
 الفائقة البرمجة اللغوية العصبية وتأثيرها علي االستثارة االنفعالية

 كرة اليد في وتعلم المهارات االساسية  

 د / هيام عبد الرحيم العشماوي

 مشكلة البحث وأهميته :
حيث أن الحصول عمى نتائج أحسن يعتبر أحد الدوافع لمبحث و التنقيب عن مزيد من الطرق 

انو ال توجد دراسات حول تأثير البرمجة المغوية عمي تعمم  الباحثةالعممية األكثر فاعمية، وفي حدود عمم 
أثناء فترة  الطالباتالبرمجة االيجابية مع  أسموباستخدام  الباحثةالميارات االساسية في كرة اليد ، لذا رأت 

في استثارة الالعبين لمتعمم بشكل افضل يؤثر  ذاتيمو ذلك لتكوين أفكار و مشاعر ايجابيو لدييم تجاه  التعميم
 . عمى مستوى األداء وبالتالي يؤثر

 :البحث  هدف
مستوى األداء و  االستثارة مستوى تأثير البرمجة المغوية العصبية عمى  تيدف الدراسة إلى التعرف عمى

 .كرة اليدعينة البحث في لدي 
  :البحث  فروض

 كرة اليد عينة البحث في توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمي و البعدي في مستوى االستثارة لدي  -1
 اليد .كرة عينة البحث في في مستوى األداء لدي بين القياسين القبمي و البعدي  إحصائياوجد فروق دالة ت -2
 كرة اليد .عينة البحث في توجد عالقة دالة احصائيا بين مستوي االستثارة ومستوي االداء  -3

 البحث:  إجراءات
 البحث:   منهج

باستخدام القياس القبمي البعدي لمجموعة واحدة تجريبية وذلك لمناسبتو المنيج التجريبي  الباحثةاستخدمت 
 لطبيعة وىدف البحث .

 مجتمع البحث :

يتمثللللتمع تمللللفم طالللللامفللللامثاطاللللايم طلترللللام طثاوةللللامداتةللللام طتتدةللللام طتيا للللةامداطضللللا  يمطت للللا م ط للللاع ام

مثاطاام011 مدإجماطام5102/5102

 

  



 عينت البحث :

تللللتم رتةللللالمحةىللللام طالللللامداط تيلللللام ط م يللللامعللللهمثاطاللللايم طلترللللام طثاوةللللامدىللللايمداتةللللام طتتدةللللام

 م،محةللللامدتللللرمحلللل  م فللللت  محةىللللامم5102/مم5102جاع للللامع يىللللام طضللللا  يمطت للللا م ط للللاع امم– طتيا للللةام

ثاطالللايمطتالللت لم ةلللادنهماحللل  م وتضلللاعنهمفلللام طل للل لماتلللتمم5ثاطالللامد للل م صلللتا ا محللل  مم25 طاللللام

ثاطالللامعلللهمثاطالللايم طلترلللام طثاوةلللامم51ثاطالللام طلللامعلللاميتلللامم21تلضلللةتم فلللت  محةىلللام طاللللام طالللاطرمحللل   هم

مثاطاامالجت ءم ط ل صايم الصت الحةام01 طالام الصاصةامممدىايمط ةىا

 -أدواث ووسائل جمع البياناث :

 أجهزة وادواث البحث :

 طلةاسم ط  لمداطضىتمةتتمم RESTAMETERجنازملصتاعةتتم -0

 عةز نمثاامطلةاسم ط زنمداطاةت جت   -5

 طلةاسم طزعهمداطثاوةامممStop watchصاحام يلافم -2

  صتمال يمجمفم طاةاوايم -4

 حاالم(م–كت يمثاةامم– رماعمم–  ا يم)مكتةمي م -2

 عت بمكتةمي م -2

 استمارة استطالع اراء الخبراء ) االستبيان (

دتصللللمةتم صللللتمال يم صللللت العم ل ءم طضللللا ةم طراللللت ءمفللللامع للللااليمكللللتةم طةلللل ممالباحثةةةةتراعلللل م

ما الرتاال يما طملايةشما طمىا جماثتقم طت ليشماذطكمطتل ي م

م( 2مرفق ) عا وايمحىاصتم طتةارام طا وةام طراصامدت اامكتةم طة مم-

م( 3مرفق )  الرتاال يم طتامتلةشمعا وايمحىاصتم طتةارام طا وةام طراصامطت اامكتةم طة مم-

م( 4مرفق )  رتاال يم طمنال يم)مرة م طالام(مفامط اامكتةم طة مم-

 ( 01مرفق ) تل ي م طملاالم الصاصةام طتامصةاىامحتةنام طاتع ام طتغ يام طراصامداطالام.مم-

 

                           التجربة األساسية:            

                      القياسات القبلية :                           

بإجراء المٌاسات المبلٌة لمجموعة البحث فى جمٌع المتغٌرات المحددة لٌد البحث  ةالباحث تلام 

ولد تم تسجٌل  م11/11/1115الموافك  الثالثاءم إلً ٌوم 11/11/1115الموافك  االحدإعتباراً من ٌوم 

 البٌانات الالزمة فى االستمارات المحددة لذلن.

 



          :  تطبيق البرنامج النفسي المقترح

الموافك  االحد تم تطبٌك البرنامج النفسى علً المجموعة التجرٌبٌة الواحدة إعتباراً من ٌوم 

بوالع ثالث وحدات  أي لمدة عشر أسبابٌع م11/11/1115الموافك الخميسم إلً ٌوم 11/11/1115

ً للخطة الموضوعة علً أن ٌتم التدرٌب 01تدرٌبٌة فى األسبوع بمعدل ) ق( لكل وحدة تدرٌبٌة وفما

 ( من كل أسبوع وذلن فى تمام الساعة الثالثة عصراً.الثالثاء والخميسو االحدلمجموعة البحث أٌام )

      :                               القياسات البعدية 

إلً ٌوم  م02/20/0225الموافك  االحدتم إجراء المٌاسات البعدٌة لمجموعة البحث اعتباراً من ٌوم 

 مع مراعاة نفس الظروف والشروط التً تم إتباعها فً المٌاسات المبلٌة. م00/20/0225 الموافك الثالثاء

                                   المعالجات اإلحصائية:  

 اإلحصدددا ٌةالمعالجدددات  إجدددراءبعدددد جمدددع البٌاندددات وتسدددجٌل المٌاسدددات المختلفدددة للمتغٌدددرات تدددم 

وكدددددذلن  اإلحصدددددا ٌةالمناسدددددبة لتحمٌدددددك األكدددددداف والتوكدددددد مدددددن صدددددحة الفدددددرو  باسدددددتخدام المدددددوانٌن 

التدددددددابع للحزمدددددددة البرمجٌدددددددة "Excel" اإلحصدددددددا ًمدددددددن خدددددددالل البرندددددددامج  اآللدددددددًالحاسدددددددب 

للعلددددوم االجتماعٌددددة الددددذ   اإلحصددددا ٌةللحزمددددة  اإلحصددددا ًالبرنددددامج و"Microsoft office"الموثمددددة

ولددددددد تددددددم معالجددددددة البٌانددددددات بإسددددددتخدام األسددددددالٌب (  10اإلصدددددددار)  ، "SPSS"ٌرمددددددز لدددددد  بددددددالرمز 

 اإلحصا ٌة التالٌة:

  Mean Arithmetic المتوسط الحسابً.

   Standard Deviation  . اإلنحراف المعٌاري

  Coefficient Correlation  .معامل اإلرتباط 

   Skewnessمعامل اإللتواء.

   Alfa.معامل ألفا للثبات

   progress percent لتحسن. ا نسب

   Test إختبار ت .

م

 
 
 
 



 :االستخالصات
من واقع البيانات و المعمومات التى توصمت إلييا الباحثة و في حدود عينة و طبيعة و أىداف الدراسة 

 المعالجات اإلحصائية لمبيانات يمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية:و في ضوء 
 استخدام أساليب البرمجة المغوية العصبية مع الالعبين يؤثر ايجابيا عمى مستوى االستثارة االنفعالية. -
 استخدام أساليب البرمجة المغوية العصبية يؤثر إيجابيا عمى مستوى األداء المياري لالعبي كرة اليد  -
 كما أن مستوي االستثارة االنفعالية يؤثر بشكل ايجابي عمي مستوي االداء . -

 التوصيات:
 من استنتاجات توصي بما يمي: الباحثةفي ضوء أىداف البحث و ما توصمت إلية 

التعرف عمى أساليب البرمجة المغوية العصبية من قبل المدربين لمتعرف عمى أسموب التواصل  -
 يعمل عمى ارتفاع مستوى االستثارة االنفعالية لدى الالعبين.األمثل مع الالعبين مما 

استخدام أساليب متنوعة من البرمجة المغوية العصبية لمحاولة الوصول لممستوى األمثل نفسيا  -
 بالنسبة لالعبين.

 تطبيق ىذه الدراسة عمى مراحل عمرية مختمفة لمتعرف عمى تأثيرىا باختالف المرحمة العمرية. -
 أخري مشابية عمى عينات أخري لالعبي الرياضات المختمفة.  تطبيق دراسات -

 


