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 امللخص

النجراز يري بعرال االاتبرارات الدراسة الحالية بنيت عمى حقيقة مفادىا التعررف عمرى السرمات االنفعاليرة و عا تيرا بمسرتو  ا
النظرر المرربين   د تعكس  بعال المؤشررات التري  رد ت رمو كموجيرات لمفرت مرحمة التعميم الثانوي، طابل البدنية و الميارية

 والمدربين نحو االىتمام بالسمات كأحد األركان األساسية لإلعداد النفسي لاعبين واالنجاز يي المنايسات.
أثناء النشاط  مرحمة التعميم الثانوي طابيعيشو  ذيال النجازومن ىنا يان ت ميم ىذه الدراسة كان بيدف معرية مستوي ا  

كمرا تيردف الدراسرة إلرى التعررف  عمري السرمات   . لية، ومن ثم تحديد العا ة القائمة بيرنيموسماتيم االنفعا البدني الرياضي
العالي والمنافال.وكذلك معرية عما إذا كانت ىناك ااتايات بين الجنسريين  النجازاالنفعالية حسب طبيعة النشاط ومستوي ا

 يرذه الدراسرة عمرى عينرة طبقيرة عشروائية،للمائمترو  . ولتحقيق ذلك استادم الباحث المرني  الو رفي يي السمات االنفعالية
،ااتيروا مررن ثانويررة محمررد الشررريف مسرراعديو ، مسرريمة ، مررن ثرراث مسررتويات،بمعدل  سررم مررن كررل طالررب 101ىايبمررع عرردد

أثنراء  النجرازمستو . ولتويير المعمومات التي يمكرن االعتمراد عمييرا يري إ ردار األحكرام حرول السرمات االنفعاليرة ومسرتوي ا
.إضراية إلرى مقيراس السرمات االنفعاليرة ل  النجرازالنشراط البردني الرياضري،تم إجرراء ااتبرارات بدنيرة مياريرة  يراس مسرتوي ا

توماس.ا.تتكو. وبعد التأكد من  دق وثبات االاتبار و المقياس السمات االنفعالية،تم استادميا.وبعد ذلك تم جمر  و إعرداد 
واإلجابة عمى تساؤالت البحث. وبناء عمى نتائ  التحميات اإلح ائية ، تم التو رل إلرى  البيانات النيائية لمتحميل االح ائى،

يري النشراط البردني الرياضري.  النجراز: توجرد العا رة االرتباطيرة ضرعيفة برين السرمات االنفعاليرة ومسرتوي ا النتائ   التررررررالية
باإلضاية إلري تحديرد الفرروق و ااتايرات يري الترتيرب  يجة. ولكن ىذه العا ة ال ترتقي إلي التفسير عمي أساس السبب والنت

ال  النجرازالسمات االنفعالية حسب كل نشاط. عمي أساس نوع أو نمط الرياضة الممارسة ، و بينت نترائ  كرذلك أن مسرتوي ا
عاليرة أو ارتفاعيرا يرؤدي ما يعضد أن االيتقار إلي السمات االنف ىذايتأثر باالاتاف مستوياتيم االنفعالية العالي والمنافال،و 

 تالطالبراويعيق الاعب عن بدل أ  ري طا ترو.ومن جيرة أارري ال توجرد السرمات االنفعاليرة تميرز  النجازالنافاال مستوي ا
 النشاط البدني الرياضي .أثناء  الطابعن 
 ويى ضوء ما أسفرت عنو نتائ  البحث يو ى الباحث بما يمي:   
ورىا أن تعطينررا  ررورة أوضررو،واعم واشررمل لمعا ررة الموجررودة بررين السررمات االنفعاليررة توسرري  ىررذه الدراسررة لي رربو بمقررد -

 .اإلنجازومستوي 
 يي الرياضات الجماعية والفردية. اإلنجازدراسة مقارنة بين السمات االنفعالية ومستوي  -

 االاتبارات البدنية -مستو  االنجاز -لسمات االنفعالية الكممات المفتاحية: ا
 
 
 
 

 2114 –( 14) –العدد  –( 21) –اجمللد  –نوية(جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف س
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The Emotional characteristics and their relationship with the level of performance 

for students in secondary schools in physical activity sports. 

Lecturer. Dr. Zahaf Mohamed  

Abstract 

This study, based on the fact that the identification of emotional traits and its relationship with 

the level of performance for students in tertiary education, physical activity during sports, it 

may reflect some indicators that could be used to attract educators and trainers to examine 

certain characteristics of interest as one of the basic principles of psychological preparation 

for players and success in the competition. 

  

   Therefore, the design of this study was to determine the level of performance experienced by 

students during the second stage of physical activity, sport, features and emotional, and thus 

determine the relationship between them.  

  The study aims to identify characteristics depending on the emotional nature of the activity 

and the level of high performance and low. In addition to knowing whether there are 

differences between the characteristics of psychological abuse. To do this, the researcher used 

the descriptive approach of the relevance of this study stratified random sample, bringing the 

number of 101 students selected from the secondary Muhammad Sharif mesadia m'sila  , tear 

the three levels, a section of each level. And provide information that can be invoked in 

judgments about the emotional characteristics and performance of physical activity during 

sports, a test for measuring physical performance. In addition to measuring the emotional 

traits of Thomas. A. Titko. And after ascertaining the veracity and consistency of the test and 

measure the emotional characteristics were used. And then were collected and the preparation 

of definitive data for statistical analysis, and answer research questions. Based on the results 

of statistical analysis, it was found the following results: there is a weak correlation between 

emotional attributes and performance of physical activity in sport. However, this correlation is 

not the explanation in terms of cause and effect.  

 

In addition to identifying differences and differences in the arrangement according to the 

emotional aspect of each activity. On the basis of a pattern or practice of sport, and the results 

also showed that the level of performance is not affected by different levels of emotional high 

and low, less than the capacity of the lack of emotional high or low level of performance and 

is an obstacle to the actor instead of the maximum capacity. On the other hand, there are 

features discrimination of students emotional level students in physical activity and sports.  

    In light of the outcome of research results by including the following are recommended:  

- The extension of this study should be able to give us a clearer and broader, more 

comprehensive relationship between the characteristics of the emotional and the level of 

performance.  

- A comparative study between emotional traits and level of performance in team sports and 

individual 

 Physical Activity -Level of Performance  -Characteristics Keywords: Emotional  

 :التعريف بالبحث  -1 
 : مقدمة اإلشكالية 1-1

إن التقدم العلمي الذي يشيده العالم فيي القتيت الضا،يرديعد اضيد اب يلاب الر ي ييق فيي تقيدم ضيياة اللشيريق فيي م تلي  
ىذا التقدم ال يتم إال من  الل درا ات علمييق دؤقليق معتميدة عليي مجاالتيا قمنيا مجال النشاط اللدني الريا،ي.ق إن 
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علقم عدة مرتلطق لالمجال الريا،يدقمن لين ىده العليقم الميميق ىيق عليم الينرس الريا،يي لميا ليو مين إ ييامات  لييرة 
 في تطقير النشاطات اللدنيق الريا،يق لم تل  أنقاعيا.

المجيال  يتقيا  لالم يتقا الريا،ييد تقير إن الش هييق ىيي مضيقر الدرا يق فيفالنظرة العلمييق المتعمقيق قاليادفيق إلير االر 
. ضيث تتطلب طليعق الم يتقيات الريا،ييق العالييق مين ( 7. ص2005فقزيدلثنيق مضمد فا،ل  اضمد أمين) الريا،ي

راز أف،ييل لمضاقلييق إضيي ذليي الرييرد الريا،ييي ،ييرقرة  ا ييت دام  تدراتييو اللدنيييق ق ال ططيييق ق النر يييق لهييقرة مت املييق ق 
 .  (331ص 1991أ امق  امل راتب دمهطري مضمد مر ي.)م تقي مم ن

ظييرت  درجيق  لييرة  يالل ال ينقات اب ييرة قليذا فقيد إليرقملاد يو  قال ططيقالميارا  اللدني تقارلت طرق اإلعداد قلقد
  .المزيد من االىتمامات لالناضيق النر يق إلرالضاجق 

ق  د(19. ص2002 الص مضمييد علييد الضريييظ   ييل)  ييييتم لييالرردترلييقي مت امييل الترليييق اللدنيييق ق الريا،يييق نشيياط ف
قغيرىادلقا طق ألقان مين النشياط الليدني  االجتماعيقتعمل علر تنميتو من جميع النقاضي اللدنيق ق العقليق ق النر يق ق 

 (demeny (G). 1984 p15الم تار)
اب رادضييث اإلن يانيق  متطللتيا عن  ثيير مين الممار يات ق من الطليعي أن الممار ق الريا،يق ت تل  لطليعتيا ق 

تتطليب  ييمات معرفيييق ق لدنيييقدق  يذل   ييمات انرعاليييق مميييزة. ق ىيذه ال ييمات التييي ي ييقن لع،ييا متييقافرا لييدا التلميييذ 
فييان الممار ييق الريا،يييق المنتظمييق ق ييقض غمييار المناف ييات تعمييل عليير تييدعيم ىيييذه  .تلييل د قلييو المجييال الريا،ييي

. ص 2003اضمييد أمييين فييقزي  قزيييادة ظيقرىييا د مييا تعمييل أي،ييا عليير ظيييقر  ييمات  امنييق لييذي التلميييذ )   تال ييما
ق الممار ييق الريا،يييق ىييي مقتيي  نييزال فييردا أق جميياعي مشييرقط لققاعييد تضييدد ال ييلق  دق ىييذا المقتيي       (.136

تا ييم ض يين تأ يييد امتال ييو ليييذه القدرات)لديييو ميين تييدرات لدنيييق قعقليييق قانرعاليييق ميين اجييل  يتعامييل فيييو التلميييذ ل ييل مييا
 (.  177. ص 1999ض ين دفتضي الميمش. 

 إلنجيازام يتقا ت يا ل عين ألعياد العالتيق ليين ال يمات االنرعالييق ق المنطلق اتجو اللاضث إلر ىيده الدرا يق  لي ىذاقمن 
أىمييق معرفيق ىيذه ال يمات فيي قالير اا ميدا ت مين   أثنا  النشياط الليدني الريا،يي  الثانقيمرضلق التعليم  طالب دال

 الجيد  إلنجازالتقتع لنجاح التلميذ في ا
 قللتق،يح أ ثر يم ن للقرة أ  لق اإلش اليق علر النضق التالي:

مرضليق تعلييم الثيانقي إثنيا  النشياط  طيالبليدا  إلنجيازام يتقا  ىل تقجد عالتق ارتلاطيو لين ال مات االنرعاليق ق -1
 اللدني الريا،ي 

 ض ب طليعق النشاط  ال مات االنرعاليق  ىل ت تل -2
الجييييد   إلنجيييازىيييق الم يييتقا المنا يييب ل يييمات ا ليييا تال  م يييتقياتيم االنرعالييييق  قميييا إلنجيييازىيييل يتيييأثر م يييتقا ا -3

اليييذين  طيييالبأف،يييل مييين  إنجيييازىماليييذين يتمييييزقن لان رييياض فيييي  يييماتيم االنرعالييييق ي يييقن  طيييالبلمعنييير أ ييير ىيييل ال
 يتمتعقن ل مات مرترعق 

  الطالبعن  لطاللاتىل تقجد  مات انرعاليق تميز ا -4
 الفرضيات: - 2

 من  الل ىده الت اؤالت المطرقضق يم ن ق،ع الرر،يات التاليق:
إلنجاز لدا طالب مرضلق التعليم الثانقي أثنا  النشاط اللدني ا اتقجد عالتق لين ال مات االنرعاليق قم تق  -1

 الريا،ي.
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 ليق ض ب طليعق  النشاط .ت تل  ال مات االنرعا – 2
 إلنجاز لا تال  م تقياتيم االنرعاليق العالي قالمن رض.ايتأثر م تقا  -3
 ال تقجد ال مات االنرعاليق تميز االطاللات عن الطالب أثنا  النشاط اللدني الريا،ي. -4
 ف البحث: ىذاأ - 3 

 ثل فيمايلر :فا عدة تتمىذامن  الل ما تقدم فانو يم ن أن نضدد ليده الدرا ق أ
ييد  اللضث إلر ال ش  عن طليعق ال مات االنرعاليق التي يتميز ليا طالب مرضلق  التعليم الثانقي  الل النشاط  -

 اللدني الريا،ي.
 إلنجاز. ا ما ييد  اللضث إلر ال ش   عن ال مات االيجاليق ق ال لليق دابمر الذي ي اىم في تطقير م تقا  -
 ال مات االنرعاليق التي تميز  ل نشاط. ق ييد  إلر ال ش  عن -
 بإلنجاز لدا طالاقييد   ذل  إلر مضاقلق ال ش  عن العالتق االرتلاطيق لين ال مات االنرعاليق قم تقا  -

 مرضلق التعليم الثانقي أثنا  النشاط اللدني الريا،ي .
 لب .إلنجاز قتنميق ش هيق الطاا   ي اىم في تطقير م تقا ىذاإن تضقيق ىده اب

 أىمية البحث :    -  4
إلنجاز من أىم درا ات علم النرس الريا،ي المعاهرد قىر التي اتعد درا ق مريقم ال مات االنرعاليق ق م تقي 

ي قن فييا الررد مق،قع الدرا ق د فتضديد ال مات االنرعاليق  بي إن ان يعد من ابمقر اللالغق ابىميق في فيم 
 الش هيق اإلن انيق. 

إلنجاز لالررديقد فل ل فرد ش هيتو ال اهق تقجو  لق و قتؤثر علر تعاملو ااز ىذه ال مات االنرعاليق  قم تقي قتمت
مع اآل رين. لذا تنلع أىميق ىده الدرا ق  من  الل مضاقلتيا فيم شريضق ميمق من  المجتمع دقمضاقلق النيقض ليا 

 لنمق نر ي اجتماعي  ليم.
إلنجاز  في النشاط اتر يزىا علر ألعاد العالتق القا مق لين ال مات االنرعاليق قم تقا قتظير ىده ابىميق من  الل 

اللدني الريا،ي. للتعري  لالنقاط االيجاليق قال لليق في ،ق  ىده المتغيرات. الن إلراز أىميق ال مات ق ارتلاطيا 
قجيات للرت نظر المرليين قالمدرلين ل لق  اإلن ان ق لم تقي أدا و د تد تع س لعض المؤشرات التي تد تهلح  م

 نضق االىتمام لال مات  أضد ابر ان اب ا يق لإلعداد النر ي لالعلين قاالنجاز في المناف ات .
 تحديد م طمحات البحث : - 5

ق ضتيير يت يينر للمتهييرح ليييذا اللضييث الريييم قالدرايييق لمييا فيودقعييدم ال ييرقج عليير ضييدقدهدينلغي تضديييد ق تق،يييح أىييم 
 :يضات القاردة في اللضثدقىي  في مايلالمهطل

 السمات االنفعالية: - 1 - 5 
للررد عن غيره .أما في علم النرس فتعد هرق تأثير تميز  ةفي اللغق ىي العالمق المميزةد أق هرق ثالتق مميز  السمة :

 الررد عن غيره.
. ص 1999ض ن ض ين دفتضي الميمش. : تعد مرادفق لشدة اال تجالق .ق تتأل  من م تقيات عديدة)تا م االنفعالية

 2002(. ق ىي ذات هلغق قجدانيق ليا مثيراتيا ق مظاىرىا ق قظا ريا قنتا جيا)مضمد ض ن عالقي.177
 (.168.ص
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فقد تم تعري  ال مق االنرعاليق علي أنيا تياس ألعاد االنرعال ذاتياد ما تل ص ردقد أفعال الررد علر فترات زمنيق 
فال مات االنرعاليق مضقر ا ا ر  20.ص2001عين من المقات )الزياد اضمددىشام إلراىيم.طقيلق دأق  الل مدا م

 (. ضيث يرا36.ص 1984.رتا م علي أ اس عدد من ال مات الهغيرة)يق   الشيخدجالر علد الضميد جال

Eyseneek  تضت ظرق  لان ال مق ىي مجمقع اال تجالات التي تم التعقد علييادقىق يقهد لذل  ا تجالات معينق
التي تدفع لالررد إلر التهر   ت(. قىي جملق اال تعدادا243.ص 1993نر يا أق مشاليق)رم،ان مضمد القدافي.

 لطريقق معينق
 (. قي تنتج اللاضث من ىذا التعري :90ص 2002)لني جالر قآ رقن.

قضدات اللنا يق إن ال مق االنرعاليق من المراىيم اليامق في نظريق الش هيق دضيث تعتلر من ،من ال -
 اب ا يقدقمن التنظيمات ال لق يق المتعلقق لالمقات  االجتماعيق قالترلقيق.

 فييا م تقيات عديدة جد معقدة.   السمة االنفعاليةإن  -

 أق إضها يادقىذا يت،ح من اال تجالات المت ررة للتلميذ في المقات  الترلقيق الم تلرق.  ايم ن تضديد ال مق تجريلي -
 ات االنرعاليق متدا لق فيما لينيا دأي لينيا تدر من االشترا  قتدر من اال تقالليق.ال م -

أ امق  امل )ال مات االنرعاليق علارة عن  ميق االنرعاالت التي يمتل يا الررددقىي نتاج تراعالت نقعيق عديدة
 .(112.ص1990راتب.

دق يريق تيا يا قتعريريا إجرا يادق قل مق االنرعاليقمن ضالل التعاري  ال القق أهلح لدا اللاضث إلمام لطليعق ا 
أهلح من المنا ب أن يضدد ال مات االنرعاليق ال لعدقىي ال مات التي تم ا تيارىا ليذه الدرا ق معتمدا علي مقياس 

 (491.ص1987تقماس.ا.تت ق  )مضمد ض ن عالقيدنهر الدين ر،قان.
 الريا،يدأق ىي الدافع للنجاح قال راح من اجل الترقق قالنجاح.الرغلق:  ىي الدافع الش هي لمزاقلق النشاط  -1
                         لان التلميذ ي تطيع أن يرعل في ملاراتو أق للعلو شي ا ما     راإلهرار: قىق الشعق  -2

 يضدث تغييرا.

التلميذ اال ت اب الشديد  الض ا يق: ىي القدرة علي الضهقل علي المتعق من ابدا  الريا،يدمن غير أن ينتاب -3
عندما ي طئدأق ضتر عندما يرت ب  ل لق من اب طا دقىي المرح ق النشاط قالقدرة علي التقافق مع اآل ريندأق 

 ت ي  مع الظرق  المضيطق. 

قمعالجق  غ،ب  ق د تلقد )التلميذ(منب،لط التقتر: ىي القدرة علر التغلب لراعليق علر ما يعترا الالع -4
 ريقق ايجاليق.ال،غقط لط

 .هقتقللو التضديات التي ت تلر ضدقد ىي إيمان التلميذ لقدراتو قثقتو في مقاىلود الثقق: -5
 قىي تضمل الم ؤقليق الش هيق عن أدا  التلميذ أثنا  اللعب. الم ؤقليق الش هيق: -6

قالقهقل ليا إلي  الم تقا  قىي اال تعداد لتطقير  يريق اللعب قااللتزام ليا قاالندماج فييا ال،لط الذاتي: -7
 قتمثل ىده ال مق القدرة علر الضراظ علي  يريق اللعب . اإلتقاند

 النشاط البدني الرياضي: -2 - 5
ىق تل  ابنشطق قالضر ات  التي تتميز لا ت دام الع،الت لغرض االضتراظ لالم تقا الراىن للقظيرق اللدنيق أق 

 (. 29ص 2003زيادتيا)أ امق  امل راتب..
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 مستوي اإلنجاز: -3- 5  
اإلنجاز ىق تعلير عن ما تمتل و الش هيق من إم انيات  ىذاأق لابضرا أن  الش هيق ل ل جقانلياد نىق تعلير ع

 (. 161. ص2005لثنيق مضمد فا،ل  الريا،يق)اضمد أمين فقزيد قلدنيق قنر يق ق تدرات تقافقيق مع عناهر اللي 
قيم ن أن نعلر عنو لأنو المقرر لدرجق  تا مق علي عدد من القدراتد قعري، قيري اللاضث أن ىذا مهطلح تاعدة

 ق  نعتمد علي اال تلارات اب ا يق لألدا  اللدني  والقالليق في القهقل للم تقيات الريا،يق العاليق قلقيا 
 لمجمقعق من  لار ىذا المجال.

 الدراسات السابقة: - 6
تلط ال مات التي تناقلت في م،مقنيا ما ىق مر  قث المشاليق ال الققدفي ،ق  الم ح الم تلي للدرا ات قاللض

 تم  ترتيب الدرا ات ال القق قتهنيريا ض ب االتدميق ،من  ل عنقان:  داالنرعاليق قم تقا االنجاز
( ىدفت التعر  علي ال مات االنرعاليق لالعلي المرا ز 158.ص 2003قفي درا ق أجراىا اضمد أمين فقزي)

ي في  رة ال لق دأظيرت النتا ج تميز العلي  رة ال لق عن غير الريا،يين لارتراع متق ط درجاتيم فالم تلرق 
قاالتزان االنرعالي قالمثالرة قالضرص قالضيقيق قاال تعراضد قانو ال تقجد ا تالفات لين مرا ز ال مات الثقق لالنرس 

( التي ىدفت لدرا ق اال تثارة  1995ا ق إلراىيم)قفي در  ق الضيقيق.ي  رة ال لق  قا في الثقق لالنرس اللعب ف
االنرعاليق قعالتتيا للعض  المتغيرات الر يقلقجيق ق ابدا  المياري في  رة الطا رةددفقد ا ت دم المنيج القهري 

طاللاد قا تنتج عدم قجقد ارتلاط دال لين  30طاللا قاتتهرت المعالجق اإلضها يق علي  32دقشملت العينق علي 
تثارة االنرعاليق عمقما قمعدل النلض ق،غط الدم الشرياني ال عق الضيقيق قابدا  المياريد ققجقد عالتق ع  يق اال 

قع  و غير دالق إضها يا مع الم تقي  دالق إضها يا لين اال تثارة االنرعاليق قابدا  المياري للم تقا العاليد
ر لأنو يجب علي مدرس قمدرب ال رة الطا رة االىتمام قأقه غير دالق مع الم تقا المن رضد يالمتق ط قايجال

 (.35ص. 2001  ريلط قآ رقن  نلتيي ق الطالب قلالعلين التيي ق النر يق المال مق)مجيد ري ا
( درا ق ىدفت إلر التعر  علر ال مات االنرعاليق لدا الشلاب  152د 121. ص2000تد اجري ابنهاري)

من طالب المدارس الثانقيق  1129ابقلر  انت ق الدرا ق من مجمقعتين:ال قيتي من الجن يند قت قنت العين
 632طالب ق306من طالب جامعق ال قيت لقاتع  938قالثانيق تقاميا  طاللقد 779طالب  350لقاتع  العامقد

(  قتد دلت نتا ج الدرا ق أن ال زي قال جل دالغ،ب DESطللقدقتم ا ت دام مقياس االنرعاالت الرارتق)
ندال ق  قاالرتلا  قاال ت اب قالندم قالرزع قال  طد  انت أ ثر ال مات االنرعاليق التي يعاني منيا الشلاب قالضز 

ال زي قال جلدالغ،ب قالضزندال ق   نتا ج الدرا ق عن الررقق جقىريق لين الجن ين في تلقجو عام د ما  شر
 اال ت ابدالندم قالرزع قال  ط.قاالرتلا  ق 

( ىدفت التعر   علر طليعق العالتق االرتلاطيق لين الضالق االنرعاليق تلل المناف ق  2004ي)قدرا ق أزاىير زىد
 1987مقاليد نالعلا من الذ قر م 124قعالتتيا لم تقا ابدا د فقد ا ت دم المنيج القهري  قاشتملت العينق علي

دقتم ا ت دام   2003ردنيق المرتقضق العب تتال من الالعلين المشار ين في اللطقلق اب 93العلا  اتا ق31لقاتع 
 digital électroniqueرد الرعل لليد دق ذل  ا ت دم  جياز قا تلار تلق الضالق التناف يق لمارتنزدقا تلار  رع

nissel قم تقا الضالق االنرعاليق تلل المناف ق لين العلي القتال  قلقياس النلض قال،غط.قتقهل إلر تشالو درج
 ق ابدا دقأقهت لاإلعداد اطرديق لين الضالق االنرعاليق تلل المناف ق قم تق  قذل  قجقد عالتقالعلي ال اتادق 
 االىتمام النر ي.
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( ىدفت التعر  علر اثر 1987قمن لين الدرا ات التي أجريت في الجزا ر قالتي تمس اضد المتغيراتددرا ق اقزنجق)
علر التضهيل الدرا يد فقد ا ت دم المنيج القهري في هقرة  لعض ال مات االنرعاليق قال رايق الترلقيق عند المعلم

الم ح التضليلي قا تلار االنرعاالتدقتقهل أن ال مات االنرعاليق قال رايق الترلقيق عند المعلم ترتلط لعالتق االرتلاطيق 
 مع التضهيل الدرا يدقىده العالتق دالق إضها يا .

 ثانيا الدراسات يي البيئة األجنبية:
( دق مقرجان) schurr1977(دق تشقر )Kane 1976(دق ان)  Cooper 1967ل من  قلر)تام  

Morgan1980  دلدرا ق ىدفت التعر  علي ال مات الش هيق لريا،يين مقارلق لغير الريا،يين دقتقهلت)
 المناف قد االنل اطيقد لالنرسدالثقق  لغير الريا،يين يتميزقن لال مات التاليق: قالدرا ات أن الريا،يين مقارن

 (   44-43.ص1997أ امق  امل راتب)ان راض القلق االنرعاليد اال تقرار
( لدرا ق ىدفت إلي المقارنق في  مات الش هيق Mogk1994p131,Davis-134 ما تام  ل من دايرس ق مقج )

ق قمجمقعق من غير لين الريا،يين الن لق ذقي ابدا  العالي ق الريا،يين دقن الن لق قالمتضم قن لأللعاب الريا،ي
أنثي( قتد  15ذ رد 15ش ص)30ش ص ضيث ت قنت  ل مجمقعق من 120قت قنت العينق من   الريا،ييند

(.قأشارت النتا ج أن مال مق Zuckerman)نا ت دمت الدرا ق ا تليان ايزن  للش هيق قمقياس اإلض اس لزق  رما
 ما أشارت  ي الريا،يين الن لق ذقي ابدا  العالي.الميقل ال ارجيق قاللضث عن اإلثارة قالنشاط الذىني تقجد ف

 النتا ج إلي أن المتضم ين لأللعاب الريا،يق ضهلقا علي اعلي م تقا في المجال الضالق العقليق.
( لدرا ق ىدفت التعر  علي لعض C. robazza et N.vincent.1999ق تام  ل من ريلقزا  لقديق ق نقجي فن ت)

ب االنرعاليق قعالتتيا لابدا  الريا،ي دقت قنت العينق من مجمقعتين من الريا،يين ال ها ص التناف يق للجقان
التي تنص علي الجمع لين ابدا  الجيد ابمثل االنرعاالت  (I ZOF)قاثنين من الضاالت ال اهق لا ت دام نمقذج 

أن االنرعاالت يم ن أن ت ير  قأنماط ابدا  الم يب لآلمال في ما يتعلق لابنماط غير قظيريقد قتقهلت  الدرا ق
لاإل،افق إلي  فقط. نيم ن أي،ا أن ت اعد المت،رري ةقمشاعر غير  ار  قالع س هضيحد  ارة ق تعرتل ابدا د

 (.1ذل  تلين أن االنرعاالت تهن  تقليديا  ارة علي أنيا يم ن أن ت قن غير  ارة قالع س لالع س)
أن الدرا ات ال القق لالرغم أنيا أجريت علي عينات م تلرقدقفر أنشطق  يري اللاضث  التعميق عمي الدراسات السابقة:

إال أنيا ضاقلت التعر  علي ال مات  ق أجريت من تلل عدد من اللاضثيند قفي  نقات م تلرقد م تلرق قمتعددةد
قالغير  ق المقارنق في ال مات الش هيق لين الريا،يين قد تلرالم قالش هيق للريا،يين  في ابلعاب الريا،ي

النجاز في اال تلارات اللدنيق ا لم تقا ق عالتتيا ققلم تتعرض الدرا ات للتعر  علر ال مات االنرعالي الريا،ييند
 .مرضلق التعليم الثانقي  طالبل ق المياريق

      : إجراءات الدراسة  -  2
  اللضث ىذايق لمال متو با ت دم اللاضث المنيج الم ضي أ لقب العالتات االرتلاط مني  الدراسة:   1- 2

 قفرق،و.
 مجتم  البحث وعينتو: -2 - 2

الم يلقدق الم جلين في -الشري  م اعديو دت قن مجتمع الدرا ق من تالميذ مرضلق التعليم الثانقي في ثانقيق مضم
طلقيق . قتم ا تيار عينق اللضث لالطريقق ال980ق اللالغ عددىم  2010-2009ال شقفات الر ميق ل نق الدرا يق

                                                 
1
  -  http://www.inistdiffusion.fr/article116.html. Consulté le 07/02/2009 

http://www.inistdiffusion.fr/article116.html
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من    %10.30تلميذا  ممثلين لل نقات الدرا يق الثالث قيمثلقن ن لق  101د قتد للغ عدد أفراد العينق  قالعشقا ي
 المجتمع ابهلي للدرا ق ق الدين يدر قن في الثانقيق دقىي ن لق مال مق لللضث.

 ( يوضو توزي  أيراد المجتم  و العينة البحث1ر م ) جدول
 النسبة المئوية عدد أيراد العينة أيراد المجتم   عدد السنة الدراسية

 10.17 % 35  344 السنة األولي ثانوي
 10.66 % 32 300 السنة الثانية ثانوي
 10.11 % 34 336 السنة الثالثة ثانوي

 10.30 % 101 980 المجموع
 يوضو توزي  أيراد عينة البحث تبعا لمتػيرات الدراسة( 2( ر م جدول

 ةطبقات العين
 )سنوات الدراسة(

 المجموع الجنس
 إناث ذكور

 35 18 17 السنة األولي ثانوي
 32  15  17 السنة الثانية ثانوي
 34 16 18 السنة الثالثة ثانوي

 101 51 50 المجموع
ل قتد تام اللاضث لالتأ د من تجانس  عينق اللضث في المتغيرات ال ن قالعمر التدريلي) نقات الدرا ق(. قالجدق 

 ( يشير إلي ذل .3رتم)
 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و معامل االلتواء لبيانات أيراد العينة3)ر م جدول

 معامل االلتواء االنحراف المعياري متوسط الحسابي المتػيرات
 0.34 1.26 17.28 السن

 0.08 0.91 2.12 العمر التدريبي
مما يشير   3-د  3من متغير ال ن قالعمر التدريلي ينضهر فيما لين +االلتقا  ل ال  ي( أن معامل3يق،ح جدقل )

 علي تجانس أفراد العينق.
 تقنين المعامات العممية لممقياس السمات االنفعالية: -3- 2

لالرغم من أن مقياس ال مات االنرعاليق ذات معامالت علميق عالي من ضيث الهدق قالثلات. إال أن اللاضث اجري 
 ا ات اال تطالعيق للتضقق من المعامالت العلميق للمقياس.عدد من الدر 

  دق المقياس:  3-1- 2
 تم إيجاد هدق المقياس لا ت دام:

عدد من المض ميند مشيقد ليم لم تقاىم  ي:ضيث تم عرض المقياس ال مات االنرعاليق عل دق المحكمين -ا
العلمي إللدا  آرا يم  ضقل مدي مال مق قشمقليق  في مجاالت الدرا يق قمناىج اللضث قالعلمي قتجرلتيم الميداني

فقرات )علارات( المقياس في تياس ما ق،عت من اجلودق ذل  اتتراح ما يرقنو منا لا من فقرات قأف ار جديدةدقفي 
 االنرعاليق. ت،ق  ردقد المض مين تد أشارات النتا ج إلي تضقيق الهدق ابلعاد التي يت،منيا المقياس ال ما
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 التكوين الفرضي:  دق -ب
تام اللاضث لالتضقق من هدق المقياس مرة أ ري قذل  لا ت دام طريقق المقارنق لين الطرفيق لين الرلاعي االعلي 

(طالب  ارج العينق اللضث قرتلت درجاتيم  40قالرلاعي االدني لدرجات المقياسدقذل  لعد تطليقو علي عينق تاقميا)
(طالبدقتم ض اب داللق 10(طالب قابرلاع االدني )10رلاع االعلي متمثال في )ترتيلا تنازليا  قتد تم تضديد اب

 (.4-2الررقق لينيما لقا طق اال تلار )ت(.قيق،ح ذل   جدقل رتم )
 يوضو  دق مقياس سمات االنفعالية. (4جدول ر م )

 الفرق بين               
                         

 السمات االنفعالية

 يمة ت  االرباعي االدني عمياالرباعي اال
 المحسوبة

داللة 
 ةاإلح ائي

0.01 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 دالة 8.63 2.45 16.70 1.97 21.90 الرغبة 
 دالة 8.22 1.56 17.65 2.93 23.20 اإل رار

 دالة 4.53 2.43 16.05 6.28 22.50 الحساسية
 دالة 5.70 2.06 17.60 1.68 21.90 ضبط التوتر

 دالة 6.83 1.91 17.00 2.44 22.10 الثقة
 دالة 7.42 2.25 17.40 1.94 22.10 المسؤوليةالشح ية

 دالة  5.61 2.50 17.45 1.58 21.90 الضبط الذاتي
 2.65= 0.01 يمة ت المجدولة عند

إضها يا  لعي االعلي ق الرلاعي االدني لدرجات الطالب دا( أن تيمق ت المض قلق لين الرلا4يت،ح من الجدقل)
ظيار الررقق لين الطالبد 0.01عند م تقي  قىذا يؤ د علي هدق  دقىذا يعني تدرة المقياس علي التمييز قا 

 المقياس تيد الدرا ق.
 ثبات المقياس:  3-2- 2

عاد ( علي عينق test-retestة اال تلار )تام اللاضث لض اب معامل ثلات المقياس لا ت دام طريقق اال تلار قا 
 15طالب من ثانقيق ثم أعيد التطليق المقياس مرة ثانيق علي نرس العينق قفي نرس الظرق  لعد مرقر 15تقاميا

 يقما من تاريخ القياس ابقلدقتد أ رر ذل  التطليق عن النتا ج التاليق 
 ( يوضو معامل ثبات مقياس السمات االنفعالية5ر م) جدول

معامل  القياس الثاني القياس األول اد المقياسأبع
 االرتباط

 ةداللة إح ائي
 0.05 0.01 2ع 2س 1ع 1س

 دالة دالة 0.92 3.70 19.75 3.46 18.60 الرغبة
 دالة دالة 0.80 1.97 20.20 2.79 18.73 اإل رار

 دالة دالة 0.98 2.81 18.90 3.67 18.00 الحساسية
 دالة دالة 0.85 1.82 20.80 2.12 19.90 ضبط التوتر

 دالة دالة 0.95 4.48 20.40 3.48 20.30 الثقة
المسؤولية 
 الشا ية  

 دالة دالة 0.84 1.80 19.60 1.96 17.87

 دالة دالة 0.78 2.99 20.06 2.70 20.8 ضبط الذاتي
 0.441=0.05وعند  0.592=0.01المجدولة عند R يمة 
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ين درجات القياس ابقل قدرجات القياس الثاني ل ل ال مق علي ضدة  من يت،ح من الجدقل أن معامالت االرتلاط ل
 .0.05أق  0.01ال مات االنرعاليق دالق معنقيا عند

 مما يؤ د أن المقياس علي درجق عاليق من الثلات.
 أداة البحث:  استادم الباحث األدوات التالية : 4- 2
 األدوات اإلح ائية: -4-1- 2
ن تعمليا في ىذا اللضث قالتي ت اعدنا علي قه  قتضليل قتر ير االرتلاطاتدتم اال تعانق  من لين ابدقات  التي 

 لالتقنيات اإلضها يق التاليق:
 الن ب المؤقيق  -
 معامل االلتقا   -
 المتق ط الض الي -
 االنضرا  المعياري -
 الرليع االعلي ق الرليع االدني -
 ا تلارمرلع  اي     -
 ا تلار ت -
 االرتلاط معامل -
 االاتبارات األداء: -4-2 -2 

من اجل معرفق م تقي االنجاز لألفراد العينقداعتمدنا في ىده الدرا ق علي اال تلارات ابدا  االتهيدقىي ا تلارات 
ت ت دم لقياس قمعرفق المدا  الذي ي تطيع الررد أن يهلو لأدا  ما إلي أتهي تدراتو . قىي اال تلارات ابدا  

 : يلضر ي المعتمدة في منياج الترليق اللدنيق قالريا،يق قىاللدني قا
  غ لذ قر(.4 غ لإلناثد3م د رمي الجلق )60ا تلار -
 ا تلار الضر ي ل رة ال لق. -

أما فيما ي ص  التقييم اعتمدنا علي مقياس النشاطات الررديقدقالتقييم الضر ي ل رة ال لق المعتمدين في منياج الترليق 
 (.2ا،ق)اللدنيق قالري

 كيفية تطبيق االاتبارات:-4-2-1- 2
د ان اللاضث قاب تاذ المشر )أ تاذ الترليق اللدنيق   2010-2009في  ل فهل من فهقل ال نق الدرا يق

في الملعب الذي اعتادقا فيو ممار ق النشاط  ىذاقالريا،يق( يققمان لاإلجرا  اال تلارات ابدا  علي أت ام العينق د ق 
 ،ي ق انت علي النضق التالي :اللدني الريا

ابدا  علي العينق الدرا ق في اب لقع الثالث  تفي الرهل ابقل تام اللاضث مع اب تاذ المشر  لإجرا  اال تلارا -
 م .60في ال رعق علي م افق  ىذادق  2009من شير نقفملر 

 2010في اب لقع الثاني من شير مارس ىذافي الرهل الثاني  ررنا نرس العمليقدقل ن ىده المرة في  رة ال لق ق  -
. 
 .2010في  اب لقع ابقل من شير ماي  ىذاقنرس الشئ لالن لق إلي الرهل الثالث قل ن في رمي الجلق دق  -

                                                 
الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضة.   2000الديوان الوطني للمطبوعات الوطنية.الجزائر. -

2
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 (:494-491.ص1987ر،قان. ن)مضمد ض ن عالقيدنهر الديمقياس السمات االنفعالية 4-3- 2
المقياس  ىذادتام اللاضث لتقزيع مقياس ال مات االنرعاليق علييم. ق من اجل معرفق ال مات االنرعاليق لألفراد العينق 

(دقاعد هقرتو العرليق مضمد ض ن عالقيدمضمد العرلي 1976في ابهل "تقماس ادتت ق") وق،ع
علارةدقييد  إلي تياس  لع  مات انرعاليق قىي: الرغلقد  42دقيت قن المقياس من 1986شمعقن

ثققدالم ؤقليق الش هيق ال،لط الذاتي. قىنا   تق علارات ل ل  مقدثالثق منيا اإلهراردالض ا يقد،لط التقتردل
 ( 1ته  ال مق لطريقق ايجاليقد قثالثق أ ري تهريا لطريقق  لليق.)ملضق 

 كيفية تطبيق االاتبار:-4-3-1 -2
المقياس  ىذايق،ح  1رتمأداة الدرا ق مقياس ال مات االنرعاليق قالملضق  ععينق الدرا ق تام اللاضث لتقزي دلعد تضدي

 في دقرة ال رعق. 2009علي أفراد عينق اللضث في شير نقفملر
عمليق التطليق المقياس علي الم تلريندضيث التقي مع الطالب أثنا  فترة  يتام اللاضث لإشرا  الملاشر عل

يم قأ ما يم ق ذل  الق م ممار ق النشاط اللدني الريا،يدقنطلب منيم  ت جيل ألقال ااالمتضان)التدريب( أين اعتادق 
قنقع النشاط.قترأة المقياس لعنايق قضاقل أن ت قن دتيقا تدر اإلم ان فلي ت ىنا  إجالات هضيضق ق أ ري 
 اط قداجب لطريقق ملاشرة قمعلرة عن انطلاع  الش هي.ق ضاقل أن تضدد اال تجالق التي تترق مع ما تشعر لو 

أن اآل رين يشعرقن لو نضق .المطلقب من  اإلجالق علي علارات  فعال قليس علي أ اس ما تعتقده أق ما تري
 (قاضدة في المرلع الذي ينطلق علي ضالت . xالمقياس لق،ع إشارة)

قفقر انتيا  الطالب من اإلجالق  ان اللاضث يترقد ا تمارة  ل طالب من ضيث ا ت مال اإلجالات دقتم تزقيدىم  
 ،مان عدم تأ يرىم أق االنتظار.لأتالم ال ت مال اإلجالق علي المقياس ل

للتأ د من تعل ق اال تليان من تلل الطالب تم إلعاد الطالب عن لع،يم اللعض ل،مان إجالق م تقلق من تلل 
 الطالب لقدر الم تطاع.فقد ا ترد اللاضث جميع اال تمارات.

 الضالق الثانيق:
 بقلي د قل ن ىده المرة في  دقرة  رة ال لق . ررنا في الرهل الثاني من المق م الدرا ي منيجيق المرضلق ا -
 قنرس الشئ لالن لق إلي الرهل الثالث دقل ن في دقرة رمي الجلق. -
 حدود البحث: -5 - 2

-15أعمارىم  حا دت ىده الدرا ق في ثانقيق مضمد الشري  م اعديو لالم يلق ميدانا ليادقتد  ص أفراد العينق تتراق 
هر علي طالب الثانقي لالم يلق دقن غيرىا من القالياتدقذل  ل لب التأثيرات اللي ق  نق.لذا فضدقد اللضث تقت 18

(.   ما ال يم ن أن 18.ص1995قينررد)ىي(دترجمق عشقا مهطري.3االجتماعيق التي تؤثر علي ال مات االنرعاليق)
  نق. 15/18تتعدي نتا ج الدرا ق ابفراد الذي ي ال   نيم 

 م(درمي الجلقد رة ال لق( دقن غيرىا من الريا،ات اب را.60لريا،ات) رعق)قىده الدرا ق تقتهر علي ا
 عرال ومنا شة النتائ  3 -
 االرتباط بين السمات االنفعالية ومستوي اإلنجاز: ةدراس 31 -

  اللضييث قأ يي لتو تييام اللاضييث لييإجرا  التضليييل اإلضهييا ي للنتييا ج التييي تييم  التقهييل إلييادفقييد ا ييت دم ىييذافييي ،ييق  أ
 لاضث طرتا إضها يا منا لق لرضص ت اؤالت الدرا ق.ال
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ىيل تقجيد  دقالتي تينص عليي ميا يليي:ا نضاقل أن نتضقق من هضق أق نري الرر،يق ابقلي التيي طارضناىي  يقفيما يل
 مرضلق تعليم الثانقي إثنا  النشاط اللدني الريا،ي  طالبلدا  م تقا االنجاز عالتق لين ال مات االنرعاليق ق

 يي النشاط البدني الرياضي : زدراسة السمات االنفعالية ومستوي االنجا  1- 31 -
 نتائ  السمات االنفعالية 1-1

 طالب التعليم الثانوي علي النسة التالية: يأفرزت نتائج السمات االنفعالية في النشاط البدني الرياضي لد

 يبضي .( النسب المئوية لسمبت االنفعبلية في النشبط البدني الر6)رقم جدول  

 نوع النشاط
 السمات االنفعالية

 كرة السمة السرعة رمي الجمة
N %  N % N  % 

  21.782 22 23.762 24 21.782 22 مرتف 
 56.436 57 49.505 50 57.426 58 متوسط
 21.782 22 26.733 27 20.792 21 منافال
 100 101 100 101  100 101 المجموع

ييا ا تال  لين الن ب الم قيقدمما يدل علي قجقد  ا تال  في ال مات نالضظ من  الل نتا ج المتضهل عل
 االنرعاليق لدي أفراد العينق في النشاط اللدني الريا،ي.

 نتائ  مستوي االنجاز. -1-2
 :أفراد العينق علي الن ب التاليق يأفرزت نتا ج درجات االنجاز في النشاط اللدني الريا،ي لد

 ة لمستوي األداء  يي النشاط البدني الرياضي .( النسب المئوي7) ر م جدول
 نوع النشاط

 السمات االنفعالية
 كرة السمة السرعة رمي الجمة

N %  N % N  % 
 33.663 34 24.752 25 24.752 25 مرتف 

 34.654 35 49.505 50 42.575 43 متوسط
 31.683 32 25.743 26 32.673 33 منافال
 100 101 100 101 100 101 المجموع

نالضظ من  الل نتا ج المتضهل علييا ا تال  لين الن ب الم قيقدمما يدل علي قجقد ا تال  في م تقي االنجاز 
 لدي أفراد العينق في النشاط اللدني الريا،ي .

 نتائ  االرتباط بين السمات االنفعالية ومستوي االنجاز يي النشاط البدني الرياضي: -1
االنرعاليق قدرجات م تقي االنجاز المتضهل علييا في النشاط اللدني الريا،ي لدي  انطالتا من نتا ج ال مات

في رمي الجلقدقىي تيمق   0.163طالب التعليم الثانقي دقلعد تضقيليا إلي درجات تا يقدفقد للغ  معامل االرتلاط 
علي ،ع  العالتق االرتلاطيق من الثقق.قتدل القيمق المطلقق لمعامل االرتلاط  % 95إضها يا عند درجق  قغير دال

من الثقق.تدل القيمق المطلقق  % 95د قىي تيمق غير دالق إضها يا عند درجق 0.142لين المتغيرين. ق في ال رعق  
 لمعامل االرتلاط علي ،ع  العالتق االرتلاطيق لين المتغيرين. 

ثقق.قتدل القيمق المطلقق لمعامل من ال % 95د قىي تيمق غير دالق إضها يا عند درجق  0.081قفي  رة ال لق 
 االرتلاط علي ،ع  العالتق االرتلاطيق لين المتغيرين. 
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 ( يوضو  يمة معامل االرتباط ونوع العا ة االرتباطية.8جدول ر م )
 0.05الداللة اإلح ائية عند مستوي نوع العا ة معامل االرتباط نوع النشاط 
 غير دالة موجبة  0.163 رمي الجمة

 غير دالة موجبة 0.142 رعةالس
 غير دالة  موجبة 0.081 كرة السمة

 قىده النتا ج في االتجاه المتقتع لرر،يق اللضث .  
 منا شة النتائ :

إضها يا ق م تلرق لين ال مات االنرعاليق  ق(  تؤ د علي قجقد عالتق ارتلاطيو غير دال8من نتا ج القاردة في الجدقل) اقانطالت
في النشاط اللدني الريا،ي ض ب نقع الريا،ق .ضيث يعقد اال تال  تلعا لمض  التهني  ابنشطق قم تقي االنجاز 

-45.ص 1997الريا،يقدقنقع الريا،ق علي أ اس درجق االضت ا  الج مانيد أق تلعا لمض  زمن ابدا )ا امق  امل راتب
االنرعاالت الالزمق لو)مضمد ض ن عالقي  (.ق ذل  الت ي  ق التأتلم قفقا ليده المقات د فل ل نقع من الريا،ق 51

 (.12دص1994
اله  الثانقي تشير إلي  ايجاليق لعض ال مات قاالنجاز.  بق جيق أ ري نقع العالتق المقجلق المتضهل علييا لدي طال

الرتلاطيق ال ضيث تشير اغلب النتا ج اللضقث أن ىنا  عالتق ايجاليق لين لعض متغيرات ال مات قاالنجازدقل ن ىذه العالتق ا
ترتقي إلي التر ير علي أ اس ال لب قالنتيجق.دفان  ان ىنا  اتراق لين النتا ج العديد من الدرا ات أن  مق االنل اطيق ترتلط 

 ايجاليا لالنجاح في ابدا  الريا،ي فإننا ال ن تطيع أن نجزم أن ىذه ال مق ذاتيا ىي ال لب في نجاح ابدا  الريا،ي.
لص انو تقجد عالتق ارتلاطيو  ،عيرق لين ال مات االنرعاليق قم تقي االنجاز في النشياط الليدني الريا،يي ن ت  ىذامن  الل 

 تتضقق هضق الرر،يق ابقلي ذل لدي طالب التعليم الثانقيدقل
 السمات االنفعالية حسب طبيعة النشاط. ةثانيا:دراس

قالتييي تيينص علييي مييا يلي:"ىييل ت تليي  ال ييمات  اارضناىييالمضييقر  يينضاقل التضقييق ميين هييضق أق نرييي الرر،يييق التييي ط ىييذافييي 
 االنرعاليق ض ب طليعق النشاط اللدني الريا،ي 

ال يؤالدتم ض ياب المتق يطات الض ياليق قاالنضرافيات المعيارييق لتقيديرات ال يمات االنرعالييق بفيراد العينيق علير  ىيذالإلجالق علي 
 مجاالت الدرا ق .

 اط رمي الجمة.نتائ  السمات االنفعالية يي نش -1
أفرزت عمليق الدرا ق ال مات االنرعاليق في نشاط رمي الجلق)ريا،يق فردييق  متقازييق ذات زمين ابدا  فتيرة تهييرة(  عليي نتيا ج 

 ىق ملين في في الجدقل التالي:  االتاليقد  م
 نتائ  السمات االنفعالية يي نشاط رمي الجمة. (9جدول ر م) 

 ةالنسررررررررررررب المئويرررررررررررر االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا المجال  الر م 
  %لمميارة

 الرتبة

 السادسة 60.3630 3.1270 18.1089 الرغبة 1
 الاامسة 64.9833 2.9686 19.4950 اإل رار  2
 السابعة 59.472 3.5965 17.8416 الحساسية  3
 الثالثة 68.0856 3.2260 20.4257 ضبط التوتر 4
 الثانية 73.8613 2.9180 22.1584 الثقة  5
 الرابعة 66.5676 2.9848 19.9703 المسؤوليةالشا ية 6
 األولي 77.1286 2.9968 23.1386 الضبط الذاتي 7
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فيرقق قا يتال  فيي ن يب ال يمات االنرعالييقد ق أن الطيالب يتمييزقن فيي النشياط  دالجيدقل قجيق  ىذانالضظ من  الل 
 طدتيم  يمق ،يل قة تهييرة( لال يمق ال،يلط اليذاتي ثيم  يمق الثقيرمي الجلق )ريا،ق فرديق  متقازييق ذات زمين ابدا  فتير 

 ثم  مق اإلهرار تم الرغلق قأ يرا  مق الض ا يق.  الش هيقد ق مق الم ؤقلي التقترد
قيييري اللاضييث تهييدر  ييمق ال،ييلط الييذاتي فييي الترتيييب ابقل بلعيياد ال ييمات االنرعاليييق فييي نشيياط رمييي الجلييق إلييي أن 

اللعب قااللتزام ليا مين اجيل تضقييق أف،يل م يتقي انجياز مم يندأي  قفي تعلم ق تطقير  ط  ليرا ادييلدلن ج طالبال
القهقل للترقق في ابدا . مما يؤ د أن  مق ،لط الذاتي من اتقي ال يمات التيي ت مين  ليق  يل نجياح أق تريقق فيي 

 ابدا .
 (.29. ص1979)مضمد العرلي شمعقن1976داقجيليدتت ق1960قىذا ما أ دتو درا ات  قفردجن قن

 مق الثقق التي تدل علي أن الطالب يتمتعن لثقق  ليرة في أنر يم قتدرتيم علي التعامل مع ابشيا د  ذل ثم لعد 
قلتض ميم في المقات .ضيث تؤ د نتا ج درا ق )هدتي نقر الين مضمد( أن  مق الثقق من ال مات اليامق في النشاط 

تدرتو تمثل مهدرا ايجاليا ىامق لتضقيق الطاتق النر يق  ي . قان ثقق الطالب فاللدني الريا،ي نظرا لتأثيرىا علي ابدا
  99-98.ص1994مضمد  نااليجاليق)هدتي نقر الدي

أمييا لالن ييلق ل ييمق ،ييلط التييقتر فتيياتي فييي المرتلييق الثالثييق قالتييي تييدل علييي أن الطييالب ليييم القييدرة علييي التغلييب لراعليييق 
 غقط االنرعاليق لطريقق منتجق.علي ما يعترييم من تلق قمعالجق ال،

الم ؤقليق الش هيق قىي تعنيي تضميل الم يؤقليق عين ابدا دقىيي اإلرادة فيي مقاجييق اب طيا .ق يتمييز  ذل قتأتي لعد 
ليان الطاليب ي يتطيع أن يرعيل فيي ملاراتيو أق للعليو شيي ا ميا  رالطالب لال مق اإلهرار في المرتلق ال ام قد قىق الشعق 

تأتي  مق الرغلق قىي الدافع الش هي لمزاقلق النشاط. قتأتي فيي المرتليق اب ييرة  يمق الض ا ييق ىيي يضدث تغييرا. ثم 
القييدرة علييي الضهييقل علييي المتعييق ميين ابدا  الريا،يييدمن غييير أن ينتيياب الطالييب اال ت يياب الشييديد عنييدما ي طييئدأق 

لتقافيق ميع اآل يريندأق ت يي  ميع الظيرق  ضتر عنيدما يرت يب  ل يلق مين اب طيا دقىي الميرح ق النشياط قالقيدرة عليي ا
 المضيطق. 

 نتائ  السمات االنفعالية يي نشاط السرعة -1
أفرزت عمليق الدرا ق ال مات االنرعاليق في نشاط ال رعق ) قىي ريا،ق فردييق  متقازييق ذات زمين ابدا  فتيرة تهييرة( 

 التالي: الجدقل ىق ملين في اعلي نتا ج التاليقد  م
 . نتائ  السمات االنفعالية يي نشاط السرعة مثلي (10جدول ر م) 

المتوسرررررررررررررررررررررررررررط  المجال الر م 
 الحسابي

االنحرررررررررررررررررررررررراف 
 المعياري

 ةالنسرررررررب المئويررررررر
  %لمميارة

 الرتبة

 السابعة   61.6831 3.1197 18.5050 الرغبة 1
 الاامسة 64.2574 3.2289 19.4752 اإل رار  2
 السادسة  63.2343 3.5424 18.3465 الحساسية  3
 الرابعة  68.2508 3.3819 20.3762 ضبط التوتر 4
 الثانية 72.9372 3.1784 22.2772 الثقة  5
 الثالثة  68.9438 3.3653 20.5842 الشا ية المسؤولية 6
 األولي 77.7227 3.5424 23.5644 الضبط الذاتي 7
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أن الطييالب يتمييزقن فيي النشيياط الجيدقل قجيقد فييرقق قا يتال  فيي ن ييب ال يمات االنرعالييقدق  ىييذانالضيظ مين  يالل 
الش هييقد  قد  يمق الم يؤقلي قال رعق)ريا،ق فرديق ذات زمين ابدا  فتيرة تهييرة( لال يمق ال،يلط اليذاتي ثيم  يمق الثقي

 التقترد ثم  مق اإلهرار تم  مق الض ا يق  قأ يرا الرغلق  .  طتم  مق ،ل
 نتائ  السمات االنفعالية يي نشاط كرة السمة.  -3

ليييق الدرا ييق ال ييمات االنرعاليييق فييي نشيياط   ييرة ال ييلق )ىييي ريا،ييق جماعيييق ذات االضت ييا  ملاشيير(  علييي أفييرزت عم
 التالي: الجدقل ىق ملين في انتا ج التاليقد  م

 نتائ  السمات االنفعالية يي نشاط كرة السمة. يمثل (11جدول ر م) 
المتوسرررررررررررررررررررررررررررط  المجال الر م 

 الحسابي
االنحرررررررررررررررررررررررراف 

 المعياري
 ةويرررررررالنسرررررررب المئ

  %لمميارة

 الرتبة

 الاامسة  64.5873 3.4838 19.3762 الرغبة 1
 األولي   68.5808 2.9963 20.7327 اإل رار  2
 السادسة  64.0594 4.4392 19.4257 الحساسية  3
 الثانية 67.0957 2.6671 20.1287 ضبط التوتر 4
 الثالثة 66.2376 3.2413 19.8812 الثقة  5
 الرابعة 65.1815 3.3301 19.5545 ةالمسؤوليةالشا ي 6
 الثانية    67.0957 2.7628 20.1287 الضبط الذاتي 7

د قأن الطالب يتميزقن في النشاط قالجدقل قجقد فرقق قا تال  في ن ب ال مات االنرعالي ىذانالضظ من  الل 
التقتر د ثم  طتي ق  مق ،لالذا ط رة ال لق)ريا،ق جماعيق ذات االضت ا  ملاشر( لال مق اإلهرار ثم  مق ال،ل

 الش هيقد ثم  مق الرغلق قأ يرا  مق الض ا يق  .  قدثم  مق الم ؤقلي ق مق الثق
 منا شة النتائ : 

( نالضظ قجقد فرقق ق ا تال    في الترتيب ال مات 11)ق (10ق) (9قانطلقا من النتا ج القاردة في الجدقل) 
 االنرعاليق ض ب  ل نشاط.

 طبيعة كل نشاط. بالمقارنة وترتيب السمات االنفعالية حس ( يوضو12)جدول ر م
 كرة السمة السرعة رمي الجمة الر م
 اإل رار الضبط الذاتي الضبط الذاتي 1
 الذاتي طالضب - الثقة الثقة 2

 التوتر طضب -
 الثقة المسؤولية الشا ية ضبط التوتر 3
 ةالمسؤولية الشا ي ضبط التوتر المسؤولية الشا ية 4
 الرغبة اإل رار اإل رار 5
 الحساسية الحساسية الرغبة 6
  الرغبة الحساسية 7

علي أ اس نقع أق نمط الريا،ق الممار قدضيث تلين نتا ج المقارنات  قنالضظ ىنا  فرقق في ترتيب  مات االنرعالي
 اال ت الهات اليامق التاليق:  ما ىق مق،ح لالجدقلد
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يتميز طالب ابنشطق الريا،يق الررديق)رمي الجلق قال رعق(لارتراع درجق ال،لط الذاتي مقارنق لطالب ابنشطق  -
 الريا،يق الجماعيق ) رة ال لق(.

االنرعاليق ال اهق  تيتميز طالب ابنشطق ذات االضت ا  الج ماني الملاشر) رة ال لق(لارتراع درجق ال ما-
 نشطق المتقازيق)رمي الجلق قال رعق(.لاإلهرار مقارنق لطالب اب

يتميييز طييالب ابنشييطق الريا،يييق التييي يتطلييب زميين أدا  م ييالقاتيا فتييرة تهيييرة)رمي الجلييق قال ييرعق( لارتريياع  ييمق  -
 ال،لط الذاتي مقارنق لطالب ابنشطق الريا،يق التي يتطلب زمن أدا يا قتت طقيل) رة ال لق(.

جماعيييييق ) ييييرة ال ييييلق(لارتراع درجييييق  ييييمق اإلهييييرار مقارنييييق لطييييالب ابنشييييطق يتميييييز طييييالب ابنشييييطق الريا،يييييق ال -
 الريا،يق الررديق)رمي الجلق قال رعق( . 

 ما أظيرت ىده الدرا ق إلي اتراق لين طالب ابنشطق الريا،يق الررديق دالمتقازيق التي يتطلب زمن أدا  م القاتيا 
ط الذاتي قالثقق. ق  ذل  أظيرت ىده الدرا ق إلي قجقد التشالو فترة تهيرة)رمي الجلق قال رعق( لارتراع  مق ال،ل

في الترتيب ال مات االنرعاليق)ال،لط الذاتي قالثققداإلهرار( لين طالب ابنشطق الريا،يق الررديق المتقازيق التي 
ليق  ،لط يتطلب زمن أدا  م القاتيا فترة تهيرة)رمي الجلق قال رعق( قا تال  في ترتيب لعض ال مات االنرعا

 التقتر ق الم ؤقليق الش هيق د الرغلق قالض ا يق . 
تتضقق هضق  ذل ن ت لص انو ت تل  ال مات االنرعاليق ض ب طليعق النشاط اللدني الريا،ي . قل ىذامن  الل 

ق ذل  درا ق crenshaw1970)(ق  رنشق )  (krollيترق مع درا ات  ل من  رقل ىذاالرر،يق الثانيق. ق 
( دقهالح الدين 203-150ص 1988. قدرا ق إلراىيم ىشام) )45.ص 1997أ امق  امل راتب singer)( نجر)
. قيعقد ا تال  ال مات االنرعاليق في النشاط اللدني الريا،ي تلعا لمض  التهني  ابنشطق الريا،يقدقنقع  1989

(. ق ذل  51.ص1997ل راتبالريا،ق علي أ اس درجق االضت ا  الج مانيد أق تلعا لمض  زمن ابدا )أ امق  ام
الت ي  ق التأتلم قفقا ليده المقات د فل ل نقع من الريا،ق االنرعاالت الالزمق لو)مضمد ض ن 

 (. 120.ص1994عالقي.
 ثالثا: دراسة تأثر مستوي االنجاز. 

ر م تقا قالتي تنص علي ما يلي: "يتأث افي ىده الرقرة  نضاقل أن نتضقق من هضق أق نري الرر،يق التي طارضناى
 االنجاز لا تال  م تقياتيم االنرعاليق العالي قالمن رض". 

النشاط اللدني الريا،ي لدي طالب  يمن  الل نتا ج ال مات االنرعاليق قدرجات م تقي االنجاز المتضهل علييا ف
 ق انت النتا ج  ما يلي :  2العينقدفقد تم ض اب  ا

 نتائ  النشاط رمي الجمة -1
 و تكرار السمات االنفعالية يي مستوي االنجاز نشاط رمي الجمة.( يوض13جدول ر م )

مستوي االنجاز السمات 
 2كا مجموع منافال متوسط عالي االنفعالية

 9.64 22 5 7 10 عالي 
 58 22 28 8 متوسط

 21 6 8 7 منافال 
 101 33 43 25 مجموع
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د الرجييقع إلييي جييدقل تقزيييع مرلييع  يياي لم ييتقيات دفعنيي9.64الجييدقل ال ييالق  نالتييي ضهييلنا علييييا ميي 2ف انييت تيمييق  ييا
 .  9.49المجدقلق ت اقي  2دف انت  ا % 95دقفي ضدقد ثقق 4الداللق اإلضها يق المطلقلقدق لدرجق ضريق

المجدقلقدمما يدل علي قجقد فرقق التي تم ننا من الض م عليي قجيقد عالتيق  2المض قلق ا لر من  ا 2فن تنتج أن  ا
 نشاط رمي الجلق. ييق قم تقي االنجاز فلين ال مات االنرعال

قلعل النظر إلي ىده ابرتام من زاقيق أ ري يم ننا القيام لتضليل أ ثير شيمقليق قمق،يقعيق قيجعيل لمقيدقرنا معرفيق أي 
مين الم يتقي ال يمات االنرعالييق  يان لييو تيأثير ا لير فيي م يتقي االنجياز لإلفييراد العينيق. ليذا تمنيا لمقارنيق تيأثير م ييتقي 

الي ل ييمات االنرعاليييق قم ييتقي االنجيياز عنييد أفييراد العينييقدقمن ثييم تييأثير الم ييتقي الميين رض لل ييمات فييمييا قيع ييس العيي
 نتا ج مرضلق المقارنق. 14الجدقل رتم 

(يوضو مقارنة تأثير مستوي العالي والمنافال لسمات االنفعالية ومستوي االنجاز عند أيراد العينة يي نشاط 14)ر م جدول
 رمي الجمة

مستوي االنجاز  
 2كا مجموع منافال متوسط عالي السمات االنفعالية

 0.66 22 5 7 10 عالي 
 21 6 8 7 منافال
 43 11 15 17 مجموع 

يت،يييح  مييين  يييالل الجيييدقل أن عيييدد الطيييالب اليييذين ليييدييم درجيييق عالييييق مييين ابدا  فيييي م يييتقي عيييالي مييين ال يييمات 
ن رض ل مات االنرعالييق فييدل الجيدقل ال يالق أن عيدد الطيالب اليذين . قلالن لق للم تقي الم22من  10االنرعاليق ىق

 .  21من  7لدييم أدا  عالي ىق 
قىييي تيمييق ال ترتقييي إلييي م ييتقي الداللييق اإلضهييا يقدقىذا لييالرجقع إلييي الجييدقل  0.66المض ييقلق ت يياقي  2ق  انييت  ييا

 2. قمنييو ن ييتنتج أن  ييا5.99ت يياقي  المجدقلييق  2د ف انييت  ييا2قلدرجييق ضريييق % 95ال يياص لتقزيييع  يياي ترليييع لثقييق
المجدقليق مميا ييدل عليي عيدم قجيقد فيرقق جقىرييق فيي ابدا  قال يمات االنرعالييق ليين الطيالب  2المض قلق اتل من  يا

الييذين  لطييالب مشييالوالييذين يتميييزقن لان ريياض فييي  ييماتيم االنرعاليييق ي ييقن أداؤىييم  الم ييتقي. أي أن الطييالب ىييذافييي 
 . مرترعقاليق االنرع يتمتعقن ل مات

قعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج أن م تقي االنجياز ال يتيأثر لياال تال  م يتقياتيم االنرعالييق العيالي قالمين رض فيي نشياط 
 رمي الجلق.

 نتائ  النشاط السرعة -2
 ( يوضو تكرار السمات االنفعالية يي مستوي االنجاز نشاط السرعة.15جدول ر م )

مستوي االنجاز  السمات 
 2كا مجموع منافال متوسط عالي يةاالنفعال

 12.22 24 4 9 11 عالي 
 50 13 28 9 متوسط

 27 9 13 5 منافال 
 101 26 50 25 مجموع

دفعنيد الرجيقع إليي جيدقل تقزييع مرليع  ياي لم يتقيات 12.22الجيدقل ال يالق  نالتي ضهلنا عليييا مي 2ف انت تيمق  ا
 .  9.49المجدقلق ت اقي  2دف انت  ا % 95ي ضدقد ثقق دقف4الداللق اإلضها يق المطلقلقدق لدرجق ضريق
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ممييا يييدل علييي قجييقد فييرقق التييي تم ننييا ميين الض ييم علييي قجييقد  المجدقلييقد 2المض ييقلق ا ليير ميين  ييا 2فن ييتنتج أن  ييا
 نشاط ال رعق. يعالتق لين ال مات االنرعاليق قم تقي االنجاز ف

قيام لتضليل أ ثير شيمقليق قمق،يقعيق قيجعيل لمقيدقرنا معرفيق أي قلعل النظر إلي ىده ابرتام من زاقيق أ ري يم ننا ال
ميين الم ييتقي ال ييمات االنرعاليييق  ييان لييو تييأثير ا ليير فييي م ييتقي ابدا  لإلفييراد العينييق. لييذا تمنييا لمقارنييق تييأثير م ييتقي 

ت فييميا قيع يس قمين ثيم تيأثير الم يتقي المين رض لل يما العالي ل مات االنرعاليق قم يتقي االنجياز عنيد أفيراد العينيقد
 نتا ج مرضلق المقارنق.  16الجدقل رتم 

(يوضو مقارنة تأثير مستوي العالي والمنافال لسمات االنفعالية ومستوي االنجاز عند أيراد العينة يي نشاط 16جدول)
 السرعة

مستوي االنجاز  
 2كا مجموع منافال متوسط عالي السمات االنفعالية

 4.74 24 4 9 11 عالي 
 27 9 13 5 منافال
 51 13 22 16 مجموع 

يت،ييح  مييين  يييالل الجيييدقل أن عييدد الطيييالب اليييذين ليييدييم درجييق عالييييق مييين االنجييياز فييي م يييتقي عيييالي مييين ال يييمات 
. قلالن يلق للم ييتقي المين رض ل يمات االنرعالييق فييدل الجييدقل أن عيدد الطيالب اليذين لييدييم 24مين  11االنرعالييق ىيق

 .27من  5أدا  عالي ىق 
قىيذا ليالرجقع إليي الجيدقل  .قىيي تيميق ال ترتقيي إليي م يتقي الدالليق اإلضهيا يقد4.74المض قلق ت ياقي  2ق  انث  ا

 2. قمنييو ن ييتنتج أن  ييا5.99المجدقلييق ت يياقي   2د ف انييت  ييا2قلدرجييق ضريييق % 95ال يياص لتقزيييع  يياي ترليييع لثقييق
بدا  قال يمات االنرعالييق ليين الطيالب المجدقليق مميا ييدل عليي عيدم قجيقد فيرقق جقىرييق فيي ا 2المض قلق اتل من  يا

الييذين  مشييالو لطييالبالييذين يتميييزقن لان ريياض فييي  ييماتيم االنرعاليييق ي ييقن أداؤىييم  الم ييتقي. أي أن الطييالب ىييذافييي 
 . مرترعقاالنرعاليق  يتمتعقن ل مات

الي قالمين رض فيي نشياط قعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج أن م تقي االنجياز ال يتيأثر لياال تال  م يتقياتيم االنرعالييق العي
 ال رعق.

 نتائ  النشاط كرة السمة -3
 .ة( يوضو تكرار السمات االنفعالية يي مستوي االنجاز نشاط كرة السم 17جدول ر م )

مستوي االنجاز  
  2كا مجموع منافال متوسط عالي السمات االنفعالية

 10.17 22 4 8 10 عالي 
 57 19 29 9 متوسط

 22 9 5 8 منافال 
 101 32 42 27 موعمج
لم يتقيات   يأيدفعنيد الرجيقع إليي جيدقل تقزييع مرليع 10.17الجيدقل ال يالق  نالتي ضهلنا عليييا مي 2ف انت تيمق  ا

 .  9.49المجدقلق ت اقي  2دف انت  ا % 95دقفي ضدقد ثقق 4ق لدرجق ضريق الداللق اإلضها يق المطلقلقد
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ممييا يييدل علييي قجييقد فييرقق التييي تم ننييا ميين الض ييم علييي قجييقد  دالمجدقلييق 2المض ييقلق ا ليير ميين  ييا 2فن ييتنتج أن  ييا
 نشاط  رة ال لق. يعالتق لين ال مات االنرعاليق قم تقي االنجاز ف

يم ننا القيام لتضليل أ ثير شيمقليق قمق،يقعيق قيجعيل لمقيدقرنا معرفيق أي  اابرتام من زاقيق أ ر  ذهقلعل النظر إلي ى
لييو تييأثير ا ليير فييي م ييتقي ابدا  لإلفييراد العينييق. لييذا تمنييا لمقارنييق تييأثير م ييتقي ميين الم ييتقي ال ييمات االنرعاليييق  ييان 

قمين ثيم تيأثير الم يتقي المين رض لل يمات فييميا قيع يس  العالي ل مات االنرعاليق قم يتقي االنجياز عنيد أفيراد العينيقد
 نتا ج مرضلق المقارنق.  18الجدقل رتم 

الي والمنافال لسمات االنفعالية ومستوي االنجاز عند أيراد العينة يي نشاط (يوضو مقارنة تأثير مستوي الع18)ر م جدول
 كرة السمة.

مستوي االنجاز  
 2كا مجموع منافال متوسط عالي السمات االنفعالية

 2.30 22 4 8 10 عالي 
 22 9 5 8 منافال
 44 13 13 18 مجموع 

م يييتقي عيييالي مييين ال يييمات  يلييييق مييين االنجييياز فيييت،ييح  مييين  يييالل الجيييدقل أن عييدد الطيييالب اليييذين ليييدييم درجييق عا
. قلالن يلق للم ييتقي المين رض ل يمات االنرعالييق فييدل الجييدقل أن عيدد الطيالب اليذين لييدييم 22مين  10االنرعالييق ىيق

 .22من  8أدا  عالي ق مات من ر،ق ىق 
قىيذا ليالرجقع إليي الجيدقل  . قىي تيمق ال ترتقي إليي م يتقي الدالليق اإلضهيا يقد2.30المض قلق ت اقي  2ق  انث  ا

 2. قمنييو ن ييتنتج أن  ييا5.99المجدقلييق ت يياقي   2د ف انييت  ييا2قلدرجييق ضريييق % 95ال يياص لتقزيييع  يياي ترليييع لثقييق
المجدقليق مميا ييدل عليي عيدم قجيقد فيرقق جقىرييق فيي ابدا  قال يمات االنرعالييق ليين الطيالب  2المض قلق اتل من  يا

الييذين  لطييالب مشييالون يتميييزقن لان ريياض فييي  ييماتيم االنرعاليييق ي ييقن أداؤىييم الييذي الم ييتقي. أي أن الطييالب ىييذافييي 
 . مرترعقاالنرعاليق  يتمتعقن ل مات

قعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج أن م تقي االنجياز ال يتيأثر لياال تال  م يتقياتيم االنرعالييق العيالي قالمين رض فيي نشياط 
 ال لق. ة ر 

 منا شة النتائ :
( نالضظ أن م تقي االنجياز ال يتيأثر لياال تال  م يتقياتيم 18)ق  (16ق) (15قاردة في الجدقل)قانطلقا من النتا ج ال

ميا يع،يد أن االفتقيار إليي ال يمات االنرعالييق أق ارتراعييا ييؤدي الن رياض م يتقي  ىيذاق  االنرعاليق العيالي قالمين رضد
رعاليييق يييؤثر  ييللا فييي المييدا اإلدرا ييي االنجيياز قيعيييق الالعييب عيين لييدل أتهييي طاتتييو. فارتريياع م ييتقي ال ييمات االن

فييييا  رابدا  دقمين ثيم فيان المييارات الضر يييق ذات اللي يق المرتقضيق التيي تتغيي لللطيالب دقفيي تدرتيو عليي التر ييز  ييال
  قتتطلييب االنتليياه ال ييارجي القا ييع قاالنتليياه الييدا لي ال،يييقدتتأثر  ييللا ادىييمتطللييات االنجييازد لتغييير المقاتيي  ق اب

م ييتقي االنجيياز. قت ييقن درجييق ال ييمات االنرعاليييق المعتدلق)المتق ييطق( ىييي ابف،ييل لتضقيييق م ييتقي ابدا  قييين رض 
(د  ما أن م تقي ال مات االنرعالييق المرتريع يهياضلو عيدم الثقيق 8.ص2005الم تيد )علد العزيز علد المجيد مضمد

ه قاإلدرا .ممييا يييؤدي إلييي ان ريياض م ييتقي االنجيياز  فييي ابدا  قلالتييالي تقييل  رييا ة قدتييق العمليييات العقليييق مثييل االنتلييا
عيين ت ييقين ىييده الييدقافع  قالن ابدا  ينطلييق قيتجييو قي ييتمر ميين دقافييع الطالييب د فييان  ييماتو االنرعاليييق ىييي الم ييؤقل

االنجياز نمطيا معينيا مين ضييث الشي ل قالم،يمقن)اضمد أميين  ىيذاقىيي  يذل  م يؤقلق عين إعطيا   قتش يليا قتنميتيياد



 ........السمات االنفعالية و عالقتها مبستىي االجناز

                                                                    041 

ن ييييت لص انييييو ال يتييييأثر م ييييتقا االنجيييياز لييييا تال   ىييييذا(.ميييين  ييييالل 177ص 2005نييييق مضمييييد فا،ييييل.لثي فييييقزيد
مييا يترييق مييع درا ييق رقشييال   ىييذاق  لييم تضقييق هييضق الرر،يييق الثالثييقد يم ييتقياتيم االنرعاليييق العييالي قالميين رض . لالتييال

1970Rushall)جيييييياز قال ييييييمات ( التييييييي أظيييييييرت عييييييدم قجييييييقد فييييييرقق ذات داللييييييق إضهييييييا يق لييييييين م ييييييتقيات االن
 (55.ص1979االنرعاليق)مضمد العرلي شمعقن

 دراسة الفروق بين الجنسين رابعا:
قالتييي تيينص علييي مييا يلييي: "ال تقجييد  االملضييث  يينضاقل التضقييق ميين هييضق أق نرييي الرر،يييق التييي طارضناىيي ىييذافييي 

لغييرض  يينققم لدرا ييق  ييل ميين ا يييذاال ييمات االنرعاليييق تميييز الطاللييات عيين الطييالب أثنييا  النشيياط اللييدني الريا،ييي". قل
 م ت دمين تقنيات اإلضها  المنا لق.  ال مات االنرعاليق ق م تقي ابدا  في النشاط اللدني الريا،ي لدي الجن يند

 النشاط رمي الجمة -1
نيا ث لمعرفق الررقق لين الجن ين في ال مات االنرعاليق في نشياط رميي الجليق تمنيا لتضلييل ال يمات االنرعالييق لليذ قر قا 

قتيد أفيرزت  قتضدييد ميدي الريرقق التيي يم ين أن ت يقن لالن يلق ل يل منيميا. لنتم ن من عزل عامل الجنسد علي ضدةد
 ىق ملين في  اعمليق الدرا ق ال مات االنرعاليق في نشاط رمي الجلق علي نتا ج التاليقد  م

 ناث يي رمي الجمةبين الذكور واإل يوضو المقارنة وترتيب السمات االنفعالية   (19الجدول ر م)
 ةالنسررررررررررررررب المئويرررررررررررررر االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال ر م 

  %لمميارة

 الرتبة

 إناث ذكور %إناث %ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 7 6 60.26 60.43 3.39 2.89 18.08 18.13 الرغبة 1
 5 5 65.3 64.66 2.79 3.14 19.59 19.40 اإل رار  2
 6 7 61.7 57.36 3.27 3.79 18.51 17.21 الحساسية  3
 3 3 67.66 68.43 3.03 3.42 20.30 20.53 ضبط التوتر 4
 2 2 73.46 74.2 2.93 2.92 22.04 22.26 الثقة  5
المسؤولية  6

 ةالشا ي
19.86 20.06 3.23 2.71 66.2 66.86 4 4 

 1 1 75.43 78.7 3.25 2.67 22.63 23.61 الضبط الذاتي 7
ليين اليذ قر قاإلنياثد قل ين ىنيا   قالجدقل قجقد فرقق ق ا تال  في ن يب ال يمات االنرعاليي ىذان  الل نالضظ م  

تشالو  في ترتيب ال مات االنرعاليق)ال،لط اليذاتي د الثقيق  ،يلط التيقترد  الم يؤقليق الش هييقد اإلهراردالض ا ييقد 
رعاليق قا تال  فيي ذييل الترتييب ليين اليذ قر قاإلنياث ( دأي أن الطالب )الذ قر قاإلناث(  يتميزقن لنرس ال مات االن

 في  متي الرغلق قالض ا يق.  
قتجعيل لمقيدقرنا معرفيق  ق لعل النظر إلي ىده ابرتام من زاقيق أ ري يم ننا القييام لتضلييل أ ثير شيمقليق قمق،يقعيقد 

ات االنرعالييق قم يتقي االنجياز لليذ قر قتضديد مدي الررقق التي يم ن أن ت قن لالن لق ل ل منيما د تمنا لتضليل ال م
ناث علي ضدةد لنتم ن من عزل عامل الجنس. قتد ،منا الجدقل رتم )  العمل. ىذا( نتيجق 20قا 
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 ( يوضو السمات االنفعالية ومستوي االنجاز يي نشاط رمي الجمة عند الذكور واإلناث .20)ر م جدول
 إناث ذكور الجنس

مستوي 
ااالنجاز  
السمات 

 فعاليةاالن

 2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال متوسط عالي

 5.57 11 2 3 6 3.62 12 1 6 5 عالي 
 29 11 13 5 28 6 17 5 متوسط

 09 3 3 3 12 1 7 4 منافال 
 49 16 19 14 52 8 30 14 مجموع

ميين ال ييمات االنرعاليييق فييي م ييتقي يتلييين ميين  ييالل الجييدقل أن عييدد الطييالب الييذ قر الييدين يتمتعييقن لم ييتقي عييالي 
تلميييذ. قلمييا  12ميين مجمييقع  4طييالب د قفييي م ييتقي الميين رض ل ييمات االنرعاليييق  12ميين  5عييالي ميين االنجيياز ىييق 

 . 9.49ي اقي  2دفان  ا4دقدرجق ضريق  %95لالرجقع إلي جدقل تقزيع مرلع  اي لثقق  3.62ي اقي 2 ان  ا
المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق اإلضهييا يق لييين  2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2قمنييو ن ييتنتج أن  ييا

 طالب الذ قر في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق.
الجيدقل أن عيدد اإلنياث اليذين  ىيذاقلنرس الطريقق التي ضللنا ليا جدقل الذ قر نضلل الجدقل ال اص لاإلناثد قيظير 

طاللييق د قفييي م ييتقي  11ميين  6نرعاليييق فييي م ييتقي عييالي ميين االنجيياز ىييق يتمتعييقن لم ييتقي عييالي ميين ال ييمات اال
لييالرجقع إلييي جييدقل تقزيييع مرلييع  5.57ي يياقي 2طاللييات.ق لمييا أن   ييا 9ميين مجمييقع  3الميين رض ل ييمات االنرعاليييق 

 .9.49المجدقل ي اقي 2د فان  ا4دقدرجق ضريق  %95 اي لثقق 
لمجدقلييقدمما يييدل عليي عييدم قجيقد فييرقق ذات دالليق اإلضهييا يق  لييين ا 2 يا نالمض ييقلق اتيل ميي 2قمنيو ن ييتنتج أن  يا 

 طالب اإلناث في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق في نشاط رمي الجلق.
 يييل مييين النتيجتيندقم يييتقي  ناالنرعالييييق مييي تالعيييالي ل يييما يقلتيييدعيم النتيجيييق التيييي تقهيييلنا إليييييا تمنيييا لمقارنيييق م يييتق 

 .نناثدقمن ثم الم تقي المن رض ل ال النتيجتياالنجاز لذ قر قاإل
 ( نتا ج مرضلتي المقارنق.21ق يع س جدقل رتم )

 االنفعالية يي نشاط رمي الجمة   ( توزي  درجات مستوي ااالنجاز عمي المستويين العالي والمنافال لسمات21الجدول ر م)

السرررررررررررررررمات 
 منافال عالي االنفعالية

مستوي 
االنجاز  

 الجنس
 2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال طمتوس عالي

 2.14 12 1 7 4 2.86 12 1 6 5 ذكور
 9 3 3 3 11 2 3 6 إناث

 21 4 10 7 23 3 9 11 مجموع 
الجييدقل أن عييدد الطييالب الييذ قر الييذين لييدييم درجييق عاليييق فييي ابدا  فييي م ييتقي عييالي ميين  ىييذايت،ييح ميين  ييالل  

 طاللق. 11من  6طالب دقلالن لق لإلناث  12من  5ال مات االنرعاليق
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 2دفيييان  يييا2قدرجيييق ضرييييق  %95ليييالرجقع إليييي جيييدقل تقزييييع مرليييع  ييياي لثقيييق  2.86المض يييقلق ي ييياقي 2ق انيييت   يييا
 5.99المجدقلق ت اقي

المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق اإلضهييا يق لييين  2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2قمنييو ن ييتنتج أن  ييا 
 اإلناث في الم تقي العالي ل مات االنرعاليق في نشاط رمي الجلق. الذ قر ق

أما لالن لق للم تقي المن رض فيدل الجدقل ال يالق أن عيدد اليذ قر اليذين ليدييم درجيق عالييق فيي االنجياز فيي م يتقي 
 2.14ت ياقي 2طاللات.ق انيت  يا 9مين  3لطالب دفيي ضيين نجيد عنيد اإلنياث 12من 4من رض ل مات االنرعاليق ىق

 ىييذاقىييي تيمييق ال ترتقييي إلييي م ييتقي الداللييق اإلضهييا يق دقمعنييي ذليي  ال يقجييد فييرق جييقىري لييين الييذ قر قاإلنيياث فييي 
 الم تقي. قلالتالي ال تقجد ال مات االنرعاليق تميز طاللات عن الطالب.

 نشاط رمي الجلق . قعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج أنو لي ت ىنا  ال مات االنرعاليق تميز الطاللات عن الطالب  في 
 النشاط السرعة -2

ناث  لمعرفق الررقق لين الجن ين في ال مات االنرعاليق في نشاط ال رعق تمنا لتضليل ال مات االنرعاليق للذ قر قا 
قتد أفرزت  قتضديد مدي الررقق التي يم ن أن ت قن لالن لق ل ل منيما. لنتم ن من عزل عامل الجنسد علي ضدةد

  مات االنرعاليق في نشاط ال رعق علي نتا ج التاليقد عمليق الدرا ق ال
 (  يوضو المقارنة وترتيب السمات االنفعالية بين الذكور واإلناث يي السرعة.22الجدول ر م) 

 ةالنسرررررررررررب المئويررررررررررر االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال ر م 
  %لمميارة

 الرتبة

 اثإن ذكور %إناث %ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 7 6 61.4 61.9 3.32 2.74 18.42 18.57 الرغبة 1
 5  5 64.8 65.0 3.31 3.18 19.44 19.50 اإل رار  2
64.2 58.2 3.21 3.63 19.28 17.46 الحساسية  3

6 
7 6 

 4 3 67.2 68.56 3.22 3.53 20.16 20.57 ضبط التوتر 4
 2  2 73.1 75.3 3.23 3.12 21.93 22.59 الثقة  5
ية المسؤول 6

 ةالشا ي
20.48 20.69 3.87 2.75 68.26 68.9

6 
4 3 

 1   1 75.3  81.6 3.79 3.05 22.59 24.48 الضبط الذاتي 7
ليين اليذ قر قاإلنياثد قل ين ىنيا   قالجدقل قجقد فرقق ق ا تال  في ن يب ال يمات االنرعاليي ىذانالضظ من  الل   

اال ييري  ترار( قا ييتال  طرييي  فييي ترتيييب لعييض ال ييماتشييالو  فييي ترتيييب لعييض ال مات)ال،ييلط الذاتيدالثققداإلهيي
 )،لط التقتردالم ؤقليق الش هيق دالض ا يق دالرغلق(  . 

ق لعيل النظيير إلييي ىيده ابرتييام ميين زاقييق أ ييري يم ننييا القييام لتضليييل أ ثيير شيمقليق قمق،ييقعيقدقتجعل لمقييدقرنا معرفييق 
د تمنيا لتضلييل ال يمات االنرعالييق قم يتقي ابدا  لليذ قر  قتضديد مدي الررقق التيي يم ين أن ت يقن لالن يلق ل يل منيميا

ناث علي ضدةد لنتم ن من عزل عامل الجنس. قتد ،منا الجدقل رتم )  العمل. ىذا( نتيجق 18-3قا 
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 سرعة عند الذكور واإلناث عمي حدة(يوضو السمات االنفعالية ومستوي االنجاز يي نشاط ال23)ر م جدول
 إناث ذكور الجنس

مستوي 
االنجاز  
السمات 
 االنفعالية

 2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال متوسط عالي

 5.26 12 2 8 2 5.39 14 2 4 8 عالي 
 28 9 17 2 21 7 9 5 متوسط

 09 3 3 3 17 5 8 4 منافال 
 49 14 28 7 52 14 21 17 مجموع

متعييقن لم ييتقي عييالي ميين ال ييمات االنرعاليييق فييي م ييتقي يتلييين ميين  ييالل الجييدقل أن عييدد الطييالب الييذ قر الييدين يت
طالييب. قلمييا  17ميين مجمييقع  4طييالب د قفييي م ييتقي الميين رض ل ييمات االنرعاليييق  14ميين  8عييالي ميين ابدا  ىييق 

المجدقليييق  2دفيييان  يييا4دقدرجيييق ضرييييق  %95د ليييالرجقع إليييي جيييدقل تقزييييع مرليييع  ييياي لثقيييق 5.39ي ييياقي 2 يييان  يييا
 .  9.49ت اقي

المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق اإلضهييا يق  لييين  2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2أن  يياقمنييو ن ييتنتج 
 الذ قر في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق.

الجيدقل أن عيدد اإلنياث اليذين  ىيذاقلنرس الطريقق التي ضللنا ليا جدقل الذ قر نضلل الجدقل ال اص لاإلناثد قيظير 
طاللييق د قفييي م ييتقي  12ميين  2تقي عييالي ميين ال ييمات االنرعاليييق فييي م ييتقي عييالي ميين االنجيياز ىييق يتمتعييقن لم يي

لييالرجقع إلييي جييدقل تقزيييع مرلييع  5.26ي يياقي 2طاللييات.ق لمييا أن   ييا 9ميين مجمييقع  3الميين رض ل ييمات االنرعاليييق 
 9.49المجدقل ي اقي 2د فان  ا4دقدرجق ضريق  %95 اي لثقق 

المجدقليقدمما ييدل عليي عيدم  قجيقد فيرقق ذات دالليق اإلضهيا يق  ليين  2 يا نلمض قلق اتيل ميا 2قمنو ن تنتج أن  ا 
 اإلناث في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق في نشاط ال رعق.

 يييل مييين النتيجتيندقم يييتقي  ناالنرعالييييق مييي تالعيييالي ل يييما يقلتيييدعيم النتيجيييق التيييي تقهيييلنا إليييييا تمنيييا لمقارنيييق م يييتق 
 ( نتا ج مرضلتي المقارنق.24.ق يع س جدقل رتم )ناز لذ قر قاإلناثدقمن ثم الم تقي المن رض ل ال النتيجتياالنج

 سمات االنفعالية يي نشاط السرعةل ال( توزي  درجات مستوي االنجاز عمي المستويين العالي والمناف24الجدول ر م)

السرررررررررررررررمات 
 منافال عالي االنفعالية

مستوي 
االنجاز 
 الجنس

  2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال متوسط عالي

 0.49 17 5 8 4 4.80 14 2 4 8 ذكور
 9 3 3 3 12 2 8 2 إناث

 26 8 11 7 26 4 12 10 مجموع
عييالي ميين  الجييدقل أن عييدد الطييالب الييذ قر الييذين لييدييم درجييق عاليييق فييي ابدا  فييي م ييتقي ىييذايت،ييح ميين  ييالل  

 طاللق. 12من  2طالب ذدقلالن لق لإلناث  14من  8ال مات االنرعاليق
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 2دفيييان  يييا2قدرجيييق ضرييييق  %95ليييالرجقع إليييي جيييدقل تقزييييع مرليييع  ييياي لثقيييق  4.80المض يييقلق ت ييياقي 2ق انيييت   يييا
 5.99المجدقلق ت اقي

المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق إضهييا يق لييين  2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2قمنييو ن ييتنتج أن  ييا 
ذ قر ق اإلنييياث فيييي الم يييتقي العيييالي ل يييمات االنرعالييييق فيييي نشييياط ال يييرعق. أميييا لالن يييلق للم يييتقي المييين رض فييييدل الييي

 17مين 4الجدقل ال الق أن عدد الذ قر الذين لدييم درجق عاليق في ابدا  في م تقي من رض ل يمات االنرعالييق ىيق
قىيي تيميق ال ترتقيي إليي م يتقي الدالليق  0.49يت ياق  2طاللات.ق انيت  يا 9مين  3طالب دفي ضين نجد عنيد اإلنياث 

الم يييتقي.قلالتالي ال تقجيييد ال يييمات  ىيييذااإلضهيييا يق دقمعنيييي ذلييي  ال يقجيييد فيييرق جيييقىري ليييين اليييذ قر قاإلنييياث فيييي 
 االنرعاليق تميز الطاللات عن الطالب.

 قعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج انو لي ت ىنا  ال مات االنرعاليق تميز الطاللات عن الطالب
 في نشاط ال رعق . 
 النشاط كرة السمة -3

نياث  لمعرفق الررقق ليين الجن يين فيي ال يمات االنرعالييق فيي نشياط  يرة ال يلق تمنيا لتضلييل ال يمات االنرعالييق لليذ قر قا 
علييي ضييدةدلنتم ن ميين عييزل عامييل الجنسدقتضديييد مييدي الرييرقق التييي يم يين أن ت ييقن لالن ييلق ل ييل منيما.قتييد أفييرزت 

 ال مات االنرعاليق في نشاط  رة ال لق علي نتا ج التاليقدعمليق الدرا ق 
 (  يوضو المقارنة وترتيب السمات االنفعالية بين الذكور واإلناث يي كرة السمة.25الجدول ر م)

 الرتبة  %لمميارة ةالنسب المئوي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال ر م 
 إناث كورذ %إناث %ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 7 7 64.4 64.73 3.68 3.32 19.32 19.42 الرغبة 1
 1  1 69.56 68.63 2.41 3.47 20.87 20.59 اإل رار  2
 7 6 64.4 65.03 3.27 5.34 19.32 19.51 الحساسية  3
 4 2 66.36 67.73 2.43 2.88 19.91 20.32 ضبط التوتر 4
 3  5 66.93 65.63 3.32 3.18 20.08 19.69 الثقة  5
المسؤولية  6

 ةالشا ي
19.73 19.36 3.13 3.55 65.76 64.53 4 5 

 2   3 67.93 66.26 2.69 2.83 20.38 19.88 الضبط الذاتي 7
ليين اليذ قر قاإلنياثد. قتشيالو  فيي  قالجدقل قجقد فرقق ق ا تال  في ن ب ال مات االنرعاليي ىذانالضظ من  الل  

التقتردال،يلط اليذاتيد اإلهيرار(. قا يتال  فيي الترتييب لعيض ال مات)،يلط ترتيب لعض ال مات االنرعاليق)الرغلق د
 د الثققد الض ا يق( .قالم ؤقليق الش هي

ق لعيل النظيير إلييي ىيده ابرتييام ميين زاقييق أ ييري يم ننييا القييام لتضليييل أ ثيير شيمقليق قمق،ييقعيقدقتجعل لمقييدقرنا معرفييق 
منيما د تمنا لتضليل ال مات االنرعالييق قم يتقي االنجياز لليذ قر قتضديد مدي الررقق التي يم ن أن ت قن لالن لق ل ل 

ناث علي ضدةد لنتم ن من عزل عامل الجنس. قتد ،منا الجدقل رتم )  العمل. ىذا( نتيجق 26قا 
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 لسمة عند الذكور واإلناث عمي حدة(يوضو السمات االنفعالية ومستوي االنجاز يي نشاط كرة ا26جدول)
 إناث ذكور الجنس

ستوي م
االنجاز  
السمات 
 االنفعالية

   2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال متوسط عالي

 5.45 10 2 3 5 3.47 12 3 5 4 عالي 
 29 9 14 6 30 11 12 7 متوسط

 10 5 2 3 10 2 4 4 منافال 
 49 16 19 14 52 16 21 15 مجموع

ر الييدين يتمتعييقن لم ييتقي عييالي ميين ال ييمات االنرعاليييق فييي م ييتقي الييذ ق  بيتلييين ميين  ييالل الجييدقل أن عييدد الطييال
طاليب. قلميا  يان  10مين مجميقع  4طالبد قفي م تقي المن رض ل مات االنرعالييق  12من  4عالي من ابدا  ىق 

 .9.49ت اقي  2دفان  ا4دقدرجق ضريق  %95د لالرجقع إلي جدقل تقزيع مرلع  اي لثقق 3.47ي اقي 2 ا
المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق اإلضهييا يق لييين  2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2أن  يياقمنييو ن ييتنتج 

 الذ قر في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق. بطال
الجيدقل أن عيدد اإلنياث اليذين  ىيذاقلنرس الطريقق التي ضللنا ليا جدقل الذ قر نضلل الجدقل ال اص لاإلناثد قيظير 

طالليياتد قفييي م ييتقي  10ميين  5لم ييتقي عييالي ميين ال ييمات االنرعاليييق فييي م ييتقي عييالي ميين االنجيياز ىييق  يتمتعييقن
لالرجقع إلي جدقل تقزييع مرليع  ياي 5.45ي اقي 2طاللات.ق لما أن  ا10من مجمقع  3المن رض ل مات االنرعاليق 

 .9.49المجدقل ي اقي 2د فان  ا4دقدرجق ضريق  %95لثقق 
المجدقليقدمما ييدل عليي عيدم قجيقد فيرقق  ذات دالليق اإلضهيا يق  ليين  2 يا نالمض قلق اتيل مي 2قمنو ن تنتج أن  ا 

 اإلناث في الم تقيين االعلي قاالدني ل مات االنرعاليق في نشاط  رة ال لق.
  يييل مييين النتيجتيندقم يييتقي ناالنرعالييييق مييي تالعيييالي ل يييما يقلتيييدعيم النتيجيييق التيييي تقهيييلنا إليييييا تمنيييا لمقارنيييق م يييتق 

 .ناالنجاز لذ قر قاإلناثدقمن ثم الم تقي المن رض ل ال النتيجتي
 ( نتا ج مرضلتي المقارنق.27ق يع س جدقل رتم )

 ( توزي  درجات مستوي االنجاز عمي المستويين العالي والمنافال لسمات االنفعالية يي نشاط كرة السمة.27الجدول ر م)

السررررررررررررمات 
 منافال عالي االنفعالية

مستوي 
  االنجاز
 الجنس

 2كا مجموع منافال متوسط  عالي 2كا مجموع منافال متوسط عالي

 2.09 10 2 4 4 0.62 12 3 5 4 ذكور
 10 5 2 3 10 2 3 5 إناث

 20 7 6 7 22 5 8 9 مجموع 
الييذ قر الييذين لييدييم درجييق عاليييق فييي ابدا  فييي م ييتقي عييالي ميين  بالجييدقل أن عييدد الطييال ىييذايت،ييح ميين  ييالل  

 طاللق .10من  5طالبدقلالن لق لإلناث  12من  4النرعاليقال مات ا
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 2دفييان  ييا2قدرجييق ضريييق  %95. لييالرجقع إلييي جييدقل تقزيييع مرلييع  يياي لثقييق  0.62المض ييقلق ي يياقي  2ق انييت   ييا
 5.99المجدقلق ت اقي

 يق لييين المجدقلييقدمما يييدل علييي عييدم قجييقد فييرقق ذات داللييق إضهييا 2 ييا نالمض ييقلق اتييل ميي 2قمنييو ن ييتنتج أن  ييا 
 في الم تقي العالي ل مات االنرعاليق . ثالذ قر قاإلنا

أما لالن لق للم تقي المن رض فيدل الجدقل ال يالق أن عيدد اليذ قر اليذين ليدييم درجيق عالييق فيي االنجياز فيي م يتقي 
 2طاللات.ق انيييييت  يييييا 10مييييين  3دفيييييي ضيييييين نجيييييد عنيييييد اإلنييييياث بطال 10مييييين 4مييييين رض ل يييييمات االنرعالييييييق ىيييييق

. قىييي تيمييق ال ترتقييي إلييي م ييتقي الداللييق اإلضهييا يق دقمعنييي ذليي  ال يقجييد فييرق جييقىري لييين الييذ قر 2.09ت يياقي
 .بالم تقي. قلالتالي ال تقجد ال مات االنرعاليق تميز الطاللات عن الطال ىذاقاإلناث في 

 نشاط  رة ال لق .في  بقعلي ،ق  ما تقدم ن تنتج انو لي ت ىنا  ال مات االنرعاليق تميز الطاللات عن الطال
 منا شة النتائ : 

أثنييا   بمين  يالل ميا  يلق يت،يح تضقيق هيضق الرر،ييق القا ليق"ال تقجيد ال يمات االنرعالييق تمييز الطالليات عين الطيال
 النشاط اللدني الريا،ي".

يلييدق أن ىنييا  هييعقلق فييي إم انيييق  التقهييل إلييي  ييمات مميييزة للطاللييات دضيييث يييذىب  لعييض الميتمييين لالدرا ييات  
النر ييييق للريا،ييييين إليييي إم انييييق تعمييييم النتيييا ج ال اهيييق لال يييمات الممييييزة لالعليييي المتريييقتين لضييييث تشيييمل الالعليييات 

نظرا للريرقق المتقتعيق ليين الجن ييندقالتي تتشي ل علير عملييات  ذل  ذل دقل ن يذىب فريق أ ر إلي هعقلق الت ليم ل
 ( .  57.ص 1997.التطليع االجتماعي الم تلرق)أ امق  امل راتب القاىرة

تظير عدم ات ياق النتيا ج ال اهيق لالمقارنيق  تقتجدر اإلشارة إلي أن نتا ج  مراجعق اللضقث التي أجريت علي الالعلا
 لين الالعلات قغير ممار اتد أق فيما لين العلات ابنشطق الريا،يق الم تلرق.

 :االستنتاجات والتو يات -4
 الاا ة: 4-1
و ىييذه الدرا يق مين نتييا ج يم ين اإلشيارة إلييي الرا يدة العلمييق قالتطليقيييق التيي يم ين أن نجنييييا لنيا ا عليي مييا أ يررت عني 

مين ىييده الدرا يق. ضيييث أم ين ال شيي   عليي ا ييتال  العالتيق االرتلاطيييق ليين ال ييمات االنرعالييق قم ييتقي االنجياز فييي 
ر عليييي أ ييياس ال يييلب قالنتيجيييق. ضييييث يعيييقد اال تليييارات اللدنييييق ق الميارييييق. قل ييين ىيييذه العالتيييق ال ترتقيييي إليييي التر يييي

اال ييتال  تلعييا لمضيي  التهييني  ابنشييطق الريا،يييقدقنقع الريا،ييق علييي أ يياس درجييق االضت ييا  الج ييمانيد أق تلعييا 
 لمض  زمن ابدا دق ذل  الت ي  ق التأتلم قفقا ليده المقات . 

يييق ض ييب  ييل نشيياط. علييي أ يياس نييقع أق نمييط لاإل،ييافق إلييي تضديييد الرييرقق ق ا تالفييات فييي الترتيييب ال ييمات االنرعال
 الريا،ق الممار ق د ق لينت نتا ج  ذل  :

تميز طالب ابنشطق الريا،يق الررديق)رمي الجلق قال رعق(لارتراع درجق ال،لط الذاتي مقارنق لطالب ابنشطق  -
 الريا،يق الجماعيق ) رة ال لق(.

االنرعاليييييق ال اهييييق  تر) رة ال ييييلق(لارتراع درجييييق ال ييييمايتميييييز طييييالب ابنشييييطق ذات االضت ييييا  الج ييييماني الملاشيييي-
 لاإلهرار مقارنق لطالب ابنشطق المتقازيق)رمي الجلق قال رعق(.

تميييز طييالب ابنشييطق الريا،يييق التييي يتطلييب زميين أدا  م ييالقاتيا فتييرة تهيييرة)رمي الجلييق قال ييرعق( لارتريياع  ييمق  -
 لتي يتطلب زمن أدا يا قتت طقيل) رة ال لق(.ال،لط الذاتي مقارنق ب طالب ابنشطق الريا،يق ا
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تميز طالب ابنشطق الريا،يق الجماعيق ) رة ال لق(لارتراع درجق  مق اإلهرار مقارنيق لطيالب ابنشيطق الريا،ييق  -
 الررديق)رمي الجلق قال رعق( . 

ي يتطليب زمين أدا  م يالقاتيا  ما أظيرت ىده الدرا ق إليي اترياق ليين طيالب ابنشيطق الريا،ييق الرردييق دالمتقازييق التي
فتيرة تهيييرة)رمي الجلييق قال ييرعق( لارتريياع  ييمق ال،ييلط الييذاتي قالثقييق. ق  ييذل  إلييي قجييقد التشييالو فييي الترتيييب ال ييمات 
االنرعاليق)ال،يييلط اليييذاتي قالثققداإلهيييرار( ليييين طيييالب ابنشيييطق الريا،ييييق الرردييييق المتقازييييق التيييي يتطليييب زمييين أدا  

)رمي الجليق قال ييرعق( قا يتال  فيي ترتييب لعيض ال ييمات االنرعالييق  ،يلط التيقتر ق الم ييؤقليق م يالقاتيا فتيرة تهييرة
 الش هيق د الرغلق قالض ا يق . 

ميا يع،يد أن االفتقيار  ىيذا ما لينت  أن م تقي االنجاز ال يتأثر لياال تال  م يتقياتيم االنرعالييق العيالي قالمن رضدق 
ؤدي الن ريييياض م ييييتقي ابدا )االنجيييياز( قيعيييييق الالعييييب عيييين لييييدل أتهييييي إلييييي ال ييييمات االنرعاليييييق أق ارتراعيييييا ييييي

 طاتتو.قمن جيق أ ري ال تقجد ال مات االنرعاليق تميز الطاللات عن الطالب في اال تلارات اللدنيق ق المياريق .
 تو يات : 4-2 

 من  الل نتا ج الدرا ق قا تنتاجاتيا فانو يقهي لما يلي:
مقدقرىا أن تعطينا هقرة أق،حدقاعم قاشمل للعالتق المقجقدة لين ال مات االنرعاليق تق يع ىده الدرا ق ليهلح ل

 قم تقي االنجاز.
مضاقلق القتق  لش ل أق ع علي اثر الررقق الجن يق في ال مات االنرعاليق قم تقي االنجازد قاب لاب التي تؤدي 

 إلي ان راض أق ارتراع ل ل منيما.

 نرعاليق قم تقي االنجاز في الريا،ات الجماعيق قالررديق.درا ق مقارنق لين ال مات اال

  أضد عقامل النجاح قتضقيق أف،ل النتا ج الريا،يق.  ال مات االنرعاليقاال ترشاد لأىميق 

 الم ادر
 الدقليق.عمان.  ق.دارا لعلمي2(. للطرل الهضق النر يق.ط2001الزياد اضمددىشام إلراىيم) -1
(."ال ييمات االنرعاليييق لييذي الشييلاب ال ييقيتي ميين الجن ييين".مجلق العلييقم االجتماعيييق. 2000ابنهيياري لييدر مضمييد) -2

 )م(.ال قيت. 28

(."مقارنق لين اثر ممار ق لعض ابنشطق الريا،يق الجماعيق عليي ال يمات الش هييق".مجلق 1988إلراىيم ىشام) -3
 ( .  15) 3الدرا ات قالعلقم اإلن انيق.ألضاث أردنيق  العدد

".ر ييالق وزىييدي  ييعيد  ييليمان."الضالق االنرعاليييق تلييل المناف ييق قعالتتيييا لم ييتقا ابدا  فييي ريا،ييق ال اراتي أزاىييير -4
 . 2004ماج تير غير منشقرة.  ليق الترليق الريا،يق .الجامعق ابردنيق 

 العرلي.القاىرة. (. فيزيقلقجيق اللياتق اللدنيق. دار الر ر1993ألق عال  اضمد علد الرتاحدض ن نهر الدين  ي ) -5
 (.  ي قلقجيق الش هيق الريا،يق.الم تلق المهريق.2005اضمد أمين فقزيدلثنيق مضمد فا،ل)-6
 (.ملادئ علم النرس الريا،ي.دار الر ر العرلي.2003اضمد أمين فقزي) -7
 (.دقافع الترقق في النشاط الريا،ي .دار الر ر العرلي.القاىرة. 1990أ امق  امل راتب) -8
.دار  1(.النشياط الليدني قاال يتر ا دمد ل لمقاجييق ال،يغقط قتض يين نقعييق الضيياة. ط2003امق  اميل راتيب)أ  -9

 الر ر العرلي.
 .دار الر ر العرلي. 2(.علم النرس الريا،ق.ط1997أ امق  امل راتب) -10
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ت الناشييي ين (.ال يييمات االنرعالييييق ليييدا ال يييلاضين قال يييلاضا1991أ يييامق  اميييل راتيييب دمهيييطري مضميييد مر يييي) -11
 لاالنجاز الرتمي. نظريات قتطليقات.العدد الثاني عشر. ليق الترليق الريا،يق لللنين اإل  ندريق.  اقعالتتي

اقزنجييييق العيد."درا ييييق تضليليييييق بثيييير لعييييض ال ييييمات االنرعاليييييق قال رايييييق الترلقيييييق عنييييد المعلييييم عليييير التضهيييييل  -12
   1987ليق لقزريعق.الجزا ر.الدرا ي".أطرقضق د تقراه.معيد علم النرس قالتر 

 (.المد ل إلي علم النرس.م تلق دار الثقافق للنشر.عمان. 2002لني جالرد جقدت قآ رقن) -13
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 ( 1 ) حقمالم
 مقياس السمات االنفعالية توماس تتكو 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات ت

      ر لعبي ذا  يمة ما لم يقترب من أحسن مستويال اعتب 1

      يمتمكني الاوف من المنايس العدواني 2

      المضايقات البسيطة تشتت تركيزي أثناء المعب 3

      استطي  االحتفاظ بتفكيري ىادئا أثناء المعب 4

      أنا واثق كل الثقة يي  دراتي عمي األداء 5

      و حينما أكون غير مويق يي المعباعتذر عندما أاطئ أ 6

      أيكر يي كيفية المعب 7

      أمارس المعب أساسا بق د الترويو 8

      ابدي رأي ب راحة إذا كان لي بعال الماحظات عمي المعب 9

      تكون أع ابي  وية أثناء المعب  10

      تكثر ااطائى أثناء المعب 11

      ادائى أثناء المعب ايتقر إلي الثقة يي 12

      ال اىتم بما ارتكبو من أاطاء 13

      ال أيكر يي كيفية المعب  14

      أريد أن أكون أحسن العب يي الممعب 15

أيضل االبتسامة يي مواجية غضب المنايسين حر ا عمري عردم  16
 تمادييم يي ذلك

     

      ضياتاثر بآراء اآلارين يي مستوي ادائى الريا 17

      استطي  أن احتفظ بيدوئي رغم مضايقة اآلارين لي   18

      أتو   الفوز  بل المعب 19

      ااطائى يي المعب تجعمني يي حالة سيئة لعدة أيام 20

يري ح رة التربيرة البدنيرة والرياضرية الترزم باالنضرباط سرواء يري  21
 التدريب أو المعب

     

      بين الذين ال يجعمون من المبارة  راعأيضل المعب م  الاع 22

      أتحمل المسؤولية كاممة يي المعب 23

      يمتمكني الشعور بعدم المباالة أثناء المعب 24

      ع بيتي" نريزتي" تؤثر عمي ادائى 25

      ااشي اليزيمة حتى  بل المعب 26

من تفكيري يي  أيكر يي األاطاء التي  د يق  يييا المنايس أكثر 27
 المعب

     

      أتعجل يي االنتقال من طريقة إلي أاري لتحسين مستواي 28

      ال اشعر بالميل لمعب إال يي حالة وجود التحدي 29

عنرردما يظيررر الػضررب عمرري المنايسررين أحرراول تجاىميررا اشررية  30
 زيادة غضبيم

     

      لمعبأي تعميق جارح يمكن أن يؤثر عمي ادائى أثناء ا 31
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      استمت  بو ت المعب الننى أحسن الت رف ييو 32

      أميل إلي تحدي المنايسين األ وياء 33

      اشعر بالضيق عند الفشل أكثر من شعوري بالفرح عند النجاح 34

      أحاول البحث عن طرق متعددة لكي أكون أكثر كفاءة يي لعبي 35

      ن ارتكابي العديد من األاطاءاستمت  بالمعب عمي الرغم م 36

      ات ف باإل رار يي المعب 37

      أثناء المعب أحاول عزل تفكيري كمية عن ما يدور حولي 38

      ااشي الو وع يي الموا ف الحرجة 39

      يضايقني أن المنايس سوف ييمزني 40

      أحاول أن أتجنب التفكير ييما و عت ييو من أاطاء 41

      ال اعرف ما ينبػي عمي عممو حتى يبدأ المعب 42

 

 
 

 (2ممحق ر م )

 أسماء السادة المحكمين
 

 مكان العمل الرتبة األكاديمية االسم الر م

 جامعة الجزائر ربروييسو  األستاذ الدكتور بن عكي محند اكمي 1

 جامعة الجزائر ربروييسو  األستاذ الدكتور بن تومي نا ر  2

 جامعة الجزائر   ربروييسو  ذ الدكتور بوداود عبد اليميناألستا 3

4 
 الدكتور بسام ىارون

 
 الجامعة األردنية أستاذ 

 الجامعة األردنية أستاذ ادق الحايك  5

 جامعة مستػانم أستاذ محاضر             الحاج  ا د عميالدكتور  6

7 
 

 الجزائر جامعة أستاذ محاضر            بن زيان السعيدالدكتور 

 
8 

 جامعة الجزائر أستاذ محاضر              بوعجناق كمالالدكتور 

 
 

 
 


