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اضیین ة للر والكرة الطائرة على سمات الشخص أثر ممارسة ألعاب القو
والكرة الطائرة اضي اختصاص ألعاب القو ة ور على طل حث مسحي میداني أجر

ن قالوز تواتيأحمد ب: األستاذ
الدروس لف  أستاذ مساعد م

ة  اض ة والر ة البدن -جامعة مستغانم–معهد التر

ة  تس ة، ذلك راجع للخبرات الم ح الیوم أكثر اتساعا من حیث المفهوم واألهم إن المجال الراضي أص
ة والتجار  حوث العلم ذلك من خالل ال ارات، و العلمي في التدرب والم ب التي تؤثر بدرجة من التطبی

ة الراضي في مختلف التخصصات الراض .بیرة على المستو
یدرس سلوك : ومن بین هذه العلوم التي یرجع لها الفضل في تطور الراضة علم النفس الراضة، الذ

ة، ألنه مقرون بتالؤم الجسد والنفس  انت أم جماع ة  ة، فرد الراضي في مختلف التخصصات الراض
حألنهم س صح ل ما یؤثر في الجسد یؤثر في النفس والع الراضي، ف ونان وحدة واحدة لد . ا 

ن مالحظتها وتسجیلها م ات الفرد التي  عني سلوك واستجا ن . و م ال  ات أخر لكن توجد استجا
ة السمات الشخص .مالحظتها من الخارج أو تسجیلها، 

امل راتب علم النفس  احث أسامة  قولهقد عرف ال إن علم نفس الراضة یدرس سلوك اإلنسان :"الراضة 
یف تؤثر الراضة على جوانب نفسیته التي ترت ة في سلوك الراضي، و لمعرفة تأثیر العوامل النفس

امل راتب، ". (بنوع التخصص الراضي الممارس ).17، ص1995أسامة 
نشاإن لكل  ةتخصص راضي ممیزاته وخصائصه، فألعاب القو یؤثر في السمات الشخص .فرد

قدمه جوردن ألبورت والمتمثل  احثین في مجال علم النفس یتفقون على التعرف الذ إن معظم العلماء وال
ع الفرد :" في أن ة التي تقرر الطا م الدینامي داخل الفرد لألجهزة النفس جسم ة هي التنظ الشخص

یر ، دمحم حسن عال" (للشخص في السلوك والتف ).41، ص1987و
ة  ة–نفس "وأن الشخص إنساني، " جسم متكاملة توجد في مجال معین، وهذا المجال مجال حیو

ة، وعوامل . اجتماعي ة، وعوامل نفس ة هي عوامل جسم وعلى ذلك فإن العوامل التي تؤثر في الشخص
ة .اجتماع

فرد م عا عند أ ة إال النتاج الكلي لهذه العوامل جم انت تلك العوامل أو وما الشخص ن األفراد، موروثة 
ة تس ل المواقف والمثیرات والمتغیرات التي یتفاعل معها الفرد في المجال البیئي، . م ة  وتعني االكتساب

راضي متخصص  نشا ة التي یزاولها  ة أو في الممارسة الراض اة الیوم ه سواء في الح ش ف ع الذ
ه .ف
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ان ظاهرا إن لكل تخصص راضي خصائص ل واضح على الراضي سواء  ش ه، وممیزاته التي تؤثر 
ا( ا ) بدن اطن ا(او  ة )نفس عني أن لكل تخصص أثرا ظاهرا على جسم الراضي، وقدراته البدن ، وهذا 

الضرورة تكون هناك تغیرات في نفسیته، ألن ة الفرد ما هي إال ذلك الكل : "والمهارة، فإنه  شخص
ون من ال ما فیها من فطرة واكتساب على السواءالم ، " (جسم والنفس،  ، 1997دمحم حسن عالو

انت ، )87ص ات مختلفة للراضیین، سواء  ا من خالل مشاهدته لشخص احث میدان وهذا ما الحظه ال
ة  ة البدن ات التر ل ة في  ة أو الطل األند أو الكرة الطائرة على مستو الختصاص ألعاب القو

ذا ردود أفعال متفاوتة لهموالراض ة، و .ة، وتجلت من خالل التصرفات المختلفة للراضیین والطل
احث مع خبراء في مجال التدرب  ة التي أجراها ال الت الشخص د هذا حوصلة النتائج للمقا وما یؤ

ة: لالختصاصین األند والكرة الطائرة على مستو ات. ألعاب القو رة الذین إلى جانب األساتذة والد
ة ة والراض ة البدن ة نفس االختصاص في قسم التر .یدرسون الطل

ه تخصص  یتر عة األثر الذ احث إلى دراسة هذا الموضوع إلبراز طب وعلى هذا األساس، اتجه ال
ة،  ة والراض ة البدن عة اختصاص التر ة السنة الرا ة لطل والكرة الطائرة على سمات الشخص ألعاب القو

والكرة الطائرةور  ة لالختصاصیین ألعاب القو .اضیي األند
احث طرح التساؤل التالي ال :وعلى ضوء ذلك ارتأ

عة اختصاص -  ة السنة الرا ة لطل والكرة الطائرة أثر على سمات الشخص هل لتخصصي ألعاب القو
ة ؟ ة وراضیي األند ة والراض ة البدن التر

:الیینومنه نطرح التساؤلین الت- 
والكرة الطائرة أثر على سمة -1 ة (هل لتخصصي ألعاب القو ة، القابل ة، االكتئاب ة، العدوان العصب

طرة، الكف ة، الهدوء، الس ة ) الض-لالستثارة، االجتماع ة بدن عة اختصاص تر ة السنة الرا لطل
ة ؟ ة وراضیي األند وراض

والكرة الطائر -2 ة السنة هل لتخصصي ألعاب القو ة لطل السمات الشخص على إحد ة أثر ضاغ
ة ؟ ة وراضیي األند ة والراض ة البدن عة اختصاص التر الرا

حث ات ال :فرض
ات المطروحة ال ةانطالقا من اإلش ات التال احث الفرض :، یتوقع ال

ة-  ة لطل اشرا على السمات الشخص رة الطائرة أثرا م و عة إن لتخصصي ألعاب القو السنة الرا
ة ة وراضیي األند ة وراض ة بدن .اختصاص تر

ة-  ة التال ات الفرع :ومن هذه التوقعات نستنتج الفرض
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والكرة الطائرة على سمة -1 ة، (یوجد أثر إیجابي لتخصص ألعاب القو ة، االكتئاب ة، العدوان العصب
طرة، الك ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة ) الض- فالقابل ة بدن عة اختصاص تر ة السنة الرا لطل

ة ة وراضیي األند .وراض
ة السنة -2 ة لطل السمات الشخص والكرة الطائرة أثرا ضاغطا على إحد إن لتخصصي ألعاب القو

ة ة وراضیي األند ة وراض ة بدن عة اختصاص تر .الرا
حث :أهداف ال

عة محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب ال ة السنة الرا ة لطل والكرة الطائرة على السمات الشخص قو
ة ة وراضیي األند ة وراض ة بدن .اختصاص تر

والكرة الطائرة على سمة-1 ة، : (محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب القو ة، االكتئاب ة، العدوان العصب
طرة، الكف ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة ) الض- القابل ة بدن عة اختصاص تر ة السنة الرا لطل

ة ة وراضیي األند .وراض
ة السنة -2 السمات لطل والكرة الطائرة على إحد لتخصصي العاب القو محاولة معرفة األثر الضاغ

ة ة وراضیي األند ة وراض ة بدن عة اختصاص تر .الرا
ار فرایبورج وتكی-3 ة اخت مصداق .فه مع المجتمع الجزائرالتأكید على مد

لة  عة المش لة مستندا على طب ار المنهج المناسب لحل مش عتمد على اخت حث العلمي  إن مجال ال
ه احث التوصل إل یود ال عا الختالف الهدف الذ عة ت على هذا األساس . نفسها، وتختلف المناهج المت

احث ا حثنا هذا، استخدم ال أهداف  اره من المناهج األكثر وللوصول إلى تحقی اعت لمنهج المسحي 
حثنا لة  تالءم مع مش ة و حوث الوصف .استعماال في ال

جمع المعلومات " ا عن طر م رها  عتبر طرقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصو فالمنهج المسحي 
قة فها وٕاخضاعها للدراسة الدق لة وتصن ا" (المقننة عن المش ، 1995ت، عمار بوحوش، دمحم الذنی

.)130ص
عة اختصاص ألعاب القو ة السنة الرا احث على مجموعة من طل تمت الدراسة التي قام بها ال

حاسي ماماش للكرة  لعین الترك وفر ألعاب القو ذلك راضي فر واختصاص الكرة الطائرة، و
ان عددهم . الطائرة عة االختصاص 80و ة السنة الرا ان عدد طل اآلتيموز 40، حیث  23: عین 

عین 17طالب اختصاص الكرة الطائرة، و ما یخص راضیي فر ، أما ف ا اختصاص ألعاب القو طال
ان عددهم  ف ا، و25الترك أللعاب القو حاسي ماماش للكرة الطائرة15راض عا لفر ا تا ان . راض

ة في  حث، وقلة األند سبب ظروف ال طرقة مقصودة  ار العینة  .الغرب الجزائراخت
انات، وتتمثل في قائمة فرایبورج للسمات  غرض جمع الب احث في دراسته على أدوات  لقد اعتمد ال

ة .الشخص
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ة قائمة فرایبورج للشخص
ف ة أعدها في الصل :تعر ن فارنبرج و"قائمة فرایبورج للشخص من اساتذة علم "SelgوHampelجو

ا سن ألمان م صورتها المصغرة، التي قام بتعربها Diell، وقام دیل 1970ة النفس بجامعة فرایبورج  بتصم
هذه القائمة على  ، وتحتو ة و08وٕاعداد صورتها المصغرة دمحم حسن عالو عاد للشخص ارة 56أ ع

).ارجع إلى القائمة فرایبورج في المالح(
استخدام التجزئة النصف ة  ات القائمة في البیئة األجنب عد بلغ معامل ث ار  یوما على 20ة، وٕاعادة االخت

را و140عینة متكونة من  ات 24و18أنثى تتراوح أعمارهم ما بین 151ذ سنة، وتراوحت معامالت الث
ات الصورة المصغرة عن طر0.83إلى 0.64ما بین  وفي البیئة المصرة، تم إیجاد معامالت ث

ار على  ة82إعادة االخت ة التر ل ا من  فاصل زمني قدره طال القاهرة،  ة  ام وتراوحت 10الراض أ
عاد القائمة ما بین  ات أ الصورة المطولة للقائمة . 0.87و0.67معامالت ث أما الصدق فقد تم إیجاده 

ار 212التي تتضمن  ات مثل اخت مح ة األخر ارات الشخص عض اخت عاد  استخدام أ ارة،  ع
امینوسوتا المتعدد األوجه وقا فورن ال ة .ئمة  النس المحك  وقد أشارت النتائج إلى توافر الصدق المرت

عادها  ات بین أ ة للصورة المصغرة تراوحت معامالت الث النس عاد القائمة، و عاد الصورة المطولة أل وأ
محك ما بین  .0.92و0.85عند استخدامها 

ار فرایبورج :عرض ومناقشة نتائج اخت
حاسي ماماش للكرة الطائرةعرض نتائج فرای وفر اضیي عین الترك أللعاب القو :بورج لر

ار فرایبورج بین راضیي فر:01جدول رقم  ة الخت ة واالكتئاب ة، العدوان یبین المقارنة في سمة العصب
حاسي ماماش للكرة الطائرة لعین الترك وفر .ألعاب القو

لیة القاباالكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالھدوءاالجتماعیة

عین الترك أللعاب 
)1ع(القوى 

9.969.2810.6711.1612.0812.6711.4010.3م ح
1.271.241.271.370.970.971.181.12إ م

حاسي ماماش لكرة 
)1ع(الطائرة

9.4711.4010.9212.0212.6711.2410.4011.3م ح
2.021.141.321.271.301.261.411.83إح

0.052.02الجدولیة عند " ت"قیم 
0.012.57الجدولیة عند " ت"قیمة 
0.9805.30.632.092.163.382.322.10المحسوبة" ت"قیم 

دال عند غیر دالالداللة اإلحصائیة لصالح
0.01
2للعینة 

دال عند غیر دال
0.05
2للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة

38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحرة
:من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله
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ة*  وفر:العصب عین الترك أللعاب القو العینتین فر لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
ار حاسي ماماش للك متها " ت"رة الطائرة، تم استخدام اخت مة ). 0.98(ستیودنت، والتي بلغت ق وهذه ق
مة  ة المقدرة ب" ت"أصغر من ق الداللة 2.02الجدول درجة حرة 0.05عند مستو ه فال 38و وعل

ة .یوجد الفرق بین العینتین في سمة العصب
ة*  وفرلمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد:العدوان عین الترك أللعاب القو العینتین فر

ار  متها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اخت مة ). 5.3(ستیودنت والتي بلغت ق أكبر وهذه ق
مة  ة المقدرة ب" ت"من ق الداللة 2.02الجدول بدرجة ثقة 0.01عند مستو ودرجة الشك %99أ

درجة حرة 1% ه یوجد38، و ة بین العینتین ، وعل ة في سمة العدوان ذات داللة إحصائ فرق جوهر
حاسي ماماش للكرة الطائرة .لصالح عینة فر

ة حاسي :االكتئاب وفر عین الترك أللعاب القو العینتین فر لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
ار  متها ستیودنت والتي ب" ت"ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اخت مة أصغر ). 0.63(لغت ق وهذه ق

مة  ة المقدرة ب" ت"من ق الداللة 2.02الجدول درجة حرة 0.05عند مستو ه ال یوجد 38و ، وعل
.الفرق بین العینتین في سمة االكتئاب

:أعاله01من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 
ة لالستثارة*  عین الترك أللعاب القولمعرفة داللة الفرق بین المت:القابل العینتین فر وسطین لد

ار  حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اخت متها " ت"وفر وهذه ). 2.09(ستیودنت والتي بلغت ق
مة  مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"ق الداللة 2.02الجدول بدرجة ثقة 0.05عند مستو ودرجة %95أ

درجة حرة %5الشك  ة لالستثارة بین العینتین لصالح عینة ، و 38و في القابل ه یوجد الفرق جوهر عل
ة لالستثارة حاسي ماماش لكرة الطائرة في سمة القابل .فر

ة*  ار :االجتماع العینتین، تم استخدام اخت ستیودنت، والتي " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
متها  مة أكبر). 2.16(بلغت ق مة وهذه ق ة المقدرة ب" ت"من ق الداللة 2.02الجدول 0.05عند مستو

بدرجة ثقة  درجة حرة %5ودرجة الشك %95أ في سمة 38و ه یوجد الفرق جوهر ، وعل
حاسي ماماش للكرة الطائرة ة بین العینتین لصالح عینة فر .االجتماع

العینتی:الهدوء*  حاسي لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد وفر عین الترك أللعاب القو ن فر
ار ماماش للكرة الطائرة،  متها ودنت یست" ت"تم استخدام اخت مة أكبر من ). 3.83(والتي بلغت ق وهذه ق

مة  ة المقدرة ب" ت"ق الداللة 2.02الجدول بدرجة ثقة 0.01عند مستو ، %1ودرجة الشك %99أ
درجة حرة  ه یوجد الفرق 38و ة بین العینتین لصالح ، وعل في سمة الهدوء ذو داللة إحصائ جوهر

حاسي ماماش للكرة الطائرة .عینة فر
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وفر):الض(الكف *  عین الترك أللعاب القو العینتین فر لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
ار  مة ). 2.10(متها ستیودنت والتي بلغت ق" ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اخت وهذه ق

مة  ة المقدرة ب" ت"أكبر من ق الداللة 2.02الجدول درجة حرة 0.05عند مستو ه یوجد 38و ، وعل
في سمة الكف  .بین العینتین لصالح عینة عین الترك لأللعاب القو) الض(الفرق معنو

م العالي والمنخفض الخ:02جدول رقم  ة للتقی ة المئو ألعاب یبین النس ار فربورج لراضیي فر ت
حاسي ماماش للكرة الطائرة لعین الترك وفر .القو

م عالي - 1 تقی
م منخفص- 2 تقی

ة ةالعصب ةالعدوان ة االكتئاب القابل
لالستثارة

ة طرةالهدوءاالجتماع الكفالس

عین الترك أللعاب القو
)1ع(

ة  نس
ة مئو

57.74
42.26

66.04
33.96

52.43
47.57

59.42
40.58

72.57
27.43

81.03
18.97

62.87
37.13

47.99
52.01

حاسي ماماش لكرة 
)1ع(الطائرة

ة  نس
ة مئو

63.3
36.7

62.87
37.13

56
44

72.45
27.55

81.03
18.97

60.58
39.42

48.57
51.43

61.86
38.14

م ا02الجدول رقم  ة للتقی یبین النسب المئو ورة یتضح أعاله، الذ لعالي والمنخفض للسمات المذ
احث أن :لل

ار فرایبورج  ة الخت م العالي في السمات التال التقی یتمیزون  عین الترك أللعاب القو : راضیي فر
طرة( ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة، القابل ة، العدوان ة )العصب م منخفض في السمات التال ، وتقی
ة ). الض-الكف( م العالي في السمات التال التقی حاسي ماماش للكرة الطائرة فیتمیزون  أما فر

ار فرایبورج طرة، الكف:(الخت ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة، القابل ة، االكتئاب ة، العدوان ).العصب

ة واالكتئاب(یبین المقارنة في سمة :03جدول رقم  ة، العدوان ة السنة ) ةالعصب ار فرایبورج بین طل لالخت
والكرة الطائرة عة اختصاص ألعاب القو .الرا
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ة ةالعصب ةالعدوان ة االكتئاب القابل
لالستثارة

ة طرةالهدوءاالجتماع الكفالس

ة اختصاص رة طل
)1ع(الطائرة

9.919.0010.4710.7111.6512.0610.009.82م ح
1.491.322.811.261.121.140.791.07إ م

ة اختصاص ألعاب  طل
)2ع(القو

10.0310.1311.6511.4810.8911.0910.7410.61م ح
1.161.761.111.031.051161.251.33إح

م  ة عند " ت"ق 0.052.02الجدول
مة  ة عند " ت"ق 0.012.57الجدول
م  ة" ت"ق 1.342.213.182.563.002.622.142.00المحسو

ة لصالح دال عند غیر دالالداللة اإلحصائ
0.01
2للعینة 

دال عند 
0.01
1للعینة 

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

غیر دال

38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحرة
:الجدول أعالهمن خالل النتائج المعروضة في 

ة*  العینتینلمعرفة داللة ا:العصب ار لفرق بین المتوسطین لد ستیودنت، والتي " ت"، تم استخدام اخت
متها  مة ). 3.05(بلغت ق مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"وهذه ق الداللة 2.02الجدول 0.01عند مستو

بدرجة ثقة  درجة حرة %1ودرجة الشك%99أ ه یو 38و ة ، وعل ذات داللة إحصائ جد فرق جوهر
ة اختصاص ألعاب القو ة بین العینتین لصالح طل .في سمة العصب

ة*  وفر:العدوان عین الترك أللعاب القو العینتین فر لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
ار  متها" ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اخت مة ). 2.21(ستیودنت والتي بلغت ق وهذه ق

مة  ة المقدرة ب" ت"أكبر من ق الداللة 2.02الجدول بدرجة ثقة 0.05عند مستو ودرجة %95أ
درجة حرة %5الشك  ه یوجد فرق جوهر38، و ة ذو، وعل ة بین في سمة العدوان داللة إحصائ

ة ألعاب القوالعینتین لصالح  .طل
ة العینتینالمتوسطینمعرفة داللة الفرق بینل:االكتئاب ار لد ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اخت

متها  مة أ). 3.18(بلغت ق مة كبر وهذه ق ة المقدرة ب" ت"ر من ق الداللة 02.57الجدول عند مستو
بدرجة ثقة 0.01 درجة حرة %1ودرجة الشك %99أ ه 38و ذو داللة فرق یوجد ، وعل جوهر

ة في سمة االكتئاب ة اختصاص ألعاب القوبین العینتین ة إحصائ .لصالح طل
ة لالستثارة*  العینتین :القابل ة اختصاص ألعاب القولمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد طل

ة اختصاص الكرة الطائرة ار وطل متها " ت"، تم استخدام اخت مة ). 2.56(ستیودنت والتي بلغت ق وهذه ق
مة  الداللة 2.02ة المقدرة بالجدول" ت"أكبر من ق بدرجة ثقة 0.05عند مستو ودرجة %95أ
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درجة حرة %5الشك  ه یوجد الفرق جوهر38و ة، وعل ة لالستثارة بین سمة في ذو داللة إحصائ القابل
ة ألعاب القوالعینتین لصالح  . طل

ة*  العینتین، تم ا:االجتماع ار لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد ستیودنت، والتي " ت"ستخدام اخت
متها  مة ). 3.00(بلغت ق مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"وهذه ق الداللة 2.57الجدول 0.01عند مستو

بدرجة ثقة  درجة حرة %1ودرجة الشك%99أ ة 38و في سمة االجتماع ه یوجد الفرق جوهر ، وعل
ة  ة ابین العینتین لصالح ذات داللة إحصائ .ختصاص ألعاب القوطل

العینتینلمعرفة داللة الفرق بین المتوس:الهدوء*  ار طین لد ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اخت
متها  مة ). 2.62(بلغت ق مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"وهذه ق الداللة 2.57الجدول 0.01عند مستو

بدرجة ثقة  درجة حرة %1ودرجة الشك %99أ في سمة الهدوء ، وعل38، و ه یوجد الفرق جوهر
ة بین العینتین لصالح  ة اختصاص الكرة الطائرةذو داللة إحصائ .طل

طرة*  العینتینلمعرفة داللة ا:الس ار لفرق بین المتوسطین لد ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اخت
متها  مة ). 2.14(بلغت ق مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"وهذه ق الداللة 2.02الجدول 0.05عند مستو

درجة حرة  ه یوجد 38و طرةفي سمة جوهرفرق ، وعل ة الس بین العینتین لصالح ذات داللة إحصائ
ة اختصاص ألعاب القو .طل

ار ):الض(الكف *  العینتین، تم استخدام اخت ستیودنت " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لد
متها  مة ). 2.00(والتي بلغت ق مة أكبر من ق ة المقدرة ب" ت"وهذه ق الداللة 2.02الجدول عند مستو

درجة حرة 0.05 ه یوجد فرق في سمة الكف 38و .بین العینتین) الض(، وعل
ة اختصاص ألعاب :04جدول رقم  ار فربورج لطل م العالي والمنخفض الخت ة للتقی ة المئو یبین النس

ة اختصاص ال وطل .كرة الطائرةالقو

م عالي - 1 تقی
م منخفص- 2 تقی

ة ةالعصب ةالعدوان ة االكتئاب القابل
لالستثارة

ة طرةالهدوءاالجتماع الكفالس

ة اختصاص ألعاب طل
)1ع(القو

ة  نس
ة مئو

53.51
46.49

48.28
51.77

66.44
33.56

63.87
36.13

70.16
29.84

58.29
41.77

53.42
46.58

51.57
48.43

لكرة ااختصاصحاسي 
)1ع(الطائرة

ة  نس
ة مئو

61.3
38.7

42.85
57.15

49.57
50.43

52.86
47.14

66.44
35.56

72.3
27.7

42.85
57.15

40.27
59.73

ورة یتضح 04الجدول رقم  م العالي والمنخفض للسمات المذ ة للتقی یبین النسب المئو أعاله، الذ
احث أن :لل
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ة اختصاص  ار فرایبورج ألعطل ة الخت م العالي في السمات التال التقی یتمیزون  ة، : (اب القو العصب
ةاال طرةكتئاب ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة اختصاص الكرة الطائرة . )، الكف، القابل یتمیزون طل

ار فرایبورج ة الخت م العالي في السمات التال ةال:(التقی ة لالسعصب ة، الهدوءتثارة، اال، القابل ).جتماع
ة األولى ار فرایبورج للفرض :االستنتاجات نتائج اخت

ة األولى  ة الفرع ا الفرض ثبوت إحصائ احث عن مد من خالل االستنتاجات التي توصل إلیها ال
ذا ، و عین الترك أللعاب القو حاسي ماماش للكرة الطائرة وفر ار فرایبورج على راضیي فر الخت

ة األولى القائلة ة الفرع والكرة الطائرة فإن الفرض عة اختصاص ألعاب القو ة السنة الرا :على طل
والكرة الطائرة على " ة، (یوجد أثر إیجابي لتخصصي ألعاب القو ة، االكتئاب ة، العدوان العصب

طرة، الكف ة، الهدوء، الس ))الض(االجتماع
ا في سمة -  ة،(تحققت إحصائ طرة، الكفالعصب ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ولم ) القابل

في سمة  ة(تتحق ة، االكتئاب عین الترك أللعاب القو) العدوان فر .لد
ا في سمة -  طرة(تحققت إحصائ ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ة، القابل ة، العدوان ولم ) العصب

في سمة  ة، الس(تتحق حاسي ماماش للكرة الطائرة) طرةاالكتئاب فر .لد
ا في سمة -  طرة(تحققت إحصائ ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع في سمة ) القابل ولم تتحق
ة، الكف( ة، االكتئاب ة، العدوان ة اختصاص ألعاب القو) العصب طل .لد

ا في سمة  إحصائ ة لالستث(تحق ة، القابل ة، االكتئاب ة، الهدوء، الكفالعصب ولم تتحق) ارة، االجتماع
طرة(في سمة  ة، الس ة ) العدوان طل .اختصاص الكرة الطائرةلد

ة ة الثان ة الفرع :الفرض
ة القائلة أن تخصصي ألعاب القو ة الثان ة الفرع ة من خالل ثبوت الفرض س ة الرئ ما تحققت الفرض

السمات الش ةوالكرة الطائرة أثر على إحد .خص
إن السمة الضاغطة هي-1 ة اختصاص ألعاب القو ار فرایبورج على الطل سمة : من خالل نتائج اخت

ة .االجتماع
ة اختصاص الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هي-2 ار فرایبورج على الطل سمة : من خالل نتائج اخت

.الهدوء
حاسي ماماش-3 ار فرایبورج على فر : الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هيمن خالل نتائج اخت

ةسمة  .االجتماع
إن السمة الضاغطة هي-4 عین الترك لأللعاب القو ار فرایبورج على فر سمة : من خالل نتائج اخت

.الهدوء
ار فرایبورج- :استنتاجات اخت
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ا على سمة -1 ة لالس(تخصص الكرة الطائرة أثر إیجاب ة، القابل ة، العدوان ة، العصب تثارة، االجتماع
ا على سمة ) الهدوء طرة، الكف(وسل ة، الس حاسي ماماش للكرة الطائرة، أما السمة ) االكتئاب فر لد

ةالضاغطة فهي  .االجتماع
ا على سمة -2 أثر إیجاب ة، الهدوء، (تخصص ألعاب القو ة لالستثارة، االجتماع ة، القابل العصب

طرة، الكف ا على سمة) الس ة(وسل ة، االكتئاب ، أما السمة ) العدوان عین الترك أللعاب القو فر لد
.الهدوءالضاغطة فهي 

ا على سمة -3 أثر إیجاب طرة(تخصص ألعاب القو ة، الهدوء، الس ة لالستثارة، االجتماع ا ) القابل وسل
ة، الكف(على سمة  ة، االكتئاب ة، العدوان ة اختصاص ألعاب الق) العصب طل ، أما السمة لد و

ةالضاغطة فهي  .االجتماع
ا على سمة -4 ة، (تخصص الكرة الطائرة أثر إیجاب ة لالستثارة، االجتماع ة، القابل ة، االكتئاب العصب

ا على سمة ) الهدوء، الكف طرة(وسل ة، الس ة اختصاص الكرة الطائرة) العدوان طل ، أما السمة لد
.الهدوءالضاغطة فهي 

ات و *  :االقتراحاتالتوص
احث ما یلي قترح ال قة  :وفي ضوء النتائج السا

تأثرها  ة ومد ة للشخص ة والراض ة البدن ات التر ل ني في  أن یلتفت النظام التكو إنه من الضرور
ة االهتمام  على مسؤولي األند ما أنه من الضرور ة التي یتوجه إلیها الطالب،  التخصصات الراض

األ ة و واختصاص الكرة الطائرة وذلك للرفع من مستوالشخص ة اختصاص ألعاب القو خص أند
.الراضة في االختصاصین

ذلك یجب :ولتحقی
ة، والعمل -1 ة والراض ة البدن ة قبل دخولهم الجامعة في اختصاص التر ة للطل اس سمات الشخص ق

اسات على تثبیتها وتنمیتها في االتجاه اإلیجابي، والحد من الس إال بواسطة ق ة وهذا ال یتحق مات السلب
ارات مقننة .واخت

ة عند انتقاهم للراضیین في اختصاص العاب القو-2 یز على عامل الشخص على المدرین التر
ة  ة والنفس ون تكامل ما بین الصفات البدن السمات (والكرة الطائرة، وخاصة الناشئین وذلك لكي 

ة ).الشخص
ة أو االعتما-3 ة إلى اختصاصات فرد ه الطل ة ممیزة لكل اختصاص عند توج د على سمات شخص

ة .جماع
ل اختصاص على الجانب البدني والنفسي حسب -4 اعتماد المدرین عند إعدادهم للراضیین في 

ات االختصاص والمنافسة .متطل
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شف وتحدید الس-5 س التي تساعد على  ارات والمقای ة للراضیین، خاصة نظرا لقلة االخت مات الشخص
ما یلي ذلك  تحق البیئة الجزائرة و فة وف :تلك الم

البیئة الجزائرة، وانتقاء الصالح منها من خالل دراسات -  ة وف ارات األجنب ترجمة وتكییف االخت
ة أكیدة ة، تجرب .علم

ة البدن-  ة اختصاص التر ة للطل ة لسمات الشخص ة وللراضیین على وضع معاییر وطن ة والراض
من خالل تطبی تحق ار وفقا لهذه المعاییر، و ة، وذلك لتسهیل مهمة االنتقاء واالخت األند مستو

ة مختلفة ارات على فئات سن .اخت
احث  قترح ال ة تحتاج إلى دراسة خاصة،  ع الفرع هذا وقد أثارت هذه الدراسة على جملة من المواض

حوث حول :إجراء 
ة-1 ة في اختصاص ألعاب القودراسة حول سمة االكتئاب طل ة لد ة وسمة العدوان راضي األند لد

.والكرة الطائرة
اشر والمتوازة-2 ة للراضیین في اختصاص راضات ذات االحتكاك الم .دراسة سمات الشخص
ذات األداء القصی-3 ة لعدائي ألعاب القو لدراسة مقارنة للسمات الشخص .ر والطو
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