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هذا عملنا تمامإل لنا توفيقه على" ألزيدنكم شكرتم ولئن" تعالى بقوله عمال  

:      وسلم عليه هللا صلى المصطفى حديث من انطالقا و  

ُكرُْْالَْمنْ  ُكرُْْالْاَلّلَْْيَش   النّاسَْْيَش 

 صونخ أساتذة أو طلبة سواء العمل هذا إنجاز في أعاننا من كل إلى الشكر بجزيل نتقدم

 و القيمة المعلومات تقديم في علينا يبخل لم الذي "جمال مقراني" المفضل األستاذ بالذكر

العمل هذا إعداد في النيرة اداتاإلرش  

.بها أفادونا التي والتوجيهات عدةالمسا على المعهد اساتذة كافة أشكر ماك  

 النور إلى إخراجه في ساهم و العون يد وقدم العمل هذا إنجاز في ساهم من كل شكرأ كما 

 صفوان                                                                     .       طيبة بكلمة ولو

 احمد بوتربيات                                                                 عادل
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.العمل هذا إلنجاز وفقنا الذي هلل الحمد  

 مرضت من إلى ، كرها ووضعتنا كرها حملتنا التي إلى المتواضع العمل اهذ هدين

:الغالية إلى لفرحنا فرحت من ،إلىلحزننا حزنت من لمرضنا،إلى  

.أمنا     أمنا،    أمنا،  

 على رالصب أن علمنا من ىأجلنا،إل من وكافح ناضل من ،إلى الحياة درب لنا أنار من كل إلى

شيء، أي منا ينتضر ولم شيء كل أعطانا من ،إلى بها الضفر سبيل االشياء  

العزيز ابينا إلى  

.هللا حفظهم أخواتينا و إخوتنا كل إلى  

2الماستر فوج خاصة مستغانم جامعة طلبة كل إلى  

بعيد أو قريب من وبتربيات صفوان عائلة كل إلى  

.تناصديقا و أصدقائنا كل إلى  

 يعرفنا من كل إلى و والرياضية البدنية التربية معهد أساتذة وكل جمال مقراني األستاذ إلى

.مذكرتنا تحمله ولم ذاكرتنا وحملته ونعرفه  

 أحمد                                                                                           عادل
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  : العربية باللغة الدراسة ملخص

 فر  والرياضرية البدنيرة للتربيرة الممارسرين غيرر و الممارسين للتالميذ الشخصية السمات تحديد:البحث عنوان

 .                                                            الثانوي الطور

 البدنيرررة للتربيرررة رسرررينغيرالمما و الممارسرررين للتالميرررذ الشخصرررية السرررمات تحديرررد إلررر  الدراسرررة هرررذ  تهرررد  

 . الثانوي الطور ف  والرياضية

 جمررر  فررر  المسرررتخدمة العلمررر  البحررر  أدوات بخصرررو  ،أمرررا الوصررر   المرررنه  الدراسرررة هرررذ  فررر  إتبعنرررا وقرررد

 إسرتخدمنا  التر  البيئة وفق وصدقه ثباته وقياس تحكيمه تم األخير ،وهذا المقياس أداة كانت ،فقد المعطيات

 ،( الردفل  عرين واليرة) العطرا  لردائرة تابعرة ثانويرات ثرال  ف  حدد فقد البح  بمجتم  يتعلق فيما ،أما فيها

 قردرت ،وقرد الدراسرة وموضرو  المجتمر  طبيعرة مر  لتتناسر  طبقية عشوائية عينة فكانت بالعينة يتعلق وفيما

 ،أمرا سممرار  غيرر تلميرذ 60 و ممرارس تلميرذ 60 علر  ،إشرتملت المحردد الدراسرة مجتمر  من تلميذ 120  

 التقنيررات و األسرالي  مختلر  حسرا  فرر   spssبرنرام  إسرتخدام تررم فقرد اإلحصرائية اإلجررااات بخصرو 

 . الدراسة هذ  ف  إعتمادها تم الت  اإلحصائية

سررتنادا    العطررا  دائرررة مسررتو  علرر  الميدانيررة الدراسررة إجررراا خررال  مررن عليهررا تحصررلنا الترر  النتررائ  علرر  وا 

 درجرات فر  إحصرائية دالرة ذات فرروق وجرود لنرا تبين بالمقياس الخاصة النتائ  قشةومنا تحلي  عل  ،وبنااا  

 الثانويررة المرحلررة فرر  والرياضررية البدنيررة للتربيررة الممارسررين وغيررر الممارسررين التالميررذ بررين الشخصررية السررمات

 هرررذا ،ويعرررود لإلستشرررارة والقابليرررة اإلكتئابيرررة: التاليرررة السرررمات فررر  الممارسرررين غيرررر لصرررال  ال رررروق ،وكانرررت

 عتررر  ترررثر والرياضررية البدنيررة التربيرررة ممارسررة أن علرر  يررد  الررذي ،االمرررر الممارسررة متغيررر إلرر  اإلخررتال 

 التاليرررة السررمات فررر  الررذكور عرررن اإلنررا  تمرراي  إلررر  باإلضررافة الثانويرررة المرحلررة لتالميرررذ الشخصررية السررمات

 السرمات بعر  فر  والثالر  األولر  مستويينال بين اإلحصائية ال روق ننس  ان ،دون اإلكتئابية و العصبية:

 كانرت ،حير  لإلسرتثارة القابليرة  سرمة و اإلكتئابيرة سرمة ، العصربية سرمة:  يلر  فيما نذكرها والت  الشخصية
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 تالميرذ  لصرال  كانترا لإلستثارة القابلية و اإلكتئابية سمت  بينما األو  المستو  تالميذ لصال  العصبية سمة

 األو  المسرتو  تالميذ من ك  إشتراك ،و الدراس  المستو  متغير ال  اإلختال  هذا ويعود الثال  المستو 

 . السمات هذ  ف  إحصائية دالة فروق هناك تكون لم حي  الشخصية السمات باق  ف  الثال  و

 .الثانوي الطور ف  التالميذ بين إحصائية داللة ذات فروق هناك بأن نقو  ، األخير ف  و
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Rèsumè 

Titre: Identification de traits de personnalité pour les élèves praticiens  et  non –praticiens  de 
I’éducation physique et sport dans la phase secondaire . 

L’hypothèse de Iétude: il y a des différences statistiquement significatives  dans les 
dimensionsde traits de personnalité chez les élèves dans la phase secondaire. 

Le but de cette étude est de déterminer les traits de personnalité  des élèves praticens et 
non-praticiens  de I’éducation physique et du sport dans la phase secondaire. 

On a suivi I’approche descriptive dans cette étude .Concernant les outils de la recherche 
scientifique utilisés pour collecter les données on a utilisé I’échelle ,et celui-ci était mesuré et 
fixé selon. 

I’environnement dans Iequel nous I’avons utilisé .La communauté de la recherche était 

identifiée dans trois écoles secondaires appartenant à la Daira de El Attaf (Wilaya Ain 

Defla).Par rapport à I’échantillon ,il était aléatoire et stratifié en fonction de la nature de la 

société et de l’objet de l’étude .On aestimé environ 120 étudiants de la communauté 

d’étude ,qui comprend 60 élèves pratisiens et 60 élèves non praticiens .On a utilisé le logiciel 

 SPSS pour compter qui concerne les diverses méthodes et techniques que ont été adoptés 

dans cette étude stastique . 

 

Selen les résultats obtenus à travers une étude pratique au niveau de la Daira de El Attaf ,et 

basant sur I’analyse et la discussion des résultats concernant l’échelle ,on atrouvé qu’il y a des 

différences statis tiquement significatives dans les degrés de traits de personnalité chez les 

étudiants praticiens et non-praticiens de l’éducation physique et du sport à l’école 

seconddaire,et les différences étaient au profit des non-praticiiens dans les caractéristiques 

suivantes : dépressifs et la susceptiblité à l’excitabilité. La différence est due à une pratique 



 و
 

variable , ce que indique que la pratique de l’éducation physique et du sport affecte la 

personnalité des élèves dans la phase secondaire . 

En plus ,les filles se caractérisent beaucoup plus que les garçons dans les fonction suvantes : 

neurologique et dépressif ,sans oublier les différences sattisques entre les étudiants de 

première et troisième dans certains traits de personnalité tels que : la nervosité , la 

dépression et la sensibilité de l’attribut de l’excitabilité, ou la caractéristique de nervosité était 

remarquée pour les élèves du premier niveau, alors que la dépression et la susceptibilité à 

l’excitabilité étaient pour les élèves du troisième niveau . Cette différence est causée au 

niveau scolair variable, et la participation de touts les élèves du premier et troisème niveau 

dans les restes traits de la personnalité ou il n’y a pas de différences statistiquement  

significatives dans ces attributs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En somme ,on dit qu’il ya des différences statistiquement significatves entre les élèves dans la 

phase secondaire. 
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 :مقدمة -1

 بحياترره مسررتمتعا حيررا عليرره لتبقرر  معررا كلهررا تت اعرر  مشرراعر و وروح وعقرر  جسررم فهررو حرر ، كررائن اإلنسرران

 و جسررمه مررن يعررد  ان اإلنجا ،يسررتطي  و التطررور لرر ع قررادر هررو هررذا كرر  فرروق واالنسرران الهدافرره، محققرر 

 .وسعيدة هنيئة حياة ليعيش إن عاالته و مشاعر  و وروحه قدراته و وعقله حركاته

 للمبادئ الجديدة المعرفة ساعدت و المجاالت شت  ف  عاميا و معرفيا إن جارا االخيرة السنوات شهدت حي 

 بالمجررا  المتعلقررة المشرراك  مررن للعديررد الحلررو  ووضرر  لبرررام ا تطرروير فرر  التقنرر  التطررور جانرر  إلرر  العلميررة

 مررن المقدمررة العلميررة والبحررو  الدراسررات النتررائ  مررن اإلسررت ادة علرر  المتقدمررة الرردو  تعمرر  حيرر  الرياضرر 

 علرم واهمهرا ، بالرياضرة المتعلقرة العلروم لمختلر  فائقرة اهميرة يولرون اصبحوا الذين الرياضيين الخبراا طر 

 كررالت كيرو رريتهررا واليمكررن الخررار  مررن مالحظتهررا يمكررن الترر  ال رررد إسررتجابة يرردرس الررذي ضرر الريا الررن س

 .شخصية سمات وه  وغيرها واإلن عا  اإلدراك

 علررر  والتعرررر  الن سررر ، بالتحليرر  يخرررت  حيررر  العررام الرررن س علرررم فرر  كبيرررر اثرررر لرره لشخصرررية الرررن س فعلررم

 و برراالختال  تتميرر  انهررا ونالحررظ بالشخصررية لمرررثرةا االبعرراد مررن السررمات هررذ  تعتبررر و الرئيسررية السررمات

 . االفراد بها يمر الت  المختل ة الظرو  إل  يرج  وهذا السلوك، ف  الت اوت

  لريخت فرردا لتعرد العوامر  هذ  ك  ورتتبل الوراثية و ال يسيولوجية العوام  ،البيئة، السابقة الخبرات عن فظال

 او إنطوائيرة او إنبسراطية شخصرية هنراك تكرون ،وقرد ويعيشرها بهرا يمر الت  الضرو  ك  س ح االخر عن

 اإليجابيرة علر  تحتروي التر  سرماته او صر اته فرد لك  ان نالحظ تقدم ومما الص ات من وغيرها... تئابيةإك

 . مت اوت بشك  السلبية و

ن  و ميةالجسرر النررواح  فرر  خاصررة قرردرات و بإسررتعددات يتميرر  الرياضررية االنشررطة يمررارس الررذي الشررخ  وا 

 . واإلجتماعية والن سية العقلية



 بالبحث التعريف
 

 - 2 - 

 العقلر ، ادائهم عل  بالتال  و سلوكهم عل  ينطب  الشخصية سماتهم ف  التالميذ إختال  ان الطبيع  ومن

 . الرياضية و البدنية الحصة ف  ممارستهم وعل  والن س  البدن 

 عرررن الكشررر  و التالميرررذ د لررر الشخصرررية سرررمات تحديرررد و لدراسرررة كمحاولرررة هرررذ  دراسرررتنا جررراات عليررره بنرررااا

 تشرك  التر  التالميرذ سرمات خرال  مرن هرذ  دراسرتنا تكرون ان اردنرا كمرا الموضرو ، هذا وراا الكامنة الحقائق

 و اإلجتماعيررررة و والعقليرررة الجسرررمية السرررمات مرررن متكامررر  كنظرررام الشخصرررية تررردرس حيررر  الشخصرررية بنررراا

 البيئرة مر  و االخررين م  وت اعله تعامله اسلو  تحددو  االخر عن فرد ك  تمي  الت  نسبيا الثابتة اإلن عالية

 الطبيعية الوحدة اعتبرها حي  الشخصية، تعري ه ف " 1961 البورت" يركد  ما وهذا به المحيطة اإلجتماعية

 .الشخصية لوص 

 الشخصرية سرمات تحديرد"حو  موضروعه يتمحرور الرذي البحر  هرذا بانجرا  قمنرا اإلعتبارات هذ  ضوا وعل 

 ".الثانوي الطور ف  الممارسين وغير الممارسين للتالميذ

 فرر  البدنيررة التربيررة يمارسررون ال الررذين و يمارسررون الررذين للتالميررذ موجهررة الدراسررة هررذ  تكررون سررو  بحيرر 

 واختتمرت". عرالوي حسرن محمرد" وتعرير  الثمانيرة بابعراد " فرايبرور " إختبرار بإسرتخدام وهرذا.  نوياالث الطور

 تطرحهرا التر  اإلشركالية علر  اإلجابرة محاولة او ال رظيات صدق إختبار اج  من دان المي بالجان  الدراسة

 لمشرررركلةبا يتعلررررق للدراسررررة العررررام طرررراراإل ويشررررم  التمهيرررردي الجانرررر :  التاليررررة الخطررررة إتبعنررررا حيرررر  الدراسررررة

 .البح  ف  الواردة المصطلحات تحديد كذا و واهميته البح  وفرضيات

 الجانرررر  إلررر  الثرررران  والبرررا  النظررررري الجانررر  إلررر  االو  البانرررر  خصصرررنا ينبرررراب إلررر  هررررذ  دراسرررتنا قسرررمنا

 .التطبيق 

 إلر  تطرقنرا حير  الشخصرية للسرمات االو  ال ص  خصصنا  فصلين عل  البا  هذا إحتو  : االول الباب

ختبارتها نظريتها وكذا النظر بوجهات اإللمام منا محاولة الشخصية تعاري  مجم   لت ا السمات ونظريات وا 

 السرمات وعرددنا تحديردها ومعرايير السرمات انروا  وكرذا السرمة مصرطل  تعرر  التر  الم راهيم إل  فيها تطرقنا



 بالبحث التعريف
 

 - 3 - 

 البدنيررررة التربيررررة ودرس والرياضررررية البدنيررررة التربيررررة إلرررر  خصصررررنا  الثرررران  ال صرررر  امررررا للرياضرررر  الشخصررررية

 . الثانوية المرحلة ف  التالميذ وخصائ 

ــاب جرااترره البحرر  لمنهجيررة خصصررنا  االو  ل صرر ا فصررلين ويتضررمن: الثــاني الب  برردانا حيرر  الميدانيررة وا 

 امرررا. البحررر  الدوات السررريكومتري والتحليررر  البحررر  وعينرررة مجتمررر  بتحديرررد قمنرررا ايرررن االسرررتطالعية بالدراسرررة

 وتقرديم ومناقشرتها وتحليلهرا النترائ  عرر  إالر  فيهرا وتطرقنرا الميدانية الدراسة إل  فخصصنا  الثان  ال ص 

 .ستنتاجاتاإل

 التر  والمراجر  المصرادر برذكر نتبعهرا ثرم االقتراحرات مرن جملرة تليهرا عامرة خاتمرة وضرعنا البحر  ف  واخيرا

 .فرايبور  إختبار كقائمة المالحق ف  االساسية االمور بع  ندر  وبعدها البح  بهذا القيام ف  إعتمدناها
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ْ:المشكلةْ-2

 التربيررة فرر  يقولررون واخرررون ياضررات،ر ال مختلرر  هرر  والرياضررية لبدنيررةا التربيررة ان النرراس مررن الكثيررر يعتقررد

 ولكررن ، فقررط لالجسررام تربيررة انهررا اخرررون ويظررن ، وعرررق عضررالت عررن عبررارة انهررا علرر  والرياضررية البدنيررة

 وتسرع  المنظمرة البدنيرة النشراطات ممارسرات وراا مرن تتجسرد تربويرة عمليرة هر  الرياضرية و البدنية التربية

 .والتقنية اإلجتماعية ، الحركية ، الجسمية الناحية من النمو إل   ردبال كذالك

 و الخل يررررة الصرررر ات صررررق  علرررر  كبيررررر حررررد إلرررر  تسرررراعد فروعهررررا بمختلرررر  الرياضررررية و البدنيررررة التربيررررة إن"

 علرر  وتدربرره والحركررة اإلنتبررا  علرر  التلميررذ تعررود النهررا الحميرردة والخلررق الحسررنة الصرر ات وخلررق اإلجتماعيررة

 (24  ،1991 البسيون ، عو  محمد( .والشجاعة ن سال ضبط

 النراس اهرتم وكمرا شخصريته وسرمات صر ات ومعرفرة ذاتره فهرم بمحراوالت اال   قديم من االنسان انشغ  فلقد

 تلررررك تتصررررر  كيرررر  ومعرفررررة,معها يتعرررراملون الترررر  الشخصرررريات وصرررر ات السررررمات طبيعررررة بمعرفررررة ايضررررا  

 لمعرفرة العلميرة والطررق األسرالي  مرن العديرد إلر  الدراسرات تتوصرل ولقرد المختل رة المواقر  ف  الشخصيات

 و الن سرية والمكونرات الت راعالت مرن النات  ال رد سلوك وتشك  تكونها ومد  الشخصية وطبا  السمات هذ 

 .واالن عالية االجتماعية

 فر  نظرر جهرةو  لره مرنهم وكر  بيرر  وجولرد أي نرك, كاتر  مث  الشخصية بدراسة الن س علماا من الكثير إهتم

 كرر  أن نالحررظ أخررر  جهررة ومررن جهررة مررن بعضرره مرر  متررداخ  منهررا بعرر  هنرراك ولكررن السررمات هررذ  تحديررد

 يتميررررر  الرياضرررررية األنشرررررطة يمرررررارس الرررررذي فالشرررررخ ,األخر عرررررن ويتبررررراين يختلررررر  سرررررلوكا   يمتلرررررك شرررررخ 

 مررررن ر غيررر عكررررس علررر  اإلجتماعيرررة والن سررررية والعقليرررة الجسررررمية النرررواح  فررر  خاصررررة وقررردرات باسرررتعدادات

 .الرياضية و البدنية التربية يمارس الذي الشخ 

 :التال  العام التسار  عل  اإلجابة هذا بحثنا خال  من نحاو  لذلك

 الثانوي؟ الطور ف  الشخصية السمات ف  التالميذ بين إحصائيا   دالة فروق هناك ه -
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 :التالية ال رعية التسارالت العام التسار  هذا ضمن ويندر 

 و البدنيرة التربيرة ممارسرة لمتغيرر تبعرا   التالميرذ برين الشخصرية السرمات فر  إحصرائيا   دالرة فرروق هنراك ه -

 الرياضية؟

 ؟(إنا ,ذكور)الجنس لمتغير تبعا   التالميذ بين الشخصية السمات ف  إحصائيا   دالة فروق هناك ه -

 فرر  الدراسرر  المسررتو  غيرررلمت تبعررا   التالميررذ بررين الشخصررية السررمات فرر  إحصررائيا   دالررة فررروق هنرراك هرر -

 ؟(الثال  المستو  و األو  المستو  بين)الثانوي الطور

 :الدراسة أهداف-3

 .الرياضية و البدنية للتربية الممارسين التالميذ لد  الشخصية السمات تحديد-

 .ةالرياضي و البدنية للتربية غيرالممارسين و الممارسين للتالميذ الشخصية السمات بين ال روق تحديد-

 .الرياضية و البدنية للتربية غيرالممارسين التالميذ بها يتحل  الت  الشخصية السمات أهم عل  التعر -

 :التالية للمتغيرات تبعا   الشخصية السمات ف  إحصائيا   دالة فروق هناك كان إذا معرفة-

 .الدراس  المستو ,الجنس,الممارسة

 :الدراسة فرضيات-4

 .الثانوي الطور ف  التالميذ بين الشخصية السمات ف  إحصائيا   دالة فروق هناك :العامة الفرضية 4-1

 :الجزئية الفرضيات 4-2

 البدنية للتربية الممارسين وغير الممارسين التالميذ بين الشخصية السمات ف  إحصائيا دالة فروق هناك - 

 .الثانوي الطور ف  الرياضية و

 .الثانوي الطور تالميذ لد  اإلنا  و الذكور بين صيةالشخ السمات ف  إحصائيا دالة فروق هناك -

 .الثال  المستو  و األو  المستو  تالميذ بين الشخصية السمات ف  إحصائيا دالة فروق هناك -
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 :الدراسة أهمية -5

,  الشخصرررية سرررماته وهرررو أال, التعليميرررة العمليرررة محررراور مرررن هرررام عنصرررر فررر  الدراسرررة هرررذ  تبحررر          

 : التالية النقاط ف  الدراسة أهمية وتتمث 

 سررمات بدراسررة تهررتم الترر  النررادرة معيررةالجا الدراسررات مررن – الباحرر  علررم حرردود فرر  – الدراسررة هررذ  تعتبررر*

 .الثانوي الطور تالميذ بها يتمي  الت  الشخصية

 فر  يةالرياضر و البدنيرة للتربية الممارسين وغير الممارسين التالميذ عند الشخصية سمات أهم عن الكش *

 .الثانوي الطور

 :المصطلحات و المفاهيم تحديد -6

 :الشخصية 6-1

 ، 2008اللحان، هادي محمد. )غير  عن تمي   والت  اإلنسان ف  الموجودة الص ات ه : اللغوي تعريفال
 392) 
 التر  الخارجيرة العوامر  و الداخليرة اإلسرتعدادات هر  أنهرا علر  الرن س علمراا يصر ها: اإلصطالحي تعريفال

 نمررط  اويررة مررن الشخصرية إلرر  وينظررر الن سررية الصرحة مايركررد ومنهررا, الشخصررية فتكرون بعضررها مرر  تت اعر 

 المحافظرة علر  لتسراعدنا بها نقوم الت  األفعا  تلك ه  الشخصية مايحدد أن فير , المتمي  ال ردي التوافق

 الررذي برراألثر يكررون الشخصررية تعريرر  أن مرراير  ومنهررا,  بنررا تحرريط الترر  الظرررو  مرر  تكي نررا و توا ننررا علرر 

 (.109   ،2008 إبراهيم، طارق). لألخرين ال رد يتركه

 .االجتماعية و الجسمية و العقلية ال رد لص ات كاملة مجموعة ه : اإلجرائي التعريف

 المنبهرررات مررن العديررد نقرر  علرر  القرردرة ولديرره, بررال رد يخررت  و التمركرر  و بررالتعميم يتميرر  :الســمة 6-2

 وهرر  الترروافق  و التعبيرري السررلوك مرن متعادلررة ألشركا  المسررتمرين التوجره و الخلررق وعلر  ي يا  وضرر المتعادلرة

 (15  ،1998 األنصاري، محمد بدر) . للشخصية الن س  للتنظيم لنهائيةا الحقائق
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 :الرياضية و البدنية التربية -6-3

 لم راهيم مرادفرا   يراهرا فالبع ,تل رةمخ عديدة بطرق الرياضية و البدنية التربية وص  يمكن: اللغوي التعريف

 أنرور أمرين. )الررق , الرياضرية اتالمسرابق, الرياضرة, التروي , ال راغ وقت, األلعا , اللع , التمرينات: مث 

 (.29  ،2001الخول ،

 خررال  مررن ال رررد إعررداد علرر  تعمرر  الترر  والقرريم النظريررات و االسررالي  مجموعررة هرر  :اإلصــطالحي التعريــف 

 اإليجابية للوجهة والخلق  واإلجتماع  والن س  البدن  نمو  توجيه إل  تردي حركية ومهارات تبخبرا ت ويد 

 .المجتم  خدمة خالله ومن ، ون سه ال رد لخدمة

 وموجهررات محكررات بمثابررة وتكررون واالغرررا  االهرردا  تشررك  ومثرر  قرريم مجموعررة هرر  :اإلجرائــي التعريــف

 . االنشطة و للبرام 

 :المراهقة-6-4

 دنر  او لحرق يعنر  الذي و" راهق" فع  من مشتق وه  ، الحلم من الدنو او اإلقترا  تعن :اللغوي يفالتعر 

 اإلكتما  او الحلم من يدنو الذي ال رد إذن هو والمراهق ، الش ا من

  دوروت "عرفها :اإلصطالحي التعريف

 عميقة ن سية تحوالت فترة انها كما ، ذهنية ومرحلة إجتماعية وظاهرة جسدي نمو فترة انها عل " روجر 

 جسرررمية تغيرررات ال رررد ر يعرر وفيهررا ، والشررربا  الط ولررة بررين  تررات عمريررة مرحلرررة هرر  : اإلجرائــي التعريــف

  سنة 17 إل  15 سن ف  عادة وتبدا ، النمو فبها ويكتم  سريعة ون سية
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 :المشابهة الدراسات -7

 بعضها وبح  الشخصية لقياس مقاييس ببناا بعضها إهتم كبيرا، تنوعا الشخصية مجا  ف  الدراسات القت

 المسررررتو  او التعلرررريم او كررررالمهن مختل ررررة مجرررراالت فرررر  االفررررراد بررررين الشخصررررية السررررمات فرررر  ال ررررروق عررررن

 .االكاديم  التحصي  او اإلجتماع  و اإلقتصادي

 : العربية الدراسات-7-1

  العزيز عبد دادي دراسة:  االولى لدراسةا

 1996 سرنة"  الجماعيرة الرياضرات فر  المهاري االداا عل  بالقدرة وعالقتها الشخصية سمات" عنوان تحت

 . الج ائر بجامعة إبراهيم بدال 

 الرياضرات فر  المهراري براالداا وعالقتهرا الطلبرة لد  الشخصية السمات عل  التعر  : الدراسة من الهدف

 . الجماعية

 ورياضررية بدنيررة تربيررة إختصررا  الولرر ا السررنة طلبررة مررن طالرر  100 البحرر  عينررة شررملت : البحــث عينــة

 مررن افرروا  8 علرر  القرعررة إجررراا بعررد عشرروائية بطريقررة اإلختيررار وتررم ، الج ائررر بجامعررة إبررراهيم دالرر  بمعهررد

 . االول  السنة طلبة

 : كاالت  الدراسة نتائ  كانت:  الدراسة نتائج

  الجماعية ياضاتالر  ف  المهاري ااالدا عل  والقدرة الشخصية سمات بين عالقة وجود ر

 المنخ ضرة الردرجات وذوي المرت عرة الشخصرية الردرجات ذوي برين المهراري االداا فر  جوهريرة فرروق وجرود ر

 .االخيرة ال ئة لصال 

 .الرياضة نو  حس  المهاري األداا و الشخصية سمات بين العالقة اختال -
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 السريطرة و لإلستشرارة القابلية,اإلكتئابية,العدوانية,العصربية)الشخصية سرمات بين دالة ارتباطية عالقة هناك-

 .الجماعية الرياضات ف  العام المهاري األداا و( الك  و

 عبدالقادر بومسجد دراسة :الثانية الدراسة

 كرررة العبرر  لررد  الشخصررية السررمات تحديررد" موضرروعها وكرران مسررتغانم بجامعررة 1996 سررنة الدراسررة أجريررت

 .الماجستير شهادة لني  أطروحة (",هجوم,وسط,دفا ) مراك هم حس  القدم

 تحديرد, الشخصرية للسرمات تبعرا   الثالثرة المراكر  برين اإلت راق أو اإلخرتال  عرن الكشر : الدراسة من الهدف

 .الواج  وطبيعة يتوافق بما مرك   حس  ك  القدم كرة لالعب  الشخصية السمات

 القسرررم مرررن فررررق علررر  مرررو عين سرررنة 17 أعمرررارهم تجررراو ت راشررردا   العبرررا   189 علررر  شرررملت: البحـــث عينـــة

 .الج ائر وسط,شرق,غر  األو  الوطن 

 .سرا  187 عل  يحتوي الذي" كات  لرايموند"  16 العوام  استخدام تم :األدوات

 :كاآلت  الدراسة نتائ  كانت :الدراسة نتائج

 .اإلرادة و الذكاا,  االجتماعية,  االنبساطية سمات ف  الثالثة المراك  العب  اشتراك-

 .الذات اعتبار وقوة الدهاا سمت  ف  الهجوم و الوسط مرك ي العب  اشتراك-

 .الذات  التطور إل  االفتقار و بالن س الثقة بسمت  الوسط العب  تمي -

 .الجدية و السيطرة بسمت  الدفا  العب  تمي -

 .العصب  التوتر وضع  الصالبة, التحرر بسمات الهجوم العب  تمي -



 بالبحث التعريف
 

 - 10 - 

 :جنبيةاأل الدراسات -7-2

 RUTZEL (1965) دراسة:  األولى الدراسة

 و المت وقررررات لررررد  الشخصررررية سررررمات درجررررات متوسررررطات فرررر  ال ررررروق عررررن الكشرررر  الدراسررررة هررررذ  تناولررررت

 .دراسيا   المتأخرات

 كال ورنيررررا مقيرررراس الميدانيررررة الدراسررررة فرررر  الباحرررر  اسررررتعم  قررررد و طالبررررة 149 مررررن الدراسررررة عينررررة وتكونررررت

 المت وقرات مرن كر  درجرات متوسرطات برين دالرة فرروق وجرود عل  الدراسة هذ   نتائ دلت حي ,  للشخصية

 .المكانة و المسرولية حم ,  الذات تقب ,  االجتماعية,  العالقات,  السيطرة: السمات هذ  ف 

 PARSTER دراسة: الثانية الدراسة

 اسرتخدام و األقر  و لعاليرةا المهرارة ذوي السباحين تمي  الت  الشخصية السمات عل  للتعر  الدراسة تهد 

 .المجموعتين بين فروق أية عن المقارنة تكش  ولم, لكات  عشر الستة الشخصية عوام  مقياس لذلك

 SAGE.G دراسة: الثالثة الدراسة

 و ال رديررة األنشررطة العبرر  بررين الشخصررية سررمات فرر  ال ررروق علرر  للتعررر ( SAGE.G سررا )  دراسررة فرر 

 فررروق وجررود إلرر  توصرر  و" دودا "لررر الشخصرر  الت صرري  مقيرراس لدراسررةا هررذ  فرر  اسررتعم  حيرر  الجماعيررة

 .الشخصية سمات ف  المستويات هذ  بين معنوية

 BREAKSEN دراسة: الرابعة الدراسة

 متسررابق  بررين الشخصررية سررمات فرر  ال ررروق علرر  للتعررر  تهررد  دراسررة هرر  و 1967 سررنة بريكسررن دراسررة

 و لكات  عشر الستة الشخصية عوام  مقياس البح  هذا ف  دماستخ و, القو  ألعا  ف  الطويلة المسافات

 .الشخصية سمات ف  بينهما معنوية فروق وجود عدم إل  توص 
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 :متفرقة دراسات -7-3

 تميررر  فروقرررا هنررراك أن الشخصرررية السرررمات مجرررا  فررر  أجريرررت التررر  البحرررو  مرررن العديرررد نترررائ  أظهررررت لقرررد

 مث  األجنبية البيئة ف  أجريت الت  الدراسات نتائ  أظهرت  المثا سبي  فعل ,  الرياضيين بغير الرياضيين

 بغيررررر مقارنررررة الرياضرررريين أن" 1980 مورجرررران"  و" 1977 ستشررررر"  و" 1976 كرررران"  و" 1967 كرررروبر" 

 .االستقرار, االنبساطية,  القلق انخ ا ,  المنافسة, بالن س الثقة:  التالية بالسمات يتمي ون الرياضيين

" , 1976 السنتريسر " , "1976فرغلر : "مثر  العربيرة البيئرة ف  أجريت الت  الدراسات نتائ  أوضحت كذلك

: التاليررررة بالسررررمات يتميرررر ون الرياضرررريين بغيررررر مقانررررة الرياضرررريين أن" , 1982 هللا عبررررد" , "1977 عررررو "

 توقر  إلر  الشخصرية بدراسرة المهتمرين بعر  ويرذه ,  العدوانيرة,  اإلن عرال  اإلتر ان, المسررولية, اإلنبساطية

"  دراسررة المثررا  سرربي  وعلرر , الواحررد للنشرراط المسررابقة نررو  و اللعرر  لمراكرر  تبعررا   الشخصررية سررمات اخررتال 

,  الررتحكم مركرر  فرر  المضررمار و الميرردان متسررابق  بررين المقارنررة تضررمنت الترر  1989"  خلي ررة"  و"  سررالم

,  اللعر  صرانع ,  اللعر  لمراكر  بعرا  ت السلة كرة العبات لد  المقارنة شملت الت  1987"  حن  "  ودراسة

 .الجناح,  االرتكا 

 تميررر  حيررر ,  التررنس برياضررر  مقارنررة البيسررربو  رياضرر  برررين فرررروق وجررود"  سرررنجر"  دراسررة أظهررررت كررذلك

 .السيطرة و اإلستقال  و اإلنجا  سمات ف  أعل  بدرجة التنس رياضيو

 أو نرو  اخرتال  علر  الشخصرية سرمات ف  فروق هناك ه  لمعرفة 1970" كرانشو" و" كرو " دراسة ونجد

 (.الكراتيه و الجمبا , المصارعة, القدم كرة) لرياضات العال  المستو  رياض  عل  الممارسة الرياضة نمط

 بهررا تمير  أخرر  ن سررية سرمات مقابر  المصررارعة و القردم كررة رياضرر  تمير  ن سرية سررمات هنراك أن وأظهررت

 .الكاراتيه و الجمبا  رياضيو
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 :السابقة الدراسات على ليقالتع-7-4

 كرر  أن نالحررظ,  الشخصررية سررمات حررو  مواضرريعها تمحررورت الترر  و عرضررناها الترر  الدراسررات خررال  مررن

 تقريبرا   كانرت المخترارة العينرة أن كمرا,  الدراسرة موضو  م  لتالئمه وهذا الوص   المنه  استعملت الدراسات

 اليقر  سرنهم وكران الرياضرية و البدنيرة التربيرة كليرات طلبة أو الالعبين من عرضناها الت  الدراسات ك  ف 

 دراسرة و القرادر عبرد بومسرجد كدراسرة تقريبرا   النترائ  ن رس الدراسرات بعر  أظهرت كما, سنة عشر ستة عن

SAGE.G  ,و اإلجتماعيررررة بسررررمة يتميرررر ون السررررلة كرررررة العبرررر  و القرررردم كرررررة العبرررر  أن إلرررر  توصررررال فقررررد 

 .لعبهم  مراك حس  السيطرة و العدوانية

 بقلرة يتمير ون  الرياضرية و البدنيرة التربيرة اختصرا  طلبرة أن إلر  خلر  فقد الع ي  عبد دادي دراسة وكذا

 . الك  عل  والسيطرة العصب  التوتر

 والتر  واخررون بريكسن كدراسة ال ردية االلعا  لالعب  الشخصية سمات بدراسة اخر  دراسات إهتمت بينما

 بدرجررة العررال  المسررتو  ذات الرياضرريون تميرر  حيرر  المسررتويات رياضرر  ينبرر فررروق توجررد انرره إلرر  خلصررت

 . والسيطرة واإلستقال  اإلنجا  سمات ف  اعل 

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه-7-5

 و الرياضررر  المجرررا  فررر  الشخصرررية سرررمات تناولرررت التررر  السرررابقة الدراسرررات وتحليررر  ودراسرررة تصرررني  بعرررد 

 النقرراط فرر  البحرر  هررذا مسررار توجيرره فرر  الدراسررات هررذ  مررن اإلسررت ادة تحديررد امكررن الرياضررين ببررين إختالفهررا

 : التالية

 المراجرر  علرر  للوقررو  البحرر  هررذا إعررداد مررن االولرر  المراحرر  فرر  وخاصررة السررابقة الدراسررات مررن اإلسررت ادة ررر

 األساسرية الم راهيمو  بالمصطلحات اإللمام عل  المساعدة ف  الدراسات عل  وكذالك واالجنبية العربية الهامة

 . الشخصية سمات قياس ف  المستخدمة اإلختبارات عل  التعر  وكذالك
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 أجريت البدنية التربية مجا  ف  الشخصية سمات بدراسة اهتمت الت  السابقة الدراسات أغل  أن وجدنا لقد ر

 . االجنبية البيئة ف  الدراسات هذ  وندرة العربية البيئة ف 

 تتنراو  لرم أنهرا غيرر األخرر  المتغيررات بربع  وعالقتهرا الشخصرية سمات بدراسة هتمتا  السابقة الدراسات ر

 ( الدراس  المستو  الممارسة، الجنس،) التعليمية العملية

 وكررذالك األدوات وتطبيررق البحرر  عينررة الختيررار األفضرر  الطريقررة وكررذالك للبحرر  المناسرر  المررنه  اختيررار ررر

 . البح  أهدا  حقيقلت المناس  اإلحصائ  األسلو  اختيار
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 :تمهيد

 بعردة الشخصرية دراسة مرت وقد ، الن س علم درسها الت  المواضي  وأعقد اهم من الشخصية موضو  يعتبر

 وهرذا ، والردواف  والقريم اإلتجاهرات دون الخارجيرة المظاهر عل  ينحصر القديم ف  اإلهتمام كان إذ ، مراح 

 ثرم ، الظراهرة ال ررد ىسرلوكيات علر  األحكرام الخرتال  نظررا دقيقة معرفة ال رد يةشخص معرفة صعوبة يعن 

 يصرررع  معقرردة طبيعرررة ذات وحرردة انهررا علررر  إليهررا ينظرررر وأصررب  الشخصررية إلررر  النظرررة اختل رررت ذالررك بعررد

 التجريب  للتصميم الباحثين باستخدام" التقدم بع  تحر  الشخصية دراسة بدأت 1930 عام وبعد ، تحليلها

 الطرررق وسررائلها وأهررم ، التجربيررة الضرروابط محرر  اإلحصررائية الظرروابط فيرره تحرر  الررذي المتعررددة المتغيرررات ذي

 مررن تخصرر  كرر  تنرراو  وقررد .)260  ،1998 العيسرراوي، الرحمرران عبررد(" العررامل  والتحليرر  اإلرتباطيررة

 والتررذكر وال هررم رالت كيرر كدراسررة العقليررة العمليررات تنرراو  مررن فهنرراك ، معررين مجررا  الررن س علررم  تخصصررات

 الشخصرية بدراسرة اهرتم ثالر  إتجرا  وهنراك ، واإلتجاهرات والميرو  الردواف  دراسة تناو  من وهناك ، واإلدراك

 سرندرس فإننرا مرا شرخ  سرلوك بدراسرة تهرتم فعنردما ، األسراس هرذا علر  تردرس ان يجر  فعرال وهر  ، كك 

 فإننرا وبالترال  عنرد  السرلوك مرن معينرة سرمات ندرسسر أننرا القرو  يمكننرا ، العامرة وأهدافره ميوالتره ، إتجاهته

 حاضررر  فرر  ماضرريه يرررثر موحررد ككرر  الشررخ  نرردرس فإننررا وعليرره ، برره خاصررة حيرراة فلسرر ة لرره أن سررنلمس

 . مستقبله ف  وحاضر 

 :الشخصية مفهوم -1-1

 العلميررة ماتررهالهتما تبعررا ، بتعري هررا يقرروم مررن التجاهررات تبعررا بمعناهررا تختلرر  الترر  الم رراهيم مررن الشخصررية ررر

 وأخرر  جذابرة األخرر  و قويرة الشخصرية هرذ  يقرو  فرالبع  ، اإلنسران طبيعرة إلر  بها ينظر الت  والطريقة

 الجانر  ف ر  ، ج ئيرة تعري رات نجرد أيرن الشخصرية م هروم حرو  الناس بين الملحوظ نستعر  ومنها مت ردة

 الررذك  الشررخ  هرر  للشخصررية  العقلرر الجانرر  وفرر  العررري  الطويرر  الرجرر  ذالررك هرر  للشخصررية الجسررم 

 برين المشراك  حر  علر  وقردرة اجتماعيرة عالقرات لره الرذي الشرخ  ه  للشخصية اإلجتماع  الجان  ومن
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 األمررر حقيقررة فرر  ولكررن إن عاليررا الهررادئ الثابررت المترر ن الشررخ  هرر  للشخصررية اإلن عررال  والجانرر  ، النرراس

نما مج أة ليست الشخصية  . متكام  كك  ه  وا 

 كان الذي القنا  ذالك بمعن " برسونة" الالتين  االص  من مشتقة نجدها"  الشخصية" كلمة إل  ارجعن ولو ر

 خررا  بمظهررر الجمهررور أمررام فيظهررر ، المسرررح خشرربة علرر  دور  يررردي القديمررة العصررور فرر  الممثرر  يلبسرره

 . (12  ،1996 القذاف ، محمد رمضان). يرديه الذي المسرح  الدور طبيعته ويساير يتماش 

 علرر  االت رراق يمكررن أنرره إال ، محررددا م هومررا ليسررت الشخصررية أن مررن إليرره اإلشررارة سرربق ممررا الرررغم علرر  

 :وه  إطارها ف  الشخصية م اهيم تدور الت  العريضة الخطوط بع 

 . األشخا  تمي  الت  والسمات للسلوك الثابتة األسالي  إل  تشير الشخصية أن ر

 . السلوكية باألسالي  الخا  ائ البن بالتنظيم تهتم الشخصية أن ر

 جهرررة مرررن لل ررررد الداخليرررة والتغيررررات السرررلوكية األنمررراط تلرررك برررين الت ررراعالت مجمرررو  تشرررم  الشخصرررية أن رررر

 (.17  ،2004 ،س يان صال  نبي ) أخر  جهة من الخارجية والمثيرات

 : الشخصية تعاريف -1-2

 :النفس علماء نظر وجهة من الشخصية تعريف 1-2-1

 فصرلها اليمكرن بحير  ومتداخلرة كثيررة عوامر  من يتكون معقد م هوم الن س علماا نظر ف  الشخصية تعد ر

 الشررخ  يرررا  عمررا ومضررمونها شرركلها فرر  تختلرر  نظررر وجهررة الررن س لعررالم أن أي ، إن ررراد علرر  تحليلهررا أو

 اإلنسرررانية خبرررراتال ترررنظم التررر  الثابترررة الن سرررية والعمليرررات التراكيررر  نظرررر  فررر  الشخصرررية تعنررر  إذ ، العرررادي

 (.59  ،2000 األ رق، صال  الرحمان عبد) به المحيطة للمرثرات إستجابته وكي ية ال رد سلوك وتشك 
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 :اإلجتماع علماء نظر وجهة من الشخصية تعريف  -2 -1-2

 ظراهرة دراسرة حرد عنرد التقر  فهر  ، العريضرة الموضروعات مرن الشخصرية أن علر  اإلجتمرا  عاماا ير  ر

 لرد  األساسرية الصر ات عمليرات لتشرم  تتسر  واكنهرا ، مرثال الطرارئ السرلوك أنماط من واحد مطن أو معينة

 وكرذالك ، مكتسربة أم أصرلية الصر ات تلرك كانرت سرواا ، سرلوكهم جوانر  علر  دائرم تأثير هال الت  و األفراد

 .مكوناتها بجمي  بهم المحيطة والبيئة األفراد بين المشترك التأثير

 : شخصيةال نظريات -1-3

 التنبررر إمكانيررة تحقيررق إلرر  تهررد  مختل ررة نظريررات عرردة الشخصررية لدراسررة محرراولتهم فرر  العلمرراا وضرر  لقررد

 . تشكيله إعادة أو بتعديله يسم  مما حدوثه إحتما  أو البشري بالسلوك

 ةمشرترك عالقرات بإقامرة يسرم  ممرا األخررين وسرلوك لسرلوكه اإلنسران فهرم تحقيق إل  كذالك تهد  أنها كما

 علر  القرادرة النظريرات ه  الجيدة الشخصية نظريات أن ماالالع بع  وير  التوافق عمليات هي وتس معهم

 (.52  ،2002 فاالدون،) حواف   وقيمة ومدركاته اإلنسان أحاسيس ت سير

 : مايل  إليها سنتطرق الت   النظريات بين ومن

 .الن س  التحلي  نظرية ر

 . التحليلية نظرية ر

 .الذات نظرية ر

 . السمات نظرية ر

 .التعلم نظرية ر
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 :النفسي التحليل نظرية -1-3-1

 الحتميرررة بإعتنرراق نظرياتررره تميرر ت وقرررد نمسرراوي اعصررا  طبيررر  وهررو فرويرررد سرريجموند قررردمها النضرررية هررذ 

 المبكرر النمرو لمراحر  كبيررة اهميرة تعطر  فه  التكونية او بالتطورية النظرية هذ  تتمي  لها،كما نظر كوجهة

 نظريررة بانهرا التحليليرة فرويرد نظريرة نصرن  ان يمكرن ذالررك عرن وفضرال يكبرر عنردما ال ررد لشخصرية كمحردد

 .االعل  االنا - االنا – الهو: ه  رئيسية اقسام ثالثة من نظر  ف  الشخصية تتكون إذ بنائية

 :التحليلية النظرية -1-3-2

 إت رق لكنره قصريرة غيرر فتررة فر  فرويرد مر   إختلر سويسرري ن س عالم وهو يون  كار  وضعها النظرية هذ 

 دور وعلرر  فرويررد تاكيررد علرر  يررون  برررف  يتعلررق فيمررا وخصوصررا الن سرر  التحليرر  معطيررات بعرر  فرر  معره

 ان يرررون  يرررر  حيررر  فرويرررد وضرررعها التررر  الثالثرررة الرررن س مكونرررات فررر  وكرررذالك اإلنسررران حيررراة فررر  الجرررنس

 :ه  مكونات اربعة من تتال  الشخصية

 .الذات – الجمع  الالشعور – الشخص  شعورالال – االنا

 :الذات نظرية -1-3-3

 الشخصررية فرر  نظرياترره تقرروم الترر  المشررهور االمريكرر  الررن س عررالم روجررر  كررار  هررو النظريررة هررذ  صرراح 

 شخصررية بنرراا فرر  ايضررا االسرراس امهررا كمررا للسررلوك االساسرر  المحرررك بإعتبارهررا الررذات علرر  اساسرر  بشررك 

 التر  التغيررات عرن المسرر  هرو االخيرر وهرذا ال رد بها مر الت  الخبرات جمي  حاص  ه  الذات وهذ  ال رد

 بذالك ،فهو التغيرات من غيرها او اإلستقال  او التحسين إل  يسع  الذي فهو وسلوكه شخصيته عل  تطرا

 وكسرررل تحديرررد فررر  جررردا محررردود الشرررعور دور ان ويعتبرررر للشخصرررية بالنسررربة الشرررعورية العمليرررات اهميرررة يركرررد

  ه  صور ثال  تاخذ الذات ان" روجر " وير  . اإلنسان

 (.86  ،1986 توق، الدين ومح  عدس الرحمان عبد. )المثالية الذات راإلجتماعية الذات الواقعيةر ذاتال
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 :السمات نظرية -1-3-4

 او السررمة هررو الشخصررية بنرراا فرر  االساسرر  العنصررر برران يررر  الررذي"كات  ريمونررد" إلرر  تنتمرر  النظريررة هررذ 

 .مكتسبة او مورثة إجتماعية او إن عالية او عقلية او جسيمة تكون ان يمكن الت  الص ة

 مشرتركة ،وسرمات كبيررا إهتمامرا يعيرها ال السمات وهذ  بال رد خاصة اي ال ردية إل  السمات كات  ويصن 

 انروا  ثالثرة علر  اتالسرم ان يرر  كاتر  فرإن عرام وبشرك  مرا بيئة ف  االفراد جمي  فيها يشترك الت  تلك اي

 واإلتجهات البيئية، ،السمات التكوينية السمات: وه 

 :التعلم نظرية -1-3-5

 و" دوالرد" همررا بوضرروح قرردمها مررن خيررر ان إال" سرركينر و" ثرونرردايك" و" وسررطن" مررن النظريررات هررذ  برردايات

 التحليرر  نظريررة مرر  تلتقرر  النظريررة وهررذ (  اإلسررتجابة ، اإلثررارة) بنظريررة ايضررا النظريررة هررذ  تسررم  و" ميلررر"

 و بالعقرا  صراة لهرا خاصرة إيجراد تحاو  النظرية هذ  ان إال الط ولة خبرات اهمية عل  تركد الت   الن س 

 .بعد فيما الشخصية تشكي  عل  تاثير لها يكون و الثوا 

 علر  قونينهرا  فر وتعتمرد الشخصية تنظيم و اإلدراك و والدافعية التعلم اهمية عل  تركد النظرية هذ  ان كما

 فرر  متسرراوون االفررراد برران وتررر  ، البشررري السررلوك ل هررم اإلجتماعيررة العلرروم علرر  و المختبررر داخرر  التجريرر 

  من مختل ون لكنهم و السلوك إكتسا  طرق

 طريررق عررن ال رررد لررد  تتاصرر  عررادات إكتسررا  عمليررة إال هررو مررا الررتعلم ان و المررتعلم السررلوك محتررو  حيرر 

 .اإلستجابات و المثيرات بين لحاصلةا الشرطية اإلرتباطات

 :وه  اساسية مبادئ للتعلم فإن النظرية هذ  جهة ومن

 التع ي - اإلستجابة
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 :خالصة

 لت سررير اإلمكانيررات و ال رصررة تعطرر  دقيقررة تعليمررات إلرر  نتوصرر  ، اإلنسررانية للشخصررية دراسررتنا خررال  مررن

 وجهرة هرو واإلخرتال  الرياضرة فر  الشخصرية اسرةدر  عنرد كثيررا األمرر واليختلر  ، به والتنبر اإلنسان سلوك

 أساسرريين هرردفين ضرروا فرر  وذلررك ، الياضرر  المجررا  فرر  بالسررلوك والتنبررر ال هررم محاولررة فرر  الخررا  التركرر 

 : هما

 . الشخصية وتغيير تطوير ف  الرياضة تأثير تحديد

 . الرياض  األداا ف  الشخصية تأثير تحديد

 كران كلمرا بحير  ، تحسرينه أو أدائره وتطروير تحديرد فر  اإلنسران صريةشخ قيمرة لنا تبين ، المنطق هذا ومن

 تكررون الترر  هرر  الغيررر مر  الت اعليررة والسررمات صررحي ، والعكررس ، أحسرن عطررار  كرران المرر ا  حسررن اإلنسران

 .المختل ة اإلجتماعية المواق  ف  يتصر  أن عل  ال رد تساعد الت  والمالم  الم ا 
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:تمهيد  
 

 مررن  علرر  والقرادرة ال عالررة األنشرطة بمعظررم تهرتم الترر  العامررة التربيرة مررن متكرامال جرر اا نيرةالبد التربيررة تعتبرر

 وسررالمة الجسررم قرروة مررن عليرره منشرر  وأفضرر  أحسرن علرر  تنشررئتهم علرر  نحررر  كمررا للتالميررذ طبيعرر  تروا ن

 . والجما  اإلنسجام تحقيق إل  النهاية ف  يصلوا لك  والنشاط والحيوية الصحة ومظاهر البدن

 يمكرررن ال برردونها إذ لإلمكانيرررات وضرررورية ماسرررة حاجررة لهرررا الترر  المررروارد مررن البدنيرررة التربيررة أن نعلرررم وكمررا

 الوسائ  لهذ  ت تقد التربوية مرسستنا بع  نجد أن المرس  ومن الدولة طر  من المسطرة األهدا  تحقيق

 وأمامرره ، الطرررق مختلرر  فرر  هن سرر يجررد وهكررذا ، البدنيررة التربيررة وتتجاهرر  تحتقررر أخررر  جهررة ومررن جهررة مررن

 أمامررره و البدنيرررة قرردراتهم يطرررور وأن ، الحركيرررة المهررارات يكسررربهم أن ينتظررررون التالميررذ مرررن كبيررررة مجموعررة

 وهررذا األخيرررة هررذ  بلرروغ مررن تمنعرره كمررا ، الرياضررية التجهيرر ات وتخرر  التربرروي نشرراطه تحررد وموانرر  عراقيرر 

 . شخصيتهم لبناا اإلنسانية حاجياتهم ك  عل  ذالتالمي ويحص  النشطة التربوية الوسائ  ب ض 
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 : والرياضية البدنية التربية -2-1
 : التربية مفهوم-2-1-1
 المحردثون يقرو  كمرا هر  أو كمالره إل  الش  تبليغ فيها يرون المربين فبع  مختل ة كثير م اهيم للتربية   

 ونميررت ملكترره قويررت إذ الولررد ربيررت تقررو  ، شرريئاف شرريئا كمالهررا تبلررغ حترر  بررالتمرين الن سررية الوضررائ  تنميررة

 . معينة بيئة ف  للحياة صالحا يصب  حت  سلوكه وهذبت قدراته

 ضررو  جمير  تحتهرا فتنطروي طبيعيرة بصر ة لإلنسران قروي نمرو بهرا يتوصر  طريقرة عرن عبرارة والتربية     

صررالح الطبرر  وتقررويم العقرر  إنررارة شررأنها الترر  والتهررذي  التعلرريم عررداد ، والمشررار  تالعررادا وا   لن رر  اإلنسرران وا 

 (.17  ،1990 ترك ، راب ) . ن سه

 :اللغة في التربية أـ
  اد أي يربروا فاصرله هذبره الولرد ربر  ، ينمرو وجعلره الولرد غذ  أي رب  فع  من مأخذوة اللغة ف  التربية   

 ساسرهم بمعنر  يرربيهم مالقرو  ر  يقرا  األتربرة ترتير  المصردر يجعر  أن فالبرد ر رربرر أصرلها جعر  ومرن ونم 

 . ادهم النعمة ر  ، فوقهم وكان

 : االصطالح في التربية ـ ب
 فرر  تبرردأ لتربيترره، خاصررة طرررق منهررا ولكرر  واإلنسرران والحيرروان النبررات حرر  بكرر  تتعلررق وهرر  التنميررة معنررا 

 نمرررو و لنمررر لل ررررد المسررراعدة الظرررو  نهررر ا باختصرررار تعنررر  وهررر  بموترره إال تنتهررر  وال الررروالدة قبررر  الحقيقررة

 .والروحية والجسمية والخل ية العقلية الشخصية نواح  جمي  ومن ، متكام 

 كمررا ، الرياضرر  البرردن  النشرراط أوجرره ممارسررة عنررد تررتم تربويررة عمليررة عررن عبررارة والرياضررية البدنيررة التربيررةو

 بمرا ال رد تكي  عل  تعم  والت  المختل ة العلوم من تهاير نظ تستمد وه  العامة التربية فرو  إححد  تعتبر

 .فيه يعيش الذي والمجتم  وحاجاته يتالام



 الثانوية المرحلة في والرياضية البدنية التربية:                       الثاني الفصل
 

22 

 

 هر  و البدنيرة و,الخلقيرة و, العقليرة الناحيرة مرن ال رد مرآة ه  الرياضية و البدنية التربية إن نقو  أن ويمكن

 البدنيررة الناحيررة علرر  اقتصررر قررد إليهررا النظررر أن إال, أساسررية و قديمررة هرر  إنمررا و, المسررتحد  برراألمر ليسررت

 .كبير حد إل  الجسم  بالجان  أنشطتها ارتباط  بسب

 تأت  تدري  عملية أنها أو, الرياضة أنوا  مختل  ه  الرياضية و البدنية التربية أن يعتقد من الكثير وهناك

 ال رد إعداد تشم  أي, الجسم  النشاط طريق عن التربية تعن  األمر حقيقة ف  لكنها, الممارسة طريق عن

 (.104 ،1996 الخوري، أمين) فقط الجسمية الناحية من وليس, النواح  ك  من

 :الرياضية و البدنية التربية أهداف -2-2

 (.الرياضية األنشطة خال  من الحركية القدرات و البدنية اللياقة اكتسا ) العضوية التنمية-

 الحركية القدرات تنمية-

 فيةالمعر  التنمية-

 .االجتماعية الن سية التنمية-

 .الجمالية ةالتنمي-

 اإلنسانية العالقات تنمية-

 .ال راغ أنشطة و التروي  تنمية-
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 :خــــالصــــة

 كر  شرملت بر  الحضارات من حضارة وال المجتمعات من مجتم  عل  الرياضية و البدنية التربية تقتصر لم
 قرردمتها الترر   وائرردال و مكانتهررا و أهميتهررا علرر  يررد  فإنمررا شرري  علرر  د  إن وهررذا, العصررور مررر علرر  هررذا

 و أشررخا  تنشرئة إلر  ترمر  األخيرررة هرذ  أن حير  للتربيرة العامرة المبررادئ مر  يتوافرق اسرتخداما   لمسرتخدمها
 هرذا علر  و ككر  المجتمر  تخردم التر  الصر ات مرن غيرها و الخلقية الص ات إلكتسا  استعدادات لهم أفراد

 ألنهررا العامررة التربيررة مررن يتجرر أ ال جرر اا   أصرر  بعبررارة أو مكملررة تعتبررر الرياضررية و البدنيررة فالتربيررة األسرراس
-15)الوسرط  المراهقرة مرحلرة خاصرة نمروهم مراحر  مرن مرحلرة كر  فر  صرحتهم و الناشئين بأجسام تعتن 
 اجتماعيا   و عقليا   و جسميا   ب , فقط جنسيا   ليس المراهق رشد و ونض  اكتما  مرحلة تعتبر الت ( سنة 17
 و التوافرق و اإلسرتقرار ثرو  يعتبرر الرذي الرجولرة ثرو  بارترداا الط ولرة ثرو  تغيير ف  المراهق يبدأ بذالك و

 و القررروة -المرررراهقين-لرررديهم يكرررون أن علررر  الرياضرررية و البدنيرررة التربيرررة تعمررر  بالترررال  و الحركررر  اإلنسرررجام
 و الن سررية و المعرفيررة قرردراتهم تطرروير فرر  اآلخرررين مسرراعدة و الجمرراع  العمرر  و بررالن س الثقررة و الشررجاعة
 .الحركية
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 :تمهيد

 أجر  مرن ميدانيرة بدراسة تدعيمها يتطل  ب  منه المنطلق النظري الجان  تتعد  ودقتها دراسة أي أهمية إن

 مرن عليهرا المحصر  والمعلومرات البيانرات لتحوير  كذلك و البح  ف  المعتمدة ال رضيات صحة من التحقق

 . كمية تطبيقية داللة ذات معلومات ل إ الكي ية النظرية ص تها

 تمكنرره الترر  المناسرربة األدوات و ، المالئررم المررنه  إختيررار فرر  الدقررة ترروخ  ضرررورة الباحرر  مررن يتطلرر  وهررذا

 وكرذالك ، البحر  فرضريات اختبرار خاللهرا مرن يمكرن والتر  ، المدروسرة الظراهرة عرن دقيقة بيانات جم  من

 االحصررائية لررألدوات مناسرر  واسررتخدام األصررل  المجتمرر  مررن الدراسررة عليهررا تبنرر  الترر  العينررة اختيررار حسررن

 ، بالمجا فررات مليئررة شرراقة مغررامرة العلمرر  البحرر  يعتبررر وعليرره داللررة، و دقررة ذات نتررائ  إلرر  الوصررو  الجرر 

 الموضرروعية ، بالصربر التحلرر  الباحر  مررن تسرتدع  المغرامرة هررذ  ، العلرم أحضرران برين وقائعهررا تجرري التر 

 .متواص ال والجهد

 إلرر  للوصررو  سررعيا ميرردانيا المتبعررة والخطرروات الدراسررة إلجرررااات ت صرريل  وصرر  علرر  ال صرر  هررذا يحترروي

 ،فكمرا بهرا الوثوق يمكن علم  بح  أي يمي  الذي فإن ، معرو  هو فكما ، بها الوثوق يمكن علمية نتائ 

 إال يتحقرق أن يمكرن ال ذاوهر ، العلميرة موضروعيته مرد  هرو علمر  بحر  أي يمير  الرذي فإن ، معرو  هو

 .وموضوعية دقيقة علمية منهجية اتبعنا إذا
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 : المتبع العلمي المنهج -1-1

 خررال  مررن التالميررذ لررد  الن سررية الظررواهر وتحليرر  ب هررم تهررتم الترر  الوصرر ية الدراسررات إحررد  الحرر  هررذا بعررد

 يمكن ن س  موضو  الشخصية ماتس ولكون ، التربوية المرسسات داخ  والرياضية لبدنية للتربية ممارستهم

 إلصرردار البيانررات لجمرر  كررأداة المسرر  مسررتخدما وتقويمهررا قياسررها يمكررن والترر  ، أبعرراد  وتحديررد عليرره التعررر 

 . للبح  األصل  المجتم  عل  النتائ  تعميم بعد الضرورية األحكام

 الوصر   المرنه  علر  اعتمردنا فقرد ، السلوكية اإلنسانية العلوم عن تصني ه يخر  ال البح  هذا لكون ونظرا

 .متغيراتها بين ال روق وتحديد جوانبها وكش  البح  موضو  الظاهرة تشخي  إل  يهد  الذي ، المقارن

نمرررا ، والحقرررائق البيانرررات جمررر  مجررررد عنرررد التقررر  الوصررر ية الدراسرررات ألن هرررذا  هرررذ  تصرررني  علررر  تعمررر  وا 

 وكي يررا كميررا عليهررا الترر  بالصررورة تحديرردها و داللتهررا إلسررتخال  وت سرريرها وتحليلهررا البيانررات وتلررك الحقررائق

 (156  ،1995 وجيه، محجو ) تعميمها يمكن نهائية نتائ  إل  الوصو  بهد 

 : البحث مجتمع -1-2

 البدنيرررة للتربيرررة ممارسرررين والغيرررر الممارسرررين الثرررانوي الطرررور تالميرررذ جميررر  علررر  حررر بال مجتمررر  اشرررتم  لقرررد

ناثا ذكورا والرياضية ( 06) عرددها والبالغ( الدفل  عين والية) العطا  دائرة مستو  عل  الثانويات  ك ف  وا 

 مديرية إحصائيات حس  ،2016ر/2015 الدراس  للموسم بالنسبة( 3794) وه التالميذ عدد أما ، ثانويات

 : ذلك يوض  التال  والجدو  ، الدفل  عين لوالية التربية
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 الثانوي

 

 .2016 ر2015 الدراس  للموسم التالميذ وعدد الثانويات عدد يمث ( 01) رقم جدو 

 :البحث عينة -1-3

 العبارات وسالمة المحاور بوضوح يتعلق فيما خاصة صالحيتها من والتأكد البح  أدوات اختبار عدب

 . للبح  األصل  المجتم  تمث  عينة اختيار بمراعة قمنا المقياس وصدق ثبات حسا  وكذلك

 رسينالمتدمد التالميذ جمي  يمث  البح  مجتم  فإن العطا  دائرة تشم  الدراسة هذ  كون من انطالقا

 بالطريقة البح  اختيار تم فقد األساس هذا وعل  ، تلميذ( 3794) عددهم والبالغ العطا  بثانويات

 المجتم  ثانويات مجمو  من %50 بنسبة وذلك بالعطا  ثانويات 03 من مختارة الطبقية العشوائية

 ممثلة عينة ارالختي قمنا فقد وعليه ، تلميذ( 1891) حجمه مصغر مجتم  عل  لنحص  للبح  األصل 

 : كاألت  مو عين( تلميذ180) حجمها %10 بنسبة

 .العطا  ر 1954 نوفمبر أو  ثانوية من تلميذ 60

 . العطا  ر بونعامة الجيالل  الشهيد ثانوية من تلميذ 60

  العطا  ر الصديق بكر أب  ثانوية من تلميذ 60
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  الممارسررررة الجنرررررس المسترررررررو 

 3س

 ثانرررروي

 1س

 ثانرررروي

 غير ذكور إنررأ 

 ممارسين

 ممارسين

 نوفمبر أو  ثانوية 30 30 30 30 30 30

 العطا -1954

 الجيالل  ثانوية 30 30 30 30 30 30

 العطا -بونعامة

 بكر أب  ثانوية 30 30 30 30 30 30

 العطا -الصديق

 المررررجرمرررو  180

 

 . الدراسة متغيرات س ح العينة أفراد تو ي  يمث ( : 02) رقم جدو 

 : البحث متغيرات -1-4

 :هما متغيرين منه تستخل  دراسته المراد البح  لموضو  رريتنا من

  الشخصية سمات وهو:  المستقل المتغير

 التالميذ وهو:  التابع المتغير
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 :البحث مجاالت -1-5

 :مايل  خال  من المجا  هذا حصر يمكن:  الزمني المجال 1-5-1

 2016-03-25 إل  2015-12-16 من

 ( النظرية الدراسة) البح  إلشكالية النظرية الخل ية

 

 2016-05-29 إل  2016-04-01 من

 للبح  الميدانية إلجرااات الميدانية الدراسة

 

 2016-06-29إل  2016-05-29 من

 (اإلخرا )والنسخ التدوين

 (الدراسة) ابحث بها مر التي المحطات اهم يوضح(: 01) رقم شكل

 عين والية) العطا  دائرة ثانويات بع  مستو  عل  الدراسة هذ  إجراا تم: المكاني المجال 1-5-2

 (.الدفل 

 :  البشري المجال -1-5-3

 (إنا  90) و( ذكور 90) منهم( تلميذ180) البح  أفراد عدد
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 :الحث أدوات -1-6

 األساسية العينة عل  اختبار تطبيق المقترحة ال رضيات صحة إلختيار و الدراسة هذ  إلعداد إعتمدنا

 :يل  كما وهو للبح 

 الطور ف  والرياضية البدنية للتربية ممارسين والغير الممارسين للتالميذ الشخصية سمات لقياس راختبار

 . الثانوي

 :اإلختبار لهذا وص  يل  وفيما

 : للشخصية فرايبورغ ـقائمة -1-6-1

 علم أساتذة من هامب  راينر و سيل  هربرت و فرايبورغ جوكن األص  ف  وضعه للشخصية فرايبورغ قائمة

 القائمة وتهد  عالوي حسن محمد الدكتور العربية صورتها أعد و الغربية بألمانيا فرايبورغ بجامعة الن س

 ، عبارة( 212) القائمة تتضمن و فرعية أبعاد( 03) إل  بإلضافة للشخصية عامة أبعاد( 09) قياس إل 

 بجامعة الن س علم أستاذ دي  قام وقد ، عبارة( 114) عل  منها ك  تشتم    أ، صورتين لها أن كما

 وتتضمن القائمة من األول  أبعاد الثمانية تتضمن للقائمة مصغرة صورة بتصميم الغربية بألمانيا جيسن

 : ه  المصغرة  الصورة تقيسها الت  واألبعاد ، عبارة( 56)

  (الضبط)الكف ـ السيطرة ـ الهدوء ـ اإلجتماعية ـ اإلستثارة قابلية ـ  ئابيةاإلكت ـ  العدوانية ـ العصبية

 : المقياس ـتصحيح6-2

 لدرجة طبقا ال أو بنعم عبارة ك  عل  بإلجابة التالميذ يقوم عبارة( 56) للقائمة المصغرة الصورة تتضمن

 . حالتهم عل  انطباقها

 .54,37,23,18,15,4,3: يل  كما أرقامها و يجابيةا كلها عبارات07( العصبية) األو  البعد يتضمن-

 .49,44,41,27,26,10,7: يل  كما أرقامها,  ايجابية كلها عبارات07( العدوانية) الثان  البعد يتضمن-
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: يل  كما أرقامها و ايجابية كبها عبارات 07( اإلكتئابية) الثال  البعد يتضمن -

55,52,40,37,34,25,21. 

: يل  كما أرقامها,  ايجابية كلها عبارات 07( لإلستشارة القابلية)  الراب البعد يتضمن-

53,46,39,36,33,31,5. 

:  يل  كما أرقامها,  ايجابية عبارات 03 منها عبارات 07( اإلجتماعية) الخامس البعد يتضمن -

 .51,47,14,02:  يل  كما أرقامها سلبية عبارات 04 و 48,28,12

: يل  كما أرقامها, ايجابية كلها عبارات 07(  يطرةالس) الساب  البعد يتضمن -

56,45,43,42,29,20,1. 

:  يل  كما أرقامها,  ايجابية كلها عبارات 07( الك  أو الضبط) الثامن البعد يتضمن -

35,32,19,17,13,8,6. 

 : يل  كما تصحيحها يتم( البعد اتجا  ف  الت ) االيجابية العبارات* 

 .جةدر  2: بنعم اإلجابة عند

 .درجة 1:  بال اإلجابة عند

 : يل  كما تصحيحها يتم( البعد اتجا  عكس ف  الت )  السلبية العبارات*

 .درجة 1: بنعم اإلجابة عند

 .درجة 2:  بال اإلجابة عند

 .حد  عل  بعد ك  درجات مجموعة ه  القائمة أبعاد درجات و
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 :المستخدمة لإلختبارات العلمية األسس -1-7

 :ثباتال -1-7-1

 :alpha cronbach كرونباخ آلفا معادلة-

 المتعددة المقاييس و لإلختبارات الداخل  االتساق لتقدير( )بمعام  المعروفة معادلته كرونباخ أعد

 .ص را   ليست اإلجابة احتماالت تكون عندما أي, اإلختيار

 :الشخصية سمات مقياس ثبات*

 الثبات معام  للشخصية فرايبورغ قائمة أبعاد

 0.90 العصبية 01

 0.89 العدوانية 02

 0.93 اإلكتئابية 03

 0.92 لإلستشارة القابلية 04

 0.89 اإلجتماعية 05

 0.89 الهدوا 06

 0.88 السيطرة 07

 0.91 الك  و الضبط 08

 0.90 الشخصية سمات مقياس

 

 0.90= كرونباخ أل ا معام  قيمة

 30=ن حي  الشخصية سمات مقياس باتث معام  يبين(: 03) رقم جدو 
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 األساس هذا وعل , جدا   قوية المقياس هذا ثبات درجات أن كرونباخ أل ا معام  قيمة خال  من لنا يتض 

 تمث  وأدناها 0.93 بلغت قد( 05) رقم الجدو  حس  كرونباخ أل ا لمعام  قيمة أكبر أن جليا   لنا يبدو

 اختبار أساسها عل  يمكن وأنه, ثابتة األداة نتائ  تكون نأل جدا   مقبولة و كبيرة قيمة وه  0.88

 .الدراسة هذ  ف  المعتمدة ال رضيات

 :الشخصية سمات لمقياس الذاتي الصدق -1-7-2

 للشخصية فرايبورغ قائمة أبعاد الثبات معام  الذات  الصدق معام 

 01 العصبية 0.90 0.94

 02 العدوانية 0.89 0.94

 03 يةاإلكتئاب 0.93 0.96

 04 لإلستشارة القابلية 0.92 0.95

 05 اإلجتماعية 0.89 0.94

 06 الهدوا 0.89 0.94

 07 السيطرة 0.88 0.93

 08 الك  و الضبط 0.91 0.97

 الشخصية سمات مقياس 0.90 0.94

 

 .الشخصية سمات لمقياس الذات  الصدق يمث ( : 04) رقم جدو 

 و األخير لهذا الكل  الثبات معام  أن لنا تبين الشخصية ماتس لمقياس الذات  الصدق درجة حسا  بعد

 و, 0.94 بلغ قد نجد  لإلختبار الكل  الذات  الصدق وكذلكمعام ,  0.90 فقدبلغ األبعاد ك  يشم  الذي
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 ال رضيات اختبار خالله من يصل  أنه و عالية صدق بدرجة يتمت  المقياس هذا أن عل  مايد  هو

 .الدراسة مح  اإلشكالية عل  اإلجابة بالتال  و المقترحة

 :الشخصية سمات لمقياس الكلية الدرجة و( 08)األبعاد كل درجات بين الداخلي اإلتساق حساب*

 0.01 مستوى عند دالة** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقياس لذات الكلية بالدرجة الشخصية سمات مقياس أبعاد اإلرتباط معام  يمث  (:05) رقم جدول

 .30=ن

 وتبين, المقياس لذات الكلية والدرجة الشخصية سمات مقياس أبعاد بين اإلرتباط معامالت قيمة حسا  تم

 تراوحت للمقياس الكلية الدرجة و المقياس أبعاد بين اإلرتباط معام  قيمة أن( 04) رقم الجدو  خال  من

 المتوسط قيمة بلغت كما 0.01 الداللة مستو  عند دالة االرتباط معامالت وجمي  0.62 و 0.72مابين

 مستوى

 (0.01)الداللة

 اإلنحراف اإلرتباط معامل

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 األبعاد

 العصبية بعد 10.05 3.07 **0.67 دالرررررررررررررة

 العدوانية بعد 9.61 2.94 **0.62 دالرررررررررررررة

 اإلكتئابية بعد 10.76 3.12 **0.72 دالرررررررررررررة

 لإلستشارة القابلية بعد 10.54 3.02 **0.68 دالرررررررررررررة

 اإلجتماعية بعد 10.39 3.09 **0.63 دالرررررررررررررة

 الهدوا بعد 10.93 2.96 **0.64 دالرررررررررررررة

 السيطرة بعد 10.25 2.84 **0.62 دالرررررررررررررة

 الك  و الضبط بعد 11.02 2.88 **0.64 دالرررررررررررررة
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 المتوسط قيمة بلغت حين ف  3.12 المعياري اإلنحرا  أما 10.76 اإلكتئابية لبعد بالنسبة ب الحسا

ل  مما 2.84وص  فقد المعياري اإلنحرا  أما 10.25 السيطرة لبعد الحساب   الداخل  التجانس يشيرا 

 البدنية للتربية الممارسين غير و الممارسين للتالميذ الشخصية السمات تقيس المقياس ابعاد وان ، للمقياس

 دالة(  الكلية الدرجة و المقياس ابعاد بين اإلرتباط معامالت) الداخل  اإلتسلق قيم جمي  وان الرياضية و

        .إحصائيا

 :اإلحصائية  لوسائلا -1-8

 :الحسابي المتوسط*

   =              

 :حيث

X :العينة    .n  :نةالعي أفراد عدد. 

 :المعياري اإلنحراف*

 

 = 

 .الحساب  المتوسط: .                                 المعياري اإلنحرا :  

 .العينة أفراد عدد: ن.                                التكرارية الدراجات: س

 

 : بيرسون اإلرتباط معامل*

R=  
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 :حي 

r :اإلرتباط م معا. 

n :العينة أفراد عددX  

X : القبل  لإلختبار األبعاد درجات مجمو. 

Y: البعدي لإلختبار األبعاد درجات مجمو. 

 :الذاتـــي الصدق*

 =الذاترررر  الصدق         

 ( : كرومباخ) الثبات معامل*

 
 

 : حي 

 .ثوابت: 2و1.    اإلرتباط معام : r.    كرومباخ الثبات معام : 

 (:t-student)ستيودنت ت*

 : حي 

 .الثانية العينة أفراد عدد:2ن.                  األول  العينة أفراد عدد:1ن

 .الثانية المجموعة درجات متوسط:2م.       األول  المجموعة درجات متوسط:1م

 .الثانية للمجموعة المعياري نحرا اإل:2 .        للمجموعة المعياري اإلنحرا :1 

 

 :خالصــــــــة
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 ال منية و المكانية مجاالته و البح  عينة شم  حي  الميدانية إجراااته و البح  منه  ال ص  هذا تضمن

 من تحتويه وما اإلحصائية األسالي  و المراج  و المصادر و كالمقياس, المستعملة البح  أدوات كذا و

 أولية دراسة كذلك البح  شم  و, اختيار  أسبا  و فرايبورغ اختبار و البح  موضو  م  تتناس  معادالت

 و اإلختبار هذا عل  التعديالت بع  بإدخا  بعد فيما قمنا و الدراسة هذ  من الغر  بينا أين لإلختبار

 و, ةالمستعمل األدوات صدق و ثبات إل  تطرقنا كما, فيه جاات الت  الم ردات بع  غمو  لن   هذا

 .تعليماته و اإلختبار إجرااات إل  أخيرا   و, فرايبورغ إختبار عر  إل 

 

 



 

 



 النتائج ومناقشة وتحليل عرض                                         الثاني الفصل
 

40 
 

 : تمهيد

 المعلومات بجم  يقوم ثم بأكمله البح  أساسها عل  يبن  الباح  يطرحها بمشكلة يبدأ بح  ك  أن شك ال

 عرررر  أو ترجمرررة را  أخيررر و,  البيانرررات تحليررر  ثرررم,  دراسرررته المرررراد بالموضرررو  المباشررررة الصرررلة ذات النظريرررة

 إلررر  الكي ررر  النظرررري شررركلها مرررن,  الميدانيرررة الدراسرررة خرررال  مرررن عليهرررا المتحصررر  النترررائ  ت سرررير و مناقشرررة

 أهردا  تحقيرق إلر  كران تخصر  أي فر  باحر  أي تقرود الت  ه  العملية وهذ ,  كمية إحصائية معلومات

 .ذلك له أمكن إن العلمية النظريات وض و  النتائ  استخال  وبالتال ,  مسبقا   تسطيرها تم الت  الدراسة

 من عليها الحصو  تم الت  النتائ  ك  ت سير و ومناقشة وتحلي  عر  عل  سنعم  ال ص  هذا ف  ونحن

 التر  البيانرات ت ريرغ بعرد الدراسرة فرضريات إلختبرار منرا سرعيا   البحر  ووسائ  األدوات بع  استعما  خال 

 .النتائ  لهذ  عر  يل  وفيما,  عليها تحصلنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائج ومناقشة وتحليل عرض                                         الثاني الفصل
 

41 
 

 :األولى الفرضية نتائج وتحليل عرض -2-1

 للتربيررة الممارسررين وغيررر الممارسررين التالميررذ لررد  الشخصررية السررمات أبعرراد فرر  ال ررروق دراسررة أجرر  مررن

 ال رضرية اختيار تم فقد عامة بص ة البح  عينة يشكلون الذين و الثانوي الطور ف  الرياضية و البدنية

 .الممارسة لمتغير تبعا   التالميذ بين الشخصية السمات ف  إحصائيا   دالة فروق توجد: التالية

ـــــــــــــــــــــــــان  البي

 االحصائي

 محــــــــــــــــــــــاور

 القياس

 

 العينة حجم

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة "ت" قيمة

 الحرية

 مســــــــــــتوى

 الجدولية المحسوبية الداللة

 

 العصبية

  1.85 9.94 90 ممارسين

1.55 

 

 

 

 

 

 

 

1.98 

 

 

 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 1.26 9.57 90 ممارسين غير

 

 العدوانية

  1.26 10.06 90 ممارسين

 1.59 10.10 90 ممارسين غير 0.15

 

 االكتئابية

  1.55 11.72 90 ممارسين

 0.93 12.55 90 ممارسين غير 4.37

 القابلية

 لالستشارة

  1.39 11.23 90 ممارسين

 1.22 12.06 90 ممارسين غير 4.25

 

 االجتماعية

  1.78 11.45 90 ممارسين

 1.77 11.22 90 ممارسين غير 0.87

  1.63 11.62 90 ممارسين 
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 0.27 1.64 11.68 90 ممارسين غير الهدوء

 

 السيطرة

  1.10 10.61 90 ممارسين

 1.08 10.37 90 ممارسين غير 1.42

 

 و الضــــــــــــــــبط

 الكف

  1.66 11.75 90 ممارسين

 1.24 12.05 90 ممارسين غير 1.36

 السمات أبعاد في الممارسين غير و للممارسين الحسابية المتوسطات بين الفروق يبين( 06) رقم جدول

 .الشخصية

 
 حسـب الشخصـية السـمات ألبعـاد سابيةالح المتوسطات في الفروق يوضح تكراري مدرج(: 02) رقم شكل

 .الممارسة متغير

 (:06) رقم الجدو  هذا خال  من لنا يتض 
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 ف ,  الممارسين غير عند 9.57 مقاب  الممارسين عند 9.94 بلغ قد العصبية لبعد الحساب  المتوسط أن*

 درجرررة عنرررد,  الممارسرررين غيرررر عنرررد 1.26 مقابررر  الممارسرررين لرررد  1.85 بلرررغ المعيررراري اإلنحررررا  أن حرررين

 عنرد( 1.98) قيمتها الت  الجدولية" ت" من أصغر ه  و 1.55 كانت المحسوبة" ت" قيمة و 178 الحرية

 .إحصائيا   دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو 

,  الممارسين غير عند 10.10 مقاب  الممارسين عند 10.06 بلغ قد العدوانية لبعد الحساب  المتوسط أن*

 درجرة عنرد,  الممارسرين غيرر عنرد 1.59 مقابر  الممارسرين لرد  1.26 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف 

 عنرد( 1.98) قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" مرن أصرغر هر  و 0.15 كانت المحسوبة" ت" وقيمة 178 الحرية

 .إحصائيا   دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو 

 فر ,  الممارسرين غيرر عنرد 12.55 الممارسرين عنرد 11.72 بلرغ قرد اإلكتئابية بعردل الحساب  المتوسط أن*

 درجرررة عنرررد,  الممارسرررين غيرررر عنرررد 0.39 مقابررر  الممارسرررين لرررد  1.55 بلرررغ المعيررراري اإلنحررررا  أن حرررين

 عنرد ) 1.98(قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" مرن أكبرر هر  و 4.37 كانرت المحسروبة" ت" قيمرة و 178 الحرية

 غيرر لصرال  اإلكتئابيرة سرمة فر  فرروق هنراك أي إحصرائيا   دا  البعرد هرذا أن فنقرو ( 0.05) لداللةا مستو 

 .الممارسين

 غيررر عنررد 12.06 مقابرر  الممارسررين عنررد 11.23 بلررغ قررد لإلســتثارة القابليــة لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن *

 ، الممارسرين غير عند 1.22  مقاب الممارسين لد  1.39 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ،ف  الممارسين

 قيمتهررررا الترررر  الجدوليررررة" ت" مررررن أكبررررر وهرررر  4.25 كانررررت المحسرررروبة" ت" وقيمررررة 178 الحريررررة درجررررة عنررررد

 القابليررة سررمة فرر  فررروق هنرراك أي إحصررائيا دا  البعررد هررذا أن فنقررو ( 0.05) الداللررة مسررتو  عنررد( 1.98)

 . الممارسين غير لصال  لإلستثارة

ــــة لبعررررد  الحسرررراب المتوسررررط أن*   غيررررر عنررررد 11.22 مقابرررر  الممارسررررين عنررررد 11.45 بلررررغ قررررد اإلجتماعي

 الممارسرين غيرر عنرد 1.77 مقابر  الممارسرين لرد  1.78 بلغ المعياري األنحرا  أن حين ف  ، الممارسين
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 قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أصررغر وهرر  0.87 كانررت المحسرروبة" ت" وقيمررة 178 الحريررة درجررة عنررد ،

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98)

 ، الممارسرين غيرر عنرد 11.67 مقابر  الممارسين عند 11.62 بلغ قد الهدوء لبعد الحساب  المتوسط أن* 

 درجرة عنرد ، الممارسرين غيرر عنرد 1.64 مقابر  الممارسرين لد  1.63 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف 

 عنررد( 1.98) قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أكبررر وهرر  0.27 كانررت المحسرروبة" ت" مررةقي و 178 الحريررة

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو 

 ، الممارسرين غيرر عنرد 10.37 مقابر  الممارسرين عنرد 10.61 بلرغ قرد السـيطرة لبعرد الحساب  المتوسط أن

 درجرة عنرد ، الممارسرين غيرر عنرد 1.08 مقابر  الممارسرين لد  1.10 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف 

  المحسوبة" ت" وقيمة 178 الحرية

 هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98) قيمتها الت  الجدولية" ت" من أصغر وه  1.42 كانت

 . إحصائيا دا  غير البعد

 غيرررر عنرررد 12.05 مقابررر  الممارسرررين عنرررد 11.75 بلرررغ قرررد الكـــف و الضـــبط لبعرررد الحسررراب  المتوسرررط أن*

 عند ، الممارسين غير عند 1.24 مقاب  الممارسين لد  1.66 بلغ المعياري اإلنحرا  أن ف  ، الممارسين

( 1.98)  قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" من أصغر وه  1.36 كانت المحسوبة" ت" وقيمة 178 الحرية درجة

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند

 : األولى الفرضية نتائج وتفسير مناقشة -

 بعرر  فرر  فررروق وجررود إلرر  التوصرر  تررم فقررد ، ال رضررية هررذ  إلختبررار إليهررا التوصرر  تررم الترر  النتررائ  حسرر 

 :  التال  النحو عل  وه  الشخصية سمات أبعاد
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 داللرة وجرود عردم سرجلنا بينمرا ، ممارسرينال غيرر لصرال  كانرت حير  لإلستثارة القابلية وسمة اإلكتئابية سمة

 الداللررة مسرتو  إلر  الحسرابية المتوسرطات بررين ال رروق تصر  لرم حير  الشخصررية سرمات براق  فر  إحصرائية

 . البع  بعضها من كثيرا متقاربة قيمها وكانت

 التربيرة مرارسي الرذي فالتلميرذ ن الممارسرة عامر  إلر  لإلستثارة والقابلية اإلكتئابية سمت  ف  اإلختال  يرج 

 فرإذ ، الن سر  والجانر  الشخصرية طبيعرة حي  من اليمارسها الذي التلميذ عن اإلختال  ك  يختل  البدنية

 البدنيررة التربيررة يمارسررون ال الررذين فررإن الحركررة وكثرررة والعصرربية السرريطرة حرر  إلرر  يميلررون الممارسررون كرران

 و كاإلكتئابيرة السرمات بعر  فر  فروق نجد أن الطبيع  فمن إذن اإلكتئا  و الهدوا إل  يميلون والرياضية

 . يمارسونها ال والذين والرياضية البدنية للتربية الممارسين بين لإلستثارة القابلية

  الدراسة ف  سمير أحمد هان  الباح  إليه توص  ما م  مت قة النتائ  هذ  جاات ولقد

 فر  الطالبيرة لألنشرطة الممارسرين غيررو  الممارسرين لرد  الشخصرية سرمات بع " عنوان تحت بها قام الت 

 بررين ال رروق علر  التعررر  هرو أهردافها ومررن ، الوصر   المرنه  الدراسررة هرذ  فر  الباحرر  اسرتخدم ،" الجامعرة

 الطلبررررة بررررين ال ررررروق علرررر  ةالتعررررر  ، المختل ررررة الطالبيررررة لألنشررررطة الممارسررررين وغيررررر الممارسررررين الطررررال 

 . الشخصية سمات ف  لها الممارسات طالباتوال المختل ة الطالبية لألنشطة الممارسين

 الترر  النتررائ  ومرن لألنشررطة الممارسرين الطررال  العينرة هررذ  أحررد وطالبرة طالرر ( 214) البحر  عينررة وكانرت

 األنشرطة لهرذ  الممارسرين غيرر والطرال  لألنشرطة الممارسرين الطرال  برين فروق وجود الباح  إليها توص 

 . الشخصية سمات جمي  ف 
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  :الثانية الفرضية نتائج وتحليل عرض -2-2

 للتربيررة الممارسررين وغيررر الممارسررين التالميررذ لررد  الشخصررية السررمات أبعرراد فرر  ال ررروق دراسررة أجرر  مررن

  ال رضية اختيار تم فقد عامة بص ة البح  عينة يشكلون الذين و الثانوي الطور ف  الرياضية و البدنية

 الجنس لمتغير تبعا   التالميذ بين الشخصية اتالسم ف  إحصائيا   دالة فروق توجد: التالية

ـــــــــــــــــــــــــان  البي

 االحصائي

 محــــــــــــــــــــــاور

 القياس

 

 العينة حجم

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة "ت" قيمة

 الحرية

 مســــــــتوى

 الجدولية المحسوبية الداللة

 

 العصبية

  1.57 9.46 90 ذكور

2.52 

 

 

 

 

 

 

 

1.98 

 

 

 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 1.56 10.05 90 إنا 

 

 العدوانية

  1.47 10.26 90 ذكور

 1.37 9.90 90 إنا  1.72

 

 االكتئابية

  1.52 11.92 90 ذكور

 1.09 12.35 90 إنا  2.19

 القابلية

 لالستشارة

  1.46 11.62 90 ذكور

 1.28 11.67 90 إنا  0.27

 

 االجتماعية

  1.72 11.26 90 ذكور

 1.83 11.47 90 إنا  0.54

  1.70 11.60 90 ذكور 
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 0.45 1.57 11.71 90 إنا  الهدوء

 

 السيطرة

  1.03 10.55 90 ذكور

 1.16 10.43 90 إنا  0.74

 

 و الضــــــــــــــــبط

 الكف

  1.52 11.83 90 ذكور

 1.47 11.97 90 إنا  0.65

 .الشخصية سمات أبعاد في اإلناث و للذكور الحسابية متوسطاتال بين الفروق يبين( 07) رقم جدول

 

 
 حسـب الشخصية السمات ألبعاد الحسابية المتوسطات في الفروق يوضح تكراري مدرج( : 03) رقم شكل

 .الجنس متغير

 (:07) رقم الجدو  هذا خال  من لنا يتض 
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 أن حرين فر ,  اإلنرا  عنرد 10.05 مقابر  الرذكور عنرد 9.46 لرغب قرد العصبية لبعد الحساب  المتوسط أن*

" ت" قيمرة و 178 الحريرة درجرة عنرد,  اإلنا  عند 1.56 مقاب  الذكور لد  1.57 بلغ المعياري اإلنحرا 

( 0.05) الداللررة مسررتو  عنررد( 1.98) قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أكبررر هرر  و 2.19 كانررت المحسرروبة

 . اإلنا  لصال  العصبية سمة ف  فروق هناك أي إحصائيا   ا د البعد هذا أن فنقو 

 أن حرين فر  ، اإلنرا  عنرد 9.90 مقابر  الرذكور عند 10.26 بلغ قد العدوانية لبعد الحساب  المتوسط أن*

" ت" وقيمرة 178 الحريرة درجرة عنرد,  اإلنرا  عنرد 1.37 مقابر  الرذكور لرد  1.47 بلرغ المعياري اإلنحرا 

( 0.05) الداللرة مسرتو  عنرد( 1.98) قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" مرن أصرغر ه  و 1.72 كانت المحسوبة

 .إحصائيا   دا  غير البعد هذا أن فنقو 

 حرين فر ,  اإلنرا  عنرد 12.35 مقابر  الرذكور عنرد 11.92 بلرغ قرد اإلكتئابيـة لبعرد الحساب  المتوسط أن*

 قيمرة و 178 الحريرة درجرة عنرد,  اإلنرا  دعنر 1.09 مقابر  الرذكور لرد  1.52 بلرغ المعياري اإلنحرا  أن

 الداللررة مسررتو  عنررد ) 1.98(قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أكبررر هرر  و 2.19 كانررت المحسرروبة" ت"

 .اإلنا  لصال  اإلكتئابية سمة ف  فروق هناك أي إحصائيا   دا  البعد هذا أن فنقو ( 0.05)

 ،فرر   اإلنررا  عنررد 11.67 مقابرر  الررذكور 11.62 بلررغ قررد لإلســتثارة القابليــة لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن *

 178 الحريررة درجررة عنررد ، اإلنررا  لررد  1.28 مقابرر  الررذكور لررد  1.46 بلررغ المعيرراري اإلنحرررا  أن حررين

 الداللرة مسرتو  عنرد( 1.98) قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" مرن أصغر وه  0.27 كانت المحسوبة" ت" وقيمة

 . إحصائيا دا  غير  البعد هذا أن فنقو ( 0.05)

ــة لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن*   فرر  ، اإلنررا  عنررد 11.47 مقابرر  الررذكور لررد  11.26 بلررغ قررد اإلجتماعي

 178 الحريرة درجرة عنرد ،  اإلنرا  عنرد 1.77 مقابر   الرذكور لرد  1.72 بلرغ المعيراري األنحرا  أن حين

 الداللرة مسرتو  عنرد( 1.98) تهراقيم التر  الجدوليرة" ت" مرن أصغر وه  0.54 كانت المحسوبة" ت" وقيمة

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05)
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 حرين فر  ، اإلنرا  عنرد 11.71 مقابر   الرذكور لرد  11.60 بلرغ قرد الهـدوء لبعرد الحسراب  المتوسط أن* 

 قيمرة و 178 الحرية درجة عند ،  اإلنا  عند 1.57 مقاب   الذكور عند 1.70 بلغ المعياري اإلنحرا  أن

 الداللررررة مسررررتو  عنررررد( 1.98) قيمتهررررا الترررر  الجدوليررررة" ت" مررررن أصررررغر وهرررر  0.54 كانررررت المحسرررروبة" ت"

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05)

 أن حررين فرر  ، اإلنررا  عنررد 10.43 الررذكورمقاب  عنررد 10.55 بلررغ قررد الســيطرة لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن

" ت" وقيمرررة 178 الحريرررة درجرررة عنرررد اإلنرررا ، عنرررد 1.08 قابررر م  الرررذكور عنرررد 1.03 المعيررراري اإلنحررررا 

  المحسوبة

 هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98) قيمتها الت  الجدولية" ت" من أصغر وه  0.74 كانت

 . إحصائيا دا  غير البعد

 فر  ، اإلنرا  عنرد 11.97 مقابر  الرذكور عنرد 11.83 بلرغ قرد الكف و الضبط لبعد الحساب  المتوسط أن*

 وقيمررة 178 الحريررة درجررة عنررد ، اإلنررا  عنررد 1.47 مقابرر  الررذكور عنررد 1.52 بلررغ المعيرراري اإلنحرررا  أن

 الداللرررة مسرررتو  عنرررد( 1.98)  قيمتهرررا التررر  الجدوليرررة" ت" مرررن أصرررغر وهررر  0.65 كانرررت المحسررروبة" ت"

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05)

 : الثانية لفرضيةا نتائج وتفسير اقشةمن -

 بعرر  فرر  فررروق وجررود إلرر  التوصرر  تررم فقررد ، ال رضررية هررذ  إلختبررار إليهررا التوصرر  تررم الترر  النتررائ  حسرر 

 :  التال  النحو عل  وه  الشخصية سمات أبعاد

 فرر  إحصررائية داللررة وجررود عرردم سررجلنا بينمررا ، اإلنررا  لصررال  كانررت حيرر  اإلكتئابيررة وسررمة االعصرربية سررمة

 قيمهررا وكانررت الداللرة مسررتو  إلرر  الحسرابية المتوسررطات بررين ال رروق تصرر  لررم حير  يةالشخصرر سررمات براق 

 . البع  بعضها من كثيرا متقاربة
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 عررن اإلخررتال  كرر  يختل ررون فالررذكور الجررنس عامرر  إلرر  والعصرربية اإلكتئابيررة سررمت  فرر  اإلخررتال  يرجرر 

 والعصربية السريطرة حر  إلر  لرونيمي الرذكور كران فرإذ ، الن سر  والجانر  الشخصرية طبيعرة حي  من اإلنا 

 السمات بع  ف  فروق نجد أن الطبيع  فمن إذن اإلكتئا  و الهدوا إل  يميلون اإلنا  فإن الحركة وكثرة

 . واإلنا  الذكور بين العصبية و كاإلكتئابية

 تحت بها قام الت  الدراسة ف  األنصاري الدين بدر الباح  إليه توص  ما م  مت قة النتائ  هذ  جاات ولقد

 الباحر  ،اسرتخدم" الثانويرة المرحلرة فر  الشخصرية سرمات بعر  فر  والطالبرات الطلبرة برين ال روق: " عنوان

 الشخصرية سمات ف  الجنسين بين ال روق عل  التعر  هو أهدافها ومن.  الوص   المنه  الدراسة هذ  ف 

 . طالبة 75 و طال  75 بةبواق وطال طال ( 150) البح  عينة وكانت الثانوية المرحلة ف  الطال  لد 

 ، الحشررمة ، اإلحترررام ، اإلخررال  ، البررر: التاليررة بالصرر ات اإلنررا  عررن الررذكور تمرراي  عررن الدراسررة أسرر رت

 . اإلكتئا  ، العط  ، اإليثار

 :الثالثة الفرضية نتائج وتحليل عرض -2-3

 للتربيررة الممارسررين وغيررر نالممارسرري التالميررذ لررد  الشخصررية السررمات أبعرراد فرر  ال ررروق دراسررة أجرر  مررن

 ال رضرية اختيار تم فقد عامة بص ة البح  عينة يشكلون الذين و الثانوي الطور ف  الرياضية و البدنية

 المسرررررتو  لمتغيرررررر تبعرررررا   التالميرررررذ برررررين الشخصرررررية السرررررمات فررررر  إحصرررررائيا   دالرررررة فرررررروق توجرررررد: التاليرررررة

 (3س و 1س)الدراس 
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ـــــــــــــــــــــــــان  البي

 االحصائي

 محــــــــــــــــــــــاور

 القياس

 

 العينة حجم

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة "ت" قيمة

 الحرية

 مســـتوى

 الجدولية المحسوبية الداللة

 

 العصبية

  1.83 10.28 90 1 المستو 

2.94 

 

 

 

 

 

 

 

1.98 

 

 

 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 1.38 9.57 90 3 المستو 

 

 العدوانية

  1.27 9.87 90 1 المستو 

 1.45 10.10 90 3 ستو الم 1.09

 

 االكتئابية

  1.36 11.91 90 1 المستو 

 1.21 12.33 90 3 المستو  2.19

 القابلية

 لالستشارة

  1.43 11.21 90 1 المستو 

 1.15 11.85 90 3 المستو  3.31

 

 االجتماعية

  1.64 11.50 90 1 المستو 

 1.80 11.45 90 3 المستو  0.17

 

 الهدوء

  1.59 11.67 90 1 المستو 

 1.58 11.75 90 3 المستو  0.32

 

 السيطرة

  1.22 10.54 90 1 المستو 

 1.00 10.53 90 3 المستو  0.06
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 و الضــــــــــــــــبط

 الكف

  1.48 12.01 90 1 المستو 

 1.43 11.76 90 3 المستو  1.12

 أبعـاد فـي الثالـث المسـتوى و األول للمسـتوى الحسـابية المتوسـطات نبـي الفـروق يبـين( 08) رقـم جدول

 .الشخصية السمات

 

 
 حسـب الشخصـية السـمات ألبعـاد الحسـابية المتوسـطات فـي الفروق يوضح تكراري مدرج(: 04)رقم شكل

 (والثالث االول) الدراسي المستوى متغير

 (:08)قمر  الجدو  هذا خال  من لنا يتض  ا

 الثالر  المسرتو  عنرد 9.57 مقاب  اأو  المستو  عند 10.28 بلغ قد العصبية لبعد الحساب  المتوسط أن*

 عنرد,   الثالر  المسرتو  عند 1.83 مقاب  األو  المستو  لد  1.83 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف , 

( 1.98) قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" مرن أكبر ه  و 2.94 كانت المحسوبة" ت" قيمة و 178 الحرية درجة
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 لصررال  العصرربية سررمة فرر  فررروق هنرراك أي إحصررائيا   دا  البعررد هررذا أن فنقررو ( 0.05) الداللررة مسررتو  عنررد

 .األو  المستو  تالميذ

 الثالر  المسرتو  عنرد 1.45 مقابر  األو  المسرتو  عند 9.87 بلغ قد العدوانية لبعد الحساب  المتوسط أن*

 عنرد,  الثالر  المسرتو  عنرد 1.45 مقابر  األو  المسرتو  لرد  1.27 بلغ المعياري ا اإلنحر  أن حين ف  ،

( 1.98) قيمتهرا الت  الجدولية" ت" من أصغر ه  و 1.07 كانت المحسوبة" ت" وقيمة 178 الحرية درجة

 .إحصائيا   دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند

 المسررتو  عنررد 12.33 مقابرر  األو  المسررتو  عنررد 11.91 بلررغ قررد تئابيــةاإلك لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن*

 الثالر  المسرتو  عنرد 1.21 مقابر  األو  المسرتو  لرد  1.36 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف ,  الثال 

 التررررر  الجدوليرررررة" ت" مرررررن أكبرررررر هررررر  و2.19 كانرررررت المحسررررروبة" ت" قيمرررررة و 178 الحريرررررة درجرررررة عنرررررد, 

 سرمة فر  فرروق هنراك أي إحصرائيا   دا  البعرد هرذا أن فنقرو ( 0.05) الداللرة مسرتو  عنرد ) 1.98(قيمتهرا

 . الثال  المستو  تالميذ لصال  اإلكتئابية

 عنررد 11.85 مقابرر  األو  المسررتو  عنررد 11.21 بلررغ قررد لإلســتثارة القابليــة لبعررد الحسرراب  المتوسررط أن *

 عنررررد 1.15 مقابرررر  األو  المسررررتو  لررررد  1.43 بلررررغ المعيرررراري اإلنحرررررا  أن حررررين ،فرررر   الثالرررر  المسررررتو 

 الجدوليرة" ت" مرن أكبرر وهر  3.31 كانرت المحسروبة" ت" وقيمرة 178 الحريرة درجرة عند ، الثال  المستو 

 برين فرروق هنراك أي إحصرائيا دا    البعرد هرذا أن فنقرو ( 0.05) الداللرة مستو  عند( 1.98) قيمتها الت 

 . الثال  المستو  تالميذ لصال  ةلالستثار  القابلية سمة ف  المستويين

 المسرتو  عنرد 11.45 مقابر  األو  المسرتو  عنرد 11.50 بلغ قد اإلجتماعية لبعد الحساب  المتوسط أن* 

  الثال  المستو  عند 1.80 مقاب  األو  المستو  لد  1.64 بلغ المعياري األنحرا  أن حين ف  ،  الثال 

 قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أصررغر وهرر  0.17 كانررت سرروبةالمح" ت" وقيمررة 178 الحريررة درجررة عنررد ،

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98)
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 المسرررتو  عنرررد 11.75 مقابررر  األو  المسرررتو  عنرررد 11.67 بلرررغ قرررد الهـــدوء لبعرررد الحسررراب  المتوسرررط أن* 

  الثالر  المسرتو  عنرد 1.58 مقابر  األو  المسرتو  د ل 1.59 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف  ، الثال 

 قيمتهررا الترر  الجدوليررة" ت" مررن أصررغر وهرر  0.32 كانررت المحسرروبة" ت" قيمررة و 178 الحريررة درجررة عنررد ،

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98)

  الثال  المستو  عند 10.53 مقاب  األو  لمستو ا عند 10.54 بلغ قد السيطرة لبعد الحساب  المتوسط أن

 عنرد ، الثالر  المسرتو  عنرد 1.00 مقابر  األو  المسرتو  لد  1.24 بلغ المعياري اإلنحرا  أن حين ف  ،

( 1.98) قيمتهرا التر  الجدوليرة" ت" من أصغر وه   0.06 كانت المحسوبة" ت" وقيمة 178 الحرية درجة

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن و فنق( 0.05) الداللة مستو  عند

 عنرررد 11.76 مقابررر  األو  المسرررتو  عنرررد 12.01 بلرررغ قرررد الكـــف و الضـــبط لبعرررد الحسررراب  المتوسرررط أن*

 عنررررد 1.43 مقابرررر  األو  المسررررتو  لررررد  1.48 بلررررغ المعيرررراري اإلنحرررررا  أن حررررين فرررر  ، الثالرررر  المسررررتو 

" ت" مررررن أصررررغر وهرررر  1.12 كانررررت محسرررروبةال" ت" وقيمررررة 178 الحريررررة درجررررة عنررررد ،  الثالرررر  المسررررتو 

 . إحصائيا دا  غير البعد هذا أن فنقو ( 0.05) الداللة مستو  عند( 1.98)  قيمتها الت  الجدولية

 : الثالثة الفرضية نتائج وتفسير مناقشة  -

 بعرر  فرر  فررروق وجررود إلرر  التوصرر  تررم فقررد ، ال رضررية هررذ  إلختبررار إليهررا التوصرر  تررم الترر  النتررائ  حسرر 

 :  التال  النحو عل  وه  الشخصية سمات بعادأ

 األو  المسرتو  لصرال  العصربية سرمة كانرت حير  لإلسرنثارة القابليرة وسرمة  اإلكتئابيرة وسمة االعصبية سمة

 فرر  إحصررائية داللررة وجررود عرردم سررجلنا بينمررا ، الثالرر  المسررتو  لصررال  لإلسررتثارة والقابليررة اإلكتئابيررة وسررمت 

 قيمهررا وكانررت الداللرة مسررتو  إلرر  الحسرابية المتوسررطات بررين ال رروق تصرر  لررم حير  الشخصررية سررمات براق 

 . البع  بعضها من كثيرا متقاربة
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 ، السررن فرر  والت رراوت الدراسرر  المسررتو  عامرر  إا  لألسررتثارة والقابليررة اإلكتئابيررة سررمت  فرر  اإلخررتال  يرجرر 

 الثالثرة السرنة فر  يردرس الرذي التلميرذ نعر اإلخرتال  ك  يختل  ثانوي األول  السنة ف  يدرس الذي فالتلميذ

 حررر  إلررر  يميلرررون األو  المسرررتو  تالميرررذ  كررران فررإذ ، الن سررر  والجانررر  الشخصرررية طبيعرررة حيررر  مرررن ثررانوي

 وحر  اإلثرارة إلر  يميلرون الثالر  المسرتو  فر  يدرسرون الرذين فإن الحركة وكثرة والعصبية والعصبية الظهور

 تالميررذ بررين لإلسررتثارة القابليررة و كاإلكتئابيررة السررمات بعرر  فرر  قفرررو  نجررد أن الطبيعرر  فمررن  إذن السرريطرة

 .الثال  المستو  وتالميذ األو  المستو 

 سررمات فرر  فررروق هنرراك هرر  لمعرفررة 1970" كراتشررو"و" كرررو " دراسررة مرر  مت قررة النتررائ  هررذ  جرراات ولقررد

 ، القدم كرة) لرياضات العال  المستو  رياض  عل  الممارسة الرياضة نمط أو نو  اختال  عل  الشخصية

 ( ،الكارتيه الجمبا  ، المصارعة

 بهررا تميرر  أخررر  ن سررية سررمات مقابرر  والمصررارعة القرردم كرررة رياضرر  تميرر  ن سررية سررمات هنرراك أن وأظهرررت

 . والكارتيه الجمبا  رياضيو

 . الشخصية سمات بع  ف  الثال  والمستو  األو  المستو  بين فروق هناك تقدم مما إذ

 :العام نتاجاإلست -2-4

 سرمات فر  ال رروق عرن والكشر  الثرانوي الطرور تالميرذ لرد  الشخصية سمات تحديد الدراسة هذ  ف  حاولنا

  متغيررر حسرر  ال ررروق وعررن الجررنس متغيررر حسرر  ال ررروق عررن وكررذلك ، الممارسررة متغيررر حسرر  الشخصررية

 ( الثال  والمستو  االو  المستو  بين) الدراس  المستو 

 فر  فرروق وجردنا حير  ، الممارسرة متغيرر حسر  الشخصرية سرمات بعر  فر  إحصرائيا دالرة فرروق دتوجر -

 لهررا البدنيررة التربيررة ممارسررة أن علرر  يررد  مررا وهررذا الممارسررين غيررر لصررال  وكانررت الشخصررية سررمات بعرر 

 . التلميذ شخصية عل  تأثير
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 سرررمة و بيةالعصررر ،سرررمة وهررر  أال السرررمات بعررر  فررر  اإلنرررا  لصرررال  إحصرررائية داللرررة ذات فرررروق دتوجررر- 

 الشخصرية سرمات بعر  فر  فروق وجود عل  نصت الت  الثانية ال رضية تحققت وبالتال  لإلستثارة القابلية

 . الجنس متغير حس 

 المسرررتو  ولصرررال  العصررربية سرررمة فررر  األو  المسرررتو  تالميرررذ لصرررال  إحصرررائية داللرررة ذات فرررروق توجرررد -

 . لإلستثارة والقابلية اإلكتئابية سمت  ف  الثال 

 بمتغيرات وتأثرها التالميذ لد  فيها والمرغو  اإليجابية الشخصية سمات تحديد ف  النتائ  هذ  أهمية تكمن

 سررمات فرر  والتعمررق أكثررر التعررر  أجرر  مررن أخررر  لدراسررات المجررا  ي ررت  الررذي األمررر.  والمسررتو  كررالجنس

 . عندهم وتطويرها للتالميذ الممي ة الشخصية

 : اإلقتراحات -2-5
 للتالميذ بالنسبة األهمية بالغة بأنها نر  الت  والعملية العلمية االقتراحات ببع  نوفيكم راألخي ف 

 : سواا حد عل  باألمر المعنين وكافة واألساتذة

 تحسين بغية وذلك االجتماعية و والن سية البدنية للتحضيرات عصرية مناه  وفق التالميذ تكوين ضرورة ر
 . المستويات جمي  ف  التواص 

 وهو واالجتماعية الن سية المتغيرات بمختل  وربطها الشخصية بموضو  المستقب  ف  الباحثين اهتمام ر
 . متقدمة احصائية وسائ  استخدام نقترح كمه مهم موضو 

 الرياضية لالنشطة ممارسين والغير الممارسين الجامعة طال  من عينة عل  المقياس هذا يطبق أن ر
 ومد  الشخصية سمات بع  بين للمقارنة والطال  الطالبات لد  خصيةالش سمات بع  عل  للتعر 
 . الشخصية موضو  ألهمية نظرا والكليات الجامعات بين موس  بشك  ويكون ، بينهم وت اوتها اختالفها

 ما الباح  يختار وأن مقياس ك  من واالست ادة المختل ة الشخصية مقاييس ك  من واالست ادة االطال  ر
 . يختارها الت  وعينته بيئته م  يتالام
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 من كثير إعادة من بد  شمولية أكثر لتكون المقياس فقرات بع  ف  النظر إعادة ضرورة عل  التأكيد ر
 . واحد معن  تعط  والت  فقراته

 تغيير ف  مهم دور لها لما وترفيهية علمية رحالت ف  المشاركة عل  الثانويات ف  المسرلين تشجي  ر
 ال رد لها يتعر  الت  والضغوط واالن عاالت اليومية الضغوط جمي  من للتخل  ال رد شخصية وتطوير
 المشاك  من وغيرها والقلق النطواا و النقسية بالوحدة الشعور منها الن سية المشاك  من الكثير تسب  والت 

 . الن سية
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 : خالصة

 بهرا يتمير  التر  الشخصرية سرمات معرفرة بأهميرة تتعلرق ميردانيا مطروحة مشكلة من الدراسة هذ  انطلقت لقد

 السرمات هذ  ترتي  وكي ية الثانوي الطور ف   والرياضية البدنية للتربية الممارسين وغير الممارسين التالميذ

 كالممارسررة المتغيرررات لرربع  تبعررا الشخصررية سررمات فرر  ال ررروق ومعرفررة للشخصررية العررام البنرراا تشررك  الترر 

 . المجا  هذا ف  نظري إطار صيغة محاولة بهد  وذلك الدراس  والمستو  والجنس

 تنميرة فر  ت يردنا وكرذلك الشخصرية سرماتهم علر  التعرر  خرال  مرن التالميرذ بشخصرية التنبرر فر  ي يردنا مما

 . للتالميذ الممي ة السمات اإلعتبار بعين األخذ م  ، لديهم اإليجابية السمات وتطوير

 البدايرة فضرلنا السرياق هرذا وفر  األهردا  هرذ  إلر  للوصرو  سرعيا سرةالدرا بهرذ  القيام ضرورة أرتأينا ثم ومن

 جانرر  ، جررانبين إلرر  البحرر  قسررم ذلررك ولتحقيررق ، إليهررا التعررر  تررم الترر  الدراسررات إليرره انتهررت حيرر  مررن

 . فصلين يضم تطبيق  وجان  ، فصلين يضم نظري

 مررن تختلرر  أنهررا حيرر  الشخصررية بالسررمات ال رديررة ال ررروق بوجررود والبحررو  الدراسررات مررن كثيررر أكرردت فلقررد

 مت اوت بدرجات وتكون بالنبساطية يتمي  شخ  وهناك بالعصبية يتمي  شخ  وهناك ، آخر إل  شخ 

 العصرربية يسررببين واإلكتئررا  واالنطررواا القلررق مررثال فررنالحظ بعضررها مرر  ترررتبط الشخصررية سررمات أن ونالحررظ

 . واألفعا  السلوك ف  سلبية شخصية ينت  ما وهذا

 العالقرررات ومختلررر  صررردقات تكررروين علررر  والقررردرة االجتماعيرررة العالقرررات لررردينا تولرررد فسرررو  نبسررراطيةاال أمرررا

 المواقر  مواجهرة علر  القردرة لره وتكرون بن سره ال ررد ثقرة تطروير عل  ذلك يساعد سو  وبالتال  االجتماعية

ن ايجابيرة سرمات أو ص ات يملك فرد منه يجع  اجتماع  بذكاا يتمي  ال رد أن هنا ونالحظ الصعبة  كر  وا 

 العوامر  ، الرتعلم ، والوراثيرة الن سرية المررهالت حسر  أخر إل  شخ  من تت اوت مسبقا ذكرنا كما السمات

 .ال رد بها مر الت  والظرو  ، البيئة ، االجتماعية
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 بن سره بالثقرة ويتمير  ومررح وانبسراطية من تحرة شخصرية ذات يكرون الرياضية األنشطة يمارس الذي ال رد أما

 سرمات يملرك ال أنره يعنر  ال الوقرت الرن س فر  ولكرن ، االيجابيرة السرمات مرن وغيرهرا القيادة عل  القدرة لهو 

 األنشرطة نتيجرة وهرذا السرلبية السمات من أكثر شخصيته عل  تطغ  االيجابية السمات تكون ولكن ، سلبية
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 .  واسعة اجتماعية عالقات وصاح  جرأة وأكثر بن سه ثقة أكثر ليكون يرهله مما ال رد شخصية
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 .، الكويت
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 :لفرايبورغ الشخصية السمات مقياس

الع
 دد

اإلقترا ال نعم القائمة عبارات
 ح

    معتدل مزاجي دائما   أنا 01

    الناس على التعرف محاولة عند ماأقوله أجد أن علي يصعب 02
    عنيف مجهود بذل بدون نتظمةم غير دقات تدق أو قلبي دقات تسر  أحيانا   03

    شاقا   عمال   أعمل أن دون رقبتي إلى تصل قلبي دقات أن أحيانا   أشعر 04
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    أحيانا   بسهولة أرتبك 13
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    منهم اإلنتقام إلى أدفعه فإنني الناس بع  من أصدقائي أحد يغضب عندما 24
    لها معنى ال الحياة أن أفكر ما كثيرا   25

    اآلخرين أخطاء أظهر أن يسعدني 26
( خناقة) مشاجرة إحداث كبيرة جماعة وسط أكون عندما غالبا   ذهني في يدور 27

 التفكير هذا مقاومة والأستطيع
   

    الحيوية و النشاط علي يبدو 28
    تعقيد بدون و ببساطة األمور يأخذون الذين من أنا 29

    ذلك أتجاهل فإنني إهانتي البع  يحاول عندما 30

    بذلك الأهتم فإنني أثور أو أغضب عندما 31
    رؤسائي مع أو مهمين أشخاص مع أكون عندما بسهولة أرتبك 32

    غضبي و ضيقي في التحكم غالبا   أستطيع ال 33
    تتحقق ال أنها أعرف أشياء في ليالي لعدة أحلم 34

    معينة أحداث مواجهة عند بسهولة اإلرتباك و التوتر علي يظهر 35



 

 

    بسرعة يغضبون الذين من الحظ سوء نم أنا 36

    الضيق لي تسبب هامة غير أفكار ذهني في ماتدور غالبا   37
    النوم محاولة في صعوبات أجد 38

    بعد فيما عليها أندم و تفكير بدون أشياء غالبا   أقول 39
    الحالية حياتي في التفكير مايراودني كثيرا   40

    المؤذية غير المقالب بع  ناسال في أعمل أن أحب 41

    الثقة بمنتهى غالبا   المستقبل إلى أنظر 42
    شجاعتي أفقد ال فإنني ضدي األمور كل تكون عندما 43

    اآلخرين على التنكيت أحب 44
    بسرعة نفسي تهدئة غالبا   أستطيع فإنني شعوري عن أخرج عندما 45

     البع من بسرعة مأستثار كثيرا   46

    لصفي اآلخرين كسب في صعوبة أجد 47
    متكلم شخص بإنني نفسي أصف أن أستطيع 48

    أحبهم ممن بع  إصابة عند أحيانا   أفرح 49
    جبانا   أكون أن على بالغة إصابة بي تلحق أن أفضل 50

     اآلخرين مع الحديث بدء عدم إلى أميل 51
    التفكير على القدرة أفتقد كثيرة أحيان في 52

     اآلخرين من بسرعة ماأغضب كثيرا   53

    التوتر و التعب و باإلنهاك أشعر ما غالبا   54
    شيئ ألي الأصلح بأنني التفكير يراودني أحيانا   55

    بسهولة الفشل تخطي أستطيع فإنني أفشل عندما 56
 

:لفرايبورغ الشخصية سمات مقياس أبعاد  

( 50ـ 30 ـ 24ـ 22 ـ 16 ـ 11 ـ09) السيطرة ـ  

( 35 ـ 32 ـ 19 ـ 17 ـ 13 ـ 08 ـ 06)  الضبط ـ  

( 51 ـ 48 ـ 47 ـ 28 ـ 14 ـ 12 ـ 02)  اإلجتماعية ـ  

  ( 56 ـ 45 ـ 43 ـ 42 ـ 29 ـ 20 ـ 01)  الهدوء ـ

( 53 ـ 46 ـ 39 ـ 36 ـ 33 ـ 31 ـ 05)  لإلستثارة لقابليةا ـ  

( 54 ـ 38 ـ 23 ـ 18 ـ 15 ـ 04 ـ 03)  العصبية ـ  

( 49 ـ 44 ـ 41 ـ 27 ـ 26 ـ 10 ـ 07)  العدوانية ـ  

55 ـ 52 ـ 40 ـ 37ـ 34ـ 25 ـ 21)  اإلكتئابية ـ
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