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مستخلص األرطوحة
عنوان الرسالة :

(بناء و تقنين مقياس نفسي لالعبي كرة القدم على وفق مراكز اللعب)
الباحث
رأفت عبد الهادي الكروي

المشرف
أ.م.د سالم جبار صاحب

اشتملت األرطوحة على خمس أبحاب ..
أشتمل الفصل األول عمى المقدمة وأهمية البحث  :إذ تم التطرق إلىى أهميىة الحالىة
النفسىىية الت ى يمىر بهىىا العىىب كىرة القىىدم قبىىل وأثنىىا وبعىىد المبىىاراة بحىىاالت نفسىىية عديىىدة تبعىىا
لظىىروف المبىىاراة لىىذا فقىىد اخىىذ البىىاحثون والمختصىىون فى مجىىال كىرة القىىدم إيجىىاد أفضىىل السىىبل
لجعل الالعب بحالىة نفسىية جيىدة و الىتخم

مىن ضىووط المبىاراة بىل يتعىد هىذا ليصىل إلىى

محاولىىة التىىيثير ف ى الالعىىب المنىىافس لزعزعىىة حالت ى النفسىىية  ،وتع ىد الحالىىة النفسىىية ف ى ك ىرة
القدم الحديثة من األمور الت تعتمد عميها الفرق لتحقيق الفوز.
وتجمى ىىت مشى ىىكمة البحى ىىث بى ىىان عمميى ىىة اختيى ىىار الالعبى ىىين ف ى ى الفريى ىىق تى ىىتم عى ىىن طريى ىىق إج ى ى ار
االختبى ىىارات البدنيى ىىة و المهاريى ىىة واهمى ىىال االختبى ىىارات النفسى ىىية ف ى ى اغمى ىىب الفى ىىرق رغى ىىم تيكيى ىىد
المصادر عمى أهمية الحالة النفسية الت يكون عميها الالعب .

ز

لذا ارتي الباحث بنىا مقيىاس نفسى يىتم مىن خاللى اختيىار الالعبىين وفىق م اركىزهم لممسىاعدة
ف عممية اختيار الالعبين وخدمة لعبة كرة القدم ق قطرنا العزيز .
ويهدف البحث إلى
 – 1بنا و تقنين مقياس نفس الختيار الالعبين وفق مراكزهم و حسب خطوط المعب .
 – 2التعىىرف عمىىى السىىمات النفسىىية الت ى ت ى ثر ف ى كىىل مركىىز مىىن م اركىىز المعىىب و حسىىب
خطوط المعب .
 – 3وضع مستويات معيارية لكل سمة من السمات .

ولوىىر

حىىل مشىىكمة البحىىث فقىىد اسىىتخدم الباحىىث المىىنه الوصىىف بيسىىموب الد ارسىىات

المسحية .
وقد اشتممت عينة البحث عمى (  ) 066العب من دوري النخبىة فى العىراق بكىرة القىدم
لمموسم  2612 – 2611ألندية كل مىن ( الىزو ار  ،الطمبىة  ،الشىرطة  ،الجويىة  ،النجىف
 ،المينا  ،الكرخ  ،النفط  ،الكهربا  ،دهوك  ،اربيل  ،زاخو  ،بوداد  ،كىربال  ،الصىناعة ،

الشىرقاط  ،التىاج  ،الحىدود  ،كركىوك  ،المصىاف ) تىىم اختيىارهم عمىديا  ،وبعىد ان أخىىذت
العينات و معالجتها إحصائيا استنت الباحث ما يم
 – 1إن لكل من سمات ( الشعور بالمس ولية  ،التصميم والكفاح  ،الثقة بالنفس  ،الشجاعة
) تيثيرها عمى العب كرة القدم .
 – 2تباين مستويات كل مجال من مجاالت المقياس النفس .
 – 3تباين المواصفات النفسية لالعب كرة القدم حسب مراكز المعب .


س

وقد أوصى الباحث بما ييت
 – 1استخدام الجانب النفس ف عممية اختيار الالعبين حسب مراكز المعب ف كرة القدم
.
 – 2ضرورة اعتماد المقياس النفس

ف عممية اختيار الالعبين حسب مراكز المعب ف

كرة القدم .
 – 3إج ار اختبارات نفسية دورية لالعب كرة القدم ف كل موسم لمتعرف عمى مستوياتهم .
 – 4إج ار بحوث مشابهة و خاصة ف الفعاليات الت تعتمد بطبيعتها عمى مراكز المعب.

