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الممخص

أن الالعــب أثنــاض خــوض المبــاراة قــد يتعــرض إلــى ضــطوط نفســية ناتجــة عــن بعــض العوامــل الخارجيــة
والتــي تــعثر عمــى انفعــال الالعــب س ـواض كــان االنفعــال ســمبياً أو ايجابي ـاً قــد يــعثر عمــى فعاليــة الالعــب
وبالتــالي يــعثر عمــى نتيجــة المباريــات  ،لــةا تجمــت أىميــة البحــث فــي التعــر عمــى الســموك الجــازم فــي

(المالكمة – التايكوندو -الجودو) وأثرىـا فـي االسـتجابة االنفعاليـة ( الثابتـة  ،والمتحركـة )  ،وقـد تسـبب
ليم بعض ىةه االنفعاالت النفسية أثر كبير وسـمبي عمـى أداض واجبـاتيم  ،فارتـلى الباحثـان الخـوض فـي

ىةه الدراسة لمعرفة مدى السموك الجازم لدى بعض الالعبين لمفعاليات الثالثة (المالكمـة – التايكونـدو
 -الجودو) بالتدريب في مرحمة اإلعداد الخاص وأثرىا في االستجابة االنفعالية (الثابتة  ،والمتحركة ).

وىــدفا البحــث كــان التعــر عمــى مســتوى الســموك الجــازم واالســتجابة االنفعاليــة ( الثابتــة  ،والمتحركــة )
والتعر عمى الفروقات بين (المالكمة – التايكوندو -الجودو) فئة (الشباب ) .

وتناول أيضاً فيو اإلجراضات الميدانية والوسائل اإلحصائية بعد الحصول عمى البيانات وبعد تفريطيا من

خـ ــالل إج ـ ـراض اختبـ ــارين  ،وكـ ــةلك قـ ــام بعـ ــرض النتـ ــائش وتحميميـ ــا ومناقشـ ــتيا  ،وتـ ــم االسـ ــتنتاج ووض ـ ـ
التوصيات عمى ضوض االستنتاجات التي تم التوصل إلييا .

الكممات المفتاحية  :السموك الجازم  ،االستجابة االنفعالية  ،المالكمة – التايكوندو -الجودو
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Assertive behavior and its impact on the emotional response (fixed and mobile) of some
players(Boxing - Altaikondo- Judo)
M . Amer Moussa Abbas
M . Basam Sami
Iraq. Qadisiyah Universidad. Facultad de Educación Física
Amer_47@yahoo.com
__________________________________________________________________________
The player ,during their match ,may be exposed to psychological stress caused by some
external factors that affect player emotion , whether the emotion is positive or negative, it may
affect the player effectiveness and thus affect the results of the matches. The significance of
research is to identify the assertive behavior in the (boxing - Altaikondo- Judo) and its impact
on the emotional response (fixed and mobile), and may cause them some of these
Psychomotor agitation a big negative impact on the performance of their duties. Thus, the
researchers delve into this study to determine the extent of firm behavior of the players of the
three events (boxing - Taekwondo - Judo) training in the private preparation phase and its
impact on emotional response (fixed and mobile).
The objective of the research was to identify the level of assertive behavior and emotional
response (fixed and mobile) and to identify the differences between the (boxing - AltaikondoJudo) category (young people).
Also, the research addressed the field procedures and statistical means after obtaining the data
and after unloading by two conducting tests as well as introducing the results , then analyzed
and discussed. The recommendations were made in the light of the conclusions that have been
reached.

Keywords: assertive behavior, emotional response, boxing - Altaikondo- Judo
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 -5المقدمة
ترتبط االنفعاالت المختمفة بكثير من المظاىر الفسيولوجية الداخمية ألعضاض الجسم المختمفة وكةلك
بلنواع متعددة من المظاىر والمتطيرات الجسمية الخارجية التي كثي ار ما تعبر عن نوع االنفعال 0
ويعد التقدم العممي من متطيرات عصرنا الحديث إة الحياة بما فييا الجانب الرياضي الةي يتفاعل م
العموم اإلنسانية والنفسية إلعداد الفرد إعداداً متزن يميد لموصول إلى المستويات العميا في الفعاليات
الرياضية ( .أحمد أمين )37 ، 3002 ،
أن عمم النفس الرياضي ىو العمم التطبيقي لمعظم فروع عمم النفس حيث ييتم بدراسة السموك اإلنساني
الةي يصدر خالل الممارسة الرياضية بمختم

أشكاليا ومجاالتيا وةلك بيد

والتنبع بو من اجل العمل عمى تطويره واالرتقاض بو وايجاد الحمول العممية لمختم

فيم السموك والتحكم
المشاكل التطبيقية

في التربية البدنية والرياضية والتنافسية والترويحية الرياضية .
يعد متطير السموك الجازم من المتطيرات النفسية التي تسيم في قدرة الفرد عمى المواجية األكثر ايجابية
لمضطوط وحميا ومن الصعوبات المستقبمية كما أنيا تعد خصمة عامة في الشخصية تعمل عمى
تكوينيا وتنميتيا الخبرات البيئية المتنوعة المحيطة بالفرد منة الصطر.
وأن العبي (المالكمة – التايكوندو -الجودو) وأثناض خوض المباريات قد يتعرضون إلى ضطوط نفسية
ناتجة عن بعض العوامل الخارجية والتي تعثر عمى انفعال الالعب سواض كان االنفعال سمبياً أو ايجابياً
قد يعثر عمى فعالية الالعبين ومن ثم يعثر عمى نتيجة المباريات  ،وتجمت أىمية البحث في التعر
عمى السموك الجازم وأثره في االستجابة االنفعالية ( الثابتة  ،والمتحركة ) لدى بعض العبي (المالكمة
– التايكوندو -الجودو)  ،وةلك يساعد المدربين عمى وض إعداد خاص بالجانب النفسي وتحسينو
لدييم .
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وان ظرو

المباراة والعوامل الخارجية التي يواجييا الالعبين أثناض خوضيم النزاالت والجيد المبةول

فييا وطبيعة العمل العضمي والنفسي لدييم فضالً عن الالعب المنافس والمعمومات المتوفرة عنو وما
عن ما ىو لديو  ،تسبب ليم بعض االنفعاالت النفسية

قد يقوم فيو المنافس من استراتيجيات قد تختم

التي تعثر سمباً عمى أداض واجباتيم لطبيعة النزاالت في ىةه األلعاب والزمن المقدر في كل جولة تكون
لديو ضطوطات تختم

من العب إلى أخر  ،فارتلى الباحثان الخوض في ىةه المشكمة لمعرفة

السموك الجازم لدى بعض العبي (المالكمة – التايكوندو -الجودو) لفئة الشباب بالتدريب في مرحمة
اإلعداد الخاص وأثرىا في االستجابة االنفعالية ( الثابتة  ،والمتحركة )
وييد

البحث إلى :

 -التعر

عمى مستوى السموك الجازم واالستجابة االنفعالية ( الثابتة  ،والمتحركة ) لدى العبي

(المالكمة – التايكوندو -الجودو) لفئة الشباب 0
 -التعر

عمى الفروقات بين العبي (المالكمة – التايكوندو -الجودو) لفئة ( الشباب ) بلثر

السموك الجازم في االستجابة االنفعالية ( الثابتة  ،والمتحركة ) .
 -3إجراضات البحث :
 5-3منيش البحث :
استخدم الباحثان المنيش الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو طبيعة مشكمة البحث .
 3-3مجتم وعينة البحث :
أشتمل مجتم البحث عمى بعض العبي (المالكمة – التايكوندو -الجودو) وعددىم ( )94العب
يمثمون الفئة العمرية (الشباب) لعام ( ، ) 3052حيث تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وعددىم ()1
العبين يمثمون الفئات الوزنية (  )11،13لمشباب لكل لعبة من ىةه األلعاب
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(المالكمة – التايكوندو -الجودو) ،لمالئمة ىةه الدراسة لمثل ىةه األعمار من حيث المقياس الخاص
بالسموك الجازم  ،وكانت نسبة العينة (  ) % 21.729من مجتم البحث  ،فضالً عن تقارب األعمار
وكةلك األعمار التدريبية بينيم حيث تراوحت ما بين ( 2-3سنوات ) .
 2-3الوسائل واألجيزة واألدوات المستخدمة بالبحث :
 المصادر والمراج العربية استمارة جم وتفريغ البيانات . استمارة مقياس السموك الجازم . الجياز الخاص بقياس باالستجابة االنفعالية (الثابتة  ،والمتحركة) . -فريق العمل المساعد

(ممحق. )3

 9-3االختبارات والقياس المستخدمة في البحث :
 5-9-3مقياس السموك الجازم :
مقياس السموك الجازم في الرياضة الةي صممو (د.محمد حسن عالوي  )5441لقياس سموك الالعب
الرياضي الةي يتميز بالمعب الرجولي والكفاح والنضال والقوة في إطار لوائح وقوانين المعب  ،ويتكون
المقياس من (  ) 30فقرة يقوم الالعب باإلجابة عمييا وفق بدائل إجابة رباعية التدرج وىي ( أوافق
بشدة  ،أوافق  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة ) (عامر ،3001،ص ،)237وقد قام الباحثان بإجراض األسس
العممية ليةا المقياس لمعرفة ىل يالئم المقياس البيئة العراقية .
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 5-5-9-3ثبات االختبار :
يقصد بثبات االختبار ىو قدرة االختبار عمى إعطاض النتائش نفسيا إةا أعطي أكثر من مرة لنفس العينة
تحت نفس الظرو

وىناك طرق عديدة الستخراج ثبات االختبار وكميا تيد

إلى الحصول عمى

معامل ارتباط قوي ولحساب معامل الثبات طبق المقياس عمى عينة بالطة (  ) 1العبين ثم أعيد
االختبار بعد أسبوعين وىي مناسبة إلعادة االختبار حيث تم حساب معامل االرتباط البالغ
(  ) 0.421باستخدام معامل االرتباط بيرسون .
 3-5-9-3صدق االختبار :
"

" يعني درجة الصحة التي يقاس بيا ما يراد قياسو من خصائص نفسية (عبد المنعم،5441،ص)191

إة تم عرض استمارة المقياس عمى ( )1العبين من مجتم البحث وتمت اإلجابة عمى فقرات المقياس
وتم إيجاد معامل الصدق الةاتي من خالل جةر معامل الثبات البالغ ( . ) 0.417
 2-5-9-3موضوعية االختبار  :إن الموضوعية معيار تقويمي فاالختبار الجيد يجب أن يتص
بالموضوعية إضافة إلى اتصافو بالصدق والثبات " ويكون االختبار موضوعيا إةا كانت أسئمة محددة
واجاباتو محددة وبحيث يكون لمسعال جواب واحد فقط ال ترك مجاالً لاللتباس "
(قيس وبسطويسي ،5417،ص. )344

حيث إن فقرات المقياس الخاصة بالبحث قد تميزت بالوضوح بالنسبة إلى المفحوصين من خالل ما
يمكن تفسير البيانات التي نحصل عمييا منو بدقة وأسئمة مفيومو وواضحة خالية من أي التباس فييا
مما يعكد عمى سالمة موضوعية االختبار .

510

جملة علوم الرتبية الرياضية

اجمللـد7

العـدد 1

4112

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3-9-3اختبارات االستجابة االنفعالية (جياز قياس االستجابة)
حيث قام الباحثان بتصني ىةا الجياز باالعتماد عمى مشاىدتيم في أحد المصادر العممية وقد قام
الباحثان بإضافة عميو معثرات خارجية مثل (الضوض والصوت ) فضال عن ارتباط الجياز بمعقت
لقياس الزمن فيو لمحصول عمى أدق النتائش ألقرب جزض من الثانية .
 5-3-9-3وص

الجياز :

ىو عبارة صندوق صطير من الخشب عمى شكل مستطيل ثبت عمية لوحو معدنية بيا فتحات مفرغة
متدرجة في االتساع ىةه الفتحات موزعة عمى مجموعتين احدىا عمى شكل ثقوب(دوائر) واألخرى عمى
شكل قنوات مستقيمة تبدأ وتنتيي بدوائر صطيره  0ويخرج من الصندوق سمك كيربائي ينتيي بمقبض
من البالستك كالقمم (مجس) مثبت بو سن معدني مدبب ىةا السن المدبب عند مالمستو لموحة
المعدنية (في حالة تشطيل الجياز بتوصيمة بمصدر كيربائي ) تستكمل الدائرة الكيربائية ويسجل العداد
الموجود بجانب الجياز عدة واحدة تنقط بعدىا الدائرة حتى تتم لمسة أخرى وىكةا يستمر العداد في
تسجيل عدد الممسات التي تتحقق عمى الموحة المعدنية عند إجراض القياس  ،يجب وض الجياز عمى
طاولة ارتفاعيا مناسب بحيث يكون الجياز أمام المفحوص وعمى مستوى معين ،فضالً عن إضافة
عميو معثرات خارجية مثل (الضوض والصوت ) فضال عن ارتباط الجياز بمعقت لقياس الزمن فيو
لمحصول عمى أدق النتائش ألقرب جزض من الثانية  ،حيث عند مس أحد جوانب الثقوب يضاض المصباح
ويصدر صوت بةلك ويقوم العداد بوض رقم ىةا الممس  ،وكةلك عند القياس المتحرك .

 3-3-9-3طريقة قياس االستجابة االنفعالية ( الثابتة )
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يمسك المفحوص بالمقبض البالستك (المجس) من نيايتو موجيا السن المعدني تجاه الثقب األول
(األكثر اتساعاً) يقوم المفحوص بإدخال السن المعدني في الثقب م نداض المختبر (أبدا) ويحاول
الثبات بو وسط الثقب وتجنب لمس األجناب لمدة ( )50ثانية بعد انتياض فترة الـ ( )50ثانية وعمى نداض
المختبر يخرج المفحوص السن المعدني من الثقب ويكرر العمل السابق في كل ثقب من الثقوب
الخمسة ترتب اتساعيا ثم تلخة قراضة العداد الةي يسجل مجموع الممسات الخاطئة التي تمت خالل
القياس كمما قل عدد الممسات المسجمة بالعداد كانت االستجابة االنفعالية أفضل .
 2-3-9-3طريقة قياس االستجابة االنفعالية (المتحركة)
يمسك الالعب المقبض البالستيكي (المجس) من نيايتو وموجيا السن المعدني تجاه القناة المتعرجة
 ،يقوم بإدخال السن المعدني في بداية القناة  ،وةلك م نداض المختبر (ابدأ) يتحرك بالسن المعدني
داخل القناة حتى نيايتيا م تجنب لمس األجناب قدر اإلمكان  ،يتم التوقيت من بداية القناة
المتعرجة والى نيايتيا وبعد الوصول إلى نياية القناة يخرج الالعب (المجس) يكرر العمل السابق
خمس مرات (يتم تسجيميا) كمما قل عدد الممسات المسجمة كمما دل ةلك عمى إن الالعب أكثر ثباتاً
من الناحية االنفعالية .
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شكل ( )5يمثل الجياز الخاص باالستجابة االنفعالية (الثابتة والمتحركة) الةي تم التعديل عميو

 1-3التجربة االستطالعية :

تم إجراض التجربة االستطالعية في يوم األحد المصاد  3052/7/5حيث قام الباحثان بإجرائيا عمى
( )1العبين من مجتم البحث وةلك لمتعر عمى :
 المعوقات التي تعيق البحث . الوقت الالزم ألداض االختبارات والقياس المستخدمة في البحث . -فاعمية كادر العمل المساعد .

 1-3إجراضات البحث الميدانية :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في يوم االثنين المصاد

 3052 /7/3أجرى الباحثان االختبا ارت عمى عينة البحث وىم ()51

العب من (المالكمة – التايكوندو -الجودو) في نادي ( ) الرياضي لفئة ( الشباب )  ،وقد أختبر
الباحثان العينة اختبارات ( قبمية  ،بعدية ) خالل فترة التدريب ( اإلعداد الخاص) الةي مدتو
(  3أشير ) وةلك بعد تصني جياز االستجابة االنفعالية (الثابتة  ،والمتحركة ) والتعديل عميو بإضافة
بعض المعثرات ( كالصوت  ،والضوض) فضالً عن معقت  ،حيث تم عرض الجياز بعد التعديل عميو
عمى الخبراض والمختصين

(ممحق)2

 ،وكةلك الحصول عمى االستمارة الخاصة بمقياس

(السموك الجازم ) واجراض التجربة االستطالعية  ،قام الباحثان بإجراض تمك االختبارات ومن تفريطيا
باستمارة خاصة  ،وبعد االنتياض من مدة التدريب ضمن اإلعداد الخاص واجراض االختبار ألبعدي في
يوم األحد المصاد

 3052 /4/5قام الباحثان بإجراض االختبارات ( مقياس السموك الجازم ،

واالستجابة االنفعالية الثابتة والمتحركة ) وبعد تفريطيا باستمارات أعدت لةلك لمحصول عمى النتائش
لكي يتم إجراض الوسائل اإلحصائية عمييا .
 7-3الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث :
استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية ( )spssلمحصول عمى أدق النتائش من خالل إجراض القوانين
اإلحصائية عمييا ضمن ىةا البرنامش  ،وىةه القوانين ىي :
 -الوسط الحسابي .

 -االنح ار

المعياري .

 -اختبار (ت) لمعينات المترابطة .

 النسبة المئوية . -اختبار ( ) تحميل التباين .

 -2عرض وتحميل النتائش ومناقشتيا :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5-2عرض نتائش االختبارات ( القبمية  ،والبعدية ) لمسموك الجازم واالستجابة االنفعالية
(الثابتة  ،والمتحركة ) ولمفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) وتحميميا :
جدول ( )5يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت) المحسوبة لالختبارات ( القبمية والبعدية ) لمسموك الجازم
واالستجابة االنفعالية (الثابتة  ،والمتحركة ) ولمفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) .
القبمية
المتغيرات

الفعاليات

االستجابة االنفعالية
(عدد)

(الثابتة)

المالكمة
الزمن (ثانية)

االستجابة

البعدية

الفروق

س

±ع

المحسوبة*

78.333

3.716

87.778

6.318

3.:63

معنوي

7.178

1.181

1.933

7.:93

1.777

معنوي

13.316

1.779

11.3:3

1.318

17.9:8

معنوي

س

السموك الجازم (درجة)

قيمة(ت)

داللة

±ع

االنفعالية

(المتحركة)

األخطاء
(عدد)

السموك الجازم (درجة)
االستجابة االنفعالية
(عدد)

التايكوندو

(الثابتة)

الزمن (ثانية)

االستجابة

:.778

1.733

9.777

7.9:1

8.:77

معنوي

77.933

3.97:

87.777

1.7::

1.673

معنوي

7.333

1.311

6.677

1.719

6.777

معنوي

13.317

7.878

13.933

7.877

6.713

معنوي

االنفعالية
(المتحركة)

األخطاء
(عدد)

السموك الجازم (درجة)
االستجابة االنفعالية
(عدد)

الجودو

االستجابة

الزمن (ثانية)

االنفعالية

األخطاء

(المتحركة)


(الثابتة)

(عدد)

17.778

1.311

:.933

1.33:

6.777

معنوي

78.777

1.118

7:.178

3.::1

3.777

معنوي

8.677

1.987

7.677

1.617

3.83:

معنوي

13.136

7.93:

13.193

7.837

3.166

معنوي

17.677

1.389

:.677

1.336

3.983

معنوي

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ، )7.76ودرجة حرية (3.68 = )6

من خالل الجدول ( )5أظيرت النتائش أوساطاً حسابية لممتطي ارت (السموك الجازم) في االختبارات القبمية لمفعاليات
الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) عمى التوالي ( )17.000-11.122-17.222وبانح ار

معياري قدره

( )9.597-2.114-2.151عمى التوالي  ،أما االستجابة االنفعالية( الثابتة) فكانت األوساط الحسابية عمى التوالي
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( )7.100-1.222-1.517وبانح ار

معياري قدره عمى التوالي ( ، )5.170-5.355-5.975بينما األوساط

الحسابية لالستجابة المتحركة (الزمن )عمى التوالي ( )52.921-52.290-52.291وبانح ار
( )0.134-0.717-5.001عمى التوالي  ،وكانت األوساط الحسابية
االختبارات القبمية عمى التوالي ( )50.100-50.117-4.117وبانح ار

معياري قدره

لالستجابة االنفعالية (األخطاض) في

معياري قدره عمى التوالي

( ، )5.271-5.355-5.023وأظيرت النتائش أوساطاً حسابية لممتطيرات (السموك الجازم) في االختبارات البعدية
عمى التوالي ( )14.517 -70.000 -70.117وبانح ار

معياري قدره ( )3.449 -9.044-1.257عمى التوالي

 ،أما االستجابة االنفعالية ( الثابتة ) فكانت األوساط الحسابية عمى التوالي
( )1.100 -1.100 -9.122وبانح ار

معياري قدره عمى التوالي ( ، )5.151 -5.091 -0.412بينما األوساط

الحسابية لالستجابة المتحركة (الزمن )عمى التوالي ( )52.513 -53.122 -55.342وبانح ار
( )0.731 -0.701 -5.297عمى التوالي  ،وكانت األوساط الحسابية
االختبارات البعدية عمى التوالي ( )4.100 -4.122 -1.000وبانح ار

معياري قدره

لالستجابة االنفعالية (األخطاض) في
معياري قدره عمى التوالي (-0.149

 ، )5.331 -5.234وعند مقارنة قيمة (ت) المحسوبة لممتطيرات أعاله في االختبارات (القبمية والبعدية) عمى التوالي
(-2.911-3.724-2.101-1.000-1.153-1.000-9.102-7.401-50.147-9.000-2.412
 )2.172وعند مقارنتيا م قيمتيا الجدولية والبالطة ( )3.17عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية ( ، )1نجد
معنوية الفروق في جمي المتطيرات ( السموك الجازم  ،واالستجابة االنفعالية الثابتة والمتحركة )  ،ولمفعاليات الثالثة
(المالكمة  -التايكوندو– الجودو) وىةا يحقق اليد

والفرض األول .

جدول ( )3يبين قيم ( ) المحسوبة لالختبارات ( القبمية  ،والبعدية ) لمسموك الجازم واالستجابة االنفعالية
(الثابتة  ،والمتحركة ) بين الفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو).

511

جملة علوم الرتبية الرياضية

اجمللـد7

4112

العـدد 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االختبارات

مجموع

درجة

متوسط

قيمة ( )

داللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة*

الفروق

بين المجموعات

0.771

3

0.214

داخل المجموعات

331.517

51

51.071

االستجابة االنفعالية

بين المجموعات

1.222

3

2.517

(الثابتة) (عدد)

داخل المجموعات

21.117

51

3.271

بين المجموعات

0.029

3

0.057

داخل المجموعات

55.911

51

0.719

األخطاض

بين المجموعات

2.999

3

5.733

(عدد)

داخل المجموعات

33.517

51

5.971

بين المجموعات

1.771

3

2.214

داخل المجموعات

370.517

51

51.055

االستجابة االنفعالية

بين المجموعات

1.999

3

9.333

(الثابتة) (عدد)

داخل المجموعات

35.122

51

5.911

بين المجموعات

53.557

3

1.014

داخل المجموعات

59.301

51

0.497

األخطاض

بين المجموعات

55.999

3

1.733

(عدد)

داخل المجموعات

30.222

51

5.211

مصدر التباين

المتطيرات

السموك الجازم (درجة)

القبمية

االستجابة
االنفعالية
(المتحركة)

الزمن (ثانية)

السموك الجازم (درجة)

البعدية

االستجابة
االنفعالية
(المتحركة)


الزمن (ثانية)

0.031

5.223

0.033

عشوائي

عشوائي

عشوائي

5.511

عشوائي

0.511

عشوائي

3.405

معنوي

1.247

9.335

قيمة ( ) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية (3.01 = )51-3

من خالل الجدول ( )3أظيرت النتائش لمفعاليات الثالثة (المالكمة – التايكوندو -الجودو) ولفئة ( الشباب) في
متطي ـرات ( الســموك الجــازم  ،واالســتجابة االنفعاليــة (الثابتــة والمتحركــة ) قيمــة ( ) المحســوبة لممتطي ـرات فــي
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االختبــارات القبميــة عمــى الت ـوالي ( ، )5.511-0.033-5.223 -0.031بينمــا كانــت قيمــة ( ) المحســوبة
لممتطيرات لأللعاب الثالثة (المالكمـة – التايكونـدو -الجـودو) فـي االختبـارات البعديـة عمـى التـوالي (-0.511
 )9.335-1.247-3.405وعنـ ــد مقارنتيـ ــا م ـ ـ قيمـ ــة ( ) الجدوليـ ــة والبالطـ ــة ( )3.01عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
( )0.01ودرجة حرية ( ، )51-3نجد القيمة المحسوبة أقل من قيمتيا الجدولية في جمي المتطيرات
فــي االختبــارات القبميــة ولمفعاليــات الثالثــة (المالكمــة – التايكونــدو -الجــودو) وأيضــا فــي ( الســموك الجــازم)
في االختبارات البعدية مما يدل عمى عشوائية الفروق ليةه المتطيرات فـي االختبـارات القبميـة تـدل إن جميـ
الالعبــين الــةين يمثمــون عينــة البحــث ال يوجــد لــدييم فــروق فــي ىــةه المتطيـرات ممــا يــدل عمــى تجــانس ىــةه
العينة  .وبالنسبة لمتطير السموك الجازم في االختبـار ألبعـدي بـالرغم مـن عشـوائيتو فينـاك بعـض الفـروق
البســيطة بــين ىــةه االختبــارات ( القبميــة  ،والبعديــة ) فــي األوســاط الحســابية  ،ومعنويتيــا فــي االختبــارات
البعدية بين ىةه الفعاليات في متطيرات ( االستجابة االنفعالية ( الثابتـة  ،والمتحركـة ) ولصـالح االختبـارات
البعدية  ،وىةا ما يحقق اليد

والفرض الثاني  ،ولطرض إيجاد التباين بين الفعاليات الثالثـة (المالكمـة –

التايكوندو -الجودو) في المتطيرات المعنوية استخدم الباحثان قانون أقل فرق معنوي (. )L.S.D

جدول ( )2يبين قيمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبين الفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو).لمتطير االستجابة
االنفعالية(الثابتة) .
الفعاليات

فرق األوساط

مستوى الداللة
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–5

3

0.111 -

0.219

عشوائي

–5

2

5.111* -

0.020

معنوي

–3

2

5.000 -

0.573

عشوائي

* معنوية عند مستوى داللة ()0.01

من الجدول ( )2أظيرت النتائش بين الفعاليات (المالكمة – التايكوندو -الجودو) لمتطير االستجابة
االنفعالية (الثابتة) ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dإة كانت فرق األوساط ليةا المتطير عمى التوالي
 )2عند مستوى داللة

( ، )5.000-5.111 -0.111وكانت معنوية بين الفعاليتين ( -5

( )0.01وكانت لصالح الفعالية (المالكمة) ومن ثم (التايكوندو) وأخي اًر (الجودو) وةلك ألنيا تُقاس
بالعدد لمرات الخطل في االستجابة الثابتة من خالل االختبار الخاص بيا  ،وكمما كان العدد أقل من
األخطاض فيو أفضل في تمك االستجابة .
جدول ( )9يبين قيمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبين الفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو).
لمتطير االستجابة االنفعالية المتحركة (الزمن) .
فرق األوساط

مستوى الداللة

داللة الفروق

الفعاليات
–5

3

5.190 * -

0.051

معنوي

–5

2

5.111 * -

0.009

معنوي

–3

2

0.291 -

0.191

عشوائي

* معنوية عند مستوى داللة ()0.01

من الجدول ( )9أظيرت النتائش بين الفعاليات (المالكمة – التايكوندو -الجودو) لمتطير االستجابة
االنفعالية المتحركة (الزمن) ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dإة كانت فرق األوساط ليةا المتطير عمى
التوالي ( ، )0.291-5.111 -5.190وكانت معنوية بين الفعاليتين ( -5
514

، )3

جملة علوم الرتبية الرياضية

اجمللـد7

4112

العـدد 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -5

 )2عند مستوى داللة ( )0.01وكانت لصالح الفعالية (المالكمة) ومن ثم (التايكوندو)

وأخي اًر (الجودو) وةلك ألنيا تُقاس بالزمن في االستجابة المتحركة من خالل االختبار الخاص بيا ،
وكمما كان الزمن أقل فيو أفضل في تمك االستجابة .
جدول ( )1يبين قيمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبين الفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو).لمتطير االستجابة
االنفعالية المتحركة (األخطاض) .
فرق األوساط

مستوى الداللة

داللة الفروق

–5

3

5.122 * -

0.051

معنوي

–5

2

5.100 * -

0.095

معنوي

–3

2

0.222

0.137

عشوائي

الفعاليات

* معنوية عند مستوى داللة ()0.01

من الجدول ( )1أظيرت النتائش بين الفعاليات (المالكمة – التايكوندو -الجودو) لمتطير االستجابة
االنفعالية المتحركة (األخطاض) ألقل فرق معنوي ( )L.S.Dإة كانت فرق األوساط ليةا المتطير عمى
التوالي ( ، )0.222- 5.100 -5.122وكانت معنوية بين الفعاليتين ( -5
( -5

، )3

 )2عند مستوى داللة ( )0.01وكانت لصالح الفعالية (المالكمة) ومن ثم (التايكوندو)

وأخي اًر (الجودو) وةلك ألنيا تُقاس بإعداد األخطاض في االستجابة المتحركة من خالل االختبار
الخاص بيا  ،وكمما كان عدد األخطاض أقل فيو أفضل في تمك االستجابة .

 3-2مناقشة نتائش االختبارات ( القبمية  ،والبعدية ) لمسموك الجازم واالستجابة االنفعالية
(الثابتة  ،والمتحركة ) ولمفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) : .
من خالل عرض وتحميل الجدول ( )5أظيرت النتائش معنوية الفروق بين االختبارات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( القبمية  ،والبعدية ) في متطيرات (السموك الجازم واالستجابة االنفعالية الثابتة  ،والمتحركة ) ولصالح
االختبارات البعدية .
ويعــزو الباحثـان ةلــك الفــرق مــن خــالل الخبـرة التــي تراكمــت مــن التــدريب والبطـوالت فضـالً عــن الجانــب
االجتمــاعي والنضــش الــةي حصــل عميــو الالعــب فــي ىــةه الفت ـرة  ،وفــي جمي ـ الفعاليــات (المالكمــة -
التايكوندو– الجودو) .
" إن األفراد ةوي السموك الجازم يميمـون بطبيعـتيم إلـى مواجيـة الضـطوط وتحقيـق االنجـاز والتفـوق فـي
النشاط الرياضي الممارس " (أحمد وحسام  ، 3004،ص)371
ومــن خــالل الجــدول ( )3أظيــرت النتــائش بــين الفعاليــات الثالثــة (المالكمــة  -التايكونــدو– الجــودو) فــي
االختب ــارات ( القبمي ــة  ،والبعدي ــة ) عشـ ـوائية الف ــروق ف ــي بع ــض المتطيـ ـرات كم ــا ف ــي االختب ــارات القبمي ــة
جميعيا وىةا يدل عمى إن جمي الفعاليات الثالثة (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) ال يوجد فروق بين
أفرادىا في ىةه المتطيرات بالرغم من وجود فروق قد تكون محسوسة في األوساط وىةا طبيعي جـداً مـن
الناحي ــة النفس ــية لك ــل الع ــب وك ــةلك يع ــود أيض ــا لطبيع ــة المعب ــة والتماس ــك االجتم ــاعي ب ــين الم ــدرب
والالعبــين  ،وكــةلك ظيــرت العش ـوائية فــي متطيــر (الســموك الجــازم ) بــين ىــةه الفعاليــات فــي االختبــار
ألبعــدي بــالرغم مــن األوســاط الحســابية اختمفــت بــين ىــةه المتطي ـرات ولكنيــا ال تظيــر إحصــائيا  ،وعنــد
مالحظــة الجــدول ( )3فــي االختبــارات البعديــة ظيــرت معنويــة الفــروق لمتطي ـرات االســتجابة االنفعاليــة
(الثابتة ،والمتحركة )  ،أي ىناك فروق بين ىةه الفعاليات الثالثة في اختبارات االستجابة االنفعالية .
ومــن أج ــل التع ــر عمــى األفض ــل ب ــين ىــةه الفعالي ــات م ــن حيــث التحس ــن بالنت ــائش وةلــك م ــن خ ــالل
اســتخدام قــانون أقــل فــرق معنــوي ( ) L.S.Dفمــن الجــدول ( )2أظيــر إن متطيــر االســتجابة االنفعاليــة
الثابتة قد تحسنت في فترة التدريب وفق اإلعداد الخاص وىةا ما أظيرتو النتائش في االختبار
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( ألبعدي ) وقد أثر ةلك بدوره بشكل كبير وىةا ما نراه من خالل األوساط الحسابية لألخطاض وىـي قـد
تراجع ــت وبالت ــالي ق ــد أث ــر عم ــى االس ــتجابة االنفعالي ــة المتحرك ــة م ــن خ ــالل ال ــزمن واألخط ــاض وى ــي ق ــد
تراجعــت نحــو األفضــل وىــةا مــا نالحظــو بالجــدول ( ، )9والجــدول ( )1وكانــت جميعيــا لصــالح فعاليــة
المالكمة ومن ثم التايكوندو وأخي اًر الجودو.
ويعزو الباحثان ةلك التحسن لممتطيرات لالستجابة االنفعالية الثابتة والمتحركة لمتدريبات التي تعطى
لالعبين من حيث األحمال البدنية الخاصة بالقوة العضمية فضالً عن الصفات البدنية األخرى وكةلك
الجانب النفسي والمياري واالجتماعي الةي يربط بين المدرب والالعبين قد أثر وبشكل ايجابي في
ىةه المتطيرات  ،إة كانت ىناك عالقة عكسية أي إن لمسموك الجازم دور كبير في تقميل الزمن
وبنفس االختبار من حيث األخطاض  .ويعزو الباحثان ةلك الن العبي الفعاليات (المالكمة -
التايكوندو– الجودو) يحتاجون إلى صالبة عالية وسموكاً جازماً من حيث الجانب البدني والجانب
النفسي كون طبيعة ىةه األلعاب تحتاج إلى تمك الجوانب الميمة إضافةً لمجانب المياري  " .إن
األشخاص األكثر صالبة أنيم يتسمون بلنيم أكثر صموداً وانجا اًز وسيطرة وقيادة وضبطاً داخمياً
وأكثر مرونة وكفاية واقتدار ونشاطاً ومبادأة واقتحاماً وواقعية وأكثر تقدي اًر لةاتيم االيجابية " ( عماد
محمد )5350 ، 3003،
 -9االستنتاجات والتوصيات :
 5-9االستنتاجات :
في ضوض ما أسفرت عنو النتائش من خالل عرض وتحميل ومناقشة النتائش استنتش الباحثان ما يلتي
 -5قدرة المقياس عمى كش

أثر السموك الجازم لدى العبي الفعاليات

(المالكمة  -التايكوندو– الجودو) .
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 -3لمسموك الجازم أثر كبير في االستجابة االنفعالية الثابتة والمتحركة لدى العبي الفعاليات
(المالكمة  -التايكوندو– الجودو) لفئة الشباب .
 -2ىناك تباين بين العبي الفعاليات (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) ألثر السموك الجازم في
االستجابة االنفعالية (الثابتة  ،والمتحركة ) .
 3-9التوصيات :
ومن خالل االستنتاجات التي تم التوصل إلييا يوصي الباحثان بما يمي :
 -5التركيز عمى السموك الجازم في التدريبات الخاصة بالفعاليات
(المالكمة  -التايكوندو– الجودو) لفئة (الشباب)  ،إضافةً لمتدريبات البدنية والميارية .
 -3إجراض اختبارات دورية لالعبي الفعاليات (المالكمة  -التايكوندو– الجودو) لمعرفة السموك الجازم
ليم وكةلك االستجابة االنفعالية لمعالجة جوانب الضع

فييا .

 -2إجراض بحوث مشابية عمى فعاليات أخرى من حيث السموك الجازم واالستجابة االنفعالية .

المصادر:
 -5أحمد عبد الحميد وحسام الدين  :أسس التدريب في المصارعة  ،ط، 5دار الوفاض لدنيا الطباعة
والنشر  ،اإلسكندرية . 3004 ،
 -3أحمد أمين فوزي  :مبادئ عمم النفس الرياضي  ،ط ، 5دار الفكر العربي . 3002 ،
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 -2ع ــامر س ــعيد جاس ــم الخيك ــاني  :س ــيكولوجية كـ ـرة الق ــدم  ،ط، 5العـ ـراق  ،دار الض ــياض لمطباع ــة
والتصميم . 3001 ،
 -9عبد المنعم الحنفي  :الموسوعة النفسية لعمم النفس في حياتنا اليومية  ،ط ، 5القاىرة .5441 ،
 -1عماد محمد أحمد مخيمر  :استبيان السموك الجازم  ،مكتبة االنجمو المصرية . 3003 ،
 -1قيس ناجي عبد الجبار  ،بسطويسي احمد  :االختبارات ومبـادئ اإلحصـاض فـي المجـال الرياضـي
 ،بطداد  ،مطبعة التعميم العالي .5417 ،

ممحق ( )5يبين مقياس السموك الجازم لالعبي كرة القدم
الالعب العزيز ..
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بشدة
5

يبدو إنني أتنافس بشدة عندما أكون ميزوما .

3

أحاول االبتعاد عن المنافس الةي يمعب بخشونة وعن

2

بعض زمالئي يصفونني بلنني العب ال أخشى االحتكاك البدني م

9

الدفاع ىو أحسن وسيمة لميجوم .

1

أتجنب تحدي المنافسين الةين يتميزون بالعن

أوافق

بشدة

.

المنافسين.

في المعب .

أثناض المعب .

1

ال استسمم سيولة عندما يسوض الموق

7

أميل إلى تحدي المنافسين الةين يتميزون بالمستوى العالي .
من المنافس الةي يطمب ليو طاب الخشونة في المعب .

1

يمتمكني الخو

4

المبارة فلنني أكافح بلقصى ما استطي .
ا
عندما تسوض األمور في

 50حتى عندما انيزم بفارق كبير فلنني ال استسمم بسيولة .
 55ال أخشى المعب الةي يتميز بالعن

والخشونة .

 53ال أخشى المعب الةي يتميز بالعن

والخشونة .

 52أحاول أن أتجنب االحتكاك بالمنافس ألنني أخشى اإلصابة .
 59اليجوم ىو أحسن وسيمة لمدفاع.
 51بعض زمالئي يصفونني بلنني أتميز بالمعب الرجولي .
 51احزن بشدة عندما يصاب منافسي نتيجة احتكاكي بو
 57ال أفضل االشتراك في منافسة ضد منافسين عمى درجة كبيرة من االحتكاك
البدني العني .

 51يعجبني المعب اليجومي بدرجة اكبر من المعب الدفاعي .
 54في المنافسة أكافح بلقصى ما استطي من جيد حتى ميزوما .
 30الكثير من زمالئي يصفونني بان لعبي يتميز بالمعب النظي
فيمــا يــلتي بعــض المواق ـ

.

التــي تصــادفك كالعــب فــي المنافســات الرياضــية  ،إق ـراض كــل فق ـرة مــن الفق ـرات اآلتيــة جيــدا

واجـب عمييـا بمــا يتناسـب مـ حالتــك ومعرفتـك بنفســك بوضـ عالمـة ( √ ) تحــت اإلجابـة التـي تنطبــق عميـك بدقــة ،
والرجاض اإلجابة عن ىةه الفقرات بصدق وأمانـة ألنيـا ألغـراض البحـث العممـي  ،وعـدم تـرك أيـة فقـرة دون إجابـة  ،مـ
التقدير .

ممحق ()3
فريق العمل المساعد
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م.م.رامي عبد األمير  /كمية التربية الرياضية – جامعة ةي قار

م.م.حكمت عبد الستار  /كمية التربية الرياضية – جامعة ةي قار
السيد ميند جاسم /مدرب المالكمة نادي الناصرية الرياضي
السيد بياض جاسم /مدرب التايكواندو نادي لمشباب الناصرية الرياضي

السيد حيدر خضر حمادي/مدرب الجودو لمشباب نادي الناصرية الرياضي

ممحق()2
الخبراض والمختصون
 -م.م.نصير حميد حمزة

ماجستير كمية اليندسة – جامعة القادسية .

 -م.م.ملسي فيصل ممك ماجستير كمية اليندسة – جامعة القادسية
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