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وعالقتو بمواجية الضغوط لدى مدربي المالكمة ألندية ديالى الخمقي االلتزاـ  
 منعـ عبد الرزاؽفراس عبد الد  ـ.

 جامعة ديالى / كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة
dr.firase@yahoo.com 

 .، مدربي المالكمةمواجية الضغوط، الخمقي االلتزاـ: الكممات المفتاحية
 ممخص البحث 

 ديػالى ألنديػة المالكمػة مدربي لدى ضغوطال بمواجية وعالقة االلتزاـىدؼ البحث الى تعرؼ     
 مػػػدربي لػػػدى االلتػػػزاـ بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات معنويػػػة فػػػروؽ ىنػػػاؾ فكانػػػت البحػػػث فػػػرض ،أ مػػػا

 الوصػػػفي المػػػنيج وقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث . الضػػػغوط مواجيػػػة عمػػػى وقػػػدرتيـ ديػػػالى ألنديػػػة المالكمػػػة
 تمثمػت البحث، وقػد وأىداؼ حثالب مشكمة لطبيعة مالئمة المناىج أكثر لكونو المسحي باألسموب

 نادي( 12) عمى مقسميف مدربا(  24) عددىـ والبالغ ديالى ألندية المالكمة بمدربي البحث عينة
 كانػػت ،أذ المالكمػػة التحػػاد العامػػة الييئػػة ضػػمف" رسػػميا والمسػػجميف ديػػالى محافظػػة أنديػػة ضػػمف
 التجربػػػػػة عينػػػػػة امػػػػػا، االصػػػػػمي البحػػػػػث مجتمػػػػػع مػػػػػف%( 85.71) لمعينػػػػػة المئويػػػػػة النسػػػػػبة تمثػػػػػؿ

 بالمالكمة المحافظة اندية  ضمف مف نادييف الى منتميف مدربيف( 4) تمثؿ كانت اذ االستطالعية
 لعبػػػة تمتمػػػؾ ال أنديػػػة( 3) وىنػػػاؾ ،%(14.28)مئويػػػة وبنسػػػبة ةالرئيسػػػ البحػػػث عينػػػة خػػػارج وىػػػـ

( 28) كمػػيال البحػػث مجتمػػع أصػػبح ،أذ مػػدربيف عمػػى تحتػػوي ال وبالتػػالي نادييػػا ضػػمف المالكمػػة
تػـ اسػتخداـ و  .العمديػة بالطريقػة اختيػارىـ تػـ والػذي(  2016- 2015) عػاـ الئحػة ضػمف" مدربا

( السػػػػتخراج البيانػػػػات spss)  البرنػػػػامج الخػػػػاص المسػػػػتخدـ فػػػػي المجػػػػاالت االحصػػػػائية وبنظػػػػاـ
 دىل االلتزاـ بيف إحصائية داللة ذات معنوية فروؽ توجد ال ،استنتج الباحث باف الخاصة بالبحث

 عػػدـذلػػؾ  فضػػاًل عػػفالضػػغوط  مواجيػػة عمػػى وقػػدرتيـ مػػدربي أنديػػة المالكمػػة فػػي محافظػػة ديػػالى
 وتحمػػؿ بػػالنفس، الثقػػة المػػدرب خالليػػا مػػف يتعػػود متكافئػػة عالقػػة خػػالؿ مػػف المػػدربيف مػػع التعامػػؿ

 ىعمػ القائمػة الطاعة عمى يتعودو  التحدي عمى واالصرار وااللتزاـ، النفسية، والصالبة المسؤولية،
 مجػرد ال متميػزاً  مػدرباً  ويصػبح لوجػوده الحقيقػي بػالمعنى إحساسػو إلػى نصػؿ حتػى واإلقنػاع الحب
 الجيػات قبػؿ مػف الضػغوط ومواجيػة االلتػزاـ مقياسي .وأوصى الباحث  بتطبيؽ موضوع أو شيء

 والفرقيػػػة الفرديػػػة لأللعػػػاب الوطنيػػػة والمنتخبػػػات والممتػػػازة الدرجػػػة االولػػػى مػػػدربي عمػػػى المسػػػؤولة
 ىػػذه مػػف االسػػتفادة وبالتػػالي االعػػراض ىػػذه مػػف يعػػانوف الػػذيف المػػدربيف وتحديػػد تشػػخيص رضلغػػ

 أوضاعيـ.  لتحسيف العالجية البرامج وضع خالؿ مف لمساعدتيـ النتائج
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Moral commitment and its relationship to confront the pressure coaches 
boxing clubs Diyala 

MD Firas Abdel-Moneim Abdel-Razzaq 
College of Physical Education and Sport Sciences / University of Diyala 
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Research Summary 

  The research aims to recognize the commitment and relationship pressures 
facing the coaches boxing clubs Diyala, the imposition of a search were there 
significant differences were statistically significant differences between the 
commitment of coaches boxing clubs Diyala and their ability to withstand the 
pressure. The researcher descriptive approach adopted survey manner most 
suitable approaches to the nature of the research problem and research 
objectives for being, has represented the research sample coaches boxing 
clubs Diyala's (24) coaches divided on (12) club within the club Diyala 
province and officially registered "within the general body of the Federation of 
Boxing, It used to represent the percentage of the sample (85.71%) of the 
research community the original, either sample exploratory experience where 
they represent (4) trainers belonging to clubs from within the clubs maintain 
boxing they are outside the sample search key and a percentage (14.28%), 
and there are (3) clubs do not have boxing game within her club and 
therefore does not contain the trainers, as society became Find total (28) 
coach "within the list of the year (2015-2016), which were selected 
purposively. It was the use of the user's program in the areas of statistics and 
system (spss) to extract own research data, the researcher concluded that 
there are no significant differences were statistically significant differences 
between the commitment of coaches boxing clubs in Diyala province, and 
their ability to cope. In addition pressure to it not to deal with coaches through 
unequal relationship accustomed through which the trainer self-confidence, 
responsibility, mental toughness, commitment, and determination on the 
challenge as accustomed to obedience based on love and persuasion in order 
to reach a sense of the true sense of its existence and become a coach 
distinct not just something or subject .ooosy researcher applying Standart 
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commitment and face pressure by the authorities in charge of the first-class 
coaches and excellent national teams for individual games and the difference 
for the purpose of diagnosis and identification of trainers who suffer from 
these symptoms and thus take advantage of these findings to help them 
through the development of therapeutic programs to improve their situation. 

 : المقدمة -1
اؿ خاصػػػة فػػػي المجػػػبحيػػػاة و أف التقػػػدـ السػػػريع الػػػذي يشػػػيده العػػػالـ اليػػػـو وبمختمػػػؼ ميػػػاديف ال    

مسػػػتويات الميػػػارة واالنجػػػازات المذىمػػػة وفػػػي مختمػػػؼ األلعػػػاب الرياضػػػي والػػػذي يظيػػػر مػػػف خػػػالؿ 
إنمػػا جػػاء نتيجػػة لتطػػور مختمػػؼ العمػػـو الرياضػػية والفسػػمجية والطبيػػة ـ يحػػدث صػػدفة الرياضػػية لػػ

تبػػػاع المػػػدربيف المنػػػاىج العمميػػػة الصػػػحيحة فػػػي أعػػػداد الرياضػػػييف أعػػػد اد متكػػػامال فػػػي والنفسػػػية وا 
مختمؼ النواحي البدنية والميارية والتربوية والخططية والنفسية كافة ،إذ أكدت العديػد مػف البحػوث 

وعػػدـ الحصػػوؿ  (26: 1990: الكػػريـ والدراسػػات النفسػػية الحديثػػة أف الكثيػػر مػػف اإلخفاقػػات )عبػػد
اضػػيوف مػػف حيػػث عمػػى نتػػائج رياضػػية جيػػدة يرجػػع لعوامػػؿ وأسػػباب نفسػػية كثيػػرة ،إذ يختمػػؼ الري
 تقبميـ لضغوط تدريبية والمرافقة لمتدريب حسب درجة إمكانياتيـ عمى االلتزاـ .

العميػا لػيس فقػط مػف خػالؿ توجيػو المفػردات  تكبيػرة فػي مرحمػة المسػتويا ةإف لممدرب مسػؤولي    
والتػػي يجػػب أف تكػػوف  فبػػؿ أيضػػا مػػف خػػالؿ عالقػػة المػػدرب بالرياضػػيي يػػاوتطبيقالتدريبيػػة المعػػدة 

يـ لتحمػػػؿ ضػػػغوطات التػػػدريب ومسػػػاعدتيـ فػػػي ة وموجيػػػة بشػػػكؿ يضػػػمف بػػػث الرغبػػػة فػػػيايجابيػػػ
كػػػؿ مػػػا يعيػػػؽ تقػػػدـ مسػػػتواىـ التػػػدريبي ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى توثيػػػؽ  ةالمشػػػكالت التدريبيػػػة والشخصػػػي
لدافعيػػة لموصػػوؿ أنػػواع ا دحػػبعالقػػة متينػػة تصػػؿ ليكػػوف المػػدرب أ الصػػمة بػػيف المػػدرب والرياضػػي

ولية بمسػػػؤ  ةااللتػػػزاـ ىػػػو االعتقػػػاد الراسػػػخ لمفػػػرد فػػػي قيمتػػػو وجدارتػػػو والحساسػػػي، و لممسػػػتويات العميػػػا
أبعػػػاد سػػػمة الصػػػالبة التػػػي تعػػػد مػػػف بػػػيف السػػػمات  بعػػػدا" ىامػػػا مػػػف العمػػػؿ الػػػذي يػػػرتبط بػػػو، ويعػػػد

مػػة التػػي تشػػكؿ وسػػيمة مقاومػػة عنػػدما يواجػػو الفػػرد بعػػض ضػػغوط الحيػػاة )ضػػمد: الشخصػػية المي
2000 :39.) 
 تعػػرؼ واقػػع االلتػػزاـ وعالقتػػو بمواجيػػة الضػػغوط لػػدى مػػدربي دؼ البحػػث ىػػوبػػرز ىػػ ىنػػا مػػف    

 المالكمة ألندية ديالى في مساىمة متواضعة مف الباحث .
عمػػى أىػػـ المتغيػػرات النفسػػية التػػي تميػػز المػػدرب وليػػذا أرتػػأى الباحػػث دراسػػة مشػػكمة البحػػث     

اؾ ضػػػرورة تحمػػػي المػػػدرب النػػػاجح، وعنػػػد تحميػػػؿ البروفيػػػؿ الشخصػػػي لممػػػدرب النػػػاجح وجػػػدت ىنػػػ
الرياضي الناجح بيا ومف ىذه السمات االتزاف االنفعػالي، والقػدرة عمػى سػيطرة الالعبػيف، والػذكاء، 

االلتػػػزاـ التربػػوي والخمقػػػي العػػالي، مػػػف خػػػالؿ  فضػػػاًل عػػفوالواقعيػػة، والقػػػدرة عمػػى اتخػػػاذ القػػرارات، 
الرادة فػي التحمػؿ لظػروؼ المنافسػة الثبات المثػالي لمعمميػات العقميػة وتطػوير وتنميػة صػفات قػوة ا
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التػزاـ ىػذا اف الصعبة وقتؿ روح االستسالـ لدى الالعبيف مما يييأ ليػـ تحقيػؽ الفػوز، نسػتدؿ مػف 
المدربيف تجاه وطنيـ ومنتخباتيـ وانػديتيـ وجميػورىـ يولػد شػعورا بالضػغط النفسػي العػالي خاصػة 

أعػػػاله ومػػػدربيف المنتخبػػػات فػػػي بػػػة المعمػػػع  فػػػي المواقػػػؼ الحرجػػػة ، ومػػػف خػػػالؿ أحكتػػػاؾ الباحػػػث
الوطنيػػة وانديػػة القطػػر، تبػػيف لػػدى الباحػػث درايػػة كاممػػة عػػف أمكانيػػة المػػدربيف ومسػػتواىـ العممػػي 

مميػػة تسػػمط الضػػوء عمػػى والخمقػػي والرياضػػي ، بػػأف ىنػػاؾ مشػػكمة حقيقيػػة فػػي عػػدـ وجػػود دراسػػة ع
ظػػة ديػػالى، فػػي تػػأثير قػػدرتيـ المالكمػػة لألنديػػة العراقيػػة واخػػص بالػػذكر أنديػػة محاف مشػػكمة مػػدربي

 وعالقتػػو االلتػػزاـ تعػػرؼ الػػى البحػػث وىػػدؼ عمػػى مواجيػػة الضػػغوط بػػالتزاميـ الحيػػاتي والتػػدريبي .
ىنػػػاؾ فػػػروؽ فػػػرض البحػػػث فكانػػػت ديػػػالى ،أمػػػا  ألنديػػػة المالكمػػػة مػػػدربي لػػػدى الضػػػغوط بمواجيػػػة

لى وقػدرتيـ عمػى مواجيػة ديا ألندية المالكمة معنوية ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ لدى مدربي
 .الضغوط.

 تحديد المصطمحات : 1-1
ىػػو نػوع مػػف التعاقػد النفسػػي يمتػػـز بػو الفػػرد تجػاه نفسػػو وأىدافػػو وقيمػو واآلخػػريف مػػف " -:االلتػػزاـ ػػ 

، او االلتػػزاـ ىػػو االعتقػػاد الراسػػخ لمفػػرد فػػي قيمتػػو وجدارتػػو واحساسػػو بمسػػؤولية العمػػؿ الػػذي  حولػػو
  ( "24،2004،يرتبط بو)فيد أحمد كاظـ 

لصػعوبات  اإلنساف يتعرض فييا التيالحاالت "بأنيا  ي(وليـ الخولعرفيا ) -: ػ الضغوط النفسية
حياتػو اليوميػة بطريقػة أو فػي عمييػا  يحػاوؿ التغمػب يمادية ومعنوية وبيئية وجسمية ونفسية ، والت

وازف أو التوافػػػؽ االحتفػػػاظ بحالػػػة التػػػ المحيطػػػة بػػػو لمحاولػػػة بػػػأخرى مػػػف طػػػرؽ التكيػػػؼ مػػػع البيئػػػة
نيػػاؾ ال يمكػػف التغمػػب عميػػو  واالسػػتقرار وكثيػػرًا مػػا تػػؤثر تمػػؾ الصػػعوبات وتشػػمؿ جيػػادًا وا  تعبػػًا وا 

 (60:2000)المالح:التوازف واالستقرار إلعادة ىذا
 :الميدانيةمنيجية البحث واجراءاتو -2
 وعينتو : منيج البحث 2-1

بوحػػػػػػػػػػوش                          ")عينػػػػػػػػػػةم نتيجػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى لموصػػػػػػػػػػوؿ الباحػػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػػمكيا التػػػػػػػػػػي الطريقػػػػػػػػػػة" وىػػػػػػػػػػو     
 أكثػػػػر لكونػػػػو المسػػػػحي باألسػػػػموب الوصػػػػفي المػػػػنيج الباحػػػػث واسػػػػتخدـ(. 192:1989ومحمػػػػود:
 ىػو كمػا الشػيء تقػرر الوصػفية فالدراسػات البحػث وأىػداؼ البحػث مشػكمة لطبيعػة مالئمة المناىج
 نمػوذج ىػي)البحث وعينة ( .83:1993قنديمجي :)حادث ما ىو أو كائف ما ىو تصؼ أي عميو
 صػفاتو تحمػؿ بحيػث لػو وممثمػة بالبحػث المعنػي االصػمي مجتمع البحث مف جزءاً  أو جانباً  يشمؿ

 ألنديػػة المالكمػػة بمػػدربي البحػػث عينػػة تمثمػػت وقػػد (167:  2008الكبيسػػي وربيػػع:..( )المشػػتركة
الى ضػػػػمف أنديػػػػة محافظػػػػة ديػػػػ اً ( ناديػػػػ12مػػػػدربا مقسػػػػميف عمػػػػى )(  24) عػػػػددىـ والبػػػػالغ ديػػػػالى

والمسػػجميف رسػػميا" ضػػمف الييئػػة العامػػة التحػػاد المالكمػػة ،أذ كانػػت تمثػػؿ النسػػبة المئويػػة لمعينػػػة 
( 4كانػػػت تمثػػػػؿ )ف%( مػػػف مجتمػػػع البحػػػث االصػػػمي ،امػػػا عينػػػة التجربػػػة االسػػػتطالعية 85.71)
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ة كمة وىػـ خػارج عينػة البحػث الرئيسػمدربيف منتميف الى نادييف مف ضمف  اندية المحافظة بالمال
( أنديػػة ال تمتمػػؾ لعبػػة المالكمػػة ضػػمف نادييػػا وبالتػػالي ال 3%(، وىنػػاؾ )14.28سػػبة مئويػػة)وبن

- 2015) عػػاـ ( مػػدربا" ضػػمف الئحػػة28ذ أصػػبح مجتمػػع البحػػث الكمػػي )يف،إتحتػػوي عمػػى مػػدرب
 .العمدية بالطريقة اختيارىـ والذي تـ(  2016

 :  المعمومات جمع ووسائؿ البحث أدوات 2-2
 واألدوات المطموبػة، والمعمومػات البيانػات بوسػاطتيا الباحػث يجمػع التي الوسيمة باألداة يقصد    
 : وىي الحالي بحثو في الباحث بيا استعاف التي
 تصػػميـ االلتػػزاـ مقيػػاس (كوباسػػاKOBASA مػػادي وMADDI 1992 )حسػػف محمػػد اقتبػػاس 

 ( .77:  1998 عالوي: () 1 الممحؽ)  عالوي
 المػػػدرب حاجػػػة مػػػدى تعػػػرؼو  لمضػػػغط الرياضػػػي المػػػدرب ةمواجيػػػ عمػػػى القػػػدرة لقيػػػاس اختبػػػار 

 حسػػػف محمػػػد واقتبػػػاس(  Martens) مػػػارتنز راينػػػر تصػػػميـ النفسػػػية الميػػػارات عمػػػى لمتػػػدريب
 (.77: 1998 عالوي:) ( 2 الممحؽ)  عالوي

 والبيانات المعمومات لجمع استمارة . 
 البيانات لتفريغ استمارة . 
 الدولية المعمومات شبكة (INTER NET. ) 
 : الميدانية البحث اجراءات 2-3
 : لممقياس االستطالعية التجربة 2-3-1
 لمتجربػػػة مشػػػابية أوليػػػة مصػػػغرة تجربػػػة"  ىػػػي والتػػػي االسػػػتطالعية التجربػػػة بػػػإجراء الباحػػػث قػػػاـ  

 وجيو ")وتالفييا األخطاء عمى الوقوؼ بيدؼ الرئيسة بالتجربة قيامو قبؿ الباحث بيا يقوـ الرئيسة
 الموافػؽ الثالثػاء  يػوـ عصػر الثالثػة السػاعة تمػاـ فػي(  2002،35حسػيف، ريبػد واحمػد محجوب

مػػػػدربي  عمػػػػى الرئيسػػػػة التجربػػػػة تنفيػػػػذ فػػػػي المباشػػػػرة قاعػػػػة نػػػػادي ديػػػػالى قبػػػػؿ فػػػػي 15/12/2015
 التجربػػػة إجػػػراء مػػػف اليػػػدؼ مػػػدربيف، وكػػػاف( 4) عػػػددىـ والبػػػالغ ديػػػالى محافظػػػة المالكمػػػة ألنديػػػة

 :يأتي ما االستطالعية
 المقياس فقرات حيةصال تعرؼ . 
 البحث لعينة المقياس أسئمة وضوح مدى. 
 واالستفسارات تساؤالت عف اإلجابة . 
 المقياس فقرات عف اإلجابة في المالكـ يستغرقو الذي الكمي والوقت اإلجابة زمف احتساب. 
 المساعد العمؿ فريؽ كفاية تأكيد. 
 لغويا. المقياس فقرات سالمة مف التأكد 
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 : لممقياس ةالرئيس التجربة 2-3-2
 تطبيػػؽ تػػـ إذ البحػػث مجتمػػع مػػف مػػدربا"( 24) قواميػػا عينػػة عمػػى المقياسػػيف فقػػرات تطبيػػؽ تػػـ    

 المقيػػاس توزيػػع تػػـ إذ 2016/ 1/ 3  لغايػػة 2015/ 12/  18 تػػاريخ مػػف العينػػة عمػػى المقيػػاس
 جميػػع عػػف اإلجابػػة عمػػى التأكيػػد مػػع البحػػث وأىميػػة أىػػداؼ عػػف شػػرحا متضػػمنا العينػػة أفػػراد عمػػى

جابػػػات صػػػحيحة إجابػػػات وجػػػود عػػػدـ عمػػػى والتأكيػػػد بدقػػػة اإلجابػػػة وأىميػػػة الفقػػػرات  واف خاطئػػػة وا 
 .المدربيف أسماء ذكر دوف ومف فقط العممي البحث ألغراض تستخدـ اإلجابات

 المقياس تصحيح طريقة : 
 قياسػيفالم فقػرات مػف فقرة كؿ وعمى لممدرب استجابة كؿ عمى درجة بإعطاء المقياس تصحيح تـ
 لكػؿ المقيػاس عبػارات لجميػع الكميػة والدرجة فقرة لكؿ الكمية الدرجة بإيجاد الدرجات ىذه جمع وتـ

  استمارة.
 : اإلحصائية الوسائؿ 2-4
 . بالبحث الخاصة البيانات الستخراج( spss)  االحصائي البرنامج الباحث استخداـ   
 :تياومناقش ياعرض النتائج وتحميم-3
 نتائج :العرض 3-1

 المقياسػيف ( المحتسػبة التػي حصػؿ عمييػا الباحػث مػف نتػائجر( قيمػة )1) رقػـيوضح الجدوؿ     
االلتػػػزاـ الخمقػػػي ومقيػػػاس ( لكػػػؿ مػػػف مقياسػػػي 22( الجدوليػػػة تحػػػت درجػػػة حريػػػة )روكػػػذلؾ قيمػػػة )

وقيمة الوسط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري ومعامػؿ االرتبػاط ومسػتوى الضغوط النفسية لممدربيف 
 ة . الدالل

 ( يبيف قيمة )ر( المحتسبة والجدولية واالوساط واالنحرافات ومستوى الداللة 1جدوؿ )

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ر(
 الداللة

 الجدولية المحتسبة
 0.881 26,262 مقياس االلتزاـ

 ال معنوي 0.34 0,270 22
 0.941 36.496 مقياس الضغوط

 
 :تياتحميؿ النتائج ومناقش 3-2

( اسػػػتخراج معامػػػؿ االرتبػػػاط البسػػػيط بيرسػػػوف وايجػػػاد العالقػػػة بػػػيف مقياسػػػي 1يبػػػيف الجػػػدوؿ )    
االلتػػزاـ والضػػغوط لعينػػة البحػػث وقػػد تبػػيف وجػػود عالقػػة ارتبػػاط غيػػر معنويػػة اذ بمغػػت قيمػػة )ر( 

( تحػػػت مسػػػتوى داللػػػة 0.270غػػػة )( وىػػػي اكبػػػر مػػػف قيمػػػة )ت( المحتسػػػبة والبال0.34الجدوليػػػة )
 . 22( = 2-( ودرجة حرية )ف0.05)
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وكػػػاف مػػػف المعتقػػػد اف المػػػدربيف الػػػذيف يشػػػعروف بػػػااللتزاـ والصػػػالبة واالعتقػػػاد الراسػػػخ بقيمتػػػو     
وجدارتو واحساسو بمسؤولية العمؿ الػذي يػرتبط بػو يكونػوف اكثػر قػدرة عمػى مواجيػة الضػغوط وقػد 

المطمػػػوب فػػػي المنافسػػػات اذ ُيطمَػػػب مسػػػتوى اعمػػػى مػػػف االلتػػػزاـ  يرجػػػع ذلػػػؾ الػػػى طبيعػػػة المسػػػتوى
اف كػػػػؿ مػػػػف االلتػػػػزاـ والقػػػػدرة عمػػػػى  (  402: 1984: وعبػػػػد الفتػػػػاح عػػػػالوي )والصػػػػالبة النفسػػػػية 

مواجيػػة الضػػغوط النفسػػية يخضػػعاف لمفػػروؽ الفرديػػة وقػػد تتضػػح الصػػورة بشػػكؿ اكثػػر عنػػد دراسػػة 
فػػي مواجيػػة الضػػغوط وااللتػػزاـ الخمقػػي والنفسػػي ،  الفػػروؽ بػػيف المسػػتوى االعمػػى والمسػػتوى االقػػؿ

لػػذلؾ يختمػػؼ المػػدربوف فػػي التػػزاميـ او قػػدرتيـ عمػػى مواجيػػة الضػػغوط وحجميمػػا وطػػرؽ التعبيػػر 
عنيما باختالؼ العمر والجػنس ومصػادر الضػغوط والموقػؼ الضػاغط المػؤثر عمػى مقػدرة وكفػاءة 

(، ولعػػؿ ىػػذا يمكػػف ارجاعػػو الػػػى 98: 2009وكػػػاظـ:  )عػػرب االجيػػزة العقميػػة والصػػحية لممػػدرب
اف الجسػػػـ البشػػػري يتػػػأثر بػػػالتكويف النفسػػػي و وجػػػود قواعػػػد واحكػػػاـ يػػػتـ مػػػف خالليػػػا تقيػػػيـ االداء، 

 Severy, H. ; A،1976)يؤثر الجسد في التكويف النفسي بشكؿ واضح و لإلنساف واضطراباتو 
بالعوامػػؿ  المرتبطػػة (، والحقيقػة اف االعػػراض ذات الشػكؿ الجسػػمي وغيرىػا مػػف االعػراض132 ،

مقارنػة مػع الػدوؿ االكثػر تطػورا النفسية ربما تكوف اكثر انتشارا في بالدنا وفي المجتمعات النامية 
ويعػػود ذلػػؾ الػػى االسػػتعماؿ الشػػائع لمغػػة الجسػػد كتعبيػػر عػػف االحباطػػات النفسػػية واآلالـ والمعانػػاة 

 وطمب العوف .
 :الخاتمة-4

 داللة ذات معنوية فروؽ توجد ال لييا استنتج الباحث باففي ضوء النتائج التي توصؿ ا    
 مواجية عمى وقدرتيـ مدربي أندية المالكمة في محافظة ديالى لدى االلتزاـ بيف إحصائية
 خالليا مف ديعتا متكافئة عالقة خالؿ مف المدربيف مع التعامؿ عدـذلؾ  فضاًل عف.الضغوط 
 التحدي عمى واالصرار وااللتزاـ، النفسية، الصالبةو  المسؤولية، وتحمؿ بالنفس، الثقة المدرب
 لوجوده الحقيقي بالمعنى إحساسو إلى نصؿ حتى واإلقناع الحب عمى القائمة الطاعة عمى ويعتاد
 االلتزاـ مقياسي ، وأوصى الباحث  بتطبيؽموضوع أو شيء مجرد ال متميزاً  مدرباً  ويصبح
 والمنتخبات والممتازة الدرجة االولى مدربي عمى المسؤولة الجيات قبؿ مف الضغوط ومواجية
 ىذه مف يعانوف الذيف المدربيف وتحديد تشخيص لغرض والفرقية الفردية لأللعاب الوطنية

 العالجية البرامج وضع خالؿ مف لمساعدتيـ النتائج ىذه مف االستفادة وبالتالي االعراض
 الضغوط ومواجية االلتزاـ قياسيم المدربيف استخداـ أوضاعيـ ،ومف توصياتو إمكانية لتحسيف

 تأخذ لـ المدربوف يواجيا التي الحياة وضغوط والمنافسات التدريب ضغوط أف مف التأكد أجؿ مف
السنة ،  في مرات(  4ػ3)  مف المقياس استخداـ ويكوف السمبي االتجاه نحو نفسيتيـ إلى طريقيا

 اساس عمى مبني النفسي ألعدادبا خاصا منياجا" أما توصيتو االخيرة، فكانت توصى بأعداد
 . كؿ مدرب امكانيات ومستوى بخصائص الدقيقة المعرفة
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 والمراجعالمصادر 
 مكتبة  : )عماف،أسس وأساليب-منياج البحث العمميعمار ومحمد محمود؛ ،بوحوش

 (. 1989المنارة،
 ة والنشر ضمد،عبد الستار: فسيولوجيا القدرات العقمية في الرياضة،)بغداد، دار الفكر لمطباع

  2000والتوزيع ،
  ،(1990عبد الكريـ ،عفاؼ: التدريس لتعمـ التربية الرياضية، )بغداد ،دار المعارؼ 
 النجؼ ، دار  1، ط عمـ النفس الرياضيمحمد جساـ وحسيف عمي كاظـ ؛  ،عرب ( :

 (. 2009الضياء لمطباعة والتصميـ ، 
 ،القاىرة وجيا التدريب الرياضيفسيولوابو العال احمد عبد الفتاح : محمد حسف عالوي( ،

 (1984،دار الفكر العربي، 
 القاىرة ، مركز  1، ط موسوعة االختبارات النفسية لمرياضييفمحمد حسف ؛  ،عالوي ( :

 (. 1998الكتاب لمنشر ، 
 بغداد، مطابع دار البحث العممي واستخداـ مصادر المعموماتعامر إبراىيـ ؛  ،قنديمجي( :

 (.1993عامة، الشؤوف الثقافية ال
 االختبارات التحصيمية المدرسية )أسس عبد الواحد حميد وىادي مشعاف ربيع ؛  ،الكبيسي

 (.2008: ) عماف ، مكتبة المجتمع العربي ،  1، طبناء وتحميؿ اسئمتيا(
 الكتاب الثالث : 1حساف ؛ الطب النفسي والحياة )مقاالت. .مشكالت. .فوائد( ، ط ،المالح ،

 (.2000شراقات لمنشر ، ) دمشؽ ، دار اال
 Severy, H. ; A costmary Introduction to social Psychology : ( New 

York , John Willey Sone , 1976.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



722074-6032 :ISSN

 

088 
 

 ( 1الممحؽ ) 
 ( اقتباس محمد حسف عالوي MADDI 1992و مادي KOBASAمقياس االلتزاـ تصميـ )كوباسا

أوافؽ  الفقرات ت
 تماماً 

د أوافؽ إلى ح
 ما

ال  أوافؽ   ال أوافؽ
 تماماً 

     أتعجب غالبا مف بذلي الجيد الواضح في عممي. 1

     القدرة عمى التفكير ليست ميزة حقيقية. 2

     معظـ اوقات الحياة تضيع في أنشطة بال معنى. 3

     محاولتي معرفة نفسي عمى حقيقتيا مضيعة لموقت. 4
ممي فاف العائد يبدو بالرغـ مف بذلي جيد كبير في ع 5

 لي قميال جدا.
    

     الحياة تبدو لي بال معنى. 6

     أجد صعوبة في اكتساب الحماس في عممي. 7
أود أف تكوف حياتي بسيطة وال تتطمب اتخاذ أية  8

 قرارات .
    

ف العمؿ الذي يقوموف إال افيـ الناس الذيف يقولوف  9
 بو لُو قيمة في المجتمع.

    

     أحالمي وتخيالتي ىي أكثر األشياء إثارة في حياتي.  10
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 ( 2الممحؽ ) 
اختبار لقياس القدرة عمى مواجية المدرب الرياضي لمضغط والتعرؼ عمى مدى حاجة المدرب لمتدريب 

 ( واقتباس محمد حسف عالوي Martensعمى الميارات النفسية تصميـ راينر مارتنز )
ؽ تنطب الفقرات ت

عمي 
 تماماً 

تنطبؽ 
عمي بدرجة 

 كبيرة

تنطبؽ 
عمي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبؽ 
عمي 
بدرجة 
 قميمة
 

ال تنطبؽ 
 عمي تماماً 

أحاوؿ دائمًا استخالص النواحي االيجابية الناتجة عف سوء  1
 أداء أو ىزيمة فريقي أو العبي في المنافسة.

     

      ي .استطيع التحكـ في انفعاالتي إثناء عممي كمدرب رياض 2
أناقش المشاكؿ التي أتعرض ليا في عممي مع بعض إفراد  3

 أسرتي بصورة نادرة 
     

أرى أف مينة التدريب الرياضية مينة تحدي وليست مينة  4
 توتر أو قمؽ.

     

ال اخرج عف شعوري عندما يرتكب احد العبي فريقي أو الحكـ  5
 أي خطأ

     

بأنني أقـو بعمؿ استحؽ  لدي ثقة في نفسي كمدرب رياضي 6
 التقدير.

     

زمالئي أو أفراد عائمتي أو أصدقائي يساعدوني واجدىـ أمامي  7
 عندما أريد مناقشة بعض المشاكؿ معيـ. 

     

انأ كمدرب رياضي أتفيـ جيدًا إنني ال استطيع التحكـ في كؿ  8
 شيء.

     

المنافسة عند حدوث بعض اإلحداث السيئة أثناء التدريب الو  9
 فأنني استطيع تسويتيا بدوف صعوبة في المغة.

     

امنح نفسي بعض الوقت لالسترخاء أو ممارسة بعض  10
 التماريف الخفيفة أو مجرد أف أكوف بمفردي.

     

 
 
 
 
 
 


