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 مستخلص البحث:

ان التوافق النفسي البدني الصحي من الجوانب النفسية المهمة لجميع االلعاب          

الرياضية ومنها لعبة كرة القدم الصاالت والقدرة على التعامل مع العوامل النفسية 

المتغيرة وضرورة امتالك  الصحة النفسية ومعرفة عالقتها بدقة المهارات الهجومية، 

القة التوافق النفسي البدني الصحي بدقة المهارات الهجومية لذى عمد الباحث دراسة ع

بكرة قدم الصاالت لالعبات منتخب الكليات بالجامعة، وقد استعمل الباحث المنهج 

 7102-7102الوصفي على عينة من العبات منتخب كليات الجامعة للعام الدراسي 

تباط معنوية بين ( العبات، وقد استنتج الباحث بعدم وجود عالقة ار01وعددها )

التوافق النفسي البدني الصحي ومهارة الدحرجة ودقة التهديف ومعنوية االرتباط مع 

 مهارة المناولة بكرة قدم الصاالت لالعبات منتخب كليات الجامعة.
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   The Relationship of Psycho-Physical Health Compatibility 

with the Accuracy of Offensive Skills in Futsal for University 

Team Female-Players 

 

By: Inst. Hasanain Naji Hussein  

College of Basic Education 

University of Diyala 

 

Abstract : 

The psycho-physical health compatibility which is one of 

the important psychological aspects in all sports including 

futsal, in addition to the ability of dealing with the 

changeable psychological factors, the necessity of 

possessing psychological health and knowing their 

relationship with the accuracy of offensive skills, all are the 

concern of this study. Therefore, the researcher studies 

intentionally the relationship between the psycho- physical 

health  compatibility and  the accuracy of offensive skills 

in futsal for the colleges  female players of the university 

team. He applies the descriptive approach  to a sample of 

these players in the academic year 2017-2018 . This sample 

consists of (10) female-players. The researcher concludes  

that there is no significant correlation between the psycho-

physical health compatibility and the skills of dribbling and 

accurate shooting, while there is a significant correlation 

with the passing skill of the university futsal female-

players.     
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 التعريف بالبحث: -3

 مقدمة البحث واهميته : 3– 3

اصببح  لعبببة كبرة القببدم اللعببة اللببعبية السببالدة فبي العببالز بسببب سببهولة م اولتهببا، ا ا 

الكثير من الالعبين ومن مختلف البلدان ال يمنعهز اللون او الجبن  او المعتقبد استقطب  

او العمر او المسبتوى الثقبافي ولكونهبا لعببة ممتعبة للجمباهير سبعى المعنيبين والبباحثين 

لالرتقببباه بهبببا ودراسبببة جميبببع العوامبببل النفسبببية والبدنيبببة المتعلقبببة بهبببا. ان االنجبببا ات 

ثة التي افادت فبي رفبع المسبتوى واالنجبا  الرياضبي العبالي االكاديمية والتعليمية الحدي

الذي تحقق من قبل الرياضيين في االلعاب الرياضية المختلفبة بصبورة عامبة لبز تحبد  

صبببدفة وانمبببا جببباهت نتيجبببة لتطبببور مختلبببف العلبببوم الرياضبببية والفسبببلجية والنفسبببية 

راسببات النفسببية واالجتماعيببة واتبببام المتخصصببين والمببدربين المنبباهج الصببحيحة والد

الحديثة  تبين ان كثيراً من االخفاقات وعدم الوصول الى نتالج رياضية جيدة ترجع الى 

عوامل واسباب نفسية كثيرة ، و التوافق النفسي واحدة من تلك المفباهيز النفسبية المهمبة 

لالعبببات كببرة القببدم ، ا  يعببد مفهومبباً اساسببياً لعلببز الببنف  بصببورة عامببة و مببن المفبباهيز 

ساسببية للصببحة النفسببية والبعببد االساسببي الببذي يفببرة نفسببي علببى الصببحة النفسببية اال

فالصحة النفسبية تقبود البى توافبق الفبرد كمبا ان توافبق الفبرد يب دي ببدورة البى الصبحة 

( ، كمببا ان الصببحة 5:  0822النفسببية فالعالقببة جدليببة بينهمببا فهببي تببداير وتببدار )داود ،

ين متببرادفين لمفهببوم واحببد بببل يعببد التوافببق مفهومبباً النفسببية والتوافببق النفسببية ليسببا اسببم

اوسببع واكثببر ًببموالً ا   انببي يتمثببل فببي انسببجام اللببخه وتناامببي مببع  اتببي ومببع القببيز 

الخلقيببة والروحيببة ومببع االخببرين كمببا ان هببدس الصببحة النفسببية هببو تحقيببق التوافببق 

 (.14: 0881النفسي) الجسماني،

، في ان مفهوم التوافق النفسبي الصبحي الببدني ومن خالل ما تقدم تكمن اهمية الدراسة 

متغير مهز في اداه الالعبات ، ا  ان دراستي وبحثي عملية ضرورية لبذا ارتبدى الباحبث 

دراسببة مسببتوى التوافببق النفسببي البببدني الصببحي لببدى العبببات منتخبببات كليببات جامعببة 

عببات منتخبب ديالى وعالقتي بدقة اداه المهارات الهجوميبة بكبرة قبدم الصباالت لبدى ال

 كليات الجامعة.

 

 مشكلة البحث: 1 - 3

ان التوافببق النفسببي مببن المفبباهيز النفسببية االساسببية المتصببلة بلخصببية الرياضببي       

وصحتي النفسية ومن العوامل المهمة إليصال الرياضبي للمثاليبة فبي االداه وجب ه مهبز 

، ان قلببة العنايببة مببن االعببداد النفسببي الببى جانببب االعببداد البببدني والمهبباري والخططببي

باألعداد النفسي لالعبات كرة القبدم يعبد مبن العوامبل التبي قبد تب دي البى ضبعف االداه 

المهاري لالعبات كرة القبدم ممبا يب ار علبى تحقيبق االنجبا ، وممبا تقبدم تتجلبى ملبكلة 
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البحث باإلجابة عن التسبالل التبالي :  هبل للتوافبق النفسبي الببدني الصبحي عالقبة بدقبة 

 الهجومية بكرة القدم الصاالت لالعبات منتخب كليات الجامعة. المهارات

 

 اهداف البحث 3-1

 ويهدس البحث الى :

التعببرس علببى مسببتوى التوافببق النفسببي البببدني الصببحي لالعبببات منتخببب كليببات  – 0

 الجامعة.

التعرس على عالقة التوافق النفسي البدني الصحي بدقة المهارات الهجوميبة بكبرة  – 7

 عبات منتخب كليات الجامعة.القدم لال

 

 فرضية البحث: 4- 3

ال توجد عالقة بين التوافق النفسي البدني الصحي بدقة المهبارات الهجوميبة بكبرة القبدم 

 لالعبات منتخب كليات الجامعة.

 

 مجاالت البحث فهي: 5 -3

 المجال البلري: العبات منتخب كليات جامعة ديالى بكرة القدم الصاالت. 0-5-0

  4/07/7102ولغاية  01/8/7102المجال ال ماني: الفترة من  0-5-7

 المجال المكاني: مالعب كليات جامعة  ديالى.  0-5-4

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والسابقة . – 1

 الدراسات النظرية 1-3

 التوافق النفسي البدني الصحي : 3-3- 1

جتماعية واحد مااهر الصبحة النفسبية ان التوافق النفسي من المفاهيز النفسية واال       

ا  يعرس بدني تفاعل الفرد مع بيئتي المحيطة بي وفقاً لقدراتي وامكانياتبي إلًببام حاجاتبي 

وراباتببي وفقببباً للابببروس الخارجيبببة التبببي تمليهببا عليبببي تلبببك البيئة)عببببد الحسبببن وعببببد 

بهببا الفببرد  ( ويعببرس بانببي العمليببة الديناميببة المسببتمرة التببي يقببوم020: 7100ال هببرة،

مستهدفاً تغيير سلوكي ليحد  عالقة أكثر توافقا بينبي وببين نفسبي مبن جهبة، وبينبي وببين 

(، وان التوافق البدني الصحي مفهوم انساني 075: 7101البيئة من جهة اخرى)نسيمة،

يسبعى لحببل الصبراعات ومواجهببة الملببكالت مبن اًبببام واحببباط وصبوال الببى الصببحة 

فببي قببدراتهز واسببتعداداتهز الجسببمية والعقليببة وامكانيبباتهز  النفسببية، ويختلببف الالعبببون

اللخصية طبقا للفروق الفردية فالتوافق النفسي البدني الصحي يتمثل بقبدرة الفبرد علبى 

مواجهة المواقف النفسية بات ان دون تسرم وتحمل الصعاب دون انهيار والحفاظ علبى 
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(، وان 00: 0828رسبببي،المسبببتوى الببببدني والصبببحي بدرجبببة عاليبببة مبببن االستقرار)م

التوافببق النفسببي البببدني الصببحي يعنببي تقبببل الالعببب لماهببرة الخببارجي والتمتببع بحالببة 

صحية جيدة خالية من االمراة سواه أكان  جسمية ام نفسية ام اجتماعية والتبي تب ار 

علببى صببحتي وحيويتببي وقدرتببي علببى الحركببة واالتبب ان واالسببتمرار فببي التببدريب او 

 (.80: 7101او ضعف لهمتي ونلاطي)احمد، المنافسة دون اجهاد

 

 المهارات االساسية بكرة القدم:  1-3-1

ان المهارات االساسية احدى مكونات لعبة كرة القبدم والعامبل المهبز لتنفيبذ خطب         

اللعب، وتعد عماد االداه وبدون اجادتها بدرجة عالية تصبح مهمة تنفيذ الخط  صعبة، 

عب من خالل قدرتي  على التحكز بالكرة بسبهولة وببدون جهبد وتعد سالح اللعب في المل

 الد كما انها تساعد الالعب علبى التغلبب علبى المنباف ، وان امبتالك اللعبب للمهبارات 

االساسببية تسبباعد فببي تطبيببق خطبب  اللعببب والوصببول الببى مرمببى المنبباف  وهببي كببل 

الل الحركبببات التبببي تببب دى بهبببدس محبببدد بقبببانون اللعببببة وهبببي جبببوهر االنجبببا  خببب

(، وتعرس بانها الحركات التي يتحبتز علبى 082: 7100المباريات)سعد هللا وخورًيد،

اللعببب ادالهببا فببي جميببع المواقببف بغببرة الوصببول الببى افقببل النتببالج مببع االقتصبباد 

 (.054: 0822بالجهد)حسانين وعبد المنعز،

 

 الدراسات السابقة: 1-1

 (1134دراسة شهباء احمد ) 1-1-3

 بدني الصحي وعالقتي بدقة بعض المهارات االساسية بالكرة الطالرةالتوافق النفسي ال

التوافق النفسي البدني الصحي بدقة بعض  هدف  الدراسة الى : التعرس على عالقة

 المهارات االساسية بالكرة الطالرة

 الوصفي بدسلوب العالقات االرتباطية .  منهج الدراسة: اتبع  الباحثة المنهج

ن مجتمع الدراسة االصلي على طلبة المرحلة الرابعة  بكلية التربية عينة الدراسة: تكو

 ( طالب.42وبلغ عددهز ) 7104 -7107الرياضية جامعة ديالى للعام الدراسي 

 

 الباب الثالث

 منهجية البحث و اجراءاته الحياتية  - 1

استعمل الباحبث المبنهج الوصبفي بدسبلوب العالقبات االرتباطيبة  منهجية البحث : 1-3

 لماللمتي لطبيعة البحث. 
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 مجتمع و عينة البحث  1-1

( فبرق 2( وبلبغ ) 7102/7102اًتمل  على العبات منتخبات كليات جامعبة ديبالى ) 

( العبة، اما المقياس النهبالي فبتز تطبيقبي 21( العبات لكل فريق بمجموم )01بمعدل )

 %( من مجتمع االصل .01.72( العبات ويمثلون )01على )

 

 االجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات: 1-1

 االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 1-1-3

 )صيني الصنع(. Dell)( نوم)0جها  حاسوب الب توب عدد )  -0

( ، ًبببري  قيببباس نسبببيجي لقيببباس Imation( )1( عبببدد )CDاقبببراي لي ريبببة )  -7

 ( )ياباني الصنع( .5م( ، كرة قدم عدد )71ات بول )المساف

 طبقات ملونة ،واًرطة دالة ، وًري  الصق  لتوضيح مناطق الدقة .  -4

 ملعب كرة القدم للصاالت قانوني ، استمارات لتفريغ البيانات.  -1

 

 وسائل جمع المعلومات : 1-1 – 1

 المراجع والمصادر العربية واالجنبية .  -0

 .المالحاة والتحليل   -7

 اللبكة المعلوماتية العالمية )االنترن ( .  -4

 االختبار والقياس.  -1

 

 إجراءات البحث الميدانية : 1-4

 مقياس التوافق النفسي البدني الصحي:  1-4-3

بعد اطالم الباحث على المصادر والمراجع  ات الصلة بمتغير البحث تز اعتماد          

( وفق البذي تبز بنالبي 7101مقياس التوافق النفسي البدني الصحي المعد من قبل)احمد ،

( 05وتقنينببي فببي العببراق علببى عينببة مببن طالبببات جامعببة ديببالى، ويتكببون المقيبباس مببن)

لإلجابة )دالمباً، احيانباً، نبادراً(، وتحتسبب الدرجبة الكليبة  فقرة، يحتوي على االاة بدالل

للمختبرة من خالل جمع الدرجات التبي حصبل  عليهبا مبن خبالل االجاببة علبى فقبرات 

(. مببا تبقببى مببن  05،  07،  2،  2،  4المقيبباس، يحتببوي المقيبباس العبببارات السببلبية ) 

( درجة 05ليها المختبرة )الفقرات )عبارات ايجابية(. وبذلك تكون اقل درجة تحصل ع

 (15واعلى درجة )

 

 حساب االسس العلمية لفقرات المقياس : 1 – 4 – 1

يعرس الصدق بدني " الدقة التي يقي  بها االختبار الغرة الذي وضع من اجلي )        

( وتهببدس االختبببارات المعرفيببة ، فببي االببب االحيببان الببى قيبباس 044: 0888محمببد، 
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االدراكية والدقة التي يتز خاللها قياس القبدرة االدراكيبة الواحبدة مبا هبي بعض القدرات 

في حقيقتها اال الصدق الذي هو ًرط لتحقيق الصبالحية لالختببار او المقيباس الكتبابي، 

وال ًك في ان المقياس الذي يكون صالحاً لمجال معين يكون صادقاً لذلك المجبال، امبا 

ع مبببن اجلبببي فبببدن  لبببك يببب ار علبببى دقتبببي ا ا اسبببتخدم لغبببرة اخبببر ايبببر البببذي وضببب

( ، وللصببدق عببدة انببوام، وانببوام الصببدق مببا هببي اال طرالببق 72: 7111)فرحببات،

تستعمل في جمع االدلة التي تثب  تمتع االختبار او المقياس بي ، وكلما قدم الباحث ادلبة 

لبة كثيرة على صدق مقياسي تثب  تمتبع االختببار او المقيباس ببي ، وكلمبا قبدم الباحبث اد

كثيرة على صدق مقياسي  ادت اقبة مسبتخدميي لكونبي يقبي  حتمباً مبا اعبد لقياسبي، وقبد 

اسببتعمل الباحببث هنببا الصببدق الابباهري ، وصببدق الدراسببات السببابقة، وصببدق البنبباه 

 )التميي (.

 

 الصدق الظاهري : 3 -1-4-1

او تلبك، يمكن استعمال النسب المئوية التي تعك  اتفباق ررالهبز حبول هبذة الفقبرة        

( فبي  ك ولقبد تبز تحقيبق هبذا النبوم مبن 7في ايجباد الصبدق الاباهري او اسبتعمال )كبا

( مبن المختصبين فبي ميبدان البحبث 5الصدق عنبدما تبز عبرة فقبرات المقيباس علبى )

 %(21لتحديد صالحية كل فقرة من فقرات المقياس وقد بلغ  نسبة اتفاق المحكمين )

 

 الثبات : 1 -1-4-1

حث باسبتخرا  معامبل الثببات المتعلقبة بمقياسبي المعتمبد فبي البحبث، عبن وقد اعتمد البا

طريبق اتببام طريقببة التج لبة النصببفية للفقبرات و لببك لمالهمتهبا هببذة الدراسبة والتببباين 

وألجبببل اسبببتخرا  معامبببل الثببببات بالطريقبببة المختبببارة عبببن طريبببق اسبببتخدامي معادلبببة 

لة، وعليبي طببق المقيباس علبى )سبيرمان( كدساس إليجباد معامبل اببات المقيباس للسبهو

( فقببرة وبعببد معالجببة اجاببباتهز 05مجموعببة مببن عينببة البحببث المقيبباس المكببون مببن )

وتصحيحها ، قسبز المقيباس البى نصبفين ًبمل النصبف االول اجاببات التسلسبل الفبردي 

للفقببرات وًببمل النصببف الثبباني اجابببات التسلسببل ال وجببي للفقببرات ، ا  بلببغ معامببل 

( ، ظهبببر ببببدن فقبببرات 1.15احتماليبببة خطبببد اصبببغر او يسببباوي )( وب1.25االرتبببباط )

 المقياس اابتي بدرجة جيد جداً و ات داللة معنوية عالية .

 

 الموضوعية: 1-4-1-1

يقصد بالموضوعية مبدى ابتعباد النتبالج عبن الحكبز البذاتي والتبدايرات االخبرى وان     

عببد مببن االختبببارات االسببلوب الببذي وضببع فيببي المقياسببين علببى وفببق طريقببة )ليكببرت( ي

الموضوعية الن عملية تصحيحها وفق الدرجة لكبل تبدر  وهبذة العمليبة مبن التصبحيح 

 واستخرا  النتالج ال تتدار بذاتية المصححين وعليي يعد االختبار موضوعيا .
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 االسس العلمية لالختبارات المهارية :  1-4-4

 صدق االختبار : 1-4-4-3

ي يجبب ان يتصبف بهبا االختببار الجيبد ، فاالختببار يعد الصدق من الصفات المهمبة التب

الذي ال يتمتع بنسب جيدة من الصدق ال يمكبن ان يب دي وظيفتبي والصبدق ليسب  صبفة 

مطلقة بمعنى اني ال يمكن القول ان هذا االختببار صبادقاً او ايبر صبادق بباللفط المطلبق 

لقياسبي علبى ان انما تحددة نسببة صبدقي ، والصبدق معنباة ان يقبي  االختببار مبا وضبع 

يناسب قبدرة المفحوصبين ايقباً واسبتعمل الباحبث الصبدق الاباهري مبن خبالل تحديبد 

مكونببات االختبببارات جميعهببا مببن الخبببراه، ومببن خاللهببز تببز الحصببول علببى صببدق 

االختبارات، وكذلك استخر  الباحث الصدق البذاتي مبن خبالل الجبذر التربيعبي للثببات 

اورنبببدالك وهاجببان ( " ان الصبببدق هببو تقبببدير ( نقبببالً عببن )77: 0888و كر)ببباهي ،

لمعرفة ما ا ا كان االختبار يقي  ما نريد ان نقيسي بي ، وال ًيه اير ممبا نريبد نقيسبي 

 بي ".

 

 ثبات االختبار: 1-4-4-1

الثبات يعني خلو االختبار من االخطاه اير المنتامة التبي يتعبرة لبي القيباس، بمعنبى 

تقبعف اببات االختببار، مثبل عبدم وضبوح مفبردات  خلوة من االخطاه العلبوالية التبي

االختبار او انخفاة دافعيبة المختببرين فقبالً عبن البتخله مبن االخطباه المنتامبة، " 

فالثبات يعني مدة الدقة التبي يقبي  بهبا االختببار الاباهرة موضبوم القيباس )المنبدالوي 

الى اختبار  ( ولغرة معرفة نقاه االختبارات من االخطاه، عمد الباحث012: 0828،

عينة التجربة االستطالعية ومن  از اعادة االختبارات عليهز بعد مرور خمسة ايام ومن 

 از معالجة بيانات االختبارات احصالياً من خالل معامل االرتباط البسي  ) بيرسون(.

 

 موضوعية االختبار : 1-4-4-1

ختبببببارات الموضببببوعية تعنببببي ان االختبببببار ايببببر خاضببببع للتقببببديرات الذاتيببببة ، فاال

الموضوعية تعني " االختبارات كلها التي تخر  رأي المصبحح او حكمبي ، مبن عمليبة 

التصببحيح الن الجببواب محببدد كمببا انهببا ال تتببدار بالعوامببل الذاتيببة واللخصببية للمصببحح 

وتعني عدم اختالس المقدرة في الحكز على ًيه ما ... او على موضوم معين ")ناجي 

ولهببذا حببددت موضببوعية االختبببارات مببن خببالل  (040: 0822وبسطويسببي احمببد، 

 ( يوضح قيز االس  العلمية لالختبار .0المحكمين ، والجدول )
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 (3الجدول )

 قيم مفردات االختبارات ومعامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعية

 قيز الداللة الثبات االختبارات ت
الصببببببببدق 

 الذاتي
 قيز الداللة الموضوعية

 1.171 1.82 1.871 1.110 1.255 المناولة  .0

 1.110 1.87 1.870 1.174 1.251 الدحرجة  .7

 1.110 1.82 1.872 1.111 1.270 دقة التهديف  .4

 

 االختبارات المهارية : 1-4-5

 اختبار مهارة المناولة : 1-4-5-3

 (.22: 0880م )اسماعيل واخرون،71اختبار المناولة نحو هدس صغير يبعد مسافة 

 االختبار : قياس دقة المناولة .الهدس من 

 سز(.74× سز 001(، وهدس صغير ابعادة )5االدوات المستعملة : كرات قدم عدد )

م( عنببد الهببدس الصببغير 71م( علبى مسببافة )0اجبراهات االختبببار : يرسببز خبب  بطببول )

 وتوضع كرة اابتي على خ  البداية بحسب ما موضح في اللكل.

خب  البدايبة مواجهبباً للهبدس الصببغير ويببدأ عنببد وصبف االختببار : يقببف الالعبب خلببف 

( خمب  5اعطاه االًبارة بمناولبة الكبرة نحبو الهبدس لتبدخل اليبي وتعطبى لكبل العبب )

 محاوالت متتالية .

التسببجيل : تحسببب الدرجببة بمجمببوم الببدرجات التببي حصببل عليهببا الالعببب مببن مناولببة 

 الكرات الخم  وعلى النحول االتي :

  صحيحة تدخل الى الهدس الصغير .درجتان لكل محاولة 

 . درجة واحد ا  مس  الكرة القالز او العارضة ولز تدخل الهدس 

 .صغر في حالة خرو  الكرة عن الهدس الصغير 
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 (3الشكل رقم)

 

 (. 777: 0881) حماد،اختبار الدحرجة  1-4-5-1

 ( ًواخه  هاباً واياباً :5اسز االختبار : الدحرجة بين )

 الهدس من االختبار : قياس القدرة على سرعة الدحرجة بتغيير االتجاة .

م( مبن اللباخه االول واربعبة ًبواخه 7االدوات المستعملة : يحبدد خب  علبى بعبد )

 م( ، كرات قدم ، ساعة توقي  ، صافرة .0.5متتالية المسافة بين ًاخه واخر )

يقوم المختبر بدحرجة الكرة بسرعة اجراهات االختبار : بعد سمام المختبر اًارة البده 

واجتيا  اللواخه الخمسة والعودة ايقباً والوصبول البى خب  البدايبة والنهايبة بدسبرم 

 وق .

 من الثانية . 0/011التسجيل : يحتسب ال من ألقرب 

 

 (.771: 0881)حماد، اختبار دقة التهديف 1-4-5-1

 التهديف نحو مرمى مقسز الى مربعات :

 اس دقة التهديف نحو المرمى .هدس االختبار: قي

االدوات : ) ًري  لتعيين منطقة التهديف ، هبدس كبرة قبدم قبانوني ، ملعبب كبرة قبدم ، 

 ((.5كرات قدم عدد )

يارد عن خ  المرمبى 02( كرات على خ  الج اه الذي يبعد 5طريقة االداه : توضع )

المنباطق الم ًبرة يارد ( حيث يقوم الالعب بالتهديف في 0والمسافة بين كرة واخرى )

باالختبار وحسب أهميتها وصعوبتها وبلبكل متسلسبل الكبرة بعبد االخبرى علبى ان يبتز 

 االختبار من وضع الركض .

طريقة التسجيل : تحتسب عدد االصابات التي تدخل االهداس المحددة من كال الجانبين، 

قبباط ا  تحتسببب درجببات كببل كببرة مببن الكببرات الخمسببة كبباالتي : تحتسببب كببل كببرة بالن

المحببدد للمنطقببة المحسببوبة مببع مراعبباة فببي حببال مبب  الكببرة لللببري  تحسببب للمنطقببة 
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 5االعلبببى حسبببب المنببباطق المرقمبببة، وصبببفر عنبببد خروجهبببا خبببار  حبببدود المرمبببى،)

( درجببات الببى 4،  1( درجببات الببى المنطقببة رقببز)1،  5درجببات( الببى المنطقببة رقببز)

( درجبة 7لبى المنطقبة رقبز )( درجبة ا7،  4درجبات البى المنطقبة رقبز) 4المنطقة رقبز 

 ( )العارضة والعامود( صفر خار  خدود المرمى .0واحد الى المنطقة رقز )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الشكل رقم)

 

تبز اجبراه التجرببة االسبتطالعية علبى عينبة مبن العببات التجربة االستتالالعية :  1-5

و لك  02/01/7102( العبات في يوم االربعاه 5كليات منتخبات الجامعة بلغ عددهز )

لمعرفة مدى صالحية تعديل االختبارات والوق  المستغرق ألجراه االختبارات وكبذلك 

 د( .51لتدريب فريق العمل المساعد على االجراهات والواجبات استغرق  )

 

بعبببد اجبببراه التجرببببة االسبببتطالعية واالطبببالم علبببى الوقببب  التجربتتتة الرئيستتتة :  1-6

د( اجبرى الباحبث 81ا اقل مبن  مبن الوحبدة التدريبيبة )المستغرق والتي بين  ان  منه

 . 8/00/7102وانته  يوم الخمي   75/01/7102التجربة في يوم االربعاه 

 

( السببتخرا  SPSSاسببتعمل الباحببث الحقيبببة االحصببالية )ٍالوستتائل االحصتتائية :  1-7

المعياري ، معامل نتالج البحث وكاالتي ) النسبة المئوية ، الوس  الحسابي ، االنحراس 

 االرتباط(.
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 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4

عتترض نتتتائج التوافتتق النفستتي البتتدني الصتتحي الرياضتتي وبعتت  المهتتارات  3 – 4

 االساسية )المناولة ، الدحرجة ، دقة التهديف ( وتحليلها :

 

 (1جدول )

توافق النفسي البدني الصحي وبع  قيم االوساط الحسابي واالنحراف المعياري لل

 المهارات االساسية )المناولة ، الدحرجة ، دقة التهديف(

 وحدة القياس  المتغيرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

التوافق النفسي  3

 البدني الصحي
 5.42 11.41 زمن

 1.133 2.41 درجة المناولة 1

 1.17 1.73 زمن الدحرجة 1

 1.13 37.61 درجة دقة التهديف 4

 

( 41.11( بلببببغ الوسبببب  الحسببببابي للتوافببببق الصببببحي البببببدني )7تبببببين مببببن الجببببدول )

( ان اعلى مسبتوى لبدرجات العينبة ا ا مبا حسبب  بالنسببة 5.12واالنحراس المعياري )

%( وافقبل انحبراس معيباري 21المئوية هو لمتغير التوافق الببدني الصبحي ويعبادل )

 الحاصلة عليها العينة.ا ا ما قورن بمستوى الدرجة 

%( 72اما الترتيب الثاني بمسبتوى البدرجات فكبان لمهبارة دقبة التهبديف وهبي تعبادل )

وكببذلك مسببتوى انحرافهببا المعيبباري ، ا ا مببا قورنبب  بمسببتوى الدرجببة الحاصببلة عليهببا 

%( وكببذلك 57.45العينببة . امببا مهببارة المناولببة فكببان ترتيبهببا الثالببث وهببي تعببادل )

اري ، ا ا ما قورن  بمستوى الدرجة الحاصلة عليها العينة . اما الترتيب انحرافها المعي

%( ، امبا انحرافهبا المعيباري فقبد 18.87االخير فكان لمهبارة الدحرجبة وهبي تعبادل )

تساوى مع االنحراس العياري لمهارة المناولة ا ا ما قورن  بمستوى الدرجبة الحاصبلة 

معببدل مجمببوم الببدرجات للمهببارات الببثال  عليهببا العينببة . وتاهببر النتببالج مببن خببالل 

%( وهببو م ًببر لقببعف 52.01بالنسبببة للعبببة كببرة القببدم للصبباالت هببو بمسببتوى )

 المهارات االساسية لديهز وهذا يحق الهدس االول للبحث.
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عتترض وتحليتتل قتتيم معامتتل االرتبتتاط البستتيط ونستتبة الخالتت  للتوافتتق النفستتي  1 – 4

ية )المناولتتة ، الدحرجتتة ، دقتتة التهتتديف( البتتدني الصتتحي وبعتت  المهتتارات االساستت

 ومناقشتها:

 (1جدول )

 قيم معامل االرتباط البسيط ونسبة الخال  للتوافق النفسي البدني الصحي الرياضي

 وبع  المهارات االساسية )المناولة ، الدحرجة ، دقة التهديف(

 الدحرجة المناولة المعالجات
دقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 التهديف

التوافق النفسي 

 الصحيالبدني 

معامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 االرتباط
1.41 1.11- 1.37- 

 1.66 1.54 1.35 نسبة الخال 

 

( وجبود عالقبة ارتبباط سبالبة وضبعيفة ببين متغيبر التوافبق النفسبي 4تبين من الجدول )

(  وتجببد عالقببة 1،02( والتهببديف)1،77البببدني الصببحي ومهببارة الدحرجببة والبالغببة)

(، وتعني اني كلمبا كبان 1،18المناولة بلغ )طردية واحدة  بين التوافق النفسي ومهارة 

هناك تحسن بالتوافق النفسي البدني الصحي لعينة البحث كان  لك لي تداير على مستوى 

( وبنسبة خطد اقل من المهارات االخبرى وبلغب  1.18مهارة المناولة ا  بلغ  نسبتها )

حببث العالقببة (،ويعبب و البا1.15( وهببي اكبببر مببن مسببتوى الداللببة )1.05نسبببة الخطببد )

السلبية بين التوافق النفسي البدني الصحي والمهارات موضوم البحبث مبن خبالل نسببة 

الخطببد والتببي هببي اكبببر مببن مسببتوى الداللببة أي ان تنفيببذ واداه المهببارات كببان بدرجببة 

ضعيفة جداً وهبذا انعكب  علبى العالقبة ببين التوافبق النفسبي الببدني الصبحي واداه تلبك 

 المهارات .

 

 شة النتائج :مناق 4-5

( يتقح وجود عالقة سالبة بين التوافق النفسي البدني 7،4من خالل نتالج الجداول)

الصحي واداه مهارة الدحرجة ودقة التهديف موضوم البحث، ا  يع و الباحث السبب 

الى ضعف التدريب الواضح لمنتخبات فرق الكليات الجامعة وهذا ناتج عن قلة 

التدريبية المتخصصة في مجال كرة القدم للصاالت،  البطوالت وكذلك قلة الكوادر

مستوى الالعبين من الناحية المهارية والخططية، فقالً عن  لك ان تجمع الالعبات 

يتز قبل البطولة بديام وبالتالي ال يستطيع اي مدرب اعطاه الوحدات التدريبية الكافية 

صول لألداه العالي للمهارة واعداد الالعبات من الناحية النفسية بلكل يساعد على الو



 8102.......................................................................... العدد الثالث والسبعون . اذار  لسنة مجلة الفتح 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  
 

-882- 
 

علماً ان االب الالعبات هز من اعمار كبيرة أي اكبر من الوق  الواجب تدريبهز على 

 اداه واتقان المهارات، أي في فرق الفئات العمرية .

ا  ان الالعبة التصل الى التوافق النفسي اال من خالل التكيف مع الاروس التي تمر 

يصعب على الفرد تحقيق التوافق النفسي في ظل ظروس  بها ااناه التدريب واللعب ا 

: 7110ال يستطيع التكيف معها فاإلنسان يتكيف بيولوجيا ويتوافق نفسياً)عبد الحميد،

( وان هناك اختالفاً بين الالعبات من حيث قدراتهز واستعداداتهز الجسمية 77-72

بعض الالعبات تختلف  والعقلية وامكانياتهز اللخصية في ًتى المجاالت، ا  ان هناك

طبيعتهز الجسمية عما هو مدلوس عند االخرين فطول القامة عن الحد الال م او قصرها 

كاألق ام او ضخامة الجسز او نحافتي بلكل كبير تجعل الالعبة اير متوافقة مع نفسها 

(.وتوجد عالقة طردية خطية بين 41: 0828ومع االخرين ومع بيئتها ايقاً)مرسي،

نفسي البدني الصحي ومهارة المناولة وان هذا التحسن كان لي تداير على التوافق ال

مستوى مهارة المناولة وان التوافق من المتطلبات االساسية لمهارة المناولة، ا  ان 

التوافق النفسي االيجابي يساعد على استثمار الطاقات وتحقيق النتالج االيجابية من 

 (. 4: 7117يطة في التدريب)الحوري،خالل السيطرة على احدا  البيئة المح

 

 الباب الخامس 

 االستنتاجات: 3-5

 من خالل ما تز الحصول عليي من نتالج استنتج الباحث ما يدتي:

ان التوافق النفسي البدني الصحي لعينة البحث تناسب مهبارة المناولبة فبي عالقتبي   -0

 االحصالية اكثر من مهارتي دقة التهديف والدحرجة .

 أن التوافق النفسي البدنية الصحي لالعبات هو بمستوى ) فوق المتوس  (   -7

أن معدل مجموم الدرجات للمهارات الثال  بالنسبة للوحدة التدريبية هو بمسبتوى  -4

 )مقبول( دون المتوس  وهو م ًر لقعف المهارات االساسية لديهز .

مهبارتي الدحرجبة عدم وجود عالقة ارتباط بين التوافبق النفسبي الببدني الصبحي و -1

 ودقة التهديف.

 

 التوصيات: 5-1

 تدكيد اجراه وحدات تدريبية منتامة للمهارات االساسية لكرة القدم الصاالت .– 0

 العناية باألعداد النفسي وضرورة تمتع الالعبات بالصحة النفسية. – 7

 اجراه دراسات وبحو  ملابهة على االلعاب الرياضية االخرى. – 4
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 المصادر:

 (،؛ بناه مقياس االتجاهات نحو 0822باسز ن ه  السامرالي وطارق البلداوي )

 .71، العدد  52، المجلدالمجلة العربية للبحو  التربويةمهنة التدري  ، 

 (تببداير النلبباط البببدني الرياضببي فببي تحقيببق التوافببق 7101بببومعراس نسببيمة ،)

، جامعبة البوادي،  ماعيبةمجلبة الدراسبات والبحبو  االجتالنفسي االجتمباعي للمراهبق، 

 (.2العدد)

 (،؛ 0880اببامر محسببن اسببماعيل واخببرون )االختبببار والتحليببل بكببرة القببدم  ،

 الموصل ، مطبعة جامعة الموصل .

 (؛ 0828سيد عبد الحميد مرسي ) االرًاد النفسي والتوجيي الترببوي والمهنبي ،

 ، القاهرة ، مكتبة الخانجي. 0ط

 (،التوافببق ال7101ًببهباه احمببد ،) نفسببي البببدني الصببحي وعالقتببي بدقببة بعببض

، 04، المجلبد مجلبة كليبة التربيبة الرياضبية للبنباتالمهارات االساسية ببالكرة الطبالرة، 

 .7العدد

 (،؛ 0881عبببد علببي الجسببماني )علببز الببنف  وتطبيقاتببي االجتماعيببة والتربويببة  ،

 بيروت ، الدرار العربية للعلوم.

 (،؛ 0822ع ي  حنا داود ) بغبداد ، المديريبة العامبة  النفسبية والتوافبقالصبحة ،

 لألعداد والتدريب ، مكتب المنتصر  . 

 (7100علببي عبببد الحسببن وحسببين عبببد ال هببرة ،) التوافببق النفسببي واالجتمبباعي
( 00، المجلبد)وعالقتبي بتقبدير البذات لبدى طلببة كليبة التربيبة الرياضبية جامعبة كبرباله

 (.4العدد)

 (،؛ 7110عمر ابو المجد)عاب التكنيكية والترويحيبة الحديثبة لتطبوير ببرامج االل
 ، القاهرة ، مرك  الكتاب للنلر.تدريب الكبار والناًئين في كرة القدم

 (7117عكلة سليمان الحبوري ،) التوافبق النفسبي وعالقتبي باإلنجبا  الرقمبي فبي
فعاليبببببات ركبببببض المسببببباف  القصبببببيرة والمتوسبببببطة والطويلبببببة لالعببببببي السببببباحة 

 لور ، ًبكة المعلومات الدولية.،بحث منوالمقمار

 (،؛ 7100فببرات جبببار سببعد هللا وهافببال خورًببيد) التجريببب المعرفببي والعقلببي
 ، عمان، ًارم الملك حسين، مجمع الفحيه التجاري.0،ط لالعبي كرة القدم

 (،؛ 0828قاسببز حسببن المنببدالوي واخببرون ) االختبببارات والقيبباس فببي التربيببة
 ليز العالي.، الموصل ، مطبعة التع الرياضية

 (،؛ 0822قببي  نبباجي وبسطويسببي احمببد ) االختبببارات ومبببادح االحصبباه فببي
 ، بغداد ، مطبعة التعليز العالي . المجال الرياضي
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 (،؛ 0820محمد عببد السبالم احمبد )القباهرة ،  0، م القيباس النفسبي والترببوي ،

 مكتبة النهقة المصرية .

 (،؛ 0822محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعز) التقويز والقياس في التربية
 ، القاهرة ، دار الفكر العربي.الرياضية 

 (،؛ 0888مصببطفى حسببين ببباهي ) المعببامالت العلميببة بببين الناريببة والتطبيببق
 ،القاهرة ، مرك  الكتاب والنلر  . 0، ط )الثبات ، الصدق ، الموضوعية ، المعايير (

 (،؛ الدفام لبنباه الهجبوم 0881مفتي ابراهيز حماد ) ، فبي كبرة القبدم : ) القباهرة

 دار الفكر العربي  . 

 

 

 (3ملحق )

 استمارة استبانة

 مقياس التوافق النفسي البدني الصحي

 عزيزتي الالعبة :

)) عالقتة التوافتق النفستي البتدني والصتحي بدقتة يروم الباحث اجراه البحث الموسوم 

 الجامعة ((المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت لالعبات منتخب كليات 

ويعرس التوافق النفسي الصحي والبدني : هو تقبل الرياضي لماهرة الخارجي والتمتع 

بحالة صحية جيدة خالية من االمراة سواه كان  جسمية او نفسية او اجتماعية والتبي 

ت ار على صحتي وحيوتي وقدرتبي علبى الحركبة واالتب ان واالسبتمرار فبي التبدريب او 

 او ضعف لهمتي ونلاطي .المنافسات دون اجهاد 

وقد تبنى الباحث مقياس التوافق النفسي البدني الصحي حسب ما تقتقيي الدراسة، وهو 

مجموعة من الفقرات يرجى قرأتها واإلجابة عنها بما ينطبق مع ًعورك الحقيقي، 

علما أنّي ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل إن جميع إجاباتكز تحاى باحترام 

وتقديرة، وسوس لن يطلع عليها أحد، وال تستعمل إال ألاراة البحث العلمي، الباحث 

لذا كل ما يطلب منك هو اإلجابة بصدق عن تلك الفقرات وبما يعبر عن انطباعك 

اللخصي كما يرجو الباحث عدم ترك أية فقرة من دون إجابة و لك بوضع عالمة 

(. تح  البديل الذي تراة ينطبق عليك تماما ) 

 ولك مني كل االحترام والتقدير... هذا

                                                          -التوقيع: 

                                                                                                                   -: اسز الالعبة

                                                                                                                    -المواليد: 

 الكلية:
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 الباحث

 م.د حسنين ناجي حسين

 مقياس التوافق النفسي الصحي والبدني

 نادراً  احياناً  دالماً  الفقرات ت

    عند اقل جهداًعر باضطراب معدل النبض   .0

    انا راة عن ماهري الخارجي  .7

    كثيراً ما اكون مفعماً بالنلاط ااناه التمارين في الدرس  .4

    اًعر بقيق في التنف  قبل االمتحان.  .1

    اعرق كثيراً في بداية االمتحان  .5

    استعيد نلاطي بسرعة بعد االداه السريع  .7

    الالعبينتناسق اعقاه جسمي يمي ني عن باقي   .2

    اتعب بسرعة عند القيام باي جهد  .2

اًعر باني سبالز مبن اي عبالق نفسبي او عقلبي يمنعنبي   .8

 من التمارين في الدرس.

   

انببببا وااببببق مببببن قببببدراتي الجسببببمية فببببي اداه تمببببارين   .01

 المحاضرات واالمتحان.

   

    اًعر بتوتر عصبي ااناه االمتحانات الصعبة .  .00

البدروس او االمتحبان ال تب ار فبي ضغوط التمرين في   .07

 قدراتي النفسية.

   

    تقعف قابليتي البدنية من وق  ألخر .  .04

    تنتابني حاالت من المرة قبل يوم االمتحان.  .01

    تتحسن حالتي النفسية قبل يوم االمتحان .  .05
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 (1الملحق)

 الخبراه والمختصين في مجال علز النف  الرياضي
 مكان العمل التخصه اسز الخبير ت

0 
 علز النف  الرياضي أ.د اا ي صالح محمود

الجامعة المستنصرية/كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة

7 
 علز النف  الرياضي أ.م.د كامل عبود حسين

جامعة ديالى/كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

4 
 علز النف  الرياضي أ.م.د فراس عبد المنعز

ديالى/كلية التربية البدنية جامعة 

 وعلوم الرياضة

1 
 علز النف  الرياضي أ.م.د سناريا جبار

جامعة ديالى/كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

 مديرية تربية ديالى علز النف  الرياضي م.د جنان محمد نورو  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


