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 بألعاب القوىالسمات الشخصية لدى العبي فعاليات الرمي والقفز في بطولة مديريات تربية العراق 
 حسن أحمد عبيد .م.م

 مديرية التربية الرياضية والفنية /جامعة بابل
 -:الباب األول

 البحثالتعريف ب -ٔ
 -مقدمة البحث وأىميتو: ٔ-ٔ

اف أم تقدـ في المجاؿ الرياضي ال يتـ إال مف خبلؿ دراسات عممية عديدة معتمده عمى عمـك عده مترابطة فيما   
كاف مف بيف ىذه العمـك ألمساىمو في تطكير المستكل الرياضي كلدل العبي العاب القكل ، بينيا كمرتبطة بالمجاؿ الرياضي

 الرياضي. ىك عمـ النفس
أف التطكر الذم يشيده المجاؿ الرياضي يعد مرآه في تطكر جميع األلعاب الرياضية منطمقيف مف تطكر الرياضي   

نفسو مف خبلؿ دراسة الجكانب الشخصية المميزة لو، إذ أف ممارسة األلعاب الرياضية كمنيا العاب القكل تساىـ في إعداد 
بدنية كالميارية كالفكرية كاالجتماعية كالكظيفية كالنفسية، كمف اجؿ الكقكؼ عند ذلؾ الفرد إعدادا شامبل بكافة الجكانب ال

الرمي كالقفز) ( جاءت أىمية البحث لتحديد سمات الرياضييف الشخصية في بعض فعاليات العاب القكل كمنيا فعاليتي
لتساىـ في كشؼ كتحديد الكاقع  لمكقكؼ عند أكجو ألتشابو كاالختبلؼ في السمات الشخصية لممارسي ىذه الفعاليات

 النفسي المكنكف في داخؿ نفسية كؿ مف يمارس ىذه الفعاليتيف مف البلعبيف المشاركيف في بطكلة مديريات تربيات العراؽ
 -مشكمة البحث: ٕ-ٔ

ت أف االرتقاء بالمستكل الرياضي يتطمب إعداد متكاصؿ لبلعبيف كلسنكات عديدة، كينطمؽ ىذا اإلعداد مف السما  
الشخصية لدل البلعبيف ككيفية تكظيفيا كتعزيزىا لخدمة البلعب كالحركة الرياضية، فمف خبلؿ خبرة الباحث كمدرس 

اف السمات الشخصية لدل  ىؿلمتربية الرياضية كمدرب لفعاليات المعاب القكل، كجد باف ىنالؾ مشكمة تكمف في التعرؼ 
ىي نفسيا السمات الشخصية التي يتميز بيا العبي  )الرمي( ي الذراعيفالعبي الفعاليات التي تتطمب القكة االنفجارية ف

كىؿ اف السمات الشخصية لمف يمارس فعاليات ، القفز) بألعاب القكل( الفعاليات التي تتطمب القكة االنفجارية في الرجميف
لذلؾ جاءت ىذه ، في الرجميفالقكة العالية في الذراعيف تختمؼ اك تتشابو عف السمات الشخصية لمذم يمارس نفس القكة 

الرمي كالقفز) لدل البلعبيف في ( الدراسة لتحديد ما ىي السمات الشخصية التي يتميز بيا البلعبيف الذيف يمارس فعاليات
 بطكلة مديريات تربية العراؽ. 

 -أىداف البحث: ٖ-ٔ
 -:ييدؼ البحث إلى 
 قفز).ال، الرمي( التعرؼ عمى السمات الشخصية لدل العبي فعاليات -ُ
 مقارنة السمات الشخصية بيف العبي فعاليات الرمي كالقفز. -ِ

 -فرض البحث: ٗ-ٔ
 القفز.، ىناؾ فرؽ في السمات الشخصية بيف العبي فعاليات الرمي 

 -مجاال ت البحث: ٘-ٔ
 -:حدد البحث بالمجاالت التالية

مديريات تربية العراؽ لممكسـ الدراسي المجاؿ البشرم: البلعبيف المشاركيف في فعاليات الرمي كالقفز في بطكلة  -ُ
 ـَُِِ-َُُِ

 ـ.َُُِ/ ْ/ ٖلغاية  َُُِ/ ْ/ ّالمجاؿ ألزماني:  -ِ
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 المجاؿ المكاني: مبلعب مديرية تربية محافظة البصرة. -ّ
 -:تحديد المصطمحات ٙ-ٔ

تكمف في الشخص "ذلؾ الشيء المميز لمفرد الذم نميزه عف غيره، كىي محصمة مجمكعة مف الجكانب التي  -السمة:
 .ُكتميزه عف غيره"

ىي نظاـ متعدد كمترابط الجكانب تكمف في الشخص، ككذلؾ ىي مجمكعة مف المؤىبلت كالخبرات الماضية  -الشخصية:
 .2التي ينفرد بيا الشخص"

 .3انعكاس لبلتساؽ النسيجي لمسمكؾ بالنسبة لمعديد مف المكاقؼ" -السمات الشخصية:
 

 -الباب الثاني:
 -:ر النظري والدراسات المشابيةاإلطا -ٕ
 -الدراسات النظرية: ٔ-ٕ
 -:مفيوم السمة ٔ-ٕ-ٕ

السمة ىي" االتجاه المميز لمشخص لكي يسمؾ بطريقة معينة، أكىي صفة يمكف أف نفرؽ عمى أساسيا بيف فرد   
ؾ الشيء لمميز لمفرد ، كايضا أف السمة ىي "ذلٓككذلؾ ىي "أبعاد الشخصية التي يمكف قياسيا لمعرفة خصائصيا"ْكأخر"

 .ٔالذم تميزه عف غيره، كىي محصمة مجمكعة مف الجكانب التي تكمف في الشخص كتميزه عف غيره"
  -مفيوم الشخصية: ٕ-ٕ-ٕ

كفي ، ٕشخص) كشخص الشيء يعني بأنو باف كظير بعد أف كاف غائبا"( مف حيث المغة أنيا مشتقة مف "الفعؿ  
كتعني القناع الذم كاف يمبسو الممثؿ في  persona مشتقة مف األصؿ البلتيني  personalityالمغة االنكميزية تعني"

العصكر القديمة حيث يقـك بتمثيؿ دكر أك يريد الظيكر بمظير معيف أماـ الناس فيما يتعمؽ بما يريد أف يقكلو أك 
ير في عاداتو التفكيرية كتغيراتو ،كمف حيث المفيـك العاـ فاف الشخصية تعني"األسمكب العاـ لسمكؾ الفرد كما يظٖيفعمو"

كأشارت إحدل الدراسات عمى أف"الشخصية ىي نظاـ ، ٗكاتجاىاتو كميكلو كطريقة سمككو كفمسفتو الشخصية في الحياة"
متعدد كمترابط الجكانب تكمف في الشخص، ككذلؾ ىي مجمكعة مف المؤىبلت كالخبرات الماضية التي ينفرد بيا 

 .َُالشخص"
 

                                                           

فردية في محافظة بابؿ،  رائد عبد األمير عباس:مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض األلعاب الرياضية ال ُ-
 .ٓٓ،صََِٖ)،جامعة بابؿ،ُ)،المجمد (ٖمجمة عمـك التربية الرياضية، العدد (

 .ٔٓ،صالمصدر السابؽرائد عبد األمير عباس: ِ-
 .ُٖٗ،صُٖٗٗ،القاىرة،مركز الكتاب لمنشر،ُ،طالمدخؿ في عمـ النفس الرياضي محمد حسف عبلكم: ّ-
 .ُٖٗص،المصدر السابؽ محمد حسف عبلكم: ْ-
 .َُُ،صالمصدر السابؽمحمد حسف عبلكم: -ٓ
رائد عبد األمير عباس:مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئي منتخبات بعض األلعاب الرياضية الفردية في محافظة بابؿ،  -ٔ

 .ٓٓ،صََِٖ)،جامعة بابؿ،ُ)،المجمد (ٖمجمة عمـك التربية الرياضية،العدد (
 .ٖٕ،صُّٗٗ،بغداد،دار الحكمة لمطباعة كالنشر،لنفس الرياضيعمـ انزار الطالب ككامؿ لكيس: -ٕ

www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53-5  
 .ُّّ،صَََِ،ر،عماف،دار الفكر لمطباعة كالنشُ،طمبادئ عمـ النفسجماؿ القاسـ ك(آخركف): ٗ-
 .ٔٓ،صالمصدر السابؽرائد عبد األمير عباس: -َُ

http://www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53/
http://www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53/
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 -لشخصية:السمات ا ٖ-ٕ-ٕ
عمى أف السمات الشخصية ىك "انعكاس لبلتساؽ النسيجي لمسمكؾ بالنسبة لمعديد  )نزار الطالب ككامؿ لكيس( أشار  

كأشارت إحدل الدراسات إلى السمات  ِ، ككذلؾ ىي استعداد أك ميؿ ثابت إلى نكع معيف مف السمكؾُمف المكاقؼ"
يث أف لكؿ لعبة رياضية تختمؼ عف األخرل مف حيث األجيزة الشخصية مف خبلؿ ربطيا باأللعاب الرياضية، مف ح

كاألدكات كالميارات، كىك في نفس الحاؿ في السمات الشخصية، فعندما نشاىد قاعة رياضية تحتكم عمى جياز العقمة 
مة كىكذا كالحمؽ كالمتكازم فنقكؿ ىنا تمارس لعبة الجمناستؾ كعندما نشاىد قفازات كحمبو نقكؿ ىنا تمارس لعبة المبلك

الحاؿ لباقي األلعاب كعنده فأف سمة ىذه األلعاب ىي ما تحتكييا ىذه األلعاب مف أجيزه كميارات خاصة بيا، ككذلؾ 
الحاؿ عند إرساؿ رسالة إلى بمد معيف البد مف كجكد طابع بريدم كظرؼ فالطابع ىي سمة البمد الف لكؿ بمد ليا طابع 

 .ّسالة ليحمؿ السمةيميزىا كالظرؼ ىك الذم يحمؿ محتكل الر 
 -أنواع السمات الشخصية: ٗ-ٕ-ٕ

 ْ-لمسمات الشخصية أنكاع ىي:
 الذكاء،المعارؼ العامة،القدرات الحركية).( -:سمات معرفية -ُ
 الحالة المزاجية،االستقرار االنفعالي).( سمات كجدانية كانفعالية -ِ
 الرغبات،الميكؿ،االتجاىات كالعكاطؼ).( -سمات كاقعية:-ّ
  الحساسية لممشكبلت االجتماعية، االشتراؾ في النشاط االجتماعي).( ت اجتماعيةسما-ْ
 -مكونات الشخصية: ٘-ٔ-ٕ
 -:ٓمككنات الشخصية ىي  
ثابت في تركيب الجسـ، يتضمف  أليك: كىك منبع الطاقة الحيكية النفسية التي يكلد الفرد بيا،كىك يحتكم عمى ما ىك-ُ

سية كالعدكانية، كىك الصكرة التي يتناكليا المجتمع بالتيذيب، كىك بعيد عف المعاير االجتماعية الغرائز كالدكافع الفطرية الجن
نشاطو مبدأ المذة كاأللـ، أم انو يندفع إلى إشباع دكافعو اندفاعا عاجبل في أية   ال يعرؼ شيء عف المنطؽ كيسيطر عمى

 .كدكف أم اعتبار لمنتائج  صكرة كبأم ثمف
بالمعايير االجتماعية،   ة كتعد حمقة اتصاؿ بيف حياة الكاقع كالبلشعكر كىي منطقية خمقية تيتـاألنا: ىي شعكري-ِ

كعادة تؤجؿ األنا إشباع الدكافع أك تعتبرىا طريقيا  ،كتخضع لميداف الكاقع، كاالنا تتككف تدريجيا مف تفاعؿ الفرد مع البيئة
ؿ ثبلثة كؿ منيا في غاية القكة، كىي عالـ الكاقع بقكانينو الفطرم إلى طريؽ مقبكؿ اجتماعيا كتتعرض في ذلؾ لعكام

 .كمعايره أك إلحاح النزعات الغريزية، كاالنا األعمى
األنا األعمى: ىك مخزكف المثاليات كاألخبلقيات كالضمير كالمعايير األخبلقية كىك شعكرم إلى حد كبير، كينمك مع نمك -ّ

 .ات المحبكبة، كيعتدؿ كيتطكر مع زيادة ثقافة الفرد كخبرتوالفرد، كيتأثر في نمكه بالكالديف كالشخصي
  -:خصائص الشخصية ٚ-ٔ-ٕ

 ٔ-ىنالؾ خصائص تميز الفرد عف غيره، فمشخصية الفرد خصائص أيضا كىي: 
 .أف الشخصية مككف افتراضي يتـ التعرؼ عمييا مف خبلؿ السمكؾ الذم يمكف مبلحظتو كقياسو -االفتراضية: -ٕ

                                                           

 .َُٔ،صالمصدر السابؽمحمد حسف عبلكم: ُ-
ُ- www.kashfitekanit=228  

 .ٔٓ،صالمصدر السابؽرائد عبد األمير عباس: ّ-
 .َٓ،صََِٓ،مطباعة كالنشر،عماف،دار الفكر لّط،الصحة النفسيةحناف عبد الحميد: ْ-
ْ-www.iraqacad.orgsforum,readartice.ehe.erticle_id=53- 
 ،صََِّ،القاىرة،دار الفكر العربي،ُ)،طمبادئ عمـ النفس الرياضي (المفاىيـ، النظريات:احمد أميف فكزم -ٔ

http://www.kashfitekani/
http://www.iraqacad.orgsforum,readarticl/
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 .شخصية بالتفرد، حيث تختمؼ مف شخص آلخرتتميز ال -التفرد: -ٖ
  .الشخصية ىي نظاـ متكامؿ مف الجكانب البدنية كالمعرفية كاالنفعالية لمفرد -التكامؿ: -ٗ
 .الشخصية غير ثابتة بيف الفرد مف جية كالبيئة الثقافية مف جية أخرل -الديناميكية: -َُ
  .السمكؾ الشخصية ىي تنظيـ مستعد ألنماط معينة في -االستعداد لمسمكؾ: -ُُ
 .ترتبط الشخصية بالزمف حيث ليا ماضي كحاضر كمستقبؿ -الزمنية: -ُِ
 -الشخصية الرياضية: ٜ-ٔ-ٕ

"أف ممارسة األلعاب الرياضية تساعد في تنشيط كظائؼ الجسـ كالعمميات العصبية مثؿ اإلدراؾ كاالنتباه كالتفكير   
س عند الخسارة مع التأكيد عمى التكاضع لكي ال يفقد محببة كالتصكر مع تعزيز الثقة بالنفس كالرضا عند الفكز كضبط النف

كمشجعة كتؤكد ممارسة األلعاب الرياضية أيضا عمى إخبلص البلعب لمدربو كتنمية العبلقات االجتماعية مع مف حكلو 
رفة ذاتو كمع أفراد عائمة كتجعؿ مف الفرد رياضيا طمكحا في تحقيؽ األفضؿ كتساعده عمى مع مف البلعبيف كاإلدارييف

كيدرؾ المكاقؼ كيتخذ القرارات كممما بالكاجبات كممما بالمعارؼ الرياضية، كبذلؾ فاف الشخصية الرياضية مميزة باألداء 
الحركي كالعبلقات االجتماعية كاالنفتاح الذىني، كعمى حسف التصرؼ كعمى الركح المعنكية التي يتميز فييا الرياضييف في 

 .ُممارسة األلعاب"
  -راسات المشابية:الد ٕ-ٕ

لـ يجد الباحث دراسة مشابية في تحديد السمات الشخصية لدل العبي العاب القكل كحسب نكع الفعاليات في الجيد 
 القكة االنفجارية لؤلطراؼ العميا في فعالياتك    الرجميف) في فعاليات القفز( المبذكؿ عند القكة االنفجارية لؤلطراؼ السفمى

 الرمي).(
 -ث:الباب الثال

جراءاتو الميدانية: -ٖ  -منيجية البحث وا 
 -منيج البحث: ٔ-ٖ

السمات الشخصية بيف   بما أف طبيعة مشكمة البحث ذات طبيعة كصفية تعنى باالىتماـ الكبير في كصؼ كفيـ  
ث، باعتبار الرمي كالقفز)، لذلؾ جاء اختيار المنيج الكصفي بأسمكب دراسات المقارنة لتحقيؽ أىداؼ البح( فعاليات العاب

مثؿ ىكذا مشاكؿ، إذ يشير المنيج الكصفي بأنو "التصكر الدقيؽ   المنيج الكصفي أفضؿ المناىج كأيسرىا في حؿ
لمعبلقات المتبادلة بيف المجتمع كاالتجاىات كالميكؿ كالرغبات كالتطكر بحيث يعطي البحث صكرة لمكاقع ككضع المؤشرات 

 .ِتنبؤات مستقبمية "  كبناء
 -وعينة البحث: مجتمع ٕ-ٖ

تـ اختيار عينة البحث باألسمكب العشكائي البسيط مف البلعبيف المشاركيف في فعالتي الرمي كالقفز في بطكلة   
) العب َُِ( ) العب مف مجتمع البلعبيف المشاركيف البالغ عددىـَٖ( مديريات تربيات العراؽ، إذ بمغت عينة البحث
 كبمغت عينة البحث نسبة مئكية بػمقدار، يئة االدارية المنظمة لمبطكلةدكف التكرار*، كحسب ما مدكنو ضمف الي

 -ككما مبيف تكزيع العينة كالغرض المستخدـ ليا في الجدكؿ التالي: ،٘) مف المجتمعٕٔ.ٔٔ(
 
 

                                                           

يثـ صالح كريـ: السمات الشخصية لدل الرياضييف كغير الرياضييف، بحث مقبكؿ لمنشر، كمية التربية االساسية رائد عبد االمير كم ُ-
 .َُِِجامعة بابؿ،  –
 .ِّْ،صََِٓ،عماف،دار المناىج لمنشر كالتكزيع،ِ،ط: أصكؿ البحث العممي كمناىجوكجيو محجكب ِ-
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 )ُ( جدكؿ
 يبيف تكزيع عينة البحث كالغرض المستخدـ

   المفردات         
 الكميات

 الغرض المستخدـ يةالنسبة المئك  العينة المجتمع
 

 العب َْ العب َٔ ُالعبي فعاليات القفز
 

ٔٔ.ٕٔ٘ 
 

 ) العبيف لغرض التجربة االستطبلعية ٓ( 
 ) لغرض التجربة الرئيسية.ّٓ( 

 العب َٔ العبي فعاليات الرمي
 

 العب َْ
 

 ) العبيف لغرض التجربة االستطبلعية ٓ(  ٕ٘ٔ.ٔٔ 
 ) لغرض التجربة الرئيسية.ّٓ( 

  ٕ٘ٔ.ٔٔ العب َٖ العب َُِ المجمكع
 -واالدوات المستخدمة: وسائل البحث واالجيزة ٖ-ٖ

كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ   ،مف اجؿ حؿ أم مشكمة بحثية، البد االستعانة بأدكات تناسب كطبيعة مشكمة البحث  
ر األدكات المستخدمة لحؿ المشكمة القائمة، باعتبا  عمى بيانات دقيقة تساىـ في إمكانية تحقيؽ أىداؼ البحث الساعية

كمف ىذه االدكات كاالجيزة ، ِالمشكمة ميما كانت تمؾ أدكات كبيانات"  ىي"الكسيمة التي يستطيع الباحث بكاسطتيا حؿ
 الحاسبة االلكتركنية).، المصادر العممية، استمارة االستبياف، جياز الكمبيكتر  ،قائمة فرايبكرج( كالكسائؿ

 -مات الشخصية:قائمة فرايبورج لقياس الس ٗ-ٖ
جككسف فارنبرج كىربت سميج كراينر ىامبؿ أساتذة عمـ النفس في جامعة فرايبكرج بألمانيا مؤسسي قائمة فرايبكرج ىـ 

 سمة ىي*ك  ) فقرةٔٓ( ) أبعاد بكاقعٖ( ، كالمتضمنةّكاعد صكرتو لمعربية محمد حسف عبلكم المقياسمؤسسي ليذا 
 ) فقرات ىيٕ( العدكانية) تتضمف( كسمة) ّ,ْ,ُٓ,ُٖ,ِّ,ّٖ,ْٓ( ) فقرات ىيٕ( العصبية) تتضمف(
القابمية ( ) كسمةُِ,ِٓ,ّْ,ّٕ,َْ,ِٓ,ٓٓ( ) فقرات ىيٕ( االكتئابية) تتضمف( ) كسمةٕ,َُ,ِٔ,ِٕ,ُْ,ْْ,ْٗ(

) سمبية ّ(ك ) ايجابيةْ(، ) فقراتٕ( االجتماعية)( ) كسمةٓ,ُّ,ّّ,ّٔ,ّٗ,ْٔ,ّٓ( ) فقرات ىيٕ( لبلستثارة) تتضمف
 ) فقرات ىيٕ( اليدكء) تتضمف( ) كسمةِ,ُْ,ْٕ,ُٓ( ) كأرقاـ الفقرات السمبيةُِ,ِٖ,ْٖ( ـ الفقرات االيجابية ىيكأرقا
 ) كالسمة الثامنة ىي الكؼٔ,ٖ,ُّ,ُٕ,ُٗ,ِّ,ّٓ( ) فقراتٕ( تتضمف السيطرة)( ) كسمةُ,َِ,ِٗ,ِْ,ّْ,ْٓ,ٔٓ(
) فقرات سمبية مف ّ( فقرات القائمة ايجابية باستثناء)، كاف جميع ٓ,ٕ,ُِ,ُٓ,ُٕ,ِّ( ) فقرات ىئ( الضبط) كتتضمف(

 ).ُ,ِ( ) نعـ كال كلمفقرات السمبيةِ,ُ( )، كاف مفتاح تصحيح القائمة لمفقرات االيجابيةْ,ّْ,ْٕ( سمة االجتماعية ىي
 -إجراءات البحث الميدانية: ٘-ٖ
 تجانس العينة: ٔ-٘-ٖ

ال بد مف معرفة مدل تجانس افراد العينة المشاركيف عند كؿ فعالية قبؿ الشركع بالتجربة االستطبلعية كالرئيسة كاف   
، كذلؾ الختبلؼ اعمار البلعبيف المشاركيف فمنيف ضمف مرحمة الدراسة المتكسطة كالبعض االخر بالدراسة االعدادية لذلؾ

يارم كالكسيط كمعامؿ كاف ال بد اكال مف معرفة تجانس العينة مف خبلؿ تحديد كؿ مف الكسط الحسابي كاالنحراؼ المع
 -االلتكاء ككما يمي:

 

                                                           

يات التي تتطمب القكة االنفجارية لمرجميف بغض النظر عف المسمى القفز اك فعاليات القفز التي اعتمدىا الباحث ىي جميع الفعال ُ
 الكثب، اما فعاليات الرمي فيي جميع الفعاليات التي تتطمب القكة االنفجارية لمذراعيف بغض النظر عف المسمى رمي اك دفع.

 .ُّٔ،صََِِو، بغداد، دار الكتب لمطباعة كالنشر،البحث العممي كمناىج:كجيو محجكب ِ-
  .ٖٕ، صُٖٗٗ، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، ُ، طمكسكعة االختبارات النفسية لبلعبيف :محمد حسف عبلكم ّ-
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 )ِ( جدكؿ
 يبيف تجانس افراد عينة البحث

 معامؿ االلتكاء الكسيط االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي عدد البلعبيف الفعاليات ت
 ِٔ.َ- ُٓ ِٓ.ُ ٖٖ.ُْ َْ فعاليات الرمي -ُ
 ْٔ.َ ُْ ْٗ.ُ ِّ.ُْ َْ فعاليات القفز -ِ

 
) كيدؿ عمى تقارب االكساط ُ-، ُ+( كؿ اف قيـ معامؿ االلتكاء لدل العبي الرمي كالقفز قميمة كاقؿ مفيتبيف مف الجد   

كبالتالي فاف الفارؽ قميؿ بيف اعمار العبي كؿ فعالية كىذا دليؿ عمى تجانس البلعبيف كال يؤثر عمى ، الحسابية كالكسيط
ؿ االلتكاء يدؿ عمى التكزيع الطبيعي كتجانس افراد عينة البحث في كذلؾ الف قمة معام، دقة االستجابة عمى قائمة فرايبكرج

 ممارسة فعاليات العاب الرمي كالقفز.
 -التجربة االستطالعية: ٕ-٘-ٖ

، ـَُُِ/ْ/ّ ، إذ تـ إجراء التجربة االستطبلعية بتاريخُاألساسية)"( ىي "تجربة مصغرة مشابيو لمتجربة الحقيقية   
 ِ-:) العبيف مف كؿ فعالية، كاف الغرض مف أجراء التجربة االستطبلعية ىكٓ( ف مكزعيف) العبيَُ( عمى عينة بمغت

 معرفة مدل مبلئمة فقرات قائمة فرايبكرج لعينة البحث كفيـ العينة ليا.  -ْ
 معرفة الكقت المستغرؽ في استجابة العينة عمى القائمة  -ٓ
 كفاءة المساعديف* في تكضيح معنى فقرات القائمة لمعينة.  -ٔ
كاستكممت عينة البحث في اإلجابة  بعد إجراء التجربة االستطبلعية تبيف أف فقرات قائمة فرايبكرج كاضحة لمعينةك   

كتـ مراعاة الظركؼ كالمناخية كتكحيدىا كالتي حددت مف  ،) دقيقةُٓالى ُُ( عمى جميع فقرات القائمة بكقت حدد بيف
 مساء، في مبلعب مديرية تربية محافظة البصرة.  )ٓالساعة الىّ( ) صباحا كمف الساعةُِإلى الساعة  َُ( الساعة

 -األسس العممية: ٖ-٘-ٖ
 -المتمثمة بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية:  
كالذم يشير الى مدل مبلئمة القائمة في قياس السمات الشخصية، إذ تـ االعتماد عمى صدؽ الخبراء في  -الصدؽ: -ٗ

عرضيا عمى الخبراء كالمختصيف مف ذكم اختصاص في عمـ النفس  تحديد مبلئمة قائمة فرايبكرج، كذلؾ مف خبلؿ
المحسكبة لمفقرات كالتي  )ِكا( كالعاب القكل، كتبيف أف جميع الفقرات حققت داللة معنكية عالية بعد تحديد قيمة

 داللة) كمستكل ُ( ) عند درجة حريةْٖ,ّ( ) درجة كجميعيا اكبر مف القيمة الجدكلية البالغةِّإلى ٖ( حددت بيف
 )ٖ( ) لمخبراء البالغ عددىـَٓ,َ(

كتـ استخراج معامؿ الثبات  ،ّ"أكثر مف مره في ظركؼ مماثمة ليا "كىك الذم يعطي نتائج مقاربة إذا طبؽ -الثبات: -٘
) ٔ,َٖ( الفقرات الفردية كالفقرات الزكجية) كبمغت قيمة معامؿ االرتباط بينيما( عف طريؽ التجزئة النصفية لمقائمة

 ر إلى قيمة معامؿ ثبات عالية.مما يشي
كبعد مناقشة معنى الفقرات   ،تشير المكضكعية إلى عدـ تأثير العكامؿ الذاتية لمفرد عمى قيمة استجابتو -المكضكعية: -ٙ

مع جميع أفراد العينة تبيف أف جميع فقرات القائمة كاضحة كال يكجد شيء غامض أك غير مفيـك ليذه الفقرات، كبذلؾ 
                                                           

 .ُّٔ،صََِِ، بغداد، دار الكتب لمطباعة كالنشر،البحث العممي كمناىجو كجيو محجكب: -ُ
 .ْٖ،صالمصدر السابؽكجيو محجكب: -ِ

 دربي العاب القكل الحاضريف في نفس البطكلة.*المساعديف: مدرسي التربية الرياضية كىـ م
 

 .ُْٓص ،ََِٓ عماف،دار كائؿ لمنشر، ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربيةنادر فيمي الزبكد كىاشـ عامر عمكاف:  ّ-
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دـ تدخؿ العكامؿ الشخصية عمى االستجابة، كعنده تعتبر قائمة فرايبكرج ذات مكضكعية عالية مع تـ التأكد مف ع
 عينة البحث. 

 -التجربة الرئيسة: ٗ-٘-ٖ
) َْ( ) العب مكزعيف عمىَٖ( حددت عينة التجربة الرئيسة ب، بعد استخراج األسس العممية لقائمة فرايبكرج  

جراء المقارنات فيما بينيما عند كؿ سمة مف سمات قائمة فرايبكرج.، الرمي كالقفز)( العب عند كؿ فعالية  كا 
 -:ُالكسائؿ اإلحصائية  ٔ-ّ
 الكسط الحسابي. -ُ
 االنحراؼ المعيارم. -ِ
 الكسيط لؤلعداد الزكجية. -ّ
 معامؿ االلتكاء. -ْ
 النسبة المئكية. -ٓ
 معامؿ ارتباط بيرسكف. -ٔ
 معادلة سبيرماف براكف.-ٕ
 ).ِاك( قانكف -ٖ
 لعينتيف مستقمتيف. t اختبار-ٗ

 
 -:الباب الرابع

  -عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا: -ٗ
قيمة معامؿ االلتكاء لمعرفة مدل     تـ تحديد كؿ مف قيـ الكسط الحسابي كالكسيط كاالنحراؼ المعيارم بغية تحديد  

) كىذا ما ُ±( ) كىي قيمة قميمة كمحددة بيفْٖ,َ-(  كاءالتكزيع الطبيعي لمعينة عمى ىذه القائمة، كبمغت قيمة معامؿ االلت
 .ِكتكزيعيا أالعتدالي، إذ انو" كمما اقترب االلتكاء مف الصفر كاف التكزيع اعتداليا" يدؿ عمى مناسبة العينة إلجراء البحث

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج السمات الشخصية  ٔ-ٗ
بيف المشاركيف في فعاليات الرمي كالبلعبيف المشاركيف في فعاليات بعد تنظيـ بيانات استجابة عينة البحث البلع  

) المحسكبة عند كؿ سمة مف t( القفز كمعالجتيا إحصائيا، حددت كؿ مف قيـ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة
 ) كالبالغ قيمتيآَ,َ( ةكمستكل دالل )ٖٕ( ىذه السمات كبعد مقارنة القيمة المحسكبة مع القيمة الجدكلية عند درجة حرية

 -ظيرت الداللة اإلحصائية ككما مبينة في الجدكؿ أدناه: )ِ(
 
 
 
 
 
 

                                                           

 عماف،مؤسسة الكراؽ لمنشر ،األساليب اإلحصائية في مجاالت البحكث التربكيةمحمد جاسـ الياسرم كمركاف عبد المجيد: -ُ
 .ََُِكالتكزيع،

دار الفكر لمطباعة  عماف، ،اإلحصاء الكصفي االستداللي في مجاالت كبحكث التربية البدنية كالرياضية مراف عبد المجيد إبراىيـ: ِ-
 .ّّٗص ،َََِ كالنشر كالتكزيع،
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 )ّ( جدكؿ
 يبيف الداللة اإلحصائية بيف الرياضييف كغير الرياضييف في السمات الشخصية

 المتغيرات         
 الفعاليات

 الكسط الحسابي
 س

 االنحراؼ المعيارم
 ع

 قيمة
T  المحسكبة 

 السمات الشخصية اإلحصائية الداللة

 العصبية معنكية ُٔ.ّ ٗ.ُ ٔ.َُ الرمي
 ٖ.ِ ْ.ٗ القفز 

 العدكانية معنكية ٖٔ.ِ ٔ.ِ ٓ.َُ الرمي
 ٔ.ِ ْ.ٗ القفز 

 االكتئابية غير معنكية ُ.ُ ْ.ِ ْ.ٗ الرمي
 ُ.ِ ٖ.ٗ القفز 

 القابمية لبلستثارة معنكية ٖٗ.ِ ٗ.ِ ٕ.َُ الرمي
 ٖ.ِ ْ.ٗ القفز 

 االجتماعية غير معنكية ِّ.ُ ِ.ِ ْ.ٗ الرمي
 ٔ.ِ ٗ.ٖ القفز 

 اليدكء معنكم ٓ.ّ ٗ.ِ ُ.ٗ الرمي
 ِ ٓ,َُ القفز 

 السيطرة معنكية ْٖ.ْ ٗ.ُ ٔ.َُ الرمي
 ِ ُ.ٗ القفز 

 الضبط)( الكؼ غير معنكية ٓ.ُ ٖ.ِ ْ.ٗ الرمي
 ِ.ِ ٖ.ٖ القفز 

أنو لـ تظير الداللة المعنكية بيف العبي فعاليات الرمي كالقفز في كؿ مف سمة االكتئابية يتبيف مف الجدكؿ ب    
الضبط)، بينما ظيرت الداللة بينيما في سمة العصبية كالعدكانية كالقابمية لبلستثارة كالسيطرة كاليدكء ( كاالجتماعية كالكؼ

عطاء تفسير كاضح فأنو عند العكدة إلى الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيـ األكساط الحسابية لدل  كمف اجؿ مناقشة ذلؾ كا 
 العبي فعاليات الرمي كالقفز كانت متقاربة كاقؿ مف قيمة الكسط الفرضي لسمة االكتئابية كاالجتماعية كالكؼ كالبالغة

لداللة )، كاف ىذا التقارب أدل إلى عدـ ظيكر آ,َُ= ِ/ ُْ+ٕيككف  ُْكأعمى قيمة  ٕاقؿ قيمة لبلستجابة ( )ٓ,َُ(
إذ أف البلعب كائف بشرم تنتابو انفعاالت في لحظة ما كفي كقت ما كال يدـك ىذا عمى نفس الكتيرة بؿ ىك   ،المعنكية

 نسبي لذلؾ فأنيا ثابتة نسبيا.
كأف االرتفاع في قيـ الكسط الفرضي في كؿ مف سمة العصبية كالعدكانية كالقابمية لبلستثارة كالسيطرة يرتبط بالمرحمة 

كاف سمة السيطرة ترتبط بقيـ سمة العدكانية، كبما أف العدكانية كانت عالية فاف سمة ، مرحمة المراىقة)( رية لبلعبيفالعم
السيطرة تككف عاليو ايضا كخاصة لدل العبي الرمي، أم أف ىنالؾ ارتباط كثيؽ بيف سمة السيطرة كسمة العدكانية كىذا ما 

ميز أصحاب الدرجة العالية مف سمة السيطرة باالستجابة بردكد أفعاؿ عدكانية محمد حسف عبلكم) عمى انو"يت( أشار أليو
سكاء كانت لفظية أك جسمية أك تخيمية كاالرتياب في األخرييف كعدـ الثقة بيـ كالميؿ لمسمطة كاستخداـ العنؼ كمحاكلة 

كالعكس أيضا، كنفس الحاؿ مع  ، أم أف ىنالؾ ارتباط أف انخفض احدىما ينخفض األكثر1فرض اتجاىاتيـ عمى اآلخريف"
سمة اليدكء إال أف العممية ىنا معاكسة أف انخفض العدكاف يرتفع اليدكء كاف ارتفع اليدكء ينخفض العدكاف فبما أف سمة 

إذ شار احد المصادر عمى ، العدكانية كانت عالية لدل عينة الرمي نحد قيمة اليدكء عندىـ اقؿ مما ىك عند العبي القفز
الدرجة العالية مف سمة اليدكء يتميزكف"بالثقة كعدـ االرتباؾ أك تشتت االنتباه كصعكبة االنتباه كاعتداؿ المزاج أف أصحاب 

                                                           

 .َٖ،صالمصدر السابؽ محمد حسف عبلكم: -ُ



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

339 

، كىذا ما يشير إلى العبلقة العكسية بيف سمة اليدكء ككؿ مف 1كالتفاؤؿ كالبعد عف السمكؾ العدكاني كالذىاب إلى العمؿ"
 .ارةسمة العدكانية كالعصبية كالقابمية لبلستث

كمف نفس الجدكؿ يتبيف باف ىنالؾ داللة غير معنكية بيف العبي فعاليات الرمي كفعاليات القفز في سمة االكتئابية   
الضبط)، إذ اف فعاليات العاب القكل تعد مف الفعاليات الفردية التي تختمؼ عف ما ىك لدل ( كاالجتماعية كسمة الكؼ

مرحمة المراىقة التي تتشتت كتتناكب فييا العبلقات االجتماعية كتتميز باإلثارة االلعاب الجماعية كاف عمر البلعبيف ضمف 
الرياضية بشكؿ عاـ تقمؿ مف قيمة سمة االكتئابية كىذا ما اشارت الييا العديد مف  كقمة االستقرار كاف ممارسة االلعاب

تقمؿ مف االكتئابية كتبث ركح التفاىـ كرفع  أف "ممارسة الرياضة بشكميا العاـ كبمختمؼ األلعاب الرياضية ،المصادر كمنيا
تتصؼ بانيا عنيفة ( كاف مف مظاىر االنفعاالت لدل المراىقيف فأنيا، ِالمعنكيات كتنمية اإلرادة كالشجاعة كالثقة بالنفس"

 .ّكصعكبة التحكـ بالمظاىر االنفعالية) كيظير التذبذب
 
  -:الباب الخامس 
 -االستنتاجات والتوصيات: -٘
 الستنتاجاتا ٔ-٘
 االجتماعية كاالكتئابية كالكؼ).( ال يكجد فرؽ بيف العبي فعاليات الرمي كالقفز في سمة -ُ
 يكجد فرؽ بيف العبي الرمي كالقفز كلصالح العبي الرمي في سمة العصبية كالعدكانية كالقابمية لبلستثارة كالسيطرة. -ِ
 قفز في سمة اليدكء.يكجد فرؽ بيف العبي الرمي كالقفز كلصالح العبي ال -ّ
الفعاليات التي تساىـ في تطكير القكة االنفجارية لمذراعيف تزيد مف حاالت السمبية لدل العبييا أكثر مما ىك عمية لدل  -ْ

 العبي الفعاليات التي تساىـ في تطكير القكة االنفجارية لمرجميف.
 التوصيات  ٕ-٘
الجكانب النفسية عند ممارسة العبي فعاليات العاب القكل كخاصة  التأكيد عمى مدربي األلعاب الرياضية مف مراعات -ُ

 فعالتي الرمي كالقفز.
إجراء دراسات أخرل كعمى نفس مكضكع البحث عمى كلمختمؼ فعاليات العاب القكل التي تساىـ في تطكير القكل  -ِ

سرعة ضمف مسافات االركاض االنفجارية اك القكة المميزة بالسرعة ضمف اركاض المسافات القصيرة أك مطاكلة ال
  .المتكسطة اك المطاكلة ضمف مسافة االركاض الطكيمة

إجراء دراسات نفسية أخرل كعمى نفس عينة البحث ألىميتيـ في إنجاح النشاطات الرياضية كتحقيؽ أفضؿ االنجازات  -ّ
 .ريات تربية العراؽكالكصكؿ بيـ إلى مستكيات رياضية أعمى مف أجؿ تطكير الحركة الرياضية عمى مستكل مدي

اجراء برامج ارشادية لتخفيؼ الحاالت السمبية كلتعزيز الجكانب السمبية لدل البلعبيف في فترة المراىقة المرحمة الدراسية  -ْ
 المتكسطة كاالعدادية).( الثانكية

 
 
 
 

                                                           

 .َٖ،صالمصدر السابؽمحمد حسف عبلكم: ُ-
 .ٕٓ،صالمصدر السابؽ:ميررائد عبد األ -ِ
 .ّٕ، صََُِ، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ٕ، طسيككلكجية التنشئة االجتماعيةصالح محمد ابك جادك:  - ّ
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 المصادر
 .ََِّفكر العربي،،القاىرة،دار الُ،طالمفاىيـ،النظريات)( مبادئ عمـ النفس الرياضي:احمد أميف فكزم -ُُ
 .ََِْ،عماف،دار الفكر لمطباعة كالنشر،ِ،طمبادئ عمـ النفسكآخركف):( جماؿ القاسـ -ُِ
 .ََِٓ،عماف،دار الفكر لمطباعة،ّ،طالصحة النفسيةحناف عبد الحميد: -ُّ
 رائد عبد األمير عباس:مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئ منتخبات بعض األلعاب الرياضية الفردية في محافظة -ُْ

 .ََِٖ)،ُ( )،المجمدٖ( بابؿ، مجمة عمـك التربية الرياضية، جامعة بابؿ، العدد
كمية ، بحث مقبكؿ لمنشر ،رائد عبد االمير كميثـ صالح كريـ: السمات الشخصية لدل الرياضييف كغير الرياضييف -ُٓ

 .َُِِ، جامعة بابؿ –التربية االساسية 
 .ََُِ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ٕط، التنشئة االجتماعية سيككلكجيةصالح محمد ابك جادك:  - -ُٔ
 .ََِٔ، اإلسكندرية، دار المعرفة العممية،عمـ النفس التربكم بيف النظرية كالتطبيؽمجدم احمد محمد: -ُٕ
راؽ ،عماف،مؤسسة الك ُ،طاألساليب اإلحصائية في مجاالت البحكث التربكيةمحمد جاسـ الياسرم كمركاف عبد المجيد: -ُٖ

 .ََُِلمنشر كالتكزيع،
 .ُٖٗٗ،القاىرة،مركز الكتاب لمنشر،ُ،طالمدخؿ في عمـ النفس الرياضيمحمد حسف عبلكم: -ُٗ
 .ََِْ،عماف،دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر،ِ،طمدخؿ إلى الصحة النفسيةمحمد قاسـ عبد ا: -َِ
،عماف،دار ث التربية البدنية كالرياضيةاإلحصاء الكصفي االستداللي في مجاالت كبحك مركاف عبد المجيد إبراىيـ: -ُِ

 .َََِالفكر لمطباعة كالنشر،
 .ََِٓ،عماف،دار كائؿ لمنشر،ُ،طمبادئ القياس كالتقكيـ نادر فيمي الزيكد كىاشـ عامر عمكاف:-ُُ
 .ُّٗٗ،بغداد، دار الحكمة لمطباعة كالنشر،عمـ النفس الرياضينزار الطالب ككامؿ لكيس: -ُِ
 .ََِِ، بغداد، دار الكتب لمنشر كالتكزيع،حث العممي كمناىجوالبكجيو محجكب:  -ُّ
 .ََِٓ عماف،دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ،ِ، طأصكؿ البحث العممي كمناىجو :------------- -ُْ

                  _id=53e.ehe article www.iraqacad.orgsforum,readarticl -15
?t=228www.kashfitekani  -16  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iraqacad.orgsforum,readarticl/
http://www.kashfitekani/
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 قائمة فرايبورج لمسمات الشخصية
 ال نعـ الػفػقػرات ت
   .مزاجي معتدؿ باستمرار ُ
   .أجد صعكبة في محاكلة التعرؼ عمى الناس ِ
   .كف أف ابذؿ جيد عاليأحيانا يدؽ قمبي بسرعة بد ّ
   .اشعر أحيانا باف نبضات قمبي تصؿ إلى رقبتي ْ
   .أفقد السيطرة عمى أعصابي بسرعة كاستطيع التحكـ فييا بسرعة أيضان   ٓ
   .عندما أكاجو أم مكقؼ يحمر كيتغير لكف كجيي بسرعة ٔ
    .أجد متعة عندما اسبب مشاكؿ لؤلخرييف ٕ
   .شخاص في األماكف العامةال أحب رؤية بعض األ ٖ
    .أتمنى الضرر لكؿ مف يؤذيني ٗ
   .تسعدني المخاطرة بنفسي َُ
   .استخدـ القكة البدنية لحماية حقي في أكثر األكقات ُُ
   .استطيع أف ابعث السعادة لمناس ُِ
    .ارتبؾ بسيكلة أحيانا ُّ
    .أجد صعكبة في كيفية التعامؿ مع الناس ُْ
   .شعر أحيانا بالضيؽ كاالختناؽ في التنفسا ُٓ
   .أتكقع أف يصيبني مكركه مف بعض األخطاء التي ارتكبيا ُٔ
   .اخجؿ عند الدخكؿ إلى غرفة كيكجد فييا أشخاص يتحدثكف ُٕ
   .معدتي حساسة كأشعر أحيانان بألـ فييا ُٖ
   .االضطراب كالخكؼ أسرع مف األخرييف ַ  يبدك عؿ ُٗ
   .تـ بفشمي أذا فشمت مف أداء أم عمؿال اى َِ
   .افعؿ أشياء كثيرة اندـ عمييا فيما بعد ُِ
   .أقاـك بشدة كؿ مف يؤذيني ِِ
   .أشعر دائما بانتفاخ ببطني كما لك كانت مممكءة بالغازات ِّ
   .أشجع أصدقائي لبلنتقاـ مف بعض األشخاص ِْ
   .اشعر باف الحياة ال معنى ليا ِٓ
   .عدني إظيار أخطاء األخرييفيس ِٔ
   .أفكر في إثارة الفتف بيف الناس ِٕ
   .أتميز بالنشاط كالحيكية ِٖ
   .اخذ األمكر دائما ببساطة كبدكف تعقيد ِٗ
   .اترؾ كؿ مف يحاكؿ اىانتي أك استفزازم َّ
    .عندما اغضب فأنني ال اىتـ لذلؾ ُّ
   .ني كميميف بالمجتمعارتبؾ عندما أككف مع أشخاص أعمى م ِّ
   .ال استطيع أف افرح أك اسعد نفسي ّّ
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   .احمـ بأشياء اعرؼ بأنيا لف تتحقؽ ّْ
    .أتكتر بسرعة عندما أتعرض لمكقؼ مفاجئ ّٓ
   .اغضب بسرعة عندما اسمع أم كممة تزعجني ّٔ
   .اشعر بضعؼ القدرة عمى التفكير الجيد ّٕ
    .ـكأجد صعكبة في محاكلة الن ّٖ
   .أقكؿ أشياء بدكف تفكير كاندـ عمييا فيما بعد ّٗ
   .أفكر كثيرا بحياتي الحالية َْ
   .أحب أف اعمؿ في الناس بعض المقالب غير المؤذية ُْ
   .انظر إلى مستقبمي بمنتيى الثقة ِْ
   .ال افقد شجاعتي حتى كاف كانت كؿ األمكر ضدم ّْ
   .أحب االستيزاء باألخرييف ْْ
   .استطيع تيدئة نفسي مف أم مكقؼ يزعجني ْٓ
   .استشار مف بعض الناس بسرعة ْٔ
   .أجد صعكبة في كسب كمصادقة األخرييف ْٕ
   .إنا شخص متكمـ ْٖ
    .افرح عندما أشاىد بعض األصدقاء مصابيف أك يتعرضكف لمشاكؿ ْٗ
   .أفضؿ أف تمحؽ بي إصابة كال أف أككف جبانا َٓ
   .فضؿ عدـ بدء الحديث مع األخرييفأ ُٓ
   .غالبا افقد القدرة عمى التفكير ِٓ
   .تدكر في عقمي أحيانا أفكار تسبب لي الضيؽ ّٓ
   .اشعر دائما باإلنياؾ كالتعب كالتكتر ْٓ
   .أحيانا يراكدني التفكير بأنني ال أصمح ألم شيء ٓٓ
   .عندما افشؿ استطيع تخطي الفشؿ بسيكلة ٔٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


