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  عالقة بعض المظاهر النفسجمسية بأداء العبات الجمناستك الفني
  األستاذ المساعد الدكتور عبد الستار جاسم النعيمي

  ملخص البحث 
  : مشكلة البحث 

ضعف اإلعداد النفسي يولد الخوف والقلق عند الالعبات وينعكس ذلـك   إن   
عور بعدم الثقـة  على أدائهن المهاري والبدني وان ضعف اإلعداد البدني سيولد ش

باألداء الجيد وينعكس ذلك سلبا على االستقرار النفسي والتأثير المتبـادل بينهمـا   
وتحدد المشكلة في الوقوف على حقيقة العالقة بين بعض المظـاهر النفسجسـمية   

  . واداء العبات منتخبات الناشئات 
  : أهداف البحث

 .النفسجسمية  معرفة مستوى العبات الجمناستك الفني في بعض المظاهر .١

معرفة مستوى العبات الجمناستك الفني في االداء الفنـي علـى االجهـزة     .٢
 .االربعة 

معرفة عالقة بعض المظاهر النفسجسمية مع االداء الفني للناشـئات علـى    .٣
 .االجهزة االربعة

العبة لينة البحث بالطريقة العمدية من الالعبـات  ) ١٥(تم اختيار :  عينة البحث
ولغايـة   ٢٠/١١/٢٠٠٥ولة العراق التي أقيمـت للفتـرة مـن    الناشئات في بط

  . في بغداد  ٢٣/١١/٢٠٠٥
  :االستنتاجات

إن نتائج البحث أظهرت بان مستوى مظاهر النفسجسمية هي فوق الوسـط   .١
  .وكانت متعادلة مع مستوى األداء على األجهزة األربعة

ة واالداء لم تكن هناك عالقات ذات داللة معنوية بين المظاهر النفسجسـمي  .٢
  .على االجهزة االربعة

هناك اختالفات بسيطة بين المظاهر النفسجسمية واالداء على هذه االجهزة  .٣
  .وظهر ذلك بشكل بسيط لجهاز حصان القفز
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  التعريف بالبحث -١
  - :المقدمة وأهمية البحث١-١

إن التنافس الشديد بين مدارس صنع اإلبطال في مجال التربية الرياضـية    
بشكل خاص ، قلص الفروقات بين مستويات الالعبـين فـي الـدول    والجمناستك 

المتقدمة ولجميع صفحات الالعب ، ومنها اإلعداد البدني والمهاري حيث أصـبح  
الالعبون وكأنهم بمستوى واحد ، ولهذا راح المختصون يبحثـون فـي مجـاالت    

فسـلطوا  . أخرى تضيف لهم زخما لألمام يحقق لهم انجازات افضل من غيـرهم 
وكانت صـفحة اإلعـداد النفسـي    . ألضواء على كل الزوايا الخاصة باإلعداد ا

حضيت باهتمامهم كي يزيدوا من الفوارق بين مستوى الالعبين ، فبدؤوا يتنافسون 
وصار االهتمام على الصعيد الفردي لكل العب وعلى صعيد االعـداد  . وأبدعوا 

   .النفسي للفريق
ت الجمناستك ، حيث إن عشر الدرجة قد إن دقة وطبيعة التقويم في منافسا  

يحدد أو يغير مستوى الالعب وحتى يمكن إن يفقد النتيجة الذهبية وينتـزع منـه   
شهرته وهذا العشر من الدرجة يحصل من خطأ بسيط جدا في ثبات الجسم أو لثني 
بسيط في ذراع أو رجل الالعب ، وان هذه الحاالت ربما تخلق اجواء توتر نفسي 

حتماالت الوقوع بمثل هذه االخطاء وغيرها وبالتالي تـنعكس علـى   وخوف من ا
الوضع النفسي لالعبة وتحصل لها انفعاالت نفسية واضطرابات فسيولوجية تـؤثر  
على مستوى االداء لالعبة ، وهذا يظهر بشكل واضح في الفـرق والمسـتويات   

  . المتقدمة وتقل بالمستويات االدنى 
إن لمتطلبات الفوز في مسابقات ) "  ١٩٩١واخرون عبد الستار جاسم (يؤكد ذلك  

، فال بد ؤدي الى انخفاض المعنوياتالجمناستك ، تجاوز الصعوبات التي تؤثر وت
  ).١"(من وضع نفسي جيد واعداد ارادي قوي 

                                     
،  ١٩٩١، دار الحكمة للطباعة والنش ر ، بغ داد ، الجمباز المعاصر للبناتعبد الستار جاسم ، عایدة علي حسین ؛ ) ١(

  .١٠٨ص
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فاإلعداد النفسي والبدني هما حلقتان أساسيتان من سلسلة من حلقات إعـداد    
فإعداد . ثران الواحدة على األخرى سلبا أو إيجابا الالعبة الجيدة وكال الحلقتين تؤ

الالعبة بشكل عالي على الصعيد النفسي والبدني يخلق حالة من االستقرار النفسي 
واالتزان االنفعالي والحركي وبالتالي خلق اإلرادة القوية واالستعداد العالي لخوض 

  .ةالمنافسات والتغلب على الصعوبات المحتمل إن تواجهها الالعب
ألهمية هذا الموضوع وحساسيته وألجل معرفة اين العباتنا من هذا ولكون   

إن الالعبات الناشئات هن بطالت المستقبل فحاول الباحث من إجراء البحث على 
الناشئات هو إن االتحاد العراقي للجمناستك قد ألغـى المنتخـب الـوطني وبـدء     

ـ    راء االتحـاد العراقـي   بخطوات علمية جديدة مع الناشئات امـال ان تعـزز اج
  .للجمناستك بجهدنا المتواضع بهذا البحث

  
  -:مشكلة البحث٢-١

ضعف اإلعداد النفسي يولد الخوف والقلق عند الالعبات ويـنعكس ذلـك      
على أدائهن المهاري والبدني وان ضعف اإلعداد البدني سيولد شعور بعدم الثقـة  

لنفسي والتأثير المتبـادل بينهمـا   باألداء الجيد وينعكس ذلك سلبا على االستقرار ا
وتحدد المشكلة في الوقوف على حقيقة العالقة بين بعض المظـاهر النفسجسـمية   

  . واداء العبات منتخبات الناشئات 
  
  :البحث  أهداف ٣-١

 .معرفة مستوى العبات الجمناستك الفني في بعض المظاهر النفسجسمية  .١

داء الفني علـى االجهـزة   معرفة مستوى العبات الجمناستك الفني في اال .٢
 .االربعة 

معرفة عالقة بعض المظاهر النفسجسمية مع االداء الفني للناشـئات علـى    .٣
 .االجهزة االربعة
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  -:فرض البحث  ٤-١
المظاهر النفسجسمية مع  بعض عدم وجود عالقات ذات داللة إحصائية بين  

  .االداء الفني على االجهزة االربعة
  
  -:مجاالت البحث ٥-١
العبات منتخبات المحافظات للناشئات في الجمناستك  -: لمجال البشريا١-٥-١

 .سنة )١٣-١١(الفني العمار

 قاعة الجمناستك لنادي االمانة الرياضي في بغداد -:المجال المكاني  ٢-٥-١

  .٢٤/١٢/٢٠٠٥ولغاية  ٢١/١١/٢٠٠٥من (*)  :  المجال الزماني ٣-٥-١
  
  -:تحديد المصطلحات  ٦-١
األعراض التي تظهر علـى الالعـب كـالتوتر     -: )١(جسميةالمظاهر النفس .١

واالستثارة ومتاعب المعدة والدورة الدموية والتنفسية والنوم فـي المراحـل   
 .المختلفة قبل المنافسات

هو مجموعة من الحركـات  :  )٢( Artistic gymnasticالجمناستك الفني  .٢
شكل سلسلة متصلة  والمهارات الجمناستيكية واالكروباتيكية والتي تؤدى على

  .في فترة زمنية حددها القانون الدولي على االجهزة االربعة للنساء 
هو درجة البراعة في االداء على اجهزة ) : ١( Performanceاالداء الفني  .٣

الجماز والتي تفضل الالعب على منافسيه وترفع من حصيلته الكلية نظيـر  
 .التفوق واالبداع

                                     
 -:ھذه الفترة تشمل من تاریخ بدء اإلجراءات المیدانیة للبحوث تشمل (*) 
االتصال بالعینة ومدربیھم لشرخ الفكرة وكذلك شرح استمارة قیاس األعراض النفسجسمیة وكیفیة اإلجابة عل ى  .١

 .األسئلة 
 .توزیع االستمارة قبل البطولة الى المدربین لیقوموا بالمھمة مع الالعبات  .٢
  .المعلومات واجراء المعالجات اإلحصائیة تفریغ .٣

  .١٩٣، ص ١٩٧٨، دار المعارف ، مصر ، سیكولوجیة التدریب والمنافساتمحمد حسن عالوي ؛ )  ١(
  .من تعریف الباحث: الجمناستك الفني )  ٢(
 .١٩٥مصدر سبق ذكره ص،محمد حسن عالوي ) ٣(
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  :بهة الدراسات النظرية والمشا -٢
   الدراسات النظرية ١-٢
  -:االعداد النفسي في الجمناستك  -١-١-٢

إن االعداد النفسي يعتبر واحد من اهم انـواع اعـداد العـب أو العبـة       
الجمناستك حيث يؤدي الى امتالك الالعب قدرة اختيار المواقف الصـعبة وغيـر   

ل مع التنافس وكيفية المتوقعة قبل واثناء المنافسات من خالل معرفته بكيفية التعام
اجادته التكلم عن لغة الجسم وتفاعله ، حتى يصل الى شعوره باالستمتاع بتدريباته 
وتفاعله مع مفردات المهارات الصعبة وظروفها المتجددة ، يجد نفسه انـه فـي   
مرحلة نزوعه نحو ادراك المواقف التنافسية التي تفرزها اجـواء البطـوالت أو   

كون متاهبا الى درجة عالية من مستوى االستعداد لخـوض  السباقات التنافسية وي
  .المنافسات النتزاع حقه بعد تعبيره عن قدراته المهارية الجيدة

على هذا لم يعد الفوز بسباقات الجمناستك من األمور البسيطة ، بل بـات    
خوضاً صعب متعدد الجوانب كثير المستلزمات عصـري المتطلبـات ال يكفـي    

امتالك جسما قوياً ومناوراً وال يكفي فن األداء وحـده لتحقيـق    لالعب أو الالعبة
نصراً بل أصبح اإلعداد النفسي والبناء االرادي سالحاً يحمله لخـوض معركـة   
الفوز وبدونها يحمل شعوراً غير طبيعياً يدرك من خالله بوجود خطر الفشل فـي  

ألفكار السـلبية وهـذا   تحقيق االنجاز المتقدم وانفالت عملية التحكم باالنفعاالت وا
  .  )٢()  ٢٠٠١محمد ابراهيم شحاذه ( نعكس بدون شك على االنجاز ويشير ي

إن هناك دراسات تناولت البطوالت العالمية الن النجاح مستقبال في رياضة 
الجمباز يحظى به المالئمين لنوع هذه الرياضة من النواحي البدنية والنفسية وكذلك 

مرات تطوير األداء الرياضي يعتمد على  )٣() ١٩٨٧صفوت محمد يوسف ( يشير 

                                                                                                       
المعنوی ة وعالق  تھم  بمس توى االداء الحرك  ي لالعب  ي ص فوت محم  د یوس ف واخ  رون ؛ اللیاق ة الحركی  ة وال  روح )  ١(

الجمباز بالمملكة العریة السعودیة ، مجلة المؤتمر العربي االول لریاضة الجمباز ، االتحاد العرب ي للجمب از ، عم ان ، 
 .١١٩ص. ١٩٨٧

 .٧٥، ص٢٠٠٣، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ١، ط تدریب الجمباز المعاصرمحمد ابراھیم شحاذه ؛ )  ٢(
 . ١١٨،ص  المصدر السابقصفوت محمد یوسف ؛ )  ٣(
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زيادة االهتمام بالجوانب النفسية باإلضافة الى ما وصل إليه اإلبطال من مستويات 
  .عالية في النواحي البدنية

  -):١( أهم مؤشرات اإلعداد النفسي -٢-١-٢
v    وصول الالعب الى درجة التأهب واالستعداد العالي لتحقيق أفضـل انجـاز

 .كون هناك دافع وهدف مهم جداًعندما ي

v يشكل اإلعداد النفسي واإلرادي جزءاً كبيراً من المنافسة. 

v   الخوف يمثل عامال معرقالً وهو شعور غير طبيعي نتيجة الدراكات حسـية
 .بوجود تهديد ما ، لذا يجب إن نعلم الالعب كيفية التعامل مع خوفه

v  نـه بانـه يمتلـك كـل     ضرورة بناء الثقة بالنفس وهذا يأتي من خـالل يقي
 .المستلزمات والكفاءات البدنية والمهارية

v يجب إن نعلمه المناورة وكيفية التعامل مع المنافس. 

v     يجب إن يمتلك الالعب القدرة على التحكم في أفعالـه وأفكـاره وانفعاالتـه
 .وسلوكه

v  وصول الالعب الى مرحلة توافقه النفسي لمتطلبات مواقف حياته التي تمليها
 .)٢(بيعته االنسانية لتستجيب لمواقف المسابقات الجل الفوز بالنتيجةعليه ط

  -:األعراض النفسجسمية -٣-١-٢
هناك عوامل نفسية ترمي بثقلها على كاهل الالعبة أو الالعب قبل واثنـاء    

المنافسات الحساسة والمهمة تؤدي الى ظهور بعـض االعـراض منهـا نفسـية     
لتوتر واالستثارة مما تسبب متاعب معوية تظهر كالقلق وا أعراضهي " وجسمية 

،  )٣("الـخ ...وهضمية وقلبية ، وضيق في التنفس وارتعاشات احياناً أو خمـول  
وهناك بعض الحاالت التي تنتاب الالعب بعض أنواع المؤثر في هـذه المرحلـة   

                                     
، دار الكت ب للطباع ة والنش ر ،  علم النفس في التدریب والمسابقات الریاض یة الحدیث ةریسان خریبط ، واخرون ؛ ) ١(

  ٨٣، ص١٩٨٨جامعة البصرة ، 
 .٢٨، ص ١٩٧٤النشر ، بیروت ، ، دار النھضة العربیة للطباعة و علم النفس ودراسة التوافقكمال دسوقي ؛ )  ٢(
 .١٩٣، ص المصدر السابقمحمد حسن عالوي ؛ )  ٣(
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وخاصة في حاالت الفشل بعد المنافسة أو حاالت القلق والخوف مثلها ، حيث تأخذ 
  -:وترات بعض االشكال التاليةهذه الت
v  الشعور بعدم الراحة وفقدان الشهيةEuphoria 

v  هذه حالة تصيب المتسابق حالة من الخمول وفقدان األمل بالنتيجة المملة مما
  .يتضايق من أجواء المنافسة ويفقد نشوته وتأمله بتحقيق هدفه

v  االكتئابDepression 

v لحـزن واالنقبـاض النفسـي أو    هذه الحالة يشعر فيها الالعب بموجة من ا
الروحي ويجد نفسه انه بحاجة الى البقاء وبالتالي سـيفقد سـيطرته علـى    

  .مشاعره التي تؤلمه وصعوبة كبح جماح نفسه المثارة
v  العدوانAggression  

أو ) Etra punitive( هذه الحالة يميل فيها الالعب الى ايذاء الغيـر 
أما عنف جسماني أو تعدي بـالقول  ويكون ) Intra punitive( ايذاء الذات 

أو باالشارة والعدوان الموجه الى االشياء ، وقد تظهر بصـورة تخريـب أو   
تحطيم بعض االدوات ، أما الموجه الى الذات يظهر بصورة توبيخ الـنفس أو  
عقاب الذات ، اضافة اذ تظهر بعض المظاهر الفسيولوجية على الجسم وبعض 

  .اعضائه
المهمة التي هدفها تحقيـق شـهرة أو حصـول     في سباقات الجمناستك

مردود مادي ومعنوي كتمثيل البلد في بطولة خارجيـة وغيرهـا ، ويكـون    
متنافسين كثيرين يتغلب ويهيمن جو الخوف والقلق لدى المتسابقين خوف مـن  
الفشل وغيره وهذا بحد ذاته يؤثر سلبا على تحقيق االنجاز المطلوب لتحقيـق  

  .)١(الهدف المطلوب 
  

                                     
عبد الستار جاسم ؛ عالقة القلق بمستوى اداء الدحرجة االمامیة بالطلوع على عارضة التوازن ، المجلة الریاضیة )  ١(

 .٣٤، ص ٢٠٠٢االول ، المعاصرة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة بغداد ، المجلد االول ، العدد
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  ١-:  الدراسات المشابهة ٢-٢
  ٢)*١٩٨٨دراسة رافع صالح فتحي الكبيسي ( ١ – ٢ – ٢

  االعراض النفسجسمية لدى العب المصارعة في العراق             
  -:هدف البحث 

  .االعراض النفسجسمية لدى الالعبينمعرفة مستوى  الفروقات في مستوى   
  -: البحث إجراءات  

  راض النفسجسمية الذي تم اعـداده مـن قبـل    استخدم الباحث مقياس االع
  .وقننه محمد حسن عالوي الى صورته العربية) بارو واخرون (

  -:االستنتاجات  أهم
  وجود فروق ذات داللة معنوية بين الحالة الطبيعية وقبل المنافسة  -
بين المتغيرات الوظيفية فـي الحالـة     لم تظهرفروق ذات الداللة-

  .ةالطبيعية وقبل المنافس
  

  -:منهج البحث وإجراءاته الميدانية -٣
  -:منهج البحث  ١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يستجيب لطبيعـة مشـكلة البحـث      
  .والحصول على النتائج المتوقعة 

  -:عينة البحث ٢-٣
تم اختيار العينة بالطريقة العمدية لعدم وجود غيرهن من الالعبات الناشئات   

لة العراق التي أقيمت في العراق من قبل االتحـاد العراقـي   المشاركات في بطو
في بغداد وعـددهن   ٢٣/١١/٢٠٠٥ولغاية  ٢٠/١١/٢٠٠٥للجمناستك للفترة من  

  .العبة) ١٥(
  -:أداوت البحث  ٣-٣

                                     
  
رافع صالح فتحي الكبیسي ، االعراض النفسجسمیة لدى العبي المصارعة في العراق ،رسالة ماجستیر غی ر منش ورة *

  ١٩٨٨،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغداد ،
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  -:استعان الباحث لتحقيق أهداف البحث االداوت اآلتية   
  .المصادر العربية واألجنبية •
 . )*(قائمة األعراض النفسجسمية •

 .قياس األعراض النفسجسمية •

) األسئلة (يتم قبل المنافسة بشرح محتوى قائمة األعراض النفسجسمية من 
حيث يطلب من الالعبة اإلجابة على كل سؤال بشكل دقيق وحسب الحالـة التـي   

تنطبق عليها التي تظهر عليها إجراء مشاركتها في البطولة وعند تصحيح المقياس                  
يراعى إعطاء اإلجابات السلبية ثالث نقـاط فـي   ) إجابات الالعبات على األسئلة(

). ال يحـدث ( ونقطة واحـد فـي حالـة    ) قليال( ونقطتان في حالة ) كثيرا(حالة 
، ٢٨،  ٢٤،  ٢٠،  ١٦،  ١٢،  ٨،  ٤ (وإعطاء اإلجابات االيجابية وهي األرقام 

ونقطـة  ) قليال( تان في حالة ونقط) ال يحدث ( ثالث نقاط في حالة )  ٤٠،  ٣٢
  .ثم تعالج النتائج إحصائيا الستخراج النتائج) كثيرا(واحدة في حالة 

وتم توزيع االستمارة من قبل المدربة بد المنافسة بفترة قليلة وتم اإلجابـة  
عليها من قبل الالعبات الالتي شاركن في البطولة فعالً واستبعدت ثالث استمارات 

  .جميع األسئلة لعدم اإلجابة على
كانت قائمة األعراض النفسجسمية تحتوي على أربعـين سـؤال وتكـون    

على الحالة التي تنطبق عليها الالعبـة ومقسـمة   )   √(  اإلجابة التأشير بعالمة 
  ) .كثيرا ، قليال ، ال يحدث (االجابة الى ثالث حاالت 

  
  
  
  

  -:)١(الوسائل اإلحصائیة ٤-٣

                                     
  منافس  ة ھ  ي لقی  اس األع  راض النفسجس  میة الت  ي تنت  اب الالع  ب قب  ل أو إثن  اء ال: قائم  ة األع  راض النفسجس  میة )  *(

 ).١انظر ملحق رقم ( 
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  ٢)س(مج 
 ن

  ٢)س(مج 
 ن

  ٢)ص(مج 
 ن

  مج سالوسط الحسابي               .١

           َ   ــــــــ= س
  ن                        

 

 االنحراف المعیاري .٢

  

  

   – ٢مج س          
  ــــــــ=         ع

  ١ –ن                  
  

  

  ) :بیرسون(معامل االرتباط . ٣
  

   -  مج س ص               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ر 
  

 )                - ٢مج ص) (               - ٢مج س(              
  

            
  

  
  
  
  
  

              
  -:عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -٤
  :عرض وتحليل ومناقشة انجاز العينة في متغيرات البحث ١-٤

                                                                                                       
، الموص ل  التطبیقات االحصائیة واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاض یة  ودیع یاسین ومحمد حسن ؛ )  ١(

  .١٥٦،  ١٠٢، ٧١، ص١٩٩٩،دار الكتب للطباعة والنشر ، 

  مج ص× مج س 
 ن
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  )١(جدول 

  العينة في متغيرات البحث إنجازيوضح 
  

 سَ  ع
  اإلحصائیةالمعالجات          

 المتغیرات
 ت

 ١ االعراض النفسجسمیة ٨١.٣٣ ٨.٣٤

 ٢ جھاز الحركات االرضیة ٦.٩٠ ٠.١٩

 ٣ المتوازي مختلف االرتفاعات ٦.٩٤ ٠.٤٠

 ٤ عارضة التوازن ٦.٧٦ ٠.٣٤

 ٥ حصان القفز ٧.٨٤ ٠.٣٩

  

نفسجسمية     يتضح لنا ان مستوى العينة في المظاهر ال) ١(من خالل الجدول   
تشير الى وجود حالة متعادلة بين المظاهر النفسجسـمية التـي يبلـغ متوسـطها     

ــة ) ٨١.٣٣(الحســابي  ــن الدرجــة الكلي ــا بنســبة) ١٢٠(م  ٦٦.٦(أي تقريب
مع اداء العينة على االجهزة االربعة حيث ) ٨.٣٤(وبانحراف معياري مقداره %)

) ٧.٨٤(غ المتوسط الحسابي  إن افضل اداء كان على جهاز حصان القفز الذي بل
  . واقلها على جهاز عارضة التوازن ) ٠.٣٩(بانحراف معياري 

وهـذا  ) ٠‚٣٤( بانحراف معياري مقداره) ٦.٧٦(اذ بلغ المتوسط الحسابي 
شيء طبيعي كون جهاز العارضة يعتبر اصعب اجهزة الجمناستك النسـوية لمـا   

ل مساحة ضيقة جدا تحتـاج  يحتويه من خصائص تعود الى الجهاز نفسه كونه يمث
من خـالل هـذه   . الالعبة الى حالة من التوازن الثابت واالتزان الحركي العاليين 

وهذا طبيعي . النتائج نجد هناك تقارب أو تعادل بين المظاهر النفسجسمية واالداء
في مستوى الناشئات في بطولة من هذا النوع تكون اجواء المنافسة القلق فيها في 

  .ة حاالت ضعيف
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جهاز المتوازي المختلف االرتفاعات بالمرتبة الثانية بعـد حصـان    ويأتي  
أمـا  ) ٠.٤٠(وبانحراف معيـاري بلـغ   ) ٦.٩٤(القفز حيث بلغ الوسط الحسابي 

الجهاز الثالث كان بساط الحركات االرضية الذي يحتاج التـرابط والتنـاغم مـن    
ث بلـغ الوسـط الحسـابي    الحركةوالموسيقى جاء بالمرحلة الثالثة بعد البساط حي

  ).٠.١٩(وبانحراف معياري ) ٦.٩٠(
  )٢(جدول 

الجدولية والداللة االحصائية لالعراض )ر(المحتسبة وقيمة ) ر(يوضح قيمة 
  النفسجسمية واالداء على االجهزة االربعة

 الداللة االحصائیة
قیمة ر 

 (*)الجدولیة
 قیمة ر المحتسبة

  المعالجات اإلحصائیة 

 المتغیرات
 ت

 ر معنويغی

٠.٥١٤ 

 ١ الحركات االرضیة ٠.٠٩١-

 ٢ المتوازي مختلف االرتفاعات ٠.١٢٦- غیر معنوي

 ٣ حصان القفز ٠.٢٩٧ غیر معنوي

 ٤ عارضة التوازن ٠.١٧٠ غیر معنوي

 )١٣(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(الجدولیة عند مستوى داللة ) ر(قیمة (*)

النفسجسـمية واالداء  الذي يوضح عالقة االعراض ) ٢(من خالل الجدول   
  .على اجهزة الجمناستك االربعة

حيث ظهرت العالقة الغير معنوي بين االعراض النفسجسمية واالداء على   
وهي اقل ) ٠.٠٩١(المحتسبة ) ر(جهاز بساط الحركات االرضية حيث بلغت قيمة 

وان هذه النتيجة تعود الى هدف البطولـة  ) ٠.٥١٤(الجدولية والبالغة ) ر(من قيمة
اذ لم تكن فيه اثارة قوية وحافز كبير ينافس عليه الالعبات ، كالشهرة والترشـيح  
لموقع معين أو لالشتراك في بطولة خارجية ونفس النتيجة كانـت علـى جهـاز    
المتوازي المختلف االرتفاعات حيث كانت العالقة هي االخرى غير معنوية مـع  

وهي اقل مع قيمة ) ٠.١٢٦(ة المحتسب) ر(المظاهر النفسجسمية والتي كانت قيمة 
وهذا يعود لنفس السبب اعـاله وان كثيـرا مـن    ) ٠.٥١٤(الجدولية البالغة ) ر(
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يب عن اهمية مشاركته فـي  مدربي الفرق لم يضع هدف محفز لالعبة اثناء التدر
، حيث معظمهم يكتفي بالمشاركة ويرضى بالنتيجة وهـذا ممـا يولـد    البطوالت

  .الالمباالة عند الالعبات
أما نتيجة االداء على جهاز حصان القفز وعالقتها بالمظاهر النفسجسـمية    

والتي تبدو افضل من بقية االجهزة اال انها تحمل ذات الداللة االحصـائية الغيـر   
وهي اصغر من )  ٠.٢٩٧(المحتسبة )ر(معنوية لبقية االجهزة ، حيث كانت قيمة 

  ).٠.٥١٤(الجدولية البالغة ) ر(قيمة 
ضرورة حث الالعب وربط  )١() ١٩٩١الستار جاسم واخرون عبد (يشير   

اهداف تدريباته ونتائجها بالمسألة الوطنية وان تحقيق النتائج الجيدة هي سمعة للبلد  
فال بد من المثابرة لغرض تحقيق واجبه الوطني ، حيث العكس سوف يخلق حالة 

  .الالمباالة 
تعتبر عند كثير من خبراء أما الجهاز االخير وهي عارضة التوازن والتي   

اللعبة انها اصعب جهاز لما تحتويه من خصوصيات تتطلب مستوى عـالي مـن   
التوازن واالقتران الحركي حيث كانت عالقة االداء عليها مع المظاهر النفسجسمية 

هي اصغر مـن قيمـة   ) ٠.١٧٠(المحتسبة ) ر(هي غير معنوي حيث بلغت قيمة 
وهذه النتيجة يعزوها الباحث  لنفس االسباب التي  ) ٠.٥١٤(الجدولية البالغة ) ر(

  . وردت في االجهزة األنفة الذكر
من خالل ما تقدم نالحظ إن نتائج هذه البطولة  تمثـل النتـائج الحقيقيـة       

بمستويات الالعبات اذ كان هناك نوعان من الالعبات منها مـن رضـيت بتقبـل    
اك من كانت مصممة على الفوز اال الفشل ازاء السباق ذلك لمعرفتها بمستواها وهن

والحالتين لم تكن لها اثارة ولم تظهـر  . إن واقع مستواها مثل النتيجة  التي حققها 
  .مظاهر نفسية بشكل حاد وال اعراض جسمية 

                                     
 .١١٥، ص المصدر السابقعبد الستار جاسم واخرون ؛ )  ١(
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إن التدريب بمفرده ال ينطوي على  )١() ٢٠٠٣محمد ابراهيم شحاته ( يؤكد   
افسة كونها تمثـل اختبـار نتـائج    أي معنى لكنه يكتسب معناه في حالة وجود من

  .التدريب
وان النتائج التي توصل اليها الباحث تحقق فرضية البحـث بعـدم وجـود    
عالقة ذات داللة احصائية بين المظاهر النفسجسمية واالداء على االجهزة االربعة 

  .النسوية 
  
  االستنتاجات والتوصيات -٥
  -:االستنتاجات  ١-٥

ستوى مظاهر النفسجسمية هي فوق الوسـط  إن نتائج البحث أظهرت بان م .٤
  .وكانت متعادلة مع مستوى األداء على األجهزة األربعة

لم تكن هناك عالقات ذات داللة معنوية بين المظاهر النفسجسـمية واالداء   .٥
  .على االجهزة االربعة

هناك اختالفات بسيطة بين المظاهر النفسجسمية واالداء على هذه االجهزة  .٦
  .سيط لجهاز حصان القفزوظهر ذلك بشكل ب

  -:التوصيات ٢-٥
ضرورة ان يرتقي التدريب الى مستوى الوصول الى نتائج متقدمة تحقـق    .٧

  .الهدف االساسي له 
وضع خطة لإلعداد النفسي واإلرادي كما توضع خطة لإلعداد البدني مـن   .٨

  .اجل تحقيق أفضل النتائج في البطوالت
ن اجل المنافسة العالية لتحقيق حث الالعبين على الحرص العالي والوثيق م .٩

  .أفضل النتائج 

                                     
 .٨٢، صالمصدر السابق؛  محمد ابراھیم شحاتھ)  ١(
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إجراء مثل هذا البحث على صعيد مستوى الالعبات المتقـدمات مسـتقبال    .١٠
  .وعلى الالعبين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر العربية
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رافع صالح فتحي الكبيسي ؛ االعراض النفسجسمية لدى العبي المصارعة  •
تربية الرياضية ، جامعـة بغـداد ،   في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية ال

١٩٨٨.  
علم النفس في التدريب والمسابقات الرياضية ريسان خريبط ، واخرون ؛  •

 .١٩٨٨، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة ،  الحديثة

صفوت محمد يوسف واخرون ؛ اللياقة الحركية والروح المعنوية وعالقتهم   •
مباز بالمملكة العرية السعودية ، مجلـة  بمستوى االداء الحركي لالعبي الج

المؤتمر العربي االول لرياضة الجمباز ، االتحاد العربي للجمباز ، عمان ، 
  .١١٩ص. ١٩٨٧

، دار  الجمباز المعاصـر للبنـات  عبد الستار جاسم ، عايدة علي حسين ؛  •
 . ١٩٩١الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ،

ى اداء الدحرجة االمامية بالضـلوع  عبد الستار جاسم ؛ عالقة القلق بمستو •
على عارضة التوازن ، المجلة الرياضـية المعاصـرة ، كليـة التربيـة     

 . ٢٠٠٢الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ، المجلد االول ، العدد االول ،

، دار الفكر العربي  ١، ط تدريب الجمباز المعاصرمحمد ابراهيم شحاته ؛  •
 ٧٥، ص٢٠٠٣، القاهرة ، 

، دار المعـارف ،   سيكولوجية التدريب والمنافساتعالوي ؛  محمد حسن •
 .١٩٣، ص ١٩٧٨مصر ،

، دار النهضة العربية للطباعة  علم النفس ودراسة التوافقكمال دسوقي ؛  •
  . ١٩٧٤والنشر ، بيروت ، 

التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب وديع ياسين ومحمد حسن ؛   •
وصل ،دار الكتب للطباعـة والنشـر ،   ، الم في بحوث التربية الرياضية

١٩٩٩ . 
  

  الحقـــــــــــــــــــالم
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  )١(ملحق 
  مقياس األعراض النفسجسمية 

  

 ت الحالة كثیرا قلیال ال یحدث
 ١ تشعر بتعب في جسمك   

 ٢ تشرب الماء أكثر من المعتاد   

 ٣ تشعر بتوتر داخلي   

 ٤ یغلب علیك الھدوء   

 ٥ في الیدین تالحظ زیادة العرق   

 ٦ تتضایق بسھولة من اشیاء تعتبرھا في ایام اخرى تافھة   

 ٧ تشعر بدوخة   

 ٨ تستطیع النوم كالمعتاد   

 ٩ تشعر بالم في الرأس   

 ١٠ )الیدي أو الرجلین( تالحظ وجود ارتعاش في بعض إطرافك    

 ١١ تتضایق اذا أجیبت بعض طلباتك بالرفض   

 ١٢ لتشعر بالتفاؤ   

 ١٣ تشعر بالخوف من اإلصابة بالتعب   

 ١٤ تشعر بخفقان بالقلب   

 ١٥ تحس إن أعصابك مشدودة   

 ١٦ تشعر بأنك في أحسن حالة ممكنة   

 ١٧ تتضایق عندما ینصحك المدرب بتعدیل بعض الخطط المتفق علیھا   

 ١٨ تشعر بضغط في معدتك   

 ١٩ تشعر بعدم االستقرار   

 ٢٠ ل النقد من االخرین بصدر رحبتتقب   

 ٢١ ینتابك االرق لیال   

 ت الحالة كثیرا قلیال یحدث 
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 ٢٢ تتضایق وتثور وتغضب القل شيء   

 ٢٣ شھیتك للطعام اقل من المعتاد   

 ٢٤ تكون ثابت ومطمأن البال   

 ٢٥ تشعر بان دقات قلبك أكثر من المعتاد   

 ٢٦ تشعر بالقلق   

 ٢٨ نقباضتشعر با   

 ٢٩ تحس انك في احسن حاالت النشاط   

 ٣٠ تشعر ببعض االالم في بعض اجزاء جسمك   

 ٣١ یزداد تنفسك أكثر من المعتاد   

 ٣٢ ال تستطیع التركیز   

 ٣٣ تقبل على الطعام بشھیة تشعر بانك متشأم   

 ٣٤ تشعر بجفاف الحلق   

 ٣٥ تحس الصداع   

 ٣٦ ى احزان ومتاع الزمالء دون إن تتضایقتستطیع إن تستمع ال   

 ٣٧ تشعر بالحساسیة تجاه االخرین   

 ٣٨ تكثر من التبول   

 ٣٩ تشعر باالكتئاب   

 ٤٠ تشعر بان تنفسك طبیعي   
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