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س الكفاءات علىإسهامات التدر تالمیذ الطورالثانوالمقارة  النفس لد مهارة الثقة 

عني  ة وهرانحث مسحي  بوال على تالمیذ الطور الثانو ة اجر ة البدن ة البدن التر
احث زمالي دمحم             :  من إعداد الطالب ال

ة جامعـة مستغانم  اض -الجزائــر–معهـد علـوم وتقنیـات األنشطة البدنیــة والر
الملخـــص

مسا حث إلى معرفة مد النفسهمة تدرس المقارة یهدف ال ، الكفاءات على مهارة الثقة 
تالمیذ المرحلة  النفس لد من التدرس على مهارة الثقة  احث وجود تأثیر لهدا النم وافترض ال

ة م ة و الثانو ة البدن ةن خالل ممارسة التر احث المنهج الوصفي المسحي . الراض وقد استخدم ال
قت الدراسة على عینة ق حث، وط عة ال تلمیذ من مؤسستین مختلفتین، وقد تم ) 320(وامهانظرا لطب

ا ات الثالثاخت ا من المستو وذلك لغرض ،رهم عشوائ ار المطب انات من خالل االخت وتم جمع الب
ا م الثقة  التالمیذ قید الدراسة و تقو ة لنفس لد النفس، وتمت المعالجة اإلحصائ ار الثقة  استخدام اخت

ا ساستخدام معادلة االرت ة(Pearson)ال اط .لمعرفة العالقة االرت
ة بی إیجاب ا الكفاءات و وأسفرت النتائج على وجود عالقة ارت المقارة  النفس، ن التدرس  الثقة 

ة أخر المدروس على مهارات نفس احث في األخیر على دراسة إسهامات النم وصي ال .و
ة ةالمقارةالتدرس:الكلمات المفتاح ة والراض ة البدن النفس، التر .الكفاءات، الثقة 

"Proactive approach of teaching competencies and skill of his contribution to the
development of self-confidence of students of secondary phase"

Search screening means of physical education physical count amounted to make
secondary phase state of Oran

Summary

The research aims to determine the competencies approach contribute to teaching on
the skill of self-confidence

The researcher assumed that the effect of this mode of teaching the skill of self-
confidence count amounted to the secondary level through the practice of physical
education and sports. The researcher used the descriptive survey due to the nature of the
research, and applied to the study on a sample of (320) pupil from two different
institutions, has been selected at random from the three levels, were collected females
through the test applied for the purpose of evaluating self-confidence of his students under
study and the use of test self-confidence, and has the statistical treatment using the
equation of simple correlation (Pearson) to determine correlation.

The results of a concrete and positive correlation between approach of
teaching competenciesand self-confidence, and recommends a researcher at the recent
posts on the study of pattern studied the psychological skills of the other.

Key words:approach of teaching competencies, self-esteem, physical education and sports
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:مـقـدمــة الـبـحـث- 1

ة و  ة البدن ة عامال حاسما في تتعتبر التر ة الراض ن الفرد من الناح ة كو ة والصح البدن
ة، و  ة والنفس ة ذلك واالجتماع رة والنفس حسن من قدراته الف خدم مجتمعه، و ساعد نفسه و ل

ة و  ةوالوجدان المعارف الراض .زود نفسه 

ة هي جزء من النظو  ة الراض عمل على انتقاء و ما أن التر طال ام العام الذ ٕاعداد أ
تنفه الغموضلزم علینا أن نح،المستقبل ال یزال  تطلب تحسین القدرات .بهذا الجانب الذ و

ة و  ة والنفس رة للفردالبدن ة ألقصى حد وأقصى ضرورة استخد،الف ة والنفس ام هذا األخیر لقدراته البدن
نةدرجة و  (b.cyffers, 1992, p. 45).ذلك لمحاولة الحصول على أحسن النتائج المم

حت و  ةلقد أص ة البدن ة الیوم حاجة و التر م، ماسة و الراض ضرورة  في مختلف أطوار التعل
والمنشآت و حی ذا المراف ا، و ا وترو ة لتنفیذها ث سهرت لها إطارات مؤهلة علم ات الماد ان اإلم

ل مالئم ان لزاما على المو .ش ة و لذلك  ة البدن ةدرسین في مجال التر لتنم ة التخط الراض
التالمیذ ة لد ة،المهارات النفس نهم من إحراز أفضل النتائج الراض م (h.cox, 2005, p. 12).حتى 

م عبد ره وقد استخلص ةإبراه ونات المهارات النفس ة ،أهم م وذلك من خالل دراسة تارخ
ة ألكثر من  حث عري وأجنبي69تحلیل ة دراستا ،دراسة و واستخلص منها إن أكثر المهارات النفس

التالي30وعلى مدفي المجال الراضي  النفس،التصور،االسترخاء: عاما هي  یز ،الثقة  تر
اه ة، بناء األهداف،االنت النفس ة،إدارة الضغو تم قدو ،)22، صفحة 2000راتب، (.الطاقة النفس

النفس وذلك ال ار مهارة الثقة  اج التلمیذ إلیها أكثراخت اقي المهاراتحت ة .من  ه تكمن أهم وعل
حث في معرفة العالقة التي تر  ة و ال ة والراض ة البدن النفس في ظل بین ممارسة التر الثقة 

الكفاءات المقارة  الذات لكي تكون ،التدرس  ار هذه العالقة  ة في وتم اخت ة والراض ة البدن التر
ةمقدمة ال اتها في إ ة و والتكون على هامش هذه العصرن،تطور الحاصل على المنظومة الترو ظهار غا

النفسالجانب النفسي و  ة التي تتمثل في الثقة  ر المهارة النفس حتاج إلیها ،الخصوص في تطو التي 
م في هذه المرحلة من التعل .المراه

ة و  ة البدن ةإن دور التر من في ذلك الجانب البدنيالراض ٕانما یتعداه إلى الجانب و ،ال 
، فهي ة و النفسي الترو ة الترو التي من خاللها تنمي تلعب الدور الحاسم والمهم في العمل

، والجانب النفسي االجتماعي، و للمتمدرسین جوانب عدة منها ا مع لجانب البدني، الجانب المهار
و إلى االهالحاجة الماسة الیوم  ة، أضحى من الضرور ة واالجتماع النواحي النفس یز تمام  المهم التر
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تمل نمو الفرد اة العامة، إذ  ة التي توجه سلوك الفرد في الح اكتمال أكثر على صقل الجوانب النفس
.نموه النفسي والوجداني

ة و ) م1996(شیر دمحم العري شمعون و  ة المهارات النفس –ثل في االسترخاء التي تتمأن تنم
النفس اه -الثقة  یز االنت ا إلى جنب –االسترجاع العقلي –التصور العقلي –تر یجب أن تسیر جن

ة  اقة البدن ة عناصر الل لة المدمع تنم ما هو الحال و ،من خالل البرامج الطو یز علیها  جب التر
ة المختلفة ة لألنشطة الراض )27، صفحة 1996ن، شمعو (.في المهارات األساس

ة و  ة) م1986(ضیف دمحم حسن أبو عب فتقر إلى السمات النفس لن ،أن الفرد الراضي الذ
ة و  اته البدن ع مهما بلغت قدراته ومستو اتستط أعلى المستو ة من تحقی ن هذه نظرا أل،الفن

ة الشخص اشرة في مستو )13، صفحة 1993محمود، (.السمات تؤثر م

النفس من المهارات ) م2000(حمد محمود نقال عن أسامة راتب أوتشیر نبیلة  إلى أن الثقة 
أن ثقة الراضي في قدراته تمثل مصدرا و ،الهامة في المجال الراضي نظرا لتأثیرها على أداء الالعبین

ة اإلیجابإ الطاقة النفس ةا هاما لتحقی م النظرةال" ة الدین، علم نفس الراض(.یجاب ه - مفاه التوج
اس، -اإلرشادو  .)20، صفحة 2004المق

النفس للتالمیذ المتمدرسین ة الثقة  ات،إن تنم مختلف السلو طاء ذا إعو ،عمل على ض
یر و  ة في التف .)78، صفحة 1987النبیل، (.ثقة أكبرأكثر استقالل

التدرس إسهامات" المتمثل في جاءت ضرورة دراسة هذا الموضوع و من خالل ما تقدمو 
تالمیذ الطور الثانوالمقارة النفس لد "الكفاءات على مهارة الثقة 

حث- 2 لة ال :مش

التالمیذ المتمدرسین للطور ،سالفامن خالل ما تقدم النفس لد جاءت ضرورة دراسة الثقة 
ة ة عن التساؤالت التال قصد اإلجا :الثانو

سي التالمیذ هل یؤثر التدرس:السؤال الرئ النفس لد ة الثقة  الكفاءات على تنم المقارة 
ة البدنالمتم الممارسین وغیر الممارسین للتر ةة و درسین للطور الثانو ؟ الراض
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ة :األسئلة الفرع

التالمیذ المتمدرسین للطور الثانو-1 النفس لد عاد الثقة  این في أ - أولى ثانو( هل هناك ت
ة ما بینهم) ثالثة- ثان ؟ ف

النفس ؟ -2 عاد الثقة  ما بینهم في أ ور و اإلناث الممارسین ف هل هناك فروق جوهرة بین الذ

حـــثأهــداف - 3 :ال

تالمییهدف-  النفس لد ة مهارة الثقة  الكفاءات في تنم المقارة  حث إلى معرفة دور التدرس  ذ ال
: ذلك من خالل، و ) سنة18- 15(الطور الثانو

سي- 1- 3 :الهدف الرئ

تالمیذ الطور -  النفس لد ة مهارة الثقة  الكفاءات في تنم المقارة  مساهمة التدرس  معرفة ما مد
.غیر الممارسینالممارسین و ) سنة18- 15(الثانو

ة- 2- 3 :األهداف الفرع

للسنوات- 1- 3-2 التالمیذ المتمدرسین للطور الثانو النفس لد عاد مهارة الثقة  این في أ دراسة الت
ما بینهم .الثالثة ف

عاد مهارة الثق- 2- 3-2 ور الممارسین و دراسة الفروق في أ النفس بین الذ ما ة  اإلناث الممارسات ف
.بینهم

حــث- 4 :فرضیــات ال

ة- 1- 4 س ة الرئ :الفرض

التالمیذ -  النفس لد ة مهارة الثقة  ا یؤثر في تنم الكفاءات المجسم عمل المقارة  التدرس 
الممارسین و المتمدرسین في الطور ال .غیر الممارسینثانو

ة- 2- 4 ات الفرع :الفرض

للسنوات الثالثة - 1- 4-2 النفس بین تالمیذ الطور الثانو عاد مهارة الثقة  این في أ - األولى(یوجد ت
ة ما بینهم) الثالثة-الثان .ف
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النف- 2- 4-2 عاد مهارة الثقة  ة في أ ور المماال توجد فروق معنو ناث اإلرسین و س بین الذ
ة و  ة البدن الكفاءاتاالممارسات للتر المقارة  ة بنم .لراض

حــث-6 :  المصطلحــات األساسیــة لل

الكفاءات-6-1 ة  : المقار
الك الكفاءات أو المدخل  األهدافتعتبر المقارة  صا إلطارها فاءات امتدادا للمقارة  ، وتمح

م والتلقین إل،والعلميالمنهجي  التعل الممارسةوتعني االنتقال من منط التعلم عن طر ،ى منط
أهمیتها ولوالوقوف على مدلول المعارف  ة للفردومد اة الیوم ذلك فهي ت.زومیتها في الح جعل من و

ا لها ة التعل، وتعمل على إشراكه في مسؤولالمتعلم محورا أساس ادة وتنفیذ عمل .مات الق
ف االصطالحي ة هي:التعر ات تعلم ار وضع التاخت غة مش اة في ص ، ترمي مستقاة من الح

ا ة التعلم إلى حلها   رةعمل ة الضرورة، وستعمال المعارف واألدوات الف .تسخیر المهارات الحر
الت  ح حل المش ص ذلك  ات (و لة/ الوضع ح ، إذ األسلوب المعتمد للتعلم الفعال) المش أنه یت

ات والحل) المفهوم الواسع(م لبناء معارفه الفرصة للمتعل اته بإدماج المعط تس ول الجدیدة في م
ما أنها تحدد أدوار وتعلماته ، ومنظم، ومشجع، : لكل من المعلم والمتعلم فالمعلممتكاملةا،  منش
ساهم في تحشرك مسؤول عن التعلم ذاته: والمتعلم.ومحفز ادر و حیث ی دید مساره التعلمي عن ، 

الممارسة الفعالة  الت المطروحة أمامهطر .خالل حل المش
النفس- 6-2 : الثقة 

الي" اهتمت  ین ف النفس في ا" Robin Sivealy- رو لمجال الراضي في بناء نموذجها للثقة 
درجة التأكد «أنها ) Confiance en Soi(في ضوء هذه النظرات عرفت الثقة على عدة نظرات، و 

قدر  متلكها الالعب عن مد النجاح  في الراضةأو االعتقاد التي  ، 2004الدین، (.»ته على تحقی
)31صفحة 

ف االصطالحي أنها :التعر ا و «تعرف  ة ثابتة نسب ونة من درجخاص یر م ة مرتفعة من التف
طرة، و  م وس أنك في تح م مدرك اإلیجابي، والتفاؤل، واالعتقاد  مع امتالك المهارات والقدرات تح

ةللنجاح، و  (bohain, 1985, p. 29). »فاءة مدر
ة و - 6-3 ة البدن ةالتر اض : الر

ثرت ة و لقد  ة والراض ة البدن م حول التر م تداوال نوجزها المفاه تعددت، لكن أكثر هذه المفاه
ما یلي ة على أنها :ف ة البدن ه ذلك هو إن فهم التر ة، أو ما  شا ، أو مهارة راض فق جسم قو

ة العامة، تهدف إ لى إعداد المواطن الصالح جسما  وعقال وخلقا، اتجاه خاطئ، فهي فن من فنون التر
ه نحو مجتمعه و  ام بواج )46، صفحة 1987مهنا، (.وطنهوجعله قادرا على اإلنتاج  والق
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أنها ضا  ة العامة، تهدف إلى إعداد المو جزء متكامل من«وتعرف أ من الجوانب التر اطن الالئ
ة ة واالجتماع ة واالنفعال ة والعقل غرض تحقیو ،البدن الراضي المختارة  ألوان النشا ذلك عن طر

)18، صفحة 1990الخولي، (.»هذه الحصائل
ف االصطالحي ة إصالحا أوسع، و :التعر ة والراض ة البدن إلى مفهوم حقل مفهومه أقرب هو فيالتر

ة الواسع، و  ة تهالتر ة البدن س بناء البدن جزء متمم له، ألن التر صورة شاملة ول دف إلى بناء الفرد 
، و  ة فق ات الراض استعمال البدن ألداء الفعال ة العامة عن طر ضا للوصول إلى التر تهدف أ
ا و ،المختلفة ة الفرد بدن ا و لعقومعنى هذا تر راضي منظما واجتماع نشا ا عن طر .نفس

:الدراسات المشابهة- 7
الكفاءات- 1- 7 ة  المقار س  :دراسات تناولت التدر
الكفاءات دور : 2010دراسة عبد القادر بن یونس - 1- 1- 7 حیث أسفرت الدراسة أن للمقارة 

ة و  ة مختلف الصفات النفس التفي تنم عض المش ةالتخلص من  ات ا من خالل المذهو ،النفس ستو
ز علیها وهي الجانب المعرفي والجانب الوجداني و  يالثالث التي تر ما استنتج ،الجانب الحسي الحر

ة لكل مستوذأن ه عد الكفاءة الختام تظهر  )2010یونس، (.ه التطورات التي تحدث للمراه
ن الدین بوعامر - 2- 1- 7 المقارة والتي تهدف :2008دراسة ز ة التدرس  إلى إظهار أهم

ة و الكفا ة وحر ةءات في عدة جوانب نفس م ة عند مختلف األطوار التعل ه ذخلصت هو ،معرف
ر ه یز على تطو من التدرسذالدراسة إلى وجوب التر ن ذوه،ا النم الغة في تكو ة  ا لما له من أهم

اة ضرورة،التلمیذ وٕاعداده للح احث  الكفما أوصى ال المقارة  ة التدرس  اءات في دراسة أهم
ة و  ة والوجدان ةمختلف النواحي النفس ة الحر )2008بوعامر، (.الحس

النفس- 2- 7 :دراسات تناولت مهارة الثقة 
ة حیث أسفرت نتیج:1996دراسة دمحم العري شمعون - 1- 2- 7 ة المهارات النفس تها أن تنم
النفس–التي تتمثل في االسترخاء و  اه - الثقة  یز االنت –االسترجاع العقلي –التصور العقلي –تر

لة المد ة من خالل البرامج الطو اقة البدن ة عناصر الل ا إلى جنب مع تنم ،یجب أن تسیر جن
ة المختلفةو  ة لألنشطة الراض ما هو الحال في المهارات األساس یز علیها  بوعالق، (.جب التر

)27، صفحة 1999
ة - 2- 2- 7 فتقر إلى : 1987دراسة دمحم حسن أبو عب حیث استنتجت أن الفرد الراضي الذ

ة ة و ،السمات النفس اته البدن ع مهما بلغت قدراته ومستو ستط اتلن  المستو ة من تحقی نظرا ،الفن
ةأل الشخص اشرة في مستو )32، صفحة 1987مهنا، (.ن هذه السمات تؤثر م
النفس من المهارات :2000دراسة نبیلة احمد محمود - 3- 2- 7 انت أهم ما استنتجت أن الثقة 

أن ثقة الراضي في قدراته تمثل مصدرا را لتأثیرها على أداء الالعبین و نظ،الهامة في المجال الراضي
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ة اإلإ الطاقة النفس ا هاما لتحقی ةیجاب ة الثق.)112، صفحة 1993محمود، (.یجاب النفس إن تنم ة 
اتللتالمیذ المتمدرسین مختلف السلو یر ذا إعو ،عمل على ض ة في التف طاء أكثر استقالل

)78، صفحة 1987النبیل، (.ثقة أكبرو 
على الدراسات المشابهة - 3- 7 :التعلی

قة و  حوث المشابهةمن خالل الدراسات السا من ،ال احث إلى معرفة جوانب أخر توصل ال
المقاع المأخوذة في هذه الدراسات، و المواض الكفاءات نظرا لقلة الدراسات التي تناولت التدرس  رة 

التدرس األخرفي المجال الراضي عض من أنما الدراسات التي تناولت ال ما تم .مقارنة 
احث بتصنیف االستفادة من الدراسات التي تناولت الثقة اشر، قام ال اشر أو غیر م ل م ش النفس 

: هذه الدراسات إلى قسمین

الكفاءاتدراسات تناول: أوال المقارة  ا.        ت التدرس  النفس: ثان .دراسات تناولت الثقة 

احث من هذه الدراسات في عدة جوانب منها و  ة ، المعالجة اإلحصائبناء األدواتلقد استفاد ال
انت الدراسات التي .... أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراساتالمستعملة، المنهج المستعمل و 

الكفاءات و تناول المقارة  ه منعدمة، مع ت التدرس  ش النفس عند تالمیذ الطور الثانو مهارة الثقة 
م ا مرحلة جد حساسة في بناء و العلم أن مرحلة التعل ةلثانو ن شخص ، إرتئى تكو التلمیذ المراه

النفس عند التالمیذ المتمدرسین في  الثقة  الكفاءات  المقارة  ة دراسة عالقة التدرس  احث أول ال
اته الثالثة  مستو ة- أولى(الطور الثانو ).ثالثة ثانو- ثان

حث- 8 :منهج ال

احث في دراسته المنهج الوصفي لقد-  ة(انتهج ال لمالئمته لنوع الدراسة ونوع ، وهذا)دراسة مسح
ل المطروح .المش

حث- 1- 8 :مجتمع ال

حث األصلي من مجتیتكون - ةتلتلمیذ و 1271مع ال .میذة من تالمیذ المرحلة الثانو

حث- 2- 8 :عینة ال

حث من -  تمثلت في تالمیذ الطور الثانوو تلمیذة من الممارسین،120تلمیذ و150تتألف عینة ال
ات  ة، سنة ثالثة ( الثالثة للمستو ضا على ما شملت ،)سنة أولى، سنة ثان 25تلمیذ و25العینة أ

ة سبر بلغت )المعفیین ( تلمیذة من غیر الممارسین  نس ة و الطرقة العشوائ ارها  % 25.17وتم اخت
.من المجتمع األصلي
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حث و مواصفاته) 1(جدول رقم  )ممارسین وغیر ممارسین(یوضح عینة ال

ـــــورالمستوالمؤسســــــة المجمــــوعإنــــــاثذ

مراح وهران ة قاصد ثانو

252045سنة أولى ممارسین
ة ممارسین 252045سنة ثان
252045سنة ثالثة ممارسین

2525غیر ممارسین
160الــــــــمجمـــــوع

الت وهران تل ة  واد ثانو

252045سنة أولى ممارسین
ة ممارسین 252045سنة ثان
252045سنة ثالثة ممارسین

2525غیر ممارسین
160الــــمـجـمــــــــوع

320المجمــــــــــوع الكـــــلـــــــي

حث- 3- 8 :مجاالت ال

اني- 1- 8-3 :المجال الم

اتجرأ-  ار في قاعات الثانو ة ، االخت مراح وثانو التقاصد تل .واد
: المجال الزمني- 2- 8-3

خ إجراء التجرة وهو تار 28/11/2010حتى یوم 14/11/2010فترة العمل من یوم استمرت- 
ة، و  ة بتارخاالستطالع س ارات الرئ م شرع ث.05/06/2011إلى 02/01/2011من : تلتها االخت

بها وتحلیلها و  احث في جدولة النتائج وجمعها وتبو ةال .استخالص النتائج النهائ
شر- 3- 8-3 :المجال ال
حث على اشتمل مجتمع- من غیر 50من الممارسین و270تلمیذ وتلمیذة، 320عینة ال

تین التالیتین) المعفیین ( الممارسین  :مثلون الثانو
مراح*  ة قاصد مثلون 25تلمیذة من الممارسین و60تلمیذ و75:ثانو .الجنسینمن المعفیین 

الت*  تل ة  واد مثلون الجنسین25تلمیذة من الممارسین و60تلمیذ و75:ثانو .من المعفیین 
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حث- 8-4 :أدوات ال

النفس-  الكفاءات على مهارة الثقة  المقارة  استخدم ،لغرض دراسة موضوع إسهامات التدرس 
ار صممته  النفس هذا االخت ار الثقة  اس أو اخت احث مق ش"ال ا لوفین (karicia lo vinich)"ارس

تابها  أنفسنا"في  النفس)1996" (متى نث اس الثقة  )112، صفحة 1996، )جابر(لق

اس)2(جدول رقم  عاد المق ة حسب أ ة والسلب ارات االیجاب یوضح توزع الع

ار  تضمن االخت ارة24و ارة و ،ع ل ع عد من و عاد الستة ل  ارات) 4(تمثله أرع ) 6(األ ،ع
ارات االم و قو  ة على ع اإلجا اس سداسي الدرجات التلمیذ  ار على مق بیرا (خت علي بدرجة  تنطب

بیرة –جدا  علي بدرجة  ال تنطب–قلیلة جدا بدرجة -بدرجة قلیلة –درجة متوسطة –تنطب
.)علي تماما

ة) 3(جدول رقم  ارات الموجهة والسال یوضح درجات الع

عاد ارات اإلاأل ةأرقام الع ةیجاب ارات السلب المجموعأرقام الع
ة  ة والدراس اة الیوم النفس في الح الثقة 

19134-7-1صفة عامة

الكفاءات في مهارة  ة  س المقار إسهام تدر
النفس 2084-14–2الثقة 

ة  ة البدن النفس في میدان التر الثقة 
ة اض 15214-9-3والر

النفس الثقة  الدراسي  4ــــــــــــــــــ22-16–10–4عالقة المستو
النفس تأثیر الجنس في الثقة  234-1711-5مد

اضي ة االنجاز الر 244-186–12واقع

ارات الماألداء ةوجهةالع ارات السال الع
بیرة جدا علي بدرجة  61تنطب

بیرة علي بدرجة  52تنطب
علي بدرجة متوسطة 43تنطب

علي بدرجة قلیلة 34تنطب
علي بدرجة قلیلة جدا 25تنطب

علي تماما 16ال تنطب
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عد على حداو  ل  لما اقترت تم  جمع درجات  24من الدرجة العظمى وقدرها درجة التلمیذ ، و
عد ل  لما دل ذلك على تمیزهدرجة في  عد، و ،  سها هذا ال ق ة التي  لما قلت درجات الخاص

لما دل ذلك على حاجته الكتساب المزد من التدرب عل عدالالعب  سها هذا ال ق ة التي  .ى الخاص

ار- 8-5 ة لالخت : المعامالت العلم

دراسة لغرض التأكد من ة  احث بإجراء تجرة استطالع النفس، قام ال اس الثقة  ة مق مصداق
ة على عینة مقدارها  النفس على نفس أفراد 20أول اس الثقة  مق عد أسبوعین أعید تطبی تلمیذ، و

ة ما یلي ان هدف الدراسة االستطالع :العینة األولى، و

النفس لعینة ا-  اس الثقة  تناسب مق حثمعرفة مد .    ل

ح و -  اس والتسجیل والتصح اناتالتدرب على طرق الق .تفرع الب

ا لتفادیها وتجنبها-  ن مواجهتها میدان م ات التي  .معرفة الصعو

ار و -  ة لالخت صالحیته إبراز األسس العلم ة( مد ات، الموضوع انت أحیث ) الصدق، الث نه 
اآلتي :النتائج 

ة لال- 6- 8 ااألسس العلم :رخت

ات- 1 ار و :الث احث بإجراء االخت حث و قد قام ال .تلمیذا20قوامها األول على عینة من مجتمع ال
ارأعید نو 14/11/2010بتارخ  ما قام 28/11/2010تحت نفس الظروف یوم و فس االخت  ،

ا استخدام معامل االرت احث  ار یتمتع بدرجات )الرتب " ( لسبیرمان " ال ، وقد دلت النتائج أن االخت
ة من  ات عال ارث ها االخت حتو عاد التي  عند 0،91و0،65تراوحت هذه المعامالت بین و ،األ

ة قه على عینات متعددة من تالمیذ المرحلة الثانو . تطب

ار الجید، و عد ا:الصدق- 2 االخت ارلصدق أهم شرو س االخت ق الصدق أن  فعال القدرة قصد 
ة استخدام  ار المهارات النفس اسها، ولغرض التأكد من صدق اخت ار لق أو السمة التي وضع االخت

احث طرقتین .الصدق الذاتي–صدق المحتو: ال

حث العلمي :صدق المحتو-أ اترة متخصصین في التدرس،  وال عرضه على عدة أساتذة ود وذلك 
في علم النفسو 

بلحرمة / د–قوراري بن علي/د–مكي دمحم/ د–خیاط بلقاسم/ د–احمد بن قالوز تواتي / د–حرشاوي یوسف / د–قاسمي بشیر. د.
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ات: الذاتيالصدق -ب عي لمعامل الث حساب الجذر ألتر قاس  ، صفحة 1955بوحوش، (والذ
صدق ذاتي عالي،)45 متاز  عد النتائج المتحصل علیها  النفس  ار الثقة  .وتبین أن اخت

س  س التي تق عض المقای التالزم مع  ار  االستخ المحك عند تطبی تم التأكد من الصدق المرت
عاد  )112، صفحة 1996، )جابر(المتشابهة عض األ

ة- 3 السهولة و یتمتع: الموضوع النفس  ار الثقة  م اخت ما انه غیر قابل للتخمین أو التقو الوضوح، 
ة على عینات متعددة من الرا ار في العدید من الدول العر ما استخدم هذا االخت ضیین في الذاتي، 

ة متعددةفي أنشطة و 18-15سن یتراوح مابین  .راض

النفس) 4(جدول رقم  ار الثقة  ات اخت یوضح صدق وث

عاد اتمعامل الصدقحجم العینةاأل معامل الث

صفة عامة-1 ة  ة والدراس اة الیوم النفس في الح 200،860،74الثقة 

النفس-2 الكفاءات في مهارة الثقة  ة  س المقار 200،900،81إسهام تدر

ة -3 اض ة والر ة البدن النفس في میدان التر 200،940،89الثقة 

النفس-4 الثقة  الدراسي  200،960،94عالقة المستو

النفس-5 تأثیر الجنس في الثقة  200،880،86مد

النفس-6 200،940،90إسهام البیئة في بناء الثقة 

حث- 7- 8 الكفاءات   :المتغیر المستقل:متغیرات ال المقارة  عالتدرس  النفس:المتغیر التا الثقة 

ة المستعملة- 8- 8 ن خطة المعالجات تتضم)225، صفحة 2002رضوان، (:المعالجات اإلحصائ
ة مایلي : اإلحصائ

الحسابي-1 )683، صفحة 1979السید، (س:المتوس

اراالنحراف-2 )145، صفحة 1999عدس، (ع  : المع

این -3 ار تحلیل الت )112، صفحة 1993حلمي، ()F(اخت

" T.test de student"تحلیل ستیودنت-4
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:عرض ومناقشة النتائج- 9

ة األولى- 1 النفس :الفرض ة مهارة الثقة  ا یؤثر في تنم الكفاءات المجسم عمل المقارة  التدرس 
التالمیذ المتمدرس الممارسین و ین في الطور لد ة وا .غیر الممارسینالثانو عتمدت الوسائل اإلحصائ

ة الحسابي:التال ار- المتوس .تحلیل ستیودنت- اإلنحراف المع

ور الممارسین وغیر الممارسین في ) 5(الجدول رقم تحلیل نتائج - 1-1 الذ یبین داللة الفروق لد
مهارة الثقة في النفس

ور ممارسین ور غیر ذ ممارسینذ
17.4615.16س

2612375مج س
15025ن
3.984.18ع

ة. ت 2.64المحسو
ة. ت 1.96الجد ول

الداللة 0.05مستو

یبین المقارنأعاله، و ) 5(یتضح من الجدول رقم  الحسابي و الذ ارة في المتوس االنحراف المع
ور الممارسین و  التالمیذ الذ النفس، ما یليلد عد الثقة  : غیر الممارسین في 

ات الجدول  ة لمحتو ا ) 5(ما یبرز لنا من خالل المعالجة اإلحصائ أن هناك فرق دال إحصائ
ور الممارسین، النفس لصالح الذ عد الثقة  احث إلى بین العینتین في  عزها ال أن وهذه النتیجة 

المقا ة بنم ة البدن اممارسة التر اتلكفاءات تساعد على تطور األداء و رة  التالمیذ تمیز حر
دل الكثیر من الجهد والمثابرة والعطاء، و  ة والقوة والسرعة ، و اب النفس االنس التالي تزداد مهارة الثقة 

.عند هؤالء التالمیذ
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اإلناث الممارسات و) 6(الجدول رقم تحلیل نتائج - 1-2 الممارسات في ر غییبین داللة الفروق لد
النفس مهارة الثقة 

یبیأعاله، و ) 06(تضح من الجدول رقم ی االنحراف الحسابي و ن المقارنة في المتوسالذ
التلمیذات الممارسات و الم لد ار النفس، ما یليع عد الثقة  :غیر الممارسات في 

ة ة البدن ا بین العینتین لصالح اإلناث الممارسات للتر ما یبرز لنا أن هناك فرق دال إحصائ
ة ةو ،والراض ة البدن احث إلى  أن ممارسة التر عزها ال اهذه النتیجة  المقارة  لكفاءات تساعد بنم

دل الكثیر من الجهد والمثابرة تمیعلى تطور األداء و  ة والقوة والسرعة، و اب االنس ات التلمیذات  ز حر
النفس عند التوالعطاء، و  ة بنملمیذات و التالي تزداد مهارة الثقة  ة البدن ظهر أثر ممارسة التر هنا 

ة ا الكفاءات في تنم اتالمقارة  المعف النفس عند الممارسات مقارنة  .لثقة 

ة- 2 ة الثان للسنوات :الفرض النفس بین تالمیذ الطور الثانو عاد مهارة الثقة  این في أ یوجد ت
ة- األولى(الثالثة  ما بینهم) الثالثة- الثان ة. ف ة اآلت احث على الوسائل اإلحصائ :وقد اعتمد ال

الحسابي اراالنحراف - المتوس این-المع ار تحلیل الت .اخت

ات الثالثة ) 7(تحلیل نتائج الجدول رقم -1 المستو - أولى(یبین داللة الفروق في المتوسطات لد
ة النفس ) ثالثة- ثان عد الثقة  ور في  النفس(ذ الثقة  الدراسي  ور- عالقة المستو )- ذ

إناث غیر ممارساتإناث ممارسات
16.9515.16س

2035367مج س
12025ن
3.754.18ع

ة. ت 2.12المحسو
ة. ت 1.96الجد ول

الداللة 0.05مستو
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تالمیذ الطور الثانویتضح من خالل الجدول أعاله، و  الدراسي لد مثل عالقة المستو الذ
ور  النفس ما یلي) الثالث-الثاني- األول(ذ عد الثقة  : في 

عد الثقة  ا في  ة یبرز لنا أن هناك فروق جوهرة دالة إحصائ من خالل المعالجة اإلحصائ
النهائيالتالمیذ، و النفس لد ، مما یدل على أن تالمیذ )السنة الثالثة(هذا لصالح تالمیذ المستو

النفسالسنة الثالثة مت عد الثقة  ة وذلك في  ،فوقین على تالمیذ السنة األولى وعلى تالمیذ السنة الثان
ر مهارةو  احث إلى أن سنوات الممارسة المستمرة تعمل على تطو عزه ال النفس و هذا ما  ذلك الثقة 

ة ومن خالل تعرض تالمیذ المست النهائي إلى المواقف الحرجة والمقلقة في المنافسات الراض
ات و  اآلخرنوالتدر .هذا ما جعلهم أكثر ثقة في أنفسهم مقارنة 

ة الثالثة- 3 ور الممارس:الفرض النفس بین الذ عاد مهارة الثقة  ة في أ ین ال توجد فروق معنو
ة و اإلو  ة البدن ة بنماناث الممارسات للتر الكفاءاتلراض .المقارة 

ة ة التال الحسابي : حیث تم االعتماد على الوسائل اإلحصائ ار- المتوس تحلیل - االنحراف المع
ستیودنت

عد )8(الجدول رقم تحلیل نتائج -3 ور الممارسین واإلناث الممارسات في  یبین داللة الفروق بین الذ
النفس .الثقة 

السنة الثالثة ة السنة الثان السنة األولى

50 50 50 ن

881 867 864 مج س

76¸17 34¸17 28¸17 'س

16542 15565 15852 2مج س

150 مج ن

42¸3 این بین المجموعات الت

13¸15 این داخل المجموعات الت

42¸4 ة.ف المحسو

06¸3 ة. ف الجد ول

05¸0 الداللة مستو
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ور ممارسین إناث ممارساتذ

150120ن

4617,9516,س

3,983,75ع

ة. ت 1,06المحسو

ة. ت 1,96الجد ول

الداللة 0,05مستو

یبیأعاله، و ) 8(یتضح من الجدول رقم  الحسابي و الذ ارن المقارنة في المتوس االنحراف المع
التالمیذ الذ عد الثقة ور الممارسین و لد :النفس ما یلياإلناث الممارسات في 

ة تبین انه ال  ور الممارسین و من خالل المعالجة اإلحصائ لممارسات اإلناث ایوجد فرق بین الذ
النفس، و  عد الثقة  الفي  عد الثقة  احث إلى أن  عزه ال عامل الممارسة هذا ما  نفس یتأثر أكثر 

ل اإلناث الممارسین لك و وات النجاح والتدرب، أما الجنس فال یؤثر في ذالتجرة و سنو  ٕاال لكان 
ة  ة البدن الكفاءاتللتر المقارة  ملكون الثقة الالزمةبنم .ال 

:اتــــاجـتـــاالستن- 10

ة ن التوصل إلى االستنتاجات التال ه من نتائج أم ن التوصل إل :في حدود ما أم

ا بین التالمیذ الممارسین و هناك فروق دالة إ- 1 عد الثقة حصائ غیر الممارسین من الجنسین في 
ة . النفس لصالح التالمیذ الممارسین وهذا یتضح من خالل تفوق التالمیذ المتمدرسین الممارسین للتر

ة و  الكفاءاتالبدن المقارة  عد الثقة على التالمیذ غیر الممارسین في ) من الجنسین(الراضة بنم
.النفس

ات الثالهناك فروق دالة إحصائ-2 ور الممارسین للمستو النفس بین التالمیذ الذ عد الثقة  ثة ا في 
ة-أولى( الثو ،)ثالثة ثانو-ثان الث على تالمیذ المستوهذا یتضح من خالل تفوق تالمیذ المستو

عد السالف الالثاني و  این في ال أن هناك ت النفس، أ عد الثقة  األول في  ر لصالح السنةالمستو ذ
ة للجدول و ،الثالثة ثانو ة تحققت) 7(من خالل المعالجة اإلحصائ ة الثان .تم تأكید أن الفرض

ور الممارسین و ال یوجد فروق دالة-3 ا بین الذ النفسإحصائ عد الثقة  . اإلناث الممارسین في 
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ات-11 :مناقشة الفرض

احث من :أوال  ة األولى والتي توقع ال الفرض ما یتعل الكفاءات خاللها أن ف المقارة  التدرس 
التالمیذ المتمدرس النفس لد ة مهارة الثقة  ا یؤثر في تنم الممارسین المجسم عمل ین في الطور الثانو

.غیر الممارسینو 

ة حث التي توصلنا إلیها في دراستنا المیدان د على وجود فروق ،ومن خالل نتائج ال والتي تؤ
النفس  ا بین التالمیذ الممارسین والتالمیذ غیر الممارسین من الجنسین في مهارة الثقة  دالة إحصائ

ة والراضة في . ح التالمیذ الممارسین من الجنسینلصال ة البدن نستنتج أن التالمیذ الممارسین للتر
یتمیزون بدرجة عا عاد الطور الثانو ة في أ النفسل .مهارة الثقة 

هذه النتائج مع نتائج  حیث أسفرت الدراسة أن للمقارة ،2010دراسة عبد القادر بن یونسوتتف
ة و الكفاءات دور  ة مختلف الصفات النفس ةافي تنم الت النفس عض المش ذلك و ،لتخلص من 

الكفاءتعز  المقارة  ة  ة والراض النفس و ز لدور ممارسة الترة البدن ة الثقة  ا ذهات ودورها في تنم
ز علیها وهي الجانب المعرفي والجانب الوجداني و من خالل الم ات الثالث التي تر الجانب ستو
ي ة لكل ذما استنتج أن ه،الحسي الحر عد الكفاءة الختام تظهر  ه التطورات التي تحدث للمراه

)2010یونس، (.مستو

هذه  رتهما تتف ة ،2008دراسة زن الدین بوعامرالنتائج مع ما ذ والتي تشیر إلى أهم
الكفا المقارة  ة و التدرس  ة وحر ة معرفءات في عدة جوانب نفس م ة عند مختلف األطوار التعل

النفسيو  النفس في الش )2008بوعامر، (.منها الثقة 

قةمن خالل و  حث والتي تنص على أن یتضح لنا تفسیر ،المناقشة السا ة األولى لل الفرض
النفس ة مهارة الثقة  ا یؤثر في تنم الكفاءات المجسم عمل المقارة  تالمیذ الطور التدرس  لد

ة األولى التي یثبتها الجدول .الثانو الفرض التالي تحق ور الذ) 5(و الذ یبین داللة الفروق لد
یبین داللة الفروق لدالذ) 6(والجدول ،الممارسین وغیر الممارسین في مهارة الثقة في النفس

النفس .اإلناث الممارسات و غیر الممارسات في مهارة الثقة 

قة یتضح لو  حثمن خالل المناقشة السا ة األولى لل لى أن التي تنص عو ،نا تفسیر الفرض
التالمیذ المتمدرسین  النفس لد ة مهارة الثقة  ا یؤثر في تنم الكفاءات المجسم عمل المقارة  التدرس 

الممارسین و في الطور ال .غیر الممارسینثانو
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ا ة و :ثان ة الثان الفرض ما یتعل این ف احث من خاللها وجود ت عاد مهارة الثقة التي توقع ال في أ
للسنوات الثالثة النفس بین  ة- األولى(تالمیذ الطور الثانو ما بینهم) الثالثة- الثان ومن خالل .ف

ة حث التي توصلنا إلیها في دراستنا المیدان عاد الثقة . نتائج ال این في أ والتي تشیر إلى وجود ت
ات الثالثة .النفس بین تالمیذ المستو

النفس بین تالم عاد الثقة  این في أ ات الثالثة هناك ت ة- األولى(یذ المستو ).الثالثة- الثان

هذه النتائج مع دراسةو  حیث تشیر إلى وجود فروق دالة 2000حمد محمود أنبیلة تتواف
النفس  عاد الثقة  ة في أ ات الثالثة لتالمیذ المرحلة الثانو ا بین المستو .)1993محمود، (إحصائ

ة   ات الثالثة 1987ودراسة دمحم حسن أبو عب ا بین المستو شیر إلى وجود فروق دالة إحصائ حیث 
النفس  عاد الثقة  ة في أ .)1987مهنا، (لتالمیذ المرحلة الثانو

ال منهما  ة أال و حیث توصل  ات :  هيإلى نتیجة مشتر ا بین المستو وجود فروق دالة إحصائ
النفس عاد الثقة الثقة  .الثالثة للتالمیذ في أ

قةو  ة ،رجع تفسیر هذه النتائج إلى عامل الخبرة السا فتالمیذ السنة الثالثة أكثر ممارسة للتر
الكفاءات وأكثر خبرة من غیرهم مما  منهج المقارة  ة  أنفسهمأالبدن ذلك من خالل و ،كسبهم ثقة 

النهائي إلى المواقف الحرجة و تعرض تالمیذ المست ة و المقلقة في المنافسات و اتالراض هذا و ،التدر
اآلخرن .ما جعلهم أكثر ثقة في أنفسهم مقارنة 

ة التي تنص على  ة الثان قة یتضح لنا أن الفرض عاد "ومن خالل المناقشة السا این في أ وجود ت
النفس بین تالمیذ ما بینهم و الثقة  ات الثالثة ف ما بینهنالمستو ات الثالثة ف د تحققت ق"تلمیذات المستو

ة للجدولا ما تثبته ذوه .)7(المعالجة اإلحصائ
ة الثالثة و :ثالثا الفرض ما یتعل احث ف عاد أالتي توقع من خاللها ال ة في أ نه ال یوجد فروق معنو
ور الممارسین و الثق النفس بین الذ حث التي توصلنا إلیها في . اإلناث الممارساتة  ومن خالل نتائج ال

ةدراستنا  ور الممارسین و نه ال یوجد فرو أنستنتج - )8(الجدول –المیدان ة بین الذ اإلناث ق معنو
مع دراسة ،الممارسات أرجعته إل)1993محمود، (نبیلة احمد محمود وهذا یتواف ى أن الذ

النفس و  ة أكسبتهم الثقة  ة والراض ة البدن عاد الثقةلم یؤثر الممارستهم للتر جنس في مختلف أ
. النفس

لم ی1996أما دراسة دمحم العري شمعون  ور الممارسین و الذ اإلناث جد الفرق بین الذ
النفس ة و التي من بینها الثقة  )1996شمعون، (.  الممارسات في مختلف المهارات النفس

ال عد الثقة  احث إلى أن  عزه ال عامل الممارسة أما ما   والتجرة وسنوات نفس یتأثر أكثر 
ة النجاح والتدرب، أما الجنس فال یؤثر في ذلك و  ة البدن ل اإلناث الممارسین للتر بنمٕاال لكان 
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الكفاءات ملكون الثقة الالزمةالمقارة  احث إوعلى أساس ذلك ف.ال  ة الثالثة التي توقع ال ن الفرض
عاد الثقأ ة في أ النفس بین انه ال یوجد فروق معنو ور الممارسین و ة  ننا اإلناث اللذ م ممارسات 

.القول أنها تحققت
:اتــــوصیـــالت- 12

ما یلي ة  ن التوص م ه من استنتاجات  ن التوصل إل :في حدود ما أم

النفس و -1 احثین واألساتذة بدراسة الثقة  ن التدرب على هده زادة اهتمام ال لما أم ة التأكید انه  أهم
ان ذلك أفضل لما  ة  . المهارة النفس

النفس"اعتماد -2 ار الثقة  اس ه" استخ والراضيذلق ة في المجال الترو .ه المهارة النفس

المم-3 ات  ة و خاصة عند اإلناثزادة اهتمام المسئولین في الثانو .     ارسة الراض

الكفاءات أثنا-4 المقارة  ة و ضرورة االهتمام بتطبی ة البدن ةء تسطیر برامج التر .الراض

ة الب-5 ام مدرس التر النفسضرورة ق ر الثقة  ة وتطو ة بتنم ما ،عند تالمیذ الطور الثانودن
اتاسب مع أعمارهم و یتن أفضل النتائج مستو ارها احد عوامل النجاح وتحقی ةهم العت .   الراض

ة األخر-6 م تالمیذ األطوار التعل مشابهة لد .إجراء دراسات أخر
ة اللغة العر قائمة المراجع 

امل راتبأ-1 ة ). 2000. (سامة  قات ف المجال الراضي- تدرب المهارات النفس : القاهرة. تطب
ر العري .دار الف

ة و صاء اإلح). 2002. (حمد نصر الدین رضوان-2 ة البدن دار : القاهرة. الراضةالوصفي في التر
ر العري .الف

م النطرة ). 2004. (صدقي نور الدین-3 ه  ا- علم النفس الراضة المفاه اس- رشادإلالتوج . المق
ندرة تب الجامعي الحدیث: االس .الم

ة و ). 1999. (عبد الرحمن عدس-4 اإلحصاء في التر اد للنشر : ستون. علم النفسم دار الهد
.والتوزع

ة: الجزائر. مدخل إلى اإلحصاء). 1993. (عبد القادر حلمي-5 .دیوان المطبوعات الجامع
شرعلم النفس اإلحصائي و ). 1979. (فؤاد البهي السید-6 اس العقل ال ر : القاهرة. ق دار الف

.العري
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ة الحدیثة ). 1987. (فایز مهنا-7 ة الراض سورادم. التر دار طالس للدراسات والترجمة : ش
.النشرو 
ش -8 ا لوفین متى ). 1996). (جابر عبد الحمید جابر.ترجمة احمد عبد العزز سالمة و د( ارس

انفسنا  ة: القاهرة . نث .دار النهضة العر
ة ). 1990. (مین الخوليأو دمحم الحمامي -9 ة الراض ر : القاهرة. أسس بناء برامج التر دار الف

.العري
ر العري: القاهرة.التدرب العقلي في المجال الراضي). 1996. (دمحم العري شمعون - 10 دار الف
اغته الهدف اإلجرائي تمییزه و ). 1999. (دمحم بوعالق- 11 .قصر الكتاب: البلیدة . ص
اب عمار بوحوش- 12 حث العلمي وطرق ). 1955. (دمحم محمود الذن حوثمناهج ال . إعداد ال

ة: الجزائر .دیوان المطبوعات الجامع
دار : بیروت. الترواالحصاء النفسي واالجتماعي و ). 1987. (محمود السید ابو النبیل- 13

ة .النهضة العر
رة السلة و المهارات النف). 1993. (نبیلة احمد محمود- 14 ات  ة الممیزة لالع السمات س عالقتها 

ة ة الراض ة: القاهرة.الدافع ة البدن ة للتر .المجلة العلم
ة اللغة األجنب قائمة المراجع 

15-b.cyffers, p. e. (1992). statistiques appliquées aux activités physiques et sportives. paris:
publication inseep.
16- bohain, y. v. (1985). Initiation à la course du 100 m au 100 km . paris: edition vigot.
17- h.cox, r. (2005). psychologie du sport. bruxelles: eition deboeck université.


