
 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

96 

 أثـر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية على التوافق النفسي العام 

 لتالميذ املرحلة الثانوية
 

 أ. جبوري بن عمر

  جامعة مستغامن-معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر�ضية 

  

    ملخص الدراسة:

ية علـى مسـتوى "دف هذه الدراسة إىل حتديد مـدى �ثـري ممارسـة األنشـطة البدنيـة والر�ضـ       

التوافق النفسي العام لـدى تالميـذ املرحلـة الثانويـة، وحتديـد كـذلك أثـر كـل مـن متغـري نـوع النشـاط 

و .)اخلــــربة(ومتغــــري العمــــر التــــدرييب واملتمثــــل يف عــــدد ســــنوات املمارســــة )مجــــاعي-فــــردي(الر�ضــــي

علــــى  للوصــــول هلاتــــه األهــــداف اســــتخدم الباحــــث املــــنهج الوصــــفي Nألســــلوب املســــحي.معتمدا

املقتــــــبس مــــــن اختبــــــار كالفورنيــــــا  “حممــــــود عطيــــــة“مقيــــــاس الختبــــــار التوافــــــق النفســــــي للــــــدكتور 

تلميذا من الثانوية الر�ضية الوطنية Nلبليدة. بعـد مجـع البيـاcت 110للشخصية. وتضمنت العينة 

ة ورفـع أن ممارسـة األنشـطة الر�ضـية هلـا �ثـري فعـال وإجيـايب يف تنميـ -وحتليلها توصـل الباحـث إىل 

كمــــا متيــــز كــــل مــــن -مســــتوى التوافــــق النفســــي ببعديــــه الشخصــــي واالجتمــــاعي لــــدى التالميــــذ. 

التالميذ ذوي اخلربة و التالميذ املمارسـني لألنشـطة الر�ضـية اجلماعيـة مبسـتوى توافـق نفسـي عـايل 

  مقارنة Nألقل خربة و ممارسي األنشطة الفردية.

 املرحلــةالر�ضــية، التوافــق النفســي العــام. املراهقــة ،الكلمــات املفتاحيــة: األنشــطة البدنيــة و   
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Résumé : 
  L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact de la pratique des activités 

physiques et sportives sur l’adaptation psychologique générale chez les élèves 

lycéens, et déterminer aussi l’impact selon les variantes : le type de l’activité (sport 

individuel / sport collectif) et l’expérience (le nombre des années de la pratique).pour 

réaliser ces objectifs le chercheur a utilisé la méthode descriptive, en utilisant le test 

d’évaluation de degrés de l’adaptation psychologique de Dr “Mahmoud Atia  “pour 

un échantillon de 110 élèves de lycée sportif national de Blida. Suite aux résultats 

obtenus, il a été conclu que la pratique des activités sportives a un impact très positif 

sur l’adaptation psychologique générale des élèves, et que les élèves qui pratiquent 

les sports collectifs et ceux qui ont une longue expérience ont un degré d’adaptation 

psychologique plus élevé que chez les pratiquants de sport individuel et les moins 

d’expérience .  
Mots clé : les activités physiques et sportives, l’adaptation psychologique générale, 

Adolescence, cycle secondaire 
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  مقدمة البحث:     

يعد التوافق النفسي العام من املفاهيم األساسية واملركزية يف علم الـنفس بصـفة عامـة، ويف 

جمـال الصـحة النفسـية بصـفة خاصــة. فمعظـم سـلوك الفـرد هـو حمــاوالت مـن جانبـه لتحقيـق توافقــه 

ر إمـــا علـــى املســـتوى الشخصـــي أو علـــى املســـتوى االجتماعي.ومصـــطلح التوافـــق النفســـي مل يســـتق

علـــى تعريـــف خـــاص ، فقـــد تنوعـــت تعارفـــه مـــن عـــدة وجهـــات. فـــالتوافق النفســـي حســـب نظريـــة 

ـــرو أن "التوافـــق  ـــال "مسيـــث، شـــوبن وشـــافر " ي التحليـــل النفســـي، جنـــد أصـــحاب هـــذا االجتـــاه أمث

حيث أن التوافق يقلل مـن التـوتر و إعـادة الفـرد للمسـتوى  .يتحقق �شباع حاجات الفرد ودوافعه

ويف البيئــــة الــــيت يعــــيش فيهــــا". أمــــا التوافــــق مــــن الناحيــــة االجتماعيــــة"هو عمليــــة املناســــب حلياتــــه 

اجتماعيـــة تقــــوم علــــى مســــايرة الفــــرد مبعــــايري ا�تمــــع وملواصــــفاته الثقافيــــة". فأصــــحاب هــــذااإلجتاه 

أمثال"جوردن وهنري ".يعرفون التوافق �نه " هو حماوالت الفرد لتحقيق نـوع مـن العالقـات الثابتـة 

مــع بيئتــه".  أمــا أصــحاب االجتــاه النفســي االجتمــاعي يــرون "أن التوافــق يتضــمن تفــاعال  واملرضــية

مستمرا بني الشخص وبيئته. فالتوافق هو حالـة تكـون فيهـا حاجـات الفـرد  مـن cحيـة ومتطلبـات 

البيئـــــــة مـــــــن cحيـــــــة أخـــــــرى مشـــــــبعة متامـــــــا مـــــــن خـــــــالل عالقـــــــات منســـــــجمة بـــــــني الفـــــــرد وبيئتـــــــه 

.واإلنســان   2006)مصــطفى Nهــي(". wolmanذلــك "ووملــان االجتماعيــة"كما أشــار إىل

بطبيعة احلال من والدته إىل �ايته وعرب خمتلف مراحل حياته يسعى دائمـا أثنـاء نشـاطه أن حيصـل 

علــى حالـــة إرضـــاء و إشـــباع لدوافعـــه ، ولكنـــه كثـــريا مـــا يصـــطدم  يف أدائـــه بعقبـــات، أو صـــعوNت 

تفقـده حالـة التـوازن االنفعـايل، لـذا علـى الفـرد أن  وموانع، وهو بذلك معرض إلحباطـات عديـدة،

ـــتعلم كيـــف يتغلـــب علـــى الصـــعوNت. فيجـــب أن يغـــري أو يعـــدل مـــن ســـلوكه أو طريقـــة معاجلتـــه  ي

للمشكالت ليكون أكثر فاعلية يف العمل أو التعلم، حىت تتحقق أهدافـه وخيفـف مـن حـدة التـوتر 

ـــة التـــوازن واالنســـجام، ومي ـــذلك يســـتعيد حال هـــد الســـبل أمـــام اســـتمرار النمـــو واحليـــاة النفســـي، وب

وحتقيــق التوافــق مــع الظــروف احمليطــة والبيئيــة االجتماعيــة. ومبــا أن مرحلــة املراهقــة تعــد مــن املراحــل 

احلساسة يف حيـاة الفـرد ملـا حيـدث فيهـا مـن  تغـريات وحتـوالت فسـيولوجية ونفسـية، وظهـور بعـض 

دى Nلباحـث إىل دراسـة موضـوع التوافـق النفسـي الصراعات والتوترات لدى املراهق، األمر الذي أ

ــــذ  ــــى التوافــــق النفســــي للتالمي ــــري ممارســــة األنشــــطة الر�ضــــية عل ــــة، ومــــدى �ث ــــة العمري هلــــذه املرحل
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، يلعــب دورا هامــا 1979املــراهقني، Nعتبــار أن النشــاط البــدين والر�ضــي حســب دراســة "فارمــا" 

تســـاعد الفـــرد علـــى اإلعـــداد للحيـــاة املتزنـــة  يف  حتســـني أســـلوب احليـــاة، فهـــو مـــادة علميـــة وظيفيـــة

واملمتعـــة.كما تســـاعده علـــى التكيـــف مـــع اجلماعـــة والوســـط االجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيـــه، ومـــن 

خالل أنشطته يدعم العالقـات الوديـة وخيلـق الصـداقة بـني أفـراد اجلماعـة، كمـا أنـه يسـاهم يف بـث 

 الدراسـات مـن العديـد ؤكد كـذلكوت )6،1997(من قضا� الرتبية،ص الطمأنينة داخل جمتمعه.

 الر�ضـي املنتظمـة للنشـاط واملمارسـة التـدريب عمليـات خـالل مـن أنـه إىل الر�ضـي ا�ـال يف

وكـذلك  العقليـة وقدراتـه اخلططيـة وكفاءتـه احلركيـة مهاراتـه وتتطـور البدنيـة الفـرد قـدرات تتحسـن

 و1971"ميللـر "Miller و Morehouse "مورهاوس"من  كل النفسية. ويتفق استعداداته

 من وجه أي ممارسة أن : على1986 "عبية أبو حسن حممد"و 1983"عالوي حممد حسن"

 وخصـائص مسات الفرد تكسب نسبيا، طويلة ولفرتات وNنتظام الر�ضي املختلفة النشاط أوجه

(طــارق  العاليــة الر�ضــية املســتو�ت الوصــول إىل يف تســاعد معينــة نفســية وقــدرات

  .)26،ص1986الدين
  

  شكلة البحث:م 

إن التلميذ يف املرحلة الثانوية يكون يف مرحلة انتقالية لوجودها بني مرحلة الطفولة والرشـد، ويف    

هذه املرحلة يتم إعداد النشء ليصبح مواطنا صاحلا يتحمل مسـؤوليات املشـاركة يف نشـاط ا�تمـع 

خـالل خـربة الباحـث امليدانيـة  الكبري، وفيها تتكون جوانب مهمة مـن شخصـية الفـرد. إال أنـه مـن

و املالحظــــة املســــتمرة و املقــــابالت الــــيت أجراهــــا مــــع العديــــد مــــن مستشــــاري التوجيــــه* بصــــفتهم 

املتعــــاملني مــــع انشــــغاالت و مشــــاكل التلميــــذ النفســــية Nملؤسســــات التعليميــــة، لــــوحظ أن هنــــاك 

وNت الغضـــب و حــاالت اضــطراب ســلوكي وعــدم االتــزان النفســي لــدى التالميــذ، واملتمثــل يف نــ

العنــف و القلــق املســتمر، وحــاالت التمــرد والعصــيان وعــدم االمتثــال لألوامــر، ويظهــر ذلــك بطــرق 

خمتلفــة كاالعتــداءات Nلضــرب والكــالم البــذيء، و إتــالف املمتلكــات العامــة ســواء يف القســم أو 

يـــة الـــيت الســاحة أو الشـــارع. ويرجعـــه الكثـــري مـــن مستشـــاري التوجيـــه املدرســـي لألســـباب االجتماع

حتيط Nلتلميذ، كمرافقة أصـدقاء السـوء أو اجلـو األسـري السـائد كاإلمهـال و عـدم املتابعـة لألبنـاء، 
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أو التــدليل الزائــد أو القســوة الزائــدة أو الوضــع املــادي واالقتصــادي لألســرة. وهنــاك أســباب تربويــة 

ة النشـاط بكـل أنواعـه مـن منها كثرة املواد التعليمية و احلجم السـاعي اليـومي املكثـف، وقلـة ممارسـ

قبل التالميذ. حيث أن كل هذه األسباب تـؤدي Nلتلميـذ إىل سـوء توافقـه النفسـي، وNلتـايل سـوء 

لقـــــد أثبتـــــت العديـــــد مـــــن الدراســـــات توافقـــــه االجتمـــــاعي ملســـــايرة الـــــنظم و املعـــــايري االجتماعيـــــة. 

شـــطتها وأنواعهـــا فرديـــة  والبحـــوث يف ا�ـــال النفســـي والر�ضـــي أن املمارســـة الر�ضـــية مبختلـــف أن

كانــــت أم مجاعيــــة، أنشــــطة حــــرة أو تنافســــية، تلعــــب دورا فعــــاال يف تطــــوير قــــدرات الفــــرد البدنيــــة 

والفكريــة والنفســية. كمــا هلـــا أمهيــة كبــرية يف الوقايـــة مــن بعــض األمـــراض النفســية كــالقلق واخلـــوف 

. حيـث جنـد أن هـذه واالكتئـاب واالنطـواء علـى الـذات، إىل غـري ذلـك مـن االضـطراNت السـلوكية

األمـــراض واالضـــطراNت النفســـية والســـلوكية تنتشـــر بكثـــرة يف فـــرتة املراهقـــة، وNلتـــايل فـــإن النشـــاط 

الر�ضــي يتــيح للمراهــق فرصــا للحفــاظ علــى صــحته البدنيــة والنفســية والعمــل علــى تطويرها،كمــا 

ق و�كيــــد يفســــح لــــه ا�ــــال لالحتكــــاك Nآلخــــرين و اكتســــاب خــــربات ومهــــارات تعينــــه يف حتقيــــ

ويف دراســة ســابقة للباحــث أجريــت  .ذاتــه،وتعزيز ثقتــه يف نفســه، و Nلتــايل حتقيــق توازنــه الــداخلي

علــى تالميــذ مــن املرحلــة الثانويــة ممارســني و غــري ممارســني للنشــاط البــدين الر�ضــي ذكــور وإcث. 

ئج أظهــرت متيــز للتعــرف علــى أثــر املمارســة الر�ضــية علــى درجــة التوافــق النفســي العــام. فــإن النتــا

التالميــــذ املمارســــني بدرجــــة عاليــــة مــــن التوافــــق النفســــي واإلجتمــــاعي Nملقارنــــة مــــع التالميــــذ غــــري 

املمارســني.وعلى ضــوء مــا تقــدم يســعى الباحــث إلجــراء هــذه الدراســة والتعمــق فيهــا وذلــك قصــد 

ر�ضـــي نـــوع النشـــاط الحتديـــد درجـــة �ثـــري األنشـــطة الر�ضـــية علـــى التوافـــق النفســـي العـــام حســـب 

 التسـاؤل العـاملدى التالميذ املمارسني Nلثانو�ت الر�ضية الوطنية.وعليـه يطـرح .والعمر التدرييب.

هــل تــؤثر ممارســة األنشــطة البدنيــة و الر�ضــية علــى درجــة التوافــق النفســي العــام لتالميــذ  -التــايل:

 (ر�ضـاتالر�ضـي نـوع النشـاط املرحلـة الثانويـة ، و مـا هـي درجـات التـأثري Nخـتالف متغـريات 

  ؟  ) عدد سنوات املمارسة(فردية، ر�ضات مجاعية). والعمر التدرييب

 التساؤالت الفرعية التالية:ومنه جاءت    

ملمارســـة األنشـــطة البدنيـــة والر�ضـــية أثـــر إجيـــايب علـــى درجـــة التوافـــق النفســـي العـــام لـــدى هـــل  -1

  ؟ التالميذ Nملرحلة الثانوية
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بــني املمارســني ) الشخصــي واالجتمــاعي (فــق النفســي العــام �بعــاده هــل ختتلـــف درجــة التوا -2

  فردية، ر�ضات مجاعية) ؟ (ر�ضاتحسب نوع النشاط الر�ضي 

بــني املمارســني ) الشخصــي واالجتمــاعي (هــل ختتلـــف درجــة التوافــق النفســي العــام �بعــاده  -3

  ؟ ) عدد سنوات املمارسة(حسب العمر التدرييب 

  داف:ـــــاأله

األنشطة  ديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني ملختلفحت - 

  الر�ضية.

لألنشطة الر�ضية  حتديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني - 

  فردية، ر�ضات مجاعية) وإجراء مقارنة بينها. (ر�ضات النشاط الر�ضيحسب نوع 

لألنشطة الر�ضية  ديد درجات التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسنيحت - 

  حسب العمر التدرييب. وإجراء مقارنة بينها.
 

   الفرضية العامة: -  

تؤثر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية �ثريا إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام لتالميذ 

فردية،  (ر�ضاتنوع النشاط الر�ضي  . وختتلف درجة التأثري Nختالف متغرياتاملرحلة   الثانوية

 .) عدد سنوات املمارسة(ر�ضات مجاعية). والعمر التدرييب

  الفرضيات الفرعية:  -

ملمارســــة األنشــــطة البدنيــــة والر�ضــــية أثــــر إجيــــايب يف رفــــع درجــــة التوافــــق النفســــي العــــام لــــدى  -1

  ية.التالميذ Nملرحلة الثانو 

بـني املمارسـني حسـب )الشخصـي واالجتمـاعي (ختتلـف درجة التوافق النفسـي العـام �بعـاده  -2

  فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتنوع النشاط الر�ضي 

بني املمارسـني حسـب ) الشخصي واالجتماعي (ختتلـف درجة التوافق النفسي العام �بعاده  -1

 .) عدد سنوات املمارسة(العمر التدرييب 
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   :صطلحات البحثم

ما هو متعارف عليه إن أي حبث علمي البد أن حيدد له الباحث املفاهيم األساسية و يعرفها، 

  من املفاهيم اليت يتضمنها البحث هي.

إن النشاط البدين الر�ضي �شكاله هو " ذلك   :النشاط البدين الر�ضي إصطالحا - 1

وفقا لقوانني وقواعد  - فردي أو مجاعي -بية النشاط احلركي الذي ميارسه اإلنسان ممارسة إجيا

معرتف ا، حبيث حيدث تغريات بدنية، عقلية، اجتماعية ونفسية متكنه من التكيف مع أقرانه 

  )54.ص2008(�سني،  .والبيئة احمليطة به"

يشمل الفعاليات الر�ضية الفردية و اجلماعية اليت  :النشاط البدين الر�ضي إجرائيا -ا

تالميذ Nلثانوية الر�ضية، حبيث لكل تلميذ ختصص ر�ضي ينتمي إليه. األنشطة ميارسها ال

اجلماعية تتمثل يف كرة القدم ، كرة اليد ، السلة والكرة الطائرة. وتتمثل األنشطة الفردية يف 

 السباحة وألعاب القوى، اجلودو والكرايت دو.

شخص و ذاته و بني الشخص و هو حالة من التالؤم بني ال "التوافق النفسي اصطالحا:- 2

 بيئته احمليطة به،و يضمن قدرة الفرد على تعديل سلوكه و اجتاهاته إذا واجه مشكالت معينة".

  )27،ص2007(أمحد حسن صاحل،

هو الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ املفحوص يف اختبار  :التوافق النفسي إجرائيا - 

واليت تعرب عن مدى رضا الفرد عن نفسه التوافق النفسي ببعديه الشخصي واإلجتماعي، 

وعن األخرين، ومدى سعيه يف تنمية قدراته وإشباع حاجاته يف ضوء إمكاcته ومتطلبات 

  البيئة احمليطة.

هي مرحلة من التعليم تلي مرحليت التعليم االبتدائي و املتوسط،  :املرحلة الثانوية -3

  حياة التلميذ وهي مرحلة املراهقة.و تقابل هذه املرحلة من التعليم مرحلة هامة من 

يعتمد الباحث يف دراسته احلالية على عدة دراسات سابقة    الدارسات السابقة واملشاFة:

  واليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة احلالية ومنها مايلي:

حلـة " "�ثـري املمارسـة الر�ضـية علـى التوافـق النفسـي لطـالب املر عبـد الـرحيم د�ب: "دراسة -1

التعـــرف علـــى الفـــروق بـــني املمارســـني لألنشـــطة  "ـــدف إىل .)1991(الثانويـــة بدولـــة الكويـــت".
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الر�ضــية اجلماعيــة واملمارســني لألنشــطة الفرديــة. اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، معتمــدا علــى 

قـة ) طالبا من الصفني الثالـث والرابـع مـن خمتلـف املنـاطق، مث اختيـارهم Nلطري368عينة قدرت بـ (

  .العشوائية.واعتمد الباحث مقياس حممود عطية هنا

  :جـــــأهم النتائ 

توصل الباحث إىل أن املمارسة الر�ضية لألنشطة اجلماعية والفرديـة ليسـت هلـا فعاليـة يف  -

رفــع درجــة التوافـــق االجتمــاعي. و أن األنشـــطة اجلماعيــة مل تســفر عـــن أي �ثــري يف رفـــع 

 )243،ص1994(ا�لة العلمية،شخصي و االجتماعي. درجة التوافق النفسي ببعديه ال

"�ثـــري النشـــاطات البدنيـــة والر�ضـــية الرتبويـــة علـــى حتقيـــق التوافـــق  "مسســـوم علـــي: "دراســـة -2

مشلــت  اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي. .2010النفســي واإلجتمــاعي لتالميــذ املرحلــة الثانويــة"

 تلميــذا غــري ممارســني. 40ط الر�ضــي الرتبــوي والنشــاتلميــذا ميارســون  40تلميــذا.منها  80العينــة 

    ."حملمود عطية هنا "استخدم الباحث مقياس التوافق النفسي االجتماعي

   أهم النتائج:

للنشــاطات البدنيــة والر�ضــية الرتبويــة علــى التوافــق  توصــل الباحــث إىل وجــود أثــر إجيــايب -

رســـني وغـــري املمارســـني النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ. وأن هنـــاك فـــروق بـــني املما

   )2011(مسسوم علي،  لصاحل املمارسني يف مستوى التوافق النفسي.

   د/أمحد بن قالوز التوايت ود/بن قناب احلاجدراسة  -3

بعــض املهــارات اكتســاب دور الرتبيــة البدنيــة و الر�ضــية  يف تنميــة التوافــق النفســي واإلجتمــاعي و "

مت اختيـار عينـة بلغـت  املـنهج الوصـفي. انسـتخدم الباحثـا .2011مسـتغامن  مـراهقيني"لاحلياتيـة ل

استخدم الباحثان  تلميذا غري ممارسني. 60الرتبية البدنية وتلميذا ميارسون  90تلميذا.منها  150

مقياس التوافق النفسي االجتمـاعي إعـداد ""رشـا عبـد الرمحـان حممـود" اخلـاص Nملرحلـة الثانويـة. و 

  مقياس املهارات احلياتية.

  ـم النتائج:أه

أن الرتبية البدنية و الر�ضـية  أثـرت اجيابيـا علـى التوافـق النفسـي االجتمـاعي و املهـارات   - 

هناك فروق ذات داللة احصائية يف أبعاد التوافق النفسـي االجتمـاعي احلياتية للتالميذ املمارسني.
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 الغري املمارسـني لصـاحل املمارسـني.واملهارات احلياتية بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية و 

 )2012(أمحد بن قالوز ، 

األنشـطة  ملمارسـي العقليـة دراسـة القـدرات "1986"الـدين بـدر حممـد طـارق "دراسـة -4

 واملمارسـني اجلماعيـة لألنشـطة املمارسـني بـني الدراسـة املقارنـة هـذه و"ـدف  "للشـباب الر�ضـية

 العينـة وكانـت الوصـفي. املـنهج واستخدم الباحـث ة،القدرات العقلي مستوى يف الفردية لألنشطة

 - املالكمـة -الطـائرة الكـرة -اليـد كـرة(واجلماعيـة الفرديـة األنشـطة الر�ضـية ميثلـون العـب 200

    )القوي. ألعاب

  نتائج: أهم

 واملمارسـني اجلماعيـة الر�ضـية لألنشـطة املمارسـني بـني إحصـائيا دالـة فـروق توجـد  -

 العقلية والقدرة التفكري على والقدرة اللغوية القدرة مستوى يف يةالفرد لألنشطة الر�ضية

 ممارسـة سـنوات عدد بني إجيابية عالقة توجد.اجلماعية لألنشطة لصاحل املمارسني العامة

  )1986(طارق حممد ، العقلية. القدرات مستوى ومنو الر�ضية األنشطة

ســات الســابقة املتعلقــة �ثــر األنشــطة مــن خــالل اإلطــالع علــى الدراحتليــل الدراســات الســابقة:  

الر�ضية على التوافق النفسي. املنجزة على املستوى احمللي والعريب، فإن أغلـب الدراسـات تناولـت 

موضـــوع التوافـــق مـــن زاويـــة املمارســـني وغـــري املمارســـني لألنشـــطة الر�ضـــية. Nســـتثناء دراســـة "عبـــد 

بــــني املمارســــني لألنشــــطة الفرديــــة وبــــني  . والــــيت تضــــمنت دراســــته املقارنــــة1991الــــرحيم د�ب" 

اجلماعية. ومن حيـث املـنهج فقـد تنـوع بـني وصـفي وجترييب.كمـا تنوعـت العينـة مـن كـل األعمـار، 

وأكثرها عند طلبة التعليم الثانوي واجلامعي. كما تنوعت أدوات القياس الختبـار التوافـق النفسـي. 

لر�ضـــية هلـــا أثـــر إجيـــايب يف حتقيـــق التوافـــق أمـــا نتـــائج البحـــوث فتوصـــلت إىل أن ممارســـة األنشـــطة ا

  النفسي. 

اسـتفاد الباحـث مـن خـالل : مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة وجديد الدراسـة احلـايل -

تطرقه للبحوث السابقة، عن أنواع العينات وأدوات قياس التوافق النفسي، وكـذا املـنهج املتبـع. ومت 

ستوى التوافق النفسي بصورة أمشـل وأفضـل، ومت اختيـار من خالل ذلك حتديد األداة اليت تقيس م

العينة اليت تعـيش مرحلـة توصـف Nملرحلـة احلرجـة والـيت تتطلـب الرعايـة و املرافقـة الرزينـة للمحافظـة 
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علـــى اتزا�ـــا النفســـي. وتعتـــرب هـــذه الدراســـة األوىل مـــن نوعهـــا يف البيئـــة اجلزائريـــة، والـــيت تضـــمنت 

رسني لألنشطة الفردية والتالميذ املمارسني لألنشطة اجلماعيـة يف مسـتوى املقارنة بني التالميذ املما

  التوافق النفسي، وكذلك املقارنة بني التالميذ حسب عدد سنوات املمارسة.

  اإلجراءات امليدانية للدراسة: - 

الباحث على املنهج الوصفي Nألسلوب املسحي ملالءمته لطبيعة  عتمدا  منهج البحث: - 

  الدراسة.

  :   تمع البحثجم -

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن تالميــذ املرحلــة الثانويــة املمارســني لألنشــطة البدنيــة والر�ضــية Nلثانويــة 

  تلميذ وتلميذة.  149الر�ضية الوطنية "أمحد بن عزوز" Nلبليدة. واملقدر عددهم ب 

  :   عينة البحث -

أي مايقــدر ب بطريقــة عشــوائيةمت اختيــارهم مــن جمتمــع األصــل  تلميــذ وتلميــذة. 110تتكــون مــن 

تلميــــذا ميارســــون أنشـــــطة  50حســــب التخصصــــات الر�ضــــية. كمــــا يلــــي: مــــوزعني  .73.82%

تلميـــــــذا ميارســـــــون أنشـــــــطة  60.)كـــــــرة القـــــــدم، اليـــــــد والســـــــلة والكـــــــرة الطـــــــائرة(ر�ضـــــــية مجاعيـــــــة

  .  ) جودو،الكرايت،السباحة، ألعاب القوى(فردية

  :أدوات البحث

غرض مجع البياcت، وتتمثل يف اختبار لقياس التوافق النفسـي العـام عتمد الباحث على أدوات با 

مــن إعــداد الــدكتور "حممــد حممــود عطيــة هنــا" و الــذي اقتبســه مــن اختبــار كاليفورنيــا للشخصــية و 

الــذي يتماشــى وواقــع ومســتوى التالميــذ. يقــيس هــذا االختبــار بعــدين يشــكل جمموعهمــا مســتوى 

ن التوافــق الشخصــي والبعــد الثــاين يتضــمن التوافــق االجتمــاعي، التوافــق العــام. البعــد األول يتضــم

  فقرة.  15وحيتوي كل بعد منهما ستة حماور و يف كل حمور 

  : تقدير الدراجاتو   طريقة التصحيح

جييــب التلميـــذ املفحـــوص علـــى الفقـــرات علـــى ســـلم ثالثـــي التـــدرج و هـــي ( ينطبـــق علـــي    -    

 1درجـة ،  2درجـات،  3علـي أبـدا ). وتقابلهـا األوزان ( دائما ، ينطبق علي أحيـاc، ال ينطبـق 

 درجة) يف الفقرات ذات اإلجتاه املوجب. و تعكس األوزان يف الفقرات ذات اإلجتاه السالب. 
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وتــدل الدرجــة الكليــة لإلختبــار  .أصــحاب الدرجــة العاليــة يتميــزون Nلســمة الــيت يقيســها البعــد -

 على درجة التوافق النفسي العام.

أدىن درجـة)/  -ديد مستو�ت التوافق النفسي اعتمد الباحث على معادلـة: (  أعلـى درجـةلتح -

3  
. القســــمة علــــى ثــــالث فئــــات. 110 ₌. أدىن درجــــة330 ₌أعلــــى درجــــة للتوافــــق النفســــي العــــام 

  منخفض،معتدل،عايل.

    :جماالت البحث -

شـطة البدنيـة والر�ضـية لألنأجري البحث على جمموعة من التالميذ املمارسـني ا`ال البشري : -

  تلميذ وتلميذة.  N149لثانوية الر�ضية "أمحد بن عزوز" Nلبليدة. واملقدر عددهم ب 

  .Nلثانوية الر�ضية الوطنية "أمحد بن عزوز" Nلبليدةأجريت هذه الدراسة :  ا`ال املكاين -

  .2013اية سبتمرب إىل غ 2010شرع الباحث يف هذه الدراسة منذ سبتمرب  : ا`ال الزمين -

  دراسة األسس العلمية لالختبار: -    

مت إجراء التجربة على عينة مماثلة مـن التالميـذ بثانويـة أمحــد بومهــدي بسـيدي خلضـر، وقـد بلـغ    

ـــة 20عـــددهم ( ـــة هـــو دراســـة األســـس العلمي ) تلميـــذ و تلميـــذة ، حبيـــث كـــان اهلـــدف مـــن التجرب

يقصـــد بثبــات االختبـــار مــدى الدقـــة أو  الثبــــات: -). لالختبــار ( الثبــات، الصـــدق و املوضــوعية

(مقــدم عبــداحلفيظ،  اســتقرار نتائجــه فيمــا لــو طبــق علــى عينــة مــن األفــراد يف مناســبتني خمتلفتــني.

  )153،ص1993

اســــتخدم الباحــــث طــــريقتني حلســــاب ثبــــات االختبــــار ومهــــا طريقــــة تطبيــــق االختبــــار وإعــــادة  -  

للتأكد من مـدى دقـة واسـتقرار نتـائج االختبـار. و يهـدف هـذا تطبيقه،  وبطريقة التجزئة النصفية 

  األسلوب إىل حتديد نسبة وقيمة العوامل املوقفية أو املؤقتة يف االختبار .

قـــام الباحـــث �جـــراء االختبـــار علـــى مـــرحلتني بفاصـــل زمـــين قـــدره  :طريقـــة إعـــادة اإلختبـــار -1

نــــة، نفــــس التوقيــــت ). واســــتعملنا أ�م مــــع تثبيــــت كــــل املتغــــريات ( نفــــس املكــــان، نفــــس العي10

حلســـاب معامـــل الثبـــات عمليـــة " بريســـون " حلســـاب معامـــل االرتبـــاط Nلطريقـــة املباشـــرة كمـــا هـــو 

  . )01موضح يف اجلدول رقم (
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بغرض استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية قام الباحث  : طريقة التجزئة النصفية -2

ضمن فقرات فردية والقسم األخر يتضمن فقرات بتقسيم فقرات املقياس إىل نصفني. قسم يت

  زوجية.واستخدم معامل االرتباط لبريسون.

  أوال: معامل الثبات بطريقة إعادة اإلختبار: -

النفسي العام  حملاور وأبعاد اختبار التوافق يبني معامل الثبات ):01( اجلدول رقم 

  بطريقة إعادة اإلختبار.

 حماور بعد التوافق الشخصي
معامل 

 لثباتا
 حماور بعد التوافق االجتماعي

معامل 

 الثبات

 0.66 االجتماعية Nملسئولية االعرتاف- أ 0.68 نفسه على املراهق اعتمادحمور - أ

 0.66 االجتماعية ملهارات اكتساب-ب 0.66 بقيمته املراهق إحساس -ب

 0.70 امليول من التحرر- ج 0.70 حبريته املراهق شعور - ج

 0.74 �سرته املراهق عالقات -د N 0.75النتماء املراهق شعور -د

 0.82 املدرسة يف املراهق عالقات -ه 0.88 االنفراد إىل امليل من تحررال-ه

 0.73 احمللية Nلبيئة املراهق عالقات -و 0.65 العصابية األمراض من املراهق خلو-و

 0.83ثبات لبعد التوافق معامل ال 0.84 معامل الثبات لبعد التوافق الشخصي

 0.84 معامل الثبات الختبار التوافق العام

 

 معامل اإلرتباط الستبيان التوافقاملبني أعاله أن قيم  )01يتبني من خالل اجلدول رقم (    

) Nلرجوع إىل جدول دالالت اإلرتباط 0.84و 0.65النفسي العام تراوحت حمصورة بني (

) ودرجة حرية مقدرة ب 0.05ملعرفة ثبات اإلختبار عند مستوى الداللة (البسيط "لبريسون" 

). و منه تبني أن استبيان التوافق النفسي العام ببعديه 0.36" اجلدولية تساوي (ر) فإن "19(

 الشخصي واالجتماعي يتميز بدرجة ثبات عالية.

  معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية:kنيا:  -
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إلرتبـاط السـتبيان التوافـق النفسـي العـام Nلتجزئـة النصـفية تراوحـت حمصـورة بـني إن قيم معامـل ا   

Nلرجــــوع إىل جــــدول دالالت اإلرتبــــاط "بريســــون" ملعرفــــة ثبــــات اإلختبــــار عنــــد ) 0.85و 0.60(

ومنــه  )0.36(.حيــث كانــت "ر" اجلدوليــة مقــدرة ب 19ودرجــة حريــة  )0.05(مســتوى الداللــة 

  عام يتميز بدرجة ثبات عالية.تبني أن استبيان التوافق ال

  الصدق: -

صدق االختبار يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضـع ألجلـه.  فاالختبـار أو املقيـاس  

(صـــــــــــبحي  الصـــــــــــادق هـــــــــــو الـــــــــــذي يقـــــــــــيس بدقـــــــــــة كافـــــــــــة الظـــــــــــاهرة الـــــــــــيت صـــــــــــمم لقياســـــــــــها.

تــــوى فيمــــا خيــــص صــــدق االســــتبيان مت إجيــــاده بعــــدة طرق:صــــدق احمل )199،ص1995حســــنني،

  وهذا كالتايل: االتساق الداخليوالصدق الذايت وصدق 

حملتوى -   :  صدق ا

مت إجيــاد صــدق احملتــوى لالســتبيان مــن خــالل عرضــه بصــورته األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــني، 

مـــن هلـــم عالقـــة Nلتخصـــص و ذوو خـــربة و كفـــاءة يف جمـــال التـــدريس والبحـــث العلمـــي يف العلـــوم 

علـــوم وتقنيـــات األنشـــطة الر�ضـــية. إلبـــداء الـــرأي حـــول مـــدى مالئمـــة النفســـية و االجتماعيـــة. و 

فقـــرات االســـتبيان مـــن حيـــث وضـــوح فقراتـــه مـــن حيـــث املضـــمون و الصـــياغة و اللغـــة ، و مـــدى 

مناســبة الفقــرة للبعــد الــيت تنــدرج حتته.وإضــافة أو حــذف أيــة فقــرة يرو�ــا مناســبة ، قــد تثــري هــذه 

عكي حممد أكلي،أ.د/ بوطبة مراد، أ.د/ حرشاوي يوسـف،  الدراسة.األساتذة احملكمني (أ.د/ بن

أ.د / معـروف أمحـد ،د/ بلعـريب  د/ بلكبيش قادة، د/ بـن قـالوز أمحـد، د/ بومسـجد عبـد القـادر،

  ./ بن صايف احلبيب)� منور ،د/ تلوين احلبيب .د / قماري حممد ،

    : الصدق الذايت -

ق الـــذايت والـــذي يقـــاس حبســـاب اجلـــذر مـــن أجـــل التأكـــد مـــن صـــدق االســـتبيان اســـتخدمنا الصـــد

ـــز بدرجـــة ـــار التوافـــق النفســـي العـــام يتمي عاليـــة مـــن  الرتبيعـــي ملعامـــل ثبـــات االختبـــار.  إن اختب

الصــــدق.و ذلــــك حبســــاب الصــــدق الــــذايت عــــن طريــــق حســــاب اجلــــذر الرتبيعــــي ملعامــــل الثبــــات، 

ائيا Nملقارنـة مـع ) وهذه القيم دالة إحص0.91و0.80فوجدت قيم معامل الصدق حمصورة ما بني(

  .19) ودرجة حرية  0,05 (عند مستوى الداللة ) 0.36(" ر " اجلدولية اليت بلغت 
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  مل االرتباط أللفا كرونباخايبني مع): 02(اجلدول رقم  : صدق االتساق الداخلي

 .مت حساب عالقة ارتباط كل فقرة مع فقرات احملور       

 حماور بعد التوافق الشخصي
معامل ألفا 

 رومباخك

 حماور بعد التوافق االجتماعي
معامل ألفا 

 كرومباخ

 900. االجتماعية Nملسئولية االعرتاف-أ 810. نفسه على املراهق اعتمادحمور -أ

 750. االجتماعية ملهارات اكتساب-ب 830. بقيمته املراهق إحساس -ب

 800. املضادةللمجتمع امليول من التحرر-ج 790. حبريته املراهق شعور -ج

 810. �سرته املراهق عالقات -د N .710النتماء املراهق شعور -د

 900. املدرسة يف املراهق عالقات -ه 820. االنفراد إىل امليل من تحررال-ه

 900. احمللية Nلبيئة املراهق عالقات -و 710. العصابية األمراض من املراهق خلو-و

  

 الكليـة Nلدرجـة تـرتبط مبحاورهـا و قيـاسامل فقـرات مجيـع أن أعـاله اجلـدول مـن يتضـح

حيـث كـان معامـل اإلرتبـاط يـرتاوح )0.05(داللـة مستوى عند إحصائية ذو داللة ارتباطا للمقياس

 .الداخلي من االتساق عالية بدرجة يتمتع املقياس أن وهذا ما يؤكد)0.90) و(0.71(ما بني 

  :املوضوعية -

املقياس، املوضوعية واليت تعين التحرر من التمييز  من العوامل اهلامة اليت جيب أن تتوفر يف 

والتعصب يف اآلراء.فهي تعين أن توصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال و بدون تدخل من 

  .)155،ص2001،مروان عبد ا�يد( الفاحص أو �حياء منه.

 

 

  :الوسائل اإلحصائية - 
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توسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل امل -األساليب املستخدمة يف حتليل النتائج كاأليت:  

 ستودنت، النسبة املئوية. -االرتباط، معامل الصدق الذايت، اختبار ت

.(Champely,2004)  

  

  :عرض ومناقشة النتائج -

ملمارســـة األنشــطة البدنيــة والر�ضــية أثـــر إجيــايب يف رفــع درجـــة  - : عــرض نتــائج الفرضــية األوىل

  التالميذ Nملرحلة الثانوية.التوافق النفسي العام لدى 

يبني النسب املئوية ملستو�ت التوافق النفسي العام يف األنشطة الر�ضية  )03(اجلدول رقم 

  الفردية واجلماعية

أبعاد 

ومستو�ت 

التوافق 

 النفسي

 العينة

 60األنشطة الر�ضية الفردية.ن
األنشطة الر�ضية 

 50اجلماعية.ن

مستوى 

 منخفض

مستوى 

 معتدل

توى مس

 عايل

مستوى 

 منخفض

مستوى 

 معتدل

مستوى 

 عايل

بعد التوافق 

 الشخصي

 33 12 5 51 6 3 عدد العينة

 % 10 % 85 % 10 % 5 النسبة املئوية
24 

% 
66 % 

بعد التوافق 

 االجتماعي

 44 4 2 32 20 8 عدد العينة

 % 88 % 8 % 4 %53.33 %33.33 %13.33 النسبة املئوية

التوافق 

النفسي 

 مالعا

 41 8 1 43 14 3 عدد العينة

 % 2 %71.66 %23.33 % 5 النسبة املئوية
16 

% 
82 % 

  

مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول املبينـــة أعـــاله والـــذي يوضـــح مســـتو�ت التوافـــق النفســـي العـــام 

ببعديـــه الشخصـــي و االجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ املمارســـني لألنشـــطة الر�ضـــية الفرديـــة واألنشـــطة 
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أن مستوى التوافق النفسـي العـام �بعـاده لـدى التالميـذ كـان بدرجـة عاليـة اجلماعية، حيث يتضح 

يف األنشـطة اجلماعيـة. وهـذا يـدل علـى  % 82و يف األنشـطة الفرديـة %71.66حيث يرتاوح بني 

مــدى التــأثري اإلجيــايب للممارســة الر�ضــية يف رفــع درجــة التوافــق النفســي لــدى التالميــذ ويف تنميــة 

 مـن أنـه إىل الر�ضـي ا�ـال يف الدراسـات مـن العديـد حيـث تشـري نفعاليـة.قـدرا"م النفسـية واال

 البدنيـة الفـرد قـدرات تتحسـن الر�ضـي املنتظمـة للنشـاط واملمارسـة التـدريب عمليـات خـالل

  النفسية. وكذلك استعداداته العقلية وقدراته اخلططية وكفاءته احلركية مهاراته وتتطور

  

الشخصـــــي  (ختتلــــــف درجـــــة التوافـــــق النفســـــي العـــــام �بعـــــاده  عـــــرض نتـــــائج الفرضـــــية الثانيـــــة:

 فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتبني املمارسني حسب نوع النشاط الر�ضي )واالجتماعي

 

يبني ااملتوسطات واإلحنراف املعياري وقيم ت حملاور وأبعاد التوافق  )04(اجلدول رقم

 النفسي العام حسب نوع الر�ضة

 

  أبعـاد و حمـاور

 ملقياسا

األنشطة الر�ضية 

 50 ₌₌₌₌اجلماعية. ن

األنشطة الر�ضية 

 60 ₌₌₌₌الفردية. ن
"ت" 

 حمسوبة

" ت" 

 اجلدولية

مستوى 

الداللة  

)0.05(  

 

 ع - س ع - س

 0.54 3.17 22.06 2.66 21.76 املراهق اعتمادحمور 

1.96 

 غري دالة

 غري دالة 1.45 2.24 20.38 2.51 19.72 املراهـق إحسـاس 

 دالة 3.23 2.32 20.32 3.17 22.06 املراهــق شــعور 

 دالة 2.05 2.46 20.55 3.67 22.66 املراهــق شــعور 

 دالة 2.13 3.61 20.38 2.34 21.34 إىل امليل من تحررال

 غري دالة 0.28 3.47 22.10 3.66 21.72 األمـراض مـن خلـو

وافــــــــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــــــد الت

 الشخصي
 دالة 2.03 11.64 121.35 10.72 125.72

 غري دالة N 22.98 2.44 23.68 2.25 0.43ملسئولية االعرتاف

 دالة 2.09 3.35 17.45 2.18 19.94 ملهـارات اكتسـاب

 دالة 2.17 3.13 16.44 4.86 23.86امليول  من التحرر
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 غري دالة 0.35 2.80 18.66 2.61 19.38 قاملراهــ عالقــات

 غري دالة 0.43 3.92 25.05 3.61 24.96 يف املراهق عالقات

 دالة 2.01 3.19 17.26 2.13 19.52 املراهــق عالقــات

بعــــــــــــــــــــــد التوافــــــــــــــــــــــق 

 االجتماعي
 دالة 2.18 14.50 123.66 7.30 128.60

 دالة 2.12 26.49 231.46 20.04 241.16 اختبار التوافق العـام

     

يتبـني أن قـيم "ت" احملسـوبة كانـت أكـرب مـن ) 06(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعـاله رقـم 

قيم"ت"اجلدولية يف اختبار التوافق النفسي العـام حيـث يتبـني ذلـك يف بعـد التوافـق الشخصـي ويف 

Nالنتمـــاء والتحـــرر مـــن امليـــل لإلنفـــراد. ويف بعـــد التوافـــق  شـــعور املراهـــق Nحلريـــة، والشـــعور : حمـــاوره

اكتســــاب املهــــارات االجتماعيــــة،التحرر مــــن امليــــول املضــــادة للمجتمــــع  : االجتمــــاعي ويف حمــــاوره

وعالقـــة املراهــــق ببيئتـــه. حيــــث كانـــت لصــــاحل ممارســـي األنشــــطة اجلماعيـــة. وهــــذا ملـــا تتميــــز هــــذه 

الت االجتماعيــة ومــا تكســبه مــن انفتــاح و انبســاطية األنشــطة مــن منــاخ ثــري Nلعالقــات والتفــاع

حنــو اآلخــرين وحســن التعامــل معهــم. أمــا فيمــا خيــص احملــاور األخــرى فقــيم "ت" احملســوبة مل تكــن 

دالـــة وهــــي أصــــغر مــــن قـــيم"ت" اجلدوليــــة. و Nلتــــايل مل تكــــن هنـــاك فــــروق بــــني األنشــــطة الفرديــــة 

 واجلماعية. 

  

الشخصي ( ف درجة التوافق النفسي العام �بعادهختتلـ عرض نتائج الفرضية الثالثة:

 .) عدد سنوات املمارسة(بني املمارسني حسب العمر التدرييب ) واالجتماعي

 

 

 

 

 

يبني املتوسطات واإلحنراف املعياري وقيم ت حملاور وأبعاد التوافق النفسي )05(اجلدول رقم 

 العام حسب اخلربة
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  أبعـاد و حمـاور

 املقياس

  ت فأقلسنوا 5اخلربة 

 43 ₌₌₌₌ن

 5اخلربة أكثر من 

 67 ₌₌₌₌سنوات. ن
"ت" 

 حمسوبة

" ت" 

 اجلدولية

مستوى 

الداللة  

)0.05(  

 

 ع - س ع - س

 3.83 3.11 19.71 2.72 19.71 املراهق اعتمادحمور 

1.96 

 دالة

 دالة 3.45 2.50 18.63 2.32 20.17 املراهق إحساس

 دالة 3.55 2.65 17.63 2.33 19.31 حبريته املراهق شعور

 دالة 3.51 3.05 19.08 2.87 21.07 املراهق شعور

 دالة 4.86 3.29 17.82 3.54 21.02 إىل امليل من تحررال

 دالة 4.34 3.17 19.63 3.66 22.52 األمراض من خلو

بعد التوافق 

 الشخصي

 الةد 3.67 9.44 115.78 10.75 122.98

 دالة N 23.34 2.41 21.86 2.23 3.25ملسئولية االعرتاف

 دالة 3.48 2.49 17.41 2.86 19.22 ملهارات اكتساب

 دالة 3.32 3.10 15.17 3.26 17.20امليول  من التحرر

 دالة 3.34 2.41 22.91 3.67 25.32 املراهق عالقات

 دالة 3.40 3.13 17.04 3.19 19.05 يف املراهق عالقات

 دالة 3.79 2.68 17.43 2.93 19.49 املراهق عالقات

بعد التوافق 

 االجتماعي

 دالة 3.57 10.60 111.84 16.87 121.86

 دالة 3.83 17.29 223.91 17.60 236.74 اختبار التوافق العـام

يتبــني أن قــيم "ت" احملســوبة كانــت ) 05(نتــائج املبينــة يف اجلــدول أعــاله رقــم مــن خــالل ال       

أكرب من قيم"ت"اجلدولية يف اختبـار التوافـق النفسـي العـام و يف بعديـه التوافـق الشخصـي والتوافـق 

االجتمــاعي. حيــث كانــت الفــروق دالــة إحصــائيا يف مجيــع حمــاور االختبــار وهــذا لصــاحل التالميــذ 

اخلــربة الــذين لــديهم أكثــر مــن مخــس ســنوات ممارســة. و يفســر الباحــث ذلــك ملــا املمارســني ذوي 

تلعبــه اخلــربة املتمثلـــة يف عــدد الســـنوات مــن املمارســـة يف اكتســاب  لـــبعض اخلصــائص و املهـــارات 

 أي ممارسة على أنسواء كانت بدنية حركية أو نفسية اجتماعية.حيث تشري الدراسات إىل ذلك 

 مسـات الفـرد تكسـب نسـبيا، طويلـة ولفـرتات وNنتظـام �ضـي املختلفـةالر  النشـاط أوجـه مـن وجـه

 .العالية الر�ضية املستو�ت الوصول إىل يف تساعد معينة نفسية وقدرات وخصائص



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

114 

  على ضوء عملية التحليل اإلحصائي للنتائج توصل الباحث إىل مايلي:  االستنتاجات العامة:

يف تنمية ورفع مستوى التوافق النفسي العام للتالميذ  ملمارسة األنشطة الر�ضية �ثري إجيايب - 
  Nملرحلة الثانوية.

هنــاك اخــتالف يف مســتوى التوافــق النفســي العــام ببعديــه التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي بــني  -
التالميــــذ املمارســــني لألنشــــطة الر�ضــــية الفرديــــة والتالميــــذ املمارســــني لألنشــــطة اجلماعيــــة لصــــاحل 

لألنشطة الر�ضية اجلماعية. حيث كانت الفروق يف بعد التوافـق الشخصـي يف  التالميذ املمارسني
حماور كل من (الشعور Nحلرية، الشعور Nإلنتمـاء ، و التحـرر مـن امليـل لإلنفـراد) يف حـني مل توجـد 

 األمـراض مـن بقيمتـه، اخللـو املراهـق نفسـه، إحسـاس علـى املراهـق اعتمـاد فـروق دالـة يف احملـاور(

  ).العصابية
كمـــــا كــــــان هنــــــاك اخــــــتالف يف مســــــتوى التوافــــــق االجتمــــــاعي لصــــــاحل األنشــــــطة اجلماعيــــــة يف   -

احملاور(املهــارات االجتماعيــة، التحــرر مــن امليــول املضــادة للمجتمــع ، والعالقــات مــع البيئــة احملليــة) 
رته، �سـ املراهـق االجتماعيـة، عالقـات Nملسـئولية االعـرتافيف حني مل توجد فروق دالة يف احملـاور( 

  ).املدرسة يف املراهق عالقات
هنــاك اخــتالف يف مســتوى التوافــق النفســي العــام ببعديــه التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي بــني   -

التالميـذ املمارســني لألنشـطة الر�ضــية الفرديـة واجلماعيــة حسـب عــدد سـنوات املمارســة (اخلــربة ). 
 د وحماور اختبار التوافق النفسي العام.لصاحل التالميذ األكثر عدد سنوات ممارسة و يف مجيع أبعا

     مناقشة فرضيات البحث: -

   األوىل: مناقشة الفرضية الفرعية -

مـــن خـــالل الفرضـــية الـــيت طرحهـــا الباحـــث كحـــل مؤقـــت ملشـــكلة البحـــث و املتمثلـــة يف: 
يــذ ملمارســة األنشــطة البدنيــة والر�ضــية أثــر إجيــايب يف رفــع درجــة التوافــق النفســي العــام لــدى التالم

  Nملرحلة الثانوية.

) رقـم والـذي 03تبني نتائج الدراسة صدق هذه الفرضية وهذا كما هـو مبـني يف اجلـدول رقـم (    
يوضـح مــدى �ثـري ممارســة األنشـطة البدنيــة والر�ضــية Nخـتالف أنواعهــا الفرديـة واجلماعيــة يف رفــع 

درجــات التوافــق النفســي  مســتوى التوافــق النفســي العــام لــدى املمارســني. حيــث تبــني �ن مســتوى
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لــدى التالميــذ عاليــة. ممــا يعــين أن �ثــري املمارســة كــان إجيــايب يف رفــع درجــة التوافــق النفســي العــام 
لــدى التالميــذ املمارســني. وهــذه النتــائج تتطــابق مــع نتــائج الدراســات الســابقة لكــل مــن دراســة " 

حيــث أكــد نتـــائج  2011،ودراســة " بــن قــالوز أمحـــد وبــن قنــاب احلــاج "2010مسســوم علــي " 
دراســـتهم علـــى أن ملمارســـة األنشـــطة الر�ضـــية �ثـــريا إجيابيـــا يف رفـــع درجـــة التوافـــق النفســـي العـــام 

 أن العالقـة ( Alderman) ألـدرمان أوضح أيضـا ولقد �بعاده التوافق الشخصي واالجتماعي.

 خـالل مـن مـاءاالنت إىل حاجتـه إشـباع ومـدى االجتمـاعي الفـرد لالنـدماج قابليـة بـني الوثيقـة

 ومتميـزاً Nحليويـة ر�ضـياً  يكون ما غالباً  )اجتماعياً  املندمج (االجتماعي النشاط الر�ضي، فالفرد

 أصـحاب مـن علـى أنفسـهم هـم أغلـب املنطـوين بينمـا ، والعـاطفي الـذهين واحلضـور والنشـاط

لباحـث "روزن حيـث يؤكـد ا).166،ص1998(اخلـويل،  .الضـعيفة احلركيـة واملهـارات القميئة األبدان
علـى وجـود عالقـة بـني التمرينـات البدنيـة والر�ضـية Nلقـدرات العقليـة  "BOURGUERبرقر" "

ـــــة ـــــدين الر�ضـــــي  (VanSchagen,p379,1993)للمراهـــــق. واالجتماعي كمـــــا أن النشـــــاط الب
 ,يساعد الفرد وخباصة املراهق على الشعور بذاته وحتقيقها من خالل املمارسـة والقـدرة علـى األداء

ـــة والنفســـية.و   خاصـــة مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع اجلماعـــة. ويعتـــرب حمـــور وأســـاس الســـالمة البدني

(Charles M Thiebault,p401,1998)  فاملمارســة الر�ضــية تعتــرب الطريقــة الوحيــدة الــيت
ــــــايل االنــــــدماج قصــــــد التوافــــــق  متكــــــن املراهــــــق مــــــن تكــــــوين هويتــــــه والــــــتحكم يف انفعاالتــــــه، وNلت

وعليــه يتضــح لنــا مــن خــالل مــا ســبق ذكــره أن ممارســة (Cargioli,p91,1976) االجتمــاعي.
خمتلـــف أوجـــه النشـــاط البـــدين الر�ضـــي يكســـب املمارســـني درجـــة عاليـــة مـــن القـــدرة علـــى التوافـــق 
النفســي،وNلتايل يســتطيع الفــرد املمــارس أن يتوافــق مــع نفســه ومــع ا�تمــع الــذي يعــيش فيــه يــؤثر 

فهـذه األنشــطة تكسـب الفـرد املــرح و  .ة النفسـية العاليـةويتـأثر بـه. وهـذه أكــرب عالمـة علـى الصــح
ـــذي يـــؤدي إىل ســـعادة الفـــرد وصـــحة ا�تمـــع. (مصـــطفى  الســـعادة وحســـن قضـــاء الوقـــت احلـــر ال

  ).75،صN2006هي،

  مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: -
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ف ختتلـــ -مــن خــالل الفرضــية الــيت طرحهــا الباحــث كحــل مؤقــت ملشــكلة البحــث و املتمثلــة يف:  
بني املمارسني حسب نـوع النشـاط ) الشخصي واالجتماعي (درجة التوافق النفسي العام �بعاده 

 فردية، ر�ضات مجاعية). (ر�ضاتالر�ضي 

) والـذي 04صدق الفرضية وهذا كما هو مبـني يف اجلـدول رقـم ( حيث أكدت نتائج الدراسة    
نشـــــطة الر�ضـــــية الفرديـــــة و املمارســـــني يبـــــني الفـــــروق يف املتوســـــطات بـــــني التالميـــــذ املمارســـــني لأل

لألنشطة اجلماعية يف بعد التوافق الشخصي و بعد التوافق االجتماعي. حيث أظهرت النتـائج أن 
هنــاك اخــتالف بــني التالميــذ ممارســي األنشــطة الفرديــة و ممارســي األنشــطة اجلماعيــة حبيــث كانــت 

لتوافـــق الشخصـــي يف احملاور(الشـــعور هـــذه الفـــروق لصـــاحل املمارســـني لألنشـــطة اجلماعيـــة يف بعـــد ا
Nحلرية، الشعور Nإلنتماء، و التحرر من امليل لإلنفراد) والفروق يف بعد التوافق االجتماعي كانـت 
يف احملاور(املهـارات االجتماعيــة، التحـرر مــن امليـول املضــادة للمجتمـع ، والعالقــة مـع البيئــة احملليــة)  

اجلماعيــة يف االختبــار الكلــي للتوافــق النفســي العــام.  كمــا كانــت الفــروق لصــاحل ممارســي األنشــطة
ممـــا يعـــين أن هنـــاك اخـــتالف يف درجـــات التوافـــق النفســـي العـــام تبعـــا ملتغـــري نـــوع النشـــاط الر�ضـــي 

  (فردي ، مجاعي).
الـيت أسـفرت عـن عـدم وجـود أثـر 1991 "عبد الـرحيم د�ب"وهذه النتيجة مل تتطابق مع دراسة  

اجلماعيــة علــى التوافــق اإلجتمــاعي، كمــا أن األنشــطة اجلماعيــة مل تــؤثر  لألنشــطة ســواء الفرديــة أو
علـــى التوافـــق الشخصـــي واإلجتمـــاعي . ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل اإلخـــتالف رمبـــا لطبيعـــة العينـــة 
املختـــارة يف تلـــك الدراســـة. حيـــث يعـــزز الباحـــث رأيـــه أن أغلـــب الدراســـات أثبتـــت األثـــر اإلجيـــايب 

حيــث بينــت نتــائج دراســة ألوا�ــا يف تنميــة مســتوى التوافــق �بعاده.للممارســة الر�ضــية Nخــتالف 
 لألنشـطة املمارسـني بـني إحصـائيا دالـة فـروق علـى أنـه توجـد 1986"طـارق حممـد بـدر الـدين"

 التفكـري علـى والقـدرة اللغويـة القـدرة مسـتوى يف لألنشـطة الفرديـة واملمارسـني اجلماعيـة الر�ضـية

 "حسـن عـالوي "ويشـري  اجلماعيـة. لألنشـطة لصاحل املمارسـني عامةال العقلية والنفسية والقدرات
 كـان سـواء الر�ضـي علـى واضـح بشـكل تـؤثر الـيت اتـهيز ومم خصائصـه، ر�ضي ختصص لكل ن�

 الر�ضي، جسم على أÌرا ظاهرية ختصص لكل أن يعين وهذا ،)نفسيا (Nطنيا أو) بدنيا(ظاهر�

 مـا الفـرد ألن شخصـية نفسـيته، يف تغـريات هنـاك تكـون رورةNلضـ فإنـه البدنيـة واملهاريـة، وقدراتـه
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  السـواء. علـى واكتسـاب فطـرة مـن فيهـا مبـا والـنفس، اجلسـم مـن املكـون الكـل ذلـك إال هـي
  ).55،ص2008(�سني رمضان،

    مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة: -

ختتلــف  -يف:   من خالل الفرضية اليت طرحهـا الباحـث كحـل مؤقـت ملشـكلة البحـث و املتمثلـة 
بــني املمارســني حســب العمــر ) الشخصــي واالجتمــاعي (درجــة التوافــق النفســي العــام �بعــاده 

  .) عدد سنوات املمارسة(التدرييب 
) والـذي 05حيث أكدت نتائج الدراسة صـدق الفرضـية وهـذا كمـا هـو مبـني يف اجلـدول رقـم (   

بــــني التالميــــذ املمارســــني ملختلــــف  يبــــني وجــــود اخــــتالف يف مســــتو�ت التوافــــق النفســــي �بعــــاده
األنشطة الر�ضية الفردية و اجلماعية حسب عدد سنوات املمارسة (اخلربة) ،حيـث كانـت النتـائج 
لصاحل التالميذ املمارسني ذوي اخلربة ألكثر مـن مخـس سـنوات ممارسـة مقارنـة Nلتالميـذ املمارسـني 

الــذي توصــل �نــه  "رق بــدر الــدينطــا"ألقــل مــن مخــس ســنوات.وهذه النتيجــة تتطــابق مــع دراســة 
العقليـة  مسـتوى القـدرات الر�ضـية ومنـو األنشـطة ممارسـة سـنوات عـدد بـني إجيابيـة عالقـة توجـد

والنفســية. وتعــزز هــذه النتــائج الــدور الــذي تلعبــه اخلــربة يف اكتســاب التلميــذ املمــارس للعديــد مــن 
 "حســــن عــــالوي"كــــل مــــن   يشــــري اخلصــــائص احلركيــــة واملهاريــــة وكــــذا اخلصــــائص النفســــية.حيث

 الر�ضـي املختلفـة النشـاط أوجـه مـن وجه أي ممارسة أن علىإىل ذلك  "More House"و

 يف تساعد معينة نفسية وقدرات وخصائص مسات الفرد تكسب نسبيا، طويلة ولفرتات وNنتظام
  .العالية الر�ضية املستو�ت الوصول إىل

دى تالميــذ املرحلــة الثانويــة صــبت يف اجتــاه الفرضــية إن نتــائج اختبــار التوافــق النفســي العــام لــ    
العامــــة للبحــــث.اليت تشــــري إىل األثــــر اإلجيــــايب ملمارســــة األنشــــطة البدنيــــة والر�ضــــية الفرديــــة منهــــا 
واجلماعيــة علــى التوافــق النفســي العــام للتالميــذ املمارســني ملختلــف األنشــطة الر�ضــية الفرديــة منهــا 

درجـــــة كبــــــرية لـــــدى ممارســـــي األنشــــــطة اجلماعيـــــة، ولــــــدى ذوي واجلماعيـــــة.كما أن أثرهـــــا كــــــان ب
اخلربة.وخالصـــة هلـــذا ميكننـــا القـــول �ن ممارســـة هـــذه األنشـــطة بصـــورة منتظمـــة تســـاعد يف تكـــوين 
الشخصــية املتزنــة و الــيت تتصــف Nلشــمول والتكامل.كمــا أ�ــا تتــيح الكثــري االحتياجــات النفســية 

،والتحكم يف الـنفس واخنفـاض التوتر.وتكسـب املمـارس للفرد كالشعور Nلذات و االتزان االنفعايل



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

118 

املرح والسعادة.والتفاعل مــع اآلخرين والتماسك واالنتماء. كما تتـيح فرصـا لنمـو العالقـات الطيبـة  
    )1998(اخلويل،  كالصداقة واأللفة واالمتثال واملسايرة لنظم ا�تمع ومعايريه.

  ج املتوصل إليها يوصي الباحث مبايلي:على ضوء النتائ  :التوصيات واإلقرتاحات - 
  على األولياء واملربني اإلهتمام Nلفىت املراهق وذلك بفسح ا�ال للتعبري عن أرائه وميوالته. -1
التنسيق املستمر بني األولياء واملدرسني Nملدرسة يف متابعة األبناء، والبحث عن أفضل  -2

  السبل حلل مشكال"م 

يـــذ مبـــدى أمهيـــة النشـــاط الر�ضـــي يف تطـــوير الصـــحة البدنيـــة و النفســـية، توعيـــة أوليـــاء التالم -3

  وذلك لغرض ز�دة االهتمام ذا النشاط، وتشجيع أبنائهم على املمارسة.
إدراج خصائص املرحلة العمرية بصورة معمقة ضمن مقررات تكوين األساتذة واملدربني  -4

  �Nال الر�ضي.
  تمام Nجلانب النفسي أثناء التخطيط للوحدات التدريبية.على املدرسينب واملربني اإله -5
التنويع يف أساليب التدريب أثناء احلصص، واستخدام متارين وأنشطة تدعم العمل والتواصل  -6

  والتفاعل اجلماعي،خاصة ملمارسي األنشطة الر�ضية الفردية.

  يقرتح الباحث بعض الدراسات املستقبلية التالية: إقرتحات:
ذه الدراسة على مراحل عمرية أخرى، كالتعليم املتوسط، واجلامعي، وNألندية إجراء ه -

  الر�ضية.

 إجراء دراسات حول عالقة املستوى املهاري Nلتوافق النفسي. -

إجراء دراسات مقارنة بني الر�ضات الفردية فيما بينها،و اجلماعية فيما بينها على التوافق  -
 النفسي. 
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