
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالقة االستجابة االنفعالية باألداء املهاري 
 لالعبي الكرة الطائرة

 

 
 بحث وصفي 

 

على العبي أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط للموسم 

2003-2004 
 

 

 

 

 مقدم من قبل

 عزيز م.اسعد عدنان 

 جميل كاظمم  م. 

 هشام هنداوي هويدي  م.م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 م  2006                                                                         هـــ        1427

 



 التعريف بالبحث  .1
 

 -المقدمة وأهمية البحث: 1ــ  1
 

 عاليية ونفسيية ومهارية بدنية مستويات إلى العالي الرياضي المستوى تطور يتطلب        

 .  المتطلبات بتلك والتقدم الرقي يمكن   حتى

 

 التحليييل علييى المعتمييد الييدقي  العلمييي البحييث طرييي  عيين وإنمييا اعتباطييا ييييتي ال هيي او

 اللعبية هي   تعتبير إذ ،  الطياررة الكيرة لعبية منهيا و الرياضيية األلعاب تخص حالة ألي ميالسل

 أثنيا  خطيا   أي إذ اللعيب بيسيلوب األلعياب بقيية عن تختلف جدا   خاصة مميزات من تمتلكه لما

 الالعبيين أعيداد تطليبي وهي ا ، الجماعيية األلعياب بقية عكس نقطة خسارة إلى يؤدي ةالمبارا

 يكيون لكيي ،(  الي . . . . .      النفسيية،  البدنيية،  المهاريية)  النواحي جميع من خاصا   أعداد

 ييؤدي ناحيية بييي اإلخيال  وان ، المبياراة أثنيا  ةالمسيؤولي لتحميل االستعداد أتم على الالعب

 .الفري  خسارة إلى تؤدي كبيرة وأخطا  لسلبياتا  حدوث ألي

  

 فيي الدقيقية المهمة النواحي من الطاررة الكرة العب أو للرياضي النفسية الحالة وتعتبر

،  متعيددة بيةللع ةالنفسيي تالمتطلبيا))  ان إذ المبارييات وأثنيا  قبيل الطاررة الكرة العبي أعداد

 الوقي  نفيس وفيي،  الجماعي عبللا الفنية صالخصار اعتبار  في النفس عالم يضع أن ويجب

 ةسييكولوجي تباينيات رباالعتبا األخ  مع،  نالممارسي من الطاررة الكرة لعبة متطلبات مراعاة

 صيبحي محمد(( )  األخرى الجماعية األلعاب مع بالمقارنة الطاررة الكرة في الجماعي اللعب

 (  409ص1997مالمنع عبد حمدي، 

 

 وهنيييا  جميعهيييا للرياضيييي االنفعاليييية االسيييتجابات هيييي نفسييييةال الحييياالت هييي   ومييين

 الالعيب تمكين عيدم أو نقطية خسيارة بسيب الفريي  خسارة إلى تؤدي سلبية انفعالية استجابات

 نعميل إيجابيية انفعاليية اسيتجابات فهنيا  ذلك من العكس على.  المطلوب بالمستوى األدا  من

 بياألدا  وثيي  ارتبياط تيرتبط كلهيا وهي  .  فيوزال تحقيي  لالعبيين بالنسيبة المسيتوى ثبيات على

 عين واليدفا  السياح  والضيرب اإلرسيا )  فعالييات أذان الطياررة الكرة العبي عند المهاري

 الكيرة العيب يمتلكهيا أن يجيب المهاريية الفعالييات هي   كيل(  واألعيداد الصيد وحيارط الملعب

 المهياري األدا  تكاميل وكلميا اريياتبالمب الفوز ثم النقاط إلحراز المطلوب بالمستوى الطاررة

 .المستويات أفضل الى الوصو  ثم

 

 بميدى إيجابييا   المبارييات داخيل االنفعاليية الالعبيين استجابات بين ما ارتباط كان وكلما

 المقوميات تليك يمتليك فريي  كيل أن القو  يمكن الطاررة الكرة لالعبي المثالي المهاري األدا 

 .  والمنتخبات األندية كل إلية تصبوا ما وه ا الفوز تحقي  يمكنه

   

 االنفعاليية االستجابة بين ما العالقة مدى على التعرف من البحث أهمية تتجلى تقدم مما

 فييي األوسييط الفييرات لمنطقيية الممتييازة الدرجيية العبييي عنييد الطيياررة بييالكرة المهيياري بيياألدا 

 . العراق

 

 
 



 -مشكلة البحث: 2ــ  1     
النفسية عنيد العبيي الكيرة الطياررة واألدا  المهياري تلعبيان دورا  مهميا  فيي  الحالة إن       

الوصو  باألعبين إلى المستوى الرياضي ال ي ييؤهلهم لخيوغ اميار المبارييات وهي ا يييتي 

مين خييال  األعيداد الصييحيء أثنييا  العمليية التدريبييية وهيي ا هيو واجييب كييل ميدرب حتييى يصييل 

 بة الكرة الطاررة . بفريقه الى المستوى الطموح في لع

 

التطيرق اليى االسيتجابة  مانه قيد  ثي من خال  اطال  الباحث على البحوث السابقة وجد

االنفعالية بشكل قليل جيدا  باإلضيافة اليى خبيرة الباحيث كالعيب وميدرب ومالحشية ميا تشيكله 

 ناالسييتجابات االنفعاليييية عنييد الرياضييييين ميين ميييردود سييلبي خاصييية عنييد فقيييدان الرياضييييي

وخاصيية فييي  ، ابهم أثنييا  المباريييات وان كييانوا ميين ذوي المسييتويات المهارييية العاليييةألعصيي

 ا تم التطرق الى ه   المشكلة ومعرفة تيثيرهيا بطوالت دوري الدرجة الممتازة في العراق له

العب الدرجة الممتيازة فيي العيراق مين خيال  التعيرف عليى السلبي على المستوى المهاري ل

نفعالييية  بييياألدا  المهييياري لالعبييين اليييدوري الممتييازة لمنطقييية الفيييرات عالقيية االسيييتجابة اال

 األوسط بالكرة الطاررة في العراق . 

 

 -هدف البحث :  3ــ  1   

 
لالعبيي    ومستوى األدا  المهاري . التعرف على العالقة بين االستجابة االنفعالية1          

 . األوسط في العراق لدرجة الممتازة لمنطقة الفراتالكرة الطاررة ل

    

 -فرض البحث :  4ــ  1     
 

 العبيييل األدا  المهياري وبييين االسيتجابة االنفعالييية وجيود عالقية ارتبيياط عاليية  .1          

 . األوسط في العراق لدرجة الممتازة لمنطقة الفراتالكرة الطاررة ل

 

  -مجاالت البحث :  5ــ  1   

 
ة الدرجة الممتازة لمنطقية الفيرات األوسيط بيالكرة المجا  البشري : العبو أندي .1

وتشمل أندية ) الداارة ، الكوفية ، الهاميمية  2004ــ  2003الطاررة للموسم  

 ، القاسم ، الشامية ، الحسينية الروضتين ، الهندية ( .

 م 2004/  4/ 28م ولغاية 2004/  2/ 26المجا  الزماني: من   .2
ي المغلقية فيي محافشيات ) بابيل ، القادسيية ، : القاعات الرياضالمجا  المكاني .3

 ، كربال  ( النجف
 

 

 

 

 



  -الدراسات النظرية : -2
 

  -مصطلح االستجابة : -1ـ2  

 
 1997) جميا    نيو  مين سيلو  الكيارن الحيي كيرد فعيل لمثيير محيدد االستجابة هيي       

 ( 12ص

 

 : Januzcz  ) والحركييية  زوعرفهيييا جيييونزن   بينهيييا الفتيييرة الزمنيييية بيييين أال يعيييا

1983,p.272 ) 

 ( schbert : 1981 , p. 118)أما ميرت فقد عرفها بينها   االستجابة العقلية  والحركية   

 

ومن خال  ما تقدم فين هنا  عيدة تعياريف لمفهيوم االسيتجابة لكين جميعهيا تتفي  عليى          

ى المنبيه أو المثيير الي ي أنها كل نشاط أو فعل يصدر من قبل الكيارن الحيي إذا يقيوم بيالرد علي

مارس فعليه علييه واثير فييه . ومين ميا تقيدم فهناليك عيدة أنيوا  السيتجابات تيؤثر عليى سيلو  

 الكارن الحي .

 

 (24ص 1990أنواع االستجابات ) احمد عبد الخالق:  -2-2

 

 -ــ استجابات حركية :1   

 

ها أو الكيبس أو ايرهيا كتحريك الالعب ذراعيه إلرسا  الكيرة أو أعيدادها أو اسيتقبال          

 من           الحركات التي يقوم بها أثنا  أداره المهارات الهجومية والدفاعية .

 

 -ــ استجابات انفعالية:2       

 

 كالفرح والسرور عند سما  خبر مفرح أو الحزن عند خبر مؤلم .        

 

 -ــ استجابات معرفية :3       

 

 معارف أو أفكار ) كالتفكير و الت كير و التعلم ( .وهي ما يراد بها كسب         

 
  -ــ  استجابات لفظية :4       

 

    .على سؤا  بوجه  درلكا         

            

  -ــ استجابات فسيولوجية : 5      

 

 تر عضلة الجبهة .الدم أو تقلص عضالت المعدة أو تو كارتفا  ضغط        
  

 -لكف عن نشاط :استجابات با  - 6       

 

 ر أو التفكير عند سما  خبر معين.كالتوقف عن السي          



 ويمكن تقسيم االستجابة حسب ميو  الكارن الحي إلى ثالثة أقسام وكما يلي .

 ( 64. ص 2004) مروان أبو صويء ، سمير أبو مقلي 

 

 استجابة االنصياع واإلذعان : -أ 

 

يكون سلو  الفرد هنا سلبياَ وقد يفيد  وتشير إلى معنى الطاعة واإلذعان أن

مصطلء اإلذعان هنا أفضل من مصطلء الطاعة . حيث يلعب عنصر االستجابة 

نه ال الإليحا  دورا  كبيرا  ، وتلعب المقاومة دورا  أقل ، فالفرد يصدر االستجابات أال 

 يقبل تماما  ضرورة إصدارها.

 

  -استجابات الرغبة: -ب 

 

فالفرد يلتزم بإصدار  السلو  االختياري أو اإلرادي ، يةوهنا تشهر إمكان 

 االستجابة ليس خوفا  من العقاب وإنما بشكل إرادي .  

 

  -ج. استجابة االرتياح :

 

الفيييرد بالرابييية أو االرادي  وانميييا يصييياحب     يوفيييي هييي ا المسيييتوي ال يكتفييي 

اإلحسييياس  االسييتجابة مييعور بالرضييا واالرتييياح أو اسيييتجابة انفعالييية تحييدد صييورة

بالسرور المتعة أو االسيتمتا  مين أمثلية ذليك فيي مجيا  الكيرة الطياررة عنيدما ينصيا  

الالعب بيدا  الضرب الساح  حسيب أوامير الميدرب ثيم يقيوم الالعيب بيالتفكير كييف 

يقوم بهي   الضيربة حسيب رابتيه هيو ثيم بعيد ذليك يقيوم بالضيرب بالمكيان واألسيلوب 

 مستمتعا  بيداره .  ال ي يجعل الالعب مسرورا  مرتاحا  

 

   -االنفعال : 3ــ2

 
الرياضييية ومعرفتهييا )) وتوضييء أن النتييارم التييي تييم  تلقييد قييام العلمييا  بدراسيية االنفعيياال

والتجيارب الميدانيية و إمكانيية الوصيو  إليى تحدييد سلسيلة  تالتوصل إليهيا مين هي   الدراسيا

عرفة أثرها على القيام بالعمل كبيرة من الخصارص  والصفات لالنفعاالت الرياضية وك لك م

الت سيييرعة الحركييية واالنفعيييا نوالتصيييرف الرياضيييي ومييين الخصيييارص العامييية للرياضييييي

.  1986هييا والتغييير السييريع فييي األحييداث والحييوادث التييي تسييببها .)  محمييد عيياد  : وتعابير

( فعنييد تسييجيل عييدد ميين النقيياط فييي الكييرة الطيياررة تشهيير السييعادة بصيياحبها الفييرح  116ص

عنيد  ملسرور وبعد ثوان تيتي صيغة األمل و الفيض والحزن ثم يتبعهيا االميل وهكي ا تتيراكوا

 من خال  ما تقدم يمكن التطرق الى مفهوم االنفعاالت . –الالعبين خبرات انفعالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفهوم االنفعال :-2-3
 

دورة حيدث داخليي الن الحيدث قيد يشيير بي  يعرف ) ارتوح وينم ( االنفعا  على انيه 

بزغ للشهور فجية ويصعب اليتحكم    ) عياد  عيز اليدين : مشهرا  خارجيا  يد  علية وأحيانا  ي

أمبه بالتوابل بالنسبة للحياة حسيب  ( بانها  عبد علي الجسماني  ) ويعرفها  (  133 . ص 1983

يعهيا وتلوينهيا بدون انفعاالت تكون حياة اإلنسان رتبيه ومملة النها تعد منشطة للحياة داعية الى تنو

)عبييد علييي الجسييماني :    اسييتجابة الفييرد الييى الموقييف اليي ي يلقييى    فيييه نفسييه   واالنفعيياالت هييي

( ميين هيي ا فييين العبييي الكييرة الطيياررة أثنييا  ممارسيية النشيياط الرياضييي أو  41. ص 1984

المباريييات يميير بهيي   االنفعيياالت الداخلييية وميين الصييعب أن ال ينفعييل الالعييب أثنييا  ممارسيية 

لنشيياط الرياضييي . فعنييد قيييام العبييي الكييرة الطيياررة بتسييجيل عييدد ميين النقيياط وتحقييي  الفييوز ا

ي الييى الحييزن وهيياتين بالمبيياراة بسييبب البهجيية والسييرور وكيي لك الفشييل بسييبب الخسييارة يييؤد

) محميود خبيرات يوميية ييتمكن الرياضيي مين جمعهيا نتيجة  تعيداد ن بالرياضيالحالتين تمرا

 ( . 99ص.  1995عبد الفتاح : 

  

 

 -مما تقدم يمكن تقسيم االنفعاالت إلى :
 

 ( ) انفعاالت سارة ( كالفرح والسرور والنجاح والفوز . . . ال انفعاالت إيجابية:  .1

) انفعاالت اير سارة ( كالحزن والغضب والفشل والهزيمية . . .  انفعاالت سـلبـية: .2

 ( ال 

  

حشتها في سلوكنا اليومي أو حتى وقد اكد روبرت سنكر أن كلتا الحالتين يمكن مال

 : Robert - singer ) قياسها عن طري  بعض المتغيرات الفسيولوجية وبعض طرق القياس .

1980. p . 224 - 263 ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -منهج البحث وإجراءاته الميدانية : .3
   

 منهج البحث :  1ــ 3   

 طري  للوصو  لحل مشكلة البحث .استخدام الباحث المنهم الوصفي ألنه أفضل 

 عينة البحث :  2ــ 3   

تم اختيار عينة البحث من العبي أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفيرات األوسيط بيالكرة         

 ( أندية تم استبعاد نادي 8إذا كان عدد األندية المشاركة ) 2004 – 2003الطاررة للموسم 

( 6ا ميين التصييفيات وبيي لك كييان عييدد األندييية المختبييرة )تين ( النسييحابهمضيي) الهندييية ، الرو

( العبييا  ولهيي ا تكييون نسييبة الم وييية 91( العبييا  ميين أصييل )48أندييية وكييان عييدد أفييراد العينيية )

 ( 1كما في الجدو  ) % 52،74

 (1الجدول )

 يبن فيه عينة الدراسة المختلفة لالعبي أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطاررة لمنطقة 

 ات األوسط .الفر

 

اســـــــــــم  ت

 النــــــــــادي

عـدد الــــالعبين 

 المختبرين 

 العدد النهاري المـستبعـديـن

 8 4 12 الكــــوفة 1

 8 3 11 الداـــــارة 2

 8 2 10 الهــــاممية 3

 8 4 12 القــــــاسم 4

 8 3 11 الشــــامية 5

 8 3 11 الحسينية  6

 صفر 12 12 الهـــــندية 7

 صفر 12 12 الروضتين 8

 48 43 91 أندية  8 المجمو 

 

 

 -أدوات البحث: 3ــ3

 
 المصادر والمراجع.  .1

 استمارة استطال  أرا  الخبرا   .2

 فري  العمل المساعد. .3

 القياسات واالختبارات . .4

 

 

                                                 
 1 -  جامعة  -طالب دكتورا                                                     احمد عبد الزهرة

 البصرة 

جامعة  –طالب دكتورا                                     صاحب                  سالم جبار  – 2

 بابل                        



 

 -المستخدمة : سالمقايي 4ــ3  

 
 -مقياس االستجابة االنفعالية: .1

ة عليى مجموعية مين الخبيرا  بينيوا انيه مالريم وهو مقيياس مقينن وتيم عرضي 

 ( .  2( والملح  )1للبي ة العراقية في الملح  )

 

 -: المهاريمقياس تقييم األداء  .2

وهيييي اسيييتمارة لتقيييييم  أدا  الالعبيييين أثنيييا  المبارييييات جميعهيييا للمهيييارات   

المختلفة التي يقوم بها الالعب أثنا  كل مبياراة وتيم عرضيها عليى مجموعية مين 

 ( .  3لخبرا  لبيان فالرمتها لتحقي  النتارم المطلوبة كما في الملح  رقم )ا

 

   -األسس العلمية لالختبار : 5ــ3   

 
  -معامل الثبات: .1

( العب يمثلون نادي 18قام الباحث بتطبي  االختيار على عينه مكونة من ) 

تح  ظروف   أعيد تطب  االختيار بعد أسبو 15/2/2003المشخاب والمدحتية بتاري  

االختبار األو  نفسها وعلى العينة نفسها ثم تم حساب معامل االرتباط البسيط يبين نتارم 

( 2من خال  الجدو  ) ناالختيارين األو  والثاني لمعرفة معامل الثبات بينها وقد تبيي

إن هنا  عالقة ارتباط عالية دالة إحصاريا  بين االختيارين األو  والثاني ولكل من 

 تجابة االنفعالية واألدا  المهاري . االس

إذا أتم عرغ استمارات على الالعبين في االختيار األو  مع إجرا  مباراة بكرة 

الطاررة ثم تم إعادة اختيار بإعطا  نفس االستمارات لنفس الالعبين وإجرا  مباراة ثانية 

االرتباط البسط  ومن خال  االختيارين تم التوصل الى النتارم . إذا كان   قيمة معامل

(   على التوالي وهي اكبر 0.713( ) 0.546لالستجابة االنفعالية واألدا  المهاري ) 

 (16درجة الحرية ) 0.05( عند مستوى داللة  0.468من قيمتها الجدولية البالغة )

 

 (2جدول )

 

 يبين معامل الثبات بيسلوب أعاد  االختيار لالستجابة االنفعالية واألدا  المهاري 

 
الوسارل     

 اإلحصارية 

 

 االختيارات

 القيمة 

 المحتسبة 

 القيمة 

 الجدولية 

 مستوى 

 الدالة 

 درجة 

 الحرية 

 16 0.05 0.468 0.546 االستجابة االنفعالية 

 0.713 األدا  المهاري 

 

 

 

 



 

  -معامل الصدق: -2 

 

 ( 3يجاد معامل الصدق ال اتي كما في الجدو  )تم  إ ثباتلمن خال  ج ر معامل ا        

 

 (3جدول )

 
 اري االستجابة االنفعالية  واألدا  المهارييبين معامل الصدق ال اتي الختب

 
 الوسارل اإلحصارية         

 

 االختيارات 

 معامل الثبات

 

 ال اتي  معامل الصدق

 0.738 0.546 االستجابة االنفعالية 

 0.844 0.713 األدا  المهاري 

    

 

 

 

 -الوسائل اإلحصائية : 6ــ3    

 
 الوسط الحسابي. .1

 االنحراف المعياري. .2

 معامل االرتباط . .3

 النسبة الم وية . .4

 معامل الصدق ال اتي .  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ــ عرض النتائج ومناقشتها :4     
المهياري  ألدا عرغ ومناقشة نتارم عالقة االرتبياط ميا بيين االسيتجابة االنفعاليية وا 1ــ4  

 العب أندية الدرجة الممتازة بالكرة الطاررة لمنطقة الفرات األوسط .لدى 

 (4جدول )

 يبين العالقة ما بين االستجابة االنفعالية واألدا  المهاري لدى العبي

 الكرة الطاررة .

 
الوسارل               

 اإلحصارية 

 

 المتغيرات

 الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 لقيمةا

 المحتسبة 

 الداللة 

 اإلحصارية 

 14.17 163.56 االستجابة االنفعالية 

 
 معنوي  0.738

 39.97 األدا  المهاري 

 

3.12 

 
 46ودرجة حرية  0.05( عند مستوى داللة 0.27) ةالجدولي القيمة

 

هياري ( تبين معاميل االرتبياط ميا بيين االسيتجابة االنفعاليية واألدا  الم4من خال  الجدو  )

( ودرجية 0.050( عنيد مسيتوى داللية )0.27وهي اكبر من قيمتها الجدوليية البالغية ) 0.738هي 

( وه ا يؤكد على مدى العالقية أالرتباطييه العاليية ميا بيين االسيتجابة االنفعاليية واألدا  46حرية   )

هي   العالقية المهاري بيالكرة الطياررة ليدى أنديية الدرجية الممتيازة لمنطقية الفيرات األوسيط وترجيع 

 القوية الى مدى الترابط ما بين يفكر به أثنا  المباراة وما يعمل به فعال  .

إن كلمييا كانيي  ثقيية الالعييب بنفسييه عالييية يييؤدي بيي لك الييى حصييو  إجابييات لالسييتجابات  إذ 

االنفعالية الحقيقة أثنا  المباراة من خال  أدا  المهارات المختلفة بصورة جييدة كميا كيان يتصيورها 

 تذهنه .وه   الثقة بالنفس متيتية من خال  األدا  المرضي ال ي يقوم به الالعيب أثنيا  المبارييا في

يد من خال  االستجابات السلوكية التي تعود ة التنبؤ باألدا  المرضي أو الجخال  تقدير  لنفسه بمثاب

ثنا  المباريات من النتارم التي يحصل عليها أو التي يشهرها أو بإلى ادراكات نفسية خاصة بالالع

ومين أمثلية هي   النتيارم لالعيب تضيمن ) الرضيا ، التفيوق والنجياح و  ،خال  الحسم وتحقيي  الفيوز

 (.440، ص 1987التآلف ( ) محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين ، خوان ، 

اسيتخالص النتيارم نشياطه الرياضيي  حد المشاهير الرياضية فيي أحيد كتبيهأ  وه ا ما يؤكد 

العمل ، المسايرة ، والتدريب المينشم الهيادف والثقية بيالنفس قيوة األدا  هي   األمييا  التيي  مايلي ))

(. وهي ا ميا يؤكيد ) روي   39، ص 1988ناهيد رسين :   –يقوم عليهيا نصير الرياضيي (() ريسيان 

ة الفشيل والخيوف لتصيوراتهم يسيكمان ( مين )) أن الالعبيين الي ين يعيوزهم الثقية بيالنفس يكيون فر

ية أثنا  المباراة مما تؤدي إلى االضطراب النفسي بسبب النقص العضيوي واإلهميا  والينقص السلب

(. وهي   النتيارم يمكين   Rycman - 1987 . p 48 واإلحباط في أعمالة محياوال  التعيويض (( )

الوصو  إليها من خال  دور المدرب فيي تهي ية الشيروف النفسيية المسياعدة لالعيب باإلضيافة إليى 

العبيييه واإلصييرار علييى التييدريب وتقوييية وتطييوير الصييفات ي تحقييي  اإلنجيياز واهتمامييه بابلييية فييق

النفسييية واألدا  واإلنجييازات الرياضييية فييي المحافييل المحلييية والدولييية خاصيية بلعبيية الكييرة الطيياررة 

 واأللعاب األخرى بصورة عامة .

 

 

 



  -االستنتاجات :  1ــ5  

   
ن االستجابة االنفعالية واألدا  المهاري بالكرة هنا  عالقة ارتباط عالية ما بي  -1

 الطاررة .

في تقديم  مأن االستجابة االنفعالية لالعبي الكرة الطاررة لها دور مه -2

 ما يمكن أن يقدمه الالعب أثنا  المباريات.

 

 

  -: تالتوصيا 2ــ5

 
ت االهتمام باالستجابة االنفعاليية لميا لهيا مين دور مهيم فيي التعيرف عين قابلييا .1

 الالعبين الحقيقة أثنا  المباريات .

بنا  مناهم تدريبية تهتم بالصفات النفسية لدى العبيي الكيرة الطياررة وربطهيا  .2

 باألدا  المهاري الالعبين .

التيكييد عليى ميدى العالقية القويية ميا بيين الميدرب والالعيب حتيى يمكين تقييييم  .3

سيلبيات التيي يمكين الحالة النفسية لالعب والسيطرة عليها والتغلب على كيل ال

 أن ينتم عنها.

أن األسيياليب الحديثيية لرفييع مسييتوى الثقيية بييالنفس لييدى الالعبييين ميين خييال   .4

التشييجيع وبييث روح الحميياس ورفييع المعنويييات قبييل المباريييات ميين األمييور 

 المهمة التي يجب على مدرب أن يهتم بها .

اكبية أي أجرا  اختبارات نفسية دوريية لالعبيي الكيرة الطياررة حتيى يمكين مو .5

 تغيرات نفسية لدى الالعبين.
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 (1ملحق )

 
أسما  الخبرا  والمختصين ال ين تم عرغ المقياسين عليهم من حيث مال متها لعينة البحث 

 العراقية . ةوالبي ي
 

 

      

 مكان العمل االختصاص الدقي  اللقب العلمي أسما  الخبرا  ت

جامعة بغداد / كلية  علم النفس الرياضي  أ . د نزار مجيد الطالب  1

 التربية الرياضية 

جامعة بغداد / كلية  الكرة الطاررة  أ . د عقيل عبد هللا الكاتب 2

 التربية الرياضية

جامعة بابل / كلية  االختيار والقياس أ . د  ريسااليمحمد جاسم  3

 التربية الرياضية

جامعة بغداد / كلية  علم النفس الرياضي  أ . د بمحمد جاسم عر 4

 التربية الرياضية

جامعة بغداد / كلية  الكرة الطاررة  أ . د ثريا نجم  5

 التربية الرياضية

جامعة بغداد / كلية  الكرة الطاررة  أ . د عامر جبار السعدي  6

 التربية الرياضية

معة بابل /كلية جا علم النفس  أ . م . د فاهم معين الطريحي  7

 التربية 

جامعة بغداد / كلية  الكرة الطاررة  أ . م . د علي يوسف  8

 التربية الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2ملحق )

 

 
 مقياس االستجابة االنفعالية

 

 

                                                        أعداد : توماس أ .  تتكو                                    تعريب : حممد حسن عالوي                 

                                     اسم الالعب  :                                                           اسم النادي :                                         

 التاريخ :                                                                                                عمر الالعب :                          

 :                                                          رقم الالعب :         العمر التدرييب

                                                           

 

أجبب مبن  بب عةبارة بصبدض و  ضبوش مبا تعبعر بب  عامبة            ،التعليمات : ضع عالمة ) ؟ ( أمام الفقرة اليت تصف حالتك بدقة 

 وينطةق عليك .

 

 أبدا نادرًا أحيانا غالبًا دائما العبـــــــــــارات ت

مل يقرتب من  ال اعترب لعيب ذا قيمة ما 1

 احسن مستوى لي .

     

 ف من املنافس العدواني .ميتلكين اخلو 2

 

     

املضايقات البسيطة ميكن ان تشتت  3

 تركيزي .
 

    

ء ستطيع االحتفاظ بتفكري دائما أثناأ 4

 املباراة .
 

    

أنا واثق كل الثقة يف قدرتي على األداء  5

. 

 

     

 

6 

أو حينما أكون غري  أخطئاعتذر عندما 

 موفق  .

     



 

 

 أبدا نادرًا أحيانا غالبًا دائما تالعبـــــــــــارا ت

 افكر يف خطة اللعب قبل املباراة . 7

 

     

8 
 امارس اللعب أساسا بقصد الرتويح .

  

 

   

ابدي رايي بصراحة إذا كان لي بعض  9

 املالحظات على املباراة .

     

تكون اعصابي قوية ) من احلديد ( أثناء  10

 املباراة .

     

يف أثناء الوقت احلرج من تكثر اخطائي  11

 املباراة .

     

 افتقر اىل الثقة يف أداني أثناء املباراة . 12

 
  

   

13 
 ال اهتم مبا ارتكبته من أخطاء .

 

     

      العب ارجتااًل دون أن يكون يف ذهين خطة. 14

15 
  أريد أن أكون احسن العب يف امللعب  .

   

 

 

16 
غضب املنافسني افضل االبتسامة يف مواجهة 

 حرصًا على عدم متاديهم يف ذلك.

     

 

17 

أتأثر بآراء اآلخرين يف مستوى أدائي 

 الرياضي .
 

    

 أستطيع أن أحتكم يف أعصابي أثناء املباراة. 18

 

     

 أتوقع الفوز قبل املباراة . 19

 

     

أخطائي يف املباراة جتعنين يف حالة سيئة  20

 لعدة أيام .

     

 



التزم بنظام ثابت سواء يف التدريب أو يف  21

 املباريات .

     

افضل اللعب مع الالعبني اللذين ال جيعلون  22

 من املباراة صراعًا  .

     

 احتمل املسؤولية كاملة يف اللعب .  23

 

     

      ميتلكين الشعور بعدم املباالة أثناء املباراة . 24

ــ   25 ــؤثر عل ــي ( ت ــي) ) نرفزت ــي يف عب ى أدان

 املباراة .

      

      أخشى اهلزمية حتى قبل أن تبدأ املباراة . 26

أفكر يف األخطاء ال) قد يقـع فيهـا املنـاق      27

 اكثر من تفكريي يف اللعب .   

     

اتعجل االنتقال من طريقة اىل اخرى حمـاوال   28

 حتسني مستواي .

     

ــة و  29 ــب اال يف حال ــل للع ــعر باملي ــود ال اش ج

 التحدي .

     

عندما يظهر الغضب علـى املنافشـني أحـاول     30

 جتاهلهم خشية زيادة غضبهم   

     

31 

 

اي تعليق جارح ميكن أن يـؤثر علـى أدانـي    

 أثناء املباراة .

     

ــين     32 ــاراة الن ــت احلــرج يف املب ــتمع بالوق اس

 احسن التصرف فيه .

     

 .اميل اىل حتدي املنافسني االقوياء  33

  

     

اشعر بالضيق عند الفشل اكثـر مـن شـعوري     34

 بالفرح عند النجاح .

     

أحاول البحث عن طـر  متعـددة لكـي اكثـر      35

 كفاءة يف لعيب . 

     



استمتع باللعـب يف املبـاراة علـى الـرغم مـن       36

 ارتكابي العديد من األخطاء . 

     

 اتصف باإلصرار يف اللعب .  37

 

     

ء املباراة أحاول عزل تفكريي كليًا عن ما أثنا 38

 يدور حولي .

     

ــل     39 ــة قب ــف احلرج ــوا يف املواق ــى الوق أخش

 حدوثها بوقت طويل  .

     

 يضايقين أن املنافس سوف يهزمين . 40

 

     

أحاول أن أجتنب التفكري فيما وقعت فيه  41

 من أخطاء .

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (3ملحق )

 

 مقياس تقويم األدا  المهاري 

 
رقم  اسم النادي 

 الالعب 

اسم 

 الالعب 

حارط  اإلرسا  

 الصد 

الضرب 

 الساح  

الدفا  

عن 

 لعب مال

استقبا  

 اإلرسا  

 المجمو   اإلعداد 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   
 درجة . 10تكون الدرجة العليا لكل مهارة هي   .1

 درجة.  60لمهارات جميعا لكل العب هي تكون الدرجة ل .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 (4ملحق )

 الدرجات الخام الختباري االستجابة االنفعالية تقويم األداة المهاري

 اسم النادي ت
 ارالدرجة الخام الختب

 ةاالستجابة االنفعالي

 الدرجة الخام االختيار

 تقويم األداء المهاري

 الكوفة 1

182 44 

174 42 

165 37 

188 47 

162 42 

177 48 

164 43 

152 41 

 الدغارة 2

173 43 

185 47 

166 39 

172 40 

171 41 

165 37 

167 44 

177 41 

 الهاشمية 3

182 47 

163 40 

150 37 

142 39 

165 40 

187 39 

162 41 

157 40 

 القاسم 4

175 42 

162 39 

174 40 

175 41 

162 37 

166 38 

147 35 

157 36 

 الشامية 5

172 42 

182 43 

145 39 

133 37 

175 38 

166 39 

162 40 

142 36 

 سينيةالح 6

162 39 

167 40 

132 31 

135 32 

144 37 

145 36 

156 38 

167 37 
  

( وانحييراف معييياري )  163.56علمييا  أن الوسييط الحسييابي للييدرجات الخييام لالسييتجابة االنفعالييية هييو ) 

معييياري ( وانحييراف 39.97( أمييا الوسييط الحسييابي للييدرجات الخييام لتقييييم األدا  المهيياري هييو ) 14.17

(3.12   . ) 

 


