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ادراك الذات وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى االعبين المشاركين ببطولة 
 7102-7102الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 

 أ.د االء زهير                                        أ.م.د زينب حسن فليح الجبوري 
          -عة ديالى      كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة المستنصرية                                                      
 أ.م مسلم حسب اهلل 
 جامعة ديالى -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 : الى البحث يهدف
 ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسمادراك الذات لالعبين المشاركين التعرف  

 7102-7102الدراسي 
االت لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصالمتغيرات النفسية التعرف على 

 7102-7102للموسم الدراسي 
ة الجامعة ين ببطوللالعبين المشاركالمتغيرات النفسية التعرف على العالقة بين ادراك الذات و 

 7102-7102المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 
 فرضية البحث: 0-4 

 والخصائص النفسية لدى االعبين المشاركين بين ادراك الذات دالة احصائياهنالك عالقة ارتباط 
 7102-7102ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 

 لبحث:مستخلص ا
العبين امجتمع البحث على  اشتمل تم استخدام المنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطية 

 بواقع 7102-7102المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 
  حثلبا، وقد بلغت عينة مالبحث عليه إجراءاتتنفيذ  تمو  ،كليات ( 01) ونيمثل( العب  002 )
( العبين يمثلن كلية التربية الرياضية   01كليات وتم استبعاد ) ( 9) يمثلن( العب  012 )

متغيرات مقياس ادراك الذات ومقياس ال تم االعتماد على مقياسين والشتراكهم بالتجربة االستطالعية 
 ان بعملحثتالنفسية والذي أعده ) محمد حسن عالوي وآخرون( باسم المهارات النفسية وقامت البا

طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من خارج يمثلون  نالعبي 01تجربة استطالعية بواقع 
 ( ينالخصائص السيكومترية )للمقياس  وتم استخراج عينة البحث الرئيسية

رت الباحثتان وقد اجالتجربة الرئيسية  هما فيتم تطبيق المقياسيين صدق وثبات التاكد منبعد و 
الحقيبة   ونلباحثا استخدمبة الرئيسية على ملعب كرة القدم الصاالت في الجامعه المستنصرية.و التجر 

  وبعد عرض وتحليل ومناقشة النتائج تم التوصل الى  النتائج التاليةspssاإلحصائية 
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 بادراك ذاتي عالي  تمتاز عينة البحث
- السترخاءالقدرة على ا -التصور القدرة علىالمتغيرات النفسية قيد البحث)  االعبين في تفوق 

( ز الرياضيدافعية االنجا -الثقة بالنفس -القدرة على التركيز االنتباه- القدرة على مواجهة القلق
 بدرجة عالية

رة على القد -)القدرة على التصور المتغيرات النفسيةو  بين ادراك الذاتارتباط  عالقة  ظهور
دافعية االنجاز  -الثقة بالنفس -القدرة على التركيز االنتباه- القدرة على مواجهة القلق- االسترخاء
لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي  الرياضي(
7102-7102 

 ومن خالل النتائج التي ظهرت اوصت الباحثتان ببعض التوصيات
Self awareness and its relation to some psychological variables in the players 

participating in the championship of Mustansiriya football halls for the academic 

year 2017-2018 

The research aims to: 
1 - Recognize the self - awareness of the players participating in the championship of 

Mustansiriya football halls for the academic season 2017-2018 

2 - Identification of the psychological variables of the players participating in the 

Champions League Mustansiriya football halls for the academic season 2017-2018 

3 - identify the relationship between self-awareness and psychological variables of the 

players participating in the championship of Mustansiriya football halls for the 

academic season 2017-2018 

4-1-4 Research Hypothesis: 
1- There is a statistically significant correlation between the self-awareness and the 

psychological characteristics of the players participating in the Mustansiriya 

University football championships for the academic year 2017-2018 

Summary of the research: 
The descriptive curriculum was used in the way of interconnections. The research 

society included the athletes participating in the championship of Mustansiriya football 

clubs for the academic year 2017-2018 with (118) players representing (10) faculties, 

and the search procedures were carried out. The research sample reached (108) (9) 

colleges were excluded (10) players represent the Faculty of Physical Education for 

their participation in the exploratory experiment and was based on the scales of self-

perception scale and the measure of psychological variables, prepared by (Mohamed 

Hassan Allawi and others) on behalf of psychological skills and the researchers 

conducted a pilot experiment by 10 players representing all students Physical 

education and sports sciences from outside the main research sample. 
The two researchers used the main experiment at the football stadiums at Al-

Mustansiriya University. The researchers used the statistical bag, and after presenting, 

analyzing and discussing the results, the following results were reached: 
The research sample is characterized by high self-perception 

2 - The players in the psychological variables under consideration (ability to imagine 

- the ability to relax - the ability to cope with anxiety - the ability to focus attention - 

self-confidence - motivation sports achievement) high degree 
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3 - The emergence of a relationship between self - awareness and psychological 

variables (ability to perception - the ability to relax - the ability to cope with anxiety - 

the ability to focus attention - self - confidence - motivation sports achievement) for 

players participating in the championship Mustansiriya football halls for the academic 

season 2017-2018 

Through the results that emerged, the researchers recommended some 

recommendations 

 التعريف بالبحث: -0
 :المقدمة وأهمية البحث 0-0

ي والتكنولوجي الذي شمل جميع مجاالت الحياة ومنها المجال الرياضي أن التقدم العلم       
نما جاء من تبني هذه الدول للعديد من معوقات  وخاصة في الدول المتقدمة . لم يكن وليد الصدفة وا 
هذا التقدم حيث يأتي في مقدمتها إعداد الالعبين بدنيا ومهاريا  ونفسيا على أسس ومبادئ عمادها 

 .البحث العلمي 
ويعد علم النفس الرياضي احد الموضوعات المهمة ذات التاثير المباشر في تطوير مستوى        

وهو محور مهم من محاور الدراسات العلمية في ميدان التربية  الرياضيين،االداء وتحسينه عند 
 الرياضية
ة الفرد ، ى دراسويسعى الكثير من العلماء والباحثين في عصر التطور الذي نشهده أالن إل       

دراسة مستفيضة في جميع أبعاده الحياتية المختلفة ألجل التعرف بشكل دقيق على طبيعته ومن 
ثَم محاولة التعامل معه على أساسها ، لتوجيه قواه العقلية والعاطفية وسواها إلى االتجاه االيجابي 

اضي يعد علم النفس الريالصحيح ، الذي يخدم البشرية وصوال إلى التطور الذي نسعى إليه ، و 
واحدا من المجاالت التي نالت النصيب الوافر بهذه الدراسة للوصول إلى الحقائق التي بدورها  
تؤدي إلى تطور المستويات الرياضية في األلعاب المختلفة إذ أكدت معظم الدراسات واألبحاث أن 

 فعالي ًا وكذلك نضجه االنلعلم النفس بفروعه المختلفة الدور المهم في استقرار الفرد نفسي
ي المدربون والعاملون ف يهتم بهاالنفسي الرياضي أحدى المهام التي  أصبح اإلعدادوقد       

مجال التربية الرياضية، ألنها تؤدي دورا هاما في تحقيق أفضل النتائج الرياضية بشكل ال يقل 
 أهمية عن علميات اإلعداد ألبدني والمهاري والخططي .

االهتمام بموضوع بالذات ليست ظاهرة حديثة، بل هو مفهوم نظري انساب مع تيارات  أن      
الفكر الفلسفية والسيكولوجية، وقد تغيرت معاني الذات عبر القرون، فُأشير إليها أحياناً بمعنى الروح 

(Soul) وأحيانًا بمعنى النفس ،(Self) وأحيانًا بمعنى األنا ،(Ego) وظهر ذلك واضحًا عند ،
 الفالسفة اليونانيين القدماء 

ويرتبط معرفة الذات مع العديد من المفاهيم األخرى المتعلقة بالذات: )كإدراك الذات،         
والشعور بالذات، والوعي بالذات، وفهم الذات، والتعبير عن الذات(.. بيد أنه البد لإلنسان من 
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ذا صّح أن بعض معارفه عن ذاته تتم ر، عن طريق الحدس أو االتصال المباش التعرف على ذاته، وا 
فإنه صحيح أيضًا أن الحواس واسطة لتعرف اإلنسان على ذاته، أنه يلمسها، ويسمعها ...الخ. 
لكن حواسه ال تتعرف إال على الجانب الموضوعي من ذاته. أما الجانب الشخصي فإنه يتعرف 

 عدي موضوعا بوصفه ادراك الذاتتناول  فكرة عليه بالحدس واالستنباط والمعرفة المباشرة. ان
الذات  تركيز وان السلوك ووجهة قوة على تسيطر والتي الذاتي الوعي لنظرية األساس الحجر
  النفسي ببعده ووعيه الشخص إدراك زيدي ببساطة

وتعد لعبة كرة القدم الصاالت من األلعاب الرياضية التي اكتسبت شعبيتها حديثًا و أخذت تمارس 
ن العالم سواء من قبل الرجال أو النساء وأصبحت تقام لها بطوالت رسمية عالمية في مختلف بلدا

وهي واحد من األلعاب التي لها مهارات ومتطلبات يمكن أن يعرفها كل من يشاهد مبارياتها ، 
ونظرًا لتعدد مهارات كرة القدم الصاالت وطبيعة ممارستها ضمن ملعب محدد فقد فرض ذلك على 

ا المجال البحث عن كل ما يمكن أن يعمل على تطويرها لذلك أخذت هذه اللعبة المختصين في هذ
 تدرس ضمن مناهج معظم المعاهد وكليات وأقسام التربية الرياضية في قطرنا

ت اليه وما توصل وتكتسب الدراسة أهميتها، من األهمية التي يحظى بها مفهوم ادراك الذات      
ول دور هذا المفهوم في تزويد الفرد بالقدرة على مواجهة العناصر االبحاث السوسيولوجية المبكرة ح

ذاتيا عاليا  اكاادر المحيطة به على نحو فعال، وحل المشكالت التي تواجهه، فاالفراد الذين يمتلكون 
عن انفسهم يتصرفون بطرائق تؤدي الى االحترام في حين يميل الناس الذين يمتلكون شعورا ذاتيا 

 تطوير نال م الى ان يتصرفوا بطرائق تتسق مع الصور التي يحملونها عن ذواتهممتدنيا عن ذواته
 تعطي أنها آذ والحركية البدنية الخصائصتطوير  عن أهمية ال تقل لالعبين النفسية الخصائص
 ابعاد لها التي المتغيرات النفسية هذه طريق تنمية عن وتتم ، التدريبية لعملية وأهمية قوة وتضيف
 هذه وان الفريق(، نحو والتوجه بالنفس االنتباه،االستعداد العقلي،الثقة ،تركيز القلق ) يوه متعددة
  مهارية كفاءة أفضل إلى يؤدي مما العقلية كفاءة العمليات تساعد بتطويرها اإلبعاد

مفهوم  على بناء االعبينمنسجمة مع تحقيق فرص التوجيه في مساعدة  وتاتي الدراسة الحالية
فمن خاللها تشعر االعبين بقيمة ذاتهم  م عن طريق مجموعة من المتغيرات النفسيةلديهالذات 

مات اعضاء مه بانهمبحاجة الى االحساس الدائم   مالذات لديهن وهادراك ويرتفع بذلك مستوى 
واستخدام أساليب القياس المناسبة لهذه المتغيرات . في مجتمعهم من خالل احساسهم بقيم ذاتهم

ن إن يقدم البحث الحالي إضافة علمية جديدة إلى مكتبة التربية الرياضية لتساهم في النفسية ويمك
توفير الفرص المناسبة إلجراء بحوث علمية في هذا الميدان . وهذا سوف يساهم في التعرف على 
بعض الجوانب النفسية التي سوف تساعد في الوصول للمستوى المتطور في أداء الالعبي أثناء 

 الرياضية المنافسات 
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 مشكلة البحث: 0-7
من العوامل المؤثرة في مستوى اداء الالعبين ولها دور كبير في تحسين المتغيرات النفسية تعد      

وتطور االداء و وجود نقص أو الخلل في الحالة النفسية له تأثير مباشر على قدرة واداء الالعب 
طور انب النفسي دور كبير على تقدم وتبشكل خاص وعلى الفريق ككل، ولهذا يجب االهتمام بالج

مستوى الالعب و االستقرار على االداء و ذلك من خالل اعداده نفسيًا للمنافسات من خالل 
ق واجراء البحوث للفر المتغيرات النفسية التعرف على الخلل الموجود في الفريق و تحديد وتشخيص 

 و الدراسات النفسية.
لعوامل النفسية اثناء المباريات، ومن خالل احساس من ا الالعب للكثيرتعرض يو       
ة المشاركة ببطولة الجامعا على مستوى اداء الفرق مبمشكلة البحث الحالي واطالعه تانالباحث

من  كان متواضع الى حد بعيد وذلك نان مستوى االعبي  االحظت المستنصرية بكرة القدم الصاالت
م لدىهفسية المتغيرات النهو ضعف  مستوى  تانه الباحثنواحي كثيرة ولكن الشيء الذي اثار انتبا

لى والذي يعمل ع التعرف عليها من خالل التعرف على ادراك الذات تانوبالتالي تحاول الباحث
من خالل  انتالثقة بالنفس . لذا ارتات الباحث متشجيع االستقاللية لدى عينة البحث وتعزز لديه

كرة  العبيلالمتغيرات النفسية  بعض علىتاثيره  ن خاللم هذا البحث التعرف على ادراك الذات
 القدم الصاالت

 :أهداف البحث 0-3
  يهدف البحث الى:

ادراك الذات لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت التعرف  -0
 7102-7102للموسم الدراسي 

لقدم ن ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة الالعبين المشاركيالمتغيرات النفسية التعرف على -7
 7102-7102الصاالت للموسم الدراسي 

لجامعة لالعبين المشاركين ببطولة االمتغيرات النفسية و  التعرف على العالقة بين ادراك الذات-3
 7102-7102المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 

 فرضية البحث: 0-4 
ن والخصائص النفسية لدى االعبين المشاركي بين ادراك الذات لة احصائياداهنالك عالقة ارتباط -

 7102-7102ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 
 مجاالت البحث : 0-5
االعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت المجال البشري:  0-5-0

 7102-7102للموسم الدراسي 
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 7102/ 0/  01ولغاية   7102/  00/   0المجال الزماني: المدة من  0-5-7
 ملعب كرة القدم الصاالت في الجامعة المستنصرية المجال المكاني:  0-5-3
 تحديد المصطلحات: 0-6
 ادراك الذات"  0-6-0

ل في قسمين اته ويتمثعرفها النعيمي : " هو سمة يتمثل في ميل او نزعة الفرد لالنتباه نحو ذ      
الخاص : إذ يتركز انتباه الفرد نحو أفكاره الداخلية ودوافعه وخططه ومشاعره  هما: )ادراك الذات
العام : إذ يتركز انتباه الفرد نحو الكيفية التي يستطيع من خاللها تكوين انطباع  . وادراك الذات

 (.1جيد مع ونحو االخرين ( " )
 ابقةالدراسـات النظرية والس -7
 الدراسـات النظرية : 1 -2
 مفهوم الذات : 1 – 1 – 2

يعد مفهوم الذات من ابرز المفاهيم النفسية إذ ينظر إلى الذات على أنها مفهوم يقع داخل     
النفس ويتضمن إدراك المرء لنفسه بوصفها موضوعا يحتوي على كل ما ينسبه المرء لذاته من 

 (0)صفات وقيم مرتبطة بهذه الصفات .
وان مفهوم الذات في علم النفس تحدده مقوله قديمة هي " إن علم النفس فقد أوال روحه ثم فقد     

 . (7)وعيه وشعوره ثم عقله لكنه لحسن الحظ وجد ذاته واكتشف نفسه " 
فرد يضم األفكار والمشاعر عند ال إذفمفهوم ألذات يعني إدراك الفرد ذاته كما يعد أوسع وأشمل     

 (3)عن خصائص جسمه وعقله ومعتقداته وخبراته السابقة وطموحاته . التي تعبر
فأن مفهوم الذات يتأثر بعوامل عدة مختلفة منها وراثية وأخرى بيئية كما يتأثر بالنضج والتعلم      

والدوافع والقيم والمعتقدات . لذلك نجد أن المحدد األساس لمفهوم الذات هو العالقات االجتماعية 
يتكون من مجموع اآلراء التي يدركها الفرد عن نفسه ومجموع اآلراء التي يكونها اآلخرون  ، وبما أنه

عنه ، وهذه اآلراء قابلة للتغير فباالمكان مساعدة الفرد كلما تغير مفهوم الذات بسبب عدم الثبوت 
 الذي يتمتع به .    

لى تقييمات ايجابية من فإذا كانت ذات الفرد ايجابية ومنسجمة مع قيم المجتمع يحصل ع    
اآلخرين المهمين في حياته  ، أما إذا كان العكس فان التقييم الذي يحصل عليه سيكون سالبا لهذا 

                                                           
 
،  1191، ) ترجمل ( احمد عبد الةز.ز ، ال  هرة ،  اا النهضوووول الةر،ال ،  فسووووال قالة لالعلم األمراض النسووووم.  ي. ا.د وووو ا  :  (1)

 361ص
 . 92، ص 1191، ال  هرة ،  اا الكدب ،  2، ط الدمجاه قاإلاش   النفسيح مد عبد السالي زهران :  (2)
مجلل أ،ح ث مى الدااسووووي )  ااسووووول مادا ال ( ، إ،راهام .ة مب : مفهمي ألذات في مرحلل المراه ل أ،ة  ه قفرقق الجنس قالمسووووود (3)

 . 199، ص 1112،األا ن ،  4، الةد  9، المجلد الارممك ) سلسلل الةلمي اإل س  ال قاالجدم عال (
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نجد إن علماء النفس لقبوا الذات بالقوة الثالثة في نمو الشخصية إلى جانب قوتي الوراثة والبيئة 
.(0) 

بأنه " تكوين معرفي منظم موحد  (7)ران (وهناك تعريفات عدة لمفهوم الذات فقد عرفه ) زه    
ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد ويعد تعريفا نفسيا 

 لذاته " .
فنظرة الرياضيين االيجابية نحو أنفسهم تعد قوة دافعة ضرورية نحو األداء والفوز .وهذا الشعور     

تصور فس واالقتناع بها التي تظهر لدى الرياضيين وفي نتائج تقييمهم ليظهر بوضوح في الثقة بالن
وفي المقابل فان الرياضيين الذين لديهم نظره سلبية  (6)أنفسهم أو مفهومهم عن أنفسهم أو ذواتهم .

نحو أنفسهم فستكون   دافعيتهم وطموحهم للتحصيل واألداء والفوز ضعيفة ويشعرون بتقدير اقل 
 لذاتهم .

مكمن الخطورة في مفهوم الذات السلبي للرياضي تبدو واضحة من الوهلة األولى ، نظرا لما ف    
يؤثر في تحديد إنجازات الرياضي سواء أكان ذلك في التدريب أو المنافسات . لهذا يجب على 
الرياضي إن يبدأ باتخاذ اتجاه ايجابي بدال من إن يكون سلبيا في العبارات التي يستعملها عند 

يمه لشخصه وعن قدراته الكامنة ومهاراته حتى وان كان ال يؤمن كليا بها فمع كل عبارة ايجابية تقي
يرددها الرياضي مع نفسه ، فانه يفتح لنفسه أبواب النجاح باألداء والفوز في المنافسات التي 

 (0)يخوضها .
سه فإذا كانت يقوم نفأي إن نجاح الرياضي يعود بشكل كبير إلى احترامه وتقديره لذاته وكيف     

 لديه الثقة بنفسه فانه سيستطيع تحقيق ما يصبو إليه من إنجازات وفوز في المنافسات .
أما بالنسبة لسلوك الرياضيين ودافعيتهم فغالبا" ما يتحدد سلوكهم ودافعيتهم للتنافس الرياضي     

لي المزودين وين الجسمي والعقعلى وفق إدراكهم لذاتهم بالقدرة على السلوك اخذين في االعتبار التك
 (7)به .
ويتبين مما سبق إن مستوى إنجازات ونتائج الرياضي تعد مرآة لمفهوم ذاته، لذا وجب على     

 (3)الرياضي عدم وضع حدود لمفهوم ذاته .
 

                                                           
محمود الا   ،كر : يا   مفهمي ألذات قاالتدراب لدى طلبل الج مةل ، أطرقحل  تدمااه ، تلال الدر،ال ا،  اشوووووود ، ج مةل ، دا  ،  (1)

 . 19، ص 1191
 . 92، ص 1199، ال  هرة ،  اا الكدب ،  4، ط علم النفس االجدم عيح مد زهران :  (2)
 . 319، ص 1114، ال  هرة ،  اا المة اف ،  1، ط علم النفس الر. ضيمحمد حس  عالقي :  (6)

 )1( Millman , Dan : Body mind mastey , California , new woald library , 1999 , p.42 . 
، ال  هرة ،  اا الفكر الةر،ي ،  1، ط النظر.ل قالدطباق قالدجر.ب –ساكملمجال الدر،ال البد ال قالر. ضال محمم  عبد الفد ح عن ن :  (2)

 . 61، ص 1111
،  1131سوو هرة .حا: : ت د.ر ألذات قالدة مم ما الضوو مط لدى مةميي الحرب ، اسوو لل م جسووودار ، تلال ام اب ، ج مةل ، دا  ،  (3)

 . 6ص
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 ادراك الذات:       2ـ  1ـ  2
ل الذات      مفهوم متداخ ومفهومها إذ كما يبدو أن ادراك\الفصل بين ادراك الذات  نقد ال يمك    

إلى حد كبير مع مفهوم الذات فاالدراك الذي يضعه الفرد لنفسه يؤثر بوضوح في تحديد أهدافه 
مكانياته وفي التعامل مع متطلبات الحياة  واستجاباته نحو نفسه ونحو اآلخرين ، ويؤثر في قدراته وا 

.(0)  
في بعض الدراسات على انهما مفهوم   لذلك استخدم مصطلحا مفهوم الذات وادراك الذات     

  (7)واحد ، وان بعض الدراسات عدت ادراك الذات   احد المكونات الرئيسة لمفهوم الذات .
وحظي مفهوم ادراك الذات بكثير من الدراسات واالهتمامات في التراث النفسي بوصفه مفهوما     

ثر في بمتغيرات متعددة ، فهو يؤ  نفسيا يتضمن العديد من أساليب السلوك ، فضال عن ارتباطه
العالقات الشخصية للفرد . وفي مدى شعوره بالتوافق مع ذاته ومع اآلخرين ، وفي ثقته بنفسه ، 

لذاته وشعوره  ءوتقبل قدراته البدنية والعقلية والمهارية ، فهو بشكل عام يشير إلى حسن تقدير المر 
  (3)بجدارته وكفايته .

يرتبط ارتباطا عاليا بالصحة النفسية إذ وجدت الدراسات عالقة عكسية   كما أن ادراك الذات     
بين ادراك الذات  واضطراب الصحة النفسية إذ كلما كان تقدير الذات عاليا كانت درجة 

فسه وبقدراته يؤثر تأثيرا كبيرا في ثقة الفرد بنادراك الذات االضطرابات النفسية قليلة ، فضال عن إن 
     (4)ة والمهارية .البدنية والعقلي

إن ادراك الذات   االيجابي يؤدي بالفرد إلى النجاح والسعادة في الحياة ونمو مستوى طموح     
إال إن اإلسراف في تقدير      (5)ودافع اإلنجاز لديه وغالبا ما يلجا إلى حل مشاكله بثقة عالية .

ة كوين صورة غير صادقة وغير واقعيالذات أي ارتفاع درجتها جدا قد يؤدي بالفرد إلى الغرور وت
 (0)عن نفسه . 

 -:المتغيرات النفسيةمفهوم  7-0-3
النفسية ائص الخصيسعى مدرسو التربية الرياضية فيما يهدفون من برامجهم التعليمية الى اكساب 

 لطلبتهم أو اتقان ما اكتسبوه من مهارة ، ولعله من الطبيعي القول بأن التعلم هوالطريقة التي يتم
 بها اكتساب المعارف اوالقدرات نتيجة الخبرة اوالممارسة اوالتدريب .

                                                           
،حمث ق ااس ت في االتج ه ت قالمامل الدا.ني ، حسوا  عبد الةز.ز ، محمد احمد سوالمل : يا   ت د.ر ألذات في البا ل ال طر.ل ،  (1)

 . 423، ص 1194، يطر ، مط ،ا الدقحل الحد.ثل ،  2، الجزء  3، مجلدالنفسال 

 )2( Byine , 1984 , p.427 . 
 ، الها ل المصوور.ل الة مل مجلل علم النفساد : ،ن ء م ا   ألذات لدى عانل م  أطف ل حلما ال ،دقلل يطر ، سولام ن ، عبد الرحم  سو (3)

 .  96، ص 1112،  6، السنل  24للكد ب ، الةد  

 )4( Trimpli : Self – Esteem & anxietv key issues in an abused women support group , P.A. vol. 77 , no.93 

, 1989 , p.823 . 

 )1( Papalia , Daine : Achildword in fancy through adolescence , e.& olds , s.w. , New York , 1975 , p.508 

. 
 . 211، ص مصدا س ،قإ،راهام .ة مب :  (1)
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" وقد زود الخالق سبحانه وتعالى العنصر البشري بقدرات هائلة الكتساب تلك المعارف والمهارات 
الحال في مجاالت التدريب والمنافسة فان التدريس بوصفه طريقة  التي توفرها البيئة ، وكما هو

دف الى االرتقاء بالجوانب البدنية والمهارية والخططية وتطويرها ويتضمن التدريب منهجية منظمة يه
 2تلك المهارات النفسية لتكتمل بذلك جوانب االعداد البدني والمهاري والنفسي للرياضي" ،.

فالكثير من المدربين يحرصون على تصحيح اخطاء االداء بأن يطلبوا من الرياضيين المزيد من 
نما في الغالب فان المشكلة الحقيقية ليست نتيجة النقص في المهارات البدنية وانما التمرين ، بي

نتيجة نقص المهارات العقلية ، اذ ان هناك رياضيين يحتاجون الى تحسين وتطوير تركيز االنتباه 
نفسية بنفس ال الخصائصوالثقة بالنفس والتصور الذهني وغيرها من المهارات التي يطلق عليها 

 وى من الحاجة الى تحسين وتطوير القدرات المهارية المست
 النفسية من خالل تحديد مراحل تدريبها  الخصائصوالبدنية االخرى ويمكن توضيح اهمية 

 -وكما يأتي:
 -تعلم:المرحلة 

النفسية يمكن تعلمها مثل المهارات البدنية تماما ، اذ ان  المتغيرات" وتتمثل هذه المرحلة بان 
رياضيين ليس لديهم المعرفة عن طريقة تاثير المهارات العقلية في االداء الرياضي ، الكثير من ال

معرفة  تهدف الى مساعدة الرياضي علىالمتغيرات النفسية فالمرحلة االولى في أي برنامج لتدريب 
  3وكيف تؤثر في االداء"المتغيرات اهمية تعلم تلك 

لنفسية منهجا متكامال في تحسين االداء وتطويره االمتغيرات " لذا يجب ان تتخذ برامج تدريب  
حيث نضع في االعتبار الجوانب المؤثرة االخرى فتحليل التقدير المنخفض للذات الى اسباب نفسية 

  4فقط يعد امرا خطأ ، فقد يعاني الرياضي ايضا من انخفاض المهارة او القدرة ".

                                                           
، فا  في  قلل الكم.  "( : " عاليل الدافةال  حم الةمم ،بةض المد ارات ال خصال قالمظافال لدى الممظ 2111الةمر ، ،دا عمر )  2

 16صمجلل مرتز الدر،م.ل ، الةد  الس ،ا ع ر ، السنل الد سةل ، مط ،ا  اا ال رق ، ج مةل يطر ،  قحل .
 99ص( :" االخدب اات قالم  .اس النفسال " ، مطبةل ج مةل الممصم . 1191الزق،ةي ، عبد الجلام ا،راهام قاخران )  3
( : " عاليل ممضا الضبط ، لدافا لال ج ز لدى طلبل الج مةل " ، المجلل الدر،م.ل ، ج مةل  1119ال ن قي ، عبد المنةم ز.دان )  4

 91صالكم.  .
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جراءاتهمنهج البحث  – 3  الميدانية  وا 
 لبحث :ـمنهج ا 0 – 3
 منهج البحث : 3-0 

تم استخدام المنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطية )ألنها تهتم بالكشف عن العالقة بين 
وهذا  ( 3)متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط بين هذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقمية( . 

 ما يتالئم مع طبيعة الدراسة الحالية .
 -: ته عينبحث و مجتمع ال 7 – 3

االعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت مجتمع البحث على  اشتمل    
 إجراءاتتنفيذ  تمكليات، و ( 01) ونيمثلالعب  (002) وبواقع7102-7102للموسم الدراسي 

(  01)  كليات وتم استبعاد( 9) ونيمثل( العب  012)البحث وقد بلغت عينة  عليهم،البحث 
( يوضح  0 والجدول  )العبين يمثلون كلية التربية الرياضية  الشتراكهم بالتجربة االستطالعية 

 ذلك . 
 ( 0الجدول ) 

 يبين مجتمع البحث وعينته
 نالالعبيعدد  الكلية ت
 07 االداب 0
 07 التربية 7
 00 طب االسنان 3
 07 االدارة واالقتصاد 4
 07 السياحة 5
 07 سياسيةالعلوم ال 6
 07 التربية االساسية 2
 07 الطبية 2
 07 القانون 9
 01 التربية الرياضية 01
 002 المجموع 
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 أدوات البحث :  –3 – 3
)إن نجاح البحث في تحقيق أهدافه يتوقف على عوامل عديدة من أهمها االختيار السليم        

يا فأن اختيار األدوات المناسبة يعد عامالً أساس والمناسب للوسائل في الحصول على البيانات ولهذا
  (5)في البحوث( .

 وكما يلي: *وفي البحث الحالي فقد تم االعتماد على مقياسين
 ( . 0، ملحق )   (  0999مقياس ادراك الذات والذي أعده ) مهند عبدالستار النعيمي ، -
ة خرون( تحت اسم المهارات النفسيمقياس المتغيرات النفسية والذي أعده ) محمد حسن عالوي وآ-

 ( .7وسوف نستخدم تلك المهارات كمتغيرات نفسية  للبحث الحالي ملحق )
 وسائل جمع المعلومات : 3-4

من األمور المهمة التي تساعد على إنجاز البحث هي )تهيئة وتنظيم وترتيب األدوات       
جهود داء العمل بكفاءة ودقة بأقل مالمستخدمة وتنسيقها حتى يتسنى استغاللها بأحسن صورة أل

 ( 6وفي اقصر وقت( .)
لذات و ادراك اوقد تم جمع المعلومات المتعلقة بالبحث الحالي من خالل ادواته المتمثلة بمقياس 

 مقياس الخصائص النفسية 
 : وشبكة االنترنت المصادر والمراجع العربية واألجنبيةو 
 المقابالت الشخصية  و
 الميدانية :إجراءات البحث 3-5
 :مقياس ادراك الذات  3-4-0
  وصف المقياس 3-4-0-0

 0999مهند عبدالستار النعيمي ،  الذي اعده ) على مقياس ادراك الذات نو الباحث تاعتمد     
( فقرة موزعة على 73ويتكون المقياس من ) . 0999لبيئة العراقية عام ا والذي طبق على 7(

جتماعي( ، ويتم تصحيح الق الالق والعام  لخاص وادراك الذاتا هما )ادراك الذات ثالثة ابعاد
المقياس على وفق )خمسة( بدائل هي )تنطبق عليَّ تماما ، تنطبق عليَّ غالبا ، تنطبق عليَّ أحيانا 

( للفقرات 0،  7،  3،  4،  5، تنطبق عليَّ نادرا ، ال تنطبق عليَّ مطلقا(. وتعطى لها أوزان )
( ، وقد 73( والصغرى )005فقرات السلبية ، اذ بلغت الدرجة العليا للمقياس )اإليجابية والعكس لل

                                                           
 .13، ص 1119، الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،  1، ط مناهج البحث الرتبوي بني النظرية والتطبيقيوسف العنيزي وآخرون : ( 5)
 (1ملحق ) *

 .23، ص 1111، القاهرة ، دار الفكر العريب ،  1، ط 1، ج القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرياضية : حممد صبحي حساتني (6)

أطروحة دكتوراه غير )( : اثر الشعور بالذات على االنتباه لدى طلبة الجامعة 0999النعيمي ) مهند محمد عبد الستار( 7)
 . 24( ص  منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد
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يتكون و . والمختصينتم تعديله الى المجال الرياضي من خالل عرضه على مجموعة من الخبراء 
 المقياس من :

 3-4-6-2-00-04-02-09-70-73-( الخاصة  )فقرات ادراك الذات- 
 7-5-2-03-05-06-77-(العامة  )فقرات ادراك الذات-
 -9-00-07-02-70-(جتماعي الق ال)فقرات الق-
 :)المهارات النفسية ( النفسية الخصائصمقياس   3-4-7

استخدام مقياس  تانالباحث تبعد اإلطالع على المقاييس المعدة في هذا المجال ارتأ       
جون البنسون ، و  Bullقام بتصميم هذا المقياس كل من ستيفان بل الذي  النفسية الخصائص
Albinson وكريستوفر شامبروك ،shambrook  ( لقياس بعض الجوانب النفسية  0996عام ، )

(  0992العامة لالداء الرياضي ، وقد قام باقتباسه وتعديله الى العربية محمد حسن عالوي ) 
الثقة بالنفس  –القدرة على تركيز االنتباه  –( ابعاد هي ) القدرة على التصور  6.ويشمل المقياس ) 

دافعية االنجاز الرياضي ( . ويتضمن )  –القدرة على مواجهة القلق  –القدرة على االسترخاء  –
( عبارات ، وتتم االجابة عنه باختيار  4( عبارة ، اذ ان كل بعد من االبعاد الستة تمثله )  74

رجة قليلة ة متوسطة ، بداحد البدائل الستة تنطبق عليه ) بدرجة كبيرة جدا ، بدرجة كبيرة ، بدرج
، بدرجة قليلة جدا ، ال تنطبق عليه تماما ( ، ويتم تصحيح المقياس عند منح الدرجات العبارات 
التي في اتجاه البعد طبقا للدرجة التي حددها الرياضي امام كل عبارة . كما يتم عكس الدرجات 

  البعد على النحو االتي :التي حددها الرياضي بالنسبة الى العبارات التي في عكس اتجاه 
ويتم جمع درجات كل بعد على حدة وكلما اقتربت  0=6،  7=5،  3=4،  4=3،  5=7،  6=0

( درجة في كل بعد دل على تميزه بالخاصية  74درجة الرياضي من الدرجة العظمى وقدرها ) 
لمزيد من اب االتي يقيسها هذا البعد ، وكلما قلت درجات الرياضي دل ذلك على حاجته الى اكتس

 (  3التدريب على المهارة العقلية التي يقيسها هذا البعد . الملحق ) 
 نو الباحث مقا عينة الدراسةلدى المتغيرات النفسية والجل استخدام هذا المقياس في التعرف على 

 كوذل  بعدد من االجراءات للتأكد من امكانية االعتماد على االداة في قياس الظاهرة المبحوثة
ية والمجال والنفسرضه على مجموعة من السادة الخبراء* والمختصين في مجال العلوم التربوية بع

الرياضي للتأكد من صالحية المقياس لهذا الغرض وتم استخدام النسب المئوية معيارا حول مدى 

                                                           
 ج مةل ، دا  –للبن تالر. ضل البد ال قعلمي تلال الدر،ال   سة   سبديأ.  

 ، دا  ج مةل –الر. ضلالبد ال قعلمي تلال الدر،ال   علي .مسفأ..  

 المسدنصر.لج مةل  –الر. ضل البد ال قعلمي تلال الدر،ال  حادا تضب نأ.ي.  

 المسدنصر.لج مةل  – الن  ط الج مةي –تلال الدر،ال  ا،ده ج افة أ.ي.  

 تكر. ج مةل  –الر. ضل البد ال قعلمي تلال الدر،ال   سةد عب   الجن ،يأ.ي.  
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على  %25صدق المقياس للغرض الذي وضع من اجله اذ اتفقت اراء السادة الخبراء بنسبة 
 لمقياس لتمثيل الظاهرة المطلوب قياسهاصالحية ا

 : ينالتجربة االستطالعية للمقياس3-4-0-7
)قبل البدء باالختبار بعمل الباحث بتجربة صغيرة تسمى تجربة استطالعية التي تمثل عينة       

المجتمع من المختبرين وتكون بالنسبة إلى الباحث تدريبًا عمليًا للوقوف بنفسه على السلبيات 
وأيضا يتم من خاللها التعرف على  (8)جابيات التي تقابلُه في اثناء إجراء االختيار مستقباًل(واإلي

مستوى فهم واستيعاب أفراد العينة للفقرات وما هو الزمن الالزم لإلجابة عليها ولقد تم اجراء هذه 
ية طالب كليمثلون  نالعبي 01بواقع ن على عينة من الالعبي-7102-07-5التجربة في يوم 

واضحة لجميع  وفقراته ينوقد تبين من خاللها ان تعليمات المقياس التربية البدنية وعلوم الرياضة
-05لغ )قد ب المقياسين وقد اتضح أيضا إن معدل الوقت المستغرق لإلجابة عن فقراتن الالعبي
 ( دقيقة .71
 تطبيق المقياسين:-3-4-7

ولغاية 07 من تاريخفترة ال( العب في 012ة  )البحث والبالغتم تطبيق المقياس على عينة      
  اثناء اقامة بطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت 74-07-7102

 (7الجدول )
 ادراك الذاتبدائل اإلجابة وأوزان الفقرات لمقياس  يبين

 بدائل االجابة
تنطبق عليَّ 

 تماما
تنطبق عليَّ 

 غالبا
تنطبق عليَّ 

 نادرا
تنطبق عليَّ 

 ياناأح
ال تنطبق عليَّ 

 مطلقا
 ادراك الذات
 الخاص

     

      العام ادراك الذات

      جتماعيالق الالق

 ( :ينالخصائص السيكومترية )للمقياس  3-5
رغم ان المقاييس  التي تم استخدامها في الدراسة الحالية تتميز بصدق وثبات عاليين الب       

صدق والمصرية فأن نتائج تطبيق المقاييس أشارت إلى تميزها بالعند تطبيقها على البيئة األجنبية 
 وكما يلي :بإيجاد صدق وثبات المقاييس  تانالباحث توالثبات ومع ذلك فقد قام

 الصدق الظاهري:3-5-0

                                                           
 .119، ص 1191: بغداد ، مطبعة التعليم العايل ،  اإلختبارات والقياس والتقومي يف الرتبية الرياضيةقاسم املندالوي وآخرون : ( 8)
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بأنه )الدقة   (Ebel)يعد الصدق من الشروط التي ينبغي توفرها في أداة القياس ويعرفه ابيل       
االختبارالغرض الذي وضع من أجله وعندما نريد أن نصل بالمقياس إلى أعلى التي يقيس فيها 

 ين( وقد تم التحقق من صدق  المقياس9درجة من الثقة فيه هو عندما تتوافر فيه أدلة على صدقُه()
الحالي من خالل عرض فقراته على مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك للتأكد من صالحية 

 % 25 ) الخبراءالسادة وتم االعتماد على نسبة اتفاق  ماوجدت من اجلهياس فقراته ومالءمتها لق
الى ان " على الباحث ان يحصل على نسبة اتفاق  10( 0923اذ يشير ) بلوم واخرون ،  ( ، 

وقد حصلت .  ( " % 21الخبراء في صالحية الفقرات وامكانية اجراء تعديالت بنسبة ال تقل عن ) 
( اما مقياس المتغيرات النفسية فقد حصل على نسبة %25ى نسبة اتفاق )مقياس ادراك الذات عل

 ( .%22اتفاق) 
 خ(:بارونمعادلة ألفا ك)الثبات 3-5-7

)يعد حساب ثبات الفقرات مؤشرًا ضروريًا للمقياس الموضوعي إذ يشير الى اتساق الدرجات      
 تحقق من ثبات المقياس تم استخدام ( ولل11التي يحصل عليها األفراد جراء تطبيق المقياس عليها(.)

) لتقدير ثبات دراجات أنواع االختبارات والمقاييس المختلفة، وتؤدي الطريقة معادلة الفا كرونباخ 
إلى معامل أتساق داخلي لبنية االختيار أو المقياس ويسمى أيضًا معامل التجانس  وقد وجد 

نب ي قيمًا تقديرية جيدة لمعامل التكافؤ إلى جاكورنباك أن هذا المعامل يعد مؤشرًا للتكافؤ أي يعط
(.)وتعتمد هذه الطريقة على أتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى 12االتساق الداخلي أو التجانس()

(.وعند تطبيق 13وتستند إلى االنحراف المعياري لالختبار واالنحراف المعياري للفقرات المقررة()
( في 1.22قد بلغت )  مقياسلوجد أن قيمة معامل ألفا لات ادراك الذالمعادلة على فقرات مقياس 

( عند مستوى 1.20قد بلغت )مقياس المتغيرات النفسية حين كانت قيمة معامل ألفا عند فقرات 
 وهو مؤشر عالي للثبات. 

 
 
 
 

                                                           
 .194، ص 1191، الكويت ، مكتبة الفالح ،  البحث الرتبوي مدخل إىل مناهجرجاء حممود أبو عالم : ( 9)

( : " تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويني " ، ترجمة محمد امين  0923بلوم ، ينيامين س ، واخرون )  10
 .   126، ص  ، ال  هرة المفتي واخرون ، دار ماكروهين

 34، ص 1113، دار الفكر ،  1، ط احث يف الرتبية والعلوم اإلنسانيةاإلحصاء للبأمحد سلمان عودة ، خليل يوسف خليلي :  ( 11)

ألردن ، ترمجة عبد اهلل زيد الكيالين وعبد الرمحن عدكه ، عمان ، مركز الكتب ا القياس والتقومي يف علم النفس والرتبيةروبرت ثورندايك واليزابيث هجني : ( 12)
 .211، ص 1191

 .161، ص  سبق ذكرهمصدر صالح الدين حممد عالم : ( 13)
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 (3جدول )
يبين قيم معامل الثبات لمقياس الخصائص النفسية لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة 

 7102-7102نصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي المست
 الثبات المهارات النفسية ت
 1822 القدرة على التصور 0
 1826 القدرة على االسترخاء 7
 1825 القدرة على تركيز االنتباه 3
 1822 القدرة على مواجهة القلق 4
 1826 الثقة بالنفس 5
 1822 دافعية االنجاز الرياضي 6

 )التجربة الرئيسية (: اسينمقيلتطبيق النهائي لال 3-6
بعد أن تم الوصول بالمقياس إلى صيغتة النهائية و إيجاد صدقه وثباته طبق على العينة       

وجدير بالذكر أن كال المقياسين قد تم تطبيقهما في ادراك الذات ذاتها التي طبق عليها مقياس 
الرئيسية  المرشحة للتطبيق ، تم تطبيق التجربة المقاييس بعد ان تم التأكد من صالحيةو الوقت نفسة 

حيث تم توزيع استمارات    7104/  07/  75ولغاية     7102/  07/  05للفترة من  وذلك 
( استمارة للمقاييس جميعا وبعد استعادة هذه  012المقياسين على عينة البحث والبالغ عددهن )  

لعدم توفر الشروط الالزمة لالجابات  الصحيحة وبذلك تكون ( استمارة  2االستمارات تم اهمال ) 
( استمارة . وقد اجرت الباحثتان التجربة الرئيسية على ملعب   011االستمارات الصحيحة هي ) 

 كرة القدم الصاالت في الجامعه المستنصرية.
 : اإلحصائيةالوسائل  3-2

 ئج البحث االحصائيةالستخراج نتاspssالحقيبة  اإلحصائية  ونالباحث استخدم
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -4

يتضمن هذا الفصل عرض وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل إجابات أفراد 
 العينة على أداتي البحث وبحسب األهداف الواردة فيه وكما يلي :

كين ببطولة الجامعة الهدف االول: التعرف على مستوى ادراك الذات  لالعبين المشار 4-0-0
 7102-7102المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 
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 (4جدول )
 العام( الخاص وادراك الذات من ذوي ادراك الذات)ادراك الذات تقسيم عينة البحث يبين

 7102-7102المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي 

 لعينةا الفعالية
 العام ادراك الذاتذوي  الخاص ذوي ادراك الذات

 النسبة العدد النسبة العدد
كرة القدم 
 . %59 59 . %40 40 011 الصاالت

الخاص وادراك  والجل معرفة طبيعة أفراد عينة البحث من ذوي ادراك الذات)ادراك الذات     
ذوي اما ( %40) بحث قد بلغت قيمتهلعينة الالخاص ادراك الذات نسبة  العام وظهر ان الذات

( 5. اما الجدول )( 4جدول )كما مبين في ال . %(54) فقد حصل على نسبة العام ادراك الذات
ادراك  ي مقياسفنتائج االختبار التائي لعينة واحدة للفرق بين المتوسطين النظري والمحسوب فيبين 
بكرة القدم الصاالت للموسم الدراسي لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية  الذات
7102-7102. 

 (5الجدول )
 ي مقياسفنتائج االختبار التائي لعينة واحدة للفرق بين المتوسطين النظري والمحسوب يبين 

لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم  ادراك الذات
 7102-7102الدراسي 

 
نحراف ( واال 94,66( أن الوسط الحسابي لمقياس ادراك الذات كان )5يتبين من الجدول )       

( وعند مقارنة الوسط الفرضي  بالوسط 69( ، وان المتوسط الفرضي كان )  6.25المعياري كان )
( يتبين انه اقل من الوسط الحسابي وهذا يدل على ان عينة البحث يتمتعون 94,66الحسابي )

اعلى من ( وهي  4.031)  التائية المحسوبة  ةالقيمبلغت  بمستوى عالي من ادراك الذات وقد
، وهذا ( 99)حرية  ة( وبدرج1.15عند مستوى داللة )(  7.124والبالغة)  القيم التائية الجدولية 

 ان الفروق التي ظهرت فروقا معنوية .يعني 
الهدف الثاني :التعرف على المتغيرات النفسية لالعبي لالعبين المشاركين ببطولة 4-0-7

 7102-7102دراسي الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت للموسم ال

المتوسط  العينة الفعالية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االداللة

كرة القدم 
 الصاالت

 معنوي 7.124 2829 99 69 4.25 94866 011
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 ( 6جدول )
 ي مقياسفنتائج االختبار التائي لعينة واحدة للفرق بين المتوسطين النظري والمحسوب  يبين

الخصائص النفسية لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم الصاالت 
 7102-7102للموسم الدراسي 

 (99( وبدرجة الحرية )1.15) ≥( عند نسبة خطأ 0.23قيمة )ت( الجدولية =)
( ان الوسط الحسابي لالبعاد مقياس المتغيرات النفسية اكبر بقليل من 6الجدول )يبين لنا        

الوسط الفرضي ، اما قيمة )ت(المحتسبة لالختبار التائي لجميع االبعاد كانت اكبر من الجدولية 
(  وبذلك كانت االبعاد جميعها معنوية، وكذلك في درجة المقياس الكلي ايضًا اظهرت 0.23وهي)

 المحسوبة اكبر من الدرجة الجدولية. اختبار)ت(
 الهدف الثالث:عرض نتائج العالقة بين ادراك الذات و المتغيرات  النفسية قيد البحث  4-0-3

 ( 2الجدول ) 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط  لكل من مقياس المتغيرات 

 النفسية ومقياس ادراك الذات

ط الوس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

درجة 
 الحرية

 مستوى المعنوية

 4.736 000.654 المتغيرات النفسية
 معنوي* 99 5.615

 6.917 29.330 ادراك الذات
 ( 7.003( و قيمة ) ر( الجدولية تساوي )    99(ودرجة حرية )  1.15*معنوي عند مستوى داللة ) 

( أن قيمة معامل االرتباط بين المتغيرات النفسية وادراك الذات لعينة  2)   يتبين من الجدول    
( ومستوى داللة  99( ،وعند الرجوع الى قيمة ) ر( الجدولية وعند درجة حرية )  5.615البحث )
( وهي اقل من قيمة ) ر ( المحسوبة  ، وهو يدل على ان هناك 7.003نجدها تساوي )   1.15

 المتغيرات النفسية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

 

الوسط 
 الفرضي

  اختبار التائي لعينة واحدة
 الجدولية المحسوبة الداللة

 2.624 02.500 القدرة على التصور
 
 
 
04 
 

5.94 
 
 

7.124 
 
 

 معنوي
 معنوي 4.25 2.199 028143 القدرة على االسترخاء

 معنوي 3.60 4.292 02.530 القدرة على مواجهة القلق
 معنوي 3.20 5.377 05.932 كيز االنتباهالقدرة على التر 

 معنوي 4.27 4.992 06.100 الثقة بالنفس
 معنوي 4.03 4.507 02.664 دافعية االنجاز الرياضي

 معنوي 5.31 24 28260 928457 مجموع االبعاد
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بين مقياس المتغيرات النفسية ومقياس ادراك الذات لعينة البحث و التي ظهرت عالقة ارتباط بين 
 هي عالقة ارتباط ايجابية لعينة البحث  

 مناقشة النتائج:7-7
( نجد ان ادراك الذات كان عاليا لدى عينة البحث وتعتقد الباحثتان أن 4من خالل الجدول )      

ي يمر بها الشباب بكونهم يمتلكون إمكانيات بدنية سبب ذلك يعود للمرحلة العمرية المهمة الت
مكانياتهم بأحسن شكل وهذا ما تمتا ه الفئة ب زوحركية جيدة ويتنافسون ألجل إظهار طاقاتهم وا 

العمرية التي يمرون بها واحساسهم الكبير بادراك ذاتهم مما ساعد على إظهار قدراتهم البدنية. 
تاج إلى إثبات ذاته أمام المدرب والمختص ألجل فضال عن أن الالعب في هذه المرحلة يح

الحصول على رضاهما عنه لذلك كانت نتائج ادراك الذات ا لالعبين جيدة . و يشير ) محمد 
حسن أبو عبيه ( إلى أن " ادراك االعب لنفسه وذاته يعطي تقارير ذات قيمة ألنها انعكاس ذاتي 

 . (0)ه " له وعن طريقها يستطيع مواجهة الظروف المحيطة ب
القدرة على  -القدرة على االسترخاء)قيد البحث  ان المتغيرات النفسية ( 6يتضح من الجدول )و 

الثقة  -صورالقدرة على الت-دافعية االنجاز الرياضي  -القدرة على التركيز االنتباه -مواجهة القلق 
" تتأثر ثسية قيد البحالمتغيرات النفأن بالنفس(.كانت جيدة  وترى الباحثتان ان ذلك يعود الى 

وترتبط ببعض السمات الدافعية كسمة الحافز والتصميم والصالبة التدريبية والضمير الحى وأيضًا 
ة فيها من تكون المنافسكرة القدم الصاالت دافعية اإلنجاز الرياضى والمسئولية والقيادة.فرياضة 

لتحقيق هذا ة العالي مهارات النفسيةبالأجل تحقيق أفضل مستوى أداء ممكن والبد أن يتميز أفرادها 
فالالعبين في اشد الحاجة الى االعداد والتوجيه النفسي الذي يساعدهم على  .المستوى المطلوب

تجاوز مايشعرون به من أي ضغط من ضغوط التدريب او المنافسة فضال عن انهم وصلوا الى 
الى  جهة الصحيحة االمر الذي ادىالدرجة التي تمكنهم من التحكم بحالتهم النفسية وتوجيهها الو 
 تقوية عزيمة الالعب لالستمرار باللعب بنفس الشدة والحماس.

وهو االمر الذي يشير الى انه يجب ان تعطى بشكل خاص دورًا واهمية كبرى في عملية االعداد 
د عالنفسي لما لها من اثر كبير على سلوك الالعب واداءه في الملعب كما ان االعداد النفسي يسا

في عملية " البحث عن االسباب التي تؤثر في الالعب ومن ثم الوصول الى مخطط ينفذ من 
خالل اليات محددة في تطويع وتعديل السلوك بما يسهم ايجابيًا في الوصول لقمة مستويات االداء 

 .(0)سواء كان على مستوى قصير المدى او طويل المدى"

                                                           
 . 31، ص 1199، مصر ،  اا المة اف ،  المنهج في علم النفس الر. ضيمحمد حس  أ،م عباه :  (1)
 .233( ص1119)دار الفكر العربي ، القاهرة، 1، ط التدريب الرياضي الحديثمفتي ابراهيم حماد:  (1)
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حضر كل العب فى ذهنها األحداث والخبرات والمواقف تست فالمتغيرات النفسية كالتصور       
اشتراك جميع خبراتها وانفعاالتها ومشاعرها. و  حواس المختلفةالالسابقة مستخدمة فى ذلك كل 

( أن التصور الذهنى النشط ألداء مهارات معينة ينتج عنه نشاط 7111ويشير أسامة راتب )
 وية الممرات العصبية الخاصة باإلشاراتعضلى، ربما يكون محددا ولكن فائدته تتضح فى تق

حاول ي التى القدمالعصبية المرسلة من الجهاز العصبى الى هذه العضالت العاملة فالعب كرة 
تحتاج الى أداء هذه المهارة عشرات المرات وهى بذلك تقوى وتدعم الممرات اللعبة إتقان مهارة 

 أداء المهارة، والتصور يمثل إحدى العصبية التى تسيطر على توجيه العضالت المسئولة عن
الطرق التى تعمل على تدعيم هذه الممرات العصبية فالالعب من خالل استحضار الصورة الذهنية 

 . كما.(0للمهارة بشكل منظم يؤدى الى االشتراك الفعلى لعضالت الجسم فى أداء هذه المهارة )
ارت صدقى نور الدين محمد والتى أش تؤكد نتائج دراسة له دور كبير حيثبعد الثقة بالنفس  إن

الى أن الثقة بالنفس من المهارات الهامة فى المجال الرياضى نظرا لتأثيرها على أداء الالعبين وأن 
ومن خالل  (.7ثقة الرياضى فى قدراته تمثل مصدرا ايجابيا هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإليجابية)

رة على االسترخاء القد -سية قيد البحث )القدرة على التصورتجد الباحثتان ان المتغيرات النفما تقدم 
 از الرياضي(دافعية االنج -الثقة بالنفس -القدرة على التركيز االنتباه-القدرة على مواجهة القلق -

، كما تعد الثقة بالنفس من مظاهر الشخصية السوية وعنصرا  االعبذات االثر البارز في سلوك 
سليم بشقيه النفسي واالجتماعي . والثقة بالنفس هي استجابة متعلمة مهما من عناصر التكيف ال

يكتسبها الفرد من خالل مسيرته التطورية ، فمنذ طفولته تنمو لديه بالتدرج القدرة على انشاء 
العالقات االجتماعية الناجحة مع االخرين ، ويتعلم تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة 

ين بجرأة وما الى ذلك من سلوكيات وانشطة تكسبه الثقة بالنفس مع مرور والتحدث امام االخر 
الدافع لالنجاز يمثل الرغبة او الميل الى اداء المهام بسرعة وبافضل طريقة ممكنة ،   اماالوقت . 

مهارات هي الوجميع فضال عن كونه الحافز لحل مشكالت صعبة تتحدى الفرد وتعترض طريقه 
مة التي تمنح الفرصة للطالب لتحسين مستوى ادائه وترفع من مستوى قدرته االسس والركائز المه

النفسية  بين المتغيراتإيجابية دالة معنوياً  ارتباط عالقة من هنا ظهرت.  وادراك ذاته على االنجاز
 قيد البحث وادراك الذات 

 
 

                                                           
 .613-613( ص0222قاهرة ،، )دار الفكر العربي، ال علم نفس الرياضةأسامة كامل راتب:  (1)

 .11-19( ص2119، )دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان ،  علم النفس الرياضيرمضان ياسين : (2)
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات: -5
 :االستنتاجات5-0

 بادراك ذاتي عالي . حثتمتاز عينة الب -0
رة على القد -االعبين في المتغيرات النفسية قيد البحث)القدرة على التصورتفوق   -7

دافعية  -فسالثقة بالن -القدرة على التركيز االنتباه-القدرة على مواجهة القلق -االسترخاء 
 < االنجاز الرياضي( بدرجة عالية

القدرة  -يرات النفسية )القدرة على التصورو المتغ بين ادراك الذاتارتباط  عالقة  ظهور -3
 -ة بالنفسالثق -القدرة على التركيز االنتباه-القدرة على مواجهة القلق -على االسترخاء 

دافعية االنجاز الرياضي( لالعبين المشاركين ببطولة الجامعة المستنصرية بكرة القدم 
 7102-7102الصاالت للموسم الدراسي 

 التوصيات :5-2
 بما يأتي :ون الباحث يوصيالنتائج التي ظهرت  من خالل

لى االسترخاء القدرة ع-)القدرة على التصور قيد البحث النفسية المتغيراتالعمل على تطوير  -0
 از الرياضيدافعية االنج -الثقة بالنفس -القدرة على التركيز االنتباه-القدرة على مواجهة القلق -
ة د النفسي المستمر للرياضيين في االلعاب الرياضية المختلفوتنميتها من خالل التدريب واالعدا( 

 كرة القدمومنها لعبة 
االستفادة من البحوث والدراسات السابقة والتي اهتمت بدراسة المهارات النفسية بصورة  -7

مستقلة والعمل على تحليلها وتقويمها علميا واالستفادة منها عند التعامل مع المهارات النفسية 
 ها وحدة متكاملة في تأثيراتها على التحصيل المهاري باعتبار 

العمل على توجيه المهتمين بمجال علم النفس الرياضي والمربيين التربويين بأهمية انشاء  -4
حلقة وصل بين النظرية والتطبيق والتجريب وذلك المكان تحقيق برامج علمية اكثر تقدما في مجال 

اجهة القلق القدرة على مو -القدرة على االسترخاء  -لى التصور)القدرة ع النفسية المتغيراتتدريب 
 ( دافعية االنجاز الرياضي -الثقة بالنفس -القدرة على التركيز االنتباه-
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 المالحق
 (1 الملحق) 
 الذات ادراكيبين مقياس 

 

 بدائل اإلجابة الفقرات ت

تنطبق 
عليَّ 
 تماما

تنطبق 
عليَّ 
 أحيانا

تنطبق عليَّ 
 غالبا 

ال تنطبق 
 عليَّ مطلقا

     ارغب في أن أكون شخص آخر  -0

من الصعب جدا أن أتكلم أمام زمالئي في  -7
 الصف 

    

توجد أشياء كثيرة تخصني ارغب في  -3
 تغيرها إن استطعت  

    

يمكن أنا اتخذ القرارات في أي موقف دون  -4
 مشقة 

    

     يفرح اآلخرون بوجودي معهم       -5

     يمكن أن أتضايق بسهولة في المنزل  -6

إن التعود على شئ جديد يستغرق مني  -2
 وقتا طويال 

    

أنا محبوب بين زمالئي الذين في نفس  -2
 عمري 

    

     يراعي والداي مشاعري عادة -9

     يمكن أن استسلم بسهولة كبيرة  -01

     يتوقع والداي أشياء كثيرة مني  -00

     من الصعب إلى حد ما أن أظل كما أنا -07

     تختلط كل األشياء في حياتي  -03

     يتبع زمالئي أفكاري عادة  -04

    رأيي عن نفسي منخفض  -05
في كثير من األحيان ارغب في ترك  -06

 المنزل 
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 ( 2الملحق ) 
 رات النفسيةمقياس المتغي

في من األحيان اشعر بالضيق في  -02
 المدرسة 

   

    زمالئي لست جذابا مثل كثير من  -02

إذا كان لدية شي أريد أن أقوله فاني أقوله  -09
 عادة

   

    يفهمني والداي -71

    معظم الناس محبوبون أكثر مني  -70

اشعر عادة كما لو كان والداي يدفعاني  -77
 للعمل 

   

ال ألقى تشجيعا في المدرسة في كثير من  -73
 األحيان 

   

 العبارات ت
تنطبق عليَّ 
بدرجة كبيرة 

 جدا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
 قليلة جدا

ال تنطبق 
 عليَّ تماما

افكار كثيرة تدور في ذهني اثناء اشتراكي في الدرس  0
 وتدخل في تركيز انتباهي 

      

ة ر اشعر غالبا باحتمال عدم قدرتي على االداء بصو  7
 جيدة 

      

قبل اشتراكي في الدرس اكون معدا نفسيا لبذل  3
 اقصى جهد 

      

استطيع في مخيلتي تصور ادائي للحركات دون ان  4
 اقوم بادائها فعال 

      

       عضالتي تكون متوترة قبل اشتراكي في الدرس  5
يضايقني عدم قدرتي على تركيز انتباهي في  6

 في الدرس االوقات المختلفة 
      

       اخشى من عدم االجادة في االداء اثناء الدرس  2
عندما ال تكون نتيجة االداء في مصلحتي فان ثقتي  2

 بنفسي تقل كلما قارب الدرس على االنتهاء 
      

يصعب علي ان اتصور في مخيلتي ما سوف اقوم  9
 به من اداء حركي 
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 العبارات ت

تنطبق 
عليَّ 

رجة بد
 كبيرة جدا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
 قليلة جدا

ال تنطبق 
 عليَّ تماما

من السهولة بالنسبة الّي قدرتي على استرخاء  01
 عضالتي قبل اشتراكي بالدرس 

      

مشكلتي هي فقداني للقدرة على تركيز االنتباه في  00
 بعض اوقات الدرس 

      

الدرس استطيع االحتفاظ بدرجة عالية من  طوال مدة 07
 ثقتي بنفسي 

      

       استطيع دائما استثارة حماسي بنفسي في اثناء الدرس 03
اقوم دائما بعملية تصور لما سوف اقوم به من اداء  04

 في الدرس 
      

من صفاتي الواضحة قدرتي على تهدئة نفسي  05
 عملية لدروس الواسترخائها بسرعة قبل اشتراكي في ا

      

االحداث والضوضاء التي تحدث خارج الملعب  06
 تساعد على تشتيت انتباهي في الدرس 

      

ينتابني االنزعاج عندما ارتكب بعض االخطاء اثناء  02
 الدرس

      

اعاني من عدم ثقتي في اداء بعض المهارات  02
 الحركية اثناء اشتراكي في الدرس 

      


