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يشيد العالم في عصرنا الحالي العديد من التطورات والتغيرات في مجاالت الحياة المختمفة سواء 
كان مجاال عمميا أو نفسية أو تربويا أو رياضيا وفي مجال القيم واألفكار مما يستدعي أن نسرع 

ومن بين  تجاه تمك التغيرات والتطورات لنتبنى ألنفسنا مكانة مرموقة بين المجتمعات المتقدمة ،
تؤكد ىذه  ، ىي نظرية انكمس وسمث لت موضوع المظاىر النفسية لمحداثةالنظريات التي تناو 

 لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة النظرية عمى أن قنوات االتصال الجماىيرية لممرحمة الرابعة
أكثر أىمية من قنوات االتصال الشخصية بالنسبة لممرحمة األولى وان درجة حداثة الفرد تزداد 
بزيادة مقدار التعميم الذي يتمقاه ، إذ كمما زادت سنوات الدراسة زاد ذلك ألن الفرد ال يجد حولو 

المظاىر الل بناء من يممك أية خبرة عن الفكرة أو الرأي الجديد ، وقد تحقق ىذا اليدف من خ
النفسي لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  وعالقتيا باالستقرار حداثةالنفسية لم

ت االرتباطية المنيج الوصفي باألسموب المسحي والعالقا انالباحثوقد استخدم .لممرحمة الرابعة
صفي إلى تحديد إذ ييدف البحث الو  لمالءمتِو طبيعة الدراسة الحالية، نظرا والدراسات المقارنة

الظروف والعالقات بين الواقع والظاىر وقد تم اختيار طريقة المسح الشامل في اختيار مجتمع 
( طالب لدى كمية 111( طالبا وعينة االعداد عمى )111البحث وقد اشتممت عينة البناء عمى)

 .التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة بابل لممرحمة الرابعة
نفسي  بعة يتمتعون بمظاىر نفسية واستقرارث الحالي أن طالب المرحمة الراأظيرت نتائج البحو 

عنو  الذي كشفت واالستقرار حداثةتوى فوق المتوسط من ناحية الجيد وذلك ألنيم يتمتعون بمس
 نتائج البحث، 

 الكممات المفتاحية )المظاىر النفسية لمحداثة ، االستقرار النفسي (
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The world is witnessing in our time many of the developments and 
changes in the various fields of life, whether space science, 
psychological, or educational or sports in the area of values and ideas, 
which calls to hurry toward those changes and developments to adopt 
for ourselves a prominent place among the developed societies, among 
the theories on the subject of appearances psychological modernity is 
the theory Ankls and Smith, this theory asserts that the channels of 
mass communication fourth stage is more important than communication 
channels personal for the first phase and the degree of novelty of the 
individual increases with the amount of education received, since the 
more years of schooling increased because the individual does not find 
around him have any experience for the new idea or opinion, it has 
achieved this goal by building psychological manifestations of modernity 
and its relationship to psychological stability to the students of the 
Faculty of Physical Education and Sports Science of the fourth phase. 
The researchers have used the descriptive survey manner relations 
connectivity and comparative studies, due to the relevance of the nature 
of the current study as descriptive search aims to determine the 
circumstances and the relations between reality and apparently has 
been selected the comprehensive survey method in the selection of the 
research community has been building sample included 114 students 
and sample preparation on (114) student at the College of Physical 
Education and sport Sciences University of Babylon for the fourth phase. 



The current research has shown that the results of the fourth stage 
students have psychological manifestations and stabilize myself well 
because they have a level above the average of modernization and 
stability revealed by the search results hand، 

 مقدمة البحث وأهمية:. -1
إن مجال التربية الرياضية يعد من المجاالت التي من شأنيا إن تطور األفراد وتكون ليم    

نما في استمرارية الولوج في ىذا  قدرات شخصية عالية ولكن ىذا األمر ال يأتي في البداية وا 
المجال . كما نالحظ ان االىتمام بعمم النفس الرياضي بوصفو عمما ميما لتحقيق التفوق في 

ال الرياضي وانو يأتي في مقدمة العموم المساعدة عمى نجاح وتطوير االداء الرياضي ، كما المج
ليا دور كبير في تحقيق التفوق الرياضي  ومياريةان ما يمتمكو الفرد من مواصفات نفسية وبدنية 

 تعد من األمور الميمة التي تواجو االفراد ومن ضمنيم ان المظاىر النفسية لمحداثة العالي .
الطالب في العصر الحالي المميء بالتعقيدات والمشكالت والمتطمبات وضغوط الحياة اليومية  ، 

)ان أكثر المظاىر النفسية المرافقة لمطالب أكثرىا تعقيدا لتداخميا مع مفاىيم اخرى بديمة 
 . ومستخدمة في مواقف الحياة المختمفة ( 
 .( 111،ص 1666،)محمود عبد الحي وعمي منصور محمد

تعود إلى معايير عامة تصدق عمى اإلنسان العصري المتحضر في كل  ومظاىر الحداثة 
نيا تحاول ر  صد المجتمعات وىي ليست محمية ضيقة وال سيما ببعض المجتمعات دون غيرىا وا 

ومن ىذا فان الطالب يبحث في سد النقص الحاصل عميو  ، ذلك االستعداد العقمي والنفسي
النفسي وىذا من شأنو يؤدي الى النجاح الميني لمطالب والفكري ، الن لموصول الى االستقرار 

عممية االستقرار النفسي ليا دور كبير في حصول التوازن المطموب لتحقيق االداء الرياضي 
 (34،ص1645،)معن زيادة  الجيد لمطالب .

واقع االستقرار  لمطالب وكذلك عمى واقع المظاىر النفسية لمحداثةوىنا تكمن المشكمة في التعرف 
النفسي ، ومعرفة نوع العالقة بين ىذين المتغيرين من اجل ايجاد وسيمة مناسبة لحل أي مشكمة 

 تتعمق بيذا المجال وبالتالي تنفع الواقع الرياضي .
 -مشكمة البحث: 1-1

مع التقدم السريع الذي طرأ عمى عمم النفس في العصور الحديثة أصبح عمم النفس الرياضي 
مكانو ميمة بين فروع ىذا العمم واذ كان اإلنسان وعمى مر العصور ىو نقطة البدء وىو يشغل 

. وعدم وعرفة طبيعة العالقة الوسيمة لمتطور الحديث في ظل التطورات الكبيرة التي شيدىا العالم
لممظاىر  وان . االرتباطية لممتغيرات استوجبت اجراء دراسة بحثة لمتعرف عمى نوع العالقة

دور كبير ومؤثر وفعال في نشوء وترشيح مبادئ الروح الرياضية بين الطالب  حداثةية لمالنفس



وىما من األمور اليامة لمتعامل مع المواقف التي يمر بيا الطالب في حياتو اليومية ونظًرا لعدم 
ي الرياضية والتغييرات المستمرة في الحياة الجامعية ، والت التوافق والتباين المستمر لممواقف

يعيشيا الطالب في واالستعداد لتقبل الخبرات واألفكار الجديدة )االنفتاح الفكري( والتخطيط 
وعدم وعرفة طبيعة ونوع العالقة االرتباطية لممتغيرات لذى  والتنظيم والتوجيو لمحاضر والمستقبل،

اس يذه الظاىرة من خالل بناء مقيل  استوجب اجراء دراسة بحثة لمتعرف عمى نوع العالقة
لمكشف عن المظاىر النفسية وكذلك إعداد مقياس االستقرار النفسي  حداثةلممظاىر النفسية لم

وعالقتو باالستقرار النفسي فضال عن التعرف عن قوة العالقة االرتباطية بين المتغيرين  لمحداثة
 وىي محاولة عممية متواضعة  خدمة لمعمم والمعرفة .

 
 -اهدف البحث: 1-2
لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضية في  لممظاىر النفسية لمحداثةاء مقياس بن -1

 . 5113-5112جامعة بابل لمعام الدراسي 
إعداد مقياس االستقرار النفسي لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة  -5

 .5113-5112بابل لمعام الدراسي 
وواقع االستقرار النفسي لدى طالب كمية التربية  النفسية لمحداثةعمى واقع المظاىر التعرف -3

 .5113-5112البدنية وعموم الرياضة في جامعة بابل لمعام الدراسي 
طالب كمية التربية ة بين المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرار النفسي لدى معرفة نوع العالق-1

 . 5113-5112اسي البدنية وعموم الرياضة في جامعة بابل لمعام الدر 
 -فرض البحث: 1-3  

واالستقرار النفسي لدى طالب كمية  نوية بين المظاىر النفسية لمحداثةىناك عالقة ذات داللة مع
 التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة بابل .

 -مجاالت البحث: 1-4
جامعة  –الرياضة  طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم -المجال البشري: -1

 (.5113-5112بابل )
    15/3/5113ولغاية  1/1/5113 المدة من -المجال ألزماني:-5

 .القاعات الدراسية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة بابل-المجال المكاني:
 
 
 
 



جراءاته الميدانية :   -2         -منهجية البحث وا 
 -منهج البحث: 1-1 

ان اختيار المنيج المالئم لحل مشكمة او تحقيق ىدف من أىم الخطوات التي يترتب عمييا      
نجاح البحث، وعمى ىذا األساس فأن المنيج )ىو الطريقة التي ينتيجيا الفرد حتى يصل إلى 

المنيج الوصفي باألسموب المسحي والعالقات االرتباطية  انىدف معين( وقد استخدم  الباحث
ات المقارنة ، نظرا لمالءمتِو طبيعة الدراسة الحالية" إذ ييدف البحث الوصفي إلى تحديد والدراس

الظروف والعالقات بين الواقع والظاىر وييدف األسموب المسحي الوصفي إلى جمع البيانات من 
، 5115فوزي غرابيو،. ) أفراد المجتمع لتحديد الحالة الراىنة لممجتمع في متغيرات عديدة 

 .(151ص
 -مجتمع البحث وعيناته  2-2   

تم جمع المعمومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحث والمتمثمة بطالب كمية التربية البدنية       
(  طالب من المرحمة الرابعة 111وعموم الرياضة جامعة بابل، حيث بمغ العدد اإلجمالي)

مجتمع البحث لمتربية البدنية %( من  111يتوزعون إلى اربعة مجموعات ويشكمون ما بنسبة )
كما مبين  لذا تم اخذ كل المجتمع وتقسيمو  وعموم الرياضة. وبما ان العينة ىي ) كل المجتمع (

  .( 32،ص5115مروان عبد المجيد إبراىيم .)                            .(1) في الجدول
 

 (1جدول )
 يبين توزيع الطالب في البحث

 والبناء عينة البناء التجربة االستطالعيةعينة  المجموعات
 

 عينة التطبيق

1 5 31 56 
5 1 56 55 
3 1 56 55 
1 1 53 52 

 111 111 2 المجموع
             

 -عينة التجربة االستطالعية: 2-2-1
اشتممت عمى مجموع طالب المرحمة الرابعة كمية التربية وعموم الرياضة في جامعة  بابل    

 ن القوة والضعف في العمل البحثي.( طالب ،وذلك  لمتعرف عمى مواط2وبواقع )



 -عينة البناء :  -2-2-2 
( طالب لمتربية البدنية وعموم 111اشتممت عينة بناء مقياس المظاىر النفسي لمحداثة عمى )    

%( من مجتمع البحث تم اختيارىم 111الرياضة /جامعة بابل لممرحمة الرابعة  ما نسبتو )
 بالطريقة العمدية . 

       -عينة اإلعداد: 2-2-3
( طالب من المرحمة الرابعة لكمية التربية 111) النفسي من االستقرارتكونت عينة إعداد مقياس 

 %( من مجتمع البحث .111جامعة بابل وبنسبة)  /البدنية وعموم الرياضة
 5-3  الوسائل واألدوات واألجيزة المستخدمة 

من اجل الحصول عمى النتائج الدقيقة والمحققة لؤلىداف الموضوعة وبما يضمن الحل المالئم 
  -كانت وسائل وأدوات البحث ىي اآلتي : و بأدوات البحث  انالباحثلمشكمة البحث ،استعان 

 (.133،ص  5115. وجيو محجوب) 
 المقابمة  – 1
 المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرار النفسي لمقياسياالستبيان – 5
 :المصادر والمراجع العممية والدراسات : 3

 االدوات واالجيزة المستعممة 
 :حاسبة يدوية  1
 :حاسبة الكترونية  5
 :استمارة جمع المعمومات لممقياسين 3
 شبكة المعمومات )االنترنيت(-1

من اجل الوصول إلى نتائج البحث الحالي ال بد من تحقيق أىدافو التي نص عمييا وىو      
، ولغرض تحقيق ذلك تم  حداثة واعداد مقياس االستقرار النفسياء مقياس المظاىر النفسية لمبن

عممية اتباع الخطوات المحددة في عممية البناء من اجل الحصول عمى مقياس يتمتع بأسس 
 رصينة .

من اجل تجزئة المقياس إلى عناصره األولية ليمثل كل عنصر مجاال" معينا" ، وبعد      
عمى الدراسات واألدبيات المختصة بالمقياس الحالي وبعد االطالع عمى المقاييس  اإلطالع

 -النفسية ذات العالقة والصمة ومنيا:
( مجاال وتضمن 51وقد تكون من ) حداثة( لقياس اتجاه ال1643وسميث )مقياس أنكمس -1
 . ( فقرة111)
( مجاال لقياس 51من )تكون ( لقياس درجة حداثة االفراد وقد 1643مقياس فرح والسالم ) -5 

  . حداثةدرجة ال



( لقياس سمة الحداثة لدى طمبة الجامعة وقد تكون 5112مقياس شو وبو شمس الدين )-3
 . ( موقفا46( مجاال وتضمن )11المقياس من )

احدى  انتبنى الباحث حيث لتي فسرت المظاىر النفسية لمحداثةوبعد التعرف عمى النظريات ا
تشير الى درجة تحديث  نيا اقرب الى الدراسة الحالية وية انكمس وسمث كو النظريات وىي نظر 

ميل الشخصية  إذ كمما زادت سنوات الدراسة زاد تزداد بزيادة مقدار التعميم الذي يتمقاه ،و الفرد 
، وان النموذج الحديث والمنظم لممناىج ىو العامل االقوى في تطوير األفراد وجعميم  حداثةلم

 في اتجاىاتيم وقيميم .أكثر تحديثا 
( مجاالت ليذا المقياس  وىي )االىتمام 4من خالل المقاييس السابقة تحديد )  اناذ قام الباحث 

بالزمن، االنفتاح الفكري، النزعة الديمقراطية، التخطيط والتنظيم والتوجيو، االتجاه نحو المرأة، 
حية تمك المجاالت لقياس ىذه تعدد اآلراء، أسموب الحياة( . ومن اجل التعرف عمى مدى صال

إلى عرض ىذه المكونات او المجاالت عمى المختصين في عمم النفس  انالسمة لجأ الباحث
 ( خبيرا ومختص.12البالغ عددىم )التربوي، وعمم النفس الرياضي و 

 . (11، ص 511سامي محمد ممحم .) 
في مدى صالحيتيا اتضح ان خمسة مجاالت حازت عمى تأييد أغمبية الخبراء  وفي ضوء أرائيم

(فقد 5( اما قيمة )كا  12-15والمختصين في صالحيتيا حيث كانت نسبة الموافقة تتراوح بين )
( باستثناء مجالين )االىتمام بالزمن ( والذي حصل عمى نسبة مئوية  12 -2,1تتراوح بين )

(  مما يعني ذلك استبعادىما 3,5مرأة (والذي حصل عمى نسبة مئوية )( )واالتجاه نحو ال1,33)
 ( ذكر سابقا بين ذلك.5وكما تم إجراء التعديالت التي اقترحيا الخبراء من التعريف والجدول )

 
 ( 2جدول )

وعدد فقراتها التابعة لها االيجابية والسمبية قبل  حداثةن مجاالت المظاهر النفسية لميبي
 توزيعها عمى السادة الخبراء

الفقرات  مجاالت المظاىر النفسية لمحداثة ت
 االيجابية

الفقرات 
 السمبية

العدد 
 الكمي

 11 2 6 االنفتاح الفكري 1

 13 6 4 التخطيط والتنظيم والتوجو لمحاضر والمستقبل 5

 11 2 6 أسموب الحياة 3
 13 5 2 النزعة الديمقراطية 1



 11 صفر 11 الثقة بالنفس 2

 34 54 11 المجموع 

 
 

 
 (3جدول )

( المحسوبة والجدولية لتحديد صالحية مجاالت المظاهر 2يبين المعالم اإلحصائية وقيمة )كا
 النفسية لمحداثة

 ت
مجاالت المظاىر النفسية 

 لمحداثة
 الداللة (5قيمة )كا اتفاق الخبراء

 اإلحصائية
 عدد
 الخبراء

 موافق
غير 
 الجدولية المحسوبة موافق

 2،1 3 15 االنفتاح الفكري 1

3.51 

  مقبول
 
 
12 

 غير مقبول 1،33 11 2 االىتمام بالزمن والوقت 5
 مقبول 11،53 1 11 النزعة الديمقراطية 3
 مقبول 12 1 12 اسموب الحياة 1
 غير مقبول 3،5 11 1 االتجاه نحو المرأة 2

3 

 الثقة بالنفس
التخطيط والتنظيم 
والتوجيو لمحاضر 

 والمستقبل

12 1 12 

 مقبول

 مقبول 12 1 12 الثقة بالنفس 4
 (1.12( و مستوى الداللة )1درجة حرية )

 
 
 
 
 

 



 ( 4جدول )
 النفسي وفقراته التابعة له االيجابية والسمبية  بعد الخبراء يبين مجاالت االستقرار

 
 العدد الكمي الفقرات السمبية الفقرات االيجابية النفسي مجاالت االستقرار ت

 11 2 6 أالطمئنانور بعالش 1

 13 6 4 تقبل الذات والتوافق معيا 5

 11 2 6 تقبل االخرين والتسامح معيم 3

البساطة التمقائية مع الذات  1
 واالخرين

2 5 13 

الشعور بالصحة الجسدية  2
 والنفسية

 11 صفر 11
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   :لسيكومترية  لممقياسينالخصائص ا 2-4

يتطمب بناء المقياس توفر شروط أساسية و ميمة لضمان سالمة عممية بناء المقياس.و من اىم 
تمك الشروط امتيازه بالصدق و الثبات.و ىذا ما يؤكده )دافيدوف(،اذ يشير الى انو ان يقيم 

 االختبارات الدليل عمى ثبات و صدق أدواتيم. مصمموا
  :   -الصدق 2-4-1

يعد الصدق من المؤشرات و المفاىيم االساسية الميمة في تقويم ادوات القياس، و يعرف الصدق 
عمى انو أفضل وسيمة لمتأكد من صدق األداة ىو انا يقرر عدد من المختصين مدى تغطية و 

.كما ان الواجب ان يتميز بكونو يقيس الغرض الذي قرات لجوانب الصفة المراد قياسيا شمولية الف
 وضع من اجمو. و قد اعتمد الباحث نوعين من الصدق لمتأكد من صدق مقياسو و ىما:

 
 
 
 



 صدق المحتوى:1-1-4-2 
تم التأكد من ذلك من خالل عرضو عمى خبراء في عمم النفس التربوي، و عمم النفس الرياضي 

حيث بينوا أرائيم في مدى مالئمتو لمعمل البحثي و صالحية المكونات و  اس االختبار و القيو 
 الفقرات.

الصفة  نب السمة اواحيث ان ىذا النوع من الصدق يبين لنا مدى تمثيل االختبار او المقياس لجو 
المطموب قياسيا ، و عما إذا كان االختبار او المقياس يقيس جانبا محدودا من ىذه الظاىرة ام 

. و يستخدم في تحديده أراء الخبراء دى مطابقة محتواه لمل يريد قياسويقيسيا كميا .اي م
 المختصين في المجال الذي يحاول االختبار قياسو.

 صدق التكوين الفرضي:2-1-4-2 
ذلك النوع من الصدق الذي يبين مدى العالقة بين األساس النظري لالختبار او الخمفية يقصد ب

النظرية التي انطمق منيا االختبار و يبين فقرات االختبار و الى أي مدى يقيس االختبار 
الفرضيات النظرية التي يبنى عمييا االختبار و يمكن التحقق من دالالت الصدق التكويني 

طريقتين إحصائيتين ىما المجموعتين الطرفيتين و معامل االتساق الداخل. وىو الفرضي بأتباع 
 أكثر أنواع الصدق تعقيدا كونو يعتمد عمى افتراضات نظرية يتحقق منيا تجريبيا 

(DCronbach.L.j.1641  ،p10) 
. إذ يشير إلى مدى قياس االختبار لتكوين فرض معين وىذا التكوين الفرضي عبارة عن مفاىيم 
لخاصة معينة . ويعرف بأنو "المدى الذي يمكن بو تفسير األداء عمى االختبار في ضوء بعض 

 التكوينات الفرضية الحقيقية .
 (.535،ص1654محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان .) 
 
   -: الثبات 2-4-1-3 

إن ثبات المقياس يعني تطبيق المقياس عمى مجموعة من األفراد وبعد فترة من الزمن         
 يعاد المقياس عمى األفراد أنفسيم وبالظروف نفسيا ، وبعدما يحسب معامل االرتباط

 ليدل عمى معامل االستقرار عبر الزمن.
 ،(133، ص 1651)نزار الطالب و محمود السامرائي . 

بإجراء االختبار  انقام الباحثو مقياس ، الاالستقرار في  الثبات مؤشر عاملولغرض معرفة  
( مفردة في تمام الساعة العاشرة من يوم  2األول ليذا المقياس وعمى عينة مقدارىا )

( . خالل التجربة االستطالعية ىذا من جانب ومن جانب آخر استخدم ذات 4/3/5113)
النتائج ليذا االختبار ، إذ وزع مفردات المقياس في مجموعتين األولى تشتمل عمى فقرات فردية 

والثانية تشتمل عمى الفقرات الزوجية من المقياس وبعد إن جانس ما بين نتائج المجموعتين 



( وىي 1، 12( ومستوى داللة ) 116)الفقرات الفردية والزوجية( باختبار)ف( عند درجة حرية ) 
 قيمة ذات داللة معنوية تشير إلى قوة العالقة وحسن اتساق مفردات المقياس.

 
 ميمها ومناقشتها :عرض النتائج وتح-3

 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها : 1-3
عداد  النفسي  مقياس االستقراربعد إتباع خطوات إجراءات بناء مقياس المظاىر النفسية لمحداثة وا 

لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة وتبني احدى النظريات الموجودة وىي نظرية 
األوسع واألقرب لمحداثة  وتحقق منيا اليدف األول وىو  انكمس وسمث  كونيا تعتبر النظرية

 س لالستقرارالى إعداد مقيا انبناء مقياس المظاىر النفسية لمحداثة وبعد ذلك سعى الباحث
النفسي وىو اليدف الثاني من البحث ، وكذلك  تحقيق اليدف الثالث منو والمتضمن التعرف 

النفسي لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم  الستقرارىر النفسية لمحداثة وواقع اعمى واقع المظا
وأيضا سعى الباحث الى تحقيق اليدف الرابع لطالب المرحمة الرابعة  الرياضة في جامعة بابل

 النفسي لدى مجتمع البحث . المظاىر النفسية لمحداثة واالستقراروىو معرفة نوع العالقة بين 
 
 نتائج المظاهر النفسية لمحداثة :عرض وتحميل ومناقشة واقع 1-1-3   
 عرض نتائج واقع المظاهر النفسية لمحداثة :1-

بعد استكمال تطبيق مقياس لممظاىر النفسية لمحداثة لدى طالب كمية التربية البدنية         
( فقرة عمى أفراد عينة التجربة 35( مجاالت و)2وعموم الرياضة جامعة بابل والمتضمن )

( طالب ضمن طالب المرحمة الرابعة وبعد جمع االستمارات وتفريغ 111عددىم ) الرئيسية والبالغ
البيانات والتحقق من موضوعية االستجابة لممختبرين وأثبتت عدم إىمال لالستمارات بعدىا سعى 

الى استخراج قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطالب عمى مقياس  انالباحث
الظاىر النفسية لمحداثة واستخراج الوسط الفرضي لممقياس لغرض االستدالل عن معنوية الفرق 

( لعينة واحدة كوسيمة إحصائية لتحقيق ىذا  الغرض  tبين الوسطين وقام الباحث بحساب قيمة )
 مى واقع المظاىر النفسية لمحداثة لدى أفراد مجتمع التجربة األساسية   .وىو التعرف ع

 تحميل واقع المظاىر النفسية لمحداثة :2-
تبين ان  الوسط الحسابي لدرجات طالب المرحمة الرابعة كمية التربية البدنية  اآلتيومن الجدول 

( طالب عمى مقياس المظاىر النفسية لمحداثة 111وعموم الرياضة/ جامعة بابل البالغ عددىم )
( ، وىي أعمى من الوسط الفرضي لممقياس 12.666( وبانحراف معياري ) 151.372قد بمغ ) 
تخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين أن القيمة التائية المحسوبة (، وباس114والبالغ ) 

( درجة عند مستوى 0.219( درجة، وىي أعمى من القيمة التائية الجدولية البالغة ) 27.361)



( وباستخدام الحقيبة االحصائية لمعموم النفسية وىو برنامج ) 116( وبدرجة حرية)1.12داللة )
spssلفرق دال إحصائيًا لصالح المجتمع ، وىذه النتيجة تشير إلى أن (، وىذا يعني أن ا

 المجتمع يتمتع ببعض المظاىر النفسية لمحداثة وبدرجة أعمى من الوسط الفرضي، والجدول 
 ( يوضح ذلك. 2)
 
 

 ( 5جدول )
 لممظاهر النفسية لمحداثة  tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و

الوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 الحالة

المظاىر 
 النفسية الحداثة

 معنوية 0.05  1.63 27.361 109 114 12.666 151.372

 
 مناقشة واقع المظاهر النفسية لمحداثة:3-

البدنية وعموم الرياضة تتجو نحو بعض أظيرت النتائج أن مجتمع البحث من طمبة كمية التربية 
المظاىر النفسية لمحداثة وبدرجة أعمى من الوسط الفرضي وبداللة إحصائية، ويمكن تفسير ىذه 
النتيجة إذ أكد )إنكمش وسمث( دور الجامعة في الحداثة بوصفيا مؤسسة اجتماعية ليا أثر كبير 

جامعي يشكل المناخ المناسب الذي في تشكيل الشباب في صورة اإلنسان الحديث ، فالوسط ال
يساعد الطالب عمى اكتساب المظاىر النفسية لمحداثة ، فضال عن ذلك أكد دور وسائل االتصال 
الجماىيري في الحداثة ، إذ إن تعرض األفراد لوسائل االتصال الجماىيري يكّون لدييم اتجاىات 

ائية واالنترنت والياتف المحمول تحديث أكثر من غيرىم ، ألن االنتشار الواسع لمقنوات الفض
والصحف المتنوعة بوصفيا وسائط اتصال في أوساط المجتمع عامة واألوساط الجامعية خاصة 
يعمل عمى تزويد األفراد والجماعات بالمعمومات التي تجعميم ييتمون بالخبرات واألفكار الجديدة 

 . 
(Inkeles, A. and smith(1976), p 170.) 

لييئات التدريسية في توجيو الطالب الى األسموب الصحيح في االستفادة من إضافة الى دور ا
ىذه الحداثة وعدم جعميا عائقا في حياتيم ولكن جعميا محفز لتحقيق االنجازات الرياضية 

يضاح حقيقة االحداث  المتميزة فالطالب ميما امتمك من خبرة يكون في حاجة ماسة لمتوجيو وا 
غيرات السريعة تولد سوء فيم لدييم ويبقى الطالب في حيرة من امره بين الجارية في مجتمعنا فالمت



تمبية رغباتو وبين إرضاء المجتمع وىذه المعاجمة تتحقق من خالل االدراك الصحيح لؤلحداث 
 التي يمر بيا .

 النفسي : تحميل ومناقشة واقع نتائج االستقرارعرض و 2-1-3   
 ي :النفس عرض واقع نتائج االستقرار 1-  
والذي  قام الباحث  بتطبيق مقياس االستقرارالنفسي  تمال إجراءات إعداد مقياس االستقراربعد اك 

طبق عمى نفس المجتمع لطالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة بابل والمتضمن 
( طالب وزعت 111( فقرة عمى أفراد مجتمع البحث لممرحمة الرابعة والبالغ عددىم )22)

( استمارة وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات 111االستمارات عمى الطالب والبالغة عددىا )
تحقق من موضوعية االستجابة لممختبرين أثبتت عدم إىمال  استمارات بعدىا سعى الباحث وال

الى استخراج قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطالب عمى مقياس التوافق 
النفسي واستخراج الوسط الفرضي لممقياس لغرض االستدالل عن معنوية الفرق بين الوسطين 

( لعينة واحدة كوسيمة إحصائية لتحقيق ىذا  الغرض  والتعرف عمى tحساب قيمة )وقام الباحث ب
واقع التوافق النفسي لدى إفراد مجتمع التطبيق وباستخدام الحقيبة االحصائية لمعموم النفسية وىو 

 ( األتي يبين ذلك.3( والجدول ) (spssبرنامج 
 (  6جدول ) 

 النفسي لالستقرار  tوالفرضي ومستوى الداللة ويبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
الوسط  المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

T      
 المحسوبة 

T 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 الحالة

االستقرار 
 النفسي

 معنوية 0.05 1.63 10.371 109 165 22.251 189.883

 
 النفسي : تحميل واقع نتائج االستقرار  2-

الوسط الحسابي لدرجات طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة نالحظ من الجدول السابق ان 
( ، 22.251(  وبانحراف معياري ) 189.883النفسي )  الستقرار/جامعة بابل عمى مقياس ا

لعينة واحدة تبين  (، وباستخدام االختبار التائي165وىي أعمى من الوسط الفرضي لممقياس ) 
( درجة، وىي أعمى من القيمة التائية الجدولية البالغة 10.371أن القيمة التائية المحسوبة )

(، وىذا يعني أن الفرق دال 610( وبدرجة حرية )1.12( درجة عند مستوى داللة ) 1.63)
لنفسي وبدرجة ا باستقرارإحصائيًا لصالح المجتمع ، وىذه النتيجة تشير إلى أن المجتمع يتمتع 

 ( يوضح ذلك.3مرتفعة، والجدول ) 



 النفسي : مناقشة واقع نتائج االستقرار   3-
النفسي. التي  عة يتمتعون بمستوى جيد من االستقراراظيرت النتائج أّن الطاّلب في المرحمة الراب

والرياضية ة أشارت إلى أّن الطاّلب في الجامعة يميمون إلى أن يكونوا أصحاء من الناحية النفسي
النفسي يرتبط ارتباطًا موجبًا بالذكاء العالي وكذلك يرتبط  ومستقرون بشكل عام وان االستقرار

بالكثير من العوامل التي تسيم في تحديد مستواه، ولعّل العوامل التطورية والرياضية والنفسية 
تزيد من ثقة الفرد النفسي. والتي  لعوامل التي تؤثر في درجة االستقرارواالجتماعية  من أىم ا

بنفسو وتجعمو أكثر قدرة من غيره في فيم المواقف والمتغيرات الرياضية والبيئية والنفسية وكيفية 
 التعامل معيا.

عالية تبين ان الطالب ذوي كما ان المستوى الجيد لمطالب من خالل االوساط الحسابية ال
يما يخص انفسيم واحداث الدرس النفسي المرتفع ىو اكثر ايجابية في تفكيرىم ف االستقرار

 ا وىم يركزون عمى النجاح واالستقراروالمنافسة او البطولة وظروفيا والبيئة التي يعيشون فيي
السميم ، وىم أكثر ايمانًا بامكانية وصوليم لغاياتيم وتحقيق طموحاتيم ولدييم فرص كبيرة في 

ًا واجتماعيًا من الطالب يكون لدييم نفسي وتحقيق االنجاز . وان المستقرين الوصول الى أىدافيم
تقبل ذات واستمتاع بحياتيم واقل توترًا ويتمتعون بعالقات اجتماعية رياضية حميمة تجعميم 

ضح الدور البارز في تحقيق يشاركون في جميع االنشطة الرياضية واالجتماعية ، حيث يت
 النفسي العام.  االستقرار

 ( ان حدوث االستقرارMaslow(، وماسمو )Rogers)(، وروجز Levinوحسب رأي  كل ليفين )
يعتمد عمى قيام األنا بوظائفيا عند تنظيم خبرات الفرد وسموكو وتقوم بحماية الفرد وتخميصو من 

التام ىو التخمص من كل نواحي  من االستقرارالضغوط الرياضية الناشئة، وأن بموغ مستوى 
 عاون. وفي اكتساب السموك المستقربالمودة والتالنقص والضعف والركون إلى المحيط الذي يفعم 

يتمثل في إشباع الفرد أنماط سموكية لحماية ذاتو من  يد عن طريق التعزيز ىو أن االستقرارالج
ن سعادة الفرد تتوقف عمى مستوى الحاجات التي يستطيع  التيديدات الذي يتعرض لو. وا 

األساسية يقود الفرد لمفضول والرغبة في الوصول الييا وتحقيقيا فضاًل عن ان إشباع الحاجات 
 فيم نفسو والبيئة المحيطة بو لمساندتو في إدراك ما لديو من قدرات ىائمة تجمب السعادة لو.

 النفسي المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرارعرض وتحميل ومناقشة نتائج عالقة 2-3 
 النفسي واالستقرارالمظاىر النفسية لمحداثة عرض نتائج عالقة المتغيرات 1-2-3

النفسي لدى  المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرارتضمن ىذا اليدف التعرف عمى العالقة بين 
طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة بابل لممرحمة الرابعة، إذ سعى الباحث الى 

قات االرتباطية دراسة العالقة االرتباطية بين المتغيرات المبحوثة من خالل استخراج العال
إليجاد  (spss)البسيطة باستخدام معامل ارتباط ) بيرسون ( بوساطة برنامج الحاسوب اآللي 



ة وبين درجاتيم عمى العالقة بين درجات أفراد المجتمع عمى مقياس المظاىر النفسية لمحداث
ند مستوى ( وىو دال إحصائيا ع0.229النفسي وقد ظير أن معامل االرتباط ) مقياس االستقرار

( طالب ،اذ ظير وجود عالقة 111( بين ظاىرتين لدى أفراد عينة البحث البالغ عددىم )1.12)
(ومعنى ذلك أن ىناك عالقة دالة إيجابيا بين المظاىر 109ارتباط معنوية عند درجة حرية )

 النفسي لدى أفراد مجتمع البحث . واالستقرارالنفسية لمحداثة 
 النفسي المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرارالمتغيرات تحميل نتائج عالقة 2-2-3 

النفسي  المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرار وعند تحميل البيانات الخاصة عمى كل من مقياس
بمغ معامل االرتباط بين  spss) وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون باستخدام برنامج )

( درجة، وبعد استخدام 0.229)المظاىر النفسية لمحداثة واالستقرار النفسي درجات بعض 
( 10.371االختبار التائي الخاص بمعامل ارتباط بيرسون ظير أن القيمة التائية المحسوبة )

( وبدرجة (0.05( عند مستوى داللة 1.63درجة، وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغة )
 ( يوضح ذلك. 4دول ) ، والج(109)حرية 

 
 ( 7جدول  )

 النفسي المظاهر النفسية لمحداثة واالستقراريبين العالقة بين 
الوسط  المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة معامل االرتباط

النفسية المظاىر 
 لمحداثة

151.372 12.666  
0.229 

 
0.034 

  22.251 189.883 التوافق النفسي
 

 المظاهر النفسية لمحداثة واالستقرارمناقشة نتائج عالقة المتغيرات المبحوثة  3-2-3
 -النفسي

النفسي لدى  المظاىر النفسية الحداثة واالستقراروالتي أظيرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 
تيجة طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة بابل لممرحمة الرابعة، ويمكن تفسير ىذه الن

نفسي جيدة يكون أقدر من غيره عمى تقبل كل ما ىو جديد  بأن الفرد الذي يتمتع بأستقرار
موره ومستقبمو وأكثر وحديث والتكيف معو فيو أكثر نزوعًا لمديمقراطية وأكثر تنظيمًا وتخطيطًا أل

انفتاحًا عمى ما حولو فيما يكون المضطرب نفسيًا منشغاًل غالبًا  بمشكالتو النفسية مما يفقده 
 الكثير من قدراتو عمى التخطيط والتنظيم والتفاعل مع ما حولو من أحداث.    



ضة تتجو نحو وأظيرت النتائج ايضا أن مجتمع البحث من طالب كمية التربية البدنية وعموم الريا
المظاىر النفسية لمحداثة وبدرجة أعمى من الوسط الفرضي وبداللة إحصائية، ويمكن تفسير ىذه 

النتيجة في ضوء اإلطار النظري، إذ أكد )إنكمش وسمث( دور الجامعة في الحداثة بوصفيا 
امعي مؤسسة اجتماعية ليا أثر كبير في تشكيل الشباب في صورة اإلنسان الحديث ، فالوسط الج

يشكل المناخ المناسب الذي يساعد الطالب عمى اكتساب المظاىر النفسية لمحداثة ، فضال عن 
ذلك أكد ايضا دور وسائل االتصال الجماىيري في الحداثة ، إذ إن تعرض األفراد لوسائل 

االتصال الجماىيري يكّون لدييم اتجاىات تحديث أكثر من غيرىم ، ألن االنتشار الواسع لمقنوات 
الفضائية واالنترنت والياتف المحمول والصحف المتنوعة بوصفيا وسائط اتصال في أوساط 

المجتمع عامة واألوساط الجامعية خاصة يعمل عمى تزويد األفراد والجماعات بالمعمومات التي 
 تجعميم ييتمون بالخبرات واألفكار الجديدة .

ابعة يتجيون نحو المظاىر النفسية أظيرت النتائج ايضا أن  مجتمع طالب  المرحمة الر     
لمحداثة أكثر من غيرىم من المراحل األخرى، ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن درجة الحداثة لمفرد 
تزداد بزيادة عدد سنوات دراستو إذ إن طالب المرحمة الرابعة  يتعرضون لمخبرة الجامعية مدة 

النفسية لمحداثة شديدة الحساسية  ، والمظاىر أطول من تمك التي يتعرض ليا باقي المراحل.
لطول مدة المعايشة األكاديمية بكل ما تتضمنو من عوامل رياضية ومعرفية وثقافية وحضارية 
ن المناخ الجامعي والمعايشة األكاديمية تيسر من عممية الحداثة بكل ما تتضمنو  واجتماعية، وا 

عظم متوسطات الطالب عمى من تغيرات نفسية في بعض جوانب شخصية الطالب، إذ تتزايد م
مقياس بعض المظاىر النفسية لمحداثة بطول مدة بقاء الطالب في الجامعة لتصل إلى أقصى 
ارتفاع ليا في السنة النيائية، أي قرب التخرج .  ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى وفق نظرية 

دية، فيم مرنون يميمون إلى )مكيني وكين( المذين أكدا أن األفراد المتوافقون نفسيا ال يحبون التقمي
 التجديد باستمرار.

ونستنتج ايضا ان عممية الحداثة ال يقوم بأعبائيا اال أفراد حديثون مرنون يكونون عمى استعداد 
لتقبل التغيير في اتجاه المعيشة والعمل ومتوافقون نفسيا، وان عممية الحداثة المنظمة التي تأتي 

ذي يكون مقصودًا ومخططًا لو ويكون متدرجًا ومرحميًا عن طريق نشاط المجتمع الرياضي وال
ويتكون من تراكمات جزئية ال يستطيع الفرد إدراكيا في زمن قصير، ىذا النوع من الحداثة 

يستجيب لو الفرد المنظم عكس الحداثة السريع العشوائية الغير مخطط ليا الذي يستجيب لو الفرد 
لمظاىر النفسية لمحداثة : يعود إلى عوامل عديدة منيا المنفتح . ان عالقة التوافق النفسي با

عممية االنسجام بين اعضاء الفريق الواحد ومكانة الفريق في مجتمع المعبة تمثل عامل من 
العوامل التي تساعد عمى جاذبية الالعبين لالنتماء لمفريق ، ان االفراد ذوي القيم االنجازية العالية 



تحقيق ىدف ميم في حياتيم من خالل سعييم المتواصل وتقبل يشعرون بفخر ألنيم استطاعوا 
 .ذواتيم وامتالكيم ثقة عالية بأنفسيم فيم يستطيعون مواصمة تحقيق اىدافيم

 (153ص 1653)عمر الشيخ  وجياد صميبي
المظاىر والبحوث فان العالقة بين االستقرار النفسي و  وبطبيعة الحال واستنادا إلى الدراسات

النفسي ادى بيم لموصول إلى انجازات عالية  اثة جاءت مؤكدة بان تكامل االستقرارالنفسية لمحد
الجيد يقود إلى المستويات العالية  ( إلى ان االستقرارDnyehaly، وىذا ما يتفق مع ما قدمو )

من االنجاز واالتصاف بالشخصية واالستقاللية وادراك الفرد لنفسو يؤدي بو إلى بذل اقصى ما 
 يق افضل انجاز.عنده لتحق

 االستنتاجات
يتمتع بالمظاىر النفسية لمحداثة  طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ان مجتمع البحث-1

 المرحمة الرابعة. طالبوبدرجة عالية وخاصة 
أظيرت نتائج البحث الحالي أن طالب المرحمة الرابعة يتمتعون باستقرار نفسي جيد وذلك  -5

ألنيم يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من ناحية االستقرار الذي كشفت عنو نتائج البحث، إذ إّن 
االستقرار السميم يؤدي إلى الصحة النفسية وىو أبرز مظير من مظاىر الحياة كما أشار إلى 

 غالبية عمماء النفس. ذلك 
تفاع درجو المظاىر النفسية لمحداثة يقابمو ارتفاعا في االستقرار النفسي لمطالب ومن ر ان ا -3

المظاىر اظيرت النتائج ان ىناك عالقة ارتباط موجبة وذات داللة احصائية معنوية بين خاللو 
النفسي لممرحمة الرابعة لطالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  النفسية لمحداثة واالستقرار

  /جامعة بابل
ىناك عالقة وثيقة بين ما يتمقاه المتعمم من المؤسسات التربوية والتعميمية والرياضية بكل  -1

 التطورات والخبرات والمعمومات المتمثمة بالدور البارز والميم لمطالب في المجتمع الجامعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التوصيات
النفسي ومقياس المظاىر النفسية  لنفسية قيد البحث ) مقياس االستقرارتطبيق المقاييس ا-1

 لمحداثة ( عمى عينات اكبر في مختمف االنشطة الرياضية.  
النفسي الرياضي لدى الطالب لما لو من تأثير كبير في االنجاز في  االىتمام بتنمية االستقرار-5

 محاولة الطالب لتحقيق االىداف العامة لمجماعة دون النظر الى االىداف الشخصية . 
ضرورة عمل الجامعة عمى تدعيم المظاىر النفسية لمحداثة عن طريق تحديث المناىج -3

ت في المجتمع الرياضي وتقوية العالقات بين الرياضية بما يتالئم مع التطورات والمستجدا
الجامعة الرياضية ومؤسسات المجتمع الرياضي المختمفة من خالل الزيارات الميدانية والندوات 

 والبحوث ومشاركة الطمبة فييا.
النفسي لمطالب من خالل تشجيعو عمى التعاون مع   المحافظة عمى االستقرار -1            

قدرة عمى أخذ الدور بما يشعر الفرد بأىميتو بين زمالئو. وتشجيعيم عمى اآلخرين وتنمية ال
عمى مساعدة اآلخرين، وتنمية القيم السامية كحب اآلخرين واحتراميم فيم بينيم مما يساعد 

الفرد مع نفسو ومع اآلخرين. ويتم ذلك من خالل الفعاليات الرياضية كالسباقات  استقرار
 والميرجانات .

دافع غيرات اخرى مثل )اجراء دراسات تتناول المظاىر النفسية لمحداثة وعالقتيا بمت -2        
 (  االنجاز ، مفيوم الذات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1ممحق )
 الفقرات لممظاىر النفسية لمحداثة الموزعة عمى المجتمع بصورتيا النيائية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة بابل
 البدنية وعموم الرياضةكمية التربية 

 عزيزي الطالب
 تحية طيبة ......

بين يديك مجموعة من العبارات التي يراد بيا إبداء رأيك فييا بكل حرية وصدق ، وبما ينطبق 
 عميك فعميًا ، خدمة لمبحث العممي الذي نرجو إسيامك فيو بجدية ، وال حاجة لذكر االسم . 

ن تجيب عمييا ، مع مالحظة أنو ال توجد عبارة صحيحة ونأمل أال تترك عبارة واحدة من دون أ
وأخرى خاطئة ، فاإلجابة تعّد صحيحة عندما تعبر عن حقيقة ما تشعر بو تجاه المعنى الذي 

 تتضمنو العبارة .
( في أسفل البديل √و ابدأ باإلجابة بعد أن تقرأ العبارة بدقة ثم ضع أمام كل واحدة منيا عالمة )

 ابدأ بعد تدوين المعمومة اآلتية :  الذي تختاره واآلن
 عمما ان إجابتك لن يطمع عمييا احد سوى الباحث وال تستخدم إال إلغراض البحث 

 العممي .    
 
 

        
                                             

 الماجستير طالب                                                                            
 مازن محمد حبيب
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 (2ممحق )
 الفقرات لالستقرار النفسي الموزعة عمى المجتمع بصورتيا النيائية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة بابل

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
 عزيزي الطالب

 تحية طيبة ......
بين يديك مجموعة من العبارات التي يراد بيا إبداء رأيك فييا بكل حرية وصدق ، وبما ينطبق 
 عميك فعميًا ، خدمة لمبحث العممي الذي نرجو إسيامك فيو بجدية ، وال حاجة لذكر االسم . 

ترك عبارة واحدة من دون أن تجيب عمييا ، مع مالحظة أنو ال توجد عبارة صحيحة ونأمل أال ت
وأخرى خاطئة ، فاإلجابة تعّد صحيحة عندما تعبر عن حقيقة ما تشعر بو تجاه المعنى الذي 

 تتضمنو العبارة .
البديل ( في أسفل √و ابدأ باإلجابة بعد أن تقرأ العبارة بدقة ثم ضع أمام كل واحدة منيا عالمة )

 الذي تختاره واآلن ابدأ بعد تدوين المعمومة اآلتية : 
 عمما ان إجابتك لن يطمع عمييا احد سوى الباحث وال تستخدم إال إلغراض البحث 
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جامعة بابل /كمية التربية  عمم النفس التعميمي     أستاذ حسين ربيع حمادي   1

 النفسية
جامعة بابل/ كمية التربية البدنية  اضيعمم النفس الري أستاذ عامر سعيد الخيكاني 5

 وعموم الرياضة
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 وعموم الرياضة
عمم النفس اختبارات   أستاذ مساعد حيدر طارق كاظم 4
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جامعة بابل /كمية التربية 

 األساسية قسم التربية الخاصة
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