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شكر وعرفان 
 عمال ،( سورة البقرة32اآلية  )" الوا سبحانك ال عمم لنا إال ما عممتنا إنك أنت العميم الحكيمَـقـ:"لقولو تعالى

شكرا و ألف شكر نعمو و صبرا عمى كل " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"بقول صمى اهلل عميو و سمم 
بالشكر مصيبة ىو كمال اإليمان الذي يقودنا لمفوز في الدنيا و الفالح في اآلخرة و مصداقا ليذا أتقدم 

الجزيل لمذي خمق السموات واألرض و إلى كل من أمن بو ربا و رضي باإلسالم دينا و بمحمد صمى اهلل 
 . عميو و سمم نبيا و رسوال

لمساعدتي في إنجاز  "كوتشوك سي محمد رضا"ما يسعني في ىذه المعالجة إال أن أشكر األستاذ المشرف 
 الذي مد لي يد العون و لم يبخل "بيطار هشام"وأخص بالشكر األستاذ . ىذا العمل المتواضع و البحث فيو

من " زكرياء"كما أشكر صديقي وأخي الغالي . عمي باإلرشادات و التوجييات و ميما شكرتو فمن أوفي حقو
. كان السند الوحيد لي في كتابة ىذا البحث جزاه اهلل عني كل خير

 .و أشكر جميع مدراء، أساتذة و تالميذ الثانويات التي أجري بو ىذا البحث عمى مساىمتيم في إنجازه
  . كما أشكر كل من ساىم من قريب أم من بعيد في إنجاز ىذا البحث

.  و في األخير نشكر كل من أساتذة التربية البدنية و الرياضة الذين ساعدوني في الجامعة
     

  و جزاهم اهلل كل خير فشكرا لهم جميعا
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: مقدمةاؿ
اإلنساف كائن حي معقد فهو جسم و عقل و روح ومشاعر تتفاعل كلها معا لتلقى عليو حيا مستمتعا ْتياتو زلققا ألىدافو، و 

اإلنساف فوؽ كل ىذا ىو قادر على التطور و اإلصلاز، يستطيع أف يعدؿ من جسمو و حركاتو و عقلو و قدراتو وروحو و مشاعره و 
.  إنفعاالتو ليعيش حياة ىنيئة و سعيدة

حيث شهدت السنوات األخَتة انفجارا معرفيا وعلميا يف شىت اجملاالت وساعدت ادلعرفة اجليدة بادلبادئ العلمية إُف جانب التطور 
التقٍت يف تطوير الربامج ووضع احللوؿ للعديد من ادلشاكل ادلتعلقة باجملاؿ الرياضي حيث تعمل الدوؿ ادلتقدمة على االستفادة من 

نتائج الدراسات والبحوث العلمية ادلقدمة من طرؼ اخلرباء الرياضيُت الذين أصبحوا يولوف أعلية فائقة دلختلف العلـو ادلتعلقة 
بالرياضة، وأعلها علم النفس الرياضي الذي يدرس استجابة الفرد اليت ؽلكن مبلحظتها وتسجيلها ولكن توجد استجابات أخرى ال 

. ؽلكن مبلحظتها من اخلارج وال ؽلكن رؤيتها كالتفكَت واإلدراؾ واالنفعاؿ وغَتىا وىي مسات شخصية
" بأهنا  " Burt" فموضوع الشخصية حضي باىتماـ كبَت من قبل علماء النفس منذ النصف األخَت من ىذا القرف فقد عرفها

ذلك النظاـ الكامل من النزاعات الثابتة نسبيا اجلسمية والنفسية واليت ٘تيز فردا معينا وتقرر األساليب ادلميزة لتكيفو مع بيئتو ادلادية 
واالجتماعية ومعٌت ذلك أف كل فرد يتميز عن اآلخرين وىي اليت تقرر األساليب والطرؽ اليت تسمح للفرد بالتكيف والتبلـؤ والتأقلم 

. مع بيئتو ادلادية واجملتمع الذي يعيش فيو عن طريق التأثَت والتوجيو اليت تفرضو الشخصية على سلوكو وتصرفاتو
 ومن الطبيعي أف اختبلؼ األفراد يف مساهتم الشخصية ينطبع على سلوكهم وبالتاِف على أدائهم العقلي، البدين والنفسي و على 

.  يف ادليداف الرياضي خاصةمهراهتم
و يرجع ىذا .  بوجو عاـادلهرات النفسية ويف بداية النصف الثاين من القرف العشرين، أوُف اخلرباء اىتمامهم إُف دراسة موضوع 

االىتماـ نظرا إُف أعليتها يف العديد من اجملاالت و ادليادين التطبيقية و العلمية كاجملاؿ، اإلداري، الًتبوي، األكادؽلي و الرياضي، 
.  من أىم العوامل اليت تسهم يف اإلبداع و اإلصلازادلهراتحيث تعد 

حيث َف يفلت ادليداف الرياضي، إذ أوُف لو العلم قسطو كونو عامل جد مهم يف حياة الفرد حيث يساعد يف تكوين جيل نشيط 
وطبعا الرياضة شهدت منذ ظهورىا لوقتنا احلاِف تطورا كبَتا إذ تنوعت وتعددت الرياضات من فردية إُف .ومثابر وذو أخبلؽ عالية

مجاعية،وتوسعت شلارستها عربادلؤسسات الًتبوية، وظهرت ماتعرؼ بالرياضة ادلدرسية، وىكذا بدأت ادلؤسسات الًتبوية تنخرط يف 
لذلك تعترب الرياضة ادلدرسية احملرؾ الرئيسي دلعرفة مدى .سلتلف أنواع الرياضات،وتقـو ٔتنافسات بينها و بُت ادلؤسسات األخرى

التقدـ يف ادليداف الرياضي، ألهنا من أىم الدعائم للحركة الرياضية، حيث تعمل على وضع اخلطوات األوُف للتلميذ على الطريق 
 .الذي ؽلكنو أف يصبح يف ادلستقبل بارزا، و يساىم يف بناء ادلنتجات ادلدرسية الوطنية

 
: المشكلة. 

ىناؾ أكثر من سبب واحد وراء كل سلوؾ، فهذه األسباب ترتبط ْتالة الكائن احلي الداخلية وقت حدوث السلوؾ من جهة 
أخرى، ٔتعٌت أننا النستطيع أف نتنبأ ٔتا ؽلكن أف يقـو بو الفرد يف كل موقف من ادلواقف إذا عرفنا منبهات البيئة وحدىا، وأثرىا على 

اجلهاز العصيب، بل البد أف نعرؼ شيا عن حالتو الداخلية، كاف نعرؼ حاجاتو وميولو وإتاىاتو،وما يعتلج نفسو من رغبات وما 
. ماتسمى بالدوافع يسعى إُف ٖتقيقو من أىداؼ ىذه العوامل رلتمعة ىي 



 

 

وتتأثر الدوافع عند التلميذ بعدة عوامل ؽلكن أف تكوف عوامل خارجية تتعلق باحمليط واألسرة وادلؤسسة الًتبوية، أو داخلية تتعلق 
وتعترب السمات أو الصفات الشخصية اليت ػلملها كل تلميذ وؼلتلف عن اآلخرين ىي . بعوامل الشخصية ومساهتا ذلذا التلميذ

إحدى ىذه العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر يف األداء وفعاليتو، وتدرس الشخصية كنظاـ متكامل من السمات اجلسمية والعقلية 
واالجتماعية واالنفعالية الثانية نسبيا واليت ٘تيز الفرد عن غَته وٖتدد أسلوب تعاملو وتفاعلو مع اآلخرين ومع البيئة االجتماعية 

يف معرفة البناء العاـ للشخصية،ولكن دلعرفة إتاىاتالتلميذ ومستوى طموحو غلب أف (التلميذ)تفيدنا دراسة مسات الفرد . احمليطة بو
 و إلعداده  نفسيا نعرؼ الكثَت عن دوافعو،

 يف إمكانية التكيف مع متطلبات ومتغَتات احلياة، إذ تزوده ٓتربات ومهارات واسعة ٕتعلو قادرا على تشكيل حياتو وتعينو على 
. مسايرة العصر يف تطوره

فنحن عندما نتحدث عن العبلقة الشخصية والنشاط صلد أف الفرد ػلاوؿ أف يطور ويبُت ذاتو وقابليتو من خبلؿ النشاط والنشاط 
كذلك فاف مسات الشخصية ٖتدد نوع وكثافة النشاط . الرياضي، وىو نشاط إنساين ىادؼ وبناء يساىم بفاعليتو يف بناء الشخصية

فمن خبلؿ النشاط الرياضي ادلمارس صلد أف سلوكيات األفراد متباينة حىت وإف تشاهبت الظروؼ، . الرياضي الذي ؽلارسو الفرد
بينما صلد آخرين . فمثبل البعض منهم يتدرب ّتدية والتزاـ لتنمية مهاراهتم احلركية أو قابليتهم البدنية لغرض إبراز واثبات وجودىم

ػلاولوف إثبات وجودىم من خبلؿ التصرفات وادلشاكسات الغَت البلئقة كالعنف والعدوانية أثناء شلارسة النشاط الرياضي و ىذه 
. الفوارؽ يف السلوؾ تعكس الصفات الشخصية للفرد

إف الفوارؽ يف السمات الشخصية بُت األفراد الرياضيُت و أفراد آخرين ال ؽلارسوف النشاط الرياضي ىي مؤشر على تأثَت النشاط 
كذلك صلد أف التخصص يف نوع  معُت من الرياضة يرتبط بسمات شخصية معينة، فكل رياضة سواء كانت . الرياضي على األفراد

 . فردية أو مجاعية ؽلكن أف تؤثر على شخصية الفرد لذلك ىناؾ العديد من البحوث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ
ماىي العالقة بين بعض السمات الشخصية و المهارات النفسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية :  السؤاؿ ومن ىنا نطرح

 المنخرطين في األندية المدرسية ؟
 

  :التساؤالت
لدى تبلميذ ادلرحلة الثانوية ادلنخرطُت يف  ( اذلدوء – اإلجتماعية –العدوانية )ماىي نسبة اإلتساـ ببعض السمات الشخصية  -

 األندية ادلدرسية ؟
 دافعية اإلصلاز الرياضي لدى تبلميذ – القدرة على اإلسًتخاء –الثقة بالنفس  )ماىي نسبة التميز ببعض ادلهارات النفسية  -

 ادلرحلة الثانوية ادلنخرطُت يف األندية ادلدرسية ؟
 ىل توجد عبلقة إرتباطية لبعض السمات الشخصية احملددة و بعض ادلهارات النفسية ادلميزة ؟  -

 :االىداؼ 
  لدى   التبلميذ ادلرحلة الثانوية  ( اذلدوء– االجتماعية –العدوانية  )ٖتديد نسبة االتساـ ببعض السمات الشخصية

 ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية 
  دافعية االصلاز – القدرة على االسًتخاء –الثقة بالنفس  )ٖتديد نسبة التميز ببعض ادلهارات النفيسة  

لدى   التبلميذ ادلرحلة  (          الرياضي الثانوية ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية       



 

 

 اغلاد عبلقة ارتباطية لبعض السمات الشخصية احملددة و بعض ادلهارات النفسية ادلميزة لدى            .  

 :أىمية البحث 
تعد دراسة مسات الشخصية من أىم الدراسات النفسية ادلعاصرة وىي اليت يكوف فيها الفرد موضوع الدراسة، فتحديد مسات 

. شخصية اإلنساف بصورة موضوعية ودقيقة يعد مناألمور البالغة األعلية يف فهم الشخصية اإلنسانية بصورة عامة
ومن أىم شليزات الشخصية الفردية، حيث أف لكل فرد شخصيتو اخلاصة، توجو سلوكو وتؤثر على تعلمو وعلى شلارستو للنشاط 

: الرياضي ، لذا فدراسة مسات شخصية البلعب ىي
 :الجانب المعرفي : أوال

، ونقده لذاتو بطريقة موضوعية، شلا  (مسات شخصيتو)وتكمن أعلية ىذا اجلانب يف معرفة البلعب مجيع جوانب شخصيتو ادلختلفة 
يساعد على تقوًن شخصية  الفرد واحملافظة على السمات اإلغلابية وتنميتها وتثبيتها، أما السمات السلبية فيجب احلد منها وإزالتها 

. بطريقة ذكية وعلمية
: الجانب االنفعالي : ثانيا

وىو عبارة عن مشاعر الفرد وأحاسيسو، وىذا اجلانب يصعب معرفتو وقياسو، ألف أحاسيس الفرد ضلو ذاتو وشخصيتو يصعب 
. التعبَت عنها باأللفاظ

 
 

 :الجانب السلوكي : ثالثا 
يتمثل اجلانب السلوكي يف أداء البلعب ٔتا ال يتوافق مع مسات شخصيتو، وقد يكوف أدائو يعيد كل البعد على ما تعرب عليو 

. شخصيتو األساسية، كما أف التفوؽ يف أداء البلعب مرتبط حلد بعيد بشخصية البلعب السوية
 :الفرضيات 
  لدى   التبلميذ ادلرحلة الثانوية  ( اذلدوء– االجتماعية –العدوانية  )ٖتدد نسبة االتساـ ببعض السمات الشخصية

 ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية 
  لدى    ( دافعية االصلاز الرياضي– القدرة على االسًتخاء –الثقة بالنفس  )ٖتدد نسبة التميز ببعض ادلهارات النفيسة

 التبلميذ ادلرحلة الثانوية ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية 
 التبلميذ ادلرحلة الثانوية ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية 

 :المصطلحات اإلجرائية للبحث

تعترب ادلفاىيم اليت يستعملها الباحث لغة أساسية يف أية دراسة أو ْتث علمي ولعل أكرب الصعوبات اليت يواجهها الباحث يف 
ميادين العلـو االجتماعية واإلنسانية ىي كثرة ادلصطلحات وادلرادفات، ولذا وجب على كل باحث أف ػلدد يف بداية كل عمل 

علميادلصطلحات ٖتديدا واضحا، حىت يتسٌت لو فهم الظاىرة اليت يدرسها دوف لبس أو غموض لكل من يطلع على دراستو فيما 
 .بعد
: الشخصية.1



 

 

، و ىو عبارة عن القناع الذي يضعو ادلمثلوف على وجوىهم أثناء "Perssona"شتق كلمة الشخصيةمن اللغة اليونانية:لغة- أ
.  القياـ بدور مسرحي

تعٍت الشخصية التكامل النفسي و االجتماعي للسلوؾ عند اإلنساف و تغيَت عادات الفعل و الشعور  و : إصطالحا- ب
. االٕتاىات  و اآلراء عن ىذا التكامل

     عبارة عن نتيجة التفاعل و تكامل و انتظاـ يف الصفات و الوظائف ادلختلفة يف وحدة واحدة سواء كانت داخلية أو خارجية 
. لسلوؾ الفرد

: التعريف اإلجرائي-جػ
نتوقف على تعريفنا للشخصية، إهنا ذلك الكياف الداخلي و اخلارجي للفرد، و الذي غلعلو شليزا عن غَته  و بعد تقدًن ىذه التعاريف

من أفراد ادلعمورة، و الشخصية ىي حوصلة جملموعة من الصفات منها الوراثية، و نقصد ما أخذ عن والديو، ومنها مكتسبة و 
تكوف سواء من رلتمعو الذي عاش فيو أو بيئتو احمليطة بو، إذ تنعكس عليو يف ميوال تو و معتقداتو و تفاعلو  مع األشخاص 

. اآلخرين
 :السمة. 2

السمة ىي صفة للشخص تتضمن بعض الوحدة يف سلوكو، فهي ليست عارضة ولكنها ظلط يتميز باالستمرار النسيب، وإهنا صفة 
 إٍف..للشخص ككل، كما أهنا تتضمن معيارا اجتماعيا،حينما نقوؿ ىذا الشخص عدواين، وقور

. فالسمة ىي خاصية يتميز هبا الفرد تعرب عن سلوكو وىي صفة مكتسبة ؽلكن من خبلذلا أف نفرؽ بُت األشخاص
رلموعة ردود األفعاؿ واالستجابات اليت يربطها نوع من الوحدة التيتسمح ذلذه االستجابات أف توضع : "بأهنا(رؽلوند كاتل)عرفها 

 "ٖتت اسم واحد ومعاجلتها بنفس الطريقة يف معظم األحياف
نظاـ نفسي عصيب مركزي عاـ ؼلص بالفرد ويعمل على جعل ادلثَتات ادلتعددة متساوية : "عرؼ السمة بأهنا  (جوف ألبورت )أما 

 "وظيفيا ،كما يعمل على إصدار وتوجيو أشكاؿ متساوية من السلوكالتكيفي والتعبَتي
ومن خبلؿ ىذه التعريفات نستنتج أف السمة ىي بنية نفسية عصبية تتميز بالتعميم والتمركز، وؼلتص هبا الفرد وتتوافر فيها القدرة 

. على نقل العديد من ادلثَتات ادلتكافئة وظيفيا وعلى االبتكار والتوجيو ادلستمرين لصور متكافئة من السلوؾ التعبَتي والتوافقي
 :المهارات النفسية 3 . 

ىي علم التدريب الرياضي يستخدـ مصطلح ادلهارات النفسية لئلشارة العملية اليت يتم من خبلذلا تعليم و تدريب ادلهارات النفسية 
 :الرياضية المدرسية.4يف إطار عملية التدريب النفسي ادلنظم لؤلساليب العلمية النفسية اخلاصة بالبلعب الرياضي 

، (بُت األقساـ)     حصص ٗتصص بعد الساعات الدراسية غالبا ما تكوف يف الفًتات ادلسائية على شكل منافسات داخلية
 .أو بطوالت جهوية أو وطنية أو دولية (بُت ادلؤسسات الًتبوية)منافسات خارجية

: الدراسات المشابهة 
: الدراسات العربية. 1

 :دراسة دادي عبد العزيز 
 بداِف إبراىيم ّتامعة 1996سنة " مسات الشخصية وعبلقتها بالقدرة على األداء ادلهاري يف الرياضات اجلماعية " ٖتت عنواف

اجلزائر،هبدفالتعرؼ على السمات الشخصية لدى الطلبة وعبلقتها باألداء ادلهاري يف الرياضات اجلماعية، و مدى تأثَتىا  على 
طالبمن طلبة السنة األوُف اختصاص الًتبية البدنية 100و مشلت عينة البحث.اكتساب وتعلم ادلهارات الرياضية للرياضات اجلماعية



 

 

 أفواج من طلبة السنة األوُف و 8والرياضيةٔتعهد داِف إبراىيم ّتامعة اجلزائر، ومت االختيار بطريقة عشوائية بعد إجراء القرعة على 
 :كانت نتائج الدراسة كالتاِف

 .وجود عبلقة بُت مسات الشخصية والقدرة على األداء ادلهاري يف الرياضات اجلماعية-
. وجود فروؽ جوىرية يف األداء ادلهاري بُت ذوي الدرجات الشخصية ادلرتفعة وذوي الدرجات ادلنخفضة لصاٌف الفئة األخَتة-
. اختبلؼ العبلقة بُت مسات الشخصية واألداء ادلهاري حسب نوع الرياضة-
واألداء ادلهاري العاـ يف  (العصبية والعدوانية واالكتئابية والقابلة لبلستثارة والسيطرة والكف)ىناؾ عبلقة إرتباطية دالة بُت مسة -

. الرياضات اجلماعية
    :دراسة عصاـ الدين عبد الخالق  2

 واليت هتدؼ للتعرؼ على السمات الشخصية للمبلكمُت، حيث أظهرت أف ادلبلكمُت 1979 أجريت ىذه الدراسة سنة 
.  يتميزوف بالسمات التالية، الثقة بالنفس، ادلثابرة، االتزاف االنفعاِف، ادلخاطرة، التبصر باألمور واحلرص، احليوية، االكتفاء الذايت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

: تمهيد
يعترب موضوع الشخصية من أىم و أعقد ادلواضيع اليت درسها علم النفس، وقد مرت دراسة الشخصية بعدة مراحل، إذ كاف 

االىتماـ يف القدًن ينحصر على ادلظاىر اخلارجية دوف االٕتاىات و القيم و الدوافع، و ىذا يعٍت صعوبة معرفة شخصية الفرد معرفة 
دقيقة نظرا الختبلؼ األحكاـ على سلوكيات الفرد الظاىرة، مث بعد ذلك اختلفت النظرة إُف الشخصية  و أصبح ينظر إليها على 

باستخداـ الباحثُت " بدأت دراسة الشخصية ٖترز بعض التقدـ 1930أهنا وحدة ذات طبيعة معقدة يصعب ٖتليلها، و بعد عاـ 
للتصميم التجرييب ذي ادلتغَتات ادلتعددة الذي ٖتل فيو الضوابط اإلحصائية زلل الضوابط التجريبية، و أىم وسائلها الطرؽ 

وقد تناوؿ كل ٗتصص من ٗتصصات علم النفس رلاؿ (260، صفحة -1998-العيساوي، ) "اإلرتباطية و التحليل العاملي
معُت، فهناؾ من تناوؿ العمليات العقلية كدراسة التفكَت والفهم و التذكر و اإلدراؾ، وىناؾ من تناوؿ دراسة الدوافع و ادليوؿ 

واالٕتاىات، و ىناؾ إتاه ثالث اىتم بدراسة الشخصية كلل متكامل، و ىي فعبل غلب أف تدرس على ىذا األساس، فعندما هتتم 
بدراسة سلوؾ شخص ما فإننا سندرس إتاىاتو، ميوال تو و أىدافو العامة، ؽلكننا القوؿ أننا سندرس مسات معينة من السلوؾ عنده 
و بالتاِف فإننا سنلمس أف لو فلسفة حياة خاصة بو، و عليو فإننا ندرس الشخص ككل موحد يؤثر ماضيو يف حاضره و حاضره يف 

. مستقبلو
: مفهـو الشخصية. 1.1

      الشخصية من ادلفاىيم اليت ٗتتلف ٔتعناىا تبعا الٕتاىات من يقـو بتعريفها، تبعا الىتماماتو العلمية والطريقة اليت ينظر هبا إُف 
طبيعة اإلنساف، فالبعض يقوؿ ىذه الشخصية قوية وأخرى جذابة وأخرى متفردة ومنها نستعرض ادللحوظ بُت الناس حوؿ مفهـو 

الشخصية أين صلد تعريفات جزئية، ففي اجلانب اجلسمي للشخصية ىي ذلك الرجل الطويل العريض ويف اجلانب العقلي للشخصية 
ىي الشخص الذكي، واجلانب االجتماعي للشخصية ىي الشخص الذي لو عبلقات اجتماعية وقدرة على حل ادلشاكل بُت 

الناس، واجلانب االنفعاِف للشخصية ىي الشخص ادلتزف الثابت واذلادئ انفعاليا ولكن يف حقيقة األمر الشخصية ليست رلزأة وإظلا 
. ىي كل متكامل

ٔتعٌت ذلك القناع الذي كاف يلبسو ادلمثل يف  (برسونة )صلدىا مشتقة من األصل البلتيٍت " الشخصية "       ولو رجعنا إُف كلمة
العصور القدؽلة يؤدي دوره على خشبة ادلسرح، فيظهر أماـ اجلمهور ٔتظهر خاص يتماشى ويساير طبيعة الدور ادلسرحي الذي 

 (12، صفحة -1996-رمضاف زلمد، ). يؤديو
وعلى الرغم شلا سبق اإلشارة إليو من أف الشخصية ليست مفهوما زلددا، إال أنو ؽلكن االتفاؽ على بعض اخلطوط العريضة اليت 

 (17، صفحة 2004-سفياف، ): تدور مفاىيم الشخصية يف إطارىا وىي

 . أف الشخصية تشَت إُف األساليب الثابتة للسلوؾ والسمات اليت ٘تيز األشخاص -
 . أف الشخصية هتتم بالتنظيم البنائي اخلاص باألساليب السلوكية -
أف الشخصية تشمل رلموع التفاعبلت بُت تلك األظلاط السلوكية والتغَتات الداخلية للفرد من جهة وادلثَتات اخلارجية من جهة  -

 .أخرى
: تعاريف الشخصية.  2.1 -

 :تعريف الشخصية من وجهة نظر علماء النفس. 1.2.1
تعد الشخصية يف نظر علماء النفس مفهـو معقد يتكوف من عوامل كثَتة ومتداخلة ْتيث ال ؽلكن فصلها أو ٖتليلها على انفراد، 

أي أف لعاَف النفس وجهة نظر ٗتتلف يف شكلها ومضموهنا عما يراه الشخص العادي، إذ تعٍت الشخصية يف نظره الًتاكيب 



 

 

، 2000االزرؽ، ). والعمليات النفسية الثابتة اليت تنظم اخلربات اإلنسانية وتشكل سلوؾ الفرد وكيفية استجابتو للمؤثرات احمليطة بو
 (57صفحة 

: وجاءت التعاريف التالية النفسية للشخصية لبعض العلماء كل حسب مفهومو
  تعريف(ريموند كاتلkAttele: ) 
الشخصية ٗتتص بكل سلوؾ يصدر عن "ويضيف أف " الشخصية ىي التنبؤ ٔتا سيفعلو الشخص عندما يوضع يف موقف معُت" 

 (291، صفحة 1992حسن، ) ". الفرد أكاف ظاىرا أـ خفيا ويعد تعريفو تعريفا عاما يركز على القيمة التنبؤية ٔتفهـو الشخصية
 تعريف إيزنيكEysenek : 
الشخصية ىي ذلك التنظيم الثابت الدائم إُف حد ما، لطباع الفرد ومزاجو وعقلو وبنية جسمو والذي ػلدد توافقو مع بيئتو بشكل " 

 (292، صفحة 1992حسن، ) ."شليز
 تعريف ما كونيل(Makonille)  : 
 ."الشخصية ىي الطريقة ادلميزة اليت يفكر هبا اإلنساف و يسلكها يف عمليات توافقو مع البيئة" 

 : تعريف الشخصية من وجهة نظر علماء االجتماع.  2.2.1
 يرى علماء االجتماع على أف الشخصية من ادلوضوعات العريضة، فهي ال تقف عند حد دراسة ظاىرة معينة أو ظلط واحد من 

أظلاط السلوؾ الطارئ مثبل، و لكنها تتسع لتشمل عمليات ٖتديد الصفات األساسية لدى األفراد و اليت ذلا تأثَت دائم على مجيع 
جوانب سلوكهم، سواء كانت تلك الصفات أصيلة أـ مكتسبة، و كذلك التأثَت ادلشًتؾ بُت األفراد و البيئة احمليطة هبم ّتميع 

.  مكوناهتا
:       وعادة ما تكوف النظرة يف دراسة الشخصية نظرة شاملة متكاملة للفرد ككل، ال يتجزأ مع أحذ العوامل التالية يف اإلعتبار

  تاريخ الفرد منذ والدتو، و طرؽ تربيتو، و رلموع اخلربات ادلكتسبة تؤثر يف شخصيتو و تعترب من العوامل اذلامة يف تطويرىا بشكل
 . إغلايب أو سليب و تسمى مجلة ىذه األسباب العامل التارؼلي

  العوامل الداخلية ادلتمثلة يف رلموع العوامل التكوينية و الغاية اليت يولد الفرد مزودا هبا ذلا تأثَت على طباعو و سلوكو و عبلقتو
 .باآلخرين

 نشوايت، ) . ادلؤثرات اخلارجية ادلتمثلة يف رلموع ادلثَتات البيئية اليت يستقبلها الفرد و يستجيب ذلا تؤثر يف سلوكو وتطور شخصيتو
 (69، صفحة 1993

 بأف الشخصية تعٍت التكامل النفسي االجتماعي للسلوؾ عند (Nimkoff) و نيمكوؼ(Ojbun)و يرى كل من أوجَتف
 على أهنا تنظيم (Biesang)وبينما يعرفها بيسانغ.الكائن اإلنساين الذي يعرب عن عادات الفعل  و الشعور و االٕتاىات و األداء 

يقـو على أساس عادات الشخص و ىي تنبثق من خ و شلا نستنتجو من ىذه التعاريف أف علماء االجتماع يهتموف كثَتا بالفرد و 
البيئة احمليطة فيو يف معاجلة قضية الشخصية حيث يروف بأف الشخصية ىي ثبات و دؽلومة السمات الشخصية و شليزاهتا عرب الزماف 

. و األحواؿ 
:  مكونات الشخصية.  3.1

. عندما ػلاوؿ العلماء تفسَت كيفية ظهور الشخصية و ٖتديد مكوناهتا فإهنم ينقسموف إُف قسمُت رئيسُت بشكل عاـ 
      إذ يرى فريق من العلماء أف الشخصية ىي نتائج لعمليات التعلم و أف الطفل حديث الوالدة ال شخصية لو يف نظرىم و انو 

يتحتم على أي طفل أينما كاف أف يكتسب شخصيتو عن طريق التفاعل مع عناصر اجملتمع و من خبلؿ عمليات التوافق اليت 



 

 

 (13، صفحة 1989ريتشارد، ) .غلرهبا
بينما يرى فريق آخر من العلماء أف الطفل يرث بعض مكونات شخصيتو وىو ما يشكل األساس الذي يقـو عليو بناء الشخصية 

 (68 ، صفحة 1983، .زلمد ع) . فيما بعد
: ويرى ببلنت أف ىناؾ ثبلثة عوامل رئيسية تشارؾ يف تركيب مكونات الشخصية وىي

:  الصفات الفطرية األساسية.  1.3.1
     وىي ٘تثل رلموع القدرات اإلستعدادية و الصفات العقلية و اجلسمية اليت يولد الفرد مزودا هبا و اليت يتشابو مجيع أفراد 

النوع فيها، و تتمثل بعض تلك الصفات و ادلكونات يف استعداد الفرد الطبيعي لبلستجابة للمثَتات الداخلية و اخلارجية اليت 
تعتمد بدورىا اعتمادا كبَتا على سبلمة اجلهاز العصيب و أجهزة احلس لديو، على مستوى ذكائو، و على مساتو ادلزاحية و 

 (28عبدالسبلـ، صفحة ). دوافعو، و على قدرتو على التوافق مع البيئة
:  (العادات)االتجاىات . 2.3.1

وتؤثر إتاىات الفرد على عبلقتو باآلخرين كما ترتبط ٔتجموعة من العوامل البيئية األخرى، و ينتج عن ىذه االٕتاىات يف صورهتا 
.  اإلغلابية شعور الفرد باالطمئناف و احلب و االنتماء مع وضوح مفهـو الذات لديو 

ويعٍت ذلك قدرة الفرد على ٖتديد الصورة اليت يرى نفسو عليها و ما يستطيع عملو أو ما ال يقدر عليو، و ذلك اعتمادا على ما 
. يصلو من رلموع انطباعات اآلخرين عنو

 . (غَت سوي )و قد تؤدي عبلقة الفرد باآلخرين، يف حالة اضلرافها، إُف اضلراؼ الشخصية و إتاىها يف مسار غَت اجتماعي 
 (29عبدالسبلـ، صفحة )
 
 
 

: التربية و الخبرات المكتسبة . 3.3.1
. وىي رلموع العوامل اليت تندرج ٖتت الصفات األساسية أو اإلٕتاىات ادلذكورة يف الفقرتُت السابقتُت 

بأف األساس الذي تقـو عليو الشخصية يتكوف من رلموع العوامل الوراثية اليت يولد الفرد مزودا هبا، و ىي تًتكب من "ويرى ألبورت 
:  ثبلث رلموعات

 و (Drives) و الدوافع (Reflex)االنعكاسات : عوامل يشًتؾ فيها مجيع أفراد النوع و تتعلق باحملافظة على احلياة مثل .1
 .عمليات التوازف الداخلي، وىي عمليات مرتبطة باجلهاز العصيب و تتم بشكل طبيعي دوف تدخل الفرد فيها بشكل مباشر

عوامل وراثية تنتقل عن طريق ناقبلت الصفات الوراثية و تتعلق ّتنس الكائن البشري و لوف بشرتو و تركيبو العاـ و حجمو و  .2
 (46 ، صفحة 1983، .زلمد ع) . طباعو ادلزاجية و غَتىا من السمات األخرى

.  االستعداد للقياـ بعمليات تكوين االرتباطات و نستنتج من ىذا ادلفهـو أف اإلنساف يولد مزودا بقدرة طبيعية على التعلم .3
و تتشابو ىذه الفكرة مع وجهة النظر القائلة بأف اإلنساف لديو شعور باحلاجة إُف التحصيل العلمي، وىي حاجة أصيلة فيو وليست 

. من نتاج البيئة احمليطة بو
إُف وجود ثبلثة عوامل تعمل بصورة رئيسية على ٖتديد شخصية الفرد و تظهر ىذه العوامل بشكل أو أخر يف " الزاروس "و يشَت 

 : مجيع النظريات ادلعروفة يف رلاؿ الشخصية بصورة عامة و ىي 



 

 

 : الدوافع .1
شلا الشك فيو أف لكل إنساف أىداؼ معينة يسعى إُف ٖتقيقها سواء كانت ثقافية أو إجتماعية أو إقتصادية أو نفسية أو غَتىا 

فاحلاجة إُف ادلعرفة تدفع الفرد إُف مواصلة القراءة و اإلطبلع على كل جديد فيما ؽليل إليو من فروع العلم و ادلعرفة من أجل التوسع 
 .يف فهمها و إتقاهنا و ترسيخ حقائقها يف ذىنو 

الدافع و احلافز و احلاجة و الرغبة و غَتىا على إف :       و أحيانا ما يذكر الدافع يف نظريات الشخصية ٖتت أمساء متعددة منها
الشيء ادلهم وىو أف مجيع ىذه ادلفاىيم تعٍت شيئا واحدا، و ىو وجود نوع من الضغط الداخلي على الفرد للقياـ بعمل ما أو أداء 

 (28، صفحة -1996-رمضاف زلمد، ) . سلوؾ معُت إلرضاء ذلك الشعور مهما تعددت الصور اليت تعرب عنو
 :عامل السيطرة .2

نوتكات، صفحة ) . ويعٍت ىدا العامل أف سلوؾ الفرد ليس عشوائيا و إظلا ىو سلوؾ منظم و ىادؼ يف حالة الشخصية السوية
96) 

و يعٍت ذلك وجود جهاز للتنظيم العصيب يتكوف من مراكز و شبكات عصبية تقـو ٔتهمة استثارة وتنبيو الفرد و حثو على الكف و 
التوقف عن شلارسة سلوؾ معُت، و تتوُف األعصاب مسؤولية التحكم يف أي نشاط بشري وتنظمو، سواء كاف حركيا عضليا أو 

.  فكريا أو انفعاليا
 : عامل التنظيم  .3

و لكي ال يصبح السلوؾ متناقضا شلا يفقده صفة الثبات النسيب البلـز لتحقيق القدرة على إمكانية التنبؤ بو قبل حدوثو، لذا كاف 
من الضروري وجود نوع من التنظيم الداخلي للسلوؾ لضماف الكف عن ٖتقيق الرغبات غَت االجتماعية، مع مواصلة العمل على 

 .إرضاء احلاجات األخرى اليت ال تتعارض مع االٕتاىات االجتماعية و ال ٘تثل خروجا على القوانُت و النظم ادلعموؿ بو
ىذا باإلضافة إُف أف لعامل التنظيم وظيفة أخرى ال تقل أعليتو و ىي قيامو بالتنسيق بُت عوامل الشخصية و مكوناهتا ادلتعددة 

 (97نوتكات، صفحة ) . ْتيث تبدي الصورة اإلمجالية لشخصية الفرد يف شكل متناسق و مًتابط شلا يعرب عن وحدهتا
و ما نستنتجو من كل ىذا ىو أنو مهما كاف إتاه العلماء، وطبيعة تصوراهتم فإنو من ادلتفق عليو أف ىناؾ مكونات و عوامل 

. طبيعية فطرية يولد الفرد مزودا هبا، و أخرى بيئية تعليمية تساىم بشكل أساسي يف تطور الشخصية
لقد وضع العلماء يف زلاوالهتم لدراسة الشخصية عدة نظريات سلتلفة هتدؼ إُف ٖتقيق إمكانية التنبؤ :نظريات الشخصية .  4.1

.  بالسلوؾ البشري أو احتماؿ حدوثو شلا يسمح بتعديلو أو إعادة تشكيلو
كما أهنا هتدؼ كذلك إُف ٖتقيق فهم اإلنساف لسلوكو و سلوؾ اآلخرين شلا يسمح بإقامة عبلقات مشًتكة معهم و تسهيل 

عمليات التوافق و يرى بعض العلماء أف نظريات الشخصية اجليدة ىي النظريات القادرة على تفسَت أحاسيس اإلنساف و مدركاتو 
 (52ؾ، صفحة .س.فاالدوف) . و قيمو و حوافزه

:  و من بُت النظريات اليت سنتطرؽ إليها ما يلي
 نظرية التحليل النفسي . 
 نظرية التحليلية. 
 نظرية الذات. 
 نظرية السمات . 
 نظرية التعلم . 



 

 

 1.4.1  .نظرية التحليل النفسي  :
 و ىو طبيب أعصاب ظلساوي و قد ٘تيزت نظرياتو باعتناؽ احلتمية  Sigmund Freud ىذه النظرية قدمها سيجموند فرويد 

كوجهة نظر ذلا، كما تتميز ىذه النظرية بالتطورية أو التكوينية فهي تعطي أعلية كبَتة دلراحل النمو ادلبكر كمحدد لشخصية الفرد 
عندما يكرب و فضبل عن ذلك ؽلكن أف نصنف نظرية فرويد التحليلية بأهنا نظرية بنائية إذ تتكوف الشخصية يف نظره من ثبلث 

: (172العكرويت، صفحة ) أقساـ رئيسية ىي
: اللهو - أ

      و ىو ذلك اجلزء من البلشعور و الذي ؽلثل النفس البدائية اليت تتكوف من الطاقة الغريزية و ػلوي الرغبات ادلكبوتة و النزعات 
اذلمجية، و يضم أيضا تلك التنظيمات ذات الصبغة االنفعالية اليت تتكوف قد مرت بالشخص و لكنها تعارضت مع بعض ادلؤثرات 
و القوى النفسية فحدث ذلا الكبت فذىبت إُف أعماؽ النفس بعيدة عن الشعور و لكنها تبقى فعالة و نشيطة و ىذا ما يعرب عنو 

.  بالعقد النفسية
      إف ىذا القسم تتمثل فيو كل اخلصائص البدائية لئلنساف كاألنانية و العدواف و اجلنس و ىدفو اإلشباع مع عدـ اعًتافو 

 .بادلعايَت و القيود االجتماعية و األخبلقية السائدة
:  األنػػا - ب

      و يسمى أيضا الذات الواقعية أو الشعورية من الشخصية ألنو يتعامل مع البيئة اخلارجية على أساس مراعاة الواقع و النظم و 
القيم و ينشأ األنا من الدوافع الفطرية لكنو ينفصل عنها نتيجة اخلربة و التدريب كما يلعب يف تكونو عوامل أخرى أساسية كالذكاء 

. و االتزاف االنفعاِف
و األنا يشعر بضغط الدوافع الداخلية و يدرؾ وجودىا و حاجتها إلشباعها كما يدرؾ ظروؼ البيئة اخلارجية و أوضاع اجملتمع و 

.  بفرضو لنظم و تقاليد و قيم و معايَت
 
 
 : األنػػػا األعلى - ج

      و ىذا ادلكوف من مكونات الشخصية ؽلكن تسميتو بالضمَت و ىو يقع بُت الشعور و البلشعور، و يعد األنا األعلى السلطة 
الضابطة أو الضمَت البلشعوري، فهو يؤدي دور الرقيب الذي يرتب زلتويات الشعور و البلشعور فيسمح لبعض القوى بالظهور من 

. العقل الباطن إُف الشعور و ال يسمح للبعض اآلخر
 و ىو عاَف نفس سويسري اختلف مع فرويد يف فًتة Carl Yungىذه النظرية وضعها كارؿ يونج:النظريةالتحليلية. 2.4.1

غَت قصَتة لكنو اتفق معو يف بعض معطيات التحليل النفسي و خصوصا فيما يتعلق برفض يونج على تأكيد فرويد و على دور 
اجلنس يف حياة اإلنساف و كذلك يف مكونات النفس الثبلثة اليت وضعها فرويد حيث يرى يونج أف الشخصية تتألف من أربعة 

 : مكونات ىي 
:  األنػػا - أ

و ىذا ادلكوف يشابو األنا عند فرويد إذ يعد اجلزء الشعوري من العقل و يتألف من ادلدركات و األفكار وادلشاعر والذكريات و يقع 
. يف مركز العاَف الشعوري لئلنساف و لذا فهو تضاد مع البلشعور لكنو يتنازؿ بتقدـ العمر للنفس اليت تتقبل الشعور والبلشعور

 (32الشماع، صفحة )



 

 

 :الالشعور الشخصي - ب
       ىو ادلنطقة اجملاورة لؤلنا ويتكوف من خربات كانت يف ادلاضي شعورية ولكنها كبتت أو

قمعت أعللت وأهنا كانت ضعيفة منذ البداية فلم تًتؾ أثرا، وقد تتجمع يف الشعور خربات الفرد من مناطق سلتلفة ويبٌت حوذلا 
العكرويت، صفحة ) . مشاعر وانفعاالت وذكريات ، لتكوف مركزا يطلق عليو العقد، وتؤثر العقد على سلوؾ الفرد دوف أف يدري

174) 
 :الالشعور الجمعي - ج

ويتألف من رلموع اخلربات اليت مرت هبا البشرية وؽلثل ادلاضي ٔتخلفاتو اليت ؼلتزهنا العقل اإلنساين وينقلها معو من جيل آلخر ويرى 
 أف الوراثة ال  تتم مباشرة يف ىذا اجملاؿ وإظلا يورث االٕتاه واالستعداد واالحتماؿ فقط، فإذا دعمت خربة أو فكرة ما ظهرت يونج

. يف السلوؾ وغالبا ما ال تظهر يف الفرد الواحد
 

 باألظلاط األولية كما تسمى أظلاط يونج  ويضم البلشعور اجلمعي صورا يستخدمها اإلنساف كثَتا يف حياتو اليومية وقد امساىا
.  سلوكية
اهلل، األـ، األب، ادليبلد، ادلوت، اآلخرة، القيامة، ) أف ىذه األظلاط احململة باالنفعاؿ عادة وىناؾ عدد كبَت منها مثل يونجويرى 

 (175العكرويت، صفحة )  (ادلبلئكة، الشياطُت
 :الذات - د

أف ىذا ال يتم قبل سن األربعُت إذ أف اإلنساف يف يونج      و٘تثل تكامل الشخصية ّتوانبها ادلختلفة الشعورية والبلشعورية ويرى 
ىذا السن ال يعود ْتاجة إُف الكثَت من الطاقة اجلسدية اليت كاف يستخدمها سابقا فيحوذلا إُف طاقة نفسية ليحافظ على توازف 

 (35الشماع، صفحة ) . صورة احلياة اجلديدة
:  نظرية الذات.  3.4.1

 عاَف النفس األمريكي ادلشهور الذي تقـو نظرياتو يف الشخصية Carl Rogers      صاحب ىذه النظرية ىو كارؿ روجرز 
بشكل أساسي على الذات باعتبارىا احملرؾ األساسي للسلوؾ كما أهنا األساس أيضا يف البناء شخصية الفرد وىذىالذات ىي 

حاصل مجيع اخلربات اليت مر هبا الفرد وىذا األخَت ىو ادلسؤوؿ عن التغَتات اليت تطرأ على شخصيتو وسلوكو فهو الذي يسعى إُف 
التحسُت أو االستقبلؿ أو غَتىا من التغَتات وىو بذلك يؤكد أعلية العمليات الشعورية بالنسبة للشخصية  ويعترب أف دور الشعور 

.  زلدود جدا يف ٖتديد سلوؾ اإلنساف
:  (86، صفحة 1986توؽ، ) أف الذات تأخذ صورا ثبلثة وىي" روجرز"ويرى 

 :الذات الواقعية .1
.       وتتمثل يف رلموعة القرارات واالستعدادات اليت ؽلتلكها الفرد اليت تشكل صورتو احلقيقية كما يشعر هبا

 : الذات االجتماعية .2
. وتتمثل يف رلموعة التصورات وادلدركات اليت غلهلها الفرد عن نفسو من خبلؿ تعاملو مع اآلخرين واليت يستنتجها منهم عن ذاتو

:  الذات المثالية .3
      وتتمثل يف األىداؼ والتصورات ادلستقبلية اليت يسعى الفرد جاىدا يف حياتو اليومية لكي يصل إليها ، وىذه األىداؼ قد 
تكوف صعبة وال يتمكن من ٖتقيقها فيتعرض لئلحباط ادلستمر و  تكوف واقعية سهلة ادلناؿ ٖتقق الرضا واإلشباع للفرد، وقد 



 

 

. الفشل ادلتكرر و من مث  التعرض لؤلزمات النفسية
 

:  نظرية السمات. 4.4.1
 الذي يرى بأف العنصر األساسي يف بناء الشخصية ىو السمة أو الصفة اليت ؽلكن R.Cattelىذه النظرية تنتمي إُف رؽلوند كاتل 

. أف تكوف جسمية أو عقلية أو انفعالية أو اجتماعية  موروثة أو مكتسبة
      ويصنف كاتل السمات إُف الفردية أي خاصة بالفرد وىذه السمات ال يعَتىا اىتماما كبَتا، ومسات مشًتكة أي تلك اليت 

 يشًتؾ فيها مجيع األفراد يف البيئة ما، وبشكل عاـ فإف كاتل يرى أف السمات على ثبلث أنواع 
. السمات التكوينية، السمات البيئية و االٕتاىات : (112، صفحة 1993نشوايت، ) و ىي

 نظرية التعلم.  5.4.1
و تسمى ىذه النظرية " دوالردوميللر"إال أف خَت من قدمها بوضوح علا " واطسنوثورنداريكوسكنر"       بدايات ىذه النظرية من 

وىذه النظرية تلتقي مع نظرية التحليل النفسي اليت تؤكد على أعلية خربات الطفولة إال أف ىذه  (اإلثارة ، االستجابة )أيضا بنظرية 
. النظرية ٖتاوؿ إغلاد خربات خاصة ذلا صلة بالعقاب والثواب ويكوف ذلا تأثَت على تشكيل الشخصية فيما بعد

كما أف ىذه النظرية تؤكد على أعلية التعلم والدافعية واإلدراؾ يف تكوين وتنظيم الشخصية وتعتمد يف قوانينها على التجريب داخل 
وترى بأف األفراد متساووف يف طرؽ اكتساب السلوؾ ولكنهم سلتلفوف من . ادلخترب وعلى العلـو االجتماعية لفهم السلوؾ البشري

حيث زلتوى السلوؾ ادلتعلم وأف التعلم ما ىو إال عملية اكتسابعادات تتأصل لدى الفرد عن طريق االرتباطات الشرطية احلاصلة بُت 
أمحد، ) : ومن وجهة نظر ىذه النظرية فإف للتعلم أربعة مبادئ أساسية وىي. (76، صفحة 1992العبل، ) ادلثَتات واالستجابات

 (343، صفحة -2003
 : االستجابة - أ

وىي ردود األفعاؿ الصادرة عن الفرد نتيجة مثَت أو موضوع معُت ويتعرض لو ىذا الفرد يف موقف ما واالستجابة كلما كانت متكررة 
. كلما كاف ارتباطها أقوى بادلثَت

 :التعزيز - ب
ىو احلدث الذي يعقب إ٘تاـ االستجابة، فيزيد من احتماؿ حدوث ىذه االستجابة مرة أخرى وكلما كاف الزمن بُت االستجابة 

. والتعزيز قريبا، كلما كاف التعزيز أكثر فعالية يف حدوث االستجابة
بعد تطرقنا إُف بعض النظريات اخلاصة بالشخصية، نستنتج أف كلها هتدؼ إُف ٖتقيق فهم اإلنساف لسلوكو وسلوؾ اآلخرين شلا 

يسمح بإقامة عبلقات مشًتكة معهم وتسهيل عمليات التوافق كما أهنا قادرة على تفسَت أحاسيس اإلنساف ومدركاتو وقيمة 
. وحوافزه

 
 :اختبارات الشخصية وأساليب دراستها.  5.1

 قدـ بعض العلماء ادلتخصصُت يف رلاؿ الًتبية البدنية والرياضية وكذا يف رلاالت أخرى مقاييس واختبارات تقيس متغَتات 
الشخصية فكل اختبار لو أسلوب دراسة خاص بو ٔتعٌت أف السمات اليت يقيسها وطريقة التصحيح ٗتتلف عن باقي االختبارات 

 :ومن بُت ىاتو االختبارات اليت تقيس الشخصية لدى الرياضي ما يلي
 



 

 

(:    MMPE)اختبار مينسوتا المتعدد األوجو للشخصية . 1.5.1
أ ويهدؼ إُف . ـ. ّتامعة مينسوتا بالو 1940يف سنة " ستاركهاتاواي"والعاَف"ماكنلي" قاـ بتصميم ىذا االختبار الطبيب النفسي 

. ـ1943معاجلة ادلرضى بتحليل مساهتم وتشخيص مرضهم وأصبحت ىذه األداة معدة لقياس الشخصية عاـ 
 عبارة وىي عبارات يف صورة فردية 566 عبارة واألخرى مجاعية وتشمل على 55فاالختبار لو صورتاف، إحداعلا فردية وتتكوف من 

 عبارة مكررة أو عبارة مطبوعة يف كتيب، وتسجل استجابات ادلفحوص على كل عبارة يف ورقة اإلجابة طبقا 16باإلضافة إُف 
مقاييس 10، ومت تصنيف االختبار لتعطي درجات على أربعة عشر مقياسا منها (ال أدري)، (ال)، (نعم)الختبارات ثبلثة إما 

 . مقاييس يطلق عليهامقاييسالصدؽ4تعرؼ بادلقاييس االكلينكية و
: وفيما يلي موجز دلا تدؿ عليو ادلقاييس اإلكلينكية العشرة

.  يقيس القلق الزائد على الصحة [h.s]توىم ادلرضى- 1
. ويقيس االنقباض والتشاـؤ والشعور باليأس[d]االكتئاب -2
.  ويقس درجة تشابو ادلفحوص بادلرضى[h.y]اذليسًتيا -3
. ويقيس درجة تشابو ادلفحوص ّتماعة السيكوبايت [d.f]االضلراؼ السيكوبايت_4
. يقيس زيادة االىتماـ الرئيس ضلو اجلنس اآلخر[m.f]الذكورة واألنوثة- 5
. يقيس الشك ادلفرط واحلساسية الزائدة[p.a]البارانويا- 6
. يقيس ادلخاوؼ الشاذة ادلرضية[p.t]بيكاشينيا-7
 .يقيس السلوؾ الشاذ الذي ال يتفق مع الواقع[s.c]الفصاـ - 8
. يقيس النشاط ادلغاُف فيو يف العمل والفكر[m.a]اذلوس اخلفيف-9
. يقيس ادليل للبعد عن االتصاؿ االجتماعي باآلخرين [s.i]االنطواء االجتماعي-10

: وفيما يلي أيضا موجز دلقاييس الصدؽ األربعة
 :المقياس .1

 .اليت تدؿ الدرجة ادلرتفعة فيو على صحيفة نفسية غَت صادقة (ال أدري)ىو رلموعة من العبارات اليت غليب عنها ادلنصوص بإجابة 
 (:f)مقياس الخطأ

الدرجات ادلنخفضة ذلذا ادلقياس تدؿ على أف استجابات ادلفحوص معقولة والدرجات العالية تدؿ على عدـ صدؽ الدرجات 
. األخرى للمقاييس

(:  l)مقياس الكذب  .2
.  الدرجة العالية تدؿ على عدـ الثقة بإجابات ادلفحوص

(:  k)مقياس التصحيح  .3
يرتبط ىذا ادلقياس بنتائج مقياس اخلطأ والكذب، بالدرجات العالية يف ىذا ادلقياس تدؿ على نواحي دفاعية و الدرجات ادلنخفضة 

 (199-198-197، الصفحات 1992حسن، ) . تدؿ على النقد الذايت ادلغاُف فيو
لو فائدة كبَتة للسيكولوجي حيث ؽلده بصورة متناسقة عن اجلوانب ادلتعددة يف شخصية (مينسوتا ادلتعدد األوجو)إف تطبيق اختبار 

ادلريض إال أف تفسَت نتائجو تبقى صعبة نوعا ما بالنسبة للشخص العادي ْتيث يتطلب أخصائي إكلينيكي نظرا لتداخل بعض 
ادلقاييس فيما بينها، أما العامل الثاين الذي دفعنا إُف ٕتنب استعماؿ ىذا االختبار يف دراستنا ىو ادلقاييس اليت يدرسها اختبار 



 

 

. ميسونتا واليت ال ٘تثل السمات الشخصية للرياضيُت عامة
:    زيمرمانالعاملية للشخصية– اختبار جيلفورد .  2.5.1

 ٔتحاوالت جادة لتصنيف مسات الشخصية باستخداـ طريقة التحليل العاملي، وىذا الغرض إغلاد 1946 قاـ العاَف جيلفورد عاـ 
معامبلت االرتباط بُت الفقرات الفردية يف ىذه االختبارات وتشمل زلاوالت جيلفورد يف إعداد سلسلة من اختبارات الشخصية 

 :وتشمل ىذه السلسلة ما يلي
: .S.T.D.C.Rاختبار العوامل

: ويقيس ىذا االختبار مسات الشخصية اآلتية
[S] :االنبساط االجتماعي- االنطواء .
[T] : التفكَت االنبساطي– التفكَت االنطوائي .
[D]:االكتئاب والتشاـؤ .
[C] :التغلب الوجداين وعدـ الثبات االجتماعي  .
[R] :االبتهاج واالستعداد لبلتكاؿ على احلظ. 

: للعوامل(مارتن-جيلفورد)اختبار 
:         ويقيس السمات التالية

[G]:النشاط العاـ .
[A]:السيطرة مقابل اخلضوع .
[M] :مشاعر النقص مقابل الثقة .
[N]:العصبية مقابل اذلدوء .

 .(زؽلرماف- جيلفورد)وقد أشتق اختبار جديد من ىذه االختبار وىذا من أجل تقليل االرتباطات بُت العوامل السابقة وىواختبار 
: (زيمرماف- جيلفورد)اختبار 

وىو يقيس عشرة عوامل من الشخصية وىو " ال أدري"،"ال"،"نعم:"عبارة غليب عنها ادلفحوص ب300ىو اختبار يتكوف من 
: زؽلرماف وىي-عبارة عن تأكيدات وليست أسئلة، والعوامل اليت يقيسها اختبار جيلفورد

. االٕتاه العاـ ، وىو النشاط خارجي وقابل التباطؤ يف العمل: [G]عامل -
الضبط مقابل االندفاع، التحريض : [R]عامل-
السيطرة مقابل اخلضوع : [A]عامل-
ادليل االجتماعي مقابل اخلجل، وىو اإلنفراد على الناس   [S]عامل-
الثبات االنفعاِف وتبدو يف مساتو اخللق، التفاؤؿ مقاببل لتقلب الوجداين :[E]عامل- 
ادلوضوعية مقابل احلساسية الزائدة اليت تبدوا يف األنانية : [O]عامل-
. ادلسادلة وتتجلى يف االحًتاـ اآلخرين مقابل العدوانية اليت تبدو يف االحتقار ، الرغبة يف االعتداء على الغَت: [F]عامل -
. التفكَت ادلنطوي مقابل التفكَت ادلنبسط إُف العاَف اخلارجي :[T]عامل-
. مقابل العزلة( ادليل االجتماعي بالناس)العبلقات الشخصية :[P]عامل -
.  الذكور وتبدو يف االىتماـ بالنشاطات واألعماؿ الرجالية مقابل األنوثة: [M]عامل-



 

 

: اختبار كاتل للشخصية. 3.5.1
 بعدا للشخصية ويصلح فقط دلا فوؽ 16 حيث يقيس ىذا االختبار من 1950سنة " رؽلوند كاتل"قدـ ىذا ادلقياس العاَف النفسي 

 (205-204، الصفحات 1992حسن، ) :  عبارة ويف ما يلي أبعاده187 سنة ويتكوف من 17
.  االنطوائية مقابل االنبساطية االجتماعية: [A]عامل- 
. القدرات العقلية: [B]عامل- 
. االتزاف االنفعاِف وعدـ االتزاف االنفعاِف: [C]عامل- 
. السيادة أو السيطرة و اخلضوع: [E]عامل- 
. عدـ ادلباالة واجلدية: [F]عامل- 
. اإلتكالية واإلرادة: [G]عامل- 
. اإلقداـ واالنسحاب:[H]عامل- 
. احلساسية االنفعالية والصبلبة: [I]عامل- 
. ادليل إُف االرتياب والتقبل:[L]عامل- 
. الواقعية والتخيل: [M]عامل- 
. الدىاء والسذاجة: [N]عامل- 
. احلذر مقابل الثقة بالنفس: [O]عامل- 
. احملافظة والتحرر: [Q1]عامل - 
. االكتفاء الذايت مقابل االفتقار إُف التصرؼ الذايت: [Q2]عامل- 
. قوة اعتبار الذات مقابل ضعف اعتبار الذات: [Q3]عامل- 
.  ضعف التوتر العصيب مقابل التوتر العصيب: [Q4]عامل - 

: الشخصية والنشاط الرياضي. 6.1
يهدؼ النشاط الرياضي ٔتختلف رلاالتو إُف ٖتقيق أىداؼ تربوية وتنمية اللياقة البدنية واحلركية مثلما يهدؼ إُف تطوير الشخصية، 

فنحن عندما نتحدث عن العبلقة بُت الشخصية والنشاط صلد أف الفرد ػلاوؿ أف يطور ويبٍت ذاتو وقابليتو من خبلؿ النشاط،  
. والنشاط الرياضي ىو نشاط إنساين ىادؼ وبناء يساىم بفاعليتو يف بناء الشخصية

كذلك فإف مسات الشخصية ٖتدد نوع وكثافة النشاط الرياضي الذي ؽلارسو الفرد،  فالعبلقة بُت الشخصية والنشاط عبلقة تبادلية 
. مستمرة فكل منها يؤثر ويتأثر باآلخر

خبلؿ شلارسة النشاط الرياضي صلد أف سلوؾ األفراد متباين حىت وأف تشاهبت الظروؼ، فمثبل البعض منهم يتدرب ّتدية والتزاـ 
لتنمية مهارهتم احلركية أو قابليتهم البدنية  لغرض إبراز وإثبات وجودىم بينما صلد آخرين ػلاولوف إثبات وجودىم من خبلؿ 

التصرفات وادلشاكسات الغَت الئقة كالعنف والعدوانية أثناء شلارسة النشاط الرياضي وىذه الفوارؽ يف السلوؾ تعكس الصفات 
. الشخصية للفرد

، صفحة -1993الطالب، ) : وعند حديثنا عن السمات األساسية للفرد اليت تربز نتيجة لسلوكو ؽلكننا ٘تييز مسات جوىرية وىي
104) 

 .مسات تعكس الصفات النفسية للشخصية - أ



 

 

 .مسات ٖتدد السلوؾ وفيها تنعكس عبلقات اإلنساف بالبيئة - ب
. مسات ٘تثل العادة عند الفرد وىي سلوؾ الفرد الثابت ٖتت الظروؼ ادلتشاهبة - ت

إف الفوارؽ يف السمات الشخصية بُت األفراد الرياضيُت وأفراد اآلخرين ال ؽلارسوف النشاط الرياضي ىي مؤشر على تأثَت النشاط 
الرياضي على األفراد، كذلك صلد أف التخصص يف نوع معُت من الرياضة يرتبط بسمات شخصية معينة، فرياضة كرة القدـ مثبل 

. تتطلب اذلدوء والذكاء ونكراف الذات، بينما رياضة التجديف تتطلب شدة وتوتر النفس واإليقاع وادلطاولة 
إف النشاط الرياضي ادلمارس من قبل الفرد فرديا أو مجاعيا فهو يهدؼ إُف النشاط واحليوية فالرياضة والكسل قطباف متنافراف 

وادلنافسة الودية ٗتلق جوا يبعث احليوية يف النفوس، وادلمارسة اجلادة ادلنتظمة تؤدي إُف إحساس قوي ألداء الواجب وىذا يبعث 
 (107، صفحة -1993الطالب، ) . السرور يف نفوس البلعبُت ويقوي الثقة بالنفس

كما أف النشاط الرياضي ضمن الفعاليات اجلماعية ىو عمل مجاعي على العمـو يعتمد صلاح الفرد فيو على صلاح اجملموعة، وىذا 
يهيأ فرصا ٘تنح النشاط الرياضي اجلماعي ميزة ال تتوفر يف الرياضات األخرى مثل تنمية روح اجلماعة والتكييف للمواقف ادلختلفة، 

ويتعود أف يتصرؼ ْتكمة يف رغباتو، وأف يبذؿ جهدا يف  (الفريق)فالبلعب أثناء شلارسة النشاط الرياضي ينتظم يف رلموعة صغَتة 
سبيل ٖتقيق أىداؼ اجملموعة ومساندهتا والدفاع عنها والتضحية من أجلها إضافة إُف أف النشاط الرياضي يقًتف ٓتربات صلاح 

. معقولة يهيأ أجواء الصحة النفسية اإلغلابية إضافة إُف تنمية اللياقة البدنية والقابلية احلركية
: ملمح عاـ لشخصية المربي في الميداف الرياضي. 7.1

يقصد بالًتبية البدنية والرياضية تلك العملية الًتبوية اليت تتم عند شلارسة أوجو النشاط البدين الرياضي، واليت من خبلذلا تتحقق 
أىداؼ تقوية اجلسم واحملافظة على سبلمتو ويف نفس الوقت تتم عملية الًتبية اليت ٕتعل حياة الفرد أكثر رغدا والعكس، فعن طريق 
برنامج موجو توجيها صحيحا يكتسب األطفاؿ ادلهارات الرياضية لقضاء وقت  فراغهم بطريقة مفيدة وينموف اجتماعيا، كما أهنم 

. يشًتكوف يف نشاط من النوع الذي يضفي على حياهتم الصحية باكتساهبم الصحة البدنية والعقلية
،أنو ال بد من توفَت زلتويات جيدة للمادة ووسائل التنظيم Herbert eshett) )     ولتحقيق ىذه الغايات واألىداؼ يرى 

العلمي، وبغض النظر عن زلتويات مادة الًتبية البدنية، واليت تتطلب برامج زلددة وموجهة ومسايرة ألىداؼ النظاـ الًتبوي العاـ إال 
،  ضروريا يكمن يف وسائل التنظيم العملي ادلتعددة، ادلادية البشرية ىذه (Herbert eshette)أف العنصر الثاين الذي يراه 

. األخَتة تكمن يف مريب أو معلم الًتبية البدنية والرياضية
وىو تكوين أشخاص "Armand 1983))1انطبلقا من اذلدؼ العاـ دلهنة ادلريب يف ميداف الًتبية البدنية والرياضية كما أوضحو 

، من مجيع جوانبها، وىذا اذلدؼ ال ؽلكن لو أف يتحقق دوف إعطاء أعلية كبَتة لشخصية ادلريب "مقبولُت دلواجهة احلياة االجتماعية 
.  واليت ذلا وزهنا يف العملية الًتبوية

وقد أخذ موضوع شخصية ادلعلم وادلريب تفكَت العديد من العلماء منذ القدـ فقد أولت الًتبية التقليدية عناية فائقة بالعملية الًتبوية 
.  من جوانبها ادلختلفة سواء ادلتعلم، أو الربنامج

وأخَتا ادلعلم الذي منحتو سلطة كبَتة يف إدارة ادلتعلمُت، حىت كاد أف يوصف بالدكتاتوري الذي يتدخل يف مجيع العبلقات بُت 
. التبلميذ، ويوجو احلصة كما يراىا من وجهة نظره الفردية

إال أف الًتبية احلديثة أكدت على حسن اختيار ادلربيُت األكفاء ذوي مسات انفعالية سوية تؤىلهم ألداء مهنة الًتبية والتعليم على 
 وفق وجهة النظر ىذه أف من أىم وظائف ادلعلم يف ادليداف الرياضي تنظيم الفوج، elandshees.1969أكمل وجو،حيث يرى 

                                                 

 
 



 

 

شلا يتيح لو إغلاد حلوؿ وإجابات للمشاكل ادلختلفة فيما بينهم من جهة، والعبلقات بُت التبلميذ وادلريب من جهة أخرى، وبذلك 
: ؼلتصر دور ادلريب يف

. تقييم أداء التبلميذ إغلابيا أو سلبيا مهما كاف- 
. شرح سلوؾ التبلميذ وردود أفعاذلم العاطفية سواء اإلغلابية أو السلبية- 

ىذه ادلهاـ نوعا ما تتعارض مع الًتبية التقليدية وىي بذلك تظهر تصور تربوي جديد يرتكز على العبلقات ادلختلفة اليت ٖتدث 
خبلؿ شلارسة الًتبية البدنية والرياضية وتزامن ىذا التصور مع بداية ظهور علم النفس االجتماعي الذي يدرس سلوؾ الفرد اخلاصة بو 

.   داخل اجلماعة اليت يعيش فيها حديثا
  كذلك ْتوث 1959.1957.1946 سنوات kattelفالعديد من الدراسات ْتثت موضوع شخصية ادلعلم ، أعلها دراسات 

Hall worth  كما جاء يف(benaky 1996)  أيضا والذين ارتكزت جل دراساهتم على الكشف عن العامل األوؿ واألكثر
أعلية يف شخصية ادلعلم  ادلريب، وقد توصلت دراساهتم إُف أف أغلب ادلعلمُت وادلربيُت يف العاَف يتميزوف تقريبا ٔتجموعة من 

. (االنتباه، الصبلبة، ادلشاركة يف النشاطات، التعاوف، الثبات، التنظيم التطبيق):اخلصائص أعلها ما يلي
وتبدو نتائج ىذه الدراسات أقرب إُف العمومية منها إُف العطاء و ٘تييز السمات الفريدة واليت ٗتص ادلريب يف ادليداف الًتبوي الرياضي 

 1970Hammesly وsmith et goeffrey وErikson 1984إُف أف الشيء الذي ؽلكن قولو ويؤكده كل من 
 أف طبيعة عمل ادلعلم قريبة جدا إلىادلنطق، وتفرض عليو االتساـ ببعض السمات الشخصية اليت تؤىلو دلواجهة bolster1983و

. مجيع ادلواقف التعليمية
: السمة. 8.1

:  مفهـو السمة.  1.8.1
، صفحة 1972زكي، ) " ىي رلموع أساليب األداء اليت ترتبط ببعضها ارتباطا قويا" السمة بقولو (1972أمحد زكي ،)يعرؼ 
وىي تكوين معقد من رلموعة من الوحدات السلوكية واألجهزة التابعة ذلا، تكوف يف تفاعل دائم مثل الثبوت والصبلبة، الدقة (25

 .وغَت ذلك
ويشَت بعض العلماء إُف أف السمة ىي صفة للشخص تتضمن بعض الوحدة يف سلوكو، فهي ليست عارضة ولكنها ظلط يتميز 

. إٍف....باالستمرار النسيب، كما أهنا تتضمن معيارا اجتماعيا حينما تقوؿ ىذا الشخص عدواين حنوف 
". طريقة متميزة ثابتة نسبيا يتميز هبا الفرد عند غَته من األفراد" ىي  (جيلفورد)فالسمة حسب 

نظاـ نفسي عصيب مركزي عاـ ؼلتص بالفرد ويعمل على جعل ادلثَتات ادلتعددة " بأهنا  (G.allportجوردوف ألبورت )ويعرفها 
 (35، صفحة 1975-غنيم، ) ".متساوية وظيفيا، كما يعمل على إصدار وتوجيو أشكاؿ متساوية من السلوؾ التكيفي والتعبَتي

      فالسمات ىي مفاىيم إستعدادية تثَت إُف نزاعات للفعل أو االستجابة بطريقة معينة، ومن ادلفًتض أف الشخص ينقل 
االستعدادات السيكولوجية من موقف آلخر وأهنا تتضمن قدرا من احتماؿ سلوؾ الشخص بطرؽ معينة وغلب أف ظليز مفهـو 

اليت تشَت إُف استجابة ٖتدث اآلف، كأف يعاين شخص مثبل حالة قلق يف موقف معُت، أما أف  (احلالة)عن مفهـو  (السمات)
نصف الشخص بسمة القلق فهذا يعٍت أنو سوؼ يستجيب ْتالة قلق يف ظروؼ معينة رغم أنو قد ال يعاين اآلف من أي قلق، 

فوجود السمة ال تتضمن بالضرورة أف الشخص سوؼ يكوف قلقا دائما، ولكن لديو فقط استعداد لبلستجابة بالقلق يف مواقف 
 (54، صفحة -1980الزاروس، ) ".معينة

وؽلكن أف تكوف السمة استعدادا فطريا كالسمات ادلزاحية مثل شدة االنفعاؿ، وضعفو وؽلكن أف تكوف السمة مكتسبة كالسمات 



 

 

 (361-360، الصفحات 1985-ادليليجي، ) . االجتماعية الصدؽ، األمانة واإلخبلص
أهنا " للسمة بقولو (R.cattelرؽلوند كاتل )      وقد تعددت التعريفات لسمات الشخصية ومن بُت ىذه التعريفات تعريف 

رلموعة ردود األفعاؿ واالستجابات اليت يربطها نوع من الوحدة اليت تسمح هبذه االستجابات أف توضع ٖتت اسم واحد ومعاجلتها 
 (270، صفحة 1971-ليندزي، ) . بنفس الطريقة يف معظم األحياف

      وعلى ضوء ما ذكرناه ؽلكن أف نستنتج أف السمة ىي ٕتمع سلوكي قابل للمبلحظة يف سلوؾ الفرد، يظهر يف اتساؽ عادات 
الفرد يف أفعالو ادلتكررة، لذا فهي ليست أسبابا للسلوؾ وإظلا ىي مصطلحات وصفية تطلق على فئة كبَتة من االستجابات ادلشًتكة 

. فيما بينها
 (:G. allport)نظرية السمات اللبورت . 2.8.1

يعترب ألبورت من أشهر السيكولوجيُت األمريكييُت الذين إىتموا بقضايا علم النفس االجتماعي حيث اشتهر بدراسة القيم واإلشاعة 
". الشخصية تفسَت سيكولوجي" والشخصية اليت ألف فيها كتابا ػلمل عنواف

 قاموسا 1936 سنة O.dbert      نظر ألبورت إُف السمات باعتبارىا الوحدة الطبيعية لوصف الشخصية فقد فحص مع 
 كلمة تشَت إُف قائمة 4541 مفردة واختصارىا إُف 7953مطوال باللغة االصلليزية ادلفردات اليت تصف الشخصية واليت بلغت 

. السمات واليت اعتربىا نقطة بداية جيدة لدراسة الشخصية
أف السمات اليت ٘تثل جزئا من الفطرة السليمة، واالٕتاه احلدسي يف وصف "       صاغ ألبورت نظريتو الشهَتة اليت تقوؿ 

(.   1971الزروس )الشخصية واليت يستخدمها الرجل العادي يف زلاولتو وصف شخص ما كما ورد يف 
      ولقد أكد ألبورت فكرة أف السمات ىي خصائص متكاملة للشخص، أي أهنا تشَت إُف خصائص نفسية عصبية واقعية تبُت 

. كيفية سلوؾ الشخص، وؽلكن التعرؼ عليها فقط من خبلؿ ادلبلحظة وعن طريق االستدالؿ شلا ىو مركزي وأساسي
.  بُت ثبلث أنواع من السمات وىي مسات أساسية، مسات مركزية، ومسات ثانويةallportميز ألبورت 

ففكرة ألبورت تذىب إُف أف السمات ليست وحدات مستقلة داخل الفرد ولكنها رلموعة متوافقة من الصفات تتجمع إلحداث 
اإلثارة السلوكية وعلى ذلك ففعل واحد مركب ال ؽلكن إرجاعو إُف مسة واحدة متكررة بل ىو دائم نتاج رلموعة من السمات 

. ادلتوافقة اليت تسهم كل منها يف بعض مظاىر السلوؾ، فهذا ادلظهر األوؿ من نظرية آلبورت
األمر الذي يتسق مع تركيبو " قوس "       أما ادلظهر الثاين يعود إُف تغلب الشخص ادلنفرد لدراسة الشخصية يف مقابل ادلنحٌت

. على وحدة السمات لدى الشخص وعلى وحدة شخصيتو بوجو عاـ
 القياـ ببحوث كمية لدراسة كلية السمات من حيث األعلية وال شارة والتعميم، ومن حيث كوف ىذه allport      فرغم زلاولة 

السمات رئيسية أو ثانوية كانت، فإف نظرة ألبورت للسمات تفتقر ألي تفسَت سبيب للعبلقات اليت ؽلكن أف تبلحظ بُت مسات 
شخصية معينة وسلتلف أنواع السلوؾ البشري وبعبارة أخرى أف ىذىالنظرية ال تقـو على أساس ٕترييب ؽلكن أف يقيم عبلقة سببية 

، -1982-عبلوي، ) . بُت سلوؾ ومسة ما، وبالتاِف القياـ بتعميم ىذه العبلقة والتنبؤ بالسلوؾ بناءا على العبلقات السببية ىذه
 (290صفحة 

     ومهما يكن فإف نظرية ألبورت للسمات ساعدت يف ٖتديد وحصر السمات الشخصية، وأعطت دفعا قويا جملاؿ البحث يف 
. kattellمنهج السمات واعتمدت إُف حد ما على العديد من الدراسات اليت تستعرض الحقا كدراسة 

: kattelنظرية السمات لكاتل .  3.8.1
 كاف kattel ىو أحد سلططيها وذلك ألف اجلهد األساسي ؿ kattelإذا كاف البورت ىو عميد واضعي نظريات السمات فإف 



 

 

الذي يعتمد على " التحليل العاملي" موجو ضلو خفض قائمة مسات الشخصية بطريقة منظمة إُف عدد قليل ؽلكن معاجلتو عن طريق 
، صفحة -1982-، .سلتار) . دراسة االرتباط بُت أنواع السلوؾ ادلتعلقة بالشخصية واليت يكشف عنها بادلبلحظة واالختبارات

85) 
 لقياس p.f.16      وضع كاتل ىذا األسلوب ٔتجموعة من ادلقاييس ؽلكن فهمها بسهولة فقد وضع استبياف الشخصية للراشدين 

. مسة مركزية، يعتقد أهنا تفسر معظم عناصر الشخصية (16)ستة عشر 
.  السيطرة والسيادة ػػػػػػػػػػػػػاخلضوعE– العامل د 
.  غَت احلاد ػػػػػػػػػػػػػػػ  احلاد والقلق االكتئايبF- العامل ىػ 
. قوة اخللق ػػػػػػػػػػػػػػػػ ضعف ادلعايَتG– العامل و 
.  سلاطر سهل التكيف ػػػػػػػػػػ  االنعزاؿ الشيزوثيميH– العامل ز 
.  احلساسية االنفعالية ػػػػػػػػػػػػ النضج الصلبI– العامل ح 
. الشيزوثيماالبارانوية ػػػػػػػػػػ      الغَتية ادلفعمة بالثقةL– العامل ط 
.  عدـ ادلباالت اذلاشَتي ػػػػػػػػػػ االىتماـ العمليM– العامل ي 
.  احلذاقة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبساطةN– العامل ؾ 
.  عدـ الطمائنينة ػػػػػػػػػػػػػػػػ الثقة بالنفسO– العامل ظ 
.   التحرر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ احملافظةQ- العامل ـ 
.  االكتفاء الذايت ػػػػػػػػػػػػػػػاالفتقار إُف الثباتQ2– العامل ف 
.  ضبط االرادة وثبات اخللقQ3– العامل س 
.  التوتر العصيبQ4– العامل ع 

أف نظريات السمات ليست زلدودة كنظريات األظلاط يف فئات قليلة أو يف وضع ٘تييزات ضئيلة فيما   (1980جولياف، )ويرى 
يتعلق بالفروؽ الفردية، وإف اخلطأ الكبَت يف نظريات السمات كاخلطأ يف سيكولوجية ادللكات يقع معاجلة الشخصية كخاصية 
داخلية، دوف اإلفادة من ادلواقف اليت توجد فيو للتنبؤ،  فالفرد الذي يقع يف اخلمسوف يف مسة العدواف فهل معٌت ذلك أف ػلتل 

مكانة متوسطة ؟ وأنو يسلك سلوؾ عدواين ؟ أو العكس ؟  وإذا كاف األمر كذلك فأي النصفُت ؟  لذا  فمن ادلمكن أف توصف 
 (88، صفحة 1980- روتر، ) . السمات يف عبارات موقفية أو وفقا إلٕتاىات السلوؾ

فمنهج البحث وفقا لنظريات السمات أو العادات يف وصف الشخصية يصبح أكثر قصورا، إذ َف ؽلد الباحث بالظروؼ اليت تؤدي 
إُف التعبَت كنتيجة للتفاعل مع البيئة ومع ذلك فمن ادلمكن أف يفكر يف السمة على أهنا عادة، وإذا ما تكاملت ىذه النظرة مع 
. نظرية التعلم فإف ىذا ادلنهج ؽلكن أف ٔتد السيكولوجي ٔتصطلحات ال تصف السلوؾ فحسب بل تصف أيضا ما يطرأ من تغيَت

 ٘تثل مناىج البحث احلديثة لسيكولوجية ALLPORTو kATTELإال أف نظريات السمات اليت جاء هبا كل من كاتل 
 فهو أكثر اىتماما بالسمات اليت يشًتؾ فيها kATTELالسمات الفريدة اليت ؽلكن أف ظليز فردا واحدا أو قليبل من األفراد، أما 
أف ؼلتزؿ عدد السمات إُف أقل مسات  (التحليل العاملي)اجلميع مثل مسات التجميع، وحاوؿ باستخداـ األساليب اإلحصائية 

. وصفية مستقلة شلكنة، ؽلكن معها أف ػلصل على تنبؤات مفيدة
وعلى وجو العمـو ٗتتلف السمات على األظلاط وعلى  ادللكات يف قلة إحتماؿ أهنا تتضمن مسلمات خاصة بأصوؿ موروثة أو 

. جيلية



 

 

ورغم  (1973أيزنك )و   (1967جيلفورد )  ومن أىم الباحثُت الذين تناولوا موضوع الشخصية من منظور السمات أيضا 
يوجزاف األسس ادلشًتكة بُت نظريات السمات فيما  ( zimbordo et ruch 1980)االختبلفات ادلوجودة بُت آرائهم فإف 

: يلي
. السمات ىي أساس تنظيم الشخصية- 1
تتضمنالعمليات احملددة الستجابات )إما مسات مصدرية  (استجابات خارجية)ؽلكن أف تكوف السمات إما مسات سطحية - 2

. (سطحية
. تعطى السمات بواسطة إدماج السلوؾ واألحداث ادلنبهة للشخصية طابع االستقرار والثبات- 3
. (باستعماؿ اختبارات الشخصية مثبل)تستنتج السمات من مؤشرات سلوكية - 4
. ؽلكن تطوير منهجية قائمة على اختبارات قوية من حساب الفروؽ الفردية من سلتلف السمات بصفة كمية- 5
اذلدؼ من تقوًن الشخصية ىو ٘تييز السمات السطحية من السمات األساسية وتشخيص أقل أكرب قدر من التنوع ادلبلحظ يف - 6

. السلوؾ البشري
: نظرية السمات لفرايبورج. 4.8.1

: قائمة فرايبورج للشخصية. 1.4.8.1
من أساتذة علم النفس ّتامعة فرايبورج بأدلانيا سنة "  جوكن فرانربج وساًف وىابل"قائمةفرايبورج للشخصية أعدىا يف األصل :تعريف
 بتصميم صورهتا ادلصغرة اليت قاـ بتعريبها وإعداد صورهتا ادلصغرة زلمد حسن عبلوي، وٖتتوي ىذه diell، وقاـ ديل 1970

(. ارجع إُف قائمة فرايبورج يف ادلبلحق)عبارة  (56)أبعاد للشخصية و (08)القائمة على 
حيث بلغ معامل ثبات القائمة يف البيئة األجنبية باستخداـ التجزئة النصفية، وإعادة االختبار بعد عشرين يوما على عينة متكونة 

، ويف 0.83 إُف 0.64 سنة وتراوحت معامبلت الثبات ما بُت 24 و18 أنثى تًتاوح أعمارىم ما بُت 151 ذكرا و 140من 
طالبا كلية الًتبية الرياضية بالقاىرة  (82)البيئة ادلصرية مت إغلاد معامبلت ثبات الصورة ادلصغرة عن طريق إعادة االختبار على 

. 0.87 و 0.67أياـ وتراوحت معامبلت ثبات أبعاد القائمة ما بُت  (10)بفاصل زمٍت قدره 
 عبارة باستخداـ أبعاد بعض اختبارات الشخصية األخرى 212أما الصدؽ فقد مت إغلاده بالصورة ادلطولة للقائمة اليت تتضمن 

. كمحكات مثل اختبار مينوستا ادلتعدد األوجو وقائمة كاليفورنيا
وقد أشارت النتائج إُف توافر الصدؽ ادلرتبط باحملك بالنسبة ألبعاد القائمة وبالنسبة للصورة ادلصغرة تراوحت معامبلت الثبات بُت 

. 0.92 و 0.85أبعادىا وأبعاد الصورة ادلطولة عند استخدامها كمحك ما بُت 
: محاور اختبار فرايبورج.  2.4.8.1

أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتميزوف باضطرابات جسمية وحركية ونفس جسمية عامة، كاالضطرابات يف النمو :العصبية. 1
. واإلرىاؽ والتوتر وسرعة اإلحساس بالتعب وفقداف الراحة ووضوح بعض ادلظاىر العصبية واجلسمية ادلصاحبة لبلستثارة االنفعالية

أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة فيتميزوف بقلة االضطرابات اجلسمية واالضطرابات العامة النفس جسمية واجلسمية ادلصاحبة 
. لبلستثارة االنفعالية

الدرجة العالية ذلذا البعد ٘تيز األفراد الذين يقوموف تلقائيا باألعماؿ العدوانية البدنية أو اللفظية أو التخيلية ويستجيبوف :العدوانية. 2
بصورة انفعالية، ويتصدوف لآلخرين باذلجـو وادلشاحنات والعراؾ ويتميزوف باالندفاع وعدـ القدرة على السيطرة يف أنفسهم، عدـ 

. اذلدوء وىدـ النضج االنفعاِف



 

 

. والدرجة ادلنخفضة لو تشَت إُف قلة ادليل التلقائي والتحكم يف الذات والسلوؾ ادلعتدؿ الذي يتميز باذلدوء الزائد والنضج االنفعاِف
: االكتئابية.3

 أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتسموف باالكتئاب وتذبذب ادلزاج والتشاـؤ والشعور بالتعاسة معدـ الرضى واخلوؼ واإلحساس 
. ٔتخاوؼ غَت زلددة وادليل للعدواف على الذات واإلحساس بالذنب

 .أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة يتسموف بادلزاج ادلعتدؿ والقدرة على الًتكيز واالطمئناف واألف والثقة بالنفس والقناعة
: قابلية االستثارة.4

الدرجة العالية ذلذا البعد ٘تيز األفراد الذين يتسموف باالستثارة العالية شدة التوتر وضعف ادلقدرة على مواجهة اإلحباطات اليومية 
. العادية واالنزعاج وعدـ الصرب والغضب واالمتحانات العدوانية عند اإلحباط وسرعة التأثر

أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة يتميزوف بقدر ضئيل من االندفاعية والتلقائية، كما يتميزوف باذلدوء وادلزاج ادلعتدؿ والقدرة على ضبط 
. النفس وٖتمل اإلحباط

أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتميزوف بالقدرة على التفاعل مع اآلخرين وزلاولة التقرب من الناس وسرعة عقد :االجتماعية.5
. الصداقات ولديهم دائرة كبَتة من ادلعارؼ، كما يتميزوف وبادلرح واحليوية والنشاط ويتسموف باجملاملة وكثرة التحدث وحضور البديهة
أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة يتميزوف لقلة احلاجة للتعامل مع اآلخرين واالكتفاء بالذات وٕتنب اللقاءات مع اآلخرين وتفضيل 

. الوحدة، كما أف لديهم قلة زلدودة من ادلعارؼ ويتميزوف بالربودة احليوية، وقلت التحدث
يتصف أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد بالثقة يف النفس وعدـ االرتباؾ أو تشتت األفكار و صعوبة االستثارة واعتداؿ :الهدوء.6

 .ادلزاج والتفاؤؿ واالبتعاد عن السلوؾ العدواين، والدأب على العمل
أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة ذلذا البعد يوصفوف باالستثارة وسهولة الغضب والضيق واالرتباؾ وسرعة الشعور باليأس وعدـ القدرة 

. على سرعة إغلاد القرارات والتشاـؤ
 :السيطرة.7

أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتميزوف باالستجابة لردود أفعاؿ عدوانية سواء كانت لفظية أو جسمية أو ٗتيلية واالرتياب يف 
. اآلخرين وعدـ الثقة هبم، كذا ادليل للسلطة واستخداـ العنف وزلاولة فرض إتاىاهتم على اآلخرين

والدرجة ادلنخفضة ذلذا البعد ٘تيز األفراد الذين يتميزوف باالعتدالية واحًتاـ اآلخرين واالٕتاه بغرض استخداـ اسلوب العنف 
. والعدوانية وادليل للثقة باآلخرين وال يعشقوف السلطة وال ػلاولوف السعي لفرض إتاىاهتم على اآلخرين

 :(الضبط)الكف .8
أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتميزوف بعدما لقدرة على التفاعل والتعامل مع اآلخرين وخاصة يف ادلواقف االجتماعية كما 

يتصفوف باخلجل واالرتباؾ خاصة عند قياـ اآلخرين دلراقبتهم وظهور بعض ادلتاعب اجلسمية عند مواجهة بعض األحداث ادلعينة أو 
. (.عدـ االستقرار أو االرتعاش، االمحرار، ارتعاش األطراؼ واحلاجة للتبوؿ): ظهور بعض ادلتاعب اجلسمية مثل

أما أصحاب الدرجة دلنخفضة يتميزوف بالقدرة على التفاعل والتعامل مع اآلخرين وعدـ سرعة االرتباؾ عند اضطراهبم كما يتصفوف 
 .(344-343، الصفحات 1987رضواف، ) بالقدرة على التحدث وادلخاطبة

إذ قمنا بتحليل السمات من ناحية زلتوياهتا فإف باستطاعتنا القوؿ أف للسمات أنواع كثَتة وٖتت ىذا :تصنيف السمات.  5.8.1
النحو من احملتويات تندرج مسات الدافع اليت تشَت إُف أنواع األىداؼ اليت يتجو ضلوىا السلوؾ، ومسات القدرة اليت تشَت إُف 

القدرات وادلهارات العامة واخلاصة، والسمات ادلزاجية كالنزعة إُف التفاؤؿ واالكتئاب والنشاط وغَتىا، والسمات األسلوبية اليت 



 

 

تتضمن اإلؽلاءات وأساليب السلوؾ والتفكَت الغَت مرتبط وظيفيا بأىداؼ ىذا السلوؾ، وقد عاًف واضعي نظريات السمات موضوع 
ىنري )الدوافع ضمن قائمة السمات صلد  (1950كاتل )بينما يضع " ٖتديد قوائم السمات بطرؽ سلتلفة، فعلى سبيل ادلثاؿ 

ؽليزاف بُت السمات والدوافع حيث تتضمن السمات الوسائل ادلميزة اليت ٖتقق هبا  (1951مالكيبلند )و  (1938موراي 
 (54، صفحة 1989ريتشارد، ) . األىداؼ
الشخصية إُف فئتُت علا  (السمات)أنو ؽلكن تبسيط التصنيف بإرجاع مجيع الصفات " يف موسوعتو  (مصطفى غالب) ويقوؿ 

فئة السمات العقلية وفئة السمات اخللقية، وينظر يف الفئة األولىإُف الوظائف السيكولوجية اليت تقـو بتحصيل ادلعرفة، ويف الفئة 
 (118، صفحة 1986غالبدار، ) ".الثانية إُف الوظائف الوجدانية واحلركية وخاصة إُف إنفعالية الشخص وأساليبو اإلستجابية

: ويبلحظ زلمد مصطفى زيداف أف السمات تنقسم إُف
 .مسة فردية وىي السمة احلقيقية كما يراىا ألبورت .1
 .مسات عامة أو مشًتكة وىي ما تسمى بالسمة احلقيقية .2

: ويرى ألبورت أف السمات تنظم فيما بينها ْتيث ؽلكن ترتيبها يف مدرج ىو إما
 .مسة واحدة كربى أو رئيسية - أ
 . أو عدة مسات مركزية - ب
 (276 ، صفحة 1980- زيداف، ). يلي ذلك رلموعة من السمات الثانوية - ج

: بشكل أدؽ فهو يصف السمات على الوجو اآليت (ألبورت)وإذا أردنا أف نربز تصنيف 
مسات واقعية وتشَت إُف ادليوؿ العاـ واخلاص والطرائق الثابتة ادلتعلقة بتكيف الفرد مع البيئة، كأف يكوف عدوانيا أو انطوائيا أو - 1

. اجتماعيا
. مصطلحات تصف النشاط اخلاص واحلاالت العقلية العارضة واحلاالت ادلزاجية مثل االبتهاج، االرتباط- 2
 (28، صفحة 1982عباس، ) . أحكاـ القيم وتشَت إُف أثر بعض السمات على الغَت- 3

 فقد صنف السمات إُف مسات أساسية عميقة وىي ٘تثل التكوينات األساسية اليت تنشأ عنها الصفات 1950 (كاتل)      أما 
السطحية، وبالرغم من عدـ ظهورىا يف السلوؾ بطريقة مباشرة إال أهنا تؤثر فيو ومنها القدرات العقلية العامة واخلربة الثقافية، ومسة 

.  ظاىرة وىي السمات اليت تظهر يف سلوؾ الفرد وانفعاالتو واتصاالتو االجتماعية وطريقة عملو
 :خالصة

      قدمنا يف ىذا الفصل مفهـو الشخصية وأىم تعاريفها من وجهة نظر علماء النفس واالجتماع وكذا تصنيفاهتا كما تطرقنا إُف 
ظلو الشخصية النفسي، اجلنسي واالجتماعي واخللقي ادلعريف وتعرضنا إُف زلددات الشخصية وإُف معظم نظرياهتا واختباراهتا ويف 

األخَت بينا العبلقة بُت الشخصية والنشاط الرياضي، كما تطرقنا أيضا إُف مفهـو السمة حسب رلموعة من العلماء والباحثُت وإُف 
وكذا تصنيف السمات ومعايَت ٖتديدىا ويف األخَت بينا العبلقة بُت السمات الشخصية " كاتل " و " أللبورت" نظرية السمات

. واألداء الرياضي وكذا السمات الشخصية الرياضية
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد 
يف علم التدريب الرياضي يستخدـ مصطلح ادلهارات النفسية لئلشارة للعملية اليت يتم من خبلذلا تعليم و تدريب ادلهارات النفسية 

يف إطار عملية التدريب النفسي الذي يقصد منو التطبيق ادلنهجي ادلنظم لؤلساليب العلمية النفسية لبلرتقاء ٔتستوى األداء لدى 
 .البلعب الرياضي

 :اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدـ - 1-1
 :مفهـو اإلعداد النفسي - 1-1-1

اإلعداد النفسي ىو تلك العمليات اليت من شأهنا إظهار أفضل سلوؾ غلمع  إغلابيا كبل من األداء  (2001)حسب محاد 
، التدريب العقلي يف رلاؿ الرياضي 2001محاد، ).البدين و ادلهاري و اخلططي لبلعب و الفريق و الوصوؿ بو إُف قمة ادلستويات 

 (.235،صفحة 



 

 

عملية نفسية مركبة يدخل فيها " اإلعداد النفسي للمباريات يف كرة القدـ على أنو  (1994)و عرؼ بسيوين و فاضل 
اإلدراؾ ادلعريف و اجلوانب اإلرادية و االنفعالية و احلالة الدافعية اليت هتدؼ يف رلموعها إُف إبراز شخصية البلعبُت كأفراد و كفرؽ و 

و القدرة على توجيو .و الثبات االنفعاِف .تتضح مظاىر ىذه العملية يف الثقة بالنفس و السعي للتنافس لتحقيق اذلدؼ من ادلباراة 
 (.204، االعداد النفسي لبلعيب كرة القدرة ،صفحة 1994فاضل، )" .السلوؾ خبلؿ مراحل الصراع التنافسي يف ادلباراة 

و ؽلكن تلخيص عمليات اإلعداد النفسي يف البحث عن األسباب اليت تؤثر يف سلوؾ البلعب و من مث الوصوؿ إُف 
سواء .سلطط ينفذ من خبلؿ آليات زلددة تسهم يف تطوير و تعديل السلوؾ ٔتا يسهم إغلابيا يف الوصوؿ إُف قمة مستويات األداء 

 .كانت على مستوى قصَت ادلدى أـ طويل ادلدى 
و اإلعداد النفسي عملية مكملة و ال تنفصل عن اإلعداد ادلتكامل لبلعب و اليت تضم إُف جنب كبل من اإلعداد البدين 

، التدريب 2001محاد، ).و ادلهاري و اخلططي و ادلعريف و اخللقي كما أنو من الضرورة التخطيط ذلا على ادلدى الطويل و القصَت 
 (.235العقي يف اجملاؿ الرياضي ،صفحة 

 
 :أىمية اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدـ-1-1-2

 :إف أعلية اإلعداد النفسي تتمثل يف ما يلي 
  ادلساعدة يف ٖتسُت العمليات النفسية اذلامة اليت تساعد على الوصوؿ إُف أعلى مستوى من ادلهارات التكنيكية و التكتيكية

 .لكرة القدـ 

  و االحتفاظ هبا مع .تكوين و ٖتسُت السمات الشخصية لبلعب اليت تؤثر بوضوح يف الثبات ادلثاِف للعمليات العقلية العليا
 .رفع مستوى الكفاية احليوية و احلركية و خاصة يف الظروؼ الصعبة أثناء ادلباريات و التدريب 

  تكوين و بناء حالة انفعالية مثالية يف أثناء التدريب و ادلباريات. 

  ٖتسُت القدرة على تنظيم احلالة النفسية يف الظروؼ الصعبة من التنافس. 

  ادلساعدة يف اإلعداد ادلعريف و الوعي الكامل ٔتتطلبات ادلباراة يف كرة القدـ. 

  (.206، االعداد النفسي لبلعيب كرة القدـ،صفحة 1994فاضل، ).تكوين مناخ نفسي إغلايب يف الفريق 

  وقاية البلعب من التأثَت السليب للمشكبلت النفسية اليت قد يتعرض ذلا. 

  و أيضا يقلل من احتماؿ ىبوط مستوى األداء.التقليل من اجلهد و الوقت ادلبذولُت يف التدريب. 

  بل و لو دور الفيصل .اإلعداد النفسي يشكل ركن أساسي يف إعداد البلعب مثلو مثل اإلعداد البدين و ادلهاري و اخلططي
 (235،التدريب العقلي يف اجملاؿ الرياضي، صفحة 2001محاد، ).يف خروجو بصورة تعكس كفاءة التخطيط و التنفيذ 

خاصة بالنسبة لئلصابات اليت .و يضيف شعبلف و عبد الفتاح أف اإلعداد النفسي ال يقل أعلية عن اإلعداد البدين 
فبعض البلعبُت ال يتمتعوف بصفات إرادية ٕتعلهم مؤىلُت نفسيا .تستغرؽ وقتا طويبل لعودة البلعب مرة آخرى دلزاولة النشاط 

لتقبل العبلج و التدريب و االلتزاـ بالربنامج ادلوضوع و ذلك ليأسهم الشديد و إحساسهم بعدـ العودة للممارسة النشاط مرة 
، تأثَت برنامج للتدريب العقلي على مستوى األداء بعض 1998شعبلف، ).األمر الذي يربز أعلية اإلعداد النفسي .آخري 

 (.337ادلهارات احلركية يف رياضة اجلودو ،صفحة 



 

 

 :المهارات النفسية - 1-2
 :مفهـو المهارات النفسية -1-2-1

فالبلعب الرياضي لن يستطيع .ادلهارة النفسية عبارة عن قدرة ؽلكن تعلمها و إتقاهنا عن طريق التعلم و ادلراف و التدريب 
اكتساب و تعلم و إتقاف ادلهارات احلركية كالتصويب أو التمرير أو اإلرساؿ أو غَت ذلك من ادلهارات احلركية إال إذا تعلم ىذه 

و ينطبق ذلك أيضا على ادلهارات النفسية فلن يستطيع البلعب الرياضي إتقاهنا إال إذا .ادلهارات و تدرب عليها لدرجة اإلتقاف 
 .تعلمها و تدرب عليها 

فكأف ادلهارة النفسية ألي عمل من األعماؿ أو السلوؾ ترتبط  ارتباطا وثيقا بالنجاح يف أداء ىذا العمل أو السلوؾ كما 
كما أف ادلهارات النفسية يكتسبها البلعب .ؽلكن تعلم و إتقاف ادلهارة النفسية عن طريق عمليات التعلم و ادلراف و التدريب 

 .الرياضي من خبلؿ اخلربة و العمل الشاؽ على النحو الذي استطاع من خبللو أف يكتسب ادلهارات البدنية 
 PSYCHOLOGIE SKILLSو يف علم النفس الرياضي يستخدـ مصطلح تدريب ادلهارات النفسية 

TRAINING (PST)  لئلشارة إُف العملية اليت يتم يف غضوهنا تعليم و تدريب ادلهارات النفسية يف إطار عملية التدريب
 و الذي يقصد بو التطبيق ادلنهجي ادلنظم لؤلساليب العلمية النفسية لبلرتقاء ٔتستوى MENTAL TRAININGالعقلي 

 (.192، التدريب الرياضي احلديث ،صفحة 2002عبلوي، ).األداء لدى البلعب الرياضي 
إف تدريب ادلهارات النفسية ىو عبارة عن برامج تربوية و تعليمية منظمة و مقننة هتدؼ إُف مساعدة البلعبُت الرياضيُت 

 .الكتساب و إتقاف ادلهارات النفسية بغرض ٖتسُت األداء الرياضي و جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا لبلستمتاع 
كما أف التدرب عليها ؽلكن أف يسهم يف إعطاء البلعب ميزة عن غَته من البلعبُت الذين ال ؽلارسوف مثل ىذا النوع من 

 .و يف بعض األحياف تكوف ىي الفيصل يف النجاح و التفوؽ الرياضي .التدريب 
 :تدريب المهارات النفسية -1-2-2

وكاف .ٔتراحل متعددة حيث أطلق عليو يف البداية االسًتجاع الرمزي (تدريب ادلهارات النفسية )مر مسمى التدريب العقلي 
إُف التدريب ادلطلق " morriset"و تعدؿ بعد ذلك بواسطة موريسيت" .scakett"أوؿ من استخدـ ىذا ادلصطلح سكاكيت

مث تغَت .إُف التصور العقلي "egstron"مث استمر إُف أف عدلو إغلسًتوف " perry"مث إُف التدريب التصوري عن طريق بَتي .
 mentalو شاع استخداـ ادلمارسة العقلية و أخَتا إُف التدريب العقلي "corbin"إُف االسًتجاع ادلطلق بواسطة كوربن

training. 

و استخدـ مصطلح التدريب العقلي لوصف الطرؽ النفسية اليت هتدؼ إُف التحكم و التغيَت يف السلوؾ الفرد سواء العقلي 
و االٕتاىات و االسًتاتيجيات اليت تبٌت .و التدريب ادلنتظم للمهارات العقلية .إُف جانب االىتماـ باخلربات السابقة.أو البدين 

 .على أساس احلالة العقلية ؽلكن التحكم فيها بنفس الطريقة اليت تستخدـ يف احلالة البدنية
 :و نستعرض يف ىذا اجملاؿ أىم التعريفات 

  روشاؿ"roshall "إحدى الطرؽ الرئيسية للحصوؿ على التحكم و تركيز االنتباه. 

  مورجاف"morgan " إحدى طرؽ التدريب اخلاصة ادلؤثرة على تغيَت السلوؾ و تعزيز التعلم. 

  سنجر"singer " تكرار ادلهارة ادلتضمنة للمحتوى اخلاص بتعلمها دوف رؤيتها حركيا. 

  ىارا"harre " جزء مكمل من التدريب الرياضي. 



 

 

  أونثتاؿ"unestahle " الوصوؿ إُف .تدريب متتابع طويل ادلدى لئلٕتاىات و ادلهارات العقلية يتضمن بعدين أساسُت
 .ادلستويات الرياضية العالية و تطوير الصحة العامة 

و البعض ركز على أنو إحدى .وىذه التعريفات أخذت إتاىات متعددة فرضتها ادلراحل اليت مر هبا التدريب العقلي 
و اآلخر ركز على عملية التعليم و تغيَت رؤية احلركة .و اآلخر تناوؿ ادلهارة احلركية و زلتواىا .وسائل التدريب أو جزء مكمل لو 

أثناء االسًتجاع العقلي و التعريف األخَت غلمع بُت اإلعداد للمنافسات و التتابع و االنتظاـ يف التدريب على ادلهارات النفسية و 
،تدريب ادلهارات 2001مشعوف، )ينظر إُف بعد ىاـ ىو ربط التدريب العقلي بالصحة العامة و تطوير اإلنساف بشكل عاـ

 (31-30النفسية، الصفحات 
 :أىمية تدريب المهارات النفسية -1-2-3

من األمية أف تعلم ادلهارات النفسية ال يؤثر فقط على تطوير األداء الرياضي و لكن ينتقل إُف احلياة العادية مثل مهارات التحكم 
مشعوف، )يف الطاقة النفسية و الضغط العصيب و وضع أىداؼ واقعية و تركيز االنتباه ىي مهارات نافعة يف أبعاد احلياة ادلختلفة 

 (166،االعداد يف كرة القدـ صفحة 1996
و يتفق راتب على أف تدريب ادلهارات النفسية برامج منظمة تربوية تصمم دلساعدة ادلدرب و البلعبُت على اكتساب و شلارسة 

،تدريب ادلهارات 2004راتب، ).ادلهارات النفسية بغرض ٖتسُت األداء الرياضي و جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا لبلستمتاع
 (95النفسية ، صفحة 

كما أف للمهارة العقلية أعلية يف أداء ادلهارات الرياضية فهي اليت ٘تكن الرياضي من الوصوؿ إُف حالة عقلية ٘تنع دخوؿ 
األفكار السلبية و ادلشتتة إُف نشاطو الرياضي فإذا استطاع الرياضي تنفيذ ادلهارة عقلية تنفيذا ناجحا دلرة فهذا يعٍت انو ؽلتلك 

القدرة البدنية لتحقيق ذلك كلما حاوؿ و لكنو قد ال يفعل ألف عقلو يتداخل على ضلو غَت سليم و يفسد ىذا التآزر و التوافق 
 (61-60،كرة القدـ، الصفحات 2004جاد، )اجلسمي و العضلي و ال يعززه

و حسب عبلوي أف البلعبُت الرياضيُت على ادلستوى الدوِف و العادلي يتقاربوف لدرجة كبَتة من حيث قدراهتم و مهاراهتم 
البدنية و احلركية و اخلططية إال أف ىناؾ عامبل ىاما ػلدد نتيجة الفروؽ بينهم أثناء ادلنافسة الرياضية و الذي يتأسس عليو النجاح 

 (198، ادلهارات النفسية يف كرة القدـ ،صفحة 2002عبلوي، ).و التفوؽ و ىو عامل قدراهتم  و مهاراهتم النفسية 
 :إف أعلية التدريب ادلهارات النفسية ترتكز على ما يلي 

 رؤية عناصر النجاح. 

 زيادة التحفيز. 

  إتقاف ادلهارات احلركية. 

  التآلف. 

  (.146، صفحة 1998بدوي، ). الًتكيز 

  

 :أسباب عدـ االىتماـ بتدريب المهارات النفسية -1-2-4
 :و تتجلى يف ما يلي 



 

 

  لدى ادلدربُت الذين غلهلوف طرؽ تعليم و إكساب و تدريب ادلهارات النفسية: نقص ادلعارؼ و ادلعلومات 

  ىناؾ اعتقاد لدى بعض ادلدربُت الرياضيُت انو ال يتوفر الوقت : االفتقار للوقت الكايف  للتدريب على ادلهارات النفسية
لبلعب من اجل التدريب على ادلهارات النفسية و ىذا النشغالو بالتدريب على ٖتسُت القدرات البدنية و احلركية و اخلططية 

. 

  و ىذا العتقاد بعض ادلدربُت بأنو يستحيل على البلعب اكتساب : النظرة للمهارة النفسية على أهنا فطرية لدى البلعب
 .ادلهارة النفسية و فعلها إال إذا كانت فطرية 

  و ىذا حُت استخداـ الطرؽ و األساليب اليت ال تبٌت على أسس : بعض ادلفاىيم اخلاطئة ادلرتبطة بتدريب ادلهارات النفسية
 :علمية كما يلي 

 تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لبلعبُت ذوي ادلشكبلت -

 تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لبلعبُت ادلتفوقُت -

 تدريب ادلهارات النفسية مفعولو سريع -

 (204-202، الصفحات 2002عبلوي، )تدريب ادلهارات النفسية ليست لو فائدة كربى  -

  عدـ االقتناع بأعلية اإلعداد النفسي. 

  (.105، صفحة 2004راتب، ).عدـ ادلعرفة بطرؽ و أساليب اإلعداد النفسي 

 

 :مراحل تدريب المهارات النفسية -1-2-5
 :حسب عبلوي أف ىناؾ ثبلث مراحل أساسية لتدريب ادلهارات النفسية و ىي 

 :مرحلة تقديم المهارات النفسية -1-2-5-1
تعترب ىذه ادلرحلة أوؿ مرحلة يف برامج تدريب ادلهارات النفسية نظرا ألف العديد من البلعبُت الرياضيُت قد ال تكوف لديهم 

 .دراية و معرفة كافية بأعلية تدريب ادلهارات النفسية و أثرىا يف االرتقاء بادلستوى الرياضي لبلعبُت 

و يف ضوء ذلك فاف اذلدؼ األساسي من ىذه ادلرحلة ىو اكتساب البلعبُت لبعض ادلعارؼ و ادلعلومات األساسية عن 
أعلية تدريب ادلهارات النفسية و فائدهتا بالنسبة ذلم مع زلاولة تقدًن بعض األمثلة التوضيحية و التطبيقية اليت توضح تأثَت و فائدة 

 .ىذه ادلهارات النفسية 
 :مرحلة التعلم و االكتساب -1-2-5-2

يف ىذه ادلرحلة يتم الًتكيز على اجلوانب الفنية الصحيحة ألداء ادلهارات النفسية مع تقدًن ظلاذج لؤلداء الصحيح حىت 
يتمكن البلعب من تقليد ىذه النماذج و ؽلكن لبلعبُت األداء إما بصورة فردية أو مجاعية طبقا لطبيعة كل مهارة نفسية ىذا 

 باإلضافة إُف إمكانية قياـ األخصائي النفساين بتصحيح األخطاء أثناء األداء

 :مرحلة اإلتقاف-1-2-5-3
اذلدؼ األساسي من ىذه ادلرحلة ؽلكن يف زلاولة البلعب إتقاف أداء ادلهارات النفسية بصورة دقيقة و بدوف بذؿ ادلزيد من 

الفعلية احلقيقية ألداء البلعب و خاصة يف ادلنافسة الرياضية  اجلهد و زلاولة ربط ىذه ادلهارات النفسية بادلواقف 



 

 

 (.206-205، الصفحات 2002عبلوي، ).
 

 

 :تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضيين -1-2-6
 :التصور العقلي -1-2-6-1

ىو لب عملية التفكَت الناجح و ىو عبارة عن انعكاس األشياء و ادلظاىر اليت سبق الفرد إدراكها و يبدأ باألجزاء ثن 
الكليات و األساس الفسيولوجي للتصور ىو تلك العمليات اليت ٖتدث ألجزاء أعضاء احلواس ادلوجودة يف ادلخ أما أعضاء احلواس 

 (.197، صفحة 2000الضمد، )نفسها فبل تؤدي وظيفة التصور
 :أنواع التصور العقلي-1-2-6-1-1

 :تناوؿ العديد من العلماء أنواع التصور العقلي و ىم شبو متفقوف على ىذه األنواع 
 ىو نوع التصور الذي ػلدث خارج الفرد مثل تصور مشاىدة تسجيل أداء حركي يقـو بو الفرد و :التصور الخارجي  -

 (250، صفحة 2002عبلوي، ).ؽليل التصور يف ىذه احلالة أف يكوف بصريا

 يتميز بأنو ذو طبيعة حسية فهو نابع من داخل الفرد و ليس كنتيجة مشاىدة ألشياء خارجية و :التصور الداخلي  -
يساىم اإلحساس احلركي بفعالية مقارنة باحلواس األخرى يف ىذا النمط من التصور حيث يشعر الرياضي أثناء التصور 

بأنو داخل جسمو و انو يقـو باألداء و يشعر باجلسم يؤدي و لكن ال يرى جسمو بنفسو و بذلك يسمح التصور 
 (18، صفحة 1995، .راتب أ).الداخلي باكتساب اخلربة احلسية الصحيحة يف تنفيذ ادلهارة ادلستخدمة 

و يعٍت عدـ وجود أي نوع من التصور سواء داخلي أو خارجي و لكن البلعب ؽلارس اخلربة اليت يشعر هبا :عدـ التصور -
من خبلؿ اإلحساس احلركي فقط و ؽلكن مبلحظة ذلك يف مرحلة اآللية من األداء حيث ال يسًتجع البلعب اخلربات 

 (.228، صفحة 1996مشعوف، ).السابقة التصورية و لكن ؽلكن شلارسة اإلحساس احلركي فقط 

 :أىمية التصور العقلي 2--1-2-6
 :يرى مشعوف أف أعلية التصور العقلي تتمثل فيما يلي 

 الوصوؿ لبلعب إُف أفضل ما لديو يف التدريب و ادلنافسات  -

 تصور األداء مباشرة قبل الدخوؿ يف ادلنافسة  -

ادلساعلة يف استدعاء اإلحساس باألداء األفضل و تركيز االنتباه على ادلهارة قبل الدقيقة األخَتة الباقية على االنطبلؽ  -
 .لتحقيق اذلدؼ 

 (.222، صفحة 1996مشعوف، ).استبعاد التفكَت السليب و إعطاء ادلزيد يف الثقة بالنفس -

 :كما يضيف راتب أف فوائد التصور العقلي تتمثل فيما يلي 
 .ٖتسُت الًتكيز فهو يعمل على منع تشتت االنتباه -

 .السيطرة على االنفعاالت من خبلؿ التصور للمواقف اليت تثَت الغضب -



 

 

 .شلارسة ادلهارات الرياضية عن طريق تصور األداء الصحيح -

مواجهة األَف و اإلصابة بالتصور العقلي لؤلداء احلركي الذي يؤديو زمبلء البلعب ادلصاب للمساعدة على سرعة  -
 (.136-135، الصفحات 2004، .راتب ا).االستشفاء 

 :التغيرات التي تؤثر في القدرة على التصور -1-2-6-3
 :حسب سويب أف التغَتات اليت تؤثر يف التصور العقلي ىي 

 .الفروؽ الفردية يف القدرة على التصور  -

 .طبيعة التصور -

 .طبيعة نتائج التصور سلبية أـ اغلابية -

 (subi, 1988, pp. 227-230) االسًتخاء ْتيث اجلمع بينهما أفضل من التصور فقط -

 :مبادئ التصور العقلي -1-2-6-4
 :حسب مشعوف يتوقف استخداـ التصور على رلموعة من ادلبادئ ىي 

 . وىو تصور االداء و النتائج ادلوالية لو:التصور العقلي لألدء و نتائجو  -

 . كلما زاد الًتكيز و اتضحت التفاصيل كاف التصور أكثر فاعلية يف التأثَت على األداء:االنتباه إلى التفاصيل  -

  وىذا لدعم العبلقة بُت ادلثَت و االستجابة لبلرتقاء بادلستوى:التركيز على االيجابيات  -

 . وىو تصور ادلهارة يف إطارىا الكلي و ليس الًتكيز على جزء منها :التصور العقلي للمهارة ككل  -

 . وىو اسًتجاع ادلهارة على األقل مرة واحدة قبل األداء :التصور العقلي قبل األداء  -

 وىو تزامن التصور العقلي و األداء بنفس السرعة إال أف بعض البلعبُت يكوف :التصور العقلي بنفس سرعة األداء  -
 .التصور أسرع من األداء لديهم 

 ػلقق التصور العقلي يف فًتة وجيزة نتائج اغلابية و غلنب ذلك صعوبات :التصور العقلي لمدة قصيرة من الوقت  -
 (.226-225، الصفحات 1996مشعوف، ).احملافظة على الًتكيز

 : االنتباه -1-2-6-5
ىو إحدى ادلهارات العقلية األساسية للممارسة الرياضية و يتمثل يف قدرة الرياضي على توجبو إحساساتو ضلو موضوع 

معُت من ادلوضوعات ادلوجودة يف رلالو احليوي من اجل سرعة و سهولة إدراؾ عناصره و العبلقات القائمة بينهما فالبلعب ػلتاج 
إُف مهارة االنتباه يف التعلم احلركي و يف التدريب الرياضي و يف مواجهة ادلشكبلت احلركية أثناء اللعب و يف مبلحظة ادلنافس أثناء 

 (.213، صفحة 2006فوزي، ).ادلباريات و فهم ٖتركو و أىدافو
 (.274، صفحة 2002عبلوي، )كما أف االنتباه عملية عقلية معرفية توجو وعي الفرد ضلو ادلوضوعات ادلدركة 

 (.1996مشعوف، )كما قاؿ مشعوف أنو القدرة على تثبيت االنتباه على مثَت سلتار لفًتة من الزمن 
 ( .220، صفحة 1995عناف، )و عرفو عناف بأنو توجو االنتباه بدرجة عالية من التدقيق و احلدة ضلو بعض ادلثَتات 



 

 

 :أىمية االنتباه -1-2-6-6
 : يشَت زلمد إُف أف أعلية االنتباه تكمن فيما يلي 

 .ىو األساس يف ٖتقيق أىداؼ عملية التعليم و التدريب و ادلنافسة  -

االنفعالية و العقلية .كلما استطاع البلعب تركيز االنتباه على ضلو أفضل كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية  -
 .وصوال للتفوؽ يف األداء الرياضي

، 2005زلمد، )تزداد احلاجة إُف االنتباه حلظة الشعور بالتعب ألف فقدانو يعٍت فقداف الفوز بادلنافسة الرياضية  -
 (.147-146الصفحات 

 :أنواع االنتباه -1-2-6-7
 :ؽلكن تقسيم االنتباه من حيث النوع إُف بعدين أساسُت 

االنتباه الواسع                   : *  و ترجع إُف عدد ادلثَتات الواجب على البلعب االنتباه إليها و الذي ينقسم إُف :سعة االنتباه  -
 االنتباه الضيق * 

 و يرجع إُف توجيو االنتباه داخليا على أفكار البلعب و شعوره أو خارجيا على األحداث يف البيئة :اتجاه االنتباه  -
 االنتباه اخلارجي *  االنتباه الداخلي   :  * احمليطة و الذي ينقسم إُف 

 :و على ذلك فاف األبعاد األربع الرئيسية لطريقة االنتباه ىي 
 .طريقة االنتباه الداخلي الواسع  -

 .طريقة االنتباه اخلارجي الواسع -

 .طريقة االنتباه الداخلي الضيق  -

 (.265-260، الصفحات 1996، .مشعوف ـ)طريقة االنتباه اخلارجي الضيق  -

 :العوامل المؤثرة في االنتباه -3-6-2-3
 و تنقسم العوامل ادلؤثرة يف عملية االنتباه إُف عوامل خارجية و عوامل داخلية 

 :العوامل الداخلية ادلؤثرة يف االنتباه ىي 
 .اخلصائص ادلميزة للحواس -

 .مستوى االستثارة أو التنشيط  -

 .السمات الشخصية  -

 .مستوى التعلم احلركي  -

 .توقع ادلثَتات  -

 :العوامل اخلارجية ادلؤثرة يف االنتباه ىي 
 .كمية و صعوبة ادلعلومات  -



 

 

 .الضغوط اخلارجية  -

 (.277-275، الصفحات 2002عبلوي، )الوقت ادلطلوب لًتكيز االنتباه  -

 :مشكالت تركيز االنتباه -1-2-6-8
 : من ادلشكبلت اليت تسبب عدـ الًتكيز االنتباه لبلعبُت ما يلي 

  و ىي عدـ قدرة البلعب على النسياف للسلبيات اليت حدثت معو:االنشغاؿ باألحداث الماضية  -

 و ىو انشغاؿ النشىء الرياضي يف التفكَت يف النتائج ادلستقبلية من حيث نتيجة :االنشغاؿ باألحداث المستقبلية  -
 اٍف... اإلصابات –ادلباراة 

 و ىو احد اجلوانب اليت تزيد يف صعوبة احلفاظ على الًتكيز بوجود مصادر تشتيت :االنشغاؿ بالكثير من المثيرات  -
 .االنتباه 

 .تعٍت تركيز البلعب على األداء يف الوقت احلرج للمباراة أو ادلنافسة :صدمة االنتباه  -

ىو انسحاب مؤقت و متعمد من النشاط يسمح بإعادة الشحن و االستفادة الكاملة من الطاقة :االسترخاء- 1-2-6-9
 (.168، صفحة 1996، .مشعوف ـ).البدنية و العقلية و االنفعالية 

، 1992زكي، )كما انو مقدرة البلعب على التحكم و السيطرة  يف أعضاء جسمو دلنع أو التخفيف من حدوث التوتر 
 .(NACH, 1985, p. 39)بينما يقوؿ راش انو قدرة الفرد على خفض توتره و التحكم يف انفعاالتو . (345صفحة 

كما يقدـ راتب نقبل عن سويٍت مفهوما عاما لبلسًتخاء بأنو حالة أو استجابة مدركة اغلابية يشعر فيها الشخص 
 (.123، صفحة 2004، .راتب ا)بالتخلص من التوتر أو اإلجهاد

 :إف أعلية االسًتخاء يف ادلنافسة الرياضية تتمثل يف :أىمية االسترخاء -1-2-6-9-1
 خفض مستوى التوتر العاِف إُف مستوى السيطرة بصورة اغلابية  -

 تقدًن مزيد من الوعي باإلحساس احلركي  -

 العودة إُف نقطة االتزاف  -

 التغلب على حاالت القلق ادلصاحبة يف اليـو السابق للمباراة  -

 (161، صفحة 2001، .مشعوف ـ)إزالة التوتر من اجملموعات العضلية احملددة أثناء ادلنافسات -

 .يعترب مؤشرا وقائيا حلماية أعضاء اجلسم من اإلجهاد الزائد  -

، 2004الراتب، )يعترب مهارة مفيدة دلواجهة الضغوط و لتغلب عليها ٔتا يسمح بتحقيق الصفاء الذىٍت و التفكَت الفعاؿ -
 (.124صفحة 

 :أنواع االسترخاء -1-6-2-9-2
 :ينقسم االسًتخاء إُف نوعُت رئيسُت علا 

 يتضمن االسًتخاء العضلي عدة أنواع تشًتؾ يف ىدؼ واحد ىو العمل على الوصوؿ إُف الدرجة :االسترخاء العضلي  -



 

 

 .ادلطلوبة من االسًتخاء و ٗتتلف يف الوسيلة اليت توصل إُف ىذه احلالة 

 و يكوف بعد االسًتخاء العضلي الذي يساعد على خفض التوتر العضلي و من مث التوتر العقلي و :االسترخاء العقلي  -
، 2005زلمد، )يرى البعض إمكانية أف يسبق االسًتخاء العقلي االسًتخاء العضلي و ىو اختبلؼ يف الًتتيب فقط 

 (.125صفحة 

 : و يتفق اغلب العلماء على تقسيم االسًتخاء العقلي إُف 
 وضع ىذه الطريقة ىَتبرت بنسوف من كلية الطب جامعة ىارفارد و استمد ىذا من ادلبادئ :االستجابة لالسترخاء  -

األساسية للتأمل و ؽلكن القوؿ أف استخداـ طريقة التأمل بُت البلعبُت كوسيلة لئلعداد العقلي للمنافسات  قد يرجع إُف 
 (.204، صفحة 1996، .مشعوف ـ)دورىا يف تطوير القدرة على االسًتخاء و تركيز االنتباه و زيادة النشاط

 و ىي التحكم يف طريقة الشهيق و الزفَت أثناء أداء ادلهارة و جعل التنفس يكوف أكثر انسيابية و :التحكم في النفس  -
 (.206، صفحة 1996، .مشعوف ـ)ال يعمل على تقلص ألي عضلة تشارؾ يف األداء 

التنفس مفتاح كل طرؽ االسًتخاء و أكثر تأثَتا يف التحكم يف التوتر و القلق حيث ؼلتلف التنفس يف حاليت الراحة و 
 (.126، صفحة 2005زلمد، )القلق حيث يكوف يف حاالت التوتر و القلق غَت عميق و غَت منتظم و قصَت

 :و ىو ثبلث أنواع  : االسترخاء المعرفي-  
 . و يكوف ىذا التوقف مطلبا حُت تتواجد أفكار سلبية لتشتيت تدفق الدافع السليب:إيقاؼ األفكار        * 

 و ىو الطريقة الفعالة عند صعوبة التخلص من األفكار السلبية و ىذا من خبلؿ مناقشة األفكار :التفكير المنطقي * 
 (.127، صفحة 2005زلمد، )كأسلوب تعليمي

و ىو ٖتديد رلموعة من ادلواقف اليت تعمل على االستثارة و على البلعب ٖتديد األفكار  : الحديث الذاتي االيجابي* 
السلبية اليت انتابتو عند شلارسة ىذه اخلربات مث يطلب منو ٖتديد عبارات ذاتية اغلابية الستبداذلا مع العبارات السلبية 

 (.214، صفحة 1996، .مشعوف ـ)
إف الكثَت منا يعتقد انو ؽلكن أف يصبح لديو الثقة بالنفس عندما ػلقق ادلكسب أو الفوز فقط :الثقة بالنفس - 1-2-6-10
إننا نستطيع أف نشعر بالثقة حقا عندما نعتقد أننا نستطيع أف نؤدي بنجاح فالثقة بالنفس ىي توقع . وذلك شيء غَت صحيح .

فبالرغم من عدـ ٖتقيق .فالثقة بالنفس ال تتطلب بالضرورة ٖتقيق ادلكسب .و األكثر أعلية االعتقاد يف إمكانية التحسن .النجاح 
  .(299، صفحة 2000، .راتب أ)ادلكسب أو الفوز فانو ؽلكن االحتفاظ بالثقة يف النفس و توقع ٖتسن األداء

إف .تعترب الثقة بالنفس ىامة جدا الرتباطها بقيمة الذات و تقدير الرياضي لنفسو :أىمية الثقة بالنفس - 1-2-6-10-1
إف قيمة الذات ٘تثل ادلفهـو . تقدير و قيمة الذات للرياضي ٖتتل أعلية كبَتة إف َف تكن األىم يف خطة اإلعداد النفسي للرياضي 

النفسي األساسي الذي غلب أف يؤخذ دائما يف االعتبار إذا أردنا تدريب البلعبُت بنجاح فبل يوجد شيء أكثر أعلية لكل منا من 
و يبلحظ أف ادلدربُت الناجحُت يدعموف قيمة الذات لبلعبُت بينما ادلدربوف غَت .قيمة الذات و نبذؿ اجلهد الكبَت حلمايتها 

 .الناجحُت ال يهتموف بذلك 
ؽلكن ٖتديد أنواع الثقة بالنفس من خبلؿ معرفتنا طبيعة العبلقة بُت الثقة يف النفس و :أنواع الثقة بالنفس - 1-2-6-10-2

حيث يتوقع أف األداء يتحسن مع زيادة الثقة يف النفس حىت نقطة مثلى .األداء يف ضوء فهم منحٌت يو ادلقلوب يف الشكل ادلواِف 



 

 

 .حيث أف زيادة يف الثقة تؤدي إُف نقص و ضعف يف األداء .
 
 
 
 

 . و ىي االقتناع الشديد انك تستطيع ٖتقيق أىدافك اليت تكافح ّتدية من اجل ٖتقيقها :الثقة المثلى في النفس  -
  و ىو امتبلؾ القدرات البدنية ألداء النجاح إال انو اإلصابة بفقداف :ضعف الثقة في النفس  -

 الثقة أو ضعفها خاصة ٖتت ظروؼ األداء الضاغطة يف ادلباريات ٕتعل الرياضي مًتدد يف األداء  -
  و ىي زيادة الثقة عن القدرات الفعلية شلا يؤدي إُف ضعف يف األداء و ىبوط مستواه :الثقة الزائفة  -

 :فوائد الثقة بالنفس -1-2-6-10-3
 :فاف ذلك ػلقق فائدة جملاالت متعددة ىي .  حيث أف الثقة بالنفس تتميز بالتوقع بدرجة عالية للنجاح

 .إسًتاتيجية اللعب .  - اجلهد .  - األىداؼ.    - الًتكيز .  - االنفعاالت االغلابية  -
 (305-299، الصفحات 2000، تدريب ادلهارات النفسية، .راتب أ) الطبلقة النفسية -

 :الطاقة النفسية و التوتر -1-2-6-11
 : و يرتبط مفهـو الطاقة النفسية ثبلث مصطلحات رئيسية ىي 

 . و تعٍت أفضل حالة لدى البلعب من حيث االستعداد النفسي :الطاقة النفسية المثلى  -
 و تعٍت األساليب اليت يتبعها ادلدرب مع البلعب أو البلعب مع نفسو لزيادة مستوى الطاقة :تعبئة الطاقة النفسية  -

 .النفسية االغلابية ٔتا ػلقق وصوؿ البلعب إُف الطاقة النفسية ادلثلى
 . و ٖتدث عندما تزداد التعبئة النفسية بدرجة كبَتة و يكوف مصدرىا سلبيا:انهيار الطاقة النفسية  -

و مقدرتو على مقابلة ىذا التحدي . أما التوتر ػلدث عادة عندما يدرؾ البلعب عدـ التوازف بُت ما ىو مطلوب منو عملو 
 .أي عندما يكوف ادلطلوب عملو اضلاز مهارة عالية ادلستوى جدا . 

أو الكفاح من اجل ىدؼ . عندما يطلب من البلعب التنافس مع خصم أفضل منو كثَتا . و مثاؿ التوتر الناتج عن القلق 
 .(161-160، الصفحات 2000، تدريب ادلهارات النفسية، .راتب ا).يتميز بالتحدي ادلرتفع جدا 

 :دور التدريب النفسي في اكتساب المهارات الحركية -1-3
 :يساىم التدريب النفسي يف اكتساب و تعليم ادلهارات احلركية عن طريق ما يلي 

 يقدـ التدريب النفسي ادلعلومات اخلارجية من خبلؿ طرؽ متعددة يف توافقها مع :اإلمداد بالمعلومات عن األداء  -
الشعور الداخلي حىت ػلدث التكامل يف تطوير األداء و يساىم يف تقدًن الرموز يف توقيت مبكر حىت يتمكن ادلتعلم من 
التصحيح الذايت و ادلمارسة الفعالة و يتم تقدًن ادلعلومات عن طريق اإلشارات اللفظية و اليت ترتكز على األداء و ليس 

على العائد منو و بشكل عاـ فاف ادلعلومات  .ادلقدمة غلب مقارنتها مع مستوى األداء و ادلواقف التنافسية 



 

 

 يساىم التدريب النفسي عن طريق التدريب الدافعي و بررلة األىداؼ القصَتة و الطويلة ادلدى يف :وضع األىداؼ  -
تعريف البلعب بادلتطلبات اخلاصة بكل مرحلة من مراحل التعلم احلركي كما يساىم يف بررلة األىداؼ القصَتة إُف 

 .مراحل متتابعة لكل مهارة و بررلة ىذه األىداؼ مع بقية ادلهارات األخرى مع االحتفاظ بالدافعية على التفوؽ 

يقدـ التدريب النفسي اخلربة يف ادلرحلة التمهيدية ادلبكرة من التعلم عن طريق تعريف ادلتعلم  : تقديم الخبرة االيجابية -
بادلهارة و غلب أف ينظر إليها على أهنا فًتة تدريب قصَتة و لكنها خربة تكوينية تعمل على تعزيز ادلتعة وال غلب أال 

 تستمر طويبل حىت ال يؤثر اإلحباط و الفشل على ادلتعة

 يساىم التدريب النفسي يف تقدًن ظلوذج سليم للمتعلم عن طريق التصور الصحيح ذلذا النموذج حيث أف :نماذج األداء  -
 .ظلاذج األداء تعمل على اإلمداد بالعديد من الفرص للًتكيز على العناصر اذلامة يف ادلهارة احلركية 

 يساىم التدريب النفسي يف التشجيع على االبتكار احلركي عن طريق الًتكيز على متطلبات :التشجيع على االبتكار  -
 .اجلو اخلارجي و قواعد و لوائح األنشطة و اخلصائص ادلميزة للمتعلم 

فبعد حصوؿ ادلتعلم على فكرة واضحة عن ادلهارة و اجلوانب اإلدراكية ادلرتبطة هبا فمن :توفير جو التدريب األمثل  -
األعلية تنظيم العناصر يف جو مثاِف للتدريب حيث يساعد التدريب النفسي يف تكامل عناصر التدريب شلا يساعد ادلتعلم 

 (330-322، الصفحات 2001، .مشعوف ـ).على تعلم ادلهارات احلركية 

 :  خاتمة
إف تدريب ادلهارات النفسية ليس بالوصفة السحرية إظلا ىو عبارة عن برامج مقننة منظمة هتدؼ إُف ٖتسُت األداء و رفع 

مستوى البلعب إذ انو ؽلكن لبلعب أف يتصف ٔتيزة عن باقي البلعبُت الذين ال ؽلارسوف ىذا التدريب النفسي الذي يكوف يف 
 .معظم األحياف ىو الفيصل يف النجاح و التفوؽ الرياضي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد
إف الرياضة ادلدرسية يف أي بلد من بلداف العاَف تعترب احملرؾ الرئيسي دلعرفة مدى التقدـ يف ادليداف الرياضي، و لعلها من أىم الدعائم 

و ىذه الرياضة ادلدرسية تتجو أساسا . للحركة الرياضية ضلو تبلميذ ادلدارس و الثانويات حيث تعمل على وضع اخلطوات



 

 

 أحسن بلده لوطنية،وؽلثل ا ادلدرسية ادلنتجات بناء يف يساىم اوقد بارز ادلستقبل يف يصبح أف من ؽلكنو الذي الطريق على األوُف
.  أواإلقليمية القارية أو الدولية احملافل يف ٘تثيل

 اجلزائر،مث يف وأىدافها ادلدرسية الرياضة مفهـو االستعمار،وبعدىا وبعد قبل اجلزائر يف ادلدرسية الرياضة وتطور تاريخ نتناوؿ سوؼ
 . ادلدرسية ادلراحل يف التبلميذ وخصائص شليزات إُف التطرؽ
: تعريف الرياضة المدرسية. 1.3

      ىي رلموع العمليات و الطرؽ البيداغوجية العلمية، الطبية ،الصحية و  الرياضية اليت بإتباعها يكسب اجلسم الصحة و القوة 
 (129، صفحة 1980سبلمة، ) . و الرشاقة و اعتداؿ القواـ

      و تعرؼ الرياضة ادلدرسية أيضا بأهنا امتداد للحصص التعليمية و تدخل يف إطار النوادي الرياضية و الثقافية للمؤسسة، 
. تابعة للمؤسسة الًتبوية، و تندرج ٖتت النشاط البلصفي اخلارجي (تنافسية)متكونة من فرؽ رياضية سلتصة 

       وما أعطى نفسا جديدا للممارسة اجلديدة ىو العملية ادلشًتكة بُت وزارة الًتبية الوطنية ووزارة الشباب و الرياضة، حيث 
 من 25/02/1995 بتاريخ 95/09إجبارية شلارسة الرياضة ادلدرسية، حسب التعليمية رقم " قررت وزارة الًتبية الوطنية يف مقاذلا 

 (04، صفحة 1996اخلرب، ). وىو ما أكدتو وزارة الشباب والرياضة" 6و5خبلؿ ادلادتُت 
 :(.F. S. I )االتحاد الدولي للرياضة المدرسية. 2.3

 :نشأة االتحاد الدولي للرياضة المدرسية . 1.2.3
      يف أواخر الستينيات تضاعفت االتصاالت الرياضية الدولية بُت ادلدارس وىذا بفضل ادللتقيات الطارئة و ادلتفرقة بُت مدرستُت 

 ـ، كرة القدـ سنة من بعد أي 1969ـ، كرة الطائرة1963كرة اليد يف  )أو أكثر، حيث مت تنظيم عدة مباريات رياضية سلتلفة 
 . (ـ، كذلك بالنسبة لكرة السلة 1971منذ 

العدد الكبَتللمنافسات نتج عن مباراة تصفوية على .      ىذه ادلباريات السنوية ساعلة يف ميبلد قوانُت أساسية وكذلك جلنة دائمة
ادلستوي الوطٍت، كذلك ظهرت رغبة تنسيق ىذه التظاىرات  يف إطار اٖتادية دولية سلتصة، واإلسهاـ يف ترقية ىذه الفكرة، وزارة 

 أين مت مناقشة ادلشروع ادلتعلق بالشروط  vienne/raach شلحاضرة ب1971الًتبية والفنوف ّتمهورية النمسا عقدة خريف
البلزمة إلنشاء اٖتادية أوربية للرياضة ادلدرسية وبعد مناقشات طويلة توج ادلشروع بالقبوؿ ونظرا إلمكانيات التطور القادمة فيما بعد 

دولة احلاضرة واجتماع 22االٖتادية َف ٖتدد العضوية إال للبلداف األوربية فقط وجلنة الًتقية اليت أعضاؤىا اختَتوا من بُت مندويب اؿ
ىذا االجتماع اقر القوانُت  (beaufortLuxembourg) يف 1972 جواف 04اجلمعية العامة التأسيسية حدد بتاريخ

 (472، صفحة THOMAS(R) ،2000 ). وانتخب أعضاء أوؿ جلنة تنفيذية
 :ىياكل االتحاد الدولي للرياضة المدرسية . 2.2.3

      العضو األعلى لبلٖتادية الدولية للرياضة ادلدرسية ىو اجلمعية العامة اليت يوجد هبا كل بلد عضو أو شلثل ْتق التصويت، 
اللجنة التنفيذية . اجلمعية العامة تنتخب اللجنة التنفيذية وتصادؽ علي ادلبادئ الرئيسية للعمل الذي غلب إقامتو كل فًتة نشاط

مسؤوؿ عن بعثة تنفيذية زلددة من طرؼ اللجنة )، نائب رئيس  (كل واحد مسؤوؿ عن قارة)مشكلة من رئيس، رؤساء مشاركُت
 .(01، صفحة I.F.S ،Origines objectifs structures ،1996 )التنفيذية

     اللجنة التنفيذية هتتم بتنفيذ قرارات اجلمعية العامة وتنفذ مجيع القرارات يف كل ادليادين حسب معاين قوانُت االٖتاد الدوِف 
للرياضة ادلدرسية، اللجاف التقنية تسهر علي السَت العادي للمنافسات يف سلتلف النشاطات، رؤساء اللجنة التقنية ىم أعضاء يف 

اللجنة التنفيذية بدوف حق 



 

 

التصويت، وتتواجد حاليا جلاف تقنية بالنسبة لكرة القدـ، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، 
. اجلمباز والتزًف

 :مبادئ االتحاد الدولي للرياضة المدرسية. 3.2.3 
  ،اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية يعرؼ الرياضة ادلدرسية كل نشاط رياضي يقاـ يف ادلدارس، ماعدا مؤسسات التعليم العاِف

 .ويكوف منضم وموافق عليو من طرؼ السلطات الرياضية
  اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية يعترب إف اذلدؼ الرئيسي للرياضة ادلدرسية ىو النمو البدين الفكري واألخبلقي واالجتماعي الثقايف

 .لكل تلميذ، ولكل النشاطات اليت ينظمها البد ذلا من احًتاـ ىذه ادلقاصد الًتبوية
  اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية يهدؼ إِف ترقية الرياضة ادلدرسية وخلق منضمات وطنية ذلا، ٘تتنع عن كل تدخل يف تنظيم ىذه

 . األخَتة بينما ىي حاضرة لئلجابة عن كل طلب إعبلف أو دعم معنوي
 اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية ينضم وينسق ادلنافسات الدولية للرياضة ادلدرسية. 
  اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية يتابع أىدافو بعيدا عن كل ٘تييز سياسي، ديٍت أو عرقي. 
 اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية يطمح إِف ٖتقيق تعاوف مع اجلمعيات الرياضية الدولية وادلؤسسات الدولية اليت تتبع أىداؼ شلاثلة                                                                                                   . 
  مقر اإلٖتاد الدوِف للرياضة ادلدرسية ىو مكتب األمانة(F.S.N.I)  تنضم االجتماعات وادلؤ٘ترات و التظاىرات الرياضية بُت ،

 .الدوؿ ادلشاركة والدوؿ ادلدعوة، وتنشر ادلنشورات واجملبلت الدورية األزمة إلعبلف األعضاء والبلداف ادلهتمة
 
 

 :لجاف االتحاد الدولي للرياضة المدرسية . 4.2.3
 كل نشاط رياضي مرخص بو من طرؼ اللجنة التنفيذية غلب أف توافق عليو اللجنة التقنية وذلك هبدؼ التنسيق. 
 كل جلنة تقنية تتكوف من رئيس وعدد من األعضاء ىم ضروريُت لؤلداء احلسن . 
 رؤساء وأعضاء اللجنة يتم تعيينهم من طرؼ اللجنة التنفيذية وذلك باقًتاح من بلد عضو (I.F.S, Reglement 

iferieur, p. 18) 
 البلد ادلنظم يفوض شلثل إضايف لدى اللجنة ادلعنية أثناء مدة ٖتضَت وإجراء التظاىرة. 
  04رؤساء وأعضاء اللجاف التقنية يتم تعيينهم أثناء االجتماع األوؿ اللجنة التنفيذية اليت تتبع مباشرة اجلمعية العامة دلدة 

 .سنوات
 اللجاف التنفيذية اجلديدة ؽلكن أف تتشكل خبلؿ كل دورة للجنة التنفيذية. 
  رؤساء اللجاف التنفيذية ىم مسؤولُت عن نشاط جلاهنم ْتيث يقدموف احملضر الرمسي والتقرير اخلاص بأعماذلم إُف اللجنة

 .التنفيذية
  اللجاف التنفيذية تفحص وٖتل كل األسئلة التقنية ادلتعلقة بتنظيم وسَت التظاىرة يف النشاط الرياضي ادلتعلق هبا، وذلك باتفاؽ

 .مع ادلندوب الرمسي
 :قطاع الرياضة المدرسية في الجزائر.3.3

 :مفهـو الرياضة المدرسية في الجزائر. 1.3.3
     إف الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر ىي إحدى الركائز األساسية اليت تعتمد عليها من أجل ٖتقيق أىداؼ تربوية، وىي عبارة عن 



 

 

أنشطة منظمة وسلتلفة، يف شكل منافسات فردية أو اجتماعية وعلى كل ادلستويات، وتسهر على تنظيمها وإصلاحها كل من 
االٖتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية بالتنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضية ادلدرسية يف القطاع ادلدرسي ولتغطيو بعض النقائص 

، وىذا للحرص ومراقبة النشاطات وإعادة االعتبار للرياضة "1997مارس 24اجلمعية الوطنية للرياضة ادلدرسية  يف : "ظهرت 
 .ادلدرسية 

      إف للرياضة ادلدرسية يف ادلنظومة الًتبوية مكانة ىامة، وبعد تربوي معًتؼ بو، حيث تسعي كل من وزارة الًتبية ووزارة الشبيبة 
 . والرياضة إُف ترقية كل ادلستويات، و إُف تسخَت كل الوسائل الضرورية لتوسيع ادلمارسة الرياضية وادلنافسات ففي أوساط التبلميذ

(Samir, 1997, p. 19) 
     إف ىذه العملية ؽلكنها أف تساىم بقسط وافر يف ٖتقيق ىذه الغاية، وذلذا فادلطلوب من كبلدلسؤولُت ادلعنيُت اٗتاذ اإلجراءات 
البلزمة اليت من أجلها ؽلكن ٕتسيد األىداؼ ادلتوخاة من ىذه العملية ادلشًتكة مبدئيا شلا يعطي نفسا جديدا للممارسة الرياضية يف 

مقاذلا حوؿ إجبارية شلارسة الرياضة يف ادلدرسة حسب التعليمية رقم " األواسط ادلدرسية، وىو ما قررتو وزارة الًتبية الوطنية يف 
، وىو ما أكدتو وزارة الًتبية الوطنية يف جريدة اخلرب ٖتت عنواف "6 و 5من خبلؿ ادلادتُت 1995فيفري 25 بتاريخ 95/09

 ".إجبارية شلارسة الرياضة ادلدرسية "
      قررت وزارة الًتبية الوطنية جعل شلارسة الًتبية البدنية والرياضية إلزامية لكل التبلميذ 

مع إعفاء كل الذين يعانوف من ادلشاكل الصحية، وجاء ىذا القرار بعد التوقيع على اتفاقية مشًتكة بُت كل من وزارة الًتبية الوطنية 
، ويهدؼ 1997 اكتوبر25ووزارة الشبيبة والرياضة مع وزارة الصحة و السكاف بشاف شلارسة الًتبية البدنية يف الوسط ادلدرسي يف  

ىذا القرار إُف ترقية ادلمارسة الرياضية يف ادلدرسة وتصحيح ظروفو احلالية واسًتجاع مكانتػهداخل الوسط ادلدرسي وترغيب التبلميذ 
يف ىذه ادلادة التعليمية، كما وجهت الوزارة تعليمية تتضمن كيفية اإلعفاء من شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية يف الوسط ادلدرسي 

. ٖتث فيها ادلعنيُت اإلداريُت و ادلربُت على مضموف القرار الوزاري ادلشًتؾ بُت الوزارات الثبلث
     ونص القرار ادلشًتؾ على استفادة التبلميذ الذين ال يستطيعوف شلارسة بعض األنشطة البدنية و الرياضية من اإلعفاء، حيث يتم 

اإلعفاء بتسليم طبيب الصحة ادلدرسية شهادة طبية بعد إجراء فحص طيب للتلميذ و دراسة ملفو الصحي ادلعد من طرؼ طبيب 
 (1996اخلرب، ). أخصائي
 :الهيئات التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر . 2.3.3

     الرياضة ٖتتل مكانة كبَتة يف حركة الرياضة الوطنية، معلم الًتبية البدنية والرياضية يعترب كعنصر زلرؾ ألي نشاط رياضي 
 : مدرسي، ادلنضمة ٖتتوي على عدة مصاٌف سنتطرؽ إليها فيما يلي

: (S.S.A.F)االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية -
، ومن  (09،95)حسب أحكاـ القرار رقم,    اإلٖتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية ىي متعددة الرياضات، ومدهتا غَت زلددة

 :(09، صفحة 1995والرياضة، ) مهامها ما يلي
 إعداد واستعماؿ سلطط تطوير النشاطات الرياضية، ادلمارسة يف الوسط ادلدرسي . 
  التنمية بكل الوسائل. 
 السهر على تطبيق التنظيم ادلتعلق بادلراقبة الطبية، الرياضة و محاية صحة التلميذ. 
  السهر علي الًتبية األخبلقية للممارسُت واإلطارات الرياضية. 
 ضماف وتشجيع بروز مواىب شابة رياضية. السماح للتبلميذ باالشًتاؾ الفعلي يف التظاىرات الرياضية  ادلدرسية. 



 

 

  تنسيق نشاطها مع عمل االٖتاديات الرياضية األخرى للطور ادلتماسك دلختلف النشاطات يف الوسط ادلدرسي. 
 :(S.S.C.A)الجمعية الثقافية للرياضة المدرسية -

     ىذه السلطة ٘تثل اخللية األساسية للحركة الرياضية ادلدرسية والوطنية، حيث أف تنظيم وتسيَت ىذه اجلمعية ؼلضع إُف مبادئ 
التسيَت االشًتاكي، يف كل مؤسسة تنشأ إلزاميا مجعية ثقافية رياضية مدرسية، ىذه اجلمعية مسَتة من طرؼ مكتب تنفيذي ومجعية 

، الناظر أو ادلراقب العاـ للجمعية الثقافية الرياضية  (مدير ادلدرسة )عامة، ادلكتب التنفيذي يرأس من طرؼ رئيس ادلؤسسة 
 (1997الًتبية البدنية و الرياضية و تنظيمها،  ) 376- 97ادلدرسية، وحسب األمر رقم 

 :(S.S.W.L)الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية -
      الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية ىي مجعية والئية ىدفها ىو تنظيم وتنسيق الرياضة يف وسط الوالية، تتكوف من مجعية عامة، 

اجلمعية العامة يرأسها مدير الًتبية للوالية، وتتكوف من رؤساء اجلمعية الثقافية الرياضية ادلدرسية . مكتب تنفيذي وجلاف خاصة
 ...وشلثلي مجعية أولياء التبلميذ 

     من بُت أعماؿ الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية تنسيق كل نشاطات  اجلمعيات الثقافية الرياضية ادلدرسية، دراسة وٖتضَت 
 .برنامج التطور حسب توجيهات االٖتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية

 :المديريات الدائمة لالتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية . 3.3.3 
 اإلطار اإلداري: 

     إف الطاقم اإلداري ادلكوف من أمُت عاـ بالنيابة ومدير تقٍت وطٍت ومخسة رؤساء دوائر وستة أعواف يقـو بدوره على أحسن وجو 
 .وىذا بالرغم من بعض النقائص واليت غالبا ما تكوف راجعة إُف الظروؼ الصعبة النإتة عن ضيق ادلقر

 : اإلطار التقني
       منذ عدة سنوات ادلديرية التقنية الوطنية تعاين من عدة مشاكل، التقنيوف ليس بإمكاهنم احلصوؿ على االنتداب الكامل 

ادلرغوب فيو ليكوف أكثر تنافسا لصاٌف الرياضة ادلدرسية، ىذه ادلشاكل أدت بالتقنيُت إُف االستقالة بعد عدة سنوات من التضحية 
 .يف االٖتادية الوطنية للرياضة ادلدرسية، وىذا ما أحدث عدـ استقرار يف ادلديرية التقنية

 :الرياضة المدرسية بالثانوية. 4.3
 :خصائص ومميزات التالميذ في المرحلة الثانوية. 1.4.3

      تتمثل ىذه ادلرحلة يف معدؿ النمو اجلسماين حيث يستعيد التبلميذ تناسق شكل اجلسم، كما تظهر الفروؽ ادلميزة للفيت 
والفتاة بصورة واضحة، حيث يزداد ظلو اجلذع والصدر والرجلُت بدرجة أكرب، إذا تأخذ مبلمح اجلسم تقريبا صورهتا الكاملة، حيث 

 .تصبح عضبلت الذكور قوية ومتينة بينما تتميز عضبلت اإلناث بالليونة
     ومن ناحية النمو يظهر االتزاف التدرغلي يف نواحي االرتباط واالضطراب احلركي، وتأخذ سلتلف النواحي النوعية للمهارات 

. احلركية يف التحسن والرقي لتصل إُف درجة عالية من اجلودة، كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب
     باإلضافة إُف ذلك فاف عامل زيادة قوة العضبلت الذي يتميز بو الذكور يف ىذه ادلرحلة يعطي اإلمكانيات دلمارسة أنواع 

كما أف زيادة مرونة العضبلت عند اإلناث، يساىم يف قدرهتا علي شلارسة األنشطة الرياضية اليت . عديدة وأنشطة رياضية سلتلقة
. تتطلب الرشاقة وادلرونة مثل اجلمباز

     و تلعب عملية التدريب ادلنظم دورا ىاما للدخوؿ إُف ادلستويات الرياضية العالية، كما تلعب عمليات الًتكيز واإلدارة دورا ىاما 
. يف صلاح التلميذ



 

 

:      و من ناحية النمو العقلي والنفسي واالجتماعي من ادلمكن أف نذكر بعض اخلصائص ادلرتبطة بالنشاط الرياضي
 زيادة ادليل الكتشاؼ البيئة و ادلغامرة وادلخاطرة. 
 القدرة على االنتظاـ يف مجاعات، والتعامل معها بطريقة إغلابية منتظمة. 
 احلاجة ادلاسة إُف الراحة واالسًتخاء. 
 (17، صفحة 1992الشاطئ، ) .ادليل دلتابعة سَت األبطاؿ الرياضيُت واألحداث اجلارية بصفة عامة 

 :أىداؼ الرياضة المدرسية في الثانوية. 2.4.3
     تعترب الرياضة ادلدرسية من أىم الوسائل ادلساعدة على اتزاف الفرد نفسيا واجتماعيا، فهي تكسب اجلسم احليوية والرشاقة، شلا 

غلنب الفرد الكسل واخلموؿ، كما ٘تنحو ظلوا صحيا جيدا حيث ٕتعلو اقل عرضة لؤلمراض، ويعتقد البعض أف الرياضة ادلدرسية 
ٗتتص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط، ولكن ىذا غَت صحيح، فالفرد عبارة عن وحدة متكاملة بُت مجيع النواحي اجلسمية 
والعقلية والنفسية واالجتماعية، كما أكدتو االٕتاىات العلمية احلديثة، فهناؾ تكامل يف ظلو اجلسم، فالعقل مثبل يؤثر على رلهود 
اجلسم، ومن ىنا تتضح لنا عبلقة العقل باجلسم، إذف فبل يقتصر دور شلارسة الرياضة علي تنمية اجلسم فقط أي القوة البدنية، بل 

 (67، صفحة 1965خطاب، ) . يشمل كل نواحي اجلسم، وفيما يلي سوؼ نوضح أىداؼ الرياضة ادلدرسية
  من الجانب النفسي :

إف الرياضة ادلدرسية كغَتىا من الرياضات ٖترر الفرد من ادلكبوت وتغمره بالسرور واالبتهاج، زد إُف ىذا فهي هتدؼ إُف اإلشباع 
العدواين والعنف لدى بعض ادلراىقُت عن طريق األلعاب العنيفة كادلبلكمة مثبل، فعند تسديد ادلبلكم ضربات للخصم فانو يف ىذه 
احلالة يعرب عن دوافعو ادلكبوتة بطريقة مقبولة ومفيدة بوجو عاـ ،وػلرر إعادة التوازف بسبب صلاحو يف نشاطو الرياضي،إذف إف احلل 

 .السليم للتخلص من العبارات واالندفاعات الغَت مناسبة ىو كبتها يف البلشعور، ووضعها يف السلوؾ ادلقبوؿ
  من الجانب االجتماعي :

إف للرياضة ادلدرسية ىدؼ اجتماعي، يتمثل يف خلق جو التعاوف، فكل فرد يقـو بدوره عن طريق مساعلتو ٔتا عنده، بالتنازؿ عن 
بعض احلقوؽ يف سبيل القدوة وادلثل من اجل ٖتقيق ىدؼ مجاعي تعود فوائده علي اجلميع، مثبل أف  يتنازؿ العب عن حقو يف 

تسديد ضربةجزاء، أو تسديد سلالفة لكي يتجنب التخاصم مع أعضاء فريقو، وىذا التعاوف ال يتحقق إال عنطريق اجلماعة 
 .والتنافس

  من الجانب البدني :
      هتدؼ الرياضة ادلدرسية إُف تنمية القدرات البدنية، وكذلك العضبلت واألجهزة ادلختلف للجسم، فمن خبلؿ الرياضة 

ادلدرسية يكسب الفرد القوة، السرعة، التحمل، الرشاقة،وادلرونة والتوافق العضلي واجلهاز الدوري اجلهاز التنفسي وبقية أجزاء اجلسم 
 . شلا يساعده يف ٖتقيق النمو السليم والصحة البدنية اجليدة

 من الجانب العقلي: 
     إف الرياضة ادلدرسية تلمس كل اجلوانب، حىت اجلانب العقلي، فهي تفيد الناحية البدنية والعقلية، و حىت يتحقق تفكَت 

واكتساب ادلعارؼ ادلختلفة دلت بطبيعة ادلنافسة الرياضية ادلدرسية كتاريخ اللعبة اليت ٘تارس فوائدىا، فيجب التفكَت أف العقل 
 .واجلسم مرتبطاف، إذ انو ليس الغرض من اجلسم إف ػلمل العقل، لكنو يؤدي إُف استعماؿ العقل استعماال فعاال ومؤثرا

 من الجانب الخلقي: 
     تعترب الرياضة ادلدرسية عملية تربوية خلقية، نظرا دلا توفره النشاطات ادلدرسية من سلوؾ أخبلقي، وىذا بالنظر إُف احلماس 



 

 

الذي تكسبو الرياضة ادلدرسية وسط التبلميذ واخلوؼ من اذلزؽلة واذلجـو وتسجيل النتائج اجليدة، وذلذا فاف الرياضة ادلدرسية هتتم 
بسلوؾ التلميذ وهتدئتو وتوضيح ما غلب وما ال غلب القياـ بو يف النشاطات الرياضية ادلدرسية، وىذا ما يساعد التلميذ علي العمل 

 .(67، صفحة 1965خطاب، ) الصاٌف والثقة يف النفس واإلخاء والصداقة
: النشاط الرياضي. 5.3

: النشاط الرياضي الداخلي. 1.5.3
      إف النشاط الرياضي الداخلي ىو عبارة عن نشاط رياضي خارج ساعات الدواـ الرمسي للربنامج ادلدرسي، ومن أىدافو إعطاء 

، 1984السمراين، ). الفرصة التبلميذ البارزين يف ٖتسُت مستوياهتم وكذلك ذوي ادليوؿ والرغبات إُف ادلزيد من ادلزاولة الرياضية
 (60صفحة 

 :  ماىية النشاط الرياضي الداخلي. 1.1.5.3
فمن خبلؿ ذلا يكتسب التبلميذ ادلعارؼ وادلهارات .       تتسم حصة الًتبية البدنية والرياضية بالطابع التعليمي والًتبوي

واالٕتاىات وادليوؿ، ولكن نظرا لضيق وقت احلصة علي مستوي حصة أو حىت على مستوي حصتُت يف األسبوع، فاف الوقت 
ادلخصص للممارسة التطبيقية للمهارة ادلتعلمة غَت كافية من خبلؿ احلصة، وتنظيم برامج النشاط الداخلي يف ادلدرسة يتيح للتبلميذ 
فرصة شلارسة ما تعلموه وتطبيقو على مستوي ادلنافسات بُت الفصوؿ أو داخل الفصل الواحد، وتوقيت النشاط الداخلي ينبغي إال 

يتعارض مع اجلدوؿ الدراسي بادلدرسة، فيمكن أف ينفذ يف فًتة ما قبل طابور الصباح، أو الفسحة أو عقب الدراسة، وحىت يف 
أخروف، ) . من رلموع التبلميذ بادلدرسة(/70-60)العصر، وقد قدر اخلرباء أف نسبة ادلشًتكُت يف النشاط الداخلي تقدر ْتواِف 

 (120-119، الصفحات 1998
      ٗتتلف برامج األنشطة الرياضية الداخلية من مدرسة ألخرى تبعا لعوامل متعددة، عن مدارس الساحل، فيجب مراعاة الظروؼ 

اإلقليمية واالجتماعية اليت تتواجد فيو  ادلدرسة، كذلك ٗتتلف برامج األنشطة الرياضية الداخلية باختبلؼ حجم ادلدرسة 
واإلمكانيات فاألنشطة الداخلية دلدارس الريف ٗتتلف عن أنشطة مدارس ادلدف، وأنشطة مدارس البدو ادلتوفرة هبا، فنجد بعض 

. ادلدارس ذات اإلمكانيات اجليدة وادلمتازة والبعض اآلخر ذات اإلمكانيات احملدودة
      والنشاط الداخلي ػلتوي على األنشطة الفردية واجلماعية ادلتوفرة بادلدرسة، واليت يتم شلارستها عادة يف أوقات الراحة الطويلة 

وكذلك التحكيم، . والقصَتة يف اليـو الدراسي، ٖتت إشراؼ التلميذ واألستاذ اللذين غلدوف فرصة لتعلم أدؽ النشاط الرياضي
السبلمة، ) . وبشكل عاـ ىذا النشاط يتيح الفرصة للتلميذ بالتدريب على ادلهارات واأللعاب الرياضية خارج أوقات احلصة

 (130، صفحة 1980
     غلب على أستاذ الًتبية البدنية والرياضية االىتماـ بالنشاط الداخلي الذي يتم داخل ادلدرسة، حيث يؤدي ىذا النشاط إُف 

. إتاحة الفرصة لكل ادلتعلمُت للممارسة نوع من أنواع األنشطة اليت ؽليلوف إليها، وكذلك إتاحة الفرصة للكشف عن قدراهتم احلركية
      وبرنامج النشاط الداخلي يعترب امتداد حلصة الًتبية البدنية والرياضية، ويتميز عنها بادلزيد من حرية اختيار ادلتعلم دلا ؽلارسو من 

. أنواع سلتلفة من النشاط داخل ادلدرسة
:          ولكي يعمل األستاذ علي رفع شاف برنامج ىذا النشاط، غلب أف يضع يف تفكَته ما يلي

  أف ىناؾ جزء من ميزانية الًتبية البدنية والرياضية ؼلصص لنشاط الداخلي .
 عدـ مجع ادلواؿ من أفراد الفرؽ ادلشًتكة يف النشاط الداخلي ٖتت بند شراء اجلوائز .
  من عدد ادلتعلمُت بادلدرسة/ 60 إُف 04أف يشارؾ يف النشاط الداخلي من. 



 

 

  أف تتناسب ادلسابقات وادلباريات اليت سوؼ تقاـ يف النشاط الداخلي مع الزماف ادلخصص للفسحة وكذلك مع اإلمكانيات
 .ادلتاحة

  ؽلكن شلارسة النشاط الداخلي قبل او بعد النتهاء من اليـو الدراسي. 
 دور ادلعلم يف النشاط الداخلي يتمثل يف توجيو اللجاف والقيادة و ٖتديد طرؽ تنظيم الدورات الرياضية. 
  أف النشاط الداخلي يعترب امتدادا حلصة الًتبية البدنية والرياضية. 
 اإلعبلف عن مسابقات ومباريات النشاط الداخلي بفًتة مناسبة لكي يقـو ادلتعلموف بادلدرسة بإعداد الفرؽ اخلاصة هبم. 
  ساعة على األقل24اإلعبلف عن ادلباريات اليت سوؼ تلعب وكذلك أمساء الفرؽ قبل ادلباراة ب . 
 اللجنة القانونية، جلنة اجلوائز، جلنة ادلبلعب، جلنة احلكاـ، جلنة اإلسعافات، جلنة : أف اللجاف اليت تقـو بأداء النشاط تتمثل يف

 .النظاـ، جلنة الدعاية واإلعبلـ، جلنة السكرتارية
 إف أشكاؿ النشاط الداخلي تتمثل يف مباريات ومسابقات بُت الفصوؿ أو األسر ادلدرسية أو بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت. 
 أف ىناؾ شروطا الشًتاؾ ادلتعلمُت يف النشاط الداخلي منها ما يلي: 
 كل من يفصل من ادلدرسة لسوء سلوكو ػلـر من االشًتاؾ. 
 ال ػلق للمتعلم االشًتاؾ يف أكثر من لعبة مجاعية أو فردية. 
 ال يسمح للمتعلم أف يشًتؾ يف أكثر من فريق. 
  أف ىناؾ بطاقات تسجيل تأخذ نفس شكل البطاقات القانونية مع إجراء بعض التعديبلت عليها لكي تتمشى مع شروط

 .ٖتكيم مباريات ومسابقات النشاط الداخلي
 103، الصفحات 1999زغلوؿ، ) . أف توضح خطة سنوية للنشاط الداخلي مع ٖتديد الوحدات األساسية لكل فًتة-

104) 
 
 

 :أىمية النشاط الداخلي. 2.1.5.3
      إف النشاط الداخلي بادلؤسسة الًتبوية يعد نشاطا تربويا متكامبل خارج أوقات الدراسة، والغاية منو ىو إتاحة الفرصة لكل 

تلميذ يف ادلؤسسة لبلشًتاؾ يف جانب أو أكثر من ىوايتو الرياضية، وىو يعترب أحد األجزاء ادلكملة لربنامج الًتبية البدنية والرياضية 
بادلدرسة، فهو حقل خصب لتنمية ادلهارات اليت تعلمها التبلميذ من خبلؿ حصص الًتبية البدنية والرياضية، فالتلميذ يعمل جاىدا 

 (55، صفحة 1998معوض، ) . على ٖتقيق بعض األىداؼ الًتبوية بطريقة راشدة
  ٖتقيق أىداؼ منهج الًتبية البدنية والرياضية .
 رفع مستويات ادلتعلمُت يف األنشطة ادلختلفة . 
  تدعيم روح التعاوف واحلب بادلدرسة. 
  تقوية الوالء للمدرسة. 
 الكشف عن ادلواىب الرياضية لدى ادلتعلمُت. 
 التعرؼ على ميوؿ ورغبات ادلتعلمُت لتحديد أنواع األنشطة اليت الًتكيز عليها. 
 استثمار وقت الفراغ للمتعلمُت. 



 

 

  تشجيع ادلتعلم على االختيار الذايت. 
  تنمية الصفات البدنية واحلركية. 
 تدعيم القيم اخللقية واالجتماعية لدى  ادلتعلمُت. 
 التقارب بُت األسرة وادلدرسة وأولياء التبلميذ 
  (105-104، الصفحات 1999زغلوؿ، ) . (االستقبللية الذاتية)تنمية الشخصية 

 : أنواع النشاط الرياضي الداخلي. 3.1.5
  بُت الفصوؿ والسنوات ادلختلفة  (.....كرة الطائرة، كرة القدـ، كرة السلة، كرة اليد )منافسات يف األلعاب اجلماعية ادلختلفة .
  بُت ىيئة التدريس والتبلميذ وأولياء األمور (ألعاب صغَتة )منافسات يف األنشطة اجلماعية االجتماعية. 
 (240فهيم، صفحة ) . تنس الطاولة، مجباز عروض رياضية للمتمرنات بُت األقساـ ادلختلفة )منافسات يف األنشطة الفردية 

 :واجبات األستاذ اتجاه النشاط الرياضي الداخلي. 4.1.5.3
  وضع اجلدوؿ الزمٍت للمنافسات وادلباريات يف مكاف واضح بادلدرسة .
 اختيار األنشطة وفق رغبات و ميوؿ وخصائص التبلميذ. 
 اشًتاؾ تبلميذ ادلدرسة أو ىيئة التدريس يف ٗتطيط وتنظيم وتنفيذ برامج النشاط. 
 تناسب النشطة مع اإلمكانيات ادلادية بادلدرسة. 
 مراعاة أف تكوف برامج النشاط الداخلي مكملة دلنهاج الدروس اليومية. 

 :تنظيم و إدارة النشاط الرياضي الداخلي. 5.1.5.3
     إف التنظيم ادلثاِف ىو أف يكوف ىناؾ قسم قائم بذاتو للنشاط الداخلي، وقد يكوف قسم ٔتدرسة ثانوية كبَتة وقد يكوف مكتبا 

فقط، ولكن ادلهم أف يكوف ىناؾ تنظيم ذلذا النشاط الذيتشرؼ عليو ىيئة معروفة وغلب أف يكوف على رأس ىذه اذليئة شخص 
مؤىل ؽلكنو القياـ بأعباء ىذا التنظيم، وقد يكوف ىذا الشخص متفرغا إف كاف القسم كبَتا، ولكن من الناحية العلمية ينذر أف 
يكوف ىناؾ قسم ػلتاج دلثل ىذا الشخص ادلتفرغ، ويف الغالب يكوف مدير ىذا القسم مسؤوال عن نواحي أخرى بادلدرسة، ويف 

العادة يكوف أستاذ ىذا القسم باعتباره أقرب األساتذة للتلميذ بطبيعتو، وقد يري بعض ادلربيُت أف يتوُف أمر ىذا القسم جلنة مكونة 
 (260، صفحة 1999إبراىيم، ). من الطلبة فقط لتدريبهم على احلكم الذايت والقيادة

 :ميزانية النشاط الرياضي الداخلي. 6.1.5.3
     إف أوجو النشاط الداخلي غَت غالية التكاليف خصوصا و أف ادلساحات واألدوات واألجهزة ادلطلوبة غالبا ما تكوف بادلدرسة، 
وقد تكوف نفس اإلمكانيات ادلستعملة يف حصص الًتبية البدنية والرياضية، وعلى كل حاؿ لو احتاج األمر إُف ميزانية خاصة هبذا 
النشاط فيجب أف يكوف ذلك عن طريق إدارة ادلدرسة، فاف رأت ادلدرسة مجع مساعلة بسيطة من طرؼ التبلميذ أو رأت أف تقـو 
ىي بإعداد النشاط ٔتا ػلتاجو، فهذا أمر إداري ؼلص ادلدرسة وإدارهتا ، وقد يلـز أف تقـو الوحدات ادلشًتكة بدفع رسم االشًتاؾ 

 (132، صفحة 1999إبراىيم، ). خصوصا إذا كانت األنشطة اليت تكلف أكثر من غَتىا كالتنس مثبل
: الوقت المناسب لمزاولة النشاط الرياضي الداخلي. 7.1.5.3

      بعد دراسات كثَتة يف ىذا ادلوضوع اتضح أف أنسب األوقات لتنفيذ ىدا الربنامج يكوف بعد انتهاء اليـو الدراسي بعد الظهر، 
على أف ٗتصص ساعات تدريب معينة ذلذا التدريب، ْتيث ال تؤدي إُف تعطيل التلميذ عن ادلذاكرة والقياـ بواجباهتم ادلدرسية، 

ومن األوقات ادلناسبة الصباح ادلبكر قبل بدأ الدرس األوؿ، أو أثناء فسحة الظهر إذا كانت طويلة وتكفي ذلذا الغرض، وقد ؼلتار 



 

 

. البعض أياـ اجلمعة إذ أف التبلميذ ال يكونوف مشغولُت بالدراسة وال بالواجبات ادلدرسية
      أما اختيار ادلساء فغالبا ما يكوف غَت مناسب فقد يلجأ إليو البعض إذا كانت مساحة ادلبلعب ضيقة ال تكفي لتدريب الفرؽ 
ادلدرسية، وبعض فرؽ النشاط الداخلي يف نفس الوقت ولكن ما يؤخذ على اختيار ىذا الوقت ىو أنو مع أداء التبلميذ للواجبات 

 (265، صفحة 1999إبراىيم، ). ادلنزلية، كما أنو يتضمن رحلة أخرى من ادلنزؿ إُف ادلدرسة وبعد أف يكوف قد استقر يف منزلو
: شروط االشتراؾ في برنامج النشاط الرياضي الداخلي . 8.1.5.3

     غلب أف تكوف ىناؾ عوائق الشًتاؾ أي تلميذ يف ىذا النشاط إال يف أضيق احلدود الضرورية كما غلب أال يكوف موقف 
التلميذ الدراسي كرسوبو يف مادة أو ضعفو يف مادة أخرى مانعا لو من مزاولة ىذا النشاط ولكن من ادلعقوؿ أف توضع شروط ذلذا 

: النشاط كاأليت
. غلب على كل مشًتؾ أف ؼلضع للفحص الطيب ادلدرسي قبل أف يسمح لو باالشًتاؾ 
 .ال يسمح ألي تلميذ غَت مقيد بادلدرسة باالشًتاؾ يف النشاط الداخلي 
 .كل من تصدر ضده قرارات ٘تس الروح الرياضية ػلـر من االشًتاؾ يف الربنامج 
 .ا ػلق للتلميذ أف ينتمي ألكثر من ىيئة واحة مشًتكة يف النشاط 
، الصفحات 1999زغلوؿ، ) . إذا اشًتؾ تلميذ الحق لو االشًتاؾ مع فريق يف مباراة فاف ىذا الفريق يعترب مقصي من ادلنافسة 
104-105) 

 :برنامج النشاط الرياضي الداخلي. 9.1.5.3
      عند وضع برنامج النشاط غلب مبلحظة أف يكوف جزءا كبَتا منو امتدادا لربنامج الًتبية البدنية والرياضية الذي يدرس 

باحلصص، وهبذا الطريق يصبح الربنامج متكامبلف ويصبح اجلدوؿ ادلدرسي ٔتثابة القاعدة اليت يبٍت النشاط الداخلي عليها، فيتعلم 
التلميذ ادلهارات األولية األساسية يف حصة الًتبية البدنية والرياضية، مث يواِف شلارستها يف النشاط الداخلي، فمثبل يتعلم التلميذ 

والرياضية مث ؽلارس التدريب علي كرة السلة يف (262، صفحة 1999إبراىيم، )ادلبادئ األساسية لكرة السلة ْتصة الًتبية البدنية 
النشاط الداخلي، فيكوف اجلدوؿ ادلدرسي أساسا لنشاط الداخلي، وينمي النشاط الداخلي ادلهارات ادلختلفة وبذلك يرتفع ادلستوى 

.  للحصة بادلدرسة، وبذلك يتكامل الربنامج ادلدرسي وبرنامج النشاط الداخلي
      وؼلتلف برنامج النشاط من مدرسة ألخرى تبعا لعوامل كثَتة منها اإلمكانيات ادلوجودة وحجم ادلدرسة، وحجم قسم النشاط 

. الداخلي وطبيعة الطقس وغَت ذلك من العوامل
: الدورات الرياضية. 10.1.5.3

: تنظيم الدورات الرياضية- 
      ؼلتلف تنظيم وإدارة األنشطة الرياضة باختبلؼ نوع النشاط ادلتناسق فيو، باإلضافة إُف اشًتاؾ مجيع األنشطة الرياضية يف 

بعض خطوات التنظيم واإلدارة، األمر الذي غلعل مدرسالًتبية البدنية والرياضية يف بعض خطوات التنظيم واإلدارة، األمر الذي غلعل 
مدرس الًتبيةالبدنية والرياضية يستعد استعدادا ؽلكنو من إصلاح الدورة أو اليـو الرياضي وذلك بعمل جلاف قبل إقامة الدورة، ولضماف 

: صلاح مثل ىذا العمل على مدرس الًتبية البدنية والرياضية وىو ادلسؤوؿ األوؿ أف يراعي ما يلي 
 ٖتديد حجم الدورة أو اليـو الرياضي وذلك ْتساب أنواع الفرؽ ادلشاركة وكذلك عدد األفراد بدقة .
  اختيار الفرؽ ادلشاركة وذلك قبل وقت كايف من إقامة الدورات أو اليـو الرياضي بالزماف وادلكاف وكل ما يتعلق بالدورة من أمور

 .تنظيمية



 

 

 ٕتهيز ادلبلعب باألدوات البلزمة واليت تتناسب مع الفرؽ ادلشاركة وأعدادىا. 
 اختيار احلكاـ وادلنظمُت واإلداريُت رمسيا وذلك قبل إجراء البطولة بوقت طايف. 
 إسناد شرؼ إقامة الدورة أو اليـو الرياضي إُف شخصية مدرس الًتبية البدنية والرياضية ألنو أىل دلثل ىذا الشرؼ. 
  االستعانة بالزمبلء من مدرسي ادلواد، والذي يرى فيهم مدرس الًتبية البدنية جدىم وولعهم وروحهم الرياضية العالية مع تفهمهم

 .لبعض قوانُت ولوائح األلعاب الرياضية
 توفَت ادلاؿ البلـز إلقامة الدورة. 
 إعداد اجلوائز اخلاصة بالدورة قبل وقت كايف من إقامتها. 
 االتصاؿ ٔتديرية الصحة ادلدرسية إلرساؿ الطبيب ادلسؤوؿ وكذلك ٕتهيز وحدة خاصة باإلسعافات األولية. 
 صفحة 1984السمراين، ) . إعداد وإرساؿ الشروط اخلاصة بإقامة الدورة إُف اجلهات ادلعنية ادلشًتكة قبل بدء الدورة ٔتدة كافية ،

302) 
 :أىداؼ وغايات الدورات الرياضية - 

: بالنسبة للتلميذ- أ
 تربية االٕتاىات والرغبات دلمارسة النشاط الرياضي عند التبلميذ  .
 تربية الصفات اخللقية احلميدة بالنسبة للتبلميذ. 
 تنمية القدرات اجلسمية وادلمارسة بصورة أكرب شلا ىو معموؿ بو يف رلاؿ احلصة. 
  تربية روح االنتماء وادلنافسة الشريفة وذلك بانتمائهم إُف فرؽ معينة تشجعهم بروح رياضية وأف ال يكوف الفوز ىدفهم الوحيد، بل

 .اللعب للمحبة والتعاوف والتعارؼ والتآخي
 وسيلة اجتماعية وتربوية للتعارؼ و التآخي بينهم يف مدارس سلتلفة. 
 تعويدىم علي حياة اجتماعية ٔتشاركة أوليائهم يف مثل ىذه النشاطات ادلدرسية. 

 يعترب الدوري ادلدرسي واألياـ الرياضية مسرحا حقيقيا وطرؽ تقوؽلو وموضوعية ألستاذ الًتبية البدنية :بالنسبة لألستاذ- ب
. والرياضية دلعرفة اغلابيات وسلبيات أعمالو واليت تتمثل يف أسلوب العمل اإلداري والتنظيمي والفٍت الذي يقـو بو

 معرفتو و٘تيزه لنواحي الضعف والقصور يف مستويات التبلميذ وقدرهتم. 
  إعطاء الًتبية البدنية والرياضية وكذلك األستاذ الصور الصادقة والوضع الصحيح البلئق، ومكانة أستاذ الًتبية البدنية والرياضية

 .يف اجملاؿ ادلدرسي، والذي يتمثل يف حجم العمل ومدى النجاح الذي ػلققو
 يعترب الدوري ادلدرسي وكذلك األياـ الرياضية اختبارا لبلرتقاء بالرياضة إُف أعلى ادلستويات وىذا أحد أغراض الرياضة ادلدرسية. 
 :التدريب الالـز قبل االشتراؾ في المباريات -

       ىذه الظاىرة صحية غلب العناية هبا عناية خاصة، خصوصا إذا كاف النشاط من النوع العنيف كادلصارعة أو كرة القدـ أو كرة 
السلة أو جري ادلسافات الطويلة، غلب أف يكوف ىناؾ تنظيم دقيق ذلذه ادلسألة، ْتيث يتمكن مكتب النشاط الداخلي من التأكد 

من أف التلميذ ادلشًتؾ يف ىذه ادلباريات أو ادلسابقات قد قاـ بالتدريب مدة كافية، فيجوز أف يضع ادلكتب عدد ادلرات البلزمة 
-135، الصفحات 1998معوض، ) . للتدريب االشًتاؾ يف ادلسابقات  وأنو استوىف ىذا العدد قبل أف يسمح لو باالشًتاؾ

136) 
: تنظيم المباريات-



 

 

      ىناؾ أنواع كثَتة من أساليب تنظيم ادلباريات، بعضها سهل واآلخر معقد وذلك يتوقف على عدد ادلشًتكُت أو عدد الفرؽ 
: ػػبوكذلك حجم ومساحة مكاف تنفيذ ادلباراة وغالبا ما ٘تر ادلباراة 

  (االفتتاح)عرض البلعبُت أو الفرؽ .
  (ترتيب البلعبُت للعمل على األجهزة أو مكاف الفرؽ)إجراء القرعة .
 وقوؼ البلعبُت وإعبلف النتائج وتوزيع اجلوائز. 
  (اخلتاـ)طابور اخلروج. 

 :التحكيم في مباريات النشاط الداخلي- 
      التحكيم ناحية أساسية لنجاح أو فشل أي برنامج رياضي، فالتحكم اجليد يدعو البلعبُت إُف اجلد والًتكيز يف اللعب دور 

االحتجاج أو االلتفاؼ إُف عوامل أخرى خارجة عن نطاؽ ادلهارة ادلطلوبة، والتحكيم السيئ لو مساوئ كثَتة ومتعددة، تطغى على 
 كل القيم ادلستفادة من 

 شلارسة الناحية الرياضية، فقد تنتج احلوادث واإلصابات من سوء التحكيم، ومن الواضح أف اللعب احلسن يبلـز التحكيم الرديء 
ويتبع ذلك انعداـ الروح الرياضية، فتفقد ادلباريات قيمتها وبالتاِف يفقد الربنامج كلو كثَتا من ادلتعة والسرور، كما تزيد االحتجاجات 

وتنعدـ روح الرضا وكذلك الفائدة  االجتماعية اليت تعترب من أىم األسس اليت يقـو عليها ىذا الربنامج، والتحكيم ناحية قيادية 
غلب أف يتدرب عليها التبلميذ إف أمكن على شرط أال يكوف ذلك على حساب الربنامج كلو، وؽلكن أنو يقـو بالتحكيم العبو 

الفرؽ ادلدرسية، فمثبل ػلكم مباريات كرة القدـ أحد العيب الفريق الذي ؽلثل ادلدرسة يف كرة القدـ، علي شرط أال يشارؾ ىذا 
التلميذ يف النشاط الداخلي كبلعب، وقد يسهم ادلدرسوف يف ىذه الناحية أيضا كما قد يطلب مكتب النشاط الداخلي من كل 

، 1999إبراىيم، ). فريق أف يقدـ حكما، مث يوزع ىؤالء احلكاـ ْتيث ال ػلكموف مباراة يلعب فيها الفريق الذي ينتموف إليو
 (263صفحة 

 :لجاف النشاط الداخلي. 11.1.5.3 
      يوزع العمل يف النشاط الداخلي علي جلاف سلتلفة، ْتيث يكوف رؤسائها قادة من التبلميذ ادلوثوؽ فيهم، حيث يكونوف ٖتت 

: إشراؼ مدير النشاط الداخلي، وٖتديد اللجاف حسب احلاجة ومن أىم اللجاف اليت يعتمد عليها يف النشاط الداخلي ىي
: لجنة المالعب واألدوات  

      وتكوف مهمتها وضع وإعداد األدوات من كرات وشباؾ ومضارب بالصورة اليت تناسب لنشاط، فتفتح الكرات جيدا وتصلح 
التالف منها وتعاد إُف ادلخازف مرة أخرى، بعد االنتهاء من النشاط، كذلك من مهمتها ٗتطيط ادلبلعب ورشها، وبصفة عامة إعداد 

.  كل ما يلـز النشاط من ناحية األدوات ادلبلعب
: لجنة الحكاـ  

      وتكوف مهمتها ٖتكيم ادلباريات يف نطاؽ القوانُت ادلوضوعة، سواء كانت دولية أو معدلة مث تسجيل نتائجها وتبليغ السكرتارية 
بعد اعتمادىا من ادلشرؼ على النشاط، ومن أعماؿ ىذه اللجنة أيضا إعداد موائد التحكيم وتسجيل النتائج وكل ما يلـز من 

. أدوات وإمكانيات التحكيم 
 : لجنة الحكاـ 

      وتكوف مهمتها وضع القوانُت اليت تدار على أساسها ادلباريات حىت ٖتكم ادلباريات على أساسها، وكذلك تقتضي ىذه اللجنة 
.   يف البث يف الشكاوي ادلقدمة من البلعبُت أف أمكن



 

 

 :اللجنة القانونية  
      وتكوف مهمتها نشر الوعي ضلو النشاط ادلدرسي بطرؽ الدعاية واإلعبلـ ادلختلفة ادلتوفرة لدى  ادلدرسة، كذلك إرساؿ 

. الدعاوي إُف أولياء األمور وادلدرسُت مث إعبلف نتائج النشاط بُت الطبلب وإرساذلم إُف اجلرائد واإلذاعة إف أمكن
: لجنة الجوائز  

      و تكوف مهمتها ٖتديد عدد اجلوائز ادلطلوبة للنشاط ونوعها مث القياـ بشرائها يف حدود ادليزانية ادلقررة ويف نطاؽ قوانُت اذلواية 
. واالحًتاؼ

: لجنة السكرتارية  
      نظاـ الدورات الرياضية ٔتا يتناسب مع وقت وإمكانيات ادلدرسة وكذلك إغلاد تكوف مهمتها إعداد بطاقات التسجيل ورصد 

أمساء البلعبُت يف األلعاب ادلختلفة وتسجيل نتائج ادلسابقات واحتساب النقاط وإعبلف النتائج بعد التصديق عليها من ادلشرؼ 
. ادلختص، وكذلك كل ما يلـز إعداد من مكاتبات وبرامج ونشرات ٗتص النشاط 

. أما مشرؼ النشاط فتكوف مهمتو قيادة وتوجيو اللجاف ادلختلفة وٖتديد ادليزانية البلزمة
 
 

 
مخطط : 08الشكل 

توزيع االختصاصات 
على الجاف في 
. النشاط الداخلي

نشاط . 2.5.3
: الرياضي الخارجي 

ماىية . 1.2.5.3
النشاط الرياضي 

: الخارجي
      ىو اجلزء ادلكمل 

.  حلصة الًتبية البدنية والرياضية وبرنامج النشاط الداخلي لتدعيم مسَتة منهاج الًتبية البدنية والرياضية بادلدرسة
      والنشاط اخلارجي ؼلص األفراد ادلمتازين رياضيا بادلدرسة، ولذا فانو نشاط تنافسي يتم وضع برنارلو عن طريق توجيو الًتبية 

البدنية والرياضية بادلديريات واإلدارات التعليمية، باإلضافة إُف برنامج سنوي يضعو أستاذ الًتبية البدنية والرياضية بادلدرسة، وذلك 
. إلقامة عدد من ادلباريات وادلسابقات مع فرؽ أخرى بشرط أال يتعارض ذلك مع اجلدوؿ الزمٍت للمباريات ادلدرسية الرمسية

      وكل نشاط ؽلارس خارج ادلدرسة يعد نشاطا خارجيا، وال يقتصر ىذا األخَت على ادلنافسات والبطوالت، وإظلا على نشاط 
بدين و رياضي وتروػلي تنظمو ادلدرسة خارجا كادلعسكرات والرحبلت، وتكوف ىذه األنشطة الرياضية يف غالبيتها ٖتت إشراؼ 

إدارة التعليم أو منظمة التعليم التابعة ذلا، وعلى عكس ىذا فاف بعض االٕتاىات العادلية ترى أف برنامج ىذه ادلسابقات واألنشطة 
على ىذا ادلدرسة األمريكية، ولكن االٕتاه الغريب يرى ذلك ويعتربىا  خارج ادلدرسة تعد جزءا مستقبل عن برنامج الًتبية كمثاؿ  

 
 

 
 

لجنة المالعب و 
 األدوات

 لجنة الجوائز المجنة القانونية لجنة الحكام

 لجنة السكرتارية

 لجنة الدعاية

      مشرف النشاط



 

 

زغلوؿ، ) . من رلموع التبلميذ (/30-20)جزءا مكمبل للنشاط الداخلي ويقدر اخلرباء نسبة ادلشاركُت يف النشاط اخلارجي
 (106، صفحة 1999

      ويقصد بالنشاط اخلارجي أوجو النشاط اليت ؽلارسها التلميذ خارج ادلدرسة، وتقـو ادلدرسة بتنظيمو واإلشراؼ عليو، حيث أف 
ىذه األنشطة تكوف بعيدة عن التقيد باجلدوؿ  

الدراسي للمدرسة، ولقد ذكرنا أف النشاط الداخلي الذي يزوده بالتلميذ ادلتفوقُت يف سلتلف األنشطة البدنية والرياضية باختيار ما 
يصبوف إليو من لعبة أو فاعلية، وؽلثل النشاط اخلارجي إقامة الدورات الرياضية وبرنامج ادلسابقات بُت ادلدارس كما ؽلثل أيضا كل 

. نشاط بدين رياضي تروػلي كالرحبلت واألعماؿ التطوعية وغَتىا من األنشطة اليت تشرؼ عليها ادلدرسة
      وشلا سبق قولو نستخلص أف كل من احلصة والنشاط الداخلي والنشاط اخلارجي وحدة متصلة ومًتابطة تعمل معا الكتساب 

وتنمية نواحي متعددة لدى التبلميذ، كالناحية الصحية واللياقة البدنية وادلهارة واخلططية ألوجو النشاط ادلختلفة، باإلضافة إُف 
النواحي العقلية والنفسية واالجتماعيػة وغَتىا من النواحػي اليت يهدؼ منهػاج الًتبية البدنية والرياضيػة 

 (153-152، الصفحات 1997خطايبة، ) . الكتساهبا للتبلميذ
      إف النشاط الرياضي اخلارجي يوفر الفرصة للتبلميذ ذوي ادلهارات العالية يف سلتلف األلعاب مثل كرة السلة، العاب القوي، 
السباحة، كرة القدـ والتنس، فيكونوف فريق ادلدرسة الذي يقابل فريق ادلدارس األخرى، ولقد أنشأت اجلمعية الرياضية للمدارس 

لتشرؼ على ىذه ادلباريات وتنظيمها، وتضع ادلستويات ادلطلوبة ذلا، وكثَتا من ادلدارس تستبدؿ ىذه ادلباريات بأياـ رياضية وأياـ 
مدرسة، ولكي ػلصل الشباب 359لعب فيما يتعلق بالبنات، ولقد قامت اجلمعية الرياضية للمدارس حديثا بدراسة مسحية لعدد

علي كل القيم الًتبوية للنشاط اخلارجي غلب أف يقـو على إدارة وتنفيذ ىذا الربنامج أساتذة وموظفوف من ادلدرسة الذين يهتموف 
 (99بَتكر، صفحة ) . برعاية الطلبة ادلشًتكُت فيو

:  أىمية النشاط الرياضي الخارجي. 2.2.5.3
أنو ناحية أساسية مهمة من منهاج الًتبية البدنية والرياضية ودعامة قوية " ىاشم اخلطاب "      عن أعلية النشاط اخلارجي يري 

. ترتكز عليها احلركة الرياضية يف ادلدرسة، باإلضافة إُف ذلك فانو يكمل النشاط الذي ؽلارس يف الدروس ادلنهجية
      إف النشاط اخلارجي ىو دلك ادلمارسة التنافسية يف الوسط ادلدرسي أو نشاطات الفرؽ ادلدرسية، ىذه الفرؽ الرياضية اليت 

ٖتتاج إُف إعداد خاص قبل االشًتاؾ يف ادلنافسة، ىذا من حيث اختيار وانتقاء الطبلب الرياضيُت وتشكل الفرؽ الرياضية ادلدرسية 
مع بداية ادلوسم الدراسي، وكذلك فيما ؼلص تدريب وإعداد ىذه الفرؽ، حيث تنص ادلادة السابعة من التعليمية الوزارية ادلشًتكة 

 أنو تكوف ادلمارسة التنافسية الًتبوية من تدريبات رياضية متخصصة وتدريبية للمنافسة، فهي تستهدؼ ادلشاركة يف التهيئة 15رقم
واإلدماج االجتماعي للشاب يف شكل منافسة، تشغيل اجلهاز الوطٍت لفرز وانتقاء الشباب ذوي ادلواىب الرياضية خاصة يف أوساط 

 (689، صفحة 1988اخلطيب، ) . الًتبية والتكوين 
: أىداؼ النشاط الرياضي الخارجي. 3.2.5.3

. إفساح اجملاؿ للفرؽ الرياضية للتنمية االجتماعية والنفسية وذلك باالحتكاؾ مع غَتىم من تبلميذ ادلؤسسات وادلدارس األخرى -
 .االرتفاع ٔتستوى األداء الرياضي بُت التبلميذ -
 .إتاحة الفرصة لتعلم قواعد وقوانُت األلعاب وكيفية تطبيقها -
 .إعطاء الفرصة لتعلم القيادة والتبعية وكذا االعتماد علي النفس وٖتمل ادلسؤولية -

 :مميزات النشاط الرياضي الخارجي. 4.2.5.3



 

 

. رعاية ادلواىب الرياضية بادلدرسة من حيث تنميتها و تطويرىا -
 .الكشف عن الرياضيُت ادلمتازين حىت يتم استعماذلم يف اجملاؿ الرياضي -
 . إتاحة فرصة التدريب على القيادة أثناء ادلباريات -
 . تنمية السلوؾ االجتماعي ألفراد الفرؽ وتدعيم العبلقات بينهم وبُت العيب الفرؽ -
 .ٖتقيق الشخصية من الناحية البدنية وادلهارية واخللقية واالجتماعية والصحية  -
 . الرفع من مستوى األداء الراضي لؤلفراد ادلمتازين -
 .تعلم النواحي اخلطية وادلهارية وقوانُت األلعاب ادلختلفة -
 .(1998معوض، ) خلق نوع من التضامن الشريف بُت ادلتعلمُت بادلدرسة لبلشًتاؾ يف النشاط اخلارجي -

 :أغراض النشاط الرياضي الخارجي. 5.2.5.3
      إف اذلدؼ العاـ واألصلي للنشاط اخلارجي ىو نفس اذلدؼ العاـ لكل عملية تربوية، كتنمية الفرد تنمية سليمة متكاملة، أما 

: األغراض القريبة ؽلكن إغلازىا فيما يلي
 الرفع من مستوى األداء الرياضي :

        إف ادلباريات الرياضية ما ىي إُف منافسات بُت أفراد أو فرؽ ٖتاوؿ كل منها التفوؽ على األخرى يف ميداف كل مقومات 
األداء الرياضي الفردي واجلماعي، وكذلك يتم االستعداد دلقاومة ادلنافس باإلعداد والتدريب ادلنظم والصحيح، وبذلك يرفع األداء 

الرياضي ويزيد  
. التمتع بالناحية الفنية ويكوف اعتباريا كما يف األلعاب اجلماعية

 تنمية النضج االنفعالي :
      إف معرفة الفرد لنواحي قوتو ونواحي ضعفو ىي أوؿ خطوة يف سبيل النقد الذايت وعبلمة من عبلمات النضج االنفعاِف، كما 
يعترب التحكم يف النفس أثناء اللعب وتقبل النتائج مهما كانت هبدوء وعدـ االنفعاؿ وخاصة عندما يرتكب أحد البلعبُت خطأ، 

. وعندما ػلاسب البلعب على اخلطأ يعتقد أنو َف يرتكبو، و يعترب ىذا عبلمة من عبلمات النضج االنفعاِف
 االعتماد على النفس: 

      إف شلارسة االعتماد على النفس وكذلك الصفات اخللقية األخرى كتحمل ادلسؤولية وقوة اإلرادة، وعدـ اليأس واإلحراز على 
. النصر وإنكار الذات كل ىذه صفات وشليزات غلب حضورىا وتوفرىا أثناء االندماج يف ادلقاببلت الرياضية ادلدرسية

  حسن قضاء وقت الفراغ :
ف قياس مدى تقدـ الدوؿ حديثا مرىوف ٔتبدأ معرفة أبنائو إ        إف من أكرب مشاكل العصر احلديث كثرة وازدياد وقت الفراغ، و

. لكيفية قضاء أوقات فراغهم، والتنافس الرياضي يعترب من أصلح الوسائل لقضاء وقت الفراغ
  تعلم قوانين األلعاب وتكنيك اللعب: 

      ىذا غرض عقلي اجتماعي، فتفهم القوانُت نصا وروحا مث دراسة التكنيك سواء كاف فرديا أو مجاعيا يتطلب مقدرة عقلية 
وفكرية معينة أما التطبيق العملي ذلذا التكنيك مع االلتزاـ ٔتا تفرضو القوانُت والقواعد يف العمل يف حدودىا وعدـ اخلروج عن 

. إطارىا العاـ
 اكتساب الصحة العقلية :

      وفقا على خلو اجلسم من األمراض، بل ىذه قاعدة أساسية للصحة فقط، أما التعريف العاـ فيشمل صحة اجلسم والعقل مع 



 

 

النضج االنفعاِف وادلقدرة على التكيف االجتماعي وتتطلب ادلباريات الرياضية أف يعمل الفرد بكل قواه اجلسمية واالنفعالية 
. والوجدانية يف تكامل وتناسق يؤدي إُف توازف الشخصية

  من ادلعلـو أف لكل فريق رئيس، و تنص أغلب قوانُت الرياضة اجلماعية أف رئيس الفريق ىو ادلمثل :التدريب على القيادة 
الرمسي للفريق وىذه مسؤولية قيادية، وتوفر مباريات النشاط اخلارجي مواقف عديدة دلمارسة اختصاصات ىذا ادلركز القيادي ٔتا فيو 

 .(148-143، الصفحات 1998معوض، ) من مسؤوليات وملفات وفيو تدريب على القيادة
: أسس إعداد وتنظيم النشاط الرياضي الخارجي. 6.2.5.3

      يكمل مفهـو النشاط اخلارجي سائر أجزاء الربنامج من حيث الواجبات الًتبوية، ويف بعض دوؿ العاَف يوجد تنظيم مهم 
. للغاية إلدارة ىذا اللوف بُت ادلدارس ويف أغلب الدوؿ توجد اٖتاديات رياضية متخصصة يف إدارة ىذا النشاط ادلدرسي

: ومن أىم األسس اليت غلب على األستاذ مراعاهتا صلد
 مراعاة ادلرحلة السنية للتبلميذ عند اختيار الفرؽ الرياضية، حيث أف كل نشاط يتطلب خصائص بدنية وقدرات خاصة .
 مراعاة اختيار أعمدة الفرؽ الرياضية من ذوي األخبلؽ احلميدة وادلستوي ادلناسب يف األداء. 
 االىتماـ بتحديد فًتات لتدريب أعضاء الفرؽ الرياضية ْتيث ال يعوقهم التدريب على التحصل الدراسي. 
 االىتماـ بتوفَت اإلمكانيات البلزمة لنجاح النشاط. 
 العمل على تكوين فرؽ رياضية يف عدة نشاطات متنوعة وعدـ االقتصار على النشاط واحد فقط. 
 (190، صفحة 1990اخلوِف، ) . ٗتصيص جوائز للفائزين وألحسن البلعبُت يف األخبلؽ 

أنو غلب أف يكوف ىناؾ تناسق بُت الربنامج  الصفية والبلصفية، حيث يتدرب " عباس امحد السمراين"      ويف ىذا السياؽ يرى 
:  التبلميذ علي ما تعلموه من احلصة لكوف النشاط البلصفي يهدؼ إُف عنصرين أساسيُت

  تنمية الصفات األساسية عرب التبلميذ مثل القوة العضلية، السرعة، الرشاقة وادلرونة، وىي صفات ؽلكن تنميتها والتقدـ هبا يف -أ
. النشاط البلصفي، حيث ال تسعنا احلصة الرئيسية يف ادلدرسة لتنميتها

ترقية ادلهارات الرياضية واألنشطة البلصفية رلاؿ كبَت لًتقية ادلهارات الرياضية والسيطرة عليها، حيث يوجد متسع من الوقت - ب
: لذلك وعليو ؽلكن ٖتديد األسس الرئيسية للنشاطات البلصفية فيما يلي

 أف تكوف مرتبطة بنشاطات حصة الًتبية البدنية والرياضية وتتبع خطة مقررة على مدار السنة  .
 أف هتدؼ إُف تنمية الصفات البدنية األساسية. 
 أف هتدؼ إُف ترقية ادلهارات واأللعاب الرياضية وادلوجودة يف اخلطة. 
 أف ٗتص باإلمكانيات وتتبلءـ مع حجم ادلبلعب. 
 (255، صفحة 1984السمراين، ) . أف ٖتقق أدىن طموحات التبلميذ، وأىداؼ الرياضة ادلدرسية 

 
 :إدارة النشاط الرياضي الخارجي. 7.2.5.3

      إف النشاط اخلارجي مثلو كمثل النشاط الداخلي ػلتاج يف تنظيم ادلثاِف إُف أف يشرؼ عليو قسم قائم بذاتو، تكوف مهمتو 
إدارة أوجو نشاط ىذا الربنامج وخاصة يف اجلامعات الكربى، حيث ػلتاج تنظيم وإدارة ىذا النشاط إُف رلموعة كبَتة لكثرة عدد 

. الكليات ادلشًتكة وتعدد الفرؽ ادلتنافسة
      ولكن األمر ؼلتلف يف الكليات أو ادلدارس الثانوية حيث ال ػلتاج األمر إال إُف تواجد جلنة أو مكتب ذلذا الغرض، ومن 



 

 

الواجب أف يكوف على رأس ىذا القسم شخصمؤىل ؽلكنو القياـ بأعباء ىذا ادلكتب وتنظيمو وإدارتو، وأستاذ الًتبية البدنية 
.  والرياضية بطبيعة عملو وإعداده وتأىيلو ىو أنسب األشخاص ألخذ ىذا ادلركز

      والنشاط اخلارجي بو فرص كثَتة ومواقف متعددة للتدريب على القيادة، ومن ىنا كاف من األصوؿ الًتبوية إشراؾ التلميذ يف 
إدارة ىذا الربنامج وعدـ حرماهنم من ىذا الغرض، يف اللجاف ادلختلفة اليت تتوُف أمور تنظيم أوجو النشاط وإدارهتا كلجنة ادلبلبس، 

  (154، صفحة 1998معوض، ) . جلنة النظاـ، جلنة الدعاية وما شاهبها
 :واجبات األستاذ اتجاه النشاط الرياضي الخارجي.  8.2.5.3

 تدريب الفرؽ الرياضية ادلدرسية .
 ادلساعلة يف وضع الربامج الرياضية واليت تنفذ بادلدرسة يف غَت أوقات الدراسة  . 
 إقامة أياـ رياضية مع ادلدارس واذليئات اجملاورة. 
 تصميم العروض الرياضية على مستوى ادلدرسة. 
  (242فهيم، صفحة ) ".كشفية-رياضية"االشًتاؾ يف ادلعسكرات اليت تنظمها ادلدرسة 

 :أقساـ النشاط الرياضي الخارجي. 9.2.5.3
 :النشاط الرياضي الخارجي التنافسي. 1

      وىو ذلك النشاط الرياضي الرمسي والذي تشًتؾ فيو أكثر من مدرسة، وؼلضع إلطارتنظيمي يتضمن بطوالت معينة كما يف 
. الدوري ادلدرسي اخلاص ببعض األلعاب، أو كما يف البطوالت ادلدرسية ادلفتوحة العاب القوى، السباحة، اجلمباز والتنس وغَتىا

: النشاط الرياضي الخارجي الترويحي.2
      وىو ذلك النشاط الرياضي ادلدرسي الذي تشًتؾ فيو أكثر من مدرسة يف عدد من األنشطة الرياضية ودوف أف ؼلضع رمسيا 
للبطوالت احمللية أو القومية، و٘تثل يف األياـ الرياضية وادلهرجانات الشعبية وغالبا ما يتضمن ىذا النشاط عدد من تبلميذ ادلدارس 

. اجملاورة
 
 

 :برنامج النشاط الرياضي الخارجي. 10.2.5.3
      غلب أف يكوف برنامج النشاط الرياضي اخلارجي مناسبا للمرحلة السنية اليت ؽلر هبا البلعب وفيما يلي أوجو النشاط اليت غلب 

: أف يتضمنها الربنامج يف ادلرحلة الثانوية
: برامج المرحلة الثانوية -

     وىي أوؿ ادلراحل اليت يكوف هبا الربنامج كامبل للمنافسات اخلارجية، وغلب أف يكوف مفهـو ادلنافسات واضحة للتبلميذ 
واحتماؿ الفوز فيها معقوال، كما ال غلب أف يكوف ادلوسم طويبل وال تكوف ادلباريات كثَتة، مراعاة الناحية الصحية النفسية إذ أف 

.   ادلباريات يصاحبها دائما انفعاالت نفسية قوية
: شروط االشتراؾ في البرنامج- 

. غلب على ادلدرسة أو اذليئة ادلعنية التأكد من توفَت شروط االشًتاؾ يف األعضاء الذين ؽلثلوهنا يف ادلسابقات الرياضية
: ومن أىم الشروط اليت غلب على ادلدرسة أف تتأكد منها ومن توافرىا

 (156-155، الصفحات 1998معوض، ) . اللياقة الطبية، موافقة وِف األمر، أية شروط ترى اذليئة ادلسؤولة ٖتديدىا



 

 

 :األنشطة البدنية. 6.3
: األنشطة البدنية الجماعية. 1.6.3

: لمحة تاريخية عن تطور األنشطة البدنية الجماعية-
إف نشأةاألنشطة البدنية اجلماعية يعود إُف اجملتمعات اجلد قدؽلة و البعيدة، سواء كانت بدائية أو متحضرة، حيث أف كثَتا       " 

من ألعاب الكرة تعد من اإلرث الثقايف لكل حضارة، و تعترب ادلنبع دلختلف األنشطة البدنية اجلماعية ادلتواجدة حاليا، إذ أوؿ 
وىي لعبة أين غلب رمي الكرة بُت عمودين " Tsu – Shu"، حيث كاف يف الصُت 19تبويب للقوانُت يبدأ من بداية القرف 

و اليت تشبو لعبة اذلوكي " Skinny" ، و قبائل أمريكا الشمالية ؽلارسوف "Koura"مغروسُت يف األرض، وعند العرب صلد 
.  حديثا

واليت تشبو كرة السلة، كما صلدا ألعاب شبو تقليدية معروفة  "Pok- Pok- Ta"      ويف قبائل األنكا كانوا يلعبوف لعبة تدعى
األدلانية وتشبو لعبة الكرة الطائرة، تركة أثناء مرورىا عرب التاريخ ويف سلتلف اجملتمعات لتجد نفسها فيها بعد " Fost Ball" ػ ب

كل ىذه األنشطة . تشهد تغَتات وتعديبلت جزئية على األشكاؿ اجلديدة واليت ىي معروفة ضمن األنشطة البدنية اجلماعية احلديثة
: البدنية اجلماعية ٖتتوي علي القواسم ادلشًتكة التالية 

، (العرب)شيءكروي ويلعب هبا سواء باأليدي أو باألرجل، وادلادة اليت تصنع منها الكرة متعددة منها ادلطاط، أوتار النخيل  .1
. (ماليزيا)، اذلند (الصُت)اجللد 
 . ملعب متوسط احلجم تتم بداخلو وقائع ادلقابلة .2
 .... حلقات، عمودين، شبكة: ىدؼ يتم مواجهتو أو الدفاع عنو، يتغَت حسب اللعبة .3
 .الرفقاء الذين يساعدوف على اللعب ٔتختلف أعضاء جسمهم .4
 .اخلصم الذي ػلاوؿ الدفاع واذلجـو .5
 . قوانُت غلب احًتامها، متغَتة حسب سلتلف األلعاب وؽلكن أف صلدىا تتغَت يف لعبة واحدة من منطقة إُف أخرى .6
 :األنشطة البدنية الجماعية الممارسة في الوسط المدرسي-

  كرة السلة: 
" اشتهرت الواليات ادلتحدة األمريكية ٔتمارسة سكاهنا لرياضة كرة السلة، ْتيث وجدت جذورىا ىناؾ وكاف الدكتور       "

Naismith "  مث تطورت  ووضعت ذلا قوانُت تسَت وفقها، وقد عرفت ىذه الرياضة شعبية كبَتة، إذ  1891وراء اكتشافها عاـ 
 .  دولة منخرطة يف االٖتاد الدوِف لكرة السلة150 مليوف العب ضمن 100وصل عدد شلارسيها إُف 

وقد تأخر ميبلد . 1932      يف اجلزائر بدأت ٘تارس ىذه الرياضة أياـ االستعمار الفرنسي، وعرفت إنشاء أندية متفرقة سنة 
 حيث اقبل عدد كبَت من ادلمارسُت على ىذه الرياضة، 1962االٖتادية اجلزائرية لكرة السلة إُف غاية ٖتقيق االستقبلؿ سنة 

وأنشأت مدارس عديدة لتعليم ىذه اللعبة، وٕتري مباراة كرة السلة داخل القاعة أو على اذلواء الطلق، وٕتمع ادلقابلة بُت فريقُت 
 دقيقة لكل شوط،  وٕتري ادلباراة 20 العبُت وؽلكن استبداذلم يف أي حلظة، وتلعب ادلقابلة يف شوطُت 5يضم كل واحد منها على 

وتساوي نقطتُت " بالسلة "سم، ويسمى اذلدؼ يف كرة السلة 75سم و78غ وقطرىا مابُت 600 غ و652بكرة يًتاوح وزهنا بُت 
 نقاط، وىذا حسب القوانُت الرمسية ادلعموؿ هبا عادليا من بُت ىذه 3ـ يصبح تنقيط السلة 25-ـ6أما إذا سجلت الرمية على بعد 

 .األخَتة
. يطلب من البلعبُت عدـ ادلشي بالكرة إال يف حالة تسديدىا ضلو السلة- 



 

 

 .يعاقب البلعب عند قيامو ٓتمسة أخطاء فردية باإلقصاء وعندىا يستبدؿ ببلعب آخر- 
 .ال ؽلكن للفريق الذي يكوف يف حالة ىجـو الرجوع بالكرة إُف منطقتو- 
 (10-09، الصفحات 1997). يستفيد كبل الفريقُت من وقت مستقطع خبلؿ ادلقابلة- 
 
 ـ، ويعترب طلبة ادلدارس االصلليزية أوؿ من 1175تعود ظهور كرة القدـ العريض واحلافل لعدة مناسبات، إُف عاـ :      كرة القدـ

الشوارع ادلملوءة بكرات :"ـ، بػ1655لعبوا كرة القدـ، واستمرت ىذه اللعبة يف االنتشار، حىت وصف صاموئيل شوارع لندف عاـ 
 (09، صفحة 1988ادلوِف، ) ".القدـ 

      لقد أطلق عن كرة القدـ يف أزمنة سلتلفة، وأماكن متعددة أمساء وألقاب كثَتة، كالكرة ادلستديرة مثبل، كما نقرا ونسمع من 
، وكاف "EPISKYROS اسبيسكَتوس  "وسائل اإلعبلـ ادلختلفة، ومن استقرائنا للتاريخ صلد أف اليوناف قدؽلا، يسموهنا 

". HARPASTOMىارباستـو   "الروماف يلقبوهنا 
      كما يذىب بعض ادلؤرخُت ذلذه اللعبة، إُف القوؿ أف كرة القدـ خلقت رشيدة، لن تعيش على أكتاؼ غَتىا، أو احتاجت 

يوما إُف من يعينها، ويسد مكاهنا، فهي ذات كفاية ذاتية بناءة من الناحية ادلادية، بنت مبلعبها الكبَتة، وجلبة أرزاقا متنوعة، 
ويف بريطانيا تصرؼ مواردىا يف األعماؿ اخلَتية العامة . (32، صفحة 1960، -عبلـ) ومؤلت حىت خزائن احلكومة بدارىم كثَتة

ووصل احد وزرائها إُف القوؿ أف ادلبلغ الذي تدخلو كرة القدـ وبيوت ادلراىنات كالرىاف الرياضي يزيد على ما يصرؼ على سبلح 
الطَتاف كلو، إف ادلبالغ اليت تدخلها تذاكر ادلتفرجُت يف مبلعبنا ادلختلفة قادرة على سد احتياجات ىذه الرياضة من وساءؿ ٕتهيزات 

ورعاية وحىت التامُت على حياة البلعبُت، وإعفائهم من حل مشاكلهم االجتماعية، كاحلصوؿ على مسكن، والزواج إُف غَتىا من 
.  متطلبات احلياة

كما اكتسبت شعبية كبَتة ظهرت من شدة .       إف رياضة كرة القدـ بلغت من الشهرة حدا َف تبلغو األلعاب الرياضية األخرى
. اإلقباؿ علِت شلارستها والتسابق على مشاىدة مبارياهتا يف ادلبلعب أو على شاشة التلفزيوف أو تسمع لوصفها يف ادلذياع

      وتعترب بدوف منازع اللعبة الشعبية األوُف يف العاَف، وقل أف صلد بلدا يف العاَف ال يعرؼ أنباء لعبة كرة القدـ، أو على األقل َف 
أف الشمس ال تغيب مطلقا :" الرئيس السابق لبلٖتاد الدوِف لكرة القدـ قاؿ مازحا " جوف رؽليو"يسمعوا هبا، وقد ذكر أف السيد 

داللة على انتشار كرة القدـ يف سلتلف أرجاء ادلعمورة، ٕتذب الصغار والكبار دلمارستها أو دلشاىدة مبارياهتا بالرغم " عن إمرباطورييت
فقد بقيت لعبة كرة القدـ أكثر . من أنو يف السنوات األخَتة ظهرت عدة ألعاب رياضية نالت الكثَت من اإلعجاب والتشجيع
وكانت دوؿ أمريكا اجلنوبية الثبلثة . األلعاب شعبية وانتشارا، وَف يتأثر مركزىا بل على العكس فإننا صلدىا تزداد يف ىذه الشعبية

ـ، إُف يومنا ىذا من أقوى ادلنتخبات يشار إُف خطورهتا 1930يف مسابقة كأس العاَف منذ سنة  (األرجواي، الربازيل، الباراجواي)
من حيث الشعبية ذلك ألف غراـ شباهبا باللعبة بلغ حد اجلنوف ومن ادلعروؼ أف األرجواي فاز بكأس العاَف مرتُت، ولعلك تندىش 

 (79، صفحة Rethacke ،1976 ).كيف وصلت ىذه الدوؿ إُف ىذه ادلراتب
 :القيمة التربوية لألنشطة الجماعية -

تعترب األنشطة اجلماعية من األنشطة اذلامة لدى التبلميذ بالنظر إُف اىتمامهم الكبَت وإقباذلم ادلتزايد على شلارستها، الشيء       "
الذي يدؿ بوضوح على أهنا تستجيب للعديد من حاجياهتم الضرورية واليت تساعدىم على النمو اجليد، وانطبلؽ من ىذا فإننا 
الحظنا أنو من الضروري توضيح التأثَتات اإلغلابية ذلذه األنشطة واليت ال تقتصر على جانب واحد فحسب  وإظلا تشمل عدة 

الوطنية، ) ".اٍف....اجلانب النفسي، اجلانب البدين، اجلانب الصحي العقلي واجلانب االجتماعي الًتبوي : جوانب عند الفرد منها



 

 

  (25صفحة 
تساىم يف ٖتسُت قواـ اجلسم شلا غلعل ويعطي للمراىق مظهرا مجيبل يسمح لو التخلص من اإلحساس بالنقص الذي ينجم عن -

 .الضعف البدين وادلظهر غَت مبلئم، وىذا اجلانب يعترب جد مهم بالنسبة الىتمامات التلميذ ادلراىق
ىي وسيلة مهمة يف تربية روح اجلماعة والتعاوف واحًتاـ اآلخرين بصفتها نشاطا مجاعيا فهي ٗتلصو من السلوؾ العدواين، - 

 .باإلضافة إُف تنمية شخصيتو وتدفعو ضلو العمل لصاٌف اجلماعة
 .تكييف التبلميذ ضلو اإلحساس بادلسؤولية واالعتماد على النفس انطبلقا من قيامو بدوره داخل الفريق- 
 .بُت التبلميذ انطبلقا من احتكاكهم ببعضهم البعض خبلؿ ادلنافسات والدورات الرياضية (الصداقة)تساىم يف توسيع العبلقات - 
تليب لدي التبلميذ التفكَت الذايت، وىذا من خبلؿ وجود التلميذ ضمن اجلماعة ومنو يستطيع مقارنة نفسو باآلخرين وٖتديد - 

مكانتو الشخصية بينهػم من مجيع اجلوانب النفسيػة، العقلية، 
. اٍف...االجتماعية والًتبوية 

 .تنمي عند التلميذ روح تقبل النقد واالعًتاؼ باخلطأ انطبلقا من احًتاـ قرارات ادلدرب أو احلكم أو األستاذ أو حىت أراء الزمبلء- 
 .تساىم يف تربية صفيت اإلرادة والشجاعة وتعويد التلميذ على منافسة اخلصم خبلؿ ادلقاببلت وٗتلصو من اخلجل والًتدد- 
 .تعود التلميذ على النشاط واحليوية، وتبعده عن الكسل واخلموؿ- 
 . تريب التلميذ على االنضباط والنظاـ- 
 .تساىم يف تنمية شخصية التلميذ وٕتعلو قادرا على التصرؼ وحده- 
تساىم يف توجيو طاقة التلميذ الزائدة توجيها سليما يعود عليو بالفائدة، وخاصة من اجلانب الصحي وىذا بامتصاص ما لديو من - 

واليت قد تكوف سببا يف كثَت من الصفات السلبية  (اجلنسية والعدوانية )طاقة زائدة، ومنو ادلساعلة يف التخفيف من دوافعهم ادلكتوبة 
 .إذا ما تركت من دوف ضغط وتوجيو

 .تساعد على تنمية الذكاء والتفكَت وىذا انطبلقا من ادلواقف العديدة ادلتغَتة اليت تصادفو- 
تعتربا نشاطا تروػليا شلا يساعد التلميذ ادلراىق باخلصوص على التخفيف من حدة االضطرابات النفسية وٗتلصو من العزلة - 

 .واالنطواء النإتة عن ادللل والفراغ السليب الكثَت
 .تساعده على اكتساب مهارات وخربات جديدة تعطيو دفعا قويا للتعمق أكثر يف شىت اجملاالت الدراسية واليومية- 
 (65، صفحة 2000، -إبراىيم) . تكسب التلميذ الثقة بالنفس واألمن من خبلؿ إحساسو بأدائو لدوره كما ينبغي- 
 

: (ألعاب القوى)األنشطة البدنية الفردية . 2.6.3
: لمحة تاريخية عن نشأة وتطور العاب القوى-

      إف العاب القوي قدؽلة قدـ اإلنساف فقد نشأة بنشأتو وتطوره يف احلياة، وىي مظهر واضح جلانب عملي من جوانب حياتو 
اليومية العادية ،فما الرمي واجلري، القفز والوثب إال حركات كاف يؤديها للحصوؿ على طعامو وللحفاظ على حياتو ضد الوحوش 

. ادلفًتسة، أو يف دفاعو عن نفسو ضد أخيو اإلنساف
: الجري-

      اجلري ىو سلوؾ حركي فطري يؤديو الطفل، حيث يتعلم ادلشي بقصد اللعب أو اللحاؽ بشيء ما أو التسابق مع أقرانو، وال 
ؼلتلف شكل جسمو بالنسبة لزاوية ميلة عن أسلوب السباؽ العادي، ولو أف الطفل عندما غلري بسرعة قصوى يعمد إُف تقوس 



 

 

 (32آخروف، صفحة )." أعلى الظهر خلف مع رفع الرأس والنظر إُف أعلى وحركتو ىذه تغَت ادلرحلة اخلشنة يف اجلري
:  األنشطة البدنية الفردية الممارسة في الوسط المدرسي-
 (ـ100)الجري السريع :

.       كاف الركض قدؽلا من أىم السباقات اليت ٕترى يف األعياد األودلبية القدؽلة، وٖتظى باىتماـ الكثَتين من ادلتسابقُت وادلتفرجُت
قدـ من أقدامو، 600الذي أنشا أوؿ سباؽ يف التاريخ بُت إخوتو األربعة دلسافة " ىرقل"      ويرجع ظهور مسابقات الركض إُف 
.  دورة متتالية مقتصرا على ىذا السباؽ13وظل برنامج األعياد األودلبية القدؽلة دلدة 

ـ، وكانت عملية بدأ السباؽ عند 160      لقد شاركت النساء يف بعض مسابقات ألعاب القوي ومن أعلها سباؽ الركض دلسافة 
اإلغريق القدماء باالصطفاؼ خلف خط زلفور يف األرض عند بداية ادلضمار، وتطورت ىذه الطريقة بعد ذلك بوضع أعمدة عند 

خط البداية يقف ّتوار كل عمود متسابق، ويف القرف الثالث قبل ادليبلد كانت طريقة البداية تقضي بأف يقف ادلتسابقوف خلف 
حبل يرفع إُف مستوى الوسط يتم إسقاطو على األرض إيذانا بانطبلؽ ادلتسابقُت، وقد استمرت عملية البدء العاِف مدة طويلة حىت 

الرتكاز القدمُت،  طريقة البدء ادلنخفضة، وذلك من خبلؿ حفر حفرتُت" شارلز"ـ حيث استخدـ العداء األمريكي 1888عاـ 
ـ 1940ـ اخًتعت مكعبات البداية ادلستعملة اآلف بواسطة شخص أدلاين، وانتشرت على نطاؽ واسع بعد عاـ 1927ويف عاـ 

 ."
ـ ىو مقياس السرعة األوُف بُت كافة ادلسافات، وعند مبلحظتنا للفارؽ الزمٍت بُت عدائي ادلستوى العاِف يف 100      يعترب سباؽ 

، يتضح أعلية كل عشر من الثانية، ومن ىنا تأيت أعلية ىذه ("11"-9.79 )العاَف وعدائي الدرجة الثانية، واليت يًتاوح بُت       
 (48األنصاري، صفحة ) . ادلسابقات احلساسة اليت ال يسمح للعداء بالتباطؤ أو التواِف لصعوبة التعويض فيها

      ولغرض توضيح فعاليات الركض السريع بصورة جيدة فإهنا تقسم إُف أربعة مراحل فنية لفهم جوانبها ولتسهيل عملية التعلم 
والتدريس و بالتاِف اإلدلاـ بادلهارة ككل، حيث أف الركض يؤدي كوحدة واحدة تكوف فيو ادلراحل مًتابطة وتتصف بانسيابية تامة، 

: تتمثل ىذه ادلراحل يف
. مرحلة البدء .1
 .مرحلة االنطبلؽ .2
 .مرحلة التعجيل .3
 (40األنصاري، صفحة ) . مرحلة النهاية والوصوؿ .4

 :الفرؽ الرياضية المدرسية. 7.3
وذلذا اقًتحت نصوص .       لغرض إنشاء وإعداد الفرؽ الرياضية ادلدرسية غلب على كل مؤسسة تربوية أف تنشئ مجعية رياضية

إجبارية إنشاء اجلمعيات الرياضية على مستوى ادلؤسسات الًتبوية، حيث نصت ادلادة اخلامسة أنو يتم إنشاء اجلمعية الثقافية 
. والرياضية ادلدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية يف قطاع الًتبية الوطنية

" انظر يف ادلبلحق": القانوف األساسي للجمعية الثقافية الرياضية المدرسية. 1.7.3
: طرؽ اختيار الفرؽ الرياضية المدرسية. 2.7.3

      توكل مهمة اختيار الفرؽ الرياضية ادلدرسية إُف اجلمعيات الثقافية والرياضية، يف ادلؤسسة يتم اختيار التبلميذ ادلتفوقُت يف حصة 
الًتبية البدنية ادلقررة إجباريا، يقـو أستاذ الًتبية البدنية باختيار الفرؽ من خبلؿ التبلميذ ادلمتازين وادلوىوبُت، حيث يتم تصفية 

الراغبُت يف االنضماـ إُف الفرؽ ادلدرسية، حيث يتم تسجيل أمساء ادلختارين من البلعبُت يف سجل خاص بكل فريق، وينجز لكل 



 

 

ومدى استعداده، وقبل الشروع يف العملية التدريبية غلب على كل تلميذ إحضار رسالة من  تلميذ استمارة أحوالو الشخصية ومستواه
. وِف أمره، ٖتمل موافقة اشًتاؾ ابنو يف الفريق الرياضي  ادلدرسي، كما ؼلضع التلميذ للكشف الطيب إلثبات لياقتو الطبية

: طرؽ تدريب الفرؽ الرياضية. 3.7.3
      يعمل أستاذ الًتبية البدنية والرياضية على إعداد وتدريب الفرؽ الرياضية وفقا للقواعد الصحية والًتبوية، ْتيث يعمل على عدـ 

أنو على " قاسم ادلندالوي"ويرى .إرىاؽ التلميذ بدنيا وانفعاليا وحرمانو من شلارسة النشاطات األخرى أو التأثَت يف ٖتصيلو الدراسي
أستاذ الًتبية البدنية والرياضية أف يقـو بوضع خطة وبرنامج زمٍت لتدريب الفريق قبل ادلباريات لقياس مستوى التبلميذ وتكيفهم على 

أف على األستاذ أف يعتٍت بكل الفرؽ الوطنية على " منذر ىاشم"ويري.(63-56، الصفحات 1990، .آخروف ؽ) روح ادلنافسة
 (689، صفحة 1988اخلطيب، ) . السواء، وأف ال ينسى من يبذؿ اجلهد من التبلميذ فيشجعو وال يهمل  اإلرشاد والتوصية

: االختبارات في المجاؿ الرياضي. 8.3
: مفهـو االختبار. 1.8.3

     يعترب االختبار من أىم أدوات القياس والتقوًن الصفي بل من أكثرىا استخداما وذلذا كانت كلمة اختيار من الكلمات الشائعة 
االستخداـ، وتستخدـ يف القياس والتقوًن ٔتعٌت طريقة منظمة لتحديد درجة امتبلؾ الفرد لسمة معينة من خبلؿ استجابات الفرد 

 (453، صفحة 2000حادو، ) . عن عينة من ادلثَتات اليت ٘تثل السمة
: أىمية االختبار في المجاؿ الرياضي.  2.8.3

      إف عملية اختبار الرياضيُت تتم بطريقتُت إما عن طريق االختيار العادي وذلك عن طريق ادلباريات، أو عن طريق االختبار وىو 
األكثر دقة وموضوعية ويف ىذا النوع من االختيار يتم إجراء االختبارات على التبلميذ وتكوف ىذه االختبارات بدنية ومهارية على 
ضوء تلك االختبارات ؽلكن ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية إغلاد العبلقة ادلختلفة بُت تلك ادلتغَتات، واليت تعطي دالالت تربوية  

. ؽلكن االستفادة منها يف العملية الًتبوية
      ولتقوًن ىذه النتائج ىناؾ طريقتاف وعلا ادلوضوعي والذايت، فادلوضوعي ىو األفضل باعتباره  أكثر دقة، وادلوضوعية ىي عملية 
تربوية تستخدـ فيها طرؽ القياس وصوال بادلعطيات إُف نتائج موضوعية متقدمة واليت تنتج عن مقارنات بأفكار وتصور جديدين، 

 بأف التقوًن عبارة عن عملية من شأهنا إصدار أحكاـ حوؿ نتائج قياسات MARGARETTE SAFRIT وترى  
واختبارات موضوعية وذلك باالستناد على معايَت معينة وبفضل ىذه االختبارات ؽلكن ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية إغلاد العبلقة 

. ادلختلفة بُت تلك ادلتغَتات اليت تعطي دالالت تربوية ؽلكن االستفادة منها
: االختبار وأىميتو في األلعاب المدرسية. 3.8.3

      االختبار عبارة عن عملية ميدانية يقـو هبا األستاذ أو ادلدرب قصد اكتشاؼ ادلتميزين يف نشاط أو ٗتصص رياضي معُت 
وذلك من الناحية البدنية وادلهارات لكل ٗتصص، أو عن طريق ادلباريات بُت البلعبُت أو التبلميذ، ويتمثل االختيار يف اجملاؿ 

الرياضي يف االكتشاؼ واالصلذاب واالندماج يف النشاط الرياضي ادلنظم لسَت مجيع أولئك اللذين لديهم مواىب للممارسة الرياضية، 
. وبالتاِف االختبار ؽلثل أحد ادلسائل اذلامة يف الًتبية البدنية والرياضية

      إف اختيار الرياضيُت األحسن يساىم يف ادلساعدة يف عملية التدريب ويضمن العملية بظروؼ أفضل لسَت العمل الًتبوي 
 (144-143، الصفحات 1990، .آخروف ؽ) . ويساىم يف إبعاد العوائق القائمة

: التوجيو الرياضي-
      ألف التوجيو الرياضي أو التخصص الرياضي علا وجهاف لعملية واحدة واليت تبدأ منذ اكتشاؼ وإغلاد ذوي ادلواىب وتستمر 



 

 

على شكل تعليم أوِف يف سَت التدريبات الرياضية ادلختصة، إف بإمكاف استخداـ ادلقومات النظرية األساسية يف التوجيو ادلهٍت يف 
االختبار لذا ؽلكن اعتبار التوجيو الرياضي كشكل لتوجيو ادلهٍت الرياضي وأساسو، ىو العمل على توجيو التبلميذ على ذلك النوع 

 (09األنصاري، صفحة ) .ادلناسب من الرياضة وبالتاِف ؽلكن ٖتقيق أحسن النتائج فيو
 :تنظيم وإدارة الدورات الرياضية.  9.3

      الدورات الرياضية ىي سلسلة من ادلباريات الرياضية اليت تقاـ بُت رلموعة من الفرؽ أو اذليئات أو األفراد بغرض ٖتديد 
الفائزين من بينهم، وترتيب النتائج اليت ػلصلوف عليها، ومعرفة أفضل وأحسن الفرؽ واألفراد ادلشًتكُت يف الدورة أو التنظيم 

. الرياضي، والدورات الرياضية تعمل على ٖتقيق أىداؼ تربوية واجتماعية وصحية ّتانب ىدفها التنظيمي
:       وىناؾ بعض النقاط اذلامة اليت تساعد يف اصلاز وتنظيم الدورات والبطوالت الرياضية

  أف تكوف طويلة ادلدة ْتيث تضمن لكل فريق أف يشارؾ يف عدد معقوؿ من ادلباريات بشرط أف ال تطوؿ حىت تؤدي إُف إجهاد
. البلعبُت

 أف تعمل على ٖتقيق مبدأ العدالة يف التوزيع وتبادؿ الفرص بُت الوحدات ادلشًتكة. 
 أف تضمن عدـ إثارة أي مشكلة من ادلشاكل ْتيث تؤدي إُف عدـ الرضا بُت الفرؽ ادلشاركة. 
 أف تضمن استمرار احلماسة دلدة طويلة أثناء البطولة. 
 غلب أف تكوف الشروط موحدة بالنسبة جلميع ادلشًتكُت وأف تكوف واضحة ومعروفة يف الوقت ادلناسب. 
 عدـ اإلفراط يف مكافأة الفائزين حىت ال تؤدي إُف الغرور أو تكوف اجلوائز ىدفا يف حد ذاهتا. 

 :المراحل األساسية لتنظيم الدورة الرياضية. 1.9.3
 :تحديد الغرض من الدورة 

      إف أىم ادلشاكل اليت تصادؼ ادلنظم ىو عدـ وضوح الغرض من ادلسابقة أو الدورة، ولذا أصبح من الضروري ٖتديد الغرض 
وجعلو مفهوما جلميع القائمُت بالتنظيم، حىت تسهل عملية التنفيذ وؽلكن ترتيب اجلهود على ىذا األساس الواضح والتنسيق بينها 

. يقصد حسن استغبلذلا
: إعداد ميداف تنفيذ الدورة 

      إف ميداف إجراء الدورة غلب أف يكوف معدا إعدادا دقيقا ويتعلق ىذا ادلنشآت اليت تستنفذ عليها الدورة من تدريب أو 
مباريات، كما يتضمن ذلك ٖتديد العبلقات بُت ادلشرفُت عليها وكذلك ٖتديد واجبات كل فرد واختصاصو بادلنشات اليت تشمل 

ادلبلعب وحلقات اللعب، وغلب أف تكوف مستوفية للشروط القانونية بنوع الرياضة، وأف تكوف معدة بطريقة تسهل للرياضيُت شلارسة 
. األلعاب ادلختلفة والتنافس فيها باطمئناف، كما تعد األدوات طبقا للشروط وادلواصفات وتكوف جاىزة عند تنفيذ ادلباريات

: تنفيذ خطة الدورة 
      يف الدورة عند تنفيذ خطة الدورة غلب توزيع االختصاصات على العاملُت، ْتيث ال تتداخل األعماؿ أو ادلسؤوليات كما 

يستلـز توضيح برنامج زمٍت يشًتط أف يتمسك بتنفيذه العاملوف يف ىذا ادليداف، والعمل على تغطية أوجو النقص والتصرؼ بسرعة 
. عند ظهور مشاكل

: تقييم سير الدورة 
      إف قياس أو تقييم العمل ضروري جدا ألنو يبُت مدى ٖتقيق اذلدؼ أو الغرض من الدورة أو ادلسابقة،كما يوضح ما إذا كاف 

سَتىا يف الطريق ادلرسـو ذلا أو العكس، وغلب يف هناية التنظيم أف يعد تقريرا وافيا متضمنا جلميع ما دار يف الدورة ومقرونا 



 

 

عدد التبلميذ ادلشًتكُت، عدد ادلنشآت اليت استغلت خبلؿ الدورة، ادلبالغ اليت صرفت، األىداؼ الًتبوية : باإلحصائيات البلزمة مثل
.  اليت ٖتققت من خبلؿ النشاط، النواحي االجتماعية وادلستوى الرياضي الذي وصلنا إليو بعد تنفيذ الدورة الرياضية

: العوامل التي يجب مراعاتها عند تنظيم وإدارة دورة رياضية. 2.9.3
.  نوع الدورة والغرض منها -
 .الوقت اليت تستغرقو -
 .عدد ادلشًتكُت ونوعهم وفئاهتم -
 .ادلاؿ، ادليادين، األدوات وما إُف ذلك من مستلزمات الدورة: اإلمكانيات البلزمة -
 .األفراد واجلماعات ادلشًتكة يف التنظيم واللجاف ادلختلفة -
 .احلكاـ واإلداريوف البلزموف لتنفيذ الدورة -

 :التقسيمات الرئيسية لتنفيذ الدورة الرياضية. 3.9.3
:       يستحسن عند تنفيذ الدورة الرياضية أف نلجأ إُف ثبلثة تقسيمات رئيسية وىي

 شروط الدورة أو ادلسابقة  .
 قواعد الدورة أو ادلسابقة . 
 قوانُت الدورة أو ادلسابقة . 

      وذلك بغرض ٖتديد وتوضيح ادلطلوب من ادلشًتكُت يف ادلسابقة الرياضية، وكذلك لغرض اللوائح والنظم اليت تسَت عليها تلك 
. الدور منذ بدءىا حىت هنايتها

  :شروط الدورة الرياضية 
:       ادلقصود بالشروط ىي القواعد واللوائح اليت تتضمن ما يلي

. اسم الدورة الرياضية ونوع اللعبة  -1
 ..... ٖتديد السن، اجلنس، اذليئة:من ػلق ذلم االشًتاؾ حيث يتم فيها -2
 .(.....وتنتهي يف ....تبدأ من )موعد إقامة  الدورة  -3
 .باحلوالة، الصك الربيدي، نقدا ومىت يبدأ االشًتاؾ وآخر أجل لو: رسـو االشًتاؾ وطريقة دفعها -4
 .ٖتديد موعد عقد االجتماع اخلاص بإجراء السحب -5
 ......ميادين، أدوات : بياف ادلطلوب من اذليئات -6
 ......األدوات، التنقبلت: بياف مطلوب من ادلشًتكُت -7
 .ما ستقدمو اذليئة ادلنظمة من أدوات وتسهيبلت وجوائز -8

      ويفضل أف ترفع الشروط مع خطاب من اللجنة ادلنظمة أو ادلنظم ادلسؤوؿ، تتضمن دعوة لبلشًتاؾ  يف الدورة مع توضيح 
. من إقامة مثل ىذه الدورات بطريقة تشجع أكرب عدد من ادلشًتكُت لبلشًتاؾ فيها: األىداؼ

 :قواعد الدورة الرياضية 
:          تتضمن الدورة النظاـ أو الطريقة اليت ستطبق عند التنفيذ وىي كاآليت

...... دوري، خروج ادلغلوب من مرة واحدة: طريقة تنفيذ الدورة -1
 .ٖتديد النقاط اليت يناذلا الفائز وادلتعادؿ وادلهزـو وادلنسحب -2



 

 

 .ٖتديد الفائز بالدورة وكذلك الًتتيب إذا استدعى األمر إُف ذلك -3
 .من حيث تأخَت الوقت ادلسموح، التأجيل بالنسبة للبدء والقرار اخلاص بادلتأخر عن الوقت: وضع النظم اخلاصة ببدء ادلباراة -4
 .طرؽ تقدًن الشكاوي -5
 .أماكن سَت ادلباريات وتوارؼلها -6

      و غلب أف يلجا ادلنظم إُف وضع نصوص صرػلة تتضمن البنود السابقة مجيعها مرتبة حسب أعليتها وبطريقة تسهل فهمها 
. وتنفيذىا

: قوانين الدورة الرياضية 
:       تتمثل يف النشاط الرياضي الذي ٕتري فيو الدورة وتتضمن طريقة اللعب وتشمل ما يلي

. ىل ىي وفقا للقوانُت الدولية أو سيحدث فيها تعديل: القوانُت اخلاصة باللعبة -1
 .مدة ادلباراة واللعب، عدد البلعبُت،  مساحة ادللعب،  النقاط أو األشواط: ىل ىناؾ ٖتديد يف القانوف مثل -2

.   وغلب أف ٖتدد القوانُت ٖتديدا دقيقا حىت تستلـز بو مجيع الفرؽ ادلشًتكة يف الدورة الرياضية
: مزايا الدورة الرياضية. 4.9.3

. تضع مستوى لؤلداء الرياضي يعمل التبلميذ على الوصوؿ إليو وبلوغو -1
 .تعمل على تركيز اجلهود وقوى الفرد للوصوؿ لغرض معُت -2
 .تعترب أحسن وسيلة دلعرفة مدى صبلحية و سبلمة طبيعة تدريب الفريق -3
 .  تستلـز ادلباريات أف يعمل الفرد بكامل قوتو العقلية واجلسمية والوجدانية -4
 .وسيلة من وسائل فرصة االحتكاؾ االجتماعي بُت األفراد واذليئات  -5
 .تعترب وسيلة للكشف عن نقاط الضعف يف اللعب ومن خبلؿ ذلك يتم إصبلحها -6
 .الدورات الرياضية حافزا ومثَتا علي بذؿ اجلهود واالحتفاظ بالبطولة لشرؼ نيلها -7
 .تعمل على خلق وتقوية الصفات االجتماعية كاحًتاـ القوانُت وٖتمل ادلسؤولية وعدـ اليأس ورفع روح الفريق ادلعنوية -8
 (75-69، الصفحات 1999إبراىيم، ). رفع مستوى النشاط الرياضي والعمل على إفادة األفراد ورفع مستواىم -9

 :عيوب النشاط الخارجي. 10.3
. االىتماـ بالفرؽ الرياضية ادلدرسية على حساب النشاط الداخلي وحصة الًتبية البدنية والرياضية -1
 .ٕتاىل القيم الًتبوية نظرا دلعاملة أفراد الفرؽ الرياضية ٔتعاملة خاصة -2
 . االىتماـ بادلنافسة والفوز على حساب بعض القيم اخللقية واالجتماعية -3
 (107، صفحة 1999زغلوؿ، ) . عدـ انتظاـ الكثَت من أفراد الفرؽ الرياضية يف الدراسة وىو ما يعيق ٖتصيلها الدراسي -4
 .اإلرىاؽ الناتج من استمرارية االشًتاؾ يف الدورات الرياضية -5
 .اشًتاؾ فرؽ غَت مكتملة التدريب شلا يؤدي إُف إصابة بعض البلعبُت يف الدورات الرياضية -6
 .التصرفات غَت الًتبوية لبعض ادلسئولُت عن الفرؽ أو ادلدربُت كاالحتجاج على احلكم أو التلفظ بألفاظ غَت أخبلقية -7
 .طغياف فكرة الفوز لدرجة ابتعاد ادلشًتكُت عن اذلدؼ احلقيقي -8
 (74، صفحة 1999إبراىيم، ) . ادلبالغة يف قيمة اجلوائز أو ٘تجيد الفائزين -9

 :معوقات النشاط الخارجي.  11.3



 

 

التكليف ادلستمر من قبل مديرية النشاط ادلدرسي ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية، يف أمر اإلشراؼ والتحكيم والتدريب شلا  -1
. غلعلو يًتؾ مدرستو والفرؽ بدوف رعاية

 .كثرة األعماؿ واإلشغاؿ يف ادلدرسة ٖتوؿ دوف أداء األستاذ بواجبو بصورة منتظمة -2
قلة عدد حصص الًتبية البدنية والرياضية وكثرة احلصص األخرى شلا يفوت على األستاذ فرصة التدريب الذي يعترب مهما يف  -3

 .إعداد الفريق
 .قلة التجهيزات الرياضية وعدـ ٗتصيصها للمدارس شلا يعيق أعماؿ األستاذ -4
 . والتكليفات العديدة من بعض اجلهات تعطل اجلزء األكرب من عمل األستاذ,عدـ وجود زلفزات ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية -5
 (86، صفحة 1986- اخروف، )

 :العوامل المؤثر على الرياضة المدرسة. 12.3
 :تأثير البرنامج على الرياضة المدرسية. 1.12.3

      إف إعداد احلصص ادلربرلة يف األسبوع غَت كافية، وال ٖتقق أىداؼ الرياضة ادلدرسية، حيث أف حصة واحدة يف األسبوع ودلدة 
 .ساعتُت ال ٘تثل حصة الرياضة ادلدرسية، وذلذا غلب إضافة حصص خاصة بالرياضة ادلدرسية كي ٖتقق نتائج حسنة

: غياب البنية التحتية. 2.12.3
 من قانوف الًتبية البدنية 98 و57      إف ادلنشآت الرياضية اليت أنشأت َف تكن كافية مع عدد السكاف، رغم أف ادلادتُت 

 تعطي أولوية للرياضة 95/09والرياضية نص على أف لكل مؤسسة تعليمية احلق يف منشأ رياضي، كما أف  أحكاـ القانوف 
اجلماىَتية أي الرياضة ادلدرسية، إال أف ٕتسيد ىذه القوانُت يف ادليداف وتطبيقها يعكس وضعا مرا، وأما من ناحية العتاد وادلنشات، 

األحواؿ صلد مساحات اللعب أحيلت إُف أرضية لبناء مساكن، وىذا سلالف  فمن جهة تبٍت ادلبلعب، ومن جهة أخرى يف أحسن
 اليت نصت علي أعلية ادلنشآت الرياضية يف ادلناطق العمرانية، وإلزاـ صيانتها واالىتماـ 95/09 من قانوف88/98لقوانُت من ادلادة 

 (1995، -  ادلتعلق بتوجيو ادلنظومة الوطنية للًتبية البدنية والرياضية و تنظيمها و تطويرىا09-95والرياضة، األمر رقم) . هبا
 :تأثير المستوي التكويني التربوي لألستاذ.  3.12.3

       ادلريب عبارة عن دائرة معارؼ للسائلُت وثقافة للمحتاجُت من ادلرشدين وادلتعلمُت، ورسالة ال تقصر على التلقُت الرياضي 
 فقط، بل رسالة شاملة للمجتمع من ادلعارؼ التجريبية 

ورسالة ال تقصر على التلقُت الرياضي فقط، بل رسالة شاملة للمجتمع من ادلعارؼ التجريبية أماـ التلميذ، ولكن الواقع يف 
ادلؤسسات الًتبوية ؼلالف ذلك، فمعظم التبلميذ يشكوف من مستوى األستاذ الذي يكوف يف غالب األحياف غَت مؤىل ذلذا 

 /95العمل، فإننا صلد يف بعض الثانوياف مدرسوف مستواىم ؼلالف ادلستوى ادلطلوب، وذلذا فالدولة يف قوانينها الصادرة يف القرار
 ٘تنع أي فرد من شلارسة وظائف التأطَت دلادة الًتبية البدنية والرياضية إذ َف يثبت باف لو شهادة واثبات مسلم أو 76 يف ادلادة 09

. معًتؼ بو من طرؼ اذلياكل ادلؤىلة ذلذا الغرض
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 :خالصة
      إف مهمات وأىداؼ الرياضة ادلدرسية قد تعددت ومشلت العديد من النواحي، واليت روعيت فيها تنمية ادلواىب والقدرات 

البدنية والنفسية والعقلية وتعلم األلعاب وقوانينها وبذلك يتعلم ادلراىق القدرة يف احملافظة على الصحة وادلشاركة يف ادلنافسات وكيفية 
إدارهتا  وتوجيهها شلا يتناسب مع قابليتو الذىنية والبدنية، إال أف ادلشاكل الرياضية ادلدرسية يف ببلدنا افقدىا طابعها احليوي 

. واألساسي
      إف صلاح األنشطة الرياضية أو الدورات الرياضية يرتكز أساسا على أستاذ الًتبية البدنية والرياضية، وكذلك اإلدارة ادلدرسية يف 

. التنسيق بُت اللجاف اليت تأخذ مسؤوليتها اخلاصة قبل إقامة الدورة الرياضية أو اليـو الرياضي
      إذ يعترب الدوري ادلدرسي واألياـ الرياضية ادلدرسية بالنسبة لؤلستاذ مهما ، وكذلك طرؽ وأساليب تقوؽلية موضوعية دلعرفة 

. اغلابيات وسلبيات أعمالو واليت تتمثل يف أسلوب العمل اإلداري والفٍت الذي يقـو بو
       ما تتجلي أعليتها بالنسبة للتلميذ يف تنمية مهاراتو بالنسبة للنشاط الذي ؽليل إليو، وكذلك الصفات اخللقية احلميدة، 

وتعويدىم على العادات والتقاليد االجتماعية والصحية السليمة كما أهنا وسيلة اجتماعية وتربوية للتعارؼ والتآخي بُت التبلميذ من 
. مدارس سلتلفة

.        يرى الباحثوف أف أعلية النشاط الرياضي بنوعيو يسعى لتحقيق أىداؼ وأغراض الًتبية البدنية والرياضية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: تمهيد 
اف لكل دراسة نظرية يف موضوعات البحث جانب تطبيقي ِيكد دراسة النتائج للواقع ادلفروض يف ادليداف، حيث من خبلؿ 
موضوع البحث خاصتنا و الذي جاء يف السمات الشخصية و عبلقتها ببعض ادلهارات النفسية لدى التبلميذ ادلنخرطُت يف االندية 
الرياضية و ىو ما الـز علينا توضيح منهجية البحث ادلتبعة وإجراءاتو ادليدانية، األدوات ادلستخدمة فيو و عرض للوسائل االحصائية 

االنسب لعبلج مشكلة البحث ، مث طللص إُف استنتاج عاـ نوضح فيو مدى صدؽ الفرضيات ادلطروحة سالفا  
:   منهج البحث-2-2

 يف رلاؿ البحث العلمي اختيار ادلنهج الصحيح حلل مشكلة يعتمد باألساس على طبيعة ادلشكلة نفسها اذ يعترب ىذا االخَت 
الطريق االنسب ادلؤدي إُف اذلدؼ ادلطلوب  

وٗتتلف ادلناىج ادلتبعة تبعا الختبلؼ اذلدؼ الذي يود الطالب التوصل إليو، ويف ْتثنا ىذا استخذاـ ادلنهج الوصفي الذي يعترب من 
. ادلناىج األكثر استعماال يف البحوث الوصفية ىو االنسب تبلئوما مع مشكلة ْتثنا

اذ يعرؼ ادلنهج الوصفي بأنو مجع أوصاؼ مفصلة على الظواىر ادلوجودة بقصد استخداـ البيانات لتربير األوضاع أو ادلمارسات 
الراىنة، أو لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسُت األوضاع والعمليات االجتماعية أو االقتصادية أو الًتبوية 

 :مجتمع البحث-2-3
. رلتمع البحث ادلعرب عنو يف دراستنا ىذه ىو تبلميذ ادلرحلة الثانوية 

: عينة البحث-2-3-1
 منخرط، وكانوا 120مشلت عينة البحث بعض تبلميذ ثانويات ادلنخرطة يف الرياضة ادلدرسية لوالية سعيدة، حيث كاف عددىم 

(.  )موزعُت كما ىو موضح يف اجلدوؿ رقم 
. توزيع العينة على األفراد الذين أجري عليهم االختبار: ( )الجدوؿ رقم 

 العيػػػػنة

 ألعاب القوى كرة السلة كرة القدـ األفراد

 30 30 60 عدد العينة

 120 مجموع العينة

 رقم من مخس ثانويات زلاولتا 120وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية ْتيث مت إحصاء رلتمع البحث يف قوائم ومت اختيار  
 .منا لتوزيع نطاؽ البحث على اكرب عدد شلكن 

 
 



 

 

 
 

. توزيع التالميذ حسب الثانوية التي ينتمي إليها: ( )الجدوؿ رقم 
لتخصص 

 اسم الثانوية
 ألعاب القوى كرة السلة كرة القدـ

 6 6 12 إبن سحنوف الراشدي

 6 6 12 يوسف الدمرجي

 6 6 12 الربج اجلديدة

 6 6 12 بوعمامة

 6 6 12 توىامي مصطفى

 
 
 

:  مجاالت البحث.-2-4
 :المجاؿ البشري-2-4-1

. بعض تبلميذ الثانويات ادلنخرطة يف الرياضة ادلدرسية لوالية سعيدة
 : المجاؿ المكاني-2-4-2

. ثانويات والية سعيدة
:  المجاؿ الزمني-2-4-3

:  نقصد باجملاؿ الزمٍت الوقت ادلخصص إلجراء االختبارات، ؽلكن حصره يف اجلدوؿ التاِف
 

 :الضبط االجرائي لمتغيرات البحث - 2-5
  السمات الشخصية : المتغير المستقل 

  ادلهارات النفسية:  المتغير التابع 
:  أدوات البحث-2-6
: (ختبار فرايبورج للشخصيةا) مقياس سمات الشخصية-2-6-1

: قائمة فرايبورج للشخصية- 
من أساتذة علم النفس ّتامعة فرايبورج بأدلانيا "  جوكن فرانربج وساًف وىابل"قائمة فرايبورج للشخصية أعدىا يف األصل 

 بتصميم صورهتا ادلصغرة اليت قاـ بتعريبها واعداد صورهتا ادلصغرة زلمد حسن عبلوي، وٖتتوي ىذه diell، وقاـ ديل 1970سنة 



 

 

زلاور نقدمها فيما  ( 03) درسنا منها ( إرجع إُف قائمة فرايبورج يف ادلبلحق)عبارة  (56)أبعاد للشخصية و (08)القائمة على 
: يلي 

 :العدوانية 
      الدرجة العالية ذلذا البعد ٘تيز األفراد الذين يقوموف تلقائيا باألعماؿ العدوانية البدنية أو اللفظية أو التخيلية ويستجيبوف بصورة 

انفعالية، ويتصدوف لآلخرين باذلجـو وادلشاحنات والعراؾ ويتميزوف باالندفاع وعدـ القدرة على السيطرة يف أنفسهم، عدـ اذلدوء 
والدرجة ادلنخفضة لو تشَت إُف قلة ادليل التلقائي والتحكم يف الذات والسلوؾ ادلعتدؿ الذي يتميز باذلدوء . وىدـ النضج االنفعاِف
. الزائد والنضج االنفعاِف

 :االجتماعية 
أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد يتميزوف بالقدرة على التفاعل مع اآلخرين وزلاولة التقرب من الناس وسرعة عقد الصداقات 

أما . ولديهم دائرة كبَتة من ادلعارؼ، كما يتميزوف وبادلرح واحليوية والنشاط ويتسموف باجملاملة وكثرة التحدث وحضور البديهة
أصحاب الدرجة ادلنخفضة يتميزوف لقلة احلاجة للتعامل مع اآلخرين واالكتفاء بالذات وٕتنب اللقاءات مع اآلخرين وتفضيل 

 .الوحدة، كما أف لديهم قلة زلدودة من ادلعارؼ ويتميزوف بالربودة احليوية، وقلت التحدث
: الهدوء 

يتصف أصحاب الدرجة العالية ذلذا البعد بالثقة يف النفس وعدـ االرتباؾ أو تشتت األفكار و صعوبة االستثارة واعتداؿ ادلزاج 
أما أصحاب الدرجة ادلنخفضة ذلذا البعد يوصفوف باالستثارة وسهولة . والتفاؤؿ واالبتعاد عن السلوؾ العدواين، والدأب على العمل

. الغضب والضيق واالرتباؾ وسرعة الشعور باليأس وعدـ القدرة على سرعة إغلاد القرارات والتشاـؤ
 

 
:  وصف قائمة فرايبورج-2-6-2

طبقا لدرجة تطابقها على حالتو  (نعم أو ال) عبارة ويقـو ادلخترب لئلجابة على كل عبارة بػ 21تتضمن القائمة بصورهتا ادلصغرة على 
: ويتضمن االختبار على مفتاح للتصحيح وىو كما يلي

  (العدوانية) االوؿالبعد: 
 .7-6-5-4-3-2-1:  ػلتوي على سبعة عبارات كلها اغلابية تندرج يف االستبياف وفقا لبلرقاـ التالية على الًتتيب

 :(االجتماعية) الثانيالبعد 
 : ػلتوي على ثبلث عبارات اغلابية وأربع عبارات سلبية

 .10-9-8: العبارات االغلابية
 .14-13-12-11: العبارات السلبية

  (الهدوء) الثالثالبعد: 
 .21-20-19-18-17-16-15ػلتوي على سبع عبارات كلها اغلابية وتندرج يف االستبياف على النحو التاِف

:  إجراءات االختبار و تعليماتو-2-6-2
:  بعدما قمنا بنسخ العدد الكايف من االختبار حسب عدد أفراد العينة اتبعنا اخلطوات التالية يف عملية القياـ باالختبار



 

 

. قمنا بتقدًن تعريف وجيز عن البحث و أعليتو يف اجملاؿ الرياضي- 1
. وزعنا استمارات االختبار على كل أفراد العينة -2
إلجابة تعرب عن وجهة نظر ا، و أف "ال"أو " نعم"يف إحدى مربعات " X"قمنا بتوضيح و شرح طريقة اإلجابة بوضع إشارة -3

. اجمليب
. إبعاد كل العب عن زميلو و ىذا حىت ال يؤثر الواحد عن اآلخر-4
.  دقيقة25التأكيد على احًتاـ ادلدة الزمنية احملددة لبلختبار و ادلقدرة بػ -5
:  طريقة تقييم االختبار-

      بعد تفريغ االستمارة حيث تتم تفريغ كل بعد و ما ػلتويو من عبارات اغلابية و سلبية على حدا حيث نقـو بتحويل الدرجات 
: (177، صفحة 1998زلمد حسن عبلوي، ) اخلاـ إُف درجات معيارية و ىي كاآليت

 . درجة واحدة= عند اإلجابة بػ ال   -  درجتاف= عند اإلجابة بنعم : العبارات االغلابية ىي 
 .درجتاف= عند اإلجابة بػ ال  - درجة واحدة= عند اإلجابة بنعم : العبارات السلبية ىي 

. درجة أبعاد القائمة ىي رلموع درجات كل بعد على حدا
الذي صممو كل من  Mental Skills Questionnaire استخبار ادلهارات النفسية  ايضاو قد استخدـ الطالب

لقياس بعض  SHAMBROK( 1996)و كريستوفر شامربوؾ  ALBINSON و جوف البنسوفBULLستيفاف بل 
:  اذلامة لؤلداء الرياضي و ىي تشمل األبعاد التالية  (النفسية)اجلوانب العقلية 

 (25-24-23-22) الثقة بالنفس  - 
 (29-28-27-26) القدرة على االسًتخاء  - 
 (33-32-31-30)دافعية االصلاز الرياضي - 

 عبارات و يقـو البلعب الرياضي 4 عبارة و كل بعد من األبعاد الستة السابق توضيحها ٘تثلو 12تضمن االستخبار 
  .باإلجابة على عبارات االستخبار على مقياس سداسي الدرجات و قد قاـ زلمد حسن عبلوي بإعداده و تعريبو 

:   األسس العلمية لالختبار-2-6-3
أف ثبات االختبار ىو مدى الدقة أو االنسياؽ أو استقرار نتائجو فيما لو طبق على عينة من األفراد يف :" يعرفو مقدـ عبد احلفيظ

. (56، صفحة 1987مقدـ عبد احلفيظ، ) مناسبتُت سلتلفتُت
للتأكد من مدى دقة واستقراء نتائج " تطبيق االختبار وإعادة تطبيقو"واستخدـ الباحث حلساب ثبات االختبار طريقة 

نفس العينة، نفس التوقيت، ) االختبار على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع احلفاظ على كل ادلتغَتات حيث اجرياالختبار، 
الثاين على معامل استقرار االختبار، كلما اقًتب ىذا ادلعامل من و  يدؿ االرتباط بُت درجات االختبار األوؿ  و(نفس ادلكاف

. الواحد زاد ىذا االختبار استقرارا وثباتا
 : الدراسة االستطالعية  -2-7

 . التبلميذو ذلك قبل توزيع االستبياف على . أجرينا خدمة للبحث دراسة استطبلعية و ىذا لضماف السَت احلسن دلوضوع ْتثنا 
و  التبلميذ ادلرحلة الثانوية ادلنخرطُت يف االندية ادلدرسية اختَتوا بطريقة عشوائية من تبلميذ 10وقمنا بتجزئتو على عينة مكونة من 

 ادلهارات  السمات الشخصية و كذا مقياس ألسئلة االستبياف اخلاصة ٔتقياسالتبلميذىذا لغرض معرفة مدى فهم و استيعاب 
. النفسية 



 

 

 
 
 
 
 

:  حساب معامل الثبات لمقياس المهارات النفسية-2-8
: حساب معامل الثبات والصدؽ لمقياس دافعية اإلنجاز-2-8-1

الصدؽ الثبات االبعاد 
 0,93 0,88القدرة على االسترخاء 

 0.92 0.86الثقة بالنفس 
 0,95 0,91 دافعية االنجاز الرياضي

 0.92 0,88الدرجة الكلية 
و بالتاِف للمقياس درجة ثبات عالية تسمح لنا باستخدامو يف (0.05)و ىو داؿ إحصائيا عند ادلستوى 0,88= احملسوب∞إذف 

. ىذه الدراسة
: حساب معامل الثبات لمقياس سمات الشخصية- 2-9
: معامل الثبات والصدؽ لمقياس سمات الشخصية-2-7-1

الصدؽ الثبات االبعاد 
 0,95 0,91العدوانية 

 0,93 0.89االجتماعية 
 0,94 0,90الهدوء 

 0,94 0.90الدرجة الكلية 
 

و بالتاِف للمقياس درجة ثبات عالية تسمح لنا باستخدامو يف  (0.05)و ىو داؿ إحصائيا عند ادلستوى 0.90=إذف احملسوب
. ىذه الدراسة

 
 

 :الوسائل اإلحصائية المستعملة-2-10
  إف طبيعة ادلوضوع و اذلدؼ منو يفرض أساليب إحصائية خاصة، تساعد الباحث يف الوصوؿ إُف نتائج و معطيات، يفسر و 

: ػللل من خبلذلا الظاىرة موضوع الدراسة، و قد مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ما يلي
مج = س :   و ػلسب من خبلؿ ادلعادلة التالية . و ىو من أىم و اشهر مقاييس النزعة ادلركزية : المتوسط الحسابي -

ف /س



 

 

 (حجم العينة)عدد األفراد : ادلتوسط احلسايب         ف : رلموع القيم          س : مج س 
 و ىو القيمة اليت تقع يف الوسط عندما تتسلسل ىذه القيم تصاعديا أو تنازليا : الوسيط  -

 = ع : االنحراؼ المعياري  -
²  (س−س) 

ف−1  (74، صفحة 1993احلفيظ، )  

ر:   معامل االرتباط بيرسوف  - =
.ص −مج س.مج ص  مسج 

ف.مج س2− مج س 2×ف.مج ص2− مج ص 2 
 

 :الصدؽ الذاتي -

 ∞= الصدؽ الذايت 
  (كرومباخ∞)معامل الثبات :

: مت استعماؿ معامل االرتباط لقياس الثبات دلختلف األبعاد يف ادلقياسُت من خبلؿ توظيف القيم يف ادلعادلة التالية
 = ∞ 

: حيث
. ثوابت: 2 و 1.معامل االرتباط بُت قيم نصفي البعد: r.معامل الثبات كرومباخ: ∞
 

: خالصة
تضمن ىذا الفصل منهج البحث و إجراءاتو ادليدانية حيث مشل عينة البحث و رلاالتو البشرية و ادلكانية و الزمنية و كذا أدوات 

البحث ادلستعملة، كادلقياس و ادلصادر و ادلراجع و األساليب اإلحصائية و ما ٖتتويو من معادالت تتناسب مع موضوع البحث، و 
مشل البحث كذلك على دراسة أولية لبلختبار أين بينا الغرض من ىذه الدراسة ، كما تطرقنا إُف ثبات و صدؽ األدوات 

 .ادلستعملة، و أخَتا إُف إجراءات االختبار و تعليماتو و كذا صعوبات البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ×  r 
1 +  r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: عرض و تحليل و مناقشة النتائج -1-
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج قياس السمات الشخصية -2-2
 : (العدوانية )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد األوؿ -2-2-1

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). العدوانية 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

-5-4-3-2-1 العدوانية
6-7 

12 12 1.17 55.75 44.15 

 
) باضلراؼ معياري قدره  (12 )من خبلؿ اجلدوؿ اعبله نبلحظ اف قيمة ادلتوسط احلسايب للتميز بالعدوانية جاءت 

) حيث حددت نسبة التقييم العاِف للتميز هبا من عينة البحث ككل و ىذا اعتمادا على قيمة الوسيط احلسايب البالغة  (1.17
 . %55.75لتحدد نسبة االتساـ بػػػػػػ (12

و يوضح الرسم البياين ادلواِف اف نسب االتساـ بالعدوانية الفراد عينة البحث متوسط اذ اف الفرؽ بُت نسب التقييم العاِف 
 .و نسب التقييم ادلنخفض ليس كبَت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
يوضح نسب االتساـ بالعدوانية  ( )رسم بياني رقم 

 
 : (االجتماعية )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد الثاني -2-2-2

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). االجتماعية 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

-11-10-9-8 االجتماعية
12-13-14 12 12 1.28 53.50 46.50 

 
) باضلراؼ معياري قدره  ( 12)من خبلؿ اجلدوؿ اعبله نبلحظ اف قيمة ادلتوسط احلسايب للتميز باالجتماعية جاءت 

 12)حيث حددت نسبة التقييم العاِف للتميز هبا من عينة البحث ككل و ىذا اعتمادا على قيمة الوسيط احلسايب البالغة  (1.28
 . %53.50لتحدد نسبة االتساـ بػػػػػػ (

. و يوضح الرسم البياين ادلواِف اف نسب االتساـ باجلتماعية الفراد عينة البحث متقارب بُت التقييم العاِف و التقييم ادلنخفض 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

56%
44%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
 
 

يوضح نسب االتساـ باالجتماعية  ( )رسم بياني رقم 

 
 : (الهدوء )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد الثالث -2-2-3

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). الهدوء 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

-17-16-15 الهدوء
18-19-20-21 

13 13 1.10 51.22 48.78 

 
 ( 1.10)باضلراؼ معياري قدره  (13 )من خبلؿ اجلدوؿ اعبله نبلحظ اف قيمة ادلتوسط احلسايب للتميز باذلدوء جاءت 

لتحدد  (13 )حيث حددت نسبة التقييم العاِف للتميز هبا من عينة البحث ككل و ىذا اعتمادا على قيمة الوسيط احلسايب البالغة 
 و يوضح الرسم البياين الواِف الفرؽ بُت نسب القييم العاِف و ادلنخفض يف االتساـ باذلدوء الفراد عينة %51.22نسبة االتساـ بػػػػػػ

. البحث
 
 
 
 
 
 

53%
47%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
 
 

يوضح نسب االتساـ بالهدوء  ( )رسم بياني رقم 

 
 

: عرض و تحليل و مناقشة نتائج قياس المهارات النفسية -2-3
  :(الثقة بالنفس )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد األوؿ -2-3-1
 

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد الثقة   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). بالنفس 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

 38.90 61.09 1.69 15 16 25-24-23-22 الثقة بالنفس

 
( 16 )من خبلؿ نتائج اجلدوؿ اعبله و الذي يوضح التميز بادلهارة النفسية يف الثقة بالنفس حيث قدر ادلتوسط احلسايب بػ

و اليت حددت اعتمادا على قيمة  ( %61.09)لتحدد نسبة التقييم العاِف يف التميز بادلهارة  (1.69 )باضلراؼ معياري قدره 
. و الرسم البياين ادلواِف يوضح نسب التمييز ٔتهارة الثقة بالنفس الفراد عينة البحث  ( 15)الوسيط و البالغة 

 
 
 
 

51%
49%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
 
 

يوضح نسب التميز بمهارة الثقة بالنفس  ( )رسم بياني رقم 

 
 : (القدرة على االسترخاء )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد الثاني -2-3-2

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). القدرة على االسترخاء 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

 48.17 51.83 1.72 13 13 29-28-27-26 القدرة على االسترخاء

 
من خبلؿ نتائج اجلدوؿ اعبله و الذي يوضح التميز بادلهارة النفسية يف القدرة على االسًتخاء حيث قدر ادلتوسط احلسايب 

و اليت حددت اعتمادا على  (%51.83) لتحدد نسبة التقييم العاِف يف التميز بادلهارة  ( 1.72)باضلراؼ معياري قدره  ( 13)بػ
. و الرسم البياين ادلواِف يوضح نسب التمييز ٔتهارة القدرة على االسًتخاء الفراد عينة البحث  ( ( 13)قيمة الوسيط و البالغة 

 
 
 
 
 
 
 

58%

42%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
 
 

يوضح نسب التميز بمهارة القدرة على االسترخاء  ( )رسم بياني رقم 

 
 : (دافعية االنجاز الرياضي )عرض و تحليل و مناقشة نتائج البعد الثالث -2-3-3

المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي لبعد   ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف). دافعية االنجاز الرياضي 

البعد 
رقم 

العبارات 
المتوسط 
الحسابي 

الوسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

التقييم 
% العالي 

التقييم 
% المنخفض 

-32-31-30 دافعية االنجاز الرياضي
33 

17 17 1.40 79.15 20.85 

 
من خبلؿ نتائج اجلدوؿ اعبله و الذي يوضح التميز بادلهارة النفسية يف دافعية االصلاز الرياضي حيث قدر ادلتوسط احلسايب 

و اليت حددت اعتمادا على  ( %79.15)لتحدد نسبة التقييم العاِف يف التميز بادلهارة  (17) باضلراؼ معياري قدره  (17 )بػ
. و الرسم البياين ادلواِف يوضح نسب التمييز ٔتهارة دافعية االصلاز الرياضي الفراد عينة البحث  ( (1.40 )قيمة الوسيط و البالغة 

 
 
 
 
 
 
 

54%
46%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
يوضح نسب التميز بمهارة دافعية االنجاز الرياضي  ( )رسم بياني رقم 

 
 

: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط-2-4
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد العدوانية و بعد الثقة بالنفس -2-4-1

( 120=ف). المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد العدوانية و بعد الثقة بالنفس    ( )جدوؿ رقم 

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

الداللة ر اجلدولية ر احملسوبة د ح 

 1.17 12العدوانية 
ال توجد  0.195 0.119- 118 0.05

 1.69 16الثقة بالنفس 
 

و مهارة الثقة بالنفس (1.17 ± 12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة العدوانية 
ليأيت ناتج قيمة ر  (0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 16±1.69)

اصغر من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح عدـ االرتباط بُت مسة العدوانية و مهارة الثقة بالنفس ْتيث اف  ( 0.119-)احملسوبة 
التميز ٔتهارة الثقة بالنفس ال غلعل الفرد يتسم بالعدوانية و العكس صحيح فبعض األشخاص مثبل من خبلؿ الثقة بالنفس يف 

التفوؽ اجلسدي يتسموف نإتا عنو بالعدوانية لكن ىذا ال غلعل االرتباط بينها دائم و الـز الوجود اذ اف البعض االخر اليتسموف 
 .هبذا االخَت لضعف الثقة بالنفس 

 
 
 
 
 

79%

21%

التقييم العالي التقييم المنخفض



 

 

 
 

: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد العدوانية و بعد القدرة على االسترخاء-2-4-2
 
 

. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد العدوانية و بعد القدرة على االسترخاء    ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف)

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.17 12العدوانية 
توجد  0.195 0.197- 118 0.05

 1.72 13القدرة على االسترخاء 
 

و مهارة القدرة على  (1.17 ± 12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة العدوانية 
ليأيت  ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.72±13 )االسًتخاء 

اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يدؿ على الداللة االحصائية دلعامل االرتباط اذ انو من خبللو (0.197 -)ناتج قيمة ر احملسوبة 
يتضح اف االرتباط عكسي بُت مسة العدوانية و مهارة القدرة على االسًتخاء اي انو كلما قل االتساـ بالعدوانية زاد التميز ٔتهارة 

 .القدرة على االسًتخاء و العكس ايضا انو كلما زادة قيم التميز ٔتهارة القدرة على االسًتخاء قل االتساـ بالعدوانية 
 
 

 
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد العدوانية و بعد دافعية االنجاز الرياضي-2-4-3

. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد العدوانية و بعد دافعية االنجاز الرياضي    ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف)

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.17 12العدوانية 
ال توجد  0.195 0.105 118 0.05

 1.40 17دافعية االنجاز الرياضي 
 



 

 

و مهارة دافعية االصلاز (1.17 ± 12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة العدوانية 
ليأيت  ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.40±17 )الرياضي 

اصغر من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح عدـ االرتباط بُت مسة العدوانية و دافعية االصلاز و ىو  ( 0.105)ناتج قيمة ر احملسوبة 
 .ما يوضحو ناتج ادلعاجلة االحصائية دلعامل االرتباط 

 
 
 
 

 

: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد االجتماعية و بعد الثقة بالنفس -2-4-4
. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد االجتماعية و بعد الثقة بالنفس    ( )جدوؿ رقم 

( 120=ف)

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.28 12االجتماعية 
توجد  0.195 0.213 118 0.05

 1.69 16الثقة بالنفس 
و مهارة الثقة ( 1.28 ±12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة االجتماعية 

ليأيت  ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.69 ±16 )بالنفس 
اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح العبلقة االرتباطية ادلوجبة بُت مسة االجتماعية و مهارة  ( 0.213)ناتج قيمة ر احملسوبة 

الثقة بالنفس حيث اف الفرد االجتماعي ذو ثقة بنفسو اي اف الثقة بالنفس ٕتعل و تسمح للفرد باالجتماعية داخل زليطو فلن 
 .يكوف الفرد اجتماعيا اال اذا كاف واثقا من نفسو 

 
 
 
 

 
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد االجتماعية و بعد القدرة على االسترخاء-2-4-5

. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد االجتماعية و بعد القدرة على االسترخاء    ( )جدوؿ رقم 
( 120=ف)



 

 

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.28 12االجتماعية 
توجد  0.195 0.197 118 0.05

 1.72 13القدرة على االسترخاء 
 

 و مهارة القدرة على 1.28 ±12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة االجتماعية 
ليأيت  ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.72±13 )االسًتخاء 

اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح االرتباط ادلوجب و الطردي بُت مسة االجتماعية و مهارة  ( 0.197)ناتج قيمة ر احملسوبة 
القدرة على االسًتخاء و ىذا ناتج ادلعاجلة االحصائية لقيم التبلميذ من خبلؿ اجاباهتم اذ اف القدرة على االسًتخاء تسمح للفرد 

. باف يكوف اجتماعيا 
 

 
 
 

عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد االجتماعية و بعد دافعية االنجاز الرياضي -2-4-6
. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد االجتماعية و بعد دافعية االنجاز الرياضي    ( )جدوؿ رقم 

( 120=ف)

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.28 12االجتماعية 
توجد  0.195 0.199 118 0.05

 1.40 17دافعية االنجاز الرياضي 
 

 و مهارة دافعية 1.28 ±12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة االجتماعية 
 ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية   ( 1.40±17 )االصلاز الرياضي 

اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح اف االجتماعية و دافعية االصلاز ذلما عبلقة ارتباطية  (0.199 )ليأيت ناتج قيمة ر احملسوبة 
. موجبة اذ اف اجتماعية الفرد تدفعو اُف ٖتقيق االصلاز من اجل وضعو يف رلتمعو 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد الهدوء و بعد الثقة بالنفس -2-4-7

( 120=ف). المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد الهدوء و بعد الثقة بالنفس    ( )جدوؿ رقم 

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.10 13الهدوء 
توجد  0.195 0.201 118 0.05

 1.69 16الثقة بالنفس 
) و مهارة الثقة بالنفس ( 1.10±13 )نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة اذلدوء 

ليأيت ناتج قيمة ر  (0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.69 16±
اكرب من القيمة اجلدولية موضحا العبلقة االرتباطية لسمة اذلدوء و مهارة الثقة بالنفس اذ اف التبلـز بينها  ( 0.201)احملسوبة 
. واضح 

 
: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد الهدوء و بعد القدرة على االسترخاء-2-4-8

. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد الهدوء و بعد القدرة على االسترخاء    ( )جدوؿ رقم 
 (120=ف)

 
 
 

 

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 



 

 

 1.10 13الهدوء 
توجد  0.195 0.237 118 0.05

 1.72 13القدرة على االسترخاء 
 

و مهارة القدرة على ( 1.10±13 )نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة اذلدوء 
ليأيت  (0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.72±13 )االسًتخاء 

اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يدؿ على اف العبلقة االرتباطية ادلوجبة بُت مسة اذلدوء و مهارة (0.237 )ناتج قيمة ر احملسوبة 
. القدرة على االسًتخاء حيث اف مسة اذلدوء ٖتسن و تضيف اُف التميز ٔتهارة القدرة على االسًتخاء 

 
 

: عرض و تحليل و مناقشة نتائج االرتباط لقياس بعد الهدوء و بعد دافعية االنجاز الرياضي-2-4-9
. المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و قيم االرتباط لبعد الهدوء و بعد دافعية االنجاز الرياضي    ( )جدوؿ رقم 

( 120=ف)

ع س البعد 
مستوى 
الداللة 

د ح 
ر 

المحسو
بة 

ر 
الجدولية 

الداللة 

 1.10 13الهدوء 
توجد  0.195 0.197 118 0.05

 1.40 17دافعية االنجاز الرياضي 
 

و مهارة دافعية االصلاز ( 1.10±13 )نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله الذي يوضح ناتج قيمة االرتباط بُت مسة اذلدوء 
ليأيت  ( 0.195)حيث كانت قيمة ر اجلدولية  (0.05)و مستوى الداللة  ( 118)عند رجة احلرية  ( 1.40±17 )الرياضي 

اكرب من القيمة اجلدولية و ىو ما يوضح االرتباط ادلوجب بُت مسة اذلدوء و دافعية االصلاز  ( 0.197)ناتج قيمة ر احملسوبة 
 .الرياضي

 : االستنتاجات - 2-5
 :من عرض و ٖتليل النتائج السابقة الذكر نستنتج مايلي 

  اتساـ عينة البحث بسمة العدوانية ٔتستوى متوسط و ىذا للفرؽ بُت نسب التقييم العاِف و التقييم ادلنخفض و اليت
 1.17±12 ٔتتوسط حسايب بلغ القيمة %44.15 %55.75جاءت على التواِف 

  اتساـ عينة البحث بسمة االجتماعية  ٔتستوى اقل من سم العدوانية و ىذا للفرؽ بُت نسب التقييم العاِف و التقييم
 1.28±12 ٔتتوسط حسايب بلغ القيمة %46.50 %53.50ادلنخفض و اليت جاءت على التواِف 

  اتساـ عينة البحث بسمة اذلدوء ٔتستوى اقل من السمتُت السابقتُت الذكر و ىذا للفرؽ بُت نسب التقييم العاِف و التقييم
 %51.22ادلنخفض و اليت جاءت على التواِف  1.10±13 ٔتتوسط حسايب بلغ القيمة 48.78%



 

 

  2.87±16.03 و اليت جاء متوسطها احلسايب %63.09٘تيز افراد عينة البحث ٔتهارة الثقة بالنفس بنسبة 
  اذ 3.51±13.39 و اليت جاء متوسطها احلسايب %51.38٘تيز افراد عينة البحث ٔتهارة القدرة على االسًتخاء بنسبة 

 اف نسبة التميز هبذب ادلهارة النفسية ىو االقل مقارنة بنسب التميز بادلهاراتُت النفسيتُت االخرى
  و 2.51±17.19 و اليت جاء متوسطها احلسايب %79.15٘تيز افراد عينة البحث ٔتهارة دافعية االصلاز الرياضي بنسبة 

 .ىي اعلى نسبة ٘تيز للمهارة بُت ادلهارات النفسية السابقة 
  بُت مسة العدوانية و مهارة الثقة بالنفسيةرتباطوجود عبلقة اعدـ  
 رتباط عكسي بُت مسة العدوانية و مهارة القدرة على االسًتخاء اي انو كلما قل االتساـ بالعدوانية زاد التميز وجود عبلقة ا

 ٔتهارة القدرة على االسًتخاء
 بُت مسة العدوانية و دافعية االصلاز و ىو ما يوضحو ناتج ادلعاجلة االحصائية دلعامل االرتباطية ارتباط وجود عبلقة عدـ  
  بُت مسة االجتماعية و مهارة الثقة بالنفسوجود عبلقة ارتباطية موجبة 
  ارتباط موجب و طردي بُت مسة االجتماعية و مهارة القدرة على االسًتخاء و ىذا ناتج ادلعاجلة االحصائيةرلود عبلقة 
  دافعية االصلاز عبلقة ارتباطية موجبة  مهارةاالجتماعية ولسمة . 
  اف التبلـز بينها واضحؼعبلقةارتباطية لسمة اذلدوء و مهارة الثقة بالنفس وجود 
  عبلقة ارتباطية موجبة بُت مسة اذلدوء و مهارة القدرة على االسًتخاءوجود 
  االرتباط ادلوجب بُت مسة اذلدوء و دافعية االصلاز الرياضي وجود عبلقة

 :مناقشة الفرضيات - 2-6
  من خبلؿ ادلعاجلة االحصائية للنتائج اخلاـ لعينة البحث و اليت حددت نسب االتساـ ببعض السماة : الفرضية األولى

من افراد عينة البحث %55.75حققت الفرضية حيث اتسم  ( اذلدوء– االجتماعية –العدوانية  )الشخصية احملددة 
 . باذلدوء %51.22 باالجتماعية و %53.50بالعدوانية و 

  من خبلؿ ادلعاجلة االحصائية للنتائج اخلاـ لعينة البحث و اليت حددت نسب التميز ببعض ادلهارات :الفرضية الثانية 
من %61.09حققت الفرضية حيث ٘تيز (دافعية االصلاز الرياضي–القدرة على االسًتخاء–الثقة بالنفس )النفسية احملددة 

 .بدافعية االصلاز الرياضي %79.15بالقدرة على االسًتخاء و %51.38افراد عينة البحث بالثقة بالنفس و 
  العدوانية  ) من خبلؿ ادلعاجلة االحصائية لدراسة العبلقة االرتباطية بُت بعض السمات الشخصية احملددة: الفرضية الثالثة

 دافعية االصلاز – القدرة على االسًتخاء –الثقة بالنفس ) و بُت ادلهارات النفسية ادلميزة احملددة   ( اذلدوء– االجتماعية –
حيث اتت العبلقة االرتباطية موجبة و طردية يف كل من العبلقة بُت مسة العداونية و مهارة الثقة بالنفس، مسة  (الرياضي

االجتماعية و مهارة الثقة بالنفس ، مسة االجتماعية و مهارة القدرة على االسًتخاء ، مسة االجتماعية و مهارة دافعية 
االصلاز الرياضي ، مسة اذلدوءو مهارة الثقة بالنفس ، مسة اذلدوء و مهارة القدرة على االسًتخاء ، مسة اذلدوء  و مهارة 

لسمة العدوانية و مهارة القدرة على االسًتخاء فقد كانت عكسية  دافعية االصلاز الرياضي ، اما العبلقة االرتباطية 



 

 

 .يف االٕتاه السالب ، يف حُت مسة العدوانية َف تكن ذلا عبلقة ارتباطية بدافعية االصلاز الرياضي الفراد عينة البحث 
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RESUME DE L’ETUDE 

 

Titre de l’étude : 

La relation connective de certains traits de personnalité et de compétence psychologique des 

élèves du cycle secondaire adhérant dans les clubs scolaires. 

………………………………………………………………………. 
L’étude nous permet de déterminer les capacités personnelles limitées (agressivité – sociale – 

calme) et la limite du pourcentage distinct de certaine compétence psychologique (confiance 

en soi – le pouvoir de relaxe – motivation de l’exploit sportif) en plus de la limite de la 

relation connective entre les traits de personnalité limitées et les compétences 

psychologiques. 

 Limite du pourcentage matériel de certain trait de personnalité (agressive – 

sociale –calme) des élèves du cycle secondaire adhérant dans les clubs 

scolaires. 

 Limite du pourcentage distinct de certaine compétence psychologique 

(confiance en soi – le pouvoir de relaxe – motivation de l’exploit sportif) des 

élèves adhérents dans les clubs scolaires. 

 L’existence de la relation connective de certain trait de personnalité limiter et à 

la compétence psychologique distinctive des élèves adhérents dans les clubs 

scolaires. 

 

Selon une recherche limite 120 élèves du cycle  secondaire a été délibérément choisi comme 

l’étudiant a utiliser les mesures de la tendance centrale et la coefficient de corrélation 

PEARSON pour les traitements statistique pour identifier la réalisation connective dans 

toute les relations entre les traits de personnalité et les compétences psychologiques positives 

et négatives sauf dans la relation entre les traits agressive et la motivation des compétences 

de l’exploit sportif la relation a été contraire au moment ou il n’ya pas de relation positive 

entre les traits agressives et les compétences de al motivation de l’exploit sportif. 

  
 


