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  صباح جاسم. م. عصام محمد                   م.زهیر یحیى              م. د. م. أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

 

  الملخص

یهــــدف البحــــث التعــــرف علــــى مــــستوى درجــــة االســــتثارة االنفعالیــــة لــــدى العبــــي المراكــــز 

المختلفة لمنتجات الجامعات العراقیة بكرة السلة عینة البحث كما یهدف إلى التعرف على الفـروق 

ام المـــنهج ألوصـــفي وقـــد تـــم اســـتخد) عینـــة البحـــث(الفردیـــة لـــدى العبـــي مراكـــز اللعـــب المختلفـــة 

باألسلوب المسحي لمالئمتـه وطبیعـة البحـث وتكونـت عینـة البحـث مـن منتخبـات جامعـات القطـر 

العبـا وقـد تـم ) ٦٠(البالغـة ) ، صـالح الـدینةدیـالى، االنبار،سـلیمانی، الموصل،دهوك( بكرة السلة

ة تقـــیس درجـــة عبـــار ) ٥٠(اســـتخدام مقیـــاس االســـتثارة االنفعالیـــة كـــأداة للبحـــث والـــذي یتكـــون مـــن 

االســــتثارة االنفعالیـــــة لالعــــب وقـــــد تـــــم معالجــــة البیانـــــات إحـــــصائیا باســــتخدام الوســـــط الحـــــسابي، 

االنحراف المعیاري ومعامل االرتباط البسیط وتحلیل التبـاین باتجـاه واحـد وقیمـة اقـل فـرق معنـوي و 

 المختلفـة لعینـة وأسفرت النتائج عن ظهور حالة من االستثارة االنفعالیة لدى العبي مراكـز اللعـب

البحــث فــضال عــن وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي مــستوى االســتثارة االنفعالیــة لــدى العبــي 

مراكز اللعـب المختلفـة عینـة البحـث، كمـا یوجـد ارتفـاع ملحـوظ لـدى مركـزي االرتكـاز والزاویـة فـي 

  .مستوى االستثارة االنفعالیة مقارنة بمركز الموزع

  
  

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 
 

A comparative study in the level of emotional arousal 
among the different play lines players for basket ball. 

 

Asst. Dr. Zuhair. 4. Mohammad Ali  &  lacturer Isam. M. Alnahe 
- Assit. Lecturer. Sabah. G. Al-Heyaly  

Mosul University / College of Physical Education 
The researeh Aimed at acquainted with: 
1- The level of the emotional arousal among the different play lines 
players for basket ball. 
2- the differences in the degree level of the emotional arousal  
among the different play line players for basket ball. 
- it was used the descrijlive method by survey style to reach the 

obgectives of study. 
- the sample included(60) players representing the Iraqi  universtyes 
for basket ball in 2005-2006 season. 
-the scale of emotional arousal was used, it consist(50) sections to 

measure the level degree. Of the emotional arousal of the players having 
achieved the validity and reliability for the instruments of the research. 
The data were processed statistically by using the ( mean, standard 
deviation, simple correlatian and one way anova, L.S.D). 

- the results were as following.  
- there was increase in the degree level of the emotioinal arousal 
according to the different play positions of the  players in basket ball.  
- there were significant differences in the degree level of the emotiond 
arousal in different play positions in basket ball. 

  التعریف بالبحث -١
  : البحث وأهمیة المقدمة ١-١

المنافــسة بكــرة الــسلة تعنــي الرغبــة فــي تحقیــق النجــاح علــى الفریــق المنــافس ویــشترط فــي 
 جهــد لبلــوغ أقــصىتنفیــذ هــذا النجــاح تنفیــذ الواجبــات والحركــات التــي تتطلــب مــن الالعبــین بــذل 

  الالعبــین للمنافــسةوٕاعــدادتهیئــة الهــدف الــذي وضــعه المــدرب وبنــاءا علــى ذلــك زاد االهتمــام فــي 
 یؤكـد إذبصورة جیدة وفي مختلف الجوانب البدنیة والمهاریـة والخطـط فـضال عـن الجانـب النفـسي 

 التــي ترتكــز علیهــا العملیــة التدریبیــة فــضال األعمــدة النفــسي یعــد احــد اإلعــداد أن) عــرب وكــاظم(
  .)٣٥، ٢٠٠١عرب وكاظم،( األخرىعن عناصر التدریب 

جمیع الالعبین والمدربین وعلیه فقد زاد التركیز لوضع اهتمام ماریات والسباقات وتعد المب
 القلـــق والتـــوتر واالنفعـــال مـــن المـــشاكل النفـــسیة التـــي یواجههـــا وأصـــبحعلـــى المنافـــسة الریاضـــیة 
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 المنافسة وفي لعبة كـرة الـسلة أثناء الالعبین في أداءیؤثر على مستوى الالعبین قبل السباق مما 
 الكثیر من الحـاالت والمواقـف النفـسیة المختلفـة إلى التدریب والمنافسة أثناءفي لالعبین یتعرض ا

) الـسعدي والـراوي( یؤكـد إذ المنافـسة أثنـاء فـي والسـیماوالتي تكون مصحوبة باالسـتثارة االنفعالیـة 
 وٕانجـازه  الالعـبأداء االنفعاالت النفسیة التي ترافـق الالعـب قبـل المبـاراة تلعـب دورا مهمـا فـي أن

السعدي ( مرتبطة بدوافع وحاجات الالعب وتشكل دافعا قویا لسلوك المنافس ألنهاخالل المنافسة 
فــي غــضون المنافــسات الریاضــیة علــى  المواقــف االنفعالیــة أنفــي حــین ) ٣٦٥، ١٩٩٤والــراوي،

ة والمهاریـــة االنفعالیــة تبعــا لـــدرجاتها علــى الحالـــة البدنیــالمــستویات العلیــا دائمـــا تــنعكس تأثیراتهـــا 
 الدرجة المرتبطة في مستوى االستثارة االنفعالیة تشیر أن إلى) راتب( یشیر إذ ،والخططیة لالعب

 زیادة شدة التـوتر واالسـتثارة فـضال عـن مقـدرة الریاضـي علـى ضـبط الـنفس والـسیطرة والـتحكم إلى
  .)٣٠٥،١٩٩٥راتب،( االسترخاء أسالیبومن ثم الحاجة الى  المنافسة أثناء أدائهفي 

 البحــث والحاجــة الیـــه فــي دراســة مـــستوى االســتثارة االنفعالیــة لـــدى أهمیـــةمــن هنــا تكمــن 
وتطــویر الجانــب النفــسي العبــي مراكــز اللعــب المختلفــة مــن اجــل تطــویر مــستوى الالعبــین الفنــي 

  . المنافساتأثناء في االفضل المستوى إلىللوصول 
  :  مشكلة البحث٢-١

لریاضـي محـط اهتمـام البـاحثین فـي المجـال الریاضـي اذ  دراسة الجانب النفـسي لأصبحت
والـذي یمكـن ان تتمیـز لمـدربین لسیكون عامـل مـساعد وكبیـر ان معرفة الجوانب النفسیة لالعبین 

 أفــرادونظــرا الخــتالف الواجبــات الخططیــة الملقــاة علــى عــاتق  ، المنافــسةأثنــاء فــي فیهــا جهــودهم
 إلـــىلمختلفـــة فـــي اللعـــب فـــإنهم ســـوف یتعرضـــون الفریـــق فـــي ظـــروف المنافـــسة وحـــسب مراكـــزهم ا

متغیرات ومواقف انفعالیة مختلفة تبعا للواجب المعطى لهم من المدربین وان دراسة هذه الواجبات 
 لالعبین وحسب مراكز اللعب ومن هنـا األداء مستوى في  واضحاً  مؤشراً األحیانتعطي كثیر من 

 فـي مـستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة لـدى التعرف علـى الفـروقبرزت مشكلة البحث في محاولة 
  . العبي المراكز المختلفة بكرة السلة

  :  هدفا البحث ٣-١
  :التعرف على

عینــة (ز اللعـب المختلفـة بكـرة الـسلة  مـستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة لـدى العبــي مراكـ١-٣-١
  ).البحث

بـین العبـي مراكـز اللعـب المختلفـة في مستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة الفردیة  الفروق ٢-٣-١
  ).عینة البحث(بكرة السلة 

   : فرضا البحث٤-١
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  . وجود درجة استثارة انفعالیة كبیرة لدى العبي مراكز اللعب المختلفة بكرة السلة١-٤-١
فـي مـستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة لـدى العبـي   ذات داللة معنویةفردیة وجود فروق ٢-٤-١

  .لفة بكرة السلةمراكز اللعب المخت
   : مجاالت البحث٥-١
  ،دهــــوك ،موصــــل(العبــــو منتخبــــات الجامعــــات العراقیــــة بكــــرة الــــسلة :  المجــــال البــــشري١-٥-١

  .)دیالى ،السلیمانیة ،نبارألا ،صالح الدین
  .التربیة الریاضیة في جامعة دهوكالقاعة الداخلیة في كلیة  : المجال المكاني٢-٥-١
   .٢٠٠٥   /١٢   /٢٧ولغایة    /  ٢٠/١٢ من  تداً اب : المجال الزماني٣-٥-١
   :تحدید المصطلحات ٦-١

 هـــي مجموعـــة مـــن المواقـــف والحـــاالت النفـــسیة التـــي تظهـــر علـــى الالعـــب -:االســـتثارة االنفعالیـــة
 ناتجــة عــن متغیــرات خارجیــة وداخلیــة یعبــر عنهــا الالعــب مــن خــالل شــعوره تمــصحوبة بانفعــاال

  ).١١،٢٠٠٢الناهي،( البحث المستخدمة أداةها وفق الذاتي ویمكن االستدالل علی
  
  : اإلطار النظري والدراسات المشابهة-٢
  : النظرياإلطار ١-٢
   مفهوم االستثارة١-١-٢

ـــى معنـــى متكامـــل لالســـتثارة نجـــد مـــن الـــضروري النظـــر  ـــة نفـــس إلیهـــاللوقـــوف عل  كعملی
 مهـارات الحركیـة فـي التـدریبعـب لل الالأداءفسیولوجیة تختلف في الشدة والدرجة والمتطلـب وفـق 

ــــى )١٩٩٤ ،-COXكــــوكس (والمنافــــسة ویــــشیر  یتطلــــب معرفــــة التحــــوالت  فهــــم االســــتثارة أن إل
 درجـــة التنـــشیط بأنهـــا التـــي تحـــدث فـــي الجـــسم عنـــد اســـتثارة الالعـــب ویـــصف االســـتثارة األساســـیة
 طبیعـــة وتفهـــم.  ســـیطرة الجهـــاز العــصبي االوتونـــومي والمیكافیزمـــات التـــي تكــون تحـــتلألعــضاء

 والعالقات الداخلیـة التـي تـشكل وأدواره وأقسامه الضوء على الجهاز العصبي إلقاءاالستثارة یجب 
الجهــاز و  ،رتبط مباشــرة بالتنــشیط واالســتثارةطبیعـة االســتثارة وتحــدد شــدتها وان الجهــاز العــصبي یــ

  : قسمین رئیسیینإلىینقسم العصبي 
 مثـل باإلثارةن التغیرات في وظائف الجسم المرتبطة  عالمسؤواوهو الجزء : القسم السمبثاوي  -١

وانخفـاض نـاتج عـن _ونحـول صـدفة العـین وسـرعة التـنفس_سـرعة نـبض القلـب_عرق الیـدین(
طالقالكلیة    ). الكانیوكوالمینوٕا
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 هـذا القــسم تــؤدي وٕاثــارة القــسم الـسمبثاوي تــأثیرات ویعمـل علــى خفـض  : القـسم الباراســمبثاوي -٢
 دورات التــنفس وعمومــا فهــو وٕانقــاصین وخفــض ســرعة نــبض القلــب العــ  إنقــاص صــدفةإلــى

 ).٢٦،١٩٩٥عنان،(یمثل عودة االتزان الحیوي لوظائف الجسم 

  : االستثارة منظومة نفس فسیولوجیة ٢-١-٢
 رد فعل االستثارة بدایـة یبدأ اذ) نفس عصبیة فسیولوجیة(تمثل االستثارة منظومة متكاملة 

 یبـــدا رد فعـــل االســـتثارة علـــى المـــستوى اذبیئـــة التنافـــسیة والتدریبیـــة مـــن المتغیـــرات الحـــسیة فـــي ال
 التــي تمتــد مــن عنــق المــخ األعــصابالتكــویني الــشبكي الــذي هــو عبــارة عــن مجموعــة معقــدة مــن 

. األخـرى التنـشیط العـام للتكوینـات المخیـة إلحـداثویستجیب جهاز التنشیط الشبكي بسرعة كبیرة 
 عـن طریـق مراكـز فـي القـشرة والعمـود الفقـري يالـسمبثاو لعـصبي اینـشط الجهـاز نفسه وفي الوقت 

ــــسمبثاوی األعــــصاب وٕاثــــارةوســــاق المــــخ  ــــالني كمیــــات كبیــــرة مــــن إطــــالق تتــــسبب فــــي ةال  االدرین
رادرینـالین فـي مجـرى الـدورة الدمویـة ویبقـى الكـائن فـي حالـة اسـتثارة حتـى تخـتص هـذه المــواد النو و 

  .سس الفسیولوجیة والتشریحیة رد فعل االستثارة یوضح االاألتي الجسم والشكل أنسجةفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٦٧-٢٦٥، ١٩٩٥عنان،(   
  : الریاضيواألداء االستثارة االنفعالیة ٣-١-٢

 المنافــــسات أثنــــاءفــــي المجــــال الریاضــــي تكثــــر االنفعــــاالت عنــــد الالعبــــین وتحدیــــدا فــــي 
مــــصحوبة  الالعبــــین أفعــــالود  تعكــــس المواقــــف التنافــــسیة فــــي المباریــــات المهمــــة رداذالریاضــــیة 

 التقـــدم بالنتیجـــة إحـــراز أو تحقیـــق الفـــوز أثنـــاء نالحـــظ فـــي اذبانفعـــاالت وضـــغوط نفـــسیة مختلفـــة 
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) الكبیـسي( یـشیر إذ والكآبةظهور الفرح والسرور لدى الالعبین وعند الفشل یظهر الحزن والتوتر 
 أو ایجــابي تــأثیر لمــسارها مــن ا   وثیقــ ارتبــاط االنفعــاالت بالنــشاط الریاضــي الممــارس ارتباطــاً إلــى

 فــي وٕانجــازه أدائــهســلبي فــي العملیــات الوظیفیــة او الــسلوكیة للفــرد الریاضــي لــذا تــؤثر النتیجــة فــي 
  ).٣٣،١٩٨٨الكبیسي،(الفعالیة الممارسة 

 األخـر تبعـث الـسرور والفـرح والحمـاس والـبعض األشـیاء ان بعـض إلـىكما یشیر عالوي 
 او یحــزن الالعــب بــسبب مــا وقــد یفــرح بمــا یغــضج والتــوتر وكثیــرا یثیــر القلــق والخــوف واالنزعــا

 العالقـة بـین واألدبیـةوقد تناولـت المـصادر العلمیـة ). ٣٥٧،١٩٩٨عالوي، (أخرویتحمس لسبب 
المقلــوب وهــي احــد الفرضــیات التــي ) U( الریاضــي مــن خــالل نمــوذج واألداءاالســتثارة االنفعالیــة 
 هـي عالقـة ارتبـاط غیـر واألداء اإلثـارة العالقـة بـین أن یبـین إذ واألداء اإلثـارةتوضح العالقة بین 

 تـدهور إلـى سیتحسن مع زیادة االستثارة الى حد معین الن تجـاوز ذلـك یـؤدي األداء أن اذ ةخطی
ـــدى الالعـــب عـــدة مـــستویات منهـــا مرتفعـــة األداءفـــي مـــستوى   ویالحـــظ ان االســـتثارة االنفعالیـــة ل

 )٦٢،١٩٩١االزیرجـاوي،) ( المقلـوبU نمـوذج(قـة المنحرفـة ومعتدلة ومنخفضة ومـن خـالل العال
ذ  علـــى أثـــرت زادت إذا مـــن االنفعـــال معینـــةان كـــل العـــب یحتـــاج الـــى درجـــة ) "عكاشـــة( یؤكـــد وٕا

ذاسلوكه وتفكیره  لذا مـن الـضروري التعـرف علـى ). ١٧٤،١٩٩٣عكاشة،" ( بالمللإصابته قلت وٕا
 بـــإجراءعـــب مـــن المـــدربین وذلـــك مـــن خـــالل القیـــام  تنظـــیم االســـتثارة االنفعالیـــة لـــدى الالأســـالیب

االختبارات النفسیة والفسلجیة ضمن البرنامج التدریبي لكـي یقـف المـدربون علـى حـاالت االسـتثارة 
 التدریب والمنافسة وكیفیة الحد منها والسیطرة علیها إثناءواالنفعاالت التي تصاحب الالعبین في 

 النفـسي لالعبـین ویـضعه باإلعـدادلمدرب الناجح الذي یهـتم الى ان ا) راتب( یشیر اذوالتحكم بها 
من ضمن البرنامج التدریبي كما یجب ان یوجه الى تنمیة مصادر الطاقة النفـسیة االیجابیـة التـي 

 والـــسعادة واالســـتمتاع واالبتعـــاد عـــن مـــصادرها الـــسلبیة التـــي تتمثـــل بـــالتوتر والقلـــق باإلثـــارةتمثـــل 
  .)١٧٢،٢٠٠١راتب،.(والخوف

  : الدراسات المشابهة٢-٢
  :)١٩٩٠،راتب( دراسة ١-٢-٢

  " السباحةأداءاالستثارة االنفعالیة وعالقتها بمستوى "
 الــسباحة واالســتثارة االنفعالیــة أداء التعــرف علــى العالقــة بــین مــستوى إلــىهــدفت الدراســة 

ستثارة في درجات اال) العالي،المتوسط،المنخفض( السباحة أداءفضال عن المقارنة بین مستویات 
 القــرى وتــم أم الدراســة علــى عینــة مــن طلبــة قــسم التربیــة الریاضــیة مــن جامعــة وأجریــتاالنفعالیــة 

قلـــق الـــسمة وقلـــق الحالـــة،القلق النـــوعي فـــي قلـــق الـــسباحة لقیـــاس (اســـتخدام مقـــاییس ثالثـــة شـــملت
لـسباحة سباحة الزحف علـى الـبطن لقیـاس مـستوى الز ر بیاالستثارة االنفعالیة وثم استخدام مقیاس 
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 باســتخدام الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري ومعامــل االرتبــاط إحــصائیاوثــم معالجــة البیانــات 
  :یأتي كما النتائج وأسفرتالبسیط والجزئي وتحلیل التباین 

  . وجود ارتباط بین المقاییس الثالثة المستخدمة في الدراسة-
  . عینة البحثألفراد من المتوسط  اقلأو ظهور مستوى االستثارة االنفعالیة بشكل متوسط -
 مـستوى فـي سـلبیاً  وقلق السباحة ممـا یـؤثر ألسمهزیادة مستوى االستثارة االنفعالیة لمقیاس قلق  -

  .)١٣،١٩٩٠راتب،( السباحة أداء
  ):٢٠٠٥ ،الحیاني( دراسة ٢-٢-٢

 دراسة مقارنة في مستوى االستثارة االنفعالیة لدى العبي خطـوط اللعـب المختلفـة بـین"
  "الحالة الطبیعیة والمباراة المهمة بكرة القدم

هـــدف البحـــث فـــي التعـــرف علـــى مـــستوى درجـــة االســـتثارة االنفعالیـــة فـــي الحالـــة الطبیعیـــة 
والمباراة المهمة لدى العبي خطوط اللعب المختلفـة بكـرة القـدم والتعـرف علـى الفـروق فـي مـستوى 

ة المهمة لـدى العبـي خطـوط اللعـب المختلفـة بكـرة االستثارة االنفعالیة بین الحالة الطبیعیة والمبارا
 وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن العبـــي ألمـــسحي باألســـلوب ألوصـــفيالقـــدم واســـتخدم الباحـــث المـــنهج 

  للعـام منتخب كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل والمشارك في بطولة الجامعات الریاضـیة
 البحـث والـذي كـأداة وتم استخدام مقیاس االستثارة االنفعالیـة ا  العب) ٢٤( والبالغ عددهم )٢٠٠٣(

 باســـتخدام الوســــط الحـــسابي واالنحــــراف إحــــصائیاً عبــــارة وتـــم معالجــــة البیانـــات )٥٠(یتكـــون مـــن 
 النتائج عـن وجـود زیـادة فـي وأسندتواختبار للعینات المرتبطة المعیاري ومعامل االرتباط البسیط 

جــود مراكــز اللعــب فــضال عــن وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي مــستوى االســتثارة االنفعالیــة و 
  ).١٠٥،٢٠٠٥الحیاني،(ي مراكز اللعب المختلفةمستوى االستثارة االنفعالیة ف

  :إجراءات البحث -٣
   :البحث  منهج ١-٣

  . البحثوطبیعة ةت لمالئمباالسلوب المسحي  ألوصفياستخدم الباحثون المنهج 
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

ل مجتمـــع البحـــث العبـــي كـــرة الـــسلة المـــشاركین فـــي بطولـــة الجامعـــات العراقیـــة للعـــام شـــم
جامعـات فـي حـین اختیــرت عینـة البحـث بـشكل عمـدي وبلغــت )٦(وبواقـع ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسـي 

ـــة ا  العبـــ) ٢٤(و مـــوزع ا  العبـــ)١٢(  بواقـــعا  العبـــ )٦٠( ـــع  ارتكـــاز ا  العبـــ) ٢٤(و زاوی وقـــد تـــم توزی
دقیقـــة وبحـــضور مـــدربي  )٣٠(ـ عینـــة البحـــث قبـــل موعـــد المبـــاراة بـــفـــرادأاســـتمارات المقیـــاس علـــى 

  .الفرق
  : البحثأداة ٣-٣
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  : وصف المقیاس وتصحیحه١-٣-٣
فــي مواقــف المنافــسة الریاضــیة تــم اســتخدام مقیــاس االســتثارة االنفعالیــة لــدى الریاضــیین 

 أسـامة الـدكتور  صـورته العربیـةبإعـدادوقـام ) بیـت ل هـارس(و) ف هـارسيدورثـ(والمعد من قبـل 
عبــارة ویجیــب الریاضـــي علــى عبــارة فــي ضـــوء ) ٥٠( ویتكــون المقیـــاس مــن ١٩٩١كامــل راتــب 

  ویتــــــــــراوح مــــــــــدى الــــــــــدرجات بــــــــــین ) ،نــــــــــادراً أحیاناً ،غالباً (مقیــــــــــاس مــــــــــدرج مــــــــــن ثــــــــــالث بــــــــــدائل 
  وارتفاع الدرجة في المقیاس داللة على زیادة شدة االسـتثارة ،وأعلى أدنىدرجة كحد ) ١٥٠-٥٠(

  ).٣٠٥،٢٠٠١راتب،) (أ(الملحق انظر 
  : المواصفات العلمیة للمقیاس٢-٣-٣
  : صدق المقیاس١-٢-٣-٣

لغــــرض الحــــصول علــــى صــــدق المقیــــاس تــــم عرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء ذوي 
وبعــد جمــع االســـتمارات . )*(كــرة الـــسلةو قــویم تالو االختــصاص فــي مجـــال العلــوم النفــسیة والقیـــاس 

فــي هــذا المجــال ان ) Eble ,1972( یــشیر إذهري للمقیــاس  الــصدق الظــاإلــىتوصــل البــاحثون 
 یقرر المختصین مدى تغطیة وشمولیة الفقرات لجوانـب أن هو األداة من هذه للتأكد وسیلة أفضل

  ).eble,1972,555(الصفة المراد قیاسها 
  : ثبات المقیاس٢-٢-٣-٣

العجیلـــي (ت عدیـــدة  النتـــائج نفـــسها فـــي قیاســـها للظـــاهرة لمـــراأعطـــت إذا ثابتـــة األداةتعـــد 
وبغیــة الحــصول علــى ثبــات المقیــاس قــام البــاحثون بتوزیــع المقیــاس علــى ) ١٤٣،١٩٩٠،وآخــرون

 االختبار نفسه بعد مرور أعید ثم أولير بكرة السلة كاختبار فالعبین من نادي تلع) ٨(عینة من 
 بــین الفتــرة أن إلــىشیر بعــض المــصادر تــ إذ ، علــى العینــة نفــسهااألول مــن االختبــار أیــام)١٠(

ــــــق  ــــــألداة األولالتطبی ــــــاني لهــــــا یجــــــب ل ــــــق الث ــــــة -أســــــبوعین زال یتجــــــاو  أن والتطبی  أســــــابیعثالث
)Edam,1964,88 ( باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط إحـــصائیاوبعـــد جمـــع البیانـــات تمـــت معالجتهـــا 

 ت وجـــود معامـــل ثبـــاومـــن ثـــموهـــذا یـــدل علـــى وجـــود ارتبـــاط %) ٨٧)(ر(فظهـــرت قیمـــة البـــسیط 
   .للمقیاس

                                           
  

  .د هاشم احمد سلیمان،قیاس وتقویم،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل.ا         )*(
  .د ناظم شاكر،علم النفس الریاضي،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل.م.ا
  .ي محمود،قیاس وتقویم،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصلمكد .م.ا
  .لنفس الریاضي،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصلد نغم محمود،علم ا.م
  .د مؤید عبد الرزاق،علم النفس الریاضي،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل.م
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  :رض النتائج ومناقشتهاع-٤
 البحــث ولتوضــیح األســباب التــي كانــت ورائهــا ولتفــسیر ایتف وفرضــاهــدامــن اجــل تحقیــق 

  :النتائج وبعد جمع البیانات قام الباحثون بمعالجتها إحصائیا وكما یلي
  : عرض النتائج١-٤

  )١ (الجدول رقم 
  بات الجامعات العراقیة بكرة السلة تحلیل التباین إلیجاد الفروق بین العبي مراكز اللعب لمنتخیبین

 
 S.SR M.S.R   

      
     ∗ 
      

  ٢.٧٥=یةالجدولقیمة ف )٥٧، ٢(وعند درجة حریة ٠.٠٥عند مستوى داللة معنوي ∗  
هــي اكبــر مــن قیمــة و  )٨.٨٤(=یتــضح أن قیمـة ف المحتــسبة) ١ (الجــدول رقــم مــن یبـین 

 ویدل ذلك على وجود فرق معنوي بین العبي مراكز اللعب المختلفة )٢.٧٥( البالغة ةیالجدولف 
ـــة  البحـــث ولغـــرض معرفـــة ایـــن تكمـــن تلـــك الفـــروق لجـــأ فـــي الجامعـــات العراقیـــة بكـــرة الـــسلة عین

 علــى اســاس مقارنتهــا مــع األوســاط L.S.Dالبــاحثون إلــى اســتخدام اختبــار قیمــة اقــل فــرق معنــوي 
  )٢(الجدول رقم الحسابیة لعینة البحث فظهرت النتائج كما في 

  )٢ (الجدول رقم 
  ث في االستثارة االنفعالیة عینة البحأفرادلدى الفروق في األوساط الحسابیة  قیمة یبین  

    
    

    
    

 األوســــاطهــــي الفــــروق فــــي ) ١٠.٥٥(،)٨.١٠(،)٢.٤٥( قــــیم أن) ٢ (الجــــدول رقــــم  مــــن یتبــــین
  . عینة البحثأفرادالحسابیة لدى 

یتبـــــــین ان قیمتـــــــي ) ٦.٩٧(البالغـــــــة  L.S.Dمـــــــع قیمـــــــة اقـــــــل معنـــــــوي وعنـــــــد مقارنتهـــــــا 
وتحدیدا عند مركزي الزاویة واالرتكاز وهنا یتبـین  L.S.D هي اكبر من قیمة )١٠.٥٥(،)٨.١٠(

  .وجود الفرق المعنوي في مركزي الزاویة واالرتكاز
  : مناقشة النتائج٢-٤
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ة االنفعالیــة لـــدى العبـــي  هنـــاك مــستوى مـــن االســـتثار أنمــن خـــالل عـــرض النتــائج یتبـــین 
  .)األلعابصانع ( من العبي مركز الموزعأعلى واالرتكاز زاویةمركزي ال

 مكـــزهاحــسب مر  الالعبـــین أداء بـــه طبیعــة زمـــا یتمیــ أن إلــى البـــاحثون ســبب ذلـــك زوویعــ
فــي هــذا المجــال ) ١٩٧٩عــالوي ( یؤكــد إذ مــن المــدرب إلــیهملواجبــات الموكلــة ا طبیعــةیختلــف و 

هـذا المركـز لیة التدریب الریاضي لكل العـب طبقـا لمركـزه فـي الفریـق ومـا یتطلبـه  تختلف عمبأنه
ومـن هنـا یـرى البـاحثون ) ٣٨,١٩٧٩،عالوي(ة معین نفسیة أومن مهارات وقدرات وصفات بدنیة 

 وتنفیـذ الواجبــات أداء تحكمـه فـي إمكانیـةمركـز المــوزع فـي العـب  طبیعـة الخبـرة التـي یمتلكهـا أن
یتطلــب منــه الــتحكم ه الموجــه الثــاني بعــد المــدرب لــدى الالعبــین داخــل الملعــب الخططیــة باعتبــار 

 مقارنـة بالعبـي مركـزي الزاویـة األفـضل األداء انفعاالتـه وتـسخیر خبرتـه نحـو والسیطرة فـي ضـبط
واالرتكاز باعتبار ان لخبرة الریاضي الدور المهم والفعال في التحكم فـي الحـاالت االنفعالیـة غیـر 

فــي الفریـق یتطلــب  فـان العبــي مركـز االرتكـاز وطبیعــة عملهـم أخــرى ومــن ناحیـة .االمرغـوب فیهـ
 والمـوزع ممـا ویـة مـع مركـزي الزاتـم مقارنتهـا مهاریة وخططیة وبدنیة بشكل اكبر لـو منهم واجبات

 المنافــسات الریاضــیة وذلــك باعتبــار العــب مركــز أثنــاءیــؤثر فــي درجــة االســتثارة االنفعالیــة فــي 
لیة المتابعة لكرات السحب في الدفاع والهجوم كمـا انـه یـضطر فـي عمدم القفز في االرتكاز یستخ

یـة و  مقارنـة بمـا یقطعـه العبـي مركـز المـوزع والزاأطـولالكثیر من حاالت اللعـب مـن قطـع مـسافة 
 األساسعلى هذا وبناءا ) ١٩٩٠،١٩ كالشارو (لیات الدفاع والهجومعم ه في بحسب مكان وجود

لمهــاري لالعبــي مركــز االرتكــاز یــنخفض نتیجــة عــدم التركیــز وظهــور التعــب  ااألداءفــان طبیعــة 
 بـان هنـاك عالقـة ١٩٩٦ عبـد الكـریم همـا یؤكـدوالتوتر وحـدوث مـستوى عـالي مـن االسـتثارة وهـذا 

) ٤، ١٩٩٦عبـد الكـریم( المهاري فـي المـستوى العـاليواألداءعكسیة في درجة االستثارة االنفعالیة 
مركـز الزاویـة اذ ظهــرت لـدى افــراد عینـة البحـث درجــة فـي االســتثارة  بــيالع  علـىقمـا ینطبــوهـذا 

طبیعــة الواجبــات التــي تنــاط بالعبــي مركــز االنفعالیــة اقــل نوعــا مــا مــن العبــي مركــز االرتكــاز ف
ـــة و الزا ـــی ـــد عـــدم وتأثیرهـــا فـــي شـــدتها فال تختل ـــة فعن ـــة االنفعالی ـــى الحال ـــان عل  المهـــاري األداء إتق

لى فقدان السیطرة وضبط النفس والتركیز داخل الملعب وقد یؤدي ذلك والخططي والبدني یعمل ع
 ومـن ثـم  والوصـول لـسلة المنـافس بـشكل صـحیح، الفنیة لالعبین وقلـة التهـدیفاألخطاء كثرة إلى

 فــي زیــادة یــسهمان االنفعــال الــشدید  ) ٢٠٠٢النــاهي ( یؤكــد إذ االنفعــال الــشدید إلــىذلــك یــؤدي 
  ).٥، ٢٠٠٢الناهي،( داخل الملعباألداءمع تنجسم  االستثارة بدرجة ال

  :االستنتاجات والتوصیات -٥
  :االستنتاجات -٥
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 ١٠١

 لـدى )زاویـةلتكاز،ار اال(  مركـزيالعبـيلـدى  وجود زیادة في مستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة -١
  .عینة البحث

 لــدى )الزاویـة و االرتكــاز( مركـزي العبــي فـي مــستوى االسـتثارة االنفعالیــة لـدى معنــويارتفـاع  -٢
  .البحثعینة 

 ة فــــي مــــستوى درجـــة االســــتثارة االنفعالیــــة فـــي مراكــــز اللعــــب معنویـــق ذات داللــــة و وجـــود فــــر  -٣
  . لدى عینة البحث)زاویةلتكاز،ار اال(

  : التوصیات٢-٥
ضون العملیـة غـ فـي   وتحدیدا مـستوى االسـتثارة االنفعالیـة  النفسي لالعبینباألعداداالهتمام  -١

  . والمهاري والخططيألبدني اإلعداد  معجنبا الى جنبالتدریبیة 
فـي اة علـى عـاتقهم قـ الواجبات الملفي واالرتكاز یةزاو ال الالعبین في مركزي  على اداءالتأكید -٢

ـــة بالعبـــي مركـــز المـــوزعاثنـــاء المنافـــسة  ـــة الحـــد مـــن ارتفـــاع مـــستوى االســـتثارة مقارن  ومحاول
  . ء النفسي عند االدااالنفعالیة لدیهم والوصول الى االستقرار

  . الفردیة والجماعیةاأللعاب دراسات وبحوث مشابهة في مجال االستثارة االنفعالیة في إجراء -٣
  : واألجنبیة العربیة المصادر -
  :المصادر العربیة  -
التطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدامات ) ١٩٩٦(التكریتي، ودیع یاسـین، ألعبیـدي، محمـد حـسن  -١

   دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل١ط" الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة
دراســة مقارنــة فــي مــستوى االســتثارة االنفعالیــة لــدى ) ٢٠٠٥(الحیــاني، محمــد خــضر احمــد  -٢

مجلـة الرافـدین ،والمبـاراة المهمـة بكـرة القدم یـةالعبي خطوط اللعب المختلفة بین الحالـة الطبیع
  .، جامعة الموصل١١جلد م٣٩للعلوم الریاضیة كلیة التربیة الریاضیة، العدد

االســـتثارة االنفعالیـــة وعالقتهـــا بمـــستوى أداء الـــسباحة، بحـــوث ) ١٩٩٠(راتـــب، أســـامة كامـــل  -٣
  .یقالمؤتمر العلمي األول، كلیة التربیة الریاضیة للبنات جامعة الزقاز

 والتطبیقـــات،ط، دار الفكـــر م علـــم الـــنفس الریاضـــیة المفـــاهی-) :١٩٩٥(راتـــب، أســـامة كامـــل -٤
  .بي القاهرةالعر 

  .، دار الفكر العربي، القاهرة١اإلعداد النفسي للناشئین ط) : ٢٠٠٠ (راتب، أسامة كامل -٥
 علـــــم الــــنفس التربـــــوي، دار الكتــــب للطباعـــــة أســــس  :)١٩٩١(االزیرجــــاوي، فاضــــل محـــــسن -٦

  .والنشر، جامعة الموصل
النفـــسیة المـــصاحبة ، االنفعـــاالت )١٩٩٤(الـــسعدي، عـــامر جبـــار، الـــراوي، هیـــثم عبـــد الـــرحیم -٧

، )١٩(العــددمجلــة التقنــي، البحــوث التقنیة،: للمباریــات عنــد العبــي الكــرة الطــائرة للمتقــدمین 
  .بغداد
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دراســة مقارنــة فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة : ) ١٩٩٠(الــشاروك، نبیــل محمــد عبــداهللا    -٨
ــــین الع ــــسلة،ب ــــة بكــــرة ال ــــي المراكــــز المختلف ــــر منــــشورة، ب ــــة التربیــــة رســــالة ماجــــستیر غی  كلی

  .الریاضیة، جامعة الموصل
  بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر،التقویم والقیاس: ) ١٩٩٠(صباح حسین واخرون ،العجیلي-٩

 مقارنــة مــستوى االســتجابة االنفعالیــة : )٢٠٠١(موســى جــواد ،عــرب، محمــد جــسام وكــاظم -١٠
  جامعــة،)١(یــة الریاضــیة، العــددالتربمجلــة كلیــة  قــدمین والــشباب فــي لعبــة المالكمــة،بــین المت

  .دیالى، بعقوبة
  . مكتبة انجلوا المصریة، القاهرة٨علم النفس الفسیولوجي ط: ) ١٩٩٣(عكاشة، احمد  -١١
  .، دار المعارف، مصر٤سیكولوجیة التدریب والمنافسات ط) ١٩٧٩(عالوي، محمد حسن -١٢
، مركـز الكتـاب للنـشر، ١ط، مدخل في علم الـنفس الریاضـي ) ١٩٩٨(عالوي، محمد حسن-١٣

  .القاهرة
 التربیة البدنیـة والریاضـیة النظریـة والتطبیـق سیكولوجیة :)١٩٩٥( محمود عبد الفتاح ،عنان-١٤

  .، دار الفكر العربي القاهرة١والتجریب، ط
 األعراض النفسیة لدى العبي المـصارعة فـي العـراق، رسـالة :)١٩٨٨(الكبیسي، رافع صالح-١٥

  .، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغدادماجستیر غیر منشورة
 النظریـــة المهمـــة فـــي التـــدریب الریاضـــي، دار الـــشرق للطباعـــة :)١٩٩٨(مجید،ریـــسان،خریط-١٦

  .والنشر،عمان
ـــاهي، عـــصام محمـــد عبـــ-١٧  االمـــن النفـــسي وعالقتـــه بمـــستوى االســـتثارة :)٢٠٠٢( الرضـــا دالن

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة ،  منشورةاالنفعالیة لدى العبي كرة السلة، رسالة ماجستیر غیر
  .الموصل

  :المصادر األجنبیة -
18- Eble. R.i;(1972) Essential Of educational Measurement. 2nd. 
Prantice-hall. Englewood. Cliff. New Gersey. 
19- Adam Geovgia. 1964. measurmenat and evaluation education 
paqchology and quidance, new york. Nott. 
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