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مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

التحمل النفسي وعالقته باألمن النفسي لدى العبي بعض الفعاليات الفردية والجماعية
 باسم سامً شهٌد.م
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة – جامعة ذي قار
2051/2/51: استبلم البحث
2051/4/51: قبول النشر
ملخص البحث
ٛ ٍذافظح رٜح فٞح ٗاىجَاعٝح اىفشدٞاظٝاخ اىشٞ اىفعاىٜ العثٙ ىذٜ ٗعالقرٔ تاألٍِ اىْفسٜ دساسح اىرذَو اىْفسٚذٖذف اىذساسح اى
حٝاخ اىفشدٞ تعط اىفعاىْٜح اىثذس ٍِ العثْٞح اىثذس ٗقذ ذنّ٘د عٞ عٙ ىذٜاخ اىرذَو ٗاالٍِ اىْفسٝ٘ ٍسرٚقاس ٗاىرعشف عي
اخٞ اٍا اىفعاى، حِٞ ىنو فعاىٞ)العث8( )العثا ت٘اقع44( ٌٕذاُ ٗاالشقاه ٗاىَصاسعح ٗذْس اىطاٗىح ٗاىج٘دٗ) ٗتيغ عذدَٞ(اىسادح ٗاى
ً ٗاسرخذ، ِٞ)العث8( )العثا ت٘اقع44( ٌٕ)ٗتيغ عذدٜذ ٗمشج اىطائشج ٗاىخَاسٞح فقذ ماّد(مشج اىقذً ٗمشج اىسيح ٗمشج اىٞاىجَاع
و اجشاءاخ اىثذس ذ٘صوٞٗتعذ ذفع، ٜ ٗاالٍِ اىْفسٜس اىرذَو اىْفسٞٝح ٗاسرعاُ اىثادس تَقاٞقح اىَسذٝ تاىطشٜاىثادس اىَْٖج اى٘صف
ِٙ ىذٝ ْٕٗاك ذثاٜ ٍِ اىرذَو اىْفسٜ عاىٙ٘ضُٗ تَسرَٞرٝ حٞح ٗاىجَاعٝ األىعاب اىفشدٜ اُ العث، حٞذٟ االسرْراجاخ اٚاىثادس اى
 األىعابٜ ٍِ العثٚ دسجح أعيٚح دصي٘ا عيٝ األىعاب اىفشدٜ ٗاُ العث، ٜ اىشع٘س تاألٍِ اىْفسٜح فٞح ٗاىجَاعٝالعث٘ األىعاب اىفشد
ٍِح ٍِ األٞ دُٗ اىشع٘س تذسجح عاىٜض ٍِ اىرذَو اىْفسَٞ دسجح ٍِ األداء اىَرٚصو اىالعثُ٘ اىٝ  ال. ٜ اىرذَو اىْفسٜح فٞاىجَاع
جة ٗظع خطػ ٍْٗإجٝ : اىثادسٚ ٗقذ اٗص، حٞ ذذَو اىعغ٘غ اىْفسِٚ عيٞساعذ اىالعثٝ ٜل اىعاىٞ اىخثشج اىساتقح ٗاىرنر.ٜاىْفس
ش اىرذَوٝ٘ح اُ ذنُ٘ ٍٖرَح ترطٞثٝ اىن٘ادس اىرذسٚجة عيٝ ، ِٞ اىالعثٙ ٗاالٕرَاً تَٖا ىذٜ ٗاألٍِ اىْفسٜش اىرذَو اىْفسٝ٘ىرط
ٙ٘ سفع ٍسرٚح ٗاىعَو عيِٞ ٍ٘اجٖح اىظ٘إش اىْفسٞح ٗاىالعثٞثٝ اىن٘ادس اىرذسٚجة عيٝ ،  اىَْافساخٜ فٜ ٗاألٍِ اىْفسٜاىْفس
. حٞاظٝق االّجاصاخ اىشٞ ذذقٜشج فٞح مثَٕٞح أٞح ٗاىجَاعٝ األىعاب اىفشدٜح ىالعثٞ اىصذح اىْفس.ٜاىشع٘س تاألٍِ اىْفس
المفاتيح *التحمل النفسي * األمن النفسي *األلعاب الفردية *األلعاب الجماعية

Abstract
Psychological stress and its relationship to psychological security among the
players individual and collective events
Lecture. basem Sami sheed
The study aims to study the psychological stress and its relationship to security psychiatric among
players individual and collective sporting events in the province of Dhi Qar and recognize the
endurance levels and security psychological among the research sample consisted sample of
players, some of the individual events (track and field and weightlifting and wrestling, table tennis
and judo) and reached number (40) for a player of (8) players per effectiveness. As the collective
activities were (football, basketball, handball and volleyball and Quintet) and numbered (40) player
by (8) for the player, and the researcher used descriptive survey manner as hired researcher By scale
psychological stress and psychological security, and after the activation of search procedures
researcher reached conclusions as: players individual and collective games are characterized by a
high level of psychological endurance A variation among the players in the individual and
collective games in the sense of psychological security . players for individual games have received
a higher degree of players collective games in psychological endurance. The players do not reach
the level of the outstanding performance of psychological endurance without feeling a high degree
of psychological security. Previous experience higher tactic helps players to withstand stress. The
researcher recommended: must develop plans and approaches to the development of psychological
stress and psychological security and attention with their players. Training cadres must be interested
in developing psychological endurance and psychological security in the competitions. Must be on
the training of cadres and the players face psychological phenomena and work to raise the level of
psychological sense of security. Mental health of players Games individual and collective games of
great importance in achieving sporting achievements.
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 -1التعريف بالبحث :
 1-1مقدمة وأهمية البحث :

إن علم النفس الرٌاضً احد فروع علم النفس الحدٌثة ونظراً
للتطور الرٌاضً فً جمٌع أنواعه وأشكاله  ،ونظراً للشغف
العالمً بفنون الرٌاضة أصبح هذا العلم فنا ً مستقبلً بذاته ،له
خبرا ُئه وعلما ُئه  ،وله أطبا ُئه ومدربوه  ،وتلعب االنفعاالت دوراً
أساسٌا ً بالدوافع والحاجات المختلفة ومدى عبلقتها باألنشطة
المتعددة التً ٌمارسها الفرد  ،باإلضافة إلى آثارها السلبٌة
واإلٌجابٌة فً الجانب الجسمً والعقلً واالجتماعً من جوانب
شخصٌة الفرد واالنفعال ٌقوم بوظٌفته بمثابة دافع ألنه حالة من
التوتر النفسً والجسمً  ،والفرد بطبٌعته ٌعمل على التخلص
من حالة التوتر وعدم االتزان وهذا ٌعنً ان االنفعال ٌعمل الفرد
على سلوك مناسب ٌخفض حالة التوتر التً ٌعانً منها .
وتتجلى أهمٌة البحث فً التعرف على العبلقة بٌن التحمل
النفسً واالمن النفسً لدى العبً بعض الفعالٌات الفردٌة
والجماعٌة حٌث أنهما من العناصر المهمة لحالة التفاعل
المستمرة بٌن الفرد والبٌئة الخارجٌة وكذلك مدى تأثٌر سلوك
اآلخرٌن  ،وتحدد هذه الحاجات رداً على كل تفسٌر مهم ٌحدث
فً البٌئة والتفاعل معها  ،مما جعل أن تمتلئ حٌاة الفرد
باالنفعاالت المختلفة منها تبعث فٌنا روح الفرح والبهجة وتارة
أخرى الخوف والغضب والبكاء وجمٌعها خبرات انفعالٌه ٌتعاٌش
معها الفرد .

 2-1مشكلة البحث:
تلعب الحالة النفسٌة عند العبً األلعاب الفردٌة والجماعٌة
دوراً مهما ً فً وصول البلعبٌن إلى المستوى الرٌاضً الذي
ٌؤهلهم لخوذ المبارٌات وهذا ٌأتً من خبلل اإلعداد النفسً
الصحٌح أثناء العملٌة التدرٌبٌة وهذا واجب كل مدرب حتى
ٌصل فرٌقه إلى مستوى الطموح فً المبارٌات  ،ومن خبلل
اطبلع الباحث على البحوث والدراسات السابقة قد تم التطرق
إلى التحمل النفسً واالمن النفسً بشكل قلٌل جداً للرٌاضٌٌن
مما ٌؤدي الى مردود سلبً خاصة عند فقدان الرٌاضً
أعصابهم أثناء المبارٌات وان كانوا من ذوي المستوٌات
المهارٌة العالٌة  ،وخاصة فً بطوالت على مستوى العراق
وأرتأى الباحث دراسة هذه المشكلة عند البلعبٌن فً بعض
الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة.
 3-1أهداف البحث ٌ :هدف البحث الى :
 -1التعرف على التحمل النفسً واالمن النفسً لدى العبً
بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة .
 -2التعرف على الفروق فً التحمل النفسً لدى العبً بعض
الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة .
 -1التعرف على الفروق فً األمن النفسً لدى العبً بعض
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 4-1فروض البحث ٌ :فترض الباحث بأن :
 -5هناك فروق ذات داللة معنوٌة فً التحمل النفسً لدى العبً
بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة .
 -2هناك فروق ذات داللة معنوٌة فً االمن النفسً لدى العبً
بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة .
 -3وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن التحمل النفسً واالمن
النفسً لدى العبً بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة.

 5-1مجاالت البحث :
1-5-1المجال البشري  :منتخب محافظة ذي قار لؤللعاب
الجماعٌة والفردٌة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .
 2-5-1المجال الزماني  2054/5/50 :الى . 2054/4/20
 3-5-1المجال المكاني  :قاعات ومبلعب الفرق قٌد الدراسة .

 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-3منهجية البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفً (الدراسة المسحٌة والعبلقات
االرتباطٌة والدراسات المقارنة) وذلك لمبلئمته ألهداف البحث
وفروضه.

 2-1مجتمع وعينة البحث :

أختار الباحث عٌنة مقصودة قوامها ( 00العبا ً) بواقع ()40
العبا ً من مجموعة األلعاب الفردٌة و( )40العبا ً من مجموعة
األلعاب الجماعٌة لمنتخبات محافظة ذي قار لعام  ، 2054وتم
توزٌعهم حسب الجدول (. )5
جدول ()5
ٌبٌن النسبة المئوٌة للعٌنة
نوع الفعالٌة
الفردٌة
الجماعٌة
المجموع

العدد
40
40
00

النسبة المئوٌة
%10
%10
%500

جدول ()2
ٌبٌن الفعالٌات المستخدمة فً العٌنة
النوع

الفعالٌات الفردٌة

الفعالٌات الجماعٌة

الفعالٌة
الساحة والمٌدان
المبلكمة
األثقال
جودو
التنس
كرة القدم
كرة السلة
كرة الٌد
كرة الطائرة
خماسً الكرة

 3-3وسائل وأدوات جمع المعلومات:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات :
استعان الباحث بما ٌأتً:
 -1المصادر والمراجع العربٌة واالجنبٌة .
 -2المقاببلت الشخصٌة .
 -3استمارة استبٌان تتضمن مقٌاس كامل عبود للتحمل النفسً*.
 -4استمارة استبٌان تتضمن مقٌاس ماسلو لؤلمن النفسً**.
 -5المفتاح المثقب لتصحٌح المقٌاسٌن***
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 2-3-3أدوات البحث :
اوال :مقياس كامل عبود للتحمل النفسي :
تم بناء المقٌاس فً البٌئة العراقٌة عام ( )2004من كامل
عبود حسٌن فً المجال الرٌاضً لقٌاس التحمل النفسً
) (Psychological Hardinessلدى العبً الدرجة االولى
لبعض األلعاب فً العراق وقد تكون المقٌاس من ست مجاالت
تعطً هذه المجاالت الصورة المتكاملة للتحمل النفسً لبلعب
()5
وأن الدرجة الكلٌة للمقٌاس تمثل درجة التحمل النفسً لبلعب
 .وٌتكون المقٌاس من ( 11فقرة) ولكل فقرة اربع بدائل او
اختٌارات هً (تنطبق علً دائما  ،تنطبق علً كثٌرا  ،تنطبق
علً قلٌبل  ،ال تنطبق علً) وتتم االجابة عن فقرات المقٌاس من
خبلل اختٌار المجٌب إلحدى هذه البدائل  ،أما تصحٌح المقٌاس
فتكون فً الفقرات االٌجابٌة مثل ( الفوز فً المنافسة ٌمنحنً ثقة
كبٌرة فً نفسً) بإعطاء ( )4عـن االجـابة بـ (تنطبق علً
دائما ً) و( )1عن االجـابـة بـ (تنطبـق علً كثٌـراً) و( )2عن
االجـابـة بـ (تنطبـق علً قلٌبلً )
ً
و( )5عن االجابة بـ ( ال تنطبق علً أبدا )  .أما الفقرات مثل (
أتعب بسرعة عند بدء الوحدة التدرٌبٌة أو المنافسة ) فٌعطى ()5
عن االجابة بـ (تنطبق علً دائما ً ) و ( )2عن االجابة بـ (تنطبق
علً كثٌراً) و ( )1عن االجابة بـ (تنطبق علً قلٌبلً ) و( )4عن
االجابة بـ ( ال تنطبق علً أبداً )  .أما درجة الحٌاد فبلغت
( )02.1والدرجات االعلى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً نفسٌا ً
اٌجابٌا ً (عالً) و الدرجات االدنى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً
نفسٌا ً سلبٌا ً (منخفض) (. )2

ثانيا :مقياس ماسلو لألمن النفسي :
صمم أبراهام ماسلو عام ()5512اختباره المعروف
 )(Security-Insecurity Inventoryلقٌاس درجة
الشعور باألمن النفسً لدى االفراد  ،وخضع المقٌاس لمراجعات
عدة ،فكان االختبار ٌتكون فً صورته االولى من ( )145فقرة
( ،)2تحول االختبار بعد التجرٌب والتطبٌق على عٌنات متنوعة
ومختلقة فى مناطق ممثلة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى اختبار
ٌتكون من ( )510سؤاال لٌصل الى صورته النهائٌة والذي
ٌتكون من ( )51سؤاال( ، )1وٌشتمل االختبار على( )1أقسام كل
منها ٌتضمن ( )21سؤاال موضوعة بشكل مستقل  ،اال أنها
استخدمت فً اختبار واحد متكامل عدد فقراته ( )51فقرة ،
وتكون االجابة عن كل فقرة بثبلثة بدائل (اختٌارات) هً (نعم ،
ال  ،غٌر متأكد )( ، )4أما درجات المقٌاس فقد أشار كل من كمال
دوانً وعٌد دٌرانً فً دراستهما الختبار ماسلو على البٌئة
االردنٌة بأن الدرجات من (صفر )1 -تمثل الشعور العالً
باألمن النفسً  ،و( )0-6الشعور باألمن و( )55-5المٌل الى
األمن و ( )24-52األمن النفسً متوسط و ( )10-21المٌل لعدم

*الملحق (. )5
** الملحق (. )2
*** الملحقٌن ( )1و(. )4
5
 كامل عبود حسٌن ؛ المصدر السابق  ،ص .162
 كامل عبود حسٌن ؛ المصدر السابق  ،ص. 151
 جاجان محمد جمعة الخالدي ؛ المصدرالسابق،ص.464
 -مؤٌد اسماعٌل جرجٌس؛ المصدر السابق ،ص551
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األمن النفسً ( )10 -15عدم الشعور باألمن و( )65-15عدم
األمن العالً (. )1
أما تصحٌح المقٌاس فٌقابل كل فقرة من فقرات المقٌاس ثبلثة
بدائل لئلجابة هً (نعم  ،كبل  ،غٌر متأكد ) ففً الفقرات ذات
المضمون االٌجابً مثل (هل تشعر بأنك تحصل على قدر كاف
من الثناء ؟ ) ٌعطى (صفر) عن االجابة بـ (نعم) و( )5عن
االجابة بـ (ال) وبـ ( )5عن االجابة بـ (غٌر متأكد) .
أما الفقرات ذات المضمون السلبً مثل (هل تشعر عندما تلتقً
باألخرٌن أول مرة بأنهم ال ٌحبونك ؟ ) فٌعطى ( )5عن االجابة
بـ (نعم) و (صفر) عن االجابة بـ (ال) و(صفر) عن االجابة بـ
(غٌر متأكد)  .وٌشٌر مجموع الدرجات على االستمارة الواحدة
الى مستوى الشعور -عدم الشعور باألمن النفسً لدى المفحوص
( البلعب ) وبما أن هذا المقٌاس عكسً فان الدرجات العالٌة تعد
مؤشراً لعدم الشعور باألمن والدرجات المنخفضة تعد مؤشراً
للشعور باألمن النفسً(.)6

 4-3التجربة االستطالعية:
قام الباحث بإجراء التجربة االستطبلعٌة بتأرٌخ2054/1/20
على عٌنة ٌمثلون ( )1العبٌن من الفعالٌات الفردٌة و( )1العبٌن
من الفعالٌات الجماعٌة وكان الهدف من اجراء هذه التجربة هو
الكشف عن اآلتً:
( )1معرفة الصعوبات والمشاكل التً قد تواجه الباحث .
( )2التعرف على الوقت المستغرق فً ملء استمارة االستبٌان.
( )3التأكد من كفاءة فرٌق العمل المساعد *.
( )4اختبار صبلحٌة استمارات جمع البٌانات.
()5
( )5صبلحٌة العٌنة المختارة ومدى استجابتها لبلختبارات
( )6تحدٌد مكان التجربة األساسٌة والرئٌسة وتجاوز األخطاء
ان وجدت.

 5االسس العلمية للمقياسين :
 1-6-3الصدق :
لغرض التأكد من قدرة المقٌاس على قٌاس ما وضع من اجله
وهً (التحمل النفسً واالمن النفسً) تم اللجوء إلى الصدق
الظاهري وذلك بعرض المقٌاس على عدد من السادة
المختصٌن(**) فً علم النفس الرٌاضً ألخذ أراءهم حول مدى
صدق المقٌاس وبعد ذلك تم جمع استمارات المقٌاس وظهرت
نسبة اتفاق بٌن السادة المختصٌن تصل الى  %51وهذا ٌعنً ان

1

كمال دوانً وعٌد دٌرانً؛ اختبار ماسلو للشعور -عدم الشعور باألمنالنفسً -دراسة صدٌقة لبٌئة األردنٌة (:مجلة دراسات ،الجامعة األردنٌة ،
المجلد(، )50العدد()5501،)2ص. 11
6
خالد فٌصل شٌخو (وآخرون) ؛ المصدر السابق  ،ص. 511* الملحق ()1
5
كاوة علً محمد صالح ؛ المصدر السابق ،ص. 14( *)
* أ.د .مضر عبد الباقً (طرائق تدرٌس-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة
بابل)
أ.د .عبد الجبار سعٌد (علم النفس الرٌاضً)(كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-جامعة
القادسٌة).
أ.د.م عبلء جبار عبود – كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة القادسٌة).
أ.د .م علً حسٌن الزاملً (علم النفسً)(كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة
القادسٌة).
أ.د.م عامر موسً عباس  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة القادسٌة .
أ.م.د .جبار علً جبار (علم التدرٌب الرٌاضً)(كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-
جامعة ذي قار).
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المجلد ()15

المقٌاس صادق ألنه على الباحث (الحصول على موافقة %51
فأكثر من أراء المحكمٌن فً هذا النوع من الصدق) (.)5

 6-3التطبيق النهائي لمقياس البحث:
بعد التأكد من صدق أداتً البحث وثباتهما
وموضوعتٌهما(مقٌاس التحمل النفسً ومقٌاس األمن النفسً) تم
توزٌع االستمارات للمقٌاسٌن على البلعبٌن الذٌن كانوا متواجدٌن
فً أثناء قٌام الباحث مع فرٌق العمل المساعد بالتجربة األساسٌة
حٌث قام الباحث بإعطاء رقم معٌن لكل العب على استمارتً
البحث لغرض معرفة اجابات كل العب فً التحمل النفسً
واألمن النفسً وجمع درجاتهما على حدة وذلك فً أثناء فترة
تدرٌب العبً االندٌة المذكورة ،وقد تم توزٌعها بتأرٌخ
5و 2054/4/2فً المبلعب التً تجرى علٌها تدرٌبات
ومنافسات هذه الفرق مع مراعاة الشروط كافة ،وبعد جمع
االستمارات وتفرٌغ البٌانات تم الحصول على الدرجات الخام
ألفراد العٌنة لغرض اجراء المعالجات االحصائٌة الضرورٌة
للحصول على النتائج المطلوبة .

العدد ( )2ج1

الجدول ()1
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدى العبً
الفعالٌات الفردٌة فً التحمل النفسً.

 2-6-3الثبات :
لغرض إٌجاد معامل ثبات المقٌاس اعتمد الباحث على طرٌقة
االختبار وإعادة االختبار اذ ( تعد األداة ثابتة اذا أعطت النتائج
نفسها فً قٌاسها للظاهرة مرات متتالٌة( ))2فقد تم تطبٌق
المقٌاسٌن على عٌنة مؤلفة من( )0العبٌن( )4من العبً االلعاب
الفردٌة و()4العبٌن من االلعاب الجماعٌة وبعد مرور ( )50أٌام
تم تطبٌق المقٌاسٌن مرة أخرى على البلعبٌن أنفسهم وباستخدام
معامل االرتباط البسٌط بٌن االختبارٌن األول والثانً تم إٌجاد
معامل الثبات لكل بعد من المقٌاسٌن حٌث كان (. )0086

 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
تضمن هذا الباب عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها لغرض
التأكد من مدى تحقٌق أهداف البحث وفروضه ،وبعد جمع
البٌانات قام الباحث بمعالجتها احصائٌا ً لتحقٌق أهداف البحث
واختبار فرضٌاته وكما ٌأتً :

 1-4عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية للتحمل النفسي وتحليلها:
 1-1-4عرض وتحليل نتائج االوساط الحسابية
واالنحرافات المعيارية للتحمل النفسي في الفعاليات
الفردية:

ت

األندٌة

5
2
1
4
1

الساحة
المبلكمة
االثقال
الجودو
التنس

عدد
العٌنة
0
0
0
0
0

االنحراف
المعٌاري
2.051
4.161
4.550
4.215
1.555

الوسط
الحسابً
554.21
505.62
550.52
500.52
506

نلحظ من الجدول ( )1أن أقل وسط حسابً كان()506
لبلعبً التنس وأعلى وسط حسابً كان ( )554.21لبلعبً
الساحة وبما أن درجة الحٌاد فً اختبار التحمل النفسً هً
( )02.1والدرجات االعلى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً اٌجابٌا ً
(عالٌاً) والدرجات األدنى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً نفسٌا ً
سلبٌا ً (منخفضاً)  ،نجد أن العبً الفعالٌات الفردٌة المشمولة
بالبحث جمٌعها سجلوا درجات أعلى من درجة الحٌاد ()02.1
وبهذا فانهم ٌتصفون بدرجة تحمل اٌجابٌة أي درجة تحمل عالٌة

 2-1-4عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية للتحمل النفسي في الفعاليات الجماعية
وتحليلها:
الجدول ()4
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدى العبً
الفعالٌات الجماعٌة التحمل النفسً

 7-3الوسائل االحصائية :
تم استخدام نظام ) (SPSSفً تحلٌل النتائج باعتماد ما ٌأتً:
 -1النسبة المئوٌة .
 -2الوسط الحسابً.
 -3االنحراف المعٌاري.
 -4اختبار t.test
 -5معامل االرتباط البسٌط (بٌرسون)

أب

2015

ت

األندٌة

5
2
1
4
1

كرة القدم
كرة السلة
كرة الٌد
كرة الطائرة
خماسً كرة القدم

عدد
العٌنة
0
0
0
0
0

الوسط
الحسابً
550.10
505
506.52
50.1
56.521

االنحراف
المعٌاري
1.510
1.141
1.155
4.625
1.440

نلحظ من الجدول ( )4أن أقل وسط حسابً كان()56.521
خماسً كرة القدم وأعلى وسط حسابً كان ( )550.10لكرة
القدم وبما ان درجة الحٌاد فً اختبار التحمل النفسً هً
( )02.1والدرجات االعلى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً اٌجابٌا ً
(عالٌاً) والدرجات األدنى من درجة الحٌاد تمثل تحمبلً نفسٌا ً
سلبٌا ً (منخفضاً)  ،نجد أن العبً الفعالٌات الجماعٌة المشمولة
بالبحث جمٌعها سجلوا درجات أعلى من درجة الحٌاد ()02.1
وبهذا فانهم ٌتصفون بدرجة تحمل اٌجابٌة أي درجة تحمل عالٌة.

 2-4عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات
الـمعياريـة لألمـن النفسي وتحليلها :
 1-2-4عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لألمن النفسي في الفعاليات الفردية
وتحليلها:

()5

بنٌامٌن بلوم وآخرون  :تقٌٌم الطالبات جمٌعً والتكوٌنً(ترجمة)محمد نبٌل
نوفل وآخرون(القاهرة ،المكتب المصري الحدٌث)5501،ص.556
()2
صباح حسٌن العجٌلً وآخرون :التقوٌم والقٌاس (مطبعة التعلٌم
العالً،بغداد )5550،ص.541
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الجدول ()1
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لؤلمن النفسً فً
الفعالٌات الفردٌة
ت
5
2
1
4
1

األندٌة
الساحة
المبلكمة
االثقال
الجودو
التنس

عدد العٌنة
0
0
0
0
0

الوسط الحسابً
25.000
24.000
21.521
25.100
2.445

االنحراف المعٌاري
4.000
1.251
2.115
2.445
1.215

المجلد ()15
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نلحظ من الجدول ( )1أن االوساط الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة لبلعبً الساحة فً األمن النفسً كانت ()25.000
و( )4.000على التوالً  ،وأن العبً الساحة ٌمتازون بالمٌل
الى عدم الشعور باألمن النفسً ،وقٌمة الوسط الحسابً المبلكمة
( )24.000واالنحراف المعٌاري ( ،)1.251اذ امتاز العبو
المبلكمة بالشعور بأمن نفسً متوسط  ،والوسط الحسابً االثقال
بلغ ( )21.521وبانحراف معٌاري ( )2.115اذ امتاز العبو
المبلكمة بالشعور بأمن نفسً متوسط أٌضاً ،والوسط الحسابً
الجودو بلغ ( )25.100واالنحراف المعٌاري ( ،)2.445اذ
أمتاز العبوه بالشعور بأمن نفسً متوسط  ،والوسط الحسابً
التنس بلغ()2.445واالنحراف المعٌاري له ( )1.215أي أن
العبً التنس ٌمتازون بالشعور المتوسط باألمن النفسً.
من هنا ٌتضح أن غالبٌة الفرق أتصفت (بدرجة أمن نفسً
متوسط)  ،بٌنما أتصف فرٌق الٌد ( بالمٌل لعدم الشعور باألمن
النفسً ) .

 2-2-4عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لألمن النفسي في الفعاليات الجماعية
وتحليلها:
الجدول ()6
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدى العبً فً
األمن النفسً للفعالٌات الجماعٌة
ت

األندٌة

5
2
1
4
1

كرة القدم
كرة السلة
كرة الٌد
كرة الطائرة
خماسً كرة القدم

عدد
العٌنة
0
0
0
0
0

الوسط
الحسابً
21.000
25.210
12.621
26.210
24.521

االنحراف
المعٌاري
1.021
2.151
6.141
4.566
4.155

أب

العدد ( )2ج1

2015

الٌد(بعدم الشعور باألمن النفسً) ،وفرٌق الطائرة (بالمٌل لعدم
الشعور باألمن النفسً) .

 3-4عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لالعبين في التحمل النفسي واالمن النفسي
وتحليلها:
 1-3-4عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لالعبي الفعاليات الفردية والجماعية في
التحمل النفسي وتحليلها:
الجدول ()5
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبلعبً الفعالٌات
الفردٌة والجماعٌة فً التحمل النفسً
التحمل
النفسً
الفعالٌات
الفردٌة
الفعالٌات
الجماعٌة

عدد
العٌنة

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

40

505.61

4.002

40

501.62

6.455

من الجدول (ٌ )5تضح أن الوسط الحسابً لبلعبً الفردٌة فً
التحمل النفسً بلغ ( )505.61أما االنحراف المعٌاري لهم بلغ
( ،)4.002أما العبو الجماعٌة فقد بلغ الوسط الحسابً لهم
( )501.62واالنحراف المعٌاري ( ،)6.455أي أن العبً
عال .
العاب الفردٌة والجماعٌة ٌمتازون بتحمل نفسً ٍ

 2-3-4عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لالعبي الساحة والميدان وكرة القدم في
األمن النفسي وتحليلها :
الجدول ()0
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبلعبً الفعالٌات
الفردٌة والجماعٌة فً األمن النفسً

من الجدول (ٌ )6تضح أن االوساط الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة لبلعبً كرة القدم فً األمن النفسً بلغ ()21.000
االنحراف
الوسط
عدد
األمن النفسً
نفسً
و( )1.021على التوالً  ،اذ أمتاز العبوه بالشعور بأمن
المعٌاري
العٌنة الحسابً
1.100
21.121
الفعالٌات
متوسط  ،وقٌمة الوسط الحسابً لكرة السلة كان ()25.210
40
الفردٌة
واالنحراف المعٌاري له ( ، )2.151اذ امتاز العبوه أٌضا ً
1.506
21.41
الفعالٌات
بالشعور بأمن نفسً متوسط  ،أما كرة الٌد فان قٌمة الوسط
40
الجماعٌة
الحسابً له بلغت ( )12.621واالنحراف المعٌاري له بلغ
من الجدول (ٌ )0تضح أن الوسط الحسابً لبلعبً الفردٌة فً
( ،)6.141أي أن العبٌه ٌمتازون بعدم الشعور باألمن النفسً،
األمن النفسً بلغ ( )21.121واالنحراف المعٌاري بلغ
وقٌمة الوسط الحسابً لكرة الطائرة قد بلغ ()26.210
( ،)21.41أي أن العبً الفردٌة ٌمتازون بالشعور بأمن نفسً
واالنحراف المعٌاري له ( ،)4.566اذ امتاز العبوه بالمٌل لعدم
متوسط  ،فً حٌن بلغ الوسط الحسابً لبلعبً الجماعٌة
الشعور باألمن النفسً ،فً حٌن أن الوسط الحسابً كرة
( )1.100وبلغ االنحراف المعٌاري ( ،)1.506أي أن العبً
الخماسً بلغ ( )24.521واالنحراف المعٌاري ( ،)4.155أي
الجماعٌة ٌمتازون بالمٌل الى عدم الشعور باألمن النفسً .
أن العبٌه ٌمتازون بأمن نفسً متوسط .
 4-4عرض نتائج المقارنة بٌن العاب الساحة والمٌدان وكرة
ومن هنا نرى أن فرق كرة القدم ،السلة ،خماسً كرة القدم )
القدم فً التحمل النفسً وتحلٌلها ومناقشتها:
أتصفت ( بالشعور بأمن نفسً متوسط) بٌنما أتصف فرٌق كرة
الجدول ()5
ٌبٌن قٌمتً (ف) المحسوبة والجدولٌة بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة فً التحمل النفسً
الفعالٌات

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة

4
256.210
بٌن المجموعات
الفردٌة
11
601.521
داخل المجموعات
4
5561.51
بٌن المجموعات
الجماعٌة
11
455.621
داخل المجموعات
* معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة ()11-4
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متوسط
المربعات
54.062
55.212
255.410
51.451

قٌمة (ف)
المحسوبة

قٌمة (ف)
الجدولٌة*

4.250

داللة
الفروق
معنوي

2.61
25.620

معنوي

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

العدد ( )2ج1

المجلد ()15

أب

2015

جدول ()50
ٌبٌن قٌمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبٌن العبً الفعالٌات الفردٌة فً التحمل النفسً
االختبارات
ف  –5ف 2
ف  –5ف 1
ف  –5ف 4
ف  –5ف 1
ف  –2ف 1
ف  –2ف 4
ف  –2ف 1
ف  –1ف 4
ف  –1ف 1
ف  –4ف 1

فرق
األوساط
4.521
*48621
*68521
*08210
08100
2.000
4.521
5.100
1.621
2.521

من الجدول ( )50أظهرت نتائج بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة فً
التحمل النفسً ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dاذ كانت فرق
األوساط بٌن هذه االلعاب على التوالً (-48621*-4.521
* ، )2.000-08100-08210*-68521وكانت جمٌعها عشوائٌة
عند مستوى داللة ( )0801ما عدا بعضها كالفرق بٌن (ف –5
ف  /1ف  –5ف  /4ف – 5ف )1كانت الداللة معنوٌة أي
وجود فروق بٌنهم ولصالح العبً فعالٌة الساحة والمٌدان  ،ومن
ثم العبً فعالٌة المبلكمة .
جدول ()55
ٌبٌن قٌمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبٌن العبً الفعالٌات
الجماعٌة فً التحمل النفسً
االختبارات
ف  –5ف 2
ف  –5ف 1
ف  –5ف 4
ف  –5ف 1
ف  –2ف 1
ف  –2ف 4
ف  –2ف 1
ف  –1ف 4
ف  –1ف 1
ف  –4ف 1

فرق
األوساط
1.151
*4821
*558051
*54821
08051
*0.10
*50.051
*5.621
*50.000
2.151

مستوى
الداللة
08054
08025
08000
08000
08615
08000
08000
0.000
0.000
0.204

داللة
الفروق
عشوائً
معنوي
معنوي
معنوي
عشوائً
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
عشوائً

من الجدول ( )55أظهرت نتائج بٌن العبً الفعالٌات
الجماعٌة فً التحمل النفسً ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dاذ
كانت فرق األوساط بٌن هذه االلعاب على التوالً (-1.151
*-50.051*-0.10*-08051-54821*-558051*-4821
* ، )2.151-50.000*-5.621وكانت جمٌعها معنوٌة عند
مستوى داللة ( )0801ماعدا بعضها كالفرق بٌن (ف –5ف/2
ف –2ف /1ف –4ف )1كانت الداللة عشوائٌة أي عدم وجود
فروق بٌنهم  ،وكانت المعنوٌة فً هذه القٌمة فً األلعاب
الجماعٌة لبلعبً كرة القدم  ،ومن ثم العبً كرة السلة وكرة الٌد
وفً الجدول ( )5نلحظ أن نتائج الفروق بٌن العبً االلعاب
الفردٌة والجماعٌة فً التحمل النفسً  ،اذ بلغت قٌمة (ف)
المحسوبة بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة ( )4.250فً حٌن بلغت
القٌمة لـ (ف) المحسوبة بٌن العبً الفعالٌات الجماعٌة
( )25.620وعند مقارنتها مع قٌمتها الجدولٌة والبالغة()2.61
عند نسبة خطأ ≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة (ٌ )11-4تبٌن أن
القٌمة المحسوبة كانت أكبر من القٌمة الجدولٌة  ،مما ٌدل على
أن هناك فروق معنوٌة بٌن العبً االلعاب الفردٌة والجماعٌة فً
التحمل النفسً ،وبمراجعة األوساط الحسابٌة فً الجدول ()5

مستوى
الداللة
08011
08012
08006
08000
08055
08142
08011
0.451
0.005
0.151

داللة
الفروق
عشوائً
معنوي
معنوي
معنوي
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً

فأن هذا الفرق ٌكون لصالح العبً األلعاب الفردٌة  ،وٌعزو
الباحث السبب إلى أن العبً االلعاب الفردٌة مستمرون فً
التدرٌب طٌلة أٌام السنة بٌنما العبو الجماعٌة ٌنقطعون عن
التدرٌب لمدد طوٌلة بعد انتهاء مدة المنافسة وذلك ما الحظه
الباحث من أفراد العٌنة  ،اذ إن العبً االلعاب الجماعٌة كانوا
منقطعٌن عن التدرٌب وألسباب عدٌدة منها التنقل بٌن األندٌة
والكسب المادي مما أدى الى عدم االهتمام بالتدرٌب وعدم
التخطٌط له بشكل جٌد من البلعب وال من المدرب اللذان ال
ٌفكران اال بالمكسب المادي ،اذ ٌشٌر (كامل )5505،الى " أن
تحقٌق أعلى مستوى رٌاضً ٌتحتم بالضرورة التعرف على
المشاكل والمعوقات النفسٌة التً تواجه البلعب فً التدرٌب
الرٌاضً إلٌصال الرٌاضً الى وضع نفسً وبدنً جٌد لتحمل
هذه الضغوط بما ٌحقق الهدف المرسوم له فً أثناء مشاركته فً
السباقات " (. )5
وان التدرٌب ٌقود الى زٌادة الثقة بالنفس وامكانٌة التعامل مع
الضغوط والصعوبات الواقعٌة للمنافسة وزٌادة التحمل النفسً
لمواجهة هذه الصعوبات ( . )2وٌرى (عصام )2002 ،أن "
اعداد البلعب بدنٌا ً بشكل جٌد ٌؤثر فً الطاقة النفسٌة باعتبار أن
لٌاقة الجسم تعد جزءاً مهما ً من الصحة النفسٌة فضبلً عن تأثٌر
الطاقة النفسٌة فً اعداد البلعب بدنٌا ً من خبلل االتزان
واالستقرار النفسً لبلعب قبل وفً أثناء المنافسة والتً تؤدي
الى زٌادة التحمل النفسً وبالتالً الوصول إلى حالة نفسٌة
وبدنٌة جٌدة" (. )1

 -1ماٍو غٔ اى٘ٝس ؛ اىَصذس اىساتق  ،ص .141
 -2ذٞش سع٘د ٝش٘ أّ٘ٝا ؛ دىٞو االعذاد اىْفس ٜف ٜسٝاظح اىَسر٘ٝاخ اىعيٞا :
(تغذاد  ،ميٞح اىرشتٞح اىشٝاظٞح ىيثْاخ )1998 ،ص .66
 -3عصاً ٍذَذ عثذ اىشظا اىْإ ٜ؛اىَصذس اىساتق  ،ص.56
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 5-4عرض نتائج المقارنة بين األلعاب الفردية والجماعية في األمن النفسي وتحليلها ومناقشتها:
الجدول ()52
ٌبٌن قٌمتً (ف) المحسوبة والجدولٌة بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة فً األمن النفسً
الفعالٌات
الفردٌة
الجماعٌة

مصدر التباٌن
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
بٌن المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
515.500
140.051
620.510
645.510

درجة
الحرٌة
4
11
4
11

متوسط
المربعات
15.551
5.560
511.010
50.164

* معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة ()11-4
جدول ()51
ٌبٌن قٌمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبٌن العبً الفعالٌات
الفردٌة فً األمن النفسً
االختبارات
ف  –5ف 2
ف  –5ف 1
ف  –5ف 4
ف  –5ف 1
ف  –2ف 1
ف  –2ف 4
ف  –2ف 1
ف  –1ف 4
ف  –1ف 1
ف  –4ف 1

فرق
األوساط
*1.051
18000
*18100
*18000
080515.621
5.521
2.100
2.000
0.100-

مستوى
الداللة
08055
08066
08005
08001
08101
08150
08405
0.522
0.254
0.511

داللة
الفروق
معنوي
عشوائً
معنوي
معنوي
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً
عشوائً

من الجدول ( )51أظهرت نتائج بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة
فً األمن النفسً ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dاذ كانت فرق
األوساط بٌن هذه االلعاب على التوالً (*-18000-1.051
*-2.100-5.521-5.621-08051-/18000*-18100
 ، )0.100-/2.000وكانت جمٌعها عشوائٌة عند مستوى داللة
( )0801ما عدا بعضها كالفرق بٌن (ف –5ف /2ف –5ف/4
ف –5ف )1كانت الداللة معنوٌة أي وجود فروق بٌنهم ولصالح
العبً فعالٌة الساحة والمٌدان  ،ومن ثم العبً فعالٌة رفع
األثقال والمبلكمة .
جدول ()54
ٌبٌن قٌمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبٌن العبً الفعالٌات
الجماعٌة فً األمن النفسً
االختبارات
ف  –5ف 2
ف  –5ف 1
ف  –5ف 4
ف  –5ف 1
ف  –2ف 1
ف  –2ف 4
ف  –2ف 1
ف  –1ف 4
ف  –1ف 1
ف  –4ف 1

فرق
األوساط
5.51
*58621182158521*558151*1.0002.051*6.151
*0.100
2.521

مستوى
الداللة
08422
08000
08540
08601
08000
08026
08555
0.006
0.000
0.115

قٌمة (ف) المحسوبة

قٌمة (ف)
الجدولٌة*

1.550

داللة
الفروق
معنوي

2.61
معنوي

0.115

عشوائٌة أي عدم وجود فروق بٌنهم ولكن هنا فً الجانب
العكسً  ،أي كلما ارتفعت القٌمة كانت باتجاه عدم الشعور
باألمن وبالعكس ،وكانت المعنوٌة فً هذه القٌمة فً األلعاب
الجماعٌة لبلعبً كرة القدم  ،ومن ثم العبً كرة السلة وكرة الٌد
وفً الجدول ( )52نلحظ أن نتائج الفروق بٌن العبً االلعاب
الفردٌة والجماعٌة فً األمن النفسً  ،اذ بلغت قٌمة (ف)
المحسوبة بٌن العبً الفعالٌات الفردٌة ( )1.550فً حٌن بلغت
القٌمة لـ (ف) المحسوبة بٌن العبً الفعالٌات الجماعٌة ()0.115
وعند مقارنتها مع قٌمتها الجدولٌة والبالغة( )2.61عند نسبة خطأ
≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة (ٌ )11-4تبٌن أن القٌمة المحسوبة
كانت أكبر من القٌمة الجدولٌة  ،مما ٌدل على أن هناك فروق
معنوٌة بٌن العبً االلعاب الفردٌة والجماعٌة فً األمن النفسً،
وبمراجعة األوساط الحسابٌة فً الجدول ( )0فأن هذا الفرق
ٌكون لصالح العبً األلعاب الفردٌة لتمتعهم باألمن النفسً أكثر
من العبً الفعالٌات الجماعٌة .

 6-4عرض نتائج عالقة االرتباط بين التحمل النفسي
واألمن النفسي لأللعاب الفردية وتحليلها ومناقشتها:

داللة
الفروق
عشوائً
معنوي
عشوائً
عشوائً
معنوي
معنوي
عشوائً
معنوي
معنوي
عشوائً

من الجدول ( )54أظهرت نتائج بٌن العبً الفعالٌات الجماعٌة
فً األمن النفسً ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dاذ كانت فرق
األوساط بٌن هذه االلعاب على التوالً(- /58621*- /5.51
/2.051- /1.000*- /558151*- /58521- /1821
* ، )2.521/0.100* /6.151وكانت جمٌعها معنوٌة عند
مستوى داللة ( )0801ماعدا بعضها كالفرق بٌن (ف –5ف/2
ف –2ف /4ف –5ف /1ف –2ف /1ف –4ف )1كانت الداللة
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الجدول (ٌ )51بٌن العبلقة بٌن التحمل النفسً واألمن النفسً
لؤللعاب الفردٌة
المتغٌرات

قٌمة(ر)
المحسوبة

قٌمة(ر)
الجدولٌة

الداللة

التحمل النفسً
(الفعالٌات الفردٌة)
 0.255 0.255غٌر معنوياألمن النفسً
(الفعالٌات الفردٌة)
*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة ()50

نلحظ من الجدول ( )51أن قٌمة (ر) المحسوبة بٌن التحمل
النفسً واألمن النفسً أللعاب الفردٌة وقد بلغت()0.255-
وعند مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة البالغة ( )0.255وفً مستوى
داللة ( )0.01وبدرجة حرٌة ( )50تبٌن أن القٌمة المحسوبة
أصغر من القٌمة الجدولٌة مما ٌدل على أن هناك عبلقة ارتباط
غٌر معنوٌة بٌن التحمل النفسً واألمن النفسً لؤللعاب
الفردٌة ،وٌعزو الباحث سبب عدم وجود العبلقة المعنوٌة الى
أن هناك بعض العوامل البٌئٌة التً تؤثر فً البلعب والمستوى
االقتصادي الضعٌف لبلعبً الفردٌة اذ أنهم ٌتقاضون اجوراً
قلٌلة وأن مستواهم المعاشً لٌس بالجٌد  ،أي أن العب فً
الفردٌة لم ٌتمكن من اشباع حاجاته ،اذ ٌشٌر (عصام)2002 ،
الى أن البٌئة " تعد من العوامل التً ٌتأثر فٌها الفرد من خبلل
وجوده المتواصل فٌها ،ومن خبلل انعكاساتها المتمثلة
بالظروف التً تحٌط بالفرد ومنها االجتماعٌة واالقتصادٌة

المجلد ()15
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والصحٌة فضبلً عن مدى امكانٌات الفرد الشخصٌة التً تعٌنه
على تحقٌق أمنه النفسً (. )5
وٌشٌر (قاسم )5500 ،الى أن " البٌئة تؤدي دوراً مهما ً فً
اشباع الحاجات ،فالبٌئة التً تشكل مصدر تهدٌد للفرد بعدم
اشباع حاجاته األساسٌة تعوق تطوره ،عكس البٌئة التً تشبع
حاجاته فتكون مصدر دافع نحو التطور وتحقٌق الذات (. )2
وهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه (عصام )2002،فً أن "
العوامل البٌئٌة لها تأثٌر فً البلعب ،منها انتقال البلعبٌن بٌن
األندٌة لغرض تحسٌن مستواهم المعاشً " (.)1وٌؤكد أٌضا ً
(الحارث وغسان )2006 ،أن الوضع االقتصادي " ٌعد ضغطا ً
ٌهدد حٌاة البلعب بالخطر ،اذ أن قلة الدخل الشهري لبلعب من
لدن فرٌقه أو نادٌه تخلق لدٌه مشاعر عدم األمان فً اشباع
حاجاته " ( ، )4ونتٌجة لذلك ال ٌمكن أن ٌصل البلعب الى
مستوى من التحمل النفسً ما لم ٌتحقق الشعور باألمن النفسً
الذي ٌعد مطلبا ً مهما ً لكل العب لكً ٌكون أداؤه جٌداً وفعاالً فً
أثناء المنافسة الرٌاضٌة

النفسً اذ ٌشٌر (كامل )2004 ،الى إن " الخبرة الذاتٌة
والمعرفة الحسٌة لبلعب تمثل جانبا ً مهما ً فً التحمل النفسً،
فهً أقرب الطرائق غٌر العلمٌة الى العلم "( ، )6كذلك ٌؤكد
(رٌسان وناهدة )5500 ،بأنه ٌمكن ألي العب أن ٌكتسب القدرة
على التحمل فً المواقف الضاغطة عن طرٌق تطور الجهاز
العصبً والصفات البدنٌة والنفسٌة ودرجة تحفٌزه والخبرة التً
ٌمتلكها ( ، )5وٌرى الباحث أٌضا ً أن زٌادة شعور البلعب
بالتحمل النفسً ٌؤدي الى السلوك واألداء الجٌد فً المنافسة  ،اذ
ٌشٌر(ئاالن )2004،بأن " الخبرة الذاتٌة لدى كل العب قد
تعكس سلوكه وتصرفه فً مواقف عدٌدة من خبلل الثقة فً
القدرة على األداء وتحمل الضغوط فً أثناء المبارٌات بصورة
تختلف عن البلعب الذي ال ٌمتلك الخبرة الكافٌة ( ، )0وكذلك
ٌعزو الباحث سبب العبلقة أٌضا ً الى زٌادة الثقة بالنفس بالنسبة
لبلعبً ألعاب الساحة والمٌدان وكرة القدم اذ
ٌشٌر(أسامة )2000،الى أنه " كلما أصبح الرٌاضً أكثر ثقة،
كلما ضاعف ذلك من مقدرته على التحمل والمثابرة والتصمٌم
()5
فً مواجهة العقبات التً تقابله ،أو المشكبلت التً تعترضه "

الجدول ()56
ٌبٌن العبلقة بٌن التحمل النفسً واألمن النفسً فً الفعالٌات
الجماعٌة

وٌشٌر (عبد الرحمن )2004 ،الى إن " الثقة بالنفس تكون
شعوراً متزاٌداً بقٌمة الذات والرضا عن النفس ،وكلما وجدت ثقة
عالٌة بالنفس ورضا كاف عن الذات أصبح ذلك دافعا ً قوٌا ً
واٌجابٌا ً لزٌادة األداء وتحسٌنه " ( ، )50كذلك فان الثقة بالنفس
تعد من العوامل األساسٌة والعبلمات االٌجابٌة للصحة النفسٌة
وتكون أحد شروط التمتع بالصحة النفسٌة التً من عبلماتها قدرة
الفرد على الصمود باتجاه الشدائد واألزمات والشعور بالسعادة
والطمأنٌنة والرضا عن الذات  ،إذ ٌشٌر (صالح )5551 ،الى
إ ن " الفرد الواثق من نفسه ٌستثمر امكاناته فً أعلى مستوٌاته،
بٌنما الذي ٌفتقد الثقة ال ٌستخدم اال أدنى مستوٌات االمكانات
المتوافرة لدٌه " ( ،)55ومن هنا فانه ال ٌمكن أن ٌصل البلعب
الى مستوى من التحمل النفسً ما لم ٌتحقق له الشعور باألمن
النفسً لكً ٌتمكن البلعب من األداء األمثل .

 7-4عرض نتائج عالقة االرتباط بين التحمل واألمن
النفسي في الفعاليات الجماعية وتحليلها ومناقشتها:

المتغٌرات

قٌمة(ر)
المحسوبة

قٌمة(ر)
الجدولٌة

التحمل النفسً (الفعالٌات
الجماعٌة)
0.255
*0.250األمن النفسً
(الفعالٌات الجماعٌة)
*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0.01وبدرجة حرٌة ()50

الداللة
معنوي

نلحظ من الجدول ( )56أن قٌمة (ر) المحسوبة بٌن التحمل
النفسً واألمن النفسً فً االلعاب الجماعٌة بلغت(،)0.250-
وعـند مـقـارنـتها بـالـقٌـمة الجـدولـٌة الـبـالغـة ( )0.255وفً
مستوى داللة ( )0.01وبدرجة حرٌة ( )50تبٌن أن القٌمة
المحسوبة أكبر من القٌمة الجدولٌة ،وبما أن مقٌاس ماسلو هو
مقٌاس عكسً فأنه ٌدل على أن هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن التحمل
النفسً واألمن النفسً أي أن الدرجة العالٌة تشٌر الى عدم
الشعور باألمن فً حٌن أن الدرجة المنخفضة تشٌر الى الشعور
باألمن النفسً وهذا ٌعنً أنه كلما أتسم البلعب بالتحمل النفسً
كان أكثر شعوراً باألمن النفسً  ،وٌعزو الباحث سبب هذه
العبلقة الى أن العبً ألعاب الفردي والجماعٌة كانوا ٌتمتعون
بخبرة جٌدة لذلك ظهرت الحالة النفسٌة بأحسن حاالتها لدى
العبً ألعاب االلعاب الفردٌة والجماعٌة مما ٌؤدي الى تحمل
البلعب ضغوط المنافسة والتدرٌب  ،إذ تشٌر (نهى )2005 ،الى
أن " ازدٌاد خبرة الفرد ٌعد عامبلً مساعداً فً التعرف على
طبٌعة المعوقات والضغوط التً فً طرٌق اشباع الحاجة فٌعمل
الفرد على وفق خبرته السابقة على تجنبها أو تقبلها( ، )1لذلك فان
خبرة البلعب لها الدور الرئٌس فً زٌادة شعور البلعب بالتحمل
 -5عصام محمد عبد الرضا الناهً ؛ المصدر السابق  ،ص.56
 -2قاسم حسً صالح ؛ المصدر السابق  ،ص.00-55
-1عصام محمد عبد الرضا الناهً؛ المصدر السابق  ،ص.15
 -4اىذاسز عثذ اىذَٞذ دسِ ٗغساُ دس ِٞساىٌ دا ْٜٝ؛ اىَصذس اىساتق ،
ص.173
 ّٖٚ -5عاسف عي ٜ؛ اىَصذس اىساتق  ،ص.29

()5

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :
من خبلل المعالجات االحصائٌة والنتائج التً حصل علٌها
الباحث تم التوصل الى االستنتاجات اآلتٌة :
 تمٌز العبو بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة بمستوى عالً
فً التحمل النفسً.
 تمٌز العبو بعض الفعالٌات الفردٌة والجماعٌة بمستوٌات
مختلفة (متباٌنة) فً الشعور باألمن النفسً وفً الغالب أتصف
العبو هذه الفعالٌات بدرجة أمن نفسً متوسط .
-6سٝساُ خشٝثػ ٍجٞذ ّٗإذج سسِ  ،اىَصذس اىساتق  ،ص.27
 -7ئاالُ قادس سس٘ه ؛ ٍفًٖ٘ اىزاخ ٗعالقرٔ تاىسي٘ك اىرْافسٗ ٜاألداء
اىَٖاس ٛاىفْ ٜىذ ٙالعث ٜمشج اىقذً ( :اغشٗدح دمر٘سآ  ،ميٞح اىرشتٞح
اىشٝاظٞح  /جاٍعح صالح اىذ )2444 ،ِٝص.71
 -8أساٍح ماٍو ساذة ؛ عيٌ ّفس اىشٝاظح ( اىَفإ – ٌٞاىرطثٞقاخ )  ،غ: 3
(اىقإشج  ،داس اىفنش اىعشت )2444 ،ٜص.343
-9عثذ اىشدَِ جَٞو غعة فخشٛ؛ دافعٞح االّجاص اىشٝاظٗ ٜاىصقح تاىْفس
ٗعالقرٖا تذقح أداء تعط اىَٖاساخ األساسٞح تاىنشج اىطائشج ( :سساىح ٍاجسرٞش
 ،ميٞح اىرشتٞح اىشٝاظٞح  /جاٍعح تغذاد )2444 ،ص.38
 -14أدَذ عضخ ساجخ ؛ اىَصذس اىساتق  ،ص. 296
 -11صاىخ تِ اتشإ ٌٞاىصْٞع ؛ دساساخ ف ٜاىرأصٞو االسالٍ ٜىعيٌ اىْفس :
( اىشٝاض  ،داس عاىٌ اىنرة) .
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 أتصف العبو الفعالٌات الفردٌة بدرجة أعلى من العبً
الفعالٌات الجماعٌة فً التحمل النفسً .
 وجود عبلقة ارتباط واضحة بٌن التحمل النفسً واألمن
النفسً لدى العبً الفعالٌات الفردٌة.
 وجود عبلقة ارتباط واضحة بٌن التحمل النفسً واألمن
النفسً لدى العبً الفعالٌات الجماعٌة .

 2-5التوصيات :
على وفق النتائج التً توصل الباحث الٌها ٌوصً بما ٌأتً:
 االهتمام باإلعداد النفسً العام لبلعبً بعض الفعالٌات
الفردٌة والجماعٌة من خبلل وضع برامج تدرٌبٌة مناسبة مع
االعداد البدنً والمهاري والخططً .
 االهتمام النفسً من لدن المدربٌن ببلعبً بعض الفعالٌات
الفردٌة والجماعٌة والوقوف على المشاكل والضغوط التً تواجه
البلعب فً التدرٌب والمنافسات من أجل تنمٌة قوة التحمل
النفسً.
 مواجهة المشكبلت النفسٌة والحد من ظهورها لغرض رفع
مستوى الشعور باألمن النفسً.
 أهمٌة مراعاة الجانب االٌجابً فً التهٌئة النفسٌة من أجل
تطوٌر األداء وتحقٌق الصحة النفسٌة لبلعبً بعض الفعالٌات
الفردٌة والجماعٌة.
 السعً الى تحقٌق التحمل النفسً واألمن النفسً لبلعبٌن
والذي ٌساهم بشكل جاد فً رفع المستوى لؤلداء.

 -المصادر:
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 خالد فٌصل الشٌخو (وآخرون) ؛ االمن النفسً لبلعبً كرة الٌد( :مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بغداد  ،المجلد(، )5
العدد ()5555 ، )5
 ﭽاﭽان جمعة محمد الخالدي ؛ شعور المعلم باألمن النفسًوعبلقته ببعض المتغٌرات ( :رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة ابن
رشد  /جامعة بغداد )5550 ،
 رٌسان خرٌبط مجٌد ،نظرٌات تدرٌب القوة  ،مطبعة الحكمة،جامعة الموصل . 2002 ،
 عصام محمد عبد الرضا الناهً ؛ االمن النفسً وعبلقتهبمستوى االستثارة االنفعالٌة لدى العبً كرة السلة ( :رسالة
ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة الموصل)2002،
 عبد الرحمن جمٌل غضب فخري؛ دافعٌة االنجاز الرٌاضًوالثقة بالنفس وعبلقتها بدقة أداء بعض المهارات األساسٌة
بالكرة الطائرة ( :رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /
جامعة بغداد )2004،
 قاسم حسٌن صالح ؛ الشخصٌة بٌن التنظٌر والقٌاس  ،ط، 2صنعاء  ،مكتبة الجٌل الجدٌد )5555 ،
 كامل عبود حسٌن العزاوي؛ بناء مقٌاس لقوة التحمل النفسًلدى العبً الدرجة األولى لبعض األلعاب الفردٌة فً
العراق(رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة
بغداد)2004،
 كاوه علً محمد صالح ؛ السلوك االٌثاري وعبلقته باألمنالنفسً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة فً محافظة كركوك :
(رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة  /جامعة تكرٌت )2004 ،
 كمال دوانً وعٌد دٌرانً؛ اختبار ماسلو للشعور -عدم الشعورباألمن النفسً -دراسة صدق للبٌئة األردنٌة(-مجلة
دراسات،الجامعة األردنٌة ،المجلد(، )50العدد()5501،)2
 مؤٌد إسماعٌل جرجٌس ؛ أسالٌب التعامل مع ضغوط الحٌاةوعبلقتها بالطمأنٌنة النفسٌة والمٌول العصابٌة لدى الشباب
الجامعً ( :رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة  /جامعة صبلح
الدٌن)2002 ،
 نهى عارف علً دروٌش ؛ التحمل النفسً لدى قادة الشبابوالطلبة وعبلقته بالعمر والجنس والمنظمة والموقع القٌادي :
(رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة ابن رشد  /جامعة بغداد)2005،

 أحمد عزت راجح ؛ أصول علم النفس ط (: 0اإلسكندرٌة،المكتب المصري الحدٌث للطباعة والنشر)5550 ،
 أسامة كامل راتب ؛ تدرٌب المهارات النفسٌة – تطبٌقات فًالمجال الرٌاضً ،ط( :5القاهرة ،دار الفكر العربً)2000 ،
 الحارث عبد الحمٌد حسن وغسان حسٌن سالم ؛ علم النفساألمنً  ،ط( 5بٌروت،الدار العربٌة للعلوم)2006 ،
 ئاالن قادر رسول ؛ مفهوم الذات وعبلقته بالسلوك التنافسًواألداء المهاري الفنً لدى العبً كرة القدم ( :أطروحة
دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة صبلح الدٌن)2004 ،
 تٌرس عودٌشو أنوٌا؛ دلٌل اإلعداد النفسً فً رٌاضةالمستوٌات العلٌا ( :بغداد ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات)5550 ،
.
الملحق()5
بسم هللا الرحمن الرحٌم
عزٌزي البلعب
تحٌة طٌبة ...........................
بٌن ٌدٌك استمارة استبٌان تتضمن مجموعة فقرات على شكل أسئلة ولكل سؤال ( )4اختٌارات (بدائل) هً (تنطبق علً دائما،
تنطبق علً كثٌرا ،تنطبق علً قلٌبل،ال تنطبق علً أبدا)ٌ ،رجو الباحث قراءة الفقرات بدقة ثم اإلجابة عنها بكل صدق وصراحة
وعدم ترك أي فقرة من فقرات المقٌاس ببل إجابة  ،وتأكد أن إجابتك ستحظى بسرٌة تامة وهً لغرض البحث العلمً فقط  ،وال داعً
لذكر اسمك .
مبلحظة  :تكون اإلجابة على ورقة اإلجابة المخصصة:
تنطبق علً
دائما ً

ت

الفقرات

-5
-2

أحترم األنظمة والقوانٌن الرٌاضٌة ألنها توجهنً.
ألتزم بنظام ثابت فً التدرٌب والمنافسات .
أنا كثٌر الوفاء نحو البلعبٌن وعائلتً والمجتمع الذي
أعٌش فٌه.
التزامً العالً بالتدرٌب ٌحقق لً أفضل النتائج.
أتعب بسرعة عند بدء الوحدة التدرٌبٌة أو المنافسة.

-1
-4
-1
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أجد صعوبة فً تصحٌح األخطاء التً أقع فٌها أثناء
المنافسة
أجد صعوبة فً السٌطرة على انفعاالتً فً بعض
مواقف التدرٌب أو المنافسة.
أدافع بقوة عن وجهة نظري أمام المدرب.
ال أستطٌع االحتفاظ بهدوئً عندما ٌضاٌقنً
المنافس.
أجد صعوبة فً تغٌٌر النظام الذي أتبعه فً التدرٌب
أو المنافسة.
أضع لنفسً أهدافا معقولة فً التدرٌب أحاول
الوصول الٌها.
أهتم بجودة األداء واالنجاز فً التدرٌب والمنافسات.
أجد متعة فً المنافسة أكثر من التدرٌب.
أستطٌع انجاز أهدافً بدقة سواء فً التدرٌب أو
المنافسة.
تؤهلنً قدراتً البدنٌة لتقدٌم أفضل أداء فً
المنافسات.
ٌمنحنً الفوز فً المنافسة ثقة كبٌرة فً نفسً.
أهتم بتوجٌهات المدرب فً التدرٌب والمنافسة من
أجل الفوز.
أعمل على إٌجاد حل عندما تواجهنً صعوبات غٌر
متوقعة فً أثناء التدرٌب والمنافسة.
أجد متعة فً التدرٌب على المهام الصعبة.
أستبعد من تفكٌري الهزٌمة أو الفشل فً المنافسة.
أتحدى المنافسٌن الذٌن ٌتمٌزون بالمستوى العالً.
أتنافس بحماس فً حالة وجود تحدي من منافس
آخر فً لعبتً.
أندفع لؤلداء الجٌد فً المنافسة.
أبذل جهود كبٌرة عندما تواجهنً صعوبات أثناء
التدرٌب أو المنافسة.
لدي الرغبة فً تحسٌن أدائً عندما أتعرض الى
الخسارة فً المنافسات.
أستسلم بسهولة فً المنافسة عندما ٌكون هناك فارق
بالمستوى بٌنً وبٌن الخصم.
ٌمكننً التدرٌب الجدي المستمر من التغلب على
الفشل فً المنافسات.
عال لمدد طوٌلة.
بدنً
بجهد
أستطٌع أن أتدرب
ٍ
أؤدي المهمات المطلوبة منً بالتدرٌب أو المنافسة
بهمة ونشاط.
أعتمد على نفسً فً حل الصعوبات التً تواجهنً
فً التدرٌب أو المنافسة.
أحب القرارات التً تعطٌنً حلوال سرٌعة فً
المنافسات.
أنظم قدراتً البدنٌة بما ٌتناسب وكل مرحلة من
مراحل السباق.
أفكر بخطة التدرٌب قبل البدء بالتدرٌب علٌها.
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الملحق ()2
بسم هللا الرحمن الرحٌم
عزٌزي البلعب
تحٌة طٌبة ...........................
بٌن ٌدٌك استمارة استبٌان تتضمن مجموعة فقرات على شكل أسئلة ولكل سؤال ( )1اختٌارات (بدائل) هً (نعم  ،ال ،غٌر متأكد)،
ٌرجو الباحث قراءة الفقرات بدقة ثم اإلجابة عنها بكل صدق وصراحة وعدم ترك أي فقرة من فقرات المقٌاس ببل إجابة  ،وتأكد أن
إجابتك ستحظى بسرٌة تامة وهً لغرض البحث العلمً فقط  ،وال داعً لذكر اسمك .
مبلحظة  :تكون اإلجابة على ورقة اإلجابة المخصصة .
ت

الفقرات
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هل ترغب غالبا ً أن تكون مع األخرٌن أكثر مما تكون لوحدك؟
هل ترتاح عند وجودك مع األخرٌن ؟
هل تنقصك الثقة بالنفس؟
هل تشعر بأنك تحصل على قدر كاف من الثناء؟
هل تحس مرارا بأنك مستاء من العالم ؟
هل تفكر بأن الناس ٌحبونك كمحبتهم لآلخرٌن؟
هل تقلق مدة طوٌلة عند تعرضك لبعض االهانات؟
هل تشعر باالرتٌاح عندما تكون لوحدك؟
هل أنت على وجه العموم شخص غٌر أنانً؟
هل تمٌل الى تجنب األشٌاء غٌر السارة بالتهرب منها؟
هل ٌنتابك مرارا شعور بالوحدة حتى لو كنت بٌن الناس؟
هل تشعر بأنك حاصل على حقك فً هذه الحٌاة؟
هل من عادتك أن تتقبل نقد أصحابك بروح طٌبة؟
هل تهبط عزٌمتك بسهولة؟
هل تشعر غالبا ً بالود نحو معظم الناس؟
هل كثٌرا ما تشعر بأن هذه الحٌاة ال تستحق أن ٌعٌشها اإلنسان؟
هل أنت على وجه العموم متفائل؟
هل تعد نفسك شخصا عصبٌا نوعا ما؟
هل أنت شخص سعٌد عموما ً ؟
هل أنت غالبا ً واثق من نفسك ؟
هل تعً غالبا ما تفعله؟
راض عن نفسك؟
هل تمٌل أن تكون غٌر
ٍ
هل كثٌرا ما تكون معنوٌاتك منخفضة؟
هل تشعر عندما تلتقً باآلخرٌن أول مرة بأنهم ال ٌحبونك؟
هل لدٌك إٌمان كافً بنفسك؟
هل تشعر على وجه العموم بأنه ٌمكن الثقة بالناس كلهم ؟
هل تشعر بأنك شخص نافع فً هذا العالم؟
هل تنسجم غالبا ً مع األخرٌن؟
هل تقضً وقتا طوٌبل قلقا على المستقبل؟
هل تشعر غالبا ً بالصحة الجٌدة والقوة؟
هل أنت متحدث جٌد؟
هل لدٌك شعور بأنك عبء على األخرٌن؟
هل تجد صعوبة فً التعبٌر عن نفسك؟
هل تفرح غالبا ً لسعادة األخرٌن وحسن حظهم؟
هل تشعر غالبا بأنك مهمل وال تحظى باهتمام األخرٌن؟
هل تمٌل بأن تكون شخصا شكوكا؟
هل تعتقد على وجه العموم بأن العالم مكان جمٌل للعٌش فٌه؟
هل تغضب وتثور بسرعة؟
هل كثٌرا ما تفكر بنفسك؟
هل تشعر بأنك تعٌش كما ترٌد ولٌس كما ٌرٌد اآلخرون؟
هل تشعر باألسف والشفقة على نفسك عندما تسٌر األمور بشكل
خاطئ
هل تشعر بأنك ناجح فً عملك أو وظٌفتك؟
هل من عادتك أن تدع األخرٌن ٌرونك على حقٌقتك؟
هل تشعر بأنك غٌر متكٌف مع الحٌاة بشكل مرض؟
هل تقوم غالبا ً بعملك على افتراض أن األمور ستنتهً على ما
ٌرام؟
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هل تشعر بأن الحٌاة عبء ثقٌل؟
هل ٌقلقك الشعور بالنقص؟
هل تشعر غالبا ُ بمعنوٌات مرتفعة؟
هل تنسجم مع الجنس اآلخر؟
هل حدث أن انتابك شعور بالقلق من أن الناس ٌراقبونك؟
هل ٌجرح شعورك بسهولة؟
هل تشعر باالرتٌاح فً هذا العالم؟
هل أنت قلق بشأن مستوى ذكائك؟
هل تشعر بأن األخرٌن ٌرتاحون الٌك؟
هل عندك خوف مبهم من المستقبل؟
هل تتصرف على طبٌعتك؟
هل تشعر عموما بأنك شخص محظوظ؟
هل كانت طفولتك سعٌدة؟
هل لك كثٌرا من األصدقاء المخلصٌن؟
هل تشعر بعدم االرتٌاح فً معظم األحٌان؟
هل تمٌل الى الخوف من المنافسة؟
هل تخٌم السعادة على جو أسرتك؟
هل تقلق كثٌرا من أن ٌصٌبك سوء الحظ فً المستقبل؟
هل كثٌرا ما تصبح منزعجا من الناس؟
هل تشعر غالبا ً بالرضا؟
هل ٌمٌل مزاجك الى التقلب بٌن السعادة والحزن خبلل مدة
قصٌرة؟
هل تشعر بأنك موضع احترام الناس على وجه العموم؟
هل باستطاعتك العمل بانسجام مع اآلخرٌن؟
هل تشعر بأنك ال تستطٌع السٌطرة على مشاعرك؟
هل تشعر فً بعض األحٌان بأن الناس ٌسخرون منك ؟
هل أنت بشكل عام شخص مرتاح األعصاب (غٌر متوتر)؟
هل تشعر بأن العالم من حولك ٌعاملك معاملة عادلة على وجه
العموم؟
هل سبق أن أزعجك شعور بأن مظهر األشٌاء ال تعبر عن
حقٌقتها؟
هل سبق أن تعرضت مرارا لئلهانة؟
هل تعتقد أن األخرٌن كثٌرا ما ٌعدونك شاذا؟
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