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 إهداء
 

أَا انطانة قفاٌفٍح إنٍاض أهدي هرا انعًم انًتىاضع 

إنى ٌُثىع انعطاء انري شزع فً َفسً انطًىح و انًثاتسج و 

انُىز 

انري أَاز نً دزب انُجاح أتً انشسٌف 

و إنى َثع انحُاٌ أيً انغانٍح فاطًح 

و إنى كم يٍ ساَدًَ و شجعًُ فً زحهتً عهى انتًٍص و 

انُجاح 

و إنى كم يٍ عهًًُ حسفا عهى زأسهى  



ٍ 

 

األستاذ انًشسف ٌىسف حسشاوي 

، " َجٍة"إنى شيالئً "  يحًد"و أهدٌه إنى تىأو زوحً 

" عالء"

" ونٍد" تىفٍق و""، "سٍد أحًد" ،

" سهاو"و شيٍالتً وخاصح 

و أساترتً انرٌٍ دعًىًَ وحفصوًَ يٍ أجم انُجاح 

. إنٍكى جًٍعا انشكس و انتقدٌس و اإلحتساو  

أهدي هرا انثحث انًتىاضع 

 .زاجٍا يٍ انًىنى عص وجم أٌ ٌجد انقثىل و انُجاح



إلٍاص
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 :مقدمة . 1

 يف كل مناىج موجودإّن درس الًتبية البدنية و الرياضية يعترب الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي كما ىو 

 .الًتبية الرياضية 

 يف تكوين جيل الغد و توجيههم االجتماعية إحدى ركائز ادلؤسسات الثانوي التعليملذلك تعترب ادلؤسسة 

 االجتماعية األىداف كما تلعب دورًا يف تكوين و تربية شبابنا من الّناحية النفسية و معتوجيًها سليًما يتماشى 

ودلا تكتسبو الًتبية البدنية و الرياضية من أىداف سامية زبدم كل متطلبات الشباب يف كل اجلوانب خاصة 

اجلانب الّنفسي ، فلقد أصبحت علًما وفًنا لو أصولو و مبادئو و أىداف تعّزز من خاللو عملية التعلم  و 

 ادلهارات يف عصرنا ىذا الذي نعيش فيو ، و الذي يتسم بالتطوير الّسريع الذي مل يسبق لو يف رلاالت اكتساب

ادلعرفة و البحث العلمي ، و لقد أصبحت الًتبية البدنية و الرياضية أو دروس الًتبية البدنية و الرياضية تشغل 

مكانًا واضًحا يف ثقافة كل رلتمع متحضر متطور ، وواقع الًتبية البدنية و الرياضية مل تعد حركات أو مهارات بل 

 بطريقة إجيابية للفرد قصد االنفعاليةأصبحت علًما لو أصولو وقواعده كأن ترتقي ببعض السمات الّنفسية و 

 وأصبح انتهتتكامل الشخصية ادلتزنة ، و إّن فلسفة التعليم من أجل التعليم أو من أجل ادلعرفة يف حد ذاهتا قد 

 بالتعليم يرتكز على تعليم و تربية الفرد هبدف تكوين الشخصية ناضجة متزنة ذات أبعاد نفسية إجيابية ، االىتمام

. أي أن تعمل و هتتم بنمو التلميذ اجتماعيا و صحيا و نفسيا 

 و أصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغريات يف كل الناشئو تعترب مرحلة ادلراىقة من ادلراحل األساسية يف حياة 

ادلستويات إذ  تنفرد خباصية النمو السريع ، الغري ادلنتظم و قلة التوافق العضلي العصيب باإلضافة إىل النمو 

 فًتة عواطف و توثر شدة تكتفها لألزمات النفسية كما تسودىا ادلعاناة و الصراع و اعتبارىا حيث ميكن االنفعايل

.  العاطفيةالتقلبات و باالندماجالقلق و ادلشكالت مع صعوبة التوافق فهي تتصف 
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 اليت االنفعاليةوقد تبث عن الدروس السابقة اليت تناولت موضوع دروس الًتبية البدنية و الرياضية عن الوظيفة 

 و كان اختيارنا لذا ادلوضوع من أجل إبراز دور االجتماعيةتلعبها يف ضبط اجلوانب البدنية و العقلية و النفسية و 

.  أثناء مرحلة ادلراىقة االنفعاليةدروس الًتبية البدنية و الرياضية يف ضبط السمات 

: و لقد تطرقنا يف دراستنا ذلذا ادلوضوع بالتعريف للبحث و قسمنا حبثنا إىل جانبني

: و جاء فيو فصلني : الجانب النظري - 1

  تكلمنا فيو عن الًتبية البدنية و الرياضية و دورىا الفعال يف ربقيق أىداف الًتبوية:فصل األول . 

  و ذلك بدراسة خصائصها و أىم ىذه السمات و تأثريىا االنفعالية فتناولت فيو السمات :فصل الثاني 

  التلميذ ادلراىق انفعاليةعلى 

  وفصل تطرقت إىل مرحلة ادلراىقة اليت مشلت على أنواع ىذه ادلراىقة و خصائصها. 

:  تناولت فصلني  الجانب التطبيقيو يف

 على التالميذ و اإلست بيانية ادليدانية ، قمت بتقسيم اإلسثمارات إجراءاتو يشمل منهجية البحث و :األول 

.  قمت بعرض النتائج و ربليلها و مناقشتها الفصل الثانييف 

 : الدراسةمشكلة . 2

يعترب درس الًتبية البدنية أحد الدعائم األساسية يف تكوين و تربية األفراد يف سلتلف اجلوانب النفسية 

ن الًتبية يف األساس ىي عملية أ ،و علما االجتماعي و التطور االزدىار على الرقي و االجتماعيةادلعرفية و 

التفاعل و النمو بني الفرد و رلتمعو ، و من الطبيعي أن ادلمارسة الرياضة زبتلف بطبيعتها ومتطلباهتا عن كثري من 

. ادلمارسات األخرى حيث تتطلب مسات معرفية و بدنية و إنفعالية شليزة 

و ىذه السمات اليت يكون بعضها متوافر لدى التالميذ قبل دخولو اجملال الرياضي ، فإن ادلمارسات 

. الرياضية ادلنتظمة و خوضها عرب ادلنافسات تعمل على تدعيم السمات وزيادة ضبطها
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وادلمارسات الرياضية ىي موقف نزال فردي أو صباعي مشروط بقواعد ربدد سلوك وىذا ادلوقف يتعامل 

 ارتأينا ذلذه القدرات وعليو امتالكو من أجل تأكيد انفعاليةفيو التلميذ بكل ما لديو من قدرات بدنية  و عقلية و 

الباحثان يف ىذا البحث العمل على معرفة دور دروس الًتبية البدنية و  الرياضية يف ضبط مسات الطالبان ضلن 

:  لتالميذ الطور الثانوي و ذلذا جاء طرح التساؤل العام كاآليت االنفعالية

  للتالميذ ادلراىقني ؟ االنفعاليةإىل أي مدى تساىم دروس  الًتبية البدنية و الرياضية يف ضبط السمات 

  و من ىنا نقوم بطرح التساؤالت الفرعية التالية :

  بني تالميذ الطور الثانوي ؟ االنفعالية السمات ىناك اختالفات جوىرية يف أبعادىل 

  لدى التالميذ ؟ االنفعالية السمات  يف أفضليةتباينىناك ىل 

أهداف البحث  . 3

  لدى تالميذ الطور الثانوي االنفعالية السمات أبعاد يف اختالفات جوىريةالتعرف على . 

 لذكور ادلدينة و  أثناء ادلمارسة الرياضية عند التالميذ ادلرحلة الثانوية االنفعالية معرفة أفضلية السمات

 .ذكور الريف

  زلاولة الوصول إىل التغريات ادلمكن أن تطرأ عند التالميذ من الناحية النفسية من خالل شلارسة النشاط

. الرياضي 

الفرضيات  . 4

  ادلدينة لصاحل ذكور ذكور بني ذكور الريف واالنفعالية جوىرية يف إبعاد السمات اختالفاتتوجد

 .ادلدينة

  ادلدينة ادلمارسني للًتبية البدنيةذكور لدى الذكور الريف واالنفعاليةتتباين أفضلية السمات . 
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: التعريف بمصطلحات البحث . 5

: مفهوم التربية البدنية و الرياضية  .1

لقد مّيز الدكتور أمني نور احلويل بني مفهومني الًتبية البدنية و الرياضة فادلفهوم األول إعتربه تربويًا إنطالقًا من 

. تسميتها و الثّاين إجرائي راجع لطبيعة الًتبية البدنية و الرياضة 

  مفهوم التربوي :

يرى ادلفكر جون ديوي أّن الًتبية  البدنّية و الرياضية أسلوب للحياة و طريقة مناسبة دلعايشة احلياة و تعاطيها 

من خالل خربات الًتويج البدين و اللياقة البدنية ىي احملافظة على صحة و ضبط الوزن و تنظيم الغذاء و النشاط 

. ، وىو مفهوم يتّسق مع الًتبية طول احلياة 

نقل الًتاث الثّقايف من جيل قدمي إىل جيل جديد بعد " وىي  ترافق حياتنا نظرًا لصيغتها الًتبويّة ، فالًتبية ىي 

أمني أنور اخلويل، زلمود )" تعديلو، و قد تكون عملية نقل الًتاث مقّننة كما يف الوضع ادلدرسي و قد غري ذلك 

 (30، صفحة 2008عبد الفتاح، عدنان درويش جلول، 

 ىي الوحدة ادلصّغرة اليت تبين و ربقق بنتائج  و إتساق زلتوى ادلنهج ، و تنفيذ درس الًتبية البدنية و الرياضية 

و تتكون  (حركي ، وجداين ، معريف  )أىم واجبات ادلدّرس ، ولكل درس أغراضو التعليمية من ادلنظور السلوكي 

 دروس الًتبية........ الوحدة التعليمية بعد 

 (136، صفحة 1995شحاتة زلمد إبراىيم، )

  المفهوم اإلجرائي :

: لقد صّنف أمني أنور اخللوي ثالثة  أسس للمفهوم اإلجرائي للًتبية البدينة و الرياضية 

 تستهدف إكساب القدرات البدنية و ادلهارات احلركية و ادلعرفية و :مجموع أساليب و طرق فنية  -

 .اإلذباىات 
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 . تعمل على تربير و تفسري و استخدام األساليب األساسّية الفنية :مجموع نظريات ومبادئ  -

 تشكل األىداف و األغراض و تكون دبثابة زلاكات وموجهات للربامج و :مجموع القيم ومثل  -

(. 29نفس ادلرجع ، ص  )األنشطة 

ويف ىذا السياق جيدر بنا ذكر تعريف الدكتوران عوض بسيوين و فيصل ياسني الشامليء الّلذان اعتربا الًتبية 

البدنية و الرياضية عملية توجيو للّنمو البدين و القوام اإلنساين بإستخدام التمارينات البدنية و التدابري الصحّية و 

زلمد عوض بسيوين، ) بعض األساليب اليت تشًتك مع الوسائط الًتبوية لتنمية الّنواحي الّنفسية و اإلجتماعية

 (95، صفحة 1992فيصل ياسني الشاطئ، 

: المراهقة  .أ 

 ىي أصعب ادلراحل اليت مير هبا الفرد حيث تطرأ عليو تغريات سلتلفة :التعريف اإلجرائي . 

 ىي تلك ادلرحلة اليت ميكن ما مدى نضج الوظائف اجلنسية و قدرة الفرد على التناسل و تنتهي بسن :إصطالحا 

 (2007-2006فيزيل طيب اهلل، )الرشد و إشراف القوى العقلية ادلختلفة على إسبام النضج 

 :السمات اإلنفعالية  .ب 

  تعد مرادفة لشدة اإلستجابة ، و تتألف من مستويات عديدة وىي ذات صبغة وجدانية ذلا :اإلنفعالية 

 (2002زلمد حسن عالوي، ) مثرياثها و مظاىرىا ووظائفها و نتائجها

 ىي عبارة عن كمية من اإلنفعاالت اليت ميتلكها الفرد ، وىي نتائج تفاعالت :السمات اإلنفعالية  .ج 

 .نوعية عديدة 

 .إّن السمة اإلنفعالية فيها مستويات  عديدة جد معقدة 
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و من خالل التعاريف السابقة أصبح لدى الباحث ادلام بطبيعة السمة اإلنفعالية ،و كيفية قياسها وتعريفها إجرائيا 

، و أصبح من ادلناسي أن حيدد السمات اإلنفعالية السبع ، و ىي السمات اليت مت إختيارىا ذلذه الدراسة معتمدا 

 (90، صفحة 2002بين جابر جودت وآخرون، )تتكون من . أ.على مقياس توماس 

. ثر ، الثقة ، ادلسؤولية ، ضبط الذات أالرغبة اإلصرار ، احلساسية ، ضبط الت

: مفهوم اإلنفعاالت  .د 

  المفهوم اإلصطالحي  :

وتُعرف أيًضا  (الّلذة ، اآلمل ، اذليجان )ىي األحوال الّنفسية اليت حيدشبا اإلحساس بالّلذة و األمل وىي ثالثة أنواع 

بأهّنا اإلحساس بأثر الفعل اللذيذ أو ادلؤمل ، وىي حاالت داخلية تصف جوانب معرفة خاصة و إحساسات و 

سلتار )ردود أفعال فيزيولوجية و سلوك تعبريي معنّي ، كما تظهر يف أشكال عديدة فجأة و يصعب التحكم فيو 

. (93، صفحة 1969زلمد إمساعيل، 

  المفهوم اإلجرائي  :

أمل مفاجئ يف  )دبا أّن لكل نتيجة سبب فسبب حدوث اإلنفعال ىو منبهات تعمل كعوامل إستشارة داخلية 

(. أو خارجية كرؤية منظر مفزع أو مساع خرب مؤثر (ادلعدة ، تذكر خرب مفزع 

كما أّن لإلنفعال تأثريًا بالًغا على عدة  نواحي يف الفرد منها تأثري يف العقل ، يف اجلسم ، يف احلياة و على 

.  صحتو 

و يعرفها بعض علماء الّنفس بأهّنا إستجابات فيزيولوجية و سيكولوجية مؤثرة يف اإلدراك و يف التعليم و األداء 

 .(480، صفحة 1988لندال دافيدون، )
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أهمية البحث . 6

تعد دراسة مفهوم السمات اإلنفعالية و مستوى األداء من أىم دراسات علم النفس الرياضي ادلعاصر ، و ىي اليت 

يكون فيها الفرد موضوع الدراسة ، فتحديد السمات اإلنفعالية لدى اإلنسان يعد من األمور البالغة األمهية يف 

فهم الشخصية اإلنسانية و سبتاز ىذه السمات و مستوى األداء بالفردية ،فكل فرد شخصيتو اخلاصة توجو سلوكو 

. و تأثر على تعاملو مع اآلخرين 

لذا تتبع أمهية أمهية ىذه الدراسة من خالل زلاولتها فهم شرحية مهمة من اجملتمع وزلاولة النهوض هبا بنمو نفسي 

إجتماعي سليم و تظهر أمهية ىذه الدراسة من خالل تركيزىا على أبعاد العالقة القائمة بني السمات اإلنفعالية و 

مستوى األداء يف النشاط البدين الرياضي من خالل حصة الًتبية البدنية و الرياضية و إن ادلوضوع ادلرسوم يف ىذا 

و ىي :البحث ىو دور ىذه احلصة  يف ضبط السمات اإلنفعالية عند تالميذ ادلرحلة الثانوية للمستويات الثالث

دراسة مسحية نريد من خالذلا إبراز و ربديد نوع السمات اإلنفعالية اليت تساعد ادلمارسة الرياضية على ضبطها 

. بني تالميذ الطور الثانوي

وقد أردنا من خالل حبثنا ىذا زلاولة تسليط الضوء على األمهية البالغة للرياضة من ناحية السمات اإلنفعالية و 

تصحيح الرؤية اخلاطئة و ادلعتقد السائد يف رلتمعنا حيث يظن الكثري من الناس أن الًتبية البدنية و الرياضية 

. مقتصرة على تنمية بعض اجلوانب الصحية و اجلسمية إىل حد اجلوانب ادلعرفية

الدراسات السابقة . 7

: عرض الدراسات

 الدراسة األولى: 

. 2008/2009تاريخ البحث 

ومبارك ميلود -  زمامن عبد الرضبان:إسم ولقب الباحث -
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 دور حصة الًتبية البدنية و الرياضية و تنمية تطويرمها يف السمات الشخصية لدى :عنوان البحث  -

. التالميذ

 من خالل ادلفاىيم السابقة استهدف يف ىذه إىل معرفة دور و أمهية درس الًتبية :مشكلة البحث  -

البدنية و الرياضية يف تنمية و تطوير بعض أىم السمات الشخصية لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية األمر 

: الذي داعهما إىل حل اإلشكالية التالية 

". ىل حصة الًتبية البدنية والرياضية تساىم يف تنمية تطوير بعض السمات الشخصية لدى التالميذ"

مت إختيار الباحثني ىذا البحث من أجل التوصل إىل معرفة  دور و أثر شلارسة  الًتبية : هدف البحث -

. البدنية و الرياضية يف تنمية بعض أىم السمات الشخصية لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية 

إن شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية تساىم بشكل كبري و إجيايب يف :  فرضية عامة:فرض البحث -

. إكتساب و تنمية و تطوير بعض أىم السمات الشخصية لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية 

 استخدام الباحثان ادلنهج ادلسحي الوصفي  :منهج البحث  -

 على ثانويتني بوالية 18-15 تلميذ وتلميذة تًتاوح أعمارىم مابني 240 وسبثلت من :عينة البحث  -

. معسكر و مستغاًل ، و مت اختيار العينة عشوائيا

 تساىم حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف إكتساب و تنمية السمات اإلنفعالية لدى :أهم نتيجة  -

. التالميذ

  عرض الدراسة الثانية :

 2007-2006تاريخ البحث -

.   بن عودة إبراىيم و أخرون:إسم و لقب الباحث  -



 التعريف بالبحث

10 
 

.  درس الًتبية البدنية و الرياضية و أثرىا على اإلنفعال لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية :عنوان البحث  -

 حول الباحثون يف حبثهم التطرق للكشف عن األثر احلقيقي للًتبية البدنية و الرياضية :مشكلة البحث  -

: على التالميذ من حيث تأثريىا السليب و اإلجيايب على احلالة و من ىنا طرح اإلشكالية 

. ىل لدرس الًتبية البدنية و الرياضية أن يؤثر على على اإلنفعال لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية - 1

ىل ميكن لدرس الًتبية البدنية و الرياضية أن يؤثر أحيانا بالسلب على احلالة اإلنفعالية لتالميذ ادلرحلة الثانوية - 2

 .

:  هتدف الدراسة إىل :أهداف البحث  -

  إبراز الًتبية البدنية و الرياضية على احلالة اإلنفعالية عند ادلراىقني . 

  إبراز أمهية فًتة ادلراىقة اليت ذلا تأثري بالغ على تكوين مالمح الشخصية للفرد حيث يصعب تغريىا فيما

 .بعد

 إيضاح أمهية الًتبية البدنية و الرياضية و ما تكتسبو من أبعاد نفسية إجتماعية و تربوية. 

  إبراز الدور الذي تلعبو حصة الًتبية البدنية والرياضية يف التخلص من اإلنفعال السليب لدى ادلراىق. 

  زلاولة إظهار مدى تأتري الًتبية البدنية و الرياضية على احلالة اإلنفعالية اإلجيابية عند تالميذ ادلرحلة 

 .الثانوية 

 . منهج وصفي :منهج البحث  -

 تلميذ و تلميذة يف مرحلة الثانوية موزعني 150 مشلت عينة البحث :عّينة البحث و كيفية إختيارها  -

حاسي –صليحة ولد قابلية متقن أول نوفمرب - إدريس السنوسي: على شبانية ثانويات بوالية مستغاًل 

 .ماماش ، متقن ماسرى و كان إختيار العينة عشوائيا 

 . إستماراث إستبيانية :أدوات البحث  -
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 شلارسة األلعاب و األنشطة الرياضية ادلتعددة أثناء درس الًتبية البدنية و الرياضية أثر إجيايب :أهم نتيجة -

 .على الراحة النفسية 

 زلاولة توجيو سلوك التالميذ إىل األحسن و ذلك ينطبق القوانني و األسس الًتبوية و ال :أهم توصية  -

 .يتم ذلك إىل إذا كانت شخصية ادلريب فعالة أثناء احلصة 

  الدراسة الثالثة

. 2008-2007تاريخ البحث-

.  منور يوسف و أخرون :إسم ولقب الباحث  -

 دور الًتبية البدنية و الرياضية يف تفادي مشاكل نفسية عند ادلراىق يف ادلرحلة الثانوية :عنوان البحث  -

. سنة باخلصوص القلق و اخلجل (14-17)

قد حيرص التالميذ يف ادلرحلة الثانوية إىل ادلشاكل احلسية قاسية قد تتطور إىل تغريات  : مشكلة البحث -

ضطربات يف سلوكو ،شلا ذبعلو عرضة تصرفات وتزول ىذه ادلشاكل بصفة تلقائية ،وذلك بإىتمام ا‘و

: رجال الًتبية بوضع مناىج خاصة بالًتبية البدنية والرياضة ومن ىنا كالطرح الباحثون إىل تساؤل التايل 

ىل عن طريق الًتبية البدنية والرياضة ميكن تفادي ادلشاكل النفسية القلق واخلجل اليت يتعرض ذلا ادلراىق يف - 1

. سنة ( 17-14 (ادلرحلة الثانوية 

  عرض البحث :

. الًتبية البدنية و الرياضية  تساعد ادلراىق على التخلص -  1

 . األنشطةالًتبية البدنية و الرياضية تساىم يف إدماج الفرد داخل اجلماعة من خالل -2

. أستاذة الًتبية البدنية والرياضية دور فعال يف ذبنب ادلراىقني ىذه ادلشاكل النفسية -3

  أهداف البحث :
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أمهية ادلمارسة الرياضية من حيث الدور الذي تلعبو يف النمو ادلنظم للمراىقني و ذلك يف صبيع ادليادين - 1

. النفسية ، العقلية و اإلجتماعية و النفسية

معرفة إىل أي مدى  يكون تأثري الًتبية البدنية و الرياضية على احلالة النفسية لدى ادلراىق بعد هناية النشاط  - 2

. إجياد نوعية التأثري و التأثر اليت ربدث عند التالميذ من خالل شلارسة النشاط الرياضي - 3

 مسحي :منهج البحث  .

. عينة البحث و كيفية إختيارىا -

 تلميذ ثانوية معسكر 70 تلميذ موزعني كما يلي زمورة 180 ربتوي ىذه العينة على :العينة األولى  -

.  تلميذ 50 تلميذ ثانوية مستغاًل 60

. ومن كل ثانوية ثالث أقسام سنة أوىل ، سنة ثانية ، سنة ثالثة ، كان التوزيع عشوائيا -

.  أستاذ وزعت عليهم إسثمارات إستثنائية خاصة هبم 14 خاصة باألساتذة و ربتوي على :العينة الثانية -

  إسثمارات إستبيانية  :أدوات البحث  .

 أن للًتبية البدنية و الرياضية دور يف توجيو الرغبات اليت تتأثر بالطاقة :أهم نتيحة توصل إليها الباحثون  -

. الزائدة توجيها و تعطي للمراىق فرصة للتحرر من الكبث

 إعطاء أمهية و عناية كاملة بتكوين األساتذة يف سيكولوجية ادلراىق و ميدان علم النفس :أهم توصية  -

. الرياضي حىت يساعدىم و يهيئ ذلم  اإلختبارات النفسية 

:  الدراسة الخامسة 

ىدفت التعرف على السمات اإلنفعالية لالعيب ادلراكز ادلختلفة يف  (1986)دراسة أجراىا أضبد أمني فوزي 

كرة السلة ، أظهرت النتائج سبيز العيب كرة السلة عن غري الرياضيني بإرتفاع متوسط درجاهتم يف مسات الثقة 



 التعريف بالبحث

13 
 

بالنفس و اإلتزان اإلنفعايل وادلثابرة و احلرص و احليوية و اإلستعراض ، و أنو ال توجد إختالفات بني مراكز اللعب 

. (158 ، صفحة 2003أضبد أمني فوزي ، ، )يف كرة السلة سوى يف الثقة بالنفس و الثقة احليوية  

: الدراسة السادسة 

ىدفت على أثر  (1987)ومن بني الدراسات اليت أجريت يف اجلزائر و اليت سبس أحد ادلتغريات دراسة أوزصلة 

بعض السمات اإلنفعالية و الكفاية الًتبوية عند ادلعلم على التحصيل الدراسي ، فقد إستخدم ادلنهج الوصفي يف 

صورة ادلسح التحيلي و إختبار اإلنفعاالت ، وتوصل أن السمات اإلنفعالية و الكفاية الًتبوية عند ادلعلم ترتبط 

. (1987أوزجية العيد، ) بعالقة إرتباطية مع التحصيل الدراسي ، وىذه العالقة دالة إحصائيا

دراسة ىدفت إىل التعرف على السمات اإلنفعالية لدى الشباب الكوييت، من  (2000)و قد أجرى األنصاري 

  من طالب ادلدارس الثانوية العامة، بواقع 1129اجلنسني وتكونت عينة الدراسة من رلموعتني األوىل كانت 

 طالبة 638 طالب و 306 من طالب جامعة الكويت بواقع 938 طالبة، والثانية قوامها 797 طالب 350

وقد دلت نتائج الدراسة أن اخلزي واخلجل، الغضب واحلزن،  (DES)ومت استخدام مقياس اإلنفعاالت الفارقة 

اخلوف اإلرتباك واإلكتئاب والندم والفزع والسخط، كانت أكثر السمات اإلنفعالية اليت يعاين منها الشباب بوجو 

عام، كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق جوىرية بني اجلنسني يف اخلزي واخلجل، الغضب واحلزن، اخلوف 

 (152-121، الصفحات 2000األنصاري بدر زلمد، )واإلرتباك واإلكتئاب والندم والفزع والسخط 

: لتعليق على الدراسات ا. 8

حل الدراسات الواردة قد تعدت على أمهية الًتبية البدنية و الرياضية و تأثريىا على احلالة النفسية و - 

اإلنفعالية عند التالميذ و ادلراىقني حبيث كلما كان تأثريىا قويا كان إنعكاسها إجيابيا يف نفسية و إنفعالية التالميذ 

: كذلك و مثل دراسة الطالبني زمام عبد الرضبان و مبارك ميلود ربت عنوان 
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دور حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف تنمية و تطوير بعض السمات الشخصية لدى التالميذ و اليت توصل "

فيها الطالبان الباحثان إىل أمهية و دور حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف إكتساب السمات ادلرتبطة بالشخصية 

درس الًتبية البدنية و الرياضية و أثرىا على " عند التالميذ و دراسة الطلبة الباحثون بن عودة إبراىيم ربت عنوان 

اإلنفعال لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية ، و اليت توصل فيها الطلبة الباحثون إىل شلارسة األلعاب و األنشطة الرياضية 

ادلتعددة أثناء حصة الًتبية البدنية و الرياضية أثر إجيايب يف الراحة النفسية للتالميذ و دراسة الطلبة الباحثون مربر 

 اليت تتأثر بالطاقة    دور الًتبية البدنية و الرياضية دور فعال يف توجيو الرغبات"ربت عنوان" يوسف و اخرون 

الزائدة توجيها يعطي للمرىق فرصة التحرر من الكبث و من خالل كل ىذه توصلت إىل معرفة دور الذي تلعبو 

. الًتبية البدنية و الرياضية و تأثريىا الفعال يف إنفعالية و ربقيق الراحة النفسية ذلم

  أهم النقاط المشتركة  :

. إستخدم الباحثون ادلنهج ادلسحي لدراسات مشكالت أحباثهم -

. كل األحباث تدور يف رلال علم النفس الرياضي  -

أغلب البحوث توصلت إىل أمهية الًتبية البدنية و الرياضية يف دعم و تنمية اإلنفعاالت اإلجيابية و إعطاء  -

. الراحة النفسية للتالميذ و أثرىا على األداء الرياضي 

. كل البحوث تدور حول شلارسة النشاط الرياضي ادلدرسي  -

. توصل كل الباحثون إىل ضرورة اإلىتمام باجلانب النفسي عند التالميذ -

  النقاط التي تختلف فيها :

اختلفت البحوث يف مواضيع دراستها فمنهم من خص حبثو على األساتذة أما البحوث األخرى تعلقت  -

 .بالتالميذ 

. اإلختالف يف تواريخ إصلاز البحوث و مدهتا  -
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. إختالف يف كيفية إختيار العينة و مكاهنا -

 :نقد الدراسات . 9

 :مقارنة الدراسات بدراسة الحالية 

أندرجت الدراسة احلالية يف نفس مضمون الدراسات ادلشاهبة و السابقة ادلذكورة حيث كانت هتدف إىل 

التعرف على أثر درس الًتبية البدنية و الرياضية على بعض السمات اإلنفعالية لتالميذ ادلرحلة الثانوية وىذه 

السمات الرغبة ادلسؤولية الشخصية احلساسية ، ضبط التوثر ، ضبط الذايت ، الثقة حيث جاءت دراسة الطلبة 

درس الًتبية البدنية و الرياضية اثره على اإلنفعال لدى تالميذ و " الباحثون بن عودة إبراىيم و أخرون ربت عنوان 

اليت توصل فيها الطلبة الباحثون إىل أمهية شلارسة األلعاب و األنشطة  الرياضية أثناء حصة الًتبية البدنية و 

الرياضية أثر إجيايب يف الراحة النفسية لتالميذ باإلضافة إىل دراسات أخرى اليت توصلت إىل أمهية الًتبية البدنية و 

الرياضية و إسهامها الفعال من الناحية النفسية و اإلنفعالية لدى التالميذ ، أما بالنسبة لدراسيت حيث تكونت 

سنة دبدينة مستغاًل و ىي ثانوية بن زازة مصطفى و ثانوية  (18-15)عينة حبثي من تالميذ ادلرحلة الثانوية 

 تلميذ و تلميذة ، و بعض عرض و ربليل و 31معروف شارف فرناكة ، و مت توزيع اإلستمارات اإلستبيانية على 

مناقشة النتائج  توصلت إىل أن درس الًتبية البدنية و الرياضية دور يف تنمية وتطوير السمات اإلنفعالية عند 

. تالميذ ادلرحلة الثانوية بشكل فعال و إجيايب
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 :تمهيد

الًتبية العامة ىي عملية إحداث تغيَت يف شخصية الفرد حبيث يؤدي ىذا التغيَت إىل تشكيل الشخصية 

. ومنوىا يف شىت أنواعها، وعلى الطريق ادلرغوب فيو فرديا ومجاعيا

كما تعترب ضرورة اجتماعية إذ ال بد أن يكون الفرد عضوا نافعا يف اجملتمع الذي يعيش فيو يتفاعل معو 

. ويأخذ منو ويعطيو

وتعترب الًتبية البدنية والرياضية من أىم ادلواد الٍت سبنح حملبيها أو التالميذ الذين ميارسوهنا داخل ادلؤسسات 

الًتبوية قسط من الراحة والنشاط، وكذا تعترب أحد أىم العناصر اليت يبعد التالميذ عن االحنرافات وترشدىم حنو 

الطريق السوي ولذا سنتطرق يف ىذا الفصل إىل مفهوم وأىداف وأمهية الًتبية البدنية والرياضية وانطالقا من 

. الًتبية البدنية والرياضية كوسيلة تربوية مهمة يف تنمية الرياضة لفتيات الطور الثانوي'' ادلدخل الشامل 

إضافة إىل ذلك أن التلميذات يف ىذا الطور يكن يف مرحلة ادلراىقة باعتبارىا مرحلة مير هبا الناشئ يف 

حياتو وىي عبارة عن سلسلة من التغَتات لذا تعترب منعطف خطر يف حياة ادلراىق، وذلذا وجب علينا دراسة 

. خصائص ادلرحلة العمرية اليت سبر هبا ادلراىقات يف الطور الثانوي

 

 

 

 

التربية البدنية والرياضية . أوال
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: التربية.1

وربا الشيء '' ربا''فيقال ريب بٍت فالن ربوا وربوءا دبعٌت نشأ فيهم، وإما من '' ريب''الًتبية لفظ مشتق إما من :لغة

الفارايب، ).تربية، ترىب الولد دبعٌت غداه ونشأه ومنى قواه اجلسدية والعقلية واخللقية'' رىب''أنو منا وزاد، ويقال 

 (89، صفحة 1994

. وىكذا فإن ادلعٌت اللغوي جيمع من بُت التنشئة والتقوية والتهذيب

تعترب الًتبية ذات معٌت شامل وواسع زبتلف باختالف اجملتمعات واألزمنة، فهناك من يعرفها بأهنا : اصطالحا

عملية تدريب تأٌب عن طريق الدراسة والتدريس ويعرفها أخر بأهنا رلموعة من اخلربات اليت سبكن الفرد من فهم 

عزمي، ).اخلربات اجلديدة بطريقة أفضل وىناك من يعرفها بأهنا طريقة لتعديل السلوك، وتعٍت النمو والتكيف

 (13، صفحة 2004

إن الًتبية ىي عملية تشكيل وإعداد '': كما يلي (يف أصول الًتبية)الًتبية يف كتابو '' فايز مراد دندش''ويعرف 

الفرد انسانيُت يف رلتمع معُت يف زمان ومكان معينُت حىت يستطيعوا أن يكتسبوا ادلهارات والقيم واالذباىات 

وأمناط السلوك ادلختلفة اليت تيسر ذلم عملية التعامل مع البيئة االجتماعية اليت ينشئون أفراد فيها ومع البيئة ادلادية 

 (16، صفحة 2004دندش، ).أيضا

 

 

 

: مفهوم التربية البدنية والرياضية.2
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: التربية البدنية.1.2

لقد اىتمت الدول احلديثة بالًتبية البدنية اىتماما كبَتا نظرا دلا ًب اكتشافو من أثار إجيابية بناءة تساعد 

على إعداد شخصية ادلواطن سواء من الناحية العقلية أو البدنية أو النفسية أو االجتماعية حىت أهنا أصبحت من 

ادلؤشرات اذلامة اليت تدل على التقدم احلضاري للمجتمع على عكس ذلك مازال يعتقد كثَت من الناس أن الًتبية 

البدنية ىي سلتلف أنواع الرياضات أو أهنا عضالت وعرق أو أذرع وأرجل قوية، أهنا تربية األجسام، وذلذا تعددت 

مفاىيم الًتبية البدنية من عامل ألخر، فرغم اختالفهم يف شكل تعريفها فأهنم يتفقون يف ادلضمون وأىم التعارف 

  :نذكرىا يف ما يلي

بأهنا جزء من الًتبية وبأهنا تستغل دوافع النشاطات الطبيعية ادلوجودة يف كل شخص لتنمية : فعرفها ناش

من الناحية العضوية والتوافقية والعقلية واالنفعالية وىذه األعراض تتحقق حيثما ميارس الفرد أوجو نشاط الًتبية 

  .البدنية سواء كان يف ادللعب أو يف محام السباحة

بأهنا ذلك اجلزء من الًتبية اليت تنص األنشطة القوية اليت تتضمن عمل اجلهاز : "وعرفها نيكسول وآزنز

 ."العضلي وما ينتج عن االشًتاك يف ىذه األوجو من النشاط من التعلم

عزمي، )".بأهنا ذلك اجلزء من الًتبية الذي يتم عن طريق النشاط البدين: "فولتمر واسيلنجر" وعرفها

 (11، صفحة 2004

و الًتبية البدنية ىي العملية اليت يكتسب الفرد من خالذلا أفضل ادلهارات البدنية والعقلية واالجتماعية 

 (36، صفحة 1996، .اخلويل أ).واللياقة من خالل النشاط البدين

 :مفهوم التربية الرياضية.2.2
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إن الًتبية الرياضية ىي تلك العملية الًتبوية اليت تتم عند شلارسة أوجو النشاط واليت تنمي شخصية الفرد 

وليست جزءا يضاف إىل الربنامج ادلدرسي كوسيلة لتشغل الطالب ولكنها على العكس من ذلك جزء حيوي من 

الًتبية، فعن طريق منهاج الًتبية الرياضية وتوجيهها توجها صحيحا، يكتسب الطالب ادلهارات الالزمة لقضاء 

وقت فراغهم بطريقة مفيدة، وينمون اجتماعيا إما أهنم يشًتكون يف نشاط من النوع الذي سيسبغ على حياهتم 

 .السعادة باكتساهبم الصحة اجلسمية والعقلية

وتتناول الًتبية الرياضية نشاطاهتا ادلتعددة يف احلياة االجتماعية وادلقدرة على التفكَت، جبانب عنايتها بالصحة ومنو 

األعضاء احليوية ومن أجل رفع ادلستوى احلضاري جبوانبو السياسية واالقتصادية، فهي عملية تتم عن طريق اللعب 

  .وذلذا فهي أعمق أثر عند األفراد من أي نوع أخر من أنواع الًتبية

إذا الًتبية الرياضية ىي عنصر وجزء أساسي من الًتبية وأسلوب من أساليبها ولون من ألواهنا وذلذا ميكننا اعتبارىا 

، 1990، .اخلويل م).نظاما تربويا باعتبار أن تركيزىا األساسي ينصب على دراسة حركة اإلنسان ونشاطو البدين

 (19صفحة 

عندما نريد أن نتكلم عن العالقة ادلوجودة بُت النشاط البدين والرياضي :تعريف التربية البدنية والرياضية .3.2

والًتبية فإننا نسلط الضوء مباشرة على مفهوم أخر وواسع، يسع ليشمل كل أنواع األنشطة البدنية واجلوانب 

 .النفسية والعقلية للفرد وىو مفهوم الًتبية البدنية والرياضية 

ىي تلك العملية الًتبوية اليت هتدف إىل ربسُت األداء اإلنساين وإثراء ": ويست بوتشر وآثَتا'' كما عرفها 

، .اخلويل أ). اجلوانب البدنية والعقلية واالجتماعية والوجدانية للفرد باستخدام النشاط البدين كأداة لتحقيق أىدافها

 (35، صفحة 1996
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تعريفا للًتبية البدنية والرياضية على أهنا ذلك اجلزء ادلتكامل من العملية الًتبوية اليت تثري وتوافق '' بًت أرنولد''وذكر 

، .اخلويل أ).اجلوانب العقلية االجتماعية، الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي غَت النشاط البدين ادلباشر

 (36، صفحة 1996

وىي نظام تربوي لو أىدافو اليت تسعى إىل ربسُت األداء اإلنساين العان من خالل األنشطة البدنية 

 (19، صفحة 1998عنان،إدريس، )..ادلختارة كوسيط تربوي يتميز خبصائص تعليمية وتربوية عامة

: أهمية التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي. 3

إن الًتبية البدنية والرياضية تساعد على ربسُت األداء اجلسماين للتلميذ وإكسابو ادلهارات األساسية 

وزيادة قدراتو اجلسمانية الطبيعية، أما عن اخلربات األساسية للممارسة األنشطة الرياضية سبد التلميذ بادلتعة من 

خالل احلركات ادلؤدات يف ادلسابقات والتمرينات اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع األخرين، أما ادلهارات اليت 

يتم التدريب عليها بدون استخدام أدوات أو باستخدام أدوات أو األجهزة الكبَتة تؤدي إىل اكتساب ادلهارات 

اليت تعمل على شعور التلميذ بقوة احلركة والًتبية البدنية والرياضية عملية حيوية يف ادلدارس دبراحلها ادلختلفة، وذلا 

دور أساسي يف تنمية اللياقة البدنية للتالميذ، والتالميذ عادة ما يرغبون يف شلارسة األلعاب اليت هبا روح ادلنافسة 

وعادة ما يكون التالميذ ذلم القدرة على االندماج يف اجملتمع بشكل جيد وقادرين على التعامل مع اجلماعات 

وميكنهم عقد صداقات مع زمالئهم ووجود برنامج رياضي يشتمل على أنشطة تعمل غلى إظهار الفروق الفردية 

 (24، صفحة 2004فهيم، ).بُت التالميذ وتشجيعهم ذلم أمر ىام جدا

تلعب الًتبية البدنية والرياضية دورا كبَتا يف الطور الثانوي، إذ يكون التالميذ ميرون دبرحلة ادلراىقة ويظهر 

ذلك من خالل درس الًتبية البدنية والرياضية الذي يضمن النمو الكامل و ادلتزن للتالميذ، فالًتبية البدنية عامل 

. رئيسي يف تنمية صفة التوافق بُت العضالت واألعصاب والتنسيق يف كل ما يقوم بو التالميذ
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أما من الناحية الًتبوية فوجود التالميذ يف رلموعة واحدة خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية ربت عملية 

التفاعل بينهم ويكتسبون  كثَتا من الصفات الًتبوية، إذ يكون اذلدف األساسي ىو تنمية السمات اخللقية 

اخل، و اذلدف األساسي ىو تنمية السمات اخللقية ...كاإلحساس باحلب والصداقة والزمالة والتعاون وادلسازلة

. اخل...كاإلحساس باحلب والصداقة والزمالة والتعاون وادلسازلة

أما من الناحية االجتماعية فإهنا تلعب دورا كبَتا يف تنشئة ادلراىق، إذ تكمن أمهيتها يف زيادة أواصر 

، 1994عبده، ) .الصداقة واألخوة بُت التالميذ واالحًتام وازباذ القرارات اجلماعية وادلساعدة على التكيف

 (37صفحة 

فالًتبية البدنية والرياضية ىي عملية توجيو للنمو البدين وقيام اإلنسان باستخدام التمرينات البدنية 

والتدابَت الصحية اليت تشًتك مع الوسائط الًتبوية بتنمية اجلوانب النفسية واالجتماعية واخللقية ولكن على مستوى 

ادلدرسة فهو يتضمن النمو الشامل وادلتزن للتالميذ وحيقق احتياجاهتم البدنية طبقا دلراحلهم السنية واستقالل 

 .(30ياسُت، صفحة ) .قدراهتم احلركية لالشًتاك يف أوجو النشاط التنافسي داخل وخارج ادلدرسة

: أهداف التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي. 4

  العمل على الوقاية الصحية للتالميذ من خالل شلارسة كافة الربامج واألنشطة اخلاصة بالًتبية البدنية

. والرياضية والعمل على تنمية القوام السليم مع اذليئات ادلدرسية ادلعنية بالصحة العامة

  تنمية الصفات البدنية لدى التالميذ، وذلك يف ضوء طبيعة اخلصائص السنية واألولويات اليت ربددىا

. طبيعة البيئة ومستوياهتم ادلختلفة 

  تعليم ادلهارات احلركية لألنشطة الرياضية اليت تتفق للمستوى السٍت للمرحلة. 
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  التدريب على تطبيق ادلهارات الفنية واخلططية وصوال إىل تنمية القدرات احلركية وادلهارات البدنية اخلاصة

. من خالل األشكال التنافسية داخل الدرس وخارجو 

  تنمية ادلهارات البدنية العامة النافعة للمستقبل يف إطار التنمية ادلستدمية للحياة .

  رعاية النمو النفسي لتالميذ ادلرحلة الثانوية بالتوجيو السليم إلبراز الطاقات اإلبداعية وذلك يف ضوء

. السمات النفسية يف ىذه ادلرحلة السنية 

  تنمية الروح الرياضية والسلوك الرياضي السليم وتدريب التالميذ على القيادة والتبعية و التعرف على

. احلقوق و الواجبات وتنمية صفات التعارف واالحًتام ادلتبادل وخدمة البيئة احمليطة

  العمل على نشر الطاقات الرياضية لدى التالميذ كجزء من الثقافة العامة وتقدمي اخلربات ادلتعلقة بالًتبية

. البدنية والرياضية والصحة العامة ادلناسبة مع القدرات العقلية وبرامج ادلواد الدراسية األخرى 

 (107، صفحة 1995حسنُت، ) .االىتمام باجلانب الًتوحيي من خالل النشاط ادلدرسي وخارجو. 

: عالقة التربية العامة بالتربية البدنية والرياضية. 5

الًتبية البدنية والرياضية ىي تلك العملية الًتبوية اليت تتم عند شلارسة النشاط واليت تنم وتصون شخصية 

. وجسم الفرد، فعندما يتدرب اإلنسان فهو لون من ألوان الًتبية اليت تساعد على تقوية وسالمة اجلسم

فالًتبية البدنية والرياضية ليست جزء يضاف إىل الربنامج ادلدرسي كوسيلة لشغل الطالب ولكنها على 

العكس من ذلك فهي جزء حيوي من الًتبية فعن طريق توجيهها توجيها صحيحا يكتسب الفرد ادلهارات الالزمة 

عند قضاء وقت فراغو بطريقة مفيدة، وينمون اجتماعيا كما أهنم يشًتكون يف نشاط من النوع الذي يضفى على 

 (14، صفحة 2004عزمي، ).حياهتم السعادة باكتساهبم الصحة العقلية واجلسمية
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ومن ىذا الصدد يرى أن الًتبية البدنية والرياضية جزء ال يتجزأ من الًتبية وأهنا دافع من دوافع النشاطات 

 (1990عمراين، ).ادلوجودة يف الشخص لتنميتو من الناحية ادلعنوية والتوافقية واالنفعالية

: وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية

 تسهم الًتبية البدنية يف دراسة التفرد ألغراض التوجو الصحيح والسليم والتنمية لقابليتو ادلختلفة .

  النمو ادلتكامل واإلعداد ادلهٍت والًتبية الرياضية تساعد يف ذلك وتسهيل ربقيقوالًتبية هتدف إىل. 

 الًتبية الرياضية عماية منو مستمر والًتبية هتدف إىل زيادة خربات الفرد اليومية. 

  الًتبية الرياضية تساعد على تطوير وظائف األجهزة احليوية للجسم لتنشيط الدورة الدموية واجلهاز البويل

، صفحة 2006حساسنة، ).واجلهاز التنفسي والًتبية تسهم يف تطوير اخلربة وادلعرفة والتجربة العلمية

19) 

إذن فالًتبية البدنية تقوم على تنمية اإلدراك واحلركة ألجل تكوين العقل واجلسم معا، ومنطلقها أن معرفة 

اجلسد أساس التالؤم على احمليط ان ىذه ادلعرفة ىي قاعدة كل نشاط تفتحي، فالتحكم يف اجلسد واحلركة 

. واكتساب ادلرونة شرطان ضروريان لكل فعل إبداعي ميكن أن يدرج يف منظومة الًتبية عموما
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 : خالصة الفصل

وكخالصة القول الًتبية البدنية والرياضية والًتبية ذلما عالقة واضحة يف ادلعٌت، واذلدف وادلظهر الذي يكون ادلواطن 

الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق النشاطات الرياضية ادلختلفة بغرض 

 .ربقيق أمسى ادلثل اإلنسانية ربت إشراف قيادة صاحلة ومؤىلة تربويا
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: تمهيد

تلعب السمات االنفعالية دورا كبَتا يف اجملال الرياضي، وخاصة داخل ادلنافسات الرياضية ادلختلفة، دلا ىذه 

السمات من أثر إغلايب يف احلفاظ على الطاقة النفسية ادلثلى لالعب أثناء ادلنافسات بعيدا كل البعد عن الطاقة 

النفسية العالية اليت تؤدي بالالعب إىل تشتت التفكَت، والتوتر ادلبالغ فيو، وعدم الثقة بنفسو، وتلعب االنفعاالت 

دورا ىاما بالغ األثر يف حياة الالعب الرياضي، إذ ترتبط بسمات شخصيتو وسلوكو ودوافعو وحاجاتو، وبأنواع 

. األنشطة اليت ؽلارسها

عملية النمو الشاملة وادلتكاملة، ذلا ركن ىام وىو االنفعالية ألهنا أحد األسس اليت تعمل يف بناء الشخصية 

السرية، حيث يعمل على ربديد وتوجيو ادلسار النهائي الصحيح لتلك الشخصية بكل ما ربملو من عواطف 

. وأفكار، وما ربققو من األفعال وأظلاط السلوك ادلختلفة

كما سنتطرق يف ىذا الفصل إىل التعرف على بعض السمات االنفعالية األساسية، ومدى تأثَتىا يف ازباذ بعض 

. ادلواقف
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: نظرية السمات. 1

إذا تعمقنا يف نظريات األظلاط، صلد أن ىذه النظريات تقوم على حصر عدد السمات أو الصفات، سواء النفسية 

أو االجتماعية أو اجلسمانية، ووضعها ربت ظلط من األظلاط، ونظرا دلا يوجو لنظريات األظلاط من انتقادات برى 

بعض العلماء أن احلكم على شخصية الفرد يكون بالتعرف على السمات النفسية ادلوجودة فيو، ففي رأيهم أن 

الشخصية من رلموعة ما لدى الفرد من السمات، وإذا كانت السمات موجودة فإننا نتمكن من قياسها كأبعاد 

. للشخصية، فالشخصية تبعا لذلك تكون كالشكل اذلندسي الذي لو أبعاد ؽلكن قياسها دلعرفة خصائصو

: السمات السطحية والسمات المنبعية. 1-1

ولقد جلأ العلماء إىل التحليل العادلي لنتائج اختيارات الشخصية، لبيان السمات األساسية اليت تقيسها ىذه 

 أن ىناك مسات ؽلكن مالحظتها بسهولة، تبدو يف التفاعل مع اآلخرين، 1940االختيارات ويرى كاتل واآلخرين 

وتبدو ىذه السمات فريدة من السطح يف شخصية الفرد وتتعدل مثل ىذه السمات بسهولة، وتسمى بالسمات 

. احليوية وادلرح: السطحية مثل

وىناك من السمات ما ال يتم التعبَت عنها مباشرة، ولكن يتم التعبَت عن طريق السمات السطحية، وىذه قد 

. (176-175، الصفحات 2001سعد جالل، . د)تكون عامة أو تكون فريدة، وكذلك السمات السطحية 

 

 

 : تعريف االنفعاالت. 1-2
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واالنفعال ىو استجابة وجدانية شعورية تصاحبها حركات تعبَتية وتغَتات جسمية تتوقف شدهتا تبعا لنوع 

 .ادلثَت وشدتو

االنفعال بأنو حالة من التوتر اجلسمي النفسي تنزع بالفرد إىل القيام بالنشاط الالزم " فوزي"ويعرف 

الستعادة توازنو الذي اختل، وسبثل السمات االنفعالية أحد أبعاد الشخصية اليت ؽلكن قياسها دلعرفة خصائصها 

وتعٍت السمات االنفعالية ادلميزة للسلوك االنفعايل، وسبثل األسلوب العام لفاعلية الشخصية، وتعطي 

رلموعة متنوعة من االستجابات النوعية على أعلية التعرف إىل احملتوى االنفعايل للمساعلة فيتطور األداء الرياضي 

لدى الالعب إىل ضرورة اىتمام برامج التدريب احلديثة بتنمية اجلوانب النفسية لالعب جبانب ربقيق اإلصلازات 

. (1998عالوي، )الرياضية العالية 

أن اإلعداد البدين، وادلهارى، وخلططي أصبح ال يكفي إلحراز الفوز والتفوق، بل أصبح " زلمد"ويرى 

ضرورة اإلعداد النفسي كعملية تربوية تعمل على تشكيل، وتطوير الدوافع واالذباىات اإلغلابية، باإلضافة إىل 

التوجيو واإلرشاد النفسي، ويرجع ذلك إىل ارتباط ادلنافسات الرياضية بالعديد من ادلواقف االنفعالية، واليت تتميز 

بقوهتا، ومن خالذلا قد تصطبغ احلاالت االنفعالية لالعب ببعض حاالت االستثارة الشديدة اليت تنعكس تأثَتىا 

االنفعالية تبعا لدرجتها بشكل مباشر على مستويات األداء اليت يظهرىا الفرد يف غضون ادلنافسة، كما أهنا تؤثر 

بدرجة كبَتة على شخصية الفرد شلا يتطلب معو التحكم يف انفعاالتو وتعلم إخضاعها لسيطرتو وذلك باعتبار أن 

ىو اإلطار السلوكي الذي تنظم فيو التجمعات السلوكية ادلسئولة عن دوافع الفرد : اجلانب االنفعايل الشخصية

وأىدافو ادلسئولة عن اتزانو االنفعايل، وتكامل انفعاالتو والنشاط الرياضي يزخر بأنواع متعددة من اخلربات 

االنفعالية اليت تتميز بقوهتا واليت تؤثر بشكل واضح على السلوك الفرد ويتطلب ذلك كلو من الفرد الرياضي القدرة 

على التحكم يف انفعاالت، وإخضاعها لسيطرتو كما أن ديناميكية احلاالت االنفعالية يف أثناء ادلباريات اليت تتميز 

بالتغَت الدائم السريع من انفعال معُت النفعال اخر مغاير من أىم العوامل اليت تؤثر بصورة واضحة على ادلستويات 
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جابر،ر )اليت يظهرىا الفرد يف ادلنافسة الرياضية، أو قد ربول الفوز إىل ىزؽلة والنجاح إىل الفشل والعكس صحيح 

. (2011،ر، 

إن أبعاد السمات االنفعالية سبثل وحدة ديناميكية واحدة تتأثر بأي موقف وإن اختالف درجة السمة عن 

. (2005عبد الرمحن راشد، ): األخرى يرجع لطبيعة ىذا ادلوقف وتتضمن السمات االنفعالية األبعاد التالية 

 إذا كان األداء احلركي الرياضي ينطلق ويتجو ويستمر من الدوافع الرياضية، :تعريف السمات اإلنفعالية. 1-3

فإن السمات اإلنفعالية ىي ادلسؤولة عن تكوين ىذه الدوافع وتشكيلها وتثمينها، وىي كذلك مسؤولة عن إعطاء 

ىذا األداء ظلطا معينا من حيث الشكل وادلضمون، وىذه السمات اإلنفعالية ؽلكن تصنيفها إىل نوعُت، السمات 

 .اإلنفعالية العامة واخلاصة

 : السمات االنفعالية األساسية. 1-3-1

 وسبثل الدافع الشخصي دلزاولة الرياضي والكفاح من أجل التفوق واالمتياز واحلاجة إىل اإلصلاز: الرغبة .

  اإلصرار وتعٍت القدرة على ربديد قرارات معينة والسعي ضلو ربقيقها حىت يف سلتلف الظروف الصعبة مع

. ربمل ادلسؤولية نتيجة ىذا القرار

 وسبثل بعدا اجتماعيا وتعٍت القدرة على التفوق مع االخرين والتكييف مع الظروف احمليطة : احلساسية

. واحلصول على ادلتعة من األداء الرياضي الناجح

 وتعٍت القدرة على التغلب بفاعلية على ما يعًتي لالعب من قلق ومعاجلة الضغوط : ضبط التوتر

 .االنفعالية بطريقة منتجة واستغراق وقتا قصَتا يف االضطراب

 ىي قدرة الفرد على قبول التحديات وإصلاز األىداف الواقعية للتعرف على نواحي القدرة : الثقة بالنفس

. والضعف وربسُت ادلهارات الفردية
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 تعٍت ربمل ادلسؤولية يف األداء الرياضي أثناء ادلنافسات الرياضية دبا تتضمنو يف اإلرادة : ادلسؤولية

. للمواجهة وبذل اجلهد يف زلاولة تصحيح األخطاء وادلعاجلة الواقعية ادلتوازنة بُت ادلسؤولية والشعور باألمل

 وتعٍت القدرة على االلتزام وتطوير خطط اللعب مع االحتفاظ بادلرونة الكافية لتغيَتىا : الضبط الذايت

. عندما تكون صاحلة وأيضا تعرف الالعب على قدرتو وإمكانية تطوير نظامو اخلاص

: معايير تحديد السمات. 1-4

: معايَت لتحديد السمات، ىي" الربت"لقد وضع 

 للسمة أكثر من وجود امسي، دبعٌت أهنا عادات على مستوى أكثر تعقيدا .

  (عادتان أو أكثر تنظمان وتنسقان معا لتكوين السمة)إن السمة أكثر عمومية من العادة 

  (دبعٌت أهنا تقوم بدورىا الدافع يف كل سلوك)السمات دينامية 

  (ولكنها ترتبط عادة فيما بينها)السمات ليست مستقلة عن بعضها البعض .

  إن أي مسة قد ينظر إليها على ضوء الشخصية اليت ربتويها أو على ضوء توزيعها بالنسبة للمجموعة

 (2009-2008زمام عبد الرمحن، مبارك ميلود، ) (أي أن السمات قد تكون فريدة)العام من الناس 

. 

خصائص االنفعاالت  . 1-5

: تتميز اخلربات االنفعالية باخلصائص التالية

  الذاتية :
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اد زبتلف من فرد الخرتبعا لدرجة إدراكهلألشياء ادلادية احمليطة بو , ربمل اخلربات االنفعالية دائما طابعا ذاتيا

و بادلواقف ادلختلفة اليت ؽلر هبا كذلك بالنسبة لعالقتو باآلخرين  فالفرد قد يغضب أو ػلس بالضيق يرى ظاىرة أو 

شخصا ما  بينما بالنسبة لشخص اخردلك يستدعي الفرح و السرور و قد ال يستوجب األمر بالنسبة لشخص 

 .ثالث 

  التعدد :

من .اخلجل ,احلزن , سبتلئ حياة الفرد دبختلف احلاالت االنفعالية اليت ال عدد ذلا وال حصر كالفرح

 ,.ادلصطلحات اليت تعرب عن األنواع العديدة للحاالت االنفعالية

    االختالف في الدرجة

 تكون االنفعاالت سلتلفة يف درجتها كالفرح عند رؤية صديق والفرح عند النجاح يف امتحان و الفرح للفوز 

دبنافسة رياضية ال يكون سيان و لكنو يكون متفاوت يف الشدة أو الدرجة ولدلك ؽلكن النظر إليو على انو 

 .أحادي البعد ؽلتد على خط مستقيم من اقل إلىأعلىدرجة 

 االرتباط بالتغيرات العضوية و التغيرات الخارجية 

ترتبط االنفعاالت ادلختلفة بكثَت من ادلظاىر و التغَتات الفسيولوجية الداخلية ألعضاء اجلسم ادلختلفة 

 .وكذلكبأنواع متعددة من ادلظاىر التغَتات اجلسمية اخلارجية اليت كثَتا ما تعرب عن نوع االنفعال

: فوائد ومضار االنفعاالت . 1-6

  الفوائد :

: من بُت أىم فوائد االنفعاالت ادلعتدلة أو النشطة ما يلي 
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تسهم يف قدرة الفرد على بدل ادلزيد من اجلهد و تعمل كدافع للفرد توجهو و تديره ضلو األداء و زلاولة ربقيق  -

 .األىداف كما تساعده على ادلقاومة ومواجهة األحداث و رلاهبة الصعاب

. تساعد الفرد على االستمتاع بوقتو نظرا حلاجتو إىل درجة معينة من االنفعاالت السارة وادلنشطة -

تساعد على ادلزيد من التفاىم االجتماعي بُت األفرادو تسهم يف التفاىم ادلشًتك بينو  -

ال يستطيع الفرد أن ػليا دون انفعاالت سبيز سلوكو أوأدائو  -

  المضار

: من بُت األضرار احلادة وغَت السارة ما يلي 

. تؤثر على العمليات العقلية العليا كاإلدراك و االنتباه والتذكر و التفكَت اد تسهم يف الوقوع يف أخطاء اإلدراك -

تعمل على تشتيت االنتباه وعدم القدرة على الًتكيز وال تساعد على التذكر اجليد لألحداث أثناء االنفعال كما  -

. تعيق التفكَت 

تقلل من قدرة الفرد على الفهم الصحيح للمواقف و من القدرة على النظرة الناقدة لألحداث وال تساعد على  -

 .إخضاع سلوك الفرد إلرادتو األمر الذي قد يؤدي إىل عدم القدرة على التحكم يف السلوك

الًتاكم ادلستمر حلدة االنفعاالت وما يصاحبها من تغَتات فسيولوجية  ينجم عنو بعض األمراض النفس  -

جسمية كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أو ادليل للسلوك العدواين أو زلاولة اذلرب من ادلواقف و عدم القدرة 

 .على مواجهتها

نظرية السمات . 1-7
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تصف مسات الشخصية عن طريق مساهتا األساسية الن السمة صفة أو خاصية شليزة للفرد عن غَته وقد تكون 

فطرية وراثية أو مكتسبةكما أن نظرية السمات تفًتض أن مسة الشخصية ىي مسة ثابتة نسبيا لدا فالشخص 

الواحد يتوقع لو التصرف بنفس الطريقة يف مواقف سلتلفة كما يفًتض أيضاأناألفراد ؼلتلفون فيما بينهم يف السمة 

الواحدة  أي درجة السمات ذات العالقة فكل إنسان يتصف بدرجة معينة من القلق لكن البشر ال يتساوى يف 

 .درجة قلقو بشكل عام أو عندما يتعرض دلوقف زلرج 

: النظرية السلوكية . 1-7-1

تصنف ىده النظرية يف اعتمادىا على مواقف السلوك الظاىري أساسا للتعبَت عن الشخصية  ثورانديك و انس و 

 .سكان ران ىؤالء العلماء يرون أن البيئة تؤثر على الفرد ويعتربون االستجابة ىدا التأثَتأساس الشخصية 

: النظرية الحركية . 1-7-2

ينظر علماء ىده النظرية إىل الشخصية أهنا عبارة عن تفاعل النواحي الفيزيولوجية واجملتمع و األدوار اليت يقوم هبا 

الفرد و أن ىدا التكوين احلركي ىو الذي يكون الشخصية  تقسم ىده النظرية مكونات الشخصية إىل مكونات 

 .جسمية مكونات مستمدة من اجلماعة مكونات مستمدة من الدور و مكونات مستمدة من ادلوقف 

(: 1978خالل )معايير تحديد السمة . 1-8

  يستند بعض العلماء إىل وجود السمات وإمكانية ربديد احلقائق التالية وىدا نقال عن مرجع علم النفس

 .الًتبوي الرياضي لسعد جالل و زلمد العالوي

  أن السمة قد تكون عادات علي مستوي أكثر تعقيدا دبعٌت أن السمة أكثر عمومية من العادة ىدا

باإلضافةإىل اختالف األفراد فيما بينهم يف العادة الواحدة فكلنا نغضب يف مواقف معينة غَت إننا طلتلف 

 .يف درجتو و طريقة التعبَت عنو بدرجات سلتلفة
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  ثبات الشخصية و باضطراهبا فالشخص الواحد يتصرف بشكل واحد يف ادلواقف ادلتشاهبة فلكل فرد

عادتو الثابتة اليت ال تتغَت  

  أن السمات غَت مستقلة عن بعضها حيث ترتبط بينها اغلابيا الن مصدرىا ىو شخصية الفرد كما أن

 .بعض السمات سبيل إلىأن تتجمع معا مكونة دلا يسمى السمات العامة أو ادلشًتكة

  أن السمات تتعادل ثقافيا قسمة السيطرة يف الرجال و األنوثة يف السيدات على سبيل ادلثال ؽلكن أن

 .تاخد قدرا اكرب من دعم اجملتمع و ينتج عنها بعض األظلاط السلوكية احملددة 

( 18-15)المراهقة و خصائص المرحلة العمرية : ثانيا

 :تعريف المراهقـة. 2-1

 من الناحية اللغوية االقًتاب والدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء فقو اللغة " ادلراىقة"تفيد كلمة :لغويـــــا

، (14، صفحة 1998الزعبالوي، ). دبعٌت اقًتب من احللم ودنا منو" راىق"ىذا ادلعٌت يف قوذلم 

وتعٍت  " Adolescere" مشتقة من الفعل الالتيٍت " Adolescence"وادلراىقة باللغتُت الفرنسية واإلصلليزية 

 (275، صفحة 1975فؤاد البهي، , السيد). االقًتاب والنمو والدنو من النضج واالكتمال

 ادلراىقة ىي إحدى مراحل النمو البشري تبدأ من بداية البلوغ اجلنسي وتنتهي بالوصول إىل : اصطالحا

ويعرفها مصطفى فهمي ، النضج أي اكتمال وظائف اإلنسان اجلسمية والعقلية وقدرهتا على أداء رسالتها

 ومعناه التدرج ضلو ADOLESERE  مشتقة من الفعل الالتيٍت ADOLESCENCEأن كلمة مراىقة 

النضج البدين اجلنسي واالنفعايل والعقلي وىنا يتضح الفرق بُت كلمة مراىقة وكلمة بلوغ وىذه األخَتة 

تقتصر على ناحية واحدة من نواحي النمو، وىي الناحية اجلنسية نستطيع أن نعرف البلوغ بأنو نضج 
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". الغدد التناسلية واكتساب معامل جنسية تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة بدء النضج 

 (189، صفحة 1986فهمي، )

إن ادلراىقة مصطلح نصفي لفًتة أو مرحلة من العمر  واليت يكون فيها الفرد غَت ناضج انفعاليا وتكون 

من النضج  العقلي واجلسدي  والبدين، وىي الفًتة اليت تقع ما بُت  خربتو يف احلياة زلدودة ويكون قد اقًتب 

مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الرشد، وبذلك ادلراىق ال يعد طفال وال راشدا إظلا يقع يف رلال تداخل ىاتُت 

بأهنا اجملال الذي جبدر بالباحثُت أن ينشدوا فيو ما يصلون إليو من "  ادلرحلتُت حيث يصفها  عبد العايل اجلسماين

 (195، صفحة 1994اجلسماين، )" . وسائل وغايات

ادلراىقة بأهنا فًتة التحوالت اجلسمية النفسية اليت ربدث بُت الطفولة وسن الرشد، ىذا "دوبيس "ويعرف 

: حسب التعريف الكالسيكي، وادلراىقة عبارة عن مرحلة عبور تتم فيها تغيَتات من جانبُت أساسيُت علا

 تتعلق بالنضج الفيزيولوجي واجلسمي بوجو عام حيث يكتمل ظلو األعضاء داخليا وخارجيا: تغيَتات جسمية .

 تتمثل يف ظهور حاجات عاطفية ومشاعر جديدة خاصة بالغرائز اجلنسية إىل جانب ظلو : تغيَتات نفسية

 (M.debesse, 1959, p. 6).الوظائف العقلية كقدرة التفكَت ادلنطقي و التجريد

  وتصب كل التعاريف السابقة يف مضمون واحد أو معٌت  أمشل للمراىقة ىو أن ادلراىقة ىي تلك الفًتة اليت 

ينتقل فيها الطفل من االعتماد على اآلخرين إىل راشد مستقل بذاتو وبالتايل إىل النضج يف مجيع النواحي 

السيكولوجية والبيولوجية واالجتماعية اليت تقربو إىل احللم واكتمال النضج، كما أهنا زبتلف يف فًتات دوامها من 

. رلتمع آلخر حسب العادات والتقاليد وادلناخ السائد وطبيعة اجملتمع

:                                                                             تحديد مراحل المراهقة. 2-2
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قد اختلف العلماء يف ربديد فًتة ادلراىقة، مىت تبدأ؟ وكم تدوم يف حياة اإلنسان ؟ ويف أي  سنة تنتهي؟ كما 

اختلفوا يف ربديد مراحل النمو بدايتو و هنايتها نظرا لوجود مقياس موضوعي خارجي زبضع لو ىذه التقسيمات، 

": علم النفس النمو للطفولة وادلراىقة "وفيما يلي مراحلها نوردىا كما جاءت يف كتاب 

سبتد منذ بدأ النمو السريع الذي يصاحب البلوغ إىل حوايل :( سن14-12) المراهقـة المبكرة .2-2-1

السنة األوىل إىل السنة الثانية بعد البلوغ الستقرار التغَتات البيولوجية اجلديدة عند الفرديف ىذه ادلرحلة ادلبكرة 

يسعى ادلراىق إىل االستقالل و يرغب دائما يف التخلص من القيود و السلطات اليت ربيط بو و يستيقظ لديو 

إحساس بذاتو و كيانو و يصاحبها التفطن اجلنسي الناتج عن االستثارة اجلنسية اليت ربدث جراء التحوالت 

 .البيولوجية و ظلو اجلهاز التناسلي عند ادلراىق

يطلق عليها أيضا ادلرحلة الثانوية ، و ما ؽليز ىذه ادلرحلة ىو  :( سنة17-15)المراهقـة الوسطى  . 2-2-2

بطء سرعة النمو  اجلنسي نسبيا مع ادلرحلة السابقة ، و تزداد التغَتات اجلسمية و الفيزيولوجية من زيادة الطول و 

 .الوزن واىتمام ادلراىق دبظهره اجلسمي و صحتو اجلسمية و قوة جسمو و يزداد هبذا الشعور بذاتو

يطلق عليها مرحلة الشباب، حيث أهنا تعترب مرحلة ازباذ :( سنة21-18)المراهقـة المتأخرة . 2-2-3

القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها اختيار مهنة ادلستقبل و كذلك اختيار الزواج أو العزوف ، و فيها يصل النمو إىل 

االعتناء بادلظهر : مرحلة النضج اجلسمي و يتجو ضلو الثبات االنفعايل والتبلور لبعض العواطف الشخصية مثل

اخلارجي و طريقة الكالم و االعتماد النفس و البحث عن ادلكانة االجتماعية ، و تكون لديو عواطف ضلو 

 (263زىران، صفحة ). اجلماليات مث الطبيعة و اجلنس األخر

: ( سنة18-15)تحديد المرحلة المتوسطة . 2-3
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تتالزم مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة مع هناية التعليم األساسي وبداية التعليم الثانوي، حيث يصعب ربديد بداية وهناية 

ادلراحل مجيعها تتداخل ببعضها البعض إال مرحلة ادلراىقة األوىل واليت ؽلكن ربديدىا ببداية النضج اجلنسي وعلى 

ذلك تعترب مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة أهنا مرحلة اكتمال ونضج ورشد ادلراىق ليس جنسيا فقط بل اجتماعيا وعقليا 

 .وجسميا وبذلك يبدأ ادلراىق يف تغيَت ثوب الطفولة الرتداء ثوب الرجولة ثوب االستقرار والتوافق واالنسجام

أن قدرة ادلراىق يف تلك ادلرحلة تزداد يف أخذ القرار والتفكَت السليم واالختيار والثقة '' حامد زىران''ويضيف 

زىران، ). بالنفس واالستقاللية يف التفكَت واحلرية يف االستكشاف، حيث يؤثر ذلك كلو على الشخصية ادلتكاملة

 (325، صفحة 1995

  إىل ادلدرسة الثانويإىليؤدي االنتقال من ادلدرسة األساسية : خصائص النمو في مرحلة المراهقة. 2-4

الشعور بالنضج واالستقالل، ومرحلة ادلراىقة زبتص عن باقي مراحل النمو يف حياة الفرد بشيء ىام أال وىي 

التحوالت او التغيَتات اليت تطرأ عليو من الناحية اجلسمية، العقلية، النفسية، االنفعالية، االجتماعية واحلركية واليت 

تؤثر بصورة بالغة على حياتو يف ادلراحل الالحقة، و تصادف ادلراىقة مرحلة التعليم الثانوي لذا وجب علينا دراسة 

. خصائص النمو للمراىقُت يف ادلرحلة الثانوية

 

: النمو الجسمي. 2-4-1

تتميز ىذه ادلرحلة بالبطيء يف النمو اجلسماين، ويالحظ استعادة الفىت أو الفتاة لتناسق شكل اجلسم، كما تظهر 

الفروق ادلميزة يف تركيب جسم الفىت أو الفتاة بصورة جلية، ويزداد ظلو عضالت اجلذع والصدر والرجلُت بدرجة 

ػلياوي، ).  نضجهم البدين الكامل تقريباإىلأكرب من ظلو العظام حىت يستعيد الفرد اتزانو اجلسمي، ويصل الفتيان 

 (137، صفحة 2009
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: النمو الحركي .2-4-2

يظهر يف ىذه ادلرحلة االتزان التدرغلي يف نواحي االرتباك واالضطراب احلركي وتأخذ سلتلف النواحي النوعية 

للمهارات احلركية يف ربسن و رقي لتصل اىل درجة عالية من اجلودة كما يالحظ ارتقاء دبستوى التوافق العضلي 

 .احلسي

 ذلك فان عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز إىلوفيها يكتسب الفرد ويتعلم سلتلف احلركات وإتقاهنا وتثبيتها 

. بو الفىت يساعد الكثَت على إمكانية شلارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية كاجلمباز والتمرينات الفنية

 (137، صفحة 2009ػلياوي، )

: النمو الفسيولوجي. 2-4-3

يتابع النمو الفيسيولوجي يف ىذه ادلرحلة تقدمو ضلو النضج بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم، فنالحظ ىبوطا 

نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي، مع زيادتو بعد رلهود فكري وىذا دليل على ربسن ملحوظ يف التحمل الدوري 

التنفسي مع ارتفاع قليل يف ضغط الدم، وشلا يؤكد ربسن التحمل يف تلك ادلرحلة اطلفاض االكسجُت عند 

توازن غددي شليز والذي يلعب دورا كبَتا يف التكامل إىل اجلنسُت مع وجود فارق لصاحل األوالد، ىذا باإلضافة 

بُت الوظائف الفيسيولوجية، احلركية، احلسية واالنفعالية للفرد، واليت تعمل على اكتمال يف تكوين شخصية الفرد 

 (139، صفحة 2009ػلياوي، ). ادلتعددة اجلوانب

: النمو االجتماعي.2-4-4

يتميز النمو االجتماعي يف ىذه ادلرحلة بالتغَت الواضح الذي يتمثل يف إعادة تنظيم العالقات االجتماعية يشكل 

مستوى جيد يتفق مع مستوى النضج الذي وصل إليو ادلراىق، كما ؼلضع سلوكو لعدة تغَتات تتميز بأنواع من 
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 ظلو احلساسية االجتماعية ، كما تظهر ىناك فروق أساسية بُت اذباىات ادلراىقُت يف الطبقة إىلالتحول تشَت 

 .االجتماعية ادلختلفة

وفيما ؼلص سلوك ادلراىقُت يظهر يف االىتمام ادلتزايد بادلظهر الشخصي والنزعة االستقاللية ، واالنتقال من 

، 2008ناصر، ) .االعتماد على الغَت إىل االعتماد على النفس ، وينمو لديو الوعي وادلسؤولية االجتماعية 

 (96صفحة 

:  النمو العقلي. 2-4-5

النمو العقلي من اخلصائص ادلهمة ألن فهم ومعرفة ما ػلدث للمراىق على ادلستوى العقلي يساعدنا على فهم 

شخصيتو وتوظيف ادلعارف وادلعلومات يف العملية الًتبوية، وتشَت معظم الدراسات أن منحنيات ظلو الذكاء يف 

 .ىذه الفًتة ال تظهر على ىيئة قفزة سريعة كما ىو احلال يف النمو اجلسمي

كما يالحظ يف ىذه الفًتة القدرة على اكتساب ادلهارات وادلعلومات وعلى التفكَت واالستنتاج ، كما تؤخذ 

الفروق الفردية يف النواحي العقلية بالوضوح وتبدأ قدرة واستعدادات ادلراىق يف الظهور خاصة يف االنتباه وادلالحظة 

 (143، صفحة 1986حامد عبد السالم زىران، ). واالدراك والنقد

: النمو االنفعالي. 2-4-6

يشكل النمو االنفعايل جانبا أساسيا يف عملية النمو يف مرحلة ادلراىقة، وتعترب دراستو ىامة جدا وضرورية 

 أعماق ذاتو إىلليس فقط لفهم احلياة االنفعالية للمراىق بل لتحديد وتوجيو مسار شخصيتو ككل، واخلوض 

 (302، صفحة 1992ميخائيل ابراىيم أسعد، )ادلتحولة بكل ما ربملو من عواطف 
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أن النمو االنفعايل ؽلتاز حبدة االنفعال حيث يغضب ويتوتر ادلراىق ": عبد الرمحان العيسوي" ويرى

ألسباب تافهة كما ؽلتاز باالنفعال بالتقلب و سرعة التعبَت، ومعظم االنفعاالت ادلراىق راجع لشعور بأنو أصبح 

رجال ويرى أن احمليطُت بو يعاملونو كطفل، وىذا من جانب الوقوع يف العديد من الصراعات النفسية 

 (35، صفحة 2015ابراىيم، ).االخرى

: النمو الجنسي .2-4-7

مثال عند " الصفات اجلنسية الثانوية"يف ىذه ادلرحلة يصاحب النضج اجلنسي ظهور شليزات يطلق عليها 

البنات تنمو عظام احلوض حبيث تتخذ شكل حوض االنثى واختزان الدىن يف االرداف وظلوىا وكذلك أعضاء 

ويف ىذه ادلرحلة يالحظ احلب (213-212عبد الرمحان العيسوي، الصفحات ). أخرى كالرحم وادلهبل والثديُت

ويف . ادلتعدد واالىتمام باجلمال والرغبة يف جذب انتباه أفراد اجلنس االخر وادلعاكسة وحب االستطالع اجلنسي

 .(359، صفحة 1986حامد عبد السالم زىران، ). النضج اجلنسيإىل هناية ادلرحلة يصل مجيع البنُت والبنات 

 

 

: مشاكل المراهقة في المرحلة الثانوية. 2-5

إن مشاكل ادلراىقة من ادلشاكل الرئيسية اليت تواجو ادلراىقُت يف ىذه ادلرحلة، فادلسؤولية توجو إىل اجملتمع 

نفسو وادلدرسة واذليأة االجتماعية، وكل ادلنظمات اليت ذلا عالقة باألطفال فكلها مسؤولة عن حاالت القلق 

. واالضطراب يف حياة ادلراىقُت يف الوقت احلايل

:   المشاكل النفسية.2-5-1
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من ادلعلوم ان ىذه ادلشاكل تؤثر يف نفسية ادلراىق وانطالقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو واضحة يف 

تطلع ادلراىق ضلو التحرر واالستقالل وتورثو لتحقيق ىذا التطلع بشىت الوسائل واألساليب فهو ال ؼلضع لقيود 

البيئة وتعاليمها وأحكام اجملتمع وقيمتو اخللقية واالجتماعية بل أصبح ؽلحص األمور ويناقشها ويزهنا بتفكَته 

وعقلو، وعندما يشعر ادلراىق بأن البيئة تتصارع معو وال تفيد موقفو وال ربس بأحاسيسو اجلديدة، وذلذا فهو يسعى 

دون قصد ألن يؤكد بنفسو تأثره، سبرده، عناده، فإذا كانت كل من األسرة وادلدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراتو 

ومواىبو، وال تعاملو كفرد مستقل، وال تشبع فيو حاجاتو على حُت فهو غلب أن ػلس بذاتو وأن يكون شيء 

( 54 ، صفحة 1984يعقوب،). يذكر يعرف كل قدراتو وقيمتو

: المشكالت االنفعالية. 2-5-2

   إن العامل االنفعايل يف حياة ادلراىق يبدو واضحا يف عنف انفعالو وحدهتا واندفاعاهتا، وىذا االندفاع االنفعايل 

ليس أساسية نفسية خالصة، بل يرجع ذلك إىل التغَتات اجلسمية، فإحساس ادلراىق ينمو جسمو وشعوره بأن 

جسمو ال ؼلتلف عن أجسام الرجل وصوتو قد أصبح خشنا فيشعر ادلراىق بالزىو واالفتخار وكذلك يشعر يف 

الوقت نفسو باحلياء واخلجل من ىذا النمو الطارئ، كما يتجلى بوضوح خوف ادلراىق من ىذه ادلرحلة اجلديدة 

 (73، صفحة 1971معوض، ). اليت ينتقل إليها واليت تتطلب من أن يكون رجال يف سلوكو وتصرفاتو

: المشاكل االجتماعية. 2-5-3

إن مشاكل ادلراىقة تنشأ من االحتياجات السيكولوجية األساسية مثل احلصول على مركز ومكانة يف اجملتمع 

. وإحساسو بأنو فرد مرغوب، وفيما يلي سنتناول كل من األسرة وادلدرسة واجملتمع كمصدر سلطة على ادلراىق

 األسرة :
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 ال يريد ادلراىق أن يعامل معاملة الصغار لذلك صلد أنو ؽليل إىل نقد ومناقشة كل ما يعرض عليو من أراء وأفكار، 

. ومل يعد يتقبل كما ما يقال لو بل يصبح لو مواقف وأراء وأفكار يتعصب ذلا أحيانا لدرجة العناد

إن شخصية ادلراىق تتأثر بالصراعات والنزاعات ادلوجودة بينو وبُت أسرتو وتكون نتيجة ىذا الصراع إما باخلضوع 

. ادلراىق أو امتثالو أو سبرده أو عدم استسالمو

 المدرسة :

 إن ادلدرسة ىي ادلؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها ادلراىق أوقاتو وسلطة ادلدرسة تتعرض لثورة ادلراىق، فالطالب 

ػلاول ويريد أن يتحرر من ىذا القيد الذي تفرضو ادلدرسة عليو، وحبكم طبيعة ىذه ادلرحلة من العمر بل إنو يرى 

أن السلطة ادلدرسية أشد من سلطة األسرة فال يستطيع ادلراىق أن يفعل ما يريد يف ادلدرسة وذلذا فهو يأخذ مفهوم 

سلبيا للتعبَت عن ثورتو كاصطناع الغرور واالستهانة بالدرس، وقد تصل الثورة أحيانا لدرجة التمرد واخلروج عن 

 (73-72، الصفحات 1971معوض، ). السلطة ادلدرسية وادلدرسُت بوجو خاص لدرجة تصل إىل العدوان

 المجتمع :

 إن اإلنسان بصفة عامة وادلراىق بصفة خاصة ؽليل إىل احلياة االجتماعية أو العزلة، فالبعض منهم ؽلكنهم عقد 

صالت اجتماعية بسهولة للتمتع دبهارات اجتماعية سبكنهم من كسب األصدقاء والبعض األخر ؽليلون إىل العزلة 

على األخرين لظروف اجتماعية نفسية وكل ما ؽلكن قولو يف ىذا اجملال أن الفرد لكي ػلقق النجاح االجتماعي 

وينهض بعالقاتو االجتماعية ال بد أن يكون زلبوبا من طرف األخرين وأن يكون لو أصدقاء وأن يستمر بتقبل 

 (74، صفحة 1971معوض، ). األخرين

: المشاكل الجنسية. 2-5-4
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  من الطبيعي أن يشعر ادلراىق بادليل الشديد للجنس األخر، ولكن التقاليد يف رلتمعو تقف حائال دون أن ينال 

ما ينبغي، فعندما يفصل اجملتمع اجلنسية فإنو يعمل على إعاقة الدوافع الفطرية ادلوجودة عند ادلراىق ذباه اجلنس 

األخر وإحباطها، وقد يتعرض الضلرافات وغَتىا من السلوك ادلنحرف، باإلضافة إىل جلوء ادلراىقُت إىل أساليب 

. ملتوية ال يقرىا اجملتمع كمعاكسة اجلنس األخر للتشهَت هبم أو الغرق يف بعض العادات واألساليب ادلنحرفة

 (96-95، الصفحات 2008نعمي عادل وأخرون، )

: الممارسة الرياضية عند الفتاة المراهقة. 2-6

إن ادلمارسة الرياضية للفتاة ادلراىقة ذلا دور كبَت حيث أهنا دبثابة ادلادة ادلكيفة والنشيطة لشخصيتها ونفسيتها لكي 

ربقق بذلك فرص اكتساب اخلربات وادلهارات احلركية اليت تزيدىا رغبة وتفاعال يف احلياة،  باإلضافة إىل ما قلنا 

فإن للفتاة ادلراىقة خصائص جسمية وفيزيولوجية سبكنها من أن ربقق النتائج الباىرة دبمارستها للرياضة، وىذا يف 

شىت اجملاالت، ولعل خَت دليل على قولنا ىو ما تسجلو ادلراىقات يف مجيع ادلنافسات الرياضية احمللية والدولية، إذ 

  .أن دلرونتها اجلسمية وخفتها احلركية، وتوافقها الشكلي دور بالغ يف آداىا ادلميز للتقنيات الرياضية

. ولقد صرحت كثَت من الرياضات األمريكيات احملًتفات بأن مستقبلهن الرياضي إظلا ىو موقوف بسنوات ادلراىقة

 (113، صفحة 1996، .اخلويل أ)

ومع كل ىذا مل تزل ادلراىقة اجلزائرية ومل تصل إىل ما وصلت إليو ادلراىقة الغربية، من حيث االىتمام يف اجملال 

 .الرياضي نتيجة الالمباالة اليت سبيز هبا ادلعنيُت زيادة على ىذا ادلعوقات اليت تواجو الفتاة

 :دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى المراهق.2-7
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واليت ربفز ادلراىق بادلمارسة وأعليتها ,    تتميز الدوافع بالطابع ادلركب نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية ورلاالهتا 

ذلك بالنسبة للفرد الرياضي أو بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيو فلكل فرد دافع ػلثو للقيام يعمل ما  ولقد حدد 

 :أىم الدوافع ادلرتبطة باألنشطة الرياضية وقسمها إىل قسمُت" رويدك"الباحث 

  دوافع مباشرة :

 .اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد هناية النشاط العضلي نتيجة احلركة  -

 .ادلتعة اجلماعية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد -

 .االشًتاك يف التجمعات وادلنافسات الرياضية  -

  دوافع غير مباشرة :

 .زلاولة اكتساب الصحة والياقة البدنية عن طريق شلارسة الرياضية -

 .انقباض الوزن الزائد, اإلحساس بضرورة الدفاع عن النفس  -

الوعي بالشعور االجتماعي إذ يرى ادلراىق وجوب ادلشاركة يف األندية والسعي لالنتماء للجماعة والتمثيل  -

 .الرياضي

 (tomnas, 1993, p. 227).ربقيق النمو العقلي والنفسي -

الًتبية البدنية والرياضية جزء من الًتبية العامة ، وميدان : أهمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهـق. 2-8

ىدفو تكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدينة، العقلية، االنفعالية، واالجتماعية، وذلك عن طريق ألوان النشاط 

البدين اليت اختَتت لغرض ربقيق ىذه األىداف، وعلى مستوى الدراسة فهو ػلقق النمو الشامل وادلتزن للتلميذ 

وػلقق اختياراتو البدينة والرياضية اليت ذلا دور ىام جدا يف عملية التوافق بُت العضالت واألعصاب وزيادة 

إذا فممارسة نشاطات الًتبية البدنية . االنسجام يف كل ما يقوم بو التلميذ من احلركات وىذا من الناحية البيولوجية
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والرياضية ذلا تأثَت على جسم ادلراىق من الناحية البيولوجية وكذلك فهي تأثر على اجلانب النفسي واالجتماعي 

 . للتلميذ

 ولقد أثبتت الدراسات النفسية احلديثة أن الًتبية البدنية تلعب دورا علا يف الصحة :من الناحية النفسية (أ

النفسية، وعنصرا ىاما يف بناء الشخصية الناضجة السوية، كما أن الًتبية البدنية تعاجل كثَتا من االضلرافات النفسية 

 .بغرض ربقيق التوافق النفسي للفرد

كما أن الًتبية البدنية تشغل الطاقة الزائدة للفرد، فيتحرر بذلك من الكبت واالنعزال اللذان يتحوالن دبرور الزمن 

 . إىل مرض نفسي حاد

فالًتبية البدنية والرياضية ذلا دور ىام يف إدماج فرد ضمن اجلماعة ، حىت يبتعد عن العقد النفسية كاألنانية وحب 

الذات، ويتضح جليا أن للرياضة دور كبَت يف عملية إشعار السرور والتعبَت عن االنفعاالت الداخلية للممارسُت 

وتطوير عواطفهم 

إن عملية االندماج للفرد يف اجملتمع يفرض عليو حقوقا وواجبات ويعلمو التعاون :من الناحية االجتماعيـة (ب

وادلعامالت والثقة بالنفس، ويتعلم كيفية التوفيق بينما ىو صاحل لو وللمجتمع ويتعلم من خالذلا أعلية احًتام 

األنظمة والقوانُت يف اجملتمع ،وىذه العالقة الوثيقة موجودة بُت الًتبية البدين واجلانب االجتماعي ، حيث أنو ال 

، صفحة 2010القادر، ) .ؽلكن أن ينمو الفرد ظلوا سليما إال أذا كان داخل اجلماعة، فاإلنسان اجتماعي بطبعو

41) 

: العوامل المؤثرة في مرحلة المراهقة. 2-9

  يتأثر ادلراىق يف طفولتو بسلوكو االجتماعي خبربات طفولتو ادلاضية واجلو احمليط يف مراىقتو ومدى

. خضوعو  للجماعة اليت نشأ فيها



 السمات اإلنفعالية وادلراىقة:   الفصل الثاين

49 
 

  ربتاج النشأة الصحية للمراىق إىل طفولة سوية ربيا يف جو يدللها او ينبذىا، إظلا يستقيم هبا بُت الطرفُت

 .دون تفريط أو إفراط

  ،يتأثر ادلراىق يف ظلوه االجتماعي باجلو النفسي ادلهيمن على أسرتو وبالعالقات القائمة بُت أىلو

ويكتسب اذباىاتو النفسية لتقليد أبيو وأىلو وذويو وبتكرار خرباتو العائلة األوىل وتعميمها بانفعاالتو 

احلادة اليت تسيطر على اجلو اليت ربيا فيو إطار األسرة ادلستقرة الثابتة اذلادئة ادلطمئنة، تعكس ىذه الثقة 

وذلك االطمئنان على حياة ادلراىق فتشبع بذلك حاجاتو إىل الطمأنينة وهتيء لو جوا مثاليا لنموه، 

واألسرة اليت تثور غاضبة لألسباب التافهة وتبغض الناس وسبيل إىل االنتقام والغَتة ال تشكل إال أفرادا 

 .مرضى

  النظام النفسي ؼلفف الفرد يف مراىقتو من عالقتو باألسرة، ويتصل أكثر بزمالئو وأقرانو، لذا غلب على

 .األسرة مساعدتو يف ىذا التحرر

  للمستوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي لألسرة أثر عميق على سلوك ادلراىق وعلى ظلوه االجتماعي

 .ؼلتلف سلوك الفرد تبعا الختالف ادلدراج ادلختلفة ألسرتو

  البيئة االجتماعية ادلدرسية أكثر تباينا واتساعا من البيئة ادلنزلية وأشد خضوعا لتطورات اجملتمع اخلارجي

من البيت، وتكفل ادلدرسة ادلراىق ألوانا سلتلفة من النشاط االجتماعي الذي يساعده على سرعة النمو 

زيدان، ). واكتمال النضج، ويتأثر ادلراىق يف ظلوه االجتماعي بعالقاتو دبدرستو، نفوره منهم أو حبو ذلم

 .(165-164بدون سنة، الصفحات 
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 : الفصل خالصة

انطالقا شلا تناولناه يف ىذا الفصل توصلنا إىل أن للًتبية البدنية والرياضية أعلية ودور كبَت يف حياة الفرد واجملتمع 

وخاصة يف ادلؤسسات التعليمية حيث أهنا تركز على حياة الفرد فكريا بدنيا ونفسيا واجتماعيا،  فهي حقا الوسيط 

يف العملية الًتبوية والتعليمية ألهنا زباطب العقل واجلسم مع اجلانب النفسي لإلنسان وبالتايل أعليتها يف مرحلة 

التعليم الثانوي تكتسي طابع جد مهم نظرا ألن التلميذ يف ىذه ادلرحلة يكون يف سن ادلراىقة، وىو يف حاجة إىل 

  .عناية بدنية وعقلية ونفسية واجتماعية والًتبية البدنية تلعب ىذا الدور ادلهم إذا ما طبقت بالشكل الصحيح

وطبعا الًتبية البدنية ال يتم ذبسيدىا دون أستاذ يسهر على تطبيق مبادئها يف برارلها ادلسطرة بطريقة علمية،  

وحصة الًتبية البدنية والرياضية ذلا مكانة ىامة يف حياة ادلراىق و ظلوه لدورىا اذلام يف تنمية سلتلف األنظمة من 

أجل ظلو متناسق، شلا يستوجب ضرورة معرفة خصائص ىذه ادلرحلة حىت نعرف كيفية التعامل مع ىذه الفئة 
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وتكوينها من مجيع النواحي، وىذا ال ينطبق على الذكور فقط إظلا ينبغي على األستاذ عدم إعلال الفتيات أثناء 

.   الفرص يف ادلشاركة يف األنشطة الرياضية ادلختلفةوإعطائهماحلصة 
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: تمهيد
 من اجل الوصول إىل حل دلشكلة البحث ادلطروحة حول معرفة فروق جوىرية يف أبعاد مسات االنفعالية 

ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية باختالف فئاتو و مستوياتو العلمية وعليو ذكور ادلدينة وذكور الريف بني 

. كان من الضروري على الطالبان الباحثان توضيح ادلنهجية ادلتبعة و إجراءاهتا ادليدانية و ىي كما يلي 

:  منهج البحث2-1-1

استخدم الطالبان الباحثان ادلنهج الوصفي بالطريقة ادلسحية دلالءمتو ذلذه الدراسة و أىدافها و ذلك 

ادلمارسني للرتبية ذكور ادلدينة وذكور الريف للتعرف على فروق جوىرية يف أبعاد مسات االنفعالية بني 

. مستغاًلالبدنية والرياضية على  مستوى والية 

:  عينة البحث2-1-2

ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية مبختلف أنواعو ذكور ادلدينة وذكور الريف متت الدراسة على عينة من    

، ،مت اختيارىا بالطريقة مقصودة فروق جوىرية يف مستغاًل والية ثانوياتفردي ومجاعي على مستوى بعض 

حيث مت توزيع ,  ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضيةذكور ادلدينة وذكور الريف أبعاد مسات االنفعالية بني 

 .ادلقياس اخلاص بالسمات االنفعالية

 :يلي كما متغريات البحث حتديد  ميكن:البحث متغيرات-2-1-3 

التابع، وىو دور  ادلتغري يف ادلؤثر أنو يفرتض الذي الرئيسي ادلتغري وىو :المستقل المتغير-2-1-3-1

. دروس الرتبية البدنية والرياضية

يف حبثنا ىذا يتمثل ادلتغري التابع يف السمات  .ادلستقلة بادلتغريات يتأثر وىو :التابع المتغير-2-1-3-2

اإلنفعالية  

: مجاالت البحث-2-1-4
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  :المجال البشري-2-1-4-1

ادلمارسني ذكور ادلدينة وذكور الريف متثل اجملال البشري ذلذه الدراسة يف أفضلية السمات االنفعالية بني 

 . شلارسني31للرتبية البدنية والرياضية، أما العينة فتكونت من 

 05ثانويات زلمد بن أمحد عبد الغين حبي أجريت ىذه الدراسة يف :المجال المكاني-2-1-4-2

 جويلية و ثانوية معروف الشارف بفرناكة والية مستغاًل 

: المجال الزمني-2-1-4-3

قمنا بالدراسة النظرية ابتداءا من شهر جانفي إىل غاية هناية شهر فيفري مث أجريت عليها بعض  

. التغريات يف الثالث أشهر األخري من خالل التعرض إىل اجلانب التطبيقي

 . متت الدراسة التطبيقي من بداية شهر مارس إىل غاية أواخر شهر ماي

متثلت أداة البحث يف ادلقياس اخلاص بالسمات االنفعالية نظرا دلالئمتو مع : أداة البحث-2-1-5

 .موضوع البحث

 يمثل مفتاح المقياس :(01)الجدول 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما األبعاد
 1 2 3 4 5 فقرات االجابية
 5 4 3 2 1 فقرات السلبية

 :الدراسة اإلستطالعية-2-6

 من ذكور ادلدينة وذكور الريف 10 على عينة عددىا 04/03/2019: متت الدراسة االستطالعية يوم
بعد توزيع ادلقياس على عينة مقصودة قصد إجياد ادلعامالت العلمية .ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية

: اآلتية
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قام الطالبان الباحثان بإجراء بعض ادلعامالت العلمية للتحقيق من :المعامالت العلمية-2-6-1

: صالحية ادلقياس يف الدراسة احللية و اشتملت على

من طرف السادة  (السمات االنفعالية ادلقياس)أن حتكيم  أداة البحث  بعد:صدق األداة-2-6-2

(. 1ادللحق)اخلرباء على مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية التابع جلامعة مستغاًل 

 من ذكور ادلدينة 10أجريت الدراسة االستطالعية على عينة عددىا :عينة الدراسة االستطالعية-    

 .وذكور الريف ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية

 :األسس العلمية  لالختبارات المستخدمة2-1-7

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجو فيم لو طبق على :الثبات-2-1-7-1

 (152، صفحة 1993مقدم، ) .عينة من األفراد يف مناسبتني سلتلفتني

إن االختبار يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس "عن ثبات االختبار  (Van Valin)كما يقول فان فالني

، 1995حسانني م، )   .النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس ادلفحوصني و حتت نفس الشروط

   (193صفحة 

تطبيق االختبار وإعادة " الباحثان إحدى طرق حساب ثبات االختبار وىي طريقة انواستخدام الطالب      

وعلى ىذا . للتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار (Test –Retestمعامل االرتباط ) "تطبيقو

نفس العينة، )أساس قمنا بإجراء االختبار على مرحلتني بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل ادلتغريات 

 .(.، نفس التالميذنفس األماكن، نفس التوقيت
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: الصدق-2-1-7-2

 صدق االختبار أو ادلقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من أجلو فاالختبار أو 
 (193ص1995حسنني، ) .ادلقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها

. وباستعمال الوسائل االحصائية التالية مت حساب ثبات و صدق االختبار

 لبريسون" ر" معامل االرتباط 

: حساب معامل الثبات-

 :معامل الثبات و الصدق للمقياس2-1-7-3-
.  ميثل معامل الثبات و الصدق للمقياس ادلقرتح (02)جدول 

درجة  حجم العينة احملاور
 احلرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق          
 جدولية.ر.

 الرغبة

10 09 0.05 

0,99 
097 

 0,96 اإلصرار 0,602
0,98 

 0,98 احلساسية
0,99 
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 0,98 0,97  التحكم
 0,97 0,95 الثقة

الضبط الذايت 
  0,99 0,92    بادلسؤولية
  0,98 0,96    ادلسؤولية

 10=                           ن0.05عند مستوى الداللة 0,602اجلدولية " ر"قيمة 
-0.97)ما بني   (زلصورة)يتبني من خالل ىذا اجلدول أن قيم معامل االرتباط للمقياس تراوحت 

بالنسبة إىل الثبات بالرجوع إىل جدول الدالالت االرتباط  (0.99-0.92)بالنسبة إىل الصدق و (0.99
 و ىذه القيم دالة إحصائيا 0.05البسيط لبريسون دلعرفة ثبات و الصدق االختبار عند مستوى الداللة

 وعليو يتبني للطالبان الباحثان أن ادلقياس الذي مت بناءه 0,602اجلدولية اليت بلغت " ر"بادلقارنة مع 
ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية يتميز ذكور ادلدينة وذكور الريف بغرض قياس السمات االنفعالية لدى 

 0.05بدرجة ثبات و صدق عاليتني عند مستوى الداللة 

تعترب ادلوضوعية من أكثر ادلشاكل اليت تؤثر يف الثبات لذلك البد من الدقة : الموضوعية- 2-1-7-4
 .  (170، صفحة 2003فرحات، )  .ادلتناىية يف إجراء االختبار وتسجيل النتائج 

 ".ىي مدى حترر احملكم أو الفاحص من العوامل الذاتية كالتحيز: "ويعرفها زلمد حسن عالوي
  (169، صفحة 1986عالوي و زلمد، )

إن الطالبان الباحثان استخدم يف حبثو ىذا ادلقياس بعد تقدميو إىل رلموعة من احملكمني الذين تتوفر فيهم 
مستغاًل ،وذلك بغرض  درجة الدكتوراه فما فوق على مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية التابع جلامعة

التحكيم مث بعد ذلك تقدميها على رلموعة من ذكور ادلدينة وذكور الريف ادلمارسني للرتبية البدنية 
 (مقياس السمات االنفعالية)والرياضية وذلك لقياس مدى صعوبة عباراهتا ، 

 .فتبني أن فقرات وعبارات أداة القياس اليت مت بناءىا سهلة ويف متناول ادلختربين

 السمات مقياس)وبناء على اخلطوات السابقة ميكن للطالبان الباحثان أن يستخلص أن أداة الدراسة 
  .يتميز بدرجة عالية من الثبات والصدق و ادلوضوعية (االنفعالية
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: الوسائل اإلحصائية-2-1-8
ادلمارسني ذكور ادلدينة وذكور الريف  31بعد اسرتجاع ادلقياس ادلوزعة على عينة البحث وادلقدرة ب

 :للرتبية البدنية والرياضية مث تفريغها باستخدام  وهتيئتها للمعاجلة اإلحصائية حيث متت بادلعادالت التالية
  النسبة ادلئوية .
 ادلتوسط احلسايب . 
 الوسيط . 
 االحنراف ادلعياري. 
  لكارل بريسون" ر"معامل االرتباط.  
 اإللتواء معامل. 
 ادلتوسطات بني  للفروق"ت"اختبار. 

 Exceمتت ادلعاجلة بـ -

 :من أجل فهم كيفية استعماذلا يكون توضيحها كالتايل
  النسبة المئوية  :

: يتم حساهبا كما يلي 

النسبة ادلئوية = 100 ×
رلموعالكلية الدرجات

درجات 
 

 
  المتوسط الحسابي 

و =
 س∑

ن  (135، صفحة 1999ابراىيم، ) ......  

حيث أن  

. ىو ادلتوسط احلسايب ادلراد حسابو : س 
. رلموعة قيم س : مج 
. عدد قيم س : ن 
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  الوسيط  :
  طريقة حساب الوسيط :
. ترتيب ادلفردات وفقا دلقدارىا تصاعديا أو تنازليا - 
  .(ن)يسجل عدد القيم أو ادلفردات - 
 . مت حتديد ترتيب الوسيط - 
 .حيب مقدار قيمة الوسيط - 

 (138، صفحة 2003رضوان، )  ,ىو القيمة اليت تتوسط القي الوسيط
  معامل االلتواء: 

= معامل اإللتواء
  و –    س 𝟑

 (79، صفحة 2000حسنني، ) .........ع

االحنراف ادلعياري = ع 
 ادلتوسط احلسايب =  س
الوسيط = و 

 
  االنحراف المعياري :

ع =  
𝟐(س − س)∑

 (146، صفحة 2004احلكيم، ) ن

. االحنراف ادلعياري:       ع 
. درجات معيارية:       س
.  ادلتوسط احلسايب:       س
. عدد األفراد :             ن
. اختصار لكلمة رلموع :           مج
  معامل االرتباط لبيرسون :
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2م -   1م  

2ع 1ن
 2ن + 1

2ع
 2ن/1+  1ن/1×   ]     2

]  

 

   2 -    2ن+  1ن

: نكتب معادلة االرتباط لبريسون كالتايل       

. ص  رلس   . ص − مج  مسج  ن 

− مج ص 2)  ²ص − مج س 2).(ن مج  ²س (ن مج 

=  (132، صفحة 1995الشربيين، ) .....  ر

: حيث أن 
 . (س)رلموع قيم االختبار : مج س 
. رلموع قيم إعادة االختبار : مج ص 
. رلموع مربعات قيم االختبار س  : ²مج س
. رلموع مربعات قيم إعادة  االختبار  : ²مج ص

. مربع رلموع قيم االختبار س : ( ²مج س )
. مربع رلموع قيم إعادة االختبار ص : (²مج ص)

رلموع القيم بني االختبار القبلي س واالختبار البعدي ص   (ص.س )مج 
عدد أفراد العينة : ن 
 
 

 ـــــــــــــــــــ                    ( :T-TEST)   (ت)اختبار - 
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 : الفصل خالصة

إن أي حبث مهما كانت درجتو العلمية مرتبط بشكل وثيق بإجراءات البحث ادليدانية، ألن جدوى جوىر 
وعليو حاول الطالبان الباحثان من خالل ىذا . الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية

الفصل وضع خطة زلددة ألىداف البحث ألجل حتديد ادلنهج ادلالئم لطبيعة البحث و مشكلتو الرئيسية، 
كما مت حتديد رلاالت البحث وحتديد أدواتو الالزمة جلمع البيانات وادلعلومات الكافية بطريقة علمية وكيفية 
استخدامها مع حتديد الوسائل اإلحصائية ادلناسبة واليت تساعد يف عرض وحتليل النتائج بغية اإلجابة على 

 .تساؤالت إشكالية البحث
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: تمهيد

تطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ومناقشتها، وعلى ىذا األساس اقتضى األمر عرض وحتليل ت
تفريغ ادلقياس بحيث قام الطالبان الباحثان .النتائج اليت ألت إليها الدراسة وفق طبيعة البحث و إجراءاتو

. يف جداول قصد معاجلة نتائجها اخلام إحصائيا
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: المقياس الخاص بالسمات االنفعاليةعرض نتائج .2-2-1

      على ضوء أىداف البحث و فروضو يعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث يف جداول تبني ادلقارنة 
.  يف ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري

لدى الذكور  (ادلسؤولية,الضبط الذايت بادلسؤولية,الثقة,التحكم,احلساسية,االصرار,الرغبة )زلاور الفرق 
: ادلدينة والذكور الريف ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية 

 الفرق في درجة الكلية لجميع مجاالت األبعاد في سمات االنفعالية بين  2-2-2

. الذكور المدينة والذكور الريف

الذكور المدينة الفرق يف درجة الكلية جلميع  األبعاد يف مسات االنفعالية بني يوضح  :(3)الجدول رقم
. والذكور الريف

 

 

غبة  
الر

رار 
إلص

ا

سية 
حلسا

ا

كم 
لتح

ا

قة 
الث

يت 
الذا

ط 
ضب

ال
لية 

سؤو
بادل

لية 
سؤو

ادل

اد 
ألبع

وع ا
رلم

الذكور 
المدينة 

 

 19,71 17 18.06 23.12 17.62 19.38 20.81 22متوسط حسايب 
 6,38 5.11 5.05 6.2 7.36 6.35 6.28 6.57احنراف معياري 

 19 16.5 17.5 24.5 18 18.5 21.5 5. 24الوسيط 
 0,33 0.29 0.33 -0.66 -0.15 0.42 0.33- 1.14-تواء لمعامل اال

الذكور 
الريف 

 15,31 12.8 13.46 18.06 15.66 14.87 15.66 16.93متوسط حسايب 
 5,69 4.3 1.47 6.09 6.67 5.4 6.06 5.14احنراف معياري 

 15 13 13 17 17 17 16 16الوسيط 
 0,16 0.14- 0.93 0.46 -0.6 1.18- 0.22- 0.54معامل االلتواء 

 2.05اجلدولية .ت
 5,31 2.4 2.5 2.29 0.77 2.13 2.32 2.4ت احملسوبة 

دال دال دال دال غري دال دال دال دال الفرق 
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وباحنراف  (19,71)بلغ ادلتوسط احلسايب يف الدرجة  الكلية  عند الذكور ادلدينة : ذكور ادلدينة -
وىذه القيمة زلصورة مابني . (0.33)، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة (6,38)معياري 

 . ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا (3.3)-

وباحنراف  (15,31)بلغ ادلتوسط احلسايب يف الدرجة الكلية عند ذكور الريف : ذكور الريف -
 وىذه القيمة زلصورة مابني -(0.14)، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة(5,69)معياري 

 . ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا (3.3)-

 عند كلتا العينتني شلا يدل ة فهو ديثل قيمة كبريأما فيما خيص قيمة االحنراف ادلعياري لدى العينتني -
  .حول متوسطها احلسايب على تباعد القيم ادلتمركزة

واليت بلغت "  ستيودنتت"- اختبار ودلعرفة داللة الفرق بني ادلتوسطني لدى العينتني مت استخدام -
عند مستوي 2.05 اجلدولية ادلقدرة ب -ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.5,31)قيمتها 
 يف  أي وعليو نقول انو يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني29 وبدرجة حرية 0.05الداللة 

 الدرجة الكلية لألبعاد مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف لصاحل ذكور الريف، 

نستنج من التحليل ومناقشة النتائج أن مسات االنفعالية عند ذكور ادلدينة اكرب من :االستنتاج -
 .مسات االنفعالية  عند ذكور ادلدينة

 

 

 

 

 

 فيما يخص  ذكور المدينة وذكور الريفتوجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين. 2-2-3
 .محور الرغبة
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يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (4)جدول 
 .البدنية والرياضية في بعد الرغبة

وىذا  (6,57)  وباحنراف معياري (22)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى الذكور ادلدينة :ذكور ادلدينة -
-، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني 1,14
 %(.61,11)النسبة ادلئوية 

، 6,57وباحنراف معياري  (16,93 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني 0,54كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

  .، ( %47,02)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2.4)احملسوبة " ت"قيمة 

وىذا ما يبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  , 29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .لصاحل الذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية
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ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن الذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية لديهم رغبة :االستناتج
انفعالية أكثر من نظرائهم الذكور الريف و يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية واالحنراف ادلعياري أي 

. أن الذكور ادلدينة أكثر انفعاال من الذكور الريف

 

يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (01)الشكل رقم 
   . البدنية والرياضية عند بعد الرغبة

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص بعد . 2-2-4
. اإلصرار
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 الممارسين للتربية  ذكور المدينة وذكور الريفيوضح الفرق في السمات االنفعالية بين (5)جدول 
. البدنية والرياضية في بعد اإلصرارض

 

( 6,28)  وباحنراف معياري (20,81)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى الذكور ادلدينة : ذكور ادلدينة -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة وىذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني 0,33-
 %(.57,8)النسبة ادلئوية 

، 6,06وباحنراف معياري  (15,66 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف:ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني -0,22كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

  .، ( %43,5)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2,32)احملسوبة " ت"قيمة 

 وىذا ما يبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  ,29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .لصاحل الذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية
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ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن الذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية لديهم إصرار :االستنتاج
انفعايل أكثر من نظرائهم ذكور اإلناث و يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية  و االحنراف االنفعايل أي 

. أن الذكور ادلدينة أكثر انفعاال من ذكور الريف

 

يبين الفروق في النسب المئوية بين الذكور واإلناث الممارسين للتربية البدنية  (2)الشكل رقم 
   . والرياضية عند بعد اإلصرار

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص بعد . 2-2-5
. الحساسية
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الممارسين للتربية ذكور المدينة وذكور الريف يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين  (6)جدول 
. البدنية والرياضية في بعد الحساسية

 

( 6,35)  وباحنراف معياري (19,38)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى الذكور ادلدينة :ذكور ادلدينة -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة وىذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)ىذه القيمة زلصورة مابني 0,42
 %(.53,83)النسبة ادلئوية 

، 5,4وباحنراف معياري  (14,87 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني -1,18كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 %(. 41,3)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2,13)احملسوبة " ت"قيمة 

وىذا ما يبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  , 29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .لصاحل الذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية
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ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية لديهم :االستنتاج -
حساسية انفعالية أكثر من نظرائهم ذكور ادلدينة و يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية و 

. االحنراف ادلعياري أي أن ذكور ادلدينة أكثر انفعاال من ذكور الريف

 

يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (3)الشكل رقم 
   . البدنية والرياضية عند بعد الحساسية

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص - 2-2-6
. بعد التحكم
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الممارسين للتربية ذكور المدينة وذكور الريف يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين  (7)جدول 
. البدنية والرياضية في بعد التحكم

 

( 7,36)  وباحنراف معياري (17,62)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور ادلدينة : ذكور ادلدينة -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة وىذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)ىذه القيمة زلصورة مابني -0,15
 %(.48,18)النسبة ادلئوية 

، 6,67وباحنراف معياري  (15,66 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني -0,6كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 %(. 43,5)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة أقل من قيمة (.0,77)احملسوبة " ت"قيمة 

 وىذا ما يبني أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة  ,29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .إحصائية لصاحل ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية
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ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن كال من ذكور ادلدينة وذكور الريف ادلمارسني للرتبية : االستنتاج -
البدنية والرياضية لديهم حتكما انفعاليا و يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية واالحنراف 

. ادلعياري

 

يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (4)الشكل رقم 
.  البدنية والرياضية عند بعد التحكم

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص - 2-2-7
   .بعد الثقة
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الممارسين للتربية ذكور المدينة وذكور الريف يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين  (8)جدول 
 .البدنية والرياضية في بعد الثقة

( 6,20)  وباحنراف معياري (23,12)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور ادلدينة : ذكور ادلدينة -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة وىذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)ىذه القيمة زلصورة مابني -0,66
 %(.64,22)النسبة ادلئوية 

، 6,09وباحنراف معياري  (18,06 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني 0,46كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 %(.50,16)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2,29)احملسوبة " ت"قيمة 

 وىذا ما يبني أن ىناك فروق % 5 ودرجة الشك ,29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .ذات داللة إحصائية لصاحل ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية لديهم :االستنتاج -
ثقة انفعالية أكثر من نظرائهم ذكور الريف يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية واالحنراف 

. ادلعياري أي أن ذكور ادلدينة أكثر ثقة من ذكور الريف
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يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (5)الشكل رقم 
   . البدنية والرياضية عند بعد الثقة

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص - 2-2-8
   .بعد الضبط الذاتي بالمسؤولية
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الممارسين للتربية ذكور المدينة وذكور الريف يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين  (9)جدول 
 . الضبط الذاتي بالمسؤوليةالبدنية والرياضية في بعد

( 5,05)  وباحنراف معياري (18,06) ذكور ادلدينة ادلبلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور ادلدينة  -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة وىذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)ىذه القيمة زلصورة مابني 0,33
 %(.50,16)النسبة ادلئوية 

، 1,47وباحنراف معياري  (13,46 )ديا بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ف ذكور الري -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني 0,93كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 .%(37,38)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار  -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2,50)احملسوبة " ت"قيمة 

وىذا ما يبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 29 وبدرجة حرية0.05مستوي الداللة 
 .ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية : االستنتاج -
لديهم ضبط الذايت بادلسؤولية أكثر من نظرائهم ذكور ادلدينة و يتجلى من خالل ادلتوسطات 

. احلسابية و االحنراف ادلعياري و أي أن ذكور ادلدينة أكثر ضبط الذايت بادلسؤولية من ذكور الريف
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يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (7)الشكل رقم 
   . البدنية والرياضية عند بعد المسؤولية

توجد فروق جوهرية في سمات االنفعالية بين ذكور المدينة وذكور الريف فيما يخص - 2-2-9
. بعد المسؤولية

 

 

 

 

 

الممارسين للتربية ذكور المدينة وذكور الريف يوضح الفرق في السمات االنفعالية بين  (10)جدول 
 .المسؤوليةالبدنية والرياضية في بعد 
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وىذا ما  (5,11)  وباحنراف معياري (17)بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف : ذكور ادلدينة -
، كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة يبني ان النتائج متمركزة حول ادلتوسط احلسايب

ما يبني أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، وبلغت  (3.3-)ىذه القيمة زلصورة مابني 0,29
 %(.47,22)النسبة ادلئوية 

، 4,30وباحنراف معياري  (12,8 )فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لدى ذكور الريف: ذكور الريف -
ما يبني أن  (3.3-)وىذه القيمة زلصورة مابني -0,14كما بلغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

  .%(35,55)وبلغت النسبة ادلئوية, النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا

حيث بلغت " ستيودنتت "- ودلعرفة داللة الفرق بني العينتني استخدم الطالبان الباحثان اختبار -
عند  (2.05) اجلدولية ادلقدرة ب-ت -وىذه قيمة اكرب من قيمة (.2,40)احملسوبة " ت"قيمة 

 وىذا ما % 5 ودرجة الشك%95 أي درجة الثقة 29 وبدرجة حرية 0.05مستوي الداللة 
 .يبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن ذكور ادلدينة ادلمارسني للرتبية البدنية والرياضية لديهم :االستنتاج -
مسؤولية انفعالية أكثر من نظرائهم ذكور الريف و يتجلى من خالل ادلتوسطات احلسابية 

. واالحنراف ادلعياري أي أن ذكور الريف أكثر مسؤولية من ذكور ادلدينة
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يبين الفروق في النسب المئوية بين ذكور المدينة وذكور الريف الممارسين للتربية  (7)الشكل رقم 
   . البدنية والرياضية عند بعد المسؤولية

 

 

 

 

 

 

: االستنتاجات 2-2-2

 يف درجة الكلية جلميع رلاالت احملاور يف مسات 0,05 توجد الفروق عند مستوى الداللة 2-2-2-1
 .االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف لصاحل ذكور ادلدينة
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 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-3
 .الريف فيما خيص بعد الرغبة لصاحل ذكور ادلدينة

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور 0,05توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-4
 .الريف فيما خيص بعد اإلصرار لصاحل ذكور ادلدينة

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-5
 .الريف فيما خيص بعد احلساسية لصاحل ذكور ادلدينة

يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة 0,05 ال توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-6
 .وذكور الريف فيما خيص بعد التحكم

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-7
 .الريف فيما خيص بعد الثقة لصاحل ذكور ادلدينة

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-8
 .الريف فيما خيص بعد الضبط الذايت بادلسؤولية لصاحل ذكور ادلدينة

 يف مسات االنفعالية بني  0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 2-2-2-9

. ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما خيص بعد ادلسؤولية لصاحل ذكور ادلدينة

 

 

 2-2-3 :مناقشة و حتليل النتائج يف ضوء الفرضيات 

 : مناقشة الفرضية األولى

 :من أجل التحقق من فرضية البحث األوىل واليت كانت
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   يف مسات االنفعالية بني فيما ذكور ادلدينة وذكور الريف0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 
. فيما خيص بعد الرغبة لصاحل ذكور ادلدينة

 وفيما خيص 61,11%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (3)من خالل النتائج يف اجلدول رقم
ما يبني اهنا نسب لصاحل ذكور ادلدينة، وىذا ما يعين أنو توجد فروق بني %47,02ذكور الريف بلغت

. ذكور ادلدينة وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية األوىل زلققة
 : مناقشة الفرضية الثانية

 :من أجل التحقق من فرضية البحث الثانية واليت كانت
 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 

. خيص بعد اإلصرار لصاحل ذكور ادلدينة
وفيما خيص 57,8%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (4)من خالل النتائج يف اجلدول رقم

ما يبني اهنا نسب لصاحل ذكور ادلدينة، وىذا ما يعين أنو توجد فروق بني ذكور %43,5ذكور الريف بلغت
. ادلدينة وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية الثانية زلققة

 : مناقشة الفرضية الثالثة
 :من أجل التحقق من فرضية البحث الثالثة واليت كانت

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05 توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 
. خيص بعد احلساسية لصاحل ذكور ادلدينة

وفيما خيص 53,83%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (5)من خالل النتائج يف اجلدول رقم
ما يبني اهنا نسب لصاحل ذكور الريف، وىذا ما يعين أنو توجد فروق بني ذكور ادلدينة %41,3ذكور الريف

 .وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية الثالثة زلققة
 

 : مناقشة الفرضية الرابعة
 :من أجل التحقق من فرضية البحث الرابعة واليت كانت

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05ال توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 
. خيص بعد التحكم



 عرض و حتليل النتائج:    الفصل الثاين

83 
 

وفيما خيص 48,18%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (6)من خالل النتائج يف اجلدول رقم
ما يبني أهنا نسب متقاربة، وىذا ما يعين أنو ال توجد فروق بني ذكور ادلدينة وذكور %43,5ذكور الريف

الريف ، وبالتايل  
. الفرضية الثالثة زلققة

 : مناقشة الفرضية الخامسة
 :من أجل التحقق من فرضية البحث اخلامسة واليت كانت

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 
. خيص بعد الثقة لصاحل ذكور ادلدينة

وفيما  64,22 %قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (7)من خالل النتائج يف اجلدول رقم
ما يبني أهنا نسب لصاحل ذكور ادلدينة، وىذا ما يعين أنو توجد فروق بني %50,16خيص ذكور الريف

. ذكور ادلدينة وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية اخلامسة زلققة
 : مناقشة الفرضية السادسة

 :من أجل التحقق من فرضية البحث السادسة واليت كانت
 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 

. خيص بعد الضبط الذايت بادلسؤولية لصاحل ذكور ادلدينة
وفيما خيص  50,16%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (8)من خالل النتائج يف اجلدول رقم

ما يبني أهنا نسب لصاحل ذكور ادلدينة، وىذا ما يعين أنو توجد فروق بني ذكور %37,38ذكور الريف
. ادلدينة وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية السادسة زلققة

 : مناقشة الفرضية السابعة
 :من أجل التحقق من فرضية البحث السابعة واليت كانت

 يف مسات االنفعالية بني ذكور ادلدينة وذكور الريف فيما 0,05توجد فروق جوىرية عند مستوى الداللة 
. خيص ادلسؤولية لصاحل ذكور ادلدينة
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وفيما خيص 47,22%قد بلغت النسبة ادلؤوية لكل من ذكور ادلدينة (9)من خالل النتائج يف اجلدول رقم
ما يبني أهنا نسب لصاحل ذكور ادلدينة، وىذا ما يعين أنو توجد فروق %35,55ذكور ادلدينة وذكور الريف 

 .بني ذكور ادلدينة وذكور الريف ، وبالتايل الفرضية السابعة زلققة
: اإلقتراحات والتوصيات

جيب اإلىتمام  بدرس الرتبية البدنية والرياضية خصوصا يف ادلرحلة الثانوية ألهنا الفرتة اليت تكون  -
 .أكثر حساسية بالنسبة لفئة ادلراىقة

جيب اإلىتمام باجلانب النفسي ويكون ذلك من قبل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف إعطاء  -
 .نصائح و إرشادات نفسية

 .إعطاء بعض من احلرية للتلميذ ادلراىق يف التعبري عن آرائو خالل درس الرتبية البدنية والرياضية -

 .زلاولة إعطاء فرص للتلميذ يف حتمل ادلسؤولية القيادية لزمالئو يف درس الرتبية البدنية والرياضية -

 .إجبارية شلارسة الرتبية البدنية والرياضية واإلعفاء يكون بتقرير صادر من طبيب ادلؤسسة الرتبوية -

 .حتسيس التالميذ بأمهية الرتبية البدنية والرياضية و أمهيتها البالغة يف تطوير مساهتم اإلنفعالية -

 .تنظيم ادلنافسات الرياضية بني األقسام وادلؤسسات لتطوير الروح التنافسية -

يوصي الوالدين بتشجيع التلميذ دلمارسة الرياضة وىذا دلساعدتو على النمو السليم وادلتوازن من  -
 .مجيع النواحي

مساعدة التالميذ الذين لديهم أزمات نفسية كاإلنطواء واخلجل على اإلندماج لتحمل ادلسؤولية  -
 .ورفع ثقتهم

توعية مجيع األولياء لإلىتمام هبذه الفئة باعتبار األسرة إحدى ادلتغريات اليت تؤثر على انفعال  -
 .التالميذ

 

: خالصة عامة
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 إن درس الرتبية البدنية والرياضية لو دور كبري يف دعم وتنمية ادلهارات احلركية والعقلية عند التالميذ 
إضافة إىل كوهنا فضاء إلخراج مكبوتاهتم والتعبري عن أنفسهم دلا حيتويو ىذا الدرس على نشاطات مجاعية 
سلتلفة، كما أن الرتبية البدنية والرياضية تساىم بقسط وافر يف بلورة وتنمية السمات اإلنفعالية لدى تالميذ 

. ادلرحلة الثانوية بطريقة إجيابية

 وعند حتديد نتائج ىذه الدراسة عن طريق عرض و حتليل اإلستبيان، وجدت أن النتائج ادلتحصل 
عليها بينت أمهية درس الرتبية البدنية والرياضية و يعترب من أىم الوسائل الرتبوية اليت تالئم سن ادلراىقني، 

يف تنمية ودعم السمات اإلنفعالية اإلجيابية وحسب ىذه السمات الستة اليت درستها، حتقق يل تطوير أىم 
السمات الشخصية لدى تالميذ ادلراىقة الثانوية، وتوصل فيها الطالبني إىل معرفة أمهية ودور ىذه احلصة يف 
اكتساب وترسيخ السمات ادلرتبطة بالشخصية عند تالميذ، حبيث تؤثر يف منوىم النفسي و اإلجتماعي و 

. األخالقي

 أما خبصوص دراسة الطلبة الباحثون بن عودة إبراىيم وآخرون، جاؤوا بفرضية عامة يهدفون من 
خالذلا حول تأثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على احلالة اإلنفعالية لتالميذ ادلراىقة الثانوية، و عند 

حتليلهم للنتائج توصلوا إلثبات ىذه الفرضية واستنتجوا بأن حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور واضح يف 
. التأثري على انفعالية وحالة التلميذ ألنو تسمح لو بتفريغ كل أنواع اإلنفعاالت والسلوكيات غري السليمة

 وجاءت دراسة الطلبة الباحثون منور يوسف و آخرون بفرضية عامة تستهدف معرفة دور الرتبية 
البدنية والرياضية يف تفادي ادلشاكل النفسية اليت تواجو ادلراىق يف مرحلة الثانوية، وقد ثبت افرتاضهم 

وتوصلوا إىل معرفة أن شلارسة األنشطة الرياضية ادلتعددة يف اإلطار الرتبوي والبيداغوجي هبا أثر إجيايب يف 
. تفادي ادلشاكل النفسية على ادلراىق

 بالرغم من كل اإلفرتاضات اليت جاءت هبا ىذه الدراسات، فهي تشمل تقريبا نتيجة واحدة، 
لتحقيق فرض واحد وىو أن للرتبية البدنية و الرياضية أثر فعال و إجيايب من الناحية النفسية و اإلنفعالية 

. عند التالميذ و ادلراىقني
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 ملخص البحث

هتدف الدراسة إىل معرفة دور و أمهية دري الرتبية البدنية والرياضية على ضبط السمات اإلنفعالية لدى تالميذ 

املرحلة الثانوية وكان الفرض من ىذه الدراسة بتأثري درس الرتبية البدنية الرياضية على ىذه السمات عند التالميذ 

 تلميذ و تلميذة موزعني على ثانويتني مبدينة مستغامن ومت اختيارىا بطريقة عشوائية، 31واشتملت العينة على 

 من اجملتمع األصلي واستعنت %5وىذا لتعميم النتائج حيث تقدر نسبة النتائج حيث تقدر نسبة ىذه العينة بـ 

املقياس اخلاص بالسمات االنفعالية املالئم لعينة حبثنا كأداة مستخدمة لدراسة ىذا املوضوع ويف األخري توصلت 

إىل نتيجة هتدف إىل أمهية و دور درس الرتبية البدنية و الرياضية على ضبط السمات اإلنفعالية لدى املرحلة 

الثانوية، وىذا لتحقيق أغراض إجيابية منها زيادة الرغبة والثقة  و تطوير مسة املسؤولية الشخصية وغريىا عند 

التالميذ وعلى ىذا األساس بالعناية هبذه الفئة من التالميذ و ىذا التكوين أساتذة خمتصني يف جمال علم النفس 

الرياضي يهتمون بإعطاء نصائح و إرشادات نفسية ختدم صاحل التلميذ املراىق أثناء ممارستو لدرس الرتبية البدنية 

 . والرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résume de mémoire 

        L’étude de l’éducation sportive a un rôle très important surtout les critères réactionnels 

des élèves en période secondaire. Mon but c’est étudie l’influence de l’éducation sportive sur 

ces réactionnels des élèves et l’enchantelles était compose de 313 élèves (2 sexes féminin et 

masculin) repartis sur trois lycée au niveau de la ville de Mostaganem, dont le choix était fait 

aléatoirement et ce pour général les résultats. Cet échantillon représente 5% de population 

sportive, j’ai utilisé des imprimés convenables à l’échenillons de mon exposé pour étudie ce 

thème. 

     En fin, j’ai eu des résultats qui montrent l’importance et le rôle de l’éducation sportive, et 

son influence sur certain critères réactionnelles des élèves en secondaire et cela pour réaliser 

des résultats sportifs. 

   Permettre et aider les élèves d’avoir le sens de responsabilité personnelle, et sur ce principe 

je souhaite qu’on prenne soin et qu’on vielle sur cette population d’élèves des spécialistes 

dans le domaine de la phycologie sportive, qui s’occuper de ces élèves on leur donnant des 

consignes sur le plan psychologique sportif, qui aideront l’adolescent pendant la pratique des 

études de l’éducation sportive.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memory summary 

 

Memory summary 

        The study of sports education has a very important role, especially the reaction criteria of 

secondary school students. My goal is to study the influence of sports education on these 

reactions of students and the enchanting was composed of 313 students (2 sexes female and 

male) distributed on three high school at the level of the city of Mostaganem, whose choice 

was done randomly and this for general results. This sample represents 5% of the sporting 

population; I used appropriate printings at the end of my presentation to study this theme. 

     In the end, I had results that show the importance and role of sports education, and its 

influence on certain reaction criteria of secondary school students and that to achieve sports 

results. 

   Allow and help students to have the sense of personal responsibility, and on this principle I 

wish that we take care and that old on this population of students specialists in the field of 

sports psychology, who care of these students they are given instructions on the psychological 

sports, which will help the teenager during the practice of studies of sports education.. 
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