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 ××األوىل احملاضرة÷÷
 : العام علن النفس -4

يعد علم النفس من أقدم العلومم اليوا اىويم  يون اننمونن منوي  ودأ يفعو   ع يعوا الع،ول مالو مح  
 فنلعين نت ال،ديما ألفالعمن مأ معم عننت يشي  إلى العالقا  ين الجمم مالع،ل.

عمن إن جيم  علم النفس ىا جيم  فلمفيا  نألصول  ف عود أن اني،لوت الفلموفا اليمنننيوا إلوى 
 عنلم فا العصم  الممعى ان،مم الفالمفا إلى قممين:  ،نع ال

 ال،مم األمل اىيم  د اما الظماى  ال محننيا مىم  جنل الدين. -

 ال،مم الثننا اخيص  د اما الظماى  الع،ليا مىم الفالمفا معلمنء النفس. -

( 81أمن علم النفس الحديث فيم من العلمم الحديثا نم ين  مي جع  داينيوو إلوى نينيوا ال،و ن  
الونفس الحوديث  ممون ىو  ء (  إي ظي  علمنء ممدا س مضعما الل نا األملى لعلم 81م دايا ال، ن  

 العلمنء:
( اليي ع ح نظ يا اليعم  اليا عونن ليون األثو  الع يو  فوا اعوندة النظو  8111-8181 دا من  -

  عثي  من األمم  اليا ييعلق  يأثي  الم اثا مال يئا على اننمنن.

 ( مي جع لو الفضل فا  داينت ا يجنه اليج ي ا لعلم النفس.8118-8181 فمنت  -

 ( اليي ع ح مجمد الحينة النفميا الشعم يا مالالشعم يا8181-8181 ف ميد  -

ممووون أعموووونل ىووو  ء العلموووونء نشوووأت موووودا س علوووم الوووونفس  ال ننئيوووا  مالموووولمعيا  مالي ا عيووووا  
 ممد ما اليحليل النفما  مالعشينلت  م .....(

ّ
 
عر
ُ
بأنـ  ههـع م ـم سة اـس  كاـ ع  عاـه عة عم اـن ما  ـه   فّعلمّالنفس ّالعن  وي

 .مق  س، ع كا ع  هع كل نشهط  قعم ب   ككهئن  كحي(
 
 :علم النفس الرياضي 4-4

يشوومل علووم الوونفس ال ينضووا د امووا العماموول النفموويا ما جيمنعيووا مالي  ميووا اليووا يوو ث  علووى 
ة ال ينضا للمصمل إلى أحمن انجنز ضمن إمعنننيوو يعلم المين ات الح عيا من جيا معلى ممنعد

ن ميموا عونلم الونفس ال ينضوا ىوا إالجمميا مالنفميا ميح،يق أحمن انجنز أثننء الم نقنت  لويلك فو
ممنعدة المد ب على يفيوم محول المشوعالت اليوا يماجيوو فوا عمليوا اليعلويم أم اليود يب معلوى يفيوم 

 مخيلف المميمينت. ىمعيم عل مممنعدة العل ا أم ال ينضيين اليين يعمل
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ملعلوم الونفس أىميووا ع و ر فوا  ينضووا الممويمينت العليون يات ة اء ميعووددة يخيلوف مون حيووث  
اليمومينت لعنيوون ماحوودة موون حيووث الجوومى  لوويلك مضوع الوودعيم  نووزا  العنلووب مالوودعيم  عنموول الووميس 

إلى مميمر ال عوم ت ميعل نت أمنميا حنملت أن يمحد  ين مخيلف ىيه اآل اء للمصمل  نل ينضا 
 فا أي فعنليا  ينضيا مأ عنن ال عملا ىيه ىا:

 
 اللينقا ال دنيا العنما. -8
 اللينقا ال دنيا الخنصا. -1

 المد ب الجيد. -8

 قن ليا مين يا مخععيا عنليا. -4

 خ  ة مع،ملا فا الم نقنت. -8

 خلفيا علميا جيدة  خصمص الفعنليا المعنيا. -1

 خدمنت إدا يا جيدة. -7

 يد.انعداد النفما الج -1

 

 إضنفا إلى ميعل نت أخ ر قد يعمن أمنميا للمصمل  نل ينضا إلى مميمر ال عم ت.

 
 :هاهيت علن النفس الرياضي 4-4-4

فس ال ينضا عن علم الونفس العونم  ما خويالف   يزيود عون نمن الصعب جدا فصل علم ال
لممويمينت العليون  عمن علم النفس ال ينضا ي عز على مماضيع معينا فوا الويعلم الح عوا م ينضوا ا

 معلى نمعيا معينا من الننس ىم ال ينضيمن.
 جمووميا  ن ال ينضوا عوونئن حوا ييعوم  مووع يعوم  العلومم ا نمووننيا مىنونك معضوالت عمون إ

قوومف ال ينضووا ىووم الم  مماجووب علووم الوونفسممويماه ال ينضووا   يعووم  يوو ث  فووامنفمويا  ماجيمنعيووا( 
المننمو ا ليح،يوق المعلووب ا جيمونعا مالشخصووا علوى ىويه المعضووالت ممعنلجييون  مايجوند الحلوومل 

للفوو د خصمصوون إيا موون علمنوون إن الي  يووا ال ينضوويا يحيوول أىميووا قصوومر فووا الحيوونة ا جيمنعيووا ألي 
  لد؛ فيا ي ث  فا  ننء المجيمع اننمننا م ننء حينة ح ة مليما مخالقا مم دعا.

نضووا لووم يعوون عفميوون   وول جوونء إن يأعيوود العديوود موون دمل العوونلم علووى أىميووا علووم الوونفس ال ي
  إمعننيووونت الفووو د الياييوووا مصووو،لين للمصووومل إلوووى الممووويمر يانعالقووون  مووون أىميوووا ىووويا العلوووم فوووا يعوووم 

 ال ينضا الالئق.
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ميشووي  األ حوونث العلميوووا إلووى إن ضووعف الممووويمر ال ينضووا يعوومد إلوووى عوودة أموو نب أىميووون 
د   يمثوول جميووع أموو نب ضووعف المموويمر ال،ن ليووا ال دنيووا أم ا موويعداد ال وودنا  لعوون ىوويه األموو نب قوو

ماليووا ليوون يووأثي ا  نلدوون عنلوودمافع الضووعيفا مال   وونت ال ينضووا  فينوونك األموو نب النفموويا ما جيمنعيووا 
الننقصا مالشخصيا  ي  المالئما مالي  يا ال يييا اليا   يشجع على نمع النشنع الممون س  ماألمو  

يعداد المينا مضوعف الشخصويا معودم اد اك العالقوا الميم مل يا الم  ا أم المد ب من حيث ا م
 م ع يو أم  ين الم  ا ميالمييه. المد بالمي ندلا  ين 

مون ىنون جونء اليأعيود علووى العمامول النفمويا فوا النشوونع ال ينضوا  فللمود ب ال ينضوا أىوودافن 
يوووا  ينضووويا مأخالقيوووا يموووعى إلوووى يح،ي،يووون مووون خوووالل عملوووو فوووا المالعوووب  ليح،يوووق نجنحووونت ايجن 

ميينليووا مىوويا يوويم موون خووالل اد اك الموود ب للعماموول النفموويا لالع يووو ماليعنموول معيوون  أموولمب علمووا 
 م ينضا مي  مي صحيح.

فّعلمّالفس ّالري ضي
 
عر
ُ
 بأن : وي

هــع دحــس  ــةعا م ــم  كــنية  كتطب ق ــس  لــتم بسة اــس  كيلهك ــه   كنياــ س  كاةتبطــس بهكنشــهط   -4
 بحـ   ـي  كائـهئا ع كاـاه   كنياـ س ك شائـ س  الت  عااتع هت  كاهه كة هضي م ى اج

 كتي تشكل  ألاهة  كـا تي ك نشـهط  كة هضـي بلـسو تطـع ة هـا   كنـعا اـن  كنشـهط  كبشـة  
 .( كل ا س كاات و اشهك    كتطب ق سعاحهعكس إ جهس  كح عل 

 كتلـةو م ـى اـ ع  عابـةف  كيـةس تحـ  تـأش ة  كنشـهط  كة هضـي  إكـىهع  كل ـم  كـا   اـلى ه -0
ةو ع كال عاـه   ـي س ق هة ها   كا ع  عهام  كابةف بقسة  إلاكهن ع إل هسف ان  كالهعاحهعك

 . كتطب ق  كلا ي(
  

 جماالث علن النفس الرياضي: 4-4-0
 ل،د ي لم  علم النفس ال ينضا ليشمل د امنت الممضمعنت الينليا:

ا علوووى إي ي عووود علوووم الووونفس ال ينضووو :كلللي والللللحلم ال ركلللي والن لللا ال ركللليالسللللال ال ر -8
ممضوومعنت ييعلووق  ضوو م ات الوويعلم منظ يوونت الوويعلم ماليدييووا ال اجعووا ماليوويع  مالنمووينن من،وول 
المين ة من فعنليا إلى أخ ر مي،ميم أمقنت اليم ين ماليم ين الفع ي فا الويعلم الح عوا ماليود ج 

 .الحنجنت ماليعنء مالشخصيا .. الخفا اليعلم ما ميعداد الجمما مالع،لا مالدمافع م 

إي ي عوود علووم الوونفس ال ينضووا علووى  :إلعللداد النفسللي للرياضللي ال للللدو اال سلللايا  الحليللا ا -1
ممضووومعنت ييعلوووق  ننعوووداد النفموووا عميووول المووودر مقصوووي  المووودر م ووو ع  الممووونئل النفمووويا 
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( مالينوميم المدننعيمووا يخونء مانيحونء الويايا م اليمعونالممويخدما فوا ىويا المجونل عأمونليب ا   
لووووووق  خ وووووو ات النجوووووونح مالفشوووووول م نلعالقووووووا  ووووووين الموووووود ب مالالعووووووب مالدافعيووووووا مممضووووومعنت ييع

 .ثي ه على ا نجنز ال ينضا .. الخمالشخصيا مالخمف مالشجنعا مالج أة مال،لق ميأ

مي عود  :ك ونااحي النشاط الرياضي الفرديةدراسا  وب اث في علم النفس االجل اعي للفري  -8
 نل،يوووندة م نلمعنميوووا مالووو مح المعنميوووا م صوووفنت علوووم الووونفس ال ينضوووا علوووى ممضووومعنت ييعلوووق 

الجمنعووووا مأنماعيوووون م أمووووو نب يصوووودع الجمنعووووا مأمووووو نب يمنمووووعين ميمظيووووف يلوووووك فووووا خدموووووا 
 .جممعا شع ا مد ميا أم ف يق  ينضاالمجممعا مماء عننت ىيه الم

 
 :نظرة اإلسالم للرياضت وعلن النفس الرياضي 4-4-3

فييوون م شوو ات عثيوو ة يوودل علووى اىيمنميوون  نلنشوونع ال وودنا  إن حضوون ة مادي ال افوودين ممادي النيوول
معلنوووا إن اننموونن لووويس   مالحضوون ة انموووالميا عوويلك أملوووت عننيييوون  يووويا الضوو ب مووون النشوونع

نمن ىم محدة ميعنملا مع،ودة الي عيوب ؛جممن منفصال عن ال مح أم عن النفس أم الع،ل ن ا  م   ما 
نمن يشمل اليأثي    ت مالعظنم ماألجيزة األخ رالنشنع ال ينضا   ي،يص  يأثي ه على العضال ما 

فا النماحا ال محيا مالنفميا مالع،ليا لإلنمنن  ففا حديث لل ممل محمد صلى اهلل عليوو ممولم 
ي،مل   ليس الشديد  نلص عا  إنمن الشديد من يملك نفموو عنود الدضوب(( م عودا  فوا يلوك علوى 

فوننا أعو ه  الع وم ام  اليوم انوو قونل   إ عليوو ممولم اليحعم فا ا نفعون ت  عمون يو مر عنوو صولى اهلل
عموون   أىميووا ال ينضووا فووا اليوو ميح مفووا إمووعند الوونفسعلووى م عوودا    أن أ ر فووا ديوونعم  لظووا((

ن إي مر عن علا  ن أ ا عنلوب  ضوا اهلل عنوو قملوو   محوما عون ال،لومب مونعا  عود مونعا  فو
ا نوو ر إد اك العوو ب المموولمين للصوولا ن عميووت لووم يف،ووو شوويئن (  م يوويا  ال،لوومب إيا عل ووت عميووت  م 

 ووين الجمووم مالع،وول ماموويخداميم الي  يووا ال دنيووا  عيموونب اللينقووا ال دنيووا ملي  يووا الوونفس ماليوو ميح 
 عن أع نء الحينة.

 
 :لنفس الرياضيههواث علن ا 4-0-1
ميووويم  فوووع الممووويمر مووون خوووالل امووويدالل ال،ن ليووونت  نلشوووعل األمثووول  :رفلللل ال سللللاا الرياضلللي -8

  مىوووويا يشوووومل اليالميووووي لمصوووومل إلووووى المموووويمر ال ينضووووا الجيوووودق ا نجوووونز ال ينضووووا أم اليح،يوووو
  عموووون يشوووومل العل ووووا يمي المشووووعالت الجمووووميا ين مال ينضوووويين فووووا عنفووووا المموووويمينتا عييووووندي

 .ن انجنز المميمر ال ينضا المعلمبالخفيفا اليين   يميعيعم 
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ليمميووا أم المننعوا  وو مووماء فوا الحيونة ا إن اننمونن يملوك عنقوا يمعنووو مون ال،يونم  نلماج وونت
ضوونفا إلووى ىوويه العنقووا ا عيينديووا فوونن لإلنموونن عنقوونت إضوونفيا يمعوون فووا الفعنليوونت ال ينضوويا   ما 

(  مو عا محوددة م شوعل ممويم  عوم 1خص اليي يميعيع أن يو ع   اميداللين عند الض م ة فنلش
ام أنووماع معينوووا موون الحوومافز ال،ميوووا عنلمعنملووا يمعنووو أن يضووونعف المموونفا أم الموو عا عنووود اموويخد

 .ميمعنووو أن يضوونعف المموونفا أم يزيوود الموو عا عوودة موو ات إيا عوونن يلووك موويجن و خعوو ا  علووى حينيووو
أي أن انجوووونز العنلووووب أم  .المحفووووزد جووووا مووووع  ع ديوووونييننمووووب مىوووويا المموووويمر موووون ا نجوووونز قوووود   

أم مموويال  ع ديوون مووع الحوونفز(  ث   عماموول عثيوو ة قوود يعوومن عنئ،وون  ععمووين مووع الحوونفز(ال ينضووا ييووأ
 .للحصمل على أحمن النينئج

أن للنشوونع ال ينضووا دم  ع يوو  فووا ي  يووا العنلووب ميعووم  صووفنيو : تطللاير السلل ا  الش  للية -0
الشخصوويا عموون ىووم الحوونل  نلنموو ا لل ينضوويين فووا المموويمينت العليوون ألنووو ييعلووب مجيوومدا  وودنين 

ع ات ـو  كة هضـ  ن مـن   ـة  كة هضـ  ن   إلى العمل مع الجمنعا  شوعل م نشو عنلين إضنفا 
 : ي  كااه   كشائ س كلسف دابهب دهاله

 .الننس ييصفمن  ممنت شخصيا معينا امي،عنب الفعنلينت ال ينضيا لنمع معين من -أ
 .ا من خالل مزاملا النشنع ال ينضاينميا الممنت الشخصيا المعين -ب

ا  ودل  مح انيثون  ماليعونمن ميمعون أن عمون النشونعنت ال ينضويا يمعون أن ينموا  مح األنننيو
ينمووا صووفا اليع وو   وودل اليماضووع مىنوون يووأيا دم  علووم الوونفس ال ينضووا فووا يشووخيص ىوويه الموومنت 

 .  مب فيين  نميخدام أمنليب عثي ةمممنعدة العنلب مال ينضا فا ينميا الممنت الم
ا فنلي  يوا ال ينضويا إن من أىم أىوداف الي  يوا ال ينضويا ىوا األىوداف الصوحي: ال  ة النفسية -8

ماأللعوونب ال ينضوويا   ينحصووو  فنئووديين  نلصووحا ال دنيوووا  وول ييعووداىن إلوووى الصووحا النفموويا مىوووم 
 .ل ال ينضا الصحيا للعنلب مالالعبماجب علم النفس فا مجن

مال،فوز إلوى المونء مثنل يلك ي دد العنلب فا ال،فز إلى حم  الم نحا   م إجنديو للم نحا  
قوود يعوومن داخليووا أم خن جيووا المصوود   نىوويا اليوو دد   يعوومن عفميوون  وول لووو أموو ن   مىووم م اقووب جيوودا

   ،ا مموون خالليوون يووزداد ث،يووو  نفموووفنننمونن يحيوونج إلووى يأعيوود يايووو عوون ع يووق خ وو ات النجوونح الموون
ل ويل الجيوود لعون اعيمونب الث،وا  ونلنفس أمو  صوعب الحصومل موون لوم يعون ىنونك مزاجون نفموين ايجن يون 

يف الشخصووويا ممنيووون  أل موووع ضوووعم   ف،ووود يعووومن العنلوووب مزعوووزع الث،وووا المعلووومبميح،يوووق اليووودف 
  مللم  وا أم المود ب دم  ميوم فوا ز ع الث،وا فوا الونفس خنصوا إيا عونن ىوم يا ث،وا عنليوا األم نب
علووى المشووعالت اليووا يماجووو الموود ب فووا اليعوو ف م   إن علووم الوونفس ال ينضووا يموونعد الم  ووا  نفمووو



  د. عبدالرزاق وهيب ياسين                    علم النفس الرياضي        

  
7 

ليووويه المشوووعالت م مووون يوووالءم يعمووول معيوووم مفوووا إيجوووند الحلووومل المننمووو ا  ال ينضووويين الووويينالعل وووا م 
 .خماصيم

يعوننا العنلوب أم ال ينضوا أحيننون مون مشوعلا عودم يح،يوق الممويمر  :ثبا  ال سلاا الرياضلي -4
نو ييم ن  صم ة جيودة مييصوف  مماصوفنت  دنيوا إي ة ا خي ن ات أم الم نقنت   م الميمقع فا ف

  ىنوون يووأيا دم  لووى المموويمر الميمقووع أثنوونء الموو نقيموو ين لعنووو   يصوول إممين يووا جيوودة أثنوونء ال
عونلم الونفس فووا د اموا ىوويه الظونى ة مايخووني انجو اءات العفيلوا  يفووندي ىويه المشووعلا اليوا يوو دي 

 .ن مل يا يعيق مي  النشنع ال ينضالى مماقف مح جا قد يعمن نينئجيا  إلى خي ا األمل م 
مووون أىوووم ماج ووونت علوووم الووونفس ال ينضوووا ىوووم العشوووف عووون  :الكشلللن علللن ال ااهلللب الرياضلللية -8

  ميأيا يلك من خالل اليع ف على يمي العفنءات ب ال ينضيا فا مقت م ع  ميشجيعينالمماى
ن ا  . م ى إظيون  ىويه ال،ود اتال ينضيا مالع ق العفيلا  نيخني انج اءات الالزموا اليوا يمونعد علو

نضا مون عشوف المماىوب فوا نفمويا عال وو ألن ىيه الميما الصع ا مالمع،دة يمعن الم  ا ال ي
 .،ن لينت أصم  مميمدة من العفملالييه المماىب مال

مال،وووود ات   مال،ن ليووووا الح عيووووا  إن اخييوووون  الشوووو نب ال ينضووووا علووووى أموووونس ال نوووونء الجمووووما 
ىمنل العمامل النفميا الميما اليا يميم فا المصومل إلوى الممويمينت ال ينضويا   ال ينضيا الجيدة ما 

معلوووى الم  ووا ال ينضوووا أن يعوو ف عووول ميعل وونت ال عملوووا   يعي ووو  موون الممن مووونت الموول يا  لعنليوواا
 .م ين فا مقت م ع  على ىيا األمنسميشخيص الممى

مون خوالل ال حوث العلموا مالمشونىدات العنموا نالحوظ أن : تكاين ال يال والرغبلا  وتطايرهلا -1
لودر الفييونن ييو ع موع  ن ىويه ال   واإعمون   الفيينن يمن ممن النشنع ال ينضا أعثو  مون الفييونت

  مل حووومث علوووم الووونفس ال ينضوووا دم  فوووا يحديووود أمووو نب ممن موووا الشووو نب للنشووونع ي،ووودم العمووو 
  ميحديد أم نب عزمف ال ع  اآلخ  من الشو نب مالشون نت عون مزاملوا ىويا النشونع  ال ينضا

مماء مزاملا النشنع ال ينضا معيفيا إيجند الحلمل الننجعا للعمل على يعمين الميمل مال   نت ل
 .عنن داخل المد ما أم خن جين

د اما  إن علم النفس ىم علم :لب ث الحل ي في اللربية الرياضيةال ساه ة في إرساء أسس ا -7
  النشوونع ال ينضووا مي عوون األمووس العلميووا الدقي،ووا فووا ال حووث العلمووايحووت يووأثي  مولمك اننموونن 

ن لعلوم الونفس ال ينضوا إين الحينة مي ث  مييأث   يون فون ملمك اننمنن يدخل فا عل ميندإم من 
المعننا الماضحا فوا اليأعيود علوى إ مونء أموس ال حوث العلموا فوا الي  يوا ال ينضويا موماء علوى 

 .المميمينت العلين  ينضا يمر المد ما أممم
 



 حملاضرة الثانيةا

 الشخصية      

(  ٣شعغ ثبالطَ ا٠ُ اُِـخ اُالر٤٘٤خ  ٢ٛٝ   Personaltyإ اطَ ًِٔخ شخظ٤خ ) 

( ٝرؼ٢٘ اُو٘بع ٝٛزٙ أٌُِخ ٣ؼٞد ربس٣خ اعزؼٔبُٜب ا٠ُ  Personaٓشزوخ ٖٓ ُلظخ ) 

 إلخلبءاُضٖٓ اُز١ ًبٕ ك٤ٚ أُٔضَ االؿش٣و٢ ٣ؼغ اُو٘بع ػ٠ِ ٝعٜٚ ك٢ أُغشػ 

ّ (  5795شخظ٤زٚ اُؾو٤و٤خ ٝاُشخظ٤خ ثٔؼ٘بٛب اُؾذ٣ش اعزؼِٔذ الٍٝ ٓشح ع٘خ ) 

(  ٝاُخِن ٝٓلّٜٞ اُشخظ٤خ ٤ُظ ثٜزا اُوذس  Individuatityًٝبٗذ رؼ٢٘ اُلشد٣خ  ) 

ٖٓ اُجغبؽخ , كبُشخظ٤خ ٤ُغذ ش٤ئب ٣ٌِٔٚ اُجؼغ , ٝال ٣ٌِٔٚ اُجؼغ االخش ,ٝال ٣ٌٖٔ 

, ٝإ كالٗب ال شخظ٤خ ُٚ , ًٔب ال ٣ٌٔ٘٘ب إ ٗظق  اُوٍٞ ثبٕ كالٗب ُٚ شخظ٤خ ه٣ٞخ

شخظب ثبٕ ُٚ شخظ٤خ ه٣ٞخ اٝ شخظ٤خ ػؼ٤لخ اٝ شخظ٤خ ٜٓضٝصح , كٜزٙ ًِٜب 

ؼِٔبء هذ اخزِلٞا ك٢ رؼش٣لْٜ ُٔلّٜٞ .ٝاُ خرؼج٤شاد ال ر٘ط١ٞ ػ٠ِ هذس ٖٓ اُذهخ اُؼ٤ِٔ

ؼشكخ ٝعِٞى اُلشد اُشخظ٤خ الٗٚ اًضش ٝاطؼت أُلب٤ْٛ رؼش٣لب ٝرؾذ٣ذا الٗٚ ٣شرجؾ ثٔ

ٝاُز٢ رجو٠ ٖٓ اُٞعبئَ أُؼوذح اُز٢ ٣ظؼت كٜٜٔب ثشٌَ ده٤ن ٝؽو٤وخ االٓش إ 

  -رؼش٣لبد اُشخظ٤خ رؼذدد ٝر٘ٞػذ ك٢ أُغبالد ًض٤شح ٝٓزؼذدح ٜٝٓ٘ب :

ػشكٜب ) اؽٔذ ص٢ً  ( ثبٜٗب اُشخظ٤خ ٢ٛ اُ٘ظبّ اٌُبَٓ ٖٓ اُ٘ضاػبد اُضبثزخ ٗغج٤ب  – 5

٢ ر٤ٔض كشدا ٓؼ٤٘ب ٝاُز٢ روشس االعب٤ُت ا٤ُٔٔضح ُز٤ٌِلٚ ٓغ ث٤ئزٚ اُغغ٤ٔخ ٝاُ٘لغ٤خ ٝاُز

 أُبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ .

ػشكٜب ) عٞسدٕ اُجشد اٜٗب : ػجبسح ػٖ ر٘ظ٤ْ د٣٘ب٢ٌ٤ٓ ُِٞظبئق اُ٘لغ٤خ  – 2

ٝاُلغِغ٤خ اُز٢ روشس ٝرؾذد ٓذٟ ر٤ٌق كشد ٓؼ٤ٖ ُِج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ش ك٤ٜب , ٝأُوظٞد 

ٓزٌٞٗخ عٔبد ػذ٣ذح ٓزذاخِخ ثؼؼٜب اُجؼغ . آب اُٞظبئق ثبُز٘ظ٤ْ ٢ٛ إ اُشخظ٤خ 

اُ٘لغ٤خ ٝاُلغِغ٤خ ٢ٛ اُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ ٝاُو٤ْ ٝأُؼزوذاد ًَٝ اُذٝاكغ أٌُزغجخ ٢ٛٝ 

 رطٞس ٗز٤غخ اُزؼِْ ٝص٣بدح اُخجشاد . 

(  كؼشكٜب اٜٗب ع٤ٔغ اُظلبد اٝ اُخظبئض اُز٢  Oxfordهبٓٞط اًغلٞسد )  أٓب – 3

 ٔب ٛٞ ؽب٤ُب ٝر٤ٔضٙ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ االكشاد . رغؼَ اُلشد ً

آب ) ٝعز٤ٖ ( ك٤ؼشف اُشخظ٤خ ثبٜٗب : ػجبسح ػٖ اٗٔبؽ دائٔخ ٖٓ االكٌبس  – 4

 ٝأُشبػش ٝاُغ٤ًِٞبد اُز٢ ٣ؼجش ػٜ٘ب ك٢ ظشٝف ٓخزِلخ 



٣ٝزٛت ) ا٣ضٗي ( ك٢ هُٞٚ ثبٕ اُشخظ٤خ : ٢ٛ اُز٘ظ٤ْ أُغزٔش ٗغج٤ب الخزالف  – 5

 ٚ ٝعغذٙ ٝٛزا اُز٘ظ٤ْ ٛٞ اُز١ ٣ؾذد ر٤ٌلٚ اُلش٣ذ ٓغ أُؾ٤ؾ . اُشخض ٝٓضاعٚ ٝػوِ

إ ًَ طلخ ر٤ٔض ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ اُ٘بط رإُق عبٗجب ٖٓ شخظ٤زٚ ٝإ اُخظبئض اُز٢ 

ٖٝٓ خالٍ  األخش٣ٖ األشخبصرغؼَ اُشخض ثب٤ُٜئخ اُز٢ ٛٞ ػ٤ِٜب ٤ٔٓضا ػٖ 

  -اُزؼبس٣ق ٗغز٘زظ ثؼغ أُإششاد اُز٢ رؾذد اُشخظ٤خ ٢ٛٝ :

 إ اُشخظ٤خ رزٌٕٞ ٖٓ ػذح ػٞآَ رزلبػَ ٓغ ثؼؼٜب ثشٌَ د٣٘ب٢ٓ ٓغزٔش  – 5

  األخش٣ٖا٤ُٔٔضح ٝاُلش٣ذح ٝرغؼِٚ ٣خزِق ػٖ  األعب٤ُتاُشخظ٤خ ٢ٛ  – 2

صبثزخ ٝدائٔخ ٖٓ االٗلؼبالد ٝاُذٝاكغ ٝاُغِٞى اُز١  أٗٔبؽاُشخظ٤خ  ٢ٛ ٓغٔٞػخ  – 3

 ٤ٔ٣ض اُلشد ػٖ ؿ٤شٙ . 

 ك٢ ث٘بء ا١ شخظ٤خ  األعبطٝاُٞساص٤خ رِؼت اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ  – 4

 اٜٗب خظبئض ٝه٤ْ ٝػبداد اُلشد اُز٢ ر٘ظْ عًِٞٚ  – 5

ك٢ ؽبٍ  رأر٢ األ٤ٔٛخٝاُشخظ٤خ اؽزِذ ٌٓبٗٚ ٜٓٔخ ك٢ اُذساعبد اُ٘لغ٤خ , ٝٛزٙ 

دساعخ اُشخظ٤خ اُغ٣ٞخ ٝرضداد ك٢ ؽبٍ دساعخ اُشخظ٤خ أُؼطشثخ ,ٝعبػذ ػ٠ِ 

آَ ًبٕ ٖٓ ث٤ٜ٘ب اُ٘ظش ا٠ُ اُغِٞى ػ٠ِ اٗٚ ٣ؾظَ رأ٤ًذ ٛزٙ أٌُبٗخ ػذد ٖٓ اُؼٞ

ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ػ٘بطش ٝٓشًجبد  ٝؽذح ٓزٌبِٓخ ٝك٤ٜب ًَ ٓب ًأٜٗبُشخظ٤خ رؼَٔ 

ٝدٝاكغ ٝهذساد , اال إ ٛزٙ االٛزٔبّ اٌُج٤ش ثبُشخظ٤خ ال ٣غِْ ٖٓ االخزالف ك٢ 

 أُ٘ؾ٠٘ اُز١ رأخزٙ اُذساعبد اُز٢ رغؼِٜب ٓٞػٞػب . 

كزًبئٚ  شخظ٤ز٤ٚض اُشخض ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ اُ٘بط رإُق عبٗجب ٖٓ إ ًَ طلخ رٔ 

ٝهذسارٚ اُخبطخ ٝصوبكزٚ ٝػبدارٚ ٝٗٞع رل٤ٌشٙ ٝٓؼزوذارٚ ٖٓ ٓوٞٓبد  شخظ٤زٚ ًزُي 

ٓضاعٚ ٝٓذٟ صجبرٚ االٗلؼب٢ُ ٝٓغزٟٞ ؽٔٞؽٚ ٝٓب ٣ؾِٔٚ ٖٓ اػٔبم ٗلغٚ ٖٓ ٓخبٝف 

ٝػوذ ٓخزِلخ ٝٓب ٣زغْ ثٚ ٖٓ طلبد اعزٔبػ٤خ ٝخِو٤خ ًبُظذم ٝاٌُزة ٝاُزغبٓؼ 

كؼال ػٖ ٓب ٣ز٤ٔض ثٚ ٖٓ طلبد عغ٤ٔخ ًبُوٞح ٝاُغٔبٍ ٝاُزشذد ٝاالٗطٞاء ٝاالٗجغبؽ 

ٝسشبهخ اُؾشًبد ٝؽذح اُؾٞاط , ُزُي ٗغزط٤غ إ ٗؼشف اُشخظ٤خ ثبٜٗب عِٔخ 

اُظلبد اُغغ٤ٔخ ٝاُؼو٤ِخ ٝأُضاع٤خ ٝاُخِو٤خ ٝاُز٢ ر٤ٔض اُشخض ػٖ ؿ٤شٙ ر٤ٔضا 

٠ِ شخظ٤خ ٝاػؾب , ؿ٤ش إ ٛزٙ اُظلبد ٜٓ٘ب ٓب ٣جشص اصشٙ ٣ٝضوَ ٝصٗٚ ؽ٤ٖ ٗؾٌْ ػ

 كشد ٖٓ االكشاد . 

 ٣ٜٝذف ػِٔبء اُ٘لظ ٖٓ دساعخ اُشخظ٤خ ا٠ُ رؾو٤ن ٛذك٤ٖ ٛٔب : 



ٝأُشبػش ٝاُغ٤ًِٞبد  األكٌبس أٗٔبؽٝطق ث٤٘خ اُشخظ٤خ : ثٔؼ٠٘ ٝطق ر٘ظ٤ْ  – 5

 ك٢ اُؼوَ 

اٝ  ُآلخشدساعخ اُطش٣وخ اُز٢ ٣زلبْٛ ثٜب اُ٘بط ٓغ ثؼؼْٜ اٝ ٣خزِلٕٞ ثٜب ٖٓ كشد  – 2

 ٣غ٠ٔ ثبُلشٝم اُلشد٣خ  رؾذ٣ذ ٓب

ٖٓ دساعبد اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ ٝإ ٓغبٍ  األًجشُوذ ٗبُذ اُشخظ٤خ اُغضء   

اُز١ رزذاخَ ك٤ٚ اُ٘ظش٣بد اُ٘لغ٤خ ٝأُوب٤٣ظ اُ٘لغ٤خ ,  األٝعغاُشخظ٤خ ٛٞ أُغبٍ 

ك٢ اُزؼش٣ق اُز١ ٣٘طِن ٖٓ اُزطج٤ن ٝٛ٘بى ػذد ٖٓ اُؼِٔبء ػشكٞا  األٝعغٝٛٞ 

 ٝكن سؤاْٛ ٝرظٞسارْٜ اُ٘ظش٣خ اُشخظ٤خ 

اُؼبّ ُغِٞى اُلشد ًٔب ٣ظٜش ك٢ ػبدارٚ اُزل٤ٌش٣خ  األعِٞة( ثبٜٗب ٝٝدٝسس ٝٓبس٤ًض)

 ٝكِغلخ اُشخظ٤خ ك٢ اُؾ٤بح .  عِٞىٝرـ٤شارٚ ٝارغبٛبرٚ ٤ُٓٝٞٚ ٝؽش٣وخ 

إ ٓؼظْ اُزؼش٣لبد اُز٢ رًشٛب ػِٔبء ٗلظ اُشخظ٤خ رش٤ش ا٠ُ ٓؼ٠٘ ٝاؽذ روش٣جب ٌُٖٝ 

الف ك٢ اُش٤ُٞٔخ كوغْ ْٜٓ٘ ٣شًض ػ٠ِ اُغِٞى ٝاُظٞاٛش اُخبسع٤خ ث٤٘ٔب ٣شًض االخز

هغْ اخش ػ٠ِ اُزٌبَٓ ث٤ٖ اُغِٞى ٝأٌُٞٗبد اُذاخ٤ِخ ُِلشد , ٝثبُشؿْ ٖٓ اخزالف 

ػ٠ِ إ اُزؼش٣ق اُغ٤ذ ُِشخظ٤خ ٣غت إ ٣شَٔ  اُزأ٤ًذرؼش٣لبد اُشخظ٤خ الثذ ٖٓ 

  األر٤خ أُؾبٝس

٣ز٤ٔض  األشخبصكجؼغ  األخش٣ٖبٕ ٌَُ كشد شخظ٤خ ر٤ٔضٙ ػٖ اُلشد٣خ : رؼ٢٘ ث – 5

ُذ٣ْٜ هذسح ػ٠ِ كٖ اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘بط  اٝ كشد ٣ز٤ٔض  أخش٣ٖ أكشادثوذسح ػ٠ِ اُززًش ث٤٘ٔب 

 ثبالرضإ االٗلؼب٢ُ ٝػ٠ِ اُؼٌظ ٛ٘بى كشد ال ٣ٔزِي اُوذسح ػ٠ِ ػجؾ ٗلغخ . 

ُظلبد االٗغبٕ ثَ رؼ٢٘ إ اُزٌبَٓ : إ اُشخظ٤خ ال رؼ٢٘ أُغٔٞع اُجغ٤ؾ  – 2

طلبد االٗغبٕ ٢ٛ ٝؽذح ٓزٌبِٓخ رزظق ثبُزٔبعي ٝاالٗغغبّ ٝثٔؾظِخ ؿ٤ش أُغٔٞع 

 اُجغ٤ؾ ُِظلبد . 

اُؾش٤ًخ :  إ اُشخظ٤خ ٢ٛ ٗزبط اُزلبػَ ث٤ٖ اُشخض ٝث٤ئزٚ ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إ  – 3

اُشخظ٤خ سؿْ رأص٤شٛب ثبٌُٔٞٗبد اُغغ٤ٔخ ٝساص٤ب ك٢ٜ رزأصش ثبُج٤ئخ ا٣ؼب , ك٢ٜ ثٜزٙ 

 اُؾبُخ ٌٓزغجخ ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ إ رزـ٤ش ٗغج٤ب ثزـ٤ش اُج٤ئخ ٝاُظشٝف اُخبسع٤خ . 

ك٢ أُٞاهق أُخزِلخ ٢ٛٝ ٤ُغذ  ُِغِٞىخ ٢ٛ اعزؼذاد اُضجبد اُ٘غج٢ : إ اُشخظ٤ – 4

اُغِٞى اُظبٛش١ ثؾذ رارٚ , ٝٛزا االعزؼذاد ٣زٌٕٞ اُؼبدداد ٝاُزوب٤ُذ ٝاُغٔبد ٝاُو٤ْ 

ٝاُذٝاكغ ٝاُؼٞاؽق .                                                          ٛ٘بى ثؼغ 

٤غذ ش٤ئب ٣ٌِٔٚ ثؼغ ٝال ٣ٌِٔٚ ثؼغ أُذسًبد اُخبؽئخ ُِؾٌْ ػ٠ِ اُشخظ٤خ ك٢ٜ ُ

اخش , ٝال ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إ كالٗب ُٚ شخظ٤خ ٝإ كالٗب ُٚ ال شخظ٤خ ُٚ ,كٜزٙ رؼج٤شاد ال 



ر٘ط١ٞ ػ٠ِ هذس ًج٤ش ٖٓ اُذهخ اُؼ٤ِٔخ الٕ عٔبد اُلشد اٝ ٓغٔٞػخ اُخظبئض 

خظ٤خ أُخزِلخ ٢ٛ اًضش ٖٓ ٓغشد أُظبٛش اُجبد٣خ ُِؼ٤بٕ ُزا ٗش٤ش ا٣ؼب ػ٘ذ ٝطق ش

كشد ٓب ا٠ُ ٓغٔٞػخ اُظلبد اُزار٤خ اٝ اُذاخ٤ِخ اُز٢ هذ ال ٗغزط٤غ إ ٗشاٛب ٓجبششح اٝ 

 رِي اُز٢ هذ ٣ؾبٍٝ اُلشد اخلبءٛب ػ٘ب اٝ رِي اُز٢ ٗؾبٍٝ اخلبءٛب ٗؾٖ ػٖ االخش٣ٖ . 

 ٖٝٓ اُٞعبئَ اُز٢ رأًذ خطإٛب ك٢ اُؾٌْ ػ٠ِ شخظ٤بد االكشاد ٢ٛ :

ٔالٓؼ ٝعٜٚ اٝ ٓش٤زٚ اٝ ٗجشاد طٞرٚ اٝ ٓظٜشٙ ا٤ُٔٔضاد اُغغ٤ٔخ ُِشخض ً – 5

اٝ اُشزٝر ك٢  أطبثؼٚاُخبسع٢ اٝ اثؼبد ساعٚ اٝ شٌَ عٔغٔزٚ اٝ خطٞؽ ٣ذٙ اٝ شٌَ 

ر٣ٌٞ٘ٚ اُزشش٣ؾ٢ , كٖٔ اُ٘بط ٖٓ ٣شٕٝ إ اُغجٜخ اُؼش٣ؼخ د٤َُ ػ٠ِ اُزًبء ٝإ 

ٓبٗخ ٝإ ٓظبكؾخ ا٤ُذ ثؼؼق د٤َُ ػ٠ِ ػؼق االسادح اٝ اسرغبط اُؼ٤ٖ ػ٠ِ ػذّ اال

 االطبثغ اُط٣ِٞخ اُشك٤ؼخ رشرجؾ ثبُٔٞٛجخ أُٞع٤و٤خ .

اُؾٌْ ػ٠ِ اُشخض ٖٓ اُظٞس اُلٞرٞؿشاك٤خ , كوذ دُذ اُجؾٞس اُزغش٣ج٤خ ػ٠ِ  – 2

اٜٗب ٤ُغذ دالئَ طبدهخ صبثزخ ٣ٌٖٔ االػزٔبد ػ٤ِٜب ُزـ٤٤ش اُغٔبد أُشرجطخ اٝ 

 االعزؼذاداد ا٤ُٜ٘ٔخ ُِلشد . 

اُؾٌْ ػ٠ِ اُشخظ٤خ ٖٓ ٤ٔ٤ًبء اُغغْ , ار ؽبٍٝ ثؼغ اُؼِٔبء اُشثؾ ث٤ٖ ؽشاص  – 3

 اُشخظ٤خ ٝٓلشداد اُـذد اُظْ . 

 خىاص الشخصيت

رغزٔغ ك٢ اُشخظ٤خ خبط٤زبٕ اعبع٤زبٕ , رظٜش اال٠ُٝ ػ٠ِ شٌَ صجبد ك٢ اُشخظ٤خ 

٤ٌق ٗلْٜ ٛبر٤ٖ ٝرظٜش اُضب٤ٗخ ك٢ اُزـ٤ش ٝاُزطٞس اُِزإ ٣٘بالٛب خالٍ ربس٣خ ؽ٤برٜب ك

 اُخبط٤ز٤ٖ أُزالصٓز٤ٖ ٝٓب ٢ٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رزشرت ػ٠ِ ٝعٞدٛٔب . 

 صجبد اُشخظ٤خ :  ٣زأُق ٖٓ : – 5

٣ظٜش ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُضجبد ك٢ ارغبٛبر٘ب أُخزِلخ اُز٢ ٣ؼٌغٜب  اُضجبد ك٢ االػٔبٍ : –أ 

ٓغ االخش٣ٖ  عًِٞ٘ب ك٢ اشٌبُٚ أُخزِلخ ٝٗغبؽٚ ٓبًبٕ ٜٓ٘ب ٓزظال ثطش٣وخ رؼبِٓ٘ب

ٝاؽزشآْٜ ٝاُزؼشف ثشإْٜٝٗ  , ٛ٘ب ٗالؽع ٤ًق ٣ظٜش اؽذٗب ٓزغٜب ٗؾٞ اُِق 

ٝاُذٝسإ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ االخش٣ٖ , ًٔب ٣ظٜش االخش ٓؼزٔذا ك٢ اػٔبُٚ هٞاػذ ٖٓ ٗٞع 

 اؽزشاّ ٓظِؾخ االخش٣ٖ ٝؽوٞهْٜ ٝاُشؼٞس رغبٙ أٌُِخ ٝاُؾشًخ . 

اٝ اُزؼج٤ش ٝٗؼ٢٘ ثٚ ٓب ٣ظٜش ػ٤ِٚ  األعِٞةاُضجبد ك٢ االعِٞة : ٣ٌٖٔ إ ٣غ٠ٔ  –ة 

ا١ ػَٔ ٓوظٞد ٗوّٞ ثٚ كبُطش٣وخ اُز٢ رزجغ ك٢ االٓغبى ثِلبكخ اُزجؾ ٝرذخ٤ٜ٘ب ٣ٌٖٔ إ 



ثبُوِْ  آغٌبٗباٝ اُزؼج٤ش ًٝزُي ك٢ ؽش٣وخ  األعِٞةرٌٕٞ ٓضبال ُٔب ٛٞ ٓوظٞد ٛ٘ب ٖٓ 

 ػ٘ذ اٌُزبثخ . 

بد شؼٞس اُلشد داخ٤ِب ثبعزٔشاس ٝهذ ٣طِن ػ٤ِٚ ٣ؼذ اُضج: اُضجبد ك٢ اُج٘بء اُذاخ٢ِ  –ط 

اؽ٤بٗب اعْ ٣ٞٛخ اُشخض , ك٤ٔب ٗطِن ػ٤ِٚ اؽ٤بٗب اخشٟ اعْ ٝؽذح اُشخظ٤خ  ٝٛٞ 

٣ظٜش شؼٞس اُلشد داخ٤ِب ػجش ؽ٤برٚ ثبعزٔشاس ثبشٌبٍ ًٞؽذح اُشخظ٤خ ٣ٞٛٝزٜب ٝصجبرٜب 

جشح اُز٢ ٣ٔش ثٜب ػٖٔ اُظشٝف أُزؼذدح اُز٢ رٔش ثٜب ًٔب ٣ظٜش ثٞػٞػ ك٢ ٓوذاس اُخ

 ك٢ اُؾبػش ٝاعزٔشاس ارظبُٜب ٓغ اُخجشح أُبػ٤خ اُز٢ ًبٕ ٣ٔش ثٜب اُلشد .

رـ٤ش اُشخظ٤خ : ٣ؼذ اُضجبد ؽبُخ ٗغج٤خ  ٝٛٞ ثٜزا أُؼ٠٘ ثؼ٤ذ ػٖ إ ٣ٌٕٞ عٌٞٗب   – 2

اٝ اعزٔشاسا اثذ٣ب ك٢ ٝػغ ٝاؽذ ار إ طلبد اُؾشًخ ٝاُ٘ٔٞ ٝاُزـ٤ش ٝاالٗطالم اُز٢ 

٤ٌ٤ٓخ  اُشخظ٤خ( رؼذ طلبد اعبع٤خ ُٜب , كبُشخض ٣ٔش خالٍ اُطلُٞخ رؼجش )د٣٘ب

ٓخزِلخ ٖٓ اُ٘ٔٞ ك٢ ٗٞاػ ٓزؼذدح ٖٓ ث٘بئٚ كبٗٚ ٣زـ٤ش اٝ ٣زطٞس خالٍ ٛزا اُ٘ٔٞ  ثأشٌبٍ

خجشرٚ  أشٌبٍارا اٗٚ ٣٘ٔٞ ٖٓ خالٍ ٓؼبسكٚ ٝهذسارٚ ٝٗٞػ٤زٜب ٝٓغزٞاٛب ٣ٝ٘ٔٞ ك٢ 

خالٍ رلبػِٚ ثشٌَ ٓغزٔش ٓغ ٓب ٣ؾ٤ؾ ثٚ ٝٓٞاهلٚ ٖٓ أُإصشاد اُز٢ رؾ٤ؾ ثٚ ٖٓ  

ػ٘ذٙ ٝؽ٤ٖ  أعبع٤خ٣ٝزشى ٛزا اُزلبػَ اصبسٙ ك٢ ٌٓٞٗبد شخظٚ الٕ طلخ اُزـ٤٤ش طلخ 

٣ظَ ا٠ُ ٓشؽِخ اُششذ اُز٢ ٣ظٜش اُضجبد هذ ٣ظجؼ  اُـبُت  ك٤ٜب كبٕ اُزطٞس ك٢ 

رطٞس ٖٓ  ٝأُغزٔغاُشخض ٣جو٠ ٓغ رُي ٓغزٔشا ٝاال ُٔب آٌٖ كْٜ ٓب ٣ظ٤ت  اُلشد 

اُؼالط الٕ ٛزا اُزـ٤ش ك٢ اُشخظ٤خ  ثزأص٤شٝروذّ ٝٓب ٣ظ٤ت اُشخظ٤خ اُشبرح ٖٓ رؼذ٣َ 

ك٢ اُٞاهغ آبّ ؽش٣ن ٝاعغ رٌٕٞ  ًٝأٗ٘بٓالؽن ُضجبرٜب اُ٘غج٢ ٝؿ٤ش ٓزؼبسع ٓؼٚ 

 اُؼشاه٤َ ٝاُخجشاد ك٤ٜب ًض٤شح ٝٓز٘ٞػخ . 

 (العىامل المؤثرة في الشخصيت )

إ اُشخظ٤خ ٌٕٓٞ ٓزؼذد اُغٔبد ٝاُؼٞآَ ٝأُغججبد ٝٛ٘بى ػٞآت سئ٤غخ رإصش ك٢ 

 ر٣ٌٖٞ اُشخظ٤خ ٢ٛٝ : 

: إ اُخِن ٛٞ ٗظبّ ٖٓ االعزؼذاداد اٝ اُغٔبد اُز٢ رٌٔ٘٘ب ٖٓ اُزؼشف   األخالم – 5

االعزٔبػ٤خ ٣ٝؼذ اُخِن عبٗجب ٖٓ  ٝاألػشاف األخاله٤خثظٞسح صبثزخ ٗغج٤ب ؽ٤بٍ أُٞاهق 

اُؼبًغخ ُٔؼزوذارٚ  أُشآحاُشخض ٢ٛ  ٝأخالمُشخظ٤خ ٤ُٝغذ اُشخظ٤خ ًِٜب ا

 ٝه٘بػبرٚ ٝارغبٛبرٚ . 

أُضاط :  ٣ٔضَ أُضاط ٓغٔٞػخ اُظلبد اُز٢ ر٤ٔض اٗلؼبالد اُلشد ػٖ ؿ٤شٙ ٖٝٓ   – 2

ٛزٙ اُظلبد دسعخ رأصش ثبُٔٞاهق اُز٢ رض٤ش االٗلؼبٍ ٝاُز٢ رٌٕٞ راد رأص٤ش عطؾ٢ اٝ 

٢ٛ ٗٞع االعزغبثخ االٗلؼب٤ُخ ٝٓذٟ هٞرٜب اٝ  األخشٟغ اٝ ثط٢ء  ٝاُظلخ ػ٤ٔن اٝ عش٣

ػؼلٜب اٝ عشػزٜب ًٝزُي ٓذٟ صجبد اُؾبُخ االٗلؼب٤ُخ  ) أُضاع٤خ ( اُـبُجخ ػ٠ِ اُلشد 



كوذ رٌٕٞ أُشػ اٝ االٛز٤بط اٝ اُزٜغْ . ٣ٝزأصش أُضاط  ثبُؼبَٓ اُٞساص٢ ُزُي ٣ظؼت 

 اُؼظج٢ساص٤خ رؾذد اُ٘ٔؾ اُغغٔب٢ٗ ٝؽبُخ اُغٜبص رـ٤٤ش ٓضاط اُلشد كبُؾبُخ اُٞ

 اُـذد ٖٓ اُٜشٓٞٗبد .  ٝئكشاصاد

اُزًبء :  إ اُشخض ٣ز٤ٔض ػٖ ؿ٤شٙ ثزًبئٚ ًٔب ٣ز٤ٔض ثوٞح اخالهٚ اٝ ثغشػخ   - 3

ؿؼجٚ ٝاُزًبء ٛٞ اُوذسح ٝأُشٝٗخ ك٢ اُز٤ٌق اٝ اُوذسح ػ٠ِ اُزؼِْ اٝ ٓغٔٞع أُؼبسف 

صش اُزًبء ثبُؼبَٓ اُٞساص٢ ًٔب اٗٚ ٣إصش ثبُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ش ك٤ٜب اُز٢ اًزغجٜب اُلشد ٣ٝزأ

 اُلشد كبُشخض اُز٢ً ٣ؾغٖ اخز٤بس االطذهبء . 

اُؼٞآَ اُغغ٤ٔخ : رؼذ اُؼٞآَ اُغغ٤ٔخ  ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ رِؼت دٝسا ٜٓٔب ك٢   - 4

ر٣ٌٖٞ اُشخظ٤خ , كبُشخض اُط٣َٞ أُز٘بعن االعضاء ٝاُغ٤َٔ اُظٞد ٝاُو١ٞ 

صش ٣ٌٕٞ ك٢ اُؼبدح شخظب اعزٔبػ٤ب ٝه٤بد٣ب ٣زؼبَٓ ٓغ اُ٘بط ثضوخ  ػب٤ُخ ثبُ٘لظ ٝأُإ

٣ٝزظق ثظلبد ع٤ًِٞخ  ٓؼ٤٘خ كٜٞ ٣ؼبَٓ ٖٓ هجَ اُ٘بط ٝأُغزٔغ ٓؼبِٓخ ٓخزِلخ ػٖ 

 اُشخض اُؼؼ٤ق . 

اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ :  إ ُِؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ربص٤شا ًج٤شا ك٢  – 5

ظ٤خ اُلشد ٖٓ خالٍ رؼبِٜٓب ٓغ اُج٤ئخ اُغـشاك٤خ ٝأُغزٔغ أُؾ٤ؾ ثٚ , رؾذ٣ذ شخ

اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢  –االطذهبء  –أُذسعخ  –ٝاُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ًض٤شح ٜٓ٘ب االعشح 

 اُؾبُخ االهزظبد٣خ ٝػذد اكشاد االعشح ٝرغِغَ اُلشد ك٢ اُؼبئِخ .  –اُ٘بد١  –ٝاُغ٤بع٢ 

 نظرياث الشخصيت 

ُلشد ٝدساعزٚ ٣زطِت ٓؼشكخ عِٞى االخش٣ٖ اُز٣ٖ ٣زؼبَٓ ٓؼْٜ , إ ٓؼشكخ عِٞى ا

كبُغِٞى اُز١ ٣ٌٕٞ ٓشؿٞة ك٤ٚ اٝ ٓغٔٞػ ثٚ ك٢ أُغزٔغ ٓب سثٔب ٣ٌٕٞ ٓٔ٘ٞع ك٢ 

ٓغزٔغ اخش ُزُي ٤ُظ ٖٓ اُغُٜٞخ اُزغ٤ِْ ثٞعٞد ٗظش٣خ ٝاؽذح رذسط اُشخظ٤خ ٝرؾ٤ؾ 

اُشخظ٤خ  ٗظش٣بدخ ٗٔبرط ٖٓ ثغٞاٗجٜب ُزُي هذّ اُجبؽض٤ٖ ٝاُؼِٔبء ك٢ ٓغبٍ اُشخظ٤

  -ٜٓ٘ب :

 ( psychodynamic Theory ) اُ٘ظش٣خ اُذ٣٘ب٤ٓ٘لغ٤خ 5

 ( Type Theorees ) ٗظش٣خ األٗٔبؽ  2

 ( Traits Theory ) ٗظش٣خ اُغٔبد  3

 ( Social Learing Theory ) ٗظش٣خ اُزؼِْ االعزٔبػ٢  4

 ( Develpmental Theores ) اُ٘ظش٣بد اُزطٞس٣خ 5



 ( Role Plyning Theory ) ٗظش٣خ ُؼت األدٝاس  6

 

 ٝعٞف ٗؼشع اْٛ ٛزٙ اُ٘ظش٣بد : 

 اٝال : اُ٘ظش٣خ اُذ٣٘ب٤ٓ٘لغ٤خ ) اُؾش٤ًخ ( : 

( ٓإعظ اُ٘ظش٣خ اُذ٣٘ب٤ٓ٘لغ٤خ ٝهذ خؼؼذ ٛزٙ   ٣Freudؼذ ع٤غٔٞٗذ كش٣ٝذ ) 

(   Ungاُ٘ظش٣خ ا٠ُ ًض٤ش ٖٓ اُزؼذ٣الد ػ٠ِ ٣ذ اُلش٣ذ٣ٕٞ اُغذد آضبٍ ًبدٍ ٣ٞٗظ ) 

( ٝؿ٤شْٛ ٗز٤غخ   Erickson ( ٝاس٣ي اسًغٕٞ )   Fromm ٝأس٣ي كشّٝ  ) 

عب٤ُت ُِخجشاد اُشخظ٤خ ٓغ أُشػ٠ اُ٘لغ٤٤ٖ ٖٓ خالٍ اُؼالط ثبُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢ ٝاال

اال٤ٌ٤٘٤ًِخ اٝ اُؼ٤بد٣خ ٓغ االشخبص أُظبث٤ٖ ثبالٓشاع اُ٘لغ٤خ , ٣ٝ٘غت اطؾبة 

ٛزٙ اُ٘ظش٣خ اُغِٞى ا٠ُ اُوٟٞ اُذ٣٘ب٤ٓخ أُ٘جؼضخ ٖٓ اُطبهخ اُ٘لغ٤خ اٝ اُـش٣ض٣خ ٖٝٓ 

ٓؾز٣ٞبد اُالشؼٞس ٝا٠ُ اُخجشاد ٝاُؾٞاعت اُلشد٣خ أٌُزغجخ أُإصشح ك٢ رِي اُذٝاكغ 

                                                                                                                                                                                                                                                   اُـش٣ض٣خ .    

ذ ا٠ُ إ اُشخظ٤خ ٓ٘ظٞٓخ ٓزٌبِٓخ رزؼٖٔ صالس ٗظْ اعبع٤خ ٢ٛ                                                              ُوذ اشبس كش٣ٝ

 ٝرؼذ ٗظش٣خ(   superego(       ٝاالٗب االػ٠ِ )  Ego(       ٝاالٗب ) IDاُٜٞ  ) 

 ) ع٤غٔٞٗذ كش٣ٝذ ( ٖٓ اُ٘ظش٣بد اُؾش٤ًخ ُِشخظ٤خ ,  

 ز١ ٣ٔضَ اُـش٣ضح ٝاُغِٞى أُٞسٝس ) اُزاد ؿ٤ش اُؼبهِخ ( . اُ -اُٜٞ :

 األٗب : اُز١ ٣ٔضَ ؽبُخ اُغ٤طشح ػ٠ِ اُٜٞ ثشٌَ ئساد١ )اُزاد اُؼبهِخ( . 

 األٗب األػ٠ِ :_اُز١ ٣ٔضَ اُؼ٤ٔش ٝاُزاد اُؼ٤ِب اُز٢ رشػ٢ هللا ٝاُ٘لظ ٝأُغزٔغ .

اُز١ ٣٘زظ اُغِٞى , ُٝٞ شجٜ٘ب  ئر ٣زًش كش٣ٝذ ئٕ اُزلبػَ اُؾش٢ً ث٤ٖ ٛزٙ األٗظٔخ ٛٞ

 اُشخظ٤خ ثٔغشؽ٤خ كأثطبُٜب ْٛ ٛإالء اُضالصخ ٝأُ٘ظش ٣غغذ طٞسح ٓؼشًخ ث٤ٜ٘ب .

 ثانيا : نظريت االنماط : 

٣وغْ اطؾبة ٛزٙ اُ٘ظش٣خ اُ٘بط ا٠ُ اٗٔبؽ رجؼب ُجؼغ ا٤ُٔٔضاد اُغبئذح ُذٟ ًَ كشد , 

ٓب ًٔب ؽبُٝٞا ٓ٘ز اُوذّ  ٝك٢ اػزوبدْٛ إ ٛزا اُ٘ٔؾ ٣ؾذد شخظ٤خ طبؽجخ ثظٞسح

اُجؾش ػٖ االٗٔبؽ أُخزِلخ اُز٢ ٣٘وغْ االكشاد ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ رجؼب ُٜب , كوغٔٞا اُ٘بط ا٠ُ 

 اٗٔبؽ ٓضاع٤خ ٝعغٔب٤ٗخ ٝاٗٔبؽ ٗلغ٤خ اعزٔبػ٤خ , ٝٛزٙ االٗٔبؽ ٢ٛ : 

أُضاط ٛٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُظلبد اُز٢ ر٤ٔض اٗلؼبالد اُلشد ػٖ  المزاجيت : األنماط – 1

ؿ٤شٙ ٖٓ االكشاد , ًٔب اٗٚ اُخظبئض اُز٢ ر٤ٔض د٣٘ب٤ٓخ اُؼ٤ِٔبد االٗلؼب٤ُخ ُِلشد . 



٣ٝزٞهق أُضاط ثظٞسح عبئذح ػ٠ِ اُؼٞآَ اُٞساص٤خ ٝثظلخ خبطخ ػ٠ِ ؽبُخ اُغٜبص 

ع أُضاط اُز١ ٣ز٤ٔض ثٚ اُلشد . ٝهذ اُؼظج٢ اُـذد١ ار اٗٚ ٖٓ اُظؼٞثخ ثٌٔبٕ رـ٤٤ش ٗٞ

هغْ اُطج٤ت االؿش٣و٢  ) اثٞ هشاؽ ( هذ٣ٔب اُ٘بط ا٠ُ اسثؼخ اٗٔبؽ ؽجوب ُ٘ٞع اُغبئَ 

اُغبئذ ك٢ اُغغْ ًبُذّ اٝ اُظلشاء اٝ اُجِـْ اٝ أُِق , ار إ ٌَُ ٗٔؾ ؽ٤برٚ أُضاع٤خ 

اُؼظج٤خ أُخزِلخ  اُخبطخ ثٚ ًٔب ؽبٍٝ ) ثبكِٞف ( ػٖ ؽش٣ن دساعزٚ الٗٞاع االعٜضح

إ ٤ٔ٣ض ث٤ٖ اٗٞاع اعبع٤خ ٖٓ اٗٔبؽ اُغٜبص اُؼظج٢ ك٢ ٛزا اُزوغ٤ْ ٓغ خظبئض 

 (5أُضاع٤خ ك٢ اُوغ٤ْ اُشثبػ٢ الثٞ هشاؽ , ًٔب ٣ج٤ٖ اُغذٍٝ  )  األٗٔبؽ

 

  

 الخصائص الممٌزة تقسٌم بافلوف تقسٌم ابو قراط

 النمط القوي المتوازن  النمط اللمفاوي 
 الهادئ 

 الهدوء والبرود وعدم التقلب وانفعاالت سطحٌة 
 غٌر عمٌقة 

 النمط القوي المتوازن النمط الدموي 
 النشط المتحرك 

 المرح واالمل فً الحٌاة ,الحركة واالندفاع والنشاط
 تستغرق االنفعاالت فترة طوٌلة بصورة دائمة ال 
 القدرة على تكٌٌف االنفعاالت طبقا للمواقف  

 حدة الطبع والمزاج والتقلب واالنفعاالت القوٌة العمٌقة  النمط القوي غٌر المتوازن النمط الصفراوي 
 وسرعة ودوام االستثارة وعدم القدرة على التحكم 

 باالنفعاالت

 النمط الضعٌف غٌر  النمط السوداوي
 المتوازن

 المٌل الى الحزن والتشائم مع بطء االستثارة وعمقها 
 وسرعة االستسالم والٌأس 

 

ثؼغ ػِٔبء  ٝأشبس٣ج٤ٖ االٗٔبؽ أُضاع٤خ الثٞ هشاؽ ٝثبكِٞف ٝخظبئظٜٔب ا٤ُٔٔضح 

اُ٘لظ اُش٣بػ٢ إ اُ٘ٔؾ أُضاع٢ اٝ ٗٔؾ اُغٜبص اُؼظج٢ اُغبئذ ُذٟ اُلشد هذ ٣إصش 

اُش٣بػ٤خ اُز٢  األٗشطخثذسعخ ًج٤شح ػ٠ِ ٓغزٞاٙ اُش٣بػ٢ , ار إ ٛ٘بى اٌُض٤ش ٖٓ 

 رزطِت ر٤ٔض اُالػت ثخظبئض ٓضاع٤خ ٓؼ٤٘خ ؽز٠ ٗغزط٤غ رؾو٤ن اػ٠ِ أُغز٣ٞبد . 

: هغْ  ػِٔبء اُ٘لظ اُ٘بط ا٠ُ اٗٔبؽ رجؼب ٤ُِٔضاد اُغغٔب٤ٗخ  االنماط الجسمانيت – 2

ٌَُ كشد ٝك٢ اػزوبدْٛ إ اُ٘ٔؾ اُغغٔب٢ٗ ٣ؾذد شخظ٤خ طبؽجٚ ثظٞسح ٓب , ًٔب 

هخ ث٤ٖ ٛزٙ االٗٔبؽ اُغغٔب٤ٗخ ٝث٤ٖ اُظلبد اُ٘لغ٤خ اُز٢ رشرجؾ ثٜب ؽبُٝٞا ا٣غبد اُؼال

ٝهذ هغْ اُطج٤ت االُٔب٢ٗ )ًٞرشٔش( االكشاد ا٠ُ صالصخ اٗٔبؽ عغٔب٤ٗخ ٢ٛ اُ٘ٔؾ اُٞاٖٛ 

 ٝاُ٘ٔؾ ) اُغ٤ٖٔ (  اُؼؼ٢ِ ( ٝاُ٘ٔؾ اُش٣بػ٢اُ٘ؾ٤َ)

 ُش٣بػ٢ اُؼالهخ ث٤ٖ االٗٔبؽ اُغغٔب٤ٗخ ٝارغبٛبد االكشاد ٗؾٞ أُغٜٞد ا



اعزطبع  ) ًبسثٞكزش ( ٖٓ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُؼالهخ اُز٢ شخظٜب ش٤ِذٕٝ ؽغت سٝا٣زٚ 

 ٝدساعبرٚ ٣ٌٖٝٔ رٞػ٤ؼ ٗزبئغٚ ك٤ٔب ٣أر٢ : 

ٛزا اُ٘ٔؾ اُجغبؽخ ك٢ اُؾ٤بح ٣ٝـِت  أطؾبةأُزطشف : ٣لؼَ  اُغ٤ٖٔاُ٘ٔؾ  – 5

 ك٢ ٓٔبسعزٜب .  اُؾش٤ًخ اُؼ٤٘لخ اًضش ٖٓ اشزشاًْٜ األٗشطخشبٛذح ٔػ٤ِْٜ االعزٔزبع ث

 األٗشطخٛزا اُ٘ٔؾ االشزشاى ك٢  أطؾبة٣ـِت ػ٠ِ  أُزطشف:اُ٘ٔؾ اُؼؼ٢ِ  – 2

 اُؼ٤٘لخ ٣ٝزلوٕٞ ك٤ٜب . 

اُؾش٤ًخ اُز٢  األٗشطخٛزا اُ٘ٔؾ ك٢  أطؾبةاُ٘ٔؾ اُ٘ؾ٤َ أُزطشف : ٣زلوٕٞ  – 3

 رزطِت االؽزٌبى اُغغٔب٢ٗ ٝاُز٢ رزطِت اعزخذاّ اُوٞح ٝاُؼ٘ق . 

 

إ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ رشًض ػ٠ِ اُؼٞآَ أُؾذدح اُز٢ رلغش  ::ثالثا : نظريت السماث : 

كْٜ اُغِٞى  األهَاُغِٞى اُجشش١ اُز١ ٣ٌٖٔ ٖٓ  خالُٚ رؾذ٣ذ عٔبد اُشخظ٤خ اٝ ػ٠ِ 

اُؾب٢ُ , ٝاُغٔخ ثظلخ ػبٓخ  ٣ٌٖٔ إ رش٤ش ا٠ُ االرغبٙ ا٤ُٔٔض ُِشخض ٢ٌُ ٣غِي 

 ٝأخشث٤ٖ كشد  أعبعٜبإ ٗلشم ػ٠ِ  ثطش٣وخ ٓؼ٤٘خ , اٝ ٢ٛ طلخ ٣ٌٖٔ

رؼذ اُشخظ٤خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٗظش٣خ اُغٔبد ػجبسح ػٖ ٗظبّ ٣زٌٕٞ ٖٓ ٓغٔٞػخ  

ػجبسح ػٖ اٗزظبّ د٣٘ب٢ٓ ُٔخزِق  ئٜٗبا١  أعضائٜبعٔبد اٝ ػٞآَ ٓغزوِخ رٔضَ ٓغٔٞع 

 عٔبد اُشخض ٝٗبى صالس ٓشاؽَ ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٓلّٜٞ اُغٔخ : 

ٟ اُغٔخ ا٠ُ اُغِٞى اُز١ ٣وّٞ ثٚ اُلشد ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ : رؼض األ٠ُٝأُشؽِخ  – 5

 أُٞاهق 

أُشؽِخ اُضب٤ٗخ : ٗوّٞ ثؼضٝ اُغٔخ ا٠ُ اُشخض اُز١ ٣وّٞ ثبُغِٞى ًإٔ ٗوٍٞ إ  – 2

 اُشخض ٝاصن ٖٓ ٗلغٚ اٝ شخض ػذٝا٢ٗ 

أُشؽِخ اُضبُضخ : ٣ٌٖٔ رغ٤ٔخ أُلّٜٞ اٝ اُظلخ اٝ اُغٔخ , ار اٗٚ ثؼذ إ ٗوشس  – 3

٤ٗخ ٝطق اُشخض ثظلخ ٓب ٗز٤غخ ٓالؽظخ عًِٞٚ ُٔشاد ٓزٌشسح كأٗ٘ب ٗش٤ش ا٠ُ آٌب

 ٛزٙ اُظلخ ًش٢ء ٓب ٝٗؼط٤ٜب اعٔب ٓضَ اُضوخ ثبُ٘لظ اٝ  عٔخ اُؾزس 

رغز٘ذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝاُغِٞى ::ساثؼب : ٗظش٣خ اُزؼِْ االعزٔبػ٢ :

ك٤خ ك٢ رط٣ٞش اُشخظ٤خ , ٝهذ ٝػغ أٌُزغت ٝرإًذ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد االعزٔبػ٤خ ٝأُؼش

) اُجشد ثبٗذٝسا ( ٗظش٣زٚ ػ٠ِ اعبط اُزؼِْ ثبالهزذاء اُ٘ٔٞرع٢ اٝ اُوذٝح ٝعٔبٛب اُزؼِْ 

ثبُٔالؽظخ , ار  ٣لزشع إ عبٗجب ًج٤شا ٖٓ اُزؼِْ  ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٓالؽظخ  اٌُبئٖ اُؼؼ١ٞ 

ٓالؽظخ ؿ٤شٙ ٖٓ ُغِٞى ؿ٤شٙ ٖٓ اكشاد ع٘غٚ ٝإ عبٗجب ًج٤شا ٖٓ اُغِٞى ٣زْ ثٔغشد 



اُ٘بط ٣ٝؼذ ٓضَ ٛإالء ٗٔبرط ُِزؼِْ , ٖٝٓ اُ٘ٔبرط ُ٘ظش٣خ اُزؼِْ االعزٔبػ٢ ) اُ٘ٞرط 

 ٓشبٛذح   االكالّ  ( .  –اُزو٤ِذ االػ٠ٔ  –اُزؼِْ اُشٓض١  –اُزؼِْ اُجذ٣َ  –اُؾ٢ 

 إ ٗظش٣خ اُزؼِْ االعزٔبػ٢ رزأصش ثؼٞآَ ػ٘ذ ٓالؽظخ اُلشد ُ٘ٔٞرط ٓؼ٤ٖ ٝٛزٙ اُؼٞآَ 

 هٞح اُ٘ٔٞرط  – 5اُزأص٤ش  – 4ٌٓبٗخ اُ٘ٔٞرط  – 3اُوشة   – 2دسعخ االٗزجبٙ  – 5

رإًذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ ا٤ٔٛخ ربس٣خ رطٞس اُشخظ٤خ :::: خبٓغب : اُ٘ظش٣بد اُزط٣ٞش٣خ 

ٝٗٔٞٛب ٝال رٌ٘ش ا٤ٔٛخ اُؼٞآَ اُج٤ِٞع٤خ ك٢ رش٤ٌَ ٛزٙ اُشخظ٤خ , ٝرإًذ ٛزٙ 

اُ٘ظش٣خ اٜٗب ك٢ اُٞهذ اُز١ ال رٌ٘ش ك٢ اصش ٛزٙ اُؼٞآَ كأٜٗب ر٘ظش ا٤ُٜب ًٔؾذٝداد 

 ُِخطٞؽ اُؼبٓخ اُز٢ رزشٌَ ٜٓ٘ب اُشخظ٤خ ثٔٞعجٜب . 

إ اُ٘ظظ ٣ؾذد ُ٘ب ٓغزٟٞ ٓب ٣غزط٤غ اُلشد إ ٣وّٞ ثٚ ٝإ اُزؼِْ ٣ش٤ش ا٠ُ ٓب ٖٓ شأٗخ 

رؾغ٤ٖ رُي أُغزٟٞ ٝسكؼٚ ٝرإًذ ٗظش٣بد اُزط٣ٞش ػ٠ِ طلخ االعزٔشاس٣خ ك٢ ث٘بء 

اُشخظ٤خ , كبُٞاؽذ ٓ٘ب ٣غزط٤غ إ ٣٘شأ ثغِٞى كشد ٓب ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ارا ًبٗذ ُٚ 

 د ك٢ ٓٞاهق ٓبػ٤خ ٓزشبثٜخ ٓؼشكخ ٗٞػ٤خ ثغِٞى ٛزٙ اُلش

ٖٓ  األكشادٝرؼ٢٘ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ  ثٞطق شخظ٤بد ::::سادسا : نظريت لعب االدوار 

اُز٢ ٣ؼزٔذٜٝٗب ك٢ ه٤بْٜٓ ثبالدٝاس اُز٢ ٣لشػٜب ػ٤ِْٜ أُغزٔغ اُضوبك٢  األعب٤ُتخالٍ 

أٝ   اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُلشد ًض٤شح ٜٓ٘ب دٝسٙ ًبُطلَ أٝ أة أٝ  سعَ ٝاألدٝاسأُؾ٤ؾ ثْٜ 

 ئٓشأح أٝ ػبَٓ أٝ ٓٞاؽ٘خ ...... اُخ

ٝإ اُلشد ٣زؼِْ ؽشم اُو٤بّ ثبالدٝاس أُخزِلخ ٝرُي ٖٓ خالٍ خجشارٚ ك٢ اُج٤ئخ اُضوبك٤خ    

ٖٓ ؽُٞٚ ٝأٗٔبؽ اُغِٞى اُخبطخ ثذٝس ٖٓ االدٝاس رؾذدٛب اُٞاعجبد ٝأُغإ٤ُٝبد اُز٢ 

ز٢ ٣ؼط٤ٜب رُي أُغزٔغ ٣ؾذدٛب أُغزٔغ ُظبؽت اُذٝس ٖٓ عٜخ ٝٓوذاس اال٤ٔٛخ اُ

 ُِذٝس ٗلغٚ ٖٓ عٜخ اخشٟ . 

 تأثير التربيت الرياضيت في تكىين الشخصيت 

 أهميت دراست الشخصيت الرياضيت 

إ دساعخ اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ ُٜب أ٤ٔٛخ ٝكبئذح ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ أُغبٍ اُش٣بػ٢ ٝرٌٖٔ 

 ا٤ٔٛزٜب ثٔب ٣أر٢ : 

رؼذ دساعخ اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ ٖٓ االٓٞس أُٜٔخ ك٢ اػذاد اُش٣بػ٢ , ار ٣زٌٖٔ  – 5

 ٖٓ روذ٣ْ اكؼَ اداء ؽش٢ً ٌٖٓٔ 



روذّ ٓإششا ٗلغ٤ب ٣زْ ك٢ ػٞئٜب اخز٤بس اُ٘بشئ٤ٖ االٓش اُز١ ٣غؼَ ػ٤ِٔخ اُزذس٣ت  – 2

 اُش٣بػ٢ ٓشًضا ٗؾٞ االكشاد اُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ ٓإٛالد اُ٘غبػ .

ثشآظ االػذاد اُ٘لغ٢ ُِش٣بػ٤٤ٖ اُٜبدكخ ا٠ُ اًغبثْٜ اُخظبئض  رغْٜ ك٢ ٝػغ – 3

 اُ٘لغ٤خ اُؼبٓخ ٝاُخبطخ ُِٔٔبسعخ اُش٣بػ٤خ ٝأُشًض اُز١  ٣شـِٚ اُالػت ك٢ أُِؼت . 

رل٤ذ ك٢ رؾذ٣ذ ا٣ُٞٝبد االػذاد اُ٘لغ٢ اُز٢ ٣غت رج٠٘ ػ٠ِ ٓب ٣زٔزغ  ثٚ اُالػت  – 4

 ٗلغ٤ب هجَ إ ٣خٞع ك٢ أُ٘بكغبد ٖٓ خظبئض ٗلغ٤خ ٝٓب ٣غت إ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ 

٣ؼزٔذ االػذاد اُجذ٢ٗ ٝأُٜبس١ ٝاُخطط٢ ُالػت ػ٠ِ ٓب ٣زٔزغ ثٚ ٖٓ خظبئض  – 5

 ٗلغ٤خ , ٝٛ٘ب رٌٖٔ ا٤ٔٛخ دساعخ اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ 

إ دساعخ اُغٔبد اُ٘لغ٤خ ٝاُؾبُخ اُجذ٤ٗخ ُِشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ رؼذ أُذخَ اُشئ٤غ٢  – 6

 ك٢ اُزذس٣ت اُش٣بػ٢ ُز٘ظ٤ْ االؽٔبٍ اُجذ٤ٗخ 

رغبػذ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ اػذاد اُالػت ك٢ رؾذ٣ذ ؽغْ ٝشذح أُ٘بكغبد اُز٢ ٣غت إ  – 7

 ٣خٞػٜب ك٢ أُٞعْ اُش٣بػ٢ 

رغبػذ ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ اكؼَ االعشاءاد اُز٢ رغزض٤ش اُالػت اص٘بء اُزذس٣ت االٓش  – 8

 اُز١ ٣وزؼ٢ ٓ٘ٚ ثزٍ اه٠ ٓغٜٞد ُٚ 

إ ٣زؼشع ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ خجشاد اُ٘غبػ ٝاُلشَ ُز٤ٔ٘خ  ٣زطِت اػذاد اُش٣بػ٢ – 9

ؽبعزٚ ا٠ُ االٗغبص ٝاالعزضبسح ٖٝٓ ٛ٘ب رٌٖٔ ا٤ٔٛخ دساعخ شخظ٤خ اُالػت ُزؾذ٣ذ ًْ 

٤ًٝق ًَ ٖٓ خجشاد اُ٘غبػ ٝخجشاد اُلشَ ك٢ ػٞء خظبئظخ اُ٘لغ٤خ ؽز٠ ال 

ك٢ االٗغبص اٝ ٣زؼشع ٌُْ ٤ًٝق ٖٓ اُخجشاد اُ٘غبػ ال ٣ؾزبعٜب ٖٝٓ صْ ٣لوذ سؿجزٚ 

 ًْ ٤ًٝق ٖٓ خجشاد اُلشَ اُز٢ رإد١ ا٠ُ ٗلظ اُ٘زبئظ اُ٘لغ٤خ 

دساعخ اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ رغبػذ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ اػذاد اُش٣بػ٤٤ٖ ك٢ رو٣ْٜٞٔ  – 51

 أُؼب٤٣ش اُجذ٤ٗخ ٝاُؾش٤ًخ ٝأُؼشك٤خ ٝاالٗلؼب٤ُخ ك٢ ًَ ٓغزٟٞ س٣بػ٢ .

ٔضَ أُٜبساد اُ٘لغ٤خ ثؼذا ٛبٓب ر :دور التربيت الرياضيت في تكىين الشخصيت  

ك٢ اػذاد اُالػج٤ٖ  , ك٢ٜ رِؼت دٝسا اعبع٤ب ك٢ رط٣ٞش االداء ٝأطجؼ ٣٘ظش ا٤ُٜب ًأؽذ 

أُزـ٤شاد اُز٢ ٣غت اُؼ٘ب٣خ ثٜب ع٘جب ا٠ُ ع٘ت ٓغ أُزطِجبد اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ 

ؽ٤ش  ٝاُخطط٤خ كبالثطبٍ اُش٣بػ٤٤ٖ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُذ٢ُٝ ٣زوبسثٕٞ ثذسعخ ًج٤شح ٖٓ

أُغزٟٞ اُجذ٢ٗ ٝأُٜبس١ ٝاُخطط٢ ٣ٝؾذد اُؼبَٓ اُ٘لغ٢ ٗز٤غخ اُالػج٤ٖ اص٘بء 

أُ٘بكغخ ؽ٤ش ٣ِؼت دٝسا سئ٤غ٤ب ك٢ رؾو٤ن اُلٞص , ٣ٝش٤ش اُٞاهغ ا٠ُ اٛزٔبّ أُذسث٤ٖ 

ٝع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ اُ٘ٞاؽ٢ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ٝاُخطط٤خ دٕٝ ا١ اػزجبس ُِغبٗت 



٤ٖ ٝرُي ثبُشؿْ ٖٓ إ االداء اُش٣بػ٢ ثظلخ ػبٓخ ٣ؼزٔذ اُ٘لغ٢ ٖٓ اُشخظ٤خ ُالػج

ػ٠ِ ٓب ُذٟ اُالػت ٖٓ هذساد ثذ٤ٗخ ٜٝٓبس٣خ ٝخطط٤خ ٜٝٓبساد ٗلغ٤خ ا٣ؼب ,ٝإ 

ٌَُ ٗشبؽ ٖٓ االٗشطخ اُش٣بػ٤خ ٓزطِجبد خبطخ ك٢ ث٘بء اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ , 

بؽ ٝاُ٘شبؽ اُش٣بػ٢ ك٢ ٓغٔٞػخ ُٚ خظبئض ٤ٔٓضح , ٖٝٓ اعَ اُ٘غبػ ك٢ ٗش

س٣بػ٢ ٓؾذد الثذ ٖٓ رٞاكش عٔبد ٓؼ٤٘خ ك٢ اُشخظ٤خ , كبُلشد اُش٣بػ٢ اُز١ ٣لزوش 

ا٠ُ اُغٔبد اُ٘لغ٤خ اال٣غبث٤خ ُٖ ٣غزط٤غ ٜٓٔب ثِـذ هذسارٚ ٝٓغز٣ٞبرٚ اُجذ٤ٗخ ٝاُل٤٘خ ٖٓ 

رؾو٤ن اػ٠ِ أُغز٣ٞبد ٗظشا الٕ ٛزٙ اُغٔبد رإصش ثظٞسح ٓجبششح ك٢ ٓغزٟٞ  

 اُشخظ٤خ . 

اُزظٞس  –رش٤ًض االٗزجبٙ  –بساد اُ٘لغ٤خ ٝاُز٢ رزٔضَ ك٢ االعزشخبء إ ر٤ٔ٘خ أُٜ

االعزشعبع اُؼو٢ِ , ٣غت إ رغ٤ش ع٘جب ا٠ُ ع٘ت ٓغ ر٤ٔ٘خ ػ٘بطش ا٤ُِبهخ  –اُؼو٢ِ 

اُجذ٤ٗخ ٖٓ خالٍ اُجشآظ اُط٣ِٞخ أُذح ٣ٝغت اُزش٤ًض ػ٤ِٜب ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ أُٜبساد 

, ٝك٢ أُشاؽَ اال٠ُٝ ٖٓ اػذاد اُالػج٤ٖ ٣زطِت  االعبع٤خ ُالٗشطخ اُش٣بػ٤خ أُخزِلخ

اُزٌبَٓ ثؾ٤ش ٣ؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞش اُوذساد اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ا٠ُ عبٗت أُٜبساد اُ٘لغ٤خ 

ؽز٠ ٣ٌٖٔ رؾو٤ن االعزلبدح ٖٓ رطج٤ن ٛزٙ أُٜبساد ك٢ أُغبٍ اُز٘بكغ٢ , ٝػذّ 

زأصش ٓغز٣ٞبد اُذاكؼ٤خ اؿلبُٜب ؽز٠ ال رؼٞم رؾو٤ن االٗغبص ػ٠ِ أُغزٟٞ اُؼب٢ُ , ٝر

ُذٟ اُالػج٤ٖ ٗز٤غخ ُذٝاكغ ٓؼ٤٘خ ٝٛزا اُزبص٤ش ال ٣ٌٕٞ ث٘لظ اُ٘ٔٞ ثَ ٣خزِق ٖٓ الػت 

ا٠ُ اخش , كجؼؼْٜ ٣غزغ٤ت ثشٌَ اكؼَ ػ٘ذ عٔبػخ ُزؼ٤ِٔبد أُذسة ُٚ اٝ رؾش٣ؼٚ 

ُْٜ ػ٠ِ ثزٍ أُغٜٞد , كٔ٘ؼ أٌُبكبد اٝ رـ٤٤ش ٓٞاهغ اُالػج٤ٖ ك٢ خطخ اُِؼت اٝ 

ق اُش٣بػ٢ ثٔغإ٤ُٝخ ٓؼ٤٘خ , اٝ رٞع٤ٚ اُؼوبة ُٚ اٝ رؾز٣شٙ .... اُخ . ًِٜب اعب٤ُت ر٤ٌِ

٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ٓغ اُش٣بػ٤٤ٖ ُزا ٣لؼَ اُزؼشف ػ٠ِ شخظ٤خ اُش٣بػ٢ ٝؽج٤ؼزٜب 

ؽز٠ ٗغزط٤غ اخز٤بس اُٞع٤ِخ أُ٘بعجخ ُِذاكؼ٤خ العزخذآٜب ػ٘ذ اُؾبعخ دٕٝ إ ِٗغأ ا٠ُ 

رؾذ ٗلظ أُؼبِٓخ . ُوذ اٛزٔذ اُذٍٝ أُزوذٓخ س٣بػ٤ب ٝػغ ع٤ٔغ اكشاد أُغٔٞػخ 

ٝاُز٢ ُذ٣ٜب اٗغبص ػب٢ُ ثٔٞػٞع ػِْ اُ٘لظ اُش٣بػ٢ ٝثبالخض ك٤ٔب ٣زؼِن ثج٘بء 

 اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ ثبػزجبس إ اُؼ٤ِٔخ اُزذس٣ج٤خ روّٞ ػ٠ِ اْٛ ػ٘ظش ٝٛٞ ُش٣بػ٢ . 

 (مقارنت السماث الشخصيت بين الرياضيين وغير الرياضيين)

ظٜشد اُجؾٞس إ ٛ٘بى كشٝم ث٤ٖ ُش٣بػ٤٤ٖ ٝؿ٤ش اُش٣بػ٤٤ٖ ؽ٤ش اظٜشد اخزالف ا

 ثبُغٔبد اُزب٤ُخ : 

االعزوشاس  – 5االٗجغبؽ  – 4اٗخلبع اُوِن  – 3أُ٘بكغخ  – 2اُضوخ ثبُ٘لظ  – 5

 االٗلؼب٢ُ 



ٗشٟ إ ٛزٙ اُ٘زبئظ ٢ٛ ٗزبئظ  ر٤٘٣ٌٞخ ٖٓ خالٍ ٓٔبسعخ االُؼبة اُش٣بػ٤خ ٝؽج٤ؼخ  

أُٞاهق اُز٢ رٔش ػ٠ِ اُلشد ٝاُز٢ رظ٘غ ٗز٤غخ اُظشٝف اُخبطخ اُز٢ ٣ٔش ثٜب 

 اُش٣بػ٢ 

إ اُزغ٤ِْ اُغذ١ ُٜزٙ اُلشٝم ٗغزط٤غ إ ٗٞػضٛب ا٠ُ ثذا٣خ اُؾ٤بح اُش٣بػ٤خ ُذٟ 

ُؼبة اُش٣بػ٤خ رزطِت اخزجبس الػت ثؼٔش ه٤َِ عذا كإ اُش٣بػ٢ كٔضال إ ثؼغ اال

اُؾٌْ  ا٤ُٔذا٢ٗ ُٜزٛبُؾبُخ َٛ ٛٞ اُؼبَٓ اُٞساص٢ اّ االعِٞة اُزشث١ٞ اُز١ ٣ٔبسعخ 

اُوبئْ ثبُؼَٔ ػ٠ِ اُشخظ٤خ ك٢ ٓضَ ٛزا اُؼٔش ,كل٢ ٓضَ ٛزا اُؾبٍ ٣ٌٕٞ ُِٔذسة االصش 

 رأص٤شاد أُؾ٤ؾ . اٌُج٤ش ك٢ ر٣ٌٖٞ ٛزٙ اُشخظ٤خ اُش٣بػ٤خ اػبكخ ا٠ُ

ٛ٘بى ارغبٙ ؽذ٣ش ٣ؼؼذ ٝعٜخ اُ٘ظش اُز٢ رشٟ إ االكشاد ٣ٔزٌِٕٞ عٔبد شخظ٤خ 

ٓؼ٤٘خ رغزثْٜ ٗؾٞ ٓٔبسعخ اُش٣بػخ , ٛزا ال ٣ؼ٢٘ رأص٤ش ٤ٓضح ٓٔبسعخُِش٣بػخ ػ٠ِ 

ك٢  –اُغٔبد اُشخظ٤خ ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ٝهغ إ ٛزا اُزبص٤ش ٣ؾذس خبطخ ثبُ٘غجخ ُِ٘بشئ 

 ٔٞ . ٓشؽِخ اُز٣ٌٖٞ ٝاُ٘

إ دساعبد اعش٣ذ    : (مقارنت السماث الشخصيت تبعا الختالف نىع الرياضت)

ػ٠ِ ثؼغ االُؼبة ٝأظٜشد ٛزٙ اُذساعبد اخزالكبد ٗلغ٤خ ث٤ٖ الػت اُغٔجبص ٝالػت 

 ٝاالعزوالٍ ٝاُغ٤طشح .  اإلٗغبصاُز٘ظ عٔبد ُؼجخ اُوذّ ٝإ ثؼغ االُؼبة اظٜشد ٓضَ 

ٔخ اُوِن رٞعذ اًضش ك٢ االُؼبة اُلشه٤خ ٜٓ٘ب ك٢ ٝإ ثؼغ اُذساعبد اظٜشد ثبٕ ع

ٝإ طلخ اُؼذٝا٤ٗخ ػ٘ذ أُال٤ًٖٔ رز٤ٔض ػٖ ؿ٤شْٛ ٖٓ اُش٣بػ٤٤ٖ ٝا٣ؼب  اُلشد٣خ

٣ٞػض اُجبؽضٕٞ ا٠ُ إ ُِٔٞهغ ك٢ االُؼبة رأص٤ش ك٢ شخظ٤خ اُش٣بػ٢ إ ٛزا االخزالف 

 ك٢ ٝعٜبد اُ٘ظش ٣ؼٞد ا٠ُ ػب٤ِٖٓ ٤ٜٖٔٓ ك٢ ٛزٙ اُلشٝم :

 أ٤ٔٛخ رظ٤٘ق االٗشطخ اُش٣بػ٤خ رجؼب العبط ٗظش١ ٝٓ٘طو٢  – 5

ا٤ٔٛخ رط٣ٞش أدٝاد اُو٤بط اُ٘لغ٢ ُذٟ اُش٣بػ٤٤ٖ ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ أُوب٤٣ظ  – 2

 اُ٘لغ٤خ ٝاُ٘ٞػ٤خ اُز٢ رالئْ أُٞهق اُش٣بػ٢ .

ٝرجؼب ُٜز٣ٖ اُؼب٤ِٖٓ ٛ٘بى ػذح رظ٤٘لبد ُِؾشًبد ٝظٜشد ػذح رظ٤٘لبد ٝإ االرلبم 

  -اؽذ ٛزٙ اُزظ٤٘لبد ٢ٛ :ػ٠ِ 

 االٗشطخ اُش٣بػ٤خ اُلشد٣خ ٓوبثَ االٗشطخ اُش٣بػ٤خ أُزٞاص٣خ  – 5

 االٗشطخ اُش٣بػ٤خ راد االؽزٌبى أُجبشش ٓوبثَ االٗشطخ اُش٣بػ٤خ أُزٞاص٣خ  – 2

االٗشطخ اُش٣بػ٤خ راد صٖٓ االداء ُلزشاد ؽ٣ِٞخ ٓوبثَ صٖٓ االداء ُلزشاد  – 3

 هظ٤شح 



ُوذ رٞطَ ثؼغ اُؼِٔبء : (ماث الشخصيت تبعا لمستىي المهارةمقارنت الس))

 –االٗجغبؽ٤خ  –ثإٔ ٛ٘بى ثؼغ اُغٔبد رزأصش ثبالداء اُش٣بػ٢ ٓضَ اُؼبُْ ) ١ًٞ ( ثإٔ 

رؾَٔ االُْ  , رزأصش عشاء االداء  –اٗخلبع اُوِن  –أُ٘بكغخ  –اُضوخ ثبُ٘لظ  –اُغ٤طشح 

اٗخلبع اُوِن  –)ٛبسدٓبٕ ( رٞطَ ا٠ُ إٔ اُش٣بػ٢ اُغ٤ذ ٝؿ٤ش اُغ٤ذ , ٝإٔ اُؼبُْ 

اُزًبء , أ٣ؼب رزأصش ثبالداء اُش٣بػ٢ ٝٛ٘بُي اُؼذ٣ذ ٖٓ  –االٗجغبؽ٤خ  –االعزوال٤ُخ 

 اُذساعبد اُؼشث٤خ ٝاالع٘ج٤خ ثٜزا اُخظٞص ٌُٖٝ ال ٝعٞد ُالرلبم ثغجت : 

اد اخزالف ادٝ – 3اخزالف ؽشم اخز٤بس اُؼ٤٘خ ٝٗٞػ٤زٜب  – 2اخزالف اُج٤ئخ  – 5

 اخزالف اعب٤ُت أُؼبُغخ االؽظبئ٤خ ٌَُ دساعخ .  – 4اُو٤بط 

 ((ر٤ٔ٘خ اُغٔبد اُشخظ٤خ ٖٓ خالٍ اُ٘شبؽ اُش٣بػ٢ ))

ٖٓ خالٍ اُ٘شبؽ اُش٣بػ٢ ٗغؼ٠ دائٔب ا٠ُ ر٤ٔ٘خ ثؼغ اُغٔبد اُشخظ٤خ ٓضال , 

اُشغبػخ ٝاُضوخ ثبُ٘لظ ٝسٝػ اُزؼبٕٝ ٝطلخ اُو٤بدح ُِؾذ ٖٓ ثؼغ اُزظشكبد ٝٛزا ٓب 

ٗالؽظٚ ٖٓ كؼب٤ُخ اُشخض اُش٣بػ٢ ػٖ ؿ٤ش اُش٣بػ٢ ك٢ ا١ ٌٓبٕ اٝ ا١ ٗشبؽ 

عزٔبػ٢ . اػبكخ ا٠ُ رُي ٗغذ إ اعزٔبػ٢ ٝثذٍ ٝاػؾب ٖٓ خالٍ ٛزا اُزلبػَ اال

اُزخظض ك٢ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُش٣بػخ ا٣ؼب ٣شرجؾ ثغٔبد شخظ٤خ ر٤ٔض اُش٣بػ٤٤ٖ 

اُز٣ٖ ٣ٔبسعٕٞ االُؼبة أُخزِلخ , كإ أ١ ٗٞع ٖٓ اُش٣بػخ ٣زطِت عٔبد ٓؼ٤٘خ ئػبكخ 

ا٠ُ ٓزطِجبد اُش٣بػخ ثشٌَ ػبّ . ُزُي ٣غت اُزش٤ًض ػ٠ِ اُغٞاٗت اُ٘لغ٤خ اػبكخ ا٠ُ 

ُوبث٤ِبد ٝأُٞاٛت ٝٗؼط٢ ٓضال ػ٠ِ ر٤ٔض اُغٔخ اُ٘لغ٤خ ثبُ٘غجخ ُِش٣بػ٤٤ٖ ك٢ ٗٞع ا

اُِؼجخ , إ اُغٔبد اُز٢ ر٤ٔض الػت ًشح اُوذّ ٢ٛ اُٜذٝء ٝاُؾزاهخ ٝاال٣ضبس ٌٝٗشإ 

اُزاد , آب اُغٔبد اُز٢ ر٤ٔض اُش٣بػ٢ اُز١ ٣ٔبسط س٣بػخ اُزغز٣ق ك٢ٜ اال٣وبع 

 غ٢ . ٝأُطبُٝخ ٝشذح اُزٞرش اُ٘ل

ٗؾٖ ػ٘ذٓب ٗزٌِْ ػٖ اُشخض اُش٣بػ٢ ثشٌَ ػبّ ٣ٌٖٔ إ ٗزٞهغ ثؼغ اُغٔبد      

 ٝاُش٣بػ٢ ٣غت إ ٣ٌٕٞ :  اإل٣غبث٤خ

ه٣ٞب ٝخل٤ق اُؾشًخ ٝعِذا ٝٓزٞاػؼب ٝػ٤ِٔب ُٝط٤لب ٝٓغبٓال ٝاعزٔبػ٤ب ٝؽج٤ؼ٤ب 

 ٝشغبػب ٣ِٝزضّ ثٞاعجبرٚ ٣ٝؼزٔذ ػ٠ِ ٗلغٚ . 

شخظ٤خ ث٤ٖ اُش٣بػ٤٤ٖ ك٢ ُؼجخ ٓؼ٤٘خ ك٢ دُٝخ ٓب ٓغ ٛ٘بى اخزالف ك٢ اُظلبد اُ أ٣ؼب

 .  أخشٟاُش٣بػ٤٤ٖ ك٢ ٗلظ اُِؼجخ ٌُٖٝ ثذُٝخ 

رٞعذ ػالهخ ث٤ٖ اُغٔبد :  (الرياضت المذرسيت في تطىير الشخصيت أهميت)

اُشخظ٤خ ٝٗٞع اُ٘شبؽ اُش٣بػ٢ ٝإ ٖٓ خالٍ ٓٔبسعخ اُ٘شبؽ  اُش٣بػ٢ ُلزشح ؽ٣ِٞخ 

٣ٌٖٔ إ ٗزٞهغ ٗٔٞ ثؼغ اُغٔبد اُشخظ٤خ ٝاُز٢ رزطِجٜب رِي اُلؼب٤ُخ , ػِٔب إ ٛ٘بى 



,  اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خكشم ث٤ٖ س٣بػ٢٤ أُغز٣ٞبد اُؼب٤ُخ ٝاُطبُت اُز١ ٣ٔبسط دسط 

ٕ رش٤ًض اُش٣بػ٤٤ٖ ك٢ أُغز٣ٞبد اُؼب٤ُخ ثٌَ اُطبهخ أُزبؽخ ُالػت ٝاالٗزجبٙ ؽ٤ش ا

 اُلشاؽ ُٜزٙ اُلؼب٤ُخ .  ٝأٝهبد

٢ٛ اُظلخ اُز٢ ٣زظق ثٜب اُلشد ,كإٔ  األٗشطخأٓب ك٢ دسط اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ كإ رؼذد 

 االٗغبٕ اُز١ ٗطٔؼ ا٤ُٚ ٢ً ٣غزط٤غ إ ٣ٞاعٚ اُظؼبة ًٝج٤ؼخ اُٞاعجبد ك٢ ث٘بء

ٝرط٣ٞش أُغزٔغ ٣ؾزبط ا٠ُ طؾخ ٗلغ٤خ ٝٓضاط ا٣غبث٢  . ٝثزُي ٗإًذ ػ٠ِ اُغٔبد 

 االر٤خ ٖٓ خالٍ اُذسط : 

  ّاُ٘ظب 

  اُ٘شبؽ 

  اُشغبػخ 

  اؽغبط ه١ٞ الداء اُٞاعت 

  اُضوخ ثبُ٘لظ 

  اُز٤ٌق ُِٔٞاهق أُخزِلخ 

  ر٤ٔ٘خ سٝػ اُغٔبػخ 

 ر٤ٔ٘خ سٝػ اُزؼؾ٤خ ٝثزٍ اُغٜذ ٖٓ اعَ اُغٔبػخ 

 

أُذسع٤ٖ دائٔب  ثإٔ دسط اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٣ؼٞد اُطبُت ػ٠ِ اُ٘ظبّ ُزُي ٣غت رأ٤ًذ 

إٔ ٣ؾز١ٞ دسط اُؾذ االد٠ٗ ٖٓ اُ٘ظبّ الٗٚ ٢ٔ٘٣ ٛزٙ اُغٔخ دٕٝ رؾ٣َٞ دسط اُزشث٤خ 

إ ٝ اُش٣بػ٤خ ا٠ُ دسط ػغٌش١ ,أٝ رخظض ٓ٘لشد ُزذس٣ظ دسط اُزذس٣ت اُؼغٌش١

ثبُؾ٣ٞ٤خ , ٝاٌُغَ ٓغ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ال  دسط اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٤ِٓئ

٣زالئٔبٕ كإ أُ٘بكغخ ك٢ اُذسط رخِن عٞ ٣جؼش اُ٘شبؽ ك٢ اُ٘لٞط ٝإ ٓٔبسعخ 

اُ٘شبؽ ثششٌَ عذ١ ٣إد١ ا٠ُ االؽغبط اُو١ٞ الداء اُٞاعت ٝٛزا ٣جؼش اُغشٝس ك٢ 

 ٗلٞط اُطِجخ ٣ٝو١ٞ اُضوخ ثبُ٘لظ . 

ٍ ٓضاُٝخ االٗشطخ ك٢ اُذسط ٝػ٠ِ شٌَ إٔ ؽج٤ؼخ دسط اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٖٓ خال

كشم ٢ٔ٘٣ سٝػ اُغٔبػخ ٝإٔ اُزظشف  ػٖٔ ٛزٙ أُغٔٞػخ ٝاُلش٣ن ٣زؼٞد ػ٠ِ 

اُزظشف ثؾٌٔخ ك٢ سؿجبرٚ ٝإٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن اٛذاف أُغٔٞػخ ٝإٔ ٣غبٗذٛب ٝإٔ 

 ٣ذاكغ ػٖ ٓغٔٞػزٚ ٣ٝؼؾ٢ ٖٓ اعِٜب . 

٤ٜ٣ئ أعٞاء طؾ٤خ ٗلغ٤خ ئػبكخ إ دسط اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٖٓ خالٍ خجشاد اُ٘غبػ 

 ا٠ُ ر٤ٔ٘خ ا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ ٝاُوبث٤ِخ اُؾش٤ًخ . 

 



 

 

 

 



 احملاضرة الثالثة

 الدافعيةمفهوم 

 
دٚثفغ ثٌغٍٛن ثٌذششٞ أ١ّ٘ضٙج فٟ ػٍُ ثٌٕفظ ٔظشثً ألٔٙج صّغً ثألعظ ثٌؼجِز  ثوضغذش

ٌؼ١ٍّز ثٌضؼٍُ ٚؽشثةك ثٌضى١ف ِغ ثٌؼجٌُ ثٌخجسؽٟ ٚثألعظ ثألٌٚٝ ٌٍظقز ثٌٕفغ١ز ، 

ٚػٍٝ ِذٜ صٕظ١ُ ٘زٖ ثٌذٚثفغ ٚإشذجػٙج ٠ضٛلف ثٌضٕظ١ُ ثٌؼجَ ٌٍشخظ١ز ، ثألِش ثٌزٞ 

ظ١ز ٚدٚثفغ ثٌغٍٛن . ٌٚىٟ ٠قذط ثٌغٍٛن الدذ ؽؼً ػٍّجء ثٌٕفظ ٠ٛفذْٚ د١ٓ ثٌشخ

ِٓ ٚؽٛد فجفض أٚ دثفغ ٌٗ ، ٚثٌذثفغ أٚ ثٌقجفض ٘ٛ أٞ ػجًِ دثخٍٟ فٟ ثٌىجةٓ ثٌقٟ 

٠ذفؼٗ إٌٝ ػًّ ِؼ١ٓ ، ٚثالعضّشثس فٟ ٘زث ثٌؼًّ ِذر ِؼ١ٕز ِٓ ثٌضِٓ فضٝ ٠شذغ ٘زث 

رث ػغش ػٍٝ ؽؼجِٗ ثٌذثفغ ، فٕقٓ ٔالفع إْ ثٌىجةٓ ثٌقٟ إرث ؽجع دقظ ػٓ ثٌطؼجَ ، فئ

ظً ٠أوً فضٝ ٠شذغ ، فجٌشؼٛس دجٌؾٛع دفغ ثٌىجةٓ ثٌقٟ إٌٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌطؼجَ ، وّج إْ 

٘زث ثٌقجفض ٔفغٗ ؽؼٍٗ ٠غضّش فٟ ػ١ٍّز ثألوً فضٝ ٠شذغ فجؽضٗ ِٕٗ . ِٚؼٕٝ رٌه إْ 

 فجؽجس ثٌىجةٓ ثٌقٟ ٚدٚثفؼٗ ٟ٘ ٔمطز ثٌذذء فٟ ثٌغٍٛن .

ػٍٝ أٔٙج ِظطٍـ ػجَ ٠ش١ش إٌٝ ثٌؼاللز   ػِّٛجً   Motivationصؼشف ثٌذثفؼ١ز ٚ

ثٌذ٠ٕج١ِز د١ٓ ثٌفشد ٚد١تضٗ صشضًّ ػٍٝ ثٌؼٛثًِ ٚثٌقجالس ثٌّخضٍفز ) ثٌفطش٠ز ٚثٌّىضغذز ، 

ٚثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ، ٚثٌّضؼٍّز ٚغ١ش ثٌّضؼٍّز ، ٚثٌشؼٛس٠ز ٚثٌالشؼٛس٠ز ، ٚغ١ش٘ج ( 

 ٠ضقمك ٘ذف ِج . ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ دذء ٚصٛؽ١ٗ ٚثعضّشثس ثٌغٍٛن فضٝ 
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صٍه ثٌّٙجسر ِٓ لذً   إْ صقف١ض ثٌطجٌخ ػٍٝ صؼٍُ ثٌّٙجسر ِؼ١ٕز ع١ؤدٞ إٌٝ صغ١ًٙ صؼٍُ

ثٌطجٌخ ، ٕٚ٘جن دٚثفغ ػذ٠ذر ِٕٙج ؽغ١ّز ِٕٚٙج ٔفغ١ز ٚثؽضّجػ١ز ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج 

 ٌضقف١ض ثٌطجٌخ ػٍٝ ثٌضؼٍُ .

١ٍز ثٌضقف١ض ٟ٘ ثٌظج٘شر ثٌضٟ دٛثعطضٙج صخٍك فجؽجس ػٕذ ثٌشخض صؤدٞ إٌٝ إْ ػّ

ل١جِٗ دفؼج١ٌجس ِخضٍفز ٌغذ صٍه ثٌقجؽجس ، ٚ٘زٖ ثٌقجؽجس صٕضؼ ِٓ ؽشثء ٔمض فٟ 

دؼغ ثٌؼٕجطش ثألعجع١ز ػٕذ ثإلٔغجْ ٚ٘زث ثٌٕمض لذ ٠ىْٛ ؽغّٟ ثٚ ٔفغٟ أٚ 

غ١ّز ، ف١ظ ثْ ثٌشخض ثٌؾجةغ إؽضّجػٟ فجألوً أٚ ثٌششح ِغالً ٘ٛ ِغجي ػٍٝ فجٌز ؽ

أٚ ثٌؼطشجْ ع١شغخ دجٌضغٍخ ػٍٝ ٘زث ثٌٕمض ثٌؾغّٟ . إْ ٘زٖ ثٌشغذز ٌٍقظٛي ػٍٝ 



ثٌطؼجَ أٚ ثٌّجء ٟ٘ ِج ٠غّٝ ) دثفغ ( فّٓ ؽشثء فجؽز ؽغ١ّز فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ٕضؼ 

دثفغ ٔفغٟ. فجٌضقف١ض ٘ٛ صٕش١ؾ ثٌطجٌخ ٚص١ٙتضٗ ٌٍضؼٍُ ٚصقم١ك أ٘ذثف ِؼ١ٕز لذ صىْٛ 

 ١ز أٚ ٔفغ١ز أٚ إؽضّجػ١ز .ؽغّ

ثٌذٚثفغ ٟ٘ ثٌّقشوجس ٌغٍٛن ثٌفشد فٟ ثٌّٛثلف ثٌّخضٍفز . ٌزث فئْ فُٙ ٘زٖ ثٌذٚثفغ 

ٚو١ف١ز إعضخذثِٙج ٠غجػذٔج فٟ ػذؾ ثٌغٍٛن ٚثٌضقىُ ف١ٗ . ٚ٘ىزث فئْ دسثعز ِٛػٛع 

ثٌذٚثفغ صؼذ ِٓ ثٌذسثعجس ثألعجع١ز ٌىً ِشح ٠ؼًّ ِغ ثٌطٍذز ، فؼٓ ؽش٠ك فُٙ دٚثفغ 

 عٍٛوُٙ .  ثٌطٍذز ٠غضط١غ ثٌّشدٟ صٛؽ١ٗ

ٚدّج أْ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ٘ٛ أفذ أٔٛثع ثٌغٍٛن ثإلٔغجٟٔ فٙٛ إرْ ٠ضأعش دجٌذٚثفغ 

دجٌش٠جػٟ إٌٝ أػٍٝ  ٌالسصمجءثٌّخضٍفز ِٚٓ ٕ٘ج أصش أ١ّ٘ز دسثعز ثٌذٚثفغ فٟ ثٌش٠جػز 

 ثٌّغض٠ٛجس 

ٕ٘جن طؼٛدز فٟ صقذ٠ذ ِفَٙٛ ثٌذٚثفغ ثإلٔغج١ٔز ٚفٟ صظ١ٕف ٘زٖ ثٌذٚثفغ ٌىٓ ثٌّضفك 

ٗ ٘ٛ إْ ثٌذٚثفغ ٟ٘ لٜٛ ال ٠ّىٓ ِالفظضٙج دشىً ِذجشش دً ٠ّىٓ ثعضٕضجؽٙج ِٓ ػ١ٍ

 ػٕٙج .  ثٌظجدسثٌغٍٛن 

فجٌذثفغ لذ ٠ىْٛ فجٌز ؽغ١ّز وجٌؾٛع ٚثٌؼطش أٚ فجٌز ٔفغ١ز وجٌقجؽز إٌٝ ثٌطّأ١ٕٔز أٚ 

ٚلذ ٠ىْٛ فجٌز ِؤلضز وجٌقجؽز إٌٝ ؽشد ثٌفؼالس ِٓ  ٚثٌّؼشفز،ثٌقجؽز إٌٝ ثٌضؼٍُ 

 غالً أٚ فجؽز دثة١ّز وجٌقجؽز إٌٝ صقم١ك ثٌزثس . ثٌؾغُ ِ

ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ فطش٠ج وذثفغ ثٌؾٛع ٚثٌؼطش ٚلذ ٠ىْٛ ِىضغذجً وذثفغ ثٌّٛثؽٕز 

ٚثٌضؼق١ز فٟ عذ١ً ثٌٛؽٓ ، ٚلذ ٠ىْٛ شؼٛس٠جً ف١ظ ٠شؼش ثٌفشد دٙذفٗ ػٕذ ثٌم١جَ دؼًّ 

ٌضقم١ك ثٌزثس ٚلذ ٠ىْٛ ِؼ١ٓ ٚلذ ٠ىْٛ ال شؼٛس٠جً ، ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ فشد٠جً وجٌغؼٟ 

 ثؽضّجػ١جً وجٌغؼٟ ِٓ أؽً صقم١ك ثٌّٛثؽٕز ثٌظجٌقز .

ثٌضمغ١ّجس ثٚ ثٌضظ١ٕفجس ثٌغجدمز صضذثخً ِغ دؼؼٙج ، ٚػٍٝ ٘زث ثألعجط فئْ صظ١ٕف 

 ثٌذٚثفغ ثالوغش ٚػٛفجً ٚثألوغش شّٛالً ٠مغُ ثٌذٚثفغ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ : 

 : ثٌفغٍؾ١ز   - ثٌؾغ١ّز –ثٌّٛسٚعز  –ثٌفطش٠ز  -الذوافغ االوليح 

 : ثالؽضّجػ١ز  –ثٌٕفغ١ز  –ثٌّىضغذز  -الذوافغ الثاوىيح 

ثْ لٛر ثٌقجؽجس ثٚ ثٌذٚثفغ عجٌفز ثٌزوش صخضٍف ِٓ فجٌز ثٌٝ أخشٜ ٌٚىٓ ػٍٝ ثٌؼَّٛ 

٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ثٌقجؽجس ثال١ٌٚز ) ثٌفطش٠ز ، ثٌّٛسٚعز ، ثٌؾغ١ّز ، ثٌفغٍؾ١ز ( ٟ٘ 

فجؽجس أعجع١ز ٚألٜٛ ِٓ ثٌقجؽجس ثٌغج٠ٛٔـــــز ) ثٌّىضغذز ، ثٌٕفغ١ز ، ثالؽضّجػ١ز ( فٟ 

ٍٛن ثٌشخض . فجٌشخض ثٌزٞ ٠ذمٝ دؼؼز أ٠جَ ِٓ دْٚ ؽؼجَ ثٌضأع١ش فٟ صفى١ش ٚع

ع١ٕظخ ِؼظُ صفى١شٖ ػٍٝ و١ف١ز ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌطؼجَ ٚصظذـ ثٌقجؽجس ثٌٕفغ١ز أٚ 



أالؽضّجػ١ز فجؽجس  عج٠ٛٔٗ ، دظٛسر ػجِز ، ٔغضط١غ عشد أِغٍز ػذ٠ذر ػٓ فجؽجس 

ثٌؼذ٠ذر ػٓ  ٔفغ١ز ٚثؽضّجػ١ز صطغٝ ػٍٝ ثٌقجؽجس ثٌؾغ١ّز ٚثْ ثألِغٍز ثٌضجس٠خ١ز

ثٌضؼق١ز ٚثإل٠غجس صش١ش إٌٝ إْ ٕ٘جن فجالس صطغٝ ف١ٙج ثٌقجؽجس ثٌٕفغ١ز ػٍٝ ثٌقجؽجس 

 ثٌؾغ١ّز . 

ٌمذ روشٔج عجدمجً ثٌؼاللز د١ٓ ثٌقجؽز ٚثٌذثفغ ٚلٍٕج أْ ثٌقجؽز صٕضؼ ِٓ ؽشثء ٔمض فٟ 

دؼغ ثٌؼٕجطش ثألعجع١ز ػٕذ ثإلٔغجْ ) ؽغ١ّز أٚ ٔفغ١ز ( ٚثٌذثفغ ٘ٛ ثٌشغذز فٟ 

جدر ثٌضٛثصْ ٚعذ ثٌٕمض فٟ ٘زٖ ثٌؼٕجطش ، فجٌقجؽز إرث صؤدٞ إٌٝ ثعغجسر ثٌذثفغ ، إػ

ٚثٌذثفغ ٠ؤدٞ إٌٝ فجٌز صٛصش ٚػذَ إعضمشثس فٟ ثٌىجةٓ ثٌقٟ ٠ؤد٠جْ إٌٝ ل١جِٗ دٕشجؽ 

ِؼ١ٓ ، أْ وال ِٓ ثٌقجؽز ٚثٌذثفغ ٠أص١جْ ِٓ دثخً ثٌىجةٓ ثٌقٟ ، ٚثعضغجسر ثٌقجؽز 

ِشذغ  ) ٠ىْٛ فٟ ثٌذ١تز ػجدر ( ٠ؤدٞ إٌٝ إشذجع ثٌقجؽز  ٚثٌذثفغ صؤدٞ إٌٝ ثٌذقظ ػٓ

 ٚصخف١غ ثٌذثفغ إػجدر ثٌضٛثصْ إٌٝ ثٌىجةٓ ثٌقٟ . 

 الذافؼيح في الزياضح                               

إفضً ِٛػٛع ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌش٠جػز ِىجٔز ِضمذِز فٟ ِؾجالس ثٌذسثعز ٚثٌذقظ عٛثء 

فٟ ِؾجي ع١ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفغجس أٚ ػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جػز ، فّٛػٛع ثٌذثفؼ١ز ٠ؼذ ِٓ د١ٓ 

أُ٘ ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صُٙ ثٌّذسح ثٌش٠جػٟ إر ٠ّٙٗ أْ ٠ؼشف ٌّجرث ٠مذً دؼغ 

فٟ ف١ٓ ٠ىضفٟ ثٌذؼغ ث٢خش دجٌّشج٘ذر ؟ أٚ ثٌالػذ١ٓ ػٍٝ ِّجسعز ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ 

ٌّجرث ٠ّجسط دؼغ ثٌالػذ١ٓ ثٌؼجح أٚ أٔشطز س٠جػ١ز ِؼ١ٕز دْٚ عٛث٘ج ِٓ ثألٔشطز 

ثٌش٠جػ١ز ثألخشٜ ؟ وّج ٠ّٙٗ أْ ٠ّٙٗ أْ ٠ضفُٙ ٌّجرث ٠غضّش ثٌذؼغ فٟ ِّجسعز ثٌٕشجؽ 

ثٌش٠جػ١ز فٟ  ثٌش٠جػٟ ٚثٌّٛثظذز ػٍٝ ثٌضذس٠خ ِٚقجٌٚز ثٌٛطٛي إٌٝ أػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس

ف١ٓ ٠ٕظشف ثٌذؼغ ث٢خش ػٓ ثٌّّجسعز ٠ٕٚغقذْٛ ِٕٙج فٟ ِٕضظف ثٌطش٠ك ؟ ِٚج 

أ١ّ٘ز ثٌقٛثفض أٚ ثٌذٛثػظ أٚ ثٌّغ١شثس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صقفض ثٌالػخ ٌٍٛطٛي إٌٝ أػٍٝ 

ثٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ز ُٚ٘ دزٌه وٍٗ ٠ضغجةٍْٛ ػٓ ثٌذثفؼ١ز ٚأ١ّ٘ضٙج ٚؽشثةك ثعضغّجس٘ج 

ٕ٘جن لٛي ِأعٛس فٟ ثٌضشثط ثٌغشدٟ ٠مٛي ) ،ٚ ثٌضشدٛٞ ثٌش٠جػٟ ػ١ٍّجً فٟ ػٍُّٙ 

٠ّىٕه أْ صمٛد ثٌقظجْ إٌٝ ثٌٕٙش ٌٚىٕه ال صغطض١غ أْ صؾذشٖ ػٍٝ ثٌششح ( ألْ 

ع١ششح ِٓ صٍمجء ٔفغٗ ػٕذِج ٠ىْٛ فٟ فجؽز ثٌٝ ثٌّجء أٞ ػٕذِج صىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌذثفؼ١ز 

د ثٌالػخ ثٌٝ ثٌٍّؼخ ٌألشضشثن ٌٍششح ٚوزٌه ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌش٠جػز فئٔٗ ٠ّىٕه أْ صمٛ

فٟ ِٕجفغز س٠جػ١ز ِؼ١ٕز ٌٚىٕه ال صغضط١غ أْ صؾذشٖ ػٍٝ ثإلؽجدر ٚدزي ألظٝ ؽٙذ 

 ألٔٗ ع١مَٛ دأدثء رٌه ِٓ صٍمجء ٔفغٗ صضٛفش ٌذ٠ز ثٌذثفؼ١ز ٌزٌه .

 أوىاع الذافؼيح  

 الذوافغ الذاخليح مماتل الذوافغ الخارجيح



ش٠جػٟ ػٍٝ ٚؽٛد ٚؽ١ٙٓ ٌٍذٚثفغ فٟ ِؾجي ٠ضفك أغٍخ ثٌذجفغ١ٓ فٟ ػٍُ ثٌٕفظ ثٌ

 ثٌش٠جػز ّ٘ج : ) ثٌذٚثفغ ثٌذثخ١ٍز ( ٚ ) ثٌذٚثفغ ثٌخجسؽ١ز ( 

( فٟ  Motivation Intrinsicثٌذثفؼ١ز ثٌذثخ١ٍز )  -الذوافغ الخارجيح : -ٚوجألصٟ :

ِٓ دثخً ثٌالػخ ٔفغٗ ٚثٌضٟ صذػٝ رثص١ز  ثٌّضأص١زثٌش٠جػز ٟ٘ ثٌقجالس ثٌذثخ١ٍز  ِؾجي

ثإلعجدز ٚثٌضٟ صشذؼٙج ِّجسعضٗ ٌٍؼذز وٙذف فٟ فذ رثصٗ ِٓ ِٕطٍك ثٌشغذز فٟ ثٌشؼٛس 

أٚ ثٌشػج ٚثٌغشٚس ٚثٌّضؼز ثٌٕجصؾز ػٓ ِّجسعز ثٌش٠جػز ، ٚثٌشؼٛس  دجاللضذثس

خظٛطجً  وٕض١ؾز ٌٍضى١ف ِغ ثٌضذس٠ذجس ثٌذذ١ٔز ٚثٌمذسر ػٍٝ صؾجٚص٘ج دٕؾجؿ دجالسص١جؿ

صٍه ثٌضٟ صض١ّض دظؼٛدضٙج أٚ ثٌضٟ صضطٍخ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌشؾجػز ٚثٌؾشأر ٚلٛر ثإلسثدر ، أٚ 

دغذخ ثٌّضؼز ثٌؾّج١ٌز ثٌٕجؽّز ِٓ سشجلز ٚصٕجعك ثألدثء ثٌقشوٟ ثٌزثصٟ ٌالػخ ، ٚوزٌه 

 ثإلعجسر ٚثٌضقذٞ فٟ ِٛثؽٙز دؼغ ثٌؼمذجس أٚ ثٌظؼجح ثٌّشصذطز دجألدثء . 

ثٌالػخ فٟ ِّجسعز أ٠ز ٌؼذز س٠جػ١ز أٚ  ثشضشثنخ١ٍز صش١ش إٌٝ إْ فىأْ ثٌذثفؼ١ز ثٌذث

 ( فٟ فذ رثصٗ )أٞ ٘ٛ ثٌٙذف ثألعجط٘ٛ إال ل١ّز  أدثءٖ ف١ٙج ِج

 : الذوافغ الخارجيح- ( أِج ثٌذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١زMotivation External  )  ٟف

ٚإّٔج ِؾجي ثٌش٠جػز فٟٙ ثٌقجالس ثٌخجسؽ١ز ثٌضٟ ال صٕذغ ِٓ دثخً ثٌالػخ ٔفغٗ 

ػٓ ؽش٠ك ثٌضذػ١ُ ثال٠ؾجدٟ ثٚ  صأصٟ ِٓ خجسؽٗ ) ِٓ أشخجص أخش٠ٓ ( ٚصضُ

ٚثٌضٟ صغ١ش ٚصٛؽٗ ثٌغٍٛن ٔقٛ ِّجسعٗ ثٌش٠جػز  ثإلعجدزثٌغٍذٟ ٚصذػٝ خجسؽ١ز 

٠ّىٓ ثػضذجسُ٘ دّغجدز  ثألطذلجءثٌش٠جػٟ ثٚ ثٌٛثٌذ٠ٓ ثٚ  ثإلدثسٞ.فج ثٌّذسح ثٚ 

 ٛسٖ ثٌذثفؼ١ٗ ثٌخجسؽ١ٗ ِضّغٍزِظجدس ٌٍذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١ز ٌالػخ .ٚصىْٛ ط

ٌّىجعخ ثٌّجد٠ز ٚثٌّؼ٠ٕٛز وجٌقظٛي ػٍٝ ِىجفجس ثٚ ؽٛثةض ثٚ ثٌقظٛي ػٍٝ دج

 ثٌضذػ١ُ ثٚ ثٌضشؾ١غ ثٌخجسؽٟ .

ٚدٕجءث ػٍٝ ِج ٚسد فج ثٌذفجػ١ز ٟ٘ ِقظٍٗ ثٌؼٛثًِ ثٌذثخ١ٍز )ثٌشخظ١ز(ٚثٌؼٛثًِ 

ٍٝ أ١ّ٘ز ثٌذٚثفغ ثٌذثخ١ٍز أٚ ثٌخجسؽ١ز )ثٌّٛلف١ز(،ٚػٍٝ ثٌؼَّٛ فجٌضشو١ض دثةّج ً ٠ىْٛ ػ

رثص١ز ثإلعجدز ٌالػذ١ٓ فٟ ِمجدً ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز ، ٠ٚشؽغ عذخ رٌه إٌٝ إْ 

ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز لذ صف١ذ فٟ إعضّجٌز ثٌفشد إٌٝ ِّجسعز ثٌش٠جػز ،ثٚ صط٠ٛش ثالدثء 

فٛق ف١ٙج .فج ٌفضشر ِؼ١ٕز ،ٌٚىٓ ال صؼّٓ ثعضّشثسٖ فٟ ِّجسعز ٌؼذز ِؼ١ٕز ٚصقم١ك ثٌض

ثٌذٚثفغ رثس ثإلعجدز ثٌخجسؽ١ز صفمذ لٛر صذػ١ّٙج ثعشع ِٓ ثٌذٚثفغ رثس ثإلعجدز ثٌذثخ١ٍز 

،ألٔجٌؾٛثةض ٚثٌّىجفجس صذػُ ثٌٕؾجؿ ٌفضشثس ٚؽ١ضر ،ٌٚىٓ ثٌٙذف ثألعجعٟ ٘ٛ ثٌضذػ١ُ 

ثٌّغضّش ٌّّجسعز ثٌٍؼذز وضقم١ك ثٌّضؼز ٚثٌشػج ِٓ ثٌّّجسعز ٌزثصٙج ٚ٘ٛ ِج صؾغذٖ 

 غ دثخ١ٍز ثإلعجدز .ثٌذٚثف

ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز فٟ صى٠ٛٓ ثٌذٚثفغ دثخ١ٍز )رثص١ز( ثإلعجدز  ثعضخذثٌَٚىٓ ٠ّىٕٕج 

٠ٚىْٛ رٌه ػٕذِج صمذَ ِظجدس ثٌذثفؼ١ز خجسؽ١ز ثإلعجدز ٌالػذ١ٓ ِٓ خالي ثٌّىجفأر 



 ٚثٌؾٛثةض وٕٛع ِٓ صذػ١ُ وفجءر ثألدثء ثٌزٞ لجَ دٗ ثٌالػذْٛ دظشف ثٌٕظش ػٓ ثٌٕضجةؼ

ثٌّضقظٍز ِٓ رٌه ثألدثء ، أٚ ػٕذِج صمذَ ِظجدس ثٌذثفؼ١ز خجسؽ١ز ثإلعجدز ثٌّزوٛسر 

ٌىغخ ١ًِ ثٌٕجشت١ٓ ٔقٛ ِّجسعز وشر ثٌمذَ ِغالً ِّٓ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ دٚثفغ رثص١ز ثإلعجدز 

ٌزٌه ، عُ ٔؼًّ ػٍٝ صم١ًٍ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌذٚثفغ ثٌخجسؽ١ز فٟ ِمجدً ص٠جدر ٚصٕش١ؾ 

فشد ٔفغٗ . فٟ ػٛء ِج عذك ٠ّىٓ أْ ٔغضٕضؼ إْ ثٌؼاللز د١ٓ ِظذسٞ ثٌذٚثفغ ثٌزثص١ز ٌٍ

ثٌذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١ز ٚثٌذثخ١ٍز ثإلعجدز ػاللز ٚع١مز ، ّٚ٘ج ٚؽ١ٙٓ ٌؼٍّز ٚثفذر إْ ثٌذثفغ 

ثٌذثخٍٟ ٘زث ٘ٛ ثٌزٞ ٠ؼّٓ ثالعضّشثس فٟ ثٌّّجسعز ألؽٛي ِذر ِّىٕز ، ٕٚ٘ج ٠أصٟ 

 ٚثٌّقجفظز ػ١ٍٗ ألؽٛي ِذر ص١ِٕز ِّىٕز .دٚس ثٌّذسح فٟ دٕجء ٚص١ّٕز ٘زث ثٌذثفغ 

 

 

 (الذوافغ الفزديح مماتل الذوافغ االجتماػيح)

إْ ثٌذٚثفغ ثٌفشد٠ز صٛؽٗ غجٌذجً ٔقٛ إشذجع ثٌقجؽجس ثٌق٠ٛ١ز أٚ ثٌشخظ١ز ِغً ثٌشغذز فٟ 

ثٌقشوز أٚ فّج٠ز ثٌٕفظ ...، أِج ثٌذٚثفغ ثالؽضّجػ١ز فٟٙ ثٌذٚثفغ رثس ثٌظفز ثالؽضّجػ١ز 

 صٛؽٗ ٔقٛ إشذجع ثٌقجؽجس ثٌضٟ صٕشأ ُِٕ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌذ١تز .ثٌضٟ 

 ٚٔذسػ ف١ّج ٠أصٟ دؼغ ثألِغٍز ٌٍذٚثفغ ثٌفشد٠ز : 

 

  : إْ ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌقشوز صقضً غجٌذجً ِشوض ثٌظذثسر ػٕذ ثالؽفجي . دافغ الحزكح

ٌزٌه ٠ضقضُ ػٍٝ ثٌّشدٟ ثعضغالي ٘زٖ ثٌظج٘شر فٟ ثٌؼًّ ثٌضشدٛٞ ، فجألؽفجي 

ثْ ٠ضقشوٛث صؼ٠ٛؼجً ػٓ ثٌٛلش ثٌٙجدا ثٌط٠ًٛ ثٌزٞ ٠مؼٛٔٗ دثخً ٠ش٠ذْٚ 

لجػجس ثٌذسثعز . فجٌقشوز صٌٛذ ٌُٙ ثٌفشؿ ٚثٌغؼجدر ٚصقذٚ دجٌىغ١ش ُِٕٙ ثألٌضقجق 

دجٌفشق ثٌش٠جػ١ز خجسػ ٚلش ثٌّذسعز ، ٚٚثؽخ ثٌّؼٍُ أٚ ثٌّذسط ٕ٘ج ٘ٛ ثْ 

أع١ش ػٍٝ ثٌض١ٍّز ٠غضغّش ٘زٖ ثٌقجؽجس ثٌطذ١ؼ١ز ٠ٚىٍّٙج دقجؽجس أخشٜ رثس ص

 ػٕذِج صضؼجءي ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌقشوز فٟ ثٌغٕٛثس ثٌالفمز .

 : ثْ ٌذٜ ثإلٔغجْ سغذز فٟ إوضشجف وً  -دافغ حة االستطالع وحة المغامزج

شٟء غ١ش ِؼشٚف دجٌٕغذز ٌٗ ٚ٘ز ٠ذفؼٗ ثٌٝ ثٌقخ ثٌّغجِشر فٟ إوضشجف وً 

ثٌط٠ٍٛز ٚثٌمظ١شر صمذَ ِج٘ٛ ؽذ٠ذ ٚثٌم١جَ دٗ، إْ ثٌغذجلجس ٚثٌّٕجفغجس ٚثٌغفشثس 

ثِىجٔجس ِضؼذدر ٌٍّشدٟ ِٓ أؽً أْ ٠ٍذٟ ٘زٖ ثٌقجؽز ٌٍض١ٍّز دشىً ٚثٍع ٚدشىً 

صشدٛٞ ، ٠ٚؾخ أْ ٔؤوذ ٕ٘ج ػذَ ثٌّذجٌغز فٟ ثٌضأو١ذ ثألفجدٞ ثٌؾجٔخ ػٍٝ ٘زٖ 

ثٌقجؽز ، إر إْ رٌه لذ ٠مٛدٔج إٌٝ ٔضجةؼ عٍذز ال صالةُ أ٘ذثفٕج ثٌضشدٛٞ ٚلذ صمٛدر 

             ثٌضٙٛس . ثٌض١ٍّز إٌٝ

  : إْ ثٌض١ٍّز ٠شصجؿ ٠ٚىْٛ ِغشٚسثً ػٕذ ل١جِٗ دقشوجس دافغ المتؼح والسزور

ؽ١ٍّز وقشوجس ثٌؾّذجص ِغالً أٚ ثٌمفض إٌٝ ثٌّجء ثٚ فشوجس وشر ثٌمذَ أٚ وشر 



ثٌغٍز ...إٌخ . فجٌض١ٍّز ٠شؼش دٕٛع ِٓ ثٌّضؼز ٚثإلسص١جؿ ػٕذِج ٠ضمٓ ثٌقشوجس فٟ 

ص ٘زٖ ثٌقجؽز ػٕذ ثالٔجط ِغٍٙج ػٕذ ثٌزوٛس ٟٚ٘ ِٓ ثٌقجؽجس ٘زٖ ثألٌؼجح ٚصذش

 ثٌشة١غز ػٕذ ثٌزوٛس . 

  : وغ١ش ِٓ ثٌضال١ِز عؼْٛ ٌضقم١ك رثصُٙ ػٓ ؽش٠ك ثٌٕشجؽ دافغ تحميك الذاخ

ثٌش٠جػٟ ، فجألفشثد ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ ثٌضفٛق ػٍٝ ثألخش٠ٓ ٚصقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضٟ 

٘زٖ ثٌقجؽز دضقم١ك ثٌضفٛق ٠ؼؾض ثألخشْٚ ػٓ صقم١مٙج ، ٠ّٚىٓ ثْ صشذغ 

 ثٌش٠جػٟ . 

  : ثدضذثء ِٓ عٓ ثٌّشفٍز ثٌّضٛعطز دافغ الثمح تالىفس ورفغ الميمح الذاتيح

ٌٍضال١ِز ٠ىْٛ ٌٙزث ثٌذثفغ دٚس ُِٙ فٟ صٕظ١ُ ثٌغٍٛن ، فجٌض١ٍّز ٠غؼٝ فٟ ٘زٖ 

ثٌّشفٍز إٌٝ صم٠ٛز ثٌغمز دجٌٕفظ ٚثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌٕٛثلض ٚثٌؼؼف فٟ ثٌشخظ١ز ، 

ػٓ فجؽز ثٌض١ٍّز إلدشثص أ١ٍ٘ضٗ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز فئٔٗ ٠ش٠ذ ثٌقظٛي ػٍٝ فؼالً 

 ِشصذز ػج١ٌز ػّٓ ألشثٔٗ ٠ٚذزي ؽٙذٖ دٙذف سفغ ل١ّضٗ ثٌزثص١ز . 

  : ٠ؼذ ٘زث ثٌذثفغ ِٓ ثٌذٚثفغ ثٌّّٙز فٟ وً ثٌّشثفً دافغ الشهزج إتزاس األهليح

ؼز فجٌش٠جػٟ ثٌذسثع١ز ٚدشىً خجص فٟ ثٌّشثفً ثٌّضٛعطز ٚثٌغج٠ٛٔز ٚثٌؾجِ

 ٚثػضشثف٠غؼٝ إٌٝ صقم١ك ِشوض ُِٙ د١ٓ ألشثٔٗ ٠ٚغض٠ٛٙٗ ثال٘ضّجَ ٚثٌضظف١ك 

ثألخش٠ٓ دئِىجٔجصٗ ٚ٘زث ٠ؤدٞ إٌٝ صؼض٠ض ثٌغمز دجٌٕفظ ٚثسصفجع ِغضٜٛ ثألدثء 

ٚص٠جدر ثالعضؼذثد ٌذزي ثٌؾٙذ ، ٕٚ٘ج ٠ؾخ ثٌضقز٠ش ِٓ ثٌّذجٌغز فٟ ثٌضأو١ذ ػٍٝ 

ػ١ٍٗ لذ صؤدٞ إٌٝ ثٌغشٚس ٚثٌىذش٠جء ِٚج  ثٌضأو١ذٟ ٘زث ثٌذثفغ ف١ظ إْ ثٌّذجٌغز ف

٠مضشْ دٙزٖ ثٌظفجس ِٓ عٍٛن عٍذٟ ٠ؤدٞ دجٌش٠جػٟ إٌٝ إّ٘جي ثٌضذس٠خ ٚثٌضٍىؤ 

                           فٟ دزي ثٌؾٙذ ٚثٔخفجع ثٌّغضٜٛ ف١ّج دؼذ . 

  : أٚ إْ دثفغ ثإلٔؾجص ال ٠مً أ١ّ٘ز ػٓ دثفغ ثٌشٙشر ، فجٌض١ٍّز دافغ اإلوجاس

ثٌش٠جػٟ ٠ٛد أْ ٠قمك إٔؾجصثس ػج١ٌز فٟ وً ث١ٌّجد٠ٓ ٠ٚؾخ صٛؽ١ٗ ٘زث ثٌذثفغ 

ٌضقم١ك إٔؾجصثس ػج١ٌز فٟ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ فّٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ ٠شغخ ثإلٔغجْ أْ 

٠ىْٛ عش٠ؼجً فٟ ثٌشوغ ٚدجسػجً فٟ ثألٌؼجح ٠ّٚىٓ أْ صٛؽٗ ٘زٖ ثٌشغذز ٚ٘زث 

 ثٌذثفغ ٌضقم١ك ٘زٖ ثأل٘ذثف . 

  دثفغ ِٓ  ثالؽضّجػ١زإْ ثٌغؼٟ ِٓ أؽً ثٌظٍز :  جتماػيحاالدافغ الصلح ٛ٘

صشدطٗ دجٌٕجط  ثؽضّجػ١زدٚثفغ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ، فجٌض١ٍّز وفشد ٠ذقظ ػٓ طٍز 

ٚخجطز ِٓ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ٔفغٙج أٚ ِٓ ثٌّشفٍز ثٌذسثع١ز ٔفغٙج أٚ ِٓ ثٌفش٠ك 

ثٌض١ٍّز ٠ّٚىٓ أْ ٠غضخذَ ٘زث  ث٘ضّجَثٌش٠جػٟ ٔفغٗ ، إْ ثٌغٍٛن ثألخش٠ٓ ٠غ١ش 

ثال٘ضّجَ فٟ صٛؽ١ٙز ٌّّجسعز ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ػٓ ؽش٠ك ثٌضذس٠خ ِغ فش٠ك 

 س٠جػٟ خجسػ أٚلجس ثٌّذسعز . 



أِج ثٌذٚثفغ ثالؽضّجػ١ز فضٕؾُ ػٓ ِؾّٛػز ٚثعؼز ِٓ ثٌقجؽجس ثٌضٟ صٛػـ إسصذجؽ 

ء ثٌظف ٚثٌّذسعز أٚ أٚ صِال ،دجٌٛثٌذ٠ٓ وجسصذجؽٗثٌفشد دجألخش٠ٓ أٚ ِغؤ١ٌٚضٗ صؾجُ٘ٙ 

 ثٌّؾضّغ ٚثٌذٌٚز ...ثٌخ . ِٚٓ ٘زٖ ثٌذٚثفغ : 

  : ػٕذِج ٠مٛي ثٌش٠جػٟ )ال أعضط١غ أْ ثْ أخ١خ أًِ الذافغ األخاللي اإلجتماػي

ِذسدٟ (أٚ ٠مٛي )ػٍٟ أدزي لظجسٜ ؽٙذٞ ١ٌقظً فش٠ك ِذسعضٟ ػٍٝ ثٌّشصذز 

                 ّذسح ٚٔقٛ ثٌّذسط .ثألٌٚٝ( فجْ رٌه ٠ؤشش دثفؼجَ أخالل١جً إؽضّجػ١جً ٔقٛ ثٌ

 :إْ ٘زث ثٌذثفغ ِٛؽٗ ٔقٛ صٍذ١ز ثٌم١ُ ثٌضشد٠ٛز فٟ ثٌّؾضّغ ،  -الذافغ التزتىي

 فجٌض١ٍّز ثٌزٞ ٠شؼش دّغؤ١ٌٚز صشد٠ٛز صؾجٖ صِالةٗ ٠غؼٝ إٌٝ إصذجع عٍٛن ٠مضذٜ دٗ . 

 : إْ ٘زث ثٌذثفغ ٠ؾؼً ثٌش٠جػٟ ٠شؼش دئٌضضثِٗ صؾجٖ  -دافغ الشؼىر تالمىاطىح

دٌٚضٗ ٚٚؽٕٗ ثٌٍز٠ٓ أػط١جٖ ثٌىغ١ش ٚ٘زث ٠ذفؼٌٗ إٌٝ دزي ثٌؾٙذ ٌضّغ١ً دٍذٖ دجٌشىً ثٌزٞ 

٠غضقمٗ ، ِٚٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ ال ٔضٛلغ ِٓ ثٌض١ٍّز فٟ عٓ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز أٚ فضٝ 

ثٌضفى١ش ٌىٓ ػ١ٍٕج وّشد١ٓ أْ  ثٌّضٛعطز فٟ دؼغ ثألف١جْ أْ ٠قًّ ِغً ٘زث ثٌذثفغ أٚ

ٔذسن ِج ػ١ٍٕج ِٓ ٚثؽخ صشدٛٞ ُِٙ فٟ صٛع١غ ِذثسن ثٌض١ٍّز دٙزث ثإلصؾجٖ ِضذسؽ١ٓ 

دّج ٘ٛ دغ١ؾ إٌٝ ِج٘ٛ ِؼمذ ٚدزٌه ٔشدٟ ٖٚ=ػ١ٗ دؼاللجصٗ دجٌّؾضّغ أٚالً وجٌّذسعز أٚ 

 ثٌفش٠ك أٚ ثٌٕجدٞ ........ أٌخ 

 : ذثفغ ٌذٜ ثٌطٍذز ثٌىذجس رٚٞ ثٌّٛثلف إْ ٘زث ثٌ -دافغ التكامل الىفسي والثذوي

 ثٌغ١جع١ز ثٌٛثػ١ز ٚثٌمٕجػجس ثٌغجدضز دظفضٗ فجفضثً ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ . 

ِٚٓ ثٌؾذ٠ش دجٌزوش أْ ٕ٘جٌه صذثخالً فٟ ٘زٖ ثٌذٚثفغ ثٌّخضٍفز ثٌفشد٠ز ِٕٙج ٚثألؽضّجػ١ز 

خضٍفز ، ٟٚ٘ صضأعش دؼّش ثٌض١ٍّز ٚخذشثصٗ ٚدسؽز ٚػ١ٗ ٚثفضىجوٗ دجٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌّ

فٕشٜ ِغالً أْ دثفغ ثٌّضؼز ٚثٌغشٚس لٛٞ ٌذٜ ثٌضال١ِز طغجس ثٌغٓ ٚوزٌه دثفغ 

ثٌقشوز ٚغ١ش٘ج ٠ّٚىٓ أْ صغضّش ٘زٖ ثٌذٚثفغ إٌٝ ِشثفً ع١ٕز أوذش ٌىٕٙج صفمذ 

ِشثوض٘ج ثٌّغ١طشر فٟ صشو١خ ثٌذٚثفغ ٌظجٌـ دٚثفغ إؽضّجػ١ز ألٜٛ ، أٚ إٔٙج صشصذؾ 

ػٍٝ ، ٚػ١ٍّز ثٌضطٛس ٘زٖ ٠ؾخ أْ ال صضشن ٌٍظذفز ِغ أشىجي أخشٜ ِٓ ثٌذٚثفغ ثأل

ف١ظ إْ ثٌضأع١شثس ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌظذفز ثٌضٟ ال صشثلخ ٚصٛؽٗ لذ صؤدٞ دغٌٙٛز ثٌٝ 

 ظٛث٘ش عٍذ١ز           

ٚلذ إفضً ِٛػٛع ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌش٠جػز ِىجٔز ِضمذِز ::::أغزاض التحفيش

ع١ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفغجس أٚ ػٍُ فٟ ِؾجالس ثٌذسثعز ٚثٌذقظ عٛثء فٟ ِؾجالس 

ٚثٌذثفؼ١ز ٟ٘ ِفضجؿ ثٌّّجسعز ثٌش٠جػ١ز ػٍٝ ِخضٍف ِغض٠ٛجصٙج  ثٌٕفظ ثٌش٠جػٟ

وّج إٔٙج ثٌّضغ١ش ثألوغش أ١ّ٘ز ثٌزٞ ٠قشن عٍٛن ثٌش٠جػٟ ٌضقم١ك ثإلٔؾجصثس 

ثٌش٠جػ١ز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌؼج١ٌّز . فجٌذثفؼ١ز صؤدٞ دٚسثً ِّٙجً ٚدجسصثً فٟ صقذ٠ذ ِغضٜٛ 

جػٟ ٌٍّٙجسثس ثٌقشو١ز ثٌّخضٍفز ، وّج صذ١ٓ ٌٕج ٌّجرث ٠غٍه ثٌش٠جػٟ أدثء ثٌش٠



ثٌغشع ٚعٍٛوجً ِؼ١ٕجً ، ٟٚ٘ صضقىُ دغٍٛو١جس ِٚغؤ١ٌجس ػذ٠ذر فٟ ِؾجي ثٌش٠جػز 

ثألعجط ِٓ ثٌضقف١ض ٘ٛ صقغ١ٓ ثإلٔؾجص ٌزث ٠ؾخ أْ ٔذفغ ٚدشىً وذ١ش ؽذثً وً 

ثٌؼ١ٍّجس ٌخذِز ٘زث ثٌؾجٔخ ِٚغ رٌه صذشص ٌذ٠ٕج أغشثػجً لذ ٠ظٕفٙج ثٌذؼغ أٔٙج 

أعجع١ز فٟ ٚثلغ ثألِش ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ إْ غشع ثٌضقف١ض ثألعجعٟ ٘ٛ صقغ١ٓ 

ٜ رٌه ٌضشضًّ ػٍٝ أسدؼز أغشثع ِغضٜٛ ثإلٔؾجص إال إْ أغشثع ثٌضقف١ض صضغذ

 ٟ٘ 

 . ٜإؽض١جص ٚصفؼ١ً فؼج١ٌز دْٚ أخش 

 . ثٌغذجس فٟ ثٌضذس٠خ ػٍٝ ثٌفؼج١ٌز 

  . ص٠جدر ثٌؾٙذ أعٕجء ثٌضذس٠خ ٚأعٕجء ثٌغذجلجس 

  ٓثإلٔؾجص.صقغ١  

ِٓ ثٌذذ١ٙ٠جس ثٌّؼشٚفز فٟ ِؾجي ثٌضؼٍُ ٟ٘ أْ ِغضٜٛ ثإلٔؾجص ٌٍفشد فٟ أ٠ز ِٙجسر لذ ال 

سؽز صؼٍُ رٌه ثٌفشد ٌضٍه ثٌّٙجسر ، إر إْ دسؽز ثٌضؼٍُ صغجٚٞ ِغضٜٛ ٠ؼىظ دجٌؼشٚسر د

ثإلٔؾجص ػٕذ صٛفش ثٌقٛثفض ثٌّٕجعذز ٚثٌششٚؽ ثٌؾغ١ّز ثٌّٕجعذز ، ٌزث فئْ دسؽز ثٌضؼٍُ 

 ٟ٘ أوغش عذجصجً ِٓ ِغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ أٞ ٚلش ػٍٝ أٔٗ ٠ضأعش دقؼٛس ثٌقجفض ،

 

 الىظزياخ المفسزي للذافؼيح 
ػٍُ ثٌٕفظ إٌٝ دؼغ ثٌٕظش٠جس ثٌّفغشر ٌٍذثفؼ١ز ٚف١ّج ٠ٍٟ ػشع  أشجسس ِشثؽغ 

 ٌٍٕظشٞ ٚف١ّج ٠ٍٟ ػشع ٌٍٕظش٠جس ثٌضج١ٌز ثٌضٟ صقجٚي صفغ١ش ثٌذثفؼ١ز :

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثْ دؼغ ثألفشثد ٠ضطٛس ٌذ٠ُٙ دثفغ ::  ثإلٔؾجصٔظش٠ز دثفغ  - ١ 

صأع١ش ث٠ؾجدٟ، وّج صش١ش أ٠ؼج ثٌٝ ثالٔؾجص أوغش ِٓ ث٢خش٠ٓ ألْ ٔض١ؾز ثالٔؾجص ٌذ٠ُٙ ٌٙج 

ثٌمٛر ثٌذثفؼز ٌٍم١جَ دؼًّ ؽ١ذ رٚ ِؼ١جس ِضمٓ، فجٌٕؾجؿ ثٌزٞ ٠قممٗ ثٌالػخ ٠ؼًّ وقجفض 

ٚوٍّج وجٔش ِّٙجس ثٌالػخ طؼذز فئٔٙج صشىً فجفض لٛٞ فٟ ثٌٕؾجؿ، أٞ وٍّج فمك 

ػٓ وه ثٌالػخ ِّٙز ِؼ١ٕز ٚػضص ٘زث ثالٔؾجص صثدس ثٌذثفؼ١ز ٌذ٠ٗ، ٚلذ فغش س٠جػ١أ 

 ثٌخٛف ِٓ ثٌفشً -ثألًِ فٟ ثٌٕؾجؿ  -ثٌقجٌز دجٌّؼجدٌز ثٌضج١ٌز: دثفغ ثالٔؾجص 

( فٟ إؽجس ٘زٖ ثٌٕظش٠ز أْ ثالفشثد ١٨٩٥ثشجس )ٚث٠ٕش،  :: ٔظش٠ز دثفغ ثٌؼضٚ - ٢ 

٠قجٌْٚٛ ِؼشفز ثالعذجح ثٌضٟ دػش ثألِٛس صقذط ػً ثٌشىً ثٌزٞ فذعش ف١ٗ، ٠ٚؤوذ 

غ ثٌضقىُ ) دثخٍٟ ٚخجسؽٟ ( ِٚذٜ ثالعضمشثس ) ِغضمش دأْ ٕ٘جن أدؼجد ٌٍؼضٚ ٟٚ٘ ِٛل

ٚغ١ش ِغضمش ( ٚثِىج١ٔز ثٌغ١طشر ثٚ ثٌضقىُ ) لجدً ٌٍغ١طشر ٚغ١ش لجدً ٌٍغ١طشر (، 

ٚثلضشؿ ٘زث ثٌؼجٌُ أْ ٘زٖ ثألدؼجد ثٌغالعز صؤعش فٟ ثٌشؼٛس ٚثٌغٍٛن الع١ّج فٟ فجالس 

ح عجدضز طش، ثٌمذسر ثٌفشً، فجٌالػخ ثٌزٞ ٠ؼضٚ فشٍٗ ثٚ ػؼف أدثءٖ ثٌٝ أعذج

ٚثالعضؼذثد ٚثٌضقى١ُ ٚثٌقع، ٚلذ ٠ؼضٚ ثٌفٛص ٚثٌخغجسر ألعذجح فٟ دثخٍٗ ثٚ أعذجح 

 خجسؽز ػٓ ؽٛػٗ. ٚصؼضذش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز أوغش ثسصذجؽأ دجٌذثفؼ١ز.



ٚصش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثْ ثٌّضفٛل١ٓ فٟ دثفغ ثالٔؾجص ::: ٔظش٠ز ثٌضٛؽٗ ٌٍّغضمذً  - ٣ 

طٍخ ؽٙذ ِٚغجدشر ِٚضجدؼز ٚثٌؼىظ ٘ٛ ثٌظق١ـ. ٚصؤوذ ٠ذشصْٚ فٟ ثالػّجي ثٌضٟ صض

 ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ػٍٝ ثْ ثٌضٛؽٗ ثٌّغضمذٍٟ

ثٌالػخ صؼضّذ  شِغضمذً صط٠ٛصش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثٌٝ ثْ  :::ٔظش٠ز صقم١ك ثٌزثس  -4 

ػٍٝ ص٠جدر ثال٘ضّجَ دجٌؾجٔخ ثٌٕفغٟ ِٕٚٙج ِفَٙٛ ثٌزثس ِٚؼٕجٖ ثْ ثٌفشد ٠ٌٛذ ٌٚذ٠ٗ ١ِٛي 

ِٓ : خالي فىشصٗ ػٓ ٔفغٗ ٚخذشصٗ ثٌشخظ١ز ِٚج ٠ىٛٔٗ ثٌش٠جػٟ ِٓ ٌضقم١ك رثصٗ 

صظٛس ػٓ ٔفغٗ ؟~ ٠ٚؼضذشٖ ِظذس ٌٍضأع١ش ٚثٌضٛصش فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز دٗ. ٚثْ ثٌالػذ١ٓ 

ثٌز٠ٓ ٠ضّضؼْٛ دجٌظقز ثٌٕفغ١ز ٚثٌضٛثفك ثٌٕفغٟ ُ٘ ثٌمجدسْٚ ػٍٝ ثٌظؼٛد فٟ عٍُ 

 ٝ فجؽجس صقم١ك ثٌزثس.ثٌ ٠ثٌٙشَ ثدضذثءأ ِٓ ثٌقجؽجس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز 

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز دجػضذجس٘ج ثٌقجفض ٌض٠جدر لذسر ثٌفشد :::ٔظش٠ز  دثفغ ثٌمذسر  - 5

ِشصذطز دجٌضى١ف وٟ ٠ّٕٛ ٠ٚضد٘ش فٟ ثٌذ١تز ثٌضٟ ٠ؼ١ش دٙجء وّج ثٔٙج ثٌقجفض ثٌزٞ ٠غؼٝ 

 ف١ٗ ثٌفشد ٌض٠جدر لذسصٗ دّج ٠ؤِٓ ٌٗ ثٌذمجء.

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثٌٝ ثْ ثٌضؼٍُ  ::::ؼٍُ ثالؽضّجػٟ(ثٌذثفؼ١ز ٚثٌضؼٍُ  )ٔظش٠ز ثٌض - ٦ 

ثٌغجدك ٠ؼضذش ِٓ ثٌّظجدس ثٌشة١غز ٌٍذثفؼ١ز، وّج صش١ش ثٌٝ ثٔٙج فجٌز دثخ١ٍز ػٕذ ثٌّضؼٍُ 

صذفؼٗ ثٌٝ ثالٔضذجٖ ٌٍّٛلف ثٌضؼ١ٍّٟ، ٚأْ ثٌضؼٍُ ال ٠قذط دْٚ ثالعضغجسر ٚثٌٕشجؽ. إْ 

ٝ ٔضجةؼ ث٠ؾجد١ز ثٚ عٍذ١ز، ٚدجٌضجٌٟ ثٌشغذز ٔؾجؿ ثٚ فشً ثعضؾجدز ِؼ١ٕز ٠ّىٓ ثْ صؤدٞ ثٌ

 ٚثٌذثفؼ١ز فٟ صىشثس ثٌغٍٛن ثٌٕجؽـ، ف١ظ ٠ٍؼخ ثٌؼمجح ٚثٌغٛثح دٚسأ سة١غأ فٟ ثٌضؼٍُ

 ثٌّمٍٛح   U( ٚٔظش٠ز فشف ٠ٚDrive Theoryّىٓ ثْ صىْٛ ٔظش٠ضٟ ثٌذثفغ ) 

(Inverted U Theory ٟثُ٘ ثٌٕظش٠جس ثٌضٟ فغشس ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌؾجٔخ ثٌش٠جػ ِٓ )

صششؿ ثٌؼاللز  فىظزيح الذافغِٓ ف١ظ إْ ٘جص١ٓ ثٌٕظش٠ض١ٓ صىًّ إفذثّ٘ج ثألخشٜ ، 

د١ٓ شذر ثٌقجفض ِٚغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ ثٌفؼج١ٌجس ثٌذغ١طز ثٌضٟ صضطٍخ ثٌمٛر ٚثٌغشػز 

لز د١ٓ شذر ثٌقجفض فٟٙ صششؿ ثٌؼال المملىب Uوظزيح حزف ٚثٌّطجٌٚز ، أِج 

ِٚغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ ِؼظُ ثٌفؼج١ٌجس ثٌش٠جػ١ز ثٌضٟ صضطٍخ ثٌذلز ٚفغٓ صٛص٠غ ثٌؾٙذ 

 ٚثٌضٕف١ز ثٌخططٟ ثٌذل١ك 

 

 

 

 

 

 

 اإلنجاز   مســـــــــتوى



 

 

 ( ٌٕظش٠ز ثٌذثفغ1شىً )

                            

 

 

 

 

 

  

 

 ثٌّمٍٛح U( ٌٕظش٠ز فشف 2شىً )

  ثٌّمٍٛح U ثٌؼاللز د١ٓ شذر ثٌقجفض ِٚغضٜٛ ثالٔؾجص فغخ ٔظش٠ز فشف   

 

 تشكيل الذوافغ وتطىيزها                                   

إْ ثٌٕشجؽ ثإلٔغجٟٔ ٠غضٕذ إٌٝ دٚثفغ ِخضٍفز ثألٔٛثع ، ٚػجدر صٛؽذ ػذر دٚثفغ صؼًّ فٟ 

  -ثٌٛلش ٔفغٗ ٌضقذ٠ذ ٔشجؽ ثٌفشد ٚعٍٛوٗ ٚدٙزث ثٌخظٛص ٠ؾخ ِالفظز ِج ٠أصٟ :

ػٕذِج صؤعش ػذر دٚثفغ فٟ صقم١ك ٔشجؽ ِؼ١ٓ ٠ؾخ أْ ال ٠فُٙ ثْ ٘زٖ ثٌذٚثفغ  -1

ِضؾجٔغز ثٌم١ّز فٟ صأع١ش٘ج ػٍٝ ثٌفؼج١ٌز أٚ ثٌٕشجؽ ، ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ػ١ٍٕج أْ 

١ّٔض د١ٓ ثٌذٚثفغ ثٌّغ١طشر )ثٌّشوض٠ز ( ٚثٌذٚثفغ ثٌؾجٔذ١ز ) ثٌفشػ١ز ( ، فٍؼً 

ػٍٝ ثألخش٠ٓ )دثفغ ؽضٗ فٟ ثٌضفٛق دثفغ ثٌذطً فٟ س٠جػز ثٌؾّذجص ٘ٛ عذ فج

دثفغ ) ؽجٔذٟ ثٚ فشػٟ ( ٠ذفؼٗ  ٕ٘جن  ٔفغٗ ٚفٟ ثٌٛلش( ِغ١طش أٚ ِشوضٞ 

 ٌٍّّجسعز ٘زث ثٌؼشح ِٓ ثٌٕشجؽ وئسػجء ثٌٛثٌذ٠ٓ ِغالً . 

٠ّىٓ ثْ صىْٛ ثٌذٚثفغ رثس ؽجدغ دثةّٟ أٚ ٚلضٟ ، فٍؼً ؽجٌذجً ٠ذضؼذ ػٓ ِّجسعز  -2

غ١ش ِٛ٘ٛح فٟ ثٌش٠جػز )دثفغ دثةّٟ ٔغذ١جً( أٚ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ألٔٗ ٠ؼذ ٔفغٗ 

 شدة الحافز                

 العالقة بيت شدة الحافز ومستوى اإلنجاز حسب نظرية الدافع                 

 مستوى اإلنجاز

 شدة الحافز     



إٔٗ ال ٠ّجسط ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ألٔٗ لذ صضٕجصع ِغ ص١ٍِٗ فٟ ثٌفش٠ك أٚ إْ 

 ثٌّذسح لذ أٔذٗ فٟ ث١ٌَٛ ثٌغجدك )دثفغ ٚلضٟ ( . 

ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز ال صٕشأ دظٛسر صٍمجة١ز ٚإّٔج صىْٛ دجٌضؼجًِ ِغ ثٌذ١تز  -3

شجؽ ثٌش٠جػٟ ٠ضُ ػف٠ٛجً أف١جٔجً ٠ٚٛؽٗ ِٓ لذً ثٌّشدٟ أف١جٔجً ، ٚثالٔؾزثح ٔقٛ ثٌٕ

أخشٜ ،  فؼٍٝ ِذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز أْ ٠ٕضذٗ ٌضٛؽ١ٗ ث١ًٌّ ثٌؼفٛٞ ثٌمجةُ 

دّقغ ثٌظذفز ٚصىٍّضٗ دجٌضأع١ش ثٌٙجدف ثٌّٕظُ وّج ػ١ٍٗ أْ ٠ذؼذ ثٌضأع١شثس 

 ثٌغٍذ١ز أٚ أْ ٠خفف ِٓ فذصٙج ػٍٝ ألً إفضّجي .

 

ِٚٓ ثٌذذ٠ٟٙ أْ ثٌّشء ال ٠ّىٓ أْ ٠ٙضُ دشٟء ال ٠ؼشفٗ ، ٚ٘زث ٠ٕطذك ػٍٝ ثٌٕشجؽ 

ثٌش٠جػٟ ، فى١ف ٠ّىٓ أْ ٔضٛلغ إ٘ضّجَ ثٌض١ٍّز دٍؼذز ثٌٙٛوٟ إرث وجْ ال ٠ؼشف ش١تجً ػٓ 

٘زٖ ثٌٍؼذز ؟ ٌزث ٠ؾخ ػٍٝ ِذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز صض٠ٚذ ثٌض١ٍّز دجٌّؼٍِٛجس ثٌىجف١ز ػٓ 

  -. ٚػ١ٍٕج ٕ٘ج إدسثن ث٢صٟ : ثٌش٠جػز ٚأٔٛثػٙج

 

  ٟ٘ إْ فؼٛس ثٌّٙشؽجٔجس ثٌش٠جػ١ز ِٚشج٘ذر ثٌّذجس٠جس ثٌّق١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز

 ثألخشٜ صٌٛذ خذشر ِذجششر ٌضط٠ٛش دٚثفغ ثال٘ضّجِش ثٌش٠جػ١ز .

                   

  إْ ثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز صٕشأ ٚصضٛؽذ فٟ ثٌٕشجؽ ، ٚػ١ٍٕج أْ ّٕٔـ ثألؽفجي

 ٚثٌشذجح فشطز ٌّّجسعز ثٌٕشجؽجس ثٌش٠جػ١ز . 

  ٠ّىٓ صط٠ٛش ثٌشغذجس ػٓ ؽش٠ك سدؾ ٘زٖ ثٌشغذجس دشغذجس أخشٜ ِٛؽٛدر

ثطالً ػٕذ ثٌضال١ِز وجٌشغذز فٟ ِشج٘ذر ثألفالَ أٚ ثٌشغذز دجٌّٛع١مٝ أٚ ثٌشغذز 

 إٌخ.دجٌغفش ...

  ٚإْ ثألؽفجي ٚثٌشذجح ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ ِشج٘ذر )ثٌمذٚر( فئرث وجْ ثٌمذٚر س٠جػ١جً أ

 ِضقّغجً ٌٍش٠جػز فؼٕذةز ٠ذذٞ ثٌض١ٍّز ٔفغٗ إ٘ضّجِجً دجٌش٠جػز ٚثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ .

  ، ُٙػٕجن ػاللز إسصذجؽ إ٠ؾجد١ز فٟ سغذز ثٌٛثٌذ٠ٓ دجٌش٠جػز ٚد١ٓ سغذز أدٕجة

ثٌش٠جػ١جس صأع١شثً أوغش ِٓ ث٢دجء ثٌش٠جػ١١ٓ فٟ ِٚٓ ثٌؾذ٠ش دجٌزوش ثْ ٌألِٙجس 

 صط٠ٛش ثال٘ضّجَ دجٌش٠جػز ٌذٜ ثألؽفجي . 

  ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٍّشد١ٓ ٚثأللجسح ٚثألطذلجء ٚصِالء ثٌظف ٚثٌّذسعز

 ٚثٌّغ١ٕٓ صأع١ش إ٠ؾجدٟ أ٠ؼجً ػٍٝ صط٠ٛش ثال٘ضّجَ دجٌش٠جػز ٌذٜ ثألؽفجي . 

  ٟدسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ػٕذِج ٠فُٙ إْ وغ١شثً ِٓ ثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز صضطٛس ف

ثٌّشدٟ و١ف١ز صٛؽ١ٗ ثٌذسط دشىً ِغ١ش ، ٚوغ١شثً ِج ٠أخز ػٍٝ ػجصمٗ ٚظ١فز 

 ثٌمذٚر أِجَ ثٌضال١ِز .



  ٠ّىٓ أْ ٠ٕشأ ػٕذ ثٌطجٌخ إ٘ضّجَ دجٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ػٓ ؽش٠ك صٛف١ش خذشثس

 ثٌٕؾجؿ ٌٍطٍذز ثٌؼؼجف فٟ ٘زث ثٌّؾجي . 

 ٌَغز ثإللٕجع ٘ٛ أعٍٛح أخش ِٓ أعج١ٌخ صى٠ٛٓ  إْ ثٌقذ٠ظ ثٌّٛػٛػٟ ٚثعضخذث

 ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز . 

  ٓإْ ثٌقذ٠ظ ثٌّٛػٛػٟ ٚثعضخذثَ ٌغز ثإللٕجع ٘ٛ أعٍٛح أخش ِٓ أعج١ٌخ صى٠ٛ

 ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز . 

  إْ ثٌّٛلف ثإل٠ؾجدٟ ِٓ ثٌش٠جػز ٠شىً ػجِالً ِف١ذثً فٟ ؽش٠ك صى٠ٛٓ ثٌذٚثفغ

ز، ٌزث ِٓ ٚثؽخ ثٌّشد١ٓ ثٌضأع١ش ػٍٝ ِٛثلف ثٌضال١ِز دق١ظ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١

٠مفْٛ إصثء وً ثٌم١ُ ثالؽضّجػ١ز ِٕٚٙج ثٌش٠جػز دشىً إ٠ؾجدٟ ِٚضفضـ ، ٚوغ١شثً ِج 

 ٠ضٛؽخ ثٌمؼجء ػٍٝ 

                      

ثٌّٛثلف ثٌغٍذ١ز لذً ثٌضّىٓ ِٓ صى٠ٛٓ ِٛثلف إ٠ؾجد١ز ؽذ٠ذر ٔقٛ ِّجسعز ثٌش٠جػز ، 

ذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز إرثً ٘ٛ ِؼشٚفز ِٛثلف صال١ِزٖ إصثء ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز فٛثؽخ ِ

ٚصمذ٠ُ ثٌّؼٍِٛجس فٛي ثٌفٛثةذ ثٌؾغ١ّز ٚثٌٕفغ١ز ٚثالؽضّجػ١ز ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ وأعجط 

 ٌضى٠ٛٓ ِٛلف إ٠ؾجدٟ ٔقٛ ٘زث ثٌٕشجؽ ثٌق١ٛٞ . 

 

 ومه الذوافغ المتؼلمح تالىشاط الزياضي هي: 

ٟٚ٘ ثاللضشثح ٚثالعضّضجع  دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌفش٠ك ٚثٌقظٛي ػٍٝ  ::دٚثفغ ثالٔضّجء - ١

إػؾجح ٚفخ ِذفٛع ِشقْٛ ػجؽف١ج ٚثٌضّغه دفش٠ك ثٚ ِؾّٛػز ثٚ الػخ طذ٠ك 

 ٚثالفضفجظ دجٌٛالء ٌُٙ.

ٟٚ٘  لٜٛ صغضغ١ش عٍٛن ثٌالػخ ٌّٛثؽٙز ِٛثلف   ::دثفغ ثالٔؾجص ثٌش٠جػٟ - ٢ 

ٙج ِٓ خالي ثٌغؼٟ ٚثٌّغجدشر  ٚثٌضظ١ُّ ثٌضذس٠خ ٚثٌّٕجفغز ثٌش٠جػ١ز ٚثٌضفٛق ف١

ٚثٌضٕجفغ١ز ٌضقم١ك أفؼً ِغضٜٛ أدثء ِّىٓ فٟ ػٛء ِؼ١جس ِٓ ِؼج١٠ش ثٌضفٛق 

 ٚثالِض١جص فؼال ػٓ ثٌشغذز فٟ ثٌفٛص دجٌّٕجفغجس ثٌش٠جػ١ز. 

ٚ٘ٛ ػذجسر ػٓ عّز عجدضز ٌذٜ ثٌالػخ ٠شؽؼٙج ثٌذؼغ أْ ثألعشر  ::دثفغ ثالٔؾجص -  3

ٛ ف١ٗ ثٌش٠جػٟ ٚسغذضٗ فٟ ثٌضفٍخ ػٍٝ ثٌؼمذجس ٚثٌضقذ٠جس ثٌظؼذز ٚثٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ّٕ

ٚثٌغؼٟ ٔقٛ صقم١ك ث١ًٌّ ثٌٝ سفغ ِغض٠ٛجس ػج١ٌز فٟ ثألدثء. وّج ثْ دثفـ ثالٔؾجص ِج 

٘ٛ إال ثٌقجؽز ٌٍٕؾجؿ ٚصؾجٚص ثٌظؼٛدجس ٚصضذج٠ٓ ِٓ شخض ثٌٝ آخش ِٚٓ عمجفز 

٠ٚؼشفٗ )ثٔضىغْٛ إ دأٔٗ ثعضؼذثد ألخشٜ ٠ٚؼضّذ رٌه ؽض٠تأ ػٍٝ ثٌضٕشتز ثالؽضّجػ١ز. 

عجدضز ٔغذ١أ فٟ ثٌشخظ١ز ٠قذد ِذٜ عؼٟ ثالٔغجْ ِٚغجدشصٗ فٟ عذ١ً صقم١ك ٔؾجؿ ثٚ 

دٍٛؽ ٘ذف، ٠ضشصخ ػ١ٍٗ دسؽز ِؼ١ٕز ِٓ ثالشذجع، ٚرٌه فٟ ثٌّٛثلف ثٌضٟ صضّٕٓ صم١١ُ 

 ثألدث، فٟ ػٛء ِغضٜٛ ِؼ١ٓ ٌالِض١جص.



ذ٠ذ فئٔٗ ٠غ١ش دثفغ ثالعضطالع، ِغجي الػخ ثرث وجْ ثٌّغ١ش ؽ::دثفغ ثالعضطالع   -4 

٠شجسن فٟ ِٕجفغز ِّٙز ٚدأسصر ثٌقذط صغجس فٟ دثخٍٗ سٚؿ ثالعضطالع ٌٚىٓ ثرث وجٔش 

ثٌّٕجفغز ف١ٙج ثٌؾذ٠ز ثٌضجِز ٚثٌّغضٜٛ ثٌؼجٌٟ لذ ٠فجؽب ثٌالػخ ٠ٚغضغجس ثٌخٛف 

ٓ ثٌّفج١ُ٘ ِج ٚثالفؾجَ فٟ ٔفغ١ضٗ. ٌٍٚضٛطً ثٌٝ ّٔٛرػ ِضىجًِ ٠ّىٓ ثٌمٛي دأْ ٕ٘جن ِ

٠شصذؾ دجٌذثفؼ١ز ِال ِفَٙٛ ثٌقجؽز ٚثٌذجػظ ٚثٌقجفض ٚثال٘ذثف ٚثٌضٛلغ ٚأْ ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ 

 ٌٙج ػاللز ثسصذجؽ دٕجة١ز ِغ ثٌذثفؼ١ز.

 

 ويمكىىا أن وفزق تيه هذي المفاهيم: 

ثٌذثفغ : ٘ٛ ثعضؼذثد دثخٍٟ ثٚ صٍه ثٌقجٌز ِٓ ثٌضٛصش ثٌؾغّٟ ٚثٌٕفغٟ_ ثٌضٟ صغ١ش -1 

ٚصٛؽٙٗ ٔقٛ صقم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ. فجٌذثفؼ١ز ١ٌغش عٍٛن لجدً ٌٍّالفظز دطش٠مز ثٌغٍٛن 

ِذجششر ٌٚىٕٙج صى٠ٛٓ فشفٟ ٠غضذي ػ١ٍٗ ِٓ عٍٛن ثٌىجةٕجس ثٌق١ز فٟ ثٌّٛثلف ثٌّخضٍفز. 

٠ّٚىٓ ثٌمٛي أْ ِفَٙٛ ثٌذثفغ ٚع١ك ثٌظٍز دّفَٙٛ ثعضؼجدر ثٌضٛثصْ ثٌٕٕغٟ ثٌزٞ ٠ش١ش ثي 

ز ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ثٌفشد ف١ظ أْ ثالٔغجْ ٠خضً صٛثصٔٗ صى١ف ثالٔغجْ ِغ ِق١ؾ ثٌذ١ت

ثٌٕفغٟ وٍّج وجْ ػجؽضث ِٓ صؼذ٠ً عٍٛوج دّج ٠ضالةُ ِٚضطٍذجس ثٌّٛلف ثٌخجسؽٟ 

ٚثسػجء دٚثفغ ثالٔغجْ ثٌٕظش٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٘ٛ ثٌغذ١ً ثٌّّىٓ ٌضقم١ك ِذذأ ثٌضٛثصْ 

 ثٌٕفٟ.

ش ثٌغٍٛن ١ٙ٠ٚتٗ ٌٍؼًّ وّج أٔٗ فجٌز ثٌقجفض :  ٘ٛ ث٢ٌز ثٌّقشوز ٌٍذٚثفغ ثٚ ٘ٛ ِج ٠غ١-2 

ِٓ ثٌضٛسثس ٚثٌؼ١ك صٕشؾ ثٌش٠جِٟ ٌىٕٙج ال صٛؽٗ عٌٍٛقٗ ثٌش٠جفٟ صٛؽ١ٙج ِٕجعخ 

 فجٌقجفض ثرث ٘ٛ ِؾشد دفؼز ِٓ ثٌذثخً ػىظ ثٌذثفغ فئٔٗ دفؼز فٟ ثصؾجٖ ِؼ١ٓ.

ثٌذجػظ  :   ٘ٛ ثٌّٛػٛع ثٌخجسؽٟ ثٌزٞ ٠خضضي أٌقجؽز ثٚ ٠شذؼٙج ٚثٌذجػظ ١ٌظ  - ٣ 

ذثفغ فٟ رثصٗ ٌٚىٕٗ ػذجسر ػٓ ِٛثلف ِٚٛػٛػجس ٠ضٛلغ ف١ٓ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج ثْ صشذغ د

ثٌذثفغ ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ ِجدٞ ثٚ ِؼٕٛٞ. فجٌذجػظ ٠خضٍف ػٓ ثٌذثفغ ِٓ ف١ظ ثٌّٕطٍك 

فجٌذثفغ ِٛلف دثخٍٟ ٚثٌذجػظ ِٛلف خجسؽٟ عٛثء ِجدٞ ثٚ ثؽضّجػٟ ثٚ س٠جفٟ 

شثس ِجد٠ز ٌالػخ صؼضذش دٛثػظ ٠غضؾ١خ دٙج ٠غضؾ١خ ٌٗ ثٌذثفغ فئْ ٚؽٛد ؽٛثةض ٚصمذ٠

 ٘زث ثٌالػخ ٌٍقظٛي ػ١ٍٙج.

ثٌقجؽز :  ٟٚ٘ ثالفضمجس ٌشٟ ء ِج ثٚ ٟ٘ فجٌز ٌذٜ ثٌش٠جٟٔ صٕشأ ػٓ ثٔقشثف   -٤ 

ثٌشش_ؽ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚػذَ ثالصضثْ د١ٓ ثٌّش٠جػٟ ٚد١ش ثٌخجسدق١ز. ٚأْ ثالطً فٟ 

ي ثٌضٛثصْ ٚثٌضٟ صمضشْ دٕٛع ِٓ ثٌقجؽز فجٌز ِٓ أٌضمض ٚثٌؼٛص ٚثالفضمجس ٚثخضال

ثٌضٛصٛث~~ثٌؼ١ك ال ٠ٍذظ أْ ٠ضٚي دمؼجء ثٌقجؽز. إْ ثٌىغ١ش ِٓ ػٍّجء ثٌٕفظ 

٠غضخذِْٛ ِظطٍـ ثٌقجؽز ػٍٝ أٔٗ ِشثدف ٌّظطٍـ ثٌذثفغ دٛؽٗ ػجَ. ف١ظ ٠ؤوذْٚ 

أْ دؼغ ثٌٕجط إْ ٌُ ٠ىٛٔٛث ِؼظُّٙ ٌذ٠ُٙ فجؽز ثٌٝ ثألِٓ ثٌٕفغٟ ٚثٌقجؽز ثٌٝ ثٌضمذ٠ش 



ضّجػٟ ٚدجٌٕغذز ٌٍش٠جػ١١ٓ ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌضمذ٠ش ثٌش٠جػٟ فٟ ثٌّٛثلغ سة١ظ فش٠ك ثٚ ثالؽ

 سة١ظ ٔجدٞ ثٚ ثصقجد.. ثٌخ. فجٌقجؽز لذ صؼٕٟ ثٌذثفغ ِشثدف ٌٍذثفـ ثٌّؼجق ثٌف١ش ِشذغ.

ثٌضٛلغ : ٚ٘ٛ صٛلغ ِمذثس ٔؾجؿ أٌالػخ ٚدسح صذ٠ز عضٜٛ ثٌذثفغ فٟ ثالدث،  -5 

ال~ ؽضشصش ث٠ؾجدٟ  - ٧فجٌالػخ ثالٞ ´ٙذف ِٓ ثٌّٕجفغز ثٌش٠جػٟ ٔقٛ ثٔؾجص ثٌفٛص ٚثٌ

 ٌضقم١ك ثٌفٛص عٛف ٠ذزي ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌؾٙذ.

 دأعٍٛح ثٌضظشف ثٌٝ دجٌفشد صذفغ فطش٠ز د١ٌٛٛؽ١ز لٛر ٟ٘:   instinct ثٌغش٠ضر.6

 ألّٔجؽ ثفؼجي وشدٚد ِٕضظّز دظٛسر ثٚ دثةّج صقذط ِؼ١ٕز ثعضؾجدجس ِغ ِٕغؾُ ِؼ١ٓ

 ثٌّؼمذر ثٌفطش٠ز ثالعضؾجدز ِٓ ّٔؾ ثٌؼَّٛ ػٍٝ ٟٚ٘ ثٌّغ١شثس ِٓ ِٚؼ١ٕز ١ِّضر

   ثٌغج٠ز صقم١ك ٔقٛ ثٌّضؾٙز

 ِؼ١ٕز أش١جء ثٌٝ ٌالٔضذجٖ ثٌفشد ثعضؼذثد ٚ٘ٛ دجال٘ضّجَ أف١جٔج ٠ٚذػٝ:  interest ١ًّثٌ -7

 ِغ ِّجسعضٙج ثٌٝ ثٌفشد ٠مٛد ِّج ِغال ثٌمذَ وشر ٔقٛ إ٠ؾجد١ج ث١ًٌّ ٚلذ ٚؽذثٔٗ صغضش١ش

 ثٌقٛثط ؽش٠ك ػٓ ٠غضمذٍٗ ثٞ ثعضمذج١ٌج ٠ىْٛ ٚلذ ٌزٌه ثٌالصِز ثٌمذسر صٛفش ِشثػجٖ

 .ِّجسعز دْٚ رٌه ٚغ١ش ٚثٌّشج٘ذر وجٌمشثءر ٌذ٠ز ثٌّخضٍفز

 ثٌض١ٙؤ ِٓ فجٌز ٚ٘ٛ ٌٍغٍٛن ث١ٌّٙتز ثٌذثفؼ١ز ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع ٚ٘ٛ:  attitude ثالصؾجٖ -8

 ٌٍّٛثلف ثٌفشد ثعضؾجدجس صٛثؽٗ ٚثٌضٟ ثٌغجدمز ثٌخذشر صٕظّٙج ثٌضٟ ٚثٌؼظذٟ ثٌؼمٍٟ

 . ثٌّخضٍفز ٚثٌّغ١شثس

 الؼىامل المؤثزج في الذافؼيح :
ثأللظٝ  ثإلٔؾجصصضفجػً ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼٛثًِ دظٛسر د٠ٕج١ِى١ز ٌضؤعش ػٍٝ ِغضٜٛ  

ٌالػخ فٟ ٔشجؽ ِؼ١ٓ ، إر صضفجػً ثٌغّجس ثٌشخظ١ز ٚثٌّضغ١شثس ثٌذ١ت١ز ٚخظجةض 

غضٜٛ ثٌذثفؼ١ز ثألِغً ثٌزٞ ٠ؾخ أْ ٠ّضٍىٗ ثٌالػخ ٕٚ٘جن ثٌٕشجؽ ثٌقشوٟ ٌضش١ذ ثٌٝ ِ

 ػٛثًِ ػذ٠ذر صؤعش فٟ دثفؼ١ز ثٌالػخ ِٓ أّ٘ٙج:

ثٌضمج١ٌذ ثٌغجةذر شخظ١ز  ثٌؼجدثس، ثٌغمجفجس،صشثط ثٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ثٌالػخ )  - ١ 

 ثٌفشد ٚخذشثصٗ فٟ ِٛثلف ِؼ١ٕز(.

 ثٌّؼج١٠ش ٚثٌم١ُ ٚثٌضٛلؼجس ثالؽضّجػ١ز. - ٢ 

 ٔٛػ١ز ثٌٕشجؽ ثٌّّجسط. - ٣ 

 طؼٛدز ثٌّٙجسر ٚؽجرد١ضٙج ٌالػخ. - ٤ 

 

 

 الزياضيح الىشاطاخ في ومصادرها للذافؼيح األساسيح الىظائف

 ثٌٕغذٟ ثالصضثْ ثٚ ثالعضمشثس ِٓ ِشفٍز فٟ ٠ىْٛ ثْ دؼذ ثٌغٍٛن ٚٔش١ؾ صقش٠ه -•

 السػجء ثٌؼؼ٠ٛز ثالؽٙضر صٕشؾ دالالس ٔفغٙج ٟ٘ صىْٛ ثٚ ثٌغٍٛن صقشن فجٌذٚثفغ

 ثالعجع١ز ثٌقجؽجس دؼغ



 ثٔٙج ثٞ ثخض١جس٠ز ثٌّؼٕٝ دٙزث فجٌذٚثفغ ثخشٜ دْٚ ِؼ١ٕز ٚؽٙز ٔقٛ ثٌغٍٛن صٛؽ١ٗ -•

 ِغ ثصظجي ػٍٝ ٚػؼٗ ؽش٠ك ػٓ ثٌقجؽجس ٌضقم١ك ثٌٛعجةً ثخض١جس فٟ ثٌفشد صغجػذ

 ػٓ ثٌفشد ثدؼجد ؽش٠ك ٚػٓ ، ثلذثَ عٍٛن دزٌه ِغذذٗ دمجةٗ ألؽً ثٌّّٙز ثٌّغ١شثس دؼغ

 . ثفؾجَ عٍٛن رٌه ِغذذز دمجءٖ صٙذد ِٛثلف

 لجةّز ثٌقجؽز دم١ز ؽجٌّج ثٚ ِذفٛػج ثالٔغجْ دم١ز ؽجٌّج ثٌغٍٛن ثعضذثِز ػٍٝ ٌّقجفظزث-•

 ثٌقجؽز صشذغ فضٝ ػ١ٍٗ ثٌّقجفظز ػٍٝ ٚصؼًّ ثٌغٍٛن صقشن ثٔٙج ػٓ فظال فجٌذٚثفغ

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 احملاضرة الرابعة
 العدوان

اٌؼلٚاْ  ٚاٌؼلٚأٟ ِٓ االٌفبظ اٌزٟ َٔزقلِٙب فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ اٌؼبِخ ٟٚ٘ اٌؾىُ ػٍٝ 

ٍٍٛن ِب اٚ ػٍٝ ٌفع ِؼ١ٓ ِضبي اْ فالْ ػلٚأٟ اٚ ٍٍٛوٗ ػلٚأٟ ٚوٍّخ ) ػلٚاْ ( فٟ 

اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٠ؼٕٟ اٌظٍُ , فبٌزؼلٞ ٠ؼٕٟ اٌزغبٚى ػٍٝ اٌغ١و ف١مبي ) ػلاٖ رؼل٠خ فزؼلٜ ( 

, ٚلٛي اٌؼوة فالْ ػلٚ فالْ ِؼٕبٖ فالْ ٠ؼلٚ ػٍٝ فالْ ثبٌّىوٖٚ ٠ٚظٍّٗ , أٞ رغبٚى 

ٕٚ٘بن ػلَ ارفبق ػٍٝ رؼو٠ف ِؾلك ٌٍؼلٚاْ ٚمٌه ٌىٛٔٗ ٠َزقلَ فٟ ِغبالد ِزؼلكح فٟ 

وً ِغبي ِٓ اٌّغبالد ٠لي ػٍٝ ِؼٕٝ ٠قزٍف ػٓ ِؼبٟٔ اٌّغبالد  االفوٜ . ٚاْ 

فو٠ٓ اٚ اٌناد اٚ والّ٘ب , ٚم٘ت ثؼغ اٌجبؽض١ٓ اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍؼلٚاْ ٠لٚه ؽٛي ا٠ناء اال

اٌٝ رٛػ١ؼ ِب١٘خ اٌؼلٚاْ ػٍٝ أٍبً اٌٙلف ِٕٗ ٚثنٌه ٠مَُ اٌؼلٚاْ اٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب 

 اٌؼلٚاْ وغب٠خ 

 (Hostile Aggression  ( ٚاٌؼلٚاْ و١ٍٍٛخ  )Instrumental Aggression                                              )

مٌه ا١ٌّلاْ اٌنٞ ٠فزوع اْ ٠ىْٛ للٚح ١ٌٍّبك٠ٓ االعزّبػ١خ االفوٜ فٟ  ٚاٌو٠بػخ

اٌزؼبًِ االَٔبٟٔ ا١ٌٍَُ ِغ اٌّؾ١ؾ ٚفٟ اٌم١ُ اال٠غبث١خ اٌىج١وح اٌزٟ ٠ؾٍّٙب ِٕزَجٛ٘ب , اال 

إٔب ٔشب٘ل ٘نا ا١ٌّلاْ ثلٜ َِوؽب ِٓ َِبهػ اٌؾ١بح اٌزٟ رغَل االشىبي اٌّقزٍفخ ٌٍؼلٚاْ 

ب١ٌت  ِقزٍفخ ٚاٌفؼب١ٌبد اٌو٠بػ١خ اٌّقزٍفخ ٚاٌزٟ اطجؾذ ظب٘وح شبئؼخ اٌجشوٞ ثبرقبم اٍ

 اٌؾلٚس فٟ إٌّبفَبد اٌو٠بػ١خ 

ٚاٌؼلٚاْ رؼٕٟ ٌغ٠ٛب اٌزؼلٞ اٚ اٌزغبٚى فمٌٕٛب ػل فالْ ػلٚا ٚػلٚأب اٞ ظٍُ عبٚى       

صُ ف١ٗ اٌمله ٚاٌؼلٚاْ ٠برٟ ثّؼٕٝ اٌظٍُ وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ  )) ٚال رؼبٚٔٛا ػٍٝ اال

ٚاٌؼلٚاْ  ((  ٚفٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ا٠ؼب )) ٚلبرٍٛا فٟ ٍج١ً هللا اٌن٠ٓ ٠مبرٍٛٔىُ ٚال رؼزلٚا اْ 

 هللا ال ٠ؾت اٌّؼزل٠ٓ ((

اِب فٟ ػٍُ إٌفٌ فبٌؼلٚاْ ٠ؼٕٟ افؼبي ِٚشبػو ػلائ١خ ٚ٘ٛ ؽبفي ٠َزض١وٖ االؽجبؽ        

شقض اٚ شٟء , ٚالثل  اٚ رَججٗ االصبهح اٌغو٠ي٠خ , ٚ٘ٛ ٘غَٛ اٚ فؼً ِؼبك ِٛعٗ ٔؾٛ

 ِٓ اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌؼلٚاْ ِٚظطٍؾبد افوٜ ِضً اٌغؼت , اٌؼٕف , اٌؼلاء . 

ٚاٌؼلٚاْ ظب٘وح ػب١ٌّخ رشزون ف١ٗ وبفخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ػٍٝ ٚعٗ االهع ٚاْ       

ثلهعبد ِزفبٚرخ , فٙٛ ِٛعٛك فٟ اٌٍّّىخ إٌجبر١خ ٌٚىٓ ثلهعخ الً ِّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ ؽلٚك 

١ٛا١ٔخ , ٚاٌنٞ ٠ّىٓ رف١َوٖ ٚرجو٠وٖ ثؾبعبد ث١ٍٛع١خ ٚٔيٚع اٌؾ١ٛاْ اٌٝ اٌٍّّىخ اٌؾ

اشجبع رٍه اٌؾبعبد ٚفٟ ِملِزٙب اٌؾبعخ اٌٝ اٌطؼبَ ٚاٌؾبعخ اٌٝ االِٓ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ 

إٌطبق اٚ اٌّغبي اٌؾ١ٛٞ ٌٍؾ١ٛاْ فٟ اٌّؾ١ؾ اٌج١ئٟ اٌقبص ثّٕطمخ ٔفٛمٖ اٌّزؼبهف 

٠زظف اٌؼلٚاْ االَٔبٟٔ ثقظبئض اٌؼلٚاْ ٌلٜ ػ١ٍٙب ِٚٛعٛك ا٠ؼب ٌلٜ االَٔبْ , ٚ



إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ اٌٝ عبٔت فظبئض افوٜ فو٠لح رزؼٍك ثزّب٠ي إٌٛع اٌجشوٞ ػٓ ثبلٟ 

اٌىبئٕبد , أُ٘ ٘نٖ اٌقظبئض اِزالن االَٔبْ ٌٍؼمً ٚاالهاكح اٌؾوح فٟ االفز١به فٟ 

ه فٟ ثؼغ ؽبالد اٌؼلٚاْ اٌٛاػٟ ١ٌٌٚ اٌّوػٟ ٚاٌنٞ ٠ّىٓ رف١َوٖ ٔز١غخ ٌمظٛ

اٌؼ١ٍّبد إٌف١َخ اٚ اٌف١ٌَٛغ١خ اٚ اٌؼم١ٍخ ٌٚىٟ ٔزؼوف ػٍٝ ِالِؼ ٘ناإٌٛع ِٓ اٌٍَٛن 

اٌجشوٞ الثل اْ ٔزطوق اٌٝ رؼو٠فبد ٌٍؼلٚاْ ِٚٓ صُ ٔزٍٛغ فٟ ِؼوفخ ػٛاٍِٗ ٚاٍجبثٗ 

ٚرفوػبرٗ اٌىض١وح فٟ ِؾبٌٚخ ٌٍز١ّي ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّظطٍؾبد افوٜ ِزلافٍخ ٌٚىٕٙب رؾًّ 

 رىْٛ اٍٚغ اٚ اػ١ك ِغبال فٟ ػاللزٙب ثبٌؼلٚاْ .  ِؼبٟٔ لل

فؼٍٝ اٌوغُ ِٓ أٗ ٠ّىٓ ٌٍغ١ّغ اْ ٠زفمٛا ػٍٝ ٌٍٙٛخ اٌزؼوف ٚفُٙ ِب١٘خ اٌؼلٚاْ ال أٗ 

ال ٠ٛعل ارفبق ؽٛي و١ف١خ رؼو٠فخ ثللخ , ٚ٘نٖ اٌزؼو٠فبد رزفبٚد ٚرقزٍف فٟ ػٛء إٌّبؿ 

 :  ريفات على كثرتياًاىم ىذه التعٚاالؽبه إٌظوٞ اٌنٞ ١ٍمذ ف١ٗ , 

( اٌؼلٚاْ ٘ٛ : اٌؾبعخ اٌٝ اٌّٙبعّخ اٚ اٌؾبق اٌؼوه   ٠MURAYؼوفٗ  ) ِٛهاٞ   •

 ثشقض افو ٚ٘ٛ ونٌه ِؾبٌٚخ اٌزؾم١و ٚاٌؾبق االمٜ ٚاٌّؼبلجخ . 

( , اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ثبٔٗ .. ٍٍٛن اػّبي ا٠نائ١خ رجلأ ثبٌزظ١ُّ ٠ٚFisherؼوفٗ  ) ف١شو    •

 ٌؼًّ ا٠نائٟ . 

( رؼو٠فبد ػل٠لح ٌٍؼلٚاْ ِٕٙب أٗ ؽبعخ ِٓ االػزلاء   ٠ٚChapkinملَ ٌٕب ) عبثىٓ   •

ػٍٝ االفو٠ٓ اٚ ا٠نائُٙ اٚ االٍزقفبف ثُٙ اٚ ا٠الُِٙ اٚ اٌَقو٠خ ُِٕٙ اٚ اغبظزُٙ ثشىً 

 ِبوو ٌغوع أياي ػمٛثخ ثُٙ اٚ ثَجت االٔشلاك ثأػّبي ٍبك٠خ .. 

ؼو٠فبد رؼل االوضو لجٛال ٚرلاٚال ِٕٙب : أٔٗ ٍٍٛن (ػلح ر  Banduraٚػوفٗ ) ثبٔلٚها   •

٠ٕزظ ػٕٗ أمٜ ٌالشقبص اٚ رل١ِو اٌّّزٍىبد ... ٍٍٚٛن ٠ؾلس ٔزبئظ ِإم٠خ ٚرقو٠ج١خ اٚ 

٠زؼّٓ ا١ٌَطوح ػٍٝ االفو٠ٓ ع١َّب اٚ ٌفظ١ب ٚ٘نا اٌٍَٛن ٠زؼبًِ ِؼٗ اٌّغزّغ ثٛطفٗ 

 ػلٚأب . 

٠فبد اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ثبِىبٕٔب اٌزؼوف ِٚٓ فالي رفؾض ِب عبء فٟ ٘نٖ اٌؼ١ٕخ ِٓ رؼو

 ٚرٌٍّ اٌقظبئض  ٚاٌّالِؼ االعوائ١خ ٌٍٍَٛن اٌؼلٚأٟ ٟٚ٘ : 

اْ اٌؼلٚاْ ٍٍٛن ٠ٙلف اٌٝ رؼّل ا٠ناء ؽوف افو , ف١ٕخ اٌشقض اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌفؼً اٚ 

 اٌٍَٛن ػبًِ ؽبٍُ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ٚث١ٓ اشىبي اٌٍَٛن االفوٜ 

 –ٕ٘بن اثؼبك ٚاطٕبف ػل٠لح ٌٍؼلٚاْ ِٕٙب اٌؼلٚاْ اٌجلٟٔ ِمبثً اٌؼلٚاْ اٌٍفظٟ 

 اٌؼلٚاْ اٌّجبشو ِمبثً اٌؼلٚاْ غ١و اٌّجبشو  –اٌؼلٚاْ اال٠غبثٟ ِمبثً اٌؼلٚاْ اٌٍَجٟ 

ٚعٛك كافغ ٌلٜ اٌّؼزلٜ ػ١ٍٗ فٟ رغٕت ٘نا اال٠ناء اٚ رٍه اٌّؼبٍِخ اٌزٟ ٠زؼوع ٌٙب 

الٞ شىً ِٓ اشىبي اٌؼلٚاْ اال ٠ٚوغت فٟ ػلَ اٌزؼوع ٌٗ  ف١ٌٍ ٕ٘بن شقض ٠زؼوع

ٚرغٕت اٌّؼبٍِخ اٌّإم٠خ اٌزٟ ٠زورت ػ١ٍٙب اصبه ٍٍج١خ اما رّىٓ اٌغبٟٔ ِٓ رؾم١ك ٘لفٗ فٟ 

 اال٠ناء . 



٠مزظو اٌؼلٚاْ ػٍٝ اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ٛعٗ ٌطوف افو ٍٛاء ٌٗ شقظ١ب اٚ ٌّّزٍىبرٗ 

 اٌؼلٚاْ ا٠نا اٌناد . اٌقبطخ , ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ٕلهط فٟ رؼو٠ف 

طٕف اٌؼلٚاْ ؽجمب ٌٙلفٗ اٌٝ ٔٛػ١ٓ : اٌؼلٚاْ اٌؼلائٟ ٚاٌؼلٚاْ ا١ٌٍٍٟٛ , اِب االٚي 

٘ٛ اٌنٞ ٠ٕشأ ػٓ اٌغؼت غبٌجب اٚ ٔز١غخ ٌٗ ٚ٘لفٗ ا٠مبع االمٜ ٚاٌزؼن٠ت ٚاال٠الَ ٠ٚوٜ 

ؼزلٞ ثبؽضْٛ اْ ٘لف ٘نا إٌٛع ِٓ اٌؼلٚاْ ٘ٛ اٌزأص١و فٟ اٌؼؾ١خ ٚاٍزؼواع لٛح اٌّ

ٚئظٙبه اٌوعٌٛخ فٟ ؽبٌخ اٌنوٛه , ٚأِب اٌؼلٚاْ ا١ٌٍٍٟٛ فأْ اال٠ناء ٠ىْٛ ١ٍٍٚخ 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ ثؼغ اٌّىبٍت اٚ إٌّبفغ اٚ رؾم١ك ا٘لاف  غ١و ػلٚا١ٔخ ِضً االػزلاء ِٓ 

لجً فوك ػٍٝ افو ِٓ اعً اٌؾظٛي ػٍٝ شٟء ٠و٠لٖ االٚي ٠ٍّٚىٗ اٌضبٟٔ ٚاٌىض١و ِٓ 

ٌؾوٚة ٌُ ٠ىٓ ٘لفٙب االٍبٍٟ ٚاٌّجبشو ٘ٛ اٌوغجخ فٟ اٌٛؽش١خ اٌّشبعواد ٚإٌياػبد ٚا

أٚ ا٠ناء اٌؼلٚ ثً وبْ ٘لفٙب ١ٍٍٟٚ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِٕبؽك ٔفٛم عل٠لح اٚ اٍٛاق ٌزظو٠ف 

 إٌّزغبد اٚ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاك اال١ٌٚخ ٚغ١و٘ب ِٓ االٍجبة اٌزٟ ال ؽظو ٌٙب .

اٌّؼبكح ٌٍّغزّغ ٚاشىبي اٌٍَٛن  اٌؼلٚاْ غ١و ِزظً ٠ّزل ِٓ اشىبي اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ

اٌؼلٚأٟ اٌّٛا١ٌخ ٌٍّغزّغ , فبالفؼبي االعوا١ِخ ٚاٌؼ١ٕفخ ِضً اٌؼوة ٚاالغزظبة ٚاٌمزً 

ٚاالػزلاء ٟ٘ افؼبي رٕزٙه اٌّؼب١٠و االعزّبػ١خ ثىً ٚػٛػ فٟٙ ِؼبكح ٌٍّغزّغ الٔٙب 

ب١٠و االعزّبػ١خ ِؼوح ِٚإم٠خ , أِب االفؼبي اٌؼلٚا١ٔخ اٌزٟ رظله ٚرؼجؾ ِٓ فالي اٌّؼ

فٟٙ ِٛا١ٌخ ٌٍّغزّغ فأفؼبي رٕف١ن اٌمبْٔٛ ٚرٙن٠ت االثٕبء ٚػمبثُٙ ٚؽبػخ اٚاِو اٌمبكح فٟ 

ٚلذ اٌؾوة رؼزجو ػوٚه٠خ ٚلل رمغ ثؼغ االفؼبي ث١ٓ ٘ن٠ٓ إٌٛػ١ٓ ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب 

االفؼبي اٌّغبىح لب١ٔٛٔب ٟٚ٘ افؼبي ػلٚا١ٔخ ال رفوػٙب اٌّؼب١٠و االعزّبػ١خ ٌٚىٕٙب ال 

ٕزٙه اٌم١ُ االفالل١خ اٌّمجٌٛخ ٚرؾلس فٟ اؽبه اٌَّّٛػ ثٗ , ِضً مٌه ؽبهً اٌّزغو ر

اٌنٞ ٠ظ١ت هعال ؽبٚي اٌَولخ , اٚ اٌّوأح اٌزٟ رظ١ت هعال ٚ٘ٛ ٠ؾبٚي اغزظبثٙب 

 ٚغ١و مٌه ِٓ االِضٍخ . 

 

٠ّٚىٓ رؼو٠ف اٌؼلٚاْ ثشىً ػبَ :) ٘ٛ وً فؼً اٚ فىوح ٠ىيْ فؾٛاٖ اٚ فؾٛ٘ب اال٠ناء     

إٌفَٟ اٚ اٌجلٟٔ اٚ اٌّبكٞ اٌّٛعٗ ٌٍغ١و اٚ اٌناد اٚ و١ٍّٙب ِؼب ٠ٚىْٛ اٌزؼج١و ػٕٗ 

 ثبشىبي ِقزٍفخ رجؼب ٌضمبفبد اٌفوك اٌزٟ رؼٍّٙب فٟ ؽ١برٗ (. 

اِب اٌؼلٚاْ فٟ ١ِلاْ اٌو٠بػخ ف١ّىٓ اْ ٔؼوفخ ثبٔخ )اٌفؼً اٚ اٌفىوح اٌظبكهاْ           

بهاْ ثب إٌفٌ اٚ اٌغ١و اٚ و١ٍّٙب ِؼب ٚ٘نا اٌؼلٚاْ ِٓ اٌو٠بػٟ ثّفوكٖ ِغ ىِالئخ ٚاٌؼ

٠ؾلس ثفؼً ِض١و ِؼ١ٓ ,٠ٚزُ اٌزؼج١و ػٕٗ ثبشىبي ِقزٍفخ ؽَت فجوح اٌو٠بػٟ اٌزٟ 

 اوزَجٙب ِٓ اٌّؾ١ؾ (.

ٕٚ٘ب ٚثؼل ٘نا اٌشوػ الثل ٌٕب ٚاْ ١ّٔي ث١ٓ اٌؼلٚاْ ٚث١ٓ ثؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رالىِذ ِؼٗ 

 ٚرلافٍذ فٟ اٌن٘ٓ اٌؼبَ ػٍٝ أٙب اٌؼلٚاْ ٔفَٗ اٚ ِواكف ٌٗ : 

 –اٌؼلٚاْ ٚاٌؼلاء  –اٌؼلٚاْ ٚاٌٍَٛن االعواِٟ  –اٌؼلٚاْ  ٚاٌشغت  –اٌؼلٚاْ ٚاٌؼٕف 

 اٌؼلٚاْ ٚرٛو١ل اٌناد  اٌؼلٚاْ ٚاٌغؼت –اٌؼلٚاْ ٚاٌزٛرو 



 

٠َزقلَ وض١و ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌّف١ِٛٙٓ وّزواكف١ٓ اٚ فٟ ١ٍبق ::العدًان ًالعنف :

اٌؾل٠ش ثشىً ٠ظؼت ٚػغ ؽلٚك فبطٍخ ث١ّٕٙب ٍٛاؤ ِٓ ٔبؽ١خ االؽبه إٌظوٞ اٚ 

اٌٛالؼٟ ٚونٌه ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼت ػ١ٍٕب اْ ٔلهن ثبْ االشقبص اٌن٠ٓ ٠َزقلِْٛ 

ٟء ٔفَخ ٚاٌؼٕف ٘ٛ فؼً ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِؾبٌٚخ ِزؼّلح الؽلاس اٌّف١ِٛٙٓ ٠مظلْٚ اٌش

 الؽلاس ػوة ثلٟٔ فط١و ؽمب , ٌٚنٌه ٠ّىٓ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّف١ِٛٙٓ ٚفك إٌمبؽ اٌزب١ٌخ : 

 اٌؼلٚاْ ٘ٛ اٌّفَٙٛ االوضو ػ١ِّٛخ ٠ٕٚلهط رؾزٗ وبفخ اشىبي اال٠ناء  

اٌقط١و اٚ اٌغ١َُ , ٚاٌنٞ ٠زورت ػ١ٍٗ ػوه  اٌؼٕف ٠ٙلف اٌٝ اٌؾبق اال٠ناء  اٌجلٟٔ 

 ثبٌغ ثبٌزؼؾ١خ لل ٠ظً اٌٝ ػبكاد َِزل٠ّٛ اٚ االغزظبة اٚ االفزطبف اٚ اٌٝ ٌّٛد . 

وبفخ اشىبي اٌؼٕف ٟ٘ افؼبي اعوا١ِخ ٚرٕزٙه اٌّؼب١٠و االعزّبػ١خ ٠ٚؼبلت ػ١ٍٙب  

 اٌمبْٔٛ .

اشىبي اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ١ٔخ اال٠ناء ٚاػؼ رّبِب فٟ ؽبٌخ اٌؼٕف ػٍٝ ػىٌ ثؼغ  

 االفوٜ اٌزٟ ٠ظؼت ف١ٙب اصجبد ا١ٌٕخ اٚ اٌّمظل . 

٠ظٕف اٌؼٕف اٌٝ ٔٛػ١ٓ , ػٕف فوكٞ ٠زّضً فٟ وبفخ اشىبي اٌؼلٚاْ اٌؼلٚاْ اٌزٟ  

٠مَٛ ثٙب االفواك , ٚػٕف عّبػٟ اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ  اٌغّبػبد ِؼ١ٕخ فٟ اٌّغزّغ ثَججبٌظواع 

ألٞ اٍجبة اعزّبػ١خ افوٜ وبهرفبع االٍؼبه اٚ  اٌجطبٌخ اٌطجمٟ اٚ اٌل٠ٕٟ اٚ اٌطبئفٟ اٚ 

 .....اٌـ 

٠زؼلك ِغبي اٌؼٕف ١ٌشًّ ا٠ؼب اٌؼٕف كافً االٍوح اٚ اٌؼٕف ػل اٌّوأح ٚاٌؼٕف فٟ  

 اٌشبهع 

 

اٌشغت ٘ٛ ؽبٌخ ػٕف ِإلذ ِٚفبعئ رؼزوٞ ثؼغ :::العدًان ًالشغة :      

رّضً افالال ثبالِٓ ٚفوٚعب ػٍٝ إٌظبَ اٌغّبػبد اٚ اٌزغّؼبد اٚ فوكا ٚاؽلا اؽ١بٔب ٚ

ٚرؾل٠ب ٌٍٍَطخ اٚ ٌّٕلٚث١ٙب ػٍٝ ٔؾٛ ِب ٠ؾلس ِٓ رؾٛي ِظب٘وح ١ٍٍّخ اٚ اػواة ِٕظُ 

رظوػ ثٗ اٌٍَطخ اٌٝ ١٘بط ػ١ٕف ٠إكٞ اٌٝ االػواه ثبالهٚاػ ٚاٌّّزٍىبد ٚاٌشغت ٠أفن 

 ػلح اشىبي : 

ٜ فئخ ِؼ١ٕخ ِٓ االفواك , ٚػٕلِب اٌشغت اٌّفبعئ : ٠ٚؾلس ػبكح ٔز١غخ ٌزواوُ اٌزٛرو ٌل

رمغ ؽبكصخ ِب هثّب رجلٚ طغ١وح فٟ ٔظو اٌَّإ١ٌٚٓ , فبٔٙب رإكٞ اٌٝ ٚلٛع اٌشغت ِٓ لجً 

 ٘إالء االفواك . 

٠ٚؾلس فٟ وض١و ِٕبالؽ١بْ ٔز١غخ  اٌشغت اٌنٞ ٠زواٚػ ث١ٓ اٌؼٕف اٌّفبعئ ٚاٌَّزّو :

ٌٍزنِو اٌّٛعٛك فٟ ٔفًٛ االفواك ٚثقبطخ ػٕلِب رزؼوع ِظبٌؾُٙ اٌّبك٠خ اٚ االعزّبػ١خ 

ٌٍزٙل٠ل ِضً هفغ اٍؼبه ثؼغ  اٌٍَغ اٌؼوٚه٠خ اٚ رم١١ل  ؽو٠خ االفواك اػبفخ اٌٝ ػلَ 



ؽزٝ رأفن شىً ٚعٛك ِب ٠ٍجٟ اؽز١بعبد االفواك اٌؼوٚه٠خ , فززواوُ وً ٘نٖ االؽجبؽبد 

 هكٚك فؼً رزّضً فٟ اؽلاس اٌشغت ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚاالفو . 

اٌشغت اٌؼبَ اٚ اٌىج١و : ٚ٘ٛ اشجٗ ثبالٔفغبه اٌنٞ ٠ؾلس ٔز١غخ رواوّبد ٌشىٜٛ 

َِزّوح ٌّٚلح ؽ٠ٍٛخ رٍمٝ رغب٘ال ِٓ االؽواف اٌّؼ١ٕخ ٚرٌّ ؽ١بح لطبع وج١و ِٓ االفواك 

اؽز١بعبرُٙ فوثّب ٠ٕقوؽْٛ  فٟ ِؾبٌٚخ ٌٍؼٕف , فؾ١ّٕب ال ٠غل ٘إالء االفواك ِٓ ٠ٍجٟ 

ٚاالٔزمبَ ِٓ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ اٚ ا١ٌَب١ٍخ اٌؾبوّخ ِٚٓ ٠ّضً ِضً ٘نٖ اٌّإٍَبد 

 ثشىً ػبَ 

( اْ ٕ٘بن ٍجغ فظبئض الثل  Hallأٚػؼ ) ::::  اإلجراميالعدًان ًالسلٌك 

 ِٓ رٛفو٘ب ؽزٝ ٔؾىُ ػٍٝ اٌٍَٛن ثبٔخ اعواِٟ ٟٚ٘ : 

ٌّظٙو اٌقبهعٟ ٌٍٍَٛن , فبٌٍَٛن االعواِٟ ٠إكٞ اٌٝ االػواه ثبٌّظبٌؼ اٌؼوه : ا

 اٌفوك٠خ اٚ االعزّبػ١خ اٚ ثّٙب ِؼب ٚ٘نا ٘ٛ اٌووٓ اٌّبكٞ ٌٍغو٠ّخ . 

 ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌٍَٛن اٌؼبه ِؾوِب لبٔٛٔب ِٕٚظٛص ػ١ٍٗ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد . 

ٍٛاء وبْ ا٠غبث١ب اٚ ٍٍج١ب , ػّلا اٚ  الثل ِٓ ٚعٛك رظوف ٠إكٞ اٌٝ ٚلغ اٌؼوه ,

 غ١و ػّل , اٞ رٛافو ػٕظو االوواٖ 

رٛافو اٌمظل اٌغٕبئٟ : اٞ ٚػٟ اٌفوك اٌزبَ ثّب اللَ ػ١ٍٗ ِٓ ٍٍٛن اعواِٟ َِٚإ١ٌٚزٗ 

ػٕٗ ; فبٌغو٠ّخ اٌزٟ ٠ورىجٙب االَٔبْ اٌؼبلً , اٌٛاػٟ ٚاٌّلهن , رقزٍف ػٓ رٍه اٌزٟ 

 ٌؼمٍٟ . ٠ورىجٙب اٌطفً اٚ اٌّو٠غ ا

 ٠غت إٌض ػٍٝ ػمٛثخ اٌٍَٛن اٌّغوَ لبٔٛٔب ) ال عو٠ّخ ٚال ػمٛثخ اال ثٕض ( 

 ٠غت رٛافو اٌؼاللخ اٌفؼ١ٍخ ث١ٓ اٌؼوه اٌّغوَ لبٔٛٔب ٚاٌٍَٛن ؽزٝ ٠ّىٓ رغو٠ّٗ 

 .٠غت اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٛافك ث١ٓ اٌٍَٛن ٚاٌمظل اٌغٕبئٟ 

ٟٔ اٌّغوَ لبٔٛٔب ٚاٌنٞ ٠مزؼٟ فبٌٍَٛن االعواِٟ ٘ٛ شىً ِٓ اشىبي اٌٍَٛن اٌؼلٚا

 ػمبة ِورىجٗ ثؾَت لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  اٌّؼّٛي ثٗ فٟ وً كٌٚخ ِٓ اٌلٚي . 

 

اٌؼلاء اٚ اٌؼلاٚح : اٍزغبثخ ارغب١٘خ ) ارغبٖ ِىزَت  ( رٕطٛٞ ػٍٝ :::العدًان ًالعداء :

اٌّشبػو اٌؼلائ١خ ٚاٌزم٠ّٛبد اٌٍَج١خ ٌالشقبص ٚاالؽلاس , ٠ٚوٜ " ث١ووٛف١زش "  ثأْ 

اٌّف١ِٛٙٓ ٠زوعّبْ ِؼب٠شخ اٌفوك ٌقجواد ثنارٙب , ٚاٍزغبثزٗ اٌقبطخ ٌٙب , ِٚٓ صُ 

ػبكاد ٍٍٚٛوبد ِزؼٍّخ ِٚىزَجخ . ٠ٚوٜ أؼىبً رٍه اٌقجواد ػٍٝ شقظ١زٗ فٟ شىً 

افوْٚ ثأْ ِفَٙٛ اٌؼلٚاْ ٘ٛ ػجبهح ػٓ رمل٠ُ ِٕجٙبد ِٕفوكح ِٚإم٠خ ٌالفو٠ٓ , فٟ ؽ١ٓ 

اْ اٌؼلاء ٘ٛ ارغب٘بد ػلٚا١ٔخ ِىزَجخ , ماد صجبد َٔجٟ , ٚرؼجو ػٕٙب ثؼغ االٍزغبثبد 

ج١خ .. فبٌؼلاء ٘ٛ اٌٍفظ١خ اٌزٟ رؼىٌ ِشبػو ٍٍج١خ ) ١ٔخ غ١و ؽَٕخ ( اٚ رم٠ّٛبد ٍٍ

 االرغبٖ اٌنٞ ٠مف فٍف اٌٍَٛن . 

 ث١ّٕب اٌؼلٚاْ ٘ٛ اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ٛعٗ اٌٝ شقض افو اٚ ِٛػٛع ِؼ١ٓ . 



ٚلل ٠إكٞ وً ٘نا اٌٝ اٌظواع اٌؼلائٟ , ٚ٘ٛ اٌظواع ث١ٓ ؽوف١ٓ اٚ اوضو , ) أفواك أٚ 

٘ٛ اٌؾبق عّبػبد اٚ و١بْ اعزّبػٟ ) ٔز١غخ ٌىوٖ اٚ ِمذ ؽوف الفو , ٚاٌٙلف ِٕٗ 

 اٌؼوة ثبٌطوف االفو رؾم١مب الغواع فبهع١خ 

ؽبٌخ ِٓ اٌمٍك ٚاٌشؼٛه ثؼلَ    Wolmanاٌزٛرو ؽَت : :::العدًان ًالتٌتر : 

االهر١بػ اٌزٟ رؾلس فٟ ِٛالف اٌزٙل٠ل , اٚ ؽ١ّٕب ٠زأ٘ت اٌفوك الكاء فؼً ِؼ١ٓ ِٓ شأٔٗ 

اػبكح اٌزٛاى٠ٓ إٌفَٟ اٚ اٌؼؼٛٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ث١ئزٗ , اٚ  ػٕلِب ٠َؼٝ اٌٝ رؾم١ك ا٘لاف 

 ِؼ١ٕخ 

ا١ٌّٙئخ ٌٍٍَٛن اٌؼلٚأٟ  ٚاشبهد ثؼغ االؽبهاد إٌظو٠خ اٌٝ اْ اٌزٛرو ٘ٛ اؽل اٌؼٛاًِ

اٚ اٌجبػضخ ػ١ٍٗ فٟ وض١و ِٓ االؽ١بْ , ٚاٌزٛرو ثؾل مارٗ ٘ٛ ِزغ١و ١ٍٚؾ ث١ٓ ِض١واد 

اٌزٛرو ٔفَٗ ٚث١ٓ اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ , ِٚض١واد اٌزٛرو ػل٠لح ِٚزٕٛػخ ِضً ِزغ١واد اٌج١ئخ 

  Tanninbaumاٌطج١ؼ١خ وبالىكؽبَ ٚاٌزٍٛس ٚاٌؼٛػبء ٠ٚش١و  " ٍٍٟٛ ربٕٔجبَٚ  '' 

اٌٝ اْ اٌزٛرو اٌنٞ ٠زؼوع ٌٗ اٌفوك ٠إكٞ اٌٝ اٌٍَٛن  اٌؼلٚأٟ فٟ ظً اٌظوٚف اٌزٟ ال 

٠ٛعل ف١ٙب ثل٠ً ٌٙنا اٌٍَٛن , اٞ اْ اٌزٛرو ِٓ اٌشوٚؽ ا١ٌّٙئخ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ ظٙٛه 

 اٌؼلٚاْ ٌٚىٕٗ ١ٌٌ شوؽب وبف١ب ٌؾلٚصٗ . 

 

اٌفوك ثظٛهح ؽبكح اٚ  اٌغؼت ؽبٌخ أفؼب١ٌخ شؼٛه٠خ رظ١ت:::العدًان ًالغضة : 

ِفبعئخ ٚرإصو فٟ ٍٍٛوٗ ٚفجورٗ اٌشؼٛه٠خ ٚٚظبئفٗ اٌف١ٌَٛٛع١خ اٌلاف١ٍخ ٠ٕٚشأ فٟ 

االطً ػٓ ِظله ٔفَٟ , ٚاٌّفِٙٛبْ ِزلافالْ , ٚفٟ اؽ١بْ وض١وح ٠َزقلِبْ ٌالشبهح 

اٌٝ اٌشٟء ٔفَخ ٍٛاء ِٓ ؽ١ش االٍجبة اٚ االصبه , ٠َٚزقلِبْ اؽ١بٔب افوٜ ثبٌزجبكي , 

اٌغؼت اؽل اثؼبك اٌؼلٚاْ اٚ  ِىٛٔبرٗ ٌٚىٓ ػ١ٍّب   Buss  '' ٚ   ''Beeryزجو وً ِٓ ٠ٚؼ

اٌّفِٙٛبْ ِزّب٠ياْ ٔظو٠ب ٚاعوائ١ب , الْ اٌغؼت ٘ٛ اؽل االٔفؼبالد اٚ اٌّشبػو 

اٌؼلٚا١ٔخ ث١ّٕب اٌؼلٚاْ ٘ٛ ٍٍٛن طو٠ؼ , ٍٍٚٛوٕب اٌظو٠ؼ ال ٠ؼىٌ كائّب ِشبػؤب 

فأْ ٚعٛك اؽلّ٘ب ال ٠مزؼٟ ثبٌؼوٚهح ٚعٛك االفو , ٚاْ ٌُ اٌلاف١ٍخ ِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ اِو 

٠زُ اٌزؼج١و ػٓ اٌغؼت فبهع١ب الٞ ٍجت وبْ , فأٔٗ ٠زؾٛي غؼجب كاف١ٍب ٠ىجذ ٠ٚإكٞ 

 اٌٝ ِشبػو االوزئبة ٚاٌنٔت ٚاٌقغً ٚاٌمٍك ٚاٌجالكح 

 

٠ّىٓ رظ١ٕف ؽوائك اٌؼلٚاْ ٚاشىبٌٗ ٍٚٚبئٍٗ  :::طرائق العدًان ًاشكالو ًاسثاتو 

 اٌٝ ِب٠ٍٟ  : 

اٌؼلٚاْ اٌجلٟٔ : ٠َزؼًّ ثٗ اٌالػت اٌّؼزلٞ ا١ٌل٠ٓ اٚ اٌوع١ٍٓ اٚ اٞ عيء ِٓ  – 1

اػؼبء عَّٗ ٌىٟ ٠ٍؾك االمٜ اٚ االٌُ اٌجلٟٔ ثبٌالػت اٌقظُ ٍٛاء ثؼوثخ اٚ اٍزفياىٖ 

اٚ ِٕغ ؽووزٗ اٚ اٌؾل ِٕٙب , ٚ٘نا ٠ؾلس ػٍٝ شىً اشزجبن ِجبشو اٚ غ١و ِجبشو وبٌلفغ 

 ك اٚ االػضبه اٚ االػبلخ ثمظل شً ؽووزٗ اٚ اٍمبؽٗ ػٍٝ االهع . اٚ اٌجظ



اٌؼلٚاْ اٌٍفظٟ : ٚ٘نا إٌٛع ِٓ اٌؼلٚاْ ٘ٛ رغبٚى والِٟ ال ٠إكٞ اٌٝ ا٠ناء عَُ  – 2

اٌالػت اٌقظُ ٚأّب ٠ٙلف اٌٝ اٍزفياىٖ اٚ االٔزمبص ِٓ ل١ّزٗ اٚ االٍزٙياء ثٙبٚ رؾل٠ٗ 

خ اٚ اال٠ؾبءاد اٚ االشبهاد اٌؾوو١خ ثشىً ٠ٛؽٟ اٌٝ اٚ ا٘بٔزٗ ثبٍزؼّبي االٌفبظ اٌغبهؽ

 شزُ اٌالػت االفو . 

.اٌؼلٚاْ إٌفَٟ: ِٓ ا٠ّبءاد اٌغَُ ٚؽووبد اٌٛعٗ ٚرؼج١وٖ ٌٍشقض اٌّمبثً ثبال٘بٔخ 3

ٚاٌزؾم١وٚ٘ٛ ٍٍٛن ٠زظف ثأٌؾبق وً االمٜ إٌفَٟ ٌٍشقض ٔفَٗ أٚ ٌالفو٠ٓ أٚ والّ٘ب 

 ّؾبهثخ إٌف١َخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ , اٌٍَٛو١بد إٌف١َخ األفوٜ .ِضً االؽجبؽ إٌفَٟ , اٌمٍك , اٌ

 

 أنٌاع العدًان :
 فٟ اٌّغبي اٌو٠بػٟ رُ رم١َُ اٌؼلٚاْ اٌٝ ل١َّٓ : 

اٌؼلٚاْ وغب٠خ ) اٌؼلائٟ  ( ... ٚ٘ٛ اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ؾبٚي ف١ٗ اٌفوك اطبثخ وبئٓ ؽٟ  – 1

افو الؽلاس االٌُ ٚاالمٜ اٚ اٌّؼبٔبح ٌٗ ٚ٘لفٗ اٌزّزغ ٚاٌوػب ثّشب٘لح ٘نا االمٜ وٕز١غخ 

 ٌٍٍَٛن اٌؼلٚأٟ 

االٌُ  اٌؼلٚاْ  و١ٍٍٛخ  :٠ٚمظل ثٗ اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ؾبٚي اطبثخ وبئٓ ؽٟ افو الؽلاس  – 2

ٚاالمٜ ٚاٌّؼبٔبح ٌٗ ثٙلف  اٌؾظٛي ػٍٝ رؼي٠ي اٚ رلػ١ُ فبهعٟ ِضً رشغ١غ اٌغّٙٛه 

اٚ اػغبة اٌّلهة ١ٌٌٚ ثٙلف اٌزّزغ ٚاٌوػب ثّشب٘لح ٘نا االٌُ ٌٚٙنا ٠ىْٛ اٌٍَٛن 

 اٌؼلٚأٟ ٕ٘ب ١ٍٍٚخ ٌغب٠خ ِؼ١ٕخ ِضً اٌؾظٛي ػٍٝ صٛاة ِؼ١ٓ 

ٌو٠بػ١خ اٌم٠ٛخ ٚ٘ٛ ١ٌٌ ػلٚٔب ٌؼلَ ٚعٛك ١ٔخ . اٌٍَٛن اٌغبىَ :٠ظٙو اصٕبء إٌّبفَبد ا3

اٌؼوه ػٕل اٌالػت ٌّٕبفَٗ ٚػلَ فوٚط ٘نا اٌٍَٛن ػٓ لٛاػل اٌٍؼجخ فمؾ ٘ٛ اٍزقلاَ 

لٛح وج١وح علا فٟ اٌزٕبفٌ ٚاالِضٍٗ ػ١ٍٙب وض١وح ِضً اٌّىبرفخ ٚاٌؾغي ٚرَل٠ل اٌىوح ثمٛح 

لظٝ اٌغٙٛك ٚا١ًٌّ ٌٍؼ١ٍّبد ٚاٌـ . , ٚ٘نا إٌٛع ٠ز١ّي ثٗ اٌالػج١ٓ اٌن٠ٓ ٠جنٌْٛ ا

اٌٙغ١ِٛخ ثلي اٌّٙبهاد اٌلفبػ١خ ٚاالؽزىبن اٌجلٟٔ ٚا١ًٌّ ثبٌٍؼت اٌوعٌٟٛ ٚإٌؼبٌٟ 

ٚربفو ؽبالد االٍزَالَ ٚا١ٌبً ٚاٌزواعغ ٠ٚؾلس فٟ ظً لٛاػل اٌٍؼت اٌظؾ١ؼ 

ٚاالٌٛائؼ اٌّزؼبهف ػ١ٍٙب ِؾبٌٚخً افزواق اٌّلافؼ١ٓ كْٚ اٌقٛف أٚ اٌٛعً ٚاٌوغجخ فٟ 

 ٌزؾلٞ ٚػلَ اٌقٛف ِٓ اؽزّبي االطبثخ ٚى٠بكح اٌلافؼ١خ ٚرؼجئخ اٌطبلخ إٌف١َخ ٚاٌجل١ٔخ .ا

 

 ((Silva) 1991اٌٍَٛن وّب اشبه) ١ٍٍفب())اٌزلافً ث١ٓ االٔٛاع اٌضالصخ ِٓ 
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 -أٛاع اٌؼلٚاْ فٟ ػٛء ػبًِ اٌّٛلف ئٌٝ ٔٛػبْ ّ٘ب:

اٌؼلٚاْ وَّخ / ػٕلِب ٠ىْٛ اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ٍّخ أٚ طفخ ِورجطخ ثبٌفوك اٞ اْ  .1

اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ عيء ِٓ شقظ١خ اٌفوك اٞ اْ اٌشقض ٠زظف ثبٌؼلٚا١ٔخ وَّخ 

 ٍٍٛوٗ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛالف .ظب٘وح فٟ 

اٌؼلٚاْ وؾبٌخ / اٞ ػٕلِب ٠ىْٛ ٍٍٛن اٌؼلٚأٟ ؽبٌخ ٚلز١خ رقزٍف فٟ شلرٙب ٚرزغ١و  .2

 ِٓ ٚلذ ٢فو ٕٚ٘ب ريٚي ثيٚاي اٌّإصو ٌٍؼلٚاْ .

 

 أسثاب العدًان : 

 ٠ّىٓ رظ١ٕف اٌؼٛاًِ اٌزٟ رَجت فٟ ظٙٛه اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ٌالػج١ٓ اٌٝ صالس فئبد ٟ٘ 

 

 اٌو٠بػ١خ :  األٔشطخاٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثقظبئض :  أٚال

ه٠بػ١خ رشغغ اٌؼلٚاْ اٌّجبشو : لٛا١ٕٔٙب ٚلٛاػل٘ب رشغغ اٌزؼلٞ اٌجلٟٔ  أٔشطخ – 1

 اٌّجبشو ٔؾٛ إٌّبفٌ ثلهعخ وج١وح ِضً اٌّالوّخ ٚاٌّظبهػخ 

رَّؼ لٛا١ٕٔٙب  األٔشطخه٠بػ١خ رشغغ اٌؼلٚاْ اٌّجبشو ثلهعخ ِؾلٚكح :ٚ٘نٖ  أٔشطخ – 2

 ٌالػت ثبالؽزىبن اٌّجبشو ِغ إٌّبفٌ ٌٚىٓ فٟ ٔطبق ِؾلٚك ِضً ووح اٌملَ ٚووح ا١ٌل 

ه٠بػ١خ رشغغ اٌؼلٚاْ اٌغ١و اٌّجبشو ٔؾٛ إٌّبفٌ : رَّؼ لٛا١ٕٔٙب ثزٛع١ٗ  أٔشطخ – 3

الٜٛ ػوثخ ٌٍىوح ِضال اٌٝ اٌَبؽخ  اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌقظُ ٚال ٠ؼبلت اٌالػت ػٍٝ مٌه 

 العدوان الوسيلي

 وجود نية االيذاء-

 الهدف هو الفوز-

اليرتبط بالغضب -

 واالنفعال

مخالفة القوانين -

 وااللوائح

 سلوك غير سوي-

 العدوان العدائي

 وجود نية االيذاء-

الهدف ايقاع -

 الضرر بالمنافس

يرتبط بالغضب -

 واالنفعال

خالف القوانين -

 وااللوائح

 سلوك غير سوي-

 



ِضً الػت ووح اٌطبئوح اٚ اٌزٌٕ   اإل٠ناءاٌىوح ٌالػت ؽبٌّب ٌُ ٠مظل  ئطبثخؽزٝ اْ 

 ٠ٛعٗ ػوثخ ٍبؽمخ ثبٌىوح ٔؾٛ إٌّبفٌ 

ه٠بػ١خ رز١ّي ثبٌؼلٚاْ اٌّٛعٗ ٔؾٛ االكاح : ِضً ه٠بػخ اٌىٌٛف ؽ١ش  أٔشطخ – 4

 ٠ؼوة اٌالػت اٌىوح ٔؾٛ اٌؾفوح 

ّجبشو : ِٚٓ اِضٍخ مٌه أشطخ ه٠بػ١خ ال رزؼّٓ اٌؼلٚاْ اٌّجبشو اٚ غ١و اٌ – 5

 اٌزّو٠ٕبد اٌؾوح ٚغ١و٘ب 

 

 صب١ٔب : اٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثقظبئض إٌّبفَخ اٌو٠بػ١خ 

 اٌّىَت ٚاٌقَبهح : اٌقبٍوْٚ ١ّ٠ٍْٛ  اٌٝ اٌؼلٚا١ٔخ ػىٌ اٌفبئيْٚ  – 1

 رمبهة إٌزبئظ : اٌؼلٚاْ ٠مً وٍّب رمبهثذ ٔز١غخ اٌّجبهح ث١ٓ اٌفو٠م١ٓ  – 2

رجب٠ٓ إٌزبئظ : اٌؼلٚاْ ٠مً ؽلٚصٗ ػٕل رَغ١ً اال٘لاف اٌىض١وح الْ مٌه ٠إكٞ اٌٝ لٍخ  – 3

 كهعخ االٍزضبهح ٌلٜ اٌالػج١ٓ 

رور١ت اٌفو٠ك : اٌفو٠ك اٚ اٌالػت اٌنٞ ٠ؾزً اٌّواوي اٌّإفوح ٠ظٙو للها اوجو ِٓ  – 4

 اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ػٓ اٌالػت اٚ اٌفو٠ك اٌنٞ ٠ؾزً اٌّملِخ 

ْ إٌّبفَخ : اْ اٌفوق اٌو٠بػ١خ اٌزٟ رٍؼت فبهط ٍِؼجٙب رٍؼت ثؼلٚا١ٔخ اوضو ِٓ ِىب – 5

 رٍه اٌفوق اٌزٟ رٍؼت ػٍٝ ٍِؼجٙب 

 

 صبٌضب : اٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثقظبئض اٌالػت اٌو٠بػٟ 

االٍزضبهح االٔفؼب١ٌخ : ؽ١ش ٠ّزبى وً فوك ثَّزٜٛ ِؼ١ٓ ٌشلح االٍزغبثخ ٔؾٛ اٌّٛالف  – 1

ن ِٓ ٠َزغ١ت ثشلح أفؼب١ٌخ ػب١ٌخ ِّب ٠إٍ٘ٗ اوضو ِٓ غ١وٖ ٌٍَٛن اٌزٟ ٠مبثٍٙب فٕٙب

 اٌؼلٚاْ 

االرغبٖ إٌفَٟ ٔؾٛ إٌّبفٌ : اْ اٌظ١غخ اٌزٟ ٠لهن اٌالػت ثٙب ِٕبفَٗ ٚٔٛا٠بٖ  – 2

ٚرإصو فٟ ٍٍٛوٗ , فبالكهان اٌٍَجٟ ٌالػت ٔؾٛ ِٕبفَٗ ٠ي٠ل ِٓ اؽزّبي اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ 

 ٔؾٛ إٌّبفٌ 

االٔزمبَ '' اٌضأه '' اْ اٌالػت اٌنٞ ٠زٛلغ اْ ٠مبثً ٍٍٛوٗ اٌؼلٚأٟ ثؼلٚاْ اٌقٛف ِٓ  – 3

ِؼبك اٚ ػمبة شل٠ل ٍٛف ٠واعغ ٔفَٗ لجً االللاَ ػ١ٍٗ ٚ٘نا ٠ؼٕٟ اْ ٍٍٛوٗ اٌؼلٚأٟ لل 

 رؾلك ٔز١غخ اٌقٛف ِٓ أزمبَ إٌّبفٌ 

ّٙبهح كٚها وج١وا اٌؾبٌخ اٌجل١ٔخ ٚاٌّٙبه٠خ : ؽ١ش اْ ٌؼؼف ا١ٌٍبلخ اٌجل١ٔخ ٚػؼف اٌ – 4

 فٟ اٌٍَٛن اٌؼلٚأٟ ٌالػت 

اٌفوٚق  ث١ٓ اٌغ١َٕٓ : رج١ٓ ٔزبئظ اٌجؾٛس اْ اٌنوٛه اوضو ػلٚا١ٔخ ِٓ االٔبس ٠ٚوعغ  – 5

 رف١َو مٌه اٌٝ ػٛاًِ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ اٌزٟ رفوع ػٍٝ االٔبس ل١ٛكا اوضو فٟ اٌٍَٛن . 

 

 



 احملاضرة اخلامسة 
 االجتاه النفسي

 الٌفسي االتجاٍهفهوم 

إٌفغٟ ِٓ أُ٘ اٌّٛاػ١غ إٌفغ١خ ػٍٝ اإلؽالق ألٔٗ )ثىً ثغبؽخ( ٘ٛ اٌزٞ  االرجب٠ٖؼذ 

٠ذذد ٔمطخ اٌششٚع ٚاالعزّشاس ٌٍغٍٛن اٌّخزبس ػٕذ اإلٔغبْ ٚ٘ٛ رٌه اٌزٕظ١ُ اٌخبص 

ٌٍخجشح إٌبرجخ ٘ٓ ِٛالف االخز١بس ٚاٌّفبػٍخ ٚاٌزٞ ٠ذفغ اٌفشد إٌٝ أْ ٠زظشف ثظٛسح 

 ِذذدح فٟ ِٛالف د١برٗ ا١ِٛ١ٌخ .

 

إٌفغٟ ٠زفك ػ١ٍٗ ج١ّغ اٌّخزظ١ٓ فٟ ا١ٌّذاْ إٌفغٟ ،  ٌالرجبٖال ٠ٛجذ رؼش٠ف ٚادذ    

إال إْ اٌزؼش٠ف اٌزٞ أشبع أوضش ِٓ غ١شٖ ٚاٌزٞ ال ٠ضاي ٠ٍمٝ اٌمجٛي ٌذٜ اٌغبٌج١خ ٘ٛ إْ 

: ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌذافؼ١خ ا١ٌّٙئخ ٌٍغٍٛن ٚ٘ٛ دبٌخ ِٓ اٌز١ٙؤ اٌؼمٍٟ   Attitudeاإلرجبٖ 

اٌفشد ٌٍّٛالف ٚاٌّض١شاد  اعزجبثبدٚاٌؼظجٟ اٌزٟ رٕظّٙب اٌخجشح اٌغبثمخ ٚاٌزٟ رٛجٗ 

اٌّخزٍفخ ، أٚ دبٌخ ِٓ االعزؼذاد أٚ اٌزأ٘ت اٌؼظجٟ ٚإٌفغٟ اٌزٟ رٕزظُ ِٓ خالي خجشح 

اٌفشد ٌج١ّغ اٌّٛػٛػبد  اعزجبثخد٠ٕبِٟ ػٍٝ  اٌشخض ٚرىْٛ راد رأص١ش رٛج١ٟٙ أٚ

 .  االعزجبثخٚاٌّٛالف اٌزٟ رغزض١ش ٘زٖ 

 

٘ٛ اٌذبٌخ اٌٛجذا١ٔخ اٌمبئّخ ٚساء سأٞ اٌشخض أٚ  االرجبٌٖٚزمش٠ت اٌّؼٕٝ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ  

إػزمبدٖ ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛػٛع ِؼ١ٓ ، ِٓ د١ش سفؼٗ ٌٙزا اٌّٛػٛع أٚ لجٌٛٗ ٚ دسجخ ٘زا 

 ٛي .اٌشفغ اٚ اٌمج

ٕ٘بن ِٓ ٠ؼشف اإلرجبٖ ػٍٝ إٔٗ ِجّٛع ِشبػش ٚلٕبػبد اٌفشد ٔذٛ ِض١ش ِؼ١ٓ أٚ ٘ٛ     

١ًِ اٌفشد اٌزٞ ٠ٕذٛ عٍٛوٗ رجبٖ ثؼغ ػٕبطش اٌج١ئخ أٚ ثؼ١ذاً ػٕٙب ِزأصشاً فٟ رٌه 

ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛججخ أٚ اٌغبٌجخ رجؼبً ٌمشثٗ ِٕٙب أٚ ثؼذٖ ػٕٙب ٚ٘ٛ ٠ش١ش ثزٌه إٌٝ ِغز١٠ٛٓ 

ب : إِب أْ ٠ىْٛ ٌذظ١بً ، أٚ لذ ٠ىْٛ رٚ أِذ ثؼ١ذ . ٠ٚؼشف وزٌه ثأٔٗ : اعزؼذاد ٌٍزأ٘ت ّ٘

ٚجذأٟ صبثذ ٔغج١بً ٠ذذد شؼٛس اٌفشد ٚعٍٛوٗ ٔذٛ اٌّض١ش ، أٚ ٘ٛ فىشح إ٠جبث١خ أٚ ِذب٠ذح 

 أٚ عٍج١خ رجبٖ ش١ئبً أٚ شخض أٚ ِجّٛػخ أٚ فؼب١ٌخ ..... إٌخ.

                              

 هكوًاث اإلتجاٍ الٌفسي                             

  -٠ٕطٛٞ اإلرجبٖ ػٍٝ صالصخ ِىٛٔبد اعبع١خ ٟ٘ :

٠ٚش١ش إٌٝ ِجّٛػخ األفىبس ٚاٌّؼزمذاد اٌزٟ ٠زمجٍٙب اٌشخض   -الوكوى الوعرفي : -1

ٔذٛ ِٛػٛع اإلرجبٖ ِٚب ٠ؤِٓ ثٗ ِٓ أساء ٚٚجٙبد ٔظش إوزغجٙب ِٓ خجشارٗ 

ٛع ِّب ٠غُٙ فٟ إػذادٖ ٚر١ٙئزٗ ٚرأ٘جٗ ٌالعزجبثخ ٌٙب اٌغبثمخ ِغ ِض١شاد ٘زا اٌّٛػ



ٚرم٠ّٛٙب فٟ اٌّٛالف ٚاٌظشٚف اٌّزشبثٙخ ثبٌزفى١ش إٌّطٟ ٔفغٗ اٌّجٕٟ ػٍٝ ِؼشفزٗ 

 اٌّغجمخ ثٙب .

 

٠ٚش١ش إٌٝ ِشبػش اٌشخض ٚسغجبرٗ ٔذٛ اٌّٛػٛع ِٚٓ إلجبٌٗ  -الوكوى الوجذاًي : -2

زٖ اإلٔفؼبالد رشىً اٌشذٕخ اإلٔفؼب١ٌخ ػ١ٍٗ أٚ ِٓ ٔفٛسٖ ِٕٗ ٚدجٗ أٚ وش٘ٗ ٌٗ . ٚ٘

 اٌزٟ رظبدت رفى١ش اٌفشد إٌّطٟ دٛي ِٛػٛع اإلرجبٖ ثّب ١ّ٠ضٖ ػٓ غ١شٖ .

 

ٚ٘ٛ اٌخطٛاد اإلجشائ١خ اٌزٟ رشرجؾ ثزظشفبد اإلٔغبْ إصاء  -الوكوى السلوكي : -3

ِٛػٛع اإلرجبٖ ثّب ٠ذي ػٍٝ لجٌٛٗ أٚ سفؼٗ ثٕبءاً ػٍٝ رفى١شٖ إٌّطٟ دٌٛٗ 

ٚإدغبعٗ اٌٛجذأٟ أٞ أْ ٘زا اٌّىْٛ ٠زؼّٓ ج١ّغ االعزؼذاداد اٌغٍٛو١خ اٌّشرجطخ 

اٌّؼشفٟ ٚاٌٛجذأٟ ، أٚ  ثبإلرجبٖ ٚاٌّزّضٍخ ثبالعزجبثبد إٌبرجخ ِٓ رجٍٛس اٌّشوج١ٓ

ِٓ اٌّذظٍخ إٌبرجخ ِٓ اٌزفبػً اٌّى١ٔٛٓ ثذ١ش ٠غٍه اٌشخض عٍٛوبً إ٠جبث١بً أٚ 

عٍج١بً إصاء أ٠خ ِٕٙخ ، ِّب لذ ٠ؤدٞ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ اٌٛطٛي إٌٝ دسجخ ِٓ ١ًِ أٚ 

 سغجخ ٔذٛ إٌّٙخ . 

             

زٙب فمذ ٠ٍّه شخض ِب ِؼٍِٛبد ٚرزجب٠ٓ ِىٛٔبد اإلرجبٖ ِٓ د١ش دسجخ لٛرٙب ٚاعزمال١ٌ

ٚف١شح ػٓ ِٛػٛع ِب )اٌّىْٛ اٌّؼشفٟ( ، غ١ش إٔٗ ال ٠شؼش د١بٌٗ ثشغجخ ) اٌّىْٛ 

اٌؼبؽفٟ( رؤدٞ ثٗ إٌٝ إرخبر اٞ ػًّ د١بٌٗ )اٌّىْٛ اٌغٍٛوٟ( . ٚأد١بٔبً لذ ال ٠ٍّه 

اٌشخض أ٠خ ِؼٍِٛبد ػٓ ٘زا اٌّٛػٛع ِٚغ رٌه ٠زفبٔٝ فٟ اٌؼًّ ِٓ أجٍٗ ، إرا وبْ 

٠ٍّه شؼٛساً ل٠ٛبً ٔذٖٛ ، ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي ال ٠ّىٓ االعزذالي ػٍٝ ٘زا اإلرجبٖ إال ِٓ 

خالي عٍٛن ظب٘شٞ ٠ؤد٠ٗ طبدت اإلرجبٖ ، ٚرٛدٟ اٌذالئً ػِّٛبً ثأْ اإلرجب٘بد راد 

اٌّىٛٔبد اٌؼبؽف١خ اٌم٠ٛخ رؤدٞ إٌٝ أّبؽ عٍٛو١خ ِؼ١ٕخ ، ثغغ إٌظشػٓ ٚػٛح ٘زٖ 

د اٌؼبؽف١خ اٌم٠ٛخ رؤدٞ إٌٝ أّٔبؽ عٍٛو١خ ِؼ١ٕخ ، ثغغ إٌظش اإلرجب٘بد راد اٌّىٛٔب

 ػٓ ٚػٛح ٘زٖ اإلرجب٘بد اٚ طذلٙب ِٓ اٌجٙخ اٌّؼشف١خ .

 

                      

 أًواع اإلتجاهاث الٌفسيت                 

  -رظٕف اإلرجب٘بد إٌفغ١خ إٌٝ أٔٛاع :

 

فشد ِٓ ٘ذف اإلرجبٖ ِٛلفبً دبداً ٠جذٚ اإلرجبٖ اٌمٛٞ فٟ ِٛلف اٌ -اإلتجاٍ القوي: -1

ال٘ٛادح ف١ٗ ، فبٌزٞ ٠غؼت ٠ٚضٛس ٌخغبسح فش٠مٗ اٌّفؼً إّٔب ٠فؼً رٌه ألْ 

 إرجب٘بد ل٠ٛبً دبداً ٠غ١طش ػٍٝ ٔفغٗ ٔذٛ ٘زا اٌفش٠ك .

٘زا إٌٛع ِٓ اإلرجبٖ ٠زّضً فٟ اٌزٞ ٠مف ِٓ ٘ذف اإلرجبٖ  -اإلتجاٍ الضعيف : -2

رٌه ألٔٗ ال ٠شؼش ثشذح اإلرجبٖ وّب ٠شؼش ثٙب اٌفشد ِٛلفبً ػؼ١فبً سخٛاً ، فٙٛ ٠فؼً 

 فٟ اإلرجبٖ اٌمٛٞ .

 ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕذٛ ثبٌفشد ٔذٛ شٟء ِب )أٞ إ٠جبثٟ(  -اإلتجاٍ الووجب : -3



 ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠جٕخ ثبٌفشد ثؼ١ذاً ػٓ شٟء ِب )أٞ عٍجٟ ( -اإلتجاٍ السلبي : -4

 

اٌفشد دشجبً فٟ إظٙبسٖ ٚاٌزذذس ػٕٗ ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ال ٠جذ  -اإلتجاٍ العلٌي : -5

 أِبَ ا٢خش٠ٓ .

 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ذبٚي اٌفشد إخفبئٗ ػٓ ا٢خش٠ٓ ٠ٚذزفع ثٗ فٟ  -اإلتجاٍ السري : -6

 لشاسح ٔفغٗ ثً ٠ٕىشٖ أد١بٔبً د١ٓ ٠غأي ػٕٗ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌّشزشن ث١ٓ ِجّٛػخ ِٓ إٌبط ، فئػجبة إٌبط  -اإلتجاٍ الجواعي : -7

 ٖ جّبػٟ . ثبألثطبي إرجب

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ١ّ٠ض فشداً ػٓ أخش ، فئػجبة اإلٔغبْ ثظذ٠ك  -اإلتجاٍ الفردي : -8

 ٌٗ إرجبٖ فشدٞ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ اٌى١ٍبد ٚلذ دٌذ األثذبس اٌزجش٠ج١خ  -اإلتجاٍ العام :  -9

 ػٍٝ ٚجٛد اإلرجب٘بد اٌؼبِخ ، فأصجزذ أْ اإلرجب٘بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ ِضالً رزغُ

ثظفخ اٌؼَّٛ ، ٠ٚالدع أْ اإلرجبٖ اٌؼبَ ٘ٛ أوضش ش١ٛػبً ٚاعزمشاساً ِٓ اإلرجبٖ 

 إٌٛػٟ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ إٌٛادٟ اٌزار١خ ، ٚرغٍه اإلرجب٘بد  -اإلتجاٍ الٌوعي : – 11

إٌٛػ١خ ِغٍىبً ٠خؼغ فٟ جٛ٘شح إلؽبس اإلرجب٘بد اٌؼبِخ ٚثزٌه رؼزّذ اإلرجب٘بد إٌٛػ١خ 

 ػٍٝ اٌؼبِخ ٚرشزك دٚافؼٙب ِٕٙب. 

 

  -ٕٚ٘بن رظ١ٕفبً آخش أوضش ٚػٛدبً ٌإلرجب٘بد وّب ٠أرٟ :

 : بٖ ٔذٛ شٟء ِب أٚ شخض أٚ جّبػخ أٚ فىشح أٚ أٞ أْ ٠ىْٛ اإلرج -حسب الهذف

 فؼب١ٌخ .....إٌخ . 

 : اإلرجبٖ ٠ؼذ ِىزغجبً ِٚزؼٍّبً ٚ٘ٛ إِب ٠ىْٛ إ٠جبث١بً أٚ عٍج١بً أٚ ِذب٠ذاً .  -حسب الٌوع 

 : اإلرجبٖ ٔذٛ شٟء ِب أٚ شخض ٠خزٍف ِٓ فشد ٢خش دغت لٛرٗ فمذ  -حسب القوة

ٌؼَّٛ ٠ز١ّض ثذسجخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌمٛح لذ رىْٛ ٠ىْٛ ل٠ٛبً أٚ لذ ٠ىْٛ ػؼ١فبً ٚ٘ٛ ػٍٝ ا

                 شد ِٚب ٠ّضٍٗ ٌٗ ِٛػٛع اإلرجبٖ .ل١ٍٍخ  أٚ وج١شح رجؼبً ٌظشٚف اٌف

 : فبإلرجبٖ إٌفغٟ إِب ٠ىْٛ ػبِبً أٚ خبطبً ) أٞ إِب أْ ٠زجغذ ٌٗ إرجبٖ  -حسب السعت

خبطبً ثىً جضء ِٓ  ِٛدذ ٔذٛ ِجّٛػخ رشزشن ثظفبد ِؼ١ٕخ أٚ ٠ىْٛ إرجب٘بً فشد٠بً 

 ٘زٖ اٌّجّٛػخ (

 : اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ىٛٔٗ اٌفشد إِب أْ ٠ز١ّض ثذ٠ِٛزٗ حاعزّشاسٖ ٌّذح ١ٌغذ  -حسب الزهي

 ثبٌمظ١شح إْ ٌُ رىٓ دائّخ أٚ أْ ٠ز١ّض ثىٛٔٗ أ١ٔبً )أٞ ٚلز١بً ٠غزّش ٌّذح لظ١شح( .

 

 ًوو اإلتجاهاث الٌفسيت                         

ٕ٘بن ػٛاًِ وض١شح رؤصش فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ّٚٔٛ٘ب ٚٔذسط ف١ّب ٠أرٟ أُ٘ ٘زٖ 

  -اٌؼٛاًِ :



ِٓ اٌجذ٠ٟٙ إْ عٍٛن اٌفشد ٠زأصش ثبٌجٛ اٌؼبئٍٟ  -تأثير األسرة ) الوالذيي( : -1

ٚوزٌه إرجب٘برٗ د١ش إْ اإلرجب٘بد اٌٛاٌذ٠ٓ ٚعٍٛوّٙب رأص١ش خبطبً ػٍٝ رى٠ٛٓ 

ب خبطخ ػٕذ األؽفبي اٌظغبس ، فىٍّب رمذَ اٌطفً ثبٌؼّش إرجب٘بد اٌطفً ّٚٔٛ٘

  رٕبلض ٘زا اٌزأص١ش ٚرضا٠ذ رأص١ش األفشاْ .

 

٠ذً رأص١ش األلشاْ ِذً رأص١ش اٌٛاٌذ٠ٓ ، أٚ ثزؼج١ش أدق ٠ض٠ذ رأص١ش  -تأثير األقراى : -2

األلشاْ ٠ٕٚمض رأص١ش اٌٛاٌذ٠ٓ وٍّب رمذَ اٌطفً فٟ اٌؼّــــــش )ٚػٍٝ األغٍت( ٠جذأ 

 .ٌه ِٓ عٓ اٌشاثؼخ ٠ٚضداد وٍّب رمذَ اٌطفً ثبٌؼّشر

 

، إْ اٌّؼشفخ ٟ٘ أدذ اٌؼٛاًِ األعبع١خ فٟ رى٠ٛٓ األرجبٖ إٌفغٟ  -تأثير التعلين : -3

ٚػٍٝ ٘زا األعبط فئْ اٌزؼ١ٍُ ٠ؼذ ِٓ اٌّظبدس اٌّّٙخ اٌزٟ رضٚد اٌفشد ثبٌّؼشفخ 

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رغبػذ فٟ رى٠ٛٓ إرجب٘بد ّٚٔٛ٘ب . 

                

إْ ٚعبئً اإلٌؼبَ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ اٌّمشٚءح ٚاٌّغّٛػخ  -رأص١ش ٚعبئً اإلػالَ : -4

 ٚاٌّشئ١خ ٟ٘ ِٓ أثشص اٌّظبدس اٌّؤصشح فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد إٌفغ١خ . 

رؼذ اٌّؼب١٠ش االجزّبػ١خ األوضش رأص١شاً فٟ رى٠ٛٓ  -تأثير الوعايير اإلجتواعيت : -5

إرجب٘بد اٌفشد ّٚٔٛ٘ب ، فبٌطفً لذ ٠ىْٛ إرجب٘بً ِؼ١ٕبً دْٚ إرظبي ِجبشش 

ثبٌّٛػٛػبد اٌّزؼٍمخ ثزٌه اإلرجبٖ ٠ٚزُ رٌه ػٓ ؽش٠ك اإل٠ذبء خظٛطبً إرا 

وبْ اإل٠ذبء طبدساً ِٓ شخظ١بد ِّٙخ وبألة أٚ اٌّذسط أٚ سجً د٠ٓ أٚ سجً 

غ١بعخ .....اٌخ، د١ش رؼذ ٘زٖ اٌشخظ١بد لذٚح ٠مزذٞ ثٙب اٌفشد ٠ٕٚؼىظ رٌه اٌ

 فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد ثّغبس إرجب٘بد اٌمذٚح ٔفغٙب . 

 

لذ رزىْٛ ٌذٜ اٌفشد إرجب٘بد ِؼ١ٕخ ٔذٛ ٘ذف ِذذد  -تأثير الخبراث الشخصيت  : -6

فشد لذ ٚلذ رّٕٛ ٘زٖ اإلرجب٘بد أٚ رزغ١ش ِٓ جشاء خجشاد اٌفشد اٌشخظ١خ . فبٌ

٠ىْٛ إرجب٘بً ِؼ١ٕبً ٔذٛ ِّبسعخ اٌش٠بػخ ِٓ جشاء خجشارٗ اٌشخظ١خ فٟ ٘زا 

اٌّجبي ، ٚاإلرجب٘بد اٌزٟ رزىْٛ ِٓ جشاء اٌخجشاد اٌشخظ١خ رىْٛ فٟ اٌؼبدح 

إرجب٘بد صبثزٗ ٔغج١بص د١ش إٔٙب رزطٍت جٙذاً ٚٚلزبً ؽ١ٍ٠ٛٓ رزجٍٛس خالٌّٙب ٘زٖ 

 اإلرجب٘بد .

إْ إسرجبؽ اٌفشد ثّٛػٛػبد رخٍك ػٕذٖ  -ضوع اإلتجاٍ :تأثير إرتباط الفرد بوو  -7

دٚافغ ِؼ١ٕخ ، ٚرخٍك ػٕذٖ ِشبػشاً اٌغبسح ِٕٙب عزىْٛ إرجب٘بً ِٛججبً ٔذٛ رٍه 

اٌّٛػٛػبد ٚاٌؼىظ طذ١خ إرا إلزشٔذ رٍه اٌّٛػٛػبد ثئدجبؽ ٌجؼغ 

  اٌذٚافغ ٚخٍك ِشبػش ِؤٌّخ .

 تفسير اإلتجاهاث الٌفسيت

  -ِٓ أُ٘ إٌظش٠بد اٌزٟ فغشد اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ٚاٌزٟ رؼذ األوضش ش١ٛػبً ّ٘ب اٌألرٟ :

 : ًظريت التعرض للوثير-  



فٕظش٠خ اٌزؼشع ٌٍّض١ش رمزشح إْ رؼشع اٌفشد ٌّض١ش ِؼ١ٓ ثظٛسح ِزىشسح ٚإلزشاْ رٌه 

ججبً ٔذٖٛ ثّشبػش عبسح ٠جؼالٖ ٠ىْٛ إعزجبثخ إ٠جبث١خ إصاء رٌه اٌّض١ش ٠ٚىْٛ إرجب٘بً ِٛ

 ٚاٌؼىظ طذ١خ ٌإلرجبٖ اٌغبٌت . 

 : ًظريت التٌافر الوعرفي-  

ٚرش١ش إٌٝ إْ اٌفشد اٌزٞ ٠ذفغ إلرخبر ِٛلف ٔذٛ ِض١ش ِؼ١ٓ ٠خزٍف ػٓ اإلرجبٖ إٌفغٟ 

ٌزٌه اٌفشد ٔذٛ رٌه اٌّض١ش ع١ّ١ً إٌٝ رغ١١ش اإلرجبٖ إٌفغٟ ٔذٛ اٌّض١ش ، ٚوزٌه اٌشخض 

٠زؼبسع ِغ اإلرجبٖ إٌفغٟ ٌٗ فٟ اٌّجبي ٔفغٗ فئٔٗ  اٌزٞ ٠غٍه عٍٛوبً فٟ ِجبي ِؼ١ٓ

ع١ؼ١ش دبٌخ طشاع ٚػذَ رٛاصْ رذفؼٗ إٌٝ رغ١١ش اٌغٍٛن أٚ رغ١١ش اإلرجبٖ إٌفغٟ ٌخٍك 

رطبثك ث١ٓ اٌغٍٛن ٚاإلرجبٖ ٚاٌزخٍض ِٓ ) اٌزٕبفش( . فبٌش٠بػٟ اٌّذخٓ ِضالً ع١زؼشع 

ؼشفزٗ ثبٌزذخ١ٓ ٠ؼشٖ وش٠بػٟ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌظشاع أٚ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزٕبفش . فّ

ع١ذفؼٗ إٌٝ أدذ ش١ئ١ٓ : إِب أْ ٠زشن اٌزذخ١ٓ ٠ٚزخٍض ِٓ ٘زا اٌزٕبفش ٚاٌزمبؽغ أٚ ٠جذ وً 

اٌّجشساد اٌزٟ رمًٍ ِٓ أػشاس اٌزذخ١ٓ ٚخٍك لٕبػخ رار١خ ٌذ٠ٗ ثئرجبٖ ػذَ ػشس اٌزذخ١ٓ 

٠ٚذفع أعّبء ثبٌٕغجخ ٌٍش٠بػ١١ٓ ف١ذفع أعّبء أثطبي ػب١١ٌّٓ ِّٓ ٠ّبسعْٛ اٌزذخ١ٓ 

( ػبَ ُٚ٘ ِٓ اٌذخ١ٕٓ ِذبٚالً ثزٌه إلٕبع ٔفغٗ ثؼذَ ٚجٛد 111ِؼّش٠ٓ ِّٓ ػبشٛا ِٓ )

أػشاس دم١مخ ٌٍزذخ١ٓ ِزجب٘الً ثزٌه وً األدٌخ اٌزٟ رش١ش إٌٝ أػشاس اٌزذخ١ٓ اٌٛاػذخ 

 ػٍٝ طذخ اإلٔغبْ ثشىً ػبَ ٚػٍٝ اٌجٙبص اٌذٚسٞ اٌزٕفغٟ ثشىً خبص .

 

 يير اإلتجاهاث الٌفسيتتغ                   

إْ رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش اإلرجبٖ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِغزٜٛ اإلرجبٖ ٚؽش٠مخ رى٠ٕٛٗ ، فٕٙبٌه اٌّغزٜٛ 

اٌجغ١ؾ اٌزٞ ٠زأصش ثبٌذػب٠خ ٚاعب١ٌت اإلػالَ اٌذذ٠ضخ ٕٚ٘بٌه اٌّغزٜٛ اٌّؼمذ اٌزٞ ٠شرجؾ 

 خ .ِٓ اٌّٛالف ٚاإلرجب٘بد اٌجضئ١خ اٌجغ١طخ ١ٌىْٛ إرجب٘بً ِٓ اٌّشرجخ اٌؼب١ٌ

 

إْ اإلرجبٖ ِٓ إٌٛع األٚي ) اٌجغ١ؾ ( ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠غًٙ رغ١١شٖ ،، أِب اإلرجبٖ ِٓ  

إٌٛع اٌضبٟٔ ) اٌّؼمذ ( اٌزٞ ٠ظجخ ػٍٝ شىً )عّخ( ف١ّزبص ثبٌمذسح ػٍٝ ِمبِٚخ اٌزغ١١ش 

ألْ وً ػٕظش ِٓ ػٕبطشٖ ٠شرجؾ ثبٌؼٕبطش األخشٜ ٚال ٠ّىٓ رغ١١ش ٘زٖ اٌؼٕبطش وً 

ٝ ٘زا اٌّغزٜٛ ِٓ اٌغّبد االعبع١خ فٟ اٌشخظ١خ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ أٚ رغ١١شٖ ، ػٍٝ دذح ٚػٍ

  -ِٚٓ اٌؼٛاًِ األوضش ش١ٛػبً فٟ رغ١١ش اإلرجب٘بد ِب ٠أرٟ :

 

 رٍؼت اٌذافؼ١خ دٚساً ِّٙبً فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد ٚفٟ رغ١١ش٘ب . -1

 إْ رغ١١ش اإلرجب٘بد ٠زٛلف ػٍٝ ٚجٛد رغ١١ش فٟ دبجبد األفشاد  -2

 رزطٛس إرجب٘بد اٌفشد ثغجت ظٙٛس دبجبد جذ٠ذح ٌذ٠ٗ .  -3

 رزىْٛ اإلرجب٘بد ٚرزغ١ش ِٓ خالي ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ .  -4



إْ اٌزغ١١شاد اٌزٟ رزُ فٟ إرجب٘بد األفشاد رذذس ِٓ خالي اٌّٛلف أٚ اٌذٚس  -5

 اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌفشد .

 إْ رغ١١ش اإلرجب٘بد ٠زأصش ثىً اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش فٟ رى٠ٕٛٙب . -6

  -ِبً رغ١١ش اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ثّغبس٠ٓ ّ٘ب ا٢رٟ :٠ّٚىٓ ػّٛ

رغ١١ش اإلرجبٖ فٟ ِغبس اإلرجبٖ اٌذبٌٟ ٔفغٗ عٛاء وبْ اإلرجبٖ اٌذبٌٟ إ٠جبث١بً أٚ عٍج١بً  -1

 ) أٞ ِٓ األرجبٖ اٌؼؼ١ف إٌٝ اٌمٛٞ ( 

رغ١١ش اإلرجبٖ ثؼىظ ِغبس اإلرجبٖ اٌذبٌٟ )أٞ ثزغ١١ش اإلرجبٖ اٌغٍجٟ إٌٝ إرجبٖ إ٠جبثٟ  -2

 اٌؼىظ( أٚ 

 

 
 



 -:مفهوم الصدمة النفسية  
الصدمة النفسية هي اي حادث يهاجم االنسان ويخترق الجهاز الدفاعي لديه 

مع امكانية تمزيق حياة الفرد بشدة وقد ينتج عن هذا الحادث تغيرات في 

الشخصية او مرض عضوي اذا لم يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة 

وهي .العميق والعجز او الرعب  وتؤدي الصدمة الى نشأة الخوف. وفاعلية 

حدث خارجي فجائي وغير متوقع يتسم بالحدة يهدد الكيان االنساني ويهدد 

حياته وتعد الصدمه النفسية جرحا نفسيا يحصل من جراء وضع مؤلم وشاق 
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   ماهية القلق

صي   يعلي  ياليك لي أن القلق من األلفاظ التي نرددها فيي ياانايا الميمايك ي  يا  
نجيد لل يك القليق يد  ي   العربايكلغتاا  ي، وفمجهيل  مشاعر الخيف عادما ي ين الخيف 

 الخيييف،الشييعيب كشيي ر نقرماييي م يير  نسييااا، ونجييد عييدد ميين التعامييرا  التييي ن يي  هيي ا
وم  ااييا ، الشيياةعكوغميير كليي  ميين التعامييرا   الترقيي ، الريي ب، الط ئاييان،اليجيير، عييد  

نريي الع ير  اإلنسياننيدف   ألنهيا وايجابايك صيرارك القلق هييمن دبجك معماك  أنالقيل 
 ة،الراييافييي صيراع  مي   اإلنسيانالتيي  تعييره لهيا  ال رت ليك أو ال   اييك األخطيابليدب  

ولكين .  الراياة يساعد في الرفاظ عل  الافس والاجاح فيي مسيمرة  إيجابيفالقلق كاعث 
القليق نك ن في ازديياد ديدة القليق وفيي اايت رابن بيدون ايا  واوي  ومعقييل و  ال ش لك

هر الافسيياك التييي ال ظييا اظيير ألايي  عليي  أاييا  انيي  ميين أهيي   و أيييد النفعييال  الهامييك،
  لاي ل ال يميد مين الجهيد فعيهي ا التييثمر قيد ي يين إيجابايا  دنؤثر في أدا  الرماوي وان 
    أو ك يبة الااك يعيق األدا 

 منها: للقلق وردت تعاريف عديدةوفي ضوء هذا المفهوم 

يقال:كيا  قلقيا  النيعيا،، :كيني  (ماظييبلبين  )في لتاب لسان العيرب يعرف لغيما  
  وايييدفييي م ييان  ل يسييتقر: قوالقليييرليي ، فييي م انيي  وقلقيي :  الشييي واقلييق  غمييرن، وأقلقيي 

هييي يالييك ميين ال يراي الافسييي اليي ر يعتييرر الفييرد  ل ييا عرفتيي  )اميير ال خيوميي (  القلق في
 األياان  أك رلفرد معرفك اا  كل  في ا غامض، ول يستطا من م دب 

ليي عض المييا   ا  نهد ييد ي يير  هييي نيييجس داخلييي  أن القلييق ( مر ييد يسيين عيي ور  )وميير  
 يير  أن ااييتجاكك القلييق نكييين  اليجيييدن، ل ييالفييرد ومعتقييد إنهييا أااايياك التييي  ت سيي  بهييا 

لييي  نكييين متاااييي ك مييي   اال يوييييعي، إكاييييمك أو مقايليييك إكا نااايييا  مييي  دبجيييك الخطييير 
   الخطر ال يويعي فتعتار في عداد ااتجاكا  القلق الع ابي

ال ال يؤل  ي تسي   النفع أنياينيي من   ال خيومي فقد عرفت  عن) فرومد ( كين   أمر أما 
الفرد وم ين خ ل ال ياق  التي ي يادفها فهيي يختلي  عين كمايك النفعيال  غمير السيابة 

الغمرة ل ا يسا   مين نغميرا  جسي اك داخلايك يريس بهيا  أوالغض   أو كاإلي اطكالشعيب 
 ح خابجاك نظهر عل  م مر  بيوي  وأخر  الفرد 



    

بد فعير يقيي  كي  الشيخ    القليق كيني ) يين((  فقيد عيرف عي ور،ونق   عن مر د يسين 
 دومعتقييي اليييداخلي،ال دييعيب قييي  وخايييال  غمييير معقيلييك صيييادبة عييين   نغييييو عقلييييما ييا 

)اييييلافان ( أن القليييق ياليييك نيةايييك للغاييييك ناشيييي لاتاجيييك لعيييد  القاييييل أو الاترسيييان فيييي 
ميين ألة ييابة عيين خاييرا  مهييددة   نيي أالقلييق فميير  ( هييي بنيييأمييا )   الجت اةاييكالع قييا  

 الطفيير وأنهيياية مايي  ال راييير األوليي  لاشيي أالفييرد نادييئك عيين مياقيي  أو إيييداد مؤل ييك ناييد
علاي  أو بفضيه  لي  أو إنييال العقياب  أخيني نرين ونفضمر أييد  مشاعر اليالد نابب ضن

   عادل ك  والسخرمك ما الغمر 

به يك  أو   كيني  ياليك انفعالايك ميمايك ومعقيدة مي  نييجس (القليق ك ال دايقي )ك ا يعرف
 ( 1)  ع ااك وعقلاك عد دة  كيظطراكا كيبرز م ينان  ومت مي 

 مت ا اك:مفاها   كث ثعل  ادت ل  التعابمف ال  ليبة وقد 
 :  تااول القلق عل  أاا  ان  ظاهرة داخلاك نع س اليك الفرد المفهوم األول
 فرد ال: ماااا عل  أاا  نيثمر الامئك الخابجاك عل  اليك المفهوم الثاني
   السليلاك ااتجاكك ل ل  وال ظاهر متفاعلك الامئك ويدة الفرد م : أن المفهوم الثالث

القلييق ع قييك ك  ييطل  الخيييف ومفهيي  القلييق أياانييا عليي  انيي    يالييك  إن ل  ييطل 
انفعالاييك ميين الترسييس اليي اني  دبليي  ال يير  ك يييبة ميين الضييع  وعييد  البنايياح ميي  نيقيي  

الك أد   أن نكين في طااعتهيا الشيعيبمك وانفعالنهيا للراليك أكمد للضرب والسي  وه ن الر
فييالقلق والخيييف  ااييتجاكك ل يقييي   هييدد ال يير  كييالخطر ميي  نشييياك   ال  يياي ك للخيييف  

مييا الفييابق الييمييد بماه ييا هييي الخيييف م ييدبن أال ظيياهر الفسييميليجاك لكيير ماه ييا نقرم ييا 
القليق مجهييل ول يعيرف  معروف وواو  ومعلي  كالاس ك للشخ  الخاة  بما ا م دب

   لكاان وجيهر الشخ اك  الفرد م دبن ل ا وان القلق  تض ن نهد دا  

 القلق  مظاهر
نعييييد القلييييق ميييين ال شيييياعر ال ؤل ييييك وال عقييييدة التييييي ي ييييع  عليييي  الفييييرد نر لهييييا و      

   أن القلق ي  ر أياانا    اإلنسان، وبغاألاا  لكر اليك اير أو مضطرب عاد 

  انييي ، إللميييية األاااييياك لكييير اإلنجيييازا  ال شيييرمك ال يليفيييك واإلبداةايييكبوح الراييياة والر 
 لإلنسيانعادما ي ر إل  دبجك من الشدة نغ ير الفيرد فيني   ترييل مين القيية الدافعيك 

 التدممرميك لكير قدباني  وممياني  راشيعر الفيرد كاإلي ياط والعجيي والويطراب  إل  القية



    

ف ي    ، ا عيدة أفكياب يييل ميا يجيرر لاياوعادما نرس أعراه القلق نتيلد في أكهاناي
يفكييييير ال عييييي  أثايييييا  ال اافسيييييك انييييي  ل بيييييد أن ديييييمئا  راييييي  غمييييير ايييييلا  أو أن الايييييا  

هيييي ا هييييي بدايييييك الرلقييييك ال فرغييييك  نيرييييدد، أاييييا يظين أو أن دييييمئا  مخافييييا ايييييف 
قلقيييا ومييين ثييي  نظهييير أفكييياب ايييلااك إوييياراك  أك يييرأن هييي ن األفكييياب نجعلييي  إك  للقليييق،
وللقليق   ي  ن أن نكسر ه ن الرلقيك ال فرغيك بياايطك التفكمير اإليجيابي نك، ولوه  ا
 :ه ا ن أااااانمظهرا

الفييز و نرقميق الهيدف  الرماويي إلي الي ر  تضي ن دفي   اإليجدايي: ألددافعي المظهر-
ي لخطيير خييابجر هييي بد فعيياإليجيابي  القلييق أنومر )فرومييد( الرماويياك، فيي ال اافسييا  

الخطر في ه ا الايي مين القليق ي  ين فيي العيال  الخيابجي  نأ أر ،أل ا  هدد  معروف
  فيييي ال اافسيييا  ال عيييقليييق  أووهيييي خطييير مريييدد م ييير قليييق الطالييي  فيييي المترانيييا  

م ييير القليييق  األخييير   كعيييض ال  يييطلرا فيييي لتاكانييي   )فروميييد( الرماوييياك وقيييد اايييتخد 
 ال يويعي القلق  أو القلق الرماقي أوالعادر 

 الفييز ونرقميق الهيدف،عن  ال ع ال ر  تض ن إعاقك  :لبيالسالمظهر اإلحباطي  -
 زميادة الايتجاكك لهي ا الاييي مين القليق عيدون السياطرة علاي  واليتخل  ماي ، يوال ر  ا غ

 لغميييير مفهييييي   ضدييييي  غيييام كينييي مييييد و راعرفيييي  فر السيييلاي  القلييييق أميييا ،ياليييك مرويييياك
 أن أر داخليي،ر غرميير ان  بد فعر لخط إك أا اك يفه   أويشعر ك   أنيستطا  الفرد 
وم  ييين  ي يييين داخييير الفيييرد فيييي الجانييي  الغرميييير فيييي دخ يييمت   السيييلايم يييدب القليييق 

مسيتيما   نرقميق إلي كاليصييل  كمسياه نيجا  قلق) الداف  اإليجابي ( نيجمها إبدياديا 
  لج ا  ال عامنعالاك 

 القلق  مستويات 
ليي  نليي  الشييدة لييد  الفييرد ل ييا نخت ، اخييرالقلييق ميين يمييث الشييدة ميين فييرد إليي  يختليي   

القليق  ولل يا اديتد اخير ميقي  إلي   وق  إل  اخر ومن م ان إل  اخر ومين ناليايد م
وعلي  اليرغ  مين عيد  وجييد فاصير بيمن دبجيا  القليق الفيرد مرهقيا ومتيينرا،  أصي   كل يا

 مستيما : كلكن ي  ن نقسا  القلق كش ر عا  إل  ث ث ال ختلفك،
  :الواطئالمستوى  -أ
وييروبة نسيياعد فييي الاييتعداد ل جابهييك متطل ييا   ددبجيي  معمايي  ميين القلييق نعيي نأ   

مييين القليييق يع ييير ع ييير اليييداف  أو الريييافي أو العا ييير  ي  لييي ا فيييان مسيييتي  واطييي  الراييياة 



    

 لل  ييياباة  ايييمدفع  إلييي  الت يييرمن ال سيييت ر اايييتعدادا   ال  ييياباة قاييير   ال عييي قأو قليييال اشييي  
األفضييير  أإلنجييياز  اليجييي  األم ييير لترقميييق واييياجعل  مترفييييا ومسيييتعدا لاييي ل الجهيييد علييي

 إل  ول ل  في كعض األياان نجد ال دبب مضطرا    (1)   ةونجا  يال  عد  ال م ال
خاصييك  خيييه ال  يياباة  إليي  القلييق لتهمئتيي مااايي ك ميين الرماوييي لترقمييق دبجييك  (دييرن )

د  عييييأو عييييد  الكتييييراد  ال  ييييالة أوعاييييدما نر يييير لدييييي  القااعييييك بيجيييييد نيييييي ميييين عييييد  
 وان ه ا الايي من القلق ال ر يع ر ع ر الداف  يس   أياانا ،الاتعداد الافسي لدي 

أر القلق ال فمد ال ر  يمد اايتعداد الفيرد ل جابهيك الظيروف الخابجايك   ) كالقلق ال اسر( 
  دون الرد من قدبن  عل  الساطرة التامك عل  اليل  

 المتوسط:المستوى  -ب
 ،سييتي  القلييق إليي  الرييد اليي ر  ييؤثر اييل ا عليي  األدا  يييداد م األياييانفييي كعييض 

إك   من قدبن  علي  السياطرة،  ا  ففي ه ا ال ستي  )ال ستي  ال تيا ( يفقد الرماوي جي 
يفقيد السيليك مرونتي  ومسيتيلي الج ييد بيجي  عيا  علي   إكي    اقير قيدبة علي  السياطرة 

ل يميد مين بي ل الجهيد لل رافظيك ااتجاكا  الفرد في ال ياق  ال ختلفك ومرتا، الفرد إل  ا
 عل  السليك ال ااا  وال  ة  في مياق  الرااة ال تعددة 

 العالي:المستوى  -ج
اييليك اآلثيياب السييلااك واوييرك عليي   ناييدأعاييدما ي يير القلييق إليي  ال سييتي  العييالي 

الرماوي رافقيد الرماويي قدبني  علي  الترلميي ونك ير أخطاةي  ومت ي  ايليل   أدا وعل  
 أن الرماويييي الييي ر  اتاكييي  القليييق العيييالي  ت ييي  كالررليييا  القيميييك  لشيييد دة،اكالع يييااك 

السرمعك التي نفتقر إل  اإلنقان ل ا ان   ا ل طاقك عالاك دون مارب نيؤدر إلي  نه ي  فيي 
  وق  م  ر

فيصيييراب  اإلنجييياز،مسيييتي  القليييق ونييييثمرن علييي   أكيييد   أه ايييكهاالييي  دباايييا  و 
اآلخيرمن  اظيرون  كيين  ابميكتاإلخالقلق العالي ي ين إنجازه  ماخفضا لشعيبه  كال ياق  

من انشيغاله   أك رزاومك الشخ اك من التقيم  ولاس األدا  وله ا  اشغلين به   إلمه  من
   أدا  ماخفضكيدا  الخت اب راضع  أداةه  ومر لين عل  

سيتي  القليق نيؤدر إلي  ييدود مشياكر فيي   اليميادة فيي م أنوم ا ااق نسيتات(  
أر الجهيياز  ال عليمييا ،الاييك ااييتم ال ال عليمييا  ميين الامئييك ودخيلهييا إليي  أجهييية معالجييك 

  الع اي ال رلير 



    

 انواع القلق
   ه ا:ومعد فرومد في مقدمك عل ا  الترلمر الافسي ال ر ممي بمن نيعمن من القلق  
( عييين ال ياقييي  الطااهايييك لتعيييره الفيييرد القليييق الطااعيييي الايييان الموضدددوعي:القلدددق  -

 وعرفيي  مر ييدل ياقي  فعلاييك ن ميير لديي  القلييق لالمترييان أو لقيا  ج يي  غفميير مين الاييا  
الخطير مين هي ا الاييي ي  ين  إنيسن ع ور  كين  بد فعر لخطر خابجي معروف أر 

 وقليق ال اافسيكم ير قليق الطالي  فيي المتريان  مريدد،خطير  يالخيابجي، وهيفي العال  
يالتييي   إلييي بييييوال الخطييير ومعييييد اإلنسيييان  القليييق  ييييولرماوييياك التيييي يخيويييها وهييي ا ال

القلق هاا يالك انفعالاك مؤقتك يشعر بها الفرد عايدما ي ير كخطير  يعد أني  ن  العاديك،
 مردد  

 كل ييك ع يياب م ييطل  جيير  عليي  ااييتخدام  عل ييا   :)العبدداب القلددق العبددايي  -
يد كاقين  عل  الفئك التيي  ت ميي أصيرابها ومطل الافسانممن،الافس واألط ا   لع ياب، ومععد

كالنفعييال  أصيرابهاالتيي  ت مييي  األخير  اي ك بةاسييك مين الويطراكا  الع يياباك  أيضيا  
، وعييد  الاييتقراب الافسييي، والتقليي  النفعييالي، ونسيياطر عليي  الع ييابممن عييادة الشييد د

 أعييييييييييييييراه مرويييييييييييييياك متايعييييييييييييييك ماهييييييييييييييا الخيييييييييييييييف، والقلييييييييييييييق، واألييييييييييييييييان الافسيييييييييييييياك
اإليجابايييك  الفئيييك يفتقيييدون الخاصييياكهييي ن  وأصيييراب) الكتئييياب(، والياييياو  الفكرميييك،  

بير وقيد  تيدخر  (،إعداد ونهمؤ ل ياجهك أزميا  الراياة ونريديانها ةهي قي )للقلق من يمث
في نشيم  نفس الغايك التي  هيدف إلمهيا را اير بيدل مين أن  اسير التعامير مي  األزميا  

د   وبب ييا صييادفاا ل مييرا ميين واألخطيياب  م ييا  يمييد ميين نعيير  ه الشييخ  لل يقيي  ال هييدور
  فالشيخ  الي ر  يؤدر  تدخر القلق خ لها في ال يق  ك ييبة ايمئك  ال نيالرال  

ك  القلق إل  التلع   ال تتالي في ال يق  الجت اعي يجد نفسي  ويراك لقلقي  ك ييبة ل 
 فيييي مياجهيييكيرسيييد علمهيييا، ونعلييي  أيضيييا أن هاييياك كعيييض األديييخا  م ييين  تج يييدون 

، ة ال يقيي كيديي ال متعييددة كرسيي  دييدن  ووييراو ال ياقيي  ال ييه ك إك نكييين الاييتجاكك 
لييي  كالقشيييعرمرة  الجسييي  ديييد دة، أو  تيا يييد لدبجيييك أن يسيييتجم  را يييين إميييا ياليييك انفعالايييك

 ونينر عض   الجس ، أو  تريل في الرال  ال تطرفك
مين دبجيا  القليق  هي ن كعيض  إل  نيبك يادة من النيعا، وال عر، فال عر دبجك أديد

الت يييييياافا  العل اييييييك للقلييييييق الع ييييييابي إل أن ال  اباييييييك العل اييييييك ناييييييمن لاييييييا أن هيييييي ن 



    

الت ييياافا  قيييد نربييي  أك ييير م يييا نفميييد  فيييالقلق ونرييي  أر ااييي  أو ديييعاب، هيييي انفعيييال 
   مسرف في يدن ، وم ل  عل  اإلنسان مشاعرن ونفكمرن وااتجاكان  العضيمك را ماها

يعطر الفيرد مين ال شيابلك كالاشياطا  الهادفيك  ألن من القلق   يعد مروا  إن ه ا الايي
اإليجاباييك را يي   اييليك الفييرد غميير ماييتظ  ونيخيي  األوهييا  طرمقهييا إليي  نفكمييرن واييليل  

الهيروب مين الراياة الياقهايك إلي  أيي   الاقظيك لترقميق ميا ل يسيتطا    لتي  جاني له ا 
    كنرماق  وه ا القلق معيق لا ي الشخ ا

 الفرق يين القلق الموضوعّي والقلق المرضيّ 

ن  ومسييياو ان  واايييت رابموت   يميييث إنو  يع  ييين نرد يييد طااعيييك القليييق علييي  أايييا  ديييدو
( وبيمن القليق غمير السييرو ال روييو أو الع يابيو  الت ممي بمن القلق ال يويعيو )ال يريو

 :   هي لاآلني
: هي قلٌق أااايٌّ م دبن خيابجٌي،   كيالخيفوهيي كياألدق ديعيٌب القلق ال يويعيو

فيرد أو نياجٌ  عين أفكيابن، وهيي مطلييٌب فيي ااو   عامٌر خابجيٌّ يماقيٌّ ولاس من داخر ال
د كيي  الفييرد وهييي عييادة  مييا نكييين الرايياة طااهاوييك   يايياة الفييرد واليي ر ميين ال فتييره أن  تيييوو
ومتيازنك  ك ، وإكا اختف  مين ياياة الفيرد أصي   إنسيانا  مرمضيا  متالويد اليجيدان وهيي ميرن ٌ  

 كإبداي اإلنسان  
لييييق ال دروييييي أو القلييييق الع ييييابيو كو القلييييق ال رويييييا  ع يييياب القلييييق : هييييي الق

، وميؤدور ابنفياي مسيتير  ال ستيما  ال رنفعك من القليق، وما عي  داخلييٌّ مين ويغ ت ولاي ت
وبالتالي إيسا  الفيرد  والتينورالقلق لد  الفرد إل  نعطمر طاقان  وجعل  عروك  للضمق 

 والفشركالعجي 
إليي   قامييا بهييا( فييي وييي  العد ييد ميين الدبااييا  التييي واييمر كابيير)كيير ميين نيصيير     

 وقيييد دعييي  هييي ا ال فهيييي  القليييق،وجييييد عييياملمن مت مييييمن للقليييق ه يييا اييي ك القليييق وياليييك 
 القلق لس ك(اامر برجي )وقد  نظرمك القلق لرالك وا ك وعرف (اامر برجي )

ال ياقييي  لايييتجاكك لهييي ن اايييتعداد الفيييرد إلدباك مياقييي  معمايييك ل هيييدد لييي  وا انييي   علييي 
يالييك انفعالاييك  ،  فييي يييمن يعييرف قلييق الرالييك كينيي   مختلفييك ميين يالييك القلييق ك سييتيما 

نتغميير هيي ن الرالييك فييي دييدنها ميين  أنكاناييك يشييعر فمهييا الفييرد كييالخيف والتييينر وم  يين 
 ألخروق  
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 الحديثة للقلق  اتالنظري
 لا اك، الرد  ك: لما  لي عره الافس أنياعا  متعددة لظاهرة القلق وفي   ناا  عل ا

 والحالةقلق السمة  -1
كييامن لرييدود ااييتجاكك معماييك إكا مييا أثميير  ك  ميير مااايي  فييي يييمن أديياب إليي  قلييق  

الرالك ل  ر الطاقك الررلاك أر ك عا  الاتجاكك التيي نريدد ألن ك سيتي  معيمن مين 
  العالي في ا ك القلق الشدة ه ا ومن ال تيق  أن  دبك األفراد ال  ن  ت ميون كال ستي 

يسييتجماين ك سييتيما  مرنفعييك  أنهيي اغليي  ال ياقيي  عليي  إنهييا مهييددة لهيي  وميين ال تيقيي  
اييي ك مييين األفيييراد الييي  ن  ت مييييون ك سيييتي  مييياخفض فيييي  أك يييرالشيييدة مييين قليييق الراليييك 

  القلق 

 ( 1)وال يورك في د ر  وفي ما  لي الفتراوا  عن القلق لس ك ويالك
داخلييي  دبليي  الفييرد ميين خيي ل ما انميمييا  اإلدباك  أو يييدود م ميير خييابجي إن  - أ

 القلييق،يييدود بدود فعيير فييي يالييك  إليي والتيصيير الرسييي عليي  انيي  مهييدد ليي   ييؤدر 
 اابة وان ابنفاي دبجك يالك القلق ي  ر خارة غمر 

 ييؤدر إليي  ابنفيياي دبجييك الشييدة ميين يالييك  ل هييدد،أن زمييادة دبجييك أدباك ال  ميير  - ب
 القلق 

زميادة ميدة بد فعير ياليك  إلي  يؤدر  ل هيدد،باك الشيخ  لل  مير زمادة فترة إد نأ -  
   القلق  

األفييييراد اليييي  ن  ت ميييييون ك سيييييتيما  مرنفعييييك ميييين اييييي ك القلييييق  ييييدبلين اغلييييي   أن - د
اييتجاكا  مرنفعييك الشييدة ميين يالييك إومسييتجماين لهييا ك لهيي ،ال ياقيي  عليي  إنهييا مهييددة 

ونيييدل  ا، هييي اخفضمييين األفيييراد كور اييي ك القليييق ال ييي أك يييروكلييي  علييي  نريييي  القليييق،
 نعيد ألي ا نهد يدا نريي نقيد ر  أو ،كاميرا   ال ياق  التي نتض ن فشي    أنالاراهمن عل  

    جسا ا   عل  الفرد مقابنك كال ياق  التي نتض ن وربا   م ادب ادد نيثمرا  
وقييد  والرييافي،ال سييتيما  ال رنفعييك ميين يالييك القلييق نييرن   كخ يياة  ال  ميير  أن - ،

قيييد نقيييي  الع لايييا   والفيييرد، أنفعيييك م اديييرة فيييي ايييليك نظهييير هييي ن ال سيييتيما  ال ر 
 للفرد الدفاةاك الافساك بدوب فعال في اختيالها في الخارة الساكقك 

 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القلق   نظرية 1شكل )

 ال شاعر ال اناك للخيف
 القلق ال تيق 
 يالك القلق

 (اإلثابةالتاشا )
 ال ا انميما  الدفاةاك الجهاز الع اي ال ستقر

 أوع لاا  نكاف لتجا  
 نق  يال  القلق

 داخليال  مر ال
 راألفكاب، ال شاع

 الراجا  الاميليجاك

 ال  مر الخابجي
 ()التينرا  الخابجاك

 ا ك القلق
 اخت فا  فرديك
 في ظهيب القلق

 السلوك
 التقما  ال عرفي

ال  مرة نعل  التغل  عل  الاتجاكا      
 للتهد د

 

 الاتجاكك لل  مر ال ر يما  ان  غمر مهدد

 ناد ر التقما  ال عرفي ما انميما  دفاةاك

 وال عرراكالتغ يك الراجعك الرساك 
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         2ك  احملاضرة الثامنة
 -الشجاعة والجرأة:

التربٌة على الجرأة والشجاعة هً هدف من أهداف التربٌة العامة فالتربٌة الناجحة تساعد الفرد  

ع   ى التغلب على المصاعب فً كل مٌادٌن الحٌاة وهذا ٌتحقق بزج الفرد فً مواقف حٌاتٌة 

تتطلب الجرأة والشجاعة سواء كانت مواقف تتطلب السٌطرة على النفس أو االستغناء عن شً 

 أو الصبر أو الكالم الشجاع أو أٌة مواقف ٌتغلب فٌها الفرد على حاالت التردد أو الخوف  معٌن

إن الشجاعة من وجهه النظر الشخصٌة هً تقلٌل عملٌات الكف ، فالتلمٌذ المبتدئ ٌشعر    

بالخوف قبل إجرائه تمرٌناً جدٌداً وٌجد نفسه فً حالة من الصراع فرغبته فً أداء التمرٌن وما 

رن بذلك من بذة تجعله ٌقدم على أداء التمرٌن وخوفه من اإلصابة أومن الفشل ٌجعله ٌحجم أو ٌقت

ٌتردد عن األداء ففً هذه الحالة ٌمكن القضاء على الصراع بالتقلٌل من الخوف والتردد وتقوٌة 

للقضاء المٌل ألداء التمرٌن وهنا تؤدي الشجاعة دوراً أساسٌاً فً توجٌه سلوك التلمٌذ بشكل واسع 

 على الخوف خاصة فً الحاالت الخطرة وغٌر المألوفة . 

والحال نفسه ٌنطبق تماماً على الرٌاضٌٌن او من ٌمارسون الرٌاضة ، فكثٌراً ماٌحتاج الرٌاضً  

إلى إبرار درجة معٌنة من السلوك الشجاع وهذا الموقف ٌنجم عن المعرفة والمعرفة تمنح القوة 

 والقوة تصنع الشجاعة .

اك مصطلحات مرادفة للشجاعة مثل البسالة والجرأة والتهور والمجازفة والمغامره . فالبسالة هن 

والجرأة ٌستخدمان عندما ٌتغلب الفرد على الخوف من الوهلة األولى لظهور مصادر الخطر . أما 

قلٌل أما الفرق بٌنهما فالبسالة مرتبطة بزمن طوٌل نسبٌاً بٌنما الجرأة ٌكون فترة دوام الخطر فٌها 

التهور فهو المغاالت فً إظهار الشجاعة وقد تؤدي إلى نتائج عكسٌة مع احتماالت نجاحات 

ضعٌفة أما المجازفة فغالباً ما تكون عقالنٌة )منطقٌة( وٌمكن مالحظتها لدى العبً الجمباز أثناء 

 أدائهم حركات ذات صعوبة عالٌة وهذه 

 لة مافوق الشجاعة والتدخل ضمن مرحلة التهور . الحالة أقرب ما تكون من المغامرة وتعد مرح

أما عن الشجاعة والجرأة فً التربٌة الرٌاضٌة فٌؤدي درس التربٌة الرٌاضٌة أو الوحدة        

التدرٌبٌة دوراً أساسٌاً فً مجال تنمٌة صفة الشجاعة عند الرٌاضً فالفعالٌات التً ٌمارسها 

حركة واإلبداع والتفكٌر التً تخلقها أجواء اللعب الناشئون أو الطالب من نشاط حر وحرٌة ال

تساعد على تحقٌق هذا الهدف . وفً هذا الجانب ٌتم التأكٌد على إن مهارة الفرد فً فعالٌة معٌنة 

ال ٌمكن أن تستخدم مقٌاساً لمهاراته فً فعالٌة أخرى وهذا ٌتعلق بموضوع النقل فً التعلٌم ألن 

اع الرٌاضة إلى نوع أخر ال ٌتم بشكل ألً أو بسهولة ما لم نقل الشجاعة من نوع معٌن من أنو

ٌتعرض الرٌاضً إلى مواقف عدٌدة تتطلب الشجاعة وتكون مشابهة للموقف الشجاع المكتسب 

فلٌس غرٌباً أن نرى بطالً فً فعالٌة الفروسٌة ال ٌستطٌع القفز من سٌاج والنقطة األساسٌة التً 

ن المعارف والمهارات المكتسبة بالتدرٌب الخاص على هذه أردنا إٌضاحها فً هذا المجال هو إ

المهارة ال تعنً امتالك المهارة الحركٌة الالزمة لتنفٌذ المهارة الثانٌة وبذلك فإن الموقف الشجاع 

 ٌنجم عن المعرفة أو المهارة وهذه المعرفة أو المهارة تمنح القوة والقوة تصنع الشجاعة 
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ة والجرأة عند الرٌاضٌٌن ألنها عملٌة تربوٌة هدفها تقلٌل الخوف ومن المهم تنمٌة روح الشجاع

فً مواقف المنافسة المختلفة ومن الصعب تنمٌة روح الشجاعة والجرأة عند الرٌاضً ما لم 

ٌتعرض لمواقف عدٌده تشبه مواقف اللعب الحقٌقٌة وابداء األداء البدنً والحركً المناسب لها 

لمستوى طوال فترة دوام الحالة التً تطلبت هذا الموقف الشجاع ، بروح معنوٌة عالٌة والثبات با

من كونهما موروثتان فباستطاعة الرٌاضً أن ٌظهر تصرفاته الشجاعة والجرٌئة تجاه المواقف 

 الصعبة ومواجهة مواقف المنافسة الخطرة دون أن 

لرٌاضً ٌترك المخاوف تسٌطر علٌه . إن هذا الموضوع ٌفرض على المدرس أو المدرب ا

التعرف على مظاهر السلوك الرٌاضً الخائف والسلوك الرٌاضً الشجاع فً مواقف التعلٌم 

والتدرٌب والمنافسة وتهٌئة األجواء المناسبة لدعم السلوك الشجاع وغرس روح الشجاعة والجرأة 

 عند األفراد . 

  -وأخٌراً البد أن ندرك هاتٌن الحقٌقٌتٌن : 

ٌة على دراسة وتحلٌل المواقف وإدراك الظروف المحٌطة هً التً إن الشجاعة المبن -أوالً :

تحقق النتائج اإلٌجابٌة فكثٌراً ما نرى الالعب ٌتصرف بشجاعة ولكنها لٌست فً مكانها ولم تكن 

 مبنٌة على الفهم واإلدراك . 

فالرٌاضً هنالك أثر كبٌر للتعلم واإلرشاد والتوجٌه فً تنمٌة هذه السمة عند الالعب )  -ثانياً :

 بإستطاعته أن ٌتعلم الشجاعة وأن ٌسٌطر على نفسه بالدرجة المطلوبة(. 

 اإلرادة والثقة بالنفس

ٌقصد باإلرادة هً ذلك النشاط النفسً للفرد الذي ٌوجهه إلى التحكم فً أعماله وحركاته وأفكاره 

لب على مختلف وإنفعاالته ساعٌاً به للوصول إلى أهداف التً حددت له بصورة واعٌة مع التغ

صعوبات العمل التً ٌوجهها . وعلى الرغم من سعً المربً أو المدرب ألن ٌجعل تالمٌذته أو 

العبٌه أقوٌاء اإلرادة فإنه ٌجب أن ٌقتنع بأن الفروق الفردٌة ستبقى قائمة بٌنهم ولكن المهم هنا أن 

قادرٌن على مجابهة ٌنجح فً جعلهم جمٌعاً على درجة مقبولة من قوة اإلرادة والتً تجعلهم 

 المواقف المتعددة فً عملهم. 

وال توجد للصفات اإلرادٌة تمرٌنات خاصة تنمى بها ولكن ٌمكن تنمٌتها عن طرٌق تعلم   

 المهارات األساسٌة وأثنائها وطرائق اللعب المختلفة وخططها وفً 

لالعبٌن فً مٌادٌنهم، أثناء اإلعداد البدنً سواء اكان للتالمٌذ فً دروس التربٌة الرٌاضٌة أم ا

  -وٌمكن تنمٌة الصفات اإلرادٌة عن طرٌق :

  التدرٌبات ذات الطابع التنافسً سواء عن طرٌق المنافسة الفردٌة أو المنافسة الجماعٌة

 عند اإلعداد البدنً .

  . عن طرٌق التدرٌبات التً تحتاج إلى قوة للتغلب على مقاومة ما أو صعوبة ما 

فس فإن األشخاص الذٌن ٌتمتعون بثقة فً النفس ٌمٌلون إلى إستكشاف أما بخصوص الثقة بالن

واختبار الخبرات والمواقف الصعبة والمهددة التً ٌتعرضون لها، أما األشخاص الذٌن ال 

ٌتمتعون بهذه الثقة فً النفس فٌمٌلون إلى اإلبتعاد عن مثل هذه الخبرات، والثقة بالنفس تحتاج من 
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ن حل المشكالت ٌحتاج إلى الكثٌر من المحاولة والخطأ وان توقعات الشخص أن ٌدرك جٌداً بأ

النجاح قرٌبة من توقعات الفشل ، والتعزٌزات اإلٌجابٌة ضرورٌة لتنامً هذه الثقة التً قد 

تتالشى عندما ال ٌوجد االحتكاك المباشر بالمواقف التً تتطلب التحدي وإضهار مكنون الذات . 

 لفرد . عندما ٌشعر الفرد إنه قادراً على القٌام بعمل معٌن بنجاح . وتتكون الثقة بالنفس عند ا

تظهر الثقة بالنفس عند التلمٌذ فً درس التربٌة الرٌاضٌة أو الالعب فً مواجهة التحدي البدنً ،  

وعند أداء الواجب الخاص للوصول إلى اإلنجاز المعٌن ، وعند وجود اإلمكانٌة لمواجهة 

ة الظروف واللعب بالطرٌقة المألوفة له والتً ٌثق بالفوز عند إستخدامها. المنافس، أو عند مواتٌ

ومن المهم ذكره هنا إن الخطة التً ٌطرحها المدرس أو المدرب عند اللعب عندما تنال ثقة العبٌه 

فإنها تقوده والعبٌه إلى النجاح ، ألنها تؤدي دوراً بارزاً فً اإلرتقاء بالناحٌة النفسٌة لالعبٌن 

 ء المباراة مما أثنا

                      

ٌوفر االجواء المناسبة لالرتقاء بالنواحً األخرى البدنٌة والمهارٌة والخططٌة المهمة لتحقٌق 

 الفوز فً أٌة منافسة .
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 2احملاضرة التاسعة ك
 الجماعة وانواع مفهوم

 ان ٌستطٌع ال فهو البشر من اقرانه مع جماعات فً العٌش ٌحب الفطرة با اجتماعً كائن إلنسان

 والطمؤنٌنة باألمن الشعور مثألإلى حاجة فً ٌكون قد ألنه بنفسه واحتٌاجاته  رغباته جمٌع ٌلبى

 تحقق لكً اعضاإها ٌتفاعل جماعة وسط فً إال ٌكون ال وهذا الذات واثبات واالحترام والحب

 على تشتمل كٌانات انها على الجماعات اإلجتماع علماء ٌعرف حٌث ، واحتٌاجاته رغباته منهم

 من ثابت نمط بٌنهم ٌجمع والذٌن ، البعض بعضهم مع المتفاعلٌن االفراد من اكثر او إثنٌن

 .نفسها الجماعة فً ا اعضاء انفسهم وٌعدون ، مشتركة اهداف لتحقٌق وٌسعون ، العالقات

 ماهٌة على ٌتعرف ان مهمته اداء وفً عمله، فً ٌنجح لكً علٌه ٌتحتم جماعة مع ٌتعامل من كل ان

 داخلها االجتماعً ودٌنامٌتهاوالتفاعل واهدافها وتماسكها وبنائها وخصائصها واهمٌتها الجماعة هذه

 االجتماعً النفس علم ٌحاول لذ!؟ جماعة مع ٌتعامل ال منا ومن. االخرى الجماعات وبٌن ،وبٌنها

 .إجتماعً كتنظٌم الجماعة دراسة ٌحاول ،كما بؤسرها امة إلى شخصٌن إبتداءمن الجماعة دراسة

 او اللون فً التماثل او الدراسة او العمل مكان او الجغرافً المكان مثل موضوعٌة حقائق وجود

 وجود من بد فال( . جماعة) إسم الناس من عدد على نطلق ٌكفً ،ال االجتماعٌة الطبقة او السن

 والمعاٌٌر والمعتقدات القٌم فً االعضاء ،كؤن للجماعة االفرادالمكونون ٌتبعها مشتركة أهداف

 اي داخل االجتماعٌة المكانة تحدٌد وٌكون.  الجماعة الى االنتماء با عام ووجودشعور االجتماعٌة

 إلى للوصول معٌن بدور عضو كال ٌقوم حٌث متدرجة ادوار فً اعضائها انتظام طرٌق عن جماعه

 .  الجماعة تماسك الى فٌإدي االعضاء بٌن التفاعل عالقات تنظٌم على ٌعمل. الجماعة هدف

 مصطلح ٌطلق من هٌةالجماعة، فهناك وما معنى تحدٌد على الباحثٌن بٌن كبٌرا اختالفا هناك

 االخر البعض ٌرى ،بٌنما االفراد بٌن لقرالمكانً ا ب اساس على اكثر او شخصٌن على( الجماعة)

 او ، االسرة فً الفرد مثل بها معترف رسمٌة منظمة او هٌئة الى االنتماء ٌقتضى الجماعة تعرٌف

 ٌكونوا ان ٌشترط ال افراد على الجماعة مصطلح البعض وقدٌطلق. مإسسة او هٌئة فً الموظف

 االفراد من مجموعة على او ، بعضا بعضهم ٌعرف ٌعرف ان ٌشترط ،وال المكان فً متقاربٌن

 دون القدم بكرة مباراة لمشاهدة االفراد عدد تجمع مثل عارض بسبب واحد مكان فً تواجدهم لمجرد

 .  معٌنة ندوة لحضور االفراد من مجموعة اجتماع او ، بٌنهم معرفة سابق

 التفكٌر خالل من تتضح عالقات بٌنهم تتكون االشخاص من اي الى ٌشٌر ( الجماعة) مفهوم

 من ٌتكون اجتماعً نسق عن عبارة وهً ، جماعة  الرٌاضً والفرٌق ، جماعة ألسرة فا ، المشترك

 ادارهم لالفراد فٌها وٌتحدد ، صرٌحة وعالقة متبادل اجتماعً تفاعل بٌنهم االفراد من مجموعة

 افرادها سلةك تحدد بها الخاصة والقٌم المعاٌٌر من الجماعة ولهذا ، االجتماعٌة ومكانتهم االجتماعٌة

 ولكل صرٌحة وعالقة متبادل تفاعل بٌنهم اكثر او فردٌن من تتكون اجتماعٌة وحدة هً والجماعة. 

 والتً بها الخاصة والقٌم المعاٌٌر من مجموعة بوجود وتتمٌز فٌها ومكانته االجتماعً دورة فرد

 .  منهم كل حاجات بعض تشبع بصورة مشترك هدف لتحقٌق االفراد سلوك تحدد

 ان البد الجماعات فا جماعة علٌهم ٌطلق االفراد من مجموعة كل لٌس بانه المختصٌن بعض وٌرى

 : االتٌة الخصائص با تتمٌز

 .  اثنٌن عن ٌقل ال االعضاء من عدد وجود ضرورة -
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 متبادل تاثٌر اعتماد واٌضا ، الجماعة اعضاء بٌن مستمر واتصال ، تفاعل وجود ضرورة -

وهذا ٌعنً أن مجرد تجمع عدد من األفراد فً مكان واحد ال ٌشكل بالضرورة جماعة  ، بٌنهم فٌما

فٌما بٌنهم ، بل البد من وجود تفاعل،ولذلك فؤفراد األسرة ٌكونون جماعة فاألب واالم واألبناء 

 فاإلرتباط المادي والمعنوي متوافر بٌنهم .عالقات متصلة، وتؤثٌر متبادل ، فٌما بٌنهم والبنات تنشؤ 

لها تركٌب أو بناء مستقر ، وٌقصد بذلك استمرارٌة العالقات والتفاعل اإلجتماعً بٌن اعضاء  -

الجماعة لفترة طوٌلة نسبٌاً، ومفهوم الجماعة فً هذه الحالة ٌختلف عن التجمعات الطارئة ، مثال 

 ، او التجمع فً سٌارة نقل عام أثناء ركوب السٌارة . ذلك التجمع لمشاهدة حادث معٌن فً الشارع

 بٌنهم أهداف مشتركة. -

وأخٌراً فإن أعضاء الجماعة، ٌجب أن ٌنظروا إلى بعضهم البعض على انهم ٌشكلون جماعة واحدة،  

فالجماعات تتؤلف من أفراد ٌعدون أنفسهم أعضاءاً فً الجماعة نفسها ، ولدٌهم القدرة على التمٌٌز 

 وبٌن من هم لٌسوا أعضاءاً بجماعتهم. بٌنهم

  -أما أنواع الجماعات فتكون فً اآلتً :  

وٌقصد باألولٌة التً بٌن أفرادها عالقات مباشرة  -أ.الجماعات األولية مقابل الجماعات الثانوية :

 وصلة متٌنه وتؤثٌر قوي لقٌم الجماعة على القٌم الشخصٌة ألفرادها ومن امثلتها العائلة ودائرة

األصدقاء والفرٌق الراٌضً، بٌنما الجماعة الثانوٌة ٌقصد بها التً ال ٌشترط فٌها أن تكون العالقة 

بٌن األفراد مباشرة ، بل ٌكون إحتكاك األفراد فٌها قلٌالً مثل مواطنوا البلد الواحد أو اللغة الواحدة او 

  .  المهنة الواحدة وهً ) على العموم ( اكبر من الجماعات األولٌة

واما الرسمٌة فتلك التً تحكمها غالباص  -ب ـ الجماعات الرسمية مقابل الجماعات غير الرسمية :

قوانٌن وقواعد منصوصة وٌكون أدوار األفراد فٌها محدداً ومعروفاً مثل موظفً دوائر الدولة بٌنما 

غٌر الرسمٌة هً التً تكون غالٌاً جماعات صغٌرة تإثر فٌها قٌم الجماعات على قٌم األفراد مثل 

 جماعة األصدقاء أو جماعة الجٌران . 

والدائمٌة تعنً دٌمومة العالقات بٌن أفراد  -الجماعات الدائمية مقابل الجماعات غير الدائمية : -ج

الجماعة مثل أفراد النسب أو أبناء البلد الواحد ، وعلى العكس من ذلك الجماعات غٌر الدائمٌة التً 

ب المدرسة تتصف بكونها وقتٌة مثل جماعة حافلة النقل الواحدة أو قد تطول المدة لتشمل طال

 الواحدة إال إنها وقتٌة لٌس لها صفة الدوام . 

  

ومما سبق نرى التداخل  الكبٌر بٌن هذه التقسٌمات حٌث ٌمكن أن تكون الجماعة الثانوٌة وفً الوقت 

نفسه هً غٌر رسمٌة أو غٌر دائمٌة ، إال إنه ال ٌمكن أن تكون تلك الجماعة أولٌة وثانوٌة فً آٍن 

 مثال . واحد على سبٌل ال

 وعلٌنااألن أن نتعرف على الجماعة الرٌاضٌة من أي نوع تكون .

 

 الجماعة الرياضية 

معظم اآلراء والمدارس لم تتطرق إلى الجماعات الرٌاضٌة بل ركزت االهتمام على الجماعات 

االجتماعٌة فقط ، وندرت الكتابات عنها وخاصة قبل العقد السادس من القرن الماضً لذلك فإن 

دراسة الجماعات الرٌاضٌة من وجهة نظر علم االجتماع الرٌاضً قد ٌكون له الشؤن الكبٌر فً 

ات القادمة وخاصة بعد التقدم المذهل فً حقل الرٌاضة وانتشار االندٌة الصغٌرة والكبٌرة فً السنو

معظم دول العالم فالجماعات الرٌاضٌة هً الجماعات الصغٌرة التربوٌة التً تتكون اختٌارٌاً فً 
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بكل  النادي أو المدرسة او المإسسة وتسمى فرٌقاً ، ٌهدف ممارستها إلى اللوائح وقوانٌن خاصة

نشاط رٌاضً وجماعة الفرٌق بهذا التصور هً الجماعة االجتماعٌة التً تتكون من اكثر من فردٌن 

وتعمل على إشباح الحاجات السٌكولوجٌة العضائها مثل الشعور باالنتماء ، والتماٌز فضالً عن 

 إشباع حاجاتهم البدنٌة .

 

بتنسٌق معٌن)زمانً ومكانً( وتربطهم والجماعة الرٌاضٌة هً عدد من الرٌاضٌٌن الذٌن ٌتعاونون 

وسائل إتصال بدرجات متفاوته من السعة والقوة لتقسٌم الوظائف واالدوار بٌنهم لتحقٌق أهداف 

مشتركة لهم. وتتمٌز جماعة الفرٌق الرٌاضً بدوام العالقات الصرٌحة وجهاً لوجه بٌن اعضائها 

ق بإشباعها الحاجات النفسٌة والبدنٌة واإلحساس بقٌمة العمل من اجل الجماعة إن جماعة الفرٌ

لألفراد هً تزٌد من والئهم لها وتصبح جماعتهم المرجعٌة التً ٌعدلون من سلوكهم ومعتقداتهم 

 لتتوافق معها وٌحاولون دائماً التوحد معها . 

 

 ٌعد الفرٌق الرٌاضً ضمن الجماعات االولٌة التً تتصف بالعالقات المباشرة ببٌن االعضاء وبمتانة

الصلة والتؤثٌر القوي لقٌم الجماعة الموحدة المإثرة على القٌم الشخصٌة ألفرادها والتفاعل المتبادل 

بٌن أفرادها وٌمكن أن تتصف هذه الجماعة بالدٌمومة نسبٌاً حٌث ٌمٌل بعض الالعبون إلى عدم ترك 

الرسمٌة مثل  النادي الذي ٌحبونه مهما كانت مغرٌات غٌره، وٌمكن أٌضاً بؤخذ الفرٌق الصفة

المنتخب الوطنً والنادي المسجل ضمن قوائم االتحاد المحلً المعنً باللعبة او أن ٌؤخذ صفة غٌر 

 رسمٌة مثل أصدقاء ٌجتمعون للعب ألغراض التروٌح والمتعة .

تدرٌب األفراد على اللعبة المعنٌة وما تنطوي علٌه من مهارات فنٌة وقدرات بدنٌة وحركٌة وتمكٌنهم 

من اإلرتقاء إلى مستوى ٌحقق لهم الفوز فً المنافسه ، ٌحتاج إلى تعمٌق الوحدة الفكرٌة خططٌاً 

واإلجتماعٌة والنفسٌة بٌن اعضاء الفرٌق لكً ٌكون جماعة متماسكة وقوٌة قادرة على تحقٌق افضل 

لخارجٌة النتائج فً المبارٌات والسباقات وهو ما ٌدعى غجماالً بـ)الوظائف الداخلٌة(. اما الوظائف ا

فهً الوظائف التً ٌقدمها الفرٌق الرٌاضً للمجتمع المحلً والمجتمع الكبٌر مثل رفع المستوى 

البدنً والمهاري فً المجتمع وتنمٌة الحركة الرٌاضٌةومثل إحراز سمعة دولٌة للبلد بعد خوض 

اضٌة وتشجٌعها الفرٌق منافسات دولٌة فً الخارج وتحقٌق نتائج جٌدة فٌها وكذلك تنمٌة الحركة الرٌ

فً البلد الذي البد وان ٌصاحبه رفع المستوى الصحً بٌن المواطنٌن ، كما إن إنتشار الفرق 

الرٌاضٌة والتنظٌمات الرٌاضٌة فً جمٌع أنحاء البلد هو ظاهرة حضارٌة تشٌر إلى تقدم المجتمع 

 ونهضته لملًء الفراغ والتروٌح . 

 

نوعاً راقٌاً من الجماعات اإلنسانٌة ذا التؤثٌر السٌكولوجً  مما سبق ٌمكن القول إن جماعة الفرٌق تعد

القوي والمباشر على األفراد فهً جماعات أولٌة صغٌرة شبه رسمٌة تتمٌز بالدوام النسبً، وهً 

 بذلك جماعة تربوٌة ومرجعٌة لألعضاء المنتمٌن إلٌها.

 

  الرياضية الجماعة بناء

 والعملٌات الوظائف بمختلف تقوم وحده اصغر انها عن فضال ، المجتمع بناء وحدة هً الجماعة ان

 بدراسة االجتماع علماء اهتمام وٌنحصر ، للمجتمع الكلً البناء حفظ فً تسهم التً االجتماعٌة

 اجزاء من بنائهاٌتكون ان بمعنى social system اجتماعٌا تنظٌما كونها فً االجتماعٌة الجماعات

 ومدى ككل، المجتمع من موضعها تحدد فٌها تحدث التً االجتماعٌة العملٌات وان وحدته تفقده ال

 فً الصغٌره الجماعات دراسة نمت وبهذا وهٌكله المجتمع بناء فً تشغله الذي االجتماعً الوضع
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 هو بناء ذات اجتماعٌة جماعة باعتباره المحلى المجتمع دراسة عن فضال االجتماع علم مٌدان

 التً الوظائف مجموعة هً متنوعة بوظائف له،وٌقوم المكونة الفرعٌة الجماعات بناءات مجموع

 حتى االجتماع علم فً االجتماعٌة الجماعات دراسة نمت وبهذا داخله الفرعٌة الجماعات تإدٌها

 ختٌار با تمٌزت بل ، فقط فٌه الرئسٌة الموضوعات احد تمثل ال الراهن الوقت فً اصبحت

 والتجانس الجماعة وصراع االجتماعٌة العالقات فً االجتماعً التفاعل مثل فرعٌة موضوعات

 االجتماعً . 

 

لكل جماعة من الجماعات نظام خاص بها ، وٌعتمد نظام الجماعة إلى حد كبٌر على تفاعالت 

أعضائها ، وكٌف ٌالحظون بعضهم البعض، ومالذي ٌتوقعونه من انفسهم ومن بعضهم البعض ، 

ولكً تصبح جماعة من الالعبٌن فرٌقاً فعاالً فإن ذلك ٌتطلب وضع سمات تنظٌمٌة معٌنة ومن اهمها 

الجماعة( و )معاٌٌر الجماعة( حٌث ٌكون بناء الجماعة لضمان الكفاءة الذاتٌة )أي درجة  )أدوار

نجاحها فً تحقٌق اهدافها المشتركة( ولضمان الكفاءة الذاتٌة )أي درجة نجاحها فً إرضاء أفرادها(، 

  -وهناك نظرتان إلى بناء الجماعة :

 

السلوك المرتبطة بوجودها ، وتبعد عن النظر تنظر إلى الجماعة ككل، وتبحث عن أنماط   -اولهما:

إلى مفاهٌم الشخصٌة الفردٌة ، وتركز على الجماعة كتنظٌم له خصائصه التً تختلف عن خصائص 

األفراد الذٌن تضمهم ، وٌهتم انصارها بمفاهٌم مثل األدوار االجتماعٌة والتفاعل االجتماعً ..إلخ 

 Levin (8974. )( وكٌرت لٌفٌن 8998) Mc Dougall ومن انصار هذه النظرة وٌلٌام مكدوجال  

 

تفضل النظر إلى الجماعة ككٌان اجتماعً ٌستجٌب له الفرد ، وال ٌرجع أنصارها إلى  -وثانٌهما : 

الجماعة فً خصائص شخصٌة خاصة سوى تلك التً تستنتج من خصائص األعضاء الذٌن ٌكونون 

نفعاالت واألراء وقد عرفا الجماعة بؤنها نسق منظم هذه الجماعة، وٌهتمون بمفاهٌم مثل اإلدراك واإل

من فردٌن أو أكثر ٌرتبط كل منهما باآلخر من أجل هدف معٌن ، وهذا النسق ٌوفر العضائه 

مجموعة من عالقات االدوار ومجموعة من المعاٌٌر التً تنظم وظٌفة الجماعة ، ووظٌفة كل عضو 

من التعرٌفات التً ٌتضمن محتواها إن الجماعة وحدة من اعضائها ، وٌتفق هذا التعرٌف مع العدٌد 

من مجموعة األفراد الذٌن ٌخضعون لمجموعة من المعاٌٌر، وهذه المعاٌٌر هً التً تنظم سلوكهم 

 الفردي فً االمور ذات التؤثٌر على الجماعة . 

 

بنائها ، ومن خالل ما سبق نجد أن الجماعة تناولت األدوار والمعاٌٌر كمحكمات للتعرف على   

بالرغم من وجود عناصر بنائٌة أخرى للجماعة كعالقات القوة فٌها بٌن أفرادها ومراكزهم فً 

الجماعة ، وكذلك العالقات الوجدانٌة ، وعالقات التفاعل ، وعالقات الجذب والتنافر بٌن أفرادها ففً 

ن ، عندئذ ٌشار إلى حالة تجمٌع بعض الالعبٌن معاً لٌصبحوا فرٌقاً رٌاضٌاً فً نشاط رٌاضً معٌ

وهذا التشكٌل أو   Sport team structureهذه العملٌة بؤنها محاولة تشكٌل أو بنٌان فرٌق رٌاضً 

البنٌان من االهمٌة بمكان إذا كان لهإالء الالعبٌن الرغبة فً أن ٌصبحوا فرٌقاً رٌاضٌاً متماسكاً له 

فرٌق الرٌاضً لٌس عبارة عن مجموعة من فاعلٌة وإنتاجٌة جٌدة وقد اشار بعض المفكرٌن إلى أن ال

الالعبٌن ٌرتدون زٌاً موحداً ، بل هو أبعد من ذلك بكثٌر ، فالفرٌق الرٌاضً هو مجموعة نشطة من 

األفراد الذٌن إلتزموا بإنجاز أهداف معٌنة والذٌن ٌعملون معاً بصورة متفاعلة وٌتمتعون بذلك 

 وٌقدمون نتائج مرتفعة القٌمة . 
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  الرياضية الجماعة تماسك

 الملعب داخل اعضائة بٌن المتبادلة العالقات مجموعة رٌاضً فرٌق اي فً التماسك با ٌقصد

 الحركٌة الجوانب فً ٌتم التفاعل وهذا ، االخرٌن سلوك على ٌتوقف منهم فرد كل فسلوك ، وخارجه

 هو الفرٌق فً الالعب والن االدراك هذا على الموسسة واالستجابة االدراك طرٌق عن واالجتماعٌة

 فً زمالئه سلوك متابعه على وقادر مستعد والبدنً العصبً تكوٌنه بحكم وهو مجموعة فً عضو

 تحقق قد التماسك ان القول ٌمكن لذا افعاله وردود للسلوك المتابعة هذه بٌن ٌربط ان وٌستطٌع الفرٌق

 زمالئه مالحظه فً والنفسً البدنً تكوٌنه استخدام فً عندماٌبدا الفرٌق افراد وباقً الالعب بٌن

 – حركً) شقان هنا وللتماسك له الزمالء واستجابة المالحضة نتٌجة بٌنهم استجابة وحدوث

 لكل والمكانة الدور الن ، الفرٌق بناء قوة على نتعرف ان(  التفاعل) طرٌق عن وٌمكن( اجتماعً

 الظواهر ان كما ، اجتماعٌة او حركٌة كانت سواء المتابدلة العالقات ضوء فً ٌتحدان العب

 الذي التفاعل ضوء فً اٌضا تظهر وتحالف وخضوع وسٌطره وتآلف وتنافس تعاون من المختلفة

 والبد الفرٌق داخل االجتماعً النظام على دلٌل هً الظواهر هذه وجمٌع ، الفرٌق افراد بٌن ٌحدث

 ان كما الفرٌق مع قواعده توظٌف ٌتم حتى النظام بهذا دراٌة على االداري او المدرب ٌكون ان

  اداة بواسطة الالعبٌن بٌن االتصال ٌكون طرٌقه وعن للفرٌق المحرك االساس هو الحركً التماسك

 حركه خالل من ٌاتً الالعبٌن بٌن واالتصال التفاعل ان كما(.التحركات او مثال الكره) اللعب

 ان كما ، الجماعٌة المسوإلٌة ارتفاع الى ٌودي الفرٌق فً التفاعل مستوى ارتفاع ان حٌث الفرٌق

 . اعضائه وتفاعل التصال محصلة هو الفرٌق انجاز

 

   الرياضي فريق افراد بين االجتماعية العالقات

 انجاز فً مهمة وهً ، نوع اي ومن اجتماعً نشاط اي لوجود اساسً شرط االجتماعٌة العالقات

 عن النفسٌة الصحة تحقق وفً( الشخصً المستوى على حتى) االفراد الٌها ٌطمح التً االهداف

 ٌحقق التعاون بما الذات وتاكٌد االنتماء حاجات وتشبع االجتماعً التفاعل تدعم التً المجاالت طرٌق

 او بٌن ٌحدث الذي الفعل او التفاعل او االتصال تعنً االجتماعٌة والعالقات. الجماعة داخل والترابط

 العالقة اطراف حاجات واشباع لسد وذلك مجتمعٌن او جماعتٌن او اكثر او اكثر او شخصٌن

 .واشباعها االجتماعٌة

 

 -: وهً الرٌاضً الفرٌق داخل االجتماعٌة العالقات من انواع اربعة وهناك

 او شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً -: العمودٌة االجتماعٌة العالقة •

 الفرٌق فً ادنى مركزا ٌحتل واخر عالٌا مركزا ٌحتل شخص ، الرٌاضً الفرٌق فً اكثر

 .  الفرٌق افراد واحد الفرٌق رئٌس او المدرب بٌن ٌقع الذي االتصال با العالقة هذه وتتجسد

  فً اكثر او شخصٌن بٌن ٌقع التفاعل او االتصال وهً -: االفقٌة االجتماعٌة العالقة •

 واخر فرد بٌن العالقة كا متكافئة وظٌفٌة مراكز ٌحتلون االشخاص وهإالء الرٌاضً الفرٌق

 . الفرٌق فً

 او شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً -:الرسمٌة االجتماعٌٌة العالقة •

 اللعبة ممارسة فً الفرٌق ٌعتمدها التً والنشاطات الواجبات با االتصال  هذا وٌتعلق اكثر

 الفوز تحقٌق او والفنٌٌة الحركٌة طاقاتة كمضاعفة االساسٌة اهدافها تحقٌق على تساعد والتً

 . ذلك وغٌر السباقات فً المنافسة الفرق على
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 شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً-: الرسمٌة غٌر االجتماعٌة العالقة •

 بتوجٌه  الفرٌق كقٌامقائد االتصال ٌكونون الذٌن لالفراد  الشخصٌة المور با وٌتعلق اكثر او

 التدرٌب انتهاء بعد مثال العشاء لتناول المطعم الى الذهاب با الرٌاضً فرٌقه الفراد الدعوة

 -: االتً الى فٌعود االجتماعٌة العالقات فً االشتراك اسباب اهم عن اما.

 .  واالجتماعً والنفسً الذاتً والترفٌة التروٌح من معٌنة درجة على الحصول- أ

 (. المحترفٌن كالالعبٌن) واالموال والمكافآت الشهرة على الحصول - ب

 . والفنٌة والتروحٌة الرٌاضٌة وواجباته بمهمة القٌام على  الفرٌق قدرة -ج

 قدرة الفرٌق على كسب المنافسات الرٌاضٌة ، ثم إحراز الشهرة والسمعة الوطنٌة أو الدولٌة . –د 

 

عن مٌول اإلنسان ورغباته وحاجاته وأنماط تعد العالقات اإلجتماعٌة الطاقة الحٌوٌة التً تعبر   

سلوكه وغرائزه ، وٌمكن عدها السمة التً تمٌز المجتمع فً مقٌاس النمو التطوري وتختلف هذه 

العالقات من وسط إلى أخر فهً تتؤثر بما ٌضمنه ذلك الوسط من سمات وتركٌبات إجتماعٌة 

فإذا وجد شخصان أو أكثر فً مكان ما  وسلوكٌة وثقافٌة . وهً األسس االولى للحٌاة اإلجتماعٌة

فالبد من حدوث عالقة بٌنهم إذ تنشؤ من تؤثر أحدهما باألخر حٌث تكون بٌنهما عالقة تؤثٌر أو تؤثر 

وهذه العالقة تحدث فً أي مجتمع إنسانً حٌث ٌحصل بٌنهم تفاعل . كذلك الفرٌق الرٌاضً 

ة من أجل تحقٌق النتائج المرجوة وتتكون فٌما باعتباره جماعة ٌتفاعل أفرادها فً التدرٌب والمنافس

بٌنهم عالقات إجتماعٌة ٌجسدها التعاون والمشاركة لتحقٌق األهداف العامة للجماعة )لفرٌق( وخاصة 

 )الشخصٌة لالعبٌن(. 

 -ٌحقق التفاعل االجتماعً بٌن األفراد مجموعة من األهداف منها:   

 ٌٌسر التفاعل االجتماعً تحقٌق أهداف الجماعة وٌحدد طرائق إشباع الحاجات لدٌهم.  -8

ٌتعلم الفرد والجماعة بواسطته أنماط السلوك المتنوعة واإلتجاهات التً تنظم العالقات بٌن  -2

أفراد وجماعات المجتمع ضمن إطار القٌم السائدة والثقافة والتقالٌد االجتماعٌة المتعارف 

 علٌها . 

 ساعد على تقٌٌم الذات واآلخرٌن بصورة مستمرة.ٌ -3

ٌساعد التفاعل على تحقٌق الذات وٌخفف من شدة الشعور بالضٌق، فكثٌراً ما تإدي العزلة  -4

 إلى اإلصابة باألمراض النفسٌة . 

ٌساعد التفاعل على التنشئة االجتماعٌة وخصائصه فٌقوم التفاعل االجتماعً على أربعة  -5

  -أسس أو محددات هً :

 

ال ٌمكن بطبٌعة الحال أن ٌكون هنالك تفاعل بٌن فردٌن دون ان ٌتم إتصال  -االتصال : -8

بٌنهما أو ٌساعد االتصال بسبله المتعددة على وحدة الفكر والتوصل إلى السلوك التعاونً 

. فاالتصال تعبٌر عن العالقات بٌن االفراد ، وٌعنً نفقل فكرة معٌنة أو معنى محدد فً 

ر أو مجموعة من األشخاص، وعن طرٌق عملٌة ذهن شخص ما إلى ذهن شخص أخ

األتصال ٌحدث التفاعل بٌن األفراد . وعملٌة االتصال ال ٌمكن أن تحدث أو تتحقق 

لذاتها ، ولكنها تحدث كؤساس لعملٌة التفاعل االجتماعً حٌث ٌستحٌل فهم ودراسة 

 . عملٌة التفاعل فً أٌة جماعة دون التعرف على عملٌة االتصال بٌن أفرادها 

هو إتجاه عقلً وإستعداد لإلستجابة لمنبه معٌن. وٌإدي التوقع دوراً أساسٌاً فً  -التوقع : -2

عملٌة التفاعل االجتماعً حٌث ٌصاغ سلوك اإلنسان وفقاً لما ٌتوقعه من رد فعل 

اآلخرٌن. فعندما ٌقوم بؤداء معٌن ٌضع فً إعتباره عدة توقعات الستجابات اآلخرٌن 
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لثواب أو العقاب ثم ٌقٌم تصرفاته وٌكٌف سلوكه طبقاً لهذه كالرفض أو القبول وا

التوقعات. وإذا كان التوقع هو المحدد للسلوك فهو أٌضاً عامل مهم فً تقٌٌمه . وٌبنً 

التوقع على الخبرات السابقة أو على القٌاس بالنسبة إلى أحداث مشابهة، وٌعد وضوح 

االجتماعً أثناء عملٌات التفاعل، كما  التوقعات أمراً الزماً وضرورٌاً لتنظٌم السلوك

ٌإدي غموضها إلى جعل عملٌة التالإم مع سلوك اآلخرٌن أمراً صعباً ٌإدي إلى 

 الشعور بالعجز عن االستمرار فً إنجاز السلوك المناسب . 

لكل إنسان دور ٌقوم به ، وهذا الدور ٌفسر من خالل السلوك  -إدراك الدور وتمثيله :  -3

فسلوك الفرد ٌفسر من خالل قٌامه باألدوار االجتماعٌة المختلفة أثناء  وقٌامه بالدور ،

تفاعله مع غٌره طبقاً لخبرته التً إكتسبها وعالقته االجتماعٌة فالتعامل بٌن األفراد 

ٌتحدد وفقاً لألدوار المختلفة التً ٌقومون بها . ولما كانت مواقف التفاعل اإلجتماعً 

تتضمن شخصٌة أو أكثر تستلزم إجادة الفرد لدوره والقدرة  التً ٌلعب الفرد فٌها أدواراً 

على تصور دور االخرٌن، أو القدرة على القٌام به فً داخل نفسه بالنسبة لدوره مما قد 

نعبر عنه بالقول الدارج : ) محاولتنا وضع أنفسنا مكان الغٌر(. وٌساعد إنسجام الجماعة 

دور ٌإدٌه مع قدرته على تمثٌل أدوار وتمسكها على ان ٌكون لكل فرد فً الجماعة 

 اآلخرٌن داخلٌاً ألن ذلك ٌساعد على إدراك عملٌة التوقع )السابق ذكرها (. 

ٌتم االتصال والتوقع ولعب األدوار بفاعلٌة عن طرٌق الرموز ذات  -الرموز ذات الداللة : -4

إلى ذلك . وتإدي كل الداللة المشتركة لدى ألفإاد الجماعة كاللغة وتعبٌرات الوجه والٌد وما 

هذه األسالٌب إلى إدراك مشترك بٌن أفراد الجماعة ووحدة الفكر واألهداف فٌسٌرون فً 

التفكٌر والتنفٌذ فً إتجاه واحد. فاإلنسان ٌعٌش فً عالم من الرموز ، التً تكون شكالً من 

 عن خبراتنا . أشكال التعبٌر عن األفكار والمشاعر التً بداخلها ومن خاللها نستطٌع أن نعبر 

 

  -وعن خصائص التفاعل االجتماعً فهً اآلتً :

ٌعد التفاعل االجتماعً وسٌلة إتصال وتفاهم بٌن أفراد المجموعة فمن غٌر  -8

المعقول أن ٌتبادل أفراد المجموعة األفكار دون أن ٌحدث تفاعل إجتماعً بٌن 

 أفرادها .

 اعً بٌن األفراد .إن لكل فعل رد فعل مما ٌإدي إلى حدوث التفاعل االجتم -2

عندما ٌقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكٌات وأداء معٌن فإنه ٌتوقع حدوث  -3

 إستجابة معٌنة من أفراد الجماعة أم إٌجابٌاً أو سلبٌة إزاء ما قام به . 

التفاعل بٌن أفراد المجموعة ٌإدي إلى ظهور القٌادات وبروز القدرات  -4

 والمهارات الفردٌة. 

مع بعضها البعض ٌعطٌها حجماً أكبر من تفاعل إن تفاعل الجماعة  -5

 األعضاء وحدهم دون الجماعة . 

إلى جانب ما تقدم فإن من خصائص التفاعل االجتماعً توفر العالقات  -6

 االجتماعٌة بٌن األفراد المتفاعلٌن مما ٌإدي إلى تقارب القوى بٌن أفراد الجماعة . 
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 2احملاضرة العاشرة ك
 مفهوم الموهبة الرياضية 

إن األهداف برامج التربٌة الرٌاضٌة تتضمن تطوٌر الموهبة الرٌاضٌة بجمٌع التالمٌذ واإلنجازات 

التً حققها االبطال فً المحافل الدولٌة رغم أهمٌتها ال تحقق هذا الهدف كونها تخص عدد قلٌل 

إلى  من الناس هم األبطال . إن التطوٌر الهادف للموهبة الرٌاضٌة هً لجمٌع التالمٌذ إضافة

مساهمته فً رفع الكفاءة البدنٌة والمهارٌة والصحٌة لهم هو بدورها إلى المساهمة االخٌارٌة 

 للنشاطات الرٌاضٌة .

البد أن نفرق فً بداٌة الحدٌث عن القابلٌة والموهبة فً دروس التربٌة الرٌاضٌة بٌن مفهومٌن    

ا بأنها ) مجموعة قابلٌات الغنسان )الموهبة( و)الموهوب( ، إن التعرٌف اإلجرائً للموهبة ٌصفه

فً ترابطها النوعً( وعلى هذا االساس فإن كل إنسان لدٌه موهبة ولكن مستوى الموهبة ٌختلف 

من فرد آلخر من الناحٌتٌن النوعٌة والكمٌة فالتعبٌر عن شخص من األشخاص بأنه لٌس لدٌه 

السابق للموهبة ، فالذي لٌس لدٌه  موهبة فً الرٌاضة مثالً هو تعبٌر خاطئ إذا استخدمنا التعرٌف

الموهبة فً الرٌاضة حسب هذا التعرٌف ٌعنً أنه ال ٌملك أٌة قابلٌة رٌاضٌة وهذا غٌر صحٌح ، 

حٌث إن كل فرد فً الحقٌقة ٌمتلك قابلٌات عدٌدة وقد تكون بعض هذه القابلٌات ضعٌفة بسبب قله 

أو التدرٌب هو عامل مهم وحاسم فً  التدرٌب أو الممارسة الرٌاضٌة ، حٌث إن عامل التمرٌن

 تطوٌر الموهبة فً دروس التربٌة الرٌاضٌة . 

أما مفهوم الموهوب فٌستخدم لوصف الشخص الذي ٌتصف بالتمٌز المستمر عن أقرانه فً   

مٌدان أو أكثر من مٌادٌن الحٌاة المختلفة كأن ٌكون موهوباً فً الموسٌقى او الرسم أو ٌكون 

ة وهنالك الموهبة العقلٌة أو الموهبة العامة التً ٌتصف أصحابها بدرجه ذكاء موهوباً فً الرٌاض

 عالٌة .                          

إن موهبة التالمٌذ الرٌاضٌة تقٌم بصورة عامة حسب اإلنجاز الذي ٌقدمه الفرد فً نشاط معٌن 

لٌس الصفة الوحٌدة  ومن الطبٌعً إن اإلنجاز هو صفة مهمة فً تقٌٌم الموهبة الرٌاضٌة لكنه

لذلك فمن الخطأ أن ننطلق فً تقٌٌم المواهب الرٌاضٌة فقط فاإلنجاز الرٌاضً ٌتأثر بعوامل 

عدٌدة منها القابلٌة والمهارة والمواقف الشخصٌة فأسباب ضعف اإلنجاز تختلف من شخص إلى 

لتلمٌذ أخر حٌث ٌمكن أن ٌكون سبب ضعف المستوى فً الوثب الطوٌل التكوٌن الجسمانً ل

وٌمكن أن ٌكون سبب ضعف المهارة هو قلة التدرٌب أو قلة الثقة بالنفس أو ضعف اإلرادة فإن 

المهارة فً التربٌة الرٌاضٌة ذات أهمٌة كبٌرة لالنجاز وٌمكن أن تعد الشكل الذي ٌعبر عن 

القابلٌات فالمهارات الضعٌفة تساهم بشكل ملحوظ فً ضعف اإلنجاز وبواسطة التمرٌن ٌمكن 

تحسٌن المهارات وتحسٌن اإلنجاز لذلك ال ٌجوز إهمال تكوٌن المهارات فً دروس التربٌة 

  الرٌاضٌة وٌجب مراعاة التأثٌر المتبادل بٌن القابلٌات والمهارات .

إن أهم واجبات درس التربٌة الرٌاضٌة ٌجب أن ٌكون تطوٌر الموهبة الرٌاضٌة لدى جمٌع 

التالمٌذ بشكل ٌبشر بالنجاح وٌتحمل مدرس التربٌة الرٌاضٌة واجب مساند اختٌار وتشجٌع هذه 

المواهب وصقلها . والمربً الجٌد ٌستطٌع إن ٌكشف الموهوبٌن بٌن التالمٌذ فً وقت مبكر علماً 

كشف عن الموهوبٌن لٌس بالعملٌة السهلة لذا فان الخبرة الطوٌلة فً هذه المجال ال تكفً إن ال

وحدها الكتشاف الموهوبٌن بل ٌجب أن تقترن هذه الخبرة باستخدام بعض االختبارات والمقاٌٌس 
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التشخٌصٌة التً تعزز التقٌٌم الشخص للمربً أو المدرب فالسرعة فً تعلم المهارات الرٌاضٌة 

فة من صفات الموهوب . كما إن قابلٌة التلمٌذ على نقل المهارات المكتسبة من فعالٌة إلى هً ص

فعالٌة أخرى بسهولة هً من الصفات الممٌزة فاإلنجازات الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق تحت 

 ظروف شاقة أو صعبة هً دلٌل آخر على الموهبة . 

شكل عام إلى عوامل كثٌرة، فمن الظواهر تخضع عملٌة اكتشاف الموهوبٌن فً مجال الرٌاضة ب 

النظرٌة فً عملٌة انتقاء أو تعٌٌن الموهوب من تالمٌذ المدارس االبتدائٌة فً الفعالٌات واأللعاب 

 الرٌاضٌة تكمن فً مدى إمكانٌة

التنبؤ بنجاح ما توقع تحقٌقه من مجموع التالمٌذ الموهوبٌن بعد اكتشافهم وخضوعهم لمناهج 

مقننة لسنوات عدٌدة حٌث إن رفع قابلٌتهم البدنٌة العامة والخاصة ورفع قدراتهم تدرٌبٌة عملٌة 

وكفاءتهم ومستواهم ٌحسب طبقاً لتنبؤات المتخصصٌن فً ذلك النشاط مع توضٌح التقدم الذي 

 حصل له بأشكال ونظم خاصة لكل مرحلة تدرٌبٌة . 

  -ٌمكن إٌضاح عملٌة الكشف عن الموهوبٌن باألتٌة :

  -الكشف عن الموهوبين:مراحل  - أ

الترشٌح من قبل المدراس بناء على إستمارات خاص حسب الموهبة وتعبأ من قبل  -1

 المعلمٌن والمرشد الطالبً ورائد النشاط . 

التعرف وٌتم فٌها تطبٌق االختبارت المقننة على الطالب المرشحٌن من المدارس وٌجري  -2

 فً المدارس التخصصٌة .

ز التخصصٌة على ضوء الدرجات المعٌارٌة لمحكات الكشف االكتشاف وٌتم فً المراك -3

 التً تم تطبٌقها علٌهم . 

  -إكتشاف الموهوبين :  - ب

التحصٌل الدراسً وهو أحد مؤشرات التفوق والنبوغ ولذلك إذا حصل الطالب على  -1

 % فما فوق لعامٌن متتالٌن.55نسبه 

زه فً أحد النشاطات التقارٌر وهً المعلومات المدونة عن الطالب والتً تفٌد تمٌ -2

 العلمٌة واألدبٌة .

 المالحظة وهً البٌانات والمعلومات المالحظة على الطالب من المعلمٌن . -3

إنجازات الطالب االبتكارٌة والمتمثلة فً االختراعات واالبتكارات التً ٌقدمها  -4

 الطالب من خالل األندٌة العلمٌة والورش التعلٌمٌة ومعارض النشاط الطالبً .

بارات وهً األدوات العلمٌة المقننة والتً ٌتم تطبٌقها على الطالب للكشف عن االخت -5

 الموهوبٌن . 
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 2احملاضرة اخلامسة عشر ك
 العملٌات الذهنٌة فً النشاط الرٌاضً

إن العلمٌات الذهنٌة فً الحقٌقة عملٌات إحساس وإدراك وتفكٌر بشكل عام واإلدراك ال ٌمكن أن 

ٌكون ببل حس حٌث إن عملٌة اإلدراك الحسٌة تستند على نشاط األجهزة الحسٌة . أما المعرفة العقلٌة 

تؽلؽل اإلنسان فتتم فً عملٌة التفكٌر فبٌنما تنعكس الظواهر الخارجٌة فقط فً اإلحساس واإلدراك ٌ

بواسطة التفكٌر إلى جوهر المواد وعبلقتها وتؤثٌراتها المتبادلة. فتفكٌر اإلنسان ٌستند على المعرفة 

 الحسٌة وعلى أحكام الخبرات التً تختزن فً الذاكرة . 

 

إن العملٌات المعقدة فً إدراك الحركة تتم بواسطة تنسٌق نشاط أجهزة الحس المختلفة ، فحاسة    

مثبلً تقدم معلومات حول اشكال المواد المختلفة وحجومها ونوعٌة سطحها ، وأجهزة التوازن اللمس 

تقدم معلومات مهمة للتمرٌنات البدنٌة التً تشمل المٌل والدوران حول محاور الجسم المختلفة . 

ر وحاسة البصر تكمل إدراك موقع الجسم . وهكذا فؤن اإلدراك الزمان والمكان أهمٌة كبٌرة كعنص

 مهاري وخططً فً األلعاب الرٌاضٌة . 

لذا فإن لسبلمة االجهزة الحسٌة واإلدراك عبلقة وثٌقة باإلنجاز الرٌاضً جٌث إن القابلٌة على   

إدراك الظواهر والمواد بشكل متمٌز فً البٌه تطور فً التدرٌب الرٌاضً كما ان خصابص كل نوع 

ت اإلدراك واإلحساس. هذا فضبلً عن إن تطوٌر من انواع الرٌاضة تإكد على نوع معٌن من عملٌا

 األحاسٌس واإلدراك ٌرتبط بشكل وثٌق بمعرفة المهارة الرٌاضٌة . 

 

  -اإلحساس واإلدراك والتفكٌر وأهمٌتها فً الرٌاضة : 

اإلحساس هو أبسط عملٌه نفسٌة للتؤثٌر المباشر للمإثرات المادٌة على الحواس. فعندما ٌقع منبه على 

أحد األعضاء الحسٌة أو مجموعة من االعضاء الحسٌة ٌنتقل أثر هذا المنبه عن طرٌق أعصاب 

ة خاصة إلى مراكز عصبٌة فً المخ . وفً هذه المراكز تترجم هذه المنبهات إلى حاالت شعورٌ

بسٌطة تعرؾ باإلحساس. وعلى هذا األساس فان اإلحساس هو األثر النفسً أو الشعور بمنبه قادم 

من حاسة أو من عضو حاس . أما اإلحساس بالحركة فهو عملٌة معقدة كونها تشمل استثارة حسٌة 

بثقة متعددة فً آن واحد . فً حٌن إن اإلدراك فهو عملٌة التفسٌر وإعطاء المعنى لئلحساسات المن

 من المإثرات الحسٌة . 

إن اإلدراك ٌتطلب وجود الذات التً تدرك وٌتطلب وجود العالم الخارجً. فاألالت ال تعوض عن   

الذات ومهما حاولنا أن نستعٌض عن الذات بهذه اآلالت فإن عملٌة اإلدراك ال تحدث. أما العالم 

. فاإلدراك إذن ٌتضمن عملٌة التؤوٌل  الخارجً فهو المصدر الربٌس لؤلشٌاء والموضوعات اإلدراكٌة

 لئلحساسات الواردة من العالم الخارجً وٌعتمد على كل من النظام الحسً والمخ . 

 

  -اإلحساسات تنقسم بشكل عام إلى ثبلث أقسام :

 كاإلحساسات البصرٌة والسمعٌة. -: إحساسات خارجٌة المصدر -1
 والعطش كاإلحساس بالجوع -إحساسات داخلٌة المصدر)حشوٌة(: -2
كاإلحساسات التً تنشؤ من العضبلت  -: إحساسات داخلٌة المصدر )عضلٌة أو حركٌة ( -3

 واالوتار والمفاصل بخصوص سرعة الحركة واتجاه الحركة وكمٌة الجهد المبذول . 
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التكٌؾ للبٌبة التً نعٌش فٌها ال ٌقتصر على األحاسٌس وقد تتطلب فً بعض األحٌان عمبل إجرابٌاً   

من قبل الفرد. فالشعور بالجوع ٌتطلب عمبلً إجرابٌاً للحصول على الطعام ورإٌة الضوء األحمر فً 

العضلً ٌتطلب إشارة المرور ٌتطلب إٌقاؾ السٌارة والسماح لآلخرٌن بالمرور والشعور باإلجهاد 

 التوقؾ عن العمل العضلً المجهد . 

 

وعلى الرؼم من أن كثٌراً من األحاسٌس تتطلب عمبلً إجرابٌاً من قبل الفرد لكن هناك الكثٌر أٌضاً   

من هذه األحاسٌس التً ٌشعر بها الفرد وٌعطٌها معنى لكنه ال ٌقوم بالضرورة بؤي عمل تجاهها ، فإذا 

قال النوع األول لونه أخضر واآلخر لونه اصفر أو برتقالً سٌعرؾ إن رأى شخص نوعٌن من البرت

لهذٌن النوعٌن من البرتقال صفات تمٌزها عن بعضها وهذا بالطبع ٌؤتً من تجارب الشخص السابقة 

مع البرتقال األخضر )حامض المذاق( والبرتقال األصفر )حلو المذاق ( وقد ٌمر شخص أجنبً قرب 

م رابحة طٌبة ٌستطٌع أن ٌستنتج أو )ٌدرك( أنها رابحة نوع من انواع الطعام نافذة دار عراقٌة وٌش

لكنه ال ٌعرؾ إسم ذالك مثل )البامٌا أو الدولمة( كما ٌعرفه العراقً وٌستطٌع تمٌٌزه بسهولة . هذا 

ٌعنً إدراك الشًء ) أي إعطاءه معنى ( ٌعتمد على تجربة الشخص وعلى العالم الخارجً الذي ٌحتك 

 اإلحساس الواحد قد ٌكون له عدة معان . به ف

 

عملٌة إدراك الحركة هً عملٌة معقدة نظراً الستثارة العدٌد من األعضاء الحسٌة المختلفة فً آن    

واحد. وعلى هذا األساس فهً تتم بواسطة تنسٌق نشاط أجهزة الحس المختلفة وحجومها ووزنها 

همة للتمرٌنات البدنٌة التً تشمل حركات الدوران وشكل سطحها . فؤجهزة التوازن تقدم معلومات م

حول محاور الجسم الثبلثة ، كما تكمل حاسة البصر إدراك الحركة استناداً إلى وضع الجسم وحركته 

هذا فضبلً عن ما تضٌفه األجهزة الحسٌة فً العضبلت واألوتار والمفاصل من معلومات بهذا اإلتجاه 

إدي إلى مشقات كبٌرة فً إدراك الحركة فٌعقد بذلك عملٌة التعلم . وكل خلل قد ٌكون بهذه الحواس ٌ

الحركً ، فضبلً عن ذلك فإن تحدٌد العبلقة الزمنٌة فً العمل الحركً وتناسق الحركات المختلفة ٌعد 

من عملٌات اإلدراك المعقدة وهذا ٌعتمد على التسٌق الدقٌق فً تقلص وارتخاء العضبلت . أما 

خر ٌحتل أهمٌة كبٌرة فً العمل الحركً وتلعب حاسة البصر دوراً ربٌسٌاً فً إدراك المكان فهو األ

هذا المجال ففً كل نشاط رٌاضً البد من تطوٌر قابلٌة الرٌاضً فً عملٌة إدراك المكان فبلعب 

الكره الطابرة مثبلً ٌجب أن ٌضرب الكرة فً مجال محدد مراعٌاً بذلك إرتفاع الشبكة وارتفاع سقؾ 

عد البلعبٌن وأماكن توزٌعهم فً الملعب ، وبواسطة إدراك المكان ٌمكن حل كثٌراً من القاعة وب

              الواجبات المهارٌة والخططٌة . 

 

المعرفة العقلٌة فً النشاط الرٌاضً تتم عن طرٌق التفكٌر فبٌنما تنعكس الظواهر الخارجٌة فقط فً 

التفكٌر إلى جوهر المواد وعبلقتها وتؤثٌراتها  األحاسٌس واإلدراك نجد الرٌاضً ٌتؽلؽل بواسطة

المتبادلة فالمتفرج على لعبة كرة القدم مثبلً ٌشاهد حركة الكرة والبلعبٌن فً ساحة اللعب وٌسمع 

صفارة الحكم وٌمكن بهذه الحالة آن ٌدرك مفردات هذه األفعال بصورة منعزلة ، لكن عملٌة تفكٌر 

ل إدراك عبلقات معٌنة فً حركة البلعبٌن وعبلقات معٌنة بٌن المتفرج تسٌر بإتجاه أخر فهو ٌحاو

نشاط البلعبٌن وصفارة الحكم وبذلك ٌجري تحلٌبلً لما هو مدرك فٌترك الظواهر الجانبٌة وٌبلحظ ما 

هو جوهري . وبواسطة تركٌب األشٌاء المجردة ٌصل إلى معرفة إن الرٌاضٌٌن ٌتحركون حسب 

وان الحكم ٌدرك المخالفات فً حركات الرٌاضٌٌن . والى  وجهات نظر خططٌة فً ساحة اللعب

ؼٌر ذلك ، لذا فإن تفكٌر اإلنسان ٌستند على المعرفة الحسٌة وعلى أحكام الخبرات  التً تختزن فً 

 الذاكرة . 
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إن عملٌة التفكٌر فً الرٌاضة وفً جو المسابقات بشكل خاص تتصؾ ببعض الخصابص التً   

  -تٌادي . ومن اهم هذه الخصابص ما ٌؤتً :تمٌزها عن التفكٌر االع

 

تعد السرعة من السمات الربٌسة للتفكٌر فً المسابقات الرٌاضٌة ،  -سرعة التفكٌر : -1

فحارس المرمى فً كرة القدم مثبلً ٌجب أن ٌدرك جمٌع إمكانٌات التهدٌؾ لمنافسه 

تلك الركبلت . كل وٌحللها وٌجد حبلً تفكٌرٌاً لصد ركبلته بنجاح ثم ٌشرع بالحركة لصد 

هذا ٌجب أن ٌحدث فً أعشار الثانٌة وربما أقل من ذلك . وهذا بالطبع ٌتطلب سرعة 

               فابقة فً التفكٌر . 

 

إن التفكٌر تحت هذه الظروؾ  -التفكٌر تحت أعباء نفسٌة كبٌرة وجهد بدنً عالً : -2

ٌجعل الرٌاضً عرضة للتؤخر فً إتخاذ القرار وعدم الدقة بالتنفٌذ. وهذه الظاهرة 

واضحة دون الحاجة إلى برهان تجرٌبً إلثبات فكلنا ٌشعر وقد مر بتجارب عدٌدة 

تإشر ضعؾ القابلٌة على التفكٌر عندما تكون على الفرد أعباء نفسٌة كبٌرة أو عندما 

 مجهد بدنٌاً . ٌكون 
إن مجموعة من المعارؾ العاطفٌة تزٌد  -التفكٌر تحت تأثٌر معارف عاطفٌة مختلفة : -3

فً خجم وشدة التفكٌر ، فخبرات النجاح التً ٌمر بها الرٌاضً جراء تحقٌقه إنجازات 

عالٌة أو تحقٌق فوز ؼٌر متوقع ٌمكن أن تكون معرقلة لمجرى عملٌات التفكٌر ودقتها 

 وكذلك خبرات الفشل ٌمكن أن ٌكون لها أثر سلبً على التفكٌر . 

  لٌس هناك تعرٌفاً محدداً ومطلقاً ٌتفق علٌه النفسانٌون للتفكٌر البشري  -اإلبداعً :التفكٌر

ولكن هناك جملة تفسٌرات تتسم بالعمومٌة ٌتفق علٌها أكثرهم فٌعرؾ البعض التفكٌر بؤنه 

استخدام الوظابؾ النفسٌة لحل مشكلة ما بصٌاؼة حلول ناجعة للمشكلة ٌتم عرضها على العقل 

 ا الحل المناسب لٌتم تنفٌذه فً خطوات متصلة مترابطة . كً ٌختار منه
 

وفسره البعض بؤنه تجربة عقلٌة ذهنٌة تتضمن كل الفعالٌات العقلٌة التً تستخدم رموزاً 

كالصور الذهنٌة والمعانً واأللفاظ واألرقام والذكرٌات واإلشارات والتعبٌرات واإلٌحاءات 

ؾ واألحداث المختلفة التً ٌفكر فٌها الفرد من التً تحل محل األشٌاء واألشخاص والمواق

 أجل فهم موقؾ محدد . 

عند مواجهة اإلنسان أي معضلة ال ٌجد فً خبراته ومعلوماته السابقة ما ٌعٌنه على حلها     

والتؽلب علٌها سٌقوم وقتها بنشاط فكري خاص ٌمكنه من الوصول إلى حل مناسب لهذه 

  -الفكري بالسمات األتٌة : المعضلة على ان ٌتمٌز هذا النشاط

 

 القابلٌة على إدراك العبلقات األساسٌة فً المواقؾ المشكل .  -1
 القابلٌة على اختٌار البدٌل األكثر مبلبمة من البدابل المتوفرة. -2
 القابلٌة على االستبصار وإعادة تنظٌم الخبرات السابقة .  -3
 الوصول إلى أفكار جدٌدة .القابلٌة على إعادة تنظٌم األفكار المتاحة من أجل  -4

أما اإلبداع فً اللؽة فهو مشتق من الفعل )أبدع( الشًء أي إخترعه ، وهللا بدٌع السموات واألرض 

أي ابتدعهما ، وإبتداعه أي أنشؤ وبدأه . وهناك عده معان لئلبداع كمصطلح فٌراه بعضهم أنه 

صٌبلً وممٌزاً للفرد دون الآلخرٌن( . )أسلوب أو طرٌقة فً التفكٌر أو األداء أو عمل شًء ما ٌعد أ
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وهو ) العملٌة التً ٌنشؤ عنها أو ٌنتج عنها ناتج جدٌد نتٌجة ألسلوب الفرد الجدٌد فً التفاعل مع 

بٌبته( وتعرؾ العملٌة اإلبداعٌة بؤنها ) القدرة على رإٌة عبلقات جدٌدة إلنتاج أفكار جدٌدة واالبتعاد 

( فتشجٌع وتفعٌل الطبٌعة اإلبداعٌة لدى األطفال فهم ٌتعلمون بسرعة عن االنماط التقلٌدٌة فً التفكٌر

إذا كان هناك ثواب وعقاب لسلوكهم إذ إن ذلك ٌعمل على تشجٌع السلوك الجٌد واالبتعاد عن السلوك 

ؼٌر المرؼوب فٌه وإنهم فً هذا العمر ٌعملون على إبراز ما لدٌهم من خبرات مكتسبة وأفكار جدٌدة 

الصؽار مبدعون بطبٌعتهم وذلك لتمٌزهم بالقٌام بعمل األشٌاء الفرٌدة التً تمٌزهم عن وأن االطفال 

  -اآلخرٌن وهنالك عدداً من األفتراضات ٌنطلق منها المنظور اإلنسانً لتفسٌر ظاهرة اإلبداع وهً :

 

إن جمٌع األفراد لدٌهم القدرة على التفكٌر اإلبداعً، وكل إنسان مبدع بطبٌعته ، أو  -1

                .)على األقل( ٌمتلك اإلمكانات اإلبداعٌة 
اإلنسان بطبٌعته مدفوع لفعل الخٌر ، وهو ٌحمل أو ٌنطوي على الدافع الربٌسً للنمو  -2

 واإلرتقاء واإلبداع وتحقٌق الذات .
اإلجتماعً إما أن ٌكون مساعداً أو مثبطاً لئلبداع ، فالمناخ اإلجتماعً السابد إن المناخ  -3

واإلطار الثقافً المحٌط والحاضن إذا ما كانا مساعدٌن ومشجعٌن على اإلبداع فستنمو 

قدرات الفرد اإلبداعٌة بشكل طبٌعً الن الؽنسان ٌحمل الشحنات اإلبداعٌة الكافٌة فإذا 

لٌاً من الضؽوط ، فإن هذه القدرة الؽبداعٌة ستزدهر وتتفتح كان الوسط االجتماعً خا

وتتحقق ، واإلبداع ٌختلؾ من شخص ؼلى أخر إذ ٌمكن أن ٌزداد اإلبداع لدى  بعض 

الناس وٌضعؾ لدى بعض الناس وٌضعؾ لدى آخرٌن ولمعرفة سبب ذلك ٌتم الرجوع 

 إلبداع وهً : إلى الدوافع المرتبطة باإلبداع والتً لها الدور البالػ على ا
بالرؼم من اهمٌتها عند الفرد والمجتمع  مثل الدافع المادي وتكون أقل شؤناً  -دوافع خارجٌة : -1

 بسبب الناتج اإلبداعً . 
وتتجسد منها الحاجة لبلستقبلل فً الحكم والرأي والحاجة لتقدٌم مساعده  -دوفع شخصٌة : -2

 مبتكرة . 
والتفكٌر اإلبداعً نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول أو 

التوصل إلى نتابج أصلٌة لم تكن معروفة سابقاً أو مطروحة من قبل . وٌتمٌز التفكٌر اإلبداعً 

بالشمولٌة والتعقٌد ، ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخبلقٌة متداخلة تشكل حالة 

 ٌدة . ذهنٌة فر

وٌستخدم الباحثون تعبٌرات متنوعة تقابل مفهوم التفكٌر االبداعً ونلخصه من الناحٌة اإلجرابٌة مثل 

 )التفكٌر المنتج(و )التفكٌر المتباعد(وؼٌرها.

هللا سبحانه وتعالى وزع الطاقات اإلبداعٌة بٌن جمٌع خلقه،فٌمكن لكل انسان لو فتش فً نفسه لوجد 

ًء ما .واإلبداع لٌس استعدادا عقلٌا فحسب بل تتحكم به ظروؾ وعوامل أنه ٌمكم ان ٌبدع فً ش

بٌبٌة واجتماعٌة اذ ٌمكن تنمٌته وذلك اذا ما توفرت الظروؾ البٌبٌة المناسبة التً تساعد على تنمٌة 

 التفكٌر اإلبداعً 

من وٌرى بعض العلماء ان االطفال ٌحتاجون الى شرطٌن لكً تنمو قدراتهم اإلبداعٌة وهما اال

 -النفسً والحرٌة النفسٌة ،ولتحقٌق هذٌن الشرطٌن البد من وجود العملٌات الثبلثة االتٌة :

قبول الطفل كما هو بجمٌع صفاته الحالٌة ببل شروط ومنحة الثقة بصرؾ النظر عن حالته  -1

 الحاضره.

 تجنب التقوٌم او النقد الخارجً وتشجٌع التقوٌم الذاتً .  -2
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لة رإٌة العلم من الزاوٌة التً ٌنظر الٌها الطفل وفهمه وقبول التعاطؾ مع الطفل ومحاو   -3

 افكاره.

وٌرى اخرون إن اإلبداع هو الموهبة لئلنتاج والذي ٌحدث التؽٌر القوي والمفٌد فً حل اقوى 

المشكبلت . وإلبداع هو عملٌة لها مراحل متتابعة تهدؾ الى نتاج ٌتمثل فً اصدار حلول متعددة 

 جدة وذلك فً ظل مناخ داعم ٌسوده التناؼم والتآلؾ بٌن مكوناته .تتسم با التنوع وال

والتفكٌر اإلبداعً كمفهوم لٌس هو اإلبداع ، ألن اإلبداع ٌصؾ الناتج بٌنما التفكٌر اإلبداعً ٌصؾ 

األسلوب الذي ٌستخدمه الفرد فً  -العملٌات نفسها. وعلى ذلك ٌمكن تعرٌؾ التفكٌر اإلبداعً بؤنه :

دد ممكن من األفكار حول المشكلة التً ٌتعرض لها وهو ما ٌدعى بـ)الطبلقة الفكرٌة(، إنتاج أكبر ع

وتتصؾ هذه الؤلفكار بالتنوع واألختبلؾ وهذا ٌدعى بـ)المرونة( وعدم التكرار أو الشٌوع بما ٌدعى 

 )األصالة(. 

بوي ٌدعى عموماً فإنه ٌصعب حصر التعرٌفات التً وردت فً اإلبداع ، فاإلبداع من منظور تر

التعلٌم اإلبداعً وهو عملٌة تساعد المتعلم إلى أن ٌصبح أكثر حساسٌة للمشكبلت وجوانب النقص 

والثؽرات فً المعرفة أو المعلومات واختبلل االنسجام وتحدٌد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك ، 

لها من أجل والبحث عن حلول والتنبإ ، وصٌاؼة فرضٌات واختبارها ، وإعادة صٌاؼتها، أو تعدٌ

التوصل إلى نتابج جدٌدة ٌنقلها المتعلم لآلخرٌن . أما اإلبداع من منظور نفسً فٌشٌر إلى إن اإلبداع 

سمات إستعدادٌة تضم طبلقة التفكٌر ومرونته واألصالة والحساسٌة للمشكبلت ، واعادة تعرٌؾ 

ل المواقؾ واألنشطة المشكلة واٌضاحها بالتفضٌبلت ، وهً قدرات ٌمكن تدرٌب الطبلب علٌها خبل

 الصفٌة بوجه عام . 

كلنا نذكر اسحق نٌوتن الذي سقطت علٌه التفاحة . لو أنه لم ٌفكر تفكٌراً إبداعٌاً ، لما كان السباق فً 

اكتشاؾ قانون الجاذبٌة . ذلك التفكٌر اإلبداعً هو الذي إبتعد به عن التفكٌر العادي الذي قد ٌستخدمه 

شًء ما من أعلى ، واكتفى بالقراءة السطحٌة له دون أن ٌستنتج أفكاراً أي شخص أخر ، سقط علٌه 

مبدعة تكون قد تولدت منه . أما نٌوتن فقد تعمق فً التفكٌر الناقد لما حصل ، فراح ٌتسابل 

،وٌحلل،وٌخمن،وٌتحقق..... إلخ ، فهو لم ٌكتؾ بـ)ماذاحدث(؟ وإنما راح ٌفكر بـ)لماذا حدث(؟ 

وصل إكتشافه الكبٌر الذي تعلمه جمٌع الطلبة فً كل أنحاء العالم . )وكٌؾ حدث(؟ إلى أن 

 واستخدمه المبلٌٌن حتى وقتنات الحالً ، فً مجاالت الصناعة والبحث والتجارب العلمٌة المختلفة .

نجد من الصعوبة تعرٌؾ )التفكٌر اإلبداعً( بكلمات محددة فقد ٌعرؾ بؤنه االستعداد والقدرة على 

د . أو إنه حل جدٌد لمشكلة ما، أو إنه تحقٌق إنتاج جدٌد وذي قٌمة من أجل المجتمع . أنتاج شًء جدٌ

وٌعرؾ كذلك بؤنه التفكٌر الذي ٌإدي إلى التؽٌٌر نحو األفضل ، وٌنفً األفكار الوضعٌة المقبولة 

وع مسبقاً . وكذلك ٌعرؾ بؤنه تفكٌر فً نسق مفتوح ٌتمٌز فٌه اإلنتاج بخاصٌة فرٌدة تتمثل فً تن

اإلجابات المنتجة التً ال تحددها المعلومات المعطاة، وهو القدرة على حل مشكبلت فً أي موقؾ 

اإلبداعً ٌتعرض له الفرد ، بحٌث ٌكون سلوكه دون تصنع ، وإنما متوقع منه . وٌعرؾ التفكٌر 

عاب عناصر على إنه عملٌة ذهنٌة ٌتفاعل فٌها المتعلم مع الخبرات العدٌدة التً ٌواجهها بهدؾ استٌ

الموقؾ من أجل الوصول إلى فهم جدٌد أو إنتاج جدٌد ٌحقق حبلً أصٌبلً لمشكلته ، أو اكتشاؾ شًء 

جدٌد ذي قٌمة بالنسبة له أو للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه . وهناك من ٌعتقد أنه ال بد من وجود عوامل 

  -جود إبداع وأهمها :أساسٌة مستقلة للقدرة اإلبداعٌة ، والتً بدونها ال نستطٌع التحدث عن و



6 

 

وهً القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعٌة فب وقت قصٌر نسبٌاً ،  -الطالقه : -1

فالشخص المبدع لدٌه درجة عالٌة من القدرة على سٌولة األفكار ، وسهولة تولٌدها وإنسٌابها 

 بحرٌة تامة فً ضوء عدد من الؤلفكار ذات العبلقة . 

بها القدرة على تؽٌٌر الحالة الذهنٌة بتؽٌٌر الموقؾ . وهذه تتجلى لدى وٌقصد  -المرونة : -2

العباقرة ، الذٌن ٌبدعون فً أكثر من مجال أو شكل ، خاصة لدى الرٌاضٌٌن والفنانٌن 

واألدباء الذي ٌنجحون فً مجاالت إبداعٌة متنوعة، وال تقتصر على إطار واحد. كالشاعر 

سرحٌة . وهً تلك المهارة التً ٌتم استخدامها لتولٌد أنماط الذي ٌبدع فً كتابة الرواٌة والم

أو أصناؾ متنوعة من التفكٌر ، وتنمٌة القدرة على نقل هذه األنماط، وتؽٌٌر إتجاه التفكٌر ، 

واالنتقال من عملٌات التفكٌر العادي إلى اإلستجابة ورد الفعل وإدراك االمور بطرابق 

 متنوعة.

خص المبدع لدٌه القدرة على رإٌة الكثٌر من المشكبلت فً فالش -الحساسٌة للمشكالت : -3

الموقؾ الواحد. فهو ٌحس بالمشكبلت إحساساً مرهفاً . وبذلك ٌكون أكثر حساسٌة لبٌبته ، 

 ومن المعتاد فهو ٌرى ما ال ٌراه ؼٌره.

ٌمكن تعرٌؾ مهارة األصالة بؤنها تلك المهارة التً تستخدم من أجل التفكٌر  -األصالة : -4

ابق واستجابات ؼٌر عادٌة أو فرٌدة من نوعها، فالمبدع ال ٌكرر أفكار اآلخرٌن ، وبذلك بطر

 تولد األفكار الجدٌدة الخارجة عما هو شابع أو تقلٌدي. 

فالمبدع لدٌه القدرة على التركٌز على هدؾ معٌن ، وعلى  -االحتفاظ باإلتجاه ومواصلته : -5

در أٌضاً على ان ٌعدل وٌبدل فً أفكاره لكً تخطً أي معوقات ومشتتات تبعد عنه . وهو قا

 ٌحقق أهدافه اإلبداعٌة بؤفضل صورة ممكنة . 

وهذه السمات تكاد تكون عامة لدى معظم المبدعٌن فً أي مجال من المجاالت المختلفة ،     

سواء فً مجال الرٌاضة أو المجاالت الفنٌة أو العلمٌة أو األجتماعٌة او السٌاسٌة أو ؼٌر 

 ذلك . 

وبعض المفكرٌن ٌرون أن خارطة التفكٌر تشتمل على ثبلثة أنواع وهً : الفهم والتوضٌح ،  

والتفكٌر اإلبداعً، والتفكٌر الناقد، فالتفكٌر اإلبداعً ، هو الذي ٌفسح المجال للخٌال وٌولد أفكاراً 

على استخدام جدٌدة وخبلقة ، بٌنما ٌقوم الفهم والتوضٌح بتوضٌؾ مهارات التحلٌل وٌعمق القدرة 

المعلومات ، أما مهارات التفكٌر الناقد فهً التً تمكن الفرد من التحقق من معقولٌة المعلومات 

وصحتها . وهً التً تقود إلى الحكم الجٌد . وهذه المهارات جمٌعاً تعمل معاً من أجل اتخاذ 

 القرارات أو حل المشكبلت .

 

 حٌن ٌحاول تولٌد حلول جدٌدة للمشاكل التً ٌوجهها األمر الذي ٌجعل الفرد ال ٌستؽنً عن أي منها 

 

والتفكٌر اإلبداعً نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول أو التوصل   

إلى نواتج أصٌلة لم تكن معروفة سابقاً. وٌتمٌز التفكٌر األبداعً بالشمولٌة والتعقٌد ألنه المستوى 

   األعلى                    

المعقد من التفكٌر الذي ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخبلقٌة متداخلة لتشكل حالة ذهنٌة 

 فرٌدة .

 

  التذكـــــــر 
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للذاكرة أهمٌة كبٌرة بالنسبة لئلنسان وضوابطه السلوكٌة فً ضوء عبلقته الصمٌمة بمجتمعه الذي 

المجتمع العامة فضبلً عن مجتمعه  ٌعٌش فٌه باعتبار كابن حً ٌرتب وٌنظم ذكرٌاته وفقاً ألطر

الخاص ، والذاكرة بمفهوم علم النفس الحدٌث لٌست سوى مستودعاً أو مخزناً ٌختزن فٌه الفرد جمٌع 

الصور اإلجتماعٌة والمعرفٌة والعقبلنٌة التً تمر أمام مخٌلته خبلل حٌاته فً هذا العالم المتطور 

 سرٌعاً نحو السمو واألرتقاء .

 

وٌعد االحتفاظ بخبراتنا السابقة العنصر الربٌسً والمهم فً كل من عملٌتً التعلم والتذكر ،   

وعملٌات التعلم والتذكر مرتبطة ببعضها البعض إرتباطاً وثٌقاً فالتعلم ٌتضمن التذكر ، والتذكر 

زءاً أخر حتى ٌتم ٌتضمن التعلم والشخص الذي ٌتعلم مثبلً مادة ما إلنما ٌتذكر جزءاً منها أوالً ثم ج

له تذكر فً تعلم دروسهم العلمٌة والعملٌة ، وٌستند هذا المبدأ على إن الخبرات تتشابه فً أجزاء 

 منها ووظٌفة المتعلم فً كل موقؾ أن ٌستحظر نقاط التشابه لٌسهل التعلم ومن ثم التخزٌن .

 

 أنواء الذاكرة

تها وتخزٌنها للمعلومات إرتؤٌنا أن ندرج األنواع ونظراً لتداخل وتعدد التقسٌمات للذاكرة أثناء معالج

  -اآلتٌة وفق الترتٌب اآلتً :

 

  -الذاكرة الحسٌة : -1

حٌث تعد الذاكرة الحسٌة المرحلة األولى فً نسق التذكر عند الكابن  البشري حٌث ٌتم تخزٌن 

الخمس قد المعلومات الحسٌة هذه المعلومات الحسٌة هذه المعلومات الواردة عن طرٌق الحواس 

تكون بصرٌة أو سمعٌة أو شمٌة أو ؼٌر ذلك . تتمٌز هذه الذاكرة ببقاء تؤثٌر المنبه بعد إنهاء عملٌة 

التنبٌه أو توقفه سواء كان هذا المنبه بصرٌاً أو سمعٌاً أو وارداً من أي حاسة من الحواس ، وتنظم 

 5-4حٌث تسمح بنقل حوالً الذاكرة الحسٌة لتمرٌر المعلومات بٌن الحواس والذاكرة القصٌرة 

وحدات معرفٌة فً الوقت الواحد ، علماً بؤن الوحدة المعرفٌة قد تكون كلمة أو حرفاً أو جملة أو 

صورة حسب نظام المعالجة . تخزن الذاكرة الحسبة المعلومات لمدة ال تتجاوز الثانٌة بعد زوال 

 جً وال تقوم بؤٌة معالجات معرفٌة . المثٌر الحسً . تنتقل الذاكرة الحسٌة صور عن العالم الخار

 

  -الذاكرة قصٌرة المدى : -2

هً عبارة عن تخزٌن فردي وظرفً للمعلومة ، مهمتها الحفاظ على المعلومات لبضع دقابق ، أو 

حتى بضع ثوانً ، والذي ٌتضمن مرحلة االحتفاض بالمعلومات لفترة قصٌرة ، ألننا بحاجة إلٌها 

دى ثبلث وظابؾ : االولى وتتمثل فً جمع المعلومات لبلستعمال اآلنً مإقتاً . وللذاكر قصٌرة الم

والثانٌة عبارة عن معالجة المعلومات من اجل التخزٌن الفعال ، والثالثة هً إمكانٌة القٌام باسترجاع 

 المعلومات )الذكرٌات( من الذاكرة طوٌلة المدى وتجدٌدها فً الذاكرة قصٌرة المدى . 

 

  -ى:الذاكرة طوٌلة المد -3

هً عبارة عن مرحلة ٌكون فٌها التخزٌن منتهٌاً وفعاالً بعد المعالجة التً ٌمر بها فً ذاكرة العمل ، 

 وتتدخل الذاكرة طوٌلة المدى عندما ٌكون وقت االسترجاع للمعلومات ٌتراوح من بضعة 
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دقابق إلى بضعة سنوات وما ٌمٌز هذه الذاكرة هو توفر المعلومات فً كل وقت ولكن هذا ٌعنً أن 

  -هذا االسترجاع سهل المنال دابماً ،وٌمر التخزٌن الطوٌل المدى للمعلومات بثبلث مراحل هً :

 

 مرحلة تسجٌل المعلومات القادمة من ذاكرة العمل.  - أ

 مرحلة تنظٌم المعلومات - ب

 إعادة تنشٌط واسترجاع لهذه المعلومات.مرحلة  -ج

جمٌع المادة . واألن نحن بصدد التعرؾ على عنصر وموضوع مهم بالنسبة لنا هو التذكر الذي 

 ٌساعدنا على استرجاع ما مضى من خبرات . 

وٌعنً التذكر إننا نستطٌع أن نظهر فً استجاباتنا الحالٌة بعض الدالبل على ما تعلمناه فً الماضً   

استجابات أي أن التذكر هو القدرة على استرجاع الخبرات السابقة . ولذلك فإن التعلم والتذكر من 

عملٌتان تإدي كل منهما إلى األخرى )كما أسلفنا(، فنحن ال نستطٌع أن نتعلم شٌباً دون إستعادة ما 

قادرٌن على ٌرتبط بالموقؾ التعلٌمً من خبرات ماضٌة كما إن التعلم ال ٌكتسب معنى إذا لم نكن 

تذكر ما تعلمناه لنستخدمه فً مواقؾ مقبلة . واصطبلح الذاكرة ٌشٌر إلى الدوام النسبً آلثار الخبرة 

. حٌث مثل هذا االمر ٌعد أساسٌاً للعملٌة التعلٌمٌة . فالذاكرة والتعلٌم ٌفترض كل منهما وجود اآلخر 

ٌكون هنالك شًء للتذكر . وبوضوح التعلم ، فمن دون االحتفاظ ال ٌمكن تعلم ومن دون التعلم فإنه ال 

ٌشٌر إلى حدوث تعدٌبلت على السلوك الناتجة عن الخبرة والذاكرة تشٌر إلى دوام هذه التعدٌبلت 

 كما إن النسٌان ب=ٌشٌر إلى عدم نجاحنا فً استعادة ما تم تعلمُه . 

العوامل التً تإثر على الذاكرة واالستعداد أو التعرؾ قد تكون تامة أو جزبٌة أو ضبٌلة ، و   

االحتفاض هً تقرٌباً نفسها التً تإثر على التحصٌل . بوجه عام الظروؾ أو الشروط التً تسهل 

 التعلٌم هً نفسها التً تسهل االحتفاظ .

ٌعد التذكر أحد العملٌات العقلٌة الربٌسة التً ٌمارسها المتعلم فً كل موقؾ ٌوجهه، حٌث إن   

ذي ٌمكن استعماله فً مواقؾ مماثل . والتذكر عملٌة إختٌارٌة مقصودة ، التذكر ٌعنً المخزون ال

ولٌست عملٌة عشوابٌة لذلك فإن بقاء التعلم ودوامه لدى المتعلم ٌرتبط بعوامل مختلفة وٌرد إلى 

إهتمام المتعلم وخبراته السابقة المرتبطة بالموضوع ، والعملٌات العقلٌة التً ٌجرٌها على الخبرات 

جهها الزمن الذي ٌقضً على هذه الخبرات قبل إدماجها فً الخبرات المتوفرة لدٌه وهكذا التً ٌوا

ترجع بعض اإلتجاهات السابدة لتفسٌر التذكر إلى الحاالت التً تربط بٌن المثٌر واإلستجابة أثناء 

ة أو موقؾ تعلم تلك الخبرة فعندما تكون األثار الناتجة عن هذا اإلرتباط سارة ٌمكن حفظ المعلوم

الخبرة المتعلمة وٌزداد دوامها فً الذاكرة وعلى العكس من ذلك عندما تكون آثار اإلرتباط مإلمة 

فإنها تضعؾ وال تتكامل فً خبرة الفرد . وٌرتبط دوام التعلم بالتكرار الصحٌح، أو باستعداد المتعلم 

 واشباع الخبرة المخزونة لحاجة لدى المتعلم. 

ؼنه عملٌة تخزٌن ما تم تعلمه لفترة من الزمن ، وٌتضمن التذكر  وٌمكن أن نعد التذكر على 

)الحفظ واالسترجاع( وٌرى المختصون إن عملٌة التذكر سلسلة من النشاطات والمعالجات التً 

 ٌقوم بها الفرد من أجل استرجاع معلومات معٌنة، وٌتضح فً ذلك الفروق الفردٌة بٌن األفراد . 

تعلم إلى إٌجاد عناصر التشابه بٌن الخبرات التً تقدم لهم وحثهم على دفع الطلبة أثناء عملٌة ال

 استحضارها فً كلم رة ٌزٌد دافعٌتهم ونشاطهم .
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 منحنً التذكـــر

تبٌن منحنٌات التذكر كمٌة المادة أو المهارة المتذكرة فً أوقات مختلفة بعد التوقؾ عن التمرٌن 

دة بعد التعلم بوقت قصٌر ثم ٌتدرج الفرد بفقدان المادة وتإكد إن مقدار المادة المتذكرة سٌنخفض بح

المتعلمة إذا لم ٌمارسها أو ٌستخدمها فً حٌاته العملٌة ، مع األخذ بنظر االعتبار إن الفرد ال ٌنسى 

المعلومات التً ٌتعلمها بصورة تلمه ألنه سٌتذكر قسماً قلٌبلً منها إلى مدة بعٌدة وكما موضح فً 

  -الشكل اآلتً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة فً عملٌة التذكر 

  -هنالك عدد من العوامل التً تإثر فً عملٌة التذكر وٌمكن ذكرالحد األدنى منها فً اآلتً :

النضج والعمر الزمنً واستعدادات وقدرات المتعلم  -عوامل خاصة بالمتعلم نفسه : -1

والعاطفٌة ونظام توقعاته، كل هذه العوامل مجتمعة أو معظمها ٌمكن أن تإثر فً نوعٌة 

 الخبرات التً من الممكن تذكرها واسترجاعها . 
 

وتتضمن نوعٌة المادة أو المهارة المراد تعلمها  -عوامل خاصة بالخبرات المراد تعلمها : -2

ووضوح الهدؾ ، ودرجة وجود عبلقات بٌن الخبرات، ودرجة وجود عبلقات بٌن الخبرات 

 ، ودرجة إرتباط الخبرات )موضوع التعلم(بمٌول الفرد واتجاهاته .
 

وٌمكن تمثٌلها بإتجاهات التعلم السابدة حٌث إن لكل إتجاه  -عوامل خاصة بطرٌقة التعلم : -3

تم تعلمها وخزنها . طرابق التعلم لها األثر خصابص تنعكس على طبٌعة الخبرات التً 

الكبٌر فً ترسٌخ المعلومة عند األفراد ، فالطبلب الذٌن ٌتعلمون المادة بشكل جٌد 

 سٌتذكرونها لمدة طوٌلة.
 

 

 العوامل المساعدة على الحفظ الجٌد

100% 

 نسبة التذكر

 الوقت
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 ٌإدي وضوح معنى المحتوى الذي ٌتعلمه الطالب وبخاصة تلك -وضوح المعنى لدى المتعلم : -

التً ترتبط بالمبادئ العامة أسهل فً حفظها من التفاصٌل المنعزلة أو ؼٌر المفهومة والتً 

ٌحاول الطبلب إستظهارها ولقد اكدت هذه الحقٌقة كثٌر من الدراسات التً أجرٌت على التعلم 

فً المدرسة إذ تبٌن أنه من السهل تذكر المادة الدراسٌة إذا كانت المادة الدراسٌة تتكون من 

حقابق أو تفاصٌل منعزلة عن بعضها البعض فإن نسٌانها ٌكون سرٌعاً فقد أشارت بعض هذه 

الدراسات إن طبلب المدارس الثانوٌة والجامعات ٌنسون ثلثً الحقابق التفصٌلٌة التً درسوها 

خبلل عامٌن وعلى العكس من ذلك نجد إن المبادئ العامة ذات المعنى والتعمٌمات تظل محفوظة 

 لة من الزمن .مدة طوٌ
 

ٌساعد التنظٌم السلٌم على حفظ آالؾ الحقابق والمفاهٌم والمهارات فً اللؽة والعلوم  -التنظٌم :-

والرٌاضٌات وؼٌرها من المواد الدراسٌة التً ٌتعلمها طبلب المدارس على إختبلؾ أنواعها 

نوعٌة الحفظ وكلما إستخدم ومراحلها وٌإدي تعلم قواعد التنظٌم إلى التؤثٌر بشكل إٌجابً على كمٌة و

الطبلب وسابل تنظٌم المادة الدراسٌة فً إستذكارهم لها كلما ساعد ذلك على استدعابها بسهولة ذذلك 

 ألننا نمٌل إلى تنظٌم األفكار المتنوعة التً نحفظها فً وحدات تضم المفاهٌم العامة . 
 

نحفظها جٌداً فالمادة الدراسٌة التً نرٌد من السهل نسٌان المفاهٌم والمهارات التً ال   -اإلتقان :-

حفظها لمدة طوٌلة البد من دراستها مرات متعددة حتى نتقنها إذ ٌإدي التدرٌب المتواصل على مهارة 

من المهارات والى درجة تفوق الحد المطلوب ألدابها إلى استمرار تذكرها ، فزٌادة التعلم واستمراره 

د على الحفظ وٌتضح أثر ذلك فٌما نجٌد من مهارات حركٌة فً موضوع معٌن ٌقلل النسٌان وٌساع

مثل السباحة أو ركوب الدراجة فهذا لٌس من السهل نسٌانها فالتدرٌب الزابد ٌساعد على إتقان المادة 

إتقاناً دقٌقاً ومن ثم على حفظها وبطبٌعة الحال ال ٌرجع اإلتقان إلى التدرٌب الزابد فقط إذ البد من 

م االخرى مثل االستعداد والدافعٌة والتوجٌه السلٌم إلى ؼٌر ذلك من العوامل التً توفر شروط التعل

 تساعد على التعلم الجٌد .
 

فمراجعة المادة او المواد المتعلمة التً نستذكرها مراجعة منتظمة وعلى فترات ٌساعد  -المراجعة: -

د على تثبٌت المادة المتعلمة على الحفظ وٌقلل نسبة النسٌان وترجع أهمٌة المراجعة إلى أنها تساع

وتإدي المراجعة إلى استعادة المفقود من المادة الدراسٌة وأول مراجعة للمادة الدراسٌة ٌجب أن 

تكون فً نفس ٌوم دراستها فً المدرسة وٌستحسن مرجعة ودراسة المادة التً نتعلمها أوالً باول 

ٌة الفصل الدراسً لمراجعتها قبل األمتحان ألننا إذا تركناها إلى نهاٌة العام الدراسً أو إلى نها

 ٌكون من الصعب علٌنا تذكرها. 
 

 نظرٌات النسٌان 

درس علماء النفس ظاهرة النسٌان فً محاولة للتعرؾ على أسبابها وفهم طبٌعتها ومعرفة العوامل 

المإدٌة إلٌها من اجل تقلٌل وإنقاص آثارها السلبٌة الكبٌرة على تعلم التبلمٌذ والتحصٌل فً المدرسة 

  -فتوصلوا إلى وضع ثبلث نظرٌات لتفسٌر هذه الظاهرة وهً :

 

  -مال :نظرٌة عدم اإلستعأ.
هناك حقٌقة فً المجال الطبً تقول إن أٌة عضلة أو أي جزء من الجسم ال ٌستعمل أو ال ٌتحرك فإنه 

وبمرور الوقت ٌصبح عرضة للضعؾ والضمور ، وقد إستعار علماء النفس هذه الفكرة وطبوقها فً 
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بإستمرار أو ال دراستهم للنسٌان فذكروا إن أٌة معلومة أو مهارات أو خبرات ال ٌستخدمها الفرد 

ٌستعملها على الدوام فإنها وبمرور الوقت ٌصٌبها النسٌان بعكس المعلومات والمهارات التً تستخدم 

بإستمرار )أي إن المعلومات التً ال تستخدم ٌتبلشى أثرها من دماغ اإلنسان ومن ثم تصبح عرضة 

 للنسٌان(

 

  -نظرٌة الكبت : –ب 

واألشٌاء المإلمة أو المخٌفة أو ؼٌر السارة من مجال الوعً  ٌعرؾ الكبت بؤنه استبعاد الحوادث  

والشعور وإبعادها إلى مجال البلشعور أو ما ٌسمى بالعقل الباطن وذلك ألن بقاء هذه األشٌاء ؼٌر 

السارة فً مجال الوعً ٌسبب األلم والحزن لئلنسان كإستبعاد ذكرى مإلمة أو مشهد محزن أي إن 

ه الحالة لهذه الحوادث واألمور المإلمة قد ٌنتج بسبب كبتها فً البلشعور النسٌان الذي ٌحدث فً هذ

فكؤن النسٌان هنا قد حدث بصورة متعمدة وإختٌارٌة أي إن اإلنسان )ٌتناسى( بمحض إرادته كل ما 

 ٌسبب له الحزن واأللم .

 

  -نظرٌة التداخل: -ج

إلى حد مابٌن مادتٌن أو موضوعٌة ألن  بموجب هذه النظرٌة فإن النسٌان ٌحدث عندما تشابه أو تداخل

تعلم المادة االولى قد ٌإدي إلى حدوث تشوش فً تعلم المادة الثانٌة إذا ما توفرت درجة من التشابه 

بٌنهما فلو أن طالباً مثبلً قد درس مادة التؤرٌخ وأعقبها مباشرة بدراسة مادة الجؽرافٌة فإن هذا ٌإدي 

ن لوجود درجة من التشابه بٌنهما ولو درس هذا الطالب مادة التؤرٌخ الى نسان بعض المعلومات المادتٌ

وأعقبها بدراسة مادة اللؽة االنكلٌزٌة أو الرٌاضٌات فإن إحتمال نسٌان المعلومات ٌكون أقل من الحالة 

األولى لعدم وجود تشابه بٌن المادتٌن المذكورتٌن ومادة التؤرٌخ فنقول إنه قد حصل تداخل فً الحالة 

 ولى ولم ٌحصل مثل هذا التداخل فً الحالة الثانٌة .األ

 

وتعد نظرٌة التداخل أكثر نظرٌات النسٌان أهمٌة وأقدمها تفسٌراً وأكثرها شٌوعاً ومثال على ذلك   

إننا لو اعطٌنا فرداً رقم الهاتؾ مثبلً وطلبنا منه أن ٌستخدمه بشكل عملً على هاتفه ، وقبل ان ٌفعل 

خر فإنه سوؾ ٌتذكر الرقم األول أما إذا أعطٌناه الرقم ثم اعطٌناه عدداً من ذلك اعطٌناه رقماً آ

 الحروؾ إلؼن كمٌة النسٌان ستكون أقل . 

 

 الذكــــاء  

المفهوم العام السابد عند الناس للذكاء إنه ٌشتمل على جمٌع القدرات العقلٌة المتعلقة بالقدرة على 

التحلٌل ، والتخطٌط ، وحل المشاكل، كما ٌشتمل على القدرة على التفكٌر المجرد ، وجمع وتنسٌق 

درة على األحساس األفكار ، وفهم اللؽات ، وسرعة التعلم. وعند بعض العلماء ٌتضمن أٌضاً حتى الق

وإبداء المشاعر وفهم مشاعرٌن االخرٌن ، فالذكاء مصطلح ٌتضمن عادة الكثٌر من هذه االمور وربما 

ٌجعلها الناس مرتبطة بقوة الذاكرة ، إال إن علم النفس ٌدرس الذكاء كمٌزة سلوكٌة مستقلة عن اإلبداع 

 ، والشخصٌة والحكمة وحتى قوة الحافظة المتعلقة بالذاكرة. 

 

الدور الذي ٌلعبُه الذكاء كان وال ٌزال مشكلة تشؽل الخبراء فً التعلم عموماً والتعلم الحركً على   

وجه الخصوص وهناك كثٌر من األسبلة التً ٌسؤلها الطالب بخصوص عبلقة الذكاء بدرجة التقدم فً 

ره؟ هل إن تعلم الفعالٌات الحركٌة ، وهل إن الشخص الذكً ٌتعلم المهارات الحركٌة أسرع من ؼٌ

الذكاء هو ظاهرة عامة تمٌز الشخص فً  عنالمهارات الحركٌة ٌتطلب استخدام الفرد لذكابه؟ وهل 
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مجاالت الحٌاة ؟ وهل إن عامل الذكاء هو عامل وراثً ام عامل ٌكتسبه الفرد خبلل حٌاته ؟ قبل ان 

 ٌح لظاهرة الذكاء . نتطرق إلى اإلجابة على كل هذه األسبلة علٌنا أن نتوصل إلى تعرٌؾ صح

 

هناك تعرٌفات كثٌرة للذكاء وال ٌمكن االعتماد على تعرٌؾ واحد له ولهذا فسوؾ نتطرق إلى عدد    

 منها لكً نعطً بذلك فكرة ولو بسٌطة عن معنى الذكاء . 

( فسر الذكاء بؤنه عامل عام ٌشتمل على جمٌع األعمال التً ٌقوم بها الفرد فً 1927ــ )سبٌرمان 

 الٌات المختلفة . الفع

وصفا الذكاء بانه الظاهرة الناتجة عن مجموع قابلٌات الشخص المختلفة  -(:1927ــ )ثورنداٌك وهٌكن 

، وقد أكد إن قابلٌة الشخص قد تكون ممتازة فً إحدى الفعالٌات الذهنٌة أو الحركٌة وردٌبة فً 

 لحقول بل هو عامل خاص . األخرى ولهذا فإن عامل الذكاء هو لٌس عامبلً عاماً فً جمٌع ا

لم ٌختلؾ كثٌراً من ثورنداٌك وهٌكن حٌث إعتقد بإن عامل الذكاء العام مكون  -( :1939ــ ) ثرستون 

من سبعة عوامل خاصة لكن االختبلؾ بٌن النظرٌتٌتن هو إن ثرستون ٌإكد على وجود عبلقة إٌجابٌة 

 دم ضرورة وجود هذه بٌن هذه العوامل السبعة بٌنما ٌعتقد ثورنداٌك وهٌكن بع

الذكاء هو مجموع قابلٌات الفرد للعمل المجدي والتفكٌر المنطقً والتعامل  -( :1944ــ )وٌجسلر 

 المستمر مع البٌبة . 

مما سبق ندرك بوضوح أهمٌة الذكاء ضمن العملٌات العقلٌة حتى حدا ببعض المختصٌن إلى وصفه   

إلنسان ، وصوالً إلى حقٌقة مفادها إن الذكاء هو مجموع بالعامل العام الذي ٌشكل أساس السلوك لدى ا

 كل قابلٌات اإلنسان التً تحدد سلوكه وطبٌعة تفكٌره وطرٌقة تفاعله مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها .

  

 

 

 انواع الذكــــــاء

  -هناك أنواع عدٌدة للذكاء منها اآلتً :

والذي ٌمكن من ٌمتلكه من اإلبداع فً الكتابة والحدٌث والخطابة ، والذكً لؽوٌاً   -: الذكاء اللغوي ــ

سٌكون أكثر قدرة على تعلم اللؽات وإستخدام اللؽة فً الوصول ألهداؾ معٌنة مثل الشعراء والكتاب ، 

وهنا نذكر مثبلً معاصراً الروابً العربً البارع )نجٌب محفوظ( الذي حصل بذكابه اللؽوي على 

 بزة نوبل فً االدب. جا

الذي ٌتضمن القدرة على حل مشكبلت منطقٌة أو معادالت رٌاضٌة  -: الرٌاضً –الذكاء المنطقً ــ 

رٌاضٌاً أكثر قدرة من ؼٌره على التعامل مع المعضبلت العلمٌة وفً فهمها ،  –، فالذي ٌكون منطقٌاً 

 وهنا نذكر عالم الفٌزٌاء الشهٌر ) إلبرت أٌنشتاٌن (. 

المتضمن للمهارة فً األداء الموسٌقً وفً تؤلٌؾ الموسٌقً وتقدٌرها  -الذكاء الموسٌقً :ــ 

 واستٌعابها ، وهنا نذكر مثبلً المإلؾ الموسٌقً الشهٌر )بٌتهوفن(. 
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الخاص بإمكانٌة استعمال الجسم لحل مشكبلت معٌنة ، فالرٌاضٌون  -الحركً : –الذكاء الجسدي ــ 

 هذا النوع ، وهنا نذكر مثبلً أسطورة كرة القدم )مارادونا(.المتمٌزون هم من أمثلة 

الذي ٌمكن من ٌمتلكه من التعرؾ على أنماط وأشكال مختلفة، أي ٌعطٌه القدرة  -الذكاء الفراغً :ــ 

على فهم نواٌا ودوافع ورؼبات اآلخرٌن مما ٌمكنه من التعامل مع اآلخرٌن ، وهنا نذكر مثبلً السٌاسً 

 م الروحً للهند )ؼاندي( االبرز والزعٌ

وهو الذي ٌمكن الشخص من فهم قدراته هو وٌمكنه من تقدٌر أفكاره  -الداخلً : –الذكاء الشخصً ــ 

 ومشاعره وٌمكنه نهاٌة األمر من تنظٌم حٌاته بشكل ناجح، وهنا نذكر مثبلً أشهر الفبلسفة )سقراط (.

العبو الشطرنج أذكٌاء فً نوتعٌن محددٌن فقط  ومن هنا ندرك حقٌقة مهمة نجسدها فً المثال فإذا كان

من انواع الذكاء هما ) المنطقً الرٌاضً(، و ) الذكاء الفراؼً( فٌمكن أن ٌجد هإالء صعوبة بالؽة 

فً العزؾ على آلة موسٌقٌة مثبلً. لذا نفٌد بالقول هنا بؤن الذكاء قدرة نسبٌة موجودة عند الناس وهً 

 معٌن ال ٌعنً انه ٌتمٌز بنوع آخر .على انواع فالذي ٌتمٌز بنوع 

 إختبارات الذكــاء 

  -وهناك عدة طرابق لقٌاس الذكاء من اهمها اآلتً :

وتستخدم هذه االختبارات مع الذٌن ال ٌعرفون اللؽة مثل األمٌٌن أو   -إختبارات الذكاء ؼٌر اللفظٌة :ــ 

 األجانب أو الصم والبكم .

وهً إختبارات الورقة والقلم عادة ، وٌمكن إعطاإها لمجموعات كبٌرة  -إختبارات الذكاء الجماعٌة :ــ 

 من الطلبة او األفراد بوقت قصٌر . 

ٌقترن هذا االختبار بإسم العالم المعروؾ )بٌنٌه( الذي صمم  -:إختبارات العمر العقلً ونسبة الذكاءــ 

عب ، فإذا نجح الطفل فً ( سإال مرتبة من السهل إلى الص33إختباراً للذكاء ٌتكون من حوالً )

( سنوات وعجز عن اإلجابة عن االسبلة التً بعدها 5اإلجابة عن جمٌع األسبلة فً االختبار إلى عمر )

( سنوات وهكذا . العمر العقلً بحد ذاته ال ٌدل على دراجة ذكاء الفرد ، لكن 5ٌكون عمره العقلً )

 ً المعادلة األتٌة تعطٌنا مإشر لنسبة ذكاء الفرد :العبلقة بٌن العمر العقلً والعمر الزمنً والمتمثلة ف

 133× العمر الزمنً  /نسبة الذكاء = العمرالعقلً 

( سنوات تكون نسبة الذكاء 8( سنة مثبلً وعمره الزمنً أو الحقٌقً )12فإذا كان العمر العقلً للطفل )

 % محسوبة كما ٌؤتً : 153الطفل  

 %153= 133×12/8=133× الزمنًالعمر / نسبة الذكاء = العمر العقلً 

( سنوات تكون نسبة الذكاء لدٌه محسوبة كما ٌاتً 8( سنوات وعمره الزمنً )6إذا كان عمره العقلً )

:-  

 % 75=  133× 8/  6= 133× نسبة الذكاء = العمر العقلً/ العمر الزمنً
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األسبلة التً ٌتضمنها  وهكذا ٌمكن حساب نسبة الذكاء ألي فرد بمعرفة عمره العقلً من إجاباته عن 

 إختبار الذكاء ومعرفة العمر الزمنً او الحقٌقً لذلك الفرد . 

 

 العالقة بٌن الذكاء والتفوق فً الفعالٌات الرٌاضٌة 

الحركً وهو القدرة على استخدام الجسم او اجزاء منه فً حل  –هنالك مصطلح ٌدعى الذكاء الجسمً 

مكلة أو اداء الحركة أو مهارة رٌاضٌة أداء عملٌة إنتاجٌة والقٌام ببعض األعمال ، والتعبٌر عن 

األفكار واالحاسٌس بواسطة الحركات ، إن المتعلمٌن الذٌن ٌتمتعون بهذا الذكاء ٌتفوقون فً االنشطة 

الحركً ، وعندهم القدرة على ممارسة الرٌاضة البدنٌة أو ممارسة  –نسٌق المربً البدنٌة ، وفً الت

حركٌة فابقة ، وٌعتمد على تفاعل  –فنون الرقص والتمثٌل ، ٌتمتع أصحاب هذا الذكاء بقدرات جسمٌة 

 حركٌة وعوامل بٌبٌة .  –تكوٌنات او قدرات جسمٌة 

أن ٌظهر فً مراحل متقدمة عن ذلك حٌث ٌتؤثر بما  وٌتطور هذا الذكاء بتداءاً من الطفولة وٌمكن  

 ٌحتاج فً البٌبة من فرص تدرٌب وممارسة وتعلم االداء الرٌاضً والحركً بشكل عام . 

إن أصحاب هذا الذكاء ٌفضلون التعلم من خبلل الممارسة والتجرٌب والتحرك والتعبٌر الجسمً   

لتحكم بنشاط الجسم وحركاته بشكل بدٌع وكل ذلك وإمكانٌة إستخدام حواسهم المختلفة والقدرة على ا

مهارة ٌملكها الرٌاضٌون بمختلؾ العابهم . والشخص السلٌم ٌملك القدرة على التحكم بجسمه وبرشاقته 

وتوازنه وتناسقه ، والتمرٌن المتواصل قد ٌزٌد من هذه القدرات مع مبلحظة إن منها ما ٌظهر عند 

تمرٌن كبلعبً كرة القدم المتفوقٌن مثبلً ، كما تظهر براعة بعض بعض األفراد حتى قبل أن ٌبدأ بال

األفراد فً الحساب قبل أن ٌتعلموا الحساب ، وٌتجسد هذا الذكاء فً اإلنجازات الكبٌرة التً فعلها 

 األبطال الرٌاضٌون وذوي المواهب الرٌاضٌة . 

هناكك عدة بحوث علمٌة تشٌر إلى إن هناك عبلقة واضحة بٌن ذكاء الفرد وقابلٌته على تعلم    

الفعالٌات الرٌاضٌة والتقدم فٌها . وهناك بعض البحوث التً تشٌر إلى وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن اللٌاقة 

العقل السلٌم فً الجسم  البدنٌة والنجاح فً الفعالٌة الذهنٌة . إن هذه الدراسات تإكد القول المؤثور )

 السلٌم(. 

إن الفكرة السابدة الٌوم هً إن هناك عبلقة بٌن درجة الذكاء والقابلٌة فً تعلم الفعالٌات الحركٌة   

المعقدة فقط ، أما الفعالٌات البسٌطة أو السهلة فبل عبلقة للذكاء فً تلعمها أو التقدم فٌها . وإنه لمن 

أداء حركات عضلٌة بسٌطة  المنطق أن نعتقد عدم وجود عبلقة مهمة بٌن ذكاء الفرد وقابلٌته فً

تتضمن القوة أو السرعة أو المطاولة . فبل ٌمكننا على سبٌل المثال أن نتوقع عبلقة إٌجابٌة قوٌة بٌن 

درجة ذكاء الشخص وقابلٌته فً تمرٌن السحب على العقلة مثبلً أو فً الركض السرٌع ، بٌنما ٌمكننا 

ٌته فً تنفٌذ حركة معقدة فً الجمناستك او تنفٌذ توقع عبلقة إٌجابٌة بٌن درجة ذكاء الرٌاضً وقابل

 خطة معٌنة فً كرة القدم أو كرة السلة . 

  اإلنتباه 
ٌعد اإلنتباه من اهم العملٌات العقلٌة التً تلعب دوراً مهماً فً النمو المعرفً لدى الفرد حٌث إنه 

كتساب المهارات وتكوٌن ٌستطٌع من خبلله أن ٌنتقً المنبهات الحسٌة المختلفة التً تساعده على إ

العادات السلوكٌة الصحٌحة بما ٌحقق له التكٌؾ مع البٌبة المحٌطة به وبالرؼم من إن اإلنتباه عملٌة 
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عقلٌة إنمابٌة إال ؼنه قد نجد عدم قدرة بعض األطفال على تركٌز إنتباههم أو تنظٌم الذهنً نحو شًء 

 امل الخارجٌة المشتته إلنتباههم . بعٌنه لفترة مع عدم إستطاعتهم أن ٌتحرروا من العو

  

ومن اهم اإلنطباعات المتولدة عن اإلنتباه إنه إستجابة حسٌة عقلٌة . وفً الؽنتباه تركٌز ومقاومة  

لتشتت، كما ان فٌه توجٌه الشعور نحو مثٌر معٌن . واإلنتباه عملٌة إنتقابٌة للمثٌرات ذات العبلقة ، 

 به من اجل عملٌة التعلم . كما أنه ٌرتبط باإلدراك ألنه ٌتطل

 

 

 تعرٌــفات اإلنتبــاه
  -ٌعرؾ اإلنتباه بانه :

 تهٌبة الحواس الستقبال المثٌرات -
 وهو إستعداد ذهنً واستعداد إلدراك األشٌاء  . -
 وكذلك على إنه تهٌبة وتوجٌه الحواس نحو إستقبال مثٌرات المحٌط الخارجٌة . -
المثٌرات ذات العبلقة فً موقؾ ما دون ؼٌرها من المثٌرات عملٌة إنتقابٌة عند التركٌز على  -

 األخرى .
هو قدرة الفرد على إختٌار مثٌر محدد واالستمرار فً التركٌز علٌه للمدة التً ٌتطلبها ذلك المثٌر  -

 . 
هو عملٌة إختٌارٌة تعتمد على التركٌز على مثٌر أو حدث معٌن دون ؼٌره من المثٌرات األخرى  -

 . 
بشكل عام هو العملٌة العقلٌة او المعرفٌة التً توجه وهعً الفرد نحو الموضوعات واإلنتباه  -

 المطروحة . او هو العملٌة التً ٌتم بها توجٌه عقولنا للمعلومات كً تصبح فً متناول الحواس . 
 

 

 مكـونـات اإلنتبـاه

  -لكً ٌكون اإلنتباه فبلبد من توفر اآلتً :  

 

 البحث - أ
إن عملٌة البحث هً محاولة لتحدٌد موقع المنبه فً المجال البصري وٌكون البحث على 

بحث خارجً ال إرادي مثل اإلنتباه المفاجا لضوء خاطؾ ، وبحث داخلً  -نوعٌن هما :

 وهو ٌشٌر إلى عملٌة البحث االختٌارٌة المخططة لمثٌر ذو صفات محددة . 

 

  -التصفٌة : –ب

هً عملٌة إنتقاء لمثٌر ما ، أو لصفة محددة وتجاهل المثٌرات األخرى إن عملٌة التصفٌة    

 التً توجد فً مجال إدراك الفرد . 

  -االستعداد لإلستجابة : -ج

 قد تسمى أحٌاناً بالتهٌبة ، أو تحوٌل اإلنتباه إلى هدؾ وفقاً للمعلومات السابقة .     

 

 

 أنواع اإلنتباه



16 

 

  -ٌقسم الؽنتباه من حٌث مثٌراته إلى :  

 

 اإلنتباه القسري :  -1
وفٌه ٌتجه الؽنتباه إلى المثٌر رؼم إرادة الفرد مثل اإلنتباه إلى ضوء خاطؾ أو ألم مفاجا 

وهنا ٌفرض المثٌر نفسه فرضاً فٌرؼم الفرد على إختٌاره دون ؼٌره من المثٌرات ، وهذا 

كرة القدم ٌنتبهون لتقلص فً عضلته نتٌجة لئلحماء  النوع ٌحدث فً الرٌاضة فبعض العبً

 الخاطا أو ؼٌره .

 

  -اإلنتباه التلقابً : -2
وهو إنتباه الفرد إلى شًء ٌهتم به وٌمٌل إلٌه وهو إنتباه ال ٌبذل الفرد فً سبٌله جهداً بل 

ٌمضً سهبلً . مثل الطالب الذي ٌنتبه لمهارة فً كرة السلة ضمن درس التربٌة الرٌاضٌة 

 هو ٌمٌل لهذه اللعبة . و

 

  -اإلنتباه الئلرادي : -3
وهو الذي ٌحتاج من الفرد جهداً قد ٌكون كبٌراً مثل اإلنتباه إلى محاضرة أوحدٌث ممل وهنا 

ٌشعر الفرد بما ٌبذله من جهد فً حمل نفسه على اإلنتباه وهو جهد ٌنجم عن محاولة الفرد 

ال بد أن ٌنتبه بحكم الحاجة أو الضرورة . للتؽلب على ما ٌعترٌه من ملل او شرود ذهن إذ 

وٌتوقؾ مقدار الجهد المبذول على شدة الدافع إلى اإلنتباه وعلى وضوح الهدؾ منه وهذا 

النوع من اإلنتباه ال ٌقدر علٌه األطفال فً العادة إذ لٌس لدٌهم من قوة اإلرادة والصبر 

هدؾ ٌكون فً أؼلب االحٌان  والقدرة على بذل الجهد واحتمال المشقة الوقتٌة فً سبٌل

 جب أن تكون الدروس التً تقدم إلٌهم قصٌرة ومشوقة او ممزوجة بروح اللعب .بعٌداً لذا ٌ

  

 

 العوامل المإثرة على اإلنتباه

  -تنقسم العوامل المإثرة على اإلنتباه إلى قسمٌن :   

 

عوامل ذاتٌة : وهً عوامل تتعلق بالشخص نفسه وتإدي إلى اإلنتباه وترجع إلى ما تعوده الفرد  -1

 فً حٌاته وهً على نوعٌن 
 

 : ومنها  -العوامل المإقتة 
مثبلً الجابع الذي ٌسٌر فً طرٌق ستسترعً إنتباهه األطعمة وروابحها  -الحاجات العضوٌة : - أ

 أكثر من ؼٌرها . 
م تكون وجهنه الذهنٌة نحو صوت إطبلقة مسدس  133نرى إن رٌاضً    -الوجهة الذهنٌة :  - ب

 البدء  بالركض فً حٌن إن سابق السٌارة ستكون وجهته نحو إشارة المرور . 
 

 

 ومنها : العوامل الدائمة :-  
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لدى االنسان وجهة ذهنٌة لئلنتباه نحو المواقؾ التً تتذر با الخطر او االلم  الدوافع المهمة:  - أ

إن دافع اإلستطبلع ٌجعله فً حالة تؤهب مستمر لئلنتباه نحو االشٌاء الجدٌدة او ؼٌر مؤلوفة مثل 

 إنتباه العب التنس الى البلعب المنافس وتصرفاته ؼٌر مؤلوفه.

تبلؾ النواحً التً ٌنتبه الٌها عدد من الناس حٌال : ٌبدو اثرها فً إخ المٌول المكتسبة  - ب

موقؾ واحد.فمثؤل عند ذهاب العب التنس مع العب كرة السلة والعب كرة القدم فإننا نرى 

اختبلؾ انتباههم عند الدخول الى محل لبٌع التجهٌزات الرٌاضٌة نرى االول ٌنتبه الى ما ٌخص 

 الثالث الى ما ٌخص كرة القدم .التنس والثانً ٌنتبه الى ما ٌخص كرة السلة و

: وٌقصد بها العوامل المتعلقة با المثٌر الذي ٌجذب االنتباه وتدفع الفرد إلى  عوامل خارجٌة -2

 االنتباه الٌها با الرؼم من وجود اشٌاء اخرى مثل :

: فاالضوء الزاهٌة واالصوات العالٌة والروابح النفاذة اكثر جذبا لئلنتباه من شدة المنبه - أ

ؼٌرها وهو السبب فً استخدام اطبلقة المسدس فً فعالٌات األركاض ،والصفارة فً كرة القدم 

 مثبل.

: فلو صاح احد )النجدة(مرة واحد فقد ال ٌجذب صٌاحه انتباه االخرٌن مثلما  تكرار المنبه - ب

تمر الحال لو كررهذه االستؽاثة عدة مرات فإنه ٌكون ادى لجذب اإلنتباه ،على إن التكرار إن اس

 رتٌبا وعلى وتٌرة واحدة فقد قدرته على استدعاء اإلنتباه كذلك،فلذلك ٌجب ان ٌتم التنوع بإلقابه. 

عامل قوي فً جذب اإلنتباه فنحن ال نشعر بدقات الساعة فً الؽرفة لكنها إن  -تغٌٌر المنبه : -ج

 توقفت عند الدق فجؤة إتجه إنتباهنا إلٌها . 

المنفرد على أرضٌة ٌجذب اإلنتباه أكثر من ؼٌره الذي ٌكون محاطاً  إذ إن الشًء -اإلنفراد  : -د

 بؤشٌاء أخرى مماثلة مثل نخلة فً حدٌقة أزهار .

كل شًء ٌختلؾ إختبلفاً كبٌراً عما ٌوجد فً محٌطه فمثبلً ظهور نقطة سوداء على  -التباٌن : -هـ 

ً الرٌاضة تستخدم مبلبس قطعة قماش بلون فاتح أو وجود رجل وسط محٌط كله من االطفال وف

 معٌنة لحكم المنافسات وهكذا.

األشكال المتحركة تتمٌز بجذب اإلنتباه إلٌها وكذلك التؽٌر فً اللون أو الشكل  -حركة المنبه: –و 

 أو الصوت مثل اإلعبلنات المتحركة .

النصؾ وجد إن القارئ ٌمٌل إلى قراءة الجزء األعلى من الصحٌفة أكثر من  -موضع المنبه : -ز

 األسفل . 

 فالشًء المنسق ٌجذب اإلنتباه إلٌه أكثر من ؼٌره مثل اللوحات والحدابق . -التنسٌق: –ح 

 اإلنتباه فً الرٌاضة

ٌعد اإلنتباه المٌزان بٌن سابر العلمٌات العقلٌة، إذ من دونه ال ٌستطٌع اإلنسان إلى ما حوله فإن 

هو العملٌة العقلٌة األساسٌة التً تقوم علٌها العملٌات  أفكاره تتفاعل مع المحٌط الذي حوله، فاإلنتباه

 العقلٌة األخرى فهو العملٌة األولى لنجاح.

 مظهر حدة اإلنتباه 

تلعب ظاهرة حدة اإلنتباه أثراً مهماً فً النشاط الرٌاضً،السٌما فً مرحلة تعلٌم المهارات الحركٌة 

 لواضح والدقٌق ألجزاء الحركة المركبة .، إذ تإدي ظاهرة حدة اإلنتباه إلى اإلدراك والفهم ا
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ومظهر حدة اإلنتباه ٌعد األساس الذي تعتمد على مظاهر اإلنتباه االخرى مثل الثبات، والتركٌز،      

والتوزٌع، والتحوٌل، فهذه المظاهر هً فً األساس حدة آنٌة ، فإمكانٌة البلعب الجٌدة فً حدة 

ئلنتباه من خبلل المطاولة فً الحدة وإن قوة مظهر حده اإلنتباه تساعده فً تحقٌق الثبات عال ل

اإلنتباه لها أثر مهم فً التركٌز من خبلل المحافظة على اإلنتباه مركزاً رؼم المشتتات التً تحاول 

التؤثٌر على إنتباه البلعب . علماً بؤن أٌة لعبة رٌاضٌة تحمل فً طٌاتها مشتتات كثٌرة جداً من خبلل 

وتفاعل الجمهور معها وإنتقال إنتباه البلعب من مإثر إلى آخر بٌن فعالٌة أو ألداء  سرعة إٌقاع اللعبة

حركً ٌعتمد بشكل أساسً على حدة اإلنتباه وهذا ٌحدث اثناءقوة اإلرسال أو الضرب الساحق فعملٌة 

باه التحوٌل هً تؽٌٌر اإلنتباه من مإثر إلى آخر ، والحال نفسه ، من هذا نبلحظ أن مظهر حدة اإلنت

ٌمتلك مركزا الصدارة بٌن بقٌة المظاهر االخرى ، وبواسطة مظهر حدة اإلنتباه ٌسٌطر البلعب على 

حالته الوظٌفٌة والنفسٌة ، بل وعلى فاعلٌة عمله ونشاطه . ومن المبلحظ تناقص قٌم حدة اإلنتباه بعد 

 دة اإلنتباه .أداء الجهد المتوسط والعالً بما ٌشٌر إلى وجود إرتباط سلبً بٌن الجهد وح

 مظهر تركٌز اإلنتباه 

هو تضٌٌق اإلنتباه وتثٌته نحو مثٌر معٌن واستمراره اإلنتباه على هذا المثٌر المختار . اإلنتباه على 

مثٌر معٌن ال ٌعنً بالضرورة جمود اإلنتباه وتوقفه وإنما ٌتحرك اإلنتباه أثناء تركٌزه فً مجال أو 

حدود تتبع المثٌر المختار الذي ٌتم التركٌز علٌه وٌطلق على النقطة  أمتداد أو إتساع اإلنتباه ولكن فً

التً ٌتم التركٌز فٌها مصطلح )بإرة اإلنتباه ( . وٌتؤثر تركٌز اإلنتباه بطول المدة الزمنٌة التً ٌحتفظ 

 -بها نحو ذلك الشًء الذي ٌنتبه إلٌه. إذ إن هناك مشكبلت كثٌرة تإثر على مدى اإلنتباه منها :

حمل الذهنً والتعب الذهنٌث والحمل الزابد الذهنٌة إن السمات وخصابص األفراد الشخصٌة هً الت

 التً تحدد لنا قدرة الفرد على اإلحتفاظ بؤطول مدى لئلنتباه.

 مظهر ثبات اإلنتباه

وٌعرؾ بؤنه القدرة على اإلحتفاظ باإلنتباه الحاد اطول مدة ممكنة وإمكانٌة البلعب فً ثبات اإلنتباه 

تساعده على إدراك ووضوح حاالت اللعب المختلفة وبدرجة عالٌة من الدقة والوضوح وبمستوى 

عملٌة  -عال طٌلة المنافسة وتعتمد قدرة البلعب على اإلحتفاظ بثبات اإلنتباه على العوامل األتٌة :

 جاح األداء .التعلم او التدرٌب أو المنافسة، وبذلك فتشتت اإلنتباه وعدم التركٌز ٌإثر سلباً على ن

واإلنتباه فً الرٌاضة هو قدرة الفرد على أداء النشاط الحركً ومعرفة ما ٌحدث، وبعض الفعالٌات   

والؤللعاب الرٌاضٌة تتطلب التداخل فً عملٌة اإلنتباه على أساس مصدر المنبه ، أو من حٌث مجال 

 اإلنتباه . 

   -فمن حٌث مصدر اإلنتباه ٌوجد نوعان :   

  وهو تركٌز الذهن على المواضٌع والمإثرات الخارجٌة .  -: الخارجًاإلنتباه 

 : ًوهو تركٌز الذهن على األحاسٌس الداخلٌة وحول الشعور والتفكٌر .  -اإلنتباه الداخل 

 

  -أما االنتباه من حٌث مجاله فهو أٌضاً نوعان :

  : وٌعنً أن ٌكون البلعب ٌقظاً وواعٌاً بمنطقة صؽٌرة نسبٌاً، أو بشًء  -االنتباه الضٌق

 واحد فقط عن طرٌق عزل جمٌع المإثرات سواء كانت داخلٌة ام خارجٌة . 
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 : وٌعنً أن ٌكون البلعب ٌقضاً وواعٌاً بتحركات المنافسٌن وفً الوقت  -االنتباه الواسع

 نفسه متابعاً لحركات زمبلبه البلعبٌن . 

 

ذا نرى إن االنتباه خبلل األداء الحركً وقبله ٌتوزع بٌن االنتباه الداخلً والخارجً وله  

وبٌن االنتباه الضٌق والواسع ، فاالنتباه ٌعد أهم عوامل اإلعداد النفسً لبلعبٌن وإن قٌاس 

بعض مظاهره لدى الرٌاضٌٌن أو من ٌمارسون الرٌاضة ٌعطً مإشراً حقٌقاً للتؽٌرات التً 

 ى الحالة النفسٌة لهم فً لحظة أو فترة معٌنة . قد تطرأ عل

  

 مظاهر اإلنتباه  

 –والثبات  –االنتباه فً مٌدان الرٌاضة ٌشتمل على عدة مظاهر تتمثل فً : )الحدة    

والحجم( وإن الوصول إلى المستوٌات الرٌاضٌة العلٌا ٌتوقؾ إلى  –والتحوٌل  –والتوزٌع 

حد كبٌر على نمو وإرتقاء هذه المظاهر وؼن كل نشاط ٌحتاج لهذه المظاهر بدرجات 

 متفاوتة تبعاً لطبٌعة ومكوناته.

  

وتعد مظاهر اإلنتباه مٌزاناً بٌن األلعاب فعلى البلعب أن تتوازن أفكاره مع مظاهر اإلنتباه   

واإلجادة التامه لها ظن وعملٌة االنتقال من مظهر إلى اخر بالدقة والوضوح المطلوبٌن 

نفسهما ، إن اإلنتباه ٌنمو وٌتطور خبلل التخصص بالممارسة وقد ٌشترك أكثر من مظهر 

  -من مظاهر اإلنتباه فً فعالٌة معٌنة . وٌمكننا أن نتعرؾ على هذه المظاهر كما ٌؤتً :

 

إذ إن لكل نشاط رٌاضً ٌقوم به البلعب ٌتطلب سرعة  -للنشاط : السرعة المناسبة -1

 مناسبة لؤلداء ، فبطا البلعب أو زٌادة سرعته تقلل من ثبات الؽنتباه لدٌه . 

 

فكلما كانت مدة النشاط مناسبة إلى قدرة البلعب استطاع  -الحجم المناسب للنشاط : -2

 االستمرار فً اللعبوكان لدٌه الثبات أفضل. 

 

إن بعض المهام التً ٌكلؾ بها البلعب تتمٌز باإلثارة والتشوٌق  -تنوع االداء الحركً : -3

نتٌجة الرتفاع مستوى المنافسه، فً حٌن ٌفتقد بعضها اآلخر لمتعة الؽثارة، ومن المتوقع 

زٌادة فترة االحتفاظ باإلنتباه فً حالة االبتعاد عن الرتابة واإلعادة والتكرار مما ٌإدي 

 ل .إلى المل

 

 مظهر توزٌع اإلنتباه 

تعرؾ ظاهرة توزٌع الؽنتباه على انها العلمٌات والنشاط النفسً)أي اإلنتباه الموجه(   

 نحو عدة أشٌاء أو انشطة فً وقت واحد . 

إن توزٌع اإلنتباه ال ٌعنً توجٌهه إلى شٌبٌن أو اكثر فً آن واحد بل إن الفرد عندما    

ٌركز إنتباهه على عمل معٌن وما عداه من األشٌاء التً تتم فً الوقت نفسه تحدث النها 

قد تحولت إلى عمل آلً أو أوتماتٌكً، كالقراءة أثناء المشً، كذلك فً الؤللعاب 

فبلعب كرة السلة ٌوزع إنتباهه بإتجاه حركة الزمبلء والمنافس الرٌاضٌة المختلفة. 

 وكذلك الكرة والحكم والجمهور فً وقت واحد.
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 مظهر تحوٌل اإلنتباه   

إن مظهر تحوٌل اإلنتباه ٌعرؾ بؤنه القدرة على سرعة توجٌه الؽنتباه من نشاط إلى أخر ، وبالحدة 

ه من فرد إلى اخر وفق الخصابص والممٌزات الفردٌة نفسها وتختلؾ قدرة األفراد على تحوٌل اإلنتبا

. وتظهر أهمٌة تحوٌل الؽنتباه عند أداء المهارات المفتوحة أو الرٌاضٌات ذات الطابع الدٌنامٌكً 

والتً ٌحاول فٌها البلعب تحوٌل إنتباهه من المجال الواسع إلى المجال الضٌق ومن اإلنتباه الخارجً 

 عكس . إلى اإلنتباه الداخلً وبال

 مشتتات اإلنتباه   

ٌشكو بعض الناس من شرود إنتباههم بقدر قلٌل أو كبٌر أثناء العمل أو الحدٌث أو مذاكرة الدروس 

أو أثناء اللعب فهم ٌعجزون عن التركٌز إال لبضع دقابق ثم ٌنصرؾ إنتباههم إلى شًء آخر ، كما 

  -: ٌجدون صعوبة فً تركٌز إنتباههم من جدٌد وٌرجع هذا العجز عن اإلنتباه إلى عدة عوامل

فقد رجع شرود االنتباه إلى التعب واإلرهاق الجسمً  وعدم النوم  -العوامل الجسمٌة : -1

واالستجمام بقدر كافً أو عدم االنتظام فً تناول وجبات الطعام ، أو سوء التؽذٌة أو 

اضطراب إفرازات الؽدد الصم ، وقد لوحظ إن اضطراب الجهازٌن الهضمً والتنفسً 

ر حاالت الشرود لدى األطفال . وبعد أن تم عبلج هذه مسإول بوجه خاص عن أكث

االضطرابات مثل استبصال اللوزتٌن أو تطهٌر األمعاء من الدٌدان فإن ذلك أدى إلى تحسٌن 

 فً قدرتهم على التركٌز. 

كثٌراً ما ٌرجع تشتت االنتباه إلى عوامل نفسٌة وعدم مٌل البلعب إلى  -العوامل النفسٌة : -2

ن أو اللعب النشؽال فكره بؤمور أخرى اجتماعٌة أو عابلٌة أو انه ٌشكو االستمرار بالتمرٌ

من أمر ما ٌشؽل تفكٌره او قلق أو اضطهاد ، مثل شعوره بؤن الناس تكرهه أو إنه مصاب 

 بمرض معٌن أو ؼٌر ذلك .

وقد ٌرجع الشرود إلى عوامل اجتماعٌة كالمشكبلت ؼٌر المحسومة  -العوامل االجتماعٌة : -3

مستمر بٌن الوالدٌن أو صعوبات مالٌة أو متاعب عابلٌة لذا ٌشرد ذهت الشخص أو نزاع 

وٌلتجا إلى أحبلم الٌقظة حٌث ٌجد فٌها مهرباً من هذا الواقع المإلم، كما ٌبلحظ بؤن األثر 

 النفسً لهذه العوامل األجتماعٌة ٌختلؾ بؤختبلؾ قدرة الناس على االحتمال والصمود . 

من هذا العوامل عدم كفاٌة اإلضاءة أو سوء توزٌعها أو سوء التهوٌة  -العوامل الفٌزٌقٌة : -4

وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أو الضوضاء . وهنا تجدر اإلشارة إلى إن ما ٌصرح به 

بعض الناس عموماً أو البلعبٌن او الطبلب علة وجه خاص من إن إنتاجهم ٌنخفض فً 

راء التجارب وإثبات ذلك وقد أسفرت هذه الضوضاء عنه فً مكان هادئ فتح المجال إلج

  -التجارب عن كون الضوضاء ال تعد عامبلً مشتتاً لبلنتباه بشكل مطلق إنما حسب اآلتً :

 

 نوع الضوضاء ومدتها .  -

 نوع العمل الذي ٌقوم به الفرد . -

 وجهة نظر الفرد فً الضوضاء . -

تنتج عن التجربة إن أصوات أبواق السٌارات المتواصل أكثر تؤثٌراً فً تشتٌت االنتباه منه لو كان 

متقطعاً ، كما أثبتت بان االعمال العقلٌة بوجه عام تتؤثر بالضوضاء أكثر من األعمال الحركٌة 

ري ال بد البسٌطة . كما نتوقؾ على وجه نظر الفرد وداللتها عنده. فإن كل ٌرى  أنها شًء ضرو
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منه وال ٌتم العمل بدونه كضوضاء آالت المصانع بالنسبة لعمال لم تكن إزعاجاً كبٌراً له فً إنتاجه ، 

 . او البلعب فً مبلعب المنافسة فإن ضوضاء التشجٌع تكون عامبلً مشجعاً وحفزاً ولٌس مشتتاً 
 


