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 التعريف بالبحث  -1
 البحث  : مقدمة ومشكلة  1-1

 إلى دائماالقيمة العليا في الكون فهو يعيش في خضم هذه التغيرات ويسعى  اإلنسانيعد         
 إلىيحيا حياة نفسية سليمة، وهذا يعني أن الوصول  أنأيجاد مستوى من الرضا النفسي من أجل 
مع اة الفرد من أجل أن يستمتع بالحي إليه ىما يسعمستوى مناسب من الصحة النفسية هو 

االغتراب النفسي من فلذلك يعتبر  .اآلخرين الذين يشاركونه فيها وبالتالي الموائمة مع متطلباتها
االنفعاالت التي ترتبط بشخصية الرياضي فتؤثر على عالقته بالرياضيين وعلى استمراره في 

عاالته وشعوره وانف أفكارهواضحة والتي تتمثل بغرابة  آثاراالتدريب ، وقد يكون لالغتراب النفسي 
االغتراب النفسي من ، فالحركي  األداءسلبيا على  أوالمهارات فتؤثر ايجابيا  أداءبالعجز في 

مدى الرياضية ويؤثر في  األلعابالرياضيين في جميع  ةبشخصيالمفاهيم النفسية المتصلة 
 على وأكدوالمفهوم وقد اهتم علماء النفس واالجتماع والباحثين بهذا ااستمراره بالتدريب والمنافسة،

الفرقية  األلعابوجوده كظاهرة نفسية واجتماعية لها تأثيراتها السلبية على الرياضيين في جميع 
ملين في مجال اللعبة االصحيح من قبل الالعبين يتطلب من الع باألداءولغرض القيام  والفردية

الحلول الصحيحة والمالئمة  بإيجادومن ثم تجاوزها  األداءمعرفة نقاط الضعف التي تتخلل مراحل 
 األلمالقدرة عل تحمل تحمل النفسي لدى الرياضيين وهو  هو ال األخرى، ومن القدرات النفسية 

 وأفكاروالصعوبة والضغط دون عواقب تكيفية سيئة ، وهو استعداد عقلي لمواجهة معتقدات 
ستوى التحمل وان محاولة الكشف عن متتناقض مع معتقدات هذا الشخص  أووعادات تختلف 

ثراء خبراته وتجاربه  لدى الرياضيين الغرض منه السيطرة على الضغوط البيئية التي تواجهه وا 
وكذلك أعطاء صورة للمدرب عن حالة الالعب النفسية كي يرسم من خاللها اإلعداد النفسي 

 من خالل المتابعة والمالحظة والمقابلة الشخصيةومن هنا تجلت مشكلة البحث فالمطلوب .
لخطورة وصعوبة الحركات التي يمتلكها الالعبين في هذه اللعبة ولما للباحثان والتعرف على مدى ا

الحظ  تحتاجه من رباطة جأش وقوة أعصاب أثناء المنافسة ولحاالت االستفزاز من قبل المنافس
ه الدراسة لباحثان أجراء هذا أرتئف الباحثان عدم اهتمام اغلب المدربين بالناحية النفسية لالعبين

لمعرفة مستوى القدرات النفسية المتمثلة باالغتراب الرياضي والتحمل النفسي لدى الالعبين من 
يجاد الحلول المناسبة لها .     اجل تجاوزها وا 

 
 



 هدفا البحث :  1-2
وبحسب الفئة التعرف على االغتراب الرياضي والتحمل النفسي لدى العبي الكيك بوكسنغ  -1

 .ألعمريه 
 لتعرف على العالقة بين االغتراب الرياضي والتحمل النفسي لدى العبي الكيك بوكسنغا -2

 .  وبحسب الفئة ألعمريه 
 
 فرض البحث : 1-3
وجود عالقة ذات داللة معنوية بين االغتراب الرياضي والتحمل النفسي لدى العبي الكيك  -

 بوكسنغ . 
 
 :مجاالت البحث  1-4
      للكيك بوكسنغ للعام  في محافظة الديوانية ي نادي الرافدينالعبالمجال البشري :  1-4-1

                                       2011-2012 . 
 . 8/6/2012ولغاية  13/10/2011للفترة من المجال الزماني :  1-4-2
 قاعة نادي الرافدين في محافظة الديوانية .المجال المكاني :  1-4-3
   
  -:ظريةالدراسات الن -2
 : مفهوم االغتراب النفسي وتعريفاته 2-1
ظاهرة االغتراب النفسي التي يتعرض لها الرياضيون والتي تصيب عددًا ليس بالقليل من هؤالء  إن

الرياضية وبالتالي حرمان المجتمع الرياضي من طاقة هائلة  إنجازاتهمالرياضيين فتنعكس على 
ي بحث تنبثق من خالل ما يفتحه من آفاق وما يقدمه أ أهمية إن إذتوظف لخدمته  أنكان يمكن 

االغتراب  ، تسهم في ترسيخ الوعي العلمي والرياضي للظاهرة أو الظواهر المدروسة  إضافاتمن 
بالمجتمع الذي  اإلحساسبأنه ظاهرة نفسية يشعر الرياضي من خاللها بالوحدة والضياع وعدم 

والتشاؤم  واإلحباطبالقلق والعدوان والسخط  حساسهوا  يعيش فيه وانفصاله عن نفسه وعن اآلخرين 
ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية وعدم القدرة على التحكم أو 

ويعد (  33-24،ص 2008)كامل عبود ، خاصة به وبالمجتمع. ألمورالتأثير في مجربات 
عامة سوية مقبولة حينًا ومرضية معوقة  نيةإنسااالغتراب النفسي ظاهرة اجتماعية نفسية ومشكلة 



والمستوى  واإليديولوجياتحينًا آخر شائعًا في كثير من المجتمعات بغض النظر عن النظم 
المعاصر وان تعددت  لإلنسانمعاناة  أزمةتعد  إنهااالقتصادي والتقدم المادي والتكنولوجي كما 

 ( . 37،ص 2005)جواد محمود ،ومصادرها  األسباب
 

 االغتراب النفسي  أنواع 2-1-1
الكل  إلىمختلفة تيسيرًا لالنتقال من دراسة الجزء  أنواع إلىقّسم الدارسون والمفكرون االغتراب 

 تحديدًا دقيقًا يمكن من خالله دراستها دراسة علمية تلتزم بمنهجية وأبعادهاالظاهرة  لألنواعوتحديدًا 
،  مموضوعا تهغتراب تبعًا لتخصصاتهم وطبيعة البحث . ولقد اختلف الدارسون حول تحديد اال

 رئيسية لالغتراب ، هي :  أنواع أربعة(  677-670،ص Nettler  ،1957نيتلر )فقد حدد 
  ( Culture  Alienation )االغتراب الثقافي  -1
  ( Family  Alienation ) األسرياالغتراب  -2
  ( Religious  Alienation )االغتراب الديني  -3
  Political  Alienation )االغتراب السياسي  -4

المتعددة لالغتراب من وجهة نظر سيمان  األبعاد(36، ص1995جميل ،وقد لخص) محمد 
Seeman 1995  : بما يأتي 

 ( ألذاتالنفور عن ،فقدان المعنى ،الالمعيارية  ،فقدان السيطرة ) العجز () 
أسباب نفسية ،  أسباب  )إلى االغترابسباب فأنها تعزي أ (77،ص 1993أجالل سرى، أما)     

 .، اسباب اخالقية (االقتصادية ، اسباب اجتماعيه

 

 االغتراب في المجال الرياضي :  2-1-2
 أهمهابالعديد من المتغيرات السريعة والمتالحقة ،  األخيرةتميز المجال الرياضي في السنوات 
ير في الكثير من النظريات المستخدمة في هذا التغ إلى أدىاالنفجار المعرفي والتكنولوجي الذي 

التغير في الكثير من المناهج التدريبية والخططية التي تدرب الرياضيين على  إلىالمجال ما دعا 
ولقد اتفق الكثير من العلماء على مجموعة . (36،ص 2005)جواد محمد ،مستوى العالم المتقدم

 لتالي :من العوامل التي تسبب اغتراب الرياضي وهي كا
 (76، ص2002)محمد إبراهيم ،عوامل اغتراب الرياضي   2-1-3
 اغتراب الرياضي ، منها :  إلىهناك عوامل تؤدي    



والتطورات الرياضية السريعة  األحداثضعف قدرات الرياضي وعدم استطاعته مسايرة  -1
هذا التقدم والتطور  وبالتالي العجز عن مالحقة اآلخرينوالمفاجئة مما جعله غير قادر على تفهم 

 الحادث في المجتمعات . 
 ومن حولهم .  أنفسهمالفجوة في الثقافة بين الرياضيين  -2
 في حياة الرياضي .  واإلنسانيةغياب القيم الدينية  -3
 الضغوط االقتصادية واالجتماعية والسياسية غير المالئمة للرياضي .  -4
 .  اآلخرينمع  واأللفةنقص المودة  -5
 .  ألذاتوعدم القدرة على تقبل  ملذو اتهصعوبة تحقيق الرياضيين  -6
 العنف والحروب .  تصرا عاالنفسي بسبب  باألمنعدم الشعور  -7
 والمجتمع .  األسرةنقص التدعيم والمساعدة االجتماعية من قبل  -8
ش فيه مما عوامل نفسية مرتبطة بنمو الرياضي وعوامل اجتماعية مرتبطة بالمجتمع الذي يعي -9

 يجعله غير قادر على التغلب على مشاكل الحياة . 
 (129، ص2001)زينب محمود ،لتنشئة االجتماعية الخاطئة على التسيب والتعصب . ا -10

 

 التحمل النفسي :   2-2
لرىىىدر.  معنىىىى التحمىىىل لغويىىىاً     ىىىلر الرجىىىل: ترجر ىىىبرر عليىىىهاألمىىىر احتمىىىلتحّمىىىل األمىىىر: احتملىىىهل، وترحم:  : صر
،وهو عندما يتعرض الالعبين ألعباء بدنية شديدة خالل المباراة فىأن  ( 156، ص1986جد ،)المن

مىىىن المهىىىىم أن يتمكنىىىىوا مىىىىن تجىىىىاوز هىىىىذا العىىىبء واألداء طىىىىوال زمىىىىن المبىىىىاراة بىىىىنفس السىىىىرعة والقىىىىوة 
والعزيمىىة واإلرادة وان يتغلبىىوا علىىى حىىاالت  الفشىىل حتىىى لىىو حىىدثت إثنىىاء المبىىاراة فهنىىا تبىىرز صىىفة 

ظهىىار التح مىل النفسىىي فيتجىاوز الالعبىىون هىذا الجانىىب وتصىبح لىىديهم القىدرة علىىى مقاومىة اإلرهىىاق وا 
سىىىمة ثابتىىىة نسىىىبيا فىىىي سىىىلوك الفىىىرد، تؤهلىىىه وهىىىو " المنونىىىات النفسىىىية ممىىىا يخلىىىف أداء بىىىدنيا عاليىىىا ،

لمواجهة المواقف الضاغطة التىي يقومهىا علىى أنهىا محبطىة، أو غامضىة أو غيىر متطابقىة مىع ذاتىه 
)نهىىىىى عىىىىارف ،           "خىىىىالل التصىىىىدي لهىىىىا دون الشىىىىعور بالضىىىىعف واالستسىىىىالم والفشىىىىل مىىىىن

الخىىتالف فىي األفكىىار والمعتقىىدات والسىىلوك اقىىدرة الفىرد علىىى تحمىىل وهىو أيضىىا "  ( 12، ص2001
، كىىىىذلك هىىىىو قىىىىدرة الرياضىىىىي علىىىىى ضىىىىبط الىىىىنفس فىىىىي  ( 22،ص2003)بهىىىىاء متىىىىي ، "بىىىىين النىىىىاس

 اإلصىىابةيبعىىد الرياضىىي عىىن احتمىىال  بأسىىلوبافسىىات والتعامىىل معهىىا مواجهىىة أحىىداث التىىدريب والمن
 النفسية والجسمية التي تحدثها هذه الظروف . باألمراض

 



 مجاالت التحمل :  2-2-1
وهىىىي اعتقىىىاد الفىىىرد بأنىىىه يسىىىتطيع  السىىىيطرة علىىىى األحىىىداث والتىىىأثير فيهىىىا  السىىىيطرة :مجىىىال  .1

بيئته الرياضية والسيطرة عليهىا مىن اجىل بخبرته الخاصة ،كما هي قدرة الالعب على تنظيم 
التخفيف مىن آثارهىا المتوقعىة فىي التىدريب والمنافسىة وتحويىل الحىوادث المؤديىة لإلجهىاد إلىى 

  سياق عمل حياتي مثمر .

هىىو شىىعور وهىىو امىىتالك الفىىرد لشىىعور المشىىاركة واالرتبىىاط بنشىىاطات الحيىىاة ،: االلتىىزاممجىىال  .2
اضية في التدريب والمنافسات وااللتزام بها وعدم االغتىراب الالعب باالرتباط بمسؤولياته الري

عىىىن ألىىىذات واألسىىىرة واألصىىىدقاء والمجتمىىىع واإلبقىىىاء بمىىىا يفرضىىىه هىىىذا االرتبىىىاط مىىىن واجبىىىات 
    ومسؤوليات وعدم التراجع عنها .

التغيير كتحد نحو تطور ابعد وأفضل ،هو قدرة الالعب علىى مواجهىة  : توقعالتحدي مجال  .3
ة أو الفشل في المنافسىات والتىدريب وشىعوره االيجىابي للمتغيىرات التىي تحصىل عوامل الهزيم

 في الرياضة .  

: هىىو قىىدرة الالعىىب علىىى بلىىوا أقصىىى درجىىات األداء والمنافسىىة والتغلىىب علىىى اإلنجىىازمجىىال  .4
 العقبات التي تجابهه وبلوا أهدافه شريطة أن يتسم أداءه بالجودة .

ى التصدي للهزيمة أو الفشىل فىي المنافسىات والتىدريب : هو قدرة الالعب علالصمود مجال  .5
 ومحاولة التغلب عليها وذلك بتقديم أفضل أداء .

علىى التىروي فىي اتخىاذ القىرار والتخطىيط المنىتظم فىي توزيىع  بقىدرة الالعى:هىو التىأني مجال  .6
مىىل جهىىده أثنىىاء التىىدريب والمنافسىىة والتركيىىز علىىى الجىىودة فىىي األداء .                   )كا

 ،ص(2008عبود،

    
 أنواع التحمل النفسي :  2-2-2
تحمىىل اإلحبىىاط : هىىو إدراك الفىىرد لعىىائق يحىىول دون إشىىباع حاجاتىىه أو رغباتىىه أو تحقيىىق هىىدف  -1

أو توقىىع حىىدوث هىىىذا فىىي المسىىىتقبل ، وهىىي حالىىة انفعاليىىىة تظهىىر حىىىين تتىىدخل عقبىىة مىىىا فىىي طريىىىق 
 إشباع رغبة أو حاجة أو هدف أو توقع عمل ما . 

تحمىىل الغمىىوض : وهىىي قىىدرة الفىىرد علىىى مواجهىىة مشىىاعره المتناقضىىة واسىىتجابة لكىىل المواقىىف  -2
االجتماعيىىة واالدراكيىىة واالنفعاليىىة وهىىو يىىرتبط بالمجىىال المعرفىىي للفىىرد ألنىىه يىىرتبط بقىىدرة الفىىرد علىىى 

 التمييز بين الخصائص االيجابية والسلبية للموضوع نفسه .



قىىىدرة علىىىى النظىىىر فىىىي أفكىىىار متنىىىافرة دون قلىىىق ودون اسىىىتخدام تحمىىىل عىىىدم التضىىىايق : وهىىىو ال -3
 ،ص(   2010الدفاعات .) لولو العالم ،

  
 الميدانية : همنهج البحث وأجراء ت-3
  -منهج البحث : 3-1

المىىىىنهج ألوصىىىىفي باألسىىىىلوب ألمسىىىىحي والعالقىىىىات االرتباطيىىىىة لمالءمتىىىىه لطبيعىىىىة  اسىىىىتخدم الباحثىىىىان
 البحث .

 

 مجتمع البحث : 3-2
مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم العبي نادي الرافىدين لفعاليىة الكيىك بوكسىينغ والبىالغ م اختيار ت

ثىم قسىم المجتمىع إلىى عينتىين العينىة األولىى وهىي العينىة  2012-2011( العب للعام 85عددهم) 
نىىىىة ( أمىىىىا العينىىىىة الثانيىىىىة فهىىىىي العي %11.76(العبىىىىين وبنسىىىىبة )10االسىىىىتطالعية والبىىىىالغ عىىىىددها )

( ،وكىىان التقسىىيم حسىىب الفئىىة ألعمريىىه %88.23( العىىب وبنسىىبة )  75األساسىىية والبىىالغ عىىددها )
( العىىب للفئىىة 25( سىىنة و)22-18(العىىب للفئىىة )25( سىىنة و)16-12( العىىب للفئىىة )25وهىىي )

 فأكثر ( سنة .    23)
 

  -وسائل وأدوات وأجهزة البحث : 3-3
 .ى المراجع العربية واألجنبية المترجمة 

 ى استمارة استبيان أراء الخبراء .
 (.  2و1ى استمارة استبيان االغتراب الرياضي والتحمل النفسي )

 DELLى جهاز البتوب  نوع 

 
 -المواصفات العلمية للمقياسين : 3-4
 مقياس االغتراب الرياضي : 3-4-1
ن وهىو مقيىىاس كامىىل عبىود حسىىي أعىدهمقيىىاس االغتىراب النفسىىي للرياضىيين الىىذي  اناسىتخدم الباحثى 

( فقىىىرة ايجابيىىىة وسىىىلبية تىىىم تحديىىىدها فىىىي مجىىىاالت سىىىتة فىىىي ضىىىوء التحليىىىل  48مقىىىنن يتكىىىون مىىىن ) 
 أعطىت( والسىلبية  1،  2،  3،  4،  5الدرجات )  أعطتولكل فقرة خمسة بدائل ايجابية  ألعاملي



،  أحيانىىاهىىي ) موافىىق بشىىدة ، موافىىق ، موافىىق  اإلجابىىة( وبىىدائل  5،  4،  3،  2،  1الىىدرجات ) 
 غير موافق ، غير موافق بشدة ( .

درجىة للمقيىاس  أعلىىوهىي تمثىل  240=  48×5درجة للمقياس من خىالل اآلتىي  أعلىوتم حساب 
 ألن المقياس خماسي .  48=  48×  1، أما اقل درجة للمقياس هي 

 

 مقياس التحمل النفسي : 3-4-2
كامل عبود حسين وهو مقياس مقىنن  أعدهي النفسي للرياضيين الذ تحملمقياس ال اناستخدم الباحث
 ألعىىاملي( فقىىرة ايجابيىىة وسىىلبية تىىم تحديىىدها فىىي مجىىاالت سىىتة فىىي ضىىوء التحليىىل  64يتكىىون مىىن ) 
الىىدرجات  أعطىىت( والسىىلبية  1،  2،  3،  4الىىدرجات )   أعطىىتبىىدائل ايجابيىىة  أربعىىةولكىىل فقىىرة 

ا ،تنطبىىىق علىىىي كثيىىىرا ، تنطبىىىق علىىىي تنطبىىىق علىىىي دائمىىىهىىىي ) اإلجابىىىة( وبىىىدائل  4،  3،  2،  1) 
 ( .علي أبدا  ققليال ، ال تنطب
درجىة للمقيىاس ،  أعلىوهي تمثل  256= 64 ×4درجة للمقياس من خالل اآلتي أعلىوتم حساب 

 .  رباعي التدرجألن المقياس  64= 64×  1ي أما اقل درجة للمقياس ه
 

 -األسس العلمية للمقياسين : 3-5

 -العية :التجربة االستط 3-5-1 

( اللباة  نا  اجال ايتنارى لىاا 10تم أجراء االختبار  لىاا اينة اال االالاتة لةال اايباريه لا   م  

االيجربةرت اايساىبةرت ايتات تنتارال االختبار  ااينلال لىاا ت عةمار الا ا تلىةر ار لىاا االختبار    

 ااسط يبةنااال  يااكيق ماارا ايبر بااري بتستيااا االااتلر ات ايل ةرالااة  لىااا اينة ااال ابناا  االااتة   أ ا ماام

ايل ةرالااة  اناا ت االااتةنربمم ينبر اتااذ عةلاار فها ةرأااال نامسنااال أا ال ااي ةرأااال ياا يمم أيااال ن   اارت 

  سط صةرغال لبر اتذ ام  تبة  اأذ يةس   رك أيال صنسبرت عت اإلجربال لىا ايل ةرالة     
 

 -صدق المقياس : 3-5-2

لاال نا  ايخباراء اايلختصاة  تم االتخ اا ايص ق اي ر ري ن  خ ط لرال ايل ةرالاة  لىاا نجلس

عت لىم اي اس  ، ابن  اإلي   لىا فجربرتمم ل  ع رات ايل ةرالة   انا ت ن ءنتاذ يىبة اال اينرامةاال 

% ابمااكا ع اا  تاام التلاار  ايل ةرالااة  100تبااة  أي   اارك اتااارق  ااسط صاا  ةال ايل ةرالااة  اب ساابال 

 بصةغتملر ايحريةال  

 

   -ثبات االختبار : 3-5-3

( اللباة  لىلار  10رت ايل ةرالة  ن  خا ط يري اال ألار ال االختبار  بتةبة اذ لىاا   تم ايتح ق ن  ىب

ري   بةرالاسي( ( يسا ن  خ ط أيجر  ننرنل اال تب15في اياترال ايارصىال بة  تةبةق ايل ةرالة    ت  

ل ا   الا ت اةبر ن  مةلال   ( ايج  اية ( 0.798    ننرنل اال تبري  أتةجالبة  االختبر ي  ظمرت 

   اال تبري  نن سي ( ا كا ي ط لىا 0.05خةرء  أسبال 



 
 

   -موضوعية االختبار : 3-5-4

ترتبط ايلسضسلةال بةري ال تصحةح االختبر ، ان    ر عري االختبر   اس اياكي يحصال عةاذ ايلختبار 

لىا اي  جال هاتمر نملر اختىف ايلصححسي ا كه ايخرصةال نتسعرال عت ايل ةرس ايحريت الي اي  جاال 

 ربال ايلختبر  تسضا لىا أالرس االتج

 

 األجراء األساسي للبحث :  3-6

( اللب اهيق ن  خا ط تستياا 75تم تةبةق ايل ةرالة  لىا اينة ال األالرالةال يىبحث اايبريه ل   م  

االالااتلر ات لىااا أعاارا  اينة ااال بلالااىسل االتصاارط ايلبرحاار ناا  اجاال حاار   اا ى ايبحااث اأ لةتااذ 

بن  هيق تم جلنمر ن  أعارا  اينة اال ااينلال لىاا اضرا ال اإلجربال لىا األال ىال بن ريال اص ق ، ىم 

جلااا ايبةرأاارت ايخرصااال بريبحااث ناا  خاا ط فجرباارت اي لبااة  لىااا ايل ةرالااة  اأجااراء ايلنريجاارت 

 اإل صر ةال ايل رالبال    
 

 المعالجات اإلحصائية : 3-7
 

 ( إلجراء ايلنريجرت اإل صر ةال ايتريةال : spssتم االتخ اا ايح ةبال اإل صر ةال    

 اي سبال ايل سيال  -      

 ايسالط ايحسربت ،االأحراى ايلنةر ي ،ننرنل اال تبري   بةرالسي ( ،تحىةل ايتبري  -

 (    L-S-Dامل عرق نن سي   -

 
 
 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :   -4
 

 -عرض النتائج : 1 -4
يت ان رمشتمر عت ضؤ لىا بةرأرت ايبحث ايحر ب رء فيةمريتضل   كا اياصل لرضرً يى تر ج ايتت تم ايتسصل 

 اعةر يىت لرال يى تر ج الىا اعق أ  اى ايبحث:ـ،  أ  اى ايبحث الىا اعق تسىسىمر

 (1جدول )
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمقياسين وحسب الفئة ألعمريه لدى العبي الكيك بوكسينغ  يوضح

 

 
 

 لالعبين ألعمريهالفئة 
         التحمل النفسي   الغتراب الرياضيا           

 ع ±       س           ع±       س            
 

 سنة 16 -  12
178.920 26.518 200.36 25.92 

 سنة 22 - 18
 

164.520 31.654 195.16 32.79 

 سنة فأكثر 23
 

178.760 19.504 197.24 29.56 



 (2جدول )
 ي الكيك بوكسينغ وحسب الفئة ألعمريهاالرتباط ) بيرسون ( للمقياسين لدى العب تمعامال يوضح

 
 
 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط 
 ةالجد ولي المحسوبة

 
 سنة 16 – 12

**0.553  
0.396 

 

 دال

 
 سنة 22 – 18

 غير دال 0.388

 
 سنة فأكثر 23

 دال 0.522**

 0.05* عند مستوى خطأ 
 

 (3جدول )
    الكيك بوكسينغ وحسب الفئة لدى العبي  والتحمل النفسي ضي( لالغتراب الريا Fيوضح تحليل التباين )

 ألعمريه
 االغتراب الرياضي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى  ((F قيمة متوسط المربعات
 ةالجد ولي المحسوبة ألدالله

 3332.82 بين المجموعات
 
 

2 1666.41 
 

 

 دال 0.097 2.410

 داخل المجموعات
 

49790.96 72 691.54 

 التحمل النفسي 

 0.215 189.81 3 569.44 بين المجموعات
 

 غير دال 0.886

 882.91 71 62686.74 داخل المجموعات

 (4جدول )



 بين المجموعات الثالثة لالغتراب الرياضي ( L-S-D) يوضح اقل فرق معنوي
 

 المجاميع
 

 مستوى الداللة  (L-S-D)قيمة  تنتائج الفرو قا الفرق بين األوساط

 2م – 1م
 

200.36 -195.16 5.2  
 

14.87 

 
 

 غير دال 
 3.16  197.24- 200.36 3م – 1م

 -2.08  197.24- 195.16  3م – 2م

 ( سنة  16- 12ترمز للفئة ألعمريه ) 1م 
 ( سنة  22-18ترمز للفئة ألعمريه ) 2م 
 فأكثر  ( سنة 23ترمز للفئة ألعمريه ) 3م  

 

 يل النتائج و مناقشتها :تحل  4-2
 

( في ايسالاااط ايحساااربت ااالأحاااراى ايلنةااار ي يىل ةرالاااة    االغتااارال ايريرضااات 1يباااة  جااا اط  

بىااه ألىااا نسااتست يااذ ىاام يىةااذ ايسالااط  الاا ال  ( 16-12  أينلريااذاايتحلاال اي اساات ( ي لباات ايا ااال 

ر األاالااري ايحسااربةال بة لاا عاالةبر (الاا ال  23  أينلريااذي لباات ايا ااال ايحسااربت ااالأحااراى ايلنةاار ي 

اماال ابااكيق تح ااق ايماا ى األاط ناا  ( الاا ال 22-18  أينلريااذي لباات ايا ااال ااالأحراعارت ايلنةر يااال 

 االغتاارال ايريرضاات اايتحلاال اي اساات ( ل مااال اال تبااري بااة  ن ةاارس 2ايبحااث   ةلاار يبااة  جاا اط  

ها  اليال نن سيال اما  ه   ( ال ال 16-12  أينلريذ( ي لبت ايا ال عكري ننرنل اال تبري بة  ايل ةرالة 

(   جااال  ل اا  نسااتست خةاارء 0.396(   جااال لىلاار في مةلااال   ( ايجاا  ايةااال ماا  بىغااال  0.553 

عالةبر (الا ال   23  أينلرياذي لبات ايا اال  (،ىم يىةمر ننرنال اال تباري73( ل     جال  ريال   0.05 

(   جاال لىلار في مةلاال 0.522ايكي ةري ها  اليال نن سيال  ةث بىه ننرنل اال تبري بة  ايل ةرالاة   

(  ، عاات  ااة  ننرناال اال تبااري  بااة  73(   جااال ل اا    جااال  ريااال  0.505  ( ايجاا  ايةااال بىغااال  

اماال نلاار أ ت فيااا لاا ا اجااس  ل مااال ا تبااري بااة   ( الاا ال22-18  أينلريااذي لباات ايا ااال  ايل ةرالااة 

ايبحاث    ةلار يباة   اباكيق تح اق ايما ى ايبارأت نا  ( ال ال22-18  أينلريذي لبت ايا ال  ايل ةرالة 

االغتارال ايريرضات ن مار ننرعاال األعضاىةال باة   ري( أتر ج للىةال ايتباري  ايتات أ ا  ايبر با3ج اط  

ي غتاارال اماا  أظماارت اي تاار ج اجااس  عااراق نن سيااال بااة  ايلجلسلاارت ا اخىماار  اايتحلاال اي اساات



( اةاري 74 ريال   (   جال ل     جال2.410م  بىغال   ايلحسسبال(  Fاهيق الي مةلال    ايريرضت 

يباة  ةاكيق (   جاال ،0.097( ايجا  ايةاال ايبريغاال   F( ا ت اةبر ن  مةلال   0.05نستست اي اليال  

   أينلريااذ( لاا ا اجااس  عااراق نن سيااال يل ةاارس ايتحلاال اي اساات ي لبااة  ابكرعااال ايا اارت 3ايجاا اط 

( ايجا  ايةاال ايبريغاال  Fن  مةلال    امل(   جال ا ت 0.215( ايج  ايةال ايبريغال   Fاهيق الي مةلال   

ا كا يا ط لىاا اأاذ   ارك تباري  عات ن ةارس االغتارال ي لبات ايكةاق بسةساة ه ايكرعاال ( ، 0.886 

راق باة  األاالاري يلنرعاال نن سياال اياا( L-S-D) ( عةسضاح أتار ج4   أنار جا اط   أينلرياذايا رت 

ةرعااال ياةاااال بااة   ،اأظماارت اي تاار ج اجااس  عااراقاالغتاارال ايريرضاات يل ةاارس  ايحسااربةال ايب ىااال 

الا ا ا تلارا ايلا  بة   األالارسةاسي ايىنباال عر ياال بري  جاال  فياا، اينزا ايبر باري هياق   ايلجرنةا

 ايسا ا   اياريق  أعرا ب س  اين مرت بة   ايلبرالالبري لبة  انر يشنراا بذ ن  غربال عت اياريق ال ا 

طرابات النفسىىىية والصىىىحية كىىىالتوتر وارتفىىىاع فالرياضىىىيون الىىىذين يعىىىانون مىىىن االغتىىىراب يكونىىىون معرضىىىين لالضىىى "

المنافسىىىة والعزلىىىة  أوبىىىالعجز فىىىي التىىىدريب  اإلحسىىىاسضىىىغط الىىىدم وعىىىدم الرضىىىا عىىىن العمىىىل وكىىىذلك يعىىىانون مىىىن 

وعىدم  باإلحبىاطاالجتماعية وفقدان القدرة على توجيىه نشىاطهم علىى وفىق مىا يخططىون لىه فيصىابون نتيجىة لىذلك 

ى العكىس مىن ذلىك الرياضىيين الىذين ال يعىانون مىن االغتىراب فتكىون صىحتهم الموضوعية عل باألهدافاالهتمام 

قىىدرة وسىىيطرة  أكثىىرالموضىىوعية وهىىم  األهىىدافالنفسىىية جيىىدة ويتميىىزون بالتفاعىىل االجتمىىاعي والقىىدرة علىىى تحقيىىق 

 (  174،ص 1992،) نعمان عبد الخالق  ." البيئة المحيطة بهم في التدريب والمنافسة  أحداثعلى 

عىىدم اسىىتعداد الالعبىىين نفسىىيا وعقليىىا لكىىل المجريىىات قبىىل المنافسىىة وبعىىدها وقبىىل لهىىا يىىؤثر  كىىذلك 
هىىىو اسىىىتعداد عقلىىىي "وبشىىىكل سىىىلبي علىىىى الالعبىىىين وهىىىذا مىىىا اكىىىده بهىىىاء متىىىي بىىىأن التحمىىىل النفسىىىي 

لمواجهىىىة معتقىىىدات وأفكىىىار وعىىىادات تختلىىىف أو تتنىىىاقض مىىىع معتقىىىدات هىىىذا الشىىىخص " )بهىىىاء متىىىي 
 ( 22،ص 2003،
 
 
 
 
 
 

 



 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات :  5-1

 عت ضسء ايلنريجرت اإل صر ةال ااي تر ج ايتت تلال تم االت ترج ايتريت :

ا تااار  نسااتست االغتاارال اايتحلاال اي اساات ياا ت اللباات ايكةااق بسةسااة ه يىا ااال أينلريااذ     -1

 ( ال ال  12-16 

 است ي ت اللبات ايكةاق بسةساة ه ايىا اال يرتبط  االغترال ايريرضت ا تبرير مسير بريتحلل اي -2

   علةبر ( ال ال 23  أينلريذ( ال ال  اايا ال  16-12  أينلريذ

اجس  عراق ياةاال  بة  اي لبة  ايىا رت أينلريذ ايب ىال  عات االغتارال ايريرضات ، ةاكيق  -3

 يم يج  ايبر بري عراق بة  اي لبة   يىا رت أينلريذ ايب ث عت ايتحلل اي است   

 توصيات :  ال 5-2

 تسصت بلر يىت : عت ضسء اي تر ج ايتت تسصل فيةمر ايبر بري

ايتلةة  لىا فحراك اي لبة  ن ك نر ىال  األلا ا  باريكبةر نا  ايلبر يارت يت لةاال اي ا  ال لىاا   1

    نلر يخىف أ اء ب أةرً لريةرً  ي يممافظمر  ايتحلل اي است  اإل  رقن رانال 

لبة  ن  اجل تير ال ايةللأة ال اف سرالمم برألن  اي اسات بري  طلىا االتصرترةةز ايل  بة    2

   ال ا اإل سرس بريغربال ات سيال اين مرت االجتلرلةال بة  اي لبة  أأاسمم 

ياا يمم بشااكل لاارا  ب اا اات خرصااال يتةااسير اي اا  ات اي اسااةال   اال تلاارا برحااراك اي لبااة   3

    حبرل انت  نة  ايا رت أينلريذ ن  أرح ة  اايكرعال  اايتحلل اي است بشكل خرص
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