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 -التعريف بالبحث :-1

 -المقدمة واهمية البحث :-1-1

الرياضي من اهم العلوم التي تساهم بالفرد الرياضي فـي الووـوا الـح تحقيـ  النفس  يعد علم 
تسـاعد بالرياضـي علـح تحسـين   جوانـ  نفسـية افضا النتائج من خالا مايمتلك هذا العلم من

انــ  عمــا متضــاع  قابليتــم مــن النــواحي البدنيــة والملاريــة والخسسيــة والنفســية فــ ن للــذا الج



مجـاا سـوا  ومتزايد وعلح مختل  تقدم السنين وبالتالي المستفيد الوحيد هنا العاملين في هذا ال
والـــذي ينوـــ  بـــدورق علـــح عـــات   ياو االدار  يالتـــدريب  النفســـي او  المفوـــاكـــان العمـــا فـــي 

ت حيـث بوـورة مسـتمرة قبـا او اءنـا  او بعـد المنافسـا المفوـاالالعبين من خـالا تواجـد هـذا 
يلع  عاما التوجم التنافسي نقسة فعالة ومءيـرة نحـو هـد  مرسـوم يضـعم المـدر  ليوـا الـح 
الالعبين علح حقيقة علمية يلتم بلا الالعبون ويسبقونلااءنا  تنافسلم في المباراة لذا ان توجم 

العـالي مـن خـالا ضـبس الالعبين تنافسيا سيساهم وبشكا فعاا علح تحقي  االنجاز الرياضـي 
لوكية الالعبين والسيسرة عليلا نحو محور علمي واحد ومنـتمم نفسـيا لـذا ان عمليـة اسـتقرار س

نفيسة الالعبين وانمباسلم داخا الساحة في المباراة سو  يساعدهم علح خل  جملـة مترابسـة 
مع توجم الالعبين للمباراة لذا انوبت اهمية اليحث في مدى معرفة كيفية اسلو  العمـا علـح 

عبين تنافسيافي المباراة و التكي  عليلا من اجا ضبس اعوـا  الالعبـين والسـيسرة توجم الال
 عليلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 -مشكلة البحث :-1-2

 االستقرار النفسي لالعبي كرة القدم اهم دعائم الفوز في المباريات وهذا االسـتقرار يمءا
نمم والمخسس لم والمبني علح االسس يج  ان ينسجم في عملية االعداد النفسي الم بسبيعتم 

ما قبا  الالعبين للمباراة العلمية الحديءة وان للتوجم التنافسي االءر الفعاا في كيفية التعاما مع
واءنا  وبعد المبارة سيضع تسـليس الضـو  علـح مـا يفعلـم الالعبـين فـي المباريـات مـن انفعـاالت 

حالة من  ية الالعبين من خالا خل  يؤءر علح سلوك وتعو  وشد نفسي وهذا بالتالي سو 
توي  الالعبين  هذا ماتؤكدق لعبة كرة القدم من امور نفسية شائكةالتوتر وعدم اللدو  النفسي 

 .اءنا  المباراة
 للعا

  -اهداف البحث :-1-3

  -يلد  البحث الح التعر  علح :
 القدم التوجم التنافسي لدى العبو منتخ  جامعة القادسية بكرة  .9
 الجازم لدى العبو منتخ  جامعة القادسية بكرة القدم  السلوك .4

والسـلوك الجـازم لـدى العبـو منتخـ  جامعـة القادسـية  التنافسي  العالقة بين التوجم .3
 بكرة القدم 

 
 -فرض البحث :-1-4

  -يفترض الباحث :
 

. وجــود عالقــة ارتبــاس مــا بــين متهيــري التوجــم التنافســي والســلوك الجــازم لــدى العبــو 9
 جامعة القادسية بكرة القدم منتخ  

 



 

 

 -مجالات البحث: -1-5

 
 العبو منتخ  جامعة القادسية بكرة القدم   -المجاا البشري : – 9-5-9
     45   ولهايــــــة          9  92للفتــــــرة مــــــن        -:  الزمــــــاني  المجـــــاا 9-5-4

4001     
 عة القادسية جام –ملع  كلية التربية الرياضية  -المجاا المكاني  :  9-5-3

 
         



 -الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :-2

 -الدراسات النظرية :-2-1

 التوجيه بشكل عام :-2-1-1

عبارة عن مجموع الخدمات التي تلد  الـح مسـاعدة الفـرد علـح فلـم نفسـم علـح النحـو  
زمة التي تمكنم من االفضا ، وايضا فلم المشكالت التي يعاني منلا ، وتزويدق بالملارات الال

اســتهالا مــا لديــم مــن امكانيــات وملــارات واســتعدادات وقــدرات وكــذلك مســاعدتم علــح تحديــد 
اهدافم في ضو  امكاناتم الشخوية والبيئية واختيار السر  المناسبة لتحقي  تلك االهدا  مما 

مــع يمكنــم مــن حــا مشــكالتم باســلو  علمــي وعملــي االمــر الــذي يــؤدي الــح توافقــم مــع نفســم و 
 .(9) مجتمعم ويمتعم بالوحة النفسية 

 
 -مفهوم التوجه الرياضي :-2-1-2

يعتبر التوجيم الرياضي أحد جوان  توجيم الدافعية وهنـاك ءـالث ابعـاد لتوجيـم الدافعيـة  
 -الرياضية هي :

 وهي الرغبة في التنافس والسعي للنجاح في المنافسة الرياضية .  -* توجم التنافسية :
 وهو التركيز علح مقارنة مستوى الالع  مع المنافسين االخرين . -ز :* توجم الفو 

 .(4) *توجم اللد  : وهو التركيز علح مستوى االدا  الشخوي لالع  الرياضي 
 
 -انواع التوجه الرياضي : 2-1-3

  -التوجه الرياضي نحو الهدف المهمة : 2-1-3-1

ياضي نحو السيسرة هلح الملمة ، يعر  التوجم نحو هد  الملمة بانم "توجم الفرد الر 
او التحسـن الشخوـي ، نتيجـة الدراكـم لقدراتـم ، وهــد  هـذة القـدرة " اذ يكتشـ  الرياضـي هنــا 
قدراتم وكيفية توجم هذة القدرة نحو انجـاز الملـام التـي يتكلـ  بلـا او يسـعح اليلـا وهـذا يعكـس 

 بالنسبة للرياضي كفا ة عالية ونجاح شخوي لم .
 الرياضي فهو هدف الذات ) النتيجة (  التوجه 2-1-3-2

                                      

، القـاهرة ن مسـابع  9، س : التوجيم واالرشاد النفسـي فـي المجـاا الرياضـي(اخالص محمد عبد الحفيم  9)
 .  93،ص 4004امون ، 

 4002، القاهرة ، مركز الكتا  للنشر ،  9، س خا في علم النفس الرياضي: مد( محمد حسن عالوي  4)
 .  919، ص



الرياضي في هذا النوع يقيم قدراتم علح اساس ما يحققـم مـن تفـو  علـح زمالئـم ، فانـم 
يشــعر بالرضــا عــن نفســم عنــدما يحقــ  المركــز االوا فــي بسولــة مــا ، اذ انعكــس لــم ذلــك قــدرة 

لـم اداراك متحقـ  عالية ونجاحا شخوـيا ، امـا اذ فشـا فـي تحقيـ  المركـز االوا فـذلك يعكـس 
لقدرتم ، فالفرد الرياضي المتجم نحـو هـد  الـذات يـرى ان النجـاح الشخوـي لـم هـو ان يكـون 

لــذا ففــي المجــاا الرياضــي ينبهــي علــح   9االفضــا بالنســبة لزمالئــم علــح معيــار التيــدي للعمــا
الالعــ  ان يضـــع هــد  لنفســـم هــد  لكـــي يكتســـ  الدافعيــة الالزمـــة الستشــارة الســـلوك الـــذي 

لبــم تحقيــ  ذلــك اللــد  فــان وضــع االهــدا  يــرتبس بــاالدا  وبالتــالي بالســلوك الــي يقــوم بــم يتس
الرياضــي ، والــدفاع بمءابــة المءيــر الــذي يوجــم هــذا الســلوك . حيــث ان التوجــم الرياضــيين فــي 
                    المجــــــــــــاا الرياضـــــــــــــي مـــــــــــــن االمـــــــــــــور اللامــــــــــــة لفلـــــــــــــم دافعيـــــــــــــتلم وتفســـــــــــــر ســـــــــــــلوكلم وان 

                 9التوجم يؤءر علح دافعيتلم نحو الممارسة والمنافسة    الرياضية .االختال  في 
 االسلوك الجازم في الرياضة -4-9-4-3

الـذي يتميـز باللعـ  الرجـولي والكفـاح والنضـاا والقـوة يقود بم قياس سـلوك الالعـ  الرياضـي 
قي للمقياس باسم اخر وهو حيث يمكن االسعانة من االسم الحقي في اسار لوائح وقوانين اللع 

  4مقياس تقدير الذات
 مفلوم فاعلية الذات -4-9-4-2

يعر  بانديورا فاعلية الذات بانلا اعتقاد الفرد في قدراتم واستساعتم علح ادا  نوعح معين اى 
اعتقاد او ادراك الفرد بانم فاعا وكفـ  ويسـتسيع النجـاح فـي ادات  سـلوك نـوعي ففـي المجـاا 

ن لــدى العــ  كــرة الســلة درجــة عاليــة مــن فاعلبــة الــذات عنــد ادا  التوــوي  الرياضــي قــد تكــو 
عنـد الوـوي  بـالقفز فـي حـين بالقفز في حين انم قد تكون لديم درجة عالية من فاعلية الذات 

انم قد تكون لديم درجة منخفضة من فاعلية الذات عند ادا  التوويبة الخسافية فكانت فاعلية 
بالنسـبة لقدراتـم لمواجلـة متسلبـات ا يشكا الفرد حكما او ادراكـا ذاتيـا الذات عملية معرفية وفيل

   3معينة كما انلا تؤءر علح كا من دافعية االنجاز للفرد وكذلك علح مستوى ادائم الفعلي 

                                      

،  9( ،س القايـاس –التوجـم واالرشـاد  –علم النفس الرياضي ) المفـاهيم النمريـة ودقي نور الدين محمد :9
 .942،ص  4002االسكندرية ، المكت  الجامعي الحديث ،



 منهجية البحث واجراءاته الميدانية :-3
 منهج البحث :-3-1

الووــفية لــذا تــم االعتمــاد  تعــد دراســة البحــث واحــدة مــن االســالي  الملمــة فــي البحــوث 
علح المنلج الووفي في مجما خسواتم وهذا ما يكون منسجمًا ومتسابقًا مع مواوفات البحث 
الحــالي . فالبحــث الووــفي بسبيعتــم يــتالئم وبدرجــة كبيــرة لمواجلــة المشــاكا بشــكا واســع وأنــم 

ي ينقوـلا القـدر غالبا ما يستخدم كاجرا  بحءي اولي من اجا فتح مجـاالت جديـدة للدراسـة التـ
 . (9) الكافي من المعار  

 
 عينة البحث : -3-2

تــم اختيــار عينــة البحــث مــن العبــو منتخــ  جامعــة القادســية بكــرة القــدم للعــام الدراســي  
( العـ   45( الع  مـن اوـا )  92والبالغ عددهم )  بالسريقة العمدية 4001   – 4002

 ن مجتمع االوا . ( % م 24يمءلون مجتمع البحث والبالغ نسبتلم ) 
  

 -الأدوات والاجهزة المستخدمة في البحث :-3-3

 المراجع العلمية العربية واالجنبية .  -9
 المالحمة .  -4
 .() مقياس التوجم التنافسي -3
 .() مقياس السلوك الجازم  -2
 ( ألجرا  المعالجات االحوائية .  LGحاسبة الكترونية نوع ) -6
 
 -اعية للبحث :التجربة الاستطل-3-4

(  2علـــح عينـــة مكونـــة مـــن )  4002 9 94تـــم اجـــرا  التجربـــة االســـتسالعية بتـــاري   
 العبين خارج عينة البحث وضمن مجتمع البحث وكان اللد  منلا هو : 

 الت كد من وقت اجابة المفحوص والخاص بفقرات المقياس .  -9
 اوزها او تفاديلا . التعر  علح المعوقات التي تراف  اجرا  البحث وذلك لتج-4

                                      

-31،ص 9120، القـاهرة ، دار المعـار  ،  ث فـي التربيـة البدنيـة: منلاج البحـ( ابراهيم احمد سالمة  9)
26  . 
(  (  ينمر ملح )9 . ) 
(  (  ينمر ملح )4 . ) 



 التحق  من استيعا  الالعبين لفقرات المقياس . -3
 
 ثبات الاختبار :-3-5

يقود بءبات االختبار هو قدرة االختبار علح اعسا  النتائج نفسلا إذا اعسي اكءر من  
مرة لنفس العينة تحت نفس المرو  وهناك سر  عديدة الستخراج ءبات االختبار وكللا تلد  

وا علح معاما ارتباس قوي ولحسا  معاما الءبات سب  المقياس علح عينة بلهة ) الح الحو
العبــين ءــم اعيــد االختبــار بعــد اســبوعين وهــي مناســبة لعــادة االختبــار حيــث تــم حســا   1 2

 ( باستخدام معاما االرتباس بيرسون .  0.26معاما االرتباس البالغ ) 
 
 
 
 صدق الاختبار :-3-6

 . (9) التي يقاس بلا ما يراد قياسم من خوائص نفسية " " يعني درجة الوحة  
تمـت االجابــة علـح فقـرات المقيـاس وتــم أذ تـم عـرض اسـتمارة المقيــاس علـح الالعبـين و  

 ( .  0.10ايجاد معاما الود  الذاتي من خالا جذر معاما الءبات البالغ ) 
 
 -: الاستجابةموضوعية -3-7

ار الجيــد يجــ  ان يتوــ  بالموضــوعية اضــافة ان الموضــوعية معيــار تقــويمي فاالختبــ 
الــح اتوــافم بالوــد  والءبــات " ويكــون االختبــار موضــوعيا إذا كانــت اســئلة محــددة واجاباتــم 

  . (4) محددة وبحيث يكون للسؤواا جوا  واحد فقس ال ترك مجاال لاللتباس "
حووـين حيث ان فقرات المقياس الخاوـة بالبحـث قـد تميـزت بوضـوح بالنسـبة الـح المف 

من خالا ما يمكن تفسير البيانات التي نحوا عليلا منم بدقة واسئلة مفلومم وواضحة خالية 
 من أي التباس فيلا مما يؤكد علح سالمة موضوعية االختبار . 

 

                                      

ــم الــنفس فــي حياتنــا اليوميــة( عبــد المــنعم الحنفــي  9) ،  9115، القــاهرة ،  9، س : الموســوعة النفســية لعل
 .  626ص
بهداد   االختبارات ومبادئ االحوا  في المجاا الرياضي، ( قيس ناجي عبد الجبار ، بسسويسي احمد   4)

 .  411، ص 9122، مسبعة التعليم العالي ، 



 تقويم الاختبار :-3-8

لقد تم تقـويم االختبـار علميـا والخـاص بمقيـاس التوجـم التنافسـي وكـذلك مقيـاس السـلوك  
 -ح النحو التالي :الجازم وعل

 
 -مقياس التوجه التنافسي :-3-8-1

هنــاك مقــاييس عديــدة وــمملا علمــا  الــنفس والبــاحءون فــي هــذا المجــاا لقيــاس توجــم  
الرياضــيين نحـــو المنافســة ) ســـيما العبـــي كــرة القـــدم  ومــن هـــذق المقـــاييس هــو المقيـــاس الـــذي 

( فـــي محاولـــة  9126لـــي كتســـوير لمقيـــاس ســـاب  لــــ ) روبـــين في(  9119وـــممم ) دياناجـــا 
للتعــر  علــح درجــة توجــم كــا العــ  نحــو االدا  او التوجــم نحــو النتيجــة ، حيــث يتكــون هــذا 
المقياس من اربعة عبارات توضح ارتباس االدا  الجيد أو السي  بالفوز أو اللزيمة في المنافسة 

(  90) الرياضــية ويقـــوم الالعــ  باالســـتجابة علـــح عبــارات المقيـــاس وفـــ  مقيــاس مـــدرج مـــن 
تـدريجات توضـح منتلـح الرضـا أو منتلـح عـدم الرضـا عـن كـا عبـاراة مـن عبـارات المقيـاس ، 

( بتعري  المقياس وتقنينم في البيئة الموـرية . وقـد  9122وقد قام ) د. محمد حسن عالوي 
 المفحووين .  ات المقياس بموضوعية تامة من قبا  تمت االجابة علح عبار

 توحيح المقياس 
 جة تصحيح الاداء در  \اولا

الاداء الجيد  3توجه الاداء الجيد والفوز مع درجة العبارة  1تجمع درجة العبارة   

 4درجة الاداء السئ والهزيمة مع العبارة  2والهزيمة ويتم طرح مجموع العبارة 

 درجة الاداء السئ والفوز 

 درجة توجه النتيجة \ثانيا

ويتم طرح مجموع درجتي العبارتين  4و1في حالة الفوز تجمع درجتا العبارتين 

 منهما في حالة الهزيمة  3و2

 توجه الاداء الكلي درجة\ثالثا

 تطرح الدرجة الناتجة في توجه الاداء من الدرجة الناتجة في توجه النتيجة 

 

 

 مقياس السلوك الجازم :-3-8-2

(  9112مقيـاس السـلوك الجـازم فـي الرياضـة الـذي وـممم ) د . محمـد حسـن عـالوي  
لقياس سلوك الالع  الرياضي الذي يتميز باللعـ  الرجـولي والكفـاح والنضـاا والقـوة فـي إسـار 

فقرة يقوم الالع  باالجابة عليلا وف  بدائا   40لوائح وقوانين اللع  . ويتكون المقياس من ) 



خضعت . وقد (9) اجابة رباعية التدرج وهي ) اواف  بشدة ، اواف  ، الاواف  ، ال اواف  بشدة ( 
 فقرات المقياس الح المفحووين باالجابة عليلا بسرعة تامة . 

 توحيح المقياس
فقــرة وــممت باتجـــاهين احــدهما ايجــابي تشـــير الــح الســلوك الجـــازم  40عــدد فقــرات المقيـــاس 

-5-2-4فقرات تحما ارقام  2علما ان الفقرات لالع  واالخر سلبي التشير الح هذا السلوك 
درجـات لالجابـة ال اوافـ   2ن االجابة للفقرات االيجابية فتعسح اما عن اوزا 2-99-93-92
درجة لالجابة الاواف  بشدة  وفيما يخص اوزان االجابة للفقرات السلبية فكانت علح العكس  9و

من ذلك حيث تعسح لالجابة اواف  بشدة درجة واحدة فقس ءم لالجابة اواف  درجتان فقس وهكذا 
9 
 
 
 
 
 التجربة الرئيسية -3-9

تم اجرا  التجربة الرئيسية علح عينة من العبو منتخ  جامعة القادسية بكرة القدم للعام  
( العــــ  يمءلــــون  45العــــ  مــــن اوــــا )  92والبــــالغ عــــددهم )  4001 – 4002الدراســــي 

اسـتمارات البحـث والخـاص بـالمختبيرين وقــد وتـم توزيـع  4001 9 42مجتمـع البحـث وبتـاري  
 ادقة . تمت االجابة ب سس علمية و

 
 الوسائل الاحصائية :-3-11

ولمعالجــة بيانــات  SPSSتـم االســتعانة بالحقيبــة االحوــائية للعلــوم االجتماعيــة لنمــام ) 
 -البحث تم استخدام الوسائا االحوائية التالية :

 الوسس الحسابي .  -9
 االنحرا  المعياري .  -4

 معاما االرتباس بيرسون . -3

 النسبة المئوية .  -2

                                      

،العـرا  ، دار الضـيا  للسباعـة والتوـميم ،  9، س سيكولوجية كـرة القـدم(عامر سعيد جاسم الخيكاني :  9)
 .  352-342،ص 4002



 

 
 
 



 عرض ومناقشة النتائج :-4

بعـــد جمـــع البيانـــات وتنميملـــا تحـــت معالجتلـــا احوـــائيا باســـتخدام عـــدد مـــن الوســـائا  
 االحوائية التي من خالللا تحق  أهدا  البحث وفروضم . 

 عرض ومناقشة نتائج البحث :-4-1

 
 ( 1جدول ) 

 ةيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث المدروس

 االنحرا  المعياري الوسس الحسابي المتهيرات ت
 0.132 3.122 االدا  الجيد والفوز في المنافسة  9
 4.255 5.500 االدا  السي  واللزيمة في المنافسة  4
 4.011 2.122 االدا  الجيد واللزيمة في المنافسة  3
 4.239 5.699 األدا  السي  والفوز في المنافسة  2
 3.531 69.122 زم السلوك الجا 5
 

 (  2جدول ) 
 يبين عالقة االرتباط ما بين االداء الجيد ووالفوز في المنافسة مع السلوك الجازم 

الوســـــــــــــــــــــــــس  المتهيرات
 الحسابي

االنحـــــرا  
 المعياري

معامـــــا االرتبـــــاس 
 المحسو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل
 االحوائية

 عشوائي 0.912 0.132 3.122 االدا  الجيد والفوز في المنافسة 
 3.53 69.122 وك الجازمالسل

( ومســتوى داللــة         )  96( )  4-قيمــة معامــا االرتبــاس الجدوليــة عنــد درجــة حريــة ) ن
 ( . 0.245( تساوي )  0.05

 
الـذي يبـين قيمـة الوسـس الحسـابي بالنسـبة لمتهيـر االدا  الجيـد   4من خالا الجدوا )  

( وهـو مـا يـدا  0.132ا  المعياري فبلغ ) ( أما االنحر  3.122والفوز في المنافسة أذ بلغ ) 
علـــح ان الالعبـــين معمملـــم يمتلكـــون انخفامـــا فـــي مســـتوى االدا  الجيـــد والفـــوز فـــي المنافســـة 

حيـث  وبالتالي سو  يساهم سلوكلم علح االنخفاض في مستوى ادائلم السلوكي بوورة سـلبية
كي فـي المبـاراة اذ بلـغ الوسـس كلما زاد توجللم التنافسي نالحم ارتفاع في مستوى ادائلم السلو 



امــا االنحــرا  المعيــاري فقــد بلــغ )   69.122الحســابي لمســتوى الالعبــين الســلوكي النفســي ) 
3.53  . ) 
  

 (  3جدول ) 
 يبين عالقة االرتباط ما بين االداء السيء والهزيمة في المنافسة مع السلوك الجازم 

الوســـــــــــــــــــــــــس  المتهيرات
 الحسابي

االنحـــــرا  
 المعياري

امـــــا االرتبـــــاس مع
 المحسو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل
 االحوائية

االدا  الســــــــــي  واللزيمــــــــــة فــــــــــي 
 المنافسة 

 عشوائي 0.469 4.255 5.500

 3.53 69.122 السلوك الجازم
( ومســتوى داللــة         )  96( )  4-قيمــة معامــا االرتبــاس الجدوليــة عنــد درجــة حريــة ) ن

 ( . 0.245( تساوي )  0.05
 

الــذي يوضــح عالقـة االدا  الســي  واللزيمــة فــي المنافســة مــع   3مـن خــالا الجــدوا )  
السلوك الجازم فقد ملر الوسس الحسابي لمتهير االدا  السي  واللزيمـة فـي المنافسـة أذ بلـغ ) 

( ومــن هــذا نجــد ان االدا  الســي  فــي  4.255( أمــا االنحــرا  المعيــاري فقــد بلــغ )  5.500
لالعبين من خالا عدم وجود روح الجماعة واالرادة ما المنافسة يترت  عليلا كءرة في مشاكا ا

بـــين اعضـــا  الفريـــ  وهـــذق ســـو  تملـــر تلقائيـــا علـــح الالعبـــين فـــي المبـــاراة نتيجـــة للضـــهوس 
المستمرة ما بين اعضا  الفري  الواحد وسو  يدفع الح سلوك غير مستقر وقادر علح الت ءير 

بي بالنسبة لمتهير السـلوك الجـازم إذ بلـغ حيث ملر الوسس الحسافي نتيجة االدا  في المباراة 
 ( .  3.53)         ( أما االنحرا  المعياري فقد بلغ 69.122) 
 

 ( 4جدول ) 
 في المنافسة مع السلوك الجازم  والهزيمة الجيديبين عالقة االرتباط ما بين االداء ا

الوســـــــــــــــــــــــــس  المتهيرات
 الحسابي

االنحـــــرا  
 المعياري

معامـــــا االرتبـــــاس 
 المحسو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل
 االحوائية

ــــــــــــداالدا   فــــــــــــي  واللزيمــــــــــــة الجي
 المنافسة 

 معنوي 0.222 4.011 2.122



 
في  الجيد واللزيمةالذي يوضح عالقة االرتباس ما بين االدا  (  2من خالا الجدوا )  

فـي  واللزيمـة الجيـدالمنافسة مـع السـلوك الجـازم والتـي تـم فيلـا حسـا  الوسـس الحسـابي لـ دا  
( وهذا يوحي علح ان  4.011( أما االنحرا  المعياري فقد بلغ )  2.122بلغ ) المنافسة فقد 

االرتباس معنوي مع كال المتهيرين حيث ان الالعبين الـذين يمتلكـون توجـم تنافسـي جيـد سـو  
يوـاح  ذلـك اعسـا  دافعيـة فـي سـلوكية الالعبـين ألدائلـم فـي المنافسـة وبالتـالي سـو  تــزداد 

مءا عند ادائلم للمباريـات حيـث ان االدا  الجيـد واللزيمـة فـي المنافسـة قابليتلم علح االدا  اال
 قد يشكا في السيسرة الكاملة علح دوافع وانفعاالت   الالعبين . 

 
 
 

 ( 4جدول ) 
 يبين عالقة االرتباط ما بين االداء السيء والفوز في المنافسة مع السلوك الجازم 

الوســـــــــــــــــــــــــس  المتهيرات
 الحسابي

االنحـــــرا  
 ياريالمع

معامـــــا االرتبـــــاس 
 المحسو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل
 االحوائية

 عشوائي 0.902 4.239 5.699 االدا  السي  والفوز في المنافسة 
 3.53 69.122 السلوك الجازم

( ومســتوى داللــة         )  96( )  4-قيمــة معامــا االرتبــاس الجدوليــة عنــد درجــة حريــة ) ن
 ( . 0.245( تساوي )  0.05

 
( الـذي يبـين الوسـس الحسـابي لمتهيـر االدا  السـي  والفـوز فـي  5ا ) من خالا الجـدو  

( وهـذا مـا  4.239( وانحـرا  معيـاري )  5.699ملر الوسس الحسابي البـالغ ) المنافسة فقد 
نجد كءر من الفر  تساهم في عملية االعداد البدني والملاري والخسسي ولكـن ينقوـلم جانـ  

يمتلكــون هــذق الجوانــ  لكــن دافعيــتلم للفــوز فــي المنافســة  االعــداد النفســي فكءيــر مــن الالعبــين
تكــون مرتفعــة مــن خــالا اســتقرار وانتمــام نفســية الالعبــين وقــوة االرادة لــدييلم وبالتــالي ســو  
تساعدهم علح تماسك اعضا  الفري  وكذلك تماسك سبيعة سلوكلم داخا المباراة " لذلك يمكن 

ا بكونلا استءارة انفعالية غير سارة وهذق االستءارة ان تمءا الخسارة مءال لالع  ووضعلا مزعج
تسـتدعي منـم عـدة اسـتجابات مـن بينلـا العـدوان ولكـن ذلـك يـتم اعتمـادا علـح نـوع االســتجابات 



التــي تعلملــا الالعــ  فــي تعامالتــم مــع مواقــ  الملــم والضــهس المشــابلة للوضــع الحــالي التــي 
 .(9) وادفتم في حياتم 

 
 
 
 
 
 -توصيات :الاستنتاجات وال -5

 الاستنتاجات :-5-1

وجود عالقة ذات داللة احوائية معنوية بين متهيري االدا  السي  والفوز في المنافسة مع -9
السلوك الجازم حيث ان الالعبين الذين يمتلكـون توجـم تنافسـي عاليـا يكـون ادائلـم ايجـابي فـي 

 المباراة . 
الجيد في المنافسة وهذا سيساهم علـح معمم الالعبين يمتلكون انخفاضا في مستوى ادائلم -4

 هبوس مستوى توجللم التنافسي . 
االدا  السي  في المنافسة سيضع الالعبين بوتيرة من المشاكا نتيجة للضهس المستمر في -3

 المباراة . 
اغل  الالعبين الذي لديلم الرغبة بالفوز ولكن ادائلم السي  في المنافسة سيساعدهم علح -2

 الدافعية ل دا  نتيجة لكءرة انفعاالت الالعبين في المباراة . عدم الرغبة في 
 
 -التوصيات :-5-2

علــح المــدربين مراعــاة جانــ  االعــداد النفســي لمــا لــم ةءــر بــالغ فــي عمليــة انتمــام ســلوكية -9
 الالعبين داخا المباراة . 

دية منلا أم الت كيد علح اجرا  بحوث مشابلة للبحث وعلح مختل  األلعا  سوا  كانت الفر -4
 الجماعية وعلح مختل  الجامعات العراقية .

ماقبا واءنا  وبعـد المنافسـة بالنسـبة للرياضـين بشـكا عـام االهتمام بجان  التوجم التنافسي -3
 والعبي كرة القدم بشكا خاص . 

                                      

 .  641( عامر سعيد جاسم الخيكاني : المودر الساب  ، ص 9)



 المصادر :

، القـــاهرة ، دار المعـــار  ،  منلـــاج البحـــث فــي التربيـــة البدنيــةابــراهيم احمـــد ســالمة :  .9
9120 . 

،  9، س التوجيــم واالرشـاد النفسـي فـي المجـاا الرياضــياخـالص محمـد عبـد الحفـيم :  .4
 . 4004القاهرة ن مسابع امون ، 

 –التوجم واالرشاد  –علم النفس الرياضي ) المفاهيم النمرية ودقي نور الدين محمد : .3
 .4002، االسكندرية ، المكت  الجامعي الحديث ، 9( ،سالقاياس 

،العـــرا  ، دار الضـــيا   9، سســـيكولوجية كـــرة القـــدم جاســـم الخيكـــاني : عـــامر ســـعيد  .2
 .  4002للسباعة والتوميم ، 

، القاهرة ،  9، س الموسوعة النفسية لعلم النفس في حياتنا اليوميةعبد المنعم الحنفي :  .5
9115 . 

االختبارات ومبـادئ االحوـا  فـي المجـاا قيس ناجي عبد الجبار ، بسسويسي احمد :  .6
 . 9122، بهداد ، مسبعة التعليم العالي ،  اضيالري

، القـاهرة ، مركـز الكتـا   9، س مدخا في علم الـنفس الرياضـيمحمد حسن عالوي :  .2
 . 4002للنشر ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  1ملحق ) 
 يبين مقياس التوجه التنافسي للاعبي كرة القم 



 اخي الالع  العزيز ..
درجة رضاك او عدمم  عن نتائج ادائك فـي ضـو  ذلـك ان ترسـم تذكر حالتك بعد كا منافسة رياضية وعن 

 ددددائرة حوا الرقم الذي يحدد رضاك او عدمم في الحاالت االتية التي تحدث في المنافسة الرياضية .
 . قمت بادا  جيد وفزت بالمنافسة .9

 90 1 2 2 6 5 2 3 4 9 وفر
                                                                                            منتلح                                             

 منلح
               عدم الرضا                                                                                                                    

 )الرضا(
 سي  وانلزمت في المانفسة. .قمت بادا 4
 

 90 1 2 2 6 5 2 3 4 9 وفر
                 منتلح                                                                                                                        

 منلح
                                                                                    عدم الرضا                                               

 )الرضا(
 
 . قمت بادا  جيد ونلزمت في المنافسة .3
 

 90 1 2 2 6 5 2 3 4 9 وفر
                                            منتلح                                                                                             

 منلح
               عدم الرضا                                                                                                                    

 )الرضا(
 
 .قمت بادا  سي  وانلزمت في المنافسة .2
 

 90 1 2 2 6 5 2 3 4 9 وفر
                 منتلح                                                                                                                        

 منلح
                                      عدم الرضا                                                                                             

 )الرضا(
 
 
 
 

 (  2ملحق) 
 يبين مقياس السلوك الجازم للاعبي كرة القم

 الالع  العزيز ..
فيما ياتي بعض المواق  التي توادفك كالعبفي المنافسات الرياضية . اقـرا  كـا فقـرة مـن الفقـرات 

( تحـت االجابـة التـي  Xك بنفسـك بوضـع عالمـة )  االتية جيدا واج  عليلا بما يتناس  مـع حالتـك ومعرفتـ



تنسب  عليـك بدقـة . والرجـا  االجابـة عـن هـذة الفقـرات بوـد  وامانـةالنلا الغـراض البحـث العلمـي ، وعـدم 
 ترك اية فقرة دون اجابة .  مع التقدير 

 
اواف   الفقرة  ت

 بشدة
ال  اواف  

 اواف  
ال اواف  

 بشدة
     ا اكون ملزوما .يبدو انني اتنافس بشدة عندم 9
     احاوا االبتعاد عن المنافس الذي يلع  بخشونة وعن  . 4
بعض زمالئي يوفونني بانني الع   ال اخشح االحتكاك  3

 البدني مع المنافسين.
    

     الدفاع هو احسن وسيلة لللجوم . 2
     اتجن  تحدي المنافسين الذين يتميزون بالعن  في اللع  . 5
     استسلم سلولة عندما يسو  الموق  اءنا  اللع  .ال  6
     اميا الح تحدي المنافسين الذين يتميزون بالمستوى العالي . 2
يمتلكني الخو  من المنافس الذي يهل  ليم سابع  2

 الخشونةفي  اللع   .
    

عندما تسؤ  االمور في المبارة فانني اكافح باقوح ما   1
 استسيع .

    

     ح عندما انلزم بفار  كبير فانني ال استسلم بسلولة .حت 90
     .يوفني البعض بانني ال ع  مسالم  99
     ال اخشح اللع  الذي يتميز بالعن  والخشونة . 94
     احاوا ان اتجن  االحتكاك بالمنافس النني اخشح االوابة . 93
     اللجوم هو احسن وسيلة للدفاع. 92
     ئي يوفونني بانني اتميز باللع  الرجولي .بعض زمال 95
     احزن بشدة عندما يوا  منافسي نتيجة احكتاكي بم ز 96
ال افضا االشتراك في منافسة ضد منافسين علح درجة كبيرة  92

 من االحتكاك البدني العني .
    

     يعجبني اللع  اللجومي بدرجة اكبر من اللع  الدفاعي . 92
نافسة اكافح باقوح ما استسيع من جلد حتح ملزوما في الم 91

. 
    

الكءير من زمالئي يوفونني بان لعبي يتميز باللع  النمي   40
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