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سیكولوجیة األداء الریاضي من وجهة نظر العبي بعض األلعاب 
  الفرقیة والفردیة والقتالیة

  
  

  د نبراس یونس المراد . د مؤید عبد الرزاق حسو                      م. م
  كلیة التربیة للبنات /كلیة التربیة الریاضیة         جامعة الموصل /جامعة الموصل 

 

  الملخص
  :إلىتهدف هذه الدراسة 

التعرف على الفروق بین المتوسط النظري وٕاجابات أفراد عینة البحث بشكل عام في كل محور  - 
التصور  ،توجیه االنتباه،الطاقة السلبیة، لثقة بالنفسا( األداء الریاضي ةمن محاور سیكولوجی

  ).  السیطرة على المواقف،الطاقة االیجابیة  ،فعیةالدا، الذهني
 األداء ةفي محاور سیكولوجی  بین العبي األلعاب الفرقیة والفردیة والقتالیة عن الفروقتعرفال - 

الطاقة ،الدافعیة ، التصور الذهني، توجیه االنتباه ،الطاقة السلبیة،الثقة بالنفس(الریاضي
   ). السیطرة على المواقف،االیجابیة 

من العبي أندیة تلعفر والموصل و الفتوة  العباً )٢٩( من تألفتجري البحث على عینة او 
 األداء ة وتم جمع البیانات باستخدام مقیاس سیكولوجیالتایكواندوفي العاب كرة السلة والسباحة و 

  ).  James E.Loehr(الریاضي المعد من 
  :واستنتج الباحثان 

، الطاقـــة الـــسلبیة،عـــام  مـــن ضـــعف فـــي محـــاور  الثقـــة بـــالنفس یعـــاني أفـــراد عینـــة البحـــث بـــشكل  -
 .السیطرة على المواقف، الطاقة االیجابیة ، التصور الذهني 

  . االنتباههیتمیز أفراد عینة البحث بشكل عام بوجود مستویات مقبولة من الدافعیة لالنجاز وتوجی -
  :وأوصى  الباحثان 

 . عند وضع المناهج التدریبیةناإلعداد  النفسي لالعبیاشتراك المدربین في دورات تضمن كیفیة  -

 ياستخدام األسالیب والطرائق الحدیثة في اإلعداد النفسي وتحـت إشـراف األخـصائیین النفـسیین فـ -
  .المجال الریاضي
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Psychological performance from player point of view of 
fighting,individual and team games 

 

by 
Moayed A.Hasso                                                   Nibras Y. AL –morad 

Mosul university       Mosul university 
College of physical education                      College of Girl education 
 This study aims at: 
- identifying deference in psychological performance between theoretical 
means of scales and response sample on scales.  
- identifying deference in psychological performance scale between 
basketball, swimmers, tai kwan do  players. 
The sample of the study was consisted of (29) players who play in 
Talafer,AL-mousl,AL- ftwoa clubs in games of basketball, swimming and    
taikwando,the data collected through psychological performance inventory 
was adapted  from( James E. loehrs). 

The study revealed the following results: 
- the sample of study  was suffer weakness in-self confidence, Negative 
energy, mental Imagery, positive energy, and situation control . 
- the sample of study  was distinguished by acceptable level  motivation 
and attention control . 

The researchers  recommended the following: 
- Emphasizing the coaches to participatein training programming to 

important psychological side when training programming preparations. 

 

- Emphasizing the importance of psychological preparations with the 

use of modern methods under supervision of specialist in  the field sport  

psychology . 

  :المقدمة وأهمیة البحث  ١-١
مــؤهالت اكانــت  ســواء  ریاضــةممارســة  أیــةنجــاح فــيال العبــین جمیــع مــؤهالت ل امــتالك اإن       

 المـستخدمة  فـي  الحدیثـة  العلمیـةاألسـس لجمیـع  مهاریة وفـي ظـل  إعـداد تـدریبي یخـضع امبدنیة 
 إدارة  علـىیعـین النفسي الـذي العامل من دونتكفي للنجاح    العوامل لوحدها الهذه إنإال التدریب 
   مـــــــــنكـــــــــال یؤكـــــــــداذ   المنافـــــــــسات فـــــــــيالـــــــــصراعات النفـــــــــسیة التـــــــــي تنتـــــــــاب الالعبـــــــــین وتوجیـــــــــه
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A hole & Hatfield  _ISO  ( نفـسیة ت متطلبـاتـوافر جانـب الـصفات البدنیـة البـد مـن إلـىانـه 
 . یاضیة الر تاالنجازالق والقدرة على االسترخاء لتحقیق  على القمثل السیطرة

)A hole & Hatfield, 1986. 186 ISO-(.  
لریاضات الفردیة والفرق في األلعاب الجماعیـة قـد الكثیر من الالعبین في ا"  أن عنفضال 

یخـــسروها بــسبب ســـیطرة ردود الفعـــل العـــصبیة علـــى الجـــسم   منافـــسات ولقـــاءات یجـــب أن الاخــسرو 
ن خـــالل ضـــبط الـــنفس والتـــوازن والعقـــل بـــدال مـــن الـــتحكم فیهـــا وتوجیههـــا لـــصالح األداء التنافـــسي مـــ

دراكاالنفعالي والقدرة على التركیز    أن  إلى اإلشارةالبد من و  ) ٩، ١٩٩٤ ،عنان" (بیئة التنافسیة الوٕا
 الـذي  الریاضـیة  النفـسیة  العلـوم البحـث فـيمجـالب  العالم  فيحاصل ما نشهده من التقدم العلمي ال

جــاد الحلــول  بغیــة تشخیــصها وٕای العبــینلنتــاب أ تالمــشكالت النفــسیة التــي فــي  یبحــثكــان وال یــزال
انــه وفـــي إال لمواجهــة المنافــسة  مثلـــىالــة نفــسیة  حأفــضل تــضمن لالعبـــین  التــيالنفــسیة المناســبة 

 یعـاني مـن إذ النفسي اإلعداد في جانب والسیما واقع الحال الذي یعاني منه العبینا أن نرى المقابل
 اغلـب أنإذ  العلمیـة مـن القـائمین علـى العملیـة التدریبیـة ة المعرفـي وقصور فـهتمامضعف وعدم اال

 دون أي اعتبــار للجانــب  مــنالمــدربین یركــزون اهتمــامهم علــى النــواحي البدنیــة والمهاریــة والخططیــة
 مكونـات بعـض علـىتـسلیط الـضوء  البحث الحالي تتجلـى فـي أهمیةفان   ومن هناالنفسي لالعبین 
 لیـات ریاضـیة مختلفـة فـضال فـي فعا لالعبـینستوى األداء الفنـي التي تؤثر علـى مـالظواهر النفسیة 

ـــة ســـیكولوجیة األداء باســـتخدام احـــد مقـــاییسهـــذه العوامـــل النفـــسیة استكـــشاف إن عـــن  وهـــو  العالمی
، الثقة بالنفس(الذي یبین مستویات تواجد المهارات النفسیة والذهنیة  ) James E.Loehr( مقیاس 

    ).سیطرة على المواقفال ،الطاقة االیجابیة ،الدافعیة، التصور الذهني،باهتوجیه االنت،لبیةالطاقة الس
مما سبق ذكره یعد البحث الحالي محاولة علمیـة تعـین العـاملین فـي مجـال التـدریب والتربیـة 

 معینة في المجال لعبة  ممارسة التي تتطلبها النفسیة بعض مكونات الظواهرتفسیر الریاضیة على 
 ىز مــدیــتعز  الجوانــب الــسلبیة و الــسبل التــي بواســطتها یمكــن الحــد مــن إیجــاد نىالریاضــي حتــى یتــس

  . الریاضیینأداءتحسین مستوى  لاالستفادة من جوانبها االیجابیة
   : مشكلة البحث٢-١

 الیـسیر بـاألمر لیس  المتنوعة تتأثیرات العوامل النفسیة المرتبطة بالفعالیاتحدید طبیعة         إن 
كانــت تركـز علــى  ان الالعـب محــور اهتمامهـا علــى حـد علــم الباحثـأخــذتالدراسـات   إنعلیـه نجــد و 

العوامـل النفـسیة التـي  مـذاهب شـتى فـي تـصنیف لعلمـاء والبـاحثین یذهب اإذ   األخروتغفل  ،جانب
ـــین  مـــن شـــأنه  أن تـــؤثر فـــي جـــب توافرهـــا خاصـــة وان هنـــاك متطلبـــات معینـــة یمـــستوى أداء الالعب
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نجـازات  االأفـضل یـقحقت لأالعبـینسمات شخصیة یمتلكها ة وقدرات عقلیة و ظواهر نفسیك  نلالعبی
 الحـــالي فـــي أن هنـــاك حاجـــة فعلیـــة للتــــشخیص  مـــشكلة البحــــثتحـــددت ومـــن هنـــا فـــان الریاضـــیة 

مثـــل كـــرة الــــسلة  األلعـــاب مــــن الفنـــي لـــبعض األداء النفـــسیة المــــؤثرة فـــي العوامـــلمـــستویات بعـــض 
 خطـوة  أهـم أولعـد  عملیة التشخیص النفـسي تإن إذر الالعبین من وجهة نظ والسباحة والتایكواندو

ـــتالءم ـــزا وطبیعـــة معانـــاة  الالعبـــین وفـــي ضـــوء فـــي اختیـــار برنـــامج اإلعـــداد النفـــسي الـــذي ی   تممی
   .    قتالیةمأ)منازالت(زوجیة م سواء أكانت  فردیة أة  للعبة الممارسالتنافسیةالمواقف 

  : البحث أهداف ٣-١
 وٕاجابــات أفــراد عینــة البحــث بــشكل عــام فــي  الفــروق بــین المتوســط النظــري علــىالتعــرف  ١-٣ -١

   األداء الریاضي ةسیكولوجی محاور من كل محور
 ةسـیكولوجیمحـاور فـي   بین العبـي األلعـاب الفرقیـة والفردیـة والقتالیـة عن الفروقتعرف ال٢-٣ -١

   . األداء الریاضي
  :ض البحث  فر ٤-١
كــل  وٕاجابــات أفــراد عینــة البحــث بــشكل عــام فــي ن المتوســط النظــريال توجــد فــروق بــی  ١-٤ -١

   . األداء الریاضيةمحور من محاور سیكولوجی
  محـاورفـي بـین العبـي األلعـاب الفرقیـة والفردیـة والقتالیـة توجد فروق ذات داللـة معنویـة ال١-٤-١

    . الریاضياألداء ةسیكولوجی
  :البحث مجاالت ٥-١
  والـــسباحةكـــرة الـــسلةلعـــاب فـــي ا تلعفـــر والموصـــل والفتـــوة ةندیـــاعبـــو ال : المجـــال البـــشري ١-٥-١

    .        التایكواندوو 
  .جامعة الموصل /الریاضیة كلیة التربیة القاعة الداخلیة في   :المكاني المجال ٢-٥-١
  .١٥/٧/٢٠٠٧ولغایة ١٥/٤/٢٠٠٧ منابتداً  االختبارات أجریت : الزماني المجال ٣-٥-١
  :لحاتالمصط تحدید ٦-١

 تعــد بمثابــة التــي  النفــسیة المهــارات الذهنیــة و مــنمجموعــة  بأنهــا:األداء ةســیكولوجیتعــرف 
مستوى التي توثر في  تساعد على تشخیص نقاط القوة والضعف في الحالة النفسیة أساسیةمؤشرات 

   )٢٣٣ ،٢٠٠٢، وحتاملة االعرجي(  .أداء الالعبین
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  : النظرياإلطار ١-٢
 فـــي المجـــال الریاضـــي لـــذا ســـوف  األداءة ســـیكولوجیاســـة علـــى موضـــوعنظـــرًا لـــشمولیة الدر 

المفـردات التـي تـم بعـض  الموضـوع مـن خـالل ا إلـى هـذما هذا الجزء من دراستهالباحثان فيیتطرق 
   . مع المحافظة على الحقائق العلمیةاإلیجاز مبدأ بعین االعتبار ینجمعها اخذ

  :الریاضي المهارات النفسیة والذهنیة في المجال ١-١-٢
یقـل  التفوق الریاضي یتوقف علـى مـدى اسـتفادة الالعبـین مـن قـدراتهم النفـسیة علـى نحـو ال

عن االستفادة من قدراتهم البدنیة فالقدرات النفسیة تساعد األفراد علـى تعبئـة طاقـاتهم البدنیـة لتحقیـق 
 األنـشطة أن لكـل نـشاط مـن) أبـو عبیـه(ویـضیف ) ٣، أ ٢٠٠٠،راتـب(أقصى وأفضل أداء ریاضـي 

اضــي البــد مــن یومــن اجــل النجــاح فــي النــشاط الر ، ضــیة متطلبــات خاصــة فــي بنــاء الشخــصیة یاالر 
فر سمات معینة في الشخصیة فالفرد الذي یفتقـر إلـى الـسمات االیجابیـة لـن یـستطیع مهمـا بلغـت اتو 

 تـؤثر بـصورة ت الن هـذه المـستویا المستویات نظراً افضلقدرته ومستویاته البدنیة والفنیة من تحقیق 
  )١٨٥ ،١٩٨٦،أبو عبیه(مباشرة في مستوى الشخصیة 

بعـض مفاهیمهـا التـي سـنحاول اسـتعراض  الذهنیة والنفـسیة تموضوع المهاراب فیما یتعلق و     
تعد الثقة بالنفس من السمات ،   دراستنا الحالیة صلمتغیرات التي تختقودنا إلى تكوین فهم واضح ل
 فـــي حیـــاة الفـــرد عبـــر مراحـــل حیاتـــه المختلفـــة وهـــي اســـتجابة متعلمـــة الشخـــصیة البـــارزة التـــي تـــوثر
 بــدءا مــن الطفولــة وتمثــل مظهــرا مــن مظــاهر الشخــصیة ةاإلنمائیــ حیاتــهیكتــسبها الفــرد خــالل مــسیرة 

) ٣٦ ، ١٩٩٦، قواســمة والفــرح (الــسویة وعنــصرا مــن عناصــر التوافــق ببعدیــه النفــسي واالجتمــاعي 
قـد أطلـق علیـه الكثیـر مـن التـسمیات مـن ، غیـره مـن المفـاهیم األخـرى وان مفهوم الثقـة بـالنفس مثـل 

ویعتقــد بعــض البــاحثین إن ) الكفــاءة النفــسیة االجتماعیــة ،الــسلوك ألتوكیــدي ، تقــدیر الــذات ( بینهــا 
، العنـزي (مفهوم الثقة بـالنفس جـزء مـن تقـدیر الـذات أحیانـا وأحیانـا متغیـر مـستقل عـن هـذا المفهـوم 

 علــى أنهــا االعتقــاد أو درجــة self Confidence  الثقــة بــالنفس) فیلــي(تعــرفإذ ) ٥٠ ، ٢٠٠١
  التأكــــــــــــــــــــــد أو الیقینیــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــان الفــــــــــــــــــــــرد  یملــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــدرة لكــــــــــــــــــــــي یكــــــــــــــــــــــون ناجحــــــــــــــــــــــا

 فـــي المجـــال المهمـــةإلـــى أن الثقـــة بـــالنفس مـــن المهـــارات ) محمـــد(ویؤكـــد  )٢٨٥، ١٩٩٨،عـــالوي(
 مهمــاً  ایجابیــا اضــي فــي قدرتــه تعــد مــصدراً الریاضــي نظــرا لتأثیرهــا علــى أداء الالعبــین وان ثقــة الری

ویالحــظ فــي المجــال الممارســة الریاضــیة ان  ) ٩٩ ،١٩٩٤،محمــد (لتحقیــق الطاقــة النفــسیة المثلــى
  س مـــــــــن أنفـــــــــسهم أي یعـــــــــوزهم الثقـــــــــة بـــــــــالنفنهنـــــــــاك بعـــــــــض الریاضـــــــــیین یكونـــــــــون غیـــــــــر واثقـــــــــی

 Lack of confidenceفیها من الثقة بالنفس  بینما هناك بعض الریاضیین یتمیزون بدرجة مبالغ 
over confidence أو الثقة الزائفة false confidenceلـدیهم ن ویوجد فریق ثالـث مـن الریاضـیی 
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وأخیرا یقسم ) ٣٣٧،  ب٢٠٠٠، راتب (مقدار من الثقة بالنفس وهذا المستوى المرغوب فیه من الثقة
  :  إلى أنواع هي  في موقف المنافسة سالثقة بالنف) محمد واحمد ( 
 عـادة عـن قدرتـه علـى تحقیـق بوتعني درجـة التأكـد التـي یمتلكهـا الالعـ:  الثقة الریاضیة كسمة -١

  .النجاح في الریاضة
 فـي وقـت معـین عـن مـدى  قدرتـه بوتعني درجة التأكد التي عند الالعـ:  الثقة الریاضیة كسمة- ٢

   ).٤٩ ، ١٩٩١، محمد واحمد .(على تحقیق النجاح في الریاضة
  الحیویة والقوة التي یعمـل بهـا ل  فأنها تمثPsychic Energyبخصوص الطاقة النفسیة و         

العقل وهي أساس الدافع وقـد تكـون ایجابیـة عنـدما تـرتبط بمـشاعر مـن االنفعـال والـسعادة وقـد تكـون 
ویرتبط مفهوم الطاقة النفسیة بثالث ) ٣٠ ،٢٠٠٤، باهي وجاد (سلبیة عندما ترتبط بالخوف والقلق 

  :صطلحات هي م
وتعني أفضل حالة لدى الالعـب مـن : Psychic energy   optimum ى الطاقة النفسیة المثل-١

  .حیث االستعداد النفسي ویطلق علیها حالة الطالقة النفسیة
وتعني األسالیب أو اإلجـراءات التـي یتبعهـا المـدرب مـع :   Psychic up  تعبئة الطاقة النفسیة-٢ 

 نفسه لزیادة مستوى الطاقة النفسیة االیجابیة بمـا یحقـق وصـول الالعـب إلـى الالعب أو الالعب مع
  .الطاقة النفسیة المثلى 

وتحــدث عنــدما تــزداد التعبئــة النفــسیة بدرجــة كبیــرة :   Psychic out انهیــار الطاقــة النفــسیة  -٣
  )١٢٦،أ ٢٠٠٠،راتب. (ویكون مصدرها سلبیا 

 بدوث االنجــازات الریاضــیة العالیــة یــرتبط بوجــود الالعــإن حــفــي وتتفــق آراء  بعــض العلمــاء       
ویتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل مـــساعدة )  ١٥٨، ١٩٩٦،شـــمعون (فـــي منطقـــة الطاقـــة النفـــسیة المثلـــى 

الریاضــیین علــى توجیـــه طــاقتهم النفــسیة وتعلـــیمهم التركیــز علــى الواجبـــات الحركیــة واألداء وتجنـــب 
 فــي األداء الــسابق أو لوال ینــشغ،  الــذي یقومــون بــه تــشتیت االنتبــاه فــي أشــیاء غیــر مرتبطــة بــاألداء

  )١٢٦، ب٢٠٠٠،راتب"(التفكیر في أألداء الذي ال یستطیع انجازه
 یعـــد االنتبـــاه هـــو العملیـــة النفـــسیة التـــي تقـــوم باختیـــار عـــدد Attention لالنتبـــاه ةأمـــا بالنـــسب      

إذ   ) ٦٥ ،١٩٨١،عاقـل ( األخـرىالمثیـرات المتـواردة علـى الـنفس والتركیـز علیهـا وتجاهـل المثیـرات
االنتباه إحدى العملیات العقلیة العلیا التي تلعب دورًا مهمًا فـي حیـاة اإلنـسان فهـو یـساعدًا فـي ( یعد 

إلــى إن االنتبــاه والتركیــز ) عنــان(ویــشیر )٢٨ ، ١٩٧٥، محمــد (معرفــة األشــیاء وفهمهــا واســتنتاجها
األداء في المهـارات الریاضـیة ویبـدو ذلـك واضـحا فـي احد المهارات النفسیة المرتبطة بانجاز ونجاح 

المـــستویات الریاضـــیة العالیـــة إذ یتطلـــب تركیـــز الریاضـــي فـــي أدائـــه للمهـــارة دون المثیـــرات األخـــرى 
 ببیئــة اللعــب ومــن جهــة أخــرى فــن تــشتیت االنتبــاه یــأتي بنــواتج ســلبیة علــى األداء المهــاري  ةالمحیطــ

  :من حیث النوع إلى بعدین أساسیین وینقسم االنتباه ) ٥٥ ،١٩٩٤،عنان (
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وترجع إلى عدد المثیرات الواجب على الالعـب االنتبـاه : Width of Attentionسعة االنتباه  -١
  .إلیها

ویرجــع إلــى توجیــه االنتبــاه داخلیــا علــى أفكــار : Direction of Attentionاتجــاه االنتبــاه  -٢
 .ة  الالعب وشعوره أو خارجیا على األحداث في البیئة المحیط

  : وتنقسم سعة االنتباه من حیث الدرجة إلى
وهـــو احـــد المتطلبـــات فـــي معظـــم األنـــشطة الریاضـــیة : Broad Attentionاالنتبـــاه الواســـع   -١

  . الجماعیة ویعني إدراك العدید من األحداث في وقت واحد
وهـــو احـــد المتطلبـــات لـــبعض األنـــشطة الریاضـــیة :  Narrow Attention االنتبـــاه الـــضیق -٢
   .لهدف فقط مثل الرمیات الحرة في كرة السلة لهیعني عزل جمیع المثیرات المرتبطة وتوجیه االنتباو 

  :  إلىهوینقسم االنتباه من حیث االتجا        
وهو التركیز على الذات وتضمن األفكار والشعور أي : Internal Attention الداخلي ه االنتبا-١

  .المجال الریاضي االنتباه غیر موجه إلى ما یدور في 
 إلــى الواجبــات الحركیــة أو هوهــو توجیــه االنتبــا : External Attention  الخــارجيه االنتبــا-٢

الجمهـــور ،  مـــن حركـــات المنافـــسین ة علـــى الجوانـــب الخارجیـــزالمنافـــسة واهـــم مـــا یمیـــزه هـــو التركیـــ
  ).٢٦١-٢٦٠ ، ١٩٩٦،شمعون (والمدرب 

 Imagery األداء هـــي التـــصور الـــذهني ومـــن العوامـــل الحاســـمة والمـــؤثرة علـــى مـــستوى

Mental توجــد العدیــد مــن المــصطلحات الــشائعة عــن معنــى التــصور العقلــي تــستخدم علــى نحــو   
ــــــي   ــــــك التــــــصور العقل ــــــصف الالعــــــب عقلیــــــا ومــــــن ذل ــــــصور البــــــصري ، Imageryمــــــرادف لت الت

visualization    ، المراجعـة العقلیـةmental Rehearsal   ، سمى أو وبـصرف النظـر عـن المـ
المــصطلح فإنهــا تــدور حــول معنــى واحـــد أساســي مفــاده أن األشــخاص یستحــضرون فــي عقلهـــم أو 
ــــــسبق حــــــدوثها مــــــن قبــــــل ــــــم ی ــــــرات ســــــابقة أو أن یستحــــــضرون إحــــــداثا ل ــــــذكرون أحــــــداث أو خب   یت

  :د نوعان من التصور الذهني و هما یوجو )١٣ ،١٩٩٩، الخیاط (
   : External Imagery التصور الخارجي-١

الـــذي یتـــصور الالعـــب نفـــسه كمـــا لـــو كـــان یـــشاهد فلمـــًا ســـینمائیًا و " ر الخـــارجي و هـــو التـــصو 
الالعب الذي یستخدم التصور الخارجي یسترجع جمیع الجوانب المرتبطة باألداء في محاولة إلیجاد 
العالقات لتوظیفها في طریقة األداء المناسبة و التعرف على األخطاء أو وضع الخطط للتنافس في 

  ."قبل المست
  
  

   : Internal Imagery   التصور الداخلي-٢
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الــذي یتــصور الالعــب نفــسه كمــا لــو كــان هنــاك آلــة تــصویر مثبتــة " التــصور الــداخلي و هــو 
فـــوق رأســـه تـــسجل صـــورًا لكـــل األشـــیاء التـــي یراهـــا أثنـــاء األداء و الالعـــب الـــذي یـــستخدم التـــصور 

لتعــرف علــى جمیــع العملیــات المــصاحبة الــداخلي یــسترجع الــصور بهــدف ممارســة خبــرة الموقــف و ا
جــــراء التقیــــیم حتــــى یمكــــن اتخــــاذ االســــتجابات المناســــبة فــــي إ و انفعــــاالت وسمــــن شــــعور و إحــــسا

وتفید التقاریر مـن البـاحثین وأصـحاب الخبـرات العلمیـة )  ٢٠٣-٢٠٢ ،٢٠٠٠ ،الضمد( "المستقبل 
 التـــصور الـــذهني بـــصورة  یـــستخدمونالعلیـــابـــأن معظـــم الالعبـــین وخاصـــة فـــي ریاضـــة المـــستویات 

 فــي تنمیــة قــدرات الریاضــي ویحمــل طابعــا مركبــا  هامــاً منتظمــة أي أن التــصور الحركــي یلعــب دوراً 
  ) Roberts ,1992,118(ویشتمل على مكونات بصریة وأخرى حركیة 

 موضـوعات علـم الـنفس أكثـریعـد موضـوع الدافعیـة مـن  Motivationالدافعیة وفیما یتعلق ب
جمیع الموضوعات األخرى التي یدرسها هذا العلم  فالدوافع هي تلـك القـوى الذاتیـة إذ یتصل ب،أهمیة

 أوالمادیــة   بأهمیتــهأوالتــي تحــرك ســلوك الفــرد وتوجهــه لتحقیــق غایــات معینــة یــشعر بالحاجــة إلیهــا 
وتـــــــــستثار هـــــــــذه القـــــــــوى المحركـــــــــة بعوامـــــــــل تنبـــــــــع مـــــــــن الفـــــــــرد نفـــــــــسه . المعنویـــــــــة بالنـــــــــسبة لـــــــــه 

 ،األشــــیاءك النفــــسیة المحیطــــة بــــه  أوأو مــــن البیئــــة المادیــــة ،واهتماماته،هخصائــــصه،میول،حاجاتهك
نو  ) ٨٥، ١٩٨٣،مرعي وبلقیس ( . الموضوعات وغیرها،األشخاص  وان حالـة ، لكـل سـلوك دافعـاً ٕا

الدافعیـــة المترتبـــة عـــن ســـیطرة الـــدوافع علـــى تفكیـــر الفـــرد وأدائـــه تجعلـــه دائمـــا فـــي حالـــة نفـــسیة غیـــر 
 لــذلك یوصــف ســلوك الفــرد المــدفوع بأنــه ســلوك ،ویجتهــد بهــدف تحقیــق الــدافعمتوازنــة ویبقــى یعمــل 

وتعـد الدافعیـة مـن الـشروط األساسـیة التـي  ).٣٩٨ ،٢٠٠٠ ،قطامي( هدفي یكون فیه حیویا ونشطا
 ،أبـو جـادو (    الهـدف مـن عملیـة الـتعلم فـي أي مجـال مـن مجاالتـه المتعـددة قیتوقف علیهـا تحقیـ

انــه ) فــوزي (الریاضــي إذ یــذكر الدافعیــة دورا مهمــا وفــاعال فــي الــسلوك وبــذلك تلعــب) ٣٢٩، ٢٠٠٠
 إذا زادت شـدة الدافعیـة    خـالل التـدریب ولكـنبكلما زادت الدافعیة أدى ذلك إلى زیادة نشاط الالع

) ١٦٢ ،٢٠٠٦، فــوزي (عطیــل نــشاطه  أدى ذلــك إلــى تيعـن حــد معــین ال تــسمح بــه حــدود الریاضــ
بحــوث والدراســات التــي تعــدد اخــتالف العوامــل التــي یمكــن إن تــدفع الفــرد ولقــد أشــارت العدیــد مــن ال

للممارسة الریاضة وینبغي على المدرب التعرف على تلك العوامل حتى یمكن توجیه الفرد لمساعدته 
  .)٢٣٥ ،١٩٩٧،عالوي (                            على بناء الدافعیة نحو الممارسة الریاضیة

 أهمیــــة محــــور الــــسیطرة علــــى المواقــــف فــــي إعــــداد اســــتراتیجیات التفكیــــر فــــي   ن تكمــــأخیــــر       و 
علـى خلـق األجـواء أثنـاء خصائص  المنافسة تفرضها ظروف التنافس المتغیرة لهذا یسعى المـدربین 

الوحــدات التدریبیــة مماثلــة لمــا موجــود فــي المنافــسة الواقعیــة مــن خــالل وضــع التــدریبات التــي تــشابه 
(  ویـشیر هدف الوصول إلى جعل الریاضي یتكیف مـع ظـروف المنافـسة الحقیقیـةظروف المنافسة ب

swin ( إن ما أحرزته الدول المتقدمة ریاضـیا مـن نتـائج إنمـا یرجـع إلـى االهتمـام بالخـدمات النفـسیة
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المطلوبة لالعبین بجانب العنایة بالتدریبات المهاریـة وذلـك عـن طریـق وضـع خطـط سـلوكیة لتعـدیل 
ــــــــــــــــــــــــــسلوك الالعبــــــــــــــــــــــــــ    وتهیئــــــــــــــــــــــــــتهم نفــــــــــــــــــــــــــسیا لجــــــــــــــــــــــــــو المباریــــــــــــــــــــــــــات والمنافــــــــــــــــــــــــــسات نیال

إلـى تكیـف الالعـب تـؤدي إن هـذه النوعیـة مـن اإلجـراءات ) فـوزي(ویؤكـد ) ١٦٧، ١٩٨٥،بسیوني( 
 اجل ضمان وضع الالعب في أحسن حاالت االسـتعداد ال ننفسیا لظروف الكفاح المستمر وذلك م

الظـروف الـصعبة التـي قـد یواجههـا والسـیما فـي ظهار كل ما لدیه من قدرات بدنیـة وعقلیـة وانفعالیـة 
  .)٢١٨ ،٢٠٠٦، فوزي (أثناء التنافس

     : الدراسات السابقة ٢-٢
   :)٢٠٠٢،االعرجي وحتاملة(دراسة  ١-٢-٢

  "المنتخبات الوطنیة   لالعبي األداءالتدریب الذهني ودوره في رفع مستویات "
 المنتخبـات لالعبـيالتـدریب الـذهني ت  احتیاجـاوأسـبابتحدیـد مـستویات هدفت الدراسة إلـى 

  . الوطنیة
) ٨٤( مــــنثعینــــة البحــــ وتكونــــت  بالطریقــــة المــــسحیة المــــنهج الوصــــفياناســــتخدم الباحثــــو 

 العبـــة یمثلـــون المنتخبـــات الوطنیـــة األردنیـــة المـــشاركین فـــي الـــدورة الریاضـــیة العربیـــة) ٢٤(العـــب
 )هالكاراتیـــ، العـــاب القـــوى ،لریـــشة الطـــائرةا ،كـــرة الیـــد، كـــرة الطـــائرة ،كـــرة القـــدم(وللفعالیـــات التاســـعة 
الــذي یقــیس مــستوى )  James E.Loehr(معــد مــن مقیــاس ســیكولوجیة األداء ال انالباحثــواســتخدم 

  الباحثــانواســتخدامبتعدیلــه لیــتالءم وطبیعــة بحثهمــا  قامــا أن بعــد ةالذهنیــة والنفــسیتواجــد المهــارات 
  :ج اآلتیةستنتج الباحثان النتائ، وا اإلحصائیةالوسائل 

 . لالعبین هناك حاجة فعلیة لتحسین مستویات بعض القدرات  الذهنیة والنفسیةأن .١
  . على المهارات الذهنیة لالعبینا  المتغیرات الشخصیة لها تأثیر  .٢

)                      ٢٦٤- ٢٣١ ،٢٠٠٢،االعرجي وحتاملة                                                     (
  :منهج البحث ١-٣

  . وطبیعة البحثمتهئلمالبالطریقة المسحیة الوصفي  المنهج اناستخدم الباحث
  : عینة البحث٢-٣

 الــسلة والــسباحة والتایكونــد ةبالعبــي كــر  وتمثلــت یــةالعمد اختیــار عینــة البحــث بالطریقــة تــم
  بالــــــــدوري الممتــــــــاز للموســــــــم ین المــــــــشارك الفتــــــــوة والموصــــــــل و  تلعفــــــــرأندیــــــــة إلــــــــىنتمــــــــون الــــــــذین ی

 یبــــــین بعــــــض األتــــــيوالجــــــدول العــــــب  )٢٩( لفئــــــة المتقــــــدمین والبــــــالغ عــــــددهم)٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(
  .فراد عینة البحثأالمعلومات عن 

  )١(رقم الجدول 
  د عینة البحث لدى أفرا لمتغیرات العمر والعمر التدریبياإلحصائیة ملیالمعایبین 
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  : وسائل جمع البیانات٣-٣

 یلةفقــد تطلــب اســتخدام االســتبیان كوســ األداء ةســیكولوجی قیــاس نظـرا لــشمولیة الدراســة علــى
  .لجمع البیانات

  )  والمواصفات العلمیةوصف المقیاس( األداء ة سیكولوجی مقیاس١-٣-٣
الذي )١٩٨٦( في عام )James E.Loehr( األصلوضعها في  األداء ةسیكولوجیقائمة 

 )٢٠٠١( في عام )االعرجي وحتاملة(ل كوقد قاما  النفسیة و یبین مستویات تواجد المهارات الذهنیة
 المنتخبات الوطنیة العبي على  على البیئة العربیة في المجال الریاضيثباتالصدق و بإجراء ال
 ،اهتوجیه االنتب ،الطاقة السلبیة، الثقة بالنفس( ةمحاور عام عةبس  إلى قیاسوتهدف القائمة األردنیة

ویصحح  )المواقفالسیطرة على  ،طاقة االیجابیةال ،الدافعیة ،توجیه التخیل والتصور الذهني
 ویعطى للبدائل وزن )دائما ،غالبا ،أحیانا، نادرا ،أبدا(،س وفق میزان تصحیح خماسي التدرج المقیا

 فقرة موزعة) ٤٢(حتوي على یو بالنسبة للفقرات االیجابیة وبالعكس للفقرات السلبیة  )٥ -  ١(متدرج 
 وكما )٢٣٤-  ٢٣٣ ،٢٠٠٢، وحتاملة ياالعرج(رات لكل محور فق) ٦(بواقع بشكل ایجابي وسلبي 

   .)٢( رقم مبین في الجدول
 الخبرة   للمقیاس على مجموعة من ذوي ةالمعدل بعرض الصورة انوزیادة في التحقق فقد قام الباحث

 من صدق المقیاس وبناءا على مالحظاتهم تم التعدیل في لغة التأكد ألجل) *(واالختصاص
الفقرات دون المساس بالمعنى لتكون مالئمة وبذلك عد المقیاس صادقا دون من  عدد وأسلوب

   االختبارإعادة طریقة انوقد اعتمد الباحث ،ما وضع ألجلهمنطقیا في قیاس 
)Retest Method (ن من العبیعشرة  ثبات المقیاس من خالل تطبیق المقیاس على إلیجاد

                                                 
   الخبراءأسماء* 

 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ قیاس وتقویم _ د هاشم احمد سلیمان . ا

 .كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل_ علم النفس الریاضي  _ ناظم شاكر الوتار .م .  ا

 .كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل _ علم النفس الریاضي  _ د زهیر یحیى محمد علي  .م . ا

 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ علم النفس الریاضي  _ د  نغم محمود محمد  .م 

  .ربیة الریاضیةكلیة الت، جامعة الموصل _ قیاس وتقویم _ د محمود شكر صالح   . م
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 وبعد جمع أسبوعانرتین بینهما فاصل زمني قدره  ممنتخب كلیة التربیة الریاضیة بكرة السلة
بین درجات ) بیرسون( باستخدام معامل االرتباط البسیط إحصائیااستمارات المقیاس تمت معالجتها 

 وبغیة االطالع على فقرات المقیاس في )٠.٨١( والثاني فبلغت قیمة معامل الثبات األولالتطبیق 
  )١رقم الملحق  ( يصورته النهائیة ینظر ف

  )٢(رقم الجدول 
    ة  لمقیاس سیكولوجیةیبین توزیع أرقام  الفقرات على المحاور السبع

  

  : سیكولوجیة األداء الریاضي  تطبیق مقیاس ٢-٣-٣
 سیكولوجیة األداء  وتهیئة مقیاسإلعداد المطلوبة كافة  العلمیةبعد استكمال المستلزمات

  ٢٠٠٧  /١/٦بتاریخ البحث  عینة أفرادتم تطبیقه على الریاضي 
   :حصائیة الوسائل اإل٤-٣

  :تیةحصائیة اآلاستخدم الباحث الوسائل اإل
  .الوسط الحسابي .١
  .االنحراف المعیاري .٢
  .ة قانون النسبة المئوی .٣
  . لعینة واحدةالثانياالختبار  .٤
 . تحلیل التباین باتجاه واحد  .٥

 .البسیط ط امعامل االرتب .٦

  )٣٠٤- ١٠١،  ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي.   ( )سبیرمان بروان(معادلة  .٧

      عرض ومناقشة النتائج١-٤
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  )٣(الجدول رقم 

 محوري للفرضمتوسط الالمحسوبة بین ال) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
   عینة البحث إفراد وٕاجاباتفي المقیاس 

 
 

 


 


 


 


  

      

      

      

      

      

      

      

   ٢.٠٥ =ةالجدولی) ت(قیمة ) ٢٨( درجة حریة وأمام ٠.٠٥ معنوي عند نسبة خطأ * 
توجیـه ، الطاقـة الـسلبیة(یتبـین انـه یوجـد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین ) ٤(رقـم من الجدول      

المحــسوبة هــي اكبــر مــن قیمتهــا ) ت(وذلــك الن قــیم  والمتوســط الفرضــي للمقیــاس) لدافعیــة ا،االنتبــاه
 یوجـد فـروق  ویـستدل الباحثـان بانـه)لدافعیـة ا، ،توجیـه االنتبـاه، الطاقة الـسلبیة(ولمصالحة  ةیالجدول

وذلـك الن  والمتوسـط الفرضـي للمقیـاس) الطاقـة الـسلبیة ، التـصور الـذهني (ذات داللة معنویـة بـین 
الثقــة ( المتوســط الفرضــي وأخیــرا فــانولمــصالحة  ةولیــالجدالمحــسوبة هــي اكبــر مــن قیمتهــا ) ت(قــیم 

إن هـذه النتـائج تعـود الباحثـان یعـزو  لم ترتقي إلى مستوى المعنویة ) بالنفس والسیطرة على المواقف
 الباحثـان هـذه النتیجـة  یـرى الـسلبیةة الطاقـفیمـا تأخذ جوانب مختلفـة مـن التفـسیر إذ إلى عدة أسباب

النفسي وهذا بـدوره الالعبین یعانون من ضعف في اإلعداد  تظهر بأن عموم سلبي ر مؤشأنهاعلى 
 النفسیة من المناهج  التدریبیة المعدة من قبل الكوادر المشرفة على جیعطي داللة على غیاب البرام

العملیة التدریبیة لهذه األلعاب خصوصا إن مستوى الطاقة السلبیة مرتفع جدا وفي المقابل انخفـاض 
وهـذا یعنـي إن اغلـب الالعبـین ال س والتصور الذهني عن المتوسط الفرضي للمقیـاالطاقة االیجابیة 

إلـى أن الطاقـة البـشریة النفـسیة  )بـاهي وجـاد (یمرون بحالة الطاقـة النفـسیة المثلـى إذ یؤكـد كـل مـن 
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فأنت تدرب الریاضیین على تجنب إهدار الطاقـة ، أو البدنیة ینبغي توجیهها إلى جانب التحكم فیها 
ویـــضیف  )٢٩ ،٢٠٠٤،بـــاهي وجـــاد (ةك الطاقـــالبدنیـــة فـــي أفعـــال غیـــر ضـــروریة وتقـــوم بتوجیـــه تلـــ

د الالعب فر عناتتو   النفسیة السلبیة بالسمات الشخصیة التي الةالطاق علق مصادرتت قد  )يالغریر (
 ، ٢٠٠٦ ، يالغریـــر  (تتناســب مــع الــسمات الشخــصیة التــي تفرضــها طبیعــة اللعبــة الممارســة ال أو

١٨.(   
 هـذه النتیجـة جـاءت نتیجـة تـأثیر ممارسـة هـذه توجیـه االنتبـاه یـرى الباحثـان أنوفیما یخص 

) Rudik(إذ یؤكــد مثــل التــدریب العقلــي أو النفــسي  الریاضــیة ولــیس نتیجــة عوامــل أخــرى تالفعالیــا
)  ٢٢٦ ،٢٠٠١، سـلیمان (إن االنتباه احد العملیات العقلیـة التـي تنمـو بالتـدریب ) سلیمان(نقال عن 

 التغییر في اللعـب إذ تتـرك األلعـاب والفعالیـات ة والدائموتتطور مظاهره من خالل المواقف المختلفة
 علــى وفــق االحتیاجــات التــي تتطلبهــا الفعالیــة أو اللعبــة مــن هالمختلفــة بــصمتها علــى مظــاهر االنتبــا

  ) ١١، ١٩٧٨، عبد الحمید ( وسعة وثبات وتوزیعلحدة وتركیز وتحوی
 یبذلون جهدا كبیرا  الالعبینظم أن مع تفسر في ضوء أنیمكن بالدافعیة فإنها وفیما یتعلق 

 في المنافسات لسنوات عدیـدة مـن اجـل تحقیـق مكاسـب تختلـف مـن العـب إلـى امسواء في التدریب 
 هنــا فقــد یمكــن اعتبــار الدافعیــة نأخــراذ قــد تكــون مادیــة أو معنویــة أو تحقیــق الــذات أو الــشهرة ومــ

 الریاضــیین فــي ممارســة الریاضــة  عــن اســتمراریةمــسؤوالً محــرك داخلــي ینــشط الــسلوك ویكــون بــدوره 
أشــارت العدیــد مــن البحــوث والدراســات إلــى تعــدد واخــتالف العوامــل التــي یمكــن أن تــدفع الفــرد "  وقــد

تتـــــأثر مـــــستویات الدافعیـــــة لـــــدى  )النقیـــــب(ویـــــضیف ) ٢٣٥ ،١٩٩٧،عـــــالوي"(ضـــــیة الریاةللممارســـــ
بـــــل یختلـــــف مـــــن ریاضـــــي  التـــــأثیر ال یكـــــون بـــــنفس النمـــــو  نتیجـــــة لـــــدوافع معینـــــة وهـــــذانالریاضـــــیی

 .)١٠٧ ،١٩٩٠، النقیب(خرآل

 إلــى مــستوى المعنویــة ولكــن ترتــق   علــى الــرغم مــن أن النتــائج الخاصــة بالثقــة بــالنفس لــم 
البــد مـــن اإلشــارة بـــان الوســـط الحــسابي إلفـــراد العینــة كـــان أعلـــى مــن الوســـط الفرضــي للمحـــور فـــي 

منهـــا األحـــداث شخـــصیتهم أثـــرت فـــي التـــي طبیعـــة العوامـــل  المقیـــاس وهـــذا یعطـــي مؤشـــرا علـــى إن
والمواقف وخبرات النجاح التي تعرضوا لهـا  أفـراد عینـة البحـث خـالل  مـسیرتهم الریاضـیة هـي التـي 
ساهمت في بناء الثقة بالنفس إذ أظهرت نتائج البحـوث إن أهـم عامـل یـساهم فـي بنـاء الثقـة بـالنفس 

المواقـف لـم وأخیرا فـان الـسیطرة علـى ) ٣٤٥ ، ٢٠٠٠، راتب (هو االنجازات التي یحققها الشخص 
 الباحثــــان إن هــــذه النتیجــــة قــــد تكــــون منطقیــــة وذلــــك الن ى إلــــى مــــستوى المعنویــــة أیــــضا ویــــر ترتــــق

المنافسات الریاضیة في  طبیعة الحال ال یمكن التنبؤ بمواقفها إذ تؤثر علیها عدة عوامل دخیلة من 
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عــدم تحقیــق التكامــل واالتــزان بــین ،  اللعــبتغیــر مواقــف(شــانها إن تــؤثر علــى أداء الالعبــین منهــا 
ضـــعف الـــدعم  ،الظـــروف المحیطـــة بـــالفرد كالمـــشاكل العائلیـــة، اإلعـــداد البـــدني والمهـــاري والنفـــسي

    ).متحكیالسوء ، الجمهور، اعي والمادي والمعنوياالجتم
  )٤( رقم الجدول

في محاور  احة والتایكوند بین العبي كرة السلة والسب الفروق إلیجادیبین اختبار تحلیل التباین 
   األداء الریاضيةسیكولوجی

   
D .f 

 
S.S.R 


M.S.R 


  

           
 

            

            

           
 

           
 

           
 

           
 

   ٣.٣٦٩= الجدولیة  )ف(قیمة) ٢،٢٤( درجة حریة وٕامام ٠.٠٥ند نسبة خطأ   معنوي ع* 
الطاقـــة ،الثقـــة بـــالنفس (  لمتغیـــرات المحـــسوبة) ف(قیمـــة بـــان ) ٤(رقـــم یتبـــین مـــن الجـــدول 

 هي اصغر مـن قیمتهـا الجدولیـة )فالسیطرة على المواق،  الطاقة االیجابیة،يالتصور الذهن ،السلبیة
 التایكواندوكرة السلة و ( ت بین فعالیایوجد فروق ذات داللة معنویة ان بأنه المن ذلك یستدل الباحثو 

هـي ) توجیـه االنتبـاه، الطاقة الـسلبیة ( لمتغیراتالمحسوبة) ف( في حین نالحظ بان قیمة )والسباحة
 ت بین فعالیـامن ذلك یستدل الباحثان بأنه یوجد فروق ذات داللة معنویةو ر من قیمتها الجدولیة كبا
 اســتخدام إلــىوبغیــة التحقــق لــصالح مــن كانــت هــذه الفــروق لجــأ الباحثــان  )التایكوانــدوكــرة الــسلة و (

   :یلي وكما )L.S.D(اختبار قیمة اقل فرق معنوي 
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  )٥(رقم الجدول 
 العبي كرة السلة والسباحة نلطاقة السلبیة بی الحسابیة لاألوساطیبین داللة الفروق في 

  )L.S.D(ر  اختبا باستخدامالتایكواندوو 
    

  


L.S.D 
 
 

  

 
 

  
 

  الفرق المعنوي *        
  :یتبین ما یأتي ) ٥(رقم من الجدول 

 وذلــك الن قیمــة الفــرق الطاقــة الــسلبیة فــي )نــدو والــسباحةاالتایكو (العبــي فــرق معنــوي بــین  الإن -١
العبـي ولمـصلحة ) L.S.D(وهذه القیمة اكبر من قیمة ) ٧.٧(بین الوسطین الحسابیین تساوي 

  . ودناالتایكو 
 الفـرق بـین  وذلـك الن فـي الطاقـة الـسلبیة)ةندو وكـرة الـسلاالتایكو (العبي  الفرق معنوي بین إن  -٢

العبــي ولمــصلحة  )L.S.D(وهــذه القیمــة اكبــر مــن قیمــة ) ٦.٥٩(الوســطین الحــسابیین تــساوي 
  . ودناالتایكو 

العبـي كـرة الـسلة والـسباحة فـي الطاقـة الـسلبیة وذلـك الن قیمـة الفـرق بـین  ال یوجد فـرق معنـوي -٣
  )L.S.D(وهذه القیمة اصغر من قیمة  ) ١.١١(الوسطین الحسابیین تساوي

 في الطاقـة الـسلبیة علـى )ندواالتایكو (یعزو الباحثان هذه النتائج تفوق الفروق لصالح لعبة و 
  المــستمرة فــضالة ان العینــة ال تمتلــك الخبــرة الدولیــة قلــة المــشاركات المحلیــبقیــة األلعــاب یعــود إلــى

ا  احتكــاك یــسبب األذى الجــسمي ممــن مــا تفرضــه متطلبــات طبیعــة المنافــسة فــي هــذه اللعبــة مــعــن
 الشعور بالقلق أو الخوف من اإلصابة مما یشكل بـدوره مـصدرا قویـا للطاقـة النفـسیة نیدفع بالالعبی

  .  السلبیة أكثر من بقیة األلعاب
  
  )٦(رقم الجدول 
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 العبي كرة السلة والسباحة نلتوجیه االنتباه بی الحسابیة األوساطیبین داللة الفروق في 
  )L.S.D( اختبار  باستخدامالتایكواندوو 

    
  


L.S.D 

 
 

  

 
 

  
 

  الفرق المعنوي *       
  :یتبین ما یأتي ) ٦(رقم من الجدول 

وذلــك الن قیمــة الفــرق بــین توجیــه االنتبــاه  فــي العبــي كــرة الــسلة والــسباحة ن  الفــرق معنــوي بــیإن -
 ةالعبـي كـر ولمـصلحة ) L.S.D(وهذه القیمة اكبر من قیمة ) ٦.٤(الوسطین الحسابیین تساوي 

   . السلة
وذلــك الن الفــرق  فــي توجیــه االنتبــاه )نــدوا والتایكو ةكــرة الــسل(العبــي  فــرق معنــوي بــین ال یوجــد  -٢

  ) . L.S.D( من قیمة اصغروهذه القیمة ) ٠.٦(وسطین الحسابیین تساوي بین ال
 في توجیه االنتباه وذلك الن قیمة الفرق بین )ندو والسباحةاالتایكو (العبي   بینفرق معنويإن ال -٣

العبـــي ولمـــصلحة  )L.S.D( مـــن قیمـــة  اكبـــروهـــذه القیمـــة ) ٥.٨(الوســـطین الحـــسابیین تـــساوي
  ).ودناالتایكو (

لباحثـان األسـباب التـي كانــت وراء هـذه النتـائج إلـى إن لعبــة كـرة الـسلة تفوقـت علــى ویفـسر ا
 هذه اللعبة تتمیز باألداء الحركي المتغیر الذي یتطلب القدرة على التجاوب السریع النبقیة األلعاب 

مـع ظــروف المبــاراة وهـي  تختلــف عــن بــاقي األنـشطة الریاضــیة مــن حیـث نظــام المنافــسات وصــغر 
لعــب وعــدد الالعبــین وتغیــر مواقــف اللعــب مــن الهجــوم إلــى الــدفاع وبــالعكس مــرات عدیــدة حجــم الم

خالل ثوان معدودة فضال عن مـا تفرضـه مـن اسـتخدام أنـواع مختلفـة مـن أسـالیب التكتیـك الهجـومي 
 غیــر محــدود مــن أنــواع المنــاوالت والتــصویبات أثنــاء موالــدفاعي خــالل الهجمــة الواحــدة مــع اســتخدا

 اللعب لمواقـف تتطلـب إثناءفي فالعب كرة السلة یتعرض ل هذه التغیرات تزید من االنتباه المباراة ك
 المواقـف المختلفـة المرتبطـة بظـروف إدراك مـن مثیـر حتـى یـتمكن مـن أكثـرمنه توزیع االنتبـاه علـى 

فقط وتحدث بقوة اقل نسبیًا من قوة المؤثرات التي تحدث في حالة التركیز على عنصر واحد "المباراة
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 تـتم عـن طریـق أنها آذ عملیة التوزیع تتطلب طاقة عصبیة كبیرة قیاسًا إلى بقیة المظاهر إنوكذلك 
 )٢٩٢، ١٩٧٨، احمــد(  مختلفــة مــن لحــاء المــخ أجــزاءالعملیــات التــي تحــدث فــي وقــت واحــد مــن 

 مـن  تنمیة االتجاهات الصحیحة نحو التصویب في كرة السلة یتمأن) النمر و السید(كل من ویؤكد 
  . أثناء كل تصویبههخالل تركیز االنتبا

  )  ٣٥، ١٩٩٨، النمر و السید (
 ویتفـــق هإمـــا بالنـــسبة للعبـــة التایكونـــد فإنهـــا تفوقـــت علـــى لعبـــة الـــسباحة فـــي  توجیـــه االنتبـــا

 یعتمــد فـي ســرعة تحلیلــه للموقــف الحركــي )التایكوانــدو(بــان العــب  )سـلیمان (الباحثـان مــع مــا ذكــره 
النتبــاه وكـذلك علـى سـرعة رد الفعــل فـضال عـن خبراتـه الــسابقة فـي مجـال اللعبــة علـى حـدة وتركیـز ا

ومعرفة أو تحلیل حركات الخصم في الجولة األولى حتى یتمكن من صد او مباغتة الخصم أو الرد 
لكـسب نقطـة تـضاف إلـى رصـیده وهـذا یـأتي مـن التعـرف علـى  علیه بحركات عكسیة مغایرة لحركته

 وبعـــدها یتحـــول إلـــى االنتبـــاه الخـــارجي خـــالل لحظـــات اللعـــب يتبـــاه الـــداخلالتجـــارب مـــن خـــالل االن
  ).٢٢٨ ، ٢٠٠١ ،سلیمان(

  

  :االستنتاجات  ١-٥
 ،الطاقــة الــسلبیة،الثقــة بــالنفس   محــاور  عینــة البحــث بــشكل عــام  مــن ضــعف فــيأفــرادیعــاني  -١

 .السیطرة على المواقف، الطاقة االیجابیة ، التصور الذهني 

 ه وتوجیـــلالنجـــاز عینـــة البحـــث بـــشكل عـــام بوجـــود مـــستویات مقبولـــة مـــن الدافعیـــة ادیتمیـــز أفـــر  -٢
  .االنتباه

  . كرة السلة والسباحةالعبي مقارنة ب الطاقة السلبیة  بمحورندو ا العبو التایكو تمیز -٣

 . السباحةمقارنة بالعبيمحور توجیه االنتباه والتایكواندو ب العبو كرة السلة تمیز -٤

، الدافعیــة، التــصور الــذهني، الثقــة بــالنفس( محــاور مــستوى المعنویــة فــي إلــى الفــروق قلــم ترتــ -٥
 . التایكواندوبین العبي كرة السلة والسباحة و ) السیطرة على المواقف ، قة االیجابیةالطا

   :التوصیات ٢-٥
واندو  والتایكة األداء الریاضي لالعبي كرة السلةلتقییم سیكولوجیإجراء اختبارات دوریة  -١

  .والسباحة
باســتمرار  فــي ضــوء الفعالیــة الممارســة ومحاولــة تطویرهــا  النفــسیة االیجابیــةتالمهــارا تــشخیص -٢

  .نلدى الالعبی

 . النفسي والحد منها ي من خالل األخصائالنفسیة السلبیة لدى الالعبینظواهر  التشخیص -٣

  عند وضع المناهج التدریبیةنالعبی ل النفسياشتراك المدربین في دورات تضمن كیفیة اإلعداد  -٤
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النفسیین  وتحت إشراف األخصائیین  في اإلعداد النفسياستخدام األسالیب والطرائق الحدیثة -٥
 .    المجال الریاضييف

  :المصادر العربیة واألجنبیة 
  . دار المسیرة للنشر عمان، علم النفس التربوي:) ٢٠٠٠. ( صالح محمد علي ، جادوأبو .١
، المـــنهج فـــي علـــم الـــنفس الریاضـــي، دار المعـــارف القـــاهرة): ١٩٨٦ ( محمـــد حـــسن،عبیـــه أبـــو .٢

  .مصر 
 التدریب الذهني ودوره في رفع مـستویات األداء " :)٢٠٠٢،(مازن، عاصم و حتاملة، االعرجي .٣

  .٤ العدد ٢الجلد ، مجلة أبحاث الیرموك ، المنتخبات الوطنیة  لالعبي 
 االتجاهــات الحدیثــة إلــىالمــدخل ) : ٢٠٠٤ (قــادر ســمیر عبــد ال،بــاهي، مــصطفى حــسین وجــاد .٤

  .، مصر  القاهرة، الدار العالمیة للنشر والتوزیع،في علم النفس الریاضي
دراســــة حــــول تخفــــیض مــــستوى القلــــق لــــدى الطالبــــات الفــــرق ): ١٩٨٥(فــــایزة محمــــد، بــــسیوني  .٥

، معــة الزقــازیق جا،مجلــة بحــوث التربیــة الریاضــیة ، الریاضــیة بكلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــات 
   . ٣العدد  ، ٢المجلد ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین

 واســتخدامات اإلحــصائیةالتطبیقــات ) : ١٩٩٩ (التكریتــي، ودیــع یاســین والعبیــدي، حــسن محمــد .٦
 .الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

 تأثیر التدریب العقلي على دقة وسـرعة اإلرسـال فـي )١٩٩٩ (قعمر محمد عبدا لرزا، الخیاط  .٧
  الجامعة األردنیة كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر ، التنس

،دار الفكـــر ٣ط، التطبیقـــات–علـــم نفـــس الریاضـــة المفـــاهیم ): ب٢٠٠٠ ( كامـــل أســـامةراتـــب،  .٨
 .القاهرة،العربي

دار ،یقاتهـا فـي المجـال الریاضـيتدریب المهارات النفسیة  وتطب):  أ٢٠٠٠( كامل أسامةراتب،  .٩
 .القاهرة،الفكر العربي

دراســـــة مقارنـــــة لـــــبعض مظـــــاهر االنتبـــــاه بـــــین العبـــــي ): ٢٠٠١(محمـــــد حیـــــدر ، ســـــلیمان  . ١٠
ـــوم الریاضـــیة ،  والمـــصارعة التایكوانـــدو ـــة الرافـــدین للعل ـــة الریاضـــیة ، مجل ـــة التربی جامعـــة ، كلی
  .٢٢العدد ، المجلد السابع ، الموصل 

 دار الفكــر  ،١ط لتــدریب العقلــي فــي المجــال الریــاضا ): ١٩٩٦( عربــي  محمــد ال،شــمعون . ١١
 .القاهرة، العربي

ـــــ . ١٢ ـــــستار جـــــابر ،مدضال ـــــد ال ـــــي الریاضـــــة  ): ٢٠٠٠(  عب ـــــة ف ـــــات العقلی .                 فـــــسیولوجیا العملی
   . األردن. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع  . ١ط

 بیروت، ر العلم للمالییندا، ٧علم النفس، ط): ١٩٨١(فاخر، عاقل . ١٣
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 ٩٠ 
 

 .   دار الفكر العربي،القاهرة٣ط.المالكمة)١٩٧٨: (عبد الحمید احمد . ١٤

،، مركـز ٣ ط،المـدخل الـى علـم الـنفس): ١٩٩٣ ( محـي الـدین،عدس، عبـد الـرحمن  وتـوق . ١٥
  .، عماناألردنيالكتاب 

، مركز الكتـاب للنـشر، ١مدخل في علم النفس الریاضي،ط: )١٩٩٨ (عالوي، محمد حسن . ١٦
   .القاهرة

 دار  الریاضـــي، والتـــدریب الریاضـــي بالـــنفس المـــدر علـــم :  )١٩٩٧(عـــالوي، محمـــد حـــسن . ١٧
   . القاهرة،العارف

سلـــسلة المنـــاهج ، المنافـــسات الریاضـــیة ةســـیكولوجی): ١٩٩٤(محمـــود عبـــد الفتـــاح ، عنـــان  . ١٨
  . جامعة حلوان ، المجلس األعلى للشباب والریاضة ، الریاضیة 

دراســة ارتباطیــة ، المكونــات الفرعیــة للثقــة بــالنفس والخجــل ): ٢٠٠١(فــریح عویــد ، العنــزي  . ١٩
  . ٣ العدد ٢٩المجلد ، المجلة العلوم االجتماعیة ، عاملیة 

والجهــد البــدني فــي  الــضغط النفــسي تــأثیر) : ٢٠٠٦( مؤیــد عبــد الــرزاق حــسو  ، يالغــر یــر  . ٢٠
أطروحـة ، ي كـرة الـسلة للـسمات الشخـصیة الـسائدة لـدى العبـبعض االسـتجابات الهرمونیـة وفقـاً 

  . جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة ، دكتوراه غیر منشورة 
 ٢ط،  التطبیقــات – المفــاهیم –مبــادى علــم الــنفس الریاضــي ):٢٠٠٦(احمــد أمــین ، فــوزي  . ٢١

  .القاهرة ، دار الفكر العربي ،
یـة أثر كل مـن الجـنس والـصف والتحـصیل الدراسـي فـي دافع ":) ٢٠٠٠. (  یوسف،قطامي . ٢٢

  )٢٧( مجلد ،وم التربویةل الع، مجلة دراسات،"األردن في األغوارالتعلم لدى طلبة منطقة 
المجلـــة العربیـــة ، تطـــویر مقیـــاس الثقـــة بـــانفس ): ١٩٩٦(عـــدنان ، احمـــد والفـــرح ، قواســـمة . ٢٣

  ٢ العدد ١٦المجلد ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، للتربیة 
العالقـة بـین االتجـاه التنافـسي والثقـة الریاضـیة كـسمة ): ١٩٩٤(صدقي نـور الـدین ، محمد  . ٢٤

المـــؤتمر العلمـــي ، المجلـــة العلمیـــة للتربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة،  لـــدى العبـــي كـــرة القـــدم ةوكحالـــ
، بالقــاهرة ،كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین ، للریاضــة والمبــادئ االولمبیــة والتراكمــات والتحــدیات 

  .  جامعة حلوان
ــــدین، محمــــد  . ٢٥ ــــور ال ــــدین محمــــد،  واحمــــد صــــدقي ن ــــة ):١٩٩١ (ضــــیاء ال ــــین الثق ــــة ب العالق

الریاضیة كسمة وكحالة والقلق التنافسي كسمة وكحالة لدى مالكمي منتخب الـشباب بجمهوریـة 
   .١العدد  ، ٦المجلد ، مجلة اسیوط ، مصر العربیة 

مستوى الالعب خصائص االنتباه لدى العب السلة وعالقتها ب): ١٩٧٥(محمد لطفي محمد . ٢٦
   ومركزه، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة حلوان، مصر
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 ، دار الفرقـان،المیـسر فـي علـم الـنفس التربـوي ) . ١٩٨٣. ( توفیـق ، احمـد وبلقـیس،مرعي . ٢٧
  . عمان

ــــب  . ٢٨ ــــى ، النقی ــــنفس الریاضــــي ): ١٩٩٠(كــــاظم یحی ــــادة ، علــــم ال اللجنــــة ، معهــــد إعــــداد الق
   .السعودیة للتربیة البدنیة والریاضة 

األسـاتذة للنـشر والتوزیـع ، كرة الـسلة  ):١٩٩٨(مدحت صالح ، عبد العزیز و سید ، النمر  . ٢٩
 . القاهرة ، 

30.Iso-Ahola, Seppo E. & Hatfield, Bad (1986): Psychology of sport 
Asocial Psychology Approach, Iowa, WM C.Brow  publishers. 

31 .Robert,G.C.(1992): Motivation in sport and exercise champing ,human 
kinetic ,U.S.A. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  عزیزي الالعب المحترم
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 الریاضــیة لــذا یرجــى قــراءة كــل فقــرة نحــو المنافــساتبــین یــدیك مجموعــة مــن الفقــرات تمثــل شــعورك 

 كــل فقــرة وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبا لــك علمــا بــان النتــائج أمــام) P(بــتمعن ثــم وضــع عالمــة 

   البحث العلمي فقط ألغراض

  شاكرین تعاونك معنا

  

  

 
  :اسم الالعب 

  :اسم اللعبة الممارسة
  :اسم النادي 

  :عدد سنوات الممارسة
  
  
  
  

  انالباحث
  

  ر نبراس یونس أل مراد  الدكتو                               حسوقعبدا لرزا دالدكتور مؤی
  
  
  
  

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  الفقرات  ت
            أرى في نفسي الخسارة أكثر من الفوز في المنافسة    ١
            يستولي علي الغضب واإلحباط خالل النافسة  ٢
            أصبح مربك وافقد تركيزي خالل المنافسة  ٣
            قبل المنافسة أتصور أدائي عاليا  ٤
             في المنافسةيشعر بالدافعية العالية لتقديم أفضل ما عندأ  ٥
            أستطيع الحفاظ على انفعالي االيجابي القوي خالل المنافسة وبعهدها  ٦
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             المنافساتلأفكر بايجابية خال  ٧
            أن أثق بنفسي كالعب  ٨
            تراودني العصبية أو الخوف في المنافسات  ٩
            نافساتم يصبح في سباق خالل اللحظات الحرجة في اليظهر إن ذهني  ١٠
            ةذهنيا أتدرب على المهارات البد ني  ١١
            أألهداف التي وضعتها لنفسي كالعب تجعلني أواصل عملي بجد  ١٢
            قادر على االستمتاع بالمنافسة حتى لو كان واجهتني الخسارة أمام المشاكل الصعبة  ١٣
            نفسي خالل المنافسة سلبيحديثي مع   ١٤
            األخطاء التي ارتكبها خالل النافسة تجعل شعوري وتفكيري سلبي  ١٥
            أستطيع تشخيص االنفعالية بسرعة واستعيد تركيزي  ١٦
            التفكير التصويري عن اللعبة سهل بالنسبة لي  ١٧
            املك استثارة ذاتية عالية  للعب أو التدريب  ١٨
            اشعر بالضعف أثناء التدريبات أو المنافسات الصعبة  ١٩
            يصبني الفتور عندما تتقلب األمور ضدي خالل المنافسة  ٢٠
             من جهدي خالل اللعب٪ ١٠٠مهما كانت الظروف أعطي  ٢١
            أستطيع أن أصل بأدائي إلى أعلى مستوى من قدراتي ومهارتي    ٢٢
            ثيرا خالل المنافسة  عضالتي تصبح مشدودة ك  ٢٣
            أصبح في حالة دوران خالل المنافسة  ٢٤
            أتصور نفسي بأنني أمر في حاالت صعبة قبل المنافسة  ٢٥
             للوصول إلى قمة قدرتي كالعببأنا على استعداد بأن أقدم كل ما مطلو   ٢٦
            أتدرب بتركيز ايجابي عالي    ٢٧
            ي السلبي إلى ايجابي إثناء اللعب من خالل السيطرة على تفكير أستطيع تغيير مزاجي  ٢٨
            أنا منافس عنيد ذهنيا  ٢٩
            يزعجني جدا الحاالت التي تكون خارجة عن سيطرتي مثل التحكيم السيئ  ٣٠
            أجد نفسي أفكر باألخطاء السابقة أو الفرص التي أضعتها خالل اللعب  ٣١
             التي تساعدني على األداء األفضل خالل اللعبأستخدم التصورات  ٣٢
            أصاب بالملل واالحتراق الذاتي خالل المنافسات  ٣٣
            أشعر بالتحدي والهام في حاالت الشدة خالل المنافسة  ٣٤
            المدربون يقرون بجودة تفكيري  ٣٥
            أدائي يظهر مدى ثقتي بنفسي من خالل االنطباع الخارجي  ٣٦
            أستطيع أن أحافظ  على الهدوء خالل المنافسة تحت أي مشاكل   ٣٧
            أفقد تركيز بكل سهولة إثناء اللعب  ٣٨
            عندما أتخيل نفسي باللعب اشعر باألشياء نفسها وأراها بوضوح  ٣٩
            أستيقظ من النوم وأنا مليء باإلثارة والحيوية للتدريب واللعب    ٤٠
            لتي أمارسها تبعث في نفسي الشعور  بالمتعة واإلنجازالرياضة ا  ٤١
            ستطيع تحويل اللحظات الحرجة إلى فرص لعبا  ٤٢
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