عرض و مناقشة و تحليل النتائج

الفصل الرابع

جام ـ ـ ـ ـ ـ ــعة قاصدي مرباح  -ورقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رقم التسلسلي ......:
الرتتيب ............:

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم النشاطات التربية البدنية والرياضية
شعب ـ ـ ــة التربية الحركية

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي تخصص تربية حركية للطفل والمراهق
بعنوان:

أهمية النشاط البدني الرياضي في التقليل من الضغط النفسي
لدى تالميذ التعليم المتوسط.
دراسة ميدانية على تالميذ الطور املتوسط بدائرة الطاهري جيجل
إعداد الطالب:
 .. بواحليلة عدالن .
نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ 3502\50\32 :بالقاعة02 /
أمام اللجنة املكونة من السادة:
األستاذ (ة).:كواش رضا توفيق .

( أستاذ مساعد أ

– جامعة-ورقلة)

رئيسا

األستاذ (ة) .:كنيوة مولود

( أستاذ مساعد أ

– جامعة-ورقلة )

مشرفا

األستاذ (ة) :براهيمي قدور

( أستاذ مساعد أ
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السنـ ــة الجامعي ــة3502 /3506 :

وبالوالدَين إحسانا"
إلى من ق ال فيهما سبحانه وتعالىَ " :
إىل اليت محلتين يف بطنها ،وغمرتين حببّها ومشلتين ُبوّدها
إىل اليت سهرت الليايل لراحيت ..وتعبت وكلّت من أجل سعاديت
إىل ُمهجة قليب وفلذة كبدي  ..أمي احلنون
جعل اهلل قربك روضة من رياض اجلنة
إىل الذي ربّاين على اإلميان ..وأنار يل درب العلم واإلحسان
األمرين يف سبيل جناحي ..وأفىن حياته يف سبيل فالحي
إىل الذي ذاق ّ
إىل أيب الغايل
إىل إخويت األعزاء :صاحل ومنري
إىل أخوايت
سامية وليندة وإبنتها فضيلة
إىل زوجة أخي وأوالدها زكرياء ومرمي
إىل أصدقائي ,طارق,خليل ,شوقي سليم ,محزة , ,يوسف .........
إىل أساتذيت الكرام:
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إىل مجيع األحباب واألصحاب:
إىل إخويت وأصدقائي يف اهلل:
كل الزمالء..وإىل مجيع األصدقاء .وليد  .أمحد .زينو .ملني ابراهيم  ,حممد
إىل ّ
وُملص لل ّدين
حمب للعلم ُ
كل ّ
إىل ّ

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
﴿ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه و أدخلين برمحتك يف
عبادك الصاحلني ﴾
سورة النمل :اآلية 91

احلمدهلل حىت ترضى ولك احلمد لك إذا رضيت .
نسألك اللهم أن جتعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكرمي وأن تنفعنا به وتنفع كل من يقرأه
احلمدهلل الذي وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع كما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدنا يف إجناز هذا
البحث سواء من قريب أو من بعيد كما يسعدين أن أتقدم بأمسى عبارات التقدير وجزيل الشكر لألستاذ كنيوة
مولود الذي قبل اإلشراف على البحث الذي قدم لنا نصائح وتوجيهات قيمة مهدت لنا الطريق إلمتام البحث .
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كما نتقدم بعبارات الشكر إىل مجيع أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على النصائح
والتوجيهات.
كما اليفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل كل من قدم لنا يد املساعدة من قريب أو من بعيد وخاصة
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لدائرة الطاهري جبيجل .

ملخص الدراسة :أهمية النشاط البدني الرياضي في التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ
التعليم المتوسط.
هدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية النشاط البدين الرياضي يف التقليل من الضغط النفسي ،أمهية األلعاب
اجلماعية يف التخفيف من الضغط النفسي للتالميذ ،وكذلك معرفة دور النشاط الرتوحيي والتنافسي للتقليل من
الضغط النفسي ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي نظرا لتالئم هذا املنهج مع هذا النوع من الدراسات ،وقد
متثلت عينة البحث على تالميذ املتوسط الدارسني على مستوى املتوسطات املتواجدة بدائرة الطاهري والية جيجل
،وقد بلغ عددهم  911تلميذ ،مت تطبيق أداة الدراسة ممثلة يف استبيان ألمهية النشاط البدين الرياضي يف التقليل
من الضغط النفسي للحصول على املعلومات من املبحوثني ،وقد مت توزيع االستبيان على عينة استطالعية للتأكد
من سالمة فقرات االستبيان ومدى وضوحه للمبحوثني ،ومت التحقق من اخلصائص السيكومرتية لألداة ،هذا وقد
جاءت نتائج الدراسة أنه يوجد دور للنشاط الرتوحيي يف التقليل من الضغط النفسي لتالميذ ،و أيضا النشاط
التنافسي يقلل من الضغط النفسي لتالميذ ،وكذا أمهية األلعاب اجلماعية يف التخفيف من الضغط النفسي.
Summary of the study: The importance of sports physical activity in
reducing the psychological stress among students in the intermediate stage.
The study aimed to identify the importance of sports physical activity in
reducing stress, in addition to knowing the relationship between group games
and students, as well as knowing the importance of recreational and competitive
activity to reduce the psychological pressure among the students of the
Mediterranean. The researcher used the descriptive approach, The study sample
consisted of the average students studying at the level of averages in the dJajel
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Department of Statistics. The number of students reached 100. The study tool,
represented by a questionnaire for the importance of physical activity in sports,
was applied to reduce the psychological pressure to obtain The results of the
study showed that recreational activity is important in reducing the
psychological stress of students. The recreational activity also reduces the stress
of the students. Of the psychological pressure of students, as well as the role of
collective games in the alleviation of psychological pressure.
Keywords: physical activity sports, stress, physical activity recreation,
competitive physical activity, group games.

فـــــــهـــرس الـــــــمحتويــات
 أ.................................................................................... االهداء
 ب.................................................................................... الشكر
 ج....................................................................................امللخص
 د..................... ....................................................... فهرس احملتويات
 ه.............................................................................. قائمة اجلداول
 و............................................................................. قائمة األشكال
مقدمة
الجانب النظري
مدخل عام للدراسة: الفصل األول
28

عرض و مناقشة و تحليل النتائج

الفصل الرابع

 19اإلشكالية 10................................................................................
 10أهداف الدراسة10............................................................................
 10الفرضيات 10................................................................................
 10أمهية الدراسة 10............................................................................
 10حتديد املفاهيم واملصطلحات 10..............................................................
 10النظريات املفسرة ملتغريات الدراسة 91.........................................................
الفصل الثاني  :عرض ومناقشة الدراسات السابقة
 19عرض الدراسات واملشاهبة 90..............................................................
 10حتليل ومناقشة الدراسات واملشاهبة 90.......................................................
الجانب التطبيقي
الفصل الثالث  :االجراءات المنهجية للدراسة
 19منهج الدراسة 01......................................................................
 10الدراسة االستطالعية 01...................................................................
 10جمتمع الدراسة 01..........................................................................
 10عينة الدراسة 09............................................................................
 10جماالت الدراسة 09.........................................................................
 10أدوات الدراسة 09.........................................................................
 10األساليب اإلحصائية املتبعة00...............................................................
29

عرض و مناقشة و تحليل النتائج

الفصل الرابع

 10اخلصائص السيكومرتية 00..................................................................
الفصل الرابع  :عرض وحتليل ومناقشة النتائج
 19عرض نتائج الدراسة حسب الفرضيات 00..................................................
 10مناقشة وتفسري النتائج حسب الفرضيات 00................................................
 10االستنتاج العام 09.......................................................................
 10اقرتاحات 00............................................................................
خامتة
املراجع

قائمة األشكال:

رقم

العنوان

رقم الصفحة

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف توسيع
العالقات االجتماعية.

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف الرتويح عن
التالميذ.

00

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف هتدئة التالميذ.

00

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف التقليل
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والتخفيف من االنفعاالت لدى التالميذ.

00

10

يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بعد ممارستهم للنشاط
الرتوحيي.

00

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة اللعب يف وقت الفراغ يف التخفيف
من االنفعاالت.

01

10

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة الرياضة الرتوحيية يف التخفيف من
الضغط النفسي.

01

10

يوضح نسب تكرارات مدى مساعدة النشاط الرتوحيي يف حتقيق التوازن
النفسي.

09

10

يوضح نسب تكرارات مدى ممارسة التالميذ للنشاط التنافسي.

00

01

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف التقليل من
االنفعال.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى تفاعل التالميذ للخسارة.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى أمهية النشاط التنافسي يف منح التالميذ

00

السعادة.

00

يوضح نسب تكرارات شعور التالميذ بالتوتر عند ممارستهم للنشاط
التنافسي.

00

يوضح نسب تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية.

00

يوضح نسب تكرارات دور النشاط التنافسي يف الرفع من مستوى
القلق.

00

يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من
القدرات البدنية.

01

00

يوضح نسب تكرارات مدى حب التالميذ ملمارسة األلعاب اجلماعية.

01

00
00
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00

يوضح نسب تكرارات مدى أمهية اللعب اجلماعي يف جعل التالميذ
سعداء.

00

يوضح نسب تكرارات مدى مساعدة اللعب اجلماعي يف التخفيف من

01

حدة الضغط النفسي لدى التالميذ.

09
00

يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بالراحة عند ممارستك للعبة
مجاعية.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بامللل عند ممارستك للعبة
مجاعية.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى اللعب اجلماعي جيعل تلميذ غاضب وكثري
االنفعال.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بالرتفيه عند ممارستهم
لرياضة مجاعية.

00

00

يوضح نسب تكرارات مدى أمهية األلعاب اجلماعية يف التقليل من
الضغوط النفسية لديك.

00

قائمة الجداول:

رقم الصفحة

رقم

العنوان

10

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف توسيع العالقات
االجتماعية.
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10

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف الرتويح لدى
التالميذ.

00

10

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف هتدئة التالميذ.

00

10

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف التقليل
والتخفيف من االنفعاالت لدى التالميذ.

00

10

يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بعد ممارستهم للنشاط
الرتوحيي.

00

10

يوضح تكرارات مدى مسامهة اللعب يف وقت الفراغ يف التخفيف
من االنفعاالت.

00

10

يوضح تكرارات مدى مسامهة الرياضة الرتوحيية يف التخفيف من
الضغط النفسي.

01

10

يوضح تكرارات مدى مساعدة النشاط الرتوحيي يف حتقيق التوازن
النفسي.

00

10

يوضح تكرارات مدى ممارسة التالميذ للنشاط التنافسي.

00

01

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف التقليل من

00

00

يوضح تكرارات مدى تقبل التالميذ للخسارة.

00

00

يوضح تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف منح التالميذ السعادة.

00

00

يوضح تكرارات شعور التالميذ بالتوتر عند ممارستهم للنشاط

00

00

يوضح تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية.

00

00

يوضح تكرارات دور النشاط التنافسي يف الرفع من مستوى القلق.

00

يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من
القدرات البدنية

االنفعال.

التنافسي.

00
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00

يوضح تكرارات مدى حب التالميذ ملمارسة األلعاب اجلماعية.

00

يوضح تكرارات مدى أمهية اللعب اجلماعي يف جعل التالميذ

00

يوضح تكرارات مدى مساعدة اللعب اجلماعي يف التخفيف من

00

01

يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بالراحة عند ممارستهم للعبة
مجاعية.

00

00

يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بامللل عند ممارستهم للعبة
مجاعية.

00

00

يوضح تكرارات مدى اللعب اجلماعي جيعل تلميذ غاضب وكثري
االنفعال.

00

00

يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ عند ممارستهم لرياضة مجاعية.

00

00

جدول رقم : 00يوضح تكرارات مدى أمهية األلعاب اجلماعية يف
التقليل من الضغوط النفسية لديك.

00

01

00

سعداء.
حدة الضغط النفسي لدى التالميذ.

مقدمة:
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أصبح النشاط البدين الرياضي جماال كبريا يتسابق فيه الكثري من العلماء و املتخصصني بدراستهم و حبوثهم
لتطوير و النهوض و الوصول إىل أقصى استفادة للبشرية من هذا اجملال ،وهو من أهم العوامل للحفاظ و النهوض
بالصحة العامة و اليت تعترب مقياسا لتقدم األمم ،فتقدم األمم يتأسس على تقدم صحة شعوهبا ،و هي أيضا
أساس احملافظة على قدرات الشباب و االستفادة منها وتوفريها فيما يعود باملنفعة اخلاصة و العامة ،ويهدف
النشاط البدين الرياضي إىل تنمية قدرات الفرد اجلسمية ،و العقلية و مساته الوجدانية واالجتماعية ،حىت يستطيع
كوحدة متكاملة أن يؤثر يف اجملتمع و يتأثر به.
فممارسة األنشطة الرياضية تكسب اجلسم الصحة فيصبح الفرد أكثر قدرة على احلمل ومما تتطلبه من
مواقف لتجعل العقل نشطا والفرد أكثر استعدادا للتفكري واالستيعاب ،كما تكسبه قيما جتعله اكثر قبوال يف
اجملتمع.
والنشاط البدين الرياضي وسيلة من وسائل الرتبية العامة اليت تتم من خالهلا انواع ُمتلفة من االنشطة
الرياضية ،هبدف تكوين املواطن الصاحل بدنيا و اجتماعيا و نفسيا ،حيث تعمل هذه االخرية على تنمية التوازن
االنفعايل و التقليل من القلق و الضغط النفسي وذلك من خالل ضبط وتوجيه بعض السلوكيات عن طريق
التمارين واأللعاب ،وهذا لتحقيق أعلى نسبة من االندماج والتعاون للرقي بالفرد و اجلماعة و بالتايل تطور اجملتمع
،باإلضافة إىل توفري القدرة على اختاذ القرارات يف املواقف النفسية املتعددة بتفكري مستقر ،ومن هنا برزت احلاجة
دراسة اجلانب النفسي لدى الفرد من خالل دراسة وحتليل املوضوع التايل:
أمهية النشاط البدين الرياضي يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ املتوسط ،ولغرض حتقيق هده الدراسة
اجري البحث على عينة من تالميذ املتوسط بدائرة الطاهري ،مستخدم يف ذلك املنهج الوصفي لكشف جوانب
الدراسة ،واليت اشتملت على أربعة فصول.
وحيتوي البحث على جانبني نظري وتطبيقي.
يف اجلانب النظري يضم الفصل األول اجلانب التمهيدي (مدخل لدراسة) :حيث تطرق فيه إىل مقدمة أبني
فيها نظرة عامة حول النشاط البدين الرياضي و أمهيته يف التقليل من الضغط النفسي ،مث األهداف اليت حاول
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الباحث الوصول إليها يف دراسته و من مث صغ الفرضيات العامة و اجلزئية وكذا أمهية هذا البحث و ما اجلديد
الذي سوف يقدمه للبحوث و للعلم ،و بعدها عرف مفاهيم ومصطلحات الدراسة الدالة اليت يتمحور عليها
البحث ،و يف اخر الفصل توجه إىل النظريات املفسرة ملتغريات الدراسة ،أما الفصل الثاين فيضم أهم الدراسات
السابقة اليت تطرقت إىل نفس املوضوع ،أو إىل موضوعات مشاهبة هلذا البحث بالتحليل ونقدها من وجهة نظر
الباحث.
أما يف اجلانب التطبيقي فيضم الفصل الثالث (طرق ومناهج الدراسة) :فيتمحور حول املنهجية اليت اتبعها
الباحث يف دراسته ،وكذلك حجم العينة اليت اجري عليها البحث من جمتمع الدراسة ومن مث توجه إىل اجملال
الزماين واملكاين حلدود الدراسة ،ويف األخري بني األسلوب اإلحصائي الذي اتبعه الباحث يف حتليل النتائج ،أما
الفصل الرابع فعرضت فيه نتائج كل حمور من الدراسة بالتحليل والنقاش ،وتوصلت يف األخري إىل استخالص العام
و أهم النتائج املتوصل إليها من خالل إجراء هلذه الدراسة.
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الجـــــــــــــانبالنظــــــــــــري
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اإلطار العام للدراسة

.1اإلشكالية
.2التساؤالت الفرعية
.3الفرضيات

.4أهمية الدراسة
.5أهداف الدراسة
.6تحديد المفاهيم والمصطلحات
 .7أهم النظريات المفسرةولتمتغيرات الدراسة

_1اإلشكالية:
يعترب النشاط البدين الرياضي بنظمه وقواعده وألوانه املتعددة ميدانا مهما وعنصرا أساسيا يف إعداد الفرد
الصاحل وذلك من خالل تزويده خبربات ومهارات واسعة متكنه من التكيف مع جمتمعه وجعله يستطيع تشكيل
حياة مستمرة ومتطورة مع ثقافة العوملة اليت تتطلب األصلح واألقوى.
واإلنسان حباجة إىل ممارسة النشاط الرياضي ،إذ يعترب هذا األخري أحد امليادين اهلامة للتنمية الشاملة اليت
تستغل الغريزة الفطرية للفرد و اليت تتمثل يف احلركة ،من أجل الوصول إىل حتقيق أهداف تربوية ،كما أكد أغلب
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العلماء والباحثني على أن الرتبية البدنية و الرياضية جزءا متكامال ال يتجزأ من الرتبية العامة ،و أهنا متثل جزءا هاما
بالنسبة لإلنسان بصفة عامة ،و للتالميذ داخل املؤسسات التعليمية بصفة خاصة ،ألهنا متده ببعض الفوائد اليت
تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية الرياضية اليت ال تتوقف على اجلانب البدين فقط ،و إمنا متتد أثارها
اإلجيابية النافعة إىل اجلوانب النفسية و االجتماعية و كذا املعرفية .
والنشاط البدين الرياضي يعترب عامال أساسيا يف حتقيق التوازن النفسي و االنفعايل للتالميذ من خالل ضبط
و توجيه بعض السلوكيات عن طريق جمموعة من التمارين املخصصة لذلك ،سواء كانت فردية أو مجاعية ،و هذا
ما توصلت إليه بعض الدراسات اليت قامت هبا بن دليوي والعمراوي ،وكذا غناوي ومحيدي ،حيث نصت نتائج
الدراسة على أن للنشاط البدين الرياضي دور كبري يف ختفيض بعض االضطرابات النفسية أثناء حصة الرتبية البدنية
والرياضية.
ومنه ال ميكن أن نتجاهل التأثريات النفسية اإلجيابية اليت تعود على الفرد جراء ممارسته ملختلف األنشطة
الرياضية فتأثري ممارسة النشاط البدين الرياضي على احلياة االنفعالية للفرد تتغلغل إىل أعمق مستويات السلوك
فإضافة إىل ما جينيه الفرد من فوائد صحية فإن الرياضة تتيح له فرص املتعة والبهجة كما أن املناخ السائد هو مناخ
يسوده املرح واملتعة حيث يتخفف اإلنسان من القلق والضغط لديه ،و من خالل ما سبق و لدراسة مدى مسامهة
حصص الرتبية البدنية والرياضية املربجمة و املطبقة على مستوى مؤسساتنا الرتبوية قمت بطرح :
التساؤل العام التالي:
هل للنشاط البدين الرياضي أمهية يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط؟
ولتبسيط هذا التساؤل قسمناه إىل تساؤالت فرعية كانت كالتايل :
 1_1التساؤالت الفرعية :
_ما هو دور النشاط البدين الرتوحيي يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط؟
_ هل النشاط البدين التنافسي له دور يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط؟
_ هل األلعاب الرياضية اجلماعية أمهية يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط؟
 _2أهداف البحث :
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ميكن حصر أهداف البحث يف حماولة الوقوف على مدى أمهية النشاط البدين الرياضي يف مرحلة املتوسط وكذا
دراسة اجلانب النفسي للتالميذ  ،و بالتحديد حلالة انفعالية تعرف بظاهرة الضغط النفسي اليت هلا تأثري بليغ يف
السيطرة على نفسية التالميذ ،وكذا إبراز العالقة اليت تربط النشاط البدين الرياضي باجلانب النفسي للتالميذ ،و
معرفة احلالة النفسية اليت يواجهها التلميذ.
 1_3الفرضيات :
 1_ 3الفرضية العامة :
_للنشاط البدين الرياضي أمهية يف يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط .
 2_ 3الفرضيات الفرعية :
_ للنشاط البدين الرتوحيي دور يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط.
_ يلعب النشاط البدين التنافسي دور يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط.
_لأللعاب الرياضية اجلماعية أمهية يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم املتوسط.
 _4أهمية البحث :
_ تتضح امهية البحث من خالل دراسة للضغط النفسي لدى تالميذ مرحلة املتوسط و الذي نوجزه فيما يلي :
_ إضافة جديدة إىل الدراسات اليت تعاجل الضغط النفسي يف مرحلة املتوسط.
_ إرشاد التالميذ و رعايتهم نفسيا.
_ حتقيق التوازن النفسي.
_ إندماج التلميذ يف جمتمعه و تعلمه التعاون و املعامالت و الثقة بالنفس.
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5مصطلحات ومفاهيم متغيرات الدراسة:
 1_5تعريف النشاط:
لغة :النشاط ضد الكسل يكون ذلك يف اإلنسان والدابة ,نشط نشاطا ونشط إليه فهو نشيط ,نشط اإلنسان
ينشط نشاطا فهو نشيط طيب النفس للعمل . 1
اصطالحا :هو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقعة على طاقة الكائن احلي ومتتاز بالتلقائية أكثر
منها استجابة.2
إجرائيا :هو جمموعة التغريات اليت حيدثها الفرد سواء كانت عقلية أوبيولوجية للوصول إىل هدف حمدد ويتطلب
طاقة.
 2_5تعريف النشاط البدني الرياضي :
اصطالحا  :يعرفه "مات فيف" بأنه نشاط ذو شكل خاص وجوهر املنافسة املنظمة من أجل قياس القدرات
وضمان أقصى حتديد هلا وذلك فعال ما مييز النشاط البدين بأنه التدريب البدين هبدف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة
يف املنافسة ال من أجل الفرد الرياضي و إمنا من أجل النشاط يف حد ذاته.3
إجرائيا :هو ميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الصاحل من الناحية البدنية والعضلية واالجتماعية وذلك عن طريق
ُمتلف ألوان النشاط البدين الذي أختري هلدف حتقيق هذه املهمة .
 3_5تعريف الضغط النفسي:

 1عبد هللا محمد بن المكرم ،لسان العرب ،المجلد األول  1891،ص. 908
 2أحمد زاكي ،معجم العلوم اإلسالمية ،مكتبة لبنان  1811ص. 9
 3أمين أنور الخولي ،الرياضة والمجتمع ،المجلس الوطني للثقافة واألدب والفنون ،الكويت  1881ص. 93
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لغة :ضغط ضغطا وضغطة أي عصره وزمحه وضيق عليه ,الضغطة بضم الضاد الزمحة الضيق الشدة واملشقة
,الضغطة بفتح الضاد القهر الضيق االضطراب

4

اصطالحا :عرفه "هانس سايل "الضغط النفسي من خالل ما أمساه مجلة أعراض التكيف العام على أنه مثري أو
عامل حاسم للمرض حيث يقوم بتحفيز اجلسم إىل ردود فعل واستجابات كيماوية وعضوية مما يعرض إلصابته
بأمراض سيكسوماتية.5
إجرائيا  :إن الضغط النفسي هو عبارة عن حالة من التوتر النفسي الشديد نتيجة لتعرض الفرد لعوامل خارجية
 ,بيئية أو من الفرد نفسه وتنتج عليها حالة من عدم التوازن واالضطراب يف السلوك .

 4_5تعريف النشاط البدني الرياضي الترويحي :
 إجرائيا  :هي كلمة تعين التجديد و االبتكار ،حيث أهنا تفوق مفهوم اللعب يف النظريات و تفسريات ُمتلفة ،و هي تعين اجلانب الروحي و املادي.
 5_5تعريف النشاط البدني الرياضي التنافسي :
 إجرائيا  :هي كل أنواع الرياضات هبدف حتقيق النتائج و الفوز ،و هي عبارة عن حتدي بني رياضيني أومقابلة بني فريقني ،أوهي عندما يكافح اثنان أو أكثر يف سبيل شيء ما أو لتحقيق هدف معني.

 4حسن شحاتة ،زينب النجار ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط، 1الدار المصرية اللبنانية ،لبنان  3009،ص. 309
 5محمد قاسم عبد هللا ،مدخل إلى الصحة النفسية ،ط، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،بدون سنة ص. 111
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_6أهم النظريات المفسرة لضغط النفسي:
اختلفت النظريات اليت اهتمت بدراسة الضغوط النفسية طبقا الختالف األطراف النظرية اليت تبنتها
وانطلقت منها على أساس اطر فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية ،كما اختلفت هذه النظريات فيما بينها بناءا
على ذلك من حيث مسلمات منها.
فنظرية "سيلي" تتخذ من استجابة اجلسم الفيزيولوجية أساسا على أن الفرد يقع حتت تأثري موقف ضاغط
بينما "سبيلجر" اختذ من قلق احلالة ،وهو عامل نفسي أساسي للتعرف على وجود الضغط أما "موراي" فالضغط
عنده خاصية أو صفة ملوضوع بيئي ،أما "الزاروس" فنظريته تعتمد على عملية اإلدراك يف تفسري الضغوط،ومن هنا
كان منطقي أن ختتلف النظريات فيما بينها أيضا يف مسلمات اإلطار النظري لكل منها .
 1_6نظرية هانز سيلي:
توصل عامل الغدد الصماء هانز سيلي عام  1936إىل أن هناك استجابة متسلسلة للضغوط من املمكن التنبؤ
) ( stressليصف استجابة اجلسم ملطلب ما وكان من الضروري عندئذ أن يضع مصطلح آخر يصف هذا
املطلب  ،لذا ابتكر مصطلح الضاغط )  (stressorوهو أي حادث يعمل بوصفه منبها يفرض مطالب على
الفرد ،ويتسبب يف إثارة السلوك وحتريكه ،فالضغوط البسيطة ينتج عنها رد فعل الضغط املعتدل ،والضغوط
الشديدة ينتج عنها ردود أفعال زائدة.
كان "هانز سيلي" حبكم ختصصه كطبيب متأثر بتفسري الضغوط تفسريا فيزيولوجيا وتنطلق نظريته من مسلمة
ترى أن الضغط متغري غري مستقل ،وهو استجابة لعامل ضاغط مييز الفرد ويصفه على أساس استجابته للبيئة
الضاغطة ،وان هناك استجابة أو أمناط معينة من االستجابات ميكن االستدالل منها على أن الفرد يقع حتت تأثري
بيين مزعج "موقف ضاغط" ويعترب سيلي أن أعراض االستجابة الفيزيولوجية للضاغطة عاملية ،وهدفها احملافظة على
الكيان واحلياة.6
 2_6نظرية سبيلرجر:
فاروق السيد عثمان ،القلق وادارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العربي ،ط، 1القاهرة  1001،ص11
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تعترب نظرية "سبيلرجر" يف القلق مقدمة ضرورية لفهم الضغوط عنده ،فقد أقام نظريته يف القلق على أساس
التمييز بني القلق كسمة " "Trait Anxietyو القلق كحالة "."Stata Anxiety
ويقول أن للقلق  :مسة القلق أو القلق العصيب أو املزمن  ،وهو استعداد طبيعي أو اجتاه سلوكي جيعل القلق
يعتمد بصورة أساسية على اخلربة املاضية ،أما قلق احللة وهو قلق موضوعي أو موقفي يعتمد على الظروف
الضاغطة  ،وعلى هذا األساس يربط "سيلريجر" بني الضغط وقلق احلالة ،ويستبعد عن القلق كسيمة حيث يكون
من مسات شخصية الفرد القلق أصال.
ويف اإلطار املرجعي للنظرية اهتم "سيلريجر" بتحديد طبيعة الظروف البيئية احمليطة واليت تكون ضاغطة  ،و
مييز بني حاالت القلق الناجتة عنها ،ويعترب العالقات بينها وبني ميكانيزمات الدفاع اليت تساعد على جتنب تلك
النواحي الضاغطة "كبت – إنكار – إسقاط" و تستدعي سلوك التجنب.7

 3_6نظرية موراي :
يعترب موراي أن مفهوم احلاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان على اعتبار أن مفهوم احلاجة ميثل
احملددات اجلوهرية للسلوك ،ومفهوم الضغط ميثل احملددات املؤثرة و اجلوهرية للسلوك يف البيئة ،ويعرف الضغط بأنه
صفة ملوضوع بيئي أو شخصي يسهل أو يعوق جمهودات الفرد للوصول إىل هدف معني ،ومييز موراي بني
نوعني من الضغوط هم:
أ .ضغط بيتا : Beta stressو يشري إىل داللة املوضوعات البيئية و األشخاص كما يدرك الفرد.
8
ب ضغط ألفا  : Alpha stressو يشري إىل خصائص املوضوعات و داللتها كما هي.
 4_6نظرية التقدير المعرفي :
نشأت هذه النظرية نتيجة االهتمام الكبري بعملية اإلدراك والعالج احلسي اإلدراكي ،و التقدير املعريف هو
9
مفهوم أساسي يعتمد على طبيعة الفرد ،حيث أن تقديركم للتهدمي ليس جمرد إدراك مبسط للعناصر املكونة.

حبارة محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.81
فاروق السيد عثمان ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 99
فاروق السيد عثمان ،مرجع سبق ذكره  ،ص100

7
8

9
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة والمشابهة
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 .1عرض الدراسات السابقة
 .1مناقشة الدراسات السابقة

1الدراسات السابقة و المشابهة :
 1_1دراسة ::زروق نايل ":تأثري ممارسة النشاط البدين الرياضي التنافسي املكيف يف التقليل من الضغط
النفسي لدى املعاقني حركيا ،دراسة وصفية لنوادي كرة السلة على الكراسي املتحركة باجلزائر العاصمة "،سنة
0199/0191
نوع الدراسة :مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية ،ختصص النشاط البدين
الرياضي املكيف.
إشكالية البحث:هل توجد فروق إحصائية يف مستوى الضغط النفسي بني العيب القسم الوطين األول والقسم
الوطين الثاين لكرة السلة على الكراسي املتحركة ؟ .
التساؤالت الفرعية:
 _9هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد القلق ؟
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-0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد ضغوط العالقات الشخصية ؟
-0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد ضغوط املالية واالقتصادية ؟
-0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد االنفعاالت ؟
الفرضيات المقترحة:
الفرضية العامة :توجد فروق إحصائية يف مستوى الضغط النفسي بني العيب القسم توجد فروق إحصائية يف
مستوى الضغط النفسي بني العيب القسم.
الفرضيات الجزئية:
 -9توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
القلق.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
ضغوط العالقات الشخصية.
 -0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد ضغوط املالية واالقتصادية.
 -0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص
بعد االنفعاالت.
اتبع يف هده الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،باستعمال االستبيان لدى العيب كرة السلة.
النتائج المتحصل عليها:48
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 -9توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
القلق.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
ضغوط العالقات الشخصية.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
ضغوط املالية واالقتصادية.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العيب القسم الوطين األول والعيب القسم الوطين الثاين فيما خيص بعد
االنفعاالت.
 2_1دراسة :محادي ابراهيم ،حادقي املربوك" :أمهية النشاط البدين الرياضي املدرسي يف حتقيق التوازن لبعض
أبعاد الشخصية لتالميذ السنة الرابعة متوسط " دراسة ميدانية مبؤسسات بلدية سيدي عمران الوادي "،سنة
.0190/0190
نوع الدراسة  :مذكرة مكملة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي ختصص الرتبية احلركية لدى الطفل
واملراهق .
إشكالية البحث :هل ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق بعض أبعاد التوازن الشخصي لتالميذ سنة
الرابعة متوسط ؟
التساؤالت الفرعية:
 9هل ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التحرر من االنفراد ؟
 0هل ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق االنتماء للجماعة ؟
 0هل ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق الوقاية من األعراض العصابية ؟
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الفرضية العامة :
ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق بعض أبعاد التوازن الشخصي لتالميذ سنة الرابعة متوسط.
الفرضيات الجزئية :
 9ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التحرر من االنفراد.
 0ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق االنتماء للجماعة.
 0ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق الوقاية من األعراض العصابية.
_اتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي باستعمال االستبيان لتالميذ الرابعة متوسط .
النتائج المتحصل عليها:
ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التحرر من االنفراد.
ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق االنتماء للجماعة.
ألنشطة الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق الوقاية من األعراض العصابية.

50

عرض و مناقشة و تحليل النتائج

الفصل الرابع

_2مناقشة الدراسات السابقة:
بعد الدراسة والتحليل للدراسات املشاهبة ملوضوع البحث الذي يدور حول أمهية النشاط البدين الرياضي يف
التقليل من الضغط النفسي الحظت أن معظم الدراسات هتدف إىل الكشف عن الدور اهلام لنشاط البدين
الرياضي ،ورغم اختالف طرق الدراسة والعينات اليت اعتمد عليها كل باحث ،إال أن مجيع النتائج تصب يف اجتاه
واحد ،وهو الفعالية الكربى للنشاط البدين الرياضي.
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إن اعتمادي على الدراسات املشاهبة ملوضوع حبثي سهل علي معاجلة دراسيت حيث وفرت الوقت واجلهد يف
مجع املعلومات.
مالحظة أن معظم الدراسات أجرت البحث على عينات من املراهقة ،وهذا ما جعلين أغري جمتمع الدراسة
وأجري حبثا على تالميذ املتوسط ككل اللذين هم يف بداية مرحلة الطفولة ،و ركزت على الضغوط النفسية ألن
التالميذ مضغوطني من روتني الدراسة.
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الجــــــــــانب التطبيــــقي
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الفصل الثالث
اإلجراءات المنهجية للبحث

 .1منهج البحث
 .1مجتمع الدراسة
 .3عينة الدراسة
 .4مجاالت البحث
 .5أدوات جمع البيانات
 .6الطريقة اإلحصائية المستعملة
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تمهيد:
سنتطرق يف هذا الفصل إىل اجلانب التطبيقي الذي يتضمن إجراءات البحث املتمثلة يف حتديد املنهج
املناسب للبحث وكيفية سري البحث امليداين ،واختيار عينة الدراسة و وصف األدوات اليت استخدمت يف مجع
البيانات واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج.
- 1المنهج المستخدم:
 تعريف المنهج الوصفي:"هو طريقة من طرق التحليل و التفسري بشكل منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوظيفة اجتماعية
أو مشكلة اجتماعية".

10

_ اخرتت يف حبثي املنهج الوصفي ألنه املنهج املالئم لدراسة الظاهرة وإعطائها تفسريا بشكل علمي.
- 2الدراسة االستطالعية :
إن ما مييز االستبيان هو صدق األجوبة و موضوعيتها من طرف الشخص املستجوب ،و حرصا مين على
إضفاء الصالحية على مجع املعلومات املختارة حبيث قدمت استبيان جترييب يتكون من  00بند.
و فيما خيص صالحيات الرتكيب فقد قدمت هده األسئلة إىل أساتذة حمكمني منهم اختصاص يف منهجية
البحث و أستاذ يف قسم النشاط البدين الرياضي الرتبوي و كذلك املشرف ،و هذا قصد إفاديت و تزويدي
باملعلومات و بعد كل هدا استخلصت و انتهيت إىل االستبيان املقدم يف هذا البحث ،أما فيما خيص موثوقية
األسئلة فهي تكمن من طرف الشخص املستوجب بعد تقدميها مباشرة.

 10إحسان محمد الحسن ،األسس العلمية لمنهاج البحث االجتماعي ،دار النشر البلد ، 1893،ص.111
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- 3متغيرات البحث :
إن اشكالية و فرضيات كل دراسة تصاغ على شكل متغريات تؤثر إحدامها على االخرى باالعتماد على
مفاهيم و مصطلحات وجب علينا حتديد هذه املتغريات املستعملة ،و هي كاأليت :
-1-3املتغري املستقل  :النشاط البدين الرياضي.
-2-3املتغري التابع  :الضغط النفسي.
- 4عينة البحث و كيفية اختيارها :
من أجل القيام بدراسة قمت باختيار عينة عشوائية متثلت يف  911تلميذ من والية جيجل،و بالضبط من
دائرة الطاهري بلدية سيدي عبد العزيز ،وبلدية القنار نشفي ،بالنسبة بناء على جمتمع البحث.
- 5مجال البحث:
-1-5المجال المكاني :
لقد اجريت دراسة على متوسطات بلدية سيدي عبد العزيز ،دائرة الطاهري والية جيجل،و لقد اخرتت هده
البلدية كوين أسكن هبا ،مما يسهل علي عملية البحث بكل ارتياح ،و قد مشلت دراسيت املتوسطات التالية :
متوسطة غوغة عمار بسيدي عبد العزيز.
متوسطة بوكزية أمحد بسيدي عبد العزيز.
متوسطة عبد اللوش البشري بالقنار نشفي.
-2-5المجال الزماني :
لقد مت اجراء هدا البحث يف  09فيفري بالنسبة للجانب النظري ،أما اجلانب التطبيقي مت ابتداء من 90
أفريل . 01190
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وهذه املدة مت فيها توزيع االستبيان و حتليل النتائج احملصل عليها باستعمال الطرق اإلحصائية.
 -6أدوات جمع البيانات :
لقد استخدمت يف مبحثي هذا أداة االستبيان.
 االستبيان  :يف هذا البحث قمت باستخدام أداة االستبيان باعتبارها أجنح الطرق للتحقق من االشكالية اليتقمت بطرحها و هو كذلك وسيلة جلمع املعلومات مباشرة من مصدرها األصلي و يعرف االستبيان بأنه "جمموعة
من األسئلة تتعلق مبوضوع أو جمموعة من املواضيع املتواصلة تطرح على فريق ُمتار من أفراد أو فريق معني منه من
أجل مجع معلومات خاصة مبشكلة من املشكالت اجلارية حبثها".

11

 -7األساليب اإلحصائية :
لقد اعتمدت يف حتليل نتائج االستبيان على النسبة املئوية كوسيلة إحصائية ،حيث تسمح يل بإجراء مقارنة
بني ُمتلف النتائج املتحصل عليها من خالل استبيان املوجه للتالميذ ،وذلك باملقارنة بني التكرارات احلقيقية
بالنسبة لإلجابة على األسئلة املطروحة.
يقول أبو صالح وآخرون إن "علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث يف مجع البيانات وتنظيمها وعرضها
وحتليلها واختاذ القرارات بناء عليها.
واستجابة لطبيعة البحث استعملنا يف هذه الدراسة بوسيلة إحصائية واحدة حلساب نسب التكرارات يف اإلجابات
وهذا من أجل حتويل املعلومات الكيفية إىل معلومات كمية لتصبح أكثر دقة ومصداقية وهذه الوسيلة هي:

النسب املئوية = عدد التكرارات × / 911جمموع أفراد العينة.

 _8الخصائص السيكو مترية ألداة القياس:
 11فاخر عاقل ،معجم علم النفس إنجليزي عربي ،دار الماليين ،بيروت ، 1811،ص.93
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 1_8الصدق:
" تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية بالنسبة للمقاييس و االختبارات وهو يتعلق أساسا بنتائج
االختبار ،وحيدد "كيورتن" الصدق باعتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لالختبار واحلقيقة الثابتة ثباتا
تاما".

12

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما أعد
له حيث قمت بتوزيع نسخ من االستبيان على عدد من األساتذة من جامعة ورقلة ليحكموا مدى وضوح فقرات
االستبيان و مدى كفايتها ومناسبتها للمحاور املقرتحة ،واالستفادة من اقرتاح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة
العبارات أو حذفها ،وكذلك توجيهاهتم فيما يتعلق بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة
خصائص أخرى وتعديلها.
وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمني ،قمت بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم
احملكمني حيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغة بعضها اآلخر و كذلك إعادة ترتيبها وفق أراء احملكمني
دائما.
 2_8الثبات:
إذا أجري اختبار ما على جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد يف هذا االختبار مث أعيد إجراء هذا
االختبار على نفس هذه اجملموعة ،ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت النتائج على أن الدرجات اليت حتصل
عليها يف املرة األوىل لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات اليت حتصل عليها يف املرة الثانية ،استنتج من ذلك أن
نتائج االختبار ثابتة متاما ألن نتائج القياس مل تتغري يف املرة الثانية بل ظلت كما كانت قائمة يف املرة الثانية بعد
توزيع االستبيان على جمموعة من التالميذ وعددهم ، 91من أجل التأكد من ثبات االختبار لألداة قام الباحث
بتوزيع االستبيان مث أعيد االختبار مرة ثانية بعد مرور أسبوع على االختبار األول مع نفس العينة وحتت نفس
الظروف ،حيث مت حساب الثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،وذلك حبساب الثبات بطريقة التطبيق و إعادة

 12محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين غضبن ،القياس في التربية الرياضية وعلم القياس الرياضي ،ط، 9القاهرة ،دار الفكر العربي 1881،
،ص.931
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التطبيق ،وذلك حبساب معامل االرتباط بريسون بني نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاين ،حيث مت االعتماد
يف املعاجلة االحصائية بربنامج  Spssو وجد أن معامل االرتباط يساوي 1. 19وهو ميثل معامل الثبات لألداة.
الخالصة:
لقد تضمن هذا الفصل منهجية البحث وإجراءات امليدانية اليت مت القيام هبا ،كما ذكرنا األدوات املستخدمة
يف البحث ،وكذا توزيع العينات وكيفية إجراء التجربة وحتديد جماالت البحث الزماين واملكاين ،وكذلك تطرقنا إىل
ُمتلف الوسائل اإلحصائية.
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الفصل الرابع
عرض تحليل ومناقشةالنتائج

.1عرض تحليل النتائج حسب الفرضيات
.2مناقشةالنتائج حسب الفرضيات
.3االستنتاجات العامة حسب الفرضيات
 .4االستنتاج العام
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المحور األول  :يلعب النشاط البدني الترويحي دور في التخفيف من الضغط النفسي.
السؤال األول :هل تعترب أن ممارستك للرياضة الرتوحيية ) اللعب يف وقت الفراغ)يفسح لك اجملال لتوسيع
العالقات كمعرفة األصدقاء؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف توسيع العالقات االجتماعية.
عرض النتائج :
الجواب

التكرار

النسبة المئوية

نعم

75

%75

ال

15

%15

المجموع

100

%100

جدول رقم :11يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف توسيع العالقات االجتماعية.

التكرار
ال

نعم

25%

75%

شكل رقم : 11يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف توسيع العالقات االجتماعية.
تحليل النتائج:
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الفصل الرابع

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  19واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  9أالحظ أن %00من
التالميذ يرون أن النشاط الرتوحيي يفسح اجملال لتوسيع العالقات االجتماعية ،و %00يرون عكس دلك ،ومن
خالل دلك أالحظ أن النشاط الرتوحيي له أمهية كبرية يف اجملتمع وخاصة التالميذ وهو أحد العوامل اليت تساعد
وتساهم يف توسيع العالقات االجتماعية ومعرفة أصدقاء جدد.
السؤال الثاني :هل تشعر بالرتويح عند ممارستك للنشاط الرتوحيي( اللعب يف وقت الفراغ)؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف الرتويح لدى التالميذ.
عرض النتائج :

الجواب

التكرار

النسبة المئوية

نعم

10

%10

ال

10

%10

المجموع

100

%100

جدول رقم :12يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف الرتويح لدى التالميذ.

ال

نعم

التكرار

20%

80%
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الفصل الرابع

شكل رقم :12يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف الرتويح عن التالميذ.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  10واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  0أالحظ أن  01تلميذ
وهدا بنسبة %01من يروون أن النشاط الرتوحيي يساهم يف الرتويح عنهم ،و  01فرد وهدا بنسبة %01من
التالميذ يروون عكس دلك ،ومن خالل هده النسبة نستنتج أن النشاط الرتوحيي يلعب دور كبري يف مساعدة
التالميذ يف الرتويح والتنفيس عن أنفسهم ويبعدهم عن الغضب وجيعلهم مرتاحني نفسيا.

السؤال الثالث  :هل النشاط الرتوحيي(اللعب يف وقت الفراغ)مينحك اهلدوء؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف هتدئة التالميذ.

الجواب

التكرار

النسبة المئوية

نعم

70

%70

ال

30

%30

المجموع

100

%100

جدول رقم : 13يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف هتدئة التالميذ.
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الفصل الرابع

التكرار
نعم
ال
30%

70%

شكل رقم : 13يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف هتدئة التالميذ.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  0واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  0أالحظ أن %01من
التالميذ يروون أن النشاط الرتوحيي يساهم و يساعد يف هتدئتهم ،و %01من التالميذ يروون عكس ذلك ،ومن
خالل ذلك أالحظ أن النشاط الرتوحيي يساهم يف هتدئة التالميذ ويساعدهم يف تنظيم أمورهم وإبعادهم عن
القلق والغضب وبالتايل جيعل التالميد يف نفسية جيدة.

السؤال الرابع  :هل اللعب يف وقت الفراغ له دور يف تقليل من االنفعاالت ؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف التقليل والتخفيف من االنفعاالت لدى
التالميذ.
الجواب

النسبة المئوية

التكرار
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الفصل الرابع

نعم

71

%71

ال

19

%19

المجموع

100

%100

جدول رقم : 14يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف التقليل والتخفيف من االنفعاالت
للتالميذ.
ال

نعم

التكرار
29%

71%

شكل رقم : 14يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط الرتوحيي يف التقليل والتخفيف من االنفعاالت
لدى التالميذ.
تحليل النتائج:

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  0واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  0أالحظ أن  09من
التالميذ وهدا بنسبة % 09يروون أن النشاط الرتوحيي يساهم يف التقليل من االنفعاالت ،و %01من التالميذ
يروون عكس دلك ،ومن خالل النسبة الكبرية الليت حتصلت عليها أالحظ أن النشاط الرتوحيي يساعد يف التقليل
من االنفعاالت لدى التالميذ ويساهم يف التخفيف عنهم وابتعادهم عن املشاكل وثورة الغضب واالنفعال السليب.
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الفصل الرابع

السؤال الخامس:هل تشعر أن جسمك مسرتخ بعد ممارستك للنشاط الرتوحيي؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى شعور التالميذ بعد ممارستهم للنشاط الرتوحيي.

الجواب

التكرار

النسبة المئوية

نعم

67

%67

ال

33

%33

المجموع

100

%100

جدول رقم : 15يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بعد ممارستهم للنشاط الرتوحيي .

التكرار

ال

نعم

33%

67%

شكل رقم : 15يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بعد ممارستهم للنشاط الرتوحيي.
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الفصل الرابع

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  0واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  0أالحظ أن  00من
التالميذ وهدا بنسبة %00يروون أن بعد ممارستهم للنشاط الرتوحيي يشعرون باالسرتخاء ،و %00من التالميذ
يروون عكس دلك ،ومن خالل هده النسبة أالحظ أن بعد ممارسة التالميذ للنشاط الرتوحيي يشعرون بالراحة
واالسرتخاء وهدا راجع لألمهية الكبرية للنشاط الرتوحيي.
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الفصل الرابع

السؤال السادس :حسب رأيك هل اللعب يف وقت الفراغ له دور يف التقليل من القلق النفسي؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة اللعب يف وقت الفراغ يف التقليل من القلق النفسي.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

11

%11

ال

91

%91

اجملموع

911

%911

جدول رقم :16يوضح تكرارات مدى مسامهة اللعب يف وقت الفراغ يف التقليل من القلق النفسي.

التكرار

ال

نعم

10%

90%

شكل رقم :16يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة اللعب يف وقت الفراغ يف التقليل من القلق النفسي.
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الفصل الرابع

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  10واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  10أالحظ أن %11من
التالميذ يروون أن اللعب يف وقت الفراغ يساعد يف التخفيف من القلق النفسي ،و %91يروون عكس دلك
،ومن خالل النسبة الكبرية اليت حتصلت عليها أالحظ أن النشاط الرتوحيي له دور كبري وفعال يف التخفيف من
القلق النفسي وجيعل التالميذ يف أرحيية كبرية ويبعدهم عن الضغوطات.
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الفصل الرابع

السؤال السابع  :هل تعترب أن ممارستك للرياضة الرتوحيية(اللعب يف وقت الفراغ)دور يف التقليل من الضغط
النفسي؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة الرياضة الرتوحيية يف التقليل من الضغط النفسي.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

90

%90

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 07يوضح تكرارات مدى مسامهة الرياضة الرتوحيية يف التقليل من الضغط
النفسي.

ال

التكرار
نعم

13%

87%

شكل رقم :17يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة الرياضة الرتوحيية يف التقليل من الضغط النفسي.
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الفصل الرابع

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  10واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  10أالحظ أن %00من
التالميذ يروون أن الرياضة الرتوحيية تساهم يف التقليل من الضغط النفسي ،و %90يروون عكس دلك ،ومن
خالل دلك أالحظ أن أغلبية التالميذ يؤيدون بأن الرياضة الرتوحيية تساعد يف التخفيف والتقليل من الضغوط
النفسية وهدا راجع لألمهية الكبرية للنشاط الرتوحيي يف االتزان النفسي للتالميذ.
السؤال الثامن  :هل النشاط الرتوحيي(اللعب يف وقت الفراغ)يساعدك على حتقيق التوازن النفسي كالشعور
بالسعادة؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى مساعدة النشاط الرتوحيي يف حتقيق التوازن النفسي.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 10يوضح تكرارات مدى مساعدة النشاط الرتوحيي يف حتقيق التوازن النفسي.
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الفصل الرابع

التكرار
نعم
ال
5%

95%

شكل رقم : 10يوضح نسب تكرارات مدى مساعدة النشاط الرتوحيي يف حتقيق التوازن النفسي.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  10واملبينة يف الدائرة النسبية شكل  10أالحظ أن نسبة
%10أكرب بكثري من %0و منه فإن أغلب التالميذ يروون أن النشاط الرتوحيي يساعد يف حتقيق التوازن النفسي
وهدا راجع لألمهية الكبرية للنشاط الرتوحيي ودوره يف تنمية هدا اجلانب.
المحور الثاني :يلعب النشاط البدين التنافسي دور يف التقليل من الضغط النفسي.

السؤال األول :هل حتب ممارسة النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك).
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى ممارسة التالميذ للنشاط التنافسي.

اجلواب

النسبة املئوية

التكرار
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الفصل الرابع

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 10يوضح تكرارات مدى ممارسة التالميذ للنشاط التنافسي.

ال

نعم

التكرار
4%

96%

شكل رقم : 10يوضح نسب تكرارات مدى ممارسة التالميذ للنشاط التنافسي.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  11و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  11أالحظ أن  %10من
التالميذ حيبون ممارسة النشاط التنافسي ،و  %0يرون عكس دلك و هدا راجع ملدى أمهية و حب التالميذ
للنشاط التنافسي ملا له دور كبري يف تنمية القدرة التنافسية هلم.
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الفصل الرابع

السؤال الثاني :هل يلعب النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)دورا يف التنفيس االنفعايل.
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط التنافسي يف التقليل من االنفعال.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

00

%00

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 11يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف التقليل من االنفعال.

ال

التكرار

نعم

28%

72%

شكل رقم : 11يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف التقليل من االنفعال.
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الفصل الرابع

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  91و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  91أالحظ ان  %00من
التالميذ يرون أن النشاط التنافسي يساهم يف التقليل من االنفعال ،و  %00من التالميذ يرون عكس دلك و
منه نستنتج ان للنشاط التنافسي دور كبري يف التوازن االنفعايل للتالميذ.
السؤال الثالث :هل تنفعل عند خسارتك يف منافسة مع خصمك؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى تفاعل التالميذ للخسارة.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

09

%09

ال

01

%01

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 11يوضح تكرارات مدى تفاعل التالميذ للخسارة.
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ال
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التكرار

نعم

29%

71%

شكل رقم : 11يوضح نسب تكرارات مدى تفاعل التالميذ للخسارة.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  99و املبينة يف الدائرة النسبية شكل 99
أالحظ أن %09من التالميذ ينفعلون عند خسارهتم يف أملنافسة ،و  %01يرون عكس دللك ،ومنه نستنتج
عدم انفعال التالميذ للخسارة و عدم تقبلها.
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الفصل الرابع

السؤال الرابع  :هل النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)مينحك السعادة؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى أمهية النشاط التنافسي يف منح التالميذ السعادة.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

90

%90

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 12يوضح تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف منح التالميذ السعادة.

التكرار
ال

نعم

16%

84%

شكل رقم  : 12يوضح نسب تكرارات مدى أمهية النشاط التنافسي يف منح التالميذ السعادة.
تحليل النتائج:
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الفصل الرابع

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  90أالحظ أن %00من
التالميذ يشعرون بالسعادة عند ممارستهم للنشاط التنافسي ،و %90يرون عكس دلك ،ومنه نستنتج أن النشاط
التنافسي له دور كبري يف نفسية التالميذ ودلك مبنحهم السعادة والسرور وهدا يرجع باإلجياب لنفسية التالميذ.

السؤال الخامس  :هل تشعر بالتوتر عند ممارستك للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)؟
الغرض من السؤال :معرفة شعور التالميذ بالتوتر عند ممارستهم للنشاط التنافسي.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

01

%01

ال

01

%01

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 13يوضح تكرارات شعور التالميذ بالتوتر عند ممارستهم للنشاط التنافسي.

ال

التكرار

نعم

30%

70%
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الفصل الرابع

شكل رقم  : 13يوضح نسب تكرارات شعور التالميذ بالتوتر عند ممارستهم للنشاط التنافسي.
تفسير ومناقشة النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  90أالحظ أن %01من
التالميذ يشعرون بالتوتر عند ممارستهم للنشاط التنافسي مقابل %01يرون عكس دلك ،و هدا راجع لنفسية
التالميذ ومدى دور النشاط التنافسي يف التقليل من التوتر.

السؤال السادس  :هل للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)أمهية من حيث الرفع من الدافعية لديك؟
الغرض من السؤال :معرفة أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

90

%90

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 14يوضح تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية.
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ال
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التكرار

نعم

12%

88%

شكل رقم  : 14يوضح نسب تكرارات أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية.
تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  90نالحظ أن %00من
التالميذ يؤيدون أن أمهية النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية ،و %90يروون عكس دلك ،ومن خالل النسبة
املئوية الكبرية نستنتج مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من الدافعية و مدى حب التالميذ ملمارسة النشاط
التنافسي.

السؤال السابع :هل هناك دور ملقابلة ضد خصمك يف الرفع من مستوى القلق؟
الغرض من السؤال :معرفة دور النشاط التنافسي يف الرفع من مستوى القلق.

80

عرض و مناقشة و تحليل النتائج

الفصل الرابع

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

00

%00

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 15يوضح تكرارات دور النشاط التنافسي يف الرفع من مستوى القلق.

التكرار
نعم
ال
45%
55%

شكل رقم  : 15يوضح نسب تكرارات دور النشاط التنافسي يف الرفع من مستوى القلق.
تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل 90
أالحظ أن %00من التالميذ ال يؤيدون بأن النشاط التنافسي يساهم يف الرفع من مستوى القلق ،و
%00يؤيدون دلك ،ومنه نستنتج بأن النشاط التنافسي يساعد يف التخفيف من القلق.
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السؤال الثامن  :هل للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)دور يف تنمية القدرات البدنية لديك؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من القدرات البدنية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

00

%00

ال

90

%90

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 16يوضح تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من القدرات البدنية

التكرار
نعم
ال
12%

88%

شكل رقم : 16يوضح نسب تكرارات مدى مسامهة النشاط التنافسي يف الرفع من القدرات البدنية.
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تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  90أالحظ أن %00من
التالميذ يرون أن النشاط التنافسي يساهم يف الرفع من القدرات البدنية ،و %90يرون عكس دلك ،وهدا راجع
ألمهية مسامهة النشاط البدين يف الرفع من القدرات البدنية ،ومنه نستنتج أن ممارسة النشاط البدين يساهم يف تنمية
القدرات البدنية.
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المحور الثالث :لأللعاب الرياضية اجلماعية دور يف التخفيف من الضغط النفسي.
السؤال األول  :بصفتك تلميذ هل حتب ممارسة األلعاب اجلماعية؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى حب التالميذ ملمارسة األلعاب اجلماعية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 17يوضح تكرارات مدى حب التالميذ ملمارسة األلعاب اجلماعية.

التكرار
ال

نعم

5%

95%
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شكل رقم : 17يوضح نسب تكرارات مدى حب التالميذ ملمارسة األلعاب اجلماعية.
تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  90أالحظ أن أغلبية
التالميذ حيبون ممارسة األلعاب اجلماعية بنسبة %10مقابل %0ال حيبون االلعاب اجلماعية ،ومنه نستنتج مدى
حب و تعلق التالميذ باأللعاب اجلماعية.
السؤال الثاني  :هل اللعب اجلماعي يف حصة الرتبية البدنية والرياضية جيعلك سعيدا؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى أمهية اللعب اجلماعي يف جعل التالميذ سعداء.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 10يوضح تكرارات مدى أمهية اللعب اجلماعي يف جعل التالميذ سعداء.
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التكرار
نعم
ال

3%

97%

شكل رقم : 10يوضح نسب تكرارات مدى أمهية اللعب اجلماعي يف جعل التالميذ سعداء.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  90و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  91أالحظ أن أغلبية
التالميذ يشعرون بالسعادة عند ممارستهم للعبة مجاعية بنسبة %10مقابل %0للتالميذ ال يشعرون بالسعادة
،ومنه نستنتج أن االلعاب اجلماعية هلا دور كبري يف نفسية التالميذ.

السؤال الثالث  :هل يساعدك اللعب اجلماعي يف التخفيف من حدة الضغط النفسي؟
الغرض من السؤال :معرفة ما مدى مساعدة اللعب اجلماعي يف التخفيف من حدة الضغط النفسي لدى
التالميذ.
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اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 10يوضح تكرارات مدى مساعدة اللعب اجلماعي يف التخفيف من حدة الضغط النفسي لدى
التالميذ.

ال

التكرار
نعم

8%

92%

شكل رقم : 10يوضح نسب تكرارات مدى مساعدة اللعب اجلماعي يف التخفيف من حدة الضغط النفسي
لدى التالميذ.
تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  19و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  91أالحظ أن أغلبية
التالميذ يؤيدون أن اللعب اجلماعي يساعد يف التخفيف من حدة الضغط النفسي بنسبة %10مقابل %0ال
يرون دلك ،ومنه نستنتج أن اللعب اجلماعي له دور كبري وفعال يف التقليل والتخفيف من حدة الضغط النفسي
لدى التالميذ.
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السؤال الرابع  :هل تشعر بالراحة عند ممارستك للعبة مجاعية؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى شعور التالميذ بالراحة عند ممارستهم للعبة مجاعية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 21يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بالراحة عند ممارستهم للعبة مجاعية.

التكرار

ال

نعم

4%

96%

شكل رقم : 21يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بالراحة عند ممارستك للعبة مجاعية.
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تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  01و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  01أالحظ أن أغلبية التالميذ
يؤيدون أن ممارسة اللعب اجلماعي يشعرهم بالراحة بنسبة %10مقابل %0يرون عكس دلك ،ومن خالل النسبة
الكبرية نستنتج أن اللعب اجلماعي له دور فعال يف التخفيف عن التالميذ وجعلهم يشعرون بالسعادة.
السؤال الخامس  :هل تشعر بامللل عند ممارستك للعبة مجاعية؟
الغرض من التساؤل :معرفة مدى شعور التالميذ بامللل عند ممارستك للعبة مجاعية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 21يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بامللل عند ممارستهم للعبة مجاعية.

التكرار
ال

نعم

3%

97%
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شكل رقم : 21يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بامللل عند ممارستك للعبة مجاعية.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  09و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  09أالحظ أن أغلبية التالميذ
ال يشعرون بامللل عند ممارستهم للعبة مجاعية بنسبة %10مقابل %0من التالميذ يشعرون بامللل ،ومن خالل النسبة
الكبرية اليت حتصلت عليها أستنتج بأن اللعب اجلماعي يساهم بشكل كبري يف إبعاد امللل عن التالميذ.

السؤال السادس  :هل اللعب اجلماعي جيعلك غاضبا وكثري االنفعال؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى اللعب اجلماعي جيعل تلميذ غاضب وكثري االنفعال.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

0

%0

ال

10

%10

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 22يوضح تكرارات مدى اللعب اجلماعي جيعل تلميذ غاضب وكثري االنفعال.
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التكرار
ال

نعم
5%

95%

شكل رقم : 22يوضح نسب تكرارات مدى اللعب اجلماعي جيعل تلميذ غاضب وكثري االنفعال

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  00و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  00أالحظ أن أغلبية التالميذ
يؤيدون أن اللعب اجلماعي ال جيعلهم غاضبني بنسبة %10مقابل %0من التالميذ يرون عكس دلك ،ومن خالل
النسبة الكبرية اليت حتصلت عنها أستنتج بأن اللعب اجلماعي يساعد ويساهم بشكل كبري يف إعادة التوازن االنفعايل
للتالميذ.
السؤال السابع :هل تشعر بالرتفيه عند ممارستك لرياضة مجاعية؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى شعور التالميذ بالرتفيه عند ممارستهم لرياضة مجاعية.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10
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ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 23يوضح تكرارات مدى شعور التالميذ بالرتفيه عند ممارستهم لرياضة مجاعية.

التكرار

ال

نعم

4%

96%

شكل رقم : 23يوضح نسب تكرارات مدى شعور التالميذ بالرتفيه عند ممارستهم لرياضة مجاعية.

تحليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  00و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  00أالحظ أن أغلبية التالميذ
يؤيدون أن اللعب اجلماعي يساعدهم يف الرتفيه عن أنفسهم بنسبة %10مقابل %0من التالميذ يرون عكس دلك
،ومنه أستنتج بأن اللعب اجلماعي له أمهية كبرية يف التنفيس لدى التالميذ.
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السؤال الثامن :هل األلعاب اجلماعية هلا دور يف التقليل من الضغوط النفسية لديك؟
الغرض من السؤال :معرفة أمهية األلعاب اجلماعية يف التقليل من الضغوط النفسية لديك.

اجلواب

التكرار

النسبة املئوية

نعم

10

%10

ال

0

%0

اجملموع

911

%911

جدول رقم : 24يوضح تكرارات مدى أمهية األلعاب اجلماعية يف التقليل من الضغوط النفسية لديك.

التكرار
ال

نعم
5%

95%

شكل رقم : 24يوضح نسب تكرارات مدى أمهية األلعاب اجلماعية يف التقليل من الضغوط النفسية لديك.

تحليل النتائج:
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من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  00و املبينة يف الدائرة النسبية شكل  00أالحظ أن أغلبية التالميذ
يؤيدون أن اللعب اجلماعي يساعد يف التقليل من الضغط النفسي بنسبة %10مقابل %0من التالميذ يرون عكس
دلك ،ومن خالل النسبة الكبرية اليت حتصلت عليها أستنتج بأن االلعاب اجلماعية تلعب دور كبري يف التقليل من
الضغوط النفسية للتالميذ.
تفسير ومناقشة الفرضيات:
 _ 1تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى:
من خالل النتائج اليت توصلت إليها بعد استجواب عينة من التالميذ الطور املتوسط ،و بناء على اجابتهم
املتعلقة بالفرضية األوىل للبحث بكون :يلعب النشاط البدين الرتوحيي دور يف التقليل من الضغط النفسي ،تأكدت
من صحة الفرضية بعد مجع إجابات الفرضية األوىل واليت تضم مثانية أسئلة مت عرضها وحتليلها يف اجلدول رقم 19
، 10، 10، 10، 10، 10، 10، 10،واليت كانت إجابات التالميذ بنسبة كبرية ممن يؤيدون بأن النشاط الرتوحيي
يساهم يف التخفيف من الضغط النفسي  ،فالرياضة تتصل اتصاال وثيقا بالرتويح ،ولعل الرتويح هو أقدم النظم
االجتماعية ارتباطا بالرياضة ،وهذا ما تؤكده نظرية الرتيح ،ويعتقد رائد الرتويح براتبيل (" ) brayhtbilأن دور
مؤسسات الرتويح و أنشطة الفراغ يف اجملتمع املعاصر قد أصبحت كثرية ،وخاصة فيما يتعلق باألنشطة البدنية
الرياضية ،حبيث تتنوع مشاركة األفراد واجلماعات يف ضوء االعتبارات املختلفة كالسن ،وامليول ،ومستوى املهارة...
األمر الذي يعمل على ختطي هوة انفصال األجيال وتضييق الفجوة بينهم ،وبالتايل يربط اجملتمع بشبكة من
االهتمامات و االتصاالت من خالل األسرة مما ينتج قدرا كبريا من التماسك و التفاهم.
إن هذا النوع من النشاط يهدف إىل االسرتخاء وإزالة التوتر ،والضغط النفسي ،وهذا بتحقيق الذات ومنو الشخصية
،والنضج االجتماعي".

13

من خالل هده األجوبة نستنتج بأن النشاط البدين الرتوحيي له دور يف التقليل من الضغط النفسي.

13

أمين أنور الخولي ،مرجع سابق ،سنة ، 1996ص. 193
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 _ 2تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
من خالل النتائج اليت توصلت إليها بعد استجواب عينة من التالميذ الطور املتوسط ،و بناء على اجابتهم املتعلقة
بالفرضية الثانية للبحث بكون :يلعب النشاط البدين التنافسي أمهية يف التخفيف من الضغط النفسي ،تأكدت من
صحة الفرضية بعد مجع إجابات الفرضية الثانية واليت تضم مثانية أسئلة مت عرضها وحتليلها يف اجلدول رقم 91، 11
، 90، 90، 90، 90، 90، 99،واليت كانت إجابات التالميذ بنسبة كبرية ممن يؤيدون بأن النشاط التنافسي
يساهم يف التخفيف من الضغط النفسي  ،وهذا ما يؤكده بعض اآلراء الباحثني مثل الباحث أمني أنور اخلويل الذي
يؤكد "أن الفرد عندما ميارس النشاط البدين التنافسي فإنه خيوض ضمن مفهوم التنافس الذي حيتوي على مشاعر
كثرية ما يعمد الفرد إىل إخفائها ،وعدم إبرازها بوضوح يف احلياة العامة ،لكن الرياضة ال تتجاهل هذه املشاعر بل
تربزها وتظهرها يف إطارها االجتماعي الصحيح ،و يعترب مفهوم املنافسة املفهوم األكرب ارتباطا بالنشاط البدين الرياضي
مع غريه من سائر أشكال النشاط البدين كالرتويح واللعب  ...ذلك أن روعة االنتصار و هبجته ال تتم إال من خالل
إطار تنافسي ،كاحرتام قوانني اللعب".

14

من خالل هده األجوبة نستنتج بأن النشاط البدين التنافسي له أمهية يف التقليل من الضغط النفسي.

14

أمين أنور الخولي ،مرجع سابق ، 1996،ص.194
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 _ 3تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
من خالل النتائج اليت توصلت إليها بعد استجواب عينة من التالميذ الطور املتوسط ،و بناء على اجابتهم املتعلقة
بالفرضية األوىل للبحث بكون :تلعب االلعاب اجلماعية دور يف التخفيف من الضغط النفسي ،تأكدت من صحة
الفرضية بعد مجع إجابات الفرضية الثالثة واليت تضم مثانية أسئلة مت عرضها وحتليلها يف اجلدول رقم 91، 90، 90
، 00، 00، 00، 09، 01،واليت كانت إجابات التالميذ بنسبة كبرية ممن يؤيدون بأن االلعاب اجلماعية تساهم يف
التخفيف من الضغط النفسي  ،وهدا ما يؤكده بعض أراء الكتاب والباحثني حيث "جند كل من باروش و أندريوال
إىل دور األلعاب يف حتقيق التوافق االنفعايل.
كما أكد أماسرت أن استخدام األلعاب يساعد الفرد على أن يتعامل مع األدوات واأللعاب على املستوى الالشعوري
لريتاح من التوتر والقلق املصاحب".

15

وهذا يدل على أن ممارسة األلعاب اجلماعية يقلل من حدة القلق النفسي لدى التالميذ مما يدل على صحة
الفرضية.
من خالل هده األجوبة نستنتج بأن االلعاب اجلماعية هلا دور يف التقليل من الضغط النفسي.

 _4االستنتاج العام:
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بعد دراسة ُمتلف اجلداول اليت جاءت يف اجلانب التطبيقي واليت حتتوي على ُمتلف املعلومات االحصائية اخلاصة
مبتغريات فرضيات دراستنا اليت تدور حول االشكالية التالية:
للنشاط البدين الرياضي دور يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ الطور املتوسط.
ومن خالل االستنتاجات اليت توصلت إليها يف احملاور السابقة واليت تشمل الفرضيات الثالث ميكن استنتاج ما يلي:
_ نتائج احملور األول تؤكد لنا أن النشاط البدين الرياضي الرتوحيي له دور التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ
الطور املتوسط.
_نتائج احملور الثاين تؤكد لنا أن النشاط البدين الرياضي التنافسي له دور التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ
الطور املتوسط.
_ نتائج احملور الثاين تؤكد لنا أن االلعاب اجلماعية هلا دور التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ الطور املتوسط.
ومن خالل ما ذكرناه فإن دراسيت زيادة على الفرضية العامة والفرضيات اجلزئية احملققة بعد اختبارها فإن
األهم من هذا كله جيب أن يكون هناك تقبل كبري للنشاط الرياضي يف التقليل من الضغط النفسي لدى التالميذ
الطور املتوسط

5االقتراحات والتوصيات:
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أقدم بعض االقرتاحات و التوصيات اليت أرى أهنا من الضروري اإلشارة إليها قصد توعية من يهمه هذا املوضوع
،و كانت كالتايل:
_ إعطاء األمهية البالغة لتكاملية العلوم وأخذها بعني االعتبار يف ميدان الرياضة لكوهنا مركب متكامل من العديد من
االختصاصات.
_االهتمام بفئة التالميذ طور املتوسط عن طريق تنويع النشاطات داخل املتوسطات.
_العمل على جعل حصة الرتبية البدنية والرياضية ذات امهية لدى التالميذ.
_العمل على اكثار من االلعاب اجلماعية يف حصص الرتبية البدنية والرياضية.
_ختصيص اماكن وقاعات رياضية خاصة ملمارسة االنشطة البدنية جلعلها جمال للتخلص من بعض الضغوطات
النفسية.
_جتنب التالميذ من الضغوط النفسية سواء من االساتذة او من االولياء.
_االهتمام باألنشطة الرياضية والبدنية خاصة ألهنا تعترب النشاط االكثر حيوية واألكثر فعالية يف توجيه الشباب.
_التحفيز على االحتكاك بالزمالء وذلك من خالل االكثار من الرياضات اجلماعية.
_القيام باالختبارات النفسية ملعرفة اجتاه التالميذ حنو رياضة ما.
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الخـــــــاتمــــــــــة
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الخاتمة:

انطالقا مما سبق من الدراسة النظرية و التطبيقية ،واستنادا إىل النتائج احملصل عليها من االستبيان أستنتج بأن
النشاط الرياضي نشاط أساسي بالغ األمهية ال يقل أمهية عن النشاطات األخرى ،و يعترب متنفس للتالميذ من عناء
الدراسة ،يهدف أساسا إىل تنمية القدرات العقلية والذهنية واالجتماعية ،و باألخص اجلانب النفسي.
كما أنه نشاط يسعى ويهدف إىل حتسني وتكوين نفسية وشخصية التلميذ املتمدرس ،ويقوي له روح احلماسة
والرغبة يف التنافس ،كما أن له أثار وانعكاس اجيايب عليه ،فهو متنفس للتالميذ من ضغط و روتني الدراسة ،فهم
يرون فيها نشاط للرتويح عن النفس و اللعب حبرية حماولني نسيان قيود الدراسة النظرية داخل القسم ،كما يرون فيه
جمال الكتشاف قدراهتم الرياضية والتعرف على بعضهم البعض أكثر ،فممارسة النشاط الرياضي خيلق جو من التآخي
والتعاون فيما بينهم.
وانطالقا من النتائج املتوصل إليها وجدت أن النشاط البدين الرياضي أمهية بالغة يف حياة التلميذ املدرسية ،فهي
ليست جمرد لعب فقط أو جمرد ملئ للفراغ بل هي مادة أساسية ختضع ألسس علمية ذات فائدة للتلميذ ،وهذا يف ما
يتجلى يف انعكاساهتا على التلميذ من النواحي النفسية و االجتماعية والصحية.
ويف األخري ميكن القول أن للنشاط البدين الرياضي اثار اجيابية على النواحي النفسية و االجتماعية والصحية على
التلميذ املتمدرس فهي تساعده يف حياته اليومية والدراسية ،وأمتىن يف األخري أن أكون قد وصلت إىل نتائج قيمة تربز
أمهية هذه املادة احليوية على التلميذ وإبراز أهدافها احلقيقية.
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قائمة المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع:
القران الكرمي سورة النمل اآلية .91
الكتب:
 _01أمحد زاكي ،معجم العلوم اإلسالمية ،مكتبة لبنان .9100،
 _10أمني أنور اخلويل ،الرياضة واجملتمع ،اجمللس الوطين للثقافة واألدب والفنون ،الكويت .9110،
 _10إحسان حممد احلسن ،األسس العلمية ملنهاج البحث االجتماعي ،دار النشر البلد .9100،
 _10فاروق السيد عثمان ،القلق وإدارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العربىي ،ط، 9القاهرة .0119
 _10فؤاد البهي السيد ،األسس النفسية للنمو ،القاهرة ،دار الفكر العريب .9100،
 _10حممد حسن عالوي ،حممد نصر الدين غضنب ،القياس يف الرتبية وعلم القياس الرياضي ،دار الفكر العريب
،ط، 0القاهرة .9110،
 _10حممد قاسم عبد اهلل ،مدخل إىل الصحة النفسية ،ط، 9دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،بدون
سنة.
المعاجم:
 _01عبد اهلل بن املكرم ،لسان العرب ،اجمللد األول .9109،
 _02فاخر عاقل ،معجم علم النفس ،إجنليزي عريب ،دار املاليني ،بريوت .9100،
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 _10حسن شحاتة ،زينب النجار ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ،ط، 9دار املصرية اللبنانية ،لبنان
.0110،

الرسائل الجامعية:
 _ 19زروق نايل ،تأثري ممارسة النشاط البدين الرياضي التنافسي يف التقليل من الضغط النفسي لدى املعاقني حركيا
،مذكرة ماجستري .0199/ 0191،
 _ 10محادي ابراهيم ،حادقي مربوك ،أمهية النشاط البدين الرياضي املدرسي يف حتقيق التوازن لبعض أبعاد الشخصية
لتالميذ الرابعة املتوسط ،مذكرة ماسرت ،جامعة ورقلة 0190/0190
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المـــــالحــــق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ورقلة -جامعة قاصدي مرباح
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم :النشاط البدني الرياضي

في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التربية البدنية والرياضية تحت عنوان
":أهمية النشاط البدني الرياضي في التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ الطور المتوسط "
نرجو منكم أعزائي التالميذ اإلجابة عن األسئلة بكل صدق وموضوعية ،و ذلك بوضع عالمة)*) أمام اإلجابة المناسبة.
مع خالص الشكر والتقدير.

المعلومات الشخصية:

المؤسسة................................................ :

السن............ :

العبارات
الرقم
 01هل تعتبر أن ممارستك للرياضة الترويحية ( اللعب في وقت الفراغ)يفسح
لك المجال لتوسيع العالقات االجتماعية كمعرفة األصدقاء.
 03هل تشعر بالترويح عند ممارستك للنشاط الترويحي( اللعب في وقت
الفراغ) .
 09هل النشاط الترويحي(اللعب في وقت الفراغ)يمنحك الهدوء.
 03هل اللعب في وقت الفراغ له دور في تقليل من االنفعاالت.
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هل تشعر أن جسمك مسترخ بعد ممارستك للنشاط الترويحي.
حسب رأيك هل اللعب في وقت الفراغ له دور في التخفيف من االنفعاالت
هل تعتبر أن ممارستك للرياضة الترويحية(اللعب في وقت الفراغ)دور
في التخفيف من الضغط النفسي.
هل النشاط الترويحي(اللعب في وقت الفراغ)يساعدك على تحقيق التوازن
النفسي كالشعور بالسعادة.
هل تحب ممارسة النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك).
هل يلعب النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)دورا في التنفيس االنفعالي.
هل تنفعل عند خسارتك في منافسة مع خصمك.
هل النشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)يمنحك السعادة.
هل تشعر بالتوتر عند ممارستك للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك).
هل للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)أهمية من حيث الرفع من الدافعية
لديك.
هل هناك دور لمقابلة ضد خصمك في الرفع من مستوى القلق.
هل للنشاط التنافسي(مقابلة ضد خصمك)دور في تنمية القدرات البدنية
لديك.
بصفتك تلميذ هل تحب ممارسة األلعاب الجماعية.
هل اللعب الجماعي في حصة التربية البدنية والرياضية يجعلك سعيدا.
هل يساعدك اللعب الجماعي في التخفيف من حدة الضغط النفسي.
هل تشعر بالراحة عند ممارستك للعبة جماعية.
هل تشعر بالملل عند ممارستك للعبة جماعية.
هل اللعب الجماعي يجعلك غاضبا وكثير االنفعال.
هل تشعر بالترفيه عند ممارستك لرياضة جماعية.
هل األلعاب الجماعية لها دور في التقليل من الضغوط النفسية لديك.
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