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مستخمص البحث
هدف البحثث الث

العي

الرفثعف مث ى ثرتر الرثعدد العي ث لفحعثو البحثث تالرفثعف مث

بادعاك عقطو قتط كعة البتلحعغ .

ثو الرثعدد

تا رخدىت الباحثات الىعهج التصي بأ متب الف ات االعرباطحو لى ئىره طبحفو البحث ،تبفد

اجث اع الرجعبثثو اال ثرط

العي

حو اىثثت الباحثثات بثثأج اع الرجعبثو العئح ثثو رثم يحهثثا رتدحث ىقحثثا

الرثثعدد

تأدت الباحثات اخرباع اداعاك عقطو قتط الكعة مث ىجرىث البحثث الىركتعثو ىثن ) 01

ال بحن حىثمتن الىعرخب التطع

ىن أ ىا ال

لمفبو البتلحعغ ي جمت الباحثات أدائهم بال عرىرع ىقابل كل ا م

بحن بفدها رم جى البحاعات تىفاىمرها احصثائحا يأ ثرعرجت الباحثثات أن ال بث

البتلعغ حىمكتن ى رتر رعدد ىرت ط ترتجد

ه ىفعتحو بثحن الرثعدد العي ث تاخربثاع ادعاك عقطثو

ثثقتط الكث ثعة ل ثثدر ال بث ث البتلع ثثغ تأتص ثثرالباحثات ض ثثعتعة اال ثثداد العي ث ث اثع ثثا رطبحث ث بث ثعاىج

تتحثثدات ردعحبحثثو مث ال بثثحن البتلعثثغ ىث ضثثعتعة ىفعيثثو الىثثدعب اتالىاىثثه بىيهثثتم تأ ثثباب الرثثعدد

العي

.
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The Level of Psychological Frequency and its Relationship to the
Perception of the Point of Ball Fall of the Players of the National
Youth Team of Bowling
Prof. Dr Aseel jaleel
Assist. Prof. Dr. Liqaa Abdullah Ali
Assist. Instructor Asmaa Ibrahim Abbas

Abstract
The aim of the research is to identify the level of the psychological
frequency of the research sample, and to identify the relationship of the
psychological frequency to the perception of the point of the bowling ball
fall.
The researchers used the descriptive approach in the method of the
associative relationships for its convenience to the nature of the research.
After conducting the pilot experiment, the researchers conducted the main
experiment in which the psychological frequency scale was distributed.
The researchers applied the test of the perception of the ball fall point to
the research community composed of (01) players representing the
national bowling team.
After collecting the data and treating them statistically, the researchers
concluded that the bowlers have an average frequency level, and there is
a significant correlation between the psychological frequency and the test
of the perception of the point of the fall of the ball among bowlers. The
researchers recommended the necessity of psychological preparation
during the application of programs and training units to the bowlers, with
the need to the trainer's knowledge of the concept and reasons of the
psychological frequency.
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الباب األول

التعريف بالبحث:

1-1مقدمة البحث واهميته:

إن ىمحو التصتل ال الى رتحات الفمحا ترحقح االعجاد الفال حفرىد م ىقتىثات دحثدة ىعهثا

د اع ثو الىرطمبثات الج ثىحو تالبدعحثو تالحعكحثو تال هعحثثو تالعي ثحو تالتظحيحثو الرث ر ثا د الث جاعثثب

الفىمحو الردعحبحو م عي ى ثرتر االعجاد.تلهث ا عثعر الكثحثع ىثن العحاضثححن ثد حيحثل يث رحقحث
اعجاد عحاض ىفحن ات ع حظ رأخع ىمحو رفمم ىهثاعة عحاضثحو عرحثثجو لمتا ث العي ث الث

ب ثثه ال

ثثب ات الى ثثرفمم  ،إ أك ثثدت الفدح ثثد ى ثثن البح ثثتث تالد اع ثثات العي ثثحو

حىثثع

مث ث أن كثحث ث اع ى ثثن

اإلىعاض العي حو الىفعتيو تك لك اإلخيا ات العحاضثحو ت ثدم الحصثتل مث عرثائج عحاضثحو جحثدة
رعج إل

تاىل تأ باب عي حو كثحعة " عح ان خثعحبط .)5 0988ت ىثن خث ل د اع ثو القثدعات

البدعحو تالحعكحو القتة الفضمحو ،الرثتادن ،الرتايث  ،العحثا و  ،الرعكحثد ،الد ثو ،االدعاك  ،رحىثل ثتة

ال ث عاع) ت

رهثثا التثحقثثو بالجاعثثب الفقم ث تالىهثثاع تاالعجثثاد بىثثا حىكثثن أن ححققثثه العحاض ث ىثثن

عرثثائج إحجابحثثو ل ث ا يه ث ىحاتلثثو مىحثثو رهثثرم بثثالعتاح الىثثشثعة بصثثتعة ىباح ثعة ي ث
تالردعحب ىن أجل رحقح األهداف الىطمتبو لمتصتل إل االعجاد الفال .

لث ا ركىثثن اهىحثثو البحثثث يث ىفعيثثه ىثثدر

ىمحثثو االعرقثثا

ثثه الرثثعدد العي ث بثثادعاك عقطثثو ثثقتط الكثعة ل

بث

الىعرخثثب الثثتطع ي ث لفبثثو البتلحعثثغ ان االعجثثاد العحاض ث حرحق ث ىثثن خ ث ل رثثأىحن ه ث ا االعجثثاد
تىعها المحا ثو تالىهثاعة خاصثو باليفالحثو تاال ثداد العي ث ال..........ت ثد رأكثد ان اال ثداد العي ث

لمعحاض ث لثثه اثثثع كبحثثع م ث ى ثثرتر االعجثثاد تاالدا العحاض ث يىثثن خ لثثه حىكثثن اط ث
العحاض القصتر  ،ترفد ىو الرعدد العي

ابمحثثو

احد ال ثىات العي ثحو الرث لهثا اثثع كبحثع يث رحقحث

االعجثاد العحاضث  ،يمهث ا يثأن ال ثحطعة مث هث م ال ثىو ىثن بثل العحاضث

ثتف رضثىن رحقحث

االعجاد بأ م ى رتر تبفك ه حكتن االعجاد ضفحف ل ا اعرأت الباحثات ي بحثث هث م ال ثىو

ي الفحعو الىشخثت م تالرفثعف مث

ل

ب البتلحعغ.

رهثا بححثدر الفىمحثات الفقمحثو تهث ادعاك عقطثو ثقتط كثعة

 2-1هدف البحث
الرفعف م ى رتر الرعدد العي

الرفعف م

و الرعدد العي

 3-1فرض البحث :
تجتد

لفحعو البحث
بادعاك عقطو قتط كعة البتلحعغ .

و اعرباط ىفعتحه بحن الرعدد العي

تادعاك عقطو قتط الكعة ل
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 4-1مجاالت البحث :

 1-4-1المجال البشري  :حعو ىن يعح الىعرخب التطع الف اع

لحباب البتلحعغ.

 2-4-1المجال الزماني  :لمىدة ىن 2106/02/ 2ال 2107 / 2/ 2
 3-4-1المجال المكاني  :ا و البتلحعغ ي الىك

منهجية البحث واجراءاته الميدانية :

ىتل الىعصتع /الطاب العاب .

الباب الثاني

 1-2منهج البحث

ا رخدىت الباحثات الىعهج التصي باأل متب الف ات االعرباطحو لى ئىره طبحفو البحث .

 2-3مجتمع البحث

اجعرالباحثارالرجعبو م ال ب الىعرخب التطع الف اع

لحباب لمبتلحعغ ت ددهم

 ) 01ال بثا

تال حن حىثمتن ىجرى البحث ال حن رم اخرحاعهم بالطعحقو الفىدحو .

 3-2وسائل جمع المعمومات :

1-3-2االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث .
جه ثثاد حا ثثتب ع ثثتع  -2 .)pentium4حا ثثبو الكرعتعح ثثو  -3 .كث ثعة بتلحع ثثغ ثثدد -4 ) 5
صايعة دد  -5 ) 0ىمفب بتلحعغ اعتع  -6ح ا بتلحعغ  -8صابو حن  -9حعحط حا

 01ا رىاعات الىقحا  00ا م م

2-3-2

الوسائل المساعدة:

دد ال

بحن  02ديرع لكرابو الىفمتىات

الىص ث ثثادع الفعبح ث ثثو -2الىق ث ثثاب ت الحخص ث ثثحو  -3ح ث ثثبكو االعرعع ث ثثت-4ا ث ثثرىاعة اال ث ثثربحان-5
االخرباعات الى رخدىو ي البحث  - 6ا رىاعة ر جحل الدعجات -7يعح الفىل الى ا د .

 4 -2االختبارات المستخدمة في البحث :

 1-4-2اختبار ادراك نقطة سقوط الكرة ( اسماء الطيار) 66 :2113 :

الهدف من االختبار  :حا

ادعاك عقطو قتط الكعة ي حاعة ىمفب البتلحعغ

االدوات المستتتعممة فتتي االختبتتار  :ىمفثثب بتلحعثثغ ثثاعتع – ك ثعة خاصثثو بثثالبتلعغ – حث ا خثثا

بالبتلعغ – صابو حن – حعحط حا
طريقتتة اج تراء االختبتتار :حقثثف ال

مم ىاجك .

ثثب الىخربثثع بتض ث الت ثثتف الخثثا

بعى ث الك ثعة ال ث ىكثثان

الهثثدف  ،تهثثت ال ثثهم ال اعبث الىتجثثتد يث ىجثثال المفثثب  ،ا ال ثثهم ع ثثم  ) 5ته ث ا حشحثثع ىكثثان
قتط الكعة بالقمم الىاجك تحرم حثا

الى ثايو بثحن عقطثو ثقتط الكثعة تخثط ال ثهم ع ثم  ) 5تبفثد
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ل

لثثك حعج ث ال

ثثب ال ث التض ث االتل بثثالت تف ترفصثثب الفحعثثان ليثثعض حجثثب العشحثثا تحفط ث

ب يرعة  ) 5ثتاع

طريقة الحساب :

ثم حشد ال

ب ث ث ىحاتالت.

حرم ح اب ادعاك عقطو قتط الكعة بقحا

الجثاعبحن ترقثا

الى ثايو ىثن عقطثو ثقتط الكثعة الث ال ثهم ع ثم 5ت مث

ثب ادعاك

بال ثعرىرع يكمىثا ا رثعب ثقتط الكثعة ىثن الثع م  5دل مث اىثر ك ال

تكىا ىتضح بالحكل .) 0

شكل ()1

2-4-2إستمارة االستبيان:

يوضح اختبار ادراك نقطة سقوط الكرة

ا رىثثد الباحثثثات ا ثثرىاعة اال ثثربحان الىثثأخت ة ىثثن اطعتحثثو الثثدكرت اعم لمباحثثث ي ث اع

ح ثثن بثثد

الح ثثحن  ) 048 2115ىمح ث

 )0مىثثا ان ه ث م اال ثثرىاعة ثثد صثثىىت ت ععثثت م ث البحئثثو

حالثثو الرثثعدد العي ث

بثثدائل

الف اع حثثو رقثثح
رعطب

م رىاىا  ،رعطب

تا طحثت الثدعجات ىثن

عثثد ال

م  ،رعطب

 ) 50يقثعة ىثثن خىث

ثثب ت ثثد احرثثتت مث

م اححاعا  ،الرعطبث

 )0 – 5تان ى ثرتحات هث ا الىقحثا

مث  ،الرعطبث
هث

مث رىاىثا )

 045-006الرثعدد ثال

جدا  005 – 87الرعدد ال  86 – 58الرعدد ىرت ط  57 – 31الرعدد ىقبتل ىن  29يىا
دتن الرعدد ضفحف .
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 5-2التجربة االستطالعية:
رفثثد الرجعبثثو اال ثثرط

حو رثثدعحبا ىمحثثا لمباحثثث لمت ثثتف بعي ثثه م ث ال ثثمبحات تاالحجابحثثات الر ث

رقابمه إثعا االخرباع لريادحها  .ت د اجعت الباحثات الرجعبو اال رط

حو حتم االحد ) الىتاي

 2107 /4/0م ث ث ال بحن ىن يعح حباب البتلحعغ لىفعيثو ال ثمبحات تاالحجابحثات لكثل ىثن
تاالخرباعتىفعيو الت ت الى ريع .

الىقحا

 6-2التجربة الرئيسة:

اىثثت الباحثثثات بثثأج اع الرجعبثثو العئح ثثحو ت لثثك ي ث حثثتم الث ثثثا ) الىتاي ث  2107 / 4 /3ت ثثد
)ي

رىرتدح ىقحا

الرعدد العي

رىاىا ،رعطب

م أححاعا  ،ال رعطب

ىتل الىعصتع لمبتلحعغ بححث حطمثب ىثن أيثعاد

ا و الىك

الفحعو اإلجابو عها بالرأححع أىام اليقعة الىعا بو له ىن خ ل البدائل رعطب
مث  ،ال رعطبث

م  ،رعطب

م

مث رىاىثا) تبفثد ا ثرعاحه عصثف ثا ه

أدت الباحثاراخربثثاع اداعاك عقطثثو ثثقتط الك ثعة م ث ىجرى ث البحثثث الىركتعثثو ىثثن  ) 01ال ب ثحن
حىثمثثتن الىعرخثثب الثثتطع لمفبثثه البتلحعثثغ ي ثثجمت الباحثثثات أدائهثثم بال ثثعرىرع ىقابثثل كثثل ا ثثم ىثثن

أ ىا ال

بحن .

 7-2الوسائل االحصائية:
ا رخدىت الباحثات الحقحبو االحصائحو  spssلىفالجو البحاعات .تررىثل رمك الىفالجو يحىا حم
_ الت ط الح اب

_ االعحعاف الىفحاع

_ ىفاى ت اعرباط بحع تن

 -3عرض وتحميل النتائج ومناقشتها

الباب الثالث

 1-3عرض وتحميل المعالم االحصائية لنتائج التردد النفستي واختبتار ادراك نقطته ستقوط الكتر
العبي البولينغ :

جدول () 1
يبين المعالم اإلحصائية لنتائج التردد النفسي واختبار ادراك نقطه سقوط الكر العبي البولينغ
االخرباعات

تحدم القحا

الت ط

االعحعاف

ىفاىل

الح اب

الىفحاع

االلرتا

اكبع حىو

ا ل حىه

الرعدد العي

دعجه

66.05

2.723

1.946

010

50

ادعاك عقطو

دعجه

3.88

0.982

1.933

03

2

قتط الكعة
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ربحن ىن الجدتل أ

ىفحثثاع

م ان الت ط الح اب لمرعدد العي

 )2.723تىفاىثثل الر ثتا

يحدل الت ط الح اب

 )66.05بتحثدم حثا

 )1.946اىثثا اكبثثع حىثثو  )010تاصثثيع حىثثو ) 50

م ان الرعدد لدر ال

بحن ىرت ط كتعها ىصىىه م حكل ى رتحات

اىا اخرباع ادعاك عقطو قتط الكعة يبمثغ الت ثط الح ثاب لمرثعدد العي ث

دعجثثو بثثاعحعاف ىفحثثاع

دعجثه بثاعحعاف

 )0.982تىفاىثثل الر ثتا

 )3.88بتحثدة حثا

 )1.933اىثثا اكبثثع حىثثو  )03تاصثثيع

حىو )2

 2-3عرض وتحميل ومناقشه عالقه التردد النفسي ب ادراك نقطه سقوط الكر العبي

البولينغ.

جدول ()2

يبين نتائج عالقة االرتباط بين التردد النفسي وادراك نقطة سقوط الكرة العبي البولينغ
الىريحعات
الرعدد العي

حىه ىفاىل االعرباط ى رتر الخطأ

ى رتر

R

الدالله
1.113

1.807

دالله االعرباط
ىفعت

1.15

ادعاك عقطو

قتط الكعة

ربحن ىن الجدتل أ
الكعم ل

م ان ىفاىل االعرباط بحن ىقحا

الرعدد العي

تاخرباع عقطو ادعاك قتط

ب البتلعغ بمغ  )1.807بى رتر خطأ  )1.113تبى رتر دالله  )1.15بىا ان

ى رتر الدالله اكبع ىن ى رتر الخطأ ا ن دالله االعرباط ىفعت .

 3-3مناقشة نتائج عالقتة االرتبتاط ونستبة المستاهمة بتين القتدرات المهنيتة متع انجتاز العبتي

البولينغ.
ل

رفدت الباحثات تجتد

بث ث البتلحع ثثغ الث ث ان ال

الرعدد العي

و اعرباط بحن ىقحا

تاخرباع ادعاك عقطو قتط الكعة

ثثب لكث ث حص ثثل الث ث االدا الىث ثثال حج ثثب ان رركاى ثثل لدح ثثه جىحث ث

الصيات تالقدعات  ،ا ان عجاح ات يحل ال
ي الىعاي و العحاضحو يالرعدد العي

ب ي اظهاع ايضثل ىثا عثدم ىثن ثدعات تىهثاعات

ىهم لحع

ال

ب م رتجحه الكعم بحكل صثححح تكمىثا

داد الردعحب ال ان حصل لألالحثه يث األدا تالرتجحثه الىضثبتط تالحعيحثه كمىثا اعفثدم الرثعدد عرحجثه
ادعاك ال

ثثب لر م ثثل األدا تالرتجحثثه الىضثثبتط كىثثا احثثاع ب ث ل) ان االدعاك هثثت ىحثثدد ىهثثم

تضعتع لإلعجاد العحاض ي اغمب اليفالحات العحاضحو ب ل عحال . )295 2101
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ا ان ادعاك ال

ب لرتجحه الكعم ىهثم تحمفثب دتع بثاعد يث جىحث اليفالحثات تخاصثه الرث ركثتن

الد ثثو ه ث ىحثثدد االعجثثاد ي ث المفبثثو الر ث رىثثاع ت تك ث لك العحاضثثحات الر ث يحهثثا رثثدخل االج ث ثثهدة
تاالدتات احىد الفيحي

. )37 2101

تحفد االدعاك الح ث ىثن اهثم القثدعات ال هعحثو الرث حجثب ان حرصثف بهثا ال ثب البتلحعثغ ت ت مث

الىدعبحن ى اع اة ردعحب رمك القدعات ل
البتلحعغ احىد الفيحي

ب البتلحعغ كتعهثا ىثن ىحثددات االعجثاد تاليثتد يث لفبثو

.)48 2101

-4االستنتاجات والتوصيات:

الباب الرابع

1-4االستنتاجات:

-0ان ال ب البتلعغ حىمكتن ى رتر رعدد ىرت ط .
-2رتجد

و ىفعتحو بحن الرعدد العي

2-4التوصيات

ضعتعة اال داد العي

تاخرباع ادعاك عقطو قتط الكعة لدر ال ب البتلعغ.

اثعا رطبح بعاىج تتحدات ردعحبحه م ال بحن البتلعغ.

ىفعيو الىدعب تااللىام بىيهتم تأ باب الرعدد العي

.
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هلحق ()1
هقياس التردد النفس

ت

رعطب
م

اليقعات

رىاىا
0

أرعدد عدىا احفع بضفف ي الىباعاة الىعاد أداشها

2

تة اإلعادة دايف لألدا الجحد

3
4

أرعدد عدىا أداتل عحاطاَ عحاضحاَ ال أحبو تال اعغب يحه

أرعدد ي ادا الحعكو العحاضحو ا ا حفعت أعها ر بب ل اإلصابو

5

اىرمك خبعة ترجاعب ابقو رجفمع ال أرعدد ي ىىاع و األلفاب العحاضحو
باإلعها تالرفب حجفمع أرعدد ي ىداتلو الرىاعحن تاأللفاب العحاضحو

6

إح ا

7

ثقر بعي

8

أرعدد عدىا ح خع البفض ىع

9

تجتد األجهدة الى ا دة تالى ا دحن حجفمع ال أرعدد ي ادا األلفاب العحاض

رجفمع ال أرعدد ي ادا المفبو

01

ضفف

00

اىرمك ححتحو تعحاط ح ا داع ي ادا المفبو العحاضحو

02
03

ب بب اىر ك أ داد عي حاَ الحا أىاع األلفاب العحاضحو بدتن رعدد
حجا ر رجفمع غحع ىرعدد ي ادا الحعكات العحاضحو

04

دعجو رقحد األجهدة تصفتبو الحعكات رجفمع ىرعدد ي أدائها

05

ر بالىدعب رجفمع أرعدد ي ادا المفبو

عدىا ا عف الياحو ىن المفبو يأعع ال أرعدد ي أدا ها

06

أرعدد ي ادا المفبو العحاضحو عدىا احفع باع غحع ىتاظب م الردعحب

07
08

ال أرعدد عدىا أكتن هادئ تى رقع عي حاَ
أرعدد عدىا حعاتدع حفتع باليحل

09

رفرعحع حاالت احفع يحها بفدم العغبو ي ىىاع و األلفاب العحاضحو

21

احفع بالرعدد بأدا المفبو عدىا ال احصل م حتايد ىفعتحو

20

خبعر الفىمحو تالعظعحو رجفمع ال أرعدد ي ادا األلفاب العحاضحو

22

أرعدد عدىا ارت ان ى رتا

23
24

حفتع بالختف ىن اليفالحو أت الجهاد ح بب ل رعدداَ ي الدا األلفاب العحاضحو
إح ا

25

ا م ىن ادا اليفالحو

26

ال أبال بعرحجو األدا العهائحو

بالىمل حبفدع

تف لن حكتن بالى رتر الىطمتب

ن ىداتلو األلفاب العحاضحو

11

رعطب
م

رعطب
م

أححاعا

ال
ال رعطب
م

رعطب
م

رىاىا
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بحل الىباعحات

27

أرعدد عدىا حعري عبض

28

حخصحر ه ال بب ي رعدد
رعطب

ت

م

اليقعات

رىاىا
29

عدىا حطمب ىع ارخا عاع ىفحن يأعع بط

ي ارخا م

31

أهىحو الىعاي و رجفمع أحاعك يحها

30

الريحع الىياجئ ي الفادات الحتىحو حجفمع ال اعغب بأدا األلفاب العحاضحو

32

رفعض لإلجهاد حجفمع ىرعدد ي األدا

33

أرعدد عدىا حطمب ىع ىعاي و ال ب

34

أرعدد عدىا حطمب ىع الىحاعكو ي بطتالت الحو الى رتر

35

حهعة الحو الى رتر

دم اعرحاح لبفض الحكام حجفمع أرعدد ي ادا اليفالحو الىكمف بها

36

اليحل الركعع ح بب ل الرعدد ي ادا العحاط العحاض

37

أ داد البدع غحع الجحد ح بب رعدد ي األدا

38

حفتع باالعرباك ت دم اال رقعاع حجفمع ىرعدد ي ىىاع و المفبو العحاضحو الىكمف بها

39

ال أ رطح ال حطعة م أ صاب ي الىتا ف الحعجو

41

عىط الج ى حجفمع أرعدد ي ادا المفبو أت الرىاعحن

40
42
43

عدىا ال حكتن إح ا

اىرمك عتحاَ ىفعتحو الحو رجفمع ال باَ غحع ىرعدد
أرعدد عدىا ا ى كمىات ححتبها اليدع تال م

44

خجم

45

أعع ىريائل بطبحفر

46

جحداَ يأعع ال اعغب بىىاع و المفبو العحاضحو

بب رعدد ي ىىاع و األلفاب العحاضحو

عدا ة الرجهحدات الر اظهع بها ي الىعاي ات العحاضحو رجفمع أرعدد ي ادا
اليفالحات العحاضحو

47
48

الظعتف الىعاخحو رجفمع ىرعدداَ

ال احفع بالرعدد ىن ادا اليفالحو عدىا اىرمك عتح األىل ي اليتد

49

أرعدد عدىا أرفعض إلحباط ىا

51

كياح ال حجفمع ىرعددا ي األدا

50

احفع بالرعدد ي ادا اليفالحو أت الرىعحن عدىا أحاهد جىهت اَع غيح اَع

02

رعطب
م

رعطب
م
أححاعا

ال
ال رعطب

رعطب

م

م
رىاىا

