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درجت االختبار التطبيقي النهائي يف كزة السلت وعالقته باألمناط املزاجيت 
 وتقديز الذاث لطالباث كليت الرتبيت الزياضيت للبناث باإلسكندريت
 1(*)أ. د/ طارق محمد بدر الدين 

 3(**) أ.م. د/ امنية محمد منصور
ييدف البحث إلى تحديد األنماط المزاجية ، ومستوى انماط تقدير الذات لعينة البحث ، تحديد 
درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة ، تحديد األنماط المزاجية المساىمة في درجة 

النيائي في كرة السمة، تحديد انماط تقدير الذات المساىمة في درجة االختبار االختبار التطبيقي 
التطبيقي النيائي في كرة السمة، والتعرف عمى العالقة بين درجة االختبار التطبيقي النيائي في 

استخدم الباحثان المنيج الوصفي  كرة السمة وكل من األنماط المزاجية و انماط تقدير الذات ،
( طالبة من طمبات 011األساسية من )ئمتو لطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث نظرًا لمال

( طالبة كعينة 01الفرقة االولي بكمية التربية الرياضية لمبنات جامعة اإلسكندرية، وقد تم اختيار )
استطالعية من داخل المجتمع وخارج عينة البحث لتقنين أدوات البحث ، وكانت اىم النتائج 

ة ارتباط طردية بين كل من األنماط المزاجية وانماط تقدير الذات وبين درجة االختبار وجود عالق
التطبيقي النيائي في كرة السمة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية، وجات المرونة 
الشخصية اكثر مكونات األنماط المزاجية تميزا لمعينة ، وجاء نمط التقدير اإليجابي لمذات 

 والتقدير السمبي لألخرين اكثر أنماط تقدير الذات تميزا لعينة البحث.
 / األنماط المزاجية، تقدير الذات، كرة السمة الكممات المفتاحية
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أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة   (**) 2
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Final applied basketball test score and relationship to 

mood patterns and self-esteem for applications of the 

Faculty of Sports Education for Girls in Alexandria 

 

The research aims to identify mood patterns, the level of self-esteem 

patterns of the research sample, determine the degree of final applied 

testing in basketball, determine mood patterns contributing to the final 

applied test score in basketball, determine self-esteem patterns 

contributing to the final applied test score in basketball, and identify the 

relationship between the ultimate applied test score in basketball and both 

mood patterns and self-esteem patterns, the researchers used the 

descriptive approach due to its suitability for nature Research, and the 

basic research sample consisted of (100) students from the first division 

applications of the Faculty of Sports Education for Girls Alexandria 

University and (30) were selected as a reconnaissance sample from within 

the community and outside the research sample to legalize research tools, 

the most important results were a correlation between both mood patterns 

and self-esteem patterns and the degree of final applied testing in 

basketball for requests of the Faculty of Sports Education for Girls in 

Alexandria, and the personal flexibility came the most characteristic 

components of the sample mood patterns, and the pattern of positive self-

esteem and negative appreciation of others was the most distinctive 

patterns of self-esteem for the research sample. 

Keywords:mood patterns, self-esteem, basketball 
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 :مقدمة ومشكمة البحث
يتميز العصر الحالي بالتنافس الشديد بين دول العالم المختمفة وذلك لتحقيق المزيد من التطور 

كافة المجاالت ومنيا مجال التربية الرياضية ولذلك أىتم العمماء عمى اختالف تخصصاتيم في 
بدراسة العوامل المؤثرة عمى أداء الطالب سواء كانت ىذه العوامل جسمية أو بدنية أو نفسية أو 
عقمية من أجل توضيح العالقة المتداخمة بين ىذه العوامل ومدى ارتباطيا بيدف الوصول إلى 

مات يمكن عن طريقيا توجيو عممية التدريب من أجل تحسين القدرة عمى اختيار أفضل تعمي
العناصر لتحقيق أفضل المستويات الرياضية العالية ، فالتكامل والتوازن في االىتمام بمكونات 
ية العممية التعميمية الثالثة المعمم والمتعمم والمادة التعميمية أحد الضمانات األساسية لتطوير العمم

التعميمية ، وأي اىتمام بمكون دون باقي المكونات األخرى يؤدي إلي فشل العممية التعميمية في 
 .تحقيق أىدافيا التربوية والنفسية والميارية واالجتماعية

وتشيد الفترة الحالية محاوالت جادة لتطوير التعميم في جميع مراحمو، وقد احتمت العممية التعميمية 
أولويات ىذا التطوير باعتبارىا عممية شاممة تتناول جميع جوانب شخصية  مكانًا بارزًا ضمن

المتعمم عن طريق تصميم وأعداد مواقف تعميمية متعددة يتعرض من خالليا لخبرات متنوعة 
) صادق،  تتفاعل فييا جوانب األداء واإلدراك والوجدان والمزاج معًا وبشكل كامل ومتزن.

  (5، ص 3110

ويعد كفاءة التوافق أو الضبط والتوجيو الخاصة باألداء الحركي تتوقف عمى سالمة المعمومات 
الحسية بشكل عام والحس حركية بشكل خاص؛ تمك المعمومات التي تخبر الجياز العصبي 
صدار أوامر حركية  بحالة الجسم وأوضاعو المختمفة ومن ثم يتمكن من اتخاذ القرار السميم وا 

بالتنفيذ الناجح لألداء الحركي المطموب والقدرات الحس حركية من أىم االبتعاد التي  دقيقة تتعمق
يبنى عمييا عمميات اكتساب وتنمية االداء البدني والميارى لموصول ألعمى المستويات وذلك من 

) عبد خالل ما يتمتع بو الطالبات من اإلحساس بالقوة والسرعة والزمن والمسافة وبالزوايا.  
 (004، ص 3103اح، الفت

ان الميارات العقمية تمعب دورًا أساسيًا في تطوير  (051،  050، ص 3100)الزيني،  ويشير
األداء وأصبح ينظر إلييا كأحد المتغيرات التي يجب العناية بيا جنبا إلى جنب مع المتطمبات 

ون بدرجة كبيرة من البدنية والميارية والخططية فاألبطال الرياضيين عمى المستوى الدولي يتقارب
حيث المستوى البدني والميارى والخططي، والميارة العقمية ذات أىمية في أداء الميارات 



24 
 

الرياضية، فيي التي تمكن الرياضي من الوصول إلى حالة عقمية تمنع دخول األفكار السمبية 
 والمشتتة إلى النشاط الرياضي.

تمعب دورًا ىامًا في شخصية الطالبات ان األنماط المزاجية  (220، ص 3110)راتب، ويرى 
معرفة االنماط المزاجية لمطالبات يمكن االستفادة منيا في اكتشاف التغيرات لمحالة العامة في 
أوقات مختمفة خالل العام، ومالحظة أىم التغيرات في االستجابات المختمفة والتي قد تكون إشارة 

دىم بالمعمومات التي تمنع االداء الضعيف أو لمحاجة إلى التدخل في شؤونيم وقد يحتاجوا امدا
 حتى وصوليم إلى االحتراق النفسي.   

فالنمط المزاجي أو نمط الجياز العصبي السائد لدى الفرد قد يؤثر بدرجة كبيرة في مستوى 
الرياضي إذ ىناك الكثير من األنشطة الرياضية التي تتطمب تميز الالعب خصائص مزاجية 

تحقيق أعمى المستويات، فالسموك السوي المتوافق يتأسس عمى التوازن بين معينة حتى يستطيع 
عاممي الكف واإلثارة الذي يقوم بو عامل المرونة الشخصية بحيث تدفع المواقف المختمفة 
المتعددة التي يواجييا الفرد إلى اإلثارة أو الكف طبقا لطبيعة الموقف وما يتطمب من سموك أو 

 (14، ص 3116)عالوي،  (62، ص 3111)عالوي،  استجابة.

وتقدير الذات ميم جدًا من حيث أنو ىو البوابة لكل أنواع النجاح األخرى المنشودة، فميما تعمم 
الشخص طرق النجاح وتطوير الذات فإذا كان تقديره لذاتو وتقييمو ليا ضعيفًا فمن ينجح في 

ير مستحق لذلك النجاح، األخذ بأي من تمك الطرق لمنجاح، ألنو يرى نفسو غير آىل وغ
عمى االقتناع الداخمي لمفرد بكفاءتو أو جدارتو  Self Esteemويتأسس تقييم وتقدير الفرد لذاتو 

أو أىميتو وقيمو الخمقية أو الشخصية. وفي معظم األحوال قد يقوم الفرد بتقدير ذاتو عمى أساس 
اإليجابي لمذات يتحقق عن طريق نجاحاتو أو فشمو، وىذا التفكير قد يبدو ساذجا، ألن التقدير 

رؤية الفرد لنفسو كشخص جدير باالحترام والكفاءة والقيمة بغض النظر عن النجاح والفشل في 
 (60، ص 0666)عالوي، بعض مواقف الحياة. 

وتأتي اختبارات الميارات الحركية األساسية التي تقيس نواتج عممية التعمم في األنشطة الرياضية 
لوسائل التي يستخدميا المعمم لمحكم عمى فاعمية العممية التعميمية، فضال عن المختمفة إحدى ا

كونيا االستراتيجية المناسبة لمتقييم التي تحدد قرارات التغيير والتطوير في أساليب وطرق 
 (301، ص 3103) الدليمي، التدريس المستخدمة في العممية التعميمية لتمك األنشطة الرياضية 

ة السمة من األلعاب الرياضية التي تعتمد عمى تركيز االنتباه بشكل كبير، وتشير وتعد رياضة كر  
الدراسات العممية في مجال عمم النفس الرياضي أن المزاج يمعب دورا كبيرا وىامًا في عممية 
اإلبداع، واالبتكار داخل الممعب كما انيا تعتمد عمى النواحي النفسية والعقمية بقدر ما تحتاج إلى 

 وانب البدنية والميارية.الج
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أىم االستعدادات النفسية التي تساعد المتعمم عمى التعمم بسرعة  Temperamentويعد المزاج 
وسيولة، وىو الداللة عمى الطبيعة الوجدانية لممتعمم التي تحدد قابميتو في االستجابة االنفعالية 

ي تدعيم تمك الطبيعة الوجدانية خالل تجاه المادة التعميمية التي تقدم لو، ثم يأتي دور المعمم ف
 تدريس تمك المادة التعميمية، مما يؤدي إلى تحقيق مثمر لنواتج التعمم المستيدفة.

وتتحدد مشكمة البحث فيما الحظو الباحثان انخفاض في مستوى أداء الميارات لمقرر كرة السمة 
/ 3105ية خالل الفصل الدراسي لمفرقة األولى بكمية التربية الرياضية لمبنات بجامعة االسكندر 

، حيث أنو يرتبط بالتقييم الشيري من قبل القائمين عمی التدريس، والذي سادة البطء 3106
واالرتجال في األداء الحركي لمطابات أثناء أدائيم لمميارات الحركية األساسية في كرة السمة 

التطبيقي لممقرر حيس سيطر وكذلك التقييم النيائي لمفصل الدراسي والتي يتضمنيا االختبار 
عميين مظاىر الخوف والتوتر واالرتباك الحركي وذلك بالرغم من اكتمال المياقة البدنية 
والفسيولوجية لديين من خالل ممارستين لكثير من األنشطة الرياضية مما ادي الى ارتفاع نسبة 

عن االسباب التي أدت  الرسوب في االختبار العممي، وىذا ما لفت انتباه الباحثان نحو البحث
إلى ىذه المشكمة. والتي قد تكون نتيجة أن االختبار التطبيقي لمقرر كرة السمة لم يستثير دافعية 
وحماس الطالبات نحو األداء، وأصبح أدائين يغمب عميو الفتور والخمول والبطء والتردد، أو قد 

لمطموبة عند االداء. وكل ىذا ناتج ال يمتمكن القدرة عمى التوافق مع متطمبات األداء الميارية ا
لمنط المزاجي المسيطر عمى الطالبات اثناء أدائين لالختبار، أو قد يكون السبب فت تمك 

 المشكمة التقدير السمبي لتقدير لمطالبات لكل من قدراتيم الذاتية وتقديرىم لألخرين.
 :البحثأىمية 
ة لمبنات باإلسكندرية والتي تعتبر دراسة الخصائص النفسية لطمبات كمية التربية الرياضي .0

من الجوانب اليامة التي تؤثر عمى األداء باإلضافة إلى الخصائص البدنية والميارية 
 والفسيولوجية

الكشف عن عالقة األنماط المزاجية وتقدير الذات بدرجة االختبار التطبيقي النيائي   .3
 لدي طمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية

تساىم ىذه الدراسة في وضع بعض المقترحات التي يمكن االستفادة منيا في  قد  .0
 تخطيط البرامج التدريسية، وخصوصا في عممية اإلعداد لبرامج المناىج الدراسية.
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 ىدف البحث:
درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة وعالقتو  ييدف ىذه البحث إلى التعرف عمى

وتقدير الذات لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية وذلك من باألنماط المزاجية 
 خالل:
 تحديد األنماط المزاجية لعينة البحث. .0
 تحديد مستوى تقدير الذات لعينة البحث. .3
 تحديد درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة .0
التطبيقي النيائي في كرة تحديد مكونات تقدير الذات المساىمة في درجة االختبار  .1

 السمة.
تحديد مكونات تقدير الذات المساىمة في درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة  .2

 السمة.
العالقة بين درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة وكل من األنماط المزاجية  .3

 ومكونات تقدير الذات
 -تساؤالت البحث: 

 لمميزة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندريةماىي األنماط المزاجية ا .0
 ىل توجد فروق في األنماط المزاجية بين طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية 13
 ماىي أنماط تقدير الذات المميزة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية 10
الذات بين طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات ىل توجد فروق في أنماط تقدير  11

 باإلسكندرية
ما درجة اسيام كل من األنماط المزاجية وانماط تقدير الذات في درجة االختبار التطبيقي  12

 النيائي في كرة السمة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية
ية وانماط تقدير الذات ودرجة االختبار ما نوعية العالقات بين كل من األنماط المزاج 3

 التطبيقي النيائي في كرة السمة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية.
 :المصطلحاث الواردة بالبحث

  األنماط المزاجية:
ىي مجموعة من الصفات التي تميز انفعاالت الفرد عن غيرة من االفراد، كما انيا الخصائص 

 (01، ص 3100)سممان،  دينامية العممية االنفعالية لمفردالتي تميز 
  تقدير الذات:
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ىو قدرة الفرد عمى التقييم الكمي لذاتو في حدود طريقة إدراكو ألراء اآلخرين فيو وذلك إما بطريقة 
ما بطريقة سمبية، وىذا ما يشير الى مدي ايمان المرء بنفسو وبأىميتيا وقدرتيا  إيجابية وا 

 (042، ص  3113( ) غيث، 3، ص 3112)ماليي و ريزنر، محياة واستحقاقيا ل
  -الدراسات المرجعية: 

بعنوان الميارات العقمية واألنماط المزاجية وسمات الشخصية  (3122)الزيني، دراسة  .0
المؤثرة في مستوى أداء التعبير الحركي، ييدف البحث إلى التعرف عمى الميارات العقمية 
واألنماط المزاجية وسمات الشخصية والمرتبطة باألداء في التعبير الحرك ، والعالقة بين 

سمات الشخصية ومستوى األداء في مادة التعبير الميارات العقمية واألنماط المزاجية و 
الحركي، والفروق بين المستوى الميارى العالي والمنخفض في الميارات العقمية واألنماط 
المزاجية وسمات الشخصية لدى الطالبات في مادة التعبير الحركي، استخدمت الباحثة 

طبيعة البحث، تم اختيار المنيج الوصفي باستخدام الدراسات المسحية نظرا لمالئمتو ال
عينة البحث بالطريقة العمدية من طالبات كمية التربية الرياضية بالسادات جامعة المنوفية 

طالبة( ،  11، وبمغ حجم عينة البحث )3114/  3113الفرقة الرابعة لمعام الجامعي
ي لمادة وكانت اىم النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى التحصيل الدراس

 التعبير الحركي ومتغيرات السمات الشخصية )سمة الثقة الرياضية حالة الثقة الرياضية(.
بعنوان األنماط المزاجية المميزة لدى العبي كرة الطاولة في  ( 3124)جابر،  دراسة .3

بي كرة الطاولة في فمسطين، استيدفت الدراسة تعرف األنماط المزاجية المميزة لدى الع
فمسطين تبعا لمتغيرات اليد المستخدمة في المعب، درجة الالعب، مكان السكن، الخبرة في 

( العبا شاممة 023المعب. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قصديو قواميا )
لمجتمعيا، ولجمع بيانات الدراسة وتحقيق أىدافيا تم استخدام المنيج الوصفي، وقائمة 

(. أظيرت نتائج الدراسة أن 0665اط المزاجية لمرياضيين من تصميم عالوي )األنم
األنماط المزاجية المميزة لدى العبي كرة الطاولة في فمسطين جاءت متوسطة حيث 

%(. وكذلك يتضح من نتائج الدراسة أن المرونة  35.2حصمت عمى نسبة مئوية قدرىا )
%(، تال ذلك وفي المرتبة الثانية قوة 50.4الشخصية احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي )

%(، ثم جاءت قوة عمميات الكف في المرتبة الثالثة 41.4عمميات اإلثارة بوزن نسبي )
%(، وكذلك أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 20.0نسبي )

ر اليد األنماط المزاجية المميزة لدى العبي كرة الطاولة في فمسطين تعزى إلى متغي
 المستخدمة في المعب، درجة الالعب، مكان السكن، الخبرة في المعب.
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بعنوان عالقة األنماط المزاجية بمستوى الذكاء االنفعالي لدى  (3124)سممان، دراسة  .0
العبي والعبات الجمباز ، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عالقة األنماط المزاجية 

مستوى الذكاء االنفعالي الذى العبي والعبات الجمباز، كما ىدفت إلى التعرف عمى ب
الفروق في عالقة األنماط المزاجية بمستوى الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير الجنس والعمر 

العب والعبة جمباز من العبي  03التدريبي والوحدات التدريبية تكونت عينة الدراسة من 
مباز والمدارس الخاصة في األردن، ثم اختيارىم بالطريقة العشوائية االتحاد الرياضي لمج

عام استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ( 00۸۱من مجتمع الدراسة ممن تراوحت أعمارىم )
لمناسبتو لطبيعة الدراسة، تم استخدام مقياس األنماط المزاجية الذي تم بناؤه من قبل الباحثة 

أون كأدوات  -بطة بالمزاج، ومقياس الذكاء االنفعالي بار بعد االطالع عمى عدة مقار مرت
لجمع البيانات. تم تحميل البيانات باستخدام المعممات اإلحصائية التالية: المتوسطات 

( zالحسابية واالنحرافات المعيارية، األسدي، المارية، معامل االرتباط بيرسون، اختبار )
ن األنماط المزاجية السائدة قد تحدد مستوى الذكاء لقيام الفروق. أشارت نتائج الدراسة إلى أ

االنفعالي لدى العبي والعبات الجمباز، باإلضافة إلى أن عالقة األنماط المزاجية بمستوى 
 الذكاء االنفعالي لم تتأثر بمتغير الجنس والعمر التدريبي والوحدات التربية.

بعنوان حالة قمق المنافسة الرياضية والنمط المزاجي وعالقتيما  (3131)منصور، دراسة  .1
وىرمون الباراثيرويد لدي العبي كرة القدم، استيدفت ىذه الدراسة  32بمستويات فيتامين "د" 

التعرف عمى "حالة قمق المنافسة الرياضية والنمط المزاجي وعالقتيما بمستويات فيتامين 
العبي كرة القدم. استخدم الباحثان المنيج الوصفي  وىرمون الباراثيرويد لدي 32)د( 

لمناسبتو مع طبيعة البحث. تم تحديد العينة االستطالعية من العبي كرة القدم بمحافظة 
الدقيمية، وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية من خارج عينة البحث األساسية وممثمة لمجتمع 

رة القدم من العبي كرة القدم بنادي البحث. وتكونت عينة البحث األساسية من العبي ك
دكرنس الرياضي. واستخدم جمع البيانات األدوات التالية )قائمة حالة قمق المنافسة 
الرياضية لمارتينز ترجمة محمد حسن عالوي، وقائمة األنماط المزاجية لمرياضيين لمحمد 

انت أىم النتائج وىرمون الباراثيرويد،(، وك 32حسن عالوي، وتحميل مستويات فيتامين )د(
أن متوسط استجابات عينة البحث في أبعاد قائمة االنماط المزاجية جاءت في المستوى 

جاءت في مستوى  32المرتفع والمتوسط، ومتوسط نتائج عينة البحث في لفيتامين)د( 
(، بينما مستوى ىرمون الباراثيرويد جاءت داخل حدود 33.0القصور بمتوسط حسابي )

(، وجود ارتباط عكسي بين قائمة االتجاىات نحو المباراة 20.23)المرجعية بنسبة 
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(، وجود ارتباط عكسي بين قائمة 1.506-حيث كانت قيمة ر ) 32وفيتامين )د( 
(، ووجود ارتباط 1.310-االتجاىات نحو المباراة ىرمون الباراثيرويد حيث كانت قيمة ر )

-ن الباراثيرويد حيث كانت قيمة ر )عكسي بين قائمة األنماط المزاجية لمرياضيين وىرمو 
وىرمون الباراثيرويد بشكل دوري  32(. وكانت أىم التوصيات قياس فيتامين)د( 1.121

وفي مواسم مختمفة، واالىتمام بالالعبين والناشئين الذين لييم قصور في نسب فيتامين )د( 
لالعبين الذين  32)د( وىرمون الباراثيرويد، وتناول المكمالت الغذائية الغنية بفيتامين 32

 يعانون من قصور فيو تحت اشراف طبي.
بعنوان مستوى تقدير الذات الميارية وأثره عمى ظيور حالة القمق  ( 3131)طارق،  دراسة .2

سنة في كرة الطائرة، وىدف البحث الى  02-03المنافسة الرياضية لدى الالعبين الناشئين 
مستوى تقدير الذات الميارية لكرة الطائرة لدى الالعبين الناشئين ، والتطمع التطمع عمى 

عمى مستوى خالة القمق المنافسة الرياضية لالعبين الناشئين لكرة الطائرة ،  معرفة وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى درجات مقياس تقدير الذات الميارية وتأثيره عمى 

لمنافسة الرياضية تبعا لبعد القمق المعرفي لدى الالعبين درجات مقياس حالة القمق ا
الناشئين لكرة الطائرة قبل المنافسة الرياضية، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي كونو 
مناسبا لتحقيق أىداف وأىمية البحث، وتكونت عينة البحث من فرق كرة الطائرة لشباب 

" ولقد كان اختيار العينة بطريقة الرياضي مروانة وفريق مولوديو باتنة "صنف أواسط
العبا، وكانت اىم النتائج تحقق الفرضية الجزئية األولى بوجود  31عشوائية وشممت عمى 

فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المقياس الحالة لمبعد القمق المعرفي وىذا حسب 
عبين الناشئين قبل تأثير مستوى درجات المقياس تقدير الذات الميارية لكرة الطائرة لدى الال

 المنافسة الرياضية.
بعنوان تقدير الذات البدنية وعالقتيا بالثقة بالنفس  ( 3131)يعقوب و بني سعيد، دراسة  .3

لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة لممنتخبات العربية لمناشئين، ىدفت 
دير الذات البدنية وعالقتيا بالثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة الدراسة التعرف إلى تق

المشاركين في البطولة الرابعة عشر لممنتخبات العربية لمناشئين. تم استخدام المنيج 
( العبا، ممن شاركوا في البطولة الرابعة عشر لممنتخبات 32الوصفي عمى عينة من )

م(، تم اختيارىم بالطريقة العمدية.  3104غسطس أ 2يوليو إلى  32العربية لمناشئين )من 
( فقرة لقياس مستوى تقدير الذات 33تم جمع البيانات باستخدام استبيان مكون من )

( فقرة لقياس مستوى الثقة بالنفس. تم تحميل البيانات 00البدني، واستبيان مكون من )
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( لمعينات المستقمة، tر )باستخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبا
واختبار مربع كاي. أظيرت النتائج بان مستوى تقدير الذات البدنية جاء بدرجة متوسطة، 
ومستوى الثقة بالنفس جاء بدرجة مرتفعة، ووجود عالقة قوية إيجابية ذات داللة إحصائية 

مام بالجوانب بين مقياس مفيوم الذات البدنية ومقياس الثقة بالنفس. وأوصى الباحثان االىت
النفسية المرتبطة بمعبة الكرة الطائرة، وتنمية مفيوم الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة 
الناشئين، وتعزيز الثقة بالنفس لدييم، وزيادة وعي الالعبين بذاتيم البدنية ومواطن القوة 

 والضعف فييا.
 :إجراءات البحث

 :البحثمنيج  

 الوصفي )الدراسات المسحية( نظرًا لمالئمتو لتحقيق اىداف البحث.استخدم الباحثان المنيج 

 البحث:  عينةمجتمع و (2)
اشتمل مجتمع البحث عمى طمبات الفرقة االولي بكمية التربية الرياضية لمبنات جامعة اإلسكندرية 

( طالبة 0056(، والبالغ عددىم )3130- 3131وذلك بالفصل الدراسي األول لمعام الدراسي )
( 011قام الباحثان باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وبمغ عدد أفراد العينة األساسية )وقد 

%  3.2( طالبة بنسبة 01% من المجتمع األصمي لمعينة، وقد تم اختيار )5.1طالبة بنسبة 
( يبين 0عينة استطالعية من داخل المجتمع وخارج عينة البحث لتقنين أدوات البحث، وجدول )

 مجتمع وعينة البحث: توصيف
 (2جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث
 المجتمع الكمي المجموعة التجريبية المجموعة االستطالعية

 العدد % العدد % العدد %
3.2 01 5.1 011 011 0056 

 
 أدوات جمع البيانات: (2)
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والبحوث قام الباحثان بتحديد أدوات البحث بعد االطالع عمى العديد من المراجع العممية 
المرتبطة بموضوع البحث وبما يحقق أىداف البحث ويتناسب مع العينة، وتم تحديد أدوات البحث 

 -عمى النحو التالي: 
 (: 2مرفق ) أوال: قائمة األنماط المزاجية

( في ضوء 0665قائمة األنماط المزاجية من تصميم محمد حسن عالوي )قام الباحثان باستخدام 
( عبارات 01( عبارة لقياس ثالث أنماط بموجب )01وتتضمن القائمة ) نظرية المزاج لبافموف

المرونة الشخصية( ويقوم الالعب  –قوة عمميات الكف  –لكل نمط وىم: )قوة عمميات اإلثارة 
بدرجة  –بدرجة متوسطة  –الرياضي باالستجابة عمى العبارات عمى ميزان ثالثي )بدرجة كبيرة 

لي لمعبارات االيجابية والعكس في العبارات السمبية، ويتم جمع ( عمى التوا0 – 3 -0قميمة( )
درجات كل بعد من األبعاد عمى حدة حيث أن لمقائمة ليس ليا درجة كمية، والدرجة العالية لكل 

 بعد تشير إلى زيادة تميز الالعب الرياضي بالخاصية التي يقيسيا النمط.
 (: 3مرفق ) ثانيا: مقياس أنماط تقدير الذات

تصميم محمد حسن عالوى لمحاولت التعرف مقياس أنماط تقدير الذات  قام الباحثان باستخدام

عمى النمط المميز لمفرد الرياضي بالنسبة لتقديره لذاتو وتقديره لألخرين في ضوء كتابات راينر 
عباره تشكل أربع انماط متمايزة لمفرد  31(، ويشتمل المقياس عمى 0664) Martensمارتنز
 وىي:

تقدير إيجابي لألخرين، يقوم فيو الفرد بتقدير ذاتو بصوره  –: تقدير سمبي لمذات النمط االول -
 0/2/6/00/04سمبيو في حين يقدر االخرين بصوره ايجابيو، عباراتو ىي :

تقدير سمبي لألخرين، يقوم فيو الفرد بتقدير ذاتو وبتقدير  –: تقدير سمبي لمذات النمط الثاني -
 3/3/01/01/05بية، عباراتو ىي: االخرين بصوره سم

تقددددير سددمبي لألخدددرين، يقدددوم فيددو الفدددرد بتقددددير ذاتدددو  –: تقدددير إيجدددابي لمدددذات الننننمط الثالنننث -
 0/4/00/02/06بصوره ايجابيو في حين يقدر االخرين بصوره سمبيو، عباراتو ىي: 

بتقددددير ذاتدددو تقددددير إيجدددابي لألخدددرين، يقدددوم فيدددو الفدددرد  –تقددددير إيجدددابي لذاتدددو الننننمط الرابنننع:  -
  1/5/03/03/31واالخرين بصوره ايجابية، عباراتو ىي: 

 درجة، ال = درجة واحدة( 3درجات، غير متأكد =  0يتم منح الدرجات كما يمي )نعم =  -
 االستطالعية: الدراسة (3)
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بالرغم أن لمقياسي األنماط المزاجية وتقدير الذات معامالت صدق وثبات عالية، وتم االستعانة 
لعديد من الدراسات السابقة، إال أن الباحثان قاما بإجراء دراسة استطالعية بيدف إيجاد بيما في ا

المعامالت العممية )الصدق والثبات( لمقياسي األنماط المزاجية وتقدير الذات لطالبات كمية 
( طالبة من مجتمع البحث وخارج 01التربية الرياضية لمبنات بجامعة االسكندرية عمى عدد )

 االساسية، وأسفر ىذا االجراء عن النتائج التالية:العينة 
 أواًل: الصدق:

تم حساب الصدق لمقياسي األنماط المزاجية وتقدير الذات لمطالبات عن طريق الصدق التمييدزي  
باستخدام طريقة المقارنة الطرفية بين االرباع األدنى واألعمى، ولمتحقق من ذلك باستخدام اختبدار 

 ومعامل الصدق التمييزي." ت " المحسوبة 
 (3جدول )

داللة الفروق بين االرباع األدنى واألعمى ومعامل الصدق التمييزي في مقياس األنماط المزاجية 
 ومقياس تقدير الذات لمطالبات

 (01)ن = 

 مقياس األنماط المزاجية
 وأنماط تقدير الذات

 االرباع األعمى 
 (9)ن= 

 االرباع األدنى 
 (9)ن= 

 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 الصدق
 ع± -س ع± -س التمييزي

 قائمة
 األنماط
 المزاجية

 41:.1 **:5.: 1.85 24.49 1.94 28.24 قوة عمميات اإلثارة

 43:.1 **69.: 2.15 23.86 1.75 27.99 قوة عمميات الكف

 15:.1 **3:.8 1.57 24.86 3:.1 27.74 المرونة الشخصية

مقياس 
 أنماط
تقدير 
 الذات

النمط االول: تقدير 
تقدير  –سمبي لمذات 
 إيجابي لألخرين

9.36 1.57 6.74 1.63 21.7:** 1.:55 

النمط الثاني: تقدير 
تقدير  –سمبي لمذات 
 سمبي لألخرين

9.99 1.94 6.74 1.63 :.47** 1.:3: 

النمط الثالث: تقدير 
تقدير  –إيجابي لمذات 
 سمبي لألخرين

9.49 1.63 6.74 1.63 21.74** 1.:54 

النمط الرابع: تقدير 
 84:.1 **:26.8 1.63 6.49 1.46 9.99تقدير  –إيجابي لذاتو 
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 إيجابي لألخرين

 3.644=  1.10، عند مستوى 3.012=  1.12*داللة " ت " الجدولية عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة احصائية في قيمة "ت" المحسوبة بين االرباع 3من جدول ) يتضح

األعمى واألدنى في أبعاد مقياس األنماط المزاجية ومقياس تقدير الذات لمطالبات، وتراوحت قيم 
( وىي قيم مرتفعة تؤكد الصدق وقدرة المقياس 1.640، 1.611معامل الصدق التمييزي ما بين )

بين األنماط المزاجية وانماط تقدير الذات المختمفة لطالبات كمية التربية الرياضية  عمى التمييز
 لمبنات بجامعة االسكندرية.

 ثانيًا: الثبات:
تم التحقق من الثبات لمقياسي األنماط المزاجية وتقدير الذات لمطالبات عن طريق التطبيق 

 ن التطبيقين.واعادة التطبيق وذلك بحساب قيمة "ت" ومعامل الثبات بي
( داللة الفروق بين التطبيق األول واعادة التطبيق ومعامل الثبات في مقياسي األنماط 0جدول )

 المزاجية وتقدير الذات لمطالبات قيد البحث 
 (01)ن = 

 مقياس األنماط المزاجية
 وأنماط تقدير الذات

 قيمة اعادة التطبيق التطبيق األول
 "ت"

 المحسوبة

 معامل الثبات
 ع± -س ع± -س "ر"

 قائمة
 األنماط
 المزاجية

 **48:.1 1.11 2.79 26.24 2.66 26.24 قوة عمميات اإلثارة

 **:4:.1 1.11 2.74 1:.25 2.82 1:.25 قوة عمميات الكف

 **51:.1 1.55 2.28 26.24 2.32 26.21 المرونة الشخصية

 مقياس أنماط
 تقدير الذات

النمط االول: تقدير سمبي 
تقدير إيجابي  –لمذات 
 لألخرين

7.98 2.22 7.94 2.16 1.48 1.9:9** 

النمط الثاني: تقدير سمبي 
تقدير سمبي  –لمذات 
 لألخرين

8.14 2.49 8.31 2.5: 2.33 1.979** 

النمط الثالث: تقدير إيجابي 
تقدير سمبي  –لمذات 
 لألخرين

7.:4 2.31 8.11 2.34 2.11 1.:66** 

إيجابي النمط الرابع: تقدير 
تقدير إيجابي  –لذاتو 
 لألخرين

8.18 2.52 8.11 2.47 2.11 1.:77** 
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 3.423=  1.10، عند مستوى 0.366=  1.12*داللة " ت " الجدولية عند مستوى 
 1.130=  1.10، عند مستوى 1.030=  1.12*داللة " ر " الجدولية عند مستوى 

المحسوبة بين التطبيق واعادة التطبيق ( ال توجد فروق في قيمة "ت" 0يتضح من جدول )
لمقياسي األنماط المزاجية وتقدير الذات لمطالبات، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

عادة التطبيق لقيمة معامل الثبات، حيث تراوحت القيم ما بين ) ، 1.353التطبيق األول وا 
 لبحث.( وىي قيم مرتفعة، مما يدل عمى الثبات المقياسين قيد ا1.633

 االحصائية. المعالجات (4)
اإلحصائي  IBM SPSS Statistics 20بتطبيق ومعالجة البيانات باستخدام برنامج  الباحثانقام 

 لمحصول عمى المعالجات االحصائية التالية:
 النسبة المئوية  المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري  معامل االرتباط "ر" لبيرسون 

 معامل التفمطح      اختبار "ت" لمعينات المستقمة 

 قيمة " ت " الفروق  تحميل االنحدار الخطى المتعدد 

 معامل االلتواء  اختبار "ت" لعينة واحدة 

 -عرض ومناقشة نتائج البحث: 
 سوف يستعرض الباحثان النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا عمى النحو التالي:

 المزاجية لمطالبات قيد البحث.أواًل: عرض ومناقشة نتائج قائمة األنماط 
 (011( التوصيف اإلحصائي في مقياس األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث )ن = 1جدول )

 أقل قيمت قائمة األنماط المزاجية م
أعلي 

 قيمت

 المتوسط

 الحسابٌ

 االنحراف

 المعيارً

 معامل

 االلتواء

 معامل

 التفلطح

 0.722- 0.640- 2.122 25.42 22 22 قوة عمليات اإلثارة 4

 1.422- 0.246 1.214 24.20 27 22 قوة عمليات الكف 3

 1.127- 0.227- 1.075 25.54 27 24 المرونة الشخصية 2
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 ( المتوسط الحسابي لقائمة األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث0شكل )

واالنحراف المعياري في ( أقل وأعمى قيمة والمتوسط الحسابي 0( وشكل )1يتضح من جدول )
قائمة األنماط المزاجية لمطالبات، حيث جاء )المرونة الشخصية( بأعمى متوسط ثم )قوة عمميات 
اإلثارة( بينما جاء )قوة عمميات الكف( بأقل متوسط لمطالبات، وجاءت قيم معامالت االلتواء 

عمى التجانس في ( مما يدل 0)±تقترب من الصفر، وقيم معامالت التفمطح تنحصر ما بين 
 قائمة األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث.

ويري الباحثان تميز الطالبات بالنمط المزاجي المرتبط بالمروة الشخصية حيث ان الطالبات الفرقة 
االولي يحاولن التكيف مع ظروف وطبيعة الدراسة بالكمية ومتعاممين مع تمك الظروف بدون 

لغ فيو، وىذا يؤكد قدرة أعضاء ىيئة التدريس العاممين بالتدريس استثارة زائدة أو انطواء مبا
بالفرقة االولي عمى مساعدتين عمى التوافق مع متطمبات الكمية وخاصة تمك المتطمبات المرتبطة 

 بتدريس مقرر كرة السمة 
( داللة الفروق ونسبة الفرق بين الدرجة العظمى لكل بعد عمى حدة ومتوسط درجات 2جدول )

 (011بات في قائمة األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث )ن = الطال

 قائمة األنماط المزاجية م
الذرجت الكليت 

 لألنماط

 درجاث العينت
 الفرق بين

 المتوسطين

نسبت 

 الفرق%

 قيمت

 "ث"

س المحسوبت
- 

 ع±

 **43554 44543 3543 2.431 25.42 24 قوة عمليات اإلثارة 4

 **35532 43522 4534 2.170 24.20 24 قوة عمليات الكف 3

 **33542 43533 3535 1.525 25.54 24 المرونة الشخصية 2

  70602=  1010، عنذ مستوى 009.1=  1010*داللت " ث" الجذوليت عنذ مستوى 
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 ( الدرجة العظمى ومتوسط درجات قائمة األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث3شكل )

( وجود فروق ذات داللة احصائية في قيمة " ت " المحسوبة 3وشكل )( 2يتضح من جدول )
بين الدرجة العظمى لكل بعد عمى حدة من أبعاد قائمة ومتوسط درجات الطالبات في مقياس 

%(، حيث  06.00%،  01.54األنماط المزاجية لمطالبات، وتراوحت نسبة الفرق ما بين )
م )قوة عمميات اإلثارة( بينما جاء )المرونة جاءت )قوة عمميات الكف( بأعمى نسبة فرق ث

الشخصية( بأقل نسبة فرق في مقياس األنماط المزاجية لمطالبات قيد البحث. وىذا يؤكد النتائج 
( لصدق المقياس وقدرة المقياس عمى التفرقة والتمييز بين الطالبات 3المستخمصة من جدول )

 قياس.بالمقارنة بالدرجة العظمى لكل بعد عمى حدة لمم
 ثانيًا: عرض ومناقشة نتائج مقياس أنماط تقدير الذات لمطالبات قيد البحث.

 ( التوصيف اإلحصائي في مقياس أنماط تقدير الذات لمطالبات قيد البحث 3جدول )

 (011)ن = 

 مقياس أنماط تقدير الذات م
أقل 

 قيمت

أعلي 

 قيمت

 المتوسط

 الحسابٌ

 االنحراف

 المعيارً

 معامل

 االلتواء

 معامل

 التفلطح

 0.410- 0.336 1.422 10.32 14 7 تقدير إيجابي لألخرين –النمط االول: تقدير سلبي للذات  4

 0.023 0.722 0.237 13.25 15 12 تقدير سلبي لألخرين –النمط الثاني: تقدير سلبي للذات  3

 3.122 1.271- 0.425 14.67 15 13 تقدير سلبي لألخرين –النمط الثالث: تقدير إيجابي للذات  2

 1.024 1.016 0.727 11.41 14 10 تقدير إيجابي لألخرين –النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاته  3

 0.413- 0.115 1.720 42.71 54 46 الدرجة الكلية للمقياس
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 ( المتوسط الحسابي لمقياس أنماط تقدير الذات لمطالبات قيد البحث0شكل )

( أقل وأعمى قيمة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في 0( وشكل )  3يتضح من جدول )
تقدير سمبى  –أنماط تقدير الذات لمطالبات، حيث جاء )النمط الثالث: تقدير إيجابي لمذات 

تقدير  –في أنماط تقدير الذات ، ثم )النمط الثاني: تقدير سمبى لمذات  متوسطلألخرين( بأعمى 
تقدير إيجابي لألخرين ( ،  –لألخرين( ، ثم جاء ) النمط الرابع : تقدير إيجابي لمذات  سمبى

تقدير إيجابي لألخرين( بأقل متوسط لمطالبات ،  –وأخيرًا جاء )النمط االول: تقدير سمبى لمذات 
( 0)±وجاءت قيم معامالت االلتواء تقترب من الصفر، وقيم معامالت التفمطح تنحصر ما بين 

تقدير سمبى لألخرين( مما يدل عمى أن ىناك تباين  –)النمط الثالث: تقدير إيجابي لمذات  عدا
تقدير سمبى لألخرين( في  –بين الطالبات قيد البحث في )النمط الثالث: تقدير إيجابي لمذات 

أنماط تقدير الذات. وبدراسة وتفسير ىذه النتيجة المستخمصة يتضح أن أعمى قيمة ألنماط تقدير 
لذات في اتجاه استجابة التقدير اإليجابي نحو الذات وأيضا التقدير السمبي تجاه األخرين، وىذا ا

يعني أن نظرة الطالبة وتقييميا لذاتيا إيجابية وتقدر ذاتيا وتشعر بالرضا والتقبل لذاتيا خالل 
تيا وتقييميا تواجدىا بالكمية ودراستيا التطبيقية لمقرر كرة السمة، إال أنيا في ذات الوقت نظر 

لألخرين نظرة سمبية، وتشعر بعدم الرضا وعدم تقبميا لألخرين. وىذا قد يكون موجو إلى القائمين 
بالتدريس لمقرر كرة السمة بصفة خاصة. أو موجو تجاه األسرة التي تعيش معيا، أو نظرتيا 

عزي الباحثان تمك لمكمية، أو زمالئيا في الكمية. وىذا من منظور عبارات المقياس قيد البحث، وي
في االلتحاق بيا، ولم يتوافقن  جديداتالنتيجة إلى أن الطالبات في السنة األولي بالكمية يعتبرن 

بعد مع نظام الدراسة التطبيقية لمكمية، باإلضافة إلى أن ىذه المرة األولي التي يدرسن فييا مقرر 
إلجادة التامة، فين في مرحمة التعمم كرة السمة، وما زلن ال يجيدون الميارات الحركية األساسية ا
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األولي الكتساب وتعمم تمك الميارات، وفي ذات الوقت ال يشعرن باالستمتاع والقدرة الحركية عمى 
 األداء الجيد واأللي لتمك الميارات خالل دراستيم لمقرر كرة السمة.

البات في مقياس ( داللة الفروق ونسبة الفرق بين الدرجة الكمية ومتوسط درجات الط4جدول )
 (011أنماط تقدير الذات لمطالبات قيد البحث )ن = 

 مقياس أنماط تقدير الذات م
الذرجت 

الكليت 

 لألنماط

 درجاث العينت
 الفرق بين

 المتوسطين

نسبت 

 الفرق%

 قيمت

 "ث"

س المحسوبت
- 

 ع±

4 
تقدير إيجابي  –النمط االول: تقدير سلبي للذات 

 لألخرين
44 10.32 1.422 3553 24534 24543** 

3 
تقدير سلبي  –النمط الثاني: تقدير سلبي للذات 

 لألخرين
44 13.25 1.042 4534 44553 45534** 

2 
تقدير سلبي  –النمط الثالث: تقدير إيجابي للذات 

 لألخرين
44 14.67 1.006 4522 3534 2533** 

3 
إيجابي تقدير  –النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاته 

 لألخرين
44 11.41 1.026 2543 32532 23533** 

 70602=  1010، عنذ مستوى 009.1=  1010*داللت " ث" الجذوليت عنذ مستوى 

 

 ( الدرجة الكمية ومتوسط درجات الطالبات في مقياس أنماط تقدير الذات لمطالبات1شكل )

قيمة " ت " المحسوبة  ( وجود فروق ذات داللة احصائية في1( وشكل )4يتضح من جدول )
بين الدرجة الكمية ومتوسط درجات الطالبات في مقياس أنماط تقدير الذات لمطالبات، وتراوحت 

 –%( ، حيث جاءت )النمط االول: تقدير سمبى لمذات 01.51% ، 3.31نسبة الفرق ما بين )
تقدير إيجابي  –تو ثم )النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاق تقدير إيجابي لألخرين( بأعمى نسبة فر 

تقدير سمبى لألخرين( بينما جاء )النمط الثالث:  –لألخرين( ثم )النمط الثاني: تقدير سمبى لمذات 
تقدير سمبى لألخرين( بأقل نسبة فرق في مقياس أنماط تقدير الذات  –تقدير إيجابي لمذات 
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المقياس وقدرة ( لصدق 3لمطالبات قيد البحث. وىذا يؤكد النتائج المستخمصة من جدول )
 المقياس عمى التفرقة والتمييز بين الطالبات بالمقارنة بالدرجة العظمى لكل بعد عمى حدة.
ثالثًا: عرض ومناقشة نتائج العالقة بين األنماط المزاجية وتقدير الذات ودرجة االختبار 

 التطبيقي النيائي في كرة السمة.

 وتقدير الذات ودرجة االختبار التطبيقي( العالقة بين كل من األنماط المزاجية 5جدول )
 النهائي في كرة السلت. 

 (111)ن                                                                                              

 األنماط المزاجية وتقدير الذات
 ودرجة االختبار التطبيقي النهائي في كرة السلة 

 المزاجيةقائمة األنماط 
 التحصيل
 قوة عمليات األكاديمي

 اإلثارة
 قوة عمليات

 الكف
 المرونة

 الشخصية

 أنماط
 تقدير
 الذات

 4543 *45343 45433 45444 تقدير إيجابي لألخرين –النمط االول: تقدير سلبي للذات 

 **45334 **45233 *45333 **45333 تقدير سلبي لألخرين –النمط الثاني: تقدير سلبي للذات 

 **45353 **45544 **45333 **45233 تقدير سلبي لألخرين –النمط الثالث: تقدير إيجابي للذات 

تقدير إيجابي  –النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاته 
 لألخرين

45334* 45235** 45443** 45323** 

 4 **45233 **45334 45432 التحصيل األكاديمي

 1.365=  1.12، عند مستوى 1.2:6=  1.16ر " الجدولية عند مستوى *الداللة االحصائية لقيمة " 

باط ذات داللة احصائية في قيمة "ر" المحسوبة بين قائمة ت( وجود عالقة ار 5يتضح من جدول )
األنماط المزاجية وتقدير الذات ودرجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة، حيث جاء 
االرتباط طردي بين قائمة األنماط المزاجية )قوة عمميات االثارة والكف والمرونة الشخصية( مع 

تقدير إيجابي  –عدا )النمط االول: تقدير سمبي لمذات  جميع أنماط تقدير الذات لمطالبات
لألخرين( لم تظير داللة اال مع )المرونة الشخصية(، وجاءت عالقة االرتباط بين ودرجة 
االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة. مع األنماط المزاجية )قوة عمميات الكف، المرونة 

تقدير سمبي لألخرين،  –لثاني: تقدير سمبي لمذات الشخصية( ومع أنماط تقدير الذات )النمط ا
 –تقدير سمبي لألخرين، النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاتو  –النمط الثالث: تقدير إيجابي لمذات 

ميا محمد عزب تقدير إيجابي لألخرين( لمطالبات قيد البحث، وتتفق ذلك مع نتائج دراسة 
ة بين االنماط بين األنماط المزاجية الثالثة ومادة في وجود عالقة ارتباط طردي (3122الزيني. )

 التعبير الحركي.

رابعًا: عرض ومناقشة نتائج األنماط المزاجية وتقدير الذات المساىمة في درجة االختبار 
 التطبيقي النيائي في كرة السمة.
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ر ( تحميل االنحدار الخطى المتعدد لمساىمة األنماط المزاجية في درجة االختبا6جدول )
 التطبيقي النيائي في كرة السمة.

 (011)ن =  

 نمورج االنحذار الخطي المتعذد

 قيمت معامالث االنحذار
 القيم

 المعيارية
 معامالت

 االنحدار "ت"
 مستوى
 الداللة

 نسبة
 المساهمة%

B 
 الخطأ

 المعيارً

4 

 45444 35224 الرقم الثابت
 

35333 45444 

43544% 

 45444 25535 45233 45443 45345 المرونة الشخصية

3 

 45543 55434 الرقم الثابت
 

25333 45444 

 45442 25434 45332 45454 45434 المرونة الشخصية 44534%

 45433 35454 45344 45433 45434 قوة عمليات الكف

2 

 45334 35443 الرقم الثابت
 

45244 45433 

32524% 

 45334 45332 45423 45433 45434 المرونة الشخصية

 45444 25533 45334 45454 45333 قوة عمليات الكف

 45442 25443 45324 45443 45433 قوة عمليات اإلثارة

( الداللة االحصائية لنموذج االنحدار الخطى المتعدد لمساىمة قائمة 6يتضح من جدول )
األنماط المزاجية في درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة. وجاءت مساىمة األنماط 

%( في درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة، حيث تساىم 30.01المزاجية بنسبة )
%( وتساىم )المرونة الشخصية، قوة عمميات الكف( بنسبة 03.01الشخصية( بنسبة ))المرونة 

%(، بينما تساىم )قوة عمميات 0.41%( وبذلك تساىم )قوة عمميات الكف( بنسبة )02.51)
%( في درجة االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة، ويتفق ذلك مع 4.21اإلثارة( بنسبة )

التي توصمت الى ان نمط المرونة الشخصية جاءت ( 3124)رمزي رسمي جابر. دراسة 
مما يؤكد أىمية المرونة الشخصية في  باالرتقاء بالعبي كرة الطاولةبالمرتبة االولي في االسيام 

 االرتقاء بمستوي األداء الحركي.

 (44جدول )
طبيقي النهائي في كرة درجت االختبار التتحليل االنحدار الخطى المتعدد لمساهمة انماط تقدير الذات في 

  السلت
 (444)ن = 

 نسبة مستوى معامالت القيم قيمت معامالث االنحذار نمورج االنحذار الخطي المتعذد
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B 
 الخطأ

 المعيارً

 المساهمة% الداللة االنحدار "ت" المعيارية

4 

 45333 55434 الرقم الثابت
 

35334 45444 

34534% 
النمط الثالث: تقدير إيجابي 

 تقدير سلبي لألخرين –للذات 
45343 45433 45353 45323 45444 

3 

 45333 45444 الرقم الثابت
 

35332 45444 

35544% 
النمط الثالث: تقدير إيجابي 

 تقدير سلبي لألخرين –للذات 
45244 45444 45232 25443 45442 

النمط الرابع: تقدير إيجابي 
 تقدير إيجابي لألخرين –لذاته 

45323 45442 45333 35242 45432 

2 

 45345 45444 الرقم الثابت
 

25334 45444 

33544% 

النمط الثالث: تقدير إيجابي 
 تقدير سلبي لألخرين –للذات 

45334 45444 45333 35233 45434 

النمط الرابع: تقدير إيجابي 
 تقدير إيجابي لألخرين –لذاته 

45353 45444 45333 35445 45443 

النمط الثاني: تقدير سلبي للذات 
 تقدير سلبي لألخرين –

45443 45434 45444 45432 45345 

النمط االول: تقدير سلبي للذات 
 تقدير إيجابي لألخرين –

-45444 45454 -45435 -45323 45344 

( الداللدددة االحصدددائية  لنمدددوذج االنحددددار الخطدددى المتعددددد لمسددداىمة  01يتضدددح مدددن جددددول )
الدذات فدي درجدة االختبدار التطبيقدي النيدائي فدي كدرة السدمة.، وجداءت مسداىمة أنمداط تقددير تقدير 

%( فدددي درجدددة االختبدددار التطبيقدددي النيدددائي فدددي كدددرة السدددمة.، حيدددث تسددداىم 34.21الدددذات بنسدددبة )
%( وتسداىم )الدنمط 30.61تقدير سدمبى لألخدرين( بنسدبة ) –)النمط الثالث: تقدير إيجابي لمذات 

تقددير  –تقدير سمبى لألخرين ، الدنمط الرابدع: تقددير إيجدابي لذاتدو  –ير إيجابي لمذات الثالث: تقد
تقدير إيجابي  –%( وبذلك تساىم )النمط الرابع: تقدير إيجابي لذاتو 33إيجابي لألخرين( بنسبة )

تقدددددير سددددمبى  –%( بينمددددا تسدددداىم )الددددنمط الثدددداني: تقدددددير سددددمبى لمددددذات 1.01لألخددددرين( بنسددددبة )
%( فدددي 0.21تقددددير إيجدددابي لألخدددرين( بنسدددبة ) –، الدددنمط االول: تقددددير سدددمبى لمدددذات  لألخدددرين

 التطبيقي النهائي في كرة السلت. درجة االختبار

والتوصيات: االستنتاجات  

 أوال االستنتاجات:
استنادا إلى ما أظيرتو نتائج البحث وفى ضوء ىدف البحث وتساؤالتو، واإلجراءات التي اتبعيا 

 حتى توصموا إلى االستنتاجات التالية:الباحثان 
 

 وجود فروق في األنماط المزاجية بين طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية .0
 وجود فروق في أنماط تقدير الذات بين طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكندرية .3
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ماط تقدير الذات وبين درجة وجود عالقة ارتباط طردية بين كل من األنماط المزاجية وان .0
االختبار التطبيقي النيائي في كرة السمة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات 

 باإلسكندرية
تسيم األنماط المزاجية وانماط تقدير الذات بدرجة كبيرة في درجة االختبار التطبيقي  .1

 درية.النيائي في كرة السمة لطمبات كمية التربية الرياضية لمبنات باإلسكن
 يتسم مقياس األنماط المزاجية وتقدير الذات قيد البحث بمعامالت عممية مقبولة.  .2

 التوصيات:
ضرورة العمل عمى توعية طمبات كمية التربية الرياضية عمى أىمية الحالة المزاجية  .0

وتقدير الذات، ودورىا في االرتقاء بالمستوى األداء وتزويدىم بكل الخبرات التي تمكنيم 
مكانياتيم المتوفرة لدييم.من توجي  و واستغالل قدراتيم وا 

ضرورة العمل عمى تأىيل الطمبات نفسيًا، ومزاجيًا قبل المشاركة في االختبار التطبيقي   .3
 النيائي في كرة السمة.

ضرورة العمل عمى تدريب الالعبين عمى الميارات النفسية لالرتقاء بالحالة المزاجية  .0
 ذاتيم بالشكل األمثل. اإليجابية، والعمل عمى تقدير

تعريف الطالبات الممتحقات بالكمية بالفرقة االولي طبيعة الدراسة بالكمية والمتطمبات  .1
البدنية والحركية والنفسية التي يحتاجونيا خالل دراستيم مع اعالء قيمة تقدير االخرين 

 لدييم.
سنوات دراستين  تطبيق مقياس األنماط المزاجية وتقدير الذات عمى طالبات الكمية خالل .2

بيا لمتعرف عمييا وتعديميا بما يتناسب مع اعدادىن بصورة متزنة لمتوافق والتعامل الجيد 
 مع المجتمع بعد تخرجين من الكمية.

 توجيو اىتمام الباحثين بإجراء بحوث ودراسات أخرى في مجال األنماط المزاجية. .3
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 المراجع العربية:
 . القاىرة: مركز الكتاب لمنشر.التدريب الرياضي(. 3103) أبو العال احمد عبد الفتاح. .0
. تدريب الميارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضي(. 3110) اسامة كامل راتب. .3

 القاىرة: دار الفكر العربي.
تعزيز تقدير الذات اعادة بناء (. 3112. )رانجيت سينج ماليي، و روبرت دبميو ريزنر .0

. المممكة العربية السعودية: مكتبية اللفية الجديدةوتنظيم نفسك لمنجاح في ا
 جرير.

(. األنماط المزاجية المميزة لدى العبي كرة الطاولة في  3100. )رمزي رسمي جابر .1
 فمسطين. األردن: الجامعة األردنية.

(. عالقة األنماط المزاجية بمستوى الذكاء االنفعالي لدى 3100. )ريم محمد سممان .2
. االردن: الجامعة رسالة دكتوراه غير منشورةمباز، العبي والعبات الج

 االردنية.
(. مستوى تقدير الذات الميارية وأثره عمى ظيور حالة القمق  3131) صولة طارق. .3

سنة في كرة الطائرة.  02-03المنافسة الرياضية لدى الالعبين الناشئين 
 الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة.

. القاىرة: دار نفس المدرب والتدريب الرياضي عمم(. 0666. )محمد حسن عالوي .4
 المعارف.

(. القاىرة: 6)المجمد ط  مدخل إلى عمم النفس الرياضي(. 3111. )محمد حسن عالوي .5
 مركيز الكتاب لمنشير.

(. القاىرة: 4)المجمد ط  مدخل إلى عمم النفس الرياضي(. 3116. )محمد حسن عالوي .6
 مريز الكتاب لمنشر.

. اإلسكندرية: دار المعرفة قاموس عمم االجتماع(.  3113. )محمد عاطف غيث .01
 الجامعية.

(. تقدير الذات البدنية  3131) محمود يعقوب، ونضال مصطفى محمد بني سعيد. .00
لكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة وعالقتيا بالثقة بالنفس لدى العبي ا
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العموم -النجاح لألبحاث  لممنتخبات العربية لمناشئين. فمسطين: مجمة جامعة
 اإلنسانية.

في تدريس العموم عمى تنمية  seven E;s(. فعالية برنامج 3110. )منير موسى صادق .03
التحصيل وبعض ميارات عمميات العمم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 

 (، كمية التربية، جامعة عين شمس.3(، العدد )0مجمة التربية العممية، المجمد )
(. الميارات العقمية واألنماط المزاجية وسمات الشخصية 3100. )د عزب الزينيميا محم .00

المؤثرة في مستوى أداء التعبير الحركي. مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية 
 جامعة أسيوط.-الرياضية، كمية التربية الرياضية

ر بابل، العراق: الدا أساسيات التعمم الحركي.(. 3103. )ناىد عبد زيد الدليمي .01
 المنيجية لمنشر والتوزيع.

(. حالة قمق المنافسة الرياضية والنمط المزاجي 3131. )نشأت محمد أحمد منصور .02
وىرمون الباراثيرويد لدي العبي كرة القدم.  32وعالقتيما بمستويات فيتامين "د" 

الرياضة، كمية التربية الرياضية  مصر: المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم
 امعة حموان.ج-لمبنين 

 


