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 الملخص:
االيقاعي تتعمق بمبدأ المهارات النفسية .  من المعروف إن أداء مهارة الشريط بالجمناستك

 فاتخاذ الحركات الصحيحة ، يعني إن وضع الطالبة تكون بأفضل وضع نفسي  . 
 وعميه جاءت األهداف الرئيسة لمبحث كاألتي :

 ·  معرفة العالقة بين اداء مهارة الشريط بالجمناستك االيقاعي والمهارات النفسية لدى مجتمع
 البحث .

 ·  معرفة نسبة مساهمة المهارات النفسية  في اداء مهارة الشريط بالجمناستك االيقاعي لممجتمع
 قيد البحث .

 ·بداللة المهارات النفسية .  التنبؤ باداء مهارة الشريط بالجمناستك االيقاعي  لمجتمع البحث 
العالقات  ولتحقيق تمك األهداف أستعمل الباحثون المنهج الوصفي بأسموبه المسحي ودراسة

األرتباطية ، فيما تمثمت أدوات البحث بطالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 
( طالبة ، فضاًل عن وسائل جمع البيانات . . . وبعد سمسمة 02جامعة المثنى  ، البالغ عددهم ) –

هارات النفسية ، باشر الباحثون اإلجراءات الميدانية المتمثمة في التأكد من صالحية اختبار الم
بإجراءات البحث الميدانية ، وباستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائج بما يخدم البحث 
ويحقق األهداف ، استنبط الباحثون معادلة تنبؤية يمكن من خاللها التكهن باداء مهارة الشريط 



ية ، كما توصموا إلى : أن اداء مهارة الشريط بالجمناستك االيقاعي  ، بداللة المهارات النفس
 . بالجمناستك االيقاعي  ترتبط بعالقة حقيقة دالة مع المهارات النفسية
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It is well known that the ribbon skill performance rhythmic gymnastics 

related to the principle of psychological skills. Decision-right movements, 
means that the student be placed in the best psychological state . 
 

So this research aim to : 
 
1-Identify the relationship between the ribbon skill performance in rhythmic 
gymnastics related to the psychological skills of the research community. 
   
2-Determine the proportion of the contribution of psychological skills in the 
performance of ribbon skill in rhythmic gymnastics 
 
3-predicting the performance of rhythmic gymnastics ribbon skill for the 
female students 
 
 

 
To achieve those goals, the researchers use the descriptive style survey 

and study the correlation relations, as research tools by students represented 
the third stage in the Faculty of Physical Education and Sports Science - 
University of Muthanna, a student's (20), as well as the means of data 
collection , After a series of actions in the field of psychological skills to ensure 
the validity of the test, the researchers began field research procedures, and 
the use of appropriate statistical methods for processing the results to serve 
the research and achieve goals. 

The researchers concluded predictive equation by which to predict the 
performance of rhythmic ribbon skill 'body, in terms of psychological skills, 
and concluded: that the performance of rhythmic ribbon skill' body linked to 
the fact that the relationship with the psychological skills function 
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