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 ملخص البحث

 : يشتمل البحث على خمسة أبواب 

 ولالباب اال

 : المقدمة وأهمية البحث 

تكمن اهمية البحث منن خنالل األهمينة التني تلعبهنا مهنارة الطبطبنة العالينة بكنرة      

السلة والتي تطبق في كثير من المواقف وان اتقان هنه  المهنارة يسناعد الرياضنيين 

 . في تحقيق مستوى عالي من االنجاز 

 / مشكلة البحث 

العاليننة بكننرة ضننعف فنني اداء مهننارة الطبطبننة نننا  حننددت مشننكلة البحننث بنن ن ه      

 : عن طريق التساؤل اآلتي تها السلة لها يمكن صياغ

هنني السننب  فنني ضننعف اداء لنندى الطالبننات ( يننة ئاالنطوا –االنبسنناطية )  هننل ان* 

 . المهارة 

ولالجابة عن هها التساؤل هي االجراءات التي ستقوم بهنا الباحثتنان للتوصنل النى * 

 . حث اهداف الب

 / أهداف البحث 

اثنناء أداء مهنارة الطبطبنة العالينة (  االنطوائينة –االنبساطية ) التعرف على سمة * 

 . بكرة السلة لدى طالبات المرحلة االولى 

وعالقتهننا بسننرعة أداء مهننارة (  االنطوائيننة –االنبسنناطية ) التعننرف علننى سننمة * 

  .الطبطبة بكرة السلة لدى طالبات المرحلة االولى 

 : فرض البحث 

االنطوائيننة  –وجننود عالقننة ارتبنناط لات داللننة احنننائية بننين سننمة االنبسنناطية     

 .وسرعة اداء مهارة الطبطبة العالية بكرة السلة 

 : الباب الثاني 

النظريننننة فقنننند تناولننننم الباحثتننننان مفهننننوم الشخنننننية اشننننتمل علننننى الدراسننننات     

 .وخنائنها وابعادها 

 : الباب الثالث 

 : البحث منهج 

استخدمم الباحثتان المنهج الوصفي لكونه انس  المناهج وأقننر طرينق لحنل        

 . مشكلة البحث 



 : عينة البحث 

طالبننة مننن طالبننات المرحلننة (  03) اختيننرت العينننة بطريقننة عشننوائية مثلننم       

 .االولى كلية التربية الرياضية جامعة ديالى 

 : الباب الرابع 

 . رض النتائج وتحليلها ومناقشتها اشتمل على ع    

 :  الباب الخامس

 : الباحثتان الى االستنتاجات التالية  توصلم

( االنطوائيننة االنبسنناطية  ) توجنند عالقننة ارتبنناط لات داللننة معنويننة بننين سننمة .1

 . ومهارة المحاورة العالية بكرة السلة 

 : الستنتاجات توصي الباحثتان بما يلي ونتيجة ل

 . االنطوائية في المناهج التدريبية  -ز على سمة االنبساطية ضرورة التركي .1

اجنراء بحننوت تتعلننق بسننمة االنبسنناطية واالنطوائيننة علننى المهننارات االخننرى  .2

 . لكرة السلة 

 . اجراء بحوت اخرى مشابهة للبحث الحالي في االلعاب االخرى  .0
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Find Stml five sections: 

 

Part I: 

Provided and the importance of research: 

     Lies the importance of searching through the importance 

that play skill clapotement high basketball, which applies in 

many situations, and that mastering this skill will help 

athletes to achieve a high level of achievement. 

The research problem / 

      Weakness in the research problem determines that there 

is a weakness in the performance of high-skill clapotement 



basketball, so the research problem can be formulated by 

the following question: 

* Is that (Extraversion - introversion) among female 

students are the cause of poor performance of the skill? 

* In order to answer this question are the procedures to be 

undertaken by researchers to achieve the objectives of the 

research. 

Objectives of the research / 

* Identify a theme (Extraversion - introversion) during the 

performance of high-skill clapotement basketball with the 

students of the first stage. 

* Identify a theme (Extraversion - introversion) and their 

relation to the performance of a skill quickly clapotement 

basketball with students of the first stage. 

The imposition of Search: 

    A relationship statistically significant correlation between 

the trait (Extraversion - introversion) and the speed of the 

performance of high-skill clapotement basketball. 

Part II: 

    Included theoretical studies and similar studies, 

researchers have addressed the concept of personal 

characteristics and dimensions. 

Part III: 

Research Methodology: 

       Researchers used a descriptive approach to the 

suitability of the nature of the problem. 

Sample Search: 

      The research sample was selected randomly represented 

(30) female students from the first phase of the Faculty of 

Physical Education University of Diyala. 

Part IV: 

    Included to display the results, analysis and discussion. 

Part V: 

Researchers came to what Aaala: 

1. No significant correlation between moral attribute 

(Extraversion introversion) and high-skill Interviewing 

basketball. 



As a result of the findings of researchers recommends the 

following: 

1. Need to focus on feature Extraversion - introversion in the 

training curricula. 

2. Conduct research on Extraversion and introversion smile 

on the other skills of basketball. 

3. Further research is similar to the current search in the 

other games. 

 

 

 

 الباب االول

 :التعريف بالبحث-1

 : مقدمة البحث وأهميته  1-1
ينت  تعد لعبة كرة السلة من االلعاب الفرقية والتي لها انجازات عظيمة منن خاللهنا    

 ،بها كنل رياضني السمات التي يتميز اعتماداً على النتائج الرياضية المتقدمة تحقيق 

بنناالداء الرياضنني فتننىدن الننى نجاحننه أو ايجابينناً  االنطوائيننة -االنبسنناطية ال تننرتب  

ا مركناً أساسياً ومهماً ولهاالنطوائية  -االنبساطية وتشكل  الى عرقلته سلبياً فتىدن 

ناصنر " وهنها منا أكند  ت ثير بارز على مدى نجنا  سنير االداء الحركني وعلنى دقتنه 

ونوجنه عندما نن  تركيزنا على العال  الخنارجي منن النناس واالحندات ) " اللقاني 

وانتباهنننا صننوب خارجنننا ونحنننل علننى طاقتنننا مننن خننالل الننناس واالشننياء طاقتنننا 

( باالفعال والقيام 
(1)

 

وظننائف وتظهننر فنني شخنننية الرياضنني سننواء كننان يتميننز بنناالنطواء او االنبسنناط    

معينة هي التفكير والوجدان واالحساس إل يحاول الرياضي بواسطة تفكير  ان يفه  

ه ويفهنن  طبيعننة نفسننه ، أمننا الوجنندان هننو قيمننة اللعبننة التنني الرياضننيين مننن حولنن

محزنننة وأحياننناً اخننرى مواقننف و     يمارسننها والتنني تمنحننه أحياننناً مواقننف مىلمننة 

محمنود عبند " للمواقف واقعيناً وهنها منا أشنار الشنه سارة أما االحساس هو ادراكه 

ة للسلو  أكثر هنا  بعض السمات لها قدرة دافعي" ) الفتا  ومنطفى حسين باهي 

من غيرها وعليه فهنا  اختالفات شاسنعة فني السنمات منن حينث مقندار هنها التن ثير 

دائماً اشارة مسبقة ترتب  بتنشي  السمة وعادة ما يبحث الفرد بنشاط عن لكن هنا  

( المنبهات التي تناس  ممارسة السمة 
(2)

 

الدراسنات النفسنية ويىكند  دوراً بنارزاً ومهمناً فنياالنطوائية  -االنبساطية   لعوت    

وشخننننية  النننهن يتمينننز باالنبسننناط ،دراسنننتنا لشخننننية الرياضننني منننن خنننالل للننن  

 -االنبسناطية وقند سناه  فني هنها الندور النهن لعبتنه  الهن يتمينز بناالنطواءالرياضي 

                                                 
(1)

 .  11، ص(  9002القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، : )  انماط الشخصية ومهارات العملناصر اللقاني ؛  
(9)

 :  مقدمة في علم نفس الرياضةمحمود عبد الفتاح عنان ومصطفى حسين باهي ؛  

 .  46ص(  9000قاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ال) 

 



الجسنمية الندوافع والقندرات عدد من العوامل منهنا السنلو  النهن تحركنه االنطوائية 

 .قيق أفضل مستوى من االنجاز والعقلية من أجل تح

، جانبننناً مهمننناً فننني درس التربينننة الرياضنننية االنطوائينننة  -االنبسننناطية وتشنننكل     

فالرياضنني الننهن يبننهل جهننداً كبيننراً مننن أجننل تحقيننق انجننازات عاليننة والوصننول الننى 

مستوى رياضني عنالي يجن  أن يمتلن  مجموعنة دوافنع مختلفنة تحنر  سنلوكه نحنو 

ناصنر " ا دوافع فردية ودوافع اجتماعية وهها ما أشنار الينه ممارسة الرياضة ومنه

عندما نن  تركيزنا على عالمنا الداخلي منن االفكنار والخبنرات ونوجنه " ) اللقاني 

طاقتنا صوب داخلنا ونحنل علنى طاقتننا منن خنالل ت منل وبننر االفكنار والنهكريات 

( واألحاسيس 
(1)

 

بكنرة لتني تلعبهنا مهنارة الطبطبنة العالينة وت تي أهمية البحث منن خنالل االهمينة ا    

وان اتقان هنه  المهنارة يسناعد الرياضنيين في كثير من المواقف السلة والتي تطبق 

 . في تحقيق مستوى عالي من االنجاز 

 

 : مشكلة البحث  1-2

في حيناة الرياضنيين وبننورة عامنة السمات الشخنية دوراً بارزاً ومهماً تلع       

ألنهننا مننن السننمات التنني لهننا عالقننة بسننرعة أداء (  االنطوائيننة –ة االنبسنناطي) سننمة 

بدراسننته تلنن  السننمات التنني لهننا دوافننع علننى النننفس الرياضنني ال يسننه  . المهننارة 

وقنند الحظنم الباحثتننان مننن خننالل . نحننو ممارسنة االداء الرياضنني ايجابينة أو سننلبية 

ينة بكنرة السنلة ، لنها عملهما في التدريس هنا  ضعف في أداء مهنارة الطبطبنة العال

 : ارت ت الباحثتان صياغة مشكلة البحث عن طريق التساؤل اآلتي 

لنندى الطالبننات هنني السننب  فنني ضننعف اداء (  االنطوائيننة –االنبسنناطية ) هننل ان * 

 . المهارة 

ولالجابة عن هها التساؤل هي االجراءات التي ستقوم بهنا الباحثتنان للتوصنل النى * 

 . اهداف البحث 

 : البحث  افهد 1-0

 :  يهدف البحث الى    

اثنناء أداء مهنارة الطبطبنة العالينة (  االنطوائينة –االنبساطية ) التعرف على سمة * 

 . بكرة السلة لدى طالبات المرحلة االولى 

وعالقتهننا بسننرعة أداء مهننارة (  االنطوائيننة –االنبسنناطية ) التعننرف علننى سننمة * 

 . رحلة االولى الطبطبة بكرة السلة لدى طالبات الم

 : فرض البحث  1-4

 االنطوائيننة –وجننود عالقننة ارتبنناط لات داللننة احنننائية بننين سننمة االنبسنناطية     

 . وسرعة اداء مهارة الطبطبة العالية بكرة السلة 

 

 

                                                 
(1)

 .  11، ص مصدر سبق ذكرهناصر اللقاني ؛  

 



 : مجاالت البحث  1-5

كلينة التربينة الرياضنية / عينة من طالبات المرحلة االولى / المجال البشرن  1-5-1

 . طالبة (  03) ديالى والبالغ عددهن  جامعة/ 

( سنتة اينام فقن  )  13/1/2311ولغاية  4/1/2311من / المجال الزماني  1-5-2

 . 

 . الملع  الخارجي لكرة السلة / المجال المكاني  1-5-0

 

 تحديد المنطلحات  1-6

هنني للنن  النظننام الكامننل مننن الميننول واالسننتعدادات الجسنننمية "  هنني: الشخنننية 

ية الثابتة نسبياً التني تعند ممينزاً خاصناً للفنرد والتني يتحندد بمقتضناها اسنلوبه والعقل

" الخاص في التكيف مع البيئة المادية واالجتماعية 
(1)

 . 

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة  -2

 الدراسات النظرية  2-1
 مفهوم الشخنية وتعريفاتها  2-1-1

وقند أسنفر هنها ع الشخنية على اهتمام معظ  علماء الننفس لقد استحول موضو     

مفهوم الشخنية وهها التعدد تنبح عن تننوع االهتمام عن تعدد وجهات النظر نحو 

االطر النظرية التي تت  االعتماد عليها وعلى نوع الدراسنات التني تن  اجراؤهنا ومنن 

ينرة تختلنف فللشخننية معنان كثث  فليس هنا  تعريف صحيح للشخنية وآخر خط  

ب ختالف الهدف من التعامل ومن الخلفية العلمية الي ت  االعتماد عليها 
(2)

  . 

الننندينامي فننني الفنننرد لتلننن  االجهنننزة الجسنننمية التنظننني  " ب نهنننا وتعنننرف الشخننننية 

" والنفسية التي تحدد طابعه الفريد في التوافق مع بيئته 
(1)

 

ى ولننو اشننتر  االفننراد فنني وتختلننف الشخنننية الرياضننية مننن فننرد الننى آخننر حتنن    

رياضنني واحنند وتعرضننوا المثيننرات بيئننة رياضننية مجتمننع رياضنني واحنند وفنني نشنناط 

واحدة ويرجع هنها االخنتالف بنين االفنراد فني شخننياته  النى ان لكنل فنرد مكوناتنه 

الوظيفية االساسية التي تختلنف درجاتهنا وخنائننها عنن تلن  المكوننات الوظيفينة 

اثة لآلخرين نتيجة لعامل الور
(2)

  . 

ان السمات التي تدخل في بناء الشخننية وتمينز  عنن بناقي النناس هني السنمات     

العنابرة أثرهنا فني عندد كبينر منن المواقنف السنمات العارضنة أن يظهر الثابتة نسبياً 

المواقنف ومهمنا يكنن منن اخنتالف فني وجهنة نظنر العلمناء التي تتوقف على طبيعنة 

وعلنن  النننفس نفننس الشخنننية وفروعننه كعلنن   بعلنن  النننفسوالمختنننين والبنناحثين 

                                                 
(1)

 .  00ص( م 9002مكتبة المجتمع العربي : )  1، ط االتجاهات النفسيةمحمد عبد العزيز ؛  
(9)

 .   101ص(  9000الكتاب للنشر ، القاهرة ، مركز : ) التطبيقات  – مبادئ علم النفس الرياضي المفاهيماحمد أمين فوزي ؛  
(1)

 .  010ص(  9001المجتمع العربي ،  مكتبة: )  1، ط علم النفس العامثائر غباري وآخرون ؛  
(9)

 .  100، ص مصدر سبق ذكرهأحمد أمين فوزي ؛  



جعل كنل فنرد يتمينز بطباعنه الخاصنة فني فان السمات الشخنية هي التي تالرياضي 

 السلو  والتنرفات اليومية 
(0)

  . 

ويتميننز بقننوة جالبيننة متعننددة ويننرتب  النشنناط الرياضنني ارتباطنناً وثيقنناً بانفعنناالت     

االيجابي فني شخننية الرياضني فنالخبرات  مما يشكل االساس الالزم للت ثيرلالنفعال 

وتننىثر بنننورة االنفعاليننة فنني النشنناط الرياضنني تعنند انفعنناالت سننارة وغيننر سننارة 

في العمليات البايولوجية والسلوكية للرياضي ايجابية أو سلبية 
(4)

  . 

-1664االمنند قننام بهننا الباحثننان فاننن  وهننوز  فنني الفتننرة وفنني دراسننة طويلننة     

ئج الننى اتننناف الرياضننيون باالنبسنناطية فنني بعننض الفعاليننات اشننارت النتننا 1661

بينما النف رياضيو الفعاليات االخرى بين االنبساطية واالنطوائية 
(5)

  . 

ات يمجموعننة مننن السننمات والسننلوك هنني/ ومننن وجهننة نظننر الباحثتننان فالشخنننية 

 . والتنرفات النفسية واالنفعالية والتي تميز الفرد عن غير  

 مفهوم الشخنية خنائص  2-1-2

مشنننتركة فننني ان اال ان جميعهنننا بنننالرغ  منننن تعننندد وتننننوع مفننناهي  الشخننننية      

للشخنية مجموعة واحدة من الخنائص ويمكن ايجاز اه  الخننائص التني تشنمل 

: فيما يلي عليها جميع مفاهي  الشخنية 
(1)

 

ل ان الشخنية مكون افتراضني ينت  التعنرف علينه منن خنال: االفتراضية  2-1-2-1

 . السلو  الهن يمكن مالحظته وقياسه 

تتميز الشخنية بالتفرد حيث تختلف من شنخص النى آخنر حتنى : التفرد  2-1-2-2

ولو كان هنا  تشابه بينهما في بعض النفات نتيجة للظروف البيئة التني يعيشنونها 

 . والمواقف االجتماعية التي مروا بها 

مننل مننن الجواننن  البدنيننة والمعرفيننة متكاالشخنننية هنني تنظنني  : التكامننل  2-1-2-0

واالنفعالية للفرد حيث تتفاعل هه  الجوان  الثالثة وتندر نمطناً خاصناً وممينزاً منن 

 . السلو  

بين الفنرد الثابتة الشخنية هي نتاج العالقة المتحركة غير : الديناميكية  2-1-2-4

فة فالفرد يكتس  من جهة اخرى خالل مراحل حياته المختلمن جهته وبيئته الثقافية 

 . تفاعالته االجتماعية ونشاطاته المختلفة على مدار حياته نتيجة الشخنية 

الشخننننية هننني تنظننني  مسنننتعد النمننناط معيننننة منننن : االسنننتعداد للسنننلو   2-1-2-5

السنلو  يظهنر فني معظن  المواقنف التني يواجههنا الفنرد وهنها االسنتعداد يتكنون مننن 

التجاهنات والندوافع التني تمينز الفنرد عنن مجموع العادات والخنائص والننفات وا

 . غير  من االفراد 

تننرتب  الشخنننية بننالزمن حيننث لهننا منناض وحاضننر ومسننتقبل : الزمنيننة  2-1-2-6

فننالمواقف التنني تعننرض لهننا الفننرد فنني ماضننيه تننىثر فنني شخنننيته الحاضننرة وهننه  

 . الشخنية الحاضرة تىثر في شخنيته المستقبلية 

 

                                                 
(0)

 .  111-110ص(  9002النجف االشرف ، : )  1، ط علم النفس الرياضيمحمد جسام عرب وحسين علي ؛  
(6)

 .  92ص(  9001دار االثير للطباعة ، : )  1، طمبادئ على نفس التدريب الرياضي عكلة سليمان الحوري ؛  
(5)

 .  10ص(  1224مطبعة الشعب بغداد ، )  مبادئ علم النفس الرياضينزار الطالب ،  
(1)

 .  109-101، ص مصدر سبق ذكرهأحمد أمين فوزي ؛  



 

 

 

 ابعاد الشخنية  2-1-0

: قس  ايزن  الشخنية الى ثالثة أبعاد هي 
(1)

 

نجنند شخننناً ومننن خننالل هننها البعنند : االنطننواء  –االنبسنناط : البعنند االول  2-1-0-1

من الثاني النى ان يننل النى شنخص انبساط منبسطاً واالخر أمل انبساط والثالث أقل 

فني الننوع  واالخر اكثر انطوائية وهها االختالف كيفي أن في الدرجة وليسانطوائي 

 . 

نجننند شخنننناً عننننابي : االتنننزان الوجنننداني  –العننننابية : البعننند الثننناني  2-1-0-2

 . بدرجته ما واخر اكثر عاصابية واالختالف في الدرجة وليس في النوع 

يحتننل كننل شننخص موقعنناً علننى االبعنناد : السننواء  –الننههان : البعنند الثالننث  2-1-0-0

يقعنون حنول المنتننف ( ثلثني المجتمنع ) الثالثة معاً في نفنس الوقنم أغلن  النناس 

البناقي علنى االطنراف منن خنالل تجنارب يقنع حنوالي الثلنث واالنبسناط بين االنطنواء 

العلمنناء علننى بعننض االنبسنناطيين واالنطننوائيين وحننددوا ان للننناس خنننائص فنني 

ان الشنخص العننبي يرجنع النى اخنتالل الجهاز العنبي تىدن الى لل  حيث حنددوا 

واضنافة النى للن  العوامنل لالستشنارة الجهناز العننبي درجنة قابلينة في في الوراثة 

 . البيئة التي تىثر على شخنية الفرد 

: ليون  االنبساطي  –نظرية النم  االنطوائي  2-1-4
(2)

 

ينننف شخننية جمينع هني نظرينة يونن  النهن شنيوعاً ان اكثر نظريات االنماط      

النبسناطية ، الشخننية االتطوائينة ، االشخاص بمقتضاها الى ما يعرف بالشخننية ا

ففني  Psychic Energyوالليبدو لمنا ينرا  يونن  يعنرف علنى اننه الطاقنة النفسنية 

أمنا فني خارجية كالفعاليات واالشنخاص حالة االنبساط توجه الطاقة نحو موضوعان 

حاالت االنطواء فتوجه الطاقة نحو أمور داخلية كالخينارات واحنالم اليقظنة واالفكنار 

 .تمركز حول الهات  التي

 

 : الدراسات المشابهة  2-2

: (  2331) دراسة يوسف حمه صالح  2-2-1
(1)

 

وعالقتهننا بننالتفول والتنن خر الدراسننيين لنندى ( ائيننة واالنط –االنبسنناطية ) سننمة     

 . طلبة المرحلة االعدادية 

 : أهداف البحث 

                                                 
(1)

-106ص(  9010مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، ) ،  1، ط سيكولوجيا الشخصيةيره ؛ ثائر احمد غباري وخالد أبو شع 

105  . 
(9)

 (  9002عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع : )  مبادئ علم النفسصابر خليفة ؛  

 .  961ص
(1)

 9001) اسيين لدى طلبة المرحلة االعدادية ، وعالقتها بالتفوق والتأخر الدر( االنطوائية  –االنبساطية ) يوسف حمه صالح ؛ سمة  

. ) 

 



الطلبننة فنني  لنندى( االنطوائيننة  –االنبسنناطية ) التعننرف علننى مسننتويات سننمة  .1

 . المرحلة االعدادية وبحس  الجنس والنف الدراسي 

لندى أفنرد ( االنطوائينة  –االنبسناطية ) التعرف على داللة الفنرول فني سنمة  .2

 . العينة بحس  متغير الجنس والنف الدراسي 

بنين الطلبنة ( االنطوائينة  –االنبساطية ) التعرف على داللة الفرول في سمة  .0

 . ن دراسياً بحس  الجنس والنف الدراسي المتفوقين والمت خري

ومسنتوى التفنول ( االنطوائية  –االنبساطية ) التعرف على العالقة بين سمة  .4

 . لدى أفراد العينة وبحس  الجنس والنف الدراسي والت خر الدراسيين 

 

 : عينة البحث 

خنامس طالباً وطالبة من النف الرابع العنام وال 243بلغم عينة البحث االساسية    

 . بنورة طبقية قندية من اثنتي عشرة مدرسة اعدادية وثانوية العلمي اختيرت 

 

 : اه  االستنتاجات 

وات ولقناءات تربوينة ننداقامنة على وسائل االعالم كافة في اقلي  كوردسنتان  .1

منن الطلبنة وبناالخص البننم علنى احتنرام الجنسنين لبحث االسرة والمدرسنة 

الثقننة بنفسننها ودخولهننا مجنناالت تنميننة  ومعاملتهننا بطريقننة تشننجيعها علننى

على بناء المجتمع كما هنو الحنال التي تساعد الحياة ومشاركتها في االنشطة 

 . لدى الولد 

داخنل منن المتغينرات قند يكوننان نتيجنة للعديند الدراسيين ان التفول والت خر  .2

أسالي  المدرسين في ادارة النف وأسالي  تدريسنه  ، ) مثل بيئة المدرسة 

االمننر الننهن ينندفع الباحننث هنننا الننى ضننرورة ( التعلنني  المسننتخدمة ائل ووسنن

فنني ت صننيل المتغيننرات نظننراً ألسننهامها التوصننية بالقنناء الضننوء علننى تلنن  

بن مر علنى القنائمين لها ينبغني . الت خر الدراسي التفول واالقالل من ت ثيرات 

الت كننند منننن تلننن  المتغينننرات والتعليمينننة داخنننل المدرسنننة التربوينننة القنننرارات 

علنى متغينر التفنول والتن خر الخاصة بالتعلي  لما لها منن آثنار بالغنة االهمينة 

 . الدراسيين 

 

 الباب الثالث

 : منهج البحث واجراءاته الميدانية  -0

 : منهج البحث  0-1
وأقننر طرينق لحنل المنهج الوصفي لكونه انس  المناهج استخدمم الباحثتان        

 . البحث مشكلة 

 : عينة البحث  0-2

المرحلننة االولننى كليننة طالبننة مننن طالبننات (  03) اشننتملم عينننة البحننث علننى       

واختينرت العيننة (  2311-2313) جامعنة دينالى للعنام الدراسني التربية الرياضية 



(  63) منن مجتمنع البحنث والبنالغ عنددهن العشوائية عنن طرينق القرعنة بالطريقة 

 . من مجتمع االصل % 53طالبة وتمثل 

 : وسائل جمع المعلومات واالدوات المستخدمة في البحث  0-0

 : وسائل جمع المعلومات  0-0-1

 : لغرض جمع المعلومات استخدمم الباحثتان الوسائل اآلتية       

  واألجنبيةالمنادر العربية  . 

 : االدوات المستخدمة في البحث  0-0-2

  ملع  كرة السلة. 

 ( .  1) د كرات سلة عد 

  اهداف كرة سلة . 

  اقالم رصاص . 

  حاسبة يدوية . 

:  اداة القياس  0-4
(1)

 

ورج بننرايفالباحثتننان مقينناس اسننتخدمم      
*
سننمة االنبسنناطية للشخنننية قينناس  

سننلبية  –ايجابيننة فقننرة (  56) وتكننون المقينناس مننن العينننة لنندى أفننراد واالنطوائيننة 

 ( . ال  –نع  ) ومن مفتاحين هما 

أوزان العبننارات االيجابيننة هنني درجتننان عننند االجابننة بنننع  ودرجننة واحنندة عننند  ان

بننع  ودرجتنان وأوزان العبارات السلبية هي درجة واحدة عنند االجابنة . االجابة بال 

 . عند االجابة بال

 : التجربة االستطالعية   0-5

االيجابينات التني تعد التجربة االستطالعية تدريباً عملياً للوقنوف علنى السنلبيات و    

تقابله اثناء عمله لتفاديها 
(2)

  . 

والبنالغ اجرت الباحثتان تجربتهما االستطالعية على عينة من خارج عينة البحث     

والهنندف منهننا  4/1/2311طالبننات فنني يننوم الثالثنناء المنننادف (  5) عننددهن    

تواجننه  معرفننة منندى مالئمننة فقننرات المقينناس للعينننة والوقننوف علننى السننلبيات التنني

 . التجربة الرئيسة 

 : التجربة الرئيسة   0-5

تننن  العمنننل بالتجربنننة الرئيسنننة علنننى عيننننة البحنننث فننني ينننوم االحننند المننننادف      

ال جرى توزينع االسنتمارات وتحليلهنا منن قبنل الباحثتنان وكمنا مبنين  13/1/2311

 . لة في اداة القياس وبعدها ت  اجراء اختبار لمهارة الطبطبة العالية بكرة الس

: اختبار سرعة المحاورة   0-5
(1)

 

 . قياس سرعة المحاورة : الغرض من االختبار  -

                                                 
(1)

 .   22-24،  ص  مصدر سبق ذكرهنزار الطالب ،  
*

 ( .  1) ينظر ملحق رقم  
(9)

، ص (  1220الموصل ، مطبعة التعليم العالي ، : )  االختبارات والقياس في التربية الرياضية؛ ( وآخرون ) قاسم المندالوي  

102  . 
(1)

 .62، ب ط ، ص 9006، جامعة القادسية ،  االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي: جواد الحكيم   علي سلوم 



يستخدم اربعة كراسني توضنع كمنا هنو موضنح بالرسن  ، بحينث : االدوات الالزمة  -

تكنون م فني حنين (  6) قندماً أن  23تكون المسافة بين خ  البداية والكرسني االول 

 . م ، ساعة ايقاف ، كرة سلة (  5,4) ماً قد 15المسافة بين بقية الكراسي 

ان يقنف خلنف خن  البداينة والكنرة امامنه ، وعنند على المختبنر : مواصفات االداء  -

بنين الكراسني منع الكنرة ويقنوم بجنرن الزجنزاج سماع اشنارة البندء علينه ان يلنتق  

 . المحاورة بالكرة لهاباً واياباً وعليه عند العودة ان يتخطى خ  البداية 

المحندودة لهابنا وايابنا للن  يح  الزمن الهن قطع فيه المختبر المسافة : التسجيل  -

 . من لحظة صدور االمر بالبدء وحتى تخطي المختبر لخ  البداية ولل  بالثواني 

 

 : الوسائل االحنائية  0-1

 

 

  ـــــ= الوس  الحسابي   
(2)

 

 

 

  االنحراف المعيارن  

                             ـــــــــــــ                  =  ع                          
(0)

 

 1 -ن                                                        

 

   ( :  بيرسون ) معامل االرتباط البسي 

 

 ( مجـ ص ( ) مجـ س ) –ن مجـ س ص                                     

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                = ر     
(1)

 

ن مجـ س]                            
2
مجـ س)  – 

2 
ن مجـ ص( [ ]

2
(مجـ ص)  – 

2
] 

 

 

 
                                                 

(9)
الموصل ، دار : )  التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين ومحمد حسن العبيدي ؛  

 .  916، ص (  1222الكتب ، 
(0)

 .  المصدر السابقومحمد حسن العبيدي ؛ وديع ياسين  
(1)

 . 121، ص  مصدر سبق ذكرهوديع ياسين ومحمد حسن العبيدي ؛  

 

 مج س

 ن

مج س
2
(مج س )  – 

2 



 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -4

 : عرض النتائج وتحليلها  4-1
 ( 1) جدول رق  

 عالقة بين السمة والمحاورة العالية بكرة السلةال

 الداللة االرتباط االنحراف المعيارن الوس  المتغيرات

 معنون 02,3 - 03643,1 6644,13 المحاورة

 11526,6 1664,14 السمة

 ( 21)ودرجة حرية (  35,3) تحم مستوى داللة  03,3= الجدولية ر             

  

       تبنين ان الوسن  الحسنابي للمحناورة العالينة هنو(  1) ل رقن  من خنالل الجندو        

، امننا الوسنن  الحسننابي لسننمة (  03,1) وان االنحننراف المعيننارن هننو (  66,13) 

(  11,6) وان االنحراف المعيارن هنو (  16,14) االنبساطية واالنطوائية فقد كان 

 ( . 02,3 -) بلغم، وقد اظهرت النتائج ان العالقة بين المتغيرين 

 

 : مناقشة النتائج  4-2

ان العالقنننة منننا بنننين المحننناورة العالينننة وسنننمة (  1) منننن الجننندول رقننن  يتبنننين       

الجدولينة البالغنة ( ر ) وهي اكبر من قيمنة (  02,3 -) بلغماالنطوائية -االنبساطية 

 ( .  35,3) ومستوى داللة (  21) بدرجة حرية (  03,3) 

االنطوائيننة  –اط لات داللننة معنويننة بننين سننمة االنبسنناطية وبننهل  توجنند عالقننة ارتبنن

ال اثبتننم هننه  الدراسننة بنن ن سننمة االنبسنناطية تننىثر والمحنناورة العاليننة بكننرة السننلة 

ايجابيا على سير االداء الحركي وعلى دقتنه ، أن كلمنا زاد مسنتوى االنبسناطية ادى 

ناصنر ) منع منا أكند  الى ارتفاع مستوى اداء المحناورة عالينة وتتفنق هنه  الدراسنة 

عندما نن  تركيزنا على العال  الخارجي منن النناس واالحندات ونوجنه  ( " اللقاني 

طاقتنننا وانتباهنننا صننوب خارجنننا ونحنننل علننى طاقتنننا مننن خننالل الننناس واالشننياء 

( والقيام باالفعال 
(1)

  . 

منا زاد في حين ان بن ن سنمة االنطوائينة تنىثر سنلبياً علنى اداء المحناورة ، أن كل    

     أشنار الينهاداء المحاورة وتتفق هه  الدراسة مع ما  قلةمستوى االنطوائية ادى الى 

عالمننننا النننداخلي منننن االفكنننار عنننندما ننننن  تركيزننننا علنننى "     ( ناصنننر اللقننناني ) 

                                                 
(1)

  .  11، ص  مصدر سبق ذكرهناصر اللقاني ؛  



ت منل ونحنل على طاقتنا منن خنالل  داخلناونوجه طاقتنا وانتباهنا صوب  والخبرات

 " واالحاسيسوتبنر االفكار والهكريات 
(2)

  . 

 

 

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات-5
 

 االستنتاجات  5-1

ت  التوصل الى االسنتنتاجات التالينة التي حنلم عليها الباحثتان من خالل النتائج    

 : 

توجد عالقة ارتباط لات داللة معنوية بين سمة االنبساطية ومهارة المحناورة . 1

 . العالية بكرة السلة 

جد عالقة ارتباط لات داللة معنوية بين سمة االنطوائية ومهارة المحناورة تو .2

 . العالية بكرة السلة 

 

 : التوصيات  5-2

 : من خالل االستنتاجات توصي الباحثتان بما يلي      

 . ضرورة التركيز على سمة االنبساطية االنطوائية في المناهج التدريبية  .4

ية واالنطوائيننة علننى المهننارات االخننرى اجنراء بحننوت تتعلننق بسننمة االنبسنناط .5

 . لكرة السلة 

 . اجراء بحوت اخرى مشابهة للبحث الحالي في االلعاب االخرى  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(9)

 .   11، ص  مصدر سبق ذكرهناصر اللقاني ؛  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المنادر 
 

   التطبيقننات  –احمنند أمننين فننوزن ئ مبننادن علنن  النننفس الرياضنني المفنناهي ( :

 (  .   2330القاهرة ، 

  مكتبنة ) ،  1ئ سنيكولوجيا الشخننية ، ط ثائر احمد غبارن وخالد أبو شعير

 ( .  2313المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، 

 مكتبنة المجتمنع العربني ، : )  1ثائر غبارن وآخرون ئ عل  الننفس العنام ، ط

2331  ). 

  عمننان ، دار اسننامة للنشننر والتوزيننع : ) صننابر خليفننة ئ مبننادن علنن  النننفس

2336  ). 

  دار : )  1علنى نفنس التندري  الرياضني ، طعكلة سنليمان الحنورن ئ مبنادن

 ( .  2331االثير للطباعة ، 

    االختبنننارات والقيننناس وافحنننناء فننني المجنننال : علننني سنننلوم جنننواد الحكننني

 .، ب ط  2334الرياضي ، جامعة القادسية ، 

  ئ االختبارات والقياس في التربية الرياضنية ( وآخرون ) قاس  المندالون ( :

 ( .  1663لي  العالي ، الموصل ، مطبعة التع

 النجننف : )  1محمنند جسننام عننرب وحسننين علنني ئ علنن  النننفس الرياضنني ، ط

 ( .  2336االشرف ، 

 مكتبننة المجتمننع العربنني : )  1محمنند عبنند العزيننز ئ االتجاهننات النفسننية ، ط

   . (م 2334

 13-  محمود عبد الفتا  عنان ومنطفى حسين باهي ئ مقدمة في علن  نفنس

 . ( 2333القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، )        : الرياضة 

 11-  القنناهرة ، مركننز : ) ناصننر اللقنناني ئ انمنناط الشخنننية ومهننارات العمننل

 ( .  2336الكتاب للنشر ، 

 12-  مطبعننة الشننع  بغننداد ، ) نننزار الطالنن  ، مبننادن علنن  النننفس الرياضنني

1646  ). 

 10- ننننننائية ودينننننع ياسنننننين ومحمننننند حسنننننن العبيننننندن ئ التطبيقنننننات االح

الموصل ، دار الكتن  : ) واستخدامات الحاسوب في بحوت التربية الرياضية 

 ،1666  . ) 



 14-  وعالقتهنننا ( االنطوائينننة  –االنبسننناطية ) يوسنننف حمنننه صنننالح ئ سنننمة

 ( . 2331) بالتفول والت خر الدراسيين لدى طلبة المرحلة االعدادية ، 

 

 

 

 

 

 

 

 بس  هللا الرحمن الرحي  

 ( ياس فقرات المق)  

 (  1) ملحق رق  
 ال نع  الفقرات ت

   انا دائماً مزاجي معتدل 1

   ينع  علي ان اجد ما أقوله عند محاولة التعرف على الناس 2

أحياناً تسرع دقات قلبي أو تدل دقات غير منظمة بدون بهل مجهنود  0

 عنيف 

  

    شاقاً اشعر أحياناً ان دقات قلبي تعمل الى رقبتي دون ان اعمل عمالً  4

افقنند السننيطرة علننى اعنننابي ولكننني اسننتطيع الننتحك  فيهننا بسننرعة  5

 أيضاً 

  

   يحمر أو يحتقن لوني بسهولة  6

   أحياناً اجد متعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة االخرين 4

فنني بعننض االحيننان ال احنن  رؤيننة بعننض الننناس فنني الشننارع أو فنني  1

 مكان عام

  

   فإنني اتمنى ان ينيبه  الضرر الا أخط  البعض في حقي 6

سننبق لنني القيننام بنن داء بعننض االشننياء الخطننرة بغننرض التسننلية أو  13

 المزا  

  

   الا اضطررت الستخدام القوة البدنية لحماية حقي فإنني افعل لل   11

   استطيع ان ابعث المر  بسهولة في سهرة مملة 12

   ارتب  بسهولة أحياناً  10

   غير لبق في تعاملي مع االخرين اعتبر نفسي  14

   اشعر أحياناً بضيق في التنفس أو بضيق في الندر 15

اتخيننل أحياننناً بعننض الضننرر الننهن قنند يحنندت نتيجننة االخطنناء التنني  16

 ارتكبتها

  

اخجل من الدخول بمفردن في غرفة يجلس فيهنا بعنض النناس وهن   14

 يتحدثون

  

   ( او انتفاخ في معدتي اشعر ب ل  أو ضغ ) معدتي حساسة  11

   يبدو علي الخوف واالضطراب اسرع من غيرن  16

   عندما اصاب احياناً بالفشل فان لل  ال يثيرني 23

   افعل اشياء كثيرة اندم عليا فيما بعد 21



   الشخص الهن يىليني اتمنى له الضرر 22

   زاتاشعر كثيراً بانتفاخ في بطني كما لو كانم مملوءة بالغا 20

عننندما يغضنن  احنند اصنندقائي مننن بعننض الننناس فننإنني ادفعننه الننى  24

 االنتقام منه 

  

   كثيراً ما افكر في ان الحياة ال معنى لها 25

   يسعدني ان اظهر اخطاء اآلخرين 26

ينندور فنني لهننني غالبنناً عننندما أكننون وسنن  جماعننة كبيننرة احنندات  24

 مشاجرة وال استطيع مقاومة هها التفكير

  

   يبدو علّي النشاط والحيوية 21

   انا من الهين ي خهون االمور ببساطة وبدون تعقيد  26

   احاول ان اتجاهل لل فإنني عندما يحاول البعض اهانتي  03

   ال اهت  بهل  فإنني عندما اغض  أو أثور  01

   ارتب  بسهولة عندما اكون مع اشخاص مهمين أو مع رؤسائي 02

   ع غالباً التحك  في ضيقي وغضبيال استطي 00

   احل  لعدة ليل في اشياء اعرف انها لن تتحقق 04

   يظهر علّي التوتر واالرتبا  بسهولة عند مواجهة احدات معينة 05

   انا لسوء الحظ من الهين يغضبون بسرعة 06

   غالباً ما تدور في لهني افكار غير مهمة تسب  لي الضيق 04

   ت في محاولة النوماجد صعوبا 01

   اقول غالباً اشياء بدون تفكير واندم عليها فيما بعد 06

   كثيراً ما يراودني التفكير في حياتي الحالية 43

   اح  ان اعمل في الناس بعض المقال  غير المىلية 41

   انظر غالباً الى المستقبل بمنتهى الثقة 42

    افقد شجاعتيالفإنني عندما تكون كل االمور ضدن  40

   اح  التنكيم على االخرين 44

   استطيع غالباً تهدئة نفسي بسرعة فإننيعندما اخرج عن شعورن  45

   كثيراً ما استثار بسرعة من البعض 46

   اجد صعوبة في كس  االخرين لنفي 44

   استطيع ان اصف نفسي ب نني شخص متكل  41

   ن احبه  افر  أحياناً عند اصابة بعض م 46

   افضل ان تلحق بي اصابة بالغة على ان اكون جباناً  53

   اميل الى عدم بدء الحديث مع اآلخرين 51

   في احيان كثيرة افقد القدرة على التفكير 52

   كثيراً ما اغض  بسرعة من اآلخرين 50

   غالباً ما اشعر باالنها  والتع  والتوتر  54

   تفكير ب نني ال اصلح ألن شيءاحياناً يراودني ال 55

   عندما افشل فانني استطيع تخطي الفشل بسهولة  56

 

 


