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التعرف عمى الكفاءة اإلنفعالية ودقة التصويب ، و التعرف عمى مستوى ىدفت البحث إلى 
الكفاءة اإلنفعالية بدقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد،  نسبة مساىمة

 نحدار عمى عينة وأستعمل الباحثون المنيج الوصفي بإسموب العالقات اإلرتباطية من نوع اإل
العبي أندية الدرجة األولى والمتقدمين المشاركين في مباريات الدوري الممتاز بكرة اليد لمموسم 

( بعد أستبعاد حراس المرمى منيم حسب 58( البالغ عددىم )2016-2015الرياضي )
اختيار ، وبعد خصوصية الدراسة ؛ في محافظة بغداد )الشرطة ، والكرخ ، والجيش ، والخالدون( 

المقياس السايكومتري واالختبار المياري بكرة اليد تم إجراء األسس والمعامالت العممية عمى 
جراء التجربة اإلستطالعية ، من ثم تطبيق الدراسة المسحية الرئيسة،  العينة اإلستطالعية ، وا 

نتج ، وأست(V24)اإلصدار( SPSS) األجتماعية اإلحصائية الحقيبة نظامومعالجة النتائج ب
الباحثون بأنو لم تكن الكفاءة االنفعالية لدى العبي الدوري الممتاز بكرة اليد بالمستوى المطموب ، 
وترتبط ىذِه الكفاءة االنفعالية بدقة التصويب العبي الدوري الممتاز بكرة اليد وتسيم وتؤثر بدقة 

تماد األساليب العممية ىذِه الميارة .وأوصوا باألىتمام بكيفية تشخيص الكفاءة االنفعالية وأع
لقياسيا لدى العبي الدوري الممتاز بكرة اليد  مع تعزيز االنفعاالت اإليجابية لدى العبي الدوري 

 الممتاز بكرة اليد .
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Abstract 

The research aimed at identifying the level of emotional efficiency 

and the accuracy of aiming, and identifying the proportion of the 

contribution of emotional efficiency in the accuracy of aiming among 

players of the Premier League  clubs in handball. The researchers used 

the descriptive approach in the form of associative relationships of the 

regression type on a sample of players of the first class clubs, and the 

applicants participated in the Premier League matches in handball for the 

sports season (2015-2016) with the number of (58) after excluding the 

goalkeepers according to the specificity of study in the province of 

Baghdad (Al-Shurtah, Al-Karkh-Al-Jeish, and Al-Khaldoon). After the 

selection of the psychometric  scale and the skill test of handball, the 

foundations and the scientific treatments were carried out on the 

exploratory sample, conducting of the exploratory experiment, then the 

main survey was carried out, and the findings were processed by the 

(SPSS) version (V24). 

The researchers found that the emotional efficiency of the Premier 

League players in handball was not at the required level. This emotional 

efficiency is closely linked to the accuracy of aiming of the players of the 

Premier League in handball and it contributes and affects the accuracy of 

this skill. They recommended the attention of how to diagnose the 

emotional efficiency and the adoption of the scientific methods to 

measure it among the players of the Premier League in handball, and 

enhancing the positive emotions among the players of the Premier League 

in handball.     
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  : التعرَف بالبحث -1

    : مقدمت البحث وأمهُته 1-1

ن عامل الدقة من العوامل الميمة في أغمب ميارات األلعاب الكروية الجماعية التي إ
تمتاز بسرعة عالية في المناوالت والتي منيا التصوب أو التيديف والتي تتطمب التركيز واالنتباه 

حديدىا مكانيًا وزمانيًا حسب نوعيا فضاًل عن حاسة الشعور باالعتماد عمى بعض الحواس لت
العضمي لتحديد التوقيت المناسب لدقة ىذِه الميارات، وذلك يستدعي األىتمام بيا ليس بالتدريب 
الرياضي فحسب بل يمتد ذلك األىتمام إلى النواحي النفسية المؤثرة بالعمميات العقمية السيما منيا 

قيق اليدف من ىذِه الدقة، كما وتختمف األنفعاالت لدى الالعبين بحسب نوع التركيز واإلنتباه لتح
، لتوليد أنفعال معين والذي يكون تأثيره ذي يواجيونو في المواقف المتعددةومستوى المثير ال

بإتجاىين أما سمبي وأما إيجابي، مما يتطمب ذلك األىتمام بأمكانية سيطرة الالعبين عمى 
مى مستوى األداء المياري أثناء المنافسات، إذ ال يمكن السيطرة عمى إنفعاالتيم لمحفاظ ع

الضغوط الخارجية بقدر السيطرة عمى تمكين الالعبين من مواجيتيا بكفاءة، وىذا يمثل في 
الوقت ذاتو مطمب المدربين الذين يسعون إلى تمكين العبييم إلى تخطي الظروف أو المواقف 

 وبالتالي اإلضرار بالمكاسب التي يحققيا تدربييم الرياضي.التي تسبب األنفعاالت السمبية 
   : مشكلت البحث 1-2

بحكم عمل الباحثون األكاديمي ومن متابعتيم لدوري أندية الدرجة األولى بكرة اليد، 
الحظوا بأن أىمية الدوري تشكل لدى الالعبين العديد من اإلنفعاالت والتي تظير واضحة في 

ي معظميا يكون سببًا في خسارة فرصة التصويب، وأن أنفعاالتيم تحتاج إلى أثناء المباريات والت
سيطرة وتنظيم لمسموك الظاىر من الالعب وما يطمق عميو بالكفاءة اإلنفعالية، وألىمية العامل 
النفسي في ىذا الدوري فأن مشكمة البحث تكمن في ضياع الكثير من فرص التيديف نتيجة 

أكثر النواحي التدريبية وما تحتاجو ميارة التصويب من متطمبات اإلنفعاالت بصورة واضحة 
أخرى وسعيًا من الباحثون في توعية المدربين إلى أىمية العامل النفسي في المباريات سيحاولون 

الكفاءة اإلنفعالية بدقة التصويب لدى العبي أندية اإلجابة عن التساؤول التالي ىل تسيم 
بغية خدمة العممية التدريبية بعد أن تأخذ عمى عاتقيا نسبة ىذِه ؟ الدوري الممتاز بكرة اليد

 المساىمة  . 
  : البحثداف هأ 1-3

 التعرف عمى مستوى الكفاءة اإلنفعالية لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد. .1
 التعرف عمى مستوى دقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد . .2



 

 

 

 
 

588 

 ( 598) الى( 285)ص  مه الصفحاتوهاد محمد علىان وم.م. شيماء حسه اسماعيل د. م. أ.ولمى سمير حمدي  دم..أ بحث

 (2017/12/30)عشر  اخلامسالعدد  –اجمللد الثالث  –جملت جامعت االوبار للعلىم البدوُت والرَاضُت 

بة مساىمة الكفاءة اإلنفعالية بدقة التصويب لدى العبي أندية الدوري التعرف عمى نس .3
 الممتاز بكرة اليد .

 البحث: ُتفرض 1-4

لمكفاءة اإلنفعالية بدقة التصويب لدى العبي أندية توجد عالقة أرتباط معنوية ومساىمة وأثر  .1
 الدوري الممتاز بكرة اليد .

  جماالث البحث:  1-5

عينة من العبي األندية المشاركين في الدوري الممتاز بكرة اليد  : المجال البشري:1-5-1
 . (2016-2015) لمموسوم الرياضي

 . 19/11/2016ولغاية  21/10/2016لممدة الممتدة من ني: ا: المجال الزم1-5-2
مقرات األندية المشاركة في الدوري الممتاز بكرة اليد في محافظة : المجال المكاني: 1-5-3

 بغداد

 : مىهجُت البحث وإجراءاته املُداوُت – 2

 : مىهج البحث 2-1

والتتذي ُيّعتتَرف بأنتتو  أحتتد  (Descriptive Research)البتتاحثون المتتنيج الوصتتفي  ستتتخدما
أشكال التحميل والتفسير العممي المتنظم لوصتف ظتاىرة أو مشتكمة محتددة وتصتويرىا كّمتًا بوستاطة 

خضتاعيا لمدراستة جمع البيانات والمعمومات المقن نة عن الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميتا وا 
إذ تتتم أختيتتار األستموب اإلرتبتتاطي متتن نتوع اإلنحتتدار متتن المتنيج الوصتتفي لمالءمتتتو ، (1)الدقيقتة   

 لطبيعة المشكمة المبحوثة.
  جمتمع البحث وعُىته: 2-2

مشتتاركين فتتي مباريتتات مجتمتتع البحتتث بالعبتتي أنديتتة الدرجتتة األولتتى والمتقتتدمين ال يتحتتدد
( بعتتد أستتتبعاد 176( البتتالغ عتتددىم )2016-2015التتدوري الممتتتاز بكتترة اليتتد لمموستتم الرياضتتي )

حتراس المرمتتى متتنيم حستب خصوصتتية الدراستتة ؛ تتم أختيتتار عينتتة البحتث متتنيم بالطريقتتة العمديتتة 
( 58عتتددىم ) متتن العبتتي أنديتتة محافظتتة بغتتداد )الشتترطة ، والكتترخ ، والجتتيش ، والخالتتدون( البتتالغ

%( من المجتمع األصل تم التعامتل معيتم كعينتة كميتة لمدراستة ، وبحستب  32.95العب بنسبة )
جتتتراء األستتتس والمعتتت20متطمبتتتات الدراستتتة تتتتم أختيتتتار ) امالت ( العتتتب متتتنيم كعينتتتة أستتتتطالعية وا 

                                                 

، 2011، : بغداد، مكتب النعيمي مناىج البحث في التربية وعمم النفس :كاظم كريم رضا الجابري (1) 
 .  278ص
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( العتتتب متتتنيم كعينتتتة رئيستتتة لمتطبيتتتق، وكتتتان ستتتبب 38، والمتبقتتتون )العمميتتتة لممقيتتتاس واالختبتتتار
األختيار لكونيم عينة متاحة لمباحثون لسيولة اإلتصال بيم فضاًل عتن إمكانيتة تحقيقيتا ألغتراض 

 الدراسة. 
   أدواث البحث ووسائله: 2-3

 المصادر العربية واألجنبية . .1
 أستبانة إستطالع آراء الخبراء لصالحية االختبار والمقياس . .2
 .الكفاءة اإلنفعاليةمقياس  .3
 رة اليد .اختبار دقة التصويب بك .4
 أستمارات لتفريغ البيانات . .5
 (.1( عدد )Kasuحاسبة الكترونية حسابية نوع ) .6
 ( .1عدد ) (Lenovo)جياز حاسوب شخصي )البتوب( نوع  .7
 ممعب داخمي لكرة اليد مع المرمى القانوني  .  .8
 ( .5عدد )صينية الصنع  (BLAX)كرات يد قانونية نوع  .9

 ( .2)( سم عدد 50×50مربعات حديدية بقياس ) .10
  إجراءاث البحث املُداوُت: 2-4

 حتدَد متغريٌ البحث:  2-4-1

ودقة دقة  الكفاءة اإلنفعاليةبناًء عمى ما جاء في مشكمة الدراسة فأن متغيري يتحددان ب
 التصويب بكرة اليد .

   اختُار أداتا البحث املقُاس الىفسٍ واالختبار املهارٌ: 2-4-2

واختبارات كرة  النفسير التخصصية في القياس والتقويم من مراجعة الباحثون لبعض المصاد
  اليد المتاحة وتم أختيار كل من المقياس واالختبار التاليين:

  (1)تم اختيار مقياس الكفاءة اإلنفعالية لنور عادل يوسف أواًل : مقياس الكفاءة اإلنفعالية:
( وبدرجة 5-1اح تصحيح )( فقرة بخمسة بدائل متدرجة بمفت31( والذي يحوي )1)أنظر ممحق 

 ( درجة.155-31كمية لممقياس تتراوح من )
تم اختيار اختبار دقة التصويب   :(1)( أمتار بخطوة واحدة9اختبار دقة التصويب من مسافة ) :ثانياً 

من قبل المتخصصين  خمس كرات لكل مربعبكرة اليد لعمي سموم ، وتم تعديل االختبار بتوجيو 

                                                 

، الجامعة المستنصرية ، كمية : رسالة ماجستيرلكفاءة االنفعالية وعالقتيا بتعقيد الذاتنور عادل يوسف ؛ ا (1) 
 . 174،ص2015االداب ،
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ي بإتفاقيم مع بقاء مواصفات وشروط االختبار نفسيا وتم إجراء بإجراءات الصدق الظاىر 
 األسس العمميو لو كما سيمي ذكره  . 

 قياس دقة التصويب البعيد .  الهدف من االختبار:
حديدية بقياس  مربعات(، 5ممعب داخمي لكرة اليد بمرمى قانوني، كرات يد عدد)األدوات: 

 مرمى .( معمقتان بزاويتي ال2( سم عدد )50×50)
( م بأخذ خطوة واحدة محاواًل إدخال الكرة في المربع 9تصويب الكرة من منطقة التت ) األداء: 

 األيمن مرة والمربع األيسر مرة أخرى .
 ُتحسب كل كرة تدخل المربع األيمن واأليسر ويعطى لو خمس محاوالت لكل مربع. :التسجيل

 . الدرجة -وحدة القياس :
 الث العلمُت ملقُاس واختبار البحث:: األسس واملعام 2-4-3

كاًل منيا بأستمارة  بتضمينتم عرض المقياس واالختبار قيد البحث  أواًل : الصدق الظاهري:
( متخصص، وأتفقوا عمى بقاء فقرات 15إستبانة وعرضيا عمى المتخصصين البالغ عددىم)

الذي أجراه  المقياس كما ىي بدون تعديل أو حذف أو دمج لمضمونيا، وعمى التعديل
%( من أتفاقيم ، وبذلك 80الباحثون عمى االختبار المياري ، وأخذت ما نسبتو أكثر من )

 أكتسبا الصدق الظاىري لكٍل منيما .
تم التحقق من ثبات مقياس اإلنفعالية بتطبيق صورتو الُمتفق عمييا من قبل  ثانيًا: الثبات:

( 20ذِه الدراسة والبالغ عددىم )المتخصصون عمى العينة اإلستطالعية المحددة في ى
( أيام بتاريخ 10( وأعادة تطبيقو بعد مرور )21/10/2016العب كرة يد بتاريخ)

بين درجات التطبيقين إذ  (Person)( وتم حساب معمل اإلرتباط البسيط 1/11/2016)
عند مستوى داللة  (0.05)( وىي أصغر من 0.000) (Sig)بدرجة  (0.873)بمغ 

( ، وفي نفس يومي التاريخين المذكورين في التطبيق واعادة 18حرية )ودرجة  (0.05)
وتم حساب معامل اإلرتباط البسيط ( تم تطبيق االختبار المياري والُمعدل 10التطبيق بعد )

(Person)  بدرجة  (0.855)بين درجات التطبيقين إذ بمغ(Sig) (0.000 وىي أصغر )
أكتسبا الثبات لكٍل ( ، وبذلك 18ة حرية )ودرج (0.05)عند مستوى داللة  (0.05)من 

 منيما .

                                                                                                                                            

الرياضي : النجف االشرف ، دار  االختبارات والقياس واالحصاء في المجالعمي سموم جواد الحكيم ؛  (1) 
 225، ص2004الغامدي ،
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فيما يخص المقياس السايكومتري قيد البحث فأن نوع بدائمو مقيده بخمسة  ثالثًا : الموضوعية:
بدائل وال توجد فيو اجابات تعتمد المقال وىو بذلك موضوعي، أما اختبار دقة التصويب 

في التطبيق االول عمى العينة االستطالعية بكرة اليد المياري فقد تم التحقق من موضوعيتو 
( العب كرة يد في التطبيق األول عند حساب الثبات بتاريخ 20والبالغ عددىم )

بين درجات ُمحكمين  (Person)( وذلك بحساب معامل اإلرتباط البسيط 21/10/2016)
ر ( وىي أصغ0.000) (Sig)بدرجة  (0.955)أثنين يجمس كاًل منيما عمى حدة إذ بمغ 

أكتسبا الثبات لكٍل ( ، وبذلك 18ودرجة حرية ) (0.05)عند مستوى داللة  (0.05)من 
 منيما .

   : التجربت اإلستطالعُت: 2-4-4 

( العب كرة يد بتاريخ 20تم إجراءىا عمى عينة الدراسة اإلستطالعية البالغ عددىم )
تي تخص تطبيق ( كان اليدف منيا التعرف عمى بعض األمور التنظيمية ال5/11/2016)

 المقياس واالختبار فيما بعد ، ولم تواجو الباحثون معوقات أو صعوبات ُتذكر .
 : إجراء الدراست املسحُت:  2-4-5

تم إجراء الدراسة المسحية الرئيسة في ىذا البحث عمى العبي العينة التطبيق البالغ عددىم 
اري ن ثم تطبيق االختبار المي( العب كرة يد ، وذلك بتطبيق صورة المقياس عمييم ، وم38)

، وتم تصحيح المقياس (19/11/2016( ولغاية )10/11/2016)وقد أستمرت لممدة الممتدة من
لكل العب وتدوين درجتو باالختبار المياري بأستمارات البيانات الخاصة لمعالجتيا إحصائيًا فيما 

 بعد لتحقيق أىداف الدراسة .
 : الىسائل اإلحصائُت:2-5

 .(V24) اإلصدار( SPSS) األجتماعية اإلحصائية الحقيبة نظام الباحثونأستعمل  
 

 عرض الىتائج وحتلُلها ومىاقشتها  -3

عرض املعامل اإلحصائُت لىتائج مقُاس الكفاءة اإلوفعالُت لدي العيب أودَت الدورٌ املمتاز بكرة الُد  3-1

 وحتلُلها:

ية لمستوى الكفاءة اإلنفعالية لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد بالمقارنة يبين المعالم اإلحصائ ( 1جدول )ال
 مع الوسط الفرضي لمقياسه

 المقياس
عدد 
 الفقرات

الدرجة الكمية 
 لممقياس

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 األلتواء الوسيط المعياري

الوسط 
 الفرضي
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الكفاءة 
 اإلنفعالية

 93 0.543- 95 6.518 96.18 الدرجة 155 31

 38=ن       
أندية الدوري  العبيالكفاءة اإلنفعالية لدى مقياس ( ان الوسط الحسابي لنتائج 1ُيبين الجدول)    

 ، واأللتواء(95)(، والوسيط6.518( واإلنحراف المعياري )96.18الممتاز بكرة اليد كان)
( تبين 93الفرضي لممقياس البالغ )(، وبمقارنة الوسط الحسابي لممقياس مع الوسط 0.543-)

 .ان العينة لم تتعدى مستوى الوسط الفرضي لممقياس. )وبذلك يتحقق ىدف البحث األول(
اختبار دقت التصىَب لدي العيب أودَت الدورٌ املمتاز بكرة الُد : عرض املعامل اإلحصائُت لىتائج 3-2

 وحتلُلها:

 اختبار دقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليدلنتائج يبين المعالم اإلحصائية  ( 2جدول )ال

وحدة  ن االختبار
 القياس

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 األلتواء الوسيط المعياري

 0.402 5 1.345 5.97 الدرجة 38 دقة التصويب بكرة اليد

دقتتتة التصتتتويب لتتتدى ( يتبتتتين أن الوستتتط الحستتتابي لنتتتتائج ختبتتتار 2متتتن مالحظتتتة الجتتتدول)
( ، 1.345( واإلنحتتتتراف المعيتتتتاري )5.97كتتتتان ) العبتتتتي أنديتتتتة التتتتدوري الممتتتتتاز بكتتتترة اليتتتتد

( وال توجد قيم متطرفة فتي ىتذا التوزيتع . )وبتذلك يتحقتق ىتدف 0.402( ، واأللتواء )5والوسيط )
 .البحث الثاني(

إلوفعالُت بىتائج عرض وتائج اإلرتباط ووسبت املسامهت واإلحندار اخلطٍ لىتائج مقُاس الكفاءة ا:  3-3

 وحتلُلها: اختبار دقت التصىَب لدي العيب أودَت الدورٌ املمتاز بكرة الُد

لنتائج  لمتقدير المعياري والخطأونسبة المساهمة  البسيط واإلنحدار االرتباط قيم معامل ُيبين (3) جدولال
 وري الممتاز بكرة اليدمقياس الكفاءة اإلنفعالية بنتائج اختبار دقة التصويب لدى العبي أندية الد

معامل اإلرتباط  المقياس
 (Rالبسيط )

معامل اإلنحدار االرتباط 
الخطأ المعياري  نسبة المساهمة (R)2المتعدد 

 لمتقدير

 0.68 0.744 0.751 0.867 الكفاءة اإلنفعالية
 (0.05) ≥( Sig) (           القيم دالة إذا كانت درجة0.05مستوى الداللة )                38ن =    

 الكفاءةلنتائج مقياس  البسيط اإلرتباط معامل قيمة أن( يتبين 3) الجدول من مراجعة
 بمغت دقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليدبنتائج اختبار  اإلنفعالية

 لمتقدير معياري وبخطأ( 0.744) مساىمة بنسبة( 0.751) الخطي اإلنحدار وبمغ ،( 0.867)
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( F) أستخدم الباحثون اختبار الخطي اإلنحدار أنموذج توفيق جودة فحص ولغرض ،( 0.68)
 .(4بجودة توفيق مطابقة اإلنحدار وكما ُمبين في الجدول ) الخاص

لنتائج مقياس  الخطي االنحدار بجودة توفيق مطابقة أنموذج الخاص( F) نتائج اختبار يبين (4الجدول )
 تائج اختبار دقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليدالكفاءة اإلنفعالية بن

مجموع  التباين المقياس االختبار
 المربعات

 تيدرج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  (F)قيمة
 المحسوبة

درجة 
(Sig) الداللة 

دقة 
التصويب 
ءة  بكرة اليد

كفا
ال

لية
فعا

اإلن
 

 50.305 1 50.305 اإلنحدار
 دال 0.000 108.644

 0.463 36 16.669 األخطاء
 (0.05) ≥( Sig) (                       دال إذا كانت قيمة درجة0.05مستوى الداللة )           38ن = 

 جودة لفحص الخطي باالنحدار الخاص( F)اختبار قيمة ( أن4يتبين من الجدول )  
دقة التصويب لدى تائج اختبار بن الكفاءة اإلنفعاليةاالنحدار لنتائج مقياس  أنموذج توفيق

( > 0.000) (sig) ( بدرجة108.644قد بمغت ) العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد
 ،( 36و 1) حرية ودرجتي( 0.05) الداللة مستوى عند التوفيق جودة عمى يدل مما( 0.05)

 ُمبين وكما وداللتيا ةالمعياري ائياخطأو ( األثر) والميل الثابت الحد تقديرات لقيم وفي أدناه عرٌض 
 (:5) الجدول في

لنتائج اختبار مقياس الكفاءة   واألخطاء المعيارية (األثر) والميل الثابت الحد ُيبين تقديرات (5جدول )ال 
 اإلنفعالية بنتائج اختبار دقة التصويب لدى العبي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد

الخطأ  بيتا  المتغيرات
 المعياري

 (t)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
(Sig) المعنوية 

 معنوي 0.000 6.79 1.655 11.234- الحد الثابت
 معنوي 0.000 10.423 0.017 0.179 الكفاءة اإلنفعالية

 
 (0.05) ≥( Sig) دال إذا كانت قيمة درجة                       38(       ن = 0.05ستوى الداللة )  
 ،(1.655) معياري بخطأ( 11.234-) األثر مقدار كان لثابتا الحد في أن( 5)ُيبين الجدول   

 الداللة مستوى عند وىي معنوية( sig(< )0.05) بدرجة( 6.79) المحسوبة( ت) وقيمة
 مقداره معياري بخطأ( 0.179) األثر مقدار فقد بمغ نتائج الكفاءة اإلنفعالية في أما ،(0.05)
 عند وىي معنوية( sig(< )0.05) بدرجة( 10.423) المحسوبة( ت) وبمغت قيمة ،(0.017)

 ( .0.05) الداللة مستوى
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 مىاقشت الىتائج: 3-4

الكفاءة اإلنفعالية وىذا ما ( يتبين أن عينة البحث بحاجة إلى 1من مراجعة الجدول )
يدعم مشكمة ىذِه الدراسة إذ يعزو الباحثون ظيور ىذِه النتيجة إلى قمة األىتمام بالعامل النفسي 

الوحدات التدريبية والتركيز عمى العوامل البدنية والميارية بشكٍل أكبر ، وحاجة الالعبين إلى  في
( معنوية عالقة األرتباط الطردية لمكفاءة 5( و )4( و )3مرشدين نفسيين ، كما تُبين الجداول )

يق فيما بينيما اإلنفعالية بدقة التصويب بكرة اليد ومساىمتيا بأنحدار إيجابي يدل عميو جودة التوف
وأنيا تؤثر بدقة التصويب تأثيرًا طرديًا ، ويعزو الباحثون ظيور ىذِه النتائج إلى أىمية الكفاءة 
اإلنفعالية لالعب كرة اليد الذي غالبًا ما تتطمب منو المنافسة الحماس في السرعة في اليجوم 

لمنافس أو أخطاء التحكيم والدفاع مما يعرضو لمواقف عديدة تتمثل باإلحتكاك بالعبي الفريق ا
أو مضايقة الجميور المشجع لمفريق المنافس والتي تزيد من أنفعاالتو ، وىذِه اإلنفعاالت بدورىا 
تعد عاماًل مؤثرًا عمى تركيزه وأنتباىو ، والتي البد من االىتمام بتحسينيا لما تعود بو أرتباط 

 الفوز لمفريق في البطولة . طردي بدقة التصويب التي ىي من أىم الميارات التي تحقق
يشير )فوستر( إلى أنو بصفة عامة تعتمد المدخالت الحسية واإلدراك في نفس الوقت         

أىمية المقدرة عمى الحركة بسيولة ورشاقة ولذلك فأن أي فرد ال يمكن إن يكون ماىرًا في األداء 
 .(1)ومؤثرةالحركي الرياضي دون إن تكون الوظيفة االدراكية لديو مكتممة 

تظير االنفعاالت االيجابية عند Singer   وفقًا لنظرية  (2006محمد محمود(ويذكر 
وتتجسد تصوراتو المعرفية في الحياة, أي بمعنى حينما تنسجم  ،عندما تتحقق توقعاتو ،االنسان

وتظير  ،مع المقاصد والنوايا وحينما يحدث تآلف معرفّي بينيما ،النتائج الحقيقية لألداء
النفعاالت السمبية وتزداد في تمك الحاالت التي يكون فييا تناقض ما بين النتائج المتوقعة, ا

 .(2)والنتائج الفعمية لألداء  
إذ إنيا تحرك السموك وتوجيو  ،  إن لالنفعاالت طابع ديناميكي (عماد وعمي)ويرى 

إال أنيا  ،ن التعقيد خاصة في حالة اإلنسان. وكما تتميز خبرات اإلنسان االنفعالية بدرجة م
 . (3)مفيدة ألنيا تثيرنا وتساعد في تنظيم خبراتنا, وتوجو نشاطنا وتحافظ عميو   

                                                 

) 1 ) Foster Vanier : Teaching physical sounders company Fift Edition Education 

Elementary,1993,p.54. 
، دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت :محمد محمود بني يونس  (2) 

 .272،ص 2006
: العين /االمارات العربية  2، ط مدخل الى عمم النفسعماد عبد الرحيم الزغمول وعمي فالح الينداوي ؛    (3) 

 . 445ص ،2007المتحدة ،دار الكتاب الجامعي لمطباعة والنشر ، 
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االنفعال المتوقع منا سوف يكون الخوف أو الفزع وىو ما    إن (محمد محمود)كما يؤكد 
ييئنا لفعل يرتبط باالستثارة الفسيولوجية لمقسم السمبثاوي لمجيازالعصبي المحيطي والذي بدوره ي

وىي تقوم بأدوار حماية دفاعية  ،طارئ بدفعنا لميرب أو مقاتمة الشخص الغاضب والتصدي لوُ 
كما أنيا تعمل كإشارات تحذيرية تنبو الشخص إلى مصادر الخطر لكي يتجنبيا أو يواجييا 

 . (1)ويتغمب عمييا وكما ذكر ذلك في المثال السابق
اءة االنفعالية يمكن اكتسابيا نتيجة التعمم في أي   بأن الكف (1993، عبد الحافظ)ويرى 

 .(2)وقت طوال حياة الفرد 
( إلى   أن إصطالح الكفاءة االنفعالية يشير الى قدرات Saarni,1999ويشير )

وقابميات مرتبطة باالنفعال يحتاجيا االشخاص لالنخراط مع البيئة المتغيرة ليظيروا بذلك القدرة 
تأثير والثقة أكثر، وعمى ىذا األساس, فإن األداء الوظيفي لمفرد في بيئة عمى التغيير والتكيف وال

متغيرة وديناميكية مع استعمال الستراتيجيات ذاتية التنظيم يتضح جميًا في فكرة الكفاءة 
 .  (3)االنفعالية 

 االستىتاجاث والتىصُاث : -4

  االستىتاجاث : 4-1

 دى العبي الدوري الممتاز بكرة اليد بالمستوى المطموب .لم تكن الكفاءة االنفعالية ل 
 . ترتبط الكفاءة االنفعالية بدقة التصويب العبي الدوري الممتاز بكرة اليد 
 . أن الكفاءة االنفعالية تسيم وتوثر بدقة التصويب العبي الدوري الممتاز بكرة اليد 
 التىصُاث : 4-2

 ءة االنفعالية وأعتماد األساليب العممية لقياسيا لدى من الضروري األىتمام بكيفية تشخيص الكفا
 العبي الدوري الممتاز بكرة اليد .

 من الضروري تعزيز االنفعاالت اإليجابية لدى العبي الدوري الممتاز بكرة اليد. 
  البد لممدربين أن يوظفوا بعض التمرينات في الوحدات التدريبية لمحد من االنفعاالت السمبية عند

 عبي الدوري الممتاز بكرة اليد .تدريب ال
                                                 

 . 236-234ص، 2006 ،مصدر سبق ذكره :محمد محمود بني يونس (1) 
المجمة ، الخصائص السيكومترية لمصورة المعربة الستبيان   وكمان   لمذكاء االنفعالي: عبد الحافظ الشايب (2) 

 .56، ص2010،( 1( ، عدد )6لعموم التربوية ، مجمد )االردنية في ا
)3) Saarni, C: The Development of Emotional Competence. Guilford, New York. 

(1999).p104-105.  
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 . إجراء دراسات مشابية عمى ميارات أخرى بكرة اليد 
 . إجراء دراسات مشابية في ألعاب وفعاليات رياضية أخرى 
 

 المصادر 
 الخصائص السيكومترية لمصورة المعربة الستبيان  وكمان  لمذكاء  :عبد الحافظ الشايب

 . 2010،  (1( ، عدد )6المجمة األردنية في العموم التربوية، مجمد ) ،االنفعالي
 النجف  ،االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي: عمي سموم جواد الحكيم

 .2004االشرف، دار الغامدي ، 
 االمارات ،: العين2، طمدخل الى عمم النفس :رحيم الزغول وعمي فالح الينداويعماد عبد ال

 . 2007العربية المتحدة ، دار الكتاب الجامعي لمطباعو والنشر , 
  بغداد ، مكتب النعيمي ،  ، مناىج البحث في التربية وعمم النفس :كاظم كريم رضا الجابري

2011. 
 دار الميسرة لمنشر والتوزيع عمان ،ا الدافعية واالنفعاالتسيكولوجي: محمد محمود بني يونس ،

 . 2006 ،والطباعة 
  رسالة ماجستير ، الجامعة النفعالية وعالقتيا بتعقيد الذات : الكفاءة ا :نور عادل يوسف

 . 2015المستنصرية ، كمية اآلداب ، 
 

 Foster Vanier : Teaching physical Education Elementary school W . 

B . Sounders Company Fifth Edition . 1993 .  

 Saarni, C: The Development of Emotional Competence. Guilford, 

New York. (1999). 
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 يبين مقياس الكفاءة اإلنفعالية (1ممحق )ال
تنطبق  الفقرات ت

 عمي
 تماماً 

 تنطبق عمي
 كثيراً 

 تنطبق عمي
 بدرجه

 متوسطه

تنطبق 
 عمي
 قميلً 

 ال تنطبق
 عمي
 أبداً 

استطيع أن اضبط نفسي تمامًا عندما أكون في موقف مواجية مع  1
 األخرين.

     

      يمكنني التغمب فكريًا عمى مسببات تعاستي. 2
      يثقمني كثيرًا تأثير االحداث اليومية المتوالية عمي. 3
افقد السيطرة عمى اعصابي عندما تواجيني ابسط المواقف  4

 الحياتية.
     

      أنفعل بشدة في الظروف الصعبة .  5
      بِي . الخوف من الظروف المفاجئة يبقى عالقًا  6
      ال أحبذ الدردشة عندما تتضمن موضوعات تنتقد األخرين.  7
اصاب بخيبة االمل عندما اواجو الظروف العصيبة اكثر من  8

 األخرين. 
     

      يمكنني مالحظو تدىور مشاعر اي شخص . 9
يصعب عمي أتخاذ قرار عندما ينتابني القمق أو الخوف أو  10

 الغضب. 
     

      يمكنني امتصاص غضبي عندما يوجو األخرون عدوانيم نحوي. 11
      أتجنب المشاركة في تحضير حفالت االعياد والمناسبات السعيدة . 12
      أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي عندما يتطمب مني ذلك. 13
      افقد السيطرة عمى ىدوئي واتزاني في ظل الظروف العصيبة. 14
      ر المصائب والمحن عمي يبقى مدة قميمة ويزول. تأثي 15
ليس لدي القدرة عمى أتباع األساليب التي يتبعيا األخرون ليبقوا  16

 سعداء رغم رغبتي في ذلك. 
     

      عندما ال احب شخٍص ما فأني اعرف كيف اجعمُو يدرك ذلك. 17
يا في خضم يمكنني انجاز االعمال والميام التي انوي القيام ب 18

 بعض حاالت القمق .
     

عندما تخطر ببالي فكرة أو موقف يثير غضبي أو حزني أحاول  19
 أستبعادىا قدر االمكان .

     

      أستغل أي فرصة تشعرني بالسعادة . 20
      .عندما التقي احد معارفي فأني اعرف مزاجو فوراً  21
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 واجباتي استطيع التكيف مع انفعاالتي والقيام ب 22
 اليوميو في ظل الظروف والمواقف الصعبة .

     
 

من السيل عمي نبذ مشاعري المزعجة واالنشغال بالميام التي تقع  23
 عمى عاتقي.

     

      الدراسة والتعمم تجعالني اشعر بمزاج جيد. 24
      عندما اشاىد شخٍص منفعل يمكنني معرفو ما يشعر بو. 25
ما اشعر بو في المواقف التي اتعرض فييا يمكنني تجاوز  26

 لألحباط .
     

      من السيل عمّي جذب انتباه الجنس اآلخر لِي . 27
      أتمكن من فيم وتحديد مشاعر وانفعاالت األخرين بدقو . 28
عندما أكون مع شخص يحمل انطباعًا جيدًا عني فأني اتعامل  29

 معو وفقًا لذلك األنطباع .
     

استطيع التفكيربسيولة في الطريقة التي تقربني من الشخص الذي  30
 احبو.

     

      استطيع ان قول بأني اعرف الكثير عن حالتي االنفعالية. 31
 

 


