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  ٢٠/٣/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٧/١٢/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
التعرف على مستوى الـسلوك التنافـسي لـدى الالعبـات فـي األندیـة  راسة الىهدفت هذه الد

الریاضیة ، فضًال عن داللة الفروق في السلوك التنافسي لدى الالعبات في األندیة الریاضیة تبعًا 
العمر والحالة االجتماعیة ومستوى التعلیم وموقـع الـسكن ونـوع الریاضـة ودافـع ممارسـة : لمتغیرات

  .حصول على الجوائز والنادي الریاضة وال
ســنة یمارســن ) ٣٢ ـ ١٢(العبـة تراوحــت أعمـارهن بــین ) ٧١(تكونـت عینــة الدراسـة مــن 

أنــواع مختلفــة مــن الریاضــة فــي ســتة أندیــة تابعــة لمحافظــة دهــوك ، وُأســتخدم فــي الدراســة اســتبانة 
) ًا ، أحیانـًا، أبـدًا دائمـ(فقرة ، ولكل فقرة ثـالث بـدائل لإلجابـة هـي ) ٢٠(أعدها الباحثون تضمنت 

.  
وبعــد تحلیــل البیانــات الــواردة فــي البحــث باســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة ولعینتــین 

أن مـستوى : مستقلتین وتحلیل التباین االحـادي كوسـائل إحـصائیة فـي المعالجـة  ، ظهـرت النتـائج
عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة كمـــا أشـــارت النتـــائج الـــى . الـــسلوك التنافـــسي لـــدى أفـــراد العینـــة هـــو جیـــد 

إحــصائیًا فــي الــسلوك التنافــسي تبعــًا لمتغیــرات العمــر والحالــة االجتماعیــة ومــستوى التعلــیم وموقــع 
الــسكن ونــوع الریاضــة ودافــع ممارســة الریاضــة ، فــي حــین تبــین وجــود فــروق دالــة إحــصائیًا فــي 

احثون عــــددًا مــــن وقــــدم البــــ. الــــسلوك التنافــــسي وفقــــًا لمتغیــــري الحــــصول علــــى الجــــوائز والنــــادي 
  .التوصیات في ضوء النتائج التي انتهت الیها الدراسة 
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Abstract: 
This paper aims at measuring the level of competitive behavior for 

female players in sporting clubs . It also tries to find out significant 
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differences concerning the level of competitive behavior, with regard to 

such variables as age , social status , level of education , residing , the 

type of sport , motivation to sport practice , to get rewards and the club. 

The sample consists of (71) female players whose ages ranged 

from 12-32 years who are practicing different kinds of sports in six clubs 

in Duhook governorate. The researchers used a questionnaire with twenty 

items each of which has three alternatives scales (always, sometimes, 

never) . 

The researchers analyzed the data by using t-test for one and two 

samples and analysis of variance . The findings show that the level of 

competitive behavior for female players is good . There are no significant 

differences in competitive behavior with regard to age , social status , 

level of education , residing ,  type of sport and  motivation to sport 

practice . However , there are significant differences in competitive 

behavior concerning such variables as getting a reward and club. The 

researchers put forwards some recommendations. 
  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ویــة تخــضع لألســس والمبــاديء العلمیــة ، وتهــدف الــى یمثــل التــدریب الریاضــي عملیــة ترب
ـــات الریاضـــیة  ـــى مـــستوى ریاضـــي ممكـــن فـــي نـــوع مـــن األلعـــاب والفعالی إعـــداد الفـــرد لتحقیـــق أعل

االسـتعانة فمن أجل الوصول الى البطوالت الدولیة واألولمبیة أو حتى الوطنیة البد من . المختلفة 
  ) .١٣٢٤ص : ٢٠٠٣حتاملة ، ( الموضوعة بالوسائل الحدیثة والمبتكرة لتحقیق األهداف

ویرتكـــز التـــدریب الریاضـــي علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر ، وهـــذه العناصـــر مترابطـــة مـــع 
إذ أن . بعـضها الـبعض ، وتجـسید العالقــة بینهـا تعـد الـضمان األســاس فـي تحقیـق أفـضل النتــائج 

ة فـي العناصـر البدنیـة النجاح في أیة لعبة یتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضروریة المتمثل
ومن هنا فإن عملیة اإلعـداد الـشامل تطلـب األخـذ . والمهاریة والخطط فضًال عن الجانب النفسي 

بنظـــر االعتبـــار هـــذه العناصـــر ، والریاضـــي الجیـــد هـــو الـــذي یمتلـــك تكـــامًال بـــین الخطـــط الجیـــدة 
هنـا یمكـن القـول بـأن التـدریب ومـن . وامتالك المهارات العالیة واالستعداد النفسي والقابلیة البدنیـة 

  :الریاضي یرتكز على العناصر األساسیة اآلتیة 
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  ).تطویر الصفات البدنیة والقدرات الحركیة(اإلعداد البدني  .أ
  ).تطویر المهارات(اإلعداد الفني  .ب
  ).تطویر التكنیك(اإلعداد الخططي  .ج
  ). ٣ص : ٢٠٠٢الجبوري ، )(السایكولوجي(اإلعداد النفسي  .د

أثناء اإلعداد النفسي للریاضیین ینبغي أن یأخـذ المـدربین بنظـر االعتبـار مـسألة الـسلوك و 
التنافـــسي وتوظیـــف ذلـــك فـــي مجـــال إعـــداد الریاضـــي ، الســـیما وأن أســـلوب المنافـــسة بـــات أحـــد 
األســالیب المتبعــة فــي التــدریس والتــدریب ، بــل تــشیر األدبیــات الــى أن أســلوب المنافــسة یعــد أحــد 

باعثــة والــضروریة فــي الــتعلم ، فالتنــافس یعــد باعثــًا اجتماعیــًا قــد یكــون مفیــدًا فــي تعلــم األســالیب ال
أن تعلـم ) Wiliams(كما یبـین ولیـامز ) . ٧١ص : ١٩٩١األزیرجاوي ، (المهارات والمعلومات 

 المهارات الحركیة یتضمن االنتباه االنتقائي والذي یتم من خالله توجیه انتبـاه المـتعلم نحـو األبعـاد
، والشك في أن كل باعث لـه مـردود فـي ) Wiliams, 1993  : P.204(المهمة المكونة للمهارة 

  .التعلم 
السیما الفرقیة منها على عنصر المنافسة فـي تحقیقهـا لألهـداف ، و وتعتمد أغلب األلعاب 

. ریاضــیین ولهـذا نالــت المنافـسة اهتمامــًا كبیـرًا مــن البـاحثین بغیــة االرتقـاء بمــستوى األداء الفنـي لل
ـــــراد وبـــــین  ـــــذاتي وبـــــین األف ـــــاك األســـــلوب ال ـــــسة متعـــــددة ، فهن ـــــذكر أن أســـــالیب المناف وجـــــدیر بال

  ). ١٣ص : ٢٠٠٢النعیمي ، (المجموعات 
  :أن هناك أربعة مكونات تفسر المنافسة كعملیة اجتماعیة وهي " مارتنز"وقد أوضح 

عیة المرتبطـة بموقـف المنافـسة  ویعني جمیع المثیرات الموضـو :الموقف الموضوعي للمنافسة . أ
، وتتضمن نوع الواجبات المطلوبة ، ومـستوى المنـافس ، والقواعـد والـشروط الخاصـة بـاألداء ، 
ونظرًا ألن موقف المنافسة الموضوعي یتحدد من خالل متطلبات البیئة بالنسبة للفرد، فإن هذه 

 یـرتبط بالعوامـل االجتماعیـة المتطلبات قد تتضمن بعض مصادر التهدید بالنسبة للفرد منها مـا
، ومنهـــا مـــا یـــرتبط بالعوامـــل البدنیـــة ، وحیـــث أن عملیـــة المنافـــسة تعـــد بمثابـــة موقـــف تقـــویمي 
لقــدرات الفــرد فإنــه مــن المتوقــع أن تتــضمن مــصادر عدیــدة تعــد نوعــًا مــن التهدیــد للفــرد ، وقــد 

ن الـضرر البـدني الخوف من الفشل والخوف م: أظهرت الدراسات وجود مصدرین للتهدید هما 
.  
ــذاتي للمنافــسة . ب  یعنــي كیــف یــدرك أو یتقبــل أو یقــیم الفــرد الجوانــب الموضــوعیة :الموقــف ال

حیث أن الشيء المنطقي إذا أردنا حقًا فهم كیف یسلك األفراد في مواقف . المحیطة بالمنافسة 
، أي افــسةن حیــث كیــف یــدركون مواقــف المنالمنافــسة فعلینــا أن نتعــرف علــى الفــروق بیــنهم مــ

  . كما یدركه هؤالء األفراد أنفسهمالتعرف على الجانب الذاتي لمواقف المنافسة
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 تتحدد درجة استجابة الفرد نحو موقـف المنافـسة الموضـوعي تبعـًا إلدراكـه الـذاتي :االستجابة . ج
  :لموقف المنافسة ، ویمكن عندئٍذ أن یستجیب الفرد وفقًا لمستویات ثالثة على النحو اآلتي 

 .ومثال ذلك األداء الجید : الستجابات السلوكیة ا •

 .ومثال ذلك زیادة تعرق كف الید : االستجابات الفسیولوجیة  •

 .ومثال ذلك زیادة قلق المنافسة : االستجابات النفسیة  •

النجـاح والفـشل ویعـد النجـاح عـادة :  تقّیم نتائج المنافسة غالبًا في ضوء محكین همـا :النتائج . د
یـة ، بینمـا ُینظـر الـى الفـشل علـى أنـه نتیجـة سـلبیة ، وان تتبـع النتـائج التـي یحققهـا نتیجة ایجاب

فرد ما خالل مواقف المنافسة السابق أمرًا مفیدًا یساعد في التنبؤ بدرجـة إقبالـه أو إحجامـه عـن 
  ) .١٦٣ـ١٦٠ص : ٢٠٠٠راتب ، (االشتراك في المنافسات التالیة 

لشخص وفي الوقت نفـسه مالحظتـه ألداء اآلخـرین مـن إن السلوك التنافسي یرتبط بأداء ا
الریاضیین ، إذ یشیر سلیمان الى أن أسلوب التنافس بین أفراد المجموعة هو ذلك األسلوب الـذي 

 : ١٩٨٨سـلیمان ، (یمكن الفرد من أن یقّیم أداءه بالنسبة ألداء الزمیل الذي یـشاركه نفـس العمـل 
  ) .١٢٤ص

 إحبــاط محــاوالت المنــافس لتحقیــق هــدف ، فــي الوقــت وفــي المنافــسة یحــاول كــل ریاضــي
الذي یسعى فیه المنافس لتحقیـق الهـدف أو أهـداف مـشابهة ، ویعنـي ذلـك أن نتـائج المنافـسة كمـا 
تحمــل بــین طیاتهــا خبــرة النجــاح والفــوز أو المكــسب لــبعض المنافــسین ، فإنهــا تــشمل خبــرة الفــشل 

  ). ٢١٥ص : ٢٠٠٠راتب ، (لمنافسة وخاصة للریاضي الذي یخفق في تحقیق هدفه من ا
والتنـــافس فـــي جـــوهره هـــو صـــراع یـــستهدف االنتـــصار والتفـــوق علـــى الغیـــر ، ولهـــذا تلجـــأ 

الـــى إثـــارة روح التنـــافس بـــین الطلبـــة لتـــشجیعهم )المـــدارس والجامعـــات(بعـــض المؤســـسات التربویـــة 
ثـــارة الـــسلوك وحـــثهم علـــى الـــتعلم ، وتـــستخدم تلـــك المؤســـسات الـــدرجات والمكافـــآت كحـــوافز فـــي إ

ویـــرى الـــبعض ضـــرورة اســـتخدام المنافـــسة بحـــذر ألن المنافـــسة إذا لـــم . التنافـــسي لتحقیـــق التفـــوق 
تستخدم بمهارة وٕاذا لـم یوجههـا المـدرس أو المـدرب الوجهـة الـسلیمة فقـد تكـون مثـارة للحـسد والحقـد 

أو خسارة ولـیس بین الریاضیین أو الالعبین ، ویجب الحذر حتى ال یتحول األمر الى مجرد فوز 
 ١٩٩٧الخیـاط ، (الحصول على أهداف ریاضیة مما قد یؤدي الى حاالت من التوتر بین األفـراد 

  ) . ٨٤ص: 
ـــرة  ـــدى الریاضـــیین خـــالل فت ومـــن هنـــا ینبغـــي علـــى المـــدربین االهتمـــام بـــسلوك التنـــافس ل

مختلفــة التــي إعــدادهم للــدخول فــي المنافــسات الریاضــیة ، آخــذین بنظــر االعتبــار تــأثیر المواقــف ال
أثنـاء فـي تواجه الالعبین في المنافسات الریاضیة كالجمهور والحكام والملعـب فـي سـلوك الالعـب 

المنافــسة ممــا یتطلــب فهــم كــل العوامــل المرتبطــة بالــسلوك التنافــسي لــدى الریاضــي خــالل أوقــات 
  .التدریب وقبل الوصول بالالعب للمنافسات 
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لطرق النفسیة التي تهدف للتحكم والتغییر فـي إن أهمیة سلوك التنافس تكمن في وصف ا
سلوك الالعب من خالل ما یقدم للریاضي من خبرات وتدریب مـنظم ومحـاوالت فـي مجـال تعـدیل 
بعض اتجاهاته وتزویده باالستراتیجیات الفعالـة التـي تبنـى علـى أسـاس الحالـة النفـسیة المـؤثرة فـي 

  . الحالة البدنیة واألداء المهاري 
ز أهمیــة البحــث الحــالي الــذي یتنــاول أحــد العناصــر األساســیة المتمثلــة فــي ومــن هنــا تبــر 

الجانــب النفــسي مــن خـــالل تناولــه الــسلوك التنافــسي لـــدى الالعبــات فــي األندیــة الریاضـــیة ، ألن 
أثنـاء ممارسـة اللعبـة فـي السلوك التنافسي من شـأنه أن یـؤثر فـي رغبـة الریاضـي وتوجهاتـه وأدائـه 

  . اء المنافسات الریاضیة أم خالل فترة اإلعدادأثنفي سواء كان ذلك 
  
  :مشكلة البحث٢-١

بهــدف تحقیــق أفــضل النتــائج فــي األداء الریاضــي حــاول البــاحثون دراســة العوامــل المــؤثرة 
في األداء الریاضي ، وقد ركز البعض على مسألة اإلعداد البدني ودوره في األداء الریاضي، في 

انـب النفـسیة وأثـر ذلـك فـي األداء الریاضـي فتنـاولوا أثـر القلـق حین ركز باحثون آخرون على الجو 
النــاتج عــن المنافــسة ، وربــط الــبعض بــین الثقــة بــالنفس واألداء وأشــار آخــرون الــى دور الجمهــور 
واإلسناد االجتماعي المقـدم الـى الریاضـي وخبـرات النجـاح أو الفـشل فـي المنافـسات وأثـر ذلـك فـي 

ولكـــن المالحـــظ فـــي واقعنـــا أن دراســـاتنا .  مـــن مواضـــیع أخـــرى االنجـــاز الریاضـــي ومـــا الـــى ذلـــك
المحلیة ال زالت قلیلة في المجال النفسي ، ومن هنا جاء اهتمامنـا فـي البحـث الحـالي فـي محاولـة 
متواضعة للتعرف على طبیعة العالقة بین السلوك التنافسي وبعض المتغیرات الدیمغرافیة ، وعلیه 

  :لي في السؤالین اآلتیینیمكن صیاغة مشكلة البحث الحا
  ما مستوى السلوك التنافسي لدى الالعبات في األندیة الریاضیة في دهوك ؟ .أ

الـــسلوك التنافـــسي لـــدى الالعبـــات فـــي تـــأثیر للمتغیـــرات الدیمغرافیـــة علـــى مـــستوى هـــل هنـــاك  .ب
  األندیة الریاضیة  ؟

  
  : أھداف البحث ٣-١

  :یهدف البحث الى اآلتي 
  .ى السلوك التنافسي لدى الالعبات في األندیة الریاضیة التعرف على مستو . ١
التعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق فـــي الـــسلوك التنافـــسي لـــدى الالعبـــات فـــي األندیـــة الریاضـــیة تبعـــًا .٢

العمـــر والحالـــة االجتماعیـــة ومـــستوى التعلـــیم وموقـــع الـــسكن ونـــوع الریاضـــة ودافـــع : لمتغیـــرات
  .نادي ممارسة الریاضة والحصول على الجوائز وال

  
  : مجاالت البحث ٤-١
  .الالعبات في األندیة الریاضیة في محافظة دهوك : المجال البشري  -
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١٤٢  

  .١٥/٢/٢٠٠٥-١ /١٥: المجال الزماني  -
ســـنحاریب ، كـــاره ، بـــرده رش ، العمادیـــة ، (األندیـــة الریاضـــیة فـــي دهـــوك : المجـــال المكـــاني  -

  ).الشیخان ، سمیل
  
  :تحدید المصطلحات  ٥-١
أي نشاط یرمي الى تحقیق هدف یـصدر عـن اإلنـسان اسـتجابة للمثیـرات الداخلیـة أو : وك السل -

  .الخارجیة 
وســیلة ناجحــة فــي اســتثارة : " المنافــسة بأنهــا ) الطالــب والــویس(لقــد عــرف  :الــسلوك التنافــسي  -

رغبــة الریاضــي وفــي حثــه علــى بــذل أقــصى جهــده وهــذه المنافــسة تكــون مــع شــخص أخــر أو 
  ) . ١٢٣ص : ١٩٩٣الطالب وكامل ، " (یاضي مع نفسه منافسة الر 

أنــه أي نــشاط یــصدر عــن الریاضــي یرمــي : وعلیــه یمكننــا تعریــف الــسلوك التنافــسي نظریــًا فــي  -
الــى تحقیــق الفــوز فــي میــدان المنافــسة الریاضــیة اســتجابة لرغبــة الفــرد فــي تحقیــق التقــدم قیاســًا 

ــــى الریاضــــ ــــب عل ــــشاط النجازاتــــه الشخــــصیة أو فــــي التغل یین اآلخــــرین ممــــا یــــشاركونه فــــي الن
  . الریاضي 

أي نــشاط یــصدر عــن الریاضـــي  :ویمكــن تعریفــه إجرائیــًا ألغـــراض البحــث الحــالي فــي اآلتـــي  -
ویرمــي الــى التفــوق وتحــسین األداء ، ویعبــر عنــه بالدرجــة الكلیــة التــي تحــصل علیهــا الالعبــة 

  . ي البحث الحالي خالل إجابتها عن استبیان السلوك التنافسي الموظفة ف
  
  : منھجیة البحث واجراءاتھ-٢
  : منھج البحث ١-٢

  .استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح وذلك لمالئمته وطبیعة البحث   
  
  : مجتمع البحث وعینتھ ٢-٢

العبة ممن یمارسن األلعاب الریاضیة المختلفة في أندیة ) ٩٢(یتألف مجتمع البحث من 
العبــة یمارســن أنواعــًا مختلفــة مــن ) ٧١(م اختیــار عینــة قــصدیة تألفــت مــن محافظــة دهــوك ، وتــ

ســنة ) ١٨.٨٣١(الریاضــة فــي ســتة أندیــة ریاضــیة فــي محافظــة دهــوك ، بلــغ متوســط أعمــارهن 
  .یبین خصائص العینة ) ١(درجة ، والجدول ) ٣.٨٩٩(بانحراف معیاري قدره 
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١٤٣  

  )١(الجدول 
  نةالخصائص الدیمغرافیة ألفراد العییبین 

  النسبة المئویة  العدد  المتغیر
  :العمر 

   سنة١٥ ـ ١٢
   سنة١٩ ـ ١٦
   سنة٢٣ ـ ٢٠
   سنة فأكثر٢٤

  
١٥  
٢٨  
٢١  
٧  

  
٢١.١%  
٣٩.٤%  
٢٩.٥%  
٩.٩%  

  :الحالة االجتماعیة 
  أعزب
  متزوج

  
٦٧  
٤  

  
٩٤.٤%  
٥.٦%  

  :المستوى التعلیمي
  متوسطة
  إعدادیة
  جامعیة

  
٢٣  
٣٢  
١٦  

  
٣٢.٤%  
٤٥.١%  
٢٢.٥%  

  :السكن 
  دینةم

  ریف

  
٦٦  
٥  

  
٩٣%  
٧%  

  :نوع الریاضة 
  فردیة
  فرقیة

  
٢٣  
٤٨  

  
٣٢.٤%  
٦٧.٦%  

  :الحصول على الجوائز 
  ال
  نعم

  
٢٨  
٤٣  

  
٣٩.٤%  
٦٠.٦%  

  :دوافع ممارسة الریاضة 
  مھنیة
  ھوایة

  صحة ورشاقة

  
٤  
٦١  
٦  

  
٥.٦%  
٨٥.٩%  
٨.٥%  

  :النادي 
  سمیل

  شیخان
  برده رش

  كاره
  عمادیة

  سنحاریب

  
١١  
١٣  
١٢  
١٢  
١٢  
١١  

  
١٥.٥%  
١٨.٣%  
١٦.٩%  
١٦.٩%  
١٦.٩%  
١٥.٥%  

  
  :أداة البحث  ٣-٢

ألجل التعرف على السلوك التنافسي لدى أفراد العینة ، اعتمـد البـاحثون علـى اسـتبیان تـم 
) رینـر مـارتنز(إعداده لهذا الغرض من خالل االسـتفادة مـن قائمـة المنافـسة الریاضـیة التـي أعـدها 
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١٤٤  

ُخـِصَص الجـزء األول مـن : وي ، وتكـون االسـتبیان مـن جـزأین والمعربة من قبل محمد حسن عـال
االستبیان لتقدیم تعلیمات حول الهدف من االسـتبیان وكیفیـة اإلجابـة فـضًال عـن عـدد مـن األسـئلة 

فقـرة وأمـام كـل فقـرة ) ٢٠(لجمـع المعلومـات عـن الخـصائص الدیمغرافیـة ، أمـا الجـزء الثـاني فـضم 
ویــتم تـــصحیح االســـتبیان بإعطـــاء ) . الملحـــق( ، أحیانـــًا ، أبـــدًاً◌ دائمــاً : ثالثــة بـــدائل لإلجابـــة هـــي

ثالث درجات في حالة اختیار البدیل األول ، ودرجتان عنـد اختیـار البـدیل الثـاني ، ودرجـة واحـدة 
درجـة ) ٢٠(وبذلك فإن الحد األدنى للدرجات على االستبانة هـي . في حالة اختیار البدیل الثالث 

الحصول علیها من خالل االجابة عن الفقرات الواردة في االستبانة هي ، وأن أقصى درجة یمكن 
  .درجة) ٦٠(

  
  :صدق األداة  ٤-٢

یعــد الــصدق مــن أهــم الــشروط الواجــب توافرهــا فــي أي أداة تــستخدم ألي بحــث ، ویقــصد 
بالـــصدق هـــو أن تقـــیس األداة مـــا وضـــعت ألجلهـــا حیـــث أن األداة الـــصادقة تقـــیس الوظیفـــة التـــي 

  ) .٢٧٣ص : ٢٠٠٠حم ، مل(تزعمها 
وللتحقــق مــن صــدق األداة المــستخدمة فــي البحــث الحــالي ، قــام البــاحثون بإیجــاد الــصدق 

وذلك بعرض االستبیان على عدد من المتخصصین في مجال علم ) Face Validity(الظاهري 
وك  ، إلبــداء آرائهــم فــي مــدى صــالحیة الفقــرات الــواردة فــي االســتبانة للتعــرف علــى الــسل(*)الــنفس

وقـد أجمـع آراء المتخصـصین حـول صـالحیة االسـتبیان للهـدف المـراد . التنافسي لـدى الریاضـیین 
  .استخدامه 

  
  :ثبات األداة  ٥-٢

تعتمـد صــحة األداة علــى مـدى ثباتهــا وصــدقها ، والثبــات یعنـي دقــة األداة وعــدم تناقــضها 
أبــو حطــب وســید ، (لفــرد مــع نفــسها واتــساقها واطرادهــا فیمــا یزودنــا بــه مــن معلومــات عــن ســلوك ا

وتشیر األدبیات الى أن هناك عدة طرائق لحساب ثبات األداة ، فهناك من ) . ١٠١ص : ١٩٨٧
وفــي البحــث الحــالي ُأعتمــد طریقــة التجزئــة النــصفیة ، حیــث تــم . یــستخدم طریقــة إعــادة االختبــار 

                                           
  :تألفت لجنة الخبراء المحكمین من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه  (*)
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة / علم نفس النمو / ألستاذ المساعد الدكتور جاجان جمعة محمد ا.١
  .جامعة الموصل/التربیة األساسیة كلیة / علم النفس التربوي / ذ المساعد الدكتور خشمان حسن علياألستا .٢
  .جامعة دهوك / كلیة التربیة األساسیة  / علم النفس التربوي/ األستاذ المساعد الدكتور لویس كارو بندر  .٣
  .جامعة أربیل / كلیة التربیة / علم النفس التربوي / األستاذ المساعد الدكتور عمر ابراهیم عزیز  .٤
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة / علم النفس التربوي / األستاذ المساعد الدكتورة ندى فتاح زیدان  .٥
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١٤٥  

یح االسـتجابات العبة تم اختیارهن من نادي سنحاریب ، وبعـد تـصح) ١٢(تطبیق االستبانة على 
تم تجزئة االستبیان الى نصفین متساویین علـى أسـاس الفقـرات الفردیـة والفقـرات الزوجیـة ، ثـم قـام 
الباحثون بحساب معامل االرتباط بین درجات األفراد على الفقرات الفردیة ودرجـاتهم علـى الفقـرات 

حیح معامـــل الثبـــات الزوجیـــة ، ولمـــا كانـــت هـــذه القیمـــة تمثـــل ثبـــات نـــصف األداة ، علیـــه تـــم تـــص
، وعند اختبار معنویة ) ٠.٨٤(باستخدام معادلة سبیرمان ـ براون فبلغت قیمة الثبات الكلي لألداة 

وهي ) ٤.٨٩٥(معامل االرتباط باستخدام االختبار التائي تبین أن القیمة التائیة المحسوبة تساوي 
) ١٠(ودرجة حریـة ) ٠.٠١(داللة عند مستوى ) ٣.١٦٩(أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة 

  .ویدل ذلك على أن األداة تتمتع بثبات عاٍل 
  
  :المعالجة اإلحصائیة  ٦-٢

، یبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةتمت معالجة البیانات إحصائیًا باالستعانة ببرنامج الحق
  :وباستخدام الوسائل اآلتیة 

  .التصحیحیة لحساب ثبات األداة معامل ارتباط بیرسون ومعادلة سبیرمان ـ براون  .١
  .االختبار التائي لعینة واحدة لقیاس مستوى السلوك التنافسي لدى أفراد العینة  .٢
االختبــــار التــــائي لعینتــــین مــــستقلتین للتعــــرف علــــى داللــــة الفــــرق فــــي الــــسلوك التنافــــسي تبعــــًا  .٣

  .الجوائز لمتغیرات الحالة االجتماعیة ونوع الریاضة وموقع السكن والحصول على 
تحلیل التباین األحادي للتعرف على داللـة الفـروق فـي الـسلوك التنافـسي تبعـًا لمتغیـرات العمـر  .٤

  .والنادي ومستوى التعلیم ودوافع ممارسة الریاضة
  
  :نتائج البحث ومناقشتھا  -٣
  :عرض النتائج ١-٣

الجــة البیانــات بعــد أن انتهــى البــاحثون مــن تطبیــق أداة البحــث علــى أفــراد العینــة ، تــم مع
إحــصائیًا باالســتعانة ببرنــامج الحقیبــة اإلحــصائیة للعلــوم االجتماعیــة الــذي یرمــز لــه باختــصار بـــ 

)SPSS ( فأظهرت النتائج اآلتي ، :  
تبین أن مستوى السلوك التنافسي لدیهم بشكل عام هو جید ، عنـدما بلـغ متوسـط درجـاتهم فـي  .١

، وعنـــد مقارنتهـــا مـــع ) ٤.٤٧٢( معیـــاري قـــدرُه درجـــة بـــانحراف) ٤٢.٩٧٢(الـــسلوك التنافـــسي 
 باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة ، تبـین أن ∗درجة ) ٤٠(المتوسط النظري لألداة البالغ 

                                           
  ٢/]الحد األعلى للدرجات+ الحد األدنى للدرجات  [=المتوسط النظري لألداة  ∗

 =]٤٠ = ٢ /]٦٠ + ٢٠   
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١٤٦  

القیمـــــــة التائیـــــــة الجدولیـــــــة وهـــــــي أكبـــــــر مـــــــن ) ٥.٥٩٩(القیمـــــــة التائیـــــــة المحـــــــسوبة تـــــــساوي 
  .یبین ذلك) ٢( ، والجدول )٧٠(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ١.٦٦٥(البالغة

  )٢(الجدول 
  بین المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للسلوك التنافسي " ت " داللة الفرق باختبار یبین 

  )٧١=ن( ألفراد العینة
المتوسط   المتغیر  القیمة التائیة

  المتحقق
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الجدولیة  المحسوبة  النظري

مستوى 
  الداللة

وك السل
  التنافسي

٠.٠٥  ١.٦٦٥  ٥.٥٩٩  ٤٠  ٤.٤٧٢  ٤٢.٩٧٢  

  
وألجل التعرف على داللة الفروق في السلوك التنافسي تبعًا لمتغیر العمر ، فقد تم توزیع أفـراد . ٢

العبة ممن تراوحت ) ١٥(العینة الى أربعة مجامیع تبعًا ألعمارهم ، ضمت المجموعة األولى 
درجـة ، ) ٤٣.٩٣٣( درجاتهن في السلوك التنافـسي سنة وبلغ متوسط) ١٥ـ١٢(أعمارهن بین 

ســنة وبلــغ ) ١٩ـــ١٦(العبــة ممــن تراوحــت أعمــارهن بــین ) ٢٨(والمجموعــة الثانیــة تكونــت مــن 
درجـــة ، والمجموعـــة الثالثـــة تكونـــت مـــن ) ٤٣.٠٧١(متوســـط درجـــاتهن فـــي الـــسلوك التنافـــسي 

رجــاتهن فــي الــسلوك ســنة وبلــغ متوســط د) ٢٣ـــ٢٠(العبــة ممــن تراوحــت أعمــارهن بــین ) ٢١(
العبـات ممـن تراوحـت ) ٧(درجة ، أما المجموعـة الرابعـة فكـان عـددهن ) ٤١.٦١٩(التنافسي 

درجـة ) ٤٤.٥٧١(وبلغ متوسط درجاتهن فـي الـسلوك التنافـسي)  سنة فأكثر٢٤(أعمارهن بین 
ثـم عولجــت البیانــات باسـتخدام تحلیــل التبــاین األحـادي ، فــأظهرت النتــائج عـدم وجــود فــروق . 

  . ذلك یبین) ٣(دالة إحصائیًا في السلوك التنافسي یعزى الى أثر متغیر العمر ، والجدول 
  )٣(الجدول 

  نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق في السلوك التنافسي تبعًا لمتغیر العمریبین 
مجموع   مصدر التباین  القیمة الفائیة

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  الجدولیة  المحسوبة  المربعات

مستوى 
  لداللةا

  ٢٣.٤٩٦  ٣  ٧٠.٤٨٧  بین المجوعات
  ١٩.٨٤٣  ٦٧  ١٣٢٩.٤٥٧  داخل المجموعات

    ٧٠  ١٣٩٩.٩٤٤  الكلي

غیر دال   ٢.٧٦  ١.١٨٤
عند 
٠.٠٥  

وللكشف عن داللة الفروق في السلوك التنافـسي تبعـًا لمتغیـر الحالـة االجتماعیـة ، فقـد تـم 
، العبــة) ٦٧( وبلــغ عــددهن مجمــوعتین ، األولــى ضــمت األفــراد العازبــاتتقــسیم أفــراد العینــة الــى 
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العبـــات مـــن المتزوجـــات ، وعنـــد إجـــراء المقارنـــة بـــین متوســـطي درجـــات ) ٤(والثانیـــة تألفـــت مـــن 
، ن العازبـات والمتزوجـات فـي الـسلوك التنافـسيالمجموعتین تبین عدم وجود فـرق دال إحـصائیًا بـی

  . ذلك یبین) ٤(والجدول 
  )٤(الجدول 

  في السلوك التنافسي تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة" ت " داللة الفرق باختبار یبین 
الحالة   القیمة التائیة

  االجتماعیة
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  ٤.٥٤٨  ٤٢.٩١٠  ٦٧  أعزب
  ٣.١٦٢  ٤٤.٠٠٠  ٤  تزوجم

غیر دال   ٢.٠٠٠  ٠.٤٧١
  ٠.٠٥عند 

وألجـــل معرفـــة أثـــر المـــستوى التعلیمـــي فـــي الـــسلوك التنافـــسي لـــدى الالعبـــات فـــي األندیـــة 
الریاضـــیة، فقـــد تـــم تقـــسیم أفـــراد العینـــة الـــى ثـــالث مجموعـــات وفقـــًا لمـــستواهن التعلیمـــي ، ضـــمت 

ي الـسلوك العبـة فـي مـستوى الدراسـة المتوسـطة وبلـغ متوسـط درجـاتهن فـ) ٢٣(المجموعة األولى 
العبـة فـي المـستوى اإلعــدادي ) ٣٢(درجـة ، وتكونـت المجموعـة الثانیـة مـن )٤٢.٣٠٤(التنافـسي 

درجــة ، أمــا المجموعــة الثالثــة فتألفــت مــن )٤٣.٦٢٥(وبلــغ متوســط درجــاتهن فــي الــسلوك التنافــسي
درجـة ) ٤٢.٦٢٥(العبة في المستوى الجامعي وبلغ متوسط درجاتهن فـي الـسلوك التنافـسي) ١٦(
 وعند إجراء المقارنة بین المجموعـات الـثالث باسـتخدام تحلیـل التبـاین األحـادي وسـیلة إحـصائیة .

في المعالجة ، تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في السلوك التنافـسي یعـزى الـى أثـر المـستوى 
  . ذلك یبین) ٥(التعلیمي ، والجدول 

  )٥(الجدول 
  لة الفرق في السلوك التنافسي تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمينتائج تحلیل التباین األحادي لدال یبین 

مجموع   مصدر التباین  القیمة الفائیة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  الجدولیة  المحسوبة  المربعات

مستوى 
  الداللة

  ١٢.٩١٢  ٢  ٢٥.٨٢٤  بین المجوعات
  ٢٠.٢٠٨  ٦٨  ١٣٤٧.١٢٠  داخل المجموعات

    ٧٠  ١٣٩٩.٩٤٤  الكلي

غیر دال   ٣.١٥  ٠.٦٣٩
عند 
٠.٠٥  

ولمعرفــة أثــر موقــع الــسكن فــي الــسلوك التنافــسي ، تــم تقــسیم أفــراد العینــة الــى مجمــوعتین 
العبــة ، والمجموعــة الثانیــة ) ٦٦(األولـى ضــمت األفــراد اللــواتي یــسكن فــي المدینـة البــالغ عــددهن 

ت ، وعنـد إجـراء المقارنـة بـین العبـا) ٥(تكونت من األفراد اللواتي یسكن في الریف وبلغ عـددهن 
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١٤٨  

متوسطي درجات المجموعتین باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، تبین عـدم وجـود فـرق 
  . ذلك یبین) ٦(دال إحصائیًا في السلوك التنافسي یعزى الى متغیر موقع السكن ، والجدول 

  )٦(الجدول 
  ي تبعًا لمتغیر موقع السكنفي السلوك التنافس" ت " داللة الفرق باختبار یبین 

موقع   القیمة التائیة
  السكن

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  ٤.٥٠٩  ٤٣.٢٢٧  ٦٦  المدینة
  ٢.٠٧٤  ٣٩.٦٠٠  ٥  الریف

غیر دال   ٢.٠٠٠  ١.٧٧٥
  ٠.٠٥عند 

 لمتغیـر نـوع الریاضـة التـي تمارسـها وللكشف عن داللة الفروق في الـسلوك التنافـسي تبعـاً 
الالعبــة ، فقــد تــم تقــسیم أفــراد العینــة الــى مجمــوعتین ، األولــى ضــمت الالعبــات اللــواتي یمارســن 

قفز العریض ، رمـي الثقـل ، رمـي القـرص ، تمـارین سـویدیة ، تایكونـدوا ، ركـض (الریاضة الفردیة
العبة مـن الالتـي یمارسـن ) ٤٨(فت من العبة ، والثانیة تأل) ٢٣(وبلغ عددهن ) الخ..، شطرنج 

، وعنـــــد إجـــــراء المقارنـــــة بـــــین متوســـــطي درجـــــات ..) كـــــرة ســـــلة ، كـــــرة طـــــائرة(الریاضـــــة الفرقیـــــة 
المجمــوعتین تبــین عــدم وجــود فــرق دال إحــصائیًا بــین اللــواتي یمارســن الریاضــة الفردیــة واللــواتي 

  . ذلك بینی) ٧(یمارسن الریاضة الفرقیة في السلوك التنافسي ، والجدول 
  )٧(الجدول 

  في السلوك التنافسي تبعًا لمتغیر نوع الریاضة" ت " داللة الفرق باختبار یبین 
نوع   القیمة التائیة

  الریاضة
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  ٣.١٣٠  ٤٢.٦٠٩  ٢٣  فردیة
  ٥.٠١١  ٤٣.١٤٦  ٤٨  قیةفر 

غیر دال   ٢.٠٠٠  ٠.٤٧١
  ٠.٠٥عند 

وألجل معرفة أثر الحصول على الجوائز في الـسلوك التنافـسي لـدى الالعبـات فـي األندیـة 
العبــة لــم ) ٢٨(الریاضـیة، فقــد تــم تقـسیم أفــراد العینــة الـى مجمــوعتین ، ضــمت المجموعـة األولــى 

 ســبق وأن العبــة ممــن) ٤٣(یــسبق لهــن الحــصول علــى جــوائز ، وتكونــت المجموعــة الثانیــة مــن 
حــصلن علــى جــوائز ریاضــیة ، ، وعنــد إجــراء المقارنــة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین تبــین 
وجــود فــرق دال إحــصائیًا فــي الــسلوك التنافــسي بــین المجمــوعتین وكــان الفــرق لــصالح المجموعــة 

   ذلكیبین) ٨(التي لم تحصل على جوائز في السابق ، والجدول 
  )٨(الجدول 

  في السلوك التنافسي تبعًا لمتغیر الحصول على الجوائز" ت " ختبار داللة الفرق بایبین 
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الحصول   القیمة التائیة
على 
  الجوائز

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  ٤.١٣٢  ٤٤.٩٦٤  ٢٨  ال
  ٤.٢٤١  ٤١.٦٧٤  ٤٣  نعم

٠.٠٥  ٢.٠٠٠  ٣.٢٢٧  

ادي في السلوك التنافسي لدى الالعبات في األندیة الریاضیة، فقد تم وألجل معرفة أثر الن
ـــة ، ضـــمت  ـــًا لألندیـــة التـــي تنتمـــي الیهـــا أفـــراد العین ـــة الـــى ســـت مجموعـــات وفق تقـــسیم أفـــراد العین

ـــغ متوســـط درجـــاتهن فـــي الـــسلوك التنافـــسي ) ١١(المجموعـــة األولـــى  العبـــة فـــي نـــادي ســـمیل وبل
ــغ متوســط ) ١٣( الثانیــة مــن درجــة ، وتكونــت المجموعــة)٤٣.١٨٢( العبــة فــي نــادي شــیخان وبل

العبـة ) ١٢(درجة ، أما المجموعـة الثالثـة فتألفـت مـن )٤٤٦.٣٨٥(درجاتهن في السلوك التنافسي
وتكونــــت . درجـــة) ٤٢.٠٠٠(فـــي نـــادي بـــرده رش وبلــــغ متوســـط درجـــاتهن فـــي الــــسلوك التنافـــسي

ــغ ) ١٢(المجموعــة الرابعــة مــن  متوســط درجــاتهن فــي الــسلوك التنافــسي العبــة فــي نــادي كــاره وبل
العبـة فـي نـادي عمادیـة وبلـغ متوسـط ) ١٢(درجة ، وتألفت المجموعة الخامسة مـن ) ٤٠.٧٥٠(

العبــة فــي نــادي ) ١١(درجــة ، فــي حــین تكونــت المجموعــة الــسادسة مــن ) ٤٦.٧٥٠(درجــاتهن 
المجموعـات الـست وعند إجراء المقارنة بین . درجة ) ٣٨.٠٩١(سنحاریب وبلغ متوسط درجاتهن 

باستخدام تحلیل التباین األحادي وسیلة إحصائیة في المعالجـة ، تبـین وجـود فـروق دالـة إحـصائیًا 
  . ذلك یبین) ٩(في السلوك التنافسي یعزى الى أثر المستوى التعلیمي ، والجدول 

  )٩(الجدول 
  ًا لمتغیر النادينتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق في السلوك التنافسي تبعیبین 

مجموع   مصدر التباین  القیمة الفائیة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  الجدولیة  المحسوبة  المربعات

مستوى 
  الداللة

  ١٣١.١٦٤  ٥  ٦٥٥.٨٢١  بین المجوعات
  ١١.٤٤٨  ٦٥  ٧٤٤.١٢٢  داخل المجموعات

    ٧٠  ١٣٩٩.٩٤٤  الكلي

٠.٠٥  ٢.٣٧  ١١.٤٥٧  

  
ن أعلـى مـستوى للـسلوك التنافـسي ظهـر فـي نـادي عمادیـة حیـث بلـغ وتـشیر النتـائج الـى أ

درجـــة ، بینمـــا أقـــل مـــستوى للـــسلوك ) ٤٦.٧٥٠(متوســـط درجـــات أفرادهـــا فـــي الـــسلوك التنافـــسي 
  .درجة ) ٣٨.٠٩١(التنافسي ظهر في نادي سنحاریب حیث بلغ متوسط درجات أفرادها 
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التنافسي لدى الالعبات في األندیة وألجل معرفة أثر الدافع لممارسة الریاضة في السلوك 
الریاضـیة ، فقـد تـم تقـسیم أفـراد العینـة الـى ثـالث مجموعـات وفقـًا لـدوافعهن فـي ممارسـة الریاضـة، 

ــغ متوســط ) ٤(ضــمت المجموعــة األولــى  العبــات كــان دافعهــن لممارســة الریاضــة هــو مهنــي وبل
العبــة ) ٦١(الثانیــة مــن درجــة ، وتكونــت المجموعــة )٤٠.٥٠٠(درجــاتهن فــي الــسلوك التنافــسي 

ـــسلوك التنافـــسي ـــغ متوســـط درجـــاتهن فـــي ال درجـــة ، أمـــا )٤٢.٨٨٥(كـــان دافعهـــن هـــو الهوایـــة وبل
العبــات ممــن كــان دافعهــن هــو الــصحة والرشــاقة وبلــغ متوســط ) ٦(المجموعــة الثالثــة فتألفــت مــن 
ت الــثالث وعنــد إجــراء المقارنــة بــین المجموعــا. درجــة ) ٤٥.٥٠٠(درجــاتهن فــي الــسلوك التنافــسي

باســتخدام تحلیــل التبــاین األحـــادي وســیلة إحــصائیة فـــي المعالجــة ، تبــین عـــدم وجــود فــروق دالـــة 
 ذلـك یبـین) ١٠(إحصائیًا في السلوك التنافسي یعزى الى أثر الدافع لممارسة الریاضة ، والجـدول 

.  
  )١٠(الجدول 

  سي تبعاً لمتغیر الدافع لممارسة الریاضةنتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق في السلوك التنافیبین 
مجموع   مصدر التباین  القیمة الفائیة

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  الجدولیة  المحسوبة  المربعات

مستوى 
  الداللة

  ٣١.٦٢٣  ٢  ٦٣.٢٤٧  بین المجوعات
  ١٩.٦٥٧  ٦٨  ١٣٣٦.٦٩٧  داخل المجموعات

    ٧٠  ١٣٩٩.٩٤٤  الكلي

غیر دال   ٣.١٥  ١.٦٠٩
عند 
٠.٠٥  

  
  :مناقشة النتائج ٢ـ٣

أن مـــــستوى الـــــسلوك التنافـــــسي لـــــدى ) ٢(یتـــــضح مـــــن النتـــــائج المعروضـــــة فـــــي الجـــــدول 
ویمكن تفـسیر هـذه النتیجـة فـي أن عـدد اللـواتي یمارسـن . الالعبات في األندیة الریاضیة هو جید 

ون عنـصر المنافـسة الریاضة في األندیة الموجودة في محافظة دهـوك ال یـزال محـدود وبالتـالي تكـ
شدید بین الالعبات من جهة ، ومن جهة أخـرى مـستوى التوقعـات لـدى الالعبـات أنفـسهن وكـذلك 
لــدى إدارة النــادي فــي إثبــات الوجــود وضــرورة تحقیــق االنتــصارات والفــوز كــل ذلــك مــن شــأنه أن 

  .یؤدي الى رفع مستوى السلوك التنافسي 
الــى عــدم وجــود ) ١٠ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤  ،٣(وأشــارت النتــائج المعروضــة فــي الجــداول 

فروق دالة في السلوك التنافـسي تبعـًا لمتغیـرات العمـر والحالـة االجتماعیـة ومـستوى التعلـیم وموقـع 
الــــسكن ونــــوع الریاضــــة ودافــــع ممارســــة الریاضــــة ، ویمكــــن تفــــسیر هــــذه النتیجــــة فــــي أن الــــسلوك 

نــاك منافــسة مــن أجــل تحقیــق الــذات التنافـسي ال یــرتبط بعامــل العمــر ذلــك ألن فــي كــل األعمــار ه
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والوصـــول الـــى الفـــوز ، كمـــا أن الـــسلوك التنافـــسي ال یـــرتبط بالحالـــة االجتماعیـــة ذلـــك ألن الفتـــاة 
العازبة وكذلك المرأة المتزوجة عند ممارستها لألنشطة الریاضیة تبغي الوصـول الـى تحقیـق نتـائج 

أمـا فیمـا یتعلـق بعـدم وجــود . غیرهـا معینـة ومـن هنـا ال یقتـصر الـسلوك التنافـسي علـى حالـة دون 
فــروق فــي الــسلوك التنافــسي تبعــًا لمــستوى التعلــیم فقــد یعــزى ذلــك الــى أن الــسلوك التنافــسي یــرتبط 
بالحالــة الداخلیــة للریاضــي وال یخــضع الــى المــستوى المعرفــي ونــوع التعلــیم الــذي تلقــاه الــشخص ، 

توى الـسلوك التنافـسي ، فـاألفراد الـذین وهكذا األمر فیما یخص متغیـر الـسكن وعـدم تـأثیره فـي مـس
یسكنون في الریف لـدیهم درجـات مماثلـة ألولئـك الـذین یـسكنون فـي المدینـة ، وقـد یعـزى ذلـك الـى 
ـــان علـــى تحقیـــق الفـــوز فـــي األنـــشطة  ـــین یـــشجعان روح المنافـــسة لـــدى األفـــراد ویحث أن كـــال البیئت

سلوك التنافــسي تبعـًا لنــوع الریاضــة ، كمــا أشـارت النتــائج الـى عــدم وجــود فـروق فــي الـ. الریاضـیة 
وقــد یعــزى ذلــك الــى أن أي نــشاط ریاضــي یمارســه الفــرد یهــدف الــى تطــویر قــدرات الفــرد ومهاراتــه 

 ریاضــــیة ســــواء أكانــــت أنــــشطة فردیــــة أم ممارســــةوعلیــــه فــــان الــــسلوك التنافــــسي مــــصحوب ألیــــة 
ث یقــوم الفــرد بمقارنــة ممارســات علــى مــستوى فــرق وألعــاب جماعیــة ، فهنــاك التنــافس الــذاتي حیــ

  .أداءه مع نفسه وهناك التنافس مع اآلخرین 
وفضًال عما تقـدم فقـد أشـارت النتـائج الـى عـدم وجـود فـرق دال فـي الـسلوك التنافـسي تبعـًا 
لمتغیــر الــدافع لممارســة الریاضــة ، ویمكــن تفــسیر هــذه النتیجــة بأنــه مهمــا كــان الــدافع ســواء أكــان 

صول على الصحة والرشاقة فإن األمـر ال یختلـف ، ذلـك ألن فـي كـل مهنیًا أم هوایة أم ألجل الح
األحوال هناك الهدف المتمثل في تحقیق االنجـاز والفـوز والوصـول الـى الهـدف المنـشود ومـن هنـا 

  .كانت الممارسات الریاضیة دائمًا مصحوبة بالسلوك التنافسي 
ق دالــة إحــصائیًا فــي الــى وجــود فــرو ) ٩ ، ٨(وأشــارت النتــائج المعروضــة فــي الجــدولین 

السلوك التنافسي تبعًا لمتغیري الحصول على الجوائز والنادي ، ویمكن تفسیر هذه النتیجة في أن 
الحصول على الجوائز تعد خبرات ایجابیة من شـأنها تعزیـز الـسلوك لـدى الریاضـي ومـن هنـا فـإن 

مــیالتهن اللــواتي اللــواتي ســبق لهــن الحــصول علــى الجــوائز اخــتلفن فــي ســلوكهن التنافــسي عــن ز 
یمارســن األنــشطة الریاضــیة ولــم یحــصلن بعــد علــى الجــوائز ، ذلــك أن الجــائزة تعــد مــن معــززات 
السلوك واألدبیات تشیر الى أن هناك العدید من الوظائف للمعززات منها الدافعیـة والتوجیهیـة ومـا 

  .الى ذلك 
دى أفراد العینة تبعًا لمتغیر وأخیرًا ، أشارت النتائج الى وجود تباین في السلوك التنافسي ل

النــادي ، وربمــا كــان الــسبب وراء اخــتالف الــسلوك التنافــسي لــدى الالعبــات فــي األندیــة المختلفــة 
یعــود الــى اخــتالف تلــك األندیــة فــي امكانیاتهــا وطبیعــة االدارة الموجــودة فــي كــل نــادي وكــذلك مــا 

  .    تحظى بها كل العبة في النادي من اهتمام وتشجیع 
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  :االستنتاجات والتوصیات  -٤
  :االستنتاجات  ١ـ٤

  :من خالل ما تقدم من نتائج توصل الیها البحث الحالي یمكن أن نستنتج اآلتي   
الالعبـــات المنتمیـــات الـــى األندیـــة الریاضـــیة فـــي محافظـــة دهـــوك لـــدیهن القـــدرة علـــى المنافـــسة  .أ

  .الریاضیة 
تمـام بالجانـب النفـسي فـي اإلعـداد الریاضـي إن ارتفاع مستوى السلوك التنافسي یستوجب االه .ب

للالعبات فـي األندیـة لكـي ال یـؤثر المـستوى العـالي مـن سـلوك المنافـسة بـشكل سـلبي فـي أداء 
  .أثناء المشاركة في المنافسات الریاضیة في الالعبات 

ع أن الـــسلوك التنافـــسي ال یتـــأثر بمتغیـــرات العمـــر والحالـــة االجتماعیـــة ومـــستوى التعلـــیم وموقـــ. ج
  .السكن ونوع الریاضة ودافع ممارسة الریاضة 

  .أن تباین األندیة تؤثر في مستوى السلوك التنافسي لدى الالعبات  .د
أن السلوك التنافسي یتأثر بالخبرات السابقة سیما تلك الخبرات المتعلقة بالفوز والحصول على  .هـ

  . الجوائز 
  
  :التوصیات  ٢-٤

  :ها البحث یمكن تقدیم التوصیات اآلتیة وفي ضوء النتائج التي أسفر عن  
ضــرورة اهتمــام المــدربین فــي األندیــة الریاضــیة باالعــداد النفــسي لالعبــات الــى جانــب االعــداد  .أ

  .البدني والمهاري 
العمــل مــن أجــل خلــق حالــة االطمئنــان النفــسي لــدى الالعبــات والحــد مــن الخــوف مــن الفــشل  .ب

  .ي في السلوك التنافسي الذي یمثل مصدر تهدید ویؤثر بشكل سلب
تــوفیر المــستلزمات الــضروریة لممارســة األنــشطة الریاضــیة المختلفــة فــي األندیــة لمــا لــذلك مــن  .ج

  .أثر ایجابي في سلوك المنافسة لدى الالعبات 
أن الحاجــة مازالــت قائمــة للبحــث فــي مجــال المنافــسة ومــا یتــصل بهــا مــن قلــق وأنمــاط ســلوكیة  .د

  .اضي الریالناشئ وخاصة لدى 
  
  :المصادر .٥

 ، مكتبة االنجلو المصریة ٣التقویم النفسي ، ط): ١٩٨٧(أبو حطب ، فؤاد وسید أحمد عثمان  .١
 .، القاهرة 
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ـــنفس التربـــوي ، دار الكتـــب لطباعـــة ، جامعـــة ): ١٩٩١(األزیرجـــاوي ، فاضـــل محـــسن  .٢ ـــم ال عل
  . الموصل 

ـــف  .٣ ـــاء الم): ٢٠٠٢(الجبـــوري ، عـــدنان جـــواد خل ـــة اإلعـــداد أثن ـــائج أهمی ـــى نت ـــره عل نافـــسات وأث
السباقات الریاضیة ،مجلة دیالى الریاضیة ، المجلد األول ، عدد خاص بحوث المؤتمر الثالـث 

  .٦/٣/٢٠٠٢ـ٥عشر لكلیات التربیة الریاضیة في العراق 
تــأثیر اســتخدام برنــامج التـدریب بالتــصور الــذهني علــى تحــسین ): ٢٠٠٣(حتاملـة ، مــازن رزق  .٤

سلسلة العلـوم (في األردن ، مجلة أبحاث الیرموك )  سنة١٤ ـ ١٠(ناشئین أداء العبي التنس ال
  .١٣٥٥ـ ١٣٢٣أ ، ص٣ ، العدد١٩، المجلد ) االنسانیة واالجتماعیة

أثــر اســتخدام أســلوب التنــافس الــذاتي والمقــارن فــي تعلــیم بعــض ): ١٩٩٧(الخیــاط ، فــداء أكــرم  .٥
، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعـة )  منشورةغیر(المهارات الحركیة بكرة القدم ، رسالة ماجستیر 

  .الموصل 
 ، دار الفكــر ٣علــم نفــس الریاضــة المفــاهیم ـ التطبیقــات ، ط): ٢٠٠٠(راتــب ، أســامة كامــل  .٦

  .العربي ، القاهرة 
 ، دار الفكـــــر ١أســـــالیب القیـــــاس والتـــــشخیص فـــــي التربیـــــة ، ط): ١٩٩٩(الروســـــان ، فـــــاروق  .٧

  .للطباعة والنشر ، عمان 
أثــــر إدراك الطالــــب المعلــــم للحــــدود الفاصــــلة بــــین طرائــــق ): ١٩٨٨( ممــــدوح محمــــد ســــلیمان ، .٨

وأســـالیب واســـتراتیجیات التـــدریس فـــي تنمیـــة بیئـــة تعلیمیـــة فعالـــة داخـــل الـــصف ، مجلـــة رســـالة 
  ) .٣٤(الخلیج العربي ، مكتب التربیة لدول الخلیج العربي ، السنة الثامنة ، العدد 

، اضـي ، دار الحكمـة للطباعـة والنـشرعلـم الـنفس الری): ١٩٩٣(الطالب ، نـزار وكامـل الـویس  .٩
 .بغداد 

القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ، دار المــسیرة للنــشر ): ٢٠٠٠(ملحــم ، ســامي محمــد  . ١٠
 .والتوزیع ، عمان ، األردن 

أثــــر اســــتخدام التنــــافس بــــین أفــــراد المجموعــــة واألســــلوب ): ٢٠٠٢(النعیمــــي ، ضــــرغام جاســــم  . ١١
 في تعلیم بعض المهارات الحركیة بكرة القدم ، مجلة دیالى الریاضیة ، المجلد األول ، التقلیدي

 .٦/٣/٢٠٠٢ـ٥عدد خاص بحوث المؤتمر الثالث عشر لكلیات التربیة الریاضیة في العراق 
12. Wiliams, J.M.(1993): Applied Sport Psychology Personal Growth to 

Peak Performance , Mayfield Publishing Co., London. 
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١٥٤  

  ملحق 
  أنموذج أداة البحث

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  أقلیم كوردستان العراق

  كلیة التربیة/جامعة دهوك
  قسم التربیة الریاضیة

  استبیان/ م
  ..عزیزتي الریاضیة 

  :تحیة طیبة 
بهــدف دراســة الــسلوك التنافــسي لــدى الالعبــات فــي األندیــة الریاضــیة فــي محافظــة دهــوك    

د تم إعداد هذا االستبیان  ، لذا نرجوا قراءة كل فقرة من الفقرات ومن ثم اإلجابة عنها باختیار فق
فـي المربـع المناسـب ) √ ( إحـدى البـدائل الثالثـة الموجـودة أمـام كـل فقـرة ، وذلـك بوضـع عالمـة 

 الـذي ینطبــق علــى شـعورك ، علمــًا بأنــه ال توجـد إجابــة صــحیحة أو خاطئـة ، بــل تــذكري اختیــار
البــدیل التــي تــصف مــا تــشعرین بــه عــادة عنــد المنافــسة فــي المواقــف الریاضــیة ، والرجــاء إكمــال 
المعلومــات المطلوبــة فــي أدنــاه وعــدم تــرك أیــة فقــرة فــي االســتبیان بــدون إجابــة ، وال داعــي لــذكر 

ــیم . االســم  شــاكرین لكــم تعــاونكم الجــاد خدمــة للبحــث العلمــي وتطــویر الحركــة الریاضــیة فــي اقل
  .دستانكور 

  
  

  سعدي عمر      زیاد محفوظ      أحمد قاسم األیتوتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المعلومات 

  (     )متزوجة(    )  عزبة: الحالة االجتماعیة .٢    .سنة : (     ) العمر .١
  (   )معهد أو جامعة    (    )إعدادیة     (    )متوسطة : التحصیل الدراسي.٣
  (                 ).نوع الریاضة .٥  (    ) .ریف    (    )مدینة : وقع السكن م. ٤
  (    ) .كال   (    ) هل سبق وأن حصلِت على الجوائز ؟ نعم.٦
  (    )هوایة    (    )اقتصادي    (   )مهني : الدافع لممارسة الریاضة .٧

  (    )أخرى    (    )صحیة    (   )     الرشاقة      
  : أسم النادي .٨
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١٥٥  

  أبداً   أحیاناً   دائماً   الفقرة  ت

١  
ینخفض مستوى أدائي في المنافسة حینما یشاهدها بعض األشخاص المهمین 

.  
      

٢  
عنــــدما أرتكــــب بعــــض األخطــــاء أثنــــاء المنافــــسة فــــإنني ال أجــــد صــــعوبة فــــي 

  .استعادة تركیز انتباهي 
      

        .تزداد ثقتي في نفسي كلما اقترب موعد المنافسة   ٣
        .فسي عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء المنافسة أعنف ن  ٤

٥  
عنــدما ینتقــدني مــدربي أو أحــد زمالئــي أثنــاء المنافــسة فــإنني أجــد صــعوبة فــي 

  .تركیز انتباهي طوال الفترة الباقیة من المباراة 
      

        تظهر قدراتي العالیة بصورة واضحة أثناء المواقف الحساسة في المنافسة   ٦
        .ق من عدم قدرتي على األداء بصورة جیدة في المنافسة الهامة أشعر بالقل  ٧

٨  
قبل اشتراكي في المنافسة ال أحتاج للمزید من الوقت لكي أستعد نفسیًا وذهنیًا 

.  
      

        .ینتابني القلق الشدید قبل اشتراكي في منافسة هامة   ٩
        .تباك أو القلق عندما تسوء األمور في المنافسة فإن ذلك ال یسبب لي االر   ١٠
        .أدائي في المنافسة أفضل من أدائي أثناء التدریب   ١١

١٢  
ال أنفعل أثناء المنافسة عنـدما أعتقـد أن الحكـم قـد أخطـأ معـي أو مـع زمالئـي 

  .في بعض قراراته 
      

        .بعد انتهاء المنافسة أستطیع أن أتذكر كل ما حدث في المنافسة   ١٣
        .ابتي أثناء اشتراكي في المنافسة أخشى من احتمال اص  ١٤

١٥  
أحـــاول تجنـــب التفكیـــر فـــي المنافـــسة القادمـــة ألن ذلـــك یـــسبب لـــي المزیـــد مـــن 

  .الضیق 
      

        .أشعر قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة بأنني ال أستطیع تذكر أي شيء   ١٦
        .مستوى أدائي ثابت في المنافسة وفي أقصى حدود قدراتي   ١٧
        .انتهاء المنافسة أشعر بأنني كنت أستطیع األداء بصورة أفضل بعد   ١٨
        .أجد متعة في ممارسة الریاضة أثناء المنافسة أكثر من التدریب  ١٩
        .أرتكب بعض األخطاء في اللحظات الحساسة من المنافسة   ٢٠

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

