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أُهدي هذا العمل املتواضع إىل بلدي الغايل اجلزائر أوال وأخريا، مث بعد ذلك إىل أمي 

 ، وإىل األستاذ بـلعباسالغالية وأيب وإىل كل إخواين وإىل كل من حيمل لقب 

لغالي بن حدوش قدور                            ، وإىل  أستاذي اكحلي كمال.داملشرف 

الذي ساعدين يف القيام بالرتبص وإىل الرّفيقني يف املذكرة مزاري حممد                           

ومّلوك حممد،زميلي يف املذكرة عزيز وصديقي إسالم وخاصة األهل                      

، وإىل كل من تلقيت  منه ولو حرفا طوال حيايت                                  ...واألحبَّة

وكل من يعرفين يف كل                                       ...و إىل كل من له حح عليَّ 

بقاع هذا الوطن احلبيب ،وإىل كل من حيمله                                                                  

.... قليب و نسيه قلمي
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شكره عمى أن َمنَّ عمينا بالصحة                                            نو اهلل حمدن 

 والعافية واإلعانة عمى انجاز ىذا البحث
  المتواضع والذي نتمنى أن ينتفع

 . بو غيرنا
 
 

 الذي أشرف على إنجاز ىذا البحث                                 الدكتور كحلي كمالكما نتوجو بعد حمد اهلل وشكره إلى 
ونحّييو تحية احترام و نشكره الشكر الجزيل على صبره معنا وعلى كل ما قّدمو لنا من                                  

توجيهات ىامة وأفكار سديدة و رشيدة، كما ال يفوتننا أن نتقدم بجزيل الشكر                                 
من مسؤولين، أساتذة، إداريين، طلبة                                          معهد التربية البدنية والرياضيةألسرة 

وعّمال، مقّدرين الجهود الجبارة التي يقدمونها في سبيل السير                                                       
الحسن للمعهد، و إلى كل من ساىم في إثراء ىذا                                                                      

البحث من قريب أو من بعيد، و الصالة والسالم                                                                          
على أشرف المرسلين و الحمد هلل                                                                                                

 . رّب العالمين
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 :مقدمة 

 psychologicalحتقق يف السنوات االخرية جتميع الكثري من القراءات النظرية لتأكيد وجود حالة الطالقة النفسية 

flow   اليت ظلت أقل الظواىر النفسية فهما يف الرياضة إال أهنا أكثر اخلربات ثراءا اليت ميكن للرياضي تذكرىا ألهنا
 Apevceptualحتقق زيادة الفعالية ادلعرفية ،اهنماك الرياضي يف االداء من خالل بقاء الرياضي يف ادلنطقة االدراكية 

Zone لتطابق القدرات وادلهارات مع التحديات . 

من ادلواضيع النفسية ادلهمة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية وذلك  flow stateويعد موضوع الطالقة النفسية 
 والذي يعد من أىم اجلوانب يف احلكم على الطالقة النفسية  من خالل ارتباطها الوثيق مبوضوع الثقة بالنفس

أفضل تعبئة أو هتيئة نفسية لدى الرياضي و اليت يستطيع " بأهنا (1995راتب، )  ،حيث غرفها(2004راتب، )
 بأهنا حالة نفسية جتريبية اجيابية عالية ادلستوى حتدث (2004صديقي، )،وعرفها "مبوجبها حتقيق أفضل أداء 

 .عندما يدرك الفرد التوازن بني لتحديات ادلرتبطة مبوقف ما وقدرنو الذاتية االجناز أو مواجهة ىذه التحديات 

وتعد الطالقة النفسية من أىم ادلظاىر النفسية اليت تواجو الطالب اجلامعي يف العصر احلايل ادلليء بالتعقيدات و 
ادلتطلبات وكما ىو فإن عدم استقرار الطالقة النفسية للطالب البد وأن يكون لو تأثري سليب وبالتايل تثري حالة من 

 .التوتر وعدم االتزان النفسي

إن دراسة الطالقة النفسية دتثل نطاق لزيادة اىتمام الباحثني يف علم النفس الرياضي ويرتبط تقييم الطالقة بأداء "
معني وىذا ىام لتحصيل الطالقة ودلعرفة أكثر يف ذالك وكيف يرتبط األداء بالطالقة فقد أثبتت دراسة كل من 

 self reparted flow ارتباط يؤكد العالقة بني التقرير الذايت حلالة الطالقة (1998جاكسون و زمالءه،وآخرون، )

state ومعدالت النجاح ادلدرك perceived success  بكل ادلقاييس اليت تؤكد بعد ادلسابقة التنافسية واىل عدم
 ".الرتابط بني الطالقة  واألداء القمي

مما تقدم تكمن أمهية حبثنا  أهنا تتطرق إىل موضوع مل يلقى الكثري من االىتمام من قبل الباحثني يف اجملتمع 
قليلة يف معاىد الرتبية البدنية والرياضية والنتائج  احمللي حيث أن الدراسات اليت أجريت حول الطالقة النفسية 

 .اليت سوف نتوصل إليها إفادة الباحثني يف رلال علم النفس الرياضي إلجراء دراسات جديدة يف اجملال

من خالل ما تقدم جاءت ىذه الدراسة النظرية والتطبيقية يف بابني األول نظري مشل فصلني الفصل األول مت 
ختصيصو للطالقة النفسية دلا ذلا من تأثري بالغ على الطالب اجلامعي حيث تناولنا يف ىذا الفصل مفهوم الطالقة 
النفسية ورلاالهتا وأمهيتها والفروق الفردية فيها وتاله الفصل الثاين ادلتعلق بتكوين الطلبة يف معهد الرتبية البدنية 
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والرياضية إذ إشتمل ىذا الفصل على مفهوم الرتبية البدنية والرياضية وأىدافها وأبعادىا ومفهوم التكوين وأىدافو  
 .والعوامل الدالة على جناح التكوين

أما الباب الثاين الذي اختص مبنهجية البحث وعرض ومناقشة النتائج فاشتمل على فصلني األول اخلاص مبنهجية 
البحث واجراءاتو ادليدانية تطرقنا فيو إىل الدراسة اإلستطالعية وادلنهج ادلستخدم واآلداة والدراسة األساسية ومن مث 

ادلعاجلات اإلحصائية أما الفصل الثاين قسمناه إىل جزئي خّص األول عرض النتائج وحتليلها أما الثاين فجاء 
ليحلل ويناقش النتائج يف ضوء الفرضيات ويسبق الباب النظري والتطبيقي فصل للتعريف بالبحث الذي أردناه 

مدخال دتهيدا لدراستنا فيو اخللفية النظرية للبحث، أمهيتو، أىدافو كما تطرقنا فيو إىل أىم ادلصطلحات وادلفاىيم 
 . رفعا لإللتباس وإزالة الغموض 
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 :المشكلة - 1

لقد ظهرت احلاجة اىل ادلزيد من اإلىتمام بدراسة العوامل النفسية ادلرتبطة بالطالب اجلامعي من منظور 
كما أن صلاحو يف تنظيم الطاقة النفسية يكسبو التوافق .تأثري تلك العوامل على أداء األنشطة الرياضية 

باعتبار أهنا دتثل أفضل حالة من , النفسي وعلا أساسان لوصولو إىل ادلستوى األمثل من الطاقة النفسية 
اإلستعداد العقلي و النفسي اليت يواجو هبا الرياضي موقف التدريب أو إصلاز واجبات األداء ادلختلفة 

وعندما يكون الرياضي يف أحسن حاالتو من حيث درجة اإلستعداد النفسي فإنو ؼلرج . ادلطلوبة منو
و تسمى ىذه احلالة بالطاقة النفسية .أو أقصى أداء.ادلطلوبة لتحقيق أفضل أداء (التعبئة)مقدار الطاقة 

 .ادلثلى وىو اذلدف النهائي لإلعداد النفسي للرياضيني

و يرى العديد من علماء النفس الرياضي أن وصول الرياضي إىل ادلستويات العالية يتأسس على حالة 
الطالقة النفسية ىي أفضل هتيئة نفسية لدى "الطالقة النفسية ويف ىذا الصدد يشري راتب اىل أن 

الرياضي يستطيع من خالذلا حتقيق أفضل أداء أثناء ادلنافسة و تكون خربة الطالقة النفسية عادة نتيجة 
راتب )".إرتفاع مصادر الطاقة النفسية اإلغلابية مقابل اطلفاض مصادر الطاقة النفسية السلبية

67,2004) 

شلا أصبحت أيضا احلاجة ملحة إىل االرتقاء مبستويات اجلوانب النفسية للطلبة يف ادلعاىد الرياضية وذلك 
من خالل ظلو القدرات النفسية و االجتماعية و العقلية والبدنية لديهم تكون ىذه ادلرحلة ذات أعلية 

بالغة يف اتزان شخصيتهم وتكوينهم وتعد الطالقة النفسية أحد العوامل ادلهمة و احلامسة يف األداء بل و 
يف سلتلف االختصاصات سواء النظرية منها أو التطبيقية ذلك ألن النقص الذي ػلدث يف ىذا ادلتغري 

سيقود إىل حالة من التوتر وعدم االستقرار النفسي للطالب و رمبا حالة من اإلحباط يف حالة االستمرار, 
ومعرفة عالقتها  (اجلنس,ادلستوى األكادؽلي)ومن ىنا جاز لنا أن نتساءل عن عدة متغريات ومنها 

بالطالقة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني ادلتخصصني يف اجملال الرياضي  و من ىنا ظهرت مشكلة الدراسة 
 :لدى الباحثني وبالتحديد  لإلجابة عن التساؤالت  التالية 
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 :التساؤل العام- 1.1

 ما مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة مستغاًل ؟ 

 :وتندرج حتت ىذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

 :التساؤالت الفرعية 2.1

ىل ىناك فروق يف مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس مبعهد الرتبية البدنية والرياضية  -
 ؟ (الثالثة-الثانية –األوىل )جامعة مستغاًل تعزى دلتغري ادلستوى األكادؽلي 

 ىل ىناك فروق يف مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس مبعهد الرتبية البدنية والرياضية  -
 ؟ (ذكور واناث)جامعة مستغاًل تعزى دلتغري اجلنس 

 : أهداف الدراسة - 2

التعرف على مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة  -
 .مستغاًل

الكشف عن الفروق يف مستوى الطالقة نفسية لدى طلبة الليسانس مبعهد الرتبية البدنية والرياضية  -
 .و ادلستوى األكادؽلي  (ذكور و إناث)جامعة مستغاًل تبعا دلتغريات اجلنس

 :الفرضيات- 3

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطالقة نفسية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية  -
 .(السنة الثالثة-السنة الثانية-السنة األوىل)جامعة مستغاًل تعزى دلتغري ادلستوى األكادؽلي

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطالقة نفسية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية  -
 .(ذكور وإناث)جامعة مستغاًل تعزى دلتغري اجلنس 
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 :أهمية البحث و الماهية إليه - 4

 :ؽلكن إغلاز أعلية الدراسة يف ما يلي 

 : األهمية النظرية 1.4

تكمن أعلية الدراسة يف أهنا تتطرق إىل موضوع مل يلقي الكثري من االىتمام من قبل الباحثني يف 
قليلة يف معاىد الرتبية البدنية  اجملتمع احمللي حيث إن الدراسات اليت أجريت حول الطالقة النفسية 

والرياضية والنتائج اليت سوف نتوصل إليها إفادة الباحثني يف رلال علم النفس الرياضي إلجراء 
 .دراسات جديدة يف اجملال

  : األهمية التطبيقية2.4

بناءا على نتائج الدراسة ادلتوقعة ؽلكن إعداد وتطبيق برامج إرشادية هتدف إىل احداث التكيف 
الالزم دلواجهة الضغوط النفسية اليت يعيشها الطلبة ,وذلك من اجل رفع مستوى الطالقة النفسية 

الطلبة بنتائج ىذه الدراسة يف وضع خطط عملية تؤدي إىل خفض  كما ؽلكن أن يستعني.لديهم 
لديهم ,كما ؽلكن جمللس الطلية أيضا  الضغوط ادللقاة على الطلبة ورفع مستوى الطالقة النفسية 

االستفادة من نتائج الدراسة يف وضع برامج تثقيفية وترفيهية تساعد على رفع مستوي الطالقة 
األخرى من ىذه النتائج لوضع برامج  تستفيد ادلعاىد إن كما ؽلكن .لدى طلبة ادلعهد النفسية 

  .تعمل على رفع مستوى الطالقة النفسية .خاصة بكل معهد 

 :مصطلحات البحث - 5

 والذي يستطيع مبوجبها حتقيق لدى الرياضي ىي أفضل تعبئة أو هتيئة نفسية :الطالقة النفسية  (1
بأهنا حالة نفسية جتريبية  (197,ص2004)وعرفها صدقي  (164,ص1995راتب )أفضل أداء 

اغلابية عالية ادلستوى حتدث عندما يدرك الفرد التوازن بني التحديات ادلرتبطة مبوقف ما وقدرتو 
 .الذاتية الصلاز أو واجهة ىذه التحديات 
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 يف رلال علم النفس على ضلو يستخدم مصطلح الطالقة النفسية :الطالقة النفسية اصطالحا  (2
 .اخلربة ادلثلى لألداء ,الشعور ببلوغ الذروة ,اللعب يف ادلنطقة : مرادف دلصطلحات أخرى مثل 

ىي أفضل تعبئة نفسية للرياضي أو الالعب يستطيع من خالذلا حتقيق و إصلاز أفضل :التعريف اإلجرائي
أداء حركي أثناء ادلسابقات أو ادلنافسة وتكون متحققة من زيادة مصادر تعبئة الطاقة النفسية  اإلغلابية 

 . مقابل اطلفاض الطاقة النفسية السلبية

 مستويات ,اسم مفعول من استوى :اجلمع : تعريف المستوى  (3

 (معجم ادلعاين اجلامع).الدرجة وادلكانة اليت استوى عليها الشيء:ادلستوى

ىو ذلك الطالب الذي حتصل على شهادة الباكالوريا وعلى إثرىا إلتحق :  الطالب الجامعي  (4
 . باجلامعة لدراسة ختصص معني 

كل من يدرس مبعهد الرتبية البدنية و   (ذكر أو أنثى)ونقصد يف حبثنا ىذا بالطالب اجلامعي 
 .الرياضية جبامعة  مستغاًل 

 : أبعاد (09)وىي : أبعاد الطالقة النفسية (5

 توازن ادلهارة بالتحدي, اندماج الوعي باألداء, األىداف الواضحة,التغذية الراجعة الواضحة, الرتكيز على 
 .ادلهمة ادلتناولة, اإلحساس بالتحكم, فقدان الوعي بالذات, تغري الوقت, اخلربة ذاتية اذلدف

 : الدراسات و البحوث المشابهة - 6

 :الدراسات العربية 1.6

ىدفت التعرف إىل بناء مقياس للطالقة النفسية دلعرفة اخلصائص النفسية  :(2001السيد)دراسة  (1
ادلرتبطة بتحقيق أفضل اصلاز رياضي لدى رياضي القمة ,و دراسة الفروق بني األنشطة الرياضية لدى 

عينة البحث يف زلاور ادلقياس ,واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ,واشتملت العينة على 
وقد تضمنت أدوات البحث حتديد  (العاب فردية ومجاعية)العب دلختلف األنشطة الرياضية 290
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الثقة بالنفس ,تركيز االنتباه ,مواجهة القلق ,التحكم )ستة زلاور لبناء مقياس الطالقة النفسية ىي 
بالثقة )وأشارت أىم النتائج إىل أن  العيب كرة اليد يتميزون  (والسيطرة ,االستمتاع ,آلية األداء 

 .عن باقي العيب األنشطة ادلختارة  (بالنفس ,التحكم والسيطرة ,آلية األداء
ىدفت إىل إغلاد العالقة بني الطالقة النفسية و  : (2005)دراسة محمد عبد العزيز عبد المجيد  (2

اإلصلاز دلتسابقي ادليدان و ادلضمار و استخدم الباحث ادلنهج الوصفي و اشتملت عينة البحث على 
 متسابقا من متسابقي ادليدان وادلضمار ؽلثلوا أندية مجهورية مصر العربية و ادلشرتكني يف 193عدد 

مقياس الدافعية لالصلاز الرياضي –بطولة اجلمهورية ومن أدوات الدراسة مقياس حالة الطالقة النفسية 
,ولقد توصلت الدراسة  اىل وجود عالقة إغلابية  دالة إحصائيا بني الطالقة النفسية و مستوى 

 االصلاز لدى أفراد رلتمع الدراسة 
ىدفت إىل إغلاد العالقة بني الطالقة النفسية و دافعي :  (2005)دراسة محمد سالم العجيلي (3

اإلصلاز لدى الرياضيني من طلبة جامعة ادلنيا ,واستخدم الباحث يف ادلنهج الوصفي على عينة قوامها 
كرة السلة , كرة القدم ,العاب القوى ,السباحة ,تنس الطاولة ,ركوب ) العبا يف رياضات 235

ولقد استخدم الباحث مقاييس حالة الطالقة النفسية باإلضافة إىل مقياس الدافعية (الدراجات
 الرياضية لدى عينة الدراسة 

ىدفت إىل التعرف على الطالقة النفسية وعالقتها بالدافع لإلصلاز : (2006نافع ،)دراسة  (4
ومستوى أداء العبات اجلمباز اإليقاعي ,و استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي واشتملت عينة 

البحث على ناشآت اجلمباز اإليقاعي وادلشرتكات يف بطولة اجلمهورية لألندية واليت أقيمت 
ناشئة دتثلن ستة أندية وتوصلت الباحثة إىل ضرورة إىتام 19باإلسكندرية وبلغ عدد الناشآت 

ادلدربني بتنمية اجلوانب اليت من شأهنا حتسني مستوى الطالقة النفسية للناشآت دلا لو من تأثري 
إغلايب على مستوى األداء واىتمام ادلدربني بتنمية دافعية اإلصلاز من خالل االرتقاء ببعد دافع إصلاز 

 .النجاح دلا لو من تأثري إغلايب على مستوى األداء 
ىدفت إىل إغلاد العالقة بني الطالقة النفسية ومفهوم  :(م2006الخيكاني وآخرون ،)دراسة  (5

الذات ادلهارية لالعيب الكرة الطائرة  يف العراق واستخدام الباحث ادلنهج الوصفي ,وأجريت الدراسة 
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م ,  أظهرت نتائج 2005 العبا من األندية ادلشاركة يف بطولة العراق عام  72على عينة قوامها
الدراسة أن الطالقة النفسية جملاالت االستمتاع واالبتعاد عن القلق و الرتكيز يف األداء و الثقة العالية 

كانت متوسطة لدى   الالعبني  ,إضافة إىل ذلك أظهرت نتائج الدراسية أن ىناك وجود عالقة 
إغلابية دالة إحصائيا بني مجيع رلاالت الطالقة النفسية ومفهوم الذات ادلهارية وكانت أفضل ىذه 
العالقات بني الثقة العالية و مفهوم الذات ادلهارية حيث وصلت قيمة معامل اإلرتباط بريسون إىل 

0,76.  
 بعنوان الطالقة النفسية لدى تالميذ :(2008ليلى حامد صوان و نهال صالح الدين،)دراسة  (6

,ىدفت الدراسة إىل دراسة (دراسة مقارنة)ادلدارس الرياضية و عالقتها بالثقة الرياضية ومستوى األداء 
الفروق يف الطالقة النفسية و الثقة الرياضية بني تالميذ وتلميذات ادلدارس الرياضية وفق ختصصاهتم 

,دراسة العالقة بني أبعاد الطالقة و الثقة بالنفس ومستوى (سلة, طائرة, يد, ىوكي,ألعاب قوى)
 تلميذ 108األداء لتالميذ و تلميذات ادلدارس الرياضية بالزقازيق,استخدم ادلنهج الوصفي مث اختيار 

 تلميذة بالصف 28 تلميذة بالصف الثاين و 92 تلميذ بالصف الثالث و 56بالصف الثاين و 
الثالث بالطريقة العشوائية, واستخدم مقياس الطالقة النفسية اعداد حسن حسن عبده عبد اهلل 
واستخدم اختبار كارولينا للثقة بالنفس أثبتت النتائج وجود فروق يف الطالقة النفسية وفق نوع 

النشاط و كذلك يف الثقة بالنفس و حتقق وجود عالقة إرتباطية اغلابية بني الطالقة النفسية, قائمة 
 . الثقة بالنفس ومستوى األداء لتالميذ و تلميذات يف ختصصاهتم

ىدفت إىل التعرف على خصائص الطالقة النفسية لالعيب ادلنتخب  :(2008زهران ،)دراسة  (7
الكوييت للشباب و الرجال و دراسة الفروق بني العيب كل فئة و استخدم الباحث ادلنهج الوصفي , 

 العب من 16و اشتملت عينة البحث على العيب ادلنتخب الكوييت للتايكواندو وبلغ عدد الالعبني 
 العب من العيب ادلنتخب األول و توصل الباحث إىل إعطاء ادلزيد 16العيب منتخب الشباب و 

من االىتمام لتدريب الالعبني على ادلهارات النفسية للرياضيني و خاصة مهارات مواجهة قلق و 
ضغوط ادلنافسة , أعلية تبين ادلدربني ادلدخل اإلغلايب للتعبئة النفسية اليت تعتمد على حتقيق أىداف 
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التحدي من خالل ادلمارسة الرياضية و مصدرىا االستمتاع و جتنب ادلدخل السليب للقلق و اخلوف 
 .و الفشل

ىدفت إىل التعرف على حالة الطالقة النفسية و دافعية اإلصلاز لدى :  (2009محمد ، )دراسة  (8
العيب بعض الفرق ادلشرتكة يف بطولة الكرة الطائرة بأسبوع شباب اجلامعات الثامن, و استخدمت 

الباحثة ادلنهج الوصفي و مت اختيار العينة بالطريقة العمدية من طالب اجلامعات ادلصرية و اليت 
 العبا و توصلت الباحثة إىل وجود حالة الطالقة 72أقيمت جبامعة ادلنوفية , و اختارت الباحثة 

النفسية و دافعية إصلاز عالية لدى العيب الكرة الطائرة أصحاب ادلستويات العليا , ووجود حالة 
 .الطالقة النفسية و دافعية إصلاز منخفضة لدى العيب الكرة الطائرة أصحاب ادلستوى ادلنخفض 

ىدفت إىل التعرف على مستوى الطالقة النفسية لدى  : ( 2010القدومي، و الخواجا ، )دراسة  (9
إضافة إىل حتديد أثر متغريات اللعبة . العيب فرق أندية الدرجة ادلمتازة لأللعاب اجلماعية يف فلسطني

و اخلربة يف اللعب, و ادلشاركات الدولية لالعب على مستوى الطالقة النفسية و استخدم الباحثان 
 العب من أندية الدرجة 254ادلنهج الوصفي و لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

ادلمتازة لكرة القدم , الكرة الطائرة , كرة السلة و كرة اليد , طبق عليها مقياس راتب و آخرون 
 للطالقة النفسية يف اجملال الرياضي و أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الطالقة النفسية ندية 2004

لدى العيب فرق أندية الدرجة ادلمتازة لأللعاب اجلماعية يف فلسطني كان كبريا حيث وصلت النسبة 
 و كان رلال الثقة بالنفس بادلرتبة األوىل % 76ادلئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إىل 

 كما أظهرت النتائج %69,66ورلال تركيز االنتباه يف ادلرتبة األخرية بواقع  (%81,66)بواقع
 يف مستوى الطالقة النفسية لدى العيب x=0 ,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فرق أندية الدرجة ادلمتازة لأللعاب اجلماعية يف فلسطني تبعا دلتغريات اللعبة واخلربة يف اللعب و 
ادلشاركات الدولية لالعب ,حيث كانت الفروق لصاحل العيب كرة اليد ولصاحل أصحاب اخلربة 

 .الطويلة , ولصاحل أصحاب ادلشاركات الدولية 
ىدفت إىل التعرف إىل حتديد مستوى الطالقة النفسية و األداء : (2012جرادات )دراسة  (10

البدين و ادلهاري لدى العيب أندية احملرتفني لكرة القدم يف فلسطني ,و حتديد العالقة بني الطالقة 
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النفسية و األداء البدين و ادلهاري ,إضافة إىل حتديد الفروق يف مستوى الطالقة النفسية و األداء 
البدين و ادلهاري لدى العيب أندية احملرتفني لكرة القدم يف فلسطني تبعا إىل متغريين مركز اللعب 

 العب من أندية احملرتفني لكرة القدم يف 75,اخلربة يف اللعب ,وأجريت الدراسة على عينة قوامها 
 تقريبا من رلتمع الدراسة ومن أجل قياس الطالقة النفسية مت %75,32فلسطني ودتثل ما نسبتو 

ومن أجل معرفة األداء ادلهاري استخدمت رلموعة من (2004)استخدام مقياس راتب و آخرون 
االختبارات البدنية ,وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الطالقة النفسية لدى العيب أندية احملرتفني 

لكرة القدم يف فلسطني كان عاليا ي مجيع اجملاالت حيث كانت النسبة ادلئوية لالستجابة عليها أكثر 
,ويف ما يتعلق بادلستوى الكلي بالطالقة النفسية كان عاليا حيث وصلت النسبة ادلئوية  (%70)من 

ووجود عالقة إغلابية دالة إحصائيا بني الطالقة النفسية و االختبارات  (%60,79)لالستجابة 
البدنية و ادلهارية وقد أوصى الباحث ضرورة االىتمام من قبل ادلدربني يف تنمية اجلوانب النفسية و 

 .البدنية و ادلهارية اليت من شأهنا حتسني مستوى العيب كرة القدم يف فلسطني 
الطالقة النفسية مبستوى ىدفت التعرف إىل عالقة مستوى  :(2012علي وصالح )دراسة  (11

اإلصلاز ادلهاري لدى العيب مخاسي كرة القدم و استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي لالئمتو وطبيعة 
الدراسة ومت تنفيذ التجربة على عينة من العيب أندية ادلنطقة الشمالية للدوري ادلمتاز وقد مت اختيار 

نينوى ,اوصل ,الفتوة ,بلد ,االنباب ,الوحدة )العينة بالطريقة العمدية اليت اشتملت على أندية 
العبا بعد استبعاد عينة الثبات وعددىم  (80)من أصل (63)إذ بلغ عدد العينة (,الدور,و آشيت

العبني وسبع العبني مل يشرتكوا بالبطولة وأظهرت النتائج الدراسية بتمتع العبوا مخاسي كرة (10)
القدم بارتفاع مستوى الطالقة النفسية ,كما أظهرت أن الطالقة النفسية أثرت بشكل مباشر يف 

 .مستوى اإلصلاز ادلهاري 

 :الدراسات األجنبية 2.6

ىدفت الدراسة التعرف إىل العالقة بني الطالقة  : (Scott Fletcher 2003) دراسة سكوت فلتشر (1
و ادلتغريات النفسية داخل عملية التدريب للرياضيني استخدم الباحث ادلنهج الوصفي و اشتملت عينة 

من اإلناث طبقت  (23)من الذكور, و  (60)رياضي من العيب منتخب نيوزلندا  (83)الدراسة على 
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عليهم مقياس جاكسون حلالة الطالقة النفسية و مقياس الدافعية الرياضية و مقياس القيادة الرياضية 
,واستبيان ادلناخ الدافعي ادلدرك ,و أظهرت النتائج أن العيب ادلنتخب ذو اخلربة لديهم دافعية ذاتية وأن 

 . أعوام خربة  (5)عام يف الرياضة مقارنة مبن لديهم (11)الطالقة النفسية تزداد دلن لديهم خربة أكثر 

ىدفت لدراسة إىل التعرف إىل  :(sugiyama & inomata ,2005) دراسة سوجيياماوانوماتا ( 2
العوامل ادلؤثرة على الطالقة النفسية لدى العيب ادلنتخبات الوطنية لأللعاب الفردية يف اليابان , واستخدم 

العب شلن تراوحت أعمارىم بني (29)الباحث ادلنهج الوصفي ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على 
سنة ,وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري إغلايب الرتفاع مستوى األداء والثقة بالنفس و (18-29)

االسرتخاء والدافعية و غياب االعتقادات السلبية عل الطالقة النفسية كما أظهرت النتائج إىل اخلصائص 
 .ادلميزة للرياضيني أثناء الطالقة النفسية كانت االسرتخاء و الثقة بالنفس و ارتفاع مستوى الدافعية 

ىدف الدراسة التعرف إىل خربة الطالقة النفسية و  :(Nicktarios Aetal ,2006) دراسة (3
الرياضيني وفق مرجعية ظلوذج الطالقة و التعرف على االختالفات يف حالة الطالقة بني الرياضيني و 

العالقة  بني األداء الرياضي و الطالقة وقد استخدم الباحثون ادلنهج الصفي على عينة قدرىا 
رياضي وأشارت أىم النتائج بوجود فروق دالة يف حالة الطالقة كدرجة كلية وكأبعاد التحكم (220)

اآللية ,لثقة ,مواجهة القلق ,ادلتعة بني الرياضيني ,كما أشارت بوجود عالقات إرتباطية دالة بني مستوى 
 .األداء ادلرتفع وحالة الطالقة يف ضوء اخلربة ادلكتسبة أثناء ادلنافسة 

ىدفت الدراسة إىل التعرف إىل خربة الطالقة النفسية  :(Julia Sibulylle)دراسة جوليا سيبايلي  (4
واألداء الرياضي وخاصة لدى العيب ادلراثون ,وستخدم الباحثان  ادلنهج الوصفي ,ولتحقيق ذلك أجريت 

عداء من العيب ادلاراثون و خلصت الدراسة إىل إن الطالقة تؤثر على  (286)الدراسة على عينة قوامها
مستوى أداء العيب ادلاراثون بشكل  غري مباشر ,حيث أن الطالقة النفسية ترتبط مبستوى الدافعية دلواصلة 

 .السباق و بالتايل ال ترتبط بشكل مباشر باألداء 
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 :نقد الدراسات السابقة - 7

من خالل إطالع الباحثان على الدراسات السابقة يف مستوى الطالقة النفسية واستعراضها لنا تبني 
 :اآليت

 الطالقة النفسية و اإلصلاز لدى الرياضيني ,وكانت غالبية الدراسات اىتمت بدراسة العالقة بني  -
 (2006نافع,), (2005العجيلي ,),  (2005عبد اجمليد, )العالقة إغلابية بينهما مثل دراسة 

  .(2010زلمد و علي وجرجيس,),  (2012علي و صاحل ,), (2009زلمد ,),
الطالقة النفسية يف اجملال الرياضي وعالقتو بعوامل أخرى مثل تناولت الدراسات السابقة مستوى  -

واختارت ىذه الدراسات العينات من فئات عمرية سلتلفة  (القلق ,الضغط ,الدافعية اإلصلاز )
 .ومبختلف األلعاب الرياضية 

عبد اجمليد ),ودراسة  (2001السيد ,)استخدمت معظم الدراسات للمنهج الوصفي مثل دراسة  -
اخليكاين وآخرون )ودراسة  (2006نافع ,)ودراسة  (2005العجايل ,),ودراسة  (2005,
شلا جعل الباحثان (2009جوليا سيبايلي ,)ودراسة (2001روبرت وآخرون ,)ودراسة  (2006,

.                                                        يستخدمان ادلنهج الوصفي دلالئمتو لطبيعة الدراسة احلالية 
الطالقة النفسية ومن أىم النتائج ادلشرتكة ادلتوصل إليها من غالبية الدراسات استخدمت مقاييس 

 .خالل  الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطيو بني مستوى  الطالقة النفسية ودافعية اإلصلاز  

  من خالل إطالعنا على الدراسات السابقة وجدنا أن معظمها تناولت عالقة مستوى الطالقة النفسية 
بدافعية اإلصلاز لدى الرياضيني وىذا يف سلتلف الرياضات حيث أهنا تناولت ىتو العالقة من زاوية النوادي 
الرياضية وأغفلت البحث يف مستوى الطالقة النفسية لدى الطالب اجلامعي ادلتخصص يف اجملال الرياضي 

سواءا كمدرسني أو مدربني لذا جاءت دراستنا ىتو دلعرفة الدراسة معرفة مستوى الطالقة النفسية لدى 
 .طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة مستغاًل 
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 :  خالصة 

زلل دراستنا من خالل شرح زلتواه مبقدمة تبني ادلغزى من حبثنا وطرح التساءالت بعد تعريف البحث 
ادلتعلقة مبشكلة البحث والفرضيات ادلتضمنة ذلا وأعليتها وأىدافها وتعريف ادلصطلحات ادلتعلقة بدراستنا 
انتقلنا إىل الدراسات السابقة وادلشاهبة لإلستناد عليها يف حتليل النتائج ادلتوصل إليها سننتقل بعدىا إىل 

 . اجلانب النظري دلن الدراسة الذي يتضمن الفصول ادلتعلقة مبحتوى الدراسة

 



 :مقدمة الباب األول

فصلني يتعلق األول بالطالقة النفسية والذي نتطرق فيه إىل مفهوم الطالقة النفسية  سيتضمن هذا الباب
،جماالهتا،قياسها كما سنرى أنواع الطالقة وأمهيتها باإلضافة إىل التمييز بني الطالقة كحالة أو مسة وأخريا 

أبعاد الطالقة النفسية ،مث منر إىل الفصل الثاين وهو التكوين اجلامعي مبعهد الرتبية البدنية والرياضية والذي 
سنتناول فيه هو األخري املفاهيم املتعلقة بالتكوين يف معهد الرتبية البدنية والرياضية ،أهدافه، جماالته،العوامل 

 .إخل ،وصوال إىل مفهوم الرتبية البنية الرياضية ومعرفة أهدافها وأبعادها...الدالة على جناحه 
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 :  تمهيد

 خلربة الطالقة النفسية اليت تبدو لكثري من الرياضيني زلرية وغامضة وغري  plentifulربقق الرياضة فرص وفرية 
شلكنة اإلصلاز لكثري من ادلدربني ففي احلقيقة يشعر الكثري من الرياضيني خبربة الطالقة بالصدفة وبقليل من الدىشة 

 .بسبب الظروف البيئية اليت ربققها ولعدم إيضاح مكوناهتا ادلتعددة وغري الواضحة لكل من ادلدرب والرياضي

حيث متثل الطاقة النفسية جانب ىام إلعداد الرياضي حلالة الطالقة النفسية ادلثلى ذات الصعوبة يف ربقيقها، 
لوجود العديد من ادلسميات ادلعربة عنها ولصعوبة ربديد مكونات ىذه الظاىرة، لتعدد خصائصها واالشرتاطات 

، باإلضافة للعديد من األفكار واألداء  condition associatedاليت ترتبط بظهور ىذه احلالة 
thoughts and actions  اليت يضعها كل من ادلدرب واألخصائي النفسي لتظهر حالة الطالقة النفسية  

 نتيجة لفهم وربسني desired outcomeيف وحدات التدريب وادلنافسات الرياضية لتحقيق النتائج ادلرجوة 
 . خربة الطالقة النفسية لدى الرياضيني كأحد األىداف الرئيسية لعلم النفس الرياضي التطبيقي

ىي حالة نفسية ذبريبية إجيابية عالية ادلستوى ربدث عندما يدرك الفرد التوازن بني  : النفسية مفهوم الطالقة-1
 (2004صدقي نور الدين، ) .التحديات ادلرتبطة  دبوقف ما  و القدرة الذاتية لإلصلاز أو مواجهة ىذه التحديات 

إىل أهنا حالة عالية للتعاون و التفاعل النفسي و العقلي ،يصبح الفرد خالذلا مندرلا  ويشري مفهوم الطالقة
 .متاما يف النشاط 

 Jackson) .النفسية بأهنا عملي نفسية تقبع وراء قمة األداء  الطالقة1992يعرفها كل من جاكسون وروبرت،
S.A & Rbets G.C ،1992) . 

كما يعرفها أيضا . بأهنا حالة تظهر أثناء األداءCsikzenetmihalyi و يف نفس التوجو يعرفها كسكز نتيمهايل 
أو حالة خربة مثلى يكون فيها الفرد يف حالة وعي شعوري ،كما (holestic response)بأهنا استجابة ذاتية اذلدف 

  (Csikzenetmihalyi ,M ،1994)  داخلية للمشاركة يف النشاط–يعرفها بأهنا إثابة ذاتية 

. الطالقة النفسية حالة حامسة أثناء االشرتاك يف ادلنافسة أن (Jackson and March)  ويرى جاكسون ومارش
 بأهنا حالة عقلية بدنية  psyshological state and appliedالنفسية كحالة عقلية بدنية مثلى  وتعرف الطالقة
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 peak erformance state (Jackson" حالة أداء قمي"مثلى تعمل وفق اشرتاطات ادلهارة ادلؤداة وتعرف بأهنا 
 &March ،1996)  

بأهنا خربة إثابة ذاتية و أداء قمي  نقال عن جاكسون  Privetee and Bndrickويعرفها بريفت و بندريك 
 (Privette G. & Bindrick, C.M , 1991) .كتوظيف مثايل

 الطالقة النفسية بأهنا اخلربة اإلجيابية اليت ربدث للفرد حبيث يكون Jackson & March ويعرفها كل من 
 & Jackson) .مرتبطا كليا باألداء يف موقف تتساوى فيو ادلهارات مع التحديات اليت يفرضها ادلوقف 

March ،1996) 

 و مشاعر سارة  – ادللل – القلق – حالة الطالقة النفسية بأهنا حالة تعكس غياب التوتر  Robert Nو يعرف
 (Robert N.et al. ،2001)تصف مثالية اإلستثارة 

 بأهنا إحساس يطوره اإلنسان ليتعرف على أمناط األداء اليت تستحق اإلحتفاض  Csikzenetmihalyiو يصف 
 وتعرف أيضا بأهنا (06،ص2008زلمد، )،و تناقلها عرب الزمن (Csikzenetmihalyi M ،1991). هبا

وإذا  : (عبد العزيز)حالة سيتطيع الفرد الرياضي أن يستمتع هبا يف أي مستوى من مستويات اإلشرتاك يف الرياضة 
النفسية زلددا إن الفرد يكون يف حالة وعي شعوري يف أثناء األداء فإن  كان البعض من العلماء يعرف الطالقة

النفسية بكوهنا حالة استغراق الرياضيني باألداء وال يكون لديهم وعي دبا حييط هبم  البعض اآلخر يعرف الطالقة
من الشعور باإلستمتاع يف  أثناء األداء أي أنو خالل حدوث الطالقة يكون لدى الفرد وعي ذايت دبا يؤدي ويفقد 

  .(2008زلمد عبدالعزيز عبد اجمليد، )حلظيا الوعي دبا حييط بو و لكنو يستمتع باألداء ونتائجو 

حالة نفسية ذبريبية إجبابية عالية ادلستوى ربدث عندما يدرك الفرد التوازن بني التحديات "بأهنا  :(صدقي)عرفها
 (2004صدقي نور الدين، ) .ادلرتبطة دبوقف ما وقدرتو الذاتية إلصلاز أو مواجهة ىذه التحديات 

الطالقة النفسية بأهنا اخلربة االجيابية اليت ربدث للفرد حبيث يكون مرتبطا  (jackson & march)ويعرف كذلك 
 (Jackson & March ،1996) .كليا باألداء يف موقف تتساوى فيو ادلهارات مع التحديات ادلطلوبة 
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 :النفسية  مجاالت الطالقة- 2

،أنو ينبغي علينا ولوصف األداء ادلميز ال بد من إلقاء الضوء حول رؤية  (Chon) (1996كون، )يرى كون 
النفسية وادلبادئ و اجملاالت اليت تشكل اإلطار العام حلالة الطالقة ،ومن أبعاد حالة الطالقة  مفهوم حالة الطالقة

 :وفقا لرأي العديد من العلماء كاآليت 

بأهنا درجة اليقني اليت ميتلكها   ،  csjkszentnichalyi يعرفهاكسكز (self confidence): الثقة بالنفس  .1
 (Csikzenetmihalyi ,M ،1991) .الفرد فيما يتصل بقدرتو على النجاح يف الرياضة 

يعرفو عالوي  ،بأنو تطبيق اإلنتباه وتثبيتو ضلو مثري  : (concentration of atention): تركيز اإلنتباه  .2
 (2002عالوي زلمد حسن ، ) .معني  و استمرار االنتباه على ىذا ادلثري ادلختار لفرتة من الزمن 

يعرفو راتب ،بأنو مقدرة الرياضي على إدارة وتنظيم  : (ascendant and control)التحكم والسيطرة  .3
 .التحكم يف انفعاالتو وتوجيو سلوكو يف ادلواقف اليت تتميز باإلثارة اإلنفعالية القوية يف ادلواقف الضاغطة 

 (2004راتب أسامة كامل ، )
يعرفها راتب بأهنا مقدرة الرياضي على أداء متطلبات ادلهارة  (mechanical performonce):  آلية األداء .4

راتب أسامة كامل ، ) .الرياضية بدرجة عالية من الدقة واإلتقان دون التفكري والوعي الشعوري باألداء 
2004) 

يعرفو راتب بأنو مقدرة الرياضي على مواجهة أعراض القلق اجلسمي  (facing anxiety):مواجهة القلق  .5
راتب أسامة كامل ، ) .وادلعريف الذي قد حيدث لو قبل ادلنافسات أو أثناء ادلنافسات الرياضية العامة 

2004) 
يعرفو راتب بأنو شعور الرياضي أن األداء الرياضي ميثل لو خربة إجيابية ودافع  (enjoyment):اإلستمتاع  .6

ذايت مصدر إثابة يف حد ذاتو جيعل الرياضي يشعر بالرضا و السعادة واحلماس لبذل أقصى جهد لتحقيق 
    (2004راتب أسامة كامل ، ). أفضل أداء 

:                                                                                                    حيث أشار أنو يوجد ذلا عدة رلاالت وىي .،ىو صاحب نظرية الطالقة النفسية  (Csikszentmihalyi)ويعد  
                                                                                             clear goals and feed beakوضوح األىداف و التغذية الراجعة  -
                                                                                            balance beteween challenges and skillis   التوازن بني القدرة ادلهارية والتحديات-
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                                                                                                                  action awareness merging اإلندماج الواعي يف ادلوقف-

                                                                                                            consontration of taskالرتكيز على اذلمة -
                                                                                                        cense of potential control  اإلحساس بالقدرة على السيطرة-
                                                                                                            loss of selfconsciousenessفقدان الشعور بالذات  -
                                                                                                             tronsformation of timeإدراك الوقت   -
 auto telic experience .  (Csikszentmihalyi, M ،1990)اخلربة الذاتية -

 :قياس الطالقة النفسية - 3

بناءا على ىذه اجملاالت مت تطوير مقاييس الطالقة النفسية يف اجملال الرياضي ومن الدراسات اليت اىتمت بذلك 
 (Jackson) (1996جاكسون، ) و (Jackson & March) (Jackson & March ،1996)دراسة 

اكلوند، )  (Jackson) (2002جاكسون، )  ،(Dogani etal) (2000دوجانس و آخرون، )
1996)(Eklund) (2007جني وآخرون، ) و (Jean etal)   ومن ىذه ادلقاييس اليت تستخدم من أجل معرفة

 :مستوى الطالقة النفسية لدى الالعبني ما يلي 
أبعاد  (9) حيث اشتمل ادلقياس على :(Jackson & March)مقياس الطالقة النفسية جاكسون ومارش   .1

توازن ادلهارة بالتحدي ،إدماج الوعي بالفعل ،األىداف الواضحة ،التغذية الراجعة الغري الغامضة )ىي 
،الرتكيز على ادلهمة ادلتناولة ،اإلحساس بالتحكم ،فقدان الوعي بالذات ،تغيري الوقت ،اخلربة ذاتية 

 (Jackson & March ،1996)  .(اذلدف
الثقة بالنفس )رلاالت ىي  (6)حيث مشل ىذا ادلقياس على  : (2004راتب و آخرون، ) مقياس .2

  .(،تركيز اإلنتباه ،مواجهة القلق ،اإلستمتاع ،التحكم و السيطرة ،آلية األداء 
:                                                        ومن الدراسات اليت اىتمت بدراسة الطالقة النفسية يف اجملال الرياضي 

 & Jackson)بدراسة ىدفت التعرف إىل البناء العاملي دلقياس  (Jean etal) (2007جني،آخرون، )قام 
March ،1996) (Jackson & March)  يف البيئة الفرنسية و أظهرت الدراسة إىل صالحية ادلقياس يف قياس

      (2000دوجانس و آخرون، )الطالقة النفسية للرياضيني الفرنسيني ،ويف دراسة  أخرى مشاهبة يف اليونان قام 
(Dogani etal) (1996جاكسون،مارش، ) بدراسة ىدفت إىل البناء العاملي دلقياس (Jackson & March)  يف

 .  البيئة اليونانية وأظهرت الدراسة إىل صالحية ادلقياس يف قياس الطالقة النفسية للرياضيني يف اليونان 
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:                             نوعني من الطالقة   (CsikszentmihalyiM  ) (18،ص1990كسكز،نتيمهايل، )وقد حدد 
.                                                                          وىي اليت ترتبط باألنشطة الرتوحيية :الطالقة االختيارية 

وىي اليت ترتبط بالبحث وغري ذلك من األىداف احملددة ،ويتطلب كال النوعني أنشطة  :الطالقة الموجهة بهدف
سلتلفة تصمم لتسهيل حدوث الطالقة النفسية و يتجو األفراد األقل خربة لرؤية الطالقة على أهنا متعلقة بادلتعة و 

اللذة وترتبط بكل من ربريف الوقت والتأثري من بعد ،السلوك الواضح ،تركيز اإلنتباه ،التحدي ،اإلستثارة 
بينما يتجو ذو اخلربة لرؤية الطالقة على أهنا للمنفعة وال ينظرون إىل األسلوب أو اجلمال . باألنشطة الرتوحيية 

ويرتبط كل من ادلهارة والتحكم واألمهية و اخلربة باألنشطة اليت حيكمها توجو ادلهمة مثل البحث والعمل ،وىناك 
 .اذباه بأن حالة الطالقة أكثر ظهورا يف أثناء األنشطة اليت حيكمها توجو ادلهمة من األنشطة الرتوحيية 

:                                                                                                    أهمية الطالقة النفسية - 4
تعترب الطالقة حالة نفسية إجيابية حضيت باىتمام الباحثني يف رلاالت احلياة ادلختلفة واليت مشلت رلال العمل 

،اجملال ادلدرسي ، وقت الفراغ ،اجملال الرياضي ،و رلال النشاط البدين ،ويرجع اإلىتمام بالطالقة النفسية بإعتبارىا 
طاقة كامنة جاىزة لإلستخدام و التوظيف يف سلتلف اجملاالت السابقة ألهنا طاقة تتميز باإلجيابية واخللو من التوتر 

 .  ،حيث إن حالة الطالقة تقوم على التجريب و ادلمارسة العملية من قبل األفراد كل يف رلالو 
 ىناك فروق فردية يف سعة األفراد لتحصيل خربة الطالقة وىذا يطرح :الفروق الفردية في الطالقة النفسية - 5

سؤال ىام مفاده دلاذا تتكرر خربة الطالقة بالنسبة لبعض األفراد بدرجة أكثر من البعض اآلخر ؟                             
اإلجابة على ىذا السؤال تعين أن ىناك مناذج معينة من األفراد قد أعدوا نفسيا على ضلو أفضل للمرور خبربة 

كما أوضح البحث على خربة الطالقة النفسية أن يوجد أحيانا فروقا كبرية ،ولذا .الطالقة بغض النظر عن ادلوقف 
مت زلاولة حصد ىذه اإلختالفات الفردية يف ذبريب خربة الطالقة ،وقد مشل ىذا احلصد كيف جيري األفراد عملية 

 (1988لوجان، )ادلعرفة ،وكيف أن بعض األفراد يكونون أفضل قدرة على الرتكيز بفعالية أعلى ،وقد أجاب 
(Logan)  على ذلك بأن بعض األفراد يكونون أفضل قدرة لتجاوز العقبات إىل داخل التحديات ،وتعبئة طاقتهم

 ،أن األفراد (1985ديزي،ريان، )النفسية اجلاىزة للمرور خبربة الطالقة بدون أن يكونوا واعني بذاهتم ،ولقد أشار 
اللذين يشعرون بالضبط أكثر ألحداثهم الشخصية أو الذاتية يكونون أكثر مالئمة ليكونوا مدفوعني داخليا و 
بالتايل تكون فرصتهم للمرور خبربة الطالقة أكرب أي أن ىناك عالقة بني الطالقة و الدافعية الداخلية ،حيث أن 

 .أحد مكونات الطالقة النفسية ىي اخلربة الذاتية 
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:                                                                                التمييز بين الطالقة كسمة أو حالة - 6
ىؤالء األفراد ادلختلفني يف ميلهم خلربة الطالقة على  لتقدير (مسة) أن الطالقة  (206،ص2004صدوقي، )يرى 

 :على النحو التايل  أساس منتظم ،ويف ضوء ىذا التوضيح السابق مت تعريف من مفهومي الطالقة كسمة أو كحالة
ىو ميل الفرد عادة إلدراك التوازن بني التحديات اليت يواجهها و قدراتو : مفهوم الطالقة كسمة  .1

الذاتية إلصلاز أو مواجهتو ىذه التحديات ولقياسو مت وضع مقياس الطالقة كسمة وىو مقياس 
 .لتقدير خربة الطالقة مع أي فرد تقدير مكونات مسة الطالقة 

 ىو حالة نفسية إجيابية عالية ادلستوى ربدث عندما يدرك الفرد التوازن :مفهوم الطالقة كحالة  .2
بني التحديات ادلرتبطة دبوقف معني وقدرتو الذاتية لإلصلاز ،أو مواجهة ىذه التحديات ،ولقياسو 

 .مث مقياس الطالقة كحالة 
يعترب ادلتطلب األساسي  (Dimensionsof  psychological flow state ): أبعاد حالة الطالقة النفسية - 7

بني التحديات اليت تفرضها متطلبات  (Positive Balance)حلالة الطالقة النفسية والبحث عن اإلتزان اإلجيايب 
موقف األداء والقدرات وادلهارات اليت ميتلكها الرياضي ،وأن أحد اإلعتبارات اذلامة يف ربقيق حالة الطالقة ىو 
التنبؤات الذاتية إلدراك الطالقة ،فهناك الكثري من التحديات وادلهارات يف ادلواقف ولكن إدراكنا ذلا ىو الذي 

باإلضافة العتماد الرياضي فيما لديو من قدرات ومهارات دلواجهة  ( Quality of experience)حيدد نوع اخلربة 
إمكانية األداء يف ادلواقف اليت  تتضمن ربديات أكرب من احلد األعلى لقدرات : التحدي الذي يعرف بكونو 

                                                                      (Jackson S.A & Csikszentmihalyi M ., 1999) .ومهارات الرياضي 
أو مدى ادلقدرة يف التعامل مع ادلواقف  (Ability to act)   بيمنا تشري ادلهارات إىل القدرة على األداء 

Capacity to deal with à sutuations  و ىذا يكون دلهارات خاصة ترتبط بالنشاط الذي يؤدي وجيب تطور كل
من ادلهارات و التحديات تدرجييا يف مراحل ربدد بوضوح حيث كلما زادت مهارات وقدرات الرياضي يف ادلهارة 
اليت تؤدي كلما نقص صعوبة التحدي ،ويف ادلقابل كلما ارتفع مستوى التحديات ادلدركة جيب اكتساب وتطوير 

 .Jean M). ادلهارات اليت متكن الرياضي من مواجهة التحديات اليت يفرضها متطلبات موقف األداء 
Willams & Vikki Krane , 1993) 
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 :خالصة 

كما ىو فإن عدم  تعد الطالقة النفسية من أىم ادلظاىر النفسية اليت تواجو الطالب اجلامعي وتأثر على آدائو و
عدم االتزان  استقرار الطالقة النفسية للطالب يكون لو تأثري يف عملية تشتت األداء، حيث تثري حالة من التوتر و

 . النفسي
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 :تمهيد 
يُعتَبر التكوين دبعهد الًتبية البدنية و الرياضية ذات أعلية بالغة بالنسبة للطالب اجلامعي إذ أنو يساىم يف إعداده 

من مجيع اجلوانب سواءاً النظرية أو التطبيقية وىذا إلكسابو اخلَبات و ادلعارؼ من أجل مواجهة التحديات وإثراء 
رصيده العلمي وبالتايل فالتكوين ىو العنصر األساسي الذي ينتج لنا ىذا ارْلُمررِّبي الذي ينتقل من احلياة اجلامعية 

بكل مكوناهتا إىل احلياة العملية و ىذا لتقدمي خَباتو و معارفو اكتسبها و توظيفها يف إعداد النشئ من مجيع 
النواحي سواءا النفسية و البدنية و الًتبوية و تذليل الصعوبات اليت تواجههم ،و على ىذا األساس ونظرا للدور 
الذي يلعبو التكوين بادلعهد يف إعداد الطالب اجلامعي و ىو يرتبط ارتباطا وثيقا يف اكسابو ىتو اخلَباتاليت من 

شأهنا تذليل الصعوبات ارتأينا يف ىذا الفصل تسليط الضوء على ادلفاىيم ادلتعلقة بالتكوين يف معهد الًتبية البدنية 
 .إخل ...والرياضية و ربطها بالطالب ادلكويف و أعليتها

:                                                                                                                             مفهوم التكوين  1.2
فعل بيداغوجي ،يكتسب ويبين ،وليس رلرد سجل للمعلومات أو رلرد تعليم عادات          :"يعرؼ التكوين على أنو 

 ".مهنية ،فالتكوين ينبغي أف يسعى إىل البناء ،ربليل ادلواقف البيداغوجية ادلختلفة قدر اإلمكاف 
كما أنو رلموعة من النشاطات وادلمارسات ادلوجهة للفرد أو الشخص ،قصد هتيئتو وإدماجو يف ميداف ما من 

 .أجل أداء مهامو على أحسن وجو ويف أقصر وقت شلكن 
 :تعريف التكوين  2.2

إف مصطلح التكوين يعين عدة حقائق معقدة ،ألنو غلمع كل اإلمكانيات والسبل اليت تسمح للطفل بالرفع من 
إىل أعلى "ادلتعارؼ عليو مستوى ادلبتدئني "مستواه وإمكانياتو ،والتكوين يسمح لالعب بادلرور من ادلستوى األوؿ 

،ومن ادلفًتض دراسة األىداؼ من خالؿ إعطاء الالعبني الشباب إمكانيات ألجل زبسني وتطوير القدرات الفنية 
 (149،ص1999عبد اللطيف الفاراِّب وآخروف ،).والبدنية ادلكتسبة 

:                                                                      تتمثل أىداؼ الًتبية والتكوين يف: أهداف التربية و التكوين  3.2
.                           تنمية الشعور بالرسالة الًتبوية ألجل تأديتها بكل إخالص وأمانة ،ضمن مبادئ ومتطلبات التدريس - 
 تطوير مستوى كفاءة الطالب يف ادلعاىد و الكليات ،و تزويدىم بوقود الًتبية العلمية والعلـو النظرية ألجل –

.                                                                                                  الوصوؿ إىل األىداؼ العلمية والًتبوية ادلسطرة 
 . ربقيق الشخصية الالزمة للتعليم ،واليت زبدـ ادلنظومة الًتبوية طواؿ احلياة التدريسية –

  : أهداف التكوين بمعهد التربية البدنية والرياضية 4.2
معهد الًتبية البدنية والرياضية ،مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،تسهر على التكوين يف 

النشاطات البدنية و الرياضية ،للطلبة احلاصلني على شهادة الباكالوريا يف مرحلة التدرج ،والطلبة احلاصلني على 
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شهادة ليسانس أو ما يعادذلا يف مرحلة ما بعد التدرج ماجيسًت أو دكتوراه ، من خالؿ تقدمي برامج ومقررات 
 .ذات صلة بأىداؼ التكوين و خصوصياتو 

ويهدؼ ادلعهد إىل نشر وتطبيق ادلعرفة ،من أجل إعداد إطارات ذات ادلستوى العلمي عايل اجلودة دبقاييس علمية 
 :هبا رلاالت التعليم ،التدريب ،للقياـ بدور فعاؿ يف خدمة اجملتمع والبحث العلمي وىذا من خالؿ ما يلي 

 :األهداف التعليمية و التربوية  5.2
إثراء البيئة األكادؽلية و الفكرية ،لتحسني العملية التعليمية من أجل مساعدة الطلبة يف رلاالت التكوين ادلفتوحة 

 . ليكونوا أعضاء فاعلني يف اجملتمع 
 :البحث العلمي  1.5.2

الرقي دبستوى البحث يف صفوؼ الطلبة واألساتذة على حد سواء ،وىذا من خالؿ تقدمي البحوث األصلية و 
ادلبتكرة يف ميداف األنشطة البدنية والرياضية ،و التشجيع على النوعية يف البحث ،و تدعيم عرضها يف ادلؤسبرات 

 .العلمية الوطنية والدولية 
القياـ بدور فعاؿ يف خدمة اجملتمع ، وىذا من خالؿ ادلساعلة يف الرقي بالصحة : خدمة المجتمع  2.5.2

العمومية ،من خالؿ شلارسة األنشطة البدنية والرياضية وكذا إجراء الدراسات والبحوث اليت من خالذلا ربل 
ادلشاكل اإلجتماعية ،كما يسعى ادلعهد إىل إعداد برامج شاملة للتنمية والتطوير ،ورفع مستوى الكفاءة ادلهنية 

 (07،ص2011،2010دليل الطالب،). واإلدارية ألعضائو 
يقدـ معهد الًتبية البدنية والرياضية جبامعة مستغاًل تكوينا جامعيا يف اجملاالت :مجاالت التكوين بالمعهد  6.2
.                                           مدة التكوين أربع سنوات يف ادلقاييس التطبيقية :ليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية :  - اآلتية

مدة التكوين أربعة سنوات ،ويشمل زبصص واحد ؼلتاره الطالب يدرس من قبل  :ليسانس يف التدريب الرياضي - 
.                                                                                                                                          اإلدارة 

.                                                                   مدة التكوين أربع سنوات :ليسانس يف النشاط احلركي ادلكيف - 
.                                                      يف الًتبية البدنية والرياضية مدة التكوين ثالثة سنوات " د.ـ.ؿ"ليسانس - 
يف التدريس الرياضي ،مدة التكوين ثالثة سنوات ،وػلتوي زبصصا ؼلتاره الطلبة "د.ـ.ؿ"ليسانس يف نظاـ - 
 (07،ص2011،2010دليل الطالب ،).

لنظاـ ليسانس و ماسًت و دكتوراه ،وال تُعَبي ىذه التسميات  وىي التَّسمية ادلختصرة" :د.م.ل"تعريف نظام  7.2
عن شهادات فحسب ،بل ىي كذلك مستويات يتم احلصوؿ عليها يف إطار مسارات دراسية ،يسمح كل منها 

 .باكتساب عدد معني من األرصدة 
يف إطار األورِّب للتعليم العايل إىل خلق ذبانس مسالك التكوين يف التعليم العايل دبختلف " د.ـ.ؿ"يهدؼ نظاـ 

الدوؿ األوربية ،واليت تشجع حركية الطلبة على ادلستويات اجِلهويّة والوطنية واألوربية ،وقد مت إقرار ىذا النظاـ 
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 دولة أوربية ،وىو قريب من النظاـ ادلعروؼ 30ـ من طرؼ ما يناىز 1999اجلديد للدراسات اجلامعية سنة 
(Bachelor master-phd)  اخلاص بالدوؿ األصللوسكسونية. 

ـ ،وقد اعُتمد ىذا النظاـ 2004كما ىو ىيكل جديد للتعليم العايل معموؿ بو تدرغليا يف بالدنا منذ سبتمَب 
علـو وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية : يف ميداف 2004اجلديد ألوؿ مرة دبعهد الًتبية البدنية و الرياضية سنة 

دبا يتالءـ والسري الدراسي اجلامعي العادلي ،والتكوين النوعي " رلمل الشهادات اجلامعية "،وجاء يف إطار ىيكلة 
            (18،ص2011،2010دليل الطالب ،). حىت يتماشى مع حاجات ومتطلبات سوؽ العمل و اجملتمع 

 
 : وؽلكن إدراجها  فيما يلي :العوامل الدالة على نجاح التكوين 8.2

 .لذكاء ادلكوف أثر على التعليم والتمييز و اإلنتفاع خبَباتو السابقة : درجة ذكاء المكون  1.8.2
 لبعض مسات الشخصية أثر على سرعة انتقاء ادلعلومات وادلهارات :سمات شخصية الطالب المتكون  2.8.2

 .و من بني ىذه السمات ،الثقة بالنفس عند مواجهة ادلواقف ادلختلفة و الدقة و ادلالحظة 
إف اخلَبة البيداغوجية للمكوف وإدلامو بادلعارؼ النفسية الالزمة بطرؽ :الخبرة البيداغوجية للمكون  3.8.2

التكوف و إيصاؿ ادلعارؼ يساعده على التوقيف يف اإلمداد إىل الطرؽ ادلساعدة على اإلنطالؽ من القوانني العامة 
 (26،ص1980غيات)و ادلساعدة على التحويل اإلغلاِّب للتكوين 

:                                                                                                         خصائص الُمَكوِّنِين  9.2
إف الفهم اجليد لشخصية ادلكونني وقواعدىم العلمية الثقافية كفيل بادلساعدة على حسب اختيار إسًتاتيجية - 

 .إف مستوى ربفيز الطالب يتناسب مع مستوى التحفيزات اليت يستجيب ذلا ونوعيتها . - التكوين
 يعتَب الطالب ادلتكوف عنصرا ىاما يف عملية التكوين لذلك غلب اختيار :صفات الطالب الُمَتَكوِّْن  10.2

:                                                                   تكوينو بعناية وسبعن حيث غلد بعض اخلصائص ؽلكن أف تقدـ زبصصو وىي كالتايل 
لكي ينجح الطالب ارْلُمتكويف يف دراستو غلب أف يكوف ُمِلًما دبعلوماتو خالؿ السنوات الثالثة وُمِلًما بالتكوين - 

.                                              (15،ص1980غياث)إىل جانب قدرتو على إيصاؿ ادلعلومات مستقبال إىل ادلتكوف 
 .                                                           على الطالب أف يتحكم يف تعاملو مع اجلوانب النظرية والتطبيقية أثناء تركروُّنِو  –
على الطالب ارْلُمتكويف أف ػلدد األىداؼ و الطرؽ و يتبع تسلسل  ادلواضيع و الدقة الالزمة يف كل مرحلة من - 

.                                                     مراحل تركروُّنِو ،و ذلك على ضوء مستويات و درجة و قدرات ربصيلو خالؿ كل سنة 
ُروررة النظاـ وتعاملو مع حجمو الساعي وبرارلو وزلاولة فهمو كعامل زُلفيز و جيد – يػْ  معرفة الطالب ارْلُمتكويف ظلط سر

.                                                                                                              أىل جانب ربسني مستواه وربصيلو 
  كما أف الَبامج التكوينية تساعد ارْلُمتكويف على ربديد تكوينو ،ومدى استجابة ادلعلومات وقدرتو على –

  .(15،ص1980غياث)التحصيل اجليد للرفع من ادلستوى الفكري والعلمي وتطوير جانبو البدين و ادلهاري 
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  :مبادئ التكوين  11.2
 إف طريقة تقدمي ادلعلومات و مراقة تطورىا عملية بالغة ؽلكن اتباع التوجيهات :تقديم المعلومات  1.11.2

:                                                                                                                            التالية إلصلاحها 
.                                                                                       غلب توضيح إختبار لقياس تطوير ادلعلم -  
 .غلب أف تقسم ادلهاـ البسيطة من السلوكات وذلك لتسهيل تعلمها -  

 يعتَب ادلكوف عنصرا مهما يف عملية التكوين ادلهين لذلك اإلختيار بعناية حبث تتوفر فيو :دور المكون  2.11.2
:                                                                                            بعض اخلصائص واليت ؽلكن ربديدىا فيما يلي 

.                                              إدلاـ ادلكوف دبوضوع التكوين إضافة إىل قدرتو على إيصاؿ ادلعلومات إىل غريه - 
.                                                                  يكوف قادرا على التحكم يف اإلستجابة العاطفية أثناء قيامو دبهامو –
 ربديد األىداؼ والطرؽ وتسلسل ادلواضيع والوقت الالـز لكل مرحلة من مراحل التكوين وذلك على ضوء –

  .(20،ص1982موريس)مستويات ارْلُمتكوينني و درجة مشاركتهم 
 إف معرفة خصائص ارْلُمتكوينني كفيل بادلساعدة على معرفة الطرؽ ادلناسبة :خصائص اَْلُمتكوِّنين  3.11.2

:                                                                                                     لتعليم وإيصاؿ ادلعارؼ وادلهارات إليهم وفيما يلي توضيح لبعض ىذه اخلصائص 
الفهم اجليد لشخصيات ارْلُمتكوينني وقواعدىم العلمية والثقافية كفيل بادلساعدة على حسب اختيار اسًتاتيجية - 

.                                                                                                                         التكوين 
.                             مستوى التَّحُفز عند ادلتعلم حني يتناسب ذلك مع مستوى احملفزات اليت يستجيب ذلا و نوعيتها -  
تؤثر ادلعلومات السابقة للفرد على كمية وسرعة ما ؽلكن تعّلمو كما تؤثير على درجة استجابتها دلختلف -  

 .احلواجز و العقوبات 
 :كيفية إعداد و تكوين معلم التربية البدنية الرياضية   12.2

تنادي أف  (ادلستقبلية)يف اإلذباىات العصرية و اإلقًتاحات يف تعديل برامج الًتبية الرياضية صلد أف ادلدرسة البيئة 
ربقيق ادلهاـ اجلديدة للًتبية الرياضية و الصحية يتطلب اخلروج من النظاـ التقليدي يف تدريس الًتبية الرياضية 

حيث يبحث القائموف بعملية بناء برامج أعباء العاملني على مفردات تطوير أشكاؿ ىذه الَبامج حبيث تكوف 
متناسبة مع النظاـ العصري ادلستقبلي ،ويكوف لدى معلم الًتبية الرياضية ليس معلم احلصة ادليدانية فقط داخل 
 .أسوار ادلدرسة وإظلا غلب أف يكوف ُمِعداً لنشر الثقافة الرياضية اليت تؤثر مباشرة على التالميذ والناشئني والكبار 

ولكي نقـو بإعداد وتكوين ىذا ادلعلم القادر على مسايرة العصر احلايل و ادلستقبلي غلب أف تتضافر اجلهود من 
اإلعداد األكادؽلي ،اإلعداد الثقايف ،اإلعداد ادلهين ،اإلعداد الشخصي :أجل إعداده من خالؿ اجلوانب التالية 

    (25،ص1980غياث )
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 -التخطيط جلوانب إعداد وتكوين معلم الًتبية البدنية  (1)شكل رقم - 

 
يهدؼ اإلعداد األكادؽلي إىل تزويد طلبة كليات الًتبية البدنية والرياضية دبواد : اإلعداد األكاديمي  13.2

دراسية تعمق فهمهم ضلو ما سوؼ يقوموف بعملو و واجباهتم ضلو مهنتهم ،كما يهدؼ ىذا اإلعداد إىل سيطرة 
على الطالب العادي على مهاراتو وادلقدرة على توظيفها يف ادلواقف التدريسية واإلدارية ،وغلب على كليات الًتبية 

:                                                                                                              الرياضية أف تعمل على ربقيق النقاط التالية 
أف تقدـ ىذه الكليات لطالهبا مناىج و مقررات شاملة و واضحة حبيث تعمق داخل الطالب مفهـو عملو - 

.                                                                                             مستقبال كمعلم الًتبية الرياضية ومرِّب األجياؿ 
توفر كليات الًتبية الرياضية وسائل وتقنيات الًتبية اليت تساعد بشكل كبري يف ربقيق أىداؼ ىذه ادلناىج و - 

.                                                                                                                                   ادلقررات
غلب أف ترتبط زلتويات مناىج كليات الًتبية الرياضية دبا ػلتاجو اجملتمع احمللي ادلدرسة ادلستقبلية وذلك حىت -  

.                                                                                                      يفهم معلم ادلستقبل الواقع الذي سوؼ يواجهو 
غلب أف ربتوي مناىج ومقررات كليات الًتبية الرياضية على تربية رياضية تثقيفية حبيث يتدرب الطالب ادلعلم -  

ويتم تكونو على اخلروج من دائرة نظاـ احلصص التقليدية إىل تطوير أشكاؿ النشاطات خارج ادلدرسة فادلدرسة 
 .                                                       (11،ص2003زلمد)ىي البيئة ادلستقبلية عليها أف تكوف ادلركز الفعلي لنشر الثقافة الرياضية 

غلب أف ربتوي مناىج ومقررات كليات الًتبية الرياضية على أنشطة متعددة حبيث ترتبط الكفاءة البدنية مع -  
 .أسلوب حياة الفرد وسلوكو الصحي اليومي 

:                                                                                                        أهمية اإلعداد األكاديمي  14.2
ًنا من طلصصو -  .                                                                                          غلعل ادلعلم واثقا وُمتمكي
.                                                                          جعل ادلتعلم متميزا ضلو التعلم والتكوين ادلستمر والفهم - 
.                                                                                                       غلعل ادلعلم على وعي بكل ادلستجدات   -

غلعل ادلعلم قادرا على أف يطور نفسو من خالؿ الدراسات احلديثة والدوريات و ادلعارؼ وادلعلومات ادلتصلة -  

 جوانب إعداد وتكوين معلم الًتبية

 يالشخص ادلهين الثقايف األكادؽلي
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.                                                                                                                      بتخصصو 
 .غلعل ادلعلم ُمِلمِّا بكل مشكالت و قضايا اجملتمع احمللي -  

الًتبية البدنية و الرياضية ىو شخص يكرس نفسو لتعليم اآلخرين على أف ينمو  معلم:اإلعداد الثقافي  15.2
كبشر و ىو يساعد تالميذه على تطوير إمكانياهتم كلها وعلى القياـ بدور نشاط على ادلسؤوؿ يف اجملتمع 

 .وادلشاركة يف التطور الثقايف 
ولذا يستطيع ىذا ادلعلم أف ينقل الثقافة أو يسهم يف اكتساهبا أو يضمن أف يكوف تالميذه مثقفني ، إال إذا كاف 
ىو شخصيا موفقا وثقفا ،فالًتبية الرياضية ،تتطلب جهدا شاقا وواعيا لتجاوز الطبيعة اإلنسانية النقية و التسامي 
: على ادلوىبة الطبيعية والتطور الثقايف،فاإلنساف ليس بكائن طبيعية فحسب بل ىو كائن ثقايف ،فالثقافة كامنة يف 

تعاوف ، قيادة ، خلق ، انتماء ، والء ، حسن ادلعاشرة ، ادلعايري )تنمية وتطوير عناصر الكفاءة االجتماعية -  
 .                                                                                                                   (االجتماعية االغلابية 

 .   تطوير اجلانب الوجداين –
 ػلتاج ادلعلم إىل معرفة صحيحة بأصوؿ مهنتو و أوضاعها وذلك حىت يتمكن من :اإلعداد المهني  16.2

التعامل الفعاؿ مع عملية التعلم اجليد وأف ىناؾ اتفاقا علميا من ىذه الناحية  بني النظرية و التطبيقية   وعلا 
اجلانباف األساسياف يف إعداد ادلعلمني ، أما اإلعداد النظري الذي يشتمل مع الدراسات ادلهنية القدؽلة ، فهو 

العنصر الثالث من برنامج إعداد ادلعلمني الكامل فادلعلم يعتَب حجر الزاوية يف العملية الًتبوية و التعليمية وال أحد 
ينكر الدور الذي يلعبو يف حياة التلميذ يف ادلدرسة من خالؿ سلوكو وتصرفاتو اليت تساعد على ظلوه و تطويره يف 

 .  االذباه السليم لألىداؼ يف األغراض ادلرسومة 
 : مختلف فترات التكوين  17.2

 تتمثل يف تلك احلركة ادلمنوحة لطفل إلفهامو شيء غلهلو ليسري مباشرة إىل التعلم و :فترة أولية  1.17.2
 .اكتساب أشياء جديدة اليت تساعد يف التطبيق ادليداين 

ىي تلك اإلجراءات أو احلركات ال تسمح أف تًتؾ الالعب يقـو باحلركات ارْلُمكترسبرة :فترة اإلتقان  2.17.2
و اإلستقرار - التحفيز - على أكمل وجو ،إذ من ادلفروض ىي فًتة تطوير سلتلف تقنيات الالعب ،الًتكيز 

 .باإلضافة إىل تقويتها وتدعيمها وىاتني الصفتني تعداف ادلكونات األساسية لإلتقاف وقد تدوماف إىل أطوؿ مدة 
 وتتمثل ىذه الفًتة يف اإلجراءات اليت تسعى إىل إغلاد إمكانية ربسني النتائج الرياضية :فترة التدريب  3.17.2

باستغالؿ ادلكتبات الداخلية ،وىذا العمل أف التدريب يدـو عدة سنوات وأف مشكل ىذه الفًتات الثالثة 
الواضحة وادلتتالية كل منها يكمل الالعب ،إذ يكسب أشياء يف الفًتة األوىل مث ينتقل إىل إتقاهنا مث إىل ربسينها 

وي )وتطويرىا لتحقيق النتائج وىذا يف فًتة التدريب    .(20،ص2003عالي
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:                                                                                                 مفهوم التربية البدنية والرياضية 18.2
سبرينات اللعب :الًتبية البدنية و الرياضية بطرؽ عديدة و سلتلفة ،فالبعض يراىا مرادفا دلفاىيم مثل  يكمن وصف

،وقت الفراغ ،الًتويح عن النفس و ادلنافسات الرياضية ،لكن ىذه ادلفاىيم مجيعا يف الواقع تعَب عن أطر و أشكاؿ 
 . احلركة ادلتضمنة اجملاؿ األكادؽلي الذي يطلق عليو وصف الًتبية البدنية والرياضية 

:                                                                                                                مفهوم التربية البدنية 1.18.2
تتعدد مفاىيم وأغراض ومهاـ الًتبية البدنية تبعا لطبيعة وأىداؼ فلسفة اجملتمع وربدد سياستها وبرارلها لتحقيق 

.                                                                                              ىذه األىداؼ دبا يتماشى مع ىذه الفلسفة 
ىي عملية توجيو النمو البدين لإلنساف باستخداـ التمرينات البدنية والتدابري واخلَبات لتحقيق :الًتبية البدنية 

                                                                              (29أمني أنور اخلويل ،ص).متطلبات اجملتمع أو حاجيات اإلنساف تربويا 
 :                                                                                                                مفهوم التربية الرياضية 2.18.2

الًتبية الرياضية جزء من الًتبية العامة أو مظهر من مظاىر العملية الكلية للًتبية وتعمل الًتبية الرياضية كنظاـ على 
اكتساب ادلهارات احلركية وإتقاهنا ،العناية باللياقة البدنية من أجل صحة أفضل وحياة أكثر نشاطا ،واإلضافة إىل 
ادلعارؼ وتنمية إذباىات إغلابية ضلو النشاط البدين  وتساعد على إعداد ادلواطن الصاحل ادلتزف جسميا ،عقليا و 

                                                                                 ( 76،ص1992زلمد عوض بسيوين ،فيصل ياسني الشاطي ).خلقيا 
  :                                                                                       اتعريف التربية البدنية حسب أخصائه. 19.2

الًتبية البدنية ىي تلك األنشطة البدنية ادلختارة لتحقيق حاجات الفرد  : (robert bobiun) تعريف روبرت بوبان
.                                                                من اجلوانب البدنية ،العقلية واحلركية هبدؼ ربقيق النمو الكامل للفرد 

الًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة تستعمل دوافع النشاط الطبيعي يف  : (peter arnold)تعريف بيتر أرنولد 
.                                                                                          الفرد للتنمية من النواحي العضوية و اإلنفعالية 

 تعتَب الًتبية البدنية ذلك اجلزء من الًتبية العامة والذي يتم عن طريق النشاط الذي :(sharman)تعريف شارمن 
سي امحد حورية )،يستخدـ اجلهاز احلركي جلسم اإلنساف والذي عنو اكتساب الفرد لبعض اإلذباىات السلوكية 

 (،جامعة اجلزائر
:                                                                                              أهداف التربية البدنية والرياضية 20.2

انطالقا من الًتبية البدنية والرياضية شلا ذلا من قدرة على التحكم يف الفرد يف جسمو ووسطو الداخلي حىت وسطو 
اإلجتماعي وتنمي قدراتو احلركية وكذلك ظلو ذاتو والوعي اإلجتماعي شلا أدى إىل اىتماـ كبري من علماء الًتبية 

البدنية والفيزيولوجا بالعناية جبميع أعضاء جسم الفرد يف مراحل ظلوه وتطوره للتأثري ادلباشر والبادي على اجملتمع من 
خالؿ عملية اإلحتكاؾ ،وتتوقف قدرة الًتبية البدنية اليت تساعد على تقوية جسم اإلنساف وسالمتو على أف 

:                                                                                                             النشاط اليومي الرياضي أو الًتبية البدنية زبدـ عدة أىداؼ منها 
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.                                    زيادة قدرة الفرد على تركيز اإلنتباه ،اإلدراؾ ،ادلالحظة ،التصور ،التخيل ،اإلبداع و اإلبتكار- 
رفع كفاءة األجهزة احليوية للفرد كاجلهاز الدموي و اجلهاز التنفسي ،وذلك ألف النشاط الرياضي يقوي - 

عضالت القلب وطبيعيا دوف شلارسة أي لوف من ألواف النشاط الرياضي على أف األفراد الذين ؽلارسوهنا يتمتعوف 
.                                                                                                               بنشاط أوفر و يعيشوف ببهجة يف احلياة 

.                                                                                    اكتساب القيم اإلجتماعية و اإلذباىات ادلرغوب فيها - 
  (سي امحد حورية ،جامعة اجلزائر).ربقيق التكيف اإلجتماعي والنفسي للفرد داخل أسرتو ورلتمعو - 

                                                                                               :األهداف العامة للتربية البدنية والرياضية  21.2
.                                                                                       شلارسة احلياة السليمة وتعريف الطلبة بعمليات النمو اجلسماين - 
تنمية القوة اجلسمية وصفات ادلرونة والرشاقة وسرعة التلبية و الشجاعة ورفع مستوى الكفاءة البدنية يف  مجيع - 

.                                                                                                                                                      الظروؼ واألحواؿ 
لعناية بالقوائم الصحيحة ومالحظة األوضاع اجلسمية اخلاطئة يف حالة احلركة والسعي دلعاجلة ما قد يصيب - 

.                                                                                        اجلسم من عيوب ومكافحة العاىات اجلسمية وزلاولة إصالحها بالتمارين واحلركات اإلصالحية 
السعي لرفع الروح الرياضية بني الطلبة واحًتاـ القوانني والتعليمات واإلرشادات وإنكار الذات يف سبيل إصالح - 

اجملتمع وكذا تدريب الطلبة على ضبط النفس والتحكم يف انفعاالهتم ،وتقبل الفوز واخلسارة بروح رياضية وتنمية 
ادلهارات احلركية واألبعاد ادلناسبة لألوضاع الصحية  وحركات الرشاقة والقفزة ادلالئمة لقرارات التالميذ على طاعة 

.                                                                                                                          و حب النظاـ و التعلق باجلماعة 
.                         القدرة على التعبري عن طريق تكوين الفرؽ الرياضية واجلوالت الرياضية وادلعسكرات و اذلوايات األخرى - 
 ادلساعلة يف خدمة اجملتمع عن طريق النشاط الرياضي ،وذلك بتدريب الطالب خالؿ مزاولتهم الفعاليات على –

شلارسة العالقات اإلنسانية السوية يف اجملتمع ،داخل ادلدرسة وخارجها وتدعيم أخالقهم واكتساهبم اخللق الرياضي 
    (46،ص1993رضا زلمد ،). يف اذباىاهتم السلوكية 

:                                                                                                      أبعاد التربية البدنية والرياضية 22.2
هتتم الًتبية البدنية والرياضية بالدرجة األوىل جبسم اإلنساف ونشاطو احلركي ،ولكن ىذا اجلسم يتميز دبيكانيكية 
معقدة جدا والبد على مدرس الًتبية البدنية والرياضية أف يعرؼ جيدا ىذا اجلسم وتركيبتو ووظائف أعضائو و 
ميكانيـز حركتو ،أي عمل العضالت والعظاـ وكذا الوقود الطاقوي للجسم شواء عن طريق اجلهاز الدوري أو 
التنفسي ،لذا فإف الًتبية البدنية والرياضية تعتمد يف منهجها على التشريح وعلم وظائف األعضاء وبيولوجية 

 .الرياضة وعلم البيوميكانيك 
:                                                                                                         البعد اإلجتماعي  1.22.2

تلعب الًتبية البدنية والرياضية دورا ىاما يف ادليداف اإلجتماعي حيث يساعد الفرد على التكيف مع اجلماعة فًتِّب 
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.                                                                                                                 فيو روح الرياضة وتبعده شلارسة العنف بأشكالو فالرياضي يبذؿ رلهود ليهـز نافسو بطريقة اجتماعية مقبولة 
 :                                                                                                         البعد السيكولوجي 2.22.2

إف الدراية باألسس النفسية ؽلكن أف تعطي ربليال ألىم نواحي النشاط البدين والرياضي وتساىم يف التحليل 
 .الدقيق للعمليات النفسية ادلرتبطة بالنشاط احلركي

 : خالصة 
إف للتكوين أثر بالغ يف عصرنا احلايل ادلليء بالتعقيدات إذ أنو يساىم بشكل كبري يف تذليل الصعوبات و مواجهة 

التحديات اليت تفرضها العودلة ،حبيث أف التكوين يعتَب سالح الطالب والرصيد ادلعريف والعلمي الذي يواجو بو 
فضاء جديدا بعد مساره اجلامعي كما أف لنقص التكوين أثر سليب تنعكس على احلياة العملية للطالب إذ أنو ال 

 .  يستطيع تقدمي ذلك الشيء ادلراد منو 
    



 
 

 :خالصة الباب االول

من خالل الدراسة النظرية لفصول هذا املوضوع استطعنا التطرق إىل مفاهيم الطالقة النفسية حسب 

،ورأينا أيضا أين تكمن (إختيارية ،املوجهة هبدف)إخصائها وقياسها،كما تطرقنا إىل أنواع الطالقة النفسية 

،كما تناولنا التكوين وما حيتويه من  أمهيتها و التمييز بني الطالقة كحالة أو كسمة وصوال إىل أبعادها

إخل إذ قمنا إيضا بالتوصل إىل مفاهيم الرتبية البدنية ...مفاهيم أهداف جماالت وعوامل دالة على جناحه

 . والرياضية ومعرفة أهدافها وأبعادها

 



  :تمهيد 

إن لكل دراسة نظرية يف موضوعات البحوث جانب تطبيقي يؤكد دراسة النتائج للواقع املفروض يف امليدان ،حيث 
 يف معهد الرتبية سمن خالل موضوع البحث خاصتنا و الذي جاء يف مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسان

البدنية و الرياضية و هو ما ألزم علينا توضيح منهجية البحث املتبعة و إجراءاته امليدانية ،األدوات املستخدمة فيه 
و عرض للوسائل اإلحصائية األنسب لعالج مشكلة البحث ،مث َنخُْلص إىل استنتاج عام نُوضِّح فيه مدى صدق 

 .الفرضيات املطروحة سالًفا 
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 :تمهيد 
يتضمن ىذا الفصل الدراسة اإلستطالعية ، منهج البحث و إجراءاتو ادليدانية حيث يشمل عينة البحث و رلاالتو 
البشرية و ادلكانية و الزمنية و كذا أدوات البحث ادلستعملة ،كادلقياس  و األساليب و ادلعاجلات  اإلحصائية و ما 
حتتويو من معادالت تتناسب مع موضوع البحث ،كما تطرقنا إىل ثبات ، صدق ،و موضوعية األداة ادلستعملة ، 

 .   و أخًنًا إىل إجراءات اإلختبار و تعليماتو و كذا صعوبات البحث 
: الدراسة االستطالعية1.1

الدراسة االستطالعية أو الكشفية هتدف إىل االستطالع على الظروف احمليطة بالظاىرة احمليطة اليت يرغب الباحث 
يف دراستها وىي تساعد الباحث يف صياغة مشكلة البحث يف صياغة مشكلة البحث صياغة دقيقة ووضع 

.الفرضيات يف ادلرحلة التالية متهيدا لبثها حبثا معمقا وشامال  

:خطوات الدراسة االستطالعية 1.1.1  

 إناث مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة 06 ذكور و 06) طالب 12مشلت عينة الدراسة االستطالعية 
 مستغاًل  

: إناث من كل مستوى من ادلستويات وىي موزعة يف اجلدول التايل02 ذكور و 02حيث أخذنا   

 ادلستوى ذكور إناث اجملموع
 السنة األوىل ل م د 02 02 04
 السنة الثانية ل م د  02 02 04
 السنة الثالثة ل م د 02 02 04
 اجملموع 06 06 12

   

حيث قمنا بتوزيع مقياس حالة الطالقة النفسية دلارش وجاكسون من إعداد د حسن حسن عبده عبد اهلل  ذو 
 أبعاد على عينة الدراسة االستطالعية مع شرح طريقة  ملئ االستمارات و اإلجابة  على تساؤالهتم يتسىن ذلم 09

 اإلجابة على كل بنود استمارات البحث بسهولة 
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وقمنا باسرتجاع االستمارات وبعد أسبوع قمنا أيضا بتقسيم االستمارات على نفس العينة وحتت نفس الظروف 
 البيئية ومن مث قمنا باسرتجاع االستمارات ومعاجلتها إحصائيا 

:نتائج الدراسة االستطالعية 2.1.1  

أثبتت نتائج الدراسة االستطالعية بٌن االختبار القبلي واالختبار ألبعدي وجود عالقة ارتباطيو بٌن االختبار القبلي 
 وذلك وفقا لقانون معامل بًنسون الذي يكون 01 وبالتايل فهو قريب من 0,98و البعدي ووجدناه  يساوي 

. وبالتايل فادلقياس ثابت وصادق فيما اعد لقياسو1-و 1زلصور بٌن   

 : منهج البحث 2.1
اِْنِسَجاًما مع طبيعة البحث و حتقيقا ألىدافو فقد اسُتخِدم ادلنهج الوصفي الذي يهدف إىل مجع البيانات حملاولة 

اختيار الفروض واإلجابة عن تساؤالت تتعلق باحلالة اجلارية أو الراىنة ألفراد عينة البحث ، و ادلنهج الوصفي 
 .حيدد و يقدر الشيء كما ىو عليو أي يصف ما ىو كائن أو حادث 

 :  مجتمع و عينة البحث 3.1
ذكور )  طالب 898ميثل رلتمع البحث يف طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة مستغاًل وادلقدر ب 

 . يدرسون يف السنة األوىل والثانية والثالثة ل م د (وإناث
  طالب، ومت اختيارىا بطريقة طبقية 898: طالب من اجملتمع الكلي120أجريت الدراسة على عينة ِقوامها 

من رلتمع الدراسة يقد يبلغ عدد اإلستبانات اليت مجعت وحللت إحصائيا  (%13)عشوائية ومتثل ما نسبتو 
يُبٌنن  (2)طالب دلشاركتهم ضمن الدراسة االستطالعية، و اجلدول  (12)استبيان، فضال عن استبعاد  (120)

 .توزيع عينة الدراسة تبعا دلتغًناهتا ادلستقلة 
 يبين مجتمع البحث و عينته (02)الجدول رقم

 اجملموع  عينة اإلناث عينة الذكور  رلتمع كل طور  مستويات ادلتغًنات ادلستقلة التغًنات ادلستقلة 
ادلستوى األكادميي 

 واجلنس 
 40 20 20 260 السنة األوىل ل م د
 40 20 20 280          السنة الثانية ل م د
 40 20 20 358          السنة الثالثة ل م د

 120 60 60 898  اجملموع 
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 :مجاالت البحث 4.1
 (السنة األوىل، الثانية،الثالثة ل م د)طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغاًل :المجال البشري1.4.1
 .أجريت الدراسة مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغاًل : المجال المكاني 2.4.1
 2014مت تقدمي مشروع البحث إىل قسم الرتبية البدنية والرياضية يف شهر أكتوبر : المجال الّزماني 3.4.1

وذلك بعد اإلتفاق مع األستاذ ادلشرف وحيث شرع الباحثان يف مجع ادلادة النظرية والدراسات السابقة وادلشاهبة 
 إىل غاية 15/03/2015وإعداد أداة البحث،حيث طبقت الدراسة األساسية يف الفرتة ادلمتدة بٌن 

 . أين مت توزيع اإلستمارات على الطلبة وإسرتجاعها15/05/2015
 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث 5.1

:                                                                                                                المتغيرات المستقلة 1.5.1
 :المستوى األكاديمي 1.1.5.1

.                                                                                                     السنة األوىل ل م د -
.                                                                                                           السنة الثانية ل م د- 
 .                                                        السنة الثالثة ل م د-

:                                                                                                                    الجنس .2.1.5.1
.                                                                                                                                                     ذكور - 
.                                                                                                          إناث - 

 .استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الطالقة النفسية :  ادلتغًنات التابعة 2.5.1
 : ادلتغًنات ادلشوشة أو احملرجة 3.5.1

 :  أدوات البحث 6.1
إن دراسة الطالقة النفسية ميثل نطاقا لزيادة اىتمام الباحثٌن يف علم النفس الرياضي ،ويرتبط تقييم الطالقة بأداء 
معٌن وىذا ىام لتحصيل الطالقة ولعرفة أكثر يف ذلك وكيف يرتبط األداء بالطالقة ،فقد أثبتت دراسة كل من 

– selfارتباط يأكد العالقة بٌن التقرير الذايت حلالة الطالقة  (م1998)جاكسون مع زمالءه وآخرون عام 

reported flow-state ومعدالت النجاح ادلدرك perceived success  بكل ادلقاييس اليت تؤخذ بعد ادلسابقة
 . التنافسية واليت حتدد الرتابط بٌن الطالقة واألداء القمي 
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-flowو مقياس مسة الطالقة  flow-stateكما قام جاكسون وآخرون مبحاولة تطوير قوائم مقياس حالة الطالقة 

trait scale   اللذان صمما لقياس مكون الطالقة النفسيةpsychological flow costruct .  
  :the flow-state scale (FSS)مقياس حالة 7.1

،ومت  (م1990)أبعاد نظرية للطالقة النفسية كما ناقشها كسكز نتيمايل وآخرون عام  (9)ىذا ادلقياس يقدر 
تأييدىا يف أحباث كيفية بالنسبة للرياضيٌن ، وىذه الوسيلة تقيس خربة حالة الطالقة يف موقف زلدد حيث يتم 
اإلجابة على األسئلة يف ضوء عالقتها مبسابقة معينة ،و تتضمن األبعاد التسعة مقاييس فرعية وتقارن درجة كل 

موافق )بعد و اليت تقدر بأربع عبارات بالدرجة الكلية للمقياس واستخدام ميزان تقدير مخاسي بطريقة ليكرت 
  .     (بشدة ،موافق ،زلايد ،غًن موافق ،غًن موافق بشدة 

لقياس الفروق يف اخلربة  (م1996)و قد قام بتصميم ىذا القياس كل من سزوان جاكسون وىربرت مارش عام 
 :عبارات كما يلي(4)مقاييس فرعية كل مقياس  (9)عبارة إجيابية تتضمن  (36)ادلثلى يف الرياضة و يشتمل على 

 (03)جدول 
 the flow-state scale (FSS)مقياس حالة 

 

 أرقام العبارات إسم البعد رقم البعد
 28،19،10،1 توازن ادلهارة بالتحدي األول
 29،20،11،2 اندماج الوعي باألداء الثاين
 30،21،12،3 األىداف الواضحة الثالث
 31،22،13،4 التغذية الراجعة الواضحة  الرابع

 32،23،14،5 الرتكيز على ادلهمة ادلتناولة  اخلامس
 24،15،6،،33 اإلحساس بالتحكم  السادس
 34،25،16،7 فقدان الوعي بالذات  السابع
 35،26،17،8 تغًن الوقت  الثامن
 36،27،18،9 اخلربة ذاتية اذلدف التاسع
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و قد عرض الصورة قبل تقنينها  (م2001)حسن عبده عبد اهلل لعام  و قد أعد الصورة العربية للمقياس حسن
رياضي دلعرفة مدى وضوح صياغة العبارات  (15)على سبعة خرباء يف رلال علم النفس الرياضي مث عرضت على 

 .و تعليمات ادلقياس
وقد مت إعداد الصورة األولية للمقياس بعد فحص مقاييس تقارير ذاتية مصممة لقياس الطالقة بصورة مستقلة أو 

 (م1988)،كسكز نتيمهايل  (م1979)  عام Beglyبارتباطها مبتغًنات أخرى قام بإعدادىا كل من بيجلي 
عبارة مبدئية لألبعاد التسعة  (54)وقد مت احلصول على  ،(م1991) Privette & Bundrickبريفييت وبارندرك 

 .عبارات تُعد كمقياس فرعي للُبعد (6)كل بُعد 
مشارك يف النشاط الرياضي أو  (253)وقد مت إجراء دراسة استطالعية لتطبيق ىذا ادلقياس على عينة ِقوامها 

مث استخدام ادلقياس يف دراسة  ..(0,72)النشاط البدين وقد بلغ متوسط ثبات األبعاد حبساب معامل آلفا 
من  (344) من اإلناث بواقع %33 من الذكور ،%76رياضي بالنسبة  (394)أساسية على عينة ِقوامها 

رياضة  (31)وىذه العينة متثل (%35)من أسرتاليا بنسبة (110)و  (أمريكيان%49)الواليات ادلتحدة األمريكية 
 . سلتلفة ونشاط بدين يف البيئة األجنبية 

  :(سيكومترية األداة) األسس العلمية لألداة 8.1
 :الصدق 1.8.1

 . مت التحقق من صدق ادلقياس بطريقة صدق احملكمي ، اإلتساق الداخلي و الصدق التالزمي
  :الثبات 2.8.1

 .و مت التحقق من ثبات ادلقياس باستخدام حساب معامل آلفا لكل بُعد و للمقياس ككل
 : الموضوعية 3.8.1

مت التحقق من ثبات ادلقياس باستخدام حساب معامل آلفا لكل بُعد و للمقياس ككل ،كما مت التحقق من 
كما مت التحقق من تقنٌن ادلقياس .صدق ادلقياس بطريقة صدق احملكمٌن ،اإلتساق الداخلي و الصدق التالزمي 

رياضي و رياضية يف البيئة ادلصرية ،و مت حساب معامل آلفا لثبات ادلقياس  (15)يف صورتو العربية بتطبيقو على 
،كما   (0,716- 0,373)وقد تراوحت معامالت اإلرتباط بٌن درجة كل عبارة و رلموع درجات الُبعد من 
شلا يعين أن  (0,882-0,269)تراوحت معامالت اإلرتباط بٌن رلموع درجات ادلقياس ككل و درجة كل بعد 

 . للمقياس اتساق داخلي شلا يؤكد أن ادلقياس صادق فيما ُوضع لقياسو 
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إستخدم الباحثون مقياس الطالقة النفسية الذي أعد  : (حالة الطالقة النفسية) مفتاح تصحيح المقياس 9.1
فقرة مجيعها إلجيابية وكانت  (36)وقد إحتوى ادلقياس على  (2001)صورتو للعربية حسن حسن عبده عبد اهلل 

و  (موافق بشدة، أوافق، زلايد، غًن موافق، غًن موافق بشدة)اإلجيابة على فقرات ادلقياس من خالل مخسة بدائل 
موافق )يتم تصحيح ادلقياس من خالل إستحدام مخسة بدائل للفقرات اإلجيابية إذ تعطى أوزان الدرجات للبدائل 

على التوايل جلميع الفقرات اإلجيابية إذ  (1، 2، 3، 4، 5)، (بشدة، أوافق، زلايد، غًن موافق، غًن موافق بشدة
يف حٌن تبلغ قيمة ادلتوسط  (36)درجة أما أقل درجة فهي  (180)كانت أعلى درجة للمقياس ككل ىي 

 (108)الفرضي 
 .   مستوى طالقة منخفض83 اىل 36من 
 . مستوى طالقة متوسط131 إىل 84من 
 . مستوى طالقة مرتفع180 إىل 132من 

:                                                                                                             (اإلحصائية المتبعة ) األدوات اإلحصائية 10.1
                                                                                                                                    .الننسْب ادلئوية- 
.                                                                                                                             ادلتوسط احلسايب- 
.                                                                                                                       اإلحنراف ادلعياري- 
.                                                                                                                         ( Fف فيشر ) حتليل التباين –
 .(T stuedent)اختبار ت   -

 :خالصة

بعد التطرق إىل منهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية الذي تضمن يف زلتواه الدراسة اإلستطالعية وادلنهج ادلستخدم، 
اجملال ادلكاين والزماين، رلتمع وعينة الدراسة األساسية وكيفبة اختيارىا مع ذكر األدوات ادلستخدمة وادلعاجلات 

اإلحصائية  ذلا والصعوبات  اليت واجهت حبثنا وكل ما يتعلق هبا سننتقل إىل الفصل ادلوايل الذي يبٌن نتائج 
 . ادلعاجلات اإلحصائية حيث سنقوم بعرضها وحتليلها ومناقشتها
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 عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج أبعاد مقٌاس الطالقة النفسٌة لدى طلبة معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة جامعة مستغانم

 :تمهيد 

و ادلعاجلات اإلحصائية ذلا نتقل يف هذا اجلانب من الدراسة إىل حماولة  (Excel)بعد تفريغ البيانات يف برنامج 
السنة )عرض و حتليل نتائج اجلداول لكل بعد من أبعاد الطالقة النفسية و هذا ِوفقا دلتغري ادلستوى األكادميي

يف مستوى الطالقة، و يف ( الذكور و اإلناث)و كذلك ادلقارنة بني اجلنسني  (األوىل، السنة الثانية،السنة الثالثة
 . األخري عرض و مناقشة الفرضيات و مقارنتها بالدراسات السابقة 

 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد توازن المهارة بالتحدي بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة ( 04): الجدول رقم 

 

 توازن المهارة بالتحدي 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.28 16.35السنة االولى 

 2.67 12.52السنة الثانية  دال 3.07 34.63
 1.68 15.92السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد توازن ادلهارة بالتحدي دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (04)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (15.92 -12.52-16.35)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (34.63)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (2.67-1.68 -2.28)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د 
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 ٌمثل دالل الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد توازن المهارة بالتحدي (02)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35

12.52

15.92

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد اندماج الوعً باألداء بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة ( 05): الجدول رقم 

 

 اندماج الوعي باألداء 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.22 15.87السنة االولى 

 2.76 12.67السنة الثانية  دال 3.07 21.69
 2.39 15.77السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

 

نتائج اجيابات عينات البحث لبعد إلندماج الوعي باألداء دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (05)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (15.77 -12.67-15.87)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (21.69)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (2.76-2.39 -2.22)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 . لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د 
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 ٌمثل دالل الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد اندماج الوعً باألداء  (03)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.87
12.67

15.77

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي 
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد األهداف الواضحة بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (06): الجدول رقم 

 

 

 األهداف الواضحة 

 السنوات
المتوسط 
ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري الحسابي 

الداللة 
االحصائية 

 1.85 16.67السنة االولى 
 3.04 13.02السنة الثانية  دال 3.07 36.85

 1.70 16.95السنة الثالثة 
 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد األهداف الواضحة دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (06)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (16.95 -13.02-16.67)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (36.85)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.04-1.70 -1.85)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د 
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 ٌمثل دالل الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد األهداف الواضحة (04)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.67

13.02

16.95

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد التغذٌة الراجعة الواضحة  بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (07): الجدول رقم 

 

 التغذية الراجعة الواضحة 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.26 16.55السنة االولى 

 3.14 11.9السنة الثانية  دال 3.07 43.59
 2.12 16.47السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد التغذية الراجعة الواضحة دلتغري ادلستوى األكادميي اذ  (07)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على  (16.47 -11.9-16.55)أظهرت النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و ( ف)و مقارنتها مع  (43.59)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (2.12-3.14 -2.26)التوايل 
. (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)البالغة 

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)ودلا كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د 
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يمثل داللة الفروق في حالة الطالقة النفسية لبعد التغذية الراجعة الواضحة  (05)التمثيل البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.55

11.92

16.47

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد التركٌز على المهمة المتناولة  بٌن المستوٌات األكادٌمٌة  (08):الجدول رقم

 .الثالثة

 

 التركيز على المهمة المتناولة  

المتوسط  السنوات
الحسابي 

الداللة ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
االحصائية 

 2.12 16.3السنة االولى 
 3.10 12.77السنة الثانية  دال 3.07 30.67

 2.01 16.7السنة الثالثة 
 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد الرتكيز على ادلهمة ادلتناولة دلتغري ادلستوى األكادميي اذ  (08)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (26.7 -12.77-16.3)أظهرت النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (30.67)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.10-2.01 -2.12)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
  .لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج          الفصل الثاني                                                           

 

54 
 

 

 

 

 

يمثل داللة الفروق في حالة الطالقة النفسية لبعد التركيز على المهمة الُمتناَولة   (06)التمثيل البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30

12.77

16.70

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد اإلحساس بالتحكم بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (09): الجدول رقم 

 

 اإلحساس بالتحكم 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.66 16.27السنة االولى 

 3.07 11.97السنة الثانية  دال 3.07 37.53
 1.87 16.35السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد اإلحساس بالتحكم دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (09)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (16.35-11.97-16.27)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (37.53)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.07-1.87 -2.66)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د 
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ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد اإلحساس بالتحكم  (07)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16،27

11،97

16،35

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد فقدان الوعً بالذات بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (10): الجدول رقم 

 

 ذات الوعي بالفقدان 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.27 15.62السنة االولى 

 3.14 11.97السنة الثانية  دال 3.07 22.27
 2.51 15.17السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد فقدان الوعي بالذات دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (10)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (15.17-11.97-15.62)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (22.27)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.14-2.51 -2.27)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج          الفصل الثاني                                                           

 

58 
 

 

 

 

 

ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد فقدان الوعً بالذات  (08)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15،62

11,97
15,17

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد تغٌٌر الوقت بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (11): الجدول رقم

 

 تغيير الوقت 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 3,15 14,92السنة االولى 

 3,31 11,82السنة الثانية  دال 3.07 11,26
 2,59 14,15السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد تغيري الوقت دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت النتائج  (11)يتضح من اجلدول 
 -3.15)و احنرافا معياريا على التوايل  (14.15-11.82-14.92)متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

 (3.07)اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (11.26)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.31-2.59
ودلا كانت قيمة . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة 

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات لصاحل طلبة  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)
 .السنة األوىل ل م د 
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ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد تغٌر الوقت  (09)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14،92
11,82

14،15

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  لبعد الخبرة ذاتٌة الهدف بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة (12): الجدول رقم 

 

 الخبرة ذاتية الهدف 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 2.10 15.8السنة االولى 

 3,11 12.55السنة الثانية  دال 3.07 24,14
 2.61 16.35السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث لبعد اخلربة ذاتية اذلدف دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (12)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على التوايل  (16.35 -12.55-15.8)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

اجلدولية و البالغة ( ف)و مقارنتها مع  (24.14)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (3.11-2.61 -2.10)
ودلا . (117)و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلستويات  (ف)احملسوبة أكرب من  (ف)كانت قيمة 
 .لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د
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 ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة لبعد الخبرة ذاتٌة الهدف (10)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,8
12,55

16,35

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي 
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 .ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة  بٌن المستوٌات األكادٌمٌة الثالثة ( 13): الجدول رقم 

. 

 حالة الطالقة النفسية الكلية لمتغير  المستوى األكاديمي 

 السنوات
المتوسط 
الحسابي 

ف الجدولية ف المحسوبة االنحراف المعياري 
الداللة 

االحصائية 
 13,20 144,37السنة االولى 

 23,39 111,25السنة الثانية  دال 3.07 51,51
 10,82 143,85السنة الثالثة 

 (0.05 ،مستوى الداللة 117= بين مج ،دح 2 = داخل مجدح)

نتائج اجيا بات عينات البحث دلقياس الطالقة النفسية تبعا دلتغري ادلستوى األكادميي اذ أظهرت  (13)يتضح من اجلدول 
و احنرافا معياريا على  (143.85 -111.25-144.37)النتائج متوسطات حسابية بني ادلستويات على التوايل 

( ف)و مقارنتها مع  (51.51)احملسوبة و البالغة ( ف)و باستخراج قيمة  (10.82-23.39 -13.20)التوايل 
و درجة احلرية بني اجملموعة  (2)و درجة احلرية داخل اجملموعة  (0.05)عند مستوى الداللة  (3.07)اجلدولية و البالغة 

اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ( ف)احملسوبة أكرب من ( ف)ودلا كانت قيمة . (117)
   .و أخريا السنة الثانيةادلستويات لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د مث تليها السنة الثالثة 
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 ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة الكلٌة (11)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144،37
111،25

143،85

السنة االولى السنة الثانية السنة الثالثة

المتوسط الحسابي
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ٌمثل مستوى الطالقة النفسٌة لجمٌع المستوٌات تبعا لمتغٌر المستوى األكادٌمً   (14) الجدول رقم

 
 حالة الطالقة النفسية ادلتوسط احلسايب ادلستوى األكادميي احملاور

 
 توازن ادلهارة بالتحدي

 مرتفعة 16,35 السنة األوىل
 متوسطة 12,52 السنة الثانية
 مرتفعة 15,92 السنة الثالثة

 
 إندماج الوعي باألداء

 مرتفعة 15,87 السنة األوىل
 متوسطة 12,67 السنة الثانية
 مرتفعة 15,77 السنة الثالثة

 
 األهداف الواضحة

 مرتفعة 16,67 السنة األوىل
 متوسطة 13,02 السنة الثانية
 مرتفعة 16,95 السنة الثالثة

 
التغذية الراجعة 

 الواضحة

 مرتفعة 16,55 السنة األوىل
 متوسطة 11,92 السنة الثانية
 مرتفعة 16,47 السنة الثالثة

 
الرتكيز على ادلهمة 

 ادلتناولة

 مرتفعة 16,30 السنة األوىل
 متوسطة 12,77 السنة الثانية
 مرتفعة 16,70 السنة الثالثة

 
 اإلحساس بالتحكم

 مرتفعة 16,27 السنة األوىل
 متوسطة 11,97 السنة الثانية
 مرتفعة 16,35 السنة الثالثة

 
 فقدان الوعي بالذات 

 مرتفعة 15,62 السنة األوىل
 متوسطة 11,97 السنة الثانية
 مرتفعة 15,17 السنة الثالثة
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 حالة الطالقة النفسية ادلتوسط احلسايب ادلستوى األكادميي احملاور
 

 تغيري الوقت
 

 مرتفعة 14,92 السنة األوىل
 متوسطة 11,82 السنة الثانية
 مرتفعة 14,15 السنة الثالثة

 
 اخلربة ذات اذلدف

 مرتفعة 15,80 السنة األوىل
 متوسطة 12,55 السنة الثانية
 مرتفعة 16,35 السنة الثالثة

 
الطالقة النفسية 

 الكلية

 مرتفعة 144,37 السنة األوىل
 متوسطة 111,25 السنة الثانية
 مرتفعة 143,85 السنة الثالثة
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 ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة تبعاً لمتغٌر الجنس (15): الجدول رقم 

 

  اناث–ذكور  

المتوسط  الجنس
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة الوسيط 
 %المئوية

 ت
المحسوبة 

 ت
الجدولية 

الداللة 
االحصائية 

 %51.66 146 13،30 144,55 ذكور
 دال 1,98 6,32

 49,44% 134،5 24،52 121,76 اناث
 (0.05مستوى الداللة  ،118= دح) 

نتائج اجيا بات عينات البحث دلقياس الطالقة النفسية تبعا دلتغري اجلنس اذ أظهرت النتائج  (15)يتضح من اجلدول 
و اإلحنراف ادلعياري هو . بالنسبة لإلناث  (121,76)بالنسبة للذكور و  (144,55): ادلتوسط احلسايب هو 

و مقارنتها  (6,32)احملسوبة و البالغة ( ت)و باستخراج قيمة ، بالنسبة لإلناث(24,52)بالنسبة للذكور و ( 13,30)
( ت)ودلا كانت قيمة . (118)و درجة احلرية  (0,05)عند مستوى الداللة  (1,98)اجلدولية و البالغة  (ت)مع 

 .اجلدولية فهذا يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متغري اجلنس لصاحل الذكور (ت)احملسوبة أكرب من 
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 ٌمثل داللة الفروق فً حالة الطالقة النفسٌة تبعاً لمتغٌر الجنس (12)التمثٌل البٌانً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144،37

111،25

ذكور إناث

المتوسط الحسابي
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ٌمثل مستوى الطالقة النفسٌة للطلبة تبعاً لمتغٌر الجنس   (16)جدول رقم

 
 حالة الطالقة النفسية ادلتوسط احلسايب اجلنس الرقم

 
01 

 
 الذكور

 

 
144,55 

 
 مرتفعة

 
02 
 

 
 اإلناث

 
121,76 

 
 متوسطة
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  :ستنتاجات إ4.2

  ذات داللة إحصائية بني املستويات الثالثة يف الطالقة النفسيةقوجود فرو- 01

وجود فروق ذ داللة إحصائية بني الذكور واإلناث قي الطالقة النفسية - 02  

مستو طالقة نفسية عالية لدى طلبة السنة األوىل و الثالثة ل م د مقارن بالسنة الثانية - 03  

مستوى طالقة نفسية عالية لدى الذكور و اإلناث لصاحل الذكور- 04  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد توازن املهارة بالتحدي لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د - 05  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد اندماج الوعي باألداء لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د- 06  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد األهداف الواضحة لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د- 07  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد التغذية الراجعة الواضحة لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د- 08  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد الرتكيز على املهمة املتناولة لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د- 09  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد اإلحساس بالتحكم لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د- 10  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد فقدان الوعي بالذات لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د- 11  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد تغري الوقت لصاحل طلبة السنة األوىل ل م د- 12  

وجود مستوى عايل للطالقة النفسية يف بعد اخلربة ذاتية اهلدف لصاحل طلبة السنة الثالثة ل م د- 13  
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:  تحليل ومناقشة الفرضيات 5.2

، اخلاصة 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1:  من خالل اجلداول رقم: تحليل ومناقشة الفرضية األولى 1.5.2
 الذي ميثل جمموع األبعاد ادلطبق على عينة البحث حسب 10بنتائج أبعاد مقياس الطالقة النفسية و اجلدول رقم 

أكرب من قيمة ف اجملدولة ادلقدرة ب  (51,51)ادلستوى األكادميي وجدنا أن قيمة ف احملسوبة ادلقدرة ب 
و بني اجملموعة تساوي  (2)ودرجة احلرية داخل اجملموعة تساوي  (0,05)عند مستوى الداللة  (3,07)
(117). 

وىذا ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل مستوى األوىل ل م د مث السنة الثالثة مث السنة الثانية 
على التوايل وىذا مايدل على وجود مستوى طالقة نفسية  (111,25 – 143,85-144,37)دبتوسطات 

 .عند طلبة السنة األوىل و الثالثة وطالقة نفسية متوسطة عند طلبة السنة الثانية  (مرتفعة)عالية 

 أن خربة الطالقة بالنسبة لبعض األفراد بدرجة أكرب من البعض اآلخر مما فسر Logan 1988و يرى لوجان 
أن ىناك مناذج معينة من األفراد قد أعدو نفسيا على حنو أفضل للمرور خبربة الطالقة بغض النظر على ادلوقف 

كما أوضح البحث على خربة الطالقة النفسية أن يوجد أحيانا فروقا كبرية ولذا مت حماولة حصد ىذه اإلختالفات 
الفردية يف ذبريب خربة الطالقة، وقد مشل ىذا احلصد كيف جيري األفراد عملية ادلعرفة وكيف أن بعض األفراد 

 .يكونون أفضل قدرة على الرتكيز بفعالية أعلى

وقد أجاب لوجان على ذلك بأن بعض األفراد يكونون أفضل قدرة لتجاوز العقبات إىل داخل التحديات وتعبئة 
 .طاقاهتم النفسية اجلاىزة للمرور خبربة الطالقة بدون أن يكونون واعني بذاهتم

 أن األفراد الذين يشعرون بالضبط أكثر ألحداثهم الشخصية أو الذاتية يكونون أكثر 1985ويرى ديزي وريان 
مالئمة ليكونوا مدفوعني داخليا وبالتايل تكون فرصتهم للمرور خبربة الطالقة أكرب، أي أن ىناك عالقة بني 

 .الطالقة والدافعية الداخلية حيث أن أحد مكونات الطالقة النفسية ىي اخلربة الذاتية

ويرى الباحثان أن اإلختالف يف مستوى الطالقة النفسية بني الطلبة يرجع إىل عامل التحضري النفسي والتكوين 
لديهم إذ أن الطالب يف السنة األوىل يكون مهيأ بدرجة أكرب وذلك إلستقبالو مرحلة جديدة حبافز قوي وثقة 
عالية مما ذبعلو يقدم أكرب أداء يف ادلمارسات الرياضية النظرية والتطبيقية يف ىذا ادلستوى أما بإنتقالو للملرحلة 

الثانية فقد يواجو الطالب عدة ربديات من بينها التخصص اجلديد كما مييل الطالب يف ىذه ادلرحلة إىل اإلىتمام 
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بنتائج الدراسة على حساب األداء، أما بالنسبة لطلبة السنة الثالثة ففي ىذه ادلرحلة يكون الطالب قد إعتاد على 
التخصص حيث يشعر الطالب يف ىذه ادلرحلة أنو قد أهنى مساره الدراسي مما ينعكس إجيابا على األداء البدين 

 .والنفسي للطالب وكل ىاتو العوامل ذبعلو واثقا أكثر دبواجهة التحديات

إذ أشارت  (2001)وتتفق نتائج دراستنا اليت توصلنا إليها مع نتائج الدراسات األخرى حيث جند دراسة السيد 
 .النتائج إىل أن العيب كرة اليد يتميزون بالثقة بالنفس والسيطرة وآلية األداء عن باقي العيب األنشطة ادلختارة

اليت توصلت إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني الطالقة  (2005)ودراسة حممد عبد العزيز عبد اجمليد 
 .النفسية ومستوى اإلجناز لدى أفراد اجملتمع

اليت توصلت إىل أن مستوى الطالقة لدى العيب أندية احملرتفني لكرة القدم يف فلسطني  (2012)ودراسة جرادات 
 وفيما يتعلق بادلستوى %70كان عاليا يف مجيع اجملاالت حيث كانت النسبة ادلئوية لإلستجابة عليها أكثر من 

 وبالتايل وجود عالقة إجيابية %60,79الكلي بالطالقة النفسية كان عاليا حيث وصلت النسبة ادلئوية لإلستجابة 
 .دالة إحصائيا بني الطالقة النفسية واإلختبارات البدنية وادلهارية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف : ومن خالل ىذا التحليل وادلناقشة نستنتج صحة الفرضية األوىل القائلة
مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس دبعهد الرتبية البدنية والرياضية مستغاًل تعزى دلتغري ادلستوى 

 .األكادميي

 :   تحليل ومناقشة الفرضية الثانية2.5.2

وجدنا  (الذكور واإلناث)من خالل اجلدول رقم   الذي ميثل نتائج مقياس الطالقة النفسية حسب متغري اجلنس 
عند مستوى الداللة  (1,98)أكرب من قيمة ت اجملدولة ادلقدرة  (6,32)أن قيمة ت احملسوبة ادلقدرة ب 

وىذا ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطالقة النفسية  (118)ودرجة احلرية  (0,05)
أكرب من  (144,55)دلتغري اجلنس لصاحل الذكور مقارنة باإلناث إذ جند أن ادلتوسط احلسايب للذكور ادلقدر ب 

وىذا ما يدل على وجود مستوى طالقة نفسية عالية للذكور  (121,76 )ادلتوسط احلسايب لإلناث ادلقدر ب 
 .مقارنة باإلناث



 عرض وتحليل و مناقشة النتائج                               الفصل الثاني                                    
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ويرى الباحثان أن مستوى الطالقة النفسية مرتفع عند الذكور على حساب اإلناث وذلك أن الذكور يشعرون 
بضبط أكثر ألحداثهم الشخصية أو الذاتية ويكونون أكثر مالئمة ومدفوعني داخليا وبالتايل تزداد فرصتهم للمرور 

 .خبربة الطالقة النفسية

وتتفق نتائج دراستنا اليت توصلنا إليها مع نتائج دراسة الباحثتان ليلى حامد صوان و هنال صالح الدين 
يف دراستها ادلقارنة الطالقة النفسية لدى تالميذ ادلدارس الرياضية وعالقتها بالثقة الرياضية ومستوى  (2008)

األداء، إذ أظهرت النتائج وجود فروق يف الطالقة النفسية وفق نوع النشاط وكذلك يف الثقة بالنفس، وربقق وجود 
 .عالقة إرتباطية إجيابية بني الطالقة النفسية، قائمة الثقة بالنفس ومستوى األداء لتالميذ وتلميذات يف زبصصاهتم

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف : ومن خالل ىذا التحليل وادلناقشة نستنتج صحة الفرضية الثانية القائلة
 .  مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة الليسانس دبعهد الرتبية البدنية و الرياضية مستغاًل تعزى دلتغري اجلنس
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 : خالصة 

من خالل حتاليل ومناقشة اجلداول اخلاصة  من خالل التعريفات النظرية اليت تناولت مفاهيم الطالقة النفسية و
 :متغري اجلنس توصلنا إىل بداللة الفروق لدى الطلبة تبعا ملتغري املستوى األكادميي و

وجود فروق معنوية يف مستوى الطالقة النفسية لدى الطلبة يف مجيع أبعاد مقياس حالة الطالقة النفيسة  -
إذ وجدنا أن مستوى الطالقة مرتفع عند طلبة السنة األوىل و الثالثة على عكس السنة الثانية الذي 

 .وجدناه متوسط 
أما إذا انتقلنا إىل متغري اجلنس توّصلنا إىل وجود فروق معنوية يف مستوى الطالقة النفسية بني الذكور و  -

اإلناث يف مجيع املستويات و يف اجلدول الذي ميثل داللة الفروق بينهم لصاحل الذكور على حساب 
 .اإلناث إذ وجدنا مستوى طالقة عايل عند الذكور مقارنة باإلناث 
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:  والتوصياتاالقتراحات

 .االسرتشاد بنتائج مقياس الطالقة النفسية يف االنتقاء أعلى املستويات -1
زيادة اهتمام األساتذة واملسؤولني باملعهد بالطالقة النفسية للطالب وإعداد الربامج التطبيقية املناسبة  -2

 .لتنميتها
توفري اجلّو املناسب للطالب أثناء املمارسات الرياضية وهذا لتحقيق أفضل أداء واكتساب خربة الطالقة  -3

 .ملواجهة التحديات واملواقف اليت تواجهه أثناء التدريبات
التعبئة النفسية أو اإلعداد النفسي ِلِكالَ اجلنسني وهذا إلكساهبم الثقة بأنفسهم وبالتايل زيادة حالة  -4

 .الطالقة لديهم و زيادة دافعيتهم ملواجهة املواقف اليت تعرتضهم أثناء التدريبات
القيام حبمالت حتسيسية من طرف املسؤولني باملعهد وهذا حبضور أخصائيني نفسانيني يف علم النفس  -5

الرياضي وهذا لتحديد مفاهيم الطالقة النفسية للطالب وعالقتها مبواجهة التحديات والصعوبات املرتبطة 
 .باألداء

االهتمام بدراسة عالقة الطالقة النفسية باملتغريات النفسية والبدنية واملهارية وغريها من املتغريات األخرى  -6
اليت ترتبط هبا لتحقيق اخلربة املثلى يف مواقف اللعب ويف خمتلف األنشطة الرياضية اجلماعية والفعاليات 

 .الفردية
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وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 
جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم 

معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 
 ة اإلنسانيعلم الحركة و حرك: تخصص 

 
إعداد 

 حسن حسن عبده عبد هللا /د
 

 :.......................المستوى :.................العمر  :..............................االسم
 

 
الطالقة النفسٌة   حالة مقٌاس

 
                                     بمعهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة مستغانم  اللٌسانسمقٌاس موجه إلى الطلبة

   
   فً إطار التحضٌر لنٌل شهادة الماستر فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة نتقدم إلى طلبتنا الكرام بهذا المقٌاس حول 

مستوى الطالقة النفسٌة لدى طلبة معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة ، لذا نلتمس من سٌادتكم تقدٌم لنا العون :  موضوع 
باإلجابة عن أسئلة المقٌاس و اعلموا أنها ال توجد أجوبة صحٌحة و أخرى خاطئة وكل ما ٌهمنا هو رأٌكم الشخصً خدمة 

 .لهذه الدراسة 
 
 
 
 

 : ليماتـالتع
        

 .الذي انتهٌت منه األداء  (المنافسة)هذه العبارات ترتبط باألفكار والمشاعر التً قد تكون عاٌشتها أثناء الحدث 

 أو األداء (المسابقة)من فضلك اجب عن العبارات التالٌة التً ترتبط بالخبرات المتعلقة بالحدث . 

  ًال توجد أجوبة صحٌحة أو خاطئة وتعتبر اإلجابة صحٌحة فقط عندما تعبر عن شعورك الحقٌق. 

  المطلوب أن تفكر فٌما شعرت أثناء األداء ثم أجب على العبارات وفق مقٌاس التقدٌر الخماسً واضعا عالمة
()  (. موافق بشدة– موافق – محاٌد – غٌر موافق - غٌر موافق بشدة )أمام العدد الذي ٌعبر عن الخبرة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

غٌر الـعـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم 
موافق 
بشدة 

غٌر 
موافق 

موافق موافق محاٌد 
بشدة 

وضعت فً موقف تحدي ولكننً اعتقد أن مهارتً سمحت لً  1
 .بمواجه التحدي 

     

     . أنجزت الحركات الصحٌحة بدون تفكٌر فً محاولة أدائها  2

     . عرفت بوضوح ما أرٌد عمله  3

كان األمر واضحا تماما بالنسبة لً ألننً كنت أؤدي بصورة  4
.  جٌدة 

     

     . كان انتباهً مركزا كلٌة على ما كنت أفعله  5

     . شعرت بتحكم كامل كما كنت افعله  6

     . لم أكن مهتما فٌما ٌفكر اآلخرٌن على أثناء األداء  7

      . (إما أن ٌبطئ جدا أو ٌسرع جدا)بدا الوقت و كأنه ٌتغٌر 8

     . حقٌقة تمتعت بخبرة هذا الحدث  9

     . ساٌرت قدراتً التحدي المرتفع لهذا الموقف  10

     . بدت المهام وكأنها تحدث بصورة آلٌة  11

     . كان لدي إحساس قوي بما أرٌد أن أفعله  12

     . كنت على وعً بدرجة الجودة التً كنت أؤدي بها  13

     . لم ٌتطلب األمر أي جهد لكً أركز ذهنً على ما افعله  14

     . شعرت و كأننً استطٌع التحكم فٌما كنت أفعله  15

     . لم أكن قلقا على أدائً أثناء الحدث  16

     . بدا الوقت الذي مر وكأنه مختلف عن المعتاد  17

لقد أحببت الشعور الخاص بهذا األداء و أرغب أن أشعر به  18
. مرة أخرى 

     

شعرت وكأننً كفؤ بدرجة كافٌة لمواجهة المتطلبات العالٌة  19
. لهذا الموقف 

     

     . لقد أدٌت بطرٌقة آلٌة  20

     . كنت أعرف ما أرٌد إنجازه  21

     . كان لدي فكرة جٌدة أثناء أدائً ع مدى جودة ما أفعله  22

     . كان لدي تركٌز كامل أثاء األداء  23

     . كان لدي شعور بالسٌطرة الكاملة  24

كٌف أبدو )لم أكن مهتما بالصورة التً كنت علٌها أثناء أدائً 25
 . (لآلخرٌن

     

       .بدا الوقت و كأنه ٌتوقف أثناء أدائً 26

     . لقد خرجت من خبرة هذا الحدث بشعور عظٌم  27

     كان التحدي ومهاراتً فً مستوى عال ومتساوي فً االرتفاع   28

     . قمت بأداء المهام بطرٌقة آلٌة و تلقائٌة بدون تفكٌر  29

     . كانت أهدافً محددة بصورة واضحة  30

     .  من خالل طرٌقة أدائً استطعت الحكم على جودة ما أفعله  31

     . كنت أركز بصورة كاملة على المهام التً أقوم بأدائها  32

     . شعرت بالسٌطرة الكاملة على حركات جسمً  33

     . لم أكن قلقا عن رأي اآلخرٌن أثناء األداء  34

فً بعض األوقات بدا األمر تقرٌبا وكأن األشٌاء  تحدث  35
. بالحركة البطٌئة 

     

     . لقد خرجت من خبرة هذا الحدث وأنا فً قمة السعادة  36

       
       



 
 
 



Résumé 

Le titre : l’étude de la maitrise psychologique chez les étudiant de l’institut d’éducation 
physique et sportive, l’objectif de cette étude est de connaitre le niveau de la maitrise 
psychologique chez les étudiant de l’institut d’éducation physique et sportive selon la variable du 
sexe et le niveau académique, l’échantillon de cette étude se compose de 120 étudiants de 
l’institut d’éducation physique et sportive de Mostaganem ( 60 garçons, 60 filles) avec un 
pourcentage de 13% de la population de l’étude qui se compose de 898 étudiant, l’instrument de 
collecte des donnée est un questionnaire de maitrise psychologique de Jackson et March 
préparer par Hacen Hacen  Abdouh Abdellah. 

Les résultats les plus importants : 

Il y a une différence significative de la maitrise psychologique pour les étudiants de première et 
troisième année LMD. 

Il y a une différence significative de la maitrise psychologique pour les garçons plus que les filles. 

La suggestion la plus importante ou hypothèse future : intérêt de la mobilisation 
psychologique de l'étudiant l'universitaire à travers la préparation de réadaptation ou une bonne 
préparation psychologique et programmes pour atteindre les meilleures performances et acquérir 
une expérience plus fluidité. 
  
Hypothèse future: est l'étude de l'influence de l'environnement sur l'état de la maîtrise 
psychologique de l'étudiant à l'Institut d'éducation physique et sportive. 
 
 



 Summary:  
 
the title: the study of psychological flow among student of the Institute of Physical Education 
and Sports, the objective of this study is to know the level of psychological flow among student 
of the Institute of Physical Education and Sports, according to the variable to the sexe and 
academic level , the sample of this study consists of 120 students of the Institute of Physical 
Education and Sports of Mostaganem (60 boys , 60 girls) with a percentage of 13% of the 
population the study consists of 898 student, the data collection instrument is a state flow 
questionnaire prepared by Jackson and March Hacen Hacen Abdouh Abdellah . 
 
The most important results : 
-There is a significant difference in psychological flow for students of first and third grade LMD.  
-There is a significant difference in psychological mastery for boys more than girls. 
 
The most important suggestion or future hypothesis : Interest of psychological 
mobilization of the student's university through the preparation of rehabilitation or a good 
psychological preparation and programs to achieve the best performance and gain a smooth 
experience. 
 
Future Hypothesis: Is the study of the influence of the environment on the state of the 
psychological control of the student at the Institute of Physical Education and Sports . 
    
           
  
 
 
 



 : ملخص بالعربية

 .عنوان الدراسة مستوى الطالقة النفسية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن 
هتدف الدراسة إىل التعرف على مستوى الطالقة النفسية لدى الطلبة مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية تبعاً ملتغري 

اجلنس و املستوى األكادميي،الغرض من الدراسة دراسة هو التعرف على الفروق املعنوية يف مستوى الطالقة 
 طالب من معهد الرتبية البدنية        120النفسية لدى الطلبة تبعاً ملتغريي املستوى األكادميي و اجلنس ،العينة 

 طالب ،األداة 898 من اجملتمع الكلي املقدر ب %13نسبتها  ( إناث60 ذكور،60)و الرياضية مبستغامن 
 .املستخدمة مقياس حالة الطالقة النفسية جلاكسون و مارش من إعداد حسن حسن عبده عبد اهلل 

 : أهم إستنتاج 
 " .د.م.ل"وجود فروق معنوية يف الطالقة النفسية لصاحل السنة األوىل والثالثة 

 .وجود فروق معنوية يف الطالقة النفسية لصاحل الذكور على حساب اإلناث 
اإلهتمام بالتعبئة النفسية للطالب اجلامعي و هذا من خالل إعداد برامج التأهيل : أهم إقرتاح أو فرضية مستقبلية 

 .أو التحضري النفسي اجلّيد و هذا لتحقيق أفضل أداء و اكتساب خربة الطالقة
هي دراسة تأثري عامل البيئة احمليطة على حالة الطالقة النفسية للطالب مبعهد الرتبية البدنية و :فرضية مستقبلية 

 .  الرياضية 
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