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  :البحث مقدمة
ًا ةبببب اتبببًز  ببببل تغيأبببًرزز أابببتل  بببً    نبببً  تغينًةسبببً  تلعبببل تغيتاتبببرت  تغ ًرتا اًيببب نفسبببتو د

ًتنببببل تغتببببدرتل غ بأبببببأًتغتببببدرتل   -يهًرتببببو  -أدنتببببو تغيأببببًرزز   إتأببببًع  سببببًغتل بليتببببو ةببببب ييتببببي ي
ًيتو  ًغ ً   دت  ت ًتغتبببب (ذانتبببو –نفسبببتو  -ةسبببت غ بأبببتن غلً بببًل  ة بببل تتبببًن غهبببً تببب  ترت بلبببب يسبببت

 إنيًز.
ًرتا م (2002الخالدي )وب ايأديب ًتذتر  ًأًغغ ت  ر ةب اتًز تغ بل  يًھتإلنفعً   تلعل د

ًتع ت نابطو تغتبب تيبًرس ًأ ن ًاًيًته  ًتةعه  ًد ًته  إذ    ت،ھتغرتً تو، إذ ترتأط أسيً  ا  تته ًسل
ًتع ين تغييًرسً  تغرتً تو دًن  ن ت طأغ أً نفعً  .  ًيد بلى تإلط ق  ن  ت

ًق  ن اظ ت ًناًطً  يعتنبو غلً بًل إغبى اًغبو ت تبزتن ًةب نفس تغ ًتزنو  ًتتو يت ستيًأً  سل
  اًل نظرتو تغتالتل تغنفسب أيأبد  تغ أبً  تإلنفعبًغب ، ةًغ ببل يبًز  تھت نفعًغب ، تغذ  تطلق بلب

ًي تر يً تتاًل إغى اًغبو  د أًغقدرز بلى تإلستيًأو غلي ترت  تغي تلفو ، ةًغ بل بنديً تتعرض غينأه  
ًت ًببدم تإلتبزتن تإلنفعبًغب ، ييبً تدةعبه إغبى تغقتبًم أنابًط يعبتن غلً بًل إغبى اًغبو ين تغتب ًتت سبت ًرز  ر 

 (22::  ين تإلتزتن تإلنفعًغب.
ًت بطرتأً    ھت ست ًرز ت نفعًغتبو  (2002عرب )محمد محمد  ًتاتر ًر تغ ببل أ لبل  ابع

ً ةعًغبه يبي تآ ًت برةًته  ًته  ًأدنتو تؤ ر إغى اد تأتر بلبى سبل ًتةتقبًرل إغبى  بأط تغبنفس نفستو   برتن 
ًت ن أًط ةب تغينًةسو تغرتً تو .   (8826 ةب تطًر بدم تغستطرز 

ت تزتن ت نفعًغب اً "قدرز تغفرد ةب تغسبتطرز بلبب تنفعً تبو ( 2002صبري )حسن مها ًتذتر 
ًتقب  تغتبب تسبتدبب  ابذل تغي تلفو ,ً تغتعأتر بنهً أاسل يبً تقت بتو تغظبًر  ً أابتل تتنًسبل ً تغي

ًتق  تغيتاًأهو ".    ( 9929ت نفعً   ,أً  ًةو إغب  أً  ت ستيًأو ت نفعًغتو ةب تغي

 يذًد عصًج غاَى رغدةد. 

 هدرش بقسن الوٌازالث والرياضاث الفرديت

 جاهعت طٌطا - كليت التربيت الرياضيت -
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ًتغبتاتم ةبب  ًتر  تغأًا و تن بدم تإلتزتن تإلنفعًغب تعنب تإلةتقًر ةب تغستطرز بلى تإلنفعبً   
ًةًبلتبببو ت سبببتيًأو ، تيبببً  ن تإلتبببزتن تإلنفعبببًغب تي بببل تغاببب   تغقبببًدر بلبببى تقبببدتم ت إلسبببتيًأو تغبببنفس 

ًت رةً  ينًسأو.  ًتتً   ًتتيتي أًغقدرز بلى إستادتث سل  تإلنفعًغتو تغينًسأو غلي تر تإلنفعًغب ، 
ً  تغ بببببل غتاقتببببق  ًتإلاتيببببًم أًغربًتببببو تغنفسببببتو غ بأببببتن اتببببث  نهببببً يببببز    تتيببببز  يببببن يسببببت

ًتلببو غ بببل ، اتببث تن تإلسبب تقرتر تغنفسببب تإلسببتقرتر تغنفسببب تغببذ  ت ببين تغتاسببن ةببب  دت  تغيهببًم تغي
ًيبن تغتبدرتل بنً بر إغبى إ بًةو تغتدرتأتبو تغعيلتو تھبلب ترتتز تغتب ت بيدز تعد  اد  ام  ت  بر،، 

ًتيبل مھ   تإلنفعبًغب تإلتبزتن ًھسب ح سبت  تغيأبًرزز   بأبب تھل تتيتبي  ن تيبل تغتبب تغنفسبتو تغع
   نبً  تغ بأبًن تھل تتيتبي  تغبذ تإلسبتقرتر تغنفسبب يبد  اًغبو تفسبرتن يبًھ ن ًتإلسبت ًرز تإلنفعًغتبو

 .تغينًةسو
ًاببذت تغً ببًل   تببتم إ  يببن  إن ت سببتقرتر تغنفسببب  ًتببو تناببد تغً ببًل إغتهببً ييتببي ت بأببتن ,
  ل ت تزتن ت نفعًغب ً تغستطرل بلب ت ست ًرز ت نفعًغتبه أًبتأبًرل تغًسبتلو تغرةتسبو ةبب تاقتبق تة بل 

 تنيًز.
 

 مشكمة البحث:
ًاتبث تعر ب  تسعب ييتي دًل تغعً ًتً  يتقديو ةب ت دت   ً  غتاقتق يست غم ناً تغتقدم ً 

ًتً  بًغتببو يببن  ًتغً ببًل إغببب يسببت رتً ببو تغيأببًرزز ةببب ي تلبب  ت سببلاو تغببب طفببرز ةببب تاقتببق نتببًةت 
ًغبو تغافبًظ بلبب  ًأو ةبب ياً ًغيأتًد ، تيعل ت ير  ت ر  بع ًتغت ال غأل ً   بًغيتو  ًتاقتق أط ت دت  

ًد ين   ًغو يعرةو ي تل  تسبأًل اذت تغييه ًياً  ل إتأًع طرق بليتو تسًبد بلب إتتاً  ت ة ل 
ًأيً  ن  دت  تغ بل يرتأط إرتأًط  ًتينأهً ،  ًتغتالل بلب نقًط تغ ع   ًتغافًظ بلتهً  اذل تغنيًاً  

ًته تغارتبب تغي ًب قتهبً أسبل ًتإلنفعًغتبو  ًتغارتتبو  ًينهبً قدرتتبه تإلدرتتتبو  ًز  ًتنل نيب تي بل ً تقً أييتي ي
ًتقبب   نفعً تببه يببي تغ بأببتن ةببب ي تلبب  ي ًتب ًتغتالببل بلببب ت ببرةًته   ًتغسببتطرز  ًتةببق  ةببب قدرتببه بلببب تغت

ًز. ًتغ ً  ين بدم تغف  ً اًط تغينًةسو 
ًبلبم تغتبدرتل ييبًل ةبب ًتغأبًا تن تغعليبً  ين تغعدتد تر، اتث ت بطرتل  تن تغبنفس تغرتً بب 

ًتةق ًت بله ، ت دت  ًتتبًأي  نسبتًأتوًت تغتنبً م تغ ببل تفقبد ًتغع لب تغنفسب تغت  تغيبد  ت بتق ييبً ًت
ًيبً  يبن أد  تغيسم بلى تغترتتز ًتأد  تغاستو ، ت ستيًأً  طرتق تغعقل بن تغارتب ةتتات   تغيعل
ًتيل ًيً  قلو ًأًغتًغب تغرؤتو ييًل تقل غذغك بلتهً ، تغترتتز تغأ رتو تغ  تغعقبل ت بل تغبب تغتبب تغيعل
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ًد ةب ًت أح ت ستيًأو ًيً  اد ًتتًن تغيعل  تغت تر ايل أعد تغ عت  ت دت  اب تغنتتيو تغدت لو ، 
ًيً  قأل ين ًتيل أتنفتذ تغ ً و تغقرترت  ت دتر تغيعل  تغارتب. تغ

ًيبً أهبً يبن ظبًر  طًرةبهًين   ل ي اظبو تغأًا بو     نً تغلعبل  تن تغعبًغم  ب ل ابذل تغفتبرز 
ًترت  تيرتغ بل  ًتغت ًرت  تغيتسبًربو ًت زيًأًغعدتد ين تغقلق  ًتغتطب ًتغت تر يبن تغتاتتبرت   ًتغ اًط    

ًتيههبً تغ ببل  ًتقب  تغتبب ت ًيتبو غ ببل ، ييبً  د  إغبب تزتتبد تغي ًتاب تغاتبًز تغت تغتب إاتيل  ييتي نب
ًبببدم تغقببدرز بلببب  ًأًغتببًغب ةقببدتن تغ بببل إلتزتنببه تإلنفعببًغب  ًتر ،  ًتغتبب ًتغقلببق  تغتببب  لقبب  غببدتهم تغ ببً  

نتغببت ًتب ًذغببك تيعببل تغ بببل  يببًم تاببدتً  تأتببرز فعً تببه سببً  تببؤ ر اتم ةببب ذتتببه  ً  إنيببًزل ،  بلب يسببت
ًأعبد  ً  نبً   ًتغستطرز بلب تإلست ًرت  تإلنفعًغتو قأبل  يرتأطو أيد  قدرته بلب تاقتق تإلتزتن تإلنفعًغب 

عبدم قبدرز إسبت ًرتتهم تإلنفعًغتبو تتبًن غهبً   ًرابً تغسبلأتو ت ًنتتيبو غعبدم سبتطرز تغ بأبتن بلبى,  تغينًةسو
ًذغبك سبأل تبًةب ً، تإلنيبًز،  ن فبًض يسبت ًتب ًتاب تغنفسبتو غ بأبتن  تغ بل بلبى ت دت   غإلاتيبًم أبًغن

ًت  تًنببب  إتيًأتبببو تًسبببلأت ًيبببً تبببؤ ر سببب ً   نيبببًز تغ ببببل ييبببب دببببب تغأًا بببو غلتعبببر  بلبببب و  بلب يسبببت
ًتغع قو أتنهيًقتإلست ًرز تإلنفعًغتو غ بأتن ً   . درتهم بلب تإلتزتن تإلنفعًغب 

ًغبو إغبى تغأًا بو دبب  ييبً ابذت ًيتبه ياً  غ بأبتن ًتغيهبًرت  تغنفسبتو ت نفعبً   ًتنيتبو غت
ً  ًت رتقً   ين تغيأًرزز تاتًج رتً و ةب تغتنًةس تن تغأًا و تر  اتث غدتهم ، تغيهًر  ت دت  أيست
 ًر  تغياتطبوًتغظب ت نفعبً   ةبب تغبتاتم يبي تغيهبًر  ت دت  ةبب تغترتتبز يبن بًغتبو قبدرز تغ بأبتن
ًر  انً ًين أًغينًةسو، ًنو تغأاث اذت ةترز تأل ًغو غت تغع قو أتن تإلست ًرز تإلنفعًغتو  بلى غلتعر  ياً

ً  ت دت  تغيهًر  غ بأب س ح ست  تغيأًرزز.  ً  راً بلب يست  ًتإلتزتن تإلنفعًغب   نً  تغينًةسو 
 

 أهمية البحث:
ًت مھًيبن   تيبوھ  تل ابد تإلنفعبً   ھإن ت ست ًرز ت نفعًغتو  تغنفسبتو تغتبب تبؤ ر بلبى  رھتغظب

ًابذت يبً  دھ دت  تغرتً تتن قبد تتبًن إتيًأتبً تبدةي أًغ ببل غأبذل تغيزتبد يبن تغبت  ً سبلأتًا تعتبق  دت ل ، 
 (6626.   (2002عرب ) محمد محمد تدز 

ًتقب   تغتبدرتل ًتؤ ر تإلست ًرز تإلنفعًغتبو ت ابد تغيتاتبرت  تغنفسبتو ةبب  دت  تغ ببل يبن  ب ل ي
ًبتببو ًاببدز  تغتبب  تر ةتتببًن تتيببًأب يببن  بب ل ت تببزتن ت نفعببًغب  ذتھًتغينًةسببو تغرتً ببتو اتببث ت تلبب  ن

ًقببد تتببًن سببلأتً يببن  بب ل ت سببت ًرز تغاتببر ي ةيببو غطأتعببو تغببم تغتببب  ترزھييببً تببؤد  إغببى تاسببتن ت دت  
ًنتتيببو غيببً تقببدم ةببإن   عرةببو تغع قببو أببتن تإلسببت ًرز تغدرتسببو تتيببن ةببب ي يتببوھتببؤد، يببن قأببل تغ بببل، 
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ً  ت دت  تغيهبببًر    نبببً  تغينًةسبببو غبببد،  بأبببب سببب ح  ً  رايبببً بلبببب يسبببت ًت تبببزتن ت نفعبببًغب  تإلنفعًغتبببو 
 ست  تغيأًرزز.

 
 ف البحث:هد

ً  راإغى تغتعر  بلب  تغأاث تهد  ًتإلتزتن تإلنفعًغب  ً بلب يتغع قو أتن تإلست ًرز تإلنفعًغتو 
 تغينًةسو غد   بأب س ح ست  تغيأًرزز.   نً غيهًر  ت دت  ت

 
 البحث:تساؤل 

ً  ال انًك ب قو أتن  ً  راً بلب يست ًتإلتزتن تإلنفعًغب   نً  تغينًةسو  تإلست ًرز تإلنفعًغتو 
 ت دت  تغيهًر  غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ؟ 

 
 مصطمحات البحث

 : Emotional Arousalاالستثارة االنفعالية 
ًرتو ذتتتو ةب تغتًةن تغاب  (2000عالوي ) حسن محمد برةه  بأًرز بن اًغو اع

ًيظً تھت ًال ًيتو دت لتو  ًغ  (28827.  تعأترتو  ًريتو رھتاترت  ةست
 : Emotional Stabilityاالتزان االنفعالي 
ًيتو، ( 2002عبد السالم عبد الغفار )برةه  ًغ  نه ت بتدتل ةب إاأًع تغفرد غاًيًته تغأت

ًت بتدتل ةب تاقتق قتيه،  ً تاقتق ذغك تغيًنل ًتذغك ت بتدتل  ةب إاأًع تغفرد غاًيًته تغنفستو، 
ًتق د ل تھيلھين تغا  تو تغذ    ن،  ًاب ين تغا  تو. تھتآ ًر  (9829  تغيًنل تغر

 األداء المهاري في سالح سيف المبارزة:
ًيتبببو  ًت  تًنببب  يهبببًرت   اي   -دةًبتبببو  –ابببً قبببدرز تغ ببببل بلبببب  دت  تغيهبببًرت  تغي تلفبببو سببب

ًتغيتًن تغينًسل.  تعرت  إيرتةب(  ًق   ًتتقًن يي تتًأي تنفتذاً ةب تغ  تارتً ( أدقو 
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 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

ً ابببببدت  تغأاببببث ةقببببد إسبببببت دي  تغأًا ببببو تغيببببنهت تغً بببببفب  أ سببببلًل تغع قبببببً   نظببببرتا غطأتعببببو 
 .رتأًطتوتإل

 مجتمع وعينة الدراسة :
 مجتمع البحث:

ًتغياترتتن ةب يرت  اذل  ًغو  تغدرتسو بلى يأًرتً  تغيأًرزز غس ح ست  تغيأًرزز  ًغو أط أط
ًرتو ًغو   سنو ، 27تا   تغييه  2:9أًييًغب    بأو( 98 –  بأً 76ًألغ بدد تغياًرتتن ةب تغأط
ًي،  بل(   .::6:/3/6-: بًتغتب  قتي  ت

 عينة البحث:
تغيأًرزز غس ح ست  تغيأًرزز و ين  بأب تم إ تتًر بتنو تغأاث ت سًستو أًغطرتقو تغعيدت

ًرتو تا   ًتغياًرتتن ةب بأً  (86 ًبددام  ًغو تغييه ًيب سنو ،  27أط -:ًتغتب  قتي  ت
ًقد تم ::6:/3/6 تقستيهم ًتم  (  بأً غعدم تستيًأتهم  سةلو تغيقتًستن أًغتًيل ،:2إستأعًد   ، 

( ًتغ أً تط بتو غاسًل تغيعًي   تغعليتو   تغ دق إليرت  تغدرتسو ت س  بأًا ( 7إغى  أًقب تغعتنو 
ًل رقم    بأً (32ةقط ، ً  ًتً ح يد ( تً ت  2تعتنو  سًستو إليرت  تغتطأتق تغنهًةب غلدرتسو ، 

 2بتنو تغدرتسو
 (2جدول )

 توصيف عينة الدراسة

 اسم النادي العينة م
 العدد

 النسبة المئوية إجمالي
 بنات بنين

 ث ت سًستوبتنو تغأا 2

 :2 8 7 طنطً تغرتً ب

32 

:9.66% 
 %6.66: 26 : 8 تغيؤسسو تغرتً تو أًغهًتتستل

 %29.66 7 3 9 يدتنو ن ر تغرتً ب
 %9.66 : 2 2  تًدتيتو غتًن ةتنستت

 %29.66 7 8 :  تًدتيتو تتت  بتنو تغأاث ت ستط بتو :
 %9.66: :2 8 7 تغعتنو تغيستأعدز 3

 %266.66 86 2: 9: تإلييًغب
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 (2جدول )

 توصيف العينة في معدالت دالالت النمو قيد البحث لبيان اعتدالية البيانات
                                                                                    = ٌ13 

 انًخغٍراث و
وددة 

 انمٍاش

انًخىسظ 

 انذسابً

االَذراف 

 انًعٍاري
 انخفهطخ

ايم يع

 االنخىاء

1 

القياساث 

 الجسويت

 68.60- 6..18- ..180 085.6 سٌت السي

 68551 68506- .168.5 058056 سن الطىل .

 681.5- 18000 1.8.6 1018.6 كجن الىزى 0

 .6806- 68161- .1801 .16856 سٌت العور التدريبي 6

ًتغتفلطح:تً ح يدًل   ًت نارت  تغيعتًر   ًت  ةب  ( تغيتًسط تغاسًأب  ًيعًيل ت غت
ًتيً ل تغينانب ت بتدتغب اتث  ًزتي  ًتت ح قرل تغأتًنً  ين تبتدتغتو تغت يعد   د    تغنيً 

ًيعًيل تغتفلطح يً أتن  ًت   ًا  قتم يعًيل ت غت ( ييً تعطب د غو يأًارز بلب  لً تغأتًنً  3 ±ترت
ًزتعً  تغاتر تبتدتغتو.  ين بتًل تغت

 

 أدوات البحث:
  (2مرفق )ستثارة االنفعالية   مقياس اال .2

ًتست دي  تغأًا و يقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو تغذ   بدته  تم ت بتيًد بلى تغي ًدر تغعليتو 
ًتغذ  تتتًن ين   (5( )2002) عصام محمد عبد الرضا ، ة ن ( ةقرز تيتل بنهً تغي تأر 32، 

ً قل دريو 93 بلى دريو غ بل تتًن   يو تغ بل  بلى ين ًسطه ةإن ةإذت تًن  در ( 32   ھ( 
  تغ بل ذً تست ًرز بًغتو  يً إذت تًن   قل ةهً ذً تست ًرز ين ف و.

     (2مرفق )  اإلنفعالي االتزانمقياس   2
،  (3( )2005سندس محمد سعيد )تست دي  تغأًا و يقتًس ت تزتن ت نفعًغب تغذ   بدته 

ًغب تًن  تغأدتةل  تنطأق أدريو تأترز يدت( ( ةقرز تقتس يد، ت تزتن ت نفع86تغذ  تتتًن ين  
ًتغيقسيو ةقرتتهً إغى  ً تنطأق أدريو تأترز( ً أدريو يتًسطو( ً أدريو قلتلو( ً أدريو قلتلو يدتا( 

ًتغأًغغ بدداً  ًتغأًغغ بدداً  39ةقرت  سلأتو  ًةقرت  تتيًأتو  ً بلى دريو  26( ةقرز  ( 86:( ةقرز 
( ةإذت تًن  دريو تغ بل  بلى ين ًسطه ةإن تغ بل ذً 286( ًسطه تغفر ب  86ً قل دريو  

 تتزتن بًغب  يً إذت تًن   قل ةهً ذً تتزتن ين فض.
 (4، ) (3مرفق )  استمارة تقييم مستوي األداء المهاري سالح سيف المبازرة  3
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 بر هً بلى تغيقتيتن ين  ب ً  اتةو تغتدرتس أًغتلتً  تغي رتو ت    تدرتل يأًرززتم 
ًرتو تا   (  سًتذل ،3ًبددام   ًغو تغييه ً  ت دت  تغيهًر  غ بأتن ةب أط سنو  27غتقتتم يست

ًبر هً غي ًتر تغيأًرتً  ةتدتً  لئ تستيًرز تقتتم ت دت  تغيهًر  ، اتث غس ح ست  تغيأًرزز أعد ت 
ً  ت دت  تغيهًر  غ ًتقتم يست ًغو  ًم تل ياتم أياًادز تغفتدتً غ بل أعد ت نتهً  ين تغأط  بل تق

ًم  ًم تغي ًد  –س ح ست  تغيأًرزز ين   ل يهًرت   تغهي ًتغرد( بلب  –تغهي يرتال تل  3تغدةًع 
، اتث  ( دريو غتل  بل ةب تغ  ث تغيهًرت 36دريً  غتل يهًرز أإييًغب   26يرالو تقتم ين 

ً  ذ يتًسط غل  ث يقتيتن. ًم تل ياتم أإبطً  دريو تلتو    تق
 

 شروط اختيار الخبراء:
ًز  .2 ًت  ةب ييًل س ح  26 ن تتًن يدرل ينت ل غس ح ست  تغيأًرزز  ً يدز  أرز تتيً سن

 ست  تغيأًرزز .
  (9 ن تتًن ب ً اتةو تدرتس غليأًرزز أتلتً  تغترأتو تغرتً تو . يرةق   .:

 

 :  االنفعالي االتزانو  االستثارة االنفعالية يالمعامالت العممية لمقياس
أعيل درتسو إستط بتو غاسبًل  ::6:/29/6إغب  ::6:/26/6ين قًي  تغأًا و ةب تغفترز 

ًذغك أً ستعًنو أعتنو تغدرتسو  ًت تزتن ت نفعًغب  ًتغ أً  غليقتًسب ت ست ًرز ت نفعًغتو  يعًي   تغ دق 
ًتيهبببً   ًيبببن  بببًرج تغعتنبببو 7ت سبببتط بتو ق (  بأبببتن سببب ح سبببت  تغيأبببًرزز يبببن نفبببس ييتيبببي تغأابببث 

 ت سًستو. 
 صدق المقياس :  أواًل :

ت سبت ًرز ت نفعًغتبو  بقًي  تغأًا و أاسًل يعًيل تغ دق  ستيًرز ت سبتأتًن تغ ً بو أيقتًسب
 ًذغك بن طرتق  دق ت تسًق تغدت لب. ت نفعًغب ت تزتنً 

 صدق االتساق الداخمي :
ًتغيييببً  يعًيببلتببم اسببًل  ببدق ت تسببًق تغببدت لب أاسببًل د غببو  ع ت رتأببًط أببتن دريببو تغعأببًرز 

ًتت ح ذغك تيً اً ةب تغيدًل رقم    2 (9،   (3تغتلى ، 
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 (1جدول )

يمٍاش االسخثارة سخبٍاٌ الانعبارة وانًجًىع انكهى  درجت بٍٍ بذساب دالنت يعايم االرحباط انداخهًصدق االحساق 

 بذثلٍد ان سُت( 31نالعبً سالح سٍف انًبارزة اثُاء انًُافست )بطىنت انجًهىرٌت حذج  االَفعانٍت

 = ٌ1 

ًتو* ً، يعن ًغتو بند يست  :6.66=6.68قتيو  ر( تغيد
ًع تغتلبى غ سبتأتًن ييبً 3تً ح يدًل   ًتغيييب ًد ترتأًط ذً د غبو إا بًةتو أبتن تغعأبًرز  ًي  )

ت تسببًق تغببدت لب  سببتيًرز تسببتأتًن ت سببت ًرز ت نفعًغتببو غ بأببب سبب ح سببت  تغيأببًرزز  تغببى  ببدق تاببتر
ًرتو تا   ًغو تغييه ًتو  27ت نً  تغينًةسو  أط ً، يعن ًذغك بند يست  .6.68سنو( 

 

 (4جدول )
 االتزانمقياس صدق االتساق الداخمي بحساب داللة معامل االرتباط بين درجة العبارة والمجموع الكمى الستبيان 

 قيد البحث سنة( 27لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة )بطولة الجمهورية تحت  االنفعالي
 7ن = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و
 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع

1 68.1 . 68.. 15 68.1 .. 68.. .. 68.. 

. 68.0 . 68.0 10 68.6 .0 68.. 06 68.0 

0 68.. 16 68.5 1. 68.5 .6 68.6 01 68.. 

6 68.0 11 68.0 1. 68.. .5 68..   

5 68.5 1. 68.. 1. 68.. .0 68.0   

0 68.0 10 68.5 .6 68.6 .. 68.0   

. 68.. 16 68.0 .1 68.1 .. 68..   

 و
 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع

1 68.0 11 68.. .1 68.. 01 68.0 61 68.. 

. 68.0 1. 68.. .. 68.1 0. 68.0 6. 68.0 

0 68.. 10 68.6 .0 680. 00 68.0 60 68.0 

6 68.6 16 68.. .6 68.1 06 68.0 66 68.. 

5 68.0 15 68.. .5 68.. 05 68.1 65 68.6 

0 68.. 10 68.1 .0 68.0 00 68.1 60 68.0 
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 (4جدول )حابع 

يمٍاش االحساٌ سخبٍاٌ الانعبارة وانًجًىع انكهى  درجت رحباط بٍٍبذساب دالنت يعايم اال انداخهًصدق االحساق 

 لٍد انبذث سُت( 31نالعبً سالح سٍف انًبارزة اثُاء انًُافست )بطىنت انجًهىرٌت حذج االَفعانً 

 = ٌ1 

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  :6.66=6.68*قتيو  ر( تغيد
ًد ترتأًط ذً د غبو إا بًةتو 9تً ح يدًل   ًي ًع تغتلبى غ سبتأتًن ييبً (  ًتغيييب أبتن تغعأبًرز 

ت نفعًغب غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ت نبً   ت تزتنتغى  دق ت تسًق تغدت لب  ستيًرز تستأتًن  تاتر
ًرتو تا   ًغو تغييه ًتو  27تغينًةسو  أط ً، يعن ًذغك بند يست  .6.68سنو( 

 ثانيًا : ثبات االستبيان 
ًتغتطأتبق تغ بًنب غأتبًن يعًيبل تغ أبً  قًي  تغأًا و أاسًل يعًيل ت ر  تأًط أتن تغتطأتق ت ًل 

 ( 62( ،  8( يدًل رقم   Test Retest – إبًدز ت  تأًر 
 

 (5جدول )
لالعبي مقياس االستثارة االنفعالية معامل االرتباط  بين التطبيق االول والتطبيق الثاني لبيان معامل الثبات الستبيان 

 قيد البحث سنة( 27المنافسة )بطولة الجمهورية تحت  سالح سيف المبارزة اثناء
 7ن = 

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  :6.66=6.68*قتيو  ر( تغيد
ًد ترتأببببًط ذً د غببببو إا ببببًةتو أببببتن تغتط8تً ببببح يببببدًل   ًيبببب ًتغتطأتببببق تغ ببببًنب   (  أتببببق ت ًل 

ًرتببو  ًغببو تغييه  سببتيًرز تسببتأتًن ت سببت ًرز ت نفعًغتببو غ بأببب سبب ح سببت  تغيأببًرزز ت نببً  تغينًةسببو  أط

 و
 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 جًىعيع انً

. 68.6 1. 68.. .. 68.1 0. 68.. 6. 68.0 

. 68.. 1. 68.5 .. 68.0 0. 68.0 6. 68.. 

. 68.. 1. 68.1 .. 68.1 0. 68.. 6. 68.1 

16 68.. .6 68.. 06 68.. 66 68.1 56 68.0 

 و
 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع

1 68.6 . 68.6 15 68.. .. 68.. .. 68.1 

. 68.. . 68.6 10 68.6 .0 68.1 06 68.. 

0 68.6 16 68.. 1. 68.0 .6 68.0 01 68.. 

6 68.. 11 68.5 1. 68.1 .5 68..   

5 68.0 1. 68.6 1. 68.. .0 68.5   

0 68.1 10 68.5 .6 68.6 .. 68..   

. 68.0 16 68.0 .1 68.1 .. 68.6   
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ًح يعًيبل ت رتأبًط  يبً أبتن   27تا   ًابى يعبًي   ترتأبًط ذً د غبو 6.93-6.73سنو( اتبث تبرت  )
 بًغتو ييً تاتر تغى  أً  تستيًرز ت ستأتًن

 (6جدول )

نالعبً االَفعانً  االحساٌيمٍاش سخبٍاٌ اليعايم انثباث  نبٍاٌ انثاًَيعايم االرحباط  بٍٍ انخطبٍك االول وانخطبٍك 

 لٍد انبذث سُت( 31سالح سٍف انًبارزة اثُاء انًُافست )بطىنت انجًهىرٌت حذج 

 = ٌ1 

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  ::6.6=6.68*قتيو  ر( تغيد
ًد ترتأببببًط6تً ببببح يببببدًل   ًيبببب ًتغتطأتببببق تغ ببببًنب    (  ذً د غببببو إا ببببًةتو أببببتن تغتطأتببببق ت ًل 

ًرتببو  ًغببو تغييه  سببتيًرز تسببتأتًن ت سببت ًرز ت نفعًغتببو غ بأببب سبب ح سببت  تغيأببًرزز ت نببً  تغينًةسببو  أط
ًح يعًيبل ت رتأبًط  يبً أبتن   27تا   ًابى يعبًي   ترتأبًط ذً د غبو :6.9-:6.7سنو( اتبث تبرت  )

   تستيًرز ت ستأتًن.بًغتو ييً تاتر تغى  أً

ثم قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لبيان معامل الثبات الستبيان االستثارة االنفعالية 
 ( :7االنفعالي ، كما هو موضح في جدول ) االتزانو 

 

 (1جدول  )

االَفعانً  االحساٌٍت ويمٍاش االسخثارة االَفعانيعايم انفا )كروَبار( نبٍاٌ يعايم انثباث انكهى السخًارة اسخبٍاٌ 

 لٍد انبذث سُت( 31نالعبً سالح سٍف انًبارزة اثُاء انًُافست )بطىنت انجًهىرٌت حذج 
 .ى=                                

 معامل االرتباط االستبيان م

2 
غ بأب س ح ست  تغيأًرزز يقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو تستأتًن 

ًر  ًغو تغييه  سنو( 27تو تا  ت نً  تغينًةسو  أط
6.88 

 6.86غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ت نفعًغب  ت تزتنيقتًس تستأتًن  :

 و
 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع
 و

 نعبارةا

 يع انًجًىع
 و

 انعبارة

 يع انًجًىع

1 68.. 11 68.5 .1 68.. 01 68.0 61 68.. 

. 68.. 1. 68.. .. 68.5 0. 68.0 6. 68.0 

0 68.. 10 68.. .0 68.. 00 68.. 60 68.. 

6 68.. 16 68.0 .6 68.6 06 68.0 66 68.1 

5 68.1 15 68.. .5 68.. 05 68.. 65 68.0 

0 68.. 10 68.. .0 68.. 00 68.6 60 68.6 

. 68.. 1. 68.. .. 68.0 0. 68.0 6. 68.5 

. 68.6 1. 68.5 .. 68.0 0. 68.6 6. 68.. 

. 68.1 1. 68.0 .. 68.6 0. 68.0 6. 68.. 

16 68.0 .6 68.6 06 68.. 66 68.5 56 68.. 
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ًرتو تا   ًغو تغييه  سنو( 27ت نً  تغينًةسو  أط

  

ًنأببًخ( غأتببًن يعًيببل تغ أببً  تغتلببى  سببتيًرز تسببتأتًن 7اتببث تً ببح يببدًل    ( يعًيببل تغفببً  تر
ًغبببو ًغب ت نفعببب ت تبببزتنيقتبببًس ت سبببت ًرز ت نفعًغتبببو ً  غ بأبببب سببب ح سبببت  تغيأبببًرزز ت نبببً  تغينًةسبببو  أط

ًرتببو تابب   ً،   27تغييه ًتت ببح يببن تغيببدًل تن يعًيببل تغفببً تغتلببى غليقتًسببتن تسببً ( ، 6.88سببنو( ، 
ًاً يعًيل  أً  يرتفي.6.86   ) 

 االستطالعية: الدراسة
ًتادز  أعيل درتسو إستط بتو ::6:/36/8إغب  ::6:/8/8:ةب تغفترز ين قًي  تغأًا و 

ًتغيتاترت  تغتب  درتسوين تغ د ھًتًن تل تناًيلو غليقتًس ًتنل تغسلأتو  ت ستط بتو تغتعر  بلى تغي
ًتًن ين  ام نتًةيه2ً تغرةتستو درتسوقد تادث ت نً  تغ  ، 
 تغعتنو غفقرت  تغيقتًستن . مھيد، ت  .2
ًيتفًبلتن يي ت يًأو بلب تغيقتً .:  .ستتنتستأعًد أعض تغ بأتن تغاتر يتفًايتن 

 :دراسة األساسية ال
ًغو  ًرتو غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ًقد تم ذغك   ل أط /  6/  3 - :ين ةب تغفترز تغييه

ًبلى يلعل ،  ::6: ًغب  ًأً سلًل تغييعب  تًن  اتث تغ ًغو تغيييعو ،  (9تستًد تغقًارز تغد
ًأعد ت اتر تغيقتًستن ين قأل تغ ( 93 ت سًستو  بتنو تغدرتسو  ت تب2ين   ل بأتن  بأً 

ًتتس  (google form)ترسًل غتنك  .2 ًنب  ً تغ غيقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو بلب تغأرتد ت غتتر
ًم تغ بل أً يًأو بلب تغعأًرت  غليقتًس قأل أد  تغيأًرتز   أسًبتتن.تل غ بل ، اتث تق

ًتتس تل غيقتًس ت تزتن ت نفعًغب بلب تغأرتد ت غتت (google form)ترسًل غتنك  .: ًنب  ً تغ ر
ًم تغ بل أً يًأو بلب تغعأًرت  غليقتًس أعد ت نتهً  ين تغيأًرز يأًارز.  غ بل ، اتث تق

ًذغك تريي غسربو ت يًأو بلب تطأتق  28زين ت يًأو بلب تغيقتًستتن   تتعد   .3 دقًةق 
ًرم ين تغتلتفًن تغيايًل. ًيل ة  ي

ًأدقو بًغتو  .9 ًتغافًةتو.تغتًتد ين  او ت يًأً   بأتن   ين تغي دتقتو 
ًتإليًأو بلبأعد  ًنب بن طرتق  يلئ  غا ًل بلى ًتم ت (google form)تغيقتًستن إغتتر
ًتم تستأعًد   نتًةت تغدرتسو ًألا  بدد بتنو :2،  (  بأً غعدم تستتيًل ت يًأو بلب تغيقتًستتن 

ًاً  غ، تيً  (  بأ32ًتغدرتسو   ًتم بر هً غليأًرتً  قًي  تغأًا و أتسيتل ةتدت ًغو   بأتن ةب تغأط
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ًبددام   ً  ت دت  تغيهًر  غ بأتن   نً   (  أرت   تغياتيتن(3بلب تغسًدز تغ أرت   غتقتتم يست
ًغو ً  يهًر  بلب ادز  تغأط بطً ل دريو غتل يست ًتب ين   ل ياًادز يأًرتً  تل  بل بلب ادز 
 تًغتًغب2

   ًم  .دريً ( 26يهًرت  تغهي
 ًم تغي ًد  دريً (. 26  يهًرت  تغهي
   ًتغرد  دريً (. 26يهًرت  تغدةًع 

ًم تغياتببم أتقتببتم تغ بببل بلببب  ً   أإييببًغب دريببً  يببن   3ةتقبب ًتببم تقتببتم 36ياببً ( دريببو ، 
ًيتبببو  ًت  تًنببب  يهبببًرت   اي  –تغ بأبببتن بلبببب تسبببًس يقبببدرز تغ ببببل بلبببب  دت  تغيهبببًرت  تغي تلفبببو سببب

ًتع ين تغيهًرت  تغس  -دةًبتو  ًمتارتً ( غل  ث  ن ًم تغي ًد -ًأقو  تغهي ًتقتتم  -تغهي ًتغرد(  تغدةًع 
ًتغيتًن تغينًسل.  ًق   ًتتقًن يي تتًأي تنفتذاً ةب تغ  تغ بل بلب تتقًنه ةب تنفتذ تغيهًرت  أدقو 

 االحصائية: األساليب
ًذغببك أًسببت دتم أرنببًيت    Excelتببم تسببت دتم تغيعًغيببً  ت ا ببًةتو تغينًسببأو غطأتعببو تغدرتسببو 

ًأرنًيت إلد ًل تغأت ًتًن  تًغتًغب Spss  2ًنً    إليرت  تغيعًغيً  ت ا ًةتو 
 يعًيل تغ دق    دق ت تسًق تغدت لب ( . -
بًدز تطأتق ت  تأًر   - ًتب  ( . Test Retestيعًيل تغ أً    تغتطأتق 
 يعًيل تغ أً     غفً تًر نأًخ ( .  -
ًتو   - ًزن تغنسأب   -تغنسأو تغية  ت ايتو تغنسأتو . -تغ
 ت نارت  تغيعتًر . –اسًأب تغًسط تغ -
 .  :ت تأًر تً -
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 النتائج :ومناقشة عرض 
 اوأل: عرض النتائج :

 رض النتائج المرتبطة باستتبيان مقيتاس االستتثارة االنفعاليتة لالعبتي ستالح ستيف المبتارزة ع
 سنة(: 27اثناء المنافسة )بطولة الجمهورية تحت 

 

 (8جدول )
في استبيان مقياس االستثارة  آلراء عينة البحث 2ن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كاالتكرار والنسبة المئوية والوز

 قيد البحث سنة( 27)بطولة الجمهورية تحت  االنفعالية لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة
 32ن=  

 انعبارة و
انىزٌ  َادرا غانبا أدٍاَا

 انُسبً

 األهًٍت

 انُسبٍت
 2كا

 % ن % ن % ن

1 1 10 51.612 10 41.935 . 6.451 1.548 4.960 0.405 

. . . 25.806 .. 70.967 1 3.225 1.774 5.683 0.405 

0 0 1 3.2258 .. 90.322 . 6.451 2.032 6.510 0.405 

6 6 15 48.387 16 32.258 0 19.354 1.709 5.476 0.405 

5 5 1. 54.838 11 35.483 0 9.677 1.548 4.960 0.405 

0 0 0 9.6774 .. 90.322 6 0 1.903 6.096 0.415 

. . 11 35.483 10 51.612 6 12.903 1.774 5.683 0.405 

 

 (8تابع جدول )
آلراء عينة البحث في استبيان مقياس االستثارة  2التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 قيد البحثسنة(  27االنفعالية لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة )بطولة الجمهورية تحت 
 32ن=  

 انعبارة و
انىزٌ  َادرا غانبا أدٍاَا

 نُسبًا

 األهًٍت

 انُسبٍت
 2كا

 % ن % ن % ن

. . 1. 58.064 16 32.258 0 9.677 1.516 4.856 0.405 

. . 11 35.483 . 25.806 1. 38.709 2.032 6.510 0.405 

16 16 . 22.580 0 19.354 1. 58.064 2.354 7.543 0.405 

11 11 1. 54.838 6 12.903 16 32.258 1.774 5.683 0.405 

1. 1. 11 29.032 . 19.354 10 35.483 2.064 6.613 0.405 

10 10 . 22.580 .6 77.419 6 0 1.774 5.683 0.415 

16 16 16 45.161 0 19.354 11 35.483 1.903 6.096 0.405 

15 15 1. 38.709 1. 58.064 1 3.225 1.645 5.270 0.405 

10 10 16 48.387 .6 64.516 1 3.225 1.709 5.476 0.405 

1. 1. . 29.032 .1 67.741 1 3.225 1.741 5.580 0.405 
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1. 1. 15 48.387 16 45.161 . 6.451 1.580 5.063 0.405 

1. 1. . 22.580 .0 74.193 1 3.225 1.806 5.786 0.405 

.6 .6 10 51.612 10 41.935 . 6.451 1.548 4.960 0.405 

.1 .1 10 51.612 16 32.258 5 16.129 1.645 5.270 0.405 

.. .. 10 41.935 15 48.387 0 9.677 1.677 5.373 0.405 

.0 .0 0 19.354 .6 77.419 1 3.225 1.838 5.890 0.405 

.6 .6 11 35.483 11 35.483 . 29.032 1.935 6.200 0.405 

.5 .5 . 22.580 .0 74.193 1 3.225 1.806 5.786 0.405 

.0 .0 5 16.129 .6 77.419 . 6.451 1.903 6.096 0.405 

.. .. 10 41.935 10 41.935 5 16.129 1.741 5.580 0.405 

.. .. . 25.806 .0 74.193 6 0 1.741 5.580 0.415 

.. .. 1. 38.709 10 51.612 0 9.677 1.709 5.476 0.405 

06 06 . 25.806 .0 74.193 6 0 1.741 5.580 0.415 

01 01 0 19.354 .0 74.193 . 6.451 1.870 5.993 0.405 

ًتو  :قتيو تً  ً، يعن ًغتو بند يست  93.77= 6.68تغيد
ًد( 8يببدًل  تت ببح يببن  ًيبب ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو بببدم  ةببب ييتبببي  ةبببًر

ًرتبو تاب   يقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ت نً  تغينًةسبوبأًرت   ًغبو تغييه  أط
ًأو  غهبذل تغعأبًرت  أبتن   :قتيو تبً سر تنااتث ،  سنو( 27 ًابى6.928،  6.968تغياسب    بار ( 

ًغتببو  :يببن قتيببو تببً ًتببو  93.77تغيد ً، يعن قأببًل تغفر ببتو تغ ببفرتو ييببً تببدل بلببى ،  6.68بنببد يسببت
 ًأً ستد ل تتم رةض تغفر تو تغأدتلو. 

 

يف المبتتارزة اثنتتاء االنفعتتالي لالعبتتي ستتالح ستت االتتتزانعتترض النتتتائج المرتبطتتة باستتتبيان مقيتتاس 
 سنة(: 27المنافسة )بطولة الجمهورية تحت 

 (9جدول )
 االتزانفي استبيان مقياس  آلراء عينة البحث 2التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 البحثقيد  سنة( 27)بطولة الجمهورية تحت  االنفعالي لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة
 32ن=

 العبارة
بدرجة كبيرة 

الوزن  بدرجة قميمة جدا بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة جدا
 النسبي

 األهمية
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك
2 27 54.838 8 25.806 8 16.129 2 3.225 6 0 1.677 3.224 0.393 
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: 26 51.612 8 25.806 9 12.903 : 6.451 2 3.225 1.838 3.534 0.383 
3 :9 77.419 8 16.129 : 6.451 6 0 6 0 1.290 2.480 0.405 
9 2: 38.709 : 6.451 22 35.483 9 12.903 : 6.451 2.419 4.650 0.383 
8 2 3.225 : 6.451 6 19.354 9 29.032 23 41.93 4.000 7.688 0.383 
6 9 29.032 26 51.612 8 16.129 6 0 2 3.225 1.967 3.782 0.393 
7 7 22.580 22 35.483 7 22.580 9 12.903 : 6.451 2.451 4.712 0.383 
8 6 0 8 16.129 8 16.129 26 51.612 8 16.129 3.677 7.068 0.393 
9 27 54.838 22 35.483 3 9.677 6 0 6 0 1.548 2.976 0.405 
26 23 41.935 9 29.032 : 6.451 6 19.354 2 3.225 2.129 4.092 0.383 
22 6 0 6 0 2 3.225 8 25.806 :: 70.967 4.677 8.990 0.405 
2: 3 9.677 7 22.580 28 48.387 3 9.677 3 9.677 2.870 5.518 0.383 
23 3 9.677 7 22.580 : 6.451 7 22.580 2: 38.709 3.580 6.882 0.383 
29 2 3.225 3 9.677 26 51.612 9 29.032 : 6.451 3.258 6.262 0.383 
28 3 9.677 26 51.612 2: 38.709 6 0 6 0 2.290 4.402 0.405 
26 6 0 6 0 8 16.129 22 35.483 28 48.387 4.322 8.308 0.405 
27 2 3.225 3 9.677 26 51.612 8 16.129 6 19.354 3.387 6.510 0.383 
28 9 29.032 6 19.354 23 41.935 2 3.225 : 6.451 2.387 4.588 0.383 
29 6 0 3 9.677 28 48.387 6 19.354 7 22.580 3.548 6.820 0.393 
:6 2 3.225 2 3.225 6 19.354 7 22.580 26 51.612 4.161 7.998 0.383 
:2 26 32.258 8 16.129 28 48.387 2 3.225 6 0 2.225 4.278 0.393 
:: 2 3.225 3 9.677 22 35.483 29 45.161 : 6.451 3.419 6.572 0.383 
:3 3 9.677 22 35.483 26 32.258 6 19.354 2 3.225 2.709 5.208 0.383 
:9 6 0 3 9.677 28 58.064 8 16.129 8 16.129 3.387 6.510 0.393 
:8 2 3.225 8 16.129 3 9.677 26 51.612 6 19.354 3.677 7.068 0.383 
:6 2 3.225 8 16.129 : 6.451 27 54.838 6 19.354 3.709 7.130 0.383 
:7 9 12.903 26 32.258 28 48.387 2 3.225 2 3.225 2.516 4.836 0.383 
:8 3 9.677 8 25.806 2: 38.709 6 19.354 : 6.451 2.870 5.518 0.383 
:9 2 3.225 6 19.354 23 41.935 7 22.580 9 12.903 3.225 6.20 0.383 
36 9 12.903 28 48.387 8 25.806 3 9.677 2 3.225 2.419 4.650 0.383 
32 6 0 3 9.677 6 19.354 7 22.580 28 48.387 4.096 7.874 0.393 
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3: : 6.451 6 0 9 29.032 9 12.903 26 51.612 4.032 7.750 0.393 
33 28 48.387 22 35.483 9 12.903 2 3.225 6 0 1.709 3.286 0.393 

 

 
 (9تابع جدول )

آلراء عينة البحث في استبيان مقياس االتزان  2ة النسبية وقيمة كاالتكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمي
 سنة( قيد البحث 27االنفعالي لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة )بطولة الجمهورية تحت 

 32ن=

 انعبارة

بدرجت كبٍرة 

 جدا
انىزٌ  بدرجت لهٍهت جدا بدرجت لهٍهت بدرجت يخىسطت بدرجت كبٍرة

 انُسبً

 األهًٍت

 ُسبٍتان
 2كا

 % ن % ن % ن % ن % ن

06 6 12.903 . 29.032 10 41.935 0 9.677 . 6.451 2.677 5.146 0.383 

05 6 0 6 0 6 12.903 . 29.032 1. 58.064 4.451 8.556 0.405 

00 16 45.161 5 16.129 . 29.032 1 3.225 . 6.451 2.096 4.030 0.383 

0. 6 0 6 0 6 12.903 11 35.483 10 51.612 4.387 8.432 0.405 

0. 1 3.225 0 9.677 0 9.677 15 48.387 . 29.032 3.903 7.502 0.383 

0. 16 45.161 5 16.129 . 6.451 6 12.903 0 19.354 2.451 4.712 0.383 

66 6 0 6 0 1 3.225 5 16.129 .5 80.645 4.774 9.176 0.405 

61 6 12.903 . 6.451 . 6.451 0 9.677 .6 64.516 4.064 7.812 0.383 

6. 0 19.354 . 6.451 15 48.387 5 16.129 0 9.677 2.903 5.580 0.383 

60 5 16.129 . 25.806 . 6.451 0 19.354 16 32.258 3.258 6.262 0.383 

66 5 16.129 10 41.935 0 19.354 6 12.903 0 9.677 2.580 4.960 0.383 

65 . 6.451 . 6.451 1 3.225 10 51.612 16 32.258 3.967 7.626 0.383 

60 1 3.225 . 6.451 16 45.161 5 16.129 . 29.032 3.612 6.944 0.383 

6. 10 51.612 16 32.258 0 9.677 1 3.225 1 3.225 1.741 3.348 0.383 

6. 0 9.677 1 3.225 . 25.806 10 41.935 0 19.354 3.580 6.882 0.383 

6. 1 3.225 1 3.225 15 48.387 16 32.258 6 12.903 3.483 6.696 0.383 

56 1 3.225 0 25.806 . 22.580 16 45.161 0 9.677 3.387 6.510 0.383 

ًتو تغيد :قتيو تً  ً، يعن  93.77= 6.68ًغتو بند يست
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتبببي 9تت ببح يببن يببدًل   ًد ةبببًر ًيبب ( بببدم 

ًرتبو تاب   ت نفعبًغب ت تبزتنبأبًرت  يقتبًس  ًغبو تغييه غ بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  أط
ًأو  غهببذل تغعأببًرت  أببتن   :سببنو( ، اتببث تناسببر  قتيببو تببً 27 ( 6.968،  6.393،  6.383تغياسبب

ًغتو  :ًاى   ار ين قتيو تً ًتو  93.77تغيد ً، يعن ، ييً تدل بلى قأبًل تغفر بتو  6.68بند يست
ًأً ستد   ل تتم رةض تغفر تو تغأدتلو. تغ فرتو 
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 (20جدول )
لممتغيرات االداء المهاري )الهجوم  2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 الدفاع والرد( لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة –الهجوم المضاد  –
 حثقيد البسنة(  27)بطولة الجمهورية تحت  

 32ن=

ًغتو بن:*قتيو  تً ًتو( تغيد ً، يعن   93.77=6.68د يست
ق ذت  د غو إا ًةتو آرت  بتنبو تغدرتسبو ةبب يتاتبرت  26تت ح ين يدًل   ًد ةًر ًي ( بدم 
ًم  ًم تغي ًد  –ت دت  تغيهًر   تغهي ًتغبرد( غ بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  –تغهي تغدةًع 
ًرتو تا   ًغو تغييه ًأو  غهذل تغيتاترت  أبتن  تغيا :سنو( ، اتث تناسر  قتيو تً 27 أط  2.698س

ًاى   ار ين قتيو ت726ً.:2،  ًغتو  :(  ًتبو  93.77تغيد ً، يعن ، ييبً تبدل بلبى  6.68بنبد يسبت
ًأً ستد ل تتم رةض تغفر تو تغأدتلو.   قأًل تغفر تو تغ فرتو 

 

 (22جدول )
الية لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء مقياس االستثارة االنفعمعامل االرتباط والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل

 قيد البحث سنة( 27)بطولة الجمهورية تحت  المنافسة
 32ن=  

 معامل االرتباط االنحراف المعياري الوسط الحسابي درجات المقياس م
 -0.159 4.431 10.645 تاتًنً 2
 0.236 7.026 16.354  ًغأً :
 -0.212 4.516 4.000 نًدرت 3

ًتو*قتيو  ر( تغيدً  ً، يعن  96:.6=6.68غتو بند يست
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي ( 22يببدًل  تت ببح يببن  ًد ةببًر ًيبب بببدم 

ًأو  غهبذل تغعأبًرت   ًا  قتيبو  ر( يعًيبل ت رتأبًط تغياسب بأًرت  يقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو ، اتث ترت
ًغتبو 36:.6،  :2:.6-أتن   ًاى   ار يبن قتيبو  ر( تغيد ًتبو  96:.6(  ً، يعن ،  6.68بنبد يسبت

 درجاث انًمٍاش و
انىسظ 

 انذسابً

االَذراف 

 انًعٍاري
 2كا األهًٍت انُسبٍت انىزٌ انُسبً

 18065 472.24 23.612 1.054 .23.01 الهجىم 1

 12.710 481.28 24.064 1.093 24.064 الهجىم الوضاد .

 7.226 484.50 24.225 1.359 24.225 الدفاع والرد 0
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ًد  ًيبب ًأً سببتد ل تببتم رةببض تغفر ببتو تغأدتلببو ، ييببً تببدل بلببب  ييببً تببدل بلببى قأببًل تغفر ببتو تغ ببفرتو 
ً  غبد   ًرتبو تاب  ترتأبًط يعنب ًغبو تغييه ةببب  سبنو( 27 بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  أط

 ت يًأو بلب تغعأًرت  غيقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو.
 

 (22دول )ج
االنفعالي لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء  االتزانمعامل االرتباط والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس 

 سنة( قيد البحث 27المنافسة )بطولة الجمهورية تحت 
 32ن=  

 يعايم االرحباط االَذراف انًعٍاري انىسظ انذسابً درجاث انًمٍاش و

 -0.290 6.043 5.180 كبيرة جدا 1

 -0.211 4.390 5.540 كبيرة .

 -0.004 5.154 7.720 هتىسطت 0

 0.246 4.892 6.240 قليلت 6

 0.228 6.569 6.320 قليلت جدا 5

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  96:.6=6.68*قتيو  ر( تغيد
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي :2تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب ( بببدم 

ًأو  غهبذل تغعأبًرت  بأًرت  يق ًا  قتيبو  ر( يعًيبل ت رتأبًط تغياسب تًس ت ست ًرز ت نفعًغتو ، اتث ترت
ًغتبو 96:.6،  96:.6-أتن   ًاى   ار يبن قتيبو  ر( تغيد ًتبو  96:.6(  ً، يعن ،  6.68بنبد يسبت

ًد  ًيبب ًأً سببتد ل تببتم رةببض تغفر ببتو تغأدتلببو ، ييببً تببدل بلببب  ييببً تببدل بلببى قأببًل تغفر ببتو تغ ببفرتو 
ًرتبو تاب  ت ًغبو تغييه ً  غبد   بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  أط سبنو( ةببب  27رتأبًط يعنب

 ت نفعًغب. ت تزتنت يًأو بلب تغعأًرت  غيقتًس 
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 (31جدول )

اندفاع  –انهجىو انًضاد  –يعايم االرحباط وانىسظ انذسابً واالَذراف انًعٍاري نًخغٍراث األداء انًهاري )انهجىو 

 سُت( لٍد انبذث 31وانرد( نالعبً سالح سٍف انًبارزة اثُاء انًُافست )بطىنت انجًهىرٌت حذج 

  =ٌ13 

               ،ً ً،                                        (6.62  ٭٭ ( دتغو بند يست  (6.68  ٭ ( دتغو بند يست
ًم 23تت ح ين يدًل   ( تن ييتي قتم يعًي   ت رتأًط أتن يتاترت  ت دت  تغيهًر   تغهي

ًم تغي ًد  – ًتغرد( دتل بند يستً  –تغهي ً،  6.68،  تغدةًع  ًيست ( أيعنى تن قتًس ت دت  6.62( 
 تغيهًر  تتيتي أً تسًق تغدت لى.

 

 

 (24جدول )
االنفعالي لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة )بطولة  االتزانمعامل االرتباط لمقياسي االستثارة االنفعالية و 

 سنة( قيد البحث 27الجمهورية تحت 
 32ن=  

 اندالنت رحباطيعايم اال انًمٍاش و

 ارتباط هعٌىي -0.819 االستثارة االًفعاليت 1

االًفعالي االتساى .    

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  96:.6=6.68*قتيو  ر( تغيد
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي 29تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب ( بببدم 

غب ، اتببببث ألابببب  قتيببببو  ر( يعًيببببل ت رتأببببًط ت نفعببببً ت تببببزتنبأببببًرت  يقتًسببببب ت سببببت ًرز ت نفعًغتببببو ً 
ًأو    ًغتو -6.829تغياس ًاى   ار ين قتيو  ر( تغيد ًتبو  96:.6(  ً، يعن ، ييبً  6.68بنبد يسبت

ًد ترتأبًط  ًيب ًأً ستد ل تتم رةض تغفر بتو تغأدتلبو ، ييبً تبدل بلبب  تدل بلى قأًل تغفر تو تغ فرتو 
ًرتبو تاب  غد   بأب س ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًبتسب  ًغبو تغييه سبنو( ةبب ببًيلب  27ةسبو  أط

 8ت نفعًغب ت تزتنت ست ًرز ت نفعًغتو ً 

 

 

 

 

 

 يعايم االرحباط االَذراف انًعٍاري انىسظ انذسابً يخغٍراث األداء انًهاري و

 0.414* 1.054 23.216 الهجوم 1
 0.498** 1.093 24.064 الهجوم المضاد .
 0.730** 1.359 24.225 الدفاع والرد 0
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 (25جدول )
معامل االرتباط لمتغيرات األداء المهاري بمقياس االستثارة االنفعالية لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة 

 سنة( قيد البحث 27)بطولة الجمهورية تحت 
 13ن=  

 اندالنت يعايم االرحباط مٍاشانً و

 ارتباط هعٌىي 0.065 االداء الوهاري 1

   االستثارة االًفعاليت .

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  96:.6=6.68*قتيو  ر( تغيد
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي 28تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب ( بببدم 

ًم  ًم ت –يتاترت  ت دت  تغيهًر   تغهي ًتغرد( قتبد تغأابث ، اتبث ألاب  قتيبو  ر(  –غي ًد تغهي تغدةًع 
ًأو    ًغتو  (6.668يعًيل ت رتأًط تغياس ًتبو  96:.6ًاى   ار ين قتيو  ر( تغيد ً، يعن بند يست

ًأً ستد ل تتم رةض تغفر بتو تغأدتلبو ، ييبً تبدل بلبب  6.68 ، ييً تدل بلى قأًل تغفر تو تغ فرتو 
ًد ترتأًط  ًرتبو تاب  غد   بأب س طرد ًي ًغبو تغييه سبنو(  27 ح ست  تغيأًرزز ت نً  تغينًةسو  أط

 .ًت دت  تغيهًر ةب بًيلب ت ست ًرز ت نفعًغتو 
 

 (26جدول )
 معامل االرتباط لمتغيرات األداء المهاري بمقياس االتزان االنفعالي لالعبي سالح سيف المبارزة اثناء المنافسة

 البحث سنة( قيد 27)بطولة الجمهورية تحت  
 32ن=  

 اندالنت يعايم االرحباط انًمٍاش و

 ارتباط معنوي 0.273 االداء المهاري 1
   االتزان االنفعالي .

ًتو ً، يعن ًغتو بند يست  96:.6=6.68*قتيو  ر( تغيد
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي 26تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب ( بببدم 
ًم يتاترت  ت دت  تغيهًر   ت ًم تغي ًد  –غهي ًتغرد( قتبد تغأابث ، اتبث ألاب  قتيبو  ر(  –تغهي تغدةًع 

ًأو    ًغتو  (73:.6يعًيل ت رتأًط تغياس ًتبو  96:.6ًاى   ار ين قتيو  ر( تغيد ً، يعن بند يست
ًأً ستد ل تتم رةض تغفر بتو تغأدتلبو ، ييبً تبدل بلبب  6.68 ، ييً تدل بلى قأًل تغفر تو تغ فرتو 

ًد ترتأًط  ًرتبو تاب   طرد ًي ًغبو تغييه سبنو(  27غد   بأب س ح ست  تغيأًرزز ت نً  تغينًةسو  أط
 .ًيتاترت  ت دت  تغيهًر  ةب بًيلب ت تزتن ت نفعًغب
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 مناقشة النتائج:ثانيا: 
ًةبب إطبًر ابدين   ل تغعرض تغسًأق غلنتًةت تغت  تغتسبًؤل  تغأابث ً ب تً ل  تغتهً تغأًا و 

ًتستراًدت أنتًة ًذغبك يبن ًينهيه  ًتغقبرت ت  تغنظرتبو سبً  تبتم ينًقابو ابذل تغنتبًةت  ت تغدرتسبً  تغسبًأقو 
   ل2

ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ( 26( ،  8تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب بببدم 
ًرتبو  ًغبو تغييه ييتي بأًرت  يقتًس ت ست ًرز ت نفعًغتو غ بأب س ح ست  تغيأًرزز ت نً  تغينًةسو  أط

ًأو  غهببذل تغعأببًرت  أببتن   :سببنو( ، اتببث تناسببر  قتيببو تببً 27تابب   ًاببى 6.928،  6.968تغياسبب  )
ًغتببببو  :  ببببار يببببن قتيببببو تببببً ًتببببو  93.77تغيد ً، يعن ًابببب  قتيببببو  ر( يعًيببببل  6.68بنببببد يسببببت ًترت  ،

ًأو  غهبببذل تغعأبببًرت  أبببتن   ًغتبببو 36:.6،  :2:.6-ت رتأبببًط تغياسببب ًابببى   بببار يبببن قتيبببو  ر( تغيد  )
6.:96 ،ً ًتببو  بنببد يسببت ًأً سببتد ل تببتم رةببض  6.68يعن ، ييببً تببدل بلببى قأببًل تغفر ببتو تغ ببفرتو 

 تغفر تو تغأدتلو.
ًت بلببب تغبذتن أبب ن تغ بأبتن اتبث  ابًر  نتبًةت تغيقتبًس  تغعأببًرت   ، ةتًنب  ت يًأبً نفبس تتفقب

غإليًأببببببببو  أاًغأبببببببببً( غلعأبببببببببًر  رقبببببببببم ًتغيابببببببببترته أبببببببببتن تغ بأببببببببتن قتبببببببببد تغأابببببببببث ابببببببببب ت ت ببببببببر تتبببببببببرترت 
( ، أتنيببببببببببببببً تإليًأببببببببببببببو  أ اتًنببببببببببببببً( غلعأببببببببببببببًرت  رقببببببببببببببم 8،36،32:،8،28:،3:،::،3،6،23،29،: 
( ، اتببث ألاب   بلبب نسببأو :26،2( ، أتنيبً تإليًأبو  أنببًدرت( غلعأبًرت  رقبم  2:،6:،2،9،8،22،28 

غيعًيل ت رتأًط غدريً  تغيقتًس   ًغأً( ،  م تلتهً  تاتًنبً( ،  بم  نبًدرت( ، تيبً ابً يً بح ةبب يبدًل 
 26.) 

ق ذت  د غببو إا ببًةتو آرت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ( 22( ،  9ح يببن يببدًل  تت بب ًد ةببًر ًيبب بببدم 
ًرتبو  ت تبزتنييتي بأًرت  يقتًس  ًغبو تغييه ت نفعبًغب غ بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  أط

ًأو  غهببببذل تغعأببببًرت  أببببتن   :سببببنو( ، اتببببث تناسببببر  قتيببببو تببببً 27تابببب   ،  6.393،  6.383تغياسبببب
ًا6.968 ًغتو  :ى   ار ين قتيو تً(  ًتو  93.77تغيد ً، يعن ًا  قتيو  6.68بند يست ، اتث ترت

ًأو  غهببذل تغعأببًرت  أببتن   ًاببى   ببار يببن قتيببو  ر( 96:.6،  96:.6- ر( يعًيببل ت رتأببًط تغياسبب  )
ًغتو  ًتو  96:.6تغيد ً، يعن ًأً سبتد ل تبتم  6.68بند يست ، ييبً تبدل بلبى قأبًل تغفر بتو تغ بفرتو 

ً  غببد   بأببب سبب ح سببت  تغيأببًرزز ت نببً  رةببض تغفر بب ًد ترتأببًط يعنبب ًيبب تو تغأدتلببو ، ييببً تببدل بلببب 
ًرتو تا   ًغو تغييه  ت نفعًغب. ت تزتنسنو( ةب ت يًأو بلب تغعأًرت  غيقتًس  27تغينًةسو  أط
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ًت بلببب نفبس ت يًأبً  ، ةتًنب  تغعأببًرت   اتبث  ابًر  نتبًةت تغيقتبًس أبب ن تغ بأبتن تغبذتن تتفقب
ًتغياببببترته أببببتن تغ بأببببتن قتببببد تغأاببببث ابببببت ت ببببر  غإليًأببببو  أدريببببو تأتببببرز يببببدت( غلعأببببًر  رقببببم  تتببببرترت 

( ، أتنيببببببببببً تإليًأببببببببببو  أدريببببببببببو تأتببببببببببرز( غلعأببببببببببًرت  رقببببببببببم 2،33،36،39،97:،3،9،9،26،28،:،2 
( ، أتنيببببببببببببً تإليًأببببببببببببو  أدريببببببببببببو يتًسببببببببببببطو( غلعأببببببببببببًرت  رقببببببببببببم 7،36،33،99،97:،3:،6،7،9،28 
( ، أتنيبببببببً تإليًأببببببببو  أدريبببببببو قلتلببببببببو( 96،99،:9،39،9:،8:،7:،2:،29،28،27،28،29،:9،2 

( ، أتنيببً تإليًأببو  أدريببو قلتلببو يببدت( غلعأببًرت  6،37،38،98،98،86:،8:،::،8،26غلعأببًرت  رقببم  
( ، اتببث ألابب   بلببب نسببأو غيعًيببل ت رتأببًط 38،37،96،:6،32،3:،98،92،8،22،23،26رقببم  

 (.22ةب يدًل   غدريً  تغيقتًس  تأترز يدت ( ، تيً اً يً ح
ًتغبتيتن أبً دت  ةبب تبل  ن أبًتزتن تنفعبًغب تزتبد يبن تغقبدرز  تيً تت بح إن تغ بأبتن تغبذتن تيتبًًز
ًأيببً تن ت تببزتن ت نفعببًغب تعببد سببيو يببن تغسببيً  تغا  ببتو  ًتر  ًتغتبب يببرز ييببً تسببهم ةببب تن فببًض تغقلببق 

ًغ ًيتتًيلو غلفرد غذت ةًن بق ًتو  ًد تغيهيو تغتب تسًبد بلى أنً  ا  تو ق ًيب نً تابًًل تغياًةظبو بلبى 
ًتغسبببًغأو تغتبببب تعيبببل تغ أبببرت  بلبببى نابببب ز  ًيأبببو  ًتزن تنفعبببًغب ببببن طرتبببق ت تبببزتل ابببدز تغيابببًبر تغي تببب

ًتو نسأتً.  ت نفعً   تغق
ت نفعببًغب اببً ت سببًس تغببذ  تببنظم  ت تببزتن ن  (2008ستتويف )محمتتد مصتتطفى ًابذت يببً  تببدل 

ًتنل تغناًط تغنفسب تغذ  إبتدنً  ن نس ًيدتنتو ين اتث تاقتقهً ييتي ي يته أًإلنفعً    ً تغتقلأً  تغ
ًأًغر بً ببن نفسبه  ً أبإ ًر تغفبرد أًإلسبتقرتر  ً أبإ ت ل تإلسبتقرتر  ًأقدرتبهغاع بلبى   ت ل ابذت تغر بً 

 ( 9828تغتاتم ةب ياًبرل  ً أإة   زيًم تغستطرز ين تدته.  
ق ذت  د غببو إا ببًةتو آر :2تت ببح يببن يببدًل   ًد ةببًر ًيبب ت  بتنببو تغدرتسببو ةببب ييتببي ( بببدم 

ت نفعببببًغب ، اتببببث ألابببب  قتيببببو  ر( يعًيببببل ت رتأببببًط  ت تببببزتنبأببببًرت  يقتًسببببب ت سببببت ًرز ت نفعًغتببببو ً 
ًأو    ًغتو -6.829تغياس ًاى   ار ين قتيو  ر( تغيد ًتبو  96:.6(  ً، يعن ، ييبً  6.68بنبد يسبت

ًأً ستد ل تتم رةض تغفر بتو تغأ ًد ترتأبًط تدل بلى قأًل تغفر تو تغ فرتو  ًيب دتلبو ، ييبً تبدل بلبب 
ًرتبو تاب   ًغبو تغييه ً  غد   بأبب سب ح سبت  تغيأبًرزز ت نبً  تغينًةسبو  أط سبنو( ةبب ببًيلب  27يعن

 ت نفعًغب. ت تزتنت ست ًرز ت نفعًغتو ً 
ًيبد  ً  ترتأبًطًأبذغك ت  ببًيلب ةبب سب ح سبت  تغيأبًرزز بتنبو قتبد تغأابث  بأبب غبد، يعنب

 ًت تزتن ت نفعًغب. ت نفعًغتو ت ست ًرز
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ًتقب  مھًتينبل ًتغتدرتأتبو تغنفسبتو تغ أبرز تغبىتإلرتأبًط ًتريبي تغأًا بو ذغبك    ت تبر تغتبب غلي
ًيدتنتو تغ أرت  بن ة  ا  نفعً   تغنفستوتإل ًتغ  تغً ًل ًأًغتًغب تيًأبتإل غلسلًك تغي ًاأو تغذتتتو 
ًتق  تغ درتكإ بلى ًتغقدرز تغيقأًل نفعًغبتإل ت تزتن إغى ًر ينًةسوي  ةبب تغنفسبب راًدتإل ةب تغيدرل ًد

ًتقب  تغبنفس  بأط بلبى ًتغقبدرز تغرتً بب نفعبًغبتإل تبزتنتإل تاقتبق  ًببدم نفعبً  تإل ت تبر تغتبب ةبب تغي
ًتةي تغ بأتن غد، نفعًغبتإل تزتنتإل تت  ر تيً ، تغقرتر ت ًذإ ةب ًرھتغ   تتًن   تغت  تر ذتھيعتنو ً أد
ً، أبنفس بلبى  ترتتبزل بنبد  ة بل أابتل تسبتيتل مھةبأعض ، آ بر إغبى  ببل يبن ت تلب  أبل تغيسبت

 .يتًةآ  ينحت ًدھتغيت أذل بلى غه ًتايتعه تغيدرل تعلتيً 
تيبً ةبب يبدتًل ًاذت يً   ر أاتل إتيًأب بلى إدت  أعض تغيهًرت  ت سًستو غرتً و تغيأًرزز 

ًر ًاذت يً ن اظه ةب نتبًةت تسبتيًرز تغتقتبتم تغيهبًر  غ ب( 26(،  28  أبتن قتبد تغأابث يبن  ب ل ظهب
ًأعبببض تغيهبببًرت  ت سًسبببتو  ًتبببو أبببتن ت تبببزتن ت نفعبببًغب  ًد ب قبببو طردتبببو أبببتن ب قبببو ترتأبببًط يعن ًيببب ً

ًم  ًم تغي ببًد  –يتاتببرت  ت دت  تغيهببًر   تغهيبب ًت تببزتن  –تغهيبب ًأببتن ت سببت ًرز ت نفعًغتببو  ًتغببرد(  تغببدةًع 
ت نفعبببًغب تغعبببًغب تسبببًبد بلبببى ت دتبببو  ً تزتن، ةببب ت نفعبببًغب غ بأبببب سببب ح سبببت  تغيأبببًرزز قتبببد تغأابببث

ًتعد يهًرت  رتً و تغيأًرزز  اد، تت ر تغرتً ً  تغتب تاتًج تغى  ًأإتقًن تت ر  ًأً   ًتغ ع تغارتً  
ًرن  أرتً ً  ةردتبو ت بر، ًتزن تذت يً ق ًتغيابًأهه غلأابث  ت ًابذت يبً  تدتبه تغيرتيبي تغيريعتبو   ، : ، )

 3  ، )9 ، ) 8  ، )7). 
ت اتيبًم  تتأبرين ًتغيهبًر  تغأبدنب أً ببدتد تغيبدرأتن اتيبًمإغبب إ تغتأبًتن ابذت تغأًا بو يتريب

ً  تن فًض تغب  د، تغذ  ، ت ير ًتغنفسب تغعقلب أًغيًنل بلبى  تغيأبًرزز  بأبب قدرز ًبدم ت دت  يست
ًتيأً ً  ت ادت  ةب ت نتأًل ترتتز تسًبدام تغتب تغينًةسو   نً  تغنفستو تغيهًرت  تستدبً  ًتستا ل  تغ
 ببن تغنبًتت ت نتأبًل تابت  بلبى ًتغتالبل تغينًةسبً ،   نبً  تنفعبً تهم ةبب ًتغبتاتم يتبد أابتل طًقبًتهم

 .ًتغ ً  ين تغ سًرز  اًط تغينًةسو
ًةقببببًا غيسببببًةو تغتأببببًرز ًتاببببتر  ًتغببببدةًبب ةببببب تغيأببببًرزز تببببؤد،  ًيب  تغأًا و بلببببب  ن ت دت   تغهيبببب

ًتببل اببذل ت دت ًقتبب  تغينًسببل   ت  تغيهًرتببو غهببً يتطلأببً  اًيببو غتسببيتل تغليسببً  بلببى تغينببًةس ، ًتغت
ًرتا اًيبًا ةبب نتبًةت تغيأًرتبً  نفعبًغب أدريبو تأتبرز إتبزتن إغدتبو ن تغ ببل تغبذ   اتبث ،  ًأًغتًغى تلعل د

ًتغستطرزقدرز يدت تتيتز أًغ ًت دت ت   ببل غتارتبً  ت ةبب ً ً وةب تغلعل  بلب تغتاتم    نبً  تغلعبل 
ًم تغي بًد ةبب نهًتبً  تغيلعبل تغدةًبتو ًم ةبب ًسبط تغيلعبلً  ًتغهي ًقب  تغيأبًرتز تغهيب سبتا ل   ب ل  ًتب
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   ً ًغه بلببب تغليسببه أاببتل  تغيبب ًتر غسببهل يببن ت، ييببً تسببًبد بلببب ا بب  بببل تغببذ  تظهببر بلتببه تغتبب
ًاذت يً  تدل  ًتغتذأذل ً سًرز تغليسو ،    (Michal Mc Darby .  26ميشيل ديبري ةب ت دت  

ً  ت دت  تغفنببب غليهببًرت ًيببن ا   ؤد  أاببتل  بباتح ر ببم إسببت ًرز تغ بأببتن تبب نببً تت ببح  ن يسببت
نفعًغته تتًن غدتو تغقبدرز بلبب ً  ،   نً  تغلعل ًتب ًتنل تغنفستو  ًتغتاتم ةب تغي ين تتسم أًإلتزتن تإلنفعًغب 

ًتاقتق تإلاسم تغنتتيه  ارتز تغليسو   . نيًزًتب
ًتغت ًأذغك اإلستثارة هناك عالقة بين هل  :ذ  تن  بلبت ح تإليًأو بلب تسًؤل تغأاث 

اإلنفعالية واإلتزان اإلنفعالي أثناء المنافسة وأثرها عمي مستوي األداء المهاري لالعبي سالح سيف 
 المبارزة ؟ 

 

 
 صات والتوصيات :االستخال

 األستنتاجات:
  ً ًد بتنبببو تغأابببث ًطأقبببً غيبببً  ابببًر  تغتبببه نتبببً تغتسبببًؤ  تغأابببث ً  ابببد ةبببب  ببب ةت ًةبببب ابببد

ًينًقاو تغنتًةت  يتن تغتً ل إتغيعًغيً  تإلا ًةتو تغينًس  ست   ً  تغتًغتو2تإلغب أو 
ًت ست ًرز ت نفعًغتو غد   بأب س ح ست  تغيأًرزز .2 ًد ب قو بتستو أتن ت تزتن ت نفعًغب  ًي

 قتد تغأاث.
ًد ب قببو .: ًم  طردتببوًيبب ًم تغي ببًد  –أببتن يتاتببرت  ت دت  تغيهببًر   تغهيبب ًتغببرد( ت –تغهيبب غببدةًع 

 ًأتن ت ست ًرز ت نفعًغتو غ بأب س ح ست  تغيأًرزز قتد تغأاث.
ًد ب قببو .3 ًم  طردتببوًيبب ًم تغي ببًد  –أببتن يتاتببرت  ت دت  تغيهببًر   تغهيبب ًتغببرد(  –تغهيبب تغببدةًع 

 ًأتن ت تزتن ت نفعًغب غ بأب س ح ست  تغيأًرزز قتد تغأاث. 
ًتببو أً سببت ًرز ت نفعًغتببو إن غ تببزتن ت نفعببًغب تبب  تر إتيببًأب يببن .9  بب ل ب قتببه ت رتأًطتببو تغيعن

 ً  رام بلب تغيهًرت  غرتً و تغيأًرزز.
ًاببذت يببً   ببر أابببتل  ت تببزتن.8 ًتنببل تغناببًط تغنفسبببب  ت نفعببًغب اببً ت سببًس تغبببذ  تببنظم ييتببي ي

 إتيًأب بلى  دت  تغيهًرت  ت سًستو غرتً و تغيأًرزز.
ًتغتاتم.6 نفعًغتبه تتبًن غدتبو تغقبدرز بلبب اسبم  ين تتسم أًإلتزتن تإلنفعًغب  ًتب ًتنبل تغنفسبتو  ةب تغي

ًتاقتق تإلنيًز.  ارتز تغليسو  ًتب  تغنتتيه 
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 التوصيات:
ًت ستنتًيً  تغتب تم تغتً ل إغتهً تً ب تغأًا و أيً تلب2  ً  نتًةت تغأاث   ةب  
   .ًتغيهًر  تغأدنب ًتغنفسب ي ل تإلاتيًم أً بدتد تغعقلب أًغيًنل تغيدرأتن إاتيًم .2
 ً ي أرتيت غ تزتن ت نفعًغب أيًنل تغأرتيت تغتدرتأتو. .:
ًتع   ر  ين ت سلاو تغ   و ةبب رتً بو  .3 ً ن تطأتق ي ل اذل تغدرتسو بلب يرتال سنتو ي تلفو 

 تغيأًرزز .
ًغتيأتو   ر، غ ستفًدز ين تغيدترس تغي تلفو. .9  ً ً   بًغيتو   إيرت  ي ل اذل تغدرتسو بلب أط
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 قائمة المراجع:
 أوال : المراجع العربية:

 الخالتتتتتديايتتتتتوب اديتتتتتب  .2
(2002) 

ًزتببي ، تغيتتأببو  :تغ بباو تغنفسببتو غلرتً ببتن ، ط 2 ًتغت تغببدتر تغعرأتببو غلناببر 
 .تغيًيعتو ،  رتًن ، غتأتً

 عبتتد مطيتتعمحمتتد احمتتد  .:
(2020) 

ًزتبي،2تغتتت  يي تغ اًط تغنفستو ، ط 2 ًتغت  . ي ًن ، دتر تغاًيد غلنار 

 ستتتتتندس محمتتتتتد ستتتتتعيد .3
(2005) 

ًتبب  ترل ةببب تدت  أعببض   ًت نفعببًغب  ًتزن تغارتببب  يببنهت  تعلتيببب يقتببرح غلتبب
ًتً  سببببيعتًا أ بيببببًر  ًت سبببب  9-7تغارتببببً  أًغيينًسببببتك تغفنببببب غليعببببًقتن 

ًم  ًبلببببب ًرز، تلتبببببو تغترأتبببببو تغأدنتبببببو  ًرتل  تبببببر يناببببب ًابببببو دتتببببب ًت ،  طر سبببببن
 تغرتً و، يًيعو أادتد.

 عبتتد الغفتتار عبتتد الستتالم .9
(2002) 

 .يقديو ةب تغ او تغنفستو ، تغقًارز ، دتر تغنه و تغعرأتو 2

 عصام محمد عبد الرضا .8
(2002) 

ً، ت سبت ًرز ت نفعًغتبو غبد،  بأبب تبرز تغسبلو   ًب قته أيست ت ين تغنفسب 
ًرز ،  تلتبببببو تغترأتبببببو تغرتً بببببتو ، يًيعبببببو  ، رسبببببًغو يًيسبببببتتر  تبببببر يناببببب

 تغيً ل. 
 عتتتتتتربحمتتتتتتد ممحمتتتتتتد  .6

(2002) 
ًتغاببببأًل ةببببب غعأببببو  2 ً  ت سببببتيًأو ت نفعًغتببببو أببببتن تغيتقببببديتن  يقًرنببببو يسببببت

ًأبببو ، يطأعببببو  2تغي تيبببو ، ييلبببو تلتبببو تغترأتببببو تغرتً بببتو ، تغعبببدد  ، أعق
 دتًغب.

 عتتتتتالوي حستتتتتن محمتتتتتد .7
(2000) 

2 
 .، تغقًارز ، يرتز تغتتًل غلنار 8يد ل ةب بلم تغنفس تغرتً ب ، ط

 ستتويفد محمتتمصتتطفي  .8
(2008) 

ًر تغا  ببتو ، ييلببو تغعرأببب ،  ت تببزتن 2 ًر تسببًس يببن ياببً ت نفعببًغب يابب
ًت  ، يًيعو أًأل.9تغعدد    ( ، تغت

 صتتتتتتتبريحستتتتتتتن مهتتتتتتتا  .9
(2002) 

ً، ت دت  بلى بًر و  2 ًيست ًتغارتب  ،  ت تزتنتغع قو أتن ت تزتن ت نفعًغب 
ًر ، تلتو تغترأتو تغرتً تو   غلأنً  ، يًيعو أادتد.رسًغو يًيستتر  تر ينا

 :األجُبٍتثاٍَا: انًراجع 
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