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 :التعريف بالبحث
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

يعد فيم وتحسين خبرة الرياضيين في الرياضة من األىداف األساسية عمى الرغم من أىمية   
الجوانب البدنية والميارية والخططية الخاصة بالمعبة المعنية، فضال عن رفع مستوى أداء 

توقع أن تؤثر بصورة كبيرة في الالعبين أثناء المنافسات فأن ىناك بعض الخصائص النفسية ي
 (1). مستوى أداء الالعبين لتحقيق أفضل النتائج

ويتحدد مفيوم الصالبة من خالل مظاىر الشخصية وأسموبيا الذي تتميز بو في التعامل       
مع الواقع وكيفية إدراكيا وما تتمتع بو من خبرات نفسية وتجارب حياتية داخمية تعكس مدى 

أن المشاكل النفسية التي و  (2)الموقفية التي تصادفيا بين الحين واآلخر. الوعي بالمستجدات 
يتعرض ليا الفرد الرياضي خالل التدريب والمنافسة كثيرة جدًا والتي يمكن ان تؤثر بشكل سمبي 

 . في عممية االنجاز الرياضي يفي سموكو باعتباره العنصر االساس

الدور الفعال والمؤثر لصالبة النفسية لدى مما تقدم تتبين أىمية البحث وذلك من خالل 
في محافظة بغداد بوصفو احد المتغيرات النفسية التي يختص بيا  خماسي كرة القدمالعبي 

لذا فانو البد من قياس لصالبة النفسية لدى  الالعب في عالقتو التفاعمية مع البيئة الرياضية ،
وبالتالي المساىمة ة التي يمتمكيا الالعبين التعرف عمى مستوى الصالبة النفسيالالعبين من اجل 

 في عممية االرشاد النفسي لدييم من اجل خدمة المعبة وتطورىا في قطرنا العراقي.

 مشكمة البحث:2ـ1

تعد الصالبة النفسية من أبرز الصفات االيجابية لشخصية الالعب، اذ يمكنو من التعامل 
حياة  عمى توازنو النفسي ونظرًا لما تزخر بو مع الضغوط المختمفة لممنافسة والتدريب لمحفاظ

الالعب والسيما في العصر الحديث من ضغوط شتى تتفاوت في انواعيا وشدتيا عمى وفق 
 المواقف التي يتعرض ليا الالعب وادراكو ليا، لذا يتفاوت الالعبون في تحمميم النفسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وىذا ينعكس سمبيًا عمى اداء الالعبين في المنافسات الرياضية وىو احد  ليذه الضغوط
لميمة التي تتوضح لنا باستمرار عند المنافسات العربية واألسيوية وأن من الركائز االسباب ا

 الميمة التي تبقي الفرد قويًا أمام الظروف الصعبة ىي امتالكو لمصالبة النفسية .

 هدف البحث:3ـ1

 .الديوانية في محافظة  العبات الكابادي التعرف عمى مستوى الصالبة النفسية لدى  -1

 لبحث:مجاالت ا 1-4

 المجال البشري: 1-4-1

 .2017النفسية لدى العبات الكابادي  في محافظة الديوانية 

 المجال الزماني:1-4-2

 .2017/ 4/  15ولغاية   / 2016/ 10/  1المدة من /      

 المجال المكاني:1-4-3

 .الرياضية في المحافظة  اتقاعال      
 تحديد المصطلحات  5ـ1

والمناىج والوسائل المستخدمة  ب وضرورية يقصد بيا تثمين التدري ستمرةعممية م التقويم : 5ـ1
 (1)ا .رفة فعالياتيلمع

ىو أن يختبر الفرد درجة عالية من الضغوط من دون أن ˮ تعرف كوبازا الصالبة النفسية :ـ
يصاب بأمراض نفسية وجسمية ويمتمك بناًء شخصيًا قويًا يتمثل بدرجة عالية من الضبط 

(Control) ( وااللتزامCommitment والتحدي )Challenge))ˮ  .(2) 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التميمي ؛ تقويم السلوك التعليمي للطالب المطبق من وجهة نظر المعلم ، المدير ،  يوسف فاضل (1
 .12، ص  1777( ، 17دد )المشرف : مجلة كلية المعلمين ، الجامعة المستنصرية ، الع

 2) Kopasa , Suzanne C. "Stressful Life Events, Personality and Health, An 

Inquiry into Hardiness" J. of Per and Soc. Psych, Vol.37, No.37 (1) (1979). 
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 :والمشابية  الدراسات النظرية -2

 الدراسات النظرية 2-1

 التقويم 2-1-1

 المساااطحالمجتماااع اليياااا نجاااد ان التقاااويم  اريخ االختباااارات وانتشاااارىا وحاجاااةاذا ماااا تتبعناااا تااا
واسموب ليس بالجديد عمى الحياة ، فقد الزم االنساان مناذ وجاوده لخدمتاو فاي جمياع مجاالتاو حتاى 

 اصبح جزًء ىامًا في حياتو .
ى مااا إلاا ان التقااويم ىااو الفنااار الااذي يياادي التربويااونو الىميااة التقااويم فااي مجالنااا الرياضااي 

باين ماا كاان عمياو تادريب فاي رحماة الدرب ية وىو المادى الاذي يقطعاو المتاالتدريسآلت إليو العممية 
وما ىو كائن ، فيو إذن المؤشر الذي يطمئن المعمم عمى صحة مسااره وأساموبو وطريقاة تعميماو ، 

، التاي يساتخدميا فيو األداة التي يختبر بيا كفاءتو وكفاءة ومالءماة المنااىج واألسااليب والطرائاق 
فقااد اعطااى الباااحثون ماان خااالل تعاااريفيم مفيااوم واحااد لمتقااويم فماانيم ماان عرفااو بأنااو   الطريقااة او 

 (1)الوسيمة التي تعطي معنى لمقياس بمقارنتيامع بعض المعايير المثبتة  
ان االساااتعانة باااالتقويم لمحكااام عماااى مساااتويات الكفاياااة الرياضاااية بعناصااارىا المختمفاااة البدنياااة 

حركية والميارية والنفسية واالجتماعية والفسمجية والبايولوجياة تاؤدي إلاى التقادم واالقتصاادية فاي وال
 التعميم والتدريب . 

 انواع التقويم  2ـ1ـ2
يمكاان ان نفاارق بااين نااوعين ماان التقااويم عمااى اساااس الطريقااة الغالبااة فااي جمااع المالحظااات       

 (2)والبيانات الضرورية لمقياس في التقويم . 
 -النوع االول :
. اذ يمجااأ الماادرب الااى وسااائل او أدوات القياااس الذاتيااة وحاادىا فااي عمميااة التقااويم كمااا  تقااويم ذاتااي

  يحدث ذلك حين يعتمد التقويم عمى المقابمة الشخصية .
  -النوع االخر : 

 ية في جمع المالحظاتالموضوع. اذ يعتمد اساسًا عمى وسائل او أدوات القياس  تقويم موضوعي
 الكمية عن موضوع التقويم ، وال يمجأ الى القياس الذاتي االحين يستدعي األمر .

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
، 1797، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1: ج التقويم والقياس في التربية البدنيةحسانين ؛  محمد صبحي -1

 .   02ص 
، مركز  1: ط القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليدكمال الدين عبد الرحمن درويش وآخرون؛ -0

 . 19ص ، 0220الكتاب للنشر ، القاهرة  ، 
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 الصالبة النفسية  2-1-3
يعد مفيوم الصالبة النفسية من المفاىيم الحديثة نسبيًا وىاو مان الخصاائص النسابية الميماة       

نّ  لمفرد كي يواجية ضغوط الحياة المتعاددة والمتتالياة بنجااح   نزاعاات مان التخماو االنساان حيااة وا 
 بيااا يماار التااي واألزمااات الظااروف بساابب خارجياااً  أو داخمياااً  مصاادرىا أكااان سااواء نفسااية وضااغوط
اآلخاارين بأضااافة الاي أن عالمنااا المعاصار يشاايد حركاة تقاادم عممااي  ماع تعااامميم خاالل ماان األفاراد

 .كبيرة وثورة من المعمومات واكتشافات تكنموجيا حديثة
لياا الفارد  يتعرض التي والشدائد الضغوط مقاومة عمى تعمل كونيا أىمية في النفسية لمصالبة    

 التاي تواجياو والمواقاف الضغوط ىذه من لحمايتو وجداراً  يعامن سدا تقف في حياتو اليومية ، حيث
 عماى مجابياة قاادراً  فاردًا  مناو وتجعال مفيادة خبارات مواقف التى لتحوليا الحياة جوانب مختمف في

 .السمبية اثارىا لتفادي وسيطرة اقتداراً  وأكثر والصعوبات التحديات
شخصاااية االيجابياااة الماااؤثرة فاااي االرتقااااء فالصاااالبة النفساااية ىاااي احاااد اىااام العوامااال والسااامات ال   

بمساااتوى االداء وتحقياااق االنتصاااارات الرياضاااية حياااث المواقاااف الصاااعبة التاااي تواجاااو الكثيااار مااان 
الرياضاايين تساابب الكثياار ماان العوائااق امااام  تحقيااق االنجاااز وبالوقاات نفسااو تعااد حااافزًا فااي مواجيااة 

تحدي االمثل لموصول الي المساتويات وال الفشل واشكال والصعوبات اتبالعقالتحديات والضغوط و 
المطموبااة لااذا يجااب االرتقاااء بمسااتوى الصااالبة النفسااية لاادى الرياضاايين ماان اجاال زيااادة قاادرتيم فااي 
التخمص ومواجية الضغوط النفسية التي تواجو الرياضاي ساواء كانات داخمياة او خارجياة لموصاول 

 (1) -: يمي ما عمى مدتعت لالعب الصالبة النفسية درجة وأن لممستويات العالية .
 االىتماماات ، المواقاف)  مثل نشاطو وتوجو ابعاد وبضمنيا الشخصية خصائصو تكوين درجة-1
 (  االىداف ، االحتياجات ،
 . متبادل بشكل المترابطة الشخصية خصائصو نوع أي.  الشخصية تركيب عمى-2

 .  لالعب اآلني والجسدي النفسي الوضع عمى
 فااي والنفسااية الجساامية بصااحتة االحتفاااظ عمااى الرياضااي تساااعد التااي يااراتالمتغ اىاام ماان وان    

 العقمياة والصاالبة البدنياة الصاالبة المتعادد بمفيومياا النفساية الصالبة متغير ىو الضغوط مواجية
 (2). الضغوط تحت والتكيف والقوة االستجابة وسرعة بالمرونة وتتميز االنفعالية والصالبة

   
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1) Kablan , et , al . Mental hygience and life , new york : hayper brother , 

publishers , com . 1952 , p , 289 

محمد العربي ؛ المؤتمر السنوي الدولي لقسم علم النفس الرياضي ) الرعاية النفسية للرياضيين ( : كلية ( 2
 .  02، ص  0229التربية الهرم ، جامعة حلوان ، 
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  كاباديال 2-1-4

لعبة الجماىير  نظرا لشعبيتيا في آسيا ولطريقتيا البسيطة، فيي ال تحتاج الى جياز معقد 
 .لممارستيا

العبا )سبعة في  12وترجع أصول الكبادي إلى جنوب آسيا وتمعب بفريقين يتكون كل منيما من 
دقيقة. ويتنافس  20الممعب وخمسة في االحتياطى(. وتقام المباراة من شوطين مدة الواحد 

 .الفريقان بالتبادل بين الدفاع واليجوم

ط من خالل لمس أو إمساك العبي الفريق والغرض من المعبة ىو تسجيل أعمى قدر من النقا
كبادي  بطريقة متواصمة. وتحتسب النقاط  -المنافس في الوقت الذي ينشدون فيو كممة  كبادي 

باالغارة عمى أرض ممعب الفريق المنافس ومحاولة لمس أكبر قدر ممكن من المدافعين بدون أن 
مق اسم لقائمين بميمة الدفاع ، فيما يطيمسكوا بك. ويتم اطالق اسم  المقاومين  عمى الالعبين ا

ويدخل المغير ممعب الخصم وىو ينشد كممة كبادى بينما يحبس ن  المغيرين   عمى المياجمي
أنفاسو ويتعين عميو مواصمة القيام بذلك حتى يعود إلى ممعبو. والمدافع الذي يممسو المغير خالل 

وتتطمب المعبة .أن يعود إلى أرض ممعبو اليجوم يطرد اذا لم يتمكن من االمساك بالمياجم قبل
 .رشاقة، ونفسا طويال ، وتناسقا عضميا واستجابات سريعة

 

 ( يوضح ملعب الكابادي1شكل )
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 المشابهة  :  السابقة الدراسات 2 – 2

1الشخصية القيادية وعالقتيا بالصالبة النفسية لالعبي كرة القدم المتقدمين
 

صية القيادية والصالبة النفسية لالعبي كارة القادم المتقادمين ىدف البحث إلى: التعرف عمى  الشخ
إن  .، التعرف عمى العالقة بين الشخصاية القيادياة والصاالبة النفساية لالعباي كارة القادم المتقادمين

المشكمة التي يساعى الباحثاان إلاى حمياا ىاي التاي تحادد المانيج الاذي ياتم اختيااره لغارض التوصال 
،  بأساموبي المساح والعالقاات االرتباطياة ساتخدم الباحثاان المانيج الوصافيإلى النتائج المطموبة ، ا

أشاتمل مجتماع البحاث عمااى العباي أندياة دوري التااىيمي لاادوري الممتااز العراقاي لمموسام الرياضااي 
(العباااا تااام 160(العباااا واشاااتممت عيناااة البحاااث عماااى )190( وقاااد بمااام عاااددىم )2013-2014)

وماان أىاام  %(84.21ذا تكااون النساابة المئويااة لعينااة البحااث ىااي)اختيااارىم بالطريقااة العشااوائية وبياا
ارتفاع الشخصية القيادية لدى العباي العيناة بشاكل عاام،  االستنتاجات التي توصل إلييا الباحثان:

ظياارت  فااروق معنويااة بااين العبااي فاارق عينااة البحااث فااي الصااالبة النفسااية.وقد أوصااى الباحثااان 
قياديااة لادى الالعبااين باسااتمرار وذلااك ماان خااالل التاادريب بضارورة العماال عمااى تطااوير الشخصااية ال

 لمقاومة الظروف الصعبة في المنافسات وتمتعيم بصالبة نفسية جيدة.

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
،  نفسية لالعبي كرة القدم المتقدمينالشخصية القيادية وعالقتيا بالصالبة ال: محسن محمد حسن و عمي محمد جاواد   - 1

 .كمية التربية الرياضية  جامعة الكوفة العراق
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جراءاتو الميدانيةـ 3  منيج البحث وا 
 منيج البحث : 1ـ3

 .تم أختيار المنيج الوصفي بأسموب المسح  
 مجتمع البحث وعينتو : 2ـ3

الميمة في أي بحث عممي إذ ان االختيار  (1)من األمورلبحث ا ةُيعد اختيار عين 
الصحيح لعينة البحث ىو من الركائز والعوامل الميمة في إنجاح عمل الباحثة حين تقوم بتطبيق 

في  ة الكابادي اندي باتالعبويتحدد مجتمع البحث الحالي خطوات أو مفردات بحثيا عمميا ، 
 . ة( العب40)البالم عددىم  الديوانية ومحافظة 
( من 40من المجتمع األصل وعددىا ) بالطريقة العمدية ىاإلى ٌاختيار  ةالباحث تلذا عمد 
 . (1%( وكما مبين توزيعيم وأعدادىم في الجدول ) 100بنسبة )

 (1جدول )
 مجتمع البحث يبين توزيع 

 العبات الكابادي النادي ت
 10 نيبور 1
 10 عفك  2
 10 سومر 3
 10 الديوانية 4

 40 المجموع

 
 أدوات البحث المستخدمة : 3ـ3

الوسيمة التي يجمع الباحث بوساطتيا البيانات المطموبة واألدوات التي  دواتيقصد باأل 
 الحالي ىي : افي بحثي ةبيا الباحث تاستعان
 .المصادر العربية واألجنبية 
 .)شبكة المعمومات العالمية )االنترنيت 
 المقابالت الشخصية  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 مشتاق عبد الرضا : كتاب البحث العممي -1
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  آراء الخبراء في عدة خطوات من البحث الستطالعاستمارات أستبانة. 
 . استمارات لتفريم بيانات المقياس 
 .الزيارات الميدانية لجمع المعمومات 
  حسابية حاسبة الكترونية( نوعSony( عدد )1.) 
 ( نوع جياز حاسوب شخصي )البتوب(HP) ( 1عدد.) 
  مقياس الصالبة النفسية( ). 

 

 ( :النفسية الصالبة مقياس) الرئيسة الدراسة أداة 4ـ3
أعتمدت الباحثة مقياس الصالبة النفسية لبعض األلعاب الجماعية المعد من قبل )ىناء  
 . (1) حسين (
والتحدي ، والصمود، حيث تكون المقياس من خمس محاور )السيطرة ، و االلتزام ،    

( بدائل ) تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدًا 5( فقرة باتجاىات إيجابية وسمبية وبا )50والتأني ( ويظم )
، تنطبق عمي بدرجة كبيرة ، تنطبق عمي بدرجة معتدلة ، تنطبق بدرجة قميمة ، ال تنطبق عمية 

 مطمقًا ( . 
 التطبيق وكاآلتي :عند   ة( العب40بالغة )أجرت الباحثة األسس العممية لممقياس عمى العينة ال

 صدق المقياس : أعتمدت الباحثة الصدق الظاىري بإتفاق الخبراء  -1
عادة القياس  -2  ثبات المقياس : اعتمدت الباحثة عمى طريقة القياس وا 
موضوعية المقياس : أن فقرات المقياس تنتمي لمفقرات المغمقة وذات اإلجابة المغمقة  -3

( يبين األسس العممية 2فتوحة بل األختيار من متعدد والجدول )وليس فييا إجابة م
 لممقياس :

 
 
 

                                                           

   ( 1ممحق رقم) 
 

ىناء حسين بنية ؛ بناء وتطبيق مقياس الصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى لبعض األلعاب  - 1
 .2014كمية التربية الرياضية،  -ة المستنصرية، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعالجماعية في محافظة بغداد
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 (2الجدول )

 معامل صدق وثبات المقياس يبين          

 المقياس
عادة القياس الصدق الظاىري  الثبات بالقياس وا 

 (Sig)درجة  ع % عدد المتفقون ن

 06000 06849 916666 11 12 الصالبة النفسية

 (    2-درجة الحرية )ن   20ن=    
 

 :)مفتاح التصحيح(  الفقرات وأتجاىيا احتساب أوزان بدائل 5ـ3
في القياس لكونيا تتناسب ماع إجاراءات وطبيعاة  (Likert)أعتمدت الباحثة طريقة )ليكرت(       

( عمااى وفااق الباادائل 1-5البحااث والمقياااس الُمعااد لااو وكااان احتساااب األوزان باتجاااه ايجااابي ماان )
 (3( عمى وفق البدائل ، وكما مبين في الجدول )5-1إلتجاه السمبي من )وبا
 
 

 (5الجدول )
 بدائميا أوزانو المقياس  يبين أتجاه فقرات

 أتجاه الفقرات
تنطبق عمي بدرجة 

 كبيرة جداً 
تنطبق عمي 
 بدرجة كبيرة

تنطبق عمي بدرجة 
 معتدلة

تنطبق عمي 
 بدرجة قميمة

ال تنطبق 
 عمي مطمقاً 

 اإليجابي
 الوزن

5 4 3 2 1 
 5 4 3 2 1 السمبي
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 التجربة األستطالعية :  6ـ3
لمتعرف عمى   ةالعب( 5عمى عينة قواميا ) 17/1/2013بتاريخ   ىابإجراء ةالباحث تقام    

 . بصورتو النيائية لممقياس يملمعينة ومدى استجابات المحاور والفقراتمدى وضوح 
 

 تنفيذ الدراسة المسحية : 7ـ3
عينة أفراد  تطبيق مقياس الصالبة النفسية بيدف التعرف عمى مستوىبإجراء  ةالباحث تقام     

( 15/4/2017لغاية   2/1/2016خالل المدة المحصورة بين )ة ( العب40التطبيق البالغة )
 الموضوعو لو ولغرض أشتقاق المعايير )المستويات المعيارية (. تحت الشروط والتعميمات

 العبيمن  لمقياسبجمع البيانات الخاصة با ةالباحث تء من تنفيذ خطوات البحث قاموبعد االنتيا
 جميعيم وترتيبيا في جداول تمييدًا الشتقاق المعايير. التطبيقعينة 

 الوسائل اإلحصائية : 9ـ3
الستخراج قيم النسبة المئوية، والوسط  (SPSS)تم استعمال نظام الحقيبة اإلحصائية      

 معادلة االنحراف المعياري ، والوسط الفرضي، ومعامل االرتباط البسيط )بيرسون(  والحسابي ، و 
(KR–21 ) ومعادلة ألفا كرونباخ ، والوسط الحسابي المرجح واألىمية النسبية ، وقانون الدرجة ،

 الزائية ، والدرجة المعيارية المعدلة .
 وزن في البدائل أعمى× الدرجة الكمية لممقياس = عدد الفقرات في المقياس 
 أعمى وزن في البدائل× الدرجة الكمية لممحور = عدد الفقرات في المحور 

 مجموع أوزان البدائل                         
 (1)..... عدد الفقرات .× الوسط الفرضي = اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 عدد البدائل                         
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 79، ص  2010: لبنان ، العالمية المتحدة ، لتطبيق القياس النفسي بين التنظير واوىيب مجيد الكبيسي ؛  (1
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 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :ـ 4

 لالعبات الكبايادي  الصالبة النفسيةعرض نتائج مستوى  1ـ4

تعرض الباحثة وصف لموسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الميارة الفكرية لالعبي    
ومبين في ( 1سط الفرضي لممقياس وكما موضح في الشكل )بالمقارنة مع الو  الكابادي أندية 

 وتحميميا :( 4الجدول )

 ( 4جدول )
 مع الوسط الفرضي لممقياس ةيبين الوسط الحسابي واإلنحراف لمستوى الصالبة النفسية بالمقارن

عدد  المقياس
 الفقرات

الدرجة الكمية 
 لممقياس

وحدة 
 الوسط الفرضي + ع س   ن القياس

الصالبة 
 فسيةالن

 150 36321 120678 155 الدرجة 250 50

( االنحراف 120.78كان ) الصالبة النفسية( ان الوسط الحسابي لمقياس 4يتبين من الجدول )
لم  ( تبين ان عينة البحث150( وبالمقارنة مع الوسط الفرضي لممقياس البالم )3.321) المعيارية

 .تصل إلى مستوى الوسط الفرضي 

 
 (1شكل )

 مع الوسط الفرضي لممقياس ةيوضح الوسط الحسابي لنتائج مقياس الصالبة النفسية بالمقارن      
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   وتحميميا: خماسي كرة القدملالعبي أندية  مقياس الصالبة النفسيةعرض نتائج محاور 2ـ4

 مقياس الصالبة النفسيةتعرض الباحثة وصف لألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور 
  ( وتحميميا :5( ومبين في الجدول )2وكما موضح في الشكل ) خماسي كرة القدمأندية لالعبي 

 ( 5جدول )
 خماسي كرة القدم لالعبي أندية  مقياس الصالبة النفسيةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور  

 

  
 

 
 

 (2شكل )
 خماسي كرة القدمعبي أندية لال مقياس الصالبة النفسيةيوضح األوساط الحسابية لمحاور 

 

عدد  المحاور ت
 الفقرات

الدرجة 
الكمية 
 لممحور

وحدة 
الوسط  ع + س   ن القياس

 الفرضي

 60 12 السيطرة 1

 155 الدرجة

25634 16281 36 
 30 06632 25610 50 10 االلتزام 2
 30 16156 20608 50 10 التحدي 3
 27 16602 29675 45 9 الصمىد 4
 27 16175 20638 45 9 التأني 5
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( واالنحراف 25.34قد بمم ) السيطرة( أن الوسط الحسابي لمحور 5يتبين من الجدول )  
( تبين ان عينة البحث لم 36( وبالمقارنة مع الوسط الفرضي لممحور البالم )1.281المعياري )

فقد بمم  األلتزامتصل إلى مستوى نصف الدرجة الكمية لممحور ، أما الوسط الحسابي لمحور 
( 30( وبالمقارنة مع الوسط الفرضي لممحور البالم )0.632( واالنحراف المعياري )25.10)

تبين ان عينة البحث لم تصل إلى مستوى نصف الدرجة الكمية لممحور ، أما الوسط الحسابي 
لفرضي ( وبالمقارنة مع الوسط ا1.156( واالنحراف المعياري )20.08فقد بمم ) التحديلمحور 

( تبين ان عينة البحث لم تصل إلى مستوى نصف الدرجة الكمية لممحور ، أما 30لممحور البالم )
( وبالمقارنة مع 1.602( واالنحراف المعياري )29.75فقد بمم ) الصمودالوسط الحسابي لمحور 

( تبين ان عينة البحث حصمت عمى أعمى من نصف 22.5الوسط الفرضي لممحور البالم )
( واالنحراف المعياري 20.38فقد بمم ) التأنيالكمية لممحور ، أما الوسط الحسابي لمحور  الدرجة

( تبين ان عينة البحث لم تصل 22.5( وبالمقارنة مع الوسط الفرضي لممحور البالم )1.175)
 إلى مستوى نصف الدرجة الكمية لممحور.

 
لالعبات  النفسية الصالبةعرض نتائج تحديد المستويات المعيارية لمقياس  3ـ4

 وتحميميا : الكاباديأندية 

تعرض الباحثة نتائج عينة البحث والدرجة المعيارية المعدلة بغية إيجاد تحديد لممستويات 
( يبين الدرجات 6والجدول )خماسي كرة القدم لالعبي أندية  الصالبة النفسيةالمعيارية لمقياس 

 .لمعدلة لدرجات المجيبين عمى المقياسالخام والدرجة المعيارية والدرجة المعيارية ا
تم تبويب بيانات  الصالبة النفسيةولغرض التعرف عمى المستويات المعيارية لمقياس  

الجدول السابق ووضع المستويات المعيارية ليا استنادا لقيم الدرجات المعيارية وكما موضح في 
  (:6( ومبين في الجدول )3الشكل )
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 (6جدول )
 لالعبات الكابادي  الصالبة النفسيةستويات المعيارية لمقياس يبين الم

الدرجة المعيارية  الدرجة المعيارية
 المستوى المعياري المعدلة

 ضعيف جداً   7 ( فما دون2 -)
 ضعيف  8 (1-( ــــ )1699-)
 مقبول 16 ( ــــ ) صفر(0699-)

 متوسط 2 (1( ـــــ )0601)
 جيد  4 (2( ــــ )1601)
 جيد جداً  3 ( فما فوق2601)

 (   1ع =  +(    )  0(      )س =  40)ن = 
  

( واإلنحراف 0( أن الوسط الحسابي لمدرجات المعيارية كان )6يتبين من الجدول )
( مما يعني إن درجات المقياس المعيارية تقع ضمن 3+( وأن قيميا محصورة بين ) 1المعياري )

 المستوى األعتدالي )الطبيعي(. 
 

 
 (3شكل )
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  الصالبة النفسيةيوضح التكرارات في المستويات المعيارية لمقياس 

 وبذلك يتحقق ىدف البحث 
 مناقشة النتائج : 4ـ4

من مراجعة الجداول الخاصة بالمقياس يتبين أن المقياس تمتع باألسس والمعاامالت العممياة   
تباين أن عيناة التطبياق لام تصال ( ي4مما ساعد ذلك عمى جاىزيتو لمتطبيق ومن مراجعة الجدول )

( الخااص بالمحااور 5إلى مستوى الوسط الفرضي لمقياس الصالبة النفسية ، وكذلك في الجادول )
حيااث أن عينااة التطبيااق لاام تتعاادى الوسااط الفرضااي لممحااور عاادا محااور الصاامود ، وتعاازو الباحثااة 

فساااي لزياااادة الصاااالبة لااام تاااوفر لالعبيياااا المرشاااد أو المتخصاااص النالكاباااادي ذلاااك إلاااى أن أندياااة 
النفساااية لااادييم التاااي تعاااد عااااماًل مااان عوامااال رفاااع الثقاااة باااالنفس وتكامااال شخصاااية الرياضاااي والتاااي 

 (3)  تنعكس عمى النتائج االيجابية في التدريب والمنافسات

وان الصمود يرتبط بالدافعية من جية والتنشائة االجتماعياة مان جياة اخارى اي ان تاداخل العوامال 
 .كتسبة عمال عمى تخطي الالعبين لموسط الفرضي لممحور الموروثة والم

ن ىدف الباحثة ىاو التعارف عماى المساتوى وتحدياد المساتويات المعيارياة لياذا المقيااس   كما وا 
والتااي دلاات نتااائج الاادرجات المعياريااة عمااى توزيااع عينااة الطبيااق طبيعيااًا وقااد توزعاات درجااات عمااى 

تاو لمتقاويم وذلاك ألعتمااد الباحثاة األساس واألسااليب مستويات ست ، وىذا يعطي مدلوال عن مالئم
العممية في بنااءه واختياار اعاداد العيناات المناساب فضااًل عان التوزياع المالئام والاذي كاان عشاوائيًا 

 لمعينات ووفق المحددات العممية ساعدت عمى ظيور ىذِه النتائج .
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 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .39، ص2005ة القدم ، مطبعة السندباد ، بغداد ،عماد زبير أحمد؛ التكنيك والتكتيك في خماسي كر  - 1

  ـ األستنتاجات والتوصيات 5
 األستنتاجات  1ـ5

بعد أجراء المعالجات األحصائية لممقياس وباألعتماد عمى النتائج توصمت الباحثة الى  
 األستنتاجان التالية :

 ي التقويم .أن لمقياس الصالبة النفسية مستويات معيارية موزعة طبيعيًا ومقبولة ف .1
 لدييم ضعف في محاور الصالبة النفسية . الكاباديأن العبي اندية  .2
 لدييم صمود نفسي عالي . الكاباديأن لالعبي اندية  .3
 محاور المقياس بشكل يسيل تفسيره.أنتشار مميز عمى فقرات  اتالالعب ت حقق .4

 التوصيات  2ـ5

 :في ضوء أستنتاجات البحث الحالي توصي الباحثة بما يمي  

 . الكاباديأعتماد مقياس الصالبة النفسية لدى اندية  .1
 . الكاباديضرورة توافر خبير أو مرشد نفسي في اندية  .2
ا لو من مردودات مل اتالصالبة النفسية لدى الالعبالبد أن يراعي المدربون تنمية  .3

 أيجابية في التدريب والمنافسة .
 خرى ) ناشئين ، درجة ممتازة(أجراء دراسات مشابيو عمى عينات لمستويات رياضية ا .4
 . االخرىوالفرقية أجراء دراسات مشابيو عمى االلعاب الفردية  .5
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