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دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية التكيف االجتماعي
 اجلزائر،  جامعة بسكرة، حممد خلضر بوزاهر:الباحث
 اجلزائر، جامعة بسكرة، جعفربوعروري:الدكتور
:امللخص
إن شخصية الفرد ومكانته االجتماعية تتوقف على حسن سنلوهه الني يكسنهه أثننا
حياته واملشارهة العملية يف أ لون م ألوان النشاط الهدني و الرياضي حيث يكتسب الفرد م
خالل ممارسته ملختلف الألنشطة الرياضية الكثري م الصفات االجتماعية اليت تندع حياتنه ممنا
يؤد إىل تكيف الفرد مع اجلماعة وتفاعله معها حيث أن التكيف االجتماعي هو عامل أساسي
مصاحب للنمو الهدني األمر الي يوجنب ضنرور املوازننة بن االهتمنا بالنشناط الرياضني
واخلرب االجتماعية على قد املساوا يف أثنا املمارسة الرياضية وهنا تنربز أهمينة التكينف من
خالل اآلثار اليت يرتهها التكيف أو عدمه يف شخصية التلميني فالتلميني املتكينف اجتماعينا هنو
األهثر رغهة يف ممارسة األنشطة الرياضنية واالجتماعينة يف املدرسنة واالنندفا إليهنا ويف إقامنة
العالقات االجتماعية اجليد مع االشخاص احمليط به وهنو األجندر يف تكنوي حينا متوازننة
. ًمستقهال
Abstract :
The personality of the individual and social status depends on good
behavior earned during his life practical participation in any color palette of
physical activity and sports stadium where Activities the individual has
through the exercise of various sports many social qualities that support his
life leading to the adjustment of the individual with the group and its
interaction with the social adjustment is an essential factor in accompanying
the physical growth which makes the need to balance between the interest of
the sports activity social expertise on an equal footing in the course of the
sports practice here highlight the importance of the adjustment through
effects of adjustment or whether the student's personality, pupil socially
adapted is the most a desire to practice sports activities and social in school
and motivation and to the establishment of social relations with people
around him, the worthiest In the composition of a balanced life in the future.
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مقدّمة:
إن الرتبية الهدنية الرياضية جز بالغ األهمية م عملية الرتبية العامة،
وهي ليست حشوًا تضاف إىل الربنامج املدرسي هوسيلة لشغل التالميي  ،لكنها
على العكس م ذلك جز حيو م الرتبية ،فع طريق برنامج الرتبية الهدنية
الرياضية موجه توجيها صحيحا يكتسب التالميي املهارات الالزمة لقضا وقت
فراغه بطريقة مفيد  ،وينمون اجتماعيا ونفسيا والرتبية الهدنية تلعب دورا هاما
يف حتقيق املهارات احلرهية األساسية اليت تؤد إىل حيا أحس وأهثر هفاية هما
أﻧﻬا تقو اخللق وترقى العادات اإلنسانية ،حيث أن مفهو الرتبية الهدنية
الرياضية مرتهط بعملية إهساب التلميي للمعا رف واخلربات واملهارات احلرهية،
هما أﻧﻬا جز م الثقافة العامة وتشتمل على املعلومات واملعارف والقي اليت
حيتاجها التلميي يف حياته مما يساعده على تكوي عالقات سوية مع الهيئة احمليطة
به مما يؤد به اىل التكيف معها"
هما ان شخصية الفرد ومكانته االجتماعية تتوقف على حس سلوهه
الي يكسهه أثنا حياته ،واملشارهة العملية يف أ لون م ألوان النشاط الهدني
حيث يكتسب الفرد م خالل ممارسته لألنشطة الرياضية الكثري م الصفات
االجتماعية اليت تدع حياته ،مما يؤد إىل تفاعل الفرد مع اجلماعة حيث أن
التفاعل االجتماعي هو عامل أساسي ،مصاحب للنمو الهدني األمر الي يوجب
ضرور املوازنة ب االهتما بالنشاط الرياضي واخلرب االجتماعية على قد
املساوا يف أثنا املمارسة الرياضية.
وقد ارتأينا الهحث والدراسة يف موضو التكيف االجتماعي .
.1اإلشكالية:
الرتبية يف معناها الشامل ترادف عملية التكيف ،فهي تهت بعملية تدريب
عضو اجملتمع اجلديد على األسلوب اليي ينهغي عليه أن يتهعه يف تصرفاته يف
املواقف املختلفة" ،ويتاثر الطفل يف منوه االجتماعي باالفراد اليي يتفاعل معه
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وباجملتمع القائ الي حييا يف اطاره" ( )1حيث يتحقق التكيف االجتماعي خالل
عملية االتصال بأعضا اجملتمع اآلخري  ،ويت انتقال أمناط سلوهية متوقعة بصور
مستمر إىل الطفل يف هافة املواقف اليت يشرتك فيها ع طريق التوحد بادوار
األشخاص اآلخري  ،أو القيا بأدواره  ،حيث يستطيع الطفل أن يرى نفسه ما
يراه اآلخرون .
والتكيف االجتماعي هو عملية تت داخل إطار العالقات االجتماعية
اليت يعيش فيها الفرد ويتفاعل معها ،سوا هانت هيه العالقات يف األسر أو
املدرسة أو مع مجاعة الرفاق أو اجملتمع هكل ،ويعين قدر الفرد على إتها
السلوك الي يتوافق على ما هو سائد يف اجملتمع بشكل حيقق له الرضا ع
نفسه ورضا اجلماعة عنه .ويعد التكيف االجتماعي ضرور لكل فرد يف أ
مرحلة م مراحل النمو ،ولكنه يف فرت املراهقة أهثر ضرور منه يف غريها
لكونه م حاجات املراهق ،ألن املراهقة فرت م أصعب الفرتات اليت مير بها
اإلنسان ،وذلك ملا مير به املراهق م صراعات وتغريات مورفولوجية وانفعالية
واجتماعية واليت تدخل يف تكوي شخصية املراهق ومبا أن الشخصية وحد
هول بأنها مرحلة
"
متكاملة وفرت املراهقة متتاز بأنها فرت صعهة وهيا هما وصفها
م العمر تتميز فيها تصرفات الفرد بالعواصف و االنفعاالت احلاد و التوترات
العنيفة " ( )2وم خالل ما سهق مت طرح التساؤل التالي:
 1.1التساؤل العام :
الرتبية الهدنية والرياضية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميي
املرحلة املتوسطة.
 1.1التساؤالت اجلزئية:
 هل الرتبية الهدنية والرياضية تنمي عالقة التلميي بزمالئه ؟
 هل الرتبية الهدنية والرياضية تفعل عالقة التالميي بأساتيته ؟
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 هل الرتبية الهدنية والرياضية تعمل على تقريب التالميي م الطاق
اإلدار للمتوسطة ؟
 هل الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على
النشاطات املدرسية ؟

املشارهة يف

.1فرضيات الدراسة:
 1.1الفرضية العامة:
للرتبية الهدنية والرياضية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميي
املرحلة املتوسطة
 1.1الفرضيات اجلزئية:
 الرتبية الهدنية والرياضية تنمي عالقة التلميي بزمالئه.
 الرتبية الهدنية والرياضية تفعل عالقة التالميي بأساتيته .
 الرتبية الهدنية والرياضية تعمل على تقريب التالميي م الطاق اإلدار
للمتوسطة .
 الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على املشارهة يف النشاطات
املدرسية.
.3أهمية الدراسة :
هلنا يعل أن اإلنسان ميارس النشاط احلرهي مني نعومة أظفاره وتكون
هيه املمارسة يف بيئته احمللية واحمليط الي يعيش فيه وعاد ما تكون هيه املمارسة
غري منظمة وغري موجهة وما أن يدخل املدرسة فان هيه املمارسة ستكون موجهة
ومنظمة م خالل دروس الرتبية الهدنية والرياضية ومشارهة التلميي يف املسابقات
واملهرجانات الرياضية وهافة األنشطة االجتماعية املختلفة اليت تقيمها املدرسة
حيث أن النشاطات االجتماعية وممارسة التلميي لألنشطة الرياضية م خالل
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األلعاب اجلماعية له تأثري ههري على جعل التلميي أهثر انتما إىل اجلماعة وأهثر
تكيفا مع الهيئة املدرسية ومتغرياتها املختلفة .حيث أن ممارسة األنشطة الهدنية
تساعد التلميي على التحك يف تعهرياته االنفعالية وتعديل يف سلوهه مبا يتال مع
عامله الي يعيشه .
.4اهداف الدراسة:
 إظهار اهمية ممارسة الرتبية الهدنية و الرياضية و دورها يف زياد عالقات
التآزر و التعاون ب التلميي و زمالئه.
 معرفة دور الرتبية الهدنية و الرياضية يف توطيد عالقة التلميي بأساتيته و
زياد مشاعر الود و االحرتا بينه وهيا الطاق االدار للمؤسسة .
 معرفة دور الرتبية الهدنية و الرياضية يف مساعد التلميي على املشارهة
يف خمتلف االنشطة الرياضية و الثقافية داخل املؤسسة و خارجها .
 بنا شخصية سليمة ومتزنة تستطيع العيش و التواصل مع خمتلف
االشخاص احمليط بها ومتكيفة مع املشاهل االجتماعية اليت قد تواجه
تالميي املرحلة املتوسطة.
.5حتديد مفاهيم الدراسة:
 1.5الرتبية البدنية والرياضية :
يعرف ويست بوتشر  1991الرتبية الهدنية بأنها :
هي العملية الرتبوية اليت تهدف إىل حتس
األنشطة الهدنية املختار لتحقيق ذالك

األدا اإلنساني م خالل وسيط هو

هما يعرفها هوبسكي و هوزليك فيقوالن :
الرتبية الهدنية جز م الرتبية العامة  ،هدفها تكوي املواط بدنيا وعقليا وانفعاليا
واجتماعيا بواسطة عد ألوان م النشاط الهدني املختار لتحقيق اهلدف (.)3
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و ميك أن نعرفها إجرائيا أنها:
 جمموعة أساليب وطرق فنية :تستهدف إهساب القدر الهدنية ،و املهاراتاحلرهية ،واملعرفية ،واالجتاهات.
 2.5حصة الرتبية البدنية والرياضية :
حصة الرتبية الهدنية والرياضية جز متكامل م الرتبية العامة ،حبيث تعتمد
على امليدان التجرييب لتكوي األفراد ع طريق ألوان النشاطات الهدنية املختلفة،
وتعترب حصة الرتبية الهدنية والرياضية وسيلة هامة م الوسائل الرتبوية لتحقيق
األهداف املسيطر يف تكوي الفرد ،وتعمل على تنمية وحتس وتطوير بدن
اإلنسان ومكوناته م مجيع اجلوانب العقلية ،النفسية ،اخللقية ،والصحية لضمان
تكوي الفرد وتطوره وانسجامه يف جمتمعه ووطنه وان الطرق الهتساب هيه
() 4
الصفات وتنميتها ع طريق املمارسة.
.3.5التكيف االجتماعي :
"التكيف االجتماعي يدرس تكيف األفراد (أقلية منه )يف جمتمعات حملية
ههري ختتلف أما عرقيا أو دينيا أو لونا أو ثقافة حيث اهتمت دراسات اجتماعية
غري قليلة بدراسة هيا التكيف يف جمتمعات الالجئ أو دراسة التمييز العنصر
ويره م الفوارق املختلفة "(.)5
و ميك تعريفه إجرائيا :
هو تلك العملية اليت حيقق بها املراهق حالة اتزان مع حميطه اخلارجي،
ويربز هيا م خالل تقهله لآلخري م أفراد أسرته وجمتمعه بوجه عا  ،ويظهر
هيلك هيا االتزان يف مدى قدر املراهق على اهتساب املهارات االجتماعية .
االجراءات امليدانية للدراسة :
.1املنهج املستخدم :نظرا لطهيعة موضوعنا واملتمثل يف " دور الرتبية الهدنية
والرياضية يف تنمية التكيف االجتماعي لدى تالميي املرحلة املتوسطة " ،وم أجل
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تشخيص الظاهر وهشف جوانهها ،اعتمدنا على املنهج الوصفي والي
مناسها هليا النو م الدراسة.

نراه

 . 1جمتمع وعينة البحث:
 1.1جمتمع البحث :يواجه الهاحث عند شروعه يف القيا بهحثه مشكلة حتديد
نطاق العمل أ اختيار جمتمع الهحث أو العينة ،ويف هيا األساس يتكون جمتمع
حبثنا م مجيع التالميي املراهق املمارس للنشاط الهدني يف املتوسطات ،ويف
هيه الدراسة هان جمتمع الهحث يتمثل يف جمموعة م التالميي املمارس
للرياضة مبتوسطات مدينة زريهة الواد يقدر عدده  1441تلميي موزع
على 14مؤسسات هاألتي :
 متوسطة الشيخ مولود زرييب ( 373تلميي)
 متوسطة الشهيد حفيظي الطاهر ( 443تلميي)
 متوسطة احلي اجلديد ( 291تلميي)
 متوسطة الشهيد شرقي مكي ( 333تلميي )
 1.1عينة البحث:
ويقصد بها احلاالت اجلزئية اليت يتوفر لكل منها خصائص اليت حددها
الهاحث )" 6( .ولإلشار فإن اختيار عينة الهحث يعد م أصعب األمور اليت يقو
بها الهاحث لكي متثل خصائص اجملتمع ،فحج العينة يتوقف على طهيعة اجملتمع
األصلي ،وعلى أدوات مجع الهيانات )7( .وتتمثل عينة دراستنا يف جمموعة م
التالميي يقدر عدده بن  144تلميي وتلميي مت اختياره عشوائيا ،ليطهق
عليه مقياس التكيف االجتماعي وذلك بأخي نسهة  %11م اجملتمع االصلي
الي عدد افراده  1441تلميي وتلميي .
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 .3أدوات مجع البيانات:
يعتمد املنهج الهحثي ايا هان نوعه على أدوات ووسائل جلمع الهيانات
واملعلومات اليت يستع بها الهاحث ويستخدمها يف اإلجابة على ما أثاره م
تساؤالت ،والتحقق م الفروض املصاغة وصوال اىل النتائج املتعلقة مبشكلة
الدراسة ولإلجابة ع األسئلة اليت حتددت بها مشكلة الهحث .
واألدا  " :هي الوسيلة املستخدمة يف مجع الهيانات او تصنيفها وجدولتها،
وهناك الكثري م األدوات اليت تستخد للحصول على الهيانات  ،وميك
استخدا عدد م الوسائل معا يف الهحث الواحد لتجنب عيوب أحداها ودراسة
الظاهر م هافة جوانهها " (.)8
 1.1مقياس التكيف االجتماعي املدرسي
لغرض قياس مستوى التكيف االجتماعي لعينة الهحث م طلهة الدراسة
املتوسطة جلأ الهاحث إىل استخدا مقياس التكيف االجتماعي املدرسي الي مت
إعداده م قهل الهاحث حممود مطر واملقياس خمصص لطلهة املدارس اإلعدادية
ولغرض تطهيقه على عينة الدراسة املتوسطة قا الهاحث بعرض املقياس على
جمموعة م الساد اخلربا م ذو اخلرب واالختصاص والي مت إقراره م
قهله وبيلك حتقق الصدق الظاهر للمقياس ،وحيتو املقياس على أربعة حماور
وهي :
احملور األول :عالقة الطالب بزمالئه احملور الثاني  :عالقة الطالب باملدرس .
احملور الثالث :عالقة الطالب باملدرسة وإدارتها احملور الرابع :موقف الطالب م
النشاطات املدرسية.
واستناداً إىل هل ما سهق مت أعداد ( )78فقر العتمادها يف التعرف على
مستوى التكيف االجتماعي املدرسي لعينة الهحث حيث توزعت فقرات املقياس
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على ( )72فقر ضم احملور األول و ( )72فقر ضم احملور الثاني و ( )72فقر
ضم احملور الثالث و ( )01فقر ضم احملور الرابع واملقياس ثالثي األبعاد.
 1.1كيفية تصحيح املقياس:ميك احلصول على درجة املقياس بإتها اخلطوات
التالية:
أ -العهارات االجيابية إذا أجاب عنها ب" موافق"نعطيه ثالث نقاط ) (3وإذا
أجاب ب" حمايد "نعطيه نقطت ) ،(2وإذا أجاب ب" غري موافق" نعطيه نقطة
واحد ).(1
ب -العهارات السلهية إذا أجاب عنها ب" موافق "نعطيه نقطة واحد ) ،(1أما
أذا أجاب
" .حمايد "نعطيه نقطت ) ،(2أما إذا أجاب" غري موافق " نعطيه ). (3
 .4األساليب اإلحصائية املستعملة:
بعد جتميع املاد النظرية وفرز املعطيات الكمية م املقياس املطهق  ،متت
ترمجة هيه املعطيات احصائيا م اجل إعطا دالئل تدعيميه ملا اقره اجلانب
النظر  ،مت االعتماد يف هيه الدراسة على مجلة م األساليب اإلحصائية
املناسهة لطهيعة تصمي الدراسة باستخدا برنامج  spssومت حساب املعامالت
االحصائية التالية :
 1.1املتوسط احلسابي :
يعترب م أهثر األساليب اإلحصائية شيوعا  ،وهو أحد مقاييس النزعة
() 9
املرهزية و يعنى  .إبراز مدى انتشار الدرجات يف الوسط.
 1.1النسبة املئوية :وذلك عند التعهري ع نسهة التالميي يف عينة الهحث .
111.
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 1.1اختبار كا:²
يعترب اختهار ها²م أفضل االختهارات اإلحصائية اليت تستخد يف
حساب داللة الفروق ب تكرارات النسهة و التكرارات’و يستخد ها ²حلساب
داللة فرق الهيانات العددية اليت ميك حتويلها إىل تكرار أو نسب مئوية و تقو
فكرتها األساسية على قياس مدى اختالف التكرارات املشاهد و التكرارات
()10
املتوقعة و احملتملة احلدوث.
.5عرض وحتليل نتائج الفرضيات:
 1.5عرض وحتليل نتائج الفرضية االوىل:
الرتبية الهدنية والرياضية تنمي عالقة التلميي بزمالئه.
جدول الرقم ( :)11يبني قيم كا 2اخلاصة بالفرضية األوىل
العبارات

التكرار
املالحظ

التكرار
املتوقع

النسبة
املئوية

نعم

71.37

44

%49.77

ال

34.43

44

%34.17

ال ادري

17.3

44

%12.13

144

111

المجموع 144

كا
2حمسوبة

11.37

كا
2اجملدولة

3.99

مستو
ى
الدال
لة

درجة
احلرية

2 1.1
3

يتضح لنا م خالل اجلدول رق ( )1اخلاص بعهارات الهعد األول (عالقة
التلميي بزمالئه ) ان عدد التالميي اليي أجابوا ب نع هانت نسهته %49.77
و التالميي اليي أجابوا بن :ال بلغت نسهته  %34.17اما بالنسهة للتالميي
اليي أجابوا بن :ال ادر فنسهته قدرت بن %12.13 :يف ح أن قيمت ها2
احملسوبة هانت 11.37عند مستوى الداللة  1.13بدرجة حرية بلغت  2وبالنظر
إىل اجلدول اخلاص بن :ها 2وجدنا ان ها 2اجملدولة هانت .3.99
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وعند مقارنة قي ها 2وجدنا ان ها 2احملسوبة اهرب م ها 2اجملدولة وهيا
يعين انه توجد داللة احصائية عند مستوى الداللة  1.13وهيا يعين حتقق الفرضية
االوىل اليت تقول ان الرتبية الهدنية والرياضية تنمي عالقة التلميي بزمالئه .
 1.5عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية :
الرتبية الهدنية والرياضية تفعل عالقة التالميي بأساتيته
جدول رق (: )13يه قي ها 2اخلاصة بالفرضية الثانية
العبارات

التكرار
املالحظ

التكرار
املتوقع

النسبة
املئوية

نعم

77.37

44

33.93

ال

44.34

44

ال ادري

17.93

44

%

كا 2حمسوبة

12.34

كا

2اجملدولة
3.99

مستوى درجة
الداللة احلرية

1.13

2

33.39
%
12.47
%

المجموع 144

144

111

يتضح لنا م خالل اجلدول رق ( )2اخلاص بعهارات الهعد الثاني
(عالقة التلميي بأساتيته) أن عدد التالميي اليي أجابوا بن :نع هانت نسهته
 %33.93و التالميي اليي أجابوا بن :ال بلغت نسهته  %33.39اما بالنسهة
للتالميي اليي أجابوا بن :ال ادر فنسهته قدرت بن %12.47 :يف ح أن
قيمت ها 2احملسوبة هانت  12.34عند مستوى الداللة  1.13بدرجة حرية
بلغت  2وبالنضر إىل اجلدول اخلاص بن :ها 2وجدنا ان ها 2اجملدولة هانت
.3.99
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وعند مقارنة قي ها 2وجدنا ان ها 2احملسوبة اهرب م ها 2اجملدولة وهيا يعين انه
توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  1.13وهيا يعين حتقق الفرضية الثانية
اليت تقول ان الرتبية الهدنية والرياضية تفعل عالقة التالميي بأساتيته .
 1.5عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة :
الرتبية الهدنية والرياضية تعمل على تقريب التالميي بالطاق
للمتوسطة.

اإلدار

جدول رقم (:)13يبني قيم كا 2اخلاصة بالفرضية الثالثة
العبارات

التكرار
املالحظ

التكرار
املتوقع

النسبة
املئوية

نعم

33.91

44

%43.43

ال

33.47

44

12.31 %44.33

ال ادري

13.23

44

%9.21

144

111

المجموع 144

كا
2حمسوبة

كا
2اجملدولة
3.99

مستوى درجة
الداللة احلرية

1.13

2

يتضح لنا م خالل اجلدول رق ( )3اخلاص بعهارات الهعد الثاني
(عالقة التلميي باملؤسسة وادارتها ) أن عدد التالميي اليي أجابوا بن :نع هانت
نسهته  %43.43و التالميي اليي أجابوا بن :ال بلغت نسهته  %44.33اما
بالنسهة للتالميي اليي أجابوا بن :ال ادر فنسهته قدرت بن %9.21 :يف ح أن
قيمت ها 2احملسوبة هانت  12.31عند مستوى الداللة  1.13بدرجة حرية
بلغت  2وبالنضر إىل اجلدول اخلاص بن :ها 2وجدنا ان ها 2اجملدولة هانت
.3.99
وعند مقارنة قي ها 2وجدنا ان ها 2احملسوبة اهرب م ها 2اجملدولة وهيا
يعين انه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  1.13وهيا يعين حتقق
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الفرضية الثالثة اليت تقول الرتبية الهدنية والرياضية تعمل على تقريب التالميي
بالطاق اإلدار للمتوسطة.
 1.5عرض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة :
الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على املشارهة يف النشاطات املدرسية .
جدول رقم (:)17يبني قيم كا 2اخلاصة بالفرضية الرابعة
العبارات

التكرار
املالحظ

التكرار
املتوقع

النسبة
املئوية

نعم

27

24

ال

29

24

ال ادري

02.12

24

المجموع

22

022

12.44
%
72.21
%
07.27
%
011

كا
2حمسوبة

كا
2اجملدولة

مستوى
الداللة

درجة
احلرية

70.17

9.22

1.19

7

يتضح لنا م خالل اجلدول رق ( )4اخلاص بعهارات الهعد الثاني
(موقف التلميي م النشاطات املدرسية ) أن عدد التالميي اليي أجابوا بن :نع
هانت نسهته  %33.44و التالميي اليي أجابوا بن :ال بلغت نسهته
 %24.31اما بالنسهة للتالميي اليي أجابوا بن :ال ادر فنسهته قدرت بن:
 %12.42يف ح أن قيمت ها 2احملسوبة هانت  21.12عند مستوى الداللة
 1.13بدرجة حرية بلغت  2وبالنضر إىل اجلدول اخلاص بن :ها 2وجدنا ان ها2
اجملدولة هانت .3.99
وعند مقارنة قي ها 2وجدنا ان ها 2احملسوبة اهرب م ها 2اجملدولة وهيا
يعين انه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة  1.13وهيا يعين حتقق
الفرضية الرابعة اليت تقول الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على املشارهة
يف النشاطات املدرسية .
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وبصفة عامة فقد أظهرت النتائج وجود داللة إحصائية فيما خيص جممو
اجلوانب اليت تقيس التكيف االجتماعي ب التالميي واألساتي والطاق اإلدار
للمؤسسة وهو ما يعين حتقق مجيع الفرضيات اجلزئية لهحثنا
 .6مناقشة النتائج :
 1.6مناقشة الفرصية اجلزئية االوىل :
الفرضية اجلزئية األوىل لدراستنا هيه تنص على أن " الرتبية الهدنية
والرياضية تنمي عالقة التلميي بزمالئه".و بعد عرض و مناقشة النتائج احملصل
عليها م األسئلة و اليت حددت م الرق (  ) 11إىل (  ) 24و اخلاصة بالفرضية
األوىل  ،ته لنا م خالهلا أنه يوجد دور للرتبية الهدنية والرياضية يف تنمية عالقة
التلميي بزمالئه فوجدنا أن أغلهية التالميي عند ممارسته حلصة الرتبية والرياضية
يرون أن الرياضة املدرسية تساعده على تكوي و هسب أصدقا بسهولة دون
مشكل و إندماجه يف اجلماعة ،وم خالل النتائج املتحصل عليها وجدنا ان
التالميي يعرتفون باملستويات االجتماعية بصور افضل خالل ممارسة حصة الرتبية
الهدنية مما يعطي االنطها دائما بأن الرياضة تساه يف هيا الشي فهي تعل
التلميي قيمة االخري املتواجدي معه م زمالئه ،وتعلمه احرتا غريه و هيا ما
يؤهد صحة الفرضية اجلزئية األوىل .
و هيا ما يؤهد عليه " مواهب إبراهي " ،أن الرياضة املدرسية تساعد الفرد
على التوافق مع نفسه و تكيفه مع حميطه ،و منو العالقات اإلجتماعية ب الفرد و
أفراد اجلماعة و األسر الرفاق ،فتؤد إىل نتيجة إجيابية و بالتالي الشعور
بالراحة و التخلص م التوتر و حصول التوافق النفسي و التكيف اإلجتماعي ".
(.)11
 1.6مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية :
الفرضية اجلزئية الثانية لدراستنا هيه تنص على أن " الرتبية الهدنية والرياضية
تفعل عالقة التالميي بأساتيته "
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و بعد عرض و مناقشة النتائج احملصل عليها م األسئلة و اليت حددت م الرق
(  ) 23إىل (  ) 44و اخلاصة بالفرضية الثانية  ،ته لنا م خالهلا أنه يوجد دور
للرتبية الهدنية والرياضية يف تفعيل عالقة التالميي باساتيته فوجدنا أن أغلهية
التالميي عند ممارسته حلصة الرتبية والرياضية تساعده على تكوي و هسب ود
االساتي وهيلك احرتامه وذلك م خالل التفاعل املستمر ب االستاذ والتلميي
،ا ان التالميي املمارس للرياضة ميلكون عالقات جيد مع مجيع االساتي ومع
الهيئة احمليطة به فالرياضة تساه بشكل ههري يف ربط املراهق لعالقات جيد مع
حميطه االجتماعي وما ينجر ع ذلك م ربط عالقات قد تتشعب اىل اطراف
اخرى خارج املدرسة هأصدقائه وزمالئه م خارج املؤسسة اواوليائه وبقية افراد
اجملتمع و هيا ما يؤهد صحة الفرضية اجلزئية الثانية .
وقد أشار حممود عطية هنا على أن عالقة املراهق يف الهيئة احمللية
يقصد بها درجة التوافق يف الهيئة اليت يعيش فيها ومدى شعوره بالسعاد عندما
يكون مع جريانه وطهيعة تعامله معه  ،ودرجة اهتمامه بالوسط الي يعيش فيه.
(.)12
 1.6مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة :
الفرضية اجلزئية الثانية لدراستنا هيه تنص على أن " الرتبية الهدنية
والرياضية تعمل على تقريب التالميي بالطاق اإلدار للمتوسطة " .و بعد
عرض و مناقشة النتائج احملصل عليها م األسئلة و اليت حددت م الرق ( ) 49
إىل (  ) 72و اخلاصة بالفرضية الثالثة ،ته لنا م خالهلا أن الرتبية الهدنية
والرياضية تعمل على تقريب التالميي بالطاق اإلدار للمتوسطة فوجدنا أن
أغلهية التالميي عند ممارسته حلصة الرتبية والرياضية ميتلك عالقات جيد داخل
املؤسسة اليت يدرس فيها واملقصود بعالقات املراهق داخل املؤسسة التعليمية أ
عالقته مبسؤولي املؤسسة وأيضا مدى استمتاعه بالدراسة داخل املؤسسة ،وم
خالل النتائج اليت حتصلنا عليها فإن التالميي يتمتعون بعالقات جيد ومقهولة مع
الطاق اإلدار للمؤسسة ويتجسد ذلك م خالل ممارسته ملختلف األنشطة
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الرياضية واليت م خالهلا يكونون عالقات جيد مع بقية األفراد داخل املؤسسة
سوا يف إطار احلصة أو يف إطار خمتلف املنافسات الرياضية ب األقسا أو
املؤسسات .وهيا ما يؤهد صحة الفرضية اجلزئية الثالثة
 1.6مناقشة الفرضية اجلزئية الرابعة:
الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على املشارهة يف النشاطات
املدرسية ،و بعد عرض و مناقشة النتائج احملصل عليها م األسئلة و اليت حددت
م الرق (  ) 73إىل (  ) 47و اخلاصة بالفرضية الثالثة ،ته لنا م خالهلا أن
الرتبية الهدنية والرياضية تساعد التالميي على املشارهة يف النشاطات املدرسية
وذلك م خالل ان معظ التالميي ابدوا رغهته واستعداده للمشارهة يف
النشاطات املدرسية سوا ا همشاره او همنظم ومؤطري  ،وابدوا استعداده
للمشارهة ضم الفرق املدرسية ورغهته يف حتقيق االنتصار على بقية املدارس
التعليمية وم خالل النتائج ته ان التالميي يشعرون بامللل اذا خلت املؤسسة
م االنشطة املدرسية.
هما ابدوا حرصه على متابعة النشاطات االجتماعية املتنوعة يف
املدرسة.وهيا ما يؤهد صحة الفرضية اجلزئية الرابعة .وهو نفس ما ذهب اليه
حممود مطر علي حامت الهدراني الي توصل اىل ان ممارسة االنشطة الرياضية
تساعد الطالب على التكيف والتآزر االجتماعي .
وم خالل نتائج الفرضيات اجلزئية يته لنا بوضوح مدى تأثري ممارسة
الرتبية الهدنية والرياضية يف تنمية التكيف االجتماعي لدى تالميي املتوسط
وبالتالي نقول ان الفرضية العامة لدراستنا قد حتققت.
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اخلاـمةة :
أصهحت املشاهل االجتماعية ومنها مشكل التكيف االجتماعي اليت
يتخهط فيها املراهق بصفة عامة وتلميي املرحلة املتوسطة بصفة خاصة مشكل بالغ
األهمية ،اذ إن هيا املشكل أصهح حمل انشغال الكثري م العلما حيث أقروا أن
ممارسة النشاط الهدني والرياضي له دور فعال يف تنمية التكيف االجتماعي وذلك
م خالل أن األنشطة الرياضية داخل املؤسسات التعليمية اليت تعمل على تقريب
التالميي م بعضه الهعض و تكوينه صداقات وعالقات جيد فيما بينه أو
مع أساتيته و احمليط به ومما دعانا لكتابة حبث خاص درسنا فيه وسيلة م
وسائل معاجلة هيا املشكل ،أال وهي دور الرتبية الهدنية و الرياضية يف تنمية
التكيف االجتماعي.
فحاولنا يف حبثنا هيا أن نوضح التأثريات اإلجيابية والدور الكهري اليت
تقدمه الرياضة املدرسية للمراهق ،ومساهمتها يف حتقيق التكيف االجتماعي ع
طريق تكيف التلميي مع بيئته االجتماعية واالنسجا ب إشها حاجاته املتعدد
وإمكانياته األدائية والعقلية احلقيقية وظروف الواقع املعاش .
وعليه فإن ممارسة الرتبية الهدنية و الرياضية داخل املؤسسات التعليمية
تساه يف االرتقا بالعالقات االجتماعية ب الفرد وذاته وب الفرد واجلماعة
وتنمية لقدرات التالميي العقلية وتطوير النضج الفكر وتعل قي الروح
الرياضية والتنافسية مما تعمل على إنشا جيل صحيح الهنية اجلسمية ،قو
الشخصية ذو أفكار بنا ويعمل على النهوض بالرياضة الوطنية ومتثيلها أحس
متثيل هما تعترب وسيلة هامة يف إنشا عالقات أخوية وصداقات متينة يف وسط
اجتماعي.
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