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 مستخلص البحث 

تعبئة الطاقة النفسية لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 للبنات 

 سرى هاشم حسون -الباحثة :

 الباب األول

 مقدمة وأهمية البحث 

العلوم التي تحظى باهتمام الباحثين لما له من تأثير واضح يعد علم النفس من اهم 
كما ان دراسة الظواهر النفسية التي  ،ة والخاص ةعلى سلوك الفرد في حياته العام

 يتسم بها الفرد تكون ناتجه عن البيئة التي تحيط به او المؤسسات الذي ينتمي اليها
وان االنسان في  ةنفسيوتفاعله في المجتمع يؤدي الى ظهور بعض الضغوط ال ،

 حياته يسعى لبلوغ افضل حاالت الكمال وتهتم بتطور التعبئة النفسية.

 أما مشكلة البحث  

اليه  ينشد الذي المسعى المثلى النفسية الكفاءة تحقيق إلى الوصول موضوع يعد
 لظروف ونظرا   ، النتائج افضل لتحقيق جميع االساتذة والمدربين والطلبة والالعبين

المجتمع وخصوصا طلبة الجامعات من االنقطاعات المتواصلة  لها يتعرض التي
 قدبالدراسة والخروج من االجواء الجامعية واللجوء الى التعليم االلكتروني جميع ذلك 

 تؤثروانخفاض او غياب مصادر التعبئة النفسية  نفسية وضغوطا   سلبية آثارا   تركي
 لبة وعدم االستقرار مستوى االداء الدراسيللط المنشود المستوى تحقيق في مستقبال  

 : أهداف البحثأما  

 كليية فيي والرابعة االولى المرحلتين طالباتاعداد مقياس تعبئة الطاقة النفسية ل .1
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية
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 والرابعية االوليى الميرحلتين لطالبيات النفسيية الطاقية تعبئيةالتعرف على مسيتوى  .2
 .  للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في

 االوليى) الدراسيية للمرحلية وفقا   النفسية الطاقة تعبئة فيالتعرف على الفروقات  .3
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالبات( الرابعة، 

 :ض البحث و فر أما  

،  االولييييى) بييييين المييييرحلتين الدراسيييييتين النفسييييية الطاقيييية تعبئييييةهنيييياك فروقييييات فييييي 
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالبات( الرابعة

 مجاالت البحث أما  

تمثلييت بالمجييال البشييري لطالبييات  المرحليية ابوليييى والرابعيية فييي كلييية التربييية البدنيييية  
 (.٤٠وعلوم الرياضة للبنات وعددهم )

 الباب الثاني 

الطاقيييية النفسييييية، تعبئيييية الطاقيييية النفسييييية، خصييييائت الطاقيييية النفسييييية، مصييييادر تعبئيييية 
 الطاقة ،ابعراض المختلفة لتعبئة الطاقة ، نظريات تعبئة الطاقة 

 الباب الثالث 

اعتميييدت الطالبييية عليييى المييينهج الوصيييفي بابسيييلوب المسيييحي وذليييك لمالئمتيييه لطبيعييية 
 (٤٠المرحلة ابولى والرابعة وعددهم ) البحث أما عينة البحث فقد تمثلت بطالبات
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 28  وفقراته المقياس محاور تحديد 3-4

 28 األستطالعية التجربة 3-5

 29  الرئيسية التجربة 3-6

 29  اإلحصائية الوسائل 3-7

 30 المالحق والمصادر 

 31 1ملحق رقم 

 35 2ملحق رقم 

 36 3ملحق رقم 

 40 4ملحق رقم 
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 الباب األول  

 مقدمة وأهمية البحث  1-1
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 أهداف البحث 1-3
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 مجاالت البحث  1-5

 المجال البشري  1-5-1
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 التعريف بالبحث  1

 مقدمة وأهمية البحث : 1-1

باهتمييام البيياحثين لمييا لييه ميين تييأثير  يعييد علييم اليينفس ميين اهييم العلييوم التييي تحظييى
كميا ان دراسية الظيواهر النفسيية  ،ة والخاصي ةواضح على سلوك الفرد في حياته العام

التي يتسم بها الفرد تكيون ناتجيه عين البيئية التيي تحييط بيه او المؤسسيات اليذي ينتميي 
ن وان االنسييا ةوتفاعلييه فييي المجتمييع يييؤدي الييى ظهييور بعييض الضييغوط النفسييي ، اليهييا

 في حياته يسعى لبلوغ افضل حاالت الكمال وتهتم بتطور التعبئة النفسية. 

يعد طالب الجامعات القاعيدة ابساسيية فيي تطيور المجتميع فيي شيتى المجياالت 
و المييادين لميا لهييم تيأثير فيي احييداث التغييرات التييي تصياحب تليك التطييورات بفعيل مييا 

سيييية سيييلبية خاصيييه وأن التعبئييية اكتسيييبون مييين فهيييم ومفييياهيم مميييا قيييد يمهيييد لمشييياعر نف
النفسييية للطالييب الجييامعي يمتييد تأثيرهييا علييى التحصيييل الدراسييي و االسييرة و المجتمييع 

تليك اججيراءات أو ابسياليب التيي يتبعهيا  واذا فأن التمتيع بالتعبئية النفسيية والتيي تعنيي
الميييدرب ميييع الالعيييب أو الالعيييب ميييع نفسيييه بغيييرض الوصيييول إليييى أفضيييل حالييية مييين 

د النفسييي تسييمح بتحقيييق أفضييل أداء وتعييد أسيياليب التعبئيية النفسييية للرياضييي االسييتعدا
أحييدى أسيياليب اجعييداد النفسييي الغييرض منهييا التنشيييط اجيجييابي والمعرفييي واالنفعييالي 

بصورة تسهم في المساعدة على االداء االفضيل فيي المنافسية الرياضيية ليذى  يوالدافع
ية ليدى طالبيات كليية التربيية البدنيية وعليوم تكمن أهمية البحث في معرفة التعبئة النفسي

 .الرياضة للبنات 
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 :مشكلة البحث  1-2

اليه  ينشد الذي المسعى المثلى النفسية الكفاءة تحقيق إلى الوصول موضوع يعد
 لظييروف ونظييرا   ، النتييائج افضييل لتحقيييق جميييع االسيياتذة والمييدربين والطلبيية والالعبييين

المجتميييع وخصوصيييا طلبييية الجامعيييات مييين االنقطاعيييات المتواصيييلة  لهيييا يتعيييرض التيييي
 قيدبالدراسة والخروج من االجواء الجامعية واللجيوء اليى التعلييم االلكترونيي جمييع ذليك 

 تييؤثروانخفيياض او غييياب مصييادر التعبئيية النفسييية  نفسييية وضييغوطا   سييلبية آثييارا   تييركي
  . للطلبة وعدم االستقرار مستوى االداء الدراسي المنشود المستوى تحقيق في مستقبال  

 : أهداف البحث 1-3

 والرابعية االوليى الميرحلتين لطالبيات النفسيية الطاقية تعبئيةالتعرف على مسيتوى  .٤
 .  للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في

 االوليى) الدراسيية للمرحلية وفقا   النفسية الطاقة تعبئة فيالتعرف على الفروقات  .5
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالبات( الرابعة، 

 

 :ض البحث و فر  1-4

  االوليييى) بيييين الميييرحلتين الدراسييييتين النفسيييية الطاقييية تعبئيييةفيييي  عالقيييةهنييياك  ،
 . للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالبات( الرابعة
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 مجاالت البحث  1-5

في كليية التربيية البدنيية  المرحلتين االولى والرابعة طالبات:  البشريالمجال  1-5-1
 .جامعة بغداد  –وعلوم الرياضة للبنات 

    2٠21/  6/  1٠ولغاية   26/1/2٠21من المدة  :المجال الزماني  1-5-2

كلية التربيية البدنيية وعليوم الرياضية القاعات الدراسية في  : المجال المكاني 1-5-3
 جامعة بغداد . –للبنات 

 التعريف بالمصطلحات : 1-6

 االسيياليب او االجييراءات التييي يسييتخدمها المييدرب مييع  : تعبئةةة الطاقةةة النفسةةية
الرياضي أو الرياضي مع نفسه لزيادة الطاقية النفسيية اليى الدرجية المثليى التيي 

 . (1)تالئم االداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 131، ت 2٠٠7، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  1، ط علم نفس الرياضةاسامة كامل راتب :  (1)
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 الباب الثاني

 السابقةالدراسات النظرية والدراسات  2

 الدراسات النظرية  2-1

  الطاقة النفسية 2-1-1

 النفسية الطاقة تعبئة 2- 2-1

  الطاقة تعبئة خصائص 2-1-3

  الرياضي المجال في النفسية الطاقة تعبئة مصادر 2-1-4

  النفسية التعبئة لحاالت المختلفة األعراض 2-1-5

 النفسيـة الطاقة تعبئة نظريـات 2-1-6
 الدراسات السابقة  2-2

 2007دراسة حيدر غازي   2-2-1
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 الدراسات النظرية والدراسات السابقة  2

 الدراسات النظرية : 2-1

 الطاقة النفسية : 2-1-1

يسييييتخدم مصييييطلح الطاقيييية النفسييييية فييييي مجييييال علييييم اليييينفس علييييى نحييييو مييييرادف       
لمصلحات أخرى مثل )الدافع ، التنشيط ، االستثارة( لكل من العقل والجسيم ولكين كميا 
يتضح فهذن المصطلحات تخليط بيين العقيل والجسيم ، وذليك فيخن اسيتخدامها فيي مجيال 

ن يسبب نوعا  من الغموض وعدم التدريب الرياضي وتدريب المهارات النفسية للرياضيي
الفهيييم فيييي الوقيييت اليييذي يسيييخر فييييه مصيييطلح الطاقييية النفسيييية أيسييير فهميييا  وتحدييييدا  إذ 
المطليييوب فيييي مجيييال التيييدريب النفسيييي تميييرين اليييذهن وتشييييطه مسيييتقال  عييين الجسيييم ، 
وبييالرغم ميين أننييا ال نسييتطيع أن نغفييل النظييرة المتكامليية ميين حيييث التييأثير والتييأثر بييين 

لجسيييم ولكييين يجيييب أن يؤخيييذ فيييي نظييير االعتبيييار أن تنشييييط اليييذهن قيييد يسيييبب العقيييل وا
تنشيط الجسم ولكين قيد ال يكيون سيببا  ليذلك ، فضيال  عين أن اسيتخدام مصيطلح الطاقية 
النفسيية يعييد أكثير ارتباطييا  بمصيطلحات التييدريب فهيو ينيياظر مصيطلح الطاقيية البدنييية ، 

ا  وقبيوال  فييي المجيال الرياضييي ، لييذا ابمير الييذي يجعيل تنظيييم الطاقية النفسييية أكثير فهميي
يبييدو وجييه الشييبه كبييير بييين نييوعي الطاقيية البدنييية والنفسييية ، ومييا دام الرياضييي يحتيياج 
إلييى تييدريب معييين بجهييزة الجسييم العضييلية والفسيييولوجية حتييى يتكيييف جسييمه ثييم زيييادة 

ن اليذهني طاقته البدنية ، فخّن الطاقة النفسية تكون في أفضل حاالتها من خالل التمري
 .      (2)واكتساب ابفكار الواقعية البناءة المرتبطة بابداء 

                                                           

،   2٠٠7، القيياهرة ، دار الفكيير العربييي ،  ٤، ط التطبيقييات -علييم نفييس الرياضيية المفيياهيم  أسييامة كامييل راتييب : (1)
 .  125ت
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وتعييييرف الطاقيييية النفسييييية بانهييييا ل الشييييدة والقييييوة الحيوييييية التييييي يييييؤدي بهييييا العقييييل        
، وهييي اسيياس الييدافع والتييي تتضييح باليقظيية اتييي تييؤدي الييى نشيياط  وظائفييه الموكليية اليييه

لحالية النفسيية المثليى التيي يكيون فيهيا الرياضيي الجسد والعقل ل وايضيا عرفيت بانهيا ل ا
قبل المشاركة في المنافسة الرياضية من حيث مقدار الطاقة االيجابية الالزمة التحقييق 

 .(3)افضل اداء رياضي ممكن ل

   تعبئة الطاقة النفسية: 2-1-2

تعنيييي االسييياليب واالجيييراءات التيييي يتبعهيييا الميييدرب ميييع الالعيييب او الالعيييب ميييع      
نفسييه لزيييادة مسييتوى الطاقيية النفسييية اجيجابييية بمييا يحقييق وصييول الالعييب الييى الطاقيية 
النفسية المثلى ، وهذن االجراءات تتضمن التدريب عليى المهيارات النفسيية مثيل حيديث 

التفكييير المنطقييي ... وذلييك لرفييع الييرو  المعنوييية الييذات االيجييابي ، التصييور العقلييي ، 
لالعبييين )اليييدافع( ، وبصيييورة تسيييهم فيييي المسيياعدة عليييى ابداء ابفضيييل فيييي المنافسييية 

 :  (٤)الرياضية يقصد بالتعبئة النفسية لالعب باالتي 

 : نتبيييييان واالرتقييييياء بعملييييييات اجدراك والتصيييييور االمحاولييييية  التنشةةةةةيط المعرفةةةةةي
 والتذكر والتفكير واتخاذ القرار وغيرها من العمليات العقلية أو المعرفية . 

  كتسييييياب السيييييعادة والفييييير  والسيييييرور والتفييييياؤل امحاولييييية  نفعةةةةةالي :اال التنشةةةةةيط
نفعالييييية االوالحميييياس ومواجهيييية الضييييغط والقلييييق المعييييوق للوصييييول إلييييى الحاليييية 

 ابفضل . 

                                                           

، عمان ، الدار المنهجية للنشير  1، ط الظواهر النفسية في المجال الرياضيمجيد خدا بخش وفاتن علي اكبر :  (1)
 . 22، ت 2٠17والتوزيع ، 

 .23-22، ت المصدر السابق نفسهمجيد خدا بخش وفاتن علي اكبر :  (2)
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 : سييتعدادات الالعييب المواجهيية اقييوى و  يتضييمن إثييارة وتوجيييه التنشةةيط الةةدافعي
مواقف المنافسة ومحاولية ابداء بأقصيى ميا تسيمح بيه قدراتيه والكفيا  مين أجيل 

 . التفوق والنجا 
 

وان تعبئة الطاقة النفسية هيي افضيل حالية ليدى الرياضيي مين حييث االسيتعداد  
النفسييييي لوصييييول الالعييييب الييييى مسييييتوى الطاقيييية النفسييييية االيجييييابي بمييييا يسيييياعد علييييى 
الوصيييول اليييى الحالييية المثليييى مييين التعبئييية او ميييا يطليييق علييييه الطاقييية النفسيييية المثليييى 

(Optimul psy chic Energy)(1). 

 :(5)الطاقة  خصائص تعبئة 2-1-3

 . المساعدة على االندماج في المباراة 
 . زيادة التركيز في االداء 
 . استخدام مهارات التصور العقلي 
 . ممارسة حالة الطالقة بتلقائية دون االحساس باالجبار 
 مصادر تعبئة الطاقة النفسية في المجال الرياضي : 2-1-4

اتفيييق معظيييم علمييياء عليييم الييينفس الرياضيييي عليييى تحدييييد مصيييدري تعبئييية الطاقييية       
 :(6)النفسية وهى كاالتي 

                                                           

(1) Martens, R: coaches Guide to sport psychology, chmpaign, IL: Human kinetics, 
1999, p213. 

،  1997القيييياهرة ، دار الفكيييير العربييييي ،  لتطبيقييييات ،علييييم نفييييس الرياضيييية ، المفيييياهيم ، ااسييييامة كامييييل راتييييب :  (2)
 .      125ت

 .26-25، ت مصدر سبق ذكرنمجيد خدا بخش و فاتن علي اكبر :  (3)
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وهييي المصييادر التييي تجعييل الممارسيية الرياضييية مصييدر المصةةادر االيجابيةةة :  -اواًل 
 من الراحة النفسية والثقة بالنفس والسعي للنجا  وتحقيق الطمو  وتتضمن :

 : ام الميييدرب االجيييراءات تجعيييل البيئييية الرياضيييية تيييتم مييين خيييالل اسيييتخد االثةةةارة
 اكثر تشويق ومتعة لالعب .

 :  وتييييتم ميييين خييييالل تصييييوير العملييييية التدريبييييية والممارسيييية العملييييية  االسةةةةتمتا
السيهلة يشييعر الالعييب ميين خاللهييا بالسيرور فييي اداء واجبييات هييو بحاجيية اليهييا 

 وليست مفروضة عليه .
 : في حدود قدراته وممكنة التحدي. يجب ان يتم رسم احداث الالعب التحدي 
 : قوة دافعة ايجابية مميا يجعيل الميدرب يعميل عليى عيدم تخطيي  القلق الميسر

 الحد الفاصل الذي ينتقل بالقلق الى قوة دافعية سلبية . 
 : يجب ان يؤمن الالعب بقدراته على النجا  والتفيوق وان اداءن  الثقة بالنفس

 سيكون جيدا في المنافسة وان قدراته تؤهله الى ذلك .
 : يجييييب ان يتمييييز طمييييو  الالعييييب بييييالقرب مييين مقدرتييييه وبعيييييدا عيييين  الطمةةةةوح

 المبالغة بحيث يمكن الوصول اليه.
 : ابقة او بنياء هيي محاولية اسيترجاع االحيداث او الخبيرات السي التصور العقلي

صورة جديدة لحدث جديد ويستخدم التصيور لغيرض االداء عين طرييق مراجعية 
المهارة عقليا  ويتضمن ذليك اليتخلت مين االخطياء بتصيور االسيلوب الصيحيح 

 لالداء الفني .
 المصادر السلبية : -ثانيًا 

 : ويحيييدث نتيجييية ادراك االعيييب بعيييدم التيييوازن بيييين قدرتيييه وبيييين ميييا هيييو  التةةةوتر
 منه مع شعورة بأهمية المنافسة .مطلوب 
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 يكيييون قيييوة دافعيييية سيييلبية عنيييد تجييياوز حيييدور القليييق المثليييى  : القلةةةق المعسةةةر
المالئميية لييالداء ويكيياد القلييق ان يكييون عييامال  رئيسيييا  فييي التييأثير بتعبئيية الطاقيية 

 النفسية .
 : اسيييتثارة انفعاليييية قصييييرة االميييد تثيرهيييا مواقيييف العيييدوان والتهدييييد فيييي  الغضةةةب

 الساحة تدفع الالعب لالستثارة العالية .
 : هييو محصييلة التغيييرات التييي تحييدث فييي مختلييف االعضيياء واالنظميية  التعةةب

وفييي الجسييم كلييه خييالل فتييرة العمييل البييدني التييي تقييود فييي النهاييية الييى اسييتحالة 
 يا او نفسيا وكالهما سيؤثر في االستثارة.استمرارها وقد يكون عقل

 : عنييدما تتعاقييب النتييائج السييلبية تولييد فقييدان  النتةةائا السةةلبية فةةي المنافسةةات
 الثقة بالنفس ولذلك من الضروري بعد انتهاء المباراة ان تنسى النتيجة .

 :األعراض المختلفة لحاالت التعبئة النفسية  2-1-5

هناك العديد من ابعراض المعرفية أو العقليية االنفعاليية والدافعيية المرتبطية بكيل      
فيهييا والتعبئيية النفسييية  يميين حيياالت التعبئيية النفسييية المنخفضيية والتعبئيية النفسييية المغييال

 .( 7) (3،  2،  1ابفضل ، ويمكن تلخيت بعض هذن ابعراض كما في الجداول )

  (1جدول )ال
 المختلفة لحالة التعبئة النفسية المنخفضةيبين األعراض 

 

 الجوانب الدافعية الجوانب االنفعالية الجوانب المعرفية )العقلية( ت

درجات منخفضة من  1
 اجدراك والتذكر والتركيز.

 دافعية سلبية. حالة مزاجية سلبية.

 انخفاض المستوى الدافعي. خوف مصحوب بالتشاؤم.عدم القدرة على التصور  2

                                                           

 ، 2٠12دار العييراب للدراسيات والنشيير والترجميية ،  دمشييق ، ، 1، ط علييم اليينفس الرياضيي:  حاميد سييليمان حميد (1)
 . 21٠-2٠9ت



 

 

-19- 
 

 العقلي اجيجابي.

درجة منخفضة من  تفكير سلبي. 3
 التوتر.

 ضعف الثقة بالنفس.

قلة المباالة وانخفاض الميل  لدرجة الملل. ثارةاالست البطء في اتخاذ القرار. 4
 للكفا .

 
 
 
 

  (2جدول )ال
 يبين األعراض المختلفة لحالة التعبئة النفسية المغالى فيها

 

 الجوانب الدافعية الجوانب االنفعالية المعرفية )العقلية(الجوانب  ت

زيادة ابفكار السلبية أو  1
 تصارع العديد من ابفكار.

زيادة مفرطة في مستوى  شدة التوتر واالستثارة .
 الدافعة.

عدم ثبات الحالة االنفعالية  تشتت االنتبان والتركيز . 2
 وسرعة تغيرها .

 بالنفس.المغاالة في الثقة 

لعديد التصور العقلي في ا 3
 من ابشياء الغير مترابطة 

المغاالة في ابهداف  خوف وقلق مغالى فيهما.
 المطلوب تحقيقها.

التحدث السلبي مع الذات  4
 بطريقة مغالى فيها.

عدم القدرة على التحكم 
والسيطرة على االنفعاالت 

 السلبية

مستوى الطمو  النسياب 
 الحالية.مع القدرات 

 
  (3جدول )ال

 يبين األعراض المختلفة لحالة التعبئة النفسية األفضل .
 

 الجوانب الدافعية الجوانب االنفعالية الجوانب المعرفية )العقلية( ت

حالة معرفية )عقلية(  1
 إيجابية.

المر  والسرور والسعادة 
 والتفاؤل.

دافعية عالية نحو االنجاز 
 والتفوق.

الشعور بفاعلية الذات واجدراك درجة مناسبة من القلق ارتفاع درجة القوة لعمليات  2
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 الواعي بالكفاءة الذاتية. المساعد. اجدراك والتذكر والتقليد.

درجات مناسبة من التوتر  القدرة على التصور الجيد. 3
 واالستثارة.

زيادة الميل نحو الكفا  والنضال 
 لتحقيق ابهداف المرجوة.

التحدث اجيجابي مع  4
 الذات.

القدرة على التحكم في 
 االنفعاالت السلبية.

 ثقة مرتفعة بالذات.

 

 

 :   الطاقة النفسيةة تعبئة نظريةات 2-1-6
هنيياك العديييد ميين النميياذج والنظريييات لمحاوليية التوصييل الييى طبيعيية العالقيية بييين      

 :   (1)االستشارة ومستوى االداء ومن هذن النظريات

 :  نظرية الحافز -اواًل 
قييدم هيييل هييذن النظرييية التييي تفتييرض بوجييود عالقيية طردييية خطييية بييين االسييتثارة      

واالداء الحركييي ، وهييذا يعنييي ان زيييادة االسييتثارة )الحييافز( تييؤدي الييى تحسييين مسييتوى 
االداء الحركي والسيما في المهارات المستعملة جيدا  والتي يتقنها الالعب، ومن ناحيية 

رى نجييد ان هييذن العالقيية الطردييية تسيياعد فييي عملييية الييتعلم الييى نقطيية معينيية وانييه اخيي
عندما تزداد درجية االسيتثارة )الدافعيية( فانيه يرتفيع مسيتوى اداء الالعيب وعليى العكيس 
ميين ذلييك نالحييظ ان شييدة االسييتثارة تييؤدي الييى خفييض مسييتوى االداء الحركييي والسيييما 

 ( .1في بداية التعلم وكما في الشكل )

 : ( المقلوب Uنظرية حرف )  -ثانياً 

                                                           

، االسيييكندرية ، دار الوفيياء ليييدينا  1، ط الرياضييي فييي االنشيييطة الرياضيييةاسيييهامات علييم الييينفس وفيياء درويييش :  (1)
 . ٤٤-٤3، ت  2٠٠7الطباعة والنشر ، 
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تعييد هييذن النظرييية ميين النظريييات التييي تفسيير العالقيية بييين الطاقيية النفسييية واالداء      
الرياضييييي وملخييييت تلييييك النظرييييية بييييأن مسييييتويات التعبئيييية النفسييييية تبييييدأ بالزيييييادة عنييييد 
الالعيييب اول االمييير اليييى ان تصيييل اليييى المنطقييية المثاليييية او المسيييتوى االمثيييل واليييذي 

محافظيية علييى هييذا المسييتوى ميين الطاقيية أي يسييمى بالطاقيية المثلييى ، وهنييا يبييرز دور ال
وبعيد هيذن النقطية فيأن الزييادة في الحدود المثلى لتحقيق اقصى اداء رياضيي االمثيل ، 

وهنييا تبييدء بييالنزول  فييي االستشييارة تييؤدي الييى اليينقت فييي جييودة االداء بصييورة تدريجييية
 ( .1بالرغم من زيادة تعبئة الطاقة النفسية ، وكما في الشكل)

 
 (1الشكل )

 المقلوب Uيوضح نظريتي الدافع و 
 : نظرية هنن -ثالثًا 
يؤكد هينن ان مسيتوى الطاقية النفسيية المثليى الحيد الالعبيين يختليف ليدى زمالئيه      

االخرين في اللعبة نفسيها ، ويفتيرض هينن بوجيود منطقية للوظيفية المثليى لكيل متنيافس 
وعلييييى سييييبيل المثييييال يحقييييق بعييييض الالعبييييين افضييييل اداء عنييييدما يكونييييون فييييي حاليييية 

لهييم عنييد التعييرض لدرجيية عالييية  اسييترخاء تييام بينمييا يحقييق الييبعض االخيير افضييل اداء

 لطاقة النفسيةمستوى ا

 نظرية الدافع

 المعكوسة Uنظرية 

 مرتفعة منخفضة

 األداء

 منخفض

 مرتفع
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مييين االسيييتثارة ، ويشيييير هييينن انيييه يمكييين تحدييييد االسيييتثارة المثليييى عييين طرييييق التقيييييم 
المتكرر الستثارة الالعب وعالقتهيا بيابداء المتمييز )معرفية أي نقطية مثليى لالسيتثارة( 

 وبذلك فان هذن النظرية تنظر الى الفروق الفردية بين الرياضيين .

 : ة الهبوط المفاجئ )هاردي و فازي(نظري -رابعًا 
الالعبيون فيي  هقدم هذان العالمان انموذجا  لوصف الهبيوط المفياجا اليذي يتعيرض اليي

اثنيياء االداء الرياضييي اذ اشييار الييى انييه عنييدما يييزداد مسييتوى االثييارة يحييدث انخفيياض 
مفيياجا وحيياد فييي مسييتوى االداء وميين ثييم توجييد صييعوبة بالغيية لعييودة الالعييب للمسييتوى 
المتوسيييط مييين االسيييتثارة وتؤكيييد النظريييية ان القليييق اليييذهني يعيييد عيييامال  حاسيييما  ومحيييددا  

 لمستوى االداء .

يفتقييير هيييذا النميييوذج رغيييم حداثتيييه اليييى اليييدالئل العلميييية لتطبيقيييه وتمييييزة بالتعقييييد 
( يوضيح 3ويحتاج الى المزيد من التجريب حتيى يمكين االسيتفادة منيه عملييا  والشيكل )

 ذلك .

 مرتفع                                         

      

 االداء                                                            

 

             

 منخفض         مستوى االستثارة              عالي               

 ( 2شكل )ال
 يوضح نظرية الهبوط المفاجئ
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 الدراسات السابقة : 2-2

 : (8)( 2007دراسة حيدر غازي ) 2-2-1

)تاثير التمرينيات الخاصية عليى تعبئية الطاقية النفسيية واداء بعيض المهيارات  العنوان :
 االساسية لشباب نادي الجيش في كرة اليد( .

 اهداف الدراسة :

ر اعداد تمرينات خاصية والتعيرف عليى تأثيرهيا فيي تعبئية الطاقية النفسيية وتطيو  .1
 بعض المهارات االساسية لدى المجموعة التجريبية في كرة اليد.

التعييرف عليييى الفيييروق بييين االختبيييارات البعديييية والقبلييية للمجميييوعتين الضيييابطة  .2
والتجريبيييية بتيييأثير التمرينيييات الخاصييية فيييي تعبئييية الطاقييية النفسيييية واداء بعيييض 

 المهارات االساسية لدى شباب نادي الجيش في كرة اليد.
على الفروق بين االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبيية التعرف  .3

بتييييأثير التمرينييييات الخاصيييية فييييي تعبئيييية الطاقيييية النفسييييية واداء بعييييض المهييييارات 
 االساسية لدى شباب نادي الجيش بكرة اليد.

التعرف على نسيبة التطيور للمجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي تعبئية الطاقية  .٤
 عض المهارات االساسية لدى شباب نادي الجيش في كرة اليد.النفسية واداء ب

اسييتخدم الباحييث الميينهج التجريبييي باسييلوب المجمييوعتين المتكييافئتين  مةةنها البحةةث :
 الضابطة والتجريبية .

                                                           

 االساسية المهارات بعض واداء النفسية الطاقة تعبئة على الخاصة التمرينات تأثير:  الشمري عزيز غازي حيدر (1)
 .2٠٠7، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية الرياضية ،  اليد كرة في الجيش نادي لشباب
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تضمن عينة البحث على العبي شباب نادي الجيش بكيرة الييد باعميار  عينة البحث :
الييييى مجمييييوعتين ضييييابطة وتجريبييييية ( العييييب مقسييييمين 16( سيييينة وعييييددهم )17-19)

 ( العبين لكل مجموعة.8وبواقع )

 تعبئييية الطاقييية النفسيييية ، مقييياسعيييداد ، وااعيييداد تمرينييات خاصييية  اجةةةراءات البحةةةث :
وتحديييييد ثييييالث مهييييارات اساسييييية بكييييرة اليييييد وهييييي )المناوليييية ، الطبطبيييية ، التصييييويب( 

 . Spss االجتماعية للعلوم اجحصائية الحقيبة مااستخدبوعولجت النتائج 

 االستنتاجات :

للتمرينييات الخاصيية المسييتخدمة ضييمن الميينهج التييدريبي فاعلييية وتييأثير ايجييابي  .1
 على تعبئة الطاقة النفسية لدى المجموعة التجريبية.

سيياهم تنظيييم االداء وتطبيييق التمرينييات الخاصيية علييى وفييق الميينهج المعييد ميين  .2
قبل الباحيث ليدى افيراد المجموعية التجريبيية برفيع مسيتوى اداء بعيض المهيارات 

 االساسية. 
أنَّ عييدم اسييتخدام التمرينييات الخاصيية ضييمن الميينهج التييدريبي المعييد لييدى افييراد  .3

الطاقييييية النفسيييييية واداء بعيييييض المجموعييييية الضيييييابطة ًأثيييييًر سيييييلبيا  عليييييى تعبئييييية 
 المهارات االساسية.

 

 

 

 

 

 



 

 

-25- 
 

 

 

 الباب الثالث                                  

    

 وأجراءتهمنهج البحث  3-1

 مجتمع البحث وعينته 3-2

  أدوات البحث ووسائل جمع المعلومات  3-3

 تحديد محاور المقياس وفقراته 3-4

 التجربة األستطالعية    3-5

 التجربة الرئيسية 3-6

 الوسائل اإلحصائية  3-7 
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 منهج البحث واجراءاته 3-1

أستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي نظراً لمالئمته 

 لطبيعة الدراسة 

 

 مجتمع البحث وعينته  3-2

الباحثة مجتمع البحث الذي يتكون من طالبات المرحلة األولى   أختارت

والرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات وتكون مجتمع 

( طالبة من المرحلة 50( طالبة من المرحلة األولى و ) 50البحث من ) 

 ( طالبة من المرحلة و20الرابعة أما عينة البحث فاشتملت على )

ة من المرحلة الرابعة وتم إختيار مجتمع البحث بصورة عمدية ( طالب20)

 وكذلك عينة البحث بالطريقة العمدية 
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 أدوات البحث ووسائل جمع المعلومات  3-3

الوسيلة التي يستطيع بها الباحث حل اي -تعرف أدوات البحث بأنها :

 مشكلة مهما كانت تلك األدوات .بيانات .عينات . أجهزة . 

 -وأستخدمت الباحثة األدوات التالية:

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية 

هي من األدوات المهمة التي تستخدم في البحوث الوصفية -االستبانة :

 على المعلومات والبيانات المطلوبة للظاهرة المراد دراستها. للحصول

 المقابلة الشخصية -

 ساعة توقيت للتعرف على وقت اإلجابة على المقياس -

 (1أستمارة آراء الخبراء )ملحق -

 ( 2آراء الخبراء )ملحق 

 ( 3مقياس تعبئة الطاقة النفسية النفسية )ملحق 

 ( 4فريق العمل المساعد ) ملحق 

 كة المعلومات الدولية )االنترنت ( شب
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 تحديد محاور المقياس وفقراته 3-4

استخدم الباحث مقياس تعبئة الطاقة النفسية التي استخدمت سابقا في البيئة 

 فقرة 37العراقية وعلى االلعاب الفرقية وقد أحتوى المقياس على 

فقرة إيجابية وكانت اإلجابة على الفقرات  17فقرة سلبية و 20بواقع 

 (1-2-3-4بأربعة بدائل وكانت درجات المقياس )

 

 

 العية التجربة االستط 3-5

الباحثة التجربة االستطالعية على عينة من كلية التربية البدنية أجريت 

وعلوم الرياضة للبنات للتعرف على اهم الصعوبات التي تواجه العمل من 

خالل االستبيان  وتم إجراء التجربة التجربة االستطالعية على طالبات 

 15/4/2021ق )( صباحاً المواف11المرحلة االولى والرابعة الساعة ال )

 ( يوم الخميس وكان الغرض من هذه التجربة 

 التأكد من مدى وضوح التعليمات وفقرات االستبيان .1

عملية التطبيق بغية تالفيها عند  التعرف على الصعوبات التي تواجه .2

 تطبيق االستبيان بصيغته النهائية

  التعرف على الوقت الالزم لالجابة على فقرات االستبيان .3
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 التجربة الرئيسية  3-6

بعد أن تم أعداد المقياس بالصورة النهائية والتأكد من بيان األسس العلمية 

مقياس تعبئة الطاقة النفسية( على أفراد عينة البحث (له تم توزيع المقياس 

وبمساعدة الفريق المساعد *وقد استغرقت اإلجابة على فقرات المقياس من 

( أبتداء من الساعة 22/4/2021يوم ) ( دقيقة وذلك في15قبل العينة )

( صباحاً على طالبات المرحلة االولى 11.15( صباحاً إلى الساعة )11)

 والرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

 

 

 الوسائل اإلحصائية  3-7

 اإلحصائية.   spssأستخدمت الباحثة حقيبة ال  
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 4*ملحق 
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 المالحق والمصادر
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 (1ملحق )

 امعة بغداد ج

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 تعبئة الطاقة النفسية  حية مقياسالص / م

 ..... المحترم .........................ستاذ الفاضل .........الا

  ة..... المحترم.........................ستاذة الفاضلة .......الا

  ........تحية طيبة

النفسية مقياس تعبئة الطاقة ن )سومة بعنواوتروم الباحثة أجراء دراستها الم

مان  وبماا إنكام ( لدى طالباات كلياة التربياة البدنياة وعلاوم الرياضاة للبناات

ختصاااص فااي هااذا المجااال حرصاات الباحثااة علااى أخااذ الالخباارة واذوي 

ضااع بااين أيااديكم هااذا تالتعبئااة النفسااية وعكاام علااى مقياااس الاط ورائاايكم 

االسااااليب او االجاااراءات التاااي  هاااوالتعبئاااة النفساااية مفهاااوم المقيااااس علمااااً أن 

النفسااية الااى يسااتخدمها الماادرب مااع الرياضااي أو الرياضااي مااع نفسااه لزيااادة الطاقااة 

 .الدرجة المثلى التي تالئم االداء

 : يحتاج تعديل                 :  يصلح ال               :  يصلح

 متناناالمع جزيل الشكر و

  : التخصص الدقيق 

  :اللقب العلمي

  :مكان العمل

  :التوقيع

                                                                                                                       

 م .م. شهد هيثم \بأشراف             سرى هاشم حسون         \الباحثة 



 

 

-32- 
 

 

 مقياس تعبئة الطاقة النفسية
 

تنطبق  الفقرات ت

علي 

 تماما

تنطبق 

علي 

بشكل 

 كبير 

تنطبق 

علي 

الى حد 

 ما 

ال 

تنطبق 

 علي

ال استطيع التحكم في انفعاالتي عندما يستفزني  1

 الخصم

    

افقد السيطرة على هدوئي قبل المنافسة عندما العب  2

 مع خصوم اقوياء 

    

     اتنرفز بسرعة عندما يخطأ الحكم اثناء المنافسة  3

     بشكل كبير عند شعوري بالتعب  اتنرفز 4

افكر في ادائي المهاري اثناء التدريب او المباراة  5

 واعمل على تطويره بشكل مستمر

    

اجيد التحليل السريع لتحركات خصمي وخصوصا  6

 في المباريات الصعبة 

    

     انظم جهدي الداء نهاية جيدة للمباراة  7

احاول المحافظة على هدوئي في المباريات  8

 الصعبة 

    

     ال استطيع ان اشعر بالصورة الواقعية الدائي 9

     اشعر باالرتباك عن مواجهة الخصوم االقوياء 10

ال استطيع توزيع جهدي على مجريات اشواط  11

 المباراة

    

     ال اتذكر كافة توجيهات المدرب اثناء المنافسة  12

صراخ الجمهور يثيرني ويمنعني من التركيز على  13

 ادائي
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الخوف من االصابة يشغل تفكيري ويجعلني  14

 اتحاشى االحتكاك مع الخصم 

    

اذا سجل الخصم نقطة اول االمر فأن ذلك يشعرني  15

 باليأس

    

افكر كثيرا بضرورة مجارات المنافسة حتى وان  16

 ارتقي بمستواه

    

افكر دائما بضرورة االداء الجيد حتى انقضاء  17

 المباراة

    

افكر كثيرا بكيفية صد الكرة من الخصم مهما  18

 كانت مهاراته في الخداع 

    

في المباريات المهمة ال اثق بقدراتي على االداء  19

 الجيد

    

     ال العب االرسال الساحق ألني ال اجيدها بدقة  20

اهتماما للتشجيع الذاتي واراه غير مجدي ال اعير  21

 لزيادة اندفاعي في اللعب في تكملة شوطي المباراة

    

     يزداد ادائي قوة كلما زادت اثارت المباراة 22

يهمني جدا االداء باقصى طاقتي اذا كان خصمي  23

 قويا

    

ابذل جهدا  عندما يبدأ الفريق الخصم باالرسال 24

 مضاعفا لصد الكرة 

    

تشجيع المدرب يزيد كفاحي واجتهادي لتحقيق  25

 المستوى االمثل

    

ال استطيع بذل كل طاقتي حتى اذا كانت المباراة  26

 مهمة 

    

اشعر بان حماسي في اللعب يقل كثيرا بانتهاء  27

 الشوط االول من المباراة 

    

    ال استطيع اللعب بجدية في ملعب الخصم وامام  28
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 جمهوره

ليس من السهل علي مجاراة الخصم النه اكثر مني  29

 خبرة 

    

أحاول التفوق على خصمي على الرغم من مستواه  30

 الجيد

    

     البد وان أتألق في التدريب والمنافسات  31

     اعمل بشكل مجد للتفوق على الخصوم االقوياء  32

اواظب على التدريب بجدية النه طريق الشهرة  33

 الوحيد

    

احاول الظهور بمستوى يؤهلني لتمثيل المنتخب  34

 الوطني 

    

     اشعر بالرضى كوني العباً اساسيا بالفريق  35

اتخلص من الكرة بأسرع وقت ممكن الن مهارتي  36

 غير جيدة 

    

ال اهتم بين كوني اساسيا او اجلس على مصطبة  37

 البدالء 
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 (2ملحق )

 الخبراء

 مكان العمل  التخصص اللقب العلمي االسم

 الحصول تاريخ استاذ مساعد شالكة فاضل د. م. أ

 2014 اللقب على

 النفس علم

 كرة الرياضي

 اليد

 / الكوفة جامعة

 التربية كلية

 وعلوم البدنية

 الرياضة

 

 عبد العباس عبد د. أ

 الرزاق

 على الحصول تاريخاستاذ 

 2011 اللقب

 ساحة النفس علم

 وميدان

 /قار ذي جامعة

 التربية كلية

 وعلوم البدنية

 الرياضة

 علي محسن د. أ

 السعداوي

 على الحصول تاريخاستاذ 

 2005  العلمي اللقب

 النفس علم

 الرياضي

 /قار ذي جامعة

 التربية كلية

 وعلوم البدنية

 الرياضة

 سعيد عامر د.ا

 الخيكاني

 / بابل جامعة قدم النفس علم استاذ

 التربية كلية

 وعلوم البدنية

 الرياضة

علم نفس  مدرس مساعد م.م رغداء فؤاد

/ساحة ينمعاق/

 دانميو

جامعة بغداد 

ية التربية كل/

وعلوم ة يالبدن

 اضة للبناتيالر

علم نفس  مدرس مساعد انيدم.م هدى ع

 يقاعيجمناستك ا/

جامعة بغداد 

تربية ة الليك/

وعلوم  ية البدن

 اضة للبناتيالر
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 (3ملحق )

 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 بغداد جامعة

 للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية

 

 

 النفسية الطاقة تعبئة مقياس استبانة استمارة/ م

 

 ...طيبة تحية

 الطاقة تعبئة) بعنوان الموسوم لبحثنا المرفقة ةاالسئل على باإلجابة تفضلكم يرجى

 الطاقة تعبئة فمقياس( للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طالبات لدى النفسية

 وقت من بها نشعر أو جميعا لنا تحدث عامة أمور عن يعبر عنه تجيبي التي النفسية

 .العلمي للبحث خدمة باإلجابة وصريحة دقيقة تكون أن نرجو لنا آلخر

 

 المقياس عبارات من عبارة كل في رايك بيان الطالبة عزيزتي منك المطلوب

 .عليك مناسبة نراها التي باإلجابة

 

 

 

 والتقدير الشكر جزيل لكم

 

  الباحثة

 نحسو هاشم سرى 
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 النفسيةمقياس تعبئة الطاقة 
تنطبق  الفقرات ت

علي 

 تماما

تنطبق 

علي 

بشكل 

 كبير 

تنطبق 

علي 

الى حد 

 ما 

ال 

تنطبق 

 علي

ال استطيع التحكم في انفعاالتي عندما يستفزني  1

 الخصم

    

افقد السيطرة على هدوئي قبل المنافسة عندما  2

 العب مع خصوم اقوياء 

    

     بسرعة عندما يخطأ الحكم اثناء المنافسة  اتنرفز 3

     اتنرفز بشكل كبير عند شعوري بالتعب  4

افكر في ادائي المهاري اثناء التدريب او المباراة  5

 واعمل على تطويره بشكل مستمر

    

اجيد التحليل السريع لتحركات خصمي  6

 وخصوصا في المباريات الصعبة 

    

     نهاية جيدة للمباراة  انظم جهدي الداء 7

احاول المحافظة على هدوئي في المباريات  8

 الصعبة 

    

     ال استطيع ان اشعر بالصورة الواقعية الدائي 9

     اشعر باالرتباك عن مواجهة الخصوم االقوياء 10

ال استطيع توزيع جهدي على مجريات اشواط  11

 المباراة

    

     ال اتذكر كافة توجيهات المدرب اثناء المنافسة  12

صراخ الجمهور يثيرني ويمنعني من التركيز  13

 على ادائي

    

    الخوف من االصابة يشغل تفكيري ويجعلني  14
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 اتحاشى االحتكاك مع الخصم 

اذا سجل الخصم نقطة اول االمر فأن ذلك  15

 يشعرني باليأس

    

افكر كثيرا بضرورة مجارات المنافسة حتى وان  16

 ارتقي بمستواه

    

افكر دائما بضرورة االداء الجيد حتى انقضاء  17

 المباراة

    

افكر كثيرا بكيفية صد الكرة من الخصم مهما  18

 كانت مهاراته في الخداع 

    

في المباريات المهمة ال اثق بقدراتي على االداء  19

 الجيد

    

     ال العب االرسال الساحق ألني ال اجيدها بدقة  20

ال اعير اهتماما للتشجيع الذاتي واراه غير مجدي  21

لزيادة اندفاعي في اللعب في تكملة شوطي 

 المباراة

    

     يزداد ادائي قوة كلما زادت اثارت المباراة 22

يهمني جدا االداء باقصى طاقتي اذا كان خصمي  23

 قويا

    

عندما يبدأ الفريق الخصم باالرسال ابذل جهدا  24

 مضاعفا لصد الكرة 

    

تشجيع المدرب يزيد كفاحي واجتهادي لتحقيق  25

 المستوى االمثل

    

ال استطيع بذل كل طاقتي حتى اذا كانت المباراة  26

 مهمة 

    

اشعر بان حماسي في اللعب يقل كثيرا بانتهاء  27

 الشوط االول من المباراة 
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ال استطيع اللعب بجدية في ملعب الخصم وامام  28

 جمهوره

    

ليس من السهل علي مجاراة الخصم النه اكثر  29

 مني خبرة 

    

أحاول التفوق على خصمي على الرغم من  30

 مستواه الجيد

    

     البد وان أتألق في التدريب والمنافسات  31

     اعمل بشكل مجد للتفوق على الخصوم االقوياء  32

اواظب على التدريب بجدية النه طريق الشهرة  33

 الوحيد

    

احاول الظهور بمستوى يؤهلني لتمثيل المنتخب  34

 الوطني 

    

     اشعر بالرضى كوني العباً اساسيا بالفريق  35

اتخلص من الكرة بأسرع وقت ممكن الن  36

 مهارتي غير جيدة 

    

ال اهتم بين كوني اساسيا او اجلس على مصطبة  37

 البدالء 
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 (4ملحق )

 فريق العمل المساعد

 مكان العمل  االسم

 هندسة ميكانيك /مدرس دكتور عمر هاشم حسون

كلية التربية  / بابل جامعة دكتوراه طالب جواد حمزة حسين

 البدنية وعلوم الرياضة

 حاسبات علوم لوريوسابك  حسون هاشم سارة

 ميكانيك هندسة لوريوسابك  محمود عمار يةا

 جامعية  ةطالب  محمود محمد سجى

 

 )ولهم مني جزيل الشكر واالحترام(
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  المصادر

 العربية المصادر

، القاهرة ، دار  1، ط علم نفس الرياضةاسامة كامل راتب :  (1)
 . 131، ت 2٠٠7الفكر العربي ، 

 ٤، ط التطبيقيات -عليم نفيس الرياضية المفياهيم  أسامة كاميل راتيب :(2)
 . 125،  ت 2٠٠7، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 
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دار  دمشيييق ، ، 1، ط الرياضييييعليييم الييينفس :  حاميييد سيييليمان حميييد(٤)
 . 21٠-2٠9ت ، 2٠12العراب للدراسات والنشر والترجمة ، 

 

اسييييهامات علييييم اليييينفس الرياضييييي فييييي االنشييييطة وفيييياء درويييييش :   (5)
، االسييييكندرية ، دار الوفيييياء لييييدينا الطباعيييية والنشيييير ،  1، ط الرياضييييية

 . ٤٤-٤3، ت  2٠٠7

 تعبئة على الخاصة التمرينات تأثير:  الشمري عزيز غازي حيدر( 6) 
 في الجيش نادي لشباب االساسية المهارات بعض واداء النفسية الطاقة

، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية الرياضية ،  اليد كرة
2٠٠7. 

) الموصل ،طرق البحث العلمي ومناهجه، ( وجيه محجوب  7) 

 12ص  1985،مطبعة الجامعة (،
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