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السمات الشخصية لدى العبي فعاليات الرمي والقفز في بطولة مديريات تربية العراق بألعاب القوى
م.م .أحمد عبيد حسن

جامعة بابل /مديرية التربية الرياضية والفنية
الباب األول-:
 -1التعريف بالبحث

 1-1مقدمة البحث وأهميته-:

ان أي تقدم في المجال الرياضي ال يتم إال من خالل دراسات عممية عديدة معتمده عمى عموم عده مترابطة فيما

بينيا ومرتبطة بالمجال الرياضي ،وان من بين ىذه العموم ألمساىمو في تطوير المستوى الرياضي ولدى العبي العاب القوى
ىو عمم النفس الرياضي.
أن التطور الذي يشيده المجال الرياضي يعد مرآه في تطور جميع األلعاب الرياضية منطمقين من تطور الرياضي

نفسو من خالل دراسة الجوانب الشخصية المميزة لو ،إذ أن ممارسة األلعاب الرياضية ومنيا العاب القوى تساىم في إعداد
الفرد إعدادا شامال بكافة الجوانب البدنية والميارية والفكرية واالجتماعية والوظيفية والنفسية ،ومن اجل الوقوف عند ذلك
جاءت أىمية البحث لتحديد سمات الرياضيين الشخصية في بعض فعاليات العاب القوى ومنيا فعاليتي (الرمي والقفز)

لموقوف عند أوجو ألتشابو واالختالف في السمات الشخصية لممارسي ىذه الفعاليات لتساىم في كشف وتحديد الواقع
النفسي المكنون في داخل نفسية كل من يمارس ىذه الفعاليتين من الالعبين المشاركين في بطولة مديريات تربيات العراق

 2-1مشكمة البحث-:

أن االرتقاء بالمستوى الرياضي يتطمب إعداد متواصل لالعبين ولسنوات عديدة ،وينطمق ىذا اإلعداد من السمات

الشخصية لدى الالعبين وكيفية توظيفيا وتعزيزىا لخدمة الالعب والحركة الرياضية ،فمن خالل خبرة الباحث كمدرس
لمتربية الرياضية ومدرب لفعاليات المعاب القوى ،وجد بان ىنالك مشكمة تكمن في التعرف ىل ان السمات الشخصية لدى
العبي الفعاليات التي تتطمب القوة االنفجارية في الذراعين (الرمي) ىي نفسيا السمات الشخصية التي يتميز بيا العبي
الفعاليات التي تتطمب القوة االنفجارية في الرجمين (القفز) بألعاب القوى ،وىل ان السمات الشخصية لمن يمارس فعاليات
القوة العالية في الذراعين تختمف او تتشابو عن السمات الشخصية لمذي يمارس نفس القوة في الرجمين ،لذلك جاءت ىذه

الدراسة لتحديد ما ىي السمات الشخصية التي يتميز بيا الالعبين الذين يمارس فعاليات (الرمي والقفز) لدى الالعبين في
بطولة مديريات تربية العراق.
 3-1أهداف البحث-:

ييدف البحث إلى-:

 -1التعرف عمى السمات الشخصية لدى العبي فعاليات (الرمي ،القفز).
 -2مقارنة السمات الشخصية بين العبي فعاليات الرمي والقفز.
 4-1فرض البحث-:

ىناك فرق في السمات الشخصية بين العبي فعاليات الرمي ،القفز.

 5-1مجاال ت البحث-:

حدد البحث بالمجاالت التالية-:

 -1المجال البشري :الالعبين المشاركين في فعاليات الرمي والقفز في بطولة مديريات تربية العراق لمموسم الدراسي
2112-2111م
 -2المجال ألزماني 2111 /4 /3 :لغاية 2111 /4 /8م.
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 -3المجال المكاني :مالعب مديرية تربية محافظة البصرة.
 6-1تحديد المصطمحات-:

السمة" -:ذلك الشيء المميز لمفرد الذي نميزه عن غيره ،وىي محصمة مجموعة من الجوانب التي تكمن في الشخص
وتميزه عن غيره".1

الشخصية -:ىي نظام متعدد ومترابط الجوانب تكمن في الشخص ،وكذلك ىي مجموعة من المؤىالت والخبرات الماضية
التي ينفرد بيا الشخص".2
السمات الشخصية -:انعكاس لالتساق النسيجي لمسموك بالنسبة لمعديد من المواقف".3
الباب الثاني-:

 -2اإلطار النظري والدراسات المشابهة-:
 1-2الدراسات النظرية-:
 1-2-2مفهوم السمة-:

السمة ىي" االتجاه المميز لمشخص لكي يسمك بطريقة معينة ،أوىي صفة يمكن أن نفرق عمى أساسيا بين فرد

وأخر"4وكذلك ىي "أبعاد الشخصية التي يمكن قياسيا لمعرفة خصائصيا" ،5وايضا أن السمة ىي "ذلك الشيء لمميز لمفرد
الذي تميزه عن غيره ،وىي محصمة مجموعة من الجوانب التي تكمن في الشخص وتميزه عن غيره".6

 2-2-2مفهوم الشخصية-:

7

من حيث المغة أنيا مشتقة من "الفعل (شخص) وشخص الشيء يعني بأنو بان وظير بعد أن كان غائبا"  ،وفي

المغة االنكميزية تعني" personalityمشتقة من األصل الالتيني  personaوتعني القناع الذي كان يمبسو الممثل في
العصور القديمة حيث يقوم بتمثيل دور أو يريد الظيور بمظير معين أمام الناس فيما يتعمق بما يريد أن يقولو أو

يفعمو"،8ومن حيث المفيوم العام فان الشخصية تعني"األسموب العام لسموك الفرد كما يظير في عاداتو التفكيرية وتغيراتو
واتجاىاتو وميولو وطريقة سموكو وفمسفتو الشخصية في الحياة" ،9وأشارت إحدى الدراسات عمى أن"الشخصية ىي نظام

متعدد ومترابط الجوانب تكمن في الشخص ،وكذلك ىي مجموعة من المؤىالت والخبرات الماضية التي ينفرد بيا

الشخص".11

 -1رائد عبد األمير عباس:مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض األلعاب الرياضية الفردية في محافظة بابل،
مجمة عموم التربية الرياضية ،العدد (،)8المجمد (،)1جامعة بابل،2118،ص.55

 -2رائد عبد األمير عباس:المصدر السابق،ص.56

 -3محمد حسن عالوي :المدخل في عمم النفس الرياضي،ط،1القاىرة،مركز الكتاب لمنشر،1998،ص.198
 -4محمد حسن عالوي :المصدر السابق،ص.198
 -5محمد حسن عالوي:المصدر السابق،ص.111

 -6رائد عبد األمير عباس:مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض األلعاب الرياضية الفردية في محافظة بابل،
مجمة عموم التربية الرياضية،العدد (،)8المجمد (،)1جامعة بابل،2118،ص.55

 -7نزار الطالب وكامل لويس:عمم النفس الرياضي،بغداد،دار الحكمة لمطباعة والنشر،1993،ص.78

5-www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53

 -9جمال القاسم و(آخرون):مبادئ عمم النفس،ط،1عمان،دار الفكر لمطباعة والنشر،2111،ص.133

 -11رائد عبد األمير عباس:المصدر السابق،ص.56
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 3-2-2السمات الشخصية-:

أشار (نزار الطالب وكامل لويس) عمى أن السمات الشخصية ىو "انعكاس لالتساق النسيجي لمسموك بالنسبة لمعديد

من المواقف" ،1وكذلك ىي استعداد أو ميل ثابت إلى نوع معين من السموك 2وأشارت إحدى الدراسات إلى السمات

الشخصية من خالل ربطيا باأللعاب الرياضية ،من حيث أن لكل لعبة رياضية تختمف عن األخرى من حيث األجيزة
واألدوات والميارات ،وىو في نفس الحال في السمات الشخصية ،فعندما نشاىد قاعة رياضية تحتوي عمى جياز العقمة
والحمق والمتوازي فنقول ىنا تمارس لعبة الجمناستك وعندما نشاىد قفازات وحمبو نقول ىنا تمارس لعبة المالكمة وىكذا
الحال لباقي األلعاب وعنده فأن سمة ىذه األلعاب ىي ما تحتوييا ىذه األلعاب من أجيزه وميارات خاصة بيا ،وكذلك

الحال عند إرسال رسالة إلى بمد معين البد من وجود طابع بريدي وظرف فالطابع ىي سمة البمد الن لكل بمد ليا طابع

يميزىا والظرف ىو الذي يحمل محتوى الرسالة ليحمل السمة.3
 4-2-2أنواع السمات الشخصية-:
4

لمسمات الشخصية أنواع ىي-:

 -1سمات معرفية( -:الذكاء،المعارف العامة،القدرات الحركية).
 -2سمات وجدانية وانفعالية (الحالة المزاجية،االستقرار االنفعالي).
-3سمات واقعية( -:الرغبات،الميول،االتجاىات والعواطف).

-4سمات اجتماعية (الحساسية لممشكالت االجتماعية ،االشتراك في النشاط االجتماعي).
 5-1-2مكونات الشخصية-:
مكونات الشخصية ىي-:5

-1أليو :وىو منبع الطاقة الحيوية النفسية التي يولد الفرد بيا،وىو يحتوي عمى ما ىو ثابت في تركيب الجسم ،يتضمن
الغرائز والدوافع الفطرية الجنسية والعدوانية ،وىو الصورة التي يتناوليا المجتمع بالتيذيب ،وىو بعيد عن المعاير االجتماعية
ال يعرف شيء عن المنطق ويسيطر عمى نشاطو مبدأ المذة واأللم ،أي انو يندفع إلى إشباع دوافعو اندفاعا عاجال في أية

صورة وبأي ثمن ودون أي اعتبار لمنتائج.

-2األنا :ىي شعورية وتعد حمقة اتصال بين حياة الواقع والالشعور وىي منطقية خمقية تيتم بالمعايير االجتماعية،
وتخضع لميدان الواقع ،واالنا تتكون تدريجيا من تفاعل الفرد مع البيئة ،وعادة تؤجل األنا إشباع الدوافع أو تعتبرىا طريقيا
الفطري إلى طريق مقبول اجتماعيا وتتعرض في ذلك لعوامل ثالثة كل منيا في غاية القوة ،وىي عالم الواقع بقوانينو
ومعايره أو إلحاح النزعات الغريزية ،واالنا األعمى.

-3األنا األعمى :ىو مخزون المثاليات واألخالقيات والضمير والمعايير األخالقية وىو شعوري إلى حد كبير ،وينمو مع نمو
الفرد ،ويتأثر في نموه بالوالدين والشخصيات المحبوبة ،ويعتدل ويتطور مع زيادة ثقافة الفرد وخبرتو.
 7-1-2خصائص الشخصية-:

6

ىنالك خصائص تميز الفرد عن غيره ،فمشخصية الفرد خصائص أيضا وىي-:

-1

االفتراضية -:أن الشخصية مكون افتراضي يتم التعرف عمييا من خالل السموك الذي يمكن مالحظتو وقياسو.

 -1محمد حسن عالوي:المصدر السابق،ص.116
t=228 www.kashfitekani -1

 -3ارئد عبد األمير عباس:المصدر السابق،ص.56

 -4حنان عبد الحميد:الصحة النفسية،ط،3عمان،دار الفكر لمطباعة والنشر،2115،ص.51
-www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53-4

 -6احمد أمين فوزي:مبادئ عمم النفس الرياضي (المفاىيم ،النظريات)،ط،1القاىرة،دار الفكر العربي،2113،ص
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-2

التفرد -:تتميز الشخصية بالتفرد ،حيث تختمف من شخص آلخر.

-4

الديناميكية -:الشخصية غير ثابتة بين الفرد من جية والبيئة الثقافية من جية أخرى.

-5

االستعداد لمسموك -:الشخصية ىي تنظيم مستعد ألنماط معينة في السموك.

-6

الزمنية -:ترتبط الشخصية بالزمن حيث ليا ماضي وحاضر ومستقبل.

التكامل -:الشخصية ىي نظام متكامل من الجوانب البدنية والمعرفية واالنفعالية لمفرد.

-3

 9-1-2الشخصية الرياضية-:

"أن ممارسة األلعاب الرياضية تساعد في تنشيط وظائف الجسم والعمميات العصبية مثل اإلدراك واالنتباه والتفكير

والتصور مع تعزيز الثقة بالنفس والرضا عند الفوز وضبط النفس عند الخسارة مع التأكيد عمى التواضع لكي ال يفقد محببة
ومشجعة وتؤكد ممارسة األلعاب الرياضية أيضا عمى إخالص الالعب لمدربو وتنمية العالقات االجتماعية مع من حولو
من الالعبين واإلداريين ومع أفراد عائمة وتجعل من الفرد رياضيا طموحا في تحقيق األفضل وتساعده عمى معرفة ذاتو
ويدرك المواقف ويتخذ الق اررات وممما بالواجبات وممما بالمعارف الرياضية ،وبذلك فان الشخصية الرياضية مميزة باألداء
الحركي والعالقات االجتماعية واالنفتاح الذىني ،وعمى حسن التصرف وعمى الروح المعنوية التي يتميز فييا الرياضيين في

ممارسة األلعاب".1

 2-2الدراسات المشابهة-:

لم يجد الباحث دراسة مشابية في تحديد السمات الشخصية لدى العبي العاب القوى وحسب نوع الفعاليات في الجيد

المبذول عند القوة االنفجارية لألطراف السفمى (الرجمين) في فعاليات القفز

والقوة االنفجارية لألطراف العميا في فعاليات

(الرمي).
الباب الثالث-:

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

بما أن طبيعة مشكمة البحث ذات طبيعة وصفية تعنى باالىتمام الكبير في وصف وفيم السمات الشخصية بين

فعاليات العاب (الرمي والقفز) ،لذلك جاء اختيار المنيج الوصفي بأسموب دراسات المقارنة لتحقيق أىداف البحث ،باعتبار
المنيج الوصفي أفضل المناىج وأيسرىا في حل مثل ىكذا مشاكل ،إذ يشير المنيج الوصفي بأنو "التصور الدقيق
لمعالقات المتبادلة بين المجتمع واالتجاىات والميول والرغبات والتطور بحيث يعطي البحث صورة لمواقع ووضع المؤشرات

وبناء تنبؤات مستقبمية ".2

 2-3مجتمع وعينة البحث-:

تم اختيار عينة البحث باألسموب العشوائي البسيط من الالعبين المشاركين في فعالتي الرمي والقفز في بطولة

مديريات تربيات العراق ،إذ بمغت عينة البحث ( )81العب من مجتمع الالعبين المشاركين البالغ عددىم ( )121العب
دون التكرار* ،وحسب ما مدونو ضمن الييئة االدارية المنظمة لمبطولة ،وبمغت عينة البحث نسبة مئوية بـمقدار
( ):66.67من المجتمع ،وكما مبين توزيع العينة والغرض المستخدم ليا في الجدول التالي-:

 -1رائد عبد االمير وميثم صالح كريم :السمات الشخصية لدى الرياضيين وغير الرياضيين ،بحث مقبول لمنشر ،كمية التربية االساسية
– جامعة بابل.2112 ،

 -2وجيو محجوب :أصول البحث العممي ومناىجو،ط،2عمان،دار المناىج لمنشر والتوزيع،2115،ص.243
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جدول ()1

يبين توزيع عينة البحث والغرض المستخدم
المجتمع

المفردات

العينة

النسبة المئوية

الغرض المستخدم

الكميات
1

 61العب

 41العب

العبي فعاليات الرمي

 61العب

 41العب

المجموع

 121العب

 81العب

العبي فعاليات القفز

:66.67

( )5العبين لغرض التجربة االستطالعية
( )35لغرض التجربة الرئيسية.

:66.67

( )5العبين لغرض التجربة االستطالعية
( )35لغرض التجربة الرئيسية.

:66.67

 3-3وسائل البحث واالجهزة واالدوات المستخدمة-:

من اجل حل أي مشكمة بحثية ،البد االستعانة بأدوات تناسب وطبيعة مشكمة البحث ،وذلك من اجل الحصول

عمى بيانات دقيقة تساىم في إمكانية تحقيق أىداف البحث الساعية لحل المشكمة القائمة ،باعتبار األدوات المستخدمة

ىي"الوسيمة التي يستطيع الباحث بواسطتيا حل المشكمة ميما كانت تمك أدوات وبيانات" ،2ومن ىذه االدوات واالجيزة
والوسائل (قائمة فرايبورج ،جياز الكمبيوتر ،استمارة االستبيان ،المصادر العممية ،الحاسبة االلكترونية).
 4-3قائمة فرايبورج لقياس السمات الشخصية-:

مؤسسي قائمة فرايبورج ىم جوكسن فارنبرج وىربت سميج وراينر ىامبل أساتذة عمم النفس في جامعة فرايبورج بألمانيا

مؤسسي ليذا المقياس واعد صورتو لمعربية محمد حسن عالوي ،3والمتضمنة ( )8أبعاد بواقع ( )56فقرة وىي* سمة
(العصبية) تتضمن ( )7فقرات ىي ( )54,38,23,18,15,4,3وسمة (العدوانية) تتضمن ( )7فقرات ىي
( )49,44,41,27,26,11,7وسمة (االكتئابية) تتضمن ( )7فقرات ىي ( )55,52,41,37,34,25,21وسمة (القابمية

لالستثارة) تتضمن ( )7فقرات ىي ( )53,46,39,36,33,31,5وسمة (االجتماعية) ( )7فقرات )4( ،ايجابية و( )3سمبية
وأرقام الفقرات االيجابية ىي ( )48,28,12وأرقام الفقرات السمبية ( )51,47,14,2وسمة (اليدوء) تتضمن ( )7فقرات ىي

( )56,45,43,42,29,21,1وسمة (السيطرة) تتضمن ( )7فقرات ( )35,32,19,17,13,8,6والسمة الثامنة ىي الكف
(الضبط) وتتضمن ( )6فقرات ىي ( ،)32,17,15,12,7,5وان جميع فقرات القائمة ايجابية باستثناء ( )3فقرات سمبية من
سمة االجتماعية ىي ( ،)47,43,4وان مفتاح تصحيح القائمة لمفقرات االيجابية ( )1,2نعم وال ولمفقرات السمبية (.)2,1
 5-3إجراءات البحث الميدانية-:
 1-5-3تجانس العينة:

قبل الشروع بالتجربة االستطالعية والرئيسة كان ال بد من معرفة مدى تجانس افراد العينة المشاركين عند كل فعالية

وذلك الختالف اعمار الالعبين المشاركين فمنين ضمن مرحمة الدراسة المتوسطة والبعض االخر بالدراسة االعدادية لذلك،
كان ال بد اوال من معرفة تجانس العينة من خالل تحديد كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل
االلتواء وكما يمي-:

 1فعاليات القفز التي اعتمدىا الباحث ىي جميع الفعاليات التي تتطمب القوة االنفجارية لمرجمين بغض النظر عن المسمى القفز او
الوثب ،اما فعاليات الرمي فيي جميع الفعاليات التي تتطمب القوة االنفجارية لمذراعين بغض النظر عن المسمى رمي او دفع.

 -2وجيو محجوب:البحث العممي ومناىجو ،بغداد ،دار الكتب لمطباعة والنشر،2112،ص.163

 -3محمد حسن عالوي :موسوعة االختبارات النفسية لالعبين ،ط ،1القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر ،1998 ،ص.78
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جدول ()2

يبين تجانس افراد عينة البحث
ت

الفعاليات

عدد الالعبين

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

معامل االلتواء

-1

فعاليات الرمي

41

14.88

1.52

15

1.26-

-2

فعاليات القفز

41

14.32

1.49

14

1.64

يتبين من الجدول ان قيم معامل االلتواء لدى العبي الرمي والقفز قميمة واقل من ( )1- ،1+ويدل عمى تقارب االوساط
الحسابية والوسيط ،وبالتالي فان الفارق قميل بين اعمار العبي كل فعالية وىذا دليل عمى تجانس الالعبين وال يؤثر عمى
دقة االستجابة عمى قائمة فرايبورج ،وذلك الن قمة معامل االلتواء يدل عمى التوزيع الطبيعي وتجانس افراد عينة البحث في

ممارسة فعاليات العاب الرمي والقفز.
 2-5-3التجربة االستطالعية-:

ىي "تجربة مصغرة مشابيو لمتجربة الحقيقية (األساسية)" ،1إذ تم إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 2111/4/3م،
2

عمى عينة بمغت ( )11العبين موزعين ( )5العبين من كل فعالية ،وان الغرض من أجراء التجربة االستطالعية ىو-:
 -1معرفة مدى مالئمة فقرات قائمة فرايبورج لعينة البحث وفيم العينة ليا.
 -2معرفة الوقت المستغرق في استجابة العينة عمى القائمة

 -3كفاءة المساعدين* في توضيح معنى فق ارت القائمة لمعينة.
وبعد إجراء التجربة االستطالعية تبين أن فقرات قائمة فرايبورج واضحة لمعينة واستكممت عينة البحث في اإلجابة
عمى جميع فقرات القائمة بوقت حدد بين (11الى  )15دقيقة ،وتم مراعاة الظروف والمناخية وتوحيدىا والتي حددت من
الساعة ( 11إلى الساعة  )12صباحا ومن الساعة (3الى الساعة )5مساء ،في مالعب مديرية تربية محافظة البصرة.
 3-5-3األسس العممية-:

المتمثمة بالصدق والثبات والموضوعية-:

 -1الصدق -:والذي يشير الى مدى مالئمة القائمة في قياس السمات الشخصية ،إذ تم االعتماد عمى صدق الخبراء في
تحديد مالئمة قائمة فرايبورج ،وذلك من خالل عرضيا عمى الخبراء والمختصين من ذوي اختصاص في عمم النفس
والعاب القوى ،وتبين أن جميع الفقرات حققت داللة معنوية عالية بعد تحديد قيمة (كا )2المحسوبة لمفقرات والتي
حددت بين ( 8إلى )32درجة وجميعيا اكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )3,84عند درجة حرية ( )1ومستوى داللة

( )1,15لمخبراء البالغ عددىم ()8

 -2الثبات" -:وىو الذي يعطي نتائج مقاربة إذا طبق أكثر من مره في ظروف مماثمة ليا" ،3وتم استخراج معامل الثبات
عن طريق التجزئة النصفية لمقائمة (الفقرات الفردية والفقرات الزوجية) وبمغت قيمة معامل االرتباط بينيما ()81,6

مما يشير إلى قيمة معامل ثبات عالية.
 -3الموضوعية -:تشير الموضوعية إلى عدم تأثير العوامل الذاتية لمفرد عمى قيمة استجابتو ،وبعد مناقشة معنى الفقرات
مع جميع أفراد العينة تبين أن جميع فقرات القائمة واضحة وال يوجد شيء غامض أو غير مفيوم ليذه الفقرات ،وبذلك

 -1وجيو محجوب :البحث العممي ومناىجو ،بغداد ،دار الكتب لمطباعة والنشر،2112،ص163.
 -2وجيو محجوب:المصدر السابق،ص.84

*المساعدين :مدرسي التربية الرياضية وىم مدربي العاب القوى الحاضرين في نفس البطولة.

 -3نادر فيمي الزبود وىاشم عامر عموان :مبادئ القياس والتقويم في التربية ،عمان،دار وائل لمنشر ،2115 ،ص.145
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تم التأكد من عدم تدخل العوامل الشخصية عمى االستجابة ،وعنده تعتبر قائمة فرايبورج ذات موضوعية عالية مع

عينة البحث.

 4-5-3التجربة الرئيسة-:

بعد استخراج األسس العممية لقائمة فرايبورج ،حددت عينة التجربة الرئيسة ب ( )81العب موزعين عمى ()41

العب عند كل فعالية (الرمي والقفز) ،واجراء المقارنات فيما بينيما عند كل سمة من سمات قائمة فرايبورج.

 6-3الوسائل اإلحصائية -:1
 -1الوسط الحسابي.

 -2االنحراف المعياري.
 -3الوسيط لألعداد الزوجية.
 -4معامل االلتواء.
 -5النسبة المئوية.
 -6معامل ارتباط بيرسون.
-7معادلة سبيرمان براون.
 -8قانون (كا.)2
-9اختبار  tلعينتين مستقمتين.
الباب الرابع-:
 -4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها-:

تم تحديد كل من قيم الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري بغية تحديد

قيمة معامل االلتواء لمعرفة مدى

التوزيع الطبيعي لمعينة عمى ىذه القائمة ،وبمغت قيمة معامل االلتواء ( )1,48-وىي قيمة قميمة ومحددة بين ( )1±وىذا ما

يدل عمى مناسبة العينة إلجراء البحث وتوزيعيا أالعتدالي ،إذ انو" كمما اقترب االلتواء من الصفر كان التوزيع اعتداليا".2
 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج السمات الشخصية

بعد تنظيم بيانات استجابة عينة البحث الالعبين المشاركين في فعاليات الرمي والالعبين المشاركين في فعاليات

القفز ومعالجتيا إحصائيا ،حددت كل من قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة عند كل سمة من
ىذه السمات وبعد مقارنة القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة ( )1,15والبالغ قيمتيا
( )2ظيرت الداللة اإلحصائية وكما مبينة في الجدول أدناه-:

 -1محمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد:األساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربوية ،عمان،مؤسسة الوراق لمنشر
والتوزيع.2111،

 -2مران عبد المجيد إبراىيم :اإلحصاء الوصفي االستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية والرياضية ،عمان ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع ،2111 ،ص.339
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جدول ()3

يبين الداللة اإلحصائية بين الرياضيين وغير الرياضيين في السمات الشخصية
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتغيرات
الفعاليات

س

ع

الرمي

11.6

1.9

القفز

9.4

2.8

الرمي

11.5

2.6

القفز

9.4

2.6

الرمي

9.4

2.4

القفز

9.8

2.1

الرمي

11.7

2.9

القفز

9.4

2.8

الرمي

9.4

2.2

القفز

8.9

2.6

الرمي

9.1

2.9

القفز

11,5

2

الرمي

11.6

1.9

القفز

9.1

2

الرمي

9.4

2.8

القفز

8.8

2.2

قيمة

الداللة اإلحصائية

السمات الشخصية

 Tالمحسوبة
3.16
2.68
1.1
2.89
1.32
3.5
4.84
1.5

معنوية
معنوية
غير معنوية
معنوية
غير معنوية
معنوي
معنوية
غير معنوية

العصبية
العدوانية
االكتئابية
القابمية لالستثارة
االجتماعية
اليدوء
السيطرة
الكف (الضبط)

يتبين من الجدول بأنو لم تظير الداللة المعنوية بين العبي فعاليات الرمي والقفز في كل من سمة االكتئابية

واالجتماعية والكف ( الضبط) ،بينما ظيرت الداللة بينيما في سمة العصبية والعدوانية والقابمية لالستثارة والسيطرة واليدوء
ومن اجل مناقشة ذلك واعطاء تفسير واضح فأنو عند العودة إلى الجدول السابق يتبين أن قيم األوساط الحسابية لدى
العبي فعاليات الرمي والقفز كانت متقاربة واقل من قيمة الوسط الفرضي لسمة االكتئابية واالجتماعية والكف والبالغة
(( )11,5اقل قيمة لالستجابة  7وأعمى قيمة  14يكون  ،)11,5 =2 /14+7وان ىذا التقارب أدى إلى عدم ظيور الداللة
المعنوية ،إذ أن الالعب كائن بشري تنتابو انفعاالت في لحظة ما وفي وقت ما وال يدوم ىذا عمى نفس الوتيرة بل ىو

نسبي لذلك فأنيا ثابتة نسبيا.

وأن االرتفاع في قيم الوسط الفرضي في كل من سمة العصبية والعدوانية والقابمية لالستثارة والسيطرة يرتبط بالمرحمة
العمرية لالعبين (مرحمة المراىقة) ،وان سمة السيطرة ترتبط بقيم سمة العدوانية ،وبما أن العدوانية كانت عالية فان سمة
السيطرة تكون عاليو ايضا وخاصة لدى العبي الرمي ،أي أن ىنالك ارتباط وثيق بين سمة السيطرة وسمة العدوانية وىذا ما

أشار أليو (محمد حسن عالوي) عمى انو"يتميز أصحاب الدرجة العالية من سمة السيطرة باالستجابة بردود أفعال عدوانية
سواء كانت لفظية أو جسمية أو تخيمية واالرتياب في األخريين وعدم الثقة بيم والميل لمسمطة واستخدام العنف ومحاولة
فرض اتجاىاتيم عمى اآلخرين" ،1أي أن ىنالك ارتباط أن انخفض احدىما ينخفض األكثر والعكس أيضا ،ونفس الحال مع
سمة اليدوء إال أن العممية ىنا معاكسة أن انخفض العدوان يرتفع اليدوء وان ارتفع اليدوء ينخفض العدوان فبما أن سمة

العدوانية كانت عالية لدى عينة الرمي نحد قيمة اليدوء عندىم اقل مما ىو عند العبي القفز ،إذ شار احد المصادر عمى
أن أصحاب الدرجة العالية من سمة اليدوء يتميزون"بالثقة وعدم االرتباك أو تشتت االنتباه وصعوبة االنتباه واعتدال المزاج

 -1محمد حسن عالوي :المصدر السابق،ص.81
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والتفاؤل والبعد عن السموك العدواني والذىاب إلى العمل" ،1وىذا ما يشير إلى العالقة العكسية بين سمة اليدوء وكل من

سمة العدوانية والعصبية والقابمية لالستثارة.

ومن نفس الجدول يتبين بان ىنالك داللة غير معنوية بين العبي فعاليات الرمي وفعاليات القفز في سمة االكتئابية
واالجتماعية وسمة الكف ( الضبط) ،إذ ان فعاليات العاب القوى تعد من الفعاليات الفردية التي تختمف عن ما ىو لدى
االلعاب الجماعية وان عمر الالعبين ضمن مرحمة المراىقة التي تتشتت وتتناوب فييا العالقات االجتماعية وتتميز باإلثارة

وقمة االستقرار وان ممارسة االلعاب الرياضية بشكل عام تقمل من قيمة سمة االكتئابية وىذا ما اشارت الييا العديد من
المصادر ومنيا ،أن "ممارسة الرياضة بشكميا العام وبمختمف األلعاب الرياضية تقمل من االكتئابية وتبث روح التفاىم ورفع
المعنويات وتنمية اإلرادة والشجاعة والثقة بالنفس" ،2وان من مظاىر االنفعاالت لدى المراىقين فأنيا (تتصف بانيا عنيفة

ويظير التذبذب وصعوبة التحكم بالمظاىر االنفعالية).3
الباب الخامس-:
 -5االستنتاجات والتوصيات-:
 1-5االستنتاجات

 -1ال يوجد فرق بين العبي فعاليات الرمي والقفز في سمة (االجتماعية واالكتئابية والكف).
 -2يوجد فرق بين العبي الرمي والقفز ولصالح العبي الرمي في سمة العصبية والعدوانية والقابمية لالستثارة والسيطرة.
 -3يوجد فرق بين العبي الرمي والقفز ولصالح العبي القفز في سمة اليدوء.

 -4الفعاليات التي تساىم في تطوير القوة االنفجارية لمذراعين تزيد من حاالت السمبية لدى العبييا أكثر مما ىو عمية لدى
العبي الفعاليات التي تساىم في تطوير القوة االنفجارية لمرجمين.
 2-5التوصيات

 -1التأكيد عمى مدربي األلعاب الرياضية من مراعات الجوانب النفسية عند ممارسة العبي فعاليات العاب القوى وخاصة
فعالتي الرمي والقفز.
 -2إجراء دراسات أخرى وعمى نفس موضوع البحث عمى ولمختمف فعاليات العاب القوى التي تساىم في تطوير القوى

االنفجارية او القوة المميزة بالسرعة ضمن اركاض المسافات القصيرة أو مطاولة السرعة ضمن مسافات االركاض

المتوسطة او المطاولة ضمن مسافة االركاض الطويمة.
 -3إجراء دراسات نفسية أخرى وعمى نفس عينة البحث ألىميتيم في إنجاح النشاطات الرياضية وتحقيق أفضل االنجازات
والوصول بيم إلى مستويات رياضية أعمى من أجل تطوير الحركة الرياضية عمى مستوى مديريات تربية العراق.
 -4اجراء برامج ارشادية لتخفيف الحاالت السمبية ولتعزيز الجوانب السمبية لدى الالعبين في فترة المراىقة المرحمة الدراسية
الثانوية (المتوسطة واالعدادية).

 -1محمد حسن عالوي:المصدر السابق،ص.81
 -2رائد عبد األمير:المصدر السابق،ص.75

 - 3صالح محمد ابو جادو :سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،ط ،7عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،2111 ،ص.73
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المصادر
 -1احمد أمين فوزي:مبادئ عمم النفس الرياضي (المفاىيم،النظريات)،ط،1القاىرة،دار الفكر العربي.2113،
 -2جمال القاسم (وآخرون):مبادئ عمم النفس،ط،2عمان،دار الفكر لمطباعة والنشر.2114،
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قائمة فرايبورج لمسمات الشخصية
ت

الـفـقـرات

1

مزاجي معتدل باستمرار.

2

أجد صعوبة في محاولة التعرف عمى الناس.

3

أحيانا يدق قمبي بسرعة بدون أن ابذل جيد عالي.

4

اشعر أحيانا بان نبضات قمبي تصل إلى رقبتي.

5

نعم

أفقد السيطرة عمى أعصابي بسرعة واستطيع التحكم فييا بسرعة أيضاً.

6

عندما أواجو أي موقف يحمر ويتغير لون وجيي بسرعة.

7

أجد متعة عندما اسبب مشاكل لألخريين.

8

ال أحب رؤية بعض األشخاص في األماكن العامة.

9

أتمنى الضرر لكل من يؤذيني.

11

تسعدني المخاطرة بنفسي.

11

استخدم القوة البدنية لحماية حقي في أكثر األوقات.

12

استطيع أن ابعث السعادة لمناس.

13

ارتبك بسيولة أحيانا.

14

أجد صعوبة في كيفية التعامل مع الناس.

15

اشعر أحيانا بالضيق واالختناق في التنفس.

16

أتوقع أن يصيبني مكروه من بعض األخطاء التي ارتكبيا.

17

اخجل عند الدخول إلى غرفة ويوجد فييا أشخاص يتحدثون.

18
19

معدتي حساسة وأشعر أحياناً بألم فييا.

يبدو علַ االضطراب والخوف أسرع من األخريين.

21

ال اىتم بفشمي أذا فشمت من أداء أي عمل.

21

افعل أشياء كثيرة اندم عمييا فيما بعد.

22

أقاوم بشدة كل من يؤذيني.

23

أشعر دائما بانتفاخ ببطني كما لو كانت ممموءة بالغازات.

24

أشجع أصدقائي لالنتقام من بعض األشخاص.

25

اشعر بان الحياة ال معنى ليا.

26

يسعدني إظيار أخطاء األخريين.

27

أفكر في إثارة الفتن بين الناس.

28

أتميز بالنشاط والحيوية.

29

اخذ األمور دائما ببساطة وبدون تعقيد.

31

اترك كل من يحاول اىانتي أو استفزازي.

31

عندما اغضب فأنني ال اىتم لذلك.

32

ارتبك عندما أكون مع أشخاص أعمى مني وميمين بالمجتمع.

33

ال استطيع أن افرح أو اسعد نفسي.
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34

احمم بأشياء اعرف بأنيا لن تتحقق.

35

أتوتر بسرعة عندما أتعرض لموقف مفاجئ.

36

اغضب بسرعة عندما اسمع أي كممة تزعجني.

37

اشعر بضعف القدرة عمى التفكير الجيد.

38

أجد صعوبة في محاولة النوم.

39

أقول أشياء بدون تفكير واندم عمييا فيما بعد.

41

أفكر كثي ار بحياتي الحالية.

41

أحب أن اعمل في الناس بعض المقالب غير المؤذية.

42

انظر إلى مستقبمي بمنتيى الثقة.

43

ال افقد شجاعتي حتى وان كانت كل األمور ضدي.

44

أحب االستيزاء باألخريين.

45

استطيع تيدئة نفسي من أي موقف يزعجني.

46

استشار من بعض الناس بسرعة.

47

أجد صعوبة في كسب ومصادقة األخريين.

48

إنا شخص متكمم.

49

افرح عندما أشاىد بعض األصدقاء مصابين أو يتعرضون لمشاكل.

51

أفضل أن تمحق بي إصابة وال أن أكون جبانا.

51

أفضل عدم بدء الحديث مع األخريين.

52

غالبا افقد القدرة عمى التفكير.

53

تدور في عقمي أحيانا أفكار تسبب لي الضيق.

54

اشعر دائما باإلنياك والتعب والتوتر.

55

أحيانا يراودني التفكير بأنني ال أصمح ألي شيء.

56

عندما افشل استطيع تخطي الفشل بسيولة.
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