االستجابة االنفعالية وعالقتها بدقة أداء بعض المهارات األساسية لالعبي كرة اليد
المتقدمين

الدكتور :أياد ناصر حسين العزاوي
ممخص البحث بالمغة العربية
اشتمؿ البحث عمى خمسة أبواب تطرؽ الباحث في مقدمة البحث إلى الجانب النفسي وأىميتو

وعمى وجو الخصوص االستجابة االنفعالية حيث ليا تأثير عالي في دقة أداء الميارات األساسية بكرة اليد
وخاصة في مجاؿ المنافسات  .في حيف تضمنت مشكمة البحث فيما يتضمف ضعؼ اىتماـ المدربيف

بالجانب النفسي ويولوف اىتماماً كبي اًر عمى الجانب المياري والخططي والبدني  .أما الدراسات النظرية فقد
تضمنت االستجابة االنفعالية والميارات األساسية بكرة اليد كما استطرؽ الباحث في الباب الثالث المنيج

الوصفي بأسموب المسح والعالقات االرتباطية واشتمؿ مجتمع البحث عمى الالعبيف المتقدميف بكرة اليد
لمنطقة الفرات األوسط ضمف الدوري الممتاز لمموسـ ( )3123 – 3122وبواقع ( )223العباً  ،أما عينة
البحث فقد كاف عددىا ( )94العباً  .ومف خالؿ الباب الرابع ظيرت نتائج البحث اف ىناؾ عالقة ارتباط

معنوية بيف الميارتيف المستخدمتيف بالبحث مع االستجابة االنفعالية  .وفي الباب الخامس أوصى الباحث

عم ى ضرورة االىتماـ بالجوانب النفسية والمتمثمة باالستجابة االنفعالية التي ليا عالقة مؤثرة في الميارات
األساسية في األلعاب المنضمة ومنيا كرة اليد .
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A search on the five-door touched a researcher at the forefront of research into the
psychological aspect and its importance and in particular emotional response which
has an effect in the high-accuracy performance of the basic skills of handball,
especially in the field of competition. While included in the research problem include
poor attention of trained psycho-attach great importance on the skills and tactical and
physical. The theoretical studies included the emotional response and the basic skills
of handball as Asttriq researcher in section III the descriptive style survey and
relationships connectivity and included the research community on the players
applicants handball to the Middle Euphrates region in the Premier League season
(2011 - 2012) and by (112) as a player, and the The research sample was the number
(83) players. It is the fourth through the door appeared the results of research show
that there is significant correlation between the two skills as used to search with the
emotional response. In Chapter Five the researcher recommended the need to focus on
aspects of psychological and emotional response related to the influential in the basic
skills in the games, including the acceding and handball.

 -1التعريف بالبحث
 1 – 1مقدمة البحث وأهميته

تشيد الرياضة عمى وجو العموـ والتربية الرياضية عمى وجو الخصوص تقدماً كبي اًر في كافة المجاالت

والفعاليات الرياضية وصوالً إلى االنجاز والمستوى العالي مف خالؿ التدريب المتواصؿ وادخاؿ كافة العموـ لرفع

المستوى المياري ومف ىذه العموـ التي ليا تأثير مباشر وكبير إذ بيف عمـ النفس الرياضي إلى أىمية العوامؿ

النفسية ودورىا في تحقيؽ األىداؼ واحراز البطوالت إلى جانب اإلعداد البدني فيي يؤثر عمى الجانب التكنيكي
والتكتيكي وأداء واجباتيـ بصورة عالية الدقة  .في وقت تمعب االستجابة االنفعالية التي يمكف مالحظتيا مف خالؿ

السموؾ الرياضي لالعب دو اًر ميماً في استجابة المواقؼ االنفعالية أثناء المسابقات الرياضية  ،ومف ىذا فإف لعبة
كرة اليد مف األلعاب الرياضية والمشوقة لدى عدد كبير مف محبي الرياضة وأخذت تجذب الكثير مف الناس لما

تتميز بو مف ميارات وخطط وما يتمتع بو الالعبوف مف إعداد بدني ومياري وخططي مف خالؿ المباراة ويبدي
الالعبوف اإلصرار واإلبداع والذكاء إلحراز الفوز "إف الرياضييف المعديف إعداداً نفسياً وخمقياً جيداً فضالً عف
()2

الجوانب األخرى يستطيعوف السيطرة عمى انفعاالتيـ بشكؿ أفضؿ في الظروؼ والحاالت الحرجة والمفاجئة"

.

إف لدقة أداء الميارات األساسية بكرة اليد أساس ودعامة قوية يتوقؼ عمييا نجاح وتفوؽ الالعب ومف ثـ

الفريؽ "ولمميارات األساسية في كرة اليد أىمية كبيرة تجعؿ المدربوف يقضوف معظـ الوقت في التدريب عمى أداء
()3

ىذه الميارات وتعمميا بشكؿ صحيح واعطاء حصة أكبر ليا في البرامج التدريبية"

.

أما أىمية البحث فيي تتمثؿ بدراسة االستجابة االنفعالية لدى الالعبيف المتقدميف في أندية الدوري

الممتاز لمنطقة الفرات األوسط والتعرؼ عمى العالقة بيف االستجابة االنفعالية وبعض الميارات األساسية بكرة اليد
 2 – 1مشكمة البحث

إف العامؿ النفسي ىو أحد األركاف التدريب األساسية التي لـ تم ِ
ؽ اىتماماً كبي اًر في مجاؿ التدريب ومنيا

االستجابة االنفعالية التي تؤثر عمى سموؾ وأداء الرياضي أو الالعب  .ومف خالؿ ممارسة الباحث لمعبة كرة اليد
وجد اف ىناؾ اىتماماً قميالً بالجانب النفسي وخاصة االستجابات االنفعالية التي تواجو الالعب في المباريات
الصعبة والحساسة والتي تؤثر عمى الفريؽ في ترتيبو أو ىبوطو في الدوري  .لذلؾ وجد اف المدربيف يركزوف عمى

التدريب البدني والمياري والخططي دوف االىتماـ بالجانب النفسي .

 -2محمد بسيوني وباسـ فاضؿ  :اإلعداد النفسي بكرة القدـ  ،ط ، 2مصر  ،دار المناىؿ لمطباعة  ، 2::5 ،ص. :

 -3عماد الديف عباس وسامي محمد عمي  :األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد – نظريات وتطبيقات  ،ط ، 2القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر، 2::9 ،
ص. 29

 3 – 1هدفا البحث
 2 – 4 – 2التعرؼ عمى االستجابة االنفعالية لدى أفراد عينة البحث .

 3 – 4 – 2التعرؼ عمى العالقة بيف االستجابة االنفعالية وبعض الميارات األساسية بكرة اليد ألفراد عينة

البحث .
 4 – 1فرض البحث
ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف االستجابة االنفعالية وبعض الميارات األساسية بكرة اليد ألفراد
عينة البحث .
 5 – 1مجاالت البحث
 2 – 6 – 2المجاؿ البشري  :الالعبوف المتقدموف بكرة اليد المشاركوف في الدوري الممتاز لمنطقة الفرات

األوسط لمموسـ . 3123 – 3122

 3 – 6 – 2المجاؿ الزماني  :لمفترة مف  3122/21/26ولغاية . 3123/3/29
 4 – 6 – 2المجاؿ المكاني  :قاعات األندية المشاركة (القاسـ – الكوفة – كربالء – النجؼ – الشامية –

المسيب – نفط الوسط) .

 6 – 1تحديد المصطمحات

()4

 2 – 7 – 2االستجابة " :ىي نوع مف التغير الذي يمكف مالحظتو عمى السموؾ"

 3 – 7 – 2االنفعاؿ " :ىي حالة نفسية قوية مصحوبة باضطرابات فسيولوجيةً"(.)5

()6

 4 – 7 – 2االستجابة االنفعالية " :ىي استجابة الفرد لمبيئة وتكوف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشدة السموؾ"

 -4أحمد محمد عبد الخالؽ  :أسس عمـ النفس الرياضي  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، 2::1 ،ص. 34

 -5صالح حسف الداىري  :مبادئ الصحة النفسية  ،األردف  ،عماف  ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع  ، 3118 ،ص. 357
 -6أسامة كامؿ راتب  :عمـ نفس الرياضة  ،ط ، 2القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 3111 ،ص. 283

 -2الدراسات النظرية والمشابهة
1

–  1الدراسات النظرية

 1 – 1 – 2االستجابة
يتميز كؿ فرد ورياضي بمستوى معيف مف االستجابة نحو المواقؼ التي يتعرض ليا وىذه االستجابة
تختمؼ مف شخص إلى شخص ومف رياضي إلى رياضي آخر حسب نوع المثير الذي يواجيو وبذلؾ "تتحدد
()7

درجة استجابة الفرد نحو موقؼ المنافسة الموضوعي تبعاً إلدراكو الذاتي لموقؼ المنافسة"

وىناؾ تعريفات كثيرة

لمفيوـ االستجابة النفسية  .فقد ذكر أسامة كامؿ راتب ( )2::8اف االستثارة "نشاط يقوـ بو فرد كاستجابة لموقؼ

يواجيو أو منبو ينبيو أو مثير يثيره  ،ويمكف أف تكوف ىذه االستجابة نشاطاً حركياً ذىنياً وقد تكوف نشاطاً انفعالياً
()8

أو فسيولوجياً وغالباً ما تكوف خميطاً مف أكثر مف نوع مف النشاط أو السموؾ"

 .وقد أشار آرنوؼ وتنج

( )2:94لالستجابة "في كونيا نوعاً مف التغير الذي يمكف مالحظتو عمى السموؾ أو ىي تغيير مستتر أو ظاىر

يط أر عمى الغدد أو العضالت لدى الكائف الحي بالنسبة لوضع يجابيو ىذا الكائف وينعكس عمى السموؾ نتيجةً
()9

لتنبيو معيف"

.

وىناؾ عدة أنواع مف االستجابات وىي -:

 -2االستجابة الوسيمية  :وىي االستجابة اإلرادية التي يقوـ بيا الفرد والتي تؤدي إلى النتيجة  ،وىي إنجاز اليدؼ
المرغوب .

():

 -3االستجابة التجنبية  :وىي استجابة يؤدييا الفرد لموقاية مف المثير المنفر

.

()21

 -4االستجابة الحركية  :ىي انقباض حدقة العيف عيف تسميط الضوء الشديد عمييا
 -5االستجابة المفظية  :الرد عمى سؤاؿ يوجو إلى الفرد .

.

 -6االستجابة الفسيولوجية  :كارتفاع ضغط الدـ أو انخفاضو أو ارتفاع عدد ضربات القمب .
 -7االستجابة المعرفية  :كالتفكير أو التذكر أو التعمـ .

 -8االستجابة االنفعالية  :كالفرح أو الغضب أو الحزف .

 -7أسامة كامؿ راتب  :عمـ النفس الرياضة – المفاىيـ والتطبيقات  ،ط ، 3القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 2::8 ،ص. 54:
 -8أحمد محمد عبد الخالؽ  :مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 34

 -9آرنوؼ ويتنج  :مقدمة في عمـ النفس  ،ترجمة عادؿ عز الديف وآخروف  ،القاىرة  ،دار ماكجروىيؿ لمنشر  ، 2:94 ،ص. 273
 -:آرنوؼ ويتنج  :المصدر السابؽ نفسو  ،ص. 278

 -21أحمد محمد عبد الخالؽ  :مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 35

 2 – 1 – 2االنفعال :
تحدث االنفعاالت مف خالؿ تفاعؿ الرياضي أو الفرد مع المحيط الخارجي  ،ومع ما يتعرض لو مف

حاالت الفرح واالكتئاب  ،وىذا ما يؤدي إلى حصوؿ تغييرات فسيولوجية أو حركية  .واالنفعاؿ "حالة وجدانية
عنيفة تصحبيا اضطرابات فسيولوجية حشوية  ،وتعبيرات حركية مختمفة كانفعاؿ الخوؼ  ،الحزف  ،الخجؿ ،

الشعور بالذنب  ،الضحؾ"

()22

.

وىناؾ عدة نظريات لالنفعاؿ وىي -:

 -2نظرية جيمس النج ( : )James Langeال نشعر باالنفعاؿ إف لـ نحس بخفقاف القمب ،والعرؽ البارد ،
وتجمد األطراؼ .

 -3نظرية الطوارئ  " :يرى عالـ النفس الفسيولوجي األمريكي إف إدراؾ الموقؼ المثير لالنفعاؿ يؤدي إلى تنبيو

منطقة عصبية  ،توجد في وسط الدماغ تسمى (الييبوثالوس) تنبيياً شديداً يؤدي إلى الشعور االنفعالي
والتغييرات الجسمية في آف واحد"

()23

.

 -4نظرية اسكاتر " :إف الحالة االنفعالية وظيفة لمتفاعؿ بيف العوامؿ المعرفية  ،وحالة اإلثارة الفسيولوجية حيث

يعتقد اف االنفعاؿ يتوقؼ عمى الحالة الفسيولوجية المثارة أوالً  ،وعمى المعرفة بطبيعة المثير ثانياً  ،بوصفيا

ىي التي تحدد نمط االنفعاؿ"

()24

.

وتعد األلعاب الرياضية حالة متعددة األنواع مف االستجابات االنفعالية التي يمر بيا الالعب أو الرياضي

بشكؿ دائـ ومنوع مف السرور والفرح وخاصة عند تسجيؿ األىداؼ أو فوز الفريؽ وكذلؾ حاالت الغضب والحزف

عند خسارة الفريؽ أو عدـ الرضا الجميور والمدرب  .وىذا ما أكده روبرت سنكر " Robert Singerاف كمتا

الحالتيف مف االنفعاؿ حالة يمكف مالحظتيا في سموكنا اليومي  ،أو حتى قياسيا عف طريؽ بعض المتغيرات
الفسيولوجية  ،أو بعض الطرؽ المباشرة أو غير المباشرة"

()25

.

وقد عرؼ الباحث االنفعاؿ بأنو حالة اإلحساس غير الشعور يسمكو الرياضي بعيداً عف السموؾ المتوقع

مع اختالؼ نوعو .

 -22أحمد عزت راجح  :أصوؿ عمـ النفس  ،ط ، 23مصر  ،دار المعارؼ  ، 2:8: ،ص. 264
 -23أحمد عزت راجح  :المصدر السابؽ ذكره  ،ص. 272

 -24راضي الوقفي  :مقدمة في عمـ النفس  ،ط ، 4عماف  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  ، 2::9 ،ص. 478
- Robert Singer , Motor Learning and Human Performance . New York , 1980 , p.224 – 263 .
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 3 – 1 – 2االستجابة االنفعالية
اف الرياضي يواجو أنواع كثيرة مف المثيرات في اليوـ الواحد وقد تكوف ىذه المثيرات أما سمبية أو إيجابية

تتناسب مع حجـ المثيرات مف خالؿ سموكو أو تعبيرات صوتية أو حركية وىذه رد فعؿ انعكاسي لالستجابة نتيجة

لذلؾ فإف االنفعاالت "تعد بمثابة استجابات لمثيرات معينة قد تكوف انفعاالت حادة تسمى (الحاالت االنفعالية) ،

وقد تكوف معتدلة تسمى (الحاالت الوجدانية)  ،وال يوجد حد فاصؿ بيف االثنيف وغالباً ما نكتشؼ ىاتيف الحالتيف
()26

لدى الفرد مف خالؿ سموكو  ،أو وظائفو الفسيولوجية"

 .وتظير االستجابة االنفعالية في كؿ مراحؿ العمر وىذا

ما أكده حممي الميميجي "فعند الطفؿ تظير االستجابة بصورة شاممة حيث يستجيب ألي منبو كاف  ،وتحدث
استجابتو االنفعالية نتيجة الحوادث التي تقع في بيئتو المباشرة  ،وتؤثر فيو بشكؿ مستمر  ،وبتقدـ العمر يتسع

نطاؽ خبراتو وتزداد قدراتو نضجاً ،وبذلؾ تتغير قابمياتو لمتأثر بالمثيرات حيث تأخذ االستجابات االنفعالية عند
تقدـ العمر بالتنوع والتمايز ويدخؿ االنفعاؿ درجات متفاوتة في جميع مظاىر سموؾ الفرد وتفكيره"

()27

.

وقد عرؼ الباحث االستجابة االنفعالية بأنيا حالة مف التوتر النفسي والعصبية واالضطراب وقد تكوف رد

فعؿ إيجابي أو سمبي حسب نوع المثير وشدتو .

 4 – 1 – 2الدقة الحركية وأهميتها في المجال الرياضي
الدقة ىي إحدى السموكيات التي كثي اًر ما نستخدميا في حياتنا العامة ونطمقيا عمى األشياء التي نريد

إتماميا عمى أكمؿ حاؿ وتطمؽ ىذه الكممة بالمجاؿ الرياضي عمى الالعبيف عندما تحتاج بعض مف الحركات
الميارة إلى الدقة في أدائيا .
 5 – 1 – 2المهارات األساسية بكرة اليد
 -2المناولة  :وتشمؿ
 المناولة السوطية مف فوؽ مستوى الرأس .
 المناولة السوطية مف مستوى الرأس .

 المناولة السوطية مف مستوى الحوض .
 المناولة المرتدة .

 المناولة الصدرية .
 -3االستالـ  :ويشمؿ -:

 استقباؿ الكرة باليد .
 استقباؿ الكرة باليديف مف المستوى العالي .

 -26عمي كماؿ  :النفس انفعاالتيا وأمراضيا وعالجيا  ،ط ، 5بغداد  ،مطبعة الدار العربية  ، 2:94 ،ص. 232

 -27حممي الميميجي  :عمـ النفس المعاصر  ،بيروت  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ، 2:83 ،ص. 263

 استقباؿ الكرة باليديف مف المستوى الوسطي .
 استقباؿ عالي مع القفز .
 -4التصويب  :ويشمؿ -:

 التصويب مف القفز عالياً .

 التصويب مف القفز أماماً .

 التصويب مف القفز أماماً عالياً .

 التصويب مف االرتكاز فوؽ مستوى الكتؼ .
 التصويب الخمفي .

 -5الطبطبة  :وتشمؿ -:

 الطبطبة في خط مستقيـ .

 الطبطبة في خط متعرج بيف المدافعيف .

 -6الخداع  :ويشمؿ -:

 الخداع البسيط بالكرة .

 الخداع بالمناولة ثـ الطبطبة بالكرة .
 الخداع بالمناولة ثـ التصويب

 2 – 2الدراسات السابقة -:

 1 – 2 – 2دراسة غازي صالح محمود -:
(االستجابة االنفعالية وبعض القدرات العقمية وعالقتيا بالمعرفة الخططية)

()28

.

أجريت الدراسة عمى أندية الدرجة األولى بكرة القدـ في العراؽ  ،وىدفت إلى بناء مقياس لمتذكر والتعرؼ

عمى العالقة بيف القدرات العقمية وأبعاد االستجابة االنفعالية  ،أما عينة البحث فقد تكونت مف ( 21العبيف) .
أما المنيج فيو المنيج الوصفي بأسموب المسح في حيف كانت نتائج البحث كاآلتي -:
 -2ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف القدرات العقمية وأبعاد االستجابة االنفعالية .

 -3ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف أبعاد االستجابة االنفعالية وبيف المعرفة الخططية .

 -4ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف القدرات العقمية واالستجابة االنفعالية والمعرفة الخططية.

 -17غازي صانح يحًٕد  :أطرٔحح دكتٕراِ غير يُشٕرج  ،جايعح تغذاد  ،كهيح انترتيح انرياضيح . 0222 ،

 2 – 2 – 2أوجه التشابه واالختالف -:
 -1أوجو التشابو  :تتشابو الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث بعض اإلجراءات في تحديد متغيرات
البحث والوسائؿ اإلحصائية وخاصة المنيج الوصفي .

 -2أوجو االختالؼ  :اختمفت الدراسة السابقة عف الدراسة الحالية في بعض المتغيرات ومنيا متغيرات القدرات
العقمية وفعالية كرة القدـ في حيف الدراسة الحالية شممت عمى بعض الميارات األساسية بكرة اليد  .أما عينة

البحث فقد تكونت الدراسة السابقة عمى ( )21العبيف في حيف الدراسة الحالية عمى ( )64العباً مف الالعبيف

المتقدميف بكرة اليد .

 – 3منهج البحث واجراءاته الميدانية :

 1 – 3منهج البحث -:

استعمؿ الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتو وطبيعة المشكمة وتحقيؽ

أىداؼ البحث واف المنيج الوصفي يمثؿ "التصور الدقيؽ لمعالقات المتبادلة بيف المجتمع واالتجاىات والميوؿ
()29

والرغبات والتطور بحيث يعطي صورة لمواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبمية"
()2:

"محاولة لتحميؿ واقع الحالة لألفراد وتفسيرىا وعرضيا"

 2 – 3مجتمع البحث وعينته :

.

 .أما المسح فيو

"إف األىداؼ التي يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا ستحدد طبيعة العينة التي
()31

يختارىا"

 .اختار الباحث مجتمع البحث والمكوف مف ( )8أندية مف الالعبيف المتقدميف بكرة اليد لمنطقة

الفرات األوسط لمموسـ ( )3123 – 3122وعددىـ ( )223العباً الجدوؿ ( )2يبيف ذلؾ .
الجدوؿ ()2

يبيف مجتمع البحث

ت

اسم النادي

المحافظة

عدد الالعبين

2

كربالء

كربالء

27

3

النجؼ

النجؼ

27

4

الكوفة

النجؼ

27

5

نفط الوسط

النجؼ

27

6

القاسـ

بابؿ

27

7

المسيب

بابؿ

27

8

الشامية

القادسية

27

ٔ -18جيّ يحجٕب  :طرائك انثحث انعهًي ٔيُاْجّ  ،ط ، 1تغذاد  ،دار انكتة ٔانُشر  ، 0220 ،ص. 087
 -19سعذ انتم ٔآخرٌٔ  :يُاْج انثحث انعهًي (تصًيى انثحث ٔانتحهيم اإلحصائي)  ،ط ، 1عًاٌ  ،دار انًيسرج نهُشر ٔانتٕزيع  ، 0227 ،ص.045
ٔ -02جيّ يحجٕب  :يصذر سثك ركرِ  ،ص. 087

223

المجموع

أما عينة البحث فقد تـ اختيارىا مف الالعبيف الذيف شاركوا في المباريات مع استبعاد حراس المرمى

وبعض االستمارات التي لـ تكتمؿ اإلجابة عمييا حيث بمغت عينة البحث ( )64العباً ونسبة  %58.4مف مجتمع

البحث "بعد تحديد طبيعة العينة التي اختارىا الباحث وفقاً لمشكمة البحث وىي مف الخطوات اليامة لتحقيؽ

أىداؼ البحث"

()32

 .الجدوؿ ( )3يبيف ذلؾ .

الجدوؿ ()3
يبيف عينة البحث

المحافظة

عدد الالعبين

النسبة المئوية

ت

اسم النادي

2

كربالء

كربالء

9

%26.1:

3

النجؼ

النجؼ

8

%24.32

4

الكوفة

النجؼ

7

%22.43

5

نفط الوسط

النجؼ

9

%26.:

6

القاسـ

بابؿ

:

%27.5:

7

المسيب

بابؿ

8

%24.32

8

الشامية

القادسية

9

%26.:

64

%211

 3 – 3الوسائل واألدوات واألجهزة المستعممة في البحث :
 1 – 3 – 3الوسائل :

 -2المراجع والمصادر العربية واألجنبية .
 -3استمارة قياس االستجابة االنفعالية الممحؽ (. )2

 -4استمارة الستطالع رأي الخبراء والمختصيف في مجاؿ عمـ النفس وعمـ النفس الرياضي خاصة بمقياس
االستجابة االنفعالية الممحؽ (. )3

 -5استمارة الستطالع رأي الخبراء والمختصيف في مجاؿ لعبة كرة اليد لتحديد بعض الميارات واالختبارات
بكرة اليد الممحؽ (. )4

 -6االختبار والقياس .

 -01ريساٌ خريثط  :يُاْج انثحث انعهًي في انترتيح انرياضيح  ،انًٕصم  ،جايعح انًٕصم  ، 1988 ،ص. 41

 2 – 3 – 3األدوات :
 -2كرات يد قانونية .
 -3شريط قياس .

 -4أدوات مكتبية .
 3 – 3 – 3األجهزة :
 -2جياز حاسوب .
 -3ساعة توقيت .

 4 – 3 – 3مقياس االستجابة االنفعالية :

اف ىذا المقياس وضعو في األصؿ توماس أ .تتكو  2:87وىو مقياس مقنف أعد صورتو العربية (محمد

حسف عالوي) و (محمد العربي شمعوف)  2:89ويتكوف المقياس مف ( )53فقرة و ( )6بدائؿ (دائماً  ،غالباً ،

أحياناً  ،ناد اًر  ،أبداً) ودرجات ىذه البدائؿ ىي ( )6 – 2درجة ويتكوف المقياس مف سبعة سمات منفصمة ذات

تأثير في مجاؿ التربية الرياضية وىي (الرغبة  ،اإلصرار  ،الحساسية  ،ضبط التوتر  ،الثقة  ،المسؤولية
الشخصية  ،الضبط الذاتي) ،وقد تـ عرض المقياس عمى الخبراء والمختصيف في مجاؿ عمـ النفس وعمـ النفس

الرياضي حيث تـ استخراج معامؿ الصدؽ باستخداـ الصدؽ الظاىري لممقياس  ،وكاف المقياس صالحاً ومالئماً

لعينة البحث .

 4 – 3التجربة االستطالعية األولى :
"تعد التجربة االستطالعية تدريباً عممياً لمباحث لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات التي تقابمو في أثناء إجراء
()33

التجربة الرئيسية لتفادييا مستقبالً"

.

 1 – 4 – 3األسس العممية لالختبار :
 -1معامل ثبات االختبار

()34

ثبات االختبار "ىو اف يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما أعيد االختبار في الظروؼ نفسيا"

 .حيث

قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )21العبيف مف نادي القاسـ الرياضي بتاريخ
 -00يحًذ صثحي حساَيٍ  :طرق تمُيٍ االختثاراخ ٔانمياش في انترتيح انرياضيح  ،ط ، 1انماْرج  ،دار انفكر انعرتي  ، 1987 ،ص. 8
 -03أحًذ يحًذ خاطر ٔعي فًٓي انثيك  :انمياش في انًجال انرياضي  ،يصر  ،دار انًعارف  ، 1978 ،ص. 18

 3122/21/6ثـ أعيد االختبار عمى نفس العينة وتحت ظروؼ االختبار األوؿ في  3122/21/29ثـ تـ حساب

معامؿ االرت باط بيف االختباريف األوؿ والثاني لمعرفة معامؿ الثبات بينيما حيث بمغ قيمة معامؿ ثبات االختبار
( )1.833بمستوى داللة ( )1.16عند درجة حرية (. )9
 -2موضوعية االختبار

بالرغـ مف وضوح المقياس ووجود الدرجات التي ال يختمؼ عمييا المصححوف بسبب وجود مفتاح
التصحيح لذا يت صؼ المقياس أو االختبار بالموضوعية وىو "االختبار الذي يعطي النتائج نفسيا ميما اختمؼ

المصححوف أي اف النتائج ال تتأثر بالمصحح أو شخصيتو ويكوف االختبار موضوعياً إذا كانت أسئمتو محددة
()35

واجاباتو محددة بحيث يكوف لمسؤاؿ جواب واحد فقط وال يترؾ مجاالً لمشؾ"

 ،لذا فإف المقياس يتسـ

بالموضوعية ويمكف تطبيقو عمى عينة البحث.

 5 – 3تحديد متغيرات البحث :

 1 – 5 – 3تحديد بعض المهارات واالختبارات بكرة اليد
بغية تحديد بعض الميارات واالختبارات بكرة اليد التي تدخؿ في التجربة الرئيسية واتصاؿ الباحث مع

ذوي الخبرة واالختصاص وم ارجعة المصادر العممية قاـ الباحث بإعداد استمارة استبياف الستطالع رأي الخبراء
والمختصيف حوؿ ترشيح الميارات واالختبارات الممحؽ ( )4ومف ىذه الميارات التي تـ ترشيحيا مف قبؿ الخبراء

ميارة التصويب أما اختبارىا فيي دقة أداء ميارة التصويب مف القفز عالياً  ،أما الميارة الثانية فيي ميارة
المناولة واختبارىا دقة أداء ميارة المناولة السوطية مف مستوى الرأس .

 6 – 3توصيف االختبارات :

()36

 1 – 6 – 3اختبار دقة التصويب من القفز عالياً عمى مربعات

:

الغرض من االختبار  :قياس دقة أداء ميارة التصويب مف القفز عالياً .
األدوات :

 -2ممعب كرة يد

 -3مربعيف لدقة التصويب  61 x 61سـ معمقتاف في الزوايا العميا لممرمى
 -4كرات يد قانونية عدد 21

مواصفات األداء  :يقوـ الالعب باألداء مف خطوتيف أو ثالث خطوات ثـ القفز مف عمى خط أؿ  :ـ والتصويب
عمى مربعات دقة التصويب مف القفز عاليا وعمى أف ترسؿ ثالث كرات عمى كؿ مربع مف مربعات دقة التصويب

وبالتعاقب .

 -04ريساٌ خريثط يجيذ  :يُاْج انثحث انعهًي في انترتيح انثذَيح  ،انًٕصم  ،دار انكتة نهطثاعح ٔانُشر  ، 1987 ،ص. 067
 -05كًال عثذ انحًيذ ٔيحًذ صثحي  :انمياش تكرج انيذ  ،انماْرج  ،دار انفكر انعرتي  ، 1982 ،ص. 175

التقدير  :يسجؿ لممختبر عدد المحاوالت الناجحة مف التصويب والتي تدخؿ فييا الكرة بشكؿ كامؿ في مربعات
دقة التصويب أي نعطي درجة واحدة لكؿ تصويبو صحيحة تدخؿ المربع بالكامؿ .

الشكؿ يوضح كيفية أداء اختبار دقة ميارة التصويب مف القفز عالياً
 2 – 6 – 3المناولة السوطية من مستوى الرأس عمى شكل بيضوي مرسوم عمى الحائط لمدة  33ثا ومن
()37

مسافة  3م

.

الغرض من االختبار  :قياس دقة أداء ميارة المناولة السوطية مف مستوى الرأس .
األدوات :
 -2حائط مرسوـ عميو شكؿ بيضوي ،وبقياسات ( قطره  71سـ  ،وطولو 211سـ  ،وارتفاعو عف
األرض  71سـ  ،أي ارتفاعو مف األرض إلى نياية الشكؿ البيضوي يبمغ 271سـ )

 -3كرات يد لألشباؿ عدد.8

 -4شريط قياس .

 -5ساعة توقيت .

 -6شريط الصؽ.

مواصفات األداء  :يقؼ الالعب أماـ خط مرسوـ عمى األرض يبعد مسافة  4ـ عف الحائط ومع كممة ( ابدأ )
يقوـ الالعب بمناولة الكرة مف مستوى الرأس عمى شكؿ بيضوي مرسوـ عمى الحائط وألكثر مف مرة خالؿ  41ثا.

التقدير  :تحسب عدد المرات الصحيحة لمناولة الكرة مع الحائط وتسمميا فقط وال تحتسب الكرة المرتدة مف
األرض محاولة صحيحة .

 -0ساير يٕسف يتعة  .تأثير يُٓج تعهيًي نتعًيى انثرايج انحركيح في تعهى يٓارتي انًُأنح ٔانتصٕية تكرج انيذ ٔانتصرف انحركي نألشثال  ،أطرٔحح
دكتٕراِ  ،كهيح انترتيح انرياضيح  ،جايعح تغذاد  ،0224 ،ص 139

الشكؿ يوضح كيفية األداء لميارة المناولة السوطية مف مستوى الرأس عمى شكؿ بيضوي
 7 – 3التجربة االستطالعية الثانية :
بعد اف تـ ترشيح االختباريف وبغية الوصوؿ إلى القياسات المناسبة مف خالؿ التجربة االستطالعية الثانية

والتي كاف الغرض منيا تحديد وتقويـ االختبارات ضمف األسس العممية لالختباريف تـ إجراء التجربة االستطالعية
الثانية عمى ( )21العبيف مف نادي القاسـ الرياضي في يوـ  3122/21/31و ( )21العبيف مف نادي المسيب
الرياضي في يوـ  3122/21/33واليدؼ مف التجربة ىو "التأكد مف صالحية االختبار أو إدخاؿ بعض
()38

التعديالت عمى عناصره ،وقد يحذؼ بعض العناصر أو يزيد عمييا أو يعدليا"

 .وليذا فمف الضروري مراعاة

"تجريب االختبارات عمى مجموعات مف الالعبيف مف نفس المستويات التي يقنف ليا حتى يمكننا التحقؽ مف
()39

مدى مناسبة االختبار لمستويات ىؤالء األفراد مف حيث درجة الصعوبة وسيولة االختبار"

 -07كًال انذيٍ عثذ انرحًٍ ٔآخرٌٔ  :انمياش ٔانتمٕيى ٔتحهيم انًثاراج في كرج انيذ – َظرياخ – تطثيماخ  ،ط ، 1انماْرج  ،يركس انكتاب نهُشر ، 0220 ،
ص. 07
 -08ريساٌ خريثط ٔثائر دأٔد  :طرق تصًيى تطارياخ االختثار ٔانمياش في انترتيح انرياضيح  ،جايعح انثصرج ٔ ،زارج انتعهيى انعاني  ،كهيح انترتيح
انرياضيح  ، 1990 ،ص. 02

 1 – 7 – 3األسس العممية لالختبارات المهارية :
 -1صدق االختبار :

الصدؽ ىو "الدقة التي يقيس فييا االختبار الغرض الذي وضع ىذا االختبار مف أجمو"( .)3:ويعد الصدؽ

مف الصفات الميمة التي يجب أف يتصؼ فييا االختبار الجيد  ،فاالختبار الذي ال يتمتع بنسبة جيدة مف الصدؽ
ال يمكف أف يؤدي وظيفتو  ،ولغرض استخراج الصدؽ قاـ الباحث بعرض االختبارات عمى مجموعة مف الخبراء

والمختصيف في مجاؿ لعبة كرة اليد وبذلؾ حصؿ الباحث عمى صدؽ االختبار .

 -2الثبات :

مف أجؿ استخراج معامؿ ثبات االختبار البد مف تطبيؽ مبدأ االختبار الثابت "وىو الذي يعطي نتائج
()41

متقاربة أو النتائج نفسيا إذا طبؽ أكثر مف مرة في ظروؼ مماثمة"

 ،وقد استخدـ الباحث طريقة االختبار

واعادة االختبار وبفاصؿ زمني بيف االختبار األوؿ واالختبار الثاني ( )8أياـ عمى عينة استطالعية مكونة مف
( )21العبيف حيث بمغ معامؿ االرتباط بيرسوف لدقة أداء ميارة التصويب عالياً ( )1.829ومعامؿ االرتباط

البسيط لدقة أداء ميارة المناولة السوطية مف مستوى الرأس ( )1.791وبمستوى داللة ( )1.16ودرجة حرية ()9

.

 -3الموضوعية :

إليجاد موضوعية االختبار اعتمد الباحث عمى درجة المحكميف* لالختباريف وقد استخدـ الباحث معامؿ

االرتباط بيرسوف لموضوعية االختباريف بيف درجات الحكـ األوؿ والحكـ الثاني حيث بمغ معامؿ االرتباط

لالختباريف ( )1.861لدقة أداء ميارة التصويب عالياً ومعامؿ االرتباط البسيط لدقة أداء ميارة المناولة السوطية
مف مستوى الرأس ( )1.7:1وبمستوى داللة ( )1.16ودرجة حرية ()9

 -09لاسى انًُذالٔي ٔآخرٌٔ  :االختثاراخ ٔانمياش ٔانتمٕيى في انترتيح انرياضيح  ،تغذاد  ،دار انحكًح  ، 1989 ،ص. 127
َ -32ادر فًٓي انسيٕد ْٔشاو عاير عهياٌ  :يثادئ انمياش ٔانتمٕيى في انترتيح  ،ط ، 3عًاٌ  ،دار انفكر نهُشر ٔانتٕزيع  ، 0225 ،ص. 145
* َ -1ثيم كاظى ْريثذ  :دكتٕراِ  ،كهيح انترتيح انرياضيح  ،جايعح تاتم .
 -0خانذ شاكر  :طانة دكتٕراِ  ،كهيح انترتيح انرياضيح  ،جايعح تاتم .

 8 – 3التجربة الرئيسية :

بعد تحديد عينة البحث والبالغ عددىا ( )64العباً تـ إجراء التجربة الرئيسية حسب التواريخ المدرجة

الجدوؿ ( )4يبيف ذلؾ .

الجدوؿ ()4

يبيف تواريخ إجراء التجربة الرئيسية
ت

اسم النادي

المحافظة

التاريخ

الوقت

المكان

2

القاسـ

بابؿ

3122/22/31

3

المسيب

بابؿ

3122/22/32

الثالثة عص اًر

نادي القاسـ الرياضي

4

كربالء

كربالء

3122/22/34

الثالثة عص اًر

5

النجؼ

النجؼ

3122/22/36

الثالثة عص اًر

6

الكوفة

النجؼ

3122/22/38

الثالثة عص اًر

7

نفط الوسط

النجؼ

3122/22/3:

الثالثة عص اًر

8

الشامية

القادسية

3122/22/42

الثالثة عص اًر
الثالثة عص اًر

 9 – 3الوسائل اإلحصائية :
 -2النسبة المئوية .

 -3الوسط الحسابي .
 -4االنحراؼ المعياري .

 -5معامؿ االرتباط البسيط بيرسوف .

نادي المسيب الرياضي
نادي كربالء الرياضي
نادي النجؼ الرياضي
نادي الكوفة الرياضي
نادي الكوفة الرياضي
نادي القادسية الرياضي

 – 4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :

2

–  1عرض نتائج مقياس االستجابة االنفعالية لعينة البحث :
الجدوؿ ()5

يبيف االستجابة االنفعالية لعينة البحث
عدد الالعبين

الوسط الحسابي
24:.35

64

االنحراف المعياري
34.253

تـ التعرؼ عمى االستجابة االنفعالية لعينة البحث وكانت تتراوح درجات االستجابة االنفعالية بيف (– :7
 )278درجة وبعد معالجتيا إحصائياً تـ احتساب الوسط الحسابي الذي بمغت قيمتو ( )24:.35واالنحراؼ

المعياري ( )34.253والجدوؿ ( )5يبيف ذلؾ .

 2 – 4عرض نتائج اختباري دقة أداء مهارة التصويب عالياً ودقة أداء مهارة المناولة السوطية من مستوى
الرأس لعينة البحث :

الجدوؿ ()6

يبيف نتائج االختباريف الميارييف لعينة البحث
عدد الالعبين
64
64

االختبار
دقة أداء ميارة التصويب عالياً

دقة أداء ميارة المناولة السوطية مف مستوى

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

:.47

2.74

21.83

2.36

الرأس
تـ التعرؼ عمى نتائج االختباريف الميارييف حيث بمغ الوسط الحسابي الختبار ميارة التصويب عالياً

( ):.47واالنحراؼ المعياري ( ، )2.74وقد بمغ الوسط الحسابي الختبار دقة أداء ميارة المناولة السوطية مف
مستوى الرأس ( )21.83واالنحراؼ المعياري ( )2.36والجدوؿ ( )6يبيف ذلؾ

 3 –4عرض ومناقشة نتائج االستجابة االنفعالية ودقة أداء مهارة التصويب عالياً :
الجدوؿ ()7

يبيف نتائج العالقة بيف االستجابة االنفعالية ودقة أداء ميارة التصويب عالياً

عدد الالعبين

معامل االرتباط بيرسون

القيمة الجدولية

الداللة

64

1.891

1.34

معنوية

يبيف الجدوؿ ( )7اف االستجابة االنفعالية ليا عالقة ارتباط معنوية مع دقة أداء ميارة التصويب عالياً

والبالغة ( )1.891وبمستوى داللة ( )1.16ودرجة حرية ( )62واف ىذه االستجابة تؤدي إلى األداء األمثؿ وىذا
ما اتفؽ عميو غازي صالح "اف حالة االستثارة االنفعالية الزائدة وفي المواقؼ الميمة في المباراة تؤدي إلى ضياع

فرصة ثمينة في اليجوـ وتسجيؿ أىداؼ سيمة في الدفاع المرتبؾ نتيجةً لضعؼ وتشتت االنتباه في الوقت

المناسب"

()42

.

 4 – 4عرض ومناقشة نتائج االستجابة االنفعالية ودقة أداء مهارة المناولة السوطية من مستوى الرأس :
الجدوؿ ()8
يبيف نتائج العالقة بيف االستجابة االنفعالية ودقة أداء ميارة
المناولة السوطية مف مستوى الرأس

عدد الالعبين

معامل االرتباط بيرسون

القيمة الجدولية

الداللة

64

1.841

1.34

معنوية

يبيف الجدوؿ ( )8اف االستجابة االنفعالية ليا عالقة ارتباط معنوية مع دقة أداء ميارة المناولة السوطية
مف مستوى الرأس والبالغة ( )1.841وبمستوى داللة ( )1.16ودرجة حرية ( . )62اف ىذه االستجابة االنفعالية
المتمثمة بالثقة بالنفس والرغبة والتركيز والضبط الذاتي ىي سمات ليا عالقة إيجابية ومعنوية مع ميارة المناولة

وىذا ما يدؿ عمى اف االستجابة االنفعالية وبعض سماتيا ليا دور كبير لدى العبي كرة اليد في مزاولة المعبة
واإلبداع فضالً عف الرغبة في تسجيؿ النقاط وتقديـ أعمى مستوى مف المناولة واالنجاز وىذا ما يشير إليو محمد
حسف عالوي "اف الالعبيف أصحاب الدرجات العالية لعامؿ الرغبة والتركيز يسعوف بتحقيؽ الفوز واالنجاز العالي
()43

واالستمتاع بأفضؿ الميارات المختمفة"

.

 -31غازي صانح يحًٕد  :االستجاتح االَفعانيح ٔتعض انمذراخ انعمهيح ٔعاللت ٓا تانًعرفح انخططيح  ،أطرٔحح دكتٕراِ  ،جايعح تغذاد  ،كهيح انترتيح انرياضيح
 ، 0222 ،ص. 113
 -30يحًذ حسٍ عالٔي َٔصر انذيٍ رضٕاٌ  :االختثاراخ انًٓاريح ٔانُفسيح في انًجال انرياضي ،انماْرج ،دار انفكر انعرتي  ، 1987 ،ص454

 – 5االستنتاجات والتوصيات

 1 – 5االستنتاجات :

 -2تتميز عينة البحث باالستجابة االنفعالية لدى العبي كرة اليد المتقدميف .

 -3توجد عالقة ارتباط معنوية بيف االستجابة االنفعالية ودقة أداء ميارتي التصويب والمناولة بكرة اليد .
 2 – 5التوصيات :
 -2االىتماـ بالجوانب النفسية واعطائيا أىمية كبيرة في مجاؿ التدريب المستمر .

 -3التأكيد عمى المدربيف باستخداـ أسموب التدريب االسترخائي والعقمي والتركيز والرغبة .
 -4استخداـ مقياس االستجابة االنفعالية وتطبيقو في األلعاب الرياضية .

 -5التأكيد عمى االىتماـ باالستجابة االنفعالية وسماتيا التي ليا تأثير مباشر وايجابي في دقة أداء الميارات
األساسية بكرة اليد .

المصادر العربية واألجنبية
 المصادر العربية :

 -2أحمد عزت راجح  :أصوؿ عمـ النفس  ،ط ، 23مصر  ،دار المعارؼ . 2:8: ،

 -3أحمد محمد خاطر وعي فيمي البيؾ  :القياس في المجاؿ الرياضي  ،مصر  ،دار المعارؼ. 2:89 ،
 -4أحمد محمد عبد الخالؽ  :أسس عمـ النفس الرياضي  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية. 2::1 ،

 -5آرنوؼ ويتنج  :مقدمة في عمـ النفس  ،ترجمة عادؿ عز الديف وآخروف  ،القاىرة  ،دار ماكجروىيؿ لمنشر ،
. 2:94

 -6أسامة كامؿ راتب  :عمـ النفس الرياضة – المفاىيـ والتطبيقات  ،ط ، 3القاىرة  ،دار الفكر العربي 2::8 ،
.

 -7ػ ػ ػ ػ  :عمـ نفس الرياضة  ،ط، 2القاىرة  ،دار الفكر العربي .3111 ،

 -8حممي الميميجي  :عمـ النفس المعاصر  ،بيروت  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر . 2:83 ،
 -9راضي الوقفي  :مقدمة في عمـ النفس  ،ط ، 4عماف  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع . 2::9 ،

 -:ريساف خريبط  :مناىج البحث العممي في التربية الرياضية  ،الموصؿ  ،جامعة الموصؿ . 2:99 ،

 -21ريساف خريبط مجيد  :مناىج البحث العممي في التربية البدنية  ،الموصؿ  ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،
. 2:98

 -22ريساف خريبط وثائر داوود  :طرؽ تصميـ بطاريات االختبار والقياس في التربية الرياضية  ،جامعة
البصرة  ،و ازرة التعميـ العالي  ،كمية التربية الرياضية . 2::3 ،

 -23سعد التؿ وآخروف  :مناىج البحث العممي (تصميـ البحث والتحميؿ اإلحصائي)  ،ط ، 2عماف  ،دار
الميسرة لمنشر والتوزيع . 3118 ،

 -24صالح حسف الداىري  :مبادئ الصحة النفسية  ،األردف  ،عماف  ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع . 3118 ،
 -25عمي كماؿ  :النفس انفعاالتيا وأمراضيا وعالجيا  ،ط ، 5بغداد  ،مطبعة الدار العربية. 2:94 ،

 -26عماد الديف عباس وسامي محمد عمي  :األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد – نظريات وتطبيقات  ،ط2
 ،القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر. 2::9 ،

-27

غازي صالح محمود  :أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية . 3111 ،

-28

غازي صالح محمود  :االستجابة االنفعالية وبعض القدرات العقمية وعالقتيا بالمعرفة الخططية  ،أطروحة

دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية . 3111 ،

 -29قاسـ المندالوي وآخروف  :االختبارات والقياس والتقويـ في التربية الرياضية  ،بغداد  ،دار الحكمة ،
. 2:9:

 -2:كماؿ الديف عبد الرحمف وآخروف  :القياس والتقويـ وتحميؿ المباراة في كرة اليد – نظريات – تطبيقات ،
ط ، 2القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر . 3113 ،

 -31كماؿ عبد الحميد ومحمد صبحي  :القياس بكرة اليد  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي. 2:91 ،

 -32محمد بسيوني وباسـ فاضؿ  :اإلعداد النفسي بكرة القدـ  ،ط ، 2مصر  ،دار المناىؿ لمطباعة 2::5 ،
.

 -33محمد حسف عالوي ونصر الديف رضواف  :االختبارات الميارية والنفسية في المجاؿ الرياضي  ،القاىرة ،
دار الفكر العربي . 2:98 ،

 -34محمد صبحي حسانيف  :طرؽ تقنيف االختبارات والقياس في التربية الرياضية  ،ط ، 2القاىرة  ،دار الفكر
العربي . 2:98 ،

 -35نادر فيمي الزيود وىشاـ عامر عمياف  :مبادئ القياس والتقويـ في التربية  ،ط ، 4عماف  ،دار الفكر
لمنشر والتوزيع . 3116 ،

 -36وجيو محجوب:طرائؽ البحث العممي ومناىجو  ،ط، 2بغداد ،دار الكتب والنشر 3113،
 المصادر األجنبية
Robert Singer , Motor Learning and Human Performance . New York , 1980 .
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المالحق
ممحق ()1
مقياس االستجابة االنفعالية
إعداد  :توماس أي تتكو

تعريؼ  :محمد حسف عالوي

عمر الالعب :

التاريخ :

اسـ النادي :

اسـ الالعب :

رقـ الالعب :

العمر التدريبي :

التعميمات  :ضع عالمة ( )أماـ الفقرة التي تصؼ حالتؾ بدقة وأجب عف كؿ عبارة بصدؽ في ضوء ما تشعر
بو وينطبؽ عميؾ .
العبارات

ت
2

ال أعتبر لعبتي ذات قيمة ما لـ يقترب مف أحسف مستوى لي .

3

يمتمكني الخوؼ مف المنافس العدواني .

4

المضايقات البسيطة يمكف أف تشتت تركيزي أثناء المباراة

5
6

أستطيع االحتفاظ بتفكيري دائماً أثناء المباراة .
أنا واثؽ كؿ الثقة في قدرتي عمى األداء .

7

أعتذر عندما أخطأ أو حينما أكوف غير موفؽ في المعب .

8

أفكر في خطة المعب قبؿ المباراة .

9

أمارس المعب أساساً بقصد الترويح .

:

أبدي رأي بصراحة إذا كاف لي بعض المالحظات عمى المباراة .

 21تكوف أعصابي قوية أثناء المباراة .
 22تكثر أخطائي في أثناء الوقت الحرج مف المباراة .
 23أفتقر إلى الثقة في أدائي أثناء المباراة .
 24ال أىتـ بما ارتكبتو مف أخطاء .
 25المعب ارتجاالً دوف أف يكوف في ذىني خطة لمعب .
 26أريد أف أكوف أحسف العب في الممعب .

 27أفضؿ االبتسامة في مواجية غضب المنافسيف حرصاً عمى عدـ
تمادييـ في ذلؾ .

 28أتأثر بآراء اآلخريف في مستوى أدائي الرياضي .

دائماً

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

 29أستطيع أف أتحكـ في أعصابي أثناء المباراة .
 2:أتوقع الفوز قبؿ المباراة .
 31أخطائي في المباراة تجعمني في حالة سيئة لعدة أياـ .
 32ألتزـ بنظاـ ثابت سواء في التدريب أو المباراة .
 33أفضؿ المعب مع الالعبيف الذيف ال يجعموف مف المباراة صراعاً .
 34أتحمؿ مسؤولية كاممة في المعب .

 35يمتمكني شعور بعدـ المباالة أثناء المباراة .
 36عصبيتي تؤثر عمى أدائي في المباراة .
 37أخشى اليزيمة حتى قبؿ أف تبدأ المباراة .
 38أفكر في األخطاء التي قد يقع فييا المنافس أكثر مف تفكيري في
المعب .
 39أتعجؿ االنتقاؿ مف طريقة إلى أخرى محاوالً تحسيف مستواي .
 3:ال أشعر بالميؿ لمعب إال في حالة وجود التحدي .

 41عندما يظير الغضب عمى المنافسيف أحاوؿ تجاىميـ خشية زيادة
غضبيـ .
 42أي تعميؽ جارح يمكف أف يؤثر عمى أدائي أثناء المباراة .
 43أستمتع بالوقت الحرج في المباراة ألنني أحسف التصرؼ فيو .
 44أميؿ إلى تحدي المنافسيف األقوياء .
 45أشعر بالضيؽ عند الفشؿ أكثر مف شعوري بالفرح عند النجاح .
 46أحاوؿ البحث عف طرؽ متعددة لكي أكوف أكثر كفاءة في لعبي .
 47أستمتع بالمعب في المباراة عمى الرغـ مف ارتكابي عمى العديد مف
األخطاء .
 48أتصؼ باإلصرار في المعب .
 49أثناء المباراة أحاوؿ عزؿ تفكيري كمياً عف ما يدور حولي
 4:أخشى الوقوع في المواقؼ الحرجة قبؿ حدوثيا ٍ
بوقت طويؿ .
 51يضايقني اف المنافس سوؼ ييزمني .
 52أحاوؿ أف أتجنب التفكير فيما أوقعت فيو مف أخطاء .
عمي عممو حتى تبدأ المباراة .
 53ال أعرؼ ما ينبغي ّ

يصمح ال يصمح

ت

المهارات األساسية

االختبارات

1

التصويب

التصويب مف القفز عاليا عمى مستطيالت متداخمة

2

المناولة

3

حائط الصد

4

التحركات الدفاعية

التصويب مف القفز عاليا عمى مربعات دقة تصويب
المناولة السوطية مف مستوى الرأس عمى شكؿ بيضوي
لمدة()30ثا ولمسافة()3ـ
المناولة السوطية مف مستوى الرأس باتجاه ىدؼ يبعد ()20ـ
اختبار حائط الصد باتجاىيف
اختبار حائط الصد باتجاه واحد
اختبار التحركات الدفاعية لمجانبيف
اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة

ممحق ()2
يبيف أسماء الخبراء والمختصيف في مجاؿ عمـ النفس وعمـ النفس الرياضي
االختصاص

مكان العمل

ت

أالسم

2

أ .د .عامر سعيد الخيكاني

عمـ النفس الرياضي

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

3

أ .د .ياسيف عمواف التميمي

عمـ النفس الرياضي

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

4

أ .ـ .د .سامر يوسؼ

تعمـ – كرة يد

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

5

أ .ـ .د .أحمد يوسؼ

تدريب – كرة يد

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

6

أ .ـ .د .حيدر عبد الرضا

عمـ النفس الرياضي

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

ممحق ()3
يبيف أسماء الخبراء في تحديد الميارات األساسية وأشكاليا واالختبارات ألشكاؿ الميارات األساسية بكرة اليد

ت

أالسم

االختصاص

مكان العمل

كرة يد – عمـ النفس

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية
جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

2

أ .د .ياسيف عمواف التميمي

3

أ .ـ .د .سامر يوسؼ

تعمـ – كرة يد

4

أ .ـ .د .أحمد يوسؼ

تدريب – كرة يد

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

5

ـ .د .غانـ منذور

تدريب – كرة يد

جامعة بابؿ – كمية التربية الرياضية

6

ـ .د .بياء محمد تقي

تدريب – كرة يد

جامعة واسط – كمية التربية الرياضية

الرياضي

