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أشكر اهللا عزوجل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع، فشكرا  أشكر اهللا عزوجل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع، فشكرا  أشكر اهللا عزوجل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع، فشكرا  أشكر اهللا عزوجل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع، فشكرا                              

وألف شكر على كل نعمة وصبر عند كل مصيبة وكمال اإليمان الذي  وألف شكر على كل نعمة وصبر عند كل مصيبة وكمال اإليمان الذي  وألف شكر على كل نعمة وصبر عند كل مصيبة وكمال اإليمان الذي  وألف شكر على كل نعمة وصبر عند كل مصيبة وكمال اإليمان الذي  

....يقودنا في الدنيا والفـالح في اآلخرةيقودنا في الدنيا والفـالح في اآلخرةيقودنا في الدنيا والفـالح في اآلخرةيقودنا في الدنيا والفـالح في اآلخرة     

" " " " بن عبيد عبد الرحيم  بن عبيد عبد الرحيم  بن عبيد عبد الرحيم  بن عبيد عبد الرحيم  " " " " أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور                              

الذي كان خير مرشدا،و  نموذجا للعلم والمعرفة، الذي منحني الكثير  الذي كان خير مرشدا،و  نموذجا للعلم والمعرفة، الذي منحني الكثير  الذي كان خير مرشدا،و  نموذجا للعلم والمعرفة، الذي منحني الكثير  الذي كان خير مرشدا،و  نموذجا للعلم والمعرفة، الذي منحني الكثير  

من توجيهاته، وآرائه القيمة، راجية من  المولى القدير أن يجزيه عنا خير  من توجيهاته، وآرائه القيمة، راجية من  المولى القدير أن يجزيه عنا خير  من توجيهاته، وآرائه القيمة، راجية من  المولى القدير أن يجزيه عنا خير  من توجيهاته، وآرائه القيمة، راجية من  المولى القدير أن يجزيه عنا خير  

....الجزاء ويثبته األجر إ شاء اهللالجزاء ويثبته األجر إ شاء اهللالجزاء ويثبته األجر إ شاء اهللالجزاء ويثبته األجر إ شاء اهللا     

ساتذة الكرام الذين ساهموا في تكويننا، ساتذة الكرام الذين ساهموا في تكويننا، ساتذة الكرام الذين ساهموا في تكويننا، ساتذة الكرام الذين ساهموا في تكويننا، أتقدم بالشكر لكل األأتقدم بالشكر لكل األأتقدم بالشكر لكل األأتقدم بالشكر لكل األ                                        

وتقييم هذا العمل المتواضع، وبكل إخالص وعرفـان بالجميل أتقدم بشكر  وتقييم هذا العمل المتواضع، وبكل إخالص وعرفـان بالجميل أتقدم بشكر  وتقييم هذا العمل المتواضع، وبكل إخالص وعرفـان بالجميل أتقدم بشكر  وتقييم هذا العمل المتواضع، وبكل إخالص وعرفـان بالجميل أتقدم بشكر  

............خاص ألساتذة علم النفس اإلكلينيكيخاص ألساتذة علم النفس اإلكلينيكيخاص ألساتذة علم النفس اإلكلينيكيخاص ألساتذة علم النفس اإلكلينيكي     

كما أقدم شكري لجمعية أمل عين مليلة ومدربيها وفريقها، وجمعية  كما أقدم شكري لجمعية أمل عين مليلة ومدربيها وفريقها، وجمعية  كما أقدم شكري لجمعية أمل عين مليلة ومدربيها وفريقها، وجمعية  كما أقدم شكري لجمعية أمل عين مليلة ومدربيها وفريقها، وجمعية                          

    - - - - يد العونيد العونيد العونيد العون    - - - - النخبة وأعضائها الذين لم يبخلوا عليا بشيء، الذين كانواالنخبة وأعضائها الذين لم يبخلوا عليا بشيء، الذين كانواالنخبة وأعضائها الذين لم يبخلوا عليا بشيء، الذين كانواالنخبة وأعضائها الذين لم يبخلوا عليا بشيء، الذين كانوا

....في مشوار بحثي هذافي مشوار بحثي هذافي مشوار بحثي هذافي مشوار بحثي هذا     

...... ...... ...... ...... وأشكر زميالتي األعزاء أحبهم اهللا وأعانهم في كل خيروأشكر زميالتي األعزاء أحبهم اهللا وأعانهم في كل خيروأشكر زميالتي األعزاء أحبهم اهللا وأعانهم في كل خيروأشكر زميالتي األعزاء أحبهم اهللا وأعانهم في كل خير                  
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إلى  الذي أبدع اهللا فيه من صفـات الصبر والتجلد، إلى من أوقد شعلة حياتي وأضاء  إلى  الذي أبدع اهللا فيه من صفـات الصبر والتجلد، إلى من أوقد شعلة حياتي وأضاء  إلى  الذي أبدع اهللا فيه من صفـات الصبر والتجلد، إلى من أوقد شعلة حياتي وأضاء  إلى  الذي أبدع اهللا فيه من صفـات الصبر والتجلد، إلى من أوقد شعلة حياتي وأضاء  

".............................".............................".............................".............................لخميســــــــــــــــــيلخميســــــــــــــــــيلخميســــــــــــــــــيلخميســــــــــــــــــي......"......"......"......"سبيل دربي، إليك أبــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبسبيل دربي، إليك أبــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبسبيل دربي، إليك أبــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبسبيل دربي، إليك أبــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيب     

شفت غليل كل عطشان،إليك يا قرة عيني،إليك  شفت غليل كل عطشان،إليك يا قرة عيني،إليك  شفت غليل كل عطشان،إليك يا قرة عيني،إليك  شفت غليل كل عطشان،إليك يا قرة عيني،إليك          إلى منبع الحنان، إليك يا قطرة ماء عذبإلى منبع الحنان، إليك يا قطرة ماء عذبإلى منبع الحنان، إليك يا قطرة ماء عذبإلى منبع الحنان، إليك يا قطرة ماء عذب

يا وردة بين أتامل أعظم فنان ،يأمـــــــــــــي  يا وردة بين أتامل أعظم فنان ،يأمـــــــــــــي  يا وردة بين أتامل أعظم فنان ،يأمـــــــــــــي  يا وردة بين أتامل أعظم فنان ،يأمـــــــــــــي  

................................................................................................................................................................................"............"............"............"............فهيمـــــــــــــــــــــــــــــهفهيمـــــــــــــــــــــــــــــهفهيمـــــــــــــــــــــــــــــهفهيمـــــــــــــــــــــــــــــه........."........."........."........."الحبيبةالحبيبةالحبيبةالحبيبة     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــما اللــــــــــــــــحفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــما اللــــــــــــــــحفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــما اللــــــــــــــــحفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــما اللــــــــــــــــ     

الالتي جعلتني وبسمة الحياة  الالتي جعلتني وبسمة الحياة  الالتي جعلتني وبسمة الحياة  الالتي جعلتني وبسمة الحياة          عائشة سلمى نور الهدى ضياء الدينعائشة سلمى نور الهدى ضياء الدينعائشة سلمى نور الهدى ضياء الدينعائشة سلمى نور الهدى ضياء الدين        إلى أخواتي العزيزاتإلى أخواتي العزيزاتإلى أخواتي العزيزاتإلى أخواتي العزيزات

....ــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــمأحبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ............رفـاق، الالتي كن مشعلي وأثلجوا قـلبي بالصبر والحنانرفـاق، الالتي كن مشعلي وأثلجوا قـلبي بالصبر والحنانرفـاق، الالتي كن مشعلي وأثلجوا قـلبي بالصبر والحنانرفـاق، الالتي كن مشعلي وأثلجوا قـلبي بالصبر والحنان     

""""ياسيــــــــــــــــــــــــــــــنياسيــــــــــــــــــــــــــــــنياسيــــــــــــــــــــــــــــــنياسيــــــــــــــــــــــــــــــن" " " " إلى أخي الحنون الغاليإلى أخي الحنون الغاليإلى أخي الحنون الغاليإلى أخي الحنون الغالي     

إلى الذي كان سندا لي في محني رغم بعد المسافـات إال أنه كان قربي كل األوقـات  إلى الذي كان سندا لي في محني رغم بعد المسافـات إال أنه كان قربي كل األوقـات  إلى الذي كان سندا لي في محني رغم بعد المسافـات إال أنه كان قربي كل األوقـات  إلى الذي كان سندا لي في محني رغم بعد المسافـات إال أنه كان قربي كل األوقـات  

""""MKMKMKMK " " " "        

        ـه  ـه  ـه  ـه  اللهم احفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم احفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم احفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم احفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        وإلى عائلتي الكريمةوإلى عائلتي الكريمةوإلى عائلتي الكريمةوإلى عائلتي الكريمة
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 أ 

  مقدمة

  

تعد الرياضة والمنافسة الرياضية وجهان لعملة واحدة، بحيث ال يمكن لالعب تحقيق النتائج   
ا، مع بعضهما البعض، وٕاذا كانت الرياضة قد عرفت تعدد الميادين مالمرغوبة إال بمسايرته

التي أعطت الطابع العلمي الواسع، للسعي إلى ضرورة  و عملت على تطويرهاالعلمية، التي 
الوصول إلى األداء الجيد وٕاحراز الهدف، الذي يظهر منذ البرمجة األولى للتدريب والتحضيرات 

  .الالزمة، مع نية االعتقاد بروح المنافسة
احثين، فتعددت حيث شغل موضوع المنافسة الرياضية اهتمام العديد من العلماء والب  

التفسيرات بدءا من إرجاعها إلى شرط إيجابي، مرورا باعتبارها وسيلة مقارنة، ومن ثم اعتبارها 
بأنها عبارة عن بناءات مصدرها  ب النظرية التفاعلية للشخصية فيرونسمة قلق، أما أصحا

في المواقف  فرادداخل اإلنسان، أما النظرية النفسية السلوكية فتراه بأنه دراسة لتنبؤ بسلوك األ
أصحاب نظرية القلق كسمة وكحالة يفسرونها بحالة انفعالية ذاتية يشعر فيها المختلفة، في حين 

  :الفرد بالخوف والتوتر، وعلى العموم فإن مكونات المنافسة عديدة يتم تصنيفها كالتالي
  .موقف المنافسة الموضوعي أ

  .موقف المنافسة الذاتي ب
  .االستجابة ج
  .النتائج د
قد حظيت المنافسة بدراسات كثيرة ألنها موضوع شاسع وواسع خاصة في مجال لإلشارة ف  

الرياضة، ألن الالعب قبل شروعه في المباراة يكون لديه الوازع التنافسي، ويرتفع معدلها أثناء 
  .خوض مباراة كرة القدم

لذي حصل داخل إطار أن المنافسة هي النشاط ا) " 13.،صMatviev )1983وتشير دراسة 
  ".مسابقة مقننة في إطار أو نمط استعدادات معروفة ثابتة بالمقارنة مع الدقة القصوى 

المنافسة هي موقف رياضي محدد بقوانين " تشير إلى أن) 29.،ص2002(أما دراسة عالوي
من  ولوائح وأنظمة معترف بها وفيها يحاول الفريق أو الالعبين إظهار أو إبراز أقصى ما لديه

  .قدرات ومهارات واستعدادات
موقف تنافسي بين  "تشير للمنافسة بأنها ) 06.،ص2003(دراسة قطشة عبد القادرأما   

  ".جماعتين أو فريقين بغرض إحراز الهدف 



 

 ب 

في بحثنا هذا سنتناول أحد أهم المواضيع التي تنتج عن حدوث موقف رياضي تنافسي،   
للمنافسة، إذ أظهرت بعض الدراسات بأن هذه األخيرة  والذي يتمثل في التصورات االجتماعية

  .لها دور فعال في لعب كرة القدم و الوصول إلى هدف يرضي الخاصة والعامة
التصورات االجتماعية "من خالل هذه المعطيات فإننا سوف نذكر في البحث الذي بين أيدينا   

لمعرفة تصورات اجتماعية لالعبين ،هذا )مراهقين(للمنافسة لدى العبي كرة القدم فئة األواسط
ومدى تمثل التصور للمنافسة لدى الالعبين، ومنح السبيل لالعبين للتعبير عن تصوراتهم 

االجتماعية للمنافسة، باستخدام المنهج الوصفي لعينة من العبي كرة القدم، وقد قسمت الدراسة 
  :لنظري على الفصول اآلتيةإلى جانبين، الجانب النظري وآخر تطبيقي، ولقد احتوى الجانب ا

أهميتها ، أهدافها، أسبابها ،الفرضيات، الدراسة وتم التطرق فيه إلى إشكالية :األولالفصل 
  .أخيرًا الدراسات السابقةة و المصطلحات األساسية للدراس وكذاوحدودها، 

أهميتها ، مفهومهال بدءا بتقديم نبذة تاريخية ةاالجتماعي تصوراتلل خصصحيث :الفصل الثاني
بنية  بناءها، تركيبتها، خصائصها، بعدها صفاتها،، وعالقتها ببقية العلوم، كذلك أشكالها

  .ظائفها و طرق جمعهاالتصورات االجتماعية، و 

  المنافسة عض تعاريفواستعرضنا فيه ب نافسةعلى الم هذا الفصل اشتمل :الفصل الثالث 
المراحل األساسية في  وأغراضها،أبعادها ثم من وأنواعها، النظريات المفسرة لها،  ومكوناتها

تنظيم و إدارة المنافسة، التغيرات المؤثرة في انفعاالتها، والتحضير السيكولوجي لها، 
  .والخصائص السيكولوجية للمنافسة، وأخيرا المظاهر السلبية لها

 عن كرة القدم لمحة تاريخية :خصصنا فيه كرة القدم، ووظفنا فيه العناصر التالية :الفصل الرابع
وتنظيمها ومعاييرها، يليها تاريخ وتنظيم كرة القدم الجزائرية، والطبيعة السيكولوجية و نشأتها 

  .واالجتماعية لأللعاب الرياضية

اتها، ومراحلها، وأشكالها، نظريها و تعريف :احتوى على المراهقة وتندرج فيه: الفصل الخامس
  .مشكالت بأنواعهاال، ومشكالتها، وأخيرا عالج وحاجياتها، ومظاهرها ثم بعد هذا أهدافها

 

بدءا بإجراءات الدراسة االستطالعية  ،وتضمن إجراءات الدراسة الميدانية : سادسالفصل ال
المستخدمة فيها  واألدوات ،والعينة ،واإلجراءات ،التي تم تناولها من خالل الهدف من الدراسة

 .وأخيرًا نتائجها
  



 

 ج 

  :الفصل السابع

  والمجتمع األصلي، ،الدراسة األساسية فقد تم تناولها من حيث المنهج المتبع في الدراسةأما 

وأخيرًا األساليب  ،ثم إجراءات التطبيق ،وعينة الدراسة وكيفية اختيارها، واألدوات المستخدمة
  :كما يلي المستخدمةالتقنية 

ثم  السابقة، ، والدراساتالدراسةفرضيات  في ضوء تفسيرها ،تم فيه عرض النتائج ومناقشتها
كما تم تذييل هذه المذكرة  ؛ي الدراسة بخاتمةلتنتهلة بحوصلة من النتائج يذم استنتاج عام،

  .بمجموع المراجع المعتمدة في هذه الدراسة، إضافة إلى المالحق
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  :اإلشكالية 11

أصبحت الرياضة مهمة جدا في حياة الشعوب، من جميع النواحي خاصة الصحية و الوقائية،  

على صحة المجتمعات وراحة بالهم،حيث  وتعتبر الشيء المجاني الطويل المدى، للحفاض

، واهتمت بها )افتح لي نادي اهدم لك سجنا و أغلق لك مستشفى(تتجسد المقولة المعروفة 

شريحة المجتمع في مختلف أنحاء العالم، وهي رياضة عالمية معروفة لدى جميع األفراد، تتمثل 

 نفسها على كافة الرياضات،في رياضة كرة القدم التي تعتبر من بين الرياضات التي فرضت 

" ، قال مازحا)FIFA(الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم،" جول ريمي كما ذكر أن السيد 

ذلك داللة على أن رياضة كرة القدم بلغت  وفي ،"إن الشمس ال تغرب مطلقا عن إمبراطوريتي

األخرى، إال أنه وفي السنوات األخيرة ظهرت  حد من الشهرة لم تبلغه األلعاب، أو الرياضات

بقيت لعبة كرة القدم أكثرهم شعبية وانتشارا  لكن عدة ألعاب نالت الكثير من اإلعجاب والتشجيع،

حيث يهدف منطق رياضة كرة القدم إلى إنتاج حالة خاصة أين يكون على . ولم يتأثر مركزها

يتحصل على ما يرغب ويبحث اآلخرين  األقل ذلك الفريق الذي يصل األول، أو ذلك الذي

لنقاط للتفوق على الخصم ومن هنا ندرك بأن المنافسة هي التي للحصول عليه، وليكن ربح ا

تعيين بطل واحد أو فريق واحد، يعني ذلك بين الفريقين، وذلك ب تذكرنا بالموقف الذي يحدث

الذي يريد  أو الفريق العبالخ، فال...الذي ينافس اآلخر في ميدان مغلق محدد، بفضاء وزمان

التفوق والفوز بنقاط عالية ترضيه، يقوم بتحضيرات فنية، تكتيكية، نفسية، جسمية، ومن  إحراز

ت المتبادلة فاعالخاصة المتعلقة بالت الدراسة، ستوجبنالحظ أن المنافسة الرياضية ظاهرة ت هنا

وسلوكات واتجاهات كل طرف  ، إذ تساهم في فهم آلياتخاصة المراهقين بين العبي كرة القدم

تتولد نحو اآلخر، حيث يتعامل معه انطالقا مما لديه من أفكار وصور ذهنية حوله، ومنه 

من فهم ما يجري  قدم، تكتسي أهمية كبرى، إذ تمكنهملدى العبي كرة ال تصورات اجتماعية

آخر من  داخل وسط الميدان، من تفاعالت متبادلة بين كل من الالعبين أو الالعب والعب

التصورات خاصة في مجال المنافسة، الشيء الذي يقودنا إلى حول ماهية  نفس الفريق،

حول موضوع المنافسة؟ وما هو مفهوم التنافسية لدى فئة  عبي كرة القدمالاالجتماعية ل

المراهقين، بأحالمهم وطموحاتهم؟ أي بأسلوب آخر، ما هي تصوراتهم االجتماعية كالعبين 

، ومفعمين بالطاقة والحيوية المفرطة؟ وهل هي وسيلة يراد بها الربح حسب شباب، مراهقين

تصورات هؤالء أم هي غاية تستوجب مجهودات عدة للوصول إلى تحقيقها حسب التصورات 

  االجتماعية لهذه الفئة؟
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  فرضيات الدراسة 21

  :الفرضية العامة  121

  .المراهقين توجد تصورات اجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم 

  :الفرضيات اإلجرائية 122

  .تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة  

  النفسية، التقنية، البدنية،(تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات بأنواعها 

  ).التكتيكية

  :اختيار موضوع الدراسةأسباب  13

  :هذا الموضوع تتمثل في طالبة تختارن األسباب التي جعلت الإ

  :العوامل الذاتية 131

من منظور نفسي  الميل والرغبة في اختيار موضوع التصورات االجتماعية للمنافسة الرياضية 

  .اجتماعي

  :العوامل الموضوعية 132

  .ينمتغير ال قلة الدراسات التي تجمع بين هذين 

موضوع التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم موضوع يحتاج للدراسة  

  والبحث،  على أساس أنها غاية في حد ذاتها أم وسيلة؟

  .المراجع فيما يخص متغيرات البحث، ومع مالحظة غياب الجمع بين المتغيرين توفر 

  .توفر العينة وميدان الدراسة 

  :أهمية الدراسة 14

أهمية على المستويين، النظري والتطبيقي، على النحو األتي  في ضوء مشكلة الدراسة تكتسي

  :من

  :الناحية النظرية 141

تقدم الدراسة إطارا نظريا من المعلومات الحديثة، في مجال التصورات االجتماعية للمنافسة  

  .لدى العبي كرة القدم

 تفتح الدراسة مجاال إلثراء الدراسات المستقبلية في مجال التصورات االجتماعية لالعبين 

  .خاصة المراهقين وأحالمهم وطموحاتهم
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تقدم الدراسة كما من المعلومات في مجال التصورات االجتماعية من خالل عرض لتقنية  

شبكة التداعيات المستخدمة لما لها من مغزى في الكشف عن التصورات االجتماعية لدى 

  .السيما المراهقين منهم الالعبين

  .عية لالعبينكما تستمد الدراسة أهميتها إلى ما تشير إليه من نتائج عن تصورات اجتما 

  :الناحية التطبيقية 142

مطبقا مع الالعبين، في ميدان كرة القدم لتصوراتهم االجتماعية  تقدم الدراسة دليال عمليا 

  .للمنافسة

  .فالدراسة يمكن أيضا أن تقدم خطوات مرجعية للتقنية المطبقة 

  :أهداف الدراسة 15

  .مدى معرفة التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم 

  .معرفة تمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة لدى العبي كرة القدم 

تكيف أداة تتناسب وأفراد العينة والتي يمكن من خاللها الكشف عن التصورات االجتماعية  

  .لدى الالعبين للمنافسة

  .على تقنيات البحث العلمي المستخدمة في الدراسةالتدريب  

  :مصطلحات الدراسةتحديد  16

  :التصور 

  .)231.ص،2001مسعود،(.تخيل صورة شيء ما في الذهن : لغة 

  :االجتماعيةالتصورات تعريف  

  :اصطالحا

والتي ال يمكن التطرق إليها  ،"التصورات االجتماعية " توجد تعاريف متعددة تناولت مصطلح 

من خالله  هي منتج وسيرورة لنشاط عقلي،"  J.C.Abricكلها في هذا الحيز ،سنكتفي بتعريف 

خاصة يقوم الفرد أو الجماعة بإعادة بناء الواقع الذي يواجهونه وفي نفس الوقت يعطونه داللة 
J.C.Abric, 1994, p.27).(  

  :التعريف اإلجرائي

والعقلية، التي نفسية العمليات في موضوع بحثنا هذا تلك ال االجتماعيةالتصورات ونريد ب

  .تصاحب فئة العبي كرة القدم المراهقين، أثناء ممارستهم لهذه الرياضة
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  :المنافسةتعريف  

  :لغة

و نافس فالن في كذا أي سابقه أو  بلغ،و نافس في الشيء أي " نافس"المنافسة مصدر لفعل 

  ).345.ص،2002،وآخرون درويش( بارزه من غير أن يلحق به الضرر

  :اصطالحا

عبارة عن صراع مشروط بمعنى أنها تفرض على المتنافس :كما عرفها محمد أحمد نابلسي 

  .)14 .،ص1991فيصل،( .التقيد بقواعد معينة من بينها حق المتنافس باالنسحاب

المنافسة الرياضية هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط  بقواعد تحدد السلوك و هذا 

الموقف يتعامل فيه الرياضي بكل ما لديه من قدرات بدنية و عقلية و انتقالية ،من اجل تأكيد 

  .)211.ص ،2003 ،فوزي(امتالكه لهذه القدرات و تميزها عن القدرات من ينازلهم 

  : اإلجرائيالتعريف 

ي مقابلة مجموعة من الالعبين على تحقيق الهدف الذي يتمثل في القوانين خاضعين إلى ه

  .قوانين رياضية يبذلون كل ما لديهم من قدرات بدنية عقلية و نفسية من اجل تحقيق الفوز 

  :كرة القدم 

  :لغة

يعتبرون هذه  ،هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم، فاالمركيون"Football"كرة القدم 

، أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم المعروفة كما تسمى "Regby"األخيرة ما يسمى بال

"Soccer."  

  :اصطالحا

كرة القدم هي رياضة جماعية، تمارس من طرف جميع : " كما عرفها رومي جميل بأنها 

  ).29.، ص1986ي،حرو "(الناس، وهي رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف المجتمع

  :التعريف اإلجرائي

كرة القدم رياضة جماعية تمارس من طرف جميع األصناف، كما تلعب بين الفريقين يتألف كل 

العبا، تلعب بواسطة كرة، يتم تحريكها باألقدام ال يسمح إال للحارس  11منها من إحدى عشر 

دقيقة، وفترة  90أربع حكام، يكون توقيت المباراة هو  4لمسها بيديه، يشرف على تحكيمها 

  ...دقيقة 15الراحة مدتها 
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 : المراهقةتعريف  

هي و المراهق هو الغالم المقارب للحلم و للمراهق في إقباله مواقف قد تكون متطرفة،  :  لغة

  .الفترة من بلوغ الحلم على سن الرشد 

واالنفعالي و  ،و العقلي ،مصطلح المراهقة يعني التدرج نحو النضج الجسمي:  ااصطالح

  ،فيرى بعضهمو يستخدم علماء النفس مصطلح المراهقة ليشير إلى معاني عديدة ،االجتماعي

  .االجتماعيإلى أن كلمة المراهقة تعني التحول نحو النضج الجسمي و العقلي و االنفعالي و 

 ،الم الكبارعن فكرة المراهقة بقوله أنها تعني العمر الذي يندمج فيه الفرد مع عبياجي و عبر  

بل هو مساو لهم في  ،و العمر الذي لم يعد فيه الطفل يشعر أنه أقل ممن هم أكبر منه سنا

  .الحقوق على األقل 

و تمتد من نهاية مرحلة الطفولة  ،و المراهقة هي مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الرشد 

 ،و جنسيا ،و فسيولوجيا ،جسمياو الرشد و فيها ينمو  ،المتأخرة و تعد هذه الفترة إعدادا للنضج

و آخرون بأنها فترة  شانتلي هولو قد وصفها  ،و انفعاليا ،و مهنيا ،و اجتماعيا ،وعقليا

  .بل هي بداية ظهور المشكالت في حياة الفرد  ،عاصفة ومحنة مليئة بالمشكالت

 ،غيرات بيولوجيةالمراهقة هي مرحلة انتقالية بين الطفولة و الرشد تتميز بت:  التعريف اإلجرائي

  .سنة  21-12و تمتد من  ،و نفسية ،اجتماعية

  حدود الدراسة 17

  :الحدود البشرية  171

  .تمثل مجتمع الدراسة في عينة من العبي كرة القدم مراهقين  

  :الحدود المكانية 172

بملعب اإلخوة دمان   -شرق -لقد أجريت الدراسة على مستوى فرق جمعية عين مليلة، للهواة 

  ".بعين مليلة 

  :الحدود الزمانية  173

م، 2014اختير موضوع البحث بعد الموافقة عليه من طرف السيد المشرف في شهر نوفمبر 

م التي 2015وقد تم اختيار عينة البحث بعدما أجرينا الدراسة االستطالعية في شهر فيفري 

فيفري  6، يوم "سنعرضها الحقا بالتفصيل، فكان أول توجه لمقر تواجد مكتب جمعية عين مليلة

أفريل  09 م 2015مارس29ة شروعنا في التطبيق الميداني كان من م، أما مد2015

  .م2015
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 :ت السابقةالدراسا 18

  :الدراسات العربية 

  :الدراسة األولىأ

  .2008-2007، )بوسنة عبد الوافي زهير(دراسة 

  :عنوان الدراسة

  .التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى الطالب الجامعي

بالمتغيرات  ومدى تأثيرها تصور الطالب الجامعي لظاهرة االنتحارلمعرفة  هدفت هذه الدراسة

ه الدراسة في و تم إجراء هذ، الديموغرافية، المتمثلة في الجنس، والوسط الذي نشأ فيه الطالب

طالب جامعي، كما طبق 1237نة تتكون من على عي مدينة بسكرة، و طبق الباحث دراسته

  :وصلت الدراسة إلى النتائج التاليةأداة االستمارة ، وت الباحث

  .، تصور الطلبة لالنتحار يتمثل في قتل النفس عمدا)% 39.82( 

  ...كثرة المشاكل االجتماعية تصور الطلبة لالنتحار يتمثل في )44.24%( 

  :الدراسة الثانية ب

  .2012-2011،)رومان األخضر و بن علية مصطفى(دراسة 

  :عنوان الدراسة

  .على األداء الرياضي لالعبي كرة القدم قبل المنافسة الرياضيةتأثير القلق 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم قبل المنافسات 

العبا لكرة القدم  40الرياضية، وتم إجراء هذه الدراسة في مدينة ورقلة، وتكونت العينة من 

  :ت في االستبيان، وتوصلت الدراسة إلى نتائج التاليةصنف أكابر،أما فيما يخص األداة تمثل

  .إهمال المدرب للتحضير النفسي خالل التدريبات تؤدي إلى تخفيض مستوى أداء الالعبين 

  .ألهمية المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبين في كرة القدم 

  :الثالثة الدراسةج

  .2009) رمزي رسمي جابر( دراسة 

  :الدراسةعنون 

  .حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم

  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم، تم
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العبا،  210إجراء هذه الدراسة في فلسطين، حيث طبق الباحث دراسته على عينة تتكون من 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

احتل بعد الثقة بالنفس المرتبة األولى، تلى ذلك بعد القلق المعرفي، فيما جاء بعد القلق  

  .البدني في المرتبة الثالثة واألخيرة

في حالة قلق المنافسة الرياضية ) 0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

  ).هجوم، دفاع(تعزى لمتغير المركز

في حالة قلق المنافسة الرياضية ) 0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ).الممتاز، األولى(تعزى لمتغير الدرجة 

  :الدراسة الرابعة د

  2014-2013،)صورية زرقين(دراسة

  :عنوان الدراسة

  .بالكفاءات التصورات االجتماعية ألساتذة تدريس اللغات حول التقويم التكويني في ظل المقاربة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على محتوى التصورات األساتذة تدريس اللغات حول التقويم 

التكويني المعتمد في مقاربة الكفاءات وما نصت عليه وزارة التربية الوطنية، تم إجراء هذه 

دريس أستاذ ت 150الدراسة في مدينة قسنطينة، و طبقت الباحثة دراستها على عينة تتكون من 

،بحيث استعملت في بحثها كأداة )أستاذ34أستاذ، االنجليزية 49أستاذ،الفرنسية 67العربية (اللغة

  :االستمارة وتقنية شبكة التداعيات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

عما نصت عليه المناشير التنفيذية   ،من أفراد العينة أساتذة اللغة العربية تبتعد)9،37%( 

  .عن وزارة التربية الوطنيةالصادرة 

، من أفراد العينة أساتذة اللغة الفرنسية تقترب عما نصت عليه المناشير التنفيذية )6،06%( 

  .الصادرة عن وزارة التربية الوطنية

، من أفراد العينة أساتذة اللغة االنجليزية تقترب عما نصت عليه المناشير )% 7،87( 

  .التربية الوطنيةالتنفيذية الصادرة عن وزارة 

  :التعقيب على الدراسات السابقة •

بعدما عرضنا الدراسات السابقة في مجال بحثنا هذا وهو التصورات االجتماعية للمنافسة لدى 

  :العبي كرة القدم مراهقين، ترى الباحثة ما يلي
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تصورات اتضح لنا من خالل الدراسات السابقة الذكر، وبعد القراءات العديدة لها أن موضوع ال 

االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم مراهقين، موضوع لم يتناول بشكل موسع، إال أن 

تصور الطالب معرفة األولى : الدراستين الخاصتين بالتصورات األولى والرابعة هدفتا إلى

التعرف على محتوى التصورات األساتذة  ، أما الرابعة هدفت إلىالجامعي لظاهرة االنتحار

س اللغات حول التقويم التكويني المعتمد في مقاربة الكفاءات وما نصت عليه وزارة التربية تدري

الوطنية، أما فيما يخص الدراسة الثانية والثالثة التي تتعلق بمتغير الدراسة المنافسة، هدفت 

ما الثانية إلى معرفة أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم قبل المنافسات الرياضية، أ

الثالثة فكانت تهدف  إلى التعرف على حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم، 

وفيما يخص دراستنا فال تتوفر دراسات تناولت مثل هذا الموضوع وذلك على المستوى المحلي 

  .وهذا كله في حدود علم وتطلع الباحثة

طالبا جامعيا في مختلف ) 1237(ومن ناحية مجتمع الدراسة، فقد استخدمت الدراسة األولى

) 40(التخصصات، لهم تصور حول االنتحار، أما الدراسة الثانية فقد كانت العينة متكونة من

العبا يؤثر القلق على أدائهم الرياضي  210العبا لكرة القدم، وفي الدراسة الثالثة اعتمدت على 

أستاذا في الغة  150د استخدمت قبل المنافسة لدى العبي كرة القدم، أما الدراسة الرابعة فق

  .العربية والفرنسية واالنجليزية

أما عن األدوات المستعملة فالدراسات اعتمدت على االستمارة إال الدراسة الرابعة فاعتمدت على 

  .االستمارة وشبكة التداعيات

  .ثمن خالل استعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن هناك اتفاقا في استخدام أداة البح

  :جوانب التباين والتالقي بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

  :من ناحية الهدف أ

معرفة التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم، كما هدفت هذه الدراسة إلى 

حاولت التعرف على مدى تمثل التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم، بينما 

السابقة الثانية معرفة حالة قلق المنافسة الرياضية لدى الالعبين، والدراسة الثالثة ركزت الدراسة 

على معرفة أثر القلق على مستوى أداء الالعبين، أما الدراستين السابقتين األولى والرابعة إلى 

  .معرفة التصورات لدى األساتذة والطلبة
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  :من ناحية أداة الدراسة ب

الدراسة اآلنية أداة وهي تقنية التداعيات، أما الدراسات السابقة اعتمدت على أداة استخدمت في 

  .االستمارة، إال الدراسة السابقة الرابعة فاستخدم فيها االستمارة وكذلك تقنية التداعيات
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  :تمهيد

  

بما أننا بصدد دراسة موضوع التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم  

لما له من " التصورات االجتماعية"مراهقين، يتوجب علينا التطرق بتفصيل أكثر لمصطلح 

  .أهمية في بحثنا هذا

 يعتبر مصطلح التصورات االجتماعية من بين المصطلحات المتداولة حديثا والشائعة   

االستخدام في مختلف الميادين االجتماعية، سواء تعلق األمر بالميادين السياسية 

االقتصادية، وحتى التربوية، فرغم قدم هذا المصطلح إال أنه مازال يشوبه نوعا من الغموض 

فلقد حظي ومازال يحظى بأهمية كبرى في العديد من الدراسات واإلبهام لدى الكثيرين، 

والبحوث، وأصبح يعد تخصصا قائما بذاته يدرس في مختلف جامعات العالم له موضوع 

ومنهج وأساليب للدراسة خاصة به،ولإلحاطة بالتصورات االجتماعية اعتمدنا عدة نقاط 

طلح والتعريف به من خالل بعض سنحاول من خاللها توضيح الخلفية التاريخية لهذا المص

الباحثين في هذا المجال، وأهم وظائفه وخصائصه أيضا تركيبة وبنية وتنظيم التصورات 

 .فكيف تنشأ التصورات االجتماعية. االجتماعية 
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  :لمحة تاريخية عن مفهوم التصورات 21

كمفهوم إجرائي يعتبر حديثا نسبيا حداثة يعد مفهوم التصور قديما قدم الفلسفة اإلغريقية، و لكنه 
  ظهوره في الخطاب التربوي،أين ثبتت أهميته في مختلف التطبيقات خاصة فيما يتعلق بالميادين

  و دراسات لعلماء قدامى ،البيداغوجية، و السيما أن هذه األهمية برزت و تجسدت في أبحاث
 .المفاهيم والمدركات المعرفيةو غيرهم في ميدان " دوركايم"، "إيمانويل كانط: "أمثال

لقد أثار هذا المفهوم خالل األربعين سنة األخيرة نقاشات كثيرة في ميدان علم النفس   
االجتماعي،و هو ينحو اليوم إلى أن يحتل موقعا مركزيا في العلوم اإلنسانية،فمنذ انطالق حركة 

تعددت الملتقيات " serge Moscoviciسارج موسكوفيتشي "البحث حوله في فرنسا على يد 
والمنشورات في أوروبا والواليات المتحدة و باقي دول العالم، وأصبحت تشمل كل العلوم 

  ...االجتماعية األنثروبولوجيا، علم االجتماع ، التاريخ
  أول من استعمل وعرف مفهوم التصور االجتماعي حينما قارن بين " ايميل دوركايم"ويعتبر 

ورات الجماعية، وذلك في مقال مشهور له نشر في مجلة التصورات الفردية و التص
، بحيث يعتبر التصورات الجماعية موضوعا مستقال للدراسة، "م1898"الميتافيزيقيا واألخالق"

وكما أن للتصورات الفردية خصائص تميزها حيث ال . وأكد على خصوصية التفكير الفردي
بها المخ الذي سببها كذلك التصورات  كيميائية يقوم -يمكن اختصارها في عملية فيزيائيه

  .الجماعية فانه اختصارها واعتبارها مجرد مجموع تصورات األفراد الذين يشكلون ذلك المجتمع
يشير إلى األساطير و الطقوس وأنواع التفكير التي  ،وظل مفهوم التصورات الجماعية عاما

لم يعد من الممكن  ،االجتماعي تميز مجتمع ما، و نظرا لعموميته وتضمنه لكل أشكال التفكير
 التصورات عن الذهنيات وااليدولوجيا، فأصبح هذا المفهوم ظاهرة ولكنها غير إجرائية   تمييز

Gillyͺ1974ͺ  p.p242-249)  .(  
  وبعد فترة من عدم االستعمال، عاد مفهوم التصور االجتماعي للوجود كأحد مباحث علم النفس

 الرئيسية وراء هذا النسيان إلى هيمنة المدرسة السلوكيةاالجتماعي، وتعود األسباب 
)Denise1993 P 38(  على علم  النفس لمدة طويلة في تلك الفترة، والتي لم تكن تؤمن إال

أما االستجابات  ،كالسلوكيات اللفظية والحركية: بالسلوكيات الظاهرة و القابلة للمالحظة والقياس
معرفية فلم تعرها أي اهتمام، ومن بين المواضيع التي درست الكامنة الضمنية و كل األنشطة ال

فهذين المفهومين يتصالن مع مفهوم التصور "  االتجاه و الرأي"في تلك الحقبة مفهومي 
االجتماعي، ولكنهما يختلفان عنه، فالرأي يمثل استجابة ظاهرة قابلة للمالحظة والقياس وأما 
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عام، وقد استعمل في البداية للتأكد من وجود عالقات االتجاه فيستمد أصوله من علم النفس ال
بين المثيرات واالستجابات و ذلك في حساب زمن رد الفعل، أما مفهوم التصور فهو أكثر 

تعقيدا و ذلك بسبب طبيعته الكامنة، فهو عملية بناء للواقع يؤثر في آن واحد على المثير و 
  .االستجابة، فيعدل األول و يوجه الثاني

  :إلى أن التصورات تتحدد في آن واحد بالمثير و االستجابة، وأنه" موسكوفيتشي"أشار كما 
 ,Denise("بين العالم الخارجي والعالم الداخلي للفرد أو للجماعة) فصل(ال توجد قطيعة"

op.cit ,p .20. (  

ان كما يعود تأخر تطور مفهوم التصور االجتماعي إلى سيطرة النموذج الماركسي الذي يؤمن ب
إنتاج األفكار للتصورات يربط بالنشاط المادي للناس،كما يؤمن بأن مفهومية آليات التدرج 
والمراتب ما بين أدنى وأعلى البنيات يعطي الشرعية الكاملة لدراسة هذا النمط، بحيث أن 

التصورات هي لغة الحياة الواقعية، ولكن مع كل التطور الذي عرفه كل من علم النفس المعرفي 
م اجتماع المعرفة، بدأ هذا المفهوم يأخذ مكانة له في علم االجتماع األنثروبولوجيا، التاريخ، وعل

و علم النفس االجتماعي، وهذا التطور النوعي لمفهوم التصور االجتماعي حدث في ميدان علم 
الجماعات المختلفة للتحليل  وراتطالذي درس ت" موسكو فيتشي"النفس االجتماعي على يد

  La psychanalyseالتحليل النفسي،صورته، وجمهوره:"نتائج دراسته في كتابه ونشرت ،النفسي

son image et son publique   م1961عام.  

في دراسته الرائدة أن يفهم كيف تنتشر نظرية علمية لدى الجمهور ما هي " موسكوفيتشي"لقد أراد
اإلشارة انه ال يوجد تصور واحد التغيرات التي تطرأ عليها بعد مرور نصف قرن من الزمن، مع 

للتحليل النفسي بل تصورات، و هي تختلف في محتواها ومستوى بنائها و توجهها العام نحو 
و .)op.cit,p.252, غGill (التحليل النفسي، كما تختلف أيضا حسب االنتماء االجتماعي

ودرسوا عدة ظواهر من بالتوالي معه، عدد كبير من الباحثين اهتموا بالتصورات االجتماعية 
 D.jodelet ، Herzlich -،Laplantine ، Bourdieu ،René kaés، Jean Claude:خاللها أمثال

Abric،Milgram Quaglino ،Chombart de Lauwe…  وسنأتي على ذكرهم بأعمالهم وسنوات
  .بحوثهم في عنصر آخر
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  :عام للتصورالمفهوم  22
لقد تم تناول هذا المفهوم من نواحي متعددة، و أعطيت له معاني كثيرة، مما جعله وسيلة عمل 

صعبة المراس، فبالرغم من األبحاث التي أجريت حوله فان مفهوم التصور االجتماعي ظل 
غامضا، ومرد ذلك إلى درجة تعقيده واشتماله على كل شيء من العلم إلى الحركات 

  .)Jaque, 1997,p.19( الخ...راد وغيرها من العمليات و السيروراتاالجتماعية، إلى األف

، إال األنثروبولوجياوألن التصورات االجتماعية مفهوم يعد قديما قدم علم النفس و علم االجتماع 
أعيد التطرق إليه وبشكل " موسكوفيتشي"أنه ظل في طي النسيان لسنوات طويلة،وبفضل الباحث

من الميادين، لكن يبقى سر قوة هذا المفهوم غير مقتصر على  جديد، وبقوة شملت العديد
 معانيه المتعددة، وٕانما يتعدى إلى سيروراته و بنائه المعقد و أهدافه المختلفة، ومجاالته العديدة،

و لكي نصل إلى فهم جيد لهذا المصطلح فإنه ال بد من التطرق أوال إلى المفهوم العام 
  .التصورات االجتماعية مع ذكر مختلف التعريفات لهاللتصورات، و بعدها نأتي إلى 

 :المصطلح العام للتصور 23

في  »«Représentation  ةفي االنجليزي ،Représentationفي الفرنسية : مصطلح تصور
" تصور" ويستعمل في العربية، باإلضافة إلى مصطلح ،»Répraesentatio«الالتينية 
  ".تمثل"مصطلح

ويسميه " تصور عقلي"كلمة ثانية فيقال مثال" تصور" يضاف إلى كلمةوفي بعض المؤلفات 
 "تصور اجتماعي" وما يهمنا هو" تصور معرفي"وهناك من يتحدث عن " تصور نفسي"فرويد 

 . ),t=1157http://www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php?،1420بوخميس،(

الذي أتى بدوره » Représenter«فهي من الفعل  »Représentation«إذا أخذنا الكلمة الفرنسية 
 rendre)( ويعني استحضار أو جعل الشيء حاضرا » Representare « من الفعل الالتيني

présent.  
،أما "الفكركل ما يمكن أن يتصور من طرف : "ويعرف القاموس الفلسفي التصور على أنه

استدراك صورة عقلية ضمن المحتوى الذي يأتي بهدف : "المعجم النفسي فيعرفه على أنه 
أي هو عملية استحضار صورة  ،)"الفرد( في العالم الذي يحيا فيه الموضوع...لوضعية ولسلسلة

موجودة في الذهن، و التي هي مرتبطة بالمحيط الذي يعيش فيه ذلك الفرد، ويعود الفضل في 
  :ستعمال مفهوم التصور إلىا
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 Durkheim : دوركايم ايميل •

،حيث استخدم عبارة التصور في اإلطار االجتماعي إلبراز 1898الذي أدخله ألول مرة سنة 
سنة ) 60(الطابع الخاص للفكر الجماعي مقابل الفكر الفردي، فكان ال بد من االنتظار ستون 

  ".سارج موسكو فيتشي"بفضل الباحثلكي تكون التصورات محل دراسة معمقة و هذا 
ظواهر تتميز عن باقي الظواهر الطبيعية بسبب : "و بالنسبة لدوركايم فيعرف التصورات بأنها 

إن إنتاج التصورات ال ...وهي بدورها أسباب وبدون شك فان لها أسباب،...ميزاتها الخاصة
يا لحياتنا الماضية، إنها عادات يكون بسبب بعض األفكار التي تشغل انتباه األفراد، و لكنها بقا

مكتسبة، أحكام مسبقة، ميول تحركنا دون أن نعي، وبكلمة واحدة إنها كل ما يشكل سماتنا 
  .   )Le caractère morale  ")Durkheim, 1967, p.113"األخالقية 

بل هي جملة ما  وهذا يعني أن التصورات ليست فقط ما يدور في ذهن الفرد من أفكار حالية،
تضم كل القيم و األفكار  ، وهيكتسب من الماضي ومن خبرات وأفكار مرسخة في الذهنا

  .الخاصة بالفرد و المرتبطة بمحيطه
أن التصور الجماعي ال يمكن حصره فقط في الفرد  ،)Roussiau,2001,p.23(ويرى دوركايم

العناصر المهمة الذي هو أساس الجماعة، و إنما هو أكبر من هذا بكثير، إذ أنه يمثل أحد 
التي بواسطتها نثبت أهمية الجماعة على الفرد، ويتطور التصور الجماعي ليؤثر على التصور 
الفردي أي أن التصورات الجماعية هي إحدى الوسائل التي من خاللها تؤكد سيطرة المجتمع 

ي تشمل أن التصور الجماعي يشكل عددا كبيرا من الظواهر النفسية، و ه: "على الفرد،إذ يقول
حتى ما نطلق عليه بالعلم  و االيدولوجيا و األساطير، و هي ال تنفصل من حيث التمييز بين 

،وهنا يؤكد )Serge,2003,p.368("ما هو ذو مظهر فردي عن ما هو ذو مظهر اجتماعي
دوركايم قوة التصور الجماعي على التصور الفردي، ألن الجماعي يحتويه و بالتالي فهو أشمل 

  .منه
فعل استرجاع حساس لبعض األشياء على األقل : "لعودة إلى المعنى اللغوي للتصورات فإنهاوبا

التي تسمح  فاتحة، و هذا التعريف إنما يوحي لنا ببعض الكلمات ال"بعض الصور، رمز، إشارة 
الموضوع ، الهدف، رسم،صورة رمز، إشارة، استدراك حدث، : بتقريب بعض التصورات و هي

ع قد يكون فرد أو جماعة اجتماعية، أما الهدف فيستطيع أن يكون شخص، بحيث أن الموضو 
،كما يمكن أن يكون ...شيء، حدث مادي، نفسي أو اجتماعي،ظاهرة طبيعية فكرة نظرية
بينما استدراك الحدث يوحي . حقيقي، تخيلي أو اعتقادي لكنه دوما ضروري في عملية التصور
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أومن خالل العمليات ) بصري،سمعي،شفهي(اني إلى فعل استخراج الهد ف من خالل المع
رسم، صورة، إشارة، رمز،فهي تصورات : أما بقية الكلمات...) تفكير، تخيل، إدراك(العقلية 

  .بهدف اإلرسال و االستقبال
  :Serge Moscoviciسارج موسكوفيتشي •

 "يرى م،1961التحليل النفسي صورته و جمهوره سنة : كما سبق وأن ذكرنا في كتابة
Moscovici" إعادة إظهار الشيء للوعي مرة أخرى رغم غيابه في المجال : "أن التصور هو

عملية تجريدية محضة إلى جانب كونه عملية إدراكية )التصور(المادي، وهذا ما جعله 
أي أن التصور هو عملية ذهنية تعتمد على محاولة استحضار شيء من  ،)op,cit.p.40("فكرية

إلى الواقع بالرغم من غيابها فيه،وعليه فان التصور هو عملية فكرية ...إشارةخالل صورة،رمز 
يعيد تقديم الكائن أو الشيء للشعور،بمعنى أن يقدمه مرة أخرى، أي : "محضة كما يعرف بأنه 
  ."يجعله حالي رغم غيابه

ئم التصور يلعب دور الشاشة االنتقائية بحيث ينتقي ما يال: "إذ يوضح موسكو فيتشي بأن
، أي أن )Serge, 1972, p.56"(موضوعاته من عقل اإلنسان و يستعين بالذاكرة كصورة دينامية

الفرد يقوم بالتصور لموضوع ما بواسطة التذكر،ويظهر من هذا التعريف أن التصور ليس 
انعكاس داخلي لواقع خارجي ، وعلى هذا األساس يمكن القول أنه ليس مجرد نسخة مطابقة 

ارج عقل اإلنسان ، وهذا األخير ومن خالل ذاكرته يحمل مجموعة من لكل ما يحدث خ
  .التصورات ألشياء مختلفة ومتداخلة

 ".، دون توقف عبر الكلمة الحركةريتبلو  واقع ملموس يدور، يتقاطع،" :نهأكذلك عرفه على 
)op.cit.p.40( أي أن الفرد ال يملك تصور واحد وٕانما جملة من التصورات حول العديد من 

صلة بين المفاهيم والمدركات، أي : "المواضيع وٕان كانت تتداخل فيما بينها ، وعرفه أيضا بأنه 
يقوم ...) فكرة حادثة ، معلومة ( والفرد عندما يلتقي مثير خارجي، بين المجرد والمحسوس

بمعالجته ذهنيا، وهذه المعالجة تختلف من فرد آلخر حسب عوامل ذاتية تتعلق بشخصية الفرد 
... مثل الخبرة، المهنة، التكوين، وعوامل ليست ذاتية مثل العائلة ، المجتمع ، المؤسسات 

وهذا التعريف إنما هو امتداد لما ) Serge,2005,p.215( ونتيجة هذه المعالجة يتكون التصور
سبق ذكره ، حيث رأينا أن التصورات قد تتشابه وقد تختلف ومرد ذلك إلى اختالف العوامل 

  ...شا فيها الفرد ، من اختالف الوسط العائلي باإلضافة إلى عوامل أخرى شخصية التي ين
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  : René Kaesريني كايس  •
إنتاج وسيرورة لنشاط وبناء عقلي للواقع عن طريق جهاز نفسي إنساني انطالقا من "التصور هو

بقى في ذاكرته معلومات يتلقاها بمعانيها، هذه المعاني يكتسبها الفرد من خالل تاريخه، والتي ت
وهي بدورها تأتي من العالقات التي يقيمها مع اآلخرين، أفراد أو جماعات، هذه المعلومات 
تصنف في نظام معرفي شامل ومتناسق بدرجات متغيرة و تسمح بفهم العالم أو جانب منه 

، "بشكل يمكن من خالله التأثير عليه، التكيف معه أو الهروب منه
)Kaes,1968,p.116( يرى أيضا أن التصور هو بناء عقلي يعتمد على مكتسبات الفرد ،كما

من مجموع القيم األخالقية و العالقات االجتماعية، وهذا البناء يصنفه الفرد حسب مواضيع 
معينة، وهو جزء خاص بشخصيته، ويختلف عن تصورات غيره، يستخدمه كحلول في تفاعله 

  .مع محيطه
 : Jean Piagetجون بياجي  •

الميكانيزم الذهني الذي يسمح ببناء الصورة الذهنية ، وهذا يخص إرجاع : "لتصور هو يرى أن ا
إلى الحاضر ما هو من الماضي كفكرة أو موضوع أو حادثة معينة ، والتصور يعد الممثل 

في  ودوما حسب نظرية بياجي .)Jean,1967,p.8(" الرئيسي للموضوع الذي عاد بناؤه رمزيا
النمو فإنه وبخصوص التصور يعتبره ميكانيزم ذهني السترجاع صورة من الماضي عن طريق 

، كما يعتبر أن التصورات ترجع إلى استمرار ...رمز مهما كان ذلك الرمز، موضوع، حادثة 
حركي أين تكمن الوظيفة في إقامة عالقات مع العالم الخارجي والتصورات حسبه -النمو الحس
مستقلة عن كل تأثير للمحيط، كما أن المحتوى االجتماعي للتصورات ال يمكن تبقى عملية 

  .اعتباره إال على أنه اكتساب متأخر
 : Wallon فالون •

التصورات هي عملية إعالمية بين الفرد والعالم ، فهي تأخذ على أنها عنصر لحل التناقضات 
التي تميز عالقات اإلنسان داخل وسطه ، فالتصور الحقيقي ال يمكن الوصول إليه إال عن 

التصورات : " طريق الرمز كما أن دور اللغة هو تثبيت التصورات داخل الوعي ، حيث يقول 
" وظيفة الرمزية  للغة ، فهي في حد ذاتها تعتبر مستوى للغة والوظيفة الرمزية ال تستعمل ال

)Josée,1993, P.321.322(  على دور اللغة في ترسيخ المفاهيم التي " فالون "وهنا يؤكد
تحفظ لنا التصور في الذهن ، وكذا في عملية استحضاره ومن ثمة التعبير عنه ،كما يميز في 

الرابطة بين ما هو اجتماعي و ما هو فردي ، فتطبيقات الطفل مشروطة  هذا المفهوم الصلة و
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، العادات العقلية وكذلك اللغة ، أي أن التصور   les mœurs بالحقيقة المادية ، التقاليد 
الفردي مرتبط بمعطيات الواقع االجتماعي ، ويقصد بذلك جملة الطقوس واألنماط الفكرية 

  .السائدة في وسط ما 
 :S.Freudفرويد  سيغموند •

استثمار أثر ذاكري، أو استثمار تسجيل معين للحقيقة ثم إدراكه في :" يرى أن التصور هو
  :التصور إلى Freudو قد ميز " النظام النفسي

  ).بصري(يكون تصور مرئي : تصور الشيء أ
 ).ما يصل إلى الفرد عن طريق السمع(يكون تصور سمعي: تصور الكلمة ب

كان تصور مسترجع عن طريق  سواءبنوعيه  )Freud)Freud,1991,p.15فالتصور حسب 
الذاكرة أو مجسد عن طريق الرؤية أو صورة سمعية يعد استثمارا، مسجل من الواقع الحقيقي 

الملموس و إدراكه يتم في النظام النفسي أين يلعب األنا األعلى المكون االجتماعي من خالل 
  .الطبقة الثقافية، و األنا المكون النفسي و الهو المكون البيولوجي

في دراسته حول العقلية المنطقية والعقلية القبل منطقية لدى  Lévy-Bruhlليفي برول  أما
حيث أن ". التصورات الصوفية والتصورات العلمية " الشعوب البدائية، فقد تكلم على ما سماه 

التصور الصوفي والتحليل النفسي مجالهما القوى الداخلية، أما التصور العلمي كالسلوكية أو 
 . (Moscovici, 2005, p.215)رفية فمجالهما القوى الخارجيةالمع

يمكن اقتراح مخطط يسمح بعرض مختلف االصطالحات التي لها عالقة بالتصورات 
 .(Mannoni, 2001, p.40) االجتماعية

هذه األخيرة قد تقع في نهايتها كاالسكامات المعرفية، التصورات العقلية أو النفسية 
كما قد يكون التصور في بداية الرواسيم، السلوكات المتكررة، ) 01الشكل .( واالستهامات

  )02الشكل (.الحكايات، الخرافات والمعتقدات، أين يلعب دور كمكون لها
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  )01(الشكل

  .التصورات العقلية أو النفسية

 

 

  
  
  
  

  

                

  
  
  

  
  " R.S en amontيبين بداية تشكل التصور االجتماعي "  :02الشكل

 
 S.Ehelish       و إهيرليش J-P Sartreسارتر  •

معنى التصور هو جعل الشيء حاضر في : "التصورات كما يلي ) J.sartre(" سارتر"يعرف 
غيابه و نحن نعلم أنه غائب، إذا فنحن نجد في الدرجة األولى نية موجهة غائب ذو 

 ,Sartre,1978(محتوى، و هذا المحتوى يجب أن تكون له عالقات مع الموضوع أو الشيء

p.80(،  يتضح من خالل هذا التعريف أن"Sartre" ى التصور في عملية ربط، يحصر معن
تعرف التصور  )S.Ehrlish("إهيرليش" أي ربط الموضوع بمدلوله أو محتواه،في حين

، و تتم على مستوى ملموس و منظم )الموضوع(التصور هو إعادة إنتاج الشيء : "كاألتي
منتهية كليا  خارجيةحول معنى مركزي، إعادة اإلنتاج هذه ال تمثل انعكاس فكري لحقيقة 
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لكنها تمثل قولبة و بناء عقلي تحقيقي لموضوع مدرك، كأنه غير منفصل عن النشاط 
  .)Ehrlish,1985,p.239(الرمزي للفرد

نفهم من هذا التعريف أن التصور هو عبارة عن سيرورة بناء الواقع انطالقا من معطيات 
  .خارجية مستمدة من الوضع الذي يعيشه الفرد

شيء جامد، (أن التصور هو المتصور العقلي لشيء ما  نستخلص من التعريفين السابقين
بهذا المعنى فالتصور عملية  و هو اإلحضار للفكر و الشعور، ...)شخص، حدث، فكرة

عقلية يعاد من خاللها إنتاج لشيء آخر، و مهما اختلف موضوع التصور، فاألمر يتعلق 
يقرب شيء بعيد، دائما بمحتوى عقلي ملموس لفعل تفكيري يمثل رمزيا شيء غائب و 

فالتصورات هي وحدات تقريبا محسوسة، تنتشر، تلتقي و تتبلور دون انقطاع من خالل 
  ).Denise, 1964, p. 362( كلمة، حركة أو لقاء في عالمنا اليومي

  :C.Herzlichهيرزليش  •

تسعى التصورات إلى إعادة : " في مفهومها للتصور فهي تقول" Herzlich"أما هيرزليش 
 ,Herzlich(كإدخال دراسة النماذج المعرفية و السيرورات الرمزية داخل عالقتها مع السلو 

1992,p.206( ، و هي تتعرض في هذا المفهوم إلى بنية و تركيبة التصورات كوحدة مزدوجة
  .سيكولوجية واجتماعية
سبق من المفاهيم، نخلص إلى أن التصور هو حاصل أنشطة التحليل و إذن و من خالل ما 

التصنيف لمختلف أبعاد األشياء، حيث يبنى بشكل داخلي من طرف األفراد في احتوائه للواقع، 
و كذا في استحضاره ، و ) الموضوع(و بالتالي يتدخل في كل من عملية التعرف على الشيء 

  :تخص التصور و هي عليه يمكن إبراز ثالث نقاط أساسية
أن التصور ينطلق من معلومات يوفرها المحيط الخارجي، أي يتم االستحضار عن  -

 .طريق رمز موجود في الواقع
 .أن هذه المعلومات تعالج و تبني وتنظم في العقل،أي أنه عملية ذهنية إدراكية -
 أن نتائج البناء الذهني هو ما يطلق عليه مفهوم التصور، أي حوصلة استحضار -

المواضيع الغائبة إلى أرض الواقع عن طريق عمليات ذهنية استدراكية، انطالقا من 
 مؤشرات أو رموز واقعية تشكل عملية التصور، وهي تختلف عن االتجاه و االعتقاد
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  .عملية بناء التصورات):03(مخطط 

  

حيث يوضح عملية بناء التصورات و أن لها موضوع معين يتم بناؤه ذهنيا بعيدا عن الواقع، 
، و له هدف معين ويتم استحضاره .)صورةإشارة، حركة، (لكنه يستحضر من خالل الترميز

بمساعدة اللغة و التعبير عنه، فتخرج التصورات إلى أرض الواقع و يتم تأويلها أو ترجمتها تبعا 
  .للعوامل البيئية الثقافية واالجتماعية

  :أبعاد التصور 23
الكيفية التي يصنع بها الشخص موضوع ذو داللة نفسية "إن التصور هو  R.Kaésحسب 

وهذا ما يدل بأن الفرد ال يبني تصوره من العدم،  )Kaés, op.cit.p.118(".اجتماعية و ثقافية
بل يتم ذلك بالرجوع إلى ما اكتسبه من رصيد في مجتمعه الذي نشأ فيه؛ فالفرد يبني تصوره 
من الواقع انطالقا من المعلومات و الخبرات التي تحصل عليها عن طريق الحواس،و يحدد 

R.Kaés   ثالثة أبعاد للتصور في سياقها النفسي، االجتماعي و الثقافي، و التي تظهر و
  :تتطور فيه و هي

  :البعد األول 231
التصور هو عملية بناء للواقع من طرف الشخص،إذ يشكل جهدا في النشاط النفسي باعتباره 

المتكررة في بناء جملة من المعلومات التي  عمل أو إجراء يرتكز على عدد من اإلدراكات
  .موضوعها الواقع إذ يمكن اعتبار التصور شبكة لقراءة الواقع

  

)  ��و�ن(���ء
     

 )�ر!��(� و�ل 
           

�و%وع     ھدف
         

ورات�  

  

       �ر��ز            ����ر 
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  :البعد الثاني 232
  :التصور هو إنتاج ثقافي و تعبير تاريخي ظاهر و معبر عنه اجتماعيا

وهي  بحيث يسجل التصورات دائما في سياق تاريخي معين: كمنتوج ثقافي ظاهر تاريخيا 
تابعة للوضعية الواقعة المتميزة أساسا بطبيعة المشروع االجتماعي، السياسي والتطور شبكة 

العالقات االجتماعية و األيديولوجية، و مختلف الطبقات المكونة للمجتمع، و كل ذلك في إطار 
  .زمني محدد

المؤسسات فإن كل فرد يتفاعل مع الواقع و يندمج في : كمنتوج ثقافي معبر اجتماعيا  
االجتماعية المختلفة انطالقا من ممارسته االجتماعية، من وضعية الطبقية و النشاطات 

االجتماعية التي يشارك فيها، كما نجد أيضا المجال العام للتصورات، المعتقدات الطقوس و 
هذا األفكار و القيم ذات المرجعية األخالقية و الجمالية الخاصة بمختلف الفئات االجتماعية، و 

  Le cadre référentiel. ما يسمى باإلطار المرجعي لكل فئة  
  :البعد الثالث 233

التصور كعالقة اجتماعية للفرد مع عنصر من محيطه الثقافي، بما أن كل تصور يسجل داخل 
نسيج معقد من العالقات و التفاعالت التي تربط الفرد بالمجتمع، فان تصور هذا الفرد ألي 

محيطه الثقافي ال يكون دون توسط هذه العالقات االجتماعية،التي تمنحه مميزات عنصر من 
  .خاصة توجب عليه انتقاء بعض العناصر للموضوع الذي يتصوره

من خالل عرض هذه  األبعاد الثالثة يتضح أن تصور الفرد ألي عنصر من عناصر محيطه 
هذا يمنحه مميزات تساعده على انتقاء  الثقافي ال يكون إال بتوسط هذه العالقات االجتماعية، و

عناصر الموضوع المتصور و عزل عناصر أخرى، فالتصور ذو بعد نفسي ألنه يحوي عملية 
ربط و وصل بين المجرد و المحسوس أي عملية إدراك، و ذو بعد اجتماعي نتيجة تأثير 

  .ي ثقافة المجتمعمظاهر الفرد، و إنتاج ثقافي معبر من خالل الكائنات واألشياء الموجودة ف

  :مفهوم التصور و بعض المفاهيم األخرى 24

يعتبر التصور مفهوم نفسي اجتماعي و ينشأ ضمن التفاعل االجتماعي و التبادل والتواصل 
االجتماعيين ، ويعد دوركايم أول من استعمل مصطلح التصور االجتماعي، ليأتي بعد ذلك 

الذي حاول إحياء هذا المصطلح، وٕاعطاء دفعا للدراسة واالجتهاد في هذا  موسكوفيتشي
المجال، فالتصور االجتماعي كيفية خاصة للمعرفة،إذ أنه يوظف مفاهيم نفسية اجتماعية 
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الرأي، : وكذلك يختلط و يتداخل مع بعض المفاهيم النفسية واالجتماعية القريبة منه من بينها
  :ة وغيرها وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلياالعتقاد، اإلدراك ،الصور 
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فالرأي يعتنقه الفرد لمدة محددة، وغالبا ما يعبر  هو استجابة لفظية قابلة للقياس و المالحظة ،
يجب أن  كما يعبر في كثير من األحيان عما. عن الشعور القومي السائد لدى أفراد المجتمع 

  .يكون عليه الوضع و ليس ما هو كائن فعال ، فهو بالتالي قابل للتغيير
كما يعرف الرأي العام على أنه تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجمهور العام عن رأيه ومشاعره 

أبو مغلي (وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معين، بالنسبة لموضوع يخصه أو قضية تهمه
  ).59.، ص2002، وسالمة

، فهو يرى أن الرأي فكرة يبدي فيها الفرد "عالم من اآلراء"يرى موسكوفيتشي أن التصورات 
موافقة من جهة، ومن جهة أخرى تصور ذهني يحدد وضعيته حول مشكل معارض للمجتمع، 

فالتصور أشمل حيث يتأثر باآلراء . ويعبر عنها في استجابة لظاهرة لفظية قابلة للقياس
  .ت الشخصية و هو بالتالي جمع اآلراءواالعتقادا

الرأي إذن ما هو إال أداة تمكننا من الوصول إلى التصور، باإلضافة إلى أن الرأي يمكن أن 
يكون منعزل، لفظي و يمس موضوع متنازع فيه، فهو يتطلب وجود موضوع أو مشكلة إلبداء 

عقلي أكثر، في حين مفهوم الرأي فيها بعد األخذ و الرد حول محتواها، و هو يقع في مستوى 
التصور أكثر تعقيدا، و ذلك بسبب طبيعته الكامنة، فالتصور االجتماعي هو عملية بناء للواقع، 

فهو لغة الحياة الواقعية، يحمل خصائص الجماعة و يميل إلى الثبات النسبي لحقيق التناسب 
  .)Grawitz ,p.p.7980(في استجابات الفرد وسلوكه اتجاه مثيرات البيئة

فالرأي قابل للتغيير مثل االتجاهات، إال أن ذلك يختلف فاالتجاه يتعرض للتغيير بدرجة اقل 
  .عمقا من الرأي، في حين التصور يتميز بشيء من الثبات
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االتجاه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي و النفسي، تنتظم من خالل خبرة الشخص 

وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات ، والمواقف التي 
حالة :" االتجاه على أنه  Allporteوفي هذا الصدد يعرف ألبورت . تستثيرها هذه االستجابات 

الة من االستعداد العقلي و العصبي منظمة من خالل الخبرة ، تمارس تأثيرا توجيهيا عقلية أو ح
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و ديناميا على استجابات األفراد بالنسبة لجميع الموضوعات و المواقف التي يتصل بها هؤالء 
  ".األفراد

تنظيم مكتسب ،له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي " :على أنه   Roheachكما يعرفه 
تقدها الفرد نحو موضوع أو موقف ، ويهيئه الستجابة تكون لها األفضلية يع

فاالتجاه يعبر عن التوجه االيجابي أو السلبي حيال موضوع )201.،ص2005حجازي،("عنده
التصور، و هو يتكون بناءا على ما يوجد لدى الفرد من معتقدات و تصورات فيما يتعلق 

بموضوع ما أو أشخاص معينين، والتي تدفعه في معظم األحيان إلى القيام بعدد من 
د من خالل هذه االستجابة مدى االستجابات أو السلوكات حيالها في موقف معين، و يتحد

  .رفضه و قبوله لهذا الموضوع أو هؤالء األشخاص
إن االتجاه يرفع الستار عن التصور االجتماعي، و ذلك خالل ما يحمله من داللة رمزية أو 
ملموسة لمحيطنا، حيث يمكن القول أن التصور يمثل الداللة العقلية الستكشاف المحيط في 

  .إشارات و حركات و وضعيات وغيرهاحين االتجاه يظهر عبر 
مثير و استجابة في وقت واحد لموقف أو موضوع :"و يعرف موسكوفيتشي التصور أنه 

  ).63 .،ص2002المرجع السابق ،"(معين
هذا التعريف يتطابق مع تعريف االتجاه، ومن هنا يتبين أن المفهومان متداخالن و متكامالن 

  .في تكوين بعضهما البعض
الطريقة االستفهامية (رق قياس التصور فهي تعتمد أكثر على تحليل المضمون فيما يخص ط

، أما فيما يخص االتجاه فإنه يعتمد على اختبارات نفسية طويلة تكشف عن )والطريقة التداعوية
، اختبار  Thurstone، اختبار Likert،اختبار  Bogardesاالتجاه وشدته مثل اختبار 

Guittman )،123140ص. ،ص1984همام.(  
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 ,Sillamy , 1983(نوربير سيالمي االعتقاد هو موقف شخص من حادث يعتبره واقعيا حسب

p.1026.( 

فمفهوم االعتقاد يراكم المعاني، ذلك ألنه يستخدم في مجاالت مختلفة اختالف العواطف و 
و الدين، كما أنه ينطوي على درجات من اليقين تمضي من الشك إلى اإلقناع  اإلدراكات
فهذا المفهوم إذن يشمل حقال دالليا واسعا يحدده الرأي من جهة و اإليمان من جهة .الصميمي

  .أخرى
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فاالعتقاد هو أن يمنح المرء تصديقه قضية يعتبرها صحيحة ، منحا على نحو غير مباشر في 
  .و على العكس منحا مباشرا غير استداللينهاية التفكير، أ

فرضية ثابتة أو اعتقاد متعلق باألنظمة : "االعتقاد بأنه"  Kar lingeكير لينجر " و يعرف
وبهذا ". االجتماعية كأهداف الحياة و وسائل تحقيقها، و أصناف السلوكيات االجتماعية

ل فهمها و التكييف في كطريقة تستعمل من أج  فالتصورات تشرح االعتقادات، و تفيدها
بقدر " موسكوفيتشي"كما أن االعتقاد يخفي مفهوم التنظيم االجتماعي الذي ساهم . المجتمع

واسع في توضيحه و تمييزه عن االعتقاد، و ذلك بإظهاره بأنه في المجال المعرفي للتصور 
ن نماذج االجتماعي يساعد على تآلف االعتقاد، و هذا بإستدخال معلومة جديدة انطالقا م

مكونة اجتماعيا، فبفضله يستطيع الفرد أن ينسق وضعه مع فوج 
 .)Sarge,1973,p.296()مجتمعه(عمله
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الصورة هي انعكاس حقيقي للواقع أي تعكس الشيء كما هو موجود في الواقع، أما التصور 
داخلي سلبي لواقع خارجي، ال هو أثر للوقائع الخارجية و فهو العكس من ذلك،إذ هو انعكاس 

  .ال هو الوضع الكائن، بل عملية بناء للواقع انطالقا من المعطيات الخارجية
. يرى نوربير سالمي أن الصورة امتثال مستدخل لشيء غائب، مدرك سابقا أو يبتكره الفكر

سي، بجانب مشخص يجعلها قريبة فالصورة تحتفظ بالقياس على الفكرة المجردة على نحو أسا
فالصورة البصرية، السمعية أو الذوقية أو اللمسية يمكنها أن تبلغ درجة من . من اإلحساسات
  .)op.cit., 1983, p.1027 (الوضوح المذهل

حيث أنه إذا . بذلك يتضح الفرق بين الصورة و التصور الذي يكمن في ميكانيزم االنعكاس
هو موجود في الواقع، كان التصور هو قوله لما هو موجود فعال  كانت الصورة طبق األصل لما

  .نتيجة الخصائص البنائية و االجتماعية التي تعطي ميزته الخاصة
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حصيلة لنشاط عقلي، يقوم بواسطته فرد أو جماعة بإعادة بناء :"التصور على أنه Abricيعرف 
أنه يستعمل للداللة على : " ، كذلك يعرفه فرويد"الواقع الذي يواجههم، و إعطائه معنى خاص

ما نتصوره، و ما يكون المستوى المحسوس لفعل التفكير و خصوصا السترجاع إدراك 
  ).20.،ص 2004بومدين،"(سابق
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في حين أن اإلدراك هو عملية ترجمة اإلحساسات التي تنتقل إلى الدماغ على شكل رسائل 
مرمزة، ماهيتها نبضات كهربائية تسري عبر األعصاب الحسية التي تصل بين أعضاء الحس 

و الدماغ، أي أن اإلدراك عملية بنائية بمعنى أن اإلشارات الواصلة إلى الدماغ تتجمع و يتألف 
لي ذو معنى، أي أن الدماغ يترجم إحساسات ال معنى لها إلى مدركات ذات منها مدرك ك

  .معنى
فاإلدراك هو استقبال الذهن لصور األشياء المدركة كما يبدو لنا، كما تنقلها لنا الحواس 

  .)19.ص،2007بورنان،(. بصورتها الحقيقة
والفكري، و عن طرق التصور في حين يعتبر التصور الوسيط الذي يجمع بين النشاط اإلدراكي 

يمكننا إدراك المواضيع المحيطة بنا و جعلها في العلم المادي، و بهذا المعنى اإلدراك هو 
  .)Claudine ,op.cit. p.388(عملية سابقة للتصور

ختاما يمكننا القول أن التصور وعاء يحوي كل المفاهيم السابقة، و كل مفهوم يضيف إلى هذه 
له دوره في التأثير عليها، و هي تساهم في بناء و تكوين التصورات  التصورات شيء ما، و

  .حمل موضوع ما
فإذا أردنا التعرف على التصورات االجتماعية لموضوع ما، نبني هذه التصورات من آراء أفراد 

 .المجتمع، و من خالل االتجاه والعمليات العقلية كاإلدراك يتكون لدينا التصور

  :االجتماعيةالتصورات  25

  :مفهوم التصورات االجتماعية 251

رغم أننا  تطرقنا إلى عدد معتبر من التعاريف حول المفهوم العام للتصور، إال أن هذا ال يكفي 
، لذلك سنسرد فيما يلي "التصورات االجتماعية"للفهم الجيد لهذا  المصطلح المعقد أال و هو 

م الباحثين الذين نشطوا في ميدان التصورات نظرية للتصورات االجتماعية وجملة من أه
  االجتماعية و كيف يعرفونها،

انطلقت نظرية التصورات االجتماعية من نقطة التخلي عن التمييز الكالسيكي و المتطور جدا 
  .في المقاربات السلوكية بين الفرد و الموضوع

ستجابة لمثير، و أن فعلى عكس النظرية  السلوكية التي مفادها أن سلوك الفرد هو مجرد ا
تكرار ذلك المثير يؤدي إلى نفس االستجابة، فان نظرية التصورات االجتماعية ترفض فصل 

ال يوجد فصل بين  ):" S.Moscovici(سارج موسكوفيتشي "الفرد عن الموضوع، حيث يقول 
  ".متمايزان العالم الخارجي و العالم الداخلي للفرد أو الجماعة، فالفرد و الموضوع ليسا بالضرورة
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بمعنى أن المثير و االستجابة ليسا منفصالن و الجزم بأن نفس المثير يؤدي دائما إلى نفس 
االستجابة، قول يحمل مغالطة، ألننا نكون قد أهملنا الوضعية التي يكون عليها الفرد و التي 

التي تحدد  ألنه في غالب األحيان االستجابة هي  تؤثر على نوعية رد الفعل نتيجة مثير معين،
الموضوع ؛ حيث أن هذا األخير يعاد بناؤه من طرف الفرد أو يأخذ شكله و طابعه و ماهيته 

مثال إذا طلبنا من أحد رأيه فيما يخص موضوع معين . بعد االستجابة ألنها تدخل في تكوينه 
أو وضعية ما، فإن ذلك الرأي سيدخل في بناء ذلك الموضوع و تحديده بمعنى أن ذلك 

ضوع سيعاد بناؤه من خالل نظام التقييم الذي يمتلكه ذلك الشخص عن ذلك الموضوع، المو 
  .فالعالقة بين الفرد و الموضوع هي التي تحدد الموضوع نفسه

  
  يعطي

  مثير                 استجابة                                مثير                استجابة
  تحدد

  النظرية الكالسيكية  عيةنظرية التصورات االجتما
  

  النظرة الكالسيكية و نظرية التصورات االجتماعية): 4( الشكل

  

 هو أول من" دوركايم"ما نذكر بأن و دو : Serge Moscoviciسارج موسكوفيتشي  •
لهذا المصطلح لكن تحت مفهوم التصورات الفردية و الجماعية، و أن هذا  تطرق

الذي يعرف " موسكو فيتشي"المصطلح غاب زمنا طويال ثم استعاد أنفاسه بفضل الباحث
نظريات ...أنظمة معرفية لها منطق و لغة خاصة: "التصورات االجتماعية على أنها

فهي تشكل تنظيم نفسي أو ...ظيمهموجهة الكتشاف الواقع و تن) من نوع خاص(فريدة
فهي نتاج سلوكاتنا، نظريات، علوم جماعية، موجهة ...شكل معرفي خاص بمجتمع

 .)Abric ,1994, P.12(..."لترجمة وتشكيل الواقع

عندما يكون مشترك بين ):(S.Moscoviciو يكون التصور اجتماعي حسب موسكو فيتشي
مجموعة من األفراد ،عندما ينتج جماعيا، وعندما تساهم وظيفته في سيرورة االتصاالت   

من خالل هذا التعريف نستنتج خصائصها و دورها و وظيفتها . وتوجيه السلوكات االجتماعية
  .داخل المجتمع
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المتعلقة بمواضيع، مظاهر و نظام من القيم و المفاهيم و الممارسات : "و يعرفها أيضا  بأنها
أبعاد الوسط االجتماعي التي ال تسمح فقط بتثبيت إطار الحياة،و لكن تشكل أيضا وسيلة 

و هي طريقة للتفسير ) op.cit, 2003, p.388(..."توجيه و إدراك للوضعيات و بناء االستجابات
ع معين هي التي و التفكير حول واقعنا اليومي، بحيث أن التصورات االجتماعية حول موضو 

  .توجهنا إلى سلوك ما دون غيره
شكل من أشكال المعرفة الخاصة بالمجتمع،إنها نظام :" إن التصورات االجتماعية عبارة عن

معرفي و تنظيم نفسي، كما تعتبر بمثابة جسر بين ما هو فردي وما هو اجتماعي إذ تسمح 
" خل في بنية ديناميكية المعرفةلألفراد و الجماعات بالتفاهم بواسطة االتصال و الذي يد

)Moscovici,1992,p.668(،  التصورات االجتماعية ،همزة وصل " موسكوفيتشي"وهنا يعتبر
. مابين الفرد والمجتمع ،و إن كان لكل مجتمع نظامه الخاص به من جملة العادات و التقاليد

 من خالله يوضح شكل من المعرفة الخاصة، معرفة المعنى المشترك الذي: "إنها تشير إلى
    تشير إلى معرفة اجتماعيةعملية تطور منتج وظيفيا واجتماعيا، كما أنها 

)Moscovici,2003,p.306(، تكتسي صفة اجتماعية ال مهيأة و موضوعة على  : "وكذلك فإنها
سيرورات التغير و التفاعل االجتماعي لبناء وتكوين علم مشترك خاص بجماعة، إذا فهي توجه 

و القرارات الفردية، و تسمح لكل طرف في المجتمع بالتحكم في المحيط الذي يعيش  التصرفات
  . )Pascal, 2001,p.8( "فيه

يرى أن للتصورات االجتماعية دور في تفسير الوقائع و تهيئة الفرد " موسكو فيتشي"و عليه فإن 
لالستجابة بطريقة محددة حول موضوع ما، و كذلك هي توجه سلوك الفرد و تقوده وهي تتشكل 

نتيجة االتصال االجتماعي المتواصل، إذن يمكن أن نحدد مصطلح التصور االجتماعي من 
  :من العناصر التالية انطالقا" موسكو فيتشي"خالل تعريفات 

توفر الجانب المعرفي، توفر الجماعة المشتركة في التصور، التصورات االجتماعية تقود و 
توجه سلوك األفراد،تهدف إلى تسيير وتشكيل الواقع، تتشكل من خالل االتصال االجتماعي بين 

تطبيقات حيث تكون أنظمة من تقييم األفكار وال: "األفراد، و يشرح نمط هذه التصورات على أنها
الوظيفة مزدوجة، فهي في بادئ األمر تؤسس و ترتب نظام يسمح لألفراد بالتوجه و التحكم في 

محيطهم المادي، كما أنها تشمل االتصال بين مختلف أعضاء الجماعة و تزويدهم برمز 
 )Moscovici1993p243("و ترتيب مختلف جوانب أسلوبهم و تاريخهم الفردي والجماعي لتعيين

بما أنها تتشكل في جملة القيم و األفكار وتطبيقها، فإنها تشترك بين أفراد ذلك المجتمع، كما 
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وسنتطرق لهذه النقاط بنوع من . تعمل على توحيد أفكارهم، و بالتالي تسهل االتصال بينهم
التفصيل ألنها أمور لقيت االهتمام و أثريت من خالل دراسات و أبحاث ميدانية من طرف 

حيث اعتمدوا   آخرون،و  ،D .Jodelet،جودلي J .C.Abricأبريك : ن معاصرين أمثالباحثي
ومنهم من ادخل عليها فرضيات جديدة و  ،)S.Moscovici(على نظرية موسكو فيتشي 

  .أخضعها للتجريب بهدف إعطاء هذا العلم الصيغة العلمية
  : Denise Jodeletدنيس جودلي  •

طريقة استعمال لتفسير الحقيقة، للسيطرة على محيطنا :"وتعرف التصورات االجتماعية على أنها
  .أي بها نفسر الوقائع و نحكم على األشياء ) Jodelet, 1964, p.362(" و قيادتها في المجتمع

عملية عقلية و فكرية تحدث : " و في تعريف آخر ترى أن التصورات أو فعل التصور هو
عندما ينشغل اإلنسان بشيء، هذا الشيء يمكن أن يكون شخص، شيء جامد، حدث، فكرة، 

و يمكن  لهذا الشيء أن يكون مجسد أو خيالي، و هي أيضا شكل معرفي، مبني ...نظرية
غاية تطبيقية، و تهدف إلى بناء حقيقة مشتركة خاصة اجتماعيا و مشترك، لها وجهة و 

 ).Jodelet, 1993 ,p .37(" بمجموعة اجتماعية
للتصورات االجتماعية هو أقرب تعريف إلى المعنى الذي وضعه  D.Jodeletإن تعريف 

حيث تشترك معه في أن التصورات "   S.Moscovici"صاحب نظرية التصورات االجتماعية
  .اجتماعيةتهدف إلى بناء الواقع ،وهي مشتركة بين جماعة  في،تتكون من جانب معر 

وتعني في تعريفها للتصورات االجتماعية أن الفرد يبني عالقة بينه وبين الشيء موضوع 
وبذلك فهو يرى ذلك الشيء في  التصور من خالل التفكير في ذلك الشيء لكي يتصوره فكريا،

هو الصورة الرمزية المحتفظ بها فكريا والتي   D.Jodeletالفكري دائما حسب  ، فالتصورغيابه
فالتصور .تمثل ذلك الشيء ،كما أن هذه العملية الفكرية تحمل عالمة الفرد ونشاطه البنائي

االجتماعي في عالقة رمزية مع موضوعه،وعالقة ترجمة وتفسير لذلك الموضوع من خالل 
من النشاط الذي يجعل من التصور  الدالالت التي يمنحها له ،تلك الدالالت والمعاني تنتج

األول خاص بالسيرورات : خاص بالفرد ،ويعود هذا النشاط إلى أحد األمرين " تعبير" و" بناء"
المعرفية للفرد ،أي ما يكتسبه من معارف وخبرات،أما األمر الثاني فيتعلق بالعوامل 

به الشخص حسب ما فالتصور بهذا عبارة عن نشاط تعبيري ،يقوم .)op,cit.p.22(النفسية،
  .يمتلك من معارف علمية ومكتسبات وجدانية نفسية 
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: " جملة من التعاريف حول مفهوم التصورات االجتماعية حيث عرفتها  Jodeletوقد أوردت 
هي تحدد " هي شكل من المعرفة السارية ولمألوفة ،والتي تسير إلى معنى ومفهوم مشترك 

 :وتتميز بالصفات والخصائص التالية 

نها مهيأة ومقسمة اجتماعيا، وهي مرتبة من تجاربنا ومن المعرفة ،كما أنها نمط تفكير إ -
تنتقل وتستقبل من خالل العادات والتربية واالتصال االجتماعي ،أي لها صفة اجتماعية 

 وهي مكونة من مجموعة التصورات الفردية ،ومن المعارف والعادات والتقاليد،وتستقبل
قل من جيل إلى آخر مع حدوث تغيرات ضعيفة تخص العوامل من طرف األفراد، وتنت

 .الطائفية وليست النواة المركزية 
وهو تطبيق النظام، التحكم واستخدام المحيط، وتوجيه التصرفات والسلوكات  لها هدف، -

 .واالتصال 
بجملة اجتماعية أو ثقافية، و بناء عليها يغير ) جماعي(تشارك في بناء واقع مشترك  -

وهي تختل عن األحكام  ن تصرفاته تجاه موضوع ما، فيتشبث برأيه أو يلغيه،الفرد م
المسبقة، بمعنى أن التصورات االجتماعية هي ظواهر معقدة دائما نشطة و فعالة داخل 

معقدة ألنها تتداخل مع المواضيع األخرى كاالتجاه و الصورة و  الحياة االجتماعية،
و كل هذا في  جيل إلى جيل  مع تغيرات بسيطة،و نشطة ألنها تنتقل من ...االعتقاد

إن التصورات االجتماعية هي دائما تصورات لشيء ما . الحياة االجتماعية للفرد
، ولمميزات الفاعل و الموضوع تأثير عليها كالتصورات )الفاعل(، ولشخص ما)موضوع(

 الجنون وو  االجتماعية حول األطباء و المهندسين والرؤساء والقادة، وكذا حول الموت
  .)Jodelet,2003,p.43(...الجنة و التعليم

أنظمة تفسير تسير  : "بأن مفهوم التصورات يكتسي بعدا اجتماعيا،و هيJodelet  كما ترى
 ,op.Cit"(عالقتنا مع العالم و مع اآلخرين، كما توجه و تنظم سلوكاتنا و اتصاالتنا االجتماعية

1993, p.36).  

ظواهر معرفية تعبر عن االنتماء االجتماعي لألفراد من خالل : "هيإن التصورات االجتماعية 
، وعلى اعتبارها جزء من تراثهم "استدماجهم لممارسات وخبرات ونماذج سلوكية وفكرية 

  .االجتماعي و الثقافي وتعود إليه بوجه أو بآخر
ادة هي بمعنى أخر شكل من أشكال المعرفة التي تختلف عن المعرفة العلمية، وتسمى ع
بالمعرفة العامية، أو المعرفة الساذجة، التي نجدها كعنصر نشيط في صلب العالقات 
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، وبشكل )رمز(االجتماعية، ألنها تنشأ بعفوية وبطرق تدريبية، كما أنها تظهر بسبب مثير 
وهذا الشكل من أشكال المعرفة يتضمن عناصر معرفية . عفوي وساذج وليس عن عمد

 فبالنسبة إلى... ومعيارية، ومعتقدات وقيم، واتجاهات وأراء، وصوروٕاخبارية، وٕايديولوجية، 
Jodelet  عملية معرفية،  :همافإن مفهوم التصورات االجتماعية يركز على عمليتين أساسيتين

          Berger etمن وعملية اجتماعية، أي أن اإلنتاج االجتماعي للتصور أو ما يسميه كل

Luckeman   بعملية البناء االجتماعي للحقيقة"La Construction Sociale de 
Réalité".)op.Cit, p.36.(  

إنما هو إعداد لبناء سيكولوجي واجتماعي وهذا حسب  وهذا يعني أن التصور االجتماعي،
 :اتجاهين

 :االتجاه األول •

ينطوي على المحيط البيئي، باعتبار الشخص في تفاعل أو أمام منبه اجتماعي، و التصور 
يظهر كحالة اجتماعية،كما يتناوله علم النفس االجتماعي، زيادة على هذا و بما أن اإلنسان 
اجتماعي بطبعه، فإنه يدمج في إعدادته المختلفة أفكار و قيم و أنماط من المجموعة التي 

  .و االيدولوجيا الشائعة ينتمي إليها
 :التجاه الثانيا •

يركز على الجوانب الذاتية للفعالية التصورية، ويعتبر اإلنسان كمنتج للمعنى، ويعبر من خالل 
العلمية أجمعت  فإن الهيئة Jodelet تصوره عن تجربته في المحيط االجتماعي، وحسب

  :بالموافقة على تعريف التصورات االجتماعية كما يلي
كل من المعرفة العلمية المهيأة و المقسمة اجتماعيا، لها رؤية تطبيقية و سارية لبناء هي ش"

  ).op.cit. 1993p39("حقيقة مشتركة و بجملة اجتماعية
  : Jean Claude Abricجون كلود أبريك •

حصيلة لنشاط عقلي يقوم بواسطته فرد أو جماعة بإعادة بناء :" التصورات االجتماعية هي
أي إعادة تشكيل أفكار  ،) Abric, 1988, p.64(" الواقع الذي يواجههم و إعطائه معنى خاص

أخرى عن العالم بشكل من الخصوصية لكل فرد، كما أنها نتاج وسيرورة لعملية ذهنية، و التي 
  .لدالالت خاصة مستقطبةالفرد أو الجماعة تعيد بناء الواقع وهي من خاللها 

وكذلك يعتبر التصورات نتاج عمل ذهني حول موضوع معين، و تظهر بسبب الترميز لها، 
وعليه فإن التصورات هي عبارة عن مجموعة من اآلراء، االتجاهات، و المعتقدات والمعلومات 
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، وهي محددة في نفس الوقت عن طريق الفاعل التي ترجع إلى موضوع ما أو وضعية معينة
، وعن طريق النظام االجتماعي واإليديولوجي الذي يسير عليه، وأيضا )تاريخه، حياته(نفسه 

  .طبيعة الصالت والروابط التي تكون بين الفاعل  والنظام االجتماعي
• Willem  Doise et A.Palmonari :  

هي مبادئ : "اجتماعي للتصورات االجتماعية، حيث عرفاها كما يلي -اقترحا تعريف نفسي
عمومية للتكفل بوضعية مرتبطة بإدراج خاص ضمن مجموعة من المراتب االجتماعية، منظمة 

أي أنها جملة من ،)Doise et Palmonari,1986(" بسيرورات رمزية متداخلة مع المراتب
فراد المجتمع تبرز من خاللها رموز في أرض الواقع و هي متدرجة ما المبادئ المشتركة بين أ

  .بين طبقات المجتمع
  Fisherفيشر  •

بناء اجتماعي لمعارف عادية تهيئ من خالل القيم والمعتقدات، : "يعرف التصورات على أنها
حيد ، تؤدي إلى تو ...)أفراد،أحداث(ويتقاسمها أفراد جماعة معينة، وتدور حول مواضيع مختلفة

،هذا ما )Ficher,1993,p.118("نظرتهم لألحداث، كما تظهر أثناء التفاعالت االجتماعية
يعطيها صفة اجتماعية ألنها مشتركة بين كل األفراد، وبسبب احتوائها على كل العادات السائدة 

  .في المجتمع، فإنها توحد نظرتهم و بالتالي تصورهم
 : Claudine Herzlichكلودين هيرزليش  •

التصورات التي تهمنا أوال من : "تحدد التصورات االجتماعية كسيرورة لبناء الواقع، حيث تقول
أي أنها بناء عقلي مصمم  ،)Herzlich ,1969,p.24(" خالل دورها في بناء الحقيقة االجتماعية

غير قابل للفصل عند النشاط الرمزي للموضوع، و هي نفسها متضمنة في المجال االجتماعي 
)Herzlich,1972,p.306(،  ،لقد تعدى مصطلح التصورات االجتماعية اإلطار الفعلي المعرفي

، و هي ليست تطبيق سهل لشبكة )تفسيرية( ليست فقط مصفاة تأويلية " :هيرزليشحيث تقول 
  ".كما يقوم بها بقوة المالحظة الفعلية

  :  Malrieuمالريو •

مع متغيرات اتجاه الشخصية، كما يعرفها يرى أن التصورات االجتماعية هي عملية لها عالقة 
شبكة من عالقات المؤسسة عن طريق الفاعل اجتماعيا، تقع بين عناصر و وضعيات : "بأنها

  ).Malrieu,1977,p.145( "تهتم بحياة الفرد
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• M.J.Chambart: 
يعتبر أن التصورات االجتماعية تقع ما بين ما هو نفسي وما هو اجتماعي، فهي في نفس 

ميكانيزم نفسي بصفته تعبير للتفكير اإلنساني، و ميكانيزم اجتماعي بصفته إنتاج الوقت 
ثقافي، و هنا تسمح التصورات باالتصال بين األفراد وبصفة خاصة بين األجيال 

)Marie,1993,p.324326  et  Chambart(.  
  :  François Laplantineفرانسوا البلونتين •

ميدان تخصصي معين، فكثير من التخصصات في  يرى أن مفهوم التصور ال ينتمي إلى
العلوم اإلنسانية تناولته وأعطته معاني مختلفة، ولكن مهما كان الجانب الذي يتم التركيز 

  :عليه فانه ال يجب أن نتجاهل أن مفهوم التصورات يتضمن العناصر التالية
 .يقع التصور في نقطة االتصال بين ما هو فردي و ما هو اجتماعي -
  le champ de La connaissanceالحقل المعرفي: قع التصور ضمن ثالثة ميادين و هيي -

،ألن التصور  Le champ de la valeurألن التصور هو قبل كل شيء معرفة، ثم الحقل القيمي 
ليس معرفة فقط عند صاحبها بحيث ال يحكم عليها من حيث صحتها فحسب بل هي معرفة 

  .le champ de l’actionجيدة أو سيئة أي أنها تقيم، ثم يأتي الحقل العملي  
فالتصور ال يمكن اختصاره في مجرد مظاهر معرفية أو تقييمية، إذ هو تعبير و بناء للواقع 

المرجع (واحد، و التصورات ليست فقط وسيلة للمعرفة، بل إنها أدوات للعملاالجتماعي في آن 
  ) .16.ص،2004السابق،

التصورات االجتماعية هي التقاء : "التالي التعريفLa plantine و بناءا على ما سبق يقترح 
الخبرة الفردية بالنماذج االجتماعية حول طريقة تناول الواقع، إنها معرفة يبنيها أفراد مجتمع 

معين حول جزئية من وجودهم أو حول وجودهم برمته، إنها تفسير اجتماعي لألحداث بحيث 
  ).La Plantine,1994,p. 278(" ذاتها يصبح بالنسبة لألفراد المنتمين لذلك المجتمع الحقيقة

وعلى ضوء ما سلف ذكره من تعار يف مختلفة للتصورات االجتماعية، فان هذه األخيرة يمكن 
اعتبارها جملة من المعارف االجتماعية، اآلراء، واالتجاهات والخبرات التي يصدرها أفراد 

فاعالت االجتماعية بين مجتمع معين حول موضوع أو حادثة، إنها وسائل توجيه ونظام للت
  .األفراد،تسهل االتصال بينهم وتساهم في تفسير مختلف عناصر بيئتهم

إن عملية بناء الواقع تتم دائما بشكل جماعي، فمنذ نعومة أظافرنا تلعب المدرسة، العائلة 
والمسجد ووسائل اإلعالم دورا أساسيا في غرس وترسيخ مبادئها ضمن طرائق تفكيرنا كما تقترح 
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ينا نظرتنا نحو األشياء التي تحيط بنا، و بعدها تعمل الجماعات والنوادي والجمعيات التي عل
إدراكنا للبيئة، لذلك ننتمي إليها على تبادل األفكار و القيم و النماذج،وكلها تساهم في تعديل 

ة يمكن القول أن معارفنا ومعتقداتنا وقيمنا هي التي تسمح لنا بأن نتقاسم مع اآلخرين نظر 
  .)17.، ص2004، المرجع السابق(.مشتركة لألشياء

يتم بناؤها وتقاسمها اجتماعيا، لذلك نجد أن لها نظرة  "Jodelet"فالتصورات االجتماعية حسب 
 مشترك عملية، وهي التحكم في البيئة وتوجيه السلوكات واالتصاالت، كما تساهم في بناء واقع

  ).Petard et Autre, 1999,p.161(ةألي جماعة ثقافية أو اجتماعي
إن التصورات لكي تكون اجتماعية يجب أن تكون مشتركة ومبنية : لكن التساؤل المطروح هو

اجتماعيا، بحيث تتقاسمها مجموعة اجتماعية، فكيف يتحقق ذلك مع العلم أن المعارف والعوامل 
 الحجم، فلكل النفسية تختلف باختالف األشخاص، ألن المعارف ال تكتسب بنفس الطريقة وال

فرد قدراته الخاصة به وطموحاته وميوال ته، فعن أي نوع من المعارف يتحدث هؤالء الباحثين؟ 
وكيف تتحقق عملية بناء تصور اجتماعي مشترك بين مجموعة اجتماعية؟ وكيف يمكن الكشف 

  عن ذلك؟
تكمن في إدماج االنتماء  "Jodelet" إن خصوصية الدراسة للتصّورات االجتماعية دائما حسب

أي المعرفية (والمشاركة االجتماعية والثقافية للفرد في الدراسة التحليلية لتلك السيرورات 
، التي تساهم في بناء التصورات هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تتعلق هذه )والوجدانية

اإليديولوجية التي يمر الدراسة بالنشاط العقلي لمجموعة أو اعتبار هذا النشاط كأثر للسيرورات 
  .بها األفراد

نالحظ أنها أرجعت النشاط  "Jodelet"مما تقدم حول مفهوم التصورات االجتماعية حسب 
العقلي الذي ذكرته في تعريفها إلى الجانب المعرفي أو إلى السيرورة النفسية، في حين أن هناك 

باشر عن عملية تكوين المعارف من الباحثين من يعتبر السيرورة النفسية هي المسؤولة بشكل م
  .J.C Abricومنهم 

ومن المتفق عليه أن للتصورات شكل معرفي، وكل الدراسات المتعلقة بهذا المصطلح تمر 
يعود إلى " تطبيق"بتحليل العوامل المرتبطة بكونها شكل من المعرفة، وتأهيل هذه المعرفة إلى 

ا وتوجه تصرفاتنا مع العالم ومع تقود سلوكاتن  -أي التصورات االجتماعية  -كونها 
بمعنى أن تحليل التصورات يصبح نوعا من المعرفة القابلة  ، )op.cit, 1993.p43(اآلخرين،

  .للتطبيق ألنها وبواسطتها تؤثر على مجريات األمور الدنيوية والتعامل مع اآلخرين
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  :إذا نستخلص أن مفهوم التصورات االجتماعية يتمثل فيما يلي
ناء عقلي تتم انطالقا من معطيات خارجية أي وضعيات وأحداث ُمعاشة أو جديدة، هي عملية ب

ويتدخل في عملية البناء هذه سيرورتان، األولى خاصة بالمعارف التي يمتلكها الفرد والثانية 
خاصة بالوضع أو الظروف التي يتواجد عليها، فكل وضعية جديدة تبرز في المجتمع لها 

اص، وتفرز هذه الوضعيات وجهات نظر تختلف حسب عوامل نابعة تصورات عند العام والخ
من قيم أخالقية خاصة بكل مجموعة اجتماعية من خصوصياتها الحضارية ومكتسباتها 

العلمية، وبهذا يأتي الجواب على التساؤل المطروح سابقا، فالتصورات تصبح اجتماعية لوجود 
نتمي إليه، حيث يخلق نسيج اجتماعي مبني عوامل تؤدي إلى تفاعل الفرد مع المجتمع الذي ي

كاللغة، الّدين، واإلطار اإليديولوجي الذي : على التحاور أي االتصال مع وجود قواسم مشتركة
  .يميز مجموعة عن األخرى

 مختلفة، أما بالنسبة لكيفية تدخل الجانب االجتماعي في تشكيل التصّورات فيتم ذلك بطرق

)Jodelet, op.cit.1964.p362( ، من خالل الوضع أو الظرف الملموس الذي يتواجد فيه
األشخاص والجماعات من خالل عملية االتصال المكون بينهم، من خالل أطر الفهم التي 

يمنحها رصيدهم الثقافي، من خالل أدلة، قيم وٕايديولوجيات ذات عالقة مع وضعيات أو 
  .انتماءات اجتماعية خاصة

تصّور يعرف من جهة بالمحتوى، أي معلومات، صور، آراء فيرى أن ال "S.Moscovici "أما 
هذا المحتوى خاص بموضوع ،عمل للقيام به،حدث اقتصادي ،شخصية اجتماعية، ...اتجاهات

في عالقة مع ...) شخص، عائلة، جماعة،(من جهة أخرى هو التصور االجتماعي لفرد 
لها الفرد في المجتمع بالثقافة شخص آخر، فالتصور هو إذا نتيجة أو يتعلق بالمكانة التي يشغ

  .واالقتصاد
مما تقّدم نستطيع استخالص أهم النقاط الموضحة لمفهوم التصور االجتماعي كما حّدده 

S.Moscovici والتي تتمثل في النقاط التالية:  
 .للتصور محتوى، هذا المحتوى هو في عالقة رمزية مع الموضوع -
 .تقرب شيء بعيدالتصور عملية فكرية تستحضر شيء غائب أو  -
التصور اجتماعي ألن الفرد يفسر الواقع ويترجمه حسب ما يملكه من رصيد ذو مرجع  -

 .اجتماعي بالدرجة األولى
 .للجانب السيكولوجي دخل في تكوين التصور عند الفرد -
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إن : "فيعرف التصورات االجتماعية ويبين مفهومها من خالل قوله اآلتي J.C.Abricأما 
التصورات هي في نفس الوقت نتاج وسيرورة النشاط العقلي الذي يعيد من خالله الفرد أو 

الجماعة بناء الواقع الذي يواجهه ويمنحه داللة ومعنى خاص، فهي موجهة للسلوك والعالقات 
 .)Abric, op.cit.1994.p13("االجتماعية

نفهم من هذا التعريف أن التصورات االجتماعية تعتبر اإلطار المرجعي الذي يفسر من خالله 
الفرد أو الجماعة أحداث الحياة اليومية والواقع الُمعاش، وبالتالي يتصرفون حسب ذلك الفهم 

  .والتفسير، لذا تعتبر التصورات االجتماعية موجهة سلوكاتنا

 :جتماعية وعالقتها ببقية العلومأهمية التصورات اال 26

تلعب التصورات دورا هاما في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بحيث أن هذا المصطلح لقي 
  :اإلصغاء واألهمية عند أغلب العلوم اإلنسانية وبالخصوص عند

التي تخلق ) الفكرية(العقلية  الذي يحاول فهم الميكانزمات :علم النفس المعرفي 261
  .التصورات

  .التي تحلل تأثيرها على التعليم وكل ما يخص المنظومة التربوية :علوم التربية 262
  .الذي تطرق وعالج هذا المفهوم انطالقا من دراسة اإليديولوجيات: علم االجتماع 263
ثقافة، تفكير، ثم االتجاهات، سلوكات وتصرفات : (الذهنياتبالذي اهتم  :التاريخ 264

 ).جماعية ال شعورية
 .التي اهتمت باألصل االجتماعي لهذه التصورات :الجغرافيا 265
 ...واالتصال واإلعالم ونماذج أخرى حسابية كاإلحصاء وعلوم اللغة، األنثروبولوجيا 266

انطالقا من أهمية هذه العلوم التي هي على وعليه تتضح لنا جليا أهمية التصورات االجتماعية 
عالقة وثيقة بالتصورات، وهذا إن بين شيئا فإنما يبين قيمة التصورات في مجال البحث النفسي 

  .واالجتماعي

 :أشكال التصور االجتماعي وعوامل اختالفه 27

فهم العالم المحيط بنا يعني "فإن  "J .C Ruano Borbalan"حسب جون كلود رويانو بوربالن 
إدراكه بواسطة التصورات الذهنية واالجتماعية التي تشكل مصطلح مركزي يسمح بتفسير 

من خالل ما جاء به  ، )Maache, 2002, p.3(الذهنيات  ميكانزمات الذكاء، اإليديولوجيات و
  .واالجتماعية) العقلية(فالتصورات على أنواع منها الذهنية  "بوربالن"
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 ):العقلي(التصور الذهني  271
لفظة تصّور ذهني هي كلمة كالسيكية، وفي علم النفس االجتماعي تدل على الذي تتصوره 

والذي يشكل المحتوى الواقعي لفعل التفكير، بعبارة أخرى هي بنيات المعارف المكتسبة منذ مدة 
يلة والمستقرة في الذاكرة، التصورات الذهنية لألشياء، لألفعال ولألحداث تشكل األساس الذي طو 

نعتمد عليه لفهم وضعية، نص سؤال أو ترتيب مثال، لكن هذا المفهوم النفسي ال يشمل فقط 
قاعدة المعارف ولكنه يضم أيضا الصياغات الناتجة عن تأويل المعلومات والمرتبطة بدقة 

وبالتالي يمكن القول إن التصورات الذهنية  ، )Kouadria,2003,p.3(مع مهمة جديدةبالتكييف 
  .هي فردية أي خاصة باألفراد) العقلية(

  :هناك ثالثة أنواع للتصور وهي
 :التصور الذاتي 272

وهو التصّور الخاص بالفرد لذاته، فإذا كان التصور وظيفة مهمة في االتصاالت مع اآلخر، 
أخرى ال تقل أهمية وتتمثل في االتصال مع النفس، حيث أن الفرد بحاجة  فإن له وظيفة

إلعطاء صورة لذاته، والتصور الذاتي هنا هو فردي وشخصي ويتأثر بالعوامل االجتماعية 
  ).20.،ص2006بن عبيد،(المحيطة بالفرد

 :تصور الغير 273

موضوعي  ذو مستوى خارجيوهو تصور ذو مستويين، أحدهما داخلي يتمثل في األنا، واآلخر 
يكون على أشكال مختلفة تتمثل في ماذا ومن نتصّور؟ شخص ما، جماعة ما أو موضوع ما، 

  .)Abric,1983,p.17(وهذا الفرد في عملية تصوره يجرد ذاته من موضوع التصور

 :التصور االجتماعي 274

التصور االجتماعي ال يمكن حصره فقط في الفرد الذي هو أساس الجماعة، وٕانما هو أكبر من 
هذا بكثير، إذ أنه يمثل أحد العناصر المهمة التي بواسطتها نثبت أهمية الجماعة على الفرد، 
ويتطور التصور االجتماعي ويؤثر على التصور الفردي، أي أن التصورات االجتماعية هي 

ئل التي من خاللها تؤكد سيطرة المجتمع على الفرد، وهنا يبرز أثر التفكير إحدى الوسا
التصور : "، الذي يرى أيضا أن)Durkheim(الجماعي على التفكير الفردي على حد تعبير 

االجتماعي يشكل عددا من الظواهر النفسية وهي تشمل حتى ما نطلق عليه اإليديولوجيا 
التمييز، بين ما هو ذو مظهر فردي، عن ما هو ذو واألساطير وهي ال تنفصل من حيث 

  . مظهر جماعي
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التصورات االجتماعية تكاد تكون أشياء : "أن) S.Moscovici )1961 كما يرى موسكوفيتشي
ملموسة، فهي منتشرة في كل مكان، نلتقي بها، وتتجسد دون انقطاع خالل الكالم والحركات 

  .)70.،ص1988،أوزي( واللقاءات في عالمنا اليومي
يمكن القول إذن بأن للفرد الواحد عدة تصورات، فهو أوال يتصور ذاته حتى يستطيع تقبل 

شخصيته والتكيف معها، ثم هناك تصور للغير، ويكون لهذا األخير تصور ذاتي وموضوعي، 
حتى نستطيع التعرف أكثر على األفراد التي نعيش معها، وأخيرا هناك تصور اجتماعي، تصور 

  .ما يحيط بنا أي للمجتمع ككل لكل

  :عوامل اختالف التصور االجتماعي 28

تختلف التصورات االجتماعية تبعا الختالف االنتماء االجتماعي، وهذا ما أكدته الدراسات 
  :السابقة في ميدان علم النفس واالجتماع، ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي

 :االجتماعي والثقافياختالف النظرة إلى الواقع  281

يرجع ذلك إلى تباين التنشئة االجتماعية وما يترتب عنها من اختالف في توجيه الفرد، ألن 
الفرد يمر بمراحل عديدة في حياته بدءا بالخلية األساسية، وهي األسرة التي تزوده بقيم أخالقية، 

  .لطفل لمستقبله مثالثقافية، اجتماعية وهكذا يكون لموقف الوالدين أثر كبيرا في تصور ا
 :اختالف الوسط االجتماعي 282

يلي األسرة مباشرة تلك المؤسسات االجتماعية الثانوية التي لها تأثير في تكوين التصورات لدى 
 .الفرد وبهذا يكون التصور ليس شخصي، بل مرتبط بالفئة االجتماعية

 :اختالف المستويات المعيشية 283

التضامن األكثر  :Boutefnouchetاالقتصادية، وفي هذا الصدد يقول  تبعا لتفاوت المستويات
  .)128.، ص1996 ر،مختا(شيوعا حاليا ،هو التضامن حسب االنتماء االقتصادي والثقافي

وبهذا التصورات تخضع لعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية وثقافية موجودة في المجتمع، لذلك ال 
  .بل هو بناء قابل للتغيير والتكييف مع العوامليمكن القول أن التصور بناء ثابت، 

إذن حسب رأينا فإن التصور يختلف باختالف األفراد أوال والمجتمعات ثانيا، ألن لكل فرد رصيد 
  .ثقافي خاص به، ولكل مجتمع عادات وتقاليد ، وقيم تمّيزه عن باقي المجتمعات
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 :صفات وخصائص التصورات االجتماعية 29
 :التصورات االجتماعية صفات 291

حتى تكون هناك تصورات اجتماعية محضة و حقة، ومجسدة لكل التصورات الفردية داخل 
  :المجتمع، فإنها البد أن تتصف بجملة من الّصفات، وسنحاول ذكر بعض منها

 :هي دوما تصورات لهدف ما 2911

بحيث ال توجد تصورات دون هدف، مهما كانت طبيعتها مختلفة، لكنها دائما مهمة جدا، ودون 
الجنون : هدف ال توجد تصورات اجتماعية، وهذا الهدف يمكن أن يكون طبيعة مجردة مثل

والموضوع ... األساتذة، الصحفيون،: واإلعالم، أو ممكن أن يكون فئة من األشخاص مثل
، فالتصور هو السيرورة التي من خاللها )أو الشخص(مع الفاعل  يكون دائما في اتصال

يؤسس عالقته، كما أنه يكون هناك تفاعل بين الموضوع والفاعل، وكل واحد منهما يؤثر في 
يقول  "La santé et la maladie" الذي يحمل عنوان" هيرزليش"اآلخر، وفي كتاب 

، فالفاعل )أو للجماعة(والعالم الخارجي للفرد ال يوجد فصل بين العالم الداخلي " "موسكوفيتشي"
والموضوع ليسا بالضرورة مختلفان، كما أن تقديم الشيء هو إعطاء المثير الّرد أو اإلجابة، 

وفي دراسة التصورات إنما نهتم بدراسة ". وهذا ليس رد فعل ولكن إلى أبعد من ذلك فهو مصدره
  ).Moscovici, op.cit.2003.p36("الهدفالموضوع و "ظاهرة التفاعل بين الفاعل والهدف 

  :L’aspect imageant (figuratif)تمثيلية صورية ) معنى(لها صفة  2912
حيث تكون متالزمة للمعنى الداللي ألي بنية تصويرية، وكما يقول وهي أهم صفة للتصورات 

تبدو ازدواجية، ولها وجهين منفصلين مثل وجه وظهر الورقة، وجهة تمثيلية ": "موسكوفيتشي
المعنى، بحيث أن لكل صورة معنى ولكل )/ صورة(تمثيل = التصورات : وأخرى رمزية، ونكتب

يرى بأن التصورات تظهر بوجهين متالزمين، ولكن "، أي أن موسكوفيتشي )تمثيل(معنى صورة 
ي ورقة، فالصورة والمعنى كالهما يشكالن التصور االجتماعي وال منفصلين، ويشبه ذلك بوجه

  .غنى عنهما
 :Elle à un caractère symbolique et signifiant لها معنى رمزي وداللي 2913

إن مفهوم التصورات االجتماعية وهو نفسه متضمن في علم النفس االجتماعي، وهذا بسبب 
وبمساهمة النموذج السلوكي الذي يأخذ بعين االعتبار عالقاتنا تقصير النماذج الكالسيكية، 

في نقده لمفهوم " موسكوفيتشي"، و1974" فرانك"وتفاعالتنا التي لها دالالت مع العالم حسب 
وضح جيدا كيف يمكن لسلوكات األفراد أن تتغير،  1969الصورة، اآلراء، واالتجاهات سنة 
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لهدف، وألن التصور إنما هو إعادة استذكار أو تقديم وذلك حسب العالقة ما بين الموضوع وا
شيء غائب إلى الوعي، فإنما ذلك يكون من خالل احتفاظ الموضوع برموز تعبر عن كثير من 

المواضيع خصوصا المجّردة، وبواسطة االستذكار إنما يحاول إعطاءها المعنى والداللة التي 
 .)op.cit.p.3637()1968بياجي (تفي بشرحها 

 : Elle à caractère constructif) ذهنية(لها صفة بنائية  2914

وما نستطيع قوله أن هناك دوما جانبا من النشاط البنائي، وٕاعادة البناء في عملية التصورات 
الموضوع ليس سهال ليمثل " ":Piaget": ومسبقا على ميدان االستقبال واإلدراك، حيث يقول

ة والمفضلة وهو يقوم بتعديلها مسبقا بواسطة القانون وتحدث، على سلسلة من األجزاء المستقل
  ...".اتزان جسمي وآلي، إنه العامل والفاعل في هذه البنية

الفرد موضوعا خارجيا على  هذه الصفة للتصورات االجتماعية إنما تحدث عندما يستدخل
المستوى الذاتي، فإنه يقوم بربطه مع مواضيع متواجدة من قبل في الدائرة الفكرية فينتزع منه 

بعض الخصائص ويضيف له أخرى، وهذا ما يميز التصور عن باقي العمليات النفسية ،فهو ال 
ناء ذهني ويقول يعتبره مجرد تكرار أو إعادة إنتاج سلبي للموضوع، بل عملية تركيب وب

Abric" :  كل حقيقة هي تقديم، بمعنى موضوعة من قبل الفرد أو الجماعة، تكونت داخل
نظامه المعرفي، وأدمجت في نظام من التقييم، وتخضع للتاريخ والبيئة االجتماعية واإليديولوجية 

  .)Abric,1997,p.23".(المحيطة به

 :لها صفة االستقاللية واإلبداعية 2915

التصور ليس إنتاجا بسيطا، لكنه ترتيب يستلزم في االتصال جزءا مستقال لإلبداع الفردي أو 
إن المجازات المسرحية والسياسية تسمح بتحديد جوانب  .(Moscovici, op.cit. p.363)الجماعي

مبدع، مستقل، فالتصور المسرحي يقدم : أساسية للتصور االجتماعي، وهذه الجوانب هي
الموت، القدر، : رة للعامة أفعال وكلمات تعيد تقديم بعض األشياء غير المرئيةبالصوت والصو 

، وفي التصور السياسي المنتخب الممثل يأخذ المكان الذي يمثله، يتحدث باسمه ...الحب
  .ويقرر له، من هنا يستغل مقارنة بما يتصور فهو يمتلك قوة مبدعة

واتجاهات وتصّرفات األفراد، وقد ثبت ذلك  إن التصورات االجتماعية لها تأثير على سلوكات
  .في تصورات الصحة والمرض" هارزليش"في دراسات 
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 :لها صفة اجتماعية 2916

عندما توضع في مستوى اجتماعي حصر : "فالتصور يتحدد تبعا لبيئة المجتمع الذي يتطور فيه
دائما بعض األشياء لتحليل فعل الذات الذي يصور الموضوع ، يظهر أن التصور يستوجب 

، وألن الفرد في مجتمعه يتفاعل مع غيره، فإن هذه التصورات تكتسي طابعا  "االجتماعية
اجتماعيا باإلضافة إلى الطابع النفسي الذي يمثل آراءه ووجهة نظره الخاصة، ويعبر عن 

يث يتم وفي هذا الصدد فإن التصور هو عملية بنائية وٕانتاج اجتماعي، ح. انفعاالته وتفكيره 
خالل التفاعل واالتصال االجتماعي، فالنشاط المعرفي للفرد يعطي له طابع ) التصور(بناؤه 

  ).Doise, 1999, p.23(اجتماعي، وهذا التطبيع الذي يضمن التنظيم االجتماعي للمعرفة

 :خصائص التصورات االجتماعية 292

 ":فيشر"و" سارج موسكوفيتشي"و" دينيس جودلي" مساهمة كل من

  :وفيما يلي أهم الخصائص التي حددها أهم الباحثين في مجال التصورات االجتماعية
  :وخصائص التصورات االجتماعية Denise Jodelet دينيس جودلي •

  : هي مجموعة من الخصائص التي تميز التصورات االجتماعية دينيس جودليتقدم 
من معلومات معارف، نماذج  مهيأة كليا وموزعة بحيث تتكون انطالقا من تجاربنا وأيضا 

 .التفكير التي نحصل عليها ونرسلها عن طريق التقليد، التربية واالتصال االجتماعي
لديها هدف إجرائي يتمثل في التنظيم والتحكم في الوسط سواء كان ماديا أو اجتماعيا أو  -

 .فكريا وفي توجيه تصرفات االتصال االجتماعي
الخ، أو ...المشترك للمجموعة االجتماعية، سواء كانت فوج، قسمتساعد في تكوين رؤية للواقع 

 ).Kouadria, op.cit.p104(للمجموعة الثقافية
  :وخصائص التصورات االجتماعية Moscoviciسارج موسكوفيتشي  •

فهناك خصائص أساسية تتميز بها التصورات االجتماعية تتمثل  موسكوفيتشي: أما بالنسبة ل
  :فيما يلي

 .رمزية وذات داللةلها خاصية  -
 .لها خاصية بنائية، بمعنى أنها عملية بناء فكري للواقع -
 .لها ميزة مستقلة وٕابداعية -
موضوع، يبدو أن التصور يحمل بعض  أو يتصور ولتحليل فعل الشخص الذي يتصور -

 .)Moscovici,1984,p.360(.الشيء مما هو اجتماعي
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 .الخ...ث، شيءكان شخص، فكرة، حد هي دائما تصورات لموضوع سواء -
فكل تصور هو لشخص معين باعتباره موضوع اجتماعي متضمن في العالقات االجتماعية 

... ، ميسوربسيطوالتفاعل االجتماعي، وقد يكون الشخص أب، أم، شاب، شيخ، مثقف، أمي، 
كذلك فكل تصور هو لشيء معين، موضوع التصور ممكن أن يكون ظاهرة، مؤسسة، سن 

  .)Boubekeur,2001,p.13(ضوع اجتماعي هو موضوع للتصورفكل مو ...معين، علم

  :وخصائص التصورات االجتماعية Ficher G.Nفيشر  •
  :فيمكن تحديد خصائص التصورات االجتماعية حسب مستويين هما فيشر وحسب

  :التركيب والمحتوى
  :على مستوى التركيب أ

فالتصور هو قبل كل شيء تحويل للواقع االجتماعي إلى موضوع ذهني فحسب  باعتباره سيرورة
وجهة النظر هذه فالتصور ليس مجرد تقليد بسيط فهو ال يعيد المعطيات المادية في مجملها 

ولكنه يختارها حسب الموقع الذي يشغله األفراد في وضعية اجتماعية محددة وحسب العالقات 
  .التي تربطهم مع اآلخرين

تصور هو أيضا سيرورة ترابطية، إنه إعداد ذهني يتم تمثيله حسب وضعية أو شخص، ال -
فوج، مؤسسة، أو صنف اجتماعي، بالنسبة لوضعية شخص آخر، فوج أو صنف اجتماعي، 

فالتصور، إذا هو وسيط لالتصال االجتماعي، إلى الحد أن هذا األخير يعتمد على 
 .االجتماعي كعناصر للتبادالت المواضيع االجتماعية لتسجيلها في النظام

يتعّلق األمر كذلك بسيرورة إعادة تشكيل الواقع، بأن يكون له هدف تقديم معلومات ذات  -
معنى، ليس إذا مطابق للواقع، فالتصور يبدو كإعداد ديناميكي، فهو ينتج من طرف الفرد أو 

خال النماذج الثقافية الفوج الذي يعلنه، يظهر التصور االجتماعي في هذا المستوى كأنه استد
 .واإليديولوجيات الشائعة االستعمال في المجتمع

  :على مستوى المحتوى  ب

  .إن خصائص التصورات هي مرتبطة كذلك بمحتواها
يتعلق األمر بمجموعة من المعلومات المتعلقة : فمحتوى التصور هو قبل كل شيء معرفي -

بموضوع اجتماعي، ممكن أن تكون على األقل متنوعة وثرية، ففي التصور االجتماعي للتحليل 
النفسي، موسكوفيتشي الحظ بأن العمال المستجوبين ليست بحوزتهم إال معلومات ضعيفة عن 
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لنفسي، في حين أن الفئات المتوسطة وأصحاب المهن الحرة تملك معلومات ماهية التحليل ا
  .متعددة ودقيقة

أخيرا التصور له محتوى رمزي مرتبط مباشرة بالمظهر السابق، الرمز يحتوي على عنصر  -
التصور، من جهة الموضوع الحاضر يمثل ما هو غائب عن إدراكاتنا المباشرة ومن جهة أخرى 

معنى باالعتماد عليه، وحسب وجهة النظر هذه فالمحتوى الرمزي للتصورات ما هو غائب يأخذ 
  .يعود للبنية التخيلية لألفراد

وهكذا من خالل ما سبق عرضه، فإن للتصورات االجتماعية ستة صفات تكسبها قيمة ووزنا في 
  : العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وعليه فإننا وباختصار نعيد ذكرها كالتالي

  .ما تصورات لهدف معين وال توجد تصورات بدون هدفهي دو  -
  .تتصف التصورات بصفة صورية أو تمثيلية، فالمعنى  والصورة يشكالن التصور االجتماعي -
لها معنى رمزي أو داللي، فرغم غيابها في الواقع ووجودها في الماضي إال أنها تبرز في كل  -

  .األخالقية المكتسبة من عالقة الفرد بمحيطهسلوكاتنا من خالل جملة من القيم االجتماعية و 
  ".Piaget" فهي نشاط ذهني كما عّبر عن ذلك: لها صفة البنائية الذهنية -
  .لها صفة االستقاللية واإلبداعية -
  .)op.cit.p.371(لها صفة اجتماعية -

 :تركيبة التصورات االجتماعية 210

بالصعوبة البالغة في إعطاء تعريف دقيق للعناصر المكونة لآلراء  J.P. Codol كودوليعترف 
. ا عالم من اآلراءهيعرف التصورات أن موسكوفيتشيوالمعتقدات واألشياء، وكما أسلفنا فإن 

وبعيدا عن االختالفات االصطالحية والصعوبة في اتجاه تعريف دقيق العناصر المكونة 
ع بأن تحليل محتوى التصور يتم عن طريق العناصر للبناءات المعرفية للتصور، يتفق الجمي

 Abricتحليل بعدي، وحسب   Herzlichباألبعاد و  Moscoviciالمتعددة بحيث يصفها 
التي  Moscoviciعناصر تكوينية، لكن جميع المختصين في دراسة المحتوى يتبعون فرضية 

  :وهي عناصرمفادها أن للتصور ثالث 
 :L’informationالمعلومات  2101

تتعلق بمجموع المعلومات المكتسبة حول موضوع اجتماعي معين كما وكيفا، وذلك من خالل 
التجارب الشخصية والتفاعل مع أفراد المجتمع وهذه المعلومات المتحصل عليها عن طريق 

الحواس تكون عنصر أساسي في تصور الفرد لمختلف المواضيع التي تواجهه في حياته 
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فاألمر يتعّلق بتقييم مجموع المعارف التي تمت حيازتها بالنسبة لموضوع البحث أو اليومية، 
موضوع التصور، هذا التقييم يسمح بتحديد كمية وطبيعة المعلومات المتوفرة عند مجتمع 

  .الدراسة
بحيث ) 1961(إن دور المعلومات بكل أصنافها يشكل فرضية قوية جدا عند موسكوفيتشي 

ت بكامل أنواعها تلعب دورا مهما في تهيئة التصورات االجتماعية، وكذلك في يرى بأن المعلوما
على اعتبار أن المعلومات هي جملة من األفكار المكتسبة )roussiau,op.cit.p181( تقسيمها

حول موضوع اجتماعي معين كما وكيفا، وقد تكون هذه المعلومات في شكل قوالب جاهزة أو 
بحيث أن دراسة التصورات االجتماعية للتحليل النفسي ، )Doise, op.cit.p.20()أصلية(عادية 

توضح جيدا كيف أن اختالف التقارير المعلوماتية وكيف نكون تصورات مختلفة حتى ولو 
وتنتقل هذه . كانت نقاط االنطالق مشتركة وتسمح للعوامل االجتماعية بالبروز بشكل مختلف 

  :واالتصال بأبعاده الثالث وهي المعلومات عن طريق وسائل اإلعالم
بما أن التصورات هي معارف مهيأة وموزعة ومقسمة في  :االتصال اليومي ما بين األفراد أ

المجتمع وهذا بجملة من العالقات ما بين األفراد بفعل التفاعل االجتماعي فإن االحتكاك بين 
  .تصورات االجتماعيةاألفراد يسمح بنقل المعلومات وتداولها، وبالتالي نقل وعمل ال

والذي تتكفل به وسائل اإلعالم واالتصال، وهي وسيلة جد هامة  :االتصال اإلعالمي ب
الجهد األساسي للمتكلم في عملية االنتشار : "أنّ موسكوفيتشي لديمومة التصورات، وقد ذكر 

La diffusion  هو جد مهم، وأن االنتشار هو نمط لعلم مشترك وموزع، وهي عملية ضرورية
  .)Moscovici ,op.cit.p.368("لنقل التصورات

،حيث )Rouquette" )1994-1996"روكات وتحدث عنه  :االتصال ما بين الجماعات ج
وانتقال التصورات، وتعتبر كإشارة متزامنة مع مختلف  أنه يشغل مكانة مهمة في سيرورة

الجماعات، وهي تعترف به، والتصورات االجتماعية هنا تكسب قيمة تجادليه وتدور حول نفسها 
حسب نقطة التكيف، وحسب الهدف والعوامل المساعدة في تشكيلها وهذه األصناف الثالث 

  .تماعيةلالتصال إنما هي سبل لعمل وسيرورة التصورات االج
يعبر حقل التصور أوال عن فكرة  :Le champ de représentation: حقل التصور 2102

تنظيم المحتوى، إذ يوجد هناك حقل للتصور كلما وجدت وحدة هرمية للعناصر، كما يعبر أيضا 
عن غنى هذا المحتوى وهذا يعني أنه يجب توفر حد أدنى من المعلومات القابلة للتنظيم، وحقل 

صور مهم في دراسة التصور ألنه يعبر عن الواقع النفسي المعقد الذي يظهر ككل منسجم الت
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وموحد ويميز هذا الواقع من خالل درجة التجريد في التصور وتنظيمه، ويعبر عنه 
بأنه مجموعة من اآلراء المنظمة، فحقل التصور مثله مثل مستوى المعلومات  موسكوفيتشي

 Rouquette,1994,p.18)(لف حتى داخل الجماعة الواحدةيختلف من جماعة ألخرى، ويخت

بعد انتقاء مجموعة من المعلومات المتعلقة  :L’attitude: الموقف أو االتجاه 2103
بموضوع التصور يتم تكوين استجابة عاطفية وانفعالية اتجاهه أو موضوع معين، ويبدو أن بعد 
االتجاه أو الموقف أسبق في الوجود من بعدي المعلومات وحقل التصور، فاالتجاه يتواجد حتى 

  .)op.cit.,2001,p.16(.في ظل معلومات ضئيلة وحقل تصور قليل التنظيم 

يمكننا القول أن هذه العناصر الثالث هي بالفعل العناصر األساسية المكونة للتصور 
االجتماعي، فالفرد عند استرجاع موضوع ما أو فكرة معينة البد أن تكون لديه معلومات مسبقة 

إليجاب، عنه، والبد من أن يتخذ كذلك موقفا واتجاها نحو هذه المعلومات سواء بالسلب أو با
وحقل التصور يجعل دراسة التصور ممكنة ألنه يعبر عن الواقع النفسي، فمن جهة يمكننا 

القول أن هذا التحليل الثالثي األبعاد يسمح لنا بتحديد محتوى التصورات والعالقة بين أبعادها 
المختلفة، ومن جهة أخرى يسمح بإجراء دراسات مقارنة حول التباين بين مختلف الجماعات 

  .والتمييز بينهم وفقا لتصوراتهم االجتماعية

 :بناء التصورات االجتماعية 211

إن دراسة التصورات تقتضي بكيفية دقيقة تحديد وتعريف العوامل المكونة لها، ثم كيفية 
تنظيمها، أي ينبغي أن نبحث عن مضمون التصورات وبنيتها األساسية، مع العلم أن العوامل 

عمليتين أساسيتين هما  سارج موسكوفيتشيالتي تتكون منها هي ذات تبعية متبادلة، وقد وضع 
وكالهما يبين كيف تبنى وتعمل التصورات  )L’encrage(واإلرساء ) Objectivation(التو ضيع 
  .االجتماعية

 :)Objectivation(عملية التو ضيع  2111

 Opération Imageant etالتو ضيع عملية تصورية وبنائية  " Jodeletجودلي "تعتبر 
structurant،  وهذه الطريقة تسهل التواصل، وهو أمر بالغ األهمية من أجل ربط النسيج

االجتماعي، كما تسهل التواصل عن طريق تفكيك المفاهيم العلمية، وكان العامة من الناس ال 
  2004السابق، المرجع(ةيقبلون بسهولة الربط بين معارفهم الخاصة واألنماط األخرى من المعرف

  ).24.،ص4
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يشكل هذا . ويعني هذا المصطلح بكل بساطة امتصاص الفائض من المداوالت وتجسيدها ماديا
  .المصطلح سيرورة تسمح لألفراد بامتالك وٕادماج الظواهر والمعارف المعقدة

سيرورة تنظيم المعارف المحتوية على موضوع التصور، : "التو ضيع هوموسكوفيتشي وحسب 
خالله االنتقال من العناصر النظرية المجردة إلى صور يتعلق األمر بميكانيزم يتم من 

 .)Moscovici, op.cit. 2003p.371(".واقعية

من خالل هذا التعريف نستنتج بأن التو ضيع هو عملية بنائية لموضوع التصور، وتكون هذه 
الثانية والمتمثلة  العملية منظمة لها بعد معرفي، ويجب أن تتم هذه العملية لكي تحدث السيرورة

  .اإلرساءفي 

 :L’encrageعملية اإلرساء  2112

إن سيرورة اإلرساء " إدراج عناصر جديدة في تفكير قائم"من أكثر التعاريف تداوال لهذه العملية 
تشير إلى النماذج المدمجة في التصورات االجتماعية والتحوالت التي تحدث فيها وأيضا إلى 

  .الموضوع الجديد مكانا في النظام الفكري السابق لألفراد الطريقة التي يجد بها
هو السيرورة التي تتعلق بالتجذر االجتماعي للتصور، تتعلق بتحديده  -الترسيخ  -فاإلرساء 

اجتماعيا، والمقصود في هذه الحالة هو إدراج التصور االجتماعي في شبكة معاني، فدراسة 
عليها أن توضح تعدد التصورات حسب تعدد األوساط االجتماعية وتعدد الثقافات،  هذه السيرورة

فالتو ضيع واإلرساء عمليتان أساسيتان تساهمان في إعداد التصور االجتماعي، إحداهما تجعل 
  .)op.cit.2001,p.13(موضوع التصور طبيعي واألخرى تجعله اجتماعي

ضيع في عملية إعداد التصورات االجتماعية، حيث  فعملية اإلرساء هي المرحلة الموالية للتو
يعطيها بعد اجتماعي، فمن خالل سيرورة اإلرساء يتم توجيه تصرفات األفراد وسلوكا تهم عن 

  .طريق إدراج موضوع التصور داخل أنظمة فكرية تكون موجودة من قبل
مجرد إلى ملموس إذن التصور يعتمد على آليتين األولى التو ضيع تهدف إلى تحويل الشيء ال

حيث نجد أن الفر يختار معلومات لها عالقة بالرصيد الثقافي له ولمجتمعه وٕادماجها في 
  .التفكير عن طريق عملية اإلرساء

  :وبنية التصورات االجتماعية تنظيم 212

 J.Cلـ جون كلود أبريك   La théorie du noyau centraleلقد نسبت نظرية النواة المركزية 
Abric  رغم أن العديد من العلماء قبله قد عرضوا لهذه الفكرة بالدراسة والتحليل فحسب هذا

األخير فإن كل المؤلفين منذ عهد موسكوفيتشي اتفقوا على تعريف التصور بأنه مجموعة 
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فرضية تشتمل على هذا التنظيم الداخلي ، الفرضية  1976سنة  Abricمنظمة، ولقد طور  
فتنظيم التصور يمثل نموذج فريد وخاص فليست هي فقط عناصر تخص النواة المركزية، 

التصور التي تكون متسلسلة، ولكن إلضافة إلى هذا ، فكل تصور هو منتظم حول نواة 
  .مركزية، تشتمل على عنصر أو عدة عناصر، والتي تعطي للتصور معناه 

 :النواة المركزية 2121
هذه األخيرة هي العنصر األساسي للتصور فهي كل تصور هو منظم إذن حول نواة مركزية، 

  :التي تحدد معنى التصور وتنظيمه معا، والنواة المركزية للتصور تضمن وظيفتين مهمتين هما
النواة المركزية هي األصل الذي تنشأ  :Fonction Génératrice) إنتاجية(وظيفة مولدة  •

ي معنى وقيمة للعناصر ومن منه العناصر المختلفة للتصور، وهذه النواة هي التي تعط
 .خاللها تستطيع هذه العناصر أن تتحول أو تتغّير

النواة المركزية هي التي تحدد طبيعة الروابط  :Fonction Organisatriceوظيفة تنظيمية  •
التي تربط عناصر التصور فيما بينها وهذا ما يجعل منها عنصر موحد وعنصر االستقرار، 

محددة من جهة طبيعة موضوع التصور، ومن جهة أخرى بنوع  إن النواة المركزية للتصور
إن : "في هذا الصدد Abricالعالقة التي تربط ما بين الشخص وموضوع التصور، يقول 

النواة المركزية للتصور هي العنصر األكثر مقاومة للتحول، وأي تعديل على مستوى هذه 
تصورين مختلفين يجب أن يكونا  النواة يؤدي إلى تحول كامل وجذري للتصور، ولكي نعتبر

 .)Abric, op.cit.1994,p.25("منتظمين حول نواتين مركزيتين مختلفتين
  :إذن يتحدد محتوى النظام المركزي بالعناصر التي ستعطي معنى للتصورات وهي

  .طبيعة الموضوع المتصور -
  .طبيعة العالقة التي يقيمها الشخص أو األشخاص مع الموضوع -
  .القيم والمعتقدات للفرد أو األفرادنظام  -

 :Les éléments périphériques) المحيطة(العناصر الجانبية  ج

، فهي مكملة وضرورية لها، كما أنها ال )المحيطة(حول النواة المركزية تنتظم العناصر الجانبية 
تقل أهمية عنها وتمتاز هذه العناصر بكونها نمط تسلسلي، حيث تكون هذه العناصر المحيطة 

ي أكثر قربا للنواة، لهذا فإن لها الدور المهم في إعطاء الجانب المادي لمعنى التصور وكذا ف
  توضيح هذا المعنى، والعوامل المحيطة على عالقة أو اتصال مباشر بالنواة المركزية، وهي 
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 تحدد محتوى التصورات، حيث تمثل الجزء األكثر فهما ووضوحا واألكثر حيوية وتجسيدا
)Maache,2002,op.cit.,p.20( .  

  :ثالث وظائف أساسية هي ) المحيطة(تلعب العناصر الجانبية 
وهو تحقيق النظام المركزي من : Fonction Concrétisation التحقيق والتجسيدوظيفة  د

خالل أخذه مواقف وسلوكات ، وهي تشكل الوسط الموجود ما بين الواقع الملموس والنواة 
المركزية، فهو غالبا الوجه الظاهر من التصورات بحيث يمكننا الوصول إليه من خالل مالحظة 

  .األفراد أو مقابلتهم
 :Fonction de Régulation et d’adaptationوظيفة التكييف والتعديل  ه

تعتبر العناصر الجانبية أكثر مرونة من العناصر المركزية، حيث أنها تلعب دورا مهما في 
عملية تكييف التصور مع تطورات الوضع الذي يعيشه األفراد، وبإمكان هذه العناصر تعديل 

معناها المركزي، وعليه يمكن القول أن هذه العناصر تلعب  النواة المركزية مع الحفاظ على
 .Pare-chocدور الوقاية للتصورات االجتماعية 

 :Fonction de Défenseوظيفة الدفاع  و
تقاوم النواة المركزية التغيير، حيث أن تغيرها يسبب اضطراب كامل، في حين أن النظام 

تغيير في التصور البد أن يتم غالبا بتغيير المحيطي يعمل كنظام دفاعي للتصورات، حيث كل 
العناصر المحيطية سواء بتأويالت جديدة، تشوهات وظيفية دفاعية، أو بإدماج العناصر 

 .المتناقضة
إذن نستنتج أن النظام المركزي للتصورات االجتماعية خاص بمجموعة من األفراد، أما النظام 

ضع الذي يكون فيه، فكل تصور المحيطي فهو يخص فرد معين تحكمه الظروف والو 
اجتماعي لموضوع معين تتحدد بنيته وفق نواة مركزية ثابتة نسبيا، وعناصر جانبية قريبة منها 

وتكون هذه العناصر متغيرة وأكثر تأثرا من النواة المركزية، وبالتالي يمكن تبرير االختالفات 
أي النظام (أخذوا بصفة فردية التي قد تظهر في تصورات أفراد معينين حول موضوع معين إذا 

، كما يمكن تبرير االتفاق الذي يظهر في تصورات هؤالء األفراد حول نفس )المحيطي
أي النظام (الموضوع إذا اعتبروا كوحدة منسجمة ومترابطة تحكمهم قيم ومعايير مشتركة 

  .)Mouliner,1996,p.17()المركزي للتصور
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  :وظائف التصورات االجتماعية 213

تلعب التصورات االجتماعية دورا أساسيا في ديناميكية العالقات االجتماعية  Abricحسب 
 :وفي الممارسات حيث تستجيب ألربع وظائف أساسية وهي 

 :Fonctions de savoirوظائف المعرفة  2131
حيث تسمح التصورات االجتماعية بفهم وتفسير الواقع هي معرفة عملية بالمعنى المشترك كما 

تسمح للفاعلين االجتماعيين باكتساب معارف وٕادماجها في إطار مستوعب  "موسكوفيتشي"ذكر 
ومفهوم بالنسبة لهم، وذلك بالتنسيق مع نشاطهم المعرفي ومع القيم التي ينتمون إليها هذا من 

ومن جهة أخرى فهي تسهل االتصال االجتماعي، تحدد اإلطار المرجعي المشترك الذي جهة، 
  .يسمح بالتبادل االجتماعي

 :Fonctions identitaire وظائف الهوية 2132
هذه الوظائف تحدد الهوية االجتماعية وتسمح بالحفاظ على خصوصية الجماعات، إضافة إلى 

فللتصورات أيضا وظيفة وضع األفراد والجماعات داخل الوظيفة المعرفية للفهم والتفسير، 
تسمح بإعداد ... المجال االجتماعي، حيث تساعدهم على التمركز في الحقل االجتماعي 

  .الهوية االجتماعية والشخصية المنسجمة مع أنظمة المعايير والقيم المحددة اجتماعيا وتاريخيا
نة والتصنيف االجتماعيين، مثال الشخص إن التصورات االجتماعية تسهم في عملية المقار 

يرى في أمثاله أناسا لطفاء، بينما يرى في مؤيديها أفراد " صراع الثيران"المعارض لرياضة 
 .دمويين
  "هوية التصورات هي توزيع فكرة، لغة، وهي أيضا تأكيد لموقع اجتماعي مع: "جودليوتقول 

)Jodelet, op.cit. 1993, p.p.166167(.  
أي أن الفرد يربط كل تصور بهوية أشخاص لهم صلة به مهما كان ذلك الموضوع، مثال 

كالتصور االجتماعي لمهنة التدريس عند الطلبة، فهو مرتبط بهوية األستاذ الذي يقدم الدروس، 
حيث يعطيه هؤالء هوية الشخص الوقور الذي يرتدي بدلة كالسيكية ، ويكون متقدما في السن، 

ى هذه الهوية فإن هذا التصور يضم جملة من األطراف األخرى كالمدرسة ووسائل وباإلضافة إل
  ...)الكراس، القلم، السبورة(التدريس 

 :Fonctions d’orientationوظائف توجيهية  3 213

فهي توجه السلوكات والممارسات، سيرورة توجيه التصرفات بواسطة التصورات تنجم عن ثالث 
  :عوامل أساسية هي
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التصور يتدخل مباشرة في تحديد غاية الوضعية، يحدد ذلك نوع العالقات المالئمة  أن
 .للموضوع، فنحن نفضل مصاحبة الذين يشاطروننا نفس التصورات حول قضايا محيطنا مثال

انتقاء أو تصفية  أيالتصور ينتج كذلك نظاما للتوقعات، فهو إذا يؤثر على الواقع   
للمعلومات، تفسيرات تسعى لجعل هذا الواقع يمتثل للتصور، فنحن نختار ونفسر كل المعلومات 

 .المتعلقة بموضوع معين حتى نجعلها مماثلة لتصوراتنا
أخيرا وباعتباره تصور اجتماعي، أي أنه يعكس طبيعة القواعد والروابط االجتماعية فالتصور  

مارسات المفروضة يحدد ما هو جائز أو مسموح به أو غير مقبول يصف السلوكات أو الم
داخل السياق االجتماعي، فالتصورات تشكل أنظمة لفك رموز الواقع وظيفتها توجيه انطباعاتنا 

  .وتقييماتنا و سلوكاتنا والممارسات التي نقوم بها وبذلك تلعب دور المعايير
  :Fonctions justificatricesوظائف تبريرية  2134

التصورات االجتماعية تبرر المواقف والسلوكات التي يقوم بها الفرد، فهي تسمه له بالتبرير 
أي  القبلي، أي قبل أن يشرع في أي عمل ، أو تسمح بتبرير بعدي التخاذ المواقف والسلوكات

بعد قيامه بسلوك أو فعل ما، فهي تسمح بشرح المواقف في وضعيات مختلفة، فالتصورات لها 
وظيفة تبرير االختالف االجتماعي، فبإمكانها أن تسعى إلى إدراك الفرق أو المحافظة على 

  .المسافة االجتماعية بين الجماعات المعنية

  :اعية في النقاط التاليةوعليه يمكن باختصار ذكر أهم وظائف التصورات االجتم

 .توجيه التصرفات والمراتب االجتماعية -
 .تبرير التصرفات والمراتب االجتماعية -
 .تسهيل االتصال االجتماعي -
 .تأويل الحقائق اليومية وفهم الظواهر الجديدة والغريبة -
 ).جانب إيجابي(اجتماعية  -إنشاء وحفظ الهوية النفسو -

جتماعية إنما تسمح بتمييزها عن بقة الميادين األخرى، هذه الوظائف الخاصة بالتصورات اال
  .وتمكن من الحفاظ عليها وتأويلها بالشكل المالئم

  :طرق جمع محتوى التصورات االجتماعية 214
إن دراسة التصورات االجتماعية تطرح مشكلتين منهجيتين عظيمتين وتتمثل في كل من عملية 

فالسؤال األول (...) جمع التصورات، وتلك المتعلقة بتحليل المعطيات التي تم الحصول عليها 
الذي يتبادر لذهن كل باحث حول التصورات االجتماعية يتمثل في األدوات التي سيختارها 
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لكي يضبط موضوعه، فاختيار منهجية جمع التصورات تحدد اعتبارات امبريقية  وسيستعملها
الخ، كذلك وبصفة ...والمتمثلة في طبيعة الموضوع المدروس، نمط المجتمع ومتطلبات الموقف

 )Abric, op.cit.p58( الذي يبرر البحث )Le système Théorique(أساسية النسق النظري 
تصورات االجتماعية، توجد طرق متعددة والتي تندرج في مجملها فبالنسبة لطرق جمع محتوى ال

  :ضمن نموذجين كبيرين هما
 Les méthodesوالطرق التداعوية  Les méthodes interrogativesالطرق االستفهامية 

Associatives، إن صح القول أي المتعلقة بتداعي الخواطر واألفكار.  
والمتعلقة بموضوع التصور  ،ترتكز على جمع عبارات األفرادفهي "االستفهامية  فبالنسبة للطرق

المدروس، هذه العبارات ممكن أن تكون شفهية أو رمزية، أما بالنسبة للنوع الثاني من الطرق 
فتعرف بطرق تداعي األفكار، فتقوم كذلك على عبارة شفهية، ولكن تكون هذه العبارة بأكثر 

  . )op.cit.2002,p.26("عفوية وبأقل مراقبة
 :الطرق االستفهامية 2141

فمن بين الطرق األكثر استخداما لجمع محتوى التصورات والتي تندرج ضمن هذا النموذج 
الطريقتين الكالسيكيتين والمتمثلتين في كل من المقابلة واالستمارة أو ما يصطلح بالطريقة 

 Les planchesالبطاقات المستقرئة :اللفظية، إلى جانب طرق أخرى كالصورية وتتضمن
inductrices مات والدعائم البيانية ، الرسوDessins et supports graphiques  والمقاربة

  .)L’approche monographique)Abric, op.cit.p.63   المونوغرافية
م المقابلة واالستمارة، وكالهما يجسد أولى القواعد ضوت :الطريقة اللفظية 21411

 .المنهجية
وهي تقنية تقليدية استعملت من طرف الباحثين من نوع  :L’entretienالمقابلة  21412
تدعو الفرد المسؤول للشرح وبعفوية ما بداخله في إطار محتوى البحث، وهي " نصف موجهة "

عبارة عن أسئلة شفهية أو حديث بحيث أن التصورات تحدث وتظهر من خالله، وهذا يسمح 
انبا من ذاتية الباحث في توجيه الفرد، بالوصول إلى محتوى التصورات، ولكن المقابلة تعكس ج

لذلك فالباحث مطالب باستخدام تقنيات أخرى مكملة من اجل اإللمام بكل المعطيات الالزمة 
 .للبحث، كما تعتبر المقابلة طريقة للجمع الكيفي للمعلومات

أو االستبيان وهي التقنية األكثر استخداما في  : Questionnaireاالستمارة  21413
راسة التصورات من أجل الجمع الكمي للمعلومات، فرغم االنتقادات والحدود المعرفية فإن هذه د
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وتستعين بتنظيم اإلجابات في توضيح العوامل . التقنية تسمح بجمع محتوى هذه التصورات 
العامة التي تنظم التصورات، وعليه فإننا في مسيرة دراسة التصورات نحاول وضع عدد من 

ي تخدم محتوى البحث ونطلب من األفراد اإلجابة عنها ونجاح هذه الطريقة يتعلق األسئلة الت
بإدخالها للبعد الكمي في الجانب االجتماعي للتصور وفي معايرته، غير أن هذه التقنية نقدت 

كثيرا بسبب محدوديتها واعتبرت غير كافية إلبراز أبعاد التصورات حول موضوع ما، لذلك البد 
 .ات أخرىأن تدعم بتقني

تقوم على التعبير  :Les Méthodes figuratives et graphiquesالصورية  21414
لألفراد انطالقا من صور أو رسومات وهي تستخدم في حالة عدم مقدرة  "Orale"الشفهي 

 :األفراد على التعبير التلقائي واللفظي وتضم
هذه التقنية تستعمل في الدراسات التي يواجه  :البطاقات أو األلواح المستقرئة 21415
فيها األفراد صعوبات عند استعمال الطرق الكالسيكية والمتمثلة في المقابالت واالستمارات 

 Des approches أساس هذه التقنية هو سهل، وهو مستلهم من المقاربات اإلسقاطية

projectives، طرف الباحث، ويقومون من  حيث تقدم لألفراد سلسلة من الرسومات أعدت من
خاللها بتوضيح المواضيع الرئيسية وبكل حرية انطالقا من البطاقة المقترحة، حيث تمثل هذه 

العملية نوع من النصف توجيهية، حيث ال يتم استثارة األفراد شفويا ولكن عن طريق إثارة بيانية 
  .أي مرسومة

فهذه األخيرة يتم استخدامها بصفة خاصة  :بالنسبة للرسومات والدعائم البيانية 21416
في  Jodelet" جودلي"و  Milgramميلغرام "لما يتعلق األمر بتصورات األطفال كأعمال 

  .1976دراستهم حول التصور االجتماعي لمدينة باريس سنة 
فهي طريقة طويلة وصعبة مقارنة بالطرق  : فيما يتعلق بالمقاربة المونوغرافية 21417

السابقة لكن يمكن تحقيقها في دراسة التصورات االجتماعية، وهذه الطريقة مستمدة مباشرة من 
الطرق األنثروبولوجية، حيث تسمح بجمع محتوى التصور االجتماعي بالرجوع إلى سياقه 

  .اعةودراسة عالقاته بالممارسة االجتماعية المستخدمة من طرف الجم
  :ويوجد منها نوعان هما :الطرق التداعوية 2142
هذه التقنية قد سبق استخدامها من طرف  :L’association libreالتداعي الحر  21421

باحثي التحليل النفسي بحيث يعتبرون جملة الكلمات المتداعية إنما هي من صلب الالشعور 
... ماعية تعتمد كذلك على العرض الشفهيللفرد وطريقة التداعي الحر في التصورات االجت
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، أو سلسلة من الكلمات Mot inducteurحيث تقوم على طلب من الفرد من خالل كلمة حث 
حيث يقدم كل الكلمات، العبارات والصفات التي تتبادر إلى ذهنه تتميز بالعفوية والسرعة ، هذه 

الميزة تسمح للباحث بالتعرف على العوامل الضمنية أو الخلفية حول تصور ذلك الموضوع، 
قتراب من عناصر والبعد اإلسقاطي لهذه الطريقة يسمح لها بكل سهولة وبسرعة أكثر من اال

  الموضوع محل الدراسة أحسن من المقابلة
هذه الطريقة مستوحاة  : La carte associativeالخريطة أو البطاقة التداعوية  21422

، وتأتي في H.jaoui  1979 "جاوي"التي وضعها  La carte mentaleمن البطاقة العقلية 
  .رحلتينالمرحلة الثالثة بعد التداعي الحر، حيث تمر بم

يطلب من الفرد أن يقوم  Mot inducteurمن خالل مرحلة حث : ففي المرحلة األولى •
 .بتقديم تداعيات حرة

أما في المرحلة الثانية فهي تقوم على طلب من الفرد تقديم سلسلة ثانية من التداعيات  •
وكل من خالل مجموعة من األزواج، تتكون من كلمة االنطالق األولى لتداعي األفكار، 

، بإمكان هذه الطريقة أن تتطور إلى ...الكلمات التي قدمها الفرد خالل المرحلة األولى
غاية الحصول على سالسل بخمسة إلى ستة عناصر، ولكن بعض التجارب قد بينت 

 .بأنه من الصعب تجاوز هذا الحد في عدد من السالسل التي يمكن الوصول إليه 
والتي يمكن االستعانة بها في جمع  -ولو بإيجاز - وفي األخير وبعد عرض مختلف الطرق 

محتوى التصورات االجتماعية، يمكننا أن نستنتج بأنه ال توجد طريقة معينة مفضلة على بقية 
الطرق األخرى، فلكل واحدة من هذه الطرق المعروضة مزاياها وعيوبها، وتخضع عملية 

ن الشروط والمتطلبات والتي يمكن استعمال كل طريقة من الطرق المختلفة إلى توفر جملة م
التحكم فيها، على سبيل المثال طبيعة الموضوع المدروس ، وكذا األفراد الذين ستجرى معهم 

  .)Abric, op.cit.1994,p.p.647274(الدراسة
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  :خالصة

  

في مفهوم التصورات االجتماعية مهم جدا في ميدان البحوث االجتماعية والنفسية، ورغم 

حالته كمفهوم أو كأسلوب بحث إال أنه ظل منسيا سنوات طويلة، وٕان كانت العودة إليه قد 

فمن خالله  ،والسيما على صعيد البحث والتنقيب ،منحت الكثير للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

تم التطرق إلى جملة المواضيع التي كان من الصعب تناولها بالبحث والدراسة، ولعل الفضل 

الذي قدم هذا الموضوع إلى " موسكوفيتشي"إلى الباحث  - وكما رأينا -ا يرجع في كل هذ

وكذا إلى الباحثين الذين لم يتوانوا في إخراجه كعلم مستقل بذاته عن بقية  ،الساحة العلمية

" العلوم األخرى، وٕان كنا قد تناولناه كأول فصل بعد الفصل التمهيدي في دراستنا لموضوع

فإنما لقناعتنا بأهميته   "ة للمنافسة لدى لالعبي كرة القدم فئة األواسطالتصورات االجتماعي

  .وعناصره التي تخدم صلب الموضوع وكذا لمالءمته لهدف وطبيعة موضوعنا
 

 



  

  

  

المنافسةالمنافسةالمنافسةالمنافسة: : : : لثلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا     3 -  

 
    .تمهيد       

.بعض تعاريف المنافسة 31    

.أنواع المنافسة 32    

.مكونات عملية المنافسة 33    

. أبعاد المنافسة 34   

        .نظريات المنافسة 35  

  .أغراض الدورات و المنافسات الرياضية 36 

  .إدارة المنافسات المراحل األساسية للتنظيم و 37

.أنواع و طرق تنظيم المنافسات الرياضية 38  

.لالعب قبل المنافسة  لسيكولوجيالتحضير ا 39  

.الخصائص السيكولوجية للمنافسة الرياضية 310  

  .المتغيرات المؤثرة في االنفعاالت المنافسة الرياضية  311

.المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية 312  

  .خالصة    
 



 

 

61 

  

  

  :تمهيد

  

  

  إن التنافس عنصر من أهم عناصر الحياة اإلنسانية التي تعمل على التطور و الرقي

كذلك تعتبر . و التقدم فما من عمل اجتماعي إال و يحتاج لمنافسة و تعاون بين األفراد 

المنافسة العنصر المحرك للمثابرة و التصميم و اغلب نشاطات األفراد و المجتمعات تمتاز 

و في فصلنا هذا سنحاول التطرق إلى . بعنصر المنافسة سواء كان نشاطهم أو عملهم

  .م مكوناتها و مراحلها و مصادر القلق المرتبطة بهامعرفة المنافسة و أه
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  :عض تعاريف المنافسة ب 31

لقد تعددت تعاريف المنافسة و ذلك لطبيعة األهداف و فلسفة المجتمع و هنا نتناول بعض 

  .تعاريف العلماء و المفكرين 
� ADLER 1930 

المنافسة هي تحفيزات نفسية، بواسطتها نستطيع الفوز عن محيط " ادلر"حسب نظريات 

بأن االتجاه األساسي للفرد عن المستوى العالي يكمن في الضعف  ادلرالمنافسة كما يرى 

البدني للخصم و العجز الحقيقي للفرد، الذي له أحاسيس عقدة النقص مستقلة عن إمكانياته 

  .البدنية

� 311 1957 ROSS ET VAN DEN HOOG :  

يعرفان الحالتين األهم للمنافسة التي تظهر في مجتمعنا فهناك منافسة مباشرة و أخرى غير 

  .مباشرة 

  .منافسة تكون بين فردين أو مجتمعين للوصول إلى هدف: المنافسة المباشرة   

هي تحدي الفرد أو الرياضي إلى نتائجه المتحصل عليها و :  المنافسة الغير مباشرة  

  .محاولة تحسينها

� 1962 MALPASS  :  

يعرفها بأنها األهمية الكبرى للمنافسة المباشرة بمعنى أن تقوى إرادة سحق المنافس بدل تحسين 

  .الدافعية لدى المنافس

� 1968 CIIURCH : 

هذه ...يعرفها بأنها حالة من خاللها تكون العوامل الشرطية ايجابية مثل االستعراض و المال 

  .بين اثنين أو مجموعة أفراداألخيرة تقسم 
� MORTEU DEUTCH  :  

                                                .المتنافسينالمنافسة وضعية من خاللها تقسم المكافآت و تكون غير متساوية بين األفراد 

بأنها وضعية من خاللها تكون أهداف المشاركين تعاونية بين  MORTEUو بالعكس يعرفها 

فال يفوز الفريق إال إذا كان مجهود المشاركين متكامال أو تكون الخسارة في الحالة .األفراد

  .األخرى لجميع المشاركين
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 : أنواع المنافسة 32

قام كل من كمال الدين عبد الرحمان درويش وقدري سيد مرسي وعماد الدين عباس أبو زيد 

 :وهيبتصنيف المنافسة إلى عدة أنواع 

  "فريق ضد فريق" :الجماعيالتنافس  321

وهنا يلعب التعاون واالنسجام بين أفراد الجماعة دورا رئيسيا وهاما للنجاح واالقتراب من تحقيق 

أهداف المشاركة حيث تنصهر قدرات ومهارات األفراد معا لخدمة بعضهم البعض مما يعود أثره 

لفريق حيث يتأثر الهدف العام للفريق على الفريق كمجموعة وغالبا ما تعود النتيجة ألفراد ا

  .كل فرد بالتعاون مع باقي الفريق بإمكانية

  "العب ضد آخر" :الفرديالتنافس  322

وتلعب هنا الوسائل المختلفة إلظهار القدرات والمهارات الفردية لكل العب بما يحقق له 

  .منافسهاالقتراب أو التساوي أو التغلب على 

 : تنافس الفرد مع نفسه 323

وهنا يكون الهدف هو تحقيق أفضل مستوى لالعب نفسه مقارنة بكل مع نفسه وقدراته هو 

،وتشمل جميع خبرات الحياة وجميع نواحي العمل وبالرغم من أن التنافس الجماعي يعتمد على 

المكانة  التعاون إال أن كل العب في الفريق يحاول تحقيق أفضل أداء لنفسه للمحافظة على

التي اكتسبها فيحاول كل فرد تحقيق أفضل مستوى من السابق لتحقيق مركز أفضل و مستوى 

  ).347.ص،2002درويش وآخرون،(.أحسن

  :المنافسةمكونات عملية  33

  :مراحلبأنها ذات أربع  MORTEUو تفسر حسب 

  :الموضوعيموقف المنافسة  331

المرتبطة بموقف المنافسة و تضمن نوعية الواجبات و يعني جميع المثيرات الموضوعية 

المطلوبة و مستوى المنافس و األداء و يطلق على هذا الجانب بمتطلبات الهدف المطلوب 

انجازه و يتأثر هذا الجانب بمراحل بدنية و يرى سبيل برجز أن المصدر األول الخاص بالخوف 

  .و الفشل و هو األكثر تهديدا
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  :الذاتيموقف المنافسة  332

و نعني بذلك كيفية إدراك أو تقبل الفرد الجوانب الموضوعية المحيطة بالمنافسة و بمعنى أكثر 

  .يعتبر الجانب الذاتي و قدراته إضافة إلى عوامل شخصية أخرى 

  :االستجابة333

من و  .للمنافسةعي تبعا لإلدراك الذاتي تتحدد درجة استجابة الفرد نحو موقف المنافسة الموضو 

  :لمستويات ثالثة على النحو التاليثمة يمكن للفرد أن يستجيب وفقا 

  .االستجابات السلوكية مثل األداء الجيد  •

  .االستجابات الفيزيولوجية مثل زيادة تعرق كف اليد •

  .)162- 161.ص ؛ ص1997 ؛راتب(االستجابات النفسية مثل زيادة قلق الحالة

  :النتائج 334

  .النجاح و الفشل : نتائج المنافسات غالبا في ضوء عنصرين أساسيين هما تقييم 

وتعد النتائج التي يحققها . بينما يعتبر الفشل نتيجة سلبية ،فيعتبر النجاح نتيجة ايجابية

  .الفرد أمرا مفيدا يساعد على التنبؤ بدرجة إقباله في المنافسات التالية

  :أبعاد المنافسة  34

نحو الوصول إلى أقصى مستوى ممكن بهدف  ،تحريك دوافع الالعب أو الفريق تحقق المنافسة

  :يلي  وتتمثل أبعاد المنافسة في ما الفوز أو تحقيق أفضل نتيجة،

  :المنافسة كموقف  341

وتتجمع فيه الفرص المتاحة لألداء والتفوق في وقت  ،تعتبر المنافسة دائما موقف محدد األبعاد

 ،التي قد تعترض هذا التقدم والتفوق ،وكما يتجمع فيها مجموعة من العقبات والصعوبات ،معين

أي منافسة ال بد من تحقيق واكتشاف العناصر اإليجابية الفعالة والمعينة على  وبذلك فإن

  .النجاح والتفوق 

 :المعلومات  342

وهي  ،واختيار المنافساتتمثل المعلومات أمرا هاما في جميع عمليات اإلعداد واالشتراك 

والمعارف التي  ،واألشكال ،ويقصد بالمعلومات كل الصور ،ضرورية في جميع أجزاء التدريب
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والمعلومات دورا رئيسيا وهاما في  ،كما أن للمعارف ،يمكن تحديدها حول حقيقة العمل بذاته

حيث تسهم دقة وحداثة المعلومات في توفير  ،اتخاذ القرارات المناسبة للمواقف المختلفة

  :المتطلبات اآلتية 

  .وصف الموقف العام والمواقف التنافسية المؤثرة في اتخاذ القرارات  –

  .توفير تنبؤات عن المواقف المستقبلية واإلعداد لها والتخطيط لمواجهتها  –

يق النتائج المساعدة على تقويم العمل واالنجاز وٕاظهار جوانب الضعف والقوة لتحق –

  .المستهدفة

  :األساليب و الطرق  343

ويتضمن هذا البعد العديد من العمليات التعليمية والتدريبية والتنظيمية والتخطيطية وكذلك تحديد 

األساليب والطرق التي تعتبر المحرك الذي يستخدم في تحريك الموقف الحالي إلى موقف 

المتاحة وتعد األساليب والطرق أحد األبعاد الحيوية  مستقبلي وفقا لألهداف المحددة والمعلومات

  ).348-347.ص.،ص2002المرجع السابق،(في إستراتجية المنافسات

  :التقويم  344

 أنها ممكن أيضا إال ،بالرغم من أن عملية التقويم نضعها كأحد األبعاد اإلستراتجية للمنافسات

حيث أنها وسيلة هامة للوقوف على مدى كفاءة  ،أن تندرج تحت بعض الطرق واألساليب

سواء كان هذا التقويم مرحليا أي خالل مراحل التنفيذ أو نهائيا أي بعد انتهاء  ،تحقيق الهدف

 ،ويعتبر التقويم عملية دينامكية تبدل من مرحلة التفكير المصاحبة لمراحل التنفيذ ،التنفيذ

لتأمين الوصول  ،تصحيح وتطوير أساليب التنفيذومن ثم يمكنها من  ،وتستمر لما بعد التنفيذ

لمرجع (وغالبا ما يتم وفقا لألهداف المحددة  والمعلومات المتاحة إلى األهداف المنشودة،

  .)349.السابق،ص

  :نظريات المنافسة  35

  :للمنافسة عدة نظريات أهمها 

 :المنافسة كشرط إيجابي  351

ALDERMANحسب   YOURKESوحسب  المنافسة حافز يسمح للشخص بالتطور،  

DODSEN هي إحدى الدوافع التي تسمح  ،هي التي تدفع دائما أو تعقد من ناحية المنافسة

  .للشخص أن يصل إلى نتيجة مشرفة وبذلك يتطور
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  :المنافسة كوسيلة لمقارنة  352

  بما يحيط به، إذن سلوكاتحالة الشخص في المنافسة يمكنها أن تكون متعلقة مباشرة 

  ، المنافسة كمهمة متبادلةالخ...يمكن أن تتغير حسب رفاقه، مدربيه، منافسيه  ،ومعامالت الفرد

إن التصرفات في " VISTINGER"حسب ، والرغبة في تقييمها ،بين الرغبة في تحسن القدرات

كلما  ،قدرات كبيرة والرغبة في تحسين المنافسة هي نتيجة للراغبين في المنافسة لألشخاص،

كاشف،   (بالمنافسة قدراته احتياج لتقديروكلما كان الشخص في  كانت الرغبة في تقييمها أكبر،

  ).27.، ص1991

  " :Therov Compétitive Trait Anxiety "نظرية سمة قلق المنافسة   353

" مارتتر"من خالل األسس التي اعتمد عليها  ،يمكن تقدير األساس النظري لسمة قلق المنافسة

  :م في بناء اختبار الرياضة والتي 1992وزمالؤه 

تعتبر النظرية التفاعلية للشخصية أفضل في التنبؤ بالسلوك من كل نظرية السمات  •

 .والنظرية الموقفية 

يسهم في تحقيق التنبؤ على نحو أفضل ) نوعي(إن بناء مقياس سمة قلق لموقف خاص  •

 .رنة بمقارنة سمة قلق العامةمقا

لدراسة على أساس أنها عملية  Conceptuel Modelاالعتماد على نموذج نظري  •

 .اجتماعية 

  :النظرية التفاعلية للشخصية  354

نات من هذا القرن على اعتمدت أغلب البحوث التي درست الشخصية الرياضية قبل التسعي

افتراض أن الطبيعة اإلنسانية شأنها في ذلك شأن كل ويتأسس هذا المدخل على  ،مدخل السمة

  .ما هو طبيعي ، تتكون من بناءات ثابتة نسبيا،ولكن ال يوجد اتفاق عام على هذه البناءات 

كما يرى أصحاب نظريات السمات الشخصية إن هذه البناءات مصدرها داخل الفرد بسبب 

نسبي في سلوك شخص ما،أي أننا حقيقة ملحوظة ال تنكر وهي المعروفة بسمة االتساق ال

  .عندما نعرف شخصا معينا نستطيع بدقة معقولة أن نتوقع كيف سيسلك في مواقف متعددة

ووفقا لرأي أصحاب نظريات السمات الشخصية فإن الفرد الذي يتصف بالثبات االنفعالي 

سيظهر عليه ذلك بشكل ثابت في أغلب تصرفاته بصرف النظر عن اختالف الظروف 

اقف ، بمعنى آخر فإن هذا األسلوب يقلل من تأثير العوامل الموقفية أو العوامل البيئية ، والمو 

وهذا في ضوء محددات مدخل السمات الشخصية في دراسة السلوك ،فإن العديد من الباحثين 
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بواسطة  –بدرجة كبيرة  –اتجهوا إلى النظرية الموقفية باعتبار أنها تؤكد على أن السلوك يتحدد 

امل الموقفية والبيئية، وفي نفس الوقت يقلل أصحاب هذه النظرية من دور سمات الشخصية العو 

  .في تفسير السلوك

ويبدو أن أصحاب النظرية الموقفية على النحو السابق يمثلون رد فعل متطرفا لمدخل السمات 

الشخصية حيث أن المتهمين بمدخل السمات لدراسة الشخصية يعظمون من شأن البناءات 

لداخلية بينما يهملون تأثيراتهم البيئية وفي المقابل فإن المهتمين بالنظرية الموقفية يمجدون ا

البيئة باعتبارها المصدر الهام الوحيد لتباين السلوك ، و يهملون الفروق الفردية بين األفراد ، 

در والواقع أن كال من وجهتي النظر التي ترجع السمة أو الموقف تعطي رؤية محددة للمص

المحتمل لتباين السلوك ، لذا أخذ الباحثون بتزايد اهتماماتهم للتعرف على بديل ثالث وهو ما 

يطلق عليه المدخل التفاعلي ، إذ يأخذ هذا المدخل بعين االعتبار األدوار المترابطة لكل من 

  .العوامل الشخصية والعوامل الموقفية ويعتبرها هي المحددات األساسية للسلوك

التفاعلية تنظر إلى كل من الموقف والشخصية باعتبارهم عاملين يسهمان في تشكيل  فالنظرية

السلوك دون تحديد أيهما األكثر أهمية أو تأثير ، وٕانما درجة األهمية لكل منهما تتحدد تبعا 

لتفاعل الشخص مع الموقف، أي أن السلوك هو نتيجة تفاعل الشخصية مع 

  ).196.،ص1997راتب،(البيئة

  :القلق العام مقابل القلق الموقفي الخاص  355

لقد حاول العديد من علماء النفس السلوكيين دراسة القلق العام بغرض التنبؤ بسلوك األفراد في 

المواقف المختلفة ، ولكن لم يتوصلوا إلى نتائج أو حقائق ثابتة يمكن تعميمها ، ويرجع سبب 

قياس القلق العام ، األمر الذي يشير إلى  ذلك إلى قصور في أدوات القياس التي ركزت على

الحاجة إلى دراسة القلق على أساس أنه استجابة مكتسبة من المواقف أو ما يسمى بالقلق 

  .الخاص

مثاال يعضد الرأي السابق مفاده أن الشخص قد يكون قلقا بدرجة م 1990" مارتتز "  ويسوق

لى مجموعة من األفراد أو الجلوس على كبيرة عندما يطلب منه حل مسألة رياضية ، والتحدث إ

كرسي طبيب األسنان لخلع ضرسه، ولكنه ال يكون قلقا عند اشتراكه في إحدى المنافسات 

الخ وهكذا يمكننا من الحصول على مؤشر ...الرياضية ،أو االشتراك في اختبار قيادة السيارات

ينا المعرفة الكافية في هذه جيد للتنبؤ بسلوك األفراد في المواقف الخاصة عندما تتوافر لد

 ALDERMAN, 1986, p.9).(ميول األفراد نحو االستجابة لها المواقف وعن
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وعلى ضوء ما سبق يتوقع أن قياس سمة القلق من خالل مقياس خاص لسمة قلق المنافسة 

  .ن من استخدام مقاييس القلق العامالرياضية يحقق نتائج أفضل في التنبؤ بسلوك الرياضيي

  :نظرية القلق كسمة وكحالة  356

"  توصل شهدت بداية الخمسينيات من القرن الحالي التميز بين نوعي القلق كحالة وكسمة ،وقد

وجود عاملين  من خالل دراسته التي قام بها في بداية الستينات إلى " CATTELL"كاتل  

 "  SPIELPERGER" " سبيلرجر "  واضحين للقلق هما قلق السمة وقلقل الحالة ، ودعم

  .هذا المفهوم وقدم نظرية القلق كحالة وكسمة م 1966

حالة انفعالية ذاتية يشعر فيها الفرد بالخوف و التوتر ، ويمكن أن " ويعرف قلق الحالة بأنه 

استعداد الفرد " ، بينما يعرف قلق السمة بأنه "تتغير هذه الحالة في شدتها من وقت آلخر 

  ".دد له،و االستجابة لهذه المواقف بمستويات مختلفة من حالة القلقإلدراك مواقف معينة كمه

) الطاقة الكامنة ( ويمكن تشبيه العالقة بين قلق السمة و قلق الحالة بالعالقة بين طاقة الوضع 

وطاقة الحركة ، حيث يشير قلق السمة مثل طاقة الوضع إلى استعداد وكامن لحدوث استجابة 

رد ( لى االستجابة ناسب ،كما يشير قلق الحالة مثل طاقة الحركة عمعينة إذا أثيرت مثير م

 .التي تحدث اآلن وبمستوى معين من الشدة ) فعل

أغلب المواقف وهذا ومن المتوقع أن يدرك األفراد المتميزون بالمستوى العالي في سمة القلق 

، 1997المرجع السابق،(ومن المتوقع أنهم يستجيبون وبمستويات مرتفعة ،على أنها مهددة لهم

  .)56.ص

  :الرياضيةغراض الدورات و المنافسات أ 36

إال إذا وجد فرصة استخدام مهاراته  ،إن تعلم أي مهارات أو اكتساب أي خبرة ال يكون له معنى

و من أهم  ،و يشبع بها بعض حاجاته،في المجتمع هالخبرة في مجاالت يثبت بها ذات أو

 :هي و الدورات أن تعمل على تحقيقها ،األغراض االيجابية التي يمكن للمنافسات

  .االهتمام بالمهارات العقلية  •

  .و توازن الشخصية و تكاملها , اكتساب و نمو الصحة المتكاملة  •

  .االجتماعيالنمو  •

  .التدريب على القيادة البناءة  •

  .االنفعاليتدريب النضج  •

  الخلقية االيجابيةتدريب الصفات  •
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 .حسن قضاء وقت الفراغ  •

  :المراحل األساسية للتنظيم و إدارة المنافسات  37

لتنظيم و إدارة دورة رياضية تنافسية بطريقة ناجحة يجب على الهيئة المنظمة أن تنتهج أسلوبا 

, حجم سلميا و تتبع الخطوات المنطقية و قد تختلف الدورات و المنافسات الرياضية من حيث ال

 و بالتالي من حيث الكمية و تنوع األعمال الالزمة لتنظيمها و إدارتها و يمكن تلخيص المراحل

  :كاآلتي 

 .تحديد الغرض من الدورة  -

 .التحديد العام للدورة  -

 .وضع السياسة اإلدارية  -

 .تقسيم العمل وتوزيعه على اللجان المختلفة -

 .تهيئة الجو للعمل  -

 .القيام بالعمل  -

 .والتقييم  المتابعة -

وقبل بدء هذه الخطوات التنظيمية يجب على المشرفة للمنافسة لتحصل على ترخيصها 

 .من الهيئة العليا 

  :أنواع و طرق تنظيم المنافسات الرياضية  38

و لكل طريقة مزايا و عيوب ذلك أن  ،رق التنظيمية للمنافسات الرياضيةهناك العديد من الط

  :هيطريقة غرض معين و 

  :وهي نوعان :المغلوبطريقة استبعاد  381

  خروج المغلوب مرة واحدة •

 خروج المغلوب من مرتين •

  :طريقة الدوري 382

و هي الطريقة المفضلة دائما كلما أمكن استخدامها و فيها يالعب فريق أو فرد الفريق أو 

  :األفراد اآلخرين و هي أنواع

  الدوري الكامل أو المزدوج •

 .الواحد الدوري المجزء أو  •

•  
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  :طريقة الخلط أو المزج  383

 .و هذه الطريقة تعني استخدام أكثر من طريقة واحدة من الطرق المعروفة في تنظيم المنافسات

  :طريقة التحدي 384

. و يستعمل هذا النوع كثيرا بين أعضاء الهيئة الرياضية الواحدة كالنادي أو الوحدة في الجيش

  .الهيئةالمدرسة كوسيلة لبعث روح النشاط و التفاعل في 

  :التمايزطريقة  385

  .الفرقتستخدم هذه الطريقة حينما يكون هناك فرق كبير بين مقدرة األفراد أو 

  : طرق أخرى للتنظيم 386

وهناك طرق أخرى للتنظيم غير منتشرة انتشارا عالميا كالطرق السابقة و لكنها تستخدم حسب 

  ).50-12.ص.، ص1980، عوض(الظروف المحلية للهيئة المنظمة

  .الشدة من قلقل الحالة أكثر من األفراد الذين يتميزون بمستوى منخفض في سمة القلق

  :لالعب قبل المنافسة  سيكولوجيالتحضير ال 39

لالعب من اجل المنافسة ال يقل أهمية عن التحضيرات األخرى  سيكولوجيإن التحضير ال

  :لذلك يجبر على المسؤول أو المدرب مراعاة ما يلي ) نفسية تكتيكية،(

  .األداءجل تحسين أفريق متجانس مع خلق جو مالئم من  تكوين -

  .وبقدرته على األداء وٕادراكه لسلوكات المنافسة  العمل على تعزيز ثقة الالعب بنفسه  -

ة لسلوكات المنافسة وخاصة سلوكات الخصم سيكولوجياألخذ بعين االعتبار الخصائص ال  -

  .المباشرة أو الفورية 

  .تجنب كل العوامل االنفعالية التي تؤثر سلبا على األداء   -

سلوكات                 :(ام قبل وأثناء المنافسة مثالاألخذ بعين االعتبار كل المظاهر النوعية للجو الع  -

  .)weineck, p.54()الجمهور،سلوكات الحكام

  : للمنافسة الرياضية السيكولوجيةالخصائص  310

  :التالييمكن تلخيص أهم الخصائص النفسية التي تتميز بها المنافسة الرياضية على النحو 

  :اإلعدادالمنافسة اختبار و تقييم لعمليات التدريب و  3101

و لكنها تكتسب معناها من ارتباطها  ،إن عملية التدريب الرياضي بمفردها ال تنطوي على معنى

لكي يحقق أفضل ما يمكن من مستوى  ،و نفسيا ،و خططيا ،و مها ريا ،بإعداد الالعب بدنيا
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و في ضوء هذا المفهوم تكون المنافسة الرياضية  ،ياضيةالر ) المباراة أو المناولة (في المنافسة 

  .و اإلعداد الرياضي المتعدد األوجه  ،ما هي إال اختبار و تقييم لنتائج عمليات التدريب

  :المنافسة نوع هام من العمل التربوي  2 310

أنواع االختيار الرياضية على أنها نوع من ) المباراة أو المنازلة (ينبغي أال ننظر إلى المنافسة 

و التقييم لعمليات التدريب الرياضي و اإلعداد الرياضي المتكامل المتوازن فحسب ، و لكنها 

أيضا نوع هام من العمل التربوي الذي يحاول فيه المدرب الرياضي إكساب الالعب الرياضي 

و محاولة أو الفريق الرياضي العديد من المهارات و القدرات و السمات الخلقية و اإلرادية 

تطوير و تنمية مختلف السمات االيجابية لالعب الرياضي أو الفريق الرياضي كسمات 

المنافسة الشريفة و اللعب النظيف و الخلق الرياضي و احترام المنافسين و 

  .)32.،ص1994،عالوي(الحكام

  :المنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية و االجتماعية  3103

  ،و تحقيق النجاح ،إحراز الفوز) الفريق الرياضي  أو( في المنافسة الرياضية يحاول الالعب 

و ال يتأسس ذلك على الدوافع الذاتية لالعبين فحسب  .و تسجيل أحسن ما يمكن من مستوى

بل إن األمر يرتبط أيضا  ،مثل تحقيق الذات و الحصول على إثابة أو مكاسب شخصية

مثل اإلعالء من شأن أو سمعة الفريق الرياضي أو النادي الرياضي الذي  ،ةبالدوافع االجتماعي

  .أو أحسن تمثيل الوطن في المنافسات على المستوى الدولي ،يمثله الالعب أو الفريق

  :تسهم المنافسة في االرتقاء بمستوى األجهزة الحيوية لالعب  4 310

ضرورة  ،في المنافسات الرياضية يتطلب لالشتراك) أو الفريق الرياضي (إن إعداد الالعب 

و الجهاز  ،و الجهاز الدوري ،كالجهاز العضلي ،االرتقاء بمستوى جميع أجهزة الالعب

وبالتالي االرتقاء بمستوى جميع الوظائف  ،وغير ذلك من مختلف أجهزة الجسم ،العصبي

المختلفة بأقصى قدر  حتى يستطيع الالعب استخدام هذه الوظائف ،والعقلية ،والحركية ،البدنية

 ،والمتزنة ،في ضوء هذه التنمية الشاملة ،لتحقيق أفضل ما يمكن من مستوى ،من الفاعلية

  .والوظائف الحيوية لالعب  ،والمتكاملة لجميع األجهزة

  :ترتبط المنافسة الرياضية باالنفعاالت المتعددة  3105

 ،ظهور العديد من االستجابات االنفعاليةقد ال يحدث في أي نوع من أنواع النشاط اإلنساني 

  .الرياضيةوقوتها مثلما يحدث في المنافسات  ،وشدتها ،التي تختلف في نوعيتها
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والمتغيرة نظرا  ،خصب للعديد من المواقف االنفعالية المتعددة الرياضية مصدرفالمنافسة 

التعادل أو الهزيمة من وتعدد مواقف الفوز أو  والفشل،الرتباطها بتعدد مواقف خبرات النجاح 

أو من خالل المنافسات الرياضية  ،الرياضية الواحدة غضون المنافسةلحظة ألخرى في 

  ).3233.ص.، ص2002المرجع السابق، (المتعددة

إذ أن المجهود الذي يبذله الالعب في المنافسة  ،لهذه الجوانب االنفعالية فائدتهاوقد يكون 

تساعد على تقوية  ،وما يرتبط بذلك من تغيرات فسيولوجية مصاحبة لالنفعاالت ،الرياضية

مختلف األجهزة الحيوية لالعب ، ومن ناحية أخرى قد تكون لهذه الجوانب االنفعالية مضارها 

  .أو الفريق الرياضي  ،وأداء الالعب ،حيث التأثير السلبي على سلوك

  :المنافسة الرياضية تثير االهتمام والتشجيع  3106

 ،واالعتراف ،والتشجيع ،والثناء ،رد أو الجماعة ما يحظى من االهتمامفنادرا ما يكون في حياة ال

،أو أو الدولي ،على المستوى القومي الرياضية، وخاصةمثلما يحدث في مجال المنافسة 

يا في الدولة بالمنافسات الرياضية ونتائجها وكثيرا ما يالحظ اهتمام القيادات العل .العالمي

من تقدير ورعاية وتحفيز  وما يرتبط بذلك ،وخاصة المنافسات الدولية ،ويواظبون على حضورها

 .والفوز في هذه المنافسات الرياضية ،وخاصة في حاالت النجاح ،ودافعية

  :المنافسة الرياضية تحدث في حضور المشاهدين  3107

 المنافسات الراضية بحدوثها في حضور جماهير المشاهدين ،األمر الذي قد ال يحدث فيتتميز 

عداد الهائلة من المشاهدين الذين يحضرون ألباإلضافة إلى ا ،كثير من فروع األنشطة اإلنسانية

 ،لشعبية الجارفة ،ككرة القدم مثالذات ا ،في بعض األنشطة الرياضية ،المنافسات الرياضية

  .يقدر بما يقرب من مائة ألف مشاهد والذي قد 

كما أن العديد  طبقا للعديد من العوامل، ،ويختلف تأثير المشاهدين على الالعبين إيجابا أو سلبا

الالعبين والمدربين يضعون لعامل الجمهور أو المشاهدين الكثير من االعتبار، وال يخفى  نم

بجانب األعباء  ،الالعب الرياضيعلينا ما لهذا االعتبار من عبء واضح يقع على كاهل 

  .األخرى

  :بهاتجرى المنافسة طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترف  3108

وثابتة ومعروفة والتي تحدد  ،تجرى المنافسات الرياضية طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها

وبذلك تجبر ، ألنواع نشاط وسلوك الالعبين ،األسس والقواعد المختلفة للجوانب الفنية والتنظيمية

، ومن ناحية أخرى تضمن المقارنة امها والعمل بمقتضاهاالالعبين والفرق الرياضية على احتر 
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المرجع (ات الرياضية بعضها بالبعض اآلخروالتنافس الشريف المتكافئ بين المستوي ،العادلة

  .)3334.ص.ص،2002السابق،

  :التلفزيوني للمنافساتتعاظم البث  3109

التي تقام في مختلف  ،تتسابق المحطات التلفزيونية لنيل حق بث المنافسات الرياضية الهامة

الدول وما يرتبط بذلك من استمتاع ماليين المشاهدين بمشاهدة هذه المنافسات على الهواء 

عن طريق عملية البث  ،باإلضافة إلى ارتباطه بالعامل االقتصادي الهام الناتج، مباشرة

  .، باإلضافة إلى إشباع رغبات الجماهير في معرفة نتائج هذه المنافساتالتليفزيوني

  :نفعاالت المنافسة الرياضية المتغيرات المؤثرة في ا 311

 :االنفعالي الضبط 3111

ال يتعرض لدرجة التوتر التي تحيده عن  ،إن الالعب الذي يتمتع  على الضبط االنفعالي

بينما الالعب الذي ال يتمتع بهذه القدرة النفسية يزداد مقدار  ،إظهار أفضل أداء رياضي ممكن

  .عندما يتعرض المواقف التنافسية  ،توتره على المستوى األمثل له

 :المنافسات السابقة 3112

في مستوى توتره في  ،فيها الالعب تأثيرا بالغايؤثر عدد ومستوى المنافسة السابقة التي اشترك 

فكلما اشترك  الالعب في منافسات من نفس المستوى قل تعرضه للحاالت  ،نافسة الالحقةمال

  .التوترية غير المناسبة

 :االستعداد للمنافسة  3113

  ،و المهارية ،من النواحي  البدنية ،عد إعداد جيدا للمنافسةأإن إحساس الالعب بأنه قد 

ومن ثم ال يتعرض لمستوى غير  ،الزائد من المنافسة والقلق ،يحميه من الخوف ،الخططيةو 

  .مناسب من التوتر النفسي 

 :مستوى المنافسة 4 311

كلما ارتفع مستوى المنافسة أو أدرك  الالعب أن قدرات المنافسة تفوق قدراته الشخصية أدى 

  .قدرته ذلك بالالعب إلى ارتفاع مستوى 

  :غموض المنافسة 3115

مر الذي يزيد من األ ،تؤدي عدم معرفة الالعب بمستوى منافسه إلى المزيد من العبء النفسي

  .)215217.ص.،ص2003،فوزي(تأثره 
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  :نظام المنافسة 3116

، الالعبو من ثم مستوى التوتر الذي يتعرض له  ،يؤثر نظام المنافسة على حدة االنفعاالت

أو بطريقة الدوري من دور واحد  ،فالمنافسة التي يتم تنظيمها بطريقة خروج المغلوب من مرتين

  .أو من دورين 

  :المنافسةترتيب  3117

فاالنفعاالت المرتبطة بمنافسات  ،حسب أهميتها ،تختلف حدة االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة

و كذلك منافسة  ،الدور األول تختلف عن حدة االنفعاالت المرتبطة بمنافسات الدور قبل النهائي

  .النهائيالدور 

  :المنافسةأهمية  3118

فاالنفعاالت المرتبطة  ،المرتبطة بالمنافسة حسب أهميتها تختلف أيضا حدة االنفعاالت

و كذلك االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة  ،حدتها عن المنافسة الرسمية ة تقلبالمنافسة الودي

  .المحلية تقل حدتها عن المنافسة الدولية و هكذا

  :المنافسةموقع  3119

تختلف حدة االنفعاالت و بالتالي مستوى التوتر النفسي لالعب تبعا لموقع المنافسة و مكانها 

ب تختلف عن المنافسة التي تقام بموقع اخر و كذلك فالمنافسة التي تقام بنفس موقع التدري

المنافسة التي تقام في ملعب الخصم تختلف على المنافسة التي تقام على ملعب الفريق او 

  .ملعب محايد

  :اختالف أدوات المنافسة  31110

يؤثر اختالف األدوات التي تستخدم في المنافسة عن التدريب تأثيرا واضحا في انفعاالت 

الالعبين خاصة قبل و أثناء المنافسة ، فالالعب الذي تعود التدريب على العشب الطبيعي 

  .)218.،ص2003المرجع السابق،(يخاف من المنافسة في العشب االصطناعي

  :اختالف مناخ المنافسة  31111

ا يصيب يؤثر اختالف مناخ عن مناخ التدريب في انفعاالت الالعبين تأثيرا سلبيا و هذا غالبا م

  .العبي مصر عند تنافسهم في مناطق يختلف مناخها اختالفا واضحا عن مناخنا

  .ا بعد حدوثها بفترات طويلة نسبيافي وقت حدوثها بدال من انتظارهم لقراءة نتائجه
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  :المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية  312

قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية من حيث إنها صراع يستهدف الفوز والتفوق على 

  .رى المتنافس في منافسيه خصوما لهقد ي اآلخرين، كما

كما قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية نظرة فيها  الكثير من المغاالة عندما ال يرون في 

جيل األرقام والتفوق والفوز ،ويتناسون أن المنافسات الرياضية سوى السباق الجنوني لتس

الوصول إلى المستوى الرياضي العالي جانب هام من الجوانب التي يسعى إليها المجتمع ،ولكن 

  .بطبيعة الحال ليست الهدف األوحد 

و فما يلي عرض لبعض األخطار التي ترتبط بالمنافسة الرياضية وخاصة في قطاع رياضة 

  :،ويمكن تلخيصها كما يلي البطوالت أو المستويات 

  :التطرف في اشتراك الشباب  3121

وهذا تطور  ،يشتركون بتزايد مستمر في المنافسات الرياضية –بل األطفال أيضا  -إن البالغين 

 ،وفي االشتراك في المسابقات ،ولكن يجب أن نتجنب التطرف في التمرين ،طبيعي ومحبب

، هذا التطرف قد يشكل تهديدا لصحة النشء والشبابف ،وفي األهمية التي نعطيها للنتائج

  .وتوازنهم النفسي

  :التوجه االجتماعي السيئ  3122

وحياة أسرهم متوقف على  ،قد يتوهم الرياضيون الشباب أن الكثير من فرصهم في بناء حياتهم

يتلقون من ا النجاح الذي يحرزونه في المنافسات الرياضية وما يجنونه من ورائها،وهذا بسبب م

إال في فرص نادرة  ،ولكنهم ال ينجحون في تحقيق هذه التصورات ،نصح خاطئ من اآلخرين

صول قد ال تكون أفضل وسيلة للو  ،وحتى إذا تم ذلك فإن وظيفتهم في مجال الرياضة. للغاية

، فإذا كان أحد األبطال قد وصل إلى مرتبة رياضية عالية على إلى التحقيق الكامل لشخصيتهم

فإن هناك اآلالف اآلخرين الذين  ،والدولي وبالتالي يستطيع أن يكسب عيشه ،مستوى القوميال

عن دراساتهم أو تدريبهم  -مبكرين  -يجذبهم األمل الواهي في الشهرة قصيرة األجل فينقطعون 

أ وعرضوا مستقبلهم للخطر أنهم قد اختاروا الطريق الخط –متأخرين للغاية  –المهني ليدركوا 

  ).3537ص.ص ،1994المرجع السابق،(ياعوالض

  :تعاطي العقاقير المنشطة المحرمة دوليا  3123

 ،من أخطر ما يمكن على الصحة ،يعتبر تعاطي الرياضيين للعقاقير المنشطة المحرمة دوليا

واللجنة ، وفي الوقت الحالي تكافح الهيئات الرياضية الدولية ،الروح ويعد بمثابة غش يتنافى مع
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والتي تهدف إلى  ،األولمبية الدولية للقضاء على ظاهرة تعاطي العقاقير المنشطة المحرمة دوليا

والحفاظ على  ،من أجل اإلبقاء على أمانة التنافس ،الفوز الغير شريف في المنافسات الرياضية

  .القيم التربوية والفوائد النفسية للرياضة 

  :العدوان والعنف 3124

الرياضة كان العدوان والعنف  ودوج في المجال الرياضي إلى أنه منذ نأشار بعض المؤرخي

أو  ،أو مبارزات القرون الوسطى ،أو الرومان ،سواء في ألعاب اإلغريق القدامى ،مالزمين لها

  .ون قفاز حتى اإلجهاز على المنافسالمالكمة بد

تتميز بالقسوة والدموية كما  –أو بمعنى أصح كانت المذابح قديما  –وكانت المنافسات قديما 

  .الغابرةحاولت السلطات الدينية التصدي لها عبر العصور 

ولوائحها  ،وأصبحت لها قوانينها ،وفي العصر الحديث بذلت المحاوالت لتهذيب الرياضة

أقصى مدى من مظاهر العدوان والعنف في ومؤسساتها التي تحاول الحد إلى  ،وأنظمتها

إال أن الشواهد أشارت إلى استمرار العدوان والعنف في عدد كبير من  الرياضية،المنافسات 

  .الرياضيةالمنافسات 

التنافس بين الفرق الرياضية  في مجال ،ا أن نفرق بين نوعين من العدوان والعنفنوينبغي علي

وعدوان وعنف  ،ياضية المتنافسة داخل نطاق اللعبرق الر العدوان والعنف بين العبي الف:هما

وهناك عالقة متبادلة  ،الرياضية داخل المدرجات وخارجها المتفرجين أو المشاهدين للمنافسة

  .به المنافسات الرياضية من خصائص بين هذين النوعين من العدوان والعنف نظرا لما تتميز

  :التعصب 3125

على أساس  أو موضوع وقد ال يقوم ،أو ضد فرد أو جماعةالتعصب هو حكم مسبق مع 

وال يرى وال  ،، ويجعل اإلنسان يرى أو يسمع ما يحب أن يراه ويسمعهمنطقي أو حقيقة علمية

  .يسمع ما ال يحب رؤيته أو سماعه 

وفي نفس الوقت هو مرض الحب األعمى  ،والتعصب في الرياضة هو الكراهية العمياء للمنافس

فيعمى البصيرة حتى أن الحقائق  ،عصب، وهو حالة يتغلب فيها االنفعال على العقللفريق المت

  .جماعةفردا أو  ،الدامغة تعجز عن زلزلة ما يتمسك به المتعصب

والتعصب مكتسب ومتعلم من البيئة التي يعيش فيها الفرد ، من الوالدين ، ومن وسائل اإلعالم 

، فالتعصب شعور خطر قد يؤدي إلى غيرهم زمالئه ومنالمختلفة ومن المدرسة والنادي ومن 

قلب الملعب الرياضي إلى ميدان مغلق حيث يكون الالعبون الذين صمموا على الفوز مهما 
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يكن األمر في صراع أمام جماهير متعصبة دون نظام أو امتثال ، فالواقع أن هدف الرياضة 

بين المجموعات اإلنسانية ،ولذا فإن  هو توضيح المثل األعلى للعب الرياضي وتشجيع التفاهم

  ).38.،ص1994المرجع السابق،(تويات أمر خطر يجب القضاء عليهالتعصب على كافة المس

  :مشكلة الهواية واالحتراف  3126

فإذا أراد البطل أن ينجح عليه أن يتقبل تطبيق  ،طلب رياضة المنافسات تضحيات كبرىتت

الشتراك في وا ،وتكريس جزء كبير من وقته للتدريب ،النظام الصارم في حياته اليومية

وفي معظم الرياضات لم يعد من الممكن عمليا لالعب الذي يود أن يصل إلى القمة  ،المباريات

وأسرته مشاكل متعددة  ،، نتيجة لذلك يوجه البطل الرياضيأن يمارس مهام وظيفته طوال الوقت

  .لية لرياضة البطولة مع وجود القوانين الحا ،يصعب حلها بشكل عام

وقد أدى عدم مسايرة القوانين الحاضرة إلى انتهاكها من جانب الكثير من القادة والالعبين 

  .في معظم األنشطة الرياضية  ،الرياضيين

لتشكل خطرا على المثل العليا » الهواية المقنعة«أو » الهواية المزيفة«وانتشرت بصفة خاصة 

إن البطل الرياضي عندما يقوم بالكذب أو .ين صفوة الالعبينالوالء والصدق بوهي  ،للرياضة

مين ويحط من شأن الرياضة في أعين أولئك المهت ،الخداع فإنه يصبح نموذجا مؤسفا للشباب

  .بتكوين اإلنسان وتقدمه ورقيه

  :االستثمار السياسي 3127

 ،لالستثمار السياسيقد تنظر بعض الدول إلى المنافسات الرياضية على أنها مجال خصب 

ومحاولة الستخدام نتائج هذه المنافسات كحلبة للصراعات  ،ومحاولة لالستثمار السياسي

رياضة هي ، أي اعتبار أن ال»تسييس الرياضة« ومحاولة لعملية  ،األيديولوجية أو االقتصادية

  ).39.المرجع السابق،ص(بالدرجة األولى سياسة
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  :خالصة

  

طبيعية إنسانية مسعاها أن الفرد ال يحب أن يكون أقل كفاءة من غيره فكل إن المنافسة 

الجماعات والهيئات تسعى دائما بأن تكون أعلى مكانة من غيرها وهي عامل قوي لإلتقان 

ورفع المستوى وكذلك اكتساب الخبرات ومن أهم الميادين التي يمكن أن تكتسب فيها هذه 

والرياضية من خالل نشاطها التنافسي على مختلف أشكاله  العوامل ميدان التربية البدنية 

 .وأنواعه وبهذا نستطيع القول بأن العملية التنافسية عملية متداخلة الجوانب والميادين 
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 :تمهيد 

 

  

حظيت الرياضة ،بصفة عامة كنشاط ،باهتمام  البشرية منذ القدم ، فقد عملت األمم 

جاهدة على خلق بعض أنواع األنشطة البدنية وتوصلت إلى توظيف الجري والسباحة 

بعد ذلك رأى اإلنسان أن . عن النفس وفي الحروب والرماية واستغاللهم في الدفاع 

توظيف واستعمال النشاط البدني ال يقتصر على هذه الوجهات واألهداف فقط ، بل يمكن 

  .أن يتعداها إلى ميادين أخرى تعتمد على المنافسة والترفيه 

ة فأوجد اإلنسان رياضات فردية وجماعية تخدم أهدافه األخرى ،كالتسلية وتحسين اللياق

التي " كرة القدم " ومن أشهر هذه الرياضات الجماعية . البدنية وتهذيب الجسم والنفس

عملت على تنظيمها وٕادخال األساليب المتجددة باستمرار لتطويرها وتحسينه حتى تصبح 

  .بذلك ، وفي ظرف زمن وجيز، الرياضة األكثر شعبية في العالم على اإلطالق 

ي أو البدني إلى المستوى الحالي من التنظيم والكفاءة ويعود وصول هذا النشاط الرياض

والتقنية إلى تأثير مجموعة من الظروف التاريخية على نشأته وأخرى تنظيمية و تأسيسية 

 .عملت على تطويره كما سنحاول توضيحه من خالل هذا الفصل 
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  :محة تاريخية عن كرة القدمل 41

، والرياضة األكثر إقباال على رياضية انتشار في العالم وأقدمهاكرة القدم من أكثر األلعاب ال

والوصول إلى هذا الحد من الشعبية واكتساب .واألكثر رواجا في السوق إعالمية ممارستها

اهتمام الجماهير والحكومات يعود إلى طبيعة هذه اللعبة و إلى الظروف التي أدت إلى 

  .نشأتها وتطورها 

  :ة القدمتعريف برياضة كر ال42

  :التعريف اللغوي 421

هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم ، بينما نجد  Foot Ballكرة القدم باللغة الفرنسية 

  ،أو Rugby" بالرقبي " على ما يعرف عندهم  Foot Ballأن األمريكيون يطلقون تسمية 

سنتناولها في دراستنا هذه تسمى أما كرة القدم المعروفة والتي . أو كرة القدم األمريكية 

  ).5. ص ،1986روحي،المرجع السابق،  )(Soccer(باإلنجليزية 

  :التعريف االصطالحي  422

العبا يستعملون الكرة، وفي نهاية كل  11كرة القدم لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منهما من 

مرمى خصمه عبر طرف من طرفي الملعب مرمى هدف ويحاول كل فريق إدخال الكرة في 

  .حارس المرمى، بغية تسجيل هدف والتفوق على الفريق المنافس

يتم تحريك الكرة باألقدام والرأس، ومن خالل اللعب ال يسمح إال لحارس المرمى أن يمسك 

الكرة بيده داخل المنطقة تعرف بمنطقة الجزاء، ويشرف على تحكيم هذه المباراة حكم وسط 

 1988مختار،( راقبة الوقت، ويتألف توقيت المباراة من شوطينوحكمين تماس وحكم رابع لم

 ).11.ص

  :نشأة وتطور كرة القدم  43

بلغت رياضة كرة القدم من الشهرة حدا لم تبلغه الرياضات األخرى، كما اكتسبت شعبية 

لكن وقبل . واسعة تتجسد من شدة اإلقبال على ممارستها والتسابق على مشاهدة مبارياتها

إلى الشكل الذي هي عله اآلن ، مرت هذه اللعبة بتطورات عديدة إلى أن وصلت الوصول 

إلى صورتها الحديثة وبالرجوع إلى تاريخ كرة القدم نجد أن بدايتها كانت تتسم باالرتجالية وال 

  .تقوم على أسس من الفن أو الدراسة أو التهذيب مثلها مثل أي لعبة رياضية أخرى آنذاك
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لتربية الرياضية والمؤرخين على أن كرة القدم عرفت في الصين ضمن يتفق جميع خبراء ا

فكانت الجيوش الصينية " تسو تشوا" م، وكان اسمها .ق 3000إطار عسكري منذ حوالي 

تمارس لعبة تشبه إلى حد كبير لعبة كرة القدم وكانوا يعتبرون ممارستها جزء مكمل لتدريباتهم 

ثم مارسها " هار بستم" ما عرفها اإلغريق تحت اسم العسكرية من حيث الهجوم والدفاع ،ك

الرومان عبر إمبراطوريتهم الشاسعة حيث لعبها الشعب في الطرقات والشوارع والحدائق 

والمدارس ، مما اضطر بعض الملوك إلى محاربتها ومنعها في أحيان كثيرة ألنها شغلت 

نظيف، (م1410منذ " كالشيو"  وفي ايطاليا كانوا يلعبونها تحت اسم. الناس عن الفروسية 

، ومن جهة أخرى يقول أحد المؤرخين أن كرة القدم عرفت في اليابان منذ )342.،ص1993

، أما اإلنجليز هم أكثر الشعوب ادعاء "كماري" قرن مضت وكان اسمها  14أكثر من 

يث بإنشائهم اللعبة قبل غرهم ، فهم يدعون أن كرة القدم هي في األصل لعبة إنجليزية، ح

قد أنهى من خالل ) م1042م1016(يقول أحد المؤرخين إن االحتالل الدانمركي النجلترا 

معركة فاصلة تغلب فيها االنجليز على الدانمركيين وقطعوا رأس القائد الدانمركي وداسوه، 

وأخذوا يتقاذفونها باألقدام ثم صار تقليدا قوميا، وعالمة للثأر و االنتقام، ثم استبدل رأس 

نمركي بكرة، وبالتدرج أخذ الشباب يستمتع بلعبة كرة القدم إلى أن زادت شعبيتها بدرجة الدا

كبيرة وانتشرت في انجلترا بصورة أوسع، إال أن اإلزعاج الذي سببه التدافع وراء الكرة في 

المدينة وانصراف الجنود عن تدريباتهم وٕاهدار طاقتهم البدنية في ممارسة هذه اللعبة أدى 

من حكام انجلترا على مر الحقب الزمنية إلى تحريمها ومنعها، ولكن وبالرغم من ذلك بالعديد 

استمرت اللعبة باالنتشار وأصبحت تمارس في العطل واالحتفاالت وأيضا في المدارس ، 

العبا  20وكانت تمارس بقواعد وصورة مختلفة على ما هي عليه اآلن، حيث كان يمارسها 

طريق طويل مفتوح من األمام ومغلق من الخلف ، إذ حرمت  في كل فريق وكانت تلعب في

الضربات الطويلة والمناوالت األمامية وقد اعتمدت لعبة الكرة في تلك الفترات على التقاليد 

م بذلت جهود كبيرة في وضع بعض القوانين وتم التعرف 1800والعادات، لكنه في بداية 

،ص 1999المولي،"(قانون هاور"ام التسلل على ضربات الهدف والرميات الجانبية وأسس نظ

.09.(  

وبازدياد تطور كرة القدم،خاصة من حيث طريقة ممارستها زاد انتشارها وأصبحت من بين 

الرياضات األكثر شعبية في العالم و األكثر رواجا عبر وسائل اإلعالم، وهذا ما تؤكده نتائج 
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د عدد المتتبعين والمتفرجين في حول تزاي"بارو و موران"الدراسة التي قام بها كل من 

مليون متفرج  400حيث انتقل العدد من ) م1966إنجلترا (المباريات النهائية لكأس العالم 

في ربيع عام  FIFAإلى مليار ونصف متفرج ، ووفقا لإلحصائيات التي أعلنتها الفيفا 

 200مليون شخص يلعبون كرة القدم بانتظام في أكثر من  240م، فإن أكثر من 2001

م شاهدها 2002ويذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم  ،بلدة في كل أنحاء العالم

من سكان  %28أكثر من مليار وثمان مائة مليون شخص حول العالم وهو ما يقارب نسبة 

  .األرضيةالكرة 

  :القدمتنظيم لعبة كرة  44

أدت البداية والنشأة الغير إنسانية والغير منظمة للعبة كرة القدم إلى ضرورة إيجاد قواعد 

  .وهيكلة مناسبة لممارستها حتى تتأقلم وتتماشى مع ما بلغته من شعبية وانتشار

حيث انتقلت من مستواها تعرف كرة القدم حاليا درجة عالية من التنظيم والتقنين والهيكلة، 

قواعد "ومقنن " هيئات رياضية متخصصة"الحربي العسكري واللعبي إلى نشاط منظم 

، وبالتالي اكتسبت الطابع الرياضي التنافسي "الممارسة والنصوص التشريعية والتنظيمية 

  .وأصبح من الممكن إطالق مصطلح الرياضة على هذه اللعبة

ومؤسسة وفق أسلوب تقني مميز ومنسق، ونعني بالتنظيم فكرة القدم لعبة جماعية منظمة 

تنسيق مختلف الجهود والنشاطات بين األشخاص والهيئات من أجل تحقيق األهداف 

المسطرة،فالتنظيم هو األداة التي تسمح بخلق هيئات تمكن بدورها األفراد من العمل بفعالية 

ل دولية وأخرى وطنية نتناول أهمها في هذا المجال، وتتدخل في تنظيم رياضة كرة القدم هياك

  :فيما يلي 

  :االتحاد الدولي لكرة القدم  441

جمعية "م تحت اسم 1863كان ظهور أول هيكلة رسمية لتنظيم هذه اللعبة في لندن عام 

 -الفيفا"م في باريس تحت اسم1904،بعد ذلك تأسس االتحاد العالمي لكرة القدم عام "القدم

FIFI "اتحاد وطنيا أي أكثر من عدد البلدان المنظمة إلى األمم  193ياوالتي تضم حال

،وتقام العديد من م باالرغواي1930المتحدة وتم تنظيم أول بطولة عالمية لكرة القدم في عام 

بطوالت كرة القدم أهمها على اإلطالق بطولة كأس العالم والتي تقام كل أربع سنوات ثم ال
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ل أوروبا وهناك أيضا بطولة األمم اإلفريقية وبطولة األمم كأس األمم األوروبية ودوري أبطا

  .اآلسيوية وكوبا وأمريكا وكأس العالم للشباب وغيرها

  :االتحاديات القارية لكرة القدم 442

تتجمع االتحاديات الوطنية في اتحاديات قارية حسب موقعها الجغرافي، كما تقوم بتنظيم 

  :الوطنية وهيمسابقات عديدة للنوادي والمنتخبات 

 .م1954، تأسس عام )VEFA(االتحاد األوروبي لكرة القدم  -

 .م1954، تأسس عام )AFC(االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  -

 .م1956، تأسس عام )CAF(االتحاد اإلفريقي لكرة القدم  -

، تأسس عام )CON CA CAF(إتحاد أمريكا الشمالية ودول الكارييب لكرة القدم  -

 .م1961

 .م1961، تأسس عام )CON ME BAL(الجنوبية لكرة القدم اتحاد أمريكا  -

 ).217.،ص1999فرحات وآخرون،(م1966االتحاد األوقياني لكرة القدم تأسس عام  -

  :معايير لعبة كرة القدم وقواعد ممارستها 45

  :معايير وأوصاف لعبة كرة القدم 451

وأقدمها، حيث يعتبر كأس العالم لكرة كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا في العالم 

القدم أكبر محفل دولي في مجال هذه اللعبة الرياضية ويطمح كل بلد في العالم في الحصول 

  .عليه

  :طبيعة اللعبة أ

 عشب طبيعي أو"كرة القدم رياضة يتبارى فيها فريقان في ملعب ذي أرضية معشبة 

دد أهداف يفوق عدد أهداف الخصم أما على جانبيه مرمان، والفكرة هي إحراز ع"اصطناعي

في حالة التساوي في عدد األهداف تنتهي المباراة بالتعادل، يحاول كل فريق باإلضافة 

  .لمحاولته لتسجيل األهداف أن يمنع العبي الفريق الخصم من تسجيل األهداف في مرماه

بمن فيهم حارس  كما أن قوانين كرة القدم ال تجبر أي العب على التمركز في مكان معين،

أقسام رئيسية بحسب وظائفهم في الملعب  4المرمى، إال أ، الالعبين غالبا ما ينقسمون إلى

  :والمتعلقة مباشرة بموضعهم فيه والمراكز هي 

 .حارس المرمى -
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 .ومهمته منع فريق الخصم من التسجيل في مرماهم: الدفاع أو خط الظهر -

 .اجمين أو صناعة اللعبيتخصص في إيصال الكرة إلى المه: خط الوسط -

 .مهمته األساسية تسجيل األهداف: خط الهجوم -

ويحتفظ كل فريق بعدد من الالعبين كاحتياط في حالة إصابة العب أو رغبة المدرب بتغيير 

  .خطة اللعب

 :الملعبحقل اللعب أو ب

إلى      100طول ملعب كرة القدم فيما يتعلق بالالعبين البالغين الدوليين ينبغي أن يكون من 

ياردة  100إلى  50متر، أما الملعب فيجب أن يكون من  190إلى  90ياردة أي من  130

متر، الملعب يجب أن يكون مستطيال ،وطول خط اللمس أطول من  90إلى  45أي من 

  .عرض مرمى الهدف

  :منطقة المرمى  ج

خطوط الحد األطول تدعى بخطوط اللمس بينما خطوط الحد األقصر والتي تأتي من ناحية 

المرمى تدعى بخطوط الهدف، وعلى خط الهدف في كل نهاية من الحقل يوجد مرمى أما 

أي (، والحافة السفلية من العارضة )متر 7.32(ياردات  8الحواف الداخلية من المرمى تبلغ 

 8 بيجب أن تكون أعلى من األرض ) قطة التي تحت العارضةطول المرمى بدءا من الن

، توضع الشباك عادة خلف المرمى، وهي غير متطلبة في القوانين "متر 2.44"أقدام أي 

ألن الخط الواصل بين عارضتي المرمى العموديتين إذا اجتازتهما الكرة فيعتبر ذلك هدفا (

، فوضع شباك الهدف السبب منه هو عدم )دون النظر إلى الشباك فيما إذا هزته الكرة أم ال

خروج الكرة من الملعب ووصولها إلى الجمهور حينما يقوم أحدهم بإحراز هدف، وسبب 

  .وضع الشباك في الخلف قليال هو حتى ال يربك الحارس في التصدي للكرات

  :منطقة الجزاء د

و "صندوق الجزاء"ميأو بشكل عا" منطقة الجزاء" بأمام كل هدف توجد منطقة حقل معروفة 

،هذه المنطقة تتألف من منطقة محددة بخط الهدف، خطان بادئان على "الصندوق"ببساطة 

، وذلك بالبدء من الخط الشمالي لمنطقة الجزاء "متر 16.5"ياردة أي  18خط الهدف 

وصوال إلى الخط الجنوبي، فالمنطقة لها عدد من الوظائف الهامة،األكثر بروزا منح الحارس 

خدام يديه ضمن هذه المنطقة أما خارجها فيمنع من القيام بذلك، ويمكن استخدام قدميه است
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حينها سواء كان داخل منطقة الجزاء أم خارجها،والوظيفة األخرى أيضا من منطقة الجزاء 

لصالح الفريق الذي تم عرقلة العب منهم، أما في الحاالت " ضربة جزاء"فيتم اعتبار ذلك 

. ،ص1967قرطيم،("ركلة حرة"قلة الالعب خارج منطقة الجزاء فيتم اعتبارهاالتي يتم فيها عر 

07(.  

  :قواعد لعبة كرة القدم  452

  :مادة كما يلي 17تتبدل أنظمة اللعبة كل سنة، أما نظامها األساسي فإنه يشمل 

  :الكرة •

يجوز أن  ، يصنع غالفها الخارجي من الجلد وال"تامة االستدارة"يجب أن تكون كروية الشكل 

  .يدخل في صناعتها أي مادة ينجم عنها خطر على الالعبين

  :مدة المباراة القياسية  •

 45مباريات كرة القدم تتألف من فترتين ندعى باألشواط أي من شوطين، كل شوط يدوم 

منتصف "بدقيقة بين كل شوط، وتدعى االستراحة  15دقيقة، تتخللها فترة استراحة لمدة 

 .)Lois.204. p.2004("نهاية الوقت" بالمباراة تعرف أما نهاية " الوقت

 :الوقت الضائع •

الحكم الرسمي مسؤول عن ضبط الوقت في المباراة إن ذلك جزء من مهامه ليحافظ على 

الوقت الذي ضاع أثناء تبديل الالعبين أو إصابة العب أو تحذيرات وطرد أو خالفات 

يسمح ) الوقت األصلي من المباراة(دقيقة  90حصلت بين الالعبين فعلى الرغم من مرور

دقائق وربما أقل وذلك بحسب الوقت الضائع الذي  6دقائق أو  5الحكم للفريقين اللعب لمدة 

  .أعلنه الحكم

  :الوقت اإلضافي وركالت الترجيح  •

في بعض المنافسات قد تستمر المباراة إلى الوقت اإلضافي،والذي يتألف من فترتين زمنيتين 

دقيقة، وذلك إذا بقي مجموع األهداف متساويا، سمح في بعض  15مدتها كل منها 

المنافسات استخدام ركالت الترجيح في حالة تعادل الفريقين، وهذان الشوطان المصغران 

هدفهما هو إن تعادل الفريقان باألهداف فال بد من حسم النتيجة ليتم اإلعالن عن الفريق 

  .الفائز
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  :ركالت البداية  •

كلة البداية في بداية المباراة، وتكون من منتصف الملعب، ويلعبها الفريق الفائز وتكون ر 

بالقرعة وفي الشوط الثاني ال يمكن للفريق الذي قام بلعب ركلة البداية بأن يلعبها مرة ثانية، 

حيث يلعبها الفريق اآلخر، وبعد أن يقوم أحد الفريقين بإحراز هدف فإن الفريق الذي أدخل 

  ).Lois .op.cit.2004.p.14(ا هو الذي ينفذ ركلة البداية أو لمسة البدايةعليه هدف

  :رمية التماس •

عندما تتجاوز الكرة خط التماس يجب إعادتها من المنطقة التي خرجت منها من قبل العب 

فريق الخصم، وعلى ضارب الكرة عند خط التماس أن يستهل بداية الرمي للكرة من وراء 

شريطة أن تبقى القدمان خارج خط التماس عند قذف الكرة وال يحسب  ظهره ومن فوق رأسه،

  .الهدف المباشر إذا سجل عبر ضربة التماس

  :ركلة مرمى •

عندما تجتاز الكرة خط المرمى طبعا دون أن تدخل في المرمى فيتم احتساب ذلك رمية 

على هجم  1الفريق (مرمى ولكن بشرط أن يكون آخر من لمس الكرة هو الفريق الخصم

بتسديد الكرة أو قام بإخراجها عن خط المرمى لسبب ما  1وقام أحد العبي  2مرمى الفريق 

ركلة مرمى، والتي فيها يقوم الحارس بوضع الكرة في  2فإن الحكم يعمل على منح الفريق 

  ).نقطة معينة من منطقة الجزاء وركلها ألحد العبيه

  :ركلة ركنية •

ما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بدون إحرازها هدف أو ويعتبر التماس من ركلة زاوية عند

يكون المدافع قد لمسها، فيتم مكافئة فريق الهجوم بركلة ركنية، قد يحسب هدفها إذا جاء 

هو  2واجتازت الكرة خط المرمى وكان الفريق  2على الفريق  1إذا هجم الفريق (مباشرا،

ركلة  1وذلك بمنح الفريق  2أخر من لمسها يتم احتساب ذلك عقوبة للفريق 

  ).op.cit ,p.p.3233()ركنية

  :ركلة حرة غير مباشرة  •

تمنح للفريق الخصم بعد ارتكاب الفريق اآلخر أخطاء غير جزائية، تعديات تقنية، أو عندما 

إذا قام أحد العبي الفريق (يتم إيقاف اللعب ألجل تحذير الخصم دون خطأ محدد قد حصل، 

ولكن بطريقة غير واضحة أي لم يتبين إن كان قد عرقله  1بعرقلة أحد العبي الفريق  2
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ركلة حرة غير مباشرة والتي ينفذها في  1أم ال، فيقوم الحكم بمنح الفريق بطريقة قانونية 

  )المكان الذي تم عرقلته، وقد يكون سبب هذه الركلة هو إيقاف فجائي فيه لالعب ما

  :ركلة حرة مباشرة •

  .تمنح للفريق الذي يعرقله أحد العبي الفريق اآلخر بطريقة غير قانونية

  :ركالت الجزاء •

الالعب في منطقة جزاء الفريق الخصم عندها يتم منح فريق الالعب الذي تمت إذا تم عرقلة 

عرقلته ركلة جزاء، تقذف الكرة من المكان المخصص لذلك، وعلى جميع الالعبين ماعدا 

  .حارس المرمى للفريق الخصم أ يقفوا بعيدا عن مرمى الهدف إلى أن تقذف الكرة

  :كرة ساقطة •

يقاف اللعب ألي سبب مثل إصابة خطرة لالعب ما، أو يحدث ذلك عندما يعلن الحكم إ

  .تدخل ظرف خارجي أو عندما تصبح الكرة غير صالحة للعب

  :األخطاء وسوء التصرف •

كل عمل استفزازي إرادي من قبل الالعب يضطر الحكم إلى إخراجه من الملعب ببطاقة 

وجه الالعب المعتدي، وٕان الحمراء أو إنزال العقوبة الالزمة به بإظهار البطاقة الصفراء في 

حصل هذا األخير على بطاقة صفراء مرة أخرى فسوف يحصل على بطاقة حمراء في المرة 

  .القادمة ال محال

  :التسلل •

قانون التسلل يعمل على الحد من مهارات الالعبين المهاجمين وذلك بعدم بقائهم بالمنطقة 

ما يفترض بأن الهدف من هذا  ،غالبا"بمعنى آخر أقرب إلى خط مرمى الخصم"األمامية، 

القانون هو منع اختالس هدف، ويعتبر الالعب متسلال في اللحظة التي يمرر له العب آخر 

الكرة ويكون فيها أقرب من قرب العبي الخصم من مرماهم، بعبارة أخرى عندما يكون 

ه له الالعب المتلقي للكرة متقدما على العبي الفريق الخصم في اللحظة التي مرر زميل

  .)op.cit,p.p.4849(.الكرة، هنا يرفع الحكم راية التسلل ويتم استئناف اللعب

  :التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية 46

تمتد الجذور التاريخية لكرة القدم الجزائرية منذ االستعمار الفرنسي، ويقسم المختصون مراحل 

  :م إلى يومنا هذا وهي كالتالي 1895تطورها إلى ثالثة فترات رئيسية والتي تبدأ من 
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  ):م1962م1895(المرحلة األولى  461

طليعة "م، تحت اسم1895لقد كانت أول انطالقة مع تأسيس أول فريق رياضي جزائري سنة

، وبعده تم ظهور الفرق الرسمية كمولودية الجزائر، النادي الرياضي "الحياة في الهواء الكبير

الخ، وظهرت الفرق لجمع الجزائريين لخلق تكتل لمواجهة ...لقسنطينة، غالي معسكر

االستعمار، وكانت كرة القدم وسيلة لزرع روح النضال والتضحية لرفض االستعمار،وكان 

) سانت أوجين(خير دليل على ذلك المقابلة التي جمعت مولودية الجزائر بفريق أورلي

لجزائريين بسبب االشتباكات العنيفة بولوغين حاليا التي على إثرها تم اعتقال الكثير من ا

م،وأعلن القادة الثوريين بتجميد هذا النشاط الرياضي في 1956التي وقعت آنذاك في سنة 

م تم تأسيس فريق 1958أفريل  18م وذلك تجنبا للخسائر البشرية وفي 1956مارس 11

  .جبهة التحرير الوطني

  ):م1970م1962(المرحلة الثانية 462

م تم تنظيم أول دورة كروية،وهذا بمناسبة تأسيس 1962أكتوبر  31االستقالل وفي بعد 

الوداد البيضاوي من المغرب،  : مجلس الرياضة،وشاركت في هذه الدورة األندية المغاربية

الترجي الرياضي من تونس، واتحاد طرابلس من ليبيا،وتنظم أول بطولة جهوية لكرة القدم 

،وأول مقابلة للفريق 1963م، وأول كأس جمهورية سنة 1963م1962خالل الموسم 

م ضد المنتخب البلغاري، وكانت أول انطالقة للبطولة الوطنية في 1963الوطني سنة 

م و أول لقاء رسمي للفريق الوطني،و أول ميدالية في العاب البحر األبيض 1964سبتمبر 

بكأس إفريقيا لألندية " ولوديةالم"م، وأول فوز للفريق من األندية الوطنية 1975المتوسط 

  .م1976البطلة سنة 

  ):م1985م1976(المرحلة الثالثة 463

 10المؤرخ في  8177في هذه المرحلة عرفت كرة القدم نوعا من التنظيم وهذا بإصدار أمر

م الخاص باإلصالح الرياضي واالهتمام بإنشاء المنشآت الرياضية والمعاهد 1976أكتوبر

يير أسلوب التأطير،هذه المرحلة عرفت األندية بالمؤسسات العمومية التكوينية، وتغ

االقتصادية الكبرى وكذلك دمج األندية الرياضية بالمجالس الشعبية، وهذا لغرض التمويل 

ولقد ).1،العدد1985النشرة اإلعالمية.اللجنة التنظيمية لكأس فلسطين(المالي لألندية النخبوية

ي هذه المرحلة الكثير من االنتصارات، وهذا بحصول المنتخب عرفت كرة القدم الجزائرية ف
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م التي أقيمت بالجزائر،حيث 1978الوطني على الميدالية الذهبية في األلعاب اإلفريقية عام

م أحرز المنتخب 1979،في عام )10(فاز المنتخب الوطني على نظيره النيجيري بنتيجة

بحر األبيض المتوسط بيوغسالفية،كما لعب الوطني على الميدالية البرونزية في ألعاب ال

م ولعب الدور الربع 1980المنتخب الوطني األدوار النهائية في كأس إفريقيا بنيجيريا سنة

النهائي في األلعاب األولمبية في موسكو، ثم تأهل الفريق الوطني إلى مونديال 

ويج مولودية م، وكان لألندية بصمات في هذه المرحلة تت1986م، مكسيكو1982إسبانيا

م، وفوز شبيبة القبائل بالكأسين اإلفريقيتين 1976الجزائر بكأس إفريقيا لألندية البطلة سنة

م وأحرز وفاق سطيف 1983م وكذلك بالكأس الممتازة1990م و1981لألندية البطلة سنتي

  .م1989م والكأس اإلفريقية عام1988على كأس األندية األفريقية البطلة سنة

هذا التقسيم للتطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية يبقى ناقصا وجب التحدث  لكن الوقوف عند

  .عن مرحلة صعبة من تاريخ كرة القدم، والتي تمتد من التسعينات إلى يومنا هذا

  ):إلى يومنا هذا 1990(المرحلة الرابعة 464

من اإلنهزامات في  في هذه المرحلة عرفت كرة القدم الجزائرية تدهورا كبيرا بسلسلة متتالية

الدورات التصفوية لكأس إلفريقيا لألمم،أو لكأس العالم وهذا منذ انهزام المنتخب الوطني في 

الدورة الثامنة عشرة لكأس إفريقيا لألمم بالسنغال أمام كوت ديفوار، ثم إقصاءه من تصفيات 

يق الوطني من م، ثم إقصاء الفر 1994الدورة التاسعة عشر لكأس إفريقيا لألمم بتونس سنة

على التوالي واإلقصاء الثاني في الربع النهائي لكأس إفريقيا 1998و1994و1990مونديال

  .م، وكذلك سلسلة من اإلنهزامات إلى حد اآلن1996لألمم سنة

  التنظيم في كرة القدم الجزائرية 47

  :تطور التنظيم في كرة القدم الجزائرية 471

م 1989م و1988م1976م و1975م1962(بعدة مراحل منلقد مرت كرة القدم الجزائرية 

،لكي تصل إلى درجة من التنظيم،وهذا لهدف التسيير والتأسيس العقالني،ولقت )إلى يمنا هذا

شأنها شأن كل القطاعات ضمن التنمية الشاملة التي سلكتها البالد وحسب الظروف 

البالد وكان ذلك حسب القوانين السياسية واالقتصادية، وكذلك تبعا للتغيرات التي عاشتها 

واألسس اإليديولوجية للدولة الجزائرية،وظهر هذا من خالل اهتمام الدولة بقطاع الرياضة 

ويبرز هذا بالدعم المالي وٕاقامة المنشآت الرياضية ووضع األطر التنظيمية وآليات التسيير، 
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نظيم الرياضي للتربية م قانون الت1976ويتجلى هذا من خالل قانون اإلصالح الرياضي لعام

  .)3940.ص. تومي ص(م1995-09-95م رقم 1989البدنية والرياضية لعام

  :الطبيعة السيكولوجية و االجتماعية لأللعاب الرياضية  48

حسب المعايير الخارجية يصبح السلوك اللعبي لعبة منظمة عندما يصبح معاد، منظم 

يكون غالبا فردي أما اللعبة المنظمة يمكن  ومتوقع، ومن جهة نظرة ثقافية فالسلوك اللعبي

إعادة استعمالها من طرف اآلخرين،ألنها تملك قواعد ومنفذ والتي هي نوعا ما لتحديد توقعها 

، فاأللعاب المنظمة تكون مهيكلة في حدود اإلمكان، أين تملك قواعد وحدود )السلوك اللعبي(

ة إلثبات قوته على اآلخرين وسيطرته مكانية و زمانية، وٕان وجود هيكلة تسمح لالعب فرص

،إعطاء فرصة لالنتماء وهذا ماال نجده في )الالعب(على البيئة،ومن جهة نظر ثقافية تسمح

 ).15.،ص2001زعبار،(األلعاب الغير مهيكلة
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  خالصة

  

البالد نستخلص أن تاريخ كرة القدم الجزائرية قد تطور وواكب التحوالت، التي عرفتها 

وذلك بفعل المجهودات والتقدم، الحاصل في مضمار العمل والمنافسة، إذ تعتبر لعبة 

وممارسة كرة القدم ذات اإلنتاج االجتماعي والثقافي في المجتمعات، فكرة القدم لها نظام 

  .خاص متبع بقوانين تحكم سير اللعب، والعمل الداخلي كان أم الخارجي
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  :تمهيد

  

تشكل المراهقة أهم المشكالت التي تعاني منها المجتمعات، فهي من المحطات الحرجة في 

مسيرة نمو الفرد نظرا لتسارع وتيرة النمو فيها ولقوة الغرائز من ليبدو  وعدوانية ، مما يعرض 

  .مشكالت التكيف مع الذات والمحيط الخارجي المراهق إلى

فالمراهقة في هذه المرحلة التي يكتمل فيها النضج الجسمي واالنفعالي والعقلي واالجتماعي 

وتبدأ بوجه عام في الثانية عشر وتمتد حتى الواحدة والعشرون وبالرغم من أن التغيرات 

لقول بأن هذه التغيرات هي سبب العضوية تسبق ما عداها في الظهور، إال أنه من الخطأ ا

ما يحدث للمراهق ، فكما أن هذا المراهق ينمو جسيما، فإنه كذلك ينمو انفعاليا وعقليا 

  .وتتفاعل كل هذه العناصر في ظاهرة كلية تسمى المراهقة

لذلك اهتم علماء النفس واالجتماع والطب النفسي بدراسة فترة المراهقة والمراهقين، 

  .واستنتاجات كثيرة في تفسير شخصياتهم وأساليب توافقهموالخروج بنظريات 

والمراهقة ليست مجرد مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد وٕانما هي مرحلة لها 

  .خصائصها وعناصرها ومتطلباتها ومشاكلها والتي سوف نتطرق لها في هذا الفصل

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

95 

  :تعريف المراهقة -5-1

ي سومعناه التدرج نحو النضج الجن Adolecereإن كلمة مراهقة مشتقة من الفعل الالتيني  

، Pubertéوكلمة بلوغ  Adolescencesواالنفعالي العقلي، وهنا يتضح الفرق بين كلمة مراهقة 

 فالبلوغ يقتصر على النمو الفيزيولوجي والجنسي وهي مرحلة تسبق المراهقة مباشرة وفيها تنضج الغدد

، 1993معوض،(التناسلية ويصبح الفرد قادرا على التناسل والمحافظة على نوعه واستمرار ساللته

 ).324ص

معناها أدركته، وأرهقته تعني داينته، فراهق الشيء  فأرهقتهأما المعنى اللغوي للمراهقة فهو المقاربة،  -

ه قارب الحلم، وصب مراهق معناه معناه قاربه، وراهق البلوغ معناه قارب سن البلوغ، وراهق الغالم معنا

 ).330خليل ميخائيل معوض ،المرجع السابق، ص( مدان للحلم، والحلم هو القدرة على إنجاب النسل

تعني المراهقة من الناحية الزمنية فترة امتداد تبدأ حوالي السنة الحادية عشر والثانية عشر تقريبا حتى  -

نمو البيولوجي، الفيزيولوجي، وبالمؤثرات االجتماعية العشرينات من حياة الفرد، متأثرة بعوامل ال

 .)191، ص1984لي الجسماني، اعبد الع(الحضارية

، إلى وضع مجهول وبيئة )الطفولة(مرحلة انتقالية من وضع معروف :"بأنها" Lewin"وعرفها ليفن  -

 .)317، ص1998فشقوش، ("ال يحسن التعامل معها) الراشدين(مجهولة معرفيا 

زيدان، (المراهقة في علم النفس فهي االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعيأما  -

 ).23، ص2000

كما تعرف المراهقة على أنها مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الشباب وتتسم بأنها فترة معقدة من  -

لصغير عضوا في التحول والنمو تحدث فيها تغيرات عضوية ونفسية وذهنية واضحة تقلب الطفل ا

بأن المراهقة لها تعاريف متعددة فهي فترة " دوروتي روجرز"ومن جهة أخرى يرى . مجتمع الراشدين

نمو جسدي وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية كما أنها فترة تحوالت نفسية عميقة، ويبقى التعريف األكثر 

البشري من مرحلة الطفولة إلى مرحلة شموال للمراهقة ما بعدها فترة نمو شامل ينتقل من خاللها الكائن 

 .)225، ص1994، ميخائيل(الرشد

أما التعريف اإلجرائي للمراهقة فهي فترة عمرية يكتمل فيها النضج الجسمي، االنفعالي، اللغوي  -

 .واالجتماعي، وتتسم بالمشاكل والصراعات المختلفة نتيجة لتلك التحوالت التي يمر بها المراهق

من مرحلة الكمون المتسمة ببطء النمو وهدوءه وباختفاء المشاكل مؤقتا، فهي عملية استيقاظ 

  .وبروز المشاكل والصراعات وتجددها
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فالمراهقة هي تلك التغيرات البيولوجية، االجتماعية والنفسية وهي أشد المراحل حرجا لما يطرأ 

  .ديدةمن تحوالت فيزيولوجية وعقلية ونفسية واجتماعية، فهي تعتبر مرحلة والدة ج

إن للمراهقة تعاريف عديدة فهي فترة نمو جسمي و ظاهرة اجتماعية و مرحلة : تعريف روجرز ّ 

  .اإلنسانتمتد في العقد الثاني من حياة  ،كما أنها فترة تحوالت نفسية عميقة ،زمنية

بأنها فترة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف و االنفعاالت : تعريف هول

  .الحادة و التوترات العنيفة

والمراهقة تعني العمر الذي يندمج فيه الفرد مع عالم الكبار و العمر الذي لم  :تعريف بياجي 

  .و له نفس الحقوق على األقل ،يعد فيه الطفل أقل ممن هم اكبر منه سنا

  .التغير في الوضع البيولوجي للفردالمراهقة الوقت الذي يحدث فيه : تعريف أوزبل

  بين الطفولة  انتقاليةالمراهقة مرحلة  أنقد ركز كل من روجرز و هول في تعريفهما على 

 ،ميز بالتغيرات على جميع النواحيو هي مرحلة حرجة و مقلقة في حياة الفرد و تت ،و الرشد

عند  ،بينما ركز بياجي على النمو و التطور الديناميكي ،االنفعالية ،اجتماعية ،نفسية ،جسمية

أما أوزبال فقد ركز على العوامل  ،حيث يرى المراهق نفسه أصبح قادرا تحمل المسؤولية الفرد

  .المراهق على التناسل عند الجنسينأي قدرة  ،البيولوجية

 :النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة-5-2

  :نظرية التحليل النفسي-5-2-1

من البلوغ تصبح  فابتدءا ،أن مرحلة المراهقة تغطيها ما يعرف بالمرحلة التناسلية يرى فرويد

وبالنسبة للذكر يعني أن يتخلص من  نالمهمة البرى للمراهق أن يحرر نفسه من أبويه

وكذلك الحال بالنسبة للبنت إذ  ،ارتباطه بأمه ويحرر نفسه وبالتالي من سيطرة أبيه عليه

والحظ فرويد أن  ،ا من االرتباط الوالدي وتبدأ حياتها الخاصةينبغي أن تتخلص هي أيض

بسبب اعتيادها لسنوات طويلة باالعتماد على  ،هذه االستقاللية ال تتم بسهولة مطلقة

كما يرى أن التغيرات التي تحدث في فترة المراهقة ال  ،الوالدين واالرتباط الكبير بهم عاطفيا

باعتبار أن الهدف الجديد الجنسي في فترة المراهقة  ،تحدث عند الجنسين بالطريقة ذاتها

وٕاذا كان هذا التطور ناجحا في هذه المرحلة  ،يعطي كال من الجنسين وظائف مختلفة

األطفال  وٕانجابفإنه يقود إلى الزواج والنضج الجنسي  ،وغيرها من المراحل السابقة
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، ص  1994،مرجع السابقال(فالمراهق يعيش عقدة أوديب من جديد ،وتربيتهم حسب فرويد

  ). 130 126.ص

 :نظرية معرفية -5-2-2

إن بياجي يؤكد على أهمية األفكار الشعورية فقد قام بتفسير مرحلة المراهقة بمرحلة العمليات 

والخبرة الفعلية ويبدؤون  ،حيث ينتقل فيها المراهقون إلى مرحلة ما بعد الماديات ،الشكلية

بالتفكير بالمصطلحات المنطقية والمحددة فهم قادرون على التأمل الذهني والتفكير بما يفكرون 

ويستطعون استخدام التفكير االستقرائي حيث يقومون بوضع عدد من الحقائق معا وبناء  ،به

و غير موجود وتخيل بناءا على هذا األساس حيث يستطيع المراهقون التفكير بما ه ،نظريات

  .أنفسهم في المستقبل والتخطيط لذلك 

  :نظرية أوزبل -5-2-3

يرى أوزبل بأن هذه المرحلة هي الوقت الذي يحدث فيها التحول في الوضع البيولوجي للفرد كما 

كائن  حيث يتحول من كائن ال جنسي إلى ،اوعضوي ،يؤكد مؤيد رأيه أن الفرد يتغير فيزيولوجيا

تعتبر مرحلة المراهقة  ،يحافظ على نوعه ويستمر في المحافظة على سالمته جنسي قادر أن

حيث يؤدي هذا النمو  ،المرحلة الثانية في حياة الفرد تصل فيها مرحلة النمو إلى أقصاها

لذا يختل فيها التوازن المراهق  ،نفسية ،وفسيولوجيةعضوية  ،السريع إلى إحداث تغيرات جوهرية

 ،والسرعات الجزئية المصاحبة لها وهكذا يشعر المراهق باالرتباك والقلقالختالل سرعة النمو 

كما يميل سلوكه إلى سلوك االنحراف وهذا ما يجعل هذه المرحلة تمتاز بالسلبية خاصة من 

  ). 356 .ص، 2003 ،زهران (الناحية النفسية 

 :نظرية إريكسون-5-2-4

في تفسيره على التحليل النفسي وعلم األنثروبولوجيا ويعالج مشكلة المراهقة من  يعتمد إريكسون

مركزا على ما يسميه خطوة الدور وغموضه الذي يصل في هذه المرحلة إلى  ،زاوية أزمة الهوية

الذي تصاحبه في أغلب األحيان مشاعر الحيرة والضياع  ،حد إحساس المراهق بالعجز التام

هذه االنطباعات عن ذاتنا وأفكار اآلخرين " إلريكسون " اتية هي كما يقول فمسألة الهوية الذ

 ). 123،ص 1980،محمود(عنا

حيث أرجع  ،لكل نظرية اتجاه لتفسير المراهقة وذلك ضمن ما تتخذه لذلك من تفسير نفسي

د فرويد المراهقة إلى عامل النمو التناسلي الجنسي غير مركز على المعارف واألفكار التي تقو 

المراهق للتفكير،أما فيما يخص بياجي فقد فسر المراهقة بأنها أفكار شعورية تتسم بتفكير 
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المراهق هذا األخير جعل بياجي لم يلفت إلى االهتمام للجانب العضوي الهرموني الذي يغير 

في مجر سلوكات المراهق، غير أن أوزبل اهتم بالنمو الفسيولوجي والعضوي الذي قد يتحكم 

، إال أن األفكار التي تجعله يفكر في بشكل من الشعور حيث أن أوزبل ركز على أزمة المراهق

الهوية التي تعد من ذواتنا وأفكارنا، لكن تبقى كل العوامل السابقة متداخلة فيما بينها وتعمل 

  .بشكل من السيرورة

 :مراحل المراهقة -3-5

المراهقة، وذلك ألنها تتوسط مراحل العمر اختلف الكثير من علماء النفس في تحديد مرحلة 

التي يمر بها الفرد في حياته فيرون أن هذه الفترة تشمل فترة ما قبل البلوغ، وفترة البلوغ وما بعد 

  .البلوغ

ومن المالحظ أن فرويد لم يستخدم مصطلح يتكلم فيه عن المراهقة في مراحل النمو التي 

فضل أن يعطي لبحثه صبغة عالمية،  ففرويد، حددها بعكس آنا فرويد التي تكلمت عنها

  ".PV Berte"فاستخدم مصطلح البلوغ 

 "Préadolescente"مرحلة ما قبل المراهقة  - 1-3-5

، ويطلب عليها أيضا مرحلة التحفز Prebeseereeتسمى أيضا مرحلة ما قبل البلوغ 

  ).330،ص1994، المرجع السابق(والمقاومة

تقريبا، وتفهم لدى الفرد بأنها عملية التحفز تمهيدا لالنتقال ) سنة 10-12(وهي محصورة بين 

إلى المرحلة التالية إلى النمو، وكذا تبدو مقاومة نفسية تبذلها الذات ضد تحفز الميول الجسمي 

حيث يزداد إحساس الفرد بجنسه، إذ ينفر الفتى من الفتاة حتى ال يتهم بنقص خشونة الرجال 

وكذلك نفس الشيء بالنسبة للفتاة، وكما تتميز بتفكك العالقات األوروبية إذا شاهدته مجموعته 

  .وبالميول الجنسية المثلية أو الغيرة

  "البلوغ"مرحلة المراهقة المتوسطة  - 2-3-5

يعرف البلوغ بأنه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي التي سبق المراهقة وتحدد 

  .نشأتها

 البهي (يحافظ على توجه واستمرار ساللته كائن جنسي قادر على أنوفيها يتحول الفرد من 

  ).275.،ص1975،

  :وتمر هذه المرحلة بثالث مراحل جزئية
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خشونة الصوت عند الذكور : يبدأ فيها ظهور المظاهر الثانوية للبلوغ مثل :المرحلة األولى/ أ

  .وبروز الثدي عند اإلناث

د الجنسية في األعضاء التناسلية المختلفة عند الذكور وفيها إفراز الغد: المرحلة الثانية/ ب

  .واإلناث ويستمر أيضا ظهور المظاهر الثانوية للبلوغ التي بدأت في المرحلة السابقة

عندما تصل المظاهر الثانوية إلى اكتمال نضجهم وعندما تصل األعضاء  :المرحلة الثالثة/ ج

التناسلية إلى تمام وظيفتها، فتصل هذه المرحلة الثالثة من مراحل البلوغ إلى نهايتها، وتبدأ بذلك 

مرحلة المراهق وٕان فترة البلوغ يحدث فيها نمو سريع لجسم المراهق فنجده يسعى إلى التخلص 

يود التي تحيط به، وكذا يطمع في االستقالل عن مجتمعه، كما يستيقظ لديه من السلطات والق

  .إحساس بذاته

وتتميز فترة البلوغ بالجنسية الواحدة، فإما جنسية مثلية، وٕاما جنسية غيرية، وتستدمج الغرائز 

  .الفمية والقصبية لتكون األولوية للغريزة التناسلية

  :المراهقة المتأخرة-5-3-3

وهي فترة يحاول فيها المراهق لم شتاته ونظمه المبعثرة، ويسعى خاللها إلى توحيد جهوده من 

  .من مجموع أجزائه ومكونات شخصيته لفةمتأأجل إقامة وحدة 

ويتميز المراهق في هذه المرحلة بالقوة والشعور باالستقالل وبااللتزام، بعد أن يكون قد استقر 

المراهقة المتأخرة تعتبر مرحلة التفاعل  إنحددة ويشير العلماء على مجموعة من االختبارات الم

وتوحيد أجزاء الشخصية والتنسيق فيما بينها، بعد أن أصبحت األهداف واضحة، والقرارات 

حددة التي كانت تشغل باله في اهق من اإلجابة عن التساؤالت الممستقلة، وبعد أن انتهى المر 

القذافي، (؟ن؟ إلى أين أسير؟ وما هو هدف؟ وكيف سأصبحالمراحل السابقة حول نفسه من أكو 

  ).352، ص2002

  :أشكال المراهقة  -5-4

  :أشكال للمراهقة هي  4لقد رأى الدكتور ماغرين ساموني أن هناك 

هي المراهقة الهادئة التي يميل إلى االستقرار العاطفي و تكاد تخلو من  :متكيفةمراهقة  •

المجتمع له و يميل إلى  التوترات االنفعالية الحادة حيث يشعر فيها المراهق بتقدير

 .االعتدال
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وهي صورة مكتئبة تميل إلى االنطواء و العزلة و  :)االنطوائية( المراهقة االنسحابية  •

الخجل و الشعور بالنقص و عدم التوافق حيث يسرق المراهق من الهواجس و أحالم 

  اليقظة و تصل إلى حد األوهام

واء يكون فيها هنا المراهق ثائرا و تمرد على السلطة س: المراهقة المتمردة العدوانية •

و يميل إلى تأكيد ذاته من خالل التشبه بالرجال و  الخ...سلطة الوالدين أو المدرسة

مجاراتهم في سلوكات معينة كالتدخين و إطالق اللحية و الشارب وقد يكون السلوك 

 )يكون المراهق معاند( العدواني مباشر كإيذاء الذات أو اآلخرين أو غير مباشر 

و االنسحابي حيث و يشمل الصورة المتطرفة للنوعين العدواني  :المراهقة المنحرفة  •

مع و نجد االنحالل الخلقي و االنهيار النفسي حيث يقوم المراهق بتصرفات تروع المجت

 .) 70.دو، ص أبو جا(يدخل البعض في عداد الجريمة

  :الحاجيات األساسية في مرحلة المراهقة -5-5

المراهقة، في كل من مراحل النمو يسعى الفرد لتحقيق مختلف الحاجيات التي تتعقد في مرحلة 

وهي تصاحب التغيرات التي تخلفها عن البلوغ، وهذه األخيرة تؤثر تحقيقها على بناء الشخصية، 

  :ومن أهم هذه الحاجات

  :الحاجة للحب-5-5-1

يدخل الحب ضمن االنفعاالت، إذ يكون المراهق بحاجة إلى الشعور بحب اآلخرين له، وأنه 

  .بل ذاتهمقبول من طرفهم فهذا يساعد المراهق على تق

  :الحاجة لالستقاللية-5-5-2

هي رغبة المراهق، بالشعور بذاته لتحقيق شخصية متميزة بأفكارها وآرائها وأسلوب عيشها، 

  .ويمكن القول أنه يسعى إلى الحرية والتحرر من السلطة الوالدية

  :الحاجة إلى المكانة االجتماعية -5-5-3

من خالل عالقاته مع اآلخرين إذ يخضع المراهق إلى مجموعة من المعايير االجتماعية، وآلراء 

  .اآلخرين في مختلف سلوكاته وهذا ما يناقض حاجته لالستقاللية

  

  :الحاجة إلى تحقيق الذات وٕايجاد فلسفة حياة -5-5-4

وسماته وٕامكانياته الفكرية نجد أن المراهقين في مرحلة بحيث عن الذات لمعرفة رغباته وميوالته 

  .والنفسية التي سخرها بكل قوة إلثبات ذاته وأهميته في محيط له
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  :الحاجة إلى اإلشباع الجنسي -5-5-5

يتضمن كل من الحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اهتمام الجنس اآلخر وحبه، الحاجة 

  ).163، ص1995، زهران(إلى التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي

  :الحاجة إلى األمن -5-5-6

وتتضمن الحاجة لألمن الجسمي والصحة والحاجة إلى الشعور باألمن الداخلي والحاجة إلى 

البقاء على قيد الحياة كذلك الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم والحاجة إلى الراحة والشفاء عند 

إلى المساعدة في حل المشكالت المرض والحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة والحاجة 

  .الشخصية

إضافة إلى الحاجة إلى األمن، نجد عند المراهقين حاجات أخرى كالرغبة في الحب والقبول 

وتأكيد الذات، ولتحقيق ذلك فإن المراهق يلجأ إلى االنخراط داخل الجماعة وتعرف هذه 

ل األصدقاء، فمع البلوغ الجماعة بجماعة الرفاق الحميمة، حيث تتألف هذه الجماعة من أفض

يختار الفتى صديقا وثيق الصلة به ليكون موضع سره وكذلك تفعل الفتاة، وهذا الفتى أو 

الصديق يشبع لدى المراهق الكثير من الحاجات االجتماعية حيث يقضي معه وقتا أطول مما 

درات، يقضيه مع اآلخرين، وعادة ما يكون الرفيق من نفس الجنس ولديه نفس الميول والق

وتكون العالقة بينهما وثيقة إلى الحد الذي يتأثر فيه كل منهما باآلخر، وعلى الرغم مما ينشأ 

بينهما من اختالف إال أن صلة الصداقة بينهما تكون قوية بالشلة وهي تجمع أكبر حيث تتشكل 

ابط من ثالثة إلى أربعة أصدقاء ذوي ميوالت واهتمامات مشتركة ويجمع بين أعضاء الشلة رو 

قوية يتركز نشاط أعضاءها حول األنشطة االجتماعية مثل االستذكار الجماعي أو مشاهدة 

  .والمباريات الرياضية وحضور الحفالت السينمائيةاألفالم 

والمراهق الذي ينتمي إلى شلة معينة يتبنى معايير هذه الشلة ويتمسك بها حتى لو اختلفت أو 

ي هذه المرحلة يزداد إحساسه بذاتيته ورغبته في تأكيدها تعارضت مع معايير أسرته، فالمراهق ف

وسط الجماعة، فهو في نظر نفسه لم يعد ذلك الطفل أو الصبي الذي ال يسمح له بالكالم أو 

إبداء الرأي أو النقاش أو نقد آراء اآلخرين، فهو من خالل هذا يسعى إلى أن يكون له مركز 

حيث يميل دائما للقيام بأعمال ملفتة للنظر ولعل  ودور داخل المجتمع حتى يتم االعتراف به

وسائله في ذلك متعددة ومنها االهتمام بالمظهر الشخصي واختيار المالبس واالهتمام باأللوان 

  .الزاهية الالفتة للنظر وتفضيل آخر خرجات األزياء مما يظهر محاسن الجسم ويستر مساوئه
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زلية المتنوعة لتصبح مضرب مثل لآلخرين والفتى والفتاة تسعى من خالل قيامها باألعمال المن

يحاول إقحام نفسه في مناقشات فوق مستواه وقد يطيل الحديث وذلك من أجل إبراز ذاته بين 

  .أقرانه

 :مظاهر النمو في المراهقة -5-6

  :الفيزيولوجيالنمو الجسمي  -5-6-1

يعرف البلوغ بأنه مرحلة من الحياة تعرف ببداية ظهور خاليا مكونة جديدة  :البلوغ: أوال

واختالفات في بعض الخصائص الجينية إضافة إلى التغيرات الفيزيولوجية والجسدية، وهناك 

  المناخي بعض الخصائص إلى المحيط االجتماعي وآخر إلى التغير في المحيط من يرجع

(Raffy, 2000, p.437).  
يعتبر ظهور العادة الشهرية عند الفتاة عالمة أولية لبلوغها مع ظهور عالمات ثانوية والتي 

تتمثل في بروز الثديين، استدارة الرقبة، نعومة البشرة، تكسر الصوت وبروز الشعر في بعض 

المناطق في الجسم، أما عند الولد فيعتبر تدفق السائل المنوي ويكون هذا الفعل طارئا أو 

را دليال على بلوغه ويكون في أغلب الوقت بلوغ الولد متأخرا عن بلوغ الفتاة مع ظهور مستنا

عالمات ثانوية كظهور الشعر وبثور في الوجه والصوت الخشن وأنف ضخم بالنسبة للوجه 

وبرز الحنجرة وكل هذه العالمات تعتبر كمؤشر القتراب بلوغ الولد، إن  طفيلياالذي ال يزال 

، فما تحت المهاد يحث الغدة النخامية لتثير غددا أخرى التغيراتولة عن هذه الغدد هي المسؤ 

والتي بدورها تقوم بإفراز الهرمونات التي يتحكم بعضها في النمو مثل الغدة الدرقية التي تفرز 

وأخرى تؤثر على الغدد التناسلية وتحثها على النضج والتي تعين التغيرات  GHهرمون النمو 

  ).Hélène, 1994, p.57(.تحدث في المراهقةاألصلية التي 

يعرف على أنه التغيرات في األبعاد الخارجية لإلنسان كالطول،  :النمو الجسمي -5-6-2

العرض، الوزن وغيرها، فهذه التغيرات تؤثر على شخصية المراهق خاصة على قدراته 

  ).332.، ص1994معوض، المرجع السابق،(وسلوكه

يعطينا من المؤشرات والدالئل ما يسمح لنا بتقصي بعض الحاالت هذا المظهر من النمو 

النفسية والسلوكية واالجتماعية للمراهق التي تنصب اهتماماته في بداية هذه المرحلة على 

  :التحوالت التي تطرأ على الشكل العام للحجم وتتمثل في

ة النمو، والدراسات يلعب هذا المظهر دورا في إعطاء صورة كاملة وواضحة لطبيع :الطول -1

العديدة تشير إلى أنه بعد السنوات الثالثة األولى من عمر الطفل، يزداد الطول بأخذ منحنى 
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االنخفاض التدريجي ثم ما يلبث أن يرتفع من جديد مع البلوغ  وبداية المراهقة ويؤكد 

"Stephens " له أثناء أن النمو السريع في السنوات األولى يكون الطفل قد وصل إلى ربع طو

  .الوالدة

وحسب مالحظات األخصائيين في علم النفس فإن معدالت النمو في الطول ليست واحدة قبل 

المراهقة وبعدها، ففي مرحلة الطفولة المتأخرة يكون الطفل في حالة كمون من حيث معدالت 

اية النمو المختلفة ويكون هناك تقارب بيني في الطول عند الجنسين وفي مرحلة البلوغ وبد

المراهقة يالحظ تفوق بيني في الطول لدى اإلناث في سن الرابعة عشرة تقريبا ويتفوق الذكور 

، جابر.(نسبيا على اإلناث في الطول حتى آخر الفترة والتي تمثل أقصى حد لزيادة الطول

  ).14.، ص1992

ت هو أكثر اتصاال وانسجاما مع الطول إلعطائه صورة كاملة للجسم، ومعدال :الوزن -2

الزيادة في الوزن تكون بصفة عامة متقاربة لدى الجنسين في سن الطفولة المتأخرة، فحسب رأي 

  البعض أنه عند

كغ عند الجنسين كمعدل عام ثم يزداد الوزن بشكل  33سن العاشرة يصل الوزن إلى حوالي 

سنة أين يتساوى فيها الوزن عند الجنسين عند  14-15نسبي عند اإلناث ثم تليها الفترة ما بين 

كغ بينما  55-56كغ تقريبا، وبعدها ال يزيد وزن الفتاة حتى سن العشرين إلى  50معدل 

  .كغ 65-66يستمر تفوق الذكور ليصل الوزن إلى 

يصاحب الزيادة في الوزن ثقل في الجسم وفي بداية المراهقة عموما تكون المراهقات أثقل جسما 

مراهقين، ومع تقدم هذه الفترة يصبح الذكور أكبر وزنا وأثقل جسما من اإلناث والتغيرات من ال

المرجع .(الحاصلة في الطول والوزن يصاحبها تطور في الجانب الوظيفي ألعضاء الجسم

 ).14، ص1992 السابق،
  :النمو الجنسي -5-6-2

تتحرك النزوات الجنسية لدى المراهق مع بداية نشاط نزوات أخرى، وهذا عند النضج 

أين تكون صورة الوالدين حاضرة ومرتبطة  الطفيليةالفيزيولوجي، وهي تنقل الفرد من الجنسية 

بالصراع األوديبي إلى جنسية غيرية والتي تأخذ معناها في عالقة حقيقية بعد تجربة حصلت 

نسميها تجربة اإلسناد، فيبدأ المراهق أول خطوة وذلك بإيجاد اللذة في الذات  في الطفولة كما

ذاتية عن طريق االستمناء الذي يجلب االرتياح له، لكن لم يستطع بعد أن يدخل في  لغمةأي 

  .عالقة حقيقية مع الجنس اآلخر وهذا قد يولد لديه اإلحساس بالذنب
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ق وهي قريبة من قلق اإلخصاء، والمراهق يمر بعدها تعتبر هذه الفترة دليل على هشاشة المراه

بمرحلة أخرى وهي الجنسية المثلية والتي قد تكون ظاهرة أو كامنة وكل تاريخ المراهقة يعتبر 

 ,Hélène 1994)مرور من ممر حب الذات إلى حب اآلخرين وقبول حقيقة الفرق بين الجنسين

p.60.(  

  :النمو االنفعالي -5-6-3

مي على أن المراهقة هي فترة االنفعاالت الحادة والتقلبات المزاجية ومن أهم هناك إجماع عل

  :األنماط االنفعالية ظهورا خالل هذه الفترة ما يلي

  :الغضب -1

هو من االنفعاالت الحادة المميزة للمراهقة ويكون كرد فعل لمضايقات ومواقف معينة كالنقد 

الحط من قيمته أو ضربه، توبيخه ومقارنته  الشديد من قبل اآلباء، السخرية من تصرفاته،

بإخوته أو زمالئه كما قد يكون الغضب رد فعل لوجود إعاقة جسمية أو حسية أو حركية أو 

مرض يحول دون قيامه بنشاط معين، ومع اقتراب نهاية المراهقة تقل تدريجيا حدة استجابات 

  ).377.، ص1980بهادر، ( .الغضب

  :الخوف -2

ة تقل درجة االنفعال من بعض األشياء كالظالم واألشخاص الغرباء وتظهر في فترة المراهق

مخاوف جديدة كالخوف من األماكن الخالية واألصوات المرتفعة أو بعض الحيوانات كما يخاف 

المراهق من التغيرات الحاصلة في الشخصية خاصة الجسمية منها، وكذلك الخوف من إقامة 

ناس كما يمكن أن يكون خوفه نتيجة شعوره بعدم االستقرار عالقات جديدة أو مواجهة بعض ال

النفسي أو صعوبة الوضع الذي يمر به أو يكون مرتبطا باألخطار التي تهدده كاألمراض 

  .المعدية والخطيرة

  :القلق -3

يعتبر القلق من االنفعاالت المميزة لهذه الفترة ويكون كرد فعل أمام كل منبه يشكل خطرا مهددا 

كون مصدره غالبا غير معروف وغير محدد عكس الخوف، وينتاب المراهق هذا للذات وي

الشعور بالقلق نظرا لما يطرأ عليه من تغيرات أو بسبب األسلوب التربوي المتبع من طرف 

  .الوالدين والذي ال يتناسب مع سن المراهقة ووضعيته الجديدة

تصاحب القلق مثل الشعور بالصداع والضيق وعبوس الوجه  وهناك استجابات فيزيولوجية

واإلحساس بالتعب وفي بعض الحاالت تتحول استجابات هذا االنفعال إلى اضطرابات سلوكية 
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كتعاطي المخدرات، المهدئات، شرب الكحول، اإلفراط في النشاط الجنسي، العدوانية، الهروب 

قلق ومع نهاية هذه الفترة وتأثير الوسط العائلي وهذه االستجابات هي وسيلة للتخفيف من حدة ال

البلونش (.والمدرسي واالجتماعي تتطور قدرة المراهق على السيطرة والتحكم في استجاباته القلقة

  ).322،ص1997وبونتاليس، 
  :العدوانية -4

وتعليق، تستيقظ النزوات العدوانية في فترة المراهقة والتي تكون في فترة الكمون على شكل شتم 

هذه النزوة تجعل المراهق غير محبوب وتكون مرتبطة بالقلق والشعور بالذنب ويمكن أن تكون 

العدوانية وسيلة لجلب االنتباه كما يمكننا مالحظة العدوانية في أشكال عديدة مثل الرفض 

  .المدرسي، االمتناع عن األكل العصبي واالنتحار

و في الوسط العائلي في حالة إخفاق الوالدين في ويمكن أن تمارس هذه النزوة على الجسد أ

التعامل مع المراهق، كما يمكن أن تنقل إلى المحيط الخارجي خاصة الجيران والمحيط 

ويمكن أيضا للعدوانية أن تكون غير مفسح عنها وتصبح في هذه الحالة موجهة نحو . الدراسي

  ).Hélène,1994, p61(. الذات لتصل في أقصاها إلى االنتحار

ورغم سلبيات العدوانية في هذه المرحلة إال أنها تبقى نزعة طبيعية بدرجة مقبولة في اإلنسان 

والزيادة في حدتها تستوجب توجيهها ألنشطة اجتماعية مقبولة للتنفيس من حدة الصراع الذي 

 يعاني منه

الذات مثل المراهق، ويعتبر العنف أبرز االستجابات العدوانية والذي قد يكون موجها نحو 

االنتحار أو موجهها نحو الغير كاالعتداء على اآلخرين ويجب هنا التمييز بين العدوانية 

 – Pierre Lolonde et Frédéric Grunberg.(كاستعداد واالعتداء كسلوك يجسد هذه النزعة

1980, p645.(  

  :االكتئاب -5

نعكاس لحالة الصراع النفسي يعتبر انفعاال طبيعيا يصاحب عملية النمو في هذه الفترة وهو ا

وعدم االتزان االنفعالي الذي تفرزه المعطيات الجديدة لهذه الفترة وهنا يجب أن نفرق بين هذا 

االنفعال واالكتئاب الذي يظهر من خالل أعراض مثل عدم القدرة على التصرف وغياب 

  .اإلحساس باللذة والشعور بالحزن وغيرها

نا يبقى استجابة طبيعية ومقبولة ومؤقتة في فترة المراهقة ويمكننا أن نقول أن االكتئاب ه

  .وتصبح من األعراض المهيئة الضطراب االكتئاب إذا زادت على حدها
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  :الخجل -6

سمة مميزة لشخصية المراهق وسبب ظهوره يرجع إلى صعوبة الكالم ومواجهة الجنس اآلخر، 

فقيرة أو وجود إعاقة بدنية، ويجب  عدم القدرة على التحدث أمام الناس واالنتساب إلى أسرة

التفريق هنا بين الخجل العادي الطبيعي الذي يمتثل للقيم والمعايير االجتماعية من خالل 

وبين زيادة درجته وكثرة  الحياء،امتناع المراهق عن القيام بسلوكات وعادات مجتمعة ويسمى 

فسي الطبيعي ويصنف ضمن ظهوره في كل المواقف أين يتحول إلى خجل شاذ يعيق النمو الن

  .االضطرابات السلوكية

  :الغيرة -7

الغيرة من االنفعاالت المالحظة في هذه الفترة ويعرفها البعض على أنها انفعال صبياني ويظهر 

بصورة قوية ومقنعة أثناء بداية المراهقة والبعض اآلخر يراها انفعاال يكون مصدره اجتماعيا 

اهتمامات المراهق نحو شخص معين يشكل مصدره الغيرة لديه ومن أسباب ظهوره توجيه حل 

  ).20-22جابر نصر الدين، ص(أو عدم الحصول على بعض االمتيازات التي يتمتع بها هذا الشخص

  :النمو العقلي -5-6-4

تكمن أهمية النمو العقلي في هذه المرحلة في تكوين شخصية المراهق وتكيفه االجتماعي، 

قدرة العقلية الفطرية المعرفية العامة نموا مطردا حتى الثانية عشرة من العمر وينمو الذكاء وهو ال

ثم يتعثر قليال في أوائل فترة المراهقة نظرا لحالة االضطراب النفسي السائدة في هذه المرحلة، 

الشيباني، (وتظهر الفروق الفردية بشكل واضح في فترة المراهقة هي فترة ظهور القدرات الخاصة

  ).34.، ص2000
  :الذكاء -1

ذكاء المراهق يكون في هذه المرحلة في آخر إمكانياته العملية في الرياضيات كما يوضحه 

Piaget  في دراسته لنمو الذكاء، ويصل في هذه المرحلة إلى أقصى قدرات العمل العقلي

ي تفكير عقل(وبقدرات مجردة كالراشد ونسميها مجردة ألنها يمكن أن تستعمل تصورات مجردة 

، والتثقيف دفاع ضد القلق الذي سيتطور عن طريق برامج التعليم التي تتطلب من الفرد )محض

 .االستنتاج وٕاثبات الدالئل أو نفيها
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  :االنتباه -2

تزداد قدرة المراهق على االنتباه ويستطيع أن يستوعب مشاكل طويلة ومعقدة واالنتباه هو ما 

  .اإلدراكييبلوره اإلنسان من شعور في مجاله 

  :التذكر -3

يصاحب نمو قدرة االنتباه وهو القدرة على التعلم والتذكر، وهذه القدرة تؤسس على الفهم والميل 

والتذكر عند المراهق هو استنتاج للعالقات الجديدة بين الموضوعات المتذكرة وال يستطيع 

  .كخبرات سابقة المراهق أن يتذكر موضوعا إال إذا فهمه وربطه بموضوعات مرت به

  :التخيل -4

يتجه المراهق إلى الخيال المجرد المبني على األلفاظ أي الصور اللفظية، وهنا يعود إلى عملية 

اكتساب اللغة التي تكاد تدخل في طورها النهائي وألنها تصب فيها المعاني المجردة فإن نمو 

حساب وهذا يكون صعبا في التخيل لدى المراهق يساعده على التفكير المجرد كالهندسة وال

  .مراحل سابقة من التعليم

  :االستدالل والتفكير -5

التفكير هو حل مشكلة قائمة ويجب أن تهدف التربية إلى مساعدة المراهقين على التفكير السليم 

، فإذا استطعنا ذلك فإننا نعطي له ...)تصادية، اجتماعية، علمية، عاطفيةاق(في حل مشكالتهم 

  .لجة المشاكل عن طريق التفكير العقلي السليمالفرصة في معا

  :الميول -6

تنوع ميوالت المراهقين في هذه الفترة، فنجد أن الذكور يميلون إلى التجارة والنشاطات البدنية، 

أما اإلناث فيميلون إلى الطرز والخياطة وغيرها، وهذا كله يساعد المراهق على التفتح الذهني 

االهتمام بالظواهر االجتماعية ولإلشارة فإن المراهق يذهب بتفكيره والتفكير المعنوي المجرد و 

  ).165، ص1990زيدان، (. وتأمله إلى كل األوضاع المحيطة به

  :النمو االجتماعي -4-6-5

يتأثر هذا النمو بالتنشئة االجتماعية وبالنضج في نفس الوقت، وكلما كانت بيئة الفرد مالئمة، 

عالقاته االجتماعية مالئمة، ويتصف النمو االجتماعي في المراهقة ساعد ذلك إلى أن تكون 

بمظاهر رئيسية وتبدو هذه المظاهر في تآلف المراهق مع األفراد اآلخرين ويتضح هذا التآلف 

  :فيما يلي

 .ونشاطه لجلب انتباه الجنس اآلخر يميل المراهق للجنس اآلخر ويتضح نمط سلوكه -
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 .بمكانته شعرسيطرة األسرة مما يؤدي إلى تأكيد شخصيته وي الثقة وتأكيد الذات ويتحقق في -

إدراك العالقات القائمة بينه وبين األفراد اآلخرين ويحاول المراهق هنا أن يفهم آثار تفاعله  -

حاول المالئمة بينه وبين مع اآلخرين، مما يؤدي به إلى النفوذ إلى أعماق سلوكهم وي

 .اآلخرين

االجتماعي وهذا باتساع نشاطه االجتماعي مما يخفف من أنانيته اتساع دائرة التفاعل  -

 .ويقترب سلوكه من معايير اآلخرين ويتعاون معهم في نشاطه ومظاهر حياته االجتماعية

  :كما يتضح نفور المراهقين في حاالت أخرى كما يلي

تحدي الليته و التمرد والذي يتحدد من سيطرة األسرة وهذا يشعره بفردتيه ونضجه واستق -

 .السلطة القائمة

السخرية ويتطور إيمان المراهق بالمثل مما يؤدي إلى السخرية من الحياة الواقعية وهذا  -

 لبعدها عن هذه المثل التي تؤمن بها ولكن يقترب شيئا فشيئا من الواقع في سن الرشد؛

صل التعصب حيث يزداد تعصب المراهق آلرائه ومعايير الجماعة التي ينتمي إليها وقد ي -

 ).167لمرجع السابق،  صا(ضح في النقد الالذعتعصبه إلى سلوك عدواني وهذا يت

  :أهداف المراهقة -5-7

االستقرار العاطفي، (يتم في المراهقة القضاء على التوازن النسبي الذي يميز الطفولة الثالثة 

المراهق إلى  ، ويسعى)النظرة الموضوعية لألمور، التوافق مع المحيط واالنصياع لألنا األعلى

التوافق مع المتغيرات الجسدية الجديدة وما تجره من صعوبات في التوافق مع المحيط وصوال 

  .إلى حالة االستقرار والثبات التي تميز مرحلة النضج وحل أزمة المراهقة

فعلى الصعيد الجنسي نالحظ انتقال المراهق من االهتمام بأعضاء نفس الجنس إلى  •

نس اآلخر وانتقاله من مرحلة الوعي الكامل بالنمو الجنسي إلى االهتمام بأعضاء الج

 .قبول النضج الجنسي

وعلى الصعيد االجتماعي ينتقل المراهق من الشعور بعدم التأكيد في قبول اآلخرين له  •

 .إلى الشعور باألمن وقبول اآلخرين له كما يتم االنتقال

 .تباط اجتماعيا إلى التسامح جنسيامن االر  •

 .تحرر من التقليد المباشر لألقرانالتقليد المباشر لألفراد إلى المن  •

 .من الرغبة في الحصول على رفاق كثيرين إلى المكيل على التركيز على رفيق واحد •

 :وعلى صعيد سلطة األسرة نالحظ انتقال المراهق من •
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 .بط الوالدين التام إلى ضبط الذاتض -

 .االعتماد على الذات جل األمن إلىاالعتماد على الوالدين من أ -

 .التوحد مع الوالدين كمثال إلى االتجاه نحو الوالدين كأصدقاء واختيار نماذج أخرى تقمصية -

 :وعلى صعيد النضج العقلي ينتقل المراهق من •

 .األهل إلى طلب الدليل قبل قبولهاقبول الحقيقة لمجرد أنها صادرة عن  -

 .ابسبالرغبة في الحقائق إلى الرغبة في معرفة األ -

 .الميوالت الكثيرة إلى الميوالت الثابتة والقليلة والمتخصصة االهتمامات و -

 :وعلى صعيد النضج االنفعالي نالحظ انتقال المراهق من •

 .ضج إلى التعبير االنفعالي البناءالتعبير االنفعالي غير النا -

 .قف إلى التفسير الموضوعي للمواقفالتفسير الذاتي للموا -

 .إلى المثيرات الناضجة لالنفعاالت الطفيليةالدوافع و  الطفيليةالمخاوف  -

 .عادات الهروب من الصراعات إلى عادات مواجهة الصراعات -

 :وعلى صعيد اختيار المهنة ينتقل المراهق من •

 .اقة إلى االهتمام بالمهن العمليةاالهتمام بالمهن البر  -

 .كثيرة إلى االهتمام بمهنة واحدة االهتمام بمهن -

 .تقدير قدراته إلى التقدير الدقيق للقدراتزيادة أو قلة  -

 .عدم مناسبة الميول للقدرات إلى مناسبة للقدرات -

 :وعلى صعيد فلسفة الحياة نالحظ انتقال المراهق من •

 .المبادئ العامة إلى االهتمام بهاالالمباالة بخصوص  -

ر مة سلوك على أساس الضمياعتماد السلوك على العادات الخاصة المكتسبة إلى إقا -

 .والواجب

 :وعلى صعيد استخدام أوقات الفراغ ينتقل المراهق من •

 .هتمام باأللعاب الجماعية المنظمةاالهتمام باأللعاب النشيطة غير المنظمة إلى اال -

 .لفردي إلى االهتمام بنجاح الفريقاالهتمام بالنجاح ا -

 .اهتمام بهوايات كثيرة إلى االهتمام بهوايات محددة ومحدودة -

 :توحد الذات نالحظ انتقال المراهق منوعلى صعيد  •

 .لذات إلى إدراك دقيق نسبيا للذاتإدراك قليل ل -
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 .كرة جيدة عن إدراك اآلخرين لذاتهفكرة بسيطة عن إدراك اآلخرين للذات إلى ف -

، 1995الديدي، (ة إلى توحد الذات مع أهداف ممكنةتوحد الذات مع أهداف شبه مستحيل -

  ).14- 13ص
  :قةمشكالت المراه -5-8

  :تتميز المراهقة بعدة مشاكل وقد حددها عدد من الباحثين في المشاكل التالية

 :المشاكل النفسية -5-8-1

انطالقا من العوامل التي تبدو واضحة في تطلع المراهق نحو التجدد واالستقاللية وتأكدي الذات 

بشتى الطرق والوسائل، فالمراهق ال يخضع لألمور البيئية وقوانينها وأحكام المجتمع، بل أصبح 

يقصد األمور ويناقشها على حسب تفكيره وقدراته وٕاذا أحس بأن المجتمع يعارضه وال يقدر 

مواقفه وأحاسيسه يسعى ألن يؤكد تمرده وعصيانه فإذا كانت األسرة والمدرسة واألصدقاء ال 

يتفهمون قدراته ومواهبه وال يعاملونه كفرد مستقل وإلشباع حاجاته األساسية فهو يحب أن يحس 

  ).302.المرجع السابق، ص(. بذاته وأن يكون شيئا يذكر حتى يعترف الكل بقدرته وقيمته

 :مشاكل االنفعاليةال-5-8-2

إن العامل االنفعالي في حياة المراهق يبدو واضحا في عنف انفعاالته وحدتها واندفاعها وهذا 

االندفاع ليست أسبابه نفسية خالصة بل يرجع كذلك للتغيرات الجسمية، فإحساس المراهق بنمو 

اهق بالفخر جسمه وشعوره بأنه ال يختلف عن أجسام الكبار وصوته أصبح خشنا، يشعر المر 

وكذلك يشعره بالحياء والخجل من هذا النمو السريع، كما يتجلى بوضوح خوف المراهقين من 

. هذه المرحلة الجديدة التي ينتقل إليها والتي تتطلب منه أن يكون رجال في سلوكه وتصرفاته
  ).89المرجع السابق، ص(

الشعور بالذنب وبتأنيب الضمير، القلق والتوتر، االنقباض وعدم السعادة، تقلب الحالة 

االنفعالية، الشعور بالنقص، الشعور بالخجل، االرتباك، نقص الشعور بالمسؤولية، نقص القدرة 

على تحمل المسؤولية، نقص الثقة في النفس، الشعور بالذات، الشعور بالضيم، الشعور بالفراغ 

، الخوف من النقد، المعاناة من االندفاعات واإلهانةاع، الخواف، الخوف من الخضوع والضي

المزاجية، العناد، التمرد، عدم االستقرار، التهيجية وسهولة االستثارة، العصبية والحساسية 

االنفعالية، الالزمات العصبية، ضعف العزيمة واإلرادة، عدم القدرة على التصرف وقت 

شياء بجدية زائدة، االستهتار والالمباالة، االستغراق في أحالم اليقظة، األحالم الطوارئ، أخذ األ
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المرجع (المزعجة والكابوس، التبرم بالحياة والرغبة في التخلص منها، نقص اإلرشاد العالجي

  ).448السابق، ص

 :المشاكل الصحية-5-8-3

المراهقة هي السمنة، إذ يصاب من أهم المتاعب المرضية التي يتعرض لها الشباب في سن 

المراهقون بسمنة مؤقتة وٕان كانت كبيرة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على الطبيب 

المختص، والسمنة قد تكون وراءها اضطرابات في الغدد كما يجب عرض المراهقين على انفراد 

المراهق إحساس بأن  مع الطبيب لالستماع لمتابعتهم وهو في حد ذاته جوهر العالج، ألن لدى

  .أهله ال يفهمونه

 :المشاكل االجتماعية-5-8-4

إن المراهق يميل لالستقالل والحرية والتمرد وعندما تتدخل األسرة فإنه يعتبر هذا الموقف 

تصغيرا وانتفاضا لقدراته، لذلك نجده يميل إلى النقد ومناقشة كل ما يعرض عليه من آراء 

  .ع عائلتهوأفكار مما يؤدي إلى الصراع م

كما قد يواجه المراهق النقد من المجتمع والعادات والتقاليد والقيم الخلقية والدينية السائدة ولكنه 

فرد ينتمي إلى المجتمع فهو يؤكد رغبته في التعبير عن ذاته وشخصيته كما أن المراهق يعتبر 

تحقيق الرغبة التقاليد المعروفة في مجتمعه تقف جائال دون الوصول إلى الجنس اآلخر و 

الجنسية، فعندما يفصل المجتمع بين الجنسين فإنه يعمل على إعاقة الدوافع النظرية الموجودة 

لدى المراهق اتجاه الجنس اآلخر وٕاحباطها وقد يتعرض النحرافات ويلجأ إلى أساليب ملتوية ال 

ساليب يقر بها المجتمع كمعاكسة الجنس اآلخر أو التشهير به أو االنغماس في بعض األ

  ).300.ص،1994المرجع السابق،(المنحرفة

نقص القدرة واالرتباك في المواقف االجتماعية، الخوف من ارتكاب األخطاء الجماعية، الخوف 

من مقابلة الناس، نقص القدرة على االتصال باآلخرين، قلة األصدقاء، نقص القدرة على إقامة 

االشتراك في نادي، القلق بخصوص صداقات جديدة، صعوبة االشتراك في شلة، صعوبة 

السلوك االجتماعي السليم، عدم اللياقة، الوحدة وعدم الشعبية االجتماعية ورفض الجماعة له، 

عدم توافر فرصة القيادة، نقص فرصة االشتراك في الشئون االجتماعية، عدم وجود من يناقش 

  .سامح، المجادلةمشكالته الشخصية معه، القلق بخصوص التعصب االجتماعي وعدم الت
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 :المشكالت الجنسية-5-8-5

نقص المعلومات الجنسية الصحيحة، مشكالت النمو الجنسي، مشكالت النضج الجنسي المبكر 

والنضج المتأخر، عدم وجود صديق من الجنس اآلخر، الكبت الجنسي، الوقوع في الحب 

مع الجنس اآلخر، القلق بخصوص العادة السرية،  السويوالخروج منه، عدم معرفة السلوك 

االستسالم بسهولة لإلغراء والتورط في خبرات جنسية والشعور باإلثم، السلوك الجنسي 

  .نقص اإلرشاد الزواجي" متى وكيف سنتزوج؟"المنحرف، كثرة السؤال 

 :المشكالت الدينية واألخالقية -5-8-6

الخوف من الموت، الحيرة بخصوص المعتقدات،  الحيرة بخصوص الحياة والموت وما بعدها،

 الشك الديني، الضالل وعدم إقامة الشعائر الدينية، عدم التمسك بالتعاليم

الدينية، عدم احترام القيم األخالقية، عدم معرفة المعايير التي تحدد الحالل والحرام والصواب 

الضمير، القلق بخصوص  والخطأ، الصراع بين المحافظة والتحرر، الشعور بالذنب وتأنيب

التعصب الديني، القلق بخصوص عدم التسامح، القلق بخصوص اإلصالح الواجب، التطرف 

  ).449.ص،1994المرجع السابق،(. الديني، نقص اإلرشاد الديني

 :المشكالت الدراسية-5-8-7

االستذكار، عدم صعوبة تركيز االنتباه والسرحان، النسيان وضعف الذاكرة، الطريقة الخاطئة في 

القدرة على تخطيط وتنظيم الوقت، إضاعة الوقت، عدم القدرة على استخدام المكتبة، البطء 

الشديد وعدم المثابرة، أحالم اليقظة أثناء الدراسة، صعوبة كتابة مذكرات في المدرسة، 

البطء الصعوبات في التلخيص والحفظ، نقص القدرة على التعبير عن النفس في الكالم الجيدة و 

فيها، عدم التجاوب مع المعلمين، عدم عدل المعلمين، نقص تشجيع المعلمين، تهكم المعلمين، 

االعتماد على الدروس الخصوصية، تمييز المعلمين لبعض الطالب دون اآلخرين، الشك في 

قيمة المواد التي تدرس، القلق والخوف من االمتحانات، الملل وكره الدراسة، الخوف من الكالم 

مام الجماعة، الشك في قدرته على العمل، الشك في قدرته على التحصيل الدراسي، الشك في أ

قدرته على التعليم العالي، الحاجة إلى المساعدة في اختيار الدراسة، مشاهدة التلفزيون أو سماع 

  .الراديو أكثر من الالزم على حساب الدراسة، نقص اإلرشاد التربوي

 :المشكالت األسرية -5-8-8

الخالفات واالنفصال أو الطالق بين الوالدين، موت الوالدين أو أحدهما، رجعية الوالدين، 

الشعور بالبعد عن الوالدين في الميول، نقص القدرة على مناقشة الموضوعات الشخصية مثل 
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 المسائل الجنسية مع الوالدين، اللوم والتأنيب والتقريع، العقاب بالضرب وغيره، مناوأة الوالدين

والرد عليهما، الخوف من إخبار الوالدين عندما يخطئ عدم القدرة على اعتبار الوالدين 

كصديقين، الشعور بأن الوالدين يتوقعان منه أكثر من طاقته، تدخل الوالدين في اختيار 

األصدقاء، عدم السماح به بالخروج ليال أيام الدراسة، إلزامه بالتواجد في البيت في ساعة 

اره غير مسؤول، زيادة الرقابة في األسرة، معاملته كطفل في األسرة، التفرقة بين محددة، اعتب

اإلخوة، العراك مع اإلخوة، النزاع الدائم بخصوص النقود، قلة المصروف والمالبس، عدم التمتع 

بالحرية في األسرة، عدم حرية إبداء الرأي، الشعور بالحرمان من أشياء كثيرة عدم ضمان 

م وجوده مكان لالستذكار، عدم وجود غرفة خاصة، شعوره أنه عبء على الخصوصية، عد

الوالدين، مشكالت تكوين أسرة جديدة، سفر الوالدين للخارج وترك األوالد بمفردهم، نقص 

  ).448.ص،1994المرجع السابق،( اإلرشاد األسري

 :مشكالت الفراغ -5-8-9

مشاهدة التليفزيون والفيديو وفي التسكع  سوء استغالل وقت الفراغ وقضاؤه في ما ال يفيد، وفي

في الشوارع، واللعب في الحارات والجلوس في المقاهي وأماكن اللهو، نقص وسائل الترفيه 

 والترويح، نقص النوادي وأماكن النشاط الترويحي، نقص فرص تعرف وزيادة األماكن

نقص المهارة في السياحية، نقص تشجيع ممارسة الهوايات، نقص فرص ممارسة الهوايات، 

  .األلعاب الرياضية، المعاناة من طول وقت الفراغ الممل

 :مشكالت المهنة والعمل -5-8-10

تنمية قدرات الفرد، نقص المساعدة في اختيار مواد التخصص، الصراع  نقص المساعدة في

بين استكمال التعليم والنزول إلى ميدان العمل، نقص المساعدة في معرفة الفرص المتاحة في 

المجاالت المختلفة، نقص المساعدة في اختيار المهنة، نقص الخبرة في األعمال المختلفة، عدم 

مل، عدم وجود ميل محدد لخط معين في العمل، عدم الكسب معرفة كيف وأين يبحث عن ع

المادي اآلن، عدم إمكان كسب المال حتى يتمكن من إكمال تعليمه العالي، عدم معرفة كيف 

يسلك أثناء مقابلة شخصية، القلق بخصوص متى وأين يتسلم العمل، القلق بخصوص هل 

المناسب، نقص التدريب واإلعداد سيوضع في مكانه المناسب أم ال، عدم توافر فرص العمل 

  ).449.ص،1994المرجع السابق،(. المهني، نقص اإلرشاد المهني

وفي الحقيقة إن اختيار المراهق لمهنة معينة شيء صعب، ألنه ال يفكر في هذا األمر عادة 

تفكيرا واقعيا موضوعيا، أو يضع له خطة سابقة بل تبدو ميولهم غير محددة للدرجة التي 
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حو طريق واضح، فضال عن المساعدة الضئيلة التي يتلقونها من األسرة أو المدرسة توجههم ن

أو غيرها من المؤسسات بهذا الخصوص، ومن ثم يحاول الشاب تأخير هذا االختيار أطول فترة 

  .ممكنة

وبالرغم من الميل الواضح عند كثير من األطفال نحو التفكير في عالم المهن، ومحاولة تقليد 

و مدرسيهم وهم يعملون نجدهم أميل إلى الهروب وعدم مواجهة الموقف أو تهيئة أنفسهم آبائهم أ

  ).111.، ص1981،محمود(له، عندما يصلوا غلى مرحلة التفكير الجدي في المستقبل

  :عالج مشكالت الشباب-5-9

تحتاج مشكالت الشباب في الحياة اليومية إلى بذل كل جهد مخلص لعالجها حتى يتحقق 

  .لشبابنا أفضل مستوى من النمو النفسي والصحة النفسية

  :وفيما يلي أهم التوصيات لعالج مشكالت الشباب

 :العالج النفسي -5-9-1

ويشمل اكتشاف المشكالت العامة التي يعاني منها الشباب ومعرفة أسبابها والعمل على إزالة 

كالت، واالستعانة هذه األسباب أو التخفيف من حدتها، والقضاء على أعراض المش

باألخصائيين النفسيين واالجتماعيين واستشارتهم ضمانا لنجاح عالج مشكالت الشباب، وعالج 

مخاوف الشباب واالضطرابات العصبية التي يعانون منها وكل ما ينغص حياتهم االنفعالية، 

بسرعة وعدم نقد الشباب أو السخرية منه، وتوجيه الشباب إلى التعود على نسيان اإلساءة 

 .واستخدام النشاط المتولد عن الغضب في عمل ناجح، واستخدام العواطف بحكمة

 :اإلرشاد النفسي-5-9-2

ويتضمن إرشاد الشباب عالجيا وتربويا وأسريا مع مراعاة اللياقة وحسن المدخل، وٕارشاد الوالدين 

مراعاة الفروق الفردية وتعريفهم بمرحلة الشباب ومطالب النمو فيها ودورهم في تحقيقها وضرورة 

بين الشباب، وأن األوالد يطلبون دائما ما هو معقول ويناسب مرحلة نموهم، وأنهم ال يرغبون 

في شيء قدر رغبتهم في العمل على إرضاء والديهم، وأنه كثيرا ما يسيء األوالد فهم اتجاهات 

  .اب األعمالالوالدين نحو بعض المشكالت، وأن األوالد يرغبون دائما في معرفة أسب

 :العالج البيئي-5-9-3

ويتضمن ذلك المساعدة في عملية التطبيع االجتماعي وتعليم المعايير السلوكية االجتماعية 

السليمة والسلوك االجتماعي السوي والمهارات االجتماعية والقواعد األخالقية، وتهيئة الفرص 

لعقد ندوات للمناقشة الجماعية حول مشكالت الشباب وشغل أوقات فراغ الشباب بطريقة مفيدة 
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سة واستغالل الميول والهوايات، ومساعدة الشباب في اختيار األصدقاء على أال يكونوا مدرو 

منحرفين، ويجب كذلك االهتمام بالتربية الجنسية العلمية للشباب ومساعدتهم على تقبل النمو 

الجنسي والسعادة والفخر بالنضج الجنسي وتقبل ذلك قبوال حسنا، والحرص بخصوص المثيرات 

جنسية، والتوجيه الالزم بخصوص الزواج وٕامداد الشباب بالحقائق عن الحياة األسرية واألفالم ال

ومسؤولياتها، ويجب توجيه عناية خاصة إلى التربية الدينية للشباب وتوجيههم إلى ممارسة 

الشعائر الدينية وتعليم المعايير االجتماعية والقيم األخالقية ونمو الضمير والضبط الذاتي 

اعدة الشباب في تكوين فلسفة ناضجة للحياة والعمل على تحقيقها بمهارة للسلوك، ومس

  .ودبلوماسية حتى يتحقق النجاح في الحياة بصفة عامة

 :العالج الطبي-5-9-4

ويشمل مساعدة الشباب على أن يتعلموا الشيء الكثير عن أجسامهم ومشكالت النمو الجنسي 

جيع الشباب على أن يتناولوا غذاء مناسبا متوازيا، وكيفية عالجها، وتوفير الرعاية الصحية، وتش

ج أوال وتشجيعهم على أن يعرضوا أنفسهم للفحص الطبي الدوري وعالج ما يحتاج إلى عال

 ).450-451.ص.لمرجع السابق، ص(بأول وفي الوقت المناسب
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  :خالصة

  

  

من خالل ما تم التطرق إليه من تعريف المراهقة ومختلف خصائصها، يتضح لنا أنها ليست 

مجرد مرحلة تحدث فيها تغيرات فيزيولوجية سريعة مرتبطة بالبلوغ وما يترتب عليه من 

تغيرات جسمية بل بالعكس هي تحول حاسم في الجانب النفسي واالنفعالي واالجتماعي 

ب التعامل مع ما يسمى باألزمة من جانبها السيء، بأنها مجرد لشخصية المراهق، ولهذا يج

  .أزمة مؤقتة كونها مرحلة من مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان لينتقل إلى الرشد

ولهذا يجب أن يحاط المراهق بالرعاية من طرف الوالدين لتحقيق التكيف والتوافق مع 

يه المجتمع الذي يعيش فيه، هذا المرافق القوانين والعادات والقيم والنظام الذي يسير عل

وتجنب سوء المعاملة واإلهمال والتجاهل وكل العوامل التي قد تؤدي بالمراهق إلى الجنون 

واالنحراف أو الجريمة وغيرها من االضطرابات والمشاكل التي قد تصاحب هذه المرحلة 

  .الحساسة من حياة الفرد
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  :تمهيد

  

الذي يقوم بربط الجانب النظري مع الواقع  يعتبر الجانب الميداني من أهم جوانب البحث

الفعلي للدراسة، ذلك لتحقيق أهداف البحث وتوضيح موضوع الدراسة بصورة أعمق واإلجابة 

على السؤال المطروح في اإلشكالية قمنا بإجراء دراسة استطالعية ومن أجل تدعيمها أجرينا 

المستعملة في البحوث النفسية دراسة تطبيقية انطالقا من منهجية واضحة كسائر الدراسات 

تصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة "واالجتماعية، وألننا بصفة دراسة موضوع 

،فإننا قمنا بإجراء المقابلة المصحوبة بتطبيق أسلوب التداعي كواحد من أهم "القدم مراهقين

  Le Réseau D´association أساليب دراسة التصورات والمتمثل في شبكة التداعيات  

وحتى نمنح دراستنا الصبغة العلمية، . محاولين قدر المستطاع التقيد بخطوات هذا األخير

نقوم بعرض الدراسة الميدانية عبر جملة من النقاط والمتمثلة أساسا في  تناولنا الدراسة 

االستطالعية و وصف مفردات مجتمع البحث وطريقة اختيارها والمنهج واألدوات المستعملة 

  .لوصول إلى النتائج النهائيةل

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  



 

120 

  التذكير بفرضيات البحثإعادة  61

  :الفرضية العامة 

  .توجد تصورات اجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم  

  :جرائيةالفرضيات اإل

  .تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة  

  النفسية، التقنية، البدنية،(تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات بأنواعها 

  ).التكتيكية

  :الدراسة االستطالعية 62

إن القصد بالدراسة االستطالعية تلك المحاولة التجريبية البحثية التي يقوم بها الباحث على 

حث، فهي خطوة تمهيدية وضرورية ألنها مستوى محدود من الدراسة وذلك الستطالع ميادين الب

على أنها «):1995(تساعد الباحث على اإلحاطة بجوانب الموضوع، ويعرفها عمار بوحوش

مرحلة استكشاف تهدف إلى توضيح بعض المفاهيم وتحديد أولويات المسائل والموضوعات 

الحياة العلمية  الجديرة بالبحث أو جمع معلومات حول المكانة العلمية إلجراء بحث عن مواقف

  »... أو حصر المشكالت التي يعدها الباحث أهمية خاصة

الدراسات التمهيدية هي أبحاث تتناول في جل الحاالت «أن) 2005(ولقد قال أحمد بن مرسلي

، ويستفيد ...نقطة واحدة، وتتميز من حيث البناء بالمرونة والشمول وال تتطلب التحديد الدقيق

  .»أفكار جديدة تساعده في انجاز عمله منها الباحث للوصول إلى

  :وعليه يمكن حصر الهدف منها في

  :الهدف من الدراسة االستطالعية 63

  :كان الهدف من القيام بها ينحصر في 

  .تحديد وضبط موضوع الدراسة بشكل نهائي 

المساهمة الجزئية في التحديد الجيد لمشكلة البحث والتأكد من سالمة الخطة الموضوعة  

  .للدراسة

  .ضبط مجتمع  البحث وتحديد منهج الدراسة المناسب وتحديد األهداف األساسية لها 

  .ضبط متغيرات البحث وفرضياته 

لومات وذلك بغية تحديد اختبار مدى تطابق أدوات البحث المختارة مع ما يراد جمعه من مع 

  .أسئلة ومحاور االستمارة النهائية وما يناسبها من أداة مدعمة لها
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فضال عن التحكم في الوقت الذي تستغرقه الدراسة الميدانية من خالل حساب الوقت  

  .المستغرق على مستوى المبحوث الواحد

  :وصف مجتمع بحث الدراسة االستطالعية  64

 25ستطالعية المدربين وبعض مساعدي المدربين وذوي الخبرة السابقة و ولقد مست الدراسة اال

العبا، وقد تم اختيارهم بطريقة غير مقصودة حيث كان اقتطاعهم عشوائيا مع مراعاة اتسامهم 

ولقد عمدت الطالبةّ إلى إجراء مقابالت تميزت بطابعها .بخصائص مجتمع البحث األساسي

وكان هؤالء .ات أكثر تطابقا مع الواقع وأكثر مالئمةالنصف توجيهي للحصول على معلوم

 8الالعبين الخمسة وعشرون مراهقين، وتتراوح مدة الخبرة في مجال اللعب من أربع سنوات إلى 

الفريق األول أصاغر أقل من  ،)01،02(انظر الملحق رقم(سنوات، موزعين على فريقين

سنة وأخذنا هذا العدد من الدراسة االستطالعية 20سنة والفريق الثاني أصاغر أقل من 18

اإلخوة دمان "الخ، والذي قمنا بإجراء المقابالت بملعب ...وذلك لبعض الغيابات و اإلصابات

  ".بعين مليلة

  :نبذة تاريخية عن الجمعية الرياضية عين مليلة 65

: الرياضية لبلدية عين مليلة ما يلي المحليين القدماء والمساعدين في إدارة الجمعية ا ألقوالطبق

تعتبر من بين أعرق الفرق الوطنية، حيث أن تاريخها حافل على الصعيد الوطني وحتى 

، حيث تداول على رئاستها م1933الدولي، تأسست الجمعية الرياضية لبلدية عين مليلة سنة 

، حيث م1995بتونس سنة لهذا الفريق العريق الذي شارك في كأس العرب  رئيس 20حوالي 

، وكما استقبل والنجم الساحلي التونسي، كاظمة الكويتيوكذا  غاز محل المصريواجه فريق 

، وخاض فريق جمعية عين مليلة نهائي كأس مرسى التونسيفي مدينة عين مليلة فريق 

  .م1994الجمهورية سنة 

وهذا لم يمنعها من -شرق-الحالي فالجمعية تنشط في الرابطة الوطنية للهواة أما في الوقت

  :المشاركة بجميع الفئات الشبابية وهي

  .أشبال مدرسة جمعية عين مليلة �

 .سنة 15أصاغر أقل من  �

 .سنة 17أصاغر أقل من  �

 .سنة18أصاغر أقل من  �

 .سنة 20أصاغر أقل من  �
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  .أكابر �

  :سير الدراسة االستطالعية  66

لقد تم إجراء المقابالت النصف توجيهية الالعبين الخمس وعشرين في جلسات ال تتجاوز مدة 

دقيقة حسب المواعيد المتفق والمنسق مسبقا مع المسئولين ومدربي  45إلى  30المقابلة الواحدة 

حاولنا طرح الموضوع للنقاش  ذكور كال الفريقين، حيث كانت األولى مع المدربين بالملعب

الل تعليمات الموضوع،بدءا بالتعليمة األولى ثم استكملنا المقابلة فيما بعد عبر بقية من خ

التعليمات األخرى التي تم انبعاثها تلقائيا في سياق المقابلة وذلك بهدف جذب المستجوب 

لجوانب الموضوع وتنظيم عالقة إنصات معه والتي تدفعه للتعبير بأكثر حرية وطالقة عن 

  .ل مقابلة حاولنا تسجيل حرفيا ما يقوله الالعبين دون إهمال ألي تعبير لهالموضوع، وفي ك

  :أداة الدراسة االستطالعية 67

تمت عملية جمع المعلومات بواسطة مقابالت نصف توجيهية وذلك بتحديد المواعيد مسبقا من 

  .دقيقة 3045حيث التوقيت والمكان الذي كان هذا األخير في الملعب، وتراوحت المدة مابين 

حيث قمنا بتطبيق هذا النوع من المقابالت ألنها األكثر تناسبا مع موضوع التصورات حيث 

استعملنا أسلوب األسئلة المعدة مسبقا في شكل مخطط عام فشكلت شبكة موحدة لجميع 

  المقابالت التي أجريت مع أفراد عينة الدراسة االستطالعية ولقد تم صياغتها على النحو

  :التالي 

  للمنافسة الرياضية ؟ االجتماعية ما هو تصوراتك 

  ما هي أهم األسباب التي قد تدفع بالالعب إلى المنافسة ؟ حسب رأيك ؟

  ما أثر المنافسة أثناء اللعب؟ 

ولقد كان الهدف من طرح األسئلة هو التأكد من وجود تصورات للمنافسة، وما تعنيه المنافسة 

ومدى سير ومالئمة أداة التأكد من توفر عينة البحث األصلي،بالنسبة لالعبين، وٕامكانية 

  .البحث

  :النتائج العامة للدراسة االستطالعية  68

من خالل ما توصلنا إليه تبين لنا أن عينة البحث األصلية والنهائية، التي تمت بشكل قصدي 

بحيث أنها تتواجد وفريق األكابر ذو الخبرة عالية، أما عن الفرضيات فبالنسبة للفرضية الجزئية 

لكن بعد إجراء الدراسة " تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات " الثانية 

الستطالعية تم الكشف عن أن هناك أنواع للتحضيرات، ومنه أصبحت الفرضية الجزئية على ا
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النفسية، التقنية، (للمنافسة في التحضيرات بأنواعهاتتمثل التصورات االجتماعية : " النحو التالي

  ).البدنية، التكتيكية
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  ميدانيةالدراسة ال 7

  :ةميدانيالمنهج المستخدم في الدراسة ال 71

عرفت مناهج البحث منذ ابتكارها أشكاال متعددة، مكيفة حسب طبيعة الظواهر والمواضيع 

المنهجية إلى تصنيف مناهج البحث وفق معيار وأهداف البحث، لذلك سعى الباحثون وخبراء 

أو قاعدة، فبمقدار ضبط المتغيرات، تتحدد طبيعة منهج البحث، فمن صرامة أكبر في الضبط 

إلى األقل صرامة يتوزع على طرفيها المنهج التجريبي والمنهج التاريخي وبينهما المنهج 

  ).Sabourin,1987,p.44(الوصفي والترابطي

وفي هذا السياق، فإننا نقدر أن المنهج الوصفي هو األنسب لموضوع بحثنا والقادر على توفير 

لنا المسعى المنظم لإلجابة على تساؤالت إشكاليتنا، فهو يقدم صورة محددة عن الظاهرة ومن 

لهذه المميزات وغيرها القي المنهج :سابوران خالله نتعرف على مكونات وضعية معينة، يقول 

في إقباال كبيرا في استخدامه من طرف الباحثين، فمن ناحية خصوصية هذا المنهج الوص

المنهج الوصفي يهتم بدراسة الوضع الراهن أو الظروف «فتتمثل في تعريف مجدي عزيز إبراهيم

  ).112.،ص1989مجدي،(»السائدة التي تختص بمجموعة من البشر أو األشياء أو األحداث

فية أسهل من حيث فهممها أو استيعابها إذا ما حصل الباحث أوال كما أن طبيعة البحوث الوص

على المعلومات وعلى الخطوات المختلفة المتضمنة في البحث إلى جانب مختلف الوسائل 

  ).35.،ص1990دليو،(المستعملة في جمع البيانات عنها

لى معلومات أسلوب من أساليب التحليل المركز ع«:أما رجاء الدويدري تعتبر المنهج الوصفي 

كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية ثم  

  ).169.،ص2000الدويدري،(»تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

وعليه فالمنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية 

إذا .يحة، وتصوير النتائج التي يتوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرهاعلمية صح

فهو وصف دقيق وتفصيلي للظاهرة على صورة كمية وكيفية، فالكيفي يصف الظاهرة ويوضح 

معالمها ومميزاتها، والكمي الرقمي يعطيها وصفا رقميا،إذا فهو ال يقف عند حدود الوصف أو 

ولكن يحللها ويفسرها لكشف حقيقة الظاهرة وتحديد العالقة بين عناصرها التعبير عن الظاهرة 

  .أو بينها وبين الظواهر األخرى

  .وعليه اعتمدنا على طريقة التداعوية ومن ذلك بعد تحديد مجتمع البحث لهذه األخير

  



 

126 

  :عينة البحث  72

العناصر أو (مجموع محدود أو غير محدود من المفردات «:إن المقصود بمجتمع البحث هو 

وهكذا فمجتمع  .)Crawitz,1988,p.288(»المحدد مسبقا، حيث تنصب المالحظات) الوحدات

التي يدرسها الباحث، أي أنه المجموع الكلي من المفردات   البحث هو جميع مفردات الظاهرة

أو الوحدات المحدودة أو غير المحدودة، فعليه فإن أول خطوة أساسية في البحث تقوم على 

تحديد حجم مجتمع األصلي، وما يحتويه من وحدات، إلى جانب التعرف على تكوينه الداخلي 

  ).29.،ص2005بن مرسلي،(تعرفا دقيقا، يشمل طبيعة وحداته

ومن خال ما قمنا به من الدراسة االستطالعية واستكشافات تمكنا إلى حد ما من حصر مفردات 

، لصغره مع توفر إمكانية تعداد وحداته المتباينة مثال من حيث )العينة(مجتمع البحث األصلي 

 الملحقق الخ، من خالل طلب قائمة الفري....مدة الخبرة والسن والجنس واالنتماء إلى الفريق

التي تحتوي على كل محددات عينة البحث جنس ذكور،على الرغم من وجود بعض  ،)03(رقم

الالعبين في الفريق ليس من الفئة التي تتناسب و البحث لذا فهي بطريقة اختيار قصديه، وقد 

استهدفنا من خالل بحثنا هذا شريحة من الالعبين بملعب اإلخوة دمان بعين مليلة بغرض 

  .تصوراتهم استكشاف

 :ميدانيةأدوات الدراسة ال 73

إن طبيعة التساؤالت التي يطرحها الباحث واألهداف التي يسعى للوصول إليها هي التي تحدد 

له األداة التي تناسب بحثه، والشائع حول أدوات البحث العلمي هو أنها تلك الوسائل المختلفة 

والبيانات المستهدفة في البحث ضمن استخدامه التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات 

  .)50.،ص2005المرجع السابق،(لمنهج معين أو أكثر

وبالرغم من اتفاق جل الباحثين حول التعريف الواحد ألدوات البحث العلمي،إال أنهم لم يتفقوا 

على قائمة عدد األدوات حيث اختلف عددها من باحث إلى آخر، فنظرا لتعقد معظم الظواهر 

يستخدم «سلوكية واالجتماعية وتماسكها وصعوبة فهم متغيراتها، ويقول فضيل دليو وآخرونال

إلى الباحث أكثر من أداة لجمع المعلومات والبيانات التي تخص بحثه، لما في ذلك من تحقيق

  ).63.،ص1990المرجع السابق،(»نوع من الدقة العلمية و الموضوعية حد ما

المالحظة والمقابلة واالستبيان والتجربة وتحليل «:في Maurice Angersولقد حددها 

، ويبقى على كل باحث انتقاء األدوات التي تجمع له أكبر قدر »المضمون والتحليل اإلحصائي

  .ممكن من المعلومات حول الظاهرة من جوانبها محل الدراسة
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المقابلة وشبكة  :وبناءا على هذا فلقد اعتمدت الطالبة على عدد من األدوات والمتمثلة في 

  .التداعيات

  : Le Réseau D`associationالتداعيات  تقنية شبكة 74

قمنا في بحثنا هذا بتطبيق تقنية شبكة التداعيات كأسلوب جديد خرج نوعا ما عن الروتين 

وكإحدى أساليب البحث في التصورات والتي تستعمل إلى جانب الطرق االستفهامية وتبعا 

  .سنحاول شرح هذه التقنية لنتطرق بعد ذلك إلى كيفية إجراءها وتطبيقهاللمنهج المستعمل 

  :وصف تقنية شبكة التداعيات  741

، وهي تقنية "Silvana De Rosa Anna Maria"صممت هذه التقنية من طرف الباحثة 

حقل المعاني مؤشرات القطبية والحيادية في للدراسة الحرة وتهدف إلى اكتشاف بنية مضامين ل

م بعد ذلك الزمت العديد من 1995المرتبطة بالتصورات االجتماعية، حيث كانت البداية سنة 

التجارب التي لقيت اهتمام واسع في السنوات األخيرة، والبد لهذه التقنية قبل تقييمها ووضعها 

المرتبطة  في محتوى منهجي أن نالحظ أنها تعرف فقط في بعض المجاالت الداللية و التقييمية

مقاربة الوحيدة المتعددة المنهجيات البالتصورات خصوصا والعناصر المتصلة فيما بينها، وهي 

والتي تستطيع فعال أن تبعد التعقيد لألبعاد المتعددة للتصورات االجتماعية  De Rosaحسب 

) Abric, op.cit.,2003,p.223.(  

  :كيفية إجراء شبكة التداعيات  742

التداعيات هي األداة األكثر جاذبية للمواضيع بالنسبة لألفراد لسهولة فهمها وكذلك شبكة 

  .بالنسبة للباحثين بسبب ثباتها للتكيف مع أهداف البحث

ومنذ ظهورها حتى اآلن لم يجد الباحثون صعوبات حولها بتعدد المواضيع التي استعملت فيها 

ضال عن مالءمتها لكل األعمار حيث استعملت بل تبين لهم الفهم السريع والجيد للتعليمات ف

مع األطفال في سن التمدرس، وضمن أي شروط اجتماعية أو خلفيات جنسية أو ثقافية حيث 

  .استعملت في كثير من مشاريع البحوث العالمية

في " Le Mot Stimulus"وبالتالي نستطيع تطبيقها في كل الدراسات بتغير الكلمة المنبهة 

 ونذكر أن هذه األداة تستعمل لتحليل معطيات على مستوى فردي أو جماعيمركز الورقة، 

  .كما يمكن تطبيقها على مجموعة صغيرة التطبيق عادة فردي
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  :اختيار، عدد، تنظيم تقديم المثيرات المستعملة في شبكة التداعيات  743

والتي تختار ، "Le Mot Stimulus"إن شبكة التداعيات تقوم على واحد أو عدة مقاطع مثيرة 

كلمة، عبارة، جملة، أو نص : لتعبر عن أهداف البحث ويستطيع مقطع المثيرات أن يكون

  .الخ، و يكون ذلك حسب طبيعة الموضوع المدروس...قصير، صورة

، وارتأينا "التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم"وبما أن موضوع بحثنا هو

  ".المنافسة"إلى حد كبير أهداف الدراسة وهي من عنوان الموضوع نفسه استعمال كلمة تجسد

  :و أهم المراحل لتطبيق هذه التقنية هي 

  :المرحلة األولى

منبه يتم تشييد شبكة تداعوية حول الكلمة المقدمة ) كلمة(بعد تحديد ما يمكن استعماله كمقطع

هن بحرية ودون التزام بوضع الكلمات في مركز الورقة وذلك بكتابة الكلمات التي تأتي إلى الذ

أو التفرعات بينها باستعمال كل المساحة المحيطة بالكلمة، في كل مرة يتم وضع الرقم حسب 

للكلمة التي بدأ بها ثم  1ترتيبها الذي جاءت عليه في الذهن، حيث يطلب من الفرد إعطاء رقم 

مراعاة السرعة والعفوية في التداعي  حتى ينهي جميع الكلمات مع...للكلمة الثانية وهكذا 2رقم 

  .حتى ال يقوم بربط الموضوع بمعارف أخرى سابقة

كما نوضح للمفحوص أن هذه العبارات خاصة به وله كل الحرية في التعبير لذا يجب أن تطبق 

على انفراد، كذلك في نفس المرحلة نطلب منه التداعي وذلك عن طريق خط يخرج من الكلمة 

وضعة في وسط الورقة، كما أن عدد العبارات غير محدد ويكون حسب المتداعية المتم

  .الحاالت

  :المرحلة الثانية

بعد منح كل العبارات التي تداعى بها المفحوص نطلب منه ربط الكلمات ببعضها البعض 

  .بواسطة أسهم، وفي تطبيقنا للتقنية وجدنا هذا الربط بشكل من الوضوح

  :المرحلة الثالثة 

حلة نطلب من المفحوص الرجوع إلى الكلمات التي كتبها وهذه المرة نشير إلى قيمة في هذه المر 

إذا كانت القيمة ) 0(إذا كانت سلبية و) –(إذا كانت إيجابية وعالمة(+) كل كلمة بوضع عالمة

، وذلك حسب الداللة التي يعطيها المفحوص للمثير، مع حتمية تطبيقها في كل )حيادية(معدومة

  .الكلمات 
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  :لمرحلة الرابعةا

 )I (نطلب من المفحوص في المرحلة األخيرة ترتيب الكلمات ترتيبا تفاضليا بوضع الرقم

وهكذا ليشمل كل الكلمات، وقد استعملنا ....للكلمة الثانية) II(للكلمة األكثر أهمية و رقم

  .أرقام التينية لتفرقتها عن أرقام الطهور

  .العبا 12المستطاع على ولقد حاولنا تنفيذ هذه اإلجراءات قدر 

  :المعلومات المحصل عليها من شبكة التداعيات  744

  :إن األداة تشمل على تحليل التداعيات من خالل 

 Contenus et Structure du Champ:مضامين وبنية الحقل الداللي •

Sémantique  

تتبادر في الذهن تسمح التعليمة األولى حول حث الشخص على إجراء تداعي كل الكلمات التي 

باستخراج مضامين حقل التصور من خالل الكلمات المتداعية والموضوعة بكل حرية، حيث 

تحث الالعب على إبراز ليس فقط الكلمات التي تخضع منطقيا لقواعد سيرورة التداعي و إنما 

  .أيضا ابتزاز المضامين الرمزية التي تنشطها الجملة المثيرة

  Ordre D`apparition des Mots: اتترتيب وتنظيم ظهور الكلم •

حيث يمكن استعمال ترتيب الظهور كمؤشر على إمكانية الوصول إلى اإلجابة النموذجية حيث 

أن سرعة التداعي ال تدل فقط على التغيير في قوة ارتباط التداعي وبالتالي حدته و إنما أيضا 

وفق هذا التصور للكلمة  إلى إمكانية وصوله إلى قدر كبير من اإلجماع النموذجي وهكذا

المتداعية بصورة مشتركة ليس بالضرورة الكلمة األكثر أهمية عند الشخص و إنما هي األكثر 

  .تقاسما اجتماعيا

  Ordre D`importance des Mots: ترتيب أهمية الكلمات بالنسبة للفرد •

ترتيب الظهور يعتبر أقل غموضا من ترتيب األهمية، حيث يطلب منح رقم الترتيب سواء  إن

بلون مختلف أو بأرقام التينية حتى ال نقع في الخلط، ويمكن القول أن الهدف من هذه المرحلة 

  .هو معرفة عبارات التصورات األكثر تهيؤا في المجتمع

 :وتتمثل في :  المعادالت اإلحصائية •

 Indices de: القطبية والحيادية كمقياس لموقف ضمني في حقل التصور المؤشرات

Polarité, de Neutralité Comme synthétique de L´évaluation de L´attitude 

Implicite dans le Champ Représentationnel : حيث يعتبر المؤشر القطبي كمقياس
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المؤشر الحيادي يستعمل كمقياس توجيه وتقييم لموقف ضمني في المجال التصوري، أما 

  .مراقبة

وهو قياس لمكون التقييم واالتجاه الضمني في  : P :(Indices de Polarité(المؤشر القطبي 

  .حقل التصورات

  

P = 					 ةيالسلب 	عدد	الكلمات	االيجابية	�	عددة	الكلمات	
العدد	الكلي		للكلمات	المتداعية

  

 

 ).1(+و ) 1(وهذا المؤشر متغير بين  •

تشفيرها على   هذه القيمة يمكن]   0،5-و 1-[ينتسب إلى المجال "  P" إذا كان •

 .يعني أن معظم الكلمات المتداعية لها إيحاء سلبي) 1(التوالي إلى 

هذه القيمة يمكن تشفيرها على  ] 0،4 و 0،4 – [ينتمي إلى المجال  " P" إذا كان  •

 متعادل للكلمات االيجابية والسلبيةويدل على أنه هناك ميل ) 2(التوالي إلى 

هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي  ] 1+ و 0،4+[ينتمي إلى المجال  " P" إذا كان 

، 2013زرقين،(وهذا يعني أن معظم الكلمات ذات إيحاء إيجابي ) 3(إلى 

  ).218219.ص.ص

ويعتبر :   Indices de Neutralité:  (N)أما المؤشر الثاني فيشمل المؤشرات الحيادية  

  .كمقياس للتحكم والضبط 

  . )1(+و ) 1 -(وهذا المؤشر منظم أيضا بين المجال 

  

N = 
عدد	الكلمات	المحايدة��عدد	الكلمات	الموجبة�عدد	الكلمات	السالبة�

العدد	الكلي	للكلمات	المتداعية
 

وتدل على ) 1(تشفيرهاهذه القيمة يمكن  ]  0،5+و  1- [ ينتمي بين  " N" إذا كان  •

 .أن الكلمات ذات حيادية ضعيفة

هذا ) 2(هذه القيمة يمكن تشفيرها إلى  ] 0،4+و  0،4- [ينتمي بين ) N(إذا كان  •

 .يشير إلى أن الكلمات الحيادية متساوية تقريبا مع مجموع الكلمات الموجبة والسالبة



 

131 

يشير  هذا) 3(تشفيرها إلى هذه القيمة يمكن  ] 1+و  0،4+ [ ينتمي بين) N(إذا كان •

 إلى أن الكلمات في أغلبها ذات إيحاء محايد،أي حياد مرتفع

 :عرض نتائج تقنية شبكة التداعيات  75

بعد شرح تقنية شبكة التداعيات من خالل ترتيب خطوات بناء الشبكة في عنصر أدوات الدراسة 

وضوع الدراسة، لذلك حاولنا لم يبقى لنا سوى وضع المثير المناسب الذي يعكس لحد كبير م

وهي تشكل موضوع الدراسة ومتغير من موضوع الدراسة باعتبارها " المنافسة"استعمال كلمة 

  ".المنافسة"المثير المناسب دون غيره من المثيرات الستدعاء تداعيات الالعبين حول 

وبعدما طبقنا المراحل األربعة السابقة الذكر والتي تتكون منها شبكة التداعيات على الحاالت 

العبا، سنكتفي بعرض مخطط الحالة األولى ضمن )12(الخاصة بعينة الشبكة والتي تحوي 

  .)0414(الملحق رقمصلب البحث، أما مخططات الحاالت األخرى سوف نعرضها في 

  

  :المرحلة األولى

 

  :الالعب األول

 ظهير أيسر: الدور - سنة              20 -                       -م - ب -
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  )1(الخطة

  )7(الربح                            )  4(التركيز 

  

  )2(التفكير                                                                             )3(الضغط 

  

  

  )5(التحضير

  )6(التحضير النفسي                                                                     

  

  

  

  

  

  :المرحلة الثانية

  )1(الخطة

  )7(الربح                              )  4(التركيز 

  

  )2(التفكير                                                                             )3(الضغط 

  

  

  

  )6(التحضير النفسي        )                5( التحضير

  

  

  

  

 المنافسة

 

 

 المنافسة

 

"ربط الكلمات المتداعية ببعضها البعض "   

"كتابة الكلمات المتداعية"   
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  :المرحلة الثالثة 

  

  

  )(+)1(الخطة                                 

  )(+)7(الربح    )(+)  4(التركيز 

  

  )(+)2(التفكير                                                                           )3(الضغط 

)-(  

  

  

  )+()6(التحضير النفسي      )(+)        5(التحضير

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 المنافسة

 

)0(، ) -(، (+) قيمة كل كلمة متداعية بوضع   
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 :المرحلة الرابعة 

 

  

VI1(الخطة(+)(  

III 4(التركيز  (+)(  I الربح)7(+)(  

  

 )3(الضغط 

  )-(IV  )(+)2(التفكير

VII  

  

 )+()6(النفسيالتحضير II      )(+)        5(التحضير

V  

  

  

  

  

  .فريغ العبارات المتداعية من طرف أفراد شبكة التداعياتت)  01(جدول

 )01(الالعب  )02(الالعب  )03(الالعب  )04(الالعب

سرية في  العمل 

 التطبيق  اللعب 

 الجدية  الربح 

التدريبات  الراحة 

 التركيز الالزمة 

  .التحضير

 الربح  اإلرادة 

 الراحة  الصعوبة 

 الخبرة  التشجيع 

الثقة  التركيز 

التحضيرات  بالنفس 

  .المعنوية الكبيرة

 التركيز  الصعوبة 

  الثقة بين الالعبين 

التركيز على نقاط 

  ضعف الخصم 

  معايشة المقابلة 

التشجيع من ناحية  

  .الربح  الجمهور 

 التحضير لربح ا

 الضغط  التركيز 

 الخطة  التفكير

  .التحضير النفسي

  07: المجموع  07: المجموع  09: المجموع  09: المجموع

  

 المنافسة

 

 ... )III , II , I : ( الترتيب التفاضلي 
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 )05(الالعب  )06(الالعب  )07(الالعب )08(الالعب

التطلع على فريق 

الثقة  الخصم 

 التحضير بالنفس 

 .التحفيز التركيز

 التركيز  التشجيع 

الثقة بالنفس  الربح 

 الراحة  

 .التحضيرات

 مساعدة الفريق 

 الخبرة  الضغط 

 التسجيل 

التركيز  التحضيرات 

 .الربح 

 التركيز  الصعوبة 

الثقة بالنفس  الربح 

 الضغط  

الثقة  التحضيرات 

 بين الالعبين 

 .التعليمات

 08: المجموع 07: المجموع 06:المجموع 05: المجموع

  

  

 )09(الالعب )10(الالعب )11(الالعب )12(الالعب

 الراحة  الضغط 

 التشجيع 

 التحضيرات الكاملة 

 الثقة بالنفس 

 .التحضير النفسي

 الربح  الجدية 

 التشجيع 

 التحضيرات 

 .تعليمات المدرب

 التحضيرات 

التطبيق في الميدان 

التحدي  التشجيع  

  الثقة بالنفس  

 .تعليمات المدرب

الثقة  الضغط 

 الربح  بالنفس 

التركيز  التحضيرات 

 .على نقاط الضعف

 05: المجموع 06:المجموع 05: المجموع 06: المجموع

  

  

    .عبارة 80: المجموع الكلي للعبارات المتداعية هو 

  

 :التوزيع حسب المعنى الداللي للعبارات المتداعية •

التقنية خطوة مهمة، وهي إعادة تبويب العبارات المتداعية وذلك حسب ما تم تفريغها في  لهذه

الجداول السابقة، ولكن بأسلوب أكثر عملية وذلك باالستعانة بربط الحاالت مابين العبارات 

  .المتداعية ذات التأثير المتبادل فيما بينها
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 الكلمات المتداعية عدد التكرار الكلمات المتداعية عدد التكرار

 الربح 09 التفكير 01

 الضغط 05 الصعوبة 03

 الخطة 01 الجدية 02

 الثقة بين الالعبين 02 التحضير 11

التركيز على نقاط       03

 ضعف الخصم

التعاون ومساعدة  01

 الفريق

 الراحة 04 الثقة بالنفس 07

 التسجيل 01 التطبيق 02

 التشجيع 06 اإلرادة 01

 العمل 01 التركيز 08

 التحدي 01 التحفيز 01

 معايشة المقابلة 01 التعليمات 03

 التحضير النفسي 02 الخبرة 02

  سرية اللعب  01  التدريبات  01

  .يوضح التوزيع حسب المعنى الداللي للعبارات المتداعية )02( جدول

 

  :التعليق 

والناتجة عن شبكة التداعيات  )عبارة  80( انطالقا من العدد المعتبر للعبارات المتداعية وهو 

Le Réseau D´association ، حيث بعد عرض تلك العبارات التي تداعاها األفراد في جداول ،

قمنا بسرد العبارات المتداعية حسب درجة ظهورها بدء من الحالة األولى إلى الحالة األخيرة 

سيطرة على بقية  التحضيراعية بالترتيب، ومن خالل هذا العمل تبين لنا أن العبارة المتد

، ثم )08(، التركيز )09(بتكرار الربح، تليها عبارة )11(العبارات المتداعية من حيث التكرار 

  .بقية العبارات األخرى
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حسب )  0،  -، (+ ومن خالل ما تقدم سنأتي اآلن إلى عرض جدول تفريغ قيم العبارات

  :األفراد كما يلي

 الحاالت العبارات ارالتكر  قيم العبارات المجموع

  

  

  

07 

)0( )-( (+)   

  

(+)   ،(+)،  

  

(+)   ،)(  

  

(+)   ،(+)       ،

.(+)  

 

  الربح

 التحضير

 التركيز 

 الضغط 

الخطة  التفكير

التحضير  

 .النفسي

 الالعب األول

0 1 6 

 

 

 

 

07 

2 1 4 )-(،  

  

 (+)  ،(+)،  

  

(+) ،)0(،  

  

)0( ،(+) 

 الصعوبة 

الثقة  التركيز 

  بين الالعبين 

التركيز على 

نقاط ضعف 

  الخصم 

معايشة المقابلة 

التشجيع من   

ناحية  الجمهور 

 .الربح  

 الالعب الثاني

 

 

09 

0 1 8 (+)   ،(+)      ،

)-(  ،(+)   ،

(+)       ،

(+) ،    (+)

(+)                               ،

 الربح  اإلرادة 

 الصعوبة 

التشجيع  الراحة 

 الخبرة  

الثقة  التركيز 

 الالعب الثالث
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 بالنفس  (+).

التحضيرات 

 .المعنوية الكبيرة

09 0 0 9  (+)   ،                    (+)

(+)   ،(+)                    ،

(+)  ،(+)،  

(+)   ،(+)        ،

.(+) 

سرية  العمل 

 في اللعب 

الربح  التطبيق 

 الجدية  

 الراحة 

التدريبات 

 الالزمة 

 التركيز

 .التحضير

 الالعب الرابع

 

08 

1 2 5 )-(   ، (+)،  

 (+) ،(+)،  

  

)- (  ، (+)،  

)0(  ،.(+) 

 الصعوبة 

الربح  التركيز 

 الثقة بالنفس  

 الضغط 

 التحضيرات 

الثقة بين 

 الالعبين 

 .التعليمات

 الالعب الخامس

 

 

07 

0 1 6 (+)   ،)-(  ،              

(+)    ،(+)   ،

(+)   ،(+)       ،

.(+) 

 مساعدة الفريق 

الخبرة  الضغط 

 التسجيل  

 التحضيرات 

 .الربح التركيز 

 الالعب السادس

06 0 0 6 (+)    ،(+)       ،

(+)        ،

 التشجيع 

الربح  التركيز 

 الالعب السابع
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(+)  ،(+)        ،

.(+) 

 الثقة بالنفس  

 الراحة 

 .التحضيرات

 

 

05 

2 0 3 )0(     ،)0(                  ،

(+)    ،(+)                      ،

.(+) 

التطلع على 

 فريق الخصم 

 الثقة بالنفس 

 التحضير

 التركيز

 .التحفيز

 الالعب الثامن

 

 

05 

0 1 4 )- (   ،(+)                    ،

(+)  ،(+)              ،

. (+) 

الثقة  الضغط 

 الربح  بالنفس 

 التحضيرات 

التركيز على 

 .نقاط الضعف

 الالعب التاسع

 

 

 

06 

1 0 5 (+)    ،(+)                  ،

)0(   ،(+)                                  ،

(+)   ،.(+) 

 التحضيرات 

التطبيق في 

 الميدان 

 التشجيع 

الثقة  التحدي 

  بالنفس 

تعليمات 

 .المدرب

 الالعب العاشر

 

05 

1 0 4 (+)   ،(+)،  

  

)0(  ،(+)                      ،

.(+) 

 الربح  الجدية 

 التشجيع 

 التحضيرات 

تعليمات 

 .المدرب

الالعب الحادي 

 عشر
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06 

1 1 4 )-(  ،(+)،  

  

)0(  ،(+)،  

  

(+)   ،(+)، 

الراحة  الضغط 

 التشجيع  

التحضيرات 

الثقة  الكاملة 

 بالنفس 

التحضير 

 .النفسي

الالعب الثاني 

 عشر

 

  ).الالعبين(حسب األفراد) 0،-،(+يوضح تفريغ قيم العبارات ) 03(جدول رقم

  :التعليق

انطالقا من المرحلة الثالثة من عملية بناء شبكة التداعيات، وبعد تفريغ العبارات المتداعية من 

، قمنا بتفريغ القيم حسب إنتاج الحاالت ثم قمنا بترتيبها تبعا لترتيب )الالعبين(األفرادقبل 

التداعي، ومن خالل ما سبق فإننا نستنتج أن في هذه المرحلة تبين لنا أنه يوجد بعض القيم 

،إ إال أنها تختلف باختالف الكلمات المتداعية وعددها و مدى تأثيرها في )0،-،(+المتنوعة من 

 .صور الالعبينت

طبية حسب ترتيب القيم العددية مع حساب المؤشرات الق) العب(تفريغ عبارات كل حالة 

  :والمؤشرات الحيادية

  

  المؤشرات

  

  )الالعبين(الحاالت

  P  N  مج  مج  )0(  مج  )- (  مج  (+)

                                                                                                                             الالعب

  األول

  

  

1-1  

1-1  

1-1  

  

  

6  

  

1  

  

1  

  

0  

  

0  

  

07  

  

0،57  

  

1-  

الالعب        

  الثاني

1-

1-1  

  

4  

  

1  

  

1  

  

1-  

  

2  

  

07  

  

0،42  

  

0،42-  
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  1  1-  

  الالعب

  

  الثالث

1-

1-1  

1-

1-1  

1  

  

  

8  

  

1  

  

1  

  

  

0  

  

0  

  

09  

  

0،77  

  

1-  

  الالعب

  

  الرابع

1-

1-1  

1-

1-1  

1-

1-1  

  

  

9  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

09  

  

  

1  

  

  

  

1-  

-1  الالعب الخامس

1-1  

1-

1-  

  

5  

  

1-  

1-  

  

  

2  

  

  

1-  

  

  

1-  

  

  

08  

  

  

0،37  

  

  

0،75-  

  الالعب

  

  السادس

-1  

1-

1-1  

1-1  

  

  

6  

  

  

1-  

  

  

1  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

07  

  

  

0،71  

  

  

1-  

الالعب               

  السابع

-1  

1-1  

1-1  

1-  

  

  

6  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

06  

  

  

1  

  

  

1-  

  1-  الالعب الثامن

1-1  

3  0  0  1- 

1  

2  05  0،6  0،2-  
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يوضح تفريغ العبارات حسب ترتيب القيم العددية مع حساب مؤشر القطبية  )04(جدول رقم

  .ومؤشر الحيادية

 

  :عرض وتفسير قيم مؤشرات القطبية ومؤشرات الحيادية  •

حسب ) الالعبين(، المتداعية من طرف الحاالت)الكلمات(قمنا بتفريغ العباراتومما سبق 

، بعدها تطرقنا إلى ترتيب العبارات )القيمة االيجابية، السلبية،والحيادية ( ترتيبها وقيمتها العددية

حسب القيمة مع العدد اإلجمالي لمجموع تلك األرقام، وهذا من خالل القيم التي أخذتها 

، وبعد هذا األخير من الحساب الذي قمنا به، )N(والمؤشرات الحيادية) P(لقطبيةالمؤشرات ا

  .اآلن سنحاول عرضها وتفسيرها

على النحو ) العب(سنقوم بعرض وتفسير نتائج المؤشرين القطبي والحيادي الخاصة بكل حالة

  :التالي

  

  

  

  1-  الالعب التاسع

1-

1-1  

  

  

4  

  

-1  

  

  

1  

  

  

0  

  

0  

  

05  

  

0،6  

  

1-  

-1  الالعب العاشر

1-

1-

1-1  

  

5  

  

  

0  

  

0  

  

1  

  

1  

  

06  

  

0،83  

  

0،66-  

الالعب الحادي 

  عشر

1-1  

1-1  

4  0  0  1  1  05  0،8  0،6-  

  

الالعب الثاني 

  عشر

1-1  

1-1  

4  1  1  1  1  06  0،5  0،66-  
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  :الالعب األول 

 Anna Maria De Rosa"الباحثةحسب ما تقدمت به    P=0,57 حيث أن المؤشر القطبي

وهذه القيمة المتتابعة يمكن أن نمنحها  ]  1+و  0,4+ [ المجال فإن هذه القيمة تنحصر في

  ).ذات إيحاء إيجابي(وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيجابية  )3(الرقم 

إذن القيمة ]    0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال   =N-1أما المؤشر الحيادي

  ).حياد ضعيف(، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد )1(ب المتتابعة يمكن أن ترمز 

  :الالعب الثاني 

، ومنه يمكن ]1+و 0،4+[، وهي قيمة تنحصر في المجال =P  0،42إن المؤشر القطبي  

ذات إيحاء (وهذا ما يدل على أن الكلمات المتداعية ذات القيمة االيجابية) 3( بترميزها 

  ) .ايجابي

 ]   0,5+و  1- [، وهذه القيمة تنحصر بين المجال  N= -0,42أما المؤشر الحيادي 

مما يدل أن الكلمات ترمز بالحياد أي ذات ) 1( بومنه هذه القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  .حياد ضعيف 

  :الالعب الثالث 

، ومنه يمكن ]1+و 0،4+[ [هي قيمة تنحصر في مجال   P = 0,77المؤشر القطبي 

ذات إيحاء (وهذا ما يدل على أن الكلمات المتداعية ذات القيمة االيجابية) 3( بترميزها 

  ) .ايجابي

إذن القيمة ]    0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، = N   1-و المؤشر الحيادي

  ).حياد ضعيف(، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد )1(ب المتتابعة يمكن أن ترمز 

  :الالعب الرابع 

وهذه القيمة  ]  1+و  0,4+ [ المجال فإن هذه القيمة تنحصر في،   P = 1 المؤشر القطبي

وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيجابية  )3(المتتابعة يمكن أن نمنحها الرقم 

  ).ذات إيحاء إيجابي(

إذن ]   0،5+و 1- [ القيمة تنحصر في المجالوهذه ،  N = -1 أما المؤشر الحيادي 

  .، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد الضعيف )1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 
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  :الالعب الخامس 

والتي يمكن ] 40,+و 1+ [، وهذه القيمة تنحصر بين المجال   P = 0 ,37مؤشر القطبي 

ذات إيحاء (وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيجابية  )3( بترميزها 

  ).إيجابي

إذن ]   0,5,+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -0,75المؤشر الحيادي 

  .، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحيادية الضعيفة )1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  :الالعب السادس 

والتي يمكن   +]0،4و 1+ [وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 0 ,71طبي المؤشر الق

  .وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيحاء ايجابي  )3( بترميزها 

إذن القيمة ]   5, 0+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -1المؤشر الحيادي 

  .يدل أن الكلمة ترمز بالحيادية الضعيفة ، وهذا )1(ب المتتابعة يمكن أن ترمز 

  :الالعب السابع

والتي يمكن 0,4] +و 1+ [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 1المؤشر القطبي 

  .وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيحائية ايجابية )3( بترميزها 

إذن القيمة ]   0،5+و 1- [ المجالوهذه القيمة تنحصر في ، N = -1أما المؤشر الحيادي 

أي ذات الحيادية (، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد الضعيف)1(ب المتتابعة يمكن أن ترمز 

  ).الضعيفة

  :الالعب الثامن

والتي يمكن ] 40,+و 1- [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 0,6المؤشر القطبي 

  .وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيحائية ايجابية )3( بترميزها 

إذن ]   0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -0,2أما المؤشر الحيادي 

أي ذات (، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد الضعيف)1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  ).الحيادية الضعيفة

  :الالعب التاسع

والتي يمكن   0,4]+و 1+ [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 0,6المؤشر القطبي 

  .وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيحائية ايجابية )3( بترميزها 
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إذن القيمة ]   0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -1أما المؤشر الحيادي 

  .، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحيادية الضعيفة)1(ب المتتابعة يمكن أن ترمز 

 :الالعب العاشر

والتي ]  0,4+  و 1-  [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 0,83المؤشر القطبي 

اء ذات إيح(وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم ايجابية )3( بيمكن ترميزها 

  ).إيجابي

إذن ]   0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -0,66أما المؤشر الحيادي 

  ، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحيادية الضعيفة)1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  :الالعب الحادي عشر

والتي يمكن ]  0,4+  و 1- [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P = 0,8المؤشر القطبي 

  .وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم إيحائية موجبة )3( بترميزها 

إذن ]   0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -0,6أما المؤشر الحيادي 

أي حيادية (، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد الضعيف)1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  ).ضعيفة

 :الالعب الثاني عشر

والتي يمكن ]  0,4+  و 1- [  وهذه القيمة تنحصر بين المجال،  P 0,5المؤشر القطبي 

بمعنى إيحاء (وهذا ما يدل بأن معظم الكلمات المتداعية ذات قيم ايجابية )3( بترميزها 

  ).موجب

إذن ]   0،5+و 1- [ وهذه القيمة تنحصر في المجال، N = -0,6أما المؤشر الحيادي 

أي حيادية (، وهذا يدل أن الكلمة ترمز بالحياد الضعيف)1(ب القيمة المتتابعة يمكن أن ترمز 

  ).ضعيفة

  :تحليل

نعلم أن أهمية المؤشرات القطبية ة تساعدنا في عملية تقييم مدى توجه األفراد بتصورهم حول 

موضوع معين، من خالل ما تحصلنا عليه من نتائج حول قيم المؤشر القطبي والدالالت 

اإلحصائية التي أشار إليها يتضح لنا كيف أنه ظهر بدرجة عالية جدا وهي اتخاذ الداللة 

، الثني عشرة العبا وذلك من خالل ما سبق ذكره، هذا يثبت 1،2،3من بين ) 3(اإلحصائية 

مدى صدق هذه التقنية التي هدفها قياس التوجه الضمني لمواقف التصورات،حيث كانت العبارة 
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، وعمل المؤشر )العبا 12من مجموع  11(المتداعية التحضير قد حصلت على أكبر تكرار 

صوله على درجة اإليجاب، وهكذا أيضا بالنسبة للكلمة القطبي على تأكيد ذلك من خالل ح

، ليشير )العبا 12من مجموع  09( بالمتداعية التي احتلت المرتبة الثانية من حيث التكرار 

للداللة على اإليجاب، وهذا كله للوصول إلى هدف المؤشر ) 3(مؤشر القطبية إلى القيمة

بي كرة القدم، كذلك المؤشر الحيادي الذي القطبي وهو التعرف على طبيعة التصورات لدى الع

تتجلى أهميته في استعماله كمقياس مراقبة مدى قوة وثبات التصورات،حيث كلما كان الحياد 

ضعيف كانت األهمية أقوى حيث أن العالقة تكون بصفة عكسية، ومن نتائج قيم المؤشر 

ه ظهر بدرجة منخفضة جدا الحيادي والدالالت اإلحصائية التي أشار إليها يتضح لنا كيف أن

، الثني عشرة العبا وذلك من خالل النتائج 1،2،3من بين ) 1(وهي اتخاذ الداللة اإلحصائية 

المتحصل عليها سابقا، ،حيث كانت العبارة المتداعية التي أخذت قيمة الحياد قد حصلت على 

بنفس الطريقة عند  أقل تكرار أي من بين العب مثال واحد يوجد حياد لمتداعية واحد لكن ليس

  .كل الالعبين

  

  النواة المركزية لتصورات العبين كرة القدم للمنافسة
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  .يوضح النواة المركزية والعناصر المحيطة بالمنافسة) 09(شكل رقم

  

  :تعليق

،  Le Réseau D´associationاألمر الذي توضحا لنا من خالل نتائج السابقة لشبكة التداعيات

، بأنها العنصر األساسي للتصورات  J.C.Abricالتي مثلناها في النواة المركزية الذي يفترض 

  :يلي  االجتماعية فقد توصلنا إلى ما

  المنافسة
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ية تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم التي تقترب من النواة المركز  

، حيث تعتبر هذه النواة األساس الذي تقوم عليه المنافسة وكما أكد التحضيرات بأنواعها: في

»Alderman, 1991,p.15 «�����:» صراع بين أشخاص للوصول إلى الهدف المنشود أو نتيجة

فقد تحققت من خالل "تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة " نها وم. »ما

كلمات  11ب " التحضيرات بأنواعها "معظم تداعيات الالعبين اتجاه المنافسة فقد طغت عبارة 

  ).حالة(العب  12متداعية من بين 

ضيرات بأنواعها، ولقد توصلنا من خالل هذا أن تصورات الالعبين للمنافسة تمثلت في التح

فالكشف عن مثل هذا التصور يحسن من كسب المنافسة أي كلما كانت تصورات الالعبين عن 

  .المنافسة عالية كان دافعهم للتحضيرات بأنواعها عالية

ثم يليها الربح الذي يمثل المرتبة الثانية بعد التحضيرات بأنواعها، فتحصلت عبارة الربح على 

العبا، هذا ما يمثل قوة تصور الربح عند الالعبين 12ل  داعيةكلمة مت 12من  09تكرار 

  .لكسب المنافسة األقوى

 التركيز، الثقة( بعدها تأتي العبارات األخرى المتداعية في الشكل كما هي موضحة من 

  ).الخ...بالنفس، التشجيع، الضغط، الراحة

  مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات 76

، في جدول للكلمات المتداعية )الالعبين(استجابات تداعيات الحاالتبعدما عرضنا نتائج 

الواحدة بعد األخرى في جداول سابقة الذكر، من خالل قراءات إحصائية وداللية، وعندها وقفنا 

 .على عدة معطيات مهمة تساعدنا على تحقيق فرضيات بحثنا

  :الفرضية العامة 

  .كرة القدم  توجد تصورات اجتماعية للمنافسة لدى العبي

  :جرائيتينكما تحققت كال الفرضيتين اإل

  .تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة 

النفسية، التقنية،البدنية، (تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات بأنواعها 

  ).التكتيكية

  جرائيتينالفرضيتين اإل

  :األولى إلجرائيةالفرضية ا

  " .التصورات االجتماعية للمنافسة في الربحتتمثل " 
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يبدو من خالل قراءة سريعة لنتائج استجابات تداعيات الالعبين على كلمة المنبه الخاصة 

بالتصورات للمنافسة، إنها تقدم مؤشرات إيجابية على تحقيق الفرضية من خالل التداعيات 

الربح هذا ما أوضح لنا أن الفرضية الواضحة سابقا، التي مثلت وبشكل بارز من التكرار لكلمة 

العبا  12العبا أي أن من خالل  12من  09 بالجزئية األولى قد تحققت ألن النتائج كانت 

  .العبين لعبارة الربح 09تداعى 

  :الفرضية اإلجرائية الثانية

النفسية، التقنية،البدنية، (تتمثل التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات بأنواعها 

  ).لتكتيكيةا

في قراءة للنتائج المترتبة عن استجابات الالعبين في كل مرحلة من المراحل اإلجرائية على 

الكلمة المنبه التي تمثلت في تداعياتهم للتصورات االجتماعية للمنافسة، من أنها تقدم مؤشرات 

لمنافسة مما  إيجابية دال على تحقق هذه الفرضية، ومن خالل ذلك تبين أن تداعيات الالعبين ل

النفسية، التقنية، البدنية، (عبارة للتحضيرات بأنواعها 12من  11تحصلت هذه األخيرة على 

  .، أي أن الفرضية اإلجرائية الثانية تحققت وبشكل من الوضوح من خالل ما سبق)التكتيكية

  :مناقشة نتائج الفرضية العامة

ورات اجتماعية للمنافسة لدى العبي توجد تص" التي مفادها الفرضية العامة  أما فيما يخص

فتسير نتائج الجداول السابقة وتداعيات الالعبين على أنه توجد لدى الالعبين " كرة القدم 

تصورات للمنافسة، ويرجع ذلك إلى التصور الواضح للمنافسة عند هؤالء الالعبين كما 

تي أظهرت النتائج أنها الخ وال...يتصورونها من تحضير وربح، وتركيز، وثقة بالنفس، وتشجيع

  .عالية 

إذن هذا ما يؤكد وجود لدى الالعبين تصورات اجتماعية للمنافسة، أي أنه كلما ارتفع تصور 

  .الالعبين اتجاه المنافسة ارتفع التفوق لديهم، ولذا تم قبول الفرضية العامة

نجد أن هناك دراستين وبالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تم اإلشارة إليها في الجانب النظري 

التصورات االجتماعية "اهتمتا بمعرفة التصورات االجتماعية، هاتان األخيرتان المتمثلتان في 

التصور " و " ألساتذة تدريس اللغات حول التقويم التكويني في ظل المقاربة بالكفاءات

جتماعي، ،والتي هدفت أن هناك تصور ا"االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى الطالب الجامعي

 .وبالتالي فإن نتائج هذه الدراستين تتسق مع نتائج الدراسة الحالية

  :استنتاج عام 77



 

150 

يتضح لنا في هذا الفصل من خالل عرض ومناقشة نتائج الفرضيات أن دراستنا قد حاولنا 

تحقيق أهدافها بطرق إحصائية وتقنية، حيث كشفنا عن التصورات االجتماعية للمنافسة لدى 

  :الالعبين والتوصل إلى تحقيق الفرضيات أو عدم تحققها ومن ثمة تطرقنا إلى النتائج التالية

بالنسبة لتمثل التصور االجتماعي في ربح المباراة، كشفت نتائج الدراسة السابقة عن وجود 

  .تتكرار كبير احتل المرتبة الثانية، وبناءا على ما تقدم تبين أن الفرضية الجزئية األولى تحقق

). نفسية، بدنية، تقنية، تكتيكية(أما بالنسبة لتمثل التصورات االجتماعية في التحضيرات بأنواعها

فقد دلت كذلك النتائج السابقة على إحراز الكلمة المتداعية المتمثلة في التحضيرات 

 وبناءا على ما تقدم من عرض النتائج السابقة. على المرتبة األولى بتكرار أعلى...بأنواعها

  .تبين لنا أن الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت كذلك
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  خاتمة

  

من خالل دراستنا لموضوع التصورات االجتماعية والتي اهتمت به العديد من الدراسات 

االجتماعية، الذي يختلف أو يشترك فيه العديد من أفراد المجتمع من خالل تصوراتهم 

  .لموضوع ما

االجتماعية تؤثر بصورة مباشرة على فكر الفرد ومن ثم يكون بصورة انعكاسية فالتصورات 

على الجماعة، فمن بين هذه التصورات االجتماعية نذكر المنافسة عند الالعبين، فهي تتمثل 

قبل المباراة أو أثنائها أو بعدها، إال أنها تبرز خالل اللعب وفي ميدان هذا األخير، بالرغم أن 

وفة في مجال الرياضة بشكل واضح، والتي أصبحت تحفز الالعب على إحراز المنافسة معر 

  .التفوق وكسب النقاط واللقب، فهي ظاهرة عالمية بارزة
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: Abstract 

This study seeks to examine the social psychological approach, and 
addresses the issue of social perception among teenage football 
players. 

In addition, it aimes teenage to present the social perception of 
competitions among football players.  

Which the researcher adopted the descriptive method by applying 
network  repercussions technique on a sample of 12players,mean 
while to achieve the main target of this research, it was nessicery to 
ensure the assumptions, which are in the social perceptions to win 
the gain as well as.    
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تندرج هذه الدراسة ضمن المقاربة النفسية االجتماعية حيث تناولت موضوع التصورات 

  .االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم المراهقين

  .هدفت إلى معرفة التصورات االجتماعية للمنافسة لدى العبي كرة القدم المراهقين 

بتطبيق تقنية شبكة التداعيات على عينة من , اعتمدت فيها الباحثة على المنهج الوصفي 

تم التأكد من الفرضيات التي تتمثل في و لتحقيق الهدف المنشود , فردا  12الالعبين قوامها 

التصورات االجتماعية للمنافسة في ربح المباراة و كذا الفرضية اإلجرائية الثانية المتمثلة في 

  ).تكتيكية , بدنية , تقنية , نفسية (التصورات االجتماعية للمنافسة في التحضيرات بأنواعها 

  .الفرضية العامة تم تحقق , بتحقيق الفرضيتين اإلجرائيتين 
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