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 -البحث :ب التعريف -3

 -المقدمة وأهمية البحث : 3-3

ان عمم النفس من العموم التي تيتم بالجوانب النفسية لمفرد وخاصة في مرحمة التعمم اذ يجب 
ان تتم ىذه العممية من خالل اشراف المربين عمى سيرىا ومواكبة أي خمل قد يؤثر في تعمم 

 الفرد.
سي من المراحل النفسية التي يتعرض ليا المتعمم عمى حد سواء نجد ان االغتراب النفلذا 

وما ترافقو  الوثب الطويل فعاليةفنالحظ ذلك في انفعاالت الطالب والطالبة خالل مرحمة تعمم 
من شعور بالقمق من صعوبو تعمم الميارة وىذا بالتالي يؤثر عمى مستوى االداء المياري مما 

غاية الصعوبة حيث نجد ان االحساس بالعجز والشعور يجعل عممية التعمم واالداء في 
شف عن أفكارة الحقيقية وضعف الصمة بذات المتعمم الحقيقية وعدم قدرتو عن الكبالغربة 

مف االغتراب النفسي بين الطالب والطالبة وكذلك بين االشخاص من نفس تخوكما قد ي
 الجنس متأثرا بعوامل شخصية مختمفة .

 االداء الخاطيء معاقبة يو فيفسي يحدث نتيجة أفكار خاطئة تتولد لدكما ان االغتراب الن
د لذا فالتعزيزات االيجابية ليا الخوف من الفشل في تحقيق االداء المياري الجي أيممتعمم ل

 دور رئيسي في تقميل حصول ىذه الظاىرة النفسية .
لدى طالب من ىنا تتجمى أىمية البحث في التعرف عمى مستوى االغتراب النفسي و 

 الوثب الطويل فعاليةة ذلك في تعمم وطالبات كمية التربية الرياضية في جامعة بابل وعالق
   وىل توجد فروق بين الجنسين في ىذه الظاىرة . في الساحة والميدان

  
  -مشكمة البحث : 1-2

نتيجة  الطالب والطالبة ان االغتراب النفسي من المشاكل النفسية واالجتماعية التي تواجيو 
باالمن النفسي والطمأنينة اضافة الى الشعور بالوحدة والعزلة مما يؤدي الى قمة  لعدم الشعور
وىذا يؤدي الى األحباط في تحقيق النتائج  التعمم وقمة االتصال بالطمبة األخرينالتوجو نحو 

 الرياضية الجيدة . 
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نوع من ان ىناك  لعمميةلذا فمن خالل مالحظة الباحثتين الداء الطمبة أثناء الدروس ا
االداء والذي أثر في ضعف  الوثب الطويل لفعاليةعممية التعمم اثناء  االغتراب النفسي لدييم

 الطالب والطالباتمن خالل ىذا المقياس معرفة مدى امتالك  المياري لذا ستحاول الباحثتان
مجموعة ام ضعف لظاىرة األغتراب النفسي وىل ىذا االغتراب نتيجة ضعف االنتماء الى ال

وىل توجد فروق بين الجنسين  الذي أدى الى ضعف االداء المياريالعالقات االجتماعية ىو 
 في ظاىرة االغتراب النفسي .

 -أهداف البحث : 3-1
كمية التربية  في األولىالنفسي لدى طمبة المرحمة  غترابمقياس اال استخدام -1

  الرياضية في جامعة بابل
 تراب النفسي لدى عينة البحث .التعرف عمى مستوى االغ -2
 التعرف عمى الفروق في ظاىرة االغتراب النفسي بين الجنسين . -3
التعرف عمى نوع العالقة بين االغتراب النفسي وتعمم فعالية الوثب الطويل في  -4

 الساحة والميدان .

 -فرض البحث : 3-3

وتبعا  ىناك فروق ذات داللة احصائية بين الطمبة في ظاىرة االغتراب النفسي -
 .لمتغير الجنس 

 ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين االغتراب النفسي وتعمم فعالية الساحة والميدان . -
 -مجاالت البحث : 3-3

في كمية التربية الرياضية  األولىطالب وطالبات المرحمة المجال البشري :  3-3- 3         
 . 2211-2212بجامعة بابل لمعام الدراسي 

 . 15/1/2212ولغاية  1/3/2211الفترة من  ال الزماني :المج 3-2-  1

الممعب الخارجي لمساحة والميدان بكمية التربية الرياضية المجال المكاني :  3-3-1          
 .  بجامعة بابل
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  -الدراسات النظرية : -2

 -مفهوم االغتراب النفسي : 2-3
ية يشعر الرياضي من خالليا لقد عرف البعض االغتراب النفسي عمى انو " ظاىرة نفس

بالوحدة والضياع وعدم االحساس بالمجتمع الذي يعيش فيو وانفصالة عن االخرين واحساسة 
بالقمق والعدوان والسخط واالحباط والتشاؤم ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من 

ر خاصة بو الضغوط النفسية وعدم القدرة عمى التحكم أو التأثير في مجريات االمو 
 . 1وبالمجتمع " 

وقد استخدم مصطمح االغتراب استخدامات واسعة ومتنوعة المعاني ، وفي اكثر من مجال 
من مجاالت البحث والدراسة ، ولكن ىناك واحدة تكمن وراء ىذه المعاني المختمفة وىي فكرة 

التي تصمو االنفصال أو افتقاد الرابطة أو العالقة التي تصل الفرد بذاتو وباالخرين و 
 2بالمجتمع والمستحدثات التكنولوجية واالجتماعية المبتكرة . 

 الرياضي نتيجة العالمعن  أو الالعب لذا يفيم من االغتراب النفسي عمى انو ابتعاد الالعبة
من شعور بالغربة والوحدة وانعدام العالقات االجتماعية  لردود فعل نفسية ازاء ما يمتمكو

لمميارة  أو الالعب وعدم االتقان خوف مما يؤدي الى عدم توافق الالعبةوانعدام المساواة وال
 الرياضي وعدم تحقيق المستويات الرياضية الجيدة . المستوى وبالتالي يؤدي الى ضعف 

  -نظريات االغتراب النفسي : 2-2 -1
 -ىناك عدة نظريات فسرت االغتراب النفسي ومنيا االتي :

 يد ( . ) فرو  ـنظرية التحميل النفسي ل -1
 .  ( سكنرلـ ) نظرية االشتراط االجرائي   -2

 

                                                           
،  2228كامل عبود حسين . بناء وتقنين مقياس االغتراب لمرياضيين ، اطروحة دكتوراة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،  1

  24ص 
 لة ماجستير ،  جامعة جواد محمود الشيخ . االغتراب النفسي وعالقتو بالصحة النفسية لدى طالب كمية الجامعات الفمسطينية ، رسا 2
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 : نظرية التحميل النفسي لفرويد-  

ان لتي تناولت االغتراب ويقول فرويد تعد نظرية التحميل النفسي من أشير النظريات ا         
تسعى لتحقيق الرغبة واشباع لذة وىي غير محكومة بقوانين العقل  ي تنبع طاقةداخل الكائن الح

المنطق وىي ليست ذا قيم أو أخالق وال يدفعيا اال ىدف واحد وىو اشباع الحاجة عمى وفق  او
مبدأ المذة ولكن الرغبات ال تؤدي ادائيا لوحدىا في الساحة بل ليا ما ينظم عمميا وىو األنا 
ه واألنا األعمى ىو الذي ينظم عممية التفاعل مع العالم الخارجي فاذا قامت االنا بدورىا في ىذ

 1ق التوافق .النسجام واالستقرار النفسي ويتحقالميمة بحكمة واتزان يسود ا

كما نجد ان ضعف األنا قد يجعميا خاضعة لسيطرة األنا األعمى فتنشأ صعوبة في اشباع 
الحاجات االساسية وىذا ايضا يولد خمل في توازن الشخصية وتكون نتيجة سموك منحرف ايضا 

 .2 

 

  -ال الرياضي :االغتراب في المج 2-1

تميز المجال الرياضي في السنوات االخيرة بالعديد من التغيرات السريعة والمتالحقة ، اىميا 
االنفجار المعرفي والتكنولوجي الذي ادى الى تغير في الكثير من النظريات المستخدمة في ىذا 

تدرب الرياضيين عمى  المجال ما دعا الى التغير في الكثير من المناىج التدريبية والخططية التي
كما ان الظروف التي يمر بيا الرياضي وكذلك التفكير المستمر بالمادة   3مستوى العالم المتقدم .

وما تعود عمية المشاركات الرياضية من مردود مادي أو معنوي جعمتو يدور في دائرة االغتراب 
 . يقةتحق النفسي واالبتعاد عن االىتمام بالرياضة كيدف أساسي يسعى الى

ومعاناتو وصراعاتو الناتجة عن  لظاىرة االغتراب دالالت تعبر عن أزمة الرياضي المعاصر
تمك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمعدل ىائل وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء 

                                                           
 .  36، ص  1984السيد عمي الشتا . نظرية االغتراب ، الرياض ، دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،  1
محمد محمود عبد الجبار . االغتراب عند تدريسي الجامعات العراقية وعالقتيا بجنس التدريسي ، جامعة بغداد ، كمية االداب ،  2

 .  42 ، ص 1996اطروحة دكتوراه ، 
 .  36جواد محمد الشيخ . مصدر سبق ذكره ، ص  3
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االمر الذي أدى بالرياضي الى النظر الى ىذه الحياة وكأنيا غريبة عنو أو الشعور بعدم 
   1ماء الى ىذه الحياة . االنت

 
 
 
 -: الوثب الطويلفعالية  2-3

 :نبذة تاريخية لوثب الطويل-

ظير ىذا النوع من الرياضة أيام إغريق حيث كانت حاجتيم إلى عبور األنير والخنادق والحواجز 
التـــي تعتـــرض طـــريقيم فـــي إثنـــاء الحـــرب والســـمم، وألىميتيـــا قـــديما كانـــت ضـــمن برنـــامج المســـابقة 

ي األعيــاد االولمبيـة، إذ كانـت مــن الثبـات، ثـم لمحاجــة إلـى قـدرة الــدفع أصـبحت تــؤدي الخماسـية فـ
من الركض وذلك في القرن السادس ق. م ، وكـان االرتقـاء يـتم مـن مكـان محـدد بعـامود ممقـى او 
ثبت قبل الحفرة بقميل ، كما كان المتسابق قديما يحمل في يديو إثناء الوثب أثقـاال بغـرض التقويـة 

الــذراعين إثنـاء عمميــة االرتقـاء . وتطــور الوثـب الطويــل مـع تطــور العمـم والنظريــات الــتعمم مرجحـة 
إلى إن أصبح لو طريق اقتراب ثم مكان معـد يرتقـى منـو ليسـاعد عمـى االرتفـاع إلـى اعمـام وأعمـى 
ويطير ليقطع مسافة ثم ييبط في مكان غير صمب ) حفرة الرمل (. ودخمـت مسـابقات الوثـب فـي 

م بالنســــبة لمرجــــال، إي منــــذ أول دورة اولمبيــــة حديثــــة  1896االولمبــــي وذلــــك منــــذ ســــنة  التمثيــــل
  م1928باليونـان، إمـا بالنسـبة لمنسـاء فـدخمت مسـابقتا الوثـب الطويـل والعـالي بـدا مـن دورة سـنة 

 :المراحل الفنية لموثب الطويل -

ى، كمـا إن تــرابط مراحمــو إن تكنيـك الوثــب الطويـل يتكــون مـن حمقــات متسمسـمة الواحــدة بعـد األخــر 
وتبــادل أقســام حركاتــو تكــون مشــتركة. ويمكننــا تقســيم المراحــل الفنيــة فــي ىــذه الفعاليــة إلــى أربعــة 
 :أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام رئيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 .االقتراب  -

                                                           
 .  52السيد عمي الشتا . مصدر سبق ذكره ، ص 1
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 .االرتقاء -
 .الطيران -
 .اليبوط -

 

 

 -اوال : الركضة التقربية :

لمجسم في اثناء اقترابو حيث  ان اليدف االساسي ليذه المرحمة ىو تحقيق افضل تعجيل
يبداالواثب بركضة تقريبية طويمة نسبيا بغية الحصول عمى اكبر سرعة ممكنة الجل االستفادة 

منيا في االعداد االمثل لمنيوض واالرتقاء عن طريق اداء افضل ربط بين الخطوات الثمثا 
  1االخيرة وعممية النيوض

اثب زخما النطالقو لالمام وكذلك جعل الجسم في وان فائدة الركضة التقريبية ىي اعطاء الو 
 وضع مناسب يساعده عمى تحقيق افضل سرعة بعد الدفع . 

 -:ثانيا: االرتقاء
يعد اليدف األساسي من االرتقاء الحصول عمى القوة الدفع الالزمة لدفع الجسم لإلمام ولألعمى 

الرتقاء وتنتيي بتركيا لموحة بامتداد والتي تبدأ ىذه المرحمة ببداية ارتطام قدم االرتقاء لموحة ا
 ,مفاصل القدم والركبة والحوض

 :الغرض من ىذه المرحمة
 )24-22الوصول إلى انسب لحركة مسار مركز الثقل الجسم )  •
 أعمى سرعة انطالق ممكنو •
 تحقيق أعمى نقطة طيران مناسبة •

                                                           
  294، ص 1997، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 1بسطويسي احمد .سباقات المضمار ومسابقات الميدان التعمم ،تكتيك،تدريب ، ط 1
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يوض وتنتيي عند ترك القدم وتحدد مرحمة االرتقاء عند مالمسة مشط القدم االرتقاء لوحة الن
الموحة ويجب عدم لمس االرض بين خط االرتقاء ولوحة النيوض ومنطقة ببداية اليبوط بأي 

 .1جزء من الجسم واال فأنيا تعد محاولة فاشمة 

 

 

 

 -ثالثا : الطيران :

 ان الواجب االساسي ليذه المرحمة ىو الحفاظ عمى التوازن وتوفير افضل الظروف لنجاح 

وتبدا ىذه المرحمة من لحظة ترك القدم لوحة النيوض وتنتيي عند لمس اي جزء من  2 اليبوط
 الجسم منطقة اليبوط 

وىناك العديد من االوضاع والطرق يستخدميا الواثب اثناء الطيران الغرض منيا الحصول عمى 
 التوازن الذي يراه مناسب لو ويحقق فيو افضل مسافة ممكنة وافضل ىبوط ممكن ومن ىذه

 -الطرق ىي :

 طريقة القرفصاء  .1
 طريقة التعمق  .2
 طريقة الخطوة  .3
 طريقة المشي باليواء  .4

 
 
 
 

                                                           
 176ص 2212صريح عبد الكريم ، اربيل ، مطبعة شياب ، القانون الدولي قواعد المنافسات ترجمة واعداد  1
  122، ص  1988سمير مسمط الياشمي ، البيو ميكانيك الرياضي ، بغداد ، مطبعة التعميم العالي ،  2
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  -رابعا : الهبوط :

وىي اخر مرحمة من مراحل الوثب الطويل وتقاس مسافة القفز من اقرب اثر احدثو الجسم الى 
لفني ليذه الفعالية خط االرتقاء وفي نياية ىذه المرحمة يكون الواثب قد انيى جميع مراحل االداء ا

. 

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

 . ئمتو لطبيعة مشكمة البحث المنيج الوصفي لمال استخدمت الباحثتان

  -عينة البحث : 1-2          

بكمية  األولىون طمبة المرحمة يمثم طالب وطالبة(  129البحث عمى )  عينة تاشتمم          
 .( يوضح ذلك  1والجدول )   2211-2212لمعام الدراسي بية الرياضية بجامعة بابلالتر 

 ( 1جدول )

 عينة البحث األولىبين طالب وطالبات المرحمة ي

 النسبة المئوية عدد العينة الجنس ت
 %79.84 123 ذكور 1
 %22.16 26 اناث 2

 %122 129  المجموع
 

 

 

 -: أدوات البحث واالجهزة المستخدمة 1-1

 -حيث تضمنت االتي :
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 االغتراب النفسي .  سمقيا -1
 ( . Delجياز البتوب نوع )  -2
 . المصادر العربية  -3
 المالحظة . -4
 
 -اجراءات البحث الميدانية :1-3
 -مقياس االغتراب النفسي : اعداداجراءات  1-3-3

 1 تم االعتماد عمى المصادر العممية ومقياس االغتراب النفسي لـ ) كامل عبود حسين (
وقد عرض المقياس ( فقرة حيث يجيب عنيا المختبر أو المختبرة  48والذي يتألف من ) 

وقد ابدوا رأييم في مالئمتو مع اجراء بعض   2عمى مجموعة من الخبراء والمختصين 
 ( .  1التغيرات الطفيفة وظير بصورتو النيائية كما في الممحق ) 

 -التجربة االستطالعية : 1-3-2
في كمية  الثانية( طالب من طالب المرحمة 5عمى ) 12/3/2211تجربة بتاريخ تم اجراء ال

التربية الرياضية / جامعة بابل وتم خالليا التعرف عمى مدى تفيم العينة لعبارات المقياس 
وىل يوجد غموض يذكر في االجابة لتالفي كل مشكمة ممكن حدوثيا في عممية التطبيق 

 لممقياس .الرئيسية 
 
 
 -: موب تصحيح المقياساس 1-3-1

                                                           
 كامل عبود حسين . مصدر سبق ذكره . 1
 السادة الخبراء ىم : 2
 عة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس .أ.د.محمد جاسم الياسري        كمية التربية الرياضية / جام -1
 أ.د. فاىم الطريحي               كمية التربية لمعوم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس . -2
 أ.د. ياسين عموان                  كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي .-3
 كمية التربية لمعموم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس التربوي .                 أ.م.د. حسين ربيع  -4
 أ.م.د.حيدر عبد الرضا            كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس . -5
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( درجة لكل فقرة                                         1-5( فقرة واالجابة عنيا تكون وفق ) 48يتكون مقياس االغتراب النفسي من ) 
غير موافق ، وحسب البدائل الخماسية وىي )موافق بشدة ، موافق ، موافق احيانا ، غير موافق 

 ( لمفقرات السمبية والعكس لاليجابية  .5،4،3،2،1)  التتابعحسب  بشدة ( وبقيم

 -حساب الدرجة الكمية : 1-3-3         

( فقرة فأن أعمى درجة لالجابة  48بما ان مقياس االغتراب النفسي يتكون من )           
( واالنحراف  149.56( والوسط الحسابي بمغ )  48( وأدنى درجة ىي )  242ستكون ) 

  ( .9.32) المعياري بمغ

 -الخصائص العممية لممقياس : 1-3-5         

 -الصدق : 1-3-5-3        

نقصد بو "ان يعد الصدق من الشروط والصفات العممية لالختبار الجيد اذ ان الصدق ي        
وقد تم تحقيق الصدق لممقياس من خالل  1وضع لقياسو وال يقيس شيئا أخر " االختبار يقيس ما

 . لخبراء وابدوا رأييم في مالئمتو لمعملعرضة عمى ا

 -الثبات : 1-3-5-2         

تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات وبمغت لمقياس االغتراب         
  مؤشر عالي عمى ثبات المقياس . ا( وىذ2.86النفسي ) 

 -التجربة الرئيسية : 1-3-6         

 فعاليةميدان وكان فترة تعمم وقد تم ذلك خالل فترة الدروس العممية لمادة الساحة وال        
حيث تم توزيع استمارات  5/4/2211ولغاية  23/3/2211حيث كانت في  الوثب الطويل

( وبعد تأشيرىا من قبل العينة تم  129مقياس االغتراب النفسي عمى عينة البحث والبالغة ) 
 ول عمى نتائج البحث . لمحصجمع االستمارات 

 -الوسائل االحصائية : 1-5          
                                                           

 . 27، ص 1999ركز الكتاب لمنشر ، ، القاىرة ، م 1، ط المعامالت العممية بين النظرية والتطبيقمصطفى باىي . 1
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 -اليجاد الوسائل االحصائية التالية : spssتم استخدام نظام         

 ( . لعينتين مستقمتين T، قانون المعياري ) الوسط الحسابي ، االنحراف         

 

 -عرض النتائج ومناقشتها : -3

 -فسي لدى عينة البحث :التعرف عمى مستوى االغتراب الن 3-3

بعد ان جمعت البيانات كان  البد لنا من التعرف عمى االغتراب النفسي لدى العينة لذا 
( بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث  tتطمب ذلك استخراج قيمة ) 

 ( يبين ذلك . 2والجدول ) 

 (  2جدول ) 

 ضي لمتغير االغتراب النفسي يبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفر 

عدد  الجنس
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 معنوي 1.98 2.56 122 144 7.45 146.12 123 ذكور
 معنوي 2.26 2.61 25 144 8.14 151.56 26 اناث

        129 المجموع
 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمذكور أعمى من الوسط 2يث يتضح لنا من خالل الجدول )ح
والسبب في ذلك  الفرضي مما يدل ذلك عمى امتالكيم لصفة االغتراب النفسي بدرجة مرتفعة

أما االناث فنجد ان قيمة الوسط  يعود الى التردد الذي يسود الطالب في صعوبة ىذه الميارة
مى من الذكور وأيضا أعمى من الوسط الفرضي لديين مما يدل عمى الحسابي قد كانت أع

كين لسمة االغتراب النفسي بدرجة أعمى من الذكور والسبب في ذلك يعود الى أمتال
واالعتقاد ان طول المسافة الخاصة بالركضة  الوثب الطويل فعاليةن خوف من اداء امتالكي

ثناء الوصول لعممية الطيران واليبوط عمى التقربية ليست كافية لمتحضر ثم حدوث التردد أ
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ولكن من االداء واالستمرارية ستتولد لدى الطالبة القدرة  االداءصعوبة في  التراب مما يولد
 االداء . الركض و عمى سيولة

 

 -التعرف عمى الفروق في ظاهرة االغتراب النفسي بين الجنسين : 3-2

( لعينتين  Tبد لنا من ايجاد اختبار ) والجل التعرف عمى الفروق بين الجنسين كان ال
 ( يبين ذلك . 3مستقمتين والجدول ) 

 (  3جدول ) 

 يبين الفروق في ظاىرة االغتراب النفسي بين الجنسين 

قيمة ت  االناث الذكور المجاالت ت
 المحسوبة

معنوية 
 ع س ع س الفروق

العزلة  -1
 االجتماعية

 غير 1.66 7.12 134.23 6.56 133.67
 معنوي

 معنوي 2.89 7.81 144.12 6.92 142.89 التمرد -2
 معنوي 2.71 8.33 148.86 6.12 141.77 العجز -3
 معنوي 2.62 7.45 141.34 6.12 139.82 الالىدف -4
 معنوي 2.83 6.78 147.23 6.23 142 الالمعيارية -5
 معنوي 2.31 6.89 139 6.18 134 االغتراب الثقافي -6

 

  327=  درجة الحرية -
     3.98=   الجدوليةقيمة ت  -
  1.15مستوى الداللة =  -

( عدم وجود فروق معنوية في مجال العزلة االجتماعية بين  3يتبين لنا من الجدول ) 
ولصالح االناث في الجنسين ، اما بقية االبعاد فنجد ان ىناك فروق معنوية بين الجنسين 

 فعاليةطمبة عند اداء ردد والخوف الذي يغمب الأغمب المجاالت والسبب في ذلك يعود الى الت
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والسبب في ذلك يعود  الفعاليةوعدم توفر مرونة كافية في الجسم الداء ىذه  الوثب الطويل
من تمارين مكثفة لمرجمين والعمود الفقري  الفعاليةىو عدم اداء االحماء الجيد المناسب لنوع 

م عضمي عند االداء المياري الخاطيء مما مما يسبب مرونة في االداء وعدم الشعور بأي أل
يسيل عممية التعمم والتكرار لمميارة فاالستمرارية تسبب تعود الطالب عمى االداء وعدم 

كما ان اداء الركضات التقريبية والتعود عمييا سيكيف الجسم الخوف المسبق من الفشل 
تقربية الن التردد ىو بتسمسل حركي صحيح دون حدوث تردد في الخطوات ال الفعاليةليؤدي 

 .الذي يجعل الطالب يجتاز خط النياية 

 عرض ومناقشة نتائج عالقة االغتراب النفسي بفعالية الوثب الطويل لدى عينة البحث: 3-1

من اجل التعرف عمى العالقة بين االغتراب النفسي وفعالية الوثب الطويل كان البد لنا من 
 ( . 4لعينة البحث وكما في الجدول )  استخراج معامل ارتباط بيرسون بالنسبة

 ( 4جدول ) 

 يبين معامل ارتباط بيرسون بين االغتراب النفسي وفعالية الوثب الطويل لعينة البحث 

مجاالت االغتراب 
 النفسي

 نوع االرتباط معامل االرتباط فعالية الوثب الطويل

  العزلة االجتماعية

 

 االداء

 ضعيف 22123

 قوي 22178 التمرد

 قوي 22181 العجز

 قوي 22175 الالىدف

 قوي 22177 الالمعيارية

 قوي 22174 االغتراب الثقافي
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كانت  دحيث نجد من خالل الجدول ان معامل االرتباط بيرسون قوي لجميع االبعاد ففي بعد التمر 
( 127( عند درجة حرية )2.174( وىي أعمى من الجدولية البالغة ) 2.178نتيجة االرتباط )
( مما يدل ذلك عمى قوة العالقة بينيما وىذا يعتمد عمى اسموب التدريسي 2.25ومستوى داللة ) 

في تعميم الطالب كيفية معالجة االداء الخاطيء دون المجوء السموب التوبيخ والكالم غير ىادف 
 الى توجية الطالب لنوع الخطأ المرتكب مما يسبب ذلك عدم تمرد الطالب عمى اسموب توجية

( وىو أعمى من 2.181التدريسي ليم .اما بالنسبة لبعد العجز فنجد ان معامل االرتباط قد كان )
القيمة الجدولية مما يدل عمى قوة العالقة والسبب في ذلك يعود الى تشجيع التدريسي لمطالب 

يا حتى ال يبرز لدييم نوع من العجز في االداء لتصورىم المسبق بصعوبة الفعالية وكيفية ادائ
( وىذه القيمة  2.175عمى النحو الصحيح . وكذلك نجد بعد الالىدف قد بمغ االرتباط فية )

أعمى من الجدولية مما يدلل عمى قوة االرتباط أما بعد الالمعيارية فنجدة قد بمغ االرتباط فية 
في ( وىي أعمى من الجدولية وتدل أيضا عمى قوة االرتباط  وكذلك بعد االغتراب الثقا 2.177)

( وىي أعمى من الجدولية وتدل ايضا عمى قوة االرتباط أما بعد 2.174فنجدة قد بمغ ارتباطة ) 
( وىي قيمة أقل من الجدولية مما يؤكد ضعف 2.123العزلة االجتماعية فقد بمغ ارتباطة )

 االرتباط .

 -االستنتاجات والتوصيات :-5

 -االستنتاجات :5-3

 لسمة االغتراب النفسي .امتالك العينة لمستوى مرتفع   -1
ب في ذلك لوجود تردد مسبق من بسين ولصالح االناث والسوجود اختالف بين الجن-2

 . الفعاليةالفشل في اداء 

  -التوصيات : 5-2

سمة االغتراب النفسي في الميارات  فسي كوسيمة لقياساستخدام مقياس االغتراب الن-1
 والفعاليات الرياضية المختمفة . 

وابعاد عامل التردد والخوف من االداء  ة الى ضرورة االىتمام باألحماءالطمبتوجية -2
 . من خالل التكرار الصحيح الفعاليةواتقان  المياري القوي والجيد
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 -المصادر العربية : -

السيد عمي الشتا . نظرية االغتراب ، الرياض ، دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،  -1
1984  . 

اب النفسي وعالقتو بالصحة النفسية لدى طالب كمية جواد محمود الشيخ . االغتر  -2
 . 2225الجامعات الفمسطينية ، رسالة ماجستير ،  جامعة غزة ،كمية التربية دونت ، 

  8811ة التعليم العالي , سمير مسلط الهاشمي , البيو ميكانيك الرياضي , بغداد , مطبع -3

ة والتحميمية والفنية في األسس الميكانيكيقاسم حسن حسين ، ايمان شاكر محمود :  -4
 . 2222، عمان ، دار الفكر العربي ، 1، ط فعاليات الميدان والمضمار

كامل عبود حسين . بناء مقياس االغتراب لمرياضيين ، اطروحة دكتوراة ، كمية التربية  -5
 . 2228الرياضية ، جامعة بغداد ، 

اقية وعالقتيا بجنس محمد محمود عبد الجبار . االغتراب عند تدريسي الجامعات العر  -6
 .  1996التدريسي ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، اطروحة دكتوراه ، 

، القاىرة ، مركز  1، ط المعامالت العممية بين النظرية والتطبيقمصطفى باىي . -7
 . 1999الكتاب لمنشر ، 

 نعمان عبد الخالق السيد . االغتراب وعالقتو بالعصابية والدافعية لالنجاز لدى طالب -8
 .  1992،  8االول ، العدد  الجامعة ، مجمة عموم التربية ، اسيوط ، المجمد

 
 

 (  1ممحق ) 

 يبين مقياس االغتراب النفسي بصيغتو النيائية

 موافق  الفقرات ت
 بشدة 

 موافق موافق
 احيانا  

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عدام التواصل بيني وبين أشعر بأن 1
  المطمبة

     

      يناالخر  ختالط بالطمبةأكرة اال 2
بالوحدة والعزلة وأنا بين أشعر  3

 الطمبة زمالئي
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أسرتي  دال أشعر بتواجدي مع أفرا 4
 رغم اني أعيش معيم 

     

أستفيد من الرياضة في تكوين  5
 عالقات اجتماعية

     

 ندمج بسيولة مع زمالئي الطمبةأ 6
 بعد فترة انقطاع طويمة 

     

ل عمى تكوين عالقات جديدة أعم 7
 داخل الوسط الرياضي  

     

أشعر بالسعادة عندما أكون مع  8
 الئي الطمبةزم

     

أحب المنافسات والميرجانات  9
 االخرينالرياضية النيا تقربني من 

     

اتمالك نفسي عندما يوجو لي النقد  12
 المدرس والطمبةمن قبل 

     

من من الصعب أن أشعر باأل 11
 والطمأنينة ىذه االيام 

     

تمتمكني الرغبة في التمرد عمى  12
القيم والمباديء الرياضية السائدة 

 األن 

     

 والمسئولين مدرسيالتزم بتوجييات  13
 الرياضيين 

     

ال أصادق من يخالف قوانين  14
 وأنظمة المعب  

     

أروج لمشائعات الرياضية قي بعض  15
 االحيان 

     

كثيرا ما أتأخر عن التدريبات  16
 الرياضية 

     

      أشعر دائما بالحيوية والنشاط  17
      لدرسا أؤمن بمبدأ الالمباالة في 18
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أشعر بالعجز في االعتماد عمى  19
  فسي في الميارات الصعبةن

     

يزداد أدائي قوة كمما زادت أىمية  22
 الميارة

     

اتخاذ قرار تجاه  أشعر بالعجز عند 21
 درس بعض المواقف في ال

     

أتدرب بجيد عالي ولفترات طويمة  22
 دون االحساس بالتعب

     

الحماس الكافي في  يليس لد 23
  الدرس

     

 االداء المياريالفشل المتكرر في  24
 يجعمني أشعر باالحباط 

     

والممل  تنتابني نوبات من الضجر 25
   المنافساتعند االشتراك في 

     

بدون  أحيانا يكون ادائي المياري 26
 ىدف

     

في لعبتي  متميزا ىدفي ان أكون  27
 وفي أفضل مستوى رياضي

     

عمي تحديد أىدافي في من السيل  28
   الدرس

     

أعيش في عالم عديم االىمية  29
 بالنسبة لي 

     

تمسك دائما الطمبة اليجب عمى  32
 ياضية بالقيم الر 

     

 لنفسي أىدافا في الدرسأضع  31
 حاول الوصول الييا ال

     

المنافسات الرياضية ىواية ممتعة  32
 لي 

     

     أشعر بأن كل شيء لو قيمة في  33
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 ىذا الزمان اال االنسان
ال أىتم بنتيجة المنافسات التي  34

 أشارك فييا
     

ال توجد معايير اجتماعية واضحة  35
 مكن االعتماد عمييا في الرياضةي

     

أصبحت الحياة الرياضية التي   36
الماديات ىي التي توجو  تسودىا

 الالعبات
 

     

ال أشعر بقيمتي الرياضية في   37
  الطمبة زمالئيالدرس وبين 

     

ياتي الرياضية متجددة ن حأشعر ا 38
 دائما ومستعدة لممنافسات

     

ا وبدنيا لممنافسة نفسي أني متيييء 39
 الرياضية 

     

أشعر ان مستقبمي الرياضي غير  42
 واضح 

     

ان الطرق الممتوية أسيل لتحقيق  41
 النجاح الرياضي

     

لمطالب أن يكون من األفضل  42
 اداء الميارة الصعبةفي  جريئا

     

      أفضل المنافسات التي تظير تفوقي  43
المنافسة  لدي القدرة عمى حسم 44

 لصالحي 
     

ة الرياضية التي يكتسبيا الثقاف 45
 المشاكلتعمل عمى حل  الطمبة

 االجتماعية 

     

الثقافة والرياضة ليس كل شيء في  46
 الحياة
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الرياضيين  المسئولينبعض  47
 الكذب عمى الونيوالمدربين يجبر

 الرضائيم

     

ة الطمبتع بالعالقات الجيدة مع استم 48
  الواضحين في أفكارىم

     

  


