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 المواجه االرسال مهارتً داءاب وعالقتها االنفعالٌة ابةجاالست

  الطائرة بالكرة المواجه الساحق والضرب االعلى من       

   البحث ملخص

 من المواجه االرسال مهارتً واداء االنفعالٌة االستجابة بٌن العالقة على التعرف الى البحث هدف           
. الطائرة الكرة فً المواجه الساحق والضرب( التنسً االرسال) االعلى  

  ، المشكلة لطبٌعة لمالئمته(  االرتباطً باالسلوب) الوصفً المنهج  الباحثة واستخدمت          

 تم  الطائرة بالكرة للمتقدمٌن الرٌاضً عنكاوهكادا نادي من العبٌن(  9) على البحث عٌنة واشتملت

وتم أجراء معامالت   البٌانات لجمع وسٌلة االنفعالٌة االستجابة مقٌاس استخدم. العمدٌة بالطرٌقة اختٌارها
. ا  احصائٌ البٌانات لمعالجة البسٌط االرتباط معامل واستخدم.  المقٌاس لهذا والثبات الصدق  

 
:  الباحثة واستنتجت        

 الساحق والضرب االرسال لمهارتً المهاري داءباالو االنفعالٌة االستجابة بٌن معنوٌة غٌر عالقة وجود.1

 الساحق والضرب االعلى من المواجهه االرسال مهارتً من لكل االختبارٌن عن فضال ، الطائرة بالكرة
. الطائرة بالكرة  

 االرسال مهارتً اداء وبٌن االنفعالٌة لالستجابة السبعة االبعاد كل بٌن معنوٌة غٌر  عالقة وجود. 2

. الساحق والضرب  
 

:    ماٌاتًب الباحثة توصً      

 االنفعالٌة االستجابة فً تساهم والتً النفسً االعداد فً  المتبعة الحدٌثة قائوالطر االسالٌب استخدام. 1

. بانواعه االسترخاء مثل االٌجابٌة  

. الساحق والضرب االرسال مهارتً فً وخاصة المنافسات جو فً الرٌاضً االداء على رٌبدالت.  2  

فً لعبة كرة الطائرة االخرى االساسٌة اجراء دراسات مشابهة على عٌنة من الالعبات فً المهارات  -3

 وفً االلعاب االخرى .
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Emotional response and its relationship to the level of performance 

skills the fronting transmission from up and hitting the ball to the skill 

spike Front of the volleyball.  

 oMs. Eman Alyias Azo 

Abstract: 

The aim of this research to identify relationship to the level of performance skills 

the fronting transmission from up and hitting the ball to the skill spike Front of the 

volleyball. 

Researcher used the descriptive methodforsuitabilitynature of research problem. 

The research samplewas included(9)players fromAkkadSportsClubVolleyballin 

Enkaoh/Erbilwerechosenby intentional way. 

Researcher used the emotional response measure as a way to collect the date after 

checking the reliability and Validity for this measure, used correlation coefficient 

tostatisticaldata processing. 

Researcher finding as following; 

1- There isno significantrelationshipbetweenemotionalresponseto the level of 

performance skills to the transmission and hitting spike in the volleyball, 

aswellasboth tests for skills the fronting transmission from up and hitting the ball 

to the skill spike Front of the volleyball. 

2- There is no significant relationship 

betweenallsevendimensionsofemotionalresponse and the level of performance 

skills to the transmission and hitting spike. 

 

Researcher recommendations as following;  

1- Emphasis to usethe Styles andmodern methods that used in the 

psychologicalpreparation that Contribute in emotionalresponse such as 

relaxationtypes. 

2- Accustom players during training on athletic performance in competitions 

environmentespecially in the transmission and hitting spike. 

3- Further studies on  sample ofgirls players.                                                                                                
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  بالبحث التعرٌف -1

 البحث واهمٌة المقدمة 1-1

 ، الرٌاضٌة االنشطة مختلف فً للتدرٌب اساسٌا هدفا المستوٌات افضل الى  الوصول ٌعد     

 على جوهرها فً تستند عملٌة اسس على التدرٌبٌة العملٌة تبنى ان البد الهدف هذا ولتحقٌق

 التً االنسانٌة العلوم اهم من الرٌاضً النفس علم ،وٌعد واالنسانٌة المتعددة الطبٌعٌة العلوم

تقارب ت مستوى الى والفنٌة البدنٌة النواحً ماوصلت بعد ، الرٌاضً مستوى رفع فً تساهم

 على ٌشتمل ان ٌجب التدرٌبً المنهاج ان باعتبار وذلك ، بٌنعالال جمٌع عند واحٌانا تتساوى

 النفسٌة المشكالت من الكثٌر ٌواجه الالعب ان اذا والنفسٌة والخططٌة والمهارٌة البدنٌة النواحً

 والخوف النفسً التوتر مثل المختلفة االنفعال حاالت من المنافسات فًوكذلك   التدرٌب خالل

 . الالعب أداء مستوى على التاثٌر الى ٌودي مما أحٌانا تالزمه التً والقلق

 أن اذ ، االعب تواجه التً النفسٌة المشكالت احدى الرٌاضً النشاط فً االنفعال وٌعد     

 فضال والمنافسة التدرٌب اثناء والتركٌز التوافق عدم الى ٌؤدي والنفسً الفكري االضطراب

 . والخاطئ الضعٌف االداء فً تساهم والتًسلبٌة ال االنفعالٌة االستثارة عن

  نوع تفرض فسلجٌةال أو جسمٌةال االنفعاالت من الكثٌر بان(  3443  الطالب) ٌشٌر اذ      

 السٌطرة فقدان منها وٌنتج العضلً التوتر أو الشدة زٌادة ومنها النفسً التأثٌر أو النفعالمن ا

 ( . 27: 5)  أدائها فً االتقان الى تحتاج التً الحركات على الكاملة

 باالنفعاالت وثٌقا ارتباطا ٌرتبط الرٌاضً النشاط أن الى(  3424 عالوي) ؤكدٌ كما    

 شخصٌة على االٌجابً للتأثٌر الهام االساس ٌشكل مما االنفعالٌة جاذبٌة بقوة ٌتمٌز كما المتعددة

 ( . 321: 37) الفرد

 بقدر وتمتع الرٌاضً الفرد تمٌز كلما ان الى(  3432 ورضوان عالوي)  ذكره عما فضال     

 المنافسات خالل الٌها ٌتعرض التً والمثٌرات للمواقف المناسبة االنفعالٌة االستجابة من كبٌر

 (  237 :33) للفوز ومحققا متمٌزا اداءه كان كلما

 النفسً االعداد الى تحتاج التً الجماعٌة الرٌاضٌة األلعاب احدى الطائرة كرةال تعد لعبة     

 ٌتمثل فٌها الرٌاضً االنجاز عن فضال االلعاب تلك بقٌة عن تمٌزها والتً ممارسٌهال الخاص

 لكل المناطة والواجبات المهام كافة تنفٌذ فً  عنه ٌعبر والذي الفرٌق ألفراد جٌد مهاري داءاأب

 والتركٌز هدوءالب االساسٌة المهارات جمٌع تنفٌذ الطائرة كرةال العب من تطلبٌ كما العب

                      .            ( بالمبارة الفوز) المباراة هدف الى الوصول بغٌة واالسترخاء واالنتباه

 الحصول ٌمكن خاللها من ألن جدا المهمة الهجومٌة المهارات من  الساحق والضرب االرسال

 اتٌنه أداء عند واسترخاءا هدوءا أكثر الالعب ٌكون أن ٌعنً وهذا.  مباشرة نقطة على

 علٌها رتكزت التً األعمدة أحد النفسً االعداد ٌعد ذال ، المنافسة فً أو التدرٌب فً تٌنالمهار

 .  األخرى التدرٌب عناصر فضالعن التدرٌبٌة العملٌة

 االرسال مهارتً أداءب وعالقتها االنفعالٌة االستجابة على التعرف فً البحث أهمٌة تكمن لذا

 . الطائرة بالكرة المواجه الساحق والضرب األعلى من المواجه
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 البحث مشكلة 1-2

  على تأثٌر لها والتً نفسٌة سمات من مجموعة دتع التً االنفعالٌة االستجابة دراسة ان        

 اذ ، الطائرة بالكرة األساسٌة المهارات وتدرٌب تعلٌم فً كبٌرة أهمٌة ذات تعد واالنجاز األداء

 النفسً التوتر مثل المختلفة انفعاالته مواجهة على ةرئٌس بصورة تعتمد المهارات غالبٌة أن

 فً التأثٌر الى ٌؤدي مما المنافسات وفً التدرٌب خالل أحٌانا تالزمه التً والقلق والخوف

 عند الطائرة كرةالب الرٌاضً آكاد نادي العبً اغلب ان الباحثة الحظت وقد.  أدائه مستوى

 والتركٌز الدقة بعدم تتسم الساحق الضرب ومهارة االرسال مهارة وخاصة للمهارات أدائهم

 اآلتً التساؤل الباحثة تطرح لذا ، الرٌاضً األداء فً  تؤثر والتً والمنافسة التدرٌب خالل

 لمهارتً المهاري داء االو االنفعالٌة االستجابة بٌن عالقة هناك هل ، دراستها ٌمكن حقٌقة لٌقدم

 . ؟ المواجه الساحق والضرب األعلى من المواجه االرسال

 البحث فاهدا 3-3

. التعرف على االستجابة االنفعالٌة واداء مهارتً االرسال المواجه من االعلى  والضرب 3

 بالكرة الطائرة .الساحق 

 التنسً االرسال) األعلى من المواجه االرسال مهارة داء وا االنفعالٌة االستجابة بٌن العالقة. 7

 الطائرة بالكرة (

 . الطائرة الكرة فً المواجه الساحق الضرب مهارة داءوا االنفعالٌة االستجابة بٌن العالقة. 3

  البحث فرضا 1-4

 تفترض الباحثة:  

(  التنسً)     االرسال ومهارة االنفعالٌة االستجابة بٌن معنوٌة داللة ذات عالقة التوجد.   3

 . الطائرة بالكرة

 المواجه الساحق الضرب ومهارة االنفعالٌة االستجابة بٌن معنوٌة داللة ذات عالقة التوجد.   7

 . الطائرة الكرة فً

 البحث مجاالت 1-5

(  4) عددهم والبالغ المتقدمٌن الرٌاضً عنكاوه كادا نادي العبً: البشري المجال 3-5-3

 . العبٌن

 . عنكاوه الرٌاضً كادفً نادي ا الطائرة لكرةل  الداخلٌة القاعة:  المكانً المجال3-5-7

 م5/7133/ 31ولغاٌة  م3/5/7133من لمدة ا: الزمانً المجال 3-5-3
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  المصطلحات تحدٌد 1-6

 ومظاهر داخلٌة فسٌولوجٌة تغٌرات تصحبها توتر لحالة فعل رد هً: " االنفعالٌة االستجابة -

 (. 725:  33) االنفعال نوع عن تعبر ما غالبا خارجٌة جسمانٌة

 افعال وردود واحساسات ، خاصة معرفٌة بجوانب تتصف داخلٌة حاالت هو:  االنفعال-

 ( . 231: 37) فٌها التحكم وٌصعب فجأة للظهور تنزع وهً معٌن تعبٌري وسلوك ، فسٌلوجٌة

 الساحق الضرب تشبه التً القوٌة االرساالت من هو(:  التنسً) االعلى من المواجه االرسال  -

 قبل دائما المهارة هذه تعطى ان وٌفضل االعلى من بالكرة الٌد والتقاء الجذع تقوس حٌث من

 ( . 52:  1) الخلف الى الجذع فً كبٌر تقوس الى تحتاج الساحق الضرب بتعلٌم البدء

 الى % 31  هنسبب وتصل ، اللعب فً تكرر التً األنواع اكثر هو:  المواجه الساحق الضرب-

 هذا أداء وٌتم التقرٌبٌة الركضة اتجاه فً المهارة هذه فً الضرب اتجاه وٌكون االخرى االنواع

 لملعب الجانبٌة الخطوط وباتجاه 2و 7 مركز من الغالب فً الساحق الضرب من النوع

 ( . 21:  2. ) منافسال

 الدراسات النظرٌة والدراسات السابقة -2

 الدراسات النظرٌة 2-1

 االنفعال 2-1-1

 االنفعاالت 2-1-1-1

تؤثر االنفعاالت بالنشاط الرٌاضً الممارس تأثٌرا كبٌرا سواء فً حالة التدرٌب او             

فً حالة المنافسة الرٌاضٌة ، لما لها من تاثٌر اٌجابً او سلبً على العملٌات الوظٌفٌة والنواحً 

د نجد صعوبة السلوكٌة للفرد الرٌاضً مما ٌؤثر فً النتٌجة على اداء فً العملٌات الممارسة ،وق

فً معرفة طبٌعة االنفعاالت ومفهومها  فقد اختلف العلماء فً ذلك فمنهم من "ٌنكر وجود 

االنفعاالت وال ٌقبل اال بوجود خبرات انفعالٌة او سلوك انفعالً بٌنما ٌرى اخرون انها حاالت 

اك فرٌق منظمة تساعد الفرد او تعده للسلوك او للتعرف فً المواقف العاجلة ،فً حٌن ان هن

ثالث من علماء النفس ٌتخذ موقفا وسطا وٌرى ان الحاالت االنفعالٌة عملٌات منشطة او باعثة 

 ( . 13:   33على النشاط والحٌوٌة " )

وعلى ضوء ماتقدم هناك عدة تعرٌفات حول االنفعاالت، .ٌتفق احمد عزة راجح وامٌمة        

ٌضطرب لها االنسان كله جسما  أيثائرة  علً خان على ان االنفعال هو "حالة جسمٌة نفسٌة

خبرة ذات شعور  أي(.أما جور مٌلر فٌقول انه"عبارة عن  373:  3(و ) 353:  4ونفسا ")

قوي ،وغالبا ما ٌصاحب هذه الخبرة االنفعالٌة تعبٌرات جسمٌة مثل ) الدورة الدموٌة والتنفس 

ٌة او كثٌفة او شدٌدة او حادة  " وافراز العرق ....( وفً الغالب ما تصاحب اٌضا بافعال قهر

(32 : 17 ، ) 
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ومن خالل التعرٌفات السابقة الذكر واطالع الباحثة على الكثٌر من المصادر والبحوث حول     

موضوع )االنفعال ( فقد توصلت الباحثة الى تعرٌف اجرائً لالنفعال وهو " تلك القوة الخفٌة 

جابته للموقف الذي اثاره والتً تؤثر فً مستوى الدافعة التً تحرك احاسٌس الفرد نتٌجة است

 اداءه " .

 جوانب االنفعال 2-1-1-2

 لالنفعال جوانب عدٌدة ٌمكن ان تظهر على الفرد بشكل او باخر ،وتؤثر فً سلوكه هً :       

جانب شعوري ذاتً ٌمكن ان ٌخبرنا به الفرد عن طرٌق اجابته فً التقرٌر اللفظً الذي  -3
 المواقف التً ٌتعرض لها .ٌدلً به فً 

جانب سلوكً خارجً :هو كل ماٌصدر من الفرد من تعبٌرات لغوٌة او حركات جسمٌة ،  -7
وغٌرها من الدالئل الظاهرٌة االخرى التً من خاللها نستطٌع ان الحكم على االنفعال 

 ظاهرٌا عند االخرٌن .
(  321 : 32)  جانب فسٌلوجً داخلً : حٌث ٌتضمن تغٌرات جسمٌة وعملٌات عقلٌة  -3

،وأتفق الباحثون  على ان جوانب االنفعال) وان ذكرت سابقا( بصورة منفصلة عن 
بعضها اال انها تشكل استجابات مترابطة بعضها مع بعض محورها االنسان باعتباره 

 وحدة انفعالٌة متكافئة ومتكاملة .
 
 قٌاس االنفعال  2-1-1-3

و كثر من مكوناته ، فهو ان ٌتم عن طرٌق ٌتم قٌاس االنفعال عن طرٌق مكون ا       
عن طرٌق التقرٌر الذاتً الذي ٌدلى به الشخص المنفعل عن خبرته  أيالتامل الباطنً ، 

الشعورٌة اثناء االنفعال ، واما عن طرٌق قٌاس التغٌرات الفسٌلوجٌة الداخلٌة ، حٌث 
المالحظة المباشرة  ٌراقب الباحثون ردود افعال الجسم المصاحبة لالنفعال او عن طرٌق

لسلوك الشخص المفحوص من تعبٌرات لغوٌة او حركٌة او تغٌرات جسمٌة ظاهرٌة . 
(، وقد ذكر راجح "الٌكفً التامل الداخلً  332:  3()242: 4وهذا ما اتفق علٌه كل من )

وحده للحكم على نوع االنفعال وذلك لصعوبة تعبٌر المنفعل عن خبرته الشعورٌة اثناء 
 ( . 352 :4، لكنه ٌكون ذا قٌمة اذا اقترن بغٌره من ضروب الحكم " ) االنفعال

 

 االنفعال والنشاط الرٌاضً  2-1-3

ترتبط االنشطة الرٌاضٌة ارتباطا وثٌقا باالنفعال نظرا الرتباطها بالتنافس         
الرٌاضً ، ذلك التنافس الذي ٌعد المٌدان فٌه انفعاالت الرٌاضٌٌن ادوارها ، حتى وان 
كان تحكمه القوانٌن واالنظمة الرٌاضٌة التً وضعت من اجل المنافسات . حٌث ٌرافق 

سات الكثٌر من المشاكل الفنٌة التً تشكل بمجوعها ضغطا نفسٌا الرٌاضً فً هذه المناف
فً هٌئة انفعال تنعكس اثاره على سلوك الرٌاضً واداءه اثناء المبارٌات ، فان كان 

مستعدا وله القدرة على نفسه فهذا ٌعنً ان االنفعال ذو تأثٌر اٌجابً فً مواصلة النشاط 
قت اطول ، اما اذا كان االنفعال ذو تأثٌر وفً تحمل الرٌاضً وتمكٌنه من بذل طاقة لو

سلبً فتظهر على الرٌاضً حاالت الخوف والقلق وفقدان الثقة بالنفس مما ٌعٌق عمله 
 ( .54 – 53 :34عند التركٌز من اجل انجاز الواجبات المطلوب انجازها ) 
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 ة االنفعالٌةباجاالست2-1-4

أن تفاعل الفرد المستمر مع بٌئته الخارجٌة أكسبته عالقات معٌنة بالنسبة لألشٌاء والظواهر       

واألحداث مما جعل الفرد ٌمتلىء باالنفعاالت المختلفة من فرح وسرور ومن رهب وخوف وغضب 

صدها  وكراهٌة وتنشأ االنفعاالت من خالل تفاعل الفرد مع الخبرات التً ٌتعرض لها، إذ ال ٌمكن

أو كفها على الرغم من أنها قد تسبب فً شعور الفرد عدم قدرته على السٌطرة على السلوك والتحكم 

به واالنفعاالت جانب شعوري ٌشٌر إلى إحساس وتأثٌر الفرد باالنفعاالت وجانب سلوكً ٌشٌر إلى 

االت كسرعة الحركات التعبٌرٌة كتغٌرات الوجه واألطراف والتغٌرات العضلٌة المصاحبة لالنفع

 (  : 9153دقات القلب وسرعة التنفس.)

والرٌاضة ذات أهمٌة خاصة فً تطوٌر االنفعاالت وان تعبٌرات الرٌاضٌٌن فً المبارٌات       

 تختلف فً مستواها ونوعٌتها عن االنفعاالت فً الحٌاة الٌومٌة وغالبا" ما تمتلك طابعا" حٌوٌا" 

إضافة إلى ما سبق ٌعد األداء الرٌاضً احد أنواع األداء الذي ٌمارسه اإلنسان والذي            

تكون لالنفعاالت النفسٌة دور مهم فٌه سوى إثناء ممارسة التدرٌب أو فً حاالت المنافسة وٌكون لها 

لرٌاضً من جهة تأثٌر سلبً أو اٌجابً فً العملٌات الوظٌفٌة من جهة وفً السلوك الخاص بالفرد ا

أخرى، وبصورة ادق فانه الٌمكن التعرف أو الجزم بان هذا االنفعال سلبً أو اٌجابً إال بعد أن تتم 

مقارنته مع نتٌجة األداء أو اإلنجاز وهذا ٌتوقف على طبٌعة األداء ونوع الرٌاضة الممارسة 

 إلنجاز. ومستوى الرٌاضٌٌن من حٌث الخبرة والتجربة والمرحلة العمرٌة ومستوى ا

وفً المجال الرٌاضً نالحظ استخدام الكثٌر من العبارات التً تعبر عن مستوى التوتر       

واالستثارة لالعب فً المواقف الرٌاضٌة المختلفة أو قد تعبر عن درجة نشاط بعض أجهزة الجسم 

مثل ظهور بعض األعراض الفسٌولوجٌة بدرجة واضحة على الالعب كسرعة دقات القلب أو 

 رعة التنفس أو التوتر العضلً أو كثٌر من التعرق وغٌر ذلك من األعراض. س

  -ة االنفعالٌة :باجمفهوم االست 2-1-5

االستجابة االنفعالٌة .لقد ظهرت بعض التعارٌف التً تبٌن مفهوم   
ارنوف بٌن ان " االنفعاالت او الوجدانٌات حدث داخلً الن هذا الحدث قد ٌثٌر بدورة مظهرا 

  ( 111: 1)ٌدل علٌة واحٌانا ٌنزع لمظهر فجأة وٌصعب التحكم بة " خارجٌا
، او قد ٌكون االنفعال " عبارة عن حالة شعورٌة ذاتٌة فً الكائن االحً تصاحبها تغٌرا ت 

.( 814: 11") فسٌولوجٌة داخلٌة ومظاهر تعبٌرٌة خارجٌة قد تعبر غالبا عن نوع االنفعال  
  

حاالت فسٌولوجٌة تحدث لالفراد وتعمل على توجٌه سلوكهم حسب لذا فأن االنفعال عبارة عن  

نوع االستثارة ان كانت اٌجابٌة او سلبٌة وبالتالً تؤثر فً مستواه وكثٌراً ما ٌستخدم فً أثناء 

المنافسات عبارات تدل على اإلثارة وبث روح الحماس لالعب وتحدٌداً من قبل المدربٌن بغٌة 

لوب إنجازه. وتكثر  حاالت االستثارة والتعبئة النفسٌة قبل الوصول بالالعب لألداء المط

المنافسة وخاللها عن طرٌق تشجٌع الالعبٌن وبث روح الحماس فً نفوسهم لضمان تحقٌقهم 

ألحسن مستوى فً األداء. وكذلك نجد ان "االنفعاالت تلعب دوراً مهماً وبالغ األثر فً حٌاة 

ٌته وسلوكه ودوافعه وحاجاته وبأنواع األنشطة التً الالعب الرٌاضٌة ، إذ ترتبط بسمات شخص
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ٌمارسها ، إذ ال توجد على اإلطالق أنواع من الممارسات الرٌاضٌة دون أن تصطبغ 

 ( 81:  11) باالنفعاالت".

وكما ٌكون ارتفاع درجة االستثارة االنفعالٌة لالعب لمستوى جٌد ضروري لالداء الرٌاضً 

 الجٌد لالعب مما ٌولد لنا اداء مهاري مفٌد ومؤثر للفرٌق ككل .الذي ٌتطلب التوافق الحركً 

 

 

 

 الدراسات المشابهة 2-2

 مقارنة" الموسومة(  2001  ، حسٌن علً كاظم و ،،دمحم جسام   عرب)  دراسة  2-1

 " المالكمة لعبة فً والشباب المتقدمٌن بٌن االنفعالٌة االستجابة مستوى

 لهذه مقارنة واجراء االنفعالٌة االستجابة مستوى على التعرف الى الدراسة هذه هدفت     

 المنهج انالباحث واستخدم ، المالكمة لعبة فً والشباب المتقدمٌن منتخبً بٌن المستوٌات

 من مالكم(  72)  وشملت العمدٌة بالطرٌقة البحث عٌنة اختٌار تم وقد ، المسح بطرٌقة الوصفً

 البٌانات لجمع وسٌلة االنفعالٌة االستجابة مقٌاس الباحث استخدم، المتقدمٌن من(  37) و الشباب

 انالباحث واستنتج.  البٌانات معالجةل T)اختبار)  واستخدم ، المقٌاس لذا والثبات الصدق بٌان بعد

 ضبط) لسمات اختبار االنفعالٌة االستجابات مستوى بٌن معنوٌة داللة ذات فروقات وجود عدم

 وجودو  الشباب المالكمٌن وفئة ، المتقدمٌن المالكمٌن فئة بٌن(  الرغبة ، الحساسٌة ، التوتر

 ، الشخصٌة المسؤولٌة) لسمات االنفعالٌة االستجابة مستوى فً معنوٌة داللة ذات فروقات

 33. ) المتقدمٌن المالكمٌن ولصالح والشباب ، المالكمٌن بٌن(  ،الثقة االصرار ، الذاتً الضبط

 :35 .)  

 ودافعٌة الطموح مستوى عالقة" الموسومة( 1998 فرهود شاكر ، الدرعة) دراسة7-2

        "الٌد كرة مباراة نتائجل االنفعالٌة واالستجابة االنجاز

 واالستجابة االنجاز ودافعٌة:  الطموح مستوى : على التعرف الى الدراسة هذه هدفت        

 عالقةو 3441 -3445 الرٌاضً لموسم الكوٌت بدولة الٌد لكرة العام الدوري لالعبً االنفعالٌة

 العام الدوري لالعبً المبارٌات لنتائج االنفعالٌة االنجازواالستجابة ودافعٌة الطموح مستوى

 ودافعٌة الطموح مستوى بٌن المتبادلة لعالقةوا 3441 -3445 الرٌاضً للموسم الكوٌت لدولة

 الباحث استخدم.  3441- 3445 الكوٌت لدولة الدوري لالعبً االنفعالٌة واالستجابة االنجاز

 من العب(  43) قوامها عمدٌة عٌنة على الدراسة وجرت المسح بطرٌقة الوصفً المنهج

.  نادي(  32) وعددها 3441- 3445 الرٌاضً للموسم الٌد لكرة االولى الدرجة العبً

"  اعداد االنجاز عٌةداف ومقٌاس"  الفتاح عبد كمٌلة" اعداد الطموح مقٌاس الباحث واستخدم

 من كل الباحث ،واستخدم"تتكو  توماس" اعداد االنفعالٌة االستجابة ومقٌاس ،" قشقوش ابراهٌم

 للمعالجات االرتباط ومصفوفة المئوٌة والنسبة المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط

 :                                                            الى الباحث وتوصل االحصائٌة
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 . عالٌة االنفعالٌة االستجابة مستوى.  3

 االنفعالٌة واالستجابة االنجاز ودافعٌة الطموح مستوى بٌن موجب طردي ارتباط هناك. 7

 .  لالعبٌن

 االنفعالٌة واالستجابة االنجاز ودافعٌة الطموح مستوى فً احصائٌة دالة فروق توجد.  3

 (. 31:  2)  لالعبٌن

 البحث اجراءات-3

  البحث منهج 3-1

  المشكلة وطبٌعة لمالئمته االرتباطً باالسلوب الوصفً المنهج الباحثة استخدمت 

 البحث عٌنة 3-2

 المتقدمٌن الرٌاضً آكاد نادي بالعبً وتمثلت العمدٌة بالطرٌقة البحث عٌنة اختٌار تم      

 . العبٌن(  4) عددهم والبالغ

  البحث ادوات 3-3

  لغرض تحقٌق اهداف البحث أسنخدمت الباحثة المقاٌٌس واالختبارات االتٌة:

 : االنفعالٌة االستجابة مقٌاس  3-3-1

 هذا وضع وقد الرٌاضً المجال فً االنفعالٌة االستجابة على التعرف الى المقٌاس هذا ٌهدف    

 وٌتكون شمعون العربً دمحم ، عالوي حسن دمحم للعربٌة صورته وأعد (تتكو توماس) المقٌاس

 ذات منفصلة ابعاد سبعة فً اتجاهته عن التعبٌر لالعب الفرصة تتٌح عبارة(  27)  من المقٌاس

 - الثقة- التوتر ضبط- الحساسٌة -االصرار -الرغبة)  وهً الرٌاضً المجال فً التاثر

 فضال(  ابدا/ نادراأحٌانا // غالبا/ دائما) هً بدائل خمسة وللمقٌاس(  الذاتً الضبط - المسؤولٌة

 ٌكون ولذا ، السلبٌة للعبارات(  5-3) وبالعكس االٌجابٌة للعبارات كوزن( 3-5) اعطائه عن

 (. 731 - 27) بٌن محصورة المقٌاس لفقرات واالدنى االعلى العد

 : للمقٌاس العلمٌة المواصفات -

 صدق المقٌاس -

 ذوي من المتخصصٌن من مجموعة على عرضه تم المقباس صدق على الحصول بغٌة        

 منهم كل  لٌبدي *الرٌاضٌةالتربٌة و والنفسٌة التربوٌة العلوم مجال فً واالختصاص الخبرة

 تبٌن القٌاس استمارات جمع وبعد. اجله من ماوضع ،لقٌاس المقٌاس صدق مدى حول راٌه

    القٌاس . لفقرات( %311 - 41) بٌن تتراوح المتخصصٌن السادة بٌن اتفاق نسبة وجود للباحثة

 ثبات المقٌاس -
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عنكاوه  كادا نادي العبً على استمارات توزٌع تم المقٌاس ثبات على الحصول لغرض      

 نفس على المقٌاس استمارات توزٌع تم وعٌنسبا فترة وبعد 7133/ 2/ 75 بتارٌخ الرٌاضً

 البسٌط االرتباط معامل  استخراج تم االستمارات جمع وبعد 7133/ 5/ 31 وبتارٌخ الالعبٌن

   ٌمة عالٌةوهً ق ( 1947) االرتباط  قٌمة ظهرت(  بٌرسون)

 : المهارٌة االختبارات 3-3-2

والمتخصصٌن   وتم عرضها على مجموعة من الخبراء االختبارات من مجموعة اختٌار تم      

  قٌاس الى هدفٌ لمعرفة واختٌار االختبار االفضل الذي *ةوالقٌاس والكرة الطائراالختبار فً 

 شملت وقد البحث عٌنة على تطبٌقها لغرض تٌن المختارتٌنارالمه فً االداء مستوى

 :ماٌلً على االختبارات

  ( 73:  3: ) المواجة االرسال دقة اختبار 3-3-2-1 

 .االعلى من االرسال دقة قٌاس:  االختبار من الغرض -

 قانونٌة طائرة كرة ملعب ، كرات عشر( 3) الشكل فً موضح هو كما الملعب ٌقسم:  االدوات -

 هو لما وفقا االرض على وتكتب المستهدفة المناطق على الممنوحة النقاط ،تحدد قٌاس ،شرٌط

 (3) الشكل فً وارد

( تنسً ارسال) االعلى من متتالٌة ارساالت خمسة اداءالى  المختبر عدٌ:  االداء مواصفات -

 درجة اعلى بداخلها كتب التً المنطقة الى الكرة توجٌه محاوال

.__________________________ 

 جامعة سوران  /كلٌة التربٌة /قسم التربٌة الرٌاضٌة  القٌسً    جعاز  أ. د. فالح )*(

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة    / أ.د. ناظم شاكر الوتار                 

 جامعة الموصل / كلٌة  التربٌة               أ.د.موفق الحٌاوي          

 جامعة الموصل  /     م.د خالد عبد المجٌدالخطٌب         كلٌة التربٌة الرٌاضٌةأ.

 جامعة الموصل /    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة               أ.م.د لٌث محمود البنا    

 جامعة الموصل /  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                    م. احمد حامد السوٌدي

 

 

 الشروط :  -

 (. االعلى من االرسال فٌها ٌستخدم) محاوالت خمسة مختبر لكل.  3
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 على المختبر فٌحصل بالملعب المحددة المنطقة فً الكرة سقوط بموجب النقاط تحسب.  7

 . الكرة فٌها سقطت التً المنطقة بداخلها التً الدرجة

 ( .صفر) المختبر ٌحصل الملعب خارج خرجت او الشبكة الكرة لمست اذا.  3

 واذا ، الخط هذا ٌحددها التً المنطقة فً سقطت وكانها تحسب الخط على الكرة سقطت اذا. 2

 . المختبر ٌمنح نقطتٌن بٌن مشترك خط على سقطت

 علما بها قام التً الخمسة المحاوالت فً علٌها ٌحصل التً الدرجات للمختبر ٌسجل التسجٌل. 5

    (3)الشكل فً ،كما. درجة( 71) هً النهائٌة الدرجة بان

 قدم 5قدم                        75                                                                   

 سم 351سم                     251                                                                   

                 

 3 

 

 3 7 2 

 

  

 

                

سم                   311سم                      251                                                    

 سم  351

                   قدم 35                                                                                 

 مقد5               قدم     31

 االرسال من االعلىاختبار دقة ( 3الشكل )                                   

 

 ( 41: 3) اختبار دقة الضرب الساحق: 3-3-7-7

 ملعب فً الداخلً المثلث فً المستقٌم الساحق الضرب دقة قٌاس:  االختبار من الغرض -

 . المنافس
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 ٌقسم ثم( المقابل الملب نصف) مثلثٌن الى الملعب قسمٌ  ، طائرة كرات خمس:  االدوات -

 . م 3 منطقة كل عرض مناطق ثالثة الى( الشبكة جهة) الداخلً المثلث

 الداخلً المثلث نحو المستقٌم الساحق الضربالى  المختبر عدٌ االعداد بعد:  االداء مواصفات -

  الشبكة لجهة

 : الشروط -

  محاوالت خمسة مختبر لكل.  3

 . محاولة كل فً جٌد االعداد ٌكون ان ٌلزم.  7

 . ٌلً وكما الكرة سقوط لمكان الدرجات تحسب.  3

 .  درجات( 3) االولى المنطقة فً.     أ

 . درجة( 3) الثانٌة المنطقة فً.   ب

 . درجات( 5) الثالثة المنطقة فً.   ج

 ( .صفر) على المختبر ٌحصل المناطق هذه خارج.    د

 الدرجة ان ،أي الخمس المحاوالت فً علٌها حصل التً الدرجات للمختبر ٌسجل:  التسجٌل  -

 (7) الشكل فً كما . درجة( 75) هً النهائٌة

 م 3         م   3    م             3 

                                                            

                                                                                                                                                        5درجة واحدة                 3

 

 الشبكة              

 

 

  

 الضرب الساحق

 (7الشكل )                                         

 ٌوضح اختبار دقة الضرب الساحق                        
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 ( 101: 2) االحصائٌة المعالجات 3-4

بعد جمع البٌانات وتسجٌل القٌاسات واالختبارات المستخدمة، تم إجراء المعالجات اإلحصائٌة  

 وتم حساب ما ٌلً: ( Excel)  نظامب االلً الحاسوبالمناسبة باستخدام 

 . الحسابً الوسط     -

 . المعٌاري االنحراف     -

  البسٌط االرتباط معامل     -

   

  ومناقشتها النتائج عرض -4

 عرض النتائج 4-1

يتم عرض النتائج في جداول  ياتضمن فر  ةه الباحثتلما وضع االبحث واختبار  ألهدافتحقيقًا 
     لآلتي: وفقا

 (3) الجدول

  االنفعالٌة االستجابة لمقٌاس السبعة االبعاد من بعد لكل المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة االوساط

 

 المعالجات وحدة القٌاس المتغيزات

 -س         
 اآلحصائٌة 

 ع+-      

 71923 7934 درجة الزغبة-3

 73934 3932 درجة  االصزار.7

 33933 3977 درجة الحساسية-1 

 34923 7933 درجة التوتز ضبط.-2

 73923 7933 درجة  الثقة-5

 77 3932 درجة الشخصية المسؤولية.1

 71951 7921 درجة الذاتي الضبط.-2
 325937 33952 درجة الكلية النتيجة 
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 المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة االوساط (7) الجدول

 الساحق والضرب المواجه الرسالل

                                                   

 االبعاد من بعد لكل المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة االوساط الذي ٌمثل  (3)الجدول من       

 المسؤولٌة) السادس للبعد كان ااعلى وسط حسابٌ  ان ٌتضح  االنفعالٌة االستجابة لمقٌاس السبعة

 الثانً للبعد الحسابً الوسط ظهر بٌنما( 3932) معٌاري وبانحراف درجة( 77) غبل( الشخصٌة

للترتٌب   وبالنسبة( 3932) معٌاري وبانحراف(  73934)فً المرتبة الثانٌة وبلغ (االصرار)

 ،(7933)معٌاري وبانحراف( 73923)الحسابً الوسط بلغ فقد( الثقة) الخامس بعدحل الالثالث  

 (( وبانحراف معٌاري71.23الحسابً )االول ) الرغبة( فحل  فً رابعاً اذ بلغ وسطة  اما البعد

  ( فٌما كان االنحراف  71951) الضبط الذاتً( بوسط حسابً )ا بعدفٌما جاء خامس ) 7934

) ضبط التوتر( اذ كان الوسط الحسابً  ٌما حل سادسا البعد الرابع ف (7921المعٌاري )

وكان   (الحساسٌةالثالث ) ( فٌما جاء بالترتٌب االخٌر البعد7933( وانحراف معٌاري )34923)

 (.      3977( وانحراف  المعٌاري)33933الحسابً )الوسط 

 الرسالل المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة االوساط ( والذي ٌمثل 2عند النظر الى الجدول ) 

لمهارة االرسال المواجة من  ًاذ بلغ الوسط الحساب الساحق والضرب من االعلى المواجه

فٌما كان الوسط الحسابً لمهارة الضرب  (2,86( اما االنخراف المعٌاري)12,78االعلى )

 ( .4,25( اما االنحراف المعٌاري ) 14,44الساحق )

 

 

 (3) الجدول

 مهارتً فً االداء ومستوى  االنفعالٌة االستجابة ابعاد من بعد كل بٌن االرتباط معامالت ٌوضح

 المواجه الساحق والضرب االرسال

   االحصائٌة المعالجات

 -س    ع    المتغٌرات المهارٌة

 

 جة من االعلىلمواااالرسال  37923 7931

 الضرب الساحق 32922 2975
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 الجدولٌة( ر) قٌمة

 

  المهارات

 االرسال الساحق الضرب المستقلة المتغٌرات

 

 

  

                 

 

    المحسوبة( ر) قٌمة المحسوبة( ر)قٌمة

                                 الرغبة.3            

                               االصرار.7           

                              الحساسٌة.3          

                           التوتر ضبط.2            

                                   الثقة.5           

                   الشخصٌة المسؤولٌة.1            

                          الذاتً الضبط.2           

                           الكلٌة النتٌجة            

 

( ان قٌمة )ر( لكل بعد من ابعاد االستجابة االنفعالٌة وعالقة ارتباطها بمهارة 3الجدول ) ٌبٌن   

( عند نسبة 1,212)االرسال ومهارة الضرب الساحق اصغر من قٌمة )ر( الجدولٌة والبالغة 

 .(1ودرجة حرٌة )( 1915 ) خطأ

 

 مناقشة النتائج 4-2

  االنفعالٌدة االسدتجابة ابعداد مدن بعدد كل بٌن االرتباط معامالت( والذي ٌمثل  3الجدول )ٌبٌن      

مددن ذلددك ٌتضددح وجددود عالقددة غٌددر  المواجدده السدداحق والضددرب االرسددال مهددارتً فددً االداءو

 وكدذلك ال  االرسدال المواجده مدن االعلدى االداء المهاري لمهارةٌة ومعنوٌة بٌن االستجابة االنفعال

والضدرب السداحق المواجده  االنفعالٌدة االسدتجابة لمقٌداس السبعة االبعاد عالقة معنوٌة بٌنلوجود 

باالرسدال وفددً الحساسددٌة  1، 12-حٌدث كانددت اعلدى اسددتجابة فددً ضدبط التددوتر   بدالكرة الطددائرة

فدً  1911فً متغٌدر الرغبدة لالرسدال و  191 3-ب الساحق واقل درجة استجابة     للضر 1922

اذ ان قلدة  لدى قلدة عددد افدراد العٌندة وتعزى الباحثة ذلك االضرب الساحق  –متغٌر ضبط التوتر 
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وفدً جمٌدع االبعداد لالسدتجابة ،ٌظهدر الفدروق المعنوٌدة بشدكل واضدح العدد فً اغلدب االحٌدان ال

وتاثٌرهدا علدى اي مدن المهدارتٌن  االسدتجابة االنفعالٌدة او ربما فدً عددد محددد مدن تلدكاالنفعالٌة 

والضدددرب السددداحق المواجددده بدددالكرة  ىالمواجدددة مدددن االعلددد اداء االرسدددال او ان   ، قٌدددد البحدددثل

كما ترى الباحثدة ان عٌندة المعنوي وهذا ماٌحقق صحة فرضا البحث .  الٌحقق االرتباط  الطائرة

البحث تمثل فرٌق نادي رٌاضدً لده مشداركات عدٌددة علدى مسدتوٌات مختلفدة واحدرز العدٌدد مدن 

علدى تقددٌم االداء الجٌدد ، ٌؤكدد )  العالٌة على مستوى االقلٌم والعراق مما ٌزٌد من القددرةالنتائج 

والى  العقةىة المتعىددي بىين  قلة التأثٌر بانفعداالت المبارٌدات وثبدات مسدتوى االداء( 3433محمود 
العقةىىىات امجتماعيىىىة ومختمىىىف العىىىمات امناعالية وهىىىدح العقةىىىة تختمىىىف حعىىى  نىىىو  العىىىمة ونو  

ن حيىاي الاىرد الناعىية تن ىوي عمى  وجىود ا البحىث شفىات  ذالرياضة. والنتائج المتوصل إليها في ه
 خىىر عمىى  الىىدوام باعتبىىارح نموذجىىا  و موضىىوعا  و نصىىيرا  و خصىىما من اعنعىىان نتىىاج التاىىاعقت 
امجتماعيىىة.شما  ن لشىىل مرشىىز اجتمىىىاعي نمىى  معىىين مىىن العىىىموك المتوةىى  مىىن األفىىخا  الىىىذين 

ق فىىىىان تشىىىىوين العقةىىىىات (  ومىىىىن هىىىىذا المن مىىىى5::323يفىىىى مون مراشىىىىز متصىىىىمة بىىىىذلك المراشىىىىز. 
امجتماعية مرتب  بالعمات امناعالية إل  حد ما  إضافة إل  عوامل  خرى من فهىم وتوضىيك شىل 

 .عبينبناء وتشوين فخصية متزنة لق ذلك يعاعد في

من جانب اخر تفسر الباحثدة الدى ان عددم وجدود عالقدة ارتبداط  بدٌن هدذة السدمات واي مدن       

 وٌؤكدد ) مجٌدد نفسدٌا  جٌددا   دا  اعدداان الالعبٌن معددٌن  وباالضافة الى ما تقدماٌد البحث مهارتً ق

 ي يج  اعداد القع  اعداد ناعي جيد يعت ي  من خقلة تحقيىق اعىتثاري جيىدي وتحقىق  (  3443
اداء مهىىاري جيىىد و مىىاثري وام ةىىد يحىىدث العشىىس  شمىىا ان هىىذا الىىتحشم يعتمىىد عمىى  خبىىري القعىى  

ي الرياضية لهىا دور مهىم وفعىال فىي الىتحشم فىي الحىامت امناعاليىة غيىر المرغىو  حيث ان " الخبر 
اذ ان تىىوفر اعىىتثاري اناعاليىىة بمعىىتوى جيىىد يعىىاعد عمىى  تحقيىىق اداء  والمنافعىىة  فيهىىا ةبىىل العىىباةات

 .                    (1::324  . "مهاري مميز

حيىث ان " معىدل امثىاري اممثىل يىادي  عبىينقلتىوتر الىذي يرافىق افامثاري الجيىدي تبىدد شىل القمىق وال
 (375:11)ال  العموك وامداء الاعال "
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    االستنتاجات والتوصٌات :       -5

 االستنتاجات: 5-1 

االداء المهاري لمهارتً االرسال  بٌن االستجابة االنفعالٌة و .وجود عالقة غٌر معنوٌة1

 والضرب الساحق بالكرة الطائرة .

االداء لمهارتً لالستجابة االنفعالٌة وبٌن .وجود عالقة غٌر معنوٌة بٌن كل من االبعاد السبعة 7

 االرسال والضرب الساحق.

 :التوصٌات  5-7

 :توصً الباحثة بما ٌاتً 

ق الحدٌثة المتبعة فً االعداد النفسً والتً تساهم فً االستجابة ائاستخدام االسالٌب والطر . 3

 مثل االسترخاء بانواعه . االٌحابٌة  االنفعالٌة

التدرٌب على االداء الرٌاضً فً جو شبٌه فً المنافسات ، وخاصة فً مهارتً االرسال  .7

 والضرب الساحق .

فً المهارات االساسٌىة االخرى فً لعبة  .اجراء دراسات مشابهة على عٌنة من الالعبات3

 . الكرة الطائرة وااللعاب االخرى 
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 المصادر العربٌة 

، ترجمة عادل عز الدٌن االشول  مقدمة فً علم النفس(:  1977ارنوف ، وٌتج ) .1
 واخرون ، دار ماكجدوهٌل للنشر ، مصر .

 

التطبٌقات االحصائٌة فً  : (1999، )التكرٌتً ، ودٌع ٌاسٌن والعبٌدي ، حسن دمحم .2

 الكتب للطباعة والنشر ، الموصل.، دار بحوث التربٌة الرٌاضٌة 
 

،  تركٌز االنتباه قبل اداء بالكرة الطائرة:  (1989، )الخطٌب ، خالد عبد المجٌد .3
 .اطروحة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة الموصل

 

عالقة مستوى الطموح ودافعٌة االنجاز ( : 1998الدرعة ، شاكر فرهود،) .4
، المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة واالستجابة االنفعالٌة بنتائج مبارٌات كرة الٌد 

 . رٌةاالسكندجامعة والرٌاضٌة ، كلٌة تربٌة بنات ، 
 

 ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد  علم النفس الرٌاضً(:1993الطالب ، نزار ) .5
 

 

، مطبعة  الكرة الطائرة التكنٌك والتكتٌك الفردي(: 1987الكاتب ، عقٌل عبد هللا ) .6

 التعلٌم العالً ، بغداد  .
 

الطائرة االسس العلمٌة للكرة (: 1997حسنٌن ، دمحم صبحً ، وعبد المنعم حمدي ) .7

 ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة  . 1. ط وطرق القٌاس للتقوٌم
 

 ، مطبعة العالً ، بغداد . علم النفس( :  1970خان  ، امٌمة علً ) .8
 

 ، دار القلم ، بٌروت . اصول علم النفس( :  1979راجح ، احمد عزت ) .9
 

51-راتب، أسامة كامل)5991 ( . عمم النفس الرياضي ) المفاهيم وتطبيقات ( ، 
. 521، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  ، ص 5ط  
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ستوى االستجابة مقارنة م (:2001) حسن علً  كاظم دمحم جسام ، وعرب ،.11

، مجلة دٌالى الرٌاضٌة ، كلٌة المتقدمٌن والشباب فً لعبة المالكمة االنفعالٌة بٌن 

 التربٌة الرٌاضٌة ، محافظة دٌالى  .

 

، دار المعارف ،  2، ط علم النفس الرٌاضً(: 1979عالوي ، دمحم حسن ،) .12

 مصر  .

االختبارات المهارٌة  ( :1987عالوي ، دمحم حسن ، ورضوان نصر الدٌن) .13

 ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  .والنفسٌة فً المجال الرٌاضً 

، دار المعرفة  علم النفس الفسٌلوجً( :  1985.عٌسوي، عبد احمد دمحم)14

  الجامعٌة ، مصر.

،دار 4،ط1جعمم النفس االجتماعى،:( 1988)سيد ابو النيل، المحمود .15
 .لبنان-النهضة العربية

،  :النظريات المهمة في التدريب الرياضي (1998،ريسان خريبط .) ،مجيد .16
 . ، دار الشرق لمطباعة والنشر عمان 

، المكتبة االنجلو  اسس علم النفس( : 1978.منصور ، طلعت واخرون )17

 مصرٌة ، مصر .

، الترجمة . سٌد طواب  مدخل علم النفس:  (1980، )لندال ، دافٌدوف .18

 ، دار ماجدوهٌل للنشر ، مصر  . 2واخرون ط

، مدٌرٌة دار الكتب  علم النفس الرٌاضً(:  1981لوٌس ، كامل طه ).19

 . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل
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