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  ١٨/٤/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٢٠/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

لفـــروق فـــي  درجـــة االســـتجابة االنفعالیـــة بـــین فعالیـــات اهـــدف البحـــث إلـــى التعـــرف علـــى 
اســتخدم الباحــث المــنهج ألوصــفي بالطریقــة المــسحیة لمالءمتــه و ،  القــوىالوثــب والرمــي فــي ألعــاب

تــم اختبـــار عینـــة البحــث بالطریقـــة العمدیــة وتمثلـــت بالعبـــي الوثــب والرمـــي فـــي  وطبیعــة المـــشكلة
) ٤(العبـــین موزعـــة بواقـــع ) ٨(یاضـــي عـــددهم  لمنتخـــب نـــادي الموصـــل الر ألعـــاب القـــوىفعالیـــة 

شــریط ، فــي البحــثالتالیــة األجهــزة واألدوات وقــد تــم اســتخدام العبــین للرمــي ) ٤(العبــین للوثــب و
باإلضـافة إلـى الوسـائل اإلحـصائیة ،قیاس ، میزان طبي ، استمارات لمقیاس االسـتجابة االنفعالیـة 

تــم ، )  T( معامــل االرتبـاط البــسیط ،اختبــار -  االنحـراف المعیــاري- الوســط الحــسابي -،التالیـة 
وتحت إشـراف ) Excel(تحلیل جمیع البیانات إحصائیا باستخدام الحاسوب اآللي باستخدام نظام 

  .متخصص في هذا المجال 
  :ي اتواستنتج الباحث مای

  . هناك تباین في االستجابة االنفعالیة بین العبي الوثب والعبي الرمي-
معنویــة فــي االســتجابة االنفعالیــة بــین العبــي الوثــب والرمــي المــشاركین فــي  عــدم وجــود فــروق -

  .منافسات ألعاب القوى
 عدم وجود فروق معنویة في كل بعد من األبعاد السبعة لالستجابة االنفعالیة بین العبي الوثب -

  .والرمي المشاركین في منافسات ألعاب القوى
  :ي أتوأوصى بما ی

جة اإلعداد النفسي وفقا لتصاعد حساسیة وأهمیة المباریـات والمنافـسات  التأكید على تصاعد در -
  .التي یخوضها الالعبون

 فـــي ضـــوء وجـــود اختالفـــات فـــي األوســـاط الحـــسابیة لدرجـــة  االســـتجابة االنفعالیـــة بـــین العبـــي  -
یوصــي الباحــث بتعویــد الالعبــین علــى أجــواء المنافــسة لمحاولــة ) الوثــب والرمــي(ألعــاب القــوى 

  .ل بالفرد الریاضي لدرجة مثالیة االستجابة االنفعالیة لمواقف اللعبالوصو 
 إجـــراء المزیـــد مـــن البحـــوث للتعـــرف علـــى العالقـــة بـــین المظـــاهر النفـــسیة وأثرهـــا علـــى الـــسلوك -

  .لعینات اكبر وفي االلعاب الفردیة والجماعیةواالستجابات في مواقف المنافسة 
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٢٠٥  

Emotional response between players of jumping & 
throwing activities in track and field a comparative 

study 
 

Nawaf U’waed Al-Ubaedy 
University of Mousl - College of Sport Education  

Abstract: 
The research aimed at recognizing the differences in emotional 

between throwing and jumping activities in track and field . the 
researcher has used the descriptive method with a surwy teaching as it is 
convenient with the nature of the problem . research sample has been 
selected on the basis of an intentional method ; represented by players of 
jumping & throwing activities in track and field belong to the team of 
mosul sport club . the sample has consisted of ( 8 ) players distributed in 
the amount of ( 4 ) players for jumping and ( 4 ) players for throwing . 
the following devices and tools were used in the research :  
Measurement strip and forms for measuring emotional response in 
addition to the following statistical means : 
Arithmaticmean , normative deiation , simple correlation coefficient a t - 
test . all data have been analyzed statistcally by means of computer – 
excel program ; under the supervision of a specialist in this field . 
The researcher has concluded the following  
-   there had been a difference in emotional response between the players 

of jumping and the players of throwing . 
-  no significant differences shown in emotional response between the 

players of jumping and throwing who participated in track and field 
comptitions. 

-  no significant differences found in each of the seventh dimensions of 
emotional response between players of jumping and throwing who 
took part in track & field competitions . 

The researcher has recomendded the following : 
-  confirm the escalation of psychological preparation according to the 

increase of the sansitivity and significance of comptitions and matches 
played by the players . 

-  in the light of differences in arithmetic means for the degree of 
emotional response between players of jumping and throwing in track 
and field . the researcher recommends that players should be 
accustomed to the atmospheres of the contests in an attempt to have an 
athlete reaches to an optimum degree of emotional response in game 
attitudes . 

- perform further researches to recognize the relation between 
psychological manifestations and thier impact on behavior and 
responses in contests for larger samples and in single and collective 
game . 
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٢٠٦  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

 عطائهـا لإلنـسانیة ، الن مهمـة بنـاء اإلنـسان هـي أفـضل رسـالة تقـاس مكانـة االمـم بمـدى
إنسانیة تقدمها تلك االمم باعتباره العنصر الفعال في تقدیم العطاء ونقل االشعاع الفكـري والعلمـي 

. اساسیة تناولتها الدراسات فـي اغلـب دول العـالم للحضارات التي تعد ركائز تقدم االمم ومصادر 
والتربیـــة الریاضــــیة هــــي أحــــدى الفــــروع العلمیــــة واالنـــسانیة التــــي ال تقتــــصر مهمتهــــا علــــى تطــــور 
المـــستوى الفنـــي والخططـــي لاللعـــاب الریاضـــیة او المحافظـــة علـــى الـــصحة حـــسب ، وٕانمـــا البنـــاء 

التحلیـــل العلمــــي والدراســـة المستفیــــضة المتعـــدد الجوانـــب للشخــــصیة الریاضـــیة التـــي یعتمــــد علـــى 
لخصائص نفس اإلنسان وجسمه وقابلیة استجابته للجهـد البـدني والنفـسي ، الن الـسلوك اإلنـساني 
یكمن وراء مجموعة من الحاجات الجسمیة والنفسیة التي تصاحب الفرد لحین بلوغه الهـدف الـذي 

 اصــبح یمیــل إلــى تكیــف اســتجاباته ومــع تطــور الحیــاة العــصریة تغیــرت حیــاة الفــرد بحیــث. یبغیــه 
الداخلیة بعدما كان ) الوظیفیة (االنفعالیة الظاهریة والتعویض عن ذلك بظهور التغیرات الجسمیة 

  .في مرحلة سابقة یعبر عن انفعاالته تعبیرًا واضحًا في الموقف التي یتعرض لها
فــي دقــائق جــسم لهــذا ســعى العلمــاء ، والبــاحثون فــي مجــال علــم الــنفس الحــدیث بالبحــث  

اإلنــسان ومكــامن انفعاالتــه النفــسیة ، باعتبــاره تركیبــا تكوینیــًا لــه خصائــصه الوظیفیــة والتــشریحیة 
  والنفسیة التي تستوجب العنایة به كونه ضرورة اساسیة دونما یفقد المجتمع الكثیر من مقوماته 

عراق اضافة إلى ومن هنا تجلت أهمیة هذا البحث ، كونه لم یحظ باهتمام الباحثین في ال
افتقـار المكتبـة الریاضـیة إلــى مثـل هـذه البحـوث أملــین إن نتطلـع مـن خاللـه إلــى معرفـة مـا یحــدث 
للفــرد الریاضــي مــن تغیــرات انفعالیــة تــساعدنا فــي الوقــوف علــى االســباب المؤدیــة إلــى رفــع كفــاءة 

أكـــان فـــي حالـــة أدائـــه وعطائـــه ، ولیكـــون عونـــا لمدربیـــه فـــي متابعـــة حالـــة العبیـــه ودراســـتها ســـواء 
  .طبیعیة أو في حالة ما قبل بدایة المنافسة الریاضیة

  : مشكلة البحث ٢-١
یعد إتباع األسالیب العلمیة في تدریب الریاضي المتواصل من المؤشرات الدالة على تقدم 
المستوى الریاضي لدى الالعبین في كل بلد لدى بلدان العالم ولما كـان اإلعـداد النفـسي للـسباقات 

ضیة هو ظاهرة اساسیة في التدریب تتطلب إعداد الریاضیین وتهیئتهم للدخول في المنافسات الریا
الریاضیة لذا وجب معرفة المدرب لحالة العبیه قبل أجراء المنافـسة لكـي تـسهم هـذه المعرفـة بقـدر 
 كبیر في وضع الخطط التدریبیة وتنفیذها وترسـیخ الثقـة بـالنفس ، فقـد تعـاون علمـاء الـنفس ومـنهم
المختـصون فـي علـم الـنفس الریاضــي فـي دراسـة العالقـة بـین أجهــزة الجـسم والنـشاط النفـسي ، لمــا 

مـن صـلة بمظـاهر الـسلوك الن معرفـة تلـك الـصلة تـساعد علــى ) الوظیفیـة(للعملیـات الفـسیولوجیة 
ر فــي  تــؤثر وتتــأثانفعالیــة والنفــسیة باعتبــاره وحــدة ةإیجــاد التنمیــة المتكاملــة لقــوى اإلنــسان البــد نیــ

كیــف تعمــل األجهــزة الخاصــة مــن "البیئــة المحیطــة بــه بوســائل متعــددة تظهــر الحاجــة إلــى معرفــة 
 مــا دفــع الباحــث إللقــاء المزیــد مــن الــضوء اهــذ) . ٢٣ ،١٩٧٧عكاشــة ، " (الجــسم أثنــاء الــسلوك

  .العاب القوى  الوثب والرمي في فعالیتيعلى األعراض االنفعالیة لدى الالعبین في 
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٢٠٧  

  :لبحث  ھدف ا٣-١
    القوىاالستجابة االنفعالیة بین فعالیات الوثب والرمي في العابفي  ق التعرف على الفرو -
  
   فرض البحث ٤-١
  .القوى بین فعالیتي الوثب والرمي في ة فروق معنویة في درجة االستجابة االنفعالید ال توج-
  
   مجاالت البحث ٥-١
  .العبین) ٨( البالغ عددهمالقوى في العاب عدد من العبي الوثب والرمي: المجال البشري  -
  . جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة ملعب: المجال المكاني  -
  .١٥/١/٢٠٠٥ ولغایة ١٥/١١/٢٠٠٤الفترة من : المجال الزماني  -
  
   تحدید المصطلحات ٦-١

باحـث إن المصطلحات األساسیة في هذا البحث التـي تـستوجب اإلشـارة إلیهـا كمـا یراهـا ال
  : هي 

 هي رد فعل الفرد لحالة توتر تصحبها تغیرات فسیولوجیة داخلیـة ومظـاهر :االستجابة االنفعالیة 
  ) ٢٤٥ ،١٩٧٩ي ، و عال(جسمانیة خارجیة غالبا ما تعبر عن نوع االنفعال 

  :مكونات االستجابة االنفعالیة 
   ما یحدث تغیراً  الشعور بان الالعب یستطیع إن یفعل في مباریاته شیئاً  :اإلصرار -
 القـــدرة علـــى المتعـــة مـــن األداء الریاضـــي مـــن غیـــر إن ینتـــاب الالعـــب االكتئـــاب : الحـــساسیة -

  .الشدید وهي المرح والنشاط والقدرة على التوافق مع اآلخرین 
 القدرة على التغلب بفاعلیة علـى مـا یعتـري الالعـب مـن قلـق ومعالجـة الـضغوط : ضبط التوتر -

  .ة بطریقة ایجابیة واالنفعاالت القوی
  . هو حالة من التوتر الداخلي تعمل على إثارة السلوك وتوجیهه : الرغبة -
  . إیمان الالعب بقدرته وثقته في مواهبه وتقبله التحدیات التي تختبر حدوده : الثقة -
 تحمـــل المـــسؤولیة الشخـــصیة عـــن أداء الالعـــب فـــي المباریـــات وهـــي :المـــسؤولیة الشخـــصیة  -

بشجاعة ألخطائه ، وبذل الجهد في المحاولة الجادة لتصحیح هذه الالعب  مواجهة اإلرادة في
  .األخطاء 

االستعداد لتطویر خطة اللعب وااللتـزام بهـا واالنـدماج فیهـا والوصـول بهـا إلـى :  الضبط الذاتي -
  .مستوى اإلتقان مع االحتفاظ طول الوقت بالمرونة الكافیة لتغییرها 

  ) ٤٨٣ – ٤٨٢ ، ١٩٨٧ ، ي ، رضوانو عال      (
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٢٠٨  

  : الدراسات النظریة والدراسات المشابھة -٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
  : االنفعال ١-١-٢
  : مفھوم االنفعال ١-١-١-٢

ترتبط االنفعاالت بالنشاط الریاضي الممارس ارتباطًا وثیقا سواء في حالة التـدریب أو فـي 
یجــابي أو ســلبي فــي العملیــات الوظیفیــة والنــواحي حالــة المنافــسة الریاضــیة ، لمــا لهــا مــن تــأثیر ا

، وقــد نجــد ه وٕانجــازه فــي الفعالیــات الممارســةالــسلوكیة للفــرد الریاضــي ممــا یــؤثر بالنتیجــة فــي أدائــ
ینكـر وجـود (صعوبة في معرفة طبیعة االنفعاالت وتعریفها إذ اختلف العلمـاء فـي ذلـك فمـنهم مـن 

فعالیــة أو ســلوك انفعــالي بینمــا یــرى آخــرون أنهــا حــاالت االنفعــاالت وال یقبــل إال بوجــود خبــرات ان
منظمة تساعد الفرد أو تعده للسلوك أو للتعرف في المواقف العاجلة ، فـي حـین هنـاك فریـق ثالـث 
من علماء النفس یتخـذ موقفـا وسـطا ویـرى أن الحـاالت االنفعالیـة عملیـات منـشطة أو باعثـة علـى 

   .)٦٣ ، ١٩٨٥عیسوي ، " (النشاط والحیویة
وعلى ضوء ما تقدم سنذكر أهم ما جاء به العلماء والباحثون في علم النفس من تعریفات 

حالـة جـسمیة "یتفـق احمـد عـزت راجـح وامیمـة علـي خـان علـى إن االنفعـال هـو .حول االنفعـاالت 
 ١٩٧٠خــان،(و) ١٩٧٩،١٥٣راجــح، " (إلنــسان كلــه جـسمًا ونفــسًا نفـسیة ثــائرة أي یــضطرب لهـا ا

،١٢١. (  
عبارة عن أي خبرة ذات شعور قوي ، وغالبًا ما یصاحب هذه " ورج میلر فیقول انه إما ج

وفـي الغالـب مـا ...) الـدورة الدمویـة والتـنفس وٕافـراز العـرق (الخبرة االنفعالیة تغییـرات جـسمیة مثـل 
  .تصاحب أیضا بأفعال قهریة عنیفة أو كثیفة اوشدیدة أو حادة 

  )٦١ ،١٩٨٥ ، يیسو ع(           
 بأنـه حالـة معقـدة مـن الـشعور تـصاحبها بعـض األفعـال الحركیـة او انـه شما یـرى انجلـبین

أمــا ) ٦٢ ،١٩٨٥عیــسوي ،(یة أو الداخلیــة شو شــط الحــاذلــك الــسلوك المعقــد الــذي تــسود فیــه المن
حـــاالت داخلیـــة تتـــصف بجوانـــب معرفیـــة خاصـــة ، واحـــساسات "لنـــدال دافیـــدوف فیـــذهب إلـــى انـــه 

   سلوك تعبیري معین وهي تنزع للظهور فجأة ویصعب التحكیم فیها وردود أفعال فسیولوجیة ،
  ) ١٩٨٠،٤٨٠دافیدوف ،  ( 

مــن خــالل التعریفــات الــسابقة الــذكر واطــالع الباحــث علــى العدیــد مــن المــصادر والبحــوث 
، فقــد توصــل الباحــث إلــى تعریــف أجرائــي لالنفعــال وهــو تلــك القــوة ) االنفعــال (حــول الموضــوع 
التي تحرك أحاسیس الفرد نتیجة استجابته للموقف الذي أثاره والتي تـساعدنا وتـؤثر الخفیة الدافعة 

  .في مستوى أدائه 
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٢٠٩  

  : جوانب االنفعال ٢-١-١-٢
لالنفعال جوانب عدیدة یمكن ان تظهـر علـى الفـرد بـشكل او بـأخر ، وتـؤثر فـي سـلوكه ، 

ر واحمـد عـزت راجـح لذا فقد اتفق كل من عبد الرحمن محمد عیسوي وسعد جالل وطلعـت منـصو 
  :على إن جوانب االنفعال هي 

جانب شعوري ذاتي یمكن إن یخبرنا به الفرد عن طریق أجابته في التقریر اللفظي الذي یـدلي . ١
  .به في المواقف التي یتعرض لها

هــو كـل مـا یــصدر عـن الفـرد مـن تغییــرات لغویـة او حركـات جــسمیة : جانـب سـلوكي خـارجي . ٢
لظاهریـة األخــرى التـي نـستطیع مـن خاللهــا الحكـم علـى االنفعـال ظاهریــا وغیرهـا مـن الـدالئل ا

  .عند اآلخرین 
، ١٩٨٥عیـسوي ، (حیث یتضمن تغیرات جـسمیة وعملیـات عقلیـة : جانب فسیولوجي داخلي . ٣

  ) .١٥٦، ١٩٧٩راجح ، (، ) ١٤٦، ١٩٧٨منصور ، (، ) ٣١٣، ١٩٨٠جالل ، (، ) ٨٥
ن ذكـرت سـابقًا بـصورة منفـصلة عـن بعـضها إال أنهـا ویرى الباحث إن جوانب االنفعـال وا

تــشكل اســتجابات مترابطــة بعــضها مــع الــبعض محورهــا اإلنــسان باعتبــاره وحــدة انفعالیــة متكافئــة 
  .ومتكاملة 

  
  :  قیاس االنفعال٣-١-١-٢

، على ان قیاس االنفعال یتم عن طریـق ) ارنوف ویتج (و) لندال دافیدوف(یتفق كل من 
 مكوناتــه ، فهــو أمــا یــتم عــن طریــق التأمــل البــاطني ، أي عــن طریــق التقریــر مكــون أو أكثــر مــن

الذاتي الذي یدلي به الشخص المنفعل عن خبرته الشعوریة أثناء االنفعال ، وٕاما عن طریق قیاس 
 الداخلیــة ، حیــث یراقــب البــاحثون ردود أفعــال الجــسم المــصاحبة لالنفعــال ةالمتغیــرات الفــسیولوجی

حظـــة المباشـــرة لـــسلوك الـــشخص المفحـــوص مـــن تعبیـــرات لغویـــة او حركیـــة او أوعـــن طریـــق المال
  ) ٤٩٤ ،١٩٨٠لندال،(و) ١٩٧٧،١٣٤ارنوف،( .تغیرات جسمیة ظاهریة 

وقد ذكر العدید من الباحثین ان طریقة الحكم على نوع االنفعال یجب ان تكون دمج بین 
 البــاطني وحــده للحكــم علــى نــوع  التأمــليال یكفــ" أكثــر مــن مكــون واحــد لالنفعــال فقــد ذكــر راجــح 

االنفعال ، وذلك لصعوبة تعبیر المنفعل عن خبرته الشعوریة أثناء االنفعـال ، لكنـه یكـون ذا قیمـة 
  ) .١٥٧ ، ١٩٧٩راجح ، " (إذا اقترن بغیره من ضروب الحكم 

ونحــن نتفــق علــى مــا اجمــع علیــه علمــاء الیــوم والبــاحثون فــي اخــذ أكثــر مــن مكــون واحــد   
  . یاس أو حكم أدق على االنفعال لمعرفة مكون واحد یزودنا بق

  
   المظاھر الفسیولوجیة المصاحبة لالنفعال ٤-١-١-٢
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٢١٠  

  :یمكن تلخیص بعض التغیرات الفسیولوجیة المرتبطة باالنفعاالت فیما یأتي 
  
  : الدورة الدمویة ١-٤-١-١-٢

معـدل ضـغط الـدم ، یتمثل التغیر الناتج في الدورة الدمویة في سـرعة وقـوة النـبض ، وفـي 
كذلك في اتساع وضیق األوعیة الدمویة ، وتسبب هذه التغیرات سرعة وبطآ سـریان الـدم بمختلـف 
أجزاء الجسم وفي بعض الحاالت االنفعالیة الشدیدة تزید من نبضات دقات القلب ، ویزداد ضـغط 

  .الدم 
  
  : الجهاز التنفسي ٢-٤-١-١-٢

مل العضالت وكذلك في ارتفاع فـي درجـة الـصوت ترتبط االنفعاالت بالنشاط الزائد في ع
ـــنفس دورا كبیـــرًا بالنـــسبة لالنفعـــاالت اذ تقـــوم بـــوظیفتین ) . الكـــالم( وعلـــى ذلـــك تلعـــب حركـــات الت

  :هامتین هما 
  . تقویة عملیة تبادل الغازات وبذلك تضمن للعمل العضلي الزائد ما یحتاجه من األوكسجین -
  .الحنجرة وتؤكد بذلك االهتزاز الالزم للحبال الصوتیة  تسمح للهواء االندفاع من مزمار -

والتغیرات الناتجة بالنسبة لسرعة وسـعة وحركـات التـنفس فـي الحـاالت االنفعالیـة المختلفـة   
تحـــدث فقـــط فـــي أثنـــاء ممارســـة الفـــرد لنـــشاطه الیـــومي العـــادي أو النـــشاط الریاضـــي بـــل یمكـــن  ال

أن التجــارب قــد أثبتــت ان تــنفس الریاضــي فــي حالــة إذ ) . التــذكر االنفعــالي(حــدوثها أیــضا عنــد 
تذكره لبعض التمرینات البدنیة العنیفة وخاصة تلك التي تتسم باألهمیـة تأخـذ نفـس مظـاهر عملیـة 

  .التنفس في أثناء عملیة الممارسة الفعلیة لتلك التمرینات البدنیة 
  
   الجهاز الهضمي ونشاط الغدد ٣-٤-١-١-٢

یة الشدیدة یحس الفرد بضغط في المعدة وكذلك یمكن أن تولد في بعض الحاالت االنفعال
بواسطة الفحص باألشعة ) كانون(وقد تمكن .  للحركة الدودیة في األمعاء ا  قفو عن ذلك إعاقة أو 

كما یمكن مالحظة تغیرات مختلفـة بالنـسبة . من مالحظة توقف الحركة الدودیة في حالة الخوف 
اثبــت ان تنــاول الطعــام الــشهي یــصاحبه افــرازات ) بــافلوف(ب فتجــار . الفــرازات العــصیر الهــضمي

 أي افـــرازات اغزیــرة مــن العـــصیر المعــدي فــي حـــین إن تنــاول األطعمــة غیـــر الــشهیة ال یــصاحبه
  . العصیر المعدي كذلك افرازات اللعاب إفرازوكذلك في حالة الخوف یمكن مالحظة نقط

لیـة كالغـضب والخـوف یتبعـه زیـادة ان االسـتجابات االنفعا) كانون (كما أوضحت تجارب 
الـذي یعمـل علـى إطـالق الـسكر مـن الكبـد إلـى مجـرى الـدم فیجعلـه بـذلك جـاهزا ) االدرنالین( إفراز
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٢١١  

كمـا انـه یمكـن سـهولة مالحظـة بعـض االفـرازات الخارجیـة مـن غـدد . باستخدامه في إنتاج الطاقة 
  .في مختلف الحاالت االنفعالیة كالدموع والعرق وغیرها

 نجد ان العملیات االنفعالیة تحتوي على الكثیر من التغیرات التـي تـشملها م ما تقدمن كل
الــذي أوضــح الــدور االیجــابي الهــام ) كــانون(ویرجــع الفــضل الــى العــالم . كــل الوظــائف العــضویة 

الـــذي تقـــوم بـــه االنفعـــاالت إذ أنهـــا تجعـــل الفـــرد فـــي حالـــة اســـتعداد تمكنـــه مـــن اســـتخدامه لطاقتـــه 
  .ذلك المكان تحقیق عوامل تكیف الفرد مع البیئة ألقصى درجة و 

ـــدة فـــي وظـــائف  ـــة تنظـــیم التغیـــرات العدی ـــذي یقـــوم بعملی والجهـــاز العـــصبي الـــذاتي هـــو ال
اذ یقـــوم . األعـــضاء الجـــسمیة الداخلیـــة والتـــي یمكـــن مالحظتهـــا فـــي الحـــاالت االنفعالیـــة الداخلیـــة 

اء الداخلیة والعمـل علـى خفـضها كنـشاط بزیادة نشاط األعض) االتونومي(الجهاز العصبي الذاتي 
  .القلب والرئتین واألوعیة الدمویة وغدد اإلفرازات الداخلیة واألمعاء والمعدة وغیرها

  
  : االنفعال والنشاط الریاضي ٢-١-٢

 بالتنافس الریاضي ، ذلك اترتبط األنشطة الریاضیة ارتباطا وثیقا باالنفعال نظرا الرتباطه
رهــا ، حتــى وان كــان تحكمــه ادان الــذي تــؤدي فیــه انفعــاالت الریاضــیین أدو التنــافس الــذي یعــد المیــ

حیــث یرافــق الریاضــي فــي هــذه . القــوانین واألنظمــة الریاضــیة التــي وضــعت مــن اجلهــا المنافــسات 
المنافـسات الكثیـر مـن المـشاكل الفنیـة وغیـر الفنیـة التـي تـشكل بمجموعهـا ضـغطا نفـسیًا فـي هیئــة 

 الــسلوك الریاضــي وأدائــه فــي أثنــاء المباریــات ، فــان كــان مــستعدا ولــه انفعــال تــنعكس آثــاره علــى
القـدرة فـي الـسیطرة علـى نفـسه فهـذا یعنـي ان االنفعـال ذو تـأثیر ایجـابي فـي مواصـلة النـشاط وفـي 

  .تحمل الریاضي وتمكنه من بذل الطاقة لمدة أطول
تأثیر سلبي فتظهر علـى الریاضـي حـاالت الخـوف والقلـق وفقـدان اما إذا كان االنفعال ذا 

وهنـا یكـون . الثقة بالنفس مما یعیق عمله عند التركیـز مـن اجـل حـل الواجبـات المطلـوب انجازهـا 
الضغط النفسي والذي یفعل مفعوله في الملعب اخطر من الالعـب المنـافس ، وعلیـه وجـب إعـداد 

 المبــاراة فــي حالــة انفعالیــة متهیجــة وان تكــون هــذه الحالــة یكــون قبــل"الریاضــي إعــداد جیــدا بحیــث 
 ومن المستحسن ان یكون مستوى التهیج مناسبا لشروط ومتطلبات النـشاط ةلیست قویة وال ضعیف

  ) ٨٧ ،١٩٨١لویس،ا" (في المباراة وفي كل نوع من أنواع الریاضة
لنجـــاح وتقـــدیم األداء فاالســـتعداد االنفعـــالي والحماســـة والیقظـــة لهـــا دور مهـــم فـــي إحـــراز ا

ــــى أن ) رودك(األفــــضل وهــــذا مــــا یوكــــد  الریاضــــة ذات أهمیــــة خاصــــة بتطــــویر "حیــــث یــــذهب إل
، فالریاضــي یمــر بالعدیــد مــن المواقــف والخبــرات االنفعالیــة ) ٨٣ ،١٩٨١الــویس ، ) (االنفعــاالت 

عملیة التدریبیة سواء ان كان ذلك في حالة التدریب او المنافسة الریاضیة مما یتطلب من القائم بال
جعل الناحیة التدریبیة ممتعة مع تأكید التعاون القائم على الثقة واالحترام المتبادلین بین الریاضي 
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٢١٢  

وجماعتــه ســواء ان كــان داخــل الملعــب او خارجــه حیــث أن التعــاون والمنافــسة الریاضــیة یــسیران 
ومــن ثـم تقــدیم األداء جنبـا الـى جنــب مـع النــشاط الریاضـي ممــا یـساعد علــى خلـق انفعــاالت جیـدة 

  .األفضل في المباریات الریاضیة
  
  : الدراسات المشابھة ٢-٢
  :) ١٩٩٨(الدرعة   دراسة -

  " اإلنجاز واالستجابة االنفعالیة بنتائج مباریات كرة الیدةعالقة مستوى الطموح ودافعی" 
  :هدف الباحث التعرف على 

الیــة لالعبــي الــدوري العــام لكــرة الیــد بدولــة  مــستوى الطمــوح وادفعیــة االنجــاز واالســتجابة االنفع-
   . ١٩٩٦-١٩٩٥الكویت للموسم الریاضي 

 عالقة كل مـن مـستوى الطمـوح وادفعیـة اإلنتـاج واالسـتجابة االنفعالیـة لنتـائج المباریـات لالعبـي -
   .١٩٩٦-١٩٩٥الدوري العام في الكویت للموسم 

جــاز واالســتجابة االنفعالیــة لالعبــي الــدوري  العالقــة المتبادلــة بــین مــستوى الطمــوح وادفعیــة االن-
   .١٩٩٦-١٩٩٥لدولة الكویت 

  :وقد وضع الباحث أربعة فروض 
توجـــد فـــروق ذات دالـــة إحـــصائیا لمـــستوى الطمـــوح لالعبـــي الـــدوري بـــین فـــرق المقدمـــة وفـــرق . ١

  .المؤخرة لصالح فرق المقدمة 
فــرق المقدمــة وفــرق المــؤخرة لــصالح توجــد دالــة احــصائیًا لدافعیــة االنجــاز لالعبــي الــدوري بــین . ٢

  .فرق المؤخرة 
توجـــد دالـــة إحـــصائیا لالســـتجابة االنفعالیـــة لالعبـــي الـــدوري بـــین فـــرق المقدمـــة وفـــرق المـــؤخرة . ٣

  .لصالح فرق المؤخرة 
  .توجد عالقة ایجابیة دالة إحصائیا بین المتغیرات النفسیة قید الدراسة . ٤

 قوامهـا ة المـسح وجـرت الدراسـة علـى عینـة عمدیـاستخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة  
 وعـددها ١٩٩٦-١٩٩٥العبا مـن العبـي أندیـة الدرجـة األولـى لكـرة الیـد للموسـم الریاضـي ) ٩٨(
ومقیــــاس دافعیــــة  ) حكمیلــــة عبــــد الفتــــا( اســــتخدم الباحــــث مقیــــاس الطمــــوح إعــــداد . نــــادي ) ١٤(

واسـتخدم ) تكـو تتومـاس ( فعالیـة إعـداد ومقیـاس االسـتجابة االن) إبـراهیم قـشقوش( االنجـاز إعـداد 
 )  T  (   الباحــــث كــــل مــــن المتوســــط الحــــسابي واالنحــــراف المعیــــاري والنــــسبة المئویــــة واختبــــار 

  :ومصفوفة االرتباط للمعالجات اإلحصائیة وتوصل الباحث إلى 
  . مستوى االستجابة االنفعالیة عالیة -
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فعیــــة االنجــــاز و االســــتجابة االنفعالیــــة  هنــــاك ارتبــــاط طــــردي موجــــب بــــین مــــستوى الطمــــوح واد-
  .لالعبین 

 توجـد فـروق دالـة احــصائیًا فـي مـستوى الطمـوح وادفعیــة االنجـاز واالسـتجابة االنفعالیـة لالعبــین -
  :وأوصى بما یأتي

  .ضرورة تنمیة المتغیرات النفسیة قید الدراسة لالعبي كرة الید واستثمارها ألجل الفوز * 
  .ل فترة المباریات لتهیئة الالعبین إعداد برامج نفسیة قب* 
  .أجراء دراسات مشابهة على العبي كرة الید في المستویات المختلفة* 

  )١١ ،١٩٩٨عة ، ر الد    (
  : إجراءات البحث -٣
  : منھج البحث ١-٣ 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطریقة المسحیة لمالءمته وطبیعة المشكلة 
  : عینة البحث ٢-٣

العـاب ر عینة البحث بالطریقة العمدیة وتمثلت بالعبي الوثب والرمـي فـي فعالیـة تم اختبا
العبـــین للوثـــب ) ٤(العبـــین موزعـــة بواقـــع ) ٨( لمنتخـــب نـــادي الموصـــل الریاضـــي عـــددهم القـــوى

  .یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن أفراد عینة البحث ) ١(العبین للرمي ، والجدول ) ٤(و
  )١(جدول ال

   اإلحصائیة للطول والوزن والعمر والعمر التدریبي إلفراد عینة البحثیبین المعالم
  الفعالیات  فعالیة الرمي  فعالیة الوثب

  ع  س  ع  س  المتغیرات
  ٠.٠٩٥  ١.٨٧  ٠.٠٥٥  ١.٧٤  سم/ الطول 
  ٣٠.٣٤  ١١٠.٠٠  ٤.٥٤٠  ٧٣.٠٠  كغم/ الوزن 
  ٠.٨١  ٢٤.٠٠  ٠.٥٧٠  ٢٣.٥٠  سنة/العمر 

  ٠.٥٠  ٣.٦٠  ٠.٣١٤  ٥.٠٠  العمر التدریبي
  

  : أداة البحث ٣-٣
  :تم استخدام مقیاس االستجابة االنفعالیة 
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  : وصف المقیاس وتصحیحھ ١-٣-٣
یهدف هذا المقیاس إلى التعرف عن االستجابة االنفعالیة في المجال الریاضي وقد وضـع 

ون شمع) محمد العربي(، ) محمد حسن عالوي(واعد صورته للعربیة ) توماس تتكو(هذا المقیاس 
عبـــارة تتــیح الفرصـــة لالعـــب التعبیـــر عــن اتجاهاتـــه فـــي ســـبعة أبعـــاد ) ٤٢(ویتكــون المقیـــاس مـــن 

 - ضـبط التـوتر- الحـساسیة-اإلصـرار–الرغبـة (منفصلة ذات التـأثیر فـي المجـال الریاضـي وهـي 
) أبـــدا/نـــادراً /أحیانــا/غالبـــاً /دائمــاً (وللمقیــاس خمـــسة بــدائل هـــي)  الــضبط الـــذاتي- المـــسؤولیة–الثقــة 

للعبارات الـسلبیة ،وعلیـه یكـون ) ٥-١(كوزن عبارة االیجابیة وبالعكس ) ١-٥(ضال عن إعطاء ف
  )∗()٢١٠-٤٢(الحد األعلى واألدنى لفقرات المقیاس محصورة بین 

  
  : الموصفات العلمیة للمقیاس٢-٣-٣
  : صدق المقیاس١-٢-٣-٣

 هـو الـذي یـنجح یعد صدق المقیاس من أهـم شـروط االختبـار الجیـد ، فاالختبـار الـصادق
  ) ١٨٣ ،١٩٩٥حسنین ،(في قیاس ما وضع من اجله 

  مــن ∗∗بغیــة الحــصول علــى صــدق المقیــاس تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المختــصین 
ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم التربویة والنفسیة والریاضیة لیبـدي كـل مـنهم رأیـه حـول 

  .مدى صدق المقیاس الذي وضع من اجله 
تمارات المقیـــاس تبـــین للباحـــث وجـــود نـــسبة اتفـــاق بـــین الـــسادة المختـــصین وبعـــد جمـــع اســـ

  .لفقرات المقیاس حیث كانت تصلح بعد تعدیل بعض عبارات فقراتها%) ١٠٠-٩٠(تتراوح بین 
  : ثبات المقیاس٣-٢-٣-٣

لغــرض الحــصول علــى ثبــات المقیــاس تــم توزیــع اســتمارات المقیــاس علــى العبــي منتخــب 
یــوم تــم توزیــع اســتمارات ) ١٤( وبعــد فتــرة ٢٠/١١/٢٠٠٤القــوى بتــاریخ جامعــة الموصــل أللعــاب 

  .٧/١٢/٢٠٠٤المقیاس على نفس الالعبین وبتاریخ 

                                           
 ) ١(انظر الملحق  )∗(

  جامعة الموصل/قسم العلوم التربویة والنفسیة/ كلیة التربیة     محمد یاسین وهیب . د. أ-      )∗∗(
  جامعة الموصل/قسم العلوم التربویة والنفسیة/ كلیة التربیة    عباس دكامل عبد الحمی. د.أ -
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة    راشد حمدون . د.م. أ-
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  هاشم احمد سلیمان . د.م.أ -
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ي و ثیالم یونس عال. د.م.أ -
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  وبعـــــد جمـــــع االســـــتمارات تـــــم معالجتهــــــا إحـــــصائیا باســـــتخدام معامـــــل االرتبـــــاط البــــــسیط 
 وهـذا یـدل علـى وجـود ارتبـاط عـال ومـن ثـم وجـود معامـل ). ٠.٩٤) (r(ظهـرت قیمـة  )بیرسـون (

  .ثبات عال للمقیاس 
  
  : األجھزة واألدوات المستخدمة في البحث ٤-٣

  .شریط قیاس ، میزان طبي ، استمارات لمقیاس االستجابة االنفعالیة 
  
  : الوسائل اإلحصائیة ٥-٣
   الوسط الحسابي -
   االنحراف المعیاري -
  )  ٣١٤-١٠١ ،١٩٩٦التكریتي ، العبیدي ، ) (T( معامل االرتباط البسیط ،اختبار -

) Excel(تــم تحلیــل جمیــع البیانــات احــصائیًا باســتخدام الحاســوب اآللــي باســتخدام نظــام 
  .وتحت إشراف متخصص في هذا المجال 

  
  : عرض النتائج ومناقشتھا -٤

بغیة تحقیق أهداف وفروض البحث وتوضیح االسباب التي كانت وراءها وتفـسیر النتـائج 
   بمعالجتها بجداول إحصائیة وبعد جمع البیانات ، فقد قام الباحث

  
  )٢(الجدول 

  یبین المعالم اإلحصائیة لدرجة االستجابة االنفعالیة إلفراد عینة البحث
  المعالجات

  المتغیرات
  ة الجد ولی T   المحتسبة T  ع±  -س

  ٩.٥٣٩  ١٤١.٢٥  الوثب
  ١٤.٥٧١  ١٢٨.٧٥  الرمي

١.٨٩٥  ٠.١٦٢  

  )١٠١ ،١٩٩٩التكریتي،ألعبیدي،) .(٧ ( ودرجة حریة٠.٠٥ ≤غیر معنوي عند نسبة خطا * 
  

) T(فـي حـین كانـت قیمـة ) ٠.١٦٢(المحتـسبة هـي ) T(أن قیمـة ) ٢(یتبین من الجدول 
 عنـد نـسبة خطـا ةالجد ولی) T(المحتسبة اقل من قیمة ) T(ولما كانت قیمة ) ١.٨٩٥ (ةالجد ولی

عبـي الوثـب والرمـي فـي  فروق ذات داللة معنویة بین الد، إذن ال توج) ٧( ودرجة حریة ٠.٠٥≤
  .االستجابة االنفعالیة
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  )٣(الجدول 
  یبین المعالم اإلحصائیة لكل بعد من األبعاد السبعة في مقیاس االستجابة االنفعالیة

  المعالجات  الرمي  الوثب
  ع±  -س  ع±  -س  المتغیرات

)T (
  المحتسبة

  ٠.٨٢٩  ٠.٨١٦  ١٧  ١.٨٩٢  ١٧.٢٥  الرغبة: البعد األول 
  ٠.٣٥٨  ٣.٥  ١٧.٢٥  ١.٧٠٧  ١٩.٧٥   اإلصرار:البعد الثاني
  ٠.٨٢٠  ٠.٨١٦  ١٧  ١.٨٩٢  ١٧.٢٥  الحساسیة: البعد الثالث
  ٠.٤١٣  ٢.٩٨٦  ٢٢.٥  ١.٤١٤  ٢١  ضبط التوتر: البعد الرابع

  ٠.١٨٧  ٦.٠٢٧  ١٩.٧٥  ٢.٠٨١  ٢٢.٥  الثقة: البعد الخامس
  ٠.٣٢١  ١.٥٧  ٢٠.٥  ٢.٣٢٦  ٢٤.٢٥  المسؤولیة الشخصیة: البعد السادس

  ٠.٠٠٢  ١.٥  ١٤.٧٥  ١.٢٥٨  ١٩.٢٥  الضبط الذاتي:د السابعالبع
  )١.٨٩) =(٧( ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤ عند نسبة خطا ةالجد ولی) t(قیمة * 

ـــة، حیـــث كانـــت قیمـــة ) ٣(مـــن الجـــدول    ـــة معنوی ـــین عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل ) T(یتب
عنـد نـسبة خطـا ) ١.٨٩(الجدولیـة والبالغـة ) T(المحتسبة في جمیع أبعـاد المقیـاس اقـل مـن قیمـة 

  ).٧(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(
وعلى الرغم من عدم وجود فروق معنویة بین العبي الوثب والعبي الرمـي فـي االسـتجابة   

ان هنـاك فـروق ) ٢(إال أننـا نالحـظ فـي الجـدول )) ٣(و ) ٢(الجـدول (االنفعالیة وأبعادها الـسبعة 
نالحظ ان هناك فروق في ) ٣( الجدول في األوساط الحسابیة في االستجابة االنفعالیة وكذلك في

  .األوساط الحسابیة في جمیع أبعاد المقیاس ما عدا في بعد ضبط التوتر ولصالح العبي الوثب
ویعــزو الباحــث هــذه الحالــة إلــى أن العمــر التــدریبي لالعبــي الوثــب كــان أطــول مــن العمــر 

واقــف االســتجابة االنفعالیــة  قــد یعكــس لنــا حالــة مــن التكیــف مــع مالرمــي ، وهــذا التــدریبي لالعبــي 
المختلفة ، حیث أن العبي الوثب قد تعرضوا لمواقف لعب مختلفة سواء فـي التـدریب أو المنافـسة 

  .ولفترة أطول من العبي الرمي 
یمكـن تطــویر مـستوى الریاضــي مــن :  علـى انــه ) ١٩٨٠حـسین ونــصیف (وهـذا مااكــده  

 سرعة تعلم التكنیك واالنـسجام الـسریع عنـد خالل التدریب المستمر وبعمر مبكر بحیث یتمكن من
كمــا انــه یتــأقلم بــسرعة علــى قابلیــة انــسجام ســریعة للــصفات الوظیفیــة للحــوافز ،تــصعیب التــدریب 
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والمؤثرات التي تعطى له من خالل التدریب المستمر طبقا لشروط الفعالیة أو نوع اللعبة الممارسة 
حـــــسین (عـــــصبي العــــضلي والمطاولــــة النفــــسیة بمــــا فــــي ذلــــك أجهـــــزة القلــــب والــــدوران والجهــــاز ال

  ) .٣٤,١٩٨٠،ونصیف
 المتقدم ذو بتلعب الخبرة التنافسیة دورا كبیرا في تحدید الحالة االنفعالیة لالعب فالالع" 

الخبـــرة التنافـــسیة الجیـــدة یكـــون عـــادة اقـــل عرضـــة لالنفعـــاالت المختلفـــة مـــن الالعـــب الناشـــى فـــي 
بالنـسبة لالعـب الناشـى یمكــن أن یعـد موقفـا عادیـا بالنــسبة فـالموقف الــصعب .المواقـف المتـشابهة 

الخبـــرة التنافـــسیة بأنهـــا مجمـــوع الخبـــرات والمعـــارف التـــي ) اوالتوفـــسكي(لالعـــب المتقـــدم ویعـــرف 
یكتــسبها الالعــب نتیجــة لمــشاركاته المتعــددة فــي المنافــسات المختلفــة التــي تمكنــه مــن القــدرة علــى 

"  لــسباق وتنمــي عنــده روح التنــافس وترفــع مــن روحــه المعنویــةمواجهـة المواقــف الــصعبة فــي أثنــاء ا
   ) .٩٣-٩٢ ، ١٩٨٨،الطالب (

) الخبـرة التنافـسیة( النتائج التـي توصـل إلیهـا الباحـث مـن أن العمـر التـدریبي مهذا ما یدع
لــدى العبــي الوثــب فــي التــدریب أو المنافــسة كــان أطــول مــن العمــر التــدریبي لالعبــي الرمــي ممــا 

ور فروق فـي االسـتجابة االنفعالیـة لـصالح العبـي الوثـب حیـث كلمـا زادت طـول فتـرة أدى إلى ظه
التــدریب أو كثــرة المــشاركات المحلیــة أو الدولیــة ســوف تــؤدي بــدورها إلــى رفــع مــستوى االســتجابة 

ــــة - ضــــبط التــــوتر–الحــــساسیة – اإلصــــرار -الرغبــــة (االنفعالیــــة بمحاورهــــا المتعــــددة مــــن   –الثق
ومــن ثـــم رفــع مـــستوى اإلنجــاز  وحـــسب مواقــف اللعـــب )  الــضبط الـــذاتي –  الشخـــصیةةالمــسؤولی
  . المختلفة
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٢١٨  

    االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥
  . هناك تباین في االستجابة االنفعالیة بین العبي الوثب والعبي الرمي.١
المــشاركین فــي  عــدم وجــود فــروق معنویــة فــي االســتجابة االنفعالیــة بــین العبــي الوثــب والرمــي .٢

  .منافسات العاب القوى
 عــدم وجــود فــروق معنویــة فــي كــل بعــد مــن األبعــاد الــسبعة لالســتجابة االنفعالیــة بــین العبــي .٣

  .الوثب والرمي المشاركین في منافسات العاب القوى
  
  : التوصیات ٢-٥
  التأكیـــــد علـــــى تـــــصاعد درجـــــة اإلعـــــداد النفـــــسي وفقـــــا لتـــــصاعد حـــــساسیة وأهمیـــــة المباریـــــات.١

  .والمنافسات التي یخوضها الالعبون
 الریاضي بتوفیر الصفات النفسیة المطورة لدیه بل علیـه ان یستحـضر هـذه ي یجب أن ال یكتف.٢

  .الصفات في أقصى الظروف قساوة وفي ظروف الصراع العنیف والتوتر ضد منافسین أقویاء
 االنفعالیــة بـــین العبـــي   فــي ضـــوء وجـــود اختالفــات فـــي األوســـاط الحــسابیة لدرجـــة  االســـتجابة.٣

یوصــي الباحــث بتعویــد الالعبــین علــى أجــواء المنافــسة لمحاولــة ) الوثــب والرمــي(العــاب القــوى 
  .الوصول بالفرد الریاضي لدرجة مثالیة االستجابة االنفعالیة لمواقف اللعب

ك  إجــراء المزیـــد مـــن البحـــوث للتعـــرف علـــى العالقـــة بـــین المظـــاهر النفـــسیة وأثرهـــا علـــى الـــسلو .٤
واالســـتجابات فـــي مواقـــف المنافـــسة فـــضًال عـــن كـــون العینـــات اكبـــر أو األلعـــاب الجماعیـــة أو 

  .فردیة
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٢١٩  

  المصادر العربیة واألجنبیة
عـادل عـز الـدین االشـول وآخـرون ) ترجمة(مقدمة في علم النفس ) : ١٩٧٧(ارنوف ، وتتیج  .١

  .، دار ما كجروهیل للنشر ، مصر
التطبیقــات اإلحــصائیة فــي بحــوث ) ١٩٩٩(حــسن محمــد التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ،  .٢

 .التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل

 .علم النفس ، مطبعة العاني ، بغداد) : ١٩٧٠(خان ،  امیمة علي  .٣

عالقــــة مــــستوى الطمــــوح دافعیــــة االنجــــاز واالســــتجابة ) : ١٩٩٨ (دالدرعــــة ، شــــاكر فــــر هــــو  .٤
ات كــرة الیــد ، المجلــة العلمیــة للتربیــة البدنیــة والریاضــیة ، كلیــة التربیــة االنفعالیــة بنتــائج مباریــ

 .بنات جامعة اإلسكندریة

 .علم النفس الریاضة ،دار المعارف ، القاهرة) : ١٩٩٥(راتب ، أسامة كامل  .٥

 .أصول علم النفس، دار القلم ، بیرت) : ١٩٧٩(راجح ، احمد عزت  .٦

، إلــى األلعـاب العــشریة للرجـال والــسباعیة للنــساء المــدخل  ) : ١٩٨٨(ضــیاء مجیـد ،الطالـب  .٧
 .دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل

 . ، دار المعارف ، مصر٤علم النفس الفسیولوجي ، ط) : ١٩٧٧(عكاشة ، احمد  .٨

االختبـــارات المهاریـــة والنفـــسیة فـــي ) : ١٩٨٧(عـــالوي ، محمـــد حـــسن ورضـــوان نـــصر الـــدین  .٩
 .بي ، القاهرةالمجال الریاضي ، دار الفكر العر 

 .، دار المعارف ، مصر٤علم النفس الریاضي ط) : ١٩٧٩(عالوي ، محمد حسن  . ١٠

ـــة، ) : ١٩٨٥(عیـــسوي ، عبـــد احمـــد محمـــد  . ١١ ـــنفس الفـــسیولوجي ، دار المعرفـــة الجامعی ـــم ال عل
 .مصر

ــم الــنفس ، ) : ١٩٨٠(دافــدوف –لنــدال  . ١٢  ،دار ٢ســید طــواب وآخــرون ، ط) ترجمــة(مــدخل عل
 .رماكجروهیل للنشر ، مص

علــم الــنفس الریاضــي مدیریــة دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، ) : ١٩٨١(الــویس ، كامــل طــه  . ١٣
 .جامعة الموصل ، الموصل

 .مصر–أسس علم النفس ، االنجلو المصریة ) : ١٩٨٧(منصور ، طلعت وآخرون  . ١٤
15. Hasset,James,Aprmer of Psychophysiology.U.S.A :W.H.Freeman and 

company,1978. 
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٢٢٠  

  )١(ملحق 
  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  صدق مقیاس/م
  

  ........نهدیكم أطیب تحیاتنا
دراســة مقارنــة فــي االســتجابة االنفعالیــة بــین العبــي "یقــوم الباحــث بــأجراء البحــث الموســوم 

  " .فعالیات الوثب والرمي بالعاب القوى 
لریاضــیة والریاضــة نرفــق لكــم نظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن درایــة وخبــرة علمیــة بمجــال العلــوم ا

طیًا المقیاس المستخدم لهذا الغرض ، راجین تفضلكم باإلطالع علیه وبیان مدى صـالحیة فقراتـه 
أمــام كــل فقــرة وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبًا (     ) مــن عــدمها وذلــك مــن خــالل وضــع عالمــة 
وتعطى أوزان من )  ، نادرًا ، أبدادائما ، غالبًا ، أحیانا(علمًا أن المقیاس یتكون من خمسة بدائل 

  .للعبارات االیجابیة وعكسها للعبارات السلبیة) ١-٥(
  

  :اسم الخبیر 
  :اللقب العلمي 
  :االختصاص 

  :التاریخ 
  :                                                                       التوقیع 

                                        الباحث                                           
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