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 شكر وتقدير 
 نبينا محمدسيد المرسلين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  

 .  اجمعينلم وصحبم آ علىصلى اهلل عليم و  االمين
واجب الوفا  والعرفان بالجميج ى لي اعداد هذه الرسالة , فمن بعد ان يسر اهلل سبحانم وتعال

والمتمثلة لى. جامعة ديا-  االساسيةكلية التربية  تقدم  بالشكر والتقدير الى عمادةان ا
 دعممن قدموه لما لجنة الدراسات العلياو عزيز  جاسم دكتور حاتملبعميدها االستاذ المساعد ا

 دراسةطواج مدة ال

عظةةيم امتنةةاني إلةةى أسةةتاذي يةةدعوني واجةةب العرفةةان بالجميةةج أن أتقةةدم بجزيةةج شةةكري و و       
ــار ســعداهللاالسةةتاذ الةةدكتور مشةةرا البحةةث  الفاضةةج مةةن جهةةد وعنةةا  فةةي  بذلةةملمةةا  فــرات جب

سةةبحانم وتعةةالى إلةةى أن يمةةن  انجةةاز هةةذا البحةةث بالمتابعةةة والمالحظةةات القيمةةة فأبتهةةج إلةةى اهلل
 .وجزاه اهلل خير الجزا  ة والعافية والموفقية بالصح عليم

 ستاذالا كج من الى اساتذة السنة التحضيرية وهم تقدم بوافر الشكر واالمتناناو 
 ناظم كاظم جواد ستاذ الدكتورالاو  جبارفرات الدكتور  ستاذالاو  رد شاكو نبيل محمالدكتور 

ستاذ الوا اياد حميد رشيد الدكتور المساعد ستاذالوا السامرائيفائق واالستاذ الدكتور 
  ماجدة حميدالدكتور  ستاذ المساعدالوا مها محمد صالحالدكتور  المساعد

المناقشة لما قدموه  ة السمنار واللجنة العلمية ولجنةتقدم بخالص الشكر واالمتنان الى لجناو 
 .يرتقي بشكج  جميجمن معلومات علمية تخدم البحث وتجعلم 

  غازي صالح محمودالدكتور  وكذلك اتقدم بوافر الشكر واالمتنان والتقدير الى االستاذ
من   لما قدموه بشرى عنادالمساعد الدكتور واالستاذ وري عكلة سليمان الحاالستاذ الدكتور و 

 المساعد االستاذوأتقدم بالشكر والتقدير الى  جهد ونصح وارشاد حتى اكماج هذه الرسالة.
واتقدم بالشكر الى  الخيرة مالجهودهكامل عبود حسين و الدكتور  احمد رمضانالدكتور 

لدورها المتميز في اخراج  المقوم اللغوي قسمة مدحت حسيناالستاذ المساعد الدكتور 



 

 

 

 عمر

بالشكر واالمتنان الى  واتقدم الرسالة بصورة جميلة خالية من االخطا  اللغوية والنحوية
حتى انها   وكان سند ليالذي لم يبخج علي بأي معلومة ومشورة  محمد وليدالدكتور 

اقدم الشكر الجزيج الى الدكتور واليفوتني ان  .فجزاه اهلل تعالى عني خير الجزا سالة ر ال
والبد لي ان لجهوده الكبيرة ونصائحم الرشيدة فجزاه اهلل تعالى خير الجزا   احمد مهدي

 ومحمدواحمد وصدام وصداح عبد الرحمن )لى زمال  الدراسة اسجج عظيم شكري وتقديري ا
 علي خليفة ومصطفى ولمياء عمار و علي حميد و و محمود عبدالغفور و اياد و وباسم و 

  واحيي فيهم روح التعاون سائج اهلل ان يوفقهم جميعا" .(  وسيف
ابدوه من  كما واتقدم بالشكرواالمتنان الى االخوان االعزا  فريق العمج  المساعد لما

 .(غالبو  عباسو  ازاد مساعده تستحق الشكر والتقدير وهم كج من )
نا بحق ووفا  مني وعرفا واتقدم بالشكر الجزيج الى السادة الخبرا  الذين قابلهم الباحث

داعيا من الباري تعالى بالشكر واالمتنان الى والدي الحبيب  تقدم االصبر والرعاية والتضحية 
 العزيزات واخواتي ازادسوران و واخوتي ووالدتي الحبيبة اطاج اهلل في عمرهما ان يشفيم 

فبفضج دعواتهم الصادقة وصلت الى ما أنا فيم فقد منحوني من العطا  الكثير وكانوا بحق 
 شركائي في معاناتي فلهم مني كج الحب واالعتزاز. 

 ةي الغاليتزوجلتقديري وجج اعتزازي وامتناني عن وصا  وفي الختام أقا عاجز
 استحق عليهتوصبر من تضحية كبيرة وجهد عظيم  اهتما قدمو  ي في معاناتيتي ساندوالت

وفي الختام اشكر كج من اسهم في اعداد هذه الدراسة وكج من  متنان والود واالحترام.كج اال
ان يوفقهم انم السميع المجيب ونعم المولى عز وجج  اهللفاتني سهوا ذكر اسمم سائال 

 والنصير واهلل ولي التوفيق . 
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 المستخلص
دراسة تحليلية للسمات االنفعالية المميزة لالعبي كرة القدم عنوان الرسالة )

 ( الدرجة االولى دوريتلفة وعالقتها بترتيب الفرق في لعب المخلبخطوط ا
 

                                          اشـــــــــــراف                                                 الباحث        
                                  فرات جبار سعد اهللد   أ.                                      علي حسن عمر   
                                                                 

 م   1434                                                               2013
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وعلى النحو اآلتي اشتملت الدراسة على خمسة ابواب 
 التعريف بالبحث: الباب االول

اضافة الى  ،وضفر الو , هداف واال، ألهمية والمشكلةاو المقدمة هذا الباب على احتوى 
الجانب أهمية  تطرق فيها الباحث الى البحث أهميةو المقدمة في تحديد بعض المصطلحات ف

الضغوط وحاالت القلق والخوف ان و  ،هو الفيصل في حسم نتائج المنافساتالذي النفسي 
كاًل حسب موقعِه في الساحة والواجبات  تختلف واالنفعاالت النفسية بين العبي الفريق الواحد

، وبذلك يكون هناك فروقا وتباينا في مستوى وشكل االنفعاالت النفسية  بها الخططية المكلف
ط اللعب وظروف المباراة و التي تواجه الالعبين في كل خطوط اللعب المختلفة حسب خط

وكذلك مستوى العبي الفريق المنافس كما وهذا بدوره له الدور الكبير على عطاء الالعب 
وتكمن أهمية هذا البحث كونه يتعرض لموضوع السمات االنفعالية المميزة لدى المباراة في 

حاالت القلق والخوف  العبي كرة القدم مما قد يعمل على توفير بعض المعلومات عن
 وحسب خطوطهم الجوانب الوجدانية واالنفعالية التي يتمتع بها الالعب والتوتر واغلب

ذا البحث في الكشف عن مدى التباين و التقارب في نفسيات الالعبين باإلضافة الى انها قد تساهم نتائج ه

لتكون في متناول مدربي كرة القدم في العراق باإلضافة الى انها قد تساهم  موحسب خطوطه
نتائج هذا البحث في الكشف عن السمات االنفعالية المميزة لدى العبي كرة القدم لتدعيمها 

 .ة لمحاولة السيطرة عليها السلبي وكذلك السمات االنفعالية
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في  اظهار التفاوت في  السمات االنفعالية المميزة لدى العبي  تتحددف البحثمشكلة اما 
و من , ووضعها تحت الضبط كرة القدم وحسب خطوط اللعب وذلك لمحاولة السيطرة عليها

االنفعاالت خالل متابعة الباحث لمباريات دوري كوردستان الحظ بأن هناك تباين في مستوى 
النفسية لدى الالعبين أثناء المنافسة امام المواقف الضاغطة والمتغيرة )كقوة المنافس وقرارات 

مما يظهر للجميع وبشكل جلي بأن هناك حالة  الحكم واهمية المباراة وتأثير الجمهور...الخ (
 إهمال واضحة في أجندة المدربين للعامل النفسي. 

 ويهدف البحث الى:
 .العبي كرة القدمدى ل االنفعالية للسماتمقياس  بناء -
التعرف على مستوى الفروق بين خطوط اللعب المختلفة في أبعاد السمات االنفعالية لدى  -
 ( البحثعبي كرة القدم ) قيد ال
التعرف على العالقة بين مستوى السمات االنفعالية لدى العبي كرة القدم و ترتيب الفريق  -

 في الدوري.
  :ما يأتي الباحث فقد افترض البحث فروض اما 
بين خطوط اللعب المختلفة في ابعاد السمات االنفعالية  اً لة إحصائياهناك فروق د -1

 (.البحثالمميزة لدى العبي كرة القدم )قيد 
ية لالعبي كرة القدم وترتيب بين السمات االنفعال اً الة احصائيدهناك عالقة ارتباط  -2

  ق في الدوريالفر 
 

 شملت مجاالت البحثو  
بعض أندية الدرجة األولى المشاركين في دوري  العبي: فتكون من المجال البشري

 (.2112 -2112)ردستان للموسم و ك
  (2112/ 21/5) و (11/11/2112)المدة الواقعة بين  :المجال الزماني
 (.لبحثامالعب االندية )قيد : المجال المكاني
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 النظرية والمشابهةالباب الثاني: الدراسات 
 واالنفعاالت و ات وانواعها ومفهومهاالسم الىفي هذا الباب  الباحثتطرق وقد 

نظريات التي فسرت االنفعال مع المظاهر الصفات العامة لها و الخصائصها و و  وها انواع
الداخلية والخارجية لالنفعاالت وكذلك اسباب انفعال العبي كرة القدم وطرق السيطرة عليها 

 سابقةوفي جانب الدراسات الكما تطرق الباحث الى السمات االنفعالية لدى العبي كرة القدم  
 .دراستانتناول الباحث 

 الميدانية واإلجراءاتمنهجية البحث  : الباب الثالث
الدراسات المقارنة ) العالقات المتبادلة سلوببأ المنهج الوصفي استخدم الباحث

الرئيسة مالئمة لطبيعة البحث و تكونت عينة البحث  أكثر فهمابوص ( والعالقات االرتباطية
بعض اندية الدرجة االولى في اقليم اختارهم الباحث بصورة عمدية من  ( العبا11من )

بين خطوط اللعب في السمات وى الفروق تسقياس مل وألج 2012-2013كوردستان
 على مجتمع البحثنفعالية لالعبي كرة القدم ببناء مقياس السمات االقام الباحث االنفعالية 

استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس عن العبا وتم  (211وتكونت عينة البناء من )
ثبات المقياس فتم ن من الصدق هما الصدق البنائي و صدق المحتوى  اما طريق نوعي
وتضمن أيضًا الوسائل االحصائية المناسبة . خباكرونومعامل الفا بطريقتي االعادةاستخراجه 

في استخراج   SPSSاذ استعمل الباحث بعض الوسائل االحصائية و الحقيبة االحصائية 
 . نتائج البحث

 النتائج وتحليلها ومناقشتها : عرضالباب الرابع
 األوساط عرض اذ تم تناول هذا الباب عرض نتائج المعالجات االحصائية وتحليلها

تحليل  تبين ق جداول تبين ذلك ، ثم عرض جداولالحسابية واالنحرافات المعيارية عن طري
وكذلك جداول اخرى تبين اقل فرق معنوي التباين االحادي  للفروق بين خطوط اللعب 

(LSD  بين الخطوط في السمات ) تم مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها مستعينا باهلل  و
 .  تعانة بالمصادر العلميةاوال ومن ثم االس
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 : االستنتاجات والتوصياتالباب الخامس
تم التطرق في هذا الباب الى اهم االستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة  

 :الباحث الى ان استنتجو
  تأثير مهم وبارز على نتائج الفرق وترتيبهم في الدوري .لسمات االنفعالية ل -
 . خط الهجوم هو افضل من باقي خطوط اللعب في سمة االتزان االنفعالي  -
 خط الوسط هو افضل من باقي الخطوط في سمة التصميم. -
 .المرونة الشخصيةخطي الوسط والهجوم هما افضل من خط الدفاع في سمة  -
 لدى , الحماس (الثقة بالنفس تي )في سم الثالثة  عدم وجود فروق بين خطوط اللعب -

 . العبي كرة القدم قيد الدراسة 
 اتاهم التوصي اما
لما له من تأثير على االنجاز  وتطويرها التركيز على ابعاد السمات االنفعالية لالعبين -

 . اثناء المنافسات
يكون  تعويد الالعب على مواجهة المواقف الضاغطة اثناء التدريب حتى الالعمل على  -

 .هناك اختالف بين االداء خالل التدريب واالداء اثناء المباراة
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 -التعريف بالبحث : – 1
 -مقدمة البحث وأهميته : 1 – 1

تعد لعبة كرة القدم من أهم األلعاب الجماعية لما حظيت به من اهتمام بالغ سواء 
عدد كبير من دول العالم نها اللعبة الشعبية األولى في لى الصعيد المحلي أو الدولي كو ع

تعمل على إثارة  وذلك لما تتمتع به من سحر العبيها في أدائهم المهاري المتميز والتي
مما زاد اإلقبال على ممارستها وبالتالي سرعة انتشارها. وأمام التطور الحديث في  الجمهور

ئج طرق اللعب وتميز أداء الالعبين أصبح الجانب النفسي هو الفيصل في حسم نتا
اد النفسي لالعبي كرة المنافسات، ولقد تحقق في السنوات االخيرة من التقدم في مجال اإلعد

جعله قادرا على أداء وظائفه بحيوية واالشتراك في البطوالت والتنافس في القدم مما ي
المباريات جعل ان تكون محملة باآلمال والدوافع والرغبة في الفوز مما تجعل حياة العبي 

م تمتلئ باالنفعاالت النفسية مما تؤثر على مستوى القدرات العقلية والمهارية كرة القد
 لالعبين.

الواحد كاًل حسب موقعِه في  واالنفعاالت النفسية بين العبي الفريق وتختلف الضغوط
الساحة والواجبات الخططية المكلف بها وخاصة بعد ان تطورت طرائق اللعب سريعًا حتى 

اآلن حيث طرأت تطورًا سريعًا وجوهريَا في مراكز الالعبين حسب  وصلت الى ما هي عليه
في  ، الهجوم(، وبذلك يكون هناك فروق وتباينخطوط اللعب المختلفة هي )الدفاع، الوسط

مستوى وشكل االنفعاالت النفسية التي تواجه الالعبين في كل خطوط اللعب المختلفة حسب 
له الدور الكبير  والذيالعبي الفريق المنافس خطط اللعب وظروف المباراة وكذلك مستوى 

على عطاء الالعب المهاري والخططي والمرتبط بدرجة تفاعله المستمر مع متطلبات 
وسيكولوجية المباراة وكذلك مدى تأثير الجمهور والصحافة وروح المنافسة على الالعب نفسه 

ر مما يؤثر سلبيا في عمليات غالبا ما تصيب الالعبين بدرجة عالية من القلق والخوف والتوت
وتكمن أهمية هذا البحث كونه   التوازن االنفعالي والسلوكي لدى الالعبين أثناء المباراة.

يتعرض لموضوع السمات االنفعالية المميزة لدى العبي كرة القدم مما قد يعمل على توفير 
متناول  يالالعب لتكون فبعض المعلومات عن الجوانب الوجدانية واالنفعالية التي يتمتع بها 
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عن الى انها قد تساهم نتائج هذا البحث في الكشف  باإلضافةمدربي كرة القدم في العراق .
 الالعبين وحسب خطوطهم وكذلك من اجل التعرف على سماتفي  التقاربالتباين و مدى 

ية السلبية السمات االنفعالية المميزة لدى العبي كرة القدم لتدعيمها وكذلك السمات االنفعال
( على " اهمية التعرف على المحتوى االنفعالي (kaneلمحاولة السيطرة عليها ,حيث يؤكد 

 . (1)للمساهمة في تطوير االداء الرياضي لدى الالعب "
 
 :مشكلة البحث1-2
تنفرد خصوصية لعبة كرة القدم بأرتباطها بخطوط اللعب المختلفة , اذ ان لكل خط     

من الخطوط متطلبات بدنية ومهارية خاصة به تحتاج ممارستها والتكيف على ادائها الى 
 التحكم والتوازن االنفعالي تحقيق التفوق في سمات نفسية معينة تختلف من خط آلخر, وان 

تمرارية األداء األمثل لتنفيذ كل الوجبات الخططية بشكل دقيق أثناء له األثر الفاعل على اس
تتحدد مشكلة البحث  المباراة وهذا ينعكس ايجابيا على نتائج الفريق في البطوالت الرياضية

السمات االنفعالية المميزة لدى العبي كرة القدم وحسب خطوط  اظهار التفاوت في  في 
 ته خالل متابع الحظ الباحث بط اذها ووضعها تحت الضاللعب وذلك لمحاولة السيطرة علي

أثناء  نفعاالت النفسية لدى الالعبينبأن هناك تباين في مستوى اال ردستانو لمباريات دوري ك
وخاصة عندما تشتد ظروف اللعب ضراوة وتعقيدا فنرى العب يصمد و العب آخر  المنافسة
المنافس وقرارات الحكم واهمية المباراة وتأثير امام المواقف الضاغطة والمتغيرة )كقوة ينهار 

 . الجمهور...الخ (

 
 
 

                                                           

(1).Kane . J . cognitive aspects of performance ,British Journal of Sport  Medicine: 1978 . P201  
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   -أهداف البحث: 1-3
 . بناء مقياس للسمات االنفعالية لالعبي كرة القدم .1
الفروق بين خطوط اللعب المختلفة في أبعاد السمات االنفعالية لدى العبي  التعرف على. 2

 . ( البحثكرة القدم ) قيد 
ق دى العبي كرة القدم و ترتيب الفر . التعرف على العالقة بين مستوى السمات االنفعالية ل3 

 في الدوري.
 
  -البحث: فرضا 4 -1
بين خطوط اللعب المختلفة في ابعاد السمات االنفعالية  دالة إحصائياً  هناك فروق -1

 (.البحثالمميزة لدى العبي كرة القدم )قيد 
ق ية لالعبي كرة القدم وترتيب الفر بين السمات االنفعال لة احصائياً دا هناك عالقة ارتباط -2

 في الدوري.
 

 

 -مجاالت البحث: 1-5
ردستان و في دوري ك أندية الدرجة األولى المشاركون العبوا: المجال البشري 1-5-1

 (.2113 -2112)للموسم 
 (2113/ 21/5)  و  (11/11/2112)المدة الواقعة بين : المجال الزماني 1-5-2
 (.البحثكرة القدم لألندية )قيد  مالعب  :المجال المكاني 1-5-3
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  -تحديد المصطلحات: 1-6
 السمة: 1-6-1
يتميز بها  " عبارة عن صفة او خاصية يتميز بها الفرد عن غيره من االفراد , او       

جماعة من الجماعات , وقد تكون هذه السمة اخالقية كالكرم او فكرية كالمرونة او ثقافية 
 كسعة االفق او شخصية كاالنطواء او االنبساط  او مزاجية كسرعة التقلب في 

عميقة ,مسيطرة او  المزاج او حركية او جسمية , مكتسبة او موروثة , قد تكون سطحية او
 (1)ثابتة ثبوتا نسبيا " ن متغيرة , متحركة ديناميكية اوبسيطة , قد تكو 

يمكن مالحظتها مباشرة  وتعرف السمة بأنها " انماط سلوكية عامة , دائمة نسبيا وثابتة وال
 (2)ولكن يستدل عليها بالمالحظة خالل فترة زمنية محددة " 

 االنفعال : 1-6-2
الجسمي والنفسي تنزع بالفرد الى القيام يعرف االنفعال بأنه " حالة من التوتر          

بالنشاط الالزم الستعادة توازنه الذي اختل "
(3)

 . 

 السمات االنفعالية : 1-6-3
" هي السمات المميزة للسلوك االنفعالي وتمثل االسلوب العام لفاعلية الشخصية         

لتعطي مجموعة من االستجابات النوعية "
(4) 

                                                           

 .212, ص2112الجامعية ,,  دار المعرفةاالسكندرية : .2ط نظريات الشخصية ,عبد الرحمن العيسوي ؛ ( .1)   
 . 383ص , 1811 , دار الفكر,  الكويت :  علم النفس في حياتنا اليوميةمحمد عثمان نجاتي؛ .(2)
 225,ص2112,دار الفكر العربي , ,القاهرة:2,طالتطبيقات(-علم النفس الرياضي)المفاهيم مبادئ .احمد محمد فوزي؛3))    
 325.,صا ض,الري بحث منشور, ,للناشئين المهارىالسمات االنفعالية ومستوى االداء  . محمد العربي شمعون وآخرون؛(4)    
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 : لسابقةالدراسات النظرية وا - 2
  -الدراسات النظرية  :  1 – 2
 السمات االنفعالية 2-1-1
 السمة 2-1-1-1

 (1)" وسم يسم سمة : العالمة , االثر , " السمة في اللغة: 
 السمة لدى علماء النفس:

تعددت التعاريف تبعا الختالف نظرتهم ونظرياتهم عن الشخصية ، ومن ابرز  
 :هذه التعاريف 

له القدرة على ان يعيد  تركيب نفسي عصبي"  السمة بأنها (Alport)عرف البورت -
متكافئة  إشكالوتوجيه  إصدارالمنبهات المتعددة الى نوع من التساوي الوظيفي والى ان يعيد 

 ( 2)"والتعبيري تكيفيال ومتسقة من السلوك
مجموعة ردود االفعال واالستجابات التي يربطها نوع " بأنها  السمة كاتليموت ويعرف ر -

من الوحدة التي تسمح لهذه االستجابات ان توضع تحت اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقة 
 .(3)" االحوالفي معظم 

اساسه  وعلىأي جانب يمكن تمييزه وذو دوام نسبي  "انها  ىعرف جيلفورد السمة عل-
    .(4)يختلف الفرد عن غيره

 (5)"سبيا توجه سلوك الفرد وتصرفاته نزعة ثابتة ن "عرفها الوقفي  بانها -
                                                           

 .291, ص2102دار الصبح للطباعة والنشر ,بيروت:  . المدرسي )مختار الصحاح( القاموس؛ . احمد الحمود ((1
 .01، ص0991القاهرة : عين شمس ، .بحوث في علم النفس( . توفيق السيد واخرون؛ 2)
، 0991القيييياهرة : دار النهضيييية العربيييييية ، .نظرياتهييييا –قياسييييها  -محييييدداتها –سيييييكولوجية الشخصييييية . سيييييد غنيييييم؛ 3))

 .211ص
 .10, ص0911احمد محمد عبد الخالق؛ االبعاد االساسية للشخصية. االسكندرية, دار المعرفة الجامعية,  .((4

 .191, ص0911 دار الشروق ,: عمان.1؛ مقدمة في علم النفس , ط(. راضي الوقفي 5)
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جملة من الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية واالجتماعية والخلقية التي "بانها  حعرفها راج-
 (1)"واضحاتميز الشخص عن غيره تميزا 

االتجاه المميز للشخص لكي يسلك بطريقة معينة ,او  "عرفها محمد حسن عالوي  بانها -
 (2)" هي أي صفة يمكن ان تفرق على اساسها بين فرد واخر

مجموعة من الصفات الجسمية والنفسية  الثابتة الذي يتمتع بها يعرف الباحث السمة بأنها و -
والذي يمكن من خالله ان نتنبأ بالسلوك الذي يقوم به الفرد الفرد ويميزه عن غيره من االفراد 

 المستقبل عندما يتعرض لمثير معين . في

 

 التحديد الفارق للسمات2-1-1-1-1
يتم تحديدها تحديدا فارقا ومميزا لها عن غيرها من  أنتعريف السمات  دمن المفيد بع       

  المصطلحات
 (3 (الفرق بين السمة واالتجاه :أوال

 : انه ليس من السهولة التفرقة بينهما ولكن الفرق بينهما يكمن فيAlport تيرى البور  
 يشير عادة إلى موضوع معين )سياسي ,اقتصادي ,ديني (  التجاهأن ا-0

فتبرزها موضوعات شديدة التنوع ال يمكن حصرها فالسمة أكثر عموميا من االتجاه  السمةأما 
 وتشير إلى مستوى أرقى من التكامل .

 في العادة ثنائي وليس كذلك في السمات . التجاهاأن -2
فهو الموضوع االتجاه أما , مفهوم األساسي في دراسة الشخصيةهي ال السمة أن مفهوم -1

 .االجتماعاألساسي في علم 
 حالة:: الفرق بين السمة والثانيا

                                                           

 .119ص  ,0911دار القلم , : . الكويت اصول علم النفس. احمد عزت  راجح ؛  (1) 
 .091, ص2119لنشر ,لمركز الكتاب : . القاهرة 9, ط مدخل في علم النفس الرياضي(. محمد حسن عالوي ؛ 2)
 .11ص. المصدر السابق. احمد محمد عبد الخالق ؛ (3) 
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تعني ان الفرد يتصرف بالطريقة نفسها تقريبا عندما تكرر الحالة في Trait السمة "  
 (1) "الى انها طارئةState حين تشير الحالة 

 (2): الفرق بين السمة والعادة :ثالثا
 الفرق بينهما في النقاط التالية يظهر         

تستخدم بمفهوم ضيف على انها نوع من الميل المحدد , اما السمة فأكثر عمومية العادة  -0
 من العادة .

تتكون السمة من خالل تكامل مجموعة من العادات النوعية ذات الداللة التكيفية العامة -2
مفهوم عام من بالنسبة للفرد بعكس العادات فال تتكامل تلقائيا بل عندما يتوفر لدى الشخص 

)مثل عادة نها في ظل جهاز ارقى من التنظيم ين او صورة عامة تقوده الى تكوينوع مع
 (التدخين يمكن االقالع عنه

 يرى جاثري ان السمة عادة من نوع راق .-2
 
 :انواع السمات  2-1-1-1-2

 :. يما يلبعض العلماء السمات الى انواع مختلفة ومن هذه التقسيمات قسم 
 Guilford:(3)للسمات  تقسيم جيلفورد : اوال

 لسمات الى ثالثة انواع جيلفورد اقسم 
 السمات المورفولوجية. -1السمات الفسيولوجية ,  -2السمات االنفعالية  , -0

 Hall lindzey.(4)ثانيا : تقسيم هل وليندزي
 . مشتركة سمات المشتركة :يتسم بها االشخاص الذين يمرون بخبرات اجتماعية-0

                                                           

-019ص ,2119دار الضييياء ,. النجييف االشييرف : 0علييم اليينفس الرياضييي , ط(. محمييد جاسييم عييرب وحسييين علييي كيياظم ؛1)
011. 

 .11ص. المصدر السابق(. احمد محمد عبدالخالق ؛ 2)
 .11ص, 0911.  المصدر السابق ؛(. احمد محمد عبدالخالق3)
 92, ص 0991. الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشر, االعداد النفسي بكرة القدم(. ثامر محسن؛ 4)
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 وهي خاصة بأفراد معينين وال توجد بنفس الصورة لدى غيرهم.سمات مميزة : -2
 سمات سطحية : وهي سمات ظاهرة و واضحة .-1
 سمات مصدرية :وهي التي تتفرع عنها السمات السطحية .-1
 من التفاعل مع الظروف الخارجية. سمات مكتسبة : تنشأ-1
 سمات وراثية : وهي سمات فطرية ال تكتسب من البيئة .-6
 االهداف. من فيها قدرة الفرد على تحقيقت القدرة : تكسما-9

 ثالثا: تقسيم البورت للسمات:
 (1) يقسم البورت السمات الى عدة اقسام:

 السمات المشتركة والفردية-1
يشترك فيها الكثير من الناس بدرجات  هي السمات التيفالسمات المشتركة العامة:  
 .في ثقافة معينة  يعيشونالذين  األفرادالمقارنة بين معظم  أساسهاويمكن على  متفاوتة
اما السمات الفردية : وهي السمات التي ال توجد لدى جميع االفراد بل خاصة بفرد  

الفردية هي السمات الحقيقية التي تصف الشخصية معين ... ويرى البورت بأن السمات 
 بدقة .
 

 الرئيسية والمركزية والثانوية : السمات-2 
وهي السمات التي تسيطر على شخصية الفرد , ويعرف عادة  :السمات الرئيسية -أ 

 عاله تقريبا , كسمة الكرم مثال .بها وهي التي يظهر اثرها في جميع اف
( سمات ويرى 01-1) نما بيان هذه السمات في العادة قليلة تتراوح :  السمات المركزية-ب

 من ثبات في سلوك الفرد انما يرجع الى سماته المركزية . دما يشاهالبورت ان 
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في تحديد  الضعيفة وهي قليلة االهمية هي السمات الهامشية او السمات الثانوية :-ج
 لال يدالشخص واسلوب حياته , تظهر عادة في ظروف خاصة, كالكريم يتصرف بطريقة 

 على الكرم.
 (1)رابعا :تقسيم ريموند كاتل للسمات:.  

 وكما يلي : والنوعية ( ,والعمومية ,سمات من حيث )الشموليةالقسم كاتل 
 .من حيث الشمولية  -1
هي التكوينات الحقيقية الكامنة خلف السمات السطحية والتي تساعد  سمات مصدرية : -أ

 على تحديد وتفسير السلوك االنساني والسمات وهي ثابتة وذات اهمية بالغة.
وهي تجمعات للظواهر او االحداث السلوكية التي يمكن مالحظتها  سمات سطحية :-ب

 .لظهور السمات المصدرية  ا الوسيطانه اذوهي اقل ثباتا أي انها مجرد سمات وصفية 
 : من حيث العمومية-2

 سمات فريدة. سمات عامة .
 
 (2)من حيث النوعية : -3     

السمات المعرفية : وتتعلق بالفعالية التي يصل بها الفرد الى الهدف مثل الذكاء  - أ
والمهنية وفكرة الفرد عن نفسه ووجهة نظره وادراكه والقدرات والثقافة والمعارف العامة 

 للناس وللواقع.
باصدار االفعال السلوكية وهي التي تختص  تتصل لسمات الوجدانية:ا - ب

باالتجاهات العقلية او الدافعية والميول أي تتعلق بتهيئة الفرد للسعي نحو تحقيق 
 االهداف.
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والشكل والمثابرة وغيرها وهي ما تعرف   باإليقاعتختص  السمات المزاجية: - ت
بالسمات السلوكية ,وتتعلق بجوانب تكوينية لالستجابة كالسرعة او الطاقة او االستجابة 

 االنفعالية.
 :Em0tionاالنفعال 2-1-1-2
العلماء  من المصطلحات الشائعة في علم النفس اال ان من ان االنفعال رغمالعلى   

كل حسب نظرته والزاوية الذي ينظر منها اليه فمنهم من ينظر اليه من  اختلفوا في تعريفه
وتطوره ومنهم من ينظر اليه من زاوية مظاهرة الخارجية والعضوية ومنهم من  نشأتهزاوية 

 الفسلجية. و والبيئيةينظر اليه من خالل طبيعته التكوينية 
ذاتية في الكائن الحي حالة شعورية " عرف محمد حسن عالوي االنفعال على انهافقد  -

با عن نوع تصحبها تغيرات فسيولوجية داخلية ومظاهر تعبيرية خارجية فقد تعبر غال
 . (1)االنفعال"

قد يثير بدوره  االنفعاالت حدث داخلي"دافيدوف( على ان  ويتفق كل من )ارنوف ولندال -
 .(2)ويصعب التحكم به" فجأةيدل عليه واحيانا ينزع للظهور  مظهرا خارجيا

االسلوب الذي يتعامل به الفرد مع العالم او هو اسلوب معين هو " وحسب رأي سارتر - 
 . (3)العالم" ألدراك

بأنه "حالة توتر داخلية مصحوبة بتغيرات فسيولوجية , وله وجهان االيجابي  يعرف وكذلك -
ضب والهزيمة لنجاح والسلبي كالحزن والخوف والغكالفرح والسرور واألمن والحب وا

 (4)شل"فوال
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"استجابة محددة ومتكاملة يعتمد نوعه على االدراك للموقف الخارجي  ويعرفه الخالدي بأنه-
جهزة او المثير الداخلي ويشمل تغيرات وجدانية .مركبة وتغيرات فسيولوجية تشمل اال

 . (1)الحشوية"العضلية والدموية والغدية و 
ويوصف توماس خوري االنفعال بأن "حالة استثارة للعضوية وتتفاوت االسباب  -

غالبا ما تكون  ةالحاجات العضوية وهي حال ىال حدالمحركة لالنفعال بين معاناة احباط 
انفعال  ةالقلق واليأس وهي حال من  ةكاسحمؤقته قصيرة , وبين الوقوع ضحية لمشاعر 

ردا على ما يهدد اعتبار الذات ويكون  ]انفعال شديد [, وبين النقيضين تقوم حالة  مزمن
منفعال مع االحداث  واالنسان في جميع طبقات االنفعال عبدا للمثير الداخلي او الخارجي 

 .(2),... ويبدو ان االنفعال يثور لوقاية الفرد وبقاء النوع والحفاظ على تكامل الشخصية "
وجدانية قوية طارئة ومفاجئة تصادف الفرد الرياضي خالل المنافسات  ةهو "حالوايضا   -

 . (3)الرياضية"
"وقد اعتبر عبد علي الجسماني االنفعاالت اشبه بالتوابل بالنسبة للحياة حيث بدون  -

تعد منشطة للحياة داعية الى تنويعها  ألنهااالنفعاالت تكون حياة االنسان رتيبة ومملة 
 (4)وتلوينها واالنفعاالت هي استجابة الفرد الى المواقف الذي يلقى فيه نفسه "

حالة نفسية طارئة يصيب الفرد بتوتر واضطراب  ويعرف الباحث االنفعال بأنه 

نفسي وجسمي يظهر من خالل تغيرات فسيولوجية داخلية وتغيرات في المظهر الخارجي 

وتختلف درجته حسب الموقف البيئي والحالة المزاجية للفرد ومدى ادراك الفرد لهذا 

 الموقف .
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 تصنيف انواع االنفعاالت:2-1-1-2-1
 عدة انواعالى  كن تقسيم االنفعاالتيم 

 (1)من حيث النوع :اوال
 وغيرها.انفعاالت ايجابية )سارة( :كالفرح والسرور واالمن والحب والنجاح والفوز  -0
 الكراهية واالنزعاج وغيرها  و والقلق سلبية)غير سارة(: كالحزن والخوف انفعاالت  -2

 (2) قسمين : من حيث المستوى ينقسم على ثانيا
 انفعاالت متدنية المستوى. -2 انفعاالت عالية المستوى . -0

 .(3)وهياالنفعاالت الى ثالثة انواع على اساس الغريزة ل(وقسم )وليم مكدوه :رابعا
: وهي االنفعاالت التي تنشأ من اشارة غريزية واحدة  ومن  االنفعاالت االولية -0

 امثلتها الخوف والغضب والحنان والتقزز.
من اشارة غريزتين او اكثر في ان واحد  وهي التي تنشأ :االنفعاالت المركبة  -2

 وتكون وفق لرأي هذا العالم قد يكون .
: ويتمثل في حالة العتب الذي يوجهه االباء الى االبناء فهو مزيج  انفعاالت ثنائية - أ

ل الدهشة الذي هو مزيج من انفعالي من الغضب والحنان ومن هذه االنفعاالت ايضا انفعا
 الخوف والعجب او االعجاب . انفعال

:ومن امثلة على ذلك انفعال الغيرة ومن مواقفها ان تعتني االم  انفعاالت ثالثية - ب
ويعود اليها وهذه مزيج من انفعاالت الخوف  باإلهمالبطفل غير طفلها يشعر طفلها 

 تمثل ثالثة غرائز في وقت واحد . ألنها)مركبة( في ان واحد  تضاعر واالوالغضب 
غريزة معينة ولكنها يمكن ان تحدث وهي انفعاالت التقود الى :. االنفعاالت المشتقة -3

 .بسبب غريزة تثار ومن امثلتها الفرح
 

                                                           

 .111ص  ,2119القاهرة: مركز الكتاب للنشر, .9مدخل الى علم النفس الرياضي, ط(. محمد حسن عالوي ؛ 1)
 .11ص ,  2111. عمان:  المكتبة الوطنية , علم النفس الرياضي(. يوسف موسى مقدادي و علي محمد العمايرة؛ 2)
 .10-11, ص2111الموصل: دار ابن االثير للطباعة, . 0ط ,مبادئ علم النفس الرياضي ؛(. عكلة سليمان الحوري3)



  ..الدراسات النظرية والمشابهةي.الباب الثان
   

 :خصائص االنفعاالت في كرة القدم 2-1-1-2-2
ان لعبة كرة القدم  غنية باالنفعاالت المتنوعة بسبب التغيير المستمر في المواقف  

واالوضاع واالنتقال من حال الى اخر فظروف المنافسات قد تسبب الحزن او االحباط بسبب 
على  ينعكسالخسارة  مثال والذي يؤدي الى زيادة حالة االنفعال السلبي عند الرياضي مما 

وتحقيق اللعبة واداء متطلباتها . بينما يحدث العكس عند تسجيل االهداف  في تلك تهاستمراري
الفوز في المباراة حيث يصاحبه الفرح والبهجة والسرور وهذه المواقف تعتبر خبرات يومية 

يعد ز بمجموعة من الخصائص اذ " يمر بها الرياضي وتتراكم عنده خبرات انفعالية تتمي
تسبب الحاالت  ألنهاواقف ومسار االنفعاالت الشديدة النشاط الرياضي حالة اغناء لم

 (1)المناسبة التي يمر بها الالعب "

تبعا لدرجة  ألخر:." تحمل الخبرات االنفعالية دائما طابعا ذاتيا وتختلف من فرد  الذاتية -0
المادية المحيطة به و بالمواقف المختلفة التي يمر بها وكذلك بالنسبة لعالقته  لألشياء إدراكه

في مباراة بينما هذا الموقف فالفرد قد يغضب عندما يشاهد ناديه وهو يخسر  (2)" باآلخرين
شخص ثالث لكلتا  يال يبالوقد  أخرباعثا الى االبتهاج بالنسبة لشخص قد يكون مفرحا و 

 (3)الحالتين "
االنفعالية المختلفة التي يمر بها الفرد كالفرح والحزن والندم  " وهي تعدد الحاالت التعدد: -2

وتكون هذه الحاالت االنفعالية مختلفة الشدة فبعض  والعطف...الخواالبتهاج والكراهية 
 .(4)تكون بسيطة )ضعيفة( او قوية او مركبة )قوية ,ضعيفة( " األحيان
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 التباين )االختالف في الدرجة(: -3
الفرد لرؤية صديق حميم او لدعوته لتمثيل المنتخب او لنجاحه في قد يفرح "        

االمتحان ولكن الفرح في كل من تلك الحاالت يختلف ويتباين من حيث الشدة والدرجة وبذلك 
يمكن النظر الى االنفعال على انه احادي البعد يمتد على خط مستقيم من اقل درجة الى 

 .(1)اقصى درجة"
"ترتبط االنفعاالت المختلفة بكثير لعضوية والتغيرات الخارجية :ات ااالرتباط بالتغير  -4

الجسم المختلفة وكذلك بأنواع مختلفة  ألعضاءمن المظاهر والتغيرات الفسيولوجية الداخلية 
, كتغير  (2)من المظاهر والتغيرات الجسمية الخارجية التي كثيرا ما تعبر عن نوع االنفعال "
واصفرار  رقعمل القلب والدورة الدموية والتنفسية وكذلك التغيرات الجسمية الخارجية كالتع

 .اجزاء من الجسم  الوجه او حاالت ارتجاف
 

 الصفات العامة لالنفعاالت:2-1-1-2-3
بالتغيرات والمفاجئات السارة والحزينة وهذا ما يعطي  مليئة حياة االنسان والرياضي"  

للحياة طعمه وديمومته فلوال هذه االحساسات المختلفة في انواعها المتفاوتة في درجاتها 
 وتتميز هذه االنفعاالت بالخصائص التالية:الحياة مملة  ألصبح

:." ان انفعاالت مستمرة طيلة عمر االنسان وكذلك موجودة في كل  وجودها طيلة العمر -0
حسب العمر واساليب تنشئته وتربيته والخبرات  ألخرادوار حياته ولكن قوتها تختلف من فرد 

 . (3)التي تعرض لها"
من جراء منبه خاللها االنفعال لدى الشخص  يستمرالتي  : "وهي الفترةالستمراريةا -2

لك المنبه اثارة ذلك الشخص لمدة معينة من الوقت حسب تأثير وقوة ذمعين يؤدي الى 
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.مثال (1)توازنه "ومن ثم يهدأ فيها جسمه ويعود الى وكذلك خبرات ذلك الشخص االنفعالية 
على ذلك عندما تحتسب ضربة جزاء في مباراة مصيرية نرى ان حارس المرمى والالعبين 

بزوال المسبب  وال تزول اال أال تهدلة استثارة انفعالية عالية والجمهور كذلك يكونون في حا
الى حالتهم الطبيعية في المباراة . وان هذه  طر ضربة الجزاء حيث يعود الالعبونلها وهي خ

وكذلك قوة المثير ومدى تأثير على  الحالة تتأثر بعدة عوامل منها الخبرة االنفعالية لالعبين
 ذلك الالعب .

هنا يتعلق  فاألمر" ان مباراة كرة القدم  تتميز بديناميكية انفعالية عالية : عالسرعة االنف-3
االت تتلقى احدها االخرى وتحل بالفشل والنجاح وتأكيد الذات وبداية المباراة تتداخل االنفع

من االنفعاالت التي ترتبط الفرح والسرور والغضب والقلق ها وتتباين في الدرجة والحدة محل
 .(2)ونتائجها" بالمباراة

" ان االنفعاالت سهل االقتران مع االشخاص وهذا ما اظهرته تجارب  سهولة االقتران :-4
السلوكيين , مثال على ذلك استطاع )واطسن( ان يجعل احد االطفال ان يخاف من ارنب 

 .( 3)ابيض جميل الشكل والسبب في ذلك ان رؤية االرنب اقترنت بسماع صوت مرعب"
 
 التكوين العصبي لالنفعاالت:.2-1-1-2-4

ان االنسان يتعرض بشكل مستمر الى الكثير من المنبهات )المثيرات( في حياته " 
اليومية فعندما يتعرض لمثير معين فأنه ينتبه له ويدركه عن طريق الحواس المختلفة والذي 

سية في عصاب الى المراكز الحبدوره يقوم بنقل هذه المثيرات الى الدماغ من خالل األ
ه مشاعر فتراه حيث يتأثر االنسان بهذه المثيرات المحسوسة والداخلة الى الدماغ فتنتاب الدماغ

                                                           

 ,كتوراه غير منشورة , جامعة بغداد) اطروحة دشخصية واساليب التعامل مع الضغوط. قوة تحمل  ال ؛(. بثينة  منصور الحلو1)
 .06ص ,(0991 ,كلية اآلداب

 .9, ص0991, دار المناهل للطباعة,  االعداد النفسي لالعبين في كرة القدم( . محمد بسيوني , باسم فاضل ؛2)
 211,ص2100. , عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر, 0سايكولوجية التدريب والمنافسات, ط  ؛(. غازي صالح محمود3)
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من القران الكريم  آياتومثال على ذلك عندما يستمع االنسان الى  يخاف يفرح او يغضب او
والسرور وبالعكس عندما يسمع صوت  والطمأنينةتتلى و بصوت جميل فأنه يشعر باالرتياح 

 صوت اله ميكانيكية او موسيقى صاخبة فأنه يشعر بالخوف والفزع والتوتر. صراخ عالي او
ويمكن توضيح االساس العصبي لالنفعاالت من خالل الدراسة التي قام بها  

ة التي المختصون في هذا المجال حيث قاموا بدراسة )الخوف( كأحد االنفعاالت القوي
 (1) :حكم في الخوف هيفوجدوا ان هناك ثالثة مناطق  في المخ تت تصاحب االنسان

الموجودة في الجهاز اللمبي وهي بمثابة مستودع انفعاالت وعواطف  منطقة اللوزة :-1
االنسان ومثال على ذلك الطفل الذي اعتاد ان يلعب بالكبريت وعندما تعرض الى احتراق 

, حيث تكونت في منطقة اصابعه اثناء اللعب امتنع عنه وتجنب أي مصدر للنار )تعميم ( 
 لة الخطر كهذه.اللوزة االرتباطات المعبرة عن ادراك حا

ومهمتها السيطرة على انفعال الخوف وهي الموجودة في  :المنطقة الثانية في الدماغ-2
الجزء األمامي من القشرة الدماغية االمامية وتحديدا في منطقة السطح العلوي الجانبي للفص 

تنحصر في تحديد شدة الخطر فهي بذلك المركز لسلوك الخوف غير  اومسؤوليتهاالمامي 
 متوقع ال
:. المكملة النفعال الخوف في الدماغ وهي منطقة الهيبوثالموس) المنطقة الثالثة-3

Hypothlamus ) أنواعها باختالفوهي المسؤولة عن إصدار االستجابة إلشارات الضغوط 
( , وهذا الهرمون بدوره يحث الغدة النخامية CRHهرمون ) بإفراز , اذ يقوم الهيبوثالموس

فالكورتيزول  الكورتيزول. إلفراز( وهذا بدوره يستحث قشرة الكظرية ACTHهرمون ) إلفراز
مع نشاط الجهاز السمبثاوي الذي يفرز االدرينالين والنوردرثيالين الذي ينشط بسبب الضغوط 

او )منطقة تحت المهاد( "  فمنطقة الهيبوثالموس(2)النفس "لحماية  يهيئان الجسم للدفاع او
                                                           

 .90, ص2101,ئل للنشردار وا: . عمان0ط ,علم النفس العصبي. اديب محمد الخالدي , مفتاح محمد عبد العزيز ؛ (1)
 .92ص. نفس المصدر؛ مفتاح محمد عبد العزيز الخالدي , (. اديب محمد2)
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اللمبي ) الحاني( وهي الرابطة المباشرة بين المخ وغدد الجسم هو جزء مهم من الجهاز 
 "(1)المختلفة التي تنشط اثناء عمليات الخوف والغضب واالنفعاالت االخرى "

 
 نظريات االنفعال :.2-1-1-2-5
 (:(James – Langeالنج–جيمس ية نظر  -1

وتسمى هذه النظرية ايضا بالنظرية الفسيولوجية " وتفترض هذه النظرية ان مثير "  
أي ان االنفعال ينتج عنه تغيرات جسمية والتي بالتالي تجعل الفرد يشعر باالنفعال ... 

الالعب يواجه المنافسة الرياضية فتسرع دقات قلبه ثم يشعر بالقلق فكأن االستجابة االنفعالية 
والخبرة االنفعالية ) القلق ( تعتبر نتيجة  ( )سرعة دقات القلب( تحدث اوال) الفسيولوجية 

يجري , وال يجري  ألنهلهذه االستجابة االنفعالية , ووضح )جيمس ( الى ان الفرد يخاف 
 " بذلك فأن مكونات االنفعال تترتب كما يأتي :.  (2)يخاف " ألنه

( يوضح هذه النظرية 0يييييييي الخبرة االنفعالية  والشكل )النشاط الفسيولوجي يييييييي السلوك التعبيري 
"(3) 

  
 
 

 النج-( يوضح نظرية جيمس1الشكل )
 
 

                                                           

 . 011ص ,0991 ,دار المعرفة الجامعية :. اإلسكندريةاسس علم النفس الرياضي(. احمد محمد عبد الخالق ؛ 1)
 .191-191ص. المصدر السابق. محمد حسن عالوي ؛ (2)
 .11ص .المصدر السابق  ؛دلي(. راهبة عباس العا3)

ادراك المنبههههد م ههههدر 

 االنفعال

اسههارار   االسههاتابا  

 الحشوية الحسية

العائهههد  لههه  المههه  مههه   ههه   
االسههاتابا  وياراههي ا ي هها 

 الخبرا  االنفعالية
 



  ..الدراسات النظرية والمشابهةي.الباب الثان
   

 الهيبوثالموس :نظرية  -2
وتسمى أيضا بنظرية كانون او نظرية الطوارئ " وتؤكد هذه النظرية على أهمية دور 

ما في النشاط اخلية في المخ والذي يلعب دورا مه)الهيبوثالموس(  وهو احد األجزاء الد
(  دوره حيث يبدأ إرسال دفعات العصبي في حالة االنفعال )كالقلق( ثم تأخذ )الهيبوثالموس

عصبية الى العديد من األجزاء العليا من المخ والى األجزاء األخرى من الجسم ولذلك يحدث 
الذي تحدث فيه التغيرات الجسمية . ونظرية كانون على الشعور باالنفعال في النفس الوقت 

عاالت والتغيرات العكس من نظرية )جيمس ييييي النج ( حيث تفترض حدوث الشعور باالنف
ان االستجابة ) سرعة  الجسمية جنبا الى جنب بينما كانت نظرية )جيمس ييييي النج ( ترى

 ذلك يوضح( 2)(2)والشكل  (1)( تحدث اوال ثم الخبرة االنفعالية )القلق(."دقات القلب
 
 
 
 

 
   

 ( يوضح نظرية كانون2الشكل )
 

 نظرية لندسلى )نظرية نشاط التكوين الشبكي (:.-3
التنظيم السلوك اشار لندسلى الى ان )الهيبوثالموس( يعتبر المصدر االول في  " 

االنفعالي ولكي يقوم )الهيبوثالموس( بوظائفه فأنه ينبغي ان يكون ذلك تحت التأثير المنشط 
للجهاز الشبكي في جذع الدماغ وفي ضوء ذلك تفترض هذه النظرية ان التكوين الشبكي هو 

                                                           

 .11. صالمصدر السابق(. عكلة سليمان الحوري؛ 1)
 . 11. صالمصدر السابقراهبة عباس العادل؛  .(2)

 ادراك المنبد

ل قشهههر  الاههه  حهههدول الانبيهههد 

ارسههههل اشههههار  الهههه  القشههههر  

المخية واالتزاء االخهر  مه  

رسهههائل الههه  الم هههاد انشههه    التسم

 االساتابا  الحشوية

رسههائل الهه  القشههر  احههدل 

 الخبر  االنفعالية 
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والنشاط من خالل ذلك يعمل الهيبوثالموس على التعبير عن  لإلثارةالمصدر االساسي 
 .(1)لمظاهر السلوك االنفعالي "ا

" وقد تمكن العالم )هب( من الكشف تجريبيا عن العالقة بين نوع والشدة االستثارة   
غوب فيها فعالية الضعيفة او القوية غير مر الستثارة االنعالية وفاعلية اداء االنسان , فااالنف

لتحقيق فاعلية االداء , والمستوى االمثل من شدة االستثارة االنفعالية يعتمد على خصائص 
وبذلك فأن االستثارة   لإلنساناالداء والظروف التي يتم فيها , وعلى الخصائص الشخصية 

ويش الواقعية , بينما االستثارة االنفعالية القوية تعمل على تش نال تؤماالنفعالية الضعيفة 
 (2)االداء واضطرابه".

 :لالنفعال النظريات المعرفية والصفات المعزوة-4
لقد اكدت هذه النظريات على اهمية تأثير العمليات الفكرية على االنفعاالت التي  " 

عتبارها المحدد الوحيد ى االشارة الفسيولوجية بمفردها بايشعر بها الشخص فال ينظر ال
لالنفعال حيث يؤثر تقييم الشخص للموقف وتسميته له على االنفعال الذي يخبره الشخص 
وتؤكد هاتان النظريتان قدرة الفرد على ادراك العالقات السببية بين المواقف المختلفة 

فعلى سبيل المثال قد يعزو الالعب قلقه كنتيجة لعدم قدرته على " (3)والخبرات االنفعالية "
النوم ليلة المباراة . او بسبب االرهاق في االنتقال لمكان المباراة او الحساسية او اهمية 

قد تكون اعراض القلق متشابهة ولكن مع  الحاالت الثالثوفي كل حالة من هذه  .المباراة 
 .(4)"اختالف اسبابها

بتعديل النظرية المعرفية حيث يرى ان هناك  0996" قام )جوزيف لودو( :لودونظرية  -5
انظمة دماغية مختلفة لالنفعاالت المتنوعة بعض هذه االنظمة تعمل كما تعمل االنظمة 

                                                           

 .191-191ص .المصدر السابق؛ (. محمد حسن عالوي1)
 .16ص .المصدر السابق؛ (. راهبة عباس العادلي2)

  019ص .قدر السابالمصويتيج؛ . ارنوف ((3
 .191ص .المصدر السابق؛ حسن عالوي(. محمد 4)    
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. فالخوف مثال يعتمد على نشاط  رالتفكير والتفسيالمنعكسة مستقلة عن  باألفعالالخاصة 
التفسيرات المعرفية , بينما الشعور بالذنب يعتمد على التفسير دون الحاجة الى  (االاالميجد)

المعرفي وذكريات االحداث او المواقف الماضية المشابهة ولذلك فأن االنفعاالت التي تشعر 
 بها تتكون من ردود افعال الدماغ والجسد والتفسيرات والذكريات ذات العالقة بالموقف

 (1)"( يوضح النظرية1والشكل)
 

 
 
 
 

 
 ( يوضح نظرية لودو3) الشكل

   
 

 (2):النظرية الفسيولوجية الشاملة-6
( الذي فسر السلوك papez- Macleanماكلين –تعود هذه النظرية الى العالم )بابيز

عصبية في بعض المراكز العليا في المخ االنفعالي على اساس تكوينات ودوائر والياف 
 في السطح االنسي للمخ مع اتصاالته بالثالموس الجهاز النطاقي وخاصة في منطقة

 ( .1في الشكل)كما  فعال يبدأوالهيبوثالموس وتفيد هذه النظرية ان المسار الذي يتبعه االن
 

                                                           

 .62-62ص .المصدر السابقراهبة عباس العادلي؛  (.1)   
 .91ص .المصدر السابق(. اديب محمد خالدي ؛ 2)

 االنفعال الحدلا 

 ال كريا  والافسيرا 

افعهههههههال  ردود

الههههههههههههههههههههدما  

 والتسد
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 ( يوضح مسار االنفعال في الجهاز العصبي1شكل )

 

 

 

 

 

 الياف موصلة

تلفيففففففف  صففففففا  

 الب ر)قرنامو (

 القبوة    

 الهيبوثالموس  

 )المهاد الت تاني(

 الثالموس

الجهفففففففاق الن فففففففاقي 

 )الشعور باالنفعال (

المسففففففففففتقبال  

 ال سية

المسفففففففففففففارا  

الصفففففففففففففففا دة 

 لال ساس

مراكفففق ال ساسفففية 

النفسففية العليففا  ففي 

 القشرة
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العبي كرة  المظاهر الخارجية والداخلية المصاحبة النفعاالت2-1-1-2-6
 القدم:
ترتبط االنفعاالت المختلفة لالعبي كرة القدم بالكثير من التغيرات الفسيولوجية الداخلية  

 ألعضاء الجسم وكذلك بالتغيرات الخارجية الظاهرة على الالعبين وكما يلي :.
 :لمظاهر الخارجيةا2-1-1-2-6-1
تعد لعبة كرة القدم من االلعاب الرياضية التي تتميز  ":الحركات التعبيرية للوجه-أ

باالنفعاالت المختلفة التي تظهر لتفاعل الالعبين مع بيئة المباراة من حيث الجو وشدة 
المنافسة واهميتها وتشجيع الجماهير .... الخ فترسم مالمح ذلك الحدث على تلك الحركات 

ونحن نرى (1)رح او الحزن او االلم ...الخ"الفالتعبيرية لوجه الالعبين سواء كانت مالمح 
بعض الالعبين وهو يبكي لعدم تسجيله هدف محقق او بسبب الخسارة في المباراة والبعض 

البعض االخر يضحك فرحا بالفوز  االخر يبكي فرحا بتسجيله للهدف او تحقيق الفوز بينما
سارة فكل شخص يعبر ومن المالحظ ان لكل فرد تعبيراته الخاصة عن مشاعر الفوز والخ

ئص والصفات النفسية التي عن الحالة االنفعالية حسب الخبرات االنفعالية والبيئة والخصا
 .يمتلكها

 : الحركات التعبيرية لكل اجزاء الجسمب_ 
ترتبط االنفعاالت المختلفة بالكثير من الحركات التعبيرية المختلفة لكل اجزاء الجسم  " 

الفرح والسرور حيث يقفز العب كرة القدم عند تسجيله هدفا في فكثيرا ما نالحظ حاالت 
ارض ى نفسه عل عبالاو قد يسقط ال مباراة مهمة او يبدو مرفوع القامة متسع الصدر

وقد  .(2)"مهمة لديه الملعب اثر ضياع فرصة محققة للتهديف مثال او عند خسارة لمباراة
القيام بالحركات  بالرقص امام علم الزاوية اويؤدي البعض االخر التحية العسكرية او يقومون 

  البهلوانية

                                                           

 .91ص. المصدر السابقب محمد الخالدي ؛ . ادي(1)
 161ص .المصدر السابقمحمد حسن عالوي ؛  .((2
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 (1):التعبيرات الصوتية-ت  
ويظهر ذلك بشكل واضح من خالل رفع الصوت او خفضه وكذلك سرعة الكالم  

وحدته وربما نبرة الكالم وبالضغط على بعض الكلمات ومخارج الحروف كل ذلك يمكن 
 الحاالت االنفعالية .التعبير من خالله عن الكثير من 

 المظاهر الداخلية ) العضوية(: 2-1-1-2-6-2
الشك ان أي حالة انفعالية يتعرض لها االنسان يتبعها تغيرات في االجهزة الداخلية  

الشخص وغالبا تكون هذه التغيرات مختلفة من شخص آلخر ومن انفعال آلخر ولكن  لذلك
 ممها:ل بالتغيرات التالية ومن اهغالبا ما تتمث

: " وتتمثل تغيرات الدورة الدموية في سرعة وقوة النبض وارتفاع تغيرات الدورة الدموية -1
 (2) "في حاالت الخوف الشديد او التوترضغط الدم وكذلك اتساع وضيق االوعية الدموية 

يلعب دورا كبيرا في الحاالت  وفي حاالت القلق والتوتر مثال فأن " الجهاز السمبثاوي
االنفعالية وبصفة خاصة في الشعور بالقلق الذي يسبب انخفاض في ضغط الدم واضطرابا 
واضحا في ضربات القلب وفي حالة الخوف يسبب ايضا اضطرابا في ضربات القلب 

 (3) وارتفاع ضغط الدم"
المعدة ايضا فتسبب عسرا وتؤثر الحالة االنفعالية على :( 4)تغيرات في الجهاز الهضمي-2

في المعدة وتصل الى تسبب االسهال او االمساك, ومغصا  ن, كماانتفاخ البط و ,في الهضم
االنفعالية للشخص  , عندما تكون الحالةة المعدة واالثني عشرية بمرض قرححدوث اصاب

 متكررة وحادة 
  
 

                                                           

 91ص .المصدر السابقعكلة سليمان الحوري ؛  .((1
 19ص .المصدر السابق(. عكلة سليمان الحوري ؛ (2
 91ص. المصدر السابق(. اديب محمد الخالدي و مفتاح عبد العزيز ؛ (3
  91ص .نفس المصدر. اديب محمد الخالدي و مفتاح عبد العزيز؛ ((4
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 التنفس : ركاتح -1 
من لإلنسان , حيث ينقطع التنفس برهة  يكما يؤثر االنفعال على الجهاز التنفس " 

الوقت في حالة الدهشة ويصبح اختالجيا متقطعا اثناء الضحك او عند البكاء , ويالحظ 
 .(1)"التغيرات التنفسية واضحة في الزيادة في عمق التنفس يكون تبعا لحالة الفرد االنفعالية 

حيث ان" في حالة الفرح سرعة تكرار التنفس وسعته بينما تنخفض السرعة والسعة في حالة 
 (2)الخوف"

  (3)على الهرمونات  هأثير ت-4
االدرينالين يزيد افرازه في حاالت االنفعال العنيف كالخوف والغضب  ان هرمون 

واستنتج ان هذه الزيادة في االفراز لها نتائج ذا فائدة حيوية للفرد فهي تساعده على الهرب 
 والقتال فازدياد هذا الهرمون يؤدي الى :

اء الجسم والى وشدته بما يساعد على سرعة توزيع الدم الى جميع اجز يادة سرعة النبض ز -أ
 االطراف خاصة ليزيد من نشاطها 

 تفاع ضغط الدم .ر ا-ب
انقباض االوعية الدموية الموجودة في الجلد مما يدفع بالدم الى العضالت اكثر منه الى -ت

 االمعاء .
 تساع مسالك الهواء في الرئتين مما يسهل عملية التنفس .ا -ث
 لعضالت ويؤخر ظهور التعب العضلي االمخزون في الكبد مما ينشط  السكر قنطالا -ج
 زيادة عدد الكريات الحمراء بدرجة كبيرة نتيجة لتأثيره في الطحال . -ح
 زيادة سرعة تخثر الدم مما يقي الفرد من النزيف الموصل اذا اصيب بجراح . -خ
تأخير ظهور التعب بما يمكن الفرد من القيام بأعمال ال يستطيع القيام بها في االحوال  -د 

 العادية .
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 سباب انفعال العبي كرة القدم:أ2-1-1-2-7
مستوياتهم يتعرضون للكثير مين المواقيف الضياغطة فيي  باختالفان العبي كرة القدم  

المبارييييات وخارجهيييا تيييؤثر سيييلبا وايجابيييا عليييى الحالييية االنفعاليييية ليييديهم وذليييك حسيييب قيييوة ذليييك 
عب وتفسيره لذلك المثير ومن اهم الموقف او المثير والحالة المزاجية وكذلك حسب ادراك الال

 اسباب انفعاالت العبي كرة القدم ما يأتي:
 ال: من حيث خصائص الالعباو 
 (1):نوعية االعداد النفسي لالعب_1

بيدنيا و مهارييا و ه االعداد النفسي لالعيب كيرة القيدم اهميية كبييرة تضياهي اعيداديلعب  
خططيييا حيييث يجعييل االعييداد البييدني لالعييب او الفريييق فييي احسيين حيياالت االسييتعداد للكفيياح 

حييل اعييداده النفسييي بشييكل جيييد اثنيياء التييدريب ومراحييل اوالمثييابرة " وان الالعييب الييذي تمييم مر 
وانفعيييال الالعيييب خيييالل المراحيييل  سيييوف يييينعكس ذليييك ايجابييييا عليييى سيييلوكاالسيييتعداد بالتأكييييد 

 . التدريبية وعند دخوله المنافسة الرياضية
 

 (2): الحالة التدريبية لالعب كرة القدم-2
تيييؤثر الحالييية التدريبيييية لالعيييب كيييرة القيييدم بدرجييية كبييييرة عليييى حالتيييه قبيييل بدايييية المبييياراة 
فالالعب الرياضي الذي يتميز بحالة تدريبية عالية تتوقع منيه ان يمير فيي حالية مغيايرة للحالية 

 .التي يكون عليها في حالة تدريبية منخفضة 
 (3):النمط العصبي لالعب -3

المميز لالعب يؤثر بدرجة كبيرة في حالته النفسية قبيل المبياراة نوع النمط العصبي ان 
والمعييروف ان هنيياك بعييض الالعبييين يتميييزون باالسييتثارة السييريعة ويحتيياجون الييى المزيييد ميين 

 الوقت للتحكم في انفعاالتهم.
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 :ببقة لالعاالخبرة الس-1

ضيية تسياعدهم ان خبرات النجاح والفشيل اليذي اكتسيبها الالعبيون خيالل مسييرتهم الريا
عليييى التكييييف ميييع المواقيييف الجدييييدة تبعيييا لخبيييرتهم السيييابقة حييييث تيييؤدي بهيييم اليييى التكييييف ميييع 
المواقيييف الجدييييدة حييييث ان " التيييأثير االنفعيييالي ليييدى الرياضييييين بسيييبب المبييياراة يختليييف مييين 

 (1)شخص الى آخر وكذلك في الوقت نفسه يختلف حسب خبرة التدريب والمباراة "
 المنافسة:من حيث  ثانيا:

 اهمية المباراة:-1
فهناك بعض العوامل التي تؤثر في مبياراة ميا فتجعلهيا ان لكل مباراة اهميتها الخاصة " 

فييي غاييية االهمييية بالنسييبة الييى الالعييب فمييثال المبيياراة التييي يتوقييف علييى نتيجتهييا مسييألة بقيياء 
الثانيية ان اهميية المبياراة تيؤثر الفريق في دوري اندية الدرجة االولى ام انه سيهبط الى الدرجة 

كذلك تختلف الحالية االنفعاليية لالعيب فيي المبارييات الوديية (2)نفسيا في الالعب قبل المباراة "
 المحلية عن حالته في المباريات الرسمية الدولية.

 (3)نظام المنافسة:-2

هييا حسييب ان الطريقيية التييي يلعييب بهييا الفريييق فييي البطوليية اهييي بحسييب نظييام الييدوري ام ان 
ان هيييذا االخيييتالف ييييؤثر فيييي نفسيييية الالعبيييين النهيييم يشيييعرون  .اسيييلوب التسيييقيط الفيييردي ...

بييالقلق والخييوف ميين المبيياراة التييي تلعييب بحسييب طريقيية خييروج المغلييوب بخسييارة واحييدة حيييث 
 الخسارة في المباراة المستقبلية. اليمكن تعويض
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 (1)وقت المنافسة:-3
ان كافيية االلعيياب الرياضييية التييي يسييتغرق اللعييب فيهييا فتييرة طويليية ومجهييود بييدني شيياق   

وقتيا  تثير حدة االنفعال عند الالعيب اكثير مين المنافسيات الرياضيية التيي يسيتغرق اللعيب فيهيا
 قصيرا وذات جهد بدني قليل.

 (2):قوة الخصم-4
ان قييوة الفريييق الخصييم او ضييعف مسييتواه يسييبب تييأثيرات نفسييية فييي الوقييت الييذي تثييير   

قييوة الفريييق الخصييم مشيياعر الخييوف والوجييل والقلييق فييي نفييوس الالعبييين فييأن ضييعف الفرييييق 
االهتميييام وقييييد يقيييودهم الييييى الخصيييم قيييد يييييؤدي بالعبيييي الفريييييق االخييير الييييى االطمئنيييان وعييييدم 

 الغرور.
 : ثالثا: من حيث البيئة

 (3)مكان المباراة واستجابة الجمهور -1
حالة الالعب عندما يشترك في مباريات تقام على ملعبه الذي اعتياد علييه عين قد تختلف  

حالته عندما يشترك في ملعيب محاييد ليم يسيبق ان تيدرب او اشيترك فيي مبارييات اقيميت عليى 
اسييتجابات الجمهييور )المتفييرجين( ميين اهييم العوامييل ارض هييذا الملعييب . امييا النييوع وخصييائص 

اليى  باإلضيافةذلك  ماهمالمؤثرة على حالة الالعب النفسية كما ان عدد المتفرجين يلعب دورا 
 االيقاع البيولوجي لالعب طبقا للمناطق الجغرافية.اختالف 

 الحالة المناخية : -2
فييي االجييواء البيياردة عيين االجييواء الحييارة كمييا تختلييف حالتييه بييين  تختلييف حاليية الرياضييي"  

مالعيييب قريبييية مييين  المالعيييب المكشيييوفة عييين حالتيييه فيييي المالعيييب المغلقييية مثلميييا تختليييف بيييين
وهييذا مييا ادى  (4)مسييتوى البحيير والمنيياطق المرتفعيية حيييث تقييل نسييبة االوكسييجين فييي الهييواء "
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 ألنهياارض بوليفيا في البطوالت الرسمية اللعب في  االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( الى منع
لي جييييدا حيييييث تييييؤثر علييييى عطيييياء الالعبييييين اترتفييييع عيييين مسييييتوى سييييطح البحيييير بمسييييتوى عيييي

 ومستوياتهم.
 

 (1)رابعا: شخصية المدرب:

ان لشخصيييية الميييدرب وسيييماته االنفعاليييية اثييير كبيييير عليييى تصيييرفات الالعبيييين وانفعييياالتهم  
الحالييية االنفعاليييية للمييدرب ودرجييية انفعيييال الالعبييين وهيييذه بيييدوره ليييه وهنيياك عالقييية طرديييية بييين 

 .تأثير على عطاء المدرب والالعب وبالتالي ربما تؤثر على االداء والنتيجة
 

 (2): ميمستوى التحكخامسا: 

وهيييو محكيييوم بقيييوانين اللعبييية اليييذي  يصييييب ويخطيييأ لحكيييم هيييو انسيييانيجيييب ان نعليييم ان ا 
يحكمهييا وان عملييه هييذا يتطلييب منييه قييدرة عالييية علييى االنتبيياه والتركيييز وتفسييير مواقييف اللعييب 
وتحليلها و اتخاذ القرار, كل هذه العمليات العقلية تحدث فيي اليدماغ خيالل  اجيزاء مين الثانيية 

او احتسيياب هييدف او  أحيانييا قييرارات خاطئيية ) كاحتسيياب خطييولهييذا ميين الممكيين ان يصييدر ا
الغاء هدف او ركلية جيزاء او حالية طيرد ( وقيد ييؤدي اليى تغييير نتيجية المبياراة مين الفيوز اليى 
الخسارة او العكس مما يؤدي الى ظهيور ردود افعيال انفعاليية تتمييز بالحيدة تجياه الحكيم يصيل 

ب اهمييية الفييريقين وحسيي فييي بعييض االحيييان الييى االعتييداء علييى الحكييم او الييى المشيياجرة بييين
 المباراة .
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 السيطرة على انفعاالت الالعبين :بعض طرق  2-1-1-2-8
 القران الكريم : االستماع الى-1

نفسيه كييف ال  مكنونيات لقد خلق اهلل االنسان وهو يعيرف ميا يفييده  وميا يضيره ويعيرف  
وهو خالقه ولقد امرنيا اهلل فيي آييات عدييدة عليى ذكير اهلل واالسيتماع اليى كيالم اهلل ألنيه ييذهب 

ة الييينفس وذهييياب النفسيييية والبدنيييية ايضيييا وييييؤدي اليييى سيييكين لألميييراضشيييفاء القليييق والخيييوف و 
القلييييوب ال بيييذكر اهلل تطمييييئن أتطميييئن قلييييوبهم بييييذكر اهلل و  امنييييو الييييذين ا))الغضيييب قييييال تعيييالى

يزييييد الظيييالمين اال  شيييفاء ورحمييية للميييؤمنين وال ميييا هيييووقيييال تعيييالى )) وننيييزل مييين القيييرآن (1)((
 .(2)خسارا((

 : التدليك -2
يعد التدليك احيدى الطيرق الفعالية والمهمية لليتخلص والسييطرة عليى انفعياالت الالعبيين   

اوقيات االسيتراحة بيين  حيث نالحظ الكثيير مين الالعبيين يسيتخدمون التيدليك قبيل المبياراة وفيي
مميييا ييييؤدي اليييى  القليييقالشيييوطين وعنيييد الشيييد العضيييلي حييييث يسيييهم فيييي ابعييياد حييياالت التيييوتر و 

وان التييييدليك يرخييييي االلييييياف نتبيييياه وغيرهييييا ميييين الصييييفات لييييديهم "تحسيييين مسييييتوى التركيييييز واال
العضلية ويفرق بين بعضيها اليبعض مميا يفسيح المجيال للحركية مين جدييد بحريية وطاقية كبييرة 

جييراء االداء الرياضييي العنيييف وبمرونيية تاميية ويسيياعد علييى اسييتطالة العضييالت التييي تقتصيير 
ر كميا يسياعد االسيترخاء ويهيدا االالم ويقليل مين التيوت كرر , كميا انيه يمنيع التعيب , ويمينحالمت

من ترسيب االحمياض كميا ان التيدليك يحسين التينفس الجليدي كميا يخفيف التيدليك على التقليل 
 .(3)"الشد المسلط على الجهاز العصبي

 االعداد النفسي طويل المدى : -3
تسييتغرق عيييادة مبارييييات كيييرة القيييدم وبطوالتهيييا فتيييرات طويلييية تسيييتمر لعيييدة اشيييهر قيييد تكيييون  

اليييدوري المحليييي ( وكييذلك فتيييرات التييدريب المسيييتمرة والمنهكييية فييي متواصييلة ) كميييا هييو الحيييال 
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والنفسيية , حييث يكيون اغليب وقتيه فيي التيدريب واللعيب فيي هيذه لقوى الالعب البدنية والعقلية 
عيييالي المسيييتوى ولميييدة طويلييية يناسيييب فتيييرة المنافسيييية  انفسيييي اتطليييب اعيييدادالمسيييابقات وهيييذا ي

همييييية ان االالطويليييية واالعبيييياء البدنييييية والنفسييييية حيييييث يؤكييييد اسييييامة كامييييل راتييييب انييييه " ميييين 
       .(1)تخصص الساعات القليلة التي تسبق المنافسة للراحة البدنيية واالسيتعداد االنفعيالي الجييد "

وتطييييوير السييييمات النفسييييية لييييدى الالعييييب فييييي االنتبيييياه والتييييذكر والدقيييية وكييييذلك " يمكيييين تنمييييية 
والتوافق العصبي العضلي وغيرها من مكونات عملية االعداد النفسي الطويل المدى , كميا ليه 

عليى  االثر المباشر في تطوير مستوى االنجاز عنيد الالعيب الن تطيور هيذه السيمات تسياعده
 .(2)خططي بشكل سليم في اللعب " زيادة الثقة بنفسه وادائه الواجب ال

قيييد يمييير بهيييا العبيييو كيييرة القيييدم قبييييل  ك عليييى العميييوم حالتيييان سيييلبيتانليييهنا" االستتتترخاء : -4
أي يعيانون مين تيوتر عيالي او  مسيتأثريناشتراكهم في التدريبات والمباريات القوية فنجدهم اما 

نجييدهم غييير فيياعلين او مبييالين بأهمييية هييذه التييدريبات او المباريييات التييي سيخوضييونها   هنييا 
-0929ن وبسي[ حييث كانيت بيدايات هيذه الطريقية مين قبيل )جاكيأتي دور تمارين االسيترخاء 

ا حيييال ( اليييذي قيييدم نظريييية مفادهيييا ان مييين الصيييعوبة ان يكيييون الفيييرد عصيييبيا او متيييوتر 0911
الت اسيييييترخاء جيييييزء مييييين اجيييييزاء جسيييييمه اسيييييترخاءأ  تاميييييا بمعنيييييى ان العصيييييبية وتيييييوتر العضييييي

فضييييه اذا كانييييت العضييييالت الهيكلييييية المرتبطيييية فييييي حاليييية واالعضيييياء غييييير االرادييييية يمكيييين خ
 .(3)"استرخاء . وطبقا لرأي جاكوبسن ال يمكن ان يوجد العقل القلق في جسم مسترخي.

 : تدريب قبل المنافسةال -5
 -وهييو اسييلوب لنظييام التطبييع علييى اجييواء اللعييب والتنييافس قبيييل المبيياراة بحييدود )سيياعة"       

وقييد تييم اختبارهييا فييي العيياب رياضييية سيياعتين( كممارسيية كامليية وهييي اسييتراتيجية مدهشيية فعييال 
عديدة منها الكرة الطائرة والسباحة ....لتقليل وخفض مشاعر التوتر ألنه سيقود الالعبيين اليى 
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عليى االجيواء التنافسيية مميا يعطيي لهيم الحيويية الالزمية وعيدم التخيوف مين منافسية أي  التعود
 (1)"ليات التهدئة وليس التهيئةف االسلوب هذا كما نرى يدخل ضمن آفريق وهد

 طريقة الشحن و االبعاد: -6

ويقصد بها استخدام مختلف الوسائل واالساليب التي تعمل عليى ابعياد الرياضيي عين التفكيير "
الدائم في المنافسة الرياضية ويتم ذلك بتشجيع المدرب لالعبيه عليى ممارسية بعيض الهواييات 

بعييض االميياكن المريحيية لليينفس او مناقشيية بعييض الموضييوعات البعيييدة االخييرى او بييالتنزه فييي 
هييذه الطريقيية ان ميين اهييم مردوداتهييا العمييل  مشييجعولتنييافس وغييير ذلييك ويييرى عيين الرياضيية وا

على ادخار قوى الرياضي وطاقاته لوقت المنافسة الفعلي وعدم التأثير عليها بيالتفكير الطوييل 
 .(2)"في ما يمكن ان يفعله او قد يفشل في فعله اثناء المنافسة

 التعود على ظروف المباراة : -7
يجييب علييى المييدربين تعويييد العبيييهم علييى اجييواء و ظييروف المبيياراة والمواقييف المختلفيية  

الييذي يواجهييه الالعييب فيييي المباريييات ميين اجيييل التكيييف والتعييود عليييى تلييك المواقييف واالجيييواء 
التعيييود عليييى االمييياكن واالدوات  العبيييينليجيييب ان يتييياح ل" اذ بإيجابييييةوبالتيييالي التعاميييل معهيييا 

واالجهييزة والظييروف المناخييية التييي يتوقييع ان تقييام فيهييا المنافسيية كمييا ينصييح ان يخصييص لكييل 
لمنافسية قبييل فتييرة العيب نظييام روتينيي مسييتقر مين حيييث النييوم , التغذيية, الوصييول اليى مكييان ا

 .( 3)" مناسبة
 االحماء :  -8

ان عملية االحماء قبل دخول المباراة عملية مهمة من اجل تهيئية الالعيب بيدنيا ونفسييا   
حيث يؤدي الى نسيان حالة القلق والتوتر الذي يشعر به الالعب حيث "تهيدف عمليية التهيئية 
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)االحمييياء( التيييي يؤديهيييا الفيييرد الرياضيييي قبيييل المنافسييية اليييى العميييل عليييى اعيييداده وتهيئتيييه مييين 
 (1)"في احسن حالة ممكنة ية النفسية والفنية لضمان اشتراكه في المباراةالنواحي العضو 

 

 االغتسال:-8
"ان االغتسال بالدوش واالستحمام وحمامات البخار والسباحة والميياه البياردة يمكين فيي  

الجليييد ميييرتبط بالجهييياز العصيييبي وطيييرق مييييا ان تحيييدث تيييأثيرا مفييييدا للجسيييد فحيييال اتباعهيييا يو 
المختلفيية تسيياعد فييي تقوييية الجهيياز العصييبي واعييادة التييوازن اليييه فضييال عيين التييأثير االغتسييال 

 (2)في كل مهام الجسد."

 دور االخصائي النفسي : -9
من اجل تهيئة الالعيب للمبياراة تهيئية ان وجود االخصائي النفسي في الفريق مهم جدا  

نفسييية  شييحنةفهييو االعلييم بالالعييب الييذي يحتيياج الييى  البييدني والخططييي لإلعييدادنفسييية موازييية 
ان االخصيائي النفسيي الرياضيي  ((HEYMAN" ييرى  اذواي العب يحتاج الى تهدئة نفسية 

هيييو الشيييخص اليييذي يسيييتطيع تحسيييين مسيييتوى اداء الالعبيييين مييين خيييالل التوظييييف الصيييحيح 
 (3)االت "لقدراتهم وتعزيز مهاراتهم السيكولوجية او مساعدتهم على تجنب االنفع

 
 : السمات االنفعالية 

لقد ربط الكثير من الباحثين بين السمات االنفعالية وبيين ابعياد الشخصيية بحييث اكيدوا  
على ان السمات االنفعالية هي احدى ابعاد الشخصيية التيي يمكين قياسيها لمعرفية خصائصيها 
و بييذلك قسييموا السييمات االنفعالييية الييى سييمات عاميية تييدل علييى مجموعيية صييفات مشييابهة لعييدد 
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ن مشييتركة فيي افييراد  مجتمييع مييا كمييا توجيد سييمات خاصيية تميييز فييرد كييو راد .اي التييي تمين االفيي
 معين من االفراد.

  مفهوم السمات االنفعالية: 
هييييي السييييمات المميييييزة للسييييلوك االنفعييييالي وتمثييييل االسييييلوب العييييام لفاعلييييية الشخصييييية "

 .  (1)"لتعطي مجموعة متنوعة من االستجابات النوعية
واجهية " تتحيدد فيي جمييع قيدرات الالعيب عليى م والسمات االنفعالية لالعبيي كيرة القيدم

طييي الالعييب مجموعيية ميين االسييتجابات االنفعالييية النوعييية الييذي المنافسيية الرياضييية , وقييد تع
يبدو عليها العب كيرة القيدم فيي المنافسية مثيل االتيزان االنفعيالي , ضيبط الينفس ,الثقية بيالنفس 

 .  (2)...الغ "
ص الوجدانييية التييي يتميييز تلييك الخصييائ نظريييا بأنهيياويعييرف الباحييث السييمات االنفعالييية 

كييرة القييدم والتييي تعكييس طبيعيية اسييتجاباتهم االنفعالييية للمواقييف التييي يتعرضييون لهييا  بهييا العبييو
 .في ميدان اللعب

السمات التي تم اختيارها لهذه  كما يعرف الباحث السمات االنفعالية اجرائيا بأنها     
الباحث وهي االتزان االنفعالي والثقة  بناهات االنفعالية الذي الدراسة معتمدا على مقياس السم

 بالنفس والتصميم والمرونة الشخصية والحماس .
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 (1):في تكوين السمات االنفعالية العوامل المهمة 
المعلوم ان هناك صفات معينة توجد نتيجة لعوامل وراثية مثال ذلك خواص من  :الوراثة-أ

يتعلق بنواحي القلق االنفعالي له حيث يرجع غالبا الى عوامل الشخص العصبي , فيما 
وراثية لها عالقة بالجهاز العصبي , واالشخاص الذين يظهرون ويعبرون عن هذه الصفة 
بدرجة ملحوظة يظهرون عالمات مختلفة من عدم التوازن الذاتي , واالستجابات التي ليس 

عصابي قد يرجع ايضا لوظيفة وراثية , ثم ان لها من الضروري ارتباطها بالقلق االنفعالي ال
 الميل إلعادة االستجابة نفسها وثباتها للمؤثر يعتمد على حالة الفرد الذاتية .

ان الوظائف الفسيولوجية لألعضاء مثل سالمة الجهاز العصبي : الوظائف الفسيولوجية-ب
ذاء ينمو سريعا وتكون طاقته وبقية االجهزة وافراز الهرمونات واثرها , فالطفل الذي يتناول الغ

متزايدة ,فيكون نماذج من الصفات تظل كما هي بعد تغير الحالة الفسيولوجية الداخلية التي 
 تؤثر في تكوين تلك السمات االنفعالية .

اثبتت دراسات كثيرة ان االنعزال مدة طويلة والقفز لدرجة كبيرة : العوامل البيئية المستمرة-ج
, فالطفل الذي ينمو حتى ولو لبضع سنين في حياته االولى ليس من يسبب كبتا بيولوجيا 

السهل عليه ان يصبح اجتماعيا باستمرار , واستمرار الشجار واالتجاه العدواني من البالغين 
له بدون شك تأثير في تكوين صفات معينة في االطفال , أي ان اسلوب التربية والعوامل 

 تعاملها مع بقية العوامل االخرى .للخصائص الشخصية في  محددالبيئية 
مالحظ ان الصفة تزداد ثباتها وبلورتها مع الوقت مع بعض : تأثير خبرات التطور والنمو-د

 الصفات المختلفة االخرى لتصبح مجموعة متداخلة ومترابطة بمرور الوقت .
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 السمات االنفعالية لدى العبي كرة القدم 2-1-1-3
كييييرة القييييدم يحتيييياج الييييى بعييييض السييييمات والتييييي ال يمكيييين بييييدونها ان يصييييبح  ان العييييب 

 :هي السماتهذه  الالعب بارزا في هذه اللعبة و
 

 اوال: االتزان االنفعالي:
شخصيية الالعيب ومسيتوى ادراكيه  باختالفتختلف االنفعاالت ومنها االتزان االنفعالي  

وخبرتيييه مييينهم مييين يسيييتطيع ان يتكييييف ميييع الظيييروف الضييياغطة ومييينهم مييين ال يسيييتطيع ذليييك 
علييى االتييزان االنفعييالي بقولييه تعييالى ))الييذين ينفقييون فييي السييراء والضييراء ويؤكييد القييرآن الكييريم 

هلل صيل اهلل علييه .وقال رسول ا(1)والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين((
 .(2)وسلم)ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب(

وقد عرف يونس االتزان بأنه "قدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم بها وعدم افراطه   
الخارجيية العيابرة والطارئية ويصيبح في التهيج االنفعالي او عيدم االنسيياق وراء تيأثير االحيداث 

لتقلب السيريع مين حالية اليى اخيرى وصيوال اليى االكتفياء اليذاتي واالجتمياعي مين دون عرضة ل
 ( 3) ان يكلفه ذلك مجهودا نفسيا كبيرا"

الالعييييب علييييى مواجهيييية اعبيييياء واحييييداث الحييييياة الرياضييييية  قييييدرةويعرفييييه الباحييييث بأنييييه   
الكاملييية عليييى والتعاميييل معهيييا بصيييورة مناسيييبة والسييييطرة  الضييياغطة )فيييي التيييدريب والمبارييييات(

 انفعاالته ومشاعره والتحكم بها.
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 :: الثقة ثانيا
هييي ايمييان الالعييب بقدرتييه وثقتييه فييي مواهبييه وتقبييل التحييديات التييي تختبيير حييدوده , وهييي " 

فيي الوصيول اليى معرفة الالعب بكل نيواحي او نقياط القيوة والضيعف لدييه واسيتخدامها جميعيا 
استعداد لمواجهية أي عقبيات فيي حيدود قيدرات الالعيب , افضل النتائج , وهي تعني ان هناك 

وقييد يخطييأ الكثييير ميين الالعبيييين فييي عملييية التعامييل االمثييل والصيييحيح مييع درجيية الثقيية اليييذي 
يحملها ذلك الرياضي ومدى عالقتها في تحقيق المكسب او الخسارة فيي المنافسيات الرياضيية 

فقييد شييعوره بالثقيية الن تحقيييق الفييوز ) , حيييث فييي الحييالتين كلتيهمييا البييد ميين الالعييب ان ال ي
المكسب( في عدة مناسبات رياضية ينبغي ان ال يصل الى حالة المبالغة بشعورهم نحيو الثقية 

( حيييث يعتقييدون انهييم افضييل ميين Over of con fidenceالزائييدة والتييي تسييمى بحاليية )
يهم مشيياعر الفشييل امكانيياتهم الحقيقييية , واخييرون يتظيياهرون بالثقيية ولكيينهم داخليييا تسييتحوذ عليي

والخييوف وفييي حاليية اخييرى واثنيياء المنافسييات الرياضييية يصييل بعييض الالعبييين الييى مرحليية او 
حاليية عييدم الوثييوق بأنفسييهم وقييدراتهم ممييا يكييون لهييا التييأثير المباشيير علييى اداء الالعييب سييلبيا 

( , ولكن من االفضل واالمثل ان يكون هناك توازن بيين Lack of camde fenceوتسمى )
رغييوب فيييه ميين الثقيية بييالنفس الحييالتين المييذكورتين وهييذا يصييل بالالعييب الييى المسييتوى الم تلييك

 .(1)"(Optima lselfedence)المثلى
 ثالثا: التصميم :

ة للمواقييف اصييرار الالعييب وعييدم استسييالمه بسييهولهييو يعييرف الباحييث التصييميم بأنييه         
اهدافيييييه بشييييييتى الوسييييييائل  الضييييياغطة سييييييواء فيييييي التييييييدريب او اللعييييييب وسيييييعيه الجيييييياد لتحقيييييييق

 واالمكانيات بعيدا كل البعد عن مشاعر اليأس والملل.
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 رابعا: المرونة الشخصية :

ت التيي تظهير مين خيالل عبارة عن الفروق بين الالعبين في ضوء التعامل ميع المتغييرا      
 (1)هذه المواقف والتعامل معها " اء وطريقة مواجهةومتطلبات االدمواجهة ظروف 

استعداد الالعب لتلقي التوجيهات والمالحظات واالنتقيادات والتفكيير  بأنه ويعرفه الباحث
 بالخطط وتعديلها عند الضرورة دون الشعور بالتصلب والتزمت اتجاه تلك التوجيهات.

 خامسا: الحماس :
"الحماس هو عاطفية تتوليد ليدى االنسيان عنيد اقداميه عليى عميل شييء يحبيه .الحمياس        

المحيييرك ...الحمييياس الملتهيييب ميييع االصيييرار الجيييامح هيييو ميييا يحقيييق لوقيييود اليييذي يحيييرك هيييو ا
فيييه بأنيييه لمزييييد مييين النجييياح والتقيييدم ...ويمكييين تعري لألميييامالنجييياح... وهيييو اليييذي يحيييرك حياتنيييا 

نشييياط محيييدد  إلنجييازالنشييياط والعيييزم فييي نفيييس االنسييان وتدفعيييه  )عبييارة عييين قييوة معنويييية تبييث
 . (2)لتحقيق أهداف يرغبها( "

الرغبة الجامحة والشديدة التي تحرك الالعب وتدفعه اليى ويعرف الباحث الحماس بأنه        
لمزاوليية النشيياطات الرياضييية التييي تزيييد ميين قدراتييه ومواهبييه  هالتفييوق ميين خييالل بييث النشيياط فييي

 الرياضية لتحقيق اهدافه المنشودة .
 
 
 
 
 

                                                           

 ماجسيتير, كليية.)رسيالة بنياء وتطبيق ,ليدى العبيي االلعياب الفرقيية قياس المرونة النفسية(. عبد العباس عبد الرزاق عبود ؛ (1
 20(, ص2111 البصرة, الرياضية, جامعةالتربية 

(1)http  -www.nafsyidman.com.arabik-mkco.url.                                                                         
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 الدراسا  السابقة 2-2

دراسة فقد عملية مسح للدراسات السابقة ذات العالقة بفكرة ال في ضوء ما قام به الباحث من
 طرق الى دراستين .ت
 
 (1)( 1996دراسة حسن عصري السعود ) 2-2-1

)دراسة مقارنة لبعض القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية الخاصة بين  عنوان الدراسة
 العبي الخطوط المختلفة بكرة القدم (

 :هدفت الدراسة الى
العبي الخطوط المختلفة في كرة في بعض القياسات الجسمية بين التعرف على الفروق  -

 .القدم 
التعرف على الفروق في بعض عناصر اللياقة الخاصة بين العبي الخطوط المختلفة في  -

 كرة القدم 
 التعرف على تباين مساهمة القياسات الجسمية في مستوى عناصر اللياقة البدنية الخاصة. -

  
المسحي واشتملت عينة بحثه على  باألسلوبدم الباحث المنهج الوصفي واستخ

 .رات البدنية والقياسات الجسميةالعبي اندية الدرجة المقدمة في بغداد واستخدم بعض االختبا
 وقد اظهرت نتائج الدراسة 

 اسات الجسمية ط المختلفة في بعض القيو وجود فروق معنوية بين العبي الخط -
 العبي الخطوط المختلفة في بعض عناصر اللياقة الخاصة.وجود فروق بين   -

 
 

                                                           

حسيين عصييري السييعود, دراسيية مقارنيية لييبعض القياسييات الجسييمية وعناصيير اللياقيية البدنييية الخاصيية بييين العبييي الخطييوط  (.(1
 9(,ص 0996جامعة بغداد, المختلفة بكرة القدم.)رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية,
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 (1)( 1999دراسة حسن عصري السعود ) 2-2-2

)دراسة مقارنة لبعض مؤشرات القدرة الهوائية والالهوائية بين العبي  عنوان الدراسة
 الخطوط المختلفة بكرة القدم (

  :هدفت الدراسة الى
الهوائية والالهوائية لدى الالعبين والفرق في مستوى التعرف على مستوى مؤشرات القدرة  -

 .لمتغير الخط تلك المؤشرات تبعا
 يقية الدم بين قياس نهاية شوطي مباراة حق كلتعرف على فرق تركيز الكتيا -
       خصوصية العالقة االرتباطية بين مؤشرات الدراسة كافة وعلى وفق اداء عينة  -

 .اللعبالدراسة ككل وتبعا لخطوط 
وقد اشتملت عينة البحث على العبي اندية الدرجة الممتازة في بغداد واستخدم   

 .المسحي باألسلوبالباحث المنهج الوصفي 
 :واظهرت نتائج الدراسة  
ضعف في مستوى مؤشرات القدرة الهوائية والالهوائية ومؤشر معدل التعب وعلى وفق اداء  -

 بين ككل وتبعا لخطوط اللعب الالع
عدم مراعاة التدريب على وفق خصوصية الخط وما يتطلبه ذلك من قدرات هوائية  -

 .والهوائية متفاوتة نسبيا وبما ينسجم وطبيعة المهام المناطة بهم
 :واستنتج الباحث 
ان الالعبين الذين يمتلكون قدرات هوائية اعلى يستطيعون المحافظة على سرعة  

 .الالكتيك وانخفاض معدل التعب مضلعب عالية ورغم ذلك تراكيز اقل لحا
 
 

 

                                                           

بيييين العبيييي الخطيييوط المختلفييية بكيييرة حسييين عصيييري السيييعود, دراسييية مقارنييية ليييبعض مؤشيييرات القيييدرة الهوائيييية والالهوائيييية  (.(1
 ل-(, ص ط 0999القدم.)اطروحة دكتوراه ,كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد , 
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 سابقةمناقشة الدراسات ال 2-2-3
 
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنهج واالسلوب المستخدم وكذلك  -0

تشابهت في قياس مستوى الفروق بين الخطوط في متغيرات الدراسة وتشابهت ايضا في 
مثل تحليل التباين واختبار  المعالجات االحصائيةاغلب الوسائل االحصائية المستخدمة في 

 . L.S.Dاقل فرق معنوي 
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث المتغيرات المستخدمة حيث  -2

استخدمت في الدراسة الحالية المتغيرات النفسية بينما استخدمت في دراسة حسن 
اقة البدنية, واستخدمت في دراسة ( متغير القياسات الجسمية و عناصر اللي0996عصري)

 المتغيرات الفسيولوجية. ( 0999) حسن عصري
 ( يبين ذلك.0والجدول)     
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 (1جدول)

 الاشابد واالخاالف بي  الدراسا  السابقة والدراسة الحالية 

 اللعبة المنهج العينة السنة العنوا  الدراسا 

الدراسة 
 السابقة االولى

ارنة دراسة مق
لبعض القياسا  
الجسمية و ناصر 
اللياقة البدنية 
الخاصة بي  
ال بي خ و  
اللعب المختلفة 
 بكرة القدم

1991 
ال بي اندية 

الدرجة المقدمة 
  ي بغداد

المنهج الوصفي 
باألسلوب 
 المس ي

 كرة القدم

الدراسة 
 السابقة الثانية

دراسة مقارنة 
مؤشرا   لبعض

القدرة الهوائية 
والالهوائية بي  
ال بي الخ و  

 المختلفة

1999 
ال بي اندية 

الدرجة الممتاقة 
  ي بغداد

المنهج الوصفي 
باألسلوب 
 المس ي

 كرة القدم

الدراسة 
 ال الية

دراسة ت ليلية 
للسما  االنفعالية 
المميقة لال بي 
كرة القدم بخ و  
اللعب المختلفة 
و القتها بترتيب 
الفرق  ي دوري 
 الدرجة االولى

2112 

ال بي اندية 
الدرجة االولى 
 ي اقليم 

 كردستا  العراق

المنهج الوصفي 
بأسلوب العالقا  

المتبادلة 
)الدراسا  
المقارنة 
والعالقا  
 االرتبا ية(

 كرة القدم
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جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث .  -3-1

وات التي يترتب عليها مشكلة من اهم الخطالان اختيار الباحث للمنهج المالئم لبحث 
اذ ان المنهج هو "االسلوب الذي يتبعه الباحث لتحديد خطوات بحثه الذي يمكن  نجاح بحثه

 .(1)من خالله التوصل الى حل مشكلة البحث"
ولهذا استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يتمثل في "دراسة ظاهرة او معالجة 

بين  مشكلة ما كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات
  (2)عناصرها من خالل استخدام االدوات الموضوعية لجمع البيانات وتحليلها وتفسير نتائجها"

دراسات المقارنة الدراسة العالقات المتبادلة ) سلوبأباستخدم الباحث هذا المنهج  وقد
  (.والعالقات االرتباطية

 
 مجتمع البحث وعينته 3-2
 مجتمع البحث 3-2-1
 اذ ان ان طبيعة مشكلة البحث وكيفية التعامل معها هي التي  تحدد مجتمع البحث   

لظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها ونعني به ايضا جميع ا"جميع مفردات  هو مجتمع البحث
االفراد او االشخاص التي يقوم الباحث بدراستها ونعني به ايضا جميع االفراد او االشخاص 

 . (3)كونون موضوع مشكلة البحث " او االشياء الذين ي
 

                                                           

 .18ص،2002دار الكتب للطباعة والنشر,  :بغداد .البحث العلمي ومناهجه. وجيه محجوب؛ (1) 
مطبعة  بغداد :. دليل الُبحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضيةنوري ابراهيم الشوك و رافع صالح الكبيسي،  .(2) 

                                                                          .    55,ص2002،الشهد
دار الضياء للطباعة النجف االشرف : . 8مبادئ االحصاء في التربية الرياضية ,ط. سلمان عكاب سرحان وحيدر ناجي حبش ، (3)

  .22،ص2088, والتصميم
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وبناءا على ذلك فقد اشتمل مجتمع البحث على العبي فرق االندية المشاركة في دوري 
( 221( والبالغ عددها )2082-2082الدرجة االولى بكرة القدم في اقليم كوردستان لسنة )

لكرة القدم وكما  الكردستاني( ناديا حسب سجالت االتحاد 81يمثلون )وحارس مرمى العبا 
 ( 2في الجدول )

 
 (2جدول )

يبين االندية المشاركة في دوري الدرجة االولى في اقليم كوردستــان والذين يمثلون مجتمع 
 البحث .

 
 
 ت

 الالعبين عدد النادي اسم ت الالعبين عدد النادي اسم

 52 الثورة 11 52 سوران 1

 52 آال 11 52 اشتي 5

 52 جمجمال 15 52 بيشكوتن 3

 52 دربنديخان 13 53 برايتي 2

 53 خاك 12 52 نوروز 2

 52 آسو 12 53 كوية 2

 52 كارة 12 52 آكري 7

 52 حلبجة 17 52 نوى سيرواني 8

 52 شهيدان 18 53 خانقين 9

 
 المجموع

238 
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 عينة البحث 3-2-2
والتي عن تعرف العينة "بأنها ذلك الجزء الخاص المأخوذ من المجتمع األصلي 

وقد بلغت عينة البحث  . (1)طريقه يمكن الحصول على البيانات الفعلية الالزمة للتجربة"
 ( العبا وحارس مرمى في دوري الدرجة االولى بكرة القدم في اقليم كردستان العراق.218)

 .قسميناشتملت عينة البحث على  اذ
 
 
 البناء :عينة  3-2-2-3

( العبتتتا متتتن العبتتتي رنديتتتة الدرجتتتة االولتتتى فتتتي اقلتتتيم كوردستتتتان 290اشتتتتملت علتتتى )
العتتتراق تتتتم اختيتتتارهم بعتتتد استتتتبعاد عينتتتة التجربتتتة االستتتتطالعية وعينتتتة الثبتتتات وعينتتتة التجربتتتة 

 .ذلك بين( ي2والجدول )الرئيسية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8ص،2009النجف: دار الضياء للطباعة والتصميم،  .8ط ,spssمقدمة في االحصاء وتطبيقات عايد كريم الكناني ،  (.1)
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 (3جدول)

 أندية الدرجة االولى في اقليم كوردستان . وتوزيعها على البناءيبين عينة 
 

 ت

 
 الالعبين عدد النادي اسم ت الالعبين عدد النادي اسم

 52 شهيدان 9 53 سوران 1

 15 آشتي 11 55 بيشكوتن 5

 11 برايتي 11 53 كوية 3

 13 نوروز 15 52 آكرى 2

 11 الثورة 13 52 نوى سيواني 2

 11 آال 12 53 آسو 2

 15 جمجمال 12 52 كارة 7

 9 خاك 12 55 حلبجة 8

 المجموع

 
591 

 

 المئوية النسبة
22.51% 
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 . الرئيسة التطبيقعينة  3-2-4
( اندية من مجتمع البحث تم اختيارهم 7( العبا يمثلون )98وقد اشتملت على )

بصورة عشوائية ، اما الالعبين فقد تم اختيارهم بصورة عمدية وحسب متطلبات البحث 
( العبا من كل فريق ، وباالتفاق مع المدرب تم اختيار الالعبين الذين يلعبون 82وبواقع )

وكذلك ثالثة العبين احتياط والذين يعتمد عليهم المدرب كثيرا كأساسيين في جميع المباريات 
 (2)وكما في الجدول ويلعبون في المباريات باستمرار كبدالء. 

 
 (4)جدول 

 وعدد العبي كل خط من خطوط اللعب ةالرئيس طبيقيبين عينة الت
  

 ت

 
 الكلي العدد الهجوم العبو الوسط العبو الدفاع العبو النادي اسم

 13 3 2 2 آشتي 1

 13 3 2 2 برايتي 5

 13 3 2 2 نوروز 3

 13 3 2 2 الثورة 2

 13 3 2 2 آال 2

 13 3 2 2 جمجمال 2

 13 3 2 2 خاك 7

 91 51 32 32 المجموع

 %51.77 %2.79 %7.99 %7.99 النسبة
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مجتمع  من %)12,92وبنسبة ) ( العبا وحارس مرمى218البحث) عينة توبهذا بلغ       
ان "عددا من المنظرين  اذ موثوق بها علميةإلعطاء نتيجة  وهي نسبة كافية ومناسبة البحث

يرى ان يكون عدد افراد العينة نسبة الى المجتمع الذي سحبت منه...... في الدراسات 
  بين( ي5والجدول).  (1)نسبيا )بضع مئات(" %( من افراد مجتمع صغير20) ةصفيالو 
 .لهما المئوية النسبهو  البحث يتعين
 

 (5جدول )
 لهما المئوية ةنسبال و البحث يتيبين عين

 
 

 ت
 المئوية النسبة الالعبين عدد العينة

 %22.01 092 البناء عينة 1

 %02.22 91 الرئيسة التجربة عينة 0

 %86.98 181 وعـــــــــــمـــــمجــال

 
 الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث. 3-3
 المعلوماتوسائل جمع  3-3-1
 المصادر العربية واالجنبية. -8
 2*المقابالت الشخصية -2

                                                           

 .22ص .قابسالمصدر ال؛ سلمان عكاب سرحان وحيدر ناجي حبش .(1)
 ( المقابالت الشخصية .8انظر الملحق ) (*)2
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 شبكة المعلومات الدولية . -2
 **استطالع اراء الخبراء والمختصين.استمارة  -2
 ***فريق العمل المساعد. -5
 استمارة تفريغ البيانات -2
 
 االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث 3-3-2

"ان ادوات البحث هي التي يستطيع الباحث من خاللها جمع البيانات وحل المشكلة 
 (1)لتحقيق اهداف البحث مهما كانت تلك االدوات من بيانات وعينات ورجهزة" 

 استعان الباحث باألدوات التالية:وقد 
 (.Dellحاسبة الكترونية نوع ) -8
 (.kenkoحاسبة يدوية نوع  ) -2
 للتوقيت.ساعة يدوية  -2
 (.Sonyكاميرا رقمية نوع ) -2
 قلم رصاص. + قلم جاف -5
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            

 .822, ص ستبيان صالحية االبعاد والفقرات( استمارة ا2)**( انظر الملحق )
 872, ص( فريق العمل المساعد 2الملحق ) انظر)***( 

 879ص , 8992ار الحكمة للطباعة والنشر,. بغداد: دطرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛ (. 1) 
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 المقياس . بناءاجراءات  2-4
بغية الحصول على مقياس تتوفر فيه شروط , الخصائص السيكومترية كالصدق والثبات 

(:"الى ان عملية بناء Allen & yenتشير الين وين ) كماموضوعية والقدرة على التمييز وال
 (1)تمر بخطوات اساسية هي " ري مقياس

 .تحديد مجاالت المقياس  -8
  .اعداد الصيغة االولية للمقياس  -2
  .التجربة االستطالعية للمقياس  -2
 .تطبيق المقياس على عينة البناء  -2
 التحليل االحصائي للفقرات.  -5

 
 تحديد مجاالت المقياس . 3-4-1

ذات  السابقةعلى االدبيات والدراسات  باالطالعلغرض تحديد مجاالت المقياس قام الباحث 
( ولقد تبنى الباحث مفهوم نظرية traitالصلة بموضوع السمات والذي يعتمد لفظ السمة )

تلك الخصائص التي تميز شخصية الفرد في  ريموت كاتل للسمات والذي يؤكد على انها
 :واالنفعالية والتي تقع على بعدينجوانبه االجتماعية والمعرفية 

ابات وبعد السمات الثانوية والتي تبرز من خالل استج,  السمات المصدرية )المركزية(بعد 
 .2 االفراد في المواقف مختلفة

لريموت كاتل  (1)"المصدريةالسمات  وكذلك تم االعتماد على "العوامل الستة عشر او      
 ( مجاالت هي:7في تحديد مجاالت المقياس المقترح والمتكون من )

                                                           

(1(. Allen .m yen .w. introduction to measurement theory. California book .Cole . 1979.  

  811, ص2009. النجف االشرف: دار الضياء, 8علم النفس الرياضي , ط(. محمد جسام عرب و حسين علي كاظم ؛ 2(
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االنفعالي , الثقة , المرونة الشخصية ، التصميم ، الحماس ، الحساسية ، تحمل  )االتزان
 المسؤولية( .

جرائيا لمفهوم السمات االنفعالية       كما في  وقد وضع الباحث تعريفا نظريا وا 
 . ياس المقترحوضع تعريفا نظريا لكل مجال من مجاالت المق و (28الصفحة)

 
 االولية للمقياس  الصيغةاعداد  3-4-2

 االولية لمقياس السمات االنفعالية قام الباحث بما يلي:  ةمن اجل اعداد الصيغ
 اعداد فقرات المقياس. -8
 تحديد اسلوب ورسس صياغة الفقرات. -2
 صياغة فقرات المقياس. -2
 صالحية ابعاد المقياس وفقراته )التحليل المنطقي( . -2
 اعداد تعليمات المقياس. -5

 

 اوال: اعداد فقرات المقياس.
فقرات لمقياس السمات االنفعالية لدى العبي كرة القدم اعتمد الباحث على اللغرض اعداد 

المجاالت األساسية لمقياس السمات االنفعالية وتعريف كل مجال من مجاالته كي تكون كل 
 (.2, كما في الملحق )سفقرة تمثل بالفعل مجاال من مجاالت المقيا

االعتماد عليها في الحصول على الفقرات الخاصة بالمقياس بعد  اما المصادر التي تم      
 مع المقياس الحالي فهي:  تتالءماجراء التعديالت بصورة 

 لتوماس تتكو. (2)مقياس االستجابة االنفعالية في الرياضة  -8

                                                                                                                                                                                            

 .22-20. صالمصدر السابق(. ريتشارد س. الزاروس؛ 1) 
 22.-22،ص8991.القاهرة: مركز الكتاب للنشر,  8طموسوعة االختبارات النفسية للرياضيين,محمد حسن عالوي؛ . (2)
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 لمها صبري حسن وشهاب احمد عكاب. (1)مقياس االستقرار النفسي -2
 لمحمود اسماعيل محمد. (2)مقياس االتزان االنفعالي -2
 التعريف النظري لكل مجال. -2
 

 ثانيا: تحديد اسلوب صياغة الفقرات.
( حيث يعد من likertاسلوب ليكرت ) للفقرات على لباحث في صياغتهاعتمد ا       

والنفسية "ويعتمد هذا األسلوب على القياس  التربويةاالساليب الشائعة في القياس في البحوث 
االختيار من متعدد، اذ يقدم للمستجيب فقرات ويطلب منه تحديد  الرتبي وهو شبيه بأسلوب

حيث ( 3)اجابته باختيار بديل من عدة بدائل وهذه البدائل لها ميزان رتبي خماسي التدرج"
 يتمتع هذا االسلوب بالمميزات االتية : 

 ووقتا قليال ري سهل االستعمال .يتطلب جهدا  -8
 (4)يتميز بالمرونة لكثرة البدائل لكل فقرة  -2
 تسمح بأكبر تباين بين الدرجات . -2
 (5)تسمح للمستجيب ان يؤشر درجة مشاعره وشدتها  -2
 كما اعتمد الباحث على االسس التالية في صياغة الفقرات: 

                                                           

مها صبري حسن و شهاب احمد عكاب؛ االستقرار النفسي وعالقته بمستوى اداء مهارتي اللف والوثب على جهاز عارضة  .(1)
 .271-272, ص2001لعام27, كلية التربية االساسية, جامعة ديالى,العددمجلة الفتحالتوازن للطالبات.)

لتتدى طلبتتة الصتتف الحتتتادي  الستترعة االدراكيتتة والتفكيتتر االبتكتتاري. محمتتود استتماعيل محمتتد؛ االتتتزان االنفعتتالي وعالقتتته بكتتل متتن ((2
 .  222-220(, ص2002غزة,  -عشر.)رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة االزهر

 .207, ص 2000, عمان: دار االمل للنشر والتوزيع ,2القياس والتقويم في العملية التدريسية,ط(.احمد عودة؛ 3)
لقاهرة: دار الفكر ا .8ط تطبيقاته توجيهاته المعاصرة, رساسياتهالقياس والتقويم التربوي والنفسي ,   صالح الدين محمود عالم؛(.4)

 .529، ص2000العربي, 

(5). Anstasi .a.a; psychological testing . new York : the Macmillan . 1929. p. 343. 
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يربك المستجيب ري يجب استخدام الصيغة . عدم استخدام النفي او نفي النفي الن ذلك 8
 االيجابية قدر االمكان .

 . ان يشمل السؤال على فكرة ومعنى واحد قدر االمكان.2
 . عدم استخدام العبارات التي تمثل حقيقة مطلقة.2
 ب الخاص بالدراسة المراد قياسه ن. ان تقيس العبارات الجا2
. عدم استخدام التعليمات المطلقة في الزمان رو المكان مثل )دائما، في كل مكان ...الخ( 5

 (1)ألن المستجيب يستغل ذلك في إلجابة 

. ان يتكون المقياس من فقرات سلبية ورخرى ايجابية للتخفيف من نزعة المستجيب لإلجابة 2
 االولى. 

 ان تصاغ الفقرات بصيغة المتكلم. .7
 (2)الفقرة من ري تلميح غير مقصود باإلجابة الصحيحة.. خلو 1
 

 صياغة فقرات المقياس . –ثالثا 
بعد االطالع على المقاييس ذات العالقة وباالعتماد على تعريف كل مجال من مجاالت 

( فقرة ايجابية و 25( فقرة منها )15المقياس واألخذ باألسس السالف ذكره تمت صياغة )
 ( و2في الملحق) رحة للمقياس وكماتوزعت على المجاالت السبعة المقت( فقرة سلبية 20)

 يبين ذلك. (2الجدول )
 
 

                                                           

 .29, ص8912الموصل,  جامعة الموصل: مطبعة والمقاييس النفسية ,االختبارات عبد الجليل ابراهيم الزوبعي وآخرون ؛ (. (1
 .222ص  المصدر السابق.. سيد محمد غنيم ؛ ((2
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 (6جدول )
 لكل مجال من مجاالت السمات االنفعالية . ةيبين عدد الفقرات السلبية وااليجابي

 
 ت

 
 الفقرات مجموع السلبية الفقرات االيجابية الفقرات المجال

 13 8 2 االنفعالي االتزان 1

 13 7 2 بالنفس الثقة 5

 11 2 7 التصميم 3

 12 2 9 الشخصية المرونة 2

 11 5 9 الحماس 2

 11 7 2 الحساسية 2

 11 2 2 المسؤولية تحمل 7

 82 21 22 المجموع

 %100 %05 .47 %95 .52 النسبة

 

  

 



  .منهج البحث وإجراءاته الميدانيةالثالثالباب 
  

 
 

 صالحية ابعاد المقياس وفقراته )التحليل المنطقي(. –رابعا 
( فقرة موزعة 15المقياس وفقراته بصورته االولية والبالغ عدد فقراته )بعد تحديد مجاالت 

األولية على مجموعة من الخبراء  س بصيغته( مجاالت , تم عرض المقيا7على )
وكما في والمختصين في مجال علم النفس العام وعلم النفس الرياضي والقياس والتقويم 

حيث صياغتها وصالحيتها في قياس  لغرض تقويمها والحكم عليها من( وذلك 2الملحق)
السمات االنفعالية لالعب مع اجراء  التعديالت المناسبة من خالل الحذف او اعادة صياغة 

 لبعض الفقرات. 
 د من صالحية الفقرات هي قيام عدد( "ان افضل وسيلة للتأكEbleحيث يذكر ايبل )       

ومن  (1) لقياس الصفة التي وضعت من اجلها" اصالحيته بتقريروالمختصين  من الخبراء
خالل تعريف السمات االنفعالية وكذلك التعريفات التي وضعت للمجاالت السبعة التي 
عرضت على الخبراء فضال عن عرض مقياس التقدير الخماسي )دائما . غالبا. احيانا . 

وتركت لهم حرية اجراء ري تعديل او حذف على الفقرات  (2كما في الملحق )نادرا. ابدا(.
 ومقياس التقدير .

 
( في حال متغير 2وبعد األخذ بآراء الخبراء ومعالجتها احصائيا من خالل قانون )كا       

( الخصوصية في مساعدة الباحثين في اتخاذ القرار 2واحد حيث ان " لقانون مربع كآي )كا
المبحوثين على المقاييس النظرية ذات البيانات االسمية  بشأن قبول او رفض استجابات

 (,7والجدولين ) (2)كال( او )دائما ,احيانا ,غالبا( " التصنيفية والتي  تتضمن البدائل )نعم,
 ( لمجاالت وفقرات المقياس. 2قيم )كا بينان( ي1)
 
 

                                                           

 (1). Eble .r. lessential of education measurent. 2nd edition. New york: prentice,hil, 1972 ,p. 555.                                                                                                
  292, ص 2088. النجف االشرف: دار الضياء للطباعة , 2مباديء االحصاء التربوي ط(. محمد جاسم الياسري ؛ 2)
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 (7جدول )
 مقياس السمات االنفعالية( المحسوبة وداللتها آلراء الخبراء على مجاالت 2يبين قيم)كا

 

 الموافقون المجال ت
 غير

 نالموافقي
 قيمة

كا)
المحسوبة(5

 الداللة *

 معنوي **180111 1 18 االنفعالي االتزان 1

 معنوي **180111 1 18 الثقة 5

 معنوي **12055 1 17 الشخصية المرونة 3

 \\50111 2 15 المسؤولية تحمل 2
 معنوي غير

 معنوي *20222 2 12 الحماس 2

 معنوي *20222 2 12 التصميم 2

 \\30222 2 13 الحساسية 7
 معنوي غير

 معنوي غير\\          0,5,*معنوي بداللة               0,1,*معنوي بداللة *
مقياس السمات االنفعالية السبعة وعند  ألبعاد(الجدولية 2( قيم )كا7الجدول )بين ي       

 ( 8( ودرجة حرية )0,05مقارنة هذه القيم مع القيمة الجدولية عند مستوى الداللة )
قيمتيهما  ألنهوالحساسية وذلك  ةالمسؤولي( تم استبعاد سمتي تحمل 2,128والتي تساوي )

وبذلك تم االستبقاء وهي اقل من القيمة الجدولية  (2,555( ),,,20المحسوبة بالتسلسل)
 (.  المرونة , التصميم , الحماس االتزان االنفعالي , الثقة , على خمسة ابعاد هي )
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 (8جدول )
 ( المحسوبة وداللتها آلراء الخبراء على فقرات مقياس السمات االنفعالية .2يبين قيم )كا

 
 

 المجال

 
 الموافقون الفقرة رقم

 غير
 الموافقين

كا) قيمة
5 )

 المحسوبة
 الداللة

ن
زا

الت
ا

 
ي

عال
نف

ال
ا

 

 معنوي **180111 - 18 1

5 11 8 10555 \\ 
 معنوي غير

 معنوي **110888 5 12 3

 معنوي غير  \\ 10111 9 9 2

 معنوي **180111 - 18 2

 معنوي **120555 1 17 2

 معنوي **120555 1 17 7

 معنوي غير \\ 50111 2 15 8

 معنويغير  \\ 10555 8 11 9

 معنوي **120555 1 17 11

 معنوي **180111 - 18 11

 معنوي **180111 - 18 15

 معنوي **180111 - 18 13
 

 المجال

 
 الموافقون الفقرة رقم

 غير
 الموافقين

كا) قيمة
5 )

 المحسوبة
 الداللة

قة
لث
ا

 
س

نف
بال

 

 معنوي غير \\ 10111 9 9 1

 معنوي **120555 1 17 5

 معنوي **120555 1 17 3

 معنوي **120555 1 17 2

 معنوي **180111 - 18 2

 معنوي **180111 - 18 2

 معنوي **110888 5 12 7

 معنوي غير \\ 10111 9 9 8
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 معنوي غير \\ 50111  2 15 9

 معنوي **120555 1 17 11

 معنوي **120555 1 17 11

 معنوي غير \\ 10555 8 11 15

 معنوي **80111 3 12 13

 
 المجال

 
 الموافقون الفقرة رقم

 غير
 الموافقين

كا) قيمة
5 )

 المحسوبة
 الداللة

يم
صم

لت
ا

 

 معنوي **120555 1 17 1

 معنوي **120555 1 17 5

 معنوي **110888 5 12 3

 معنوي **180111 - 18 2

 معنوي غير \\ 30222 2 13 2

 معنوي **110888 5 12 2

 معنوي **110888 5 12 7

 معنوي غير \\ 50111 2 15 8

 معنوي **180111 - 18 9

 معنوي **120555 1 17 11

 غير معنوي \\ 10111 9 9 11

 
 المجال

 
 الموافقون الفقرة رقم

 غير
 الموافقين

كا) قيمة
5 )

 المحسوبة
 الداللة

نة
رو

لم
ا

 
ية

ص
خ
ش

ال
 

 معنوي غير \\ 30222 2 13 1

 معنوي غير \\ 50111 2 15 5

 معنوي **120555 1 17 3

 معنوي  80111 3 12 2

 معنوي **110888 5 12 2

 معنوي غير \\ 50111 2 15 2

 معنوي **110888 5 12 7

 معنوي **110888 5 12 8

 معنوي **80111 3 12 9
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 معنوي **120555 1 17 11

 معنوي **80111 3 12 11

 معنوي **180111 - 18 15

 معنوي غير \\ 10111 9 9 13

 معنوي غير \\ 50111 2 15 12

 غير معنوي \\ 10555 8 11 12 

 
 المجال

 
 الموافقون الفقرة رقم

 غير
 الموافقين

كا) قيمة
5 )

 المحسوبة
 الداللة

س
ما

ح
ال

 

 معنوي غير \\ 10555 8 11 1

5 15 2 50111 \\ 
 معنوي غير

 معنوي **110888 5 12 3

 معنوي **120555 1 17 2

 معنوي **120555 1 17 2

 معنوي **120555 1 17 2

 معنوي **110888 5 12 7

 معنوي غير \\ 10555 8 11 8

 معنوي **180111 - 18 9

 معنوي **110888 5 12 11

 معنوي **120555 1 17 11

 جدول                                                   معنوي غير\\               0,5,*معنوي بداللة             0,1,*معنوي بداللة *   
على جميع فقرات مقياس السمات  لخبراء آلراء المحسوبة (2( قيم )كا1الجدول ) بيني        

ودرجة حرية  (0,05الجدولية عند مستوى الداللة ) (2االنفعالية وعند مقارنتها مع قيمة )كا
 الجدولية,القيمة ( فقرة كانت قيمها المحسوبة اقل من 22( تم استبعاد )2,128البالغة )و ( 8)
 (9والجدول ) فقرة كانت قيمها المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية , (22االستبقاء على)تم و 
 ذلك.بين ي
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 (9جدول )
 وعدد فقراتها االيجابية والسلبية بعد موافقة الخبراء عليها يبين مجاالت المقياس

 ت

 
 الفقرات مجموع السلبية الفقرات االيجابية الفقرات المجال

 9 2 2 االنفعالي االتزان 1

 9 2 2 بالنفس الثقة 5

 8 3 2 التصميم 3

 9 3 2 الشخصية المرونة 2

 8 5 2 الحماس 2

 23 17 52 المجموع

 
المجاالت وفقراتها التي حصلت على موافقة الخبراء من خالل  بين( ي9الجدول )        

( فقرة ايجابية و 22( فقرة منها )22( مجاالت و )5( حيث تم االستبقاء على )2حساب )كا
 ( فقرة سلبية.87)
 

  اعداد تعليمات المقياس –خامسا 
فكلما كانت التعليمات واضحة ان لتعليمات المقياس تأثيرا كبيرا على المفحوص         

 تعليماتدقة ُيعتمد عليها وقد تم اعداد ومبسطة كلما امكن الحصول على اجابات صا
بعبارات قصيرة مفهومة وتم فيها ايضاح طريقة االجابة والنسبة الرقمية لكل اجابة  المقياس

 .(5وكما مبين في الملحق)ري النسبة المئوية لحصول الموقف بالنسبة لالعب 
الن الهدف من المقياس هو ألغراض البحث  الالعب اسم كذلك تم التأكيد على عدم ذكرو 

ان التغلب على عامل االستحسان )المرغوبية االجتماعية( يتم من "( wylieالعلمي اذ اكد )
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على عدم ترك ري فقرة بال كذلك تم التأكيد  (1)"خالل طمأنة المستجيب بسرية استجاباتهم
 اجابة .

 

 .ترجمة المقياس 3-4-3
بعد االنتهاء من رعداد المقياس وتحديد مجاالته وفقراته من خالل التحليل  المنطقي , 

قبل القيام بالتجربة االستطالعية  الكرديةتطلبت اجراءات البحث ترجمة المقياس الى اللغة 
الذين وذلك الن العينة هم العبو اندية الدرجة االولى في اقليم كوردستان  البناءوتجربة 

وتحقيقا لهذا الغرض قام الباحث بترجمة فقرات المقياس الى  الكرديةغالبيتهم من القومية 
وكذلك باالعتماد على بعض  الكرديةمستعينا بخبرته كونه من القومية  الكرديةاللغة 

 . قابالت الشخصية مع ذوي االختصاصالمصادر والم
كذلك قام الباحث بترجمة المقياس لدى احدى المكاتب المتخصصة بالترجمة           

للحصول على ترجمة دقيقة، وبعد االنتهاء من الترجمة مع التعديالت المناسبة قام الباحث 
للحصول على صدق  بعرض المقياس المترجم على مجموعة من االساتذة ذوي االختصاص

 . (2وكما مبين في الملحق)ج الترجمة لفقرات المقياس ومقياس التدر 
وتم التحقق من صدق الترجمة من خالل اتفاق الخبراء على الترجمة مع تصحيح         

, وبذلك اصبح المقياس ابق مع النسخة العربية في المعنىبعض العبارات والكلمات لكي يط
 .(7وكما مبين في الملحق)جاهزا لتطبيقه على العينة   المترجم بصورته النهائية

 
                                                           

 .22،ص8912الكويت: جامعة الكويت، .تطورات معاصرة في القياس النفسي والتربويصالح الدين محمود عالم؛ ( . 1) 
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 التجربة االستطالعية للمقياس . 3-4-4
بعد اعداد تعليمات المقياس وترجمته وزعت فقرات المقياس عشوائيا ري تم ترتيبه عشوائيا 

"افضل طريقة الستكشاف مدى مالئمة اداة راء التجربة االستطالعية حيث ان وذلك ألج
استكشافية )استطالعية( للتثبيت البحث المصممة هو اختبارها قبل تنفيذها ري اجراء تجربة 

 (1)من مشكالتها ".
( في تمام الساعة 5/82/2082)قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  اذ       

اضي تم استبعادهم ي( العبا من العبي نادي خانقين الر 22الثالثة عصر يوم االربعاء على )
 من تجربة التحليل االحصائي و التجربة الرئيسية وكان الغرض من التجربة هو: 

 ضوح فقرات المقياس والتعليمات . . التأكد من مدى و 8
. التعرف على الصعوبات والمعلومات التي تواجه عملية تطبيق المقياس لتالفيها             2

 في التجربة الرئيسية .
 الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس . . معرفته2
 . التأكيد من كفاءة فريق العمل المساعد .2
 ي للباحث .مل. التدريب الع5

تدريبا عمليا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات و  تعد التجربة االستطالعية "اذ       
 .(2)" االيجابيات التي تقابله في اثناء اجراء التجربة لتفاديها مستقبال

وبعد االنتهاء من التجربة االستطالعية تبين للباحث ان الوقت المستغرق لتطبيق المقياس 
( دقيقة ، وقد ابدى الالعبون ارتياحهم لتدرج المقياس الخماسي كونه 25-20تراوح بين )

يعطي لهم المرونة في اإلجابة ، وقد اظهرت التجربة عدم وجود غموض حول فقرات 
                                                           

ترجمتتة( صتتالح خليتتل ابتتو اصتتبع ,عمتتان : دار ارام  ).2ط مقدمتتة فتتي استتس البحتتث العلمتتي ,روجتتر ويمتتر وجوزيتتف دومنيتتك ؛ ( . 1) 
 . 812, ص8997للدراسات والنشر والتوزيع , 

 .   857، ص8919بغداد : جامعة بغداد , االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية. قاسم المندالوي وآخرون ؛ ( 2)
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من اجل التحليل  البناءاس جاهزا للتطبيق على عينة ورصبح المقيالمقياس وتعليماته , 
 .( يبين المقياس قبل المعالجة االحصائية1والملحق) االحصائي للفقرات

 
 ألغراض التحليل االحصائي. البناءتطبيق المقياس على عينة  3-4-5

لغرض التحليل االحصائي للفقرات واستخراج القوة التمييزية لفقرات مقياس السمات         
 البناءاالنفعالية وإليجاد الصدق والثبات للمقياس ، قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة 

( ويعتبر هذا 2سابقا في جدول )والمبين ن الى مجتمع البحث ( العبا ينتمو 290والبالغة )
 ( فقرة.22ومناسبا بالنسبة لعدد فقرات المقياس المتكونة من )العدد كافيا 

نسبة عدد افراد العينة الى عدد الفقرات يجب  ( على ان"nunnallyحيث اكد ننلي )       
 حيث(1)في عملية التحليل" ةتقليل فرص الصدف( لعالقة ذلك ب8:  5ان ال تقل عن نسبة )

وبعد  22/8/2082وانتهت بتاريخ  9/82/2082قام الباحث بأجراء هذه التجربة بتاريخ   
 ( استمارة لعدم اكتمال االجابة2( استمارة تم استبعاد )290) البالغةفحص االستمارات 

والجاهزة للتفريغ والتحليل االحصائي عبارة عن  ةذلك اصبحت عدد االستمارات الصالحوب
 ( استمارة.211)
 
 التحليل االحصائي للفقرات 3-4-6

ال فهي  ةرحكام الخبراء مهما بلغت من الدق"ان التحليل المنطقي لفقرات المقياس و 
، ومن  (2)عن التجريب الميداني للمقياس وتحليل فقراته باستخدام االساليب االحصائية" يتغن

تم اخضاع  البناءاجل تحليل فقرات المقياس احصائيا وبعد تطبيق المقياس على عينة 
                                                           

 (1). Nunnally .j.g. psychomatric theory .  newyork : mcgraw-hill .1978.p. 292 
(. ) m.m.p.iالمتعدد االوجه ) . ياسر ناظم سعيد ؛ بناء مقياس الصحة النفسية لطلبة الجامعة على وفق مؤشرات مقياس منيسوتا(2)

 . 21( , ص2002رطروحة دكتوراه , كلية التربية )ابن الرشد( , جامعه بغداد, 
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االستمارات الى التحليل االحصائي والذي يهدف الى استخراج القوة التمييزية للفقرات وكذلك 
وقد اعتمد الباحث في تحليل الفقرات  .كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياسعالقة للتعرف على 

 على اسلوبين هما :
 اسلوب االتساق الداخلي . -2اسلوب المجموعتين المتطرفتين .    -8

 
 اسلوب المجموعتين المتطرفتين  3-4-6-1

التي تميز بين  المميزةتم استخدام المجموعتين المتطرفتين للكشف عن الفقرات          
واألفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة  ةاد الذين يحصلون على درجات مرتفعاالفر 

في المقياس حيث ان القوة التمييزية تعني "قدرة الفقرة على التمييز بين االفراد ذوي 
التي تقيسها الفقرة وهذه تعد  للسمة المستويات العليا واألفراد ذوي المستويات الدنيا بالنسبة

 .(1)دليال على صدق البناء"
 ةتفريغ اجابات جميع العينة البالغومن اجل الكشف عن القوة التمييزية للفقرات تم          

( العبا ورتبت الدرجات تنازليا من اعلى الى اوطأ درجة ، حيث يتضمن اسلوب 211)
تقسيم افراد العينة الى مجموعتين متطرفتين ولتحقيق ذلك ترتب  المجموعتين المتطرفتين "
مجموعتين  علىنازليا من االعلى الى االدنى ثم تقسيمها درجات الالعبين ترتيبا ت

 .(2)متساويتين"
%( من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليتا والبتالغ عتددها 27وتم تحديد نسبة )

%( متتن االستتتمارات الحاصتتلة علتتى التتدرجات التتدنيا والبتتالغ عتتددها 27( استتتمارة ونستتبة )71)
متطترفتين وهتذه النستبة يؤيتدها المختصتون فتي االختبتارات ( استمارة لتمثال المجمتوعتين ال71)

                                                           

(. رميره حنا ؛ بناء وتقنين مقياس االحتراق النفسي لدى العبتي كتره اليتد ) رطروحتة دكتتوراه , كليتة التربيتة الرياضتية , جامعتة بغتداد, 1)
 . 55( , ص2008

  222, ص 2000للطباعة والتوزيع ، , سوريا:  دار المسيرة  .8القياس والتقويم في التربية وعلم النفس, ط. سامي محمد مسلم , (2)
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الحجتتتم  فتتتي نمتتتا يكتتتو فضتتتل هتتتذه النستتتبة تجعتتتل المجمتتتوعتين فتتتي ا" ( التتتى ان Kellyاذ يشتتتير)
   .(1)والتباين"
الفتتتتتروق بتتتتتين  ةمستتتتتتقلتين الختبتتتتتار داللتتتتت وقتتتتتد تتتتتتم تطبيتتتتتق االختبتتتتتار التتتتتتائي لعينتتتتتتين         
( فقتتترة 22العليتتتا والمجموعتتتة التتتدنيا لكتتتل فقتتترة متتتن فقتتترات المقيتتتاس البتتتالغ عتتتددها ) ةالمجموعتتت

( وعتتتدت القيمتتة التائيتتتة مؤشتترا لتمييتتتز spssبواستتطة الحقيبتتتة االحصتتائية للعلتتتوم االجتماعيتتة )
 ذلك . بين( ي80) قرات والجدولالف

 (,1جدول )
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين العليا والدنيا والقيم   التائية 

 لحساب القوة التمييزية.

قم
ر

 
رة

فق
ال

 

 علياال المجموعة

 78=ن

 الدنيا المجموعة

 القيمة 78=ن
 التائية
 ةالمحسوب

 مستوى
 الوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 

 

 

 

30987 10122 30329 10738 20175** 

 

 معنوي

 معنوي **530223 10223 50211 10295 20215 5

 معنوي **510789 10283 50329 10211 20228 3

 معنوي **510292 10222 50371 10272 2.333 2

 معنوي **130951 10239 50252 10222 20317 2

 معنوي **190927 10217 50238 10252 20531 2

 معنوي **520132 10229 50382 10292 20215 7

                                                           

معوقات عمل المتررة فتي القيتادة االداريتة العليتا للجامعتات العراقيتة )مجلتة جامعتة بابتل للعلتوم االنستانية ,  (. حسن اليعقوبي وآخران ؛(1
 221( , ص2082,  2عدد , ال 20المجلد 
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 معنوي **510821 10297 50215 10225 20585 8

 معنوي **530775 10292 50238 10289 20212 9

 معنوي **190719 10282 50212 10252 20531 11

 معنوي **510111 10288 50215 10211 20228 11

 معنوي **550221 10231 50223 10213 20215 15

 معنوي **510223 10292 50221 10211 20228 13

 معنوي **510581 10211 50731 10225 20585 12

 معنوي **510281 10281 50729 10282 2.371 12

 معنوي **19.277 1.282 5.212 1.382 20179 12

 معنوي **190279 10212 50258 10272 20333 17

 معنوي **510338 10222 50215 10297 20253 18

 معنوي **510321 10222 50215 10235 20523 19

 معنوي **510998 10231 50223 10285 20329 51

 معنوي **190288 10237 50712 10252 20531 51

 معنوي **170927 10291 50723 10382 20179 55

 معنوي **190252 10235 50717 10212 20517 53

 معنوي **510519 10217 50717 10212 20517 52

 معنوي **190281 10237 50712 10382 20179 52

 معنوي **550531 10235 50722 10292 20211 52

57 20585 10225 

 

 

 

 

 معنوي **190291 10251 50723

 معنوي **510198 10222 50223 10222 20317 58

 معنوي **190787 10222 50279 10212 20512 59

 معنوي **510112 10221 50222 10225 20585 31

 معنوي **510229 10222 50215 10332 20158 31
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 معنوي **180817 10292 50222 10372 20122 35

 معنوي **510822 10281 50717 10212 20512 33

 معنوي **510523 10295 50272 10228 20592 32

 معنوي **190323 10273 50222 10212 20517 32

 معنوي **510233 10238 50221 10211 20228 32

 معنوي **510812 10297 50252 102222 20317 37

 معنوي **510931 10291 50295 102122 20512 38

 معنوي **510222 10252 50222 102259 20585 39

 معنوي **190292 10237 50221 102222 20529 21

 معنوي **550219 10218 50215 102112 20221 21

 معنوي **510292 10239 50252 102391 20253 25

 معنوي **510781 10272 50211 102788 20322 23
  

 0,5,* دالة عند       0,1,** دالة عند           
 (1098) يساوي 0,5,(    وعند 2034يساوي) 0,1,** قيمة)ت(الجدولية عند 

( 22,072 -2,072( ان قيمة )ت( المحتسبة تراوحت بين )80من الجدول )تبين ي 
( وتحت مستوى داللة 852مام درجة الحرية )رمقارنتها مع قيمة )ت( الجدولية و وعند 

( وبما ان قيمة )ت( المحتسبة كانت اكبر من قيمة )ت( 8,91( نجد انها تساوي )0.05)
الجدولية , لذلك اتضح ان جميع الفقرات مميزة وتستطيع ان تميز بين المجموعة الدنيا 

 وبذلك تم التحقيق من القوة التمييزية للفقرات . العليا .والمجموعة 
 
 االتساق الداخلي .  3-5-6-2
الداخلي وقد تحقق الباحث من هذا  قهو االتساان االسلوب الثاني من تحليل الفقرات  

 االسلوب بطريقتين:
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 بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال. عالقة االرتباط بإيجاد الطريقة االولى:
 ان هذا االسلوب يبين لنا مدى تجانس الفقرات في قياسها للمجال الذي تنتمي اليه,        

الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات افراد  spssوقد استخدم الباحث الحقيبة االحصائية 
 (العبا على كل فقرة ودرجاتهم على المجال التي تنتمي اليه الفقرة,211العينة البالغة )

 ( يوضح ذلك. 88والجدول )
 (11جدول)

 يبين معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للسمة التي تنتمي اليها

 الفقرات   

 السمات
1 5 3 2 2 2 7 8 9 

 االتزان
 االنفعالي

 

10771 

** 

10813 

** 

10715 

** 

10812 

** 

10222 

** 

10213 

** 

10295 

** 

10725 

** 

10222 

** 

 الثقة
10815 

** 

10812 

** 

10232 

** 

10712 

** 

10735 

** 

10797 

** 

10733 

** 

10755 

** 

10255 

** 

 التصميم
10812 

** 

10752 

** 

10815 

** 

10222 

** 

10222 

** 

10755 

** 

10221 

** 

10293 

** 
- 

 المرونة
 الشخصية

10775 

** 

10227 

** 

10272 

** 

10782 

** 

10831 

** 

10225 

** 

10713 

** 

10239 

** 

10712 

** 

 الحماس
10723 

** 

10793 

** 

10275 

** 

10223 

** 

10791 

** 

10812 

** 

10715 

** 

10272 

** 
- 

                    0,5,* دالة عند            0,1,** دالة عند 
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ان قيم معامل االرتباط بين فقرات المقباس والدرجة الكلية  (88من الجدول ) بينيت
االحصائية تم  ولمعرفة داللتها (0,128 – 0,522ي اليها قد تراوحت بين )للسمة التي تنتم

ودرجة حرية  (0,05عند مستوى الداللة ) (0,882) البالغة مقارنتها مع قيمتها الجدولية
ن عالقة جميع الفقرات مع اة فيحتسبة اكبر من قيمتها الجدولوبما ان قيم )ر( الم ,(212)

وبذلك تم  مجاالتها كانت معنوية اي ان الفقرات تقيس نفس السمة التي تقيسها المجال,
 ( .22االستبقاء على جميع فقرات المقياس ال)

  بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس. عالقة االرتباط بإيجادالثانية:  الطريقة
ن اابة محك داخلي لحساب صدق الفقرات ولهذا "فبمثحيث تعد الدرجة للمقياس        

ارتباط درجة الفقرة  بالدرجة الكلية للمقياس يعني ان الفقرة تقيس نفس المفهوم الذي تقيسه 
الفقرات التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس الدرجة الكلية فتحذف 

واطئة )غير معنوية( على اعتبار ان الفقرة ال تقيس الظاهرة او السمة التي يقيسها المقياس 
 . (1)بأكمله"

ان هذا االسلوب يبين لنا مدى تجانس الفقرات في قياسها للظاهرة السلوكية , وان  اذ        
 :  (2)ن الدراسات عللت استخدامها لهذا االسلوب كونه يمتاز بعدة مميزات هي الكثير م

يوفر لنا مقياسا متجانسا في فقراته بحيث تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي  -8
 يقيسه المقياس ككل . 

 القوة التمييزية للفقرة تكون مشابهة لقوة المقياس التمييزية . -2

                                                           

رسالة ) .بعض االلعاب الفردية في العراق النفسي لدى الالعبين المتقدمين في للتوافقبناء مقياس  ؛عبد الرزاق وهيب ياسين .(1)
 . 22ص (,2002 ,ماجستير , كلية التربية  الرياضية , جامعة ديالى

ة التربيتة ابتن رشتد , رستالة ماجستتير , كليت)علي مهدي كاظم , بناء مقيتاس مقتنن لمفهتوم التذات لتدى طلبتة المرحلتة االعداديتة .  .(2) 
 . 808ص, (8990, جامعة بغداد
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 بين فقرات المقياس .القدرة على ابراز الترابط  -2
وقد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات افراد 

( العبا على كل فقرة وبين درجاتهم على المقياس ككل بواسطة الحقيبة 211العينة البالغة )
 ( يبين ذلك .82) ( والجدولspssاالحصائية للعلوم االجتماعية )

 
  (12جدول ) 

 يبين معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس .
 رقم

 الفقرة
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 رقم
 الفقرة

 االرتباط
 مستوى
 الداللة

 معنوي **10125 53 معنوي **10515 1

 معنوي **10122 52 معنوي **10512 5

 معنوي **10197 52 معنوي *10122 3

 معنوي غير #10152- 52 معنوي *10182 2

 معنوي **10512- 57 معنوي **10197 2

 معنوي *10135 58 معنوي **10551 2

 معنوي **10122- 59 معنوي **10551 7

 معنوي **10122 31 معنوي **10519 8

 معنوي **10122 31 معنوي **10551 9

 معنوي *10139 35 معنوي **10183 11

 معنوي *10117 33 معنوي **10512 11

 معنوي **10517 32 معنوي غير 10192# 15

 معنوي *10131 32 معنوي **10188 13

 معنوي **10512 32 معنوي **10511 12

 معنوي **10127 37 معنوي **10127 12

 معنوي **10512 38 معنوي **10513 12

 معنوي **10511 39 معنوي *10159 17

 معنوي **10197 21 معنوي **10197 18

 معنوي **10123 21 معنوي *10159 19
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 معنوي **10122 25 معنوي *10132 51

 معنوي **10128 23 معنوي **10199 51

    معنوي **10519 55

 (0,5, _  0,1,# غير دال عند )      0,5,* دالة عند         0,1,** دالة عند 
 (.0113,هي ) (0,5,( ومستوى الداللة )286* القيمة الجدولية عند درجة الحرية )

 (.0148,( هي )0,1,( ومستوى الداللة )286* القيمة الجدولية عند درجة الحرية )*

( ان قيم معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية 82من الجدول ) تبيني        
( ولمعرفة داللتها االحصائية قورنت مع قيمة 0,228-0,022للمقياس قد تراوحت بين )

( نجد انها 212( وعند درجة الحرية )0.05) ةاالرتباط الجدولية عند مستوى داللمعامل 
ن لعدم داللتهما احصائيا وذلك الن قيمة اوفي ضوء ذلك استبعدت فقرت (1)(0,882تساوي )

)ر( المحتسبة لها هي اصغر من قيمة )ر( الجدولية فاالرتباط غير معنوي .والفقرات 
( في مجال )االتزان االنفعالي( 22مجال )الثقة( والفقرة رقم )( في 82المحذوفة هي الفقرة )

 مقياس ككل. من المقياس ألنها ضعيفة في قياسها للصفة التي يقيسها ال
وبذلك يكون الباحث قد تحقق من ان المقياس يتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي 

فقرة( في قياس السمات االنفعالية لدى العبي كرة القدم في اقليم كردستان 28وتشترك فقراته)
 .رات كل مجال والنسبة المئوية لهاعدد فق بين( ي82والجدول). 
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 (13جدول )
 المئوية لها ه النهائية والنسبةيبين عدد فقرات كل مجال من مجاالت المقياس بصور  

 المجال الفقرات عدد للفقرات المئوية النسبة
 ت

 

 1 االنفعالي االتزان 8 19.21

 5 بالنفس الثقة 8 19.21

 3 التصميم 8 19.12

 2 الشخصية المرونة 9 51.92

 2 الحماس 8 19.21

 المجموع فقرة 21 111%

 
 
  للمقياس متريةالسيكو الخصائص  3-4-7

 اذلمقياس من صدق وثبات وموضوعية ل ةمتريالسيكو الخصائص  بإيجادقام الباحث 
"يتفق المختصون في القياس والتقويم النفسي على ان الصدق والثبات اهم خاصيتين من 

 (1)الخصائص السيكومترية للمقياس النفسي "

 

 

 

                                                           

 2009. القاهرة:  دار المسيرة للنشر والتوزيتع ,2مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس,طمحمد خليل عباس وآخرون؛  . (1)
 . 880, ص
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 . validlyالصدق  3-4-7-1
والتربوية حيث  ةيعد الصدق من الخصائص المهمة لالختبارات والمقاييس النفسي

يتعلق بالهدف الذي يبنى ألجله االختبار بصدق المقياس يعني " ان تكون مهمة االختبار 
 (1" ) التي وضع من اجلها ةقياس وتقويم الصف
وطبيعة  يتالءمانللصدق كونهما  نالمقياس فقد استخدم الباحث مؤشراوللتأكد من صدق 

 البحث هما :
 اوال. صدق المحتوى )المضمون( 

لقد اعتمد الباحث على صدق المحتوى في استخراج الصدق الظاهري فصدق          
المحتوى يعني بدراسة محتوى االختبار وتفحص بنوده المختلفة والى ري مدى يمثل المقياس 

المطلوب قياسها حيث ان " هذا النوع من الصدق يعني بفحص االختبار  ةلجوانب السم
 صدق المحتوى اراءفحصا دقيقا للتأكد من مطابقة محتواه لما يريد قياسه ويستخدم في تحديد 

 .(2) "يقيسهان  المجال الذي يحاول االختبارالخبراء والمختصين في 
المقياس وتعريف مجاالته تعريفا  ويعتمد هذا النوع من الصدق على مدى وصف         

فهو يتضمن تعريفا  ن وجوده .دقيقا حيث. ان " صدق المحتوى هو صدق منطقي البد م
محددا للقدرة الخاضعة للقياس مع وصف واضح لمجال التقييم وعند توافر هذين الشرطين 

 .عليهم االختبار من تحديد صدقهسوف يتمكن المختصون والخبراء الذين يعرض 

                                                           

 220ص 8995الرياض : مكتبه الصكبان ,   .8المدخل الى البحث في العلوم السلوكية,ط. صالح بن حمد العساف ؛ (1)

, القاهرة : دار الفكر العربي القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي . محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان , (2)
 .71, ص 2000, 
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حقق هذا النوع من الصدق عندما يعرض االختبار على المختصين في ميدان البحث ويت 
 .(1)لتحديد صالحية المجاالت وفقراته في تمثيل المجاالت التي تنتمي اليها " 

وتحقق هذا النوع من الصدق من خالل التعريف لمفهوم السمات االنفعالية وتحديد         
فقرات كل مجال من خالل عرض المقياس بمجاالته مجاالتها وتعريف كل مجال وتحديد 

وفقراته على مجموعه من الخبراء في مجال علم النفس العام وعلم النفس الرياضي وكرة القدم 
( آلراء الخبراء 2والقياس والتقويم إلقرار صالحية المجاالت وفقراته وبعد استخراج قيمة )كا

( 0,05( وتحت مستوى داللة )8درجة حرية ) على كل فقرة ومقارنتها بقيمتها الجدولية وعند
( مجاالت وكما تم توضيحه سابقا في الجدول رقم 5( فقرة موزعه على )22تم االبقاء على )

 ( وبهذا تم التحقق من هذا النوع من الصدق.1( و)7)
 

 .صدق البناء -ثانيا
يعد صدق البناء شرطا مؤشرا مهمتتا من مؤشرات االختبارات النفسية والتربوية وهو          

عبارة عن " المدى الذي يمكن ان نقرر بموجبه ان المقياس يقيس بناءا نظريا محددا او 
 ألنهكما " يعد من اكثر انواع الصدق مالئمة لبناء المقاييس (2)خاصية معينة " 

يعتمد على التحقيق التجريبي من مدى تطابق درجات الفقرات مع الخاصية او المفهوم  
وقد تم التحقيق من صدق البناء في البحث من خالل مؤشرين من مؤشرات (3")المراد قياسه 
 الصدق هما :
 االتساق الداخلي . -ب  المجموعات المتطرفة.  -ر            

                                                           

,  2009, النجتتتتف: دار الضتتتتياء للطباعتتتتة والتصتتتتميم , 8(,طSPSSمقدمتتتته فتتتتي االحصتتتتاء وتطبيقتتتتات )(. عايتتتتد كتتتتريم الكنتتتتاني ؛  1)
 892ص

(2). Anstsi& Susana urbina, Psychological festing. New Jersey: Prentince hall, 1997, P 1001. 
 .34ص ,المصدر السابق  ؛لجليل ابراهيم الزوبعي )وآخرون( عبد ا. (3)
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 اسلوب المجموعات المتطرفة . -أ
 ةوغير المميز  ةتم استخدام اسلوب المجموعات المتطرفة للكشف عن الفقرات المميز        

والذي يعد مؤشر من مؤشرات صدق البناء وقد تحقق هذا النوع من الصدق عندما تم 
احتساب القوة التميزية للفقرات باستخدام )المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا عند مقارنة 

سوبة مع قيمتها الجدولية , حيث تم االستبقاء على جميع الفقرات والبالغة قيمة )ت( المح
 ( فقرة وذلك الن جميع الفقرات كانت مميزة .22)
 
 اسلوب االتساق الداخلي. -ب

هو صدق فاما االسلوب الثاني من اساليب صدق البناء الذي اعتمده الباحث         
الداخلي فيعد النوع االكثر شيوعا , فهو يتحقق عندما االتساق الداخلي " اما صدق االتساق 

المراد قياسها تشمل على اختبارات متعددة وحاصل جمع درجات هذه  ةتكون القدرة رو الصف
عن درجة االختبار ككل، وكلما كان معامل ارتباط درجات  ةاالختبارات الفرعية تعطي صور 

 .(1)ى توفر االتساق الداخلي لالختبار ككل "االختبارات الفرعية بالدرجة  الكلية عاليا دل عل
هي  الولىووفق هذا المفهوم قام الباحث بالتأكد من هذا االسلوب بطريقتين : ا        

        معامل االرتباط بين درجة الفقرة والمجموع الكلي للمجال وكانت جميع  العالقات معنوية 
وتم مقارنة قيمة)ر(  والمجموع الكلي للمقياسهي معامل االرتباط بين درجة الفقرة  والثانية

المحسوبة مع قيمتها الجدولية حيث تم االستبقاء على جميع الفقرات باستثناء فقرتين تم 

                                                           

 . 493, ص المصدر السباق ؛عايد كريم الكناني  .((1
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ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية ان استبعادهما لضعف عالقتهما بالدرجة الكلية للمقياس , حيث " 
 . (1)تقيسه الدرجة الكلية "للمقياس يعني ان الفقرة تقيس نفس المفهوم الذي 

وبهذا تحقق الباحث من هذا النوع من الصدق عن طريق االبقاء على الفقرات التي        
 كانت دالالت معامالت ارتباطها معنوية .

  
 الثبات : 3-4-7-2

من مميزات المقياس الجيد حيث ان " من الحقائق االحصائية  ةيعد الثبات ميز          
والمنطقية ان االختبار ال يمكن ان يكون صادقا إال اذا كان ثابتا وان معرفة الثبات تسمح لنا 

التي يمكن في ضوئها ان نفسر الدرجة التي  ةاي درجة الدق ,المحيط باالختبار خطأال ةبمعرف
 .(2)حصلنا عليها "

حيث يقصد بثبات المقياس " هو مدى الدقة واالتقان او االتساق  الذي يقيس به االختبار  
 ( .3)الظاهرة التي وضع من اجلها " 

 :  (4)وهناك عدد من الطرق التي تستخدم للتحقق من ثبات المقياس منها       
، وطريقه كودر ريتشارد  ةالنصفي التجزئةمتكافئة , وطريقه طريقه االعادة , وطريقه الصور ال

 سون , وطريقه معامل الفاكرونباخ .
وقد استخدم الباحث طريقتي االعادة ومعامل الفاكرونباخ للتحقق من ثبات المقياس         

 وفيما يلي شرح لكيفية استخراج الثبات بالطريقتين السالفتين الذكر.
 
 

                                                           

(1). Lindquist . ef . educational and measurement . Washington: American can councilon education . 
1951 , p . 286                                                                  

 . 285. صالمصدر السابقمحمود احمد عمر )وآخرون( ؛  (.2)
 221, ص 8992.عمان: المطبعة الوطنية ,  القياس والتقويم في العملية التدريسيةاحمد عودة سلمان ؛ (. 3)
 .270-227. صالمصدر السابقمحمد خليل عباس )وآخرون( ؛ (. 4)
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 طريقة اعادة االختبار.  -أ
يطبق الباحث االداة على عدد من المستجيبين ثم يكرر تطبيق  التي الطريقةوهي 

( اسابيع, 2-2االداة نفسها على المستجيبين انفسهم بعد فترة زمنية محددة تتراوح ما بين )
وتحسب درجاتهم في المرة االولى و درجاتهم في المرة الثانية, ثم يحسب معامل االرتباط بين 

 (1). عامل االرتباط دل ذلك على ثبات االداة في المرتين وكلما ارتفع مدرجاتهم 
من  ةحث بتطبيق المقياس على عينة مؤلفقام البا ةإليجاد معامل الثبات بهذه الطريقو         

 البناء و عينة التطبيق ةعادهم من عين( العبا من نادي دربنديخان الرياضي تم استب22)
من التطبيق االول وبعد جمع  يوم( 82. ورعيد تطبيق المقياس بعد مرور )ةالرئيس

االستمارات تم معالجتها احصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين التطبيق 
بالنسبة لجميع  (0,922-0,198) نما بياالول والتطبيق الثاني , فتراوحت معامل الثبات  

معامل  ةدالل جدولوية معامل االرتباط تم استعمال )ابعاد المقياس ولغرض اختبار معن
 (.82. وكما في الجدول ) (2)رتباط(اال
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 272, ص2080عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع,  .8والبحث العلمي, طالتفكير محمد ابو عواد ؛  و فلايرمحمد بكر نوفل (. 1(
 .222, ص 2002. 8والرياضية ،ط ةالبدني التربيةمحمد نصر الدين رضوان ؛ االحصاء االستداللي في علوم (. 2)
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 (14جدول )
 مل الثبات ومعنوية االرتباط ألبعاد مقياس السمات االنفعاليةايبين مع

 ت األبعاد بةوسالمح( R) قيمة الداللة مستوى

 1 االنفعالي االتزان 10891 معنوي

 5 الثقة 10922 معنوي

 3 الشخصية المرونة 10917 معنوي

 2 التصميم 10923 معنوي

 2 الحماس 10922 معنوي

بة ألبعاد مقياس و س( ان قيم معامل االرتباط المح82)من خالل الجدول  بينحيث يت        
 بالغةال( وهي اكبر من قيمتها الجدولية 0,922-0,198السمات االنفعالية تراوحت بين )

( وهذا يدل على ثبات ابعاد 22( ودرجة حرية )0,05) ة( وعند مستوى الدالل0,202)
 مقياس السمات االنفعالية.

 
 معامل الفاكرونباخ : -أ

تعتمد على متدى ارتبتاط الفقترات  ألنهامن اكثر طرق الثبات شيوعا  ة" تعد هذه الطريق       
 متتتع بعضتتتها التتتبعض داختتتل المقيتتتاس وكتتتذلك ارتبتتتاط كتتتل فقتتترة متتتع المقيتتتاس ككتتتل اذ ان معتتتدل

            حيتث" (1" ) معامالت االرتباط الداخلية بين الفقرات مع عدد الفقرات هو الذي يحتدد معامتل الفتا

                                                           

 . 71ص. المصدر السابقرميره حنا مرقس ؛ . (1)
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تعتمد هذه الطريقة على اتساق رداء الفرد من فقترة إلتى رخترى وتستتند إلتى االنحتراف المعيتاري 
  . (1)لالختبار واالنحراف المعياري للفقرات المقررة " 

" تصتتلح لالستتتخدام  ألنهتتاالستتتخراج الثبتتات وذلتتك  ةالباحتتث هتتذه الطريقتت تخدموقتتد استت        
متن بتين عتدة احتمتاالت  ةالتتي تستمح للمفحتوص ان يختتار اجابتمع اختبارات التقريتر التذاتي و 

او : اوافتق بشتدة  –نادرا –قليال  –احيانا  –توضح مدى حدوث سؤال معين لديه مثل : عادة 
رات التتي ال تصتحح استئلتها ة , .... وفتي حالتة االختبتااعارض بشد –اعارض  –ال ادري  –

 . (2)او نعم / ال " 8/من صفر
احيانتا , نتادرا, غالبتا, حيث ان هذا المقياس يتكون من ميزان خماسي التتدرج )دائمتا ,         

 ةالمحتملتتتت ةالنصتتتتفي ةفتتتتا " عتتتتن متوستتتتط كتتتتل معتتتتامالت التجزئتتتتابتتتتدا ( وهكتتتتذا يعبتتتتر معامتتتتل ال
 (3) " ةمن اثر التجزئ *سبيرمان براونمصححة بمعادلة 

معامل الفاكرونباخ لمقياس السمات االنفعالية اعتمد الباحث  ةولحساب الثبات بطريق        
ت االحصائية ( العبا حيث اجريت العمليا211نفسها البالغ عددها ) البناءعلى عينة 

 :  ةاالتي ةاعتمادا على المعادل
  :حيث ك( 2ن / ع 2ع مج -8) 8 –( = ن / ن aمعامل )

 = عدد فقرات االختبار. ن 
 ن = مجموع تباينات كل مفردة من المفردات االختبار.  2مج ع
 ك  = تباين درجة االختبار الكلية . 2ع   
 

                                                           

. )ترجمتتة( عبتتد اد زيتتد الكيالنتتي وعبتتد التترحمن عدكتته فتتي علتتم التتنفس والتربيتتة  القيتتاس والتقتتوم. روبتترت ثورنتتدايك واليزابيتتث هتتيجن :(1)
 . 280ص ،8919عمان: مركز الكتب االردني ، ،
 .221. صالمصدر السابقمحمود احمد عمر )وآخرون( ,. (2)

 + ر(8ر / × 2معادلة سبيرمان براون=) (*)
 221. صالمصدر السابق. محمود احمد عمر )وآخرون( ؛ (3)
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كانت طريقة تقسيم االختبار فان درجات النصفين  تعني انه ايا ةحيث ان المعادل       
 (1)يجب ان ترتبط دائما ارتباطا مرتفعا "

( وبعد تصحيح معامل 0,928وبعد احتساب قيمة معامل الثبات اتضح انها تبلغ )       
( وهو معامل 0,922الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون للتصحيح بلغت معامل الثبات )

ذا تبين ان المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية حيث يؤكد محمود المحمداوي الثبات عال وبه
 (2)على ان "االختبار الذي له معامل ثبات عالي هو مقياس دقيق " 

 

 الموضوعية: 3-4-7-3
المقصود بالموضوعية " هي التعامل مع الحقائق بدون تحيز او اصدار احكاما        

قيمية. فالنتائج يجب ان تكون خالية من المعتقدات الشخصية والحب والكره , فكال البيانات 
 .(4" ) وكذلك هو " االختبار الذي يبعد الشك (3)متحيزة "غير والتحاليل يفترض ان تكون 

تدرج الموضوعية في مقياس السمات االنفعالية كون االجابة تكون خماسي اللذا تتوفر        
اذ يبعد الشك عند , وعلية يصبح المقياس ذا موضوعية  ةاذ يعطي لكل بديل قيمة رقمي

 احتساب الدرجة.
 
 

                                                           

 .  71. اميره حنا مرقس ؛ المصدر السابق . ص(1) 
 .211ص المصدر السابق.. محمود احمد عمر )وآخرون( ؛ (2)
 820، ص 2009عمان: دار المسيره للنشر والتوزيع، 8,ط اساسيات البحث العلميمنذر عبد الحميد الضامن ؛ (. 3) 
 .79ص 2002القاهره : مطبعة الجيزة , .البدنيةاالختبارات والقياس في التربيه . ابراهيم احمد سالمه ؛ (4)
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 مواصفات وطريقه تطبيق المقياس. 3-5
للمقياس، وبعد عرض المقياس  بعد االنتهاء من استخراج الخصائص السيكومترية        

على الخبراء وبعد اخضاع المقياس للتحليل االحصائي واستخراج الخصائص السيكومترية 
  اذ الرئيسةطبيق جاهزا للتطبيق على عينة الت *للمقياس اصبح )المقياس بصورته النهائية(

( سمات انفعالية حيث ان كل 5على ) ة( فقرة موزع28س بكونه يتكون من )يتصف المقيا
)المرونة الشخصية( فأنها تتكون  ةمن السمات الخمس باستثناء سم ةفقرات تقيس سم (1)

 ( فقرات.9من )

 خمس بدائلى ارات خاطئة او صحيحة ويحتوي علعب هفي كما ان المقياس ليس       
 بعكس اتجاه ةباتجاه البعد وسلبي ة( ايجابيةوسلبي ةقسمين )ايجابي علىتتوزع هذه البدائل 

( 9والملحق) البعد. وكل بديل له درجة معينة تعبر عن نسبة حدوث الموقف بالنسبة لالعب 
 . يبين بدائل االجابة 812ص

حيث ان  (80كما مبين في الملحق) كما يتم تصحيح المقياس حسب مفتاح التصحيح       
مفتاح التصحيح "هو االداة التي يكشف بها الفاحص عن االجابات التي تدل على وجود 

اذ يتم جمع درجات كل بعد على حده والدرجة العالية تشير الى   (1) النتيجة التي تقاس "
  تميز الالعب الرياضي اوخط اللعب بالسمة التي يقيسها البعد.

نقوم بجمع الدرجات التي يحصل عليها  للمقياس استخراج الدرجة الكلية وألجل       
ن اعلى درجة يمكن الحصول عليها الذا ف (,28) على فقرات المقياسالمستجيب عند اجابته 

فيمكن او الوسط الفرضي ( اما درجة الحياد 28( درجة وادنى درجة هي )205هي )
( ثم تقسيمها على 5+2+2+2+8الحصول عليها من خالل جمع درجات مقياس التقدير )

                                                           

(. هتتدى جتتالل محمتتد ؛ بنتتاء وتقنتتين مقيتتاس للتتتوتر النفستتي لتتدى الالعبتتين المتقتتدمين فتتي االلعتتاب الفرقيتتة .)رستتالة ماجستتتير , كليتتة (1
  . 22ص ,(2005جامعة بابل, التربية الرياضية ,
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 درجة الحياد  تصبح( فقرة ف28المقياس والبالغة )( بدائل ثم نقوم بضربها في عدد فقرات 5)
 . درجة (822)
 
 اجراءات تطبيق المقياس 3-6

بعد االنتهاء من اعداد المقياس بصورته النهائية قام الباحث مع فريق العمل         
المساعد بتوزيع المقياس على العبي بعض رندية الدرجة االولى في اقليم كوردستان والبالغ 

لذين ( رندية هي )رشتي , برايتي , نوروز ، الثوره ، آال ، جمجمال ، خاك ( وا7عددها )
 ة.لرئيسا طبيقيمثلون عينة الت

 : كما يلي  مقياسوبدر الباحث بتطبيق ال        
نادي خاك  2/2/2082 االثنينويوم   ,في كركوك  نادي الثورة 27/2/2082 االربعاءيوم 

نادي  82/2/2082 السبتويوم  ,في اربيل نادي آال  9/2/2082 السبتيوم , في كركوك 
 االثنينويوم   ,جمجمال في السليمانيةنادي  20/2/2082 ءاالربعاويوم ,  في اربيل برايتي
في نادي آشتي  29/2/2082 الجمعةويوم  , في السليمانية نادي نوروز  25/2/2082

ة البحث حيث وزع المقياس على عين والثالثة عصرا. ةفيما بين الساعة الثاني, السليمانية 
والتأكيد على االجابة على  العبا مع شرح اهميه البحث( 98) األساسية والبالغة عددهم

( فقرة والتأكيد على االجابة بموضوعية ودقه والتأكيد على سرية 28) البالغةجميع الفقرات 
االستبيان والتأكد من عدم وجود اجابة  ةخالل عدم كتابة اسمائهم على ورق اجاباتهم من

جابة صحيحة بل ان االجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط   .خاطئة وا 
االجابة وال فحص االستمارات فتبين ان جميعها مكتملة وبعد االنتهاء من التجربة تم         

تم االنتهاء من  وتم تفريغ البيانات من اجل معالجتها احصائيا وبذلك ةتوجد استمارة مستبعد
 وتفريغ بياناتها. تطبيق المقياس
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 الوسائل االحصائية . 3-7
( spssاالحصائية للعلوم االجتماعية ) الحقيبةت االحصائية بواسطة تم معالجة البيانا       

 -: يما يلوذلك الستخراج 
 الوسط الحسابي. -8
 االنحراف المعياري. -2
 اختبار )ت(. -2
 معادلة االرتباط البسيط )بيرسون(. -2
 معادلة ارتباط الرتب )سبيرمان(. -5
 معادلة الفاكرونباخ الستخراج الثبات. -2
 تحليل التباين. -7
 (.(LSDاختبار اقل فرق معنوي  -1
 

 كما قام الباحث باستخدام القوانين التالية يدويا وكما هي:         
 . (1)+ ر(8ر / × 2) ر= . تلتصحيح معامل الثبامعادلة سبيرمان براون  -8

 التكرارات المتوقعة / 2التكرارات المتوقعة(–=)التكرارات المشاهدة 2اك (2)(2معادلة)كا -2
 

 
 

                                                           

 825ص المصدر السابق.لؤي غانم الصميدعي وآخرون ؛  (.1)
 .822. صالمصدر السابقعايد كريم الكناني ,  (.2)
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 الباب الرابع
 هاعرض النتائج وتحليلها ومناقشت-4
 لالعبي كرة القدم مقياس السمات االنفعالية نتائج عرض وتحليل 4-1

 (15جدول )
مشتمال على قيم االوساط الحسابية واالنحرافات  لمجاالت المقياسيبين وصف احصائي 

 على وفق استجابات افراد عينة البحث والخطأ المعياري والوسيط المعيارية

عدد  المجال
 الالعبين

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الخطأ المعياري الوسيط المعياري

 0,316 31,000 3,015 32,131 91 زان االنفعاليــاالت
 0,228 32,000 2,176 32,769 91 ســفــة بالنــــــقـالث

 0,232 33,000 2,220 33,318 91 مــــــــــــــــــالتصمي
 0,390 36,000 3,724 34,868 91 المرونة الشخصية

 0,227 32,000 2,169 31,780 91 اســـــــــــــــــــالحم
 

( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط والخطأ 15يبين الجدول )
المعياري لمجاالت مقياس السمات االنفعالية على وفق استجابات افراد عينة البحث الرئيسة 

( 9المتكون من ) (المرونة الشخصية)كانت في مجال اذ ان اعلى درجة تم الحصول عليها 
المتكون  (التصميم)( يليه مجال887,6ي )( وانحراف معيار 868313فقرات بوسط حسابي )

الثقة )( ثم مجال 2,,8,( وانحراف معياري )888813( فقرات بوسط حسابي )3من )
 (8171,( وانحراف معياري )8,8719( فقرات بوسط حسابي )3المتكون من ) (بالنفس
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 ( وجاء8,8181( فقرات بوسط حسابي )3المتكون من ) (االتزان االنفعالي)ويليه مجال 
( وانحراف 818732( فقرات بالمرتبة االخيرة بوسط حسابي )3مجال الحماس المتكون من )

 (.8119,معياري )
 

 (16جدول )
يبين وصف احصائي لعينة الدراسة مشتمال على قيم االوساط الحسابية واالنحرافات 

 قياس السمات االنفعاليةالمعيارية والخطأ المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لم

 الفريق
 عدد
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 الخطأ
 المعياري

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

 االلتواء

 174,5- 57111 161 174,1 16,711 11 آشتي

 ,17,1- 67,51 1,1 17,11 161711 11 آال

 ,1711 67,11 ,16 6,,17 ,16,71 11 الثورة

 17114 ,4754 151 17,61 1617,6 11 برايتي

 17411 ,4751 164 17,51 ,16171 11 جمجمال

 ,1711- 57,16 161 17441 161751 11 خاك

 17111 47,16 1,4 ,1715 164761 11 نوروز

خطأ المعياري والوسيط وال ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية11)الجدولبين ي       
حيث ان  الدراسة.ومعامل االلتواء لمقياس السمات االنفعالية على وفق استجابات افراد عينة 

 وبانحراف( 1198829اعلى درجة تم الحصول عليها كانت لفريق )آال( بوسط حسابي )
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( 1128583بوسط حسابي )8  )خاك( ( واقل درجة حصل عليها فريق18,52معياري )
 .(58,21وانحراف معياري )

 
 مقياسارنة بين الخطوط في جميع ابعاد لمقاعرض وتحليل نتائج  4-1-1

 السمات االنفعالية
 االتزان االنفعاليالخطوط في سمة لمقارنة بيناوتحليل نتائج  عرض4-1-1-1
 

 (,1جدول )
 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لسمة االتزان االنفعالي تبعا لخطوط اللعب  
 

 ن اللعب خط ت
 وحدة

 القياس
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المدى

 11-11 17,51 5,,117 درجة 15 الدفاع خط 1

 4,-,1 ,1714 17141, درجة 15 الوسط خط ,

 ,1-,1 ,,,17 147111 درجة 1, الهجوم خط 1
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 (5شكل)

 متوسطات وانحرافات والمدى لسمة االتزان االنفعالي تبعا لخطوط اللعب
 

المعيارية والمدى الحسابية واالنحرافات  المتوسطات( 5( والشكل)17)الجدول بيني       
  .لسمة االتزان االنفعالي تبعا لخطوط اللعب )الدفاع والوسط والهجوم(

في سمة االتزان االنفعالي كان  يبين ان اعلى متوسط تم الحصول عليه اذ
( 8يليهم العبو خط 18773معياري ) بانحراف( درجة عند العبي خط الهجوم 868192)

( ,9816,ثم العبو خط الوسط )(18359معياري ) وبانحراف( درجة 888335الدفاع )
ايضا وجود تشتت عند العبي خطوط اللعب مما يدل  بين8 كما ي(18961معياري) وبانحراف

 ولمعرفة مستوى الالعبين بالخط الواحداالتزان االنفعالي لدى على وجود تباين في مستوى 
وكما مبين في  االحادي اينتحليل التب تم اجراء الخط الفرق في هذه السمة تبعا لمتغير

 (13الجدول )
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 خط الهجوم خط الوسط خط الدفاع

33.885 
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 المدى االنحراف المعياري الوسط الحسابي
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 (,1)جدول 
بة والجدولية وداللة الفروق بين و سالتباين االحادي وقيمة )ف( المح يبين نتيجة تحليل

 خطوط اللعب في سمة االتزان االنفعالي

مة
س

ال
 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 مربعات
 االنحراف

 ح.د
 متوسط
 مربعات
 االنحراف

 (فقيمة )
 بةوسالمح

 (فقيمة )
 الجدولية

 1715عند

لة 
ال
لد

ا
 

ن
زا

الت
ا

 
ي

عال
نف

ال
ا

 
 

 بين
 المجموعات

5117151 , ,5476,5 
 
 

,,7511 

 
 

17165 

ي 
نو

مع
 

  

 داخل
 المجموعات

111716, ,, 1751, 

  11 ,1,741, الكلي

        
( ان قيمة )ف(المحتسبة للفروق بين خطوط اللعب الثالثة 13يالحظ من الجدول) 

( وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى الداللة 7,851االنفعالي بلغت )في االتزان 
ية بين خطوط ( وهذا يعني ان هناك فروقا معنوية ذات داللة احصائ8821( والبالغة )2825)

اي خط افضل من باقي  ال تعطيناولما كانت هذه الوسيلة االحصائية  .اللعب في هذه السمة
( 19للمقارنات البعدية والجدول ) L.S.Dتم استخدام اختبار الخطوط في هذه السمة لذلك 

 ذلك. بيني
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 (11جدول )  
 للمقارنات البعدية لخطوط اللعب في سمة االتزان االنفعالي L.S.Dيبين اختبار            

مة 
س
ال

 

 االوساط فرق المقارنة

 L.S.D قيمة
    مستوى  عند

1715 

 الداللة

 
ن
زا
الت

ا
 

ي
عال

نف
ال
ا

 

 ,47,4 وسط .دفاع
 
 

17,,, 

 دال

 دال غير 17114- هجوم .دفاع

 دال ,5714- هجوم .وسط

( وجود فروق في متوسطات سمة االتزان االنفعالي بين 19من الجدول ) يتبين        
العبي خط الدفاع والعبي خط الوسط ولصالح العبي خط الدفاع حيث بلغ الفرق بين 

 (.,287والبالغة ) L.S.D(وهذه القيمة اكبر من قيمة 6876المتوسطين )
انه لم تكن الفروق ذات داللة احصائية بين العبي خط الدفاع والعبي خط  يتبينكما 

بينما يتضح من الجدول وجود    L.S.Dن المتوسطين اقل من قيمة يالهجوم لكون الفرق ب
حيث بلغ الفرق بين  خط الهجوم عبي خط الوسط والعبيفروق في المتوسطات بين ال

عند مستوى  L.S.D( ولصالح خط الهجوم وهذه القيمة اكبر من قيمة 5826-المتوسطين )
(2825). 

بين خطي الوسط بين خطي الدفاع والوسط وكذلك  معنوية اك فروقومما سبق يتضح ان هنا
 خط يالعب ت داللة احصائية بينبينما لم تكن الفروق ذا الهجوم. والهجوم ولصالح خط
 .النفعالي كانت لصالح )خط الهجوم(الفروق في سمة االتزان اان  اي الدفاع و خط الهجوم
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  بالنفس لمقارنة بين الخطوط في سمة الثقةاعرض وتحليل نتائج ,-4-1-1

 

 (1,جدول )
 بين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لسمة الثقة تبعا لخطوط اللعبي

 ن اللعب خط ت
 وحدة
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المدى

 ,,-,1 7,16, 1,76,5 درجة 15 الدفاع خط 1

 11-41 ,716, ,1,7,4 درجة 15 الوسط خط ,

 1,-,1 17,56 ,1,715 درجة 1, الهجوم خط 1

 

 
 (6الشكل)

 نحرافات والمدى لسمة الثقة تبعا لخطوط اللعباالمتوسطات و ال
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 المدى االنحراف المعياري الوسط الحسابي
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 خط الهجوم خط الوسط خط الدفاع
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الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى  المتوسطات( 5( والشكل)2,)الجدول يبين       
 تبعا لخطوط اللعب )الدفاع والوسط والهجوم(  الثقةلسمة 

( درجة عند العبي خط ,8,895كان )الثقة في سمة  اعلى متوسط تم الحصول عليه ان أذ
( ,8,876)حسابي الوسط بوسط ( 8يليهم العبو خط 18351معياري ) بانحرافالهجوم 
 وبانحراف( 8,8135) الدفاع( ثم العبو خط 8813,معياري ) وبانحرافدرجة 
( 8 كما يتضح ايضا وجود تشتت عند العبي خطوط اللعب مما يدل على 8,21,معياري)

وجود تباين في مستوى الالعبين بالخط الواحد. ولمعرفة مستوى الفرق في هذه السمة تبعا 
 .(1,تحليل التباين االحادي وكما مبين في الجدول )لمتغير الخط تم اجراء 

 
 (1,جدول )

يبين نتيجة تحليل التباين االحادي وقيمة )ف( المحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين خطوط 
 اللعب في سمة الثقة

 
مة

س
ال

 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 مربعات
 االنحراف

 ح.د
 متوسط
 مربعات
 االنحراف

 ف
 بةوسالمح

 ف
 الجدولية

 1715عند

لة 
ال
لد

ا
 

قة
لث
ا

 
 

 بين
 المجموعات

171,1 , 174,6 

 
 

17111 

 
 

17165 

 
ير

غ
 

ي
نو

مع
 

  

 داخل
 المجموعات

4,571,1 ,, 47,6, 

  11 4,67154 الكلي
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( ان قيمة )ف( المحتسبة للفروق بين خطوط اللعب الثالثة 1,من الجدول ) تبيني        
( أقل من قيمة )ف( الجدولية   28121الثقة والبالغة ))الدفاع والوسط والهجوم( في سمة 

( وبذلك لم يتم استخدام اختبار اقل فرق معنوي 2825( عند مستوى الداللة )88215البالغة )
(L.S.D للمقارنات البعدية )ية بين خطوط اللعب في توجد فروق ذات داللة احصائ ال ألنه

 سمة الثقة.
 

 التصميم نة بين الخطوط في سمةلمقار اعرض وتحليل نتائج  4-1-1-1
 (,,جدول )                               

 بين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لسمة التصميم تبعا لخطوط اللعبي
 

 ن اللعب خط ت
 وحدة
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المدى

 1,-,1 ,,71, 117111 درجة 15 الدفاع خط 1

 1,-11 7411, ,,1471 درجة 15 الوسط خط ,

 11-16 17,41 1,7666 درجة 15 الهجوم خط 1
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 (,شكل)

 المتوسطات واالنحرافات والمدى لسمة التصميم تبعا لخطوط اللعب
 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى  المتوسطات( 1( والشكل),,)الجدول يبين       
اعلى متوسط تم  ان اذ8 تبعا لخطوط اللعب )الدفاع والوسط والهجوم(  التصميم لسمة

 بانحراف الوسط ( درجة عند العبي خط8682,3كان )التصميم في سمة  الحصول عليه
 وبانحراف( درجة 888222) بوسط حسابي يليهم العبو خط الدفاع ( 86198,معياري )

 وبانحراف( 8,8111)بوسط حسابي  الهجوم( ثم العبو خط 81,3,معياري )
 .( 18761معياري)

ايضا وجود تشتت عند العبي خطوط اللعب مما يدل على وجود تباين في  يبينكما   
 مستوى الالعبين بالخط الواحد. 

ولمعرفة مستوى الفرق في هذه السمة تبعا لمتغير الخط تم اجراء تحليل التباين       
 .(8,االحادي وكما مبين في الجدول )
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 المدى االنحراف المعياري الوسط الحسابي

33,000 
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 (1,جدول )
يبين نتيجة تحليل التباين االحادي وقيمة )ف( المحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين خطوط 

 اللعب في سمة التصميم

مة
س

ال
 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 مربعات
 االنحراف

 ح.د
 متوسط
 مربعات
 االنحراف

 ف
 بةوسالمح

 ف
 الجدولية

 1715عند

لة 
ال
لد

ا
 

يم
صم

لت
ا

 
 

 بين
 المجموعات

1171,1 , 157161 

 
 

17,14 

 
 

17165 

ي 
نو

مع
 

  

 داخل
 المجموعات

411761, ,, 47,11 

  11 ,4417,5 الكلي

    
( ان قيمة)ف( المحتسبة للفروق بين الخطوط الثالثة في سمة 8,من الجدول ) تبيني        

 ( عند مستوى الداللة88215( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة)88,26التصميم بلغ)
في هذه  وهذا يعني ان هنالك فروقا معنوية ذات داللة احصائية بين خطوط اللعب (2825)

اي خط افضل من باقي الخطوط في  ال تعطيناولما كانت هذه الوسيلة االحصائية  السمة 8
 ذلك. بين( ي6,للمقارنات البعدية والجدول )  L.S.Dهذه السمة لذلك تم استخدام اختبار 
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 (6,جدول )
 للمقارنات البعدية لخطوط اللعب في سمة التصميم L.S.Dيبين اختبار 

 

مة 
س

ال
 

 االوساط فرق المقارنة

 L.S.D قيمة
    مستوى  عند

1715 

 الداللة

 
يم

صم
لت
ا

 

 ,,171- وسط - دفاع

 
 

171,4 

 دال

 دال غير 17111 هجوم -دفاع

 دال 17161 هجوم -وسط

 

( وجود فروق في متوسطات سمة التصميم بين العبي خط 6,من الجدول ) يتبين       
( ولصالح العبي 182,3-)الدفاع والعبي خط الوسط 8 حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 

( 2825عند مستوى الداللة )  L.S.Dخط الوسط حيث ان هذه القيمة اكبر من قيمة اختبار 
ة بين العبي خط الدفاع وخط ولكن لم تكن الفروق ذات داللة احصائي  .(28976والبالغة )

 . L.S.Dالهجوم وذلك لكون فرق االوساط اقل من قيمة 
من الجدول وجود فروق بين متوسطي العبي خط الوسط و خط الهجوم   يتبينبينما          

( ولصالح خط الوسط الن هذه القيمة اكبر من قيمة 18811في سمة التصميم حيث بلغ )
L.S.D ( 2825عند مستوى الداللة.)   مما سبق يتضح عدم وجود فروق معنوية بين خطي

الوسط معنوية بين خطي الدفاع  والوسط وكذلك بين خطي  االدفاع والهجوم وان هنالك فروق
 .والهجوم ولصالح )خط الوسط(
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لمقارنة بين الخطوط في سمة المرونة اعرض وتحليل نتائج 4-1-1-4
 الشخصية

 (5,جدول )                               
تبعا  المرونة الشخصيةبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لسمة ي

 لخطوط اللعب

 ن اللعب خط ت
 وحدة
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المدى

 ,,-,1 7111, ,117,4 درجة 15 الدفاع خط 1

 15-,4 176,6 ,1,745 درجة 15 الوسط خط ,

 15-41 171,5 ,,1,74 درجة 15 الهجوم خط 1

 

 
 (,شكل)

 المتوسطات واالنحرافات والمدى لسمة المرونة الشخصية تبعا لخطوط اللعب
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 خط الهجوم خط الوسط خط الدفاع 
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الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى  المتوسطات( 3( والشكل)5,)الجدول يبين       
اعلى متوسط  ان اذاللعب )الدفاع والوسط والهجوم(  تبعا لخطوط المرونة الشخصية لسمة

 الوسط ( درجة عند العبي خط878657كان ) الشخصيةالمرونة في سمة  تم الحصول عليه
( درجة 8786,3) بوسط حسابيالهجوم ( 8يليهم العبو خط 18131معياري ) بانحراف

 وبانحراف( ,82876)بوسط حسابي الدفاع ( ثم العبو خط 188,5معياري ) وبانحراف
 .( 8291,معياري)
ايضا وجود تشتت عند العبي خطوط اللعب مما يدل على وجود تباين في  يبينكما  

مستوى الالعبين بالخط الواحد. ولمعرفة مستوى الفرق في هذه السمة تبعا لمتغير الخط تم 
 (1,اجراء تحليل التباين االحادي وكما مبين في الجدول )

 (6,جدول )
تحليل التباين االحادي وقيمة )ف( المحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين خطوط يبين نتيجة 

 اللعب في سمة المرونة الشخصية

مة
س

ال
 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 مربعات
 االنحراف

 ح.د
 متوسط
 مربعات
 االنحراف

  ف
 بةوسالمح

 ف
 الجدولية

 1715عند

لة 
ال
لد

ا
 

نة
رو

لم
ا

 
ية

ص
خ
ش

ال
 

 

 بين
 المجموعات

16,7111 

 
, 4,1715, 

 
 

1517,,
1 

 
 

17165 

وي 
معن

 
  

 داخل
 المجموعات

,,17514 ,, 171,, 

  11 1,4,741 الكلي
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( ان قيمة )ف( المحتسبة للفروق بين خطوط اللعب الثالثة 1,يالحظ من الجدول )       
وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة  (15183,2في سمة المرونة الشخصية هي )

معنوية ذات داللة  ا( وهذا يعني ان هناك فروق2825عند مستوى الداللة )( 88215)
اي خط  ال تعطينااحصائية بين خطوط اللعب في هذه السمة. ولما كانت هذه الوسيلة 

للمقارنات البعدية  L.S.Dافضل من باقي الخطوط في هذه السمة 8لذلك تم استخدام اختبار 
 ذلك  يبين( 7,والجدول )

 
 (,,جدول )

 للمقارنات البعدية لخطوط اللعب في سمة المرونة الشخصية L.S.Dيبين اختبار 

مة 
س

ال
 

 االوساط فرق المقارنة

 L.S.D قيمة
    مستوى  عند

1715 

 الداللة

 
نة

رو
لم

ا
 

ية
ص

خ
ش

ال
 

 67,14- وسط .دفاع

 
 

17661 

 دال

 دال 676,5- هجوم .دفاع

 دال غير ,,171 هجوم .وسط

 

        
                 ( وجود فروق في متوسطات سمة المرونة الشخصية بين خط 7,من الجدول ) يتبين        

         وسط حيث بلغ الفرق بين المتوسطينالدفاع و خط الوسط ولصالح  العبي خط ال
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( والبالغة 2825عند مستوى الداللة ) L.S.D( وهي اكبر من قيمة اختبار 18716-)
(28111) . 

من الجدول وجود فروق في متوسطات سمة المرونة الشخصية بين العبي  يتبينا كم        
( 18135-) م 8 حيث بلغ الفرق بين المتوسطينخط الدفاع وخط الهجوم ولصالح خط الهجو 

 ( .2825( عند مستوى الداللة )28111البالغة ) L.S.Dوهي اكبر من قيمة 
عبي خط الوسط وخط الهجوم وذلك لكون بينما لم تكن الفروق ذات داللة احصائية بين ال 

 . L.S.Dالفروق بين المتوسطين اقل من قيمة 
بين خطي الدفاع والوسط  لصالح خط  معنوية اق يتضح ان هناك فروقبس ومما       

الوسط 8 كذلك هناك فروق معنوية بين خطي الدفاع والهجوم ولصالح خط الهجوم  ولم تكن 
الوسط والهجوم في هذه السمة وبذلك كانت الفروق لصالح هناك فروق معنوية بين خطي 

 الهجوم( في سمة المرونة الشخصية.خطي )الوسط و 
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 لمقارنة بين الخطوط في سمة الحماسا ج عرض وتحليل نتائ4-1-1-5
 

 (,,جدول )
 تبعا لخطوط اللعب الحماستبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لسمة 

 ن اللعب خط ت
 وحدة
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المدى

 ,,-,1 7115, 117514 الدرجة 15 الدفاع خط 1

 6,-,1 ,7,1, 117514 الدرجة 15 الوسط خط ,

 11-,1 71,1, 1,7666 الدرجة 1, الهجوم خط 1
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 خط الهجوم خط الوسط خط الدفاع
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 (1شكل)
 تبعا لخطوط اللعب الحماسالمتوسطات واالنحرافات والمدى لسمة 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى  المتوسطات( 9( والشكل)3,)الجدول بيني
 .للعب )الدفاع والوسط والهجوم( تبعا لخطوط ا الحماس لسمة

( درجة عند 8,8111كان )الحماس في سمة  اعلى متوسط تم الحصول عليه ان اذ
 الوسطوخط  الدفاعيليهم العبو خط 8( 8231,معياري ) بانحراف الهجوم و العبي خط

( على ,8,9,و )( 8225,معياري ) وبانحراف لكليهما درجة (818516) بوسط حسابي
هذه السمة تبعا لمتغير الخط تم اجراء تحليل التباين معنوية الفروق في . ولمعرفة التوالي

 (9,االحادي وكما مبين في الجدول )
 

 (1,جدول )
االحادي وقيمة )ف( المحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين خطوط  يبين نتيجة تحليل التباين

 اللعب في سمة الحماس
مة

س
ال

 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 مربعات
 االنحراف

 ح.د
 متوسط
 مربعات
 االنحراف

 ف
 بةوسالمح

 ف
 الجدولية

عند

1715 

لة 
ال
لد

ا
 

س
ما

ح
ال

 
 

 بين
 المجموعات

,1745, 

 
, 117,,6 

 
 

,714, 

 
 

17165  
ير

غ
 

ي
نو

مع
 

 داخل  
 المجموعات

41,715, ,, 475,1 

  11 4,17614 الكلي
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بة بين خطوط اللعب الثالثة في سمة و سحم( ان قيمة )ف( ال9,من الجدول ) يتبين        
( وهذا يدل على 88215وهي اصغر من قيمتها الجدولية والبالغة ) (8867,الحماس بلغت )

وبذلك  بين خطوط اللعب الثالثة في سمة الحماس.انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
 ة.للمقارنات البعدي   L.S.Dمعنويلم يتم استخدام اختبار اقل فرق 

 
عرض وتحليل نتائج المعالجة االحصائية لعالقة االرتباط بين مقياس  ,-4-1

 السمات االنفعالية وترتيب الفرق 

 (11جدول )
 لعينة البحث المعيارية لمقياس السمات االنفعالية واالنحرافاتيبين األوساط الحسابية 

 الفريق
 
 

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط العينة عدد

 57111 16,7111 11 آشتي

 67,51 ,161711 11 آال

 67,11 16,71,4 11 الثورة

 ,4754 1617,61 11 برايتي

 ,4751 16171,1 11 جمجمال

 57,16 ,161751 11 خاك

 47,16 ,164761 11 نوروز
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 (12شكل)

 واالنحرافات المعيارية للفرق عينة البحثاالوساط الحسابية 

فريق آال حصل على اعلى درجة في  يبينان ان( 12و الشكل )( 82الجدول)         
ويليه  ( 18,52معياري ) انحرافو ( 1198827) وسط حسابيمقياس السمات االنفعالية ب

وسط بفريق اشتي ثم ( 18321( وبانحراف معياري )1178836)وسط حسابي بفريق الثورة 
بالمرتبة الرابعة بوسط فريق نوروز و جاء  (58181معياري ) وبانحراف( 1178222) ابيحس

جمجمال   بوسط  فريقثم  (68311انحراف معياري )و ( ,116819)حسابي 
بوسط برايتي  ويليه فريق (68517انحراف معياري )و (11889,8حسابي)
على اقل درجة على خاك  فريقحصل  و(  68563انحراف معياري)( و 1128719)حسابي

 8 (58,21انحراف معياري ) و (1128583)مقياس السمات االنفعالية بوسط حسابي 

 .( 88866( بانحراف معياري قدره )1168797بلغ الوسط الحسابي للفرق السبعة )كذلك 
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 (11جدول )
  بين ترتيب الفرق ومقياس السمات االنفعالية سبيرمان(الرتب ) ارتباطيبين معامل 

 النادي اسم

 11=ن

 السمات
 االنفعالية

 في للفريق
 الدوري

 ترتيب
 في الفريق

 الدوري

 قيمة
 معامل
 االرتباط

( T)قيمة

 المحسوبة
 لداللة
 معنوية
 االرتباط

 القيمة
 الجدوليةعند
 درجةحرية

(5 )

 ومستوى

 (1715)داللة

لة
ال
لد

ا
 

 االول 1617111 آال

171, 6714 ,75, 

ي
نو

مع
 

 الثاني ,164761 نوروز

 الرابع ,16,711 الثورة

 الخامس 16,7111 آشتي

 السابع 16171,1 جمجمال

 عشر الثاني 1617,61 برايتي

 عشر الثالث ,161751 خاك

( وجود عالقة ارتباط معنوية بين مقياس السمات االنفعالية وترتيب 81الجدول ) يبين
( T(8 فيما بلغت قيمة ),289يمتها )قحيث كانت الفريق في دوري اقليم كردستان العراق 

( تحت درجة حرية 855,( وهي قيمة اعلى من القيمة الجدولية البالغة )1826المحسوبة )
ى ان عالقة مقياس السمات االنفعالية بترتيب (8 مما يشير ال2825( وبمستوى داللة )5)

الفرق كانت قوية جدا8 حيث ان السمات االنفعالية العالية اثرت على ترتيب الفرق في الدوري 
 ( .15الملحق )
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 قيد البحث للمؤشراتمناقشة نتائج المعالجات االحصائية  ,-4
 االنفعاليلمقارنة بين الخطوط في سمة االتزان امناقشة نتائج  1-,-4

فروق  ( ألقل فرق معنوي وجود19( لتحليل التباين و)13اظهرت نتائج الجدولين)
ويعزو سمة االتزان االنفعالي ولصالح العبي خط الهجوم  في بين خطوط اللعب معنوية

التفوق الحاصل لدى العبي خط الهجوم الى خصوصية المهام والواجبات  الباحث هذا
الفردية المكلف بها العبو هذا الخط حيث يتطلب منه اتزانا انفعاليا والتصرف بحكمة واتخاذ 

ان من المهمات االساسية للمهاجم  أذالقرار الصائب بسرعة وعدم التأثر بالضغوط المختلفة 
ي هو شغله الشاغل وهدفه ذالمنافس ومن ثم تسجيل االهداف الهو اختراق خط دفاع الفريق 

التحكم بأعصابه ومن ثم ال يستطيع  وال يستطيععندما يكون منفعال  ال يحصلاالكبر وهذا 
اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والذي يكون خالل لحظات وال يستطيع التهديف 

تركيز وبالتالي يؤثر على التهديف والمناولة بنجاح الن عدم االتزان يفقده القدرة على ال
يشترط في المهاجم ان تتوفر لديه بعض  أذالصحيحة وهذا ما يؤكده عامر سعيد الخيكاني 

الصفات من اجل القيام بواجباته ومن هذه الصفات " ان يكون متزنا من الناحية النفسية 
ذا االتزان يؤدي الى استثمار وخاصة عند االقتراب من مرمى المنافس واثناء التهديف الن ه

الفرصة بصورة صحيحة كما وان التوقيت الجيد ومناولة الكرة الى انسب العب للتهديف 
يؤدي الى تحقيق نتيجة ايجابية فالالعب الذي اعد اعدادا نفسيا متكامال يستطيع ان يسدد 

 (1)" الكرة الى مرمى الفريق المنافس بسرعة ودقة بعكس الالعب غير المهيأ نفسيا

                          
 ,11. صالمصدر السابق؛ .عامر سعيد جاسم(1)
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يساعد الالعب في السيطرة على ادائه و تأدية  ويرى الباحث بأن االتزان االنفعالي 
ويتشتت  حدودهيجعل الالعب يخرج عن  واجباته في الملعب بدقة اما عدم االتزان االنفعالي

تفكيره مما يؤدي الى تعطيل ارادته وهبوط مستواه8 حيث ان " المتزن انفعاليا يتسم بقدرته 
على التحكم في انفعاالته وضبط نفسه في المواقف التي تثير االنفعال وقدرته على الصمود 

   (1)و االحتفاظ بهدوء اعصابه وسالمة تفكيره حيال االزمات والشدائد "
ب االماراتي محمد عفيفي الحاصل على رخصة التدريب) ب( من كما ويؤكد المدر 

ال االتحاد االفريقي واالتحاد االلماني وصاحب كتاب )كرة القدم للناشئين( ان" الالعب الذي 
ان يتحكم في انفعاالته سيرتكب االخطاء من خالل التمريرات او تضيع منه فرص  يستطيع

 (2)"الته يزيد من تركيزه في المباراة تسجيل االهداف وان تحكم الالعب في انفعا

 

 لمقارنة بين الخطوط في سمة الثقةامناقشة نتائج  ,-,-4
( والخاص بسمة الثقة بالنفس  1,اظهرت نتائج تحليل التباين االحادي في الجدول)

بين خطوط اللعب الثالثة في هذه السمة 8 وهذا التقارب  انه ال توجد فروق داللة احصائيا  
خطوطهم الذي يلعبون فيه لديهم الثقة بأنفسهم  وباختالفيعود الى ان العبي كرة القدم 

ثقة الالعب  اهمية ويعزو الباحث ذلك الى  المختلفة وقدرتهم على التعامل مع المواقف 
لالعب قادرا على العطاء ولها الدور البارز التي تجعل ا من العوامل الفاعلةانها  أذ بنفسه

                          
 .66. محمود اسماعيل ريان ؛ المصدر السابق. ص((1

)2  .( Htt:// www . albayan . ae/ sports / emirates /21-10-2012- L,1751661. 
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في الفريق  الذي ينعكس بدوره على اداء زمالئهفي ضمان االداء الفني والخططي االفضل و 
ان " الثقة بالنفس احد االركان المهمة المكونة  أذ. لي تحقيق افضل االنجازاتاوبالت

سمة في المباريات8 ويتضح لشخصية الرياضي والتي يتوقف عليها الكثير من القرارات الحا
 تنفيذ المهام والتهرب من التصويب نحو المرمى وتحويل المسؤوليةضعفها في التردد اثناء 

ألي انسان والسيما اذا كان رياضيا اذ هو ينافس للثقة بالنفس اهمية كبيرة و  آخر8 لالعب
التصرف السليم عدد غير قليل من الالعبين الذين لهم امكانيات ال تقل عنه وحاجته الى 

والمنتج اثناء المباراة 8 والالعب الواثق من نفسه يكون اقتصاديا في حركته فهو يعرف ما 
  .(1)يريد ويستطيع حسم الموقف لصالحه "

بأن " الثقة بالنفس هي درجة االعتقاد التي يمتلكها الالعب  (1997 راتب)يؤكد و  
نتائج ادائه يعد عامال هاما من حيث والشك ان توقعه ل عن مدى قدرته على تحقيق النجاح

( " على اهمية امتالك الثقة بالنفس 222,ويضيف )راتب  (2)التأثير على نتائج االداء "
    .   (3)الثقة تزداد الى نقطة مثلى " نفسية8 وان االداء يتحسن حينماكصفة شخصية ومهارة 

العبين ذات المستويات العليا أذ ال (هذه الحالة )الثقة بالنفس المثلىوغالبا ما يصل الى " 
يفهمون قدراتهم البدنية والمهارية ويضعون اهدافا واقعية يضمن لهم تحقيق االداء االفضل 

تعامل معها وليس من الوتزيد الالعبين خبره ومناعة ضد حدوث االخطاء ومدى كفاءتهم ب
على سلوكهم وادائهم  السهل دخول سمة الخوف الى قلوبهم اثناء المباراة المهمة وهذا ينعكس

                          
   57(؛ المصدر السابق. ص 229,. غازي صالح محمود)((1
 868-,886 ص 1997القاهرة : دار الفكر العربي8 .,التطبيقات ط-علم نفس الرياضة المفاهيم. اسامة كامل راتب ؛ (2(
 8883 ص 222,القاهرة : دار الفكر العربي8   .8طالتطبيقات -علم نفس الرياضة المفاهيماسامة كامل راتب ؛  .(3(
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النفس يقعون فريسة الفشل  الالعبون الذين تعوزهم الثقة فيوبالتالي تحقيق احسن انجازات و 
واسرى لتصوراتهم السلبية اثناء المباراة مما يؤدي الى االضطراب النفسي بسبب والخوف 

ه وهناك النقص واالهمال والرفض ومحاولة لتعويض مشاعر النقص لديه واالحباط في اعمال
المهارية الن الثقة وحدها تعتبر  عالقة جدلية بين ثقة الالعب بنفسه وبين القدرات البدنية و

هي عنصر االمان لدى كل فرد  فالثقةالمفتاح الذي يكشف المواهب الكامنة داخل الالعب 
بعدم االكتمال او عدم االتقان  إلحساسهالذي يكافح في سبيل التفوق من اجل بلوغ الكمال 

يستطيع الالعب تنفيذ الواجبات والمهام المكلف بها وال يستطيع تقديم  الوبفقدان الثقة  (1)"
 .مستواه الحقيقي وينتابه الخوف والقلق

 

 لمقارنة بين الخطوط في سمة التصميمامناقشة نتائج  1-,-4
( ألقل فرق معنوي بين خطوط 6,(لتحليل التباين و)8,اظهرت نتائج الجدولين)

سمة ولصالح وجود فروق معنوية بين خطوط اللعب في هذه الاللعب في سمة التصميم 
الى ان  ق الحاصل لدى العبي خط الوسطهذا التفو  العبي خط الوسط ويعزو الباحث

من اكثر الالعبين بذال للجهد ويكون مثابرا وعنيدا  الالعب الذي يتسم بهذه الصفة هو
ا لديه من ويبذل كل مفي التدريبات ويتحمل الصعاب من اجل الوصول الى اهدافه  ويستمر

خط الوسط يقومون بمهام دفاعية واخرى هجومية على حد سواء  جهد في سبيله وان العبي
انه يشارك في  أذوهم حلقة الوصل بين خط الدفاع والهجوم وهم بمثابة العمود الفقري للفريق 

                          
 821. صالمصدر السابق(؛ 211,غازي صالح محمود ) (1).
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ية .ويؤكد حسن عصري 8 وحال فقدان الكرة يبدأ بتنفيذ مهماته الدفاعرسم الهجمات وتمويلها 
ت كبيرة للربط بين الخط خط الوسط يقومون بواجبات تستدعي قطع مسافا " ان العبيان 

والخط الخلفي )الدفاع( ومساندة خط الهجوم في حالة الهجوم والقيام بمهام  (الهجوم)االمامي
أذ اكد حسن  (1)ا يتطلبه مواقف اللعب المختلفة " على وفق م عدفاعية في حالة الدفا

ويرى  .مقارنة بباقي الخطوط ياتو االكثر قطعا للمسافة في المبار بان خط الوسط ه عصري
االرادة و بصفة االصرار والعزيمة والتصميم والقوة  هذا يتطلب العبين يتميزونالباحث بأن 

ان " العبي الوسط هم حلقة الوصل بين العبي خطي الدفاع والهجوم  أذ8 وعدم االستسالم
يقوم بتمويل خط الهجوم بالكرات ومساعدة المهاجمين في خلق الفرص  أذفي الفريق8 

8 كما انه يشارك في رسم الهجمات وقيادتها وفي مهاجمة مرمى الفريق المنافس8 واستثمارها
 (2)يكونوا بمثابة العمود الفقري للفريق " وهذه االمور تتطلب من العبي خط الوسط ان

يؤكد عالوي على ان" الالعب الذي يتميز بسمة التصميم يعتبر من بين و كما  
االكثر بذال للجهد سواء في التدريب او في المنافسات وال يحاول ان يتراخى بغض  الالعبين

النظر عن طول فترة التدريب او نتيجة المنافسة وينفق المزيد من الوقت والجهد لتحسين 
  . (3)" قدراته ومهاراته ويتمسك بأهدافه ألقصى مدى

 

                          
8)اطروحة دكتوراه . حسن عصري عبد القادر؛ دراسة مقارنة لبعض مؤشرات القدرة الهوائية بين العبي الخطوط المختلفة بكرة القدم((1

 .85ص (19998جامعة بغداد 8 كلية التربية الرياضية8
 .111ص  المصدر السابق. . عامر سعيد الخيكاني ؛((2
 .7,ص . المصدر السابق(؛ 1993. محمد حسن عالوي)((3
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 لمقارنة بين الخطوط في سمة المرونة الشخصية امناقشة نتائج  4-,-4
( ألقل فرق معنوي وجود 3,( لتحليل التباين والجدول)7,اظهرت نتائج الجدول)

لصالح خطي الوسط والهجوم فروق معنوية بين خطوط اللعب في سمة المرونة النفسية و 
هي احد ان المرونة الشخصية للرياضي  الىويعزو الباحث ذلك مقارنة بخط الدفاع 8 

بشكل انها تؤثر  أذالعوامل المهمة واالساسية التي يجب ان يتسم بها الالعب الرياضي 
 .    العمل لتحقيق افضل النتائجليتسنى للرياضي امكانية  ادائهالالعب و مباشر على سلوك 

يمثل جزءا اساسيا من اعداد الالعب للدخول في المسابقات و المنافسات المختلفة  نةلمرو فا" 
8 فهو يتضمن تصور الحركة وتسلسل المهارات والمواقف واالهداف وان يكون الالعب قادرا 

وتطبيق المهارات المختلفة واصدار القرارات ليتمكن من  ر الخطط الموضوعيةعلى تطوي
المناسبة مع نوع المهارة او الفعالية التي يؤديها فضال عن ذلك  القيام بالواجبات الحركية

المساهمة في التحكم في االفكار وتعديل السلوك للوصول الى مستوى افضل وزيادة الثقة 
فقدان المرونة النفسية يؤدي بالرياضي الى عدم التوازن  وان (1)بالنفس والتحكم االنفعالي "

 ( 2)عضلي في السباقات " واالختالل في التوافق العصبي ال

يقول علماء النفس ان الصحة النفسية هي القدرة على التكيف8 ان الحياة يتميز بكثرة 
التغيرات والتحوالت التي تشكل ضغوطا على االنسان وهي مشابهة لحاالت اللعب التي 
تشكل ضغوطا على الالعب الذي يلجأ الى االستجابة لها فيعدل من مواقف لعبه وهي 

                          
(1). Raiderg, S.Smith ; physical education for the visual Impaired . Newyork, U.S.A, 1999, p 81.  

فسي عند الالعبين الممارسين للعبة المالكمة.)اطروحة دكتوراه 8 جامعة مروتسواف8 بولندا . محمد جسام عرب؛ مستوى القلق الن((2
 .61(8 ص81933
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تختلف بين االفراد في مجال اللعب حسب ما يحتاج كل العب من وسائل معينة تخرجه من 
 ازمات اللعب النفسية ليتمكن من التغلب عليها.

العبي خط الوسط والهجوم يتميزون بهذه السمة وذلك الن متطلبات ان  ويرى الباحث
المباراة وكذلك  من  وعقالنية مع المواقف المختلفة في بإيجابيةخطوطهم يتطلب التعامل 

مع المواقف الطارئة من اجل الوصول الى االداء  يتالءماجل تغيير اسلوب لعبهم بما 
فالمرونة النفسية تؤدي حتما الى زيادة قابلية  االفضل وبالتالي تحقيق النتيجة المرجوة

جهة الالعب في االداء الفردي والجماعي والتكامل بينهما فيما يتعلق بواجبات العمل من 
بخالف خط الدفاع الذي يكون مكلفا بواجبات يجب عليه تنفيذها ومعالجة االمور  (1)اخرى "

بحزم وتنفيذ واجبات المدرب بحذافيرها الن اي خلل او خطأ ربما يؤدي الى خسارة الفريق 
 الدفاع قليلة جدا. المرمى ولهذا نرى اجتهادات العبي لكونهم الخط االخير امام

 

 لمقارنة بين الخطوط في سمة الحماسامناقشة نتائج  5-,-4
توجد  ال انه( لسمة الحماس 9,في الجدول)ت نتيجة تحليل التباين االحادي اظهر 

ان الحماس "خطوط اللعب الثالثة في هذه السمة 8 حيث  بين ا  فروق معنوية داللة احصائي
الراحة  يجلب له السعادة ودافعة لالعب يدفعه الى عمل اي شيء  و قوة داخلية محفزة 

                          
دراسة مقارنة في المرونة النفسية لدى العبي الساحة والميدان.)بحث مقدم الى المؤتمر العلمي  . محمد جاسم محمد وآخران ؛( (1

 .8,227 61ي العراق8 جامعة بابل8  صالسادس عشر لكليات واقسام التربية الرياضية ف
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 (1)"الحماس هو المحرك الذي يحرك الالعب وتزرع في نفسه النشاط والحيوية النفسية و
 ألنهالتي يجب ان يتحلى بها كل العب  السماتمن  ويعزو الباحث ذلك الى ان الحماس

ذي فالحماس هو الحافز ال ئهالعب تقديم اي شيء او تطوير ادابدون الحماس ال يستطيع ال
يدفع الالعب لبذل المزيد من الجهد في اللعب والتدريب بدون ان يصيبه الملل من طول فترة 
التدريب والقيام بتدريباته على اكمل وجه من اجل تطوير مستواه الرياضي وفقدان هذه السمة 

اليه وربما يؤدي به الى  واما يصبلدى الالعب يؤدي الى الملل وبالتالي عدم الوصول الى 
التي يجب  السماتواولويات بجديات االالحماس هو من ى الباحث ان ير  وكذلك8 ترك اللعب

بداية للتفوق و النجاح الحماس الذاتي هو نقطة الان  يمتلكها الالعب  الذي يريد النجاح "ف
في النجاح 8 والحماس للرياضي يعني ان الالعب لكي ينجح يجب ان تكون رغبته لكل العب

 (2)"تفوق خوفه من الفشل

 مناقشة نتائج العالقة بين مقياس السمات االنفعالية وترتيب الفرق  6-,-4
  في الدوري

( وجمود عالقمة ارتبماط معنويمة 81أظهرت النتائج التي تمم الحصمول عليهما فمي الجمدول)
بمممين مقيممماس السممممات االنفعاليمممة وترتيمممب الفمممرق فمممي المممدوري 8 اذ وجمممد الباحمممث ان الفمممرق التمممي 
حصلت على المراكز المتقدمة همي الفمرق التمي كانمت نتمائج السممات االنفعاليمة لهما عاليمة جمدا 
اي ان الالعبين في هذه الفرق كانت اجاباتهم في استمارة االختبار متقاربمة المى حمد كبيمر ممع 

           بممه فعممال اثنمماء المباريممات الفعليممة وهممذا ممما يجعممل هممذه الفممرق تحتممل المراكممز المتقدمممة .  ممما يقمموم
ويعممزو الباحمممث ذلممك المممى اهميممة الجانمممب النفسممي المممذي هممو ركمممن اساسممي فمممي كممل المنافسمممات 

                          
(1). (2).Salmela,J ;  Competitive Behaviors of O lympic G ymnastics, Thomas Publisher, Spring field, 
Illinois, 1980, P 73 .                                                                                                                                                     

(2). Rushall , B;  psyching in sport . London : Pullman book ,1979 , p88                                                                                                                  
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وركن اساسي من اركان صنع الرياضمي وتأهيلمه للمنافسمة 8فهمو المذي يحمدث الفمارق  الرياضية
نفمممس العممممل البمممدني والمهممماري والخططمممي  منافسمممات الن كمممل الفمممرق تمممؤدي تقريبممما  فمممي معظمممم ال

همممذا ولكنهمما تختلممف فممي كيفيمممة االعممداد النفسممي8 اذ يؤكد)عكلممة الحممموري( بممأن " الشممق النفسممي 
الشق الذي لم يحصل على نصيبه الوافر من اهتمام مدربينا في الدول النامية لمه ممن االهميمة 

نمممدما يكمممون الخصممممان المتنافسمممان فمممي نفمممس مسمممتوى االعمممداد وهمممو صممماحب الكلممممة الفصمممل ع
كمممون الصمممفات النفسمممية تالخططيمممة والمعرفيمممة عندئممذ  و المهاريممة واالداء مممن الناحيمممة البدنيمممة و

  .(1)"تي تقرر النتيجة النهائية للسباقهي ال
 ال يكفممميكممما تؤكممد )عاليممة محمممد( بممأن " االعممداد البممدني والمهمماري والخططممي اصممبح 

كعمليممة تربويممة تعمممل علممى تشممكيل  الفمموز والتفمموق بممل اصممبح ضممرورة االعممداد النفسممي ألحممراز
 .(2)الى التوجيه واالرشاد النفسي " باإلضافةوتشكيل الدوافع واالتجاهات االيجابية 

ويمرى الباحمث بممأن لعبمة كمرة القممدم واالنفعمال مفهوممان متالزمممان ال يمكمن ذكمر احممدهما 
دون اآلخمر8 اذ ان لعبمة كمرة القمدم تعمد ممن االلعماب التمي تزخمر بمأنواع متعمددة ممن االنفعماالت 
النفسية8 اذ ال تسير مواقف اللعب في كرة القدم على وتيمرة واحمدة بسمبب طبيعمة همذه اللعبمة اذ 

العبمممون المممى مواقمممف عديمممدة متغيمممرة مثمممل قمممرارات الحكمممم واسمممتفزازات الجمهمممور وقممموة يتعمممرض ال
والوقمممت المتبقمممي ممممن المبممماراة وتمممأخر الفريمممق بهمممدف او اكثمممر الفريمممق المنمممافس واهميمممة المبممماراة 

وبالتمالي تمؤدي همذه الظمروف المتغيمرة ...الخ كل ذلك يتعرض له العب كرة القدم فمي المبماراة 
النفعاليممة للالعممب بصممورة سممريعة مممن انفعممال الممى انفعممال مغمماير وبممدرجات الممى تغيممر الحالممة ا

 متفاوتة من خوف وقلق وتهيج انفعالي مما يؤثر على نتيجة المباراة . 

                          
 162. صالمصدر السابقعكلة سليمان الحوري؛ (.1) 

8 كلية التربية قات؛ عالقة بعض السمات االنفعالية بانتاجية الرمية الحرة في كرة السلة)مجلة نظريات وتطبي علية احمد محمد (.(2
 .,5(8 ص225,لعام 8 55مصر8 عدد  جامعة االسكندرية8 الرياضية للبنين8
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وألهمية الجوانب االنفعالية اشار عالوي الى " ارتباط المنافسات الرياضمية بالعديمد ممن 
همما قممد تصممطبغ الحمماالت االنفعاليممة لالعممب المواقممف االنفعاليممة والتممي تتميممز بقوتهمما ومممن خالل

حمماالت االسممتثارة الشممديدة التممي تممنعكس تأثيراتهمما االنفعاليممة تبعمما لممدرجتها بشممكل مباشممر بممبعض 
علممى مسممتويات االداء التممي يظهرهمما الفممرد فممي غضممون المنافسممة8 كممما انهمما تممؤثر بدرجممة كبيممرة 

   .(1)يطرته"لم اخضاعها لسعلى شخصية الفرد مما يتطلب معه التحكم في انفعاالته وتع
يمؤدي ان  ال يسمتطيعمهمما امتلمك الالعمب ممن مهمارات وقمدرات فأنمه  هانم ويرى الباحمث

 ان يسممتغل تلممك القممدرات اذا لممم يمتلممك الثقممة بنفسممه وبأدائممه وقدراتممه وال يسممتطيعتلممك المهممارات 
وهممذا ممما اكممده احممد مشمماهير الرياضممة فممي احممد كتبممه استخالصمما لنتممائج نشمماطه الرياضممي حيممث 
اكد ان " العمل8 المسايرة والتدريب المنظم الهادف والثقمة بمالنفس قموة االداء همذه االشمياء التمي 

  (2)يقوم عليها نصر الرياضي "
لممك اليممة يممؤدي ذكلممما كانممت ثقممة الالعممب بنفسممه ع" اذ يؤكممد محمممد حسممن عممالوي انممه  

الى حصول اجابات لالستجابات االنفعالية الحقيقية اثناء المباريات من خمالل الحسمم وتحقيمق 
... امممممما     الفممممموز  وممممممن امثلمممممة همممممذه النتمممممائج عنمممممد الالعمممممب تشممممممل 8 الرضممممما8 التفممممموق 8النجممممماح

اثنمماء  الالعبممين الممذين يعمموزهم الثقممة بممالنفس يكونممون فريسممة الفشممل والخمموف لتصمموراتهم السمملبية
  (3)"المباراة 

 

                          
 . 8,11 ص1971القاهرة8 دار المعارف 8  مقدمة في علم النفس التربوي الرياضي .. محمد حسن عالوي ؛  ((1
الموصل : دار الكتب للطباعة   علم النفس في التدريب والمسابقات الرياضية الحديثة.ريسان خريبط مجيد8 ناهد رسن ؛ (. (2

 .889 ص1933والنشر8
 66.  صالمصدر السابقعالوي ورضوان؛ (. 3) 
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 .0812جامعة الكويت، 

  صالح الدين محمود عالم , القياس والتقويم التربوي والنفسي , اساسياتة تطبيقاته
 2111,  0توجيهاته المعاصرة القاهرة , دار الفكر العربي( ط.

 , 2111عامر سعيد جاسم الخيكاني ؛سيكولوجية كرة القدم, النجف , دار الضياء  
 ( عايد كريم الكناني , مقدمه في االحصاء وتطبيقاتSPSS النجف , دار الضياء, )

  2118,  0للطباعة والتصميم , النجف , ط

 في االحصاء والتطبيقات  عايد كريم الكناني ، مقدمةspss النجف، دار الضياء ،
 .2118، 0لطباعة والتصميم، طل

  عبد الجليل ابراهيم الزوبعي وآخرون , االختبارات والمقاييس النفسية , الموصل ,مطبعة
 .0811حاجلة الموصل 

 , 0811عبد علي الجسماني؛ علم النفس وتطبيقاته, بغداد ,دار الفكر العربي 
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  النفسي لدى الالعبين المتقدمين في بعض  للتوافقعبد الرزاق وهيب ياسين , بناء مقياس

’ االلعاب الفردية في العراق , )رسالة ماجستير , كلية التربية  الرياضية , جامعة ديالى( 
2112 . 
 بي االلعاب الفرقية بناء عبد العباس عبد الرزاق عبود؛ قياس المرونة النفسية لدى الع

  (2111جامعة البصرة ,  رسالة ماجستير,.) وتطبيق 
 الموصل ,دار ابن االثير 0عكلة سليمان الحوري ؛مبادئ علم النفس الرياضي ,ط .

 . 2111للطباعة , 
 االسكندرية ,دار المعرفة الجامعية ,, 2عبد الرحمن العيسوي ؛ نظريات الشخصية , ط.

2112. 
  رسالة  ,علي مهدي كاظم , بناء مقياس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المرحلة االعدادية(

  0881ماجستير , كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد (, 
  غازي صالح محمود ؛ سيكولوجية التدريب والمنافسات في كرة القدم , عمان , مكتبة المجتمع

 2100,  0العربي للنشر , ط
  غازي صالح محمود؛ كرة القدم المفاهيم التدريب, عمان, مكتبة المجتمع العربي للنشر

 2101,  0والتوزيع,ط
   غازي محمود صالح ؛ االستجابات االنفعالية وبعض القدرات البدنية وعالقتها

 ( 0888بالمعرفة الخططية) اطروحة دكتوراه ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد ,
  0881,كوردن هربرت ؛ التدليك الرياضي . بغداد  , مطبعة دار الحكمة , فريق كمونة  
  , قاسم المندالوي وآخرون االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية .جامعة بغداد

0818  . 
  0810طه الويس ؛ علم النفس الرياضي , الموصل , دار الكتب للطباعة , كامل  
 0)وآخرون( ، االحصاء واالختبار في المجال الرياضي، )اربيل( ط لؤي غانم الصميدعي 
،2101  
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 ون واخرون  ؛ السمات االنفعالية ومستوى االداء المهارى عمحمد العربي شم

 للناشئين, الرياض , االتحاد العربي السعودي للجمباز 
  العالق  محمد بسيوني , باسم فاضل ؛االعداد النفسي لالعبين في كرة القدم ,دار

 .0881للطباعة , 
 0محمد بني يونس ؛ مباديء علم النفس , عمان , دار الشروق للطباعة والنشر ط  ,

2111. 

 دراسة مقارنة في المرونة النفسية لدى العبي الساحة  محمد جاسم محمد وآخران ؛
في والميدان. بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السادس عشر لكليات واقسام التربية الرياضية 

  .2111العراق, جامعة بابل, 

  محمد جاسم الياسري ؛ مباديء االحصاء التربوي , النجف االشرف , دار الضياء
  2100,  2للطباعة , ط

 نجف االشرف  0محمد جاسم عرب وحسين علي كاظم ؛علم النفس الرياضي , ط.
 ,2118, دار الضياء ,

 الممارسين للعبة فسي عند الالعبين محمد جسام عرب ؛ مستوى القلق الن
 (0811اطروحة دكتوراه , جامعة مروتسواف, بولندا ,)المالكمة

 القاهرة ,مركز الكتاب 1محمد حسن عالوي ؛ مدخل الى علم النفس الرياضي, ط .
 .2118للنشر ,

  محمد حسن عالوي ، موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين , القاهرة مركز الكتاب
  0881, 0للنشر, ط

  بحث    السمات االنفعالية ومستوى االداء المهاري للناشئين, بي شمعون وآخرون؛محمد العر
 منشور



        151             المصادر العربيةواالجنبية       
   

 
 القاهرة مركز الكتاب 1محمد حسن عالوي ؛ مدخل في علم النفس الرياضي , ط .

 2118النشر ,
  محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان , القياس في التربيه الرياضيه وعلم النفس

  2111, دار الفكر العربي ,  الرياضي , القاهره
  محمد خليل عباس , وآخرون , مدخل الى مناهج البحث في التربيه وعلم النفس , دار المسيره

 .2, ط 2118للنشر والتوزيع عمان 
  محمد عبد الفتاح عنان ؛ سيكولوجية التربية البدنية والرياضية النظرية ,والتطبيق

 . 0881ربي,.القاهرة , دار الفكر الع0والتجريب , ط
 0محمد نصر الدين رضوان ؛ االحصاء االستداللي في علوم التربيه البدئيه والرياضية ، ط  ,

2111. 

 ,0811محمد عثمان نجاتي؛ علم النفس في حياتنا اليومية ,  الكويت ,دار الفكر.  
  محمود كاظم محمود التميمي ؛خبرات االسر المؤلمة وعالقتها باالتزان االنفعالي

 (.0888دكتوراه غير منشورة ,كلية آداب ,)اطروحة 
  ، منذر عبد الحميد الضامن ؛ اساسيات البحث العلمي , عمان ، دار المسيره للنشر والتوزيع

  2118،  0ط
 الخارجي -ط التعزيز الداخليبنتباه واالستجابة االنفعالية وضتركيز االب مها صبري حسن؛

كلية التربية  زن)اطروحة دكتوراه,بعض الحركات على عارضة التوا وعالقتهم بأداء
 (2112جامعة بغداد, الرياضية للبنات,

  نوري ابراهيم الشوك و رافع صالح الكبيسي، دليل الُبحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية
                                                                2111بغداد ، مطبعة الشهد ، 

  االضطراب وبعض سمات  حجازي ؛)الخبرة الصادمة وعالقتها بأعراضهاني محمد
الشخصية لدى اطفال شهداء انتفاضة االقصى( , رسالة ماجستير , كلبة التربية , 

 2111الجامعة االسالمية , غزة , 
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  هدى جالل محمد ؛ بناء وتقنين مقياس للتوتر النفسي لدى الالعبين المتقدمين في االلعاب

  2111ة ماجستير, كلية التربية الرياضية , جامعة بابل(,الفرقية)رسال
  ,(2112وجيه محجوب ، البحث العلمي ومناهجه ، )بغداد دار الكتب للطباعة والنشر 

 ,0881وجيه محجوب ؛ طرائق البحث العلمي ومنهاجه , بغداد , دار الحكمة للطباعة والنشر    

 لبة الجامعة على وفق مؤشرات ياسر ناظم سعيد , بناء مقياس الصحة النفسية لط
)ابن الرشد( ,  التربيةدكتوراه , كلية  أطروحة( ,) m.m.p.iمقياس منيسوتا المتعدد االوجه )

 .2111جامعه بغداد( , 
  يوسف عبد االمير محمود ؛ الناحية النفسية الرياضية عند العبي اندية الدرجة االولى

  0811, (التربية الرياضية , جامعة بغداد رسالة ماجستير ,كلية )بكرة القدم في العراق, 
  , يوسف موسى مقدادي و علي محمد العمايرة؛ علم النفس الرياضي , عمان

  2111المكتبة الوطنية , 
 

 Allen .m yen .w. introduction to measurement theory. California 
book .Cole . 1979.  

 - Anstsi& Susana urbina, Psychological festing. New Jersey. Prentince 

hall. 1997  

 Eble .r-l-essential of education measurent. 2nd edition. New york. 
prentice-hill. 1972 .                                                                                                

 Lindquist . ef . educational and measurement . washing ton . 
American can councilon education . 1951                                                                  
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 Nunnally .j.g. psychomatric theory .  newyork . mcgraw-hill 
.1978. 
 . Htt: www .albayan. aelsports/ emirates 

 http  -www.nafsyidman.com.arabik-mkco.url. 

 Kane . J . cognitive aspects of performance ,British Journal of 
Sport  Medicine 1978  
 Salmela,J . Competitive Behaviors of O lympic Gymnastics, 
Thomas Publisher, Spring field, Illinois. 1980.  
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 (1ملحق )

 اسماء السادة ذوي االختصاص الذين قابلهم الباحث 

  

 

 

 

 
 ت

 مكان العمل االختصاص االسم

 علم النفس الرياضي غازي صالح محمودأ .د  1
 -كلية التربية الرياضية
 جامعة المستنصرية

 القياس والتقويم كاظم جوادناظم أ .د   2
-كلية التربية الرياضية

 جامعة ديالى

 علم النفس الرياضي عكلة سليمان الحوريأ .د  3
-كلية التربية االساسية

 جامعة الموصل

 االختبارات والقياس عبد الرحمن ناصر راشدأ .د  4
-كلية التربية الرياضية

 جامعة ديالى
 جامعة كرميان الكرديةاللغة  أ .د فؤاد حسين احمد 5

 علم النفس االجتماعي أ .د بشرى عناد مبارك 6
كلية -جامعة ديالى

 التربية االساسية
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 (1ملحق ) 
 استطالع اراء الخبراء في مقياس السمات االنفعالية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة ديالى 

 كلية التربية األساسية
 قسم التربية الرياضية 

 

 آراء الخبراء والمختصين في مقياس السمات االنفعالية استطالعم/                            
 

 تحية طيبة  المحترم............................االستاذ الفاضل ................................
المميزة لالعبي كرة القدم بخطوط يروم الباحث اجراء دراسته الموسومة ) دراسة تحليلية للسمات االنفعالية 

 اللعب المختلفة وعالقته بترتيب الفرق في الدوري (
وقد تطلبت اجراءات الدراسة ان يقوم الباحث بقياس السمات االنفعالية لدى عينة بحثه )العبي الدرجة 

ذ ة القدم الالعبي كر  تطلبت ذلك من الباحث بناء مقياس للسمات االنفعاليةكوردستان(, و  إلقليماالولى 
)تلك الخصائص التي تميز  -للسمات اذ تؤكد على انها :رايموند كاتل تبنى الباحث مفهوم نظرية 

شخصية الفرد في جوانبه االجتماعية والمعرفية واالنفعالية والتي تقع على بعدين ,بعد السمات المصدرية 
ف الباحث السمات االنفعالية بأنها ,وبعد السمات الثانوية(. وعلى وفق هذا المفهوم ,يعر  -المركزية  –

)تلك الخصائص الوجدانية التي يتميز بها العبي كرة القدم والتي تعكس طبيعة استجاباتهم االنفعالية 
للمواقف التي يتعرضون لها في ميدان اللعب(.وبالنظر لخبرتكم المتميزة في هذا المجال يضع الباحث بين 

على صالحيتها وصالحية الفقرات التي تغطيها ومقياس التقدير  يديك السمات االنفعالية اآلتية للحكم
 ولكم جزيل الشكر والتقدير ...          الخماسي .

 التوقيع :
 أألسم :

 اللقب العلمي :
 الجامعة والكلية :

 الباحث                                                                  االختصاص الدقيق :
 عمر علي حسن                                                                         التأريخ :
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 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت
االتزان  1

 االنفعالي
وهو قدرة الالعب على مواجهة ظروف 

في  )الضاغطة  الرياضية  الحياة واحداث
والتعامل  معها  التدريبات( و المباريات 

بصورة مناسبة والسيطرة الكاملة على 
 انفعاالته ومشاعره والتحكم بها.

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
افقد السيطرة على انفعاالتي عندما يرتكب البعض  1

 خطأ ضدي
   

    اشعر بالقلق حول نتيجة المباراة 2
    عصبيتي تؤثر على ادائي في المباراة 3
    ادائي حتى عندما تكون النتيجة سلبيةاسيطر على  4
اشعر بالسيطرة والهدوء حتى لو كان ادائي سيئا في  5

 المباراة
   

اغضب واعترض بشدة عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا  6
 ضدي

   

    تكثر اخطائي في اثناء الوقت الحرج من المباراة 7
    تعليقات جمهور المتفرجين تشتت انتباهي 8
    افقد القدرة على التركيز كلما زاد عدد الجمهور 9

استطيع تركيز انتباهي حتى عندما تسير نتيجة  11
 المباراة في غير صالحنا

   

اشعر بالضغط في راسي وكانه سينفجر عندما ارتكب  11
 خطأ ما

   

    اتحدث بهدوء مع الحكم عندما يتخذ ضدي قرارا خاطئا 12
احسن  ألننياستمتع بالوقت الحرج في المباراة  13

 التصرف فيه
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 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت

الثقة  2
 بالنفس

تشير الى اطمئنان الالعب وايمانه 
بمستواه وقدراته ومواهبه ,وايمانه 
بقدرته على توظيفها لمواجهة 

الصعوبات التي تعترضه اثناء المباراة 
 .تحقيق افضل النتائجمن اجل 

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
    ثقتي بنفسي تزداد كلما كانت المواجهة صعبة 1
    اميل الى تحدي الفرق القوية 2
    انا واثق من قدرتي على االداء في المباراة 3
    اعزو اسباب الفوز لموهبتي في اللعب 4
    للفريق وان المنافس يخشانياشعر بأني نقطة قوة  5
ارغب بمواجهة كل ما هو جديد وصعب في حياتي  6

 الرياضية
   

    تراودني افكار ترك الفريق عندما أخطئ في المباراة 7
    اشعر بأني سبب كل خسارة لفريقي 8
اشعر بأني نقطة ضعف في الفريق وان الفريق  9

 المنافس يستغل ذلك
   

    عندما يخسر فريقي في اي مباراةاشعر بالخجل  11
    اخشى الهزيمة حتى قبل ان تبدأ المباراة 11
    ثقتي بالفوز في اية  بطولة ضعيفة 12
    اشك في قدرتي على تحسين ادائي المستقبلي 13
 

 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت
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 التصميم 3

هو اصرار الالعب وعدم استسالمه  
للمواقف الضاغطة سواء  بسهولة 

في التدريب او اللعب وسعيه الجاد 
لتحقيق اهدافه بشتى الوسائل بعيدا 
كل البعد عن مشاعر اليأس و الملل 

. 

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
    .افضل العب في الفريق ألكوناسعى بكل جهدي  1
    .عن تحقيق الفوز ال يثنينيقوة الفريق المقابل  2
امارس التدريب لفترات اضافية خارج اوقات التدريب  3

 الرسمية.
   

بصعوبة المنافسة او قوة  ال يتأثرادائي في المباراة  4
 الخصم.

   

    اشعر بالميل للعب في حالة وجود التحدي. 5
    اعمل اي شيء من اجل الفوز في المباراة. 6
طريقة لعبي في قوة الفريق المنافس يمكن ان يحدد  7

 المباراة.
   

اشعر باليأس عندما يتفوق علينا الفريق المقابل  8
 بهدفين في المباراة.

   

عندما تسوء االمور في المباراة فأنني استسلم  9
 بسهولة.

   

عندما تكون الضغوطات كبيرة في المباراة ال استطيع  11
 ان اقدم اداءا جيدا.

   

اسعى الى تحقيقه بكل ما عندما اضع هدفا امامي   11
 املك من  امكانيات
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 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت

المرونة  4
 الشخصية

تشير الى استعداد الالعب لتلقي 
التوجيهات والمالحظات والتفكير 
بالخطط وتعديلها دون الشعور 
بالتصلب والتزمت اتجاه تلك 

 التوجيهات.

   

 

 المالحظات صالحة غير صالحة العبارات 
    افكر بالخطط التي يشرحها لي المدرب 1
    اناقش المدرب بالخطط التي يعرضها على الفريق. 2
اتقبل رأي المدرب عندما يضعني على منصة  3

 االحتياط.
   

    اهتم بآراء اآلخرين في مستوى ادائي الرياضي. 4
    اتقبل مالحظات اعضاء الفريق بشأن هفواتي. 5
    اعترف بالالعب اآلخر الذي هو اكفأ مني. 6
احاول البحث عن طرق متعددة لكي اكون اكثر  7

 كفاءة في لعبي.
   

عندما تسوء االمور في المباراة ابحث عن طرق  8
 . ابتكارية لمعالجة االمور

   

التزم بتوجيهات وخطة المدرب في حالة مالئمتها  9
 لظروف المباراة .

   

مالحظات وانتقادات المدرب والالعبين يصيبني  11
 باالنزعاج .

   

    انتقادات المدرب لي يجعلني افكر في ترك الفريق . 11
    التزم بخطة المدرب حتى لو كان فشلها واردا جدا . 12
اي تعليق جارح يمكن ان يؤثر على ادائي اثناء  13

 المباراة .
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    الشخصية في المباراة .ابتعد عن االجتهادات  14
    أفضل تهدئة االمور خوفا من تأزمها . 15

 

 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت

تحمل  5
 المسؤولية

هي تحمل الالعب لمسؤولية ادائه 
في المباراة واالرادة في مواجهة 

بشجاعة وبذل  ألخطائهالالعب  
 الجهد لتصحيح االخطاء .

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
    في اللعب. أخطئأعتذر عندما  1
 أخطائي في المباراة تجعلني في حالة سيئة. 2

 
   

أشعر بالضيق عند الفشل أكثر من شعوري بالفرح  3
 عند النجاح.

   

    أنا غير مكترث بما ارتكبه من اخطاء أثناء المباراة. 4
فيه من اخطاء  أحاول نسيان التفكير فيما وقعت 5

 اثناء المباراة.
   

أفكر في االخطاء التي قد يقع فيها المنافس اكثر من  6
 تفكيري في اللعب.

   

زمالئي يصفونني بأنني شخص يستطيع تحمل  7
 لدرجة كبيرة . المسؤولية

   

    في اي مباراة  عندما نخسر اشعر بالذنب والتقصير 8
اللعب يكونان السبب غالبا ما يكون الحكم او خطة  9

 . في خسارة الفريق
   

القي اللوم على اآلخرين عند فشلي في االداء في  11
 المباراة .

   

    اخفاقي في اي مباراة  يدفعني لبذل جهد اكبر.  11
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 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت

 الحماس 6

ويشير الى الرغبة الجامحة والشديدة 
الالعب وتدفعه الى التفوق التي تحرك 

من خالل بث النشاط في االنسان 
لمزاولة النشاطات الرياضية التي تزيد 
من قدراته ومواهبه الرياضية لتحقيق 

 اهدافه المنشودة.

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
    اسعى الى ان اصبح افضل العب في الفريق . 1
    الشعور بالمتعة .ممارسة اللعب يكسبني  2
حبي للعب في المباراة الودية ال يختلف عنه في  3

 المباراة التنافسية .
   

ممارسة الرياضة بحد ذاتها هي هدف مميز بالنسبة  4
 لي .

   

    احافظ على روحي المعنوية  حتى عند  الخسارة . 5

 افكر في الطرائق الرياضية التي تزيد من مواهبي  6
 . الرياضية

   

    التمارين لزيادة لياقتي البدنيةأواظب على ممارسة  7

اشعر بالسعادة عندما يتفوق زمالئي في االداء  8
 اثناء المباراة .

   

    فترات التدريب اعتبرها فترات ممتعة  و مشوقة . 9
    امارس اللعب كهواية واشغال وقت الفراغ . 11
    الملل .التدريب المتكرر يبعث في نفسي  11
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 المالحظات غير صالحة صالحة التعريف السمة ت

 الحساسية 7

هي القدرة على الحصول على 
المتعة من االداء الرياضي من غير 
ان ينتاب الالعب االكتئاب   الشديد 

 عندما يخطأ .
 

   

 

 المالحظات غير صالحة صالحة العبارات ت
    تكون اعصابي قوية اثناء المباراة. 1
    يتملكني الشعور بالالمباالة أثناء المباراة. 2
أثناء المباراة احاول عزل تفكيري عن ما يدور  3

 حولي.
   

االخطاء التي ارتكبها أثناء المباراة يصيبني  4
 باالكتئاب.

   

أثناء  أدائيأي تعليق جارح يمكن ان يؤثر على  5
 المباراة.

   

النظر عن الفوز استمتع بأدائي في المباراة بغض  6
 والخسارة.

   

    ابدي رأيي بصراحة على المباراة. 7
    اهتم بآراء االخرين في مستوى ادائي الرياضي. 8
ال استطيع التفاعل والتوافق بدرجة كبيرة مع  9

 .الالعبين
   

المضايقات البسيطة يمكن ان يشتت تركيزي اثناء  11
 المباراة.

   

    .يقولونه عني اثناء المباراة ر وماافكر في الجمهو  11
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 المالحظات غير صالحة صالحة مقياس التقدير                    

  ابدا نادرا احيانا غالبا دائما
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 (3ملحق)

 فريق العمل المساعدأسماء 

 

 ت
 االسم
 

 االختصاص

 ماجستير تربية رياضية آزاد علي حسن 1
 

2 
 عباس محمد كريم

 
 بكالوريوس تربية رياضية

3 
 غالب علي قادر

 
 بكالوريوس تربية رياضية
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 (4ملحق )

 سماء السادة الخبراء والمختصين الذين تم عرض المقياس عليهمأ 

اللقب  ت
 مكان العمل االختصاص االسم العلمي

 ناظم شاكر الوتارد.  أستاذ 1
 

عام النفس 
 جامعة الموصل الرياضي

 عكلة سليمان الحوري د. أستاذ 2
 

عام النفس 
 الرياضي

كلية التربية -جامعة الموصل
 االساسية

 د. غازي صالح محمود أستاذ 3
 

عام النفس 
 الرياضي

كلية -الجامعة المستنصرية
 التربية الرياضية

 د. ناظم كاظم جواد أستاذ 4
 

القياس 
 والتقويم

كلية التربية -جامعة ديالى
 الرياضية

 محمود حسيند. مكي  أستاذ 5
 

القياس 
 والتقويم

كلية التربية -جامعة الموصل
 رياضيةال

 د. علي ابراهيم االوسي أستاذ 6
كلية التربية -جامعة ديالى ادارة تربوية 

 االساسية

 د. هاشم احمد سليمان أستاذ 7
 

القياس 
 والتقويم

كلية التربية -جامعة الموصل
 الرياضية

 د. عبد الرحمن ناصر راشد أستاذ 8
كلية التربية -جامعة ديالى قياس وتقويم 

 الرياضية

أستاذ  9
 جامعة السليمانية عام النفس رشدي علي الجافد.  مساعد

أستاذ  11
عام النفس  د. احمد رمضان صمد مساعد

 الرياضي
كلية التربية -جامعة ديالى

 االساسية
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أستاذ  11
عام النفس  د. عبد اهلل هزاع الشافعي مساعد

 الرياضي
كلية التربية -جامعة بغداد

 الرياضية

أستاذ  12
عام النفس  د. بشرى عناد مبارك مساعد

 االجتماعي
كلية التربية -جامعة ديالى

 االساسية

أستاذ  13
عام النفس  د. عماد داود سلومي مساعد

 الرياضي
كلية -الجامعة المستنصرية

 الطب

أستاذ  14
 مساعد

 د. زينب حسن الجبوري
 

عام النفس 
 الرياضي

كلية -الجامعة المستنصرية
 التربية الرياضية

أستاذ  15
 مساعد

د. محمد عبد الحسين 
 عطية

تعلم حركي/ 
 قدم

كلية التربية -جامعة بغداد
 الرياضية

أستاذ  16
القياس  د. محمد محي الدين جباري مساعد

 جامعة صالح الدين والتقويم

أستاذ  17
القياس  د. محمد مطر عراك مساعد

 والتقويم
كلية التربية -جامعة المثنى

 الرياضية

مدرس  18
عام النفس  د. كامل عبود حسين مساعد

 الرياضي
كلية التربية -جامعة ديالى

 الرياضية
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 (5ملحق )

 يبين تعليمات مقياس السمات االنفعالية

فيييي الصيييفحات التاليييية عيييدد مييين العبيييارات المرتبطييية بيييالمواقف الرياضيييية أقيييرأ كيييال منهيييا       
 بعناية وحاول ان تكون دقيقا قدر االمكان فليست هناك اجابات صحيحة واخرى خاطئة.

 الحظ من فضلك النقاط التالية:

 اجب بطريقة مباشرة معبرا عن انطباعك الشخصي -1      

وليييس علييى اسيياس مييا  د االسييتجابة التييي تتفييق مييع مييا تشييعر بييه فعييالحيياول ان تحييد -1     
 1أو ما ترى أن اآلخرين يشعرون به نحوك تعتقد

(فييي المربييع  Xهنالييك خمسيية مسييتويات لكييل عبييارة والمطلييوب منييك وضييع عالميية ) -1     
 الذي ينطبق على حالتك ألقصى درجة

 ا          نادرا        ابدادائما         غالبا          احيان                

 يرجى عدم كتابة االسم الن االستبيان لغرض البحث العلمي. -1   
    

 1الرجاء االجابة على جميع االسئلة -1      

 من فضلك اقلب الصفحة اآلن -6      
 الباحث                                                         

 عمر علي حسن                      
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 (6ملحق )

 اسماء السادة ذوي االختصاص في اللغة الكردية الذين تم عرض المقياس المترجم عليهم

 

 مكان العمل اللقب العلمي االسم ت

 جامعة كرميان استاذ مساعد حسين احمد فؤاد 1

 جامعة كرميان دكتورمدرس  ابراهيم عبد الرحمن الجاف 2

اميد رحيم شمس الدين  3
 الطالباني

 جامعة كرميان دكتور مدرس
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 (7ملحق )

 الكرديةالمقياس المترجم باللغة 

 ناوي يانة :

  بةرطري   طؤلضي هَيلَي ياري:

 

  هَيرشبةر   ناوةِراست 

 

 رَينمايي :
 : ياريزاني بةرَيز

كةثةيوةنديان بةباروودؤخي ياريكردنةوة لةالثةِرةكاني دوواتردا هةندَيك دةستةواذة هةن 
هةية . سةرجةميان بةوردي بخوَينةوة , ئةوةش بزانة كة وةآلمي راسيت ووةآلمي 

 -هةلَةي تَيدانية . تكاية تَيبينيئةم خاآلنةبكة : 

بةشَيوةيةكي راستةوخؤ وةآلمي ئةم دةستةواذانة بدةرةوة بةشَيوةيةك لةطةأل  .1
 تَيِروانيتدا طونجاو بَيت .

 ةوأل بدة ئةو وةآلمة دياري بكة كة بةشَيوةيةكي كرداري لةطةلَتدا دةطونجَيت .ه .2
لَيرةدا ثَينج ئاست هةيةو تؤش تةنها نيشانةي )(لةوضوار طؤشةية دابنَي كة  .3

 بةباشترين شَيوة لةطةلَتدا دةطونجَيت 
 )هةميشة , زؤركات , هةندَيك كات , بةدةطمةن , هةرطيز (

 ئاستانة بةمشَيوةية ِراذةي رودانيان بةريزة بؤ دانراوة : هةر ئاستَيك لةو  .4

%   , بةدةطمةن 51%   ,  هةنديك جار 75%  ,  زؤركات 91)هةميشة  

 %(11%  ,   هةرطيز  25
 تكاية وةآلمي سةرجةم ثرسيارةكان بدةرةوة . .5

      بريتيان ذ

 كونترؤلَم لةدةست دةدةم كاتَيك كةسانَيك بِرَيك هةلَة 1
 دذم بكةن.

     

      زياتر حةز لةرووبةِروونةوةي تيثة بةهَيزةكان دةكةم 2
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كؤشش دةكةم بةهةموو توانامةوة بؤ ئةوةي ببم  3
 بةباشترين ياريزان لة تيثةكةدا.

     

راي راهَينةر وةردةطرم كاتَيك لةسةر سةكؤي يةدةك  4
 دام دةنَيت.

     

      وحةسانةوة دادةنَيم.كاتي مةشق كردن بةكاتي خؤش  5

      هةلَضونم كار لة ضاالكيم دةكات لةياريدا 6

      من دلَنيام لة تواناكانم بؤ ئةنجامداني ياري 7

هَيزي يانةي بةرامبةر ساردم ناكاتةوة لةبةدةست  8
 هَيناني سةركةوتن.

     

بايةخ بةِراي بةرامبةر دةدةم سةبارةت بةئاستي  9
 وةرزش.ئةنجامدانم بؤ 

     

1
1 

خؤشةويستيم بؤ ياريكردن لةياري خؤشي كةمترنية 
 لةياريية ركابةرييةكان.

     

1
1 

هةست بة كونترؤأل وهَيمني دةكةم تةنانةت ئةطةر 
 ئاستي ياريكردنم لة ياريةكةدا خراث بوو.

     

1
2 

      هؤكارةكاني سةركةوتن دةطةِرَينمةوة بؤ بةهرةكانم.

1
3 

كي زياتر ََ       مةشق دةكةم زياتر لة كاتي ياريكراو. كاتَي

1
4 

تَيبينيةكاني ئةندامي تيثةكةم وةردةطرم سةبارةت بة 
 هةلَةكانم.

     

1
5 

      وةرزشكردن خؤيلةخؤيدا ئامانجَيكي تايبةتة بؤمن.

1
6 

توِرة دةبم وبةرهةلَستكاري دةكةم بةتوندي ئةوكاتةي 
 ناوبذي كةر بِريارَيكي هةلَة دذم بدات.

     

1
7 

هةست دةكةم خالََيكي بةهَيزكردنم بؤ تيثةكةم 
 وركابةرةكةم لَيم دةترسَي.

     

 

     قورسي ملمالنَي وبةهَيزي ركابةر كار لة ئةنجامدانم 1
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 ناكات لةياريدا. 8

1
9 

هةوأل دةدةم بؤ ئةوةي ِرَيطاي جؤراوجؤر بدؤزمةوة 
 بؤ ئةوةي ضاالكتربم لةياريدا.

     

2
0 

      دةثارَيزم تةنانةت لةكاتي دؤِرانداندا.ورةي خؤم 

2
1 

      لةكاتي تةنطانةي ياريدا هةلَةكانم زياتر دةبَيت.

2
2 

بةثةرؤشم بؤ ِرووبةِروونةوةي هةموو شتَيكي قورس 
 ونوَي لةذياني وةرزشيمدا.

     

2
3 

      هةموو شتَيك دةكةم بؤ بردنةوةي ياريةكة.

2
4 

خراث بَيت دةطةٍرَيم  بؤ ئةوكاتةي باروودؤخي ياري 
 ِرَيطاي داهَينراو بؤ ضارةسةركردني بارودؤخةكة.

     

2
5 

بيرلةِرَيطا وةرزشيةكان دةكةمةوة كة بةهرة 
 وةرزشيةكانم زياد دةكةن.

     

2
6 

هةرضةند ذمارةي جةماوةر زياد بكات وردبوونةوةم 
 لةدةست دةدةم.

     

2
7 

دَيتةبيرم كاتَيك هةلَةبكةم بيرؤكةي وازهَينان لةتيثةكة 
 لةياريدا.

     

2
8 

هَيزي تيثي ِركابةر بؤي هةية شَيوازي ياريكردنم 
 لةياريدا دةستنيشان بكات.

     

2
9 

ثابةند دةبم بةئامؤذطاري وثالني راهَينةر لةكاتَيكدا 
 لةطةأل بارودؤخي ياريةكةدا بطونجَيت.

     

3
0 

زيادكردني شياوي ثابةند دةبم لةسةر راهَينان بؤ 
 لةش.

     

3
1 

دةتوانم ورد بينيم وطوَيِرايةلَيم بثارَيزم تةنانةت 
لةكاتَي كةئةنجامي يارييةكة لةطةأل بةرذةوةنديمدا 

 نةبيَ 

     

3
2 

هةست بةشةرمةزاري دةكةم لةكاتي دؤِراندني 
    تيثةكةم لةهةريارييةكدا.

     
  

3
3 

بةئاساني خؤم كاتَيك بارودؤخ لةياريدا ئالَؤزبَيت 
 بةدةستةوة دةدةم.

     

3
4 

      تَيبيني و رةخنةي راهَينةر وياريزانان بَيزارم دةكات

3
5 

      ياري دةكةم بؤ خؤشي وكات بةسةربردن
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3
6 

بةهَيمني قسة لةطةأل ناوبذيكةردا دةكةم كاتَيك 
 بِريارَيك دةدات دذم.

     

3
7 

يارييةكة لةدؤِراندن دةترسم تةنانةت ثَيش ئةوةي 
 دةست ثَي بكات.

     

3
8 

ناتوانم ئةنجامَيكي باش ثَيشكةش بكةم كاتَيك فشاري 
 زؤرم لةسةربيَ 

     

3
9 

رةخنةكاني راهَينةر بؤم وام لَي دةكات كة تيثةكة 
 بةجَي بهَيلَم.

     

4
0 

      مةشق كردني بةردةوام توشي بَيزاريم دةكات.

4
1 

ياري دا ضونكة ضَيذ وةردةطرم لةكاتي تةنطانةي 
 بةضاكي هةلَسوكةوتي تيادةكةم.

     

4
2 

      طومانم لةتوانام هةية بؤ ضاككردني ئاستم لةئايندةدا.

4
3 

ثابةند دةبم بةثالني ِراهَينةر تةنانةت ئةطةر شكست 
 هَينان زؤر لةئارا دابَيت.

     

 
 

 

 

 

 

 (8ملحق )
 نفعالية قبل المعالجة االحصائيةمقياس السمات اال  

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارات ت
1 
 

افقد السيطرة على انفعاالتي عندما يرتكب البعض 
 خطأ ضدي
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      اميل الى تحدي الفرق القوية 2
      افضل العب في الفريق ألكوناسعى بكل جهدي  3
اتقبل رأي المدرب عندما يضعني على منصة  4

 االحتياط
     

      التدريب اعتبرها فترات ممتعة ومشوقةفترات  5
      عصبيتي تؤثر على ادائي في المباراة 6
      انا واثق من قدرتي على االداء في المباراة 7
      عن تحقيق الفوز ال يثنينيقوة الفريق المقابل  8
      اهتم بآراء اآلخرين في مستوى ادائي الرياضي 9

عنه في  ال يختلفحبي للعب في المباراة الودية  11
 المباراة التنافسية

     

11 
 

 طرة والهدوء حتى لو كان ادائي سيئااشعر بالسي
 في المباراة

     

      اعزو سبب الفوز الى موهبتي في اللعب 12
امارس التدريب لفترات اضافية خارج اوقات  13

 التدريب الرسمية
     

      مالحظات اعضاء الفريق بشأن هفواتياتقبل  14
ممارسة الرياضة بحد ذاتها هي هدف مميز  15

 بالنسبة لي
     

16 
 

اغضب واعترض بشدة عندما يتخذ الحكم قرارا 
 خاطئا ضدي

     

17 
 

      اشعر بأني نقطة قوة للفريق وان المنافس يخشاني
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18 
 

بصعوبة المنافسة او  ال يتأثرادائي في المباراة 
 قوة الخصم

     

كثر ا احاول البحث عن طرق متعددة لكي اكون 19
 كفاءة في لعبي

     

      على روحي المعنوية حتى عند الخسارة احافظ 21
      تكثر اخطائي في اثناء الوقت الحرج من المباراة 21
جديد وصعب في حياتي  ما هوارغب بمواجهة كل  22

 الرياضية
     

      اعمل اي شيء من اجل الفوز في المباراة 23
عندما تسوء االمور في المباراة ابحث عن طرق  24

 ابتكارية لمعالجة االمور
     

افكر في الطرائق الرياضية التي تزيد من مواهبي  25
 الرياضية

     

      اشعر بالقلق خول نتيجة المباراة 26
      في المباراة أخطئتراودني افكار ترك الفريق عندما  27
قوة الفريق المنافس يمكن ان يحدد طريقة لعبي  28

 في المباراة
     

التزم بتوجيهات وخطة المدرب في حالة مالئمتها  29
 لظروف المباراة

     

      على ممارسة التمارين لزيادة لياقتي البدنية أواظب 31
تركيز انتباهي حتى عندما تسير نتيجة استطيع  31

 المباراة في غير صالحنا
     

      اشعر بالخجل عندما يخسر فريقي في اي مباراة 32
     عندما تسوء االمور في المباراة فأنني استسلم  33
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 بسهولة

مالحظات وانتقادات المدرب والالعبين يصيبني  34
 باالنزعاج

     

      واشغال وقت الفراغ امارس اللعب كهواية 35
اتحدث بهدوء مع الحكم عندما يتخذ ضدي قرارا  36

 خاطئا
     

      اخشى الهزيمة حتى قبل ان تبدأ المباراة 37
عندما تكون الضغوطات كبيرة في المباراة ال  38

 استطيع ان اقدم اداءا جيدا
     

      انتقادات المدرب لي يجعلني افكر في ترك الفريق 39
      التدريب المتكرر يبعث في نفسي الملل 41
احسن  ألننياستمتع بالوقت الحرج في المباراة  41

 التصرف فيه
     

      اشك في قدرتي على تحسين ادائي المستقبلي 42
      التزم بخطة المدرب حتى لو كان فشلها واردا جدا 43
 
 

 (9ملحق )

 بصورته النهائية لالعبي كرة القدم مقياس السمات االنفعالية

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارات ت
     افقد السيطرة على انفعاالتي عندما يرتكب البعض  1
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 خطأ ضدي 

      اميل الى تحدي الفرق القوية 2
      افضل العب في الفريق ألكوناسعى بكل جهدي  3
 
4 

منصة  اتقبل رأي المدرب عندما يضعني على
 االحتياط

     

      فترات التدريب اعتبرها فترات ممتعة ومشوقة 5
      عصبيتي تؤثر على ادائي في المباراة 6
      انا واثق من قدرتي على االداء في المباراة 7
      عن تحقيق الفوز ال يثنينيقوة الفريق المقابل  8
      اهتم بآراء اآلخرين في مستوى ادائي الرياضي 9
 

11 
عنه في  ال يختلفحبي للعب في المباراة الودية 

 المباراة التنافسية
     

 
11 

 طرة والهدوء حتى لو كان ادائي سيئااشعر بالسي
 في المباراة

     

مارس التدريب لفترات اضافية خارج اوقات ا 12
 التدريب الرسمية

     

      اتقبل مالحظات اعضاء الفريق بشأن هفواتي 13
14 
 

ممارسة الرياضة بحد ذاتها هي هدف مميز 
 بالنسبة لي

     

اغضب واعترض بشدة عندما يتخذ الحكم قرارا  15
 خاطئا ضدي

     

اشعر بأني نقطة قوة للفريق وان المنافس  16
 يخشاني
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بصعوبة المنافسة او  ال يتأثرادائي في المباراة  17
 قوة الخصم

     

ا كثر  طرق متعددة لكي اكوناحاول البحث عن  18
 كفاءة في لعبي

     

      على روحي المعنوية حتى عند الخسارةاحافظ  19
      تكثر اخطائي في اثناء الوقت الحرج من المباراة 21
جديد وصعب في حياتي  ما هوارغب بمواجهة كل  21

 الرياضية
     

      اعمل اي شيء من اجل الفوز في المباراة 22
عندما تسوء االمور في المباراة ابحث عن طرق  23

 ابتكارية لمعالجة االمور
     

فكر في الطرائق الرياضية التي تزيد من مواهبي ا 24
 الرياضية

     

في  أخطئتراودني افكار ترك الفريق عندما  25
 المباراة

     

قوة الفريق المنافس يمكن ان يحدد طريقة لعبي  26
 في المباراة

     

التزم بتوجيهات وخطة المدرب في حالة مالئمتها  27
 لظروف المباراة

     

      على ممارسة التمارين لزيادة لياقتي البدنية أواظب 28
استطيع تركيز انتباهي حتى عندما تسير نتيجة  29

 المباراة في غير صالحنا
     

      اشعر بالخجل عندما يخسر فريقي في اي مباراة 31
عندما تسوء االمور في المباراة فأنني استسلم  31

 بسهولة
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مالحظات وانتقادات المدرب والالعبين يصيبني  32
 نزعاجباال 

     

      امارس اللعب كهواية واشغال وقت الفراغ 33
اتحدث بهدوء مع الحكم عندما يتخذ ضدي قرارا  34

 خاطئا
     

      المباراةاخشى الهزيمة حتى قبل ان تبدأ  35
عندما تكون الضغوطات كبيرة في المباراة ال  36

 جيدا اقدم اداءااستطيع ان 
     

      انتقادات المدرب لي يجعلني افكر في ترك الفريق 37
      التدريب المتكرر يبعث في نفسي الملل 38
احسن  ألنني استمتع بالوقت الحرج في المباراة  39

 التصرف فيه
     

      اشك في قدرتي على تحسين ادائي المستقبلي 41
      التزم بخطة المدرب حتى لو كان فشلها واردا جدا 41
 

 

 (11ملحق)

 اتجاه البعد )االتجاه االيجابي(وعكس اتجاه البعد )االتجاه السلبي(و)درجات البدائل(
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 (11ملحق ) 
 

 االنفعالية السماتلمقياس  التصحيح مفتاح
 

 رقم العبارة السمة
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 )*( الفقرات السلبية .
 )**( الفقرات االيجابية .

 
 
 
 
 
 
 

 (12ملحق)

 مقياس االستجابة االنفعالية لتوماس تتكو

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارات ت

     من أعتبر لعبي له قيمة عندما يقترب  1
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 أحسن مستوى لي.

      يمتلكني الخوف من المنافس العدواني. 2

المضايقات البسيطة يمكن أن تشتت تركيزي  3
 أثناء المباراة

     

       أستطيع االحتفاظ بهدوئي أثناء المباراة. 4

      أنا واثق من قدرتي على األداء في المباراة. 5

      أعتذر عندما أخطئ في اللعب. 6

      أفكر في خطة اللعب قبل المباراة. 7

      بقصد الترويح.أمارس اللعب أساسًا  8

      أبدي رأيي بصراحة على المباراة 9

      تكون أعصابي قوية أثناء المباراة. 11

تكثر أخطائي في أثناء الوقت الحرج من  11
 المباراة.

     

      أفتقر الى الثقة في أدائي أثناء المباراة. 12

أنا غير مكترث بما ارتكبه من أخطاء أثناء  13
 المباراة.

     

ألعب ارتجااًل دون أن يكون في ذهني خطة  14
 اللعب.

     

      أريد أن أكون احسن العب في الملعب. 15
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      أفضل تهدئة االمور خوفا من تأزمها. 16

أهتم بآراء اآلخرين في مستوى أدائي  17
 الرياضي

     

أستطيع أن أتحكم في أعصابي أثناء  18
  أدائي.

     

      أتوقع الفوز قبل المباراة. 19

      أخطائي في المباراة تجعلني في حالة سيئة 21

ألتزم بنظام ثابت سواء في التدريب أو في  21
 المباريات.

     

أفضل اللعب مع الالعبين الذين ال يجعلون  22
 من المباراة صراعًا.

     

      أتحمل المسؤولية كاملة في اللعب. 23

      يتملكني الشعور باالمباالة أثناء المباراة. 24

      عصبيتي تؤثرعلى أدائي في المباراة. 25

      أخشى الهزيمة حتى قبل أن تبدأ المباراة. 26

أفكر في األخطاء التي قد يقع فيها المنافس  27
 أكثر من تفكيري في اللعب.

     

 أتعجل االنتقال من طريقة لألداء الى أخرى 28
 محاواًل تحسين مستواي الرياضي.
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       أشعر بالميل للعب في حالة وجود التحدي. 29

عندما يظهر الغضب على المنافسين أحاول  31
 تجاهلهم خشية زيادة غضبهم.

     

أي تعليق جارح يمكن أن يؤثر على أدائي  31
 أثناء المباراة.

     

ألنني أستمتع بالوقت الحرج في المباراة  32
 أحسن التصرف فيه.

     

      أميل الى تحدي المنافسين األقوياء. 33

شعر بالضيق عند الفشل أكثر من شعوري  34
 بالفرح عند النجاح.

     

للعب  لكي أكون اكثر  ابحث عن طرق بديلة 35
 كفاءة في لعبي.

     

أستمتع باللعب في المباراة على الرغم من  36
 األخطاء. ارتكابي العديد من

     

      أتصف باإلصرار في اللعب. 37

أثناء المباراة أحاول عزل تفكيري عن ما  38
      يدور حولي.

     

أخشى الوقوع في المواقف الحرجة قبل  39
 حدوثها أثناء المباراة.

     

      يضايقني أن المنافس يمكن أن يهزمني. 41
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وقعت فيه من  التفكير فيمااحاول نسيان  41
 اخطاء في المباراة.

     

      ينتهي تشتت فكري حالما تبدأ المباراة. 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13ملحق)
 
 لمحمود اسماعيل محمد  مقياس االتزان االنفعالي

 
 ال نعم العبارات ت
   استطيع ان اسيطر على انفعاالتي امام اآلخرين 1
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   الوقتاشعر بالهدوء الداخلي واالطمئنان معظم  2
   اشعر ان بداخلي كثيرا من الصراعات 3
   اعتقد انني غير سعيد الحظ 4
   اثور بسهولة وألسباب تافهة 5
   نادرا ما اكون فخورا بما حققت من انجازات 6
   عند التحدث امام اآلخريناشعر بالخجل  7
   ال اجد صعوبة في التعبير عما اشعر به 8
   اتخاذ قرار ماال اتردد كثيرا عند  9

   اتماسك عندما اتعرض لصدمات انفعالية 11
   غرفتي في المنزل منظمة الى حد كبير 11
   اعتقد انني محبوب جدا من زمالئي 12
   اشعر كثيرا بتأنيب الضمير 13
   يمكنني ان اتغاضى بسهولة عن اخطاء اآلخرين 14
   لمواقف جديدةاشعر كثيرا بالخوف والرهبة عند التعرض  15
   مهما كانت العواقباقوم برد االساءة  16
اعتقد ان المساعدة في اعمال المنزل تقلل من قدر  17

 الشخص
  

   اميل الى التحدي شرط ان تكون المخاطرة محسوبة 18
   كثيرا ما اشعر ان زمالئي يسخرون مني 19
   معظم الناس يمتدحونني 21
   بالخطأ امر عسير بالنسبة لياعتقد ان االعتراف  21
   اتضايق من كثرة المناقشة والجدل 22
   اجد صعوبة في التعرف على اصدقاء جدد 23
   افضل الحياة دون قيود 24
   ال اغير رأيي بسهولة 25
   من الصعب علي ان اغير من عاداتي 26
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   افشل في التركيز في قضية واحدة وتجميع االفكار حولها 27
   عند استيقاظي في الصباح اشعر باالكتئاب كثيرا 28
   انظر الى نفسي كثيرا على انني فاشل 29
   انا راض تماما عن حياتي ونفسي 31
   تنتابني كثيرا حاالت من الفتور والالمباالة 31
   عندما انفعل واثور اعاني من التأتأة والتلعثم 32
   يحمل لي مصائب جديدة اشعر ان كل يوم جديد 33
   ارغب كثيرا في ان اكون انسانا آخرا 34
   اخاف من االشياء الوهمية 35
   اعاني كثيرا من الصداع 36
   أؤمن ان االنسان يتعلم من اخطائه 37
   يمكنني التحدث في حشد من الناس بسهولة 38
   أنا متفائل جدا بالمستقبل 39
   العقاقير المهدئة و المنومةاتناول كثيرا من  41
   عندي دائما رغبة في ان ابدا الشجار 41
   افقد الثقة بسهولة في أي شخص 42
   على أي مخاطرة البد من الحذر قبل االقدام 43
   اعاني كثيرا من االرق 44
   انام عددا كثيرا جدا من الساعات يوميا 45
   بهااشك في كثير من االفعال التي اقوم  46
   اشعر انني ناجح في جميع افعالي 47
   غالبا اسير وفق خطة 48
   انا غير قادر على انجاز ما اطمح اليه 49
   اجد راحة في الجلوس منفردا 51
   احزن بشدة عندما اواجه موقف محزن 51
   انا انسان غير عصبي 52
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   اتعامل مع أي موقف كان بسهولة ويسر 53
   جدا في المواقف التي تستحق ذلك انا عصبي 54
   انا الذي ابدا غالبا بمصالحة من يخاصمني 55
   ارى انني استطيع التكيف مع المشكالت الحياتية 56
   استخدم عند حديثي كلمات مرنة 57
   اقضي كثيرا من اللحظات في سعادة 58
   اعتقد ان كل يوم جديد يحمل لي مفاجئة سعيدة 59
   بقي من عمري سوف يكون اكثر سعادةما  61
   استطيع التغلب على المصائب مهما كانت 61
   لو لم يكن االنتحار حراما لفكرت فيه جديا 62
   عادة ما اظل حائرا بين مميزات فكرة وعيوبها 63
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (14ملحق)

 مقياس االستقرار النفسي
 

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرات ت



 111    المالحق      
 

 
 

 
      ارتبك من المواقف الحرجة. 1
      الوم نفسي عندما أخطئ بعمل ما. 2
      اشعر بالقلق 3
      اتشاءم من المستقبل واتوقع االسوأ. 4
      اعتمد على اآلخرين في تصريف أموري. 5
      اشعر بالغيرة من االشخاص االفضل مني 6
واتصرف اعرف جيدا حدود قدراتي وامكاناتي  7

 في ضوئها
     

في المواقف  وبة التركيزاعاني من صع 8
 المهمة.

     

      اشعر ان صحتي بوجه عام ليست حسنة. 9
      استطيع ان اخفي مشاعري عن اآلخرين 11
      مهما كلفني ذلكاصمم على انجاز واجباتي  11
      اشعر بالسعادة مع افراد اسرتي 12
المشكالت االنفعالية اثناء عملي اتعامل مع  13

 بهدوء
     

      تنقصني لغة التفاهم مع افراد اسرتي 14
في تؤثر ايجابا  طيبةان عالقتي الزوجية ال 15

 حياتي اليومية
     

يلجا لي االخرون لمساعدتهم في حل  16
 مشكالتهم

     

      اشعر بالنشاط و الفعالية في عملي 17
      في نفسي عند ادائي في عملياشعر بالثقة  18
 تقوم على االحترامعالقتي بزمالء العمل  19

 المتبادل
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      ينتابني الملل والضيق في ادائي لعملي 21
      اجبر على القيام بأعمال ال ارغب فيها 21
      ال اكترث لما يحدث لزمالئي في اعمالهم 22
أي  اشعر بالضيق حين يطلب مني اداء 23

 عمل
     

      اشعر ان عملي شاق جدا 24
      اشعر ان عملي ال يتالءم مع قدراتي 25
اتقاضاه يوازي جهدي المبذول الدرجات الذي  26

 في عملي
     

      اواجه قرارات  رؤسائي في العمل برضا 27
      مليعاتردد قبل الذهاب ل 28
اقتراحات اجد صعوبة في ايصال ما اريد من  29

 لزمالئي بالعمل
     

      اشعر بتنامي كفاءتي في عملي 31
اشعر باالبتهال و االنتعاش بعد كل عمل  31

 انجزه في وضيفتي
     

      باإلحباطيشعرني ادائي الرياضي  32
      التزم بمواعيد عملي 33
      عالقي االجتماعية متوازنة 34
      ومودةيعاملني الناس باحترام  35
      سعادة لوجود االخرين معياشعر بال 36
الحد صديقي اشعر بالخجل عندما يقدمني  37

 الغرباء
     

      باني متشائم احس 38
      عن االخرين د واالنعزالاحب االنفرا 39
      عالقتي االجتماعية فاشلة 41
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      افضل ان اساعد الناس 41
      .االخرين ذ منو منب ياشعر ان 42
ير االجتماعية  السائدة في ال التزم بالمعاي 43

 المجتمع
     

      االخالقية تجاه االخرين بمسؤوليتياشعر  44
      اشارك االخرين في مناسباتهم المختلفة 45
اعتقد انه بقدر ما يملك الفرد من جاه يملك  46

 االصدقاء
     

مع ق عالقات جيدة الضروري خلمن  47
 االخرين

     

      يجر التعامل مع االخرين الى المتاعب 48
 

 
 
 
 
 
 
 

 (15ملحق)
ترتيب الفرق والنقاط التي حصلوا عليها في ختام دوري الدرجة االولى بكرة القدم في اقليم 

 كوردستان
 التقاط عليه له خسارة تعادل فوز لعب الفريق ت

 35 11 19 2 5 11 17 آال 1
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 33 9 24 1 9 8 17 نوروز 2
 29 13 23 2 8 7 17 سيرواني نوى 3
 27 17 19 4 6 7 17 الثورة 4
 24 18 21 5 6 6 17 آشتي 5
 23 19 22 6 5 6 17 كوية 6
 23 18 19 6 5 6 17 جمجمال 7
 22 15 13 5 7 5 17 سوران 8
 21 26 26 4 9 4 17 حلبجة الشهيدة 9
 21 25 25 5 8 4 17 دربنديخان 11
 21 31 31 7 5 5 17 شهيدان 11
 21 23 21 7 5 5 17 برايتي 12
 19 19 16 6 7 4 17 خاك 13
 19 21 14 6 7 4 17 خانقين 14
 18 21 16 7 6 4 17 كارة 15
 17 25 21 8 5 4 17 بيشكوتن 16
 17 24 15 8 5 4 17 آسو 17
 15 16 8 8 6 3 17 آكرى 18
 

 ( 16ملحق) 
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 القدم الكوردستاني بكرةكتاب تسهيل مهمة الى االتحاد 
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 (17ملحق)

 الى اندية الدرجة االولى بكرة القدم الكردستانيكتاب تسهيل مهمة من االتحاد 


