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 ملخص البحث

 

 هذا البحث على مايلي: اشتمل

 

تطرقت الباحثة في هذا الباب إلى  التااكىا اتمتاىاوي تالتااكىا الحراىي تالتىرفف ال   ىي  التعريف بالبحث ، حيث -1

بشكل وام تاذلا يبين من اكتعراض الاشكلة األكباب التي ففعىت الباحثىة الى  ال ىهض بيىا فىي بحثيىا تمحاتلىة إي ىاف 

 ىا  اللعىو تهىذل الفىرتف تتحىدف ات الحلهل الا اكبة ليا تهي ان توبي ال ريق الهاحد يتعرضهن ال  ظرتف م تل ة أث

 تتقلص ح و فرمة التااكا بين أوضا  ال ريق لذا ارتأت الباحثه فراكة هذل الاشكله .

 تبيذا فقد اانت أهداف البحث ااا يأتي :

 التعرف ول  التااكا اتمتااوي لدى توبي ارة اليد.-1

 التعرف ول  التااكا الحراي لدى توبي ارة اليد  . -2

 رف ول  الترفف ال   ي لدى توبي ارة اليد .التع -3

 التعرف ول  العالقه بين التااكا اتمتااوي تالتااكا الحراي لدى توبي  ارة اليد . -4

 التعرف ول  العالقه بين التااكا اتمتااوي تالحراي تالترفف ال   ي لدى توبي ارة اليد . -5

 اما م اتت البحث فيي :

 . 2009-2008اتنديه ل رق فتري ارة اليد للدرمة الااتازة لبطهلة ال رات األتكط للعام  الا ال البشري : توبي

 1/5/2009تلغاية 1/2/2009الا ال الزماني :لل ترة من 

 الا ال الاكاني : القاوات الاعدة ألفا  فتري ارة اليد للدرمه الااتازة . 

تي ت ص البحث تهي  االتالية التااكا اتمتااوي أكس أت الدراكات ال فرية حيث تطرقت الباحثة ال  الدراكات ال-2

 محدفات التااكا  التااكا  الحراي الترفف ال   ي العهامل الا اودة ول  ظيهر الترفف ال   ي .

م ي ية البحث تاتمرا ت الايدانية  حيث اكت دمت الباحثه الا يج  الهص ي باألكلهب الا حي تاانت العي ة  -3

 للدرمة  الااتازة فتري ال رات األتكط للعام توبي ارة اليد 
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تت اتلت اتكس العلاية للاقياس تايف تم اتمرا  اتكاكي للبحث. اذلا اكت دمت الباحثة الحقيبة   2008-2009

 ( تكت راج : spssاتحصائية )

 ل التباين )ف( .ال  بة الائهية ، الهكط الح ابي ، اتنحراف الاعياري ،معامل اترتباط بيركهن)ر( ، تحلي

ورض ال تائج تتحليليا تم اقشتيا ، قامت الباحثة في هذا الباب بعرض ال تائج التي تات مدتلتيا ثم تحليل هذل   -4

 ال تائج تم اقشتيا م اقشة ولاية م ت دة إل  لاصافر الاتاحة لدييا .

 تهصلت الباحثة إل  اتكت تامات تالتهصيات التالية: -5

 اتكت تامات:

 ان التااكا اتمتااوي تالحراي ل ريق الديهانية تالكهفة أول  من ال رق األخرى.ا -1

تمهف والقىة ارتبىاط بىين التااكىا اتمتاىاوي تالتىرفف ال   ىي لىدى فريىق الشىهملي تال  ىف فكلاىا زاف التااكىا قىل -2

 الترفف .

 ل   ي تإناا ط ي ة .ودم تمهف فرتق ابيرل بين ال رق في التااكا اتمتااوي تالحراي تالترفف ا-3

 التهصيات : 

 ضرترة اتهتاام بالحالة ال   ية لدى الالوبين قبل ال مباراة . -1

 ترايز انتبال الادرب للتااكا بين الالوبين خارج ال افي الرياضي تفاخله . -2 

 قيه تال رفية .الرياضية ال ر التأايد ول  خلق رتح الاحبة تالتعاتن بين الالوبين في اافة أنهاع األلعاب -3

 

 التعريف بالبحث:-1

 البحث : وأهميةمقدمة 1-1

 األفا تان ن احىه فىي  مت هوىةي كر تيشعر تيت يىل تياتلىا مصىافر ن  ىيه توقليىه  إن انا باوتبارلالرياضي  إل ي فر 

 م يا . اتكت افةالرياضي يتهقف ول  مدى فياه تمعرفة بتلا الاصافر تايف ياكن 

ابيرل في ميدان كيكهلهمية ال ااوات الصىغيرل  أهايهلاهاضيع مهضهع التااكا حيث اات و هذل الاصافر ات اتمن 

ال ااوىىه ات قىىهة العالقىىه بيىى يم ااىىا ياثىىل الفىىهاهر اتكاكىىيه تكىىتارار  أفىىرافالتىىي تىىربط  الرابطىىة،فيىىذا الا يىىهم ياثىىل 

ال ريىىق تالىىذي يبقىىي ولىى   أفىىرافبىىين التااكىىا هىىه ال ىىيط الىىذي  يىىربط  إذ أنالالوبىىين فىىي وضىىهية ال ريىىق الرياضىىي ، 

اىذلا يشىير الى  ح ىم اتتصىاتت الحرايىه التبافليىه بىين الالوبىين الاهميىه الى  الهميىه  .أفىرافل العالقات بين م تلف 

اذلا ال ططيه )التااتيكيه ( لل ريق ات الدرمه التي تفير قهة العالقه الحرايه بين ال توو في ال ريق تباقي اتوبين .

الرياضىي  أفا فف ال   ي يىدفي فترا مياىا فىي الا ىتهى الرياضىي بهصى ه حالىه ن  ىيه ذات تىاثير مبا ىر ولى  ان التر

ال   ي بشكل ي عل من م تهى  اإلودافتمعرفة م تهال ضرترة تتيح ال رصه للادرب تهميه  تهالذي ي عل فراك األمر

البحىث فىي محاتلىة التعىرف ولى   أهايىة ىا ت لىت تمىن ه.ولى  الا ىتهى الرياضىي   تىأثيرال   ي اقل حدل تاقل  الترفف

 أفتبالترفف ال   ىي مىن امىل التعىرف ولى  الفىرتف التىي  هالتااكا اتمتااوي تالحراي لدى توبي ارة اليد توالقت

 ليا . الا اكبةالحلهل  تإي افال  ذلا 

  مشكلة البحث :1-2

التي يعاني  ال   يةات يت لبحث الاشكالت تالعاليات تولاا  ال  س الرياضي قد ان اثير من ميهف ال برا  تالادربين 

 الدراكىةمن حليا ليم . تلكن لم يزل الكثير من هذل الاشكالت بحامه ال  العديد من  ال ائدةم يا الرياضيين تذلا لك و 

ى  م ىته بىأول  اإلن ىازبدراكتيا اذا مىا تحققىت ال ىيطرل ولييىا مىن قبىل الرياضىي ف ىهف نضىان تحقيىق  ألنهتالبحث 

ال  ظرتف م تل ه ضعيف .تمن ه ا ت لت مشكلة البحث تن توبي ال ريق الهاحد يتعرضهن  اإلن ازتبعك ه كيكهن 

فراكىة هىذل  الباحثىة تال ريىق لىذا ارتىأ أوضىا لتااكىا بىين تتقلص ح و فرمىة ا اللعو تهذل  الفرتف تتحدف ات أث ا 

 . الاشكلة

  البحث : أهداف 1-3

 تمتااوي لدى توبي ارة اليد.التعرف ول  التااكا ا-1

 التعرف ول  التااكا الحراي لدى توبي ارة اليد  . -2

 فف ال   ي لدى توبي ارة اليد .التعرف ول  التر -3
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 بين التااكا اتمتااوي تالتااكا الحراي لدى توبي ارة اليد . العالقةالتعرف ول  -4

        اليد .اي تالترفف ال   ي لدى توبي ارة حربين التااكا اتمتااوي تال العالقةالتعرف ول   -5

 مجاالت البحث : 1-4

-2008للعىام  األتكىطال ىرات  لبطهلىة الااتىازة للدرمىةارة اليد  فتري- رقل اتنديه : توبيالمجال البشري  1-4-1

2009 . 

                                         1/5/2009تلغاية  1/2/2009من  لل ترةالمجال الزماني : 1-4-2

 . اليد للدرمة الااتازةفتري ارة  ألفا  الاعدةالقاوات المجال المكاني :  1-4-3

 

 : النظريةالدراسات  -2

 لتماسك االجتماعي :ا 2-1

ض تيتاكىس تيم بعضيم لبعليعكس التااكا اتمتااوي فرمة العالقات بين افراف ال ريق الرياضي تفرمة حبيم تمزام

ال ريق الرياضي ، في و العال ول  ت  ىو تمىهف ال ااوىات ال رويىه  بصهرل تاضحه ول  ماذبيه العالقات بين افراف

 (391،ص2000)اكامه اامل ، الاضافل لتااكا ات ماذبية ال ااوه .

التي يطاح  هدافاأل إن ازفي  لهمهف أي نشاط امتااوي تمن أي نهع ، تهي مياة أكاكي رط  اتمتااويةفالعالقات 

ون طريىق الا ىاتت التىي تىدوم الت اوىل اتمتاىاوي تتشىبع حامىات اتنتاىا   ال   ية  الصحةتفي تحقيق  األفراف إلييا

 . ال ااوةل الذات باا يحقق التعاتن تالرابط فاخ تتأايد

للعال معىا تاتحىافهم  ال ريق أوضا ت عكس في ميل  في اميكيةوالية  بأنيا( 375،ص 1995ااا يعرفه )اكامه اامل ، 

  أكسون  أما . تاألهداف األغراضفي كعييم نحه تحقيق 

تطارق محاد  أمين)احاد : هي  محدفات أت أكس أربعةالت اول اتمتااوي تخصائصه فيقهم  الت اول اتمتااوي ول  

 ( 42، ص2001،

يىتم اتصىال بي ياىا ات ي ىاود اتتصىال فىرفين فتن ان  ياكن بطبيعة الحال ان يكهن ه الىا ت اوىل بىين اتتصال : ت -1

 ب بله الاتعدفل ول  تحدة ال كر تالتهصل ال  ال لهك التعاتني .

في والية الت اول اتمتااوي حيث  أكاكيالا به معين تيدفي التهقع فترا  لالكت ابةالتهقع: هه ات ال وقلي تاكتعداف -2

 . اآلخرينتفقا لاا يتهقعه من رف فعل  اإلن انيصاغ كلهك 

 ال ااوىةفتر يقىهم بىه تي ىاود ان ى ام ال ااوىه تتااكىكيا ان يكىهن لكىل فىرف فىي  إن انالدتر تتاثيله: لكل  إفراك -3

 والية التهقع )ال ابق ذارها (. إفراكفاخليا تن ذلا ي اود ول   اآلخرينفترا يدفيه مع قدرته ول  تاثيل افتار 

لدى  الاشتراة الدتلةب اوليه ون طريق الرمهز ذات  األفتارتلعو : يتم اتتصال تالتهقع  الدتلةالرمهز ذات   -4

 تتعبيرات الهمه تما ال  ذلا . االلغة ال ااوة أفراف

 

 التماسك الحركي : 2-2

لكل مز  من الحراية  لاتطلباتل الوبين الل ريق ال  ال يم الاشترك من مايع يشير التااكا الحراي ل            

  .  تقف من مهاقف  اللعو الي فمهقع بالالعو ت في ال  الحرايةلل ريق تالاتطلبات الكيان لحراي  أمزا 

 تمد را تكتارارية الالوبين في ال ريق . ال ريق أفرافبين  الحراية الرابطة فتتت لقهة باثابةلا هي اذ

وبهن مايزتن يهمد فييا ت تتبدت ظاهرة التااكا الحر اي في ال رق التي ت (205،ص2008)وامر كعيد ،

ت تطيع هذل  حيث غالبا ما  اتمتااوي الحراي ت بشقيهبالتااكا  اريه تلك يا تتايزيال هاحي البدنيه ات الا من

 قصيم هه يان ما  م تهى الالوبين البدني تالاياري ات من حيث  أفضل  أخرى  ال رق ان تت هق ول  فرق

 لربط  م اكبة اتقاتا  الادربهن ي صص  تزفاف و دما التي  ابيرل للتااكا الحراي أهايه يعطي  تهذا  التااكا

اثرة الاباريات  تفي ، تكتيا ال ريقمحدفل ي رضيا  معايير إطارفي  يدتنيا بالكرل ات الالوبين تحراان

 من فرمه ذلا هه الهصهل  بال ريق ال  اول   من  ال   دفالي  الت ريبيه قبل بداية الاهكم الت اف ي تذلا تن

  ت ذب  ل ايع القهى التي  محصلة  امرائي هه وبارل  ون اتعريف   التااكا الحرايالحراي . تكا التاا

 .تااتيكيه   الحراي ال  تميه افا هم  تهميه  ال ريق ال  
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 التردد النفسي : 2-3

ل ترب قائل هه ص ه ن  يه ت تاب الرياضي في اتقات معي ه فتن غيرها فالترفف هه ال بو في حاتت اثيرل من ال ش

،لن يكهن فعل الشي  اتخر، تانا ، فاذا انا فعلت هذا  الفرتف لم تكن مالئاه لي تت ي ع ي تقرير ان ما ي و واله ان

في  ر الاشرتوين  أتف الشيئين معا مثل هذا الش ص اذا ما التزم هذا الاهقف الذه ي فانه كي تيي ال  ودم فعل  ي ،

. فاولم ان قهلا بشا كبيل العال ال هيي ي بغي له ات اذل لاهامية قضيه معي ه اتكلهك الذ  معا تنه ي تقد ال  القرار

)كاير  . ول  الفرتف الاحيطه با  كيطرتا  ل قدانا   هه ال بيل األايد تتدري اين انت انا  ن  ا   تبين

 (80،ص1984الشي اني، 

 

 (91,ص2005,وآخرانوهاب :)محمد عبد الالمساعده على ظهور التردد النفسيالعوامل   2-4

 يهر الترفف ال   ي م يا:ظك وهامل وديدل ت اود ات تقلل ه ا

كهف يترفف ات يت ر من القيام ب  س العاىل ات  طهيلة ل ترة هه ان الش ص الذي يقهم بعال معينالالل: تالقصهف به  -1

 الت كير به ل ترل تله قصيرل بعد قيامه بذلا العال .  من

ان  الىى اط ال  ىااني ،الى اط  العضىلي ، الى اط ال حيىىل . أنىهاعثىة األفىراف الى  ثاللقىد ق ىم  ىىيلدتن  الى اط ال  ىاي : -2

 .  ايه تص ات ن  يهص ات م الثالثة لألنااط

 القليلىىة فىىال برةالتىىي يتصىىف بيىىا الرياضىىي قبىىل الاباريىىات  الحالىىةالايىىم فىىي تحديىىد  األثىىر: ان ليىىا  ال ىىابقةال بىىرة  -3 

توىدم الابىاتة التىي وىافل مىا تكىهن كىاه التىرفف  البدايةل  حالتي حا  ا ال رف تعرضك القليلة تلت ربه

 فييا . م ت ية ال   ي ظاهرة ات

ان  األفىرافو د افا  التاري ات بحضىهر بقيىة  تاضحة: ي تاب الرياضيين الضع ا  حاله ترفف  لآلخرينال لبي التأثير -4

 ول  ال هف من ال شل . والتة اآلخرين الترفف نامم ون ال هف من لهم ات اكتيزا  هذا

 

 :الميدانية وإجراءاتهمنهج البحث  -3

 منهج البحث : 3-1

 لطبيعة البحث. لاال متهالا حي  باألكلهبالا يج الهص ي  الباحثةاكت دمت 

 

 مجتمع البحث : 3-2

 د لبطهلة الدرمه الااتازل لكرة الي تم اختيار م تاع البحث بالطريقه العاديه تالتاثله بالوبي

 ،الشهملي (  الكهفة ال  ف ، ، الديهانيةفريق  تهم )2009 -2008ال رات اتتكط للعام 

 البحث ال   م تاع  قد تم تق يم ، األصلي( توو تهم الا تاع 56تالبالغ ودفهم )

   توبين تت ت دم (8)  تالبالغ ودفهم األتل  الا اهوة،  العشهائية بالطريقةم اهوتين 

  %(14،285) لح اب معامالت الصدق تالثبات تب  بة  للاقياس تذلا طالويهاعي ه اكت

 توو اعي ه   (48)  البالغ ودفها ت الثانية تالا اهوة،من العدف الكلي لا تاع البحث 

 . %(85،714ب  بة ) للبحث  كاكيه

 

 البحث :  وأدوات وأجهزةوسائل  3-3

 الاترماةاتم بيه  ت العربيةلاصافر ا -

 (Dellاابيهتر نهع ) زميا -

 ال برا  رأياكتبيان  اكتاارات -

 

 للمقياس : العلمية األسس 3-3-1

 مقياس التماسك االجتماعي والحركي  3-3-1-1
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   ياكن قياس التااكا (118-116،ص2001محاد، تطارق أمينوامر كعيد من)احاد  ون نقال

 ل قص في ا ات الزيافة الحراي لل ريق من خالل م اهوه من الاحاتر تكشفتاتمتااوي 

 تيقهم ال توو من ال ريق الرياضي  فقرات   (10)تيتكهن ال مقياس من ،ماذبية ال ريق 

 بات مابه ون هذل ال قرات تفق مقياس خااكي التدريج .

 

 تصحيح المقياس : 3-3-1-2

   )ت اود مدا( تما  ابييا)واليه مدا(ات ال قرةو د تصحيح الاقياس تعط  لالمابه ون 

 )واليه ( ات )ت اود( تما  ابييا ا هاب  ( فرمات ، تلالمابه ب5لل قرات اتخرى )

 تما  ابييا  تلالمابه ب)متهكطه ( ات )بين بين ( ( فرمات،4اتخرى تعط  ) لل قرات

  )تت اود(  ات )م   ضه  ( تلالمابه ب( فرمات  ، 3لل قرات اتخرى تعط  )ا هاب 

 )م   ضه مدا ( ات )تت اود  ( فرمه، تلالمابه ب2تعط  )لل قرات   تما  ابييا ا هاب

 ( فرمه.تيتم ماع الدرمات الا  له 1)تعط  األخرىلل قرات   ا هاب ابدا ( تما  ابييا 

 ( فل 50الاقياس . تالاا اقتربت هذل الدرمه من ) لكل وضه من ال ريق ول  مايع فقرات

 تمن ثم تعبر  بال  به للعضه فيه ،  لل ريق  ذلا ول  ارت اع  ال اذبيه ات ال اذبيه الحرايه

 . تلح اب فرمة التااكا ال ريقهذل الدرمه ون تااككه اتمتااوي ات الحراي مع 

 وضه ،   الدرمات التي حصل ولييا ال ماع   يتم  اكل اتمتااوي ات الحراي لل ريق 

   الاتهكط اب الاقياس لح  ولييم  طبق تيق م هذا الا اهع ول  اوضا  ال ريق الذي 

 لتااكا اتمتااوي ات الحراي لالوو ات ا تياكن تقدير م تهى الح ابي لتااكا ال ريق .

 ال ريق ول  ال حه التالي :

 فرمه 50-41تااكا قهي مدا                 من

 فرمه 40-31تااكا قهي                      من 

 فرمه 30-21تااكا متهكط                   من 

 فرمه 20-11من                    ا ضعيفتااك

 فرمه 11تااكا ضعيف مدا              اقل من 

 

 مقياس التردد النفسي : 3-3-1-3

 ( فقرل تقيس كاة الترفف ال   ي 51اذ تكهنت م رفات هذاالاقياس من)نقال ون وامر كعيد 

 تكلبي .بات اهين اي ابي  صيغت   قد الرياضيين الاتقدمين ت الذي يكهن و د

 

 تصحيح المقياس : 3-3-1-4

 كلبي  تاألخر ( فقرل صاات بات اهين احدهاا اي ابي51ودف فقرات الاقياس )

  أرقامحال فقرل ت (14) ال لبية)وكس ذلا( ولاا ان ال قرات 

 اتمابه   أتزان اما ون  (48،45،42،26،21،17،15،13،12،11،7،5،2، 50)

 ( فرمات لالمابه 4ب)ت طبق وليه تااما ( ت)( فرمات لالمابه 5لل قرات فتعط  )

 (فرمتان لالمابه 2ت طبق ولي احيانا (ت) (فرمات لالمابه )3ب)ت طبق ولي ( ت)

 . تفياا ي ص   تت طبق ولي تااما ( ) ( فرمه لالمابه ب1) تت طبق ولي ( ت )

 العكس من ذلا حيث تعط  اتمابه ب)ت طبق  اتزان ال قرات ال لبيه فكانت ول 

 فرمتان فقط  ت طبق ولي ( ) ثم لالمابه ب فرمه تاحدل فقط  (1 ) ولي تااما (

 و د   ال   ي الترفف     من الا يد ذارل ه ا انه قد تم تحديد م تهيات ت هكذا .ت

 بين   اانت  الرياضيين بعد ماع الدرمات التي حصلها ولييا من الاقياس تالتي

 ااول  فرمه ماكن  (255ت)لا حهص (اافنىدرمه ماكن ان يحصل ولييا ا51)
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 الا تهيات االتالي :  يحصل ولييا الا حهص تقد اانت 

   91-51ماتاز                        

 132-92 ميد                         

 173-133   متهكط                   

 214-174 مقبهل                      

  255-215  ضعيف                    

 

 المعامالت العلميه للمقياس : 3-4

 صدق االختبار : 3-4-1

لقد تم التحقق من صدق الاقياس من خالل الصدق الفاهري تذلا بعرضه ولى  م اهوىه مىن اتكىاتذل الا تصىين فىي 

 مال متىهتمىدى  اتكىاتذل وىن فقىرات الاقيىاس إمابىاتول   اإلطالع، تبعد  الرياضية تالتربية تال   ية التربهيةالعلهم 

% فاا فهق تبيىذا فقىد 50ال  و من  أخذت% حهل صالحية ال قرات اذ 90تبين ان ه الا ات اق تب  بة  العراقية للبيئة

 . الحاليةتم اوتااف الاقياس بصيغته 

 ثبات االختبار : 3-4-2

بىين  ال اصىلة ال تىرةولاىا ان  ،( توبىين 8اتختبىار  بتطبيقىه ولى  ) إوافةتم التحقق من ثبات الاقياس من خالل طريقة 

 الاحت ىىبةبىىان )ر(  ال تي ىىةمعامىىل اترتبىىاط بىىين اتختبىىارين ظيىىرت  إي ىىاف( ايىىام تمىىن خىىالل 7تطبيىىق الاقيىىاس هىىي )

( و ىد 0،707) البالغىةال دتليىه  اابىر مىن قياىة )ر( الاحت ىبة)ر( القياىه ل ( حيثكانىت 6) حريىة( و د فرمة 0،717)

 .الرتباط مع هيتبذلا ف (0،05م تهى خطا  )

 

 موضوعية االختبار : 3-4

من ارتباطيا بتصحيح اتختبار ن يه ، تمن هذا فان اتختبار هه الذي  أاثربطريقة تصحيح اتختبار  الاهضهويةترتبط 

 الدرمىةفي الاقيىاس الحىالي تن  متهفرة ال اصيةذاتيا مياا اختلف الاصححهن تهذل  الدرمةيحصل فيه الا تبر ول  

 اكت ابة الا تبر. أكاس  تهضع ول

 

 :االستطالعية التجربة 3-5

%( من م تاع البحىث الكلىي للتعىرف ولى  14،285( توبين يشكلهن ن بة )8ول  وي ه مكهنه من) الت ربة إمرا تم 

بتهزيىع اكىتاارات الاقيىاس ولى  العي ىه تبعىد اكىتطالع  الباحثىةذلا قامىت ترافىق تطبيىق الاقيىاس ، لىال لبيات التىي قىد 

مالحفىات حىهل  آيىةتمدى اكتيعابيم لعباراته فياا اذا اانت م يهمىه ام ت تان اانىت لىدييم  حهل طبيعة الاقياس ائيمأر

صياغة وباراته ات فياا اذا اانت ه الا صعهبات تذار في اتمابه ول  الاقياس تقد تبين انه ليس ه الىا ايىة صىعهبات 

 . في اتمابه ون الاقياس

 لبحث :ل األساسي األجراء 3-6

اتتصىال  بأكىلهب العي ىة أفىرافاتكاكيه للبحث تذلا من خالل تهزيىع اتكىتاارات ولى   العي ةتم تطبيق الاقياس ول  

تصىدق .ثىم بعىد ذلىا تىم ماعيىا مىن  بع ايىةتضرترة اتمابه ول  اتكئله  تأهايتهالابا ر من امل  رح هدف البحث 

الاعال ىات  تإمىرا الالوبىين ولى  لاقيىاس  إمابىاتبالبحىث مىن خىالل  ال اصىةتالعال ول  ماىع البيانىات  العي ة أفراف

 . الا اكبةاتحصائيه 

 الوسائل االحصائيه :  3-7

 التالي : ( تكت راج spss) اإلحصائيةتم اكت دام  الحقيبة   

 الهكط الح ابي -       الائهية ال  بة-

 حليل التباين )ف( .ت -معامل اترتباط )ر( بيركهن .  - اتنحراف الاعياري . -

 
 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها : -4
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 البحث وكاالتي : ألهدافومناقشتها وفقا  إليهايتضمن هذا الباب عرض النتائج التي تم التوصل 

 (1جدول )

ة للتماسك االجتماعي والتماسك الحركي والتردد النفسي لدى العبي كر المعياريةواالنحرافات  الحسابية األوساطيبين 

 .اليد 

 الفرق

 

 التردد النفسي التماسك الحركي التماسك االجتماعي

 ع س   ع س   ع س  

 14,383 175,17 2,274 42,916 1,642 39,833 الديوانية

 15,066 172,42 1,206 42 3,194 37,75 الشوملي

 10,124 179,17 2,249 42,166 2,137 38,75 الكوفة

 16,472 176,92 1,083 41,416 2,933 37,696 النجف

 

فرمه تبانحراف  (39،33البالغ ) الديهانيةللتااكا اتمتااوي ل ريق  بال  بةان الهكط الح ابي  (1يتضح من مدتل )

فرمىىه  (38،75بهكىىط ح ىىابي ) الكهفىىةم ىىتهى مىىن بىىاقي ال ىىرق يليىىه فريىىق  أولىى قىىد بلىىغ  فرمىىة (1،640معيىىاري )

م ىتهى بهكىط ح ىابي  أولى  الديهانيىةالتااكا الحراىي فقىد بلىغ فريىق ال   بال  بة( . اما 2،137تبانحراف معياري )

( فرمىه 42،166(فرمه يليه فريق الكهفه الىذي بلىغ تكىطه الح ىابي )2،274( فرمه تبانحراف معياري )42،916)

 م ىتهى أول قد بلغ الكهفة ان الترفف ال   ي لدى فريق  ي ضح أوالل( فرمه .تمن ال دتل 2،249تانحراف معياري )

( 176،92يليه فريق ال  ف بهكط ح ابي )( فرمه 10،124فرمه تبانحراف معياري ) (179،17له بهكط ح ابي )

( فرمىىه تبىىانحراف 175،17بهكىىط ح ىىابي )  الديهانيىىة( فرمىىه ثىىم يليىىه فريىىق 16،472فرمىىه تبىىانحراف معيىىاري )

 ( فرمه .14،383معياري )

ولايىا مىن الاقىاييس  الاعاملىةللىدرمات  إيضاحهط تمن خالل ما تم متهكتهذا الترفف ح و الاقياس يعتبر ترفف ن  ي  

الىدرمات مىن قىهة التااكىا اتمتاىاوي تالحراىي تان أولى  اىان لديىه  الديهانيةلالوبين تالتي بي ت ان فريق  الاهزوة

ب هويىه لىدى الترفف ال   ي اانت فرمته ح و الا تهى متهكط هذا يدل ول  ان التىرفف ال   ىي يقىل الاىا زاف التااكىا 

تالتعىاتن   تالصىداقة ال ااويىةاهتاام الادرب في هذا ال ريق الى  خلىق مىه مىن الىرتح  إل ذلا  الباحثةال ريق تتعزتا 

                                       . فانعكاس فرمة الصداقات بين الالوبين يدفي الى  زيىافة تااكىا ال ريىق تبىذلا تىزفاف فرمىة هىذللدى فريقه   تالاحبة

  (59،ص1998)محاد ح ن ، .الصداقات 

 (2جدول)

 يبين معامل االرتباط بين مقاييس التماسك االجتماعي والتماسك الحركي والتردد النفسي لدى العبي كرة اليد .

 الداللة عالقة االرتباط عالقة االرتباط بين الفرق

 

 الديوانية

 غير معنوي 0,507 التماسك الحركي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,063 التردد النفسي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,098 التردد النفسي التماسك الحركي

 

 الشوملي

 غير معنوي 0,283 الماسك الحركي التماسك االجتماعي

 معنوي 0,578- التردد النفسي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,420- التردد النفسي التماسك الحركي

 

 ةالكوف

 غير معنوي 0,217 التماسك الحركي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,468 التردد النفسي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,011 التردد النفسي التماسك الحركي

 

 النجف

 غير معنوي 0,162 التماسك الحركي التماسك االجتماعي

 معنوي 0,740- التردد النفسي التماسك االجتماعي

 غير معنوي 0,482- التردد النفسي ماسك الحركيتلا
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( 0،507قىد بلىغ )  الديهانيىةلىدى فريىق  تالحراىي اتمتاىاويمعامىل اترتبىاط بىين التااكىا  ( ان2تل )ديتضح مىن مى

( 0،162( تفريىق ال  ىف فقىد بلىغ )ر( )0،217)ر() فقىد بلىغ الكهفىة( اما فريق 0،283فقد  بلغ ) تلدى فريق الشهملي

بين التااكا اتمتااوي تالترفف ال   ي فقىد بلىغ  اترتباطان اترتباط غير مع هي . اذلا يهضح معامل   تي ةالتاانت 

فاترتبىىىاط  الكهفىىىةل ريىىىق  بال  ىىىبة( تبىىىذلا يكىىىهن اترتبىىىاط غيىىىر مع ىىىهي تاىىىذلا 0،063) الديهانيىىىةلىىىدى فريىىىق 

ل ريىق  بال  ىبةاىذلا مع هي تلكن وك ي .( أي 0،578-)             (.اما فريق الشهملي فقد اان اترتباط 0،468بلغ)

( .اما معامل اترتباط بين التااكا الحراي تالترفف فقىد 0،740-ال  ف فقد اان اترتباط مع هي تلكن وك ي فقد بلغ )

( تقد اان ارتبىاط غيىر مع ىهي . امىا فريىق الشىهملي فقىد 0،011) الكهفة( تو د فريق 0،098) الديهانيةبلغ و د فريق 

ال  فريىق ال  ىف فقىد اىان اترتبىاط غيىر  بال  بة( اذلا 0.420-ان اترتباط لديه غير مع هي تلكن وك ي فقد بلغ )ا

بىين التااكىا  ب ىيطةفي الىا فىرتق  أوىاللتبىين ل ىا ماىا وىرض  ( . من خالل مىا0،482-مع هي تلكن وك ي فقد بلغ )

ولى  انىه الاىا ازفاف التااكىا بىين الالوبىين يقىل التىرفف  . اىذلا يىبن ل ىااتمتااوي تالتااكا الحراي تلصالح الحراي 

ال   ي . اما اترتباط بين التااكىا الحراىي تالتىرفف فقىد فل مىن خىالل ال تىائج ولى  انىه الاىا يىزفاف التىرفف ال   ىي يقىل 

اتكتعداف  هبةأ  ان ال ريق الرياضي الاتااكا هه ال ريق الذي يكهن ال توو فيه ول  إل  ذلا  الباحثةتتعزت  التااكا

التىىي تتاثىىل فىىي اكىىتعداف اىىل توىىو  العاليىىة الاع هيىىةبىىالرتح  أفىىرافللل ريىىق تالىىذي يتايىىز  الاشىىتراةلتحاىىل الا ىىدتلية 

  (94،ص1959، تآخرتنفي كبيل مصلحة ال ريق الرياضي . )لهيس اامل  الش صيةبالاصالح  بالتضحية

 (3جدول )

لتماسهك االجتمهاعي والتماسهك الحركهي والتهردد النفسهي لهدى العبهي كهرة يبين تحليل التباين)ف( بين الفرق االربعهه ل

 اليد.

التماسك 

االجتماعي بين 

 الفرق

 مجموع

 المربعات 

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات 
 الداللة القيمة الفائية

بين 

 المجموعات
37,167 3 12,389 

 الجدولية المحسوبة

 غير دال
داخل  2,82 1,92

 المجموعات
286,833 44 6,519 

 التماسك الحركي بين الفرق

بين 

 المجموعات

13,75 

 
3 4,583  

1,425 

 

 

2,82 
 غير دال

داخهههههههههههههههههههههههههههل 

 المجموعات
141,5 44 3,216 

 التردد النفسي بين الفرق

 

بين 

 المجموعات
292,5 3 

97,5 

  

0,483 
 غير دال 2,82

 44 8885,167 داخل
201,936 

 

 

(للتااكىا اتمتاىاوي بىين ال ىرق اتربعىه اقىل مىن )ف( 1،92) تالبالغىة الاح ىهبةالى  ان )ف( ( 3يتضح من مىدتل )

( 1،425) تالبالغىةللتااكىا الحراىي بىين ال ىرق اتربعىه  الاح ىهبةالى  )ف(  بال  ىبة( اذلا 2،82) تالبالغةال دتليه 

( 0،483) الاح ىهبةه فقىد بلغىت قياىة )ف( تالحال ن  ه  بالترفف ال   ي بين ال رق اتربع، فيي اقل من )ف( ال دتليه
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بىين ال ىرق تلكىن لىم ت ىد فىرتق  األفضىليةالباحث معرفىة  أرافتتمن هذا ال دتل )ف(. ال دتلية القياةتهي اقل من 

 ذلا ال  تااكا توبي ال فريق مع بعضيم . الباحثة،تتعزت  ط ي ةتاناا فرتق  ابيرة

 

 االستنتاجات والتوصيات : -5

 إلى التهصىل  أمكىنمن خالل تحليل البيانات تم اقشىتيا  الباحثة إلييافي ضه  ال تائج التي تهصلت  ات :االستنتاج 5-1

 : يأتيما 

 .األخرىمن ال رق  أول  تالكهفة الديهانيةاان التااكا اتمتااوي تالحراي  ل ريق  -1

لي تال  ىف فكلاىا زاف التااكىا قىل لىدى فريىق الشىهم تمهف والقة ارتباط بىين التااكىا اتمتاىاوي تالتىرفف ال   ىي -2

 . الترفف

 .ط ي ة تإناابين ال رق في التااكا اتمتااوي تالحراي تالترفف ال   ي  ابيرةودم تمهف فرتق -3

 

 : يأتيتهصي باا  الباحثة إلييافي ضه  ال تائج التي تهصلت التوصيات :  5-2

 باراة .لدى الالوبين قبل ال م ال   ية بالحالةضرترة اتهتاام  -1

 . تفاخله ترايز انتبال الادرب للتااكا بين الالوبين خارج ال افي الرياضي -2

 . تال رفيةال رقيه  الرياضية األلعاب أنهاعتالتعاتن بين الالوبين في اافة  الاحبةول  خلق رتح  التأايد -3

 المصادر

 . 2001فار ال كر العربي ، ، هرةالقا ، كيكهلهمية ال ريق الرياضي فهزي تطارق محاد بدر: أميناحاد  -1

 . 1995فار ال كر العربي ، ، ، القاهرة1ط ، اكامه اامل راتو :ولم ن س الرياضه -2

 . 2000، فار ال كر العربي ، القاهرة، 1التطبيقات ،طالا اهيم  الرياضة:ولم ن س ---------- -3

 . 1984، الاصرية   لهااتن، مطبعة  القاهرةكاير  ي اني : ولم ال  س في حيات ا ، -4

 . 2008، للطباوة فار الضيا  ال  ف  ،، العراق 1وامر كعيد ماكم : كيكهلهمية ارة القدم ،ط -5 

اليىة  الترفف ال   ي فىي الا ىال الرياضىي ، ركىالة مام ىتير غيىر م شىهرل ، فراس ح ن وبد الح ين : ب ا  مقياس -6

 . 1999،البصرة مامعة  الرياضية التربية

 . 1998 الكتاب لل شر ، ، مراز القاهرة،1ط ،الرياضية حاد ح ن والتي : كيكهلهمية ال ااوات م -7

 . 1995فار ال كر العربي ، ، القاهرة، تالرياضةالبدنيه  التربيةمحاهف وبد ال تاح: كيكهلهمية  -8

)العاىر  الش صىيةض الاتغيرات ببع تتأثرل الابارزة: تقهيم الترفف ال   ي لدى توبي تتوبات  تآخرانمحاد وبد  -9

  . 2005، 1العدف ، 7،الا لد الرياضية التربيةلعلهم  القافكيةم لة  التدريبي ،العار، ال  س (،

This research included:  

Part I included the definition research, where she discussed the researcher in this section  -1

to the social cohesion and coherence motor and frequency psychological in general, and 

cher to engage also shows the review of the problem, the reasons that prompted the resear

in discussion and try to find appropriate solutions, which is that players of one team are 

Play subjected to different conditions during the  

These conditions are determined Aotaatqls according to the degree of coherence between 

bers so Artit researcher study this problem. the team mem 

  

In this research objectives were as follows:  

1 - Identifying the social cohesion of the handball players.  

2 - Identify the motor to the cohesion of the handball players.  

3 - Understand the frequency of psychological handball players.  

4 - Identifying the relationship between social cohesion and coherence to the motor of the 
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handball players.  

5 - Identifying the relationship between social cohesion and dynamic frequency and 

psychological handball players.  

The areas of research are:  

The human domain: the players clubs Handball League teams for the prime grade 

2009. -Euphrates East Championship for the year 2008 

Temporal domain: for the period from 02/01/2009  

2,009 --5 -Until 1   

Spatial domain: Halls stomach to perform the National Football League  

Hand for the prime grade.                                     

where she studies the researcher to search a specific such as the following foundations  -2

herence cohesion determinants of motor frequency psychological of social cohesion or co

factors on the emergence of psychological frequency.  

which includes the research methodology and procedures field, where researcher used  -3

andball players of the Premier League the descriptive style survey and the sample of the h

Euphrates degree of the Year, shrugged  

2009 and addressed the scientific bases of the scale and how the main measure of -2008 

The researcher used the bag as well as statistical (spss) to extract: research.  

, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient (R), analysis of Percentage

variance (P).  

Results and analysis and discussion, the researcher in this section displays the results  -4

scientific debate  that have been scheduled, and then analyzing the results and discuss the

based on sources available to them. 

5- the researcher following conclusions and recommendations:  

Conclusions:  

The social cohesion and dynamic team of Diwaniyah and Kufa higher than other teams.  -1 

 

Existence of a correlation between the frequency of social cohesion and psychological  -2 

team Shomali and Najaf, the more cohesion Say frequency  

the lack of significant differences between the difference in social cohesion and  -3 

sychological, but minor. dynamic frequency and p 

Recommendations: 

need to focus on psychological situation of the players before every game -1  

focus the attention of the coach of the cohesion between the players outside and inside  -.2 

the gym. 

of love and cooperation between players in all kinds of  Emphasis on creating a spirit -3 

sports Differential and individuality.  

 

 

 

 


