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 النماط المزاجية وعالقتها بتعلم بعض المهارات الهجومية بكرة اليد لد  الطال 
 حسينم.د. فاطمة 

 جامعة سوران –كلية التربية  –قسم التربية الرياضية 
Fatimahussein70@yahoo.com 
 ال لمات المفتاحية: النماط المزاجية، المهارات الهجومية، كرة اليد. 

 ملخص البحث
اطيإأل درسألاروألا  دألافررفاألفس ات  وألفناااألالأل دألففألحاي أل فررفاألالنف يألا ف اةتاألإفألألألألأل

ألا طيإ ألااردس  فألا رراؽألؤألطاعألفدرساألافس  ح  ألألكالت سألا ف ا أل يؤالء ألفاألإقاتـ ا األا اراا
 يدؼألا اح ألإ  أل:ألا  ررؼألبا ألالنف يألا ف اةتاأل كاألألإ  ألفس ات  ألافعتأل اطيإألااروألا  د.

ة فراألسارافألابيق وأل ارضألأل–ااتاألا  ربتاألفاألبندألطيإألا لفألا ا   ألالسـألا  ربتاألا ر  عتاأل
ألا ا حااألا فني ألا الةاألاأسااإألا ريق  ألاالر ا طتا.ألاس تدف ألا في را ألا يةافتاألااروألا  د.

ة فراألسارافألأل–ان فتألفة فعألا اح ألبا ألطيإألا ا   أل لسـألا  ربتاألا ر  عتاألاااتاألا  ربتاألاأل
أل  ألبددىـ أل63اا ا    ألا دراسا أل ار ـ ألط  ا   ألا  طر لاأل2015أل-2014( ألا اح  ألب نا ألاات  ر  ك

 اح ألفا ن ألفلت سألالنف يألا ف اةتاألا كؼألأبدؼأل ألأف ألأداا ألاأل(ألط  ا  ك30ا رناا تاألاباص أل 
ألبا أل ألا حلاؿ ألاارد ألا  د. ألاارو ألا أ ف ألفس اػ ألفف ألاا  لا إ ألا فن ا ا ألاات ا ر ألبياؼ حسف

ألاهحل  تاأل ألا  حل اا ألاالس ن  ة  ألSPSSا فرااف  ألافر  ة ي  ألإ  ألأىـ فني ألأل الا ألا ا حاا
لنف يألا ف اةتاألافي روألا فن ا اكألااةادألبيقاألبدـألاةادألبيقاألار ا يألفرناتاأل  فألأار دألفلت سألا

ألأىـأل ألأف  ألا  د. ألا  لا إألاارو ألاا فراناألا نتلتاألافي رو ار ا يألفرناتاأل  فألاردؼألب فتألاها رو
ألأترػأل ألفي را  ألفع ألا فلت س أللار د ألفن  يا ألاحا  ألإةراء ألاعرارو ألا ا حاا ألف الا ا  الت  

أل.ا ة   ألبفر األفت اةا
أل
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Mood patterns and their relationship to learn some offensive skills Hand 
reel in students 

 
   Knowing the mood patterns of students Padres handball and knowledge of 
its contents is not a problem to be solved by measuring the mood for these 
studentsك so looking forward teachers and officials of the game in the 
Kurdistan region of Iraq to the best levels for students hand reel. So research 
aims to: Identify the mood patterns at the third-grade students in the 
Department of Physical Educationك Faculty of Education - Soran University 
and its relationship to some offensive skills hand reel. The researcher used 
the descriptive style connectivity relations. 
And it included the research community on the third students of the 
Department of Physical Educationك Faculty of Education - Soran University's 
(63) students for the academic year 2014 to 2015ك and selected sample 
randomly and hit (30) studentsك and research tools were temperamental styles 
gauge Oadv Mohammad Hassan Allawi and test handling and correction of 
shoulder level hand reel. After obtaining and processing information SPSS 
statistical researcher found the bag to the most important conclusions of 
which there were no significant correlation between the dimensions of mood 
patterns and the skill of handling the scaleك and the presence of a significant 
correlation between the dimensions of excitement and personal flexibility and 
skill of the hand roller correction factor. The most important recommendations 
researcher recommends that you need to conduct research similar to the 
dimensions of scale with other skills for different age groups. 

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل



322074-6032 :ISSN

 

114 

 

 المقدمة:-1
ألال ر إألألأل ألااحدو ألفف ألااني  ألفا ف ألات ألفا ألا  ر ف ألااى ف ـ أل دبـ ألا  د ألارو أل راا  حظ 

أل ف ألا  ألفت اةا ألاال فتا ألاة ف بتا ألفس ات   ألافف ألاا أا ر ألا لص ر ألتف رسي  ألا  ا ألا ر  ـ ألفا نر تا
ألا ألىكه ألاو ألبا أل  ف ع ألا فت لاف ألبفت أل ك ؾ ألان  ةا ألاف راك ا رو ألاا  ألاتطط ألفي را  ألفف  اراا

 طا رى ألففألتيؿأل رد تألق نافألا ارااأل  روألا طا رألا في را ألا ت لاأل  روألأترػ.ألاففألالىداؼأل
ا فيفاألا  األتسر ألا فدربافألاا فت لافألإ  ي ألىاألا الاؿألا  يبإألإ  ألأبا ألفس اػألفاأل رااأل

ألا اس  ألا س رف ؿ ألا  د أل نفتاألارو ألفف أل حلتلي  ألا فطااإ ألالىداؼ ألإ   أل االاؿ ألا فا ألا ف  حا  ت
ألا طا رألا لدرا ألا  دنتاألاا في ر األا  األ سيـألفاأل حل قألاهنة  ألا ر  عا.

ألا  دنتاألألألأل ألا ن حتا ألفف ألاا ةف با ألا ةردؼ ألالداء أل طا ر ألبا  أل س بد ألا  ا ألا فيفا ألالفار افف
فألاا في ر األاا تططتاألاا كىنتاألىاألا ح  األا نةس تاألا  األتاافألبا ي ألا يبإألأان ءألا فا ر   .ألاا 

أل ل رب أل ألا  ةاؽألبندف  ألكا ألا  أا رألا أ  رألفاألحسـ ألأاؿألا رااـ أل ر أل الةو ألنةسألا ر  عا باـ
ألا فس ات  ألا  دنتاألاا ةنتاألاألا تططتاأل س ر إألا ر  عتاأل.أل

أل ألا فؤىا ف ألا فدرب ف ألفف ألا  رو ألب نا ألبا  ألأةر   ألحد اا ألدراسا ألن     ألأظير  ألنةسأل"إك ألباـ أف
أل را إ ألا ر  عا" ألأداء ألا طا ر ألا فدرإ ألنة   ألبا  ألا فس بدو ألا رااـ ألفلدفا ألفا ألتأ ا أل:ا ر  عا

أل(.18أل:1995
االألنؾألأفألأىـألف ألتف  أل ر فتألا يبإألفعألا  فيءألاا فن فس فألاا ةفيارألىاألنةس  وألاط اروألألألأل

با ألا راسألففألاف اا ن  ألاألألفس لرا ألألا ف اةاألاقدألتر  ألنة حوألفاألأداءألدارهألفاألا فا راوألإكاألف ألا ف
ألا فحتط. ألا ة ه ألس     أل يبإ ألا ف اةا ألا ط اع ألا ف ألإكا ألا ف اةتاألألك ؾ ألالنف ي ألفررفا ألا ن   كا

ألا طيإأل درسألاروألا  دألافررفاألفس ات  وألفناااألالأل دألففألحاي ألالت سألا ف ا أل يؤالءألا طيإألفا
ألا  د ألارو ألا ففانادرس ألا حااؿ أل اعع ألا ا حاا ألفح ا ا ألا ن  ألا يكا ألأل. ألاحاي  ألتيؿأل فنااا فف

ألا  ربتاأل ألالسـ ألا ا    ألا لف ألطيإ أل دػ ألا ف اةتا ألالنف ي ألف ىا ألا    ا: ألا سؤاؿ ألبا  اهة اا
ة فراألساراف؟ألف ىاألبيق ي أل ارضألا فيرا ألا يةافتاألااروألا  د؟ألأل–ا ر  عتاألفاألااتاألا  ربتاأل

ا رراؽألإ  ألفس ات  ألألا ارااألفاألإقاتـألااردس  فألاا ؤألافسألاا  طاعألفدرسألففألتيؿألىكهألاهة اا
ألافعتأل اطيإألااروألا  د.

 كاألار أ ألا ا حااألدراساأل سنف يألا ف اةتاأل دػألا طيإألا لفألا ا   ألالسـألا  ربتاألا ر  عتاألألألألأل
ألا  دأل أاألتس طتعألفدرسألأل– ااتاألا  ربتاألة فراألسارافألابيق وأل ارضألا في را ألا يةافتاألاارو

ألالبدا ألفا ألا نةس ألاراـ ألاا فت ل ف ألا  د أل دػألارو ألا ف اةتا ألالنف ي ألقت س ألتي و ألفف ألا نةسا د
ألا اح ألفاأل ألأىفتا أل أففألىن  ألإك ألانةست  ألافي ر  ألاتططت  ألا ط  إأل دنت  طي يـألااألتا فتألأبداد
ا  ررؼألبا ألا ح ؿألا ف اةتاأل طي يـأل درسألاروألا  د.ألاففألاـأل ي  األا طيإألنةست  أل  راـألا في را أل

أل.ا يةافتاألا  اراا



322074-6032 :ISSN

 

115 

 

ألا  ربتاألأل يدؼألا اح ألإ  أل:ألألأل ا  ررؼألبا ألالنف يألا ف اةتاألبندألطيإألا لفألا ا   ألالسـ
أل ارضألا في را ألا يةافتاألااروألا  د.أل ة فراألسارافألابيق يأل–ا ر  عتاألاااتاألا  ربتاأل

 البحث: إجراءات  -2
 :منهج البحث 2-1
أل ألاىدفو.اس تدف ألا ا حااألا فني ألا الةاألاأسااإألا ريق  ألاالر ا طتاأل فيءف وألفناااألا احألأل
 :مجتمع البحث وعينته 2-2
ة فراألسارافألأل–ان فتألفة فعألا اح ألبا ألطيإألا ا   أل لسـألا  ربتاألا ر  عتاألاااتاألا  ربتاألألأل

أل  ألبددىـ أل63اا ا    ألا دراسا أل ار ـ ألط  ا   ألا  طر لاأل2015أل-2014( ألا اح  ألب نا ألاات  ر  ك
أل  ألاباص  أل 30ا رناا تا ألإ   ألا هع فا ألط  ا  ك ألار 20( ألط  ا   ألالسسأل( أله ة د ألاس طيبتا نا

ألا رافتاأل فلت سألالنف يألا ف اةتا.
 :أدوات البحث 2-3
  :مقياس النماط المزاجية  2-3-1

ألألألألألألأل ألبياؼأل لفـ ألحسف أل  ألا نةسألأل(1998ك أل ر  ـ ألس  ق ألات ا ر ألعاء ألفا ألاالت ا ر ىكا
 ن فتاتاألا رفات  أل(أل فح ا األ ل تـألبفات  ألالا روألاا أفألادSan Strlauا  ا ندؼأل س فألس ر ياأل

ا رل تاأل فراناألا نتلتا(أل دػألا يبإألا ر  عاألاألك ؾألفاألعاءألنظر األا ف ا أل ا فااؼكألاى أل
  ن فتألبا ألالار دألال تاأل:

 عامل الثارة 
 عامل ال ف 
 المرونة الشخصية 

ألا ايااأل فااوألأل30ا  عففألاالت ا رألألألأل ألففألالار د ألااتألارد ألا يبإألأل10با رو با را ألاتلـا
أل(.1با را ألاالس تا رألبا ألفلت سألايااألا درة  كألا فاحقأل ألفا هة ااألبألاا ر  ع

 طريقة تقدير الدرجات وتصحيحها : -
(ألاىاأل28/ألأل25/ألأل16/ألأل13/ألأل10/ألأل4/ألأل1ب فتألالا روألاتنفتألا ةلرا :أل البعد الول : 

أل(ألفياألفاألباسألاال ة هألا ارد.أل22/أل19/ألأل7با را ألفاألأ ة هألا اردألاف ألا را را  
(ألاىاألبا را ألفاأل29/ألأل17/ألأل14/ألأل11/ألأل5/ألأل2ب فتألا أفألاتنفتألا ةلرا :أل د الثاني : البع

أل(ألفياألفاألباسألاال ة هألا ارد.أل26/ألأل23/ألأل20/ألأل8أ ة هألا اردألكألاف ألا را را  
(أل30/ألأل27/ألأل21/ألأل18/ألأل12/ألأل9/ألأل6ا فراناألا نتلتاألاتنفتألا ةلرا :أل البعد الثالث : 

 (ألفياألفاألباسألاال ة هألا اردأل.24/ألأل15/ألأل3كألأف ألا را را أل ألاىاألبا را ألفاألاال ة هألا ارد
أل(47أل:1998أل: بياؼأل
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ألألألألألألأل أل دا ت ألاياا ألتيؿ ألفف ألا فلت س ألبا را  ألفف ألبا رو ألات ألبف ألاهة اا ألا  روكأل  درةاا  ـ
أل(أل.1 درةاألقا ااأل(كألا  ـألفنحألا درة  ألاف ألىاألفاعحألفاألا ةداؿأل ألف اسطاك درةاأل
 جابة و أوزان الفقرات( يبين بدائل اال1جدول )

 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدائل اإلجابة

 1 2 3 أوزان العبارات التي في أتجا  البعد
 3 2 1 أوزان العبارات التي في عكس أتجا  البعد

ا  ـألةفعألدرة  ألاتألاردألبا ألحدهكألاااف أل اد ألدرة  ألا يبإأل ف  ألا  ت لتاألا  األتلتسي أل
ألىكاألا ارد.

 (427 -418 :2010 :بارات المهارات الهجومية بكرة اليد: )الشوكاخت 2-3-1
 اختبار مهارة المناولة -1

ألا يدؼألففألاالت ا رأل:ألقت سألا  اافقألاسرباألا فن ا األبا ألح  طألأل.
أل(أل.ألح  طألفس اؼأل.2الداا ألا فس تدفاأل:ألاروأل دكألس باألإ أ رانتاألبددأل 

 -طريقة الداء :
أل ألأل ألارد ألبا  ألا ط  إ ألب3تلف ألف ر ألا ح  طأل( ألإ   ألا أرو أل  فر ر ألتلاـ ألاهن رو ألابند ألا ح  ط ف

أل(.1ااس فرارألا  فر رأللأارألبددألففافألفاأل ففألفحددألقدرهأل دقتلاألااحدو(ألا ألاف ألفاألا ناتأل 
 -التسجيل:

أل حسإألبددألا  فر را ألفاألا  ففألا فحددأل أل حسإألبددألفرا ألاس يـألا أروأل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 اختبار مهارة التصوي  :-2

ألقت سألدقاألا  لا إألأل: ت ا را يدؼألففألاال
ألبا (ألـألاـألتلسـألا فرف أل2×3اروأل دكألفرف ألاروأل دألفرساـألبا ألح  طأل ألأل-: الداا ألا فس تدفا

أل(ألـألبفألا فرف .9 سراألفس طتي أل لت سألدقاألا  لا إألا رسـألتطألبا ألالرضأل اردأل 



322074-6032 :ISSN

 

117 

 

 طريقة الداء : 
ألا ط  إألا   لا إألففألتافألا تطأل تطاوألاالر أ  ألفعألفراب  أل-وألف ألتأ األ:تلـا

ألا فرف ألاا  األ  ا ألأار دى أل 1ك3ك7ك9إل ااألا فس طتي أل - (أل60×ألأل100(ألاا  األ فاتأل اات 
ألسـأل ن ؿألأربعألدرة  أل.

(ألاا  األ فاتألا فنطلاألفاؽألرأسألح رسألا فرف ألاب فألقدفتوألاا  األ  ا أل2ك8إل ااألا فس ط ا فأل -
أل(ألسـأل ن ؿألاي ألدرة  أل.60×100أار دى أل أل

ألا فس ط ا - ألاا  األ فاتألفنطلاألفدػألكراباألح رسألا فرف ألاا  األ  ا ألأار دى أل4ك6فأل إل اا )
أل(ألسـأل ن ؿألدرة  فأل.80×ألأل100 
(أل80×100(ألتفاتألفنطلاأللدرألاةكعألح رسألا فرف ألاا  األ  ا ألأار دى أل 5إل ااألا فس ط تأل -

ألسـأل ن ؿألدرةاألااحدوأل.
ألإكاألة ء ألا أروألت ر ألك ؾأل ن ؿأللةرا أل.-
ألا أتألط  إألفح ا األااحدوألفلط.ألرفت  أل ؤدؼألاتألط  إألبنر-

       
 

1 2 3 
 

  6 5 4 

7 8 9 
  

 :التجربة االستطالعية 2-4
 صرضألإ ة دألالسسألا رافتاأل فلت سألالنف يألا ف اةتاألا فررفاألفدػألفيءفاألا فلت سأل ر ناألألألألأل

ألاالس طيبتاألبا ألب ناألففألطيإألا لفأل ألا  ةربا أل إةراء ألق ف ألا ا حاا ا ا   أل لسـألا اح ك
أل ألا  ربتا ألاااتا ألا ر  عتا أل أل–ا  ربتا ألبددىـ ألاا ا    ألساراف ألاك ؾ20ة فرا ألط  ا   ألاالان فألأل(  اـ

أل ألأل17/2/2015ا فاافق ألاالان ف أل اـ أل24/2/2015اا ب د و ألبفك ألاالت ا را ألألفعي  إةراءا 
أل .ا ا   أل فررفاألفدػألفيءفاألاالت ا را أل ر ناألا احأل18/2/2015ا في ر األ افاألا ايا ءأل

 :السس العلمية 2-5
 :الصدق 2-5-1

ألاقدأل حلل ألا ا حااألففأللدؽألفلرا ألا فلت سألا  طر لاألاآل تا:ألألألأل
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 المجموعتان الطرفيتان: -أ
إفألقدروألا ةلرا ألبا ألا  ف  أل  فألالفرادألا ك فألتف اأافألاالألتف اأافألا فررفاألتردألد تي ألبا ألألألألألأل

حس إألا لاوألا  ف   األ ةلرا ألا فلت سألا س تداـأللدؽألفلرا ألا فلت سكألاقدأل حلقألك ؾألبندف أل ـأل
ا فةفاب  فألا طرف   فألكألااس تدف ألا ا حااألات ا رأل  (ألألإكألاةد ألقتف ي أل  (ألا فحساااألأأ رأل

أل(كأل   فألك ؾ.2(كألاألةداؿ 18(ألادرةاألحر األ 0.05ففألقتفاأل  (ا ةدا تاألبندألفس اػألدال األ 
مجموعة الدنيا للقدرة التمييزية لفقرات يبين قيمة )ت( بين المجموعة العليا وال (2جدول )

 مقياس النماط المزاجية

 الفقرات
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

الداللة  ت
 االنحراف الوسا االنحراف الوسا 0.05بمستو  

 معنو   5.022 43644. 7619. 35857. 1429. 1
 معنو   2.697 40237. 8095. 50709. 4286. 2
 معنو   2.609 46291. 7143. 48305. 3333. 3
 معنو   3.000 46291. 7143. 46291. 2857. 4
 معنو   2.811 49761. 3810. 21822. 0476. 5
 معنو   2.346 51177. 5238. 40237. 1905. 6
 معنو   2.609 46291. 7143. 48305. 3333. 7
 معنو   2.169 40237. 1905. 00000. 0000. 8
 معنو   2.108 35857. 8571. 50709. 5714. 9
 معنو   3.000 46291. 7143. 46291. 2857. 10
 معنو   2.941 30079. 9048. 51177. 5238. 11
 معنو   2.609 48305. 6667. 46291. 2857. 12
 معنو   2.283 43644. 7619. 50709. 4286. 13
 معنو   4.472 46291. 7143. 35857. 1429. 14
 معنو   3.308 51177. 5238. 30079. 0952. 15
 معنو   2.283 50709. 5714. 43644. 2381. 16
 معنو   2.697 40237. 8095. 50709. 4286. 17
 معنو   2.248 49761. 6190. 46291. 2857. 18
 معنو   2.283 43644. 7619. 50709. 4286. 19
 معنو   2.346 51177. 5238. 40237. 1905. 20
 عنو  م 2.697 50709. 5714. 40237. 1905. 21
 معنو   4.128 30079. 9048. 49761. 3810. 22
 معنو   2.638 43644. 7619. 49761. 3810. 23
 معنو   2.283 43644. 7619. 50709. 4286. 24
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 معنو   3.017 43644. 7619. 48305. 3333. 25
 معنو   2.638 43644. 7619. 49761. 3810. 26
 معنو   2.346 40237. 8095. 51177. 4762. 27
 معنو   2.638 43644. 7619. 49761. 3810. 28
 معنو   3.162 48305. 3333. 0000. 0000. 29
 معنو   2.248 46291. 7143. 49761. 3810. 30

أل2.10(=أل18(ألادرةاألحر األ 0.05قتفاأل  (ألا ةدا تاألافس اػألدال األ أل
 :الثبات 2-5-1

ألاك ؾألت ا رألاأب دهأل ط  قألاالت ا ر صرضألأ ة دألفر فتألا اا  أل افلت سكأل ـألاب ف دألطر لاألاالألألأل
كألأكأل"أل ردألاالداوألا   وألإكاأل24/2/2015اا ب د وأل اـألاالان فألألأل17/2/2015 اـألاالان فألا فاافقأل

ا ـأل ط  قألأل(ك143أل:1990أل:أبط ألا ن    ألنةسي ألفاألقت سي أل اظ ىروألفرا ألف    تاأل".أل ا رة اا
ف  أل ـألأب دوأل ط تلوألابا ألنةسألا ر ناألإكأل(أل األ14ا فلت سألبا ألا ر ناألاالس طيبتاكألااردألفرارأل 

ا  فنتاألألا فدو(ألا  ألأفألفاأل"ألات ا را ألا ارقاألاا لاـأل ةإألأفألال لتألأل1999تن ر فلطة ألا ا ىاك
أل ا ا ىا أل". ألأس اب ف ألبف ألاالت ا ر ف ألا استطأل8أل:1999أل:  ف ألاالر ا ي ألفر فت ألا س تداـ ألا (ك

أل(.أل3 فتألا اا  ألاف ألف  فألفاألا ةداؿأل    رسافأل  فألاالت ا ر فألاالاؿألاا ا ناكأل ـألأ ة دألفر
 ( يبين قيم ) ر ( المحتسبة و الجدولية للمقياس3جدول )

 قيمة ) ر ( الجدولية قيم )ر( المحتسبة أبعاد المقياس
 مقياس االنماط المزاجية

0.44 
 0.81 الثارة عامل-1
 0.79 عامل ال ف -2

 0.80 المرونة الشخصية – 3
 ( . 0.44( = ) 18( و درجة حرية )0.05ية مستو  داللة )* قيمة )ر( الجدول 

أل0.79(ألأفألقتـأل ر(ألا فح سااأل أتألاردألففألإار دألا فلت سألىاألف أل  فأل 3فألففألةداؿأل  ا   ألألأل
(كألابندأل0.05(ألا ح ألفس اػألدال األ 0.44(ألاىاألأأ رألففألقتـأل ر(ألا ةدا تاألا ا  صاأل 0.81أل-

ر ا يألفرناتاأل  فألاالت ا ر فألالاؿألاا ا ناكألاىكاأل(ألفف أل دؿألبا ألاةادألبيقاألا18درةاألحر األ 
. ألالةراءألألاحألا فلت سألة ى أل ا ط  قألألد  تألبا ألأفألا فلت سأل  ف عألافر فتألاا  ألب ؿ  ابيكا

ألبا ألأفرادألب ناألا اح أل.
 :التجربة الرئيسة 2-6
ألاألاف ألتأ ا: ألا ا حااأل إةراءألا  ةرباألا ر تساألبا ألب ناألا اح ألا ر تسق فأل
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ألالاأل ألا  اـ ألاالان ف ألب ناألأل9/3/2015ؿ: ألبا  ألا ف اةتا ألالنف ي ألفلت س ألاس ف را  أل  ا  ع ق ف 
فلرا ألا فلت سكألااردألفا ي ألففألق ايـأل ـألإب دوألاالس ف را ألإ  ألألبفا اح ألاردألنر ألاتةتاألاهة ااأل

ألا ا حاا.
ألا ا نا:ألا ايا ءأل ألإةراءألاالت ا را ألا في ر األبا ألب ناألا اح .أل10/3/2015ا  ـا

 ئل اإلحصائية:الوسا 2-7
أل فر  ةاألا  ت ن  ألا  األحلا ألبا ي .ألSPSSاس تدف ألا ا حااألا حل ااألاهحل  تاألأل
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
 عرض نتائج مقياس النماط المزاجية واالختبارات المهارية لعينة البحث وتحليلها: 3-1

ة لبعاد مقياس النماط المزاجية يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعياري (4الجدول )
 والمهارات الهجومية بكرة اليد

 المتريرات وحدة القياس الوسا الحسابي االنحراف المعيار  
 االثارة الدرجة 19.933 2.652
 ال ف الدرجة 18.333 1.863
 الشخصية الدرجة 22.767 1.654
 المناولة الدرجة 11.433 1.736
  التصوي الدرجة 23.933 4.741

(ألالاس يألا حس  تاألااالنحراف  ألا فرت ر األلار دألالنف يألا ف اةتاألاا في را أل4   فألا ةداؿأل ألألألأل
(ألااالنحراؼألا فرت رؼأل19.933ا يةافتاألااروألا  دكألإكأل ا ألا اسطألا حس  األ نفطألب فتألاها روأل 

أل 2.652  أل ا  ألفلد ألا أف ألب فت أل ارد ألا حس  ا ألا اسط ألأف  ألا فر18.333(ك ألااالنحراؼ ت رؼأل(
أل(.1.654(ألااالنحراؼألا فرت رؼأل 22.767(كألاا اسطألا حس  األ افراناألا نتلتاأل 1.863 

(ألااالنحراؼألا فرت رؼأل11.433أف ألا اسطألا حس  األ في روألا فن ا األففألفس اػألا أ فألفلدأل ا أل ألأل
أل 1.736  ألا أ ف ألفس اػ ألفف ألا  لا إ أل في رو ألا حس  ا ألا اسط ألابا  ألااالنحراؼأل23.933(ك )

 (.4.741ا فرت رؼأل 
 يبين عالقة االرتباط بين االبعاد المزاجية ومهارة المناولة من مستو  ال تف (5الجدول )

الداللة اإلحصائية عند 
 االنماط المزاجية قيمة )ر( المحسوبة قيمة )ر( الجدولية 0.05مستو  

 غير معنو  
0.361 

 عامل اإلثارة 0.006
 عامل ال ف 0.281 غير معنو  
 المرونة الشخصية 0.096 غير معنو  

ألا فن ا األففألفس اػأل5   فألا ةداؿأل ألألألألألأل (ألبيقاألاالر ا يأل  فألأار دألالنف يألا ف اةتاألافي رو
ألا فن ا األففألفس اػألا أ فأل ألا فحساااأل  فألاردألب فتألاها روألافي رو ألإكأل اص ألقتفاأل ر( ا أ فك
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أل 0.006  ألا فن ا ا ألافي رو ألا أف ألب فت ألارد ألاب ف أل0.281(ك ألارد ألاب ف ألا نتلتاأل(ك ا فرانا
(أل0.05(ألبندألفس اػأل 0.361 اىاألألصرألففألقتفاأل ر(ألا ةدا تاألأل(ك0.096افي روألا فن ا األ 

 (ألاىاأله رألدا األفرنات  .28ادرةاألحر األ 
 يبين عالقة االرتباط بين االبعاد المزاجية ومهارة التصوي  من مستو  ال تف (6الجدول )

الداللة اإلحصائية عند 
 االنماط المزاجية قيمة )ر( المحسوبة ( الجدوليةقيمة )ر 0.05مستو  

 معنو  
0.361 

 عامل اإلثارة 0**491.
 عامل ال ف 0.146 غير معنو  
 المرونة الشخصية 0.472 معنو  

(ألبيقاألاالر ا يأل  فألأار دألالنف يألا ف اةتاألافي روألا  لا إألففألفس اػأل6   فألا ةداؿأل ألألألألأل
ااأل  فألاردألب فتألاها روألافي روألا  لا إألففألفس اػألا أ فألا أ فكألإكأل اص ألقتفاأل ر(ألا فحساأل

أل 0.491  ألا  لا إ ألافي رو ألا أف ألب فت ألارد ألاب ف ألا نتلتاأل0.146(ك ألا فرانا ألارد ألاب ف (ك
(أل0.05(ألبندألفس اػأل 0.361(كألاىاألأأ رألففألقتفاأل ر(ألا ةدا تاألأل 0.472افي روألا  لا إأل 

 ا أفألفياأله رألدا األفرنات  .(ألاىاألدا األفرنات  ألف ألبداألب فتأل28ادرةاألحر األ 
 :مناقشة النتائج 3-2

أل ألألألألأل ألا ةدا  ف ألن     ألا 5أظير  ألا ف اةتاأل6(ك ألالنف ي ألأار د ألار ا يأل  ف ألبيقا ألاةاد ألبدـ )
أل ر فتألاها روألن  ةاأل اعصايألا طيإا  ألقااأل ررضألافي روألا فن ا اكألا ر األا ا حااألس إألك ؾأل

فاألانةر ال يـألاعاطي ألفف أل ؤدؼألا  أل ررعيـأل درةاألةرايـألق در فألبا ألا  حاـأل األ ا ألاا نةست
أل".أل ألا ةس ا اةا ألاا ي ة ف ألاالنةر ؿ ألاارد ألندو أل" ألتل  لي  ألفف ألا  ا ألا الا رو أل  ف   ألا  ا ر فف

أل.(13أل:1998أل:   رسألبادتنا
ألا  نسااأل ر فتألا أفألألألألأل  دؿألبا ألقدر وألبا ألسرباألاالف ن عألبفألأداءألبفتألف كألاا ل رألفأف 

ألأفاعاطألا نةسألاا راد ألا ط ترتاألبلإألاالس ا روك ألا  ألا ح  ا ألا فراناألا نتلتاألو أل ارد ألا  نساا  
 ر األا ا حااألافألك ؾألترادألا  ألا ةاانإألا ف اةتاألاا نتلتاألا  األففألا لرإألأفأل  ص رألفاألف روألف

ف  فراناألا نتلتاألىاألأل را ألبا أل اؾألا ةاانإكا كؼأللبدادألا نةساألاقل رهألنس ت  ألابدافأل أا رأل
ف ا ألا كؼألتر رألبف"ألا لة  ألا اةدانتاألا ا   األنس ت  ألاا  األ ف  ألط تراألا نتصألأحدألةاانإألا 

أل  ف  ألاوألففألط قاألهر   األ ر فدألبا أل أا نوألا أتفت  األاا دفاؼأل االنةر  تاألاا  األ  ن ألبا ألف 
أل اط تراألا ةردألا ف اةتاألاا راافتألأل  أارا  لتألأ ل ال ألااتل ألا  نااحاألا ةس ا اةتاألاا رل تاألاف 

أل.(198أل:1999أل:ف طر األاا ارااتاأل". ألحسا ة
ألا في روألاألألألأل أل أاني  ألا  دك ألارو ألفا ألاا فيفا ألالس ستا ألا يةافتا ألا في را  ألفف ألا فن ا ا ألفي رو  رد

ألا ةر قأل ألفاألفرف  أل حل قألىدؼ أل صرض ألا يب  ف أل  ف ألا أرو أل دااؿ ألتي ي  ألفف ألا  األ  ـ ا اح دو
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ألألا فن فس. ألبفاتاأل ال تألا أرو أل" ألأني  ألففأل ررؼألا فن ا ا ألإ  ألالترألفاألا ةر قألا ااحد ففألفرد
أل(.أل228:أل2000ا اا  ألأاألا حرااأل".أل حف د:أل

ألا  لا إألفا ن ألكا ألدال األفرناتاألألألأل ألافي رو أل اريقاألاالر ا طتاأل  فألب فتألاها رو ألا  نساا أف 
ا ر األا ا حااألس إألك ؾألإ  ألإفألفي روألا  لا إألففألفي را ألاروألا  دألا  األ ا رألفاألا ط  إألأاأل

االسااإألا فن سإأل ح  األاالا روألا  األتفرأل ي ألتح   ألألالس تداـإألاالا روألفعي ألبفألفررف وألا يب
(ألا  أل"ألعراروألفيـألاالس ا روأل1994كcox(ألنلي ألبفأل 2008ا  ألف روألاطاؿألأكألتن ر ب فرألسر دك

أل(أل288:ألأل2008:ا يبإأل". سر دألاس ا روفررفاألا  حاال ألاالس ستاألا  األ حد ألفاألا ةسـألبندهألاأل
ا ر األا ا حااألاةادألبيقاألار ا طتاأل  فألاردألا فراناألا نتلتاألافي روألا  لا إألس إألك ؾألألألأل

 نةساأل اةردألا كؼأل  أارألاراافتألأفألب فتألا فراناألا نتلتاألتردألففألا راافتألا  األ ر اطألا   أا فألا
ألأحس س ألفا أل ؤار ألا  ا ألاا ال فتا ألاالة ف بتا ألا    ا ألاباافت  األاا ألها ةا رألألواساااألا ةردألفارااا

با ألألا ألفأل"ألا نتصألتاافألق درألإ ـألتحد ألبا ي أل ص  رألف رفدكألأكألألتفافألأفأل ي فوألطااؿألحت  وألأف
ألتحلتألبا أل ألبندف  ألاساااو ألاأنةر ال و ألاأح ستسو ألأرا و أل ص  ر ألفا ألا س الا ألت را و ألفف االس ة دو

 رألبفألفرطت  ألةد دوأل  ررألك ؾألا  ص  رألابك ؾألتاافألفرن  ألفاأل ر تنوألا ة باوألفعألاالتر فألاا  ر 
ألأل(98ك2006 كBienenfeld)افا رهألااح ستسوألاطر لاألفل ا األ".

   دوألقدروألا طيإألاألفأف ألس إألبدـألاةادألبيقاأل  فألاردألب فتألا أفألافي روألا  لا إألألألألألأل
با ألسرباألاالف ن عألبفألأداءألف كألاعاطألاا ستطروألبا ألأنةسيـألاأفر  يـألاىكاألف أل ؤادهأل احفدأل

ل بدوألا نةستاألا ساتفاأل ردألففألأىـألا راافتألا فؤاروألأ ة  ت  ألفاأل(ألفاألأفأل اف رألا 1977كراةحألب  
ا سااؾألففألح  ألا حف تاألاا  اا فألااالس لرارألاا الاألا  نةسألاففألاـألا  أ فألاا الاؿألا  ألا سااؾأل

أل(أل344أل:1977ألراةح:االنةر  األا ساؼأل. 
ألبفألألألأل ألا يةافتاأألفعي  ألا في را  ألفف ألا  لا إ ألفي رو ألألف ألا طيإ أل س ياؼ ألحسفألا  ا با 

ألا حدألا ة لتأل  فألا ةا أل أدا أل ردأل" ألإني  ألاف  ألا  ف  ألف ي   تألإفألا في را ألالس ستاألألاا تس روكي 
ألا   لا إأل ألا ني تا ألفا أل  ا  أل ـ ألف  ألا ةداػ ألبدتفا أل لاح ألا فت اةا ألاأ ااني  ألا يةافتا اا تطط

أل(112أل:2004أل:ا ن ةحألبا ألا يدؼأل".أل ةرةتس
ألالخاتمة: -4

ألتيؿألألألألأل أل فف ألار ا يألألا اح ن     ألبيقا ألاةاد ألبدـ ألاالس ن  ة   ألأىـ ألإ   ألا ا حاا  الا 
أل  فأل ألفرناتا ألار ا ي ألبيقا ألااةاد ألا فن ا اك ألافي رو ألا ف اةتا ألالنف ي ألفلت س ألأار د أل  ف فرناتا
ألأىـألا  الت  ألف الاأل ألا  د.ألأف  ألا  لا إألاارو ألاا فراناألا نتلتاألافي رو اردؼألب فتألاها رو

أل  ياأللار دألا فلت سألفعألفي را ألأترػألا ة   ألبفر األفت اةا.ا ا حااألاعراروألإةراءألاحا ألفن
أل
أل
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 :والمراجع المصادر
 أل(.1977:أل ا ل ىروكألدارألا فر رؼكألألألاؿألباـألا نةساحفدألب  أل؛ألألكراةح
 أل(.أل1995كأل ا ل ىروألكألدارألا ةارألا ررباألكألأل1كأليألباـألا نةسألا ر  عاأل؛أس فاألا فتألكرا إ
 فطاراألا  راتـألأل:أل اصدادكألفاألر  عاألا فس ات  ألا رات د  تألاالبدادألا نةساأل  رسألبادتنا؛أل

أل.(1998ا ر  األك
 ألألكا رة اا ألا لت سلا  ألحس فألاآترافأل؛ ألا ألا ر  األكألألا  لاتـ ألا  راتـ ألفطارا ألك ألاصداد أل  :

 (.أل1990
 أل(.2008اا  لفتـكأل اطا بادارألا عت ءألأل:أل ا نةفكستاا اةتاألاروألا لدـألب فر؛ألألكسر د
 سف  وألاألتل  لوألفاأل–ا فاىاإألا ر  عاأليشألفاس أل؛ق سـألحسفألاف حاألا فينألكحس ف

أل(.1999:أل بف فألكدارألا ةارألا ررباألكأل1كيفة ؿألا  در إألا ر  عاأل
 ا ل ىروألكفرا ألا أ  إألكألأل1كيألفاساباألاالت ا را ألا نةستاأل ار  ع  ف ألحسفأل؛ألألكبياؼأل 

أل(.1998 اننرألك
 ألألكا ا ىا أل؛ ألحس ف ألفلطة  ألألا رافتاا فر في  أل ا اا  ط ألا نظر ا  ف ألكألا ق ألا لدؽ ألك ا  

  (.أل1999كألفرا ألا أ  إألكألا ل ىرو:أل ألأل1(كأليكألا فر   رألا فاعابتا
 ألألكحف د أل؛ ألإ راىتـ ألاال  دا تاألفة ا ألا فرحا  ف ألفا ألا ط تلي  ألا أرا  ألا ر إ أل در س طرؽ

 (.2000:أل ألا ل ىروكألدارألا ةارألا ررباكأل1كأليااهبدادتاأل
 ألا ل ىروأل:ألدارألا ةارألألفتألاا  ف  ألا في رؼأل(اروألا  دأل اةفتعأل ألا  در إألا ن فن رأل؛ألألكةرةس 

أل(.ألأل2004ا ررباألكأل
 ألألكا ناؾ ألإ راىتـ ألاآترافألنارؼ أل؛ ألا ر  عا ألا فة ؿ ألفا ألااالت ا ر ألياهحل ء ألك1:

 (.2010كارب تك ا رراؽ
 Bienenfelddavid personalitydisorders emedicine clincalreference 2006  

أل
أل
 
 
 
 
 
 

 



322074-6032 :ISSN

 

124 

 

 مزاجية( مقياس النماط ال1ملحق )

 
 
 

بدرجة  العبارات ت
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 ألألألتفانناألاس ر دوألح ا  األاسرباألاردألالداءألا لاؼألا رن ف 1
 ألألألتفانناألأفألأ حاـألفاألانةر ال األافةردألأفألتطاإألفناألا فدرإألك ؾأل 2
 ألألألأل)أان ءألا  در إفاألتلرإألبااألسرباألا  ة ىـألفعألا يب  فألا ةددألفاألا ةر قأل 3
 ألألألأس طتعألأداءألا في را ألا حراتاأل ار  األاسيا األفاألظراؼألا فن فساألا لرااأل 4
 ألألألأس طتعألأفألأ ل تأل يداءألا فيحظ  ألا ح دوألا  األ اةيي أل األفدرباأل 5
 ألألألدألف روألانلط عألطا ااألتسيتألبااألاالندف  ألفاألا  در إألار 6
 ألألألتلرإألبااألالداءألفاألا فن فساألا ر  عتاألبندألىت  ألا ف ةرة فأل 7
 ألألأل ن   ناألا ع قألبندألان ظ رأل داتاألا فن فساأل 8
 ألألألأس طتعألأفألأ ة بتألاسرباألفعأل في األا ةددألفاألا ةر ق 9
 ألألألأدا األفاألا فن فس  ألأفعتألااا رألففألأدا األفاألا  در إأل 10
 ألألألأس طتعألأفألأستطرألبا ألاعطراألا  األا  ا دوألق تأل داتاألا فن فساألا حس ساألاا فيفاأل 11
 ألألألإ ل فألا في را ألا حراتاألا ةد دوألاسرباألتفانناأل 12
 ألألألأس طتعألاالن راؾألفاألفن فس  ألف    تاأل دافألف را ألراحاألطا ااأل 13
 ألألألأس طتعألبدـألإظي رأل ر  را ألا ةر ألبندألفا ؼألفاألا فن فساأل 14
 ألألألح   األا ف اةتاأل  أارألاح  األ في األفاألا ةر ق 15
 ألألألافألفاتففألا سيتألبااألأفألأ درإأل ردوألس ب  أل د 16
أل ففألاةياألنظرؼأل(أل 17 أل  تكألا حاـألقرارا ألت ط    أس طتعألأفألأستطرألبا ألأبل  األاسرباألبندف 

ألعدؼأل
 ألأل

 ألألألتسيتألبااألاردألان ي ءألا  در إأل ص  رألفياساألاسرباأل 18
 ألألألالألأس طتعألاالح ة ظألاح ا  األتيؿألا فن فس  ألا لاتاألا ف    تاأل 19
 ألألأل  در إألأاألا فن فس  ألتع تلناا  ص  رألا فة ةاءألفاألفااب دألا 20
 ألألألأس طتعألاهة ااألاسرباألبا ألالس ااألا ص عااألففألفدربا 21
 ألألألالألأس طتعألا رادوألإ  ألح   األا ط ترتاألاسرباألاردألى  ف األفاألا فن فساألا ر  عتاأل 22
 ألألألففألا سيا األاس ة ا ؼألأاألإا ر األفاألأان ءألا فا راوأل 23
أل  ص  ر 24 ألا فدرإ أل اةينا ألأةدألألبندف  ألفإننا ألإ ل ني  أل ا ألس ق ألاا  ا ألا فن فسا ألفا ألا ارإ تطا

أللراااألفاأل نة كألك ؾأل
 ألأل

 ألألألتفانناألأفألاس ر دألح ا  األاسرباألاردألفن فساألقاتاألأاألاردألا  در إألا رن ف 25
 ألألألاهحف ءألق تألان راأاألفاألا فن فساألألفدواألاالس رة ؿألابدـألا ل رألتيؿأل  داألبا 26
 ألألألعألأؼألفدرإألتفانناألسرباألا  ة اإألف 27
 ألألأل ظيرألانةر ال األالاروألااعحاألبندألى  ف األفاألا فن فساأل 28
 ألألألالألتظيرألبا ألاةياألاالنةر ؿألبندف أل ن لدناألفدرباأل 29
   ألأ رادألاسرباألبا ألأؼألفارإألةد دألأ ن فسألباتو 30


