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 الملخص باللغة العربية        

 

 نادي الرافدين أثر الصالبة النفسية في االستجابة االنفعالية )الثابتة ، والمتحركة ( لدى العبي

 المصارعة الرومانية ب
 عامر موسى عباس: م. الباحث                                              

مل الخارجية والتي ايتعرض الى ضغوط نفسية ناتجة عن بعض العوأن الالعب أثناء خوض المباراة قد    

سواء كان االنفعال سلبياً أو ايجابياً قد يؤثر على فعالية الالعب وبالتالي يؤثر على تؤثر على انفعال الالعب 

أثر الصالبة النفسية لمصارعي الرومانية في على نتيجة المباريات ، لذا تجلت أهمية البحث في التعرف 

 أثر كبير وسلبياالنفعاالت النفسية هذه قد تسبب لهم بعض و الستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة ( ،ا

لمصارعين النفسية لصالبة ال لمعرفة مدى ، فارتأى الباحث الخوض في هذه الدراسة على أداء واجباتهم 

 )الثابتة ، والمتحركة ( االستجابة االنفعاليةفي التدريب في مرحلة اإلعداد الخاص وأثرها ب

االستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة ( و نفسيةصالبة الال مستوى البحث كان التعرف على اوهدف

في الصالبة النفسية مصارعي الرومانية ) الناشئين ، والشباب ( في أثر بين  الفروقاتالتعرف على و

 . االستجابة االنفعالية 

فروق إحصائية بين االختباارات الثالثاة )اللبلاي ، الوسا ي ، النهاائي ( لةال فئاة  هناك وافترض الباحث بأن

االسااتجابة االنفعاليااة ) الثابتااة ، والمتحركااة ( فااي الصااالبة النفسااية عمريااة ) الناشاائين ، والشااباب( فااي أثاار 

بحاث وتنااول ، واشاتمل البحاث علاى الدراساات الن رياة التاي تخاد  ال تباين بين هذه الفئات العمرياةجود وو

أيضاً فيا  اإلجاراءات الميدانياة والوساائل اإلحصاائية بعاد الحصاول علاى البياناات وبعاد تفريغهاا مان خاالل 

اختبارات ، وكذلك قا  بعرض النتاائ  وتحليلهاا ومناقشاتها ، وتام االساتنتاع ووضاص التو ايات  ثالثةإجراء 

 على ضوء االستنتاجات التي تم التو ل إليها .
 

Abstract 
  

he impact of mental toughness in emotional response (stationary and moving ) T

Roman wrestling-Greco club Alrafden in  with players 
Researcher :  Amer Musa Abbas 

                                             

    That the player during the match may be exposed to psychological pressure caused by some 

external factors that affect the emotion player whether emotion negative or positive may affect 

the effectiveness of the player and therefore affect the outcome of games, so reflected the 

importance of research to identify the impact toughness psychological wrestlers Romanian in 

Response emotional (fixed and mobile), and may cause them some of these psychological 

emotions significant impact and negative impact on the performance of their duties, Fartay 

researcher delving into this study to see how solid psychological wrestlers training in 

preparation for and impact in responding emotional (fixed and mobile) 

The research goal was to identify the level of mental toughness and emotional response (fixed 

and mobile) and to identify the differences between the Roman wrestlers (junior and youth) in 

the impact of mental toughness in the emotional response                                   . 

    I suppose the researcher that there is statistical differences between the three tests (tribal, 

centrist, final) for each age group (junior, and youth) in the impact toughness of mental 

response emotional (fixed and mobile) and the existence of a discrepancy between these age 

groups, and research included theoretical studies that serve Find and also addressed the 

operational procedures and statistical methods to obtain data and discharged through a three 

tests, as well as introducing the results analyzed and discussed, was the conclusion and make 

recommendations in the light of the conclusions that have been reached. 
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 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة وأهمية البحث : 1-1

يعد التلد  العلمي من متغيرات عصرنا الحديث اذ الحياة بما فيها الجانب الرياضي الذي يتفاعل مص     

 اتمتزن يمهد للو ول الى المستويات العليا في الفعالي اً د إعدادالعلو  اإلنسانية والنفسية إلعداد الفر

 (32،  3002)أحمد أمين ،  .الرياضية 

أن علم النفس الرياضي هو العلم الت بيلي لمع م فروع علم النفس حيث يهتم بدراسة السلوك اإلنساني    

دف فهم السلوك والتحةم فيها الذي يصدر خالل الممارسة الرياضية بمختلف أشةالها ومجاالتها وذلك به

والتنبؤ ب  من اجل العمل على ت ويره واالرتلاء ب  وإيجاد الحلول العملية لمختلف المشاكل الت بيلية في 

 التربية البدنية والرياضية والتنافسية والترويحية الرياضية .

لفرد على المواجهة األكثر ويعتبر متغير الصالبة النفسية من المتغيرات النفسية التي تسهم في قدرة ا   

ايجابية للضغوط وحلها ومنع الصعوبات المستقبلية كما أنها تعد خصلة عامة في الشخصية تعمل على 

 .تكوينها وتنميتها الخبرات البيئية المتنوعة المحيطة بالفرد منذ الصغر

جسم المختلفة وكذلك وترتبط االنفعاالت المختلفة بكثير من المظاهر الفسيولوجية الداخلية ألعضاء ال

 0بأنواع متعددة من المظاهر والمتغيرات الجسمية الخارجية التي كثيرا ما تعبر عن نوع االنفعال 

مل االى ضغوط نفسية ناتجة عن بعض العو ونقد يتعرض تايأثناء خوض المبار مصارعينأن الو   

أو ايجابياً قد يؤثر على فعالية المصارع سواء كان االنفعال سلبياً الخارجية والتي تؤثر على انفعال الالعب 

أثر الصالبة النفسية على وبالتالي يؤثر على نتيجة المباريات ، وتجلت أهمية البحث في التعرف 

لمصارعي الرومانية في االستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة ( ذلك يساعد المدربين على وضص 

 بة النفسية لديهم .إعداد خاص بالجانب النفسي لتحسين الصال

 مشكلة البحث :   1-2

النزاالت والجهد أثناء خوضهم  المصارعينان ظروف المباراة والعوامل الخارجية التي يواجهها    

المبذول فيها وطبيعة العمل العضلي والنفسي لديهم فضالً عن المصارع المنافس والمعلومات المتوفرة 

تسبب لهم بعض االنفعاالت  راتيجيات قد تختلف عن ما هو لدي  ،علي  وما قد يلو  في  المنافس من است

ل بيعة النزاالت في هذه اللعبة والزمن اللليل في كل جولة تةون على أداء واجباتهم  النفسية التي تؤثر سلباً 

 لمعرفة مدى لدي  ضغوطات تختلف من مصارع إلى أخر ، فارتأى الباحث الخوض في هذه المشةلة 

االستجابة االنفعالية            في المصارعين بالتدريب في مرحلة اإلعداد الخاص وأثرها  سية لدىالنف صالبةال

 . ) الثابتة ، والمتحركة ( لدى مصارعي الرومانية في نادي الرافدين الرياضي 
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 البحث : هدفا 1-3

 :يهدف البحث الى     

الية ) الثابتة ، والمتحركة ( لدى مصارعي واالستجابة االنفع نفسيةصالبة الالتعرف على مستوى ال -

 . الرومانية في نادي الرافدين الرياضي 

في الصالبة النفسية مصارعي الرومانية ) الناشئين ، والشباب ( في أثر بين  الفروقاتالتعرف على  -

 . االستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة ( 
 

 البحث : افرض 1-4       

 :حث يفترض البا   

هناك فروق إحصائية بين االختبارات الثالثة )اللبلي ، الوس ي ، النهائي ( لةل فئة عمرية ) الناشئين ،  -

االستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة ( لدى مصارعي الرومانية في الصالبة النفسية والشباب( في أثر 

 في نادي الرافدين الرياضي . 

االستجابة االنفعالية          في الصالبة النفسية ) الناشئين ، والشباب( في أثر  العمرية تباين بين الفئاتوجود  -

 . ) الثابتة ، والمتحركة ( لدى مصارعي الرومانية في نادي الرافدين الرياضي 
 

 مجاالت البحث :   1-5       

باب ( لنادي الرافدين الرياضي المصارعة الرومانية لفئتي ) الناشئين والش: العبي  المجال البشري1-5-1

 ( . 3003 في محاف ة الديوانية لعا  )

 تمثل االختبارات والتجربة االست العية  00/00/3003ولغاية  3003/ 9/2 من:  الزماني المجال1-5-2

 قاعات وساحات  نادي الرافدين الرياضي  .:  المجال المكاني  1-5-3
 

    :الدراسات النظرية  -2

 (281-272، 2112)أحمد عبد الحميد وحسام الدين ، النفسية : الصالبة 2-3

تعرف الصالبة النفسية بأنها مجموعة من خصائص الشخصية التي تعمل كمصدر لمقاومة الضغوط    

 الناتجة عن أحداث الحياة الضاغطة .

المواجهة األكثر ويعتبر متغير الصالبة النفسية من المتغيرات النفسية التي تسهم في قدرة الفرد على    

ايجابية للضغوط وحلها ومنع الصعوبات المستقبلية كما أنها تعد خصلة عامة في الشخصية تعمل على 

تكوينها وتنميتها الخبرات البيئية المتنوعة المحيطة بالفرد منذ الصغر ، واشتق متغير الصالبة النفسية من 

شخاص األكثر صالبة من السهل ان يلزموا النظرية الوجودية في الشخص ، ويشير مضمونه الى ان األ
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أنفسهم بما يفعلونه ويعتقدون في قدرتهم على التحكم في أحداث الضغوط وينظرون للتغير على انه 

تحدي طبيعي يسمح لهم بالنمو وعند إدراكهم ألحداث الضغوط يمكنهم اتخاذ القرارات واضعين أولويات 

 يدا يقيمونها على أنها قدرات إنسانية مهمة .في حياتهم وأهدافاً جديدة وأنشطة أكثر تعق

فعدم تمتع الالعبين بالصالبة النفسية يؤدي الى زيادة الضغوط النفسية ويظهر اثر ذلك في هبوط    

مستوى أداء الفريق فكثيرا ما نالحظ ان الكثير من الالعبين يمتلكون الفورمة الرياضية ولكنهم ليسوا 

م بالرغم من تفوق قدراتهم عن الفريق األخر ويرجع ذلك الى قادرين على حسم الصراع لصالحه

االستثارة االنفعالية العالية وهذه الحالة تأتى بأشكال مختلفة ولكن توجد حالة عامة مميزة لهذا النوع 

وتتمثل في الخلل العام غير المواجه وعدم القدرة على التركيز وتوجيه الطاقة نحو التعامل مع اي من 

تي توضع أمامهم في المباراة وتسمى بتشتيت البداية التي تتضح عند حالة حمى البداية او حالة الواجبات ال

الالمباالة وتتمثل في حالة عدم االنسجام النفسي فتتغيب اليقظة العقلية ويقل التركيز فيخفقون في تنفيذ 

          0الواجبات الخططية والدفاعية 

ة النفسية فأنهم يحسنون التصرف في جميع مواقف اللعب ويكونوا وفي حالة تمتع الالعبين بالصالب   

واثقون من أنفسهم ومن الفوز بنتيجة المباراة وخصوصا عندما يتلقى الالعبون معلومات عن الجوانب 

القوية لدى الفريق المنافس وفي نفس الوقت قلة المعلومات عن جوانب الضعف فتكون الروح المعنوية 

استعداد لمواجهة الصراع مع المنافس فتقل حده الضغوط االنفعالية لدى الالعبين عندهم مرتفعة وعلى 

وينظروا الى الموقف على انه موقف تحدى ترتفع فيه مرحلة االستعداد للكفاح وتقل أثار حمى البداية 

لفعل ويتميزوا بالتفكير الفعال السريع وسرعة اتخاذ القرارات والتوقع السليم لحركة الزميل سرعة رد ا

نحو األهداف المراد تحقيقها والقدرة على تغيير القرار في اللحظة المناسبة وبذلك يصل الالعب الى 

امتالك القدرات الحركية الخاصة وإدراك المواقف وتنظيم الموقف تنظيما خاصا يسمح لة بالتنبؤ 

 0بالمواقف قبل حدوثها واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
 

 ة :د الصالبة النفسيأبعا 2-3-3

إن أبعاد الصالبة النفسية نجدها في حالة نمو مستمرة مع التقدم في العمر فدخول األفراد في خبرات     

 حياتية غنية ومتنوعة بصفة مستمرة تساعد على نمو هذه اإلبعاد وهي )االلتزام ، التحكم ، التحدي ( . 
 

 :االلتزام  2-3-3-3

سي يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله ، وااللتزام هو نوع من التعاقد النف   

االجتماعي وهو االعتقاد بأهمية وقيمة المواقف االجتماعية التي يتعرض لها الفرد وبضرورة التعامل 

 خرين معها والسيطرة عليها ، وااللتزام نحو العمل وهو اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته سواء له او لآل
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واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمل وااللتزام بنظمه ، اما االلتزام األخالقي هو اعتقاد الفرد 

بضرورة االستمرار في عالقاته الشخصية واالجتماعية وهو التزام داخلي يرتبط بالقيود االجتماعية اي 

العالقة )تماسك جماعي ( ، اما االلتزام  التزام الفرد بعالقة ما يرتبط بوجود قيمة او هدف داخلي تجاه هذه

القانوني فهو الذي ارتبطت طبيعته بطبيعة المهن ومن أبرزها ممارسة مهنة الرياضة حيث يلتزم بنفس 

 االلتزام القانوني أثناء ممارسة الرياضة .
  

 التحكم : 2-3-3-2

وتحمل المسؤولية الشخصية عما  هو اعتقاد الفرد انه بإمكانه ان يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث   

يحدث له ويتضمن التحكم والقدرة على اتخاذ القرارات ، والقدرة على تفسير األحداث، والقدرة على 

المواجهة الفعالة للضغوط ، ويمكن تعريفه من الجانب الرياضي على انه اعتقاد الفرد في قدرته على 

  يرة في مواقف المنافسة .السيطرة والتحكم في أحداث الحياة المتغيرة والمث

 :التحدي  2-3-3-1

وهو اعتقاد الفرد ان ما يطرأ من تغيرات على جوانب حياته هو أمر مثير وضروري عن كونه تهديد    

 له مما يساعده على مواجهة الضغوط بفاعلية . 

التغير يعد حافزا  أي ان التحدي هو اعتقاد الفرد بان التغير وليس االستقرار أمر طبيعي في الحياة وان   

وليس تهديدا فالتحدي إدراك الصعوبات على إنها مشكالت ينبغي مواجهتها بدرجة اكبر من إدراكها على 

 0إنها مهددة للفرد 
 

 (18-17،  2131التوتر واالنفعال : )علي حسين هاشم ،  2-2

ية داخلية ومظاهر االنفعاالت هي حالة شعورية ذاتية في الكائن الحي تصطحبها تغيرات فسيولوج   

  0تعبيرية خارجية قد تعبر غالبا على نوع االنفعال 

وترتبط االنفعاالت المختلفة بكثير من المظاهر الفسيولوجية الداخلية ألعضاء الجسم المختلفة وكذلك 

 0بأنواع متعددة من المظاهر والمتغيرات الجسمية الخارجية التي كثيرا ما تعبر عن نوع االنفعال 
 

 فسيولوجية المصاحبة لالنفعاالت :المظاهر ال 2-2-3

 بالنسبة للدورة الدموية . -

 بالنسبة للتنفس . -

 بالنسبة لنشاط الغدد . -
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 المظاهر الخارجية المصاحبة لالنفعاالت : 2-2-2

 الحركات التعبيرية للوجه : -

جه وحركات العينين نتيجة الشعور باالنفعال تظهر بعض التغيرات على الوجه ومنها اصفرار الو   

 0والحاجبين والفم 

 الحركات التعبيرية لكل أجزاء الجسم : -

وهي حركات تظهر على أجزاء الجسم منها ارتعاش اليدين والرجلين او انقباض اليدين وانحناء           

 0الوجه 

 التعبيرات الصوتية : -

 0وهي حاالت رفع وخفض مستوى الصوت وسرعة الكالم وحدته    
 

 

 البحث وإجراءاته الميدانية  يةمنهج -3

 منهج البحث : 3-1

 البحث . مشةلة استخد  الباحث المنه  الو في باألسلوب المسحي لمالئمت  طبيعة    
 

 مجتمع وعينة البحث : 3-2

( 56المصارعة الرومانية في نادي الرافدين الرياضي وعددهم )أشتمل مجتمص البحث على العبي     

، حيث تم (  3003لعا  ) ) األشبال ، الناشئين ، الشباب ، المتلدمين (الفئات العمرية مصارع يمثلون 

يمثلون الفئتين العمريتين )الناشئين ، والشباب( ( مصارع05وعددهم )اختيار العينة بال ريلة العمدية 

( مصارعين يمثلون الفئتين الوزنيتين لةل 8( للشباب ، )27-55( للناشئين و)59-52ئات الوزنية ) وللف

فئة عمرية لمالئمة هذه الدراسة لمثل هذه األعمار من حيث الملياس الخاص بالصالبة النفسية ، وكانت 

عمار التدريبية بينهم ، فضالً عن تلارب األعمار وكذلك األمن مجتمص البحث (  % 37،506العينة ) نسبة 

 سنوات ( . 2-3حيث تراوحت ما بين )
 

 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث : 3-3

 المصادر والمراجص العربية  -    

 استمارة جمص وتفريغ البيانات .  -    

 س الصالبة النفسية .يااستمارة مل -    

                                                           
 (1) الملحق ينظر 
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 .)الثابتة ، والمتحركة(  ةباالستجابة االنفعالي الجهاز الخاص بلياس -    

 .  فريق العمل المساعد -    
 

 االختبارات والقياس المستخدمة في البحث : 3-4
 

 مقياس الصالبة النفسية : 3-4-1

المصارعة الرومانية وللفئتين العمرية           على العبي  *النفسية قا  الباحث بإجراء اختبار الصالبة   

ولثالث اختبارات           الخا ة بنادي الرافدين الرياضيفي اللاعة  3003لعا   ) الناشئين ، والشباب (

حيث تم توزيص استمارة هذا االختبار وس ي ، النهائي ( في فترة التدريب األعداد الخاص ، ) اللبلي ، ال

عليهم بعد األخذ بالمعوقات التي حصلت من خالل التجربة االست العية التي أجريت عليهم وتم تحصيل 

الملياس من المصادر  ، علماً ان  تم اعتماد النتائ  لهذه االستمارة وتبويبها ألجل إجراء الوسائل اإلحصائية

 .  العلمية 
 

 حيث أشتمل الملياس على ثالثة أبعاد :

( مص 30،33 ،09 ،05 ،07 ،03 ،9،00 ،6،5 ،0( عبارة وهي األرقا  )00ويشتمل على ) االلتزام : -

 ( عبارات عةسية .00، 5مالح ة أن العبارتين أرقا  )

 ( . 30، 08، 06، 00، 2، 7، 3( عبارات هي أرقا  )2ويشتمل على ) التحكم : -

 ( .02، 32، 02، 8، 2( عبارات هي )6ويشتمل على ) التحدي : -

( عبارة ويتم تصحيح الملياس وفلاً لثالثة استجابات لةل 32وبذلك يةون مجموع عبارات الملياس )     

درجة (  0= درجة ، ال تن بق أبداً  3درجات ، تن بق أحياناً =  2دائماً =  تن بق) عبارة ايجابية وهي 

( وتمثل الدرجة العالية درجة 32( واقل درجة )59والعةس مص العبارات العةسية ، وأعلى درجة للملياس )

 البة عالية وتلل الصالبة النفسية كلما قلت الدرجة على الملياس ، والزمن التجريبي ألداء الملياس          

 ( دقائق .  00)
 

 ية :اختبارات االستجابة االنفعال 3-4-2

على عينة من قا  الباحث بإجراء االختبارات الخا ة باالستجابة بعد إجراء التجربة االست العية    

معرفة المعوقات التي قد تعيق العمل من حيث وضص ذلك لوالمصارعين في النادي من مجتمص البحث 

                                                           
 القادسية جامعة – الرياضية التربية كلية         جميل مثنى عمار د.م 
 القادسية جامعة – الرياضية التربية كلية               كريم غزوان م.م 
  الرياضي الرافدين نادي - للناشئين العراق منتخب مدرب       الدين شمس دأحم السيد 
  الرومانية للمصارعة الرياضي االتفاق نادي مدرب   برهان حسان صباح السيد 
  *(2) الملحق ينظر 
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يص هذا الجهاز ، حيث قا  الباحث بتصنللحصول على أدق النتائ  واألدوات الالزمة لذلك  الجهاز

مؤثرات خارجية مثل علي  بإضافة باالعتماد على مشاهدت  في أحد المصادر العلمية وقد قا  الباحث 

لياس الزمن في  للحصول على أدق النتائ  ألقرب ل الجهاز بمؤقت )الضوء والصوت ( فضال عن ارتباط

 جزء من الثانية .

 وصف الجهاز :  1-3-2-3

ن الخشب على شكل مستطيل ثبت علية لوحه معدنية بها فتحات مفرغة هو عبارة صندوق صغير م   

متدرجة في االتساع هذه الفتحات موزعة على مجموعتين احدها على شكل ثقوب ) دوائر( واألخرى 

 0على شكل قنوات مستقيمة تبدأ وتنتهي بدوائر صغيره 

)مجس( مثبت به سن معدني  ويخرج من الصندوق سلك كهربائي ينتهي بمقبض من البالستك كالقلم   

مدبب هذا السن المدبب عند مالمسته للوحة المعدنية )في حالة تشغيل الجهاز بتوصيلة بمصدر كهربائي ( 

تستكمل الدائرة الكهربائية ويسجل العداد الموجود بجانب الجهاز عدة واحدة تنقطع بعدها الدائرة حتى تتم 

د اللمسات التي تتحقق على اللوحة المعدنية عند إجراء لمسة أخرى وهكذا يستمر العداد في تسجيل عد

القياس ، يجب وضع الجهاز على طاولة ارتفاعها مناسب بحيث يكون الجهاز أمام المفحوص وعلى 

 مؤثرات خارجية مثل )الضوء والصوت ( فضال عن ارتباطعلي  إضافة مستوى معين ، فضالً عن 

، حيث عند مس أحد أدق النتائ  ألقرب جزء من الثانية  لياس الزمن في  للحصول علىل الجهاز بمؤقت

جوانب الثلوب يضاء المصباح ويصدر  وت بذلك ويلو  العداد بوضص رقم هذا اللمس ، وكذلك عند 

  اللياس المتحرك .
 

 (  ةطريقة قياس االستجابة االنفعالية ) الثابت 3-4-2-2

ت  موجها السن المعدني تجاه الثلب األول )األكثر يمسك المفحوص بالملبض البالستك )المجس( من نهاي   

اتساعاً( يلو  المفحوص بإدخال السن المعدني في الثلب مص نداء المختبر )أبدا( ويحاول الثبات ب  وسط 

( ثانية وعلى نداء المختبر يخرع 00( ثانية بعد انتهاء فترة الـ )00الثلب وتجنب لمس األجناب لمدة )

من الثلب ويةرر العمل السابق في كل ثلب من الثلوب الخمسة ترتب اتساعها ثم  المفحوص السن المعدني

تأخذ قراءة العداد الذي يسجل مجموع اللمسات الخاطئة التي تمت خالل اللياس كلما قل عدد اللمسات 

 المسجلة بالعداد كانت االستجابة االنفعالية أفضل .
 

 (متحركةالطريقة قياس االستجابة االنفعالية ) 3-4-2-3

 ، من نهايت  وموجها السن المعدني تجاه اللناة المتعرجة الالعب الملبض البالستيةي )المجس( يمسك   
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يتحرك بالسن المعدني داخل  وذلك مص نداء المختبر )ابدأ(، يلو  بإدخال السن المعدني في بداية اللناة 

، يتم التوقيت من بداية اللناة المتعرجة والى اللناة حتى نهايتها مص تجنب لمس األجناب قدر اإلمةان 

يةرر العمل السابق خمس مرات )يتم بعد الو ول الى نهاية اللناة يخرع الالعب )المجس( نهايتها و

              من الناحية  تسجيلها( كلما قل عدد اللمسات المسجلة كلما دل ذلك على ان الالعب أكثر ثباتاً 

  .االنفعالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 عليه التعديل تم الذي (والمتحركة الثابتة) االنفعالية باالستجابة الخاص الجهاز يمثل( 1) شكل

 

 التجربة االستطالعية :  3-5

  حيث قا  الباحث بإجرائها على 2/3003 /6 المصادف الخميس  تم إجراء التجربة االست العية في يو    

 :وذلك للتعرف على  من مجتمص البحث (مصارعين 8)

 المعوقات التي تعيق البحث . - 

 . الوقت الالز  ألداء االختبارات واللياس المستخدمة في البحث - 

 فاعلية كادر العمل المساعد . - 

 إجراءات البحث الميدانية : 3-6

( 05أجرى الباحث االختبارات واللياس على عينة البحث وهم ) 3003/ 2/ 2السبت المصادف في يو    

من نادي الرافدين الرياضي للفئتين العمرية ) الناشئين ، والشباب ( ، وقد أختبر الباحث العينة  مصارع

أشهر (  2الذي مدت  ) تبارات ) قبلية ، وس ية ، نهائية ( خالل فترة التدريب ) اإلعداد الخاص( ثالث اخ

)الثابتة ، والمتحركة ( والتعديل علي  بإضافة بعض المؤثرات  االستجابة االنفعاليةوذلك بعد تصنيص جهاز 

  على الخبراء ) كالصوت ، والضوء( فضالً عن مؤقت ، حيث تم عرض الجهاز بعد التعديل علي
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بملياس )الصالبة النفسية ( وإجراء التجربة وكذلك الحصول على االستمارة الخا ة ،  والمختصين

قا  الباحث بإجراء تلك االختبارات واللياس ومن تفريغها باستمارة خا ة للحصول على ، االست العية 

 النتائ  لةي يتم إجراء الوسائل اإلحصائية عليها . 
 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث : 3-7

( للحصول على أدق النتائ  من خالل إجراء اللوانين spssة )استخد  الباحث الحليبة اإلحصائي  

 اإلحصائية عليها ضمن هذا البرنام  ، وهذه اللوانين هي :

 الوسط الحسابي . -  

 االنحراف المعياري .  -  

  النسبة المئوية -  

 المستللة .اختبار )ت( للعينات  -  

 اختبار )ف( للعينات المتراب ة . -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها :  -4
                                                           

  - القادسية جامعة – الهندسة كلية ماجستير     حمزه حميد نصير م.م . 

 . القادسية جامعة – الهندسة كلية ماجستير    ملك فيصل مأسي م.م  -    
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الصالبة النفسية   والنهائي ( ، والوسطي، الثالثة ) القبلي  ختباراتاالعرض نتائج  4-1

         )الثابتة ، والمتحركة (  للفئات العمرية ) الناشئين ، والشباب ( واالستجابة االنفعالية 

 وتحليلها :

 (0جدول )

الثالثة ) اللبلي الختبارات وقيمة ) ت( المحسوبة لنحرافات المعيارية يبين األوساط الحسابية واال

بين الفئات العمرية  )الثابتة ، والمتحركة ( لصالبة النفسية واالستجابة االنفعاليةوالوس ي والنهائي ( ل

 )الناشئين ، والشباب (

 

 االختبارات

 

 المتغيرات

 قيمة)ت( الشباب         الناشئين       

 ة*المحسوب

داللة 

 الفروق
 ع±        س         ع±       س        

 اللبلي

 

 عشوائي 0،507 7،568 62،536 3،828 67،600 الصالبة النفسية )درجة( 

االستجابة االنفعالية    

 )الثابتة( )عدد(
 عشوائي 0،829 0،239 2،826 0،897 8،236

االستجابة 

االنفعالية 

 )المتحركة(

 

الزمن 

 ()ثانية
 عشوائي 0،003 3،257 07،227 3،220 07،502

 

األخ اء 

 )عدد(
 عشوائي 0،589 3،569 00،36 3،705 00،036

 الوس ي

 معنوي 3،737 3،282 50،226 2،202 62،826 الصالبة النفسية )درجة(

االستجابة االنفعالية    

 )الثابتة( )عدد(
 معنوي 3،580 0،900 5،270 0،039 8،028

االستجابة 

االنفعالية 

 )المتحركة(

 

الزمن 

 )ثانية(
 عشوائي 0،38 3،330 07،09 3،399 07،030

 

األخ اء 

 )عدد(
 عشوائي 0،850 3،308 8،600 0،875 9،226

       

 النهائي

 معنوي 3،720 0،995 57،226 3،509 50،600 الصالبة النفسية )درجة(

االستجابة االنفعالية    

 )الثابتة( )عدد(
 معنوي 7،003 0،360 6،200 0،920 2،602

االستجابة 

االنفعالية 

 )المتحركة(

الزمن 

 )ثانية(
 عشوائي 0،007 0،929 02،570 3،082 02،269

األخ اء 

 )عدد(
 عشوائي 0،508 0،886 5،826 0،872 8،226

 

 ( الجدولية عند مستوى داللة )3،076( = 07( باتجاهين ، ودرجة حرية )0،06قيمة )ت 

للناشائين والشاباب  (الصاالبة النفسايةت )حسابية للمتغيارا أوساطاً النتائ   أظهرت( 0ل الجدول )من خال

 -3،828) قااادره معيااااري وباااانحراف( 62،536 - 67،600) رتيااابعلاااى التفاااي االختباااارات اللبلياااة 

لحساابية لهماا ( لهاتين الفئتين فةانت األوسااط ا) الثابتة االستجابة االنفعالية أما ، رتيبالت على( 7،568
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 ،( 0،239 -0،897) الترتياب علاى قدره معياري وبانحراف( 2،826 - 8،236على الترتيب )

 وباانحراف (07،227 -07،502)(علاى الترتياب المتحركة )الازمن لالستجابة  الحسابية األوساط بينما

 النفعاليااةا السااتجابةل  الحسااابية األوساااط وكاناات ، الترتيااب علااى(  3،257- 3،220) قاادره معياااري

بااانحراف و (00،36-00،036األخ اااء( فااي االختبااارات اللبليااة للناشاائين والشااباب علااى الترتيااب ))

ت حساااابية للمتغيااارا أظهااارت النتاااائ  أوسااااطاً و ، (3،569 -3،705معيااااري قااادره علاااى الترتياااب )

( 50،226 - 62،826للناشاائين والشااباب فااي االختبااارات الوساا ية علااى الترتيااب ) (الصااالبة النفسااية)

) الثابتاة ( لهااتين االساتجابة االنفعالياة أماا ، الترتيب على( 3،282 -2،202) قدره معياري وبانحراف

 علاى قادره معيااري وبانحراف( 5،270 - 8،028الفئتين فةانت األوساط الحسابية لهما على الترتيب )

)الاازمن (علااى الترتيااب  لالسااتجابة المتحركااة الحسااابية األوساااط بينمااا ،( 0،900 -0،039) الترتيااب

 األوساااط وكاناات ، الترتيااب علااى(  3،330- 3،399) قاادره معياااري وبااانحراف(07،09 -07،030)

األخ اااء( فااي االختبااارات اللبليااة للناشاائين والشااباب علااى الترتيااب ) االنفعاليااة لالسااتجابة  الحسااابية

أظهااارت وحياااث  ، (3،308 -0،875وباااانحراف معيااااري قااادره علاااى الترتياااب ) (9،226-8،600)

للناشائين والشااباب فاي االختباارات النهائياة علااى  (الصاالبة النفسايةت )حساابية للمتغياارا النتاائ  أوسااطاً 

 أمااا ، الترتيااب علااى( 0،995 -3،509) قاادره معياااري وبااانحراف( 57،226 - 50،600الترتيااب )

 - 2،602لهمااا علااى الترتيااب ) ) الثابتااة ( لهاااتين الفئتااين فةاناات األوساااط الحسااابيةاالسااتجابة االنفعاليااة

 الحساااابية األوسااااط بينماااا ،( 0،360 -0،920) الترتياااب علاااى قااادره معيااااري وباااانحراف( 6،200

- 3،082) قادره معياري وبانحراف(02،570 -02،269)لالستجابة المتحركة )الزمن (على الترتيب 

األخ ااء( فاي االختباارات ) ةاالنفعاليا لالساتجابة  الحساابية األوسااط وكانات ، الترتيب على(  0،929

وبااانحراف معياااري قاادره علااى الترتيااب  (5،826-8،226اللبليااة للناشاائين والشااباب علااى الترتيااب )

 ، القبليااة) االختبااارات فااي أعاااله للمتغياارات المحسااوبة( ت) قيمااة مقارنااة وعنااد ، (0،886 -0،872)

-0،850-0،38-3،580-3،737-0،589-0،003-0،829-0،507) التااوالي علااى( والنهائيااة ، والوسااطية

 مسااتوى عناد (2،1,2) والبالغااة الجدولياة قيمتهااا ماع مقارنتهااا وعناد( 0،508 -3،720-7،003-0،007

 االختبااارات فاي كماا المتغياارات بعاض فاي الفااروق معنوياة نجاد ،( ,1) حريااة ودرجاة( 0،02) داللاة

 العمرياة الفئاة ولصاالح(  الثابتاة عالياةاالنف واالساتجابة ، النفسية الصالبة)  لمتغيري والنهائية الوسطية

 االختبااارات فااي بعضااها وفااي القبليااة االختباارات فااي جميعهااا المتغياارات فااي وعشااوائيتها ،(  الشاباب)

 يحقااق وهااذا( واألخطاااء ، الاازمن) المتحركااة االنفعاليااة االسااتجابة) متغياار فااي كمااا والنهائيااة الوسااطية

 . األول والفرض الهدف

 

 (3جدول )         
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 للصالبة(  والنهائي والوسطي القبلي)  الثالثة لالختبارات الختبارات المحسوبة( ف) قيم يبين

 للفئتين العمرية )الناشئين ، والشباب( ( والمتحركة ، الثابتة) االنفعالية واالستجابة النفسية

 مصدر التباين المتغيرات الطلبة
مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

( فقيمة )           

  *المحسوبة

داللة 

 الفروق

 الناشئين

 الصالبة النفسية

 )درجة(

 28،132 2 322،181 بين المجموعات
 معنوي 33،258

 8،718 23 382،875 داخل المجموعات

   االستجابة االنفعالية 

 )عدد( (ة)الثابت

 2،258 2 5،232 بين المجموعات
 عشوائي 1،255

 1،212 23 32،181 اتداخل المجموع

االستجابة 

االنفعالية 

 (ة)المتحرك

 الزمن

 )ثانية(

 3،311 2 2،822 بين المجموعات
 عشوائي 1،232

 5،237 23 323،252 داخل المجموعات

 األخ اء

 )عدد(

 35،511 2 13 بين المجموعات
 معنوي 1،271

 3،221 23 88،225 داخل المجموعات

 الشباب

 النفسيةالصالبة 

 )درجة(

 23،511 2 381 بين المجموعات
 معنوي 8،732

 31،358 23 232،225 داخل المجموعات

   االستجابة االنفعالية 

 )عدد( (ة)الثابت

 33،131 2 28،281 بين المجموعات
 معنوي 33،722

 1،222 23 21،138 داخل المجموعات

االستجابة 

االنفعالية 

 (ة)المتحرك

 الزمن

 نية()ثا

 2،338 2 3،815 بين المجموعات
 عشوائي 1،512

 3،831 23 313،181 داخل المجموعات

 األخ اء

 )عدد(

 22،722 2 35،581 بين المجموعات
 معنوي 3،332

 5،323 23 318،175 داخل المجموعات
 

 ( الجدولية عند مستوى داللة )2،72( = 30-3( ودرجة حرية )0،06قيمة )ف 

 ثالثة ) اللبلية ، والوس ية ، والنهائية ( وللفئتاين العمرياة( أظهرت النتائ  لالختبارات ال3ل الجدول )من خال

( F( قيماة ) )الثابتاة والمتحركاة االساتجابة االنفعالياة، صاالبة النفساية( فاي متغيارات ) الشاباب، ال ناشئين) ال

، 52,11 - 552,11علاى التاوالي )) الناشائين ( للفئاة العمرياة  فاي االختباارات الثالثاةالمحسوبة للمتغيرات 

( المحساااوبة للمتغيااارات فاااي االختباااارات الثالثاااة للفئاااة العمرياااة                Fكانااات قيماااة ) بينماااا ( ، 526,5-,,,22

( الجدوليااة Fوعنااد ملارنتهااا مااص قيمااة ) ( 2,56,-,2212 -5,2,88 - 8,,12) الشااباب ( علااى التااوالي )

( ، نجاد الليماة المحساوبة أكبار مان قيمتهاا 30-3( ودرجة حرية )0،06مستوى داللة ) ( عند2،72والبالغة )

فااي بعااض المتغياارات كمااا فااي ) الصااالبة النفسااية ، واالسااتجابة االنفعاليااة المتحركااة )األخ اااء( الجدوليااة 

 المتغيرات وعشوائيتها في   ثالثةمما يدل على معنوية الفروق لهذه المتغيرات في االختبارات الللناشئين 
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، بينماا األخرى بالرغم من وجود بعض الفروق البسي ة بين هذه االختبارات في األوساط الحسابية 

لفئااة الشااباب أكباار فااي أغلااب المتغياارات كمااا فااي متغياارات ) الصااالبة النفسااية ،  كاناات الليمااة المحسااوبة

ي متغيار )االساتجابة االنفعالياة ) الازمن( وعشاوائيتها فا واالستجابة االنفعالية الثابتة ، والمتحركة )األخ ااء( 

وهاذا ماا بالرغم من وجود فروق ملحوظة بين هذه االختبارات الثالثة ولصالح االختبارات الوس ية والنهائية 

 والنهائياة (الثة ) اللبلية ،والوس ية ،ثولغرض إيجاد التباين بين االختبارات ال، يحلق الهدف والفرض الثاني 

 ( .L.S.Dالباحث قانون أقل فرق معنوي ) للمتغيرات استخد 
 

 (3جدول )          

 ( لالختبارات الثالثة لمتغير) الصالبة النفسية ( للناشئين .L.S.Dيبين قيمة أقل فرق معنوي )
 

 االختبارات
فرق 

 األوساط
مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 معنوي 0،033 3،3,2* 2خ – 1خ

 معنوي 0،000  , *  3 خ – 1خ 

 معنوي 0،023 3،222* 3 خ – 2 خ
 

 ( 0،02* معنوية عند مستوى داللة )                                 

ذ ا (L.S.D)( ألقل فرق معنوي الصالبة النفسيةلمتغير) ثالثة( أظهرت نتائج االختبارات ال3من الجدول )

في جميع االختبارات  معنوية وكانت ( ،3،222-, -,3،3)على التوالي كانت فرق األوساط لهذا المتغير 

 . الوسطي والنهائيلصالح االختبارين  تكانو( 0،02عند مستوى داللة )
      

 (,جدول )

 ( لالختبارات الثالثة لمتغير الخطأ ) االستجابة االنفعالية المتحركة ( للناشئين .L.S.Dيبين قيمة أقل فرق معنوي )
 

 االختبارات
فرق 

 األوساط
مستوى 
 الداللة

لة دال
 الفروق

 عشوائي 0،183 2,،1 2خ – 1خ

 معنوي ,0،01  2,،2 *  3 خ – 1خ 

 عشوائي 0،3,1 1 3 خ – 2خ 
                                  

                                 

 ( 0،02* معنوية عند مستوى داللة )                                 

( ألقل فرق االستجابة االنفعالية المتحركة)الخطأ  الختبارات الثالثة لمتغير( أظهرت نتائج ا,من الجدول )

 بين( ، وكانت معنوية 1 - 2,،2 -2,،1اذ كانت فرق األوساط لهذا المتغير على التوالي ) (L.S.D)معنوي 

 النهائي . ( وكانت لصالح االختبار0،02عند مستوى داللة ) رين )القبلي ، والنهائي (االختبا

 

 (2جدول )                
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 . شباب( لالختبارات الثالثة لمتغير) الصالبة النفسية ( للL.S.Dيبين قيمة أقل فرق معنوي )

 

 االختبارات
فرق 

 األوساط
مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 معنوي 0،031 2,،3* 2خ – 1خ

 معنوي 0،000  2,،2 *  3 خ – 1خ 

 عشوائي 0،0,8 3 3 خ – 2خ 

 ( 0،02* معنوية عند مستوى داللة )                                 

( للشباب ألقل فرق معنوي الصالبة النفسية( أظهرت نتائج االختبارات الثالثة لمتغير)2من الجدول )

(L.S.D) ( وكانت معنوية بين 3 - 2,،2 -2,،3اذ كانت فرق األوساط لهذا المتغير على التوالي ، )

 ( وكانت لصالح االختبارين الوسطي والنهائي .0،02الثالثة عند مستوى داللة ) االختبارات

 (2جدول )

 ( لالختبارات الثالثة لمتغير الخطأ في ) االستجابة االنفعالية الثابتة ( للشباب .L.S.Dيبين قيمة أقل فرق معنوي )
 

 االختبارات
فرق 

 األوساط
مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 معنوي 0،020 ,1،23* 2خ – 1خ

 معنوي 0،000  2،2,2 *  3 خ – 1خ 

 معنوي 0،008 1,,،1* 3 خ – 2خ 

 ( 0،02* معنوية عند مستوى داللة )                                 

( للشباب ألقل فرق االستجابة االنفعالية الثابتة( أظهرت نتائج االختبارات الثالثة لمتغير)2من الجدول )

( ، وكانت 1,,،1 – 2،2,2 -,1،23اذ كانت فرق األوساط لهذا المتغير على التوالي ) (L.S.D)معنوي 

 ( وكانت لصالح االختبارين الوسطي والنهائي .0،02معنوية بين االختبارات الثالثة عند مستوى داللة )

 (,جدول )

 تجابة االنفعالية المتحركة ( للشباب .( لالختبارات الثالثة لمتغير الخطأ ) االسL.S.Dيبين قيمة أقل فرق معنوي )
 

 االختبارات
فرق 

 األوساط
مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 عشوائي 0،138 2,،1 2خ – 1خ

 معنوي ,0،00  2،3,2 *  3 خ – 1خ 

 عشوائي ,0،12 1،222 3 خ – 2خ 

 ( 0،02* معنوية عند مستوى داللة )                                 

( للشباب ألقل االستجابة االنفعالية المتحركة( أظهرت نتائج االختبارات الثالثة لمتغير الخطأ ),) من الجدول

( ، 1،222 – 2،3,2 -2,،1اذ كانت فرق األوساط لهذا المتغير على التوالي ) (L.S.D)فرق معنوي 

ت لصالح االختبار ( وكان0،02وكانت معنوية بين االختبارين )القبلي ، والنهائي ( عند مستوى داللة )

 النهائي .
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الصالبة النفسية   والنهائي ( ، والوسطي، نتائج االختبارات الثالثة ) القبلي  مناقشة 4-2

           : واالستجابة االنفعالية )الثابتة ، والمتحركة (  للفئات العمرية ) الناشئين ، والشباب (

في  )الناشئين،والشباب (  معنوية الفروق بين النتائ أظهرت( 0من خالل عرض وتحليل الجدول )     

الثابتة ، والمتحركة  الصالبة النفسية واالستجابة االنفعالية) ات ) الوس ية ، والنهائية( في متغيراتختباراال

)األخ اء( ولصالح الفئة العمرية ) الشباب ( بالرغم من وجود فروق بسي ة بين هاتين الفئتين في 

فروق بينهما من حيث األثر للصالبة النفسية في اي وجود خالل األوساط الحسابية المتغيرات األخرى من 

ويعزو الباحث ذلك الفرق بين هذه الفئات الى أن الشباب ومن االستجابة االنفعالية ) الثابتة ، والمتحركة( 

حصل  خالل الخبرة التي تراكمت من التدريب والب والت فضالً عن الجانب االجتماعي والنض  الذي

النتائ  وجود عالقة  أظهرتففي االختبار لالستجابة االنفعالية )الثابت ( علي  المصارع في هذه الفترة ، 

ان أبعاد الصالبة النفسية نجدها  "في هذا االختبار  األخ اءكلما زادت الصالبة النفسية قلت  إيعةسية 

رات حياتية غنية ومتنوعة بصفة مستمرة في حالة نمو مستمرة مع التقدم في العمر فدخول األفراد في خب

 ( 280، 2002أحمد وحسام الدين ، )  " ( تساعد على نمو هذه اإلبعاد وهي )االلتزام ، التحكم ، التحدي

بين االختبارات الثالثة ) القبلية ، والوسطية ، والنهائية (  ظهرت النتائج( أ2ومن خالل الجدول )  

( معنوية الفروق في بعض المتغيرات كما في متغيري )الصالبة النفسية للمتغيرات لـ)للناشئين ، والشباب

المتحركة )األخ اء( للناشئين ، أي هناك فروق بين هذه االختبارات الثالثة ، بينما  واالستجابة االنفعالية، 

 االنفعاليةواالستجابة لفئة الشباب أظهرت النتائ  وجود فروق بين االختبارات الثالثة لـ)للصالبة النفسية ،

المتحركة )األخ اء( ، وعشوائيتها في المتغيرات األخرى بالرغم من وجود  واالستجابة االنفعالية الثابتة

فروق محسوسة ولةنها لم ت هر إحصائياً ولةن يمةن التعرف عليها من خالل األوساط الحسابية لهذه 

 .االختبارات الثالثة 

لون بطبيعتهم الى مواجهة الضغوط وتحقيق االنجاز والتفوق في ذوي الصالبة النفسية يمي األفراد" ان   

 (2,8،  2003النشاط الرياضي الممارس " )أحمد وحسام ،

ومن أجل التعرف على أفضل هذه االختبارات من حيث التحسن بالنتائ  وذلك من خالل استخدا  قانون   

ير الصالبة النفسية لهذه الفئة قد ( أظهر ان متغ3للناشئين فمن الجدول )(  L.S.Dأقل فرق معنوي )

أصبحت تتحسن في فترة التدريب وفق اإلعداد الخاص وهذا ما أظهرته النتائج في االختبارين ) الوسطي 

 والنهائي ( وقد أثر ذلك بدوره على االستجابة االنفعالية الثابتة وهذا ما نراه من خالل األوساط الحسابية 
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لي قد أثر على االستجابة االنفعالية المتحركة من خالل الزمن لألخطاء وهي قد تراجعت وبالتا

 ( .,واألخطاء وهي قد تراجعت نحو األفضل وهذا ما نالحظه بالجدول )

( أظهر النتائ  الخا ة بالشباب لمتغير الصالبة النفسية والتحسن الذي أظهرت  أفراد هذه 6والجدول ) 

، أما  ) الوسطي والنهائي (انت األفضلية في االختبارين الفئة في تلك الفترة )اإلعداد الخاص( حيث ك

( فلد أظهر ان هناك تحسن في نتائ  االستجابة االنفعالية الثابتة من حيث أثر 5بخصوص الجدول )

( 2، وكذلك بالنسبة للجدول ) ) الوسطي والنهائي (الصالبة في التلليل من األخ اء في االختبارين 

لية المتحركة ) األخ اء( فلد أظهر تحسناً ملحوظاً في قلة األخ اء الحا لة في الخاص باالستجابة االنفعا

هذا االختبار ، ويعزو الباحث ذلك التحسن للصالبة النفسية والمتغيرات األخرى للتدريبات التي تع ى 

لك للمصارعين من حيث األحمال البدنية الخا ة باللوة العضلية فضالً عن الصفات البدنية األخرى وكذ

الجانب النفسي والمهاري واالجتماعي الذي يربط بين المدرب والالعبين قد أثر وبشةل ايجابي في هذه 

للناشئين والشباب عالقة عةسية اي ان للصالبة دور كبير في تلليل الزمن هناك اذ كانت ، لمتغيرات 

 وبنفس االختبار من حيث األخ اء 

يحتاجون الى  البة عالية جداً من الجانب  الرومانية المصارعةويعزو الباحث ذلك الن العبي     

 البدني والجانب النفسي كون طبيعة اللعبة تحتاع الى تلك الجوانب المهمة إضافةً للجانب المهاري . 

" إن األشخاص األكثر  البة أنهم يتسمون بأنهم أكثر  موداً وانجازاً وسي رة وقيادة وضب اً داخلياً 

واقتحاماً وواقعية وأكثر تلديراً لذاتهم االيجابية " ) عماد  ومبادأةواقتدار ونشاطاً وأكثر مرونة وكفاية 

 ( 0300،  3003محمد ،
 

  والتوصيات االستنتاجات -5

 : االستنتاجات 5-3

         الباحث استنتج النتائج ومناقشة وتحليل عرض خالل من النتائج عنه أسفرت ما ضوء في

 :  يأتي ما

 . الرومانية بالمصارعة الرافدين نادي العبي لدى النفسية الصالبة أثر كشف على اسالمقي قدرة -1

 الرافدين نادي العبي لدى والمتحركة الثابتة االنفعالية االستجابة في كبير ثرأ النفسية للصالبة -2

 .(  والشباب ، الناشئين)  العمرية للفئتين الرومانية المصارعةب

 ، ةالثابت) االنفعالية االستجابة في النفسية الصالبة ألثر(  والشباب ، ئينالناش) بين تباين هناك -3

 .  (  ةوالمتحرك
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 : التوصيات 5-2

 :  يلي بما الباحث يوصي إليها التوصل تم التي االستنتاجات خالل منو 

 للفئات الرومانية المصارعة بلعبة الخاصة التدريبات في النفسية الصالبة على التركيز -1

 .  والمهارية البدنية للتدريبات إضافةً  ،(  والشباب ، الناشئين)  مريةالع

 وكذلك النفسية صالبتهم مدى لمعرفة الرومانية المصارعة لالعبي دورية اختبارات إجراء -2

 .  فيها الضعف جوانب لمعالجة االنفعالية االستجابة

 . االنفعالية ابةواالستج النفسية للصالبة فعاليات على مشابهة بحوث إجراء -3
 

  المصادر -

 الطباعة لدنيا الوفاء ،دار 1ط ، المصارعة في التدريب أسس:  الدين وحسام الحميد عبد أحمد -1 

 . 2002 ، اإلسكندرية ، والنشر

 . 2003 ، العربي الفكر دار ، 1ط ، الرياضي النفس علم مبادئ:  فوزي أمين أحمد -2 

 الضياء دار ، 1ط ، الرياضي النفس علم في والحركية سلجيةالف الدالئل:  هاشم حسين علي -3 

 . 2010 ، العراق ، والتصميم للطباعة

 . 2002 ، المصرية االنجلو مكتبة ، النفسية الصالبة استبيان:  مخيمر أحمد محمد عماد -, 

 . 2000 ، بغداد ، الوطنية المكتبة ، 2ط ، الرياضي النفس علم:  لويس كامل ، الطالب نزار -2 

 (3ملحق )

 2112يبين الفئات العمرية المعتمدة إلتحاد المصارعة العراقي المركزي لعام 
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 (2ملحق )             

 للرياضيين النفسية الصالبة مقياس

 

 : النادي اسم :           التدريبي العمر           : العمر                   :   االسم
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