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   سيدهم داود. أ
 3.جامعة الجزائر –التربية البدنية والرياضية معهد 

  : ملخص
إن طبيعة اإلنسان تجعل من التوافق هدفا يسعى إلى تحقيقه فعليه أن يتكيف مع بيئته و مجتمعه، و ينجح في التعامل مع 

يش في حاالت من اآلخرين ليحقق التوافق النفسي و االجتماعي و إذا لم يصل إلى تحقيق هذا األخير فإن ذلك يجعل الفرد يع
التوتر و اإلحباط و التي تعرقله في بلوغ أهدافه و تحقيق مطالبه بحاجته النفسية و االجتماعية هذا من جهة و منهجية أخرى 
دور الجانب الروحي و الوازع الديني في تحقيق هذا التوافق و ما له من أهمية في الدراسات النظرية و التطبيقية و من خالل 

ما هو دور االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في : ص األهداف األساسية لبحثنا هذا في اإلجابة على األسئلة التاليةهذا الطرح تلخ
تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي كرة القدم؟ و ما هو أثر االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في  تحقيق التوافق النفسي 

  م ألكابر القسم األول؟االجتماعي لدى العبي كرة القد
  .تعاليم الدين اإلسالمي، التوافق النفسي التوافق االجتماعي، كرة القدم: الكلمات الدالة

  :مقـدمة
إن التطور الذي وصلت إليه البشرية في شتى المجاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، جعلتها تتغلب على كثير من 

م من الملذات و الشهوات المادية ال مثيل لها، رغم ذلك فإن هذا التطور لم يحقق العقبات و الصعبات، و تعيش في عال
  .االستقرار و الصحة النفسية، و هذا ما يؤكد الواقع

و . فقد أصبح من النادر رؤية إنسان هادئ مطمئن، و هذا ما يدل على انتشار االضطرابات النفسية في كل المجتمعات اإلنسانية
ابات وضوحا و انتشارا عدم التوافق النفسي االجتماعي، الذي يظهر عن طريق الكثير من المؤشرات من أكثر هذه االضطر

  .القلق، االضطراب في العالقات االجتماعية، صعوبة التكيف، و الذي يعتبر أصل كل االضطرابات األخر: منها
طح المعمورة، حتى المجتمعات اإلسالمية التي و يعتبر عدم التوافق النفسي االجتماعي ظاهرة لم ينجو منها أي مجتمع على س

كانت في سالف عهدها كما هو ثابت في تاريخ الحضارات متصفة باالستقرار و رغد العيش، و هذا ما جعلنا نتفطن لشيء هم 
ختالف جدا و أكثر الناس عنه غافلين أال و هو البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي و عدم األخذ به، و إال كيف نفسر هذا اال

الواضح بين الحياة النفسية في المجتمع اإلسالمي في القرون األولى المفضلة و بين ما عليه حياة الفرد المسلم في الوقت 
  .الحاضر

و من هنا أمكن لنا أن نقول أن سبب انتشار .فإذا كان اإلسالم المعروف اليوم هو نفس عهد سلف هذه األمة فما الذي تغير؟
و ظهور عدم التوافق النفسي االجتماعي هو االنغماس في الحياة المادية، و الجري وراء ملذات الدنيا و االضطرابات النفسية 

  .شهواتها، و عدم األخذ بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف من جهة أخرى
جتماعي لدى العبي و من هذا طرحنا موضوعا للدراسة حول دور االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في تحقيق التوافق النفسي اال

و مقاربة تطبيقية، حيث تعرضنا في الجانب النظري إلى أسباب  مقاربة نظريةو تحتوي الدراسة على ). القسم األول(كرة القدم 
و أهداف الدراسة و تمخضت عن ذلك مشكلة بحثنا و اقترحنا لها حلول مؤقتة ينتظر تحققه في الجانب التطبيقي، و ختمناها 

  .تبتحديد المصطلحا
  :أما المقاربة التطبيقية  فقد قسمناها إلى قسمين

إذ تعرضنا في المرحلة األولى من المقاربة التطبيقية إلى تنظيم الدراسة الميدانية، و ذلك بذكر الغرض من الدراسة الميدانية، 
  .عملةزمانها، مكانها، عينة البحث، المنهج المتبع، وسائل جمع البيانات و التقنيات اإلحصائية المست

بينما في المرحلة الثانية من الجانب التطبيق، قمنا بعرض و تحليل النتائج تفصيليا، ثم تحليلها تحليال مجمال، و منه التحقق من 
  .صحة الفرضيات

  .و في خاتمة البحث أبرزنا أهمية االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي
  : إشكالية الدراسة

ن طبيعة اإلنسان تجعل من التوافق هدفا يسعى إلى تحقيقه، فعليه أن يتكيف مع ظروف بيئته و مجتمعه و ينجح في التعامل مع إ
اآلخرين ليتحقق له التوافق النفسي و االجتماعي، و إذا انعدمت عملية التوافق فإن ذلك يجعل الفرد يعيش في مشكالت و حاالت 

  .في بلوغ أهدافه و مطالبه و حاجاته النفسية و االجتماعيةمن التوتر و االضطراب تعرقله 
و يعتبر التوافق النفسي االجتماعي من بين العوامل األساسية التي تحقق للفرد استقراره النفسي و االجتماعي، و يرجع أصل 

يشير إلى  إلى مفهوم التكيف الذي يعتبر حجر الزاوية في نظرية داروين، حيث LAZARUSالتوافق حسب الزيريس 
  .  التراكيب و العمليات البيولوجية التي تسهل بقاء األنواع

إشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعه بما يحقق الرضا عن النفس و االرتياح «التوافق بأنه  1974و يعرف كمال الدسوقي 
مع اآلخرين بشأن هذه الحاجات، و أجاد  لتخفيف التوتر الناتج عن الشعور بالحاجة، و يكون الفرد متوافقا إذا هو أحسن التعامل

الفرد و حاجته من البيئة، أو : تناول ما يحقق رغباته بما يرضيه و يرضي الغ أيضا، ففي الموقف التوافقي ثالثة عناصر
 اإلمكانيات و الظروف المتيسرة له، و اآلخرين الذين يشاركونه الموقف، وال غنى له عن استرضائهم إضافة إلى إرضاء نفسه

  .»أيضا
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و نظرا ألهمية موضوع التوافق النفسي االجتماعي لدى الفرد و العمل من أجل تحقيقه لدى أفراد المجتمع، و لقد تعددت 
وجهات النظر حول الطريقة المناسبة لتحقيق هذا التوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد المجتمع، و من هذا رأينا أن االلتزام 

ا يقدمه من مبادئ و أخالق مستقاة من القران الكريم و السنة النبوية، و التي تهدف في مجملها إلى بتعاليم الدين اإلسالمي بم
  .  تحقيق سعادة الفرد النفسية و االجتماعية و الروحية

واجد و إذا علمنا أن الفرد بحاجة ماسة إلى تحقيق التوافق النفسي االجتماعي في جميع الميادين و الوضعيات و الموافق التي يت
  ...مهنية، دراسية، رياضية: فيها من موقف

و من هنا تبدر إلى أذهاننا دراسة التوافق النفسي و االجتماعي في المجال الرياضي و بالضبط لدى العبي كرة القدم، وتحاول 
في مختلف  ربطه بااللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي، فكما نعلم جميعا خاصة المختصين في المجال الرياضي، أن الرياضي

المواقف الرياضية خاصة العبي كرة القدم يتعرضون لعدة ضغوط من اإلدارة التي تطلب منهم الفوز، و كذلك من طرف 
الجمهور و العائلة و األصدقاء، حاجته الشخصية من حاجات مادية و معنوية فيجد نفسه بين متطلباته و حاجاته الشخصية من 

به، و لذلك نجده يحاول قدر المستطاع يحاول تحقيق توافقه النفسي و االجتماعي، و ذلك  حاجات و متطلبات اآلخرين المحيطين
نحاول أن ندرس مكانة االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي و ألثره في تحقيق التوافق النفسي لدى العبي كرة القدم، و لهذا يتبادر 

الدين اإلسالمي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي كرة  ما هو دور االلتزام بتعاليم: " إلى أذهاننا التساؤل التالي
 القدم؟ و ما هو أثر االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لدى العبي كرة القدم؟

  : الفرضيات
  :الفرضية العامة

  .نفسي االجتماعي لدى العبي كبيرة القدمااللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي له دورا في تحقيق التوافق ال
  :الفرضيات الجزئية

 .االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف يساهم في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي �
 .العمل باإلرشادات الدينية يساهم في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي �
 .أثر إيجابي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعيالعمل بتعاليم الدين اإلسالمي في جميع مجاالت الحياة له  �

  : أهداف الدراسة
  :إن الهدف الذي يسعى إليه البحث يعتبر أحد العوامل التي تؤثر في اختيار مشكلة البحث،  و هدف بحثنا هذا هو

 .دراسة موضوع تعاليم الدين اإلسالمي و عالقته بالصحة النفسية -1
 .   ع الجانب الديني و عالقته بالحالة النفسية لدى الرياضيينالمساهمة في إثراء البحوث حول موضو -2
التأكيد على ضرورة العودة إلى تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الستخالص طرق إرشادية يقوم عليها كل مرشد  -3

 .يسعى إلى مساعدة اآلخرين
  :تحديد المفاهيم

  :تعاليم الدين اإلسالمي
  :تعريف 

مجموعة من التعاليم التي أوحاها اهللا سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وهي يراد به : "تعريف السيد سابق
داعية إلى توحيد اهللا والخضوع ألحكامه واالنقياد ألصوله العامة التي جاء بها األنبياء من قبل، ومن ثم فقد أطلق لفظ مسلم 

هيم وعيسى مسلم وكذلك يسمى بهذا االسم كل من اتبعهم وانقاد على كل من اتبع هذه التعاليم، فيقال أن نوح مسلم وإبرا
  ". لتعاليمهم

 :التوافق النفسي االجتماعي -1
 :التوافق النفسي .1

إن التوافق النفسي يقصد به التوافق الشخصي، وهو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه المتصارعة : "تعريف سهير كامل أحمد
 ".وإرضائها اإلرضاء المتزن

إن التوافق النفسي هو الخلو النسبي من االنفعاالت السلبية، كالخوف والقلق واإلحساس : "WILSON 1967ويلسون  تعريف
وانه القدرة على معرفة نفسه بطريق موضوعية وحقيقية، . بالذنب والصراع، والشعور باالكتفاء الشخصي، والسعادة العامة

 ".ه إلى أقصى حد ممكنوبالتالي تقبله لنقاط ضعفه وقوته، وتنمية قدرات
 :التوافق االجتماعي .2
عملية ديناميكية مستمرة يهدف بها الشخص إلى إن يغير سلوكه ليجد "يعرف مصطفى فهمي التوافق االجتماعي بأنه  •

عالقة أكثر توافقا بينه وبين بيئته، وبناءا على ذلك الفهم نستطيع إن نعرف هذه الظاهرة بأنها القدرة على تكوين العالقات 
 "المرضية بين الفرد وبيئته

أن التوافق االجتماعي هو العملية التي يتكيف بها الفرد مع بيئته الجديدة، وهو "وجاء في معجم علم النفس المعاصر  •
نقطة التقاء بين أهداف جماعة ما وتوجهاتها القيمة وبين أهداف فرد ما داخل هذه الجماعة وتوجهاته القيمة، وتبني الفرد 

 ".اعة وعاداتها وثقافتهاألعراف الجم
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  . : المقاربة التطبيقية 
 : المنهج المتبع  -1

نظرا لطبيعة الموضوع ، ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها ، بمعني معرفة       
لمنهج الوصفي من أكثر مناهج االرتباط بين المتغيرات ، اعتمدت على المنهج الوصفي والذي أراه مناسبا لهذه الدراسة ، ا

البحث استخداما ، وخاصة في مجال البحوث التربوية واالجتماعية والرياضية ، ويهتم المنهج الوصفي بجمع أوصاف دقيقة 
وعلمية للظاهرة المدروسة ، ووصف الوضع الراهن وتفسيره ، كما يهدف أيضا إلى دراسة العالقة القائمة بين الظواهر 

يقتصر المنهج الوصفي على جمع البيانات وتبويبها ، وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدرا من التفسير المختلفة ، وال 
لهذه البيانات ، لذلك يجب على الباحث تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليال دقيقا وكافيا ثم الوصول إلى تعميمات بشأن 

  الظاهرة موضوع الدراسة 
دراسة وصفية عند جمع البيانات والحقائق بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك " عثمان حسن عثمان أنه  :وكما يعرفه    

 . البيانات وتعليلها واستخالص داللتها ، وتحديد بها الصورة التي عليها كما وكيفا بهدف التوصل إلى نتائج نهائية لتعميمها 
 : العينة ومجتمع الدراسة  -2

  : تنا هذه هناك مجتمع واحد للدراسةاسة البد من تحديد مجتمع البحث وبعد ذلك عينة البحث في دراسإلجراء الدر       
 .نوادي من النوادي الجزائرية لكرة القدم التي تنشط في البطولة الوطنية للقسم األول  05يمس  : المجتمع  •
شطون في البطولة الوطنية للقسم األول من العب لكرة القدم من أصل عدد الالعبين الذين ين 60وتشمل على : العينة  •
 ) مولودية الجزائر ، اتحاد العاصمة ، شبيبة القبائل ، أولمبي العناصر ، وفاق سطيف ( نوادي وهم  05
 : أدوات البحث  -3

  .بيانإن أداة البحث هي الوسيلة الوحيدة التي يتمكن من خاللها الباحث حل المشكلة وقد استخدمنا في بحثنا هذا االست    
  : االستبيان 

 : تعريف االستبيان  -4
انه سلسة من االقتراحات التي لها شكل أو ترتيب معين ، من خاللها يطلب رأي أو حكم ، و [يمكن تعرف االستبيان     

يتضمن هذا االستبيان مجموعة من األسئلة وتقسم إلى بيانات تختلف باختالف الموضوعات ، وبتعلق كل نوع من أنواع 
ت بقياس إحدى متغيرات البحث وسن الشروط األساسية للسؤال الجيد هو ارتباطه الوثيق بإشكالية البحث وفرضيته يهدف البيانا

  . ذلك أي الحصول على اإلجابات الوافية والدقيقة عنها 
وحة و األسئلة نصف كما تقيم األسئلة المعتمدة في االستبيان إلى أنواع مختلفة حيث نجد األسئلة المغلقة ،األسئلة المفت    

  . المفتوحة 
 : زمان ومكان الدراسة  -5

مولودية الجزائر ، اتحاد العاصمة ، ( فرق التي تنشط في البطولة الوطنية القسم األول      05أجريت الدراسة على         
  .  2008ماي من سنة ولمدة من بداية منتصف شهر فيفري إلى غاية شهر )  شبيبة القبائل ، أولمبي العناصر ، وفاق سطيف 

  : الدراسة االستطالعية  -6
نوادي رياضية جزائرية للقسم األول وهي شبيبة القبائل ومولودية الجزائر ووفاق سطيف لمعرفة حالة التوافق  03توجهنا إلى 

ور ومحتشم النفسي واالجتماعي عند الالعبين الذين يؤدون الصالة في وقتها كما رأيناه عند وفاق سطيف ويلبسون لباس مست
  . أثناء التدريبات وأثناء المقابالت  ومولودية الجزائر 

  : تصميم االستبيان    
العب وصمم هذا  60إن استمارة االستبيان التي اعتمدنا عليها في دراستنا الموجهة إلى الالعبين والمقدر عددهم        

ر حيث يحتوي المحور األول على ثالثة أسئلة والمحور االستبيان على أساس  الفرضيات الجزئية حيث قسم إلى أربعة محاو
أسئلة والخاصة بالفرضية الثالثة والمحور الرابع الذي  05أسئلة الخاصة بالفرضية الثانية والمحور الثالث على  07الثاني على 
  . أسئلة والخاص بآراء واقتراحات العينة حول تعاليم الدين اإلسالمي  02يحتوي على 

وتخدم الفرضية األولى التي تتحدث على أن البعد عن تعالمي الدين اإلسالمي الحنيف يبعد الفرد على  : األول  أسئلة المحور
  . تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي  لدى الالعبين 

تعاليم الدين وتخدم الفرضية الثانية التي يتحدث عن أن العمل باإلرشادات الدينية يسهل من االلتزام ب : أسئلة المحور الثاني 
  . اإلسالمي لدى الالعبين 

  . وتخدم الفرضية الثالثة والتي تتحدث عن تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى الالعبين  :أسئلة المحور الثالث 
  : أدوات المعالجة اإلحصائية -10
  : في دراستنا هذه اعتمدنا على األدوات اإلحصائية التالية     

لتحويل التكرار المحصل عليه من نتائج االستبيان إلى أرقام قابلة للتحليل والتفسير وثم حساب هذه األخيرة  تقنية النسبة المئوية
  : بالطريقة التالية 

  مجموع التكرارات / 100*عدد العينة = النسبة المئوية        
   100* التكرار / عدد التكرار = النسبة المئوية         
  .  وق في البحث عن مدى انعكاس االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي على تحقيق التوازن النفسي االجتماعيلداللة الفر  2اختبار كا



  2014 جوان              (08)           الثامن : العدد                    جملة علمية حمكمة تصدر عن خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي

 - 31 - 
 

  القيم المتوقعة /  2)100* عدد العينة = ( المحسوبة  2كا       
  : عرض وتحليل نتائج المحور األول / 1

  . يم الدين اإلسالمي الذي تتحدث أسئلته على حالة أفراد العينة قبل التزامهم بتعال     
  ما هي األشياء التي كنت تشعر بها قبل التزامك بتعاليم الدين اإلسالمي ؟ :  01السؤال رقم 

  . الغرض من هذا السؤال هو معرفة كيفية شعور أفراد العينة قبل التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي        
  المقارنة   حرية درجة ال  مستوى الداللة   المجدولة  2كا  المحسوبة  2كا

  المجدولة   2المحسوبة أكبر كا 2كا   01     0.05%  3.84  17.72
  . المجدولة  2المحسوبة أكبر من كا  2فإنه توجد داللة إحصائية لقيمة كا)  1( حسب نتائج الجدول رقم        

امهم بتعاليم الدين اإلسالمي  كانوا يعانون يمكن تفسير هذه النتائج وهذه اإلجابة على أساس أن أفراد العينة قبل التز          
من مختلف االضطرابات النفسية ويعانون من عدم  االستقرار النفسي منها االنطواء على النفس والعزلة والعدوانية والنرفزة 

 . بين واللجوء إلى استعمال العنف  في بعض المواقف سواء التدريبية أو التنافسية حسب تصريح أفراد العينة من الالع
  بماذا كنت تحاول التخفيف على نفسك قبل التزامك بتعاليم الدين اإلسالمي ؟ :  02السؤال رقم   

  . الهدف من السؤال هو معرفة وسائل التخفيف عن النفس قبل التدين     
  :  2الجدول رقم  

  النسبة      التكرار        اإلجابة    
  %37.03    40      األفالم     
  %31.48    34      سيقى المو     
  %1.85     02      تعاطي المسكرات       
  %12.96    14      النزهة      
  %16.66    18      أشياء أخرى       
  %100    108    المجموع       

  
  :  02تحليل نتائج الجدول رقم 

لى متابعة األفالم للترويح عن أنفسهم قصد من أفراد العينة يلجؤون إ %37.03عندما نالحظ نتائج الجدول أن نسبة       
يستمعون إلى الموسيقى ونسبة ضئيلة جدا يتعاطون المسكرات  %31.48التخفيف من حدة اإلظطرابات النفسية ونرى أن نسبة 

مثل  %16.66يلجؤون إلى الترفيه للتخفيف عن أنفسهم والترويح عليها ونجد أشياء أخرى بنسبة  %12.96ونجد أن نسبة 
  . قاء في المنزل والحديث مع الوالدين ، لقاءات مع األصدقاء في قاعة الشاي لتبادل أطراف الحديث الب

ومن خالل هذه النتائج نرى أن نسبة تعاطي المسكرات ضئيلة جدا ، وهذا راجع إلى القيم االجتماعية العامة التي تنبذ      
خالقه ، بينما الوسائل األخرى مثل مشاهدة األفالم والسماع إلى المسكرات وتعتبرها انحرافا واضحا عن عادات المجتمع وأ

  .الموسيقى فهي مقبولة إلى حد بعيد إن لم نقل أنها جد عادية ومحبذة في كثير من األحيان 
  هل كانت هذه المسليات تخفف عنك وتريحك ؟ : 03السؤال رقم 

  المختلفة في التخفيف عن النفس ؟ الغرض من هذا السؤال هو معرفة درجة تأثير المسليات         
  المقارنة   درجة الحرية    مستوى الداللة   المجدولة   2كا  المحسوبة  2كا

  المجدولة   2المحسوبة  أكبر من كا 2كا  01        0.05%    3.84       6      
المجدولة   2المحسوبة أكبر من كا  2كا 1ودرجة الحرية  %5أن عند مستوى الداللة ) 3(نالحظ من هذا الجدول رقم           

وهذا يدل على وجود داللة إحصائية وهذا يدل كما يظهر في الشكل إلى أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة صرحوا بأن هذه 
وبالمقابل نجد نسبة قليلة جدا من أفراد العينة  %43.33المسليات تلعب دورا قليال في التخفيف عن النفس ونسبتها تقدر بـ 

  .الذين أجابوا بأن هذه المسليات تلعب تلعب دورا كبيرا في التخفيف عن أنفسهم وتريحهم  %3.33قدر بـ ت
  : عرض وتحليل نتائج المحور الثاني 

  . الذي تتحدث أسئلته على وسائل اإلرشاد والدعوة إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي        
  من ساعدك على ذلك ؟ : 04السؤال رقم  
  . الغرض من هذا السؤال هو معرفة ما ساعد أفراد العينة بإرشادات ودعوة إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي      
  : 04الجدول رقم  

  النسبة          التكرار       اإلجابة      
   %46.35       48        الوالدين     
   %35.45       39        الزوجة      
 %20.90       23       األصدقاء     
  %100        110       المجموع    
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  :  04تحليل نتائج الجدول رقم 
يصرحون بأن الذي ساعدهم على االلتزام  %43.63أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة وهي من خالل الجدول نالحظ       

الوالدين في تربية وتوعية أبنائهم حول االلتزام بتعاليم  بتعاليم الدين اإلسالمي ودعاهم إليها هما الوالدين وهذا يدل على دور
التي يعبر فيها أفراد العينة على دور الزوجة ومدى  %35.45الدين اإلسالمي والدعوة إليها ثم تأتي نسبة مقاربة لها وهي نسبة 

دور الزوجة ومدى تأثيرها على  تأثيرها على زوجها في الدعوة إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي وهذا ما يدل أيضا على
التي يعبر فيها أفراد العينة على  %20.90زوجها في الدعوة إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي وتأتي نسبة مهمة أيضا وهي 

ق دور األصدقاء في مساعدتهم على االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي وهذا ما يدل أيضا على دور المصاحبة واألصدقاء والرفا
  . وتأثيرهم على الفرد إما بالسلب أو باإليجاب 

  هل كانت استجابتك بداية بإقامة الصالة ؟ :  05السؤال رقم
  . الهدف من السؤال هو معرفة إذا كانت الصالة أول تعاليم الدين اإلسالمي الذي تم االلتزام به        

  :  05الجدول رقم  
  النسبة            التكرار              اإلجابة            

  %100            60              نعم               
  %00            00              ال                

 %100            60  المجموع            
  

  : 05تحليل نتائج الجدول رقم
تجابتهم   بداية إقامة الصالة  وهذا يدل على من أفراد العينة كانت اس %100يتضح من خالل نتائج الجدول أن نسبة          

دور الصالة في التأثير على األفراد لاللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي بحيث تعتبر الصالة أول وسيلة التي يحس الفرد بأنه في 
إن " عليه وسلم   عالقة مع ربه وهي مفتاح  العبادات األخرى وأكثرها تأثيرا على نفيسة الفرد حيث يقول الرسول  صلى اهللا

وهذا دليل على دور الصالة في التأثير على الفرد من أجل االبتعاد عن الفحشاء والمنكر "  الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
  . وتفتح أبواب األعمال الصالحة وتساعد الفرد بالشعور بالراحة النفسية بحيث تعتبر رياضة بدنية ، نفسية وروحية 

  كان أداؤه في المسجد أو في البيت ؟  هل:  06السؤال رقم 
  . الهدف من السؤال هو معرفة مكان أداء صالة أفراد العينة في بداية التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي         

  : 06الجدول رقم  
  النسبة             التكرار           اإلجابة           
  %53.65          44           في المسجد         

  %46.35          38           منفرد في البيت       
  %100           60           المجموع          

  
  :  06تحليل نتائج الجدول رقم  

وأداؤها منفرد في  %53.65نالحظ من خالل الجدول أن النسبتين متقاربتين حول أداء الصالة بداية في المسجد بنسبة        
وهذا يدل على أن الفرد في بداية إلزامه بتعاليم الدين اإلسالمي تتراوح إقامة صالته بين المسجد جماعة  %46.35البيت بنسبة 

والبيت منفرد ألنه ليس معتادا على قيام الصالة في المسجد مع الجماعة وعدم تعوده في إقامة الصالة في المسجد لذا نجد من 
من إقامة الصالة في المسجد من الظفر بأجر الجماعة وتعلم أمور دينه في المسجد يقيمها في البيت منفردا ولكن هذا ال يمنع 

ولقاء األصدقاء واألصحاب في المسجد لتبادل أطرف الحديث حول أمور الدين خاصة وأنه حديث االلتزام بتعاليم الدين 
   . اإلسالمي 

  الصالة ؟  ما هي أمور الدين التي أصبحت تواظب عليها زيادة على: 07السؤال رقم
  . الهدف من السؤال هو معرفة أمور الدين التي أصبح أفراد العينة يواظبون عليها زيادة على الصالة         

  : 07الجدول رقم 
  النسبة              التكرار           اإلجابة             

  %47.61           50             قراءة القرآن         
  %31.42             33             شرطة االستماع إلى األ  

  %9.52            10             مطالعة كتب دينية    
 %11.42           12             أشياء أخرى        
  %100             60             المجموع        

  :  07تحليل نتائج الجدول رقم 
أن الصالة من األمور المهمة التي تؤدي إلى التخفيف عن النفس وتحقيق الراحة  لقد أثبتنا مما سبق دراسته على         

  .النفسية والطمأنينة لكنها قد ال تكتفي من تحقيق الراحة النفسية  التامة  التي تؤدي إلى السكينة والوقار 



  2014 جوان              (08)           الثامن : العدد                    جملة علمية حمكمة تصدر عن خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي

 - 33 - 
 

وهذا  %47.61نسبة كبيرة وتقدر ب ومن خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن نسبة قراءة القرآن ، زيادة على الصالة هي         
يعود إلى عدة أسباب أوال أنه كالم اهللا المنزل من فوق سبع سماوات وماله من أجر عظيم في تالوة القرآن والسبب الثاني يعود 
في إلى أن قراءة القرآن هي في متناول الكثير من األفراد وال يتطلب مستوى تعليمي عالي والسبب الثالث هو توفر المصاحف 

  . جميع المساجد وأغلب المنازل مما يسمح لألفراد بقراءتها 
وهي نسبة مهمة أيضا وهذا يعود إلى توفر هذه األشرطة الدينية  %31.42وتأتي االستماع إلى األشرطة  الدينية بنسبة        

بمجرد االستماع لها ، وتأتي في  في األسواق وبأسعار في متناول الجميع والسبب الثاني يعود إلى سهولة االستفادة منها وهو
  . حول أشياء أخرى ومطالعة الكتب الدينية إلى مستوى علمي كما ذكرنا في السابق   %9.52و  %11.42األخير النسبتين 

  : عرض وتحليل نتائج المحور الثالث /3
  .التي تتحدث أسئلته على حالة الفرد وشعوره بعد التزامه بتعاليم الدين اإلسالمي     
  بماذا كنت تشعر بعد التزامك بتعاليم الدين اإلسالمي ؟ :  08لسؤال رقم ا

  . الغرض من هذا السؤال هو معرفة كيفية شعور أفراد العينة بعد التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي         
  المقارنة    درجة الحرية   مستوى الداللة   المجدولة  2كا  المحسوبة  2كا

  المج2كا >المحسوبة2كا  01       0.05%    3.84          12      
  :08تحليل نتائج الجدول رقم 

  .المجدولة  2المحسوبة أكبر من كا 2يبين لنا جدول المقارنة وجود داللة إحصائية لقيمة كا     
ة في النفس والرضا يمكن تفسير هذه النتائج أن أفراد العينة بعد التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي انتاب لديهم شعور بالثق   

واإلحساس باألمن خالفا لما كانوا عليه قبل االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي حيث كانوا يعانون من اضطرابات نفسية وقلق وعدم 
  . الراحة وهذا يبين أيضا لما لاللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي من دور في تحقيق االستقرار والتوازن النفسي 

  هل تحس بأن حياتك تغيرت ؟ :  09السؤال رقم  
  . الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى شعور أفراد العينة بتغير حياتهم       

  :  09الجدول رقم  
  النسبة        التكرار           اإلجابة       

  %100          60            نعم         
 %00         00            ال         

   %100         60             المجموع    
  : 09تحليل نتائج الجدول رقم  

من أفراد العينة شعروا بأن حياتهم تغيرت ، وهذا يدل على أن االلتزام  %100يتجلى من خالل نتائج الجدول أن نسبة          
نفس تغييرها على حد قولهم بتعاليم الدين اإلسالمي له دور فعال في تمكين الفرد من تغيير شخصيته التي تصعب على علماء ال

، لكن االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي يؤكد ويثبت عكس ذلك تمام ، فال شك أن الفرد إذا عاد إلى ربه وأناب إليه تاب اهللا عليه 
ادة ، وعوضه راحة وطمأنينة في قلبه بعدما كان يشعر بالقلق واالرتياب والتشاؤم فكثيرا ما ال يعرف الفرد معنى الراحة والسع
  . إال بعد ذوقه لمرارة الكآبة واليأس واالضطراب النفسي فهذه القاعدة تجعل الفرد يدرك الفرق الكبير الموجود بين الحالتين 

  ماذا كنا تفعل بعد التزامك بتعاليم الدين اإلسالمي حتى ال تقع في الروتين ؟ :  10السؤال رقم          
عمال التي يقوم بها أفراد العينة بعد التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي حتى ال يقعوا في الهدف من السؤال هو معرفة األ       

  . الروتين 
  :  10الجدول رقم  

  النسبة             التكرار           اإلجابة           
   %40             36              تعلم أمور الدين      
 %16.66           15              متابعة برامج دينية     

 %22.22           20              الذكر المستمر       
  %6.66            06              دعوة وإرشاد الغير      
 %14.44            13              أشياء أخرى       

 %100             90              المجموع        
  :  10تحليل نتائج الجدول رقم 

نالحظ من خالل نتائج الجدول إجابات أفراد العينة حول األعمال التي يقومون بها حتى ال يقعون في الروتين بعد       
هي تعلم أمور الدين ، وهذا مؤشر إيجابي على أثر  %40التزامهم بتعاليم الدين اإلسالمي كانت  النسبة الكبير التي تقدر بــ 

  . تعلم أمور الدين ومعرفة أكبر حول تعاليم الدين اإلسالمي االلتزام بتعاليم الدين على 
حول الذكر المستمر بحيث أنه عندما يشعر الفرد أنه التزام بتعاليم دينه يكشف  %22.22ثم تأتي نسبة مهمة أيضا تقدر ب    

حول متابعة  %16.66نسبة  أشياء أخرى للحفاظ على قوة اإليمان والقرب من اهللا عز وجل ومن بينها الذكر المستمر، وتأتي
أفراد العينة لبرامج دينية لتعلم أمور دينهم أيضا ونرى أيضا من خالل نتائج الجدول أن نسبة قليلة مما يدعون ويرشدون الغير 
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يبات من أفراد العينة وهذا له تفسير أو ال محدودية مستواهم التعليمي ، ثانيا لضيق الوقت اآلن جل وقت أفراد العينة يكون التدر
  . والمقابالت والتنقالت  بين المناطق ما داموا العبي كرة القدم للقسم األول 

  : تحليل النتائج النهائية 
درسنا في بحثنا المتواضع مدى فاعلية االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في معالجة عدم تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي      

نا هذا األخير باإلرشاد الديني لنرى مدى تأثير كل مؤشرات الدين اإلسالمي الحنيف على الذي يعاني منه الكثير ، ولهذا ربط
  . عدم التوافق النفسي واالجتماعي 

فكانت النتائج المبينة في الجداول ، حيث الحظنا أن عدك تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي  ظاهرة واسعة االنتشار في     
مجموعة من السلوكيات التي يسلكها الشخص المضطرب وغير المتوافق منها ، الشعور صفوف مختلفة من الناس تصحبها 

المبين لنوعية الشعور قبل االلتزام بالدين اإلسالمي ) 1(بالعزلة ، العدوانية تجاه اآلخرين ، هذا ما تبين من خالل الجدول 
فسي واالجتماعي سببه الرئيسي عدم معرفة الدين على والحنيف وعليه يتأكد لنا أنه من الواضح جدا أن عدم تحقيق التوافق الن

حقيقته أوال وعدم العمل به ثانيا ، كيف ال ؟ وأن مختلف الوسائل التي يلجأ إليها الشخص المضطرب ماعدا الوسائل الشرعية 
ألفالم وال المسكرات ال تساهم بشكل واضح وفعال في التخفيف من حدة عدم التوافق النفسي واالجتماعي ، إذ ال الموسيقى وال ا

وال حتى المطالعة يمكنها  التفريج عن همه الذي يساوره دائما ، بينما نجد أن بعد األخذ بتعاليم الدين اإلسالمي االنقياد بأوامر 
 اهللا تعالى ،واألخذ بسنة النبس صلى اهللا عليه وسلم و إتباع منج الصحابة رضي اهللا عنهم أصبح األمر مخالفا تماما لما كان

، وذلك باستعمال بعض الوسائل التي بإمكانها أن توصل ) 2(عليه الشخص في سابق عهده ، وهذا ما تبينه نتائج الجدول رقم 
مفهوم الدين ومنها قراءة القرآن واالستماع إلى أشرطة العلماء وحضور حلقات الذكر ومصاحبة األخيار ، فأصبح بذلك الفرد 

فأصبح الفرد عرف بما . عيش في كنف حياة ملؤها اإليمان باهللا وحده وأن كل شيء بيده يعيش جوا روحانيا مفعما بحيوية ال
يوجب عليه من طاعة وانقياد وأنه ال يكلف نفسه فوق طاقتها حتى ال يقلقها وال يهددها   بالزوال واالنحالل في ماديات الدنيا 

  . وشهواتها ، فتحقق بذلك القرب من اهللا بالطاعات الكثيرة 
فقد كون الملتزمون قاعدة يسيرون عليها وال ينحرفون على ما أوجبه اهللا أمرا ونهيا ، فأصبحوا يتحلون بكل صفات المؤمن     

الصادق مع ربه مقتدين في ذلك برسول الهدى صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الغر الميامين ، وقد ال يكون هذا االقتداء لوحده 
ومن . برة على الطاعات التي تقوي اإليمان وترك الرذائل التي تشجع على التمرد والعصيان كافيا إذا لم يستمر الفرد بالمثا

األمور األكثر ترسيخا للراحة والطمأنينة الكاملة قراءة القرآن الكريم ، وال يتسنى للفرد فهم معاني القرآن إال باالستماع إلى 
  .ة وحديثة ، وبذلك يحصل التثبيت على طاعة اهللا ورسوله أقوال العلماء وشروحا تهم ومطالعة ما أصدروا من كتب قيم

وعلى ذكر المنهج ، نحاول أن نبين ولو بشيء من االختصار معناه فيما يخض اإلرشاد الديني ، إذ يعتبر أهم شيء فيه     
إال إذا جاء من طرق  –ة أفراد العين -فاإلرشاد الديني ال يمكن أن يكون فعاال بل وال يمكن أن نسميه إرشادا إسالميا في نظر

العلماء الربانيين الذي عرفوا سالمة منهجهم فهؤالء العلماء ينقلون العلم المطلق من الكتب ويخصصوه ويقيدوه بالحديث وبما 
وعليه فالذي يفهم بحق معنى اإلسالم وهو مؤمن باهللا عز وجل ، صار من العيب أن نقول عليه أنه مؤمن . كان عليه الصحابة 

ق ، فقلقه إنما أوجده عدم فهمه  الصحيح لإلسالم وعدم اإليمان به يقينا ، ذلك ألنه انغمس في شهوات وملذات الدنيا وهو قل
  .الفانية 
وخالصة قولنا عدم التوافق النفسي واالجتماعي ظاهرة موجودة رغم الذين يستعملون الكثير من المسليات التي تخالف الدين     

قة وسائل من شانها تنشيط حدة القلق ألنها تنسي االضطراب فقط في تلك اللحظة وتجعل الفرد غافال اإلسالمي ، فهي في الحقي
عن قلقه ، وعدم جدوى  هذه الوسائل يؤدي بالقلق إلى االلتزام أكثر فأكثر وذلك بكثرة العيادات واستعمال الوسائل المحصلة 

طرابات النفسية ولكن نجد في المقابل أنه ال يمكن أن يكون اإلرشاد لليقين فتصبح حالة الفرد خالية تماما من كل أنواع االض
  . مستمرا وفعاال إال إذا وافق دائما وأبدا اإلرشاد النبوي الذي ورثه الصحابة ومن بعدهم من العلماء السائرين على منهجهم 

حقق من صحة الفرضية األساسية للبحث وهي ومن خالل هذا التحليل للنتائج المحصل عليها من الدراسة الميدانية يمكننا الت    
  . أن االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي له دور في تحقيق التوافق االجتماعي

  : أما فيما يخض الفرضيات الجزئية فنقول أنها أيضا تحققت جميعها بحيث     
 . حقيق التوافق النفسي االجتماعينقبل الفرضية القائلة بأن عدم االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي يبعد الفرد من ت -1
 . نقبل الفرضية القائلة بأن العمل باإلرشادات الدينية يسهل من  تحقيق التوافق النفسي االجتماعي  -2
 . العمل بتعاليم الدين اإلسالمي يساهم بقدر كبير في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي  -3
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  : خاتمة   
قت من طرحنا لمشكلة رئيسية وهي دور االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في تحقيق التوافق النفسي إن دراستنا هذه انطل         

  ) .القسم األول ( االجتماعي عند العبي كرة القدم 
و الحظنا انطالقا من هذه المشكلة فرضية تقول أن االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي له دور رئيسي في تحقيق التوافق       
  . سي االجتماعيالنف
نوادي وهي شبيبة القبائل  05العب كرة القدم من القسم األول من 60ومن خالل الدراسة الميدانية على عينة قدر عددها ب    

، وفاق سطيف ،أولمبي العناصر ، اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ، وبوسيلة علمية تتمثل في االستبيان ثم قمنا بعد ذلك 
مدعمين تحليلنا بجوانب نظرية حول  2االستبيان باستعمال تقنيتين إحصائيتين هما تقنية النسب المئوية وتقنية كا بتحليل نتائج هذا

  . الموضوع
وفي األخير تمكنا من الوصول إلى نتيجة إجابة حول اإلشكالية المطروحة حول دور االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي في     

عي ، ومن هنا نقول أن االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي له دور كبير في تحقيق التوافق النفسي تحقيق التوافق النفسي االجتما
االجتماعي وزيادة على ذلك نجد من خالل دراستنا أيضا أن االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي ال يحقق فقط التوافق النفسي 

  . فسية وتحقيق الراحة النفسية االجتماعي  بل يتعدى إلى معالجة الكثير من االضطرابات الن
فلتعلم أن اهللا سبحانه وتعالى لم يبعث األنبياء والرسل عبثا وإنما بعثهم ألمر جليل وحكيم ، وهو دعوة البشر إلى        

لَٰى عبده هو الَّذي ينَزُل ع" : الصراط المستقيم و إخراجهم من الظلمات إلى نور الهداية وطرق االستقامة قال اهللا عز وجل 
  ). 09الحديد " (  وِإن اللَّه بِكُم لَرءوفٌ رحيم ۚآيات بينَات ِليخْرِجكُم من الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ 
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