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    لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة (دراسة مقارنة) المميزة السمات النفسية

  حنفي وهداند/عمرو محمود *

  -مقدمة البحث:

تعد أولي خطوات النجاح في أي مجتمع أو أي نشاط هي إتبـاع خطـوات أسـلوب البحـث 
علــــي أوصــــول إلــــي ط  للالنشــــاب رتقــــاء بهــــذا المجتمــــع أوإلالعلمــــي المناســــب الــــذي يهــــدف إلــــي ا

هـــداف المخططـــة، ولعـــل الطفـــرات الرياضـــية التـــي نشـــاهدها فـــي المســـتويات الممكنـــة وتحقيـــق األ
اســتخدام  لــذا أصــبح مــن الضــروري ،ولمبيــة والبطــوالت العالميــة خيــر دليــل علــي ذلــكالــدورات األ

  الرياضية.  ةالمصريأسلوب البحث العلمي وتطبيقه علي البيئة 

ــةالتــــدريب ال تبــــرويع ــداد  رياضــــي عمليــ ــيط علمــــي إلعــ ــه ذات تخطــ ــة هادفــــة وموجــ تربويــ
الالعبــين بمختلــف مســتوياتهم (بــراعم وناشــئين ومتقــدمين) إعــدادًا متعــدد الجوانــب بهــدف الوصــول 

  )٢٠١: ٧()٢٤:٦إلى أعلى مستوى ممكن في مختلفة األنشطة الرياضية.( ينبالالعب

مـن إال هـا أن تتحقـق يـة للعمليـة التدريبيـة ال يمكـن لرتقاء بالجوانب العلميـة والتربو اإلإن و           
وعلـم الـنفس خالل مدى فهمنا للعلوم المختلفة المرتبطة بالعمليـة التدريبيـة ومنهـا علـم الفسـيولوجيا 

سـتجابات والتكيفـات والتغيـرات التـي يحـدثها التـدريب بمختلـف والتـي توضـح لنـا مـدى اإل الرياضي
ــدني أ ــدى  –طــــي الخط –المهــــارى  –نواعة(البــ ــة للرياضــــي ومــ ــى األجهــــزة الوظيفيــ النفســــي ) علــ
والمدرب الناجح هو الذي يمتلك المعلومات فـي فهـم مـا يحـدث  ,التدريبات  هستجابة الرياضي لهذ إ

 الهوائيـة والالهوائيـة ومراعـاة الميـولداخل األجهزة الوظيفية للرياضي عند تنفيذ العبيـه التـدريبات 
  ) ٧:٨( .والفروق الفردية لديهم

  

ي برنـــامج تـــدريبي لكـــي يحقـــق أإلـــى أن تـــأثير م) ١٩٩٠محمـــد حســـن عـــالوى ( ويشـــير
يعتمــد علــى عــاملين أولهمــا يــرتبط بالمعلومــات المتــوفرة عــن العمليــات  فإنــهالنجــاح المرجــو منــه 

ه المعلومــات علــى المرتبطــة بتطــوير األداء وثانيهــا القــدرة علــى تطبيــق هــذ  والنفســية الفســيولوجية
نقبـاض العضـلي ومراعـاة احتياجـات ة الالزمـة لحـدوث اإلل العضـلي إلنتـاج الطاقـ فسيولوجية العم

  ).١٥:١٥النفسي ( ادهد الالعب وقدراتة الفردية وحالتة وٕاستع
  

 الرياضـي والمجـال ، الحيـاة مجـاالت  كافـة فـي منهـا البـد  ضـرورة الـنفس علـم أصـبح لقـد و 
 في البحوث  تطور صاحب  ولقد  واسع، هتمامبإ النفس علماء تناوله ذيوال المجاالت  تلك حد أ هو
  العلم هذا أهمية على يدل مما الرياضي اإلنجاز مستوى في ملحوظ رتفاعإ الرياضي النفس علم

____________________________  



 ٢

 عديـدة علميـة حقـائق تضـحت إ البحـوث  لهـذه وكحصـيلة اإلنجـاز مسـتوى علـى وتـأثيره 
 وٕاهمـال األخـرى اللعبـة عـن تميزهـا نفسـية خصـائص  لعبـة لكـل أن منهـا الرياضـي المجال تخص 

 المسـتوى هبـوط إلـى بالنتيجـة يـؤدي ممـا المـؤهلين ختيـارإ سـوء إلـى يـؤدي الحقيقـة هـذه
  )٣:٢٦()٣١٧: ٣٢(.الرياضي

  

ولقد شهدت السنوات األخيرة تقدمًا وتحسنًا واضحًا في مختلف األنشـطة الرياضـية بصـفة 
ي يعتبــر نتــاج لمســتوى العــالمي واألولمبــي، والــذ رياضــة الســباحة بصــفة خاصــة علــى ا عامــة وفــي

تسـعى إليـه جميـع دول  لـذيالتطور العلمي ألساليب التدريب الرياضي الحديث المتعدد األهـداف ا
العــالم، وذلــك إلعــداد مــدربيها ومــن ثــم العبيهــا بهــدف الوصــول إلــى أعلــى المســتويات الرياضــية 

  )٩٧:٢()١:٢٣( العالمية.
  

 والمسـتوى الرقمـي الفنـي، األداء فـي الحاصـل التطـور أن حيـث  السـباحة لعبـة وفـي
 تطـور وجـود  لوال البدنية النواحي في تطور فقط سببه يكون أن اليمكن هائل تطور هو واالبتكار

 اللعبـة، متطلبـات  مـع النفسـية خصائصـهم وتناسـب  للمـؤهلين سـليم ختيـاروإ  النفسـية النـواحي فـي
 فـوارق هنـاك أن يعنـي هـذا واألدوات  الحمامـات  فـي ةتعدديـ  وجـود  فأن السباحة لعبة منض وحتى

 بــالتعليم المختصــون لهــا ينتبــه أن يجــب  لــذا منهــا لكــل النفســية المتطلبــات  فــي
  )١١٨:٢١()١٠٢:٢(.والتدريب 

ــة  ــي كافـ ــدارة فـ ــان الصـ ــي بمكـ ــي تحظـ ــات التـ ــرز الرياضـ ــن أبـ ــباحة مـ ــة السـ ــر رياضـ وتعتبـ
عن إعتـراف العـالم وتقـديره لتطـوير األرقـام القياسـية  ة والعالمية واألولمبية، فضالً المسابقات الدولي

التي تحطم يومًا بعد يوم مما دعا العلماء والباحثين والمتخصصين إلي إجـراء البحـوث والدراسـات 
  )٥:٢٧عليها ويهتم بها كل المهتمين برياضة السباحة.( وٕاعداد المؤلفات العلمية التي تعتمد 

 :حةلمسابقات السبا النفسية الخصائص أهم

  .والحماس والعطف والتشجيع الثناء من بالكثير مسابقات السباحة تحظى -١
 النجاح أو والهزيمة الفوز تأثير بوضوح األخرىاألنشطة   سائر دون مسابقات السباحة تتميز -٢

  .والفشل
 أثـر ويختلـف دينالمشـاه مـن غفيـر جمهـور حضـور فـي بحـدوثها مسـابقات السـباحة تنفـرد  -٣

 .للرياضي المميزة النفسية للسمات  وفًقا يياضالر  على الجمهور

 المنافسـة؛ موضـع اللعبـة اتحـاد  قبـل مـن محـددة وقـوانين للـوائح وفًقا مسابقات السباحة تجرى -٤

  .الرياضي النشاط لنوع والتنظيمية الفنية النواحي تحديد  عليه يترتب  مما



 ٣

 لمحاولة والنفسية  البدنية تهقدرا أقصى لبذل الرياضي تعبئة ةضرور  مسابقات السباحة تتطلب   -٥

 النفسـية السـمات  وتنميـة تطـوير فـي يسـهم الـذي األمـر ممكـن؛ رقمـي مسـتوى أفضـل تسـجيل

 .للرياضي واإلرادية الخلقية السمات  وبخاصة

 صـراع إال هـو مـا بطبيعتـه فـي لعبـة السـباحة الرياضـي التنـافس أن الرياضـيين بعـض  يـرى -٦

 الرياضـي المسـتوى إلـى الوصـول أن ويتناسـون رقـام،ألا وتسـجيل اآلخـرين علـى الفـوز هدفيسـت

 هدفـه الحـال بطبيعـة ليسـت  ولكنهـا مجتمـع، آل إليهـا يسـعى التـي النـواحي مـن ناحيـة العـالي
  ) ٨:١)(٣٤(األوحد.

 

  الشكل التنظيمي لمسابقات السباحة:

لي االتحــاد الــدو  دة ومعروفــة ينظمهــاتمــارس الســباحة التنافســية وفقــا لقــوانين وقواعــد محــد 
امكانياتة واستعداداتة البدنية والنفسية  يبذل الشخص أقصى أنتتطلب لسباحة التنافسية للسباحة و 

ممكـن للمسـابقات المقـررة وفـى سـبيل ذلـك فـان السـباح يخضـع  والعقليـة لمحاولـة تسـجيل اقـل زمـن
 ميو يـ والجهـد ويتطلـب كـذلك نمـط حيـاة  مقنن يتطلب بـذل الكثيـر مـن الوقـت  تدريبيعادة لبرنامج 

  -:األولمبية وتشتمل مسابقات السباحة التنافسية ,الصحية والنواحيالتغذية والنوم  من

 .) للسيدات ٨٠٠) لرجال (١٥٠٠و٤٠٠و٢٠٠و١٠٠مسابقات السباحة الحرة ( -١

 .ر)مت ٢٠٠و  ١٠٠ة الزحف على الظهر (مسابقات سباح  -٢

 .)متر٢٠٠و ١٠٠مسابقات سباحة الصدر ( -٣

 .)متر ٢٠٠ و ١٠٠الفراشة (مسابقات سباحة  -٤

 .)متر ٤٠٠و  ٢٠٠المتنوع ( الفرديمسابقات  -٥

 .)متر للرجال فقط ٢٠٠×٤متر) للرجال والسيدات و( ١٠٠×٤مسابقات التتابع الحرة( -٦

  .)متر ١٠٠×  ٤مسابقات التتابع المتنوع ( -٧

لفراشة ثم حة ابسبا المتسابق ألمتنوع بحيث يبد ا الفرديويحدد قانون السباحة تنظيم سباق 
الـبطن. وكـذلك سـباق التتـابع المتنـوع  سـباحة الزحـف علـى وأخيـراسباحة الظهر ثم سباحة الصدر 



 ٤

ســباحة الزحــف  وأخيــرا الفراشــةســباحة الصــدر ثــم ســباحة  حيــث يبــدا المتســابق بســباحة الظهــر ثــم
   ) ٣٤(.على البطن

   -للمسافات: تقسيم مسابقات السباحة بالنسبة

  ) متر.٢٠٠-١٠٠-٥٠(  المسابقات القصيرة - ١
 ) متر.٨٠٠-٤٠٠(  المسابقات المتوسطة - ٢

 ) متر.١٥٠٠-١٠٠٠المسابقات الطويلة (  - ٣

مـن التـدريب فـي رياضـة السـباحة كرياضـة تنافسـية وبالتحديـد  يويظهر لنا الهـدف الرئيسـ 
السـباق بأقصـى سـرعة ممكنـة  في المسافات القصـيرة هـو تحطـيم األرقـام القياسـية أي قطـع مسـافة

لذا فالبد من تطوير العملية التدريبية في رياضة السباحة لكي نحصل علي  ،قل زمن ممكنأوفي 
   )٨٣:٥(الهدف المراد تحقيقه وهو الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية العالمية.

ام للموسم لذا أصبحت مسابقات وبطوالت السباحة سواء المحلية منها أو الدولية هي الخت
تكــون الثمــرة التــي ينتظرهــا المــدربون والســباحون نتيجــة الجهــد الــذي يبــذل ئجهــا لنتا التــدريبي فوفقــاً 

  )١٦٨:١٩()٣: ١٧فيها على مدى شهور طويلة.(

  : مشكلة البحث

ــول إلـــى مســـتوى الرياضـــة المناســـب فـــي كافـــة األلعـــاب الفرديـــة وخاصـــة لعبـــة إ ن الوصـ
اد البـد أن تسـير أيضـا مـع اإلعـد عداد البدنى والمهارى ولكن باإليتطلب فقط اإلهتمام ال  السباحة
  النفسي 

متواصـــــل لالعبـــــين ولســـــنوات عديـــــدة  عـــــداد إيتطلـــــب  الرياضـــــيرتقـــــاء بالمســـــتوى وان اإل
مجــال التربيــة الرياضــية  فــيخــالل خبــرة الباحــث  ومــن النفســي عــداد اإلولجوانــب مختلفــة ويالزمهــا 

المهــارات الحركيــة  وأداءة وى اللياقــة البدنيــة والفســيولوجيالمــدربين يهتمــون بمســت غلــب أ أنالحــظ 
 حين بمختلــف تخصصـاتهم ومــا يتميــز بــهبامعرفـة الســمات الشخصــية عنـد الســ  فــيوهنـاك قصــور 

وحســب نوعيـة وخصوصــية السـمات الشخصـية لــدى السـباحين  فــيحين عـن غيــرهم والفـروق السـبا
 لكــيمــن ســمات شخصــية  )ةطويلــ  مســافات  -متوســطةمســافات  -مســافات قصــيرةكــل تخصص(

  .رتقاء بمستوى رياضة السباحةثم اإل نوم مجال السباحة في نالموهوبينتقاء إ فيقبال تساهم مست
فعـال عبـر المراحـل  تـأثيرمعرفة السمات الشخصية لدى السباحين لما لها مـن  بغيين إذ  

مكـن ي هاوعنـد  مهتعدادتوٕاسـ رتقـاء بمسـتوى قـدراتهم اإل فـيبدرجة كبيـرة  اتهلمساهمالعمرية المختلفة 



 ٥

علـى مسـتوى الدولـة وجعـل مقعـد  وٕانمـا تويات ليس فقط علـى المسـتوى المحلـىالمس لأفضتحقيق 
   ولمبية والعالمية. مسابقات األال فيرياضة السباحة  صدارة في للدولة

   -البحث : فاهدأ

  -يهدف البحث إلى التعرف على :   

  القصيرة والمتوسطة والطويلة.افات لدى سباحي المس نفسيةالسمات ال-١    

  .سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة   السمات النفسية لدى فيلفروق ا -٢

  تساؤالت البحث: 

 المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة؟  لسباحي نفسيةالسمات ال هي ما - ١

لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة  نفسيةهل توجد فروق بين السمات ال - ٢
  لطويلة ؟وا

  مفاهيـم البحث:
  

  Attribute  ة:السم مفهوم

تجاة المميز للشخص لكي يسلك بطريقة معينة أو هي صفة يمكـن أن نفـرق علـى هي اإل   
  )١١٠:٢٨()١٩٩:٩(.أساسها بين فرد وأخر

  )٢٠١:٢٩(.أو هي إبعاد الشخصية التي يمكن قياسها لمعرفة خصائصها  
  

غيـرة وكـذلك هـي  ة عـنز يـز للفـرد الـذي يميـ يئ الممذلـك الشـ هـي ويرى الباحث أن السمة  
  محصلة مجموعة من الجوانب التي تكمن في الشخص وتميزه عن غيرة. 

  

  Personal مفهوم الشخصية :

 تفاعلـت  قـد  التـي والسـلوك تجاهـات فكـار واإلواأل للصـفات  والفريـدة الخاصـة الحصـيلة هـي
 مـع لوالتعامـ  التكيـف لـه وتسـهل عـن غيـره، الشـخص  تميـز ديناميكيـة وحـدة لتكـوين وتناسـقت 

   )٨٥: ٢٤(.ظروفلا
  

تجاهاتة  وميولة ظهر في عادته التفكيرية وعادته وإ هي األسلوب العام لسلوك الفرد كما ي   
  )١٨٤:١٨(وطريقة سلوكة وفلسفتة الشخصية في الحياة.

  



 ٦

هي نظام متعدد ومترابط الجوانب تكمن في الشخص وكـذلك  ةويرى الباحث أن الشخصي
  لتي ينفرد بها الشخص. اضية اات الممجوعة من المؤهالت والخبر هي 

  

   Personal attributes السمات الشخصية :مفهوم 

  )١٠٦:٩(نعكاس لتساق النسبي للسلوك بالنسبة للعديد من المواقف.هي إ
  )١١٠:١٦(.ستعداد أو ميل ثابت لسلوك معينوهى هي إ

  عين.من الجوانب إلظهار سلوك مويرى الباحث أن السمات الشخصية ترابط مجوعة 
  Sports Psychology  :م النفس الرياضىلع

هو ذلك العلم الذي يدرس سلوك وخبرة اإلنسان تحت تأثير ممارسة التربية البدنية والرياضة، 
  )٣١٢:٣٣()٣٥(ومحاولة تقويمها لإلفادة منها في مهاراته الحياتية.

  

   Swimming: السباحة 

  )٨٠:٣١( القاع دون المشي في الماء ة فيي حركة الكائنات الحيه

ضـــات الريا حـــت قســـمتنـــدرج ت التـــيديـــة ضـــات الفر حـــد الرياأ هـــيالســـباحة  أنويـــرى الباحـــث 
ــد المائيـــة  ــكال ( ســـباحة الصـ ــا أربعـــة أشـ ــابقات  -الظهـــر -الفراشـــة -ولهـ ــدولفن) ولهـــا ثـــالث مسـ الـ

  قصيرة ومتوسطة وطويلة طبقا لقانون السباحة الدولي.
  

  -الدراسات السابقة:

الشخصـية عنـد بعنوان"مقارنـة فـي السـمات  )١٢(م)٢٠٠٨دراسة رائد عبد األميـر عبـاس( -١

سـتهدفت الدراسـة التعـرف وإ ب الرياضية الفرديـة فـي محافظـة بابـل" األلعات بعض ناشئى منتخبا
كـــرة  -ارعةالمصـــ  -( الجمانســـتيك علـــى الســـمات الشخصـــية لـــدى ناشـــئى بعـــض األلعـــاب الفرديـــة

مختلـف التخصصـات قيـد الدراسـة  فـيالعـب ٢٠شـتملت عينـة البحـث علـى الريشة) قيد الدراسة وإ 
أهــم النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي نــت مــن بــي وكام الباحــث المــنهج التجريخد ســتوإ 

  قات بين السمات النفسية لدى كل لعبة منفردة.و مستوى الفر 
  

بعنـوان" دراسـة مقارنـة لـبعض السـمات الشخصـية  )٢٢(م)٢٠٠٧دراسة ميثم صالح كريم( -٢

عـض ارنـة باسـة مقسـتهدفت الدر وإ ب الفرقيـة" بين العبي المسـتويات الرياضـية العاليـة فـي األلعـا
العــب مقســم  ٧٢شــتملت عينــة البحــث علــى العبــي األلعــاب الفرقيــة " وإ  نالســمات الشخصــية بــي

 ستخدم الباحـث المـنهج الوصـفى وكانـت مـنالعب وإ  ١٢بات بالتساوي لكل لعبة بع العر على األ
  يق.رتقاء بمستوى الفر إلمن ا يجابية تمكنهمأهم النتائج تميز ممارسي تلك األلعاب بسمات إ

  



 ٧

تجـاة النفسـي بـين بعنوان " دراسـة مقارنـة لإل )٢٠(م)٢٠٠٤دراسة منذر إسماعيل فرحان( -٣

عبـي الرمـي سـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى الفـروق النفسـية بـين الوإ  الرماة الناشئين والمتقـدمين"
ــدمين وإ  ــئين والمتقـ ــى الناشـ ــث علـ ــة البحـ ــتملت عينـ ــع ( ١٦شـ ــب بواقـ ــئين ٨دمين,(متقـــ  )٨العـ ) ناشـ

ة ث المنهج الوصفى وكانت من أهـم النتـائج  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيباحال مخد ستوإ 
   تجاهات النفسية. بين المتقدمين والناشئين في اإل

  

 تاالرباعـ  لـدى الشخصية السمات تحديد ) بعنوان "١٠م)(٢٠٠٢حامد صالح مهدى( دراسة -٤ 

 الـوطني المنتخـب  العبـات  ىعلـ  ت اعـ الربا لـدى الشخصـية السـمات  تحديـد  سـتهدفت الدراسـةوإ  "
شـتملت عينـة البحـث المـنهج الوصـفى للدراسـة المسـحية وإ سـتخدم الباحـث وإ  األثقـال برفـع النسـوي
 للرياضـة والممارسات  ت االرباع بين معنوية فروق وجود  وكانت من أهم النتائج العبة ١٧على  

 لصـالح مسـترخية اتهـا،ذ  علـى معتمـدة صـريحة، ،عيـةواق جريئـة، جـادة، مسـيطرة، السـمات  فـي
   .بنفسها واثقة منضبطة، ذكاء، أكثر محافظة، المشتركة بالسمات  الرباعات  تتصف الرباعات كما

  

 لـدى الشخصـية السـمات مقارنـة دراسـة) بعنـوان" ١١م)(٢٠٠٢زهـرة شـهاب احمـد( دراسـة -٥

 ىية لــد ســمات الشخصــ مقارنــة بــين ال ســتهدفت الدراســةوإ  واإليقــاعي" الجمناســتك الفنــي العبــات
 الفنـي الجمناسـتك فـي الرياضـية التربيـة كليـة لمنتخبـات يقـاعى  الالعبـات الجمانسـتيك الفنـي واإل

 ٦ يمثلـون العبـة١٤ علـى واإليقاعي وٕاستخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفى وٕاشـتملت عينـة البحـث 
 فـروق وجـود  النتـائج عـدمإيقـاعي وكانـت مـن أهـم  جمناسـتك العبـات ٨و  فني جمناستك العبات 

 المدروسـة الشخصـية فـي السـمات  واإليقـاعي الفنـي الجمناسـتك العبات  بين إحصائية ةدالل ت ذا
   .واإليقاعي الفني العبات  بين سمة أية في تناقض  أية وجود  وعدم

  

ــون إســماعيل( -٦ ــدى  )٣٠(م)٢٠٠٢دراســة ياســين عل ــوان "الســمات الشخصــية ل ــيبعن  العب

والعبات الكـرة  العبيت الرئيسة لدى السما رف علىستهدفت الدراسة التعإرة" والعبات الكرة الطائ
سـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفى وكانـت العـب والعبـة وإ  ١٦شـتملت عينـة البحـث علـى الطائرة وإ 

ن ون بشخصــية جيــدة وبدافعيــة عاليــة وأمــن أهــم النتــائج أن العبــي والعبــات الكــرة الطــائرة يتميــز 
  رة.الطائ رةمن شخصية الالعبات في كشخصية الالعبين أقوى 

 فـي النفسـيبعنوان" بناء مقياس التـردد  )٢٥(م)٢٠٠٠دراسة فراس حسن عبد المحسن ( -٧

التقـدم لـبعض المخـاطر  فـيستهدفت الدراسة بناء مقيـاس لمعرفـة مـدى التـردد وإ  "الرياضيالمجال 
نهج الوصـفى باحـث المـ سـتخدم الوإ  رياضـي ٧٢شتملت عينـة البحـث علـى وإ  الرياضيالمجال  في

قياس مستوى  فيلدرجة عالية من الثبات والصدق  النفسيالنتائج تحقيق المقياس   مأهمن   وكانت 
  لدى الرياضيين.  النفسيالتردد 

  



 ٨

  ت البحث:اجراءإ طرق و 
  

  المنهج المستخدم :

نطالقًا من مختلف إ و ، وصفي نظرًا لطبيعة هذه الدراسةستخدم الباحث المنهج الإ
دة لها، وكذلك من أهداف البحث المبنية على محد ال احث لإلشكالية، والمعطيات تصورات الب

   تحليل وتفسير ما هو كائن وٕابراز األحداث والظواهر.

  ع البحث :تم مج

  :  عينة البحث

الزمالك  سباحي نادى على شتملت العينةإوقد  العمدية ختيار العينة بالطريقة إتم 
) سباحين مسافات ٥,(يرة) سباحين مسافات قص٥إلى ( ) سباحا مقسمين ١٥وعددهم( الرياضى 
  ) سباحين مسافات طويلة.٥متوسطة,(

  ) ١جدول ( 

ـ الوزن ـ العمر التدريبي) االلتواء لمتغيرات الدراسة ( الطول  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل

  )  ١٥للعينة األساسية ( ن = 

س  م دة ا رات  و ط   عَ   سَ   ا و واء   ا   ل ا

 ١٫٥٦ ١٤٫٤٥ ٠٫٣٩ ١٤٫٣٨  س  ا  ١

ل  ٢  ٠٫٦٨ ١٦٣٫٥٠ ٨٫٤٨ ١٦٣٫٠٩  س  ا

زن  ٣  ٠٫٣٢ ٦٠ ٦٫١٠ ٥٨٫٩٥    ا

د  ٤ ر ا  ٠٫٢٠ ٣ ٠٫٧١٠ ٢٫٨٦    را

  

) مما يدل على   ٣،  ٣- لتواء محصورة بين () أن قيم معامل اإل١من الجدول ( يتضح   
عتداليا بالنسبة للعينة المختارة  إوزعة توزيعا و العمر التدريبي م  أن متغيرات الطول والوزن والسن

  . وذلك يدل على تجانس العينة فى هذه المتغيرات 

  : ةالمستخدم ألدوات ا

  جميع البيانات باألدوات التالية :  فيستعان الباحث إفي إطار خصائص المنهج الوصفي 

  -:فرايبورج للشخصية اسيتطبيق مق -أ



 ٩

معـة جا فـي الـنفس علـم أسـتاذ  لبـ ق مـن المعـدة سـتبياناإل سـتمارةإ الباحـث علـى عتمـد إ
 مـن قبـل تقويمهـا عـن عـالوي فضـال حسـن محمـد  قبـل مـن وقننـت  عربـت  والتـي بألمانيـا فرايبـورج

 المقياس ويقيس هذا لويس، كامل .د  ، الطالب  نزار .د  وهم الرياضي النفس علم مجال في خبراء
 -كتئابيةاإل -الكف-ستثارةاإل قابلية -ةالسيطر  -العصبية -العدوانية ( وهي شخصية أبعاد  ثمانية

  :من المقياس المعدلة الصورة تقيسها التي الثمانية األبعاد  وادناه الهدوء) -جتماعيةاإل
 جسمية ضطرابات إ من يعانون الذين األفراد  تميز البعد  هذا على العالية الدرجة :العصبية-١
 اإلحسـاس رعةتر وسـ والتـو  رهـاقإلوا النـوم ضـطرابات كإ عامـة ةونفـس جسـمي حركيـة ضطرابات وإ 

  .نفعاليةاإل ستثارةلإل المصاحبة العصبية والجسمية المظاهر بعض  ووضوح الراحة وفقدان بالتعب 
 

 عمالباأل تلقائيا يقومون الذين األفراد  إلى تشير البعد  هذا على العالية الدرجة :العدوانية -٢
 هجومبـال لآلخـرين ة ويتصـدوناليـ نفعإ بصـورة نويسـتجيبو  التخيليـة أو اللفظيـة أو البدنية العدوانية

 الهـدوء وعـدم أنفسـهم علـى السـيطرة علـى وعـدم القـدرة باالنـدفاع ويتميـزون والعـراك والمشـاحنات 
    .االنفعالي النضج وعدم

  

والتذبـذب  كتئـاب باإل يتسـمون والـذين األفـراد  تتميـز البعـد  هـذا فـي العاليـة الدرجـة :كتئابيـةاإل-٣
 محـدودة غيـر واإلحسـاس بمخـاوف والخـوف الرضـا وعـدم سـةتعابال والشـعور والتشـاؤم المزاجـي
  . بالذنب  واإلحساس ت بالذا على للعدوان والميل

 

 ستثارة العاليةباإل يتسمون الذين األفراد  تميز البعد  هذا على العالية الدرجة :ستثارةلإل القابلية-٤
 الصـبر وعـدم نزعـاجإلالعاديـة وا ةاليوميـ  حباطـات اإل مواجهـة علـى المقـدرة وضـعف التـوتر وشـدة

  .الحساسية عة التأثيرر وس اإلحباط عند  العدوانية ستجابات واإل ب والغض
 

مـع  التفاعـل علـى بالقـدرة يتميـزون البعـد  هـذا علـى العاليـة الدرجـة أصـحاب  :جتماعيـةاإل-٥
 كمـا المعـارف، كبيـرة مـن دائـرة ولـديهم الصـداقات  عقـد  وسـرعة للنـاس التقـرب  ومحاولـة اآلخـرون
  .البديهية وسرعة التحدث  بالمجاملة وكثرة ويتسمون والنشاط والحيوية بالمرح يتميزون

 

 تشتت  أو رتباكاإل وعدم بالنفس بالثقة البعد  بهذا العالية الدرجة أصحاب  يتصف :الهدوء-٦
 علـى والـدأب  السـلوك العـدواني عـن بتعـاد واإل والتفـاؤل المـزاج عتـدالوإ  سـتثارةاإل وصـعوبة الفكـر
  .لالعم

 

سـواء  عدوانيـة أفعـال بـردود  سـتجابةباإل يتميـزون البعـد  بهـذا ةالعاليـ  الدرجـة أصـحاب  :طرةالسـي-٧
 العنـف سـتخدامللسـلطة وإ  والميـل بهـم الثقـة وعـدم رتيـاب واإل تخيليـة أو جسـمية أو لفظيـة كانـت 

  .اآلخرين على تجاهاتهمإ فرض  ومحاولة
 



 ١٠

 مع لوالتعام التفاعل على رةقد ال بعدم تميزوني البعد  بهذا العالية الدرجة أصحاب  :الكف-٨
 قيـام عنـد  رتبـاك خاصـةواإل بالخجـل يتصـفون كمـا الجماعيـة، المواقـف فـي وخاصـة اآلخـرين
 )٩٣:٢٩) (٨٢:٢٨( .بمراقبتهم اآلخرين

  

  فرايبورج للشخصية  مفتاح مقياس

اس سـتطالع أراء الخبـراء والمتخصصـين ضـمن صـالحية تطبيـق فقـرات المقيـ بعد أن تـم إ
ــورج وا ــة البفرايبـ ــار عينـ ــة ألعمـ ــث لمالئمـ ــاور اإل حـ ــرات محـ ــد فقـ ــم تحديـ ــار الثمانيـــة وبعـــد أن تـ ختبـ

) ٢١،١٦،١٣،٤،٣،٣٥للمقيــاس والمتضــمنة المحــور األول وهــو محــور العصــبية وفقراتــة هــي ( 
) وهـى ٤٥،٤٠،٣٧،٢٥،٢٤،٩،٦وهى ستة فقرات, والمحور الثـاني هـو محـور العدوانيـة وفقراتـة (

) وهـى سـتة ٥٠،٤٨،٣٤،٣١،٢٣،١٩قراتـة (والمحور الثالث هـو محـور االكتئابيـة وف سبعة فقرات 
ــة (ف ــة وفقراتـ ــور االجتماعيـ ــو محـ ــامس هـ ــور الخـ ــتة ٤٧،٤٤،٤٣،٢٦،٢،١١قـــرات والمحـ ــى سـ ) وهـ

) وهـــى خمـــس ٢٩،٢٤،٣٦،٣٣،٣٠فقـــرات والمحـــور الرابـــع هـــو محـــور القابليـــة لالســـتثارة وفقراتـــة(
ــدو  ــو الهـ ــادس هـ ــور السـ ــرات, والمحـ ــة (فقـ ــو ســـ ٤٩،٤١،٣٩،٣٨،٢٧،١٨،١ء وفقراتـ ــرات ) وهـ بع فقـ

ــادس هـــو محـــور الســـ  ــة(والمحـــور السـ ــبع فقـــرات ٤٦،٢٨،٢٢،٢٠،١٤،١٠،٨يطرة وفقراتـ ) وهـــى سـ
) وهـــى ســـت فقـــرات علمـــا بـــأن ٣٢،١٧،١٥،١٢،٧،٥والمحـــور الســـابع هـــو محـــور الكـــف وفقراتـــة(

ماعية وهـى أرقـام جتحور اإلميجابية ماعدا ثالث فقرات سلبية من جميع فقرات المقياس جميعها إ
 ةيجابيـ عطـاء الالعـب درجتـين للفقـرات اإلأ ختيـار الالعبـين مـن خـاللتم إستالل إ) وي٤٧،٣٤،٢(

ختيــار(ال), وٕاعطــاء درجتــين لإلجابــات الســالبة ذات اإلجابــة ذات اإلجابــة (بــنعم) ودرجــة واحــد إل
وٕايجــاد  ســتطالعيةتجربــة اإللجــراء اة (نعــم), وبعــد مراجعــة كــل ذلــك تــم إ(ال) ودرجــة واحــدة إلجابــ 

  ستخراج النتائج النهائية.   مهيدا إلق والثبات وٕاجراء التجربة األساسية تمعامالت الصد 

  تحليل الوثائق والنتائج.  -ب 

  ستمارة.تطالع رأى الخبراء حول صالحية اإلس إستمارة إ -ج

  - فرايبورج للشخصية:ختيار مقياس إ تمبررا

  فرايبورج للشخصية. تيار مقياس خة على إجماع الدراسات السابق إ - ١

ة وتناسبه مع األبحاث في مجال التربية  فرايبورج للشخصيدة الخبراء في مقياس رأى السا - ٢
 الرياضية. 

 لوضوح عباراتة.  ةسهولة تطبيقي  - ٣



 ١١

 عطاء نتائج سريعة ومباشرة.إ - ٤

  ة , ) عاليثبات  –( صدق  معامالت بختبارات تمتع اإل - ٥

 :اإلحصائية الوسائل

 :التالية اإلحصائية الوسائل الباحث  ستخدمإ
 .الحسابي الوسط  -١
  .المعياري نحرافاإل-٢
  .لتواءمعامل اإل -٣
 ختبار ت.إ -٣
  

 :للبحث ستطالعيةاإل التجربة

 ترافـق تطبيـق قـد  التـي السـلبيات  علـى لعملـه للتعـرف كبداية التجربة هذه الباحث  إستخدم
 جـراءإ للبحـث فبفضـل األساسـية اءات اإلجـر  سـالمة جـلأ مـن وتجاوزهـا للشخصـية فرايبـورج قياس

 ختبارباإل وتجاوزها  المختبرون بها مر التي السلبيات  معرفة للباحث  يمكن  ستطالعيةاإل التجربة
ثالثـة  السـباحين  بواقـع مـن لعينـة ختبـاراإل سـتمارات إ بتوزيـع الباحـث  قـام لـذا )٢( مرفـقالقـادم 

) ٣) سـباحين مسـافات متوسـطة, (٣,() سـباحين مسـافات قصـيرة٣سباحين من كل مسـافة بواقـع (
 وتـم األساسـي عملـه فـي لباحـث ا يواجههـا قـد  التـي لمعرفـة الصـعوبات  سـباحين مسـافات طويلـة 

  . م٢/٦/٢٠١٨ في ستطالعيةاإل لتجربةبا القيام
  

 :للبحث الرئيسية التجربة

 الشخصـية السـمات  ختبـارإ سـتمارات إ بتوزيـع ستكشـافيةاإل إجراءاتـه بعـد  الباحـث  قـام
 شـرحبو  العينـة أفـراد  مـع المباشـر تصـالاإل أسـلوب  بإتبـاع األساسـية البحـث  عينـة علـى ايبـورجلفر 

  حيـث  عـاليين وصـدق بعنايـة األسـئلة جميـع عـن اإلجابـة وضـرورة وأهميتـه لهـم البحـث  افأهـد 
 مهـم ذلـك أن رىويـ  وتركيـز دقـةب البحـث  بنـود  جراءبـإ مهـتم الباحـث  نبـأ المختبـر يعلـم أن يجـب 

 إجابـاتهم فـي العينـة فـراد أل التوعيـة مسـتوى رفـع علـىكـد أ وقـد  أكثـر بدقة إجاباته المختبر ليعطي
 كـل شخصـية معـالم توضـيح فـي الصادقة ةاإلجاب أهمية إيضاح طريق عن ختباراإل أسئلة حول
 جمـع وبعـد  ختبـار،اإل نتـائج ظهـور بعـد  شخصـياتهم علـى التعـرف يسـتطيعون أنهـم وتأكيـد  مـنهم

 علـى حصـل األسـئلة، وبـذلك حـل مفتـاح علـى عتمـاداإ البيانـات  بتفريغ حثةالبا قام العينة إجابات 
 ختبـاراإل إلجابات  ثابت  جدول تقويم عتماد بإ الباحث  قام ثم ختباراإل لهذا كنتائج الخام الدرجات 
 السـمات  بتحديـد  خاصـة نتـائج علـى ذلك وحصل بعد  النهائية الدرجات  إلى الدرجات  هذه بتحويل

  .فات القصيرة والمتوسطة والطويلةلسباحي المسا الشخصية



 ١٢

  
  : المستخدمة في البحثلمية المعامالت الع

المرتبطة  السمات النفسيةتحليل  ةستمار إل)  ث بإجراء المعامالت العلمية ( صدق ـ ثبات قام الباح
  بالدراسة .

  

  -ختبار:صدق اإل

للوصــول  الحصــول عليهــا ينبغــي التــييعــد معامــل الصــدق واحــد مــن المعــامالت العلميــة    
علــى صــدق المحكمــين  المســتخدم , وبــذلك إعتمــد الباحــث  مقيــاسال أوختبــارات مصــداقية اإل إلــى

بشـكل  الرياضيعام وعلم النفس الالنفس  مجال علم فيعتمادا على حكم الخبراء والمتخصصين إ
 والـذيختبـار الصـادق ستبيان على الخبراء للحصول على اإلخاص, ومن خالل توزيع إستمارة اإل

مــن أجلهــا  وضــع التــيالســمة الشخصــية  أو القــدرة أويقــيس الســلوك  الــذياالختبــار أن علــى  دليــ 
المقيــاس ومــدى مالئمــة فقراتــة  ةمصــداقيوالمختصــين لمعرفــة مــدى  ســتبيان الخبــراءالبحــث وبعــد إ

وقـــد جـــاءت النتـــائج صـــدق الفقـــرات  فـــيالبحـــث تـــم الحصـــول علـــى النســـب المئويـــة التاليـــة  ةلعينـــ 
  ) ٪١٠٠الى % ٧٥(ورج للشخصية مابين لمقياس فرابي



 ١٣

  )٢ل(جدو

  ختبار مقياس فرايبورج للشخصيةي مصداقية إمئوية ألراء الخبراء ف النسبة ال
  

ا    ت
  ا 

ا    ت  ل ا 
  ا 

ا    ت  ل ا 
  ا 

  ل ا 

    ن    ن    ن

   ل   ٪ ٩٠  ٣٩   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٢٠    ل   ٪ ٨٧٫٨  ١
   ل   ٪ ٩٠  ٤٠   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٢١   ل    ٪١٠٠  ٢
   ل   ٪ ٨٠٫٩  ٤١   ل   ٪١٠٠  ٢٢   ل   ٪ ٩٠  ٣
   ل   ٪١٠٠  ٤٢   ل   ٪١٠٠  ٢٣   ل   ٪١٠٠  ٤
   ل   ٪١٠٠  ٤٣   ل   ٪١٠٠  ٢٤   ل   ٪ ٨٠٫٩  ٥
   ل   ٪ ٨٠٫٩  ٤٤   ل   ٪ ٨٥٫٣  ٢٥   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٦
   ل   ٪ ٩٨٫١  ٤٥   ل   ٪ ٨٠٫٩  ٢٦   ل   ٪١٠٠  ٧
   ل   ٪١٠٠  ٤٦   ل   ٪١٠٠  ٢٧   ل   ٪١٠٠  ٨
   ل   ٪١٠٠  ٤٧   ل   ٪ ٩٠  ٢٨   ل   ٪ ٨٥٫٣  ٩

   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٤٨   ل   ٪ ٩٠  ٢٩   ل   ٪ ٩٨٫١  ١٠
   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٤٩   ل   ٪١٠٠  ٣٠   ل   ٪ ٩٨٫١  ١١
   ل   ٪ ٨٧٫٨  ٥٠   ل   ٪ ٨٧٫٨  ٣١   ل   ٪ ٨٧٫٨  ١٢
   ل   ٪ ٨٥٫٣  ٥١   ل   ٪ ٨٨٫٣  ٣٢   ل   ٪١٠٠  ١٣
   ل   ٪ ٨٥٫٣  ٥٢   ل   ٪ ٩٠  ٣٣   ل   ٪١٠٠  ١٤
   ل   ٪١٠٠  ٥٣   ل   ٪ ٩٠  ٣٤   ل   ٪ ٨٥٫٣  ١٥
   ل   ٪١٠٠  ٥٤   ل   ٪ ٩٠  ٣٥   ل   ٪ ٨٥٫٣  ١٦
   ل   ٪١٠٠  ٥٥   ل   ٪ ٨٥٫٣  ٣٦   ل   ٪ ٨٨٫٣  ١٧
   ل   ٪١٠٠  ٥٦   ل   ٪ ٨٠٫٩  ٣٧   ل   ٪ ٨٨٫٣  ١٨
          ل   ٪١٠٠  ٣٨   ل   ٪ ٩٨٫١  ١٩

  

  -: ختبار مقياس فرايبورج للشخصيةإج ـ حساب معامل ثبات 

ٕاعـادة طبيـق و عـن طريـق تفرايبـورج للشخصـية  ختبـارم الباحث بإيجاد معامل الثبات لإلقا  
الزمالــــك نـــادى ســـباحي عينـــة عمديـــة مـــن  لـــى) وذلـــك ع Test.Re.Testختبـــارات ( اإل طبيـــقت

ــد  م١٢/٦/٢٠١٨إلـــي  م٩/٦/٢٠١٨وتـــم التطبيـــق مـــن يـــوم  ســـباحين)  ٩قوامهـــا (  الرياضـــى وقـ
   :راعى الباحث ما يلي

   
   .سبوعلفترة بين القياس األول والثاني إأن تكون ا – ١
  األول .  ختبارات بنفس طريقة القياسأداء اإل – ٢
  والجدول التالي يوضح ذلك . ، ي القياس األول ف ب ستخدام نفس األسلو إ – ٣

  ) ٣جدول ( 

                                                رتباط لبيانالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري وقيمة معامل إ

  ) ٩قيد البحث( ن =  مقياس فرايبورج للشخصية ختبارثبات إ

    م
  نا

  
  دد  ا

  
دة ا   سو

ولا ن  س ا س ا     ا
ط ر   ٢ع  ٢س  ١ع  ١س  ا

ة  ٣ ت ا ر  ٣  س ا   ٠.٩٢  ١.٩٨ ٩.٨٨  ١.٨٨ ٩.٤٠  ا
س  ١٠ ت ا ر  ٣  س ا   ٠.٩١  ٢.١١  ٩.٩٨  ٢.٠١  ٩.٤٦  ا
ت ا  ١٢ ر  ٣  س ا   ٠.٩٢  ٢٠١٨  ٩.٢٨  ٢٠١٤  ٩.١٦  ا



 ١٤

،  النفســية ختبــارات ط بــين القياســين األول والثــاني لإلرتبــا) وجــود عالقــة إ ٣ (يوضــح جــدول 
 النفســيةختبــارات ) ممــا يــدل علــى ثبــات اإل ٠.٩٢، ٠.٨٣رتبــاط مــا بــين ( حيــث تــراوح معامــل اإل

  قيد البحث . 
  -ومناقشة النتائج : وتحليل عرض

 هـذه األجوبـة لجـةاعمو  األجوبـة وجمـع البحـث  عينـة علـى انستبياإل ستمارات إ توزيع بعد 
  -: التوصل وتم إحصائيا

  

 ) ٤جدول(

  لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة  المحسوبة  تيوضح قيم 

  ت  ع  س   ة مسافة السباح  السمة 

  العصبية 

  ٢.٢٢  ٩.٨٣  قصيرة 

  ٢.٢٩  ٩.٨٧  متوسطة  ٠.٠١٧

  ٢.٣٣  ٩.٩٨  طويلة 

  وانية العد

  ١.٤١  ٩.٠٠  قصيرة 

  ٠.٧١  ٩.٣  متوسطة  ٠.٥٢

  ٠.٩٨  ٩.١٥  طويلة 

  ئابية اإلكت

  ١.٧٥  ١١.٣٣  قصيرة 

  ١.٠٦  ١٢.٠  متوسطة  ٠.٣٠

  ١.٠٩  ١٢.٠٥  طويلة 

  إلستثارة ا

  ١.٠٤  ٩.٠٥  قصيرة 

  ١.١٨  ١١.٣  متوسطة  ١.٦٠

  ١.٢٠  ١١.٨  طويلة 

  االجتماعية 

  ٢.٠٤  ١١.١٦  قصيرة 

  ١.١٨  ١١.٠٦  متوسطة  ٠.٠١٨

  ١.٨٨  ١١.١٠  طويلة 

  يطرة سال

  ٠.٨١  ١٠.٣  صيرة ق

  ١.٥١  ٩.٦  متوسطة  ٠.٦٣

  ١.٦٦  ٩.٩  طويلة 

  الكف 

  ١.٢٦  ١١.٠٠  قصيرة 

  ١.٠٦  ١٠.٣  متوسطة  ٠.٣٨

  ١.٠٩  ١٠.٨  طويلة 

  الهدوء 

  ١.٢٦  ١٢.٠  قصيرة 

  ١.٨٣  ١١.٢٥  متوسطة  ٠.٣٩

  ١.٩٣  ١١.٧٥  طويلة 

  
  



 ١٥

  ١.٨٨) = ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة (
 لعينة الشخصية  ألبعاد  المعيارية نحرافات واإل الحسابية األوساط أن )٤ ( رقم ولد جال من يتضح 

  -:هي التوالي على لمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلةسباحي ا البحث 
  

ــيرة ــافات القصـ ــباحي المسـ ــدى سـ ــبية لـ ــد العصـ ــبة لبعـ ــائج ( بالنسـ ) ٩.٨٣/٢.٢٢كانـــت النتـ
) ولدى سباحي المسافات الطويلـة ٩.٨٧/٢.٢٣( جي المسافات المتوسطة كانت النتائولدى سباح

  ). ٩.٩٨/٢.٣٣كانت النتائج (
ــد  ــبة لبعـ ــةبالنسـ ــائج ( العدوانيـ ــيرة كانـــت النتـ ــافات القصـ ــباحي المسـ ــدى سـ ) ٩.٠٠/١.٤١لـ

 ) ولدى سباحي المسافات الطويلـة٩.٠٣/٠.٧١ولدى سباحي المسافات المتوسطة كانت النتائج (
  ). ٩.١٥/٠.٩٨كانت النتائج (

) ١١.٣٣/١.٧٥لــدى ســباحي المســافات القصــيرة كانــت النتــائج ( كتئابيــةاإلبة لبعــد ســ نبال
) ولدى سباحي المسافات الطويلـة ١٢.٠/١.٠٦ولدى سباحي المسافات المتوسطة كانت النتائج (

  ). ١٢.٠٥/١.٠٩كانت النتائج (
ــب ــد بالنسـ ــتثارةاإلة لبعـ ــافات  سـ ــباحي المسـ ــائج ( لـــدى سـ ــيرة كانـــت النتـ  )٩.٠٥/١.٠٤القصـ

) ولدى سباحي المسافات الطويلـة ١١.٣/١.١٨ولدى سباحي المسافات المتوسطة كانت النتائج (
  ). ١١.٨/١.٢٠كانت النتائج (

) ١١.١٦/٣.٠٤لدى سباحي المسـافات القصـيرة كانـت النتـائج ( جتماعيةاإلبالنسبة لبعد 
ســــافات مل) ولــــدى ســــباحي ا١١.٠٦/١.١٨نتــــائج (لــــدى ســــباحي المســــافات المتوســــطة كانــــت الو 

  ). ١١.١٠/١.٨٨الطويلة كانت النتائج (
) ولـدى ١١.٠٠/١.٢٦لدى سباحي المسافات القصيرة كانت النتـائج ( الكفبالنسبة لبعد 

الطويلـــة ) ولـــدى ســـباحي المســـافات ١٠.٣٠/١.٠٦ســـباحي المســـافات المتوســـطة كانـــت النتـــائج (
  ). ١٠.٨/١.٠٩كانت النتائج (

) ولدى ١٢.٠٠/١.٢٦سافات القصيرة كانت النتائج (مللدى سباحي ا الهدوءبالنسبة لبعد 
) ولـــدى ســـباحي المســـافات الطويلـــة ١١.٢٥/١.٨٣ســـباحي المســـافات المتوســـطة كانـــت النتـــائج (

  ). ١١.٧٥/١.٩٣كانت النتائج (
  

 مـن ت الرياضـيا سـجلها التـي الـدرجات  كـون إلـى تشـير السـابقة للبيانـات  بسيطة نظرة أن
 ضـمن تقـع الشخصـية مقيـاس فـي قصـيرة والمتوسـطة والطويلـةلا ت السـباحين فـي المسـافا عينـة

  ٩،١٢   الدرجتين بين يقع المعدل عتبرناإ إذا الوسط أو المعدل
  
 



 ١٦

السـباحين فـي المسـافات  درجـات  كـون هـي نتبـاهاإل تجلـب  النتـائج هـذه فـي ظـاهرة وهنـاك
 فرايبـورج اسيـ قلم المحتسـبة متقاربـة الشخصـية عـاد أب مـن لكـل قصـيرة والمتوسـطة والطويلـة ال

 فـيللسـباحين  بالنسـبة الثمانيـة بعـادهبأ قيمـه أن )٤ (رقـم الجدول من ويالحظ كما ت)( للشخصية
) ٠.٠١٧( العصـبية لسـمة بلغـت  حيـث  البحـث  قيـد  طويلـة) -متوسـطة -المسفات الثالثة ( قصيرة

 ولسـمة )٠.٠١٨( جتماعيـةواإل )١.٦( سـتثارةواإل )٠.٣٠(كتئابيـةواإل  )٠.٥٢(وانيـةالعد  ولسـمة
    عشوائية. قيم جميعا وهي )٠.٣٩(والهدوء )٠.٣٨(الكف ولسمة  )٠.٦٣(السيطرة

  

   -ستنتاجات:اإل

تها توصـل الباحـث إلـى مجوعـة بعد تنفيذ إجـراءات البحـث الميدانيـة وتبويـب البيانـات ومناقشـ  

  -ات وهى:ستنتاجمن اإل

  جتماعية.إلاالبحث بسمات القابلة لإلستثارة و حين عينة تميز مجموعة السبا - ١
 تميز مجوعة السباحين عينة البحث بسمة الهدوء والظبط. - ٢

لــــدى الســــباحين للمســــافات  نفســــيةتوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فــــي الســــمات ال ال - ٣
 القصيرة والمتوسطة والطويلة.

 كتئابية. ن الشعور باإلياضة السباحة تقلل مممارسة ر   - ٤

  

   -:التوصيات
 العبـيوخاصـة فئـة الناشـئين علـى  نللرياضـييلمالئـم او سـتخدام مقيـاس فيرابيـوج المعـدل إ - ١

  .األخرى األلعاب بعض 
 أخــــرىات عمريــــة الشخصــــية ولفئــــ  ات يس الســــميســــتخدام مقــــادراســــات مشــــابهة بإ جــــراءإ - ٢

ن والمتقـــدمين) أل -الشـــباب و  -لناشـــئينولرياضـــات مختلفـــة ومقارنـــة تلـــك النتـــائج بـــين ( ا
 صية متغيرة وليست ثابتة.السمات الشخ

 رياضة السباحة. فينتقاء وتوجية الناشئين عملية إ فية بنتائج تلك الدراسة ناستعاإل  - ٣

  .ية أخرى وتطبيقة على عينات  أخرى إلثراء رياضة السباحة يس شخصياستخدام مقا - ٤
  

  
  
  
  
  



 ١٧

  :المراجـــــــع
  - أوال المراجع العربية:

لفكــــر العربــــي، ا "، دارالســــباحة للمســــتويات العليــــا تــــدريب:"أبــــو العــــال أحمــــد عبــــد الفتــــاح-١
  م.١٩٩٤القاهرة،

: "فسـيولوجيا ومورفولوجيـا الرياضـة وطـرق القيـاس" ,   حسـنين أبو العال أحمد , محمـد صـبحي-٢
  م . ١٩٩٧دار الفكر العربي , القاهرة , 

  م.١٩٩٠٢ر الفكر العربي، القاهرة، ط،"، داتعليم السباحة:"أسامة كامل راتب -٣
" بحــث علمــي األداء والنتيجــة علــى مســتوى أداء الســباحةبــ  اثــر المعرفــة" أســامة كامــل راتــب:-٤

ــدد  ــية, العـ ــة الرياضـ ــوم التربيـ ــة لعلـ ــة العلميـ ــور, المجلـ ــة ٧،٨منشـ ــة التربيـ كليـ
  م.١٩٩٠الرياضية بنين الهرم, جامعة حلون,

تخطــيط  -األســس العلميــة للســباحة(طرق التــدريب"أســامة كامــل راتــب، علــى محمــد ذكى: -٥

 "،التــدريبات المســاعدة لتحســين التكنيــك) -التحليــل الحركــي -البــرامج 
  م.١٩٩٨دار الفكر العربي، القاهرة، 

"، دار الفكـــر العربـــي، أســــس ونظريــــات التــــدريب الرياضــــي:"بسطويســــى أحمــــد بسطويســــى -٦
  م.١٩٩٩القاهرة،

 ,, القــاهرة٢,طبــيدار الفكــر العر " فســيولوجيا الرياضــة ": بهاء الدين إبراهيم ســالمة -٧
  م.١٩٩٤

ــار ر -٨ ــة الكعبــىيحجب ــدريب الرياضــي ةاألســس الفســيولوجية والكيميائيــ :"  م " ,مطبعــة قطــر للت
  م.  ٢٠٠٧, قطر  ةالدولي

ــرون) :  -٩ ــم (وآخــــ ــال القاســــ ــنفسجمــــ ــم الــــ ــادى علــــ , عمــــــان, دار الفكــــــر العربــــــي ١ط ""مبــــ
  م.٢٠٠٠للنشر,

  ة بحث علمي منشور , مجل "الرباعات تحديد السمات الشخصية لدىالح مهدى:" حامد ص -١٠
التربية الرياضية المجلد الحادي عشر,عدد األول, كلية التربية الرياضية,  

  م.٢٠٠٢بغداد,

الجمناستك الفني   العبات لدى الشخصية السمات مقارنة دراسةزهرة شهاب احمد: "  -١١

 العدد  عشر,  يالحاد  المجلد  , الرياضية  التربية جلةم بحث علمي منشور, " وااليقاعى

    م ٢٠٠٢ الرياضية, بغداد, ةيالثاني, كلية الترب 



 ١٨

بعض األلعاب  تناشئى منتخبا  دمقارنة في السمات الشخصية عنرائد عبد األمير عباس:"  -١٢

, المجلة العلمية لعوم الرياضية, المجلد األول,  "في محافظة بابل ةالرياضية الفردي
  م. ٢٠٠٨بابل, , كلية التربية الرياضية, جامعة٨لعدد ا

رسالة  "السمات الشخصية وعالقتها بمستوى اإلنجاز لالعبي المبارزة ":عامر سعيد جاسم -٣١
  م.١٩٩٧ماجستير, كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد,

" رسالة  دراسة بعض السمات النفسية كمؤشر الختيار الناشئين" :صمد  رعبد الستار جبا -٤١

    .م١٩٩٢اضة , جامعة البصرة, العراق,ماجستير , كلية التربية الري 

  م.١٩٩٠, دار المعارف , القاهرة ," علم التدريب الرياضي: " محمد حسن عالوى  -٥١
  م. ١٩٩٨, مركز الكتاب للنشر,١"طالمدخل في علم النفس الرياضيـــــــــــ :" -٦١
  م. ٢٠٠٤القاهرة،  "، المركز العربي للنشر،ق في السباحةإستراتيجية السبا:"محمد علي القط- ٧١
, دار الفكر ١" طسيكولوجية التربية البدنية والرياضية" -فتاح عتمان :لامحمود عبد  -٨١

  م.  ١٩٩٧العربي , القاهرة, 
: التــدريب الرياضــي الحــديث تخطــيط وتــدريب وقيــادة، دار الفكــر العربــي مفتــي إبــراهيم حمــاد -١٩

  م.٢٠٠١, ر، القاهرةللطباعة والنش
 فسـي بـين الرمـاة الناشـئين والمتقـدمين"نل:" دراسـة مقارنـة لالتجـاة افرحـان منذر إسـماعيل -٢٠

   م. ٢،٢٠٠٤, العدد ١٣بحث علمي منشور مجلة التربية الرياضية,المجلد 
دار الفكــر  ,١ط: اللياقــة البدنيــة والتــدريب الرياضــي ,اإلعــداد البــدنى , موســى فهمــي إبــراهيم -٢١

  م .  ١٩٩٦ ,لعربيا
ــريم-٢٢ ــالح كـ ــمات الشخ" :ميـــثم صـ ــة لـــبعض السـ ــتويات يصـــ دراســـة مقارنـ ــين العبـــي المسـ ة بـ

ــة"  ــاب الفرقيـ ــي األلعـ ــة فـ ــية العاليـ ــة الرياضـ ــوم التربيـ ــة علـ ــور, مجلـ ــي منشـ بحـــث علمـ
  م.٢٠٠٧, كلية التربية الرياضية ,جامعة بابل,٦, المجلد ٢الرياضية,العدد 

وى القـدرة العضـلية ثير برنـامج تـدريبي ايزوكينتـك علـى مسـتتـأ"  مصطفى الزناتى محجوب -٢٣

رســــالة ماجســــتير, كليــــة التربيــــة الرياضــــية, جامعــــة أســــيوط,  حة"ابلــــدى ناشــــئى الـســـ 
  م.٢٠٠٩مصر,

 والنشـر، للطباعـة الطليعـة دار بيـروت, ،٣ ط ."النفسـي الطـب أصـول : "الـدباغ فخـري-٢٤
  م. ١٩٨٣

رســالة " س التــردد النفســي فــي المجــال الرياضــيبنــاء مقيــا"  : فــراس حســن عبــد المحســن -٢٥
   م.٢٠٠٠اضة, جامعة البصرة , العراق,ير ماجستير , كلية التربية ال



 ١٩

ــة احمــد محمــود: -٢٦ ــات كــرة الســلة وعالقتهــا بالســمات  نبيل ــزة لالعب المهــارات النفســية الممي

بحـــــــث علمـــــــي, كليــــــــة التربيـــــــة الرياضـــــــية للبنـــــــات, جامعــــــــة  "الدافعيــــــــة الرياضــــــــية
  م.٢٠٠١درية,اإلسكن

"،(الجزء األول)، دار ةحادليل رياضة السبطارق صالح فضلي:"وجدي مصطفي الفاتح،  -٢٧
  م.  ١٩٩٩الهدي للنشر والتوزيع، المنيا،

 والنشـر، للطباعـة الحكمـة "بغـداد,دارالرياضـي الـنفس علملـويس:" كامـل الطالـب, نـزار -٢٨
   م.١٩٩٣

 بعةمط بغداد  "الرياضية التربية في ناهجهوم العلمي البحث طرق :"وآخرون محجوب وجيه-٩٢
   م.١٩٨٨ ،يالعلم والبحث  العالي التعليم

بحــث " الســمات الشخصــية لــدى العبــي والعبــات الكــرة الطــائرة":  ياســين علــون إســماعيل -٣٠
  .م٢٠٠٢, ٢, العدد ٧علمي منشور , كلية التربية الرياضة , جامعة بابل, مجلد 

   -ثانيا المراجع األجنبية:
 A,U.S. ",Leisure  presssuccess  Swimming Steps  toDavid,Thomas,Ms:" -31

,1989.   
32. Alderman, R.B. Psycholojical Behavoir in sport: Wbaunders company. 
1974 . 
33. Craighcad, D. J ( and other) . Personality characteristics of Basktball 
players. Starters And Non. Starters. Int J. sp. Psy. Vol 17. N. 2.U.S.A: 
1986. 

  -كة المعلومات:بشثالثا توثيق 
-eg.org/home.html1-http://www.esf  -34 
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