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ممخص البحث بالمغة العربية
أثبت كثير من الباحثين في مجال الطب الرياضي أن الرياضة ليا عالقة وثيقة وطيدة بتحسن الصحة النفسية
وظيور المشاعر الوجدانية اإليجابية والتمتع بالسعادة النفسية ،والراحة واالطمئنان وتشير العديد من الدراسات
إلى أن ذلك يتم أساسا من خالل آليتين ىما :أوال تعزيز الثقة بالنفس وتحسين النظرة العامة لمذات من خالل

تعزيز إيمان الفرد بقدراتو إلنجاز الخطوات اإليجابية ،وثانيا تخفيف التوتر والضغط النفسي واالكتئاب الذي

ينتج أساسا عن تحويل النشاط الجسدي انتباه الفرد بعيدا عن األفكار لسمبية والتشاؤمية  ،وتعد الثقة بالنفس
من العوامل النفسية االساسية في تطوير اداء الالعبين وتحقيقيم لإلنجازات الرياضية وخاصة في االلعاب
الفردية وان دراسة العالقة بين الصحة النفسية بجميع عناصرىا ومكوناتيا بالثقة بالنفس واالداء اىمية كبيرة

خاصة حسب عمم الباحث ال يوجد مقياس رياضي يقيس الصحة النفسية لرياضي االلعاب الفردية والجماعية
.

والحظ الباحث كونو مدرب الحد االلعاب الفردية ان ىنالك ارتباط بين الصحة النفسية بكل مكوناتيا وبين الثقة
لدى الالعبين في تحقيق االنجازات الفردية خاصة ان االلعاب الفردية تقع فييا المسؤولية عمى الالعب عكس
االلعاب الجماعية التي تكون المسؤولية جماعية لذلك ارتى دراسة العالقة بين الصحة النفسية وبين الثقة

بالنفس لدى العبي االلعاب الفردية  ،اما اىداف البحث بناء وتطبيق مقياس الصحة النفسية لدى العبي

االلعاب الفردية والتعرف عمى مستوى الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى العبي االلعاب الفردية والتعرف عمى

العالقة بين الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى عينة البحث .

وقد استخدم الباحث المنياج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية نظ ار لمالءمتو طبيعة المشكمة  ،واىم
االستنتاجات ىو ان المقياس المعد من قبل الباحث قادر عمى قياس الصحة النفسية لدى العبي االلعاب

الفردية وظيور عالقة ارتباط معنوية بين الصحة النفسية وسمة الثقة بالنفس لالعبي االلعاب الفردية في
محافظة

ذي قار  ،واىم التوصيات ىو إمكانية استفادة المدربين في االلعاب الفردية من المقياس المعد

في بناء شخصية الالعب ومعالجة المشكالت النفسية واالستعانة بخبراء في عمم النفس الرياضي لمناقشة
الالعبين في مستوى الصحة النفسية والثقة بالنفس لتطويرىا لدييم .
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Abstract
Many researchers in the field of sports medicine has proven that sports have a close
relationship and strong improvement in mental health and the emergence of feelings
sentimental positive and enjoy the psychological happiness, comfort and confidence
suggest many of the studies that it is mainly through two mechanisms: First,
strengthen self-confidence and improve public perception of the same from by
enhancing the individual's faith in his ability to accomplish positive steps, and
secondly ease the tension, stress and depression, which are produced primarily from
the conversion of physical activity the attention of the individual away from the ideas
of negative and pessimistic, and is the self-psychological factors basic confidence in
developing the performance of the players and their investigation sporting
achievements, especially in individual games and study The relationship between the
mental health of all the elements and components of self-confidence and performance
especially great importance to the knowledge of the researcher has no mathematical
scale measures the psychological health of the athlete individual and collective games.
It noted the researcher being a coach for one individual games that there is a
correlation between mental health with all its components and the confidence of the
players in the achievement of a private individual achievements that individual games
where the responsibility on the player unlike team sports that are a collective
responsibility for that lies Imaginative study the relationship between mental health
and the self-confidence of the individual players Games, the objectives of the research
building and the application of mental health measure of individual players Games
and identify mental health and level of self-confidence among the players for
individual games and learn about the relationship between mental health and selfconfidence among the research sample.
The researcher used the curriculum descriptive manner connectivity relations due to
the relevance of the nature of the problem, and the most important conclusions is that
the measure prepared by the researcher is able to measure the mental health among
players for individual games and the emergence of a significant correlation between
mental health relationship and feature self-players for individual games trust in Thiqar
province, the most important recommendations advantage is the possibility of coaches
in individual games from prepared to build a player's character and treatment of
psychological problems and the use of experts in sports psychology to discuss the
players in the mental health and self-confidence level of scale to develop.

 المقدمة واىمية البحث1-1
إن ممارسة الفعاليات الرياضية بجميع أنواعيا تعتبر شيئا ميما بالنسبة لمصحة الجسدية والنفسية لمفرد
 وتحسن وضعية العديد من الالعبين، فيي تفيد كل أعضاء الجسم ووظائفو،والستمرار العيش في حياة أفضل

.وخاصة المتغيرات النفسية واالمراض وخاصة االمراض المرتبطة بالجياز اليضمي وغيرىا

وقد أثبت كثير من الباحثين في مجال الطب الرياضي أن الرياضة ليا عالقة وثيقة وطيدة بتحسن الصحة
النفسية وظيور المشاعر الوجدانية اإليجابية والتمتع بالسعادة النفسية ،والراحة واالطمئنان وتشير العديد من

الدراسات إلى أن ذلك يتم أساسا من خالل آليتين ىما :أوال تعزيز الثقة بالنفس وتحسين النظرة العامة لمذات

من خ الل تعزيز إيمان الفرد بقدراتو إلنجاز الخطوات اإليجابية ،وثانيا تخفيف التوتر والضغط النفسي واالكتئاب
الذي ينتج أساسا عن تحويل النشاط الجسدي انتباه الفرد بعيدا عن األفكار لسمبية والتشاؤمية.

وتعد الثقة بالنفس من العوامل النفسية االساسية في تطوير اداء الالعبين وتحقيقيم لإلنجازات الرياضية
وخاصة في االلعاب الفردية والثقة ىي درجة التأكد و االعتقاد واليقين بقدرات وقابميات الالعب في التعامل مع

مختمف المواقف وقدرتو عمى التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار في مواقف المنافسة لتحقيق النجاح  ،الالعب

الذي يتسم بيذه السمة تتصف بالثقة من قدرتو وميارتو ويكون لديو مفيوم ايجابي عن ذاتو يتصف بالصدق

والواقعية و ال يبدو عميو القمق أو التردد أو الخوف في المواقف غير المتوقعة كما يحب التحدث عن أفكاره

ويعرض وجية نظره سواء لممدرب او لالعبين اآلخرين وتقبل النقد ولديو واقعية لمتفوق

() 1

.

وان دراسة العالقة بين الصحة النفسية بجميع عناصرىا ومكوناتيا بالثقة بالنفس واالداء اىمية كبيرة خاصة

حسب عمم الباحث ال يوجد مقياس رياضي يقيس الصحة النفسية لدى رياضي االلعاب الفردية والجماعية

 2-1مشكمة البحث

عندما تصاب بالتوتر يفرز الجسم كمية كبيرة من األدرينالين والكورتيزول ما يجعمك تشعر بفيضان من
المشاعر ،والتى قد تسبب فى بعض المواقف ردود أفعال أكبر مما يقتضيو الموقف .القمق في المنافسات

والحياة االجتماعية وتأثيرىا والحياة في االسرة ىى األسباب الرئيسة التى تسبب التوتر واإلجياد النفسي .وعدم

الثقة في االداء الحظ الباحث كونو مدرب الحد االلعاب الفردية ان ىنالك ارتباط بين الصحة النفسية بكل
مكوناتيا وبين الثقة لدى الالعبين في تحقيق االنجازات الفردية خاصة ان االلعاب الفردية تقع فييا المسؤولية

عمى الالعب عكس االلعاب الجماعية التي تكون المسؤولية جماعية لذلك ارتى دراسة العالقة بين الصحة

النفسية وبين الثقة بالنفس لدى العبي االلعاب الفردية .

 3 -1اىداف البحث

 -1بناء وتطبيق مقياس الصحة النفسية لدى العبي االلعاب الفردية .

 -2التعرف عمى مستوى الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى العبي االلعاب الفردية .
 -3التعرف عمى العالقة بين الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى عينة البحث .

 4-1تحديد المصطمحات :

الصحة النفسية  :بأنيا قدرة اإلنسان عمى الشعور بالسعادة و إيمانو بقيمتو و قيمة اآلخرين كي

يمكنو من التعامل مع المواقف المختمفة في الحياة و ىي كذلك تترجم في طريقة تعاممنا مع من حولنا في

المجتمع .و تشمل الصحة النفسية أيضاً قدرة الشخص عمى إحداث التوافق و التناغم بين قدراتو و طموحاتو

و ُمثمو و عواطفو و ضميره من أجل تمبية متطمبات الحياة المختمفة و قدرتو عمى متابعة حياتو بشكل طبيعي
بعد التعرض ألي صدمة أو ضغط نفسي.

 -2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية

 - 1محمد حسن عالوي  :مدخل في عمم النفس الرياضي  ،ط>  ،مصر  ،مركز الكتاب لمنشر  ،900@ ،ص?=8

.

 1-2منيج البحث.
" الطريقة التي سيستخدميا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاف الحقائق"

()2

فأن ىذا يعني أن لكل بحث

منياجاً خاصاً يتبع لحل مشكمتو ،وقد استخدم الباحث المنياج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية نظرا

لمالءمتو طبيعة المشكمة وترتبط عممية اختيار العينة ارتباطا وثيقا بطبيعة البحث ومجتمع البحث التي تؤخذ
العينة منو كونيا ( العينة ) "ذلك الجزء من المجتمع الذي يجري اختياره عمى وفق قواعد واصول عممية بحيث

تمثل المجتمع تمثيال صحيحا" (. )3

 2-2عينة البحث :

العبو اندية محافظة ذي قار لمدرجة الممتازة لمموسم الرياضي 2016-2015.في االلعاب الفردية () 11

لعبة رياضية يمثمون (  ) 110العباً يمثمون نسبة  %80من المجتمع والجدول ( )1يمثل حجم
جدول (  ) 1يمثل حجم العينة والنسبة المئوية لكل لعبة
ت

االلعاب

العدد

النسبة المئوية

1

العاب القوى

12

10.9

2

الشطرنج

11

10

3

تنس الطاولة

8

7.3

4

الريشة

8

7.3

5

المالكمة

10

9.1

6

المصارعة

9

8.1

7

الجودو

12

10.9

8

الكراتية

10

9.1

9

السباحة

9

8,1

10

رفع االثقال

10

9.1

11

كمال االجسام

11

10

المجموع

110

%100

المجموع

 3-2وسائل جمع المعمومات  :وقد استعان الباحث بالوسائل المساعدة اآلتية مثل :
 -1المصادر العربية واالجنبية.
 -2استمارة استبانة اراء المختصين بعمم النفس  ،وعمم النفس الرياضي الختيار صالحية فقراتو.
 -3مقياس الثقة بالنفس .

 4-2االجراءات العممية في بناء المقياس

 - 2احمد بدر :اصول البحث العممي ومناىجو ،ط;( :الكويت ،وكالة المطبوعات ،)8@>? ،ص .::
 - 3محمد زاهر السماك واخرون

:

اصول البحث العممي ،ط8

،

جامعة الموصل ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،8@?= ،ص;=.

العينة .

قام الباحث بعد االطالع عمى المصادر والكتب والمراجع بصياغة فقرات المقياس والذي تكون من ثالثون فقرة

ممحق ( )1قام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين ممحق( )3مع بدائل االجابة سمم ثالثي
(دائما  ،احياناً  ،نادرا) وكانت أجابتيم تؤيد جميع الفقرات بنسبة اتفاق . %100

اما مقياس الثقة بالنفس اختار الباحث مقياس روبين فيمي والمعرب من قبل محمد حسن عالوي ،والمتضمن

 13فقرة لقياس الثقة بالنفس ،كما وجد الباحث أن ىذا المقياس اكثر شموال واتصاال بالبحث الحالي ،من
حيث الفقرات الممثمة لمثقة بالنفس وكما موضح في ممحق (.)2

 5-2تصحيح المقياس

مقياس الصحة النفسية بو فقرات سمبية وفقرات ايجابية وسمم التقدير ثالثي (دائما .احيانا .نادرا) الفقرات

االيجابية تعطى درجات ( )1.2.3والعكس في السمبية (. ) 3.2.1اعمى درجة بالمقياس  84وادنى درجة

28

الفقرات

،

وعددىا17

السمبية

فقرة

تسمسل(

ىي

 )6،25،24،22،21،20،19،18،17،16،15،14،11،7،6،5،2وبقية الفقرات وعددىا  11ايجابية .

اما مقياس الثقة بالنفس ويتكون المقياس من ( )13عبارة ،ويقوم الالعب الرياضي باالستجابة عمى عبارات

القائمة عمى مقياس مدرج من  9نقاط بحيث يحدد درجة الثقة الرياضية التي يتميز بيا بصفة عامة عندما

يتنافس في المجال الرياضي ،وذلك بالمقارنة بالعب آخر سواء في فريقو أو في فريق آخر يتميز بأعمى درجة
من الثقة بالنفس بصفة عامة .وقام محمد حسن عالوي ( )1995بتعريب القائمة وتقنينيا في البيئة

المصرية .

أما حساب درجة الثقة بالنفس لدى المفحوصين ،فيكون من خالل جمع الفقرات ،وكمما اقترب مجموع ىذه

الدرجات من الدرجة العظمى وقدرىا ( )117كمما تميز الالعب بدرجة اكبر من سمة الثقة الرياضية،

وبالعكس.

 6-2التجربة االستطالعية
جرت التجربة االستطالعية بتاريخ  2015/9/20عمى عينة من نفس عينة البحث وعددىم ( )10العبين
لالطالع عمى اىم المعوقات والسمبيات التي ترافق االجابة عمى االستبيانين وكانت التعميمات واضحة وتراوحت

االجابة عمى االستبيانين فترة بين ( )20-15دقيقة .

 7-2االسس العممية

الصدق

قد تحقق الصدق الظاىري عن طريق عرض مقياس الصحة النفسية مع البدائل ومقياس الثقة بالنفس عمى
مجموعة من الخبراء والمختصين في عمم النفس العام والرياضي واالختبارات والقياس ممحق ( )3وكانت نسبة

اتفاقيم عمى فقرات المقياسين  ، % 100اما صدق البناء لمقياس الصحة النفسية فقد تحقق عن طريق
المجموعتين الطرفية القوة التميزية جدول ( )2واالتساق الداخمي وىو ارتباط الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس

وكما موضح في جدول (. )3

جدول ( )2يمثل القوة التميزية لمفقرات
ت

قيمة )(Tالمحسوبة

ت

قيمة ()Tالمحسوبة

ت

قيمة ()Tالمحسوبة

1

3.4

11

2.7

21

2.9

2

2.9

12

3.1

22

3.9

3

3.1

13

3.5

23

3.1

4

2.8

14

2.8

24

2.8

5

3

15

3

25

3.4

6

3.3

16

3.2

26

3.1

7

2,9

17

4.2

27

2.9

8

3.4

18

2.9

28

3.4

9

3.2

19

3.7

29

3.8

10

3.5

20

3.2

30

3.5

قيمة (ت) الجد ولية بمستوى داللة ( )0.05بدرجة حرية ( )56تساوي( )1.98
جدول ( ) 3يمثل االتساق الداخمي االرتباط بين الفقرة والمقياس
تسمسل

قيمة االرتباط

الفقرة
1

تسمسل

قيمة االرتباط

الفقرة
.55

تسمسل

قيمة االرتباط

الفقرة

11

*. 12

21

.57

2

.49

12

.48

22

.55

3

.60

13

.53

23

*. 18

4

.68

14

.55

24

.63

5

.50

15

.64

25

.59

6

.67

16

.71

26

.72

7

.63

17

.59

27

.77

8

.70

18

.62

28

.63

9

.58

19

.58

29

.57

10

.66

20

.49

30

.70

قيمة ( ر) الجد ولية تحت مستوى  0،05وبدرجة حرية ( )108تساوي().195

تم استبعاد فقرتين ألنيا ضعيفة االرتباط وىي الفقرة ذات التسمسل ()23،11

ثبات المقياسين

وزيادة في الدقة ولمتأكد من أن المقياسين يتمتعون بالثبات  ،قام الباحث باالختبار واعادة تطبيقو بطريقة

إعادة االختبار عمى عينة بمغت ( )10العبين بفاصل زمني اسبوعين بين االختبار االول والثاني ،إذ بمغ
معامل الثبات لمقياس الصحة النفسية( )0.83ولمقياس الثقة بالنفس ( )0،87باستخدام االرتباط البسيط (

بيرسون ) .

8 -2تطبيق المقياسين
قام الباحث بتطبيق المقياسيين عمى عينة التطبيق وعددىم ( )80رياضي من العبي االلعاب الفردية ألندية
محافظة ذ ي قار وىم من نفس عينة البناء بتاريخ 2016/3/25

 9-3الوسائل االحصائية
استخدم الباحث الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية  SPSSباستخراج التالي:

-الوسط الحسابي

االنحراف المعياريمربع كاي-اختبار T

-ارتباط بيرسون

 -3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :

 1-3عرض وتحميل ومناقشة نتائج قياس الصحة النفسية والثقة بالنفس لعينة البحث
جدول ()4يمثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لالعبي االلعاب الفردية .
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الفرضي

الصحة النفسية

67.08

6.32

56

الثقة بالنفس

96.30

6.74

65

يظير من خالل جدول ( )4ان قيمة الوسط الحسابي لمقياس الصحة النفسية ( )67.08بانحراف معياري
قيمتو ( )6.32بمتوسط فرضي قيمتو ( . )56اما مقياس الثقة بالنفس فان قيمة الوسط الحسابي ()96.30
بانحراف معياري قيمتو ( )6.74بمتوسط فرضي قيمتو (. )65

وبالمقارنة بين الوسط الحسابي لقياس الصحة النفسية مع المتوسط الفرضي فان قيمة الوسط الحسابي اكبر

بكثير مما يدل عمى ان العبي االلعاب الفردية يتمتعون بالصحة النفسية والتي اكتسبوىا من خالل ممارسة
االنشطة الرياضية والتدريب الشاق والمشاركة في المنافسات الرياضية المختمفة .

وفي المقابل فإن قمة النشاط البدني ترتبط أكثر بمشاعر وأعراض نفسية سمبية .ىذه التأثيرات المتنوعة أكدتيا
العديد من الدراسات واألبحاث الميدانية التي أوضحت أيضا بأن الكثير من األعراض النفسية السمبية مثل

القمق والحزن واآلالم النفسية الجسدية تعرف بعد ممارسة التمرينات الرياضية انخفاضا تدريجيا ،عمى الرغم
من كون ىذا االنخفاض يختمف من فرد آلخر ،ومن سباق آلخر .ومن ىنا فالمطموب من الفرد أن ييتم

بممارسة نشاط رياضي معين ،وأن يجد لذلك الوقت الكافي .كما يجب االعتناء ببعض األفكار والقواعد التي

ستجعل تمك الممارسة أكثر فائدة وتأثي ار إيجابيا ،ومنيا:

كمما كانت ممارسة الرياضة تتم في جو ممتع مثل جو التنافس أو الجو الجماعي المتفاعل أو في أماكن

طبيعية مثل الحدائق تحت ظالل األشجار ،كمما كانت التأثيرات أكثر إيجابية وفائدة عمى الصحة النفسية .إن

االنتظام في ممارسة التمرينات الرياضية ولو كانت خفيفة يساعد عمى الرفع من درجة شعور الفرد بقدراتو
البدنية والتفاعمية ،وبالتالي يزيد من درجة احترام الفرد لذاتو والرضا عنيا .لكن يجب أن يتم ذلك االنتظام

وفق برنامج شبو يومي أو أسبوعي يمتزم بو الفرد.

كذلك ىنالك فروق بين الوسط الحسابي والمتوسط الحسابي في مقياس الثقة بالنفس ولصالح العبي االلعاب

الفردية ويدل عمى تمتعيم بسمة الثقة بالنفس التي اكتسبيا الالعبون من خالل ممارستيم لمفعاليات وااللعاب

الرياضية المختمفة وكذلك المشاركة في المسابقات والميرجانات والبطوالت في مختمف االماكن وفي مختمف
الظروف وتعد سمة الثقة بالنفس من أىم الظواىر النفسية التي تؤثر عمى أداء الالعبين بصورة ايجابية
تدفعيم لبذل المزيد من الجيد لممواجية التنافسية فى مجال نشاطيم الرياضي و قدرتيم عمى النجاح  .ثقة

بالنفس وىي صفو البد منيا لمنجاح في جميع األنشطة وىي من الصفات التي يمكن ان تنمى بالمران الكثير
ومشاىدة السباقات والتحكم بالمواقف غير المتوقعة واصدار الق اررات بكل ثقة كما يرى الباحث انو باإلمكان

تطوير الثقة بالنفس عن طريق تطوير القابميات والقدرات والميارات لدى الالعب وىذا يوكد مااشار لو (أسامة

كامل راتب) "ثقة الرياضي في قدراتو تمثل مصد ار ايجابيا لتحقيق الطاقة النفسية االيجابية ويمكن تطوير
الثقة بالنفس لدى الرياضيين من خالل التخطيط الجيد لمبرنامج التدريبي الذي يوفر خبرات النجاح ويركز عمى

تطوي ار لقدرات البدنية والميارية فضال عن االىتمام بتطوير قيمة الذات باعتبار أن الثقة بالنفس ماىي إال

تعبير عن قيمة الرياضي لنفسو"

()4

.

 2-2عرض وتحميل ومناقشة العالقة بين الصحة النفسية والثقة بالنفس لعينة البحث.
جدول()5يبين األوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمصحة النفسية والثقة بالنفس وقيمة معامل االرتباط .

المتغيرات المبحوثة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة معامل االرتباط

الصحة النفسية

67.08

6.32

0.71

الثقة بالنفس

96.30

6.74

قيمة ( )Rالجدولية تحت مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )78تساوي ()0.217

يظير من خالل جدول ( )5ان قيمة الوسط الحسابي لمقياس الصحة النفسية ( )67.08بانحراف معياري

قيمتو ()6.32

اما مقياس الثقة بالنفس فان قيمة الوسط الحسابي ( )96.30بانحراف معياري قيمتو

( )6.74وان قيمة االرتباط بين الصحة النفسية والثقة بالنفس يساوي ( )0.71وىو اكبر من القيمة الجدولية
( )0.217تحت مستوى داللة ( )0،05ودرجة حرية ( )78مما يعني ان ىنالك ارتباط عالي بين الصحة
النفسية والثقة بالنفس  .وىذا يدل ان الالعبين في االلعاب الفردية يمتمكون مؤىالت وسمات نفسية اكتسبوىا

بالعمل مع مدربين اكفاء وعن طريق التدريب والمشاركات والجو االجتماعي والراحة النفسية والتعاون مع
الييئات االدارية والفنية مما انعكس عمى سموكيم النفسي وبالتالي عمى االداء بثقة عالية بالنفس وتحقيق
االنجازات الفردية  .الن سمة الثقة بالنفس من اىم السمات النفسية لتحقيق البطوالت واالنجازات و يشير (

مورجان  " ) Morganأن من أىم الصفات والسمات التي يجب أن يتحمى بيا الرياضيون ىي الثقة بالنفس

 - 4أسامة كامل راتب  :عمم نفس الرياضة المفاىيم– التطبيقات  ،ط ، 9مصر  ،دار الفكر العربي ، 8@@> ،ص.8<9

واالنبساطية و التنافسية واالستقرار االنفعالي والقمق المنخفض"

()5

ان الرياضيين الذين يعوزىم الثقة أو

لدييم قدر ضئيل من الثقة يصبحون من الناحية النفسية أسرى لتصوراتيم السمبية ويسمكون من منطمق
اليزيمة والفشل وليس النجاح وتحقيق الفوز عمى المنافس  ،إن مكمن الخطورة لضعف الثقة بالنفس لدى

الرياضيين انو يقود إلى مزيد من الفشل وانيم يتوقعون الفشل الذي يقودىم إلى الفشل الحقيقي الذي يؤكده
بدوره تصورىم السمبي ال نفسيم والذي يزيد من توقعيم لمفشل.0كما إن "الرياضي الذي يتمتع بثقة يضع
أىدافا ذات صعوبة مالئمة وتستثير التحدي ثم يبذل الجيد إلنجازىا  ،فالثقة تثير القدرات لدى الرياضي "

()6

 -4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات :

 -1المقياس المعد من قبل الباحث قادر عمى قياس الصحة النفسية لدى العبي االلعاب الفردية .
 -2تبين ان العبي االلعاب الفردية ( المتقدمين ) في اندية محافظة ذي قار يتمتعون بالصحة النفسية وسمة
بالنفس .

 -3ظيور عالقة ارتباط معنوية بين الصحة النفسية وسمة الثقة بالنفس لالعبي االلعاب الفردية في محافظة
ذي قار.

 2-4التوصيات :

 -1إمكانية استفادة المدربين في االلعاب الفردية من المقياس المعد في بناء شخصية الالعب ومعالجة
المشكالت النفسية .

 -2االستعانة بخبراء في عمم النفس الرياضي لمناقشة الالعبين في مستوى الصحة النفسية والثقة بالنفس،
1

لتطويرىا لدييم.

إجراء المزيد من البحوث والدراسات المشابية عمى العبي المنتخب الوطني العراقي واندية الدرجة االولى
لمختمف االلعاب الفردية والجماعية ولمختمف الفئات .

ممحق ()2

ارسم دائرة حول الرقم الذي تعتقد انك تستحقو فعال في ثقتك بنفسك في المواقف التنافسية التالية

بالمقارنة بالالعب المثالي-والذي يستحق الدرجة القصوى في الثقة بالنفس في المجال الرياضي والتي تبمغ 9
درجات:
العبارات

ت
1

لدي القدرة عمى أداء الميارات الحركية الضرورية إلحراز التفوق

2

لي القدرة عمى اتخاذ ق اررات حاسمة خالل المنافسة الرياضية

3

لي القدرة عمى األداء في المنافسة تحت الضغوط العصبية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

خالل المنافسة الرياضية

 - 5محمود عبد الفتاح  ،مصطفى حسين  :مقدمة في عمم نفس الرياضة  ،مصر  ،مركز الكتاب والنشر ، 9000 ،ص;>.
 - 6آمال جودة  :الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة األقصى  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث
> ، 900ص. 98

( العموم اإلنسانية ) المجمد ، :

4

لي القدرة عمى تنفيذ خطط ناجحة في المنافسة

5

لي القدرة عمى التركيز بصورة جيدة لكي أحقق النجاح

6

لي القدرة عمى التكيف مع مواقف المعب المختمفة لكي أحقق الفوز
في المنافسة

7

لي القدرة عمى انجاز أىدافي المرتبطة بالمنافسة

8

لي القدرة عمى أن أكون ناجحا في المنافسة

 9لي القدرة عمى أن يستمر نجاحي
10

لي القدرة عمى التفكير واالستجابة بنجاح أثناء المنافسة

11

لي القدرة عمى مواجية التحدي أثناء المنافسة

12

لي القدرة عمى محاولة النجاح ولو كان المنافس أقوى مني

13

لي القدرة عمى القيام بأداء ناجح بعد قيامي بأداء فاشل

ممحق ()3

الخبراء والمختصين
ت

االسم

المقب العممي

االختصاص

مكان العمل

1

عبد الكاظم جميل حسان

استاذ

عمم النفس الرياضي

جامعة البصرة -كمية التربية البدنية

2

محمد عبد الوىاب

استاذ

عمم النفس الرياضي

جامعة البصرة -كمية التربية البدنية

3

ميثاق غازي

استاذ

اختبارات وقياس

جامعة ذي قار -كمية التربية البدنية

4

كاظم جبر

استاذ

عمم النفس

جامعة القادسية -كمية التربية

5

سممان عكاب سرحان

استاذ

عمم النفس الرياضي

جامعة الكوفة -كمية التربية البدنية

6

حيدر ناجي حبش

استاذ

عمم النفس الرياضي

جامعة الكوفة -كمية التربية

7

عبد الكريم عطا

استاذ مساعد

عمم النفس

جامعة ذي قار -كمية التربية

8

ربيع لفتو

استاذ مساعد

اختبارات وقياس

جامعة ذي قار -كمية التربية البدنية

9

حسن صالح ميدي

استاذ مساعد

عمم النفس الرياضي

جامعة الكوفة -كمية التربية

10

عماد كاظم ياسر

استاذ مساعد

اختبارات وقياس

جامعة ذي قار -كمية التربية البدنية

