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استالم البحث 1013/7/15:
قبول النشر 1013/8/11 :

ملخص البحث
نستتتع ال ال تتت د بتتتاال تثاستتتال اعستتتعومثر اعنأثملاتتتال مثثؤتتتال عاواثفتتتم لتتتر المامتتتثاي ال اأاتتتال متتتال ا متتت ث ال ممتتتال العتتت ا تتت
لتتر المتتتث املمتتمو ب تتم متتال وتتو بم مناتتال العنبتتا بمستتع افم بتعلتتال فتتذه المامتتثاي ال اأاتتال تت استت د لاتتن ال واتتث متتال ال تتت
ال قتتي استتم ته ذلتتت لتتر عمتتخاص الحملتتال النأستتاال لل تت متتال وتتو مثمل ع تتم لتتذا ؤتتاال مثثؤتتال الحملتتال النأستتاال لل تت ام تتال
عأستتتاثفم تتتال ثاتتته انث تتتم فتتتذه الحملتتتال لتتتر المامتتتثاي ال اأاتتتال اال ممتتت لال البحتتتث عمحتتت ثي حتتت د ال ملاتتتال قاتتتم
الحتتتمعي النأستتتاال العتتت امتتتث ب تتتم الل تتت متتتال ا متتت ث الم متتتال العتتت انبتتتت لتتتر المتتتتث املمتتتمو ب تتتم عثعمتتتت ال ثا تتتال المثعتتتمتر
العتت ع عث تت حملتتال الل تت الح ا اتتال ذ
تتال ثاتته استتعممثاي ال اتتم
ؤتت العثتتثى لتتر مستتع ر المعتاتتثاي النأستتاال لل تت
ثبمتتتم اخ تتتد الل تتت ؤتتت ام مبتتتال لتتتر اعستتت ئلال الم تتتال الاتتتن بمتتت د ح ا تتت لتتتمته بمتتتم المامتتتثاي ال اأاتتتال ؤان تتتم عث تتت
لتتتذا حتتتم د البمحوتتتمال اع عمتتتمت لتتتر المامتتتثاي ال اأاتتتال ؤتتت قاتتتم اعستتتعومثر
الحملتتتال النأستتتاال الح ا اتتتال العتتت امتتتث ب تتتم الل تتت
تتتمال التتتثا متتتال التثاستتال فتتت العثتتتثى
اعنأثملاتتال الملتتتمحبال للمنمؤستتال الثامطتتتاال تتال ثاتتته العثتتثى لتتتر فتتتذه المعتاتتثاي
لتتتر بثتتتا المامتتتثاي ال اأاتتتال مستتتع ر اعستتتعومثر اعنأثملاتتتال اا تتتمت نستتتبال مستتتمفمال بثتتتا المامتتتثاي ال اأاتتتال بمستتتع ر
منتتتي ال ثا تتتال اع تتتثا اي عمتتتمد م عمتتتل البحتتتث انعتتتن اذ عتتتو عحتاتتتت
اعستتتعومثر اعنأثملاتتتال لتتتتر ع بتتت تتتثر الستتتلال المتتتبم
م عمتتتل البحتتتث بل بتتت انتاتتتال الأتتتثاي ا ستتت ال نتتت ب تتتثر الستتتلال المتتتبم الممتتتمث اال ؤتتت ت ث المتتتبم للم ستتتو الثامطتتت
الثمتتتتمثر الستتتتمم ر ال تتتت ي
 2102-2102البتتتتملد تتتتتتفو  ) 011ع بتتتتم انعمتتتت ال التتتتر عستتتتثال بنتاتتتتال فتتتت نأتتتت ال نتتتت
النملتتتتثاال الا تتتتال العطتتتتممال الحلتتتتال متتتتمو المع تتتتاال) امتتتتم انتتتتال البحتتتتث امتتتتعملي لتتتتر ع بتتتت نتتتتمتا العطتتتتممال الثامطتتتت
 )01لنتتتتمت التا اناتتتتال الثامطتتتت
نتتتتمت التا اناتتتتال الثامطتتتت البتتتتملد تتتتتتفو  )21ع بتتتتم  )01لنتتتتمت العطتتتتممال الثامطتتتت
تتتمال علتتتماو التثاستتتال بمستتتعختاو المتتتن ق ال لتتتأ ب ثا تتتال المستتت الثلقتتتمي اعثعبم اتتتال
عتتتو اخعاتتتمثفو بمل ثا تتتال الثمتتت ائاال
منتتتي المعتاتتتثاي المتث ستتتال عمتتتمد نتتتبا ال لتتت الطتتتت التتتتم اعن بمطتتت الطتتتت التتتتم
لم لئمعتتتن ل باثتتتال البحتتتث
ثاتتتتمي التتتتتو الحمتتتتثا ال ام لتتتت باال الستتتتثال الحا اتتتتال  (VO2maxع لتتتتد البمحوتتتتمال لتتتتر
مثتتتتتد العتتتتنأ
اعنبستتتتم
استتتتعنعم مي من تتتتم اثعأتتتتمب ؤتتتت مستتتتع ر بثتتتتا المامتتتتثاي ال اأاتتتتال فتتتت تتتتل متتتتال مثتتتتتد النتتتتبا طتتتتت التتتتتو الثتتتتمل
مثتتتد العتتنأ ) بونتتم العثتتثا للستتعومثر اعنأثملاتتال لتتتو ا تتال فنتتمت عتاتتث ؤتت مستتع ر بثتتا المامتتثاي ال اأاتتتال
التت ا
ف ل مال ال ام ل باال ثامي التو الحمثا ) بونم العثثا للسعومثر اعنأثملاال .
Abstract

The Contribution of Some Level of Functional Indicators of Emotional Arousal Among
Football Players Basketball Youth
Assis Lecturer: Alia Hamid Abdul Abbas
Assis Prof Dr. Haider Naji Habash
We can say that the study of arousal emotional and see its effect on the functional indicators of the
important things that you should become familiar with the coach and then the predictability of their
standard terms of these functional indicators so easy for him a lot of effort, time and assisted on the
diagnosis of the mental state of the player and then processed, so the knowledge psychological state of
the player can be explained by the reflection of the situation on the functional indicators, and that the
problem of the research focused on the process of measuring the psychological conditions experienced
by the player of the important things that should be on the knowledge of the coach, and adopt the usual
way to identify the level of psychological variables of the player through the measurement forms
which do not reflect the real player case as the player might be ashamed to answer questions directed
to him in a real and honest, and functional indicators, they reflect the true mood experienced by the
player, so I tried the researchers rely on functional indicators to measure arousal emotional associated
with sports to compete for by identifying these variables, and the purpose of the study is to identify
some of the functional indicators and the level of arousal emotional and find the contribution of some
of the indicators functional level of arousal emotional when basketball players young, and the method
and procedures include the research community and appointed as been identified research community
with famous clubs of the Middle Euphrates South basketball youth participants in the Youth League
for season 2012-2013, totaling 108 players belonging to the nine clubs are (SOC and Amarah,
Samawah, Kut, Nasiriyah, vigilance and solidarity, Hilla, Imam of the pious) The research sample
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included players clubs Sports Solidarity Club Diwaniya sports totaling (20) player (10) Sports Club
solidarity and (10) for the club Diwaniya sports were chosen randomly, and the study design using the
descriptive approach in a manner survey relations connectivity to the suitability of the nature of the
search, and were studied variables include (heartbeat and blood pressure systolic blood pressure
diastolic and respiratory rate and red blood cells and hemoglobin and vital capacity and VO2max
(They found the conclusions of which rise in the level of some functional indicators which both (pulse
rate and high blood pressure and Wait and respiratory rate) during exposure to provoke emotional, and
there was no change in the level of some functional indicators which Both (Hemoglobin and red blood
cells) during exposure to provoke emotional.

 -1المقدمة :
اثتتتت لتتتو التتتنأ الثامطتتت متتتال الثلتتت و العتتت افعمتتتي بم تتتمد
العثباتتتتال الثامطتتتتاال لتتتتر منتتتت الثلتتتت و ا ختتتتثر متتتتال حاتتتتث
الع با تتتتمي الماتاناتتتتال العتتتت استتتتثر متتتتال خلل تتتتم لتتتتر اعثع تتتتم
بملمستتتع امي الثامطتتتاال ؤتتت مخعلتتتى الم تتتمثاي ا نمتتت ال ذ
ال ال لتتتتت د لتتتتتر المستتتتتع امي الثامطتتتتتاال الثملاتتتتتال عح اتتتتته
الأتت ال ع عثتتت ملاتتال ستت لال المنتتمد عال المستتع ر الثامطتت ؤتت
مث تتتتتو ا نمتتتتت ال لتتتتتد لتتتتتر مستتتتتع امي ملاتتتتتال متتتتتال حاتتتتتث
الع ناتتتتت الع عاتتتتت) متتتتال بتتتتاال فتتتتذه ا لثتتتتم لثبتتتتال تتتتثر
الستتتلال العتتت متتت تي ع تتت ثاا ملح تتتم ؤتتت ا لتتت ت د الثتتتملو
حاتتتتث متتتتت تي الستتتتتن اي ا خاتتتتتثر افعمممتتتتتم ا معالااتتتتتتاا بملبحتتتتتث
تاتتتر ؤتتت عتتتثا الل بتتتاال
ا لع لتت تتتال ثائتته بستتتملا
متتتتال الم اطتتتتال الم متتتتال المعتا لتتتتال ؤتتتت م تتتتمد لتتتتو التتتتنأ
الثامطتتت العتتت ل تتتم ا فماتتتال ال باتتتثر ؤتتت متتتتر عاواثفتتتم لتتتر
مستتتع ر الثامطتتت فتتت اعستتتعومثر اعنأثملاتتتال العتتت عثعبتتتث متتتال
الم اطتتتال الم متتتال العتتت عتتتتاوث ستتتلبم ا ب ا مبتتتم لتتتر مستتتتع ر
ع تتتتت ث اللثبتتتتتال عح اتتتتته بؤطتتتتتد اعن تتتتتمالاي النعتتتتتمئق ذ بال
اعستتتتتتعومثر اعنأثملاتتتتتتال متتتتتتال الث امتتتتتتد الثئاستتتتتتاال ذاي العتتتتتتاواث
المبممتتتتث لتتتتر مستتتتع ر بتا المتتتتتثباال الل بتتتتاال ل ن تتتتم ع
عستتتاث لتتتر عاتتتثر احتتتتر بتتتد ن تتتتفم ملاتتتال عتتتمثر منخأطتتتال
تاتتتتر نستتتع ال ال تتتت د بتتتاال تثاستتتتال
عتتتمثر بختتتثر ستتتتبم
اعستتتتتت عومثر اعنأثملاتتتتتتال مثثؤتتتتتتال عاواثفتتتتتتم لتتتتتتر المامتتتتتتثاي
لتتر المتتتث املمتتمو
ال اأاتتال متتال ا متت ث ال ممتتال العتت ا تت
ب تتتم متتتال وتتتو بم مناتتتال العنبتتتا بمستتتع افم بتعلتتتال فتتتذه المامتتتثاي
ال اأاتتال ت اس ت د لاتتن ال واتتث متتال ال تتت ال قتتي استتم ته
ذلتتت لتتر عمتتخاص الحملتتال النأستتاال لل تت متتال وتتو مثمل ع تتم
لتتتذا ؤتتتاال مثثؤتتتال الحملتتتال النأستتتاال لل تتت ام تتتال عأستتتاثفم تتتال
ثاتتته انث تتتم فتتتذه الحملتتتال لتتتر المامتتتثاي ال اأاتتتال اال
ممتتتت لال البحتتتتث عمحتتتت ثي حتتتت د ال ملاتتتتال قاتتتتم الحتتتتمعي
النأستتاال الع ت امتتث ب تتم الل ت متتال ا م ت ث الم متتال الع ت انبت ت
لتتتتر المتتتتتث املمتتتتمو ب تتتتم عثعمتتتتت ال ثا تتتتال المثعتتتتمتر ؤتتتت
تتال ثاتته
العثتتثى لتتر مستتع ر المعتاتتثاي النأستتاال لل تت
العتتت ع عث تتت حملتتتال الل تتت الح ا اتتتال ذ
استتتعممثاي ال اتتتم
ثبمتتم اخ تتتد الل تتت ؤتتت ام مبتتال لتتتر اعستتتئلال الم تتتال الاتتتن
بمتتتتت د ح ا تتتتت لتتتتتمته بمتتتتتم المامتتتتتثاي ال اأاتتتتتال ؤان تتتتتم
لتتتذا
عث تتت الحملتتتال النأستتتاال الح ا اتتتال العتتت امتتتث ب تتتم الل تتت
حتتم د البمحوتتمال اع عمتتمت لتتر المامتتثاي ال اأاتتال ؤتت قاتتم
اعستتتتتعومثر اعنأثملاتتتتتال الملتتتتتمحبال للمنمؤستتتتتال الثامطتتتتتاال تتتتتال
ثاه العثثى لر فذه المعتاثاي .

 -2اا تتتمت نستتتبال مستتتمفمال بثتتتا المامتتتثاي ال
اعسعومثر اعنأثملاال لتر ع ب ثر السلال المبم .

اأاتتتال بمستتتع ر

 -3الطريقة واالجراءات
 1-3مجتمع البحث وعينته:
عو عحتات م عمل البحث بل ب انتاال الأثاي ا س ال ن
ب ثر السلال المبم المممث اال ؤ ت ث المبم للم سو
الثامط  2102-2102البملد تتفو  )011ع بم ا انعم ال
الثممثر السمم ر ال ي
الر عسثال بنتاال ف نأ ال ن
النملثاال الا ال العطممال الحلال ممو المع اال) امم انال
نمت
البحث امعملي لر ع ب نمتا العطممال الثامط
البملد تتفو  )21ع بم  )01لنمت
التا اناال الثامط
 )01لنمت التا اناال الثامط عو اخعامثفو
العطممال الثامط
بمل ثا ال الثم ائاال.

 2-3تصميم الدراسة :
عو اسعختاو المن ق ال لأ
اعثعبم اال لملئمعن ل باثال البحث .

ب ثا ال المس

الثلقمي

 3-3المتغيرات المدروسة :
مال خلد ا لب البمحومال لر المثا ل الثلماال البح ث
السمب ال لتثا العثثى لر بفو المامثاي الأسا ل اال الع
ل م لقال بمعسعومثر اعنأثملاال لتر ع ب ثر السلال عو تات
عو
اسعممثر اسعبامال لتثا عحتات بفو المامثاي ال اأاال
ثط م لر )01خباثا مخعلم ؤ العثباال الثامطاال مال ب د
ذلت ب طل لمال √) ؤ
عحتات بفو المامثاي ال اأاال
مثبل التث ال المخعمثر ل د مال المعتاث ال اأاال المثث طال)
لر المتثّج مال  )01-1لمم ال ب لر تث مي المتثّج ف
ت ا فماال
تو
اللأث اثن
 )01بتنمفم ف )0
لر بال اثا ر بتا ب ملح ال ا تفم المخعص م مال لو عثت
ؤ اعسعممثر مم مباال ؤ الملحه .)2
بثت بال عو مل اعسعممثاي عأثاد البامنمي مثمل ع م
حلمئام ا عو قب د المعتاثاي الع حللي لر افماال نسباال ا وث
مال %)12.22مال تث ال ا فماال عو اسعبثمت معتاث السثال
اسعخث ي
الحا اال الحت اعقلر عسع لت اع س اال)
النسبال لر بسم نلى التث ال ال ل اال المسعحلد لا م مال
حملد طث المتر  × )01تت الخبثا  + )01نلى
المتر  )1ؤا ال الم م ب  )11ف ال ال مال )011
نسبع م  )0 .)%12.22ال ت د  )7اباال التث مي ال لاال
بحس ا فماال النس المئ اال للمعتاثاي ال اأاال.

 -2الغرض من الدراسة :
 -0العثثى لر بثتا المامتثاي ال
اعنأثملاال لل ب ثر السلال المبم .

اأاتال مستع ر اعستعومثر
 -0مات ثاو ال نمن  :م تمال ؤ امحلم ع با مي spss
تاث الطام لل بم ال العلماو  2111ص.011
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المعتاثاي

0

نبا ال ل
الطت التم
اعن بمط
الطت التم
اعنبسم
مثتد العنأ
ثامي التو
الحمثا
ال ام ل باال
السثال الحا اال
VO2max
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ث ؤ ل ثعن الن مئاال

 4-4-3التجربة االستطالعية :

تث ال
اعفماال
041

ا فماال النسباال

التعلال

%82.22

مب د

021

%82

مب د

022

%10.22

مب د

عو ا ثا فذه الع ثبال بعمثاخ  2102/02/6لر  )1ع باال
مال ع ب نمت الحلال الثامط عو خلل م العثثى لر متر
لر
متر ط ح العثلاممي العتل
عأ و الل باال للم ام
اللث بمي الع مال المم ال حت و م مال ا د اعسعثتات للع باه
الثئاس للم ام .

001

%71.66

مب د

 5-4-3اسلوب تصحيح المقياس :

010

%67.22

مب د

81
14
22

%61.22
%26
%04

مب د
اث م ب د
اث م ب د

اع ال م ام اعسعومثر اعنأثملاال مال  )20ؤ ثر اع مبال
ملبم ا بحامنم ا نمتثاا) عث ر
ن م ؤه ولوال بتائد ف
ب الاال للتث مي  )0 2 2لر الع ال للأ ثاي اعا مباال
الث للأ ثاي السلباال.

مال ال ت د  )0نلح اال مال المعتاثاي ال اأاال الع عو
ثط م لر الخبثا قت حللي لر بفماال نسباال ا بث مال
 )12.22ف النسبال الم ب لال ل ب د المعتاث لذا عو اخعامث
السثال
المعتاثاي الع عو ثط م ماث م مم تا معتاث
الحا اال  )VO2maxلثتو عح ا م النسبال الم ب لال.

 4-3االختبارات المستخدمة :
 1-4-3قياس معدل نبض القلب والضغط الدموي
عو قام مثتد نبا ال ل الطت التم
قام الطت النبا بلممن اللنل اوبي
قامسمي النبا الطت
ثسخ الات اث
طت التو لر بال ا
ب ثا قام
ملسم ا . )0

ب اس ال مال
فذا ال مال لر
اثا ر نت
لن
ال الم ا

تتتت متتثاي
تتال ثاتته حستتم
لتر ثست اتعو تت
الل ت
ثاه الملح تال الخمث اتال حاتث
 )0احتتتاا اتتعو الحستتم لثمتتث
 )6عستتعخثج ال امتتال الن مئاتتال
ت.

 5-3تجربة البحث الرئيسة :

 3-4-3اجراءات اعداد مقياس االستثارة االنفعالية :
عو اع عممت لر الملمتث الثلماال م ام اعسعومثر اعنأثملاال
لـ لمو محمت بت الثطم)  )2الذ اعالى مال  )20ؤ ثر
لر م م ال مال
ن م المخعبث قت ثا الم ام
ا ا
الخبثا المخعلاال*  )2قت ابت ا ثبا و ؤ ملئمال الم ام

عث مال لالر محمت

0

7-4-3الخصائص العلمية للمقياس:
 الصدق:اللأمي الثلماال للخعبمث ال ات اذ
اثت اللته مال المث
اال اللته اثن "اال اعخعبمث ا ا مم طل د قامسن ع
مائم اخث" )0
اا
قت عو العح ه مال لته الم امساال مال خلد اا مت اللته
ال مفث ل مم ذلت مال خلد ثط مم لر م م ن مال
الخبثا المخعلاال.
 الثبات:عو اسعختاو مثمتلال بلأم ث نبمخ عسعخثاج مثممد الوبمي
بلتي  )1 11فذا مامث مل لر وبمي الم ام .

2-4-3قياس معدل التنفس :
اتتعو حستتم مثتتتد العتتنأ
المت اه الالؤاتث حاتث ا لت
مثاي الم اه الالؤاث ال
بال تتد م ت اه الؤاتتث اثتتت
و ت اال وتتو اطتتث النتتمعق ؤ ت
ا م مثتد العنأ قبد ال

 6-4-3حساب الدرجة الكلية :
بمم اال م ام اعسعومثر اعنأثملاال اع ال مال  )20ؤ ثر ؤاال
ع ال  )82اقد تث ال ف  )20ال س
ا لر تث ال لل
الحسمب بلد  )61 02اعنحثاى المثامث بلد .)6 12

تاث

 -0ام نمبع ال  :طت التو المثعأل
المث ه ال اي  0812ص.02
لقعن بمسع ر اعسعومثر
 -2لمو محمت بت الثطم .اعمال النأس
لاال العثباال
اعنأثملاال لتر ع ب ثر السلال ثسملال مم سعاث اث منم ثر
الثامطاال ممثال الم لد . 2112
** السمته الخبثا فو :
 .0ب.ت محمت مسو الامسث  :لاال العثباال الثامطاال /ممثال بمبد /اخعبمثاي
قام .
لاال العثباال الثامطاال  /ممثال بمبد  /لو النأ
 .2ب.ت ممث سثات الخمقمن
الثامط .
لاال العثباال الثامطاال  /ممثال بمبد /لو
 .2ب.ت امساال ل اال سمم اد
النأ الثامط .
 .4ب.و.ت ؤم عث مال د لاال العثباال للبنمي  /ممثال ال ؤال  /لو النأ
الثامط .

11

ل ثر السلال ؤ
قمو البمحومال بملعثم ال مل اععحمت الأث
محمؤ ال الن ى بإمثاى اععحمت الثثاق المث ال ل ثر السلال
بإقممال مبمثار باال ؤثا نمت العطممال الثامط ؤ محمؤ ال
الن ى اعمثى نمت الا ال الثامط مال محمؤ ال التا اناال
بحط ث ممود
قت عو ابلغ الأثا اال ال ثاه اععحمت الأث
مال اععحمت المث ال بمال فذه المبمثار ف عخعامث ع ب
المنعخ ال ن المبم للمممث ال ؤ ب لال ت لاال مال فذا
اع ثا عسعومثر الل باال الامتر افعممم و بملمبمثار عو ع الال
اسعممثاي قام اعسعومثر اعنأثملاال لر اؤثات انال البحث
البملتال  )21ع بم امول ال نمتا العطممال الثامط التا اناال
ذلت ا و  2102/0/8ؤ ال م ال الثامطاال المتل ال
الثامط
ال ثاه
قت عو حسم مثتد العنأ
لنمت ال ؤال الثامط
ال ثاه مال
الملح ال حسم طت التو نبا ال ل
انال مال التو بخذفم للمخعبث
موبي ؤ ثسد الات عو سح
لعحلال م اسعخثاج مسع امي المعتاثاي ال اأاال قات التثاسال قبد
مال وو مثمل ال النعمئق احلمئام ا.
ثا ملاال امحمم

 -2مل أر بمف  :المثمملي الثلماال الثملاال باال الن ثاال الع باه
ال مفثر مث ال ال عم للنمث  0888ص.27

0
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ؤ ت عو ثط م لر م د تا د لس لن عحلال م منمقمع م.
معممو ملامي العحلاد امحلمئ اللح ال الع ع تى لر
عح اه بفتاى البحث ذ عو ثا الع تاث امحلمئ لنعمئق بؤثات
انال الع باه البملتال  )21ع بم ؤ المعتاثاي المبح وال.

-4النتائج والمناقشة :
1-4التقديرات االحصائية للمتغيرات الوظيفية
ومستوى االستثارة االنفعالية ألفراد عينة البحث :
مال ا د ثا النعمئق الع عو الحل د لا م بثت قام
اعسعومثر اعنأثملاال المامثاي ال اأاال مال بؤثات انال البحث

ت د )2
اباال ال لى اعحلمئ لنعمئق اؤثات انال البحث ؤ المعتاثاي المبح وال
المعتاثاي

المعتاثاي ال
اأاال

اعسعومثر اعنأثملاال
مثتد النبا
طت التو الثمل
طت التو ال ا ئ
تت مثاي العنأ
ال ام ل باال
ثامي التو الحمثا

اعنحثاى
المثامث
6.42
00.2
0.02
0.46
2.68
1.82
1.26

ال س
الحسمب
48.71
17.11
02.07
1.2
04.8
02.21
1.21

مثممد
اعلع ا
1.64
1.67
1.11
1.14
1.00
1.18
1.44

مثممد
العأث
1.60
1.00
0.14
1.12
1.781.181.20

اقد
قامال
24
71
00
6
8
00.0
4.42

ا لر
قامال
61
000
06
02
08
04
1.11

 2-4نسبة مساهمة المتغيرات الوظيفية باالستثارة
االنفعالية :

ابتتتتتتتتتاال ال تتتتتتتتتت د  ) 2ال ستتتتتتتتت الحستتتتتتتتتمب للستتتتتتتتتعومثر
اعنأثملاال  )48.71اعنحثاى المثاتمث بلتد  )6.42بانمتم بلتد
ال ستتت الحستتتمب لمثتتتتد النتتتبا  )17.11بتتتمنحثاى مثاتتتمث
 )00.2بمم ال س الحسمب لمثتد طتت التتو الثتمل ؤ تت بلتد
 )02.07بتتتمنحثاى مثاتتتمث م تتتتاثه  )0.02بلتتتد ال ستتت
الحستتتمب لطتتتت التتتتو التتت ا ئ  )1.2اعنحتتتثاى المثاتتتمث
 )0.46بملنسبال لل س الحستمب لثتتت متثاي العتنأ ؤ تت بلتد
 )04.8بتتتتمنحثاى مثاتتتتمث  .)2.68بمتتتتم ال ستتتت الحستتتتمب
ل ام لتت باال التتتتو ؤ تتت بلتتتد  )02.21بتتمنحثاى مثاتتتمث بلتتتد
 )1.82قت بلد ال س الحسمب ل ثاتمي التتو الحمتثا )1.21
بمنحثاى مثامث . )1.26

ال مم ن ته ؤ التثاسمي اعثعبم اال اثبث ال م تاث الثلقال
باال المعتاثاي المبح وال بمثممد اعثعبم ذ بممم مال بال ن له
د مثثؤال م تاث الثلقال باال
لان مثممل عثعبم ث(
ال
مسع ر المعتاثاي ال اأاال ؤثات انال البحث مال
مسع ر اعسعومثر اعنأثملاال مال ال بخثر ذلت م مناال
العثثى لر نس مسمفمال المعتاثاي ال اأاال س ى نسل
لر مم م ؤ ال ت د اآلع :
الط

ت د )2
اأاال بمعسعومثر اعنأثملاال نس المسمفمال.

اباال لقال المعتاثاي ال

ث)2

مثممد العثااال
نسبال المسمفمال

المعتاثاي

مثممد
اعثعبم

مثتد النبا

1.16

1.204

طت التو الثمل

1.42

1.08

1.211

طت التو ال ا ئ

1.4

1.06

1.161

%4.24

تت مثاي العنأ

1.48

1.24

1.116

%4.04

1.102

ال ام ل باال

1.18

1.21

1.602

%2.88

1.112

ثامي التو الحمثا

-1.14

1.1106

1.717

%2.41

1.422

مثممد
اع عثا

نسبال الو ال
بمثممد اعثعبم

مسع ر
التعلال

1.276

%1.47

1.111

مثن

%4.02

1.120

مثن

1.128

مثن
مثن
مثن

ممم ع تث امممثر لر ال ب مال فذه الثلقمي البسا ال الع
نثن ب م لقال اعسعومثر اعنأثملاال المامثاي ال اأاال ذاي
المثن اال بتالال حلمئاال ام ال العثثى لر نسبال مسمفمعن
بمعسعومثر اعنأثملاال .نلح مال ال ت د السمبه اال مثممد
اعثعبم مم باال اعسعومثر اعنأثملاال باال المامثاي ال اأاال)
نبا ال ل بلد  )1.16مم بلتي قامال مثممد اعثعبم مم باال
اعسعومثر اعنأثملاال باال طت التو الثمل  )1.42بلتي قامال
مثممد اعثعبم مم باال اعسعومثر اعنأثملاال باال طت التو
ال ا ئ  )1.4بمم قامال مثممد اعثعبم مم باال اعسعومثر
اعنأثملاال تت مثاي العنأ )  )1.48بلتي قامال مثممد
اعثعبم مم باال اعسعومثر اعنأثملاال باال ال ام ل باال )1.18
11

التعلال
اعحلمئاال

م ائ

بمم قامال مثممد اعثعبم مم باال اعسعومثر اعنأثملاال
ال ام ل باال)  )-1.14مال ا د مثثؤال م تاث الو ال
بمثمملي اعثعبم المحس بال المذ ثر بن اأم ب مثثؤال نس
مسمفمال المعتاثاي ال اأاال بمعسعومثر اعنأثملاال قمو البمحومال
بمسعختاو مثممد اع عثا قت بلتي نسبال مسمفمال مثتد النبا
بلتي نسبال مسمفمال طت
بمعسعومثر اعنأثملاال (% 20
التو الثمل بمعسعومثر اعنأثملاال  )%08بلتي نسبال مسمفمال
طت التو ال ا ئ  ) % 06بلتي نسبال مسمفمال تت مثاي
بلتي نسبال مسمفمال
العنأ بمعسعومثر اعنأثملاال )%24
لو ع ث نسبال مسمفمال ل ثامي التو
ال ام ل باال )%21
الحمثا بمعسعومثر اعنأثملاال .
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اثال البمحومال اثعأمب مثتد النبا ؤثات انال البحث نعا ال
للع عث اعنأثمد المتاتاال الذ اعثثا لن الل باال قبد المبمثار
ممم بتر لر اثعأمب ؤ مثتد النبا ب اال اعسعومثر اعنأثملاال
ل م عاواث باث لر المامثاي ال اأاال فذه النعا ال ععأه مل
لال سلاممال "ععماال اعنأثمعي بمثعبم م بملعتاثاي الثط اال
الم مفث الأسا ل اال متر مم ع ال فذه العتاثاي مخعلأال مال
انأثمد الر اخث ل ن م ملبم مم ععمود بعتاث الت ثر التم اال
حث مي العنأ  ....الامتر طثبمي ال ل "  .)0بمم اال للحملال
النأساال بفماال لر مسع ر اتا الل باال ؤملأثح السث ث
ماث م حمعي مث ثاال امث ب م
الخ ى ال له الع عث ف
نت خ ا منمؤسال خملال نتمم ع ال فذه المنمؤسال
الل
م مال ل م بفماال باثر بملنسبال لل باال مال ع ال مبمثار ن مئاال
ا منمؤسال مال ا د ال ل د الر مسع ر مل منع م ع
ت ل ا اعمعثات ؤ ب لال ت لاال ؤا ال للحملال النأساال مم
ععطمنن مال ع عث انأثمد اسعومثر ت ث باث ؤ حملال الل
النأساال ؤاثعأل مثتد النبا فذا مم ا تر مث اال بت الم ات
محمت مسو الامسث ) ب ل مم "عاوث الحملال النأساال لإلنسمال
لر مثتد طثبمي ال ل خملال نت حمعي التط اعنأثمد
ال له الخ ى"  . ) 2فذا ال لو اعأه مل طت التو حاث اماث
محمت محم ت باال مم " احتث اونم اعنأثمد عتاث اط ؤ
طت التو حاث ت اال طت التو االتات ؤ حملال اعنأثمد
ذلت بممث ممث سثات) قمئل "احتث اثعأمب ؤ
ممال " )2
"  .)4ذلت الحمد بملنسبال لر
طت التو ؤ حملال انأثمد الل
نت
مثتد العنأ حاث اعط "حت ث عتاثاي ؤ العنأ
ا مخمص الذاال امث ال بم قى انأثمل "  )1ذلت ب ت ل
حساال فممو) بانن "مثتد العنأ اثت احت الم ماا الع ام ال
اع عممت لا م مامث للسعومثر "  )6بممث ممث سثات لر ال "
ملخ ى
حمعي اعنأثمد الالائت الع اعثثا بلا م الل
ذلت الالامتر اث
التط اات لر الامتر طثبمي ال ل
ال باثاال ؤ تت مثاي العنأ لعث اا ن ص ا س اال الذ
احعثه بسث ال ؤ العأم لي الع عحتث تاخد ال سو نعا ال تو
الع امث ب م الل " )7 .بمم
الثط
اعسع ثاث النأس
بملنسبال لر ثامي التو الحمثا ال ام ل باال ؤلو ا ال فنمت
لان ؤمال نعمئق ال ت د  )7ع ط
عاواث للنأثمد لا مم
ا
الح ا ال الثلماال لمم ثت آنأم ذ عباال بنن لمم اثعأثي تث ال
ت لقال
اعسعومثر اعنأثملاال بتر لر عتاثاي ؤسا ل اال ب
ثتاال باال تث ال اعسعومثر اعنأثملاال المامثاي ال اأاال .فذا
مم ا ته ل محم ت م و "بمال الحملال اعنأثملاال الع امث ب م
اثعأمب
عسمثب طثبمي ال ل
الأثت عالات مال مثتد العنأ
طت ن ...........الامتر ؤثاال التتت اثفم مال اعسع مبمي
الأسا ل اال " )1
 -0لال سلاممال ملتث سبه ذ ثه ص.16
 -2مث اال بت الم ات ابثافاو محمت مسو الامسث  :اعع مفمي الحتاوال ؤ
ممال 2101
 0تاث ال ثاه للنمث الع الال
الثامط
العتثا
ص.012
 -2محمت محم ت بن ا ن  :سا ل ام التاؤثاال اعنأثمعي  2تاث
الماسثر للنمث ممال  2118ص.402
 -4ممث سثات مسو :سا ل اال ثر ال تو  0تاث الطام لل بم ال
النمث الن ى  2111ص.210
 -1محمت محم ت  :الملتث السمبه ص.402
 -6ل حساال فممو  :ملتث سبه ذ ثه ص.46
 -7ممث سثات مسو  :ملتث سبه ذ ثه ص.212
 -1ل محم ت م و :ملتث سبه ذ ثه ص.080
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-5االستنتاجات :
ع لد البمحومال لر بفو اعسعنعم مي اآلعاال :
 -0اثعأمب ؤ مسع ر بثا المامثاي ال اأاال ف ل مال
مثتد العنأ ) بونم
مثتد النبا طت التو الثمل ال ا
العثثا للسعومثر اعنأثملاال .
 -2لو ا ال فنمت عتاث ؤ مسع ر بثا المامثاي ال اأاال
ل مال ال ام ل باال ثامي التو الحمثا ) بونم
ف
العثثا للسعومثر اعنأثملاال .

المصادر
:بل د لو النأ

0

ملث

تاث

 احمت الي ثاالمثمثى .0878
 ب م التاال بثافاو سلمال :ؤسا ل ام الثامطال ا تا البتنع عمي التو  0تاث الأ ث الثثب ال مفثر . 2111
 ب م التاال سلمال :ؤسا ل ام الثامطال تاث الأ ث الثثبال مفثر .0884
0
 ام نمبع ال  :طت التو المثعأل عث مال لالر محمتتاث المث ه ال اي . 0812
 ممث سثات مسو :سا ل اال ثر ال تو  0تاث الطاملل بم ال النمث الن ى . 2111
 مات ثاو ال نمن  :م تمال ؤ امحلم ع با مي 0 spssالن ى تاث الطام لل بم ال العلماو . 2111
 ماش الاع ال :متخد لر با ل ام امنسمال مبمتئ ؤ العمثا 4تاث ممث للنمث ا ثتال . 2112
الأسا ل
محمت بثافاو محمعال  :اللامقال
بت الأعمح الثمل
 بماللحال تاث الأ ث الثثب ال مفثر . 0880
 بت هللا حساال اللم  :اعس الثلماال للعتثا الثامطال اى لل بم ال ال متساال . 2114
لقعن بمسع ر
 لمو محمت بت الثطم  :اعمال النأساعسعومثر اعنأثملاال لتر ع ب ثر السلال ثسملال مم سعاث اث
لاال العثباال الثامطاال ممثال الم لد . 2112
منم ثر
قمسو حسال حساال  :الأسا ل اال مبمتئ م ع با مع م ؤ الم مدالثامط تاث الح مال لل بم ال النمث الم لد .0881
منو اخث ال  :اعحلم اعخعبمثاي ؤ الم مد
 لا 0اثباد . 2101
الثامط
 محمت الثثب ممث ال  :العتثا الث ل ؤ الم مد الثامطال مفثر . 0886
 0تاث الأ ث الثثب
 محمت بت الثحاو  :ا سمسامي الم مثاال الخ اال ال ماالؤ ثر السلال  4منمار المثمثى امس نتثاال . 2112
 مث اال بت الم ات محمت مسو الامسث  :اعع مفمي الحتاوالممال
 0تاث ال ثاه للنمث
ؤ العتثا الثامط
. 2101
 مل أر بمف  :المثمملي الثلماال الثملاال باال الن ثاالالع باه  0ال مفثه مث ال ال عم للنمث . 0888
المتث تاث
 مل أر محمت الاتاال  :ثر السلال للمتثالأ ث للنمث ال مفثر . 0881
احمت محم ت  :ؤسا ل ام العتثا
 م نت حساال البمعم 0تاث ائد للنمث ممال . 2116
البتن
 ماوو لمل ثاو  :اعسعومثر اعنأثملاال الع عث النأس لترمتثب ع ب ثر السلال المع تماال لقع مم بعثعا الأثاه
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لاال العثباال الثامطاال

ممثال

ثسملال مم سعاث اث منم ثر
بمبد .2116
 0تاث الطام
 نمفته بت الات :بسمسامي ؤ العثلو الحثلل بم ال الن ى . 2111
 0تاث
:ن ثامي العثلو الع ث الحث
 ان محائد للنمث ممال . 2112
 ا سى البمال م ت ن و :المبمتئ ا سمساال ؤ ثر السلالم بثال الاثر العثلاو الثمل البحث الثلم بتتات . 0811
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 ا سى عالو ممش لمل بماث :اعس الأسا ل اال للعتثاؤ ثر ال تو تاث ال ؤم التنام لل بم ال النمث امس نتثاال
. 2116
 ا سى عالو ممش لمل بماث  :لو مئى اع طم ؤالم مد الثامط تاث الفثاال ممال .2118

ملحق رقم ( )1يبين مقياس االستثارة االنفعالية
مقياس (السلوك التنافسي)
عزيزي الالعب :
نطل باال اتات م م ال مال الثبمثاي اث ر ام مبال ن م بتقال مل مثا مر الملح مي اآلعاال :
ملبم ا بحامنم ا نمتثاا)

 -0بال ع ا بلثاحال ط ح ذلت ب طل لمال √) بممو د بمثر علئمت
 -2ع ععثت ب بمثر بت ال مبال .
 -2تو اعسعثمنال بالماد .
ن ت بال نذ ثت بانن ع ع ت مبمي لحاحال مبمي خم ئال ؤ د مبال عثت لحاحال ملمم بن م عثبث ال ثبات ؤ نأست بلته .
نعمنر لت الم ؤ اال الن مح .
ملبم

بحامنم ا

نمتثاا

√
ي
0
2
2
4
1
6
7
1
8
01
00
02
02
04
01
06
07
01
08
21
20
22
22
24
21
26
27
21
28
21
20

الأ ثاي
نتمم اسعختو عممثاال اعسعثخم .
امثث بملسا ثر ال ت
نتمم ا ال فمتئم بسا ث لر انعبمف عث اال اونم المبمثار .
االتات حممس للأ ال نتمم ع ال المبمثار م مال .
نتمم الث مل ؤثاه ق .
االتات قل
عواثن قثاثاي الح و الخم ئال .
بت ثب قبد المبمثار مال ا د الأ ال.
عواثن نلمئ الالمل ؤ اللث .
ع عث نتمم ع ال المبمثار م مال .
االتات قل
ن ت المتث ل بونم المنمؤسال امعي انعبمف اطثى مال الامع .
نمتثا مم ال ا الر تخ د الحممو قبد المنمؤسال .
عواثن لممي الل باال البذائال.
عالتات و ع بنأس نتمم ا ثا المتث س ثر الأمعحال مثنم .
بتائ بؤطد نت عم ال المتث ل .
االتات انأثمل اسعومثع نتمم ا ال امتاث اث ثامط .
اواثن عحاال المتث لبثا الل باال.
سثاثم مم ال و نأس اع عث نتمم اثع خ م مم.
افعممو المتث بخ ال اللث االات مال حممس للمبمثار .
لاحع مل الملئ عالاد الع عث اعنأثمد.
ا ل ن اللث مل ؤثاه ع اأ و قمن ال اللث .
خ ع بحبع .
بح ه بؤطد بتا نتمم اممفتن الت
عواثن وثر ع ا مي المتث .
ا ل ن العح او الطثاى.
اثب ن افعممو المسا لاال ب قبد المنمؤسال .
اطما ن عحاال امتاثااال لبثا الل باال.
ع افعو بملمنمؤسال الع ع ال مع مؤئال المسع ر.
ال ممفاث المنملثر ؤثا نم عالات مال الامع للأ ال.
اخأه قلب بسث ال نتمم اتخد الملث .
عالتات الامع للأ ال نتمم ع ال المبمثار م مال.
االتات ع عث ؤ المنمؤسال ا وث مال العتثا
ب وث مال ل و نأس نتمم ا ثث نأ ا خ م .
افعو اث ال لر اأاال بتائ بونم اللث .
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ملبم ا

بحامنم ا نمتثاا

