1

وزاره التعميم العالي والبحث العممي
جامعة القادسية

كمية التربية الرياضية

التردد النفسي وعالقة بدقو أداء ميارة الضرب الساحق من المنطقة
الخمفية بالكره الطائرة
بحث وصفي عمى عينة من العبي منتخب جامعو القادسية

تقدم بو الطالب

احمد حسن دعيم
باشراف
م.د عالء كاظم عرموط الياسري

 0215م

1216ىـ

2

ممخص البحث
مف المعروؼ إف لعبو الكره الطائرة واحده مف أىـ األلعاب الرياضية أىميو مف حيث
الممارسة واالىتماـ حيث تعد واحده مف أىـ الرياضيات ممارسو لسيولو أدائيا ولما ليا مف
جوانب ترفييية  .إما في جانب المنافسات فاف ىذه العبو أصبحت تعد مف أىـ األلعاب الرياضية
اىتماما ومشاىده وبتالي انعكس في تطور الفرؽ الرياضية ولعمـ النفس الرياضي دو ار مؤث ار
في مستوى الفرؽ وبذالؾ أصبح يأخذ اىتماما كبي ار مف المسوؤليف والمدربيف والتردد النفسي مف
أىـ الجوانب النفسية تأثي ار في أداء الميارات الفنية بالكره الطائرة لذالؾ قاـ الباحث با الخوض
في ىذا الجانب وكانت مشكمو البحث اف يجب إف يتوفر في العب كره الطائرة مختمؼ
الصفات البدنية والميارية ومف الميـ إف يكوف أالعب في مستوى مياري وبدني بحيث يستطيع
إف يقوـ بأداء جميع ميارات الكره الطائرة بصوره جيده في مختمؼ أوقات المباراة  ,ومف خالؿ
مالحظو الباحث إف بعض أالعبيف يمتمكوف مؤىالت فنيو وبدنيو جيده إثناء التدريب أالنو
يختمؼ األمر خالؿ المنافسات الرسمية مف ىنا الحظ الباحث وجود تردد نفسي يسيطر عمى
بعض أالعبيف في أداء الميارات بصوره عامو وميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية
خاصة وكانت أىداؼ البحث التعرؼ مستوى التردد النفسي عند عينة البحث  ,والتعرؼ عمى
العالقة بيف التردد النفسي ودقو أداء ميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية وكانت فروض
البحث وجود مستوى عالي مف التردد النفسي عند افراد عينة البحث ووجود عالقة ارتباط بيف
التردد النفسي ودقو أداء ميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي بأسموب المسح والعالقات أالرتباطيو وذلؾ لمالئمة طبيعة مشكمو البحث عمى العبي
منتخب جامعو القادسية بالكره الطائرة لمموسـ  0215- 0214والبالغ عددىـ  12العبا بعد
استبعاد العبو مركز الالعب الحر وصانع األلعاب واشتمؿ الفصؿ الرابع عمى عرض وتحميؿ
ومناقشة النتائج واستنتج الباحث أظيرت الدراسة وجود تردد نفسي عمي لدى عينة البحث في
أداء ميارة الضرب الساحؽ القطري و وجود عالقة ارتباط عكسية بيف التردد النفسي ودقة أداء
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
لمرياضييف باعتباره جانبا ميما مف جوانب اإلعداد العاـ والتأكيد عمى الجوانب النفسية عمى
رفع الروح المعنوية والحماس والمثابرة والتحدي لدى الالعبيف

انطانب

احمد حسن دعيم
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 -1التعريف بالبحث
 1-1ألمقدمو وأىميو البحث
يعػػد التقػػدـ العممػػي واألسػػموب البحثػػي مػػف ممي ػزات عص ػرنا الحػػالي واالعتمػػاد عمػػى األسػػس
العمميػة أصػػبح اطف طريقػػو الحيػػاة العامػػة وذالػػؾ إليمػػاف المجتمػػع اإلنسػػاني بضػػرورة ذلػػؾ ليسػػاىـ
في تقدـ البشرية في كافو جوانب الحياة اإلنسانية .
وأالف الجانػػب الرياضػػي والبػػدني احػػد أىػػـ الجوانػػب التػػي أخػػذت ج ػ از كبي ػ ار فػػي اىتمػػاـ اإلنسػػاف
أصػػبح التطػػور فػػي ىػػذا الجانػػب تطػػو ار كبي ػ ار وس ػريعا فػػي كافػػو األلعػػاب الرياضػػة وفػػي مختمػػؼ
العمػػوـ ألمسػػاىمو فػػي تقػػدـ الحركػػة الرياضػػة ويعػػد عمػػـ الػػنفس واحػػد مػػف العمػػوـ المرتبطػػة بػػا
الحرك ػػة الرياض ػػية وتطورى ػػا وتط ػػور الحرك ػػة الرياض ػػية وتق ػػدـ مس ػػتواىا إذ يع ػػد جانب ػػا ميم ػػا م ػػف
جوانػػب اإلعػػداد لمرياضػػي والفػػرؽ الرياضػػية ليكػػوف متكػػامال مػػف كافػػو الن ػواحي لموصػػوؿ إلػػى
الفورمػػو الرياضػػية واف إىمػػاؿ ىػػذا الجانػػب الحيػػوي الرياضػػي يؤشػػر سػػمبا فػػي مػػردود أالعبػػيف
داخؿ الممعب .
ومػػف المعػػروؼ إف لعبػػو الكػره الطػػائرة واحػػده مػػف أىػػـ األلعػػاب الرياضػػية أىميػػو مػػف حيػػث
الممارسػػة واالىتمػػاـ حيػػث تعػػد واحػػده مػػف أىػػـ الرياضػػيات ممارسػػو لسػػيولو أدائيػػا ولمػػا ليػػا مػػف
جوانب ترفييية .
إما في جانب المنافسات فاف ىذه العبو أصبحت تعد مف أىـ األلعاب الرياضية اىتمامػا
ومش ػػاىده وبت ػػالي انعك ػػس ف ػػي تط ػػور الف ػػرؽ الرياض ػػية ولعم ػػـ ال ػػنفس الرياض ػػي دو ار م ػػؤث ار ف ػػي
مستوى الفرؽ وبذالؾ أصبح يأخذ اىتماما كبي ار مف المسوؤليف والمدربيف والتػردد النفسػي مػف أىػـ
الجوانب النفسػية تػأثي ار فػي أداء الميػارات الفنيػة بػالكره الطػائرة لػذالؾ قػاـ الباحػث بػا الخػوض فػي
ىذا الجانب .
 2-1مشكمو البحث
يجب إف يتوفر في العب كػره الطػائرة مختمػؼ الصػفات البدنيػة والمياريػة ومػف الميػـ إف يكػوف
أالعػػب فػػي مسػػتوى ميػػاري وبػػدني بحيػػث يسػػتطيع إف يقػػوـ بػػأداء جميػػع ميػػارات الك ػره 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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يس ػػيطر عم ػػى بع ػػض أالعب ػػيف ف ػػي أداء المي ػػارات بص ػػوره عام ػػو ومي ػػارة الض ػػرب الس ػػاحؽ م ػػف
المنطقة الخمفية خاصة .
 - 3-1ىدف البحث -:

 .1ييدؼ البحث إلى معرفة مستوى التردد النفسي عند عينة البحث.

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

 - 3-1فرض البحث -:
 .1يفترض الباحث وجود مستوى عالي مف التردد عند عينة البحث
 .0يفت ػػرض الباح ػػث وج ػػود عالق ػػة ارتب ػػاط ب ػػيف الت ػػردد النفس ػػي ودق ػػو أداء مي ػػارة الض ػػرب
الساحؽ مف المنطقة الخمفية.
 - 5-1مجاالت البحث -:
 - 1-3-1المجػػاؿ البشػػري \ العب ػوا منتخػػب جامعػػة القادسػػية بػػالكرة الطػػائرة لمموسػػـ -0214
. 0215
 0-3-1المجاؿ ألزماني \ ا 0214-11-إلى 0215-2-1
 1-3-1المجاؿ المكاني \ قاعو كميو التربية الرياضية

.
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الفصل الثاني
الدراسات النظرية والمشابية
 1-2الدراسات النظرية -:
 1-1-2أىميو عمم النفس الرياضي

عمػـ الػنفس مػف العمػوـ ألحديثػو التػي القػػت اىتمػاـ واسػع مػف قبػؿ البػاحثيف حتػى أصػػبحت

المعرفة النفسية مف أكثر فروع المعرفة آألنسانيو شيوعا بيف الناس كما أصػبحت أساسػا جوىريػا
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
بيف سائر عموـ النفس األخرى وعموـ الرياضة

()1

.

ولدارسو عمـ النفس في مجاؿ الرياضة اثر كبير فػي تفيػـ سػموؾ وخبػره الفػرد تحػت تػأثير
النشػػاط الرياضػػي وقيػػاس ىػػذه الخب ػرة بقػػدر اإلمكػػاف ومحاولػػو االسػػتفادة أيضػػا مػػف خب ػره العممػػاء
السابقيف وآرائيـ وتعبر مساىمو فعالو في مواصمو التوسع في دراسات عمـ النفس الرياضي .
وعن ػػد النظ ػػر إل ػػى عم ػػـ ال ػػنفس الرياض ػػي كف ػػرع م ػػف ف ػػروع الرياض ػػة والت ػػدريب فم ػػف المحتم ػػؿ إف
تتضمف بؤره الدراسة محاولو وصؼ السموؾ اإلنساني وتفسيره والتنبؤ بػو فػي المواقػؼ الرياضػية

()0

.ييػػدؼ عمػػـ الػػنفس إلػػى د ارسػػة سػػموؾ اإلف ػراد ومػػا وراءه مػػف دوافػػع وعمميػػات ليكشػػؼ عػػف

القوانيف والمبادئ التي تفسر ىذا السموؾ ويسػتطيع التنبػؤ بأشػكالو وتوجييػو والتخطػيط لػو ويقصػد
بالس ػػموؾ ك ػػؿ أوج ػػو النش ػػاط الت ػػي يق ػػوـ بي ػػا الك ػػائف الح ػػي ويمك ػػف مالحظتي ػػا مػ ػف خ ػػالؿ االف ػػرد
واألدوات ()1
 2-1-2اإلعداد النفسي

لمػػا كػػاف موضػػوع عمػػـ الػػنفس ىػػو اإلنسػػاف باعتبػػاره كػػاف حػػي يسػػعى لمتكيػػؼ مػػع البيئػػة

فانػػو مػػف الثابػػت إف السػػموؾ الظػػاىري يعكػػس الصػػفات الشخصػػية التػػي تمثػػؿ المظػػاىر السػػموكية
المسػػتمرة التػػي لتػػزوؿ بػػزواؿ أسػػبابيا والحػػاالت النفسػػية كمػػا ىػػو معػػروؼ مظػػاىر سػػموكيو طارئػػة
تػػزوؿ بػػزواؿ أسػػبابيا مثػػؿ التػػوتر أو ضػػعؼ االنتبػػاه مثػػؿ العمميػػات العقميػػة العميػػا والتفكيػػر وكيفيػػو
التذكر
1
2

()1

.

 -محمد حسن عالوي  :مدخل في عمم النفس الرياضي  .ط . 4مصر مركز الكتاب 2004ص15

 -سمسمو محاضرات لمدكتور ياسين عموان ألقاىا عمى طمبو الدراسات العميا الماجستير جامعو القادسية كميو التربية الرياضية

2007- 2006
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 -عبد الستار جبار الضمد  :فسروجيا العمميات العقمية في الرياضة  .ط . 1األردن  .دار الفكر العربي  . 2000 .ص.13
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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 .
ويعني أيضا البحث عف األسػباب التػي تػؤثر فػي سػموؾ الالعػب و مػف ثػـ الوصػوؿ إلػى
المخطػػط ينفػػذ مػػف خػػالؿ آليػػات محػػدده تسػػيـ فػػي تطويػػع وتعػػديؿ السػػموؾ اإلنسػػاني بمػػا يسػػاىـ
إيجابا في الوصوؿ إلى القمة في المستوى

()1

.

ولإلعػػداد النفسػػي متطمبػػات محػػدده بالنسػػبة لالعبػػي الكػره الطػػائرة بعػػض ىػػذه المتطمبػػات
يتعمػ ػػؽ بػ ػػالنواحي النفسػ ػػية الخاصػ ػػة بالعبػ ػػو نفسػ ػػيا والػ ػػبعض األخػ ػػر ي ػ ػرتبط بػ ػػالالعبيف وبالتكامػ ػػؿ
االتج ػػاىيف يمك ػػف الب ػػدء ف ػػي عممي ػػو التنمي ػػة وقي ػػاس الحال ػػة النفس ػػية لالعب ػػيف إم ػػا بالنس ػػبة ع ػػف
المتطمب ػػات النفس ػػية الخاص ػػة بالعب ػػو ف ني ػػا متع ػػددة حي ػػث يج ػػب إف يض ػػع ع ػػالـ ال ػػنفس باعتب ػػاره
الخصػػائص النفسػػية لمعػػب الجمػػاعي وفػػي نفػػس الوقػػت م ارعػػاة متطمبػػات العبػػو مػػف الممارسػػيف
ولزيادة تفيـ التغيرات النفسية لالعب والعبو
يمػزـ تحميػؿ ومتابعػو النػواحي الفنيػػة فػي كػؿ مرحمػو مػػف م ارحػؿ
() 0

األداء خػالؿ المبػاراة وكػػذالؾ

دراسة وتفيـ كيفيو أداء أالعب لمميارات
 3-1-2التردد النفسي

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 .
وي ػػأتي أألع ػػداد النفس ػػي والفس ػػمجي ف ػػي مقدم ػػو العوام ػػؿ األولي ػػة لبم ػػوغ القم ػػة ف ػػي اى وق ػػت م ػػف
األوقات واالستعداد النفسي والفسيولوجي يضـ مايو أعداد أالعب ألسابيع وشيور حيػث أالعػب
ب عداد نفسو لتمؾ األياـ المميئػة باإلحػداث عنػدما يقػوـ بتحميػؿ عمػوـ تدريباتػو السػابقة وحتػى أخػر
أداء يقوـ بو

()1

.

والتػػردد النفسػػي ىػػو حالػػو نفسػػية يصػػؼ بيػػا الفػػرد عنػػدما يحػػاوؿ اتخػػاذ وخاصػػة إذا كػػاف
ىػػذا القػرار مصػػيري فيتػػردد فػػي اتخػػاذ القػرار ألسػػباب مختمفػػة كػػالخوؼ أو عػػدـ الثقػػة بػػالنفس أو

الممؿ (.)2
1
2

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

ص. 409
 3ريضان خريبظ مجيد  .عبد انزٌرة حميدي انكري انطائرة نهمضتُياث انعهيا ط 1انعراق مطابع انتعهيم انعاني  1331ص913
- 4صدقي نور الدين محمد عمم نفس الرياضة ,ط, 1مصر,مكتب الجامعي الحديث ,2004,ص145
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والتردد النفسي ىو سبب في الكثير مف حاالت الفشؿ في المجاؿ الرياضػي فػنالحظ مػثال
إف طالبػػا تػػردد فػػي القفػػز إلػػى حػػوض السػػباحة ر ػػـ انػػو يجيػػد السػػباحة أف تػػردد مػػف ىػػذا النػػوع ال
يمكػػف إف يكػػوف عفويػػا  ,ويمكػػف إف تكػػوف أسػػباب ىػػذا التػػردد فػػي الطالػػب نفسػػو أو إف تػػأتي مػػف
مصادر خارجية  ,والمرء دائما يحتاج إلى تأكيد ذاتو وىذا التأكيد يأتي مػف خبػرات النجػاح التػي
يحصػػؿ عمييػػا ومػػف خالليػػا تػػزداد ثقػػة بنفسػػو وكػػف اكتسػػاب الثقػػة بػػالنفس لػػيس بالعم ػؿ السػػيؿ
وأساسو المزاج النفسي االيجابي الذي يعد في مقدمو أسػباب تفاؤلػو وبػذؿ جيػده لتحقيػؽ المسػتوى
المطموب فربما نجػد طالبػا مزعػزع الثقػة  ,ضػعيؼ الشخصػية ينيػار إمػاـ زمالئػو

 5ألبسػط

األسباب ويندب حظو ألبسط انتقاد مف زمالئو مثال .
كمػػا إف المػػدرب المربػػي ىػػو عنصػػر ميػػـ مػػف عناصػػر زرع الثقػػة فػػي الػػنفس خاصػػة إذا كػػاف ىػػو
نفسو ذا ثقة عاليو بنفسو  ,فالطالب أو الرياضي يميؿ إلى تقميد النموذج والػى محاكػاة مربيػو أو
مدربو أو زمالئو

()1

.

 4-1-2العوامل المساعدة عمى ظيور التردد النفسي :

ىنالؾ عوامؿ عديدة تساعد أو تقمؿ مف ظيور التردد النفسي منيا -:

 -1الممؿ  :وىو مف العوامؿ الميمة في ظيور التردد ويقصد بو إف الشػخص عنػدما يقػوـ بعمػؿ
معيف لفترة طويمة يتردد أو ينفر مف القياـ بنفس العمؿ
-0معرفو اليدؼ  :إف الرياضػي الػذي يتمػرف نحػو ىػدؼ معػيف سػيكوف لػو حػافز فػي عممػو .واف
العمؿ مف دوف ىدؼ ىو عمؿ عقيـ وممؿ .
 -1معرفو الشػخص لقابمياتػة ومػدى نجاحػو  :أف الشػخص الػذي يعمػـ مػدى تقدمػو ومػدى نجاحػو
سيتقدـ أسرع مف الشخص الذي يتدرب مف دوف معرفو .
 -2المكافئػػة والكممػػات المشػػجعة :إف حصػػوؿ الرياضػػي عمػػى المكافئػػة لقيامػػو باسػػتجابة معينػػو
سيعزز االستجابة المطموبة منو.
 - 3االتجاه السمبي نحو ممارسو الفعالية :إف جاذبيػو الرياضػي نحػو فعاليػو معينػو دوف سػواىا
يعػػد وحػػده حػػاف از لممارسػػو تمػػؾ الفعاليػػة ,إف االتجػػاه النفسػػي السػػمبي نحػػو ممارسػػو رياضػػو يشػػكؿ
خاصية ميمة مف خواص ممارسو النشاط
-4التفكير تحت أعباء نفسيو كبيرة  :إف التفكير تحت أعباء نفسيو كبيره وجيد بدني عػاؿ يجعػؿ
الرياضي عرضو إلى التأخر في اتخاذ القرار.
1

سمير الشيخاني :عمم النفس في حياتنا اليومية ,مصر مطبعو االنجمو المصرية  ,1993,ض61
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 -5العالقػػة السػػمبية بالمػػدرس أو المػػدرب  :وىػػذه الصػػفة عػػاده نممسػػيا عنػػد الطػػالب الضػػعفاء
بالرياضة إذ افيـ سيشعروف في الغالب بأف المدرس أو المدرب ال يفيميـ وال يساعدىـ .
 -6االراده  :ى ػػي ص ػػفو أخ ػػرى م ػػف ص ػػفات الط ػػالب الض ػػعفاء ,إذ أف فق ػػداف  6االراده ع ػػاده
يصاحبو فقداف العزـ في التغمب عمى الصعوبات مع حاالت التردد.
-7االنطوائية :إف حاالت الفشؿ المتكرر تؤدي أحيانا إلى االنسحاب مف المجتمع
 -12الخبرة السابقة :إف ألخبره السابقة أثر ميـ في تحديد الحالة التي يتصؼ بيا الرياضي قبػؿ
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 .
-11الػ ػػنمط الجسػ ػػماني  :إف ل نمػ ػػاط الجسػ ػػمية الػ ػػثالث (المكتنػ ػػز-العضػ ػػمي-النحيػ ػػؼ) صػ ػػفات
جسميو ونفسيو واف النمط الجسمي لمفرد يؤثر في شخصية
-10التػػأثير السػػمبي لنخ ػريف  :تنتػػاب الطػػالب والرياضػػييف الضػػعفاء حالػػو تػػردد واضػػحة عنػػد
أداء التمرينات بحضور بقيو اإلفراد .
-11الحالػػة التدريبيػة :يتميػػز الرياضػػي المبتػػدئ بضػػعؼ الثقػػة بػػالنفس وبتػػأثيره السػريع بػػالمؤثرات
الخارجية مما يجعمو عرضو لمعديد مف حاالت نفسيو مختمفة
-12مك ػػاف المنافس ػػة  :إف مك ػػاف المنافس ػػة ل ػػو م ػػف أىمي ػػو ف ػػي الحال ػػة النفس ػػية لمرياض ػػي إذ أني ػػا
س ػػتختمؼ إذا لع ػػب عم ػػى ممعب ػػو الخ ػػاص وف ػػي األدوات الت ػػي تع ػػود ل ػػو عم ػػا ل ػػو لع ػػب ف ػػي س ػػاحة
الخصـ .
-13الجميػػور :يمكػػف اعتبػار اسػػتجابات الجميػػور وعػػددىـ مػػف العوامػػؿ الميمػػة فػػي تحديػػد درجػػو
االستعداد النفسي لمفرد الرياضي .
 -14التغير المفاجئ في العادات اليومية  :ينبغي عمى المدرب عدـ إجبار الرياضي عمى تغيػر
عادة اليومية بصوره مفاجئة.
-15مسػػتوى وأىميػػة المنافسػػة  :إف معرفػػو الرياضػػي لمسػػتوى الخصػػـ سػػيؤثر فػػي درجػػو اسػػتعداد
ذلؾ الرياضي .
-16اإلحمػػاء  :ييػػدؼ اإلحمػػاء إلػػى العمػػؿ عمػػى أعػػاده وتييئػػة الرياضػػي مػػف الن ػواحي المعنويػػة
والنفسية والفنية لضماف اشتراكو في المنافسة
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-17ت ػػوفير عناص ػػر األم ػػف  :ينبغ ػػي ت ػػوفير وم ارع ػػاة عناص ػػر األم ػػف والس ػػالمة والثق ػػة ب ػػالنفس
وخاصة بالنسبة لمداء الحركي الخطر

()1

.

-5-1-2الدقة

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
شي ما نحو شي أخر

()0

.

وتقاس الدقة في المجػاالت الرياضػية وفقػا لطبعػو العبػو فمػثال فػي كػره السػمة تقػاس الدقػة
عػف طريػؽ توجيػػو الكػره نحػػو السػمة باليػػديف وفػي الكػره الطػائرة تأخػػذ الدقػة أىميتيػػا بدرجػو خاصػػة
حيػػث إف اإلعػػداد واإلرسػػاؿ واليجػػوـ السػػاحؽ تمعػػب الدقػػة فييػػا دو ار كبيػ ار إلح ػراز نقطػػو وبالتػػالي
الفوز .
إف توجيػػو أالعػػب لمكػره نحػػو ممعػػب المنػػافس يتطمػػب كفائػػو عاليػػو مػػف الجيػػازيف العضػػمي
والعصبي فالدقة تتطمب سيطرة كأممو عمى العضالت االراديو لتوجيييا نحو ىدؼ معيف

()1

.

لمدقػػة أىميػػو فػػي الك ػره الطػػائرة الف الميػػارات االساسػػيو س ػواء كانػػت ىجوميػػو أو دفاعيػػو
تعتمػػد نجػػاح احػػدىا عمػػى األخػػر فالعػػب المعػػد السػػتطيع إعػػداد جيػػد لالعبػػيف الميػػاجميف إذا لػػـ
يكف ىنالؾ استقباؿ جيد وكذلؾ أالعب المياجـ ال يؤدي بدقو المطموبػة إذ الػـ يكػف ىنالػؾ إعػداد
جيػػد وكػػذلؾ تحركػػات أالعبػػيف و الخطػػط اليجوميػػة أو الدفاعيػػة اليمكػػف تطبيقيػػا إذا لػػـ يكػػف دقػػو

(. )2

 4-1-2الميارات األساسية بالكره الطائرة -:

الميارات األساسية ىػي تمػؾ الحركػات التػي ينبغػي عمػى أالعػب تنفيػذىا وحسػب الظػروؼ
التػػي تتطمبيػػا لعبػػو الكػره الطػػائرة بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى نتػػائج ايجابيػػو واالقتصػػاد فػػي الجيػػد البػػدني
وتأخير ظيور التعب عمى األعيبيف (. )3
وتقسـ الميارات األساسية في الكره الطائرة إلى قسميف ىما -:
1

نزار الطالب ,كامل طو :عمم النفس الرياضي العراق دار الحكمة لمطباعة , 1993,ص61
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 -مروان عبد المجيد  :الموسوعة العممية لمكره الطائرة  .ط . 1مؤسسو الوراق األردن  2001ص284

2

4

 -حممي حسين  :المياقة البدنية  .دار المتنبي  .قطر . 1985 .ص139

 -حسين سييان  :تأثير منيج تدريبي مقترح لتطوير سرعو ودقو التوقع واالستجابة الحركية في دقو بعض الميارات االساسيو لدى

العبي الكره الطائرة لمشباب  .اطرحوه دكتورة  .كميو التربية الرياضية  .جامعو بغداد كميو  .التربية الرياضية  . 2006 .ص. 19

5

سعد حماد ألجميمي.الكره الطائرة –تعمم-تدريب-تحكيم ط 1منشورات جامعو السابع من أبريل ؛ 1425ىجرية ص29
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أوال الميا ارت اليجومية :
 -1اإلرساؿ -األعداد -اليجوـ الساحؽ -حائط الصد
ثانيا-الميارات الدفاعية
-1االستقباؿ -حائط الصد -الدفاع عف الممعب (1)0
 7-1-2ميارة الضرب الساحق

ميارة الضرب الساحؽ مف أىـ الميارات الفنية األساسية 0في الكرة الطائرة وىي ضرب الكرة

بطرؽ مختمفة مف فوؽ حافة الشبكة نحو ممعب المنافس وب حدى الذراعيف .
وتعتبر اليجوـ الساحؽ في مقدمو الميارات األساسية في الكرة الطائرة واف كؿ الميارة والخطط
تصبح عديمة الفائدة والتشويؽ والحماس إذا لـ ينتو بالضرب الساحؽ ,
نالحظ في المباريات ذات المستوى العالي يصؿ فييا ضرب الكره بصوره سريعة لمسافة 7ـ مف
حافة الشبكة إلى نياية الممعب قد تصؿ إلى %11مف الثانية واذا ما عرفنا إف معدؿ الوقت
لسرعة رد الفعؿ بالنسبة لمشخص العادي ىو %12-02
مف الثانية ادر كنا انو إذا كاف العقؿ مرىقا أو تعبا فيزداد الوقت لسرعة رد الفعؿ.
-1-2

8العوامل المؤثرة عمى الضرب الساحق

تتأثر ميارة الضرب الساحؽ بعدة عوامؿ منيا -: زاوية اليجوـ الساحؽ  :كمما كاف اليجوـ في زاوية حادة مع حائط الصد كمما كانت نسبوالنجاح أكبر
يخص حائط الصد –الفراغ – الدفاع كانت نسبو نجاحيا اكبر
السرعة :كمما كاف اإلعداد سريعا وسرعو ضرب المياجـ وسرعو الذراع الضاربة سريعا كانت
نسبو النجاح اكبر -المسافة :كمما زادت المسافة بيف المياجـ وحائط الصد كمما كانت نسبة
النجاح اكبر

()1

-التوجيو  :كمما كانت الكرة موجو إلى نقاط الضعؼ في الفريؽ المنافس فيما.

وتشتمؿ كؿ ىذه األنواع مف الضرب الساحؽ في طريقة أدائيا عمى مراحؿ متتالية ىي -:
مرحمة االقترابمرحمة االرتقاء والوثب1

أكرم زكي موسوعة الكره الطائرة ط1دار دجمو ,اط,1دار الفكر العربي ,األردن,1996,ص68
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مرحمة الضربة الساحقةمرحمة اليبوط 9-1-2الضرب الساحق من المنطقة الخمفية

() 1

تتـ ىذه الضربة بانقبػاض فػي العضػمة المسػتقيمة

ألبطنيػو وكػذلؾ العضػالت العاممػة لتحريػؾ

الكتػػؼ والػػذراع وتػػتـ عمميػػة الضػػرب فػػي السػػطح العمػػوي أو السػػفمي ليػػا بحيػػث تضػػرب اليػػد الكػرة
إلعطائيػػا حركػػة ودوراف .وبمػػرجح الػػذراع بكامميػػا فػػي إثنػػاء الضػػرب وتكػػوف الزاويػػة قائم ػو بػػيف
السػػاعد والعضػػد إلخ ػراج اكبػػر قػػوة وراء الضػربة السػػاحقة  .وتػػؤدى مػػف المنطقػػة الخمفيػػة لمممعػػب
ومف مراكز ( )1,4,3وليا دور فعاؿ ومؤثر في حسـ المباريات اذا امتمؾ الفريؽ العبػيف يجػدوف
ىذة الميارة وذلؾ لصعوبة لتصدي ليا مف خالؿ ميارة حائط الصد .
 2-2الدراسات المشابية
 1-2-2دراسة (احمد عبد الزىرة ,حامد نوري ,ىشام ىنداوي)
(التردد النفسي لدى العبي الجمناستؾ عند أداء ميارة القفزة األمامية عمى حصاف القفز)
ىدؼ الدراسة  -:ىدفت الدراسة إلى معرفة ىؿ ىنالؾ تػردد نفسػي لػدى الطػالب عنػد أداء ميػارة
القفزة األمامية عمى حصاف القفز
اج ػرات الد ارسػػة  -:اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي واختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العمديػػة وبمػػغ
عددىـ  42طالب
االستنتاجات -:أظيرت الد ارسػة وجػود تػردد نفسػي لػدى عينػة البحػث عنػد أداء ميػارة قفػزة اليػديف
األمامية عمى حصاف القفز.
التوصيات -:العمؿ عمى إزالة كؿ مسببات التي تؤدي إلى التردد النفسي
 2-2-2مناقشة الدراسة السابقة
فيم ػػا يخ ػػص الم ػػنيج ف ػػاف الد ارس ػػتيف اس ػػتخدمت الم ػػنيج الوص ػػفي إم ػػا بالنس ػػبة لمعين ػػة فاعتم ػػدت
الد ارسػػتيف العينػػة العمديػػة الد ارسػػة آخػػذت لعبػػي منتخػػب جامعػػة القادسػػية إمػػا الد ارسػػة المشػػابية
أخذت طالب .
استخدمت الدراستيف نفس المقياس وىو مقياس التردد النفسي

1

.

سعد محمد قطب  ,لؤي انـ الكرة الطائرة بيف النظرية والتطبيؽ  .ط, 1العراؽ ,مدرية مطابع الجامعة , 1763ص30
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الفصل الثالث
منيجيو البحث واجراءاتو الميدانية
 - 1-3منيج البحث -:
أسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي بأسػػموب العالقػػات أالرتباطيػػو وذلػػؾ لمالئمػػة طبيعػػة مشػػكمو
البحث .
 2-3مجتمع البحث -:

تـ تحديد مجتمع البحث بالعبي منتخب جامعو القادسية بالكره الطػائرة لمموسػـ - 0214

 0215وكف عددىـ  16العب تـ استبعاد عدد مف أالعبيف مػف قبػؿ المػدرب وتػـ اسػتبعاد عػدد
مػػف أالعبػػيف مػػف قبػػؿ الباحػػث وىػػـ العبػػو مركػػز الالع ػب الحػػر وصػػانع األلعػػاب لتبقػػى عينػػو
البحث مكونو مف 12العبيف .
 3-3الوسائل واألدوات واالجيزه المستحدمو في البحث
 1-3-3وسائل جمع المعمومات
المصػػادر والم ارجػػع ,المالحظ ػػة والتجريػػب ,المقابمػػة الشخص ػػية ,األسػػتبانو ,األختبػػات المياري ػػو
والنفسية
 2-3-3األدوات واالجيزه المستخدمة

ممعب كره طائرة  ,قانوني كرات طائرة عدد , 12شريط قياس ,شريط الصؽ ,صارفو ,حاسبو

 4-3االختبارات المستخدمة في البحث -:
 1-4-3اختبار التردد النفسي :

تػػـ اخػػذ اختبػػار مقيػػاس التػػردد النفسػػي الػػذي أعػػدة الباحػػث (ف ػراس حسػػف عبػػد الحسػػيف)

1

وبعد ذلؾ عرض عمى مجموعو مف الخبراء لبياف مدى مالئمة لالعبػي الكػره الطػائرة وبعػد أجػراء
بعض التعديالت تـ تطبيؽ المقياس عمى عينو البحث.

 1فراس حضه عبد انحضيه  :بىاء ممياس نهتردد انىفضي في انمجال (بىاء َتطبيك) ,رصانت ماجضتير غير مىشُرة ,جامعت
انبصرة 1333 ,

14

 2-4-3اختبار دقو الضرب الساحق من المنطقة الخمفية

تـ تحديد ثالثة اختبارات لدقػو أداء ميػارة الضػرب السػاحؽ مػف المنطقػة الخمفيػة وعرضػيا

عمى الخبراء

( ) 

وتـ اختيار اختبار واحد مف مجموعو االختبارات

الغرض مف االختبػار  -قيػاس دقػو ميػارة الضػرب السػاحؽ مػف مركػز  4نحػو مركػز  3ألمنطقػو
أدوات المسػػتخدمة  :ممعػػب كػره الطػػائرة مقسػػـ كمػػا فػػي الشػػكؿ أدنػػاه  ,شػريط لتحديػػد األىػػداؼ ,
شريط قياس  12 ,كرات
مواصػػفات األداء :يقػػوـ المػػدرب ب عػػداد الك ػره لممختبػػر الػػذي يقػػوـ بالضػػرب مػػف مركػػز ( )4نحػػو
مركز ( )3المنطقة أ
 -شروط التسجيؿ  :لممختبر ثالث محاوالت :

(-)2نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة (أ) .

(-)1نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة (ب).
(-)0نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة (ج)
(-)1نقاط لكؿ محاولو داخؿ المنطقة (د)
(صفر)-لكؿ

 5-3التجربة االستطالعية
لغ ػػرض معرف ػػة األدوات المطموب ػػة وال ػػزمف المس ػػتغرؽ إلجػ ػراء التجرب ػػة الرئيس ػػية وت ػػدريب
الكادر المساعد والتأكد مف صالحية االختبار تػـ إجػراء التجربػة االسػتطالعية عمػى عينػة البحػث
وىـ مف الالعبػيف المسػتبعديف مػف الفريػؽ وعػددىـ خمػس  ,وتػـ إجػراء التجربػة يػوـ الثالثػاء 16
\. 0214\12
 – 6 – 3التجربة الرئيسية
ق ػػاـ الباح ػػث بػ ػ جراء التجرب ػػة الرئيس ػػية عم ػػى عين ػػة البح ػػث ف ػػي ي ػػوـ االربع ػػاء \0\ 00
 0215فػػي القاعػػة المغمقػػة لكميػػة التربيػػة الرياضػػية فػػي تمػػاـ السػػاعة العاشػرة صػػباحا حيػػث بػػدأت
التجربػػة بتوزيػػع اسػػتمارة مقيػػاس التػػردد النفسػػي وبعػػدىا تػػـ إجػراء اختبػػار دقػػة أداء ميػػارة الضػػرب
الساحؽ القطري .
 – 7 – 3الوسائل اإلحصائية
قاـ الباحث باستخداـ الحقيبة اإلحصائية SPSS
 - يىظر مهحك رلم () 9
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الفصل الرابع
 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 1-4عرض نتائج معامل االرتباط بين التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحق
جدول رقم ()1

يبيف الجدوؿ رقـ ()1الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامؿ االرتباط المحتسبة .
الوتغيراث
الدقت
التردد

الىسط
الحسابي

االًحراف
الوعياري

8

1.9

162.6

27.1

هعاهل
االرتباط
1.97 -

داللت الفروض
هعٌىي

*قيمة معامؿ االرتباط الجد ولية ىي  2.41عند درجة حرية  6ومستوى داللة 2.23
يبيف الجدوؿ رقـ ( )1الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة معامؿ االرتباط يبيف التردد
النفسي ودفة أداء ميارة الضرب الساحؽ لعينة البحث حيث أظيرت النتائج ما يمي -:
الوسط الحسابي لدقة أداء ميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية بمغت قيمتو ()6
وبانحراؼ معياري قيمتو ( )1.7آما بالنسبة االختبار التردد النفسي فبمغت قيمة الوسط الحسابي
( )104,4وبانحراؼ معياري (  )05,1إما قيمة معامؿ االرتباط المحتسبة فمقد كانت (-
 )2,75وىي اكبر مف قيمة الجد ولية البالغ قيمتيا ()2,41عند مستوى داللة (  )2,3ودرجة
حرية ( )6وىذا يشير إلى وجود عالقة ارتباط بيف التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب
الساحؽ
– 2-4مناقشة نتائج معامل االرتباط بين التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحق.
عند مالحظة الجدوؿ رقـ ( )1الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتردد
النفسي وكذلؾ دقة أداء ميارة الضرب الساحؽ مف المنطقة الخمفية وكذلؾ معامؿ ارتباط بيف
التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب الساحؽ نالحظ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف التردد
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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
ويعزو الباحث وجود ىذه العالقة إلى ضعؼ العامؿ النفسي لدى أالعبيف ( إف مف ابرز عوامؿ
النجاح لمفرؽ الرياضية ىو العامؿ النفسي الذي يجب إف يستثمره المدربوف ويجنده لصالح
أالعبيف الذيف يجب إف يظيروف ىادئيف واثقيف متفائميف كما أف ابرز عوامؿ النجاح يجب إف
تكوف نفسية واف يقوـ الجياز الفني بواجبة كامال مف اجؿ إف يدخؿ أالعب أجواء إلقاء مبك ار
والثقة والتعاوف واإلحساس بممسؤلية قاسما مشتركا لمجميع )

1

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
النفسي )

0

كبير في عدـ ظيور التردد عند أالعبيف فعمى المدرب إشراؾ
كما أف لمخبرات المتراكمة دو ار ا
أالعبيف بأكثر عدد مف المباريات التجريبية (وبيذه نضمف توفر خبرات النجاح وتجنب خبرات
الفشؿ وىذا يتيح لمرياضي تقييـ قدراتو مما يؤدي إلى توجو الرياضي نحو اليدؼ وبالتالي نحو
النتيجة وفي ضوء ذلؾ يقرر عدـ التردد باستعانة بالخبرات السابقة

1

وىذا ما أكدة كال مف (نزار الطالب وكامؿ طو لويس) اما التردد فاف لمخبرة السابقة اثر
ميـ في تحديد الحالة التي يتصؼ بيا الرياضي ,حيث اف الخبرة القميمة وقمة التجربة ستعرض
الفرد لحالتي حمى البداية وعدـ المباالة التي عادة ما تكوف سمة التردد النفسي ظاىرة او مخفية
فييا ,اما الرياضي الذي يتمتع بخبرة طويمة وممارسات كثيرة فأنو سيكوف مستعدا لخوض
()2

المباراة وعمى مختمؼ المستويات في درجة جيدة مف االستعداد

 1رمضان ياصيه .عهم انىفش انرياضي  ,ط, 1األردن,دار أصامت نهىشر,9112,ص111
 9محمد حضه عالَي ,محمد وصر انديه رضُان االختباراث انىفضيت َانمٍاريت ,مصر دار انفكر انعربي  1321,ص323
 3صدلي وُر انديه محمد ,مصدر ذكري ص 139
 3وزار انطانب,كامم طً نُيش :عهم انىفش انرياضي,بغداد,دار انحكمت نهطباعت َانىشر.1333 ,ص 931
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الفصل الخامس
 1-5االستنتاجات
 -1أظيرت الدراسة وجود تردد نفسي عمي لدى عينة البحث في أداء ميارة الضرب الساحؽ
مف المنطقة الخمفية.
 -0أظيرت الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسية بيف التردد النفسي ودقة أداء ميارة الضرب
الساحؽ مف المنطقة الخمفية .
 -1قمة الخبرة وعدـ الثقة بالنفس قد أدت إلى زيادة التردد النفسي

.

 2-5التوصيات
 - 1يجب عمى المدربيف العمؿ عمى معالجة كؿ العوامؿ التي يؤدي إلى ظيور
التردد النفسي .
 -0التأكيد عمى اإلعداد النفسي لمرياضييف باعتباره جانبا ميما مف جوانب اإلعداد العاـ .
 -1التأكيد عمى الجوانب النفسية عمى رفع الروح المعنوية والحماس والمثابرة والتحدي لدى
أالعبيف .
 -2إجراء بحوث ودراسات مشابيو
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المصادر
 .1أكرـ زكي موسوعة الكره الطائرة ط1دار دجمو ,اط,1دار الفكر العربي ,األردف,1774,
 .0حسيف سيياف  :تأثير منيج تدريبي مقترح لتطوير سرعو ودقو التوقع واالستجابة الحركية
في دقو بعض الميارات االساسيو لدى العبي الكره الطائرة لمشباب  .اطرحوه دكتورة .
كميو التربية الرياضية  .جامعو بغداد كميو  .التربية الرياضية . 0224 .
 .1حممي حسيف  :المياقة البدنية  .دار المتنبي  .قطر. 1763 .
 .2رمضاف ياسيف .عمـ النفس الرياضي  ,ط, 1األردف,دار أسامة لمنشر,0226,
 .3ريساف خريبط مجيد  .عبد الزىرة حميدي الكره الطائرة لممستويات العميا ط 1العراؽ
مطابع التعميـ العالي 1772
 .4سعد حماد الجميمي ,الكرة الطائرة مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية  ,ط ,1دار دجمو  ,األردف
, 0224 ,
 .5سعد حماد ألجميمي.الكره الطائرة –تعمـ-تدريب-تحكيـ ط 1منشورات جامعو السابع مف
أبريؿ ؛ 1203ىجرية
 .6سعد محمد قطب  ,لؤي انـ الكرة الطائرة بيف النظرية والتطبيؽ  .ط, 1العراؽ ,مدرية
مطابع الجامعة
 .7سمسمو محاضرات لمدكتور ياسيف عمواف ألقاىا عمى طمبو الدراسات العميا الماجستير
جامعو القادسية كميو التربية الرياضية
.12

0225- 0224

سمير الشيحاني :عمـ النفس في حياتنا اليومية ,مصر مطبعو االنجمو المصرية

,1771,
.11

صدقي نور الديف محمد عمـ نفس الرياضة ,ط, 1مصر,مكتب الجامعي

الحديث ,0222,
.10

عبد الستار جبار الضمد  :فسروجيا العمميات العقمية في الرياضة  .ط. 1

األردف  .دار الفكر العربي 0222 .
.11

فراس حسف عبد الحسيف  :بناء مقياس لمتردد النفسي في المجاؿ الرياضي (بناء

وتطبيؽ) ,رسالة ماجستير ير منشورة ,جامعة البصرة 1777 ,
.12

محمد حسف عالوي ,محمد نصر الديف رضواف االختبارات النفسية والميارية

,مصر دار الفكر العربي
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.13

محمد حسف عالوي ,محمد نصر الديف رضواف االختبارات النفسية والميارية

,مصر دار الفكر العربي 1765,
.14

محمد حسف عالوي  :التدريب الرياضي الحديث  .ط . 0مصر  .دار الفكر

العربي . 0221
.15

محمد حسف عالوي  :مدخؿ في عمـ النفس الرياضي  .ط . 2مصر مركز

الكتاب 0222
.16

محمد صبحي و حمدي عبد المنعـ  :األسس العممية لمكره الطائرة وطرؽ

القياس  .ط 1مصر مركز الكتاب لمنشر . 1775 .
.17

مرواف عبد المجيد  :أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية  .ط. 1

مؤسسو الوراؽ لمنشر والتوزيع  .األردف . . 0222 .
.02

مرواف عبد المجيد  :الموسوعة العممية لمكره الطائرة  .ط . 1مؤسسو الو ارؽ

األردف 0221
.01

نزار الطالب ,كامؿ طو :عمـ النفس الرياضي العراؽ دار الحكمة لمطباعة

1771,
انمالحك
ممحق رقم ( )2
أسماء الخبراء و المختصين
ث

األسواء

1

احود عبد األهير

ا للقب
العلوي
أ.د

2

حيدر كرين سعيد

م.د

3

حيدر ههدي

أ .م.د

4

اسعد عدًاى

أ.م.د

5

حسام حسيي

م.د

االختصاص هكاى العول
الكرة
الطائرة
علن الٌفس
الرياضي
علن الٌفس
الرياضي
الكرة
الطائرة
الكرة
الطائرة

جاهعت القادسيت –كليت التربيت
الرياضيت
جاهعت القادسيت –كليت التربيت
الرياضيت
جاهعت القادسيت-كليت التربيت
الرياضيت
جاهعت القادسيت –كليت التربيت
الرياضيت
جاهعت القادسيت –كليت التربيت
الرياضيت

21

يبني مقياس الرتدد النفسي

عزيزي الطالب ..

يرجػػى االجابػػة عػػف الفق ػرات االتيػػة باختيػػار االجابػػة التػػي تنطبػػؽ عميػػؾ بدقػػة  ,عممػػا انػػو
التوجد اجابة صحيحة واخرى خاطئة بؿ ىي اجابات تقديريػة خاصػة بػؾ ,واجابتػؾ بدقػة وصػدؽ
حػػوؿ الفق ػرات المػػذكورة يجعمنػػا عمػػى الطريػػؽ الصػػحيح لمسػػاعدتؾ ومسػػاعدة فريقػػؾ  ,وال يتوجػػب
ذكر اسمؾ  .مع التقدير
تنطيؽ
الفقرات

ت

عميا
تماما

1
0
1
2
3
4

اتردد عندما اشعر بضعفي في الميارة المراد
اداؤىا
قوة االرادة دافعي ل داء الجيد
اتردد عندما ازاوؿ نشاطا رياضيا ال احبو وال
ار ب فيو
اتردد في اداء الحركة الرياضة اذا شعرت انيا
تسبب لي االصابة
امتمؾ خبرة وتجارب سابقة تجعمني ال اتردد في
اداء التماريف وااللعاب الرياضية
احساسي باإلرىاؽ والتعب يجعمني اتردد في
مزاولة التماريف وااللعاب الرياضية

5

ثقتي بنفسي تجعمني ال اتردد في ممارسة المعبة

6

اتردد عندما يسخر البعض مني

7

وجود االجيزة المساعدة والمساعديف يجعمني ال
اتردد في ممارسة االلعاب الرياضية

 12ضعؼ عالقتي بالمدرب تجعمني اتردد في

تنطبؽ
عمي

تنطبؽ

ال

عميا

تنطبؽ

احيانا

عمي

ال
تنطبؽ
عمي
تماما
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ممارسة المعبة
11
10
11
12
13
14

امتمؾ حيوية ونشاط يساعداني في ممارسة
المعبة
بسبب امتالكي اعدادا نفسيا عاليا امارس
االلعاب الرياضية بدوف تردد
شجاعتي تجعمني ير متردد في اداء الحركات
الرياضية المختمفة
درجة تعقيد األجيزة وصعوبة الحركات تجعمني
مترددا في ادائيا .
عندما اعرؼ الغاية مف المعبة فاني ال اتردد في
ممارستيا .
اتردد في ممارسة المعبة عندما اشعر باني ير
مواظب عمى التدريب

 15ال اتردد عندما اكوف ىادئ ومستقر نفسيا .
 16اتردد عندما يراودني الشعور بالفشؿ .
17
02
01
00
01

تعتريني حاالت اشعر بيا بعدـ الر بة في
ممارسة االلعاب .
اشعر بالتردد في ممارسة المعبة عندما ال
احصؿ عمى حوافز معنوية
خبرتي العممية والنظرية تجعمني ال اتردد في
ممارسة االلعاب الرياضية
اتردد عندما اتوقع اف مستواي سوؼ لف يكوف
بالمستوى المطموب
شعوري بالخوؼ مف الفعالية او الجياز يسبب
لي ترددا في االداء

 02احساسي بالممؿ يبعدني عف مزاولة االلعاب
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الرياضية .
 03اقمؽ مف اداء الفعالية .
 04ال ابالي بنتيجة المباريات .
 05اتردد عندما يرتفع نبضي قبيؿ المباريات
 06شخصيتي ىي السبب في ترددي .
07

عندما يطمب مني اتخاذ قرار معيف ف نني بطيء
في اتخاذه .

 12اىمية المنافسة تجعمني اشارؾ فييا .
11

التغيير المفاجئ في العادات اليومية يجعمني ال
ار ب بأداء الفعاليات الرياضية

 10تعرضي لإلجياد يجعمني مترددا في االداء
11
12
13
14
15
16
17

اتردد عندما يطمب مني منافسة العب (او
العبيف) ذي شيرة.
اتردد عندما يطمب مني المشاركة في بطوالت
عالية المستوى .
عدـ ارتياحي لبعض الحكاـ يجعمني اتردد في
اداء الواجب المكمؼ بو في المنافسة .
الفشؿ المتكرر يسبب لي التردد في ممارسة
الرياضة.
اعدادي البدني ير الجيد سبب ترددي في
االداء .
شعوري باالرتباؾ وعدـ االستقرار يجعمني مترددا
في ممارسة المعبة.
ال استطيع السيطرة عمى اعصابي في المواقؼ
الحرجة .

 22نمطي الجسمي يجعمني اتردد في ممارسة المعب

23

او اداء التماريف
21
20

عندما ال يكوف احمائي جيدا ال ار ب بممارسة
المعبة .
امتمؾ روحا معنوية عالية تجعمني العبا ير
متردد في االداء .

 21اتردد عند سماعي لكممات يشوبيا الذـ .
22

خجمي سبب ترددي في ممارسة االلعاب
الرياضية .

 23انا متفائؿ بطبيعتي .
24

رداءة التجييزات الرياضية التي اظير بيا في
المنافسات تجعمني اتردد في االداء .

 25الظروؼ المناخية تجعمني مترددا .
26

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

 27اتردد عندما اتعرض إلحباط ما .
 32كفاحي ال يجعمني مترددا في االداء.
31

اشعر بالتردد في اداء الفعالية او التمريف عندما
اشاىد جميو ار في ار .

