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  ملخص

ه   ،هدفت هذه الدراسه الى التعرف على مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطني
العبي العبا والعبه من ) ٩٥(تكونت عينه الدراسه من و .من ذوي التحديات الحرآيه في االردن

ات ا ات المنتخب ي األردن  والعب ه ف ديات الحرآي ن ذوي التح ه م احثين   .لوطني تخدم الب ث اس حي
ائج  وأظهرت    .فقرة تقيس تسعة ابعاد) ١٠٠(مقياس تنسي لمفهوم الذات، ويتكون المقياس من  نت

ه لدى جاء ترتيب أبعاد مفهوم الذات  فقد: ما يأتي الدراسه من   ،العبي والعبات المنتخبات الوطني
 ،الذات البدنية ،الهوية ،تقبل الذات ،السلوك :ه في األردن على النحو التاليذوي التحديات الحرآي

ذات الشخصية    ،نقد الذات ،الذات االجتماعية ،الذات األخالقية ذات األسرية   ،ال ا أظهرت   .  ال آم
ه في بعدي         النتائج ه احصائيه لصالح االلعاب الجماعي روق ذات دالل ذات الشخصية   ( وجود ف ال

ايتعلق  و ).الذات األخالقية ونقد الذات( ولصالح االلعاب الفرديه في بعدي) اعيهوالذات االجتم فيم
ذات االسرية   الذات الشخصية وال (بمتغير المؤهل العلمي في ابعاد  ة وال ولصالح  ) ذات االجتماعي

ائج   ).بكالوريوس ودراسات عليا(الالعبين الي مؤهلهم العلمي  روق    وآذلك أظهرت النت وجود ف
ر    ه احصائيه فيماذات دالل ق بمتغي رة يتعل اد   الخب د      ( في ابع ذات االسرية ونق ه وال ذات االخالقي ال

ذات  ل ال ذات، وتقب ذين  ) ال ين ال الح الالعب رتهمولص نوات   خب ر س ن عش ر م د اوصت    .اآث وق
ولي اللج  تها      الدراسه في ضوء نتائجها بضرورة ان ت ة من خالل سياس ه الباراولمبي ى   ن العمل عل

  .لذات االيجابي لدى الالعبين والالعباتتنمية مفهوم ا
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Abstract 

This study aimed to recognize the concept of self at male and female 
players of motive challenges in national sportive teams in Jordan.  To 
achieve the purpose of study, the main following question was asked by 
the study.  The study sample consisted of (95) male and female sportive 
players of motive challenges in the national sportive teams in Jordan. 
Then Tennessee measurement for the concept of self was applied on the 
sample. The measurement consisted of (100) items measured (9) 
dimensions.  The findings of the study revealed that:  (1) The ranking of 
self-concept dimensions of self at male and female players of motive 
challenges in national sportive teams in Jordan respectively as follows: 
behavior, self-acceptance, identity, physical self, ethical self, critical self, 
personality self- and family self.  (2). There were actual variations with 
statistical indicators in the personality self and the social self towards the 
team- games. Dimension while variations were in moral self and self- 
criticism towards the one- player games. (3). There were actual variations 
with statistical indicators in the personal self and the social self and self 
of family towards. Players with high educational level. (graduate and 
post- graduate). (4). There were actual variations with statistical 
indicators in the variable of number of years of experience in the game in 
the dimensions of moral self, self criticism and self acceptance towards 
players with more than (10) years experience in the game. The study 
recommended upon the (pare Olympic committee) should through its 
policies encourage the concept of positive self as male and female 
players. 

  
  المقدمة والخلفية النظرية للدراسة

ة         ى ضوء محددات معين ة وعل يتشكل مفهوم الذات منذ الطفولة، عبر مراحل النمو المختلف
ار والمشاعر       إن األفك ى آخر ف يكتسب الفرد من خاللها وبصورة تدريجية فكرته عن نفسه وبمعن

اعي    التي يكونها الفرد عن نفسه ويصف ذاته هي نتاج أنماط التنشئة االج ة والتفاعل االجتم تماعي
ة   ة واجتماعي رات إدراآي ا ومواقف وخب ة وتقييمه ات الوالدي اب واالتجاه واب والعق اليب الث وأس

اعي      دور االجتم ل وال اح والفش رات النج ل خب رد مث ا الف ر به ة يم افةوانفعالي ى بإض الوضع  إل
اط تتصل   أخرى  وأموراالقتصادي واالجتماعي  ا إن ال والصراع،   باإلحب ه    آم رد يشكل مفهوم ف

م، حيث إن       ذين يعيش معه لذاته من خالل الخبرات التي يمر بها بخاصة تفاعله مع األشخاص ال
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ر    د تكب ر فق د تتغي رد ق ياء حول الف ل األش ه الشخصية وآ ز خبرات رد مرآ دى الف ذات ل وم ال مفه
ى   وتصغر بنظره في حين تستمر الذات في التأثير في آل ما يراه فإنه يختار مدرآاته  باإلشارة إل

  . مفهوم الذات لديه

فالطالب   ،دورًا آبيرًا في توجيه السلوك وتحديده )فكرة المرء عن نفسه(يلعب مفهوم الذات 
رة        ،الذي لديه فكره عن نفسه بأنه ذآي ومواظب ومجتهد ذه الفك ًا له ى التصرف تبع ل إل ذا   .يمي ل

أو  سلوآه  بها الفرد ذاته تؤثر في طريقة، وعليه فإن الكيفية التي يدرك يعمل آقوة دافعة فمفهومه
  .)٢٦، ص ١٩٩٢ عروق،( آيفية إدراك ذاته في

اً  ه وتطوره      ،إن مفهوم الذات ليس امرأ موروث تم تعلم ل ي رد      خالل ب ي يعيشها الف اة الت الحي
ويمارس خبرته فيها، آما أن الوعي بالذات يبدأ بطيئًا عند تفاعل الفرد مع بيئته التي تتسع رقعتها 

ومطورًا مفهوم ذاته من مجموعة المصادر المترابطة    ،من عناصر هامتأثرا بما في ،مًا بعد يوميو
وخبرات التنشئة  ،والتغذية الراجعة من اآلخرين ،واللغة ،أو صورة الجسم ،الذات الجسمية: وهي

ا    ي يتعرض له وب، ( الت رد      )١٨ص  ،١٩٩٠ يعق ه آشيء متف رد عن ذات رة الف د في    ؛، ففك تعتم
د           ،ا وتشكيلهاتكوينه ا بع ديل فيم ا عرضة للتع ه، ولكنه رد الخاص ب وجي المتف اء البيول  ،على البن

ة    ه       ،بتأثير من الظروف البيئي د تحيط ب ي ق ة الت وق،  ،عدس (واالجتماعي  -٤٤٤، ص ١٩٨١ وت
ب   )٤٥٩ ى جن ًا إل اعي جنب ل االجتم اج للتفاع ًا آنت و تكويني ذات ينم وم ال دافع  ، أي أن مفه ع ال م

  . أآيد الذاتالداخلي لت

  ،والتنشئة االجتماعية ،بفضل عمليات النضج ،والتمايز ،ويسير مفهوم الذات نحو االرتقاء
 ،لتشمل الصفات الجسمية ،وآلما اتسعت رقعة الفرد ازدادت معها محتويات مفهوم الذات

 ،والرغبات ،واالهتمامات ،والقيم ،والعالقات االجتماعية ،والممتلكات المادية ،والنفسية
  .)٤، ص ٢٠٠٧ محافظة والزعبي،(والدور في الحياة  واألهداف،

احثين   اهتمامازداد لقد و رين والب ر عن تصورات        المفك ذات آسمة شخصية تعب وم ال  ،بمفه
احثين  حيث  ،وخبرات الفرد الذاتية ذات     ،تناول الكثير من الب وم ال رين تعريف مفه ومن    ،والمفك

  -:هذه التعريفات

ه  ا عرف رز م ي   ) p.22) Rogers & Alexander,1990 , روج وع الكل ه المجم بأن
  . التي يعزوها الفرد لنفسه والقيم االيجابية والسلبية التي تتعلق بهذه الخصائص  للخصائص

  :هما ن لمفهوم الذاتيأن هناك معني) p .25) shertill,1998 , وترى شيرتل

دات والنو    - ا الشخص في      المفهوم التقليدي حيث انه الهدف الشامل لكل المعتق ي يحمله ا الت اي
  .نفسه

ذات  - وم ال د لمفه ى الجدي ا المعن ة  ،أم ة المالحظ و المعرف اس ،فه ة للقي ا  ،والقابل ي يحمله الت
  . الشخص عن نفسه 
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رد، وهو        )١٢٢، ص٢٠٠١ ،وآخرون  ،الشناوي ( وعرفه ه هو المجموع إلدراآات الف بأن
ه   ن نفس رد ع ر الف ن تفكي ة م ة ومؤلف ن تحصيله ،صورة مرآب ن خصائصه ،وع وصفاته  ،وع

ا يفكر   ،واتجاهاته نحو نفسه ،والشخصية ،والعقلية ،الجسمية ه  وتفكيره بم ه   ب ا   ،اآلخرون عن وبم
  . هيفضل أن يكون علي

ابر  ( أما ي ج يم الشخص آكل من حيث        وهفعرف  )٢٢٩، ص ٢٠٠٢ ،وآخرون  ،بن ه تقي بأن
ره ه ،مظه ه ،وخلفيت ه ،وقدرات ائله، وشعوره ،واتجاهات ًا ث ييح، ووس ذات موجه وم ال صبح مفه

   .للسلوك عندما تبلغ هذه األشياء ذروتها
  

  مصادر تكوين مفهوم الذات

ي يعيشها    ،ثم يتطور عبر رحلة الحياة الطويلة ،يتم تعلمه مفهوم الذات مفهوم مكتسب إن الت
ي تتسع   ال الوعي بالذات يبدأ بطيئًا عند تفاعل الفرد مع بيئته أنته فيها، آما االفرد ويمارس خبر ت
التي لها أثر آبير  ،وعة من المصادر المختلفةم، حيث يتأثر مفهوم الذات بمجرقعتها يومًا بعد يوم

  : على مفهوم الذات ومنها

 ،إن صورة الجسم له أهمية آبيرة بالنسبة لصورة الفرد عن ذاته  :الخصائص الجسمية
تعتبر  ،وحجمه ،مظهرهو ،لذلك فإن بنية الجسم )٢١-١٨، ص١٩٩٨ رمضان،(ومفهومه عنها 

فتصور الفرد لجسمه وما يشعر به نحو  ،من األمور الحيوية والمهمة في تطور مفهوم ذات الفرد
ص  ،١٩٩٨ عدس وتوق،( األولى من حياتهوخاصة في السنوات  ،عتبر محور ذاتهيهذا الجسم 

١٥٦(.   

فقد  ،فهوم الذات لدى الفردتلعب القدرة العقلية دورًا هامًا في التأثير على م : القدرة العقلية
يعطون أهمية بالغة  ،رسدايكتشف الطالب وخاصة المراهق أن المدرسين في معظم الم

 هط فهميتوسو أ ةسرعأو  هضعف من حيث للتحصيل العقلي، لذلك ينظر المراهق الى نفسه،
أن القدرة العقلية لها  )٦١، ص ١٩٨٣ ،زهران( ويؤآد )٤٨ص  ،١٩٩٨ رمضان،( ؟هوتحصيل

 .ثر آبير في تقييم الفرد لذاتهأ

تنمو صورة الذات خالل  إذ ،يؤثر الدور االجتماعي في مفهوم الذات  :الدور االجتماعي
التفاعل االجتماعي وذلك اثناء وضع الفرد في سلسلة من األدوار االجتماعية، وأثناء تحرك الفرد 

منذ  ،اط من األدوار المختلفةمأنفإنه عادة يوضع في . في إطار البناء االجتماعي الذي يعيش فيه
 هذه األدوار، ويتعلم أن يرى نفسه آما يرى زمالءه في تلك وأثناء تحرآه خالل ،طفولته

يتعلم المعايير االجتماعية والتوقعات السلوآية التي  ،المواقف االجتماعية المختلفة، وفي آل منها
  .)١٠٢-٨٧ص  ،١٩٨٧ابو زيد، (يربطها اآلخرون بالدور 

 ،أن التفاعل االجتماعي السليم ،ظهرت نتائج العديد من الدراسات  :اعل االجتماعيالتف
ن نجاح أو ،تعزز الفكرة السليمة الجيدة عن الذات الموجب ،والعالقات االجتماعية الناجحة
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التفاعل  ذلك ويؤدي إلى زيادة نجاح ،يزيد من نجاح العالقات االجتماعية ،التفاعل االجتماعي
  .  )٥٩-٤٩ص  ،٢٠٠١أمين، (االجتماعي 

صوته  الطفل يستعمل فعندما ،أن تطور اللغة يساعد في تطور مفهوم الذات : ةـــاللغ
تفاعل مع الفضًال على إثارته اآلخرين، وبسبب ذلك يستطيع  اهمتحدثا فانه يثيرويسمع نفسه 
 ،تسمع ،هالمتي تعيأخذ دور اآلخر آون اللغة البها وبهذا فانه  التفكير ويبدأ ،آلماته الخاصة
  .)٣٧ص ،١٩٨٧ زيد، أبو( .بواسطة نفسه واآلخرين بالمثل ،ويستجاب لها

مدرسية من المصادر الرئيسة التي تشكل مفهوم الذات، حيث التعتبر الخبرات  : المدرسة
تكوين صورة جديدة عن قدراته بفيبدأ  ،وعالقات جديدة ،ومواقف ،وظروف ،يمر الفرد بخبرات

واالنفعالية، متأثرًا في ذلك باالوصاف التي يصفها  ،لية وسماته االجتماعيةوالعق ،الجسمية
  .)١٧، ص١٩٩٩ وهيبي،( اآلخرون لذاته

رةا ارإ:  ألس اعر ،ن األفك ه  ،والمش رد عن نفس ا الف ي يكونه ات الت ا  ،واالتجاه ويصف به
رية   ئة األس اط التنش اج أنم ي نت ه، ه ة ،ذات اعي ،واالجتماعي ل االجتم واب وأس ،والتفاع اليب الث

  .)٦٥، ص ١٩٩٠ يعقوب،(أساليب التنشئة األسرية  :والعقاب، ولعل أهم هذه المصادر

ير ى )٨٣ص ،١٩٩٦ ،السرطاوي( ويش رة إل ة ،أن األس رًا ف انتلعب ،والمدرس ي دورًا آبي
ل     تكوين مفهوم الذات لدى األفراد ة للطف وم األسرة بالتنشئة االجتماعي ة    ،، حيث تق وفر الرعاي وت

  .لة له، ومن خاللها تنعكس نظرتها على سلوك الطفل وتصرفاتهالشام

  :جماعات الزمالء ورفاق اللعب واألصدقاء وزمالء المهنة -

ران     هذه الجماعات تلعب دورًا هامًا في التأثير على مفهوم الذاتإن  - رد، فنظرة األق دى الف  ل
ذه    ه عن نفسه درجة ما فكرتيحدد إلى  لفردوتقديرهم ل إن ه ه ف إن  ،قويمات العاآسة  الت وعلي

رد لنفسه، وإن     ى استحسان الف ك    آانت مقبولة فإنها تؤدي إل ر ذل ه  آانت غي تقص من    فان ين
  . عن ذاته لديه نمي مفهومًا سلبيًاتنفسه، و

  
  العوامل المؤثرة في مفهوم الذات

ه       الفرد نفس ق ب ي يتعل و داخل ا ه ا م رة منه ل آثي ذات بعوام وم ال أثر مفه ل ،يت ه  :مث قدرات
ا هو خارجي آنظرة اآلخرين         لفةالمخت ا م ، خصائصه الجسميه، سماته الشخصية، جنسه، ومنه
ذات   أن حيثاليه،  وم ال ة        ،مفه ه وعوامل اخرى بيئي أثر بعوامل وراثي ابر  (يت ي ج وآخرون،   ،بن
  .)٢٣٣ص  ،٢٠٠٢

، وتظهر الشخصي وتكوينه ،وتعد المؤثرات األسرية ذات أهمية بالغة في نمو الطفل النفسي
رة،  بصور ه المبك ة       ة جلية عندما يفقد الطفل أحد أبوية في طفولت ل ألحد أبوي دان الطف حيث أن فق

ق، و     ن والقل دم األم عوره بع ى ش ؤدي ال ن أن ي ديل المناسب يمك وفر الب م يت ة"أن ل ، "االعتمادي
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أثير إذ       إلى باإلضافة ذا الت د ه ه يصعب تحدي تأثيرات في الشخصية يمكن أن تكون خطيرة، اال أن
  :على التفاعل بين عدة عوامل منها يعتمد أنه

ة    الجنس، الميراث البيولوجي، العمر، أي األبوين المفقود، والبديل ألي منهما وشكل الرعاي
  .)١٧٧-٧٧، ص١٩٩٢صوالحة، (المتيسر في فترة النمو 

ه، حيث       ره وتعديل ويرى آارل روجز أن مفهوم الذات ثابت إلى حد آبير، ولكن يمكن تغيي
ا         يرجع سلو ا يتناسب مع م ديل سلوآه بم ى تع ه إل ك الفرد إلى محاولة تحقيق الذات، وقد يؤدي ب

وعالج هذه المشكالت  ،يحيط به، فإذا آانت البيئة المحيطة غير مؤاتية، فإن مشكالت الفرد تزداد
ر عن مشاعره          يقتضي  ه من التعبي اعي يمكن رد المضطرب بجو اجتم د الف م   ،من المعالج تزوي ث

ك ا ول تل ن     قب د م و مزي ذات نح و ال ى نم ك إل ؤدي ذل ا، وي رار المناسب له اذ الق اعر، واتخ لمش
 ،٢٠٠١ وآخرون، ،شناوي(. لتكوين عالقات أفضل مع اآلخرينوزيادة آفاءتها  ،والقوة ،الصحة

  ).١٤٥ص 

ة  رد      ،ويتطور مفهوم الذات من الخبرات الجزئي ا الف ي يمر به ه    ،والمواقف الت اء محاولت أثن
بيئة المحيطة به، ومثل هذه الخبرات هي التي يترتب عليها نمو التنظيمات السلوآية   للتكيف مع ال

و   المختلفة، وذلك بناء على عملية التعلم ولكن أثر هذه المواقف والخبرات ال يتوقف عند مجرد نم
تنظيمات سلوآية خاصة، أو دوافع فردية منعزلة، ولكنه يتعدى ذلك، فيشمل الفرد آله عن طريق 

ى تطور مفهوم     تعميم ة إل عن   هالخبرات االنفعالية اإلدراآية على هذا الفرد، مما يؤدي في النهاي
  . )٢٣٣-٢٢٩ص  ،٢٠٠٢ وآخرون، ،بني جابر(الذات آكل 

، ها بياجيهالتي وضع ،وآذلك يتطور مفهوم الذات في خط مواز لمراحل النمو المعرفي
 والهوية واألخالق، ،آالجنس ،ونات الذاتومفهوم الذات هو جزء من البناء المعرفي للفرد، ومك

 األشول،( .قته مع اآلخرينفي عال لهاوإدراآه  ،تترابط مع بعضها بفعل تطور أساس الفرد بذاته
  ).٢٤-١٧ص  ،١٩٨٩

  
  مفهوم الذات والنشاط الرياضي

اً  ر عن تطور المجتمع       حضارياً  تعد الرياضة مطلب ع، حيث تعب دان رحب     ،للجمي وهي مي
تطيع االن ن خالل يس ان م ه      هس رد التوجي ه الف ي توجي ة ف ي أداة فاعل ع، وه ي المجتم دماج ف االن

ا   ،الصحيح ه   أداةآونه ة لتربيت دنياً  ،حقيقي اً   ب ي إتاحة      . وصحيًا وذهني ع وهي تعن فالرياضة للجمي
ه      ه وقدرات ًا إلمكانيات ع وفق ي المجتم رد ف ل ف ة لك ية المختلف طة الرياض ة األنش الفرصة لممارس

النفع   ل والرياضة ود ب يست حكرًا على شريحة في المجتمع دون سواها، لما لها من آثار ايجابية تع
   .)٢، ص ٢٠٠٤ ابو عيد،(بما فيهم ذوي التحديات الحرآية  ممارسيهاالعام على 

ا عجز او   )١٠-٤ص  ،٢٠٠٣ ،وعبد العزيز ،آوافحه( يعرفها آماالحرآية  فاإلعاقة ،  بأنه
ل      هذا العجز أو القصور إلى التأثير علىقصور في الجسم اإلنسان يؤدي  ى التنق رد عل درات الف ق

  . ، ويؤثر على قدرة الفرد المعاق على التوافق الشخصيوالحرآة
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 ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهم الصعوبات التي تواجه ذوي التحديات الحرآية مشكلة التكيف الناتجة عن شعور       نوم
د أعضائه الحرآية السفلى  بالنقص والعجز جراء إصابته التي تؤدي الى قصور أح المعاق حرآيًا

اطفي        زان الع رد ونقص في االت في أداء واجباته الحرآية، مما يؤدي الى اختالل في شخصية الف
ة              ر الطبيعي ة الجسم غي ان حرآ ذلك ف ه، وآ وم سلبي عن ذات ى تشكيل مفه واالنفعالي وبالتالي ال

ية       ى ضغوط نفس ؤدي ال اق ت أقل       ،للشخص المع رة في الت ه صعوبة آبي ي  وتسبب ل دماج ف م واالن
ى نفسه   ،المجتمع المحيط به ه نظرة االضطهاد والتشاؤم       ،مما قد يغير من نظرته ال وتتغلب علي

  .)٣ص ،٢٠٠٤ ابو عيد،(وتدفعه بالتالي الى العزله والتقوقع  ،وفقدانه الثقة بالنفس ،والخجل

ول        احثون الوص اول الب ي ح ة الت ايا المهم ن القض ويره م ذات وتط وم ال ر مفه ى  ويعتب ال
دأت تأخذ      لذوي التحديات الحرآية أو غيرهم مكنوناتها وتحليلها، سواء ي ب اهيم الت ، وهو من المف

ذات  ثير فاعل في شخصية الفرد وتكوينهلما لها من تأ ،حيزًا هامًا في مجال علم النفس ، فمفهوم ال
انية      ية األنس ون الشخص ي تك ة الت اد المهم ن االبع لو      ،م ي س ر ف ر آبي ن أث ا م ا له رد لم ك الف

ده        ه السلوك وتحدي يًا في توجي ذات دورًا رئيس  وآخرون،  ،الشناوي (وتصرفاته، ويلعب مفهوم ال
  .)١١٧ص  ،٢٠٠١

طة    و ن األنش ه م تالف انواع ى اخ اط الرياضي عل ن   النش د م ر بالعدي ي تزخ انية الت اإلنس
ه      ،المواقف التنافسية ه لذات رد ومفهوم ى شخصية الف ا،    ،التي قد يكون لها أثر آبير عل ديره له وتق

، حيث  ء بخبرة اإلنسان الشخصية وتميزهاحيث يلعب النشاط الرياضي دورًا متميزًا في االرتقاو
اآلخرين،   يسهم في تحسين المستوى الصحي والبدني وتنمية الروح االجتماعية وحسن االتصال ب

  .)١٣-٩ص  ،١٩٨٨عويدات، (ينعكس على زيادة إنتاجية الفرد األمر الذي 

رًا فشخصية  ائزًا وأخرى خاس ا ف رد فيه ون الف ارة يك ية فت ي المواقف التنافس أثر ف رد تت الف
ه ويضعها            در ذات ه يق أثير في شخصية الرياضي وتجعل ة بالت وثالثة متعادًال، وهذه المواقف آفيل

ذا الصدد يشير       لبيًا، وفي ه ا أو س  ،عالوي ( موضعها الحقيقي بالنسبة لآلخرين سواء آان إيجابي
وم اإليجابي    )٨٩، ص ١٩٩٨ ا أن حول المفه وق الرياضي،        إم ق التف ًا في تحقي يلعب دورًا هام

ه ذات          أن لدي ذات االيجابي يشعر ب وم ال اءة، وان األداء    ًاوأن الالعب صاحب مفه ة تعمل بكف قوي
ى  )٥٦ص  ،١٩٩٥ ،شمهأبو ( الجيد ينتج عن مثل هذا التفاعل، أما مفهوم الذات السلبي فيشير  إل

ؤثر  أن ك ي ي انخفاض مستوى األداء الرياضي   ذل لبيًا   أن إذف ًا س ارس إحساس دما يم الالعب عن
يحدث تصارعًا مع الذات وتضاربًا بدرجة قد تصل إلى حد تجنب ممارسة النشاط     فإنه  ؛بالخبرة

  .الرياضي
  

  الدراسات السابقة

ى في دراسته التي هدفت التعرف ) ١٩٩٥ ،جبريل( تناول ذات      إل وم ال روق في مفه دى  الف ل
 ،متغيرات الجنس إلى تبعا ،من غير ذوي التحديات الحرآيةو ،المراهقين ذوي التحديات الحرآية

ة  وع اإلعاق دوثها  ،ون ن ح ت  ،وزم ةتألف ن  العين ديات    ) ٢٥٦(م ن ذوي التح فهم م ًا نص مراهق
ذات       ،الحرآية والنصف اآلخر من غير ذوي التحديات الحرآية وم ال وب لمفه اس يعق استخدم مقي
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ة تعزى     ق فيت النتائج الى وجود فرووأشار مفهوم الذات لدى المراهقين ذوي التحديات الحرآي
  .لمتغيرات الجنس ونوع االعاقة وزمن حدوثها

والمستوى   ،والتي هدفت الى تقصي أثر الجنس ) ١٩٩٥ ،المومني والصمادي( وفي دراسة
ي ذات  ،واالقتصادي ،التعليم وم ال ي مفه اقينف دى المع ًا ومرآز الضبط ل ة حرآي ، وتكونت عين

ذات من أعداد       ) ٣٣٠(الدراسة من  وم ال اس مفه فردًا من ذوي االحتياجات الخاصة، استخدم مقي
دا     ز للضبط ال اس روت ائج الدراسة     خلي والخارجي الباحثين، آما تم استخدام مقي د أشارت نت ، وق

ى الجنس،   تعز  ،ومرآز الضبط  ،الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ى إل
ذات ومرآز الضبط           وم ال ة إحصائية في مفه روق ذات دالل بينما أظهرت نتائج الدراسة وجود ف
روق             ائج وجود ف ا أظهرت النت ع، آم دخل المرتف ر المستوى االقتصادي ولصالح ال تعزى لمتغي
ة     ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ومرآز الضبط تعزى إلى المستوى التعليمي ولصالح حمل

  .البكالوريس

ايرن جافن   و اديمي      ) Byrne & Gavin, 1996( قامت ب ذات األآ وم ال بدراسة في مفه
ى عين  ون عل وذج شافلس ن حسب نم ه م ة الصفوف) ٨٧٧(ة مكون ن طلب ابع،  :م ث، والس الثال

ل     ي مراح توى الدراسي ف تالف المس ًا الخ ذات تبع وم ال ي مفه روق ف ان الف ر، لبي ادي عش والح
أخرة، وأظهر   المراهقة المبكرة  ائج والمتوسطة والمت ة       ت نت روق ذات دالل الدراسة عدم وجود ف

  . األآاديمي تعود للعمر بين هذه المراحل إحصائية في مفهوم الذات

ادي   (وقام  د اله ى دراسة هدفت   ب) ١٩٩٧على وعب ذات والتوافق       إل وم ال ى مفه التعرف عل
اس   النفسي واالجتماعي لدى المصابين بالبتر، واستخدم الباح ذات ومقي ثان مقياس تنسي لمفهوم ال

 امعاق) ١٠٠(تكونت عينة الدراسة من الذآور . التوافق االجتماعي والنفسي من اعداد علي الديب
ة، و    امعاق) ٥٠(حرآيًا من المصابين بالبتر،  ية واجتماعي ة نفس وا   ) ٥٠(تلقوا برامج تأهيلي م يتلق ل

ى و     ائج الدراسة ال ين مجموعة       أية برامج تدريب، وأشارت نت ة إحصائية ب روق ذات دالل جود ف
ذات   التدريب والمجموعة التي لم تتلق التدريب في مفهوم الذات على بعدي الذات الجسمية ونقد ال
دريب والمجموعة      ين مجموعة الت لصالح المجموعة التي لم تتلق التدريب، وآذلك وجود فروق ب

ا       بين االتدريب، ولم تظهر الدراسة فروق التي لم تتلق ذات الشخصية، بينم د ال المجموعتين في بع
اعي لصالح    اأظهرت فروق دريب في     بين المجموعتين في التوافق النفسي واالجتم وا الت ذين تلق ال

  .البتر حاالت

ام        وتزلر وشاش ا ه ام به امج     (hotzler. Chacham, 1998)وفي دراسة ق ر برن حول اث
دى المم  ذات ل وم ال توى التكيف ومفه ى مس باحة عل باحةللس ين للس ان  ،ارس تخدم الباحث ث اس حي

اس  تة    )martinek-zaichkosky(مقي دة س امج لم ق البرن د تطبي ة البحث وبع ى عين هرعل  أش
وم     األثراالختبارات القبلية والبعدية لوحظ  وإجراء ى مفه باحة عل االيجابي والواضح لبرنامج الس

  .لصالح االختبار البعدي ،الذات وذلك

ة   ) ٢٠٠٧،لزعبيمحافظة وا( وفي دراسة والتي هدفت الى التعرف على العوامل االجتماعي
ة الهاشمية، تكونت            ة الجامع دى طلب ذات ل وم ال ؤثرة في تشكيل مفه واالقتصادية واالآاديمية الم
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بته      ) ٧٥١(عينة الدراسة من  ا نس ل م ة تمث ًا وطالب الوريوس في      %) ٥(طالب ة البك ًا من طلب تقرب
ائج الدراسة   . تنسي لمفهوم الذات آأداة للدراسةم مقياس الجامعة الهاشمية، وتم استخدا أظهرت نت

رات الجنس       ًا لمتغي ة إحصائية تبع روق ذات دالل راد وعدد   ،وجود ف ة   األسرة،  أف ان اإلقام  ،ومك
  . ومعدل الطالب التراآمي ،والكلية والمستوى الدراسي للطالب سرةومعدل دخل األ

ي هدفت الى التعرف على مفهوم الذات لدى والت) ٢٠٠٧ ،ئهالزعبي وزمال( وفي دراسة
العبًا والعبة ) ٢٠٥( منالعبي والعبات المنتخبات الوطنية في األردن، تكونت عينة الدراسة 

، ٢٠٠٦ية في عام من العبي والعبات المنتخبات الوطنية المسجلين في سجالت االتحادات المعن
  :ئج الدراسة مايليأظهرت نتا. استخدام مقياس تنسي لمفهوم الذات تم حيث

ذات         اد ال ي ابع ين ف الح الالعب ائية لص ة احص روق ذات دالل ود ف ةوج ذات األخالقي ، وال
رية    ذات االس ة، وال ذات البدني دي ال ي بع ات ف ة، ولصالح الالعب ذات االجتماعي . الشخصية، وال

ذات   د ال ذات  وآذلك لصالح االلعاب الجماعية في ابعاد الذات االجتماعية، ونق ل ال ولصالح  . ، وتقب
ة  ذات   ،االلعاب الفردية في ابعاد الذات البدني ة، وال ذات الشخصية   األخالقي ذات   ،وال  األسرية، وال

ة لوك ،والهوي ة       . والس ذات البدني اد ال ي ابع رة ف راد االس دد اف ر ع ق بمتغي ا يتعل ذات  ،وفيم وال
ة   ،الشخصية ذات االجتماعي ذات   ،والذات األسرية وال د ال ين م    ،ونق ي   ن ولصالح الالعب األسر الت

آما أظهرت وجود فروق ذات ). افراد ٨-٥من(وآذلك األسر ) اقل من خمسة افراد( أفرادهاعدد 
ين  ة احصائية لصالح الالعب ن دالل رية    م ذات االس ة وال ذات االخالقي اد ال ي ابع ف ف كان الري س

ين   لوك ولصالح الالعب ذات والس د ال ة ونق ذات االجتماعي ن وال ذ  م د ال ي بع كان الحضر ف ات س
دل      . الشخصية ي مع ين من االسر الت وآذلك فيما يتعلق بمتغير معدل دخل االسرة ولصالح الالعب

ا       لصالح ثم) دينار ٥٠٠ -٢٥٠من (دخلها  دل دخله ي مع ر من   (الالعبين من االسر الت  ٥٠٠اآث
ضًا وذلك في ابعاد الذات البدنية والذات الشخصية والذات األسرية والذات االجتماعية، واي) دينار

ؤهلهم العلمي  ذين م ين ال ا(لصالح الالعب الوريوس ودراسات علي ؤهلم ) بك ذين م ين ال م الالعب ث
ة    أ وأثانوية عامة (العلمي  ذات االجتماعي قل من ثانوية عامة، وذلك في ابعاد الذات الشخصية وال

 .ونقد الذات والهوية وتقبل الذات
  

  مشكلة الدراسة

ها يبرز الدالالت على رقي المجتمعات في جانبأاصة من يعد االهتمام بذوي االحتياجات الخ
لذلك جسدت الدول حرصها على مواآبه هذا الرقي بسن القوانين  ؛اإلنساني واالجتماعي

  .والتشريعات التي تضمن حقوقهم في جميع المجاالت وتعزز تطوير تأهيلهم

آبقية الخاصة  امتطلباته لها فئة من فئات المجتمع، االحتياجات الخاصة وويشكل ذو
تفاعل الفرد مع المجتمع الذي يعيش في تالمتتبع لهذه الفئة الصعوبة  يجد العاديين، حيث األقران

من خالل العالقات المتبادلة مع  ،فيه مما يؤثر على الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه
عكاسا اآلخرين، وبما إن مشاعر الشخص من ذوي االحتياجات الخاصة تجاه ذاته تعتبر ان

، ويكون لهذه ، فانه يكون صورة ذهنية عن نفسهإعاقتهلمشاعر المحيطين به تجاهه وتجاه 
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 بذلك عن ذاته ويتأثر سلوآه ه، وعلى أساسها يكون مفهومصورة أهمية آبيرة في بناء شخصيتهال
بدونيته  له توحي حيث ،وقهحدوث شعور بالنقص لدى الفرد نتيجة لع ة، وفي حالحد بعيدإلى 
باقي الجوانب األخرى، وهذا  منأيضا  ، بلالناحية التي يفتقدها فحسب منليس  ؛اآلخرينعن 

  .يحدث نتيجة ألساليب المعاملة التي يحظى بها من قبل المحيطين به

من ذوي  ت بحثية تتناول مفهوم الذات لدى األفرادوعلى الرغم من وجود دراسا
مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات  تناولتة ن لم يجدوا دراسيالباحث فإناالحتياجات الخاصة 

الوطنية من ذوي التحديات الحرآية ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على 
 .مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الوطنية من ذوي التحديات الحرآية في األردن

  
  الت الدراسةاؤتس

  -:اليينعلى التساؤلين الت لإلجابةهذه الدراسة  هدفت

لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من ذوي التحديات ما مفهوم الذات  :السؤال األول
  ؟ الحرآيه في األردن

ات     تهل  :السؤال الثاني ي والعب دى العب ذات ل وجد فروق ذات دالله احصائيه في مفهوم ال
ًا لجنسهم    المنتخبات الوطنيه من ذوي التحديات ه،  ، ون الحرآيه في األردن تبع رة وع اللعب ، والخب

  والمؤهل العلمي؟ 
  

  أهداف الدراســــة

ة من    هدفت الدراسة إلى التعرف على  ات الوطني ات المنتخب  مفهوم الذات لدى العبي والعب
ى    ذوي التحديات الحرآية في األردن ا هدفت إل ى التعرف  ، آم روق  إل دى    في   الف ذات ل وم ال مفه

ًا لجنسهم     التحديات العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من ذوي  ه في األردن تبع وع  الحرآي ، ون
  .، والمؤهل العلميالخبرةاللعبه، و

  
  ــةـأهمية الدراسـ

واؤم مع             ى الت ه عل ؤثر في قدرت و ي رد، فه رًا من اهتمامات الف يحتل مفهوم الذات جانبًا آبي
ذه الدراس     ،البيئة التي يعيش فيها ائج ه ة ان تكشف  ويمارس نشاطاته وخبراته، حيث يؤمل من نت

ة في    العبي والعبات المنتخبات الوطنية من ذوي اعن طبيعة مفهوم الذات لدى  لتحديات الحرآي
ديهم      ، وذلك األردن وم ذات ايجابي ل ة مفه ى تطوير وتنمي  ،من أجل تنظيم المواقف التي تهدف ال

ى   ،واإلداريين والقائمين ،المدربينوتعريف  ذوي التحديات ال    عل ة ل ات الوطني ة في   المنتخب حرآي
رف          األردن ة ان تع ذه الدراس ن له ا يمك ابي، آم ذات ايج وم ال ادة مفه و زي ود نح ز الجه بترآي

ق   ،بذاتهم بصورة تكشف لهم مواطن الضعف فيها والعمل على تقليصها الالعبين والالعبات وخل
ا ة له دائل اإليجابي ل     .الب ة وتأهي ة برعاي ات الدول ل مؤسس ن قب د م ام المتزاي رًا لالهتم ذوي ونظ
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ة ديات الحرآي ى الصعيد   ،التح واء عل ة س اب الرياضية المختلف ين لأللع دة الممارس يع قاع وتوس
ا للرياضة   أو ،العالجي أو ،الترفيهي  ة   التنافسي لم ارات الحرآي ي تطوير المه من دور فاعل ف

ياً التطور  مساعدتهم على للعمل المستقل ودمج ذوي التحديات الحرآية في المجتمع لمحاولة   ،نفس
  .وعقليًا من خالل االتصال والتفاعل مع أقرانهم اآلخرين ،واجتماعيًا ،وبدنيا

دة   ات عدي ارت دراس ىوأش ر إل ع ذوي     ًاملحوظ ًاايجابي تغي دى مجتم ذات ل وم ال ي مفه ف
   .التحديات الحرآية بعد ممارسة األنشطة الرياضية

  
  محددات الدراسة

  حددات اآلتية بعين االعتبار عند تعميم نتائج هذه الدراسة يجب أخذ الم

  .٢٩/١٠/٢٠٠٦-١٦الفترة تم تنفيذ هذه الدراسة خالل : الزماني المجال -

ة من ذوي التحديات      اقتصرت هذه الدراسة على : المكاني المجال - ات الوطني ي المنتخب العب
  .ردنالحرآية في األ

دي : المجال البشري - ة في   جميع العبي والعبات المنتخبات الوطنية من ذوي التح ات الحرآي
  .األردن

  
  واإلجراءاتالطريقة 

  منهجية الدراسة

احث  ق أهداف          واستخدم الب ات تحقي م لغاي نهج المالئ اره الم ي باعتب نهج الوصفي التحليل ن الم
  .الدراسة

  الدراسة تمعمج

ي   تكون مجتمع الدراسة من      ع العب ات  جمي ة  والعب ات الوطني من ذوي التحديات    ،المنتخب
  . العبًا والعبة) ٩٥(والبالغ عددهم الحرآية في األردن 

  عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من جميع العبي والعبات المنتخبات الوطنية، من ذوي التحديات 
آرة الطائرة، ( العبًا والعبة من االلعاب الجماعية) ٩٥( الحرآية في األردن والبالغ عددهم

من العبي والعبات المنتخبات  )آرة طاولةالعاب قوى، رفع أثقال، و(والعاب فردية ) سلة وآرة
يبين توزيع عينة الدراسة وفق متغيرات ) ١( الجدول رقمالوطنية من ذوي التحديات الحرآية في 

  .الدراسة
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  .نوع اللعبةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس و :  )١(جدول 

  العدد  المتغير

  الجنس
  ٧٧  العب
  ١٨  العبة

  نوع اللعبة

  ةالعاب فردي
  ١٤  أثقالرفع 

  ١٩  العاب قوى
  ٢٥  آرة طاولة

  ٥٨  المجموع

  العاب جماعية
  ٢٤  آرة سلة

  ١٣  آرة الطائرة
    المجموع

  ٩٥  المجمع الكلي
  

  متغيرات الدراسة

 :متغيرات مستقلة هي أربعةة، تضمنت الدراسة لالمتغيرات المستق  - أ

  ).ذآر، انثى: (الجنس -

 .)جماعية، فردية: (نوع اللعبة -

 )سنوات ١٠سنوات، أآثر من ١٠-٦من سنوات،  ٥-٣سنوات، من ٣أقل من : (الخبرة -

 .)، دراسات علياأقل من ثانوية عامة، ثانوية عامة، بكالوريوس: (المؤهل العلمي -

العبي المنتخبات الوطنية من ذوي التحديات وهو مفهوم الذات لدى (، ةالتابع اتالمتغير  -  ب
 :تسعة أبعاد هيواشتمل على  )الحرآية في األردن

  الذات الشخصية .٣  الذات األخالقية .٢  الذات البدنية .١

  نقد الذات .٦  الذات االجتماعية .٥  الذات األسرية .٤

  السلوك .٩  تقبل الذات .٨  الهوية .٧
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  أداة الدراسة

وقام ) Fitts( األداة المستخدمة في هذه الدراسة هي مقياس تنسي لمفهوم الذات لمؤلفه فتس
حيث اوجد له دالالت صدق المحتوى ) ١٩٩٩(الباحث الوهيبي  بتعريبة ليناسب البيئة األردنية

  .  ودالالت الثبات بصورته المَعربة

فقرة وصفية يستعملها المفحوص بحيث يقيم تصوره الشخصي ) ١٠٠(ويتكون المقياس من
  .عن نفسه

  
  اإلحصائية المعالجات

المعالجات التالية  إلجراءاتspss  للعلوم االجتماعية اإلحصائيةالرزم  الباحثوناستخدم 
  النتائج المرجوة إلىللوصول 

وتحليل التباين األحادي " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
)ANOVA (فيهيواختبار ش .  
  

  عرض النتائج ومناقشتها

  :سيتم عرض النتائج ومناقشتها وفقًا لسؤالي الدراسة

والعبات المنتخبات الوطنيه من ذوي التحديات لدى العبي ما مفهوم الذات : السؤال األول
 ؟ الحرآيه في األردن

العبي والعبات المنتخبات لإلجابة عن هذا السؤال تم ترتيب أبعاد مفهوم الذات لدى 
، ونظرًا الختالف عدد الوطنيه من ذوي التحديات الحرآيه في األردن، وفقًا للمتوسط الحسابي

صبح الترتيب منطقيًا تم توحيد يالمتوسطات الحسابية ولكي  الفقرات لكل ُبعد وبالتالي اختالف
  :وذلك على النحو التالي) ١٠٠(المختلفة لتصبح الدرجة من  لألبعادالدرجات 

  إليهاالدرجة المطلوب التحويل  X مجموع الدرجات
  الدرجة النهائية للبعد

الحسابية المعدلة  حسب المتوسطاتلدى عينة الدراسةترتيب أبعاد مفهوم الذات :  )٢(جدول 
  .مرتبة تنازليًا

 الُبعد
المتوسط الحسابي 

 األولي
المتوسط الحسابي بعد 
 توحيد المتوسطات

 االنحراف المعياري

 ١٠.١٠ ٧٨.٣٢ ١٠١.٣٤ السلوك
 ١٠.٤٠ ٧٧.٢١ ١٠٧.٥٧ تقبل الذات

 ٨.٧٧ ٦٧.٥٧ ٩٤.٠ الهوية
 ٦.٣٥ ٦٥.٦٨ ٥٨.٨٢ الذات البدنية



 "......مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٢(تابع جدول رقم ... 

 الُبعد
المتوسط الحسابي 

 األولي
المتوسط الحسابي بعد 
 توحيد المتوسطات

 االنحراف المعياري

 ٦.٢٠ ٦١.٤١ ٥٥.٦٤ الذات األخالقية 
 ٥.٧١ ٦١.١٣ ٥٥.٠٣ الذات االجتماعية 

 ٥.٨٢ ٦١.١٤ ٣٠.٥٧ نقد الذات
 ٥.٦١ ٦٠.٩٥ ٥٢.٨٦ الذات الشخصية 

 ٥.٦٤ ٦٠.٧٨ ٥٢.١٠ الذات األسرية 

العبي والعبات لدى  ،والمتعلق بترتيب أبعاد مفهوم الذات) ٢(ن الجدول رقميتضح م
  :حسب المتوسط الحسابي ما يأتي ،من ذوي التحديات الحرآيه في األردن ،المنتخبات الوطنيه

اري   ) ٧٨.٣٢(بمتوسط حسابي   ،جاء ُبعد السلوك بالمرتبة األولى ) ١٠.١٠(وانحراف معي
ذات بالمرت  ة  وجاء ُبعد تقبل ال ة الثاني اري   ) ٧٧.٢١(بمتوسط حسابي    ،ب ) ١٠.٤٠(وانحراف معي

د  )٨.٧٧(وانحراف معياري ) ٦٧.٥٧(بمتوسط حسابي  ،وجاء ُبعد الهوية بالمرتبة الثالثة ، أما ُبع
اري   ) ٦٥.٦٨(بمتوسط حسابي  ،فقد احتل المرتبة الرابعة ،الذات البدنية  ،)٦.٣٥(وانحراف معي

اري    ،)٦١.٤١(بمتوسط حسابي  ،المرتبة الخامسة قية،األخالفيما احتل ُبعد الذات  وانحراف معي
ة  بمتوسط حسابي       ،وجاء بالمرتبة  السادسة) ٦.٢٠( ذات االجتماعي د ال وانحراف  ) ٦١.١٣(ُبع

اري  ابعة) ٥.٧١(معي ة الس ذات بالمرتب د ال د نق اء ُبع ابي  ،وج وانحراف ) ٦١.١٤(بمتوسط حس
 ،)٦٠.٩٥(بمتوسط حسابي     ،ألخيرة ُبعد الذات الشخصية وجاء بالمرتبة قبل ا )٥.٨٢(معياري 

) ٦٠.٧٨(بمتوسط حسابي  األسريةوجاء بالمرتبة األخيرة ُبعد الذات ) ٥.٦١(وانحراف معياري 
  ). ٥.٦٤(وانحراف معياري 

ذات      ،)٢(من خالل النتائج الواردة في جدول رقم وم ال اد مفه ق بترتيب أبع نجد إن   ،والمتعل
والي، حيث يمكن  ،حصول بعدي السلوك ى الت ة عل ى والثاني رتبتين األول ى الم ذات عل ل ال وتقب

ه         ًايسعى ليكون ايجابي ،الالعب خالل هذه الفترة إنتفسير ذلك  ا يصدر عن مع نفسه من خالل م
لوك ن س رين ،م ون محط أنظار اآلخ ع الرياضي ،ليك ن المجتم واء م ارجي  ،س ع الخ أو المجتم
ه       ؛ارتياح من المجتمع إليه آلما آان هناك فإنه وبالتالي ل ذات ى تقب ك عل ا انعكس ذل ورضاه   ،آلم

األسرة   في  ئهعن نفسه، وفي هذه المرحلة العمرية يسعى الرياضي بوضع لنفسه مكانه بين زمال
  .المجتمع الخارجي وأ الرياضية

ع       ث والراب ى الثال ة عل ذات البدني ة وال دي الهوي ول بع اوبخصوص حص ان  ، فهم مرتبط
ات        بالبعدين ا ه الخاصة واثب وين هويت رد يسعى لتك ه ألول والثاني، حيث إن الف ى تحمل    قدرت عل

  .ومتميزًا بدنيًا المسؤولية وليكون عنصرًا فعاال



 ١٠٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  أما حصول بعدي الذات األخالقية والذات االجتماعية على المرا تب الخامسة والسادسة عل
والي  ا ، الت رتبط بعضها    آونه راز أ   ب ت رد إلب ه     بعض إذ يسعى الف ي استمدها من مجتمع ة الت خالق

  . ذا مكانة بين أفرادهوالذي يسعى أن يكون 

ابعة   ة  و أما حصول أبعاد نقد الذات والذات شخصية والذات األسرية على المراتب الس الثامن
اد األخرى، من حيث      )في المراتب األخيرة(والتاسعة  ، فهي بالنسبة لالعبين اقل أهمية من األبع

ذات نجد    الترتيب، وعلى الر وم ال غم من هذا الترتيب ومن خالل المتوسطات الحسابية ألبعاد مفه
بعض  ذات ولكن          . إنها متقاربة مع بعضها ال وم ال اد مفه ع أبع ين بجمي ام من الالعب اك اهتم أي هن

ي، ( دراسةمع  الدراسةوتتفق هذه . بتفاوت بسيط ى  أشارت والتي  ) ٢٠٠٧ محافظه والزعب  إن إل
ذات، : الهاشمية على التوالي الجامعةذات لدى طلبه مفهوم ال إبعادترتيب  ة  السلوك، تقبل ال ، الهوي

  .، نقد الذات، الذات البدنية، الذات االسريه، الذات االجتماعيةالذات الشخصية

هل يوجد فروق ذات دالله احصائيه في مفهوم الذات لدى العبي والعبات :  السؤال الثاني
، والخبرةات الحرآيه في األردن تبعًا لجنسهم، ونوع اللعبه، المنتخبات الوطنيه من ذوي التحدي

  والمؤهل العلمي؟ 

 :تقسيمه لألسئلة الفرعية اآلتيةعلى هذا السؤال تم  ولإلجابة

هل يوجد فروق ذات دالله احصائيه في مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات   )أ(
  الجنس ؟  لمتغير تعزىالوطنيه من ذوي التحديات الحرآيه في االردن 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
)t-test ( والجدول رقم)يوضح ذالك) ٣.    

ومستوى الداللة ) t-test(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار :  )٣(جدول 
  .جنسعلى مقياس مفهوم الذات حسب متغير ال

  

  الجنس

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  أنثى  ذآر
المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

  ٠.٢٦  ٠.٦٩  ٤.٩٢  ٥٣.٨٨  ٥.٢١  ٥٣.١٧  الذات البدنية

الذات 
  األخالقية

٠.٣١  ١.٨٧  ٦.١١  ٥٦.٨٠  ٥.٣٢  ٥٧.٦٧  

الذات 
  الشخصية

٠.٠١  ٢.١٣  ٥.٩٧  ٥٢.٦١  ٦.٦١  ٥٣.٤٧*  

  *٠.٠١  ٠.٩٦  ٥.٨٨  ٥٨.٩٠  ٥.٩١  ٥٨.٢٠  الذات األسرية



 "......مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٣(تابع جدول رقم ... 

  

  الجنس

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  أنثى  ذآر
المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

الذات 
  االجتماعية

٠.٠٢  ١.٣٥  ٦.٢٥  ٥٦.٨٦  ٦.٣١  ٥٧.٤٠*  

  *٠.٠٣  ٠.٤٧  ٥.٨٦  ٣٤.٨٥  ٥.١١  ٣٤.١٥  قد الذاتن

  *٠.٠١  ٢.١١  ٧.٩٠  ٩٥.١٥  ٧.٨٠  ٩٦.٢٠  الهوية

  ٠.٤٥  ٠.٩١  ١٠.٢٣  ١٠٦.٢٩  ١٠.١٨  ١٠٦.٧٠  تقبل الذات

  ٠.٥٧  ١.٣٨  ٨.٥٧  ١٠٣.٨١  ٨.٢٠  ١٠٢.٤٣  السلوك

  .)α≤0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

اللة إحصائية فيما يتعلق بمتغير الجنس في وجود فروق ذات د) ٣(يتضح من الجدول رقم 
الذات ( فيما آانت لصالح اإلناث في بعدي) والهويةالذات الشخصية والذات االجتماعية (ابعاد 

  ).األسرية ونقد الذات

أن ا  هذهويمكن تفسير  ي مجتمع  لالنتيجة ب زال ذآوري    األردن ا ي ل المجتمع ل    ، ًام ك لتقب  هوذل
ر، كل اآب ل   بش عر الرج ذا يش ى،  ل ن األنث ر م ة اآث ة ذو قيم ى   بأن ي خط ع األردن ع ان المجتم م

ل،      ادين العم ا في معظم مي زال      خطوات آبيرة في تطور المرأة وانخراطه ك ال ي الرغم من ذل وب
ة          ل رياض ن اج يس م رويح ول لية والت ط للتس رأة فق ة للم ر ان الرياض ي يعتب ع األردن المجتم

ر، وحاجتهم     ، آما إن الذآور لديهم إحساس اآبالمنافسات تهم بأنفسهم اآب ر بقيمتهم الشخصية وثق
  .لتقييم أنفسهم ذاتهم متا صله ونابعة من رغبته فيها

ذات األسرية،  (فيما يتعلق بتفوق الالعبات في   إما ذات   ال د ال ى ان     ) ونق ك ال يمكن تفسير ذل
جع بناته      ي تش ائالت الت ض الع اك بع ى اهن ات     عل ي المنافس ارآة ف ة والمش ة الرياض  ممارس

في المجتمع الرياضي والمجتمع بشكل     وانخراطهنمن جو األعاقة  إخراجهنالرياضية من اجل 
ر من    نعلى نقد ذاتهم وتقبلهمما يؤدي الى قدرتهن  ،لهن حالة النفسيةالعام لتحسين  لهذا النقد اآث

ره ذه نغي ت ه ة، واتفق ع  الدراس ةم ل، ( دراس ة) ١٩٩٥جبري ه( ودراس ي، محافظ  والزعب
  .)١٩٩٥المومني والصمادي، (ختلفت مع دراسة وا ،)٢٠٠٧



 ١٠٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات     ) ب( ات المنتخب ي والعب دى العب ذات ل وم ال ي مفه ه احصائيه ف روق ذات دالل د ف ل يوج ه
  ؟ الوطنيه من ذوي التحديات الحرآيه في االردن تبعًا لنوع اللعبه

ر ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبا
)t-test ( والجدول رقم)يوضح ذالك) ٤.  

ومستوى الداللة ) t-test(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار :  )٤(ول جد
  .على مقياس مفهوم الذات حسب متغير نوع اللعبة

  البعد

  نوع اللعبة

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  فردية  جماعية
المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  معياريةال

المتوسط 
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

  ٠.٩٣  ٠.٤٧  ٥.٨٢  ٥٧.٦٨  ٥.١١  ٥٧.٢١  الذات البدنية 
الذات 

  األخالقية
٠.٠٠١  ١.٢٤  ٥.٤٧  ٥١.٣٤  ٥.٦٧  ٥٢.٥٨*  

الذات 
  الشخصية

٠.٠١  ٠.٤٥  ٦.٣٠  ٥٧.٠١  ٦.١٦  ٥٧.٤٦*  

الذات 
  األسرية

٠.٧٦  ٠.٥٤  ٦.١٢  ٥٤.٨٠  ٦.٧٢  ٥٤.٢٦  

الذات 
  ية االجتماع

٠.٠٢  ٠.٩٤  ٥.٦٧  ٥٥.٩٤  ٦.٠٩  ٥٦.٨٨*  

  *٠.٠١  ٠.٩١  ٥.٣٣  ٣٣.٢٤  ٥.١٦  ٣٢.٣٣  نقد الذات
  ٠.٤٦  ٠.٢١  ٧.٩٦  ٩٧.٢٠  ٧.٨٠  ٩٧.٤١  الهوية

  ٠.٥٥  ٠.٩٧  ١١.٠١  ١١١.٢١  ١٠.٥١  ١١٠.٢٤  تقبل الذات
  ٠.٣٤  ٠.٦١  ٧.١٩  ١٠٣.٢٠  ٨.٥٦  ١٠٢.٥٩  السلوك 

  )α≤0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

وع    ) ٤(رقم يتضح من الجدول  ر ن ق بمتغي ة  وجود فروق ذات داللة احصائية فيما يتعل اللعب
ذات     أبعادفي  ولصالح األلعاب الجماعية )جماعية، فردية( ذات الشخصية وال الذات األخالقية وال

  .ولصالح االلعاب الفردية في بعد نقد الذات. األجتماعية

اد   تفوق  إن إلىالنتيجة  هذهويمكن تفسير  الالعبين الذين يمارسون االلعاب الجماعية في ابع
ة         ديات الحرآي ى ان ذوي التح ود ال ة يع ذات األخالقي ية وال ذات الشخص ة وال ذات األجتماعي ال
وا  م يتطلع ذلك فه ة ل دعم والتشجيع والمتابع ة ال ارب من ناحي ام األهل واألق ى اهتم يحوزون غل



 "......مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يحوزوا رضاهم   ل ًا، ولكي يبقى الدعم مستمر رارباستمهم عالجمهور الذي يتابعهم ويشج إلرضاء
  .نتيجة لتحقيق الذات األجتماعيةآن تحقيق الذات الشخصية تأتي إوبالتالي ف ،أيضا أنفسهمعن 

ى النتيجة  هذهيمكن تفسير فالفردية في بعد نقد الذات  األلعابعبين في التفوق ال أما ا   أن إل م
رة في     يحرزه الالعب في الملعب يكون في جهدة الش وم غي خصي لوحدة تقريبًا فال يستطيع ان يل

ي  (واتفقت هذه الدراسة مع دراسة    في حالة الفوز  هحالة الخسارة او ان يعزي نجاحة لغير الزعب
اد          ) ١٩٩٥ وزمالئه، ين ألبع ة إحصائية لصالح الالعب روق ذات دالل ى وجود ف والتي أشارت إل

  .الالعبات في بعدي الذات البدنية واألسريةاللعب األخالقية والشخصية واالجتماعية ولصالح 

ات     ) ج( ات المنتخب ي والعب دى العب ذات ل وم ال ي مفه ه احصائيه ف روق ذات دالل د ف ل يوج ه
  عدد سنوات ممارسه اللعبه؟ الوطنيه من ذوي التحديات الحرآيه في االردن تبعًا ل

ألحادي والجدول ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية وتحليل التباين ا
  .يوضح ذالك ) ٥( رقم 

  .الخبرةالحسابية وتحليل التباين اآلحدي تبعًا لمتغير المتوسطات :  )٥( جدول

  البعــد

  عدد سنوات ممارسة اللعبة

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

أقل من 
  سنوات٣

- ٣من 
 سنوات٥

- ٦من 
 سنوات١٠

أآثر من 
  سنوات١٠

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

لمتوسط ا
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

  ٠.٢٣ ٢.١٣  ٥٥.٤٣  ٥٦.٤١  ٥٦.٤٠  ٥٧.٧٥  الذات البدنية 

  *٠.٠٢ ٠.٨٦  ٥٣.٧٨  ٥٣.٤٠  ٥٣.٠٩  ٥٢.٤٠  الذات األخالقية

  ٠.١٢ ١.٢٣  ٥٧.١١  ٥٧.٠١  ٥٦.٦٥  ٥٦.٤٠  الذات الشخصية

  *٠.٠١ ٠.٥٧  ٥٥.٣٠  ٥٥.١١  ٥٤.٨٠  ٥٤.٣٢  الذات األسرية

  ٠.٦٣ ١.٢٤  ٥٥.٩١  ٥٥.٩٦  ٥٦.١٨  ٥٦.٣٢  الذات االجتماعية 

  *٠.٠٣ ٢.٦٥  ٣٣.٥٠  ٣٢.٩٠  ٣٢.٦١  ٣٢.٨٠  نقد الذات

  ٠.٣٥ ٠.٩٤  ٩٦.٨٠  ٩٦.١١  ٩٧.٣٥  ٩٧.٧٠  الهوية

  *٠.٠١ ٠.٨١  ١١١.٨٦  ١١١.٢٣ ١١٠.٥٥  ١١٠.٤٦  تقبل الذات

  ٠.٣٤ ٠.٩٥  ١٠١.٢٦  ١٠٢.١١ ١٠١.٨٠  ١٠١.١٣  السلوك 

  ).α≤0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  *



 ١٠٥٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمتغير عدد سنوات ) ٥(ضح من الجدول رقم يت
  ).وتقبل الذات الذات األخالقية، والذات االسرية، ونقد الذات،(ممارسة اللعبة في أبعاد 

وللكشف عن مصدر الفروق في متغير عدد سنوات ممارسة اللعبة تم استخدام اختبار شفيه 
    .ين ذلكيب) ٦(والجدول رقم 

  .الخبرة متغيرفيه لبيان مصدر الفروق حسب ياختبار ش:  )٦(جدول 

  البعد
عدد سنوات 
  ممارسة اللعبة

المتوسط 
  الحسابي

أقل من 
 سنوات٣

 ٥- ٣من 
  سنوات

-٦ من
  سنوات١٠

 ١٠أآثر من
  سنوات

الذات 
 األخالقية

          ٥٢.٤٠  سنوات٣أقل من 
          ٥٣.٠٩  سنوات ٥-٣من 
          ٥٣.٤٠  سنوات١٠-٦من 

    *  *  *  ٥٣.٧٨  سنوات١٠أآثر من 
الذات 
  األسرية

          ٥٤.٣٢  سنوات٣أقل من 
          ٥٤.٨٠  سنوات ٥-٣من 
          ٥٥.١١  سنوات١٠-٦من 

    *  *  *  ٥٥.٣٠  سنوات١٠أآثر من 
          ٣٢.٨٠  سنوات٣أقل من نقد الذات 

          ٣٢.٦١  سنوات ٥-٣من 
        *  ٣٢.٩٠  سنوات١٠-٦من 

    *  *  *  ٣٣.٥٠  سنوات١٠أآثر من 
تقبل 
  الذات

          ١١٠.٤٦  سنوات٣أقل من 
          ١١٠.٥٥  سنوات ٥-٣من 
        *  ١١١.٢٣  سنوات١٠-٦من 

    *  *  *  ١١١.٨٦  سنوات١٠أآثر من 

  ).α≤0.05(مستوى الداللة اإلحصائية * 

متغير والمتعلق باختبار شفيه لبيان مصدر الفروق حسب ) ٦( يتضح من الجدول رقم
  :يلما ي ةالخبر

 الالعبينوآانت الفروق لصالح  الخبرةذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  ًاإن هناك فروق
  . سنوات ١٠أآثر من  لديهم عدد سنوات ممارسة اللعبة متغيرالذين 

ويمكن تفسير هذه النتيجة فيما يتعلق بمتغير الخبرة والذي يلعب دورًا آبيرًا في مدى ادراك 
ياة وفي المجال الرياضي ولدى ذوي التحديات الحرآية تعني فترة اطول الفرد في مجاالت الح

، وهذا يعني زيادة خبرة الرياضي مما يشكل لديه يب ومن االحتكاك وعدد المباراياتمن التدر



 "......مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الفكرة القوية عن قدراته مقارنه مع قدرات اآلخرين ويصبح لديه ثقه بنفسه ويشعر بأن لديه 
  .حياة اآثر من هم أقل خبرة منهمت الالدراية الكافية في مجاال

هل ك ليوضح ذ) ٧(تم حساب المتوسطات الحسابية وتحليل التباين األحادي والجدول رقم   ) د(
يوجد فروق ذات دالله احصائيه في مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه 

  من ذوي التحديات الحرآيه في االردن تبعًا للمؤهل العلمي؟

      .عن هذا السؤالولإلجابة 

  .المؤهل العلميالحسابية وتحليل التباين اآلحدي تبعًا لمتغير لمتوسطات ا:  )٧(جدول 

  البعــد

  المؤهل العلمي

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

أقل من 
ثانوية 
  عامة

ثانوية 
  عامة

 بكالوريوس
دراسات 
  عليا

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي

  ٠.٤٥  ١.٠٢  ٥٨.٤٠  ٥٧.٤٣  ٥٨.٩١  ٥٩.١٢  الذات البدنية 
  ٠.٣٧  ١.٦٤  ٥٤.٧٠  ٥٤.٦٩  ٥٥.١٣  ٥٥.٦٠  الذات األخالقية
  *٠.٠١  ٠.٨٦  ٥٧.٤٠  ٥٧.٠١  ٥٦.٨٠  ٥٦.٤١  الذات الشخصية
 *٠.٠٠١  ١.٠٢  ٥٥.١١  ٥٥.٠١  ٥٤.٨٧  ٥٤.٥٦  الذات األسرية

  *٠.٠٢  ٠.٨٩  ٥٩.٤٠  ٥٨.٤٦  ٥٨.٢٥  ٥٨.١٣  الذات االجتماعية 
  ٠.٤١  ٢.١٣  ٣٣.٦٤  ٣٣.٤٥  ٣٣.٣١  ٣٤.٤٦  نقد الذات
  ٠.٣٥  ٢.٢٢  ٩٨.٤٥  ٩٨.٠١  ٩٨.٣٠  ٩٨.١١  الهوية

  ٠.١٤  ١.٦٢  ١٠٨.٤٦  ١٠٨.٩٥ ١٠٩.٢٣  ١٠٩.١١  تقبل الذات
  ٠.٢٦  ٠.٩٤  ١٠١.٢١  ١٠٠.٨٧ ١٠٠.٨١  ١٠١.٢٤  السلوك 

 )α≤0.05 (مستوى الداللة اإلحصائية  *

جود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمتغير المؤهل و) ٧(يتضح من الجدول رقم 
  ). الذات الشخصية، والذات االسرية، والذات االجتماعية(العلمي في أبعاد 

وللكشف عن مصدر الفروق في متغير المؤهل العلمي تم استخدام اختبار شفيه والجدول 
  .يبين ذلك) ٨(رقم 



 ١٠٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،زهير الزعبي

 ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المؤهل العلميحسب متغير  اختبار شفيه لبيان مصدر الفروق  :)٨(جدول 

  المؤهل العلمي  البعد
المتوسط 
  الحسابي

أقل من 
ثانوية 
  عامة

ثانوية 
  عامة

  بكالوريوس
دراسات 
  عليا

الذات 
  الشخصية

أقل من ثانوية 
  عامة

٥٦.٤١          

          ٥٦.٨٠  ثانوية عامة
      *  *  ٥٧.٠١  بكالوريوس
    *  *  *  ٥٧.٤٠  دراسات عليا

الذات 
  األسرية

ثانوية أقل من 
  عامة

٥٤.٥٦          

          ٥٤.٨٧  ثانوية عامة
        *  ٥٥.٠١  بكالوريوس
    *  *  *  ٥٥.١١  دراسات عليا

الذات 
  االجتماعية

أقل من ثانوية 
  عامة

٥٨.١٣          

          ٥٨.٢٥  ثانوية عامة
      *  *  ٥٨.٤٦  بكالوريوس
    *  *  *  ٥٩.٤٠  دراسات عليا

 ).α≤0.05(مستوى الداللة اإلحصائية * 

والمتعلق باختبار شفيه لبيان مصدر الفروق حسب متغير ) ٨(تضح من الجدول رقمي
  :ما يأتي المؤهل العلمي

اك فروق  ر    ًاإن هن ة إحصائية تعزى لمتغي روق لصالح   المؤهل العلمي ذات دالل وآانت الف
 .الذات الشخصيةوذلك في ابعاد عليا  مؤهلهم العلمي بكالوريوس ودراساتالذين  الالعبين

ر    ويم اك أث أن هن ة ب ذه النتيج ير ه ن تفس اء     ًاواضح ًاك ي بن ين ف ي لالعب توى التعليم للمس
، وألن اجواء الدراسة في الجامعات   اجتماعيةاسرية لهم وآذلك مكانة شخصياتهم وتحقيق مكانه 

ى        ك عل نعكس ذل الي ي ات وبالت ف البيئ ن مختل ة م ع طلب االنخراط م ة ب ام الطلب ال ام تح المج تف
  . وثقته بنفسه أآثر شخصية الطالب،

ومني والصمادي،  (ودراسة   ،)٢٠٠٧( ئهواتفقت هذه الدراسة مع دراسة الزعبي وزمال  الم
ي       )١٩٩٥ دى العب ذات ل وم ال ى مفه ي عل ل العلم ر المؤه ر لمتغي ود اث ى وج ارت ال ي أش والت

  .المنتخبات الوطنية



 "......مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنيه من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  االستنتاجات

ات المن  لدى جاء ترتيب أبعاد مفهوم الذات - ه من ذوي التحديات     العبي والعب ات الوطني تخب
ذات             ة، ال ذات البدني ة، ال ذات، الهوي ل ال الي السلوك، تقب ى النحو الت الحرآيه في األردن عل

 .  األخالقية، الذات االجتماعية، نقد الذات، الذات الشخصية، الذات األسرية

دي   - ي بع ه ف اب الجماعي ائيه لصالح االلع ه احص روق ذات دالل ود ف ذات الشخ( وج صية ال
  ).الذات األخالقية ونقد الذات( ولصالح االلعاب الفرديه في بعدي) والذات االجتماعيه

الذات الشخصية والذات االجتماعية والذات (يتعلق بمتغير المؤهل العلمي في ابعاد  فيماو -
  ).بكالوريوس ودراسات عليا(ولصالح الالعبين الي مؤهلهم العلمي ) االسرية

 حصائيه فيمايتعلق بمتغير عدد سنوات ممارسه اللعبة في ابعادوجود فروق ذات دالله ا -
ولصالح الالعبين الذين عدد ) الذات االخالقيه والذات االسرية ونقد الذات، وتقبل الذات(

  .سنوات ممارستهم للعبه اآثر من عشر سنوات
  

  التوصيات

تها   - ن خالل سياس ة م ه الباراولمبي ولي اللجن رة للعمضرورة ان ت ة آبي ة  ل أهمي ى تنمي عل
دوات او محاضرات      .مفهوم الذات االيجابي لدى الالعبين والالعبات د ن وذلك من خالل عق

  .من قبل اخصائيين في علم النفس

ة    - ديات الحرآي ن ذوي التح ين م دريب الالعب ى ت ائمين عل الي للق أاإلدراك الع ين ن الالعبب
اة ذ  يختلفون في الظروف والمستويات دريب   ، وبالتالي البد من مراع اء الت ك إثن اءات   ل واللق

 .المختلفة
  

  المراجـــع
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