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 ممخص البحث
مف المعروؼ إف لعبو الكره الطائرة واحده مف أىـ األلعاب الرياضية أىميو مف حيث 

لسيولو أدائيا  ولما ليا مف حيث تعد واحده مف أىـ الرياضيات ممارسو  الممارسة واالىتماـ
إما في جانب المنافسات فاف ىذه العبو أصبحت تعد مف أىـ األلعاب الرياضية  . جوانب ترفييية

ولعمـ النفس الرياضي دورا مؤثرا  اىتماما ومشاىده  وبتالي انعكس  في تطور الفرؽ الرياضية
والمدربيف والتردد النفسي مف  في مستوى الفرؽ وبذالؾ أصبح يأخذ اىتماما كبيرا مف المسوؤليف

أىـ الجوانب النفسية تأثيرا في أداء الميارات الفنية بالكره الطائرة لذالؾ قاـ الباحث با الخوض 
يجب إف يتوفر في العب كره الطائرة مختمؼ اف  شكمو البحثوكانت م في ىذا الجانب

اري وبدني بحيث يستطيع ومف الميـ إف يكوف أالعب في مستوى  مي ةالصفات البدنية والمياري
ف خالؿ , ومإف يقـو بأداء جميع ميارات الكره الطائرة بصوره جيده في مختمؼ أوقات المباراة 

مالحظو الباحث إف بعض أالعبيف يمتمكوف مؤىالت فنيو وبدنيو جيده إثناء التدريب أالنو 
سي يسيطر عمى يختمؼ األمر  خالؿ المنافسات الرسمية مف ىنا الحظ الباحث وجود تردد نف

الخمفية  ةمف المنطق بعض أالعبيف في أداء الميارات بصوره عامو وميارة الضرب الساحؽ 
 التعرؼ مستوى التردد النفسي عند عينة البحث , والتعرؼ عمى ؼ البحثاىدوكانت أ خاصة

 ضو فر مف المنطقة الخمفية وكانت العالقة بيف التردد النفسي ودقو أداء ميارة الضرب الساحؽ 
وجود عالقة ارتباط بيف وجود مستوى عالي مف التردد النفسي عند افراد عينة البحث و  البحث

المنيج مف المنطقة الخمفية واستخدـ الباحث الضرب الساحؽ  ميارة التردد النفسي ودقو أداء 
العبي عمى مشكمو البحث  طبيعة لمالئمةالعالقات أالرتباطيو وذلؾ المسح و الوصفي بأسموب 

 بعد االعب 12عددىـ  والبالغ 0215- 0214لمموسـ  الطائرةبالكره  القادسيةجامعو  منتخب
الفصؿ الرابع عمى عرض وتحميؿ األلعاب واشتمؿ الحر وصانع  بالالعالعبو مركز  استبعاد

ومناقشة النتائج واستنتج الباحث أظيرت الدراسة وجود تردد نفسي عمي لدى عينة البحث في 
لساحؽ القطري و وجود عالقة ارتباط عكسية بيف التردد النفسي ودقة أداء أداء ميارة الضرب ا

ميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية واوصى الباحث أف عمى المدربيف العمؿ عمى 
معالجة كؿ العوامؿ التي يؤدي إلى ظيور التردد النفسي والتأكيد عمى اإلعداد النفسي 

جوانب اإلعداد العاـ والتأكيد عمى الجوانب النفسية عمى  لمرياضييف  باعتباره جانبا ميما مف
 طانبان                            رفع الروح المعنوية والحماس والمثابرة والتحدي لدى الالعبيف

 احمد حسن دعيم                                                                                      
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 ولالفصل اال 
 التعريف بالبحث  -1
 -مقدمة البحث واىميتو : 1-1
 -مشكمة البحث : 1-2
 -اىداف البحث : 1-3
 -فروض البحث : 1-4
 -مجاالت البحث : 1-5
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 التعريف بالبحث -1
 ألمقدمو وأىميو البحث  1-1

االعتمػػػاد عمػػى األسػػػس يعػػد التقػػدـ العممػػػي واألسػػموب البحثػػػي مػػف مميػػزات عصػػػرنا الحػػالي و     
العمميػة أصػػبح اطف طريقػػو الحيػػاة العامػػة وذالػػؾ إليمػػاف المجتمػػع اإلنسػػاني بضػػرورة ذلػػؾ ليسػػاىـ 

 . اإلنسانيةفي تقدـ البشرية في كافو جوانب الحياة 
وأالف الجانػػب الرياضػػي والبػػدني احػػد أىػػـ الجوانػػب  التػػي أخػػذت جػػزا كبيػػرا فػػي اىتمػػاـ اإلنسػػاف  

ا الجانػػب تطػػورا كبيػػرا وسػػريعا فػػي كافػػو األلعػػاب  الرياضػػة وفػػي مختمػػؼ أصػػبح التطػػور فػػي ىػػذ
العمػػػـو  ألمسػػػاىمو فػػػي تقػػػدـ الحركػػػة الرياضػػػة  ويعػػػد عمػػػـ الػػػنفس  واحػػػد مػػػف العمػػػـو المرتبطػػػة بػػػا 

إذ يعػػػد جانبػػػا ميمػػػا مػػػف  مسػػػتواىا ـالرياضػػػية وتقػػػدالحركػػػة الرياضػػػية  وتطورىػػػا وتطػػػور الحركػػػة 
فػػرؽ الرياضػػية  ليكػػوف متكػػامال  مػػف كافػػو النػػواحي لموصػػوؿ إلػػى جوانػػب اإلعػػداد لمرياضػػي   وال

الفورمػػو الرياضػػػية  واف إىمػػاؿ ىػػػذا الجانػػب الحيػػػوي  الرياضػػي يؤشػػػر سػػمبا فػػػي مػػردود أالعبػػػيف 
   . داخؿ الممعب

أىميػػو مػػف حيػػث ومػػف المعػػروؼ إف لعبػػو الكػػره الطػػائرة واحػػده مػػف أىػػـ األلعػػاب الرياضػػية 
واحػػده مػػف أىػػـ الرياضػػيات ممارسػػو لسػػيولو أدائيػػا  ولمػػا ليػػا مػػف  حيػػث تعػػد الممارسػػة واالىتمػػاـ

 . جوانب ترفييية
إما في جانب المنافسات فاف ىذه العبو أصبحت تعد مف أىـ األلعاب الرياضية  اىتمامػا 

ولعمػػػـ الػػػنفس الرياضػػػي دورا مػػػؤثرا فػػػي  ومشػػػاىده  وبتػػػالي انعكػػػس  فػػػي تطػػػور الفػػػرؽ الرياضػػػية
يأخذ اىتماما كبيرا مف المسوؤليف والمدربيف والتػردد النفسػي مػف أىػـ  مستوى الفرؽ وبذالؾ أصبح

الجوانب النفسػية تػأثيرا فػي أداء الميػارات الفنيػة بػالكره الطػائرة لػذالؾ قػاـ الباحػث بػا الخػوض فػي 
 .ىذا الجانب 

                                                   مشكمو البحث 1-2
ومػف الميػـ إف يكػوف  ةب كػره الطػائرة مختمػؼ الصػفات البدنيػة والمياريػيجب إف يتوفر في الع  

أالعػػب فػػي مسػػتوى  ميػػاري وبػػدني بحيػػث يسػػتطيع إف يقػػـو بػػأداء جميػػع ميػػارات الكػػره الطػػائرة 
 .بصوره جيده في مختمؼ أوقات المباراة  

 ومف خالؿ مالحظو الباحث إف بعض أالعبػيف يمتمكػوف مػؤىالت فنيػو وبدنيػو جيػده إثنػاء
التدريب أالنو يختمؼ األمر  خالؿ المنافسػات الرسػمية مػف ىنػا الحػظ الباحػث وجػود تػردد نفسػي 
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مػػػف  يسػػػيطر عمػػػى بعػػػض أالعبػػػيف فػػػي أداء الميػػػارات بصػػػوره عامػػػو وميػػػارة الضػػػرب السػػػاحؽ 
 . خاصةالخمفية  ةالمنطق

 -:ىدف  البحث  - 1-3
 ث.معرفة مستوى التردد النفسي عند عينة البح إلىييدؼ البحث  .1

مػف ييدؼ البحث إلى معرفو العالقة بيف التردد النفسي ودقو أداء ميارة الضرب السػاحؽ  .2
 . المنطقة الخمفية

   -: فرض البحث - 1-3
 يفترض الباحث وجود مستوى عالي مف التردد عند عينة البحث .1

الضػػػرب  ميػػػارة يفتػػػرض الباحػػػث وجػػػود عالقػػػة ارتبػػػاط بػػػيف التػػػردد النفسػػػي ودقػػػو أداء  .0
 .المنطقة الخمفيةمف الساحؽ 

 -: مجاالت البحث - 1-5
-0214  العبػػوا منتخػػب جامعػػة القادسػػية بػػالكرة الطػػائرة لمموسػػـ \المجػػاؿ البشػػري  - 1-3-1

0215 . 
 0215-2-1إلى  0214-11-ا \ المجاؿ ألزماني  1-3-0
     .قاعو كميو التربية الرياضية   \المجاؿ المكاني  1-3-1
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 لثانيالفصل ا
                                  الدراسات النظرية والمشابية 

  -: الدراسات النظرية 2-1
 أىميو عمم النفس الرياضي  2-1-1

عمػـ الػنفس مػف العمػـو ألحديثػو التػي القػػت اىتمػاـ واسػع مػف قبػؿ البػاحثيف حتػى أصػػبحت 
الناس كما أصػبحت أساسػا جوىريػا نسانيو  شيوعا بيف آألالمعرفة النفسية مف أكثر فروع المعرفة 

 لػػتفيـ العديػػد مػػف المشػػكالت التربويػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية والرياضػػية و يرىػػا مػػف المشػػكالت
ويعتبر عمـ النفس الرياضي مف بػيف الفػروع العمميػة الػذي احتػؿ مكانػا مرموقػا فػي االونػو االخيػره 

 . (1)بيف سائر عمـو النفس األخرى  وعمـو الرياضة 
و عمـ النفس في مجاؿ الرياضة اثر كبير فػي تفيػـ سػموؾ وخبػره الفػرد تحػت تػأثير ولدارس

وقيػػاس ىػػذه الخبػػرة بقػػدر اإلمكػػاف ومحاولػػو االسػػتفادة أيضػػا مػػف خبػػره العممػػاء  النشػػاط الرياضػػي
 .السابقيف وآرائيـ وتعبر مساىمو  فعالو في مواصمو التوسع في دراسات عمـ النفس الرياضي 

مػػػـ الػػػنفس الرياضػػػي كفػػػرع مػػػف فػػػروع الرياضػػػة والتػػػدريب فمػػػف المحتمػػػؿ إف وعنػػػد النظػػػر إلػػػى ع
 تتضمف بؤره الدراسة محاولو وصؼ السموؾ اإلنساني وتفسيره  والتنبؤ بػو فػي المواقػؼ الرياضػية

مػػػف دوافػػػع وعمميػػػات ليكشػػػؼ عػػػف  ه.ييػػػدؼ عمػػػـ الػػػنفس إلػػػى دراسػػػة سػػػموؾ اإلفػػػراد ومػػػا وراء ( 0)
ىذا السموؾ ويسػتطيع التنبػؤ بأشػكالو وتوجييػو والتخطػيط لػو ويقصػد القوانيف والمبادئ التي تفسر 

خػػػالؿ االفػػػرد  فكػػػؿ أوجػػػو النشػػػاط التػػػي يقػػػـو بيػػػا الكػػػائف الحػػػي ويمكػػػف مالحظتيػػػا مػػػ ؾبالسػػػمو 
 (1واألدوات )

                                            اإلعداد النفسي  2-1-2
بػػاره كػػاف حػػي يسػػعى لمتكيػػؼ  مػػع البيئػػة لمػػا كػػاف موضػػوع عمػػـ  الػػنفس ىػػو اإلنسػػاف باعت

فانػػو مػػف الثابػػت إف السػػموؾ الظػػاىري يعكػػس الصػػفات الشخصػػية التػػي تمثػػؿ المظػػاىر السػػموكية 
ىػػو معػػروؼ مظػػاىر سػػموكيو طارئػػة  المسػػتمرة التػػي لتػػزوؿ بػػزواؿ أسػػبابيا والحػػاالت النفسػػية كمػػا

العقميػػة العميػػا والتفكيػػر وكيفيػػو  تػػزوؿ بػػزواؿ أسػػبابيا مثػػؿ التػػوتر أو ضػػعؼ االنتبػػاه مثػػؿ العمميػػات
   . (1) التذكر

                                                 
 15ص2004. مصر مركز الكتاب  4. ط مدخل في عمم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي :  - 1
سمسمو محاضرات  لمدكتور ياسين عموان  ألقاىا عمى طمبو الدراسات العميا   الماجستير جامعو القادسية كميو التربية الرياضية      - 2

2006 -2007  
 .13. ص  2000. األردن .  دار   الفكر العربي .  1. ط فسروجيا العمميات العقمية في الرياضةعبد الستار جبار الضمد :  -  3
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واإلعداد النفسي ىو تتممؾ العمميات  التي مف شػانيا إظيػار أفضػؿ سػموؾ يعضػد ايجابيػا 
   .كال   مف  اإلعداد البدني و المياري والخططي لالعب والفريؽ والوصوؿ إلى قمة المستويات 

الالعػب و مػف ثػـ الوصػوؿ  إلػى ويعني أيضا البحث عف األسػباب التػي تػؤثر فػي سػموؾ 
بمػػا يسػػاىـ  ؾ اإلنسػػانيالمخطػػط  ينفػػذ مػػف خػػالؿ آليػػات محػػدده تسػػيـ فػػي تطويػػع وتعػػديؿ السػػمو 

 . (1) إيجابا في الوصوؿ إلى القمة في المستوى
ولإلعػػداد النفسػػي متطمبػػات  محػػدده بالنسػػبة لالعبػػي الكػػره الطػػائرة بعػػض ىػػذه المتطمبػػات 

صػػػػة بالعبػػػػو نفسػػػػيا والػػػػبعض األخػػػػر يػػػػرتبط بػػػػالالعبيف وبالتكامػػػػؿ  يتعمػػػػؽ بػػػػالنواحي النفسػػػػية الخا
االتجػػػاىيف  يمكػػػف البػػػػدء فػػػي عمميػػػو التنميػػػػة وقيػػػاس الحالػػػػة النفسػػػية لالعبػػػيف إمػػػػا بالنسػػػبة عػػػػف 
المتطمبػػػات النفسػػػية الخاصػػػة بالعبػػػو ف نيػػػا متعػػػددة  حيػػػث يجػػػب إف يضػػػع عػػػالـ الػػػنفس باعتبػػػاره 

الوقػػػت مراعػػػاة متطمبػػػات العبػػػو مػػػف الممارسػػػيف  الخصػػػائص النفسػػػية لمعػػػب الجمػػػاعي وفػػػي نفػػػس
 ولزيادة تفيـ التغيرات النفسية لالعب والعبو 

وكػػذالؾ  خػالؿ المبػاراة   األداء    تحميػؿ ومتابعػو النػواحي الفنيػػة فػي كػؿ مرحمػو مػػف مراحػؿ يمػـز
                                                                   ( 0)دراسة وتفيـ كيفيو أداء أالعب لمميارات

 التردد النفسي   2-1-3 
مف الناحية  النفسية توضيح الدالئؿ  إف الرياضي يمكف إف يصؿ إلى القمة عمى أفضػؿ 

 نيج عندما يضع لنفسو أىداؼ واقعيو قصيرة ألمد واألخرى طويمة األمد . 
قمػػػة فػػػي اى وقػػػت مػػػف ويػػػأتي أألعػػػداد النفسػػػي والفسػػػمجي فػػػي مقدمػػػو العوامػػػؿ األوليػػػة  لبمػػػوغ ال

األوقات واالستعداد  النفسي والفسيولوجي يضـ مايو أعداد أالعب ألسابيع وشيور حيػث أالعػب  
ب عداد نفسو لتمؾ األياـ المميئػة باإلحػداث عنػدما يقػـو بتحميػؿ عمػـو تدريباتػو السػابقة وحتػى أخػر 

 . ( 1)أداء يقـو بو  
عنػػدما يحػػاوؿ اتخػػاذ وخاصػػة إذا كػػاف  والتػػردد النفسػػي ىػػو حالػػو نفسػػية يصػػؼ بيػػا الفػػرد 

أو عػػدـ الثقػػة بػػالنفس أو  ؼىػػذا القػػرار مصػػيري فيتػػردد فػػي اتخػػاذ القػػرار ألسػػباب مختمفػػة  كػػالخو 
 .  (2)الممؿ 

                                                 
 . 35.  ص  2001. مصر . دار الفكر العربي  2. ط التدريب الرياضي الحديثمحمد حسن عالوي :  -  1
.   1997مصر مركز الكتاب لمنشر .  1. ط سس العممية لمكره الطائرة وطرق القياس: األمحمد صبحي  و حمدي عبد المنعم  -  2

 .  409ص
3
  913ص 1331انعراق مطابع انتعهيم انعاني  1ط  انكري انطائرة نهمضتُياث انعهيا ريضان خريبظ مجيد . عبد انزٌرة حميدي  
 145,ص2004ي الحديث ,,مصر,مكتب الجامع 1,ط عمم نفس الرياضة صدقي نور الدين محمد - 4
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والتردد النفسي ىو سبب في الكثير مف حاالت الفشؿ في المجاؿ الرياضػي فػنالحظ مػثال 
جيػػد السػػباحة أف تػػردد مػػف ىػػذا النػػوع ال إف طالبػػا تػػردد فػػي القفػػز إلػػى حػػوض السػػباحة ر ػػـ انػػو ي

يمكػػف إف يكػػوف عفويػػا , ويمكػػف إف تكػػوف أسػػباب ىػػذا التػػردد فػػي الطالػػب نفسػػو أو إف تػػأتي مػػف 
دائما يحتاج إلى تأكيد ذاتو وىذا التأكيد يأتي مػف خبػرات النجػاح التػي  ءمصادر خارجية  , والمر 

السػػػيؿ  ؿلثقػػػة بػػػالنفس لػػػيس بالعمػػػيحصػػػؿ عمييػػػا ومػػػف خالليػػػا تػػػزداد ثقػػػة بنفسػػػو وكػػػف اكتسػػػاب ا
وأساسو المزاج النفسي االيجابي الذي يعد في مقدمو أسػباب تفاؤلػو وبػذؿ جيػده لتحقيػؽ المسػتوى 

ألبسػط  5المطموب فربما نجػد طالبػا مزعػزع الثقػة , ضػعيؼ الشخصػية ينيػار إمػاـ زمالئػو       
 األسباب ويندب حظو ألبسط انتقاد  مف زمالئو مثال .

إف المػػدرب المربػػي ىػػو عنصػػر ميػػـ مػػف عناصػػر زرع الثقػػة فػػي الػػنفس خاصػػة إذا كػػاف ىػػو كمػػا 
نفسو ذا ثقة عاليو بنفسو , فالطالب أو الرياضي يميؿ إلى تقميد  النموذج والػى محاكػاة مربيػو أو 

 . (1) مدربو أو زمالئو
 العوامل المساعدة عمى ظيور التردد النفسي : 2-1-4

 -أو تقمؿ مف ظيور التردد النفسي منيا : ىنالؾ عوامؿ عديدة تساعد
الممؿ : وىو مف العوامؿ الميمة في ظيور التردد ويقصد بو إف الشػخص عنػدما يقػـو بعمػؿ  -1

 معيف لفترة طويمة يتردد أو ينفر مف القياـ بنفس العمؿ 
معرفو اليدؼ : إف الرياضػي الػذي يتمػرف نحػو ىػدؼ معػيف سػيكوف لػو حػافز فػي عممػو .واف -0

 ؿ مف دوف ىدؼ ىو عمؿ عقيـ وممؿ .العم
معرفو الشػخص لقابمياتػة ومػدى نجاحػو : أف الشػخص الػذي يعمػـ مػدى تقدمػو ومػدى نجاحػو  -1

 سيتقدـ أسرع  مف الشخص الذي يتدرب مف دوف معرفو .
المكافئػػة والكممػػات المشػػجعة: إف حصػػوؿ الرياضػػي عمػػى المكافئػػة لقيامػػو باسػػتجابة  معينػػو  -2

 المطموبة منو.سيعزز االستجابة 
االتجاه السمبي نحو ممارسو الفعالية: إف جاذبيػو الرياضػي نحػو فعاليػو معينػو دوف سػواىا   -  3

يعػػد وحػػده حػػافزا لممارسػػو تمػػؾ الفعاليػػة ,إف االتجػػاه النفسػػي السػػمبي نحػػو ممارسػػو رياضػػو يشػػكؿ 
 خاصية ميمة مف  خواص ممارسو النشاط 

بدني عػاؿ يجعػؿ  دالتفكير تحت أعباء نفسيو كبيره وجي التفكير تحت أعباء نفسيو كبيرة : إف-4
 الرياضي عرضو إلى التأخر في اتخاذ القرار.

                                                 
  61, ض1993,مصر مطبعو االنجمو المصرية , عمم النفس في حياتنا اليومية سمير الشيخاني : 1
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العالقػػػة السػػػمبية بالمػػػدرس أو المػػػدرب : وىػػػذه الصػػػفة عػػػاده نممسػػػيا عنػػػد الطػػػالب الضػػػعفاء  -5
 . ـبالرياضة إذ افيـ  سيشعروف في الغالب بأف المدرس أو المدرب ال يفيميـ وال يساعدى

االراده عػػػاده   6االراده : ىػػػي صػػػفو  أخػػػرى مػػػف صػػػفات الطػػػالب الضػػػعفاء ,إذ أف فقػػػداف   -6
 يصاحبو فقداف العـز في التغمب عمى الصعوبات مع حاالت التردد. 

 مف المجتمع  باالنطوائية:  إف حاالت الفشؿ المتكرر تؤدي أحيانا إلى االنسحا-7
في تحديد الحالة التي يتصؼ بيا الرياضي قبػؿ  الخبرة السابقة: إف ألخبره السابقة أثر ميـ -12

المباريات إذا إف الخبرة السابقة القميمػة وقمػو التجربػة سػتعرض الرياضػي إلػى حػالتي حمػى البدايػة 
 وعدـ المباالة التي عاده ما تكوف سمو التردد النفسي ظاىره أو مخفيو .

النحيػػػػؼ( صػػػػفات -عضػػػػميال-الجسػػػػمية الػػػػثالث )المكتنػػػػز طالػػػػنمط الجسػػػػماني : إف ل نمػػػػا-11
 جسميو ونفسيو واف النمط الجسمي لمفرد يؤثر في شخصية 

الضػػعفاء  حالػػو تػػردد واضػػحة عنػػد  فالتػػأثير السػػمبي لنخػػريف : تنتػػاب الطػػالب والرياضػػيي-10
 أداء التمرينات بحضور بقيو اإلفراد .

السػػريع بػػالمؤثرات :يتميػػز الرياضػػي المبتػػدئ بضػػعؼ الثقػػة بػػالنفس وبتػػأثيره  ةالحالػػة التدريبيػػ-11
 الخارجية مما يجعمو عرضو لمعديد مف حاالت نفسيو مختمفة

مكػػػاف المنافسػػػة : إف مكػػػاف المنافسػػػة لػػػو مػػػف أىميػػػو فػػػي الحالػػػة النفسػػػية لمرياضػػػي إذ أنيػػػا -12
سػػػتختمؼ إذا لعػػػب عمػػػى ممعبػػػو الخػػػاص وفػػػي األدوات التػػػي تعػػػود لػػػو عمػػػا لػػػو لعػػػب فػػػي سػػػاحة 

 الخصـ .
الجميػػور وعػػددىـ مػػف العوامػػؿ الميمػػة فػػي تحديػػد درجػػو  تار اسػػتجاباالجميػػور :يمكػػف اعتبػػ-13

 االستعداد النفسي لمفرد الرياضي .
التغير المفاجئ في العادات اليومية : ينبغي عمى المدرب عدـ إجبار الرياضي عمى تغيػر  -14

 عادة اليومية بصوره مفاجئة.
خصػػـ سػػيؤثر فػػي درجػػو اسػػتعداد مسػػتوى وأىميػػة المنافسػػة : إف معرفػػو الرياضػػي لمسػػتوى ال-15

 ذلؾ الرياضي . 
اإلحمػػاء : ييػػدؼ اإلحمػػاء إلػػى العمػػؿ عمػػى أعػػاده وتييئػػة الرياضػػي مػػف النػػواحي المعنويػػة -16

 والنفسية والفنية لضماف اشتراكو في المنافسة 
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تػػػوفير عناصػػػر األمػػػف : ينبغػػػي تػػػوفير ومراعػػػاة عناصػػػر األمػػػف والسػػػالمة  والثقػػػة بػػػػالنفس -17
 . (1)بة لمداء الحركي الخطر وخاصة بالنس

 ةالدق-2-1-5
تعد الدقة مكونا مف مكونػات الياقػة الحركيػة وفقػا ألداء  وىػي قػدره الفػرد عمػى الػتحكـ فػي 
حركاتو االراديو نحو ىدؼ معيف  وىي أيضا القدرة عمى السيطرة عمى الحركػات االراديػو لتوجيػو 

                                                                 . (0) شي ما نحو شي أخر
وتقاس الدقة في المجػاالت الرياضػية وفقػا لطبعػو العبػو فمػثال فػي كػره السػمة تقػاس الدقػة  

عػف طريػؽ توجيػػو الكػره نحػػو السػمة باليػػديف وفػي الكػػره الطػائرة تأخػػذ الدقػة أىميتيػػا بدرجػو خاصػػة 
فييػػا دورا كبيػػرا إلحػػراز نقطػػو وبالتػػالي حيػػث إف اإلعػػداد واإلرسػػاؿ واليجػػـو السػػاحؽ تمعػػب الدقػػة 

 .الفوز 
إف توجيػػو أالعػػب لمكػػره نحػػو ممعػػب المنػػافس يتطمػػب كفائػػو عاليػػو مػػف الجيػػازيف العضػػمي 

 . (1) فالدقة تتطمب سيطرة كأممو عمى العضالت االراديو لتوجيييا نحو ىدؼ معيفي والعصب
ء كانػػػت ىجوميػػػو أو دفاعيػػػو أىميػػػو فػػػي الكػػػره الطػػػائرة الف الميػػػارات االساسػػػيو سػػػوالمدقػػػة 

تعتمػػد نجػػاح احػػدىا عمػػى األخػػر فالعػػب المعػػد السػػتطيع إعػػداد جيػػد لالعبػػيف الميػػاجميف إذا لػػـ 
يؤدي بدقو المطموبػة إذ الػـ يكػف ىنالػؾ إعػداد  يكف ىنالؾ استقباؿ جيد وكذلؾ أالعب المياجـ ال

 بيقيػػا إذا لػػـ يكػػف دقػػوجيػػد وكػػذلؾ تحركػػات أالعبػػيف و الخطػػط اليجوميػػة أو الدفاعيػػة اليمكػػف تط
(2. )  

  -الطائرة : هالميارات األساسية بالكر  2-1-4 
الميارات األساسية ىػي تمػؾ الحركػات التػي ينبغػي عمػى أالعػب تنفيػذىا وحسػب الظػروؼ 
التػػي تتطمبيػػا لعبػػو الكػػره الطػػائرة بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى نتػػائج ايجابيػػو واالقتصػػاد فػػي الجيػػد البػػدني 

 ( .3) فاألعيبيوتأخير ظيور التعب عمى 
 -وتقسـ الميارات األساسية في الكره الطائرة إلى قسميف ىما :

                                                 
 61,ص 1993العراق دار الحكمة لمطباعة , :عمم النفس الرياضي  نزار الطالب ,كامل طو  1
 139. ص 1985. دار المتنبي . قطر.  المياقة البدنيةحممي حسين :  -  2
 284ص 2001. مؤسسو الوراق األردن  1. ط الموسوعة العممية لمكره الطائرةمروان عبد المجيد :  - 3
حسين سييان : تأثير منيج تدريبي مقترح لتطوير سرعو ودقو التوقع واالستجابة الحركية في دقو بعض الميارات االساسيو لدى  -  4

 . 19.  ص 2006لتربية الرياضية . جامعو بغداد كميو . التربية الرياضية . العبي الكره الطائرة لمشباب . اطرحوه دكتورة . كميو ا
  29ىجرية ص 1425منشورات جامعو السابع من أبريل ؛ 1ط تحكيم-تدريب-تعمم–الكره الطائرة سعد حماد ألجميمي. 5
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 اليجومية : تأوال الميارا
 حائط الصد-اليجـو الساحؽ -األعداد -اإلرساؿ  -1

 الميارات الدفاعية -ثانيا
 1(0الدفاع عف الممعب )-حائط الصد -باؿ  االستق-1

 ميارة الضرب الساحق 2-1-7
في الكرة الطائرة وىي ضرب الكرة  0ساحؽ مف أىـ الميارات الفنية األساسيةميارة الضرب ال 

 بطرؽ مختمفة مف فوؽ حافة الشبكة نحو ممعب المنافس وب حدى الذراعيف .
اليجـو الساحؽ في مقدمو الميارات األساسية في الكرة الطائرة واف كؿ الميارة والخطط  وتعتبر

 س إذا لـ ينتو بالضرب الساحؽ ,تصبح عديمة الفائدة والتشويؽ والحما
ـ مف 7نالحظ في المباريات ذات المستوى العالي يصؿ فييا ضرب الكره بصوره سريعة لمسافة 

ذا ما11حافة الشبكة إلى نياية الممعب قد تصؿ إلى  عرفنا إف معدؿ الوقت  %مف الثانية وا 
 %12-02بالنسبة لمشخص العادي ىو  لسرعة رد الفعؿ

 لسرعة  رد الفعؿ.  تعبا فيزداد الوقت انو إذا كاف العقؿ مرىقا أو اكن مف الثانية ادر  
 العوامل المؤثرة عمى الضرب الساحق 8 -2-1
 -تتأثر ميارة الضرب الساحؽ بعدة  عوامؿ منيا :-
زاوية اليجوـ الساحؽ : كمما كاف اليجـو في زاوية حادة مع حائط الصد كمما كانت نسبو  -

 النجاح أكبر 
                           الدفاع كانت نسبو نجاحيا اكبر  –الفراغ –د يخص حائط الص

السرعة: كمما كاف اإلعداد سريعا وسرعو ضرب المياجـ وسرعو الذراع الضاربة سريعا كانت 
المسافة: كمما زادت المسافة بيف المياجـ وحائط الصد كمما كانت نسبة -نسبو النجاح اكبر 

 النجاح اكبر 
 (1)كمما كانت الكرة موجو إلى نقاط الضعؼ في الفريؽ المنافس فيما.التوجيو : -

 -وتشتمؿ كؿ  ىذه األنواع مف الضرب الساحؽ في طريقة أدائيا عمى مراحؿ متتالية ىي :
 مرحمة االقتراب-

 مرحمة االرتقاء والوثب -  

                                                 
 68,ص1996,دار الفكر العربي ,األردن,1دار دجمو ,اط1ط  موسوعة الكره الطائرةأكرم زكي  1
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 مرحمة الضربة الساحقة -   
 مرحمة اليبوط -  
   قة الخمفيةالضرب الساحق من المنط  2-1-9 

ألبطنيػو وكػذلؾ العضػالت العاممػة لتحريػؾ  ( 1)تتـ ىذه الضربة بانقبػاض فػي العضػمة  المسػتقيمة
الكتػػؼ والػػذراع وتػػتـ عمميػػة الضػػرب فػػي السػػطح العمػػوي أو السػػفمي ليػػا بحيػػث تضػػرب اليػػد الكػػرة 

و بػػػيف إلعطائيػػػا حركػػػة ودوراف .وبمػػػرجح الػػػذراع بكامميػػػا فػػػي إثنػػػاء الضػػػرب وتكػػػوف الزاويػػػة قائمػػػ
. وتػػؤدى مػػف المنطقػػة الخمفيػػة لمممعػػب السػػاعد والعضػػد إلخػػراج اكبػػر قػػوة وراء الضػػربة السػػاحقة 

( وليا دور فعاؿ ومؤثر في حسـ المباريات اذا امتمؾ الفريؽ العبػيف يجػدوف 1,4,3ومف مراكز )
 ىذة الميارة وذلؾ لصعوبة لتصدي ليا مف خالؿ ميارة حائط الصد .

 الدراسات المشابية                                   2-2
 دراسة )احمد عبد الزىرة ,حامد نوري ,ىشام ىنداوي( 2-2-1

 )التردد النفسي لدى العبي الجمناستؾ عند أداء ميارة القفزة األمامية عمى حصاف القفز(
الب عنػد أداء ميػارة ىدفت الدراسة إلى معرفة ىؿ ىنالؾ تػردد نفسػي لػدى الطػ -ىدؼ الدراسة :

 القفزة األمامية عمى حصاف القفز 
اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي واختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العمديػػة وبمػػغ  -اجػػرات الدراسػػة :

 طالب  42عددىـ 
أظيرت الدراسػة وجػود تػردد نفسػي لػدى عينػة البحػث عنػد أداء ميػارة قفػزة اليػديف -االستنتاجات :

 فز.األمامية عمى حصاف الق
 العمؿ عمى إزالة كؿ مسببات التي تؤدي إلى التردد النفسي -التوصيات :

 مناقشة الدراسة السابقة   2-2-2
 تفيمػػػا يخػػػص المػػػنيج فػػػاف الدراسػػػتيف اسػػػتخدمت المػػػنيج الوصػػػفي إمػػػا بالنسػػػبة لمعينػػػة فاعتمػػػد

المشػػػابية الدراسػػػتيف العينػػػة العمديػػػة الدراسػػػة آخػػػذت لعبػػػي منتخػػػب جامعػػػة القادسػػػية إمػػػا الدراسػػػة 
 أخذت طالب .

 .استخدمت الدراستيف نفس المقياس وىو مقياس التردد النفسي 
 
 

                                                 
 30,ص 1763,العراؽ, مدرية مطابع الجامعة  1. طالكرة الطائرة بيف النظرية والتطبيؽ سعد محمد قطب , لؤي  انـ   1
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 الفصل الثالث 
  واجراءاتو الميدانية  منيجيو البحث

 -منيج البحث :  - 3-1 
مشػػػكمو  طبيعػػػة لمالئمػػػةأسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي بأسػػػموب العالقػػػات أالرتباطيػػػو وذلػػػؾ  

 .البحث 
 -:مجتمع البحث  3-2

- 0214لمموسػـ  الطػائرةبالكره  القادسيةتـ تحديد مجتمع البحث بالعبي منتخب جامعو 
عػدد  اسػتبعادمػف قبػؿ المػدرب وتػـ   أالعبيفعدد مف  استبعادالعب تـ  16وكف عددىـ  0215
لتبقػػػى عينػػػو   األلعػػػابالحػػػر وصػػػانع  بالالعػػػمػػػف قبػػػؿ الباحػػػث وىػػػـ العبػػػو مركػػػز  أالعبػػػيفمػػػف 

 .عبيف ال 12البحث مكونو مف
 واالجيزه المستحدمو في البحث  واألدواتالوسائل  3-3
 وسائل جمع المعمومات  3-3-1

األختبػػػات  المياريػػػو ,األسػػػتبانو , الشخصػػػية المقابمػػػة,والتجريػػػب  المالحظػػػة,المصػػػادر والمراجػػػع 
 والنفسية

  المستخدمةواالجيزه  األدوات 3-3-2
 حاسبو  ,صارفو ,شريط الصؽ ,شريط قياس, 12كرات طائرة عدد  وني نقا, ممعب كره طائرة 

 -:في البحث  المستخدمة االختبارات 3-4
 :النفسي  دالترداختبار  3-4-1

    1الػػذي أعػػدة الباحػػث )فػػراس حسػػف عبػػد الحسػػيف(تػػـ اخػػذ  اختبػػار مقيػػاس التػػردد النفسػػي 
د أجػراء لالعبػي الكػره الطػائرة وبعػ مالئمةوبعد ذلؾ عرض عمى مجموعو مف الخبراء لبياف مدى 
 .بعض التعديالت تـ تطبيؽ المقياس عمى عينو البحث

  
 
 
 

                                                 
1
فراس حضه عبد انحضيه : بىاء ممياس نهتردد انىفضي في انمجال )بىاء َتطبيك( ,رصانت ماجضتير غير مىشُرة ,جامعت  

 1333انبصرة , 
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  من المنطقة الخمفيةدقو الضرب الساحق   اختبار 3-4-2

وعرضػيا  مػف المنطقػة الخمفيػةحؽ الضػرب السػا ميػارة أداءاختبارات لدقػو  ثالثةتـ تحديد 
                                             وتـ اختيار اختبار واحد مف مجموعو االختبارات    (  )عمى الخبراء 

ألمنطقػو   3نحػو مركػز  4قيػاس دقػو ميػارة الضػرب السػاحؽ  مػف مركػز  -الغرض مف االختبػار 
وات المسػػتخدمة : ممعػػب كػػره الطػػائرة مقسػػـ كمػػا فػػي الشػػكؿ أدنػػاه , شػػريط لتحديػػد  األىػػداؼ , أد

 كرات  12شريط قياس , 
( نحػػو 4ب عػػداد الكػػره لممختبػػر الػػذي يقػػـو بالضػػرب مػػف مركػػز ) المػػدرب مواصػػفات األداء: يقػػـو

 ( المنطقة أ 3مركز )
 شروط التسجيؿ : لممختبر ثالث محاوالت : -
 نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة )أ( .-(2)
 نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة )ب(.-(1)
 نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة )ج(-(0)
 منطقة )د(نقاط لكؿ محاولو داخؿ ال-(1)

                                                لكؿ-)صفر(
                                           االستطالعية التجربة 3-5

لغػػػػرض معرفػػػػة األدوات المطموبػػػػة والػػػػزمف المسػػػػتغرؽ إلجػػػػراء التجربػػػػة الرئيسػػػػية وتػػػػدريب  
التجربػة االسػتطالعية عمػى عينػة البحػث الكادر المساعد والتأكد مف صالحية االختبار تػـ إجػراء 

 16الثالثػاء  وىـ مف الالعبػيف المسػتبعديف مػف الفريػؽ وعػددىـ خمػس , وتػـ إجػراء التجربػة يػـو 
\12\0214 . 
 التجربة الرئيسية  – 6 – 3

 \0\ 00 االربعػػػػاء قػػػػاـ الباحػػػػث بػػػػ جراء التجربػػػػة الرئيسػػػػية عمػػػػى عينػػػػة البحػػػػث فػػػػي يػػػػـو   
لكميػػة التربيػػة الرياضػػية فػػي تمػػاـ السػػاعة العاشػػرة صػػباحا حيػػث بػػدأت فػػي القاعػػة المغمقػػة  0215

التجربػػة بتوزيػػع اسػػتمارة مقيػػاس التػػردد النفسػػي وبعػػدىا تػػـ إجػػراء اختبػػار دقػػة أداء ميػػارة الضػػرب 
 الساحؽ القطري .

 الوسائل اإلحصائية  – 7 – 3
  SPSSقاـ الباحث باستخداـ الحقيبة اإلحصائية  

                                                 

 ( 9يىظر مهحك رلم ) - 
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 الفصل الرابع
 ض وتحميل ومناقشة النتائج عر   -4 
 عرض نتائج معامل االرتباط بين التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحق 4-1

 (1جدول رقم )
 (الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامؿ االرتباط المحتسبة .1يبيف الجدوؿ رقـ )

 
  الوتغيراث

الىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري

هعاهل 

 طاالرتبا
 داللت الفروض 

  
8 1.9 

- 1.97 

 

 هعٌىي
   الدقت

 

 
  

162.6 27.1 
  التردد

 
  2.23ومستوى داللة  6عند درجة حرية  2.41ىي  ة*قيمة معامؿ االرتباط الجد ولي

 
معامؿ االرتباط يبيف التردد سابي واالنحراؼ المعياري وقيمة ( الوسط الح1يبيف الجدوؿ رقـ )

 -النفسي ودفة أداء ميارة الضرب الساحؽ لعينة البحث حيث أظيرت النتائج ما يمي :
 (6بمغت قيمتو )مف المنطقة الخمفية  الوسط الحسابي لدقة أداء ميارة الضرب الساحؽ 

( آما بالنسبة االختبار التردد النفسي فبمغت قيمة الوسط الحسابي 1.7وبانحراؼ معياري قيمتو )
-( إما قيمة معامؿ االرتباط المحتسبة  فمقد كانت )05,1)  راؼ معياريوبانح  (104,4)

( ودرجة 2,3(عند مستوى داللة ) 2,41البالغ قيمتيا ) ة( وىي اكبر مف قيمة الجد ولي2,75
( وىذا يشير إلى وجود عالقة ارتباط بيف التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب 6حرية )

 الساحؽ 
 
 عامل االرتباط بين التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحق.مناقشة نتائج م– 4-2

( الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتردد 1عند مالحظة الجدوؿ رقـ )     
وكذلؾ معامؿ ارتباط بيف  مف المنطقة الخمفية   النفسي وكذلؾ دقة أداء ميارة الضرب الساحؽ

ة الضرب الساحؽ نالحظ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف التردد التردد النفسي ودقة أداء ميار 
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النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحؽ وىذه العالقة ىي عالقة عكسية أي كمما زاد التردد 
 النفسي عند عينة البحث كمما قمت دقة أداء ميارة الضرب الساحؽ 
أالعبيف ) إف مف ابرز عوامؿ ويعزو الباحث وجود ىذه العالقة إلى ضعؼ العامؿ النفسي لدى 

النجاح لمفرؽ الرياضية ىو العامؿ النفسي الذي يجب إف يستثمره  المدربوف ويجنده لصالح 
ىادئيف واثقيف متفائميف كما أف ابرز عوامؿ النجاح يجب إف  فأالعبيف الذيف يجب إف يظيرو 

عب أجواء إلقاء مبكرا تكوف نفسية واف يقـو الجياز الفني بواجبة كامال مف اجؿ إف يدخؿ أال
  1والثقة والتعاوف واإلحساس بممسؤلية قاسما مشتركا لمجميع (

ويجب عمى المدربيف أف يزرعوا الثقة في نفوس أالعبيف ألداء الميارات )أف أالعبيف الذيف 
تعوزىـ الثقة في النفس يقعوف فريسة الفشؿ والخوؼ إثناء المباريات مما يؤدي إلى االضطراب 

 0النفسي (
في عدـ ظيور التردد عند أالعبيف فعمى المدرب إشراؾ  اكما أف لمخبرات المتراكمة دورا كبير 

)وبيذه نضمف توفر خبرات النجاح وتجنب خبرات  ةأالعبيف بأكثر عدد مف المباريات التجريبي
الفشؿ وىذا يتيح لمرياضي تقييـ قدراتو مما يؤدي إلى توجو الرياضي نحو اليدؼ وبالتالي نحو 

  1 لنتيجة وفي ضوء ذلؾ يقرر عدـ التردد باستعانة بالخبرات  السابقةا

( اما التردد فاف لمخبرة السابقة اثر )نزار الطالب وكامؿ طو لويسوىذا ما أكدة كال مف  
ميـ في تحديد الحالة التي يتصؼ بيا الرياضي, حيث اف الخبرة القميمة وقمة التجربة ستعرض 

وعدـ المباالة التي عادة ما تكوف سمة التردد النفسي ظاىرة او مخفية  البداية الفرد لحالتي حمى
فييا, اما الرياضي الذي يتمتع بخبرة طويمة وممارسات كثيرة فأنو سيكوف مستعدا لخوض 

 (2)المباراة وعمى مختمؼ المستويات في درجة جيدة مف االستعداد

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 111,ص9112,األردن,دار أصامت نهىشر, 1, طعهم انىفش انرياضي ياصيه .رمضان  
9
 323ص 1321,مصر دار انفكر انعربي ,االختباراث انىفضيت َانمٍاريت محمد حضه عالَي ,محمد وصر انديه رضُان  
3
 139صدلي وُر انديه محمد, مصدر ذكري ص  
3
 931ص .1333 دار انحكمت نهطباعت َانىشر,,بغداد,عهم انىفش انرياضي: وزار انطانب,كامم طً نُيش 
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 سالفصل الخام
 االستنتاجات          5-1

 الدراسة وجود تردد نفسي عمي لدى عينة البحث في أداء ميارة الضرب الساحؽأظيرت  -1
 .الخمفية مف المنطقة

أظيرت الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسية بيف التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب  -0
 . مف المنطقة الخمفيةالساحؽ 

 .   قمة الخبرة وعدـ الثقة بالنفس قد أدت إلى زيادة التردد النفسي   -1
 التوصيات      5-2  
 يجب عمى المدربيف العمؿ عمى معالجة كؿ العوامؿ التي يؤدي إلى ظيور                       - 1   

 التردد النفسي  .      
 التأكيد عمى اإلعداد النفسي لمرياضييف  باعتباره جانبا ميما مف جوانب اإلعداد العاـ . -0
رفع الروح المعنوية والحماس والمثابرة والتحدي لدى التأكيد عمى الجوانب النفسية عمى  -1

 أالعبيف .
                       ات مشابيو إجراء  بحوث ودراس -2    
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 ,مصر دار الفكر العربي    



 19 
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 انمالحك                                                

 (2رقم )  محقم
 ينأسماء الخبراء و المختص

 
ا للقب  األسواء      ث

 العلوي

 هكاى العول االختصاص

الكرة  .دأ احود عبد األهير  1

 الطائرة

التربيت كليت –جاهعت القادسيت 

 الرياضيت

علن الٌفس  .دم كرين سعيد حيدر  2

 الرياضي

 لتربيتكليت ا– القادسيت جاهعت 

 الرياضيت

علن الٌفس  م.دأ . حيدر ههدي  3

 الرياضي

كليت التربيت -قادسيتجاهعت ال

 الرياضيت

الكرة  م.دأ. اسعد عدًاى   4

 الطائرة

كليت التربيت –جاهعت القادسيت 

 الرياضيت

الكرة  م.د حسام حسيي  5

 الطائرة

كليت التربيت –جاهعت القادسيت 

 الرياضيت
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 يبني مقياس الرتدد النفسي
 .. عزيزي الطالب

االجابػػة التػػي تنطبػػؽ عميػػؾ بدقػػة , عممػػا انػػو يرجػػى االجابػػة عػػف الفقػػرات االتيػػة باختيػػار  
التوجد اجابة صحيحة واخرى خاطئة بؿ ىي اجابات تقديريػة خاصػة بػؾ, واجابتػؾ بدقػة وصػدؽ 
حػػوؿ الفقػػرات المػػذكورة يجعمنػػا عمػػى الطريػػؽ الصػػحيح لمسػػاعدتؾ ومسػػاعدة فريقػػؾ , وال يتوجػػب 

 ذكر اسمؾ .   مع التقدير 

 الفقرات ت
تنطيؽ 
عميا 
 تماما

ؽ تنطب
 عمي

تنطبؽ 
عميا 
 احيانا

ال 
تنطبؽ 
 عمي

ال 
تنطبؽ 
عمي 
 تماما

اتردد عندما اشعر بضعفي في الميارة المراد  1
 اداؤىا 

     

      قوة االرادة دافعي ل داء الجيد  0

اتردد عندما ازاوؿ نشاطا رياضيا ال احبو وال  1
 ار ب فيو 

     

2 
نيا اتردد في اداء الحركة الرياضة اذا شعرت ا

 تسبب لي االصابة 
     

3 
امتمؾ خبرة وتجارب سابقة تجعمني ال اتردد في  

 اداء التماريف وااللعاب الرياضية 
     

احساسي باإلرىاؽ والتعب يجعمني اتردد في  4
 مزاولة التماريف وااللعاب الرياضية 

     

      ثقتي بنفسي تجعمني  ال اتردد في ممارسة المعبة  5
      عندما يسخر البعض مني اتردد  6

7 
وجود االجيزة المساعدة والمساعديف يجعمني ال 

 اتردد في ممارسة االلعاب الرياضية 
     

     ضعؼ عالقتي بالمدرب تجعمني اتردد في  12
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 ممارسة المعبة 

11 
امتمؾ حيوية ونشاط يساعداني في ممارسة 

 المعبة 
     

10 
اليا امارس بسبب امتالكي اعدادا نفسيا ع
 االلعاب الرياضية بدوف تردد 

     

شجاعتي تجعمني  ير متردد في اداء الحركات  11
 الرياضية المختمفة 

     

درجة تعقيد األجيزة وصعوبة الحركات تجعمني  12
 مترددا في ادائيا .

     

13 
عندما اعرؼ الغاية مف المعبة فاني ال اتردد في 

 ممارستيا .
     

14 
شعر باني  ير في ممارسة المعبة عندما ااتردد 

 مواظب عمى التدريب 
     

      ال اتردد عندما اكوف ىادئ ومستقر نفسيا . 15
      اتردد عندما يراودني الشعور بالفشؿ . 16

تعتريني حاالت اشعر بيا بعدـ الر بة في  17
 ممارسة االلعاب .

     

02 
ما ال عنداشعر بالتردد في ممارسة المعبة 

 احصؿ عمى حوافز معنوية 
     

01 
خبرتي العممية والنظرية تجعمني ال اتردد في 

 ممارسة االلعاب الرياضية 
     

اتردد عندما اتوقع اف مستواي سوؼ لف يكوف  00
 بالمستوى المطموب 

     

شعوري بالخوؼ مف الفعالية او الجياز يسبب  01
 لي ترددا في االداء 

     

     بالممؿ يبعدني عف مزاولة االلعاب  احساسي 02
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 الرياضية .
      اقمؽ مف اداء الفعالية . 03
      ال ابالي بنتيجة المباريات . 04
      اتردد عندما يرتفع نبضي قبيؿ المباريات  05
      شخصيتي ىي السبب في ترددي . 06

عندما يطمب مني اتخاذ قرار معيف ف نني بطيء  07
 ذه .في اتخا

     

      اىمية المنافسة تجعمني اشارؾ فييا . 12

11 
التغيير المفاجئ في العادات اليومية يجعمني ال 

 ار ب بأداء الفعاليات الرياضية
     

      تعرضي لإلجياد يجعمني مترددا في االداء 10

اتردد عندما يطمب مني منافسة العب )او  11
 العبيف( ذي شيرة.

     

12 
د عندما يطمب مني المشاركة في  بطوالت اترد

 عالية المستوى .
     

13 
عدـ ارتياحي لبعض الحكاـ يجعمني اتردد في 

 اداء الواجب المكمؼ بو في المنافسة .
     

14 
الفشؿ المتكرر يسبب لي التردد في ممارسة 

 الرياضة. 
     

اعدادي البدني  ير الجيد سبب ترددي في  15
 االداء .

     

شعوري باالرتباؾ وعدـ االستقرار يجعمني مترددا  16
 في ممارسة المعبة.

     

17 
ال استطيع السيطرة عمى اعصابي في المواقؼ 

 الحرجة .
     

     نمطي الجسمي يجعمني اتردد في ممارسة المعب  22
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 او اداء التماريف 

21 
عندما ال يكوف احمائي جيدا ال ار ب بممارسة 

 المعبة .
     

20 
امتمؾ روحا معنوية عالية تجعمني العبا  ير 

 متردد في االداء .
     

      اتردد عند سماعي لكممات يشوبيا الذـ . 21

خجمي سبب ترددي في ممارسة االلعاب  22
 الرياضية .

     

      انا متفائؿ بطبيعتي . 23

24 
رداءة التجييزات الرياضية التي اظير بيا في 

 جعمني اتردد في االداء .المنافسات ت
     

      الظروؼ المناخية تجعمني مترددا .  25

ال اشعر بالتردد مف اداء الفعالية عندما امتمؾ  26
 روح االمؿ في الفوز.

     

      اتردد عندما اتعرض إلحباط ما . 27
      كفاحي ال يجعمني مترددا في االداء. 32

31 
الية او التمريف عندما اشعر بالتردد في اداء الفع

 اشاىد جميورا  فيرا .
     

 
 

  


