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:  ممخص 
مستوى الطالقة النفسية لدى تالميذ المرحمة ىدفت الدراسة إلى معرفة 

رياضة كرة السمة، استخدم في األندية الرياضة في  الثانوية المنخرطين
الباحث المنيج الوصفي، وتم اختيار العينة بالطريقة المقصودة، وبمغت 

تمميذا، وطبق استبيان الطالقة النفسية، وأظيرت نتائج الدراسة  (54)
مجاالت الطالقة النفسية، ويوصي في ظيور نسب بدرجة متوسطة 

تطوير ل نفسية أسس وفق كرة السمةضرورة التعامل مع العبي الباحث ب
إجراء اختبارات دورية لتقييم  ومن خالل البرامج النفسية، الطالقة النفسية
   بن سميشة العيد:حث المرسلاالب  االنجازإلىالتدريب والوصول   فيأفضللمسير بشكل  الطالقة النفسية

bensemicha01111954@gmail.com 
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 Abstract:  
The study aimed to know the level of psychological 

fluency The study aimed to find out the level of 

psychological fluency among secondary school 

students enrolled in sports clubs in basketball sport. 

The researcher used the descriptive method. The 

sample was selected in the intended way. The sample 

reached (54) students. The questionnaire applied the 

psychological fluency questionnaire. The areas of 

psychological fluency, the researcher recommends the 

need to deal with basketball players according to 

psychological foundations for the development of 

psychological fluency, through psychological 

programs and conduct periodic tests to assess the 

psychological fluency to walk better Training and 

access to the achievement. 
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:  مقدمة- 1
التطور الحاصل في مختمف األنشطة الرياضية ما ىو إال حصيمة أبحاث ودراسات 
وعموم مختمفة أسيمت في تقدم الحركة الرياضية تقدمًا واسعًا عمى جميع األصعدة 
ومن تمك العموم التي ساىمت في ىذا التطور عمم النفس الرياضي الذي لو األثر 
الكبير والواضح جنبًا إلى جنب مع بقية العموم النظرية والتطبيقية وأن استغالل 

التداخل بين ىذه العموم من حيث الجانب التطبيقي والنظريات ييدف بالنياية إلى 
تطوير المستويات واالنجازات الرياضية في مختمف األلعاب الرياضية أثناء المنافسات 
من خالل اإلعداد النفسي والذي ال تقل أىميتو في وصول الالعب إلى أفضل مستوى 

. (54، صفحة 2001حسن، ) قبل وفي أثناء المنافسة الرياضية
أن األعداد النفسي أحد األعمدة التي ترتكز عمييا  (2001) إذ يؤكد عرب وكاظم 

 (84، صفحة 2001عرب، ) العممية التدريبية فضاًل عن عناصر التدريب األخرى
ويحاول عمم النفس الرياضي أن يتفيم سموك وخبرة الفرد تحت تأثير النشاط الرياضي، 

وقياس ىذا السموك وىذه الخبرة بقدر اإلمكان، ومحاولة االستفادة من المعارف 
والمعمومات في التطبيق العممي، فإن عمم النفس الرياضي يبحث في الخصائص 

والسمات النفسية لمشخصية التي تشكل األساس الذاتي لمنشاط الرياضي وذلك بيدف 
تطوير ىذا النوع من النشاط البشري، ومحاولة إيجاد الحمول العممية لمختمف مشاكمو 

، ويتوقف نجاح اإلعداد النفسي من (37، صفحة 2008عبد العزيز، ) التطبيقية
خالل ميارة تنظيم الطاقة النفسية لمرياضي إلى حد كبير عمى إمكانية التعرف عمى 
تمك الخصائص النفسية المرتبطة بالطاقة النفسية المثمى، وىي تمثل أفضل حالة من 
اإلعداد النفسي العقمي التي ترتبط بتحقيق أفضل مستوى أداء لمرياضي وىذا ما يطمق 

. (53، صفحة 1998عالوي، ) عميو الطالقة النفسية
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إلى أن الطالقة النفسية ىي أفضل تييئة نفسية عند الرياضي  (2004)ويشير راتب 
يستطيع من خالليا تحقيق أفضل أداء أثناء المنافسة وتكون خبرة الطاقة النفسية عادة 
نتيجة ارتفاع مصادر الطاقة النفسية االيجابية مقابل انخفاض مصادر الطاقة النفسية 

. (109، صفحة 2004راتب، ) السمبية
وتحظى األلعاب الجماعية بأىمية كبيرة في حياة الشعوب واألمم لما توفرىا من متعة 
ثارة الالعبين والمتابعين من مختمف فئات المجتمع من جراء األداء الفني والتشويق  وا 
وكذلك وجود التحدي واإلثارة بين المنافسين، ويتأثر الرياضي بظروف البيئة الرياضية 

عند التدريب أو المنافسة، وتختمف نوعية ذلك التأثير وشدتو حسب طبيعة تمك 
 الظروف، فأحيانا يكون التأثير عمى األداء ايجابيا، بينما يكون في أحيانا أخرى سمبيا

، ورياضة كرة السمة شيدت اىتماما متزايدا باإلعداد (63، صفحة 2002تيرس، )
المتكامل لالعبين من النواحي البدنية والميارية والخططية والنفسية وظيرت الحاجة 

إلى المزيد من االىتمام بدراسة العوامل النفسية المرتبطة بإعداد الرياضي من منظور 
تأثير تمك العوامل النفسية عمى أداء الرياضي من ناحية، وكيف تؤثر الممارسة 

، 2008حيدر، ) الرياضية عمى نمو الشخصية والنواحي النفسية من جية أخرى
تتطمب العممية التدريبية لرياضة كرة السمة أن تكون شاممة وموزونة و، (149صفحة 

لجميع مكونات التدريب الرياضي كالمياري والبدني والخططي والنفسي والتربوي، وتعد 
تعبئة الطاقة النفسية من المواضيع التي تأخذ خصوصيتيا كونيا تؤثر في سموكيات 

، ولعل (58، صفحة 2005راتب، ) الفرد الرياضي وبالتالي أداء الميارات األساسية
من الموضوعات النفسية التي أضحى ليا الدور البارز ىو الطالقة النفسية الذي يعد 
الناحية االيجابية التي من الممكن أن تزيد من دافعية الالعبين ألنيا تزيد من قدراتو 
النفسية عمى أداء الميارات الحركية والمتنوعة في المباريات، ونتيجة ألىمية حالة 

الطالقة النفسية لمفاىيم الدافعية وذروة األداء وقمة الخبرة واالستمتاع، فقد بذلت عدة 
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شمعون، ) محاوالت لتطوير طرق قياس الطالقة في الرياضة وأجواء النشاط البدني
. (120، صفحة 1996

ىدفت إلى التعرف عمى مجاالت الطالقة ( 2001) حسن عبده عبد اهلل دراسةو
وقد خمص البحث في نياية األمر . النفسية لدى الرياضيين من طالب جامعة حموان

 :إلى عدة استنتاجات كان أىميا التوصل إلى المجاالت اآلتية لدى عينة البحث ىي
اندماج الوعي بالفعل، األىداف الواضحة، التركيز عمى الميمة المتناولة، اإلحساس 

 حبيب عمي الطاهر، دراسةأما  ـ(بالتحكم الخبـرة ذاتيـة اليدف، وفقدان الوعي بالذات
 إلى إيجاد الصدق ألعاممي لمقياس الطالقة النفسية فتىد( 2011)عايد كريم الكناني

ظيرت العينة بمستوى متوسط ، وأوالتعرف عمى مستواىا لدى العبي الكرة الطائرة
كدرجة كمية أما في مجاالت المقياس فقد ظيرت العينة بمستوى متوسط ماعدا مجال 

ىدفت ( 2012) مؤيد عبد الرزاق وآخروندراسةو ،االستمتاع فظيروا بمستوى عالي
إلى التعرف عمى الطالقة النفسية والتوجو نحو أبعاد التفوق الرياضي لدى العبات 
أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة، والعالقة بين الطالقة النفسية والتوجو نحو أبعاد 
التفوق الرياضي لدى العبات أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة، واستنتج الباحثون 

تمتمك العبات أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة مستويات جيدة من الطالقة  أنو
 إلى التعرف عمى ىدفت( 2006) عامر سعيد الخيكاني وأخرون دراسةوالنفسية، 

الطالقة النفسية لدى العبي منتخبات المحافظات بالكرة الطائرة في العراق، وأ ظيرت 
 النتائج تميز العبو الكرة الطائرة بمستويات وسط في جميع مجاالت الطالقة النفسية

ومن خالل ، (الثقة العالية االسـتمتاع، االبتعـاد عـن القمـق، التركيز في األداء،)
المتابعة الميدانية لمباحث الحظ أن أغمب تدريبات فرق كرة السمة المنخرطة في 

األندية الرياضية تفتقر االىتمام بالجانب النفسي في وحداتيم التدريبية، مما ارتأى 
 :، لإلجابة عمى األسئمة التاليةالباحث دراسة ىذا الموضوع
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ما درجة مستوى الطالقة النفسية لدى تالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية - 
. الرياضة في رياضة كرة السمة؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لدى تالميذ - 
المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضة في رياضة كرة السمة تبعا لمتغير 

.  المستوى؟
 :اإلجراءات الميدانية- 2
استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي لجمع   :المنهج العممي المستخدم- 2-1

 . البيانات
تكون مجتمع الدراسة من تالميذ المرحمة الثانوية  : مجتمع الدراسة- 2-2

  .المنخرطين في األندية الرياضية في رياضة كرة السمة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة المقصودة من المجتمع :  عينة الدراسة- 2-3

.  فرداً  (54)األصمي وبمغ عددىم 

 
: مجاالت البحث-  2-4
تمثل تالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضية :   المجال البشري- 

.  الممارسين رياضة كرة السمة
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تم توزيع استمارات االستبيان الخاص بالطالقة النفسية لرياضة :   المجال الزمني- 
والتجربة الرئيسية في  (2018)كرة السمة لمتجربة االستطالعية في بداية شير أفريل 

(. 2018)بداية شير ماي 
تم توزيع االستمارات عمي تالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في :  المجال المكاني- 

. األندية الرياضية في كرة السمة بوالية تيارت
: استخدم الباحث في جمع البيانات األدوات التالية: أدوات جمع البيانات- 2-5

. المصادر والمراجع العربية واألجنبية:   أوال
االستبيان الخاص بالطالقة النفسية لرياضة كرة السمة لتالميذ المرحمة الثانوية : ثانيا

المنخرطين في األندية الرياضية الممارسين لرياضة كرة السمة، من إعداد الباحث، 
كأداة لجمع البيانات والمعمومات وتم تصميميا وفق الخطوات التالية  

 .مراجعة األبحاث والدراسات والكتب العممية التي تناولت موضوع الطالقة النفسية -
 .مراجعة األدوات المستخدمة في جمع البيانات واألبحاث والدراسات السابقة  -
 .صياغة فقرات االستبيان بصيغة ايجابية ألنيا تعبر عن الطالقة النفسية -

مستويات لممتوسط  (4) تبعا لسمم االستجابة ميز في تفسير نتائج الدراسة بين 
الحسابي الستجابات أفراد العينة نحو مستوى الطالقة النفسية لدى تالميذ المرحمة 

الثانوية المنخرطين في األندية الرياضة في رياضة كرة السمة بوالية تيارت، وىذا ما 
من حيث استخدام  (1999الوديان، )، (2000أبو الكشك،)يتفق مع دراسة  كال من 

: المتوسط الحسابي كمؤشر أقوى من النسبة المئوية والمستويات ىي

 
محكم من  (13) تم عرض محاور االستبيان المقترحة عمى :الخطوة األولى- 

في العموم التربوية  (أساتذة التعميم العالي وحممة الدكتوراه، والمدربين(المختصين 
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والنفسية والرياضية، لمتأكد من مناسبة المجاالت وانتمائيا لالستبيان، والجدول رقم 
. يوضح ذلك (02)

 
ومن خالل الجدول أعاله يتضح أن جميع مجاالت استبيان الطالقة النفسية لرياضة 
كرة السمة لتالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضية فاقت نسبة قبوليا 

. والتي حازت عمييا من طرف األساتذة المحكمين (75%)
استبيان الطالقة النفسية "وبعد تحديد المحاور المقبولة لألداة : الخطوة الثانية- 

تم إدراج " لرياضة كرة السمة لتالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضية
مجموعة من العبارات الخاصة بكل محور، وتم عرضيا عمى المحكمين إلبداء الرأي 

الوضوح ، وسيولة الفقرات وتناسبيا مع العينة المدروسة، وعالقة الفقرة بالمحور حول
حذف أي فقرة أو فقرات غير مناسبة، وتعديل بما ، ومن حيث المغة والصيغة المغوية

يجاد األسموب الواضح واألقرب  يرونو مناسب من أجل إثراء ىذه الدراسات من جية، وا 
. إلى مدارك العينة من جية أخرى

وبعد جمع استمارات االستبيان وتفريغيا تم قبول كل العبارات التي :  الخطوة الثالثة- 
فما فوق بالنسبة لكل عبارة من االستبيان مع تعديل  (%70)تفوق نسبة قبوليا 



 
 بن سميشة العيد

 
 

 
 

38 
 

ترفع  (%70)العبارات األخرى وقبوليا، أما العبارات التي تكون نسبة قبوليا أقل من 
: وبالتالي تحصمنا عمى النتائج التالية من االستبيان

 
  قام الباحث باختيار عينة استطالعية من تالميذ :الدراسة االستطالعية- 2-6

تالميذ من غير عينة الدراسة األصمية، ومشابية  (10)ثانوية من والية تيارت، قواميا 
تماما مع العينة األصمية لمتأكد من مدى مالئمة االستبانة المعدة ومناسبتيا لمستواىم 

العمري، من حيث الوضوح ومناسبة العبارات، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجو 
. المفحوصين

يتبين أن معامل الثبات باستعمال معامل بيرسون  (04)من خال ل الجدول رقم 
وأعمى  (0,81)لالستمارة الموجية لمتالميذ لممجاالت الستة فبمغ أدني معامل ارتباط 
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استمارة استبيان الطالقة النفسية لرياضة كرة )وىذا ما يبين أن األداة  (0,91)قيمة 
تتميز بدرجة  (السمة الموجية لتالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضية

عالية من الثبات، واستخدم الباحث معامل الصدق الذاتي حيث تراوحت أدنى قيمة لو 
وىذا ما يبين أن األداة تتميز بدرجة عالية من  (0,95)، وأعمى قيمة لو (0,90)

الصدق، أما الموضوعية فإن األداة بعد عرضيا عمى المحكمين أجمعوا عمي أن 
األداة المستعممة لقياس الطالقة النفسية لرياضة كرة السمة المقدمة لتالميذ المرحمة 

. (فعال تقيس ما مراد قياسو)الثانوية المنخرطين في األندية الرياضية 
 :المعالجات اإلحصائية- 2-7
 .(ت)اختبار   -      . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
. الصدق الذاتي-     .معادلة معامل بيرسون البسيط لحساب الثبات - 
 :عرض وتحميل ومناقشة النتائج- 3
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 جاء في المرتبة األولى  :ما يمي (01)والشكل البياني رقم  (05)يتضح من الجدول 

المحور  ، وفي المرتبة الثانية(%79,00)المحور المرتبط بتركيز االنتباه بوزن نسبي 
والمرتبة الثالثة المحور المرتبط بالثقة  (%77,66)المرتبط باالستمتاع بوزن نسبي 

، وفي المرتبة الرابعة المحور المرتبط بالتحكم والسيطرة (%75,66)بالنفس بوزن نسبي
، وفي المرتبة الخامسة المحور المرتبط بآلية األداء (%73,33)الرياضية بوزن نسبي 

واحتل المحور المرتبط بمواجية القمق المرتبة السادسة بوزن  ،(%71,33)بوزن نسبي 
(. %64,66)نسبي

ويرجع الباحث ظيور مثل ىذه النسب بحالة وسط في مجاالت الطالقة النفسية 
يمكن تفسيره  (مواجية القمق، التحكم والسيطرة الرياضية، الثقة بالنفس، آلية األداء)

باإلصرار لدييم عمى تحدى متطمبات األداء، وقـد يكـون بسبب قمة الحصص التدريبية 
والمباريات التجريبية وكذا المنافسات التـي يشاركون بيا فضاًل عن قمة االىتمام 

وظيور الحالة العالية في الدرجة في المجالين ، بموضوع بتييئة النفسية ليم
ىي أحد خصائص االنتباه المرتبطة بزيادة مقدرة لالعبين  (االستمتاع، تركيز االنتباه)

عمى االحتفـاظ باالنتبـاه نحـو المثيرات المرتبطة بميام األداء الرياضي وفي نفس 
الوقت القدرة عمى عزل المثيرات غيـر المرتبطـة بآليـة األداء كتشجيع الجميور 

، حبيب عمي (2001)وتتفق النتائج مع دراسة كل من حسن عبد اهلل ، المنافس
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، والتي ظيرت العينة بمستوى متوسط كدرجة كمية أما في مجاالت (2011)الطاىر 
المقياس فقد ظيرت العينة بمستوى متوسط ماعدا مجال االستمتاع فظيروا بمستوى 

والتي أسفرت نتائجيا تميز العبو الكرة الطائرة  (2006)ودراسة عامر سعيد . عالي
بمستويات وسط في جميع مجاالت الطالقة النفسية، أما دراسة مؤيد عبد 

والتي بينت أن العبات أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة تمتمك  (2012)الرزاق
.  مستويات جيدة من الطالقة النفسية

 
أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطالقة  (06)يتضح من الجدول رقم 

النفسية لدى تالميذ المرحمة الثانوية المنخرطين في األندية الرياضة في رياضة كرة 
 (آلية األداء- مواجية القمق- الثقة بالنفس)السمة تبعا لمتغير المستوى في مجال 

الجدولية  (ت)المحسوبة أكبر من  (ت)لصالح تالميذ المستوى الثاني، حيث جاءت 
، وأنو ال توجد فروق ذات داللة (52)ودرجة الحرية (0,01)عند مستوى الداللة 

. (التحكم والسيطرة الرياضية- االستمتاع - تركيز االنتباه )إحصائية في المجاالت 
( 0,01)الجدولية عند مستوى الداللة  (ت)المحسوبة أصغر من  (ت)حيث جاءت 
ويرجع الباحث ظيور مثل ىذه النسب إلى اكتساب المستوى ، (52)ودرجة الحرية

الثاني المصادر االيجابية لمطالقة النفسية مثل التحدي واإلثارة والمتعة وكذا القمق 
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الميسر الذي يولد لديو قوة دافعية ايجابيو، والثقة بالنفس التي تجعل الالعب يؤمن 
بقدراتو عمى النجاح والتفوق، وأن قدراتو تؤىمو لذلك، والطموح الذي يميزه بالقرب من 
مقدرتو وبعيدا عن المبالغة بحيث يمكنو الوصول إليو، إضافة إلى التصور العقمي 
الذي يجعمو يسترجع الخبرات السابقة، ويستخدم التصور لغرض تحسين األداء عن 
طريق مراجعو الميارة عقميا ويتضمن ذلك التخمص من األخطاء بتصور األسموب 

 .الصحيح لألداء الفني
: خالصة- 3-2

ضرورة التعامل مع العبي كرة السمة وفق أسس نفسية لتطوير الطالقة النفسية، من 
جراء اختبارات دورية لتقييم الطالقة النفسية لمسير بشكل  خالل البرامج النفسية وا 

 .أفضل في التدريب والوصول إلى االنجاز
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