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 ملخص البحث

تضمن البحث على المقدمة حيث تناول موضوع العزو السببي ففي المجال    

لرياضي نظرا الثره الواضح على توقع مستوى األداء وتضمن اهداف البحث في ا

التعرف على العالقة بين العزو السببي وسمة الثقة بالنفس الرياضية لدى الالعبين 

والالعبات في الرياضات الفرقية  لمنتخبات جامعة بغداد وكذلك تضمنت الرياضات 

عبة وكانت اه  االستنتاجات هو العب وال(271)الفردية ، وشملت عينة البحث 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين العزو السببي والثقة الرياضية لدى الالعبين 

والالعبات بالرياضات الفرقية وكذلك وجود عالقة سالبة بين العزو السببي والثقة 

 . الرياضية لدى الالعبين والالعبات بالرياضات الفردية

Causal attribution and its relationship to smile confidence 

with sports players, sports teams at the University of 

Baghdad  

Abstract  

 

   Research has included an introduction where the theme 

Attribution causal in the sports field because of its impact is 

clear on the expected level of performance and ensure the 

objectives of the research to identify the relationship 



between attribution causal and feature self-confidence sports 

with players and players in sports Differential of the teams 

the University of Baghdad and also included individual 

sports, and included a sample of the research (173) for the 

player and the player and was the most important 

conclusions is that there is a positive correlation between 

causal attribution and confidence to the players and sports 

players sports Differential as well as the existence of a 

negative relationship between causal attribution and 

confidence with sports players and individual sports athletes 

 

 الباب األول

 .التعريف بالبحث  -2

 .مقدمة البحث وأهميته  2-2

لقدددد أصدددبح التعدددور العلمدددي سدددمة هدددذا العسدددر لمدددا يتسدددف بددده مدددن سدددرعة       

تجعلددده يفدددتح أفاقددداو متعدددددع وكثيدددرع للتعدددرف علدددى كددد  مدددا هدددو جديدددد فدددي مختلدددف 

عددداو المجددداالت ، وكمدددا يتميدددز المجدددال التنافسدددي بدددالمواقف االنفعاليدددة المتغيدددرع تب

لمواقدددددف الفدددددو  والهزيمدددددة وتعتمدددددد التربيدددددة الرياضدددددية فدددددي مجاالتهدددددا بسدددددفة 

خاصددددة علددددى العديددددد مددددن العلددددوم العبيعيددددة والسددددلوكية فددددي دراسددددة وتحليدددد  

المشدددداالت التددددي تعددددو  الوصددددول الددددى أعلددددى المسددددتويات الرياضددددية ، ولهددددذا 

يعتبددددر علدددد  الددددنفس الرياضددددي مددددن العلددددوم الهامددددة التددددي تعتمددددد عليهددددا التربيددددة 

الرياضددددددية فددددددي دراسددددددة وتحليدددددد  المشدددددداالت النفسددددددية التددددددي يتعددددددر  لهددددددا 

الرياضددددديين أثنددددداء فتدددددرع األعدددددداد وفدددددي المنافسدددددات ويعمددددد  المسددددد ولين عدددددن 



بددداختالف  العلبدددة فئددداتبالجامعدددة علدددى اتاحدددة الفدددر  لجميدددع النشددداط الرياضدددي 

مسددددتوياته  وتقدددددي  المسدددداعدات الرياضددددية لهدددد  وبددددث الددددرو  الرياضددددية لددددديه  

 .على تشجيعه ورفع مستوياته   والعم 

أهدددت  علددد  الدددنفس الرياضدددي بموضدددوع العدددزو ألسدددببي فدددي المجدددال الرياضدددي   

الفدددددو  والخسدددددارع لجميدددددع الرياضددددديين ومدددددنه   نضدددددرا و ألثدددددره الواضدددددح علدددددى

الدددى أل الاثيدددر مدددن ( 2991)ويشدددير أسدددامة كامددد  راتدددب ، الناشدددئين والمتقددددمين

عتقددداد فدددي تحقيدددو الماسدددب أو الفدددو  الرياضددديين يدددرول ال الثقدددة بدددالنفس هدددي اال

وهددددذا االعتقدددداد خدددداطو أو ربمددددا يقددددود الددددى االفتقدددداد الددددى الثقددددة أو الددددى الثقددددة 

  .الزائدع

ولاددددن المفهددددوم السددددحيح للثقددددة بددددالنفس هددددي يعنددددي توقددددع الرياضددددي الددددواقعي 

لتحقيدددو النجدددا  ، فالثقدددة بدددالنفس ال تعندددي مدددارا ييمددد  أل يفعددد  الرياضدددي ولادددن 

(117 -2) لواقعية التي يتوقع عملها ما هي األشياء ا
(2)

 . 

ومددددن خددددالل مددددا تقدددددم يتضددددح أهميددددة العددددزو ألسددددببي وعالقتدددده بسددددمة الثقددددة   

الرياضدددية لعلبدددة الجامعدددة مدددن خدددالل ارتبددداط العوامددد  التدددي تادددول مسددد ولة عدددن 

 . نجا  أو فش  الالعب في مهامه الرياضية 

 مشالة البحث  2-1

لنفسدددية الحديثدددة فدددي العلدددوم النفسدددية ونظدددرا ال العدددزو السدددببي مدددن المفددداهي  ا  

يتركددددده هدددددذا المفهدددددوم فدددددي اهميدددددة معرفدددددة طبيعيدددددة السدددددلو  االنجدددددا ي لمدددددا 

الحقيقيددة التدددي تعددزى اليهدددا نتدددائ  للرياضدديين ولادددي نددتمان مدددن معرفددة االسدددباب 

علدددى العوامددد   وكدددذلك حددداالت النجدددا  والفشددد  وكدددذلك التعدددرف الفدددو  والخسدددارع

سدددمة  ىتددديثير علدددالدددداخلي والخدددارجي ومدددا لددده مدددن  المددد ثرع فدددي موقدددع الدددتحا 

والعمددد  علدددى ( الفدددو )للرياضددديين ومحاولدددة تعزيدددز نقددداط القدددوع  الثقدددة بدددالنفس

                                                           
 
 . 333،ص( 991 دار الفكر العربي ، القاهرة ، )،  علم النفس الرياضة/ أسامة كامل راتب   - 



لددذا فددال المشددالة تامددن فددي العددزو السددببي وبعددد الفددو  .(الفشدد )تالفددي الضددعف 

والخسدددارع فدددي المنافسدددات يددد ثر علدددى نفسددده الالعدددب بنفسدددة نحدددو األداء السدددلبي 

  .او االيجابي

 أهداف البحث  2-1

 ...يهدف البحث الى التعرف على 

العالقة بين العزو ألسببي وسمة الثقة بالنفس الرياضية لدى الالعبين الالعبات  .2

 .والفردية لمنتخبات الرياضية لجامعة بغدادبالرياضات الفرقية 

 فرو  البحث  2-4

س هنددددا  عالقددددة رات داللددددة احسددددائية بددددين العددددزو ألسددددببي والثقددددة بددددالنف .2

 والفرديددددددة الرياضددددددية لدددددددى الالعبددددددين والالعبددددددات بالرياضددددددات الفرقيددددددة

 .للمنتخبات الرياضية لجامعة بغداد 

 .مجاالت البحث  2-1 

ويشدددددم  علدددددى عيندددددة مدددددن المنتخبدددددات الرياضدددددية ...المجدددددال البشدددددري 2-1-2

 .لاللعاب الفردية والفرقية 1121-1119لجامعة بغداد للعام الدراسي 

القاعدددددات الرياضدددددية التدددددي تجدددددري بهدددددا المنافسدددددات ...يالمجدددددال المادددددان 2-1-1

 .الرياضية 

لغايددددددددة  2/22/1121الفتددددددددرع الواقعددددددددة مددددددددن .. المجددددددددال الزمدددددددداني 2-1-1

2/21/1121. 

 

 

 



 تحديد المسعلحات  2-6

  casual attributionالعزو ألسببي  

أل التعليددد  ألسدددببي لالعدددب الرياضدددي لددده أثدددره الواضدددح علدددى واقعيدددة االنجدددا  )) 

ضدددية أو التنافسدددية وعلدددى مسدددتوى الحالدددة االنفعاليدددة وعلدددى توقدددع مسدددتوى الريا

( 171-2(( )األداء المستقبلي بالنسبة لالعب الرياضي 
(1)

. 

 سمة الثقة بالنفس 

الثقددة بددالنفس هددي االعتقدداد أو درجددة التيكددد واليقينيددة بدديل الفددرد يملددك القدددرع ))

ة سدددمة مميدددزع لالعدددب لاددي يادددول نددداجح فدددي الرياضدددة وقدددد تاددول الثقدددة الرياضدددي

( 141-1(() كما قد تاول حالة تختلف من موقف الى آخر
(1)

. 

 

 الفس  الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة  -1

 مفهوم العزو في الرياضة  1-2

هدددو أول مدددن أوضدددح نمدددور  التعليددد   hieder 1958 ) ) يعتبدددر هيددددر    

راد حيدددث أشدددار ألسدددببي عدددن طريدددو بعدددا االفتراضدددات األساسدددية لسدددلوكية األفددد

الدددى أل كددد  فدددرد يسدددعى الدددى التنبددد  وفهددد  األسدددباب لألحددددا  اليوميدددة لادددي ياتدددب 

لددده االسدددتقرار والقددددرع علدددى التنبددد  بنتدددائ  األحددددا  المسدددتقبلية وقدددد أشدددار الدددى 

وسددددائ  أو نتددددائ  السددددلو  كالنجددددا  أو الفشدددد  مددددثالو ويماددددن أل تعددددزى أمددددا الددددى 

(61-21)قوى شخسية فاعلة أو قوى بيئية فاعلة 
(4)

 . 

                                                           
 .  331، ص(  00  دار الفكر العربي ، القاهرة ،) علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية ،حمد حسن عالوي ،  -  

 .  340، ص (  99 دار المعارف ، القاهرة ، ) مدخل علم النفس الرياضي ،،  محمد حسن عالوي - 3
4
لدى العبي كرة اليد ، رسالة .دراسة مركز التحكم وعالقته ببعض المتغيرات السيكولوجية  والفسيولوجية / عماد وأبو القاسم  

 . 10، ص  991 القاهرة ، / ياضية دكتوراه غير منشورة كلية التربية الر



ويددددرى البدددداحثول أل العددددزو ألسددددببي هددددو تفاعدددد  الرياضددددي أو الرياضددددية مددددع    

البيئدددة االجتماعيدددة المحيعدددة بهمدددا عدددن طريدددو محاولدددة التعدددرف والوقدددوف علدددى 

األسدددباب االيجابيدددة أوالسدددلبية التدددي تامدددن وراء األحددددا  االجتماعيدددة فضدددالو عدددن 

أو غيددددر اراديددددة مددددن  سددددلو  الرياضدددديين الشخسددددية ليتمانددددوا بسددددورع اراديددددة

االسدددتجابة المناسدددبة لهدددذه األحددددا  و تفسددديرها والفسددد  بينهدددا فدددي كددد  المواقدددف 

 .وكيفية تعامله مع الفر  الجديدع في الحياع 

أشددارت الددى التوقعددات المسددتقبلية لحنجددا  تتحددد بثبددات العددزو ( داينددر)أل دراسددة     

الى قابليته الضدعيفة فدال  ألسببي فعلى سبي  المثال ارا عزى الرياضي سبب خسارته

يتوقددع لهددذا الرياضددي الفددو  فددي المسددتقب  وأل بعددد الثبددات يدد ثر علددى ا صددرار أو 

المثددابرع فددارا اعتقددد الرياضددي أل فشددله يعددزى الددى ضددعف الجهددد المبددذول أثندداء 

فينه يبذل جهداو أكبر ويثابر لفترات أطدول مسدتقبالو ألنده ( عام  غير ثابت )المنافسة 

جهد هو تحت سيعرته ، لذا فديل العدزو بعدد الفدو  أو الخسدارع يد ثر فدي يعرف أل ال

(276 -2)واقعية الرياضي ويحدد سلوكه المستقبلي 
(1)

 . 

 

 مفهوم نظرية الفرد  1-1

بيل هندا  افتراضدات أساسدية هدي أل كد  فدرد يسدعى للتنبد  ( hieder) لقد أشار    

قدددرع علددى التنبدد  باألحدددا  وفهدد  األحدددا  اليوميددة لاددي ياتددب لدده االسددتقرار وال

المستقبلية ، ولقد أشار هذا العدال  النفسدي أل حسديلة أو نتدائ  السدلو  كالنجدا  أو 

الفشدد  يماددن أل يعددزى الددى قددوى شخسددية وقددوى بيئيددة فاعلددة والقددوى الشخسددية 

هي القوى الداخلية للفرد وتتاول من عنسدرين هدي قددرع الفدرد ..الفاعلة نقسد بها 

ي تاام  القدرع مع السعي لبذل الجهد ومحاولة الحسول علدى نتدائ  ودافعية الفرد أ

األداء أو السدلو  أمددا القدوى البيئيددة نقسددد بهدا القددوى الخارجيددة والتدي تشددم  علددى 

                                                           
5 -  Winer : sport psychology :concepts and application. Dobugue vcb 1985 pp 176. 



عنسرين هي صعوبة المهمة والحظ وأععى عنسر صعوبة المهمة الدرجة الابدرى 

(113-1)حة من األهمية نظراو ألل عنسر الحظ يسعب التنب  به بسورع واض
 (6)

 . 

 (في مجال العزو السببي     hiederنمور  هيدر  )

 

  

  

 نتائ  السلو  النجا  والفش    

 

ويددددرى البدددداحثين أل علددددى المددددربين الرياضدددديين وعلمدددداء الددددنفس الرياضدددديين    

تثبيددددت وتيكيددددد الحدددداالت التددددي ي كدددددها العلبددددة الرياضدددديين فددددي الجامعددددة بينهددددا 

لتددديثير باتجددداه الناحيدددة االيجابيدددة مدددن االنجدددا  ومحاولدددة توفيرهدددا للعلبدددة دائمدددة ا

بسدددورع مسدددتمرع قددددر ا مادددال وبعاسددده فددديل الحددداالت الثابتدددة التدددي ي كدددد عليهدددا 

العلبددددة الالعبددددين بينهددددا األسددددباب التددددي أدت الددددى خسددددارته  لددددذا وجددددب علددددى 

ع المدددددربين تجنددددب حدددددو  هددددذه المتغيددددرات السددددلبية التددددي تدددد دي الددددى خسددددار

 . الالعبين بمجرد مواجهته  لها 

 تحيز العزو 1-1

يقسددددد بتحيددددز العددددزو لالعددددب الرياضددددي هددددو تاددددرار ارجدددداع الالعددددب ألسددددباب    

نجاحدددده فددددي المنافسددددات الرياضددددية الددددى عوامدددد  الددددتحا  الددددداخلي أو العوامدددد  

الثابتددة وتاددرار ارجدداع أسددباب الفشدد  الددى العوامدد  التددي ال يسددتعيع الددتحا  فيهددا 

 .   الغير ثابتة أو الخارجية أو العوام
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 القدرة 

 الفرد

 القوى الشخصية الفاعلة

 الجهد 

 ية الفاعلةبيئالقوى ال

 صعوبة المهمة 

 الحظ



وقدددد أشدددار العديدددد مدددن البددداحثين فدددي علددد  الدددنفس الرياضدددي أل تادددرار عدددزو    

الالعبدددين لنجددداحه  فدددي المنافسدددات الرياضدددية الدددى عوامددد  داخليدددة مثددد  القددددرات 

المهاريدددة والخععيدددة فدددي المواقدددف التنافسدددية وكدددذلك أيضددداو عدددزوه  للفشددد  الدددى 

الحدددظ أو السددددفة وغيرهدددا مدددن العوامددد  التدددي عوامددد  خارجيدددة غيدددر ثابتدددة مثددد  

( 21-2)ت ثر على النجا  والفش 
7

 . 

    

 الباب الثالث

 منه  البحث واجراءاته الميدانية  -1

 منه  البحث  1-2

أل اختيددددار المددددنه  السددددحيح الددددذي يتبددددع لحدددد  كدددد  المشدددداالت يعتمددددد بالدرجددددة      

أي مشدددالة مدددن المشددداالت  األولدددى واألساسدددية علدددى المشدددالة نفسدددها لدددذا تعدددد دراسدددة

مدددن األمدددور المهمدددة التدددي تحددددد اختيدددار المدددنه  الدددذي أختدددار البددداحثول وهدددو المدددنه  

 . الوصفي باألسلوب المسحي حيث أنه المنه  المناسب لعبيعة هذا البحث 

 مجتمع البحث وعينته  1-1

أشدددددتم  مجتمدددددع البحدددددث علدددددى العبدددددي والعبدددددات الرياضدددددات الفرديدددددة والفرقيدددددة    

وقددددد بلدددد  حجدددد  1119/1121ات الرياضددددية لجامعددددة بغددددداد للعددددام الدراسددددي للمنتخبدددد

العددددب والعبددددة لأللعدددداب الجماعيددددة ( 221)العددددب والعبددددة مددددنه  ( 271)المجتمددددع 

مدددن مجتمدددع البحدددث % 6131العدددب والعبدددة لأللعددداب الفرديدددة يمثلدددول نسدددبة ( 16)و

) ه وبددددانحراف معيدددداري قدددددر( 11331)وقددددد بلدددد  المتوسددددم الحسددددابي لعمددددر العينددددة 

الرياضددددات الفرديددددة ينددددة للبحددددث علددددى عوالجدددددول التددددالي يوضددددح تو يددددع ال( 2341

وقدددد قمدددن بعمددد  تاددداف  لعيندددة البحدددث (. 2)كمدددا موضدددح فدددي الجددددول  والجمددداعي

 ( .1)كما موضح في جدول 
                                                           

( البندقية والمسدس ) العزو ألسببي للفوز والخسارة لدى المتقدمين في لعبة الرماية باألسلحة الهوائية ) أغاريد سالم عبد الرضا  - 3

 .   0  ، ص  00 رسالة ماجستير غير منشورة  ، بغداد ، كلية التربية الرياضية للبنات ، 



 (2)جدول رق  

 .يوضح تو يع العينة للبحث على الرياضات الفردية والفرقية

 نوع الفعاليات
  الرياضات الفردية الفعاليات الفرقية

 المجموع العبات العبين العبات العبين

 11- -  21 21 كرع السلة

 11- -  21 21 كرع اليد

 16- -  24 21 الارع العائرع

 21 6 6- -  الساحة والميدال

 21 1 3- -  تنس العاولة

 21 6 6- -  الساواش

ت  التوصيف االحسائي  ولغر  التااف  في العمر والو ل والعول للعمر التدريبي

:وكما يلي   

قيمة اختبار 

Tالمحسوبة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسم 

 الحسابي
 التغيير المجموعة حج  العينة

 

1111 

 الالعبين 19 11،1 1،93
(السنة)العمر   

 الالعبات 12 12،4 2،21

 

1،31 

 الالعبين 19 69،1 1،46
(كغ )الو ل   

 الالعبات 12 72،1 7،72

 

1،11 

 الالعبين 19 276،2 1،9
(س )العول   

 الالعبات 12 274،1 6،2

 

2،41 

 الالعبين 19 21،4 1،1
 العمر التدريبي

 الالعبات 12 3،3 1،6

( 1،11)تحت مستوى داللة ( 1،16) القيمة الجدولية  



النتددائ  الددى لقددد تدد  التحقددو مددن التادداف  مددن خددالل القيمددة الجدوليددة وقددد اشددارت 

 .عدم وجود فرو  دالة احسائيا بين متوسعات المجموعة 

 . الوسائ  واألجهزع واألدوات المساعدع 1-1

 .المسادر العربية واألجنبية -1

 (.2997محمد عالوي )استمارع مقياس العزو الرياضي -2

 ( .  2936روبيه قبلي) استمارع مقياس الثقة الرياضية -3

 .    فريو عم  مساعد-4

 . الختبارات المستخدمة في البحث تحديد ا 1-4

لقددددد قددددام البدددداحثول بعددددر  أسددددتمارع االسددددتبيال لترشدددديح اسددددتمارات البحددددث    

حيددث قددداموا بعددر  االسدددتمارتين علدددى خبددراء فدددي علددد  الددنفس الرياضدددي وتمدددت 

 . الموافقة على الترشيح 

 ماونات القياس 

رع فقددددد( 11)ألسدددددببي فدددددي الرياضدددددة ويتادددددول مدددددن  السدددددببي  ال قيددددداس العدددددزو

علمدددا ال هدددذا المقيددداس قدددد وضدددع مو عدددة بالتسددداوي علدددى أربعدددة أبعددداد رئيسدددية 

 (.2979)من قب  محمد حسن عالوي 

  عزو الفو  ويتاول من ثمانية عبارات  . 

  عزو الهزيمة ويتاول من ثمانية عبارات . 

  عزو األداء الجيد ويتاول من ثمانية عبارات . 

 رات عزو األداء السيو ويتاول من ثمانية عبا . 

أحدددد االختبدددارين يشدددير ( ب -أ)ولاددد  عبدددارع مدددن عبدددارات المقيددداس اختبدددارين    

الدددى أل الالعدددب يعدددزو فدددو ه أو هزيمتددده أو أداءه السددديو الدددى عوامددد  داخليدددة فدددي 

نعدددا  تحامددده فدددي حدددين يشدددير االختبدددار األخدددر الدددى عدددزو الالعدددب ألسدددباب فدددو ه 

مدددد  خارجيددددة خددددار  نعددددا  أو هزيمتدددده أو أداءه الجيددددد أو أداءه السدددديو الددددى عوا



      √) ويضددددع عالمددددة ( أ أو ب) تحامدددده ويقددددوم الالعددددب باختبددددار واحددددد مددددن بددددين

 . أمام االختبار الذي يتناسب مع حالته بالنسبة للمنافسات الرياضية ( 

 

 مقياس الثقة الرياضي 

بتسددددمي  المقيددداس ورلددددك بهددددف تحديددددد الثقددددة (  2936روبيدددده قبلدددي) قامدددت    

تميدددز بهدددا الالعدددب عنددددما يتندددافس فدددي المجدددال الرياضدددي وقدددد الرياضدددية التدددي ي

قدددام محمدددد حسدددن عدددالوي بتعريدددب المقيددداس  ويتادددول مدددن ثالثدددة عشدددر فقدددرع 

درجدددة وتشدددير الدرجدددة العاليدددة ( 227-21) تتدددراو  درجدددات المقيددداس مدددا بدددين 

علددى المقيدداس الددى تميدددز الالعددب أو الالعبددة بدرجددة كبيدددرع مندده الثقددة الرياضدددية 

الدرجدددددة المنخفضدددددة علدددددى ضدددددعف الثقدددددة الرياضدددددية لالعدددددب أو بينمدددددا تشدددددير 

  .الالعبة

لقددددد قددددام البدددداحثول بمعددددامالت السددددد  لاددددال المقياسددددين وقددددد حققددددا درجددددة    

مقبولدددة مدددن السدددد  أمدددا الثبدددات فقدددد تددد  حسدددابه عدددن طريدددو أعدددادع تعبيدددو كدددال 

 ( . 1392)و ( 1391)المقياسين حيث بل  معام  الثبات 

 

 .عيةالتجربة االستعال1-1

وهدددي دراسدددة أوليدددة يقدددوم بهدددا الباحدددث لادددي تادددول تدريبيدددة لددده ومدددن خاللهدددا ))

يتعدددرف الباحدددث ويسدددتعلع الضدددروف المحيعدددة بالظددداهرع التدددي يرغدددب بدراسدددتها 

(91-2(( )ومعرفة صعوبتها و معوقاتها 
(3)

. 

لددذا قدددام البدداحثول بتو يدددع اسدددتمارات المقيدداس علدددى عيندددة البحددث مدددن خدددار      

ى لالعبدددين فهددد  فقدددرات البحدددث ومعرفدددة مددددى قابليدددة البددداحثول البحدددث لادددي يتسدددن

وفريدددددو العمددددد  المسددددداعد فدددددي توضددددديح فقدددددرات المقيددددداس وشدددددرحها لالعبدددددين 

وقددددام البدددداحثول بتعبيددددو االختبددددارات علددددى عينددددة مددددن . والالعبددددات المختددددارين

                                                           
 .  91ص ( ،  00 وزارة التعليم البعالي والبحث العلمي ، ) البحث العلمي ومناهجه : وجيه محجوب  - 9

 



الالعبدددددين والالعبدددددات يمثلدددددول الفدددددر  الجماعيدددددة والفرديدددددة وكدددددال التعبيدددددو 

 (.21/1119/ 11-11) جماعياو للفترع من

 

 ..الوسائ  ا حسائية1-6

 .المتوسم الحسابي-1

 .االنحراف المعياري-2

 .معام  ارتباط بيرسول -3

   

 

 الفس  الرابع

 عر  النتائ  ومناقشتها 

وتحليلهدددا ومناقشدددتها وفدددو النتدددائ  التدددي  النتدددائ يتضدددمن هدددذا البددداب عدددر      

 . ت  الحسول عليها 

 (  2) جدول رق  

ة بين العزو ألسببي والثقة الرياضية لدى الالعبين والالعبات ويمث  العالق

 بالرياضات الفرقية والفردية

 

 

 المتغيرات

 الرياضات الفردية الرياضات الفرقية

 الالعبات الالعبين الالعبات الالعبين

 ع م ع م ع م ع م

 1341 11362 1316 11331 1343 1236 4313 1132 العزو السببي

 24311 33391 9331 36342 21311 3333 7311 3732 يةالثقة الرياض

 

 



 (  1) جدول رق                          

الجدول التالي يمث  معامالت االرتباط بين العزو ألسببي والثقة الرياضية لدى 

 الالعبين والالعبات بالرياضات الفرقية لمنتخبات جامعة بغداد 

 الثقة بالنفس الرياضية المتغير

 الالعبات العبينال

 13171 13131 العزو ألسببي

 13111= ودرجة الحرية  1311الجدولية عند مستوى  –قيمة 

 13143= ودرجة الحرية  1311الجدولية عند مستوى  –قيمة 

ويتضددددح مددددن الجدددددول أعدددداله بيندددده توجددددد عالقددددة أرتباطيددددة موجبددددة ودالددددة     

لرياضدددية لددددى الالعبدددين احسدددائية بدددين كددد  مدددن العدددزو ألسدددببي والثقدددة بدددالنفس ا

والالعبدددددات للرياضدددددات الفرقيدددددة للمنتخبدددددات الرياضدددددية لجامعدددددة بغدددددداد ويعدددددزو 

البددددداحثول تلدددددك العالقدددددة االرتباطيدددددة الدددددى أل الالعبدددددين روي الدددددتحا  الدددددداخلي 

يددددركول تمامددداو مدددا يملاونددده مدددن قددددرات وامااندددات مختلفدددة وبالتدددالي فددديل لدددديه  

وعية األمددددر الدددذي يددددنعاس بعريقددددة القددددرع علددددى تقيدددي  أنفسدددده  بعريقددددة موضددد

ايجابيدددددة علدددددى تقدددددديره  الدددددذاتي كمدددددا نجدددددده  يبدددددذلول الجهدددددد فدددددي المواقدددددف 

التنافسدددية ويسدددتخدمول قددددرته  واماانددداته  للوصدددول الدددى الهددددف مندددت خدددالل 

احساسددده  الواضدددح بدددذاته ، كمدددا أل معرفدددة الالعبدددين لقددددراته  الذاتيدددة سدددواء  

النفس واالطمئنددددال ويماددددنه  التركيددددز المهاريددددة أو الخععيددددة يععدددديه  الثقددددة بدددد

علددى هددذه النددواحي فددي المنافسددات التددي يشددتركول بهددا ، واطددال  أكبددر قدددر مددن 

طددداقته  فدددي حددددود اماانيددداته  الحسدددية والعقليدددة وممدددا يتميدددزول بددده مدددن أتدددزال 

( محمدددد عدددرب. د)انفعدددالي وعالقدددات سدددوية لتحقيدددو الفدددو  وهدددذا مدددا أشدددار اليددده 

ميدددز الثقدددة الرياضدددية رلدددك عنددددما يتمتدددع الالعدددب فدددي أل مدددن الخسدددائص التدددي ت

الرياضدددي بالثقدددة فددديل رلدددك يسددداعده علدددى أداءه الرياضدددي مدددن خدددالل أثدددر العديدددد 

 (2).من االنفعاالت االيجابية بحيث تبعث فيبه الشعور بالحيوية والحماس 



 ( 1)  جدول رق  

ياضية لدى الجدول التالي يمث  معامالت االرتباط بين العزو ألسببي والثقة الر

 الالعبين والالعبات بالرياضات الفردية للمنتخبات الرياضية لجامعة بغداد 

 الثقة بالنفس الرياضية المتغير

 الالعبات الالعبين

 164- 13446 العزو ألسببي

 13411= ودرجة الحرية  1311الجدولية عند مستوى  –قيمة 

 13497= ودرجة الحرية  1311الجدولية عند مستوى  –قيمة 

ويتضددددح مددددن الجدددددول أعدددداله بيندددده توجددددد عالقددددة ارتبدددداط موجبددددة ودالددددة       

احسدددائية بدددين كددد  مدددن العدددزو ألسدددببي والثقدددة بدددالنفس الرياضدددية لددددى الالعبدددين 

للرياضدددات الفرديدددة للمنتخبدددات الرياضدددية لجامعدددة بغدددداد أمدددا بالنسدددبة لالعبدددات 

لسدددببي والثقدددة فدددال توجدددد عالقدددة ارتبددداط  دالدددة احسدددائيا بدددين كددد  مدددن العدددزو أ

بدددالنفس الرياضدددية للمنتخبدددات الرياضدددية لجامعددددة بغدددداد ويعدددزو البددداحثول رلددددك 

بددديل عددددم وجدددود عالقدددة ارتبددداط  ودالدددة احسدددائية بدددين كددد  مدددن العدددزو ألسدددببي 

والثقدددة بدددالنفس الرياضدددية لددددى العبدددات منتخبدددات الجامعدددة لأللعددداب الفرديدددة الدددى 

علددددى مسدددتوى الثقدددة لدددددى بعدددا األسدددباب الفسددديولوجية والتددددي تددد ثر بددددورها 

الالعبدددات فضدددالو أل قلدددة وجدددود فدددر  منافسدددة مدددع منافسدددين رات مسدددتوى أعلدددى 

نظدددراو لقلدددة ا مااندددات وعددددم وجدددود مثددد  هدددذه الفدددر  رات المسدددتوى العدددالي مدددن 

األداء فدددي الجامعدددة وقلدددة فدددر  التددددريب ، األمدددر الدددذي يجعددد  الالعبدددات يفتقدددرل 

عيدددة االنجدددا  لدددديهن حيدددث تعتمدددد للثقدددة بدددالنفس ومدددن ثددد  النخفدددا  درجدددة داف

الرياضدددات الفرديدددة بدرجدددة كبيدددرع علدددى تحاددد  الالعدددب أو الالعبدددة فدددي سدددماته  

 . النفسية وبذلك تزيد من ثقته  بينفسه  وبالتالي يزداد عام  االنجا  لديه  

 



 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  -1

 االستنتاجات  1-2

 ..ول ما يليفي ضوء نتائ  البحث أستخلص الباحث

وجدددود عالقدددة أرتباطيدددة موجبدددة بدددين العدددزو ألسدددببي  والثقدددة الرياضدددية لددددى  .2

الالعبدددددين والالعبدددددات بالرياضدددددات الفرقيدددددة للمنتخبدددددات الرياضدددددية بجامعدددددة 

 .بغداد 

وجددددود عالقددددة ارتبدددداط سددددلبية دالددددة احسددددائيا بددددين العددددزو ألسددددببي والثقددددة  .1

ة للمنتخبددددددات الرياضددددددية لدددددددى الالعبددددددين والالعبددددددات بالرياضددددددات الفرديدددددد

 .الرياضية بجامعة بغداد 

 التوصيات 1-1 

 ...في  ضوء نتائ  البحث التي ت  الوصول اليها يوصي الباحثول بما يلي

ضدددرورع التعدددرف علدددى التعلددديالت السدددببية للفدددر  الرياضدددية باعتبارهدددا أحدددد  .2

الجواندددب النفسدددية الهامدددة التدددي يتعلبهدددا األداء الدددوةيفي المدددرتبم بشخسدددية 

 .الالعبات الالعبين و

االهتمدددددام باألسدددددباب التدددددي يدددددذكرها الالعبدددددين والالعبدددددات عندددددد الفدددددو  أو  .1

الهزيمدددددة حتدددددى يدددددتمان المددددددرب مدددددن تسدددددحيح األخعددددداء لالعبدددددين وكدددددذلك 

 .اتجاهاته  الخاصة التي تتعلو بالم ثرات الخارجية

االهتمدددددام بتنميدددددة الثقدددددة الرياضدددددية لددددددى الالعبدددددات و يدددددادع تنميدددددة دافعيدددددة  .1

  توالالعباعبين االنجا  لدى الال

االهتمددددام بيععدددداء دورات تدريبيددددة للمدددددربين فددددي االرشدددداد النفسددددي لالعبددددي  .4

 . المستويات العالية 
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