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الفصل االول
 – 1التعريف بالبحث
 1-1مقدمة واهمية البحث
لقد زاد معظم بلدان العالم بالمجال الرٌاضً وخصوصا ً بالوقت الحاضر ،
واصبحت الرٌاضة عندهم تشغل حٌزا ً كبٌرا ً لما لها من اهمٌة فً المجال االقتصادي
والثقافً واالجتماعً فهم ٌشعرون بالمتعة والسرور عند مزاولتهم االنشطة الرٌاضٌة
او عند مشاهدتهم لها وتسهم فً رفع المستوى االقتصادي واصبحت الدول االن تتنافس
على استضافة البطوالت الدولٌة سواء كانت االلعاب الفردٌة او الفردٌة وان معظم هذه
الدول بدأت بتطور الرٌاضة والرٌاضٌن واعدادهم اعدادا ً شامال ً متزنا ً من جمٌع
النواحً ومن اهم هذه النواحً االعداد النفسً  ،ان الحالة النفسٌة لها اثر كبٌرا ًً .
وهنا تكمن اهمٌة البحث هل ان هناك عالقة بٌن الرضا الحركً واالستجابة
االنفعالٌة ومحاولة التعرف هل ان الزٌادة او النقصان لرضا الحركة عند الطالبات ٌإثر
على االستجابة ومن خاللها سٌتم التعرف على العالقة بٌنهما ومحاولة التوصل الى
الحلول المناسبة من اجل االرتقاء بالمستوى الرٌاضً .

 2-1مشكلة البحث
من خالل المالحظة من قبل الباحثة كونها احدى الطالبات فً كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة ان هناك ضعف فً االستجابة االنفعالٌة لدى الطالبات  ،لذا ارتؤت فً
دراسة هذه المشكلة على شكل السإال التالً :
( هل ان للرضا الحركً عالقة باالستجابة االنفعالٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة ) .
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 3-1اهداف البحث
 )1التعرف على مستوى الرضا الحركً واالستجابة االنفعالٌة لدى طالبات كلٌة
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ،جامعة القادسٌة .
 )2التعرف على العالقة بٌن الرضا الحركً واالستجابة االنفعالٌة لدى طالبات كلٌة
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة القادسٌة .

 4-1فروض البحث
تفترض الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن الرضا الحركً واالستجابة
االنفعالٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة القادسٌة .

 5-1مجاالت البحث
 : 1-5-1المجال البشري  :طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة
القادسٌة للعام الدراسً ( . ) 2112 -2116
 : 2-5-1المجال المكانً  :قاعات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة .
 : 3-5-1المجال الزمانً من .2112/3/22 -2116/12/11
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الفصل الثاني
 – 1الدراسات النظرية
 1-1مفهوم الرضا الحركي
 2-2العوامل المؤثرة على الرضا الحركي
 3-2اهمية الرضا الحركي في مجال التربية
الرياضية
 1-2مفهوم االستجابة االنفعالية
 2-2انواع االستجابات
 – 3االنفعال
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الفصل الثاني
 -2الدارسات النظرية :
 1-2مفهوم الرضا الحركي
ٌعد الرضا الحركً من اهم الموضوعات فً علم النفس الرٌاضً وتعددت اآلراء
الى مفهوم الرضا الحركً وهذا ٌرجع الى منطلقات كل باحث حٌن تعرضه لهذا
الموضوع  ،ومهما اختلفت وجهات النظر إال انها تبقى متداخلة ومتكاملة فٌما بٌنها رغم
اختالفها إال انها تشٌر الى ان مفهوم الرضا الحركً ٌرتبط بالتعبٌر والمشاعر
والوصول الى حالة الرضا واالرتٌاح النفسً  ،حٌث ان الرضا الحركً فً اغلب
االحٌان ال ٌستطٌع المدرس فً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة ان ٌتجاهل النواحً النفسٌة
والوجدانٌة ألنها تإثر تؤثٌرا ً مباشرا ً على تقدم المتعلمٌن ومستوى ادائهم للمهارات
1
الحركٌة .
ٌدخل الرضا مكانه هامة فً علم النفس الرٌاضً لما له من اهمٌة كبٌرة فً مساعدة
على تحدٌد نوع السلوك المتوقع فً المواقف المستقبلٌة فضال ً عن ان الرضا الحركً
1
ٌإخذ بعدا ً كبٌرا ً فً مجال التربٌة الرٌاضٌة والنشاط الرٌاضً .

1

خالذ فيصل الشيخو  ،آالء عبذ هللا حسيه  :دراست الفروق في مستوى الرضا الحركي في مادة العاب الساحت والميذان بيه طالباث كليت التربيت الرياضيت
ن جامعت الموصل  ،بحث مىشور  ،االكاديميت الرياضيت العراقيت  ،المجال الحادي عشر  ،العذد الثاوي  2002 ،م ن ص . 113
1
حال ورزاق مدلول الرما حً  :تؤثٌر الرسوم القائمة باألسلوبٌن الذاتً والتعاونً فً تعلم المهارات باألداء الشاخص وتطوٌر الرضا الحركً فً الجمناستك
االٌقاعً  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  2111 ،م ص . 61 – 61
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اذ ٌساعد فً تحدٌد مٌول الفرد ودوافعه لممارسة بعض االنشطة الرٌاضٌة دون غٌرها
.
هناك الكثٌر من التعرٌفات التً اشارت الى مفهوم الرضا الحركً :
 الرضا الحركً  :هو احساس الفرد بقدرته على اداء المهارات الحركٌة الرٌاضٌةوالشعور بالرضا والسعادة نتٌجة هذا االداء .1
 الرضا الحركً  :هو درجة الشعور بالرضا العالٌة عند ادائه ومستوى طموحةوقٌاسه بالمهارات الحركٌة المتنوعة وتعزٌز الثقة بالنفس وتجعله اكثر استقاللٌة
وعدم االعتماد على اآلخرٌن . 2
 الرضا الحركً  :هو درجة شعور االعب بالرضا والسعادة عن ادائه المهاراتالحركٌة .1

1

محمد عبد الرضا سلطان  :دقة التهدٌف بالقفز وعالقتها با لرضا الحركً بداللة االسلوب المعرفً ( االستقالل مقابل االعتماد ) لدى العبٌن الشباب بكرة
السلة  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  ، 2112 ،ص . 33
2
محمد حضر اسمر حٌانً  :اثر اسلوب المنافسات والتغذٌة الراجعة لمقارنة فً الرضا الحركً  ،التحصٌل بكرة القدم  ،اطروحة دكتوراه  ،كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة  ،جامعة الموصل  ، 1221 ،ص 12
1
عبد الحسٌن مكً سعٌد  :بناء وتقنٌن مقٌاس الرضا الحركً لتالمٌذ االبتدائٌة باعمار (  ) 12-11سنة  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة
البصرة 2115 ،
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 2-1-2العوامل المؤثرة على الرضا الحركي
هناك الكثٌر من العوامل المإثرة على الرضا الحركً ومن هذه العوامل : 1
 )1كفاٌة االشراف المباشر من قبل المدرس على التدرٌس وااللعاب التً ٌخوضها
الطالب
 )2رضا الطالب عن ادائه فً الدرس واللعب .
 )3التوافق مع الزمالء فً الدرس واللعب .
 )4تحقٌق االهداف من ممارسة الرٌاضة .
 )5عدالة المكافآت المادٌة والمعنوٌة التً تمنح للطالب .
 )6الحالة الصحٌة البدنٌة والذهنٌة التً ٌشعر بها الطالب .

 3-1-2اهمية الرضا الحركي في مجال التربية الرياضية :

1

تبرز اهمٌة الرضا فً مجال علم النفس بشكل عام والتربٌة الرٌاضٌة بشكل خاص
وذلك من خالل ما ٌؤتً :
 )1ان درجة رضا المتعلم عن برنامج تعلمه تنعكس بالسلب او االٌجاب على مستوى
انجازه الرٌاضً .
 )2ان االتجاهات مكتسبة ومتعلمه ولٌست فطرٌة او موروثة اذ ٌمكن تتغٌر هذه
االتجاهات او تنمٌتها من خالل تعرٌف درجة الرضا عن االداء فً رٌاضته .
 )3ان درجة رضا المتعلم عن ادائه تإثر فً نتٌجة المنافسات التً ٌشارك فٌها اكثر
من تؤثٌر النتٌجة فً الرضا عن ادائه .

 1-2-2مفهوم االستجابة االنفعالية
1

حال ورزاق مدلول الرماحً  :تؤثٌر الرسوم القائمة باألسلوبٌن الذاتً والتعاونً فً تعلم المهارات باألداء الشاخص وتطوٌر الرضا الحركً فً الجمناستك
االٌقاعً  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  2111 ،م ص . 61 – 61
1
حال ورزاق مدلول الرماحً  :تؤثٌر الرسوم القائمة باألسلوبٌن الذاتً والتعاونً فً تعلم المهارات باألداء الشاخص وتطوٌر الرضا الحركً فً الجمناستك
االٌقاعً  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  2111 ،م ص . 61 – 61
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االستجابة هً كل نشاط او فعل ٌصدر عن الكائن العضوي *وٌرد علٌه على
المنبه  ،الذي ٌمارس فعله علٌه واثر فٌه او هً تغٌر منشدا ً او ظاهرا ً ٌطرأ
على الفرد او العضالت لدى الكائن الحً بالنسبة للوضع الذي ٌجابه هذا الكائن
الحً وٌنعكس هذا السلوك نتٌجة للمنبه ٌإثر فً الكائن الحً وٌدعوه الى التكٌف
من جدٌد.1

 2-2-2انواع االستجابات

2

 )1استجابات حركٌة  :كتحرك الالعب ذراعٌه لألرسال او االعداد او االستقبال .
 )2استجابات لفضٌة  :كالرد على سإال ٌوجه الٌك .
 )3استجابات فسٌولوجٌة  :كارتفاع ضغط الدم او تقلٌص عضالت المعدة .
 )4استجابات انفعالٌة  :كالفرح عند سماع خبر سار او الحزن عن عند سماع خبر
مإلم .
 )5استجابات معرفٌة  :هو كل ما ٌرد بها كسب معارف كالتفكٌر والتذكر والتعلم .
 )6االستجابات بالكف عن النشاط  :كالتوقف عن السر .

 3-2-2االنفعال Emotion
لقد عد ( عبد علً الجسمانً ) االنفعاالت بانها اشبه بالتوابل بالنسبة للحٌاة
حٌث بدون االنفعاالت تكون الحٌاة رتٌبة ومملة ألنها تعد منشط الحٌاة  ،وهً
استجابة الفرد الى الموقف الذي ٌلقً فٌه بنفسه . 1
وٌتفق ( ارنوفدٌزج ) على ان االنفعاالت حدث داخلً الن الحدث قد ٌثٌر
2
بدورة مظهرا ً خارجٌا ً ٌدل علٌه واحٌانا ً للضهور فجؤة وٌصعب التحكم به

1

احمد محمد عبد الخالق  :اسس علم النفس الرٌاضً  ،االسكندرٌة  ،دار المعارف  ، 1221 ،ص 23
2
احمد محمد عبد الخالق  :اسس علم النفس الرٌاضً  ،االسكندرٌة  ،دار المعارف  ، 1221 ،ص24
1
عبد علً الجسمانً  :علم النفس وتطبٌقاته  ،بغداد  ،دار الفكر العربً  ، 1214 ،ص 41
2
ارنوف وٌنج  :ترجمة عادل عز الدٌن وآخرون  :مقدمة فً علم النفس  ،القاهرة  ،مطبعة االهرام  ، 1213 ،ص 133
* الكائن العضوي  :هو االنسان والحٌوان واالنسان هو الوسٌط بٌن المنبه واالستجابة
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الفصل الثالث
 – 1منهج البحث واجراءات البحث الميدانية
 1-3منهج البحث
 2-3مجتمع وعينة البحث
 3-3اجهزة ووسائل وادوات البحث
 4-3المواصفات العلمية للمقاييس
 1-4مقياس الرضا الحركي
 2-4مقياس االستجابة االنفعالية
 5-3االسس العلمية للمقياسين
 1-5هدف المقياسين
 2-5ثبات االختبار
 3-5موضوعية المقياسين
 4-5التجربة االستطالعية
 6-3االجراء االساسي للبحث
 7-3المعالجات االحصائية
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الفصل الثالث
 1-3منهج البحث واجراءات البحث الميدانية
 1-3منهج البحث
استخدمت الباحثة المنهج الوصفً باألسلوب المسحً العالقات أالرتباطٌه ( وهو المنهج
الذي ٌعتمد علٌه الباحثون فً الحصول على بٌانات ومعلومات وافٌة ودقٌقة وٌعد هذا المنهج
هو االكثر استخداما ً فً البحوث العلمٌة الكمٌة فً مختلف المعارف والموضوعات
1

 2-3مجتمع وعينة البحث :
حددت الباحثة مجتمع طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للعام الدراسً ( 2116
–  ) 2112وتم استخدام للطرٌقة الختبار العٌنة وكانت العٌنة طالبات المراحل االربعة والبالغ
عددهم (  ) 141طالبه ومقسمة فً الجدول التالً :
جدول رقم ( ) 1
ٌبٌن عدد الطالبات كمجتمع اصلً والعٌنة االساسٌة والعٌنة االستطالعٌة
المراحل
االولى
الثانٌة
الثالثة
الرابعة

العدد االصلً
22
33
51
22

العٌنة االساسٌة
25
25
25
25

على انه تم استبعاد الطالبات الغائبات والمخالفات عن ملئ االستمارات
1

العٌنة االستطالعٌة
2
5
5
4
2

محسن علً السعداوي وآخرون  :ادوات البحث العلمً فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة  ،ط  ، 1دار المواهب للطباعة والنشر والتوزٌع  ،النجف االشرف  ، 2112 ،ص
. 114
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 3-3اجهزة ووسائل وادوات البحث :
تعرف االجهزة والوسائل واالدوات هً اداة لجمع البٌانات والمعلومات المطلوبة للبحث
1
العلمً
 )1المصادر العربٌة واالجنبٌة
 )2استمارة استبٌان اداء الخبراء ( ملحق )
 )3استمارة استبٌان المقاٌٌس :
وهً عبارة عن مجموعة من االسئلة واالستفسارات المتنوعة والمرتبطة التً تسعى
الٌها الباحثة .
 )4اقالم رصاص
 )5ساعة توقٌت
 )6حاسبة ٌدوٌة
 )2جهازبتوبDE

1

ذوقان عبٌدات وآخرون  :البحث العلمً  ،مفهومه  ،ادواته  ،اسالٌبه  ،عمان  ،دار الفكر العربً للنشر والتوزٌع  ، 1211 ،ص . 112
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الفصل الخامس

 - 1االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 2-5التوصيات
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الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:
من خالل جمع البٌانات ومعالجتها احصائٌا ً تم التوصل الى النتائج التالٌة :
 )1هناك رضا حركً واستجابة انفعالٌة عالٌة لدى طالبات المرحلة الرابعة والثالثة والثانٌة .
 )2وجود عالقة معنوٌة بٌن المقٌاسٌن لدى طالبات المرحلة الرابعة والثالثة والثانٌة .
 )3ضعف العالقة بٌن المقٌاسٌن لدى طالبات المرحلة االولى .

 2-5التوصيات :
توصً الباحثة بما ٌلً :
 )1اجراء اختبارات نفسٌة للطالبات حتى ٌمكن مواكبة اي تغٌرات نفسٌة لدٌهن .
 )2االهتمام بالرضا الحركً واالستجابة االنفعالٌة لما لها من دور مهم فً التعرف على
قابلٌاتهم لطالبات المهارٌة فً كافة االلعاب .
 )3بناء مناهج تهتم بالناحٌة النفسٌة لدى الطالبات وربطها باألداء المهاري .
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المصادر :
 )1اسامة كامل راتب  :قلق المنافسة ( ضغوط التدرٌب – احتراف رٌاضً ) دار الفكر
العربً  ،القاهرة  1222 ،م .
 )2احمد محمد عبد الخالق  :اسس علم النفس الرٌاضً  ،االسكندرٌة  ،دار المعارف 1221
م.
 )3ارنوج وٌنج ترجمة عادل عز الدٌن وآخرون  :مقدمة فً علم النفس  ،القاهرة  ،مطبعة
االهرام  1213،م .
 )4حال ورزاق مدلول الرماحً  :تؤثٌر الرسوم القائمة باألسلوبٌن الذاتً والتعاونً فً تعلم
المهارات باألداء الشاخص وتطوٌر الرضا الحركً فً الجمناستك االٌقاعً  ،رسالة
ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  2111 ،م .
 )5خالد فٌصل الشٌخو  ،االء عبد هللا حسٌن  :دراسة الفروق فً مستوى الرضا الحركً فً
مادة العاب الساحة والمٌدان بٌن طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة العراقٌة  ،المجلد الحادي
عشر  ،العدد الثانً  2112 ،م .
 )6عبد الحسٌن مكً سعٌد  :بناء وتقنٌن مقٌاس الرضا الحركً لتالمٌذ االبتدائٌة باعمار (
 ) 12-11سنة  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة البصرة  2115 ،م .
 )2عبد علً الجسمانً  :علم نفس وتطبٌقاته  ،بغداد  ،دار الفكر العربً  1214 ،م .
 )1لٌلى لٌد فرحان  :القٌاس واالختبار فً التربٌة الرٌاضٌة  ،القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ،
ط  2112 ، 4م .
 )2محمد حسن عالوي  :محمد نصر الدٌن رضوان  :االختبارات النفسٌة المهارٌة  ،دار
الفكر العربً  ،القاهرة  1212 ،م .
 )11محمد خضر اسمر الحٌانً  :اثر اسلوب المنافسات والتغذٌة الراجحة لمقارنة فً الرضا
الحركً والتحصٌل بكرة القدم  ،اطروحة دكتوراه  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة
الموصل  1221 ،م .
 )11محمد عبد الرضا سلطان  :دقة التهدٌف بالقفز وعالقتها بالرضا الحركً بداللة
االسلوب المعرفً ( االستقالل مقابل االعتماد ) لدى العبٌن الشباب بكرة السلة  ،رسالة
ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بابل  2112 ،م .
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 )12محسن علً السعٌداوي وآخرون  :ادوات البحث العلمً فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة ،
ط  ، 11دار المواهب للطباعة والنشر ن النجف االشرف  2112م .
 )13مروان ابو صوٌح  ،سمٌر ابو صقلً  :المدخل الى علم النفس التربوي  ،دار الٌازوري
العلمٌة للنشر والتوزٌع  ،عمان  2114 ،م .
 )14مصطفى باهً  :االختبارات والمقاٌٌس فً التربٌة الرٌاضٌة  ،القاهرة  ،مكتبة
االنجلوالمصرٌة  ،ط  2112 ، 1م .
 )15ذوقان عبٌدات وآخرون  :البحث العلمً  ،مفهومه  ،ادواته  ،اسالٌبه  ،عمان  ،دار
الفكر العربً للنشر والتوزٌع  1211 ،م .
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