األنماط المزاجية وعالقتها بأدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية وفقاً لمجنس
م .د حسين عبد الزهرة عبد اليمة
ممخص البحث

تـ التطرؽ إلى دور األنماط المزاجية وعالقتيا بإدراكات النجاح وأىميتيا في المجاؿ الرياضي social

 ))supportلدى طمبة كمية التربية الرياضية وتنظيـ حياتيـ مف خالؿ الظيور بسموكيات تتالءـ مع مختمؼ

المواقؼ والتحديات المختمفة إذ يعد النمط المزاجي المتزف مصد اًر ىاماً مف مصادر الدعـ النفسي واالجتماعي
باإلضافة إلى التكيؼ مع اآلخريف الذي يحتاجو الفرد في حياتو اليومية ألنيا تمعب دو اًر ىاماً في تحقيؽ النتائج .

ومف ىنا تبرز أىمية البحث في دراسة المزاج باعتباره محور الصراع داخؿ شخصية الرياضي وىو

القاطع الحقيقي الي نشاط وسموؾ ظاىري إذا ما تـ تأىيمو بتمرس واحتراؼ حتى يتجنب االنحراؼ وعدـ االتزاف

االنفعالي والعصبي ومف ثـ انطفاء الكفاءة الرياضية كما اف تبايف السموكيات وظيور الالعبيف بنوع مف المزاج قد

ال يتناسب مع نوعية المواقؼ الرياضية تؤثر في أدراكو لمنجاح وتحقيؽ األىداؼ Qutcome and Task

والظيور بنمط مزاجي يحقؽ المثالية لفرص النجاح .

كما تمثمت مشكمة البحث في معرفة تبايف األنماط المزاجية لمرياضييف تحت الضغوطات باعتبار إف المزاج

بنوافذه ومحركاتو يعد مصد اًر مخيفاً إلزاحة الشخصية الرياضية عف مسارىا الصحيح والعقالني والمميز إذا ما تـ
ضبط توجياتو والتحكـ بتأثيراتو اذ مف الممكف إف يسمؾ نزعة سمبية تميؿ إلى االنفراد والتراجع الرياضي وعدـ

الرغبة بالتحدي والخوؼ مف المجيوؿ مما يتطمب معرفة األنماط المزاجية وتباينيا لمجنسيف ومدى ارتباطيا
بمعرفة ادراكات النجاح ومواجية الضغوط الشديدة وتدعيـ الثقة بالنفس .

ىدفت الدراسة إلى -:

التعرؼ عمى األنماط المزاجية وادراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء والتعرؼ عمى

الفروؽ بيف كؿ مف الذكور واإلناث في األنماط المزاجية وادراكات النجاح ،فضالً عف التعرؼ عمى طبيعة العالقة

بيف األنماط المزاجية وادراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية .
وتوصؿ الباحث لعدد مف االستنتاجات أىميا-:

-1ىناؾ فروؽ حقيقية بيف طالب كمية التربية الرياضية وطالباتيا في إبعاد األنماط المزاجية وادراكات النجاح
وابعادىا .
-2امتاز الطمبة (الذكور) بدرجات عالية في كؿ مف أبعاد األنماط المزاجية وادراكات النجاح وابعادىا عمى خالؼ
الطالبات المواتي امتازف بدرجات واطئة في المتغيرات المبحوثة .

 -3وجود عالقة ارتباط طردية بيف كؿ مف بعدي األنماط المزاجية( قوة عمميات اإلثارة ،المرونة الشخصية)وبعدي
أدراكات النجاح( التنافس ،التمكف(التفوؽ)) لطالب كمية التربية الرياضية .

-4وجود عالقة ارتباط عكسية بيف كؿ مف بعد األنماط المزاجية قوة عمميات الكؼ وبعدي أدراكات النجاح
(التنافس ،التمكف أو التفوؽ) لطالب كمية التربية الرياضية.

أوصى الباحث بعدىا بعدد مف التوصيات الميمة اعتماداً عمى ما خرج بو مف استنتاجات .

Abstract
Moods and their relationship patterns Padrakat success among the students of the (

)Faculty of Physical Education and according to sex
Been addressed to the role of patterns moods and their relationship Badrakat success
and importance in the field of sports social support)) for Dytalbh Faculty of Physical
Education and organize their lives through history behaviors fit with different attitudes
and different challenges as longer style temperamental balanced an important source
of psychological and social support as well as to adapt to othersthat the individual
needs in their daily lives because they play an important role in achieving the results
Hence the importance of research in the study of mood as axis of conflict within the
personal sports a cutter real any activity and behavior virtual if it was rehabilitated and
professionalism in order to avoid deviation and unbalance emotional and nervous and
then extinguished efficiency sports also varied behaviors and the emergence of players
kind of mood Kdlaatanasb withquality sporting attitudes affecting the perception of
success and achieving goals Qutcome and Task emerging pattern temperamental
achieve optimal chances of success
As exemplified by the research problem in knowing variation patterns mood of the
athletes under pressure as the mood Bnuazh and engines is a source frightening to
dislodge the Sports Personality of the track and rational and distinctive if what has set
its direction and control as possible that exhibits a tendency negative tend to
monopolize and retreat Sports and unwillingness challenge and fearof the unknown,
which requires knowledge of mood and contrast patterns for both sexes and how it
relates to perceptions of success and knowledge face severe pressures and strengthen
self-confidence
-:Thestudyaimedto
Pattern Recognition moods and perceptions of success among the students of the
Faculty of Physical Education at the University of Kerbala and get to know the
differences between both males and females in the mood patterns and perceptions of
success, as well as to identify the nature of the relationship between mood patterns
and perceptions of success among the students of the Faculty of Physical Education
.
The researcher found a number of the most important conclusions
There are real differences between the students of the Faculty of Physical Education
and her students in the dimensions of moods and perceptions patterns of success and
.
dimensions
RPR students (male) high grades in every dimension of moods and perceptions
patterns of success and Aavadhaalykhalav students who Amtazn degrees and low in
.
the surveyed variables

The presence of a positive correlation between each of the dimensions mood patterns
(power operations excitement, personal flexibility) and after me perceptions of
success (competition, being able to (superiority)) for the students of the Faculty of
.
Physical Education
And an inverse correlation between each of the following patterns mood to cease
operations and force after me perceptions of success (competition, mastery or
.excellence) for students of the Faculty of Physical Education
Researcher then recommended a number of important recommendations depending on
.Makharj conclusions

-1التعريف بالبحث -:

 1-1المقدمة وأهمية البحث -:
تعطي الرياضة الفرصة المالئمة لمرياضي لتقديـ ما يمتمكو مف ميارات والطريؽ المستمر لتطوير ىذه

الميارات مف خالؿ تحديد العديد مف المستويات المعرفية لالنجاز ويكوف اإلفراد لييـ الدافعية لعرض ىذه
المكونات-الميارات اذ يجد الكثير مف الرياضييف إف الرياضة الفرصة لبناء وزيادة فعالية تمؾ المكونات –
والميارات مف خالؿ مواجية مختمؼ تحديات التي تظيرىا طبيعة المنافسة الرياضية ،ويكوف أدراؾ التوازف بيف

مختمؼ التحديات وامتالؾ الميارة والمنافسة الرياضية مف الممكف تحقيقو وىذا ما نسميو بػ تطوير كفاءة األداء
 Competence of Performanceكما اف حصيمة الرياضة عوامؿ خارجية وداخمية وأخرى مزاجية فالعوامؿ

الخارجية تأتي بأشكاؿ عديدة مثؿ (المكسب ،الفوز ،الحصوؿ عمى الماؿ) ويمكف إف تكوف أشياء اقؿ وضوحاً
ولكف ليس اقؿ داللة ومعنى مثؿ دافعية المعرفة اما العوامؿ الداخمية تعني مختمؼ عوامؿ تحقيؽ الذات والمعبرة

عف اإلحساس بالقدرة واإلمكانية والتحكـ االنفعالي والتوافؽ وىذا ما يحصؿ عميو الرياضي بػ اإلثابة الرياضية

الذاتية ، Sports Intrinsic Revardsأما الحالة المزاجية Humorتعني مفتاح التناغـ مع المواقؼ الرياضية
بما يمتمكو الرياضي مف قدرات وميارات وخبرة ومعرفة فيي أبواب اإلبداع الصحيح لمعقؿ والتفاؤؿ والتوقعات

االيجابية مع القميؿ مف التواضع .

يمتمؾ بعض مف الكثير مف الرياضييف قدرات عالية في قيادة الذات وصياغة الق اررات وحسـ المواقؼ

وتوجيو السموؾ باالتجاه السميـ والتركيز والكفاءة االنفعالية وتوظيؼ جميع القدرات مف اجؿ تحقيؽ أدراكات

النجاح وتحقيؽ األىداؼ وىذا ال يتـ إال مف خالؿ امتالكيـ نمط مزاجياً خاصاً يمكنيـ التأثير بالمواقؼ الرياضية
ومجرياتيا نوع مميز مف المزاج الرياضي المتوازف لمسموؾ الف الظيور بسموؾ غير مرغوب فيو يعد حالة مرضية
وآفة المزاج ىو اإليحاء السمبي وعمة اإلدراؾ ىو القناعات القسرية التي ال يمكف التكيؼ معيا مف اجؿ االستمرار

في البيئة الرياضية واالبتعاد عف األفكار السمبية الكفيمة باف تكوف وراء الفشؿ واليزيمة واالنسحاب ومف ثـ التفرد

عف اآلخريف بالسموؾ المغاير وغير المألوؼ .

ٍ كما إف توقعات النجاح  Expectationالسيؿ لمرياضي احد أسباب اليزيمة غير المتوقعة  Upsetنتيجة
لعدـ اإلدراؾ الصحيح لممنافس كميدد الستمرار نجاح الرياضي في تحقيؽ أىدافو وليذا يكوف توقع النجاح مرتفع

والجيد المبذوؿ منخفض كما اف توقعات النجاح والدافع النجاز يتأثر بادراؾ القدرات الخاصة بالذات (الرياضي

نفسو) وبالمنافسة ففي العديد مف حاالت التوقع المنخفض تصبح نبؤة لالنجاز الذاتي Self-Fulfilling

وبالعكس فاف الرياضييف الذيف لدييـ توقعات نجاح فأنيـ غالباً ما يحققوف الفوز0

ومف ىنا تب رز أىمية البحث في دراسة المزاج باعتباره محور الصراع داخؿ شخصية الرياضي وىو القاطع

الحقيقي ألي نشاط وسموؾ ظاىري اذا ما تـ تأىيمو بتمرس واحتراؼ حتى يتجنب االنحراؼ وعدـ االتزاف
االنفعالي والعصبي ومف ثـ انطفاء الكفاءة الرياضية كما اف تبايف السموكيات وظيور الالعبيف بنوع مف المزاج قد

ال يتناسب مع نوعية المواقؼ الرياضية تؤثر في إدراكو لمنجاح وتحقيؽ األىداؼ Qutcome and Task

والظيور بنمط مزاجي يحقؽ المثالية لفرص النجاح .

2-1مشكمة البحث-:
مما الشؾ فيو إف لكؿ سبب نتيجة وأف لكؿ فعؿ رد فعؿ واإلنساف بطبيعتو ال يستطيع إف يكوف معزوالً عف العالـ
الخارجي لذا فيو مضطر لمتعامؿ مع اآلخريف بقدر معيف كما يمكنو ممارسة سموؾ التجنب إال انو تبقى حدوده

مفتوحة ويكوف مزاجو عرضة لمتأثر والتأثير باآلخريف كما ال يوجد مزاج نقي وعذب بصورة قاطعة وىذا ناتج مف

تأثير البيئة عمى سموكيات الفرد ومف خالؿ الخبرة الميدانية المتواضعة لمباحث

نجد في البيئة الرياضية تعرض

الكثير مف الرياضييف الى الضغوط والتحديات سواء كانت داخمية أو خارجية تعمؿ عمى التأثير في التكيؼ مع

اآلخريف مف اجؿ اتخاذ القرار بشكؿ صحيح ومف اجؿ التوافؽ واالنسجاـ مع جميع اإلحداث لتحقيؽ األىداؼ إذ

يأخذ المزاج مسا اًر خاصاً في شخصية الرياضي فتصبغو بموف معيف قد يختبئ في زاوية حادة ال يتعامؿ مع
اتجاه واحد واليستريح االضمف نمط مزاجي خاص الينسجـ مع اآلخريف والمواقؼ المختمفة نمط اليقبمو االخر

واليرغب بالتغيير أو التعديؿ أو المشاركة وبالتالي االخفاؽ في تحقيؽ االىداؼ مف جانب اخرفاف لمثقافة
الرياضية اىمية خاصة مف خالؿ فيـ ومعرفة ادراكات النجاح والتاكيد عمى مبدء االثابة الداخمية لمرياضة وىذا

يحفز الرياضي بالظيور بمنط مزاجي يتالئـ مع المنافسة واالبتعاد عف التقييـ لمرياضة كنتائج فوز وىزيمة .

ومف ىنا تبرز أىمية مشكمة البحث في معرفة تبايف االنماط المزاجية لمرياضيف تحت طاولة الضغوطات باعتبار

اف المزاج بنوافذه ومحركاتو يعتبر مصد اًر مخيفاً ألزاحة الشخصية الرياضية عف مسارىا الصحيح والعقالني
والمميز اذا ماتـ ضبط توجياتو والتحكـ بتاثيراتو اذ مف الممكف اف يسمؾ نزعة سمبية تميؿ إلى االنفراد والتراجع

الرياضي وعدـ الرغبة بالتحدي والخوؼ مف المجيوؿ مما يتطمب معرفة االنماط المزاجية وتباينيا لمجنسيف

ومدى ارتباطيا بمعرفة ادراكات النجاح ومواجية الضغوط الشديدة وتدعيـ الثقة بالنفس .

3-1أهداف البحث -:
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى -:

-1األنماط المزاجية وادراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء .
 -2الفروؽ بيف كؿ مف الذكور واإلناث في األنماط المزاجية وأدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية في
جامعة كربالء.

-3طبيعة العالقة بيف األنماط المزاجية وأدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية وفقا لمجنس .
 4-1فرضا البحث -:
-1ىناؾ فروؽ حقيقية بيف طالب وطالبات كمية التربية الرياضية في االنماط المزاجية وادراكات النجاح .
-2وجود عالقة حقيقية بيف االنماط المزاجية وأدراكات النجاح لطمبة كمية التربية الرياضية وفقاً لمجنس .
 5-1مجاالت البحث -:
 1-5-1المجاؿ البشري  -:طمبة مراحؿ كمية التربية الرياضية /جامعة كربالء.
 2-5-1المحاؿ ألزماني  -:مف 2012/5/15– 2012/2/1ـ .

 3-5-1المجاؿ المكاني  -:القاعات الدراسية لكمية التربية الرياضية  /جامعة كربالء .
 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة .
 1-2اإلطار النظري

1-1-2االنماط المزاجية (المفهوم)

() 1

-:

أف جذور االىتماـ بموضوع األنماط المزاجية لمتحميؿ الشخصية تعود إلى المحاوالت األولى التي قاـ بيا (ابو

قراط  400ؽ.ـ) الذي كاف يرى اف األمزجة تعود إلى أربعة أنماط لمشخصية ىي النمط الصفراوي Choleric
، Typeوالنمط السوداوي ،Melancholic Typeوالنمط البمغمي ،Phlegmatic Typeوالنمط الدموي

 Sanguineوقد تـ االعتماد عمى تمؾ االنماط األربعة المكونة لمجسـ البشري عبر رؤيا فمسفية تتمحور حوؿ
 - 1حبئر احًذ غجبري ،خبنذ يحًذ اثٕ شؼٍرح :ضٍكٕنٕجٍب انشخصٍخ  ،ط،1ػًبٌ،يكتجخ انًجتًغ انؼرثً نهُشر ٔانتٕزٌغ  ، 0212،ص83-83

مكونات الطبيعة وىي (الماء واليواء والتراب والنار) ،ومف ثـ تبعو العالـ (كريتشمر) Kertschmerلوضع انماط

مف خالؿ بنية الجسـ والمظير الخارجي وعالقتو بالخصائص النفسية لمفرد ،ومف ثـ تبعو
العالـ(برماف)Bermanايضاً االثر الواضح لوضع االنماط اعتماداً عمى الخريطة اليرمونية التي تحوي كـ ونوع
االف ارزات اليرمونية التي يشترؾ بيا االفراد والتي يتميز بيا البعض االخر مثؿ (النمط الدرقي ،النمط االدرناليني،

النمط النخامي ،النمط التيموسي ،النمط الجنسي) .

باإلضافة إلى تقسيـ العالـ الفسمجي (بافموؼ) (Pavlovاألنماط المزاجية طبقاً ألنواع األجيزة العصبية المختمفة

التي تميز أنواع أنماط الجياز العصبي والمنعكسات الشرطية  Conditioned Reflwxesوىي النمط القوي
المتزف السوداوي ،النمط النشط البمغمي ،النمط الطائش الدموي ،النمط الضعيؼ الصفراوي)
النفس إف ىناؾ أنماط

( )2

،كما يتفؽ عمماء

مزاجية وعصبية تتطمبيا نوع فعاليات ورياضات خاصة لتحقيؽ أفضؿ االنجازات

الرياضية ،مما ينبغي عمى المدربيف مراعاة اختيار الالعبيف الناشئيف عمى أساس صفاتيـ المزاجية واالنفعالية إلى

جانب قدراتيـ وامكانياتيـ ورغباتيـ كما إف مالحظ الالعب إثناء المنافسة تمكننا مف إصدار حكـ عمى مزاجو

ونوعية نمطو مما يعطي عمؿ تربوياً أعمؽ.

ا لمزاج ىو مجموعة مف الصفات التي تميز انفعاالت الفرد عف غيره مف اإلفراد كما انو الخصائص التي تميز
ديناميكية العمميات االنفعالية لمفرد ومف امثمة ذلؾ

() 3

-:

 -1الدرجة التي يتأثر بيا الفرد اثناء المواقؼ التي تثير انفعالو اي ىؿ تأثره سطحي اـ عميؽ سريع اـ بطيء ؟

 -2نوع االستجابة االنفعالية أو نوع رد الفعؿ االنفعالي اي ىؿ تتميز استجابة الفرد االنفعالية بالقوة اـ الضعؼ ؟
 -3نوع الحالة المزاجية السائدة لدى الفرد اي ىؿ تتميز بالمرح او االنقباض باليدوء أو االستثارة الدائمة ؟
-4مدى ثبات الحالة المزاجية لمفرد اي ىؿ يظير في حالة مزاجية ثابتة اـ دائمة لمتقمب ؟
 1-1-1-2أبعاد االنماط المزاجية ( -: )4
أوال  -:قوة عمميات االثارة /يعبر ىذا البعد عف سرعة االستثارة واالنفعاالت القوية والعميقة وخاصة بعد اليزيمة
أو األداء القوي العنيؼ وعدـ سرعة التحكـ في االنفعاالت والرغبة في االشتراؾ في المنافسات المتتالية وظيور

االنفعاالت عمى الالعب بصورة واضحة .

ثانياً  -:قوة عمميات الكؼ/يعبر ىذا البعد عف القدرة عمى االمتناع عف أداء ما والصبر والمثابرة عمى ضبط
النفس والسيطرة عمى االنفعاالت قبؿ المنافسة والقدرة عمى عدـ اظيار تعبيرات انفعالية وسيولة العودة إلى الحالة

الطبيعية عقب اإلثارة .

 - 0نٍج يحًذ ػٍبظ :االضهٕة انًؼرفً ٔػاللتّ ثبالثذاع  ،ط،1ػًبٌ ،دار صفبء نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0223،ص75
 - 8يأيٌٕ صبنح :انشخصٍخ ثُبؤْب تكٌُٕٓب أًَبطٓب اضطراثٓب  :ط ، 1ػًبٌ ،دار اضبيخ نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0211،ص73
 - 4يحًذ حطٍ ػالٔي  :يٕضٕػخ االختجبراد انُفطٍخ نهرٌبضٍٍ  ،ط ، 1جبيؼخ حهٕاٌ  ،يركس انكتبة نهُشرٔانتٕزٌغ  ، 1333 ،ص. 43-.45

ثالثاً  -:المرونة الشخصية (ديناميكية العمميات العصبية )/يعبر ىذا البعد عف القدرة عمى سرعة التكيؼ والموائمة
وسرعة االستجابة لممواقؼ المتغيرة والقدرة عمى االنشغاؿ في أكثر مف عمؿ في وقت واحد والقدرة عمى االندماج

في اداء ما دوف اي فترة تمييدية كذلؾ سرعة التفاىـ مع اآلخريف .
 2-1-1-2سيكولوجية المزاج

( )5

THE MOOD PSYCHOLOGY-:

.

يعد المزاج أحد ى المكونات الرئيسة في الدماغ حيث يشترؾ مع االدراؾ في ادارة وبناء السكيما الدماغية ،ويتكوف
المزاج مف محركات ونوافذ تشغيمية تتحكـ في حركتو وانبعاثاتو ،فمحركات المزاج تتشكؿ مف ىرـ تصاعدي
يحتوي عمى مداخؿ شعورية تسمح بعبور دفوعات عاطفية بنوعييا (السعيد ،المحبط) تمررىا إلى النوافذ الداخمية

التي تقوـ بدور التوزيع والتصنيؼ فنجد أف العممية المزاجية تبدأ العمؿ بعد ما يخوض المزاج حراكو الذاتي ويفرز

مدخالتو بعناية ،يعمؿ المزاج باتجاىيف -:

أ -االتجاه المسؤوؿ عف العمميات السعيدة والمفرحة (النشوة النفسية ،التجارب الناجحة ،االمتالؾ الذاتي ،الثقة
بالنفس ،الصرامة النفسية ،الكفاءة العاطفية) .

ب -االتجاه المسؤوؿ عف العمميات االحزينة والضاغطة (الخوؼ مف الفشؿ ،االحباط النفسي ،التجارب الفاشمة،
ضحالة العمؽ االجتماعي ،نقص الكفاءة العاطفية ) .

يخضع المزاج لحجـ وكمية الدافعية االدراكية الموجو اليو مف قبؿ التركيز المتجمع وسط الدماغ حيث يعمؿ

المزاج عمى استحضار وتوقع الجوانب السمبية إلى جانب التوقعات االيجابية سعياً منو إلى تجنبيا والتأكد مف أنيا

لـ تعمؿ ضده مف ىنا نجد المزاج يصمت لحظات قبؿ أف يختار أو يقرر أو يشارؾ والقياـ بالفحص المستمر

لممعمومات فإذا استمرت بسالـ يبدأ باالنتعاش وتحريؾ المشاعر االيجابية ونراه يتصاعد شيئاً فشيئاً لذا يعتمد
المزاج في أدا ه وفاعميتو عمى التصديرات االدراكية القادمة مف الدماغ والمتأتية مف المخزوف االدراكي الفوقي
والمستممة مف مدخالت الدماغ (الحواس ،البناء الذىني) .

المزاج يتولى في لحظة مف المحظات قيادة الشخصية وبناء المواقؼ وصياغة الق اررات وىذا يحتاج اىتماـ وعناية

مف الدماغ ومحتواه االدراكي فالمزاج يشبو إلى حد ما إلى الطفؿ الصغير الذي ال يستغني عف الحماية واألمف
واإلحاطة وتوفير الدؼء الحقيقي وكأنو يبحث عف االعتراؼ بالذات واثبات اليوية

 3-1-1-2ضبط االيقاع المزاجي -:
يعمؿ المزاج ضمف سمفونية محكمة يستطيع الدماغ أف ينتج كؿ أنواع المشاعر بتنوعيا لكف ضابط االيقاع ىو
الشخص نفسو المتمثؿ في قوة االدراؾ والقادر عمى ضبط وبناء وربط المشاعر والتوجيات العاطفية وتحديد

الحجـ والقوة واالرتباط ،لذا يجب عمى الشخص اف يمرف دماغو عمى ميارات تحدد المشاعر واستحضارىا

 - 7فبٌس ػجذ انٓبدي ػبثذ :ضٍكٕنٕجٍخ انًساد ثٍٍ اإلٌحبء ٔاإللُبع أنمطري ،،ط ، 1ػًبٌ ،دار صفبء نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0211،ص.02-13

والمعمومات عف تمؾ الميارة وىذا يحتاج إلى مساحة كبيرة مف التدريب والممارسة حتى يصؿ إلى مرحمة ضبط
االيقاع المزاجي باعتبار اف الشخص اليستطيع ضبط االيقاع المزاجي مالـ يمتمؾ قاعدة مف المشاعر والمعمومات
التي يستطيع اف يبني عمييا العمؿ القادـ (المخرجات) والشؾ اف ممكة ضبط االيقاع المزاجي ىي منظومة
متكاممة تحتوي عمى باقة مف التأسيسات الذىنية المنظمة والتوجييات المزاجية المدركة فعمؽ الشعور باالنجاز
وأتساع االتزاف النفسي وفعالية دائرة الطموح تساعده عمى تخطي الكثير مف االخفاقات االدراكية والتناقضات

الشعورية التي قد تكوف سبباً وراء قوة الدماغ والمزاج معاً لذلؾ يؤكد عمماء النفس عمى البناء االنفعالي في
المراحؿ االولى مف حياة االنساف لما لو مف تأثير في بناء وتأسيس التوافقية لمذات بشقييا (االدراكي ،الشعوري) .

 4-1-1-2االضطرابات المزاجية

() 6

-:

Mood Disorders

أف التعبير عف المزاج المضطرب يتنوع لدى اإلفراد طبقاً ألعمارىـ وبشكؿ عاـ فاف االضطرابات المزاجية تقؿ
كمما تقدـ اإلنساف في العمر إما إعراضيا تشمؿ عمى (اليالوس المطابقة لمحالة المزاجية ،الشكاوي الجسدية ،
االنسحاب مف المواجية ،المظير الحزيف ،التقدير الضعيؼ لمذات ،التأخر الحركي ،األوىاـ ، Delusionفقداف

األمؿ ،التخيالت االنتحارية Suicidal idealtion،

،المزاج المكتئب أو المتييج ،األرؽ Insomnia

،تناقص القدرة عمى التركيز ) وغيرىا مف اإلعراض االضطرابية لممزاج .

كما اف االضطرابات المزاجية تظير بشكؿ التراخي والكسؿ والشعور بالفشؿ وانحراؼ المزاج وزيادة الحساسية
وسيولة جرح المشاعر واالنسحاب االجتماعي واليروب أو العالقات السطحية المؤقتة مع فقداف األمؿ والتشاؤـ

مف المستقبؿ وفقداف الشيية وتوىـ اإلمراض والشعور بالعجز ومعاقبة الذات والتوقع الدائـ لمفشؿ مع تك ارره ثـ

الشعور باليأس بدوف بذؿ المزيد مف الجيد .

 1-4-1-1-2أسباب االضطرابات المزاجية -:

أوال  -:العوامل الوراثية .

 -1إف صعوبة تحديد الدقة بيف العامؿ الوراثي واالضطرابات المزاجية إال إف البحث في مجاالت االضطراب
الثنائي القطبية أكثر نجاحاً بسبب وضوح المعايير التشخيصية وتشير دراسات التؤائـ إف التركيب الوراثي يبدو انو
يمعب دو اًر في نمو االضطراب االكتئابي ثنائي القطبية .

 -2احتمالية ظيور االضطراب المزاجي لدى األطفاؿ(  )%25إذا كاف احد والديو مصاباً باضطراب ازدواج
القطبية مف النوع األوؿ ومف ( )%100-75إذا كاف الوالديف مصابيف معاً بالمرض .

-3وجدت الدراسات الحديثة عالقة ما بيف الوراثة (الخاصة بالكروموسومات) وبيف اإلصابة بإمراض االضطرابات
المزاجية .

 - 6أضبيخ فبرٔق يصطفى :يذخم انى االضطراثبد انطهٕكٍخ ٔانًؼرفٍخ ،،ط ، 1ػًبٌ ،دار انًٍطرح نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0211،ص . 877-843

ثانياً  -:العوامل الفسيولوجية .

 -1انخفاض تركيز األمينات الحيوية في المخ مثؿ (السسيروتونيف ،والنورادريناليف ،الدوباميف) وخاصة في
الحاالت الحادة .

 -2تغيير نسب مشتقات تمثيؿ االمينات الحيوية مثؿ حامض الييدروكس اندوؿ استيؾ (وىو مشتؽ مف
السيروتونيف) وحامض (ىوموفاينسميؾ المشتؽ مف الدوباميف ) .

 -1اختالؿ الضبط في منظومة (االدريناليف واالستايؿ كوليف ) مع سيطرة المسارات الكولينية
ثالثاً  -:األسباب النفسية واالجتماعية .

 -1التحميؿ ال نفسي اف الخبرات المؤلمة التي يتعرض ليا الفرد نتيجة فقداف احد والديو أو التعرض لحدث ما أو
المرور بأزمة كميا تتفاعؿ داخؿ النفس البشرية ثـ تحرؾ عوامؿ كامنة وانفعاالت مكبوتة والنتيجة ظيور

االضطرابات المختمفة .

 2التحميؿ المعرفي يؤكد العالـ( بيؾ ) Beckإف احدا الطفولة المؤلمة والضغوطات كخبرات (فقداف األىؿ
واإلىماؿ وعدـ القبوؿ )تكوف أفكار سمبية اتجاه الذات وانخفاض تقديره ليا .

 3التحميؿ المعرفي واالجتماعي

 Social - Cognitive Theoryتفسر االضطراب المزاجي مف خالؿ

مزج وخمط مفاىيـ النماذج العقمية واألىداؼ الشخصية واألدوار االجتماعية ويمكف تفسيره بأنو فقداف تحقيؽ ىدؼ

قيـ أو دور اجتماعي لدى الفرد الذي لديو مصادر أخرى قميمة لقيمة الذات .
 2-4-1-1-2كيفية عالج االضطرابات المزاجية -:
أ.

العالج بالعقاقير يستخدـ عقار السيروتونيف  Serotoninكخط أوؿ لمتدخؿ بالعقاقير لالضطرابات

المختمفة وتؤكد اإلحصائيات إف االستجابة في المراحؿ األولى لممرض ( )%90-70ثـ عقار الميثيوـ (اسكاليث)

. Lithium Eskalith

ب.

العالج بالصدمات الكيربائية ويستخدـ لمكثير مف المصابيف باإلمراض النفسية لدى الراشديف وامراض

اليوس المزاجي .

ت.

العالج المعرفي السموكي  Cognitive Behavior Therapyإف ىذه الطريقة أثبتت تحسناً مف خالؿ

استخداـ احدث التقنيات المستخدمة مف قبؿ المعالج مثؿ االسترخاء وتوطيد العالقات االجتماعية واالستماع

لممشكالت والتدريب عمى مواجية الضغوطات وتجنب االنفعاؿ والتكيؼ مع المواقؼ المختمفة بعقالنية .

ث.

العالج الديناميكي وىو التعرؼ عمى نوع الصراعات التي يعاني منيا واستخداـ المعب والتحرؾ والرسوـ

والمقابمة الشخصية واختيار المواضيع وكيفية التعامؿ معيا .

ج.

المساندة االجتماعية  Social Supportتعد المساندة االجتماعية عامالً ىاماً مخففاً شدة االستثارة

العالية فاف شعور الفر باف اآلخريف مف حولو يحبونو ويتقبمونو ويتعاطفوف معو مف األمور التي تعمؿ عمى

تجاوز الصدمة واآلثار السمبية لتعرضو ألي أحداث ضاغطة .

ح.

العالج األسري  Family Therapyإف توجيو العالج إلى إفراد األسرة قد يحدث ذلؾ بصورة جماعية

ويشترؾ عدد مف إفراد األسرة في مجموعة عالجية وقد يتـ العالج عف طريؽ مؤسسات وىيئات اجتماعية تعمؿ

عمى حؿ المشكالت لممريض واعادة تاىيمة لمحياة .
 2-1-2أدراكات النجاح -:

"إف القوؿ "الشي ينشئ النجاح مثؿ النجاح" Nothing Breeds Success Like Successمبدأ ىاـ لدرجة

كبيرة ب النسبة لمثقة بالنفس وقد يعني ىذا النجاح النتائج النيائية لممنافسة ،ولكف قد يكوف النجاح التحقؽ مف أداء
الميارة جديدة أو االتساؽ في األداء  Consistency In Performanceوىذا يعني تعدد الطرؽ التي يمكف
تعريؼ النجاح وكميا تحدد بأىداؼ عديدة ترتبط بالمواقؼ المختمفة وكؿ ىدؼ يحدد قياسات ىي نتائج المنافسة

)7

"(

.

إف االنتباه لألىداؼ يحدد طريقة لتحقيؽ أقصى خبرة نجاح واف وضع أىداؼ متعددة لمميمة Multiple Task

 Goalsيعطي كؿ مف المدرب والرياضي فرص عديدة لمنجاح فالمدرب يستطيع تركيب البيئات لترقية تطوير
األىداؼ المختمفة ويستطيع الرياضي التحكـ في بيئتو الداخمية  Inner Environmentالتي تتضمف وتستيدؼ

الحديث الذاتي لفرص الرياضي لتحقيؽ النتائج ويشير االعتقاد بالذات  Self Belifeإلى األفكار األساسية التي
يعتقدىا الرياضي عف نفسو وىذا االعتقاد يكبر (ينمو) أو يتآكؿ(يتناقص) خالؿ فترة مف الزمف كنتيجة لخبرة الفرد

في الرياضة وكيؼ يتـ تفسيرىا كما إف تنشئة الثقة بالنفس  Nurture Confidenceشيئاً ىاـ و إال تترؾ لرحمة
البيئة الرياضية ،كما إف التطوير االيجابي والقوي لالعتقاد الذاتي يعطي أساس ثابت يمكف مف خاللو بناء خبرات

رياضية ايجابية عديدة وفرص لمنجاحات أكثر .
 1-2-1-2أبعاد أدراكات النجاح

أوال  -:البعد التنافسي .

( )8

-:

إف كؿ مف التحدي والميارة يمكف تطويرىا تدريجياً في مراحؿ يمكف تحديدىا بوضوح فكمما زادة ميارة الرياضي
في اإلبعاد المختمفة لمميارة كمما نقصت صعوبة التحدي وكمما زاد تحسف مستوى أداء الرياضي كمما وجدت

جوانب لمتحدي النجاز اليدؼ كما يحدث مف الرياضي في بداية المنافسة حيث يكوف أكثر حماساً  Eargerمما

يجب انجاز األىداؼ كما يكوف الرياضي اقؿ عصبية  A Little Nervousحيث يكوف الحماس بسبب اإلعداد

- 5ػجذ انؼسٌس ػجذ انًجٍذ يحًذ :ضهطهخ االػذاد انُفطً نهرٌبضٍٍ انطبلخ انُفطٍخ  ،ط، 1نمبْرح ،دار انؼهٕو نهطجبػخ ٔانُشر ، 0223،ص. 110
 - 3يحًذ حطٍ ػالٔي ٔ،آخرٌٔ :االػذاد انُفطً فً كرح انٍذ َظرٌبد -تطجٍمبد  ،ط، 1انمبْرح ،يركس انكتبة نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0228، ،ص. 840

الجيد وعندما تكوف العصبية فيذا يعني اف المنافسة تعني الكثير لدى الرياضي وحينما يكوف ىدؼ الرياضي

ألفضمية األداء فانو يعتقد انو يواجو التحدي ولكف نظ اًر لعدـ سيولة الموقؼ فانو يحتاج لكؿ ما لديو مف جيود
باإلضافة إلى الوعي الكامؿ لألىداؼ الموضوعة إذ عميو االنتباه والتغمب عمى القمؽ ومواجية جميع التحديات

وبشكؿ سريع ومتوافؽ وعميو التركيز عمى-:
-1

التفكير بوقت المنافسة .

-3

كيفية استخداـ الخبرة السابقة .

-2
-4
-5

االسترخاء وعدـ القمؽ .

استخداـ جميع الحواس لتصور اإلحداث .
عزؿ جميع المؤثرات الخارجية .

ثانياً  -:البعد التفوقي (التمكن ) .

إف ىذا البعد يمثؿ أسئمة خاصة حوؿ أسباب النجاح أو الفشؿ باف يعزوىا الرياضييف إلى أسباب خارجية ال دخؿ
لمحالة الداخمية فييا أو قد يربط ذلؾ بحاالت التشاؤـ والتفاؤؿ وىذا كمو ال يخضع ألية منيجية عممية صحيحة

لذلؾ أوؿ شي يطمب مف الالعب ىو معرفة ما إذا كاف في حالة استعداد كامؿ أـ ال بناء عمى الفيـ الدقيؽ لنفسو
وعمية اإلحاطة بكؿ الخبرات السابقة مف تدريب ومنافسات وأحاسيس داخمية مرتبطة بظروؼ معينة ،وكثي اًر ما

نجد اف الالعبيف يسعوف نحو المباريات بمفيوـ يقترب مف عدـ الواقعية وبرغبة لمظيور في أفضؿ الحاالت وىذا

ال يشكؿ المنيج غير سميـ لمفيوـ االستعداد الرياضي مف اجؿ التفوؽ وتقتضي الحالة اإللماـ بكؿ ظروؼ
المباريات واالستيعاب لمجرياتيا مف خالؿ مساعدة المدرب بالمقابمة والشرح إثناء التدريب وقبؿ المنافسات

باإلضافة إلى مختمؼ جوانب اإلعداد -:
-1

اإلعداد البدني .

-3

اإلعداد الخططي .

-2
-4

اإلعداد المياري .
اإلعداد النفسي .

 2-2-1-2الطموح وعالقته بتحقيق النجاح والفشل

()9

أف خبرات النجاح والفشؿ تعد مف العوامؿ الميمة التي تؤثر في مستوى الطموح الذي يضعو الفرد لنفسو  ،وكذلؾ
فاف مستوى الطموح يعد مف أىـ العوامؿ المؤثرة في شعور الرياضي بالنجاح والفشؿ في المباراة التي يخوضيا،

أـ مستوى الطموح قد يؤثر سمبياً أو ايجابياً عمى الرياضي ،ويأتي ذلؾ نتيجة لمعالقة بيف مستوى الرياضي
الحقيقي ومستوى طموحو الموضوع مف قبمو فإذا كاف مستوى الطموح مطابقاً لمستوى الرياضي أو اقؿ منو بقميؿ
فاف ذلؾ سيقترف ببعض المظاىر السمبية كعدـ المباالة أو عدـ بذؿ المزيد مف الجيد لتحسيف مستوى األداء كذلؾ

 - 3لبضى حطٍ حطٍٍ :ػهى انُفص انرٌبضً يجبدئّ ٔتطجٍمبتّ فً يجبل ػهى انتذرٌت ،،ط، 1انًٕصم ،يطجؼخ انتؼهٍى انؼبنً  ، 1332 ،ص. 155

نجد إف مستوى الطموح الذي يضعو الفرد لنفسو بحيث يفوؽ قدراتو الحقيقية وبدرجة عالية وكبيرة سوؼ يقترف

بمظاىر سمبية كالغرور واالستيزاء باآلخريف وبالتالي الفشؿ لعدـ تمكنو مف تحقيؽ أىدافو الموضوعة ،إف كؿ ما
ذكر مف حاالت تدخؿ ضمف ما يسمى بػ (مستوى الطموح السمبي) أو (مستوى الطموح االيجابي) فيو ذلؾ
المستوى الذي يضعو الفرد لنفسو بحيث يكوف اعمي مف مستواه الحقيقي وبشكؿ معقوؿ وبذؿ المزيد مف الجيد

والمثابرة مف اجؿ تحقيؽ أىدافو وطموحاتو واالستمرار بمستوى األداء فمستوى الطموح لمفرد يتمثؿ باليدؼ الذي

يضعو لنفسو فكمما كاف اليدؼ عالياً وقريباً مف مستوى الرياضي وسيؿ التحقيؽ كاف الحافز لديو قوياً كما إف
الرياضييف الذيف يمتمكوف تقديرات عالية ويتطمعوف إلى تحقيؽ المزيد مف النجاحات واالنجازات ىـ يمتمكوف قدرات

ومفاىيـ ايجابية يمكنيـ مف تحقيؽ أىدافيـ وبالتالي يحصموف عمى المزيد مف القبوؿ واإلعجاب والمدح والنجاح
وىذا بالعكس مف الذيف ال يمتمكوف إي تقديرات ألنفسيـ مف حيث الميارة والفيـ االيجابي ألنفسيـ وبالتالي فاف

توقعاتيـ لتحقيؽ النجاحات ضعيفة وىذا يفسر مف ىـ يتطمعوف إلى مستوى أعمى مف الطموح وتحقيؽ النجاح

ومف ىـ ذات مستوى متدني مف الطموح واإلصابة بخيبة األمؿ والفشؿ

( .)10

-2-2الدراسات السابقة .

مف خالؿ مسح المصادر والمراجع العممية والدراسات لـ يتـ الحصوؿ عمى دراسة قريبة مف الدراسة الحالية
ضمف الدراسات المحمية والعربية وىذا ما يوصي بو الباحث الحقاً بضرورة إجراء دراسات مشابية لممتغيرات

المبحوثة سواء كانت عمى عينات مختمفة ومجتمعات أوسع تشمؿ عموـ الجامعات .

 -3منهجية البحث وأجراءته الميدانية-:
 1-3منهج البحث-:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي والعالقات المتبادلة (العالقات االرتباطية ،دراسات

المقارنة) والدراسات المقارنة كونو انسب المناىج وأيسرىا في حؿ مشكمة البحث وتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 2-3مجتمع وعينة البحث -:

اشتمؿ مجتمع البحث عمى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء لممراحؿ األربعة البالغ عددىـ
( )394طالباَ في حيف جاء اختيار عينة البحث باألسموب العشوائي الطبقي وبواقع ( )289طالباَ وبنسبة مئوية

قدرىا ( )%73.35مف مجتمع األصؿ منيـ ()209طالباً  )80( ،طالبة والجدوؿ (  )1يبيف ذلؾ -:

 - 12ػبٌذح رٌت يحًذ ،يحًذ حطٍٍ فطُبًَ :االَتًبء ٔانمٍبدح ٔانشخصٍخ  ،ط،1ػًبٌ ،دار جرٌر نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 0212،ص . 130

جدول ()1
انًراحم

انًرحهخ األٔنى
انًرحهخ انخبٍَخ
انًرحهخ انخبنخخ
انًرحهخ انراثؼخ
انًجًٕع

يبيف مجتمع البحث وتوزيع العينة عمى الكميات المعنية بالدراسية
انؼٍُخ انكهٍخ
انؼٍُخ األضبضٍخ
انؼٍُخ
انؼذد
االضتطالػٍخ
انكهً
انُطجخ انًئٌٕخ
انؼذد
إَبث
ركٕر
ركٕر إَبث
%63.44
122
04
56
4
7
144
%53.33
51
08
43
4
6
32
%66.65
73
17
48
4
4
35
%30.13
62
13
40
6
6
58
%58.87
033
32
023
13
01
834

 3-3وسائل البحث واألجهزة واألدوات المستخدمة -:
حتى يتمكف الباحث مف انجاز عمميـ عمى أكمؿ وجو البد مف االستعانة باألدوات والوسائؿ التي تساعدىـ

ويقصد بيا "جميع الوسائؿ واألدوات التي سوؼ يستمد منيا الباحث في كؿ مرحمة مف مراحؿ بحثو"(. ) 11

 1-3-3الوسائل البحثية -:
1.

المصادر والمراجع العربية واألجنبية

3.

االستبياف

2.

المقاييس النفسية

 2-3-3األدوات المستخدمة -:

1.
.2

جياز حاسوب

أقالـ

 4-3إجراءات تحديد المتغيرات -:

 1-4-3إجراء تحديد مقياس األنماط المزاجية

( -:)12

لغرض ا لتعرؼ عمى األنماط المزاجية لدى طمبة كمية التربية الرياضية قاـ الباحث بمسح المصادر والمراجع

العممية واعتماد مقياس األنماط المزاجية المعد مف قبؿ (محمد حسف عالوي) بيدؼ التعرؼ عمى األنماط
المزاجية لدى طمبة كمية التربية الرياضية والمتكوف مف ( )30فقرة مف خالؿ ( )3أبعاد تتمثؿ بػ ( قوة عمميات

اإلثارة ،قوة عمميات الكؼ ،المرونة الشخصية(ديناميكية العمميات العصبية) ثـ قاـ الباحث بعرض المقياس عمى
 - 11ضبيً يحًذ يهحى  :انمٍبش ٔانتمٌٕى فً انترثٍخ ٔػهى انُفص ،ػًبٌ  ،دار انًٍطرح نهُشر ٔانتٕزٌغ ٔانطجبػخ ،ط ، 0227 ، 8ص. 105
 - 10يحًذ حطٍ ػالٔي  :يصذر ضجك ركرِ  ، 1333 ،ص .45

مجموعة مف السادة الخبراء والمختصيف ( )لبياف مدى صالحية فقرات المقياس في قياس األنماط المزاجية لدى

الطمبة وبعد جمع االستما ارت ( استمارات االستبياف ) سعى الباحث الى استخراج قيـ (كػا )2لبياف صالحية
الفقرات في قياس ما وضعت ألجمو عمى ضوء إجابات الخبراء والمختصيف الذيف عرض عمييـ المقياس والجدوؿ

( )2يبيف ذلؾ .

جدول ( ) 2

يبيف عدد الخبراء ونسبة الموافقة وقيـ (كػا )2المحسوبة والجدولية والداللة المعنوية
انفمراد

انُطجخ
انًئٌٕخ

لًٍخ (كـب)0
انًحطٕثخ

لًٍخ (كـب)0
انجذٔنٍخ

انذالنخ
انًؼٌُٕخ

10

8.34

يؼُٕي

8.34

يؼُٕي

8.34

يؼُٕي

ػذد
انفمراد

ػذد
انخجراء

18

10

ػذد
انخجراء
انًٕافمٌٕ
10

%122

10

11

% 31

3.88

10

12

%38

7.88

(
1،0،4،7،6،3،3،12،11،10،1
)8،14،17
3
(
16،15،13،01،07،05،03،03
)82،
(3 )8،13،02،00،08،04،06،5

مف خالؿ الجدوؿ ( ) 2يتبيف اف نسبة موافقة الخبراء بالنسبة إلى مقياس األنماط المزاجية لدى طمبة كمية التربية
الرياضية كانت عمى ثالثة أنواع األوؿ فقد بمغة ( )12مف أصؿ ( )12خبير وبنسبة مئوية  %100إذ بمغة قيمة

(كػا ) 2المحسوبة ( )12وىي اكبر مف قيمة (كػا )2الجدولية البالغة ( )3.84مما يدؿ عمى معنوية الفقرات إما

النوع الثاني مف الفقرات الخاصة بمقياس األنماط المزاجية فقد بمغت عدد الخبراء والمختصوف الموافقوف ()11

مف أصؿ ( )12خبير وبنسبة مئوية ( )%91وبيذا بمغة قيمة (كػا )2المحسوبة ( )8.33وىي اكبر مف قيمة

(كػا )2البالغة ( )3.84وىي معنوية ايضاً بالنسبة إلى جميع فقرات المقياس إما بالنسبة إلى الفقرات األخرى فقد
مثمت نسبة موافقة ( )10خبراء مف أصؿ ( )12خبير وقد حققت نسبة مؤية ( )%83وبمغة قيمة (كا )2المحسوبة

( )5.33وىي اكبر مف القيمة (كا )2البالغة ( )3.84وىي معنوية أيضا

 يهحك ()1

 2-4-3إجراء تحديد مقياس أدراكات النجاح

( )13

لغرض التعرؼ عمى أدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية الرياضية قاـ الباحث بمسح المصادر والمراجع

العممية واعتماد مقياس أدراكات النجاح المعد مف فبؿ (جمف روبرتس  Robertsوجموريا بالجوي ) Balague
 1991لتطبيقو في المجاؿ الرياضي ولقياس توجيات دافعية الميمة والذات ويتكوف مف ( )14فقرة مف خالؿ

بعديف أساسيف ىما (البعد التنافسي  () Competitvenesالبعد التمكني التفوؽ  ) Masteryبيدؼ التعرؼ
عمى أدراكات النجاح ثـ قاـ الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمختصيف * لبياف مدى

صالحية فقرات المقياس في قياس أدراكات النجاح لدى طمبة الكمية وبعد جمع االستمارات ( استمارات االستبياف

) قاـ الباحث باستخراج قيـ (كػا )2لبياف صالحية الفق ارت في قياس ما وضعت ألجمو عمى ضوء إجابات الخبراء
والمختصيف الذيف عرض عمييـ المقياس والجدوؿ ( )3يبيف ذلؾ .
جدول ( ) 3

يبيف عدد الخبراء ونسبة الموافقة وقيـ (كػا )2المحسوبة والجدولية والداللة المعنوية
انفمراد

ػذد
انفمراد

ػذد
انخجراء

()1،0،،8،11،12،6
(
4،3،5،7،10،3،18،14
)

6
3

10
10

ػذد
انخجراء
انًٕافمٌٕ
10
11

انُطجخ
انًئٌٕخ

لًٍخ (كـب)0
انًحطٕثخ

لًٍخ (كـب)0
انجذٔنٍخ

انذالنخ
انًؼٌُٕخ

%122
% 31

10
3.88

8.34
8.34

يؼُٕي
يؼُٕي

مف خالؿ الجدوؿ ( )3يتبيف اف نسبة موافقة الخبراء بالنسبة إلى مقياس أدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية
الرياضية كانت عمى نوعاف األوؿ فقد بمغة ( )12مف أصؿ ( )12خبير وبنسبة مئوية  %100إذ بمغة قيمة

(كػا ) 2المحسوبة ( )12وىي اكبر مف قيمة (كػا )2الجدولية البالغة ( )3.84مما يدؿ عمى معنوية الفقرات أما
النوع الثاني مف الفقرات الخاصة بمقياس أدراكات النجاح فجاءت إجابات السادة الخبراء والمختصوف الموافقوف

( )11مف أصؿ ( )12خبير وبنسبة مئوية ( )%91وبيذا بمغة قيمة (كػا )2المحسوبة ( )8.33وىي اكبر مف

قيمة (كػا )2البالغة ( )3.84وىي معنوية ايضاً بالنسبة إلى جميع فقرات المقياس مما يدؿ عمى صالحية المقياس

لعينة الدراسة.

 - 18يحًذ حطٍ ػالٔي  :يصذر ضجك ركرِ ،1333 ،ص. 015

 3-4-3التجربة االستطالعية -:
"التجربة االستطالعية ىي تجربة مصغرة يقوـ بيا الباحث الختبار مدى تغير صالحية التجربة الرئيسة وتكمف
(.) 14

أىميتيا في الوقوؼ عمى السمبيات التي ستواجو الباحث لتفادييا في التجربة الرئيسية"

إذ قاـ الباحث باستطالع مقياسي األنماط المزاجية وأدراكات النجاح لمجنسيف مف طمبة الكمية عمى عينة بمغت

( )39طالباً بواقع ( )21طالب و( )18طالبة مف طمبة كمية التربية الرياضية بغية التعرؼ عمى أىـ الصعوبات
والمعوقات التي قد تواجو الباحث أثناء قيامو بالتجربة الرئيسة ومعرفة الوقت الالزـ الستجابات الطمبة عمى فقرات

المقياسيف اذ استغرقت اإلجابة ما بيف( ) 15- 10دقيقة عمى جميع فقرات المقياسيف .
 4-4-3األسس العممية لممقياسين -:

أوال  -:الصدق .

بغية التحقؽ مف صدؽ مقياسي األنماط المزاجية وأدراكات النجاح سعى الباحث لمحصوؿ عمى احد أنواع الصدؽ

الظاىري وىو صدؽ المحتوى مف خالؿ عرض فقرات المقياسيف عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمختصيف
في مجاؿ عمـ النفس وعمـ النفس الرياضي وبياف صالحية المقياسيف لطمبة كمية التربية الرياضية في جامعة

كربالء .

ثانياً  -:الثبات .

لغرض الحصوؿ عمى درجة ثبات لمقياس األنماط المزاجية لدى الطمبة قاـ الباحث باستخداـ أسموب معامؿ

(الفا -كرونباخ) احد أساليب التجزئة النصفية لطريقة إيجاد الثبات وتعتمد فكرة ىذا األسموب في إيجاد
االرتباطات الداخمية لفقرات المقياس حيث بمغت قيـ ( الفا -كرونباخ ) ألبعاد األنماط المزاجية (قوة عمميات

اإلثارة ،قوة عمميات الكؼ ،المرونة الشخصية ) ( )0.88، 0.84، 0.82عمى التوالي كما تـ تطبيؽ نفس
األسموب بالنسبة إلى مقياس أدراكات النجاح لمعرفة درجة ثبات أبعاد (التنافس ،التمكف(الفوؽ) ) اذ بمغت قيميما

(  )0.85 ،0.81عمى التوالي وىما مؤشراف عالييف لثبات مقياس أدراكات النجاح لدى طمبة كمية التربية
الرياضية.

 5-3التجربة الرئيسة -:
باشر الباحث بتطبيؽ مقياسي األنماط المزاجية وادراكات النجاح لمجنسيف عمى طمبة كمية التربية الرياضية جامعة

كربالء استغرؽ تطبيؽ المقياسيف ( )4أياـ بدءا يوـ ااالحد ( ) 2012/3/4وانتيت يوـ األربعاء ()2012/3/7
.
ٔ - 14جٍّ يحجٕة :طرائك انجحج انؼهًً ٔيُبْجّ  ،ط ،1ثغذاد ،دار انكتت نهُشر ، 1333 ،ص. 53

 6-3تصحيح المقاييس -:
بعد االنتياء مف التجربة الرئيسية قاـ الباحث بتفريغ البيانات التي حصؿ عمييا مف استمارات االستبياف المعدة
لمطمبة(الذكور ،اإلناث) كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء في استمارة تحتوي عمى جداوؿ خاصة لكؿ بعد
مف إبعاد متغيرات البحث (األنماط المزاجية ،أدراكات النجاح) معتمداً عمى مفتاح التصحيح لممقياسيف كالتي-:

أوالً -:تصحيح مقياس األنماط المزاجية .
•
•

يتضمف بعد قوة عمميات اإلثارة عمى ()10عبارات
أرقاـ العبارات في أتجاه البعد ىي (، )16،،25،28 ،1،4،10،13أرقاـ العبارات في عكس اتجاه البعد

ىي (. )22،19،7

•
•

يتضمف بعد قوة عمميات الكؼ ( )10عبارات

أرقاـ العبارات في اتجاه البعد ىي (، )2،29،17،14،11،52أرقاـ العبارات التي عكس البعد ىي (8

.)26،23،20،
•
•

يتضمف بعد ديناميكية العمميات العصبية (مرونة الشخصية) ( )10عبارات .

أرقاـ العبارات التي في أتجاه البعد ىي (، )30،27،21،18،12،9،6أرقاـ العبارات عكس أتجاه البعد

ىي(. )24،15،3

•

يتـ منح ( )3،2،1لمبدائؿ (بدرجة قميمة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة كبيرة) في نفس اتجاه البعد.

•

يتـ إعطاء الدرجة لكؿ بعد عمى حدة اذ إف المقياس ليس لو درجة كمية والدرجة العالية لمبعد تميز الفرد

•

يتـ منح ()3،2،1لمبدائؿ (بدرجة قميمة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة كبيرة) في عكس اتجاه البعد.

بذلؾ البعد عف غيره .

ثانياً -:تصحيح مقياس أدراكات النجاح .

•

يتضمف بعد (التنافس) ( )6عبارات .

•

أرقاـ العبارات ىي (. )11 ،10 ،3،2،1،6

•

أرقاـ العبارات ىي ()14،13،12،9،8،7،5،4

•
•

يتضمف بعد (التمكف) ( )8عبارات .

يتـ منح ( )1،2،3،4،5لمبدائؿ (بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة ،بدرجة

قميمة جداً) .

 7-3الوسائل اإلحصائية -:
أستخدـ الباحث الحقيبة اإلحصائية (  )SPSSلغرض إيجاد المعالجات اإلحصائية -:

-1

النسبة المئوية

-2

مربع (كا)2

-4

االنحراؼ المعياري

-6

اختبار ( )tلعينتيف مستقمتيف وغير متساويتيف .

-3
-5
-7
-8

الوسط الحسابي
الخطأ المعياري

معادلة (الفا كرومباخ) .

ارتباط بيرسوف

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج-:

 1-4عرض وتحميل ومناقشة واقع األنماط المزاجية وأدراكات النجاح لمذكور واإلناث .

1- 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج واقع األنماط المزاجية لطمبة كمية التربية الرياضية
تحقيقاً ليدؼ الدراسة األوؿ سعى الباحث إلى استخراج قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ

المعياري ألبعاد ا ألنماط المزاجية لمذكور واإلناث مف طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء بغية التعرؼ

عمى واقع األنماط المزاجية لدى أفراد عينة البحث وبذلؾ تـ تحقيؽ اليدؼ األوؿ مف الدراسة والجدوؿ ( ) 4

يبف ذلؾ .

جدول ( ) 4
يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ألبعاد األنماط المزاجية لمذكور واإلناث ألفراد
عينة البحث

اإلحصائيات
األبعاد
قوة عمميات إلثارة

الذكور
حجـ

الوسط

اإلناث

االنحراؼ
المعياري

العينة

الحسابي

209

2.77 21.50

الخطأ

المعياري
0.19

حجـ

العينة
80

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

18.80

3.88

الخطأ

المعياري
0.44

قوة عمميات الكؼ

209

18.49

3.20

0.22

80

17.33

3.96

0.41

المرونة الشخصية

209

20.87

3.10

0.21

80

18.65

2.78

0.31

 2-1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج واقع أدراكات النجاح وأبعادها لطمبة كمية التربية الرياضية
تحقيقاً ليدؼ الدراسة الثاني سعى الباحث إلى استخراج قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ
المعياري ألبعاد أدراكات النجاح لمذكور واإلناث مف طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء بغية التعرؼ

عمى واقع أدراكات النجاح لدى أفراد عينة البحث وبذلؾ تـ تحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة والجدوؿ ( ) 5
يبف ذلؾ .

جدول () 5

يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ألدراكات النجاح وأبعادىا لمذكور واالناث
الفراد عينة البحث

اإلحصائيات
اإلبعاد

عينة الذكور
حجـ

عينة اإلناث

الوسط

االنحراؼ

البعد التنافسي

209

22.18

3.60

0.24

البعدالتمكف (التفوؽ)

209

19.69

3.11

0.21

80

ادراكات النجاح

209

44.92

8.47

0.58

80

العينة

الحسابي االمعياري

الخطأ

حجـ
80

19.35
17.74

2.79

35.4

7.18

المعياري العينة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الخطأ

الوسط

2.50

0.27
0.31
0.80

المعياري

 2-4واقع الفرق بين الطالب والطالبات في كل من األنماط المزاجية وادراكات النجاح وأبعادها
 1-2-4واقع الفرق بين الطالب والطالبات في أبعاد األنماط المزاجية .
جدول ( ) 6

يبيف اختبار ( t-testبيف الذكور واإلناث مف الطمبة في قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلبعاد
األنماط المزاجية .

اإلحصائيات
اإلبعاد

عينة الذكور
الوسط

االنحراؼ

الحسابي االمعياري

عينة اإلناث
الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

قيمة ()t

المحتسبة

قيمة ()t
الجدولية

قوة عمميات االثارة

21.50

2.77

18.80

3.88

6.75

1.96

قوة عمميات الكؼ

18.49

3.20

17.33

3.96

2.57

1.96

المرونة الشخصية

20.87

3.10

18.65

2.78

5.69

1.96

مف خالؿ الجدوؿ ( )6تبيف اف قيمة ))tالمحسوبة بيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذكور
واإلناث بالنسبة إلى بعد قوة عمميات اإلثارة قد بمغة قيمة قدرىا ( )6.75وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية البالغة

( )1.96عند درجة حرية ( )287ومستوى داللة ( )0.05وىذا يؤشر اف ىنالؾ فروؽ معنوية لصالح الذكور مف
الطمبة ذلؾ الف قيمة وسطيـ الحسابي والبالغ ( )21.50ىو اكبر مف قيمة الوسط الحسابي لإلناث البالغ قيمة

قدرىا (. )18.80

كما أظيرت النتائج اف قيمة  )tالمحسوبة بيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذكور

واإلناث بالنسبة إلى بعد قوة عمميات الكؼ قد بمغة قيمة قدرىا ( )2.57وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية

البالغة ( )1.96عند درجة حرية ( )287ومستوى داللة ( )0.05وىذا يؤشر اف ىنالؾ فروؽ معنوية لصالح

الذكور مف الطمبة ذلؾ الف قيمة وسطيـ الحسابي والبالغ ( )18.49ىو اكبر مف قيمة الوسط الحسابي لإلناث

البالغ قيمة قدرىا (. )17.33

كما أظيرت النتائج اف قيمة  )tالمحسوبة بيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذكور

واإلناث بالنسبة إلى بعد المرونة الشخصية قد بمغة قيمة قدرىا ( )5.69وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية

البالغة ( )1.96عند درجة حرية ( )287ومستوى داللة ( )0.05وىذا يؤشر اف ىنالؾ فروؽ معنوية لصالح

الذكور مف الطمبة ذلؾ الف قيمة وسطيـ الحسابي والبالغ ( )20.87ىو اكبر مف قيمة الوسط الحسابي لإلناث

البالغ قيمة قدرىا (. )18.65

وىذا يفسره التواتر البايولوجي يؤثر في المزاج اذ اف تغييرات األنماط المزاجية لإلناث مف وقت ألخر ربما تشعر

اإلناث بتغير مشاعرىف الرياضية الخاصة بالتدريب والجيود التنافسية وىذا بدوره يؤثر عمى كيفية التعامؿ مع
الفوز أو اليزيمة إضافة إلى اضطرابات الحيض تمعب دور في تغيير أنماط المزاج وتذبذبو وعمى المدربيف اف

يكونوا مستعديف لمتأقمـ مع التغييرات الممكنة في المزاج باالضافة إلى اف النساء ىف اقؿ اثارة لممنافسة الرياضية
مف الذكور اذ يستمتع الذكور بالتحدي في المنافسة واكثر دافعية لممشاركة في الرياضة واالنياؾ  Engageفي

اظيار سموؾ المخاطرة باإلضافة الى الرغبة في الكفاح مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ كما اف لمذكور درجات عالية

مف الثقة وىي اىـ الحاالت العقمية لتحقيؽ النجاح في المنافسة الرياضية وتعرؼ بالثقة الرياضية Sport

 Confienceوىي تصور االعتقاد الدائـ لمنجاح في الرياضة وىذا ما يضمف لمذكور درجات عالية مف الثقة
االنفعالية االيجابية وتحسف التركيز واالقتصاد بالجيد واقؿ توترات عضمية وتحسف القدرة عمى تذكر استراتيجيات

المنافسة واكثر سرعة ودقة في اتخاذ الق اررات مف االناث
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 2-2-4واقع الفرق بين الطالب والطالبات ألدراكات النجاح وابعادها .
جدول ()7

يبيف اختبار ( )t-testبيف الذكور واالناث مف الطمبة في قيـ االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدراكات
النجاح وأبعادىا .
االحصائيات
االبعاد

عينة الذكور

عينة االناث

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

االمعياري

الحسابي

االمعياري

قيمة )) t

قيمة

المحتسبة ))tالجدولية

البعد التنافسي

22.18

3.60

19.35

2.50

6.46

1.96

بعد لتمكف(التفوؽ)

19.69

3.11

17.74

2.79

4.91

1.96

ادراكات النجاح

44.92

8.47

35.4

7.18

8.94

1.96

مف خالؿ الجدوؿ ( )7تبيف اف قيمة ))tالمحسوبة بيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذكور
واالناث بالنسبة إلى البعد التنافسي قد بمغة قيمة قدرىا ( )6.46وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية البالغة

( )1.96عند درجة حرية ( )287ومستوى داللة ( )0.05وىذا يؤشر اف ىنالؾ فروؽ معنوية لصالح الذكور مف

 - 17يرٔاٌ ػجذ انًجٍذ اثراٍْى  :انرٌبضخ نهجًٍغ ،ػًبٌ ،دار انخمبفخ نهُشر ٔانتٕزٌغ ،ط ، 0224، 1ص. 45-81

الطمبة ذلؾ الف قيمة وسطيـ الحسابي والبالغ ( )22.18ىو اكبر مف قيمة الوسط الحسابي لإلناث البالغ قيمة

قدرىا (. )19.35

كما اظيرت النتائج اف قيمة ))tالمحسوبة بيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذكور

واالناث بالنسبة إلى بعد التمكف (التفوؽ) قد بمغة قيمة قدرىا ( )4.91وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية البالغة
( )1.96عند درجة حرية ( )207ومستوى داللة ( )0.05وىذا يؤشر اف ىنالؾ فروؽ معنوية لصالح الذكور مف
الطمبة ذلؾ الف قيمة وسطيـ الحسابي والبالغ ( )19.69ىو اكبر مف قيمة الوسط الحسابي لإلناث البالغ قيمة

قدرىا (. )17.74

وىذا يفسر اف النساء ربما يتصرفف بطرائؽ مناسبة مرتبطة بالحالة عند ما يواجيف تحديات المنافسة الرياضية

النشطة واف العديد مف ىؤالء الرياضيات يتراجعف في عرض امكانيتيف وقدراتيف الحقيقية عند المواجو الحقيقية
فيناؾ احتماؿ اظيارىف سمات اخرى واجزاء اكثر مرونة في حاالت التي تتطمب سمات سموؾ ال ينفعاف مع

المنافسة الرياضية الحقيقية  ،كما اف الخوؼ مف النجاح قد يعزى إلى األداء الضعيؼ (األداء القميؿ جداً) لدى
االناث اذ اظيرت عدد مف دراسات اف الذكور اقؿ تخوفاً مف االناث في تحقيؽ النجاح اذ اف تحقيؽ االناث

لمنتائج التتعدى النتائج االعتيادية وىذا يعطي تقدي اًر لمذات اقؿ مما ىو لمذكور كذلؾ اف درجة العدائية لالناث
اقؿ مف الذكور وىذا يرجع إلى التكويف الفسيولوجي والسموكي لدييف  ،كذلؾ اف التوجيات الدافعية لالناث اقؿ
مف الذكور وماتتضمنو مف قوة رغبة ،االسترخاء و القمؽ مف تحقيؽ االىداؼ ،باالضافة إلى اف الذكور ىـ اكثر

ادراؾ لمنجاح والمنافسة خالؿ سنوات الخبرة والممارسة الرياضية مف خالؿ الوصوؿ لالنجازات المستمرة واظيار

قدراتيـ وامكانياتيـ الحقيقية اكثر مف االناث النيـ اكثر ثباتاً وليـ نزعات سموكية معينة تتناسب مع نوعية

الفعالية الرياضية كما اف االناث اكثر انفعاالً واقؿ عدوانية واقؿ امكانية في القيادة واكثر عاطفية في اغمب

المواقؼ
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 3-4العالقة بين ابعاد االنماط المزاجية وادراكات النجاح وابعادها لطالب وطالبات كمية التربية الرياضية .
 1-3-4العالقة بين ابعاد االنماط المزاجية وادراكات النجاح وابعادها لمطالب كمية التربية الرياضية .
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جدول()8
يبيف طبيعة االرتباط (بيرسوف) بيف متغيرات البحث ألفراد عينة البحث (الذكور)
المتغيرات

بعد التنافس

قوة عمميات االثارة

*

بعد التمكف(التفوؽ)

ادراكات النجاح

0.42

0.36

0.39

*

*

قوة عمميات الكؼ

0.33-

0.28-

0.41-

المرونة الشخصية(ديناميكية

0.48

0.39

0.43

*

*

*

العمميات العصبية)
* عالقة ارتباط معنوية النيا اكبر مف الدرجة الجدولية البالغة ( )0.138عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (. )208

مف خالؿ جدوؿ ( ) 8يتبيف اف ىناؾ عالقة ارتباط طردية بيف بعد قوة عمميات االثارة لالنماط المزاجية وبعدي

أدراكات النجاح ( التنافس ،التمكف أو التفوؽ) اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ ()0.36( ) 0.42

عمى التوالي عند درجة حرية( ) 20 8ومستوى داللة ( )0.05وىي اكبر مف القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط

البالغة ( ) 0.138مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط بينيما ،كما توجد عالقة ارتباط عكسية بيف بعد قوة عمميات
الكؼ وبعدي أدراكات النجاح (التنافس ،التمكف أو التفوؽ) اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ (-

 )0.28-( )0.33عمى التوالي عند درجة حرية( ) 208ومستوى داللة ( )0.05وىي اصغر مف القيمة الجدولية

لمعامؿ االرتباط البالغة ( ) 0.138مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط بينيما ،كما اظيرت النتائج وجود عالقة
ارتباط طردية بيف بعد المرونة الشخصية لالنماط المزاجية وبعدي أدراكات النجاح ( التنافس ،التمكف أو التفوؽ)

اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ (

( ) 0.48

 )0.39عمى التوالي عند درجة حرية()208

ومستوى داللة ( )0.05وىي اكبر مف القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط البالغة ( )0.138مما يدؿ عمى وجود

عالقة ارتباط بينيما .

 -3-4العالقة بين إبعاد األنماط المزاجية وادراكات النجاح وابعادها لمطالبات كمية التربية الرياضية .
جدول()9

يبيف طبيعة االرتباط (بيرسوف) بيف متغيرات البحث ألفراد عينة البحث (االناث)
المتغيرات

بعد التنافس

بعدالتمكف(التفوؽ)

ادراكات النجاح

قوة عمميات االثارة

0.18

0.16

0.11

قوة عمميات الكؼ

0.13

0.10

0.14

المرونة الشخصية(ديناميكية

0.20

0.19

0.9

العمميات العصبية)
مف خالؿ جدوؿ ( ) 9يتبيف اف ىناؾ عالقة ارتباط غير معنوية بيف بعد قوة عمميات االثارة لالنماط المزاجية

وبعدي أدراكات النجاح ( التنافس ،التمكف أو التفوؽ) اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ () 0.18

( )0.16عمى التوالي عند درجة حرية( ) 79ومستوى داللة ( )0.05وىي اصغر مف القيمة الجدولية لمعامؿ

االرتباط البالغة (، )0.217كما توجد عالقة ارتباط غير معنوي ايضاً بيف بعد قوة عمميات الكؼ وبعدي

أدراكات النجاح (التنافس ،التمكف أو التفوؽ) اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ ( )0.10( )0.13عمى
التوالي عند درجة حرية( )79ومستوى داللة ( )0.05وىي اصغر مف القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط البالغة

(، )0.217كما اظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط غير معنوي بيف بعد المرونة الشخصية لالنماط المزاجية
وبعدي أدراكات النجاح ( التنافس ،التمكف أو التفوؽ) اذ اظيرت النتائج اف معامؿ االرتباط قد بمغ ( ( ) 0.20

 )0.19عمى التوالي عند درجة حرية( ) 79ومستوى داللة ( )0.05وىي اصغر مف القيمة الجدولية لمعامؿ

االرتباط البالغة ()0.217

 -5االستنتاجات والتوصيات -:
 1-5االستنتاجات -:

 -1ىناؾ فروؽ حقيقية بيف طالب كمية التربية الرياضية وطالباتيا في ابعاد االنماط المزاجية وادراكات النجاح
وابعادىا .

-2امتاز الطمبة (الذكور) بدرجات عالية في كؿ مف أبعاد االنماط المزاجية وادراكات النجاح وابعادىا عمى خالؼ
الطالبات المواتي امتازف بدرجات واطئة في المتغيرات المبحوثة .

 -3وجود عالقة ارتباط طردية بيف كؿ مف بعدي االنماط المزاجية( قوة عمميات االثارة ،المرونة الشخصية)وبعدي
أدراكات النجاح( التنافس ،التمكف(التفوؽ)) لطالب كمية التربية الرياضية .

-4وجود عالقة ارتباط عكسية بيف كؿ مف بعد االنماط المزاجية قوة عمميات الكؼ وبعدي أدراكات النجاح
(التنافس ،التمكف أو التفوؽ) لطالب كمية التربية الرياضية.

-5التوجد أية عالقة حقيقية بيف أبعاد االنماط المزاجية وبعدي ادراكات النجاح لطالبات كمية التربية الرياضية.
 2-5التوصيات -:
-1وضع نتائج البحث الحالي بيف ايدي المختصيف لمتعامؿ السميـ مع طمبتيا أزائيا .

-2معرفة االنماط المزاجية وواقعيا لدى طمبة كمية التربية الرياضية بشكؿ دوري لمتعرؼ عمى ادراكات النجاح
لدييـ .

 -3تقييـ عمميات االثارة وعمميات الكؼ والمرونة الشخصية لمطمبة وبصورة مستمرة لمعرفة النمط المزاجي مف
خالؿ مشاركتيـ با االختبارات .

 -4تحفييز الطالبات عمى زيادة دافعيتيف لتطوير عمميات االثارة مف خالؿ مواجية العديد مف المواقؼ التي
تتطمب تحدي ومنافسة وىذا يشعرىمف يمتمكف الفيـ االيجابي لمذات واحتراـ اآلخريف .

-5الحد مف اظيار ا لسموؾ العدواني في الرياضة مف خالؿ تفعيؿ عمميات الكؼ لدى الرياضيف مف خالؿ ضبط
النفس والسيطرة عمى االنفعاالت والتاكيد عمى االلتزاـ بتطيؽ القوانيف بما يضمف سالمة الرياضيف .

-6ضرورة حث المدربيف والعامميف في مجاؿ التربية الرياضية اختيار اىـ الوسائؿ وافضؿ األساليب في التدريب
عمى ميارات ضبط محركات المزاج مف خالؿ السيطرة عمى السموؾ وبناء قوة االدراؾ لمنجاح وصوالً لمتحكـ

بالمواقؼ المختمفة .

-7

يجب عمى المدربيف والمربيف الرياضيف الذيف يتعامموف مع النساء الرياضيات اف يكونوا عمى اطالع عمى

طبيعة التماريف المؤثرة في وظائؼ الطمث واف يكونوا مستعديف لمتأقمـ مع التغييرات الممكنة مف المزاج وتنظيـ

االجياد البدني والنفسي خالؿ اإلعداد
-8

المقارنة

ضرورة حث الباحثيف بأجراء دراسات مشابية تشمؿ عينات اوسع ولمجتمعات مختمفة لغرض اجراء

المصادر والمراجع العربية واألجنبية
-1

أسامة فاروؽ مصطفى :مدخؿ إلى االضطرابات السموكية والمعرفية  ،ط، 1عماف ،دار الميسرة لمنشر

-2

ثائر احمد غباري ،خالد محمد ابو شعيرة:سيكولوجيا الشخصية ،ط، 1عماف ،مكتبة المجتمع العربي

-3

سامي محمد ممحـ:القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس،ط ، 3عماف ،جامعة حموف ،دار الميسرة لمنشر

-4

عايدة ذيب محمد،محمد حسيف قطناني:االنتماء والقيادة والشخصية ،ط ،1عماف،دار جرير لمنشر والتوزيع

والتوزيع . 2011،

لمنشر والتوزيع . 2010،
والتوزيع . 2005،

2010.،

-5

عبد العزيز عبد المجيد محمد :سمسمة اإلعداد النفسي لمرياضيف الطاقة النفسية  ،ط، 1القاىرة ،دار

العموـ لمنشر والتوزيع . 2008،

-6

فايز عبد اليادي عايد  :سيكولوجية المزاج بيف االيحاء واالقناع القسري ،ط،1عماف ،دار صفاء لمنشر

-7

قاسـ حسف حسيف  :عمـ النفس الرياضي مبادئو وتطبيقاتو في مجاؿ عمـ التدريب  ،ط،1الموصؿ ،

-8

ليث محمد عياش :االسموب المعرفي وعالقتو باالبداع  ،ط،1عماف ،دار صفاء لمنشر والتوزيع . 2009،

والتوزيع . 2011،

مطبعة التعميـ العالي 1990.،

-9

مأموف صالح :الشخصية بنائيا تكوينيا أنماطيا اضطرابيا  ،ط1عماف  ،دار اسامة لمنشر والتوزيع ،

. 2011

-10محمد حسف عالوي  :موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيف  ،ط،1االردف  ،جامعة حمواف ،مركز الكتاب
لمنشر والتوزيع . 1988،

-11محمد حسف عالوي ،وآخروف  :اإلعداد النفسي في كرة اليد نظريات -تطبيقات  ،ط، 1القاىرة  ،مركز
الكتاب لمنشر والتوزيع 2008.،

-12مرواف عبد المجيد ابراىيـ  :الرياضة لمجميع ،ط، 1عماف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع 2004،

-13وجيو محجوب  :طرائؽ البحث العممي ومناىجو  ،ط، 1بغداد  ،دار الكتب لمنشر والتوزيع . 1988،

ممحؽ ()1

أسماء السادة الخبراء والمختصيف
ت

اسـ الخبير

المقب

.1

ياسيف عمواف التميمي

أ.د

عمـ النفس الرياضي

.2

عامر سعيد الخيكاني

أ.د

عمـ النفس الرياضي -كرة القدـ

كمية التربية الرياضية/جامعة بابؿ

.3

حسيف ربيع

أ.د

عمـ النفس التربوي

كمية التربية /جامعة بابؿ

.4

عزيزكريـ النايؼ

أ.د

عمـ النفس التربوي

كمية التربية /جامعة كربالء

.5

حيدر عبد الرضا طراد

أ.ـ.د

عمـ النفس الرياضي -الكرة

مديرية التربية الرياضية والفنية

الطائرة

/جامعة بابؿ

.6

محمد نعمة حسيف

أ.ـ.د

عمـ النفس الرياضي -ساحة

كمية التربية الرياضية /جامعة بابؿ

.7

شيماء خميس النعيمي

أ.ـ.د

العممي

التخصص الدقيؽ

مكاف العمؿ
كمية التربية الرياضية/جامعة بابؿ

وميداف
عمـ النفس الرياضي-ا لكرة

مديرية التربية الرياضية والفنية

الطائرة

/جامعة بابؿ

.8

حيدر حسيف حسف

أ.ـ.د

عمـ النفس التربوي

كمية التربية /جامعة كربالء

.9

رائد عبد االمير

ـ.د

عمـ النفس الرياضي -الكرة

مديرية التربية الرياضية والفنية

.10

حسف عمي حسيف

ـ.د

اختبار وقياس -كرة قدـ

كمية التربية الرياضية /جامعة

.11

عزيز كريـ وناس

ـ.د

اختبار وقياس -كرة قدـ

كمية التربية الرياضية /جامعة

.12

أياد ناصر حسيف

ـ.د

عمـ النفس الرياضي -الكرة

كمية التربية الرياضية /جامعة

الطائرة

الطائرة

/جامعة بابؿ
كربالء
كربالء
كربالء

