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  ١٠/٨/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٤/٧/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ى األعراض الـنفس جسـمیة لـدى العبـي فـرق كلیـات جامعـة التعرف علیهدف البحث الى

الموصل بكرة القدم (عینة البحث) والمقارنة في األعراض النفس جسمیة لدى العبي فرق الكلیات 

جامعة الموصل بكـرة القـدم اجـري البحـث علـى عینـة تـم اختیارهـا بالطریقـة العمدیـة تمثلـت بكلیـات 

، وقــد اســتخدم الباحثــان مقیــاس األعــراض الــنفس )واالقتصــادالتربیــة ،القــانون ، اآلداب ، اإلدارة(

) عبـارة ٤٠)، ویتكـون المقیـاس مـن (١٩٩٨محمـد حسـن عـالوي عـام ( ٠جسمیة المعد من قبـل د

ومــن بــدیلین (نعــم ،كــال) وبعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات المقیــاس تــم معالجــة البیانــات التــي حصــل 

حســـــابي،االنحراف المعیـــــاري ،معامـــــل االرتبـــــاطالوســـــط ال(علیهـــــا الباحثـــــان إحصـــــائیا باســـــتخدام 

اغلـــب  أســـفرت النتـــائج عـــن إن)تحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــد ،قیمـــة اقـــل غـــرق معنـــويلســـبیرمان،

قبـل وفـي أثنـاء المنافسـة فضـال الالعبین یخضعون إلى حالة من ظهور األعـراض الـنفس جسـمیة

ـــــات الجامعـــــة بكـــــرة الفـــــد ـــــدى العبـــــي كلی ـــــنفس عـــــن ظهـــــور فـــــروق معنویـــــة ل م فـــــي األعـــــراض ال

جسمیة،وأوصى الباحثان بان قائمة األعـراض الـنفس جسـمیة مفیـدة لعمـل الكـادر التـدریبي للـتمكن 

من الحد من الحاالت االنفعالیة الزائدة لدى العبیهم ،وكذلك إجراء البحوث والدراسات فیمـا یتعلـق 

٠بالجانب االنفعالي على باقي األلعاب الریاضیة 

The psychology emotions for foot ball players in
university of mosul the Compare study

Esam M. Abdul- Ruda Dr. ZUHER .Y.M. Ale

Mosul University\ College Physical Education

Abstract:
The study aims to recognize theThe psychologic emotions for foot

ball players in university of mosul the and deferent between them .The
study sample was (4) colleges, The researchers used the psychologic
emotions for measuring the presented in Arabic by Dr. Mohammed
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Hassan Alawi . The tool consisted(40)item. After the accuracy and
validity of the tool was confirmed, the data were assessed using the
arithmetic mean and the standard deviation , sperman simple coefficient,
L.S.D, and won way anova.

The result obtained the following: There IS psychologic emotions
for foot ball players in Mosul University. neither there is differences
psychology emotions exist among the foot ball players in Mosul
University . , Study aims to recognize the another sport activities.

تعریف البحث-١
المقدمة واھمیة البحث:١-١

تلعب االنفعاالت النفسیة دورا هاما بالغ االثر في حیاة الریاضي اذ ترتبط بسلوكهم 

اذ التوجد على االطالق أي ممارسة ریاضیة دون ان تصطبغ باالنفعالودوافعهم وحاجاتهم

میة بمكان النها تؤثر بسلوك النفسي ، وفي المجال الریاضي تعتبر الخبرات االنفعالیة من االه

وشخصیة الریاضي وعلى قدرته في التكیف مع البیئة التي یعیش فیها كما ان هذه االنفعاالت 

تؤثر بصورة كبیرة على اداء الریاضي وعلى مستوى قدراته ومهاراته وخصوصا في اثناء 

عداد المتكامل لجمیع المنافسات الریاضیة ، وتشكل االنفعاالت النفسیة بعدُا هاما في عملیة اال

الریاضیین وتاتي اهمیة الجانب النفسي من خالل الترابط الوثیق في تطویر القابلیات البدنیة 

لها اثر واضح على جو المنافسة مما یؤدي الى النفسیةوالمهاریة والخططیة. كما ان االنفعاالت

والتوتر او متاعب المعدة زیادة االعراض النفسیة والجسمیة لدى الالعبین كالقلق واالستثارة 

والقلب والدورة التنفسیة والنوم تظهر على الالعبین في مراحل مختلفة قبل المنافسات الریاضیة". 

كانت لعبة كرة القدم احدى الفعالیات الریاضیة التي تحتل موقفا).ولما٣٤٩،  ١٩٩٨(عالوي، 

ها الى انواع من التدریبات البدنیة التي تحتاج فیااللعاب الریاضیة االخرىمتقدما ومهما من بین

والمهاریة والخططیة والنفسیة في تهیئة الى المنافسة الریاضیة االمر الذي یجعل االهتمام باعداد 

الالعب بدنیًا ومهاریًا وخططیًا ونفسیًا على جانب كبیر من االهمیة.(اذ ان االنفعاالت النفسیة 

عب دورًا مهما في اداء الفرد وانجازه النها مرتبطة التي ترافق الالعب قبل المباراة وخاللها تل

بالدوافع وحاجات الالعب وتشكل دافعًا قویًا لسلوك الریاضي، على هذا االساس یحتاج الالعب 

). ونتیجة ٣٦٥، ١٩٩٤(السعدي والراوي،الى االستقرار النفسي المطلوب في استعداد للمنافسة).

تعرف على حالة االعراض النفس جسمیة لدى العبي لما تقدم فان اهمیة البحث تتجلى في ال

كلیات جامعة الموصل بكرة القدم آخذین بنظر االعتبار االنفعاالت النفسیة التي تظهر على 

الالعبین قبل واثناء المنافسات الریاضیة

مشكلة البحث:٢-١



…دراسة مقارنة لالنفعاالت النفسیة لدى العبي كرة القدم 

٢١٠

ـــرتبط النشـــاط الریاضـــي ـــا باالنفعـــاالت ممـــا یشـــكل االســـاس الهـــام والتـــی اثیر ارتباطـــا وثیق

وكمــا ان الخبــرات االنفعالیــة فــي النشــاط االیجــابي او الســلبي علــى ســلوك الالعــب اثنــاء المنافســة

الریاضــــي هــــي انفعــــاالت ســــارة وغیــــر ســــارة وبالتــــالي تــــؤثر علــــى العملیــــات البیولوجیــــة والنــــواحي 

ــــا ء الســــلوكیة لــــدى الالعبــــین ، ونظــــرًا الهمیــــة االنفعــــاالت النفســــیة لــــدى الالعبــــین قبــــل وفــــي اثن

المنافســات الریاضــیة باعتبارهــا مــن العوامــل التــي تـــؤثر بشــكل كبیــر علــى مســتوى الریاضــي فـــي 

المنافسة اذ تحول الفوز الى هزیمة والنجاح الى فشل وبالعكس اذ "تمثل االنفعاالت مشـكلة نفسـیة 

تصین لها تاثیرها على الكثیر من الریاضیین قبل واثناء المنافسات الریاضیة ویرجع كثیر من المخ

حدوث اخطاء في تنفیذ المهاري والخططي الى الحالة االنفعالیة للفرد الریاضي" . 

)١٩٧٧،٢١١(ابو عبیة،

وبمـا ان لعبــة كــرة القــدم مــن االلعــاب التــي تتطلــب ممارســتها حالــة مــن التــوازن واالســتقرار 

ـــاء المنافســـات ، فـــان الحصـــول ـــى  النفســـي عنـــد االداء والحصـــول علـــى انجـــاز افضـــل فـــي إثن عل

االستقرار النفسي لدى الالعـب فـي السـیطرة علـى انفعاالتـه النفسـیة مـن خـالل التركیـز و االهتمـام 

علــى الجانــب النفســي فــي اثنــاء الوحــدات التدریبیــة والمباریــات التجریبیــة عنــد االعــداد للمنافســات 

جسـمیة الریاضیة.وبناء على ماسبق فقد تبلورت مشكلة البحث في التعرف علـى االعـراض الـنفس

.التي یمر بها العبي فرق كلیات جامعة الموصل بكرة القدم خالل مشاركتهم في بطولة الجامعة

البحث :  اھدف٣-١
التعرف على االعراض النفس جسمیة لدى العبي فرق الكلیات جامعة الموصل بكرة القدم -

وصل بكرة القدمالمقارنة في األعراض النفس جسمیة لدى العبي فرق الكلیات جامعة الم-

البحث: افرض ٤-١
في االعراض النفس جسمیة لدى العبي كلیات جامعة توجد فروق ذات داللة احصائیة ال - 

الموصل بكرة القدم 

في االعراض النفس جسمیة لدى فرق كلیات جامعة الموصل توجد فروق ذات داللة احصائیة ال - 

بكرة القدم
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مجاالت البحث: ٥-١
العبو فرق الكلیات (القانون،االداب، االدارة واالقتصاد ، التربیة). :المجال البشري-

  . ٢٠٠٥ -٢٠٠٤المشاركین في دوري جامعة الموصل بكرة القدم للعام الدراسي 

  . ٢٠/٤/٢٠٠٥ولغایة  ٧/٤/٢٠٠٥المدة من المجال الزماني: -

ملعب جامعة الموصل بكرة القدم . المجال المكاني: -

صطلحات:تحدید الم ٦-١
ان االنفعـــال حالـــة تـــوتر فـــي الكـــائن الحـــي وتصـــحبها تغییـــرات فســـیولوجیة داخلیـــة االنفعـــال:-

  ).٢٦١، ١٩٧١ومظاهر جسمانیة خارجیة غالبًا ما تعبر عن نوع االنفعال .(عالوي، 

هــي حــاالت داخلیــة تتصــف بجوانــب معرفیــة خاصــة واحساســات االعــراض الــنفس الجســمیة: -

ــــتحكم وردود افعــــال فســــیولو  ــــى الظهــــور فجــــاة ویصــــعب ال ــــزع ال جیة وســــلوك تعبیــــري، وهــــي تن

,Barryفیها.( 1978,P5. (

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

لقد تطرق كثیر من العلماء والمختصین في مجال علم النفس الى اعطاء مفاهیم واضحة 

كر قسم منها:لالنفعاالت سنذ

شعور قوي وغالبًا ما یصاحب هذه الخبرة یرى انها"عبارة عن أي خبرة ذات* (جورج ملر): 

الخ) وفي الغالب ما ….االنفعالیة تعبیرات جسمیة مثل(تغیر الدورة الدمویة وافراز العرق

).١٩٨٥،٦١تصاحب ایضًا بافعال قهریة عنیفة او كثیفة او شدیدة او حادة" . (عیسوي،

فقد اتفقا على ان االنفعاالت والوجدانیات حدث داخلي الن هذا (آرنوف) و (دافیدوف) : *

الحدث قد یثیر بدوره مظهرًا خارجیًا یدل علیه واحیانًا ینزع للظهور فجاة ویصعب التحكم به.

  ).٤٨، ١٩٨٨).و(دافید وف،١٣٣، ١٩٨٣(آرنوف،

ن االنفعال حالة جسمیة وقد اتفق كل من احمد عزت راجح وامیمة علي خان على ا

) ١٥٣، ١٩٦٨نفسیة ثائرة أي یظطرب لها االنسان كله جسمیا ونفسیا. (راجح،

).١٩٧٠،١٢١و(امیة،
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تقسیم االنفعاالت:١-١-١-٢
نظرًا لتعدد الظواهر النفسیة للخبرات االنفعالیة فانه من الصعوبة باالمكان وضع تقسیم 

دیمًا فرق العلماء بین الحاالت االنفعالیة والحاالت عام لتلك الخبرات ویتفق علیه العلماء، وق

الوجدانیة. وفي اعتقادهم ان الحاالت االنفعالیة البسیطة التي ترتبط باشباع او بعدم القدرة على 

اشباع الحاجات العضویة االولیة وتدخل كلها تحت نطاق (الحاالت االنفعالیة). الخبرات الذاتیة 

جتماعیة التي نشات في غضون عملیة تطور المجتمع البشري التي تعتبر مصدر للحاجات اال

فیطلقون علیها الحاالت الوجدانیة.وفي الوقت الحالي یفضل الكثیر من علماء النفس اطالق اسم 

االنفعاالت على هذه الحاالت. ویقسمون االنفعاالت من حیث درجة تأثیرها على نشاط الفرد ومن 

نفسیة للفرد الى نوعین هما: حیث حالة التوتر العامة للخبرة ال

   الخ.….. كالفرح والسرور والحب واالمن والفوز والنجاحانفعاالت ایجابیة(انفعاالت سارة)-

…..انفعاالت سلبیة(انفعاالت غیر سارة) كالحزن والخوف والغضب والكراهیة والهزیمة والفشل-

  ).٢٦٣-١٩٧١،٢٦٢(عالوي، الخ

سباب االنفعال:أ٢-١-١-٢
فقد ذكر  راء مختلف المؤلفین على تعدد اسباب المؤدیة الى حدوث حالة االنفعال.دلت ا

واالشتراك في (بوني) انه بجانب عوامل ذاتیة مثل الموقف الداخلي تجاه المنافسة التمرین والخبرة

الخ. وتوجد ایضا مجموعة من العوامل الموضوعیة التي یمكن ان تتناسب مع …..المباریات 

یاضي مثل اهمیة ونوعیة المنافسة.انفعال الر 

لقد توصل تشبرینسكي عن طریق التجارب التي اجراها الى الراي القائل بان االنفعال 

یتوقف على ویتاثر بالعوامل االتیة:

نوعیة التدریب االعدادي..١

استعداد الریاضي للمنافسة..٢

قوة الخصم االنجازیة..٣

اهمیة المباراة ..٤

  )٢٢١-١٩٧٧،٢٢٠عبیة،(ابوتاثیر الجماعة..٥

نظریات االنفعال:٣-١-١-٢
لقد تطرق الكثیر من العلماء والباحثین الى عدة نظریات تناولت فیها االنفعاالت وسنذكر 

بعض منها:

تشیر هذه النظریة الى ان التغییرات العضویة في الجسم تسبق النج: -نظریة جیمس-

).١٩٩٣،١٧٠(عكاشة،د حدوث المنبه.االنفعال وان هذه التغییرات العضویة تاتي بع

ترى هذه النظریة ان االنفعال هو حدوث سایكولوجي وهو سلوك نظریة جان بول سارتر: -

).١٩٧٥،١٤١(فهمي،سحري یرمي الى غایة وهي التخلص من موقف معین.



وزهیر یحیىعصام محمد 

٢١٣

المقلوب):U(نموذج-
عة (بالي) االمریكیة اذ یعود الفضل في ایجاد هذه العالقة للعالم(یركز دیدسون) من جام

في تقویم هذا النموذج. وهي احدى الفرضیات التي توضح العالقة بین االثارة  )١٩٨٠عام (

زیادة اإلثارة في األداء تكون لمستوى معین، الن تجاوز ذلك یؤدي الى واالداء، اذ تبین ان

)١٩٩١،٦٢(االزیرجاوي،التدهور في مستوى االداء.

سمیة:االعراض النفس الج٢-١-٢
ان اهم االعراض الفسلجیة لحالة حمى البدایة هي زیادة سرعة التنفس، زیادة سرعة 

نبضات القلب، زیادة افرازات العرق، الحاجة الماسة للتبول وتكراره وارتعاش االطراف اذ یحس 

الفرد بان ساقیه التسطیعان حمل جسمه. اما االعراض النفسیة فتتلخص بما یاتي: شدة االستثارة 

لنرفزة القویة والظاهرة التي یمكن مالحظتها بسهولة االضطراب االرتباك وعدم االستقرار وا

وضعف التذكر اذ یشعر الفرد بانه قد نسي خبراته السابقة، الشعور بالخوف من المنافس 

واالحساس في فقد الثقة في القدرات الذاتیة للفرد، تشتت االنتباه وعدم القدرة على التركیز اذ نجد 

الخر الیكاد یستقر على حالة.فرد ینظر الى فراغ او نجده زائغ البصر یتنقل ببصره من مكانال

)١٩٧٦،٣٦٨(الطالب،

الدراسات المشابھة:٢-٢
.)١٩٩٤(دراسة السعدي،عامر جبار وھیثم عبد الرحیم الراوي،١-٢-٢

"االنفعاالت النفسیة عند العبي كرة الطائرة للمتقدمین"

ى معرفة االعراض النفسیة لالعب كرة الطائرة قبل المباراة واثنائها هدفت الدراسة ال

فضًال عن معرفة الفروقات في االعراض النفسیة لالعبین المتقدمین بكرة الطائرة قبل واثناء 

) العبًا من اندیة ١٦٨العبًا) من اصل ( ٧٢المباراة. اجریت الدراسة على عینة البحث قدرها(

)Rusallدم الباحثان قائمة االعراض النفس الجسمیة المعدة من قبل(الدرجة االولى وقد استخ

) عبارة تقیس من خاللها االنفعاالت النفسیة التي تظهر على ٢٣اذ تتكون من ( ١٩٦٦عام 

الالعبین قبل واثناء المباریات واسفرت نتائج الدراسة بظهور االعراض النفسیة على الالعبین 

م المتمیزین قبل المباراة فضًال عن عدم وجود فروق معنویة في غیر المتمیزین قیاسًا باقرانه

االعراض النفسیة بین الالعبین المتمیزین والغیر متمیزین اثناء المباراة. واستنتج الباحثان ان 

كما .الغالبیة من الالعبین تظهر لدیهم حالة االعراض النفس جسمیةقبل وفي اثناء المنافسة

لبحوث على العبي االلعاب الجماعیة االخرىفي الجانب االنفعالياوصى الباحثان بان تجرى ا
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)١٩٩٨شھاب ، ایمان حمد (دراسة٢-٢-٢
"دراسة مقارنة لالنفعاالت النفسیةالمصاحبة للمنافسة بین منتخب العراق واالردن 

في ریاضة الكراتیه"

العبي عرفة االعراض النفس جسمیة في اثناء المنافسات لدىهدفت الدراسة الى م

المنتخب العراقي والمنتخب االردني فضال عن معرفة الفروقات في االعراض النفس جسمیة بین 

) العبا یمثلون المنتخبین في ریاضة الكراتیة ١٢المنتخبین ، اجریت الدراسة على عینة عددها (

) والتي تتكون من Rusallض النفس جسمیة المعدة من قبل (وقد استخدمت الباحثة قائمة االعرا

) فقرة والتي تقیس من خاللها االنفعاالت النفسیة لدى الالعب قبل وفي اثناء المنافسة ٢٣(

اسفرت النتائج عن ظهور االعراض النفسیة على الالعبین اال ان تاثیرها یكون مختلف من 

بین في المنتخبین قبل السباق كما لم تظهر العب الى اخر وظهور فروق معنویة بین الالع

واستنتج الباحث الىان٠فروق معنویة اثناء السباق في االعراض النفس جسمیة 

.كفیلة بالحد من ظهور االعراض النفس الجسمیة لدى الالعبین االستمرایة بالمنافسة-

ئها مما یولد لدهیم ان الالعبین على اطالع باالعراض النفس جسمیة قبل المنافسة وفي اثنا-

.خبرات انفعالیة

والتوصیات التي توصل الیا الباحث :

   ٠ان قائمة األعراض النفس جسمیة مفیدة للمدربین والالعبین على حد سواء -

  ٠على المدرب ان یساعد الریاضي في اعطائه السمات االساسیة لعملیة تحفیزه-

اجراءات البحث:-٣
منھج البحث:١-٣

باحث المنهج الوصفي بالطریقة المسحیة لمالئمة طبیعة البحث.استخدم ال

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
شمل مجتمع البحث العبي كرة القدم المشاركین في بطولة الجامعة للعام الدراسي 

) العبًا ٦٠) كلیة في حین اختیرت عینة البحث بشكل عمدي وبلغت (١٩بواقع( ٢٠٠٥-٢٠٠٤

االدارة االقتصاد،التربیة وآالداب)، وقد تم توزیع استمارات المقیاس على یمثلون الكلیات(القانون،

) دقیقة وبحضور مدرسي التربیة الریاضیة المنسبین ٣٠افراد عینة البحث قبل موعد المباراة ب(

لدى الكلیات التي تم اختیارها .
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اداة البحث:٣-٣
وصف المقیاس وقیمتھ:١-٣-٣

یةقائمة االعراض النفس الجسم
مقیاس االعراض النفس الجسمیة المعدة من قبل الدكتور محمد حسن عالوي عام اختبار

الجسمیة كالقلق والتوتر واالستثارة ومتاعب المعدة والقلب -) یقیس االعراض النفس١٩٩٨(

والدورة التنفسیة والنوم التي تظهر على الریاضیین في المراحل المختلفة قبل المنافسة الریاضیة 

) عبارة ومن بدیلین نعم،كال. والدرجة النهائیة للمقیاس هي مجموع ٤٠ن المقیاس من (ویتكو 

الجسمیة -الدرجات لكل عبارات المقیاس والدرجة العالیة تشیر الى زیادة حدة االعراض النفس

وبالعكس یقوم الالعب باالحابة على كل فقرة وفقا لدرجة انطباقها على حالته وتتكون القائمة من 

- ١٣-١٢-٨- ٧- ٤-٢- ١( فقرة في اتجاه زیادة في حدة االعراض النفس جسمیة وهي)٢٤(

٤٠-٣٩-٣٧-٣٥-٣٤- ٣٢- ٣١- ٢٧- ٢٦- ٢٥-٢٣-٢٢- ٢٠- ١٩- ١٨- ١٦- ١٥( 

.الملحقینظر )٣٨- ٣٦- ٣٣- ٣٠-٢٨-٢٤-٢١-١٧- ١٤- ١١-١٠-٩- ٥- ٣وبالعكس(

  )٣٥٢ ، ١٩٩٨ ، (عالوي

المواصفات العلمیة للمقیاس:٢-٣-٣
س:صدق المقیا١-٢-٣-٣

لغرض الحصول على صدق المقیاس تم عرضه على الخبراء من ذوي االختصاص في 

وبعد جمع االستمارات توصل (*)وكرة القدم مجال العلوم النفسیة والفسلجیة والقیاس والتقویم

) في هذا المجال افضل وسیلة ١٩٧٢،Ebleالباحث الى الصدق الظاهري للمقیاس اذ یشیر (

هو ان یقرر المختصین مدى تغطیة وشمولیة الفقرات لجوانب الصفة للتاكد من صدق االداة 

,Eble,(المراد قیاسها. 1972,P555(

ثبات المقیاس:٢-٢-٣-٣

الخبراء:(*)

هیر قاسم الخشاب/تدریب كرة القدم/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.ا.د ز 

ا.م.د ضرغام جاسم/قیاس وتقویم/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.

ا.م.د ناظم شاكر/علم النفس الریاضي/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل..

ة/جامعة الموصل.م.د نشوان ابراهیم/فسلجة التدریب/كلیة التربیة الریاضی

م.ولید ذنون/علم النفس الریاضي/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.
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من اجل الحصول على ثبات المقیاس لجأ الباحث الى استخدام طریقة التجزئة النصفیة 

ثم یتم حساب لنصفیناذ ان "طریقة التجزئة النصفیة ثم الحصول على درجة الفرعیة لكل من ا

معامل االرتباط بین هذین النصفین ویكون معامل االرتباط تقدیریًا لثبات االختبار" . 

). اذ تم تطبیق ثبات المقیاس على عینة من العبي منتخب كلیة التربیة ٢٠٠٤،٢٤٢(النبهان،

مع والبالغ عددهم عشرة العبین عند ج ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الریاضیة بكرة القدم للعام الدراسي 

االستمارات والحصول على النتائج ثم معالجتها احصائیًا باستخدام معامل االرتباط لـ(سبیرمان) 

) یستدل من ذلك بوجود معامل ثبات للمقیاس٨١،٠ظهرت قیمة (ر) المحتسبة (

الوسائل االحصائیة: ٤-٣
معامل ، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي(تم استخدام الوسائل االحصائیة التالیة:

،  )٢٤٢، ٢٠٠٤النبهان ،((سبریمان)االرتباط

L.S.Dقیمة اقل فرق معنوي، تحلیل التباینوكذلك 

  )٣٣٥-٣١٠- ٢٨٩- ٢١٨- ١٠٣ ،١٩٩٦ ،(التكریتي والعبیدي

عرض النتائج ومناقشتھا:-٤
وبعد لتحقیق هدف وفرضیة البحث ولتوضیح االسباب التي كانت ورائها ولتفسیر النتائج 

البیانات فقد قام الباحثان بمعالجتها احصائیًا وظهرت كاالتي:جمع 

  )١الجدول (

یتمثل اختیار تحلیل التباین الیجاد الفروق بین العبي كلیات الجامعة بكرة القدم عینة البحث 

في االنفعاالت النفسیة

درجة الحریةمصدر االختالف
مجموع 

المربعات

متوسطات مجوع 

المربعات
ف المحتسبة

٣٣٥٨,٣٤٣٢،١١٩ین المجامیعب

٢٤٩،٣* ٥٦٦،٢٠٥٨٧٦٢،٩٣٦داخل المجامیع

٥٩٩،٢٤١٦المجموع الكلي

  .٢.٧٥ = قیمة ف الجدولیة  )٥٦-٣( ودرجة الحریة ٠.٠٥ * فرق معنوي عند مستوى داللة

) وهي اكبر من قیمة ف الجدولیة=٣.٢٤) یتضح ان قیمة ف المحتسبة=(١ومن جدول(

ذلك على وجود فرق معنوي بین العبي كلیات الجامعة(عینة البحث) ولغرض ویدل ٢.٧٥
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معرفة لفروقات بین العبي من الكلیات لجأ الباحثان الى استخدام اختبار قیمة اقل فرق معنوي 

)L.S.D)٢) وعلى اساس مقارنتها مع االوساط الحسابیة فظهرت النتائج كما في الجدول.(  

  )٢الجدول (

فرق معنوي لدى افراد عینة البحث في االنفعاالت النفسیةیمثل قیمة اقل

القانون  االدابالتربیةعینة البحث
االدارة 

واالقتصاد

كلیة التربیة

=◌َ س
_______________

كلیة االداب

=◌َ س

*

٠٦،٥
______________

كلیة القانون

=◌َ س

*

٧٣،٤٣٣،٠
___________

االدارة واالقتصادكلیة

=َس 

*

٠٢،٦٢،١٥٣،١_____

فرق معنوي:*

) وهي الفروق في االوساط ٦.٠٢)،(٤.٧٣)،(٥.٠٦) یتضح ان قیم(٢من الجدول(

) ٤.٤٢) اقل فرق معنوي=(L.S.Dالحسابیة لدى افراد عینة البحث االربعة وهي اكبر من قیمة (

  ٠بیة في االنفعاالت النفسیةوبالتالي توجد فروق معنویة بین المجامیع ولصالح فریق كلیة التر 

من خالل عرض النتائج یتبین ان هنالك زیادة في حدة االعراض النفس جسمیة لدى 

العبي كلیة التربیة مقارنة مع باقي الالعبین في الكلیات االخرى(االداب،القانون،االدارة 

واالقتصاد)

عند تقارب ویعزو الباحثان سبب ذلك الى ان اهمیة المباریات وحساسیتها وخاصة 

المستوى تشكل نوع من الضغوط النفسیة وبالتالي ظهور اعراض نفسیة وجسمیة تؤثر على اداء 

الالعبین في اثناء المنافسة فضًال عن ان االنفعال الشدید یساهم في زیادة حدة االعراض النفس 

مدى وهنا تبرز خبرة الالعب المیدانیة فيبدرجة التنسجم مع االداء داخل الملعبجسمیة

تباین في الخبرات النجاح والفشل وتحدیدًا العبي التحكم بانفعاالته والسیطرة علیها وبالتالي ظهور

كلیة التربیة اذ ان "ان مستوى الهبوط في االداء یؤدي الى تدني في مستوى الطموح في اغلب 

االحیان وتزید من الخبرات الفشل لدیهم والسیما عند اللعب امام المنافسین 

) "الى ان خبرة الالعب لدور المهم ١٩٩٨).وكما یؤكد (خربیط،١٩٨٨،١٠٠یین".(السعدي،الجد
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والفعال في التحكم في الحاالت االنفعالیة الغیر المرغوب فیها قبل المنافسة".

)ومن هنا یمكن القول بان الزیادة في حدة االعراض النفس جسمیة تؤدي ١٩٩٨،١٧٩(خربیط،

وكثرة االخطاء الفنیة في المنافسة وتدني في مستوى االنجازفضال الى عدم التركیز في الملعب 

عن ان النتائج التي حصلوا علیها فریق كلیة التربیة سلبیة وابعدتهم عن دائرة التنافس على 

  ٠المراكز المتقدمة في بطولة الجامعة 

االستنتاجات والتوصیات: -٥
االستنتاجات :١-٥
حالة ظهور االعراض النفس جسمیة قبل واثناء المنافسة.ان اغلب الریاضیین یخضعون الى-

لدى العبي كلیات الجامعة بكرة القدم في االعراض النفس جسمیة.ظهور فروق معنویة-

التوصیات :٢-٥
قائمة االعراض النفس جسمیة مفیدة لعمل الكادر التدریبي للتمكن من الحد الحاالت االنفعالیة -

الزائدة لدى العبیهم.

القیام باجراء البحوث والدراسات فیما یتعلق بالجانب االنفعالي على االلعاب الریاضیة الفردیة -

والجماعیة.
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المصـــــادر
)،المنهج في علم النفس الریاضي، دار المعارف بمصر.١٩٧٧ابو عبیة، محمد حسن:(.١

 - الهرام)،مقدمة في علم النفس، تجربة عادل عز الدین وآخرون، مطبعة ا١٩٨٣آرنوف(.٢

  القاهرة.

)،اسس العلم التربوي، دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة ١٩٩١االزیرجاوي،فاضل محسن:(.٣

الموصل.

)،علم النفس،بغداد،مطبعة العاني.١٩٧٠امیمة علي خان:(.٤

)،التطبیقات االحصائیة في بحوث التربیة ١٩٩٦التكریتي،ودیع یاسین وحسن محمد العبیدي:(.٥

طباعة والنشر،الموصل.الریاضیة،دار الكتب لل

)،النظریات المهمة في التدریب الریاضي،دار الشرق للطباعة ١٩٩٨خربیط،ریان مجید:(.٦

والنشر،عمان.

)،المدخل في علم النفس،المصدر السابق.١٩٨٨دافیدوف،لندال:(.٧

  دار القلم.- )،اصول علم النفس،بیروت١٩٦٨راجح،احمد عزت:(.٨

)،انفعاالت النفسیة المصاحبة ١٩٩٤اوي:(السعدي،عامر جبار وهیثم عبد الرحمن الر .٩

للمباریات عند العبي كرة الطائرة للمتقدمین،مجلة التقني، البحوث التقنیة، عدد التاسع 

عشر،بغداد.

)،مهارة استقبال االرسال واثرها في المنهج الهجومي بالكرة ١٩٨٨السعدي،عامر جبار:(.١٠

یة التربیة الریاضیة.الطائرة،رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد،كل
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٢٢٠

الملحق

جسمیة للریاضیین-مقیاس األعراض نفس 

  النعمالعباراتت
اشعر بالتعب١
أخشى الھزیمة ٢
اشعر بالتفاؤل٣
أحس باالكتئاب  ٤
ذاكرتي قویة   ٥
ثقتي في نفسي عالیة   ٦
أحس بالقلق٧
اتنرفز بسھولة ٨
اشعر بالسعادة ٩

نومي طبیعي ١٠
قدرتي على التركیز كبیرة ١١
اشعر برعشة في بعض أطرافي١٢
أتضایق بسرعة ١٣
اشعر بالراحة ١٤
أعصابي مشدودة١٥
أحس بألم في معدتي ١٦
أتقبل النقد بصدر رحب ١٧
شھیتي للطعام خفیفة ١٨
دقات قلبي أسرع من المعتاد ١٩
ستعد للمنافسة اشعر بأنني غیر م٢٠
بالي مطمئن٢١
أحس بصداع ٢٢
اشعر بأنني غیر واثق من نفسي ٢٣
أعصابي مستریحة ٢٤
أحس بالتشاؤم٢٥
عندي إسھال ٢٦
أكون حساس عند النقد ٢٧
عندي شھیة للطعام٢٨
تنفسي طبیعي ٢٩
اشعر بأنني في احسن حاالتي ٣٠
تطیع التركیز ال أس٣١
نومي متقطع ٣٢
أعصابي من حدید٣٣
یضایقني تھریج الزمالء٣٤
اشعر بان ریقي ناشف٣٥
اشعر بأنني ھادئ٣٦
اشعر بتوتر داخلي ٣٧
أحس بالفرح ٣٨
أخشى اإلصابة في اللعب ٣٩
اشعر بألم في بعض أجزاء جسمي٤٠


