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 ممخص البحث
نفعالية والتردد النفسي لدى العبي أندية ديالى أىمية البحث تكمف بدراسة االستجابة اال  

بالمبارزة فضاًل عف طبيعة العالقة بيف االستجابة االنفعالية والتردد النفسي لالعبيف وعالقتيما 
  لدى العبي والعبات المبارزة بسالح الشيش. التصويب باليجمة المباشرةبدقة 

والتردد النفسي عالقتو بدقة التصويب التعرؼ عمى االستجابة االنفعالية ييدؼ البحث إلى: 
في المبارزة بسالح الشيش وفقًا لمتغير الجنس. والتعرؼ عمى عالقة االرتباطية  باليجمة المباشرة

في المبارزة بسالح  كال مف التردد النفسي واالستجابة االنفعالية بدقة التصويب باليجمة المباشرة
فروؽ في متغيرات )االستجابة االنفعالية والتردد الشيش وفقًا لمتغير الجنس. والتعرؼ عمى ال

 بيف العبي والعبات المبارزة بسالح الشيش. النفسي ودقة التصويب باليجمة المباشرة
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو في تحقيؽ أىداؼ      

بالمبارزة والبالغ البحث. اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبي والعبات منتخب محافظة ديالى 
( العب والعبة،  اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة وبمغ عدد 40عددىـ )

( العبيف والعبات كعينة 6) فضاًل عف( العبة 15( العبًا ووعدد الالعبات )15الالعبيف )
قياس التردد استخدـ الباحث مقياس االستجابة االنفعالية وىو مقياس مقنف، و م استطالعية.

اختبار دقة التصويب باليجمة المستقيمة )فراس حسف عبد الحسيف(، و  النفسي الذي أعده
مف خالؿ المعالجات لمعالجة البيانات  SPSSاستخدـ الباحث الحقيبة اإلحصائية  المباشرة.

 اإلحصائية والنتائج التي حصؿ عمييا الباحث تـ التوصؿ الى االستنتاجات االتية : عدـ وجود
فروؽ معنوية في واقع االستجابة االنفعالية والتردد النفسي لالعبي والعبات أندية ديالى بالمبارزة 
ف أغمبية  مما يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ مستوياتيـ لالستجابة االنفعالية والتردد النفسي. وا 

الية  وممتازة العبي أندية ديالى بالمبارزة بدرجة فاعمية معتدلة )متوسطة( مف االستجابة االنفع
لمتردد النفسي. وعدـ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف االستجابة االنفعالية ودقة اليجمة المباشرة 
لدى العبي والعبات أندية ديالى بالمبارزة . وعدـ وجود فروؽ معنوية في اختبارات االستجابة 

 يف والالعبات. االنفعالية والتردد النفسي ودقة التصويب اليجمة المباشرة بيف الالعب
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Abstract 

   The importance of research is to study the emotional response and the frequency with 
psychological players Diyala fencing clubs as well as the nature of the relationship between 
emotional response and the frequency of psychological players and their relationship strictly 
injury for some types of assault with a weapon for players fencing foil. 
  The research aims to: Identify the psychological and emotional response frequency 
accurately the incidence of some types of relationship with the players attack with a weapon 
foil fencing according to gender. Identify both the psychological and the frequency response 
of emotional accurately the incidence of some types of attack with players foil fencing 
weapon, according to the variable sex relationship. Identify the differences in the response 
of emotional and psychological frequency and accuracy of infection for certain types of 
attack between the players foil fencing weapon according to gender. 
 The researcher used descriptive manner survey of suitability in achieving the objectives 
Search. Included the research community on the players and the players team Diyala 
province duel totaling (30) athletes, the researcher chose to sample randomly regular 
reached (20) players in addition to (6) players and players sample reconnaissance. The 
researcher used measure of emotional response to a standardized scale, and psychological 
frequency prepared Scale (Firas Hassan Abdul-Hussein), and test correction direct assault 
... straight accuracy. The researcher used the SPSS statistical bag to process the data 
through statistical treatments and the results obtained by the researcher was reached the 
following conclusions: - The absence of significant differences in the reality of emotional 
response and the frequency of psychological players and players Diyala clubs duel which 
shows the lack of response to different levels of emotional and psychological frequency.  
The majority of players Diyala clubs duel moderately effective (medium) of the emotional 
and ( psychological response frequency. The lack of a significant correlation between 
emotional response and accuracy of direct attack with players and players Diyala clubs duel. 
There were no significant differences in emotional response and the frequency of 
psychological and accuracy of direct attack between the players and the players and for the 
players tests. 
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 المقدمة:   -1
لالعب، وأف تميزت البحوث الحديثة بإيجاد عالقات بيف الجوانب النفسية واالداء المياري     

يتفاعؿ مع بيئتو الرياضية  يؤثر فييا ويتأثر بيا، وىذا التفاعؿ ال يقتصر عمى مجرد االستجابة 
نما  لممواقؼ الرياضية المتعددة التي يمر بيا في التدريب والمنافسات لتحسيف األداء المياري وا 

لالعبيف والوصوؿ بيـ إلى المستويات العميا، إذ البد مف التأكيد عمى الجوانب النفسية لما ليا مف 
إليجاد حموؿ صحيحة معتمدة في  فردية والتي تحتاج الى تركيز عاؿ  تأثير سواء في االلعاب ال

  مستواه المياري. ذلؾ عمى قدرات الالعب الفردية التي تكوف ذات تأثير كبير عمى
ورياضة المبارزة مف األلعاب الفردية التي تتميز بكثرة فعالياتيا ومياراتيا األساسية المتنوعة      

الدفاعية واليجومية التي تعتمد عمى ما يبذلو الالعب مف قدرات بدنية وميارية وخططية ونفسية 
عوامؿ النفسية في لعبة المبارزة ( إلى إف " لم2006لتحقيؽ افضؿ النتائج، ويشير )عبدالعزيز، 

دورًا ىامًا وأثرًا بالغًا في التفوؽ في تمؾ الرياضة، ولذلؾ فإف ىذه الرياضة تتطمب مف الناحية 
النفسية أف يتصؼ المبارز بقدر عاؿ  مف قوة اإلرادة والتحكـ في االنفعاالت والقدرة عمى 

 (42: 2006يز: عبد العز التصرؼ حيث إنو اليوجد مجاؿ لمتردد النفسي" )
يزداد حجـ االنفعاالت في  المراحؿ الحاسمة مف المنافسة لما تسببو االستجابات االنفعالية      

السمبية عند الرياضييف  مف تأثير عمى مستوى األداء وبالتالي يؤثر عمى تحقيؽ الفوز في إحراز 
عمى ثبات مستوى األداء النقاط.  وعمى العكس مف ذلؾ فيناؾ استجابات انفعالية إيجابية تعمؿ 

ىي كؿ نشاط أو فعؿ يصدر عف الكائف العضوي  ويرد بو "  لدى العبي المبارزة، واالستجابة
يطرأ عمى الغدد أو   مستتر أو ظاىر عمو عميو وأثر فيو، أو ىي تغييرعمى المنبو الذي مارس ف

السموؾ نتيجة لتنبيو العضالت لدى الكائف الحي بالنسبة لوضع يجابو ىذا الكائف  وينعكس ىذا 
معيف، فالمنبو يؤثر في الكائف الحي ويدعوه الى التكيؼ مف جديد وفقًا لمموضع الجديد الناشئ 

  (23 :1990:الخالؽ )عبدعف فعؿ التنبيو واإلثارة ".

ف االستجابة االنفعالية لالعب المبارزة في مواقؼ المنافسة المختمفة قد ال يستجيب ليا     وا 
أثناء المنازلة. ويشير في لتفكير وقوة التحمؿ ونوع االستجابة واإلدراؾ لمموقؼ نتيجة لعنصر ا

( إلى إف " تزداد االستجابة االنفعالية بشكؿ يتناسب مع حجـ االستجابة االنفعالية 2011)ىادي، 
المرتبطة بالمنافسات الرياضية، إذ إنيا تفوؽ في حدتيا ما يمر الفرد في يومو العادي بدرجة 

وغاليًا ما تتميز ىذه االستجابات االنفعالية بطابع التوتر الشديد التي تنعكس منيا عمى  كبيرة،
 ( 66: 2011ىادي: المجيود المبذوؿ لمحاولة الفوز أو إحراز ما يمكف مف نتائج." )

ف التردد النفسي يعد صفة نفسية مؤقتة يمر بيا الرياضي في بداية مشواره كونيا مف حاالت و    ا 
ية قبؿ بدء المنافسة. وفي رياضة المبارزة ينتاب العب المبارزة التردد في أداء اليجـو حمى البدا

في تغطية  اً قوي اً السريع أو المفاجئ أو اليجـو المباشر عندما يعرؼ بأف منافسو يمتمؾ دفاع
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ىدفو القانوني، أو لحظة إفشاؿ ىجومو، وىذا يزيد مف تردد الالعب المياجـ مف أداء ىجومو 
خاصة بعد اكتشافو لنقاط بسميـ، أو يجعمو يغير خططو بأداء أساليب ىجومية أخرى، بشكؿ 

 ضعؼ منافسو باعتماده عمى نوع معيف مف الدفاع. 
( إلى إف " التردد النفسي صفة نفسية تنتاب الرياضي في أوقات 2000ويشير )الطالب،    

   (61: 2000الطالب: معينة دوف غيرىا". )
مف الصفات النفسية الميمة التي تمعب دورًا أساسيًا وفعااًل بالتحكـ  ةنفسي صفال ويعد التردد   

والسيطرة عمى األداء الرياضي، والذي يؤثر عمى االنجاز، والتردد النفسي ال يصاحب الفرد 
نما يظير مع المواقؼ المختمفة الصعوبة والتي تتطمب الحسـ أو  الرياضي في جميع األوقات وا 

  (109: 2014جواد: القرار باألداء المطموب أو بتركو. )الجـز في تحديد 
اء أكانت قياـ الالعب بحركة بسيطة سو بأنو  اليجوـ البسيط( 2008، وفاضؿ ويعرؼ )حميد   

الطعف نحو اليدؼ المنافس، فيكوف مباشرا .   ـمد الذراع مع التقدـ أ ـ، أبمد الذراع المسمحة فقط
( 48: 2008حميد وفاضؿ:) ، ( ى فيسمى )ىجوما غير مباشر  خر ألأما إذا تـ االنتقاؿ مف جية 

( اليجوـ المباشر بأنو " قياـ الالعب المياجـ بحركة واحدة فقط عمى  1980ويعرؼ )الديف، 
الخصـ واخذ لمسة وتكوف مباشرة اما في الخطوط العميا او الخطوط السفمى ، وتمتاز ىذه 

لمسة في أي منطقة مف مناطؽ اليدؼ الداخمية او اليجمة بعدـ االلتحاـ لنصمي الالعبيف واخذ 
 ( 56: 1980الديف: الخارجية وفي الخطوط العميا او الخطوط السفمى." )

وتكمف أىمية البحث بدراسة االستجابة االنفعالية لدى العبي أندية ديالى بالمبارزة مف خالؿ     
ؤثرة عمى الستجابات االنفعالية والمالمواقؼ المختمفة مف المنافسة التي تزخر بأنواع متعددة مف ا

تعرؼ التردد النفسي لدييـ فضاًل عف طبيعة العالقة بيف االستجابة سموؾ الالعبيف، وكذلؾ 
  االنفعالية والتردد النفسي لالعبيف وعالقتيما بدقة االصابة باليجمة المستقيمة المباشرة.

الضارة بوظيفة القدرات العقمية والتي تؤدي إف االنفعاالت العالية لالعبيف تترؾ آثارىا السمبية و   
إلى تشوه اإلدراؾ والذكاء وتعطؿ التفكير المنتظـ وعدـ القدرة عمى حؿ المشكالت التي تواجو 

 الالعب خالؿ المباريات، وضعؼ القدرة عمى التذكر وشؿ السيطرة والحكمة في تصرفاتو.
ارزة وخاصة في المنافسات الرياضية إذ إذ الحظ الباحث ذلؾ لدى العبي أندية ديالى بالمب     

نشاىد كثيرًا مف الالعبيف الجيديف عندما يفقدوف أعصابيـ وتثار انفعاالتيـ يفقدوف كثيرًا مف 
مسؤولياتيـ الميارية والخططية وىذا يكوف ناتجًا سمبيًا كبيرًا عمى المستوى الفني لالعب وبخاصة 

د النفسي أيضًا الكثير مف حاالت الفشؿ في إصابة ويسبب التردفي المنافسات القوية والحاسمة، 
اليدؼ القانوني عمى جسـ المنافس كنتيجة لعدـ اتخاذ القرار المناسب في المحظة المناسبة، الذي 

خاصة في المحظات الحاسمة منيا التي تتطمب منو اتخاذ قراره بيؤثر عمى نتيجة المباراة و 
تيجتيا التعادؿ بعدد الممسات أو النقاط. لذا ارتأى باليجوـ السميـ ليحقؽ الفوز عندما تكوف ن
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الباحث دراسة االستجابة االنفعالية والتردد النفسي وعالقتيما بأداء دقة اإلصابة لميجمة 
 المستقيمة لدى العبي ديالى لممبارزة بسالح الشيش. 

التصويب عالقتو بدقة و تعرؼ االستجابة االنفعالية والتردد النفسي  وييدؼ البحث إلى    
مف التردد  تعرؼ عالقة كؿ  ح الشيش وفقًا لمتغير الجنس. و باليجمة المباشرة في المبارزة بسال

ح الشيش وفقًا في المبارزة بسال النفسي واالستجابة االنفعالية بدقة التصويب باليجمة المباشرة
ب باليجمة الفروؽ في االستجابة االنفعالية والتردد النفسي التصوي وتعرؼ، لمتغير الجنس

 والعبات المبارزة بسالح الشيش. بيف العبي المباشرة
 :منيجية البحث واجراءاتو الميدانية-2
 :منيج البحث 2-1

 .استخدـ الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو مشكمة البحث وأىدافو     
 :مجتمع البحث وعينتو 2 -2

ب محافظة ديالى بالمبارزة والبالغ عددىـ اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبي والعبات منتخ    
( العبًا 30والعبة،  اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة وبمغت ) اً ( العب40)

( 6( العبة، باإلضافة إلى )15( العبًا، وعدد الالعبات )15والعبة إذ بمغ عدد الالعبيف )
 العبيف والعبات كعينة استطالعية.

  :واألدواتاألجيزة 2-3
(. شاخص مرسوـ عميو 6استخدـ الباحث األجيزة واألدوات التالية: )سالح الشيش  عدد )    

 (. ساعة توقيت. اقالـ جاؼ(. 6-1دوائر مرقمة مف )
 :مقياس االستجابة االنفعالية 2-4
استخدـ الباحث مقياس االستجابة االنفعالية وىو مقياس مقنف وضعو في االصؿ توماس.     
( وأعد صورتو العربية )محمد حسف عالوي( 1976في عاـ )  (Thomas .A. Tutko)كوأتت

( بدائؿ 5( فقرة ولكؿ فقرة )42( ويتكوف المقياس مف )1978و)محمد العربي شمعوف( في عاـ )
( واعمى 1لإلجابة ىي )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(. مجاؿ ودرجات ىذه البدائؿ اقؿ درجة )

ف مستويات  تيح الفرصة لالعب التعبير عف اتجاىاتو في التربية الرياضية.( ت5درجة ) وا 
 127 -164  االستجابة عالية جدًا، 165-210: أتيستجابة االنفعالية  مقسمة كما ياال

االستجابة متوسطة، وىو مقياس مقنف عمى البيئة العراقية مف قبؿ  85-126االستجابة عالية، 
 .(2006 :الباحثة )صبري
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 مقياس التردد النفسي 2-5
)فراس حسف عبد الحسيف( والذي يتكوف مف  استخدـ الباحث مقياس التردد النفسي الذي أعده   
( فقرة مف خمس بدائؿ )تنطبؽ عمي تمامًا، تنطبؽ عمي، تنطبؽ عمي أحيانًا، التنطبؽ عمي، 51)

 -لمقياس ىي :( واف مستويات ىذا ا1-5التنطبؽ عمي تمامًا( وأعطيت الدرجات مف )
 30 -57  التردد متوسط، 58 -86التردد عالي،  87-115التردد عالي جدًا.  145-116

وىو مقياس مقنف عمى البيئة العراقية مف قبؿ  فما دوف التردد ضعيؼ 29التردد مقبوؿ،  مف 
 (2009 :الباحي )عبدالزىرة

 (200: 2000) عباس :  :اختبار دقة التصويب باليجمة المستقيمة المباشرة 2-6
 قياس دقة التصويب باليجمة المستقيمة المباشرة بالمبارزة . ىدؼ االختبار :
شاخص يمثؿ اليدؼ القانوني لسالح الشيش ، وجياز مبارزة كيربائي كامؿ،  االدوات الالزمة :

 (.2وسالح كيربائي وسمؾ توصيؿ يد شيش عدد)
اخص بعد ربط التجييزات كاممة يقؼ المختبر في وضع االستعداد اماـ الش وصؼ االداء :

وتوضع عمى االرض لتحديد موضع القدميف في وضع االستعداد بحيث يستطيع المختبر لمس 
الشاخص بذبابة السالح بحركة الطعف ، فيقـو المختبر بإعطاء االشارة بالطعف في مكاف محدد 

 ( محاوالت.10عمى اف ال يتأخر المختبر باالستجابة ، ويعطى الالعب )
يتـ تسجيؿ المحاوالت الناجحة فقط والتي يتـ تحديدىا مف خالؿ تطابؽ االيعاز  سجيؿ :الت

)يكوف مف لدف المحكـ الذي يطمب الطعف عمى رقـ معيف( مع المكاف الذي فيو الحصوؿ عمى 
 الممسة فضال عف انارة المصباح في الجياز الكيربائي.

 
                 2                   6                 4 
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 باليجمة المستقيمة المباشرة(: يوضح اختبار دقة التصويب 1شكؿ )

 :تجربة االستطالعيةال 2-7
قاـ الباحث بتوزيع استمارات  اذ، 2014/ 14/3بتاريخ  أجرى الباحث التجربة االستطالعية    

( العبيف والعبات وبعد استطالع آراء 6المقياسيف عمى عينة مف العبي منتخب ديالى وبواقع )
مفيومة أـ ال أو صعبة الالعبيف حوؿ طبيعة المقياسيف ومدى استيعابيـ لفقراتيما فيما اذا كانت 
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ف كانت لدييـ اية مالحظات حوؿ صياغة فقراتيما.  وكذلؾ إجراء اختبار دقة اإلصابة اإلجابة وا 
 جامعة ديالى. –باليجمة المستقيمة بالمبارزة في قاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية 

 :تنفيذ التجربة الرئيسة 2-8
ولغاية  2014/ 28/3عمى عينة البحث لمفترة مف ة اـ الباحث بتنفيذ التجربة الرئيسق     
10/4 /2014 . 
  :الوسائؿ االحصائية 2-9
لمعالجة البيانات مف ىذه الوسائؿ:)الوسط  SPSSاستخدـ الباحث الحقيبة اإلحصائية     

الحسابي. االنحراؼ المعياري. معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف. اختبار )ت( لمعينات غير 
 المتناظرة(.

 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية قيمة )ر( المحسوبة باختبارات  1 -3

 االستجابة االنفعالية والتردد النفسي ودقة اإلصابة باليجمة المباشرة لعينة البحث وتحميميا
العبي ولالعبات المبارزة في يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (1جدوؿ )
 االختبارات

 المتغيرات
 الالعبات الالعبوف

االنحراؼ  الوسط الحسابي
االنحراؼ  الوسط الحسابي المعياري

 المعياري
 10.997 117.733 13.016 115.133 االستجابة االنفعالية
 6.221 81.133 6.703 79.733 التردد النفسي
 1.060 7.533 0.961 8.067 اليجمة المباشرة

 
يبيف قيمة )ر( المحسوبة بيف االستجابة االنفعالية واليجمة المباشرة لالعبي  (2جدوؿ )

 والعبات المبارزة 

الداللة اإلحصائية بمستوى  قيمة )ر( الجدولية قيمة )ر( المحسوبة المتغيرات
0.05 

 0.175 العبو المبارزة
0.51 

 غير معنوي
 يغير معنو  0.019 العبات المبارزة

 0.51( =13( ودرجة حرية )0.05قيمة )ر( الجدولية بمستوى داللة ) 
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يبيف قيمة )ر( المحسوبة بيف التردد النفسي واليجمة المباشرة لالعبي والعبات  (3جدوؿ )
 المبارزة 

الداللة اإلحصائية  قيمة )ر( الجدولية قيمة )ر( المحسوبة المتغيرات
 0.05بمستوى 

 0.429 العبو المبارزة
0.51 

 غير معنوي
 غير معنوي 0.075 العبات المبارزة

 0.51( = 13( ودرجة حرية )0.05قيمة )ر( الجدولية بمستوى داللة )
 :مناقشة النتائج 3-2

(، نتػػػائج قػػػيـ االوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة 3(، و)2(، و)1تبػػػيف مػػػف الجػػػداوؿ )    
لية ودقة التصويب اليجمة المباشرة لعينة البحػث وىػي وقيمة )ر( المحسوبة بيف االستجابة االنفعا
 ( وىي غير دالة معنويًا.13( ودرجة حرية )0.05أقؿ مف قيمة )ر( الجدولية بمستوى داللة )

ويعػزو الباحػث سػبب ذلػػؾ إلػى إف العبػي والعبػات المبػػارزة يمتمكػوف اسػتجابة انفعاليػة متوسػػطة   
سػػػتجابة ال تػػػػؤثر عمػػػػى دقػػػػة أداء الالعػػػػب أو ( وىػػػػذه اال85-126لكونيػػػا محصػػػػورة بػػػػيف درجػػػػة )

الالعبػػػة فػػػي اليجمػػػة المباشػػػرة ، ولكػػػوف اليجمػػػة المباشػػػرة أحػػػد أنػػػواع اليجػػػـو البسػػػيط فػػػي رياضػػػة 
نما تحتاج مف الالعب أو الالعبة  لمبارزة وال تحتاج إلى مستوى عاؿ  ا مف االستجابة االنفعالية، وا 

 الممسة في نياية حركتو اليجومية ىذه.اليدوء واالتزاف والتركيز كي يستطيع تسجيؿ 
في حيف أشار بعض الباحثيف إلى إف مفيـو مدى االستجابة االنفعاليػة الػذي يمكػف أف يحقػؽ     

افضؿ أداء قػد يختمػؼ فػي إطػار احتمػاؿ اتسػاع درجػة االسػتجابة إذ قػد يتطمػب األمػر درجػة اكبػر 
يؿ، أمػػػا فػػػي حالػػػة األداء الػػػذي يتميػػػز مػػػف اتسػػػاع االسػػػتجابة فػػػي حالػػػة األداء جيػػػدا أو األداء السػػػ

بدرجة متوسطة مف الصعوبة فاف مدى اتساع االستجابة يقػؿ ، فػي حػيف حالػة األداء الصػعب أو 
 المعقد أو تعمـ ميارة حديثة فاف األمر يتطمب مدى ضيقا مف االستجابة.

الفات لعدة إف االستجابة االنفعالية تختمؼ مف العب ألخر بدرجات معينة وترجع تمؾ االخت   
أسباب منيا اختالؼ في كؿ مف النضج والوراثة وتأثير البيئة والتغذية والنوـ والراحة ومستوى 

 (82: 1993الطالب، الويس: المياقة البدنية واإلصابة باألمراض والدوافع ". )
أما سػبب عػدـ وجػود عالقػة ارتبػاط بػيف التػردد النفسػي ودقػة اليجمػة المباشػرة أف مسػتوى التػردد   

النفسػػػي لػػػدى العبػػػي والعبػػػات المبػػػارزة متوسػػػط وىػػػذا المسػػػتوى ال يػػػؤثر عمػػػى دقػػػة أداء اليجمػػػة 
ف خبػػرة العبػػي والعبػػات المبػػارزة سػػاىـ فػػي تقميػػؿ نسػػبة و المباشػػرة لغػػرض تسػػجيؿ الممسػػة منيػػا،  ا 

دد النفسي لدييـ، مما لو كاف الالعبيف مبتدئيف في ممارسػة رياضػة المبػارزة، بمعنػى إنػو كممػا التر 
زادت خبػػرة الالعػػب مػػف خػػالؿ الممارسػػة والتػػدريب قػػؿ جانػػب التػػردد النفسػػي عنػػد األداء ومػػف ثػػـ 

أي إف تكوف دقة اليجمة المباشرة صحيحة ومػؤثرة لتسػجيؿ الممسػة فػي اليػدؼ القػانوني لممنػافس. 
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عػػب مبػػارزة بحاجػػة الػػى ضػػبط التػػردد  لغػػرض السػػيطرة عمػػى أدائػػو الحركػػي الف ضػػبط التػػردد ال
يعني " القدرة عمى التغمب بفاعمية عمى ما يعتري الالعب مف قمؽ ومعالجػة لضػغوط واالنفعػاالت 

اف تقػػديره االيجػػابي لذاتػػو يبعػػده عػػف التػػوترات و  ( 342: 1997راتػػب: القويػػة بطريقػػة ايجابيػػة". )
ف لصفة الرغبة دورًا كبيرا وفعػااًل لػدى العبػي المبػارزة فػي تقويػة ويصبح  اكثر سيطرة في أدائو، وا 

الدوافع الشخصية والذاتية لمزاولة المعب والتفاني مف خالليا في التدريب مف اجؿ النجػاح والتفػوؽ 
لػب، والظيور بمستوى افضؿ وتقديـ أعمى مستوى فني وخططي اثناء المنافسة. ويشير )نزار الطا

( إلػػى " إف الالعبػػيف أصػػحاب الدرجػػة العاليػػة ليػػذا العامػػؿ يسػػعوف لتحقيػػؽ الفػػوز واالنجػػاز 2000
العػػالي واالسػػتمتاع بػػالعروض األفضػػؿ ومػػدى االلتػػزاـ والدقػػة فػػي تنفيػػذ واجبػػاتيـ الخططيػػة اثنػػاء 

 (198: 2000الطالب، الويس:المباراة ".)
والالعبات في متغيرات البحث  عرض نتائج قيمة )ت( المحسوبة بيف الالعبيف 3-3

 )االستجابة االنفعالية والتردد النفسي ودقة التصويب باليجمة المباشرة( وتحميميا ومناقشتيا:
يبيف فرؽ االوساط وانحرافات الفروؽ وقيمة )ت( المحسوبة بيف العبي والعبات  (4جدوؿ )

 المبارزة في متغيرات البحث
الداللة   خطأنسبة ال قيمة )ت( ع ؼ ؼ س المتغيرات

 االحصائية
 غير معنوي 6360. 0.484 20.805 2.600 االستجابة االنفعالية
 غير معنوي 0.540 0.629 8.626 1.400 التردد النفسي

 غير معنوي 1920. 1.372 1.506 0.533 دقة اإلصابة باليجمة المباشرة
ليػػة والتػػردد النفسػػي ودقػػة ( قيمػػة )ت( فػػي ختبػػارات االسػػتجابة االنفعا4أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ )  

اإلصػػابة باليجمػػة المباشػػرة بػػيف العبػػي والعبػػات المبػػارزة إذ كانػػت اسػػتجابتيـ االنفعاليػػة متوسػػطة 
وترددىـ النفسي متوسطة. ويعزو الباحث ذلؾ إلى إف طبيعة رياضة المبارزة التي يحتاج العبييا 

نػو يخػوض غمػ ار المنافسػات دوف أي مسػاعدة إلى قػوة اإلرادة واإلصػرار والثقػة بػالنفس، خاصػة وا 
مػػف مدربػػو، ووحػػده يتحمػػؿ ضػػغوط المنافسػػات ونتائجيػػا سػػواء الفػػوز أو الخسػػارة، وىػػذا يتفػػؽ مػػع 

( إف" عمػػػى العػػػب المبػػػارزة أف يتمتػػػع بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف الثقػػػة بػػػالنفس 2011)خمػػػؼ، وآخػػػروف، 
لمقاومػة تؤىمػو لمتفػوؽ والقػدرة عمػى الكفػاح دوف ضػعؼ حتػى النيايػة وأف يتحمػؿ مقػدارًا كبيػرًا مػف ا

 (37: 2001خمؼ واخروف: عمى منافسيو" )
أمػػا بسػػبب عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي االسػػتجابة االنفعاليػػة والتػػردد النفسػػي إلػػى إف العػػب المبػػارزة    

يكػػػوف أقػػػػؿ انفعػػػػااًل وتػػػرددًا كممػػػػا تقػػػػدـ بػػػالعمر التػػػػدريبي وتمتعػػػػو بػػػالخبرة واسػػػػتقرار مسػػػػتواه نتيجػػػػة 
و لمنافسػػات متعػػددة مػػع العبػػيف مختمفػػي المسػػتوى الػػذي يػػنعكس تػػأثيره السػػتمراره بالتػػدريب ودخولػػ

لمعوامػػػؿ  ( إلػػػى إف "2006بشػػػكؿ واضػػػح عمػػػى السػػػمات النفسػػػية، وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )عبػػػد العزيػػػز، 
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النفسػػػية فػػػي لعبػػػة المبػػػارزة دورًا ىامػػػًا وأثػػػرًا بالغػػػًا فػػػي التفػػػوؽ فػػػي تمػػػؾ الرياضػػػة، ولػػػذلؾ فػػػإف ىػػػذه 
النفسػػية أف يتصػػؼ المبػػارز بقػػدر عػػاؿ  مػػف قػػوة اإلرادة والػػتحكـ فػػي الرياضػػة تتطمػػب مػػف الناحيػػة 

: 2006عبػػد العزيػػز: االنفعػػاالت والقػػدرة عمػػى التصػػرؼ حيػػث إنػػو اليوجػػد مجػػاؿ لمتػػردد النفسػػي" )
كونيػػػا تتميػػػز بأنيػػػا " و أمػػػا سػػػبب عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي دقػػػة التصػػػويب باليجمػػػة المباشػػػرة   ،(42

يؤدييا المياجـ بأقصى سرعة وبتوقيت عف طريؽ مد الذراع أحدى حركات اليجوـ البسيط وحركة 
المسػػمحة والتقػػدـ بخطػػوة أو الطعػػف بالقػػدـ األماميػػة وبػػنفس االتجػػاه، ويقػػـو الالعػػب بأخػػذ الممسػػة 
بشكؿ مباشر أما في الخطوط العميا أو الخطوط السفمى. وأيضًا في مناطؽ اليدؼ أمػا داخميػة أو 

رد فعػػؿ  امنػػافس مفتوحػػًا أو ذراعػػو مثنيػػة وذة كػػوف ىػػدؼ الخارجيػػة. وتػػؤدى ىػػذه اليجمػػة فػػي حالػػ
 (107 :2011مالح واخرروف: بطيء أو متردد وال يجيد الدفاع السريع." )

 الخاتمة:  -4
مف خالؿ المعالجات اإلحصائية والنتائج التي حصؿ عمييا الباحث تـ التوصؿ الى      

دية ديالى بالمبارزة يمتازوف بدرجة فاعمية إف أغمبية العبي والعبات أن -االستنتاجات االتية :
معتدلة )متوسطة( مف االستجابة االنفعالية، ودرجة التردد النفسي )متوسطة(، ودقة التصويب 
باليجمة المباشرة جيدة. وعدـ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف االستجابة االنفعالية ودقة اليجمة 

لييا ضوء االستنتاجات التي توصؿ إ فيلمبارزة. و المباشرة لدى العبي والعبات أندية ديالى با
استعماؿ وحدات تدريبية تتضمف تمرينات حديثة تطبيقية ونظرية  الباحث إلى التوصيات االتية:

لغرض تطوير القدرات النفسية والميارية والمعرفية لدى العبي والعبات أندية ديالى بالمبارزة . 
مية الغرض منيا تحسيف استجاباتيـ االنفعالية والتقميؿ التأكيد عمى إشراؾ الالعبيف منافسات مح

لدى  مف ترددىـ النفسي وكذلؾ تحسيف دقة اليجمة المباشرة بالمبارزة. وتدعيـ الثقة واإلرادة
جؿ تحقيؽ أىدافيـ. وأىمية قياـ باحثيف آخريف بدراسة تتضمف االستجابة أالالعبيف أنفسيـ مف 

يما بأداء ميارات المبارزة األخرى ولفئات مختمفة مف الالعبيف االنفعالية والتردد النفسي وعالقت
  ولمختمؼ أندية القطر.
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 والمراجع: المصادر
 القاىرة، دار الفكر العربي، األسس الفنية لرياضة المبارزةإبراىيـ نبيؿ ؛  ،عبدالعزيز( ،

2006.)  
 أداء ميارة القفزة األمامية عمى التردد النفسي لدى العبي الجمناستؾ عند أحمد ؛  ،عبد الزىرة

 .2009حصاف القفز، بحث منشور ، مجمة العـر الرياضية، جامعة القادسية، العدد الثالث، 
 اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية  أسس عمـ النفس الرياضيأحمد محمد ؛  ،عبد الخالؽ( ،

،1990.) 
 القاىرة  ، دار  2. ط  طبيقاتعمـ النفس الرياضي ، المفاىيـ ، التأسامة كامؿ ؛  ،راتب( :

 (.1997الفكر العربي ، 
 جميؿ كاظـ ؛ بناء مقياس التردد النفسي لدى متعممي السباحة عند أداء ميارة القفز  ،جواد

العمودي إلى الماء )عمى القدميف(، بحث منشور ، مجمة عمـو التربية الرياضية، كمية التربية 
 .2008، 9ألوؿ، العدد الرياضية، جامعة القادسية، المجمد ا

 عماف، دار 1،طالمبادئ النظرية في تعمـ المبارزةظافر ناموس ، و)آخروف(؛  ،خمؼ( :
 (.2014المجتمع العربي لمنشر، 

 عبد الكريـ فاضؿ ؛ تأثير التدريب بأسمحة مختمفة الوزف في مستوى االداء لبعض  ،عباس
راه غير منشورة، كمية التربية الرياضية ميارات المبارزة وعناصر المياقة البدنية ،اطروحة دكتو 

 .2000، جامعة بغداد ،
 (. 1980: )بغداد ، مطبعة جامعة بغداد،  المبارزة الحديثةعبداهلل ؛  ،صالح الديف 
 تدريب  –تعميـ  -أسس فنية -رياضة المبارزةعبداليادي ، وعبدالكريـ فاضؿ؛  ،حميد– 

 (. 2008ة، : ) جامعة بغداد، كمية التربية الرياضي تحكيـ
 عمي ميدي ؛ االستجابة االنفعالية وعالقتيا بترتيب الفرؽ في الكرة الطائرة، بحث  ،ىادي

منشور ، مجمة القادسية لعموـ الرياضة ، كمية التربية الرياضية، جامعة القادسية، المجمد 
 .2011( ، 3(، العدد )11)

 عماف، مكتبة المجتمع  : ) 1، ط أسس رياضة المبارزةفاطمة عبد ، و)آخروف(؛  ،مالح
 (.2011العربي، 

 الخارجي  –ميا ؛ تركيز االنتباه واالستجابة االنفعالية وضبط التعزيز الداخمي  ،صبري
وعالقتيـ بأداء بعض الميارات  عمى عارضة التوازف ،أطروحة دكتوراه )غير منشورة(،كمية 

 2006جامعة بغداد ،  –التربية الرياضية لمبنات 
 بغداد، دار الحكمة لمطباعة عمـ النفس الرياضي وكامؿ طو الويس؛ نزار ، ،الطالب( ،

 . 1993والنشرة، 


