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داء المهاري ثرها في األأمنهج تدريبي مقترح لتطوير بعض المهارات النفسية و   
    رف الخططي لالعبي خماسي كرة القدموالتص  

 . المشرف : أ . د عبد اهلل حسين الالمي       . طالب : عمي حسين هاشم الزامميال
 

 :  فصولعمى خمسة  االطروحةاشتممت 
 

 : التعريف بالبحث :  الفصل االول

فعنثدما تتثوافر  اىمية البحثث عرضحاول الباحث  إذمقدمة تعريفية عن البحث  الفصلشمل ىذا      
أن الح ثثثول  يثثثر مم نثثثة  بعضثثثيمد ظثثثروف نف ثثثية معينثثثة وبعثثثد ان تتشثثثابك القيثثثود ع ثثث  ال عثثث  ويعتقثثث

التحقيق نرى أن ال ع  عندما ي ون لدية قدر معقول من الميارات النف ثية ل قيثام بح ثول ةيثدس يح ثم 
اذ أن التنثثافس قيقتصثثر ع ثث  العضثث ت والميثثارات وانمثثا يعتمثثد بدرةثثة  وفريقثث لمصثث حةبيثثا المواقثثف 

 . بيرس ع   صراع العقول 
خطاء التي يقع بيثا ال عبثون ن المدربين يحرصون ع   تصحيح األفقد  ان  ثير م مشكلة البحث

 المشث  ة أن فثي حثينوتعويض التقصير الحاصل فثي اقداء عثن طريثق الزيثادس فثي اقحمثال التدريبيثة 
لثثثيس نتيةثثثة الثثثنقا فثثثي الصثثثفات البدنيثثثة وانمثثثا نتيةثثثة نقثثثا الميثثثارات النف ثثثية وان نةثثثاح اي   البثثثا

 فات البدنية والميارات النف ية .رياضة ىي نتيةة مزيج من الص
 و اق ثتثارس و اق ثترخاء )ىثو بنثاء مثنيج تثدريبي لتطثوير بعثض الميثارات النف ثية  هدف الدراسة

الميثثارات فثي تطوير واثثرالمنيج  تنظثيم التثنفس و حالثة ق ثق المناف ثثة و الح ثي اقدراك و هتر يثز اقنتبثا
 .ف الخططي اقداء المياري والتصر  فيىا و ذلك اثر  النف ية

) اق ثترخاء المثنيج المقتثرح يرثرمعنويثافي بعثض الميثارات النف ثية  أن في  انت الدراسة فرضية
 ( و اق تثارس و تر يز اقنتباه و اقدراك الح ي و حالة ق ق المناف ة و تنظيم التنفس

  :فهياما مجاالت البحث 
 .   منتخ  ةامعة القاد ية بخما ي  رس القدم المجال البشري : 
 . قاعة   ية التربية الرياضية /ةامعة القاد ية  المجال المكاني :



  ب 

 .م  011 9/ 6/  1ولغاية  011 8/ 11/ 1ل مدس من  المجال الزمني :
 

 الثاني : الدراسات النظرية واملشابهة :  الفصل
 ويتضمن الدرا ات النظرية والدرا ات والبحوث المشابية .

 

  : أجراءاته امليدانيةالثالث : منهج البحث و الفصل
 التةريبثثيقثثام الباحثثث بد ثثتخدام المثثنيج  إذمثثنيج البحثثث واةراءاتثثو الميدانيثثة  الفصثثلويتنثثاول ىثثذا      

 مثا تضثثمن طرااثثق البحثثث واةراءاتثثو الميدانيثثة المتمث ثثة  قعثث (  01ع ث  عينثثة البحثثث المرلفثثة مثثن ) 
 قحصااية المنا بة . بإةراء اقختبارات ع   عينة البحث ومعالةتيا بالو اال ا

 

 الرابع : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :  الفصل
مبينثثثة بالةثثثداول مثثثن  مثثثا وتح ي يثثثا الميثثثارات النف ثثثية ختبثثثارات أعثثثرض نتثثثااج  الفصثثثليتضثثثمن ىثثثذا   

( بوصثثفيا و ثثي ة احصثثااية  Tخثث ل ا ثثتخراج اقو ثثاط الح ثثابية واقنحرافثثات المعياريثثة واختبثثارات ) 
معنويثثة وعشثثوااية اقختبثثارات ومناقشثثة النتثثااج التثثي توصثثل الييثثا ومثثدى تحقيثثق فثثرض ل حصثثول ع ثث  

 البحث والوصول ال  ىدف البحث . 
 

 اخلامس : االستنتاجات والتىصيات :  الفصل
 

 :االستنتاجات 

                 : ختبثثثثارات البحثنا ثثثثتنتج الباحثثثثث عثثثثدس ا ثثثثتنتاةات منيثثثثاابعثثثثد تح يثثثثل النتثثثثااج الخاصثثثثة ب   
 .البحث الذي تم تطبيق المنيج ع ييم  فراد عينةأوةود تطور في القدرات العق ية لدى  -1
  ع ثث  م ثثتوى عثثال  ن ي ثثونأ  مثثن ال عثث  مثثثل يتط  ثثف الخططثثي األداء الميثثاري والتصثثر  ان األ -0

 .ح   ضغوط المناف ة وبمن تطويع الميارات النف ية 
 التوصيات : 

 

ت النف ثثية ل رياضثثي لمثثا ليثثا مثثن تثثدثير فثثي تطثثوير م ثثتوى اقداء التد يثثد ع ثث  تطثثوير الميثثارا -1
 المياري والتصرف الخططي ل رياضي.

 الخاصة بالميارات النف ية وعدم شعور ال ع  بالم ل منيا . التمريناتالتد يد ع   تنويع -0



  ت 

وفي فتثرات  التد يد ع   ال عبين في تطبيق وأ تخدام الميارات النف ية اثناء المناف ة الرياضية-0
 اق تراحة ايضا.

  


