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 ملخص البحث
لساحة لدى العبي ا الحذر(–المجازفة ) المعرفيلوب األس قام الباحث بإجراء هذا البحث للتعرف على واقع

والميدان والفروقات بين الالعبين من حيث األسلوب المعرفي حسب نوع الفعالية، فضاًل عن التنبؤ باإلنجاز 
لالعبين لتحقيق ذلك أفترض الباحث، وجود فروق  الحذر(–)المجازفة  الرياضي من خالل األسلوب المعرفي

 رفيلوب المعالرمي( باألس –القفز -رااض حيث )االذات داللة إحصائية بين العبي الساحة والميدان من 
واإلنجاز لدى العبي الحذر( –المجازفة ) المعرفيلوب ووجود عالقة ارتباط بين األس الحذر(–المجازفة )

 الساحة والميدان.
العبي أندية الساحة والميدان فئة المتقدمين  ولتحقيق اهداف البحث اجري البحث على عينة ماونة من

)بأساليب  باستخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي 4102ن في بطولة أندية العراق للموسم المشاراي
 لوبالخاص باألس سايوالمق إعداد االختباربوألجل ذلك قام الباحث المسح والعالقات االرتباطية( 

متبعا الخطوات العلمية الضرورية لبناء المقاييس  لدى العبي الساحة والميدان الحذر(–)المجازفة المعرفي
وبعد ان ( فقرة 01بمقدار) الحذر(–)المجازفة مقياس لألسلوب المعرفي وبانتهاء هذه االجراءات اان لدينا 

على عينة البحث وعولجت البيانات احصائيا، وبذلك وصل الباحث الى  هاصبح المقياس جاهز تم تطبيق
 االستنتاجات التالية :

وثب الطويل( يمتازون باألسلوب المعرفي المجازف، في حين بقية الفعاليات قيد  –م 011أن العبي فعاليات الـ )  -0
 )الحذر(. يمتازون باألسلوب المعرفيالدراسة 

 أما أهم التوصيات فاانت:    
و أ اســـــتخدام أســــــاليب معرفية أخرى في فعاليات رياضــــــية فرقية أو فردية ســــــواء في العملية التعليمية -0

 اتجاهات أخرى.
 :بالبحثالتعريف -0
 :البحثاملقدمة واهمية  0-0

 المواقف في وسلواهماألفراد  بمشاعر الرتباطها وذلك النفس علم في المهمة المفاهيم من المعرفية األساليب تعد"

الدقة بنوع السلوك الذي يمان أن يقوم به  معقولة وبدرجة التنبؤ يماننا المعرفية األساليب هذهعن طريق و  المختلفة،
وألن ، (02،ص4112)مسلم،"المختلفة الحياةاألفراد الذين يختلفون في أساليبهم المعرفية في أثناء مواجهتهم لمواقف 

ال فرد منظومة من العمليات المعرفية التي تعد بمثابة أنشطة أو وظائف للمخ، فأن لكل عملية معرفية أسلوبًا 
 اصًا بها وهو أسلوب االستجابة الذي يتصف به سلوك الفرد في تناوله للعمليات المعرفية.معرفيًا خ
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وفعاليات الساحة والميدان واحدة من التي تعتمد على العمليات المعرفية والنفسية والعقلية، وتعد ألعاب القوى الرياضة 
شباع الرغبات الحراية األساسية عند الفرد  الطبيعية المتميزة، لما تتضمنه من أنظمة متكاملة لإلعداد البدني، وا 

ًا موعة من القوانين الطبيعة. اما تعد ألعاب القوى نشاطًا بدنيًا تنافسيالمتعلم والمتدرب بصورة موضوعية تنظمها مج
 لرمي(.ا –الوثب  –يتضمن مسابقات منفصلة عدة تتأسس على الحراات الطبيعية يؤديها اإلنسان )االراض 

لى ع ومن المعروف أن فعاليات الساحة والميدان يتعامل فيها الالعبون مع زمن ومسافة والتي تعد مشاله يعمل
حلها ال العب وفقًا للمعلومات التي حصل عليها من عمليات التدريب وطريقة المنافسة وهذه الحلول قد تكون 
مالئمة أو غير مالئمة للموقف ، وهذه الحلول تتأثر باألسلوب المعرفي المفضل لالعب وهذا ما أكدته العديد من 

المشاالت ، وهنا تكمن أهمية البحث في التعرف على  الدراسات بأن األساليب المعرفية لها عالقة معنوية بحل
األسلوب المفضل لالعبي الساحة والميدان في العراق في تفضيل أي من األساليب المعرفية قيد الدراسة واذلك 

 . اإلنجازالتنبؤ ب من خالل أماانية معرفة عالقة األسلوب المفضل لالعب

 :البحثمشكلة  0-4

الجانب المعرفي يؤثر في سلوك وبناء شخصية األفراد وفي تفايرهم وفي قدراتهم أشارت الدراسات والبحوث بأن   
 على مواجهة المواقف أو المتغيرات التي تفرزها البيئة المحيطة بهم.

واثناء االشتراك في المنافسة يحتاج الفرد الرياضي إلعادة أتزانه النفسي وتكيفه لتخلق لديه الوسيلة الستيعاب المواقف 
معها بنجاح فيأخذ أسلوبًا لحل تلك المواقف التي يواجها أثناء المنافسة وهذا األسلوب يختلف من شخص الى  والتفاعل

 اخر بما ينعاس على تصرف الالعب وقراراته في المنافسة.
وعليه فأن تحديد األساليب المعرفية لدى العبي الساحة والميدان تماننا من معرفة خصائصهم الشخصية من حيث   

لوب المعرفي لدى الالعب وفق ال فعالية وهذا يساعد المعنين في مجال التدريب توفير ظروف تدريبية أفضل األس
لهم، فضاًل عن أن معرفة االسلوب الذي يتبعه األفراد ومميزات ال أسلوب تساعد على التنبؤ في اثناء تفاعلهم مع 

 .الرياضي من خالل األسلوب المعرفي لالعبين مواقف الحياة المتشابهة والقدرة على دراسة التنبؤ باإلنجاز
 أهداف البحث:  0-3

 لدى العبي الساحة والميدان. الحذر( –ياس الخاص باألسلوب المعرفي )المجازفة والمق االختبارعداد إ  -1

 الحذر(. –التعرف على الفعاليات التي يمتاز العبوها باألسلوب المعرفي )المجازفة  -2

 الحذر( لدى العبي الساحة والميدان. –التنبؤ باإلنجاز بداللة األسلوب المعرفي )المجازفة  -3

 البحث:فروض  0-2

وب باألسلالرمي(  –القفز -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العبي الساحة والميدان من حيث )االرااض  -0
 الحذر(.  –المعرفي )المجازفة 

 واالنجاز لدى العبي الساحة والميدان.الحذر(  –األسلوب المعرفي )المجازفة د عالقة ارتباط بين توج -4

 .الحذر( –األسلوب المعرفي )المجازفة  هناك أماانية التنبؤ باإلنجاز بداللة -3

 البحث:جماالت  0-5
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 البشري:اجملال  0-5-0
           .4102للموسم  المشاراين في بطولة أندية العراق فئة المتقدمين العبي أندية الساحة والميدان           

 : اجملال املكاني 0-5-4
 .)الجادرية(جامعة بغداد –مالعب الية التربية الرياضية         

 

 اجملال ألزماني: 0-5-3
 .4102/  3/  42ولغاية  4102/  3/ 42من            

 تعريف املصطلحات: 0-6
األساليب المفضلة من قبل األفراد في عمليات تناول المعلومات الخارجية من حيث  المعرفي: بأوال": األسلو 

استقبالها ومعالجتها وتنظيمها، والى الفروق الفردية في الكيفية التي ُيدرك بها األفراد المواقف والحوادث 
 (.42، ص4113الخارجية التي يفارون من خاللها بمثل هذه المواقف )الزغلول، 

تبعًا لهذا البعد فان األفراد يختلفون فيما بينهم في مدى مخاطرتهم، أو  :الحذر( –سلوب المعرفي )المجازفة األ: ثانياً 
حذرهم عند اتخاذ القرارات. فهناك من يميل تجاه المواقف غير المألوفة وغير التقليدية وذات النتائج غير 

سهولة التعرض لمثل هذه المواقف. أي ال يتقبلون في أشخاصًا  كالمتوقعة. وعلى العاس منهم نجد هنا
، ص 0221المواقف التي تحتاج إلى روح المغامرة التي تكون نتائجها غير متوقعة أو غير مضمونة )علي، 

11.) 

 :منهج البحث وإجراءاته امليدانية-3
 منهج البحث: 3-0

 لمالئمته وطبيعة البحث.المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي )بأساليب المسح والعالقات االرتباطية( 
 جمتمع وعينة البحث: 3-4

 

 جمتمع البحث:3-4-0
تم تحديد مجتمع البحث متمثاًل بالعبي أندية الساحة والميدان فئة  القوى،بمساعدة االتحاد المرازي أللعاب  

داد للفترة جامعة بغ –)المتقدمين( المشاراين في بطولة أندية العراق والمقامة على مالعب الية التربية الرياضية 
وعدد  نادياً  (41واان عدد األندية المشاراة ) أيام،ثالث لمدة واان منهاج البطولة 42/3/4102-44-42من 

 ( العب.402األفراد الذين يمثلون المجتمع )
 

  -عينة البحث: -3-4-4
  -: االتي اشتملت عينة البحث على

 

 عينة التجربة االستطالعية: 3-4-4-0
بواقع و  مجتمع البحث ( العبين تم اختيارهم بصورة عشوائية من األندية التي اشتمل عليها01أفرادها )وبلغ عدد 

 . (السماوة- )النجف ناديي من ( العبين ال1)
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  عينة البناء والتقنني: 3-4-4-4
تضمنها مجتمع البحث ( من المجتمع األصل العبًا يتوزعون على األندية التي %24( العبًا وبنسبة )011وبلغ عددها )

( العب من نادي السماوة 4( العبًا من نادي الكوت و)01( العبًا من ال من نادي النجف واندية البصرة و )31وبواقع )
  . أدناه (0)واما مبين في الجدول ( العبًا من نادي الجيش2والشرطة و)

 (0جدول )
  والتقنني يبني توزيع عينة البناء

العينة  النادي ت
عينة  نسبتها االستطالعية

العينة  نسبتها البناء
 نسبتها األساسية

 - اندية البصرة 0

3.4% 

41 

34% 541 44% 

 41 1 اندية النجف 4

 51 - الكوت 3

 1 1 السماوة 2

 9 - الجيش 5

 1 - الشرطة 6

 

  -: التطبيقعينة جمتمع و3-4-4-3
 المشاراين ببطولة أندية العراق لفعاليات الساحة والميدان وقد اشتملت عينة البحثتحدد بالعبي األندية  
( العبًا يتوزعون وفق الفعاليات التالية والتي توزعت بين فعاليات الوثب والقفز واالرااض 034على ) التطبيق

رمي  –م 1111–مي الثقل ر  –م تتابع 211×2م و011×2الطويلة( وقد تم استبعاد الفعاليات التالية ) –)القصيرة 
عدد صبح وبذلك أالعالي( من قبل الباحث لعدم تقديم االستمارات على الالعبين في بعضها -العشاري  –القرص 
يمثلون عينة التطبيق مع استبعاد الالعبين في الفعاليات التي تم اإلشارة أليها لعدم توزيع الذين ( 034)الالعبين 
 . االستمارات

 جهزة والوسائل املساعدة: األدوات واأل 3-3
 قابلة:امل3-3-0

، 4111هي " لقاء يتم بين الباحث والمجيب وعلى أساس ذلك يحدد هدف واضح للبحث " )محجوب،
( لجمع 0( وقد أجرى الباحث مقابالت شخصية مع عدد من الخبراء والمختصين انظر )ملحق 041ص

 المعلومات حول مشالة البحث.
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 االستبيان.3-3-4
 قرطاسية. 3-3-3
 Dellال بتوب نوع  3-3-2
 فريق العمل املساعد. 3-3-5

لغرض توزيع االستمارات وجمعها وتوضيح بعض االمور لالعبين وتسهيل بعض اإلجراءات بعمل   
 .(4الباحث استعان الباحث بفريق العمل المساعد أنظر )الملحق 

 -  للمقياس: اجراءات البحث امليدانية 3-2
دى ل الحذر( –مقياس األسلوب المعرفي )المجازفة وهو أعداد  البحث من االول الهدف تحقيق لغرض

 -العبي الساحة والميدان اتبع الباحث الخطوات التالية: 
 الظاهرة املدروسة: حتديد 3-2-0

 الحذر( لدى –المجازفة ) هي اعداد مقايس األسلوب المعرفيأن الظاهرة التي يهدف البحث لقياسها   
 . العبي الساحة والميدان

 

 :قيد الدراسةاحلذر(  –اجملازفة )املعريف األسلوب  قياسم اعدادإجراءات  3-2-4
لجأ الباحث الى أعداد فقرات المقياس من خالل االطالع على االدبيات والدراسات السابقة ومنها دراسة 

 ئممال بشال يجعله ياسوقام الباحث بتعديل المقفقرة( 41)فاطمة ذياب( أذ اعد الباحث فقرات عددها )
  .وسةم مع طبيعة الفعالية المدر ئومشالة البحث وذلك عن طريق أعادة اتابة بعض فقراته بشال يتال

 :صالحية الفقرات 3-2-3
ان لجأ الباحث إلى وضعها في استمارة استبي الحذر( –المجازفة )األسلوب المعرفي بعد أعداد فقرات مقياس 

رفي( علم النفس المع –علم النفس الرياضي  –وعرضها على الخبراء والمختصين في مجال )علم النفس 
 باستخدام إحصائياً  ومعالجتها (2ينظر الملحق )المختصين  استجابات تحليل وبعد، (3نظر الملحق ي)

 درجة عند( 3842) البالغة الجدولية القيمة من أقل اانت المحسوبة قيمتها ألن فقرة( 4) استبعاد تم (4)اا
التي أبداها  المالحظات بجميع األخذ تم قد أنه إلى وتجدر اإلشارة (1011داللة ) ومستوى ( 0) حرية

 .المختصون والمتعلقة بصياغة بعض الفقرات
من أجل أن تكتمل صورة المقياس بغية التمان من تطبيقه على عينة البحث تم إعداد تعليمات المقياس 

حيث أصبح المقياس بصيغته األولية يتكون من وقد حددت التعليمات طريقة اإلجابة عن فقرات المقياس 
 ( فقرة بعد أن تم استبعاد الفقرات التي لم تحصل على موافقة الخبراء.04)

 التجربة االستطالعية: 3-2-2
( العبين تم اختيارهم بصورة عشوائية من األندية التي اشتمل عليها مجتمع البحث وبواقع 41وبلغ عدد أفرادها )

ر لدى فقرات االختباهذه التجربة هو معرفة مدى وضوح واان الهدف من  النجف(-بصرة( العبين من أندية )ال01)
 .رفة الوقت المستغرق لإلجابة على االختبارالالعبين واذلك وضوح التعليمات ومع
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 :التحليل االحصائي لفقرات مقياس األساليب املعرفية 3-2-5 
 خالل: وتم ذلك من قام الباحث بالتحليل اإلحصائي للفقرات إذ تم حساب القوة التمييزية واالتساق الداخلي   

 إجياد اجملموعتان الطرفيتان. -أ

لتميزية لديها التي اانت القدرة االفقرات  لمقياس األسلوب المعرفي أستبعد الباحثالتميزية بعد استخراج القيمة 
 ( فقرات.4غير دالة وبلغ عددها )

 :االتساق الداخلي -ب

لغرض تحديد مدى التجانس بين الفقرات لقياس ما وضعت من اجله استخدم الباحث معامل االتساق الداخلي 
 عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس األساليب المعرفية.خالل أيجاد من قد تم ذلك و  (0فقرة ) أستبعد الباحثو 

 األساليب املعرفية إعداد تعليمات مقياس 3-2-6
تم اعداد التعليمات الخاصة بالمقياس التي توضح للمختبر ايفية اإلجابة عن فقراته، وقد روعي في اعداد هذه 
التعليمات ان تكون واضحة وسهلة الفهم ولزيادة الوضوح فقد تضمنت التعليمات مثال خاص عن ايفية اإلجابة عن 

جابة خاطئة بقدر  في التعليمات الى انه ليس هناك إجابة المقياس، وأشيرفقرات   رأيهم، ن ع ما تعبرصحيحة وا 
اما طلب من المستجيبين ضرورة اإلجابة عن جميع فقرات المقياس بال صراحة ودقة وان إجابتهم ألغراض البحث 

ة وقد وضعت تعليمات اإلجاب لالعب والنادي ياون من أجل الحصول على االنجاز فقط ذار االسم وأنالعلمي فقط 
، اذ يشير ارونباخ الى ان التسمية (1ملحق)ينظر الدون اإلشارة الى اسم المقياس صراحةعلى المقياس من 

 Cronbachالصريحة لمثل هذه المقاييس قد تدفع المستجيب الى تزييف اإلجابة او االمتناع عن اإلجابة الدقيقة)
& Gleser , 1970 : 40 .) 

 نتائج التصحيح:3-2-7
بطريقة االختيار االجباري ذات البديلين بحيث تتكون ال فقرة من سؤال يحتوي على أعتمد الباحث صياغة الفقرات 

حيث أوضح  (1وتأخذ الرقم ))الحذر(  ( وأخرى بالبعد0وتأخذ الرقم))المجازف(  إجابة تختص بالبعد أجابتين مثالً 
وب ظهار بعدي األسلباسك "على أن أعداد الفقرات على شال مواقف ذات اختيار أجباري تجبر المستجيب على أ

المعرفي المطلوب قياسه من ناحية وألن المفحوص أذا أستخدم بعدا معرفي معينًا، فأنه سوف يستثني البعد األخر 
 (.21ص، 0222من ذلك األسلوب من ناحية أخرى ")الكناني،

 االسس العلمية للمقياس: 3-5
 تم أجراء األسس العلمية للمقياس من خالل االجراءات التالية:

 .صدق المقياس -0
 .الصدق الظاهري  -4
-عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس-أسلوب المجموعات المتطرفة)وتم ذلك من خالل  صدق البناء -3

 (.عالقة المجال بالدرجة الكلية للمقياس
 (طريقة التجزئة النصفية-41ايودر )هما بطريقتين  وقد استخرج الباحث ثبات المقياس الثبات -2
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 التجربة الرئيسية:3-6
وأجراء التجربة االستطالعية قام الباحث بأجراء  الحذر(-ياس المعرفي )المجازفةإنهاء خطوات إعداد فقرات المقبعد 

التجربة الرئيسية من خالل توزيع االستمارات الخاصة بالمقاييس على العبي أندية الساحة والميدان المشاراين في 
 .بطولة أندية العراق

 االجناز الرياضي: قياس 3-7
لباحث الوثب( قام ا-القفز-الرمي-لتحويل االنجاز الرقمي إلى معيار موحد في ال فعالية من فعاليات )االرااض 

بتحويل درجات بعض الفعاليات التي اان اإلنجاز فيها يحسب بالساعة والدقيقة والثانية الى ثواني ومن ثم تم توحيد 
اإلنجاز لدرجات زائية وبعدها الى درجات معدلة في ال فعالية لتوحيد النتائج في قيم اإلنجاز من خالل تحويل قيم 

 لعينة التطبيق في بطولة أندية العراق )فئة المتقدمين( والتي أقيمت في الوثب(. القفز،الرمي،  االرااض،فعاليات )
 . 44/3/4102إلى  42بغداد في مالعب الية التربية الرياضية من تأريخ 

 ئل اإلحصائية املستخدمة:الوسا 3-8
 41ايودر ريتشاردسون  معادلة-01                                               الوسط الحسابي. -0
 المعيارية الزائية. الدرجة-00                                            االنحراف المعياري. -4
 المعيارية المعدلة. الدرجة-04                                                  النسبة المئوية -3
 االنحدار المتعدد.                    معادالت-03                               بيرسون(معامل االرتباط البسيط ) -2
 معامل االرتباط المتعدد. -1
 اختبار )ت( للعينات المستقلة.  -4
 (.4اختبار)اا -2
                                              معادلة التصحيح لمعمل االرتباط بالتجزئة النصفية لـ )سبيرمان براون(  -4
 معادلة الفا ارونباخ. -2

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:-2
الحذر(  – ة)المجازفالخاص باألسلوب المعرفي  ياساختبار ومق ادأعدبلتحقيق أهداف البحث الحالي قام الباحث 

 وبذلك حقق هدف البحث األول. 
 

 احلذر( لدى بعض العبي الساحة وامليدان –عرض وحتليل نتائج واقع األسلوب املعريف )اجملازفة  2-0
ألسلوب ات اإلحصائية لنتائج تطبيق اختبار مقياس لتحقيق هدف البحث الثاني قام الباحث بعمل بعض المعالجا

م المتقدمين ضمن بطولة أندية العراق بفعالياته فئة التي تمت على العبي الساحة والميدانالحذر(  – ة)المجازفالمعرفي 
 ( اآلتي:4المختلفة وقد ظهرت البيانات المثبتة في الجدول )
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 (2جدول )
 الحذر(–يبين األوساط واالنحرافات المعيارية لألسلوب المعرفي )المجازفة 

 الفعاليات
 الحذر( – ة)المجازف

 الفعاليات
 الحذر( – ة)المجازف

 ع± ˗س ع± ˗س
 2153 5187 كم 11مشي  1164 8112 م111
 1175 6116 م حواجز111 1166 6125 م211
 1127 6157 م حواجز411 1148 5125 م411
 1143 171. الوثب الطويل 11.2 5151 م811
 1122 6133 الوثبة الثالثية 1171 5175 م1511
 1116 6116 الزانة 1124 5112 م11111

 1144 51.2 الرمح 1131 6181 موانع م3111
 1131 4162 المطرقة 1118 5162 نصف مارثون 

 

م( هو 011الوثب الطويل( حيث اان الوسط الحسابي لفعالية الـ ) –م 011( أن ال من الفعاليات )4)حيث يبين جدول
( وبانحراف معياري 2020الحسابي لفعالية الوثب الطويل هو)( في حين أن الوسط 1042( وبأنحراف معياري قدره)4004)

في اال  لى أن الالعبينإ( ويدل ذلك أن هذه الفعاليات تمتاز باألسلوب المعرفي )المجازفة( ويعزو الباحث ذلك 0023قدره )
يعتمد على التخمين ( م011الفعالتين يميلون الى المجازفة في بعض المراحل من السباق ، حيث نالحظ ان العبي سباق الـ )

حذرون " حيث إن المجازفين يعتمدون على التخمين ، بينما الوالسيما بالنسبة لالعبين المتقدمين  لزمن االطالق احيانًا اثيرة
 (.004،ص0240على دالالت للحصول على ضمانات أكيدة )شريف،

 ينعبذلك أن هذه الفعاليات يمتاز الال تمتاز باألسلوب المعرفي )الحذر( ويعزو الباحثاألخرى لفعاليات في حين ا
فيها بنوع من الحذر الذي تطلبه مراحل السباق في أوقات معينة من خالل توزيع الجهد وعدم المجازفة والمخاطرة في اي 

ي والذي تؤثر على االنجاز النهائواذلك اون فعاليات أخرى تتطلب الدقة والترايز عند األداء مرحلة من مراحل السباق 
( حيث اانت القيم لهذه الفعاليات تتجه باتجاه مقياس الحذر " حيث 4عب وذلك ظهر في االوساط الحسابية في الجدول )لال

أن الحذرين هم الذين ال يقبلون الدخول في اي موضوع أو مجال مهما اانت فائدته ، األ بعد ضمان النجاح المؤاد وال 
 .(004،ص0243م وشريف،يعتمدون على المجازفات أو التوقعات ")أبو عال

   

 تها.احلذر( باإلجناز وحتليلها ومناقش-عرض قيم االرتباط احملسوبة واجلدولية لألسلوب املعريف)اجملازفة 2-4
 الحذر( –)المجازفة  المعرفي لوبقام الباحث بإيجاد عالقة االرتباط بين األس الثالثلغرض تحقيق هدفا البحث 

    (3واالنجاز وذلك من خالل استخراج قيمة )ر( المحسوبة والجدولية واما مبين في الجدول )
( الحذر –األسلوب المعرفي )المجازفة  لمعامالت االرتباط بين المتغير ( حيث أظهرت النتائج3ومن خالل الجدول )

 ةفعالي (00عند مقارنة قيمة )ر( المحسوبة مع القيمة الجدولية هذه المتغيرات أظهرت عالقة ارتباط ضعيفة لـ ) واالنجاز،



. 

 

الوثبة  – موانع م3111 – م حواجز001-مشي – مارثون  نصف -م01111 – م0111 –م 411-م 211-م 411وهي )
 ية ى التنبؤ باإلنجاز، في حين أن هناك عالقة ارتباط قو ( وبذلك ال يمان االستدالل من هذه الفعاليات علالزانة - الثالثية

 (3جدول )
الحذر( باإلنجاز لبعض فعاليات -يبين قيمتي)ر( المحسوبة والجدولية لمتغير الدراسة األسلوب المعرفي )المجازفة

 الساحة والميدان.

)ر( قيمة المتغيرات الفعاليات
 داللة االرتباط قيمة )ر( الجدولية المحسوبة

 قوي  1171 1.744 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م 111
 ضعيف 1.71 1.545 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م211

 ضعيف 1.71 1.199 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م 411

 ضعيف 1.71 1.441 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م811

 ضعيف 1.71 11426 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م 1511

 ضعيف 1.71 11444 اإلنجاز الحذر –المجازفة  11111

 ضعيف 1.71 11666 اإلنجاز الحذر –المجازفة  نصف مارثون 

 ضعيف 1.71 111.1 اإلنجاز الحذر –المجازفة  مشي

 ضعيف 1171 11213 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م111حواجز 

 قوي  1175 11826 اإلنجاز الحذر –المجازفة  م حواجز 411

 ضعيف 1.71 .1143 اإلنجاز الحذر –المجازفة  موانع 3111

 قوي  1153 11582 اإلنجاز الحذر –المجازفة  الطويل الوثب
 ضعيف 1166 11511 اإلنجاز الحذر –المجازفة  الوثبة الثالثية

 ضعيف 11811 11516 اإلنجاز الحذر –المجازفة  الزانة

 قوي 1155 11616 اإلنجاز الحذر –المجازفة  الرمح
 قوي  1171 11711 اإلنجاز الحذر –المجازفة  المطرقة

  
-الرمح -الوثب الطويل -م حواجز 211-م 011)األخرى مع الفعاليات  (الحذر –األسلوب المعرفي )المجازفة  لمتغير

ذلك  تضحيحيث ان اثير من الفعاليات الرياضية تتطلب من الالعبين قدر من المجازفة واحيانًا قدرًا من الحذر المطرقة(
 الفوائد اتذ المواضيع أو المجاالت، في والدخول المغامرة بروح يمتازون  البعد هذا طرفي أحد في يقعون  الذين األفراد أن في

 احتمال اانت وان حتى اليسير المردود ذات المجاالت في يدخلون  وال ضعيفة، فيها النجاح توقعات اانت وان حتى الكبيرة
 المجهول ديتح في والرغبة المرتفع بالنشاط اذلك ويمتازون ( المجازفين) مصطلح هؤالء على ويطلق مؤاد، فيها النجاح
 فهم البعد هذا من األخر الطرف أمَّا المألوفة، وغير الجديدة المواقف مواجهة على قدرة األكثر وهم أهدافهم، إلى وصوالً 
 إال ئدته،فا اانت مهما مجال أو موضوع إي في الدخول يقبلون  ال الذين وهم( الحذرين) مصطلح عليهم يطلق الذين أولئك
 (.442، ص4112)العتوم، التوقعات . أو المجازفات على يعتمدون  وال المؤادة النجاح ضمانهم بعد
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 لإلجناز عند بعض العبي الساحة وامليداناملساهمة والتنبؤ  عرض نتائج ومناقشة نسبة 2-3
 (2)واذلك نسبة المساهمة واما مبين في الجدول نموذج االنحدار لغرض تحقيق هدف التنبؤ لجأ الباحث إلى 

 (2جدول)
 يبين معامالت االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة لبعض فعاليات الساحة والميدان

 مستوى الداللة Fقيمة  درجة الحرية نسبة المساهمة االرتباط الفعاليات

 13100 63976 6-0 13500 13700 م011

 ..131 0137.5 5-0 .1360 130.6 م حواجز011

 131.9 .6300 .0-0 13009 .1350 الوثب الطويل

 131.5 63709 00-0 13079 13606 الرمح

 13100 63000 6-0 13515 13700 المطرقة

قط ف ( معامل االرتباط المتعدد في فعاليات الساحة والميدان قيد الدراسة ونسبة المساهمة المعدلة2يتبين من خالل جدول )
 (.0) البيانيواما يوضح الشال مع حذف الفعاليات التي اانت نسبة المساهمة غير دالة احصائيًا. 
( المحتسبة والتي T( قيم المعلمة والقيمة الثابتة وقيمة )1وفي ضوء الجدول السابق أستخرج الباحث واما يبين جدول )
رها الساحة والميدان ويدل على أن المتغيرات المستقلة وأكث تظهر القدرة على التنبؤ في اإلنجاز لدى العبي بعض فعاليات

الحذر( و)التحام انفعالي( وعمد الباحث الى ترتيب الفعاليات من اعلى الى أقل قيمة -مساهمة في الفعاليات )المجازف
عادلة تظهر عالقة لممعنوية للداللة والتي تسهم بشال فعال في التنبؤ في قيم اإلنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان. وا

 .( م واالنجاز011الحذر( لفعالية الـ )-االرتباط السلبية بين )المجازف
 

 
 (1شكل)

 يبين معامالت االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة لبعض فعاليات الساحة والميدان
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( المحتسبة والتي Tوقيمة )( قيم المعلمة والقيمة الثابتة 2وفي ضوء الجدول السابق أستخرج الباحث واما يبين جدول )
  .تظهر القدرة على التنبؤ في اإلنجاز لدى العبي بعض فعاليات الساحة والميدان

 (1جدول )
 يبين معلمات االنحدار والمعادلة التنبوئية لمقاييس األساليب والتحام االنفعالي واالنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان

 مستوى الداللة احملتسبة Tيمة ق القيمة الثابتة املعلمة الفعاليات

 17144 37475 567532 07571 الحذر-المجازف م حواجز011
 17145 47514 257185 47634 الحذر-المجازف الرمح

 1741 47278 247208 -17033 الحذر-المجازف الوثب الطويل
 17138 47620 0247173 -007223 الحذر-المجازف م011

 17128 -47276 757562 -57423 الحذر-المجازف المطرقة
 لـ الزانة 31713 = (061“17142+ )367115 =اإلجناز  التنبؤ معادلة

 

وعمد الباحث الى ترتيب الفعاليات من اعلى الى أقل قيمة معنوية للداللة والتي تسهم بشال فعال في التنبؤ في قيم اإلنجاز 
( م 011الحذر( لفعالية الـ )-االرتباط السلبية بين )المجازفلبعض فعاليات الساحة والميدان. والمعادلة تظهر عالقة 

 .واالنجاز
واانت مقاربة لقيمة  3202=  م في المثال السابق011ومن خالل المعادلة الخطية أعاله تكون قيمة االنجاز لدى العب الـ 

 باإلنجاز.( وبالتالي ياون الباحث قد حقق الهدف األخير وهو التنبؤ 34022اإلنجاز المعدلة )
ويعزو الحذر( -ومن خالل ما سبق يتضح لنا أنه يمان للباحث التنبؤ باإلنجاز وذلك من خالل األسلوب المعرفي )المجازفة 

( على أن الميل نحو المجازفة يتحدد بقيمة األهداف وجاذبيتها، Meclelland( )0241ماكليالند) هأكدما الباحث ذلك الى 
قويًا لسلوك المجازفة، اما أن المجازفة هي دالة مشتراة وناتجة عن توقع الحصول على  فاألهداف الكبيرة تعطي دافعاً 

( ، اذلك فأن العالقة Meclelland & Teague , 1995,P.266الشيء وقيمة ذلك الشيء لدى الشخص المجازف )
 (.Carney,1975,P73عاسية بين شعور الفرد بالخوف وسلوك المجازفة )

 

 وصيات االستنتاجات والت 5
 االستنتاجات  5-0

الذي يفضله العبي الساحة والميدان في مختلف  الحذر( –)المجازفة  أن هناك تباين في األسلوب المعرفي -0
 الفعاليات.

قيد  الفعالياتفي حين بقية  المجازف،يمتازون باألسلوب المعرفي  الطويل(وثب  –م 011أن العبي فعاليات الـ ) -4
 )الحذر(. المعرفييمتازون باألسلوب الدراسة 
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 –م حواجز 211 –م 011للفعاليات التالية ) الحذر( –أماانية التنبؤ باإلنجاز بداللة األسلوب المعرفي )المجازفة  -3
 المطرقة(. –الرمح  –الوثب الطويل 

 

 التوصيات  5-4
 .تجاهات أخرى ااستخدام أساليب معرفية أخرى في فعاليات رياضية فرقية أو فردية سواء في العملية التعليمية أو  -0

تطوير الالعبين من الناحية التدريبية من خالل األسلوب المعرفي الذي يمتاز به الالعب لغرض الحصول على  -4
 .اإلنجاز األفضل

 واألجنبيةاملصادر العربية 

 

 (: الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، بيروت، دار العلم.1.83أبو عالم، رجاء محمد وشريف، نادية ) -1
(: علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2113، د. رافع، الزغول، د. عماد، )الزغول -2

 األردن، الطبعة األولى. 
لعلوم مجلة ا التقليدي،األنماط اإلدراكية المعرفية وعالقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم  (:1.81) نادية، شريف، -3

 التاسعة.السنة  (،3الكويت، جامعة الكويت، العدد ) االجتماعية،
النظرية والتطبيق_ دار الميسرة للطباعة والنشر، عمان،  المعرفي،علم النفس  (:2114العتوم، عدنان يوسفف، ) -4
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غير )الكناني، أبراهيم عبد الحسفن: بناء مقياس اإلنجاز الدراسفي لدط طلبة المدارس اإلعدادية، أطروحة دكتورا   -6
 . .1.7منشورة( كلية التربية، جامعة بغداد ،

 اهج للنشر والتوزيع. ، دار المن2(: اصول البحث العلمي ومناهجه، ط2115محجوب، وجيه ) -7
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 (1ملحق )

 أسماء الخبراء الذين تم االستفادة من مالحظاتهم

 
 (2ملحق )

 فريق العمل المساعد
 الشهادة اللقب العلمي االسم  ت

 / تربية رياضية دكتورا  م.د أكرم حسين جبر الجنابي. 1

 / تربية رياضيةدكتورا  م.د ساجت مجيد جعفر 2

 / تربية رياضيةماجستير أ.م عامر موسى عباس 3

 / تربية رياضيةدكتورا  م.د عمار مثنى جميل  4

 / تربية رياضيةماجستير م. م  سالم محمد حمزة الكرعاوي  5

 / تربية رياضيةماجستير م.م علي غانم  6

 / تربية رياضيةبكالوريوس - حسام فاهم 7

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص اخلبري اسم

 قسم العلوم التربوية والنفسية -جامعة القادسية  علم النفس التربوي عبد العزيز حيدر عبد الرضا أ.د 0

 كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة بابل علم النفس التربوي فاهم الطريحي أ.د  4

 قسم العلوم التربوية والنفسية -جامعة القادسية  علم النفس التربوي على صار جابر أ.د 3

 كلية التربية الرياضية –جامعة القادسية  علم النفس الرياضي علي حسين هاشم أ.د 2

 قسم العلوم التربوية والنفسية  -جامعة القادسية  علم النفس التربوي مصطفى نعيم الياسري  م.د 1

 قسم علم النفس –كلية اآلداب  –جامعة القادسية  علم النفس التربوي طارق محمد بندر .دم 4
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 (3ملحق)
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القادسية         
 الية التربية الرياضية     
 الدراسات العليا /الداتوراه  

 استبانةم/ 
 األستاذ الفاضل ...................................................................المحترم

  -طيبة: تحية 

 بـ:  يروم الباحث إجراء دراسته الموسومة 

 الساحة والميدان بداللة األساليب المعرفية والتحكم االنفعالي()التنبؤ بمستوط اإلنجاز لالعبي بعض فعاليات 

هذا  الحذر( ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودراية في-)المجازفة المعرفي لوباألســـــــــ تهيئة أداة لقياس ذلكويتطلب تحقيق 

 ا األسلوبؤ باإلنجاز بداللة هذالمجال نود االستنارة بأرائام السديدة في مدى صالحية فقرات المجاالت المعدلة لغرض التنب

 ه( لكل فقرة معدلة وأجراء ما ترونحال تصـــــــــل-تصـــــــــلح)من خالل وضـــــــــع عالمة )      ( أمام الفقرة وتحت أحد العبارتين 

 مناسبًا من مالحظات حول ال فقرة من المجاالت المعرفية. 

 وتقبلوا فائق الشار واالمتنان...

 أسم الخبير أو المختص:
 اللقب العلمي:
 ماان العمل:

 التاريخ:
                                                 التوقيع:                                                                                                                     

 الباحث                                                                                          
 محمد حاتم عبد الزهرة                                                                                   
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 املعريف: األسلوب
والى  ظيمها،وتناألســـــاليب المفضـــــلة من قبل األفراد في عمليات تناول المعلومات الخارجية من حيث اســـــتقبالها ومعالجتها 

الفروق الفرديــة في الكيفيــة التي يــُدرك بهــا األفراد المواقف والحوادث الخــارجيــة التي يفارون من خاللهــا بمثــل هــذه المواقف 
 (.42ص ،4113 الزغول،)
 

 :احلذر(-)اجملازفة املعريف األسلوب
جــاه حــذرهم عنــد اتخــاذ القرارات. فهنــاك من يميــل تتبعــًا لهــذا البعــد فــان األفراد يختلفون فيمــا بينهم في مــدى مخــاطرتهم، أو 

في  ن قبلو أشـــــــخاصـــــــًا ال يت كالمواقف غير المألوفة وغير التقليدية وذات النتائج غير المتوقعة. وعلى العاس منهم نجد هنا
ير غ ســــــــــــــهولـة التعرض لمثـل هـذه المواقف. أي المواقف التي تحتـاج إلى روح المغامرة التي تكون نتائجها غير متوقعة أو

 (.11، ص 0221مضمونة )علي، 
 )فاطمة ذياب مالود السعدي( وبعنوان: المقياس مأخوذة عن رسالة الماجستير لـ فقرات

 

 

جامعة -الحذر" لدط طلبة جامعة بغداد( كلية التربية للبنات –)التفكير النفاقفد وعالقتفه بفاألسفففففففففلوب المعرفي "المجفازففة 
 .  2111،غدادب
 
 

 الحذر( –المعرفي )المجازفة  األسلوب
 المالحظات تصلح ال تصلح المعدلة الفقرات األساسية الفقرات ت

1 
اذا فكرت بأجراء بحث عن موضوع 

 :غير مألوف فأنك
 )ح(تتخوف من عدم تقبله.-أ

 )م(تطرحه بال تردد. –ب 

إذا فكككككرت بككككأجككراء مككجككمككوعككككة مككن 

 :التمارين غير مألوف فأني

 أتخوف من عدم تقبل الالعبين. -أ  
 أطرحها بال تردد.  –ب    

   

2 

تروم العبور الى الضكككككككىككة ا  ر  
وجسككككر  4,1وأمامك نهر عرضكككك  

  فأنك:م 111يبعد عنك 

                            م() تعبر محاوالً القفز من النهر. –أ 
 )ح(من خالل الجسر تعبر-ب

ة عاليتهدف للوصكككككو  الى لياقة بدنية 
  ولديك  ياران فأنك:

تعتمد على التدريب من خالل زيادة  –أ 
                            عدد الوحدات التدريبية.

اعتمد على وسائل تدريبية مبتكره لم -ب
 يتم التأكد من ضمان نتائجها.

   

3 
 فأني: لالمتحان تأديتي أثناء في

 لبدءا قبل سؤال ال إجابة في أفار-أ
 )ح( .باإلجابة

 في أثناء المنافسة فأني:

 أفار في األداء قبل بدأ المشاراة -أ   
 أفار في الرقم الذي سوف أحققه -ب   
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 االنتهاء فور األسئلة عن أجيب-ب
 )م( .قراءتها من

4 

 دراسية مستلزمات شكراء أردت إذا
 فأنك: يكىيك مالا  تجد ولم

 .شرائها من أتمان حتى انتظر-أ
  )ح(
 لو حتى فورا بشراها أقوم-ب

 )م( ثمنها. اقترضت

إذا أردت شكككراء مسكككتلزمات رياضككككية 
 ضرورية:

  .انتظر حتى يمنحني النادي ماالً -أ  
أقوم بشراها فورا حتى لو اقترضت -ب  

 ثمنها.

   

5 

إذا كنت تمتلك سيارة وأعترضك أحد 
اللصوص بأخذها مقابل حياتك 

  فأنك:
 تترجل من سيارتك وتتراها لهم. –أ 

 )ح(
تقاومهم حتى لو تعرضت حياتك -ب

 )م( للخطر.

أذا حصككلت على ميدالية ذهبية وسككحبت 

 :مني فأني

 أوافق على سحبها. –أ   
 أعترض وأبحث عن األسباب. -ب  

   

6 

أذا كنككت طبيبككاا وطلككم منككك معككالجككة 
مرض وبككا ي وهككذا المرض معككدي 

معالجت  وبعد ذلك اكتشككككككىت أمكانية 
 بنسبية معينة فأنك:

 )م( .على عالجه تقدم-أ
لحين استقرار الحالة  تنتظر –ب 

 )ح( المرضية.

أذا كنكككت في بطولكككة مكككا وتعرض أحكككد 
الالعبين  صكككككككابك  شكككككككديكدة وبعكد ذلككك 
اكتشىت أن  يمكنك تقديم بعض المعالجة 

 :ل  بنسبة معينة فأني

 أقدم على عالجه. -أ  
  أنتظر لحين قدوم المعالجين. –ب  

   

7 
إذا واجهككك طككار  في أثنككاء عملككك 

  فأنك:

                               )م( تواجه الحدث بال جراءة. –أ 
 )ح(تستمر بعملك بتخوف-ب

 

إذا واجهني طكار  في أثناء المنافسكككككككة 
 فأني: 

 أواجه الحدث بال جراءة. –أ     
 بتخوف. أستمر في أدائي -ب    

   

8 

 فاني: مرة  و  بأش اص التقيت إذا

 أموري  على وأطلعهم معهم أندمج-أ
 )م(الشخصية

 عليهم التعرف وأحاول أتريث-ب
 )ح(جيداً 

إذا التقيكككت بالعبين في التكككدريكككم  و  
 مرة فاني:

أندمج معهم وأطلعهم على أموري -أ  
 الرياضية. 

أتريث وأحاول التعرف عليهم -ب  
 . جيداً 

   

. 
 ل المتحان في أسككككككك لة وردت أذا

 :فأني أجابتها اعرف

 )اتراها(. عنها أجيب ال-أ
 .اإلجابة بتخمين عنها أجيب-ب

أذا وردت أسككك لة عن بطولة رياضكككية ل 
 اعرف أجابتها فأني:

 ال أجيب عنها )اتراها( -أ  
 أجيب عنها حسب خبرتي. -ب  

   

11 

 تلىزيوني برنامج أمامي عرض أذا
 فأنك:

 .همشاهدت من فترة بعد عليه أحام-أ
 )ح(
 )م( .وهلة أول من عليه أحام-ب

 أذا عرض أمامي برنامج رياضي فأني:

 أحام عليه بعد فترة من مشاهدته -أ  
 أحام عليه من أول وهلة -ب  
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11 

أذا كنت تنوي شككراء سكككيارة معينة 
ويمكنكككك شكككككككرا هكككا من معكككارض 
السكككككككيككارات التي تسكككككككم  بتككدقي  
مواصككككىاتها من جهة ا ر  يمكنك 
شككككراء هذس السككككيارة من شككككركات 
أجنبيكككة أنتهى عملهكككا في العرا  
بسككعر اق  ولكن ل تضككمن فحصككها 

 فأنك:

تشتريها من المعارض مهما اان -أ
 )ح( سعرها.

رغم عدم  تشتريها من الشراة-ب
 )م( فحصها.

أذا كنت تنوي شكككراء بعض التجهيزات 
الرياضية ذات الماركة العالمية ويمكنك 
شكككككككرا هككا من بعض الشكككككككركككات التي 
تضكككككككمن لكك صكككككككحكة المكاركة وجودة 
التجهيزات أو أنك تشتريها من شركات 
أجنبية أنتهى عملها في العرا  بسككككعر 

 اق  ولكن ل تضمن جودتها فأنك:

راات الضامنة مهما تشتريها من الش-أ
 اان سعرها.

 .تشتريها من الشراات االقل سعر-ب

   

12 
ا  لآل رين كان أذا  عن ي تلف رأيا

 أرا ي:

 )ح(أرائي عن أفصح ال-أ
 )م( أرائي صحة إثبات أحاول-ب

أذا كككككان لكآل كرين رأيككككاا ي تلف عن 
 أرا ي:

 أفصح عن أرائي ال-أ  
 أحاول إثبات صحة العاس -ب  

   

13 
 والتقاليد العادات من موقىي يتحدد

 :السا دة الجتماعية

 )م( يالئمني ما منها أخذ-أ
 )ح( جميعاً  بها أتقيد-ب

 المعلومات الرياضككية من موقىي يتحدد
 :القديمة عن طري 

  يالئمني ما منها أخذ-أ
  جميعاً  بها أتقيد-ب

   

14 

إذا كككان لبككد لككك من اجراء عمليككة 
من مرضكككككك  جراحية معقدة تريحك

لكن ليس باإلمكان ضكككككمان نجاحها 
 فأنك:

 )م( .بأجراء العملية تقوم-أ

تنتظر لحين االطمئنان على  –ب 
 )ح( .نسبة نجاحها

إذا ككككان لبكككد لي من إجراء عمليكككة 
جراحية معقدة تريحيني من ألم إصككابة 
لكن ليس بككاإلمكككان ضكككككككمككان نجككاحهككا 

 فأني:

 أقوم بأجراء العملية. -أ 
أنتظر لحين االطمئنان على نسبة  –ب  

 نجاحها. 

   

15 

 يواجهون زمال ككك اغلككم كككان ذاأ
فأنك  ما مادة امتحان تأجي  مشكككلة
 تىض :

 بغض منه واالنتهاء االمتحان أداء-أ
 )م(النتائج عن النظر
 نجاحك لتضمن االمتحان تأجيل-ب
 )ح( فيه

أذا كككان اغلككم لعبي النككادي يواجهون 
المشكككاركة ببطولة ما فأني مشككككلة في 

 أفض :

المشاراة في البطولة بغض النظر -أ  
 عن النتائج

 أفضل عدم المشاراة -ب  

   

16 
 فأني: جديدة أمور واجهتني أذا

  )م(الفور على أتقبلها-أ
 )ح( قبولها في أتردد-ب

أذا واجهتني أمور ريككاضكككككككيككة جككديككدة 
 فأني:

 أتقبلها على الفور -أ   
 أتردد في قبولها -ب   

   

17 

نصكحك أحد الصدقاء أن تت لى  أذا
عن موقف معين  ن حكدوث ال طكأ 

ا للصوام فأنك:  في  مساويا

 تعتمد على قناعاتك وتتخذ قرارك.-أ
 )م(
تراجع الموقف وتتخذ قرارك -ب

 )ح( .بتحسب

أذا نصكككككككحني أحكد الالعبين أو الجهاز 
ببطولة الىني أن أت لى عن المشكككاركة 

ا  معينة  ن تحقي  أنجاز فيها مسكككككككاويا
 :لعدم تحقيق  فأني

 أنسحب من المنافسة. -أ
 أراجع الموقف وأتخذ قراري بتحسب. -ب
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18 
أذا واجهتك أمور ت ص مسكككككتقبلك 

 فإنك:

 )م(تتخذ قرارك بنفسك -أ

 ح()تميل الى استشارة اآلخرين -ب

أذا واجهتني أمور ت ص مسكككككككتقبلي 
 الرياضي فإني:

 أتخذ قراري بنفسي -أ 
 أميل إلى استشارة اآلخرين -ب 

   

1. 
تشعر بأنك تجيد التعام  مع 

 ا ش اص الذين يمتازون:

 )ح(بالمواقف التقليدية -أ

 )م(ب بالمواقف المتجددة

تشكككككككعر بكأنك تجيد التعام  مع المدرم 
 الذي يمتاز:

 بالمناهج التدريبية التقليدية -أ
 بالمناهج التدريبية الحديثة -ب

   

21 
 لك وقككدم لوليمكة مكدعواا  كنكت ذاأ

ا   فأنك: تألى  لم طعاما

 تناوله أقرر ثم ومن أوالً  أتـذوقـه-أ
 )ح(
 )م( مباشرة أتناوله-ب

 لي وقدم في مشفففاركة خارجية كنت أذا
 ني:فأ ألفه لم طعاما  

  تناوله أقرر ثم ومن أوالً  أتذوقه-أ
  مباشرة أتناوله-ب

   

 

 (4ملحق )
 أسماء الخبراء والمختصين 

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة بابل  علم النفس التربوي  حسين ربيع حمادي أ.د 1
 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  –جامعة بابل  علم النفس التربوي  فاهم حسين الطريحي أ.د 2
 قسم العلوم التربوية والنفسية-جامعة القادسية  علم النفس التربوي  عبد العزيز حيدر الموسوي  أ.د 3
 التربية الرياضية كلية-جامعة القادسية  علم النفس الرياضي علي حسين هاشم أ.د 4
 بابل جامعة –كلية التربية الرياضية  علم النفس الرياضي ياسين علوان التميمي أ. د 5
 مديرية التربية الرياضية والفنية –جامعة بابل  علم النفس الرياضي شيماء علي خميس أ.م. د 6
 كلية التربية الرياضية –جامعة بابل  علم النفس الرياضي حيدر عبد الرضا الخفاجي أ.م. د 7
 للعلوم اإلنسانيةكلية التربية -جامعة القادسية  علم النفس التربوي  كريم فخري هالل  أ.م. د 8
 قسم علم النفس –جامعة بابل  علم النفس التربوي  علي محمد الجبوري  أ.م. د .
 كلية التربية الرياضية –جامعة بابل  علم النفس الرياضي هيثم حسين عبد أ.م. د 11
 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم النفس التربوي  علي حسين عايد م.د 11
 قسم االرشاد –كلية التربية  –جامعة القادسية  علم النفس التربوي  جاسم عبدخالد أبو  م.د 12
 قسم االرشاد –كلية التربية  –جامعة القادسية  علم النفس التربوي  راضي حسن عبيد الجبوري  م.د 13
 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم النفس التربوي  طارق محمد بدر م.د 14
 قسم العلوم التربوية والنفسية –جامعة القادسية  علم النفس التربوي  الياسري مصطفى نعيم  م.د 15
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية  علم النفس الرياضي رأفت عبد الهادي م.د 16

 

 

 

 



1. 

 
 

 

 

 (5ملحق )
 جامعة القادسية      

 كلية التربية الرياضية    
 الدراسات العليا / الدكتورا 

 النهائية لمقاييس األساليب المعرفيةالصورة 
  الحذر( –)المجازفة  

  استبانةم/ 
 عزيزي الالعب ....

يرجى قراءة فقرات المقياس التي بين يديك وهي تمثل مجموعة من المواقف ذات البديلين تتطلب اختيار بديل واحد لكل      
علمًا بأن إجابتك لن يطلع عليها أحد سوى الباحث،  حول الحرف الذي يمثل اجابتكم إزاءها، (   ) موقف، وذلك بوضع 

وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وأنه ال توجد  إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما تعبر عن آرائك نحوها، ويأمل 
 الباحث تعاونام معه في اإلجابة عن جميع المواقف بما ينسجم مع رأيام الشخصي .

 العلمي.للبحث شاكرين تعاونام معنا خدمة 
 في هذه الفقرة مثال توضيحي 

 الفقرات ت

1 

 على:أفضل التدريب الذي يعتمد    

 للتدريب.العلمية  الحقائق-أ      

 للمدرب.الميدانية  الخبرة-ب      

 :اإلجابةتعليمات 
 كاملة.اإلجابة عن المقياس بصورة  -

علما  أن اإلجابة ستحفظ بسرية  بالفعالية،أن ذكر االسم والنادي هو لغرض الحصول على االنجاز الخاص  -
 فقط.تامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي 

 فقرة.ال توضع أكثر من عالمة واحدة أمام كل  -

 أسم الالعب:

 الفعالية:
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                                                 طالب الدكتورا                                                                                        النادي:
 الزهرةمحمد حاتم عبد                                                                                         

 

 فقرات المقياس ت

1 

 الرياضي فإني:أذا واجهتني أمور تخص مستقبلي 
 )م( يبنفس ي قرار  أتخذ-أ        
 استشارة اآلخرين )ح( إلى أميل-ب        

2 

تخلى عن المشاركة ببطولة معينة ألن تحقيق أنجاز فيها أأحد الالعبين أو الجهاز الفني أن  نيأذا نصح
 فأني:مساويا  لعدم تحقيقه 

 )م(المنافسة. من  أنسحب-أ       
 )ح(بتحسب.  ي تخذ قرار أالموقف و راجع أ-ب       

3 

 فأني:أذا واجهتني أمور رياضية جديدة  
 على الفور )م( أتقبلها-أ      
 في قبولها )ح( أتردد-ب      

4 
 أفضل: يأذا كان اغلب العبي النادي يواجهون مشكلة في المشاركة ببطولة ما فأن

 في البطولة بغض النظر عن النتائج)م( المشاراة-أ      
 (عدم المشاراة )ح أفضل-ب      

5 

لكن ليس باإلمكان ضمان نجاحها  إصابةمن ألم  ينيعملية جراحية معقدة تريح إجراءمن  يكان البد ل إذا
 :يفأن

 )م(العملية. بأجراء  أقوم-أ       
 )ح(نجاحها. نتظر لحين االطمئنان على نسبة أ –ب        

6 

 أرائي:أذا كان لآلخرين رأيا  يختلف عن 
 إثبات صحة العاس )م( أحاول-أ      
 أفصح عن أرائي)ح( ال-ب      

7 

 فأني:أذا عرض أمامي برنامج رياضي 
 عليه من أول وهلة )م( أحام-أ      
 عليه بعد فترة من مشاهدته )ح( أحام-ب      

8 

 اعرف أجابتها فأني: أذا وردت أسئلة عن بطولة رياضية ال
 عنها حسب خبرتي. )م( أجيب-أ       
 ( )ح()اتراهاأجيب عنها  ال-ب       

. 

 فاني:إذا التقيت بالعبين في التدريب ألول مرة 
 )م( معهم وأطلعهم على أموري الرياضية. أندمج-أ       
 )ح( وأحاول التعرف عليهم جيدًا. أتريث-ب       

11 

  فأني:واجهني طارئ في أثناء المنافسة  إذا
                              )م(أواجه الحدث بال جراءة. –أ       
  ح()بتخوف. في أدائي  أستمر-ب       

11 

الالعبين ألصفففففففابه شفففففففديدة وبعد ذلك اكتشففففففففت أنه يمكنك تقديم بعض  أحدأذا كنت في بطولة ما وتعرض  
 :يفأنمعينة  له بنسبةالمعالجة 
 )م(عالجه. على  أقدم-أ       
 نتظر لحين قدوم المعالجين. )ح(أ –ب        
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12 

 فأني:حصلت على ميدالية ذهبية وسحبت مني  أذا
 )م( .أعترض وأبحث عن األسباب –أ       
 . )ح(أوافق على سحبها-ب       

13 

 إذا أردت شراء مستلزمات رياضية ضرورية:
 بشراها فورا حتى لو اقترضت ثمنها )م( أقوم-أ       
 حتى يمنحني النادي مااًل )ح( انتظر-ب       

14 

 فأني:في أثناء المنافسة 
 في الرقم الذي سوف أحققه )م( أفار-أ          
 قبل بدأ المشاراة )ح( األداءفي  أفار-ب         

15 

 فأني:فكرت بأجراء مجموعة من التمارين غير مألوف  إذا
 بال تردد. )م( أطرحها-أ          
 ح()الالعبين. من عدم تقبل  أتخوف –ب          
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Abstract 

 

Prediction style of accomplishment in terms of 

cognitive (risk-caution) players some track and field 

activities category applicants 

 

THE RESEARCHER  
PROF. Dr. Amer Said Kikhany& Mohammed Hatim 

 
The researcher conducting this research in order to identify the reality of method of cognitive 
(risk - cautious) has players track and field and the differences between the players in terms 
of the method of cognitive by type of effectiveness as well as the prediction of 
accomplishment sports through the method of cognitive (risk - cautious) for the players to 
achieve it I suppose researcher, and there were statistically significant differences between 
the players and field arena in terms of (running - Jumping - chucking) of cognitive style (risk 
- cautious)  and the existence of a correlation between of cognitive style (risk - cautious) 
and achievement among players yard and field. 
To achieve the goals of research was conducted research on a sample of players, clubs 
track and field category applicants participating in the Clubs Championship Iraq for season 
2014 using the descriptive approach survey manner (the methods of the survey and 
relationships correlation) and for that the researcher prepared test and gauge your style 
cognitive (risk - cautious) among players track and field, following the steps necessary 
scientific building Metrology and the end of these measures was to have a measure of the 
method of of cognitive (risk - cautious ) by (15) a paragraph and after he became gauge 
ready has been applied to the sample data were statistically treated, bringing the researcher 
to the following conclusions: 

1- Players that the activities of (100 m - long jump) are characterized by cognitive 
style venture, while the rest of the activities under study are characterized by 
cognitive style (caution . (  

Main recommendations 
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1- To use other methods of knowledge in sporting events, either collectively or 
individually in the educational process or other directions. 
 


