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وشكره على عونو إلسباـ ىذا العمل ،نشكر ادلوذل عز وجل
احلمد هلل محداً كثَتاً على نعمو ُ
الذي وفّقنا للقياـ هبذا العمل ادلتواضع.
أتقدـ جبزيل الشكر و التقدير إذل األستاذ ادلشرؼ الدكتور مجاؿ تقيق لتفضلو ابإلشراؼ
على ىذه الدراسة وعلى تواضعو واىتمامو الدائم وتوجيهاتو ونصحو.
إذل كل أساتذيت منذ بدأت رسم األلف إذل ختم ىذه ادلذكرة .
إذل كل من ساعدين يف اصلاز ىذا العمل.
إذل كل ىؤالء أتقدـ خبالص الشكر و التقدير.
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"النشاط الرياضي الالصفي الداخمي وأثره في تحقيق التوافق النفسي لدى تالميذ المرحمة
الثانوية ".
الممخص:
هتدؼ ىذه الدراسة إذل أثر شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف التوافق النفسي لتالميذ ادلرحلة
الثانوية ،وأعلية ىذا النشاط ذلذه ادلرحلة ،ومدى مساعلتو يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبو ،وزلاولة الوقوؼ
على مشاكل التالميذ يف ىذا السن ،كما هتدؼ ىذه الدراسة أيضا إذل التعرؼ على الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي من خالؿ درجات التوافق النفسي لديهم .
استخدـ الطالب ادلنهج الوصفي التحليلي دلعاجلة مشكلة الدراسة ،حيث طبق الدراسة على عينة
عشوائية بلغت  120تلميذا من ادلرحلة الثانوية لبعض اثنوايت بلدية ورقلة 60 ،شلارسا للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي و 60غَت شلارس لو ،كما استخدـ الطالب اجلزء األوؿ لقياس التوافق النفسي من مقياس
التوافق النفسي -اإلجتماعي الذي أعدتو الباحثة الدكتورة ادلصرية " رشا عبد الرمحاف زلمود وارل سنة  2007ـ".
وفيما ؼلص اجلانب اإلحصائي فقد استخدـ الطالب معامل ألفا كرونباخ للتحقق من مدى الًتابط بُت
عبارات وأبعاد ادلقياس ،كما مت توظيف اختبار " ت " T.test -عند مستوى الدالة  0.05لتحديد الفروؽ يف
درجة التوافق النفسي بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي ،حيث توصلت النتائج
إذل وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف كافة األبعاد،
وىذا ما يؤكد صحة الفرضيات ادلطروحة.
ويف األخَت اقًتح الطالب رلموعة من التوصيات أعلها تشجيع شلارسة األنشطة الرايضية صفية كانت أو
الصفية ،دلا ذلا من أىداؼ نبيلة وبرامج متنوعة ،و تعترب من العوامل والعناصر األساسية اليت تبٌت عليها اجملتمعات
ادلتطورة ،فهي تسعى إذل ربقيق أفراد صاحلُت ومعافُت جسميا وعقليا ،وخلق السمات اإلغلابية ،وزلاولة ربقيق
التوافق النفسي بكل أبعاده من خالؿ شلارسة ىذه األنشطة الرايضية خاصة الالصفية منها.
الكممات المفتاحية :النشاط الرياضي الالصفي الداخمي ،التوافق النفسي.
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" Internal Extra-curricular Sport Activity and its effects on the
psychological harmony on High School Students ".
Abstract:
This study aims at unveiling the relationship between internal extra-curricular sport
activity and the psychological harmony for high school students and the importance of this
activity at this stage and the extent of contribution into preparing a good individual from all
aspects with the attempt to stand on the problems of students at this age. Also, this study
aims at identifying the differences between practitioners and non-practitioners of the internal
extra-curricular sport activity through their psychological balances degrees.
The student will use the descriptive approach to address the problem of the analytical
study, which applied study on a random sample of 120 pupils of the secondary stage of some
of the secondary schools of the municipality of ouargla, 60 internal extra-curricular sport
activity practitioner and 60 non-practitioner, the student also used the first part of measuring
psychological of psychological scale prepared by Egyptian researcher Dr. " Rasha Abdel
Rahman Mahmoud Wali and the year 2007".
Concerning the statistical part, the student has used Cronbach's alpha coefficient to
verify the extent of interdependence between the phrases and the dimensions of the scale, it
has also been hiring test," T.test "at the function level of 0.05 to determine differences in the
degree of psychological consensus among practitioners and non-practitioners of internal
extra-curricular sports activity, where the results showed differences between practitioners
and non-practitioners of internal extra-curricular sports activity statistically significant in all
deportations and this confirms to the correctness of the hypotheses put forward.
Finally, The students proposed a set of recommendations including the promotion of
sports activities in general classroom and internal extra-curricular in particular, which in
return, contributes to physical and mental health in order to create positive attributes and try
to achieve psychological harmony in all its dimensions through the practice of internal extracurricular sports activities.

Key words: Internal extra-curricular sports activity - psychological harmony
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مقـــدمة:
إف اللبنة األوذل دلمارسة الرايضة يف عصران ىذا تبدأ دبمارسة األنشطة البدنية والرايضية بطابعها الًتبوي
ادلدرسي ،فهي تعد عنصرا ىاما يف عملييت التطور والتوافق النفسي واإلجتماعي لألفراد عامة وللمراىقُت خاصة،
وبعبارة أخرى صلدىا تلعب دوراً ىاما يف توفَت التوازف والتوافق يف اجلوانب النفسية واإلجتماعية عن طريق عملية
اإلشباع دلختلف الرغبات واحلاجات اليت يتطلبها النمو يف مرحلة ادلراىقة بصفة مقبولة نفسيا واجتماعيا ،واليت
بدورىا تعرؼ عدة تغَتات فيزيولوجية ،عقلية ،مورفولوجية ،اجتماعية ،نفسية...إخل ،من شأهنا أف تؤثر سلبا على
توازف الفرد وتوافقو النفسي واإلجتماعي ،إال إذا استطاع ربقيق أكثر إشباع شلكن حلاجاتو الفطرية وادلكتسبة على
حد سواء .ويعتبػ ػ ػ ػػر النشػ ػ ػ ػػاط البػ ػ ػ ػػدين الرايضػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػن العوامػ ػ ػ ػػل األساسػ ػ ػ ػػية التػ ػ ػ ػػي تسػ ػ ػ ػػاعد علػ ػ ػ ػػى تنميػ ػ ػ ػػة
القػ ػ ػػدارت ادلختلفػ ػ ػػة والتػ ػ ػػي ربػ ػ ػػدث عنهػ ػ ػػا العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػن العلمػ ػ ػػاء وبينتهػ ػ ػػا الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػن الدارسػ ػ ػػات ،إذ تبػ ػ ػػُت
دارسػ ػ ػػة س ـ ـ ــيندر أف ادلمارس ػ ػ ػػة الرايضػ ػ ػػية تػ ػ ػػؤدي دوار ىام ػ ػ ػػا فػ ػ ػػي تك ػ ػ ػػوين شخصػ ػ ػػية الف ػ ػ ػػرد ،وك ػ ػ ػػذلك أوض ػ ػ ػػح
فروب ـ ـ ــل أف العملي ػ ػ ػػة الًتبوي ػ ػ ػػة غل ػ ػ ػػب أف تق ػ ػ ػػوـ أساس ػ ػ ػػا عل ػ ػ ػػى النش ػ ػ ػػاط والعم ػ ػ ػػل والتفكَت .وانطالقا من الدور
الذي تلعبو شلارسة أنشطة الًتبية البدنية والرايضية يف بناء شخصية الفرد من خالؿ تنمية قدراتو ومواىبو الرايضية،
ابإلضافة إذل تعديل وتغيَت سلوكو دبا يتناسب واحتياجات اجملتمع ،إال أهنا تبقى غَت كافية لتحقيق كل الغاايت
ادلطلوبة ،لذلك كاف النشاط الرايضي الالصفي داخليا كاف أو خارجيا كتكملة للنقص الذي دل ػلققو النشاط
الرايضي الصفي ادلتمثل يف درس الًتبية البدنية و الرايضية ،حيث فتح اجملاؿ الواسع والفضاء الرحب واحلرية يف
اختيار األنشطة ادلفضلة أماـ التالميذ لإلبداع ،وابلتارل ربقيق واكتشاؼ ادلواىب أو الوصوؿ للمتوسط ادلطلوب
من األداء ،وىو ما يعكس ربقيق أكثر قدر من التوافق أببعاده ادلختلفة لدى ىذه الفئة ،ابلنظر للمتعة اليت غللبها
للمراىق من خالؿ الفرص اليت يتيحها لو إلشباع سلتلف الرغبات واحلاجات كاحلاجة إذل اإلنتماء ،احلاجة إذل
اإلستقالؿ ،احلاجة إذل إثبات النفس ،احلاجة إذل القيادة...إخل .ويشغل موضوع التوافق حيزا كبَتا يف الدراسات
والبحوث ألعليتو يف حياة اإلنساف بصفة عامة وحياة ادلتعلم بصفة خاصة ابعتباره العنصر األساسي ،وىدفت
الكثَت من الدراسات إذل فهم سلوكات ادلتعلم ضمن نطاؽ ادلدرسة وذلك بدراسة شخصيتو من كل اجلوانب دبا
فيها الصحة النفسية وأى م أبعادىا أال وىو التوافق الذي يتمثل يف زلاولة الفرد إشباع حاجاتو النفسية واإلجتماعية
من خالؿ عقد عالقات مرضية ،والسعي إذل التكيف مع متطلبات اجملتمع .ونظرا لكوف التوافق دليل على سبتع
الفرد ابلصحة النفسية اجليدة فهو يتصل دبجاالت وأبعاد عديدة شلثلة للسلوؾ البشري ،ومنها اجلانب النفسي
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الذي يتضمن الشعور ابحلرية واإلنتماء للمجتمع وتقدير الذات .وابلنظر إذل ذلك جاءت ىذه الدراسة لتلقي
الضوء وتكشف عن العالقة ادلوجودة بُت شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي وربقيق التوافق النفسي لدى
تالميذ ادلرحلة الثانوية .
وقد مت تناوؿ ادلوضوع من جانبيو النظري والتطبيقي يف أربعة فصوؿ على النحو التارل:
اجلانب النظري:
 الفصل األول :وخصص دلدخل الدراسة وتضمن ربديد إشكالية الدراسة بتساؤالهتا مث األىداؼ ادلرجوةمن الدراسة ،فرضياهتا ،أعلية البحث ،التحديد اإلجرائي دلصطلحات الدراسة مع النظرايت ادلفسرة
دلتغَتات الدراسة.
 الفصل الثاين :وىو فصل الدراسات السابقة ،تضمن الدراسات ادلرتبطة ابلدراسة احلالية حيث ػلتويعلى عرض وربليل ونقد ذلذه الدراسات.
اجلانب التطبيقي:
 الفصل الثالث :مشل طرؽ ومنهجية الدراسة حيث تضمن منهج الدراسة ،الدراسة اإلستطالعية ،العينةوكيفية اختيارىا ،حدود الدراسة،أدوات مجع البياانت ،أساليب التحليل اإلحصائي ادلستعملة يف الدراسة.
 الفصل الرابع :وتضمن عرض وربليل لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا يف ضوء اإلطار النظري للدراسةوالدراسات السابقة ،ابإلضافة إذل اإلستخالص العاـ وأىم التوصيات ادلقًتحة.
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ادلدخل للدراسة
 -1اإلشكالية.
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 -3الفرضيات.

 -4أمهية الدراسة.

 -5مصطلحات ومفاىيم الدراسة.
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مدخل للدراسة

الفصل األوؿ
 – 01اإلشكالية:

لقػػد قػػدر العلمػػاء أعليػػة األنشػػطة الرايضػية ومػػدى حاجػػة اإلنسػػاف إليهػػا منػػذ العصػػور القدؽلػػة ،والػػدور الػػذي
تلعبػػو يف احلفػػاظ علػػى اللياقػػة والصػػحة البدنيػػة والروحيػػة ،وىػػذا عػػن طريػػق أن ػواع النشػػاط البػػدين مسػػتغلة دوافػػع ىػػذا
النشاط الطبيعي للفرد لتنمية الناحية العضوية والتوافقية ،دلا تلعبو من دور أساسي يف تكوين الفػرد نفسػيا وصػحيا و
اجتماعيا وكذا ثقافيا.
من أجل ذلك تعترب األنشطة الرايضية عامػة واألنشػطة الرايضػية الالصػفية الداخليػة خاصػة أبىػدافها النبيلػة
وبرارلهػػا ادلتنوعػػة مػػن العوامػػل والعناصػػر األساسػػية الػػيت تبػػٌت عليهػػا اجملتمعػػات ادلتطػػورة ،فهػػي تسػػعى إذل ربقيػػق أف ػراد
صػػاحلُت ومعػػافُت جسػػميا وعقليػػا وزلاولػػة إدمػػاجهم يف اجملتمػػع ،لكػػن ىنػػاؾ بعػػض العوائػػق وادلشػػاكل الػػيت يتػػأثر هبػػا
الفرد ربوؿ دوف ربقيق اذلدؼ ادلنشود ،ويرى علماء الػنفس واإلجتمػاع أف أكثػر ادلراحػل صػعوبة وحساسػية يف حيػاة
اإلنسػػاف ىػػي حيػػاة ادلراىقػػة مػػن اجلانػػب النفسػػي واإلجتمػػاعي ،دلػػا سبػػر بػػو مػػن تقلبػػات مزاجيػػة وص ػراعات نفسػػية
واجتماعيػػة وجسػػمية وانفعاليػػة ،وطلػػص ابلػػذكر تلميػػذ ادلرحلػػة الثانويػػة الػػذي قػػد ؼلػػرج عػػن دوره ويفقػػد اتزانػػو وؽلػػارس
كثػػَتا مػػن الضػػروب الس ػػلوكية الشػػاذة دبجػػرد التعبػػَت واإلفصػػاح عػػن انفعاالتػػو وميوالتػػو النفسػػية واإلجتماعيػػة ،الػػيت
تنعكس على األسرة وادلدرسػة واجملتمػع الػذي يعػيه فيػو انطالقػا مػن إغلابيػات األنشػطة الرايضػية الالصػفية الداخليػة
ذات الطػابع التنافسػػي ،الػػيت مػػا ىػػي إال امتػػدادا لػػدرس الًتبيػة البدنيػػة والرايضػػية الػػذي يقػػاـ يف الصػػف ،وتكػػوف ىػػذه
األنشػطة داخػػل ادلدرسػػة ،وذلػػا أتثػػَت كبػَت علػػى شخصػػية التلميػػذ ادلمػػارس ذلػػا مػن الناحيػػة النفسػػية الػػيت قػػد تسػػاىم يف
إحداث توازانت نفسية ذبعل منو فردا صاحلا يتأثر ويؤثر.
ومن ىذا الطرح لكل ىذه ادلتغَتات تربز اإلشكالية التالية:
 ما ىو أثر النشاط الرايضي الالصفي الداخلي على مقياس التواف ػ ػ ػػق النفسي لدى تالميذ ادلػ ػػرحلة الثانوية ؟وينبثق عن ىذا التساؤؿ العاـ تساؤالت فرعية :
 ىل توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا بػُت ادلمارسػُت وغػَت ادلمارسػُت للنشػاط الرايضػي الالصػفي الػداخلي لػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف ادلهارات الشخصية ؟
 ىل توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا بػُت ادلمارسػُت وغػَت ادلمارسػُت للنشػاط الرايضػي الالصػفي الػداخلي لػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف اإلحساس ابلقيمة الذاتية ؟
 ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بػُت ادلمارسػُت وغػَت ادلمارسػُت للنشػاط الرايضػي الالصػفي الػداخلي لػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف اإلعتماد على النفس ؟
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 ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بػُت ادلمارسػُت وغػَت ادلمارسػُت للنشػاط الرايضػي الالصػفي الػداخلي لػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف التحرر من ادليل إذل اإلنفراد ؟
 ىػػل توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػُت ادلمارسػػُت وغػػَت ادلمارسػػُت للنشػاط الرايضػػي الالصػػفي الػػداخلي لػػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف احلالة الصحية ؟
 ىػػل توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػُت ادلمارسػػُت وغػػَت ادلمارسػػُت للنشػاط الرايضػػي الالصػػفي الػػداخلي لػػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف احلالة اإلنفعالية ؟
 -72األىدا :
هتػػدؼ الدراسػػة احلاليػػة إذل معرفػػة أثػػر شلارسػػة النشػػاط الرايضػػي الالصػػفي الػػداخلي وربقيػػق التوافػػق النفسػػي،
وابلتارل فهي تسعى إذل ربقيق ما يلي:
 -1معرفة أثر النشاط الرايضي الالصفي الداخلي على مقياس التواف ػ ػ ػػق النفسي لدى تالميذ ادلػ ػػرحلة الثانوية.
 -2التعرؼ على أبعاد مقياس التوافق النفسي ومدى أتثَتىا يف ربقيق التوافق النفسي على تالميذ ادلرحلة الثانوية.
 -3توضيح وتبياف دور النشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف ربقيق التوافق النفسي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية.
-4كشف الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي على مقياس التوافق النفسي.
-03الفرضيات:
-1-3الفرضية العامة:
انطالقا من طرحنا دلشكلة حبثنا ؽلكننا صياغة فرضيتنا العامة على النحو التارل:
 ىناؾ أثر للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي على مقياس التواف ػ ػ ػػق النفسي لدى تالميذ ادلػ ػػرحلة الثانوية.-2-3الفرضيات الجزئية:
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الػداخلي لػدى تالميػذادلرحلة الثانوية يف بعد ادلهارات الشخصية.
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الػداخلي لػدى تالميػذادلرحلة الثانوية يف بعد اإلحساس ابلقيمة الذاتية.
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الػداخلي لػدى تالميػذادلرحلة الثانوية يف بعد اإلعتماد على النفس.
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 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الػداخلي لػدى تالميػذادلرحلة الثانوية يف بعد التحرر من ادليل لإلنفراد.
 توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا ب ػػُت ادلمارسػػُت وغػػَت ادلمارسػػُت للنش ػاط الرايض ػػي الالصػػفي الػػداخلي ل ػػدىتالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة الصحية.
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الػداخلي لػدى تالميػذادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة اإلنفعالية.
 -04أىمية الدراسة:
إف األنشطة الرايضية الالصفية الداخلية تلعب دورا فعاال وابرزا يف بناء شخصية الفرد من خالؿ تنمية
قدراتو ومواىبو الرايضية ،ابإلضافة إذل تعديل وتغيَت سلوكو دبا يتناسب واحتياجات اجملتمع ،لذلك أصبحت ىذه
األنشطة عامال أساسيا يف تكوين الشخصية ادلتوافقة نفسيا واجتماعيا للفرد من خالؿ الربامج اذلادفة اليت تعمل
على أتىيل وإعداد وعالج التالميذ عن طريق شلارسة األنشطة الرايضية للوصوؿ إذل أعلى ادلستوايت الرايضية
العالية ،ابإلضافة إذل ما ربققو من مردود صحي وجسمي ونفسي للتلميذ.
إف ادلمارسات الرايضية اليت تقاـ داخلياً تتيح للتالميذ فرصة لتحقيق التوافق النفسي مع أقراهنم ومع
األسرة واجملتمع ،وفرصة للتطور واإلرتقاء دبواىبهم وقدراهتم الرايضية والفكرية ،ومنو تكمن أعلية الدراسة يف التأكيد
على دور النشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف ربقيق التوافق النفسي لدى تلميذ ادلرحلة الثانوية الذي قد يعاين
من ضغوطات نفسية ،إضافة إذل سلتلف األسباب الضاغطة اليت تؤثر عليو وتشل تفكَته خاصة يف أصعب
مرحلة ،فمن ادلهم معرفة صلاعة ودور شلارسة ىذا النشاط ومدى ربقيقو للتوافق النفسي لدى تالميذ الطور الثانوي.
 -05مصطمحات ومفاىيم الدراسة:
 -1-5النشاط الرياضي الالصفي:
 -1-1-5تعاريف تناولت النشاط الرياضي الالصفي:
 ىو عبارة عن نشاط رايضي تربوي خارج ساعات الدواـ اذلدؼ منو إاتحة الفرصة للتالميذ ادلتفوقُت وذوياذلواية للرفع من مستوى أدائهم و ؽلكن التالميذ ذوي ادلستوى الضعيف من تدارؾ ضعفهم وربسُت مستواىم.1

 -1حسن شلتوت وحسن معوض  ،التنظيم اإلداري يف الرتبية الرايضية .القاىرة  :دار الفكر العريب  ، 1981 ،ص. 111
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 تعترب األنشطة الرايضية الالصفية أنشطة تربوية خارج ساعات الدواـ واذلدؼ األساسي منها إاتحة الفرصةللتالميذ ادلتفوقُت للرفع من مستوى أدائهم ،كما ؽلنح لذوي اذلواية والرغبة ادلزيد من ساعات ادلزاولة الرايضية
وؽلكن التالميذ ذوي ادلستوى الضعيف من تدارؾ ضعفهم وربسُت مستواىم .1
وعليو فإف احلجم الساعي ادلخصص لدرس الًتبية البدنية والرايضية غَت كاؼ ) 02ساعة أسبوعيًا (
لتحقيق أىداؼ ىذا الدرس وادلتمثلة يف اكتساب مهارات أولية وأساسية وشلارستها شلارسة فعالة ،ذلذا كاف
للنشاطات الرايضية الالصفية دورىا البارز يف تغطية ىذا النقص ابعتبارىا من أفضل ادليادين اليت ؽلكن أف يطبق
فيها التعليم عن طريق ادلمارسة ،لذلك فإف رلاالت النشاطات الرايضية الالصفية ؽلكن أف تشمل التدريب على
ادلهارات وتنظيم الدورات ما بُت الفصوؿ أو ما بُت السنوات،كما زبوؿ ادلشاركة يف دورات يف إطار الرايضة
ادلدرسية أو تنظيم الرحالت وادلعسكرات .وتوقيت ىذا النشاط ال ينبغي أف يتعارض مع توقيت برانمج الدراسة
صباحا قبل الدرس أو يف أوقات الراحة وبعد هناية دواـ ادلدرسة ادلعروؼ.2
الرمسي ،حيث ؽلكن مزاولتو ً

 -2-1-5التعريف اإلجرائي لمنشاط الرياضي الالصفي:

يرى الطالب أف النشاط الرايضي الالصفي ىو نشاط رايضي تربوي فردي أو مجاعي يقاـ داخل ادلدرسة
أو خارجها ،ويكوف خارج ساعات الربانمج التعليمي للصف على شكل دورات تنافسية بُت األقساـ داخل
ادلؤسسة أو بُت ادلؤسسات الًتبوية ،ويقاـ يف ادلناسبات واألعياد الوطنية والعلمية ،اذلدؼ منو إبراز ادلواىب
وكشف اذلواايت وابلتارل تنميتها و تطويرىا.
 -3-1-5أنواع النشاط الرياضي الالصفي:
إف األنشطة الرايضية الالصفية يف ادلدرسة تنقسم إذل نوعُت علا :
 النشاط الرايضي الالصفي الداخلي. النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي. -1-3-1-5النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:
 -1-1-3-1-5تعاريف تناولت النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:

1

- Fenandez ( b ) soohlogie et comptions spartive .paris, édition , viga , 1977 , p11.

2

- Matuiv ( t.p ) aspects fandamantanteaus de l’enraiements .paris, édition viga , 1989 , p13 .
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يعترب ىذا النشاط امتدادا لدرس الًتبية البدنية والرايضية ،ويتميز ابدلزيد من حرية اختيار التلميذ دلا ؽلارسو
من أوجو النشاط داخل ادلدرسة ،كل حسب ميولو وقدراتو واحتياجاتو،كما يساعد على تدريب التالميذ على
ربمل ادلسؤولية وإشراكهم يف اإلعداد والتنظيم والتحكيم والتسجيل واإلعالـ.1
 يعرؼ أبنو النشاط الذي يقدـ خارج أوقات الدروس داخل ادلؤسسات الًتبوية ،الغرض منو إاتحة الفرصة لكلتالميذ ادلدرسة دلمارسة النشاط احملبب ذلم ويتم عادة يف أوقات الراحة الطويلة والقصَتة يف اليوـ ادلدرسي ،وينظم
طبقا للخطة اليت يضعها ادلدرس سواء كانت مبارايت بُت األقساـ أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية.

2

 كما أنو يعرؼ ابلربانمج الرايضي الذي تديره ادلدرسة خارج ادلنهاج ادلدرسي لكل من تضمهم ىذه ادلدرسة. يعرؼ أيضا أبنو الربانمج الذي تديره ادلدرسة خارج اجلدوؿ ادلدرسي ،أي أف النشاط الرايضي الالصفيالداخلي يف الغالب نشاط اختياري وليس إجباري كدرس الًتبية البدنية والرايضية ولكنو يتيح الفرصة لكل تلميذ
أف يشًتؾ يف نوع أو أكثر من النشاط الرايضي .3كما أف توقيت النشاط الداخلي غلب أف ال يتعارض مع
اجلدوؿ ادلدرسي ادلسطر فيمكن أف ينفذ يف أوقات الفراغ ويف أوقات ما قبل الدراسة صباحا ووقت الراحة يف
منتصف النهار وحىت بعد انتهاء وقت الدراسة اليومي ،فيمكن للتالميذ العودة إذل للمدرسة إذا كانت قريبة من
مقر سكناىم .4كما إف إقباؿ التالميذ على ىذا النشاط أكرب دليل على صلاح الربانمج ،إذا مشل النشاط أكرب
عدد من التالميذ ،ويعترب ىذا النشاط مكمال للربانمج ادلدرسي وحقال دلمارسة النشاط احلركي ،خصوصا تلك
احلركات اليت يتعلمها التالميذ يف درس الًتبية البدنية.

5

 -2-1-3-1-5التعريف اإلجرائي لمنشاط الرياضي الالصفي الداخمي:
يرى الطالب أف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي ىو نشاط تربوي فردي أو مجاعي يقاـ داخل
ادلؤسسة الًتبوية  ،يكوف خارج ساعات الربانمج التعليمي للصف على شكل دورات تنافسية بُت أقساـ ادلؤسسة،
ويقاـ يف ادلناسبات واألعياد الوطنية والعلمية ،اذلدؼ منو إبراز ادلواىب وكشف اذلواايت وابلتارل تنميتها وتطويرىا.
 -3-1-3-1-5أنواع النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:
ىناؾ عدة أنواع من األنشطة الرايضية الالصفية أعلها:
 -1حسن شلتوت وحسن معوض .مرجع سبق ذكره  ،ص.126
 - 2دمحم سعيد عزمي  ،أساليب تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية .اإلسكندرية :منشأة ادلعارؼ ، 1996 ،ص.127

 -3دمحم عوض بسيوين و فيصل ايسُت الشاطئ  ،نظرايت وطرق الرتبية البدنية .ط  ، 2اجلزائر :و.ـ.ج  ،سنة  ،1992ص .132

 - 4عدانف درويه وآخروف ،الرتبية الرايضية ادلدرسية (دليل معلم الفصل وطالب الرتبية العلمية) .اإلسكندرية :دار ادلعارؼ  ،1992 ،ص.97
 -5عبد هللا الكاتب وآخروف ،اإلدارة للتنظيم يف الرتبية البدنية .بغداد:مطبعة اجلامعة  ،1986 ،ص .68
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 منافسات يف األلعاب اجلماعية ادلختلفة (كرة القدـ ،كرة السلة ،كرة اليد...إخل ) بُت األقساـ . منافسات يف األنشطة الفردية (تنس الطاولة ،اجلمباز ،ألعاب القوى ،اجليدو ،ادلالكمة ،ادلصارعة ....اخل ). منافسات يف اللياقة البدنية بُت األقساـ . عروض رايضية للتمرينات بُت األقساـ ادلختلفة. مهرجاانت وحفالت مدرسية دبناسبة األعياد الوطنية واإلجتماعية.1 -4-1-3-1-5أىمية النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:
ﺇضافة ﺇذل ﺃﻥ ﺍلنشاﻁ الرايضي ﺍلالصفي ﺍلدﺍخلي يعترب تكملة دلنهاﺝ ﺍلتربية ﺍلبدنية ﻭﺍلرياضية بادلدﺭسة،
فأعليتو تكمن يف ﺃنو من ﺃفضل ﺍدلياﺩين ﺍليت ؽلكن ﺃﻥ يطبق فػيها مػبدﺃ ﺍلتػعلم عػن طريق ﺍدلماﺭسة ،فالتلميذ يتعلم
بضعة مهاﺭﺍﺕ ﺃﻭلية ﺃساسية يف ﺩﺭﺱ ﺍلتربية ﺍلرياضية ﻭال غلد ﺍلفرصة ﺍلكافية دلماﺭسة فعالة يف ﺍلدﺭﺱ نفسو،
ﻭلكنو يستطيع ﺃﻥ يفعل ﺫلك يف منهاﺝ ﺍلنشاﻁ ﺍلدﺍخلي.
 -5-1-3-1-5أىدا

النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:

 يعترب النشاط الرايضي الالصفي الداخلي حقال لتنمية ادلهارات اليت يتعلمها التلميذ يف ادلدرسة. إاتحة فرص النشاط للجميع. تنمية روح اجلماعة. التدريب على القيادة والتبعية . ﺍلتعليم عن طريق ﺍدلماﺭسة. ﺍلتربية للوقت ﺍحلر. ﺍلعناية بالصحة ﺍلشخصية. تنمية الصفات النفسية واإلجتماعية (ضبط النفس ،التعاوف ،احًتاـ الغَت وحسن ادلعاملة....إخل ). اكتشاؼ ميادين جديدة دل يسبق للتالميذ أف تطرقوا ذلا.2 -6-1-3-1-5واجبات المدرس نحو النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:
 ﻭضع ﺍجلدﻭﻝ ﺍلزمٍت للمنافساﺕ ﻭﺍدلباﺭياﺕ يف مكاﻥ ﻭﺍضح بادلدﺭسة. ﺍختياﺭ ﺍألنشطة ﻭفق رغباﺕ ﻭميوﻝ ﻭخصائص ﺍلتالميذ. -1انىد زلمود سعد وآخروف ،طرق التدريس يف الرتبية الرايضية .القاىرة :مركز الكتاب للنشر ،1998 ،ص.240
- vanschagen ,roie de linducation physique dans le développement de la personnalité .paris , p.v, 1993 p 371.

00

2

مدخل للدراسة

الفصل األوؿ

 ﺍشترﺍﻙ تالميذ ﺍدلدﺭسة ﺃﻭ ىيئة ﺍلتدﺭيس يف زبطيط ﻭتنظيم ﻭتنفيذ برﺍمج ﺍلنشاﻁ الرايضي ﺍلالصفي ﺍلدﺍخلي. تناسب ﺍألنشطة ﻭﺍإلمكانياﺕ ﺍدلاﺩية ابدلدرسة. مرﺍعاﺓ ﺃﻥ تكوﻥ برﺍمج ﺍلنشاﻁ الرايضي ﺍلالصفي ﺍلدﺍخلي مكملة دلنهاﺝ ﺍلدﺭﻭﺱ ﺍلتربوية. -2-3-1-5النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:
 -1-2-3-1-5تعاريف تناولت النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:
ىو ذلك النشاط الذي غلري يف صورة منافسات رمسية بُت الفرؽ ادلدرسية ،وللنشاط اخلارجي أعلية ابلغة
لوقوعو يف قمة الربانمج الرايضي ادلدرسي العاـ ،الذي يبدأ من الدرس اليومي ،مث النشاط الداخلي ،لينتهي
ابلنشاط اخلارجي ،حيث يصب فيو خالصة اجلد للمواىب الرايضية لتمثيل ادلدرسة يف ادلبارايت الرمسية ،كما
يسهل من خاللو اختيار العبُت ومنتخبات ادلدارس ،دلختلف ادلناسبات اإلقليمية.1
ويعرؼ أبنو أنشطة الفرؽ ادلدرسية الرمسية كما ىو معروؼ ،فإف لكل مدرسة فريق ؽلثلها يف دوري ادلدارس
سواء يف األلعاب الفردية أو اجلماعية وىذه الفرؽ تعترب الواجهة الرايضية للمدرسة وعنواف تقدمها يف رلاؿ الًتبية
البدنية والرايضية ،ويف ىذه الفرؽ يوجد أحسن العناصر اليت تربزىا دروس الًتبية البدنية والنشاط الداخلي.2
 -2-2-3-1-5أنواع النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:
 -1-2-2-3-1-5نشاطات الرياضة المدرسية:
كما ىو معروؼ أف لكل مدرسة فريق ؽلثلها يف دوري ادلدارس سواء يف األلعاب الفردية أو اجلماعية،
وىذه الفرؽ تعترب الواجهة الرايضية للمدرسة وعنواف تقدمها يف رلاؿ الًتبية البدنية والرايضية وىؤالء التالميذ
يعتربوف نواة األندية ،ومن ىنا كاف من الواجب اإلىتماـ البالغ هبذه الفرؽ ومد يد ادلساعدة إليها .والرايضة
ادلدرسية يف أي بلد من العادل تعترب احملرؾ الرئيسي دلعرفة مدى التقدـ يف ادليداف الرايضي ولعلها من أىم الدعائم
للحركة الرايضية ،وىذه الرايضة ادلدرسية تتجو أساسا ضلو تالميذ ادلدارس اإلبتدائية واإلكمالية والثانوية ،حيث
تعمل على وضع اخلطوات األوذل للطفل على الطريق الذي ؽلكنو من أف يصبح رايضيا يف ادلستقبل ابرزا ،قد
يساىم يف بناء ادلنتخبات ادلدرسية الوطنية وؽلثل بالده يف احملافل الدولية والقارية والعربية.3
 -2-2-2-3-1-5النشاطات الرياضية الخموية كالمعسكرات:
 -1قاسم ادلندالوي و آخروف ،دليل الطالب يف التطبيقات ادليدانية للرتبية الرايضية  .بغداد  :مطابع التعليم العارل  ،1990 ،ص .55
 - 2دمحم عوض بسيوين و فيصل ايسُت الشاطئ  .مرجع سابق  ،ص .133
 -3دمحم عوض بسيوين و فيصل ايسُت الشاطئ  .مرجع سابق  ،ص .132
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وىي أحد أىم األنشطة الرايضية اليت غلد فيها التالميذ راحتهم ويعربوف عن شخصيتهم حبرية ،ويف ىذه
ادلعسكرات يقاـ العديد من األنشطة ويتعلم فيها التالميذ الكثَت من األمور اليت تساعدىم يف حياهتم ادلستقبلية،
ابإلضافة إذل الصفات النفسية األخرى كاإلعتماد على النفس والقدرة على ازباذ القرار وربمل ادلسؤولية ...اخل.
 -3-2-3-1-5أىدا

النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:

1

 إفساح اجملاؿ للفرؽ الرايضية للتنمية اإلجتماعية والنفسية ،ابإلحتكاؾ مع غَتىم من تالميذ ادلدارس األخرى. الرفع من مستوى األداء الرايضي بُت التالميذ. إاتحة الفرص لتعلم قوانُت األلعاب وكيفية تطبيقها. إاتحة الفرص لتعلم القيادة والتبعية. إعطاء الفرص لتعلم اإلعتماد على النفس وربمل ادلسؤولية.2 -2-5التوافق النفسي:
 -1-2-5تعاريف تناولت التوافق النفسي:
 -1-1-2-5التوافق:
تذىب أغلب التعاريف الواردة يف علم النفس إذل أف مفهوـ وأصل التوافق مشتق من علم األحياء
البيولوجيا ،ويؤكد على ذلك "الزاروس" يف قولو" :إف مفهوـ التكيف انبثق من علم األحياء" ،وىو ما يؤكده
"داروين" يف نظرية النشوء واإلرتقاء ،وقد عدؿ من قبل علماء النفس ويسمى التوافق بدؿ التكيف ،ويؤكد على
كفاح الفرد من أجل العيه والبقاء.3
ويثَت ىذا التعريف نقطة ىامة تتمثل يف اإلختالؼ حوؿ مدلوؿ كل من مفهومي التكيف والتوافق عند
البعض من علماء النفس وادلهتمُت ابلسلوؾ اإلنساين ،فالتكيف كما يقوؿ" جون بياجيو" ىو عملية تتم عن
طريق ربقيق التوازف بُت مظهرين من مظاىر التفاعل بُت الفرد والبيئة ،فالفرد إما أف يدخل على سلوكو التعديل شلا
يساعده على ربقيق التوازف بُت سلوكو وبُت ظروؼ البيئة احمليطة بو بكل مطالبها ،وإما أف ػلاوؿ التأثَت يف البيئة
والوسط احمليط بو حىت تستجيب ىذه البيئة بدورىا لرغباتو وحاجاتو يف اإلذباه الذي يريد .أما التوافق فهو مفهوـ
خاص ابإلنساف يف سعيو لتنظيم حياتو وكل صراعاتو ،ومواجهة مشكالتو من إشباع وإحباط وصوال إذل ما يسمى
 - 1نفس ادلرجع  ،ص .132
2

- Alderam ( ed ) manuel de psychalagie de sport . paris ,édition , viga , 1990,p95.

 -3حسن صاحل الدىري،الشخصية والصحة النفسية .األردف:دار الكندي للنشر والتوزيع ،سنة ،1999ص.55
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الصحة النفسية ،أو السواء ،أو اإلنسجاـ ،أو التناغم مع الذات ومع اآلخرين يف األسرة والعمل وفق التنظيمات
اليت ينخرط فيها اإلنساف ،وعليو فالتوافق ىو مفهوـ إنساين.1
 -2-1-2-5التوافق النفسي:
يطرح علماء النفس مفهوـ التوافق النفسي على أنو توافق الفرد مع ذاتو ومع الوسط احمليط بو ،وكل من
ادلستويُت ال ينفصل عن اآلخر وإظلا يؤثر فيو ويتأثر بو ،فالفرد ادلتوافق ذاتيا ىو ادلتوافق نفسيا.
ويشَت الباحث "حامد زىران" إذل أف التوافق النفسي ىو مرادؼ للتوافق الشخصي ويعٍت السعادة عن النفس
والرضا عنها وإشباع الدوافع الفطرية األولية (الداخلية) والدوافع الثانوية ادلكتسبة (اخلارجية)  ،وابلتارل يعرب عن
سالـ داخلي ،كما يتضمن التوافق مطالب النمو يف سلتلف ادلراحل ادلتتابعة.
 -3-1-2-5التعريف اإلجرائي لمتوافق النفسي:
يرى الطالب أف التوافق النفسي يعٍت قدرة التلميذ ابإلعتماد على النفس واإلحساس ابلقيمة الذاتية،
والقدرة على تنمية ادلهارات الشخصية وربقيق التوازف الصحي واإلنفعارل واإلبتعاد عن التفرد واإلنعزاؿ ،وابلتارل
ربقيق اإلنسجاـ واإلتزاف مع الذات واجلماعة.
 -2-2-5معايير التوافق:
 -1-2-2-5المعيار اإلحصائي:
ىو عبارة عن زلك يقوـ على ادلعٌت اإلحصائي السريع للخصائص اإلنسانية ،كالطوؿ والوزف والذكاء،
ويف ىذه احلالة الذي ينحرؼ كثَتا عن ادلتوسط أو احلالة اليت تدخل ضمن خصائص األغلبية يعترب غَت سوي،
فالشخص السوي ىو ادلتوسط الذي ؽلثل الشطر الكبَت من رلموعة الناس ،يتطلب ىذا ادلعيار أف تكوف األدوات
اليت نقيس هبا التوافق أدوات موضوعية وموثوؽ هبا ،حىت سبكننا من تصنيف األشخاص إحصائيا ،وما يؤخذ على
ىذا ادلعيار ىو أنو يهتم ابلسلوؾ الظاىر دوف اإلىتماـ بداللة سلوكو الداخلي ودوافعو ونتائجو ،كما أنو يصلح
لتقييم األشياء احملسوسة كالطوؿ مثال ،بينما يصعب بواسطتو قياس أو تصنيف بعض مسات الشخصية أو
اإلذباىات وما إذل ذلك.2
-2-2-2-5المعيار الحضاري (اإلجتماعي):

 -1حامد عبد السالـ زىراف ،الصحة النفسي .ط1القاىرة  :عادل الكتائب  ،1978 ،ص.33
 -2دمحم سيد أبو النيل :علم النفس االجتماعي ،دراسات عربية وعادلية .ج ،1اجلهاز ادلركزي للكتب اجلامعية ،سنة  ،1984ص.44
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حسب ىذا ادلعيار فإف الشخص السوي أو ادلتوافق ىو الذي يساير ادلعايَت اإلجتماعية وؽلتثل لقواعد
الضبط اإلجتماعي ،والشاذ أو غَت السوي من يتصرؼ عكس ذلك ،لكن وجود مقومات حضارية وثقافية سلتلفة
ابختالؼ الثقافات واجملتمعات ذبعل من التوافق مسألة نسبية متوقفة على نوع اجملتمع وحضاريتو وقيمو ،وعليو
ليس ىناؾ معيار إنساين عاـ ،فما يعد سواي يف رلتمع ما قد يعد مرضا وشذوذا يف رلتمع آخر ،كما يؤخذ على
ىذا ادلعيار أف اجمل تمع نفسو ليس دائما ابجملتمع السوي ،ؽلر بظروؼ وأوضاع تشيع فيو األمراض النفسية واآلفات
اإلجتماعية ،ومن مث يكوف اخلضوع أو اإلمتثاؿ ذلذا اجملتمع أمر متناقض دلعٌت التوافق.1
 -3-2-2-5المعيار المرضي (الباثولوجي):
يصنف ىذا ادلعيار األشخاص حسب األعراض اإلكلينيكية ،فاألفراد غَت ادلتوافقُت (غَت األسوايء) ىم
الذين تظهر عليهم أعراض مرضية ،بينما ادلتوافقُت أو األسوايء ال تظهر عليهم ىذه األعراض ،وشلا أيخذ على ىذا
ادلعيار ىو أنو ال يستطيع ربديد الدرجة اليت نتفق عندىا ونقوؿ أف ىذا السلوؾ سوي أو ىذا شاذ.2
 -4-2-2-5المعيار المثالي:
يعتمد ىذا ادلعيار أساسا على أحكاـ قيمية تطلق على أشخاص ،وعادة ما تستمد من أصوؿ األدايف
وجهاز القيم األخالقية ،والسواء حسب ىذا ادلعيار ىو اإلقًتاب والدنو من كل ما ىو مثارل ،والشذوذ ىو
اإلضلراؼ عن ادلثل العليا ،وما يؤخذ على ىذا ادلعيار ىو أف ادلثالية ليست زلددة ربديدا دقيقا من جهة ،ومن
جهة أخرى أف ما ىو طبيعي يف رلتمع قد يكوف غَت ذلك يف رلتمع آخر.3
 -5-2-2-5محك المقاييس (اإلختبارات):
الذي يركز يف تصنيفو حلاالت التوافق أو سوء التوافق عند األفراد على رلموعة من ادلقاييس ،أو بطارية
اإلختبارات اليت هتدؼ إذل قياس جوانب سلتلفة من شخصياهتم كالشعور ابلرضا عن الذات ،واإلتزاف اإلنفعارل
وقوة التحمل والذكاء ،والتوافق الشخصي لإلندماج اإلجتماعي ،لكن يؤخذ على ىذا احملك افتقاره دلقاييس تصور
أساسي لصفة التوافق اليت تشتق منها أسئلة اإلختبار أو ادلقياس ،فهل للتوافق بعد واحد أو عدة أبعاد سلتلفة ؟
ىذا فضال من أف صدؽ اإلختبارات أو ادلقاييس وثباهتا كانت وما زالت موضع نقد ابلنسبة لكثَت من العلماء
وادلهتمُت بعلم النفس 4.وبعد ىذا العرض نعود إذل القوؿ أبف الصعوبة يف فهم اإلنساف وتباين سلوكو بُت احلُت
- 1نفس ادلرجع .45 ،

 - 2دمحم سيد أبو النيل ،مرجع سابق .46 ،
 -3نفس ادلرجع .46 ،

 -4نصر الدين جابر،عالقة التقبل الرفض الوالدي بتكيف األبناء .دكتوره غَت منشورة يف علم النفس االجتماعي ،جامعة اجلزائر ،1997،ص.67
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واآلخر ونسبيتو ىي أىم األسباب والعوامل اليت أدت إذل ظهور كل ىذه ادلعايَت اليت دل يتسم أي واحد منها
ابلشمولية والتكامل السوي يف ىذا السياؽ ،ومنو كما يقوؿ "دمحم السيد أبو النيل" أنو ال ؽلكن استخداـ واحد
من احملكات السابقة يف تشخيص األسوايء ،بل يوضع يف اإلختبار ىذه احملكات مجيعا عند التشخيص.1
 -3-2-5أشكال التوافق:
 -1-3-2-5التوافق الحسن /حسن التوافق:
ىو قدرة الفرد على إشباع دوافعو أو حاجاتو بطريقة ترضيو وترضي احمليطُت بو ،أي يشبع حاجاتو بطريقة
ػلقق فيها اللذة وال يصطدـ فيها دبعايَت اجملتمع الصاحلة ،ويتطلب التوافق احلسن الوصوؿ إذل حالة من اإلتزاف يف
إرضاء مطالب الفرد ومطلب اجملتمع يف آ ف واحد ،دوف اإلضرار أبحدعلا سواء الفرد أو مطالب اجملتمع ،ويعرؼ
"أمحد عزة راجع" حسن التوافق أبنو قدرة الفرد على التوافق توافقا سليما وأف يتالءـ مع بيئتو اإلجتماعية وادلادية
وادلهنية أو مع نفسو.

2

 -2-3-2-5التوافق السيىء /سوء التوافق:
ىو عجز الفرد على إشباع دوافعو أو حاجاتو بطريقة ترضيو وترضي اآلخرين ،فالفرد الذي يعجز عن
إشباع حاجاتو يصيبو اإلحباط والشعور ابلفشل ،3وػلدث سوء التوافق حسب "  "ROGERS 1949نتيجة عدـ
اتساؽ خربات الفرد والذات ،وىو الذي يؤدي ابلفرد حبالة من سقوط ادلناعة من اإلنكشاؼ والتعري وسوء
التوافق النفسي ،فال يعود الفرد قادرا على التصرؼ كوحدة ألف مدركاتو الذاتية تتناقض مع الصورة اليت لديو عن
ذاتو ،وأحياان ربكم سلوكاتو عمليات تقوؽلية ذاتية ولكن يف أحياف أخرى ربكمو شروط التقدير اليت امتصها من

اآلخرين 4.بينما يصف "أمحد عزة راجح" سوء التوافق أبنو حالة دائمة أو مؤقتة تبدو يف عجز الفرد وإخفاقو عن
حل مشكالتو اليومية إخفاقا يزيد على ما ينتظره غَته منو أو ما ينتظره من نفسو.

5

ولسوء التوافق رلاالت سلتلفة منها سوء التوافق ادلهٍت ،ادلدرسي ،اإلجتماعي ،إال أف ىذه الظروؼ ادلختلفة لسوء
التوافق ما ىي إال مظاىر لسوء التوافق العاـ الذي يبدو يف عجز الفرد عن إقامة صالت مرضية بينو وبُت من
سيتعامل معهم من الناس واألشياء ويف بيئتو اإلجتماعية وادلادية 6.فسوء التوافق إذا ينشأ عندما تكوف األىداؼ

 -1دمحم سيد أبو النيل ،مرجع سبق ذكره .47 ،

 -2أمحد عزة راجح :علم النفس الصناعي .ط .3مصر  :دار القومية 1965،ص .65

 -3دمحم السيد اذلابطك  ،التكيف والصحة النفسية ،اإلسكندرية  :ادلكتب اجلامعي احلديث ، 1990 ،ص.37

 -4يوسف مصطفي القاضي وآخروف،االرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي .ط ،1ادلملكة العربية السعودية :دار ادلرخ الرايضي ، 1981 ،ص.273
 -5أمحد عزة راجح.مرجع سبق ذكره  ،ص.263
 -6نفس ادلرجع  ،ص.567
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ليست سهلة يف ربقيقها أو عندما تتحقق بطريقة ال يوافق عنها اجملتمع ،وعلى أي حاؿ فإف سوء التوافق يتضمن
1
اخلفض غَت ادلرضي للحاجة.
فالفرد الذي يفشل بطريقة جد معقدة يف ربقيق مشاريعو أو الذي ال ينجح أبي طريقة يف خلق الشروط اليت
تتالءـ ومفهومو عن ذاتو ،ف يستطيع يف ىذه احلالة أف يفقد العالقات العادية مع احمليط فيقاؿ إف ىذا الفرد ال
يتوافق مع الواقع ،ولإلشارة فإف سوء التوافق يظهر بدرجات سلتلفة فقد يبدو يف حالة إضلراؼ أو أسلوب غريب يف
السلوؾ وقد يبلغ درجة يف اإلضطراابت النفسية العصبية .

2

 -4-2-5العوامل المؤثرة في التوافق النفسي واإلجتماعي لممراىق:
 -1-4-2-5عوامل مرتبطة بالمراىق ذاتو:
وىي عوامل ترتبط ابحمليط الداخلي للمراىق ،وتتمثل يف مجيع مكوانتو الشخصية من حاجات ودوافع
خربات وقيم وميوؿ وقدرات وعواطف وانفعاالت ...اليت تقوـ بتوجيو السلوؾ الفردي3.وأتخذ احلاجات والدوافع
القسم األكرب لوقوفها وراء مجيع أظلاط السلوؾ اليت يقوـ هبا الفرد سواء كانت متوافقة أـ غَت متوافقة ،حيث يتفق
كثَت من علماء النفس على أف احلاجات ىي نقطة البدء يف عملية التوافق وإشباعها ىي نقطة النهاية ،فال ؽلكن
تصور سلوؾ بدوف دافع ودافع بدوف ىدؼ ،فعملية التوافق ترتبط ابلدافع كنقطة بداية وابذلدؼ كنقطة هناية
يتحقق فيها اإلشباع أو اإلرضاء ،وعمر اإلنساف ؽلثل سلسلة من زلاوالت السعي ادلتكررة من أجل احلفاظ على
مستوى مقبوؿ من التوافق بُت نفسو واحمليط الذي يعيه فيو ،فوراء كل سلوؾ بشري دافع يثَته وىدؼ يسعى إذل
ربقيقو ،وكلما صلح يف إشباع دوافعو كلما استطاع ربقيق مستوى أفضل من التوافق 4.وربقيق ادلراىق لتوافق
اجتماعي مقبوؿ ال يقتصر على إشباع دوافعو األولية أو العضوية واليت سبثل احلاجات األساسية اليت ال غٌت للفرد
عن إشباعها كدافع اجلوع ،العطه ،النوـ ،اجلنس ،البحث عن الراحة ،بل يتعُت عليو كذلك إرضاء دوافع أخرى
تنمي فيو إنسانيتو وانتمائو اإلجتماعي ،وىي حاجات يتعلمها ويكتسبها من خالؿ عملية التنشئة اإلجتماعية اليت
ؽلر هبا طواؿ حياتو مثل احلاجة لألمن ،اليت تعترب من أىم عناصر اإلتزاف النفسي واإلستقرار اإلنفعارل ،واحلاجة
للحب والرغبة يف التملك وكسب األشياء ،وأتكيد الذات وتقديرىا .ومن ىنا فإف الفرد يسعى جاىدا لبلوغ
ادلستوى ادلرغ وب من التوافق ،سواء ابلطرؽ ادلباشرة وىي أقصر الطرؽ ويف حالة تعذر ذلك يلجأ إذل طرؽ أخرى
 -1فرج عبد القادر طو ،دراسة نوعية ميدانية يف التوافق ادلهين الصحي النفسي.ط ،1القاىرة :مكتبة اخلاجي ،1975،ص .210

 -2مجعوف نفيسة،التوافق النفسي واالجتماعي للتلميذ ادلبتكر .رسالة ماجيستَت يف علوـ التجربية ،جامعة اجلزائر  ،2001 ،ص.74
 -3فايز علي احلاج،الصحة النفسية .،ط ، 1بَتوت:ادلكتب اإلسالمي  ،1984 ،ص.25

 -4نصر الدين جابر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.96
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غَت مباشرة ػلاوؿ بواسطتها بلوغ مستوى من اإلنسجاـ والتوافق ،وتعترب حيل نفسية (كالكبت ،العدواف )...فهي
تشَت إذل رلموعة أشكاؿ السلوؾ اليت يلجأ إليها اإلنساف يف سعيو لتحقيق إعادة التوازف والتالؤـ النفسي.

1

 -2-4-2-5عوامل متعمقة بالمدرسة والمحيط:
إف كل إنساف يعيه يف رلتمع ربدث داخل إطاره عمليات أتثَت وأتثر متبادلة تتم بُت أفراد ىذا اجملتمع،
وػلدث بُت ىؤالء األفراد ظلط ثقايف معُت ،كما أهنم يتصرفوف وفق رلموعة من النظم والقوانُت والتقاليد والعادات
والقيم اليت ؼلضعوف ذلا ،وصوال إذل حل مشاكلهم احليوية إلستمرار بقائهم بطريقة صحيحة نفسيا واجتماعيا،2
عادة ما يكوف أتثَت اجملتمع أكثر من أتثَت الفرد ،إذ أف اجملتمع بواسطة وسائطو الًتبوية والثقافية ىو من يصنع
الشخصية ،شلا غلعل من الصعوبة دبكاف خروج ىذا األخَت(الشخص) عن القواعد اإلجتماعية ادلتفق عليها من
قبل اجلماعة ،وىكذا تؤثر البيئة أببعادىا الطبيعية واإلجتماعية والثقافية بطريقة مباشرة على حياة الفرد وربديد
األسلوب الذي ػلقق لو التوافق وادلواءمة مع كل جوانب البيئة ،وترتبط البيئة الطبيعية بشكل خاص ابلتوافق.3
أما البيئة اإلجتماعية والثقافية فتظهر من خالؿ اإلجتماعات اليت يندمج فيها الشخص كاألسرة
وادلدرسة ،ومجاعة الرفاؽ وادلؤسسات الثقافية واإلعالمية ،وكلها تؤثر بشكل أو آبخر على توافق الفرد ،ولعل أىم
ىذه اجلماعات األسرة ،فهي اجلماعة األوذل اليت تشرؼ على النمو اجلسمي ،والنفسي واإلجتماعي للطفل ،وتؤثر
يف تكوين شخصيتو وظيفياً وديناميا وتوجيو سلوكو منذ طفولتو ادلبكرة ،وتلعب العالقات بُت الوالدين والعالقات
بينهما وبُت الطفل وإخوتو دورا ىاما يف تكوين شخصيتو ،وأسلوب حياتو .4وتعد ادلدرسة اإلجتماعية ذات
األعلية الكربى اليت تلي ادلنزؿ ،فادلدرسة ذلا رسالة تربوية هتدؼ إذل ما ىو أمشل وأوسع من رلرد التعليم وربصيل
ادلعرفة ،ومن أىم أىداؼ ىذه الرسالة تكوين الشخصية ادلتكاملة للتلميذ وإعداده ليكوف مواطنا صاحلا ورعاية ظلوه
البدين والذىٍت والوجداين واإلجتماعي يف آف واحد.5
كما تعترب ادلدرسة أكرب رلاؿ إمجاعي إلاثرة الفوارؽ بُت القدرات ،فالتفوؽ الدراسي يغذي الطموح
لقيادة اجملتمع أو اإلنتقاؿ على األقل من طبقة دنيا زلكومة على أمرىا إذل طبقة عليا متحكمة .6و تؤثر مجاعة
الرفاؽ على التوافق اإل جتماعي للمراىقُت حيث يشعر ىذا األخَت ابلسعادة حُت يكوف وسط رفاقو يكلمهم
 -1فايز علي احلاج،مرجع سبق ذكره ،ص.140
 -2مصطفي فهمي،دراسات سيكولوجية التكيف .ط ،1القاىرة ،1987 :ص.15
 -3نفس ادلرجع  ،ص.64
 -4حامد عبد السالـ زىراف ،مرجع سبق ذكره ،ص.84

 -5صموائيل ميغاريوس،الصحة النفسية والعمل ادلدرسي .القاىرة  :مكتبة النهضة ادلصرفية ،1974 ،ص.65
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ويالعبهم وأيكل معهم دوف حرج ،فاجلماعة توفر لو الشعور ابألماف واإلرتياح وادلتعة ،ورلموعة الرفاؽ تساعده
على تعلمو فن التعامل مع اآلخرين ،كما أنو يستطيع عن طريق تفاعلو يف رلموعة أف يصبح أكثر مرونة ،ومنها
يكتسب ادلهارات اإلجتماعية والوالء اإلجتماعي.1
 -3-5المراىقة:
 -1-3-5مفيوم المراىقة:
ليست ادلراىقة أمرا جديدا على اإلنسانية ،إظلا ىي قدؽلة قدـ اإلنسانية نفسها ،ولكن التنبو ذلػذه الفتػرة من
حيػاة اإلنسػاف وزلاولػة دراستهػا دراسػة علميػة موضوعية والتنبو ألخطارىا ،من األمػور احلديثػة فػي تػاريػخ العػلػم)2(.
تعنػي كلمة ادلراىقة فػي اللغة العربية اإلقًتاب والدنو من احللم ،يقاؿ :رىق إذا غشى وحلق ودان .وادلراىق ىػو الفىت
الذي يدنو من احللم واكتماؿ الرشد ،والكلمة ادلقابلػة فػي اللغتيػن الفرنسيػة واإلصلليزيػة ىػيكل أمة Adolescence
ادلشتقة من الفعل الالتيٍت  Adolescereالذي يعنػي التدرج ضلػو النضػج اجلسمػي والعقلػي واإلنفعالػي.
وادلػراىقػة ىػي ادلػرحلػة التػي يكتمػل فيػهػا النضػج اجلسػمػي واإلنفعػالػي والعقػلػي واإلجتماعػي ،وتبدأ بوجػو عػاـ فػي الثانيػة
عشػر ( )12وسبتد حىت حوارل الواحد والعشرين سنة ،إال أف بعض العلمػاء والبػاحثيػن يعتبػروف هنايتهػا فػي سن (.)18

()3

 -2-3-5التعريف اإلجرائي لممراىقة:
يرى الطالب أف ادلراىقة ىي الفًتة السنية احلرجة اليت تتسم ابإلضطراب وؽلر هبا اإلنساف يف حياتو ،وسبتد
ىاتو الفًتة من حوارل 15إذل18سنة  ،وػلدث فيها تغَت جذري ضلو اكتماؿ النمو من مجيع النواحي اجلسمية
والعقلية واإلنفعالية.
 -3-3-5خصائص النمو لمرحمة المراىقة:
 -1-3-3-5النمو الجسمي:

1

 -عبد العارل اجلسماين،علم النفس والتعليم  .ط ،1بَتوت  :دار العربية للعلوـ  ، 1994 ،ص.216

2

 -دمحم حسن عالوي ،علم نفس التدريب وادلنافسة الرايضية .القاىرة :دار الفكر العريب2007 ،ـ ،ص .248

5

 -عبد القادر زيتوين ،تقييم فاعلية منهاج الرتبية البدنية و الرايضية على طلبة التعليم الثانوي يف حتقيق بعض األىدا التعليمية ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة )(3
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تتميػز ىػذه ادلرحلػة ابلبطء فػي النمػو اجلسمانػي ،ويالحػظ استعادة الفىت والفتاة لتناسق شكػل اجلسػم ،كمػا
تظهػر الفروؽ ادلميػزة يف تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة جلية ،ويزداد ظلو عضالت اجلذع والصدر والرجلُت بدرجة
أكرب من ظلو العظاـ حىت يستعيد الفرد اتزانو اجلسمي ،ويصل الفتيػاف والفتيات إلػى نضجهم البدنػي الكامػل تقريبػا.

()1

وتزداد احتياجػات األفراد إلػى ادليل لألنشطة البدنية واحلركية ،وكذا اإلىتماـ ابألنشطة التػي هتتػم بصحػة وسالمػة القػواـ
واكتسػاب ادلظهػر اجليػد.

()2

 -2-3-3-5النمو الحركي:
يظهػر فػي ىػذه ادلرحلػة اإلتزاف التدرغلػي فػي نواحػي اإلرتبػاؾ واإلضطراب احلركي ،وأتخذ سلتلف النواحػي النوعية
للمهارات احلركية فػي ربسن والرقػي لتصل إلػى درجة عالية من اجلودة ،كمػا يالحػظ ارتقػاء دبستػوى التوافػق العضلػي
العصبػي .وفيهػا يكتسب الفػرد ويتعلم سلتلف احلركات وإتقاهنا وتثبيتها ،وبذلك فإف عامل زايدة قوة العضالت الػذي
يتميػز بو الفتػى يساعػد الكثَت علػى إمكانيػة شلارسة أنواع متعددة من األنشطة الرايضية التػي ربتاج إلػى القوة العضلية.
كمػا أف زايدة مرونة عضالت الفتاة تسهم يف قدرهتا دبمارسة بعض األنشطػة الرايضيػة كاجلمبػاز والتمرينػات الفنيػة(.)3
-3-3-3-5النمو العقمي واإلجتماعي واإل نفعالي:
تشيػر بعػض الدراسػات إذل النمػو العقلػي واإلجتمػاعػي واإلنفعػالػي فػي ىػذه ادلرحلػة يتميػز ابخلصائص التالية:
 ازديػاد اخلربات ادلكتسبػة من مراحػل النمػو السابقػة واإلفػادة منهػا فػي احلكػم على األشياء ورسػم اخلطػة الشخصيػة. تزداد الرغبة فػي ادلناقشة واحملاجات لذاهتػا خاصػة مع الكبار أتكيدا للنزعة اإلستقاللية. تنضج القدرات العقليػة ادلختلفػة وتظهر الفروؽ الفردية يف القدرات ،وتنكشف استعداداهتم الفنيػة والثقافيػةوالرايضيػة ،واإلىتمػاـ ابلتفػوؽ الرايضػي فيهػا واتضػاح ادلهػارات اليدويػة.

()4

 ازديػاد النزعػة فػي اإلستقػالؿ فػي الرأي والتصػرؼ حتػى يشعػر ابدلسػاواة مػع الكبػار. -0معروف رزيق ،خفاٌا المراهقة .ط ،6دمشق سوريا :دار الفكر.0542 ،ص.02
 -2أسامت كامل راتب ،اننشاط انبذني واإلستزخاء .القاهرة :دار الفكر العربي2004 ،م ،ص 123
-3
عبد العزيز عبد المجيد محمود ،سيكىنىجيت يىاجهت انضغىط في انًجال انزياضي .القاهرة :دار الفكر العربي2005،م،ص.109
 -0العربي شمعون ،التدرٌب العقلً فً المجال الرٌاضً .ط ،0القاهرة :دار الفكر العربي0552 ،م ،ص .611
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 -ادليػل إلػى اإلشًتاؾ فػي أعمػاؿ اإلصالح اإلجتماعػي وتغييػر األوضػاع.

 بػدء اإلىتػمػػاـ ابلتخصػػص فػػي الدراسػػات أو ادلهنػة وازديػاد التفكيػر فػي أمػر العمػل للمستقبػل ،أو تكويػن أسػرةخاصػة ابلنسبػة للفتيػػات.

()1

 -احلاجػة إلػػى فهػم اإلنفػعػاؿ والتغلػب علػػى ادلخػاوؼ كالقلػق واخلجػل واإلرتبػاؾ الناتػج عػػن الفشػػل.

()2

خالصة:
تعتبػر مرحلػة ادلراىقػة مرحلػة حساسػة ،فهػي مرحلػة انتقاليػة ما بُت الطفولة والرشد ،ألجل ىػذا أولػى العلماء فػي
رلاؿ الًتبية وعلػم النفس أعليػة كبَتة للفرد فػي ىػذه ادلرحلػة ،حبيث يتأثػر الفػرد بعوامػل فسيولوجيػة ونفسيػة وعقليػة
وجسميػة .ومن أجػل تكيػف التػربيػة البدنػيػة والريػاضيػة وبػرارلهػا مػع ىػذه ادلػرحلػة ومتطلباهتا ،سعت السياسات الًتبوية
إذل توظيف الًتبية البدنية يف سبيل ربقيق غاايت متعددة مثل النمػو ادلتكامل وادلتزف ،والنضج بُت التفكَت وسرعة ازباذ
القرارات وظلو ادليوؿ واإلذباىات ،وذلػك خلدمػة مصلحػة ادلراىػق وادلػراىقػة.
 -6النظريات المفسرة والتي تناولت متغيرات الدراسة:
إف لألنشطة الرايضية الالصفية الداخلية دور مهم وأ ثر ابلغ األعلية يف ظلو واكتساب التوافق النفسي لدى
الفرد ،ما أوجد عدة نظرايت حاولت تفسَت ىذه العالقة ،وؽلكن توضيحها وتفسَتىا من وجهات نظر سلتلفة
بدورىا سبثل اإلطار النظري لوصف نتائج ىذه العالقة ،ونذكر منها :
 -1-6النظرية البيولوجية:
ترتبط ىذه النظرية ابحلالة اجلسمية للفرد ،فالصحة اجلسمية السليمة تؤدي إذل توافق سليم ،ومجيع
أشكاؿ الفشل يف التوافق انذبة عن أمراض تصيب أنسجة اجلسم خاصة الدماغ ،ومثل ىذه األمراض ؽلكن توارثها
أو اكتساهبا من خالؿ احلياة عن طريق اإلصاابت أو العدوى أو اخللل اذلرموين ،...وبذلك فادلبدأ األساسي ذلذه
النظرية ىو النظرة البيولوجية لسلوؾ اإلنساف ألهنا تعترب أف ادلخ ىو مركز السيطرة ،فيكوف سوء التوافق انتج عن
خلل يصيب الدماغ  ،وترجع اجلهود األوذل ذلذه النظرية إذل كل من "داروين – مندل – كادلان".
-2حسين فايد ،عهى اننفس انعايزؤيت يعاصزة .مصر :مؤسست طيبت للنشر2005 ،م ،ص .222
-1

بسطيوسي أحمد بسطويسي ،أسس و نظرٌات الحركة .مصدر سبق ذكره ص .041
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وؽلكننا التوافق مع ىذا الطرح إذا اعتربان أف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو أثر كبَت يف ربقيق
التوافق النفسي ،وابلتارل فإف شلارسة ىذا النشاط يتطلب الصحة اجلسمية السليمة ومنو الصحة اجلسمية أمر
أساسي لتحقيق التوافق النفسي ،وكلما كاف ذلك أقل كاف ىناؾ سوء يف التوافق النفسي . 1
 -2-6نظرية التحميل النفسي:
يعترب التوافق السليم انتج عن أداء األجهزة النفسية لدورىا على أكمل وجو لقوة األان يف توجيو رغبات
اذلو ،إذ يعترب "فرويد" عملية التوافق تكوف الشعورية ،أي أف معظم األفراد ال يدركوف األساليب احلقيقية لكثَت من
سلوكاهتم 2،فالتوافق السليم ىو إشباع متطلبات اذلو بطريقة مقبولة نفسيا واجتماعيا لكي ػلقق الفرد الرضا إبشباع
حاجاتو من جهة ،ومراعاة ادلعايَت اإلجتماعية من جهة أخرى ،ويقر "فرويد" أف السمات األساسية للشخصية
ادلتوافقة ىي - :قوة األان  -القدرة على العمل  -القدرة على احلب.
أما "يونغ" فقد ذىب إذل أبعد من ذلك ،حيث اعترب أف مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن يف
استمرار النمو الشخصي دوف توقف ،وأكد على أعلية اكتشاؼ الذات وأعلية التوازف ،وقصد ابلنمو الشخصي
إشباع الفرد حلاجاتو مع مراعاة مطالب البيئة ادلًتتبة على النمو ادلتواصل ،وقد ركز "يونغ" على تكامل العمليات
األربع  -:اإلحساس  -اإلدراؾ  -ادلشاعر  -التفكَت.
ويف عملية التوافق لكي يصل إذل تفكَت صائب ينبغي على اإلنساف أف ػلس ابلفكرة أو ادلوقف مث يدركو
ليشعر بو ومن مث يفكر يف حل انجح (سلوؾ متوافق) .أما التوافق غَت السوي فقد رجحو "ادلر " إذل الشعور
ابلنقص واعترب أف الكفاح من أجل التفوؽ ىو حجر الزاوية للتوافق مع البيئة  ،3أي أف اإلنساف لكي يصل إذل
توافق سليم ينبغي أف يكافح ليتخطى كل العقبات اليت تواجهو ،وأف ال يدع الشعور ابلنقص يسيطر عليو فيقوده
إذل سوء التوافق وابلتارل الفشل ،وقد خلص "إريكسون" خصائص الشخصية ادلتوافقة وادلتمتعة ابلصحة النفسية
كاآليت -:الثقة ابلنفس  -اإلستقاللية  -التوجو ضلو اذلدؼ  -التنافس  -اإلحساس الواضح ابذلوية  -القدرة
على األلفة واحلب .4
وؽلكن التوافق مع ىذا الطرح ألف أصحاب ىذه النظرية يروف أف التوافق النفسي يتم من خالؿ إشباع
احلاجات وتعلم كيفية التعامل مع الصراعات الداخلية ،وىو ما يتحقق من خالؿ شلارسة األنشطة الرايضية
-1فهمي مصطفي ،دراسات سيكولوجية التكيف .ط ،1القاىرة،1987 :ص.125
 -2صاحل حسن الدىري  ،مرجع سبق ذكره ،ص .86

 -3وىيب رليد الكبيسي وآخروف ،التوجيو واإلرشاد النفسي بني النظرية والتطبيق .منشورات  2002 ، Elgaص . 215

 -4مدحت عبد احلميد عبد اللطيف ،الصحة النفسية والتفوق الدراسي .بَتوت  :دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1990ص. 87
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الالصفية الداخلية ،حيث تعمل على تكوين الشخصية ادلتوازنة وادلنضبطة اليت من شأهنا أف تقضي على الصراع
الداخلي وزبلق مكانو نوع من الرضا واإلقتناع ابحلالة النفسية ،وىو ما ينعكس ابإلغلاب يف التعامل مع اآلخرين.
 -3-6النظرية السموكية:
تعتمد النظرية السلوكية يف فهم السلوؾ على التعلم ،حيث أف اإلنساف يتعلم السلوؾ ادلقبوؿ كما يتعلم
السلوؾ غَت ادلقبوؿ إنطالقا من التعزيز الذي يتلقاه بعد استجابتو بطريقة معينة ،وكذلك تعترب أظلاط التوافق وسوء
التوافق متعلمة ومكتسبة من خالؿ اخلربات واإلاثبة ،وقد اعترب كل من "واطسون و سكينر" أف عملية التوافق
الشخصي ال ؽلكن ذلا أف تنمو عن طريق اجلهد الشعوري ،ولكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق تلميحات البيئة
أو إاثبتها ،1وبذلك فالسلوؾ التوافقي أو السلوؾ غَت التوافقي للفرد ال يصدر جبهد شعوري بقدر ما ىو سلوؾ
آرل مرتبط ابلتعزيز أو العقاب الذي سبنحو اجلماعة للفرد  ،فالتعزيز غلعل الفرد يكرر السلوؾ ادلقبوؿ أماـ نفس
ادلنبو ،أما العقاب فيطفئ السلوؾ غَت ادلقبوؿ ،شلا غلعل الفرد يعدؿ منو أو يتعلم سلوؾ آخر تعززه اجلماعة .وعلى
العكس من ذلك فقد رفض كل من "ابندورا" ما ىو يف ىذا التفسَت اآلرل للسلوؾ ،واعترب أنو ال يصدر بطريقة
آلية ميكانيكية بل ىو خاضع للشعور واإلدراؾ اللذاف تتميز هبما البيئة البشرية دوف الكائنات األخرى ،...
وأوضح كل من "يودلان وكراسنر" ذلك عندما غلد األفراد أف عالقتهم مع اآلخرين مثابة وال تعود عليهم ابلنفع،
فإهنم قد ينسلخوف عنهم ويبدوف اىتماما أقل فيما يتعلق ابلتلميحات اإلجتماعية ،فينتج عن ذلك أف أيخذ ىذا
السلوؾ شكال شاذا أو غَت متوافق ،وقد مجع ىذا الرأي بُت اآللية والوعي ابلسلوؾ حيث يصدر السلوؾ بطريقة
آلية وال يثاب بتعزيز يرضي الفرد  ،فإف ىذا األخَت يدرؾ ذلك ويعي أبف السلوؾ غَت مقبوؿ فيغَت منو ويعدلو إف دل
يستطع تعديل البيئة.2
وتقوـ ىذه النظرية على أف السلوؾ ما ىو إال زلصلة للتعلم السوي ،أي أف الشخص يتعلمو ،دبعٌت أنو
يتعلم منذ طفولتو طرقاً معينة لإلستجابة يف مواقف ،ويكوف توافقو حصيلة ىذا التعلم ،فإذا تعلم طرقاً سليمة يكوف
ىناؾ حسن التوافق وإذا تعلم طرؽ غَت سليمة فيكوف سوء التوافق ،وىو ما نالحظو يف تعلم ادلهارات أثناء شلارسة
األنشطة الرايضية الالصفية الداخلية ،حيث أف التلميذ يتعلم رلموعة من األشياء اليت تفيده يف حياتو اليومية نذكر
منها على سبيل ادلثاؿ تعلم روح ادلبادرة ،التعاوف ،اإلحًتاـ ،ادلسؤولية ،الصداقة ،كل ذلك ينعكس على حياتو
اليومية ،حيث يصبح التلميذ يستخدـ ىذه ادلبادئ يف تعاملو مع اآلخرين ،وابلتارل ػلقق نوعا من التوافق النفسي
 -1نفس ادلرجع  ،ص.87
 -2مدحت عبد احلميد عبد اللطيف ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 88
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واإلجتماعي كفائدة استقاىا من شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي ،وقد يتعلم صفات سيئة كالعدوانية
وىو ما ينعكس على توافقو ابلسلب.
 -4-6نظرية الترويح (غوتسماتس):
ال أحػػد ينكػػر الػػدور الػػذي لعبػػو يف تطػػوير الرايضػػة العادليػػة عامػػة واألدلانيػػة خاصػػة حيػػث أنػػو أثنػػاء انشػػغالو
ابلتدريس دبعهد"شنفتال" أبدلانيا أين قدـ أنشطة شلاثلػة دلػا قدمػو "بيسـادوا " يف مدرسػة حػب اإلنسػانية ،ابإلضػافة
إذل أفكػػار جديػػدة لألجهػػزة الرايضػػية .1ويعتػػربه ادلفكػػروف رائػػد الًتبيػػة البدنيػػة والرايضػػية يف أدلانيػػا ،وىػػذا مػػن خػػالؿ
إس ػػهاماتو الفكري ػػة يف تط ػػوير الرايض ػػة وربس ػػينها خاص ػػة اجلمب ػػاز ،ويظه ػػر ذل ػػك يف مؤلفات ػػو :اجلمب ػػاز ،األلع ػػاب.
وتفًتض نظريتو أف اجلسم البشري ػلتاج إذل اللعػب كوسػيلة السػتعادة حيويتػو ،فاللعػب وسػيلة لتنشػيط اجلسػم بعػد
س ػػاعات العم ػػل الطويل ػػة ،ويس ػػاعد أيض ػػا عل ػػى اس ػػتعادة الطاق ػػة ادلس ػػتنفدة يف العم ػػل ،وى ػػو مص ػػدر مض ػػاد لت ػػوتر
األعصػػاب واإلجهػػاد العقلػػي والنفسػػي .2واعتػػرب"غوتســماتس" أف اللعػػب مصػػدرا إلسػػًتجاع الطاقػػة ادلبذولػػة وىػػو
عك ػػس م ػػا ج ػػاء ب ػػو "سبانس ــر"،كم ػػا اعت ػػربه ك ػػذلك أح ػػد أى ػػم وس ػػائل اإلس ػػًتجاع العص ػػي ،لكن ػػو أعل ػػل البع ػػد
اإلجتماعي للعب من خالؿ تكوين العالقات اإلجتماعية وتعلم الصفات احلميدة كالتعاوف والصداقة .3

تنطلق ىذه النظرية من مبدإ أف اللعب مصدرا أساسيا لتفريغ الشحنات الزائدة ،ومن خالؿ ىذا التفريغ يكتسب
التلميذ اذلدوء والراحة النفسية ،ألف شلارسة ىذا اللعب قائمة على أساس القناعة ،ومنو تكوف ادلمارسة مصحوبة
ابلتمتع والرغبة ،وانطالقا من ىذا يتكوف لدى التلميذ توافق حسن مقارنة مع من ؽلارس نشاطا ما مرغما عليو أو
ال ؽلارس ،ىذا اذلدوء والراحة النفسية تنعكس على تعامل التلميذ يف الوسط الذي يعيه فيو بنوع من التفاىم و
التعاوف واإلمتثاؿ لرأي اجلماعة على حساب رأيو اخلاص .
مػن خػػالؿ عرضػػنا لػػبعض النظػرايت ادلفسػػرة الػػيت تناولػػت متغػَتات الدراسػػة ويف زلاولػػة لػػربط ىػػذه النظػرايت
دبوضوع دراستنا واإلستفادة منها يف اإلجراءات النظرية والتطبيقية ؽلكننا حوصلة مايلي:
فسرت ىذه النظرايت التوافق النفسي من زوااي متعددة:
فالنظريػػة البيولوجيػػة تعػػزي ربقيػػق التوافػػق النفسػػي إذل ضػػرورة تػػوفر الصػػحة اجلسػػمية السػػليمة ،مػػن خػػالؿ
شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي ،ويرى أصاحب اإلذباه النفسي أنو كلما كانت عملية اإلشباع حلاجػات
التلميذ أكثر كلما ربقق التوافق ،والنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يعتػرب أىػم أداة لتحقيػق أكثػر إشػباع حلاجػات
 -1أمُت أنور اخلورل ،الرايضة واجملتمع .الكويت  :عادل ادلعارؼ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب،1996 ،،ص.278
 -2حسن امحد الشافعي،ادلسؤولية يف ادلنافسات الرايضية،اإلسكندرية  :منشئة ادلعارؼ، 1998 ،ص.19

3

- waring ( h.t.r ) psichologie sportive. paris, édition , viga, 1976, p 23 .
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التلميذ من خالؿ احتكاكو بعدة أصػناؼ مػن البشػر علػى مسػتوايت متنوعػة ،إال أف النظريػة السػلوكية أكػدت علػى
أف التوافػػق ىػػو نتيجػػة الػػتعلم للمواقػػف الػػيت قػػد تكػػوف حسػػنة أو سػػيئة ،حيػػث كلمػػا كانػػت ادلواقػػف ادلتعلمػػة حسػػنة
ربقػػق التوافػػق السػػوي والعكػػس ،أمػػا النظريػػة الًتوػليػػة فػػًتى أن ػو بقػػدر مػػا ؽلػػارس التلميػػذ األنشػػطة الًتوػليػػة بقػػدر مػػا
يشعر ابلراحة واذلدوء النفسي ،وىو ما ينعكس على تعاملو يف حياتو اليومية.
وركزت كل نظرية على منطلق أساسي تبٌت عليو عملية التوافق النفسي ،فاإلذباه البيولػوجي ركػز علػى احلالػة
الصػػحية ،يف حػػُت أف اإلذبػػاه النفسػػي ركػػز علػػى قيمػػة الفػػرد وطاقتػػو ادلبدعػػة ،أمػػا اإلذبػػاه السػػلوكي ركػػز علػػى مبػػدإ
التعلم ،و ركز اإلذباه الًتوػلي على أف اللعب وسيلة إلستعادة احليوية وضبط التوتر.
إف اإلعتمػػاد علػػى إحػػدى ىػػذه النظ ػرايت ال يعػػد كافيػػا دلعرفػػة األسػػباب ادلػػؤثرة علػػى التوافػػق النفسػػي لػػدى
التلميذ ألنو من غَت ادلمكن فصل جوانب حياتو عن بعضها البعض.
وبنػػاءا علػػى مػػا سػػبق فػػإف ىػػذه اإلذباىػػات ىػػي األكثػػر قبػػوال واسػػتعماال ،ألهنػػا سبثػػل نظػػرة أكثػػر موضػػوعية
لعملية التوافق النفسي من خالؿ شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
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الدراسات ادلرتبطة السابقة

الفصل الثاين
 -1عرض وتحميل الدراسات السابقة:
 -1-1الدراسات العربية:
 -1-1-1دراسة رشا عبد الرحمن محمود والي:1)2007( -

ىدفت إذل التعرؼ على أتثَت برانمج األلعاب التمهيدية اجلماعية والتعرؼ على التوافق النفسي
واإلجتماعي لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية ،واستخدمت الباحثة ادلنهج التجريي لتصميم رلموعتُت رلموعة ذبريبية
ورلموعة ضابطة بقياس القبلي والبعدي لكل منهما ،ومت اختيار العينة ابلطريقة الطبقية العشوائية قوامها 60
تلميذا ،ومن بُت النتائج اليت توصلت إليها:
 بناء مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية وتقنينو ،والبالغ عدد عباراتو  76سبثل 12بعدا ،وؽلكن عن طريقو أف يعرؼ التلميذ مستوى توافقو النفسي واإلجتماعي،ومعرفة الفروؽ بُت الفئات ادلختلفة.
 تصميم برانمج ألعاب سبهيدية مجاعية ادلكوف من ثالثة أجزاء رئيسية وىي :التهيئة (36سبرينا) األلعاب التمهيديةإبستخداـ مهارات األلعاب اجلماعية (  36لعبة سبهيدية مجاعية موزعة ابلتساوي بُت كرة القدـ -كرة السلة -كرة
اليد -الكرة الطائرة) – التهدئة ( 24سبرينا) أسهم يف ربسُت التوافق النفسي واإلجتماعي للعينة قيد البحث.
 معدالت التحسن للتوافق النفسي واإلجتماعي للعينة قيد البحث للمجموعة التجريبية اليت طبق عليها برانمجاأللعاب التمهيدية اجلماعية ادلقًتح بنسبة .%9.65
 معدالت التحسن للتوافق النفسي واإلجتماعي للعينة قيد البحث للمجموعة الضابطة اليت دل يطبق عليهابرانمج األلعاب التمهيدية اجلماعية ادلقًتح بنسبة .%1.84
 وجود عالقة ارتباطية عكسية دلعدالت التحسن للتوافق النفسي واإلجتماعي بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة،لصاحل اجملموعة التجريبية بنسبة .%5.38
 -2-1-1دراسة لطرش دمحم:2)2011( -
بعنواف " دور الرايضة ادلدرسية يف ربقيق التكيف اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية ".

 - 1رشا عبد الرمحن زلمود وارل  ،برانمج األلعاب التمهيدية اجلماعية والتعر على التوافق النفسي واالجتماعي لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية  ،مصر
 :رسالة دكتوراه  ،جامعة القاىرة.2007 ،

 - 2لطرش دمحم،دور الرايضة ادلدرسية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدي تالميذ ادلرحلة الثانوية .رسالة ماجستَت،جامعة اجلزائر.2011 ،
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ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على واقع شلارسة الرايضة ادلدرسية يف مرحلة التعليم الثانوي من خالؿ التعرؼ على
درجة ربقيق األىداؼ ،وخصائص األنشطة ودرجة شلارستها ،ومعوقات شلارسة األنشطة والوقوؼ على مدى
اإلتفاؽ بُت وجهات نظر أفراد العينة حوؿ زلاور األىداؼ وأنواع األنشطة ،ومعوقات شلارسة األنشطة.
واستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي وأداة اإلستبانة كأداة للدراسة ادلكونة من ستة زلاور ىي اذلدؼ من النشاط،
توقيت النشاط ،نوعية ادلشاركة يف النشاط ،مصدر ادلشاركُت يف النشاط ،نوع النشاط ،واحملور األخَت معوقات
شلارسة النشاط بشكل عاـ ،واختارت الباحثة عينة عشوائية تتكوف من  120تلميذا منهم  56ذكرا و 64أنثى.
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
تبػُت أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية علػػى مسػتوى التكيػػف اإلجتمػػاعي بػػُت التالميػػذ ادلمارسػػُت وغػػَت
ادلمارسػػُت ،وىػػذا مػػا تؤكػػده النتػػائج ادلتحصػػل عليهػػا ومػػا ربققػػو الفرضػػية العامػػة " للرايضػػة ادلدرسػػية دور يف ربقيػػق
التكيػػف اإلجتمػػاعي لػػدى تالميػػذ ادلرحلػػة الثانويػػة " ،فكانػػت درجػػة التكيػػف اإلجتمػػاعي مرتفع ػػة عنػػد ادلمارسػػُت
عكس غَت ادلمارسُت ،وأيضا فيما ؼلص دور الرايضة ادلدرسػية شلػا تلعبػو مػن دور يف اإلرتقػاء ابلعالقػات اإلجتماعيػة
بػػُت الفػػرد وذاتػػو وبػػُت الفػػرد واجلماعػػة ،وتنميػػة القػػدرات العقليػػة وتطػػوير النضػػج الفكػػري وتنشػػئة جيػػل صػػحيح البنيػػة
اجلسػػمية وقػػوي الشخصػػية ،والنهػػوض ابلرايضػػة الوطنيػػة وسبثيلهػػا أحسػن سبثيػػل وإنشػػاء العالقػػات األخويػػة وصػػداقات
متينة يف الوسط اإلجتماعي .ومن خالؿ ىذا كلػو تبػُت لنػا أف للرايضػة ادلدرسػية دور يف ربقيػق التكيػف اإلجتمػاعي
لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية.
 -3-1-1دراسة رحماني قوادري إبراىيم:1)2011( -
بعنواف "دور الًتبية البدنية والرايضية يف ربقيق كال البعدين التوافق النفسي والتوافق اإلجتماعي يف مرحلة
التعليم الثانوي".
إف اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو زلاولة الوقوؼ على مدى أعلية الًتبية البدنية والرايضية يف الثانوية ومدى مساعلتها
يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبو ،ابإلضافة إذل التعرؼ على مشاكل التالميذ يف سن ادلراىقة وأيضا
مساعدة األسرة ولو بشيء قليل يف تفهم أبنائهم يف ىذه ادلرحلة وكيفية التعامل معهم ،كذلك وضع األسرة الًتبوية
يف الطريق السليم ضلو معرفة مكانة الًتبية البدنية والرايضية يف ادلنظومة الًتبوية يف معاجلة مشاكل التالميذ يف
ادلرحلة الثانوية وتفهم ادلراحل اليت ؽلر هبا ادلراىق ،وأيضا مدى أتثَتىا على النمو النفسي واإلجتماعي للمراىق،
 - 1قوادري ابراىيم  ،دور الرتبية البدنية والرايضية يف حتقيق كال البعدين التوافق النفسي والتوافق االجتماعي  .رسالة ماجستَت،جامعة الشلف
.2011
28

الدراسات ادلرتبطة السابقة

الفصل الثاين

ألنو ػلاوؿ أف يتحرر من قيود األسرة لفرض شخصيتو ،والتعرؼ على الفارؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للًتبية
البدنية والرايضية يف درجة التوافق النفسي اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية .وطبقت الدراسة على عينة
عشوائية بلغت  100تلميذ 50 ،شلارس للًتبية البدنية والرايضية و 50غَت شلارس يف ادلرحلة الثانوية لبعض
الثانوايت ابلشلف ،واستخدـ الباحث مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي الذي أعدتو الباحثة ادلصرية " رشا عبد
الرمحاف زلمود وارل سنة ."2007
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
فقد سبكن الباحث من الوقوؼ على مدى أعلية الًتبية البدنية والرايضية يف الثانوية ومدى مساعلتها
يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبو والوقوؼ على مشاكل التالميذ يف سن ادلراىقة ،ووضع األسرة الًتبوية
يف الطريق السليم ضلو معرفة مكانة الًتبية البدنية والرايضية يف ادلنظومة الًتبوية يف معاجلة مشاكل التالميذ
يف ادلرحلة الثانوية ،كما كشف عن الفارؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للًتبية البدنية والرايضية يف درجة التوافق
النفسي اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية.
 -4-1-1دراسة أحمد رميالت:1)2012( -
بعنواف "دور األنشطة الالصفية للًتبية احلركية يف تطوير بع ػض العناصر البدنػ ػية (قوة ،رشاقة ،مرونة)".
يسعى الباحث من خالؿ ىذه الدراسة إذل إبراز األىداؼ التالية:
 اصلاز حصة الًتبية البدنية والرايضية إبستعماؿ برانمج الًتبية احلركية دبعدؿ حصتُت يف األسبوع على األقل. دراسة خصوصيات الطفل ( 12 –9سنة) ادلتعددة. إبراز سلتلف أشكاؿ األلعاب الصغَتة ودورىا يف تطوير العناصر البدنية. رببيب الرايضة للصغار عن طريق األلعاب الصغَتة شلا ػلفزىم أكثر على ادلمارسة ،فتكوف النتائج إغلابية علىمستقبل التالميذ يف البالد ،ويف ىذه الدراسة استوجبت مشكلتها على الباحث إتباع ادلنهج التجريي بتصميم
اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت الضابطة والتجريبية ،ذلك لتناسبو مع طبيعة البحث .وقد استخدـ الباحث
عينة حبثية متكونة من  62تلميذا تتوفر فيه ػم شػروط الدراس ػة ،ويدرسوف يف الطور الثاين دبؤسسة الشهيد دمحم
فرحات اإلبتدائية .ولقد مت تقسيم التالميذ عشوائيا إذل رلموعتُت متساويتُت (رلموعة ذبريبية ورلموعة ضابطة).
 - 1دراسة رميالت أمحد  ،دور االنشطة الالصفية للرتبية احلركية يف تطوير بعض العناصر البدنية  ،رسالة ماجستَت  ،جامعة اجلزائر-2011 ،
. 2012
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ومن بين النتائج التي توصل إلييا:

يف ضوء ما سبق استنتج الباحث أف لربانمج الًتبية احلركية ادلطبق خالؿ األنشطة الالصفية أتثَت اغلايب
على العناصر البدنية ادلستهدفة يف البحث (القوة ،الرشاقة ،ادلرونة) .حيث أثبتت ىذه الدراسة أف ىذا الربانمج
يساىم يف تطوير مستوى ىذه العناصر لدى أطفاؿ الطور الثاين (ذكور) الذين أجريت عليهم التجربة ،شلا يؤكد
أعلية دراسة ادلوضوع من طرؼ الباحث دلا لو من مردود بعدي جيد ذو فائدة على صحة البدف واجلسم للطفل يف
ادلستقبل ،ابإلضافة إذل أنو ؽلنح األطفاؿ شعور الثقة ابلنفس الذي يولد نوع من السيطرة اجليدة وادلرنة دلهاراهتم
احلركية سبهيدا للممارسة الرايضية سواء يف أندية رايضية أو مجاعة أصدقاء.
 -5-1-1دراسة ميساء نديـم أحمــد ودمحم إسماعيل ميدي:)2012( -
بعنواف " الثقافة الرايضية وعالقتها ابلتوافق النفسي واإلجتماعي لدى طالب ادلرحلػة اخلامسػة " .وىػدفت
الدراسػػة إذل إعػػداد مقياسػػي التوافػػق النفسػػي واإلجتمػػاعي ومقيػػاس الثقافػػة الرايضػػية ،والتعػػرؼ علػػى مسػػتوى التوافػػق
النفسػػي واإلجتمػػاعي والثقافػػة الرايضػػية لػػدى عينػػة البحػػث ،وكػػذلك إغلػػاد عالقػػة الثقافػػة الرايضػػية ابلتوافػػق النفسػػي
واإلجتمػاعي لػػدى عينػة البحػػث .أمػػا مػنهج البحػػث الػذي اسػػتخدمو الباحثػػاف ىػو ادلػػنهج الوصػفي دلالءمتػػو مشػػكلة
وأىػػداؼ البحػػث ،واشػػتملت عينػػة البحػػث علػػى ( )75طالب ػاً مػػن طػػالب ادلرحلػػة اخلامسػػة دبعهػػد إعػػداد ادلعلمػػُت
صباحي  /دايذل اختَتت ابلطريقة العشوائية.
ومن بين النتائج التي توصال إلييا:
 توجػػد عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػُت الثقافػػة الرايضػػية والتوافػػق النفسػػي واإلجتمػػاعي لصػػاحل طػػالب قسػػم الًتبيػػةالرايضية دبعهد إعداد ادلعلمُت (دايذل).
 ال توجد فروؽ معنوية بُت طالب أقساـ معهد إعداد ادلعلمُت (دايذل) يف الثقافة الرايضية. توجد فروؽ معنوية ابلتوافق اإلجتماعي بُت طالب أقساـ معهد إعداد ادلعلمُت (دايذل). -6-1-1دراسة بوشاشي سامية:1)2013( -
 - 1بوشاشي سامية  ،السلوك العدواين و عالقتو ابلتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة اجلامعة .رسالة ماجيسًت  ،جامعة مولود معمري تيزي

وزو.2013 ،
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بعنواف " السلوؾ العدواين وعالقتو ابلتوافق النفسي اإلجتماعي لدى طلبة اجلامعة ".
يهدؼ ىذا البحث إذل دراسة العالقة القائمة بُت السلوؾ العدواين وعالقتو ابلتوافق النفسي اإلجتماعي لدى
طلبة اجلامعة ،وربقيقا ألغراض البحث مت اإلعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة البحث من
340طالبا وطالبة جامعيُت مت اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية ،وطبق عليها مقياس السلوؾ العدواين من إعداد
الباحثُت " ابص و بَتي" ادل ّقنن من قبل الباحثُت "معتز سيد عبد هللا وصاحل أبو عباة " ،وكذلك مقياس التوافق
النفسي و اإلجتماعي من إعداد الباحث"صالح الدين أمحد اجلماعي" ومت تعديلهما دبا يتالءـ مع البيئة اجلزائرية.
ومن بين النتائج التي توصمت إلييا:
توصلت نتائج البحث إذل أف لدى طلبة اجلامعة سلوؾ عدواين متوسط ،كما وجدت أف ىناؾ فروؽ دالة
إحصائيا يف السلوؾ العدواين بُت اجلنسُت لصاحل الذكور ،كما أشارت النتائج إذل أف طلبة اجلامعة يتميزوف بتوافق
نفسي اجتماعي متوسط ،كما وجدت أّنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق النفسي اإلجتماعي بُت
اجلنسُت ،وتوصلت أيضا إذل أف ىناؾ عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بُت السلوؾ العدواين والتوافق النفسي
اإلجتماعي لدى طلبة اجلامعة.
 -7-1-1دراسة ربوح صالح:)2013( -
بعنواف " اإلذباىات النفسية ضلو شلارسة النشاط البدين الرايضي وعالقتها ابلتوافق النفسي اإلجتماعي
لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية".
وقد اختار الطالب عين ػ ػ ػتو مػ ػ ػػن تالميػ ػ ػػذ ادلرحلػ ػ ػػة الثانويػ ػ ػػة ( 840تلميذا وتلميذة) تتػ ػ ػػراوح أعم ػ ػ ػػارىم م ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػُت
( )18-15سنة إاناث وذكورا من مستويُت (سنة أوذل-سنة اثلثة) ،معتمدا على مقباس كينيوف لإلذباىات النفسية
ضلو النشاط البدين الرايضي ومقياس التوافق اإلجتماعي ،مسػ ػ ػػتخدما ادلػ ػ ػػنهج الوصػ ػ ػػفي اإلرتبػ ػ ػػاطي لكشػ ػ ػػف
جوانػ ػ ػػب الدارسػ ػ ػػة ،ويهدؼ الطالب من خالؿ ىاتو الدراسة إذل إبػ ػ ػػراز العالق ػ ػ ػػات اإلرتباطي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػُت ك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػن
أبع ػ ػ ػػاد اإلذباى ػ ػ ػػات النفس ػ ػ ػػية ضل ػ ػ ػػو النش ػ ػ ػػاط البػ ػ ػػدين الرايضػ ػ ػػي والتوافػ ػ ػػق النفسػ ػ ػػي اإلجتمػ ػ ػػاعي لتالميػ ػ ػػذ ادلرحلػ ػ ػػة
الثانويػ ػ ػػة ،وكذلك معرف ػ ػػة طبيع ػ ػػة اإلذباى ػ ػػات ادلمي ػ ػػزة ذلات ػ ػػو ادلرحل ػ ػػة العمري ػ ػػة ف ػ ػػي الط ػ ػػور الث ػ ػػانوي وابلنسبة للتوافق
النفسي اإلجتماعي ،ابإلضافة إذل الكشػ ػ ػػف عػ ػ ػػن الفػ ػ ػػروؽ فػ ػ ػػي درجػ ػ ػػة التوافػ ػ ػػق العػ ػ ػػاـ (النفسػ ػ ػػي اإلجتمػ ػ ػػاعي)
التػ ػ ػػي تولػ ػ ػػدىا البيئة اجلغرافية من خالؿ ربليلها وفق ادلناطق الدارسية جملموع تالميذ العينة الدارسية.
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
 توج ػ ػػد عالقة ارتباطية بُت أبعاد اإلذباىات والتوافق العاـ دبستوى إغلايب.31
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 توجد عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة حسػ ػػب متغيػ ػػر اجلػ ػػنس ودرجػ ػػة اإلرتب ػ ػػاط عند الذكور أكرب من اإلانث. كذلك احلاؿ ابلنسبة للفرضيتُت الثالثة والرابعة. -8-1-1دراسة بكوش جميمة وكادي عصام الجمعي:)2014( -
بعنواف "دور مدراء الثانوايت يف تفعيل مشاركة التالميذ يف األنشطة الرايضية الالصفية داخل ادلؤسسات
الًتبوية (من وجهة نظر األساتذة) ".
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة دور مدراء الثانوايت يف تفعيل مشاركة التالميذ يف األنشطة الرايضية الالصفية من
وجهة نظر األساتذة ،وكذلك معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ بُت من لديهم خربة وأولئك الذين لديهم مؤىل
علمي ،واستخدما الطالباف ادلنهج الوصفي التحليلي للتحقق من فرضيات البحث ،وسبثلت عينة البحث يف 25
أستاذا على مستوى اثنوايت دائرة تقرت أختَتت بطريقة احلصر الشامل للعينة القصدية ،استخدما من خالذلا
اإلستمارة كأداة جلمع ادلعلومات والبياانت.
ومن بين النتائج التي توصال إلييا:
توصل الطالباف من خالؿ اإلستمارة وقيم ادلتوسط احلسايب حملاور اإلستبياف إذل عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية دلتغَتات الدراسة ادلتمثلة يف ادلؤىل العلمي واخلربة ادلهنية ،وخلص الطالباف إذل توصيات أعلها
تشجيع األساتذة دلمارسة األنشطة الرايضية الالصفية إلاتحة الفرصة للتالميذ يف ادلشاركة يف ادلنافسات الرايضية،
وربفيز ادلدير لألساتذة والتالميذ دلمارسة األنشطة الالصفية بشكل جدي وكبَت ،وكذلك توفَت اإلمكانيات ادلادية
من أجل مشاركة مجيع التالميذ يف األنشطة الرايضية الالصفية.
 -2-1الدراسات األجنبية:
 -1-2-1دراسة أبراىام اسبرليج:)1980( -
ىدفت إذل التعرؼ على العالقة بُت توافق الشخصية واإلصلاز يف أنشطة الًتبية الرايضية ،واستخدـ
الباحث ادلنهج الوصفي ،وكانت عينة البحث  171العبا رايضيا جامعيا وزلليُت و 126من غَت الرايضيُت.
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
 وجود فروؽ بُت رلموعات البحث يف النواحي الدينية واحلالة التعليمية والوظيفية للوالدين. -كذلك تبُت أف رلموعة الرايضيُت أكثر انبساطا وإعالء من رلموعة غَت الرايضيُت.
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 -2-2-1دراسة سينج:1)1981( -

بعنواف " العالقة بُت اإلبتكار وكل من التوافق اإلنفعارل واإلجتماعي وادلدرسي".
استهدفت الدراسة توضيح أثر التوافق اإلنفعارل واإلجتماعي وادلدرسي على اإلبتكار ،واشتملت عينة الدراسة على
600طالب من بُت طالب ادلدارس الثانوية ،وتضمنت أدوات الدراسة بطارية اختبارات لفضية لقياس القدرة
على التفكَت واإلبتكار.
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
 وجود عالقة موجبة ذات داللة ولكنها ضعيفة بُت كل من اإلبتكار والتوافق الكلي ،حيث اعترب الباحث أفالتوافق الكلي ىو احملصلة العددية لدرجات ادلفحوصُت يف جوانب التوافق اليت اىتمت بها تلك الدراسة

.

 -3-2-1دراسة ىيمبر وآخرون:2)1982( -
ىدفت الدراسة إذل معرفة أثر التدريب على اللياقة البدنية من الناحية الفيزيولوجية والنفسية لدى رلموعة
من الطالب ،وتكونت العينة من  30طالبا من الذكور فقط اختَتوا عشوائيا من مدرسة صناعية حيث وزعوا
عشوائيا إذل رلموعتُت ،رلموعة ذبريبية يتلقى أفرادىا برانرلا متدرجا يف اللياقة البدنية تكوف من سبارين ادلرونة
وسبارين الركض ،ورلموعة ضابطة دل يتلق أفرادىا أي نوع من أنواع ادلعاجلة ،ولقد استخدمت ادلقاييس واألدوات
التالية لقياس ادلظاىر النفسية والفيزيولوجية وىي:
مقاييس التكيف الدوراين للقلب ،مقياس ادلرونة ،ومقياس القوة العضلية ،ومقياس اجللد العضلي ومقياس ادلظهر
اجلسمي اخلارجي ،ومقياس لتقدير الذات ،ومقياس يقيس احلاالت ادلزاجية مثل التوتر والقلق واإلكتئاب والعدوانية
والتعب ،ومقياس قلق السمة احلالة ،ومقياس يقيس اإلكتئاب ،وقد تكوف برانمج ادلعاجلة من ساعة ونصف من
التدريب على اللياقة البدنية ،وقد استمر تنفيذ برانمج اللياقة البدنية عشروف أسبوعا.
ومن بين النتائج التي توصل إلييا:
أشارت نتائج التحليل إذل وجود ربسن يف ادلتغَتات الفيزيولوجية ترجع إذل طريقة ادلعاجلة ،كما أف طريقة
ادلعاجلة أدت إذل اطلفاض معظم احلاالت ادلزاجية كحالة القلق ،اإلكتئاب ،والتعب .وقد أشارت نتائج اختبار ()t

Sing, R, P - creativity in relation to adjustement- Journal of psychological studies, New York ,1981.
Hjilyer, j, c and others, - physical fitnes training and counseling as atreatement for

youth …..offenders - journal of counseling psychology ,vol29, n=3 1982 p 292-303.
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ستودانت بُت اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي إذل وجود فروؽ دالة بينهما على مقياس القلق واإلكتئاب لصاحل
اإلختبار البعدي ،شلا يدؿ على وجود أثر كبَت لربانمج ادلعاجلة يف خفض مستوايت عدد من احلاالت ادلزاجية.
 -2مناقشة الدراسات المرتبطة

السابقة:

من خالؿ عرضنا لبعض الدراسات السابقة اليت تناولت األنشطة الرايضية بكل أنواعها ودورىا يف ربقيق
التوافق النفسي  ،صلد أف ذلذه األنشطة دورا ىاما يف التأثَت على تكوين الفرد نفسيا ،ويف زلاولة لربط ىذه
الدراسات السابقة دبوضوع دراستنا واإلستفادة منها يف اإلجراءات النظرية والتطبيقية ،ؽلكننا تصنيف وحوصلة
نتائج ىذه الدراسات فيما يلي:
 معظم الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي إبعتباره األنسب لطبيعة وأىداؼ وإجراءات تلك الدراساتواليت صلد منها دراسة أبراىاـ اسربليج ( ،)1980ودراسة لطرش دمحم ( ،)2011ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم
( ،)2011ودراسة ميساء نديػم أمحػػد ودمحم إمساعيل مهدي ( ،)2012وبوشاشي سامية ( ،)2013ودراسة
ربوح صاحل ( ،)2013ودراسة بكوش مجيلة وكادي عصاـ اجلمعي ( .)2014وقليل منها اليت استخدمت ادلنهج
التجريي إبعتباره ادلنهج األمثل لتناوؿ بعض ادلقارانت يف ربقيق التوافق النفسي ،وصلد منها دراسة ىيلرب وآخروف
( ،)1982ودراسة رشا عبد الرمحاف وارل ( ،)2007ودراسة أمحد رميالت (.)2012
 تنوعت العينات من حيث احلجم والعمر وادلستوى ،فنجد تالميذ ادلراحل الثالث ابإلضافة إذل طلبةاجلامعات والرايضيُت اجلامعيُت وحىت األساتذة ،حيث صلد دراسة أبراىاـ اسربليج ( )1980عينتها  297من
الطلبة اجلامعيُت الرايضيُت ،ودراسة سينج ( )1981عدد العينة  600طالب اثنوي ،ودراسة لطرش دمحم
( )2011عينتها  120تلميذ اثنوي ،وكذلك دراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( )2011عينتها 100تلميذ اثنوي،
ودراسة ربوح صاحل ( )2013عينتها  840تلميذا اثنواي ،ودراسة أمحد رميالت ( )2012عينتها  62تلميذا من
مستوى اإلبتدائي ،ودراسة ميساء نديػم أمحػػد ودمحم إمساعيل مهدي ( )2012عينتها  25من طلبة معهد إلعداد
ادلعلمُت ،ودراسة بوشاشي سامية ( )2013عينتها  340طالبة وطالب جامعيُت ،ودراسة بكوش مجيلة وكادي
عصاـ اجلمعي ( )2014سبثلت عينتها يف  25أستاذا اثنواي.
إال أف اإلتفاؽ يف معظم الدراسات السابقة كاف يف كيفية اختيار العينة ،حبيث صلد أغلب الدراسات اعتمدت
اإلختيار العشوائي للعينة ،صلد منها دراسة ىيلرب وآخروف ( )1982ودراسة رشا عبد الرمحاف زلمود وارل
( )2007إختارت لدراستها العينة الطبقية العشوائية ،ودراسة لطرش دمحم ( )2011ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم
( ،)2011كذلك دراسة ميساء نديػم أمحػػد ودمحم إمساعيل مهدي ( )2012ودراسة بوشاشي سامية (.)2013
34
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كما صلد كل الدراسات السابقة وبدوف إستثناء استخدمت ادلعاجلات اإلحصائية وذلك للحاجة ادلوحدة ذلا يف
ىذه ادلعاجلات ،ومن أمثة ذلك صلد دراسة أبراىاـ اسربليج ( )1980اليت ىدفت إذل التعرؼ على العالقة بُت
توافق الشخصية واإلصلاز يف أنشطة الًتبية الرايضية ،ودراسة سينج ( )1981لتحديد العالقة بُت كل من
اإلبتكار والتوافق الكلي ،ودراسة ىيلرب وآخروف ( )1982حيث اعتمد اختبار  T.testستودانت للمقارنة بُت
النتائج القبلية والبعدية للتجربة ،ودراسة رشا عبد الرمحاف زلمود وارل ( ،)2007ودراسة دراسة لطرش دمحم
( )2011لكشف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية على مستوى التكيف اإلجتماعي بُت التالميذ ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضي ،ودراسة بوشاشي سامية ( )2013لكشف ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا يف
السلوؾ العدواين بُت اجلنسُت ،ودراسة بكوش مجيلة وكادي عصاـ اجلمعي ( )2014لكشف ما إذا كانت ىناؾ
فروؽ ذات داللة احصائية دلتغَتات الدراسة ادلتمثلة يف ادلؤىل العلمي واخلربة ادلهنية.
استخدمت معظم الدراسات اختبارات ومقاييس آلخرين بعد تقنينها علميا ،وبعضها مت تعديلو ليتناسب
مع بيئتو وعينتو ،كما قاـ البعض اآلخر بتصميم أداة حبث جديدة ،ومن ىذه اإلستخدامات صلد دراسة سينج
( )1981وتضمنت أدوات الدراسة بطارية اختبارات لفضية لقياس القدرة على التفكَت واإلبتكار ،ودراسة ىيلرب
وآخروف ( )1982حيث استخدموا عدة مقاييس كمقياس التكيف الدوراين للقلب ،مقياس ادلرونة ،مقياس القوة
العضلية ،مقياس اجللد العضلي ،مقياس ادلظهر اجلسمي اخلارجي ،مقياس لتقدير الذات ،مقياس يقيس احلاالت
ادلزاجية مثل التوتر والقلق واإلكتئاب والعدوانية والتعب ،مقياس قلق السمة احلالة ،مقياس يقيس اإلكتئاب،
ودراسة رشا عبد الرمحاف زلمود وارل ( ) 2007عملت على بناء مقياس"التوافق النفسي اإلجتماعي" الذي أصبح
اليوـ معتمدا يف كثَت من الدراسات النفسية واإلجتماعية ،ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( )2011استخدـ فيها
مقياس "التوافق النفسي اإلجتماعي" الذي أعدتو "رشا عبد الرمحاف زلمود وارل"سنة ( ،)2007ودراسة بوشاشي
سامية ( )2013حيث اعتمدت مقياس" السلوؾ العدواين" ادلقنن من قبل الباحثة "معتز سيد عبد هللا وصاحل أبو
عبادة " وكذلك مقياس "التوافق النفسي اإلجتماعي" من إعداد الباحث "صالح الدين أمحد اجلماعي" بعد
تعديلو دبا يتوافق والبيئة اجلزائرية ،ودراسة ربوح صاحل ( )2013معتمدا على مقباس كينيوف لإلذباىات النفسية
ضلو النشاط البدين الرايضي ومقياس التوافق اإلجتماعي.
تناولت معظم الدراسات أبعاد سلتلفة للتوافق ،صلد منها دراسة سينج ( )1981تناولت البعد اإلنفعارل
واإلجتماعي وادلدرسي للتوافق ،ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( )2011تناولت البعدين النفسي واإلجتماعي
للتوافق،كذلك دراسة ميساء نديػم أمحػػد ودمحم إمساعيل مهدي ( )2012تناولت البعد النفسي والبعد اإلجتماعي
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للتوافق وبعد الثقافة الرايضية ،ودراسة ربوح صاحل ( )2013تناولت أبعاد اإلذباىات النفسية ضلو النشاط البدين
الرايضي والتوافق النفسي ،ودراسة بوشاشي سامية ( )2013تناولت البعد النفسي اإلجتماعي للتوافق.
جاءت بعض الدراسات السابقة للتأكيد على دور الرايضة ادلدرسية يف ربقيق التوافق النفسي لدى تلميذ
ادلرحلة الثانوية الذي قد يعاين من ضغوطات نفسية ،إضافة إذل سلتلف األسباب الضاغطة اليت تؤثر عليو وتشل
تفكَته خاصة وأنو يف أصعب مرحلة (مرحلة ادلراىقة) ،فمن ادلهم معرفة صلاعة دور شلارسة الرايضة ادلدرسية ومدى
ربقيقها للتوافق النفسي لدى تالميذ الطور الثانوي ،ومن الدراسات اليت عاجلت ىذا الطرح صلد دراسة رشا عبد
الرمحاف زلمود وارل ( )2007اليت أثبتت أف برانمج األلعاب التمهيدية اجلماعية لو أتثَت كبَت يف ربسُت التوافق
النفسي واإلجتماعي ،وربديد التلميذ دلستواه يف ىذا التوافق ،ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( )2011اليت أثبتت
الدور الذي تلعبو الًتبية البدنية والرايضية يف ربقيق كال البعدين التوافق النفسي واإلجتماعي يف مرحلة التعليم
الثانوي ،ودراسة ربوح صاحل ( )2013أكدت إبػ ػ ػػراز العالق ػ ػ ػػات اإلرتباطي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػُت ك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػن أبع ػ ػ ػػاد اإلذباى ػ ػ ػػات
النفس ػ ػ ػػية ضل ػ ػ ػػو النش ػ ػ ػػاط البػ ػ ػػدين الرايضػ ػ ػػي والتوافػ ػ ػػق النفسػ ػ ػػي اإلجتمػ ػ ػػاعي لتالميػ ػ ػػذ ادلرحلػ ػ ػػة الثانويػ ػ ػػة.
إف معظم الدراسات ورغم اختالؼ طرؽ الدراسة والعينات ،إال أهنا تصب يف اذباه واحد وىو الفعالية
الكربى للًتبية البدنية والرايضية الصفية والالصفية داخل ادلؤسسة الًتبوية يف ربقيق التوازف يف شخصية ادلراىق
والعمل على تعديل سلوكو ،وابلتارل إنتاج شخصية متوافقة نفسيا وانفعاليا ،ومن بُت الدراسات اليت أكدت ذلك
صلد دراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( ،)2011فقد سبكن الباحث من الوقوؼ على مدى أعلية الًتبية البدنية
والرايضية يف الثانوية  ،ومدى مساعلتها يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبو ،والوقوؼ على مشاكل التالميذ يف
سن ادلراىقة ،ودراسة أمحد رميالت ( )2012اليت خلصت إذل أف األنشطة الالصفية (داخلية وخارجية) للًتبية
احلركية ذلا دور فعاؿ يف إكساب الطفل الشعور ابلثقة يف النفس وروح ادلبادرة ادلساعدة يف عملية التوافق النفسي.
كما أكدت أغلب الدراسات السابقة أف للممارسة الرايضية دور فعاؿ يف النهوض ابلتالميذ على مستوى
تقديرىم لذاهتم نفسيا ،والذي يتجلى من خالؿ ربقيق الطموحات الفردية اليت ذبعل الفرد راضيا عن نفسو والدور
الذي يلعبو ،وىو ما صلده يف دراسة ىيلرب وآخروف ( )1982اليت أكدت على أثر التدريب على اللياقة البدنية من
الناحية الفيزيولوجية والنفسية ،دلا لو من نتائج إغلابية أدت إذل التحسُت يف ادلتغَتات الفيزيولوجية ،كما أدت إذل
اطلفاض يف معظم احلاالت ادلزاجية مثل القلق ،اإلكتئاب ،التعب...إخل ،ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم ()2011
واذلدؼ من ىذه الدراسة ىو التأكيد على مدى أعلية الًتبية البدنية والرايضية يف الثانوية ومدى مساعلتها يف
إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبو ،ابإلضافة إذل التعرؼ على مشاكل التالميذ يف سن ادلراىقة.
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إف اعتمادنػا علػى الدراسػات السػابقة يف مشػكلة موضػوع حبثنػا سػهل علينػا معاجلػة دراسػتنا ،حيػث وفػرت لنػا
الوقت واجلهد يف مجع ادلعلومات حُت اعتمدانىا كموجو ودليل أثناء عملية البحث ومجع ادلعلومات وترتيبها.
وما ؽلكن استخالصو من ىذا العرض ىو اإلتفاؽ حوؿ األعلية البالغة لدور األنشطة الرايضية الالصفية يف
تسهيل عملية التوافق النفسي ،إضافة إذل األخذ بعُت اإلعتبار اخلطوات اإلجرائية لبحثنا ،ولعل أعلها:
 اإلطالع على ادلصادر وادلراجع ادلختلفة اليت تتناسب مع الدراسة احلالية. التوسع يف فهم وإدراؾ الطالب دلوضوع الدراسة. اختيار عينة الدراسة من أجل ضماف التجانس فيها. يتوجب ربديد وعزؿ العوامل ادلؤثرة يف ادلتغَت ادلستقل (النشاط الرايضي الالصفي) من خالؿ مراعاةادلستوى اإلقتصادي واإلجتماعي واحلالة األسرية للتالميذ.
 العينة تكوف متقاربة من حيث احلجم والسن. العمل على تقنيُت وربكيم أدوات البحث لتحقيق مصداقية أكرب لنتائج البحث ،وذلك إبجراء دراسةاستطالعية أولية ألدوات البحث على البيئة احمللية.
 -أما عن ما سبيزت بو دراستنا عن الدراسات السابقة أهنا تناولت األنشطة الرايضية الالصفية الداخلية.
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الفصل الثالث
 -1منيج الدراسة:

إف ادلنهج يف البحث العلمي يعٍت تلك األسس والقواعد والتدابَت اليت يتم رمسها من أجل بلوغ حقيقة ،ويقوؿ
عمار بوحوش ودمحم زلمود ذنيبات "إنو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة الكتشاؼ احلقيقة"،
ومنهج البحث ؼلتلف ابختالؼ مواضيع البحث وذلذا توجد عدة أنواع من ادلناىج العلمية.
وجد الطالب أنو يصلح ذلذه الدراسة ادلنهج التجريي لو قاـ ببناء برانمج رايضي الصفي داخلي وتطبيقو على
عينة الدراسة وفق الفًتة الالزمة لذلك ،وإتباع القياسات العلمية ادلتبعة يف ىذا اإلطار ،غَت أف اإلمكانيات ادلادية
و ادلعنوية دل تسمح بذلك ،كضيق الوقت والشروط اإلدارية الواجب إتباعها مثل التصريح ابلتطبيق يف ادلؤسسات
الًتبوية ....إخل  ،شلا اضطر الطالب للخيار ادلوارل وىو القياس وفق ما ىو قائم يف احلاضر من خالؿ الربانمج
الرايضي الالصفي الداخلي ادلعتمد حاليا يف ادلؤسسات الًتبوية زلل الدراسة على عينة الدراسة ادلختارة لذلك،
إبتباعو ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يصلح ذلذه الدراسة وفق ادلعطيات ادلذكورة سابقا.
 -2الدراسة اإلستطالعية:
إف الدراسة اإلستطالعية تبصر الباحث القائم ابلدراسة جبوانب دراستو ،وقد توجهو للكيفية اليت سيخترب
هبا فروض دراستو من ربطو للمعارؼ وادلعلومات النظرية جبانبو ادليداين من اختيار أنسب أداة جلمع بياانت دراستو
لكي يستقي نتائج حقيقية ،ومعرفة ادلنهج الذي ؽلكن اإلعتماد عليو ،و إدلامو دبجاالت دراستو (الزمانية  ،ادلكانية
والبشرية) ،وىذا سيكسبو ال زلالة رحبا للجهد والوقت وادلاؿ ادلبذوؿ ذلذه الدراسة ،وعليو قاـ الطالب إبجراء
دراسة استطالعية للقياـ بدراستو الكلية متبعا اجلوانب العلمية الواجبة لذلك ،وقد ساعدتو يف ضبط اجلانب
النظري للدراسة وإدلامو الدقيق دبتغَتات الدراسة واختيار وتطبيق األداة الالزمة للقياس ،وىي مقياس التوافق
النفسي وفق اخلصائص السيكومًتية ،وربديده للمجتمع األصلي للدراسة ادلتمثل يف تالميذ الطور الثانوي للسنة
الثانية اثنوي بثانويتُت متواجدتُت يف إقليم مدينة ورقلة ،وعينة كلية متكونة من  120تلميذا  ،وعينة الدراسة
اإلستطالعية بلغت  30تلميذا ،وىذا من خالؿ اعتماده على ادلنهج الوصفي التحليلي.
 -1-2عينة الدراسة اإلستطالعية:
تكونت عينة الدراسة اإلستطالعية من  30تلميذا وتلميذة أي بنسبة %25شلن تنطبق عليهم مواصفات
وشروط أفراد العينة األساسية للدراسة ،ومت اختيارىم من تالميذ يف السنة الثانية اثنوي تراوحت أعمارىم مابُت
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 16و 17سنة منهم  18ذكورا بنسبة  %60و 12إاناث بنسبة  ،% 40من اثنوية عبد اجمليد بومادة ببلدية
ورقلة ،ومت اختيارىا ابلطريقة العشوائية ،واجلدوؿ رقم  01يبُت خصائص العينة اخلاصة ابلدراسة اإلستطالعية.
اسم الثانوية

عدد التالميذ

التالميذ ادلمارسُت للنشاط
الرايضي الالصفي الداخلي

30

التالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط
الرايضي الالصفي الداخلي

15

النسبة ادلئوية () %

15

الثانوية ادلتشعبة
عبد اجمليد بومادة

عدد
الذكور

عدد
اإلانث

ذكور

إانث

ذكور

إانث

ادلمارسُت

غَت ادلمارسُت

اجملمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

18

12

13

02

05

10

%50

%50

جدوؿ رقم( : )01يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية .
من خالؿ اجلدوؿ أعاله يتضح أبف عدد الذكور ادلعتمد عليو يف الدراسة اإلستطالعية كاف أكثر من عدد
اإلانث ،حيث كاف عدد الذكور  18من أصل ثالثُت تلميذا أي بنسبة  %60وعدد اإلانث  12من أصل
ثالثُت تلميذا أي بنسبة . % 40
 -2-2الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق النفسي:
مع أف ادلقياس العلمي لقياس التوافق النفسي ادلعد من قبل الباحثة الدكتورة "رشا عبد الرمحان حممود
وايل" قد سبق قياس اخلصائص السيكومًتية لو من قبل الباحثة بقياس صدقو وثباتو ،ارأتى الطالب أف يسعى
حملاولة مطابقة بنوده مع ثقافة ومعادل ادلنطقة بغية فهم جيد لعباراتو من رلتمع وعينة دراستو حملاولة توضيح العبارات
اليت قد يصعب فهمها ،وتكييفو مع مستوى العينة بغية انتقاء نتائج صادقة واثبتة علمية يقتدى هبا عند زلاولة
تعميم النتائج إبتباعو اخلصائص السيكومًتية التالية:
-1-2-2حساب صدق المقياس:
حلساب صدؽ ادلقياس اعتمد الطالب طريقة اإلتساؽ الداخلي حلساب صدؽ عبارات وأبعاد ادلقياس من
خالؿ إغلاد معامل اإلرتباط بُت العبارات وأبعادىا ،وبُت العبارات والدرجة الكلية للمقياس ،حيث مت تطبيق
ادلقياس على العينة اإلستطالعية للدراسة.
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جدوؿ رقم )02(:يوضح صدؽ اإلتساؽ الداخلي للمقياس.
البعد األول

البعد الثاين

البعد الثالث

البعد الرابع

البعد اخلامس

البعد السادس

العبارات

مدى انتماء العبارة للبعد

مدى انتماء العبارة للمقياس

71

7.32

7.77

72

7.22

7.76

73

7.51

7.74

74

7.77

7.76

75

7.44

7.75

76

7.41

7.76

77

7.57

7.75

78

7.55

7.76

79

7.46

7.76

17

7.48

7.75

11

7.55

7.76

12

7.47

7.76

13

7.41

7.76

14

7.52

7.76

15

7.47

7.77

16

7.53

7.76

17

7.95

7.76

18

7.54

7.75

19

7.44

7.76

27

7.69

7.76

21

7.42

7.75

22

759

7.76

23

7.17

7.75

24

7.45

7.76

25

7.26

7.75

26

7.57

7.76

27

7.57

7.74

28

747

7.74

29

7.62

7.76

37

7.49

7.75

31

7.63

7.75

32

7.52

7.75

33

7.77

7.77

34

7.55

7.76

35

7.62

7.75

مدى انتماء البعد للمقياس

0.47

0.52

0.64

0.48

0.61

0.46

جدوؿ رقم  )03(:يوضح صدؽ اإلتساؽ الكلي للمقياس.
عدد العبارات

مدى انتماء العبارة للمقياس

أبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ادلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياس
 -1البعد األول

78

0.47

 -2البعد الثاين

75

7.52

 -3البعد الثالث

74

7.64

 -4البعد الرابع

75

7.48

 -5البعد اخلامس

77

7.61

-6البعد السادس

76

7.46

معامل اإلتساق الكلي
للمقياس

مقياس التوافق
النفسي

42

0.76

طرؽ و منهجية الدراسة

الفصل الثالث

يتضح من خالؿ اجلدولُت ( )2و( )3وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05
بُت العبارات واألبعاد اخلاصة هبا ،وبُت العبارات والدرجة الكلية للمقياس ،وبُت األبعاد والدرجة الكلية للمقياس،
شلا يشَت إذل صدؽ اإلتساؽ الداخلي للعبارات وأبعاد ادلقياس من جهة ،واإلتساؽ بُت األبعاد وادلقياس ككل من
جهة أخرى ،حيث أف معامل اإلتساؽ الكلي للمقياس يساوي  0.76عند مستوى الداللة  ،0.05ومنو يقبل
ارتباط العبارات واألبعاد ابلدرجة الكلية للمقياس.
 -2-2-2حساب ثبات المقياس:
استعمل الطالب طريقة التجزئة النصفية حلساب قيمة معامل ثبات ادلقياس ،حيث مت تطبيق ادلقياس على
العينة اإلستطالعية ،وقاـ حبساب معامالت اإلرتباط بُت العبارات الفردية والزوجية للمقياس ،وكانت النتيجة:
جدوؿ رقم ( :)04يوضح معامالت ثبات مقياس " التوافق النفسي " عن طريق التجزئة النصفية.
األداة

عدد العبارات

قبل التصحيح

بعد التصحيح

الداللة اإلحصائية

مقياس التوافق النفسي

35

0.56

0.72

دالة عند 0.05

يتضح من معامل الثبات ادلوضح يف اجلدوؿ السابق أف ادلقياس ادلستخدـ لقياس التوافق النفسي بعد التعديل
بقي اثبتا بدرجة كبَتة ،وشلا سبق ؽلكن القوؿ أف ادلقياس ادلستخدـ بعد التعديل يتمتع بدرجة كبَتة من الصدؽ
والثبات ،وىذا ما غلعلو صاحلاً للتطبيق على العينة األساسية للدراسة.
 -3مجتمع وعينة الدراسة:
 -1-3مجتمع الدراسة:
يتمثل اجملتمع اإلحصائي للدراسة يف تالميذ وتلميذات ادلرحلة الثانوية الذين يدرسوف بثانوييت عبد اجمليد
بومادة وجواحي حشود لبلدية ورقلة مستوى اثنية اثنوي ،وبلغ عدد ىذا اجملتمع  120تلميذا وتلميذة،كما ترّكز
اىتماـ الطالب على أف يشمل ىذا اجملتمع اإلحصائي على األفراد الذين يستطيعوف وصف خرباهتم والتعبَت عنها
وعن آرائهم.
وقد استبعد الطالب تالميذ ادلستوى أوذل اثنوي ألهنم مازالوا يف مرحلة قريبة من ادلتوسط ودل يتأقلموا بعد ،كما
استبعد التالميذ ادلعيدين كبار السن والذين ذباوزوا  18سنة ،وكذلك مت استبعاد تالميذ ادلستوى النهائي ألف ذلم
ظروفا خاصة ،ذبعل كل اىتمامهم حوؿ اجتياز امتحاف شهادة البكالوراي ،وبناءا على ىذا مت اختيار تالميذ السنة
الثانية اثنوي من كال اجلنسُت.
 -2-3عينة الدراسة وطريقة اختيارىا:
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الفصل الثالث

تعرؼ العينة أبهنا رلتمع الدراسة الذي ذبمع منو البياانت ادليدانية وىي تعترب جزءا من الكل ،دبعٌت أف
تؤخذ رلموعة من أجزاء اجملتمع األصلي على أف تكوف شلثلة للمجتمع الذي ذبري عل ػيو الدراسة.1
 مت اختيار عينة الدراسة من تالميذ وتلميذات ادلرحلة الثانوية من مستوى اثنية اثنوي الذين يدرسوف بثانوييتجواحي حشود حي النصر والثانوية ادلتشعبة عبد اجمليد بومادة ببلدية ورقلة واليت بلغ عددىا .120
بعد اختيار ادلؤسسات )الثانوايت) مت حصر أقساـ السنة الثانية اثنوي بشعبها ادلختلفة ،أديب ،علمي وتقٍت،وابلتعاوف مع أساتذة الًتبية البدنية والرايضية مت اختيار عينة الدراسة عن طريق القرعة جملموعة من األقساـ واليت ال
تزيد عن أربعة أقساـ ،وذلك بكتابة اسم كل قسم يف ورقة ،وبعد اخللط مت سحب أربع أوراؽ ابعتبار أف ىذه
القيمة تساوي تقريبا ثلث العدد الكلي لألقساـ ،واليت من خالذلا مت سحب رلموعة من التالميذ ادلمارسُت
والتالميذ غَت ادلمارسُت لألنشطة الرايضية الالصفية الداخلية دائما بشكل عشوائي عن طريق القرعة ،كما يوضح
اجلدوؿ رقم ( ،)05مع اإلشارة أف الطالب أعلل متغَت اجلنس أثناء القياس.
جدوؿ رقم ( )05يوضح توزيع أفراد العينة األساسية للدراسة حسب الثانوايت ادلختارة وحسب اجلنس.
اسم الثانوية

رلموع
التالميذ

عدد التالميذ ادلمارسُت
للنشاط الرايضي

عدد التالميذ غَت ادلمارسُت
للنشاط الرايضي الالصفي

النسبة ادلئوية حسب اجلنس
(ادلمارسُت للنشاط الرايضي

النسبة ادلئوية حسب اجلنس(غَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضي

الالصفي الداخلي

الداخلي

الالصفي الداخلي )

الالصفي الداخلي)

ذكور ()%

إانث ()%

ذكور ()%

إانث ()%

إانث

ذكور

ذكور

إانث

جواحي حشود

60

23

7

10

20

76.66

23.33

33.33

66.66

عبد اجمليد بومادة

60

21

09

08

22

70

30

26.66

73.33

اجملموع

120

44

16

18

42

73.33

26.66

30

70
% 50

% 50

جدوؿ رقم ( )06يوضح توزيع أفراد العينة األساسية للدراسة حسب السن:
السن

اجملموع

النسبة ادلئوية

ادلتوسط احلسايب لعمر أفراد العينة

16سنة
17سنة

28
55

% 23.33
% 45.83

17.07

18سنة

37

% 30.83

يتضح من خالؿ اجلدولُت أعاله أف عدد أفراد عينة الدراسة  120فرداً منهم  %50شلارسُت للنشاط

الرايضي الالصفي الداخلي ،ما نسبتو  % 73.33ذكورا و % 26.66إاناث  ،و % 50غَت شلارسُت للنشاط
الرايضي الالصفي الداخلي ،ما نسبتو  % 30ذكورا و % 70إاناث  ،كما يتجلى أف ادلتوسط احلسايب لعمر أفراد
العينة يقدر ب ( ،)17.07ومن ىنا يتبُت أف عمر أغلب أفراد العينة 17سنة ،وىذا يبُت التقارب الكبَت نسبيا
بينهم شلا يزيد يف ذبانس العينة.
 -1رشيد زروايت ،تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية  .ط ، 1اجلزائر :دار ىومة  ، 2002 ،ص . 91
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 -4حدود الدراسة:
 -1-4المجال المكاني:

خص الطالب دراستو يف رلاذلا اجلغرايف يف إقليم بلدية ورقلة التابعة جغرافيا لوالية ورقلة ،ومت اختيار
اثنويتُت من اثنوايت البلدية ،وعلا اثنوية جواحي حشود حبي النصر والثانوية ادلتشعبة عبد اجمليد بومادة ببٍت ثور
وذلك لقرب ادلكاف شلا يسهل اإلتصاؿ هبم.
 -2-4المجال البشري:
سبثل رلتمع البحث يف التالميذ ادلتمدرسُت يف الطور الثانوي من كال اجلنسُت مستوى اثنية اثنوي
ابختالؼ شعبها للسنة الدراسية  ،2017-2016ففي ىذه الدراسة ربدد اجملاؿ البشري أبفراد عينتها البالغ
عددىم  120تلميذا وتلميذة.
 -3-4المجال الزماني:
قدمت قائمة مشاريع البحوث من طرؼ قسم علوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية زبصص تربية
حركية يف شهر ديسمرب  2016أين مت اختيار ادلوضوع التارل ":النشاط الرايضي الالصفي الداخلي وأثره يف ربقيق
التوافق النفسي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية" ،وبعد ذلك سبت ادلوافقة من طرؼ األستاذ ابعتباره مقًتحاً ومشرفاً.
 مت الشروع يف مجع ادلادة العلمية والدراسات السابقة ادلشاهبة اليت ذلا عالقة ابدلوضوع وتنظيمها دبا فيها الدراسةاإلستطالعية ابتداء من أواخر جانفي  2017إذل غاية بداية مارس . 2017
 شرع الطالب يف الدراسة األساسية من خالؿ تطبيق أدوات الدراسة خالؿ الفًتة ادلمتدة من بداية مارس إذلغاية أواخر أفريل حيث طبقت األدوات بصورة مجاعية على عينة الدراسة ،بعد شرح طريقة اإلجابة على ادلقياس.
 شرع الطالب بعد ذلك يف جدولة النتائج ومجعها وتبويبها وربليل نتائجها واستخالص النتائج النهائية حىت متوضع ادلذكرة يف شكلها النهائي.
 -5أدوات جمع البيانات:
تعد أدوات البحث احملور األساسي يف منهجية البحث وذلك بغية الوصوؿ إذل كشف احلقيقة اليت يصبوا
إليها البحث ،ومن ىذا ادلنطلق اطلع الطالب على عدة وسائل يف مجع ادلعلومات ،واليت بدورىا ساعدتو
يف الكشف عن جوانب البحث ،حيث استقر اختياره على مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي للدكتورة "رشا
عبد الرمحان حممود وايل" ،ابعتباره أصلع أداة ؽلكن اإلعتماد عليها يف مجع البياانت .
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 -1-5مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي:1

إعتمدت يف دراسيت ىذه على مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي الذي أعدتو الباحثة ادلصرية "رشا عبد
الرمحن حممود وايل" سنة 2007ـ ،حيث يقيس إشباع التلميذ حلاجاتو النفسية وتقبلو لذاتو واستمتاعو حبياة
خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسية ،وكذلك استمتاعو بعالقات اجتماعية محيمة ومشاركتو يف
األنشطة اإلجتماعية ،وتقبلو لعادات وتقاليد وقيم رلتمعو ،وبعد اطالع الباحثة على العديد من ادلراجع وادلقاييس
ادلرتبطة هبذا ادلقياس اقًتحتو ،مع العلم أنو يقيس بعدين أساسُت علا بعد التوافق النفسي وبعد التوافق اإلجتماعي،
حيث ػلتوي كل منهما على ستة أبعاد (رلاالت) اثنوية ،ودبا أننا بصدد قياس التوافق النفسي فنحن مطالبوف
بتناوؿ األبعاد اخلاصة هبذا اجلانب.
 -2-5أبعاد التوافق النفسي:
 -1-2-5البعد األول :ادلهارات الشخصية:
ويعٍت التمتع ببعض القدرات اخلاصة اليت سبيز التلميذ عن اآلخر.
 -2-2-5البعد الثاني :اإلحساس ابلقيمة الذاتية:
ويعٍت إدراؾ التلميذ لذاتو ولعالقاتو ابلعادل احمليط بو ووعيو خبصالو وقدراتو وحدوده وجوانب قوتو وضعفو
ودبا يعوؽ انطالؽ طاقاتو.
 -3-2-5البعد الثالث :اإلعتماد على النفس:
ويعٍت قدرة التلميذ على تلبية حاجاتو لنفسو مع مراعاة ادلرحلة السنية وما يتناسب معها من قدرات ،حبيث
توجد بعض احلاجات اليت ال يستطيع التلميذ تلبيتها لنفسو ،وزبتلف تلك احلاجات ابختالؼ ادلرحلة السنية.
 -4-2-5البعد الرابع :التحرر من ادليل إذل اإلنفراد:
ويعٍت قدرة التلميذ على اإلندماج مع أقرانو يف نفس ادلرحلة السنية وعدـ اإلنطواء على نفسو واإلبتعاد عنهم.
 -5-2-5البعد الخامس :احلالة الصحية:
كوف التلميذ الئقا من الناحية البدنية والعقلية واإلجتماعية والنفسية ،وليس رلرد خلوه من ادلرض أو العاىة.
 -6-2-5البعد السادس :احلالة اإلنفعالية:
 -1سللفي رضاء ،أمهية الرتبية البدنية والرايضية يف حتقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة .رسالة ماجيسًت  ،جامعة الشلف  ،2008 ،ص.154
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ويعٍت قدرة التلميذ ابلتحكم يف انفعاالتو يف مواقف احلياة سواء يف ادلنزؿ أو ادلؤسسات الًتبوية أو اجملتمع.
جدوؿ رقم ( )07ؽلثل توزيع العبارات يف كل بعد:
التوافق النفسي
الـــــــــرقم

األبعـــــــــــــــــــــــــاد

عـــدد األسئمة

01

ادلهارات الشخصية

08

02

اإلحساس ابلقيمة الذاتية

05

03

اإلعتماد على النفس

04

04

التحرر من ادليل إذل اإلنفراد

05

05

احلالة الصحية

07

06

احلالة اإلنفعالية

06

 -6إجراءات تنفيذ الدراسة:
بعد التأكد من صدؽ وثبات أدوات الدراسة " مقياس التوافق النفسي" من خالؿ الدراسة اإلستطالعية متّ
تنفيذ الدراسة وفق ادلراحل التالية:
 قاـ الطالب بتطبيق الدراسة ميدانيا على العينة ادلختارة ادلتمثلة يف تالميذ ادلرحلة الثانوية (اثنية اثنوي( ،وذلكبتطبيق ادلقياس على أفراد العينة يف القسم.
 قاـ الطالب ابلتعريف بنفسو للتالميذ وشرح ادلقياس واذلدؼ من الدراسة. قاـ الطالب ابلتوزيع وتقدمي التوضيحات الالزمة دبفرده أثناء مراحل اإلجابة لضماف صحة وصدؽ اإلجاابت. أكد الطالب للتالميذ على أف اذلدؼ من ىذا العمل ىو ىدؼ علمي ،وأف إجاابهتم على ادلقياس تبقى سريةوليس ذلا أي غرض إال البحث العلمي ،وطلب منهم الدقة يف إجاابهتم.
 دل يتم ربديد وقت لإلجابة إال أهنا تراوحت ما بُت ( 25د إذل 40د ). بعد اإلنتهاء من اإلجابة مت مجع واسًتجاع ادلقياس من كل مفحوص. مت تفريغ البياانت سبهيداً إلدخاذلا يف الربانمج اإلحصائي ) (spssيف طبعتو  ، 20حيث مت ذلك وربصلالطالب على النتائج ابستعماؿ الوسائل اإلحصائية ادلتوافقة مع طبيعة الدراسة.
 -7أساليب التحميل اإلحصائي:
دلعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت اإلعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية:
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 -النسبة ادلئوية حلساب نسب عينة الدراسة اإلستطالعية وعينة الدراسة األساسية.

 إختبار "ت  :")T( test -يعد من أكثر اختبارات الفروؽ شيوعا يف األحباث النفسية والًتبوية واستخداـىذا اإلختبار يف البحث جاء لقياس مدى داللة الفروؽ بُت ادلتوسطات ،حيث ؼلترب الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي .
 اإلضلراؼ ادلعياري :وىو اجلذر الًتبيعي دلتوسط مربعات اضلرافات القيم عن وسطها احلسايب. معامل ارتباط بَتسوف :حلساب التجزئة النصفية ،كما مت استخداـ معادلة سبَتماف براوف للتصحيح. -مت اعتماد برانمج احلزمة اإلحصائية لتحليل العلوـ اإلجتماعية حلساب نتائج الدراسة ()spssيف نسختو (.)20
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عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريىا

 -1عرض وربليل نتائج الدراسة.
 -2مناقشة وتفسَت نتائج الدراسة.
 -3أىم اإلستخالصات.

عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -1عرض وتحميل نتائج الدراسة:
فيما يلي يتم عرض نتائج الدراسة احلالية يف ضوء الفرضيات ابلًتتيب الذي وردت فيو.
 -1-1عرض نتائج وتحميل الفرضية الجزئية األولى:
تنص الفرضية األوذل على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد ادلهارات الشخصية.
بعد ادلهارات

عدد

األفراد ن

احلسايب

ادلمارسني

67

6.80

0.98

غري ادلمارسني

67

6.27

0.68

الشخصية

ادلتوسط

اإلحنرا

ادلعياري

درجة احلرية

قيمة "ت"

118

3.43

احملسوبة

قيمة "ت"

مستوى

1.98

دالة عند

الداللة

اجملدولة

7.75

جدوؿ رقم ( :)08يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف ادلهارات
الشخصية .ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  08لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي يف بعد ادلهارات الشخصية وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي دبتوسط بلغ ( )6.80وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.98يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت
للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي ( )6.27وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.68وحبساب قيمة "ت"وجدانىا
تساوي  3.43اليت كانت أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ األول ( انًهاراث انشخصيت )

6.27

6.8

8
7
6
5

الممارسٌن

4

3.43

3

غٌر الممارسٌن

2

0.98 0.68

1
0

قٌمة "ت"
المحسوبة
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اإلنحراف
المعٌاري

المتوسط
الحسابً

عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -2-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
تنص الفرضية الثانية على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد اإلحساس ابلقيمة الذاتية.
األفراد ن

ادلتوسط

احلسايب

اإلحنرا

بعد اإلحساس ابلقيمة
ادلمارسني

67

4.50

0.59

غري ادلمارسني

67

3.95

0.72

الذاتية

عدد

ادلعياري

درجة احلرية

قيمة "ت"

118

4.54

احملسوبة

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند

اجملدولة

7.75

جدوؿ رقم ( :)09يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف اإلحساس
ابلقيمة الذاتية .ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  09لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي يف بعد اإلحساس ابلقيمة الذاتية وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط
بلغ ( )4.50وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.59يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي ( )3.95وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.72وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  4.54اليت كانت
أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انثاني ( اإلحساس بانقيًت انذاتيت).
4.5

4.54

3.95

الممارسٌن
غٌر الممارسٌن

0.59 0.72

قٌمة "ت"
المحسوبة

اإلنحراف
المعٌاري
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المتوسط
الحسابً
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عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -3-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
تنص الفرضية الثالثة على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد اإلعتماد على النفس.
األفراد ن

ادلتوسط

احلسايب

اإلحنرا

بعد اإلعتماد على

ادلمارسني

67

3.33

0.65

غري ادلمارسني

67

2.82

0.70

النفس

عدد

درجة احلرية

ادلعياري

قيمة "ت"
احملسوبة

118

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند 7.75

اجملدولة

4.17

جدوؿ رقم ( :)10يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف اإلعتماد
على النفس .ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  10لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي يف بعد اإلعتماد على النفس وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط بلغ
( )3.33وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.65يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي ( )2.82وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.70وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  4.17اليت كانت
أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انثانث ( اإلعتًاد عهى اننفس).

4.17
3.33
2.82
الممارسٌن
غٌر الممارسٌن

0.65 0.7

قٌمة "ت"
المحسوبة

اإلنحراف
المعٌاري
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المتوسط
الحسابً
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عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -4-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
تنص الفرضية الرابعة على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد التحرر من ادليل لإلنفراد.
األفراد ن

ادلتوسط

احلسايب

اإلحنرا

بعد التحرر من
ادلمارسني

67

4.33

0.70

غري ادلمارسني

67

3.92

0.69

ادليل لإلنفراد

عدد

درجة احلرية

ادلعياري

قيمة "ت"
احملسوبة

118

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند 7.75

اجملدولة

3.25

جدوؿ رقم ( :)11يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي للتحرر من
ادليل لإلنفراد .ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  11لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي يف بعد التحرر من ادليل لإلنفراد وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط
بلغ ( )4.33وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.70يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي ( )3.92وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.69وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  3.25اليت كانت
أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انزابع ( انتحزر ين انًيم نإلنفزاد).

3.92

4.33

3.25
الممارسٌن
غٌر الممارسٌن

0.7 0.69

قٌمة "ت"
المحسوبة

اإلنحراف
المعٌاري
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المتوسط
الحسابً
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عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -5-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية الخامسة:
تنص الفرضية اخلامسة على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة الصحية.
األفراد ن

ادلتوسط

احلسايب

اإلحنرا

بعد احلالة الصحية

عدد

ادلمارسني

67

5.88

0.84

غري ادلمارسني

67

5.38

0.84

درجة احلرية

ادلعياري

قيمة "ت"
احملسوبة

118

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند 7.75

اجملدولة

3.23

جدوؿ رقم ( :)12يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي للحالة
الصحية .ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  12لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي يف بعد احلالة الصحية وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط بلغ ()5.88
وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.84يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي
( )5.38وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.84وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  3.23اليت كانت أكرب من قيمة
ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انخايس ( انحانت انصحيت).
5.38

5.88

6
5
4

3.23

3

الممارسٌن

2

غٌر الممارسٌن

0.84

1
0

قٌمة "ت"
المحسوبة
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اإلنحراف
المعٌاري

المتوسط
الحسابً

عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع

 -6-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية السادسة:
تنص الفرضية السادسة على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة اإلنفعالية.
ادلتوسط

اإلحنرا

بعد احلالة اإلنفعالية

عدد

األفراد ن

احلسايب

ادلمارسني

67

5.12

7.84

غري ادلمارسني

67

4.58

7.85

ادلعياري

درجة احلرية
118

قيمة "ت"
احملسوبة

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند 7.75

اجملدولة

3.44

جدوؿ رقم ( )13يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي للحالة
اإلنفعالية .يتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  13لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي يف بعد احلالة اإلنفعالية وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط بلغ ()5.12
وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.84يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي
( )4.58وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)0.85وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  4.88اليت كانت أكرب من قيمة
ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انسادس ( انحانت اإلنفعانيت).
6

5.12

4.58

5
4

3.44

3

الممارسٌن

2

غٌر الممارسٌن

0.84 0.85

1
0

قٌمة "ت"
المحسوبة

اإلنحراف
المعٌاري
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المتوسط
الحسابً

عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع
 -7-1عرض وتحميل نتائج الفرضية العامة:

تنص الفرضية العامة على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايض ػ ػ ػػي
الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية على مقياس التوافق النفسي.
األفراد ن

ادلتوسط

احلسايب

اإلحنرا

التوافق النفسي

عدد

ادلمارسني

67

29.97

2.11

غري ادلمارسني

67

26.92

1.82

درجة احلرية

ادلعياري

قيمة "ت"
احملسوبة

8.45

118

قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.98

دالة عند 7.75

اجملدولة

جدوؿ رقم ( :)14يوضح الفروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف درجة
التوافق النفسي .يتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم  14لنتائج التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي
الالصفي الداخلي على مقياس التوافق النفسي وجود فروؽ ،حيث كانت الفروؽ لصاحل ادلمارسُت دبتوسط بلغ
( )29.97وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)2.11يف حُت بلغ متوسط غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي ( )26.92وإبضلراؼ معياري بلغ ( ،)1.82وحبساب قيمة "ت"وجدانىا تساوي  8.45اليت كانت
أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة ب ،1.98 :وهبذا فإف الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05
انتًثيم انبياني نهًًارسين وغيز انًًارسين انخاص
بانبعذ انعاو ( انتىافق اننفسي).
26.92

29.97
30
25
20

الممارسٌن
غٌر الممارسٌن

15

8.45
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2.11 1.82

5
0
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المحسوبة

اإلنحراف
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المتوسط
الحسابً

عرض وربليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسَتىا

الفصل الرابع
 -2مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:

يف ضوء ما جاء يف الفصل األوؿ للدراسة ،وكذا ما أكدتو و وضحتو الدراسات السابقة ذات العالقة
دبوضوع الدراسة احلالية ،وما مت عرضو يف اجلداوؿ السابقة ادلتعلقة بنتائج الدراسة فإنو مت مناقشة وتفسَت النتائج
حسب ترتيب العرض السابق كما يلي:
 -1-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:
من خالؿ النتائج احملصل عليها ادلتعلقة ابلفرضية األوذل اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد ادلهارات
الشخصية ،تبُت وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف بعد ادلهارات
الشخصية لصاحل ادلمارسُت ،حيث أهنم أظهروا تعاوهنم مع زمالئهم يف شؤوهنم ويتمتعوف حبسن التصرؼ ،وكذلك
ؽلكنهم قيادة الفريق وإعطاء كل فرد دور مناسب ،ويسعوف دائما إلكتساب صداقات جديدة ،حيث كانت ىذه
الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل ادلمارسُت ،شلا
يفسر لنا أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور إغلايب يف بعد ادلهارات الشخصية .وىذا ما يتفق مع ما
توصلت إليو بعض الدراسات السابقة منها دراسة أمحد رميالت ( )2012بعنواف"دور األنشطة الالصفية للًتبية
احلركية يف تطوير بع ػض العناصر البدنػ ػية (قوة ،رشاقة ،مرونة) اليت توصلت إذل أف األنشطة الالصفية للًتبية احلركية
تساىم يف تطوير مستوى ادلهارات الشخصية لألطفاؿ الذين أجريت عليهم التجربة ،شلا يؤكد أعلية دراسة ادلوضوع
من طرؼ الباحث دلا لو من مردود بعدي جيد ذو فائدة على صحة البدف واجلسم للطفل يف ادلستقبل ،ابإلضافة
إذل أنو ؽلنح األطفاؿ شعور الثقة ابلنفس الذي يولد نوع من السيطرة اجليدة وادلرنة دلهاراهتم الشخصية سبهيدا
للممارسة الرايضية سواء يف ادلدرسة أو أندية رايضية أو مجاعة أصدقاء.
كما للًتبية البدنية والرايضية دور يف ربقيق التوافق النفسي وابلتارل اكتساب مهارات شخصية عالية ادلستوى،
وتنمية روح التعاوف بُت الطالب ،وىو ما صلده يف دراسة رشا عبد الرمحاف زلمود وارل ( )2007اليت أكدت
ابألثر اإلغلايب لربانمج األنشطة الرايضية ادلقًتحة يف زايدة معدؿ التحسن يف التوافق النفسي ،وابلتارل أكثر ربقيقا
وإشباعا حلاجات ادلراىقُت ومنو زايدة يف مستوى ادلهارات الشخصية .كذلك دراسة لطرش دمحم ( )2011واليت
أكدت على فائدة الرايضة ادلدرسية دلا تلعبو من دور يف اإلرتقاء ابلعالقات اإلجتماعية بُت الفرد وذاتو وبُت الفرد
واجلماعة من خالؿ اكتسب ادلهارات الشخصية.
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وانطالقا من ىذه ادلعطيات ؽلكن تفسَت أف شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو أتثَت كبَت يف القدرة على
اكتساب ادلهارات الشخصية بطريقة الئقة وأكثر انضباطا وىذا مقارنة ابلتالميذ غَت ادلمارسُت ذلذا النشاط.
 -2-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد اإلحساس ابلقيمة الذاتية،
تبُت وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف إبراز مسة اإلحساس ابلقيمة
الذاتية لصاحل ادلمارسُت ذلذا النشاط ،حيث أف التالميذ ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي أكثر رضا
عن أنفسهم وأكثر إدراكا وشعورا حببهم لذواهتم مع زمالئهم ،وأكثر يقينا بقدراهتم اجلسمانية وسبتعهم بلياقة بدنية
عالية مقارنة ابلتالميذ غَت ادلمارسُت .حيث كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت
للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل ادلمارسُت ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور يف
بعد اإلحساس ابلقيمة الذاتية ،وىذا ما أكدتو رلموعة من الدراسات السابقة واليت صلد منها دراسة أمحد رميالت
( )2012اليت أكدت على دور األنشطة الالصفية للًتبية احلركية يف اإلحساس ابلقيمة الذاتية للتلميذ ،شلا يؤكد
أعلية دراسة ادلوضوع من طرؼ الباحث دلا لو من مردود بعدي جيد ذو فائدة ألنو ؽلنح األطفاؿ شعور الثقة
ابلنفس الذي يولد نوع من السيطرة اجليدة لشخصية الطفل سبهيدا للممارسة الرايضية سواء يف فريق ادلدرسة أو
مجاعة أصدقاء أو أندية رايضية.
من خالؿ الدراسات السابقة ال صلد أي دراسة تتناىف مع ىذه النتائج ،ومن ىذا ادلنطلق يتضح لنا أف التالميذ
ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي ىم أكثر شعورا ابلثقة ابلنفس ،وأكثر إبداء حلبهم لذواهتم ،إضافة
إذل تعاوهنم مع زمالئهم ،كما يقروف أبف لديهم لياقة بدنية عالية وابلتارل إحساسهم ابلقيمة الذاتية ،وىذا مقارنة
ابلتالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
 -3-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية الثالثة اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد اإلعتماد على النفس تبُت
وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف إبراز القدرة ابإلعتماد على
النفس ،حيث أظهروا تطوعهم لتحملهم ادلسؤولية من أجل زمالئهم وتعاوهنم معهم ،كما يتاح ذلم إبداء الرأي يف
سلتلف األمور ،ويستطيعوف اإلعتماد على أنفسهم من خالؿ قضاء حاجاهتم وقيامهم إبصلاز واجباهتم ادلدرسية
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أبنفسهم ،ومن مث كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي
الداخلي لصاحل ادلمارسُت ذلذا النشاط ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور على بعد
اإلعتماد على النفس ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة إستنادا إذل بعض الدراسات اليت اتفقت مع ىذا الطرح منها
دراسة أمحد رميالت ( ) 2012اليت تؤكد على دور األنشطة الالصفية للًتبية احلركية يف تطوير بعض عناصر اللياقة
البدنية وابلتارل سبنح التلميذ شعور الثقة ابلنفس ،وىذا من خالؿ إصلازىم لواجباهتم ادلدرسية أبنفسهم وكذلك
ابستطاعتهم تكوين صداقات جديدة .ىذا ما يفسر أبف التالميذ ادلمارسُت لألنشطة الرايضية الالصفية الداخلية
ىم أكثر سبتعا وسبيزا ابلسمات اليت ذبعل من التلميذ معتمدا على نفسو ،ولديهم القدرة على ربمل ادلسؤولية
والتعبَت عن آرائهم وآراء أصدقائهم ،وابلتارل ىم أكثر قدرة يف اإلعتماد على أنفسهم مقارنة ابلتالميذ غَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
 -4-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية الرابعة اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد التحرر من ادليل إذل
اإلنفراد تبُت وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف ربقيقهم لدرجات
عالية لبعد التحرر من ادليل إذل اإلنفراد لصاحل ادلمارسُت ذلذا النشاط ،حيث أظهروا سعادهتم يف التعامل مع
اجلَتاف واحملافظة على مشاعرىم ،كما نفوا معاانهتم من الوحدة وشعورىم ابلضيق واإلكتآب واخلجل ،ومن ىذا
ادلنطلق كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل
ادلمارسُت ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور يف بعد التحرر من ادليل إذل اإلنفراد ،وىذا ما
أكدتو رلموعة من الدراسات السابقة واليت صلد منها دراسة رمحاين قوادري إبراىيم ( )2011توصلت ىذه
الدراسة إذل الوقوؼ على مدى أعلية الًتبية البدنية والرايضية يف الثانوية ومدى مساعلتها يف إعداد الفرد الصاحل من
مجيع جوانبو ،ابإلضافة إذل التعرؼ على مشاكل التالميذ يف سن ادلراىقة وأيضا مساعدة األسرة ولو بشيء قليل
يف تفهم أبنائهم يف ىذه ادلرحلة وكيفية التعامل معها ،كذلك دراسة لطرش دمحم )2011( -بعنواف "دور الرايضة
ادلدرسية يف ربقيق التكيف اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية" اليت ىدفت إذل التعرؼ على واقع شلارسة
الرايضة ادلدرسية يف مرحلة التعليم الثانوي من خالؿ التعرؼ على درجة ربقيق األىداؼ وخصائص األنشطة
ودرجة شلارستها ،ومعوقات شلارسة األنشطة والوقوؼ على مدى اإلتفاؽ بُت وجهات نظر أفراد العينة حوؿ زلاور
األىداؼ وأنواع األنشطة ،ومعوقات شلارسة ىاتو األنشطة .تبُت أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية على مستوى
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التكيف اإلجتماعي بُت التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت ،فكانت درجة التكيف اإلجتماعي مرتفعة عند
ادلمارسُت عكس غَت ادلمارسُت ،وأيضا فيما ؼلص الرايضة ادلدرسية شلا تلعبو من دور يف اإلرتقاء ابلعالقات
اإلجتماعية بُت الفرد وذاتو وبُت الفرد واجلماعة ،وتنمية القدرات العقلية وتطوير النضج الفكري وتنشئة جيل
صحيح البنية اجلسمية وقوي الشخصية ،والنهوض ابلرايضة الوطنية وسبثيلها أحسن سبثيل وإنشاء العالقات األخوية
وصداقات متينة يف الوسط اإلجتماعي ،ومن خالؿ ىذا كلو تبُت لنا أف للرايضة ادلدرسية دور يف ربقيق التكيف
اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية .وىذا ما يفسر أف التالميذ ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي
لديهم قدرة كبَتة يف التعامل والتواصل مع مجاعة النشاط ادلدرسي وانسجامهم معهم ،مثل :أنشطة الًتبية الرايضية
والكشافة -مجاعة الصحافة  -مجاعة ادلسرح ...إخل واليت ينتموف إليها ومدى ترابطهم معها ،واليت من شاهنا
إكساهبم عدد كبَت من القيم واخلربات والفضائل ادلرغوبة ،منمية بذلك اجلوانب النفسية واإلجتماعية يف
شخصياهتم ،وىذا مقارنة ابلتالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
 -5-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الخامسة:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية اخلامسة اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة الصحية،
تبُت وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف امتالكهم للحالة الصحية
اجليدة لصاحل ادلمارسُت ،حيث أهنم يتمتعوف بلياقة جيدة من الناحية الصحية والبدنية والنفسية واإلجتماعية،
وخلوىم من بعض األمراض والعاىات ،وأهنم يستمتعوف ابلنشاط الرايضي دوف ملل أو تعب .ومن ىذا التحليل
كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل
ادلمارسُت  ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور كبَت على احلالة الصحية للتلميذ ،وىذا ما
يتفق مع ما توصلت إليو بعض الدراسات السابقة ،منها دراسة أبراىاـ اسربليج )1980( -اليت ىدفت إذل
التعرؼ على العالقة بُت توافق الشخصية واإلصلاز يف أنشطة الًتبية الرايضية ،ومن بُت النتائج اليت توصل إليها
تبُت أف رلموعة الرايضيُت ىم أكثر انبساطا وإعالء من رلموعة غَت الرايضيُت ،ودراسة ىيلرب وآخروف -
( )1982اليت ىدفت إذل معرفة أثر التدريب على اللياقة البدنية من الناحية الفيزيولوجية والنفسية لدى رلموعة
من الطالب ،وأشارت نتائج التحليل إذل وجود ربسن يف ادلتغَتات الفيزيولوجية ترجع إذل طريقة ادلعاجلة ،كما أف
طريقة ادلعاجلة أدت إذل اطلفاض يف معظم احلاالت ادلزاجية مثل حالة القلق ،اإلكتئاب ،والتعب ،وقد أشارت
نتائج اختبار ( )tستيودانت بُت اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي إذل وجود فروؽ دالة بينهما على مقياس القلق
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واإلكتئاب لصاحل اإلختبار البعدي ،شلا يدؿ على وجود أثر كبَت لربانمج ادلعاجلة يف خفض مستوايت عدد من
احلاالت ادلزاجية .وىذا ما يفسر أف التالميذ ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يتمتعوف بلياقة جيدة
من الناحية الصحية والبدنية والنفسية واإلجتماعية ،وابلتارل ؽلتلكوف حالة صحية جيدة ،وذلك مقارنة ابلتالميذ
غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
 -6-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية السادسة:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية السادسة اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية يف بعد احلالة اإلنفعالية ،تبُت
وجود فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف سبتعهم ابإلستقرار والتوازف،
ولديهم القدرة لإلستعداد ألي تغَت فجائي أو صعوبة غَت متوقعة ،إضافة إذل ربقيق التوافق بُت ميوذلم والبيئة
احمليطة هبم ،وابلتارل ىم أكثر قدرة على التحكم يف انفعاالهتم يف سلتلف مواقف احلياة ،كل ذلك كاف لصاحل
ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي ،ومن ىذا التحليل كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل ادلمارسُت ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي
الداخلي لو دور كبَت على احلالة اإلنفعالية ،وىذا ما يتفق مع ما توصلت إليو بعض الدراسات السابقة ،منها
دراسة ىيلرب وآخروف ( )1982اليت ىدفت إذل معرفة أثر التدريب على اللياقة البدنية من الناحية الفيزيولوجية
والنفسية لدى رلموعة من الطالب ،وأشارت النتائج إذل وجود ربسن يف ادلتغَتات الفيزيولوجية ترجع إذل طريقة
ادلعاجلة ،كما أف طريقة ادلعاجلة أدت إذل اطلفاض يف احلاالت ادلزاجية مثل حالة القلق ،اإلكتئاب ،والتعب ،وقد
أشارت نتائج اختبار ( )tستيودانت بُت اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي إذل وجود فروؽ دالة بينهما على
مقياس القلق واإلكتئاب لصاحل اإلختبار البعدي ،شلا يدؿ على وجود أثر كبَت لربانمج ادلعاجلة يف خفض
مستوايت عدد من احلاالت ادلزاجية ،وكذلك دراسة بوشاشي سامية ( )2013اليت هتدؼ إذل دراسة العالقة
القائمة بُت السلوؾ العدواين وعالقتو ابلتوافق النفسي اإلجتماعي لدى طلبة اجلامعة ،وتوصلت النتائج إذل أف
لدى طلبة اجلامعة سلوؾ عدواين متوسط ،كما وجدت فروؽ دالة إحصائيا يف السلوؾ العدواين بُت الذكور
واإلانث لصاحل الذكور ،كما أشارت النتائج إذل أف طلبة اجلامعة يتميزوف بتوافق نفسي اجتماعي متوسط ،كما
وجدت أّنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق النفسي اإلجتماعي بُت اجلنسُت ،وتوصلت أيضا إذل
أف ىناؾ عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بُت السلوؾ العدواين والتوافق النفسي اإلجتماعي لدى طلبة اجلامعة.
وانطالقا من ىذه ادلعطيات ؽلكن تفسَت أف شلارسة النشاط الرايضي الالصفي الداخلي ذلا أتثَت كبَت يف القدرة
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على ال تمتع ابإلستقرار والتوازف ،وأف ادلمارسُت ذلذا النشاط لديهم القدرة لإلستعداد ألي تغَت فجائي أو صعوبة
غَت متوقعة ،إضافة إذل ربقيق التوافق بُت ميوذلم والبيئة احمليطة هبم ،وابلتارل ىم أكثر قدرة على التحكم يف
انفعاالهتم يف سلتلف مواقف احلياة ،وذلك مقارنة بغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي.
 -7-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة:
بعد عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية العامة اليت مفادىا أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط الرايضػي الالصفي الداخلي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية على مقياس التوافق النفسي ،تبُت وجود
فروؽ بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف إدراكهم للتوافق النفسي لصاحل
ادلمارسُت ،حيث أهنم أبدوا قدرهتم إلكتساب ادلهارات الشخصية وشعورىم وإحساسهم ابلقيمة الذاتية،
واعتمادىم على أنفسهم يف سلتلف ادلواقف ،وربررىم من اإلنطواء وادليل إذل اإلنفراد ،وسبتعهم بصحة جيدة خالية
من العاىات واألمراض ،وربقيقهم للتوافق بُت ميوذلم والبيئة احمليطة هبم ،وابلتارل ىم أكثر قدرة على التحكم يف
انفعاالهتم يف سلتلف مواقف احلياة ،حيث كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط
الرايضي الالصفي الداخلي لصاحل ادلمارسُت ،شلا يفسر أبف النشاط الرايضي الالصفي الداخلي لو دور يف ربقيق
التوافق النفسي .وىذا ما يتفق مع ما توصلت إليو بعض الدراسات السابقة ،صلد منها دراسة ىيلرب وآخروف
( )1982اليت ىدفت إذل معرفة أثر التدريب على اللياقة البدنية من الناحية الفيزيولوجية والنفسية لدى رلموعة
من الطالب ،وأشارت نتائج التحليل إذل وجود ربسن يف ادلتغَتات الفيزيولوجية ترجع إذل طريقة ادلعاجلة ،كما أف
طريقة ادلعاجلة أدت إذل اطلفاض يف معظم احلاالت ادلزاجية مثل حالة القلق ،اإلكتئاب والتعب ،ودراسة رشا عبد
الرمحاف زلمود وارل ( )2007اليت خلصت نتائجها إذل وجود عالقة ارتباطية عكسية دلعدالت التحسن يف التوافق
النفسي بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية بنسبة  ،% 9.65وىو ما عكس أثر
برانمج األنشطة الرايضية ادلقًتحة يف زايدة معدؿ التحسن يف التوافق النفسي ،ودراسة رمحاين قوادري إبراىيم
( )2011اليت توصلت إذل الوقوؼ على مدى أعلية الًتبية البدنية والرايضية يف الثانوية ومدى مساعلتها يف إعداد
الفرد الصاحل من مجيع جوانبو ،ابإلضافة إذل التعرؼ على مشاكل التالميذ يف سن ادلراىقة ،وأيضا مساعدة األسرة
ولو بشيء قليل يف تفهم أبنائهم يف ىذه ادلرحلة وكيفية التعامل معها.
شلا سبق ؽلكن تفسَت أف التالميذ ادلمارسُت لألنشطة الرايضية الالصفية الداخلية ىم األكثر ربقيقا للمعايَت
النفسية ادلثلى ،أي لديهم القدرة لإلستعداد ألي تغَت فجائي أو صعوبة غَت متوقعة ،إضافة إذل ربقيق التوافق بُت
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ميوذلم والبيئة احمليطة هبم ،وابلتارل ىم أكثر قدرة على التحكم يف سلوكياهتم وانفعاالهتم يف سلتلف مواقف احلياة،
ىذا مقارنة ابلتالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي ،ومنو نقوؿ أبف الفرضية العامة زلققة.
 -2أىم اإلستخالصات:
 سعى الطالب جاىدا للكشف عن أثر النشاط الرايضي الالصفي الداخلي يف التوافق النفسي ،والفروؽبُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت ذلذا النشاط لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية دلؤسستُت واقعتُت يف تراب ادلدينة (مدينة
ورقلة).
 تبادر يف ذىن الطالب من الوىلة األوذل أف الدراسة سهلة لكن بعد مرور الوقت يف إجراءات الدراسةتبُت لو عكس ذلك.
 استخدـ الطالب ادلنهج الوصفي التحليلي للدراسة ،بعد ربديد مشكلة الدراسة من خالؿ اخللفيةالنظرية للدراسات ادلرتبطة السابقة.
 اعتمد الطالب مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي للباحثة الدكتورة ادلصرية رشا عبد الرمحاف زلمود وارل. قاـ الطالب بصياغة فرضيات الدراسة ،وقاـ بدراسة استطالعية على عينة متكونة من  15تلميذا شلارساللنشاط الرايضي الالصفي الداخلي و 15تلميذا غَت شلارس ذلذا النشاط لضبط متغَتات الدراسة و مصطلحاهتا
واإلطار العاـ ذلا.
 قاـ الطالب ابلدراسة األساسية على عينة كلية متكونة من  120تلميذا من كال اجلنسُت 60 ،شلارساللنشاط الرايضي الالصفي الداخلي و 60غَت شلارس لو.
 قاـ الطالب إبختبار الفرضيات إعتمادا على أساليب إحصائية مناسبة. انطالًقا من النتائج ادلتحصل عليها وبعد عرضها وربليلها وتفسَتىا ومناقشتها ،واستنادا إذل الًتاثالنظري والدراسات سالفة الّذكر والنظرايت ادلفسرة دلتغَتات الدراسة توصل الطالب إذل ما يلي:
 ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بُت ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي الداخلي علىمستوى كل بعد من أبعاد التوافق النفسي لصاحل ادلمارسُت.
 اتضح للطالب من خالؿ البعد العاـ للتوافق النفسي أف األنشطة الرايضية الالصفية الداخلية ىي وسيلةلتحقيق غاية كربى وىي بناء فرد أو شخصية متكاملة ومتوازنة من مجيع النواحي البدنية والنفسية من خالؿ
اكتساب التلميذ القدرة على التوافق النفسي.
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اإلقتراحات والتوصيات:

ﻭفي األخَت أويف ببعض اإلقًتاحات ﺍلعلمية ﻭﺍلعملية اليت أرى أبهنا ابلغة األعلية ابلنسبة للنشاط البدين
الرايضي بصفة عامة والنشاط البدين الرايضي الًتبوي بصفة زلددة ،إلظهار األعلية البالغة لو ابلنسبة لفئة ادلراىقة
يف ىذه ادلرحلة ،وأىم ىذه اإلقًتاحات:
 اإلستفادة من اجلانب العلمي ذلذا البحث يف اإلعداد اجليد ألستاذ الًتبية البدنية والرايضية ،خاصة من الناحيةالنفسية واإلجتماعية اليت تؤىلو إذل القدرة على فهم سلوكات التلميذ ادلراىق واذباىاتو من أجل مساعدتو.
 ضرورة التدعيم وادلساندة دلمارسة النشاط الرايضي الالصفي من أجل الرفع من اذباىات التالميذ ضلوه يف كلالتخصصات .
 بث الوعي واإلىتماـ ابألنشطة الرايضية الالصفية من خالؿ وسائل اإلعالـ وربطها بعالقتها يف ربقيق التوافقالنفسي .
 تنبيو ادلختصُت ابجملاؿ الرايضي سواء كانوا أساتذة ،مربُت أو مدربُت إذل ضرورة جلب وترغيب التالميذ ضلوادلشاركة يف ادلنافسات ادلدرسية ،دلا ذلا من انعكاسات إغلابية على حياة التالميذ ،خاصة الذين يظهروف تدين يف
مستوى توافقهم النفسي.
 توطيد العالقة بُت األسرة وادلؤسسات التعليمية ادلعنية ابألنشطة البدنية والرايضية لًتسيخ مبدأ الثقة بينهما،وابلتارل التعاوف لدعم اإلذباىات اإلغلابية ضلو النشاط البدين والرايضي.
 ضرورة تدعيم اذلياكل اليت ذلا عالقة ابلنشاط البدين والرايضي لدى التالميذ ،أبخصائي نفساين واجتماعيوربسُت عالقاتو مع التالميذ ابستمرار ،واتصالو ابآلابء حلل ما قد يتعرض لو اإلبن من مشاكل سوء التوافق
النفسي.
 التنسيق يف ادلمارسة بُت ادلدارس والنوادي خللق نوع من التكامل والتوسع يف ادلشاركة يف األنشطة الرايضيةالالصفية.
 إجراء الدورات الرايضية بُت التالميذ يف أوقات العطل وادلناسبات دلا فيها من احتكاؾ وتبادؿ اخلربات. إجراء منافسات رايضية بُت التالميذ تتخللها عمليات ربسيسية للحد من ظواىر أو آفات اجتماعية ،مثلالعنف بكافة أنواعو مع إشعار التلميذ دببدإ الروح الرايضية.
 إقامة محالت ربسيسية أبعلية األنشطة الرايضية الالصفية والتعريف هبا يف أوساط اجملتمع. تكفل اجلهات الوصية بتشجيع ادلمارسة الرايضية الًتبوية عن طريق إعطاء التالميذ فرصة اختيار الشكل الذييتناسب واذباىهم ضلو شلارسة النشاط البدين الرايضي ،وذلك بناء على طبيعة شخصياهتم ورغباهتم.
 -توفَت جو اجتماعي داخل احلصص الرايضية شلا يساعد التالميذ على التوافق اجليد مع أنفسهم ومن ػليطوف هبم
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 الًتكيز على أعلية الربرلة ادلناسبة للتطلع إذل سلطط مستقبلي يف إعداد الربامج ،وإعطاء صورة واضحة حوؿأعلية النشاط البدين الرايضي ابلنسبة لفئة ادلراىقة وخاصة ادلرحلة الثانوية.
وانطالقا من النتائج اليت تبقى يف حدود عينة البحث ،آمل أف تكوف ىذه الدراسة نقطة بداية لقياـ دراسات
مستقبلية هبدؼ التعرؼ على أثر العوامل السابقة الذكر على شخصية ادلراىق ادلتحكمة أساسا يف اذباىاتو من
جهة ،وإظهار أعلية األنشطة البدنية والرايضية خاصة الالصفية منها يف تطوير ادلنظومة الًتبوية من جهة أخرى.
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الخاتمة :
لقد حاولت من خالؿ دراسيت ىذه إظهار أعلية النشاط البدين الرايضي يف ربقيق التوافق النفسي لتلميذ
ادلرحلة الثانوية والعوامل ادلؤثرة يف ذلك ،فكانت الفكرة الرئيسية واذلامة اليت استوحيتها من خالؿ حبثي ىذا
واستنادا على الدراسة التطبيقية اليت قمت هبا ابستعماؿ أدوات حبثي ،وبعد ربليل واستخالص النتائج وجدت أف
التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي يتميزوف دبفهوـ إغلايب لشخصياهتم ما أدى هبم إذل التوافق اجليد يف
صحتهم النفسية ،علما أف ىؤالء التالميذ ومن خالؿ شلارستهم لألنشطة البدنية الرايضية ىم من يكوف سلوكهم
سواي متوافقا وإنتاجهم عاليا ،ويف ضوء ىذه الدراسة أمكنٍت التأكد من اإلختالؼ يف مستوايت ودرجات التوافق
عند التالميذ ادلمارسُت والتالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ،ومن ىذا ادلنطلق أتكد رل ويتأكد لنا
مجيعا أف األنشطة البدنية الرايضية ليست وظيفة بقدر ما ىي فن لدى العاملُت هبا ،وعلم ػلمل على عاتقو مصَت
جيل أبكملو.
فالنشاط البدين الرايضي صفيا كاف أو الصفيا ،خارجيا أو داخليا يتيح آاثرا على الفرد واجملتمع ،ولكي
ػلقق رلتمعنا ما حققتو الدوؿ ادلتقدمة ويواكب ما توصلت إليو ىاتو الدوؿ من إصلازات ،عليو أف يورل التلميذ
العناية الكاملة والكافية بشخصيتو دبساعدتو يف الوصوؿ إذل ما يصبوا إليو ،فالنشاط البدين الرايضي الالصفي
الداخلي يعترب الوسيلة ادلثلى للتحكم يف سلوكات ادلراىق ،وذلك لتوظيفها يف استثمار قدراتو يف اجملتمع ،فال أحد
غلادؿ يف مكانة ىذا النشاط ابلنسبة ذلذا ادلراىق ،وعلى ىذا األساس فمن الواجب أف نعطيو حقو الكامل من
اإلىتماـ حىت يتمكن أبناءان من التعبَت عن أنفسهم من خالؿ شلارستو.
لذلك فعلى األساتذة وادلعلمُت وادلربيُت يف ىذا ادليداف أف يدركوا الغاية ادلرجوة من شلارسة األنشطة البدنية
والرايضية ادلتمثلة يف بناء الشخصية ادلتوازنة وادلتكاملة ،وابلتارل بناء رلتمع متقدـ.
ورغم ما تقدـ إال أف األنشطة البدنية والرايضية سواء صفية أو الصفية ربتل مكانة منخفضة يف السلم
التعليمي ،والربضى دبكانة الئقة كمادة تربوية مكملة للمواد األخرى ،رغم سبيزىا بكوهنا تنظر للتلميذ كوحدة
متكاملة وكاملة لشخصيتو من كل اجلوانب النفسية ،البدنية ،العقلية واإلجتماعية.
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 -75بسيوين دمحم عوض وايسُت الشاطئ فيصل ،نظرايت وطرق الرتبية البدنية.ط  ،2اجلزائر :و.ـ.ج ،سنة
.1992
 -76اجلسماين عبد العارل ،علم النفس والتعليم .ط ،1بَتوت :دار العربية للعلوـ.1994 ،
 -77مجعوف نفيسة ،التوافق النفسي واإلجتماعي للتلميذ ادلبتكر .رسالة ماجستَت يف العلوـ التجريبية،
جامعة اجلزائر.2001 ،
 -78حسُت فايد ،علم النفس العامرؤية معاصرة .مصر :مؤسسة طيبة للنشر2005 ،ـ.

 -79درويه عدانف وآخروف ،الرتبية الرايضية ادلدرسية (دليل معلم الفصل وطالب الرتبية العلمية.
اإلسكندرية :دار ادلعارؼ.1992 ،
 -17دسوقي كماؿ ،علم النفس و دراسة التوافق .ط  ، 3بَتوت :دار النهضة العربية. 1985 ،

 -11الدىري حسن صاحل ،الشخصية والصحة النفسية .األردف :ط ،1عماف ،دار الكندي للنشر والتوزيع،
سنة .1999
 -12زروايت رشيد ،تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية.ط ،1اجلزائر :دار ىومة2002،
 -13زىراف حامد عبد السالـ  ،الصحة النفسي .ط 1القاىرة :عادل الكتائب.1978 ،
 -14الشافعي حسن أمحد ،ادلسؤولية يف ادلنافسات الرايضية ،اإلسكندرية :منشئة ادلعارؼ. 1998 ،
 -15شلتوت حسن ومعوض حسن ،التنظيم اإلداري يف الرتبية الرايضية .القاىرة :دار الفكر العريب،
.1981
 -16عبد العزيز عبد اجمليد زلمود ،سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي .القاىرة :دار
الفكر العريب2005،ـ.
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 -17العريب مشعوف ،التدريب العقلي يف اجملال الرايضي .ط ،1القاىرة :دار الفكر العريب1996 ،ـ.

 -18عزة راجح أمحد ،علم النفس الصناعي .ط ،3مصر :دار القومية. 1965 ،

 -19عزمي دمحم سعيد ،أساليب تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية .اإلسكندرية :منشأة ادلعارؼ،
.1996
 -27علي احلاج فايز  ،الصحة النفسية .،ط ، 1بَتوت :ادلكتب اإلسالمي .1984 ،
 -21فرج عبد القادر طو ،دراسة نوعية ميدانية يف التوافق ادلهين الصحي النفسي.ط ،1القاىرة :مكتبة
اخلاجي.1975 ،
 -22فهمي مصطفى ،دراسات سيكولوجية التكيف .ط ،1القاىرة.1987 :
 -23القاضي يوسف مصطفى وآخروف ،اإلرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي .ط ،1ادلملكة العربية السعودية:
دار ادلرخ الرايضي.1981 ،
 -24الكاتب عبد هللا وآخروف ،اإلدارة للتنظيم يف الرتبية البدنية .بغداد :مطبعة اجلامعة.1986 ،
 -25الكبيسي وىيب رليد وآخروف ،التوجيو واإلرشاد النفسي بني النظرية والتطبيق ،منشورات ،Elga
.2002
 -26دمحم حسن عالوي ،علم نفس التدريب وادلنافسة الرايضية .القاىرة :دار الفكر العريب،
2007ـ.
 -27مدحت عبد احلميد عبد اللطيف ،الصحة النفسية و التفوق الدراسي ،بَتوت :دار النهضة العربية
للطباعة والنشر.1990 ،
 -28معروؼ رزيق ،خفااي ادلراىقة .ط ،2دمشق سوراي :دار الفكر.1986 ،

 -29ادلندالوي قاسم وآخروف ،دليل الطالب يف التطبيقات ادليدانية للرتبية الرايضية .بغداد :مطابع التعليم
العارل.1990 ،
 -37ميغاريوس صموائيل ،الصحة النفسية والعمل ادلدرسي .القاىرة :مكتبة النهضة ادلصرفية.1974 ،
 -31انىد زلمود سعد وآخروف ،طرؽ التدريس يف الًتبية الرايضية .القاىرة :مركز الكتاب للنشر.1998 ،
 -32اذلابطك دمحم السيد ،التكيف والصحة النفسية ،اإلسكندرية :ادلكتب اجلامعي احلديث.1990 ،
ثانيا – بالمغة األجنبية:
Alderam ( ed ) manuel de psychalagie de sport . paris ,édition , viga , 1990.

33-

Fernandez ( b ) soohlogie et comptions spartive .paris, édition , viga , 1977.

34-

1

Matuiv ( t.p ) aspects fandamantanteaus de l’enraiements .paris, édition viga , 1989.

35-

vanschagen ,roiedelinducation physiqe dans le devloppement de la personnalite .paris , p.v,
1993.
waring ( h.t.r ) psichologie sportive . paris, édition , viga, 1976.

3637-

القواميس:
 -38راتب دمحم عاطف غيث ،قاموس علم اإلجتماع .اإلسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية.1989 ،

الرسائل:
 -39بوشاشي سامية ،السلوك العدواين وعالقتو ابلتوافق النفسي اإلجتماعي لدى طلبة اجلامعة " رسالة
ماجستَت ،جامعة مولود معمري تيزي وزو.2013 ،
 -47جابر نصر الدين ،عالقة التقبل الرفض الوالدي بتكيف األبناء .دكتوراه غَت منشورة يف علم النفس 1
اإلجتماعي ،جامعة اجلزائر.1997،

 -41رشا عبد الرمحاف زلمود وارل ،برانمج األلعاب التمهيدية اجلماعية والتعرؼ على التوافق النفسي واإلجتماعي
لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية ،مصر :رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة.2007 ،
 -42رميالت أمحد ،دور األنشطة الالصفية للرتبية احلركية يف تطوير بعض العناصر البدنية ،رسالة ماجستَت،
جامعة اجلزائر.2012 -2011 ،

 -36عبد القادر زيتوين ،تقييم فاعلية منهاج الرتبية البدنية والرايضية على طلبة التعليم الثانوي يف
حتقيق بعض األىدا التعليمية .مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة مستغازل.2001 ،
 -43قوادري إبراىيم  ،دور الرتبية البدنية والرايضية يف حتقيق كال البعدين التوافق النفسي والتوافق
اإلجتماعي  .رسالة ماجستَت ،جامعة الشلف.2011 ،
 -44لطرش دمحم ،دور الرايضة ادلدرسية يف حتقيق التكيف اإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية .رسالة
ماجستَت ،جامعة اجلزائر.2011 ،

 -45دمحم انصر ،أثر النشاط البدني الرياضي الالصفي في التخفيف من السلوك العدواني لدى التالميذ
المراىقني .رسالة ماجستَت ،جامعة اجلزائر.2008 -2007 ،
 -46مدحت عبد احلميد عبد اللطيف ،معرفة الفروق بني طالب اجلامعة ادلتفوقني وغري ادلتفوقني دراسيا يف:
1

العصابية ،وادلشكالت العاطفية ،والتوافق النفسي واإلجتماعي .جامعة اإلسكندرية ،السنة اجلامعية،

.1990

 -47سللفي رضاء ،أمهية الرتبية البدنية والرايضية يف حتقيق التوافق النفسي واإلجتماعي لدى تالميذ ادلرحلة
ادلتوسطة .رسالة ماجستَت ،جامعة الشلف. 2008 ،

1

2

جامعة قاصدي مربـاح ورقمة
معيد التربية البدنية والرياضـــــــــــــــــــية
قسم النشاط البدني الرياضي التربوي
استمارة موجية إلى التالميذ
تدور ىذه األسئمة حول أىمية التوافق النفسي في مادة التربية البدنية والرياضية ،وسأكون لك
شاك ار لو قمت باإلاجابة لمييا ،وأراجوا أن تكون إاجابتك معبرة لما تشعر بو دون أن تذكر اسمك .
نموذج اإلجابة:
العبارات

نعم

أحب مسالدة غيري

X

ال

وفيما يمي مقياس ييدف إلى قياس التوافق النفسي لتالميذ المرحمة الثانوية ،حيث تواجد إاجابتان :نعم ،ال.
والمطموب منك قراءة كل لبارة بدقة واإلاجابة لمييا بأول انطباع يتكون لديك ،بمعنى:
 -0وضع لالمة ( )Xتحت لمود نعم في حالة المعنى المتضمن في العبارة ينطبق لميك.
 -6وضع لالمة ( )Xتحت لمود ال في حالة المعنى المتضمن في العبارة ال ينطبق لميك.
 -1وضع أكثر من لالمة لعبارة واحدة يمغي دراجة ىذه العبارة.
 -1اإلاجابة لمى اجميع لبارات المقياس وال تترك لبارة بدون إاجابة.
مالحظة:
إاجابتك لمى ىذا المقياس سرية ،وليس ليا لالقة بدراجاتك في المواد الدراسية ،وتستخدم في
أغراض البحث العممي فقط  ،نشكرك لمى تفيمك وتعاونك .
3

عبارات المقياس

الرقم

االجابة
نعم

0

أفكر كثريا يف اإلبتعاد عن اآلخرين .

6

أان متعاون مع زمالئي .

1

أمتتع حبسن التصر .

1

ميكنين قيادة الفريق وإعطاء لكل فرد دور .

1

أتردد يف اإلجابة على األسئلة الشفوية للمعلم .

2

أرتدي مالبس الئقة .

3

أسعى إلكتساب صداقات جديدة .

4

أجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري جتاه اآلخرين .

5

أحس ابلرضا عن نفسي .

01

أعتمد على غريي يف تلبية احتياجايت .

00

كثريا ما أشعر ابلكراىية لنفسي .

06

كثريا ما أشعر حبيب لذايت .

01

أمارس اللعبة اليت أحبها عادة .

01

أجد صعوبة يف بدء حديث مع تلميذ تعرفت عليو ألول مرة .

01

أقوم إبجناز واجبايت ادلدرسية بنفسي .

02

ألقي القمامة من النوافذ خارج الفصل .

03

أستطيع تكوين صداقات جديدة .

04

كثريا ما أعاين من الوحدة .

05

أشعر كثريا ابلضيق واإلكتآب .

61

أحافظ على مشاعر جرياين .

60

أشعر كثريا ابخلجل .

66

أميل إىل الوقو يف مؤخرة الطابور ادلدرسي .

4

ال

61

أشعر أبن مسعي ثقيل .

61

أنتمي إىل إحدى مجاعات النشاط ادلدرسي وأنسجم معهم ،مثل :أنشطة الرتبية الرايضية والكشافة-مجاعة الصحافة
 -مجاعة ادلسرح ...وغريىا .

61

أشعر ابلسعادة يف تعاملي مع اجلريان وأىل احلي .

62

أشعر ابلتوتر عندما يسألين ادلعلم أثناء احلصة .

63

أشعر ابلتعب عقب حصة الرتبية الرايضية .

64

أعاين من الوزن الزائد ابلنسبة لزمالئي .

65

أعترب نفسي عصبيا إىل حد ما .

11

لدي لياقة بدنية عالية .

10

أستطيع السيطرة على انفعااليت .

16

تتقلب حاليت ادلزاجية بني السعادة واحلزن دون سبب .

11

لدي إحساس ابلرغبة يف عقاب نفسي .

11

عندما أغضب أضرب الكراسي واألدراج بعضها بعضا .

11

أغضب بسهولة وأىدأ بسرعة .

5

التوافق النفسي
ال ـ ـ ـرقم

األبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ل ــدد األسئمة

44

ادلهارات الشخصية

08

42

اإلحساس ابلقيمة الذاتية

05

43

اإلعتماد على النفس

04

44

التحرر من ادليل إذل اإلنفراد

05

45

احلالة الصحية

07

46

احلالة اإلنفعالية

06

01

:)النتائج اإلحصائية المتعمقة بالدراسة االستطالعية(صدق االتساق الداخمي لممقياس

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability
Notes
Output Created

17-MAY-2017 16:20:45

Comments

Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in
Working Data File

30

Matrix Input
Definition of Missing
Missing Value Handling
Cases Used

User-defined missing values are treated as missing.
Statistics are based on all cases with valid data for all variables in
the procedure.
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004
VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00010
VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00016
VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00021 VAR00022
VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00028

Syntax

VAR00029 VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033 VAR00035 VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 VAR00040
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Processor Time

00:00:00,00

Elapsed Time

00:00:00,00

Resources

00

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%

30

100,0

Excluded

0

,0

Total

30

100,0

Valid
Cases

a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,366

35

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=SPLIT.
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Reliability
Notes

Output Created

17-MAY-2017 16:21:35

Comments

Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in
Working Data File

30

Matrix Input
Definition of
Missing

User-defined missing values are treated as missing.

Missing Value Handling
Cases Used

Statistics are based on all cases with valid data for all
variables in the procedure.
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004
VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00010
VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00016
VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00021 VAR00022
VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00028

Syntax

VAR00029 VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033 VAR00035 VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 VAR00040
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=SPLIT.
Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,01

Resources

01

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N

%

30

100,0

Excluded

0

,0

Total

30

100,0

Valid
Cases

a

.a

Listwise deletion based on all variables
in the procedure.

Reliability Statistics

Value

,176

N of Items

18

Value

-,256

N of Items

17

Part 1

Cronbach's Alpha

a

b

Part 2

Total N of Items
Correlation Between Forms

c

35
,562

Equal Length

,720

Unequal Length

,720

Spearman-Brown Coefficient

Guttman Split-Half Coefficient

,712

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006, VAR00007,
VAR00008, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00016, VAR00017, VAR00018,
VAR00019, VAR00021.
b. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model
assumptions. You may want to check item codings.
c. The items are: VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00027, VAR00028,
VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038,
VAR00039, VAR00040.
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:نتائج الفرضيات
:نتائج الفرضيةالجزئيةاألولى
GET
Notes

FILE='C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q1
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Output Created
Comments

15-MAY-2017 00:34:20
Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File
Definition of Missing

Input

Missing Value Handling

Cases Used

Syntax

Resources

Processor Time
Elapsed Time

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
120
User defined missing values are treated as missing.
Statistics for each analysis are based on the cases with no
missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q1
/CRITERIA=CI(.95).
00:00:00,00
00:00:00,00

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

6,80

,988

,128

??? ?????

60

6,27

,686

,089

q1

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
F

Sig.

t

Df

,015

3,435

118

3,435

105,122

q1
6,130
Equal variances assumed

Equal variances not
assumed
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q1

Equal variances not
assumed

,001

,533

,155

,226

,001

,533

,155

,225

01

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference
Upper
Equal variances assumed

,841

Equal variances not assumed

,841

q1

:نتائج الفرضية الجزئية الثانية
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q2
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes
Output Created 14-MAY-2017 19:24:07
Comments

Input

Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in
Working Data File

120

Definition of Missing

User defined missing values are treated as missing.

Missing Value Handling
Cases Used

Statistics for each analysis are based on the cases with no
missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS

Syntax
/VARIABLES=q2
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time 00:00:00,02
Resources
Elapsed Time 00:00:00,01

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

02

Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

4,50

,597

,077

??? ?????

60

3,95

,723

,093

q2

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
q2

F

Sig.

t

Df

,030

,864

4,545

118

4,545

113,890

Equal variances not
assumed
Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q2

Equal variances not
assumed

,000

,550

,121

,310

,000

,550

,121

,310

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Equal variances assumed

,790

Equal variances not assumed

,790

q2

03

:نتائج الفرضية الجزئية الثالثة
GET
FILE='C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q3
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes

14-MAY-2017 20:10:16

Output Created
Comments

Input

Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in

120

Working Data File
Definition of Missing
Missing Value Handling

User defined missing values are treated as missing.
Statistics for each analysis are based on the cases with no

Cases Used

missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS

Syntax
/VARIABLES=q3
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time

00:00:00,00

Elapsed Time

00:00:00,00

Resources

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

3,33

,655

,085

??? ?????

60

2,82

,701

,090

q3

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
q3

Equal variances not
assumed

F

Sig.

t

df

,009

,925

4,171

118

4,171

117,470

04

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q3

Equal variances not
assumed

,000

,517

,124

,271

,000

,517

,124

,271

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Equal variances assumed

,762

Equal variances not assumed

,762

q3

:نتائج الفرضية الجزئية الرابعة
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q4
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes
Output Created

14-MAY-2017 20:10:41

Comments
Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

Input

N of Rows in Working Data File 120
Definition of Missing
Missing Value Handling
Cases Used

User defined missing values are treated as missing.
Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data
for any variable in the analysis.

05

T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
Syntax
/VARIABLES=q4
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time 00:00:00,02
Resources
Elapsed Time 00:00:00,02

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

4,33

,705

,091

??? ?????

60

3,92

,696

,090

q4

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
q4

F

Sig.

t

Df

2,022

,158

3,258

118

3,258

117,980

Equal variances not
assumed

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q4

Equal variances not
assumed

,001

,417

,128

,163

,001

,417

,128

,163

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Equal variances assumed

,670

Equal variances not assumed

,670

q4
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:نتائج الفرضية الجزئية الخامسة
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q5
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes
Output Created 14-MAY-2017 20:11:09
Comments
Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

Input

N of Rows in

120

Working Data File
Definition of Missing

User defined missing values are treated as missing.

Missing Value Handling

Statistics for each analysis are based on the cases with no

Cases Used

missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS

Syntax
/VARIABLES=q5
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time 00:00:00,02
Resources
Elapsed Time 00:00:00,02

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

5,88

,846

,109

??? ?????

60

5,38

,846

,109

q5

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
q5

Equal variances not
assumed

F

Sig.

t

Df

,834

,363

3,239

118

3,239

118,000

60

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q5

Equal variances not
assumed

,002

,500

,154

,194

,002

,500

,154

,194

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Equal variances assumed

,806

Equal variances not assumed

,806

q5

:نتائج الفرضية الجزئية السادسة
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=q6
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes
Output Created 14-MAY-2017 20:11:43
Comments

Input

Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in
Working Data File
Definition of
Missing

120

User defined missing values are treated as missing.

Missing Value Handling
Cases Used

Statistics for each analysis are based on the cases with no
missing or out-of-range data for any variable in the analysis.

66

T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
Syntax
/VARIABLES=q6
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time 00:00:00,02
Resources
Elapsed Time 00:00:00,02

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

5,12

,846

,109

??? ?????

60

4,58

,850

,110

q6

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
q6

F

Sig.

t

Df

,046

,830

3,447

118

3,447

117,997

Equal variances not
assumed

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances assumed
q6

Equal variances not
assumed

,001

,533

,155

,227

,001

,533

,155

,227

61

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Equal variances assumed

,840

Equal variances not assumed

,840

q6

:نتائج الفرضية العامة
GET
FILE='C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
GET
FILE='C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav'.

Warning # 67. Command name: GET FILE
The document is already in use by another user or process. If you make
changes to the document they may overwrite changes made by others or your
changes may be overwritten by others.
File opened C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT.
DATASET ACTIVATE DataSet1.
DATASET CLOSE DataSet2.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=VAR00001
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test
Notes
Output Created 14-MAY-2017 20:32:12
Comments

Input

Data

C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

120

User defined missing values are treated as missing.

61

Cases Used

Statistics for each analysis are based on the cases with no
missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)
/MISSING=ANALYSIS

Syntax
/VARIABLES=VAR00001
/CRITERIA=CI(.95).
Processor Time 00:00:00,00
Resources
Elapsed Time 00:00:00,00

[DataSet1] C:\Users\ILYAS\Desktop\Untitled1.sav

Group Statistics
VAR00002

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

?????

60

29,97

2,115

,273

??? ?????

60

26,92

1,825

,236

VAR00001

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances

Equal variances assumed
VAR00001

F

Sig.

T

Df

1,303

,256

8,456

118

8,456

115,529

Equal variances not
assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

Equal variances assumed

,000

3,050

,361

Equal variances not assumed

,000

3,050

,361

VAR00001

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

Equal variances assumed

2,336

3,764

Equal variances not assumed

2,336

3,764

VAR00001

61

." " النشاط الرياضي الالصفي الداخمي وأثره في تحقيق التوافق النفسي لدى تالميذ المرحمة الثانوية
: الممخص
 وأىمية،تيدف ىذه الدراسة إلى كشف العالقة بين ممارسة النشاط الرياضي الالصفي الداخمي والتوافق النفسي لتالميذ المرحمة الثانوية
 كما، ومحاولة الوقوف لمى مشاكل التالميذ في ىذا السن، ومدى مساىمتو في إلداد الفرد الصالح من اجميع اجوانبو،ىذا النشاط ليذه المرحمة
تيدف ىذه الدراسة أيضا إلى التعرف لمى الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي الالصفي الداخمي من خالل دراجات
. التوافق النفسي لدييم
 تمميذا من424  حيث طبق الدراسة لمى لينة لشوائية بمغت،استخدم الطالب المنيج الوصفي التحميمي لمعالاجة مشكمة الدراسة
 كما استخدم الطالب الاجزء، غير ممارس لو64 ممارسا لمنشاط الرياضي الالصفي الداخمي و64 ،المرحمة الثانوية لبعض ثانويات بمدية ورقمة
 اإلاجتمالي الذي ألدتو الباحثة الدكتورة المصرية " رشا لبد الرحمان محمود والي سنة-األول لقياس التوافق النفسي من مقياس التوافق النفسي
." م2447
 كما تم،وفيما يخص الاجانب اإلحصائي فقد استخدم الطالب معامل ألفا كرونباخ لمتحقق من مدى الترابط بين لبارات وأبعاد المقياس
 لتحديد الفروق في دراجة التوافق النفسي بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط4.45  " لند مستوى الدالةT.test -توظيف اختبار " ت
 حيث توصمت النتائج إلى واجود فروق دالة إحصائياً بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي الالصفي،الرياضي الالصفي الداخمي
. وىذا ما يؤكد صحة الفرضيات المطروحة،الداخمي في كافة األبعاد
 لما ليا من أىداف،وفي األخير اقترح الطالب ماجمولة من التوصيات أىميا تشاجيع ممارسة األنشطة الرياضية صفية كانت أو الصفية
 فيي تسعى إلى تحقيق أفراد صالحين، و تعتبر من العوامل والعناصر األساسية التي تبنى لمييا الماجتمعات المتطورة،نبيمة وبرامج متنولة
 ومحاولة تحقيق التوافق النفسي بكل أبعاده من خالل ممارسة ىذه األنشطة الرياضية خاصة، وخمق السمات اإل ياجابية،ومعافين اجسميا ولقميا
.الالصفية منيا
. التوافق النفسي، النشاط الرياضي الالصفي الداخمي:الكممات المفتاحية
Internal Extra-curricular Sport Activity and its effects on the psychological harmony on High School Students ".
Abstract:
This study aims at unveiling the relationship between internal extra-curricular sport activity and the psychological harmony for high school
students and the importance of this activity at this stage and the extent of contribution into preparing a good individual from all aspects with the
attempt to stand on the problems of students at this age. Also, this study aims at identifying the differences between practitioners and nonpractitioners of the internal extra-curricular sport activity through their psychological balances degrees.
The student will use the descriptive approach to address the problem of the analytical study, which applied study on a random sample of
120 pupils of the secondary stage of some of the secondary schools of the municipality of ouargla, 60 internal extra-curricular sport activity
practitioner and 60 non-practitioner, the student also used the first part of measuring psychological of psychological scale prepared by Egyptian
researcher Dr. " Rasha Abdel Rahman Mahmoud Wali and the year 2007".
Concerning the statistical part, the student has used Cronbach's alpha coefficient to verify the extent of interdependence between the
phrases and the dimensions of the scale, it has also been hiring test," T.test "at the function level of 0.05 to determine differences in the degree of
psychological consensus among practitioners and non-practitioners of internal extra-curricular sports activity, where the results showed
differences between practitioners and non-practitioners of internal extra-curricular sports activity statistically significant in all deportations and
this confirms to the correctness of the hypotheses put forward.
Finally, The students proposed a set of recommendations including the promotion of sports activities in general classroom and internal
extra-curricular in particular, which in return, contributes to physical and mental health in order to create positive attributes and try to achieve
psychological harmony in all its dimensions through the practice of internal extra-curricular sports activities.

Key words: Internal extra-curricular sports activity - psychological harmony
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