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تعد عممية اعداد الالعب نفسيا مف المياـ الضرورية التي يقوـ بيا المدرب لما ليا مف دور في

التأثير في بقية جوانب اعداد الالعب االخرى لذا فأف طبيعة التدريب وما يمتمكو الالعب مف اعداد نفسي جيد
يؤىمو لمواجيو االستثارة االنفعالية التي قد تعوؽ مف ادائو المياري وتؤثر في نتيجة الفريؽ .واف الميارات
اليجومية في لعبة كرة السمة تحتاج الى اعداد بدني ومياري وخططي ونفسي عمى حد سواء وىذا االعداد

يجب توظيفو لخدمة طبيعة االداء الميارى في كرة السمة  ،وتمركزت مشكمة البحث في اف بعض المدربيف
يعتمدوف فقط عمى االعداد البدني والميارى والخططي ويتركوف اإلعداد النفسي وىذا بالتالي سوؼ يؤدي الى

حدوث خمؿ في االداء المياري .وىدؼ البحث الى التعرؼ عمى االستثارة االنفعالية لالعبي كرة السمة الشباب
بأعمار(  )18 -16سنة .و التعرؼ عمى نوع العالقة بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب بالقفز المحتسب
بثالث نقاط بكرة السمة لالعبيف الشباب بأعمار( )18-16سنة  .وتمثمت عينة البحث بالعبي منتخب محافظة
بابؿ بكرة السمة فئة الشباب بأعمار ( )18-16سنة .وبعد سمسمو مف االجراءات البحثية واالحصائية توصؿ

الباحثاف الى استنتاجات اىميا:

 -1امتالؾ العبي كرة السمة الشباب استثارة انفعالية مرتفعة .

 -1ىناؾ عالقة عكسية بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب مف القفز بكرة السمة لعينة البحث.

Emotional arousal and its relation to accuracy correction of jump
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Abstract
Psychologically preparation of player is necessary tasks of coach because of its
role in influencing rest of preparation aspects of other player, so the nature of
training and the owner of the preparation well qualified to face emotional
excitement that may performance and affect the skill of team. And that the
offensive skills in the game of basketball need to prepare physical and skill, both
plans and psychological and this preparation must be used to serve the nature of
skilled performance in basketball, and focused the problem of research that
some trainers only on physical preparation, skill, plan and leave the
psychological preparation and thus will lead to a malfunction in skill
performance. The aim of the research is to identify the emotional arousal of
young basketball players aged (16-18) years. And to identify the type of
relationship between emotional arousal and the accuracy of three-point jump in
basketball for young players (16-18) years. The sample of the research team
players Babil province basketball youth category ages (16-18) years.
The researchers reached the following conclusions:
1. possession of young basketball players excited emotional high.
2. There is an inverse relationship between the emotional arousal and
accuracy of correction of basketball jump to the sample of the study.

 التعريؼ بالبحث-1

 المقدمة وأىمية البحث1-1
إف األلعاب الرياضية تتميز بمستويات مختمفػة وكػذلؾ تعػدد ممارسػييا وأهراضػيا وألجػؿ تحقيػؽ النتػائ الجيػدة

 لذا فأف االستثارة. لمفرؽ بات االىتماـ بالناحية النفسية لالعب يعد األمر الضروري والممح في الوقت الحاضر
االنفعالية لالعب تعد مف النواحي الضرورية لمجانب النفسي والفسيولوجي لمفريػؽ بشػكؿ عػاـ والالعػب بشػكؿ

 فنجػػد إف لعبػػة كػػرة السػػمة وطبيعػػة أدائيػػا قػػد تحػػتـ عمػػى الالعػػب أف يمتمػػؾ مسػػتوى مػػف االسػػتثارة، خػػاص

االنفعاليػػة الػػذي تختمػػؼ درجتػػو عػػف بػػاقي األ لعػػاب فيػػو يػػؤثر فػػي جوانػػب عديػػدة أمػػا بالنسػػبة لمسػػتوى األداء
،)الميػػاري لالعػػب فيػػذا الجانػػب يػػؤثر فيػػو عوامػػؿ عديػػدة ومػػف ضػػمنيا الجانػػب النفسػػي( االسػػتثارة االنفعاليػػة

فخػالؿ المباريػػات نجػػد اف الالعػػب يتعػػرض لمواقػػؼ مختمفػة مػػف زمالئػػو او ظػػروؼ المبػػاراة او الحكػػاـ وبالتػػالي
سيولد نوع مف االستثارة التي تختمؼ درجتيا وكما اف شدة ىذه االستثارة ستحدد طبيعة مستوى االداء المياري
 فضال عف العوامػؿ الفسػيولوجية المرتبطػة بنػوع االسػتثارة مثػؿ زيػادة عػدد ضػربات القمػب،لالعب اثناء المباراة

. اوعدد مرات التنفس وهيرىا وىذا بدوره يؤثر عمى طبيعة االداء المياري

و يعد التصويب مف القفز بكرة السمة مف ابرز الميارات اليجومية الىميتو في تفوؽ الفرؽ المتنافسة فيما
 ويعد كذلؾ اقوى الوسائؿ التي تستعمؿ في اليجوـ المباشر واف الفريؽ،بينيا لحصولو عمى عدد نقاط اكثر

الذي يتقف العبوه اداء التصويب بالقفز مف منطقة الثالث نقاط يتمكف مف الفوز في المباراة بشكؿ افضؿ مف

الفريؽ الفقير بالعبي التصويب مف منطقة الثالث نقاط  ،لذا تظير اىمية البحث في ضرورة معرفة العالقة

بيف االستثارة االنفعالية ودقة اداء التصويب بالقفز المحتسب بثالث نقاط بكرة السمة  .لما ليا مف دوركبير في

رفع مستوى اداءىذه الميارة وخاصة لدى الالعبيف الشباب.

 2-1مشكمة البحث -:

تعد عممية اعداد الالعب نفسيا مف المياـ الضرورية التي يقوـ بيا المدرب لما ليا مف دور في التأثير في
بقية جوانب اعداد الالعب االخرى لذا فأف طبيعة التدريب وما يمتمكو الالعب مف اعداد نفسي جيد يؤىمو

لمواجيو االستثارة االنفعالية التي قد تعوؽ مف ادائو المياري وتؤثر في نتيجة الفريؽ.

اف الميارات اليجومية في لعبة كرة السمة تحتاج الى اعداد بدني ومياري وخططي ونفسي عمى حد سواء
وىذا االعداد يجب توظيفو لخدمة طبيعة االداء الميارى في كرة السمة وخاصة ميارة

التصويب بالقفز

المحتسب بثالث نقاط  ،ولكوف الباحثاف مف الميتميف في مجاؿ المعبة فقد الحظوا اف بعض المدربيف
يعتمدوف عمى االعداد البدني والميارى والخططي فقط ويتركوف اإلعداد النفسي وىذا بالتالي سوؼ يؤدي الى

حدوث خمؿ في االداء المياري ،فنجد ىذا واضحا لدى العبي كرة السمة الشباب عندما يتأثروف بالمواقؼ
السمبية خالؿ المباراة فيفقدوف اعصابيـ نتيجة االستثارة العالية التي تحدث لدييـ نتيجة ضعؼ الخبرة في
التحكـ باالستثارة خالؿ المواقؼ المفاجئة مما يسبب ضعؼ في االداء المياري والخططي لالعب .فضال عمى

اف الالعبيف اثناء تمرينات الوحدة التدريبية يؤدي بافضؿ حاؿ لكف اثناء المباريات يحدث العكس .وعميو

ارتأى الباحثاف دراسة ىذا الموضوع لغرض بياف العالقة بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب بالقفز
المحتسب بثالث نقاط بكرة السمة لمشباب حتى نتمكف مف مواجيو الحاالت السمبية التي تحدث خالؿ المباريات
مف ضعؼ و انخفاض االستثارة او ارتفاعيا وكيفية توجيو الالعب لمتحكـ بيا وجعميا فعالة وتحقؽ اداء

مياري جيد لمفريؽ ككؿ

 3-1أىداؼ البحث -:
 -1التعرؼ عمى االستثارة االنفعالية لالعبي كرة السمة الشباب بأعمار (  )18 -16سنة.

 -2التعرؼ عمى نوع العالقة بػيف االسػتثارة االنفعاليػة ودقػة التصػويب بكػرة السػمة المحتسػب بػثالث نقػاط بكػرة
السمة لمشباب بأعمار ( )18-16سنة .

 4-1فرض البحث -:

ىناؾ عالقة ارتباط هير معنوية بػيف االسػتثارة االنفعاليػة ودقػة التصػويب بػالقفز بكػرة السػمة المحتسػب بػثالث

نقاط لمشباب بأعمار ( )18-16سنة .

 5-1مجاالت البحث -:

 1-5-1المجاؿ البشري :العبو منتخب محافظة بابؿ بكرة السمة فئة الشباب بأعمػار( )18-16سػنة لمموسػـ

.2017 - 2016

 2-5-1المجػاؿ المكػاني  :صػػالة الشػييد حمػػزة نػور الرياضػية المتخصصػػة بتػدريبات منتخػػب المحافظػة بكػػرة
السمة.

 3-5-1المجاؿ الزماني  :الفترة مف  2016/9/30ولغاية . 2017/10/7

 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابية -:
 1-2الدراسات النظرية -:

 1-1-2مفيوـ االستثارة -:
تعػػد االسػػتثارة مصػػطمحاً محايػػداً النػػو ال يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار الجوانػػب المصػػاحبة كاالنفعػػاالت واالفكػػار  ،فقػػد

يمتمػػؾ شخصػػاف قػػد ارً متسػػاوياً مػػف االسػػتثارة ولكنيمػػا مختمفػػاف فػػي طبيعػػة االنفعػػاالت واالفكػػار التػػي تسػػيطر
()1

عمييمػا

مػف اجػؿ تحقيػؽ معػالـ عديػدة لالسػتثارة التػي تتضػمف كػالً مػف ردود الفعػؿ النفسػية والجسػمية وفػػي

حالة حدوث اثاره لدينا تحدث متغيرات في انماط الدماغ وضغط الػدـ ومعػدؿ التػنفس فنكػوف محفػزيف ومنتبيػيف

ومثابريف حيث تجعؿ الشخص مبتيجاً ومتمي ازً وعمى درجة عالية مف الوعي (.)2

وفي المجاؿ الرياضي يالحظ استعماؿ العديد مف العبارات التي قد تعبر عف مستوى استثارة الالعب في مواقػؼ

المنافسة الرياضية  ،او قد تعبر عف مستوى نشاط بعض اجيػزة الجسػـ ( التنشػيط الفسػيولوجي ) مثػؿ ظيػور
بعػػض االع ػراض الفسػػيولوجية بدرجػػة واضػػحة عمػػى الالعػػب كسػػرعة دقػػات القمػػب او سػػرعة التػػنفس او التػػوتر

العضمي او هزارة التعرؽ وخاصة في راحة اليديف …… وهير ذلؾ مف االعراض أذ ( ىناؾ مف ينظر الػى مثػؿ

ىذه الحاالت – حػاالت االسػتثارة والتنشػيط الفسػيولوجي – عمػى انيػا حػاالت انفعاليػة طبيعيػة يمػر بيػا الالعػب
عادة في مواقػؼ المنافسػة الرياضػية  ،والػبعض االخػر ينظػر الييػا عمػى انيػا عالمػات سػمبية فػي التػأثير عمػى

مستوى الالعب في المنافسة الرياضية )(.)3

 2-1-2مفيوـ االستثارة االنفعالية -:

لقد ظيرت بعض التعاريؼ التػي تبػيف مفيػوـ مصػطمح االسػتثارة االنفعاليػة فيػو عبػارة عػف حالػة تمتػاز بقػوة

ورهبػػة فػػي عمػػؿ سػػموؾ معػػيف

()1

 ،امػػا ارنػػوؼ فبػػيف اف االنفعػػاالت او الوجػػدانيات حػػدث داخمػػي الف ىػػذا

الحدث قد يثير بدورة مظي ار خارجيا يدؿ عمية واحيانا ينزع لمظير فجأة ويصػعب الػتحكـ بػة

()2

 ،او قػد يكػوف

االنفعاؿ عبارة عف حالة شعورية ذاتية في الكائف الحي تصاحبيا تغيرات فسيولوجية داخمية ومظاىر تعبيريػة

خارجيػػة قػػد تعبػػر هالبػػا عػػف نػػوع االنفعػػاؿ ( .)3لػػذا فػػأف االنفعػػاؿ عبػػارة عػػف حػػاالت فسػػيولوجية تحػػدث لالفػراد
وتعمؿ عمى توجيو سموكيـ حسب نوع االستثارة اف كانت ايجابية او سمبية وبالتالي تؤثر في مستواه .

وكثي ارً ما يسػتخدـ فػي أثنػاء المنافسػات عبػارات تػدؿ عمػى اإلثػارة وبػث روح الحمػاس لالعػب وتحديػداً مػف قبػؿ

المدربيف بغية الوصوؿ بالالعب لألداء المطموب إنجازه .وتكثر حاالت االستثارة والتعبئة النفسية قبؿ المنافسة

وخالليػػا عػػف طريػػؽ تشػػجيع الالعبػػيف وبػػث روح الحمػػاس فػػي نفوسػػيـ لضػػماف تحقػػيقيـ ألحسػػف مسػػتوى فػػي

األداء.

( )1محمود عبد الفتاح عىان  :سٍكولوجٍت التربٍت البدوٍت والرٌاضٍت  ،ط ، 1القاهرة  ،دار الفكر العربً  ، 1991 ،ص. 072
(ٌ )0وسف موسى المقدادي وعلً محمد العماٌرة  :علم الىفس الرٌاضً  ،عمان  ،مطبعت المكتبت الوطىٍت  ، 0220 ،ص. 92
( )3محمد حسه عالوي  :مدخل فً علم الىفس الرٌاضً  ،ط ، 1القاهرة  ،مركز الكتاب للىشر  ، 1991 ،ص. 929
 ) 1عبد الرحمف محمد عيسوي  :عمـ النفس الفسيولوجي  ،دراسة في تفسير السموؾ اإلنساني  ،بيروت  ،دار النيضة لمطباعة

والنشر  ، 1991 ،ص. 19
)2
3

أرنوؼ :التقدـ في عمـ النفس  ،ترجمة عادؿ عز الديف وآخروف  ،القاىرة  ،مطبعة األىراـ  ، 1913 ،ص . 133

) محمد حسف عالوي  :مدخؿ في عمـ النفس الرياضي  ،ط ، 1القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر ، 1991 ،ص. 931

وكذلؾ نجد اف االنفعاالت تمعب دو ارً ميماً وبالغ األثر في حياة الالعب الرياضية  ،إذ ترتبط بسمات شخصػيتو

وسػموكو ودوافعػػو وحاجاتػػو وبػػأنواع األنشػػطة التػػي يمارسػػيا  ،إذ ال توجػػد عمػػى اإلطػػالؽ أنػواع مػػف الممارسػػات
()4

الرياضية دوف أف تصطبغ باالنفعاالت .

وكما يكوف ارتفاع درجة االستثارة االنفعالية لالعب لمستوى جيد ضروري لألداء الرياضي الذي يتطمب التوافػؽ

الحركي الجيد لالعب مما يولد لنا اداء مياري مفيد ومؤثر لمفريؽ ككؿ .

 3-1-2التصويب مف القفز بكرة السمة :

يعػد ىػذا النػوع مػف التصػويب مػػف األسػمحة اليجوميػة الفعالػة فػي ىجػػوـ الفريػؽ إذ يصػعب السػيطرة عمػى ىػػذه
المنػػاورة اليجوميػػة الف الالعػػب يكػػوف فػػي الي ػواء ويكػػوف التيػػديؼ ىنػػا صػػعب المنػػع الف أي عرقمػػة لالعػػب

اليداؼ تعد أعاقة ويحصؿ الالعب مف و ارئيا عمى خطا.

ويوضح فائز بشير حمودات عممية التيديؼ بالقفز باليد الواحػدة كػوف ىػي أكثػر اسػتعماؿ مػف قبػؿ العبػي كػرة
السمة ويتـ التيديؼ بثني الركبتيف مع رفع الكعبيف وتدفع األرض بمشطي القػدميف والقفػز إلػى األعمػى عموديػا

عمى نقطة دفع األرض ،وأثناء القفز يجب نقؿ الكرة أما أعمى الرأس وعمى أصابع اليد الدافعة لمكرة مػع سػندىا
باليد األخرى وعند الوصوؿ إلى أعمى نقطة مف القفز تدفع الكرة باألصابع لمد الذراع إلى األعمى واالماـ باتجاه
اليدؼ عمى أف يتبع مد الذراع ثنػي الرسػغ إلػى األمػاـ واألسػفؿ ثػـ يػتـ ىبػوط الالعػب عمػى كمتػا القػدميف وفػي
()5

المكاف الذي قفز منو لمتيديؼ.

 -3مني البحث واجراءاتو الميدانية -:
 1-3مني البحث -:

استعمؿ الباحثاف المني الوصفي باألسموب المسحي والدراسات االرتباطية لمالئمة طبيعة المشكمة.

 2-3مجتمع وعينة البحث -:

اشتمؿ مجتمػع البحػث عمػى العبػي منتخػب محافظػة بابػؿ بكػرة السػمة الشػباب ممػف ىػـ بأعمػار ()18 – 16

سنة والبالغ عددىـ ( )19العب ،اما عينة البحث فبمغت ( )15العب وبنسبة مئوية مقػدارىا () % 789947
مف مجتمع البحث .

 3-3االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث -:
 -1المصادر والمراجع العربية .
 -2المالحظة .

 -3االستبانة (مقياس االستثارة االنفعالية ).
إما األجيزة المستعممة-:

 -1حاسبة يدوية نوع (.)flamingo

 -2جياز حاسوب محموؿ نوع ( . ) DELL
 -3كرات طائرة عدد . 8

4

) محمد جساـ عرب  ،موسى جواد كاظـ  :مقارنة مستوى االستجابة االنفعالية بيف المتقدميف والشباب في لعبة المالكمة  ،مجمة

كمية التربية الرياضية  ،العدد  ، 1مطبعة ديالى  ،بعقوبة ، 0221 ،ص . 91

 - 5فائز بشير حمودات ومؤيد عبداهلل جاسـ  :كرة السمة  ،مطابع التعميـ العالي  ،الموصؿ  ، 1911،ص79

 -4شواخص .

 4-3إجراءات البحث الميدانية -:

 1-4-3إجراءات مقياس االستثارة االنفعالية :
تـ االعتماد عمى المصادر العممية ومقياس االستثارة االنفعالية لػ( عصاـ محمد عبد الرضا )

()6

والػذي يتػألؼ

مف ( )31الممحؽ ()1فقرة يجيب عنيػا المختبػر وقػد عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف الخبػراء والمختصػيف
كما في الممحؽ ( )2وقد ابدوا رأييـ في مالئمة المقياس لمصفة المراد قياسيا .

 2-4-3اختبار التصويب بالقفز بعد أداء الطبطبة

()7

اليدؼ مف االختبار :قياس دقة التصويب بالقفز المحتسب بثالث نقاط بعد أداء الطبطبة.
األجيزة واألدوات المستخدمة :كرة سمة – ىدؼ سمة شكؿ (.)2

طريقػػة األداء  :يقػػوـ الالعػػب بػػأداء الطبطبػػة مػػف منتصػػؼ الممعػػب باتجػػاه اليػػدؼ  .وعنػػد وصػػولو خػػط الرميػػة

الحرة يقوـ بالقفز والتيديؼ ويمكف التيديؼ مف المناطؽ االتية :
 -1نقطة التقاء خط الرمية الحرة بقوس ثالث نقاط .
 -2مف قوس الثالث النقاط اليميف.
 -3مف قوس الثالث نقاط اليسار.

 -4يكوف التيديؼ مف النقاط أعاله مف الجيات المختمفة اليمنى والوسطى واليسرى.كما في الشكؿ (.)1
شروط االختبار:

 -1يمنح المختبر ( )10محاوالت لكؿ منطقة.
 -2ال تحتسب المحاولة التي ال تودي مف حالة القفز.

 -3ال تحتسب المحاولة التي يرتكب فييا المختبر خطا قانوني.
التسجيؿ :

 -1يمنح المختبر نقطة واحدة عف كؿ حالة تيديؼ ناجحة.
 -2أعمى نقاط بمكف أف يجمعيا المختبر ىي ( )10نقاط لكؿ منطقة مف مناطؽ التيديؼ.

 3-4-3التجربة االستطالعية-:

تـ إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  2016/10/2عمى عينة مكونػة مػف ( )4العبػيف مػف مجتمػع البحػث
وتـ خالليا التعرؼ عمى مدى تفيـ الالعبيف لممقيػاس ومػدى وضػوح التعميمػات والفقػرات وكفايػة فريػؽ العمػؿ

المساعد  ،والتغمب عمػى الصػعوبات التػي مػف الممكػف حػدوثيا مػف اجػؿ االسػتعداد لمتطبيػؽ الرئيسػي لممقيػاس
واالختبار الخاص بدقة اداء االرساؿ الساحؽ بكرة السمة.
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عصاـ محمد عبد الرضا :االمف النفسي وعالقتو بمستوى االستثارة االنفعالية لدى العبي كرة السمة  ،رسالة ماجستير هير

منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ . 0220 ،

 7فائز بشير حمودات ومؤيد عبد اهلل جاسـ :المصدر السابق ،ص.033

 4-4-3اسموب تصحيح المقياس -:
يتكػػوف مقيػػاس االسػػتثارة االنفعاليػػة مػػف ( )31فقػػرة واالجابػػة عنيػػا وفػػؽ ثالثػػة بػػدائؿ وىػػي (هالبػػا  ،احيانػػا ،

ناد ار ) وتعطى أوزاف لمدرجات ( )1،2،3عمى التوالي لمفقرات و بما اف مقيػاس االسػتثارة االنفعاليػة يتكػوف مػف

( )31فقرة فأف اعمى درجة لالعب تكوف ( )93واقؿ درجة ىي (. )31

 5-4-3الخصائص العممية لممقياس واختبار دقة التصويب بالقفز بكرة السمة-:

 1-5-4-3الصدؽ-:

يعد الصدؽ مف الشروط والصفات العممية لالختبار الجيد  ،اذ اف الصدؽ يعني اف االختبار يقيس ما

وضع الجؿ قياسو واليقيس شيئا اخر

()1

وقد تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس واختبار دقة االداء مف خػالؿ ايجػاد الصػدؽ الظػاىري ليمػا وذلػؾ مػف خػالؿ

عرضيما عمى مجموعو مف الخبراء والمختصيف .

 2-5-4-3الثبات-:

تـ استخراج الثبات لممقياس مف خالؿ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ  ،اذ بمغت قيمة الثبات لممقياس (،)0996

واما اختبار دقة التصويب بالقفزالمحتسب بثالث نقاط بكرة السمة الشباب فقد تـ استخراج الثبات مف خالؿ معامؿ

االرتباط بيرسوف وذلؾ مف خالؿ االختبار واعادة االختبار اذ تـ اعادة االختبار عمى العينة االستطالعية بعد

مرور ثالثة اياـ  ،وتـ التأكد مف ثبات االختبار لحصولو عمى قيمة ارتباط مقدارىا ( )0.95وىي قيمة عالية في
مقدارىا مما تدؿ عمى ثبات االختبار.

 3-5-4-3الموضوعية -:

تـ الحصوؿ عمى معامؿ الموضوعية لالختبار مف خالؿ تقويـ محكميف اثنيف مف ذوي االختصاص والخبرة اذ

بمغ قيمة االرتباط لالختبار (  )09885مما يدؿ عمى اف االختبار يتميز بموضوعية عالية .

6-4-3التجربة الرئيسية -:

تـ اجراء التجربة الرئيسة بتاريخ  2016/10 /10وقد تـ ذلؾ خالؿ فترة تدريب فريؽ كرة السمة الشباب
( منتخب المحافظة) في القاعة المخصصة ليـ وكاف ذلؾ في تماـ الساعة الرابعة عص ار .اذ تـ توزيع

المقياس عمى العينة البالغة ( )15العبا ،وبعدىا تـ اجراء االختبار المعبر لقياس دقة التصويب بالقفز
المحتسب بثالث نقاط بكرة السمة .وبعد تأشير المقياس مف قبؿ الالعبيف تـ جمع االستمارات لمحصوؿ عمى

نتائ البحث لممقياس واالختبار .

 5-3الوسائؿ اإلحصائية -:
تـ استخداـ نظاـ  spssإليجاد الوسائؿ اإلحصائية التالية -:

( الوسط الحسابي  ،االنحراؼ المعياري  ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،معامؿ ارتباط  Tلعينة واحدة )

( )1مصطفى باىي :المعامالت العممية والعممية بيف النظرية والتطبيؽ،ط،1القاىره،مركز الكتاب لمنشر،1999،ص.07

 -4عرض النتائ ومناقشتيا -:

 1-4التعرؼ عمى االستثارة االنفعالية لدى عينة البحث -:
بعد اف جمعت البيانات كاف البد مف التعرؼ عمى االستثارة االنفعالية لدى العينة لذا تطمب ذلػؾ اسػتخراج قيمػة

( )tبيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث وكما في الجدوؿ () 1
جدوؿ ()1

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة ( )tالجدولية والمحسوبة لعينة البحث
المتغير

عدد

العينة

الحسابي

االستثارة

15

65912

االنفعالية

الوسط

االنحراؼ
المعياري

الوسط

6908

درجة

الداللة

قيمة T

الفرضي

الحرية

المحسوبة

الجدولية

62

14

5913

2914

معنوي

فيتضح لنا مف الجػدوؿ أعػاله بػأف قيمػة الوسػط الحسػابي البالغػة (  )65912كانػت اكبػر مػف الوسػط الفرضػي

البالغ ( )62لدى عينة البحث  ،اذ بمغت قيمػة ( )tالمحسػوبة (  )5913اكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة عنػد درجػة

حرية ( )14ومستوى داللة ( .)0905مما يػدؿ عمػى امػتالكيـ اسػتثارة انفعاليػة عاليػة والسػبب فػي ذلػؾ يعػود
الى اف ظروؼ المنافسة تالزـ اهمػب المواقػؼ الرياضػية التػي نسػبب ارتفػاع معػدؿ اإلثػارة أو التنشػيط لالعػب

( .)8وىنػػا يػػأتي دور االعػػداد النفسػػي لالعػػب اذ اف األعػػداد النفسػػي ىػػو أحػػد المكونػػات الضػػرورية الحتميػػة
وبدونو يستحيؿ إحراز النجاحات الرياضية ( .)9جنباً إلى جنػب مػع اإلعػداد البػدني والميػارى والخططػي ألىميػة
الحفاظ عمى مستوى الالعب وتحقيؽ النتيجة الجيدة لمفريؽ اثناء المنافسات الرياضية .

 2-4التعرؼ عمى العالقة بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب بالقفز بكرة السمة لدى
عينة البحث -:

لمتعرؼ عمى العالقة بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب بالقفز المحتسب بثالث نقاط بكرة السمة لدى عينة

البحث فالبد مف ايجاد معامؿ االرتباط ( بيرسوف ) وكما في الجدوؿ ( .) 2
جدوؿ ( ) 2

يبيف معامؿ االرتباط وقيمة (ت) المحسوبة لمعنوية االرتباط والجدولية ومستوى الداللة

8
9

ت

المتغيرات

1

االستثارة

2

دقة التصويب

االنفعالية

معامؿ

االرتباط
0932

درجة الحرية

13

قيمة ت

المحسوبة
19216

قيمة ت

الجدولية
2916

مستوى
الداللة
هير

معنوي

) عمي محمد مطاوع  :سايكولوجية المنافسات  ،ج ، 1جريدة السفير  ،مصر  ،مطبعة دار المعارؼ  ، 1977 ،ص. 127

) ريساف خريبط مجيد  ،ناىدة رسف  :عمـ النفس الرياضي في التدريب والمنافسات  ،جامعة البصرة  ،دار الكتب ، 1911 ،

ص. 11

يتضح لنا مػف خػالؿ جػدوؿ (  ) 2اف العالقػة هيػر معنويػة بػيف االسػتثارة االنفعاليػة ودقػة االداء والسػبب فػي

ذلؾ يعود الى عوامؿ عديدة ومنيا اف االسػتثارة المرتفعػة لػدى العينػة تػؤثر فػي اداء الالعػب حيػث اف ىنػاؾ
عالقة عكسية دالة احصائيا في درجة االستثارة االنفعالية واالداء المياري في المستوى لالعب

()10

 ،وىذا مػا

أكده العالـ (ييركس) في نظريتو المعروفة حرؼ ( )Uالمقموب التي تنص عمى انو كمما زادت االسػتثارة تػؤدي

الػػى الػػنقص فػػي جػػودة االداء بصػػورة تدريجيػػة ( )11أي يجػػب اعػػداد الالعػػب اعػػداد نفسػػي جيػػد يسػػتطيع مػػف
خاللو تحقيؽ استثارة جيدة وتحقؽ اداء مياري جيد و مؤثرة واال قد يحػدث العكػس ،كمػا اف ىػذا الػتحكـ يعتمػد

عمػػى خبػػرة الالعػػب حيػػث اف الخبػػرة الرياضػػية ليػػا دور ميػػـ وفعػػاؿ فػػي الػػتحكـ فػػي الحػػاالت االنفعاليػػة هيػػر

المرهوب فييا قبؿ السػباقات والمنافسػة ( ) 12اذ اف تػوفر اسػتثارة انفعاليػة بمسػتوى جيػد يسػاعد عمػى تحقيػؽ

اداء مياري مميز .

كما اف النصائح والتحفيز الناجح الذي يوفره المدرب لالعب والظػروؼ المحيطػة ليػا دور كبيػر فػي زيػادة أدائػو

الميػػاري خػػالؿ المبػػاراة لػػذا فالمػػدرب النػػاجح يعػػد مػػاى ار فػػي تنظػيـ طاقػػات الالعبػػيف البدنيػػة والنفسػػية وكيفيػػة
التحكـ والسيطرة عمى أفكار ومشاعر العبيو في أثناء المنافسة مما يجعؿ االداء يتطور باتجاه صحيح (. )13

فمف خػالؿ مػا ذكػر فقػد تحقػؽ فػرض البحػث فػي وجػود عالقػة بػيف االسػتثارة االنفعاليػة ودقػة التصػويب بػالقفز

المحتسػب بػثالث نقػاط بكػرة السػػمة لمشػباب باعمػار ( )18 -16سػنة .ولكػف ىػػذه االسػتثارة البػد اف تكػوف فػػي
مستوى يمكف االستفادة منيا وهير مؤثرة في اداء الالعب المياري ويتـ ذلػؾ مػف خػالؿ االعػداد النفسػي الجيػد

مف قبؿ المدرب خالؿ فترة التدريب وتعويد الالعب عمى كيفية مواجيو الظروؼ الصعبة بػتحكـ وبػدوف عصػبية
مف اجؿ االستفادة مف ىذه االستثارة بشكؿ ايجابي لرفع المستوى المياري وتحقيؽ االنجاز الجيد لمفريؽ .

 -5االستنتاجات والتوصيات -:
 1-5االستنتاجات -:

 -1امتالؾ العبي كرة السمة الشباب استثارة انفعالية مرتفعة .

 -3ىناؾ عالقة عكسية بيف االستثارة االنفعالية ودقة التصويب بالقفز بكرة السمة الشباب لعينة البحث.

 2-5التوصيات -:

 -1ضرورة االىتماـ بالجانب النفسي لكي نتمكف مف ايصاؿ الالعب الى افضؿ المستويات .
 -2يمكف استخداـ المقياس كوسيمة مف قبؿ المدرب لمتعرؼ عمى ما يمتمكو الالعبيف مف استثارة
 -3اجراء دراسة مشابيو وعمى عينات اخرى لنفس المعبة او ال لعاب اخرى .
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عبد الكريـ  ،محمود حمدي محمد  :االستثارة االنفعالية وعالقتيا ببعض المتغيرات الفسيولوجية واالداء المياري في كرة السمة،

المؤتمر العممي ( التنمية البشرية بيف التحديات والطموحات )  ،كمية التربية الرياضية لمبنيف  ،جامعة حمواف  ،القاىرة ،1991 ،
ص91
 11محمد حسه عالوي  :المصدر السابق  ،ص.991
 12ريساف خريبط  :النظريات الميمة في التدريب الرياضي  ،عماف  ،دار الشرؽ لمطباعة والنشر  ، 1991 ،ص . 179

 13أسامة كامؿ راتب :عمـ النفس الرياضي ( المفاىيـ وتطبيقات )  ،ط ، 1القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 1991 ،ص. 101

المصادر
 -أسامة كامؿ راتب :عمـ النفس الرياضي ( المفاىيـ وتطبيقات )  ،ط ، 1القاىرة  ،دار الفكر العربي ،

.1995

 أرنوؼ :التقدـ في عمـ النفس  ،ترجمة عادؿ عز الديف وآخروف  ،القاىرة  ،مطبعة األىراـ . 1983 ، -ريساف خريبط مجيد  ،ناىدة رسف  :عمـ النفس الرياضي في التدريب والمنافسات  ،جامعة البصرة  ،دار

الكتب . 1988 ،

 ريساف خريبط  :النظريات الميمة في التدريب الرياضي  ،عماف  ،دار الشرؽ لمطباعة والنشر . 1998 ، -سعد حماد الجميمي :كرة السمة .تعمـ وتدريب وتحكيـ  ،ط  ، 1ليبيا ،منشورات السابع مف ابريؿ ،
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ممحؽ ( )1يبيف مقياس االستثارة االنفعالية
الفقرات

ت
1

اشعر باالستقرار النفسي عند استخدمي تماريف االسترخاء

2
3

أحقؽ أفضؿ أداء عندما أكوف ىادئاً

أفضؿ الفوز عمى اليزيمة عندما تكوف المنافسة ميمة

4

يزداد قمقي عندما أتعرض إلصابة ما.

5

يثيرني الحكـ الذي يعطي ق اررات خاطئة

6

أصمي هلل قبؿ المباراة داعيا بالنجاح والموفقية

7

اشعر باالرتياح لتقبؿ نصائح الزمالء في المعب

8

يزداد توتري واضطرابي عند التفكير بأىمية المنافسة

9

نقد المدرب لي يعوؽ مقدرتي عمى التركيز واالنتباه في المنافسة

 10الجأ الى دخوؿ الحماـ لمرات عديدة قبؿ البدء بالمنافسة
 11أتألـ مف صيحات الالعبيف البذيئة
 12أشعر بالثقة بالنفس عندما يق أر المدرب سورة الفاتحة معنا جميعا
 13أحقؽ أفضؿ أداء عندما يشجعني المدرب
 14تزداد استثارتي عندما يكوف الشخص اإلداري هير رياضي
 15أتصور ذىنياً خطة المعب قبؿ تنفيذىا.

 16ألوـ نفسي عند ارتكابي خطأ حتى ولو كاف بسيطاً القؿ درجة

 17اىتماـ المدرب بخطة المعب يجعمني أكثر تفكي ارً بأىمية المباراة
 18صيحتي مع زمالئي قبؿ المباراة تشد مف ازري

 19أطمئف نفسياً عندما ألعب مع فريؽ يفيـ قانوف المعبة جيداً
 20يكوف أدائي افضؿ عندما يشاىدني والدي وأخوتي واحبتي
 21أشعر بالنرفزة عندما لـ تكف توجييات المدرب مجدية.
 22يثيرني ضعؼ التحكيـ الذي يسبب ىزيمة فريقي
 23أطمئف نفسياً عندما أرى اىتماـ المسؤوليف بي كثي ارً قبؿ المنافسة وخالليا وبعدىا
 24أشعر بعدـ االرتياح لتحيز اإلدارييف لبعض الالعبيف

 25أشعر بسعادة عند مشاركتي في منافسة متكافئة المستوى
 26أطمئف نفسياً عندما أشاىد جماىير مناصرة لفريقنا

هالبا

أحياناً

ناد ارً

ت

هالبا

الفقرات

 27مع قرب موعد المنافسة تزداد ضربات قمبي

أحياناً

ناد ارً

 28في المنافسة الميمة أبذؿ جيداً ممي ازً
 29استمتع بالمنافسة أكثر مف التدريب

 30اشعر بالندـ عندما أكرر نفس األخطاء التي ارتكبتيا سابقاً في المنافسة
 31أفكر دائماً في كيفية األداء في الوقت المطموب.

ممحؽ ()2

أسماء الخبراء وذوي االختصاص الذيف تـ االستعانو بيـ في البحث

التخصص

مكاف العمؿ

تسمسؿ

المقب العممي واالسـ

عمـ التدريب الرياضي -كرة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

1

أ.د .جماؿ صبري فرج

2

أ.د عزيز كريـ وناس

عمـ النفس – كرة القدـ

3

أ.د .رعد عبد االمير فنجاف

عمـ نفس  -كرة سمة

4

أ.د نصر حسيف عبد االمير

5

أ.د .سمواف صالح العاني

6

أ.ـ د .خالد نجـ عبداهلل

بايو ميكانيؾ  /سمة

7

أ.ـ.د حسف عمي حسيف

عمـ النفس -كرة القدـ

الرياضية – جامعة بابؿ

سمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
– جامعة كربالء
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
– جامعة بابؿ

عمـ التدريب الرياضي -كرة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

عمـ التدريب الرياضي -كرة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

سمة

– جامعة بغداد

سمة

– جامعة بابؿ

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
– جامعة بغداد
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
– جامعة كربالء

