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 دور الرتبية البدنية و الر�ضية يف تنمية بعض املهارات

 النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ الطور الثانوي 

  دراسة مشلت بعض 0نو�ت والية عني متوشنت
  

  

  أ. حيياوي أمحد

 -وهران-جامعة العلوم و التكنولوجيا حممد بوضياف     
  

ص   البحث: ملخ

عرفة دور الرتبية البدنية والر�ضية يف تنمية املهارات النفسية هدفت هذه الدراسة اىل م          
, لذا فقد جلأ الباحث اىل دراسة متغريين يرى /.ما والتوافق النفسي لدى تالميذ التعليم الثانوي

جديران ?لدراسة والبحث ومها املهارات النفسية والتوافق, فقد مشلت عينة الدراسة تالميذ الطور 
 تلميذة من املمارسني 30تلميذ و  40من  ينة محام بوحجر بوالية عني متوشنتمد الثانوي يف

.واستخدم الباحث املنهج تلميذا معفى من الذكور واإلOث 50للرتبية البدنية والر�ضية و
الوصفي ?لطريقة املسحية و استخدم الباحث كل من مقياس املهارات النفسية و مقياس التوافق 

علومات والبياOت اخلاصة ?لدراسة ومن مث معاجلتها إحصائيا ?ستخدام النفسي لغرض مجع امل
  الوسائل اإلحصائية املناسبة.

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة بعض املهارات النفسية وقد استنتج الباحث        
املمارسني لصاحل  بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية ذكورا و إhO والتالميذ غري

التالميذ املمارسني،و ذلك يف املهارات النفسية التالية: دافعية اإلجناز الر�ضي ،القدرة على 
مواجهة القلق، القدرة على االسرتخاء، الثقة ?لنفس. وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 

كورا  و إhO لصاحل درجة أبعاد التوافق النفسي بني التالميذ املمارسني وغري املمارسني ذ 
  املمارسني.

  الرتبية البدنية والر�ضية _ املهارات النفسية _ التوافق النفسي _ املراهقة الكلمات املفتاحية:
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Résumé :  
           L’objectif  de notre recherche s’intitule autour du rôle que joue l’éducation 

physique et sportive dans le développement des habilites  psychologiques et 

l’équilibre mental chez les élèves du cycle secondaire. 

          Pour mettre en escergue cette relation d’incidence, l’observation s’est ahellee à 

circonscrire leurs contenus cencelysables et leur intérêt avéré  

         L’échantillon  sélectionné porte les élèves du cycle secondaire de la ville de 

hammam bouhadjar dans la wilaya d’Ain temouchent à l’ouest de l’Algérie. Quarante 

élèves dont trente du sexe féminin qui pratiquent l’éducation physique et sportive, et 

cinquante autres dispenses de cette matière font l’objet de notre observation. La 

méthode descriptive  par l’enquête constitue notre démarche dans le traitement des 

résultats de cette observation. Le but a atteindre est d’inventorier les données et 

d’établir les statistiques relatives a cette analyse qui s’opère dans deux temps, 

premièrement apport de solutions pour éclairer cette relation éducation physique et 

sportive _ qualités individuelles ; deuxièmes utilisation de moyens méthodologiques 

adéquats . 

          Cette observation montre une différence signifiante dans l’acquisition de ces 

qualités  au profit des élèves pratiquants  l’éducation physique et sportive notamment 

par l’acquisition  d’aptitudes telles que : la motivation pour le résultat ; la capacité à 

combattre l’anxiété ; la disponibilité a la récupération et la confiance en soi.Il est à 

noter de fortes différences dans l’équilibre mental au profit des élèves pratiquants de 

l’éducation physique et sportive. 

                      Mots clés: éducation  physique et sportive, habilites psychologiques, équilibre 

mental, adolescence. 

Summary:  

                    The aim of this study was to know the role of the physical training and sport in the 

development of the individual qualifications and the mental convenience of the 

secondary school pupils ,thus the searcher referred to the study of two variables , 

thinking that they are worth studying and searching; they are the qualifications and the 

mental .The sample of the study involved secondary school pupils in hammam 

bouhadjar in the department of Ain Temouchent in the west of Algeria from 40 and 30 

pupils practising physical training ,and 50 exempt pupils boys and girls . The searcher 

used a descriptive way, to solve the problem; he used both the measurement of the 

mental skills and the scale of the psychological convenience for the sake of collecting 

data and statisties relative to the study, and solving (treating) them statistically using 

appropriate statistical means. 

      The searcher deduced that there were differences of the statistic level in the degree of 

dismissing some mental skills among the pupils practising physical training and sport 

boys and girls and the exempt pupils for the benefit of the pupils practising and this in 

dismissing the following psychological aptitudes: the motivation of the sporting 

realization, the power to face anxiety, the power to relaxation, self confidence. 

The were differences having statistical significance in the degree of dismissing the 

psychological convenience among practising and non practising boys and girls for the 

benefit of the practicians. 

Key- words: physical training and sport, mental skills, psychological convenience 

(compatibility), adolescence.     
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 مقدمة

تطلب حتسني القدرات البدنية والفكرية والنفسية للفرد ضرورة استخدام هذا األخري 
ملهاراته البدنية والنفسية ألقصى درجة وذلك للحصول على أحسن النتائج املمكنة وعليه أصبح 
اليوم اإلعداد النفسي للر�ضيني يلعب دورا هاما يف تطوير األداء , لذا كان من الضروري على 

درب و املدرس يف جمال الرتبية البدنية و الر�ضية التخطيط لتنمية املهارات النفسية لدى امل
  التالميذ حىت ميكنهم من إحراز أفضل النتائج الر�ضية .

أما التوافق النفسي فهو عملية إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية , وال يتكفل  
عرض لصراع بني هذه احلاجات . ويف الشخص بتنظيم إشباع حاجاته فحسب،بل هو قد يت

هذه احلالة تنشأ مشكالت التوافق لديه ويصبح عليه أن حيل هذا الصراع وأن يتعلم كيف يواجه 
املواقف اليت يتصارع فيها كلما تعرض ملثل هذه املواقف , وصراع احلاجات النفسية ينشأ إذا 

ع احلاجة األوىل إىل إحباط تعارض إشباع احلاجات مع إشباع حاجات أخرى حبيث يؤدي إشبا 
  .)150، صفحة 1991(منيزل، احلاجة الثانية

,  والتوافق هو عملية سلوكية تؤدي إىل التكيف،فالشخص وهو يسري حنو حتقيق التوافق
يسلك سلوكا معينا والعملية السلوكية اليت يقوم �ا الشخص يف مواجهة هذه احلاجات ويف 

، 1987(حجازي، حتقق له التوافق النفسي يف النهاية مواجهة هذا الصراع،هي العملية اليت
   .)150صفحة 

لقد اعترب الباحثون والعلماء التوافق النفسي اإلجتماعي بني االفراد أساسا 
للجماعة،كما أشاروا إىل أن عملية التفاعل اإلجتماعي تشمل التعاون والتنافس والتصارع 

  واملواءمة.

  :مشكـلة البحث - 
بدنية و الر�ضية ال يكمن يف ذلك اجلانب البدين و إمنا يتعداه إىل اجلانب دور الرتبية ال   

النفسي الرتبوي، فهي تلعب الدور احلاسم و املهم يف العملية الرتبوية و اليت من خالهلا تنمي 
للمتمدرسني جوانب عدة منها اجلانب البدين، اجلانب املهاري، و اجلانب النفسي ، و مع 

وم إىل اإلهتمام ?لنواحي النفسية  أضحى من الضروري و املهم الرتكيز أكثر احلاجة املاسة الي
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على صقل اجلوانب النفسية( املهارات النفسية و التوافق النفسي)  من خالل أوجه النشاط 
يعترب علماء النفس عملية التوافق النفسي من أهم  و البدين املمارس يف املؤسسات الرتبوية.

ا الفرد عرب مجيع مراحل حياته خاصة مرحلة املراهقة , حيث تكسبه العمليات اليت مير �
مهارات التعامل و التوافق مع البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها �دف البحث عن التوازن من 
مجيع اجلوانب , فإذا متكن الفرد أن يرضي اآلخرين يف حدود قدراته وإمكانياته فهذا الشخص له 

ق بني نفسه وجمتمعه، أما عجزه عن ذلك وعدم حتقيقه لرغباته وعدم قدرات عالية من التواف
إشباع حاجاته فهذا الشخص سيء التوافق , وإن وجود أفراد من هذا النوع يف ا�تمع دليل 
على ان هذا ا�تمع مريض وينتج عن ذلك تعرض هذا الفرد (التلميذ )ألزمات وأمراض نفسية 

  .واجتماعية خطرية وحىت عضوية منها
 األصدقاء اجل كسب ومن التعايش اجل من ا�تمع إىل مييل خاصة بصفة واملراهق

االجتماعي. وتعد املراهقة مرحلة النضج أو التطلع االجتماعي أو النفسي حبيث  النجاح وحتقيق
  يتعلم القيم واملعايري االجتماعية من القدوة ألن املراهق يف هذه املرحلة يتأثر ?لشخص القدوة له.

ومن اجلوانب اليت دعت إىل تناول هذا املوضوع جتربة الباحث كأستاذ ?لتعليم الثانوي        
وان ملدة عشرين سنة و اليت الحظ من خالهلا نقص االهتمام ?جلوانب النفسية للتلميذ املراهق ,

تفاعل مع من بني املشاكل النفسية اليت يتعرض هلا التلميذ املراهق يف الثانوية مشكلة التوافق وال
هم املدرسية يتطلب منهم تعديالت يف أساليبهم ئتالواقع أن توافق التالميذ مع بيهذا ا�تمع ,  و 

واسرتاتيجيا£م، واكتساب بعض املهارات النفسية  اليت متكنهم من معايشة أقرا.م و زمالئهم و 
  التعامل معهم .

و التوافق النفسي لدى التالميذ من خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة املهارات النفسية    
  املراهقني املتمدرسني يف الطور الثانوي بقصد اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

  التساؤل العام:

هل للرتبية البدنية والر�ضية دور يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى 
   تالميذ الطور الثانوي املمارسني مقارنة بغري املمارسني ؟

  التساؤالت اجلزئية:
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هل هناك فروق دالة إحصائيا يف درجات أبعاد املهارات النفسية بني الذكور  - 1  
  املمارسني وغري املمارسني واإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية ؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أبعاد التوافق النفسي بني  - 2  
كور املمارسني و غري املمارسني و اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الذ 

  الر�ضية ؟ 

  أهداف البحث:

معرفة دور الرتبية البدنية و الر�ضية يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى  -
 hOتالميذ الطور الثانوي املمارسني ذكورا وإ.  

روق يف درجات أبعاد املهارات النفسية بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية الكشف عن الف - 
(hOذكورا وإ)و التالميذ غري املمارسني (hOذكورا وإ) والر�ضية. 

بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية الكشف عن الفروق يف درجات أبعاد التوافق النفسي  - 
  .تالميذ غري املمارسني(ذكورا وإhO)والر�ضية (ذكورا وإhO) و ال

  الفرضية العامة :

للرتبية البدنية والر�ضية دور يف تنمية بعض املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ  - 
  الطور الثانوي املمارسني مقارنة بغري املمارسني. 

  الفرضيات اجلزئية:

ارات النفسية بني الذكور املمارسني وغري هناك فروق دالة إحصائيا يف درجة بعض أبعاد امله -
املمارسني وبني اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية وذلك لصاحل 

  .التالميذ املمارسني 
ر املمارسني و غري هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أبعاد التوافق النفسي بني الذكو  - 

ية وذلك لصاحل مارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضاملمارسني وبني اإلOث امل
 التالميذ املمارسني . 
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  مصطلحات البحث:

إن فهم الرتبية البدنية على أ.ا جسم قوي فقط، أو مهارة    الرتبية البدنية و الر�ضية:-
ف إىل إعداد ر�ضية، أو ما  شابه ذلك هو إجتاه خاطئ، فهي فن من فنون الرتبية العامة، £د

املواطن الصاحل جسما  و عقال و خلقا، و جعله قادرا على اإلنتاج  و القيام بواجبه حنو جمتمعه 
  )46، صفحة 1987(مهنا، و وطنه 

جزء متكامل من الرتبية العامة، £دف إىل إعداد املواطن الالئق من « وتعرف أيضا /.ا 
جتماعية و ذلك عن طريق ألوان النشاط الر�ضي اجلوانب البدنية و العقلية و اإلنفعالية و اإل

  )18، صفحة 1990(اخلويل، » املختارة بغرض حتقيق هذه احلصائل

هي جمموعة من األنشطة البدنية فردية كانت ا ومجاعية و اليت ميارسها  التعريف اإلجرائي: 
 ذ خمتص.حتت إدارة أستا الر�ضية التالميذ املراهقني من خالل حصص الرتبية البدنية و

  املهارات النفسية:  

املهارة النفسية هي عبارة عن قدرة ميكن تعلمها و إتقا.ا عن طريق التعلم و املران و         
التدريب، فالالعب الر�ضي لن يستطيع إكتساب و تعلم و إتقان املهارات احلركية كالتصويب 

إذا تعلمها و تدرب عليها لدرجة  أو التمرير أو اإلرسال أو غري ذلك من املهارات احلركية إال
اإلتقان، و ينطبق ذلك أيضا على املهارات النفسية، فلن يستطيع الالعب الر�ضي إتقا.ا إال 

، صفحة 2007(عالوي، علم النفس التدريب واملنافسة الر�ضية ، إذا تعلمها و تدرب عليها. 
71(  

ا التلميذ من خالل ممارسة هي جمموعة من الصفات النفسية يكتسبه التعريف اإلجرائي:
  األنشطة البدنية يف حصص الرتبية البدنية و الر�ضية .

و من بني أبرز النماذج اليت حاولت حتديد املهارات النفسية املرتبطة ?لر�ضة منوذج         
  "عالوي" للمهارات النفسية  و اليت حصرها يف املهارات التالية: 

  مهارة تركيز اإلنتباه.  -مهارة التصور الذهين          -    مهارة اإلسرتخاء   -            
  مهارة دافعية اإلجناز الر�ضي. - الثقة ?لنفس        - مهارة مواجهة القلق     -            
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ويقصد به إنسحاب الشخص مؤقتا و متعمدا من النشاط مبا يسمح له   اإلسرتخاء: -1
(راتب ا.، قات الكامنة سواء البدنية أو العقلية أو اإلنفعاليةاإلعادة و اإلستفادة الكاملة من الطا

  )123، صفحة 2004

خاصية تتحدد بغياب النشاط و اإلنتباه سواء كان بدنيا، عقليا، « و يعرف اإلسرتخاء /نه      
  )109، صفحة 2005(حممود ع.، » أو إنفعاليا

ن تعلمها و إكتسا�ا، و ينظر إليه وهو مهارة نفسية أو مهارة عقلية ميك  التصور الذهين: -2
على أنه وسيلة عقلية أو أداء عقلي ميكن من خالله برجمة عقل الالعب الر�ضي لكي يستجيب 

  طبقا هلذه الربجمة.
(عالوي، علم النفس فكأن التصور العقلي يف الر�ضة يعين أن الالعب يفكر بعضالته     

  )248، صفحة 2007التدريب و املنافسة الر�ضية ، 

حالة  ذهنية  يوجه  فيها الشخص نشاطه املعريف و العملي « يعرف اإلنتباه  /نه   االنتباه: -3
  )55(كرم، صفحة » و يركزه على موضوع  حمدد

(مشعون، »النباهة تعين اإلستمرار يف حالة اليقظة للعمليات العقليةBlock -ويعرفه " بلوك 

  )254، صفحة 1996

ريه الشخص يف األحوال الطبيعية كرد فعل للضغط النفسي أو اخلطر، وهو الذي خي  القلق: -4
أي عندما يستطيع الفرد أن مييز بوضوح شيئا يهدد أمنه أو سالمته، و هو ما يطلق عليه ?لقلق 
"خارجي املنشأ"، أما القلق "داخلي املنشأ" فهو خوف مزمن من دون مربر موضوعي، مع توافر 

  )222، صفحة 2005(فايد، » ائمة إىل حد كبريأعراض نفسية و جسمية شىت د

الثقة ?لنفس /.ادرجة التأكد  "Robine Vialyعرفت "روبن فيايل   الثقة ]لنفس: -5
(حممد، أو اإلعتقاد اليت ميتلكها الالعب عن مدى قدرته على حتقيق النجاح  يف الر�ضة  

  )31,34، الصفحات 2004

بيا و مكونة من درجة مرتفعة من التفكري اإلجيايب، و وتعرف أيضا /.ا خاصية  hبتة  نس
التفاؤل، واإلعتقاد /نك يف حتكم و سيطرة، و حتكم مدرك مع امتالك املهارات و القدرات 

  (COX, 2005, p. 29)للنجاح 
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تعرف الدافعية /.ا استعداد الر�ضي لبذل اجلهد من أجل حتقيق  دافعية اإلجناز الر�ضي: -6
. وهي تتضمن الدوافع  و احلوافز و اإلجتاهات و )16، صفحة 1990تب ا.، (راهدف معني

(عالوي، القياس يف امليول. والدافعية عبارة عن قوى تثري الفرد و توجهه حنو حتقيق هدف معني 
  ، )42، صفحة 1988الرتبية وعلم النفس الر�ضي ، 

األحياء ويعرب عن هذا العلم استمدت فكرة التوافق النفسي أصال من علم   التوافق النفسي :
بلفظ "التأقلم " ولقد استمد علماء النفس فكرة التأقلم هذه وأطلقوا عليها لفظ التوافق , 

واملقصود ?لتوافق هنا القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين مثمرة وممتعة تتسم بقدرة 
قدرة على العمل املنتج الفعال الفرد على احلب و العطاء هذا من Oحية ,ومن Oحية أخرى ال

    )97، صفحة 2002(?هي، الذي جيعل الفرد شخصا Oفعا يف حميطه االجتماعي 

التوافق هو نوع من التكيف يكتسبه التلميذ من خالل األنشطة البدنية يف  : التعريف االجرائي
  حصص الرتبية البدنية جتعله قادرا على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين .

  الدراسات السابقة:

الفروق يف املهارات العقلية لدى bشئات كرة م) بعنوان "1999دراسة بثينة حممد فاضل (-

العبة يف  15العبة ميثلن ثالث فرق متباينة (45" بلغت عينة الدراسة اليد طبقا لنتائج املبار�ت
اة. ومن أهم  كل فريق ) استعملت الباحثة املنهج الوصفي و مقياس املهارات النفسية كاد

أهداف الدراسة معرفة مدى متيز Oشئات املستو�ت الثالثة يف أبعاد املهارات النفسية و معرفة 
ومن أهم نتائج الفروق بني املستو�ت الثالثة لناشئات كرة اليد يف أبعاد املهارات النفسية 

فعية االجناز الر�ضي الدراسة متيز Oشئات املستوى األول بدرجة عالية يف األبعاد التالية : دا
,تركيز االنتباه , الثقة ?لنفس , ومواجهة القلق على الرتتيب و وجود فروق دالة إحصائيا بني 
املستو�ت الثالثة لناشئات كرة اليد يف أبعاد : تركيز االنتباه , مواجهة القلق ,الثقة ?لنفس , و 

  املتقدم.  دافعية االجناز وان مجيع الفروق املعنوية لصاحل املستوى

املهارات النفسية املميزة لالعبات كرة السلة ) بعنوان "2001دراسة نبيلة أمحد حممود(- 

العبة 45"استعملت الباحثة املنهج الوصفي لعينة قوامها وعالقتها ]لسمات الدافعية الر�ضية
ات سنة) وهدفت الدراسة إىل حتديد املهارات النفسية و السم18_11من العبات كرة السلة (
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الدافعية املميزة لالعبات كرة السلة والتعرف على العالقة املوجودة بني املهارات النفسية 
والسمات الدافعية واستخدمت الباحثة مقياس املهارات النفسية الذي قام بتعديله حممد حسن 
عالوي ومقياس تقدير السمات الدافعية الر�ضية ,ومن امهم نتائج هذه الدراسة  متيز العبات  
كرة السلة قيد الدراسة ?ملهارات النفسية التالية :مهارة دافعية االجناز الر�ضي ,مهارة القدرة 
على التصور ,الثقة ?لنفس ,القدرة على االسرتخاء ,القدرة على تركيز االنتباه ,القدرة على 

عية الر�ضية مواجهة القلق، وان هناك عالقات اجيابية بني املهارات النفسية وأبعاد السمات الداف

jثري املمارسة الر�ضية على التوافق النفسي )بعنوان "1991دراسة عبد الرحيم د�ب (- 

".هدفت الدراسة اىل التعرف على الفروق يف درجات لطالب املرحلة الثانوية لدولة الكويت
درجات  التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة الر�ضية وغري املمارسني والتعرف على الفروق يف

التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني لألنشطة الفردية , استخدم الباحث 
تلميذ ال ميارس ،واستعمل اختبار 187تلميذ منهم 368املنهج الوصفي, واشتملت العينة على 

ة الشخصية لقياس التوافق النفسي , وتوصل إىل أن املمارسة الر�ضية بصفة عامة وممارس
األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا Éثري اجيايب يف رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب املرحلة 
الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي ,وان ممارسة األنشطة الفردية هو السبب الوحيد 

سني الذي اظهر الفرق املعنوي يف بعد التوافق النفسي العام وبعد التوافق الشخصي بني املمار 
    وغري املمارسني لصاحل املمارسني .

اثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة يف «م)بعنوان2011دراسة جماهد مصطفى( - 

 »سنة)17 -16تنمية التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة األوىل 0نوي(

بتوجيه  م) وهدفت الدراسة اىل التعرف على اثر كل من اسلويب التدريس2011(مصطفى، 
املدرس (االتدرييب) والتدريس بتوجيه االقران (التباديل) يف تنمية التوافق النفسي االجتماعي عند 
التالميذ ، والتعرف على افضل اسلوب من بني االسلوبني Ìثريا على تنمية التوافق النفسي 

الذكور         تلميذا من 40االجتماعي لديهم، استعمل الباحث املنهج التجرييب ،وبلغت العينة 
تلميذ جمموعة ضابطة) ،و استعمل كاداة مقياس التوافق  20تلميذ جمموعة جتريبية و 20(

)، ومن اهم نتائج الدراسة ان هناك 2007النفسي االجتماعي من اعداد "رشا عبد الرمحن"(
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جتماعي فروق دالة احصائيا بني القياسات القبلية والقياسات البعدية ملقياس التوافق النفسي اال
يف االسلوبني لصاحل القياسات البعدية وهناك فروق دالة احصائيا بني القياسات البعدية 

  لالسلوبني يف املقياس لصاحل االسلوب التباديل (بتوجيه االقران).

  التعليق على الدراسات السابقة و البحوث املشاuة: 

ضية وا�ال األكادميي املتمثل يف لقد مشلت الدراسات السابقة على جمال التدريب واملنافسة الر�
حصص الرتبية البدنية والر�ضية ومن أهم أهداف هذه الدراسات معرفة وحتديد املهارات النفسية 
املميزة لالعبات ومعرفة الفروق يف درجات املهارات النفسية و التوافق النفسي االجتماعي عند 

نهج الوصفي وتراوحت العينة الر�ضيني( املمارسني)،استخدمت أغلبية الدراسات امل

حممد )تعريب وتعديل"1996)،استعملت كأداة مقياس املهارات النفسية (368)و(40مابني(

)وتوصلت 2007(   "رشا عبد الرمحن"" ومقياس التوافق النفسي اجتماعي لحسن عالوي
يب يف رفع جل الدراسات إىل أن املمارسة الر�ضية عامة واألنشطة الفردية خاصة هلا Éثري اجيا

درجة التوافق النفسي االجتماعي، وان هناك فروق دالة بني الالعبات من مستو�ت خمتلفة يف 
درجات املهارات النفسية لصاحل املستوى املتقدم وهناك فروق يف التوافق النفسي االجتماعي بني 

    املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني.     

  راسات السابقة و البحوث املشاuة:أوجه االستفادة من الد -7-6

لقد متكننا من خالل هذه الدراسات من حتديد مشكلة البحث وأهدافه وفروضه     
كما متكنا من  بشكل .ائي إضافة إىل منهج البحث املتبع لتحقيق األهداف اليت نسعى إليها ،

دراسات أخذ نظرة حول حجم العينة يف مثل هذه الدراسات. إضافة إىل ذلك فإن وجود 
تناولت املمارسة الر�ضية يف املؤسسات الرتبوية يدعم توجه دراستنا هذه ويؤكد إمكانية قياس 

التوافق النفسي) عند تالميذ الطور الثانوي املمارسني  –متغريات حبثنا هذا (املهارات النفسية 
 ني. للنشاط البدين وغري املمارسني .كما أن جل هذه الدراسات مست عينات من املراهق

كما استفدO من هذه الدراسات يف حيث حصر أدوات القياس املتعلقة مبتغريات     
دراستنا هذه واختيار منها املقاييس املناسبة و مدى توفرها وحداثتها وقد جتلى للطالب الباحث 

و  جون البنسونو  ستيفن بلأن غالبية الدراسات استعملت مقياس املهارات النفسية  لـ "
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 )Shambrook.C  &Albinson.J  &Bel.S")1996"مروككريستوفر شا

الذي حيتوي على ستة أبعاد وهي : التصور الذهين، و حممد حسن عالوي"،"تعريب وتعديل "
تركيز االنتباه،االسرتخاء، الثقة ?لنفس،مواجهة القلق، دافعية االجناز الر�ضي. ويف نفس اإلطار 

نظرا حلداثته مقارنة  )2007(" رشا عبد الرمحن"متكنا من اختيار مقياس التوافق النفسي لـ 
 ?ملقاييس األخرى.  

  

  إجراءات الدراسة:

  انتهج الباحث املنهج الوصفي ?لطريقة املسحية. منهج البحث:

تلميذة من املمارسني من الطور  30تلميذ و  É40لفت عينة البحث من  :عينة البحث
  يذ وتلميذة من غري املمارسني ( املعفيني) .تلم50) و 3- 2- 1الثانوي للمستو�ت الثالثة ( 

  جماالت البحث:

  . 2013ماي  16غاية  وإىل 2012اكتوبر من فرتة البحث دامت  ا�ال الزماين:

 ) صامي حداش قادة  –أبو ذر الغفاري الثانويتني ( أقسام قاعات ا�ال املكاين:

  تلميذة من املعفيني.تلميذ و 50تلميذ وتلميذة من املمارسني و 70 ا�ال البشري:
 

  أدوات البحث:

 "Bull"صممه ووضعه كل من ستيفان بل الذي :مقياس املهارات النفسية(العقلية)−1

لقياس  )Shambrook" )1996وكريستوفرشامربوك "  "Albinson"وجون البنسون
ني ، (عالوي، موسوعة االختبارات النفسية للر�ضيبعض اجلوانب النفسية اهلامة لألداء الر�ضي 

  .)543، صفحة 1998
) 6عبارة، و كل بعد من األبعاد الستة ( 24ويقيس املقياس ستة ابعاد(مهارات)، ويتضمن      
عبارات و يقوم الالعب الر�ضي ?إلجابة على العبارات على مقياس سداسي الدرجات  4متثله 

 -بدرجة قليلة  –بدرجة متوسطة  –تنطبق علي بدرجة كبرية  –(تنطبق علي بدرجة كبريا جدا 
 ال تنطبق علي متاما ) –بدرجة قليلة جدا 
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) يوضح توزيع العبارات االجيابية والسلبية ألبعاد مقياس املهارات 01جدول رقم (

  النفسية
  

 األبعاد أرقام العبارات اإلجيابية أرقام العبارات السلبية ا�موع

 دافعية اإلجناز الر�ضي 06-12-18-24 - 04

 القدرة على مواجهة القلق - 04-10-16-22 04

 القدرة على االسرتخاء 02-14-20 08 04

 القدرة على تركيز االنتباه - 03-09-15-21 04

 القدرة على التصور العقلي 01-07-19 13 04

 الثقة ?لنفس 05-17 11-23 04
  

ويقيس  )2007الذي أعدته الباحثة "رشا عبد الرمحن حممود"(  مقياس التوافق النفسي: −2
  االبعاد التالية :

  االعتماد على النفس -  احلالة االنفعالية         -  التحرر من امليل إىل اإلنفراد - 
  احلالة الصحية -  ة الذاتاإلحساس بقيم -  املهارات الشخصية         - 
  

  ) يوضح العبارات املوجبة والسالبة البعاد مقياس التوافق النفسي02جدول رقم(
  

 األبعاد أرقام العبارات اإلجيابية أرقام العبارات السلبية ا�موع

 التحرر من امليل إىل االنفراد 20-37 04-10-22-27-32 07

 االحلالة االنفعالية 06-34 12-18-24-29 06

 اإلعتماد على النفس 03-09 15-21 04

 املهارات الشخصية 36-38- 1-7-13 19-25-31-39 09

 س بقيمة الذاتاالحسا 2-8-26 14-16 05

 احلالة الصحية 11-28-35 5-23-17-30-33 08
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   :األسس العلمية ألدوات البحث

حملتوى -    :صدق ا
للتأكد من صدق مقياس املهارات النفسية و التوافق النفسي استعملنا طريقة صدق احملتوى 

 ة يف امليدان. حيث مت عرض املقياس على جمموعة من اخلرباء من األساتذة و الدكاترة ذوي اخلرب 

  ثبات املقياس: -

بغرض اختبار مدى دقة واستقرار نتائج االستبيانني استخدم الباحث طريقة "تطبيق اإلختبار  
و قد قام الباحث Ûجراء االختبار األول على عينة من جمتمع البحث و قوامها وإعادة تطبيقه" 

س الظروف بعد أسبوع،كما قام تلميذا من الطور الثانوي و أعيد نفس االختبار وحتت نف 20
" ، وقد دلت النتائج أن املقياس يتمتع Pearsonالباحث ?ستخدام معامل االرتباط  "بريسون

  ).3بدرجات ثبات عالية ( انظر اجلدول رقم 
  

صدق أداة الدراسة ككل �بعادها 03جدول رقم ( ) يوضح معامل االرتباط حلساب ثبات و

  املهارات النفسية )(مقياس التوافق النفسي ومقياس 
 

حجم  األبعاد

 العينة

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

  قيمة"ر"

 اجلدولية

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

   املهارات الشخصية-1
  
  
20 

  
  
  
19 

  
  
  

0.05 

  
  
  

0.43 

0.71 0.84 

 0.78 0.62 اإلحساس ?لقيمة الذاتية -2

 0.82 0.68 االعتماد على النفس-3

 0.83 0.69 امليل إىل االنفرادالتحرر من -4

 0.81 0.67 احلالة الصحية-5

 0.87 0.77 احلالة االنفعالية-6

 0,86 0,74     القدرةعلى التصور الذهين 1

 0,90 0,81     القدرة على االسرتخاء-2

 0,94 0,89 0,43 0,01 19 20 القدرةعلى تركيز االنتباه-3

 0,96 0,94     الثقة ?لنفس  -4

 0,88 0.86     القدرةعلى مواجهة القلق-5

 0,94 0,90     دافعية االجناز الر�ضي -6
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  دال إحصائياً   0.43=  0.01قيمة ر اجلدولية عند 
 

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله وذلك حبساب معامل ارتباط مبعامل االرتباط       
  0,77كأدىن قيمة و0,62 املقياس األول حمصورا ما بني جاء معامل ارتباط, البسيط لبريسون

كاعلى قيمة, وهي قيم أكرب 0,94و 0,74كأعلى قيمة,ومعامل ارتباط املقياس الثاين ما بني 
، ومنه يستنتج الباحث أن 0.01عند مستوى الداللة  0.43من قيمة "ر" اجلدولية اليت بلغت 

  ية يتميزان بدرجة عالية من الثبات.مقياس التوافق النفسي ومقياس املهارات النفس

  الصدق الذايت :-

من اجل التأكد من صدق االختبار استخدم الباحث  الصدق الذايت والذي يعرف بصدق  
الدرجات التجريبية للمقياس ?لنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء 

، صفحة 2008(درويش، الثبات القياس،ويقاس الصدق الذايت عن طريق اجلذر الرتبيعي ملعامل
ومن خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله جاءت قيم الصدق الذايت حمصورة ما بني  )12

 0.43كأكرب قيمة، كلها أكرب من قيمة "ر" اجلدولية اليت بلغت   0.94كأصغر قيمة و  0.78
لنفسي ومقياس ، ومنه يستنتج الباحث أن كال من مقياس التوافق ا 0.01عند مستوى الداللة 

  املهارات النفسية يتميزان بدرجة عالية من الصدق.

  املوضوعية: -

يعترب االختبار موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن ما يصححه وهذا يعين  
استبعاد احلكم الذايت للمحكم، ومبا أن اختبار التوافق النفسي وزع على جمموعة من األساتذة 

  بارات الغامضة و الصعبة على درجة عالية من املوضوعية.حلذف أو تعديل الع

  الوسائل اإلحصائية:

  " t.studentاختبار "ت"ستيودنت   " –االحنراف املعياري  –احلسايب  املتوسط 

هناك فروق دالة إحصائيا يف مستوى بعض أبعاد اليت تشري إىل أن " :نتائج دراسة الفرضية األوىل

ور املمارسني وغري املمارسني واإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و املهارات النفسية بني الذك

  ". الر�ضية لصاحل التالميذ املمارسني
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) يوضح داللة الفروق يف ابعاد املهارات النفسية بني الذكور و االbث 04جدول رقم (

 املمارسني وغري املمارسني

 العینة

  

 االبعاد

ذكور 

 ممارسني

 ذكور غري

 ممارسني

 اbث غري ممارسات اbث ممارسات

القدرةعلى 

 التصور الذهين

 16,28 17,26 16,76 17,84 م. حسايب

 3,14 3,63 3,07 3,20 ا. معياري 

 1,25 1,56 ت. احملسوبة 

القدرة على 

 االسرتخاء

 13,56 15,61 13,56 16,48 م. حسايب

 2,92 3,26 2,92 3,45 ا. معياري 

 2,89 4,20 ة ت. احملسوب

القدرة على تركيز 

 االنتباه

 14 13.80 13,88 14,06 م . حسايب

 4,98 4,37 5,11 4,37 ا. معياري  

 ت. احملسوبة 
0,18 

0,20 

القدرة على 

 مواجهة القلق

 11,24 14,25 11,80 13,65 م. حسايب

 3,86 4,61 4,28 4,30 ا. معياري  

 3,04 1,98 ت. احملسوبة 

 15,16 16,95 15,16 17,46 م . حسايب  لنفسالثقة ]

 3,86 4,61 4,28 3,98 ا. معياري   

 3,04 1,98 ت. احملسوبة 

دافعية االجناز 

 الر�ضي

 16,92 19,14 16,92 20,04 املتوسط احلسايب

 5,12 3,23 5,79 3,10 االحنراف املعياري

 2,77 3,97 ت .احملسوبة

 1,67 ت.اجلدولية
 

   0,05 اللةمستوى الد
 

  ) املوضح أعاله , ما يلي :05يتضح من اجلدول رقم (
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 :القدرة على التصور 

وهي اصغر من قيمة  1.56بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

ئية بني العينتني يف مهارة التصور الذهين لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث داللة إحصا

وهي اصغر من  1.25املمارسات و غري املمارسات فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني انه ال يوجد  0.05عند مستوى الداللة  1.67اليت بلغت  قيمة "ت" اجلدولية

ومنه يستنتج الباحث أن التالميذ املمارسني للنشاط  ني العينتني،فروق ذات داللة إحصائية ب

البدين وغري املمارسني تساووا يف مهارة القدرة على التصور الذهين ,وهذا يعزيه الباحث  إىل أن 

احلضور املستمر للتالميذ غري املمارسني وانتباههم لزمالئهم أثناء اللعب وتشجيعهم هلم يف اغلب 

  مستوى مهارة القدرة على التصور الذهين . األحيان اثر على

 :القدرة على االسرتخاء -

وهي اكرب من قيمة 4.20بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

مهارة القدرة على االسرتخاء لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث  داللة إحصائية بني العينتني يف

وهي اكرب من  2.89املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

و هذا ما يبني أن هناك  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

حل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث أن األنشطة فروق ذات داللة إحصائية بني العينني لصا

  البدنية  تؤثر إجيا? على مهارة القدرة على االسرتخاء لدى املمارسني من اإلOث والذكور.

 القدرة على تركيز االنتباه : -

وهي اصغر من قيمة  0.18بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

وهذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67اليت بلغت "ت" اجلدولية 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة تركيز االنتباه لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اصغر من قيمة   0.20و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني انه ال يوجد فروق و  0.05عند مستوى الداللة  1.67ت لغ"ت" اجلدولية اليت ب
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ومنه يستنتج  الباحث أن التالميذ املمارسني وغري املمارسني  ذات داللة إحصائية بني العينتني.

تساووا يف مهارة القدرة على تركيز االنتباه, وهذا يعزيه الباحث إىل أن االنتباه املستمر للتالميذ 

ني أثناء حضورهم  مع زمالئهم املمارسني وتشجيعهم هلم اثر على مستوى تركيز غري املمارس

  انتباههم ,?إلضافة إىل أن التالميذ معفيني من ا�هود البدين وليس من درس الرتبية البدنية. 
  

 القدرة على مواجهة القلق : -

وهي اكرب من قيمة   1.98بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة مواجهة القلق لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

 من قيمة "ت" وهي اكرب  3.04و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

ومنه يستنتج الباحث أن األنشطة البدنية تؤثر إجيا?  إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات،

هلا التالميذ أثناء  على احلالة النفسية للممارسني من اإلOث والذكور, حبيث املواقف اليت يتعرض

 اللعب و التدريبات و املنافسات أثرت إجيا? يف القدرة على مواجهة القلق.

 الثقة ]لنفس : -

وهي اكرب من قيمة   1.98قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:  بلغت 

ن هناك فروق ذات هذا ما يبني أ 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف مهارة الثقة ?لنفس لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اكرب من قيمة "ت"  3.04و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

روق ذات داللة وهذا ما يبني أن هناك ف 0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

ومنه يستنتج الباحث أن ممارسة الرتبية البدنية تؤثر  إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات،

إجيا? على الثقة ?لنفس لدى املمارسني من اإلOث والذكور, حبيث املنافسات والنجاح والفوز 

  بدنية املختلفة .يف املبار�ت تزيد من الثقة ?لنفس لدى التالميذ املمارسني لألنشطة ال

  دافعية االجناز الر�ضي : -
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وهي اكرب من قيمة  3.97بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

�ضي لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث داللة إحصائية بني العينتني يف دافعية االجناز الر 

وهي اكرب من  2.77املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

وهذا ما يبني أن هناك فروق  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

تج الباحث أن األنشطة البدنية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستن

والر�ضية تؤثر إجيا? على دافعية االجناز الر�ضي لدى املمارسني من اإلOث والذكور. حبيث 

مواقف اللعب املختلفة واملنافسات والنجاح و الفوز يف املبار�ت تنمي الدوافع و امليول املوجودة 

  عند التالميذ.

 :نتائج دراسة الفرضية الثانية

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أبعاد التوافق النفسي بني الذكور املمارسني "تشري إىل أن  واليت

و غري املمارسني و بني اإلOث املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية  لصاحل التالميذ 

 ."املمارسني
  

سي  بني الذكور و االbث ) يوضح داللة الفروق يف ابعاد التوافق النف06جدول رقم (

 املمارسني وغري املمارسني

لعینةا  
   االبعاد

ذكور غ  ذكورممارسني

 ممارسني

اbث غ.  اbث ممارسات

 ممارسات

التحرر من 

امليل اىل 

 االنفراد

 3.53 4.70 4.96 7.49 م. حسايب

 1.05 1.20 2.07 1.20 ا. معياري 

ت. 

 احملسوبة 

9.73 3.30 

احلالة 

 االنفعالية

 3.46 4.42 2.60 4.06 م.  حسايب

 1.12 0.90 0.99 1.04 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 

9.12 3.27 
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االعتماد على 

 النفس

 2.53 3.17 2.55 3.38 م.  حسايب

 0.99 0.81 1.04 0.74 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 
5.92 

2.45 

املهارات 

 الشخصية

 4.46 5.47 4.36 6.07 م. حسايب

 1.35 1.43 1.31 0.78 ي ا. معيار 

ت. 

 احملسوبة 

10.68 2.35 

االحساس 

 بقيمة الذات

 3.13 3.70 4.41 6.68 م.  حسايب

 1.18 0.96 1.31 1.01 ا.  معياري 

ت. 

 احملسوبة 

12.61 1.81 

 احلالة الصحية

 3.86 4.72 3.43 5.17 م.  حسايب

 0.98 1.41 1.09 0.88 ا. معياري

 2.15 11 ت .احملسوبة

 1,67 ت.اجلدولية
 

 0,05 مستوى الداللة
 

  ) املوضح اعاله , ما يلي :06يتضح من اجلدول رقم (

  التحرر من امليل إىل اإلنفراد:

وهي اكرب من قيمة   9.73 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد التحرر من امليل اىل االنفراد  لصاحل املمارسني، أما عند 

وهي  3.30اإلOث املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن  0.05 عند مستوى الداللة 1.67اكرب من قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

الرتبية هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث أن 

البدنية و الر�ضية أثرت إجيا? يف تنمية بعد التحرر من امليل إىل االنفراد لدى املمارسني من 
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اعية خاصة حترر التلميذ املمارس الذكور و اإلOث , وهو ما يرجعه الباحث إىل أن األلعاب اجلم

  من العزلة واالكتئاب والذاتية وجتعله اجتماعيا أكثر.

 احلالة االنفعالية:

وهي اكرب من قيمة 9.12 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

روق ذات هذا ما يبني أن هناك ف 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد احلالة االنفعالية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات 

وهي اكرب من قيمة "ت"  3.27و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

ت داللة هذا ما يبني أن هناك فروق ذا 0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية البدنية Éثري إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

إجيايب يف تنمية بعد احلالة االنفعالية لدى املمارسني من الذكور و اإلOث ، وهذا ما يرجعه إىل 

طرة على انفعاالته  أن املمارسة  متكن التلميذ من التخلص من الضغوطات النفسية وتعلمه السي

من خالل املشاركة يف املنافسات و التدريبات اليت تكسب التلميذ القدرة على ضبط مزاجه يف 

  خمتلف املواقف. 

  االعتماد على النفس:

وهي اكرب من قيمة 5.92 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05توى الداللة عند مس 1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد االعتماد على النفس لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  2.45املمارسات و غري املمارسات فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق  0.05اللة عند مستوى الد 1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية  Éثري إجيايب يف تنمية بعد االعتماد على النفس لدى التالميذ (ذكور و إOث) وهذا ما 

نافسات الفردية كألعاب القوى ،وتعود التلميذ يرجعه الباحث إىل املمارسة املتكررة خاصة يف امل

  على االعتماد على نفسه ومواجهة خمتلف العقبات والصعو?ت اليت تعرتض طريقه.
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  املهارات الشخصية:

وهي اكرب من قيمة 10.68 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05الداللة  عند مستوى 1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد املهارات الشخصية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  2.35املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق  0.05 عند مستوى الداللة 1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ملمارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية  Ìثري إجيايب يف تنمية بعد املهارات الشخصية لدى التالميذ من اجلنسني، وهذا ألن 

ختلف األنشطة البدنية تساهم يف تنمية املهارات واخلربات اليت يكتسبها التلميذ عند ممارسته مل

 وتطوير اخلربات واملهارات الفردية يف احلياة العادية.

  االحساس بقيمة الذات :

وهي اكرب من قيمة 12.61 بلغت قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني:

أن هناك فروق ذات  هذا ما يبني 0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

داللة إحصائية بني العينتني يف بعد اإلحساس بقيمة الذات لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث 

وهي اكرب من  1.81املمارسات و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة:  

هناك فروق هذا ما يبني أن  0.05عند مستوى الداللة  1.67قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت 

أن ممارسة الرتبية ذات داللة إحصائية بني العينتني لصاحل املمارسات، ومنه يستنتج الباحث 

البدنية تؤثر إجيا? يف تنمية بعد اإلحساس بقيمة الذات لدى التالميذ من اجلنسني، وهذا ما 

وهذا من يدل على أن األنشطة البدنية تقوي إحساس املمارس بذاته وتزرع فيه الثقة ?لنفس 

 خالل املواقف اليت يتعرض هلا أثناء املمارسة.

  احلالة الصحية:

هي اكرب من قيمة و  11 قيمة "ت" احملسوبة عند الذكور املمارسني و غري املمارسني: بلغت

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات  0.05عند مستوى الداللة  1.67"ت" اجلدولية اليت بلغت 

يف بعد احلالة الصحية لصاحل املمارسني، أما عند اإلOث املمارسات داللة إحصائية بني العينتني 
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وهي اكرب من قيمة "ت"   2.15و غري املمارسات  فقد بلغت قيمة "ت" ستيودنت احملسوبة: 

هذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.67اجلدولية اليت بلغت 

أن ممارسة الرتبية البدنية تؤثر ارسات، ومنه يستنتج الباحث إحصائية بني العينتني لصاحل املم

إجيا? يف تنمية بعد احلالة الصحية لدى التالميذ من اجلنسني ، وهذا يرجعه الباحث إىل أن 

النشاط البدين والر�ضي حيسن من صحة التلميذ النفسية واجلسمية وتقيه من اإلصابة ببعض 

  األمراض.

 مناقشة الفرضيات:

هناك فروق دالة إحصائيا يف "اليت جاءت على النحو التايل للفرضية األوىل:بة ?لنس  

درجة بعض أبعاد املهارات النفسية بني الذكور املمارسني وغري املمارسني و بني اإلbث 

  املمارسات وغري املمارسات للرتبية البدنية و الر�ضية وذلك لصاحل التالميذ املمارسني 

) ,ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف 05اجلدول رقم (من خالل نتائج       

دراستنا امليدانية واليت تؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني والتالميذ غري 

املمارسني من اجلنسني يف املهارات النفسية لصاحل التالميذ املمارسني , نستنتج أن التالميذ 

البدنية والر�ضية يف الطور الثانوي يتميزون بدرجة عالية يف أبعاد املهارات  املمارسني للرتبية

النفسية التالية : دافعية االجناز الر�ضي و الثقة ?لنفس والقدرة على االسرتخاء والقدرة على 

  مواجهة القلق على التوايل.

) على Oشئات  1999ضل (وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة اليت أجر£ا بثينة حممد فا      

كرة اليد حيث توصلت إىل متيزهن بدافعية االجناز و الثقة ?لنفس و القدرة على مواجهة 

  )1999(فاضل، القلق.

) والذي 1983كما تتفق هذه النتائج مع ما ذكرته نبيلة امحد حممود نقال عن حممد احلمامحي (

ق التوازن النفسي و تقلل من التوتر يشري إىل أن ممارسة األنشطة الر�ضية تساعد على حتقي

حيث يرتتب عن االشرتاك يف هذه األنشطة إشباع امليول و االجتاهات و احلاجات النفسية و 

  .                                       (الر�ضية)التعبري عن الذات وتفريغ االنفعاالت املكبوتة
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م) و 1967نبية قام �ا كل من "كوبر"(وتتفق هذه النتائج كذلك مع نتائج دراسات أج     

م) و اليت من أهم نتائجها أن 1980م) و "مورغان "(1977م) و"ستشر"(1976"كان "(

اخنفاض  - املنافسة –الر�ضيني مقارنة بغري الر�ضيني يتميزون ?لسمات التالية  الثقة ?لنفس 

ئج البحث نستنتج أن ومن خالل نتا  )2006(املامون، االنبساطية و االستقرار –القلق 

التالميذ املمارسني وغري املمارسني يتساوون يف بعد القدرة على التصور الذهين و القدرة على 

وهذا من خالل مراقبة ومرافقة زمالئهم إىل التدريب أو مشاهد£م ملمارسني، تركيز االنتباه.

 و?لرغم من وجود دراسات أثبتت عكس ذلك .

) يف دراستهما اخلاصة ?لعوامل 2001اهيم وطارق بدر الدين (ويشري كل من شعبان إبر      

النفسية املسهمة يف االجناز الر�ضي إىل أن ممارسة كرة السلة ?نتظام و لسنوات طويلة تؤدي إىل 

وعليه  )1997(الدين، تنمية وتطوير العوامل النفسية مثل طموح االجناز و التحمل النفسي 

 إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة أبعاد املهارات النفسية بني فان الفرضية األوىل اليت تشري

  .التالميذ املمارسني وغري املمارسني من اجلنسني لصاحل املمارسني قد حتققت

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أبعاد و اليت تشري إىل أن "للفرضية الثانية:?لنسبة 

و غري املمارسني واإلbث املمارسات وغري املمارسات  التوافق النفسي بني الذكور املمارسني

  ". للرتبية البدنية و الر�ضية لصاحل التالميذ املمارسني

من خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف الدراسة )  و 06من خالل نتائج اجلدول رقم (     

يزون بدرجة كبرية  يف أبعاد امليدانية، نستنتج أن الذكور واإلOث املمارسني للرتبية البدنية يتم

التوافق النفسي مقارنة بغري املمارسني ،وهو ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

درجة أبعاد التوافق النفسي بني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني. هذه النتيجة تتماشى 

ته حبيث توصل إىل أن املمارسة ) يف دراس1991مع ما توصل إليه الباحث  عبد الرحيم د�ب (

الر�ضية بصفة عامة , و ممارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا Éثري اجيايب يف رفع درجة 

 التوافق النفسي العام لطالب املرحلة الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي . 

نشطة الر�ضية " على وجود عالقة اجيابية بني األ R .Bourguerو يؤكد روزن بورجر "   

والقدرات العقلية و احلالة النفسية االجتماعية اليت تساهم يف حتسني التوافق النفسي االجتماعي 
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وعليه فان الفرضية الثانية اليت تشري إىل وجود فروق دالة  . (kh, 1993, p. 379.)للمراهق.

مارسني من اجلنسني إحصائيا يف درجة أبعاد التوافق النفسي بني التالميذ املمارسني وغري امل

  لصاحل املمارسني قد حتققت.

ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية فردية كانت أم مجاعية هلا Éثري اجيايب يف االستنتاج العام: 

تنمية املهارات النفسية والتوافق النفسي لدى تالميذ املرحلة الثانوية املمارسني مقارنة بغري 

  املمارسني .  

   االستنتاجات :

هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني وغري املمارسني ذكورا وإhO يف أبعاد  - 

املهارات النفسية لصاحل املمارسني، و هذا يتضح من خالل تفوق التالميذ املمارسني من 

س اجلنسني على التالميذ غري املمارسني  يف األبعاد التالية : دافعية االجناز الر�ضي , الثقة ?لنف

  ,القدرة على االسرتخاء و القدرة على مواجهة القلق .

هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية ذكورا و إhO يف  - 

أبعاد التوافق النفسي التالية :التحرر من امليل إىل االنفراد ,احلالة االنفعالية ,االعتماد على النفس 

صية , اإلحساس بقيمة الذات واحلالة الصحية .و ذلك لصاحل التالميذ ,املهارات الشخ

.hOاملمارسني للرتبية البدنية ذكورا و إ  

  على ضوء النتائج املتوصل إليها، يقدم الباحث التوصيات التالية: التوصيات: -  

مهية التأكيد انه  ز�دة اهتمام األساتذة والباحثني بدراسة املهارات النفسية و التوافق النفسي وأ -

كلما أمكن التدريب على املهارات النفسية كلما أدى إىل توافق نفسي أحسن و ?لتايل يكون 

  األداء أفضل .

اعتماد مقياس املهارات النفسية ومقياس التوافق النفسي لدراسة اجلوانب النفسية األخرى يف  -

  ا�ال الر�ضي .

 لتوافق النفسي أثناء تسطري برامج الرتبية البدنية ضرورة االهتمام ?ملهارات النفسية و ا -

إجراء دراسات أخرى مشا�ة لدى تالميذ األطوار التعليمية األخرى  وعلى مراحل عمرية  -

  خمتلفة .
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