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  ملخص
أندية الدرجة األولى  العبيدى الدراسة إلى التعرف على االستجابة االنفعالية ل ھذه ھدفت
بين فرق االنفعالية  ھذه االستجابة كرة اليد في األردن، وكذلك التعرف على الفروق في في لعبة

، وقد تكونت ٢٠٠٩لمؤخرة في ترتيب نتائج الدوري األردني لعام أندية المقدمة وفرق أندية ا
م ااستخدوتم ، من ثمانية أندية يمثلون جميع أندية الدرجة األولى العب) ٩٦( منعينة الدراسة 

للتعرف على االستجابات وعربه محمد حسن عالوي ومحمد العربي شمعون ) تتكو(مقياس 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن  .كرة اليد ولى في لعبةأندية الدرجة األ االنفعالية لدى العبي

وعلى  متوسطةكرة اليد كانت  أندية الدرجة األولى في لعبة االستجابات االنفعالية لدى العبي
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أندية  دراسةال تكما توصل جميع مجاالت المقياس،

محور الرغبة  باستثناءعلى محاور الدراسة  عةالمقدمة األربعة وأندية المؤخرة األرب
المدربين واالخصائيين النفسيين بشكل أكبر  ھتماموأوصي الباحث بضرورة اوالمسؤولية، 
لما لھا من تأثير على أداء الالعبين وذلك من خالل إعداد البرامج الخاصة  االنفعالية باالستجابة

   .باالعداد النفسي طويل المدى وقصير المدى
 
Abstract 

The purpose of this study was to identify the emotional response of 
the first handball division players in Jordan, and to investigate the 
differences between the top and lower Jordanian teams in the results of 
the first handball division (2009) in emotional response. (96) players 
from (8) teams of Jordanian first handball division. The researcher 
applied emotional response scale to measure the emotional responses of 
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first handball division participated in this study players in Jordan. data 
analysis indicated that the responses of the first handball division players 
were middle  ranked in all the scale dimensions; also, there were no 
significant differences between the responses of the top four teams and 
the lower four teams in all scale dimensions except for the dimension of 
desire and responsibility. The researcher recommended that the coaches 
and psychological experts need to concentrate on athletes’ emotional 
response when they plan psychological programs in short and long terms. 

 
  ةــدمـالمق

تعد الرياضة بشكل عام فرصة ثمينة لتطوير وتعديل بعض السمات الشخصية عند 
، كما لكل )٢٠٠٨ياسين، (وضبط االنفعاالت الرياضي كالثقة بالنفس والتعاون واحترام القوانين 

رياضة من الرياضات التنافسية متطلبات واستعدادات وقدرات خاصة بھا يجب أن يتمتع بھا 
تتناسب مع متطلبات اللعبة ومن خالل ھذه العناصر ) بدنية ومھارية وخططية ونفسية(الرياضي 

  ).٢٠١٠شريم، (النشاط والصفات التي يمتلكھا الرياضي يمكن التنبؤ بإمكانية التفوق في ھذا 

ة األفراد، إذ ترتبط االنفعاالت وتلعب االنفعاالت المختلفة دورا ھاما وبالغ األثر في حيا
راد وحاجاتھم وبأنواع األنشطة المتعددة التي يمارسونھا فال يوجد على اإلطالق أنواع بدوافع األف

العالقات االجتماعية المختلفة دون  حتى من التعلم أو العمل أو اللعب أو النشاط المبدع الخالق أو
  ).١٩٩٤عالوي، (أن يصطبغ باللون االنفعالي المميز لھا 

جاھل قوة تأثر االنفعاالت ھي نظرة ضيقة األفق بشكل وإن أي نظرة للطبيعة اإلنسانية تت
  ).٢٠٠٠جولمان، (مؤسف 

وتعد الرياضة ذات أھمية خاصة لتطوير االنفعاالت لدى الالعب سواء أثناء التدريب أو 
 ولعبة كرة اليد احدى الرياضات، )١٩٨١الويسي، (المنافسات والتي تؤثر في سلوكه وانجازه 

على الصعيد العالمي والعربي والمحلي الذي تلعب فيھا الخبرات الجماعية واسعة االنتشار 
االنفعالية لدى الالعب دورا ھاما في التأثير على إنجازاته خالل المنافسات، األمر الذي دفع 
الباحث القيام بھذه الدراسة والتي تھدف إلى التعرف على االستجابات االنفعالية لالعبي كرة اليد 

فسات، حيث أظھرت نتائج العديد من الدراسات التذبذب الكبير في أداء في األردن خالل المنا
النفسية واالنفعالية التي تعتري ھؤالء الالعبين،  الالعبين أثناء المنافسات الرياضية تبعا للحالة

األمر الذي يتطلب أن يكون لإلعداد النفسي جزءا كبير بين جوانب اإلعداد األخرى عند تدريب 
  .الالعبين

المشاكل  كونه يحد منإلى أھمية اإلعداد النفسي للرياضي ) ١٩٩١(يشير إبراھيم حيث 
النفسية الناتجة عن عبء المنافسة الرياضية ويساھم مساھمة فعالة في منع عمليات االستثارة 

  .الزائدة التي تؤثر على مستوى االنجاز الرياضي لدى الفرد أو الفريق الرياضي



 ٧٩١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مبيضين

  ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم على ظروف ومواقف جو المنافسة وما يرتبط بھا من أعباء وإن نجاح الرياضي في التأق
نفسية من خالل االعداد النفسي يقلل أو حتى يمنع االحساس بالخوف أو االنفعال السلبي الناتج 

إلى إبداء  ترمي ھادفةاالعداد النفسي عبارة عن عملية عن توقع انخفاض المستوى، وبالتالي فإن 
صرفات الرياضي تشكيل وتنمية الصفات النفسية لديه باعتبارھا التأثير على أفكار ومشاعر وت

  ).١٩٩٨عالوي، (السمات الدائمة الحراز النصر في مجرى المنافسات الرياضية 

السمات االنفعالية يمكن أن  أن ومن خالل قراءة الباحث إلى الدراسات السابقة اتضح لديه
النفسية والجسمية وبالتالي تحسين انجازه  كل جھوده ھيئةلدى الرياضي من خالل ت ايجابية تكون

إلى فقدان التوازن النفسي وبالتالي الخسارة، من ھنا برزت  أن تكون ھذه السمات سلبية تؤدي
 ھا علىأھمية القيام بھذه الدراسة للتعرف على السمات االنفعالية لدى العبي كرة اليد وتأثير

والمستويات ھو الذي دفع العلماء والباحثين دائما مع األرقام  متسارعمستوى انجازھم، فاالتجاه ال
باالھتمام بالبحث العلمي في استعدادات االنسان في كيانه البدني والحيوي لمحاولة دفعه إلى 

  .االنجاز األفضل
  

  مشكلة الدراسة
تعد االستجابة االنفعالية من بين العناصر المھمة التي يتم من خاللھا التفاعل المستمر بين 

واالصرار على النجاح والرغبة والبيئة الخارجية فاالنفعاالت منھا ما يبعث الفرح والبھجة الفرد 
. في األداء، ومنھا ما يبعث الحزن والخوف والغضب والتوتر وعدم ضبط االنفعاالت وغيرھا

بين االنفعاالت االيجابية أو السلبية، إال أن الفرد لديه قدرات في التقليل حد فاصل وال يوجد 
  .لتخلص من االنفعاالت السلبية وتحويلھا إلى انفعاالت إيجابيةوا

وبالتالي فإن القدرة لدى الالعب على توظيف المھارات الفنية التي اكتسبھا من خالل 
االنجاز الذي يسعى إليه إذا لم يرتبط ذلك التدريب  حقيقالتدريب المستمر قد ال توصله إلى ت
طبيعة المتغيرات المتنوعة التي تظھر بشكل كبير في ھذه بتطوير قدراته على ضبط انفعاالته ب

  ).٢٠١٠مكناي، (اللعبة أو تلك 

وبما أن لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي يزيد فيھا االحتكاك مع الخصم فإنھا تتطلب 
اعداد نفسي عالي لدى الالعبين، حيث تبقى عملية االعداد البدني والمھاري والخططي عملية 

في حالة عدم االھتمام باالعداد النفسي، فالحالة النفسية لدى العبي كرة اليد تلعب دورا  قاصرة
االنجازات حيث تزيد أھمية االعداد  حقيقمھما في الوصول بالالعبين إلى أعلى المستويات وت

ئھم التدريب العادية، وھذا بدوره يؤثر في أداأيام كرة اليد في المنافسات عنھا في  النفسي لالعبي
  .داخل الملعب إيجابيا أو سلبيا

على  طالعهومن خالل الخبرات المعرفية والرياضية للباحث في مجال تدريب كرة اليد وا
العديد من الدراسات السابقة الحظ أن االستجابات االنفعالية تختلف طبيعتھا وتتفاوت شدتھا من 

الدراسة في ضرورة دراسة  العب آلخر ومن فريف إلى آخر في المملكة، من ھنا برزت مشكلة
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مستوى ھؤالء االستجابات االنفعالية لدى العبي كرة اليد في األردن، نظرا ألھمية معرفة ذلك 
  .ممن يتولون قيادة تدريب العبي كرة اليد في األردنوخصوصا 

  
  أھداف الدراسة

  ھدفت الدراسة للتعرف إلى

  .ردنالعبي أندية كرة اليد في األدى االستجابة االنفعالية ل .١

في االستجابات االنفعالية لدى العبي أندية كرة اليد في األردن تبعا لمتغير ترتيب الفروق  .٢
 .الفرق

  
  تساؤالت الدراسة

  العبي أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن؟دى ما ھو مستوى االستجابة االنفعالية ل −

ة الدرجة األولى لكرة اليد ھل يوجد فروق في مستوى االستجابة االنفعالية لدى العبي أندي −
 في األردن تبعا لمتغير ترتيب الفرق؟

  
  محددات الدراسة

العبي أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن والذي يتراوح أعمارھم : المحدد البشري −
  .سنة) ٣٣- ٢٠(بين 

  .األردن -عمان : المحدد المكاني −

  .المحدد الزماني −
  

  التعريف بالمصطلحات
ويقصد بھا تلك الصفات االنفعالية المطلوبة لكل أنواع  :عالية األساسيةالسمات االنف

الممارسات الرياضية التنافسية والتي تؤھل الالعب لالستمرار في التدريب وتحمل أعبائه البدنية 
والنفسية، وتتمثل ھذه السمات في الھادفية واالستقاللية والجرأة والضبط الذاتي والثقة بالنفس 

  ).٢٠٠٥وزي وفاضل، ف(والشعور، 

ويقصد بھا تلك الصفات االنفعالية المطلوبة لنوع وطبيعة : السمات االنفعالية الخاصة
النشاط والذي يمارسه الرياضي، فكما تختلف كل أنواع األنشطة الرياضية في متطلباتھا الفعلية 

تختلف فيھا  تختلف أيضا في طبيعة متطلباتھا االنفعالية، فاأللعاب الجماعية ذات االحتكاك
السمات االنفعالية عن تلك األلعاب التي ال تتطلب االحتكاك البدني وھكذا فإن لكل رياضة 



 ٧٩٣ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مبيضين

  ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متطلبات انفعالية تتمثل فيما يتمتع به الرياضي من صفات انفعالية خاصة بنوع النشاط وتؤھله 
 ).٢٠٠٥فوزي وفاضل، (لمواصلة التدريب والتنافس الفعال في رياضته، 

وھي تلك الصفات التي تؤھل الالعب للتنافس الفعال في  :عالية العامة للتنافسالسمات االنف
 .أي من أنواع األنشطة الرياضية كالتحكم في االستثارة وضبط التوتر

ماس المشاعر أو العواطف أو أي حالة ح ھو أي توتر أو اضطراب في الذھن أو :االنفعال
 ).٢٠٠٧، السمادوني(، )٢٠٠٠جولمان، (أو استثارة ذھنية 

  
  الدراسات السابقه
بدراسة للتعرف على العالقه بين االستجابه االنفعالية ومستوى االداء ) ٢٠٠٤(قام ھويدي 

ً  ٤٨المھاري لالعبي الكرة الطائرة لمنطقة الفرات االوسط في العراق على عينة قةامھا  ، العبا
وقد  ،يفه محمد حسن عالويإستخدم الباحث قياس االستجابة االنفعالية لتوماس الذي قام بتعر

توصل الباحث الى أن ھناك عالقه قوية بين االستجابة االنفعالية واالداء المھري بالكرة الطائرة 
  .لدى عينة الدراسة

في السمات االنفعالية بين  فروقدراسة ھو الى التعرف على ال )٢٠٠١(قام ريسان  كما
عبين أثناء المنافسة وذلك على عينة قوامھا العبي المبارزة والمالكمة في العراق والمصاحبة لال

ً من العبي المبارزة و ١٦ ً من العبي المالكمة ١١العبا وقام الباحث بتصميم استمارة  ،العبا
وقد توصل الباحث الى عدم وجود فروق بين  ،لقياس االستجابة االنفعالية لدى عينة الدراسة

ضمھا المقياس المستخدم وأن نفعالية التي يتمات االستجابة االالعبي المبارزة والمالكمة في س
 .مظاھر االستجابة االنفعالية لدى المالكمين يتضح فيھا االيجابية أكثر من السلبية

بدراسة ھدفت الى أعداد قياس لإلستجابة االنفعالية لطالبات كليات ) ٢٠٠٩(وقد قام نوري 
 عرفوكذلك ھدفت للت ،ان العراقالتربية الرياضية في الجمناستيك االيقاعي في إقليم كوردست

سية في على نوع العالقه بين أھم القدرات العقلية ومستوى االداء لبعض الحركات االسا
إقليم كوردستان العراق وذلك كليات التربية الرياضية بجامعات  اتالجمناستيك االيقاعي لطالب

بة االنفعالية لغرض تحقيق االستجا استمارة لقياسوقد صمم الباحث  ،طالبة ٩٥على عينة قوامھا 
إذا توصل الباحث الى وجود فروق في سمات االستجابة االنفعالية بالحركات  ،ھدف الدراسة

تركيز "لدى عينه من الدراسة حيث كان ترتيبھا حسب مساھمتھا المعنوية كالتالي ناستيكيةالجم
 "الثقه - االحساس بالقدم –المحور البصري  –االنتباه 

دراسة ھدفت الى التعرف على مستويات القلق النفسي لدى ) ٢٠٠٠(وقد أجرى مكناي 
عباً وقد ال ٣٠العبي كرة الطاولة في االردن وعالقته باالنجاز الرياضي وذلك على عينه قوامھا 

وقد  وترجمه أسامة راتب) رتنزما(أعده  الذيلق المنافسة كسمة وإستخدم الباحث إحتبار ق
توى قلق الحالة لدى عينة الدراسة كما توصل الى عدم توصل الباحث الى عدم إرتفاع مس

 .انخفاض مستوى حالة الثقة العالية بالنفس لدى العبي كرة الطاولة في االردن
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تقييم ما إذا كان مجموعة من  إلى دراسة ھدفت SCHHWARTZ (2005)أجرى كما 
لي أو الوعي الذاتي الرياضيين يختلفون عن غير الرياضيين في مجاالت معينة من الوعي االنفعا

التعبير الحازم  –تشكيل الحفاظ على العالقات االيجابية , االعتراف وقبول مشاعر اآلخرين –
من  ٣٨إذا تألفت عينه الدراسة من  ،والسيطرة على االنفعاالت عند مقارنتھم بغير الرياضيين

 mid-sizedncaa divisionالطالب الرياضيين وغير الرياضيين الجامعيين من جامعة 
university ، ١٩٩٧للذكاء االنفعالي الذي صمم عام  )أون–بار (وقد إستخدم الباحث مقياس ،

وقد توصل الباحث الى عدم وجود إختالفات بين مجموعة الرياضيين وغير الرياضيين في 
 .مجاالت الدراسة

الى تحليل صداقات طالب الرياضيين على  ھدفت دراسة Gallaway (2005)وقد أجرى 
طالب  ٦٦تكونت عينة الدراسة من  إذ ،دار السنه وعالقته بالذكاء االنفعالي واالداء األكاديميم

من طالب الدراسات الرياضية في جامعة ويسبت الندز وقد أستخدم الباحث مقياس الذكاء 
التعبير عن "مجاالت  ٣فقرة موزعه على  ٣٣المكون من   (Leis ,shutte,1988)االنفعالي لـ
توصلت نتائج الدراسة الى أنه من الممكن أن  حيث" استخدام العاطفة –تنظيم االنفعال  - المشاعر

 .الرياضة تكون طريقاً لنو الشخصية وتنمية مھارات التعامل

يين االنفعالية لدى الرياض دراسة ھدفت للتعرف على الحالة Dragos (2009)وقد أجرى 
وذلك على العبي الوثب  ،النجاز الرياضيخالل المنافسة ودور ھذه االنفعاالت في تحقيق ا

ية حيث أظھرت النتائج أن االرتفاع في أھم (.cm,ce.AND.GP)الطويل اللذين توجوا في 
 .تحسين االنجاز يؤدي إلىفترة قبل المنافسة خصوصاً في  ،التدريب النفسي

بدراسة ھدفت للمقارنة بين سمات  Hugland,et,al (1990)لند وآخرون وقد قام ھاق
العباً  ٩٧وذلك على عينة قوامھا  ،شخصية العبي المالكمة والعبي كرة القدم وألعاب القوى

 :على النحو التالي

العب وقد توصل ٢٥العب والعبي العاب القوى  ٢٥والعبي كرة القدم  ٤٧المالكمة 
الباحث الى وجود فروق ذات دالله إحصائية في سمات الشخصية لدى العبي المالكمة وكرة 

كما توصل الى عدم وجود تأثير للتلف الدماغي لالعبي المالكمة على  ،م وألعاب القوىالقد
  .سماتھم الشخصية

  
  اجراءات الدراسة

  .الدراسةطبيعة واستخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته  :منھج الدراسة

  .العبي أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن :مجتمع الدراسة

العبا من العبي كرة اليد في األردن حيث ) ٩٦(ونت عينة الدراسة من تك: عينة الدراسة
  .توزيع أفراد العينة من حيث النادي) ١(يبين الجدول رقم 
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة على أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن: )١(جدول 

  النسبة العدد النادي
 ١٢.٥ ١٢ االھلي
 ١٢.٥ ١٢ العربي
 ١٢.٥ ١٢ لدينصالح ا
 ١٢.٥ ١٢ كفر سوم
 ١٢.٥ ١٢ السلط
 ١٢.٥ ١٢ الحسين
 ١٢.٥ ١٢  الفجر
 ١٢.٥ ١٢  الكتة

  %١٠٠  ٩٦  المجموع
  

  متغيرات الدراسة
إلى فرق مقدمة  أندية الدرجة األولى لكرة اليدتصنيف : تغيرات المستقلة وتتضمنمال

  .وفرق مؤخرة

 ،الرغبة(الية االنفعالية ويتضمن المحاور الت بةمقياس االستجا :المتغيرات التابعة وتتضمن
  ).االصرار، الحساسية، ضبط التوتر، الثقة، المسؤولية، الضبط الذاتي

  
  أداة الدراسة

في ضوء االطار المرجعي للدراسات والمراجع العلمية في مجال علم النفس الرياضي قام 
 ١٩٧٦عام ) تتكو( Thomas.A.Tutkoالمقياس الذي وضعه في األصل الباحث باستخدام 

والذي قام بإعداد صورته  Sports Emotional Reaction Profile (SERP)تحت عنوان 
 فقرة ٤١والذي يتكون من  ١٩٧٨باللغة العربية محمد حسن عالوي ومحمد العربي شمعون عام 

ر، الرغبة، االصرار، الحساسية، ضبط التوت(على سبعة أبعاد ھي  موزعةلالستجابة االنفعالية  
باستثناء بعد ضبط (فقرات ) ٦(كون كل بعد على بحيث ت ).الثقة، المسؤولية، الضبط الذاتي

  .فقرات ٥التوتر الذي سيكون من 
  

  المعامالت العلمية لألداة

  صدق األداة
ة، وعلى الرغم من ذلك عالية في البيئة العربية واألجنبي بمعامالت صدق مقياس تتكوتمتع ي

ق من صدق المحتوى وذلك عن طريق عرضھا على عدد من الخبراء فقد قام الباحث بالتحق
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عبي كرة اليد في البيئة والذين أشاروا بصالحيتھا في قياس االستجابات االنفعالية لدى ال
األردنية، كما قام الباحث بالتأكد من الصدق البنائي بمجاالت الدراسة باستخدام معامل ارتباط 

ائج وجود صدق بنائي بدرجة مرتفعة ومقبولة ألبعاد حيث أظھرت النت) ٢(بيرسون جدول 
  .الدراسة

  ثبات األداة
على الرغم من تمتع األداة بمعامالت ثبات مرتفعة عربيا وأجنبيا إال أن الباحث قام بالتحقق 

موضح معامل االتساق  )٢(والجدول " كرونباخ ألفا"من ثبات األداة عن طريق استخدام معادلة 
  .الداخلي لكل مجال

  
  تصنيف قيم المتوسطات الحسابية

  :اعتمد الباحث المقياس التالي في تصنيف قيم المتوسطات الحسابية التي تم الحصول عليھا
    ضعيف     ٢.٣٣أقل من 
    متوسطة    ٣.٦٧- ٢.٣٤

  عالية    ٣.٦٧أكبر من 

دول  ن : )٢(ج ة ع االت الدراس ات لمج ون والثب اط بيرس ل ارتب تخدام معام ائي باس الصدق البن
  .تقدير االتساق الداخلي لفقرات المجال الواحد باسلوب الفا كرونباخطريق 

  الثبات الصدق البنائي  المجال 
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات مستوى الداللة معامل االرتباط

 ٠.٨٤١ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٩ الرغبة
 ٠.٨٠٢ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧٤١ االصرار
 ٠.٨١١ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧١٤ الحساسية

 ٠.٨٧٤ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧٢٢ ضبط التوتر
 ٠.٧٨١ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٩ الثقة

 ٠.٧٤٥ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧٣٥ المسؤولية
 ٠.٨٢٤ ٦ ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٣ ضبط الذاتيال

 ٠.٨٦٤ ٣٦ - - الكلي

نتائج الصدق البنائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون وتبين قيم معامالت ) ٢(يبين الجدول 
درجة كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة االرتباط وجود ارتباط ذات داللة احصائية بين 

الكلية لالداة حيث كان اقوى ھذه االرتباطات في مجال االصرار الذي بلغت فيه قيمة العالقة 
كما وتراحت باقي قيم  ٠.٦٨٩بينما كان اقل ھذه االرتباطات في مجال الثقة اذ بلغت  ٠.٧٤١

  .الصدق بين ھاتين القيمتين
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لثبات لمجاالت الدراسة عن طريق تقدير االتساق الداخلي لفقرات كما يبين الجدول نتائج ا
وتشير قيم الثبات الى وجود اتساق داخلي بين فقرات كل  )الفا كرونباخ(المجال الواحد باسلوب 

بينما  ٠.٨٧٤مجال من مجاالت الدراسة حيث كان اعلى ھذه االتساقات في مجال ضبط التوتر 
كما وبلغ معامل االتساق  ٠.٧٤٥ي مجال المسؤولية اذ بلغت كان اقل قيم االتساق الداخلي ف

وتعبر جميع ھذه القيم عن درجة ثبات واتساق عالي  ٠.٨٦٤الداخلي لجميع فقرات االستبيان 
  .بدرجة ومناسبة الغراض ھذه الدراسة

  
  دراسةعرض نتائج ال

  النتائج المتعلقة بالتساؤل األول الذي ينص على: أوال
  بة االنفعالية لدى العبي أندية الدرجة األولى لكرة اليد في األردن؟ما مستوى االستجا

لالجابة على ھذا التساؤل فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
واألھمية النسبية لمجاالت األداة ولكل فقرة من فقرات ھذه المجاالت وكما ھو موضح في 

  .الجداول الالحقة

ة المتوسط: )٣(جدول  راد العين ات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لتقديرات أف
  .لكل مجال من مجاالت الدراسة) ٠= ن (

 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط  المجال
 ٥ ٦٧.٠٠ ٠.٥١ ٣.٣٥ الرغبة

 ٤ ٦٧.٦٠ ٠.٥٤ ٣.٣٨ االصرار
 ٧ ٦٤.٤٠ ٠.٦٢ ٣.٢٢ ضبط التوتر

 ٦ ٥٦.٤٠ ٠.٥٣ ٢.٨٢ يةالحساس
 ١ ٧٣.٢٠ ٠.٥٣ ٣.٦٦ الثقة

 ٣ ٦٩.٤٠ ٠.٥٦ ٣.٤٧ المسؤولية
 ٢ ٧٠.٢٠ ٠.٥٨ ٣.٥١ ضبط الذاتيال

  ٦٦.٨٠ ٠.٢٦ ٣.٣٤ الكلي

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من ابعاد ) ٣(يبين الجدول 
مثل ما نسبته  ٣.٦٦ألول بمتوسط حسابي بلغ الدراسة ويتبين أن بعد  الثقة قد احتل الترتيب ا

مثلت ما نسبته  ٢.٨٢٪ بينما احتل  بعد  ضبط التوتر المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  ٧٣.٢٠
٥٦.٤٠ ٪  

  ٪ ٦٦.٨٠مثل ما نسبته  ٣.٣٤اما بالنسبة للمتوسط الحسابي ككل فقد بلغ 
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مية النسبية لتقديرات أفراد وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھ
  .العينة على فقرات مجاالت أداة الدراسة كما ھو موضح في الجداول الالحقة

  .لمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد الثقةا: )٤(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب 
  في البعد

 ١ ٨٧.٦٠ ٠.٨٠ ٤.٣٨ .لثقة في قدرتي على األداءأنا واثق كل ا
 ٤ ٧٨.٢٠ ١.١٩ ٣.٩١ .أفتقر إلى الثقة في أدائي أثناء المباراة

  ٣ ٨٠.٨٠ ١.٠٠ ٤.٠٤ .أتوقع الفوز قبل المباراة
 ٥ ٦٠.٢٠ ١.٤١ ٣.٠١ .أخشى الھزيمة حتى قبل أن تبدأ المباراة

 ٢ ٨٧.٠٠ ٠.٨٩ ٤.٣٥ .أميل إلى تحدي المنافسين األقوياء
 ٦ ٤٥.٠٠ ١.٢٥ ٢.٢٥ .يضايقني أن المنافس سوف يھزمني

  ٧٣.٢٠ ٠.٥٣ ٣.٦٦ الثقة

د ) ٤(يبين الجدول  رات بع قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فق
ى  د والتي تنص عل ى "الثقة ويتبين أن الفقرة الخامسة في البع درتي عل ة في ق ا واثق كل الثق ان

ة  ٤.٣٨قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ " االداء ا احتلت ٨٧.٦٠وبنسبة مئوي ٪ بينم
ى  نص عل ي ت ين والت عة والثالث رة التاس ي"الفق وف يھزمن افس س ايقني ان المن د " يض ي البع ف

  ٪٤٥.٠مثلت ما نسبته  ٢.٢٥المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  .٧٣.٢٠مثل ما نسبته  ٣.٦٦ فقد بلغأما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل 

  .لمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد الضبط الذاتيا: )٥(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الترتيب 
  في البعد

 ٧٩.٠٠٢ ١.١٢ ٣.٩٥.أفكر في خطة اللعب قبل المباراة
في ذھني خطةألعب ارتجاال دون أن يكون

 ٦٣.٨٠٥ ١.٢٤ ٣.١٩ .لعب
ألتزم بنظام ثابت سواء في التدريب أو في

  ٧٤.٦٠٣ ١.٠٦ ٣.٧٣المباريات
أتعجل االنتقال من طريقة إلى أخرى محاوال

 ٤٥.٨٠٦ ٠.٩٩ ٢.٢٩.تحسين مستواي
أحاول البحث عن طرق متعددة لكي أكون أكثر

 ٨٨.٢٠١ ٠.٨٤ ٤.٤١كفاءة في لعبي
 ٧٠.٢٠٤ ١.٣١ ٣.٥١.ف ما ينبغي علي عمله حتى تبدأ المباراةال أعر

 ٧٠.٢٠ ٠.٥٨ ٣.٥١ضبط الذاتيال



 ٧٩٩ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مبيضين

  ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات بعد ) ٥(يبين الجدول 
عن احاول البحث "الضبط الذاتي ويتبين أن الفقرة الرابعة والثالثين في البعد والتي تنص على 

قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ " طرق متعددة لكي اكون اكثر كفاءة في لعبي
اتعجل "٪ بينما احتلت الفقرة السابعة والعشرين والتي تنص على ٨٨.٢٠وبنسبة مئوية  ٤.٤١

المرتبة األخيرة بمتوسط في البعد " محاوال تحسين مستواي االنتقال من طريقة الى اخرى
  ٪٤٥.٨٠مثلت ما نسبته  ٢.٢٩حسابي 

  ٪ ٧٠.٢٠مثل ما نسبته  ٣.٥١أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل فقد بلغ 

  .لمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد المسؤوليةا: )٦(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب 
  في البعد

أخطئ أو حينما أكون غير أعتذر عندما 
 ١ ٨٢.٠٠ ١.١٩ ٤.١ .موفق في اللعب

 ٣ ٧٠.٦٠ ١.٢٥ ٣.٥٣ .ال أھتم بما ارتكبه من أخطاء
أخطائي في المباراة تجعلني في حالة 

  ٤ ٦٩.٨٠ ١.١٣ ٣.٤٩ .سيئة لعدة أيام
أفكر في األخطاء التي قد يقع فيھا 
 ٥ ٦٣.٤٠ ١.١٨ ٣.١٧ .المنافس أكثر من تفكيري في اللعب
أشعر بالضيق عند الفشل أكثر من 

 ٢ ٧٩.٢٠ ١.٠٧ ٣.٩٦ شعوري بالفرح عند النجاح
أحاول أن أتجنب التفكير فيما وقعت فيه 

 ٦ ٥١.٦٠ ١.٢٥ ٢.٥٨ .من أخطاء
  ٦٩.٤٠ ٠.٥٦ ٣.٤٧ المسؤولية

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات بعد ) ٦(يبين الجدول 
اعتذر عندما اخطئ او حينما "ؤولية ويتبين أن الفقرة  السادسة في البعد والتي تنص على المس

وبنسبة مئوية  ٤.١٠قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ " اكون غير موفق في اللعب
احاول ان اتجنب التفكير فيما وقعت فيه "لفقرة االربعين والتي تنص على ٪ بينما احتلت ا٨٢.٠

  ٪٥١.٦٠مثلت ما نسبته  ٢.٥٨في البعد المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " من اخطاء

  ٪ ٦٩.٤٠مثل ما نسبته  ٣.٤٧أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد  ككل فقد بلغ 



 ......"االستجابة االنفعالية لدى العبي أندية الدرجة األولى في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .ري لكل فقرة من فقرات بعد االصرارلمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياا: )٧(دول ج

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب 
 في البعد

 ٤ ٦٨.٤٠ ١.٢٠ ٣.٤٢ .يمتلكني الخوف من المنافس العدواني
أبدي رأيي بصراحة إذا كان لي بعض 

 ٣ ٧٥.٤٠ ١.٠٧ ٣.٧٧ المالحظات على المباراة
اجھة غضب المنافسينأفضل االبتسامة في مو

  ٦ ٤٢.٦٠ ١.٢٢ ٢.١٣.حرصا على عدم تماديھم في ذلك
 ٢ ٨٠.٤٠ ١.١٦ ٤.٠٢ أتحمل المسؤولية كاملة في اللعب

عندما يظھر الغضب على المنافسين أحاول 
 ٥ ٥٧.٨٠ ١.٣٠ ٢.٨٩ تجاھلھم خشية زيادة غضبھم
 ١ ٨١.٦٠ ٠.٩٩ ٤.٠٨ .أتصف باالصرار في اللعب

  ٦٧.٦٠ ٠.٥٤ ٣.٣٨ االصرار

د ) ٧(يبين الجدول  رات بع قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فق
ى  اتصف باالصرار في "االصرار ويتبين أن الفقرة السادسة والثالثين في البعد والتي تنص عل

احتلت  ٪ بينما ٨١.٦٠وبنسبة مئوية  ٤.٠٨قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ " اللعب
ى  ة غضب المنافسين حرصا "الفقرة السادسة عشر والتي تنص عل امة في مواجھ افضل االبتس

ك ي ذل اديھم ف دم تم ى ع ابي " عل رة بمتوسط حس ة األخي د المرتب ي البع بته  ٢.١٣ف ا نس ت م مثل
  ٪ ٦٧.٦٠مثل ما نسبته  ٣.٣٨أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل فقد بلغ .  ٪٤٢.٦٠

  .ةلمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد الرغبا :)٨(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب 
  في البعد

ال اعتبر لعبي ذا قيمة ما لم يقترب من احسن 
 ٢ ٨٠.٦٠ ٠.٩٧ ٤.٠٣ .مستوي لي

 ٣ ٦١.٠٠ ١.٢٤ ٣.٠٥ .أمارس اللعب أساسا بقصد الترويح
  ١ ٩٠.٤٠ ٠.٩٣ ٤.٥٢ .أريد أن أكون أحسن العب في الملعب

أفضل اللعب مع الالعبين الذين ال يجعلون من
 ٦ ٥٣.٦٠ ١.٢٣ ٢.٦٨المباراة صراعا

 ٤ ٥٨.٤٠ ١.٢٨ ٢.٩٢ ال أشعر بالميل للعب إال في حالة وجود التحدي
أستمتع باللعب في المباراة على الرغم من 

 ٥ ٥٧.٦٠ ١.٣٦ ٢.٨٨ .خطاءارتكابي العديد من األ
  ٦٧.٠٠ ٠.٥١ ٣.٣٥ الرغبة



 ٨٠١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مبيضين

  ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات بعد ) ٨(يبين الجدول 
اريد ان اكون احسن العب في "الرغبة ويتبين أن الفقرة  الثالثة في البعد والتي تنص على 

٪ بينما احتلت ٩٠.٤٠وبنسبة مئوية  ٤.٥٢سابي بلغ قد احتلت الترتيب األول بمتوسط ح" الملعب
ون من افضل اللعب مع الالعبين الذين ال يجعل"الفقرة الحادية والعشرين والتي تنص على 

  ٪ ٥٣.٦٠مثلت ما نسبته  ٢.٦٨المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي في البعد " المباراة صراعا

  ٪ ٦٧.٠مثل ما نسبته  ٣.٣٥أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل فقد بلغ 

  .لمتوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد التوترا: )٩(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب في 
  البعد

استطيع االحتفاظ بتفكيري ھادئا أثناء 
 ١ ٧٧.٨٠ ١.٠٧ ٣.٨٩ المباراة

الوقت الحرج من تكثر أخطائي في أثناء 
 ٣ ٦٤.٨٠ ١.٠٥ ٣.٢٤ المباراة

تؤثر على أدائي في " نزفزتي"عصبيتي 
  ٥ ٥١.٨٠ ١.١٢ ٢.٥٩ المباراة

استمتع بالوقت الحرج في المباراة ألنني 
 ٢ ٧٠.٦٠ ٠.٩٧ ٣.٥٣ أحسن التصرف فيه

أخشى الوقوع في المواقف الحرجة قبل 
 ٤ ٥٦.٨٠ ١.٠٦ ٢.٨٤ حدوثھا بوقت طويل

  ٦٤.٤٠ ٠.٦٢ ٣.٢٢ التوتر

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات بعد ) ٩(يبين الجدول 
استطيع باالحتفاظ بتفكيري ھادئا "والتي تنص على الرابعة في البعد التوتر ويتبين أن الفقرة 

٪ بينما ٧٧.٨٠ئوية وبنسبة م ٣.٨٩قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ " اثناء المباراة
تؤثر على ادائي في  )نرفزتي(عصبيتي "احتلت الفقرة الرابعة والعشرين والتي تنص على 

  ٪٥١.٨٠مثلت ما نسبته ٢.٥٩في البعد المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " المباراة

  ٪ ٦٤.٤٠مثل ما نسبته  ٣.٢٢أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل فقد بلغ 



 ......"االستجابة االنفعالية لدى العبي أندية الدرجة األولى في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .متوسط الحسابي واالنحراف لمعياري لكل فقرة من فقرات بعد الحساسيةلا: )١٠(جدول 

المتوسط  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

الترتيب 
  في البعد

المضايقات البسيطة يمكن أن تشتت 
 ٤ ٥٨.٢٠ ١.٢٤ ٢.٩١ تركيزي أثناء المباراة

أثناء ) من حديد(تكون أعصابي قوية 
 ٦ ٣٥.٠٠ ٠.٨٥ ١.٧٥ المباراة

أتأثر بآراء اآلخرين في مستوى أدائي 
  ٢ ٧١.٠٠ ١.٢٧ ٣.٥٥ الرياضي

يمتلكني الشعور بعدم الالمباالة أثناء 
 ١ ٧٥.٦٠ ١.٢٩ ٣.٧٨ المباراة

أي تعليق جارح يمكن أن يؤثر على أدائي 
 ٣ ٦١.٤٠ ١.٣٨ ٣.٠٧ أثناء المباراة

أثناء المباراة أحاول عزل تفكيري كلية عن 
 ٥ ٣٧.٦٠ ٠.٩٨ ١.٨٨ يدور حوليما 

  ٥٦.٤٠ ٠.٥٣ ٢.٨٢ الحساسية

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات ) ١٠(يبين الجدول 
يمتلكني الشعور "بعد الحساسية ويتبين أن الفقرة الثالثة والعشرين في البعد والتي تنص على 

وبنسبة مئوية  ٣.٧٨احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ  قد" بعدم الالمباالة اثناء المباراة
اثناء ) من حديد(تكون اعصابي قوية "٪ بينما احتلت الفقرة العاشرة والتي تنص على  ٧٥.٦٠
  ٪ ٣٥.٠مثلت ما نسبته ١.٧٥في البعد المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " المباراة

  ٪ ٥٦.٤٠مثل ما نسبته  ٢.٨٢غ أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد ككل فقد بل

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي ينص : ثانيا
د  رة الي ى لك ة الدرجة األول ھل يوجد فروق في مستوى االستجابة االنفعالية لدى العبي أندي

  ألردن تبعا لمتغير ترتيب النادي؟في ا

ابية واال طات الحس اب المتوس م حس د ت اؤل فق ذا التس ى ھ ة عل ة ولالجاب ات المعياري نحراف
ادي والجدول ) ت(وقيمة  ر ترتيب الن يوضح ) ١١(ومستوى داللتھا لمجاالت األداة حسب متغي
  .ذلك
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دول  االت  : )١١(ج وبة لمج ة ت المحس ة وقيم ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .)٩٦=ن(. لفرقحسب متغير ترتيب ا" االستجابة االنفعالية لالعبي اندية كرة اليد في االردن"

الوسط   ترتيب الفرق  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت  المعياري

  الداللة
الداللة 
  لصالح

 ٠.٥٠ ٣.٢٣  فرق المؤخرة دال  ٠.٠٢٩  ٢.٢٢ ٠.٥٠ ٣.٤٦ فرق المقدمة  الرغبة

 ٠.٥٤ ٣.٣٢  فرق المؤخرة غير دال  ٠.٢٤٢  ١.١٧ ٠.٥٣ ٣.٤٥ فرق المقدمة  االصرار

 ٠.٥٤ ٢.٨٧  فرق المؤخرة غير دال  ٠.٤١٠  ٠.٨٢ ٠.٥٢ ٢.٧٨ فرق المقدمة  اسيةالحس

 ٠.٦٧ ٣.١٥  فرق المؤخرة غير دال  ٠.٢٧٧  ١.٠٩ ٠.٥٥ ٣.٢٩ فرق المقدمة  ضبط التوتر

 ٠.٥٤ ٣.٦٠  فرق المؤخرة غير دال  ٠.٣١١  ١.٠١ ٠.٥٣ ٣.٧١ فرق المقدمة  الثقة

 ٠.٥٦ ٣.٣٣  فرق المؤخرة دال  ٠.٠١٣  ٢.٥٤ ٠.٥٤ ٣.٦١ فرق المقدمة  المسؤولية

 ٠.٥٩ ٣.٤٧  فرق المؤخرة غير دال  ٠.٤٦٤  ٠.٧٣ ٠.٥٧ ٣.٥٦ فرق المقدمة  الضبط الذاتي

 ٠.٢٧ ٣.٢٨  فرق المؤخرة دال  ٠.٠١٩  ٢.٣٩ ٠.٢٥ ٣.٤١ فرق المقدمة  الكلي

  ١.٩٩=  ٠.٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوى 

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة لمجاالت يبين الجدول المتو
حسب متغير ترتيب الفرق وتشير قيمة " االستجابة االنفعالية لالعبي اندية كرة اليد في االردن"

الى وجود فروق ذات داللة  ٢.٥٤ولمجال المسؤولية  ٢.٢٢ت المحسوبة لمجال الرغبة 
ؤخرة على ھذين المجالين بحيث ان الداللة كانت لصالح احصائية بين فرق المقدمة وفرق الم

فرق المقدمة اما بالنسبة لباقي المجاالت فلم تكن قيم ت المحسوبة ذات داللة احصائية النھا اقل 
من القيمة الجدولية مما يعني عدم وجود فرق بين فرق المقدمة وفرق المؤخرة على باقي 

  .مجاالت الدراسة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وھي قيمة دالة  ٢.٣٩ة االنفعالية لالعبين فقد بلغت قيمة ت المحسوبة اما بالنسبة لالستجاب
احصائيا النه اعلى من القيمة الجدولية مما يشير الى وجود فروق بين فرق المقدمة وفرق 

المقدمة صاحبة  فرق حالمؤخرة في االستجابة االنفعالية بشكل عام وان ھذه الداللة كانت لصال
 .اكبرالمتوسط الحسابي 

 
  ناقشة النتائجم

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور الدراسة جاءت ) ٣(يتبين من الجدول رقم 
وتشير النتائج الى حصول محور المسؤولية على المرتبة األولى  متوسطةجميعھا بدرجه 

لمرتبة األخيرة محور وجاء في ا %)٧٣.٢٠( وبأھميته نسبية بلغت) ٣.٦٦(بمتوسط حسابي بلغ 
  ).٦٤.٤٠( بلغت وبأھمية نسبة) ٣.٢٢( بلغ متوسط حسابيتوتر بضبط ال

على درجه عالية لمستوى االستجابة االنفعالية في الدرجة األولى  جاءتككل فقد  ءداأما اال
  %).٦٦.٨٠(بلغت  وأھميته نسبية )٣.٣٤(لكرة اليد وبمتوسط حسابي 

لى ضبط التوتر من ھذا المنطلق يظھر مدى قدرة العبي كرة اليد في االردن عو
  .واالنفعاالت السلبية نظراً لقدرتھم العالية في الثقة بأنفسھم وبقدراتھم على االداء

ية يستخدمھا سويعزو الباحث ھذه النتيجة الى أن ھناك إستراتيجيات عقلية مختلفة نفسية أسا
لنتيجة حيث تتفق ھذه ا ،ن في تحسين المھارات النفسية وخفض مستوى االنفعال السلبيوالمدرب

الى أھمية أعداد استراتيجيات عقلية تھدف الى خفض ) ٢٠٠( مع ما أشار إلية محمد العربي
التوتر والقلق والتي تفرضھا ظروف التنافس باالضافه الى أھمية العمل على تحمل االلم في 

  .سبيل تحقيق االھداف والفوز
  

  ثقه بالنفسمناقشة نتائج البعد الذي حاز على المرتبة االولى وھو بعد ال
والنسبة المئوية  )٣.٦٦(أن المتوسط الحسابي للبعد كان ) ٤(حيث أظھرت نتائج الجدول 

الباحث ھذه النتيجة الى وجود ثقة عالية بالنفس لدى  حيث يعزو) ٧٣.٢٠(ھذا البعد كانت ل
لى كل الثقه في قدرتي ع ا واثقأن" الفقرة التي تنص على اءتإذ ج ،الالعبين وطموح في االنجاز

الى أن  )١٩٩٨(وعالوي ) ٩٩٩١(على الترتيب االول لھذا المحور حيث يشير كاشف  "االداء
  .البدنيةالثقة العالية بالنفس تعد من الخبرات االنفعالية الناتجة عن إكتساب الصفات 

بقدر معين من التفوق واالمتياز نتيجة لتوفر القدرة لدية  ه بإمكان الفرد أن يحسانحيث 
ألنشطة الرياضية التي تحتاج مزيد من القوة والسرعة التحمل وليس األمر مقصور على أداء ا

ء بقدراته البدنية بل يتعدى ذلك الى تقدير االخرين ونظراتھم الية نظرة مليئة رعلى إحساس الم
وعلى العكس من ذلك فإن تميز الفرد بضعف اللياقة البدنية وعدم القدرة  ،باإلعجاب والتقدير

من العوامل التي تستدعي بعض الخبرات االنفعالية غير السارة  عضليوالضعف ال على التحمل
الذي تشير أن ) ٢٠٠٠(كالخوف وعدم الثقة العالية بالنفس وھذا يتفق مع نتائج دراسة مكناي 
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أصحاب المستوى المرتفع في حالة الثقه بالنفس قد حققوا إنجاز أعلى من الالعبين أصحاب 
  .كرة الطاولة في االردنالمستوى المنخفض في 

  
  يذاتعد الضبط الذي حاز على المرتبة الثانية وھو بمناقشة نتائج البعد ال

والنسبة ) ٣.٥١(أن المتوسط الحسابي لھذا البعد كان ) ٥(حيث أظھرت نتائج الجدول 
حيث يفسر الباحث ھذه النتائج الى إمتالك الالعبين الى مقدار  %)٧٠.٢٠(المئوية لليد كانت 

الذاتي نتيجه للخبرات التي إكتسبھا الالعبون خالل المباريات الرسمية والودية  الضبط من فيكا
  .منھا والمحلية

قف التي اومضبط إنفعاالتھم أثناء الالعبي كرة اليد يستطيعون التحكم بكما يرى الباحث أن 
نتيجه متقاربة بين ة من نھايتھا وتكون الاتتميز باالستثارة العالية وخاصة عندما تقترب المبار

أحاول البحث عن طرق متعددة لكي أكون أكثر "حيث أحرزت الفقرة التي تنص على , الفريقين
لديھم قدراتھم في  ني أن العبي كرة اليد في االردناالمر الذي يع المرتبة األولى "كفاءة في لعبي

لتعب والنرفزة البحث عن حلول إيجابية للحصول على الفوز وليس البحث عن طرق عدائية كا
قدرات الالعب على  تنميةوھذا الشيء يأتي عن طريق قدرة المدرب على  ،على الحكم وغيرھا

انفعاالت مناسبة للمواقف أثناء المنافسات الرياضية وبالتالي ال يفقد االمل في حالة االستجابة ب
مور االيجابية ويسعى جاھداً الى تعويض ھزيمته وتحسين النتيجه وھذا الشيء من اال ،الھزيمة

  .في لعب كرة اليد
  

  ؤوليةمناقشة نتائج البعد الذي حاز على المرتبة الثالثة وھو بعد المس
والنسبة ) ٣.٤٧(أن المتوسط الحسابي لھذا البعد كان  )٦(حيث أظھرت نتائج الجدول 

إعتذر عندما أخطئ أو حينما "حيث جاءت الفقرة التي تنص على  %)٦٩.٤٠(المئوية بلغت 
على االحساس بالمسؤولية لدى العبي كرة اليد في  دلوھذه النتيجه ت" ن غير موفق في اللعبأكو

  .االردن

الى ان االحساس بالمسؤولية من قبل الالعب يلعب  )٢٠٠٣(حيث يشير عالوي ودرويش 
ً في ظھور جوانب كثيرة للشخصية وتأثيراً كبيراً في تقدير الالعب لذاته  ً وأساسيا دوراً ھاما

وأن  ،ق الواحدالعالقات البينية بين أعضاء الفريه داخل الفريق والى عدم تفكك وضعف ووضع
عزل عالقة الالعبين بعضھم فردية يفكك المسؤولية الجماعية ويعدم االحساس بالمسؤولية ال

مصادر الصراع والتوتر التي تنشب داخل الفريق الواحد وتؤثر على نتائج  إضافة إلى، ببعض
  .اتھمالفريق وإنجاز

  
  وھو بعد االصرار مناقشة النتائج البعد الذي حاز على المرتبة الرابعة

 ونسبة مئوية بلغت) ٣.٣٨(أن متوسط البعد ككل قد بلغ )٧(حيث أظھرت نتائج الجدول 
تبة االولى بمتوسط المر" االصرار في اللعبأتصف ب" تنص وقد احتلت الفقرة التي %)٦٧.٦٠(
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وھذه النسبة تعد عالية إذا يعزوا الباحث ھذه النتيجه %) ٨١.٦٠( ئويةنسبة مو) ٤.٠٨(حسابي 
الى إمتالك العبي كرة اليد في االردن قدرة عالية في االصرار على الفوز حيث يشير عالوي 

بع من قدرة الالعبين البدنية والمھارية أن الحماس واالصرار ين الى )٢٠٠٣( ودرويش
أنه أن يعمل على سيطرة الالعبين على االداء وتخطي وإمتالكھم ثقة عالية بالنفس وھذا من ش

  .ستخدام االمثل للقدرات الفنية سواء المھارية والبدنية والنفسيةاإلالصعوبات والقدرة على 
  

  المرتبة الخامسة وھو بعد الرغبة علىمناقشة نتائج البعد الذي حاز 
 بلغت بة مئويةونس )٣.٣٥(أن متوسط البعد ككل ) ٨(ظھرت النتائج الجدول أحيث 

" ريد أن أكون أحسن العب في الملعبأ"احتلت الفقرة التي تنص على  حيث %)٦٧.٠٠(
ة تدل وھذه تعد نسبة عالي%) ٩٠.٤٠(ونسبة مئوية  )٤.٥٢(المرتبة االولى بمتوسط حسابي 
العبين على أن يكونوا أفضل من المنافسين كما أنھا داللة على كذلك على الرغبة الجامحة ل

  .أن يكون أفضل من زميله الذي في الفريقعلى كل العب من الالعبين رغبة 
  

  عد ضبط التوترمناقشة نتائج البعد الذي حاز على المرتبة السادسة وھو الب
لھذا البعد  والنسبة المئوية) ٣.٢٢(أن متوسط البعد ككل  )٩(حيث أظھرت نتائج الجدول 

أستطيع "الفقرة التي تنص على  قتحقوقد  ،متوسطةه النسبة تعد ذوھ )%٦٤.٤٠( بلغت
ونسبة مئوية ) ٣.٨٩(المرتبة االولى بمتوسط حسابي بلغ  "بتفكيري ھادئا أثناء المباراة االحتفاظ

حيث يرى الباحث أن العبي كرة اليد في أندية الدرجة االولى في االردن لديھم  )%٧٧.٨٠(
ارتھم فھم ذو مزاج معتدل إستث في الملعب ومن الصعوبةقدرة على الھدوء والبعد عن التشتت 

  .يمكنھم الوصول الى بر االمان بصورة سليمه

كما يرى الباحث أن قدرة الالعبين على الھدوء والبعد عن التوتر يمكن أن يجعل الالعبين 
 كما أن ،أكثر تحدث عما يجول في أفكارھم ووجھة نظرھم الى المدرب أو الى بعضھم البعض

وھذا من شأنه أن يخدم إنجاز الالعبين وتطوير  ،النقد الذي يصدر ضدھمعلى تقبل لديھم القابلية 
  .)١٩٩٩، بني ھاني( حيث تتفق ھذه النتيجة مع دراسة، مستواھم

  
  مناقشة نتائج البعد الذي حاز على المرتبة االخيرة والسابعة وھو بعد الحساسية

بة المئوية والنس )٢.٨٢(أن متوسط البعد ككل  )١٠(حيث أظھرت نتائج الجدول 
الباحث ھذه النتيجه الى وجود بعض  حيث يعزو ،تائج تعد نتائج متوسطةوھذه الن%) ٥٦.٤٠(

الالعبين يمتلكون الشعور بالالمبااله أثناء اللعب وعدم الرغبة بتحقيق الفوز نتيجة ھبوط السمات 
لي فإن شحن وبالتا ،عدم الميل للكفاح من أجل الفوزوعزيمة االرادية لدى بعض الالعبين كال

لالعبين الفوز والكفاح تقع على كاھل المدرب كما يقع علية التصدي  السمات االرادية من أجل
  .ة في تحقيق الفوزجامحالذين يميلون الى الالمباالة وعدم االحساس بالمسؤولية والرغبة ال
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وى تواجد فروق في مست ھل"الذي ينص على  مناقشة النتائج التي تتعلق بالتساؤل الثاني
ً لتغير ترتيب  االستجابة االنفعالية لدى العبي كرة اليد من أندية الدرجة االولى في االردن تبعا

بين فرق ذات دالله إحصائية يعدم وجود فروق ) ١١(فإنه يتضح من الجدول رقم " الفرق
 مما )مجال الرغبة ومجال المسؤولية( عدا كل مجاالت الدراسة على المقدمه وفرق المؤخرة

فعالية د في االردن يتمتعون بإستجابات انمؤشر الى أن العبي أندية الدرجه االولى لكرة الي يعطي
وھذا وھذا ما أظھرته نتائج كل مجال  متشابھة سواء أكان النادي ضمن فرق المقدمة أو المؤخرة

يعطي مؤشر على درجات االصرار والرغبة في الفوز وضبط التوتر والثقة العالية بالنفس لدى 
  .عبي كرة اليد في األردنال

أما بالنسبة للفروق في مجالي الرغبة والمسؤولية فيرى الباحث أن الفروق التي كانت 
لصالح فرق المقدمة تعبر عن نواحي إيجابية إذ أن الرغبة ناحية إيجابية وفي حال توفر الرغبة 

لعالقة بينھما متبادلة في تحقيق الفوز فإن المسؤولية تصبح ضرورة ومتطلبا لدى الالعب إذ أن ا
وقد األكبر  في حالة وجود الالعب ضمن فرق المقدمة يجعله يحس بالمسؤوليةوالفارق بينھما أنه 

يعود ذلك للفكر الذي يوجه الالعب بأنه تقع عليه مسؤولية بقاء فريقه في الصدارة وضمن فرق 
 .المقدمة

  
  ستنتاجاتاال

  :يفي ضوء نتائج الدراسة أستنتج الباحث ما يل

كانت بدرجة أن االستجابات االنفعالية لدى العبي أندية الدرجه االولى لكرة اليد في االردن  −
  .متوسطة فھذه النتيجة تمثل ناحية إيجابية لدى الالعبين

ً لترتيب الفرق − ً بين أندية الدرجة االولى تبعا / مقدمة( عدم وجود فروق داله إحصائيا
  .ولصالح فرق المقدمة الرغبة والمسؤولية عديباستثناء بعلى محاور الدراسة  )مؤخرة

 
  التوصيات

االولى لكرة  ر باالستجابات االنفعالية لدى العبي أندية الدرجةضرورة االھتمام بشكل أكب −
  .ل االعداد النفسي لالعبينخال مناليد في االردن 

اح مية االحساس بالمسؤولية الملقاه على الالعب في ضرورة الكفنتالعمل على تعزيز و −
  .المشروع من أجل الفوز

العمل على تعزيز عنصر الرغبة لدى الالعبين وعدم االكتفاء بتحميل الالعب المسؤولية  −
  .فقط
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