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أثر ممارسة ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمات الشخصیة للریاضیین
بحث مسحي میداني أجري على طلبة وریاضي اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة

أحمد بن قالوز تواتي: األستاذ
بالدروسأستاذ مساعد مكلف 

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

إن المجال الریاضي أصبح الیوم أكثر اتساعا من حیث المفهوم واألهمیة، ذلك راجع للخبرات المكتسبة 
من التطبیق العلمي في التدریب والمباریات، وكذلك من خالل البحوث العلمیة والتجارب التي تؤثر بدرجة 

.ستوى الریاضي في مختلف التخصصات الریاضیةكبیرة على الم
علم النفس الریاضة، الذي یدرس سلوك : ومن بین هذه العلوم التي یرجع لها الفضل في تطور الریاضة

الریاضي في مختلف التخصصات الریاضیة، فردیة كانت أم جماعیة، ألنه مقرون بتالؤم الجسد والنفس 
. ، فكل ما یؤثر في الجسد یؤثر في النفس والعكس صحیحألنهما یكونان وحدة واحدة لدى الریاضي

لكن توجد استجابات أخرى ال یمكن . ویعني سلوك واستجابات الفرد التي یمكن مالحظتها وتسجیلها
.مالحظتها من الخارج أو تسجیلها، كالسمات الشخصیة

ضة یدرس سلوك اإلنسان إن علم نفس الریا:"قد عرف الباحث أسامة كامل راتب علم النفس الریاضة بقوله
لمعرفة تأثیر العوامل النفسیة في سلوك الریاضي، وكیف تؤثر الریاضة على جوانب نفسیته التي ترتبط 

).17، ص1995أسامة كامل راتب، ". (بنوع التخصص الریاضي الممارس
.تخصص ریاضي ممیزاته وخصائصه، فألعاب القوى كنشاط فردي یؤثر في السمات الشخصیةإن لكل 

إن معظم العلماء والباحثین في مجال علم النفس یتفقون على التعریف الذي قدمه جوردن ألبورت والمتمثل 
الشخصیة هي التنظیم الدینامي داخل الفرد لألجهزة النفس جسمیة التي تقرر الطابع الفرید :" في أن

).41، ص1987محمد حسن عالوي، " (للشخص في السلوك والتفكیر
متكاملة توجد في مجال معین، وهذا المجال مجال حیوي إنساني، " جسمیة–نفس "وأن الشخصیة 

وعلى ذلك فإن العوامل التي تؤثر في الشخصیة هي عوامل جسمیة، وعوامل نفسیة، وعوامل . اجتماعي
.اجتماعیة

ة كانت تلك العوامل أو وما الشخصیة إال النتاج الكلي لهذه العوامل جمیعا عند أي فرد من األفراد، موروث
وتعني االكتسابیة كل المواقف والمثیرات والمتغیرات التي یتفاعل معها الفرد في المجال البیئي، . مكتسبة

الذي یعیش فیه سواء في الحیاة الیومیة أو في الممارسة الریاضیة التي یزاولها كنشاط ریاضي متخصص 
.فیه
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تؤثر بشكل واضح على الریاضي سواء كان ظاهریا إن لكل تخصص ریاضي خصائصه، وممیزاته التي
، وهذا یعني أن لكل تخصص أثرا ظاهریا على جسم الریاضي، وقدراته البدنیة )نفسیا(او باطنیا ) بدنیا(

شخصیة الفرد ما هي إال ذلك الكل : "والمهاریة، فإنه بالضرورة تكون هناك تغیرات في نفسیته، ألن
، 1997محمد حسن عالوي، " (فیها من فطرة واكتساب على السواءالمكون من الجسم والنفس، بما 

وهذا ما الحظه الباحث میدانیا من خالل مشاهدته لشخصیات مختلفة للریاضیین، سواء كانت ، )87ص
الختصاص ألعاب القوى أو الكرة الطائرة على مستوى األندیة أو الطلبة في كلیات التربیة البدنیة 

.ل التصرفات المختلفة للریاضیین والطلبة، وكذا ردود أفعال متفاوتة لهموالریاضیة، وتجلت من خال
وما یؤكد هذا حوصلة النتائج للمقابالت الشخصیة التي أجراها الباحث مع خبراء في مجال التدریب 

إلى جانب األساتذة والدكاترة الذین . ألعاب القوى والكرة الطائرة على مستوى األندیة: لالختصاصین
.الطلبة نفس االختصاص في قسم التربیة البدنیة والریاضیةیدرسون 

وعلى هذا األساس، اتجه الباحث إلى دراسة هذا الموضوع إلبراز طبیعة األثر الذي یتركه تخصص 
ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة، 

.ختصاصیین ألعاب القوى والكرة الطائرةوریاضیي األندیة لال
:وعلى ضوء ذلك ارتأى الباحث طرح التساؤل التالي

هل لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر على سمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة اختصاص - 
التربیة البدنیة والریاضیة وریاضیي األندیة ؟

:ومنه نطرح التساؤلین التالیین- 
العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، القابلیة (صصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر على سمة هل لتخ-1

لطلبة السنة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة ) الضبط-لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف
وریاضیة وریاضیي األندیة ؟

حدى السمات الشخصیة لطلبة السنة هل لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر ضاغط على إ-2
الرابعة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة وریاضیي األندیة ؟

:فرضیات البحث
:، یتوقع الباحث الفرضیات التالیةانطالقا من اإلشكالیات المطروحة

إن لتخصصي ألعاب القوى وكرة الطائرة أثرا مباشرا على السمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة - 
.اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة

:ومن هذه التوقعات نستنتج الفرضیات الفرعیة التالیة- 
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العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، (یوجد أثر إیجابي لتخصص ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمة -1
السنة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة لطلبة ) الضبط- القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف

.وریاضیة وریاضیي األندیة
إن لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثرا ضاغطا على إحدى السمات الشخصیة لطلبة السنة -2

.الرابعة اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة
:أهداف البحث

الطائرة على السمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب القوى والكرة 
.اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة

العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، : (محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمة-1
نة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة لطلبة الس) الضبط- القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف

.وریاضیة وریاضیي األندیة
محاولة معرفة األثر الضاغط لتخصصي العاب القوى والكرة الطائرة على إحدى السمات لطلبة السنة -2

.الرابعة اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة
.تمع الجزائريالتأكید على مدى مصداقیة اختبار فرایبورج وتكییفه مع المج-3

إن مجال البحث العلمي یعتمد على اختیار المنهج المناسب لحل مشكلة مستندا على طبیعة المشكلة 
على هذا األساس . نفسها، وتختلف المناهج المتبعة تبعا الختالف الهدف الذي یود الباحث التوصل إلیه

ي باعتباره من المناهج األكثر وللوصول إلى تحقیق أهداف بحثنا هذا، استخدم الباحث المنهج المسح
.استعماال في البحوث الوصفیة ویتالءم مع مشكلة بحثنا

فالمنهج المسحي یعتبر طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات "
، 1995عمار بوحوش، محمد الذنیبات، " (المقننة عن المشكلة وتصنیفها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة

.)130ص
تمت الدراسة التي قام بها الباحث على مجموعة من طلبة السنة الرابعة اختصاص ألعاب القوى 
واختصاص الكرة الطائرة، وكذلك ریاضي فریق ألعاب القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة 

23: يموزعین كاآلت40، حیث كان عدد طلبة السنة الرابعة االختصاص 80وكان عددهم . الطائرة
طالبا اختصاص ألعاب القوى، أما فیما یخص ریاضیي فریق عین 17طالب اختصاص الكرة الطائرة، و
كان . ریاضیا تابعا لفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة15ریاضیا، و25الترك أللعاب القوى فكان عددهم 

.زائرياختیار العینة بطریقة مقصودة بسبب ظروف البحث، وقلة األندیة في الغرب الج
لقد اعتمد الباحث في دراسته على أدوات بغرض جمع البیانات، وتتمثل في قائمة فرایبورج للسمات 

.الشخصیة
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قائمة فرایبورج للشخصیة
من اساتذة علم "SelgوHampelجوكن فارنبرج و"قائمة فرایبورج للشخصیة أعدها في الصل :تعریف

بتصمیم صورتها المصغرة، التي قام بتعریبها Diell، وقام دیل 1970النفس بجامعة فرایبورج بألمانیا سنة 
عبارة 56أبعاد للشخصیة و08وٕاعداد صورتها المصغرة محمد حسن عالوي، وتحتوي هذه القائمة على 

).ارجع إلى القائمة فرایبورج في المالحق(
یوما على 20لقائمة في البیئة األجنبیة باستخدام التجزئة النصفیة، وٕاعادة االختبار بعد بلغ معامل ثبات ا
سنة، وتراوحت معامالت الثبات 24و18أنثى تتراوح أعمارهم ما بین 151ذكرا و140عینة متكونة من 

طریق وفي البیئة المصریة، تم إیجاد معامالت ثبات الصورة المصغرة عن 0.83إلى 0.64ما بین 
أیام وتراوحت 10طالبا من كلیة التربیة الریاضیة بالقاهرة، بفاصل زمني قدره 82إعادة االختبار على 

أما الصدق فقد تم إیجاده بالصورة المطولة للقائمة . 0.87و0.67معامالت ثبات أبعاد القائمة ما بین 
رى كمحكات مثل اختبار عبارة، باستخدام أبعاد بعض اختبارات الشخصیة األخ212التي تتضمن 

وقد أشارت النتائج إلى توافر الصدق المرتبط بالمحك بالنسبة .مینوسوتا المتعدد األوجه وقائمة كالیفورنیا
وأبعاد الصورة المطولة ألبعاد القائمة، وبالنسبة للصورة المصغرة تراوحت معامالت الثبات بین أبعادها 

.0.92و0.85عند استخدامها كمحك ما بین 
:رض ومناقشة نتائج اختبار فرایبورجع

:عرض نتائج فرایبورج لریاضیي عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
یبین المقارنة في سمة العصبیة، العدوانیة واالكتئابیة الختبار فرایبورج بین ریاضیي فریق :01جدول رقم 

.ألعاب القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة

لالستثارة
الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

عین الترك أللعاب 
)1ع(القوى 

9.969.2810.6711.1612.0812.6711.4010.3م ح
1.271.241.271.370.970.971.181.12إ م

حاسي ماماش لكرة 
)1ع(الطائرة

9.4711.4010.9212.0212.6711.2410.4011.3م ح
2.021.141.321.271.301.261.411.83إح

0.052.02الجدولیة عند " ت"قیم 
0.012.57الجدولیة عند " ت"قیمة 
0.9805.30.632.092.163.382.322.10المحسوبة" ت"قیم 

دال عند غیر دالالداللة اإلحصائیة لصالح
0.01
2للعینة 

دال عند غیر دال
0.05
2للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة
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38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحریة
:من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العصبیة* 
وهذه قیمة ). 0.98(ستیودنت، والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ه فال وعلی38وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أصغر من قیمة 
.یوجد الفرق بین العینتین في سمة العصبیة

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العدوانیة* 
أكبر وهذه قیمة ). 5.3(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01عند مستوى الداللة 2.02المقدرة بالجدولیة " ت"من قیمة 
، وعلیه یوجد فرق جوهري ذات داللة إحصائیة في سمة العدوانیة بین العینتین 38، وبدرجة حریة 1%

.لصالح عینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي :االكتئابیة

وهذه قیمة أصغر ). 0.63(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 
ه ال یوجد ، وعلی38وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"من قیمة 

.الفرق بین العینتین في سمة االكتئاب
:أعاله01من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى :القابلیة لالستثارة* 
وهذه ). 2.09(تي بلغت قیمتها ستیودنت وال" ت"وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"قیمة أكبر من قیمة 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في القابلیة لالستثارة بین العینتین لصالح عینة 38وبدرجة حریة %5الشك 

.لالستثارةفریق حاسي ماماش لكرة الطائرة في سمة القابلیة
ستیودنت، والتي " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار :االجتماعیة* 

0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.16(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة 38وبدرجة حریة %5ودرجة الشك %95أي بدرجة ثقة 

.االجتماعیة بین العینتین لصالح عینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي :الهدوء* 

وهذه قیمة أكبر من ). 3.83(والتي بلغت قیمتها نت ودیست" ت"تم استخدام اختبار ماماش للكرة الطائرة، 
، %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"قیمة 
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، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة الهدوء ذو داللة إحصائیة بین العینتین لصالح 38وبدرجة حریة 
.ةعینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائر 

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق ):الضبط(الكف * 
وهذه قیمة ). 2.10(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

، وعلیه یوجد 38درجة حریة وب0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
.بین العینتین لصالح عینة عین الترك لأللعاب القوى) الضبط(الفرق معنوي في سمة الكف 

یبین النسبة المئویة للتقییم العالي والمنخفض الختبار فریبورج لریاضیي فریق ألعاب :02جدول رقم 
.القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة

تقییم عالي - 1
تقییم منخفص- 2

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

عین الترك أللعاب القوى 
)1ع(

نسبة 
مئویة

57.74
42.26

66.04
33.96

52.43
47.57

59.42
40.58

72.57
27.43

81.03
18.97

62.87
37.13

47.99
52.01

لكرة حاسي ماماش
)1ع(الطائرة

نسبة 
مئویة

63.3
36.7

62.87
37.13

56
44

72.45
27.55

81.03
18.97

60.58
39.42

48.57
51.43

61.86
38.14

أعاله، الذي یبین النسب المئویة للتقییم العالي والمنخفض للسمات المذكورة یتضح 02الجدول رقم 
:للباحث أن

: یتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار فرایبورج ریاضیي فریق عین الترك أللعاب القوى 
، وتقییم منخفض في السمات التالیة )العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(
أما فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة فیتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة ). الضبط-الكف(
).العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف:(ختبار فرایبورجال
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لالختبار فرایبورج بین طلبة السنة ) العصبیة، العدوانیة واالكتئابیة(یبین المقارنة في سمة :03جدول رقم 
.الرابعة اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

كرة طلبة اختصاص
)1ع(الطائرة

9.919.0010.4710.7111.6512.0610.009.82م ح
1.491.322.811.261.121.140.791.07إ م

طلبة اختصاص ألعاب 
)2ع(القوى 

10.0310.1311.6511.4810.8911.0910.7410.61م ح
1.161.761.111.031.051161.251.33إح

0.052.02الجدولیة عند " ت"قیم 
0.012.57الجدولیة عند " ت"قیمة 
1.342.213.182.563.002.622.142.00المحسوبة" ت"قیم 

دال عند غیر دالالداللة اإلحصائیة لصالح
0.01
2للعینة 

عند دال 
0.01
1للعینة 

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

غیر دال

38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحریة
:من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله

ستیودنت، والتي " ت"استخدام اختبار ، تم لفرق بین المتوسطین لدى العینتینلمعرفة داللة ا:العصبیة* 
0.01عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 3.05(بلغت قیمتها 

، وعلیه یوجد فرق جوهري ذات داللة إحصائیة 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك%99أي بدرجة ثقة 
.ص ألعاب القوىفي سمة العصبیة بین العینتین لصالح طلبة اختصا

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العدوانیة* 
وهذه قیمة ). 2.21(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05ة عند مستوى الدالل2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
داللة إحصائیة بین في سمة العدوانیة ذو، وعلیه یوجد فرق جوهري 38، وبدرجة حریة %5الشك 

.طلبة ألعاب القوىالعینتین لصالح 
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار لدى العینتینمعرفة داللة الفرق بین المتوسطینل:االكتئابیة

عند مستوى الداللة 02.57الجدولیة المقدرة ب" ت"ر من قیمة كبر وهذه قیمة أ). 3.18(بلغت قیمتها 
جوهري ذو داللة فرق یوجد ، وعلیه 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01

.لصالح طلبة اختصاص ألعاب القوىبین العینتین إحصائیة في سمة االكتئابیة 
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طلبة اختصاص ألعاب القوى لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین :القابلیة لالستثارة* 
وهذه قیمة ). 2.56(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"، تم استخدام اختبار وطلبة اختصاص الكرة الطائرة

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
القابلیة لالستثارة بین سمة في ذو داللة إحصائیة، وعلیه یوجد الفرق جوهري38وبدرجة حریة %5الشك 

. طلبة ألعاب القوىالعینتین لصالح 
ستیودنت، والتي " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار :االجتماعیة* 

0.01عند مستوى الداللة 2.57الجدولیة المقدرة ب" ت"من قیمة وهذه قیمة أكبر ). 3.00(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة االجتماعیة 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك%99أي بدرجة ثقة 

.طلبة اختصاص ألعاب القوىبین العینتین لصالح ذات داللة إحصائیة 
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار العینتینطین لدى لمعرفة داللة الفرق بین المتوس:الهدوء* 

0.01عند مستوى الداللة 2.57الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.62(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة الهدوء 38، وبدرجة حریة %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 

.طلبة اختصاص الكرة الطائرةالح ذو داللة إحصائیة بین العینتین لص
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار لفرق بین المتوسطین لدى العینتینلمعرفة داللة ا:السیطرة* 

0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.14(بلغت قیمتها 
بین العینتین لصالح ذات داللة إحصائیة السیطرةي سمة فجوهريفرق ، وعلیه یوجد 38وبدرجة حریة 

.طلبة اختصاص ألعاب القوى
ستیودنت " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار ):الضبط(الكف * 

لداللة عند مستوى ا2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.00(والتي بلغت قیمتها 
.بین العینتین) الضبط(، وعلیه یوجد فرق في سمة الكف 38وبدرجة حریة 0.05

یبین النسبة المئویة للتقییم العالي والمنخفض الختبار فریبورج لطلبة اختصاص ألعاب :04جدول رقم 
.القوى وطلبة اختصاص الكرة الطائرة

تقییم عالي - 1
تقییم منخفص- 2

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

ألعاب طلبة اختصاص
)1ع(القوى 

نسبة 
مئویة

53.51
46.49

48.28
51.77

66.44
33.56

63.87
36.13

70.16
29.84

58.29
41.77

53.42
46.58

51.57
48.43

لكرة ااختصاصحاسي 
)1ع(الطائرة

نسبة 
مئویة

61.3
38.7

42.85
57.15

49.57
50.43

52.86
47.14

66.44
35.56

72.3
27.7

42.85
57.15

40.27
59.73
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أعاله، الذي یبین النسب المئویة للتقییم العالي والمنخفض للسمات المذكورة یتضح 04الجدول رقم 
:للباحث أن

العصبیة، : (فرایبورج ألعاب القوى یتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار طلبة اختصاص 
یتمیزون طلبة اختصاص الكرة الطائرة . )، الكف، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرةكتئابیةاال

).جتماعیة، الهدوء، القابلیة لالستثارة، االعصبیةال:(بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار فرایبورج
:رج للفرضیة األولىاالستنتاجات نتائج اختبار فرایبو 

من خالل االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث عن مدى ثبوت إحصائیا الفرضیة الفرعیة األولى 
الختبار فرایبورج على ریاضیي فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة وفریق عین الترك أللعاب القوى، وكذا 

:إن الفرضیة الفرعیة األولى القائلةعلى طلبة السنة الرابعة اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة ف
العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، (یوجد أثر إیجابي لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة على "

))طالضب(االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف
ولم) العصبیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف(تحققت إحصائیا في سمة - 

.لدى فریق عین الترك أللعاب القوى) العدوانیة، االكتئابیة(تتحقق في سمة 
ولم ) العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(تحققت إحصائیا في سمة - 

.لدى فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة) االكتئابیة، السیطرة(تتحقق في سمة 
ولم تتحقق في سمة ) القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(سمة تحققت إحصائیا في- 
.لدى طلبة اختصاص ألعاب القوى) العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، الكف(

ولم تتحقق ) العصبیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، الكف(تحقق إحصائیا في سمة 
.اختصاص الكرة الطائرةلدى طلبة ) العدوانیة، السیطرة(في سمة 

:الفرضیة الفرعیة الثانیة
تخصصي ألعاب القوى كما تحققت الفرضیة الرئیسیة من خالل ثبوت الفرضیة الفرعیة الثانیة القائلة أن

.والكرة الطائرة أثر على إحدى السمات الشخصیة
سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على الطلبة اختصاص ألعاب القوى إن السمة الضاغطة هي-1

.االجتماعیة
سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على الطلبة اختصاص الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هي-2

.دوءاله
: من خالل نتائج اختبار فرایبورج على فریق حاسي ماماش الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هي-3

.االجتماعیةسمة 
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سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على فریق عین الترك لأللعاب القوى إن السمة الضاغطة هي-4
.الهدوء

:استنتاجات اختبار فرایبورج-
العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، (تخصص الكرة الطائرة أثر إیجابیا على سمة -1

لدى فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة، أما السمة ) االكتئابیة، السیطرة، الكف(وسلبا على سمة ) الهدوء
.االجتماعیةالضاغطة فهي 

لعصبیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، ا(تخصص ألعاب القوى أثر إیجابیا على سمة -2
لدى فریق عین الترك أللعاب القوى، أما السمة ) العدوانیة، االكتئابیة(وسلبا على سمة ) السیطرة، الكف
.الهدوءالضاغطة فهي 

لبا وس) القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(تخصص ألعاب القوى أثر إیجابیا على سمة -3
لدى طلبة اختصاص ألعاب القوى، أما السمة ) العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، الكف(على سمة 

.االجتماعیةالضاغطة فهي 
العصبیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، (تخصص الكرة الطائرة أثر إیجابیا على سمة -4

، أما السمة لدى طلبة اختصاص الكرة الطائرة) ةالعدوانیة، السیطر (وسلبا على سمة ) الهدوء، الكف
.الهدوءالضاغطة فهي 

:التوصیات واالقتراحات* 
:وفي ضوء النتائج السابقة یقترح الباحث ما یلي

إنه من الضروري أن یلتفت النظام التكویني في كلیات التربیة البدنیة والریاضیة للشخصیة ومدى تأثرها 
ه إلیها الطالب، كما أنه من الضروري على مسؤولي األندیة االهتمام بالتخصصات الریاضیة التي یتوج

بالشخصیة وباألخص أندیة اختصاص ألعاب القوى واختصاص الكرة الطائرة وذلك للرفع من مستوى 
.الریاضة في االختصاصین

:ولتحقیق ذلك یجب
البدنیة والریاضیة، والعمل قیاس سمات الشخصیة للطلبة قبل دخولهم الجامعة في اختصاص التربیة -1

على تثبیتها وتنمیتها في االتجاه اإلیجابي، والحد من السمات السلبیة وهذا ال یتحقق إال بواسطة قیاسات 
.واختبارات مقننة

على المدربین التركیز على عامل الشخصیة عند انتقاهم للریاضیین في اختصاص العاب القوى -2
السمات (وذلك لكي یكون تكامل ما بین الصفات البدنیة والنفسیة والكرة الطائرة، وخاصة الناشئین

).الشخصیة
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االعتماد على سمات شخصیة ممیزة لكل اختصاص عند توجیه الطلبة إلى اختصاصات فردیة أو -3
.جماعیة

اعتماد المدربین عند إعدادهم للریاضیین في كل اختصاص على الجانب البدني والنفسي حسب -4
.ختصاص والمنافسةمتطلبات اال

نظرا لقلة االختبارات والمقاییس التي تساعد على كشف وتحدید السمات الشخصیة للریاضیین، خاصة -5
:تلك المكیفة وفق البیئة الجزائریة ویتحقق ذلك بما یلي

ترجمة وتكییف االختبارات األجنبیة وفق البیئة الجزائریة، وانتقاء الصالح منها من خالل دراسات - 
.یة، تجریبیة أكیدةعلم

وضع معاییر وطنیة لسمات الشخصیة للطلبة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة وللریاضیین على - 
مستوى األندیة، وذلك لتسهیل مهمة االنتقاء واالختیار وفقا لهذه المعاییر، ویتحقق من خالل تطبیق 

.اختبارات على فئات سنیة مختلفة
على جملة من المواضیع الفرعیة تحتاج إلى دراسة خاصة، یقترح الباحث هذا وقد أثارت هذه الدراسة 

:إجراء بحوث حول
لدى ریاضي األندیة وسمة العدوانیة لدى طلبة في اختصاص ألعاب القوى دراسة حول سمة االكتئابیة-1

.والكرة الطائرة
.المباشر والمتوازیةدراسة سمات الشخصیة للریاضیین في اختصاص ریاضات ذات االحتكاك -2
.دراسة مقارنة للسمات الشخصیة لعدائي ألعاب القوى ذات األداء القصیر والطویل-3
.قیاس السمات الشخصیة لدى العبي الكرة الطائرة حسب مراكز اللعب-4
سمات الشخصیة لدى ریاضیي المستویات العالیة في المنتخبات الوطنیة الجزائریة اختصاص فردي -5

.وجماعي
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