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  مهارة الثقة �لنفس ملقاربة �لكفاءات على� إسهامات التدريس

   لدى تالميذ الطورالثانوي 
  حبث مسحي يعين الرتبية البدنية البدنية اجري على تالميذ الطور الثانوي بوالية وهران

  الطالب الباحث:  زمايل حممد             

  معهـد علـوم وتقنيـات األنشطة البدنيــة والر@ضية جامعـة مستغامن 

 ملخـــص

ة تدريس املقاربة !لكفاءات على مهارة الثقة مه يهدف البحث إىل معرفة مدى مسا     

!لنفس، وافرتض الباحث وجود .ثري هلدا النمط من التدريس على مهارة الثقة !لنفس لدى 

تالميذ املرحلة الثانوية من خالل ممارسة الرتبية البدنية والر?ضية. وقد استخدم الباحث املنهج 

) تلميذ من 320الدراسة على عينة قوامها(الوصفي املسحي نظرا لطبيعة البحث، وطبقت 

مؤسستني خمتلفتني، وقد مت اختيارهم عشوائيا من املستو?ت الثالث، ومت مجع البياQت من 

خالل االختبار املطبق وذلك لغرض تقومي الثقة !لنفس لدى التالميذ قيد الدراسة واستخدام 

ام معادلة االرتباط البسيط اختبار الثقة !لنفس، ومتت املعاجلة اإلحصائية !ستخد

(Pearson) .ملعرفة العالقة االرتباطية  

وأسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباط إجيابية بني التدريس !ملقاربة !لكفاءات والثقة      

!لنفس، ويوصي الباحث يف األخري على دراسة إسهامات النمط املدروس على مهارات نفسية 

 أخرى.

  التدريس !ملقاربة !لكفاءات، الثقة !لنفس، الرتبية البدنية والر?ضية. :الكلمات املفتاحية
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"Proactive approach of teaching competencies and skill of his 

contribution to the development of self-confidence of students 

of secondary phase" 

Search screening means of physical education physical count amounted 

to make secondary phase state of Oran 

 

Summary 

     The research aims to determine the competencies approach contribute to 

teaching on the skill of self-confidence 

     The researcher assumed that the effect of this mode of teaching the skill of 

self-confidence count amounted to the secondary level through the practice of 

physical education and sports. The researcher used the descriptive survey due to 

the nature of the research, and applied to the study on a sample of ( 032 ) pupil 

from two different institutions, has been selected at random from the three 

levels, were collected females through the test applied for the purpose of 

evaluating self-confidence of his students under study and the use of test self-

confidence, and has the statistical treatment using the equation of simple 

correlation (Pearson) to determine correlation. 

  The results of a concrete and positive correlation between approach of 

teaching competenciesand self-confidence, and recommends a researcher at the 

recent posts on the study of pattern studied the psychological skills of the other. 

 

Key words:approach of teaching competencies, self-esteem, physical education 

and sports  
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  :مـقـدمــة الـبـحـث -1

كوين الفرد من الناحية البدنية والصحية تعترب الرتبية البدنية والر?ضية عامال حامسا يف ت     

واالجتماعية والنفسية، وذلك ليساعد نفسه وخيدم جمتمعه، وحيسن من قدراته الفكرية والنفسية 

  والوجدانية ويزود نفسه !ملعارف الر?ضية.

ومبا أن الرتبية الر?ضية هي جزء من النظام العام الذي يعمل على انتقاء وإعداد أبطال      

تقبل، لزم علينا أن حنيط �ذا اجلانب الذي ال يزال يكتنفه الغموض. ويتطلب حتسني املس

القدرات البدنية والنفسية والفكرية للفرد، ضرورة استخدام هذا األخري لقدراته البدنية والنفسية 

 ,b.cyffers) ألقصى حد وأقصى درجة وذلك حملاولة احلصول على أحسن النتائج املمكنة.

1992, p. 45)  

لقد أصبحت الرتبية البدنية والر?ضية اليوم حاجة ماسة وضرورية  يف خمتلف أطوار التعليم، و     

حيث سهرت هلا إطارات مؤهلة علميا وتربو?، وكذا املرافق واملنشآت واإلمكانيات املادية 

ضية لتنفيذها بشكل مالئم. ولذلك كان لزاما على املدرسني يف جمال الرتبية البدنية والر?

 التخطيط لتنمية املهارات النفسية لدى التالميذ، حىت ميكنهم من إحراز أفضل النتائج الر?ضية.

(h.cox, 2005, p. 12)  

إبراهيم عبد ربه أهم مكوQت املهارات النفسية، وذلك من خالل دراسة  وقد استخلص     

ها إن أكثر املهارات دراسة وحبث عريب وأجنيب، واستخلص من 69§رخيية حتليلية ألكثر من 

عاما هي كالتايل: االسرتخاء، التصور، الثقة  30النفسية دراستا يف ا¬ال الر?ضي وعلى مدى 

، 2000(راتب،  !لنفس، تركيز االنتباه، بناء األهداف، إدارة الضغوط النفسية، الطاقة النفسية.

ميذ إليها أكثر من !قي ، وقد مت اختيار مهارة الثقة !لنفس وذلك الحتياج التل)22صفحة 

املهارات. وعليه تكمن أمهية البحث يف معرفة العالقة اليت تربط بني ممارسة الرتبية البدنية 

والر?ضية والثقة !لنفس يف ظل التدريس !ملقاربة !لكفاءات، ومت اختيار هذه العالقة !لذات 

على املنظومة الرتبوية، والتكون  الرتبية البدنية والر?ضية يف مقدمة التطور احلاصللكي تكون 

على هامش هذه العصرنة وإظهار غا?´ا يف اجلانب النفسي و!خلصوص يف تطوير املهارة 

  النفسية اليت تتمثل يف الثقة !لنفس، اليت حيتاج إليها املراهق يف هذه املرحلة من التعليم. 
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انب البدين، وإمنا يتعداه إىل اجلانب إن دور الرتبية البدنية والر?ضية ال يكمن يف ذلك اجل     

النفسي الرتبوي، فهي تلعب الدور احلاسم واملهم يف العملية الرتبوية واليت من خالهلا تنمي 

للمتمدرسني جوانب عدة منها اجلانب البدين، اجلانب املهاري، واجلانب النفسي االجتماعي، 

ية واالجتماعية، أضحى من الضروري واملهم ومع احلاجة املاسة اليوم إىل االهتمام !لنواحي النفس

الرتكيز أكثر على صقل اجلوانب النفسية اليت توجه سلوك الفرد يف احلياة العامة، إذ يكتمل منو 

  الفرد !كتمال منوه النفسي والوجداين.

م) أن تنمية املهارات النفسية واليت تتمثل يف االسرتخاء 1996ويشري حممد العريب مشعون (     

جيب أن تسري جنبا  –االسرتجاع العقلي  –التصور العقلي  –تركيز االنتباه  - لثقة !لنفسا –

إىل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية من خالل الربامج الطويلة املدى، وجيب الرتكيز عليها  

، صفحة 1996(مشعون،  كما هو احلال يف املهارات األساسية لألنشطة الر?ضية املختلفة.

27(   

م) أن الفرد الر?ضي الذي يفتقر إىل السمات 1986ويضيف حممد حسن أبو عبية (     

النفسية، لن يستطيع مهما بلغت قدراته ومستو?ته البدنية والفنية من حتقيق أعلى املستو?ت، 

  )13، صفحة 1993(حممود،  نظرا ألن هذه السمات تؤثر مباشرة يف مستوى الشخصية.

م) إىل أن الثقة !لنفس من املهارات 2000د حممود نقال عن أسامة راتب (وتشري نبيلة أمح     

اهلامة يف ا¬ال الر?ضي نظرا لتأثريها على أداء الالعبني، وأن ثقة الر?ضي يف قدراته متثل مصدرا 

 - (الدين، علم نفس الر?ضة " املفاهيم النظرية إجيابيا هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإلجيابية.

  .)20، صفحة 2004املقياس،  - جيه واإلرشادالتو 

إن تنمية الثقة !لنفس للتالميذ املتمدرسني، يعمل على ضبط خمتلف السلوكات، وكذا      

  .)78، صفحة 1987(النبيل،  إعطاء أكثر استقاللية يف التفكري وبثقة أكرب.

التدريس  سهاماتومن خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة هذا املوضوع واملتمثل يف " إ     

  "!لكفاءات على مهارة الثقة !لنفس لدى تالميذ الطور الثانوي !ملقاربة
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  :مشكلة البحث -2

جاءت ضرورة دراسة الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني  سالفا، من خالل ما تقدم     

 للطور الثانوي بقصد اإلجابة عن التساؤالت التالية:

!ملقاربة !لكفاءات على تنمية الثقة !لنفس لدى التالميذ  التدريس هل يؤثر السؤال الرئيسي:

  املتمدرسني للطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني للرتبية البدنية والر?ضية ؟ 

  األسئلة الفرعية:

هل هناك تباين يف أبعاد الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني للطور الثانوي ( أوىل  - 1

  Çلثة) فيما بينهم ؟  - ةÇني -Çنوي

 هل هناك فروق جوهرية بني الذكور و اإلQث املمارسني فيما بينهم يف أبعاد الثقة !لنفس ؟  - 2

  : أهــداف البحـــث - 3

يهدف البحث إىل معرفة دور التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى  - 

  وذلك من خالل:  سنة) ، 18- 15تالميذ الطور الثانوي (

   اهلدف الرئيسي: - 3-1

معرفة ما مدى مسامهة التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى تالميذ  - 

  سنة) املمارسني وغري املمارسني. 18- 15الطور الثانوي (

  األهداف الفرعية: -2 -3

تالميذ املتمدرسني للطور الثانوي دراسة التباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس لدى ال - 1- 2- 3

  للسنوات الثالثة فيما بينهم.

دراسة الفروق يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسات  - 2- 2- 3

  فيما بينهم.

  فرضيــات البحــث: - 4

   الفرضية الرئيسية: - 4-1

نمية مهارة الثقة !لنفس لدى التالميذ التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف ت - 

  املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني.
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  الفرضيات الفرعية: - 4-2

يوجد تباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة  - 1- 2- 4

  الثالثة) فيما بينهم. - الثانية -(األوىل

روق معنوية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث ال توجد ف - 2- 2- 4

  املمارسات للرتبية البدنية والر?ضية بنمط املقاربة !لكفاءات.

  :  املصطلحــات األساسيــة للبحــث - 6

  املقاربة �لكفاءات:  -1- 6

بة !ألهداف، ومتحيصا تعترب املقاربة !لكفاءات أو املدخل !لكفاءات امتدادا للمقار      

إلطارها املنهجي والعلمي، وتعين االنتقال من منطق التعليم والتلقني إىل منطق التعلم عن طريق 

املمارسة، والوقوف على مدلول املعارف ومدى أمهيتها ولزوميتها يف احلياة اليومية للفرد. وبذلك 

 مسؤوليات القيادة وتنفيذ عملية فهي جتعل من املتعلم حمورا أساسيا هلا، وتعمل على إشراكه يف

   التعلم.

صطالحي اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من احلياة يف صيغة مشكالت،  هي: التعريف اال

ترمي عملية التعلم إىل حلها  !ستعمال املعارف واألدوات الفكرية، وبتسخري املهارات احلركية 

ة) األسلوب املعتمد للتعلم الضرورية. وبذلك يصبح حل املشكالت (الوضعيات / املشكل

الفعال، إذ أنه يتيح الفرصة للمتعلم لبناء معارفه (!ملفهوم الواسع) Ïدماج املعطيات واحللول 

متكاملة لكل من املعلم واملتعلم فاملعلم: ااجلديدة يف مكتسباته وتعلماته، كما أÐا حتدد أدوار 

التعلم ذاته، حبيث يبادر ويساهم  منشط، ومنظم، ومشجع، وحمفز. واملتعلم: شريك مسؤول عن

  يف حتديد مساره التعلمي عن طريق املمارسة الفعالة خالل حل املشكالت املطروحة أمامه.

  : الثقة �لنفس - 2- 6

" يف بناء منوذجها للثقة !لنفس يف ا¬ال  Robin Sivealy- اهتمت " روبني فيايل     

) Confiance en Soiت عرفت الثقة (الر?ضي على عدة نظر?ت، ويف ضوء هذه النظر?

درجة التأكد أو االعتقاد اليت ميتلكها الالعب عن مدى قدرته على حتقيق النجاح  يف «ÐÔا 

  )31، صفحة 2004(الدين،  ».الر?ضة
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صطالحي خاصية Çبتة نسبيا ومكونة من درجة مرتفعة من التفكري «تعرف ÐÔا  :التعريف اال

عتقاد Ôنك يف حتكم وسيطرة، وحتكم مدرك مع امتالك املهارات اإلجيايب، والتفاؤل، واال

  (bohain, 1985, p. 29) ». والقدرات للنجاح، وكفاءة مدركة

  : الرتبية البدنية والر@ضية - 3- 6

لقد كثرت املفاهيم حول الرتبية البدنية والر?ضية وتعددت، لكن أكثر هذه املفاهيم تداوال      

هم الرتبية البدنية على أÐا جسم قوي فقط، أو مهارة ر?ضية، أو ما  نوجزها فيما يلي: إن ف

شابه ذلك هو اجتاه خاطئ، فهي فن من فنون الرتبية العامة، ´دف إىل إعداد املواطن الصاحل 

(مهنا، جسما  وعقال وخلقا، وجعله قادرا على اإلنتاج  والقيام بواجبه حنو جمتمعه ووطنه. 

  )46، صفحة 1987

جزء متكامل من الرتبية العامة، ´دف إىل إعداد املواطن الالئق من «عرف أيضا ÐÔاوت     

اجلوانب البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، وذلك عن طريق ألوان النشاط الر?ضي املختارة 

  )18، صفحة 1990(اخلويل، ». بغرض حتقيق هذه احلصائل

صطالحي الر?ضية إصالحا أوسع، وهو يف مفهومه أقرب إىل مفهوم الرتبية البدنية و  :التعريف اال

حقل الرتبية الواسع، وجزء متمم له، ألن الرتبية البدنية ´دف إىل بناء الفرد بصورة شاملة وليس 

دف أيضا للوصول إىل الرتبية العامة عن طريق استعمال البدن ألداء  بناء البدن فقط، ́و

 هذا تربية الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا عن طريق الفعاليات الر?ضية املختلفة، ومعىن

 نشاط ر?ضي منظم.

 الدراسات املشاrة: -7

 دراسات تناولت التدريس �ملقاربة �لكفاءات: - 7-1

: حبيث أسفرت الدراسة أن للمقاربة 2010دراسة عبد القادر بن يونس  -1- 7-1

والتخلص من بعض املشكالت النفسية، وهذا !لكفاءات دور يف تنمية خمتلف الصفات النفسية 

من خالل املستو?ت الثالث اليت تركز عليها وهي اجلانب املعريف واجلانب الوجداين واجلانب 

احلسي احلركي، كما استنتج أن هذه التطورات اليت حتدث للمراهق تظهر بعد الكفاءة اخلتامية 

  )2010(يونس،  لكل مستوى.
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: واليت ´دف إىل إظهار أمهية التدريس !ملقاربة 2008وعامر دراسة زين الدين ب -2- 7-1

!لكفاءات يف عدة جوانب نفسية وحركية ومعرفية عند خمتلف األطوار التعليمية، وخلصت هذه 

الدراسة إىل وجوب الرتكيز على تطوير هذا النمط من التدريس، وهذا ملا له من أمهية !لغة يف 

كما أوصى الباحث بضرورة دراسة أمهية التدريس !ملقاربة   تكوين التلميذ وإعداده للحياة،

  )2008(بوعامر،  !لكفاءات يف خمتلف النواحي النفسية والوجدانية واحلسية احلركية.

  :دراسات تناولت مهارة الثقة �لنفس - 7-2

: حبيث أسفرت نتيجتها أن تنمية املهارات 1996دراسة حممد العريب مشعون  -1- 7-2

 –التصور العقلي  –تركيز االنتباه  - الثقة !لنفس –يت تتمثل يف االسرتخاء النفسية وال

جيب أن تسري جنبا إىل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية من خالل  –االسرتجاع العقلي 

الربامج الطويلة املدى، وجيب الرتكيز عليها كما هو احلال يف املهارات األساسية لألنشطة 

  )27، صفحة 1999(بوعالق،  الر?ضية املختلفة.

: حبيث استنتجت أن الفرد الر?ضي الذي 1987دراسة حممد حسن أبو عبية  -2- 7-2

يفتقر إىل السمات النفسية، لن يستطيع مهما بلغت قدراته ومستو?ته البدنية والفنية من حتقيق 

، صفحة 1987(مهنا،  املستو?ت، نظرا ألن هذه السمات تؤثر مباشرة يف مستوى الشخصية.

32(  

: كانت أهم ما استنتجت أن الثقة !لنفس من 2000دراسة نبيلة امحد حممود  -3- 7-2

املهارات اهلامة يف ا¬ال الر?ضي، نظرا لتأثريها على أداء الالعبني وأن ثقة الر?ضي يف قدراته 

. إن )112، صفحة 1993(حممود،  متثل مصدرا إجيابيا هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإلجيابية.

تنمية الثقة !لنفس للتالميذ املتمدرسني يعمل على ضبط خمتلف السلوكيات، وكذا إعطاء أكثر 

 )78، صفحة 1987(النبيل،  استقاللية يف التفكري وبثقة أكرب.

  :التعليق على الدراسات املشاrة  - 7-3

ة جوانب أخرى من خالل الدراسات السابقة والبحوث املشا�ة، توصل الباحث إىل معرف     

من املواضيع املأخوذة يف هذه الدراسات، ونظرا لقلة الدراسات اليت تناولت التدريس !ملقاربة 

  .!لكفاءات يف ا¬ال الر?ضي مقارنة !لدراسات اليت تناولت البعض من أمناط التدريس األخرى
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غري مباشر، قام  كما مت االستفادة من الدراسات اليت تناولت الثقة !لنفس بشكل مباشر أو

  الباحث بتصنيف هذه الدراسات إىل قسمني: 

  .       ت التدريس !ملقاربة !لكفاءاتأوال: دراسات تناول

  Çنيا: دراسات تناولت الثقة !لنفس. 

، املعاجلة بناء األدواتولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف عدة جوانب منها      

املستعمل وأهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسات.... كانت اإلحصائية املستعملة، املنهج 

الدراسات اليت تناولت التدريس !ملقاربة !لكفاءات ومهارة الثقة !لنفس عند تالميذ الطور 

الثانوي شبه منعدمة، مع العلم أن مرحلة التعليم الثانوي مرحلة جد حساسة يف بناء وتكوين 

ئى الباحث أولية دراسة عالقة التدريس !ملقاربة !لكفاءات !لثقة شخصية التلميذ املراهق، إرت

  Çلثة Çنوي). -Çنية - !لنفس عند التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي مبستو?ته الثالثة (أوىل

  : منهج البحث -8

ة لقد انتهج الباحث يف دراسته املنهج الوصفي (دراسة مسحية)، وهذا ملالئمته لنوع الدراس - 

  ونوع املشكل املطروح.

  جمتمع البحث:  - 8-1

  تلميذ وتلميذة من تالميذ املرحلة الثانوية. 1271يتكون جمتمع البحث األصلي من  -

  : عينة البحث- 8-2

تلميذة من املمارسني، ومتثلت يف تالميذ الطور  120تلميذ و 150تتألف عينة البحث من  - 

نة Çنية، سنة Çلثة )، كما مشلت العينة أيضا على الثانوي للمستو?ت الثالثة ( سنة أوىل، س

تلميذة من غري املمارسني ( املعفيني ) ومت اختيارها !لطريقة العشوائية وبنسبة  25تلميذ و 25

  من ا¬تمع األصلي. % 25.17سرب بلغت 

  

  

  

صفاته1جدول رقم (   ممارسني وغري ممارسني)() يوضح عينة البحث و موا
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  ا�مــــوع  إنــــــاث  ذكـــــور  توىاملس  املؤسســــــة

  

صدي مر�ح  �نوية قا

  وهران

  45  20  25  سنة أوىل ممارسني

  45  20  25  سنة �نية ممارسني

  45  20  25  سنة �لثة ممارسني

  25  25  غري ممارسني

  160  الــــــــمجمـــــوع

�نوية  وادي تليالت 

  وهران

  45  20  25  سنة أوىل ممارسني

  45  20  25  نية ممارسنيسنة �

  45  20  25  سنة �لثة ممارسني

  25  25  غري ممارسني

  160  الــــمـجـمــــــــوع

  320  ا�مــــــــــوع الكـــــلـــــــي

  :جماالت البحث - 8-3

  :ا�ال املكاين - 1- 3- 8

  أجري االختبار يف قاعات الثانو?ت، قاصدي مر!ح وÇنوية وادي تليالت. - 

   :ا�ال الزمين - 2- 3- 8

وهو §ريخ إجراء  28/11/2010حىت يوم  14/11/2010استمرت فرتة العمل من يوم  - 

إىل  02/01/2011التجربة االستطالعية، وتلتها االختبارات الرئيسية بتاريخ: من 

. مث شرع الباحث يف جدولة النتائج ومجعها وتبويبها وحتليلها واستخالص 05/06/2011

 ية.النتائج النهائ

  ا�ال البشري: -3- 3- 8

من غري  50من املمارسني و 270تلميذ وتلميذة،  320اشتمل جمتمع عينة البحث على  -

 املمارسني ( املعفيني ) ميثلون الثانويتني التاليتني:
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من املعفيني ميثلون  25تلميذة من املمارسني و 60تلميذ وÇ * :75نوية قاصدي مر!ح

  اجلنسني.

من املعفيني ميثلون  25تلميذة من املمارسني و 60تلميذ و75: ليالت* Çنوية  وادي ت

  اجلنسني.

  :أدوات البحث - 4- 8

لغرض دراسة موضوع إسهامات التدريس !ملقاربة !لكفاءات على مهارة الثقة !لنفس،  - 

استخدم الباحث مقياس أو اختبار الثقة !لنفس هذا االختبار صممته "كاريسيا 

)لقياس الثقة 1996مىت نثق Ôنفسنا" ("يف كتا�ا   (karicia lo vinich)لوفينيش"

  )112، صفحة 1996(جابر)،  !لنفس

  ) يوضح توزيع العبارات االجيابية والسلبية حسب أبعاد املقياس2جدول رقم (

) 4) متثله أربع (6عبارة، وكل عبارة وكل بعد من األبعاد الستة ( 24ويتضمن االختبار 

عبارات، ويقوم التلميذ !إلجابة على عبارات االختبار على مقياس سداسي الدرجات (تنطبق 

  ا�موع  العبارات السلبية أرقام  أرقام العبارات اإلجيابية  األبعاد

الثقة �لنفس يف احلياة اليومية 

  الدراسية بصفة عامةو 
1  -7 - 19  13  4  

إسهام تدريس املقاربة �لكفاءات يف 

  مهارة الثقة �لنفس
2 – 14  - 20  8  4  

الثقة �لنفس يف ميدان الرتبية البدنية 

  والر@ضية
3-9  -15  21  4  

عالقة املستوى الدراسي �لثقة 

  �لنفس

4 – 10 – 16  - 

22  
  4  ــــــــــــــــــ

  4  23 - 11  17-5  س يف الثقة �لنفسمدى �ثري اجلن

  4  24-6  18 – 12  واقعية االجناز الر@ضي
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  -بدرجة قليلة    –درجة متوسطة   –تنطبق علي بدرجة كبرية   –علي بدرجة كبريا جدا 

  ال تنطبق علي متاما).  –بدرجة قليلة جدا 

  ) يوضح درجات العبارات املوجهة والسالبة3جدول رقم (

 

ويتم  مجع درجات كل بعد على حدا، وكلما اقرتبت درجة التلميذ من الدرجة العظمى      

البعد، وكلما درجة يف كل بعد، كلما دل ذلك على متيزه !خلاصية اليت يقيسها هذا  24وقدرها 

قلت درجات الالعب كلما دل ذلك على حاجته الكتساب املزيد من التدريب على اخلاصية 

 اليت يقيسها هذا البعد.

   املعامالت العلمية لالختبار: - 5- 8

لغرض التأكد من مصداقية مقياس الثقة !لنفس، قام الباحث Ïجراء جتربة استطالعية       

تلميذ، وبعد أسبوعني أعيد تطبيق مقياس الثقة !لنفس  20ها كدراسة أولية على عينة مقدار 

  على نفس أفراد العينة األوىل، وكان هدف الدراسة االستطالعية ما يلي:

 معرفة مدى تناسب مقياس الثقة !لنفس لعينة البحث.     - 

 التدريب على طرق القياس والتسجيل والتصحيح وتفريع البياQت. - 

  ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها وجتنبها.معرفة الصعو!ت اليت - 

إبراز األسس العلمية لالختيار ومدى صالحيته ( الصدق، الثبات، املوضوعية) حبيث أنه   - 

  كانت النتائج كاآليت:

  العبارات السالبة  العبارات املوجهة  األداء

  1  6  تنطبق علي بدرجة كبرية جدا

  2  5  تنطبق علي بدرجة كبرية

  3  4  ي بدرجة متوسطةتنطبق عل

  4  3  تنطبق علي بدرجة قليلة

  5  2  تنطبق علي بدرجة قليلة جدا

  6  1  ال تنطبق علي متاما



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

87 

 :األسس العلمية لالختبار - 8-6

 20وقد قام الباحث Ïجراء االختبار األول على عينة من جمتمع البحث وقوامها  الثبات: -1

وأعيد نفس االختبار وحتت نفس الظروف يوم  14/11/2010بتاريخ  تلميذا.

، كما قام الباحث !ستخدام معامل االرتباط " لسبريمان " ( الرتب )، وقد 28/11/2010

دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية من األبعاد اليت حيتويها االختبار، وتراوحت 

عند تطبيقه على عينات متعددة من تالميذ املرحلة  0،91و 0،65هذه املعامالت بني 

  الثانوية. 

يعد الصدق أهم شروط االختبار اجليد، ويقصد !لصدق أن يقيس االختبار فعال  الصدق: -2

القدرة أو السمة اليت وضع االختبار لقياسها، ولغرض التأكد من صدق اختبار املهارات النفسية 

 الصدق الذايت. –دق احملتوى استخدام الباحث طريقتني: ص

صدق احملتوى: وذلك بعرضه على عدة أساتذة ودكاترة متخصصني يف التدريس،  والبحث  - أ

  العلمي ويف علم النف

، 1955(بوحوش،  يقاس حبساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات الصدق الذايت: والذي - ب

  تحصل عليها ميتاز بصدق ذايت عايل.، وتبني أن اختبار الثقة !لنفس بعد النتائج امل)45صفحة 

مت التأكد من الصدق املرتبط !حملك عند تطبيق االستخبار !لتالزم مع بعض املقاييس اليت 

  )112، صفحة 1996(جابر)، تقيس بعض األبعاد املتشا�ة 

يتمتع اختبار الثقة !لنفس !لسهولة والوضوح، كما انه غري قابل للتخمني أو : املوضوعية -3

تقومي الذايت، كما استخدم هذا االختبار يف العديد من الدول العربية على عينات متعددة من ال

 ويف أنشطة ر?ضية متعددة. 18-15الر?ضيني يف سن يرتاوح مابني 

صدق وثبات اختبار الثقة �لنفس4جدول رقم (   ) يوضح 

  األبعاد
حجم 

  العينة
  معامل الصدق

معامل 

  الثبات

  0،74  0،86  20  احلياة اليومية والدراسية بصفة عامة الثقة �لنفس يف -1
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  0،81  0،90  20  إسهام تدريس املقاربة �لكفاءات يف مهارة الثقة �لنفس -2

  0،89  0،94  20  الثقة �لنفس يف ميدان الرتبية البدنية والر@ضية -3

  0،94  0،96  20  عالقة املستوى الدراسي �لثقة �لنفس -4

  0،86  0،88  20  يف الثقة �لنفس مدى �ثري اجلنس -5

  0،90  0،94  20  إسهام البيئة يف بناء الثقة �لنفس -6

  

الثقة  املتغري التابع:التدريس !ملقاربة !لكفاءات   املتغري املستقل::متغريات البحث - 8-7

 !لنفس

تتضمن خطة )225، صفحة 2002(رضوان،  :املعاجلات اإلحصائية املستعملة - 8-8

  اإلحصائية مايلي: املعاجلات 

  )683، صفحة 1979(السيد،  ساملتوسط احلسايب: - 1

  )145، صفحة 1999(عدس، املعياري: ع   االحنراف - 2

  )112، صفحة 1993(حلمي،  ) Fاختبار حتليل التباين ( - 3

  " T.test de studentحتليل ستيودنت " - 4

 

  :عرض ومناقشة النتائج -9

التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة : وىلاأل الفرضية - 1

!لنفس لدى التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني. 

حتليل  - اإلحنراف املعياري - املتوسط احلسايب :واعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية

  ستيودنت.
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  حتليل نتائج  -1-1

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدى التالميذ الذكور 5قم (اجلدول ر 

  املمارسني وغري املمارسني يف بعد الثقة �لنفس

  ذكور غري ممارسني  ذكور ممارسني  

  15.16  17.46  س

  375  2612  مج س

  25  150  ن

  4.18  3.98  ع

  2.64  ت. احملسوبة

  1.96  ت. اجلد ولية

  0.05  مستوى الداللة

) أن هناك فرق دال إحصائيا 5ما يربز لنا من خالل املعاجلة اإلحصائية حملتو?ت اجلدول (     

بني العينتني يف بعد الثقة !لنفس لصاحل الذكور املمارسني، وهذه النتيجة يعزيها الباحث إىل أن 

على تطور األداء ومتيز حركات التالميذ ممارسة الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات تساعد 

!النسيابية والقوة والسرعة ، وبدل الكثري من اجلهد واملثابرة والعطاء، و!لتايل تزداد مهارة الثقة 

  .!لنفس عند هؤالء التالميذ

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدى التلميذات 06اجلدول رقم (

  ملمارسات وغري املمارسات يف بعد الثقة �لنفسا

  إث غري ممارسات  إث ممارسات  

  15.16  16.95  س

  367  2035  مج س

  25  120  ن

  4.18  3.75  ع

  2.12  ت. احملسوبة
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  1.96  ت. اجلد ولية

  0.05  مستوى الداللة

مارسات للرتبية البدنية ما يربز لنا أن هناك فرق دال إحصائيا بني العينتني لصاحل اإلQث امل     

والر?ضية، وهذه النتيجة يعزيها الباحث إىل  أن ممارسة الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات 

تساعد على تطور األداء ومتيز حركات التلميذات !النسيابية والقوة والسرعة، وبدل الكثري من 

!لنفس عند التلميذات وهنا يظهر أثر ممارسة اجلهد واملثابرة والعطاء، و!لتايل تزداد مهارة الثقة 

  الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات يف تنمية الثقة !لنفس عند املمارسات مقارنة !ملعفيات.

يوجد تباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي الفرضية الثانية:  -2

ثالثة) فيما بينهم. وقد اعتمد الباحث على الوسائل ال -الثانية -للسنوات الثالثة (األوىل

  اختبار حتليل التباين. - االحنراف املعياري -املتوسط احلسايب اإلحصائية اآلتية:

�لثة) ذكور يف  - �نية - ) يبني داللة الفروق يف املتوسطات لدى املستو@ت الثالثة (أوىل7اجلدول رقم (

  )-ذكور -راسي �لثقة �لنفسبعد الثقة �لنفس (عالقة املستوى الد

  السنة األوىل السنة الثانية السة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 864 867 881

 س' 17¸28 17¸34 17¸76

 2مج س 15852 15565 16542

 مج ن 150

 التباين بني ا�موعات 3¸42

 التباين داخل ا�موعات 15¸13

 ف.احملسوبة 4¸42

 ف. اجلد ولية 3¸06

  ستوى الداللةم 0¸05
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يتضح من خالل اجلدول أعاله، والذي ميثل عالقة املستوى الدراسي لدى تالميذ الطور      

  الثالث) يف بعد الثقة !لنفس ما يلي:  - الثاين -الثانوي ذكور (األول

من خالل املعاجلة اإلحصائية يربز لنا أن هناك فروق جوهرية دالة إحصائيا يف بعد الثقة      

لدى التالميذ، وهذا لصاحل تالميذ املستوى النهائي (السنة الثالثة)، مما يدل على أن !لنفس 

تالميذ السنة الثالثة متفوقني على تالميذ السنة األوىل وعلى تالميذ السنة الثانية وذلك يف بعد 

ة الثقة !لنفس، وهذا ما يعزيه الباحث إىل أن سنوات املمارسة املستمرة تعمل على تطوير مهار 

الثقة !لنفس وذلك من خالل تعرض تالميذ املستوى النهائي إىل املواقف احلرجة واملقلقة يف 

  املنافسات الر?ضية والتدريبات وهذا ما جعلهم أكثر ثقة يف أنفسهم مقارنة !آلخرين.

ال توجد فروق معنوية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني  :الفرضية الثالثة -3

  واإلQث املمارسات للرتبية البدنية والر?ضية بنمط املقاربة !لكفاءات.

 -االحنراف املعياري -املتوسط احلسايب حبيث مت االعتماد على الوسائل اإلحصائية التالية: 

  حتليل ستيودنت

  نفس.يبني داللة الفروق بني الذكور املمارسني واإلث املمارسات يف بعد الثقة �ل )8اجلدول رقم (

  إث ممارسات  ذكور ممارسني  

  120  150  ن

 9516, 4617,  س

 3,75 3,98  ع

 1,06  ت. احملسوبة

 1,96  ت. اجلد ولية

 0,05  مستوى الداللة

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف 8يتضح من اجلدول رقم (     

  Qث املمارسات يف بعد الثقة !لنفس ما يلي:املعياري لدى التالميذ الذكور املمارسني واإل
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من خالل املعاجلة اإلحصائية تبني انه ال يوجد فرق بني الذكور املمارسني واإلQث      

املمارسات يف بعد الثقة !لنفس، وهذا ما يعزيه الباحث إىل أن بعد الثقة !لنفس يتأثر أكثر 

يب، أما اجلنس فال يؤثر يف ذلك وإال لكان كل بعامل املمارسة والتجربة و سنوات النجاح والتدر 

 ال ميلكون الثقة الالزمة. بنمط املقاربة !لكفاءاتاإلQث املمارسني للرتبية البدنية 

  :اتــــاجـتـــاالستن -10

  يف حدود ما أمكن التوصل إليه من نتائج أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية: 

لتالميذ املمارسني وغري املمارسني من اجلنسني يف بعد الثقة هناك فروق دالة إحصائيا بني ا -1

!لنفس لصاحل التالميذ املمارسني. وهذا يتضح من خالل تفوق التالميذ املتمدرسني املمارسني 

للرتبية البدنية والر?ضة بنمط املقاربة !لكفاءات(من اجلنسني) على التالميذ غري املمارسني يف 

  بعد الثقة !لنفس.

ناك فروق دالة إحصائيا يف بعد الثقة !لنفس بني التالميذ الذكور املمارسني للمستو?ت ه - 2

Çلثة Çنوي)، وهذا يتضح من خالل تفوق تالميذ املستوى الثالث على  - Çنية -الثالثة (أوىل

ف تالميذ املستوى الثاين واملستوى األول يف بعد الثقة !لنفس، أي أن هناك تباين يف البعد السال

) مت .كيد أن 7الذكر لصاحل السنة الثالثة Çنوي، ومن خالل املعاجلة اإلحصائية للجدول (

  الفرضية الثانية حتققت.

  ال يوجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسني يف بعد الثقة !لنفس.  - 3

  مناقشة الفرضيات: -11

التدريس !ملقاربة !لكفاءات ليت توقع الباحث من خالهلا أن فيما يتعلق !لفرضية األوىل وا :أوال 

ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي 

  املمارسني وغري املمارسني.

فروق ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية، واليت تؤكد على وجود      

دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني والتالميذ غري املمارسني من اجلنسني يف مهارة الثقة !لنفس 

لصاحل التالميذ املمارسني من اجلنسني. نستنتج أن التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر?ضة يف 

  الطور الثانوي يتميزون بدرجة عالية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس.
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، حبيث أسفرت الدراسة 2010دراسة عبد القادر بن يونسوتتفق هذه النتائج مع نتائج      

أن للمقاربة !لكفاءات دور يف تنمية خمتلف الصفات النفسية والتخلص من بعض املشكالت 

النفسية، وبذلك تعزيز لدور ممارسة الرتبة البدنية والر?ضية !ملقاربة !لكفاءات ودورها يف تنمية 

ثقة !لنفس وهذا من خالل املستو?ت الثالث اليت تركز عليها وهي اجلانب املعريف واجلانب ال

الوجداين واجلانب احلسي احلركي، كما استنتج أن هذه التطورات اليت حتدث للمراهق تظهر بعد 

  )2010(يونس،  الكفاءة اخلتامية لكل مستوى. 

، واليت تشري إىل أمهية 2008ين الدين بوعامردراسة ز  كما تتفق هذه النتائج مع ما ذكرته     

التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف عدة جوانب نفسية وحركية ومعرفية عند خمتلف األطوار 

  )2008(بوعامر، التعليمية ومنها الثقة !لنفس يف الشق النفسي.

تنص على أن ومن خالل املناقشة السابقة، يتضح لنا تفسري الفرضية األوىل للبحث واليت       

لدى تالميذ الطور  التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس

يبني داللة الفروق لدى  ) الذي5و!لتايل حتقق الفرضية األوىل اليت يثبتها اجلدول ( الثانوي.

يبني داللة ) الذي 6واجلدول (الذكور املمارسني وغري املمارسني يف مهارة الثقة يف النفس، 

  .  الفروق لدى اإلQث املمارسات و غري املمارسات يف مهارة الثقة !لنفس

ومن خالل املناقشة السابقة يتضح لنا تفسري الفرضية األوىل للبحث، واليت تنص على أن      

ميذ التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى التال

  املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني.

يف أبعاد مهارة الثقة Çنيا: فيما يتعلق !لفرضية الثانية واليت توقع الباحث من خالهلا وجود تباين 

ومن  الثالثة) فيما بينهم. - الثانية - !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة (األوىل

لبحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية. واليت تشري إىل وجود تباين يف أبعاد خالل نتائج ا

  الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة.

  الثالثة). -الثانية - (األوىلهناك تباين يف أبعاد الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة 

حيث تشري إىل وجود فروق دالة  2000د حممود نبيلة أمح وتتوافق هذه النتائج مع دراسة     

(حممود،  إحصائيا بني املستو?ت الثالثة لتالميذ املرحلة الثانوية يف أبعاد الثقة !لنفس 
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حيث يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني  1987ودراسة حممد حسن أبو عبية   .)1993

  .)1987(مهنا،  الثقة !لنفس  املستو?ت الثالثة لتالميذ املرحلة الثانوية يف أبعاد

إىل نتيجة مشرتكة أال وهي:  وجود فروق دالة إحصائيا بني حبيث توصل كال منهما      

  املستو?ت الثالثة للتالميذ يف أبعاد الثقة الثقة !لنفس.

بية ويرجع تفسري هذه النتائج إىل عامل اخلربة السابقة، فتالميذ السنة الثالثة أكثر ممارسة للرت      

البدنية مبنهج املقاربة !لكفاءات وأكثر خربة من غريهم مما أكسبهم ثقة Ôنفسهم، وكذلك من 

خالل تعرض تالميذ املستوى النهائي إىل املواقف احلرجة واملقلقة يف املنافسات الر?ضية 

  والتدريبات، وهذا ما جعلهم أكثر ثقة يف أنفسهم مقارنة !آلخرين.

ة السابقة يتضح لنا أن الفرضية الثانية اليت تنص على "وجود تباين يف ومن خالل املناقش     

أبعاد الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة فيما بينهم وتلميذات املستو?ت الثالثة فيما 

  .)7املعاجلة اإلحصائية للجدول(بينهن"قد حتققت وهذا ما تثبته 

توقع من خالهلا الباحث أنه ال يوجد فروق معنوية يف  Çلثا: فيما يتعلق !لفرضية الثالثة واليت

أبعاد الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسات. ومن خالل نتائج البحث اليت 

نستنتج أنه ال يوجد فروق معنوية بني الذكور  - )8اجلدول ( –توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية

الذي  )1993(حممود، نبيلة امحد حممود ا يتوافق مع دراسة املمارسني واإلQث املمارسات، وهذ

أرجعته إىل أن ممارستهم للرتبية البدنية والر?ضية أكسبتهم الثقة !لنفس ومل يؤثر اجلنس يف خمتلف 

  أبعاد الثقة !لنفس. 

الذي مل جيد الفرق بني الذكور املمارسني واإلQث  1996أما دراسة حممد العريب مشعون      

   )1996(مشعون، مارسات يف خمتلف املهارات النفسية و اليت من بينها الثقة !لنفس.  امل

أما ما  يعزيه الباحث إىل أن بعد الثقة !لنفس يتأثر أكثر بعامل املمارسة والتجربة وسنوات      

دنية النجاح والتدريب، أما اجلنس فال يؤثر يف ذلك وإال لكان كل اإلQث املمارسني للرتبية الب

ال ميلكون الثقة الالزمة. وعلى أساس ذلك فإن الفرضية الثالثة اليت  بنمط املقاربة !لكفاءات

توقع الباحث أنه ال يوجد فروق معنوية يف أبعاد الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث 

  املمارسات ميكننا القول أÐا حتققت.
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  ات:ــــوصيـــالت -12

  صل إليه من استنتاجات ميكن التوصية مبا يلي:يف حدود ما أمكن التو 

ز?دة اهتمام الباحثني واألساتذة بدراسة الثقة !لنفس وأمهية التأكيد انه كلما أمكن  - 1

  التدريب على هده املهارة النفسية كلما كان ذلك أفضل. 

  والر?ضي. اعتماد "استخبار الثقة !لنفس" لقياس هذه املهارة النفسية يف ا¬ال الرتبوي  - 2

  ز?دة اهتمام املسئولني يف الثانو?ت !ملمارسة الر?ضية و خاصة عند اإلQث.      - 3

  ضرورة االهتمام بتطبيق املقاربة !لكفاءات أثناء تسطري برامج الرتبية البدنية والر?ضية. - 4

لطور الثانوي، مبا ضرورة قيام مدرس الرتبية البدنية بتنمية وتطوير الثقة !لنفس عند تالميذ ا - 5

  يتناسب مع أعمارهم ومستو?´م العتبارها احد عوامل النجاح وحتقيق أفضل النتائج الر?ضية.   

  إجراء دراسات أخرى مشا�ة لدى تالميذ األطوار التعليمية األخرى. - 6
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  قائمة املراجع �للغة العربية

تطبيقات ف ا¬ال الر?ضي. -ت النفسية ). تدريب املهارا2000أسامة كامل راتب. ( - 1

  القاهرة: دار الفكر العريب.
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