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  االستجابة االنفعالیة وعالقتها باألداء المهاري لالعبي كرة الید
  د نبراس كامل هدایت.م

  :ملخص البحث
لقــد أتجـــه العلمــاء والخبـــراء إلــى االهتمـــام بالعوامـــل النفســیة المرتبطـــة بممارســة األنشـــطة الریاضـــیة ،          

الستجابة االنفعالیة التـي یمـر بهـا الالعـب وتأتي أهمیة هذا البحث من خالل إیجاد البیانات الخاصة بحاالت ا
قبل أو خالل المنافسات والتعرف علیها من أجل تذلیلها لغـرض تحقیـق أفضـل اإلنجـازات الریاضـیة والوصـول 

  .إلى المستویات العلیا 
العـب مــن العبــي ) 14(اسـتخدمت الباحثــة المـنهج الوصــفي باألســلوب المسـحي ، فیمــا تشـمل عینــة البحــث   

عة دیالى بكرة الید والمشارك في بطولة غزه لجامعة دیالى بكرة الید ، إذ شكلت نسـبه مئویـة قـدرها منتخب جام
  .العبین) 10(من مجتمع األصل للبحث وبواقع % ) ٧١,٤٢(
  .فیما استنتجت الباحثة عدم وجود عالقة معنویة بین االستجابة االنفعالیة واألداء المهاري بكرة الید  

Abstract 
The emotional response and its relation with skilful performance of handball 

players 

Scientist and experts focus on paying attention to the psychological factors related 

to practicing sport activities, the importance of this research through finding data 

concerned emotional response conditions that the player undergoes before and 

after competitions and identifying them for the purpose of humiliating them to 

achieve best sport outcomes and to reach high levels.  
The researcher  has pursued the descriptive style by the surveying style ,while the 

research sample included(14) players among Diyala university of handball players 

and  to participate in Gaza hand ball championship, where it constituted percentage 

amounted(71,42%) of the origin society by (10) players.  
Also the researcher has recommended  the necessity of caring through the training 

units of the developing features related to emotional response in the individual 

games which every player needs them due to games and activities he practice to 

acclimatize the player to control the emotions  facing them through competitions 

and training to  deal with duties on their burden and not to be affected by the 

external effect s.  
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  الباب األول
  التعریف بالبحث     - 1

  وأهمیة البحث  ألمقدمه1-1  
إلـى عناصـر التـدریب  إضافة التدریبیة العملیةالتي ترتكز علیها  األعمدة یعد اإلعداد النفسي أحد             
فهدف  الریاضیة األنشطةبممارسة  المرتبطة النفسیةبالعوامل  االهتمامالعلماء والخبراء إلى  أتجهاألخرى ، لذا 

ن هـذا الفـوز للفـر  العالیـة الثقـةفي تحقیق النجاح والفوز على الخصم من خالل  الرغبةاإلعداد النفسي هو  ٕ ق وا
  . المعنویة والحالةوالضبط الذاتي  والثقةواإلصرار  والدافعیة اإلرادةیتحقق إال من خالل تنمیة  ال

ــدني والفنـــي              ــداد البـ لقـــد أصـــبح كســـب البطـــوالت وتحقیـــق الفـــوز غیـــر مقتصـــرا ً علـــى تطـــویر اإلعـ
 كثیــرةأفضـل مــن خـالل تــوفر سـمات  نتیجــةحقیـق لت األهمیــةبـل للعامــل النفسـي دورا ً فــي غایـة " والخططـي ، 

 المتغیــرةالقــرار، ولغــرض مواجهــة العقبــات والمواقــف والظــروف  اتخــاذعلــى  والقــدرةوالثبــات  والدافعیــة كــاإلرادة
 الریاضیة األنشطةبممارسة  المرتبطة النفسیةبالعوامل  االهتمامالعلماء والخبراء إلى  أتجه، لذلك  المباراةأثناء 

.)١   (  

التـي  المهمـة النفسـیةمن العوامـل  باعتبارها االنفعالیة االستجابةوتكمن أهمیة البحث في في دراسة سمات       
  .لمعرفة مدى تأثیرها على الالعبین  باستمراریجب أن تدرس 

  :مشكلة البحث   2-1
ومنهـا التـدریب فـي كـرة  لالعبین ركنا ً أساسـیا ً مـن أركـان التـدریب الریاضـي النفسیة الحالةلقد أصبحت       

ً اهتماماالید ، وتلقى  ألن عندما تتقارب مستویات الفرق فمـن  والبدنیة والخططیة الفنیة كبیرا ً أسوة ً بالمهارات  
  ....الممكن جدا ً أن یؤدي مبادئ وخصوصیات علم النفس الریاضي الدور الفعال في الفرق 

التي یحتاجهـا الریاضـي للوصـول  المهمة النفسیةمن السمات عن مجموعه  عبارة االنفعالیة االستجابةإن      
لصالح الفریق لكـون هـذه السـمات لهـا تـأثیر  النتیجةإلى حالة الفوز وهي تلعب دورا ً كبیرا ً وحاسما ً في حسم 

  .......مباشر على مستوى إداء الریاضي 
  .لدى العبي كرة الید  االنفعالیة ةاالستجابلمعرفة مستوى  المشكلةدراسة هذه  الباحثةوعلیه أرتأت      
  :هدف البحث   3-1

  .لدى العبي كرة الید  االنفعالیة االستجابةالتعرف على مستوى        
  :فرض البحث   4-1

  .تأثیر على مستوى إداء العبي كرة الید  االنفعالیة لالستجابة      
  
  

                                     
   59، ص 1986، عالم الكتب ، القاهره ، إنتقاء الموهوبین في المجال الریاضي أبو العال أحمد ، أحمد عمر ؛ )  ١
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  :مجاالت البحث5-1  
  :المجال البشري   1-5-1

العبا ً ) 10(جامعة دیالى بكرة الید وعددهم  – الریاضیة التربیةالمجال البشري منتخب كلیة  تمثل           
  ...والمشاركین في بطولة غزه لجامعة دیالى بكرة الید 

  :المجال الزماني  2-5-1
  .....  2009/   4/   15ولغایة      2009/    3/    1من     للفترة         

  :المجال المكاني   3-5-1
جامعة دیالى والتي أقیمت علیها بطولة غزه /  الریاضیة التربیةلكلیة  الداخلیة الریاضیة القاعة           

  .لجامعة دیالى بكرة الید 
  الباب الثاني

   والمرتبطة المشابهةوالدراسات  النظریةالدراسات    - 2
  : النظریةالدراسات  2-1

  : االنفعال 1-1-2
 االهتیـاجلهـا اإلنسـان كلـه جسـما ً ونفسـا ً أو إنـه حالـه مـن  یضـطربوالتـي  ثـائرةیه حاله نفسیه جسم" هو     

  . )٢(" على تحفیزه على النشاط  القدرةالعام تفصح عن نفسها في شعور الفرد وجسمه وسلوكه ولها 
  :  االنفعالیة االستجابة  2-1-2
ــارة االنفعالیـــة االســـتجابةإن         ـــأثیر علـــى مســـتوى اإلداء واإلنجـــاز عـــن مجموعـــة ســـمات نفســـیه لهـــ عبـ ا ت
والتــي یمكــن الحصــول  الریاضــیة المنافســةتحــدد مــن قدرتــه علــى مواجهــة " لالعــب  االنفعالیــة االســتجابةلالعبــین و 

 الشخصـیةوالتي تمیز السلوك اإلنفعالي للریاضـي وتمثـل السـلوك العـام لفاعلیـة  االنفعالیةعلیها من خالل السمات 
)  المبـاراةأو  المسـابقة( المنافسـةمن اإلستجابات النوعیه والتي یبدو علیهـا الریاضـي مـن وتغطي مجموعه متنوعه 

ــوح اإلیجابي ،    )  ٣( . بالنفس  الثقةمثل اإلتزان اإلنفعالي ، ضبط النفس ، مستوى الطمـ

  

                                     
، دار الفكر العربي ،  1، ط )النظریة والتطبیق والتجریب ( سیكولوجیة التربیة البدنیه والریاضیة :  محمود عبد الفتاح)  ٢

  .  172، ص  1995القاهره ، 
   . 100نفس المصدر السابق ، ص : محمود عبد الفتاح عنان )  ٣
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یب بشده نحو المواقف التي یقابلها ، هناك من یستج االستجابةیتمیز كل فرد بمستوى معین من حیث شدة " 
منخفضه ویالحظ بشكل عام إرتفاع درجة اإلستثاره  انفعالیةمرتفعه ، بینما یستجیب اآلخر بشده  انفعالیة

  ) . ٤( .  الریاضیة المنافسةوحالة التوتر لدى بعض الالعبین أثناء  االنفعالیة

ولهـــا تـــأثیر فـــي  مختلفـــة اتجاهـــاتتعبـــر عـــن  منفصـــلةســـبع ســـمات نفســـیه " عـــن  عبـــارة االنفعالیـــة االســـتجابةو 
الریاضـي وهـي السـمات )  األداء( التـي تـؤثر علـى النشـاط  الشخصیةالمجال الریاضي وهناك نوعین من السمات 

بمــا یســمى بــاألداء الممیــز والــذي  الوجدانیــة االنفعالیــة، إذ تــرتبط الســمات  الوجدانیــة االنفعالیــة، الســمات  المعرفیــة
وراء  الكامنـة النفسـیةأداءه فهـو یكشـف عـن دوافـع الفـرد ومیولـه والعوامـل  یقصد به لما یؤدیـه الفـرد بالفعـل وطریقـة

  .)  ٥( . أو طریقه معینه  بأسلوباألداء 
  -:)٦( االنفعالیة االستجابةوالتي تتضمنها  النفسیةوفیما یلي بیان لتلك السمات 

  -:  ألسمه  1-2-1-2
بهـــا یمكـــن تمییـــزه عـــن غیـــره مـــن األفـــراد ویمكـــن نســـبیا ً لـــدى الفـــرد ، والتـــي  وثابتـــة دائمـــة خاصـــیةهـــي       

  .الناس في درجتها  اختالفمن حیث  للشخصیة والممیزةنسبیا ً  الثابتة الفردیةتحدیدها على أساس الفروق 
  -: الرغبة  2-2-1-2

هي الدافع الشخصي لمزاولة النشاط الریاضي ، أو هـي الـدافع للنجـاح والكفـاح مـن أجـل التفـوق  الرغبة       
  .عنده  ، وتعتبر مقیاسا ً على مدى محاولة الالعب أن یكون األفضل أو یؤدي أفضل ما االمتیازو 

   -:اإلصــــرار  3-2-1-2
ــي مباریاتــــه شــــیئا ً مــــا         ــه  هــــي الشــــعور بــــأن الالعــــب یســــتطیع أن یفصــــل فــ ــیر إلیــ ــدث تغییــــرا ً وتشــ یحــ
واإلصــرار الســلیم یتضــمن معرفــة  ألســهلهى الطــرق التــي یجــازف بهــا الالعــب وعــدم لجوئــه إلــ المعقولــةالمخــاطرات 

  . أدائهبتحدید طریقة  المنافسةمع عدم السماح لالعبین وال لصعوبة  الضرورةالالعب لحدوده والخضوع عند 
  -:الحساسیة   4-2-1-2
أ الشـدید عنـدما یخطـ االكتئـابمن األداء الریاضـي مـن غیـر أن ینتـاب الالعـب  ألمتعهعلى  القدرةهي         

علـى التوافـق مـع اآلخـرین ، أو التكیـف مـع  القدرةأو حتى عندما یرتكب سلسله من األخطاء وهي المرح والنشاط و 
  . المحیطةالظروف 

  

                                     
، ص  1997لفكر العربي ، القاهره ، ، دار ا 2، ط )التطبیقات  –المفاهیم ( علم النفس الریاضي : أسامه كامل راتب )   ٤

220  .  
،  1986، عالم الكتب ، القاهره ،  إنتقاء الموهوبین في المجال الریاضيأبو العال أحمد عبد الفتاح ، أحمد عمر روبي ؛   ) ٥

  . 65ص
   . 116، ص  1988، مركز الكتاب للنشر ،  1، ط مدخل في علم النفس الریاضي محمد حسن عالوي ؛)   ٦
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   -:ضبط التوتر   5-2-1-2
القویـة  واالنفعـاالتیعتري الالعب مـن قلـق ومعالجـة الضـغوط  على التغلب بفاعلیه على ما القدرةهي         

  بطریقه إیجابیه 
   -: الثقة  6-2-1-2
هــي إیمــان الالعــب بقدراتــه وثقتــه بمواهبــه وتقبــل التحــدیات التــي تختبــر حــدوده وهــي تعنــي إن هنــاك         
  .لمواجهة أي عقبات في حدود قدرات الالعب  استعداد

   -: الشخصیة المسؤولیة 7-2-1-2
فــي مواجهــة الالعــب  ادةاإلر مــن أداء الالعــب فــي المباریــات وهــي  الشخصــیة المســؤولیةوهــي تحمــل 

  .لتصحیح هذه األخطاء  الجادة المحاولةوبذل الجهد في  ألخطائه بشجاعة
  -:الضبط الذاتي   8-2-1-2

فیها والوصول بها إلى مستوى اإلتقـان  واالندماجبها  وااللتزام) خطة اللعب ( لتصویر  االستعدادوهو         
 القـدرةوتمثـل هـذه  القـدرةییرهـا والثبـات الكـافي الـذي یعكـس هـذه لتغ الكافیـة بالمرونـةطـول الوقـت  االحتفاظمع 

  .طالما كانت صالحه أو التخلي عنها فقط بعد ثبوت عدم صالحیتها ) خطة اللعب ( على الحفاظ على 
  : والمرتبطة المشابهةالدراسات    2-2

  :)٧(دراسة سعد منعم الشیخلي ، ماهر أحمد عاصي ، هه فال خورشید  1-2-2   
  :عنوان ال

  " والفردیة ألفرقیهبین العبي بعض منتخبات الشباب لأللعاب  االنفعالیة االستجابةمقارنه لمستوى “ 
  : الدراسةهدف 
ــتوى  - ــى مسـ ــة االســـتجابةالتعـــرف علـ والعبـــي التـــنس )  ألفرقیـــهلأللعـــاب ( لالعبـــي كـــرة القـــدم  االنفعالیـ

  .....دم ولصالح العبي كرة الق)  الفردیةاأللعاب ( والتایكواندو 
  : الدراسةعینة  
( العبا ً من العبي منتخب الشباب بكرة القـدم والتـنس والتایكوانـدو للموسـم )  16( على  الدراسةشملت عینة  

العبـین بالتایكوانـدو ، ) 4 ( العبـین بـالتنس األرضـي ، )  4( العبین بكرة القـدم ، )  8( ، )  1999-1998
العبـا ً )  20( مـن المجتمـع األصـلي للبحـث ، وبواقـع % ) 40 (  قـدرها مئویـةبشـكل عشـوائي وشـكلت نسـبه 

العبــین لمنتخــب )  10( العبــین لمنتخــب الشــباب بــالتنس األرضــي ، )  10( لمنتخــب الشــباب بكــرة القــدم  ، 
  ........شباب التایكواندو 

                                     
االنفعالیة بین العبي بعض  هسعد منعم الشیخلي ، ماهر أحمد عاصي ، هه فال خورشید ؛ مقارنه لمستوى اإلست جاب) ٧

  .  231، ص 2004منتخبات الشباب لأللعاب ألفرقیه والفردیة ، بحث منشور في مجموعة بحوث منشوره ، جامعة بغداد ، 
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  : االستنتاجات

، الحساسـیه ، ضـبط التـوتر  غبـةالر ( لسمة   االنفعالیة االستجابةبین  معنویةالتوجد فروق ذات دالله  -
والعبـي منتخـب الشـباب بـالتنس األرضـي ) األلعـاب الفرقیـه ( بین العبي منتخب الشباب بكرة القدم ) 

  ) .....األلعاب الفردیه ( والتایكواندو 

، الضــبط  الثقــةاإلصــرار ، ( لســمة  االنفعالیــة االســتجابةبــین مســتوى  معنویــةهنــاك فــروق ذات داللــه  -
والعبـي ) األلعـاب الفرقیـه ( ، بـین العبـي منتخـب الشـیاب بكـرة القـدم )  الشخصیةلمسؤولیه الذاتي ، ا

كـرة القـدم (ولصــالح األلعـاب الفرقیـه ) األلعـاب الفردیـه ( منتخب الشباب بالتنس األرضي والتایكواندو 
. ( 

  الباب الثالث
جراءاته المیدانیه  - 3 ٕ   -:منهجیة البحث وا

   -:منهجیة البحث  1-3
  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته لطبیعة البحث       

  -:عینة البحث  2-3
جامعــة دیــالى والمشــارك فــي بطولــة /  الریاضــیة التربیــةإشــتملت عینــة البحــث علــى العبــي منتخــب كلیــة       

  .العبین ) 10(غزه لجامعة دیالى بكرة الید  وعددهم 
  -:أدوات البحث   3-3

 واألجنبیة العربیةجع المرا . 

 اختبار استمارة E.R.P   لعینة البحث  االنفعالیة االستجابةلقیاس. 

 تسجیل األداء المهاري لالعبي كرة الید  استمارة. 

 العلمیـة المالحظـة اسـتخدام الباحثـةالتي تمت دراستها فرضت علـى  المشكلةإن :  العلمیة المالحظة 
 . )٩(" مناسب للبحث  بوتركیز وكأسلو وذلك لما تتمیز به من دقه وعمق "

  
  

                                     
       ( أنظر ملحق رقم )1.. (  
    ( رقم أنظر ملحق )2   .. (  
 245، ص  1982، الموصل ، جامعة الموصل ،  طرق البحث اإلجتماعيإحسان محمد حسن ، عبد المنعم الحسیني ؛  )  ٨
.  
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   -:  االنفعالیة االستجابةمقیاس   4-3
 العربیــةتتكــو ، وأعــد صــورته . الــذي وصــفه تومــاس أ  االنفعالیــة االســتجابةمقیــاس  الباحثــة اســتخدمت      

 ألفرصــهتتـیح  عبـارة) 41 (ویتـألف هـذا المقیـاس مـن )  1978(محمـد حسـن عـالوي ومحمـد العربـي شـمعون 
،  الرغبـــة( ذات التــأثیر فــي المجــال الریاضــي وهــي  منفصــلةفــي ســبع ســـمات  اتجاهاتــهالعــب للتعبیــر عــن ل

  ) ، الضبط الذاتي  الشخصیة المسؤولیة،  الثقة، ضبط التوتر ،  الحساسیةاإلصرار ، 
   -: اإلحصائیةالوسائل  5-3

  .اإلحصائیةجات إلتمام المعال SPSSالنظام اإلحصائي الجاهز  الباحثة استخدمت      
  الباب الرابع

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج  - 4
  : الدراسةعرض وتحلیل نتائج متغیرات   4-1

  ) 1(جدول 
  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث

  المتغیرات    
  

  
  اإلحصائیات

  
األداء 
  المهاري

  االنفعالیة االستجابةســــمات 

الضبط   الثقة  التحكم  الحساسیه  اإلصرار  الرغبة
  الذاتي

المسؤولیه 
  الشخصیة

 20,300 21,900 20,800 18,500 16,300 18,800  19,600 6,400  الوسط الحسابي

 2,750 3,478 3,392 2,877 3,653  2,859 3,339 2,118  اإلنحراف المعیاري

 
ـــألداء المهــــاري هــــ) 1(یتبــــین مــــن الجــــدول            ـــاري ) 6,400(و إن الوســــط الحســــابي لـ وبــــإنحراف معیـ

، أما الوسط ) 3,339(وبإنحراف معیاري قدره ) 19,600(فهو  الرغبة، أما الوسط الحسابي لسمة ) 2,118(
، في حین كان الوسـط الحسـابي لسـمة ) 2,859(وبإنحراف معیاري ) 18,800(الحسابي لسمة اإلصرار فهو 

) 18,500(، أما الوسط الحسابي لسمة التحكم فهو ) 3,653( وبإنحراف معیاري قدره ) 16,300(الحساسیه 
وبـإنحراف معیـاري قـدره ) 20,800(فهـو  الثقـة، أمـا الوسـط الحسـابي لسـمة ) 2,877(وبإنحراف معیاري قدره 

، ) 3,478(وبـإنحراف معیـاري قـدره ) 21,900 (، أما الوسط الحسابي لسمة الضـبط الـذاتي فهـو )  3,392(
  ) .2,750(وبإنحراف معیاري قدره )  ( 20,300فقد كان الوسط الحسابي  صیةالشخأما لسمة المسؤولیه 
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  :الرغبةبین األداء المهاري وسمة   العالقةعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  1-4
  )2(جدول 

  لبحثلعینة ا الرغبةلكل من األداء المهاري وسمة  الجدولیةو المحسوبة ) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  

  المتغیرات
الوسط الحسابي 

   - س
اإلنحراف 

  ) ع(المعیاري 
ــــــمة                )ر(قی

  الجدولیة  المحتسبة  الداللة
  2,118 6,400  األداء المهاري

0,276 
 
 

 
0,632 

  
ــــة   غیر معنوي  3,339 19,600  الرغبةسم

  ) .8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة 
، ) 2,118(وبـإنحراف معیـاري ) 6,400(إن الوسط الحسابي لألداء المهاري هـو ) 2(الجدول یتبین من      

) ر(، وقـد ظهـرت قیمـة ) 3,339(وبـإنحراف معیـاري قـدره ) 19,600(فهـو  الرغبـةأما الوسط الحسابي لسـمة 
علـى عـدم وجـود یـدل  وهذا مـا) 0,632(التي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة) 0,276(بقیمة  المحتسبة

  . الرغبةبین األداء المهاري وسمة  معنویة ارتباطعالقة 
هـي الـدافع لمزاولـة النشـاط الریاضـي ، أو هـي الـدافع للنجـاح  الرغبـةالسبب فـي ذلـك كـون  الباحثةوتعزو      

 مـا وتعـد مقیاسـا ً لمـدى محاولـة الالعـب أن یكـون األفضـل أو یـؤدي أفضـل واالمتیازوالكفاح من أجل التفوق 
  ....عنده 
ال تنشــأ  الریاضـیةالـذي یؤكــد علـى كـون الرغبــات " 1984كامـل طـه لــویس " فــي ذلـك مــع  الباحثـةوتتفـق      

نمــا تتكـون بالتعامــل مـع  ةماتیكیـو بصـوره أوت ٕ نحوهــا یـتم عفویــا ً  فاالنجـذاب البیئــةوهــي لیسـت طبیعیــه داخلیـه وا
  .) ١٠( أحیانا ً وتوجه من قبل المربي 

   :بین األداء المهاري وسمة اإلصرار العالقةل ومناقشة نتائج عرض وتحلی 2-4
  )3(جدول 

  لكل من األداء المهاري وسمة اإلصرار لعینة البحث الجدولیةو  المحسوبة) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  

  المتغیرات
الوسط الحسابي 

  )- س(
 االنحراف
  ) ع(المعیاري 

ــمة  ـــ     )ر(قیـ
  الجدولیة  المحتسبة  ةالدالل

  2,118 6,400  األداء المهاري
0,352 

 
 

 
0,632 

  
ــة اإلصرار  غیر معنوي  2,859 18,800  سمــ

  ) .8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة 
ــدول        ــن الجــ ــین مــ ــدره  وبــــانحراف) 6,400(إن الوســـط الحســــابي لــــألداء المهــــاري هـــو ) 3(یتبـ معیــــاري قــ

لــذلك ) 2,859(معیــاري قــدره  وبــانحراف) 18,800 (ـسمة اإلصــرار فهــو ا الوســط الحســابي لــ، أمــ) 2,118(

                                     
  . 70، ص 1984، مطبعة جامعة بغداد ، علم النفس الریاضي كامل طه لویس ؛  )  ١٠
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تحت مستوى ) 0,632(والتي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة) 0,352(هي  المحتسبة) ر(ظهرت قیمة 
صرار واألداء بین سمة اإل معنویة ارتباطیدل على عدم وجود عالقة  وهذا ما) 8( حریةودرجة ) 0,05(داللة 

  ....المهاري لالعبین 
ذلك إلى كون سمة اإلصرار هي الشعور بأن الالعب یستطیع أن یفعل في مباریاته شیئا ً  الباحثةوتعزو      

  ....التي یجازف بها الالعب  المعقولةما یحدث تغییرا ً وتشیر إلیه المخاطرات 
للتغلب على الموانع یحتاج األمـر " لذي یؤكد على إن ا"  1976نزار الطالب " في ذلك مع  الباحثةوتتفق     

 زیـادةوسلوكه كما إن هنـاك  عـدة بحـوث تؤكـد بـأن  وانفعاالتهإلى قدرة اإلنسان على التحكم في أفعاله وأفكاره 
  .) ١١(التوتر النفسي الناتج عن قوة الدافع سیكون تأثیرها السلبي أكثر على الالعبین الماهرین 

ضــبط التــوتر یعنــي " اللــذان یؤكــدان علــى كــون " 1988ریســان خــریبط وناهــده رســن " مــع  الباحثــةكمــا وتتفــق 
  . ) ١٢(" بطریقه إیجابیه  القویة واالنفعاالتیعتري الالعب من قلق ومعالجة الضغوط  التغلب بفاعلیه على ما

  : ین األداء المهاري وسمة الحساسیةب العالقةعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  3-4
  )4(جدول 

  لعینة البحث الحساسیةلكل من األداء المهاري وسمة  الجدولیةو  المحسوبة) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  

  المتغیرات
الوسط الحسابي 

  )- س(
 االنحراف
  ) ع(المعیاري 

ــــــمة                )ر(قی
  الجدولیة  المحتسبة  الداللة

  2,118 6,400  األداء المهاري
0,233 

 
 

    
0,632   

  
سمــــة   غیر معنوي

  الحساسیة
16,300 3,653 

  ) .8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة 
ــاري هــــو ) 4(یتبــــین مــــن الجــــدول      ــط الحســــابي لــــألداء المهــ ــدره  وبــــانحراف) 6,400(إن الوســ معیــــاري قــ

ـــــسمة ) 2,118( ــ ــ لـذلك ) 3,653(معیـاري قـدره  وبـانحراف) 16,300 (فهـو  الحساسیة، أما الوسط الحسابي لـ
تحت مستوى ) 0,632(والتي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة) 0,233(هي  المحتسبة) ر(ظهرت قیمة 

 الحساســیةبــین ســمة  معنویــة ارتبــاطیــدل علــى عــدم وجــود عالقــة  وهــذا مــا) 8( حریــةودرجــة ) 0,05(داللــة 
  .واألداء المهاري لالعبین 

                                     
  . 74، ص 1976،  ، بغداد ، مطبعة الشعبمبادئ علم النفس الریاضي نزار الطالب ؛ )  ١١
، مدیؤیة دار الكتب للطباعه والنشر  علم النفس في التدریب والمسابقات الریاضیة الحدیثه ریسان خریبط ، ناهده رسن ؛  )١٢

  . 83، ص 1988، جامعة الموصل ، 
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تسـتند  كثیرةبحوث " حیث أشار إلى وجود " 1984كامل لویس " جاء به  الباحثة سبب ذلك إلى ماوتعزو     
بین النشاط الریاضي فـي أنـواع أو ألعـاب  والصحیحةالوثیقة  العالقةقام بها العلماء إلى  إحصائیةإلى محاولة 

  .)  ١٣ (عند الریاضیین المعنیین  الخاصةریاضیه معینه وبین بعض الخصال 

   :ین األداء المهاري وسمة التحكم ب العالقةعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  4-4
  )5(جدول 

  لكل من األداء المهاري وسمة التحكم لعینة البحث ةالمحسوبة والجدولی) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  

  المتغیرات
الوسط الحسابي 

  )- س(
 االنحراف
  ) ع(المعیاري 

ــــمة قیـ               )ر(ـ
  الجدولیة  المحتسبة  الداللة

  2,118 6,400  األداء المهاري
0,306 

 
 

    
0,632   

  
 2,877 18,500  سمــــة التحكم  غیر معنوي

ـــن الجــــدول      ــین مـ ـــو ) 5(یتبــ ـــابي لــــألداء المهــــاري هـ ــط الحسـ ــــانحراف) 6,400(إن الوســ ــدره  وب ــاري قـــ معیــ
ــ، أمــا الوســـط الحســابي لســـم) 2,118( لـــذلك ) 2,877(معیــاري قـــدره  وبـــانحراف) 18,500 (تحكم فهـــو ة ال

تحت مستوى ) 0,632(والتي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة) 0,306(هي  المحتسبة) ر(ظهرت قیمة 
بـین سـمة الـتحكم واألداء  معنویـة ارتبـاطیدل علـى عـدم وجـود عالقـة  وهذا ما) 8( حریةودرجة ) 0,05(داللة 

  .العبین المهاري ل
الــذي  فالشــيءللجمیــع  متســاویةتكــون  وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى كــون المصــاعب التــي تواجــه الریاضــیین ال    

  .لهذا الریاضي سوف یكون سهال ً لألخر وهكذا  صعوبةیمثل 
تنشــئة " اللــذان یؤكــدان علــى إن "  1986جــابر عبــد الحمیــد وأحمــد خیــري " وتتفــق الباحثــة فــي ذلــك مــع     

تــتم باإللمــام بالمصــاعب التــي ســوف یعثــر علیهــا الریاضــي أثنــاء الســباقات فــي الطریــق نحــو  النفســیة الصــفات
  .) ١٤( العالیة الریاضیةتحقیق النتائج 

  
  
  
  

                                     
  . 44، ص 1984كامل لویس ؛ مصدر سبق ذكره ،   ) ١٣

  ، القاهره ، دار النهضه للطباعه بوي وعلم النفس مناهج البحث التر جابر عبد الحمید ، أحمد خیري ؛  )  ١٤
  . 84ص
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   :الثقةبین األداء المهاري وسمة  العالقةعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  5-4
  )6(جدول 

  لعینة البحث الثقةلكل من األداء المهاري وسمة  ةسوبة والجدولیالمح) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  

  المتغیرات
الوسط الحسابي 

  )- س(
 االنحراف
  ) ع(المعیاري 

ــــــمة                )ر(قی
  الجدولیة  المحتسبة  الداللة

  2,118 6,400  األداء المهاري
0,306 

 

    
0,632   

  
 3,392 20,800  سمــــة التحكم  غیر معنوي

  ) .8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة 
ـــن الجــــدول      ــین مـ ـــو ) 5(یتبــ ـــابي لــــألداء المهــــاري هـ ــط الحسـ ــــانحراف) 6,400(إن الوســ ــدره  وب ــاري قـــ معیــ

لـذلك ظهـرت ) 3,392(معیـاري قـدره  وبانحراف) 20,800 (فهو  الثقةسمة ، أما الوسط الحسابي ل )2,118(
تحت مستوى داللة ) 0,632(والتي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة ) 0,306( هي  المحتسبة) ر(قیمة 

واألداء المهـاري  الثقـةبـین سـمة  معنویـة ارتباطیدل على عدم وجود عالقة  وهذا ما) 8( حریةودرجة ) 0,05(
  ....لالعبین 

بالنجـاح أو الفشـل  طهـاارتباالتي تبین  الشخصیةبالنفس هي من الجوانب  الثقةوتعزو الباحثة ذلك إلى إن     
تبـین إنهـا تمیـز األشـخاص النـاجحین مـن وجهتـي نظـر  خاصـیةویشـیر مفهومهـا إلـى  االجتماعیةفي العالقات 

"  1990قاسـم حسـن حسـین " فـي ذلـك مـع  الباحثـةوتتفـق ، والفاعلیة في العالقات االجتماعیـة النفسیة الصحة
ــالنفس تــرتبط  بالشــعور ا الثقــة" الــذي یؤكــد علــى أن   الثقــةوبمــا إنــه یحصــل غالبــا ً هبــوط  للشخصــیةلكامــل ب

  ).١٥(موعد السباق  أقترببالنفس وذلك كلما 

   -:بین األداء المهاري وسمة الضبط الذاتي  العالقةعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  6-4
  )7(جدول 

لمهاري وسمة الضبط الذاتي لعینة لكل من األداء ا ةالمحسوبة والجدولی) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  البحث

  
  المتغیرات

 الوسط الحسابي
  )- س(

 المعیاري االنحراف
  ) ع(

    )ر(قیـمة          
  الجدولیة  المحتسبة  الداللة

ــهاري   2,118 6,400  األداء المــ
0,579 

 

    
0,632   

  غیر معنوي
ـــة الضبط الذاتي  3,478 21,900  سمـ

                                     
،  1990، مطابع التعلیم العالي ، الموصل ،  علم النفس الریاضي مبادئه وتطبیقاته في المجال الریاضي قاسم حسن ؛ )  ١٥

  .  174ص 
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ـــن ا     ــین مـ ـــو ) 7(لجــــدول یتبــ ـــابي لــــألداء المهــــاري هـ ــط الحسـ ــــانحراف) 6,400(إن الوســ ــدره  وب ــاري قـــ معیــ
لذلك ) 3,478(معیاري قدره  وبانحراف) 21,900 (ضبط الذاتي فهو ، أما الوسط الحسابي لسمة ال )2,118(

مستوى تحت ) 0,632(والتي تساوي  الجدولیة القیمةمع  وبالمقارنة) 0,579(هي  المحتسبة) ر(ظهرت قیمة 
بـین سـمة الضـبط الـذاتي  معنویـة ارتبـاطیدل علـى عـدم وجـود عالقـة  وهذا ما) 8( حریةودرجة ) 0,05(داللة 

  .واألداء المهاري لالعبین 
فیـــه  واالنـــدماجبـــه  وااللتـــزاملتصـــور التكنیـــك  االســـتعدادوتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى إن الضـــبط الـــذاتي هـــو      

علـى ضـبط  القـدرةبمرونـة التغییـر والثبـات الكـافي الـذي یعكـس  الحتفـاظاوالوصول به إلى مستوى اإلتقـان مـع 
  .الذات أثناء أداء التكنیك المخطط له 

تبــدو أهمیــة الضــبط " الــذي یؤكــد علــى "  1995محمــود عبــد الفتــاح عنــان " وتتفــق الباحثــة فــي ذلــك مــع      
داخـل الفریـق  االجتماعیـةتمثـل العالقـات  إذ ألفرقیـهوتـزداد أهمیتهـا فـي األلعـاب  الفردیـةالنفسي في الریاضـات 

ً انطالقــاوذلــك  خاصــةأهمیــه   ناحیــة مــن إن تصــرفات الالعبــین كــأفراد یمكــن أن تــؤثر علــى الالعــب ، ومــن  
لـدوافعهم  تنشـیطیة كوظیفـةأخرى فإنجازات الفریـق تنشـئ معـاییر التقـویم لالعبـین داخـل جماعـة الفریـق وتعمـل 

)١٦(    

  : الشخصیة المسؤولیةبین األداء المهاري وسمة  العالقةائج عرض وتحلیل ومناقشة نت 7-4
  )8(جدول 

 الشخصیة المسؤولیةلكل من األداء المهاري وسمة  ةالمحسوبة والجدولی) ر(المعیاري وقیمة  واالنحرافیبین الوسط الحسابي 
  لعینة البحث

  
  المتغیرات

الوسط الحسابي 
  )- س(

 االنحراف
  ) ع(المعیاري 

ــمة قیــ               )ر(ــ
  الجدولیة  المحتسبة  الداللة

ــــهاري   2,118 6,400  األداء المـــــ
0,263 

 
 

    
0,632   

  
 المسؤولیةسمــــة   غیر معنوي

  الشخصیة
20,300 2,750 

  ) .8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة 
ـــن الجــــدول      ــین مـ ـــو ) 8(یتبــ ـــابي لــــألداء المهــــاري هـ ــط الحسـ ــــانحراف) 6,400(إن الوســ ــدره  وب ــاري قـــ معیــ

ــدره  وبـــانحراف) 20,300 ( فهـــو  الشخصـــیة المســـؤولیةســـمة ، أمـــا الوســـط الحســـابي ل) 2,118( معیـــاري قـ
ــبة) ر(لــــذلك ظهــــرت قیمــــة ) 2,750( ــة القیمــــةمــــع  وبالمقارنــــة) 0,263(هــــي  المحتســ والتــــي تســــاوي  الجدولیــ

                                     
، دار الفكـر  1، طق والتجریـب سـیكولوجیة التربیـة البدنیـه والریاضـیة بـین النظریـة والتطبیـ: محمود عبد الفتـاح عنـان  )  ١٦

  .  405، ص 1995العربي ، القاهره ، 
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 معنویـة ارتبـاطیـدل علـى عـدم وجـود عالقـة  اوهـذا مـ) 8( حریةودرجة ) 0,05(تحت مستوى داللة ) 0,632(
  .واألداء المهاري لالعبین   الشخصیة المسؤولیةبین سمة 

علـى الـنفس  والسـیطرةكالثبات والصـمود لبلـوغ الهـدف  المتطورةذلك إلى إن صفات التوجیه  الباحثةوتعزو     
أي القابلیــات والمهــارات والتــي تؤهــل  البــارزةوصــفات اإلنجــاز  اإلیجابیــة الخلقیــةوقابلیــة التركیــز فــي أهمیتهــا 

  .التدریب في خدمة الفوز  أثارات استخدامالریاضي في 
 والحركیــة البدنیــةالقابلیــات " والــذي یؤكــد علــى إن "  1981كامــل طــه لــویس " فــي ذلــك مــع  الباحثــةوتتفــق    

ن ألي ضــرب أو نـــوع مــ المهــارةبصـــوره مجتمعــه مـــع  والعقلیــة ٕ  الریاضـــةن أنـــواع عوامـــل اإلنجــاز الریاضـــي وا
فیمــا یخــص بنــاء أو تكــوین شخصــیة الریاضــي ومــن هــذا نســتنتج بــأن التخصــص  خاصــةشــروط أو متطلبــات 

  .)  ١٧(  الشخصیةالناجم في نوع ریاضي معین یتطلب تطورا ً معینا ً في السمات وصفات 
  الباب الخامس

  والتوصیات  االستنتاجات -5
  -: االستنتاجات 1-5
 الرغبــةســمة ( بســماتها المتمثلــه بـــ  االنفعالیــة االســتجابةبــین مســتوى  معنویــةط توجــد عالقــة إرتبــا ال  ،

لــدى العبــي )  الشخصــیة، الضــبط الــذاتي ، المســؤولیه  الثقــةالحساســیه ، ضــبط التــوتر ، اإلصــرار ، 
  .... الریاضیة التربیةكلیة / كرة الید في جامعة دیالى 

   -:التوصیات   2-5
  التـي یحتاجهـا  االنفعالیـة االسـتجابةب الخاصةبتنمیة السمات  التدریبیةحدات خالل الو  االهتمامضرورة

 ...كل العب وحسب األلعاب والفعالیات التي یمارسها 
 
  مــن المــدرب  الریاضــیة المنافســةأو  المشــاركةبمــا یتناســب وحجــم  االنفعالیــة االســتجابةضــرورة زیــادة

  ....تویات وذلك لكي یستمرون بالتدریب للوصول إلى أعلى المس
 واألداء  االنفعالیـة االسـتجابةفي البحـث مـن أجـل معرفـة مسـتوى  المستخدمة االختباراتعلى  االعتماد

  .... المختلفةالمهاري لدى العبي الریاضات 
  النظریـــةوالمحاضـــرات  التدریبیــةضــرورة أن یســـتعین المــدربین بعلـــم الـــنفس الریاضــي خـــالل الوحـــدات 

  ....عند الالعبین  صعبةاللغرض تشخیص وعالج الحاالت 
  األخرى وعالقتها بفاعلیة األداء الفني  النفسیةإجراء بحوث تكمیلیة تتناول السمات.... 

  

                                     
  . 81 ، ص 1981، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  علم النفس الریاضي كامل طه لویس ؛ )   ١٧
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  :المصادر العربیة 
  القــاهرة، عــالم الكتــب ، إنتقــاء الموهــوبین فــي المجــال الریاضــي أبــو العــال أحمــد ، أحمــد عمــر ؛  ،

1986.  
 عــالم  إنتقــاء الموهــوبین فــي المجــال الریاضــيروبــي ؛  أبــو العــال أحمــد عبــد الفتــاح ، أحمــد عمــر ،

  ..    1986الكتب ، القاهره ، 
  دار الفكــر العربــي ،  2، ط )التطبیقــات  –المفــاهیم ( علــم الــنفس الریاضــي : أسـامه كامــل راتــب ،

  . 1997القاهره ، 
  ة الموصـل ، الموصـل ، جامعـ االجتماعيطرق البحث إحسان محمد حسن ، عبد المنعم الحسـیني ؛

،1982 .  
  ــنفس جــابر عبــد الحمیــد ، أحمـــد خیــري ؛ ــوي وعلـــم ال  النهضـــة، القــاهره ، دار منــاهج البحـــث الترب

 للطباعه  

  االنفعالیـة االسـتجابةسعد مـنعم الشـیخلي ، مـاهر أحمـد عاصـي ، هـه فـال خورشـید ؛ مقارنـه لمسـتوى 
ث منشـــور فــي مجموعـــة بحـــوث بــین العبـــي بعــض منتخبـــات الشـــباب لأللعــاب الفرقیـــه والفردیــه ، بحـــ

   . 2004منشوره ، جامعة بغداد ، 
  مدیؤیـة دار  الحدیثه  الریاضیةعلم النفس في التدریب والمسابقات ریسان خریبط ، ناهده رسن ؛ ،

  .1988الكتب للطباعه والنشر ، جامعة الموصل ، 
  1984، مطبعة جامعة بغداد ، علم النفس الریاضي كامل طه لویس ؛  .  
 مدیریـة دار الكتـب للطباعـه والنشـر ، جامعـة الموصـل ،   علـم الـنفس الریاضـيه لویس ؛ كامل ط ،

1981  . 

  مطابع التعلیم العالي ،   علم النفس الریاضي مبادئه وتطبیقاته في المجال الریاضيقاسم حسن ؛ ،
 . 1990الموصل ، 

  1، ط )والتطبیق والتجریب  ةالنظری(  الریاضیةالبدنیه و  التربیةسیكولوجیة : محمود عبد الفتاح  ،
  ،   1995دار الفكر العربي ، القاهره ، 

 1988، مركز الكتاب للنشر ،  1، ط مدخل في علم النفس الریاضي محمد حسن عالوي ؛ .  
  1976، بغداد ، مطبعة الشعب ، مبادئ علم النفس الریاضي نزار الطالب ؛   
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  :المالحق
  )1(ملحق رقم 

  النفعالیة في الریاضةمقــیاس االستجابة ا
ـــارات  ت ـــــعبــ ً   الـ ً   غالبا ً   دائما    أبدا   نادرا ً   أحیانا 
            ال أعتبرلعبي له قیمه مالم یقترب من أحسن مستوى لي  -١
            یمتلكني الخوف من المنافس العدواني  -٢
            المباراةالمضایقات البسیطه یمكن أن تشتت تركیزي أثناء   -٣
            المباراةاإلحتفاظ بتفكیري هادئا ً أثناء أستطیع   -٤
            المباراةمن قدرتي على األداء في  الثقةأنا واثق كل   -٥
            أعتذر عندما أخطئ أو حینما أكون غیر موفق في اللعب  -٦
            المباراةأفكر في خطة اللعب قبل   -٧
            أمارس اللعب أساسا ً بقصد الترویح  -٨
            المباراةي بصراحه إذا كان لي بعض المالحظات على أبدي رأی  -٩
            المباراةأثناء ) من حدید(تكون أعصابي قویه   - ١٠
            المباراةتكثر أخطائي في أثناء الوقت الحرج من   - ١١
            المباراةفي أدائي أثناء  الثقةأفتقر إلى   - ١٢
            ةالمباراال أهتم بما أرتكبته من أخطاء أثناء   - ١٣
            ألعب إرتجاأل ً دون أن یكون في ذهني خطة اللعب  - ١٤
            أرید أن أكون أحسن العب في الملعب  - ١٥
أفضل اإلبتسامه في مواجهـة غضـب المنافسـین حرصـا ً علـى عـدم   - ١٦

  تمادیهم في ذلك
          

            أتأثر بأراء األخرین في مستوى أدائي الریاضي  - ١٧
            م في أعصابي أثناء أدائيأستطیع أن أتحك  - ١٨
            المباراةأتوقع الفوز قبل   - ١٩
            تجعلني في حاله سیئه لعدة أیام المباراةأخطائي في   - ٢٠
            ألتزم بنظام ثابت سواء في التدریب أو في المباریات  - ٢١
ً  المباراةأفضل اللعب مع الالعبین الذین ال یجعلون من   - ٢٢             صراعا 
            أتحمل السؤولیه كامله في اللعب  - ٢٣
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١٣١

            المباراةیتملكني الشعور بعدم المبااله أثناء   - ٢٤
            المباراةتؤثر على أدائي في  ) نرفزتي(عصبیتي   - ٢٥
            المباراةأخشى الهزیمه حتى قبل أن تبدأ   - ٢٦
أفكر في األخطـاء التـي قـد یقـع فیهـا المنـافس أكثـر مـن تفكیـري فـي   - ٢٧

  للعبا
          

٢٨ -   ً             أتعجل اإلنتقال من طریقة لألداء إلى أخرى محاوال 
            ال أشعر بالمیل للعب إال في حالة وجود التحدي  - ٢٩
عندما یظهر الغضب علـى المنافسـین أحـاول تجـاهلهم خشـیة زیـادة   - ٣٠

  غضبهم
          

            المباراةأي تعلیق جارح یمكن أن یؤثر على أدائي أثناء   - ٣١
            ألنني أحسن التصرف فیه المباراةأستمتع بالوقت الحرج في   - ٣٢
            أمیل إلى تحدي المنافسین األقویاء  - ٣٣
            أشعر بالضیق عند الفشل أكثر من شعوري بالفرح عند النجاح  - ٣٤
            أحاول البحث عن طرق متعدده لكي أكون أكثر كفاءه في لعبي  - ٣٥
ــد مـــن  المبـــاراةي أســـتمتع باللعـــب فـــ  - ٣٦ ــرغم مـــن إرتكـــابي العدیـ ـــى الـ عل

  األخطاء
          

            أتصف باإلصرار في اللعب  - ٣٧
            أحاول عزل تفكیري كلیا ً عما یدور حولي المباراةأثناء   - ٣٨
            المباراةأخشى الوقوع في المواقف الحرجه قبل حدوثها أثناء   - ٣٩
            یضایقني إن المنافس یمكن أن یهزمني  - ٤٠
            المباراةأحاول أن أتجنب التفكیر فیما وقعت فیه من أخطاء في   - ٤١
            المباراةال أعرف مالذي ینبغي علي عمله حتى تبدأ   - ٤٢

  


