إصدارات عام 2020م
المجلد الثاني
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دور النشاط الرياضي الالصفي في تحقيق التوافق االجتماعي لتالميذ المرحلة المتوسطة
دراسة متمحورة حول البعد اإلجتماعي
د .إسماعيل زواويد

قسم النشطات البدنية والرياضية كلية العلوم بجامعة بومرداس
د .نور الدين بن حامد

قسم النشطات البدنية والرياضية كلية العلوم بجامعة بومرداس

ملخص البحث

يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين النشاط الرياضي الالصفى والتوافق االجتماعي

التخاذ بعض اإلجراءات التي من شانها تنمية التوافق الحسن والتعامل مع السيئ منه ،التعرف على

أبعاد مقياس التوافق االجتماعي ومدى تأثيرها على تحقيق التوافق االجتماعي وفعاليتها بالنسبة لتالميذ

المرحلة المتوسطة ،إظهار العالقة التي تربط ممارسة النشاط الرياضي الالصفي وبناء شخصية سليمة

ومتزنة ومتوافقة مع المشاكل االجتماعية لتالميذ المرحلة المتوسطة ،تكونت عينة البحث االستطالعية

من  30تلميذ و تلميذة ممن تنطبق عليهم مواصفات وشروط أفراد العينة األساسية للدراسة ،فهم تالميذ

في السنة الثالثة متوسط تراوحت أعمارهم مابين  14و 15سنة منهم  16ذكور بنسبة % 53.33
و 14إناث بنس ـ ــبة  ،% 46.66إعتمد في هذه البحث لجمع البيانات على مقياس التوافق النفسي

واالجتماعي الذي أعدته الباحثة المصرية "رشا عبد الرحمن محمود والي" سنة 2007م ،ومن أهم نتائج

البحث أن هناك فروق دالة إحصائياً بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي على
مستوى كل بعد من أبعاد التوافق اإلجتماعي لصالح الممارسين إنطالقاً من بعد اللياقة في التعامل مع

األخرين بطريقة الئقة وأكثر إنضباط وتقبل لالخر ،وبعد اإلمتثال للجماعة فهم أكثر إشباع لحاجاتهم

اإلنتمائية وبالتالي الشعور باإلنتماء للجماعة ،وبعد القدرة على القيادة الذي بدوره يؤهلهم للقيام بعملية
التأثير والتأثر في الجماعة.

المقدمة و مشكلة البحث

لقد قدر العلماء أهمية الرياضــة ومدى حاجة اإلنســان إليها منذ العصــور القدلمة ،الدور الذي

تلعبه في الحفاظ على اللياقة والص ــحة البدنية والروحية وهذا عن طريق أنواع النش ــاط البدني مس ــت لة
دوافع هذا النشـ ـ ــاط الطبيعي للفرد لتنمية الناحية العضـ ـ ــوية والتوافقية لما تلعبه من دور أسـ ـ ــاسـ ـ ــي في

تكوين الفرد نفسيا و صحيا و اجتماعيا وكذا ثقافيا.
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ركز علماء النفس على أن التوافق االجتماعي لمثل حالة االنسـجام بين الفرد والبيةة ،ويشـمل
القدرة على إش ـ ـ ـ ــباع الفرد أغلو حاجاته ومواجهة معبم المتطلبات النفس ـ ـ ـ ــية والجس ـ ـ ـ ــمية واالجتماعية

والتوافق االجتماعي هو نوع من التوازن لحققه الفرد مع البيةة المحيطة به  ،حيث لحصـ ــل االنسـ ــجام
بين الفرد والبيةـة التي لوون فيهـا قـاد اًر على تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاع لمعبم حـاجـاتـه ومواجهـة متطلبـاته

الجسـ ــمية واالجتماعية والنفسـ ــية  .) 2010:p 11،Deppingكما يتضـ ــمن تعديالت في السـ ــلوك

تمونه من إحداث ت يرات في ذاته أو بيةته للوص ـ ـ ــول إلى حالة من التعالج واالنس ـ ـ ــجام .سـ ـ ـ ـ يان،
)155 :2004
وتشير مالحبات كثيرة إلى أن تالميذ المدرسة المتوسطة يواجهون مشولة في التوافق
االجتماعي حيث تتم العالقات في المدرسة بطابع شخصي ،في حين تتفاعل جماعات كبيرة من
المراهقين والمراهقات بدون عمق ،وال إستم اررية وال مراعاة لبروف كل األشخاص وفي الواقع أن توافق
التالميذ مع بيةتهم المدرسية يتطلو منهم تعديالت في أساليبهم وإستراتيجياتهم،ومهاراتهم من أجل
النجاح واإلنجاز .مخلفي)8 :2008 ،
وبإستعراض نبريات التوافق اإلجتماعي نالحظ أنها نبرت إلى التوافق من زوالا عديدة فنبرية
التحليل النفسي رأت أن التوافق يتم من خالل إشباع الحاجات وتعلم كيف التعامل مع الصراعات
الداخلية ونبرية التعلم اإلجتماعي فهمت التوافق السوي من خالل مهارات الفرد في التفاعل بنجاح
مع بيةته والنبرية اإلنسانية فسرت التوافق وفق إتجاهات النمو عند األفراد كعملية مستمرة،أما النبريات
المعرفية والسلوكية فلم تعرف موضوع التوافق مباشرة ،ولكن األولى إرتأت أن توافق عند األفراد لعني
التفكير بطريقة منطقية في حين إرتأت الثانية أن السلوك ما هو إال محصلة للتعلم السوي.
1963: 87) ،(Bandura
وقد فسرت بعض النبريات بأن التوافق عملية إشباع الحاجات النفسية واإلجتماعية وال يتكفل
الشخص بتنبيم إشباع حاجاته فحسو ،وفي هذه الحالة تنشأ مشوالت التوافق لدله ويصبح عليه أن
لحل هذا الصراع وأن يتعلم كيف يواجه المواقف التي يتصارع فيها كلما تعرض لمثل هذه المواقف
وصراع الحاجات النفسية ينشأ إذا تعارض إشباع الحاجات مع إشباع حاجات أخرى بحيث يؤدي
إشباع الحاجة األولى إلى إحباط الحاجة الثانية .كذلك نجد غوتس ماتس) من رواد الترويحية والذي
قدم الكثير في تطوير الرياضية العالمية أنور الخولي .)278: 1996 ،حيث تفترض هذه النبرية
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أن الجسم البشري لحتاج إلى اللعو كوسيلة الستعادة حيويته  ،فاللعو وسيلة لتنشيط الجسم واستعادة
الطاقة المستنفذة في العمل.
إن األنشــطة الرياضــية عامة واألنشــطة الالص ـ ية خاصــة بأهدافها النبيلة تســعى إلى تحقيق
أفراد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحين ومعـافين جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـا وعقليـا وتحـاول إدمـاجهم في المجتمع لكن هنـاك بعض العوائق
والمش ـ ـ ـ ــاكل التي يتأثر بها الفرد تحول دون تحقيق الهدف المنش ـ ـ ـ ــود انطالقا من الجابيات األنش ـ ـ ـ ــطة
الالصـ ـ ـ ية الرياض ـ ــية ذات الطابع التنافس ـ ــي  ،واألنش ـ ــطة الالصـ ـ ـ ية الرياض ـ ــية داخل المدرس ـ ــة أو
خارجها لها تأثير كبير على شـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية التلميذ الممارس لها من الناحية الذاتية واالجتماعية التي قد
تسـ ـ ـ ـ ــاهم في إحداث عالقات اجتماعية تجعل منه فردا صـ ـ ـ ـ ــالحا يتأثر ويؤثر في المجتمع شـ ـ ـ ـ ــلتوت
ومعوض )117 :1981 ،وهو ما أدى بنا إلى طرح اإلشوالية التالية:
 ه ـ ـ ـ ـ ــل توجـ ــد فروق دالة إحصائيا على مقياس التوافـ ـ ـ ـ ــق االجتماعـ ـ ـ ــي بين الممارسين وغيرالممارسين للنشاط الرياضي الالصفي لدى تالميذ المـ ــرحلة المتوسطة ؟
 ينبثق عن هذا التساؤل العام تساؤالت فرعية : هل توجد فروق دالة إحص ـ ــائيا في بعد اللياقة في التعامل مع ا خرين بين الممارس ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟
 هل توجد فروق دالة إحصـ ــائيا في بعد االمتثال للجماعة بين الممارسـ ــين وغير الممارسـ ــينلألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟
 توجد فروق دالة إحص ـ ـ ــائيا في بعد القدرة على القيادة بين الممارس ـ ـ ــين وغير الممارس ـ ـ ــينلألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟
 توجد فروق دالة إحص ــائيا في بعد العالقات في األس ـرة بين الممارس ــين وغير الممارس ــينلألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟
 توجـد فروق دالـة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـا في بعـد العالقـات في المـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بين الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟
 توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ـ ــائيا في بعد العالقات في البيةية المحيطة بين الممارس ـ ـ ـ ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

165

فروض البحث

 توجـ ـ ـ ـ ــد فروق دالة إحصائيا على مقياس التوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بين الممارسين وغيرالممارسين للنشاط الرياضي الالصفي لدى تالميذ المـ ــرحلة المتوسطة ؟

 توجد فروق دالة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيا في بعد اللياقة في التعامل مع ا خرين بين الممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 توجد فروق دالة إحصـ ـ ـ ـ ــائيا في بعد االمتثال للجماعة بين الممارسـ ـ ـ ـ ــين وغير الممارسـ ـ ـ ـ ــينلألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 هل توجد فروق دالة إحصــائيا في بعد القدرة على القيادة بين الممارســين وغير الممارسـينلألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 هـل توجـد فروق دالـة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـا في بعـد العالقـات في األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة بين الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 هل توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ــائيا في بعد العالقات في المدرس ـ ـ ـ ــة بين الممارس ـ ـ ـ ــين وغيرالممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 هل توجد فروق دالة إحصــائيا في بعد العالقات في البيةية المحيطة بين الممارســين وغيرالممارسين لألنشطة الالص ية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

أهداف البحث

 الكشـف عن طبيعة العالقة بين النشـاط الرياضـي الالصـفى والتوافق االجتماعي التخاذ بعض-

اإلجراءات التي من شانها تنمية التوافق الحسن والتعامل مع السيئ منه .

التعرف على أبعـاد مقيـاس التوافق االجتمـاعي ومـدى تـأثيرهـا على تحقيق التوافق االجتمـاعي

وفعاليتها بالنسبة لتالميذ المرحلة المتوسطة .

 إظهار العالقة التي تربط ممارســة النشــاط الرياضــي الالصــفي وبناء شــخصــية ســليمة ومتزنةومتوافقة مع المشاكل االجتماعية لتالميذ المرحلة المتوسطة .

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في التأكيد على دور النشاط الرياضي الالصفي في تحقيق التوافق

االجتماعي لدى تلميذ المرحلة المتوسطة ،والذي لعاني من ض وطات اجتماعية ونفسية إضافة إلى
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مختلف األسباب الضاغطة التي تؤثر عليه وتشل تفكيره ،فمن المهم معرفة نجاعة ممارسة النشاط

الرياضي الالصفي ومدى تحقيقه للتوافق االجتماعي لدى تالميذ الطور المتوسط .
مجاالت البحث

المجال البشري  :تالميذ المرحلة المتوسطة بمدينة ورقلة .المجال الزماني :الموسم الدراسي
 .2015/2014المجال المكاني  :متوسطات واللة ورقلة .

التعريف اإلجرائي لمتغيرات البحث

النشاط الرياضي الالصفي

يرى الباحثان أن النشـ ـ ــاط الرياضـ ـ ــي الالصـ ـ ــفي هو نشـ ـ ــاط رياضـ ـ ــي تربوي فردي أو جماعي

لتالميذ المرحلة المتوسـطة لقام داخل المدرسـة أو خارجها  ،خارج سـاعات البرنامج التعليمي للصـف

في شـول دورات تنافسـية بين األقسـام داخل المؤسـسـة أو بين المؤسـسـات التربوية ،تقام في المناسـبات
واألعياد الوطنية والعلمية والهدف منه إبراز المواهو وكشـ ـ ـ ــف الهوالات وبالتالي تنميتها تطويرها وهو

ما يزيد من عملية إشــباع التلميذ لحاجاته النفســية واالجتماعية واســتمتاعه بعالقات حميمية من خالل
مشاركته في هذه األنشطة.
التعريف االجرائى للتوافق االجتماعي

يرى الباحثان أن التوافق االجتماعي لعني قدرة التلميذ في المرحلة المتوسطة على تحمل

المسؤولية والقدرة على القيادة وتميز عالقاته مع األسرة والمدرسة والبيةة المحيطة بحسن التعامل

والتفاعل واإلمتثال لقوانين الجماعة وبالتالي اإلنسجام واإلتزان مع كل من لحيطون به ومنه لوون

متقبال لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه ومتقبال من طرف مجتمعه .
إجراءات البحث
مجتمع البحث

يتمثل المجتمع اإلحصائي للدراسة في تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة الذين يدرسون

بالمتوسطات التابعة لبلدلة ورقلة في مستوى ثالثة متوسط كما ترّكز اهتمامنا على أن تشمل األفراد
الذين لستطيعون وصف خبراتهم والتعبير عنها ،ولقد استبعدنا تالميذ المستوى أولى وثانية متوسط
ألنهم يتأقلموا بعد المرحلة المتوسطة كما استبعدنا كذلك التالميذ المعيدين كبار السن والذين تعدوا

16سنة ،كما إستبعد تالميذ السنة الرابعة متوسط ألن لهم ظروفهم الخاصة والتي تركز كل إهتمامهم
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حول إجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط ،وبناءا على هذا تم اختيار تالميذ السنة الثالثة متوسط

من كال الجنسين.

عينة البحث االستطالعية

تكونت عينة البحث االستطالعية من 30تلميذ و تلميذة ممن تنطبق عليهم مواصفات وشروط

أفراد العينة األساسية للدراسة ،فهم تالميذ في السنة الثالثة متوسط تراوحت أعمارهم مابين  14و15
سنة منهم  16ذكور بنسبة  % 53.33و 14إناث بنس ـ ــبة .% 46.66

وتم اختيارهم من متوسطة شبوعات محمد ببلدلة ورقلة ،و الجدول رقم  01يبين خصائص

العينة الخاصة بالبحث االستطالعية .

جدول رقم )1

توزيع أفراد عينة البحث االستطالعية
إسم المتوسطة
شبوعات محمد

عدد التالميذ

الممارسين

غير الممارسين

للنشاط الالصفي للنشاط الالصفي

النسبة المةوية ) %

الذكور

اإلناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الممارسين

غير الممارسين

16

14

11

04

05

10

%50

%50

يتضح من الجدول أعاله بأن عدد الذكور المعتمد عليه في البحث االستطالعية كان أكثر
من عدد اإلناث حيث كان عدد الذكور  16بنسبة  %53.33وعدد اإلناث 14بنسبة .% 46.66
الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق اإلجتماعي

مع أن المقياس العلمي لقياس التوافق االجتماعي المعد من قبل الباحثة الدكتورة رشا عبد

الرحمان قد سبق قياس الخصائص السيوومترية له من قبل الباحثة ،إال أننا إرتأينا أن نسعى لمحاولة
مطابقة بنوده مع ثقافة ومعالم المنطقة بغية فهم جيد لعباراته بإتباعنا الخصائص السوومترية التالية:
حساب صدق المقياس

لحساب صدق المقياس إعتمد الطالبان الباحثان طريقة اإلتساق الداخلي لحساب صدق عبارات

وأبعاد المقياس من خالل إلجاد معامل اإلرتباط بين العبارات وأبعادها وبين العبارات والدرجة الكلية

للمقياس حيث تم تطبيق المقياس على العينة اإلستطالعية للدراسة .
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جدول رقم )2

صدق اإلتساق الكلي للمقياس

مقياس
التوافق

اإلجتماعي

أبعـ ــاد المقـ ـ ـ ـ ــياس

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا كرونباخ

-1البعد األول

05

0.03

-2البعد الثاني

09

0.52

-3البعد الثالث

06

0.18

-4البعد الرابع

06

0.48

-5البعد الخامس

09

0.61

-6البعد السادس

06

0.46

معامل اإلتساق الكلي للمقياس

0.76

يتضح من الجدولين  )2و  )3وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05

بين العبارات واألبعاد الخاصة بها ،وبين العبارات والدرجة الكلية للمقياس وبين األبعاد والدرجة الكلية
للمقياس مما لشير إلى صدق اإلتساق الداخلي للعبارات وأبعاد المقياس من جهة ،واإلتساق بين

األبعاد والمقياس كول من جهة أخرى حيث أن قيمة "ر" المحسوبة أكبر من قيمة "ر" المجدولة عند

مستوى الداللة . 0.05
حساب ثبات المقياس

إستعملنا طريقة التجزئة النص ية لحساب قيمة معامل ثبات المقياس حيث تم تطبيق

المقياس على العينة اإلستطالعية ،وقمنا بحساب معامالت اإلرتباط بين العبارات الفردلة والزوجية
لمقياس التوافق اإلجتماعي ،وكانت النتيجة كاألتي.

جدول رقم  )3معامالت ثبات مقياس "التوافق اإلجتماعي" عن طريق التجزئة النص ية
األداة

عدد العبارات

قبل التصحيح

بعد التصحيح

الداللة اإلحصائية

مقياس التوافق اإلجتماعي

41

0.56

0.71

دالة عند 0.05

يتضح من معامل الثبات الموضح في الجدول السابق أن المقياس المستخدم لقياس التوافق

اإلجتماعي بعد التعديل بقي ثابت بدرجة كبيرة  .مما سبق لمون القول أن المقياس المستخدم بعد
التعديل يتمتع بدرجة كبيرة من الصدق والثبات  .وهذا ما لجعله صالحاً للتطبيق على العينة األساسية

للدراسة.
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عينة البحث األساسية وطريقة إختيارها

تم إختيار عينة البحث من تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة من مستوى ثالثة متوسط

والذين يدرسون بمتوسطة المجاهد شبوعات محمد ومتوسطة طالو عبد الرحمان ورقلة  .بعد اختيار

المؤسسات) المتوسطات) بسحو عشوائي تم حصر أقسام السنة الثالثة متوسط لتعاون مع أساتذة

التربية البدنية والرياضية تم إختيار عن طريق القرعة مجموعة من األقسام والتي ال تزيد عن أربعة
أقسام وذلك بوتابة إسم كل قسم في ورقة وبعد الخلط تم سحو أربع أوراق بإعتبار أن هذه القيمة

تساوي تقريبا ثلث العدد الكلي لألقسام والتي من خاللها تم سحو مجموعة من التالميذ الممارسين
وغير الممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية دائما بشول عشوائي عن طريق القرعة  .كما يوضح

الجدول رقم .)04
جدول رقم ()4

توزيع أفراد العينة األساسية للدراسة حسب الثانويات المختارة وحسب الجنس
إسم المتوسطة

مجموع

الممارسين

التالميذ

ذكور إناث

غير

النسبة المةوية حسو

النسبة المةوية حسو

الممارسين

الجنس الممارسين )

الجنس غير الممارسين)

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

شبوعات محمد

60

23

7

10

20

76.66

23.33

33.33

66.66

طالو عبد الرحمان

60

21

09

08

22

70

30

26.66

73.33

المجموع

120

44

16

18

42

73.33

26.66

30

70
% 50

% 50

جدول رقم ()5

توزيع أفراد العينة األساسية للدراسة حسب العمر
السن

المجموع

النسبة المةوية

14سنة

32

% 26.66

 15سنة

50

% 41.66

16سنة

38

% 31.66

المتوسط الحسابي لعمر أفراد العينة
15.05

يتضح من خالل الجدولين أعاله أن عدد أفراد عينة البحث  120فرداً منهم  %50ممارسين

للنشاط الرياضي الالصفي ما نسبته  % 73.33ذكور و % 26.66إناث ،و % 50غير ممارسين

170

لنشاط الرياضي الالصفي ما نسبته  % 30ذكور و % 70إناث ،كما يتجلى أن المتوسط الحسابي
لعمر أفراد العينة لقدر ب  )15.05من هنا لبهر أن أغلو أفراد العينة يتراوح بين  15و 16سنة،
و هذا يبين التقارب الكبير نسبيا بينهم مما يزيد في تجانس العينة.
أدوات جمع البيانات
مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ( مخلفي)154 : 2008 ،

إعتمد في هذه البحث لجمع البيانات على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي الذي أعدته
الباحثة المصرية "رشا عبد الرحمن محمود والي" سنة 2007م حيث لقيس :
أبعاد التوافق االجتماعي
البعد األول  :اللياقة في التعامل مع ا خرين :وتعني قدرة التلميذ على التعامل مع ا خرين من زمالء
وجيران وأقرباء واللذين ال لعرفهم بطريقة الئقة.
البعد الثاني  :االمتثال للجماعة :وتعني شعور التلميذ باالنتماء إلى الجماعة تتقبله ويتقبلها ،وشعوره
باألمن والطمأنينة ،ويشبع حاجاته اإلنتمائية وحاجاته التي تتلق بالمركز والموانة.
البعد الثالث :القدرة على القيادة :وتعني تمتع التلميذ بمجموعة من السمات التي تميزه عن أقرانه
وتؤهله ألن لقوم بعملية التأثير في الجماعة المتواجد فيها ،ومن هذه السمات هي :الذكاء ،القدرة على
تحمل المسؤولية والقدرة على المثابرة ،المشاركة االجتماعية ،االلتزام ،القدرة على التعبير عن رأي
الجماعة التي لقودها.
البعد الرابع:العالقات في األسرة :وتعني مدى قدرة التلميذ على التعامل والتفاعل مع أفراد أسرته ،ومدى
ترابطه معهم وتوافر الحو واالحتواء والحنان بين أفراد األسرة الواحدة ومدى تأثير ذلك على التلميذ.
البعد الخامس  :العالقات في المدرسة :وتعني مدى قدرة التلميذ على التعامل والتفاعل مع دائرة
المدرسة بما تحتويه من زمالء و مدرسين وإداريين ،ومدى تأثير ذلك عليه سواء كان سلبيا أو إلجابيا
البعد السادس  :العالقات في البيةة المحيطة :تعني مدى قدرة التلميذ على التعامل والتفاعل مع
عناصر البيةة بما تحتويه من أفراد سواء كانت في االتجاه السلبي أو االتجاه االلجابي.
إجراءات تنفيذ البحث
 قام الباحثان بتطبيق البحث ميدانيا على العينة المختارة و المتمثلة في تالميذ المرحلةالمتوسطة ثالثة متوسط ( وذلك بتطبيق المقياس على أفراد العينة في القسم.
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 قام الباحثان بالتوزيع وتقدلم التوضيحات المستلزمة بمفردهم في جميع مراحل اإلجابة لضمانصحة وصدق اإلجابات.
 أكد الباحثان للتالميذ على أن الهدف من هذا العمل هو هدف علمي ،وأن إجاباتهم علىالمقياس تبقى سرية ليس لها أي غرض إال البحث العلمي وطلو منهم الدقة في إجاباتهم.
 لم يتم تحديد وقتا لإلجابة إال أنها تراوحت ما بين 25د إلى 40د) تفريغ البيانات تمهيداً إلدخالها على البرنامج اإلحصائى ) (spssفي طبعته  ، 23حيث تمذلك وتحصل الباحثان على النتائج باستعمال الوسائل اإلحصائية المتوافقة مع طبيعة البحث

أساليب التحليل االحصائي
لمعالجة نتائج البحث الحالية تم اإلعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية:
معامل اإلرتباط  : ) rوالمقصود به في البحث معامل ارتباط

بيرسون) للدرجات الخام وهو من

أكثر معامالت االرتباط استعماال في البحوث النفسية و االجتماعية ،وهو يدرس العالقة بين مجموعتين
حيث لختبر العالقة بين العبارات واألبعاد وبين األبعاد والمقياس كول .
 -إختبار "ت"  : )T testلعد من أكثر اختبارات الفروق شيوعا في األبحاث النفسية والتربوية

واستخدام هذا االختبار في البحث جاء لقياس مدى داللة الفروق بين المتوسطات ،حيث

لختبر الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لنشاط الرياضي الالصفي .
 االنحراف المعياري  :وهو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطهاالحسابي.
 كما تم اعتماد برنامج الحزمة اإلحصائية لتحليل العلوم االجتماعية لحساب نتائج البحث )spssفي نسخته رقم  . )19معامل ألفا كرونباخ.
عرض النتائج ومناقشتها
عرض نتائج وتحليل الفرضية الجزئية األولى

توجد فروق دالة إحصائيا في بعد اللياقة في التعامل مع األخرين بين الممارسين وغير
الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة .
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جدول رقم  )6يوضح فروق اللياقة في التعامل مع األخرين
بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي
اإلنحراف

بعد اللياقة في

عدد

المتوسط

التعامل مع األخرين

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

4.80

0.40

غير الممارسين

60

4.00

0.73

درجة

قيمة "ت"

قيمة "ت"

الحرية

المحسوبة

المجدولة

118

7.38

1.98

مستوى الداللة
دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  06لنتائج التالميذ الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي في بعد اللياقة في التعامل مع األخرين وجود فروق ،حيث كانت الفروق لصالح الممارسين

بمتوسط بلغ  )4.80وبإنحراف معياري بلغ  .)0.40في حين بلغ متوسط غير الممارسين للنشاط

الرياضي الالصفي  )4.00بإنحراف معياري بلغ  .)0.73وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي
ت= ) 7.38والتي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :وبهذا فإن الفروق دالة

احصائيا عند مستوى الداللة  . 0.05انطالقا من هذا المعطى لمون تفسير أن ممارسة النشاط
الرياضي الالصفي له تأثير كبير في القدرة على التعامل مع األخرين بطريقة ألئقة وأكثر إنضباط
وتقبل لألخر وبالتالي اكتساب قيم ومعايير اجتماعية سليمة وهذا مقارنة بالتالميذ غير الممارسين

.وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة منها دراسة رويبح كمال )2007 ،التي

أقرت بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لنشاط الرياضي من جانو
التوافق االجتماعي بول أبعاده بما فيها بعد اللياقة في التعامل مع ا خرين .

عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية

"توجد فروق دالة إحصائيا في بعد االمتثال للجماعة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط
الرياضـــــي الالصــــفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة .
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جدول رقم )7

فروق اإلمتثال للجماعة بين الممارسين وغير الممارسين لنشاط الرياضي الالصفي
اإلنحراف

بعد اإلمتثال

عدد

المتوسط

للجماعة

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

8.46

0.72

غير الممارسين

60

6.53

1.46

درجة الحرية
118

قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

9.15

1.98

دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  07لنتائج التالميذ الممارسين و غير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي في بعد اإلمتثال للجماعة وجود فروق حيث كانت الفروق لصالح الممارسين بمتوسط بلغ
 )8.46وبإنحراف معياري بلغ . )0.72في حين بلغ متوسط غير الممارسين لنشاط الرياضي

الالصفي  )6.53بإنحراف معياري بلغ . )1.46وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي ت=) 9.15

 ،والتي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :و بهذا فإن الفروق دالة احصائيا

عند مستوى الداللة  . 0.05مما لفسر بأن النشاط الرياضي الالصفي له تأثير على بعد اإلمتثال

للجماعة وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات السابقة والتي نجد منها دراسة مسعودان مخلوف،

 )2008حول الممارسة الرياضية في أقسام رياضة ودراسة وأثرها على التفاعل اإلجتماعي عند التالميذ
 ،التي توصلت إلى أن الرياضة تساهم في مد جسور التواصل وتقريو العالقات بين األفراد وبالتالي

إمتثال كل األطراف إلى بعضها البعض .

عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة

توجد فروق دالة إحصائيا في بعد القدرة على القيادة بين الممارسين وغير الممارسين

للنشاط الرياض ـ ــي الالصـ ــفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة.
جدول رقم )8

فروق القدرة على القيادة بين الممارسين وغير الممارسين لنشاط الرياضي الالصفي
بعد القدرة على

عدد

المتوسط

القيادة

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

4.86

0.89

غير الممارسين

60

4.26

0.93
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اإلنحراف

درجة الحرية
118

قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

3.59

1.98

دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  8لنتائج التالميذ الممارسين و غير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي في بعد القدرة على القيادة وجود فروق  ،حيث كانت الفروق لصالح الممارسين بمتوسط بلغ
 )4.86وبإنحراف معياري بلغ . )0.89في حين بلغ متوسط غير الممارسين لنشاط الرياضي

الالصفي  )4.26بإنحراف معياري بلغ . )0.93وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي ت=،) 3.59

التي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :وبهذا فإن الفروق دالة احصائيا عند

مستوى الداللة  . 0.05هذا ما لفسر أن التالميذ الممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية أكثر تمتع
وتميز بالسمات التي تؤهلهم للقيام بعملية التأثير في الجماعة  ،ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية

والتعبير عن رأى الجماعة التي لقودونها وبالتالي هم أكثر قدرة على القيادة مقارنة ب ير الممارسين

لألنشطة الرياضية الالص ية.

وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة .كذلك دراسة عبد الرحمان سيد

علي )2009 ،حول مساهمة األلعاب شبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في تحقيق

التوافق النفسي اإلجتماعي لدي تالميذ المرحلة المتوسطة ،حيث أكدت على وجود عالقة دالة إحصائياً
بين األلعاب الشبه الرياضية ومساهمتها في إكتساب التلميذ مختلف الصفات والسمات السلوكية الحميدة

التي تعمل على إعداد المواطن الصالح بما فيها القدرة على القيادة،
عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة :

توجد فروق دالة إحصائيا في بعد العالقات في األسرة بين الممارسين وغير الممارســـــــين

للنشاط الرياضــــــــــــــــي الالصـــــــفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
جدول رقم )9

فروق العالقات في األسرة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي
اإلنحراف

بعد العالقات

عدد

المتوسط

في األسرة

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

5.93

0.25

غير الممارسين

60

4.40

1.02

درجة الحرية
118

قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

11.21

1.98

دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  9لنتائج التالميذ الممارسين و غير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي

في بعد العالقات في األسرة وجود فروق  ،حيث كانت الفروق لصالح الممارسين بمتوسط بلغ )5.93

وبإنحراف معياري بلغ . )0.25في حين بلغ متوسط غير الممارسين لنشاط الرياضي الالصفي
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 )4.40بإنحراف معياري بلغ . )1.02وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي ت= ، ) 11.21التي

كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :و بهذا فإن الفروق دالة إحصائيا عند مستوى

الداللة  . 0.05وهذا ما لفسر بأن النشاط الرياضي الالصفي له تأثير على بعد العالقات في األسرة

وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات السابقة والتي نجد منها دراسة مخلفي ضاء )2008 ،التي تؤكد
على أن ممارسة التربية البدنية والرياضية من الناحية اإلجتماعية تنمي السمات اإلرادلة والخلقية

لألفراد فهي تكسبهم الترابط واإلحتواء.كذلك دراسة ماهر )2010 ،التي كانت تهدف إلى التعرف

األخالقية ،اإلجتماعية ،الوطنية ) لدى

على درجة مساهمة األنشطة الالص ية في تنمية القيم

الطلبة وأكدت على وجود عالقة دالة إحصائياً بين األنشطة الالص ية وتنمية قيم الطلبة ،حيث جاء
مجال القيم اإلجتماعية في المرتبة األولى ثم مجال القيم الوطنية ثم مجال القيم األخالقية .

عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الخامسة

توجد فروق دالة إحصائيا في بعد العالقات في المدرسة بين الممارسين وغير الممارســـــــين

لنشاط الرياضــــــــــــــــي الالصـــــــفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة.
جدول رقم )10

فروق العالقات في المدرسة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي
بعد العالقات

عدد

األفراد ن

الحسابي

الممارسين

60

8.20

0.65

غير الممارسين

60

5.66

1.54

في المدرسة

المتوسط

قيمة "ت"

اإلنحراف
المعياري

درجة الحرية

قيمة "ت"

المحسوبة

المجدولة

118

11.66

1.98

مستوى
الداللة
دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  10لنتائج التالميذ الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي في بعد العالقات في المدرسة وجود فروق حيث كانت الفروق لصالح الممارسين بمتوسط

بلغ  )8.20وبإنحراف معياري بلغ . )0.65في حين بلغ متوسط غير الممارسين لنشاط الرياضي

الالصفي  )5.66بإنحراف معياري بلغ . )1.54وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي ت=،)11.66

التي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :و بهذا فإن الفروق دالة احصائيا عند

مستوى الداللة  . 0.05هذا ما لفسر أن التالميذ الممارسين لنشاط الرياضي الالصفي أكثر قدرة على
التواصل والترابط اإللجابي مع البيةة المدرسية بما تحتويه من مدرسين وإداريين وزمالء  ،وذالك مقارنة
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بالتالميذ غير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات

السابقة منها.

كما نجد دراسة مخلفي رضاء )2008 ،والتي خلصت إلى مدى مساهمة التربية البدنية

والرياضية في إعداد الفرد الصالح من جميع جوانبه  ،وكذالك الوقوف على مشاكله ووضع األسرة
التربوية في الطريق السليم نحو معرفة موانة التربية البدنية والرياضية في المنبومة التربوية .
عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية السادسة

تنص الفرضية السادسة على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في بعد العالقات في البيئة المحيطة
بين الممارسين وغير الممارســـــــين للنشاط الرياضــــي الالصـــــــفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
جدول رقم )11

فروق العالقات في البيةة المحيطة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي
بعد العالقات

عدد

المتوسط

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

4.86

1.21

غير الممارسين

60

3.80

1.17

في البيةة
المحيطة

اإلنحراف

درجة الحرية
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قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

4.88

1.98

دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  11لنتائج التالميذ الممارسين و غير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي في بعد العالقات في البيةة المحيطة وجود فروق حيث كانت الفروق لصالح الممارسين

بمتوسط بلغ  )4.86وبإنحراف معياري بلغ . )1.21في حين بلغ متوسط غير الممارسين لنشاط

الرياضي الالصفي  )3.80بإنحراف معياري بلغ . )1.17وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي
ت= ، )4.88التي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة المقدرة ب  )1.98 :وبهذا فإن الفروق دالة

احصائيا عند مستوى الداللة . 0.05

انطالقا من هذه المعطيات لمون تفسير أن ممارسة النشاط الرياضي الالصفي له تأثير كبير

وذلك من خالل قيادة الفصل أثناء حصة التربية البدنية ،ومن هذا التحليل كانت هذه الفروق دالة

إحصائيا بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي ،مما لفسر بأن النشاط الرياضي
الالصفي له تأثير كبير على بعد العالقات في البيةة المحيطة وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه
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بعض الدراسات السابقة منها دراسة مخلفي )2008 ،حيث توصلت إلي أن ممارسة التربية البدنية

والرياضية من الناحية االجتماعية تنمي السمات اإلرادلة والخلقية لألفراد ،وبالتالي تموين المراهق من

التوافق مع نفسه ومع بيةته المادلة واالجتماعية والرضا والراحة.

و قد تنافت هذه النتيجة مع بعض الدراسات منها دراسة ميخائيل )1971 ،بعنوان " سوء

التوافق عند الطالب المراهقين " والذي يرجع لعدة عوامل منها ما هو متصل بالبيةة كالحالة
االقتصادلة ،وشخصية الوالدين ،وطرق تربيتهما ألبنائهما ،والعالقات األسرية.

عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة

توجد فروق دالة إحصائيا على مقياس التوافق اإلجتماعي بين نتائج الممارسين وغير الممارسين

للنشاط الرياضي الالصفي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

جدول رقم )12

فروق التوافق اإلجتماعي بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي
اإلنحراف

بعد اللياقة في

عدد

المتوسط

التعامل

األفراد ن

الحسابي

المعياري

الممارسين

60

37.13

2.29

غير الممارسين

60

28.53

1.79

درجة الحرية
118

قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

22.84

دالة عند
0.05

يتضح من خالل الجدول رقم  12لنتائج التالميذ الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي على مقياس التوافق اإلجتماعي وجود فروق ،حيث كانت الفروق لصالح الممارسين بمتوسط

بلغ  )37.13وبإنحراف معياري بلغ  .)2.29في حين بلغ متوسط غير الممارسين للنشاط الرياضي

الالصفي  )28.53بإنحراف معياري بلغ .)1.79

وبحساب قيمة "ت" وجدناها تساوي ت= )22.84التي كانت أكبر من قيمة ت المجدولة

المقدرة ب  ) 1.98 :و بهذا فإن الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  . 0.05مما لفسر بأن

النشاط الرياضي الالصفي له تأثير في تحقيق التوافق اإلجتماعي وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه

بعض الدراسات السابقة نجد منها دراسة دراسة رضاء مخلفي )2008 ،التي أكدت على وجود فروق

دالة إحصائيا في درجات التوافق اإلجتماعي بالنسبة لتالميذ الممارسين وغير ممارسين لتربية البدنية

والرياضية.
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مما سبق لمون تفسير أن الممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية هم األكثر مسايرة لمعايير

المجتمع ولمواصفاته من قيم وعادات وتقاليد إجتماعية ،وبالتالي القدرة على التكيف مع البيةة وما
لحدث فيها من ت ير هذا مقارنة بالتالميذ غير الممارسين لألنشطة الرياضية الالص ية.
االستخالصات

يتضح من النتائج التي تم عرضها والمتعلقة بإختبار فرضيات البحث أنها قد سارت ضمن

االتجاه المتوقع حيث أظهرت النتائج أنه  :هناك فروق دالة إحصائياً بين الممارسين وغير الممارسين
للنشاط الرياضي الالصفي على مستوى كل بعد من أبعاد التوافق اإلجتماعي لصالح الممارسين إنطالقاً
من بعد اللياقة في التعامل مع األخرين بطريقة الئقة وأكثر إنضباط وتقبل لالخر .وبعد اإلمتثال

للجماعة فهم أكثر إشباع لحاجاتهم اإلنتمائية وبالتالي الشعور باإلنتماء للجماعة ،وبعد القدرة على
القيادة الذي بدوره يؤهلهم للقيام بعملية التأثير والتأثر في الجماعة ،وبعد العالقات في األسرة الذي

لعوس مدى التواصل والترابط األسري ،وبعد العالقات في المدرسة حيث بين ذلك التالحم مع البيةة

المدرسية بما تحتويه من زمالء الصف وأساتذة وإداريين  ،وبعد العالقات مع البيةة المحيطة من إمتثال
وإنضباط إجتماعي تفرضه البيةة ويوتسبه الفرد منها عن طريق التكيف ،أما البعد العام للتوافق

اإلجتماعي أكد لنا أن األنشطة الرياضية الالص ية هي وسيلة لتحقيق غالة كبرى وهي بناء فرد أو
شخصية متكاملة ومتوازنة من جميع النواحي البدنية واإلجتماعية ،من خالل إكتساب التلميذ قدرة على

التوافق اإلجتماعي ،فهي تنمي السمات اإلرادلة والخلقية لالفراد والتي تعتبر عالمة من عالمات

الصحة اإلجتماعية.
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