائق المدرسیة المناسبة للطلبة في مختلف المراحل العمریة الذي ی الریاضیة
ماعي لدى طلبة الصف الثاني متوسط، الذي یمثل بدوره العملیة میة التوافق النفسي واالجتفي تن

التي یحاول فیها الفرد ان یعالج بنجاح ویسیطر على تحدیات الحیاة او یتجاوزها باستخدام العدید 
 . من األسالیب واالستراتیجیات المتنوعة التي تتطلب تغیرا مستمرا من جانب الفرد

  
  :اف البحث أھد٣-١

  :الكشف عنإلى هدف البحث 
  . مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة الصف الثاني متوسط١- ٣-١
 في تنمیة التوافق النفسي واالجتماعي لدى المنهاج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیة اثر ٢- ٣-١

  .طلبة الصف الثاني متوسط
  
 : فروض البحث٤-١
  .حصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیةوجود فروق ذات داللة إ ١- ٤-١
  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ٢- ٤-١
عدي بین المجموعتین التجریبیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االختبار الب ٣- ٤-١

 .والضابطة

  
 : مجاالت البحث٥-١
   .طالب الصف الثاني متوسط في مدرسة ثانویة الحدباء اإلسالمیة: ال البشري المج١- ٥-١
  . الریاضيةنادي الفتو  ملعب:  المجال المكاني٢- ٥-١
  .٢٠٠٥ / ٤ /٣ ولغایة ٢٠٠٥ / ٢ /١٣الفترة من :  المجال الزماني٣- ٥-١
  
  : تحدید المصطلحات٦-١
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١٤٤ 

الجتماعیة في مجال حیاته مع هو تكیف الشخص ببیئته ا : التوافق النفسي واالجتماعي- 
اسیة والخلقیة اآلخرین التي ترجع لعالقاته بأسرته ومجتمعه ومعاییر بیئته االقتصادیة والسی

  ). ٣٢، ١٩٧٤الدسوقي،( وتشیر للجانب العضوي في اإلنسانحركي–وتشمل السلوك الحس
  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : النظري للتوافق النفسي واالجتماعي اإلطار ١-١-٢

لقد كثرت استخدامات مفهوم التوافق في أدبیات علم النفس التربوي، بحیث أصبح من 
بأنه علم النفس ) Munn(أكثر المفاهیم شیوعا وتبیانا في فهمه وتفسیره إلى الحد الذي یعرفه 
لتوافقیة العامة للكائن الحي بأسره، ویشیر إلى أن علم النفس هو العلم الذي یهتم بالعملیات ا

فیشیر إلى أن علم النفس هو علم ) ١٩٧٤(، أما الدسوقي )٤٤، ١٩٩٧الشمري، (ویدرسها 
  ).٦، ١٩٧٤الدسوقي، ) (Adjustment(دراسة التوافق 

ومن البدیهي أن ینصب اهتمام علماء النفس على الجانب النفسي واالجتماعي للفرد 
عي والبیولوجي، لذا استعار علماء النفس المفهوم العضوي أكثر مما ینصب على البقاء الطبی

). ١٠، ١٩٧٩فهمي، ) (adjustment(واستعاضوا عنه بمفهوم التوافق ) adaptation(للتكیف
معنى كل منهما ) catell(ویوجد هناك تداخل بین مفهومي التكیف والتوافق حیث حدد كاتل 

أما التوافق فیشیر ). الفرد مع عمله المحیط بهانسجام(فالتكیف عنده یستخدم بمعنى اجتماعي أي 
  .إلى العملیات النفسیة الثنائیة أي التحرر من الضغوط والصراعات النفسیة

على شیوع الخلط بین المفهومین، التوافق والتكیف أشار إلى أن ) ١٩٨٨(وقد أكد داؤد 
 إلى ما یسمى األول خاص باإلنسان في سعیه لتنظیم حیاته وحل صراعاته ومشكالته وصوال

بالصحة النفسیة أو السواء أو االنسجام والتناغم مع ألذات ومع اآلخرین في األسرة والعمل 
أما المفهوم الثاني فیشمل تكیف الكائن الحي على نحو عام . والتنظیمات التي ینخرط بها

ان الكائن إزاء البیئة التي یعیش فیها، فقد تحدث تحویرات في كی) اإلنسان والحیوان والنبات(
). ٢٧٤، ١٩٩٠داؤد والعبیدي، (الحي لیواجه مشكالت وصعوبات مفروضة علیه من البیئة 

فإذا عجز الكائن عن التوافق مع البیئة تماما وعانى من ) humanistic(والتوافق مفهوم أنساني 
ولكن األغلب هو أن یحقق . فقد یكون في ذلك هالك الكائن) non-adjustment(عدم التوافق 

الخولي، (لفرد توافقا سویا أو على األقل تحقیق شي من التوافق ولو كان فاشال وغیر سوي ا
، أذن فالتوافق هو ثمرة التكیف وسوء التوافق هو فشل أو عدم قدرته على مالئمة ما )١٩٧٦،٢٠

هو نفسي بما هو اجتماعي وانه عدم القدرة على تخطي عقبات البیئة والتغلب على صعوبات 
  ).١٩٧٤،٣٣الدسوقي، (المواقف 
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١٤٥ 

  : نظریات التوافق النفسي واالجتماعي٢-١-٢
تباینت أراء العلماء والمنظرین حول موضوع التوافق ومسبباته تبعا الختالف مدارس علم 

  :النفس التي ینتمي كل واحد منهم إلیها، وفیما یأتي استعراض ألهم تلك المدارس أو النظریات
  :نظریة األنماط* 

  :یرى أن األمزجة تعود إلى أربعة أنماط هي) م٠ق٤٠٠ (كان أبو قراط
یظهر الشخص معه نشطا سریعا، سهل االستثارة وهو یمیل إلى الضعف من :  المزاج الدموي- 

  .المثابرة حیث
، ١٩٨٧الرفاعي، (ویغلب علیه التسرع وقلة السرور، وشدة االنفعال :  المزاج الصفراوي- 

١٠٦.(  
،یتمیز أصحابه بسرعة )الدم المتخثر في الطحال(ى المرارة السوداء نسبة إل:  المزاج السوداوي- 

  .االكتئاب وبط االستثارة
  . والضعف واالنفعاالت الهادئةءیتمیز أصحابه بالبالدة والبط): اللیمفاوي( المزاج البلغمي - 

واإلنسان الصحیح نفسیا هو الذي تتوازن لدیه األمزجة األربعة، ولعل هذه النظریة رغم 
ها فهي أكثر النظریات تأثیرا في الفكر اإلنساني، وكانت نموذجا للكثیر من النظریات التي قدم

  ).٦٦، ١٩٨٣الشرقاوي، (تقوم على أساس إفرازات الغدد الجسمیة 
  :نظریة التحلیل النفسي* 

ویتكون الجهاز ) ادلر، هورني، فروم، سیلیفان(رائد هذه النظریة فروید ومن أعالمها 
، وهو منبع الطاقة الحیویة النفسیة التي یولد )ألهو واالنا واالنا األعلى(روید من النفسي عند ف

الفرد بها فیضم الغرائز والدوافع الجنسیة والعدوانیة، وهو الصورة التي یتناولها المجتمع بالتهذیب 
 والتحویر، وهو بعید عن المعاییر االجتماعیة، ال یعرف شیئا عن المنطق ویسیطر مبدأ اللذة

  ).٦٣- ٦٢، ١٩٨٨زهران، (واأللم على نشاطه
أما األنا فهي شعوریة، وتعد حلقة اتصال بین حیاة الواقع والالشعور وهي منطقیة، 
خلقیة، تهتم بالمعاییر االجتماعیة، تخضع لمبدأ الواقع، واالنا تتكون من تفاعل الفرد مع البیئة 

القوة  عوامل، كل منها في غایة ةك إلى ثالثتدریجیا، وعادة تؤجل أالنا إشباع الدوافع فتتعرض بذل
  ).٧٠، ٢٠٠٠العنابي،(وهي عالم الواقع بقوانینه، إلحاح النزاعات الغریزیة، واالنا األعلى

فأالنا القویة هي التي تسیطر على ألهو واالنا األعلى، وتحدث توازنا بینهما وبین الواقع 
واالعتماد  التوتر وتساعد الفرد على التوافق، وبهذا فهي تقوم بتنمیة الحیل الدفاعیة، التي تخفض

  ).٣١، ٢٠٠٢العزي،(الزائد على هذه الحیل یعد اعتمادا على وسائل شاذة في التوافق 
  :النظریة السلوكیة* 
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١٤٦ 

ترى هذه المدرسة أن السلوك متعلم من البیئة، وان عملیة التعلم تحدث نتیجة وجود دافع 
ولكي یقوى الربط بین  )السلوك( ع والمثیر حدثت االستجابةمثیر واستجابة، بمعنى إذا وجد الداف
أما إذا تكررت االستجابة بدون تعزیز فان ذلك یؤدي إلى  المثیر واالستجابة البد من تعزیز،

وتقرر هذه المدرسة أن الناس إذا  إضعاف الرابطة بین المثیر واالستجابة أي إضعاف التعلم،
ومفهوم التوافق لدى  علمهم هذا التعلم نتیجة التعزیز،تصرفوا بصورة سویة فهذا مرده إلى ت

العنابي، (المدرسة السلوكیة یتحدد باستجابات مناسبة للمثیرات المختلفة، بعیدا عن التوتر والقلق 
٧٠، ٢٠٠٠.(  

ولهذا السبب فان أفضل األسالیب وصوال للتوافق النفسي واالجتماعي من وجهة النظر 
  ).١٩، ١٩٩٩فرج، (لحساسیة والتعزیز السلبي والتجاهل ولعب الدور هذه، هو التقلیل التدریجي ل

على هذا األساس انه یجب وصف األشخاص على أنهم كائنات  السلوكیة فترى المدرسة
ة تستجیب للمثیرات التي تقدمها لهم البیئة، ویعزى السلوك التوافقي إلى الرابطة المشهورة یاستجاب

  ).٢١، ١٩٨١القاضي، (بین المثیر واالستجابة
ویتحقق التوافق من وجهة النظر السلوكیة، بزیادة إدراك الفرد لجمیع الظروف المؤدیة 
لخلق سلوك غیر مرغوب فیه،مما یمنع حدوث السلوك غیر السوي،كذلك تطلب من الفرد تعزیز 
السلوك السوي الذي حدث،فضال عن تقییم السلوك الناتج والتوصل إلى معلومات جدیدة حول 

  ).٢٠٠٢،٣٦العزي، (ت األخرىالحاجا
  :النظریة الوجودیة* 

 یتضمن مفهوم التوافق النفسي واالجتماعي من وجهة نظر أصحاب النظریة الوجودیة،
القدرة على تفسیر الخبرات بطریقة منطقیة تمكن الفرد من المحافظة على األمل واستخدام مهارات 

، ٢٠٠٠العنابي، (م مع متطلبات الحیاة ءامعرفیة مناسبة لمواجهة األزمات وحل المشكالت والتو 
١٨.(  

إذا فقد اهتمت هذه النظریة بدراسة جوهر الفرد وركزت على خبراته الشخصیة بشكل 
مباشر، وقد طرحت نمطا أساسیا لألشخاص، هو نمط الشخص األصیل الذي یدرك في سلوكه 

خص یكون قادرا على تغییر تماما االفتراضات الوجودیة المتعلقة بطبیعة اإلنسان، ومثل هذا الش
  .العالقات السببیة ونتائجها، عن طریق حریة اإلرادة والتعبیر واختیار المعنى والهدف 

  )٢٨، ٢٠٠٢صالح، (، )٣٤، ٢٠٠٣سعید، (
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  : الدراسات السابقة٢-٢
 دراسة التكریتي، ودیع یاسین وعبد الوھاب، محمد فارس عبد، ١-٢-٢

٢٠٠٢:  
  لنفسي واالجتماعي بین طالب جامعة الموصل الریاضیین دراسة مقارنة في التوافق ا"

  "وغیر الریاضیین
  :هدفت الدراسة الى

تقویم التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب جامعة الموصل من الریاضیین وغیر  - 
  .الریاضیین

 .نمعرفة المواقف التوافقیة االیجابیة التي یتمیز بها كل من الطالب الریاضیین وغیر الریاضیی - 
) ١٠٠(أجریت الدراسة على عینة مكونة من طالب كلیة التربیة الریاضیة والبالغ عددعم 

طالب یمثلون الغیر ) ١٠٠(طالب یمثلون الریاضیین ومن طالب الجامعة البالغ عددهم 
ن مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي و ریاضیین تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة، واستخدم الباحث

 نقاط، ٤ نقاط، غالبا ٥دائما (عبارة وبخمس بدائل ) ٧٦(مع البیانات والمكون من كوسیلة لج
هذه البدائل للقیم االیجابیة وفي القیم السلبیة )  نقطة واحدة١ نقطتان، ال ٢ نقاط، نادرا ٣أحیانا 

، وبعد جمع البیانات تمت )٥، ٤، ٣، ٢، ١(تنعكس مقاییس التقدیر فتصبح على التوالي 
وأسفرت النتائج  ).Tالوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبار (إحصائیا باستخدام معالجتها 

  :عن
 تفوق الریاضیین على غیر الریاضیین من طلبة جامعة الموصل في التوافق النفسي - 

  ). ٧٨- ٧٦، ٢٠٠٢التكریتي وعبد الوهاب، (واالجتماعي 
  
  :إجراءات البحث. ٣
  : منھج البحث١-٣

  .المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة البحثاستخدم الباحثون 
  
  : مجتمع البحث وعینتھ٢-٣

تكون مجتمع البحث من طالب الصف الثاني متوسط في مدرسة ثانویة الحدباء 
 - ٢٠٠٤للسنة الدراسیة  طالب تم اختیارهم بالطریقة العمدیة) ٣٤(والبالغ عددهم  )*(اإلسالمیة

یمثلون طالب ) ١٠(الب قسموا الى مجموعتین ط) ٢٠(فتم اختیار  ، أما عینة البحث٢٠٠٥
یمثلون المجموعة الضابطة بعد استبعاد عدد من الطلبة لعدم طالب ) ١٠(المجموعة التجریبیة و

فضال عن عینة الثبات والتجربة ) الممارسین للریاضة، الراسبین والمؤجلین(تكافؤهم 
  .االستطالعیة

                                           
 .ار ثانویة الحدباء اإلسالمیة لعدم وجود درس ریاضة فیهاتم اختی )*(
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  :  تجانس مجموعتي البحث٣-٣
  ).تم حسابه ألقرب سنتمتر(مقاسا بالسنتمتر : في الطول جانس الت١-٣-٣
  ).تم حسابه ألقرب شهر(مقاسا بالشهر :  في العمر الزمنيجانسلت ا٢-٣-٣
  ).تم حسابه ألقرب نصف كیلو غرام(مقاسا بالكیلو غرام :  في الوزنجانس الت٣-٣-٣
  :ذلكیبین ) ١(والجدول . مقاسا بالدرجة: )*( التكافؤ في الذكاء٤-٣-٣

  )١(الجدول 
  المحسوبة لتكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة) ت(المعلم اإلحصائیة وقیم یبین 

   في المتغیرات الطول والعمر والوزن والذكاء
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 المتغیرات
وحدة 
 ع± س ع± س   القیاس

  )ت(قیمة
 لمحسوبة

 ٠.٦١٥ ٧.٦٥١ ١٥٦.٤٦٦ ٨.٦٩٢ ١٥٨.٨٤ سم الطول

 ١.١٩٠ ٢.٨٣٦ ١٦٦.٤ ٣.٢١٢ ١٦٨.١ شهر العمر

 ٠.٤٣٦ ٧.٨٩٢ ٥٤.٣ ٨.٢٤٦ ٥٢.٦٤ كغم الوزن

 ٠.٧٥٩ ٤.٧١٦ ٤٢.٥ ٦.٣٤٦ ٤٠.٥ درجة الذكاء
   ٢.١٠١= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٨( امام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ  * 

، ١.١٩٠، ٠.٦١٥(الي و ى التالمحسوبة قد بلغت عل) ت(ان قیم ) ١(من الجدول یتبین 
ویستدل الباحثون من ذلك ) ٢.١٠١(وهي اصغر من قیمتها الجدولیة البالغة ) ٠.٧٥٩، ٠.٤٣٦

 معنویة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في المتغیرات الى عدم وجود فروق ذات داللة
  . تغیراتمما یشیر الى تكافؤ المجموعتین بتلك الم) الطول، العمر، الوزن، الذكاء(

  
  : وسائل جمع البیانات٤-٣
  . استبیان التوافق النفسي واالجتماعي- 
  :  وصف المقیاس وتصحیحھ١-٤-٣

فقرة شمل ) ٨٦(اذ یتكون المقیاس من ) ٢٠٠٤الدلى، (صمم المقیاس من قبل 
المجال االنفعالي، مجال تقبل ألذات، المجال األسري، مجال التوافق المدرسي، (اآلتیة المجاالت 

تنطبق علي كثیرا، (، وقد وضع للمقیاس أمام كل فقرة ثالثة بدائل هي )جال التوافق مع المجتمعم
  ).تنطبق أحیانا، ال تنطبق

                                           
تم استخدام اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة لقیاس الذكاء الذي قننه للبیئة العراقیة فخر الدین واخرون  )*(

  ) .٣٥- ٢٦، ١٩٨٣فخر الدین واخرون، (
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١٤٩ 

، ودرجة واحدة )تنطبق علي كثیرا(أما تصحیح المقیاس فتم بإعطاء درجتین للبدیل 
، أما الفقرات السلبیة في الفقرات االیجابیة) ال تنطبق(، وصفر للبدیل )تنطبق علي أحیانا(للبدیل 

وصفر للبدیل ) تنطبق علي أحیانا(ودرجة واحدة للبدیل ) ال تنطبق(فقد تم إعطاء درجتین للبدیل 
   ).٥٤-٤٢، ٢٠٠٤الدلى، ) (تنطبق علي كثیرا(

  
  : الصدق٢-٤-٣

طرائق التدریس، (في مجال  )*(تم عرض االختبار وفقراته على مجموعة من المختصین
لبیان مدى صالحیة مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي لطلبة الثاني  )باراتعلم النفس، واالخت

  %.١٠٠متوسط وقد اتفق المحكمین على صدق األداة بنسبة 
  
  : الثبات٣-٤-٣

طالب من ) ٥(استخرج الباحثون الثبات بطریقة إعادة االختبار على عینة مؤلفة من 
ام معامل االرتباط بیرسون، إذ وجد واستخرج معامل الثبات باستخد. الصف الثاني متوسط

على التوالي، ) ٠.٨٥(الباحثون ان معامل الثبات بین درجات التطبیق األول والتطبیق الثاني 
   .وهي مؤشرات تدل على ثبات جید لالختبار

  
  : األدوات المساعدة المستخدمة في البحث٥-٣
  ).٢( كرة قدم عدد -
  ).٢( كرة سلة عدد -
  .)٢( كرة طائرة عدد -
  )١( كرة ید عدد -
  ).١( ساعة توقیت عدد -
  

                                           
  :أسماء المختصین )*(

 .جامعة الموصل/ ةكلیة التربیة الریاضی/ قتیبة زكي التك د.أ -   

 . جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ مطرودأحمد د حازم .أ -

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ناظم شاكر الوتار.أ -
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ د كامل عبد الحمید عباس.م.أ -
  . جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ د فاتح ابلحد فتوحي.م.أ -
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة األساسیة/ د خشمان حسن علي.م.أ -
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ثیالم یونس.م.أ -

 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ضرغام جاسم محمد .م.أ -

 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د زهیر یحیى.م -  
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  :  التصمیم التجریبي٦-٣
تین تصمیم المجموع(استخدم الباحثون التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه اسم 

) . ٣٩٨، ١٩٨٤فاندالین، (، )العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعديالمتكافئتین 
  : تيویمكن تمثیل هذا التصمیم على النحو األ

  )جـ٢خ. (………… غ …………)  جـ١خ(المجموعة التجریبیة 
  ) ض٢خ..(………………………)  ض١خ( المجموعة الضابطة

  )٢(الشكل 
  یوضح التصمیم التجریبي للبحث

  
  : اذ ان الرموز الواردة في التصمیم تدل على ما یأتي

  . االختبار القبلي للمجموعة التجریبیة )  جـ١خ(
  . عـــة التجریبیة المتغیر المستقل للمجمو ) غ(
  . االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة )  جـ٢خ(
  . االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )  ض١خ(
  . االختبار البعدي للمجموعة الضابطة )  ض٢خ(
  
  : المنھاج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیة المستخدم في البحث٧-٣

زارة التربیة لدرس التربیة الریاضیة والبالغ اعتمد الباحثون على المنهاج المقرر من قبل و 
دقیقة لدرس الواحد لغرض تطبیقه على المجموعة التجریبیة والذي شمل على فعالیات ) ٤٥(مدته 

 وتم عرضه )كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الید، ألعاب الساحة والمیدان، الجمناستك(
واستبعاد عدد من الفعالیات %) ٨٦(ق علیه بنسبة وقد تم االتفا )*(لمختصینعلى مجموعة من ا

                                           
  :ینالمختصاسماء السادة  )*(

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د قتیبة زكي التك.أ -

 . جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ مطرودأحمد حازم  د.م. أ-

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ ناظم شاكر الوتار د.م.أ -
  . جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ د فاتح ابلحد فتوحي.م.أ -
   .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ م یونسد ثیال.م.أ -
 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ضرغام جاسم محمد .م.أ -

 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د زهیر یحیى.م -    
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 عدم توفر األدوات أالزمة لتطبیقها وبموافقة الخبراء أیضال) الجمناستك، وألعاب الساحة والمیدان(
  .بعد استشارتهم

  
  : البرنامج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیة١-٧-٣

كرة القدم، كرة السلة، (ات وحدة تعلیمیة شملت الفعالی) ٢٤(تكون البرنامج التعلیمي من 
وحدات تعلیمیة في األسبوع أما فیما ) ٣(أسابیع وبواقع ) ٨(، وزعت على )كرة الطائرة، كرة الید

فقد اعتمد الباحثون على األسلوب المعتمد في كل  )*(ةیتعلق في كیفیة تطبیق الوحدة التعلیمی
ذلك، اما فیما یبین ) ٢(ة والجدول دقیق) ٤٥(المدارس وبنفس التقسیم لوقت الدرس والبالغ مدته 

لتدریس الوحدة  )*(یتعلق بتدریس الوحدة التعلیمیة فقد استعان الباحثون بمدرس التربیة الریاضیة
  . نادي الفتوة الریاضي كمكان لتدریس الوحدة التعلیمیة )*(التعلیمیة كما استعان الباحثون بملعب

  )٢(الجدول 
  دة التعلیمیةالتقسیم الزمني ألجزاء الوحیبین 

 النسبة المئویة الزمن الجــزء

 %٣٣.٣٣  د١٥ الجزء اإلعدادي . ١

 %١١.١١  د٥ )النشاط التنظیمي واإلداري(المقدمة   -أ 

 %١١.١١  د٥ ) اإلعداد العام(اإلحماء   -ب 

 %١١.١١  د٥ ) اإلعداد الخاص(التمرینات البدنیة   - ج 

 %٥٥.٥٥  د٢٥ الجزء الرئیسي . ٢

 %١٥.٥٥ د ٧ النشاط التعلیمي   -أ 

  %٤٠  د١٨ النشاط التطبیقي   -ب 

 %١١.١١  د٥ الجزء الختامي . ٣

  

                                           
 ).٢(انظر الملحق  )*(

 .جامعة الموصل/ بكالوریوس تربیة ریاضیة/ لیث شرف الدین یحیى )*(

في  الریاضي بسبب عدم توفر األدوات أالزمة لتطبیق الوحدة التعلیمیة ةم االعتماد على ملعب نادي الفتو ت )*(
 .فضال عن قرب الملعب من المدرسةالمدرسة 
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  : التجربة االستطالعیة٨-٣
بتاریخ ألداة البحث قام الباحثون ومدرس المادة بإجراء التجربة االستطالعیة 

على عینة ممثلة من نفس مجتمع   اذ تم تطبیق مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي٦/٢/٢٠٠٥
لكشف عن مدى مالئمة ووضوح فقرات المقیاس ا بهدفطالب ) ٥ (موالبالغ عددهالدراسة 

 . لمستوى عینة البحث

  
  وشملت على:  تجربة البحث الرئیسة٩-٣
  :االختبار القبلي. ١

ي على مجموعتي الدراسة تم إجراء االختبار القبلي لمقیاس التوافق النفسي واالجتماع
اذ تم التأكید على شرح  . في ثانویة الحدباء اإلسالمیة٧/٢/٢٠٠٥بتاریخ) التجریبیة والضابطة(

، فقرات المقیاس للمجموعتین التجریبیة والضابطة بالتفصیل مع إعطاء الوقت الكافي للمجموعتین
  ذلكیبین ) ٣(والجدول 

  )٣(الجدول 
 بین المجموعتین التجریبیة القبليالمحسوبة لالختبار ) ت(المعالم اإلحصائیة وقیم یبین 

  والضابطة في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي
 لمتغیرا المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع± س ع± س  

) ت(قیمة
 المحسوبة

 ٠.٥١٦ ١١.٤ ١٠٢.٤ ٩.٨٩ ٩٩.٨ التوافق النفسي واالجتماعي

   ٢.١٠١= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٨(أمام درجة حریة  ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
وهي اصغر من ) ٠.٥١٦(المحسوبة قد بلغت ) ت (ةان قیم) ٣(من الجدول یبین 

 معنویة بین ویستدل من ذلك الى عدم وجود فروق ذات داللة) ٢.١٠١(قیمتها الجدولیة البالغة 
مما یشیر الى تكافؤ  الجتماعي،مستوى التوافق النفسي واالمجموعتین التجریبیة والضابطة في 

  .المجموعتین
تم تنفیذ البرنامج الریاضي على المجموعة التجریبیة للمدة من  :تنفیذ البرنامج الریاضي. ٢

نادي ملعب أسبوعیا في تعلیمیة وحدات ) ٣(وبواقع ) ٣/٤/٢٠٠٥(ولغایة ) ١٣/٢/٢٠٠٥(
  . الریاضيالفتوة

البعدي لمقیاس التوافق النفسي واالجتماعي على تم إجراء االختبار  :االختبار البعدي. ٣
  . في ثانویة الحدباء اإلسالمیة٤/٤/٢٠٠٥بتاریخ ) التجریبیة والضابطة(مجموعتي الدراسة 
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  : الوسائل اإلحصائیة١٠-٣
  .معامل االرتباط بیرسون -
  . قانون النسبة المئویة-
  . الوسط الحسابي-
  . االنحراف المعیاري-
  .ن حسابیین مرتبطین متساویین العددلوسطی) ت( اختبار -
  لوسطین حسابیین غیر مرتبطین متساویین العدد ) ت( اختبار -

  ).٢٨٩- ١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (
  :عرض النتائج ومناقشتھا. ٤
عرض نتائج التوافق النفسي واالجتماعي بین االختبارین القبلي  ١-٤

  :والبعدي للمجموعة التجریبیة ومناقشتھا
  )٤(ول الجد

المحسوبة لالختبارین القبلي والبعدي في مستوى التوافق ) ت( المعالم اإلحصائیة وقیم یبین
  النفسي واالجتماعي للمجموعة التجریبیة

 لمتغیرا االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± س ع± س  

) ت(قیمة
 المحسوبة

 *١٢.٧٧٨ ٩.١٢ ١٤٦.٣ ٩.٨٩ ٩٩.٨ التوافق النفسي واالجتماعي

   ٢.٢٦= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٩( أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
  :ما یأتي) ٤(من الجدول یبین 

وهي اكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ) ١٢.٧٧٨(المحسوبة قد بلغت ) ت(إن قیمة 
ي ویستدل الباحثون من ذلك الى وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبل) ٢.٢٦(

. والبعدي بمستوى التوافق النفسي واالجتماعي ولصالح االختبار البعدي في المجموعة التجریبیة
ذلك الى دور المنهاج الریاضي الذي طبق على المجموعة التجریبیة اذ ساعد الباحثون ویعزو 

ة الطلبة في السیطرة على انفعاالتهم والتحكم بها وجعلها تحت سیطرتهم بفعل المواقف الریاضی
 بینهم من خالل التمارین واأللعاب واالنسجامالتي تعرضوا لها فضال عن دوره في زیادة التعاون 

التكریتي وعبد (الجماعیة التي مرى بها الطلبة، وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیة 
إلى دور الریاضة في تنمیة العادات ) ٢٠٠١الشافعي،(ومع ما أشار إلیه ) ٢٠٠٢الوهاب،

الحد من اآلثار السلبیة للتوتر النفسي والقلق والتوتر العصبي وتنمیة الشخصیة الصحیحة و 
المتكاملة وتزوید الفرد بالعدید من خبرات الحیاة، وتنمیة قوة اإلرادة وتحقیق ألذات والتعود على 
احترام مواعید الممارسة الریاضیة وتحقیق التوازن النفسي وتنمیة ألذات وٕاشباع الدافع للمنافسة 
والمغامرة، والتغلب على ظاهرة العزلة االجتماعیة وتحقیق التوافق االجتماعي وتنمیة مهارات 
التفاعل االجتماعي والتخطیط الجماعي وممارسة الحیاة الدیمقراطیة الناجحة، والتغلب على 
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١٥٤ 

ي وعبد التكریت (دة القدرة على مواجهة الحیاةاألسلوب التقلیدي للحیاة وزیادة البهجة والسعادة وزیا
   ).١٢٠، ٢٠٠١الشافعي، (، )٨٥، ٢٠٠٢الوهاب، 

  
 عرض نتائج التوافق النفسي واالجتماعي بین االختبارین القبلي ٢-٤

  :والبعدي للمجموعة الضابطة ومناقشتھا
  )٥(الجدول 

المحسوبة لالختبارین القبلي والبعدي في مستوى التوافق ) ت( المعالم اإلحصائیة وقیم یبین
  ماعي للمجموعة الضابطةالنفسي واالجت

 لمتغیرا االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± س ع± س  

) ت(قیمة
 المحسوبة

 *٨.٨٥٢ ١١.٥ ١٢٨ ١١.٤ ١٠٢.٤ التوافق النفسي واالجتماعي

   ٢.٢٦= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٩( أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
  :ما یأتي) ٥(من الجدول یبین 

وهي اكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ) ٨.٨٥٢(المحسوبة قد بلغت ) ت (ان قیمة
ویستدل الباحثون من ذلك الى وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي ) ٢.٢٦(

. والبعدي بمستوى التوافق النفسي واالجتماعي ولصالح االختبار البعدي في المجموعة الضابطة
والى دور اإلسالمیة  دور المنهاج التربوي المتبع في ثانویة الحدباء ن ذلك الىو ویعزو الباحث

  .مدرسي الثانویة في تفعیل دور الطالب مع المادة ومع زمالءه
  

 عرض نتائج التوافق النفسي واالجتماعي للمجموعتین التجریبیة ٣-٤
  :ومناقشتھا والضابطة في االختبار البعدي

  )٦(الجدول 
المحسوبة لالختبار البعدي بین المجموعتین التجریبیة ) ت( وقیم  المعالم اإلحصائیةیبین

  والضابطة في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي
 لمتغیرا المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع± س ع± س  

) ت(قیمة
 المحسوبة

 ٤.١٩ ١١.٥ ١٢٨ ٩.١٢ ١٤٦.٣ التوافق النفسي واالجتماعي

   ٢.١٠١= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٨( أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
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  :ما یأتي) ٦(من الجدول یبین 
وهي اكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ) ٤.١٩(المحسوبة قد بلغت ) ت(ان قیمة 

ویستدل الباحثون من ذلك الى وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین ) ٢.١٠١(
لتوافق النفسي واالجتماعي ولصالح المجموعة التجریبیة ویعزو التجریبیة والضابطة بمستوى ا

الباحثون ذلك الى ان ممارسة األنشطة الریاضیة تعمل على االرتقاء بالقدرات النفسیة واالنفعالیة 
وتطور العملیات العقلیة وتنمیة العالقات االجتماعیة من خالل مواقف اللعب المختلفة وتتفق هذه 

اذ توصل الى تفوق الریاضیین عن ) ٢٠٠٢التكریتي وعبد الوهاب،(إلیة النتیجة مع ما توصل 
غیر الریاضیین في قیم التوافق النفسي واالجتماعي وذلك الن ممارسة األنشطة الریاضیة تحقق 
مستوى من التوافق النفسي واالجتماعي بحكم المواقف التي یتعرض لها الریاضي خالل التدریب 

جتماعیة التي تعمل على تكوین عالقات سسیومتریة مترابطة بین والمنافسة كذلك األلفة اال
  ).٤٩، ٢٠٠٢التكریتي وعبد الوهاب، (الریاضیین 

  
  :االستنتاجات والتوصیات. ٥
  : االستنتاجات١-٥
 اثبت المنهاج الریاضي فاعلیته في تطویر مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لطالب ١- ١-٥

  .اء اإلسالمیةالثاني متوسط في ثانویة الحدب
اثبتت الدروس التربویة المدرسیة فاعلیتها في تطویر مستوى التوافق النفسي  ٢- ١-٥

  .واالجتماعي لطالب الثاني متوسط في ثانویة الحدباء اإلسالمیة
تفوق المنهاج الریاضي المطبق على المجموعة التجریبیة في تطویر مستوى التوافق  ٣- ١-٥

  .ته بالمجموعة الضابطة في االختبار البعديالنفسي واالجتماعي عند مقارن
  

  : التوصیات٢-٥
  .إعادة الدرس الریاضي المنهجي األسبوعي في ثانویة الحدباء الجامعیة ١- ٢-٥
العمل على تطویر الریاضة المدرسیة وتامین مستلزماتها من اجل بناء الفرد بدنیا  ٢- ٢-٥

  .ونفسیا واجتماعیا
  . الریاضة وعالقتها بالمتغیرات األخرى إجراء دراسات مشابهة لدور٣- ٢-٥

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٦ 

  :المصادر
واستخدامات  التطبیقات اإلحصائیة): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد . ١

ربیة الریاضیة، في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، كلیة الت الحاسوب
  .جامعة الموصل

العالقة بین التوافق النفسي ): ٢٠٠٢(الوهاب، محمد فارس التكریتي، ودیع یاسین وعبد  .٢
واالجتماعي والسلوك االیثاري لدى الریاضیین وغیر الریاضیین من طالب جامعة الموصل، 

  .٢٩، ع٨مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة، م
ي دراسة مقارنة في التوافق النفس): ٢٠٠٢(التكریتي، ودیع یاسین وعبد الوهاب، محمد فارس  .٣

واالجتماعي بین طالب جامعة الموصل الریاضیین وغیر الریاضیین، مجلة الرافدین للعلوم 
  . ٣٠، ع٨الریاضیة، م

الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف، ): ١٩٧٦(الخولي، ولیم . ٤
  .مصر

الكتب للطباعة، علم نفس الشخصیة، دار ): ١٩٩٠(داؤد، عزیز حنا والعبیدي، ناظم هاشم . ٥
  .جامعة الموصل

مشكالت الطلبة في المرحلة اإلعدادیة وحاجاتهم ): ٢٠٠١(الداهري، صالح حسن احمد . ٦
  .٢٧دولة األمارات العربیة المتحدة، بحث منشور في مجلة كلیة المعلمین،ع اإلرشادیة في

ة للطباعة والنشر، علم النفس ودراسة التوافق، دار النهضة العربی): ١٩٧٤(لدسوقي، كمال ا. ٧
  .بیروت

اثر برنامج إرشادي باستخدام أسلوبین في تنمیة ): ٢٠٠٤(الدلى، ریاض حازم فتحي عبد اهللا  .٨
النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة،  التوافق

  .كلیة التربیة، جامعة الموصل
  .، جامعة دمشق٧ة في سیكولوجیة التكیف، طالصحة النفسی): ١٩٨٧(الرفاعي، نعیم  .٩

  .، دار العودة، بیروت٥علم نفس النمو، ط): ١٩٨١(زهران، حامد عبد السالم  .١٠
  .الصحة النفسیة والعالج النفسي، دار المعارف، القاهرة):١٩٨٨(زهران، حامد عبد السالم  .١١
 الجامعة على وفق مؤشرات بناء مقیاس الصحة النفسیة لطلبة): ٢٠٠٣(سعید، یاسر نظام . ١٢

، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة، .M.M.P.Iمقیاس منیسوتا المتعدد األوجه 
  .ابن رشد، جامعة بغداد

  .التربیة الریاضیة والعولمة ظاهرة العصر، القاهرة): ٢٠٠١(الشافعي، حسن احمد . ١٣
   . دار النهضة العربیة، بیروتعلم الصحة النفسیة،): ١٩٨٣(الشرقاوي، مصطفى خلیل . ١٤
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دراسة مقارنة في التحصیل الدراسي والتوافق النفس ): ١٩٩٧(الشمري، محمود رحیم جاسم . ١٥
واالجتماعي واالتجاه نحو االختالط بین كلیات التربیة للبنات وطالبات كلیات التربیة 

  .ة بغدادابن رشد،جامع/، كلیة التربیة )غیر منشورة(المختلطة،أطروحة دكتوراه 
استراتیجیات التكیف ألحداث الحیاة وعالقتها بالصحة ): ٢٠٠٢(صالح، ساهرة عبد الودود . ١٦

   .الجامعة، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة بغداد النفسیة لطلبة
ي قته بالتوافق النفسالسلوك االیثاري وعال): ٢٠٠٢(العزي، لمیاء حسین عبد القادر احمد . ١٧

، كلیة )غیر منشورة(ومفهوم ألذات لدى طلبة جامعة الموصل،رسالة ماجستیر واالجتماعي 
  .التربیة، جامعة الموصل

  .مدخل الى الطب النفسي، دار الثقافة، بیروت): ١٩٨٦(عمارة، زین عباس . ١٨
  .، دار الفكر للطباعة، عمان١الصحة النفسیة، ط): ٢٠٠٠(العنابي، حنان عبد الحمید  .١٩
الموجز في الصحة النفسیة، دار المعرفة الجامعة، : )١٩٧٧(عباس محمود  عوض،. ٢٠

  . اإلسكندریة
الصحة النفسیة للطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، ):١٩٩٩(، كاملة وتیم عبد الجبار جفر . ٢١

  .عمان
  .االنجلو، القاهرة التوافق الشخصي واالجتماعي، مكتبة): ١٩٧٩(فهمي، مصطفى. ٢٢
اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي، دار المریخ للنشر، ): ١٩٨١(یوسف وآخرون  قاضي،ال. ٢٣

   .الریاض
دافعیة ممارسة األلعاب الریاضیة، أطروحة ): ٢٠٠١(المسالمة، رزق جابر مصطفى . ٢٤

  . منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد دكتوراه، غیر
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  )١(الملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ستبیان أراء الخبراء لمقیاس التوافق النفسي واالجتماعيا
  

  المحترم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠األستاذ الفاضل 
  

  … تحیة طیبة
في تنمیـة المنهاج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیة اثر (یروم الباحثون إجراء دراسة لمعرفة 

  ).توسطالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة الصف الثاني م
ریــاض حــازم (وقــد اســتعان البــاحثون بمقیــاس التوافــق النفــسي واالجتمــاعي المعــد مــن قبــل 

تنطبـــق علـــي كثیـــرا، تنطبـــق علـــي أحیانـــا، ال (والـــذي یتـــضمن ثـــالث بـــدائل وهـــي ) ٢٠٠٤فتحـــي،
  ). تنطبق

بانــه عملیــة تعــدیل الفــرد بنــاءه النفــسي او ســلوكه،  :التوافق النفــسي واالجتمــاعيویقــصد بــ
  . ب لشروط المحیط الطبیعي واالجتماعي ویحقق لنفسه الشعور بالتوازن والرضالیستجی

 تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة یــسر البــاحثون أن یعرضــوا علــیكم الفقــرات آالتیــة اونظــرا لمــ
  . لبیان رأیكم حول مدى صالحیتها ووضوحها وتكرارها وٕامكانیة دمجها، واقتراح التعدیل المناسب

  
  ر واالحترامولكم فائق التقدی

  
  

  :االسم واللقب العلمي
  :االختصاص

  : التوقیع
  الباحثون 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٩ 

  )بصیغته األولیة والنهائیة(مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي 

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 كثیرا
تنطبق علي 

 أحیانا
 ال تنطبق

       اشعر بالخوف في مواقف یعتبرها أقراني طبیعیة ١
       اقلق إزاء أمور بسیطة ٢
       اشعر باني سریع الغضب ٣
       یزعجني شعوري بالخجل ٤
       اعبر عن فرحي بطریقة قد یرفضها اآلخرون ٥
       أحس باني إنسان مرح ٦
       احترم التقالید حتى وان كانت ضد ما ارغب به ٧
       أتخیل تحقیق األهداف عندما ال أستطیع تحقیقها ٨
       ابرر أخطائي وان كنت واثقا من خطئي ٩
       أتمسك بآرائي بشدة وان كنت غیر واثق من صحتها ١٠
       أعاني من عدم التركیز والشرود الذهني ١١
       أحب الوحدة وعدم االختالط ١٢
       اشعر أنني سعید في حیاتي ١٣
       اشعر أن اآلخرین یحبونني ١٤
       أحب الناس ١٥
       أتقبل الصفات الشخصیة التي امتلكها ١٦
       نفسيأثق ب ١٧
       اشعر باحترامي لنفسي ١٨
       أحس بان الغرور یتملكني ١٩
       اعتقد أنني إنسان ذو إرادة قویة ٢٠
       اشعر بالنقص في بعض جوانب شخصیتي ٢١
       أحس بأنني إنسان صریح ٢٢
       اشعر بأنني إنسان مهم بین اآلخرین ٢٣
       أحس أن اآلخرین یعتمدون علي ٢٤
        خطئي إذا ما شعرت بهاندم على ٢٥
       استفید من أخطائي عندما أتأكد منها ٢٦
       اشعر أن لدي القدرة على تحقیق كل ما اطمح ألیه ٢٧
       احل مشكالتي أواجهها دون خوف ٢٨
       اضطر للكذب تجنبا للمشاكل ٢٩
       اعتمد على نفسي في اغلب األمور ٣٠
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١٦٠ 

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 كثیرا
تنطبق علي 

 أحیانا
 ال تنطبق

       ال یعجبني شعري ٣١
       كلي جمیلأحس بان ش ٣٢
       أتسامح مع اآلخرین أتعاطف ٣٣
       یحاول اآلخرون إثارة غضبي ٣٤
       أحس بأنني مندمج مع العالم ٣٥
       ارتبك عندما ینتقدني اآلخرون ٣٦
       اشعر بان الناس من حولي خیرون ٣٧
       یثق بي أصدقائي ٣٨
       استفید من انتقادات اآلخرین ٣٩
       رغباتي اخذ بنظر االعتبار رغبات اآلخرینعندما أود تحقیق  ٤٠
       اشعر وكان بعض الناس یراقبونني ٤١
       استخدم حاجات اآلخرین دون استئذان ٤٢
       أتباهى بأنني انتمي للمجتمع الذي أنا فیه ٤٣
       أشارك اآلخرین أحزانهم ٤٤
       أتبادل الزیارات مع أصدقائي ٤٥
       أشارك الناس أفراحهم ٤٦
       اقدم المساعدة لمن یحتاجها ٤٧
       تفهم أسرتي مشاعري وتحبني ٤٨
       أظن أن ثقة أسرتي بي ضعیفة ٤٩
       أحس أن اآلخرین یعجبهم الحدیث معي ٥٠
       ال توفر أسرتي لي الجو المناسب للدراسة ٥١
       عالقتي جیدة بوالدي ٥٢
       أثق بأسرتي ٥٣
        العائلیةاحب المناقشات واالجتماعات ٥٤
       انزعج كثیرا عند لوم أسرتي لي ٥٥
       ترفض أسرتي أصدقائي ٥٦
       اشعر بأهمیة إرشادات أهلي ٥٧
       أسرتي تحاول مساعدتي في حل مشاكلي ٥٨
       اشعر أن أسرتي تتباهى بي ٥٩
       تقوم عالقتي بأهلي على الصراحة ٦٠
       أضحى من اجل أسرتي ٦١
       رتي عقبة نتعاون في حلهاإذا واجهت أس ٦٢
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١٦١ 

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 كثیرا
تنطبق علي 

 أحیانا
 ال تنطبق

       اشعر باالنزعاج من تقیید حریتي في البیت ٦٣
       ال أحب طریقة والداي في التعامل معي ٦٤
       أتباهى بعالقة أسرتي الطیبة معي ٦٥
       أساعد أخوتي في ترتیب المنزل ٦٦
       یزعجني بقائي في البیت فترة طویلة ٦٧
       یفهم زمالئي مشاعري ٦٨
       لتحقیق بعض ما ارغب به أخالف أنظمة المدرسة ٦٩
       أعاني من عدم اهتمام المدرسة بمشاكل الطلبة ٧٠
       في نیتي إكمال دراستي الجامعیة ٧١
       اشعر بالراحة حین أتكلم مع المدرسین ٧٢
       أحب مطالعة بعض الكتب المدرسیة ٧٣
       ارغب في أن اترك المدرسة ٧٤
       ئي في النشاطات المدرسیةأشارك زمال ٧٥
       یزعجني بعض زمالئي في المدرسة ٧٦
       أعاني من بعد المدرسة عن البیت ٧٧
       تزعجني طریقة تدریس بعض المدرسین ٧٨
       اعتمد على نفسي في تحضیر الواجبات المدرسیة ٧٩
       ینتقد زمالئي مظهري ٨٠
       افرح عندما یحقق زمالئي أهدافهم ٨١
       اشعر أن حریتي مقیدة داخل الصف ٨٢
       یحاول زمالئي مساعدتي في حل مشاكلي ٨٣
       اهتم بإرشادات المدرسین ٨٤
       أقیم عالقات صداقة مع زمالء من صفوف أخرى ٨٥
       أعاني من صعوبة بعض المواد الدراسیة ٨٦

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٦٢ 

  ) ٢(لملحق ا
  

  حمن الرحیمر بسم اهللا ال
  

  مختصین حول صالحیة البرنامج التعلیمي لدرس التربیة الریاضیةاستبیان أراء السادة ال
  

  المحترم................................. االستاذ الفاضل 
  تحیة طیبة 

 فــي تنمیــة البرنــامج التعلیمـي لــدرس التربیــة الریاضـیةاثـر (یـروم البــاحثون إجـراء دراســة لمعرفــة 
  ).ثاني متوسطالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة الصف ال

 وحیث یجد  في ثانویة الحدباء اإلسالمیةعلى طالب الصف الثاني متوسطالذي سیتم تنفیذه 
الباحثون في حضرتكم الخبرة والدرایة في هذا المیدان یكون شاكرین فضلكم بإبداء رأیكم حول 

  . تحدید مدى صالحیة الوحدات التعلیمیة المعدة للتنفیذ 
  

  ان ولكم جزیل الشكر واالمتن
  
  
  
  

  : االسم واللقب العلمي
  : االختصاص

  :  التوقیع
   الباحثون 
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١٦٣ 

١٦
٣

 

  نموذج لوحدة تعلیمیة بدرس التربیة الریاضیة المنھجي
  الثاني: الدرس  التجریبیة: المجموعة  الثانیة: الوحدة التعلیمیة

    الثاني أ: الصف والشعبة  ثانویة الحدباء اإلسالمیة: المدرسة
    االخماد بكرة القدم، المناولة الصدریة: المھارة   كرة السلةكرة قدم،:اسم الفعالیة

   دقیقة٤٥: الوقت   ٤/٢/٢٠٠٥: التاریخ   االثنین: الیوم 
   سنة١٤: العمر   )١٠: (عدد الطالب  كرة سلة٢ كرة قدم،٢: األدوات

  األھداف التعلیمیة
  قدم/االخماد بداخل القدم. ١
  سلة/المناولة الصدریة. ٢

  ویةاألھداف الترب  
  التأكید على الضبط والنظام .١
  تعوید الطالب على العمل الجماعي.٢

  

  ج

 أقسام الوحدة

  د١٥ 
 المالحظات الھیكل التنظیمي والرسم التوضیحي الفعالیات والمھارات الحركیة لوقتا

دي
ـدا

عــ
اإل

ء 
ـز

جـــ
ال

 

  المقدمة
  
  

  اإلحماء العام
  

  اإلحماء الخاص
  الذراعین

  
  الجذع
  

  الجذع
  
 ینالرجل

   د ٥
  
  
   د ٥
  
   د ٥
 

  ) ١(تھیئة األدوات واخذ الغیاب وتردید التحیة  الشكل
  
  

 ھرولة مع ← ھرولة اعتیادیة ← السیر على الكعبین ← السیر على األمشاط ←السیر 
  ) ٢(الشكل .   الوقوف← السیر← ھرولة جانبیة ←تدویر الذراعین 

  
). مرتین(ثم الى األسفل ) مرتین (ثم الى االعلى) مرتین(ضغط الذراعین للخلف ) وقوف(
  )٦العد (
  ) ٤العد .(ثني الجذع الى اإلمام واألسفل وضغطھ بالوضع )  الذراعان عالیا–الوقوف فتحاً (
  ) ٤العد .(بالتبادل ثني ومد الجذع الى الجانبین)  الذراعان تخصر–الوقوف فتحا (
  
 )٣(الشكل )   ٢العد . (ثني ومد الركبتین)  وقوف(

* *    * * * * * * * ٨   
  )١(   شكل *              

  
 * * * * * * * * *  

  )٢(              شكل   *  
  
  

* * * * * *     
 *    *         

     *  * *        
 )٣(                  شكل 

  التأكید على الوقوف المنظم والمسافات بین الطالبات 
  
  

الحم  اء ب  شكل ص  حیح م  ع المحافظ  ة عل   ى التاكی  د عل  ى تادی  ة التمرین  ات ف  ي اثن  اء ا
  .المسافات بین الطالب

  
  

  التاكید على وضع الجسم الصحیح اثناء اداء التمارین البدنیة 
 

  د٢٥
  النشاط التعلیمي 

  
 النشاط التطبیقي

سي
رئی

 ال
زء

ـج
ــــ

ال
 

  

  
   د ٧
  

   د١٨
 

شرح مھارة اإلخماد بكرة القدم مع شرح مھارة المناولة الصدریة بكرة السلة مع أداء نموذج 
  . أمام الطلبة

  )٥شكل (الوقوف اربع فرق 
  . الفریق االول والثاني یؤدیان مھارة االخماد بكرة القدم-
  . الفریق الثالث والرابع یؤدیان مھارة المناولة الصدریة بكرة السلة-
   تبادل عمل الفرق-
  . اجراء سباق بین الفرق االربعة بمھارة االخماد-
 ق الثالث والرابع بمھارة المناولة الصدریة اجراء سباق بین الفریق االول والثاني وفری-

  
      * * * * * *     

 *    *         
     *  * *        

  )٤(                  شكل 
  

* *          * * *     
                             *  

* *           * * *    
 )٥(                     شكل 

  
  .ي الفنیة لالداء التأكید على فھم الطالب للنواح

  
  
  

  التأكید على تصحیح األخطاء 
 التأكید على التوافق 

  د٥

مي
ـتا

خــ
 ال

زء
لج

ا
 

  لعبة صغیرة
  
  

 االنصراف

  
  
   د٣
  
  
  د٢

  
  

الدوران حول الدائرة عند سماع الصفقة الدوران بنفس االتجاه وعند اطالق الصافرة الدوران 
  )٦(عكس االتجاه الشكل 

  
 )٧(الوقوف بشكل صف واحد وتردید شعار االنصراف الشكل 

  
* * * * * * * * * *  

  )٦(                   شكل * 
   * * * * * * * * *   ٨   

  )٧(   شكل *              
 

  
  التأكید على الھدوء 

  
  

 التأكید على اداء الشعار بصوت عال
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