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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 
 

 

((  وقل ربي زدني علماً))   
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االهداء                                     

 
الى ............. من أرسل منقذ للبشرٌة هبة السماء رسول هللا صلى 

واله وسلم .هللا علٌه   
 

الى ..... قرة العٌن وطنً العراق الجرٌح الذي اشربنا كؤوس العلم 
 والمعرفة .

الى ..... الذي ٌتابع خطوطً حتى وضعنً على الطرٌق الذي أخطو 
 فٌه 

 الى ..... رمز الوفاء ابً 
 الى ..... الوالدة العزٌزة 

 الى ..... رفٌق دربً زوجً الؽالً 
حرفاً الى ..... كل من علمً   

 الى ..... معلمٌنا واساتذتنا االعزاء
 
 

اهدي ثمرة جهوي المتواضع هذا                                 
 
 
 
 

 
 
 

الباحثة                                                                               
اشتٌاق عبد الحسٌن حسن                                                                 

 
 
 



 الشكر والتقدٌر

 
الحمد اهلل الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق االشياء ناطقة لشكره واثني عليو  
واحمده الليم وصلي وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى وليك وعلى االئمة  

على من سار على نيجيم الى يوم الدين .....المعصومين و   
 
 

 اما بعد ....
 

ال يسعني في ىذا المجال اال ان اتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان الى جامعة  
الق ادسية وباألخص كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالشكر الذي ال يوازيو  

مشاعر ..شكر تفق الكلمات عاجزه امام التعبير ما في داخلي من    
 

الى االستاذ الف اضل : أ.د سالم جبار صاحب      
 

 والحمد اهلل رب العالمين الذي مكننا من اتمام ىذا الجيد  
 

 
الباحثة                                                                               

حسنأشتياق عبد الحسين                                                                   
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 التعرف بالبحث

المقدمة واهميته البحث  1.1  

 

والتً كتبت شعتها من خالل بساطة من االلعاب الشعبٌة و الفرق المسلٌة  تعتبر لعبة كرة السلة

 باإلمكانوسهولة ممارستها وهً ال تحتاج الى ادوات وتجهٌزات كثٌرة ومعقدة لذا اصبح 

د شواطئ والرمال والقاعات المؽلقة والساحات المكشوفة وقممارستها فً اكثر من مكان على ال

ٌن وشروط خاصة لكل هذه المنافسات وتكتب كرة أهمٌتها خالل وضع االتحاد الدولً للعبة قوان

ممارستها من كال الجنسٌن ومن مختلؾ المراحل العمرٌة , وللعبه مهارتها وفنونها المعروفة 

هارٌة والبدنٌة والخططٌه لهذه اللهبة بتوجب علٌنا االشارة وانب الموعند ما ٌتم التاكٌد على الج

 بوضع الى الجانب النفسً .

ج اذا صح القول ٌلعب دوره الفعال الى درجة كبٌره فً هذه اللعبه اذ ان العامل النفسً او المزا

الجمٌله ومن المعروؾ والمتداول بشكل واسع ان الفوز فٌها وخالل احٌان كثٌرة ٌتوقؾ الى حد 

بٌر على الحصول على نقطة واحده او نقطتٌن وضمان الحصول على هذه النقطة او النقطتٌن ك

ال تمنح اال من خالل قرار ٌتخذه اللعب الجٌد ,وهذا  المباراةاللتٌن هما اساس الفوز بالشوط او 

الالعب هو الرقم االهم فً المبادرة وٌمكن وضعه فً الترتٌب االول فً قائمتها فهو انسان له 

ته الفاعلة التً ٌكتبها من خالل دوره الكبٌر والمهم فً عملٌة التنافس الرٌاضً الواسع شخصٌ

واجملها وابرزه سٌد  ةالمدى والمتعدد االتجاهات اذ انه صاحب االلقاب الكبٌرة والمسمٌات العدٌد

وٌتفاعل مثلما ٌفعل ؼٌره من بقٌة عناصر المباراة ) الالعبون , المدربون ( و الملعب فهو ٌفكر 

ٌزداد تأثٌر الالعب وٌتعاظم دوره عند عندما ٌكون فً خضم التنافس وارتفاع مستوى المباراة 

وتعدد واختالؾ احداثها , ضمن خالل خبرتة ومظهره وحركاته وسلوكة الرصٌن سٌتحقق 

ثر بوضوح على الٌه , ومن البدٌهٌات ان شخصٌة الالعب الجٌد تؤ النجاح فً الواجب الموكل

ن فظال عن تأثراتها على بقٌة المشاركٌن فً المباراة , والالعب الجٌد هو الفرٌقٌن المتبارسٌٌ

قاعدة المثلث الذهبً للمبارٌات ألممتعة تلك التً تنتهً من دون مشكلة ومن الضلع الذي ٌشكل 

مكن ألٌة مباراة ان تنجح .دون حكم كفوء ومؤهل ال ٌ  

فالالعب الجٌد هو الذي ٌمتلك درجات تأثٌر واضحة وملموسه فً االخرٌن : الالعب , المدرب , 

االدراي , والجمهور بل وزمالئه من المحكمٌن . مما تقدم تأتً أهمٌة البحث  فً التعرؾ على 

ائهم من خالل قٌادتهم للمباراة أهم السمات الشخصٌة لالعب كرة السلة فعالً عن التعرؾ على اد

ٌن أهم سماتهم الشخصٌة ومستوى ادائهم وصوالً لبلوغ االخضل الذي ومن ثم اٌجاد العالقة ب

 ٌصب فً  نهاٌة المطاؾ خدمة وتطوٌر لعبة الكره السلة فً بلدنا العزٌز .

 



مشكلة البحث   1-2  

قً المركزي لكره السلة وجود أثبتت نتائج الكثٌر من المبارٌات التً نظمها االتحاد العرا

اختالفات  وتباٌنات فً اداء االعبٌن الذٌن قادوا تلك المبارٌات وفً ؼٌر مره اتخذ االتحاد 

قرارات ؼاٌة فً الصعوبة بلؽت ضد عدم اعتماد نتٌجة المباراة بل اعادتها هذه القرارت شهدها 

6111,  0891عام   

التً ٌخذها ادتها ٌعد من اصعب واخطر القرارات أن قرار عدم اعتماد نتٌجة مباراة ومن ثم اع

دور فً اتخاذ مثل هذا القرار فكٌؾ تبدو اي اتحاد للكرة السلة حتى عندما ال ٌكون لالعب 

الصورة والالعب هو السبب فً ذلك ومن خالل الممارسة العملٌة اللباحثة جراء مشاركتها فً 

مختلفة وعدٌدة لشخصٌة العب كره السلة وقد  متابعة فعالٌة كرة السلة الحظت ان هنالك سماتا ً 

مستوى ادائهم اثناء قٌادتهم للمبارٌات المختلفة اذ تعتقد  ادى ذلك بطبٌعة الحال الى التباٌن فً

الباحثة ان للسمات الشخصٌة دوراً مؤثراً فً هذا الواجب وعلى هذا االساس ارتأت الباحثة 

صٌة لدى العب كرة السلة فضال عن تقوٌم دراسة هذه الحالة واظهار مستوى السمات الشخ

مستوى ادائهم وصوالً الى اٌجاد العالقة بٌنهما االمر الذي ٌشكل ) كناً اساسٌاً من اركان تعزٌز 

مستوى االداء لالعب على الصعٌدٌن الخاص والعام وبما ٌنعكس على تطوٌر لعبة كرة السلة فً 

 عراقنا الحبٌب .

 

أهداف البحث   1-3  

-البحث الى :ٌهدؾ   

. التعرٌؾ على السمات الشخصٌة ومستوى اداء العبً كرة السلة   -0  

التعرؾ على العالقة بٌن السمات الشخصٌة واداء العبً كرة السلة . -6  

 

فروض البحث  1-4  

كرة عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن السمات الشخصٌة ومستوى اداء العبً  هناك -0

 السلة. 

ٌن  فً السمات الشخصٌة ومستوى العبً كرة السلة .هناك تبا -6  

 

 



مجاالت البحث  1-5  

المجال البشري  1-5-1  

  6102/6102العبات نادي الرافدٌن الرٌاضً لكرة السلة 

المجال المكانً : ملعب نادي الرافدٌن  وقاعة الربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . 0-5-6  

المجال الزمانً  0-5-1  

  0/1/6102الى  00/00/6102قها انجاز البحث من استزالمدة التً 

التعرٌؾ بالمصطلحات . 0-2  

(0الشخصٌة ) -0  

 مفهوم للسلوك االنسانً من جوانبه العدٌدة .

(6السمات الشخصٌة ) -6  

 مظاهر ثابتة نبٌاً من مظاهر السلوك الممٌز أو ابعاداً للسلوك .

(1الالعب ) -1  

مباراة نظٌفة , جمٌلة , ممتعة . الالعب هو العنصر االساس الخراج  

 

 

 

 

 ) suinu .R.Mpsy cology in sport  rd edition , In dia , surjeet . public cations 

,     , p. X. 

ثائر عباس علً / السمات الشخصٌة لالعبً التنس وعالقتتها باالنجاز الرٌاضً  -6  

  0886ة , جامعة بؽداد , كلٌة التربٌة الرٌاضٌ –رسالة ماجستٌر 

والمرشد العلمً للحكام ثامر محسن , قانون كرة القدم ,  ( مؤٌد البدري ,1  

. 00, ص  0892مطبعة التعلٌم العالً . جامعة بؽداد   
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الدراسات النظرية الدراسات المشابهة . -2  

الدراسات النظرية  2-1  

 

مفهوم الشخصية  2-1-1  

الحاضر الن ٌعد موضوع الشخصٌة من اهم موضوعات علم النفس سواء فً الزمن الماضً ام 
( .0تفاعل االنسان ٌفرض نفسه على الوسط الذي ٌعٌش منٌة وٌنتمً الٌه )  

 
والشخصٌة من الموضوعات اثارة واهمٌة فالل التارٌخ القدٌم والمعاصر كونه ٌؽطً مفهوم 

(. وملحمة كلكامش هً 6السلوك االنسانً من جوانٌه العدٌده والمختلفة ال سٌما الرٌاضة منها )
( عام 1111االزلٌة المشرقة لصافرة وادي الرافدٌن التً خطت قبل نحو ) احدى الصور

(. كما طرح فالسفة الٌونان 1جٌد قٌم االنسان الفكرٌة والخلقٌة لشخصٌة المؤثرة )وتناولت بشكل 
أداء ؼالبه بشأن شخصٌة االنسان , وكانت اول محاوالعهم فهم الشخصٌة تلك التً قام بها ابو 

( , 1نانً عندما حدد المتؽٌرات بالنواحً االنفعالٌة للشخصٌة السائدة انذاك )قراط الطبٌب الٌو
(. 5وهذا ماٌعرؾ الٌوم بالكمٌاء العضوٌة لجسم االنسان وتلك المتؽٌرات هً اختالؾ االمزجة )  
 وٌعتقد جالٌنوس الطبٌب الٌونانً ان نوعٌة السائل الذي ٌدور فً جسم االنسان له تأثٌره فً 

(.2خصٌة من فرد الخر )اختالؾ الش  
 
 
 

 
 
 

 
, ) ترجمة ( سٌد الطواب محمود عمره نجٌب  6( لنداءل . دافٌدفرؾ . مدخل علم النفس , ط0

.611, ص  0891خزام , القاهرة : دار كجرو هٌل للنشر ,   

 ) Suinn .R. M .psy cologin sport ,  rd edition , surjeet public cations ,      , p 

1 )
.10, ص  0820وزارة االعالم ,  :طه باقر . ملحمة كلكامش , بؽداد   

 0858( لوٌس كامل ( و ) اخرون ( . الشخصٌة وفٌاسها , القاهرة : مكتبة النهضة المصرٌة , 1
. 66, ص  

.66( المصدر السابق نفسه ص5  
ة دراسات فً علم النفس , بٌروت المؤسس –( فخري الدباغ : خطوات على قاع المحٌط 2

. 88, ص 0828العربٌة للدراسات والنشر  ,   
 



حقٌقة الصفات الجمانٌة والخلفٌة والعقلٌة والوجدانٌة وتفاعلها وتصارعها مع بعضها ألي انسان 
1( 0تجعل من معنى الشخصٌة اشدها تعقٌداً لعلم النفس من حٌث التركٌب والتعقٌد )  

العلمً ٌتعٌن علٌة وضع االسس و  وترى الباحثة ان العالم المعاصر هو ٌعٌش عصر التقدم
 القواعد الرصٌنة التً تكشؾ . اسرار شخصٌة االنسان .

 
تعريف الشخصية   6-1-1-2  
 

ان اصل كلمة الشخصٌة مشتقة من الكلمة الالتٌنٌة وتعنً القناع الذي ٌضعة الممثل على وجهة 
( .6من اجل تأدٌة دور ستناسب وتلك الشخصٌة او الوجه المتعار )  

 
وضوع الشخصٌة ؼٌر ان هذا االتجاه مونمٌح هذا المعنى المظهر الخارجً لألنسان افضلٌة فً 

لم بثن علماء النفس عن الؽور فً االعماق والنزول الى الجوهر ووفقاً لذلك البد من التمٌز بٌن 
( .1االتجاهٌن لفهم طبٌعة الشخصٌة )  

االفعال السوكٌة أي المالحظة الخارجٌة أو االتجاه االول : طلٌعته علماء النفس الذٌن ٌهتمون ب
الظاهرٌة ومنهم البورت الذي ٌرى الشخصٌة بأنها استجابات الفرد الممٌزة للمثٌرات االجتماعٌة 

 واسلوب توافقة مع المظاهر االجتماعٌة فً البٌئة .
 

وتن برنس والثانً : ٌرى خالله العلماء أهمٌة القوة الداخلٌة التً سلوكٌات الفرد ومن هؤالء م
.  الذي ٌعرؾ الشخصٌة بأنهار الكمٌة الكلٌة من االستعدادات والمٌول والؽرائز والدوافع والمٌول  

 
 
 
 
 
 

, القاهرة : مكتبة الخانجً ,  1( عبد هللا عبد الحً موسى . المدخل الى علم النفس , ط0
0896,162 .  

 ) Mark Sherman , per sonality , now , pergamon ,     , p.l . 
( محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي  .مختار الصحاح , ) مادة شخص ( , بٌروت : دار 1

. 110ص 0891الكتاب العربً ,   
,  0881( عزٌز رخاداود , ناظم هاشم العبٌدي . علم النفس الشخصٌة , جامعة بؽداد , 1

. 016 -065ص  
 
 
 
 
 



شخصٌة : هً صفه او درجة تمٌز االنسان عن ( . وترى الباحثة ان ال0المكتبة من الخبرة ( ) 
 احترامة االخرٌن .

 
مفهوم سمات الشخصية   3 -1 -1 -6  
 

السمه )    ( صفه ٌمكن على اساسها المقارنة بٌن فرد واخر , وتعنً السمه , ) مضهر ثابت نبٌاً 
( . 6من مظاهر السلوم الممٌز اوبعداً للسلوك  ( )  

( .1جعل لنفسه ) سمه ( ٌعرؾ بها ) ولؽوٌاً السمة : اسم الرجل اي  
اهمٌة ومن أكثر الذٌن اهتمو موضوع السمات رٌموند كاتل اذ عد مفاهٌم السمات االكثر 

وتستوجب الدراسة والبحث فتناول تؽٌراتة السٌكولوجٌة المختلفة تفصٌالً , فالسمة بالنسبة له بنٌاناً 
( .1عقلٌاً وحكماً نقوم من حاللها السلوك )  

 
نظريات السمات  2-1-1-4  

 
كان اول اهتم بدراسة الشخصٌة هو جوردن البورت الذي اعد اول رسالة دكتوراه             

( , اما كاتل فقد امد على اهمٌة قٌاس 5خاصة بالموضوع فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة )
اهتمامات العالمٌن  الشخصٌة برؼم اختالفها فً بعض جوانب تحدٌد السمات , كما ال ٌمكن اؼفال

اٌزنك وكلفورد فً دراسة السمات واالنماط االساسٌة للشخصٌة , وٌذكر مهرابٌان انه ) ٌمكن ان 
( . وٌظهر االختالؾ 2تعد نظرٌات الشخصٌة طرقاً لوصؾ النماذج الثابتة نبٌاً للسلوك الفردي )

مضامٌنها وعددها م سمات الشخصٌة واء واخطـ من خالل أسس تحدٌد مفاهٌبٌن هؤالء العلم
1على منهج برؼم أعتمادهم   

 
 
 
 
 
 

صالح حسن الداهري و ) أخرون ( . الشخصٌة والصحة النفسٌة , جامعة بابل كلٌة التربٌة ,  -0
.511, ص0885  

ثائر عباس علً . مصدر سبق ذكره . -6  
016-0 65عزٌز رخاداود , ناظم هاشم العبٌدي . مصدر سبق ذكره  -1  
الزوروس . الشخصٌة , )ترجمة ( سٌد محمد ؼنٌم ومحمد عثمان نجاتً , رتٌشاردس  -1

. 59 – 51, ص 0890بٌروت دار الشروق ,   
دوان شلتز : نظرٌات الشخصٌة , ) ترجمة ( محمد دلً الكلوربولً واخرون , جامعة بؽداد  -5
612,ص0891,   

 ) Albertmehrabian . an analysis of personality the aries , New lersey: 
pentice –Hall, Inc. ,     , p .  



التحلٌل العاملً واالحصاء و المقاٌٌس الخاصة بالسمات الشخصٌة الٌجاد المصفوفات االرتباطٌة 
( , وفً ما ٌأتً بعض نظرٌات السمات .0)  
 

 نطرٌة جوردن البورت : تقوم هذه النظرٌة على اسس وجود االستعدادان العامة لدي العزدفهً
(6المسؤولٌة عن سوكه فً المواقؾ المختلفة )  

والسمة من وجهة نظر البورت جزء من الجهاز العصبً والٌمكن رؤتٌها لكننا نتدل على 
وجودها من خالل مالحظتنا لالنماط السلوكٌة الثانٌة للفرد , والسمه تكشؾ عن نفسها بأستجاباتها 

( (1المتنوعة )  
 

لعبة كرة السلة  2 -1 -6  
 

فً أوائل شتنبر من سنة 0980, حاول الدكتور الكندي جٌمس ناٌسمٌث الذي كان ٌعمل أستاذا 
للتربٌة البدنٌة بجامعة ماكجٌل فً مونتلاير, البحث عن لعبة تقام داخل الصاالت ٌشؽل بها طالبه 
وٌحافظ على لٌاقتهم البدنٌة عند حلول فترة الشتاء الطوٌلة التً تسود الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. 
وبعد طول تفكٌر قام ناٌسمٌث بتثبٌت سلة خوخ على سٌاج ٌرتفع ب 1,15 متر, وعكس الشبكات 
الحدٌثة فقد بقً قاع سلة الخوخ مسدودا, مما كان ٌتطلب إسترجاع الكرة ٌدوٌا, بعد كل نقطة ٌتم 

إحرازها. الشًء الذي أثبت عدم فاعلٌة تلك السالل, لٌتم  ثقب قاعها فٌما بعد مما ٌتٌح خروج 
الكرة بسالسة. لكن استعمال هاته السالل لم ٌدم طوٌال, بعدما تم استبدالها سنة 0812, بسالل 

معدنٌة مثبتة فً لوحات خلفٌة تسمى لوحة الهدؾ. وفً بداٌة األمر تمت االستعانة بكرة القدم فً 
 إحراز األهداؾ.

 

وفً أواخر خمسٌنٌات القر ن العشرٌن تم صنع أولى الكرات المخصصة لكرة السلة بلون بنً, 
لكن فٌما بعد قام تونً هٌنكل بتصمٌم كرة سلة أكثر وضوحا لالعبٌن و المتفرجٌن باستخدام 

 كرات ذات اللون البرتقالً )1(
 
 
 
 

( نعٌمة الثماع . الشخصٌة ) النظرٌات , التقٌم , منهاج البحث ( , بؽداد : مطبعة الجامعة , 0
. 96 – 22, ص 0890  

اته التربوٌة واالجتماعٌة , جامعة بؽداد , مطبعة ( عبد علً الجاسمً . علم النفس وتطبٌق6
. 611 – 668, ص 0898الخلود ,   

النفس العام , القاهرة : مكتبة االنجو المصرٌة , طلعت منصور و ) اخرون( . اسس علم  -1
. 115, ص 0829  

 ) http://www.ejabat.co 

 
 



  الدراسات المشابهة 6-6
 

  2004دراسة نضال عبيد حمزة الغانمي   2-2-1
 عنوان الدراسة : اعداد مقاٌس للشخصٌة الرٌاضٌة وعالقتة بتقٌٌم اداء حكام الرئٌسٌة الطائره

 
 اهداؾ الدراسة : تهدؾ الدراسة الى :

 
اعــداد مقٌاس الشخصٌة  الخاص بحكام الرئٌسة الطائرة . -0  
الشخصٌة ومستوى اداء الحكام بهذه اللعبة  .التعرؾ على اهم السمات  -6  
 

عٌنة البحث : استعملت الباحثة المنهج الوصفً بأسلوب الطرٌقة العمدٌة اذا تكونت عٌنة البحث 
( حكماً .21من حكام الدرجات االولى والثانٌة والثالثة بالرئٌسة الطائرة فً العراق وعددهم )  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



 انثاب انثانث

ينهج  انثحث واجراءته ادليذانيح  -3  

ينهج انثحث  3-1  

عينح انثحث  3-2  

أداوخ انثحث  3-3  

 انىسائم انثحثيح 

 االدواخ انثحثيح 

 االدواخ واالجهسج ادلستعًهح 

اجراءاخ انثحث ادليذانيح . 3-4  

انشروط انعهًيح نالختثاراخ ادلستخذيح  3-4-2  

 انتجرتح االستطالعيح

انثثاخ  3-4-2-1  

انصذق  3-4-2-2  

ادلىضىعيح  3-4-3-2  

انتجرتح االساسيح نهثحث  3-4-3  

انىسائم االحصائيح  3-5  



 

منهج البحث واجراءاته الميدانية  -3  

منهج البحث 3-1  

المسحً وذلك لمالءمته طبٌعة البحث : ) اذ  اعتمدت الباحثه المنهج الوصفً باالسلوب

ٌهدؾ البحث الوصفً الى جمع بٌانات لمحاولة اختبار فروض أو االجابة عن 

(0تساؤالت تتعلق بالحالة الراهنة الفراد عٌنة البحث )  

 

عينة البحث  3-2  

العباً بصورة عشوائٌة وعن طرٌق القرعة وجمٌعهم معتمدون من  65تكونت     

% وهً 6.5مركزي لكرة السلة وقد اختٌرت العٌنة من مجتمع البحث هً االتحاد ال

 5نسبة مناسبة لتمثٌل مجتمع البحث تمثٌالً حقٌقٌاً وصادقاً , وقد استبعدت الباحثه 

العبات من مجتمع وذلك لعدم حضورهم ومشاركتهم فً المبارٌات الرسمٌة فضال عن 

عٌة من مجتمع البحث فً التجربة استبعاد العبات الشراكهم ضمن التجربة االستطال

 االستطالعٌة .

 

 

 

 

 

 

 

محمد حسن عالوي , أسامة كامل راتب . البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة  -0

  . 018, ص 0888وعلم النفس الرٌاضً , القاهرة : دار الفكر العربً . 



أدوات البحث  1-1  

مشكلته مهما كانت تلك  بها الباحثة حل) وهً الوسٌلة او الطرٌقة التً تستطٌع 

( , وعلى هذا االساس استعانت 0االدوات , بٌانات أو عٌنات أو أجهزة ..... الخ ( )

 الباحثة بالوسائل البحثٌة االتٌة :

 

المصادر العربٌة . -  

استمارة السمات الشخصٌة لرٌموند كاتل ) اختبار كاتل ( . -  

استمارة تفرٌػ البٌانات . -  

رجات الى حقٌقة .استمارة تحوٌل الد -  

استمارة االداء لالعبات . -  

 

 

 

 

 

( وجٌه محبوب و ) اخرون ( طرٌق البحث العلمً ومناهجه فً التربٌة الرٌاضٌة . 0

. 95, ص  0899بؽداد : مطبعة التعلٌم العالً والبحث العلمً ,   

( .0* ٌنظر الملحق )  

(6* ٌنظر ملحق )  

(1* ٌنظر ملحق )  

  (1*ٌنظر ملحق )



 االدوات واالجهزة المستعملة 

با الدوات واالجهزة االتٌة :الباحثة  نتاستعا  

( .1* ساعة توقٌت رقٌمة نوع كاسٌو ٌابانٌة الصنع عدد )  

 * قرطاسٌة 

 

 

 االختبارات المستعملة 

 

االختبارات الشخصٌة دقة وتطبٌقاً فً مجال الرٌاضً هو اختبار كاتل اذ ) ٌعد هذا 

ت الشخصٌة ذات القدرة على تزوٌد الباحثة بقدر اكبر من االختبار من اختبارا

( االساس قامت الباحثة باعتماد هذا االختبار 0المعلومات عن سمات شخصٌة الفرد ( )

لقٌاس سمات الشخصٌة لالعبات كرة السلة ) عٌنة البحث ( اذ وزعت استمارات 

ارات .االختبار على االعبات لالجابة على االسئلة الواردة فً االستم  

 

 

 

 

 

الجماعٌة بعض ( هاشم ابراهٌم . مقارنة بٌن ممارسة بعض االنشطة الرٌاضٌة 0

. 051ص  0899عمان :  0, ع 05سمات الشخصٌة , مجلة دراسات , مج   

 

 



لتحقٌق اهداؾ البحث على اختبار الشخصٌة والتعرؾ على الصعوبات التً قد تواجه 

كفاءة فرٌق العمل المساعد .الباحثة اثناء التجربة االساسٌة ومعرفة   

 

الشروط العلمٌة لالختبارات المستخدمة . 1-1-6  

 هً شروط ٌجب توفرها فً كل اختبار  بحٌث التعتمدان الشروط العلمٌة لالختبار 

نتائجه ما دامت هذه الشروط ؼٌر متوفرة فٌه , علٌه سعت الباحثة الى اٌجاد الشروط 

العلمٌة لالختبارات المستخدمة فً البحث ) اختبار كاتل للسمات الشخصٌة , اختبار 

 االداء لالعبات كرة السلة ( وكما ٌأتً :

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

ادة المدرجة أسمائهم أدناه :* تكوٌن فرٌق العمل المساعد من الس  

. د. ضٌاء ثامر 0  

. د. سالم جبار صاحب6  

. الطالبة االء لطٌؾ1  

. الطالبة استبرق رزاق1  

. الطالبة اسراء سعد5  

 



 

(0اختبار متوى االداء لالعبٌن كرة السلة لنادي الرافدٌن )  

السلة ترجمت  وهً االستمارة المعتمدة من قبل االتحاد الدولً لتقٌٌم أداء العبات كرة

من االتحاد العربً للعبة مقره حالٌاً فً البحرٌن لتعتمد فً بطوالت االتحادات العربٌة 

 الرسمٌة .

 

أجراءات البحث الميدانية . 3-4  

التجربة االستطالعية  1 -3-4  

تعد التجربة االستطالعٌة ) تجربة مصؽرة االساسٌة وٌجب أن تتوفر فٌها الشروط    

ن فٌها التجربة االساسٌة ما أمكن ذلك حتى ٌمكن االخذ بنتائجها ( والظروؾ التً تكو

( , وعلى ذلك قامت الباحثه بأجراء تجربة استطالعٌة على عٌنة من الالعبٌن 1)

( الساعة الثالثة عصراً 65/0/6102العالمٌن من ؼٌر عٌنة البحث االساسٌة فً ٌوم ) 

التجربة التعرؾ على مستوى  فً ملعب نادي الرافدٌن الرٌاضً وكانت الؽاٌة من

 كفاءة االختبارٌن ومدى صالحٌتهما ومالءمتهما 

 

 

 

 

 

( االتحاد الدولً لكرة السلة لجنة قواعد اللعبة , استمارة تقوٌم مستوى االداء لالعبٌن 0

.6111البحرٌن ة السلة رالعبات كرة السلة االتحاد العربً لك  

ومبادي االحصاء فً مجال الرٌاضً  ( قٌس ناجً , بسطو ٌسً احمد . االختبارات6

. 85, ص  08892, بؽداد : مطبعة وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً   



 

الشروط العلمية لالختبارات المستخدمة .  3-4-2  

ان الشروط العلمٌة لالختٌار هً شروط تجب توفرها فً كل أختبار بحٌث ال تعتمد  

فٌه , وعلٌة سعت الباحثة الى اٌجاد الشروط  نتاجئة مادامت هذه الشروط ؼٌر متوفره

) اختبار كاتل للسمات الشخصٌة , اختبار العلمٌة لالختبارات المستخدمة فً البحث 

 االداء لالعبٌن كرة السلة وكما ٌاتً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الثبات  3-4-2-1  

ان االختبار ٌعد ثابتاً ) اذا كان ٌؤدي الى النتائج نفسها فً حالة تكراره اذا كانت 

( وعلى هذا االساس 0الظروؾ المحٌطة باالختبار والمختبر متماثلة فً االختبارٌن ( )

أوجد معامل الثبات عن طرٌق أعادة االختبارات اذ طبقت االختبارات على عٌنة من 

العبات من خارج عٌنة البحث االساسٌة ٌتارٌخ   01العبات كرة السلة وعددهم 

اذ  60/00/6102اٌام بتارٌخ  01واعٌدت االختبارات بعد مرور  00/00/6102

ٌة وكما أثبتت نتائج قانون االرتباط )بٌرسون( ان االختبارات تتمتع بدرجات ثبات عال

( .0هو مبٌن فً الجدول )  

الصدق  1-1-6-2  

ارات , قامت الباحثة , بعرض استمارة السمات لفرض التأكد من صدق االختب

الشخصٌة ) اختبار كاتل ( و االداء الهبات كرة السلة على الخبراء والمختصٌن للتأكد 

من صدق المضمون والمحتوى , وقد اتفق هؤالء الخبراء والمختصون على هذٌن 

ار صادفاً اذا ٌن ٌقٌسان الصفة او القدرة التً وصفت لقٌاسها اذ ٌعد ) االختباالختبار

( فضالً عن ذلك لجأت الباحثه الى اتباع طرٌقة 6كان ٌقٌس ما اعد لقٌسه فقط ()

 الصدق الذاتً على وفق القانون االتً :

(0( = ........................ )1الصدق الذاتً )  

( صدقاً ذاتٌاً لالختبارٌن قٌد البحث .0اذا أظهرت نتائج الجدول )  

 الثبات√

 

 

. 111, ص0885الرٌاض : مكتبة , 0( صالح بن حمد العسان . المدخل الى البحث فً العلوم السوكٌة , ط0  

. 089, ص0882( محمد صبحً حسانٌن . القٌاس والتقوٌم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة , القاهرة : دار الفكر العربً , 6  

. 086( المصدر السابق نفسه , ص1  



الموضوعية  1-1-6-3  

( , 1) عدم اختالؾ المقدرٌن فً الحكم على شًء ما أو على موضوع معٌن () وهً

ٌن اذ حقق معامالت ووفقا لذلك أوجدت الموضوعٌة الختبارات مجال البحث من مقوم

( الذي ٌوضح ان 0موضوعٌة عالٌة بٌن المقوم والمقوم وكما مبٌن فً الجدول )

كرة السلة قد حققت موضوعٌة  اختباري سمات الشخصٌة ) كاتل ( واالداء لالعبات

عند  1.21عالٌة اذ ٌتضح بأن القٌم المحتسبة جمٌعها اكبر من القٌمه الجدولٌة البالؽة 

مما ٌدل على موضوعٌة االختبارٌن . 9وتحت درجة حرٌة  1.15مستوى داللة   

 

 

 

(0الجدول )                                       

وضوعٌة الختباري السمات الشخصٌة ) كاتل ( ٌوضح معامالت الثبات والصدق الم

 واالداء لالعبات كرة السلة .

 

 
 معامل الموضوعٌة

 
 معامل الصدق

 
 معامل الثبات

     
 المعالم االحصائٌة

 

 ت

اختبار ) كاتل ( للسمات  1.92 1.81 0.82
 الشخصٌة 

0 

 
اختبار االداء  1.95 1.86 1.81   

6 
 

 

. 085( المصدر السابق نفسه , ص 1  

 



التجربة االساسية للبحث 1-1-1   

بعد التأكد من االسس العلمٌة لالختبارٌن قٌد البحث قامت الباحثة ٌتوزٌع استمارات 

اختبار كاتل على افراد عٌنه البحث االساسٌة باتباع أسلوب االتصال الفردي المباشر 

ً ٌحوٌها معهم وشرح أهمٌة البحث واهدافه وضرورة االجابة عن االسئلة جمٌعها الت

االختبار بعناٌة وصدق عالٌٌن الن االمر مهم جداً لكً ٌعطً المختبر االجابات 

بصورة دقٌقة جداً , وبعد جمع االستمارات قامت الباحثة ٌتفرٌػ بٌاناتها اعتماداً على 

مفاتٌح االسئلة وبذلك حصل على الدرجات الخام لهذا االختبار ثم قام باعتماد جدول 

ات االختبار بتحوٌل هذه الدرجات الى الدرجات النهائٌة , أما االختبار تقوٌم ثابت الجاب

الخاص با الداء فقد تم تقوٌم أداء الالعبات من خالل قٌادته للمبادرة ومن خالل السادة 

المقومٌن اعتماداً على استمارة التقوٌم االداء المعدة سابقاً والمعتمدة من قبل االتحادٌن 

السلة وقد قوم أداء كل العبة من العبات عٌنه البحث لثالث الدولً والعربً للكرة 

مبارٌات وبعدها تم احتساب الوسط الحسابً للدرجات التقوٌمٌة الثالث وللمقومٌن 

الثالثة , بعد ذلك قامت الباحثة بتفرٌػ هذه البٌانات ومن ثم أجراء المعالجات 

عبات كرة السلة االحصائٌة الضرورٌة بشأن ارتباط صحة السمات الشخصٌة لال

 واالداء للحصول على نتائج المطلوبة .

 

 

 

___________________ 

 * السادة المقومٌن هم 

نادي الرافدٌن د. ضٌاء ثامر مدرب -0  

فائز حسن  مدرب نادي المهناوٌة -6  

حسٌن كحط  مدرب نادي الشامٌةثامر  -1  

 



انثاب انراتع                                  

 

  

عرض وحتهيم اننتائج ويناقشتها  -4  

 

 شخصيح الداء العثاخ كرج انسهحعرض وحتهيم نتائج انسًاخ ان 4-1
 ويناقشتها .

 

ويناقشتها . اخ كرج انسهحعرض وحتهيم نتائج أختثار يستىي العث 4-2  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

عرض وتحليل النتائج ومناقشتها  -4  

السمات الشخصية ألداء العبات كرة السلة  عرض وتحليل نتائج أختبار 4-1

 ومناقشتها .

 

 

(6الجدول )                                               

 بٌن الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري التً تمثل السمات لالعبات كرة السلة 

 االنحراؾ
+ع(-المعٌاري)  

 الوسط الحسابً
)س(      

 ت السمات الشخصٌة للعوامل

 0 االنطوائٌة واالنبساطٌة االجتماعٌة 5.91 0.11
 6 القدرات 2.91 0.06
 1 االتزان االنفعالً 2.21 0.05
 1 السٌطرة 9.52 0.19
 5 عدم المباالة 1.12 1.90
 2 التنظٌم 9.29 0.01
 2 الحزم 5.21 0.51
 9 الحساسٌة 5.06 0.18
 8 الطموح وحب الرفعة 5.56 0.51
 01 الذاتٌة 1.69 0.26
 00 القلق واالضطراب 5.19 051
 06 االبداع 1.56 0.98

 01 االستقاللٌة 9.11 0.19
 

 



 

( االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لعوامل السمات الشخصٌة 6ٌظهر الجدول )

لحكام كرة السلة ) عٌنة البحث ( فً العراق اذ ظهرت قٌمة الوسط الحسابً لعامل 

( أما 0.11(بانحراؾ معٌاري مقداره )5.91االنطوائٌة واالنبساطٌة واالجتماعٌة )

( بانحراؾ معٌاري 2.91الوسط الحسابً هً ) عامل القدرات العقلٌة فظهرت قٌمة

فتأكد ان قٌمة الوسط الحسابً ( . وبالنسبة لعامل االتزان االنفعالً 0.06مقداره )

( . وبٌنت قٌمه الوسط الحسابً لعامل 0.05( بانحراؾ معٌاري )2.21بؽلت )

ل (. وقٌمة الوسط الحسابً لعام0.19( بانحراؾ معٌاري قدره )9.52السٌطرة انها )

( . ثم مقدار قٌمة الوسط 1.90( بانحراؾ معٌاري )1.12عدم المباالة مقدارها )

فقٌمة الوسط  ( .0.01( بانحراؾ معٌاري )9.29الحسابً لعامل التنظٌم التً بلؽت )

( . وتظهر قٌمة 0.51( بانحراؾ معٌاري هو )5.21الحسابً لعامل الحزم ومقدراها )

( . 0.18( بانحراؾ معٌاري قدره )5.06ارها )الوسط الحسابً لعامل الحساسٌة ومقد

( بانحراؾ معٌاري 5.56تلٌه قٌمه الوسط الحسابً لعامل الطموح وحب الرفعة وهً )

( . اما قٌمه 0.26( بانحراؾ مقداره )1.69( تعقبه قٌمه عامل الذاتٌة وهً ) 0.51)

ه ( بانحراؾ معٌاري قدر5.19الوسط الحسابً لعامل القلق واالضطراب فهً )

( 0.98( بانحراؾ )1.56( . وبالنسبة لالبداع فقٌمة الوسط الحسابً له هً )0.51)

(.0.19( بانحراؾ معٌاري )9.11وقٌمة وسط حساب عامل الستقاللٌة بلؽت )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  عرض وتحليل أختبار مستوى العبات كرة السلة ومناقشتها 4-2

 

(1)جدول                                       

بٌن مستوٌات االداء ودرجاتها والنسبة المئوٌة لها .                        

 عدد الالعبات النسبة المئوٌة
 الكلً

عدد 
 الالعبٌن

 المستوٌات درجة المستوٌات

      1%   
01 

 

    1  1-1.88  ضعيف 
11%  1 5- 2.22  مقبول 
21%  2 2-9.88  جٌد 
1%  1 8-01  جٌد جداً  

 

 

الذي ٌظهر مستوٌات االداء لالعبات كرة السلة اذ ظهر الجدول عدد ( 1من الجدول )

( هو صفر مما ٌدل 1.88 -1راوح درجاته ) الالعبٌن فً المستوى ضعٌؾ الذي تت

على  عدم وجود اي العب فً المستوى . وذلك الن اتحاد اللعبة ومن خالل اللجنة 

ال تعتمد أي العب ال ٌحصل المسؤولة على تقٌٌم مستوى أداء الالعبات فً كرة السلة 

على النسبة المقررة للحصول على سمٌة لاللتحاق مع العبً المنتخب الوطنً . و 

درجة بعد اختبارعملً . 51درجة النجاح الصؽرى فٌها التقل عن   

( فقد ظهر 2.88-5وفً المستوى الثانً الذي ٌمثل درجة مقبول تتراوح درجاته بٌن ) 

% من مجتمع البحث . وتعزو الباحثة 11ت وٌمثلون نسبة ( العبا1عدد الالعبات بـ )

سبب ظهور هذه النتٌجة الى صعؾ . التزام هذا العدد من الالعبٌن وقلة متابعتهم 

 النشطة اللعبة مما ٌمنع االتحاد من عدم أنضمام هذا العدد الى المنتخب .

 

 



 

( 9.88-2درجته من )وبالنسبة للمستوى الثالث الذي ٌمثل المستوى الجٌد والذي تتحدد 

( العب وهً نتٌجة 2فقد اتضح ان عدد الالعبات الذٌن اصبحوا ضمن المستوى بلػ )

تراها الباحثة طبٌعة جداً تتناسب , اذ أن هذا العدد ٌمثل النخبة من الالعبات والصفوة 

المختارة من قبل االتحاد الفرعً لكرة السلة ومن قبل نادي الرافدٌن الرٌاضً , فهذا 

د هو االحرص واالكثر مثابرة فً متابعة التمرٌن والبطوالت االتحادٌة السنوٌة .العد  

 

 

( فلم تؤكد الباحثة على حصول اي 01-8أما المستوى الرابع ٌمثل درجة جٌدجداً )

العبة على هذه الدرجة , ومنطقً جداً ان تظهر هذه النتٌجة فً هذا المستوى ذلك أن 

المشاركة الخارجٌة والحال هذا طبٌعً جداً ان تظهر العبات كرة السلة قد ؼابوا عن 

 هذه التً ال ٌمكن بلوؼها االفً ظروؾ مناسبة . 
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االستنتاجاخ وانتىصياخ  -5  

 

االستنتاجاخ  5-1  

 

 

انتىصياخ  5-2  

 

 

 

 

 



 

االستنتاجات والتوصيات  -5  

االستنتاجات  5-1  

  -أستنتجت الباحثة ما ٌلً :

% .21أظهرت النتائج أن النسبة الكبرى فً االداء كانت فً مستوى جٌد وبلؽت  -0  

% .11أظهرت النتائج أن عدد الالعبات فً مستوى مقبول وبنسبة مئوٌة مقدراها  -6  

وجٌد جداً .لم تظهر النتائج اي نسبة مئوٌة فً مستوى االداء وبالمستوٌٌن ضعٌؾ   

 

  التوصيات 5-2

 من خالل االستنتاجات التً ظهرت توصً الباحثة بما ٌأتً : 

اكبة احدث التعدٌالت والتطورات التً تطرأ على ضرورة اهتمام الالعبات بمو -0

 قانون اللعبة .

ضرورة مرافقة الالعبات للمنتجات الوطنٌة التً تشارك فً المعسكرات و  -6

 البطوالت .

دورات مكثفة باالشاد النفسً لتحسٌن وتطوٌر مستوى السمات الشخصٌة  تنظٌم -1

 لالعبات .
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