
٢، العدد  ٩، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٤٢٦  

الطاقة النفسیة وعالقتھا بمستوى أداء بعض المھارات األساسیة 
لدى العبي منتخب جامعة الموصل بكرة الید

نجاة سعید عليم.
جامعة الموصل-األساسیة كلیة التربیة 

٢٤/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٣/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
أبعاد الطاقة النفسیة والتعرف على مستوى أداء بعض هدف البحث إلى التعرف على قیم

المهارات األساسیة والتعرف على العالقة بین قیم أبعاد الطاقة النفسیة ومستوى األداء لدى العبي 

منتخب جامعة الموصل.

وافترضت الباحثة:

 رات قیـــاس اختبـــاتوجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین قـــیم أبعـــاد الطاقـــة النفســـیة ومســـتوى 

بعض المهارات األساسیة لـدى العبـي منتخـب جامعـة الموصـل بكـرة الیـد. وقـد اسـتخدمت الباحثـة 

بطریقة عشوائیة اً ) العب١٥المنهج الوصفي بطریقة المسح واجري البحث على عینة تكونت من (

) العبا من منتخب جامعة الموصل بكرة الید.٢٠من أصل (

یة ألفــراد عینــة البحــث واختبـار المهــارات األساســیة لكــرة الیــد قامـت الباحثــة بقیــاس الطاقــة النفسـ

وهي اختبار الطبطبة واختبار المناولة واختبار دقة التصویب.

اســــتخدمت الباحثــــة الوســــائل اإلحصــــائیة المناســــبة للتوصــــل إلــــى النتــــائج وهــــي الوســــط 

الحسابي، االنحراف المعیاري، المتوسط الفرضي، معامل االرتباط.

تائج إلى ما یأتي:وأسفرت الن

یملك أفراد عینة البحث طاقة نفسیة كبیرة.-

وجـود عالقـة ارتبـاط ایجابیـة ومعنویـة بـین اختبـاري الطاقـة النفسـیة واختبـار المهـارات األساســیة  -

لكرة الید.
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The Relationship of Psychological Energy and Performance
level of some Basic Skills of Handball Players of Mosul

University Team

lecturer Najat Saeed Ali
College of Basic Education - University of Mosul

Abstract:
The aim of this research is to know the values of psychological

energy dimensions and the performance level of some basic skills, in

addition to the relationship between these values and the performance

level of handball players. The researcher has hypothesized that there is a

statistical significant correlation between the values of psychological

energy dimensions and the performance level of some basic skills by

handball players of Mosul University team.

The researcher has used the scanned-descriptive method. The

sample of the research consists of (15)randomly chosen players out of

(20) players who form the handball team of Mosul University. The

researcher has measured the psychological energy of the sample and has

chosen handball basic skills, viz.nocking-test, hand-over test, and exact-

scoring test.

The researcher has used the suitable statistical means to analyze the

data. These are :calculated mean, standard deviation, hypothetical mean,

and correlation factor. The results are:

1- The research sample have great psychological energy.

2- There is a positive correlation between the two tests of psychological

energy and handball basic skills.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

نظــرا للتطـــور البـــدني والمهـــاري والخططـــي الــذي بلغتـــه االنشـــطة الریاضـــیة المختلفـــة اخـــذ 

علــى دیمومــة نشــاط المــدربون البحــث فــي دقــائق االمــور عــن اســباب التفــوق والتطــور والمحافظــة 

الالعــب والفریـــق خـــالل المبـــاراة بالكامــل واالســـتفادة المثلـــى مـــن ظــروف االعـــداد وعـــزل المـــؤثرات 

مـــن عملیـــة تخطـــیط  يالخارجیــة الســـلبیة التـــي ســـتؤثر فــي مســـتوى الریاضـــي، وان الهـــدف االساســ

ني العصـبي التدریب هو الوصول الى عملیة تكیف اجهزة الجسم المختلفة وتاقلمها مع العبء البد

الواقع على الریاضي فضال عن اكتساب الریاضي القدرة على توزیـع الطاقـة فـي السـباقات لیـتمكن 

  )٢٠٠٠،٢١٩افضل (راتب،من تحقیق انجاز

وهنــا ظهــر عامــل مكمــل الیمكــن تجاهلــه مــن متطلبــات خاصــة لتحقیــق المالئمــة النفســیة 

لمدرب مع الالعب او حتى في بعض المطلوبة لظروف المباریات عبر وسائل واجراءات یتخذها ا

االحیان یتخذها الالعب مع نفسه ، وهذا مـایطلق علیـه بالتعبئـة النفسـیة لغـرض الوصـول بالطاقـة 

النفسیة الى التكامل والتالزم مع الطاقة البدنیة التي الیمكن تحقیقها دون رفع الطاقة النفسیة النها 

دورا اساسیا في تطویر االداء واصبح ینظر الیها تمثل بعدا هاما في اعداد الالعبین ، فهي تلعب 

كاحد المتغیرات التي یجب العنایة بها جنبا الـى جنـب مـع المتطلبـات البدنیـة والمهاریـة والخططیـة 

  ).٣٥، ١٩٧٩(عالوي ، 

وقــد اهــتم البــاحثون بدراســة العالقــة بــین الطاقــة النفســیة واالداء ، وهنــا ینظــر الــى الطاقــة 

د النه الیتخـذ بنظـر االعتبـار الجوانـب المصـاحبة كاالنفعـاالت واالفكـار ، النفسیة كمصطلح محای

فعلى سبیل المثال قد یمتلك شخصان قدرا متساویا من الطاقة النفسیة ولكنهما یختلفان في طبیعـة 

االنفعاالت واالفكار التـي تسـیطر علیهـا أي یمكـن للریاضـي ان یمتلـك طاقـة نفسـیة عالیـة كنتیجـة 

بینمــا یمتلــك ریاضــي اخــر طاقــة نفســیة مرتفعــة نتیجــة بعــض االنفعــاالت االیجابیــة للقلــق المرتفــع 

، أي انــه دة الطاقــة النفســیة وتحســین االداءوهنالــك فرضــیة تشــیر الــى وجــود عالقــة خطیــة بــین زیــا

كمــا ارتفـــع مســتوى الطاقـــة النفســیة ادى الـــى تحســـین اداء المهــارات الریاضـــیة وهــذا یتوقـــف عـــاى 

ة من ناحیة ومدى اتقتنها من ناحیة اخرى الن العالقة الطردیة بینهما تسـاعد درجة صعوبة المهار 

عملیة التعلم الى نقطة معینة ، ویشیر الواقـع الـى اهتمـام المـدربین وجمیـع العـاملین علـى النـواحي 

البدنیـــــة والمهاریـــــة والخططیـــــة دون أي اعتبـــــار للجانـــــب النفســـــي لالعبـــــین بـــــالرغم مـــــن ان االداء 

عامــة یعتمــد علــى مالــدى الالعبــین مــن قــدرات بدنیــة ومهاریــة وخططیــة وطاقــات الریاضــي بصــفة

نفســـیة الن لكـــل نشـــاط مـــن االنشـــطة الریاضــــیة متطلبـــات خاصـــة مـــن الطاقـــة النفســـیة (عــــالوي 

،١٠٠،  ١٩٩٨.(  
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ومــن هــذا المنطلــق تبینــت اهمیــة هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى قــیم الطاقــة النفســیة التــي 

معرفــة الحالــة النفســیة وطــرق عالجهــا للحصــول علــى احســن النتــائج فــي یتصــف بهــا الالعبــون ل

ــم الباحثــة والتــي ستســهم فــي  المنافســات والتــي تعــد الدراســة االولــى فــي هــذا المجــال علــى حــد عل

اعطاء تصور امام المدربین في كیفیة انتقاء الالعبین وفي كیفیة وضع البرامج التدریبیة وفق كـل 

نفسـیة والبدنیـة والمهاریـة والـذي یـؤثر بصـورة مباشـرة فـي مسـتوى االداء مصادر الطاقة الحركیة وال

ان هــذا البحــث ســوف یعــد انطالقــة لبحــوث مســتقبلیة تحفــز البــاحثین مــن ثــم فــونتــائج المباریــات و 

االخرین.

مشكلة البحث٢-١
مما الشك فیه ان الریاضي في االلعاب الریاضیة یحتاج الى الطاقة النفسیة اسوة لحاجته 

صادر الطاقة الحركیة والبدنیة والمهاریة ونظرا لتفاوت متطلبات كل لعبـة ریاضـیة عـن االلعـاب لم

االخـــرى لـــذا فـــان مشـــكلة البحـــث تـــتلخص بـــالتعرف علـــى قـــیم ابعـــاد الطاقـــة النفســـیة لـــدى العبـــین 

منتخب جامعة الموصل بكرة الید لمعرفة اثـر الطاقـة النفسـیة علـى اداء بعـض اختبـارات المهـارات 

ركیــة للعبــة كــرة الیــد والتعــرف علــى عالقتهــا بمســتوى االداء وفــق دراســة علمیــة خدمــة للبحــث الح

العلمي .

اھداف البحث   ٣-١
یهدف البحث في الكشف عما یاتي:

التعرف على قیم الطاقة النفسیة لدى العبي منتخب جامعة الموصل بكرة الید.-

ساســیة لــدى العبــي منتخــب جامعــة التعــرف علــى مســتوى قیــاس اختبــارات بعــض المهــارات اال-

الموصل بكرة الید.

التعــرف علــى العالقــة بــین ابعــاد الطاقــة النفســیة ومســتوى االداء لــدى العبــي منتخــب جامعــة -

الموصل بكرة الید.

فرضیة البحث ٤-١
توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین ابعاد الطاقـة النفسـیة ومسـتوى اداء بعـض المهـارات 

بي منتخب جامعة الموصل بكرة الید.االساسیة لدى الع

مجاالت البحث ٥-١
منتخب جامعة الموصل بكرة الید.المجال البشري :العبو-

المجال المكاني :القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.-

  . ١/٥/٢٠٠٨ولغایة  ١/٣/٢٠٠٨المجال الزماني :-
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تحدید المصطلحات ٦-١
سیة :الطاقة النف -١

عرفها (راتب) "هي االسالیب او االجراءات التي یستخدمها المدرب مع الریاضي او الریاضي -

مع نفسه لزیادة الطاقة النفسیة الى الدرجة المثلى التي تالئم االداء"

).١٣١،  ٢٠٠٠(راتب ، 

) "هــي افضــل تهیئــة نفســیة لالعــب یســتطیع بموجبهــا تحقیــق افضــل اداء Bowmanوعرفهـا (-

والحیویـة ي او اجراءات یتخذها المدرب مع الالعب او الالعب مـع نفسـه للـتحكم بالشـدة ریاض

).Bowman,2003,1-3التي یؤدي بها العقل وظائفه وهي على اساس الدافعیة"(

المهارة : -٢

) علـى انهـا :"تعنـي مهـارة المسـتوى الـذي یبلغـه الفـرد فـي اداء عملیـات ٢٠٠٠عرفها (راتب ، -

ـــة حســـیة معقـــد ـــرة."   حركی ـــوافر فیهـــا عنصـــر الســـرعة والدقـــة والتكیـــف مـــع الظـــروف المتغی ة یت

  )٤٤٠، ٢٠٠٠(راتب ،

الخلفیة النظریة والدراسات السابقة والمشابھة-٢
الخلفیة النظریة١-٢
مفھوم الطاقة النفسیة١-٢-٢

لقد جاء مصطلح الطاقة النفسیة حدیثا كبدیل عـن االسـتثارة االنفعالیـة وبوجـه الخصـوص 

) حیـــث تهـــدف الجهـــود الكبیـــرة التـــي یبـــذلها الكـــادر التـــدریبي واالدارة ومجموعـــة ١٩٨٧ي عـــام (فـــ

العناصـر االخـرى الــى الوصـول بكـل فــرد مـن افـراد الفریــق الـى الحالـة البدنیــة والنفسـیة المثلـى مــن 

خالل تحقیق متطلبات الوصول الى ذلك الهدف ، ویمكن تحقیق الطاقة النفسیة من خالل معرفـة 

یاضــي فــي كیفیــة الســیطرة علــى افكــاره وتنظیمهــا وهــو نــاتج تــدریب المهــارات النفســیة التــي فــي الر 

العادة تقع على عـاتق المرشـد النفسـي فـي الفریـق لـذلك وجـب ان یتضـمن البرنـامج التـدریبي جانبـا 

عقلیا یؤمن عملیة التحكم وضبط االستثارة للفریق ككل ولكل العب على حدة محققـا مـاعرف فـي 

Leec)لمصادر برفع الروح المعنویة (بعض ا , 1990 , 6.

وكما هو معروف عن اغلب الصفات النفسیة بالتدرج. فـان الطاقـة النفسـیة تتصـف كـذلك 

وهي تختلف من العب الخر من حیث كمیاتها وتوقیتاتها ، فما هو تقدیر الالعب لطاقته النفسیة 

قتـه وهـو یواجـه الخصـم ذلـك یؤكـد بـان وهو یسـعى باتجـاه كـرة الخصـم ومـا هـو تقـدیر الالعـب لطا

بعض الواجبات والمواقف تتطلب درجات عالیـة مـن الطاقـة النفسـیة واخـرى متوسـطة وثالثـة عالیـة 

. وغالبـــا ى المالئمـــة لتحقیـــق االداء االمثـــلوهكـــذا بحســـب الحاجـــة المالئمـــة لتحقیـــق الطاقـــة المثلـــ

هــــدف الــــى االنتقــــال مــــن الطاقــــة مایوجــــد اتجاهــــان للطاقــــة النفســــیة االول هــــو اتجــــاه تصــــاعدي ی
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المنخفضــة الــى العالیــة ویــتحكم بــذلك مالئمــة المتغیــرات الموقفیــة لــالداء والحاجــة الــى الطاقــة. امــا 

االتجاه االخر وهـو مـایعرف بسـحب الطاقـة النفسـیة وبـه یـتم العمـل علـى خفـض مسـتویات الطاقـة 

ب هـــي التعبئـــة النفســـیة (عبـــود ،النفســـیة ، ان االجـــراءات التـــي یتخـــذها المرشـــد النفســـي او المـــدر 

٣٥،  ٢٠٠٤.(  

ویســتخدم مصــطلح الطاقــة النفســیة فــي مجــال علــم الــنفس علــى نحــو مــرادف لمصــطلحات 

اخـرى عدیــدة مثــل الـدافع ، التنشــیط ، االســتثارة لكــل مـن العقــل والجســم ولكـن كمــا یتضــح ان هــذه 

ـــط بـــین كـــل مـــن العقـــل والجســـم ، ولـــذلك فـــان اســـتخدامها  فـــي مجـــال التـــدریب المصـــطلحات تخل

الریاضي وتدریب المهارات النفسیة تمـرین للـذهن وتنشـیطه مسـتقال عـن الجسـم ، وبـالرغم مـن اننـا 

النستطیع ان نغفل النظرة المتكاملة من حیث التـأثیر والتـأثر بـین العقـل والجسـم ، ولكـن یجـب ان 

ســببا لــذلك ، وان یؤخــذ فــي االعتبــار ان تنشــیط الــذهن قــد یســبب تنشــیط الجســم ولكــن قــد الیكــون

استخدام مصـطلح الطاقـة النفسـیة یعتبـر اكثـر ارتباطـا بمصـطلحات التـدریب فهـو ینـاظر مصـطلح 

الطاقـة البدنیــة ، االمـر الــذي یجعــل تنظـیم الطاقــة النفســیة اكثـر فهمــا وقبــوال فـي المجــال الریاضــي 

و الحیویــة والشــدة وكــذلك ینظــر الــى الطاقــة النفســیة علــى انهــا اكثــر مــن كونهــا نوعــا مــن النشــاط ا

لوظائف العقل واساسا للدافعیـة كمـا انهـا یمكـن ان تتخـذ الشـكل االیجـابي او السـلبي ویتوقـف ذلـك 

القلـق  على طبیعـة االنفعـاالت مصـدر الطاقـة ، فاالثـارة والسـعادة مصـدران للطاقـة االیجابیـة ، امـا

  ).١٢٧، ٢٠٠٠مصدران للطاقة السلبیة (راتب ،فإنهماالغضب و 

وم الطاقة النفسیة في المجال الریاضيمفھ٢-٢
في المجال الریاضي یالحظ ان بعض المشـرفین علـى اعـداد الالعـب الریاضـي كالمـدرب 

الریاضـــي او االداري الریاضـــي او اخصـــائي علـــم الـــنفس التربـــوي الریاضـــي یقومـــون بالعدیـــد مـــن 

الریاضـي ورفـع مسـتوى المحاوالت او االجراءات او االستراتیجیات المختلفة بهدف تنشیط الالعب

حالتـه النفسـیة او روحـه المعنویـة علـى اسـاس ان هـذه المحـاوالت او االجـراءات او االسـتراتیجیات 

تسـهم بصــورة ایجابیـة فــي تعبئــة كـل قــوى الالعـب النفســیة (العقلیــة) لمسـاعدته علــى اداء االفضــل 

ت تتــــدرج تحــــت نطــــاق فــــي المنافســــة الریاضــــیة وهــــذه المحــــاوالت او االجــــراءات او االســــتراتیجیا

) لالعب الریاضـي ، ویقصـد Psyching-up(التعبئة النفسیة بمایعرف في علم النفس الریاضي 

بالتعبئة النفسیة لالعب الریاضي التنشیط االیجابي المعرفي واالنفعالي والدافعي بصورة تسـهم فـي 

المعرفــي یقصـــد بـــه المســاعدة علـــى االداء االفضــل فـــي المنافســـة الریاضــیة ، والتنشـــیط االیجـــابي

االرتقــاء بعملیــات االدراك والتصــور واالنتبــاه والتــذكر والتفكیــر واتخــاذ القــرار وغیرهــا مــن العملیــات 

المعرفیة او العقلیة والتي تسهم في قدرة الالعب على النجاح في اداء الواجبات الملقاة على عاتقه 

الفـــرح والســـرور والتفـــاؤل والحمـــاس ، والتنشـــیط االیجـــابي االنفعـــالي یقصـــد بـــه اكتســـاب الســـعادة و 
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ومواجهــة كــل مــن الضــغط والتــوتر والقلــق المعــوق بهــدف الوصــول الــى الحالــة االنفعالیــة االفضــل 

بالنســبة لالعــب الریاضــي ، والتنشــیط الــدافعي االیجــابي یتضــمن اثــارة وتوجیــه قــوي واســـتعدادات 

بأقصــــى ماتســــمح بــــه قدراتــــه الالعــــب الریاضــــي لمواجهــــة المنافســــة الریاضــــیة ، ومحاولــــة االداء 

واستطاعاته والكفاح والنضال مـن اجـل التفـوق والنجـاح ومحاولـة التغلـب علـى مـا قـد یصـادفه مـن 

  ).٣١٧، ٢٠٠٢عقبات او صعوبات لتحقیق االهداف المرجوة (عالوي ، 

تنظیم وتعبئة الطاقة النفسیة٢-١-٢
ة قواه البدنیة للمنافسة وان أي یحتاج الریاضي الى تعبئة طاقته النفسیة بقدر حاجته لتعبئ

اخــتالل فــي التــوازن بینهمــا یــؤدي الــى عــدم الوصــول الــى التعبئــة البدنیــة النفســیة المثلــى ، فمثــل 

ـــاج الـــى تنظـــیم طاقتـــه النفســـیة بمـــا یضـــمن  حاجـــة الالعـــب لالستشـــفاء بعـــد الجهـــد البـــدني ، یحت

طاقة النفسـیة تمثـل االجـراءات التـي التخلص من التراكمات السلبیة للمنافسات السابقة وان تعبئة ال

یتخذها المدرب مع الالعب او الالعب مع نفسه لغرض الـتحكم بالدافعیـة وشـدة وحیویـة الوظـائف 

العقلیة لالعب حیث یتضح ذلك من خالل تنمیة مهـارة السـیطرة علـى االفكـار واالنفعـاالت وتقلیـل 

ر المـدرب جـل اهتمامـه للوصـول بكـل اثر المؤشرات السلبیة وتدعیم مـاهو ایجـابي منهـا ، اذ یسـخ

فـــرد مـــن افـــراد الفریـــق الـــى الحالـــة المالئمـــة المثلـــى والتـــي هـــي الهـــدف النهـــائي لتـــدریب المهـــارات 

النفســیة والتــي یبتغــي المــدرب والالعــب الوصــول مــن خاللهــا الــى حــد الطالقــة النفســیة وهــي قمــة 

.مایصل الیه الالعب من مالئمة لمستوى المنافسة

)Martans ,1987,104(

ان الطاقة البدنیة تؤثر في الطاقة النفسیة ، باعتبار ان لیاقة الجسم تعتبر جزءا هاما من 

الصحة العقلیة ، وان التعب الجسمي قـد یـوهن مـن العزیمـة لتحقیـق المكسـب ، ومـن ناحیـة اخـرى 

دئـا فـان ذلـك فان الطاقة النفسیة تؤثر بدورها في الطاقة البدنیـة ، فالـذهن عنـدما یكـون یقظـا او ها

ینعكس على اعضاء الجسم ومن هنـا تتضـح اهمیـة الـدور الـذي یقـوم بـه المـدرب لتحقیـق التكامـل 

بـــین الطاقـــة البدنیـــة والنفســـیة حتـــى یصـــل بالریاضـــي الـــى الحالـــة النفســـیة المثلـــى ، فعنـــدما یفتقـــد 

یا أي تحفیــزه الریاضـي المقــدار المالئــم مــن الطاقـة النفســیة ، فــان الحاجــة تكـون ملحــة لتعبئتــه نفســ

واســـتثارة الدافعیـــة لدیـــه ، امـــا اذا كـــان الریاضـــي لدیـــه طاقـــة نفســـیة مرتفعـــة جـــدا بســـبب القلـــق او 

الغضـب علـى سـبیل المثـال ، فـان الحاجـة تصــبح ضـرورة تهدئتـه والبحـث عـن االسـالیب المالئمــة 

ذهنیــا لتحقیــق ذلــك ، وتتحقــق الطاقــة النفســیة مــن خــالل تعلــم الریاضــي كیــف یســیطر علــى افكــاره

تتحقـق مـن وهو مایهدف الیه اساسا لتدریب المهارات النفسـیة والواقـع ان نجـاح عملیـة التـدریب ال

البدنیــة فحســب ، وانمــا مــن خــالل اكتســاب الریاضــي القــدرة علــى الســیطرة والــتحكم فــي تنظــیم طاقتــه 

  ).١٢٥،  ٢٠٠٠خالل السیطرة والتحكم في الطاقة النفسیة كذلك(راتب ، 
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در تعبئة الطاقة النفسیة في المجال الریاضي مصا -٣-١-٢
اتفــق معظــم علمــاء الــنفس الریاضــي علــى تحدیــد مصــدرین لتعبئــة الطاقــة النفســیة الســلبیة 

واالیجابیة.

المصادر االیجابیة :١-٣-١-٢
ـــالنفس  ـــة ب وهـــي المصـــادر التـــي تجعـــل الممارســـة الریاضـــیة مصـــدرا للراحـــة النفســـیة والثق

ق الطمــوح مــن خــالل اهــداف تتضــمن : االثــارة ، المتعــة ، التحــدي ، القلــق والســعي للنجــاح وتحقیــ

المیسر ، الثقة بالنفس ، الطموح ، التصور.

المصادر السلبیة : ٢-٣-١-٢

مثــل التــوتر ویحــدث نتیجــة ادراك الالعــب بعــدم التــوازن بــین قدرتــه وبــین مــاهو مطلــوب 

ر او قوة دافعة سلبیة عند تجاوز حدود القلـق عمله مع شعوره باهمیة المنافسة وكذلك القلق المعس

المثلــى المالئمــة لــالداء ویكــاد یكــون عــامال رئیســا فــي التــاثیر بتعبئــة الطاقــة النفســیة ، والغضــب 

والتي یثیرها مواقـف العـدوان والتعـب وهـو انفـاق الجهـد البـدني لالعـب وقـد یكـون عضـلیا او نفسـیا 

اقــب تولــد فقــدان الثقــة بــالنفس وانهیــار متطلبــات االداء والنتــائج الســلبیة فــي المنافســات عنــدما تتع

John)،١٠٣الجید وحدوث تكیفات سلبیة ( , 2003.

ـــة التـــي یعـــیش فیهـــا  ان الجـــزء االیجـــابي مـــن الطاقـــة النفســـیة هـــو الطالقـــة أي هـــي الحال

ذین الریاضي اعلى درجات الثقة بالنفس حتى ازاء االهداف العالیة مما یؤشـر انقیـاد الریاضـیین الـ

لدیهم طالقة نفسیة لممارسـة الریاضـة بشـكل اكثـر اسـتمتاعا وبانفعـاالت ایجابیـة ممكـن ان تسـاعد 

بشــكل كبیــر فــي ظهــور مســتوى ممیــز لهــم اثنــاء االداء ، كمــا یمكــن ان نــدرك ان الطالقــة النفســیة 

ك یشیر تعني التهیئة النفسیة االفضل للریاضي لبذل الجهود والتفوق في المنافسات الریاضیة ولذل

(عـــالوي) الـــى ضـــرورة كبـــت مصـــادر الطاقـــة النفســـیة الســـلبیة مـــن خـــوف وقلـــق وغیـــر ذلـــك عنـــد 

الریاضــي للوصــول الــى الطاقــة النفســیة المثلــى (الطالقــة) فضــال عــن اظهــاره فــي احســن حاالتــه 

  ).٧٦، ١٩٩٨لالداء وبذل الجهد (عالوي ، 
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الریاضيطبیعة العالقة بین تعبئة الطاقة النفسیة واالداء ٤-١-٢
ان اهمیة تنظیم الطاقة البدنیة لها اثـر كبیـر علـى االداء الریاضـي فـي االلعـاب الریاضـیة 

؟ تحتـاج الـى تنظـیم الطاقـة النفسـیةالمختلفة وهناك تساؤل مطروح هل هذه النشاطات والمسـابقات

حاجــة الــى ان وجــه الشــبه بــین نــوعي الطاقــة البدنیــة والطاقــة النفســیة كبیــر ، طالمــا ان الریاضــي ب

علــى ذلــك  جیة حتــى تحــدث عملیــة التكیــف وبنــاءً تــدریب معــین الجهــزة جســمه العضــلیة والفســیولو 

تزداد الطاقة البدنیة ، ولیس من شـك ان الطاقـة البدنیـة لهـا تـاثیر فـي الطاقـة النفسـیة علـى اسـاس 

عزیمــة نحــو ان لیاقــة الجســم تزیــد مــن القــدرة علــى تحقیــق االنجــاز بینمــا التعــب البــدني یقلــل مــن ال

تحقیــق االنجــاز ، وبالمقابــل فــان الطاقــة النفســیة تــؤثر بــدورها فــي الطاقــة البدنیــة ومــن المؤكــد ان 

الذهن عندما یكون یقظا او هادئا فان ذلك سوف یكـون لـه انعكـاس علـى اعضـاء الجسـم ، وعلیـه 

الـى الحالـة یمكن فهم مدى التكامـل بـین الطاقـة البدنیـة والنفسـیة الـذي یمكـن مـن خاللهـا الوصـول

ن مـــن ذوي الخبــرة یمكـــنهم القـــدرة علــى ادراك الطاقـــة البدنیـــة فســیة والبدنیـــة المثلــى ، والریاضـــیو الن

وتوجیهها بشـكل صـحیح ، كمـا فـي امكانیـة الـتحكم والسـیطرة فـي تنظـیم اخـراج الطاقـة عـن طریـق 

للریاضــي تنظــیم مایبذلــه مــن مجهــود حســب احتیاجــات المنافســة الریاضــیة المعینــة بحیــث یمكــن 

تنظیم طاقته وقدراته التي یمتلكها ومـن الخطـا عـدم االهتمـام بالجانـب الـذهني ، الن نجـاح عملیـة 

التدریب الیمكن تحقیقها من خـالل اكسـاب الریاضـي القـدرة علـى السـیطرة والـتحكم بالطاقـة البدنیـة 

ة تحتـاج الـى توجیـه فقط ، بل یحتاج الى السیطرة والتحكم في الطاقة النفسیة ایضا والطاقة النفسی

النهـــا یمكـــن ان تكـــون بنـــاءة او هدامـــة بمعنـــى ایجابیـــة اوســـلبیة وهـــذا یتحقـــق مـــن خـــالل مســـاعدة 

الریاضیین على توجیه طاقتهم النفسیة وتعلـیمهم التركیـز علـى الواجبـات الحركیـة واالداء واالبتعـاد 

یة واالداء الریاضـــي عـــن تشـــتت االنتبـــاه ومـــن ذلـــك یتســـنى لنـــا طبیعـــة العالقـــة بـــین الطاقـــة النفســـ

) (انترنت).٢٠٠٦(المهاجر ، 

التعبئة النفسیة في ضوء خصائص االداء ١-٤-١-٢

اشارت العدید مـن البحـوث فـي مجـال علـم الـنفس الریاضـي الـى ان هنـاك عالقـة واضـحة 

بین مستوى التعبئة النفسیة لالعب الریاضي وبین خصائص االداء في بعـض االنشـطة الریاضـیة 

نتـــائج هـــذه البحـــوث الـــى ان االنشـــطة الریاضـــیة التـــي تتمیـــز بدرجـــة عالیـــة مـــن تركیـــز اذ اشـــارت 

االنتبـــاه الضــــیق تتطلـــب مســــتویات منخفضـــة نســــبیا مــــن التعبئـــة النفســــیة فـــي حــــین ان االنشــــطة 

الریاضیة التي تتطلب مهارات التحكم درجة متوسطة من التعبئة النفسیة ، امـا االنشـطة الریاضـیة 

عالیــة مــن القــوة والقــوة الممیــزة بالســرعة فانهــا تتطلــب درجــة مرتفعــة نســبیا مــن التــي تتمیــز بدرجــة

التعبئــة النفســیة ، واشــارت بعــض البحــوث الــى ان الالعــب الــذي یتمیــز بالمســتوى المتقــدم والــذي 

یتقن المهارات الحركیة وخطط اللعـب بصـورة متقنـة یحتـاج الـى المزیـد مـن التعبئـة النفسـیة والـدلیل 
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مثــل هــذا الالعــب یســتطیع االداء بصــورة افضــل فــي حــاالت المنافســة التــي تــرتبط علــى ذلــك ان 

بالمزید من العبء النفسي ، عن حاالت التدریب الریاضي الذي یرتبط بقلـة العـبء النفسـي الواقـع 

على الالعب واظهـرت الخبـرات التطبیقیـة ضـرورة النظـر الـى العالقـة بـین مسـتوى التعبئـة النفسـیة 

ة االداء في المنافسـات الریاضـیة فـي ضـوء عامـل الفـروق الفردیـة بـین الالعبـین وبین مستوى جود

فكانت حالة التعبئة النفسیة االفضل ناحیـة فردیـة البعـد مـدى نظـرا الن الخبـرات التطبیقیـة اشـارت 

الى ان هناك بعض الالعبین یحتاجون الـى المزیـد مـن التعبئـة النفسـیة الظهـار افضـل مسـتویاتهم 

ج بعض الالعبین االخـرین درجـات اقـل مـن التعبئـة النفسـیة لمسـاعدتهم علـى االداء في حین یحتا

  ).٣٢٣-٣٢١، ٢٠٠٢االفضل (عالوي ، 

تعبئة الطاقة النفسیة في كرة الید ٥-١-٢
ان موضـــوع الطاقـــة النفســـیة مـــن المواضـــیع التـــي تهـــم مـــدرب كـــرة الیـــد كونـــه بحاجـــة الـــى 

رســـة التـــدریب لیتســـنى لـــه تعبئـــة طـــاقتهم النفســـیة اثنـــاء معرفـــة دوافـــع الالعبـــین ومیـــولهم نحـــو مما

التـــدریب واالســـتمرار فیـــه وتحمـــل مشـــاقه، مـــع اســـتثارتهم لالرتقـــاء بمســـتواهم وتعبئـــة كـــل طاقـــاتهم 

وتوجیههــا للفــوز عنــد التنــافس الریاضــي ویحتــاج العــب كــرة الیــد الــى التــدریب علــى تنظــیم طاقتــه 

م طاقتــه البدنیــة وبینمــا یــتم تنظــیم الطاقــة البدنیــة مــن النفســیة مثــل حاجتــه الــى التــدریب علــى تنظــی

خالل التحكم في شدة حمل التدریب الواقع على اجهزة الجسـم المختلفـة فـان تنظـیم الطاقـة النفسـیة 

یعتمــد علــى مســاعدة المــدرب الریاضــي فــي الســیطرة علــى افكــار الالعــب ومشــاعره اثنــاء التــدریب 

مـــن الطاقـــة النفســـیة مـــع حجـــم وشـــدة الوحـــدات التدریبیـــة والمنافســـات اذ ان هنـــاك مســـتوى مالئمـــا 

ومستوى المنافسـات اذ ان ارتفـاع مسـتوى الطاقـة النفسـیة یالئـم االداء الـذي یتطلـب القـوة العضـلیة 

والتحمل والسرعة وهذه على االغلب تكون في فترة االعداد العـام ، ولكـن ارتفـاع مسـتوى االسـتثارة 

عوقـــة عنـــد اداء المهـــارات الحركیـــة المعقـــدة فـــي فتـــرة االعـــداد عنـــد العبـــي كـــرة الیـــد ربمـــا تكـــون م

الخاص والتي تحتاج الى الدقـة والتركیـز وحتـى وصـول الالعـب الـى درجـة االتقـان لهـذه المهـارات 

اذ یمكـــن زیـــادة اســـتثارة الالعـــب بمـــا یتناســـب مـــع متطلبـــات االداء الحركـــي وصـــوال الـــى درجـــات 

عــداد الخــاص والــدخول الــى فتــرة المنافســات اذ مــن الضــروري االســتثارة العالیــة فــي نهایــة فتــرة اال

وصــول الالعــب الــى الطاقــة النفســیة المثلــى والتــي التتحقــق اال مــن خــالل الــتخلص مــن مصــادر 

الطاقــة النفســیة الســلبیة والتــي تحــدث عنــدما یــدرك الالعــب ان متطلبــات المنافســة تزیــد مــن قدراتــه 

او المدرب اذ یمكنه مساعدة الالعب في االقالل من حـدة ومهاراته وهنا یاتي دور المرشد النفسي 

التــوتر عنــدما یجعــل المنافســة فــي حــدود قــدراتهم الریاضــیة وذلــك مــن خــالل اجــراءات معــدة ســلفا 

ـــات  ـــین بمـــا یناســـب متطلب ـــامج التـــدریبي والتـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا رفـــع قـــدرات الالعب تتخلـــل البرن

تقــع فـي حــدود قـدرات الالعبــین ومسـتواهم المهــاري المنافسـة او مـن خــالل االشـتراك فــي منافسـات 
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وتــــدعیم مصــــادر الطاقــــة النفســــیة االیجابیــــة مــــن خــــالل اســــتخدام المــــدرب االســــالیب واالجــــراءات 

المناســبة التــي تجعــل البیئــة التــي یمــارس فیهــا التــدریب ممتعــة ومشــوقة والتركیــز علــى االداء اكثــر 

العب فـرص التوافـق مـع بیئـة وظـروف المنافسـة من ما هو على النتائج المرجوة ویجب ان تتاح ل

التي یتوقع مواجهتها اذ ان ذلك یكسب العب كرة الیـد المزیـد مـن الثقـة ویقلـل مـن مصـادر التـوتر 

ومن ثم یساعد على الوصول الى الطاقة النفسیة المثلى.

المھارة واھمیتھا في المجال الریاضي ٥-١-٢
ئــق متعــددة فــي ادبیــات الــتعلم الحركــي ، وان اكثــر ان للمهــارة مفــاهیم عدیــدة تســتخدم بطرا

التمرینات شیوعا لها هو (مهمة وعمل معین یعكس فاعلیة عالیة في االداء) من جهة یمكن جعل 

المهـــارة هـــي مهمـــة او عمـــل عنـــدما نالحـــظ مـــن منظـــار االســـتجابة الحســـیة او الحركیـــة المطلوبـــة 

)م في كرة الید والرمیة الحـرة فـي كـرة ٧(لة الغرض التعلم ، ومن هذا المنطلق یمكن ان تسمى رمی

motor)الســلة واالرســال فــي كــرة الطــائرة بــان هــذه المهــارات هــي مهــارات حركیــة  skills) ومــن

جهة اخرى یمكن جعل المهارة صفة دالة لفاعلیة االداء. 

  ).١٢٩،  ٢٠٠٢(خیون ، 

متعــــددة وال انٍ ومعــــوالمهـــارة مصــــطلح غالبــــا مایســـتخدم فــــي حیاتنــــا الیومیـــة ولــــه دالالت

یقتصـــر اســــتخدام مصــــطلح المهــــارة فـــي مجــــال محــــدد ، فهنــــاك العامـــل المــــاهر والجــــراح المــــاهر 

والالعـــــب الـــــذي یتمیـــــز بـــــاالداء المهـــــاري الجیـــــد اذ ان كـــــل عمـــــل او فعالیـــــة تحتـــــاج الـــــى مهـــــارة 

  ).٢٠، ١٩٨٧(عالوي ونصر الدین ، .خاصة

ات االساسیة والقدرة على ادائها بسـرعة ) بان "الحدیث عن المهار ٢٠٠١وذكر (الخیاط ، 

واتقـان امـر هـام ذلـك الن المهـارات االساسـیة لكــرة الیـد تعـد مـن العوامـل الجوهریـة لنجـاح الالعــب 

ومن ثم الفریق لذلك فان القدرة على اتقانها یتوقف بشكل مباشر على رغبة الالعب وحماسه اثناء 

  ).٦٠، ٢٠٠١التدریب" (الخیاط ، 

السابقةالدراسات٢-٢
٢٠٠٧دراسة الشمري ،١-٢-٢

"تاثیر التمرینات الخاصة على تعبئة الطاقة النفسیة واداء عض المهارات االساسیة لشباب 

نادي الجیش في كرة الید"

هدفت الدراسـة اعـداد وحـدات تدریبیـة مـن التمرینـات الخاصـة فـي مرحلـة االعـداد الخـاص 

دي الجــیش فــي كــرة الیــد والتعــرف علــى الفــروق بــین لتطــویر تعبئــة الطاقــة النفســیة لــدى شــباب نــا
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االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجمـوعتین الضـابطة والتجریبیــة بتـاثیر التمرینـات الخاصـة فـي تعبئــة 

الطاقة النفسیة واداء بعض المهارات االساسیة لدى شباب نادي الجیش في كرة الید.

لمجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة بتــاثیر والتعــرف علــى الفــروق بــین االختبــارین البعــدیین ل

التمرینــات الخاصــة فــي تعبئــة الطاقــة النفســیة واداء بعــض المهــارات االساســیة لــدى شــباب نــادي 

الجیش بكرة الید.

والتعــرف علــى نســبة التطــور للمجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة فــي تعبئــة الطاقــة النفســیة 

الجیش بكرة الید.واداء بعض المهارات االساسیة لدى شباب نادي

) العبا من العبي نادي ١٦واستخدم الباحث المنهج التجریبي وتكونت عینة البحث من (

) سنة وتم تقسـیم عینـة البحـث العمدیـة الـى مجمـوعتین ١٩-١٧الجیش بكرة الید للشباب باعمار (

) العبین لكل مجموعة.٨ضابطة وتجریبیة وبواقع (

وقد توصل الباحث الى :

لطاقـة  ت الخاصة المستخدمة ضمن المنهج التجریبـي فاعلیـة وتاثیرایجـابي علـى تعبئـةللتمرینا.١

النفسیة لدى المجموعة التجریبیة. 

لـدى ساهم تنظیم االداء وتطبیق التمرینات الخاصة على وفـق المهـج المعـد مـن قبـل الباحـث .٢

افراد المجموعة التجریبیة برفع مستوى اداء بعض المهارات االساسیة.

مناقشة الدراسة السابقة٢-٢-٢
ــــة النفســــیة مــــن رســــالة.١ تشــــابهت هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالیــــة باســــتخدام مقیــــاس الطاق

).٢٠٠٤الماجستیر لمهند عبد الحسن الخزاعي (

تشــــابهت هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالیــــة باســــتخدام بعــــض المهــــارات االساســــیة بكــــرة الیــــد.٢

واختباراتها.

الدراســة ف فقــد اســتخدمت هــذه الدراســة المــنهج التجریبــي واســتخدمتامــا مــن حیــث االخــتال.٣

الحالیة المنهج الوصفي بطریقة المسح. 

كــرة الیــد واجریــت الدراســة الحالیــة فــي اجریــت الدراســة الســابقة علــى شــباب نــادي الجــیش فــي .٤

منتخب جامعة الموصل بكرة الید

تعبئـة ینـات خاصـة بینـت تاثیرهـا علـىاختلفت هذه الدراسـة عـن الدراسـة الحالیـة باسـتخدام تمر .٥

الطاقة النفسیة.
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البحثإجراءات-٣
منھج البحث١-٣

استخدمت الباحثة الوصفي بطریقة المسح لمالئمته اهداف وطبیعة البحث. 

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
تم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیة والمتمثل بالعبي منتخب جامعة الموصل بكرة 

) العبا اما عینـة البحـث فقـد تـم اختیارهـا ٢٠) والبالغ عددهم (٢٠٠٨-٢٠٠٧د للعام الدراسي (الی

ــــغ عــــددها ( ــــین ١%) والجــــدول (٨٥,٨) أي بنســــبة (١٥بطریقــــة عشــــوائیة غیــــر منتظمــــة وبل ) یب

مواصفات عینة البحث.

  )١الجدول (

یبین مواصفات عینة البحث

ع±◌ֿ سالمتغیرات

١٨٠,١٣٣٧,٢٢٠الطول / سم

٧١,٦٦٧٧,٩٥٢الكتلة /كغم

٢١,٢٠٠١,٠٨٢العمر /بالشهر والسنة

المستخدمةاألدوات٣-٣
(كرات ید ، ساعة توقیت ، شریط قیاس ، مربعات حدیدیة ، ملعب كرة ید قانوني).

وسائل جمع البیانات ٤-٣
االختبارات ، االستبیان).–الطول ، الوزن) -(القیاس

الــذي یقــیس القــرب غــرام (Detecto)بالجهــاز االلكترونــي نــوع تــم قیــاس الطــول والــوزن 

واحد واقرب سنتمتر.

االختبارات٢-٤-٣
وهــي مــن اهــم الوســائل لتقیــیم مســتوى الالعبــین او الوقــوف علــى مســتوى قــدراتهم البدنیــة 

العامــة والخاصــة بالنســبة لالنشــطة التخصصــیة او بالنســـبة لمســتوى ادائهــم الفنــي لتلــك االنشـــطة 

  ).٣٨٨،  ١٩٩٩ویسي ، (بسط

وبعـــد تحلیـــل مســـتوى المصـــادر العلمیـــة واالطـــاریح والرســـائل بغیـــة تحدیـــد اهـــم المهـــارات 

) علـى مجموعـة مـن الخبـراء ١االساسیة في لعبة كرة الید واختباراتهـا تـم عـرض المهـارات ملحـق (
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ثالث) مهـارات في مجال لعبة كرة الید لتحدید اهم المهارات االساسیة وقد تـم تحدیـد(*والمختصین

اساســیة هــي مهــارة المناولــة ومهــارة الطبطبــة ومهــارة التصــویب وبغیــة تحدیــد اهــم االختبــارات لهــذه 

المهــارات تــم عرضــها علــى نفــس مجموعــة الخبــراء والمختصــیین فــي نفــي المجــال وبواقــع (ثــالث) 

تبـار واحـد ) وقد تم ترشیح اخ٢اختبارات لكل مهارة واالختیار حسب التسلسل من االهمیة ملحق (

%) اذ یبین(بلـــوم واخـــرون) انـــه علـــى الباحـــث ٨٥,٨لكـــل مهـــارة وقـــد كانـــت نســـبة اتفـــاق الخبـــراء (

  ).١٢٦،  ١٩٨٣المحكمین (بلوم واخرون ، %) واكثر من اراء ٧٥الحصول على نسبة موافقة (

اختبار المناولة ١-١-٤-٣

) ثا.٣٠وصف االختبار: رمي الكرة على الحائط لمدة (

الختبار: قیاس قابلیة الالعبین بمناولة الكرة برؤیة مزدوجة.الهدف من ا

االدوات: ساعة توقیت ، كرات ید ، حائط ، شریط قیاس.

) م ویحمـل كـرة داخـل مربـع ٤,٥وصف االداء: یقف الالعب امام حائط مـزدوج الجـدران بمسـافة (

تبـــار عنـــد اعطـــاء ) م  مـــن المســـافة المقـــدرة ، یبـــدا االخ٠,٥) م مربـــع باخـــذ (١طـــول اضـــالعه (

) ثا یقـوم الالعـب بمناولـة الكـرة باسـتمرار بـدون ان تسـقط علـى ٣٠(بالمدرب اشارة البدء بالتوقیت 

) ثـــا ویقـــوم المـــدرب ٣٠(لاالرض وعلـــى جهتـــي الحـــائط یمـــین مـــرة ویســـار مـــرة لحـــین انتهـــاء فتـــرة ا

باعطاء كرة اضافیة عند سقوط أي كرة على االرض عند المناولة على الحائط.

.) ثا ٣٠لتسجیل: یتم حساب عدد المناوالت المتتالیة على الحائط المزدوج الجدران لمدة (ا

  )٤٨،  ٢٠٠٣(محسن ،

اختبار الطبطبة ٢- ١- ٤- ٣

  ) م.٣٠وصف االختبار: الطبطبة في اتجاه متعرج لمسافة (

الهدف من االختبار: قیاس مستوى مهارة الطبطبة.

رة ید.) شواخص ، ساعة توقیت ، ك٥االدوات: (

اسماء السادة المختصین*

أ.د ضیاء قاسم الخیاط / كرة الید / كلیة التربیة الریاضیة

أ.م.د عبد الكریم قاسم / كرة الید / كلیة التربیة الریاضیة

نوفل محمد محمود / كرة الید / كلیة التربیة الریاضیةأ.م.د 

أ.م.د كنعان محمود / كرة الید / كلیة التربیة الریاضیة

أ.م.د قصي حازم / كرة الید / كلیة التربیة االساسیة

أ.م.د محمد خلیل / كرة الید / كلیة التربیة الریاضیة

م.د سعد باسم جمیل / كرة الید /كلیة التربیة الریاضیة
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) شواخص على االرض في خط مستقیم یبعد االول عن خط البدایة ، ٥وصف االداء: تثبت (

) م یقف الالعب خلف خط البدایة ، عند االشارة بالید یقوم ٣) م  والمسافة بین الشواخص (٣(

المختبر بتنطیط الكرة مع الجري على شكل متعرج بین االعالم ذهابا وایابا حتى خط النهایة.

تسجیل: یحسب الزمن المسجل ذهابا وایابا من لحظة البدء حتى تخطي الالعب لخط النهایة.ال

  )٩٨،  ٢٠٠٥(الخوخي ، 

اختبار دقة التصویب ٣-١-٤-٣

) م بخطوة واحدة.٩وصف االختبار: التصویب من مسافة (

ختبار: لقیاس دقة التصویب البعید.الهدف من اال

) ٥٠×٥٠) ، مربعـات حدیدیـة (٥االدوات: ملعب داخلي لكرة الیـد ، مرمـى كـرة یـد ، كـرات عـدد (

) معلقتان بزاویتي المرمى ، ساعة توقیت.٢سم عدد (

) م باخــذ خطــوة واحــدة لمحاولــة ادخــال الكــرة فــي ٩(لوصــف االداء: تصــویب الكــرات مــن منطقــة ا

من مرة وفي المربع االیسر مرة.المربع االی

) محـاوالت ٥التسجیل: یتم اعطـاء درجـة واحـدة لكـل كـرة تـدخل المربـع االیمـن او االیسـر وبواقـع (

  ).٢٢٦،  ٢٠٠٤) درجات (سلوم ، ١٠لكل العب ولكل مربع والدرجة القصوى (

قیاس الطاقة النفسیة ٤-١-٤-٣

یة لكل العـب وهـذا مـا ادى بالباحثـة الـى لقد تطلبت الدراسة الى ایجاد درجة الطاقة النفس

استخدام مقیاس الطاقة النفسـیة لـدى العبـي اندیـة الدرجـة االولـى بكـرة القـدم فـي العـراق المعـد مـن 

) ٣) ملحـق (٢٠٠٤قبل مهند عبد الحسن الخزاعي لنیل شهادة الماجسـتیر ، جامعـة بغـداد لسـنة (

الید وقد قامت الباحثة بعرضه علـى مجموعـة لعدم وجود مقیاس یقیس الطاقة النفسیة لالعبي كرة 

فــي مجـال علــم القیــاس والتقـویم وفــي مجـال علــم الـنفس الریاضــي لرؤیــة *مـن الخبــراء والمختصـین

مــدى مالئمــة المقیــاس لعینــة البحــث الحــالي او تعــدیل مایرونــه مناســبا او اضــافة او حــذف بعــض 

) بشكله النهائي .٤الفقرات واصبح المقیاس ملحق (

) ابعـاد ٦) فقـرة ویتضـمن (٣٧الختبار: المقیاس عبارة عن استمارة تحـوي علـى (وصف ا

وهــي (بعــد الســیطرة علــى االســتثارة ، الــوعي الــذاتي ، تركیــز الطاقــة العقلیــة ، المحادثــة االیجابیــة 

اسماء السادة المختصیین*

أ.د ودیع یاسین التكریتي / بایومیكانیك /كلیة التربیة الریاضیة

أ.د هاشم احمد سلمان / قیاس وتقویم / كلیة التربیة الریاضیة

أ.د ناظم شاكر الوتار / علم النفس الریاضي / كلیة التربیةالریاضیة

لیة التربیة االساسیةأ.م.د معیوف ذنون حنتوش / علم النفس الریاضي / ك

أ.م.د سعد فاضل عبد القادر / قیاس وتقویم / كلیة التربیة االساسیة

أ.م.د عكلة سلیمان علي / علم النفس الریاضي / كلیة التربیة االساسیة

أ.م.د مؤید عبد الرزاق / قیاس وتقویم / كلیة التربیة الریاضیة
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) فقـرة سـلبیة و ٢٠للذات ، الكفاح للوصول الـى المسـتوى االمثـل ، مسـتوى الطمـوح) وتكـون مـن (

جابیــة وكانــت االجابــة علــى فقــرات المقیــاس باربعــة بــدائل هــي (تنطبــق علــي دائمــا ، ) فقــرة ای١٧(

تنطبــــــــق علــــــــي بشــــــــكل كبیــــــــر، تنطبــــــــق علــــــــي الــــــــى حــــــــد مــــــــا ، التنطبــــــــق علــــــــي) وبالــــــــدرجات 

) وان اعلــى درجــة للمقیــاس ٥) للفقــرات االیجابیــة وعكســها للفقــرات الســلبیة ملحــق (١، ٢، ٣، ٤(

  ).٣٤،  ٢٠٠٤درجة (الخزاعي ،  )٣٧) درجة واقل درجة هي (١٤٨هي (

الشروط العلمیة لالختبار ٥-٣
ان االختبــارات المســتخدمة فـــي البحــث هـــي اختبــارات مقننـــة حســب الصـــادر العلمیــة فـــي 

هـــو الــذي اذا مــاجرب اســـتخدامه لعینــات مشـــابهة مجــال االختبــارات والمقـــاییس واالختبــار المقــنن

ن المعنویــة مــن حیــث الصــدق والثبــات والموضــوعیة للعینــة المــراد اختبارهــا اثبتــت درجــة عالیــة مــ

  ). ٣٨٨، ١٩٩٩تحت الظروف واالمكانات المتاحة نفسها (بسطویسي ، 

التجربة االستطالعیة ٦-٣
) العبـین مـن مجتمـع البحـث مـن خـارج عینـة ٥اجرت الباحثـة تجربـة اسـتطالعیة علـى (

  ي:وكان الهدف من هذه التجربة مایات ١٥/٣/٢٠٠٨البحث بتاریخ 

التأكد من صالحیة األجهزة واألدوات المستخدمة.-

مته للعینة.تأكد من سهولة االختبار ومدى مالءال-

معرفة المعوقات التي تظهر وتالفي حدوث الخطا.-

حساب الوقت الالزم لتنفیذ االختبار.-

تجربة البحث النھائیة٧-٣
االختبارات المهاریة.قامت الباحثة بقیاس الطاقة النفسیة لعینة البحث بعد اجراء 

الوسائل االحصائیة٨-٣
الوسط الحسابي.-

المتوسط الفرضي.-

االنحراف المعیاري.-

  )٢٧٩-١٠٠،  ١٩٩٩معامل ارتباط بیرسون.             (التكریتي والعبیدي ، -
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عرض النتائج ومناقشتھا -٤
عرض ومناقشة قیم الطاقة النفسیة لدى عینة البحث.١-٤

  )٢( الجدول

یبین قیم الوسط الحسابي والفرضي واالنحراف المعیاري للطاقة النفسیة لعینة البحث

مقیاس الطاقة 

النفسیة

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

١٥١٢٤,١٣٣١٠,١٤١٩٢,٥

رجـة ) د١٢٤,١٣٣) ان الوسط الحسـابي لقـیم الطاقـة النفسـیة بلـغ (٢یتضح من الجدول (

) درجـة وهـو اصـغر مـن ٩٢،٥) بینمـا بلـغ المتوسـط الفرضـي (١٠،١٤١وبانحراف معیـاري قـدره (

المتوســط الحســابي وهــذا یــدل علــى ان عینــة البحــث تمتلــك طاقــة نفســیة كبیــرة وان الفریــق یمتلــك 

مقــدرة علــى الــتحكم فــي انفعاالتــه وتوجیــه ســلوكه فــي المواقــف التــي تتمیــز باالســتثارة العالیــة اثنــاء 

مـن االسـتثارة وان ضـبط اً االداء. وتعزو الباحثـة السـبب ان لكـل لعبـة معینـة اومهـارة مسـتوى معینـ

االســتثارة هــو تنظیمهــا اثنــاء المنافســة والهــدف االســاس لالعــب هــو االداء بــذهن غیــر مثقــل عنــد 

ه مواجهة الشدة الذهنیة والبدنیـة بحیـث یمكـن عـزل كـل المـؤثرات الخارجیـة ومصـادر تشـتت االنتبـا

والظهــور بمســتوى معــین واســباب ذلــك المســتوى وكیفیــة الســیطرة علیــه لكــي یكــون مالئمــا للمواقــف 

Hill)الریاضیة بغیة الوصول الى درجة متمیزة من االداء. , 2003 , 3-7).

٢-٤�Δѧѧϧϳϋ�ϯ Ωѧѧϟ�ΔϳѧѧγΎγϻ�ΕέΎѧѧϬϣϟ�ν ѧѧόΑ�˯Ω�ϯ ϭΗѧѧγϣ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ
البحث.

  )٣الجدول (

هارات االساسیةیبین المعالم االحصائیة للم

االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمهارة

٩,٤٩٧٠,٤١٨الطبطبة / ثا

٢١,٢٦٧١,٩٤٤ثانیة٣٠المناولة / عدد المرات في 

٣,٣٣٣٠,٤٨٨دقة التصویب / عدد المرات/ درجة

) درجـــة ٩,٤٩٧() ان الوســـط الحســـابي الختبـــار مهـــارة الطبطبـــة ٣یتضـــح مـــن الجـــدول (

) درجــــــة ٢١,٢٦٧والوســــــط الحســــــابي الختبــــــار مهــــــارة المناولــــــة ()٠,٤١٨(عیــــــاري وبــــــانحراف م

) درجـة وبـانحراف ٣,٣٣٣) والوسط الحسابي الختبار دقة التصـویب (١,٩٤٤وبانحراف معیاري (

  ).٠,٤٨٨معیاري (
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٣-٤�ν ѧόΑ�˯Ω�ϯ ϭΗѧγϣϭ�Δϳѧγϔϧϟ�ΔѧϗΎρϟ�ϡϳѧϗ�ϥϳѧΑ�Δϗϼόϟ�ΔηϗΎϧϣϭ�ν έϋ
دى عینة البحث.المھارات االساسیة بكرة الید ل

  )٤الجدول (

یبین العالقة بین قیم ابعاد الطاقة النفسیة ومستوى اداء بعض المهارات

الطاقة النفسیة
دقة التصویبالمناولةالطبطبة

٠,٩١٥٠,٩٤٨٠,٩٢٢

  ).٠,٥١٤الجدولیة (r) وقیمة ٠,٠٥) وتحت مستوى (١٣* معنوي امام درجة حریة (

ة معامـــل االرتبـــاط بـــین ابعـــاد الطاقـــة النفســـیة ومهـــارة ) بـــان قیمـــ٤یتضـــح مـــن الجـــدول (

) ٠,٩٤٨) وقیمة معامل االرتباط بین قیم ابعاد الطاقة النفسیة ومهارة المناولة (٠,٩١٥الطبطبة (

r) وقیمــة ٠,٩٢٢وقیمــة معامــل االرتبــاط بــین قــیم ابعــاد الطاقــة النفســیة ومهــارة دقــة التصــویب (

المحتســبة وهــي عالقــة ارتبــاط موجبــة وهــذا مــایحقق r) وهــي اصــغر مــن قــیم٠,٥١٤الجدولیــة (

فرضــیة البحــث وتعــزو الباحثــة الســبب بــان المهــارات الحركیــة االساســیة للعبــة هــي العمــود الفقــري 

معـد مهاریــا الیسـتطیع السـیطرة علــى الكـرة وعلــى الغیــر عملیـة التدریبیــة كمـا ان الالعـب بالنسـبة لل

للعبــة االساســیة علــى االرتقــاء بالمســتوى الفنــي والجمــاعي حركاتــه ویعمــل اتقــان الالعــب لمهــارات ا

المطلـوب لـه ، هــذا ویعـرف كـل مــن (هـانز جیـرد شــتاین ، اد جـار ،فـدر جــون) المهـارات الحركیــة 

فــي كــرة الیــد بانهــا "كــل الحركــات الهادفــة واالقتصــادیة للمجهــود مــع اتبــاع القواعــد القانونیــة للعبــة" 

  ).٢٨، ١٩٨٩(الولیلي ، 

لمناولة من اهم المهارات في لعبة كـرة الیـد فبواسـطة المناولـة یمكـن الوصـول الـى رة اومها

ـــة الكـــرة  هـــدف الخصـــم مـــرات عدیـــدة وتســـجیل االهـــداف والفریـــق الجیـــد الـــذي یجیـــد العبـــوه مناول

یستطیع الوصول الـى هـدف الخصـم ومـن خـالل دقـة المنـاوالت بـین الالعبـین یمكـن احـداث كثیـر 

مدافعین والتي یمكن من خاللها تسجیل الكثیر من االهداف .من الثغرات بین صفوف ال

  ).٣٥، ٢٠٠٥(عودة ،

وتعتبر الطبطبة من المهارات الهجومیة المهمة في ظـروف خاصـة وهـي توافـق تحصـیلي 

) وهي عملیة توافقیـة منظمـة یقـوم بهـا ٩٦، ١٩٩٤عصبي بین جمیع اعضاء الجسم (جرجیس ، 

غایـة مـن الغایـات الهجومیـة علـى ان التكـون مخالفـة لشـروط الالعب للتحكم بالكرة للوصـول الـى

القانون.

ان اصــابة الهــدف هــو الغــرض االساســي لمبــاراة كــرة الیــد لــذا تعتبــر مهــارة التصــویب مــن 

المهــارات المهمــة واالساســیة ، واصــابة الهــدف یعــزز ثقــة الالعبــین بانفســهم وتثیــت روح الحمــاس 

  ).٤٠، ٢٠٠٥كبیر للتعاون مع الزمالء لتحقیق الفوز.(عودة،فیهم وتدفع الالعبین الى بذل مجهود 

والتصویب على المرمى هو "التتویج النهائي لجمیع تكوینات اللعب ویشكل الحـد الفاصـل 

  ).٢١،  ١٩٧٧بین الفوز والهزیمة". (شتاین وفیدر هوف ،
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االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
لید طلقة نفسیة كبیرة.یمتلك منتخب جامعة الموصل بكرة ا-

توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائیة ایجابیــة بــین قــیم ابعــاد الطاقــة النفســیة ومســتوى اداء بعــض  -

لمهارات االساسیة لدى العبي كرة الید.

التوصیات٢-٥
وذلـك الن زیـادة قـدرة الالعبـین فـيالعمل على امتالك كل الفرق الریاضیة طاقة نفسیة كبیرة -

طاقة النفسیة تمكنهم من التحكم بالطاقة البدنیة وبالعكس.التحكم بتعبئة ال

یجب على مدربي الفرق الریاضیة استخدام االسالیب واالجـراءات التـي تعمـل علـى تقلیـل حـدة -

التوتر عندما یجعل المنافسة في حدود قدراتهم الریاضیة.

المقترحات٣-٥
علــــى طــــاقتهم النفســــیة اجـــراء بحــــوث مشــــابهة علـــى منتخبــــات او فــــرق ریاضــــیة للتعـــرف 

واالهتمام بتطویرها.

المصادر 
):أسس ونظریات التدریب الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة.١٩٩٩بسطویسي ، احمد(. ١

): تقیــیم تعلــم الطلبــة التجمیعــي والتكــویني ترجمــة محمــد ١٩٨٣.بلــوم بنیــامین ، س، وآخــرون (٢

  رة.أمین المفتي وآخرون ، دار ماكر وهیل ، القاه

  .٤):كرة الید للجمیع ، دار الفكر العربي ، مدینة نصر ، ط١٩٩٤.جرجیس ،منیر (٣

): العلـــم الحركـــي بـــین المبـــدأ والتطبیـــق ، مكتـــب الصـــخرة للطباعـــة ، ٢٠٠٢.خیـــون ، یعـــرب (٤

بغداد.

جامعــــة ): االختبــــارات والقیاســــات واإلحصــــاء فــــي المجــــال الریاضــــي ،٢٠٠٤.ســــلوم ، علــــي (٥

ة التعلیم العالي والبحث العلمي.القادسیة ، وزار 

):كرة الید ، ترجمة كمـال عبـد الحمیـد ، القـاهرة ، ١٩٧٧.شتاین هانز جیرت وهوف ادرجافیدر (٦

دار المعرف.

وأداء  ):تـــأثیر التمرینـــات الخاصـــة علـــى تعبئـــة الطاقـــة النفســـیة٢٠٠٧.الشـــمري ، حیـــدر غـــازي (٧

كلیـة التربیــة الیـد ، رسـالة ماجسـتیر ،بعـض المهـارات األساسـیة لشـباب نـادي الجـیش فــي كـرة

الریاضیة ، جامعة دیالى.
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واستخدام ):التطبیقات اإلحصائیة١٩٩٩.التكریتي، ودیع یاسین ومحمد والعبیدي، حسن محمد (٨

  العراق. الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، موصل،

أندیــة ء مقیــاس لتعبئــة الطاقــة النفســیة لــدى العبــي):بنــا٢٠٠٤.الخزاعــي ، مهنــد عبــد الحســن (٩

الدرجـــة الممتـــازة بكـــرة القـــدم فـــي العـــراق ،رســـالة ماجســـتیر ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة 

بغداد.

النفسـي ): االنتقاء علـى وفـق المسـتوى البـدني واالتجـاه٢٠٠٥.الخوخي ، فراس محمود علي (١٠

منشـورة ، كلیـة التربیـة بكرة الید، رسالة ماجستیر غیـروأثره في تعلم بعض المهارات األساسیة 

الریاضیة ، جامعة الموصل ، العراق.

الموصل.): كرة الید ، دار الكتب للطباعة والنشر ،٢٠٠١.الخیاط ، ضیاء ومحمد ، نوفل (١١

الریاضــي ، ): تــدریب المهــارات النفســیة وتطبیقاتهــا فــي المجــال٢٠٠٠.راتــب ، أســامة كامــل (١٢

الفكر العربي ، القاهرة.دار 

، الفردیـة):بناء مقیاس لقوة التحمل النفسي لـدى العبـي بعـض األلعـاب٢٠٠٤.عبود ، كامل (١٣

رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد.

): علم التدریب الریاضي ، دار المعارف ، القاهرة.١٩٧٩.عالوي ، محمد حسن (١٤

، ): مــدخل فــي علــم الــنفس الریاضــي ، مركــز الكتــاب للنشــر١٩٩٨.عــالوي ، محمــد حســن (١٥

القاهرة.

فـــي  ): االختبـــارات المهاریـــة والنفســـیة١٩٨٧.عـــالوي ، محمـــد حســـن ، ونصـــر الـــدین محمـــد (١٦

، دار الفكر العربي ، القاهرة.١المجال الریاضي ،ط

اهرة دار الفكـر ):علـم نفـس التـدریب والمنافسـة الریاضـیة ، القـ٢٠٠٦.عالوي ، محمد محسن (١٧

العربي.

المزدوجــة علــى ): مـنهج تــدریبي مقتــرح وأثـره فــي تطــویر الرؤیـا٢٠٠٣.محسـن ، ســامر عزیــز(١٨

الریاضیة ، جامعة دیالى.بعض مهارات التمریر بكرة الید ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة

السالم. دار، بغداد ، ٢):كرة الید وعناصرها األساسیة ، ط٢٠٠٥.عودة ، احمد عریبي (١٩

الحصــن ):طبیعــة العالقــة بــین الطاقــة النفســیة واألداء الریاضــي ، منتــدیات٢٠٠٦.المهــاجر (٢٠

www.djelfa.infoالنفسي.

):كــرة الیــد ، تعلــیم تــدریب ، تكنیــك ، الكویــت ، شــركة مطــابع ١٩٨٩.الــولیلي ، محمــد توفیــق (٢١

السالم.

22.Hill, Napleun (2003) :test Anxicty Finding the right solution,

pb(3-7).
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23. Ieec (1990): Pysching Up for a muscular endurance task : effects of

image content on performance and mood etate jurnal of sport and

exercise psychology ,12,66-73.

24. John Bowman on, sport psychologist, Tips for psyching up, 2003.

25.Martans,(1999):Coaching guide to sports psychology champaign

IL:Human Kinetics.
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  )١الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

م/استبیان أراء الخبراء

...........................المحترماألستاذ الفاضل............

تحیة طیبة

تــــروم الباحثــــة إجــــراء البحــــث الموســــوم (الطاقــــة النفســــیة وعالقتهــــا بمســــتوى أداء بعــــض 

المهـــارات األساســـیة لكـــرة الیـــد) ونظـــرا لمـــا تتمتعـــون مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي مجـــال كـــرة الیـــد تلـــتمس 

  د.الباحثة من حضراتكم تحدید المهارات األساسیة لكرة الی

ولكم جزیل الشكر

المهارات:

مسك الكرة.-١

استقبال الكرة.-٢

مناولة الكرة.-٣

الطبطبة.-٤

التصویب.-٥

الخداع.-٦



…ستوى أداء بعض المهارات األساسیة الطاقة النفسیة وعالقتها بم

٤٤٨

  )٢الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

م/استبیان أراء الخبراء

األستاذ الفاضل.......................................المحترم

تحیة طیبة

تــــروم الباحثــــة إجــــراء البحــــث الموســــوم (الطاقــــة النفســــیة وعالقتهــــا بمســــتوى أداء بعــــض 

المهـــارات األساســـیة لكـــرة الیـــد) ونظـــرا لمـــا تتمتعـــون مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي مجـــال كـــرة الیـــد تلـــتمس 

الباحثــــة مــــن حضــــراتكم تحدیــــد أهــــم االختبــــارات للمهــــارات األساســــیة مــــن خــــالل اطالعكــــم علــــى 

ت المذكورة.االختبارا

ولكم جزیل الشكر

التسلسل حسب االختباراتالمهارات  ت

األهمیة

المناولة.١

ثا). ٣٠رمي الكرة على الحائط لمدة ( -١

ثــا) علــى الحــائط  ٣٠المناولــة المتتالیــة ودقتهــا ب ( -۲

المزدوج الجدران.

المناولة على الحدود الخارجیة لخط الرمیة الحرة. -٣

الطبطبة.۲

  م).٣٠الطبطبة في اتجاه متعرج لمسافة ( -١

الطبطبة المستمرة في اتجاهات متعددة. -۲

الجــري المرتــد مــع الطبطبــة علــى طــول ملعــب كــرة  -٣

الید.

٣.

التصویب من 

  )م٩الـ(

م) بخطوة واحدة. ٩التصویب من مسافة ( -١

التصــویب بخطــوة ارتكــاز نحــو المربعــات المتداخلــة  -۲

  في الهدف.

دقة التصویب على المرمى المرسوم على الجدار. -٣



نجاة سعید علي

٤٤٩

  )٣الملحق (

ال تصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ال استطیع التحكم في انفعاالتي عندما یستفزني الخصم  .١

افقد السیطرة على هدوئي قبل المنافسة عندما العب مع خصـوم   .٢

أقویاء

كم أثناء المنافسةأتنرفز بسرعة عندما یخطا الح  .٣

أتنرفز بشكل كبیر عند شعوري بالتعب  .٤

أفكــر فــي أدائــي المهــاري أثنــاء التــدریب أو المبــاراة واعمــل علــى   .٥

تطویره بشكل مستمر

أجیــــــد التحلیـــــــل الســـــــریع لتحركـــــــات خصـــــــمي وخصوصـــــــا فـــــــي   .٦

المباریات الصعبة

انظم جهدي ألداء نهایة جیدة للمباراة  .٧

أحاول المحافظة على هدوئي في المباریات الصعبة  .٨

ال استطیع أن اشعر بالصورة الواقعیة ألدائي  .٩

اشعر باالرتباك عند مواجهة الخصوم األقویاء.١٠

ال استطیع توزیع جهدي على مجریات شوطي المباراة.١١

ال أتذكر كافة توجیهات المدرب أثناء المنافسة.١٢

صراخ الجمهور یثیرني ویمنعني من التركیز على أدائي.١٣

الخوف من اإلصابة یشغل تفكیـري ویجعلنـي أتحاشـى االحتكـاك .١٤

مع الخصم

إذا سجل الخصم هدفا أول األمر فان ذلك یشعرني بالیأس.١٥

أفكر كثیرا بضرورة مجارات المنافس حتى وان ارتقى مستواء.١٦

ر دائما بضرورة األداء الجید حتى انقضاء وقت المباراةأفك.١٧

أفكر كثیرا بكیفیة قطع الكرة من الخصم مهما كانت مهاراته في .١٨

الخداع

في المباریات المهمة ال أثق بقدراتي على األداء الجید.١٩

ال العب ضربة الجزاء ألني ال أجیدها بدقة.٢٠

ـــــر اهتمامـــــا.٢١ ـــــر مجـــــدي لزیـــــادة ال أعی للتشـــــجیع الـــــذاتي واراه غی

اندفاعي في اللعب في تكملة شوطي المباراة

یزداد أدائي قوة كلما زادت أثارت المباراة.٢٢

یهمني جدا األداء بأقصى طاقتي إذا كان خصمي قویا.٢٣



…ستوى أداء بعض المهارات األساسیة الطاقة النفسیة وعالقتها بم

٤٥٠

ال تصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

مضـاعفا لتعـدیل عندما یبدأ الفریق الخصم بالتهـدیف ابـذل جهـد.٢٤

النتیجة

تشجیع المدرب یزید كفاحي واجتهادي لتحقیق المستوى األمثل.٢٥

ال استطیع بذل كل طاقتي حتى إذا كانت المباراة مهمة.٢٦

اشــعر بــان حماســي باللعــب یقــل كثیــرا بانتهــاء الشــوط األول مــن .٢٧

المباراة

ال استطیع اللعب بجدیة في ملعب الخصم وأمام جمهوره.٢٨

لیس من السهل علي مجارات الخصم ألنه أكثر مني خبرة.٢٩

أحاول التفوق على خصمي على الرغم من مستواه الجید.٣٠

البد وان اتألق في التدریب والمنافسات.٣١

اعمل بشكل مجد للتفوق على الخصوم األقویاء.٣٢

اواضب على التدریب بجدیة ألنه طریق الشهرة الوحید.٣٣

أحاول الظهور بمستوى یؤهلني لتمثیل المنتخب الوطني.٣٤

اشعر بالرضى كوني العبا أساسیا بالفریق.٣٥

أتخلص من الكرة بأسرع وقت ممكن الن مهارتي غیر جیدة.٣٦

ال اهتم بین كوني أساسیا أو اجلس على مصطبة البدالء.٣٧



نجاة سعید علي

٤٥١

  )٤الملحق (

  لحال تصتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ال استطیع التحكم في انفعاالتي عندما یستثیرني الخصم  .١

افقد السیطرة على هدوئي قبل المنافسة عندما العب مع خصـوم   .٢

أقویاء

أتعصب بسرعة عندما یخطا الحكم أثناء المنافسة  .٣

تعصب بشكل كبیر عند شعوري بالتعبأ  .٤

المهــاري فــي أثنــاء التــدریب أو المبــاراة واعمـــل أفكــر فــي أدائــي   .٥

على تطویره بشكل مستمر

أجیــــــد التحلیـــــــل الســـــــریع لتحركـــــــات خصـــــــمي وخصوصـــــــا فـــــــي   .٦

المباریات الصعبة

انظم جهدي ألداء نهایة جیدة للمباراة  .٧

أحاول المحافظة على هدوئي في المباریات الصعبة  .٨

ورة الواقعیة ألدائيال استطیع أن اشعر بالص  .٩

تباك عند مواجهة الخصوم األقویاءاشعر باالر   .١٠

ال استطیع توزیع جهدي على مجریات شوطي المباراة  .١١

ال أتذكر كافة توجیهات المدرب في أثناء المنافسة  .١٢

صراخ الجمهور یثیرني ویمنعني من التركیز على أدائي  .١٣

صابة یشغل تفكیـري ویجعلنـي أتحاشـى االحتكـاك الخوف من اإل  .١٤

مع الخصم

إذا سجل الخصم هدفا أول األمر فان ذلك یشعرني بالیأس  .١٥

أفكر كثیرا بضرورة مجارات المنافس حتى وان ارتقى مستواه  .١٦

أفكر دائما بضرورة األداء الجید حتى انقضاء وقت المباراة  .١٧

فیة قطع الكرة من الخصم مهما كانت مهاراته في أفكر كثیرا بكی  .١٨

الخداع

في المباریات المهمة ال أثق بقدراتي على األداء الجید  .١٩

ال العب ضربة الجزاء ألني ال أجیدها بدقة  .٢٠

ـــــر مجـــــدي لزیـــــادة   .٢١ ـــــر اهتمامـــــا للتشـــــجیع الـــــذاتي واراه غی ال أعی

  راةاندفاعي في اللعب في تكملة شوطي المبا

ئي قوة كلما زادت أثارت المباراةیزداد أدا  .٢٢

یهمني جدا األداء بأقصى طاقتي إذا كان خصمي قویا  .٢٣



…ستوى أداء بعض المهارات األساسیة الطاقة النفسیة وعالقتها بم

٤٥٢

  لحال تصتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

مضـاعفا لتعـدیل عندما یبدأ الفریق الخصم بالتهـدیف ابـذل جهـد  .٢٤

النتیجة

تشجیع المدرب یزید كفاحي واجتهادي لتحقیق المستوى األمثل  .٢٥

تطیع بذل كل طاقتي حتى إذا كانت المباراة مهمةال اس  .٢٦

اشــعر بــان حماســي باللعــب یقــل كثیــرا بانتهــاء الشــوط األول مــن   .٢٧

المباراة

ال استطیع اللعب بجدیة في ملعب الخصم وأمام جمهوره  .٢٨

لیس من السهل علي مجارات الخصم ألنه أكثر مني خبرة  .٢٩

خصمي على الرغم من مستواه الجیدأحاول التفوق على   .٣٠

منافساتالبد وان اتألق في التدریب وال  .٣١

مجد للتفوق على الخصوم األقویاءاعمل بشكل  .٣٢

اواضب على التدریب بجدیة ألنه طریق الشهرة الوحید  .٣٣

أحاول الظهور بمستوى یؤهلني لتمثیل المنتخب الوطني  .٣٤

ى كوني العبا أساسیا بالفریقالرضاشعر ب  .٣٥

أتخلص من الكرة بأسرع وقت ممكن الن مهارتي غیر جیدة  .٣٦

ال اهتم بین كوني أساسیا أو اجلس على مصطبة البدالء  .٣٧



نجاة سعید علي

٤٥٣

  )٥الملحق (

  الفقرات  ت

تنطبق 

علي 

تماما

تنطبق 

علي بشكل 

كبیر

تنطبق 

علي إلى 

حد ما

ال تنطبق 

  علي

حكم فــــي انفعــــاالتي عنــــدما یســــتثیرني ال اســــتطیع الــــت  ١

الخصم

افقد السیطرة على هـدوئي قبـل المنافسـة عنـدما العـب   ٢

مع خصوم أقویاء

أتعصب بسرعة عندما یخطا الحكم أثناء المنافسة  ٣

تعصب بشكل كبیر عند شعوري بالتعبأ  ٤

أفكر في أدائي المهاري في أثنـاء التـدریب أو المبـاراة   ٥

واعمل على تطویره بشكل مستمر

أجیـــد التحلیـــل الســـریع لتحركـــات خصـــمي وخصوصـــا   ٦

في المباریات الصعبة

انظم جهدي ألداء نهایة جیدة للمباراة  ٧

أحاول المحافظة على هدوئي في المباریات الصعبة  ٨

ال استطیع أن اشعر بالصورة الواقعیة ألدائي  ٩

تباك عند مواجهة الخصوم األقویاءر اشعر باال١٠

ـــــات شـــــوطي ١١ ـــــى مجری ـــــع جهـــــدي عل ال اســـــتطیع توزی

المباراة

ال أتذكر كافة توجیهات المدرب في أثناء المنافسة١٢

صـــراخ الجمهـــور یثیرنـــي ویمنعنـــي مـــن التركیـــز علـــى ١٣

أدائي

الخوف من اإلصابة یشغل تفكیري ویجعلني أتحاشـى ١٤

كاك مع الخصماالحت

إذا سـجل الخصــم هــدفا أول األمــر فــان ذلــك یشــعرني ١٥

بالیأس

أفكر كثیرا بضرورة مجارات المنافس حتى وان ارتقـى ١٦

مستواه

أفكــر دائمــا بضــرورة األداء الجیــد حتــى انقضــاء وقــت ١٧

المباراة

أفكر كثیرا بكیفیة قطع الكـرة مـن الخصـم مهمـا كانـت ١٨

اته في الخداعمهار 

في المباریات المهمة ال أثق بقدراتي على األداء الجید١٩



…ستوى أداء بعض المهارات األساسیة الطاقة النفسیة وعالقتها بم

٤٥٤

  الفقرات  ت

تنطبق 

علي 

تماما

تنطبق 

علي بشكل 

كبیر

تنطبق 

علي إلى 

حد ما

ال تنطبق 

  علي

ال العب ضربة الجزاء ألني ال أجیدها بدقة٢٠

ال أعیـــر اهتمامـــا للتشـــجیع الـــذاتي واراه غیـــر مجـــدي ٢١

لزیادة اندفاعي في اللعب في تكملة شوطي المباراة

أثارت المباراةیزداد أدائي قوة كلما زادت٢٢

یهمنــي جــدا األداء بأقصــى طــاقتي إذا كــان خصــمي ٢٣

قویا

عندما یبدأ الفریق الخصم بالتهدیف ابذل جهد٢٤

مضاعفا لتعدیل النتیجة

تشــــــجیع المــــــدرب یزیــــــد كفــــــاحي واجتهــــــادي لتحقیــــــق ٢٥

المستوى األمثل

اة مهمةال استطیع بذل كل طاقتي حتى إذا كانت المبار ٢٦

اشــعر بــان حماســي باللعــب یقــل كثیــرا بانتهــاء الشــوط ٢٧

األول من المباراة

ال اســـتطیع اللعـــب بجدیـــة فـــي ملعـــب الخصـــم وأمـــام ٢٨

جمهوره

لیس من السهل علي مجارات الخصم ألنه أكثر مني ٢٩

خبرة

أحاول التفوق على خصمي على الرغم من مستواه الجید٣٠

البد وان اتألق في التدریب والمنافسات٣١

اعمل بشكل مجد للتفوق على الخصوم األقویاء٣٢

اواضب على التدریب بجدیة ألنه طریق الشهرة الوحید٣٣

أحاول الظهور بمستوى یؤهلني لتمثیل المنتخب الوطني٣٤

اشعر بالرضى كوني العبا أساسیا بالفریق٣٥

تخلـــص مـــن الكـــرة بأســـرع وقـــت ممكـــن الن مهـــارتي أ٣٦

غیر جیدة

ال اهــتم بــین كــوني أساســیا أو اجلــس علــى مصـــطبة ٣٧

البدالء


