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 : التعريف بالبحث -1

 : المقدمة وأهمية البحث 1-1

كارية الهييود والاضيال  ميل  بتضيارران تطور أي لعبة رياضيية ووويوليا اليل الوىيتوم الوطميوب ورىيون      
زالييةكاريية الوكيياكل التييه تواهييو المعبيية  وقييد أتبتييت الدراىييات رييه وهييال "  كييل الىييمبيات ويين أهييل رريي  وىييتواىا  وا 

   (1)"  مم النفس  القة االرتباط الوتياة بين وىتوم الادرات العامية وتفوق الرياضه

ريه  وميية اليتعمم وتطبييق ال طيط  ألىويتيياييتم بووضوع الادرات العاميية  م التدريبوره الوقت الحاضر بدأ  م
الويياري وييؤتر ريه الطاقية البدنيية والنفىيية با تبيار  وكيف أن العايل يمعيب دورا ىاويا ريه تطيوير وىيتوم االدال

أن لياقة الهىم تعتبر هزلا ىاوا ون الوحة العامية ، وان التعب الهىوه قد ييوىن العزيوية لتحاييق الوكىيب ، 
وويين ناحييية ا ييرم رييان " الطاقيية النفىييية تييؤتر بييدورىا رييه الطاقيية البدنييية رالييذىن  نييدوا يكييون ياظييا رييان ذلييك 

"  مم النفس الرياضه ليو أىويية بال ية ريه حاضيرنا ووىيتابمنا الن  ليذا ران ، (2) ا ضال الهىم "ينعكس  مل 
 مووييو وطرقييو ت ووييت وتفننييت رييه رريي  قييدرة االنهيياز الرياضييه وتحىييين الوييحة النفىييية وتطييوير الاييدرات 

  (3)العامية " 

لذا ريان أىويية البحيث تكوين ريه التعيرف  ميل وىيتوم الوييارات العاميية لال بيات كيرة الىيمة وذليك الرتباطييا    
الوتيييق بالاييدرة  مييل التكيييف ويي  و تمييف الحيياالت التييه تتطمبيييا الوباريييات كوييا انييو يىييا دنا رييه التعييرف  مييل 

لعامييية ل ييرض تعييديل نايياط الضييعف وىييتوم الويييارات االىاىييية لال بييات ووييدم العالقيية بينيييا وبييين الاييدرات ا
وتطيوير نايياط الاييوة  االوير الييذي يىييا دنا ريه الوقييوف  مييل هانييب وييم ويين الهوانييب النفىيية التييه تييد م هيييود 

 الودربين والاائوين  مل العومية التدريبة ره الووول بالال بات الل وىتويات ا مل 

   مشكمة البحث : 1-2

وييول الييل الوىييتوم العيياله الييذي يىييتطي  ويين  الليية الرياضييه تحايييق ان  ومييية اال ييداد ل ييرض الو          
االنهييازات الورووقيية التييه توكنييو ويين احييتالل الوراكييز الوتادويية اوييبحت  ومييية تتطمييب الكتييير ويين البحييث رييه 

 و تمف الهوانب البدنية والويارية والنفىية الوؤترة  مل االدال   

لته تمعب دورا ىاويا ريه  وميية اليتعمم الويياري وتطبييق  طيط المعيب وتعد الادرات العامية ون االوور النفىية ا 
أتنال الوباريات كوا انييا تعتبير العاويل الحاىيم ريه الكتيير وين حياالت المعيب اتنيال الوبارييات  ووين  يالل  بيرة 

اد وتل الباحتة و وميا ره وهال كرة الىمة راد الحظت ان  ومية االىتوام بالويارات العامية وواتتضونة ون ابع

                                                           

   145، ص 1997، هاوعة حموان  الوهمة العموية التربية البدنية والرياضية مه الىعيد ريحان و ودي وحود الهوىري :  (1)
   315، ص 1997، دار الفكر العربه   مم نفس الرياضةاىاوة كاول راتب :  (2)

   9ص 1981، الووول ، وديرية دارالكتب لمطبا ة والنكر   مم النفس الرياضهكاول طو الويس :  (3)
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الاييدرة  مييل الت يييل واال ييداد العامييه والتايية بييالنفس والتعاوييل ويي  الامييق وعيرىييا ويين الويييارات العامييية وكييذلك نييوع 
 القتيا و  الويارات االىاىية ليم ييتم ا طالىيا االىتويام الكياره وين الويدربين والوىيؤلين  ين العوميية التدريبيية 

دال االوتييل رييه حييال اتاانيييا والتييدريب  مييا،وىييذا يعييود رييه  مييل الييرعم ويين تاتيرىييا  مييل قييدرة الال ييب  مييل اال
كتييير ويين االحيييان الييل ارتاييار الونيياىا التدريبييية التييه يضييعيا الوييدربون الييل الهييزل ال يياص باال ييداد النفىييه ، 
وىذا ىو وكون الوككمة لذا راد ارتأت الباحث دراىة الويارات العامية لال بات كرة الىيمة ل يرض تايييم وىيتواىا 
لييديين وىييل ان الوييدربين ييتوييون أو يعطييون ىييذا الهانييب أىوييية  اويية ام ال ولوييا ليييا ويين  القيية بعومييية ادال 

 الويارات لال بات كرة الىمة    
 أهداف البحث : 1-3
 التعرف  مل وىتوم  الويارات العامية لال بات كرة الىمة    -1
 الىمة  التعرف  مل وىتوم  الويارات االىاىية  لال بات كرة  -2
 التعرف  مل  القة االرتباط بين الويارات العامية والويارات االىاىية لال بات كرة الىمة   -3
        فروض البحث :  1-4

 تفترض الباحثة :       
 لدم ال بات كرة الىمة      األىاىيةبين الويارات العامية والويارات  إحوائيةوهود  القة ارتباط ذات داللة  
 مجاالت البحث : 1-5
 الديوانية ، بابل ، الوتنل ، كرباللال بات كرة الىمة ره أندية   المجال البشري: 1-5-1
 11/4/2217ل يييييياية   2216/ 22/12ون المجال الزماني : 1-5-2
 كربالل الديوانية ، بابل ، الوتنل ،  ألنديةالاا ات الرياضية   المجال المكاني : 1-5-3
 المصطمحات :تحديد  1-6
: "ىيييه الايييوة العاميييية وااليويييان باليييذات والايييدرة  ميييل التركييييز ريييه لحظيييات الكيييدة  المهاااارات العقمياااة 1-6-1

 (1) والحرج" وىذه الويارات ىه

 التاة بالنفس  -3         العامه  اإل داد -2      الادرة  مل الت يل -1
 الدارعية  -7     االىتر الالادرة  مل  -6     الادرة  مل التركيز -5      التعاول و  الامق  -4
 ي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .92وصًٍر عبذ انمبدر خبد: انًصذر انضببك، ص  يصطفى حضٍٍ ببهً (1
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 المهارات العقمية : 1-1- 2

ون بين أىم العواول والوحددات ره  ومية تعمم وتدريب  اإلنىانتعد الويارات العامية الته يتويز بيا           
الويييارات الحركييية والتييه اىييتم بيييا العيياومون رييه الوهييال الرياضييه ل ييرض دراىيية ووعرريية الفييروق الفردييية بييين 

 األك اص  

الوييارات الرياضيية  أدالريه  أىويية( بأن "الوييارة العاميية ذات  ر بد الاادويرم )ووطفل حىين باىه وىوير 
ريييه التييه توكيين الرياضييه ويين الووييول الييل حاليية  امييية تونيي  د ييول األركييار الىييمبية والوكييتتو الييل نكيياط  ،

   الرياضه

راذا اىتطاع الرياضه تنفيذ ويارة  امية تنفيذا ناهحا لورة ريذا يعنه انو يوتميك الايدرة البدنيية لتحاييق ذليك كمويا 
عييييير ىييييميم ويفىييييد ىييييذا التييييأزر والتوارييييق الهىييييوه   حيييياول ، ولكنييييو قييييد اليفضييييل ألن  امييييو يتييييدا ل  مييييل نحييييو 

والعضمه واليعززه  وتواتل  ومية تطوير الويارة العامية ره الرياضين الناكئين  ومية تطوير الويارات التانية ، 
رفييه التطييوير التانييه نوضييح لكييل واحييد ويينيم اكتيير االىيياليب كفييالة رييه ادال ويييارة  اويية ويي  تاييديم النوييح لييو 

يا وو  تحىن ادال الرياضه يتكيف ىذا األىموب الكالىيكه بويا يتناىيب وي  نويط الهىيم والايوة بكأن اىت داو
 وطول األطراف والك وية بوا ي تص برياضه وعين   

 

 القدرة عمى التخيل : 2-1-1-1

الت يييل ويياىو اال قييدرة بكييرية قييد ي تييار الييبعض ونييا  ييدم اىييت داويا رييه حييين يىييت ميا بعييض الرياضيييين      
ور ونيا بحيث يىتفيدون ون اوكانياتيا بادر االوكان   رابل ا تراع الم ية كيان الت ييل ىيو الوىييمة الوحييدة ويط

"الت يييل ىييو حاىيية وتييل الحييواس لمتفكييير   وويي  زيييادة اىييت دام الم يية تنيياقص اىييت دام البكيير ل اوييية الت يييل 
الوعتياد، رانيت التيرم الكيرة أو تىيو   راال رم كالىو  والرؤية والكعور عير أنيا حاىة تظير ريه عيياب الويؤت

توييارس كييل ذلييك دا ييل ذىنييك ، وتمييك الووارىييات ويياىه اال وقعيييا رييوق األرض أو تكييعر بموىيييا ، حيييث انييك 
 نتاج لمذاكرة تم ووارىتيا دا ميا  ن طريق األىترهاع أو ا تراع األحداث الاادوة " 

 (1) "راألىت داوات األىاىية لويارة الت يل ىه :

 وىا دة الرياضيين  مل اكتىاب أو التدريب  مل ويارات حركية وعادة "الت يل الحركه"   -

 التدريب  مل األىتراتيهيات الته يتم اتبا يا ره وىاباة وعينة    -

 اكتىاب بعض الويارات النفىية   -

                                                           

   92، ص  الوودر الىابق ووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر هاد :  (1
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ىا الحاياية  ند ويتم ىذا  ن طريق وىا دة الرياضيين  مل تنوية الو ل لدييم بأنفىيم وادراك وكا ر ,   
التدريب  مل الرياضات الو تمفة ، وتنوية الاوة النفىية وزيادة الادرة  مل التركيز ، وأيضا  ن طريق 

 ياضيون انفىيم وقد بم و أىداريم وىا دتيم  مل تنوية التاة بالنفس  ندوا يرم الر 

 : األعداد العقمي 2-1-1-2

ان اال داد العامه وين اىيم الوواضي  اليذي ليو  القية بياألدال الويياري اذ ان ا يداد الال يب الهييد الي          
نكاط رياضه لو وتطمباتو ون حيث الكفالة البدنية والعامية والنفىية والفىيولوهية والتكريحية وعيرىا والته البد 

لوطميوب ونييا  ميل اكويل وهيو ، اذ تعيد  ياوال حاىيوا ون تواررىا لدم الال ب حتل يىيتطي  ان يايوم بالهييد ا
 ره ووولو ال مل وىتوم ره األدال الوياري  

ويرم )ووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر( بأن "اال داد العامه ون أىم  ناور التدريب ، لتحايق ارضل 
أو ضييهر وان يييتعمم ادال رياضييه حيييث يييتعمم الرياضييه ان يتحوييل ىييا ات التييدريب الطويميية الكيياقة دون ومييل 

كيف يتعاول و  حاالت الحيظ العياتر وين اويابة  عيير وتوقعيو ، او  واويل عيير قابمية لميتحكم ريييا ذات تيأتير 
أي ان ىييذا اال ييداد العامييه يييتوكن ويين تهيياوز تمييك اليييزائم   (1) مييل نكيياطو الرياضييه حىييب برناوهييو التييدريبه "

ل زييييادة  حويييل التييدريب  الوكتيييف   كويييا ييييتوكن وييين والنكىييات ، ووييين تيييم تحويييل  الضييي وط  التييه ترتبيييت   مييي
التعاول و  وىائل اال الم الحديتة الته التكف  ن التد ل ره  ووويات الرياضه ووا تىبب لو ون از اج 

 وتطفل ووضاياو الحات ضررا بال ا بكتير ون الرياضيين  

ل اويييية لمنويييو وان الايييدرة العاميييية وأويييا )وعييييون ذنيييون حنتيييوش ( ييييرم بانيييو "ينب يييه ان ييييدرك األبيييال الوعمويييون ا
وىوات الك وية لدم األطفال ت تمف  نييا ليدم الكبيار ، وىيم يمحايون بالطفيل ضيررا اذا ويا توقعيوا ان تكيون 

 (1)وياراتيم الحركية او  ومياتيم العضمية كويارات الكبار و وائويم "   

 

 
     الثقة بالنفس : 2-1-1-3

ان التاة بالنفس حالة كعورية يوتمكيا الال ب تررعو نحو األدال الهيد بادرة وتبات  الية بعيدا  ن             
ال ييييوف أو التييييردد رييييه األدال  ويييييرم )وحوييييد ابييييو  ييييالم العييييادل ( بانيييييا " اوييييل اىاىييييه رييييه تكييييوين وظيييياىر 

  (2)الك وية"

                                                           

   59، ص  نفس الوودر ووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر هاد :  -1
  137،ص  1987، الووول  ، دار الفكر العربه  ،1،ط  مم النفس الرياضهوعيون ذنون حنتوش  :  -2 

   18،ص 1978، الكويت ، وؤىىة الوباح ، قياس التاة بالنفس  ند طالبات الورحمة الهاوعية والتانويةوحود ابو الم العاول :   -  3
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د ره تحايق الوكىب أو الفوز وىذا األ تااد  اطئ ربوا ويرم كتير ون الرياضيين ان التاة بالنفس ىه اال تاا
يؤدي الل وزيد ون األرتااد الل التاة او التاة الزائدة ، الوفييوم الويحيح لييا يعنيه توقي  الال يب الواقي  بتحاييق 
 النهيياح ، رالتايية بييالنفس التعنييه ويياذا يأوييل أن يفعييل الرياضييه ولكيين وااألكيييال الواقعييية التييه يتوقيي   وميييا وقييد
يكيون ويين الوناىيب ان نفييرق بيين العوييل بتاية وتوقيي  النتييائا ، رتوقي  النتييائا يعنيه الييل أي ويدم يتوقيي  الال ييب 
تحايق الوكىب أو ال ىيارة ريه الونارىية  ريه حيين ان التاية بيالنفس ىيه كيعور الال يب أن اداله ىييكون هييدا 

ىياوة كاويل راتيب (التاية بيالنفس بأنييا بورف النظير ن النتيائا حتيل ان كيان الونيارس وتفوقيا  مييو   ويعيرف )ا
  (1)"درهة تأكد او ا تااد الال ب بادراتو  مل تحايق النهاح "

  (2)وأوا )تاور وحىن ( ريعرريا بأنيا "كعور الال ب بأنو قادر  مل الايام بعول وعين بنهاح" 

طيية بفا ميية كفالتيو البدنيية رالتاة بالنفس وفيوم نفىيه يتطيور  نيد الرياضيه بفعيل وعررية النيواحه الفنيية وال ط
 و برتو وووارىة الرياضة بككل وىتور  

 
 التعامل مع القمق : 2-1-1-4

الامق ون الظواىر النفىية الته يهب ان يركز كل ودرب  مل وعررة ودم وهودىا لدم ال بييو ،              
د تيييؤدي اليييل نايييص الهيييرأة واالقيييدام ألنيييو ييييؤدي دورريييه التيييأتير  ميييل ادال الال بيييين اذ ان األنفعييياالت النفىيييية قييي

والفكل ره ادال الويارات الحركية والته تؤدي بالفرد الل اال تالل ره تواراو العضمه العوبه ووا يؤتر بدرهة 
 ومحوظة  مل وىتوم ادائو الوياري  

طر وىو والامق كوا يعررو )وحود حىن  الوي ( "انفعال وركب ون التوتر الدا مه والكعور بال وف وتوق  ال 
   (1) برة انفعالية عير ىارة يدركيا الفرد ككئ ينبعث ون دا مو "

واوا )ووطفل  بدالىالم ( ويعررو بأنو " بارة  ن وكا ر وأحاىيس عريبة ووؤلوة تنتا  ن ىول تكيف و دم 
التوريق بين دوارعو وحاهاتو األىاىية ون هيية  انىهام وتوارق وتطرأ ىذه الوكا ر  مل الورل حينوا اليىتطي 

 اذن رييالامق ىييو  بيارة  يين  وميية اضييطراب توييب الفييرد وؤدييية  (2)وبيين الواقيي  اليذي يعيكييو وين هييية ا يرم "

                                                           

   345، ص1992، الااىرة ،دار الفكر العربه  2، ط  مم النفس الرياضهاىاوة كاول راتب :  (1
  1992، ب داد ، دارالحكوة لمطبا ة والنكر ،  اال داد النفىه بكرة الادموحىن : تاور  (2

  379،ص  1998، الااىرة ، دار الكتاب لمنكر ،  ود ل ره  مم النفس الرياضهوحود حىن  الوي :  (1
   362، ص نفس الوودراىاوة كاول راتب :  (1

   152،ص1985دار الفكر العربه  ،، الووول  ، 1،ط مم النفس الرياضه ووطفل  بدالىالم  :  (2

   362، ص  الوودر الىابق اىاوة كاول راتب : )  مم نفس الرياضة (  (3
   193،ص  الوودر الىابقووطفل حىين باىه  بدالاادر هاد :  (4
   139، ص  الوودر الىابق ووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر هاد :  (5
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الييل حييدوث ت يييرات رىيييولوهية   ونفىييية تييؤتر رييه ىييموك وقييدرة الفييرد  مييل األدال أو الايييام بالعوييل الوطمييوب 
الامق اوا وؤقتيا أو وىيتورا وىيذا وايؤكيد )اىياوة كاويل راتيب ( باوليو ان "حالية الاميق  بوورة عير طبيعية ويكون

  قميق (3)وفة وؤقتو تت ير ون وقت أل ر وىيه تعبير  ين درهية الاميق التيه يكيعر بييا الفيرد ريه وقيت وعيين " 
   (4) الونارىة ىه "الويل الدراك وواقف الونارىة كويدد واألىتهابة ليذه الوواقف بحالة الامق"

 القدرة عمى التركيز: 2-1-1-5

اوييطالح يكيياربو إلييل تييراكم الطاقيية العامييية وتوهيييييا الوركييز وييوب ركييرة وعينييو أو الييل ووضييوع  التركيييز إن  
وعين بحيث تنوب الطاقة العامية  ميو أو تتهو ووبو ، وتمعب وفة التركيز دورا ويوا ره الوهيال الرياضيه 

وىتوم األدال الوياري ، وتعد ون االىتعدادات العامية الته تمعب دورا كبيرا ره  اذ انيا احد العواول الويوة ره
ووييول الفييرد الييل ا مييل وىييتوم ووكيين  ،  موييا بييان تطييور الحركييات الو تمفيية واتييرن باابمييية الفييرد  مييل تركيييز 

 األنتباه   

تعداد الرياضيه  ريهيب التركييز بانييا "حالية وين حياالت األىي ووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر(ويعرف )
  (5)ان يكييون الرياضييه قييادرا  مييل طييرد كييل وييا يكييتت األنتبيياه وان يركييز  مييل اىاىيييات األدال الوطموبيية ونييو" 

وىييذه ىييه المحظييات الحرهيية رييه األدال التييه يمييزم  نييدىا ان يكييون الرياضييه قييادرا  مييل ان يركييز  مييل الوفيياتيح 
وييارة وين الوييارات العاميية التيه يهييدىا اليبعض اهيادة تاوية واليبعض  الضرورية لمتنفيذ الناهح لمويياره والتركيز

األ ر يحتياج اليل التيدريب  ميييا ولكين النهياح ريه ىيذ الوهيال الييتم اال ميل اىياس وينظم    ويوينف التركييز 
ل  الييل تركيييز األنتبيياه الضيييق وتركيييز األنتبيياه الواىيي  وت تمييف درهيية اىوييية ىييذين النييو ين تبعييا لوتطمبييات األدا

الرياضه ، و مل ىبيل الوتال ران تركيز األنتباه ذات الوهال الضيق يعنه ان يكيون الرياضيه ياضيا أو وا ييا 
بكئ واحد أو ونطاة و يرة نىبيا   ويتضح ذلك ره رياضات الرواية ، او  ند ادال الروية الحرة او التوويب 

حييث الوطميوب ان يكيون ناىب اعمب األلعاب الهوا ية  ره كرة الىمة  اوا تركيز األنتباه ذات الوهال الواى  رانو ي
الال ييب ياضييا ووا يييا بتحركييات الونارىييين ورييه نفييس الوقييت تابعييا لتحركييات زوالئييو "كييذلك يهييب ان يتويييز بواييدرة  مييل تحويييل األنتبيياه رييه 

يية ان ييتعمم ال بيو رياضيات الفرييق الايدرة الوهال الواى  الل الوهال الضيق تم العودة ورة ا رم الل الوهال الواى   األور الذي يوضيح اىو
   مل التكيف وت ير وهال تركيز انتباىيم

 القدرة عمى األسترخاء : 2-1-1-6

ان تعمم الويارات الو تمفة يتعزز  ندوا يكون الوتعمم ره حالة اىتر ال كان ، أو اذا كان ىناك تناوب         
، وىيذه حاياية ىيوال بيالتعمم األكياديوه أو بالتيدريس الرياضيه ،"اذ يالحيظ ان الكتيير وين  بين اليتعمم واألىيتر ال

الرياضين يفكمون ره تحايق أرضل وىتويات ادائيم بىبب التيوتر لعويبه والاميق اليذي يوياحب األكيتراك ريه 
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ت الوكتركة الونارىات الياوة الذي يؤدي الل تامص  ضالت الهىم كارة بداًل ان يحول التامص ره العضال
   (2) ره ادال الويارات راط "

ويرم الباحيث بيان األىيتر ال يىيا د ريه وويول الال يب اليل عيياب التيوتر واالىيتتارة و نيدوا يكيون اليتعمم ريه 
حالة األىتر ال يىيل ايوال الكرارات واأليعازات ون  الل الىياالت الل األ واب الحركية وان ىذه العومية 

 وادال الويارة ره التكرارات األولية  تتبين بعد األىتيااظ 

ييذكر"بان يىيتوهب أتنيال  وميية التعمييم ان يحتيوي التيدريب  ميل وييارات األىيتر ال وبكيكل  االىيتر ال وألىوية
ونظم وتل اي ويارات األىتر ال رعميو أن يبدأ وحدتيو التدريبيية بأوقيات اىيتر ال قوييرة لميت مص وين األىيتتارة 

  و"ان ويييارة األىييتر ال هييزلا ويوييا ويين الويييارات العامييية ، ويحييدد بييان قبييل أدال اي   (3) الزائييدة رييه الييدراع "
تورين لمتوور الذىنه يهب ان يكون الرياضه بحالة اىيتر ال تيام ، لكين لييس بكيكل كميه لكيه اليحىيب بانيو 

 مل الويدرب او الوعميم ان يكيون ومويا    ون ىذا يرم الباحث بان  ند اىت دام اي نوع ون األىتر ال(4)نائم " 
 ره ونوع األىتر ال الذي يىت دوو    

 الدافعية : 2-1-1-7

تتوييييز الدارعيييية الورتبطييية بالنكييياط الرياضيييه بتعيييددىا لتعيييدد الوهييياالت الو تمفييية ألنيييواع األنكيييطة             
الرياضه ىوال بوورة وباكيرة أو  الرياضية ونظرا لتعدد األىداف الته يوكن تحايايا  ن طريق ووارىة النكاط

ويعييرف )وحوييد حىيين  ييالوي (  الدارعييية بأنيييا "ىييو حاليية ويين التييوتر الييدا مه تعوييل  مييل اتييارة  عييير وباكييرة  
الىييموك وتوهييييو ، كوييا ينظيير الييييا  مييل انييو حاليية أو قييوم دا مييية تىيييم رييه تحريييك الىييموك وتوهييييو لتحايييق 

الكيييائن الحيييه تعويييل  ميييل اىيييتتارتو ليىيييمك ىيييموكا وعينيييا ريييه العيييالم   وانييييا طاقييية كاونيييو ريييه  (1)ىيييدف وعيييين "
ال ارهه   ويتم ذلك  ن طريق ا تبار األىتهابة الوفيدة لو وظيفيا ره  ومية تكيفية و  بيئتو ال ارهية ووض  
ىذه األىتهابة ره وكان األىباية  ميل عيرىيا وين األىيتهابات الوحتومية وويا ينيتا  نيو اكيباع حاهية وعينية او 
الحوول  مل ىدف وعين  اوا )اىاوة كاويل راتيب ( يعيرف الدارعيية ريه النكياط الرياضيه ببىياطة بأنيو "اتهياه 

 ريه حيين ييرم )وعييون ذنيون حنتيوش ( "الدارعيية  (2)وكدة الهيد اليذي يبذليو الناكيئ ريه التيدريب أو الونارىية "

                                                           

1) 
2 Will ams,s.m,applied sport psychology personal growth to peak      performance 

,Mayfield publishing co , London , 1993 ,p65 . 
2) 

3 M artens ,r .coaches guide to sport psychology. Human kinetics publishers lnc, 

champing , 1987 p45. 
3) R oberts, g g , spink ,k.s pemberton,c.liearning experienees in sport phychology . human 

kineties publishers inc champaigna, it .1986. p91. 

 
   212، ص الوودر الىابقوحود حىن  الوي :  (1
   139، ص 1997، الااىرة دار الفكر العربه ،  اال داد النفىه لتدريب الناكئيناىاوة كاول راتب :  (2
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 وىناك ون يرم بأن "الدار   (3)دنية "النفىية لمرياضه ىه رعل ونظم ووىتور لمحوول  مل الفوز والوحة الب
  وىذا التحديد يكول النكاط الرياضه كذلك  (4)يكتول  مل هوي  العواول الته تىبب رعالية أو ىموكا "

 

 المهارات األساسية لكرة السمة : 2-1-2

الادرات البدنيية  ان التادم اليائل الذي تكيده األلعاب الرياضية بوىتوم الويارات األىاىية اضارة الل         
والحركية والنفىية والتربوية الته يىيتند اليييا انهياز تميك الوييارات وبالتياله تحاييق االنهياز األحىين يعتويد  ميل 
نيوع الفعاليية الرياضيية ووتطمباتيييا ال اوية التيه تفيرض نفىيييا  ميل الال يب دا يل الومعييب" رمكيل لعبية ورعالييية 

يييتوكن ويين  الليييا الال ييب ان ييؤدي واهباتييو الفنييية وال ططييية وكموييا  هوا يية أو رردييية وبادئيييا األىاىييية التيه
"  وكيييرة الىيييمة واحيييدة وييين األلعييياب    (5)كيييان وىيييتوم اداله لتميييك الوييييارات  الييييا حويييل  ميييل انهييياز أرضيييل

الهوا ية الته تتويز بكتره وياراتيا األىاىية " وان نهاح اي رريق رييا يتوقف بالدرهة األولل  مل ودم اهادة 
 حيييث تطييورت تطييورا ومحوظييا رييه الفتييرة األ يييرة النييو كانييت ىنيياك   (6)ارييراده لتمييك الويييارات االىاىييية لمعبيية " 

ضرورات لذلك التطور الومحيوظ رظييرت وييارات هدييدة ووركبية وأويبح لكيل ووقيف ريه الوبياراة أىويية ألنهياز 
 ويارة وعينة نظرا لتعدد أنواع المعب وقوتو    

يب ىييذه الويييارات بكييكل وييتان ووييدروس ويين أهييل النيييوض بيياألدال الوتيياله الوييتان لتمييك لييذلك رييان أىوييية تييدر 
الويييارات  ي ييدم التطييور الحاوييل بالمعبيية ويىييا د  مييل الوىييتويات التييه ويين كييانيا الوىييتوم الررييي  ويين االدال 

 (1) الوتاله الذي يتويز بالدقة ره وهوالية وركاقة الحركة وون تم  تحايق الفوز  

 

 

 

 

                                                           

  45 ص الوودر الىابقر د هابر وكوال  ارف ظاىر ، (1
   21، ص وودرالىابقوعيون ذنون حنتوش : ال( 2

   51، ص الوودر الىابقكاول طو الويس :  (3

  127، ص1989،له والبحث العموه،هاوعة الووولوطبعة وزارة التعميم العا،أىس ووبادئ كرة الىمةرائز بكير حوودان وآ رون: (4

  5،ص 1987، ب داد ، وطبعة التعميم العاله ،  ، بكرة الىمةالويارات الفنية ر د هابر ، كوال  ارف ظاىر :  (5
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 الدراسات المشابهة  2-2

  (2  )  2007دراسة ياسين عمر محمد    2-2-1

تيييأتير التيييدريب اليييذىنه وريييق نويييط األياييياع الويييباحه والوىيييائه الوتفيييق وعيييير الوتفيييق ريييه بعيييض              
 ىنة   16-15الادرات العامية والويارات األىاىية بكرة الىمة لمناكئين بأ وار 

 أهداف البحث :

ا ييداد ويينيا التييدريب الييذىنه وتطبياييو ورييق نوييط األيايياع الحيييوي اليييووه الوييباحه والوىييائه الوتفييق وعييير  -
 ىنة   16-15الوتفق و  األيااع لمناىئين بأ وار 

الككييف  يين تييأتير التييدريب الييذىنه رييه رترتييه الوييباحية والوىييائية الوتفييق وعييير الوتفييق ويي  نوييط األيايياع  - 
 درات العامية والويارات األىاىية بكرة الىمة  الحيوي اليووه ره الا

واارنة التدريب الذىنه بين رترته الوباحية والوىائية الوتفق وعير الوتفق لنوط األياياع الحييوي الييووه ريه  -
 وت يرات قيد البحث   

اميية والوياريية الككف  ن الفروق بين وهاوي  البحث األربعة ره األ تبارات البعدية والوت يرات البحوتو )الع -
 ( تبعا أل تالف عط األيااع الحيوي اليووه ليم  

 عينة البحث :

( ىينة ريه أندييية وركيز وحارظيية الىيميوانية حييث تييم ا تييار العينيية 16-15ريرق الناكيئين بأ وييار )            
( 32 ييددىم ) بالطريايية العكييوائية وبأىييموب الار يية التييه كانييت ويين نويييب نييادي الىييميوانية وكوييال ىييميم البييال 

 ال بًا  

 
 : االستنتاجات

ان وتيا التدريب الذىنه الوتفق و  نويط األياياع الحييوي )الويباحه والوىيائه( ليو تيأتير ايهيابه ريه تطيور  -
 هوي  الادرات العامية   

                                                           

تأتير التدريب الذىنه ورق نوط االيااع الوباحه والوىائه الوتفق وعير الوتفق ره بعض الادرات العامية والويارات ياىين  ور وحود: (1
  2227رياضية،هاوعة كوية ،دكتوراه،كمية التربية الأطروحة ،( ىنة16-15)بكرة الىمة لمناكئين بأ وار األىاىية
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ان ونيا التدريب الذىنه عيير الوتفيق وي  نويط األياياع الحييوي )الويباحه والوىيائه( ليو تيأتير ايهيابه ريه  - 
 ور هوي  الويارات األىاىية   تط

ان لمتييدريب الوتفييق ويي  األيايياع الحيييوي الوىييائه را مييية أكبيير ويين حيييث تطييور الاييدرات العامييية قياىييًا ويي   - 
 -التدريب عير الوتفق و  األيااع الحيوي الوىائه  

ىاىيية قياىييًا ويي  ان لمتيدريب الوتفييق وي  األيايياع الحيييوي الوىيائه را مييية أكبير ويين حيييث تطيور الويييارات األ -
   التدريب عير الوتفق و  األيااع الحيوي الوىائه  

 مناقشة الدراسة السابقة :

تتكييابو ىييذه الدراىيية ويي  دراىيية )ياىييين  ويير( رييه تييأتير التييدريب الييذىنه  مييل بعييض الاييدرات العامييية        
وكذلك الويارات األىاىية بكرة الىمة حييث اىيت دم الباحتية الايدرات العاميية والوييارات األىاىيية بكيرة الىيمة ريه 

 دراىتيا  
 في ان : السابقةدراسة الوتختمف عن 

 لمونيا اىت دوت الباحتة الونيا الووفه بينوا اىت دم)ياىين(الونيا التهريبهبالنىبة -

 الباحتة اىت دم واياس الويارات العامية لمتعرف  مل وىتواىا لدم العينة  -   

 بعييض اندييية الونطايية الوىييطل والهنوبيييةالباحتيية ا توييد رييه  ينتيييا  مييل ال بييات كييرة الىييمة الوتاييدوات رييه -  
 الدراىة الىاباة الال بين الناكئين بكرة الىمة  بينوا اىت دوت 
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 الفصل الثالث
 

 يُهح انبحث وأخراءاته انًٍذاٍَت -3

 يُهح انبث 3-1

 عٍُت انبحث 3-2

 انىصبئم واألخهزة واألدواث انًضتخذيت فً انبحث 3-3

 انمٍبصبث واألختببراث انُفضٍت وانًهبرٌت 3-4

 يمٍبس انًهبراث انعمهٍت 3-4-1

 انًهبرٌت األختببراث 3-4-2

 اختببر انطبطبت انعبنٍت 3-4-2-2

 أختببر انتهذٌف انضهت.3-4-2-3

 انًهبرٌت انتطبٍك انُهبئً نهًمٍبس واألختببراث 3-5

 انىصبئم األحصبئٍت 6 -3
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 منهج البحث واجراءتة الميدانية: -3 

 منهج البحث : 3-1

ان الوككمة الته يىعل الباحث الل حميا ىه الته تحدد الوينيا اليذي ييتم ا تيياره ل يرض التوويل             
الييل النتييائا الوطموبييو ، لييذا اىييت دوت الباحييث الويينيا الووييفه والييذي يعييرف  مييل انييو " ىييو التوييور الييدقيق 

بحييث يعطيه البحيث ويورة واقي  الحيياة   القات الوتبادلة بين الوهتو  واألتهاىيات والوييول والرعبيات والتطيور
 اذ تم اىت دام ىذا الوينيا باىيموبه الوىيح  والعالقيات االرتباطيية   (1)ووض  وؤكرات وبنال تنبؤات وىتابمية "

  

  ينة البحث : 3-2

ان  ومية ا تيار العينة ىه ألهل "دراىة حالة هزل وعين أو نىبة وعينة ون ارراد الوهتوي  األويمه تيم        
الفييرات  لييذا راييد تكييون وهتويي  البحييث ويين ال بييات اندييية كييرة الىييمة رييه  (1 )عويييم النتييائا  مييل الوهتويي  كمييو"ت

( الديوانية ، بابل ، الوتنل ، كربالل( اندية ىه اندية )4( اندية ا تارت ونيا الباحتة )6البال  و ددىا ) األوىط
الن ال بييييات ىييييذه األندييييية يتويييييزن بييييانين يوييييتمن أرضييييل وىييييتوم رياضييييه ويييين بييييين األندييييية األ ييييرم ويتويييييزن 
"ب وائص توتيمية لموهتو  وتعطه نتائا اقيرب وياتكون اليل النتيائا التيه يوكين أن يويل اليييا الباحيث بوىيح 

( أي بنىيييبة 72بييية وييين أويييل )( ال 31  وقيييد بمييي   يييدد الال بيييات الميييواته تيييم إ تييييارىن ) (2 )الوهتوييي  كميييو " 
 ( يوضح تفاويل ذلك  1%( ون وهتو  االول ، والهدول )25 43)

 

 (1هدول )

 يوضح الفرق و دد الال بات 

 النىبة الوئوية %  دد العينة  دد الال بات األندية ت

 75 9 12 الديوانية 1

 33 58 7 12 بابل  2

                                                           

   263، ص 2221،  وان :دار الوناىا لمنكر والتوزي  ،  1، ط اوول البحث العموه ووناىهةوهيو وحهوب :  (1)
 

    213ص،2222،الااىرة،دارالفكر العربه، الاياس ره التربية و مم النفس الرياضه:حىن  الوي ووحود نورالدين رضوان (وحود1)

  254، ص 1987، الكويت ، وكالة الوطبو ات ،  4، ط البحث العموه ووناىهوأوول (احود بدر : 2
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 66 66 8 12 الوتنل 3

 33 58 7 12 كربالل 4

 - - 12 بورة 5

 - - 12 الكرخ 6

 25 43 31 72 الوهووع

 
 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 3-3

 الوسائل : 3-3-1

ون أهل الحوول  مل الحاائق الوتكاومة الته تعد ضيرورية ل يرض الحويول  ميل حيل لموكيكمة ، رايد        
بوىائل  ديدة اذ انو "وين الوتعيذر أن تكيون ىنياك وىييمة واحيدة هاوعية وانعية يوكين  لهأ الباحث الل األىتعانة

 وون ىذه الوىائل : (1بيا دراىة ىموك 

 الووادر النفىية والويارية  -1
 الاياىات واأل تبارات النفىية والويارية     -2

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 3-3-2

 ( (casioساعة توقيت الكترونية لحساب زمن األختبارات والقياسات المستخدمة في البحث نوع   -1

 (sharpحاىبة الكترونية نوع ) -2

 طباكير   -3

   أقالم -4

   molten)كرات الىمة  نوع ) -5

 ومعب كرة الىمة    -6

 كوا ص )كراىه( -7

 أومسحائط  -8

 

                                                           
   337، ص 1995، الرياض ، وكتبة العبيكات ،  الود ل الل البحث ره العموم الىموكيةوالح بن حود :  - 1
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 والمهارية :النفسية  واالختباراتالقياسات  3-4

 :(1)مقياس المهارات العقمية  3-4-1

ان اىتبيان الويارات العامية يىت دم لتحديد نااط الاوة ونااط الضعف العامية ره الرياضه ولوتابعة تادوو   
 هاوعة نورث ويمز   –أىاس ىذا االىتبيان النى ة الته ووويا باحتان بريطانيان ره  مم النفس الرياضه 

 (   1ن ىبعة وظاىر ىاوة لمهانب العامه ره األدال الرياضه وىه: )الومحقويايس االىتبيا

 

 ( 4، 3، 1،2)        الادرة  مل الت يل وتكول الفارات       -1

 (8، 7، 6،  5)        اال داد العامه وتكول الفارات               -2

 ( 12، 11،  12، 9)     وتكول الفارات                  التاة بالنفس  -3

 (14،15،16، 13)         ل و  الامق  وتكول الفارات     التعاو -4

 (22، 19، 18، 17)         الادرة  مل التركيز  وتكول الفارات      -5

 ( 24،  23،  22، 21)    الادرة  مل األىتر ال  وتكول الفارات    -6

 (28، 27، 26، 25)    الدارعية وتكول الفارات                          -7

 14درهيية ويييتم حىيياب الدرهيية الوؤييية كوييا يمييه  اذاحوييل كيي ص  مييل  24وهوييوع درهييات كييل بعييد        
   درهة ون الوهووع الكمه لمدرهات يتم حىاب درهتو  مل الككل األته :

                          14   

 %58   122×   2 , 58يييييييييييييي                     

                          24 
 :(1)االختبارات المهارية  3-4-2

 .(3)اختبار المناولة الصدرية 3-4-2-1

 اختبار الطبطبة العالية . 3-4-2-2

 اختبار التهديفة السممية.  3-4-2-3

                                                           
   76-73ووطفل حىن باىه وىوير  بد الاادر هاد : الوودر الىابق ،ص (1)
   143، ص 1984، الااىرة ، دارالفكر العربه ،  الاياس ره كرة الىمةووحود وبحه حىانين :  وحود وحوود  بدالديم (1)

 (3( أنظر الملحق )3)
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 انفصم انراتع
 عرض انُتبئح ويُبلشتهب -4

 انخبصت ببنًهبراث انعمهٍت  عرض انًعبندبث األحصبئٍت 4-1

 عرض َتبئح انُضبت انًئىٌت نهذرخبث انخبو نهًهبراث انعمهٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث 4-1-1

 عرض َتبئح األوصبط انحضببٍت وانًعٍبرٌت نهًهبراث انعمهٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث 4-1-2

 فرق عٍُت انبحثعرض َتبئح انتحهٍم انتببٌٍ نهمذرة عهى اتصبل انالعببث  4-1-3-1

 عرض َتبئح انتببٌٍ نهثمت ببنُفش نالعببث  فرق عٍُت انبحث 3-3- 4-1

 عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهتعبيم يع انمهك نالعببث فرق عٍُت انبحث   1-3-4 -4

 عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهمذرة عهى انتركٍز نالعببث فرق عٍُت انبحث  4-1-3-5

 تببٌٍ نهمذرة عهى األصترخبء نالعببث فرق عٍُت عرض َتبئح تحهٍم ان  4-1-3-6

 انبحث

 عرض َتبئح انتببٌٍ نهذافعٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث. 4-1-3-6

عرض َتبئح انًعبندبث اإلحصبئٍت انخبصت ببنًهبراث األصبصٍت نالعببث فرق عٍُت  4-1-4

 انبحث.

هبراث األصبصٍت نالعببث عرض َتبئح األوصبط انحضببٍت واالَحرافبث انًعٍبرٌت نهً 4-1-2-1

 فرق عٍُت انبحث

 عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهًهبراث األصبصٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث 4-1-5

 عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهًُبونت انصذرٌت نالعببث فرق عٍُت انبحث 4-1-5-1

 عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهطبطبت انعبنٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث 4-1-5-2

 انضهًٍت نالعببث فرق عٍُت انبحث عرض َتبئح تحهٍم انتببٌٍ نهتهذٌفت 4-1-5-3

 عرض َتبئح عاللت األرتببط بٍٍ يتغٍراث انذراصت نفرق عٍُت انبحث 4-1-6
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 يُبلشت  انُتبئح 4-2

 

 عرض النتائج ومناقشتها : -4

  رض نتائا الوعالهات االحوائية ال اوة بالويارات العامية:4-1

  رض نتائا النىبة الوئوية لمدرهات ال ام لمويارات العامية لال بات ررق  ينة البحث : 4-1-1

 (2هدول )

 يبين النىبة الوئوية لمويارات العامية لال بات أندية البحث

الويارات                                              
 العامية

 

 أألندية   

الادرة 
 مل 
 الت يل

األ داد 
 العامه

التاة 
 بالنفس

التعاول 
 و  الامق

الادرة 
 مل 
 التركيز

الادرة  مل 
 األىتر ال

 الدارعية

  54  61  57  57  59  53  63 الديوانية

  63  61  63  57  59  53  66 بابل

  56  52  57  52  48  51  60 الوتنل 

  55  56  60  52  55  57  58 كربالل

  
عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممهارات العقمية لالعبات فرق عينة البحث  4-1-2
:                                

 (3الهدول )

  يبين االوىاط الحىابية واالنحرارات الوعيارية لمويارات العامية لال بات ررق  ينة البحث

الويارات  
 العامية

التعاول و   التاة بالنفس األ داد العامه  مل الت يلالادرة 
 الامق

الادرة  مل 
 التركيز

الادرة  مل 
 األىتر ال

 الدارعية

 ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س 
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 ألنديةا

 الديوانية 
13.1 3.

1 
14.6 3.16 13.8 3.

6 
13.7 3.

8 
14.3 3.93 12.7 3.52 15.3 

3.00 

.3 15.1 بابل
0 

14.8 2.54 15.1 3.
4 

13.7 3.
9 

14.2 3.14 12.8 2.79 16 
2.30 

.2 13.6 الوتنل
0 

12.5 1.60 13.7 1.
4 

12.5 2.
0 

11.8 2.05 12.2 2.49 14.8 2.3
5 

 

كربال
 ل

13.4 1.
9 

13.5 3.25 14.4 3.
3 

12.5 2.
5 

13.4 2.93 13.7 2.75 14.1 2.2
6 

 عرض نتائج تحميل التباين لممهارات العقمية لالعبات فرق عينة البحث :4-1-3

  رض نتائا تحميل التباين لمادرة  مل الت يل لال بات ررق  ينة البحث4-1-3-1

 (4الهدول)  

 يبين نتائا تحميل التباين لمادرة  مل الت يل لال بات ررق  ينة البحث

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 حريةال

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(
 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

18.084 3 6.028 
 

0.860 

 

 
2.96 

 عيروعنوية
دا ل 

 الوهوو ات
189.335 27 7.012 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة)

 
 العقمي لالعبات فرق عينة البحث عرض نتائج تحميل التباين لالعداد 4-1-3-2

 (5الهدول )

 يبين نتائا تحميل التباين لال داد العامه لال بات ررق  ينة البحث
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وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(
 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

28.138 
3 9.379 

 
1.263 

 

 
2.96 

 عيروعنوية

دا ل 
 الوهوو ات

200.571 
27 7.429 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
 عرض نتائج تحميل التباين لمثقة بالنفس لالعبات فرق عينة البحث4-1-3-3

 (                                                                                           6الهدول ) 

 يبين نتائا تحميل التباين لمتاة بالنفس لال بات ررق  ينة البحث

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(

 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

 

بين 
 الوهوو ات

8.975 3 2.992 0.307 

 

 
2.96 

 ةعير وعنوي

دا ل 
 الوهوو ات

262.960 27 9.739 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف الهدولية(  ند وىتوم داللة )
 

 عرض نتائج تحميل التباين لمتعامل مع القمق لالعبات فرق عينة البحث 4-1-3-4
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 (7الهدول )

 نتائا تحميل التباين لمتعاول و  الامق لال بات ررق  ينة البحثيبين 

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(

 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

11.495 3 3.832  
0.374 

 

 
2.96 

 وعنوية عير

دا ل 
 الوهوو ات

276.698 27 10.248 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )

 

 عرض نتائج تحميل التباين لمقدرة عمى التركيز لالعبات فرق عينة البحث :4-1-3-5

 (8الهدول )

 يبين نتائا تحميل التباين لمادرة  مل التركيز لال بات ررق  ينة البحث

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(

 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

35.035 3 11.678  
1.191 

 

 
2.96 

 وعنوية عير

دا ل 
 الوهوو ات

264.643 27 9.191 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
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 السترخاء لالعبات فرق عينة البحثا عرض نتائج تحميل التباين لمقدرة عمى 4-1-3-6

 (9الهدول )

 يبين نتائا تحميل التباين لمادرة  مل االىتر ال لال بات ررق  ينة البحث

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(

 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

8.143 3 2.714  
0.311 

 

 
2.96 

 عيروعنوية

دا ل 
 الوهوو ات

235.341 27 8.716 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
 

 عرض نتائج تحميل التباين لمدافعية لالعبات فرق عينة البحث 4-1-3-7

 (12الهدول )

 يبين نتائا تحميل التباين لمدارعية لال بات ررق  ينة البحث

وهووع  التباينوودر 
 الوربعات

درهات 
 الحرية

وتوىط 
 الوربعات

 قيوة )ف(
 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

12.978 3 4.326  
0.672 

 

 
2.96 

 وعنوية عير
دا ل 

 الوهوو ات
173.732 27 6.435 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
 عرض نتائج المعالجات االحصائية الخاصة بالمهارات االساسية لالعبات فرق عينة البحث: 4-1-4
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 االنحرارات الوعيارية لمويارات االىاىية لال بات ررق  ينة البحث : و الحىابية األوىاط رض نتائا 4-1-4-1

 

 (11الهدول )
 المدروسة لالعبات فرق عينة البحث : األساسيةيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممهارات 

المهارات         
 النوادي

 التهديف السممي/تكرار الطبطبة العالية / ثانية المناولة الصدرية /نقطة

ع س ع س ع س 

 2.555 9.555 1.269 14.888 3.872 16 الديوانية

 1.34 12.142 1.95 14.142 3.95 19.428 بابل

 o35 9.625 1.302.1 15.75 1.851 17 المثنى

 1.496 10.714 1.112  14.714 3.132 19.857 كربالء

 عرض نتائج تحميل التباين لممهارات االساسية لالعبات فرق عينة البحث: 4-1-5

  رض نتائا تحميل التباين لموناولة الودرية لال بات ررق  ينة البحث 4-1-5-1

 (12هدول ) 

 الودرية لفرق  ينة البحثيبين نتائا تحميل لمتباين لموناولة 

 

 

 

 وودر التباين

وهووع 
 الوربعات 

درهات 
 الحرية 

وتوىط 
 الوربعات 

 قيوة )ف(
 

 

 الداللة
 الهدولية  الوحىوبة 

بين       
 الوهوو ات

 82.138 3 27.379  
2.493 

 

 
    2.96 

 عيروعنوية

دا ل        
 الوهوو ات 

296.571 27 10.987 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05الهدولية  ند وىتوم داللة )*قيوة )ف( 
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 عرض نتائج تحميل التباين لمطبطبة العالية لالعبات فرق عينة البحث : 4-1-5-2

 يبين نتائا تحميل تباين لمطبطبة العالية لال بات لفرق  ينة البحث (13هدول)

وودر 
 التباين 

 

وهووع 
 الوربعات
 

درهات 
 الحرية 

وتوىط 
 الوربعات 

 قيوة )ف(

 

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين       
 الوهوو ات

10.035 3 3.345 

 وعنوية عير 2.96 1.782
دا ل        

 الوهوو ات 
50.675   27 1.877 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
 : السممية لالعبات فرق عينة البحث عرض نتائج تحميل التباين لمتهديفة 4-1-5-3

 (14هدول)

 يبين نتائا تحميل تباين لمتيديفة الىموية لال بات ررق  ينة البحث

 

وهووع  وودر التباين
 الوربعات

وتوىط  درهات الحرية
 الوربعات

 قيوة )ف(
                   

 

 الداللة
 الهدولية الوحىوبة 

بين 
 الوهوو ات

33.165 3 11.055  
3.377 

 
2.96 

 

 وعنوية

دا ل 
 الوهوو ات

88.383 27 3.273 

 (27.3( ودرهة حرية )0.05*قيوة )ف( الهدولية  ند وىتوم داللة )
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 :عرض نتائج عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة لفرق عينة البحث  4-1-6

 ( 15الهدول )

 ررق  ينة البحث االىاىية لال باتيبين ووفورو االرتباط بين الويارات العامية والويارات 

 

 

 الدارعية
 

 

الادرة                         
 مل 
 االىتر ال

 

الادرة 
 مل 
 التركيز

 

التعاول 
و  
 الامق

 

التاة 
 بالنفس

 

 اال داد

 العامه

 

الادرة 
 مل 
 الت يل

 

 الوت يرات

.17 .23 .05 .19 .35 .30 .14 الوناولة الودرية 

.24 .23 .32 .16 .34 .13 .03 طبطبة العالية 

.06 .02 .10 .22 .06 .03 .09 
 

 التيديف الىموه

 0.355 29ودرهة حرية  (0.05*دال  ند وىتوم )
 مناقشة النتائج : 4-2

بعيييد ان قاويييت الباحتييية بعيييرض الهيييداول ال اوييية بنتيييائا الوعالهيييات االحويييائية الوتعماييية بيييالوت يرات 
يبين لنا الهدول  إذالنفىية )العامية( والوت يرات الويارية لال بات  ينة البحث ىوف تاوم بوناقكة تمك النتائا  

%(لوييييارة الايييدرة  ميييل التركييييز لال بيييات نيييادي 48( ان النىيييبة الوئويييية لموييييارات العاميييية قيييد تراوحيييت بيييين )2)
%(وىذه النىيب  ميل 66والته بم ت ) بابلره حين كانت ا مل نىبة ره ويارة الدارعية لال بات نادي  الوتنل

ويارات العاميية  ليدم ال بيات ريرق العينية وىيذا يعيود اليل العووم تدل  مل ان ضعف ره الادرة  مل اىت دام ال
قميية ا تويياد الوييدربين  مييل تنوييية الويييارات العامييية لال بيياتيم اتنييال التييدريب اذ تؤكييد البحييوث والدراىييات الحديتيية 

اويييبحت الحاهييية واىييية اليييل ا تييييار وتوييينيف الال بيييين ورايييا لايييدراتيم البدنيييية والحركيييية والنفىيييية  " ميييل انيييو 
تباط االيهابه و  العاميية ودورىيا ريه ونظووية التيدريب الرياضيه و اوية ريه الوىيتويات الرياضيية العاليية واالر 

   ( 1" )الته تتطمب اودار الارارات العاهمة ره اقل ون هزل ون التانية

عينة ( وال اوة بتحميل التباين لمويارات العامية لال بات ررق ال12،9،8،7،6،5،4الهداول ) إللبالنىبة  أوا
راد كانت هويعيا ذات داللة عير وعنوية وترم الباحتة ان ىذا الكهل ونطاه نظرا لتاارب الال بات ره 
درهاتين ونىبين الوئوية ره الويارات العامية اذ لم يكن ىنالك رريق وتويزا  مل اال ر بككل كبير ره 

                                                           

   68،ص1999،الااىرة:وركز الكتاب لمنكر ، 1،ط  مم النفس الرياضه والاياس النفىهوحود العربه كوعون : (1
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تركز  مل الهانب البدنه والوياري  اىت دام الويارات العامية وىذا يعود الل وناىا التدريب الته الزالت
وال ططه اكتر ون تركيزىا  مل الهوانب النفىية والعامية والته ون الووكن ان يكون ليا تاتير  مل وىتوم 

ور الذي هعل الال بات عير قادرات  مل اىت دام الويارات العامية بككل رعال ادال الال بة دا ل الومعب اال
ة الته وومن الييا اذ ان "وعظم الرياضيين اذا اتيح ليم وايكفه ون الوقت وبوا يتناىب و  وىتوم الورحم

وررص الونارىة رىوف يىت دوون ويارات  امية ويتدربون  مييا دون وىا دة ال ير وبذلك يهدون ان ادالىم 
لرياضية ريه رالويارة العامية ذات اىوية ره ادال الويارات ا(  2)وار اكتر اتىاقا لكن وعظويم اليتورر لو ذلك"

 الته توكن الرياضه ون الووول الل حالة  امية تون  د ول االركار الىمبية والوكتتة لنكاطو الرياضه 
( والته تبين نتائا تحميل التباين لمويارات االىاىية لال بات ررق  ينة البحث تبين 14،13،12الهداول ) أوا

قد كانت الفروق ليوا عير وعنوية ره حين كانت الفروق  لنا ان ويارته )الوناولة الودرية والطبطبة العالية (
وعنوية ره ويارة )التيديف الىموه( وىذا يعود الل ان ىذه الويارة تكاد تكون ىه العاول الحاىم ره التاتير 
 مل تىمىل ررق العينة  ندوا تتنارس ىذه الفرق ريوا بينيا نظرا لوهود ال بات وتادوات  ره اهادة ىذه 

 الديوانيةبينوا تكون ىذه الويارة ذات وىتوم اقل ره ررياه  و كربالل بابل ككل كبير ره ررياهالويارة وب
ىذا الل هانب انيا ون الويارات الوفضمة لدم ال به كرة الىمة بككل  ام نظرا لىيولة وهوالية  والوتنل

كوا ان الودربين ييتوون كتيرا ادالىا والنيا ون االوور الته تهد رييا الال بات وتعة ره الووارىة والتدريب 
ره التدريب  مل ىذه الويارة الن "ىدف اليهوم ىو التوويب الدقيق اوا االىاليب اال رم ريه وهرد اىاليب 

  (3)وىا دة لمووول الل اليدف" 
ىو الك ل الكاعل لمعديد ون الودربين والال بين حيث يوالونو اىتواوا  أوبح"التوويب  إنهانب  إللىذا 

كبيرا ره الهر ات التدريبية او الواهبات االضارية ره البراوا التدريبية لتطوير وتعديل دقة التوويب  مل 
 (  1)ودار الىنة" 

ارات االىاىية بكرة الىمة ( والذي يبين  القات االرتباط بين الويارات العامية وبعض الوي15الهدول ) أوا
يظير لنا ون  اللو انو لم يكن ىناك  القات ارتباط وعنوية بين ىذة الوت يرات وىذا يعود الل ان ال بات 
العينة لم يىت دون التريب  مل الويارات العامية هنبا الل هنب و  الويارات االىاىية بكرة الىمة اذ كان 

ية اكتر ون الهانب النفىه ووا هعل الال بات اليىت دون الويارات االىتوام  مل الهوانب البدنية والويار 
الته تدور ره ذىن الال بة  األركار مل و تمف  الىيطرةالعامية بككل رعال اتنال التدريب او الونارىة ل رض 
عامية ره اذ ان "تدريب الرياضه  مل الويارات ال األوتلاتنال االدال حتل تكون قادرة  مل ادال الويارة بككميا 

                                                           

   62، ص الوودر الىابقووطفل حىين باىه وىوير  بدالاادر هاد :  (2
   267، ص2223، وان :الدار العموية الدولية لمنكر والتوزي ،كرة الىمةريىان  ريبط وهيد : (3
   77، ص1995،االىكندرية :ونكاة الوعارف ، اليهوم ره كرة الىمة( وحود  بد الرحيم اىوا يل : 1
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الىهل والتكتت  لألدالالوواحب  اإلحباطيزيد ون قدرتو  مل التعاول و  وعوقات االدل وتل  وقت وبكر
 (2)وناص التاة  األ طال بىبب

 

 

 انفصم اخلامس
 

 األصتُتبخبث وانتىصٍبث -5

 األصتُتبخبث 5-1

 انتىصٍبث 5-2
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 الستنتاجات والتوصيات :-5

 االىتنتاهات : 5-1

ره ويارة  الوتنلان فاض نىبة الويارات العامية لدم ال بات العينة بككل  ام راد كانت اقل نىبة لنادي  -1
ره ويارة التعاول و  الامق  بابل%( اوا ا مل نىبة راد كانت لنادي 48بنىبة) الادرة  مل التركيز

 %(  66بنىبة)

 الويارات العامية لم تظير رروق وعنوية بين ال بات ررق  ينة البحث ره هوي   -2

ظيور رروق وعنوية ره ويارة التيديف الىموه ره حين لم تظير رروق وعنوية ره ويارته الوناولة  -3
 الودرية والطبطبة العالية  

لم تظير  القات ارتباط وعنوية بين الويارات العامية والويارات االىاىية الودروىة لال بات ررق  ينة  -4
 البحث 

 التوصيات : 5-2

 الونيا التدريبه لودربه كرة الىمة   رهاىاىه  بككلالتدريب  مل الويارات العامية  ا تواد -1

ضرورة العول  مل تطوير الويارات االىاىية لال بات كرة الىمة وبالككل الذي يضون تحايق وىتويات  -2
 وتادوة 

ا  مل اىاس  الوىتوم او ضرورة ا تيار ال بات كرة الىمة ليس  مل اىاس الوىتوم الوياري راط وانو -3
 الهانب النفىه لوا لو ون اىوية ودور كبير ره اىتفادة الال بات ون الويارات الته يتدربن  مييا 

الته لم يتم دراىتيا وربطيا و  الويارات العامية او  وت يرات نفىية  األ رم األىاىيةدراىة الويارات  -4
 ا رم  

ريبية  اوة بعمم النفس الرياضه حتل يكون الودرب  مل ودربه كرة الىمة ره دورات تد إد الضرورة  -5
  مم بالحاهات النفىية ودورىا ره التاتير  مل وىتوم وقدرة الال بات  مل االدال الوياري الوطموب 
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  1999، الااىرة ، وركز الكتاب لمنكر ، 1،ط  مم النفس الرياضه والاياس النفىه وحود العربه كوعون :  -

  1989الىالم ، الكويت ، كركة وطاب   – تكنيك –تدريب –كرة  اليد وحود توريق الوليل :  -

  1998، الااىرة ، دار الكتاب لمنكر ،  ود ل ره  مم النفس الرياضهوحود حىن  الوي :  -

  2222دارالفكر العربه ، ،الااىرة،الاياس ره التربية و مم النفس الرياضه:وحود حىن  الوي ووحود نورالدين رضوان -

  1995، ونكأة الوعارف  ،  اإلىكندرية،  اليهوم ره كرة الىمة:   إىوا يلوحود  بدالرحيم  -

  1984، الااىرة ، دارالفكر العربه ،  الاياس ره كرة الىمة:  حىنينوحود وحوود  بدالديم ووحود وبحه  -

  2224،الدارالعالوية لمنكر والتوزي  ، االتهاىات الحديتة ره  مم النفس الرياضه إللالود ل ووطفل حىين باىه وىوير بدالاادرهاد: -

     1985، الووول  ، دار الفكر العربه  ،1،ط مم النفس الرياضه ووطفل  بدالىالم  :  -

    1987، ب داد ، وكتبة النيضة  ، القمق وعيون ذنون حنتوش  : -

  2221،  وان :دار الوناىا لمنكر والتوزي  ،  1، ط ووناىهوالبحث العموه  أوولوهيو وحهوب :  -

 بدار الكت، الووول ،  اىت دام الحاىوب ره بحوث التربية الرياضية اإلحوائية: التطبياات ودي  ياىين وحود وحىن وحود  بد  -
 لمطبا ة والنكر   

 الوباحه والوىائه الوتفق وعير الوتفق ره بعض الادرات العامية والويارات اإليااعياىين  ور وحود : تأتير التدريب الذىنه ورق نوط  -
   2227دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، هاوعة كوية ،  أطروحة( ىنة ، 16-15بكرة الىمة لمناكئين بأ وار ) األىاىية

 :    األجنبيةالمصادر   
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 الوالحق

 (1) الومحق

 اىتبيان الويارات العامية :

 القدرة عمى التخيل :     

 6، 5، 1،2،3،4أتدرب  مل رياضته ره  امه                             أناىتطي   -1

       6، 5،  1،2،3،4اىت دويا                        أنأتورن  مل الويارة ره ذىنه قبل  -2

 1، 2،  3،  4، 6،5وورا  امية                                    أكون أنون الوعب  -3

               6، 5، 4،  1،2،3         ون الىيل ت يل الكعور بالحركة                        أهد -4

 العقمي : اإلعداد

                                                            6، 5، 4، 3، 2، 1     ون التدريب                              أىدارهأحد بنفىه دائوا  -5

          6،  4،5، 3،  1،2  دووا وحددة هدا                                              أىداره -6

    6، 5، 4، 3، 2،  1   انتيه ون الونارىة                  أنبعد  أدائهدائوا احمل بنفىه  -7

 6، 5، 4، 3، 2، 1 ادة احدد األىداف الته أنهزىا                                       -8

                                                الثقة بالنفس :

 2،1، 3، 4، 5،  6أ انه ون رادان التاة بكأن أدائه                                      -9

            6، 5،  4، 3، 1،2رة الوباريات بفكر وأتق                                    أد ل كا -12

 1، 2، 3، 4، 5، 6تتالكه تاته بالتدريا كموا اقترب ويعاد الوباراة                    -11

       6، 5، 4، 3، 2،  1طوال الونارىة أحارظ  مل ووقف ايهابه                          -12

 التعامل مع القمق :

                                             1، 2، 3، 4، 5، 6كتيرا وا أ انه ال وف ون ال ىارة                                    -13

                       1، 2، 3، 4، 5، 6أقمق ووا قد الحاة بنفىه ون ىزيوة ره الوباريات                     -14

                   1، 2،  3، 4، 5، 6أترك العنان أل طائه لتتير الامق  ند قياوه باألدال                   -15

                                                1، 2، 3، 4، 5، 6                             اررط ره الامق بكأن التنارس            -16

 القدرة عمى التركيز :

                             1، 2، 3، 4، 5، 6اىتطي  التركيز  مل أركاري أتنال الونارىة                        ال -17
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                                             1، 2، 3، 4، 5، 6الونارىة                                 يت مل  نه تركيزي أتنال  -18

                                         1، 2، 3، 4، 5، 6الضهيا عير الوتوق  يضر بأداته                                 -19

                                1، 2،  3، 4، 5، 6النىبة له                        تكتت ذىنه بىيولة يعد وككمة ب -22

 القدرة عمى االسترخاء :

                          6، 5، 4، 3، 2، 1اىتطي  أن أقوم باالىتر ال بنفىه قبل الوباراة                    -21

                                            1، 2، 3، 4، 5، 6وتوترا لم اية قبل الوباراة                                   أكون -22

                                6، 5، 4، 3، 2، 1نااط قوته                          إحدمقدرته  مل اليدول ىه  -23

       6، 5، 4، 3، 2، 1لظروف الوعبة                      أ رف كيف اىتر ه ره ا -24

 الدافعية :           

 6، 5،  4،  3، 1،2ره الونارىات  ادة أ د نفىه بوا يكفه لمتنارس الهيد                 -25

           6،  5، 3،4، 2،  1بالوباراة الوعبة                                     رعالأنا أىتوت   -26

 6، 5، 4 ، 3، 2، 1              أنا قادر  مل تحفيز نفىه                                         -27

       6، 5، 4، 3، 2، 1                            ادة أكعر بأنه أبذل أقول طاقته                  -28

                             

 (2ومحق)

 العول الوىا درريق 

 الاادىيةهاوعة \كمية التربية البدنية و موم الرياضة                   طالبة ون الورحمة الرابعة  -1
 الاادىيةهاوعة \كمية التربية البدنية و موم الرياضة                         طالبة ورحمة رابعة  -2
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