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 بناء مقياس مركز التحكم لالعبي كرة 
 كوردستان العراق إقليماليد يف 

 سعيد نزار سعيد
 أربيل جامعة صالح الدين /يف كلية الرتبية الرايضية 

 ملخص البحث
 قليم كوردستان العراقإبناء مقياس مركز التحكم لالعيب كرة اليد يف 
علام الانفي الرايضاال الاذي يعتا  ) هباا علام الانفي ايعااك مشاكال ا مان  اال  يهتمالذي تعد الرايضة نوع من أنواع الفعاليات البشرية 

اآل اار عنايااة ةمااة ضلرايضااا ماان الناسيااة النف ااية اناالااة  يقتااأ نف ااياز لتحقيااي أ حاا  الفااا ات الرايضااية  سياا   تلاا  كاا   عاا  عاان 
ا أات النف ااية يف الااا  الرايضااا ادااو العر ااة الالعاا  اذلاام ماان  ااال  اوااود  ااراق  رديااة اللتعاارو علاات دااذخ الفااراق  ت اات د  ا تبااار 

الالعبني الذين ميارسون  عالية معينة  اكاذلم التعارو علات نقااض الحاع  ا نقااض القاوة الالعا  أا الالعباني اداذا مفياد لل ادر  لكاا 
أ حا  إىل تطاوير م اتواخ االولاو  يتعرو علت الالع  اكيفية التعام  معأ علت ضوء ما يتأثر بأ الرايضا ادذا يكون عام  م ااعد يف 

 ا فا ات.
قليم كردساتان العاراق  اا اسات دا  االانهو الولافا ض سالو  اال احا إبناء مقياس مركز التحكم لالعيب كرة اليد يف إىل ددو البح  

ل 49راق االبالاا  عادددم )لتحقيي ددو البح    اتكونا  عياانة البحا  مان  عايب كارة الياد يف الاداري اال تاا  يف اقلايم كوردساتان العا
ل منااها البعاد الادا لا 14ل  قارة   )94الصيغة النهائية لأ االذي مشا  )إىل تباع اخلطوات العل ية االتول   عبا  اقد ا بنااء االقياس إب

ولات الباسا  اي .لياةل منها البعد اخلااروا تقايي مركاز الاتحكم. ايت تاي االقيااس  عاامالت عل ياة )لادق اثباات اموضاوعيةل عا12ا)
 كردستان العراق.   إقليمضست دا  االقياس يف التعرو علت مركز التحكم لالعيب كرة اليد يف 

Abstract  
Restraint and address their problems through (sports psychology), which takes care of Bread 
full attention from the psychological point of view and try to prepare them psychologically To 
achieve the best sporting achievements, where each player is different from the other, and that 
Through the presence of individual differences and to identify these differences are used 
Psychological  tests in the sports field to see a player or player Who have a certain 
effectiveness, as well as to identify weaknesses and Strengths of the player or players and this is 
useful for the coach to recognize the player and how to deal with him in the light of what is 
affected by the sport and this Be a catalyst in the development level and access to the best 
achievements The research aims to build a measure of the control center of the handball players 
in the province of Iraqi Kurdistan, was the use of the descriptive survey method To achieve the 
objective of this research, the research sample consisted of players in handball Premier League 
in the province of Kurdistan and Iraq's (94)Player, has been building measure following the 
steps to reach the scientific and The final version of him, which included (41) paragraph, (21), 
of which dimension Procedure and (20), including the external dimension measure the control 
center. And enjoy Scale scientific transactions (validity and reliability and objectivity) high. 
It is recommended that the researcher using the scale to identify the control center for the 
players Handball in the Kurdistan region of Iraq. 

 همية البحث:أاملقدمة و 4-4

ن علااام الااانفي تعاااد مااان الاااا ت أتقاااد  يف جمااا   اااا ت اليااااة اال تلفاااة  ا اااا إىل دت أإن التطاااور الاااذي سصااا  يف  اااالت العلااام كا اااة 
مان ن داذا العلام يف تطاور م ات ر أيد  علت  سد ما اذلم ب ب  اكتشا ات االتطور الذي سص  يف القرن االاضا ادذا ماإىل الديثة 
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اال اااتوايت الرايضااية العالياااة يتطلااا  مااان االااادر   ن يعاااد إىل لكاااا نصااا   ا سااااس قباا  العل ااااء ااال تصاااني يف داااذا الاااا   اعلاات داااذا 
 .نية ااالهارية ااخلططية االنف يةالالع  أعداداز متكامالز يف النواسا البد

الالااة النف ااية لاادب الالعاا   سياا   تلاا  كاا  إىل ية ا للولااو  ايعااد الالااة النف ااية ماان اسااد العواماا  االه ااة يف اييااي ا لعااا  الرايضاا
اذلام ماان  اال  اواود  ااراق  ردياة اللتعاارو علات دااذخ الفاراق  ت ات د  ا تبااارات النف اية يف الااا  الرايضاا ادااو اآل اار  عا  عان 

ض القااوة الالعاا  أا الالعبااني ادااذا العر ااة الالعاا  اا الالعبااني الااذين ميارسااون  عاليااة معينااة  اكااذلم التعاارو علاات نقاااض الحااع  ا نقااا
مفيد لل در  لكا يتعرو علت الالع  اكيفية التعام  معأ علت ضوء ما يتأثر بأ الرايضا ادذا يكاون عاما  م ااعد يف تطاوير م اتواخ 

  ح  ا فا ات.أإىل االولو  
 مشكلة البحث: 4-1

ن دنااااا  أايف ساااداد عل ااااأ تباااني اا ونبيااااة عل يااااة العربياااة مااان  اااال  ابااااالع الباسااا  علاااات االصاااادر ااالراوااااي االبحاااو  االدراساااات ال
ي ميكاان اساات دامأ علاات  قااات الت ااي  ادنااا  أا تبااارات عامااة مثاا  ا تبااار )راتاارل ا ذلاام لقياااس مركااز الااتحكم علاات عينااات  تلفااة 

يف  عالياة )كارة اليادل يف البيقاة  مقاييي يقيي  عالية ال اسة اااليادان )م اد نع اةل ادناا يتحام بعاد  اواود مقيااس لقيااس مركاز الاتحكم
 قليم كوردستان بشك   اص اذلم للتعرو علت الالعبني الذين ميتا ان ضلتحكم الدا لا أا التحكم اخلاروا.إالعراقية بشك  عا  ا 

الااتحكم لاادب داة قياااس عل يااة لقياااس مركااز أبناااء مقياااس الركااز الااتحكم لاادب  عاايب كاارة اليااد  اذلاام لتااو   إىل اماان دنااا  هاارت الاوااة 
 حا  م اتوب ايدياد نقااض أإىل الالعبني لل  امهة يف التعرو علت دقة اسالمة داذا االتغا  النف اا ا اا  ال ااعدة الالعباني يف الولاو  

 الحع  لديهم.
 هدف البحث: 4-3
 قليم كردستان العراق.إبناء مقياس مركز التحكم لالعيب كرة اليد يف  -
 جماالت البحث: 4-9
 قليم كوردستان العراق.إ:  عيب كرة اليد يف الداري اال تا  يف  ا  البشري -
  41/9/1242 – 12/4/1242الا  الزماين:  -
 ندية اال تا ة. الا  االكاين: قاعات ا ساسات ا -

 اإلطار النظرى: 1-4

 مفهوم مركز التحكم: 1-4-4
 اذخ  ياالركاز  أا اعتا  ك اا يارب الابعف االفهاو  الرئي اأناأ   ي إ    Rotterلراتار  اوت ااع  هار مفهاو  مركاز الاتحكم كن رياة الاتعلم ا

  سياا   هاار أ ااا تتبااي التاادعيم التوقعااات الااي اقااد  هاار دااذا االفهااو  ماان االالس ااات اال اات رة سااو  الاازايدة أا النقصااان يف ل4)الن ريااة
تم تدعي اأ. اكاان ادت اا  يا يياز للشا   االعاني الاذنت ا  اذلم اعت اداز علت ببيعة االوقا  اأيحااز علات لافة أا باة نبتاة ن ابختتل  إب
أن ببيعاة التادعيم نف اأ   غ  من التوقعااتتوقعاتنا عن كي  أن التدعيم ي refineتنقية  ركزاز علت متغ  ر ا يصحم أا ي اعد يفراتر م

تاادعيم   ماان الواضاااام أ اااا حاافت علاات الت ة الااي؛ االقي ااماالتاااريا ال ااابي  االتتااابي اتن اايا مثاا  دااذا التاادعي   سااواء كااان إاابياااز أا ساالبياز 
   ب  ر ا تُعت  أكثر نددات ال لو  أمهية.مه اة

. اقاااد قاااا  أن 4411مقالاااأ  ل يفااخلاااارو – االقاااد كاااان راتااار أا  مااان تنااااا  اآلنر الثقا ياااة التغااا  مركاااز الاااتحكم ) الحااابا الااادا ل
الااااا  يف قااااد ا تناالااااأ ماااان واناااا  العديااااد ماااان العل اااااء - اللحاااابا اخلاااااروبولاااافها عنالاااار  -القاااادر االصااااد ة أا الاااا   ا عتقاااااد يف



 1199: 4/ العدد91جملة جامعة اببل/ العلوم اإلنسانية/ اجمللد 

 837 

 )Veblen (؛  قاد جماعر  بلاني 1؛ اكاان أللا  ادت اامهم ماي ذلام ضلفاراق باني اأ اعاات أا الت عاات اليااي باني ا  اارادا وت ااعا
  علاات اوااأ الع ااو  الت ااي لاا  الكاا ء للحياااة  اكااان  يصاا barbarian يعاا  عاان مااد   برباار الاا  أا الصااد ة ي  ن ا عتقاااد يف
inefficient الفرلااة أا الصااد ة أا يف ؛ اعلاات الاارلم ماان أن  بلااني ت يكاان يهااتم ضلفااراق الفرديااة إ  أن مناقشااتأ تُعاا  عاان أن ا عتقاااد

يااذد  الاذي للفار   parallelالتاوا ي حي ا  بعاف التشااابأ أا اضلتاا  سا  مشااك  الفاارد يتصا  ضلنتاوياة االفعالياة ا قاا   الا  يف
 . )Ibid(للتدعي ااات يرتبا ضل لبيااة العامة  االحبا اخلارويف أن ا عتقاد إىل 

علاات  ال  ااا عالقااة ضلحاابا اخلاااروااخلااارو-ا)الحاابا الاادا ل أن ماان االشااكالت االرتبطااة بتف اا  دروااات مركااز الااتحكم 2اياارب راتاار
  إذن  هاو يتةاأ  ن يكاون سالبياز داو نتيةاة لقاوب  اارط ضابطأ ايك اأ   لاأ  إذ يبدا أن الش   لو جماعر  ن ماا حياد I-Eمقياس 

يف تناالا  التوقاي . ايارب راتار االاي الدراساات ا اىل عان االفهاو  يف الو بطريقة ن بية الا  ب او   لا  متناا ي . اقاد  هار كا  داذا 
داا   ايفرتضاون أن ال البية literallyبطريقاة سر ياة وا اخلار توضم الحبا الي ا تيار العبارات إىل   أن بعف النف يني ين ران ذلم

داا اخلاروياة ر اا تكاون  –للتووهاات اخلاروياة للحابا . ايعلاي راتار ضلقاو  .. أن مثا  داذخ ا ساداات ال البية االنطقاا العائد الوسيد 
   ن دااذخ االلحو ااة قااد ا المية ايؤكااد راتاارا نداسااية االساامثااا  الثقا ااات  fatalisticالثقا ااات ا كثاار قدريااة يف االعيااار أا القاعاادة 

عاالنااا ياارتبا مفهااو  يف  ادراسااات عدياادة ا عاا  ن اار  أنااأ ماان الواضاام است ااا  أن يكااون لاادينا نوعااان ماان الحاابا اخلااارويف س اايددا 
الادا لا الحابا يف  عتقااد .  انن الفارد ذا اسياتاأيف يادر  الفارد أناأ ميتلكهاا علات ا سادا  الاي مركز الاتحكم أساسااز بدرواة اال اقولية 

 االحابا اخلاارويف يدر  أن أسدا  الياة انتائةها أا عواقبها تتوق  أا تعت د مباجمرة علت سلوكياتأ   بين ا يادر  الفارد ذا ا عتقااد 
 .3أسدا  الياة علت إ ا   تتوق  ا  تعت د علت سلوكياتأ ب  علت أ ا نددة بد ز من ذلم بعوام   اروة عن ذاتأ

 :اجملال الرياضيمركز التحكم يف  1-1-1
)الااتحكم الاادا لا  الااتحكم اخلاااروال ا بعاااد ن مركااز الااتحكم ماان الصااع  التعاماا  معااأ علاات انااأ متغاا  متعاادد نايف الااا  الرايضااا  اا

اخلاااروا يف ذداان اذلاام لتاادا   مفهااو  كاا  ماان عاااملا الااتحكم   اا عتقاااد يف الاا  االفرلااةاآل اارين بعامليااأ امهااا ا عتقاااد يف قااوب 
 .قوب اآل رينال  يتد   يف العديد من االواق  ااالت ثلة يف يديد اا تيار أن يران إذ   العبني ا الة ذاي التحكم اخلارواال

ا أاا عتقااد يف الا  االصاد ة كعااملا   ن ارينيف الاا  التنا  اا توضام لناا مادب تادا   ا عتقااد يف قاوب ا مثلاة ادنا  العدياد مان 
االااي اآلراء ماان اآل اار الاابعف أن التنا  ااية يؤيااد ا لعااا  ذدااان الالعبااني الااذين يعتقاادان  يااأ  ايف الااا  أدي الااتحكم اخلاااروا يف بعاا

 سادي البعد ذا ببقني التحكم الدا لا مقاب  التحكم اخلاروا.أيكون التعام  مي مركز التحكم علت انأ متغ  أن تفح  
ك اا يعتا  الفارد مان ذاي الاتحكم    يطرة علت ما حيد  لأ االاتحكم  ياأذا كان  قدارخ ال إم الدا لا سي  يعت  الفرد من ذاي التحك

 . 4ذا كان   ي تطيي ال يطرة علت ما حيد  لأ اكذلم عد  مقدرتأ علت التحكم  يهاإاخلاروا 

 :الدراسات املشابهة 1-1
   :1229دراسة: ن د نع ة س ن 

 (1)ا فا  لدب  عيب ال اسة اااليدان االتقدمنيل  )موقي الحبا اعالقتأ بدا عية

                                                 
1 Rotter, J (1966) Generalized expectencies for internal versus external control of reinforcement. Psychological 

Monographs.p3 . 
2 Rotter, J (1975) Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control 

of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology. P64. 
3 O’Leary, M., Donovan, D., Freeman, C., & Chaney, E. (1976) Relationship between psychopathology, 

experienced control and perceived locus of control : In search of alcoholic subtypes. Journal of Clinical 

Psychology.p899. 
 . 31-31 ص1229  ا سكندرية  االكتبة االصرية  كا ن د ن د س ن  ع اد ابو القاسم ن د علا: مركز التحكم يف ا لعا  اأ اعية ل 4
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 عااايب ال اااسة اااليااادان االتقاادمنيا امااا داااا دا عيااة ا فاااا  إن مشااكلة البحاا  تت حاااور سااو  الت ااا   عااان ببيعااة موقاااي الحاابا لاادب 
 :ة كان دداو  ذخ الدراس دم اأمن موقي الحبا ادا عيأ الفا ا  ا  ذا كان دنالم عالقة بنيإا ا ي ا لديهم

 .دان االتقدمني اتبعا للفعاليات )القص ة  االتوسطة  الطويلة  الرما  الوث لموقي الحبا لدب  عيب ال اسة ااالي -4
 .االتقدمني تبعا للفعاليات اخل ي سصائية يف موقي الحبا لدب  عيب ال اسة اااليدانلالفراق ذات الد لة ا -1
 با ادا عية ا فا  لدب  عيب ال اسة اااليدان االتقدمني اتبعا للفعاليات اخل ي.العالقة ا رتبابية بني موقي الح -3

 :وقد مشلت عينة الدراسة
 .نديةأل  ع  ميثلون عشرة 422) : اقد مشل  علتا عدادعينة  – 4
 .ندية يف لعبة ال اسة اااليدانأ ح  مثانية أل عباز ميثلون 12:. اقد مشل )عينة التطبيي الرئي ا – 1
 .اااليدان من اندي ال دة الرايضا ل عباز يف  عاليات ال اسة42: ض   عينة التةربة ا ستطالعية )ستطالعيةعينة التةربة ا  – 3
  جراءاته امليدانية :إما منهج البحث وأ

بحاا  ا دااداو الأواا  يقيااي أ  اماان مشااكلة البحاا ببيعااة الالئ تااأ ساالو  اال ااحا اذلاام   قااد اساات د  االاانهو الولاافا ض
لدا عياة ا فاا  سيا  ا تعاادي   عاالايلن اد س ان ماقاياااس )ااآل ار ل لا اوقااي الحبااا داتااني اسادداا ا مقيااس )علاا لاكاارأاسات دا  

اال تصصااني لبيااان لااالسية  قاارات كاا    ااا يااتالئم اببيعااة الدراسااة بعااددا ا عاار  كااال االقياسااني علاات اخلاا اء اا ا   قاارات االقياااس 
ل ايف ضاوء ذلام سصائااا ضساتا اادا  )ال وعتاان الطر يتاان  اا ت ااق الادا لالالتحليا  اإىل  حع   قرات االقيااس أن مث منه ا .ام

ل  قاارة .ابعااددا ا 41مااا االقياااس الثاااين  يحتااوي علاات )أل  قاارة 39حيتااوي علاات )ا ا  لاابم االاااقياس أا اسااتبعاد بعااف الفقاارات اهبااذا 
سصاائية ا معاأاة البيااانت لة االقصاودة مان  عايب ال ااسة اااليادان االتقادمني امان  اال  اسات دا  الوساائ  اتطبيي االقاييي علت العينا

ا ستنتاوات ضن  عيب ال اسة اااليدان االتقدمني دم من ذاي موقاي الحابا الادا لا إىل تها سي  ا التول  شاالولو  للنتائو امناق
ن دنالم عالقة ااابياة باني موقاي بعد دا ي يقيي النةا  ك ا اود  ضلن بة لدا عية ا فا  دو قوب ا الديهم دا عية لالفا  اان البعد 

 .ية ا فا  تبعا للفعاليات اخل يالحبا ادا ع
لناجمااقني اكااذلم علاات وااراء دراسااة ةاثلااة علاات  قااة الشاابا  ااإمههااا ألاايالة بعااف التولاايات ماان إىل ايف ضااوء ا سااتنتاوات ا التولاا  

 .فرق الن ويةال
 اجراءات البحث:

 منهج البحث: 3-4
اياي البيااانت مان إىل سالو  اال احا الولافا  يهادو ا احية الالئ تاأ لطبيعاة  البحا .  است د  الباس  االنهو الولفا ضلطريقة اال

2 راد الت ي ماالة يديد الالة الرادنة يف متغ ات عديدة أ
.   

 جمتمع البحث وعينته: 3-1
ا ا تياار عينااة بنااء مقياااس مركااز    ل  عبااا421عاراق ا البااال  عادددم )قلاايم كوردسااتان الت ااي البحا  بالعاايب كارة اليااد اال تاا ة إبمتثا   

ل  عباااا  49قلاايم كوردساااتان العاااراق االباااال  عااادددم )الااتحكم لالعااايب كااارة الياااد ضلطريقاااة الع ديااة مت ثلاااة بالعااايب أندياااة الدرواااة اال تاااا ة إب
ل ا للتةرباااااة %11.231دااااام اندي)اربيااااا   سااااا اان  سلي انية ساااااو و  كاااااةيوان   كاااااربل ا باااااذا  بلغااااا  ن ااااابة)ندياااااة ا أل 1مااااان)

 ل . %9.114ل عبني من الت ي ا البال  )2ا ستطالعية )

                                                                                                                                                                                     

 ل.1229 وامعة ضب  كلية الرتبيأ الرايضيأ   موقي الحبا اعالقتأ بدا عية ا فا  لدب  عيب ال اسأ اااليدان االتقدمني )ابراسة دكتوراخ ن د نع أ س نل 1)
 .434  ص4444لم النفي الرايضا  القادرة  دار الفكر العريب  ن د س ن عالاي ا اسامة كام  رات  : البح  يف الرتبية الرايضية ا ع 2
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 "مقياس مركز التحكم لالعبي كرة اليد " بناء "3-3-4
 :حكم لالعيب كرة  اليد االي مشل بناء مقياس مركز الت يتح ن دذا اأزء الوراءات العل ية الي قا  هبا الباس  يف أثناء

 :أعداد العبارات وصياغتها 3-3-4-4
اقاا  الباساا  إبعااادة لاايالتها محايفاز عليهااا ماان   اتااأ   يقااة العباارات الال مااة ااالناساابةمان اخلطااوات ا ساسااية لبنااء االقاااييي النف ااية  
 :اآلتيةد راعا يف ليالة العبارات لفة ذات العالقة  ةا  البح  اقالش صية امن االصادر اا دبيات العل ية اال ت

 .االل إىل ن   تكون بويلة تودي أ -
 .ن   تكون كاجمفة عن نف هاأ -

 .كون ااضحة امفهومة االع  اا دون تأ -

 .تع  عن سالة معينة ااسدة -

.  *ت صصااني يف  ااا  العلااو  الرتبويااة االنف ااية االرايضاايةدااذا اقااد ا مناقشااة محااامني العبااارات الااي تولاا  إليهااا الباساا  مااي عاادد ماان اال
 ي ر  ه از.أكثر اضوساز ا أمن  ال  االقابالت الش صية معهم مت ح  دذخ االناقشة عن تعدي  منطوق بعف العبارات ةا اعلها 

 : صدق العبارة وصالحيتها 3-3-4-1
ل  قارة لبعاد )الاتحكم الادا لال 32ل  قارة بواقاي )14غاة )لغر  التعرو علت لدق العبارات الي سصا  عليهاا الباسا  االبال

ل  قرة لبعد )التحكم اخلاروال بشكلها ا ا  عر  علت أنة من ذاي اخل ة اا  تصاص يف  ا  التادري  الرايضاا بكارة الياد 31ا)
  تصاالمل ابلاا  ماانهم –رة بااديلني )تصاالم ل العر ااة نرائهاام يف كاا  عبااارة إذ ا اضااي أمااا  كاا  عبااا1االعلااو  االرتبويااة االنف ااية االرايضااية)

ل  حاالز عاان بياان مادب لااالسية بادائ  االقياااس 4اضاي عالماة )    ل أمااا  البادي  االناسا  مااي تاداين أياة تعاادي  يراناأ مناسااباز االلحاي )
ت دا  قاانون الن ابة ار ف متامال بعاد اتفااق امك اني علات لادق االقيااس )الصادق ال اادريل  ا اسا  ار ف  موا ي  ادا )موا ي متاما
ل سك اااااز   قااااد ا ا عت اااااد علاااات العبااااارات الااااي أيااااد 42اكااااان عاااادد امك ااااني )   تبااااار العبااااارات الصااااالة لل قياااااساالقويااااة ك عيااااار  

ل  أكثر بين اا اساتبعدت العباارات الاي ت يصا  علات داذا التأيياد. اكانا   قارات الاي ساذ   %12ل سك از أي ن بة )1لالسيتها )
  13  44  42  1ل  اماااا  قااارات الاااي ساااذ   يف الاااتحكم اخلااااروا كانااا ) 11  14  41  41  1حكم الااادا لا كانااا )يف الااات
 ل.31  19

 .والعبارات )التجربة االستطالعية(اختبار مدى وضوح التعليمات  3-3-4-3
 بلا  مانهم تاداين مالس اا م ل  عباني2قا  الباس  بعر  االقياس علت   وعة مان الالعباني ابلا  عادددم ) 42/1/1242بتاريا 

 :ا دو من الدراسة للكش  ع ا أييتيريراز علت عبارات االقياس اكان 
 .مدب اضو  العبارات -
 معوقات الع   الي تواوأ الباس . -
 .الوق  اال تغرق لإلوابة -

 قياس.ل دقيقة  حالز عن اضو  العبارات اتعلي ات م ء اال13-44 ح  معد  )أن اقد  هرت نتائو الدراسة  

                                                 

 ل4ل ان ر االلحي )*)
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 التحليل اإلحصائي للعبارات )القوة التميزية للعبارات(: 3-9
 (Contrasted Groups)التحليل اإلحصائي بأسلوب اجملموعات املتطرفة  3-9-4

ا  *ل  قارة بعاد عرضاها علات اخلا اء24ل سيا  تكاون االقيااس مان )3و  كشا  العباارات اال يازة سللا  عباارات االقيااس االلحاي )أمن 
  12  13  14  44  41  42  43  44  4  1  2  3  4الفرديااااة )ا عااااداد ل  قاااارة ادااااا 32د الاااادا لا علاااات )مثلاااا  البعاااا

ل  قااااااااارة مثلااااااااا  البعاااااااااد 14ل  ا)24  21  22  23  24  94  91  92  93  94  34  31  32  33  34  14  11
  39  31  32  11  11  19  11  12  41  41  49  41  42  1  1  9  1الزاوياااااااة ) ض عاااااااداداخلااااااااروا اتت ثااااااا  

ل  الغاااااار  التعاااااارو علاااااات القااااااوة الت يزيااااااة قااااااا  الباساااااا  بتاااااااريا 21,21  29  21  22  91  91  99  91  92  31  31
رتباا  الاادروات الااي سصاا  عليهااا أ ااراد عينااأ بناااء االقياااس )عينااأ القااوة الت يزيااةل ترتيباااز  از ل عباا49)إىل بتو يااي االقياااس  11/1/1221

ن ن حاا  ن اابة اعليااأ  ااأل العليااا االاادنيا ادااذخ الن اابة يؤيااددا مع اام االت صصااني ض  تبااارات بولاافها % 22اعت اادت ن اابة )تنا لياااز مث 
 لاست ارة  ع . 91عدد است ارات الالعبني يف ك  من ال وعتني العليا االدنيا ت ااي )

واباااة ال اااوعتني )العلياااا إباااني متوساااطات درواااات  ل   تباااار د لاااة الفاااراقT.Tast.Tow Samplsا اسااات دا  ا  تباااار التاااائا )
  31  11  11  11  41  1  2ن اييااي العبااارات ةياازة ضسااتثناء )قاارات االقياااس اقااد  هاارت النتااائو  االاادنيال الكاا   قاارة  ماان  

ا اأداليااة لعبااارات ا ا سااتد   عليهااا ماان  ااال  مقارنااة قي ااة )تل ام ااوبة مااي قي تهاا21  23  94  92  99  93  34  31
 ل يوضم ذلم.4 نذا كان  قي تها  ام وبة اك  من قي تها اأدالية تعد العبارة ةيزة اعليأ تبقت ضلقياس .ا اأدا )

 (Tالقيمة التمييزية) (9اجلدول )
رقم 
 الفقرة

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

P 
.value 

Sig 

رقم 
 الفقرة

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

P 
.value 

Sig 

رقم 
 الفقرة

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

P 
.value 

Sig 
4 5.768 .000 14 4.421 .000 94 -1.984 .050 
1 5.825 .000 11 *-1.273 *.206 91 2.159 .033 
3 3.315 .001 13 6.481 .000 93 *1.909 *.059 
9 5.085 .000 19 -4.681 .000 99 *.220 *.827 
2 *-.114 *.910 12 3.096 .003 92 *-1.455 *.149 
1 5.825 .000 11 *-.248 *.805 91 6.499 .000 
1 *1.907 *.060 11 11.747 .000 91 3.960 .000 
1 5.085 .000 11 *1.585 *.116 91 7.577 .000 
4 4.316 .000 14 5.803 .000 94 *-1.772 *.080 

                                                 
 وامعة االول ل.-أ.د. ثيال  يوني عالاي )القياس االتقوميل)كلية الرتبية الرايضية *

 وامعة الباب ل.-أ.د. عامر سعيد واسم )علم النفي الرايضال)كلية الرتبية الرايضية
 وامعة الباب ل.–النفي الرتبويل)كلية الرتبية  أ.د.  ادم الطرحيا )علم

 وامعة الباب ل.-أ.د. ايسني علوان اباعي  )علم النفي الرايضال)كلية الرتبية الرايضية
 وامعة الباب ل.-أ. .د. ن د نع ة س ن )علم النفي الرايضال)كلية الرتبية الرايضية

 وامعة لال  الدينل.-لرتبية ا ساسكرة اليدل)كلية ا  –أ. .د. سامد مصطفت محد )برق تدريي 
 وامعة لال  الدينل.-أ. .د.  داء اكر  سليم )برق التدرييل)كلية الرتبية الرايضية

 وامعة لال  الدينل.-ي ة عباس علا )علم النفي الرايضال)كلية الرتبية الرايضية أ. .د. ع
 وامعة الباب ل.-ضيةكرة اليد ل)كلية الرتبية الراي  –أ. .د. سامر يوس  متع  )تعلم سركا 
 وامعة الباب ل.-كرة اليدل)كلية الرتبية الرايضية  –أ. .د. امحد يوس  متع  )علم التدري  
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42 -4.681 .000 32 2.159 .033 22 5.600 .000 
44 2.545 .013 34 5.840 .000 24 3.315 .001 
41 6.932 .009 31 *.000 *1.000 21 3.649 .000 
43 6.810 .000 33 6.959 .000 23 *1.113 *.059 
49 4.676 .000 39 3.812 .000 29 -2.012 .047 
42 9.384 .000 32 5.701 .000 22 6.016 .000 
41 2.664 .038 31 9.395 .000 21 3.442 .001 
41 6.998 .000 31 *1.748 *.084 21 6.005 .000 
41 *6.725 *.602 31 6.302 .000 21 *.640 *.523 
44 5.291 .000 34 *.628 *.531 24 8.095 .000 
12 6.932 .009 92 3.186 .000    

   2.22*ل  معنوي عند ن بة  طأ 
 (Internal Consistency Coefficient) اإلحصائي بأسلوب االتساق الداخلي:التحليل  3-9-1

القااوة الت يزيااة للعبااارات  إذ ان دااذخ الطريقااة  تقااد  لنااا مقياااس متةان اااز ماان عبارتااأ إىل ط معاماا  ا ت اااق الاادا لا للولااو  ا اساات را 
ل .إذ ا اساات دا  معاماا  ا رتباااض الب اايا ب سااون 424  4442 حااالز عاان قدرتااأ علاات إباارا  الاارتابا بااني عبااارات االقياااس   )كااا م 

  1سااتثناء الفقاارات رقاام )ارات االقياااس ذات ارتباااض معنااوي إبن اييااي عبااالسصااائا   تبااني  لتحلياا  ل اال اات روة ماان ا24للعبااارات )
 ل ن يت يوضم ذلم .1ل امت بة مي قي تها اأدالية ااأدا )Rل اذلم من  ال  مقارنة قيم )29  94

 (Rاالتساق ) (1اجلدول )
رقم 
 الفقرة

 R P .valueقيمة 

Sig 

رقم 
 الفقرة

قيمة 
R 

P 
.value 

Sig 

رقم 
 الفقرة

 R P .valueقيمة 

Sig 

4 .324 .001 14 .555 .000 94 *.117 *.263 

1 .667 .000 11 ------ --------- 91 .223 .030 

3 .395 .000 13 .718 .000 93 -------- -------- 

9 .549 .000 19 .564 .000 99 ------- ------- 

2 -------- --------- 12 .355 .000 92 -------- -------- 

1 *-.129 *.215 11 ------ ---------- 91 .545 .000 

1 -------- -------- 11 .772 .000 91 .502 .000 

1 .698 .000 11 ------ --------- 91 .629 .000 

4 .413 .000 14 .565 .000 94 -------- ---------- 

42 .564 .000 32 .223 .030 22 .635 .000 

44 .417 .000 34 .455 .000 24 .395 .000 

41 .381 .000 31 ------ ---------- 21 .519 .000 

43 .569 .000 33 .531 .000 23 -------- -------- 

49 .714 .000 39 .502 .000 29 *-.025 *.808 

42 .639 .000 32 .651 .000 22 .520 .000 

41 .319 .002 31 .629 .000 21 .253 .014 

41 .533 .000 31 ------ -------- 21 .654 .000 

41 ------ --------- 31 .546 .000 21 -------- --------- 

44 .412 .000 34 ------ --------- 24 .580 .000 

12 .381 .000 92 .225 .029    
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 *ل  معنوي       
 
 سلوب تصحيح املقياس:أ 3-9-3

وابااة اال ااتةي  ماان  ااال  مفتاا  التصااحيم الااذي دااو عبااارة إدروااة مناساابة لكاا   قاارة اس ا   )إن ع لياة تصااحيم االقياااس تااتم بوضاي
 .1واضت الي تد  علت اوود النتيةة الي تقاسللداء الي يكش  هبا الفاس  عن ا عن ا

  12  41  41  42  49  41  42  1  1  3  4ل  قارة ا ميثا  البعاد الادا لا الفقارات التالياة )94سي  تكاون االقيااس مان )
  1  2  9  1متثااا  البعاااد اخلااااروا اتت ثااا  ضلفقااارات) ا  ااارب ل ا قااارات 94  92  31  31  33  11  12  19  11  14

وابااااة لل يوضاااام باااادائ  ا9ل  ااأاااادا  )34  31  32  39  31  34  32  14  11  11  13  44  41  43  44  4
 لك  من البعدين.

 (4اجلدول )
 ار ف متاماز  ار ف موا ي موا ي متاماز  الفقرةبدائ  ا وابة ا ا ن 

 4 1 3 9 البعد الدا لا

 9 3 1 4 البعد اخلاروا

 حساب الدرجة الكلية ملقياس موقع الضبط: 3-9-9
لاابم أبعااد أن ا التأكااد ماان الفقاارات الصااالة ااالالئ ااة االااي ميكاان ماان  ال ااا معر ااة موقااي الحاابا لاادب  عاايب االتقاادمني بكاارة اليااد  

دىن  لدرواااة االدرواااة ا419علاات درواااة نت لاااة حيصاا  عليهاااا الالعااا  دااو )أل قاارة لاااذا  اااأن 94قياااس بصاااورتأ النهائيااة متكاااوانز مااان )اال
مان أعلات ل دروة سي  كل ا كان  دروة اال اتةي  423لل قياس دو ) *وابة رضعا اهبذا يكون الوسا الن ريلل  ن تقدير ا94)

ا ت ااي مان الوساا الن اري  يكاون أذا كان  دروتأ اق  إما أانأ من ذاي موقي الحبا الدا لا الوسا الن ري كان ذلم مؤجمرا علت 
 من ذاي موقي الحبا اخلاروا.

 اخلصائص السيكومرتية )للمقياس(: 3-9-2
 ااد لدق ا ثبات االقياس.ا سي العل ية اخلاص ضالقياس  قد قا  الباس  إبإىل للولو  

 الصدق: 3-9-2-4
داة القيااس ايعر اأ )ابيا ل  ناأ ) الدقاة الاي يقايي  يهاا ا  تباار الغار  الاذي اضاي مان أن الشاراض الاي ينبغاا تو رداا يف يعد الصدق ما

   .2علت دروة من الثقة  يأ دو عندما تتوا ر  يأ أدلة علت لدقألأإىل ن نص  ضالقياس أاولأ اعندما نريد 
 ي ا أييت: نووزدا ااددا إاالقياس موقي الحبا عدة مؤجمرات للصدق ا 

 الصدق الظاهري:3-9-2-4-4

                                                 

 .449  ص4414  مكتبة النهحة االصرية  القادرة   4  ضالقياس النف ا االرتبوين د عبد ال ال  :  1

 
 عدد الفقرات x   وع البدائ   االتوسا الن ري= *

 عدددا                             
 .419  ص4414رواء ن ود ابو عال : مد   اىل منادو البح  الرتبوي  الكوي    مكتبة الفال    2
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ارتبااااض ضل ااالو  إىل اناااأ ا تباااار لاااادق كاااأن يكاااون جماااكلأ معقاااو  اان تشااا   قراتاااأ إىل ذا كاااان م هااارخ يشااا  إ)يكاااون ا  تباااار لاااادقاز 
ن الصاادق االقياااس الااا  ماان  ااال  عاار   قراتااأ علاات   وعااة ماان اخلاا اء ا اال تصااني اذلاام للتأكااد ماان اقااد ا التحقااي ماا  1 االقاااسل

 لالسية  قراتأ امالءمتها لقياس موقي الحبا.

 الصدق التكوين الفرضي:  3-9-2-4-1
 حااع إلاذلم  قاد ا   2  قيااسلباار الن اري لللناأ بشاك  ا كثر أنواع الصادق أمهياة يف مراسا  بنااء االقيااس أ)ايعد لدق البناء من 

ا  ضسات دا  ال اوعتني الطار يتني سيا  ا اساتبعاد الفقارات لا  اال يازة مان االقيااس أاالقياس االعد هباذخ الدراساة لصادق مان داذا الناوع 
 اننياز معام  ا ت اق الدا لا الذي حي   ارتباض دروة ك   قرة ضلدروة الكلية للبعد.

 الثبات: 3-9-2-4-3
ي مدب قيااس ا  تباار لل قادار القيقاا لل ا ة الاي يهادو أ طاء ل  االنت  ة الي تشو  القياس  قصد ضلثبات مدب  لوخ من ااي

 .3لالقياس
ل  عبااااز   اا 49لفاااا اقاااد اسااات دم   اااذا الغااار  نفاااي عيناااة الصااادق ااالكوناااة مااان )أا س اااا  ثباااات االقيااااس  عادلاااة كرانباااا  يف 

لفاا س ا  معاما  ثباات ا ت ااق الادا لا بتطبياي االعادلاة علات نتاائو االفحولاني مان  اال  س اا  أة كرانباا  س ا  الثباات  عادلا
لااعتا ت 2,129لفاا)أماا قي اة البعاد اخلااروا ألا 2,193لفاا)أسيا  بلغا  قي اة بعاد الادا لا    م علت االقياس بصورتأ النهائياةدروا

 لة للثبات.لفا لالت اق الدا لا مؤجمرات مقبو أقيم كرانبا  
 نتائج البحث: -9

 ل.3ل  قرة  االلحي )94بناء مقياس وديد الركز التحكم لالعيب كرة اليد بصورتأ النهائية ليتكون من )إىل تول  الباس  

 االستنتاجات والتوصيات: - 2
 االستنتاجات: 2-4
 ضوء نتائو البح  استنتو ما أييت:يف 
 اليد.بناء مقياس وديد الركز التحكم لالعيب كرة  -4
 وابة عليأ  رتة بويلة.لمر الذي   يتطل  ا ل  قرة ا94االقياس يتكون من ) -1
 قليم كوردستان العراق.إندية اال تا ة بكرة اليد يف  يت تي االقياس بصدق اثبات عا  علت  عيب ا -3

 التوصيات: 2-1
 ىل:إوء ا ستنتاوات يولا الباس  يف ض

 قليم كوردستان العراق.إية اال تا ة بكرة اليد يف ند ضرارة تطبيي االقياس علت  عيب ا -4
  رب ا الي يتعر   ا الالعبون وراء التدري  ا االنا  ات الرايضية لتحقيي الفو .أا دت ا  بقياس ووان  نف ية  -1

                                                 
 . 419  ص4441  ع ان   دار الفكر للنشر االتو يي   9ذاقان عبيدات اا ران: البح  العل ا )مفهومأ  ادااتأ  اساليبأل ض 1
 39  ص4443  دار الفكر العريب 4يلا: ا سصاء للباس  يف الرتبية االعلو  ا ن انية  ضامحد سل ان عودة    لي  يوس   ل 2
 .434  ص1222  القادرة  الفكر العريب 4  ضالقياس االتقومي الرتبوي ا النف الال  الدين ن د عال :  3
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 املصادر و املراجع:
 .4443  دار الفكر العريب 4  ضن انيةلسصاء للباس  يف الرتبية االعلو  الا: د سل ان عودة    لي  يوس   ليلاامح -
 .4441  ع ان   دار الفكر للنشر االتو يي   9ساليبأل ضأدااتأ  أ ران: البح  العل ا )مفهومأ  نذاقان عبيدات ا  -
 .4414  مكتبة الفال   منادو البح  الرتبوي  الكوي إىل بو عال : مد   أرواء ن ود  -
 .1229سكندرية  االكتبة االصرية للعا  اأ اعية  ا لا: مركز التحكم يف ابو القاسم ن د عأ كا ن د ن د س ن  ع اد  -
 .1222  القادرة  الفكر العريب 4لال  الدين ن د عال : القياس االتقومي الرتبوي ا النف ا  ض -
درة  دار الفكاار العااريب  سااامة كاماا  راتاا  : البحاا  العل ااا يف الرتبيااة الرايضااية ا علاام الاانفي الرايضااا  القاااأن ااد س اان عااالاي ا  -

4444. 

 .4414  القادرة  مكتبة النهحة االصرية  4: القياس النف ا االرتبوي  ضال ال  ن د عبد -
براساااة دكتاااوراخ  كلياااة الرتبياااة أ؛ موقاااي الحااابا اعالقتاااأ بدا عياااة ا فاااا  لااادب  عااايب ال ااااسة اااليااادان االتقااادمني  )ن اااد نع اااة س ااان -

 ل.1229الرايضية وامعة ضب  
 -O’Leary, M., Donovan, D., Freeman, C., & Chaney, E. (1976) Relationship between 

psychopathology, experienced control and perceived locus of control : In search of 

alcoholic subtypes. Journal of Clinical Psychology. 
-Rotter, J (1975) Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus 

external control of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 
- Rotter, J (1966) Generalized expectencies for internal versus external control of reinforcement. 

Psychological Monographs. 
-Rotter, J (1975) Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus 

external control of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  
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 (4ملحق )
 وامعة لال  الدين
 كلية الرتبية الرايضية

 ....................................................................... امرت ا ستاذ الفاض ......
 

 يية بيبة..
قليم كوردساتان العاراقل. ان ارا الاا تت تعاون باأ مان  ا ة ادراياة إوراء حبثا االوسو  )بناء ا تبار مركز التحكم لالعيب كرة اليد يف إيف نيي 

  قرات ترانأ مناسبة.اىل ضا ة إيقيي البعد ا  نأ يقيي أا  قراءة الفقرات  يف دذا الا   لذا يروت التفح  ب
 اتقبلوا  ائي جمكران ااسرتامنا

 اللق  العل ا:
 التوقيي:
 التاريا:

 الباس                                                                                            
 د. سعيد نزار سعيد                                                                                      

 عبارات التحكم الداخلي
   يقيي يقيي عبارات رقم

   ثناء االباراةألالبا ما اجمعر ضخلة  من مدريب سين ا اقصر  ي ا يكلف  بأ  4

قلة  ودن ال ب  أة ما  اين اجمعر عادة عندما اسص  علت دروة تقديرية من فحة من مدريب يف مبارا 1
 اأهد الذي ابذلأ

  

   عد  تعااين مي  مالئا يف االلع  يعطا د لة علت عد  بذ  وهود كا ية لتحقيي الفو  3

   عد  انت اما يف التدري إىل توقعأ  ان ذلم يروي أق  ةا أعندما ا هر   توب  9

   ن يكون نق  قدرايت سببا يف ذلمأ  عندما   أا ي يف مباراة ما   ن امت  2

   نفذ اخلطة الي يحعها   مدريب جبديةأن أاستطيي  1

   ثناء االباراةأالرلبة يف يقيي الفو  سعل  ابذ  قصارب وهدي  1

   نف ا عند أداء مناالة  ابقة  أساس 1

   ن امث  منت   العراق اان اا ب  علت التدري أاستطيي  4

   كون  عبا ن و اأكون  عبا ويدا بد  من أ نأ ح  أ 42

   از   اعرتو بووود ال  مطلق 44

   مت  تقدمي موعدداأتذكر موعد االباراة أسين ا  41

   النةا  دائ اإىل نكرات الذات االتححية تولل   43

   ةارسي لكرة اليد ي ن سرعة استةابي ااختاذ القرارات 49

   ا ا ستعداد للقيا  بواويبأن  علت أباراة اجمعر اال أعندما تبد 42

   سرا  البطو تلتدرييب ا ي  طا بويلة االدب مهم  41

   ثقي بقدرايت سعل  ا هر   توب عا  مه ا كان  العوام  اخلاروية 41

   ات مدريبرب انأ يف لاحل  ريقا س  لو كان  الفا لتوويهأن اختذ القرار يف االلع  أاستطيي  41
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   ن فا   ريقا يعت د علت اأهد الذي ابذلأ اكذلم  مالئاأأعتقد  44

   يف االباراة ن  اعتذر عن ا ست رارنوهاد  اذا جمعرت إب 12

   بذلأ يف االنا  ةأقدرايت ا  ايت دا الي يدد ما س 14

   ميكن  الد من نتائو أ طائا يف االباراة 11

   الشاك  الي يد  أثناء االنا  ةمكاين سن  اإب 13

   أتصرو ك ا أريد اليي ك ا يريد اآل رين 19

   تغي  اوهة ن ر االدر  سيا  الكث  من القحااي االه ة أستطييلالباز ما  12

   ثناء االباراةأث  علت  ريقا أمكاين التإب 11

   ديدة يف القانونيص    االشاك  يف االباراة ب ب  وهلا ببعف االواد اأ 11

   ا  طاء الي أقي  يها نتيةة ضع  قدرايت اقابليايت 11

   ا أأسرص علت أن أسقي الفو  يف االباراة بقدرايت  14

   كون دقيقا يف التهدي  أا  طاء الي أرتكبها ا   إىل دداو  تعود ضياع ا 32

   يعت د م تقبلا كالع  علت التدري  اال ت ر 34

   ما بذلتأ من وهد ض ميإىل أان عليأ اليو  يروي  ما 31

   أ ح  أن أكون مثابر يف االباراة من أن أكون ن و از  33

   عندما   ر  ريقا مباراة ما أساا  ختطا ذلم بنف ا 39

   داء م توب عا  من اإىل ل  أس ن  ا ستفادة من قدرايت   وو أذا إ 32

 

 فقرات التحكم اخلارجي

   يقيي يقيي  قرات رقم

    رايت االباراة تؤثر علت قدرايت اكفاءيت يف ك    مالئا 4
   ستطيي التحكم  ا حيد  يف االباراةأ   1
     أمتكن من يقيي أي إفا  دان م اعدة اآل رين 9
   من اال تحي  معر ة ما سيواوه  يف االباراة 2
   أكثر ةا يعت د علت تعاملا معأ النةا  يف ك   اد االدر  يعت د عليأ 1
   من الصع  أن تكون لدي ال يطرة الكا ية علت م تقبلا الرايضا 1
     أستطيي مني أسد من أ ذ داري يف االباراة 1
   ال إىل سيان يروي   و ان يف كث  من ا 4

   قوة االنا ي حيدد نتيةة االباراة 42
   باراة   ائدة من التح    سدا  اال 44
   الصد ة تلع  دارا داما يف يديد نتيةة االباراةإىل سدا  الي قد تروي  ا 41
    و إىل   استطيي مه ا ساال  من وهد ان ال  نتيةة االباراة من دزمية  43
   قائد  ريقا دو الذي ي  ين يف االباراة 49
   سوء التحكيمإىل ياان يروي سأان ا مالئا أن م توب ال اء الذي ا هر بأ أاعتقد  42
   دم عوام  الفو  يف االبارايتأن تشةيي اأ هور من أاعتقد  41
   ن اعرو م بقا قدرات منا ي  ن االباراة يك ها كث  من ال راوأساا  أ   41
   مدريب دو الذي يووه  ل  مشكاليت 41
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   كا معأن س  مدريب   يعت د علت مهاريت اليي علت سلو أرب أ 44
   س ن الطرق ل  مشاكلا مي  مالئا دو عد  التفك   يهاأن من أاعتقد  12
   سياان ضخلوو من االنا يأاجمعر  14
   تذكر موعد االباراةأاجمعر دائ ا ضخلوو من ا زمية سين ا  11
   سياان عندما يهز   ريقا ان  يف ساوة ماسة للعزلةأاجمعر  13
   فا  يف سرعة التنفي ايف سرعة دقات القل  قب  االباراةسياان اجمعر ضخنأ 19
   يب عد  ادت ا  مدريبإىل يروي دبوض م تواي  12
   سالي  التدري  الديثةعد  دراية مدريب  إىل يروي دبوض م تواي  11
   كون سريصا علت تتبي توويهات مدريب من  ارط االلع أدائ ا  11
اقر   مي   شية من إىل  ح  مناالة الكرة أريي االنا ي سين ا اقرت  من مرمت الف 11

 ضياعها

  

    طاء ت ارتكبهاأما يووأ   مدريب اللو  علت  كث ا 14
   ثناء التدري أمه ا بذل  من وهد  يتوقي تقد  م تواأ   32
   ن   ع  ساء ال إسياان أ كر أيف االبارايت ا امة اعل   ياخنفا  م توا 34
نفذ تعلي ات مدريب بك  دقة س  الو كان  علت س ا  أن أ ح   رب انأ من اأ 31

  ريقا

  

   ن الدعم االادي لأ دار كب  علت م توب ا تقد  الفرييأاعتقد  33
   ن عد  تو ر االالع  االغلقة اأيدة لأ دار كب  علت عد  تطور الفرييأاعتقد  39
بطو ت دالية لأ دار كب  علت عد  تطور اتقد   قامةإا أن عد  االشاركة أاعتقد  32

 الفريي

  

    طاء الي يرتكبها سارس االرمت بعف اإىل تروي دزمية  ريقا يف اوهة ن ري  31
 (1ملحق )

موا ي  الفقرات ت
 متاما

ار ف  ار ف موا ي
 متاما

     اةثناء االبار ألالبا ما اجمعر ضخلة  من مدريب سين ا اقصر  ي ا يكلف  بأ  4

      رايت االباراة تؤثر علت قدرايت اكفاءيت يف ك    مالئا 1

عد  تعااين مي  مالئا يف االلع  يعطا د لة علت عد  بذ  وهود كا ية  3
 لتحقيي الفو 

    

     ستطيي التحكم  ا حيد  يف االباراةأ   9

     نت اما يف التدري عد  اإىل توقعأ  ان ذلم يروي أعندما ا هر   توب اق  ةا  2

       أمتكن من يقيي أي إفا  دان م اعدة اآل رين 1

     ن يكون نق  قدرايت سببا يف ذلمأعندما   أا ي يف مباراة ما   ن امت    1

     من اال تحي  معر ة ما سيواوه  يف االباراة 1

     نفذ اخلطة الي يحعها   مدريب جبديةأن أاستطيي  4

     من الصع  أن تكون لدي ال يطرة الكا ية علت م تقبلا الرايضا 42

     ثناء االباراةأالرلبة يف يقيي الفو  سعل  ابذ  قصارب وهدي  44

       أستطيي مني أسد من أ ذ داري يف االباراة 41
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     أساس  نف ا عند أداء مناالة  ابقة 43

     ال إىل  سيان يروي  و ان يف كث  من ا 49

     ن اا ب  علت التدري أمث  منت   العراق أن أاستطيي  42

     قوة  ريي االنا ي حيدد نتيةة االباراة 41

     كون  عبا ن و اأكون  عبا ويدا بد  من أن أ ح  أ 41

        ائدة من التح    سدا  االباراة 41

     از   اعرتو بووود ال  مطلق 44

     الصد ة تلع  دارا داما يف يديد نتيةة االباراةإىل سدا  الي قد تروي  ا 12

     النةا  دائ اإىل الذات االتححية تولل   ننكرا 14

      و إىل ل  نتيةة االباراة من اخل ارة أن أ  استطيي مه ا ساال  من وهد  11

     قراراتةارسي لكرة اليد ي ن سرعة استةابي ااختاذ ال 13

     قائد  ريقا دو الذي ي  ين يف االباراة 19

     ا ا ستعداد للقيا  بواويبأن  علت أاالباراة اجمعر  أعندما تبد 12

     دم عوام  الفو  يف االبارايتأن تشةيي اأ هور من أاعتقد  11

     سرا  البطو تلتدرييب ا ي  طا بويلة االدب مهم  11

     ن اعرو م بقا قدرات منا ي  ن االباراة يك ها كث  من ال راوأ  ساا أ   11

     ثقي بقدرايت سعل  ا هر   توب عا  مه ا كان  العوام  اخلاروية 14

     مدريب دو الذي يووه  ل  مشكاليت 32
     ن فا   ريقا يعت د علت اأهد الذي ابذلأ اكذلم  مالئاأأعتقد  34
     س ن الطرق ل  مشاكلا مي  مالئا دو عد  التفك   يهاأن من أد اعتق 31
     يف االباراة ن  اعتذر عن ا ست رارنوهاد  ذا جمعرت إبإ 33
     سياان ضخلوو من االنا يأجمعر أ 39
     ميكن  الد من نتائو أ طائا يف االباراة 32
     موعد االباراةتذكر أاجمعر دائ ا ضخلوو من ا زمية سين ا  31
     مكاين سن  االشاك  الي يد  أثناء االنا  ةإب 31
     يروي دبوض م تواي إىل عد  ادت ا  مدريب يب 31
     أتصرو ك ا أريد اليي ك ا يريد اآل رين 34
     سالي  التدري  الديثةيروي دبوض م تواي إىل عد  دراية مدريب   92
     تغي  اوهة ن ر االدر  سيا  الكث  من القحااي االه ةلالباز ما أستطيي  94
     كون سريصا علت تتبي توويهات مدريب من  ارط االلع أدائ ا  91
     ثناء االباراةأث  علت  ريقا أمكاين التإب 93
 ح  مناالة الكرة إىل اقر   مي   شية أسين ا اقرت  من مرمت الفريي االنا ي  99

 من ضياعها

    

     ا  طاء الي أقي  يها نتيةة ضع  قدرايت اقابليايت 92
      طاء ت ارتكبهاأكث ا ما يووأ   مدريب اللو  علت  91
     ا أأسرص علت أن أسقي الفو  يف االباراة بقدرايت  91
     ثناء التدري أمه ا بذل  من وهد  يتوقي تقد  م تواأ   91
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     كون دقيقا يف التهدي أىل ا  طاء الي أرتكبها ا   دداو إ تعود ضياع ا 94
     ن   ع  ساء ال إسياان أ كر أيف االبارايت ا امة اعل   ياخنفا  م توا 22
     يعت د م تقبلا كالع  علت التدري  اال ت ر 24
نفذ تعلي ات مدريب بك  دقة س  الو كان  علت أن أ ح   رب انأ من اأ 21

  ريقا س ا 

    

     ما أان عليأ اليو  يروي إىل ما بذلتأ من وهد ض مي 23
     ن الدعم االادي لأ دار كب  علت م توب ا تقد  الفرييأاعتقد  29
     أ ح  أن أكون مثابر يف االباراة من أن أكون ن و از  22
       تطور الفريين عد  تو ر االالع  االغلقة اأيدة لأ دار كب  علت عدأاعتقد  21
     عندما   ر  ريقا مباراة ما أساا  ختطا ذلم بنف ا 21
قامة بطو ت دالية لأ دار كب  علت عد  تطور إا أاعتقد ان عد  االشاركة  21

 اتقد  الفريي

    

     داء ل  إىل م توب عا  من اأس ن  ا ستفادة من قدرايت   وو أذا إ 24
 (3ملحق )

وا ي م الفقرات ت
 متاما

ار ف  ار ف موا ي
 متاما

     ثناء االباراةألالبا ما اجمعر ضخلة  من مدريب سين ا اقصر  ي ا يكلف  بأ  4
      رايت االباراة تؤثر علت قدرايت اكفاءيت يف ك    مالئا 1
عد  تعااين مي  مالئا يف االلع  يعطا د لة علت عد  بذ  وهود كا ية  3

 لتحقيي الفو 

    

     ستطيي التحكم  ا حيد  يف االباراةأ   9
     من اال تحي  معر ة ما سيواوه  يف االباراة 2
     نفذ اخلطة الي يحعها   مدريب جبديةأن أاستطيي  1
     من الصع  أن تكون لدي ال يطرة الكا ية علت م تقبلا الرايضا 1
     ثناء االباراةأوهدي الرلبة يف يقيي الفو  سعل  ابذ  قصارب  1
       أستطيي مني أسد من أ ذ داري يف االباراة 4

     أساس  نف ا عند أداء مناالة  ابقة 42
     سيان يروي إىل ال   و ان يف كث  من ا 44
     ن امث  منت   العراق ان اا ب  علت التدري أاستطيي  41
     اةقوة  ريي االنا ي حيدد نتيةة االبار  43
     كون  عبا ن و اأكون  عبا ويدا بد  من أن أ ح  أ 49
       اعرتو بووود ال  مطلقا 42
     سدا  الي قد تروي إىل الصد ة تلع  دارا داما يف يديد نتيةة االباراة ا 41
     نكرات الذات االتححية تولل  إىل النةا  دائ ا 41
     ن سرعة استةابي ااختاذ القراراتةارسي لكرة اليد ي  41
     قائد  ريقا دو الذي ي  ين يف االباراة 44
     ا ا ستعداد للقيا  بواويبأن  علت إاالباراة اجمعر  أعندما تبد 12



 1199: 4/ العدد91جملة جامعة اببل/ العلوم اإلنسانية/ اجمللد 

 873 

     سرا  البطو تلتدرييب ا ي  طا بويلة االدب مهم  14
       العوام  اخلارويةثقي بقدرايت سعل  ا هر   توب عا  مه ا كان 11
     مدريب دو الذي يووه  ل  مشكاليت 13
     ن فا   ريقا يعت د علت اأهد الذي ابذلأ اكذلم  مالئاأأعتقد  19
     يف االباراة ن  اعتذر عن ا ست رارنوهاد  ذا جمعرت إبإ 12
     سياان ضخلوو من االنا يأاجمعر  11
     أ طائا يف االباراةميكن  الد من نتائو  11
     تذكر موعد االباراةأاجمعر دائ ا ضخلوو من ا زمية سين ا  11
     يروي دبوض م تواي إىل عد  ادت ا  مدريب يب 14
     سالي  التدري  الديثةيروي دبوض م تواي إىل عد  دراية مدريب   32
     االلع كون سريصا علت تتبي توويهات مدريب من  ارط أدائ ا  34
      طاء ت ارتكبهاأكث ا ما يووأ   مدريب اللو  علت  31
     ا أأسرص علت أن أسقي الفو  يف االباراة بقدرايت  33
     ثناء التدري أمه ا بذل  من وهد  يتوقي تقد  م تواأ   39
     ال ن   ع  ساء أسياان أ كر أيف االبارايت ا امة اعل   ياخنفا  م توا 32
     يعت د م تقبلا كالع  علت التدري  اال ت ر 31
نفذ تعلي ات مدريب بك  دقة س  الو كان  علت أن أ ح   رب انأ من اأ 31

 س ا   ريقا

    

     أ ح  أن أكون مثابر يف االباراة من أن أكون ن و از  31
     علت عد  تطور الفريين عد  تو ر االالع  االغلقة اأيدة لأ دار كب  أاعتقد  34
     مباراة ما أساا  ختطا ذلم بنف ا  ريقا عندما   ر 92
     داء ل  إىل م توب عا  من اأس ن  ا ستفادة من قدرايت   وو أذا إ 94
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