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ممخص البحث:

يعد عمم النفس من أقدم العموم التي تحظى باإلقبال الشديد من قبل الباحثين والدارسين

لمعرفة النفس اإلنسانية وخصائص كل مرحمة عمريو ومميزاتيا ,وىو العمم الذي اىتم بدراسة

شخصية الفرد وفيميا وامكانية السيطرة عمييا وتنميتيا إلحداث التوازن الالزم في المعرفة
اإلنسانية ,وتاتي اىمية البحث من خالل تحميل التقييم لمستوى االضطيادية والذات التنافسية
وعالقتيا بالطموح لفعاليات العاب القوى لالعبي منتخب جامعة ديالى  ,وتتجمى مشكمة البحث
في قمة استخدام تقييم ذواتنا ومستويات طموحاتنا وخاصة في المنافسات الرياضية ولعل ابرز

مايواجينا ىو معرفة المستوى الحقيقي لكي نرسم عمى وفق ىذا المستوى من الطموح والذي
يتناسب مع قابميات العبينا في بعض فعاليات العاب والقوى ومنيا ( المطرقة – القرص – الثقل

– الرمح) اما اىم التوصيات التي جاء بيا الباحث فأنو يوصي باالىتمام بالجوانب النفسية لدى

العبي منتخب الجامعة في العاب القوى في الفعالية المستخدمة في البحث.
An analytical study to evaluate the level of stress and competitiveness
and its relation to ambition for players of some athletics activities
(Hammer - Disc - weight - spear) for the team of Diyala University
Search submitted by
Dr. Kamel Aboud Hussein
Dr.KAMILabod@yahoo.com
Keywords: level of oppression, competitive self, ambition, athletics.
Research Summary:
Psychology is one of the oldest sciences that are highly
popular by researchers and scholars to know the human soul and
the characteristics and characteristics of each age stage. It is the
science that is interested in studying and understanding the
personality of the individual and the possibility of controlling and
developing them to achieve the necessary balance in human
knowledge. And competitive relationship with ambition to the
activities of athletics players of the University of Diyala, and the
problem of research is reflected in the lack of the use of
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evaluation of ourselves and levels of ambitions, especially in
sports competitions Perhaps the most prominent face is to know
the real level to draw According to this level of ambition, which is
commensurate with the capabilities of our players in some of the
activities of games and forces, including (Hammer - disk - weight
- spear) The most important recommendations by the researcher
is recommended researcher interested in the psychological
aspects of the players of the University in athletics in the
effectiveness of the research used.
 -1المقدمة:
يعد عمم النفس من أقدم العموم التي تحظى باإلقبال الشديد من قبل الباحثين والدارسين
لمعرفة النفس اإلنسانية وخصائص ومميزات كل مرحمة عمريو  ,وىو العمم الذي اىتم بدراسة

شخصية الفرد وفيميا وامكانية السيطرة عمييا وتنميتيا إلحداث التوازن الالزم في المعرفة

اإلنسانية.

ويحاول عمم النفس الرياضي كونو أحد فروع عمم النفس  ,فيم سموك الرياضي وخبراتو

المرتبطين بالنشاط الرياضي  ,ويبحث في الخصائص والسمات والحاالت النفسية لمشخصية
الرياضية من اجل تطوير ىذا النشاط وتحقيق اإلنجاز الرياضي والنتائج المطموبة في المنافسات

التي تحتوي عمى الكثير من المتطمبات التي يجب عمى الرياضي أن يحققيا  ,ولذا فانو يتطمب

من الرياضي بذل الجيود لمتغمب عمى معوقات األداء في التدريب والمنافسة التي من شانيا
إعاقة تحقيق أىدافو .

"فالرياضي يعد فعاال كمما كان اكثر توافقا مع متغيرات المسابقة لضمان النجاح

واستمرار الوجود واحراز التقدم( " )Labbe, 1993, p 27ويجد نفسو مضط ار لما تفرضو عميو
البيئة وخاصة االجتماعية من قيود والتزامات بل انو يرى نفسو في كثير من االحيان مرغما عمى
ان يصبر ويتحمل االلم او يمجا الى اساليب وحيل ممتوية من اجل ارضاء حاجاتو ومطالبو
ويكون في ذلك معرضا لمرضا والسخط والغضب والخوف والحب والكره واالقدام والنجاح

واالخفاق وىو في تفاعمو ىذا ويتاثر وينفعل بشتى االنفعاالت ويرغب ويفكر ويصمم وينفذ ويتعمم
وانو يعبر عن افكاره ومشاعره بالمفظ مرة وبالحركة اخرى ويحاول انواعا مختمفة من السموك ,
فالرياضي الذي يتسم بقوة الفاعمية ىو الذي يبحث في أي لعبة فردية أو فرقية عن توافقات

جديدة في التدريب والمنافسة  " ,و انو يستعمل التفكير التحميمي الجيد والذي يسيم بزيادة الدافعية

لإلنجاز وتحسين سموكو في المنافسة الرياضية " ( محمد حسن عالوي  ,)19988275:وتاتي

اىمية البحث من خالل تحميل التقييم لمستوى االضطيادية والذات التنافسية وعالقتيا بالطموح

لفعاليات العاب القوى لالعبي منتخب جامعة ديالى  ,وتتجمى مشكمة البحث في قمة استخدام
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تقييم ذواتنا ومستويات طموحاتنا وخاصة في المنافسات الرياضية ولعل ابرز ما يواجينا ىو

معرفة المستوى الحقيقي لكي نرسم عمى وفق ىذا المستوى من الطموح والذي يتناسب مع قابميات
العبينا في بعض فعاليات العاب والقوى ومنيا ( المطرقة – القرص – الثقل – الرمح) ,وييدف

البحث الى وتعرف مستوى االضطيادية والذات التنافسية وعالقتيما بالطموح بعض فعاليات

العاب القوى  ,وتعرف عالقة االرتباط بين مستوى االضطيادية والذات التنافسية وطموح بعض

فعاليات العاب القوى ( المطرقة – القرص – الثقل – الرمح).

 -2منهج البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث :

استخدم الباحث المنيج الوصفي كونو اكثر المناىج المالئمة لحل مشكمة البحث " اذ
ييدف اسموب المنيج الوصفي الى تحديد الظروف والقيم والعالقات االنسانية المتعددة" (سعيد

اسماعيل متي .)62 ,1994:
 2-2عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي منتخب جامعة ديالى اللعاب القوى
لفعاليات ( المطرقة – الرمح – الثقل – القرص) والبالغ عددىم  14العبا .

 3-2الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث :
 1- 3-2وسائل جمع المعمومات
-

المصادر والمراجع العربية واالجنبية.

-

شبكة المعمومات االلكترونية

-

المقابالت الشخصية .

-

االختبار والقياس .

-

استمارة جمع المعمومات لممقياسين.

-

حاسبة البتوب نوع DELL

 2-3-2االجهزة واالدوات:
-

جياز عرض داتا شو.

-

كاميرة تصوير .

-

ساعة توقيت .

-

ثقل – قرص – مطرقة – رمح.
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 4-2مقياس مستوى االضطهادية:
يتكون مقياس مستوى االضطيادية بصورتو النيائية من ( )19فقرة وىو مقياس احادي

البعد ولمفقرات ثالثة بدائل ( دائما – احيانا – ناد ار ) وتعطى لمفقرة السمبية الدرجات ()3-2-1
في حين تعطى الدرجات االيجابية الدرجات ( )1-2-3وتحسب درجة المستجيب فيو من خالل

جمع درجات البدائل التي يختارىا في جميع الفقرات وتتراوح الدرجة النيائية بين ( )57-19وكمما

ارتفعت درجة المستجيب اشار ذلك الى انو يمتاز باالضطيادية والعكس صحيح.

 5-2مقياس مستوى الذات التنافسية االيجابية:

يتكون مقياس الذات التنافسية االيجابية بصورتو النيائية من ( )15فقرة وىو مقياس

احادي البعد ولمفقرات ثالثة بدائل (دائما – احيانا – نادرا) وتعطى لمفقرة السمبية الدرجات (-1
 )3-2في حين تعطى الدرجات االيجابية الدرجات ( )1-2-3وتحسب درجة المستجيب فيو من

خالل جمع درجات البدائل التي يختارىا في جميع الفقرات وتتراوح الدرجة النيائية بين ()45-15
وكمما ارتفعت درجة المستجيب اشار ذلك الى انو يمتاز بالتنافس والعكس صحيح.

 6-2مقياس مستوى الطموح:

يتكون مقياس مستوى الطموح بصورتو النيائية من ( )18فقرة وىو مقياس احادي البعد

ولمفقرات ثالثة بدائل (دائما – احيانا – نادرا) وتعطى لمفقرة السمبية الدرجات ( )3-2-1في حين
تعطى الدرجات االيجابية الدرجات ( )1-2-3وتحسب درجة المستجيب فيو من خالل جمع

درجات البدائل التي يختارىا في جميع الفقرات وتتراوح الدرجة النيائية بين ( )54-18وكمما

ارتفعت درجة المستجيب اشار ذلك الى انو يمتاز بمستوى الطموح االيجابي.
 7-2التجربة االستطالعية :

بيدف تعرف تحديد االدوات المطموبة ومعرفة الوقت المحدد لالختبار والتأكد من

صالحية االختبار تم اجراء التجربة االستطالعية عمى عينة من خارج عينة البحث وىم العبو

منتخب جامعة ديالى بالعاب القوى لمفعاليات ( المطرقة – الرمح – الثقل – القرص) والبالغ
عددىم (  ) 4وذلك في يوم الثالثاء الموافق .2017/10/10

 8-2التجربة الرئيسة :

بعد ان اكمل الباحث متطمبات اجراء االختبارات الرئيسة لمبحث عمد الى اجراء ىذه
التجربة في يوم االثنين الموافق  2017/10/23من خالل توزيع المقياسين عمى الالعبين بعد
اجراء تنفيذىم لمفعاليات في بطولة جامعة ديالى اللعاب القوى وبعد جمع متطمبات االستمارات

حرص الباحث عمى معالجتيا احصائيا لمتوصل الى عالقة االرتباط بين مقياس االضطيادية

ومستوى الذات التنافسية مع االطموح في فعاليات ( المطرقة – الرمح – الثقل – القرص).
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 9-2الوسائل االحصائية :
استخدم الباحث الحقيبة االحصائية  Spssالستخراج نتائج البحث .

-3

عرض النتائج ومناقشتها:

 1-3عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات قيد البحث:
الجدول ()1

يبين نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات قيد البحث
ت
1
2
3

المتغيرات
مقياس

االضطهادية

مقياس الذات
التنافسية
الطموح

المطرقة
س¯

±ع

27.92

5.44

القرص
س¯

الثقل
س¯

±ع

الرمح
±ع

±ع

س¯

5.65 29.762 3.234 31.84 2.676 32.454

31.32

2.43

32.67

2.344

42.8

4.6

35.6

4.22

32.82
2

4.76 32.554 2.149

3.545 43.55

4.35

44.26

 2-3عرض نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى المستخدمة في البحث:
الجدول( )2

يبين نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى في مقياس االضطهادية المستخدمة في البحث
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

62.166

3

22.366

2.877

داخل المجموعات

767.733

12

18.587

-

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الفروق

نسبة الخطأ
2.437
-

 3-3عرض نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى في مقياس الذات التنافسية المستخدمة
في البحث:

الجدول( )3

يبين نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى في مقياس الذات التنافسية المستخدمة في
البحث

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

55.293

3

12.227

588.732

12

المربعات
13.487

00

الفروق

نسبة الخطأ

2.477

2.432

-

-
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 4-3عرض نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى في مقياس الطموح المستخدم في

البحث:

الجدول( )4

يبين نتائج المقارنة بين فعاليات العاب القوى في مقياس الطموح المستخدم في البحث
مجموع

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

58.273

3

16.227

598.732

المربعات
13.487

12

الفروق

نسبة الخطأ

5.477

2.222

-

-

 5-3عرض نتائج عالقة االرتباط بين مقياسي االضطهادية ومقياس الذات التنافسية واالنجاز
الجدول ()5

يبين نتائج عالقة االرتباط بين مقياسي االضطهادية ومقياس الذات التنافسية بالطموح
ت
1
2

المتغيرات المبحوثة مع

قيمة (ر)

المحسوبة

الجدولية

االضطهادية

-2.194

2.274

الطموح

الذات التنافسية

317

قيمة (ر)

2.276

مستوى الداللة
غير معنوي
معنوي

 6-3مناقشة النتائج:
من خالل النظر الى الجدولين ( )3-2والذي يبينان ضعف االىتمام بالجانب النفسي
لالعب والذي يشكل اىمية كبيرة في مستواه البدني والمياري وىذا مااكده ( تيرس , 1995:ص

 " )209اذا تدربت عمى االعداد النفسي كما ىو مطموب ستتمكن من السيطرة عمى الظروف
النفسية المرافقة لممشاركة الرياضية كما تسيطر عمى ظروف التدريب البدني والمياري" .

ان اعداد الرياضي وتحقيق االنجاز اليتحقق اال باالعداد النفسي المتميز وىذا ماجاء بو (

محمد لطفي ووجيو احمد  " )19958209:من انو اليمكن تحقيق الفوز في المنافسات في حالة
االىتمام باعداد الالعب بدنيا ومياريا فقط دون االىتمام باعداده النفسي اذ انو يشغل اىمية بالغة

في نظام اعداد الرياضيين".

ويبين الجدول ( )4يبين نتائج العبي الجامعة بالعاب القوى في مقياس مستوى الطموح

والذي اظير فروق ذات داللة معنوية ويعود ذلك الى تظافر الجيود بين الالعبين والمدربين مما
يسيل عممية االنجاز وخاصة اذا كان ىناك دافعا ورغبة في تحقيق اليدف من التدريب وىذا

يتفق مع ماجاء بو (ماجد عمي موسى " )200982008:ان عممية السيطرة عمى الدوافع
وتوجيييا نحو تحقيق االىداف يعد مطمبا اساسيا يعمل عمى تحقيقو المدربون الناجحون وىم
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الذين يعطون االعداد النفسي جزء من تفكيرىم عند صياغة مفردات البرامج التدريبية وعمى

اختالف انواعيا".

اما في الجدول ( )5فيتبين بان ىناك عالقة ارتباط غير معنوية بين مقياس االضطيادية

ومستوى الطموح لدى العبي منتخب الجامعة ويعود السبب براي الباحث الى االطمئنان النفسي

وما لو اثر كبير في اعداد الالعب والذي يشكل اىمية كبيرة في تحقيق االنجازات وكذلك ان
الشعور بالمن النفسي يزيد من القة بالنفس ويقمل من عوامل الخوف والقمق والتردد.

-4

الخاتمة :

يوصي الباحث باالىتمام بالجوانب النفسية لدى العبي منتخب الجامعة في العاب القوى
في الفعالية المستخدمة في البحث  ,وظرورة صقل مواىب العبي منتخبات الجامعة في بقية
الفعاليات االخرى بما يتناسب مع قدراتيم البدنية والنفسية والميارية  ,من الظروري تواجد الطبيب

النفسي او المرشد مع المالك التدريبي لفرق الجامعة ,التاكيد عمى اىمية مستوى الطموح وما لو
اىمية في تحقيق االنجاز.
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