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 ملخص البحث
مالحظة  فيتي تبلورت اشتمل البحث على مقدمة البحث وأهميته فضال عن مشكلته ال      

كلية التوتر النفسي لدى طالبات عالقتها بقوة األنا ودراسة التي تناولت قلة البحوث في  الباحثون

على حد علم في تعليم مهارات الجمناستك للمراحل ) االولى ، الثانية ، الثالثة ( التربية الرياضية 

 . ينحثالبا

 وقد هدف البحث الى :

والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية الرياضية للمراحل )األولى ، التعرف على قوة األنا  -1

 .(3112/3112للعام الدراسي )  الثانية ، الثالثة (

العالقة بين قوة األنا والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية وقوة طبيعة التعرف على  -3

 . (3112/3112ي ) للعام الدراس الرياضية للمراحل )األولى ، الثانية ، الثالثة (

وهذا والعالقات االرتباطية المنهج الوصفي بأساليب الدراسات المسحية  ونوقد استخدم الباحث        

ن المرحلة )األولى ، الثانية يمثل طالبة ( 23، واشتملت عينة البحث على ) البحثما يتالئم مع طبيعة 

 بالطريقة العشوائية . ن( وتم اختياره3112/3112) عام الدراسيلل ، الثالثة ( 

 : اآلتيةالى االستنتاجات الباحثون ومن خالل عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث توصل 

 تحلين طالبات الكلية في درس الجمناستك بمستوى مرتفع في قوة األنا والتوتر النفسي .ي -1

ة الرياضية قوة االنا والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربي بين عكسية ارتباطوجود عالقة  -3

  للمراحل )االولى ، الثانية ، الثالثة( .

 بـي . ونومن هذه االستنتاجات يوصي الباحث

 في بحوثهم ودراساتهم . مامن قبل الباحثين واستخدامه مقياسي البحثاإلفادة من  -1

 األناباإلعداد النفسي لدى الطالبات فيما يتعلق بقوة  محث الكوادر التدريسية على االهتما  -3

 . تر النفسي والتو

 . اجراء دراسات مشابهة على الطلبة او على العاب اخرى  -2
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Abstract 

     The research Included introduction of research and its importance 

as well as his problem, which formulated in the researchers note the 

lack of research on the study of Strength the ego and its relationship 

to psychological stress with College Students of Physical Education 

for stages (first, second, third) in the education of gymnastics skills to 

the knowledge of researchers. 

    The aim of the research to: 

1- To identify the Strength ego and psychological stress with College 

Students of Physical Education for stages (first, second, third) for the 

academic year (2013/2014). 

2- To identify the nature of the relationship between ego Strength and 

stress with College Students of Physical Education for stages (first, 

second, third) for the academic year (2013/2014). 

      The researchers used a descriptive approach in ways that surveys 

and correlational relationships and this is what fits with the nature of 

the research, and included a sample search on (39) represented 

student stage (first, second, third) for the academic year (2013/2014) 

were their choice random method. 

       It is through the display, analysis and discussion of the search 

results was reached the following conclusions:  

1- Equip himself with college students in gymnastics at a high level in 

Strength ego and psychological tension. 

2-The there correlation relationship inverse in the strength of ego and 

psychological tension with College Students of Physical Education for 

stages (first, second, third). 

    One of these conclusions the researchers recommended me . 

1- Benefit from the the two scales by researchers and use them in 

their research and studies. 

2-Teaching staff urge attention with psychological preparation of 

students with respect to strongly ego and psychological tension. 

3-Conducting similar studies on students or on other games. 

Key words: Ego Strength/ psychological tension/ gymnastics. 
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 التعريف بالبحث :   -1

 :  وأهميتهمقدمة البحث  1-1

الرياضي ، وانه  األداءما لتحقيق التفوق في االهتمام بعلم النفس الرياضي بوصفه علما مهان        

وللمظاهر النفسية دور هام في الرياضي  األداءفي مقدمة العلوم المساعدة على نجاح  وتطوير  يأتي

 نتائج االختبارات فهي تؤثر في مستوى اداء الالعبين وقدراتهم  .

ى " قدرة الشخص ه Ego Strength األناالنفسى إلى قوة  والتحليلالنفس  لمعم معجـيشير        

لى ان يحقق وهذا يدل على الصحة النفسية وعلى مهارة االنا في عالج  صراعاته الشخصية ع

)فرج عبد " والتعامل معها ومع العالم الخارجي بحيث ينتهي به االمر الى النجاح والسالمة 

 .( 1391القادر،

ي تواجه الالعبين في العصر الحالي الملئ ويعد التوتر النفسي من اهم المظاهر النفسية الت       

كما انها من اكثر المظاهر النفسية بالتعقيدات والمشكالت والمتطلبات وضغوط الحياة اليومية 

المرافقة للسلوك االنساني واكثرها تعقيدا لتداخلها مع مفاهيم اخرى بديلة ومستخدمة في مواقف 

اع والعدوان ومالزمة الغلب الالعبين لما يسعون كالضغط النفسي والقلق والصر الحياة المختلفة 

 اليه من فوز او خوف من الخسارة والفشل .

 ةيالفرد وتنم ئةيتسهم بشكل فعال في ته التي اضاتيالجمناستك الفني من الر اضةير تعدو       

سلوب في اال ةيلالجهزة ، وانطالقا من نوع دةيالجمعتمدة على االستخدامات  ةيوالحرك ةيالبدن هقدرات

المراد  ةيالنهائ لةيالحص اللوصول الى التوافق الحركي المطلوب النه مهايالمهارات وتعل ميتقو

 . هايالوصول ال

من  أساسيينوالتوتر النفسي باعتبارهما مكونين  األناالبحث في دراسة قوة  أهميةتكمن عليه و      

ن اتزان انفعالي في سلوكهم وتحقيق الحاجات وما يرافق ذلك م إلشباعمكونات الشخصية ومصدرا 

الرياضية مهما كان ذلك في التدريب او  األلعابطموحاتهم المستقبلية ضمن متطلبات ممارسة 

قياس كل من قوة االنا الى المنافسات او ضمن العالقات االجتماعية ومن خالل ذلك سعى الباحثون 

الى ايجاد العالقة بين هذه المتغيرات  افةإض، والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية الرياضية 

 . الطالباتالفرصة في معرفه دور كل منها في تعزيز سمات  إلتاحة

 مشكلة البحث :  1-3

المهارات الرياضية المختلفة  داءاخالل ممارسة وقلة العزيمة بالنفس  ةوإالراد الثقةان ضعف        

والمهارات  بعض األلعابل ممارستهنالطالبات عند  عدد من تعد من المشكالت التي تواجه 

، اضافة لهن الدروس المخصصة  أثناء  هنخالل تعلمالفني الرياضية ومنها مهارات الجمناستك 

تبديد الطاقة البدنية والحرمان من لحظات لديهن الذي يؤدي الى الى مظاهر التوتر النفسي 

التي ة البحث مشكلا تكمن ومن هن ،وتعلمها بشكل صحيح اع بممارسة هذه المهارات تاالستم

دراسة قوة األنا وعالقتها بالتوتر النفسي التي تناولت قلة البحوث في في مالحظة الباحثون تبلورت 

لدى طالبات كلية التربية الرياضية للمراحل ) االولى ، الثانية ، الثالثة ( في تعليم مهارات 

 . ينعلى حد علم الباحثالجمناستك 

  اهداف البحث : 1-2   

التعرف على قوة األنا والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية الرياضية للمراحل )األولى ،  -1

 .(3112/3112للعام الدراسي )  الثانية ، الثالثة (

  



 
 

العالقة بين قوة األنا والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية وقوة طبيعة التعرف على  -3

 . (3112/3112الثالثة ( للعام الدراسي )  الرياضية للمراحل )األولى ، الثانية ،

 فروض البحث :   1-2

كلية التربية الرياضية والتوتر النفسي لدى طالبات  األناهناك عالقة طردية بين قوة        

 . في تعليم بعض مهارات الجمناستك للمراحل )األولى ، الثانية ، الثالثة (

 مجاالت البحث :  5 –1

ات كلية التربية الرياضية / جامعة بابل  للمراحل )األولى ، الثانية ، طالبالمجال البشري :  -1

 . (3112/3112الثالثة ( للعام الدراسي ) 

  3112/ 31/2ولغاية    3112/ 3/1المجال الزماني : -3

 الجمناستك في كلية التربية الرياضية / جامعة بابللمجال المكاني : قاعات ا -2

 : انيةالميد وإجراءاتهمنهج البحث  -3

 :منهج البحث  3-1

ياتالئم  وهاذا مااوالعالقاات االرتباطياة  المسحيةالدراسات  بأساليبالمنهج الوصفي  وناستخدم الباحث

  .الدراسة طبيعةمع 

 :مجتمع وعينه البحث  3-3

 :مجتمع البحث  3-3-1

لثانية ، الثالثة ( للمراحل )األولى ، ا طالبات كلية التربية الرياضية أشتمل مجتمع البحث على        

  .طالبة( 23)  ن( والبالغ عدده 3112/3112) دراسيللموسم ال

 :عينة البحث  3-3-3

 نوتام اختيااره% 19طالبة وكانات نسابة العيناة مان المجتماع ( 23 أشتملت عينه البحث على )     

 . العشوائية بالطريقة

  : المستخدمةواالجهزة  واألدواتالوسائل  3-2

 المصادر والمراجع -1

)قاوة االناا (  للباحاث ) علاي صاالح مهادي ( و)التاوتر النفساي( للباحاث ) هادى  ي البحاث مقياس -3

 جالل محمد( .

 البتوب   محمولةحاسبه -2

 االستبانه -2

 الوسائل االحصائيه -5

  الكترونية ساعة -6

 : الميدانيةإجراءات البحث  3-2

 :التوتر النفسي ( )قوة االنا ، إجراءات مقياس 3-2-1

تم عرضها على مجموعه من الخبراء  ي البحثالتأكد من صالحيه فقرات مقياس ومن اجل       

( 11اراء الخبراء والبالغ عددهم ) كافةوالمختصين في )مجال علم النفس الرياضي ( وقد اتفقت 

 . ولكال المقياسين على الفقرات كافه 

 

 



 
 

  االستطالعية التجربة 3-2-3

 إجييير    يييم تييي  ( 2002" )وج ييي  ر جيييو  تجربيييص رةييياره رليييربة  لحتجربيييص  ل     يييص " وهييي         
ف ير ض  لر  يرو وري و  اتةير ق ري  ري و وحيول  لتمح ريرض ووحيول وذلك لحت  ي  الستطالع ص لتجربص 

 إجير   السرس      يم تي    لتجربص إجر  رسب ر ابل   ألخطر و لواض  لرستارق لالجرب  و لتمرف عحى 
برسحو  عليو ي  واي     خت ر ( طرلبص ر   لرر  ل  لثالثص 5 لطرلبرض ع  ه  )عحى ع ن  ر   جربص لت

 .لحجر ع  و ح صتمح ررض  لر  رو وف ر ت  كرنض  أ   لتجربص أوح ض
 الصدق  3-2-2

مجموعه من الخبراء  ي البحثوقد تحقق هذا النوع )الصدق الظاهري منه ( عند عرض مقياس       

حيث اجتمعت اراء الخبراء  فقراتالصالحية  إلقرارفي مجال )علم النفس الرياضي ( والمختصين 

 . ألجلهعلى صالحيتها لقياس ما وضعت 

 :الثبات  3-2-2
 التجربةعلى عينه ين أسبوعمرور تطبيق المقياس بعد  بإعادةتم التحقق من الثبات         

لمقياس )قوة االنا ( ( 1.91) بلغ قد التطبيقين نفسها حيث وجد ان معامل االرتباط بين  االستطالعية

 .  المقياسين لثباتمؤشر جيد  هيدل على ان مما( لمقياس )التوتر النفسي( 1.16و)

 : ةساسياأل التجربة 3-2-5
ات البحث إجراءإتمام بهدف ( طالبة 23والبالغة )على عينه البحث  ساسيةاأل التجربة طبقت        

 .ف البحث المعينه والسعي نحو تحقيق أهدا

 اإلحصائية :الوسائل  3-2-6

 .البيانات  لمعالجه( spss) االجتماعيةللعلوم  اإلحصائية ةيبالحق وناستخدم الباحث      
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . -2

 عرض وتحليل ومناقشة بيانات مقياسي البحث )قوة االنا والتوتر النفسي(.2-1

 (1(جدول 

 والوسط الفرضيلوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجدول ايبين 

 

 المتغيرات

االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

 الوسط الفرضي

 56 2،6 11 قوة االنا

 19 6،9 31 التوتر النفسي

 

لدى طالبات كلية التربية الرياضية في قيمه الوسط الحسابي ان بين تمن خالل الجدول اعاله        

 ( .56( والوسط الفرضي )2،6( وان قيمة االنحراف المعياري بلغت )11بلغت ) مقياس قوة االنا

( 6،9( وبانحراف معياري )31بينما بلغت قيمة الوسط الحسابي للطالبات في مقياس التوتر النفسي )

 ( .19وبوسط فرضي )

يمة الوسط وهذا يدل على ان قيمة الوسط الحسابي للطالبات في مقياس قوة االنا اكبر من ق       

نا االالتربية الرياضية لديهن قوة كلية الفرضي لها ، ويرى الباحثون ان ذلك يدل على ان طالبات 



 
 

اعلى من الوسط الفرضي وهذا مؤشر يدل على ان الطالبات لديهن طموح وسعي ورغبة في تحقيق 

تؤكده  وهذا ما على مختلف االجهزة سعيا نحو النجاح والتعلم واتقان المهاراتمهارات الجمناستك 

االنا الواعية او الجانب المعقول في شخصية الفرد ومسؤولية "لنا المصادر على ان قوة االنا هي 

االنا هي محاولة التوفيق بين دوافع االنسان النظرية من جهة وبين الواقع الخارجي من جهة اخرى 

لى اساس اشباع حاجات أي ربط العالقة وتنشيطها بين الفرد والعالم الخارجي وضبط السلوك ع

 .(Twenty,2001")الفرد في حدود معينة مقبولة والقدرة على تحمل الضغوط الداخلية والخارجية

 . أي وسط بين واجبات تعلم االداء المهاري والنجاح في المادة

اما فيما يخص التوتر النفسي يرى الباحثون بان ارتفاع قيمة الوسط الحسابي عن الوسط الفرضي 

( يدل على ان الطالبات يتميزن بتوتر نفسي عالي ايضا عند ممارسة مهارات الجمناستك 31) والبالغ

العملية التي يتم "، اضافة الى صعوبة ممارسة المهارات وخوفا من السقوط في الفشل او االصابة 

 من خاللها تقييم حدث ما بانه مؤذ او مهدد او يحمل تحديا وتقيم قدرة الفرد على التعامل معه

 ( .1335")اليونسيف ،والسيطره عليه 

 العالقة االرتباطية بين )قوة االنا والتوتر النفسي(.وقوة تحديد نوع 2-3

بعد االعتماد على قانون معامل االرتباط )بيرسون( بين قوة االنا والتوتر النفسي تبين 

الرتباطية العالقة ا ع( وهذا يدل على ان نو1،56-بان قيمة العالقة االرتباطية بلغت ) 

عكسية حيث كلما زادت قوة االنا كلما ادى ذلك الى انخفاض قيمة التوتر النفسي وهذا 

يساهم في سعي الطالبات نحو التعلم والنجاح في مهارات الجمناستك وعلى مختلف  ما

 ومهما كانت صعوبة المهارات وطريقة ادائها. األجهزة

ود قوة عالية بين المقياسين وهذا ما يدل تشير الى وجفانها العالقة االرتباطية  اما قوة

على تاثير كل منهما على االخر فان لقوة االنا دور مهم وبارز على التوتر النفسي لدى 

النفسي  االنا في خفض التوترقوة الطالبات وهذا ما يؤكده احد المصادر على دور 

 النجاح . وتحقيق رغبات الطالبات في

ما يقوم به الشخص من سلوك يعود الى االنا ، فهي اذا يشير المصدر الى ان " كل  

تتكفل بحل الصراعات الشخصية وتحقيق توافقها او توجيهه وتضغط عليه لكي 

يتصرف بطريقة معينة ولذلك فان كل ما يفعله الشخص يعود الى وظائف االنا 

 (3112ونشاطها" )عدنان حب هللا ،

 

 االستنتاجات والتوصيات  -2

 االستنتاجات  2-1

 تحلين طالبات الكلية في درس الجمناستك بمستوى مرتفع في قوة األنا والتوتر النفسي .ي -1

عكسية بين قوة االنا والتوتر النفسي لدى طالبات كلية التربية الرياضية  ارتباطوجود عالقة  -3

 للمراحل )االولى ، الثانية ، الثالثة( .

 التوصيات  2-3
 في بحوثهم ودراساتهم . ماثين واستخدامهمن قبل الباح ي البحثاإلفادة من مقياس -1



 
 

باإلعداد النفسي لدى الطالبات فيما يتعلق بقوة األنا  محث الكوادر التدريسية على االهتما  -3

 . والتوتر النفسي 

 .اجراء دراسات مشابهة على الطلبة او على العاب اخرى   -2

 

 واالجنبية المصادر العربية

 ف، عمان، األردن،مكتب اليونيسيني من صدمة نفسية مساعدة الطفل الذي يعا:  فاليونيسي -

  .1335اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال افريقا ،

دار ،  هرة، القا،  1، ط  النفسىوالتحليل م النفس لع ممعجـ: وآخرون ( )فرج عبد القادر طه  -

 . 1391، ضة العربية هالن

 .3113ة والنشر،،دار الكتب للطباعالبحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب : -

، بيروت ،دار الفارابي ،  التحليل النفسي للرجولة واالنوثة من فرويد الى الكانعدنان حب هللا :  -

3112. 

:  بناء وتقنين مقياس للتوتر النفسي لدى الالعبين المتقدمين في األلعاب الفرقـية: هدى جالل محمد -
 .3115ة ،رسالة ماجستير ،جامعة بابل ، كلية التربية الرياضي

- Twent man, johnathan (2002),Strong Eag: Boston, Houghton Mifflin. 

 

 

 


