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ممخص البحث بالمغة العربية
لعبة كرة السمة وما تمتمكو مف مميزات خاصة جداً تختمؼ عف بقية األلعاب بأسموب المعب إذ أي خطاً أثناء

المباراة يؤدي إلى خسارة نقطتف أو ثالثة عكس بقية األلعاب الجماعية  ،وىذا يتطمب أعداد الالعبيف أعداد

خاصاً مف جميع النواحي ( الميارية  ،البدنية  ،النفسية

.....

الخ )  ،لكي يكوف الالعب عمى أتـ

االستعداد لتحمؿ المسؤولية أثناء المباراة  ،واف اإلخالؿ بأي ناحية يؤدي ألي حدوث السمبيات وأخطاء كبيرة

تؤدي إلى خسارة الفريؽ.

وتعتبر الصحة النفسية لمرياضي أو العب كرة السمة مف النواحي الميمة الدقيقة في أعداد العبي كرة السمة

قبؿ وأثناء المباريات إذ إف (( المتطمبات النفسية لمعبة متعددة  ،ويجب أف يضع عالـ النفس في اعتباره
الخصائص الفنية المعب الجما عي  ،وفي نفس الوقت مراعاة متطمبات لعبة كرة السمة مف الممارسيف  ،مع
األخذ باالعتبار تباينات سيكولوجية المعب الجماعي في كرة السمة بالمقارنة مع األلعاب الجماعية األخرى ))

ومف ىذه الحاالت ىي التدني في مستوى الصحة النفسية لمرياضي جميعيا وىناؾ حاالت سمبية تؤدي إلى
خسارة الفريؽ بسب خسارة نقطتيف أو ثالثة أو عدـ تمكف الالعب مف األداء بالمستوى المطموب  .عمى
العكس مف ذلؾ فيناؾ حاالت إيجابية نعمؿ عمى ثبات المستوى بالنسبة لالعبيف في تحقيؽ الفوز  .وىذه

كميا ترتبط ارتباط وثيؽ باألداء المياري عند العبي كرة السمة  .وىنا تكمف أىمية البحث مف معرفة مستوى
الصحة النفسية لدى الالعبيف ومف ثـ معرفة العالقة بيف الصحة النفسية واالداء المياري لالعبيف وكانت

مشكمة البحث اف الصحة النفسية عند العبي كرة السمة واألداء المياري تمعباف دو ارً ميماً في الوصوؿ

بالعبيف إلى المستوى الرياضي الذي يؤىميـ لخوض غمار المباريات وىذا يأتي مف خالؿ األعداد الصحيح
أثناء العممية التدريبية وىذا ىو واجب كؿ مدرب حتى يصؿ بفريقو إلى المستوى الطموح في لعبة كرة السمة

اف ما تشكمو الصحة النفسية عند الرياضييف مف مردود سمبي خاصة عند فقداف الرياضييف ألعصابيـ أثناء
المباري ات واف كانوا مف ذوي المستويات الميارية العالية  ،وخاصة في بطوالت دوري الدرجة الممتازة في
العراؽ ليذا تـ التطرؽ إلى ىذه المشكمة ومعرفة تأثيرىا السمبي عمى المستوى المياري لالعب الدرجة الممتازة

في العراؽ مف خالؿ التعرؼ عمى عالقة الصحة النفسية باألداء المياري لالعبيف الدوري الممتازة لمنطقة

الفرات األوسط بكرة السمة في العراؽ  .وكاف ىدؼ البحث التعرؼ عمى العالقة بيف الصحة النفسية ومستوى
األداء المياري لالعبي كرة السمة لمدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط في العراؽ أما فرض البحث وجود
عالقة ارتباط عالية بيف الصحة النفسية واألداء المياري لالعبي كرة السمة لمدرجة الممتازة لمنطقة الفرات

األوسط في العراؽ أما مجاالت البحث

المجاؿ البشري  :العبو أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط

بكرة السمة لمموسـ  4102ػػ  4102وتشمؿ أندية (الكوفة ،أماـ المتقيف ،الجماىير،بابؿ ،الديوانية ،اليندية،

الروضتيف)  .المجاؿ الزماني :مف 4102 / 4/ 42ـ ولغاية 4102 / 2/ 42ـ .

المجاؿ المكاني :القاعات الرياضي المغمقة في محافظات ( بابؿ  ،القادسية  ،النجؼ  ،كربالء )

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ألنو أفضؿ طريؽ لموصوؿ لحؿ مشكمة البحث .

أما عينة البحث تـ اختيار عينة البحث مف العبي أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط بكرة السمة

لمموسـ  4102 – 4102إذا كاف عدد األندية المشاركة ( )2أندية تـ استبعاد نادي
( الروضتيف  ،اليندية

) النسحابيما مف التصفيات وبذلؾ كاف عدد األندية المختبرة ( )2أندية وكاف عدد

أفراد العينة ( )22العباً مف أصؿ ( )10العباً وليذا تكوف نسبة المئوية % 24،22

واستنتج الباحث ىناؾ عالقة ارتباط عالية ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري بكرة السمة .
وأف الصحة النفسية لالعبي كرة السمة ليا دور ميـ في تقديـ ما يمكف أف يقدمو الالعب أثناء

المباريات .أما التوصيات :

 -االىتماـ بالصحة النفسية لما ليا مف دور ميـ في التعرؼ عمى قابميات الالعبيف الحقيقة أثناء المباريات

.

-

بناء مناىج تدريبية تيتـ بالصفات النفسية لدى العبي كرة السمة وربطيا باألداء المياري الالعبيف .

 -التأكيد عمى مدى العالقة القوية ما بيف المدرب والالعب حتى يمكف تقييـ الحالة النفسية لالعب والسيطرة

عمييا والتغمب عمى كؿ السمبيات التي يمكف أف ينتج عنيا.

 أف األساليب الحديثة لرفع مستوى الثقة بالنفس لدى الالعبيف مف خالؿ التشجيع وبث روح الحماس ورفعالمعنويات قبؿ المباريات مف األمور الميمة التي يجب عمى مدرب أف ييتـ بيا .

 -أجراء اختبارات نفسية دورية لالعبي كرة السمة حتى يمكف مواكبة أي تغيرات نفسية لدى الالعبيف.
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Abstract
The game of basketball and is owned by the very special features different from
the rest of the games in a manner to play as any error during the game lead to
the loss two or three Unlike the rest of the mass games, and that the numbers of
the players require special numbers in all respects (skills, physical,
psychological.... . etc.), in order to be a player ready to assume responsibility

during the match, and that the prejudice to any hand lead to a big negatives and
errors lead to the loss of the team.
Mental health is the athlete or basketball player respects minute in the number
of basketball players before the mission and during the games as the
((psychological requirements for multi-game, and we must put a psychologist in
mind the technical characteristics of team play, and at the same time taking into
account the basketball game requirements practitioners, taking into account the
variations psychology of team play in basketball compared to other team
sports)), and these cases are declining in mental health level of the athlete all and
there is a negative cases lead to the loss of the team because of the loss of two
points or three or inability of the player of the performance required level . On
the contrary, there are positive cases we work on the stability level for the
players to win. These are all closely linked to performance skills at basketball
players are linked. Here lies the importance of research to know the health level
of the psychological with the players and then find out the relationship between
mental health and performance skills of the players and was a research problem
that the mental health of basketball players and performance skills are playing
an important role in the players access to the sports level that qualifies them to
fight in the games and this comes from During the correct setting during the
training process and this is the duty of every coach until it reaches his team to
the level of ambition in the game of basketball that is posed by the mental health
of athletes from a private negative returns when the loss of the athletes for their
temper during matches and that they were highly skill levels, particularly in the
League Championships Premier in Iraq for this has been addressed to this
problem and find out the negative impact on the skill level of the premium-class
player in Iraq by recognizing the relationship of mental health performance
skills of the players for the excellent league basketball Middle Euphrates in Iraq.
The objective of the research to identify the relationship between mental health
and level of performance skills of basketball players for the excellent degree of
the Middle Euphrates region in Iraq The imposition of research and there is a
high correlation between mental health and performance skills of basketball
players do with the excellent degree of the Middle Euphrates region in Iraq The
research areas of the human sphere: Players in the Premier League for the
Middle Euphrates region basketball clubs for the season 2014 2015 and include
clubs (Kufa, Imam Al-motaqen, Babylon, Diwaniyah, Hindia, Raudhatain).
Temporal area: from 02.26.2014 until 28/04/2015.
Spatial area: sports halls closed in the provinces (Babylon, Qadisiyah, Najaf,
Karbala)
The researcher used the descriptive method because it is the best way to reach to
solve the problem of the research.
The research sample was selected sample of Premier League players to the
Middle Euphrates region clubs basketball season 2014 - 2015 if the number of
participating clubs (8) clubs were excluded Club
(Raudhatain, Hindia) for their withdrawal from the qualifiers and so were a
number of clubs tested (6) Clubs and the number of respondents (48) players out
of (91) players and this percentage is 52.74%
The researcher concluded there is a high between mental health and
performance skills basketball correlation.
And that the mental health of basketball players have an important role in
providing what could be provided by the player during the games. The

recommendations:
- Attention to mental health because of their important role in identifying the
capabilities of the players the truth during the games.
- Building a training curriculum concerned with the psychological qualities
basketball players linked to performance and skills of the players.
- To emphasize the extent of the strong relationship between the coach and the
player can even psychological state of the player, control and overcome all the
negatives that can result in evaluation.
- That modern methods to raise the players' self-confidence by encouraging level
of enthusiasm inspire the spirit and morale of important games before the things
that the coach should care about.
- Conduct periodic psychological tests for basketball players so that it can keep
pace with any psychological changes among the players.

.0التعريؼ بالبحث

 0ػػ  0المقدمة وأىمية البحث

يتطمب تطور المستوى الرياضي العالي إلى مستويات بدنية وميارية ونفسية عالية حتى

يمكف الرقي

والتقدـ بتمؾ المتطمبات  .وىذا ال يأتي اعتباطا وانما عف طريؽ البحث العممي الدقيؽ المعتمد عمى التحميؿ
السميـ ألي حالة تخص األلعاب الرياضية و منيا لعبة كرة السمة  ،إذ تعتبر ىذه المعبة لما تمتمكو مف

مميزات خاصة جداً تختمؼ عف بقية األلعاب بأسموب المعب إذ أي خطاً أثناء المباراة يؤدي إلى خسارة نقطتف
أو ثالثة عكس بقية األلعاب الجماعية  ،وىذا يتطمب أعداد الالعبيف أعداد خاصاً مف جميع النواحي (
الميارية  ،البدنية  ،النفسية

.....

الخ )  ،لكي يكوف الالعب عمى أتـ االستعداد لتحمؿ المسؤولية

أثناء المباراة  ،واف اإلخالؿ بأي ناحية يؤدي ألي حدوث السمبيات وأخطاء كبيرة تؤدي إلى خسارة الفريؽ.

وتعتبر الصحة النفسية لمرياضي أو العب كرة السمة مف النواحي الميمة الدقيقة في أعداد العبي كرة السمة

قبؿ وأثناء المباريات إذ إف (( المتطمبات النفسية لمعبة متعددة  ،ويجب أف يضع عالـ النفس في اعتباره

الخصائص الفنية المعب الجماعي  ،وفي نفس الوقت مراعاة متطمبات لعبة كرة السمة مف الممارسيف  ،مع

األخذ باالعتبار تباينات سيكولوجية المعب الجماعي في كرة السمة بالمقارنة مع األلعاب الجماعية األخرى )) (
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ومف ىذه الحاالت ىي التدني في مستوى الصحة النفسية لمرياضي جميعيا وىناؾ حاالت سمبية تؤدي إلى

خسارة الفريؽ بسب خسارة نقطتيف أو ثالثة أو عدـ تمكف الالعب مف األداء بالمستوى المطموب  .عمى
العكس مف ذلؾ فيناؾ حاالت إيجابية نعمؿ عمى ثبات المستوى بالنسبة لالعبيف في تحقيؽ الفوز  .وىذه

كميا ترتبط ارتباط وثيؽ باألداء المياري عند العبي كرة السمة أذاف فعاليات ( المناولة ،والطبطبة ،والتصويب )
كؿ ىذه الفعاليات الميارية يجب أف يمتمكيا العب كرة السمة بالمستوى المطموب إلحراز النقاط ثـ الفوز

بالمباريات وكمما تكامؿ األداء المياري ثـ الوصوؿ إلى أفضؿ المستويات .وكمما كاف ارتباط ما بيف الصحة

النفسية لالعبيف داخؿ المباريات إيجابياً بمدى األداء المياري المثالي لالعبي كرة السمة يمكف القوؿ أف كؿ
فريؽ يمتمؾ تمؾ المقومات يمكنو تحقيؽ الفوز وىذا ما تصبوا إلية كؿ األندية والمنتخبات .

مما تقدـ تتجمى أى مية البحث مف التعرؼ عمى مدى العالقة ما بيف الصحة النفسية باألداء المياري بكرة
السمة عند العبي الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط في العراؽ .

 0ػػ  4مشكمة البحث-:
إف الصحة النفسية عند العبي كرة السمة واألداء المياري تمعباف دو ارً ميماً في الوصوؿ بالعبيف إلى

المستوى الرياضي الذي يؤىميـ لخوض غمار المباريات وىذا يأتي مف خالؿ األعداد الصحيح أثناء العممية

التدريبية وىذا ىو واجب كؿ مدرب حتى يصؿ بفريقو إلى المستوى الطموح في لعبة كرة السمة .

مف خالؿ اطالع الباحث عمى البحوث السابقة وجد انو قد ثـ التطرؽ إلى الصحة النفسية بشكؿ قميؿ جداً

باإلضافة إلى خبرة الباحث كالعب ومدرب ومالحظة ما تشكمو الصحة النفسية عند الرياضييف مف مردود
سمبي خاصة عند فقداف الرياضييف ألعصابيـ أثناء المباريات واف كانوا مف ذوي المستويات الميارية العالية

 ،وخاصة في بطوالت دوري الدرجة الممتازة في العراؽ ليذا تـ التطرؽ إلى ىذه المشكمة ومعرفة تأثيرىا
السمبي عمى المستوى المياري لالعب الدرجة الممتازة في العراؽ مف خالؿ التعرؼ عمى عالقة الصحة

النفسية باألداء المياري لالعبيف الدوري الممتازة لمنطقة الفرات األوسط بكرة السمة في العراؽ .

 0ػػ  3ىدؼ البحث -:

-0التعرؼ عمى العالقة بيف الصحة النفسية ومستوى األداء المياري لالعبي كرة السمة لمدرجة الممتازة
لمنطقة الفرات األوسط في العراؽ .

 0ػػ  2فرض البحث -:

 .0وجود عالقة ارتباط عالية بيف الصحة النفسية واألداء المياري لالعبي كرة السمة لمدرجة الممتازة لمنطقة

الفرات األوسط في العراؽ .

 0ػػ  2مجاالت البحث -:

 0-2-0المجاؿ البشري  :العبو أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط بكرة السمة لمموسـ  4102ػػ
 4102وتشمؿ أندية (الكوفة ،أماـ المتقيف ،الجماىير ،بابؿ ،الديوانية ،اليندية ،الروضتيف ) .
4-2-0المجاؿ الزماني :مف 4102 / 4/ 42ـ ولغاية 4102 / 2/ 42ـ

 3-2-0المجاؿ المكاني :القاعات الرياضي المغمقة في محافظات ( بابؿ  ،القادسية  ،النجؼ  ،كربالء )

 -4الدراسات النظرية -:

4ػ 0الصحة النفسية ( : )Mental Healthصيغت تعاريؼ متعػددة لمفيػوـ الصػحة النفسػية ،بعػض

منيا تستعمؿ مفيوـ التوافؽ وبعضيا اآلخر استعمؿ مفيوـ التكيؼ فػي حػيف نجػد بعضػيا يمجػأ إلػى اسػتعماؿ
مفيوـ التكامؿ ،ومف ىذه التعريفات :ىي "اكتساب الفرد العػادات المناسػبة ،الفعالػة التػي تسػاعده فػي معاممػة

اآلخريف ومواجية المواقؼ التي تحتاج إلى اتخاذ ق اررات"

()0

وعرفيا المنظػروف المعرفيػوف بأنيػا  " :القػدرة

عمى تفسير الخبرات بطريقة منطقية تمكػف الفػرد مػف المحافظػة عمػى األمػؿ واسػتخداـ ميػارات معرفيػة مناسػبة
()4

لمواجية األزمات وحؿ المشكالت "
وعرفتيا منظمة الصحة العالمية:

) )1عبد السالم عبد الغفار :مقدمة في الصحة النفسية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، 7711،ص.07-04
) )2جنان عبد الحميد العناني :الصحة النفسية ،عمان ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،7771،ص .71

ىػػي "ليسػػت مجػػرد خمػػو الفػػرد مػػف المػػرض النفسػػي أو العقمػػي فقػػط وانمػػا ىػػي فػػوؽ ذلػػؾ ،حالػػة مػػف االكتمػػاؿ
()3

الجسمي والنفسي واالجتماعي لدى الفرد "

وعرفيا كؿ مف :كولدبرغ ( : )0124أنيا حالة افتراضية مف السواء يكوف الفػرد فييػا منسػجماً مػع نفسػو ومػع
البيئة المحيطة بو ،قاد ارً عمى أداء الوظائؼ السوية ،وتتدرج الحالة النفسية عمى محور يتراوح ما بػيف السػواء

االفتراضي الذي تتوافر فيو طاقة صحية إيجابية تمكف الفػرد مػف التفاعػؿ مػع المواقػؼ المختمفػة ،واالضػطرابات

الحادة ،حيث تظير األعراض أو يشعر بيا الفرد ،وتوجد بينيا درجات متفاوتة مف الصحة النفسية

()2

* تعريؼ الباحث :ىي حالة دائمة نسبياً تتمثؿ في درجة عاليػة مػف توافػؽ الفػرد مػع نفسػو ومػع بيئتػو ومػع
اآلخريف ،أي حالة مف االكتماؿ المعرفي والجسمي والنفسي واالجتماعي.

 .3منيج البحث واجراءاتو الميدانية -:

 3ػػ 0منيج البحث  :استخداـ الباحث المنيج الوصفي ألنو أفضؿ طريؽ لموصوؿ لحؿ مشكمة البحث .

 3ػػ 4عينة البحث  :تـ اختيار عينة البحث مف العبي أندية الدرجة الممتازة لمنطقة الفرات األوسط بكرة
السمة لمموسـ  4102 – 4102إذا كاف عدد األندية المشاركة ( )2أندية تـ استبعاد نادي
( الروضتيف  ،اليندية

) النسحابيما مف التصفيات وبذلؾ كاف عدد األندية المختبرة ( )2أندية وكاف عدد

أفراد العينة ( )22العباً مف أصؿ ( )10العباً وليذا تكوف نسبة المئوية  % 24،22كما في الجدوؿ ()0
الجدوؿ ()0يبف فيو عينة الدراسة المختمفة لالعبي أندية الدرجة الممتازة بكرة السمة لمنطقة
الفرات األوسط .

ت

اسػػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػادي

0

الكػػػػوفة

04

4

أماـ المتقيف

00

3

3

الجماىير

01

4

2

2

بابؿ

04

2

2

2

الديوانية

00

3

2

2

الحسينية

00

3

2

2

اليػػػػػندية

04

04

صفر

2

الروضتيف

04

04

صفر

المجموع

 2أندية

10

23

22

) ) محمد السيد الهابط :التكيف والصححة النفسحية ،ارمح ار
3

عػدد الػػػػالعبيف
المختبريف

النفسحية ،ارمح ار

المػستبعػديػف

العدد النيائي

2

2
2

العقميحة ،مشحكالت ارطفحا وعالجهحا كيحف يححاف

الفرد عمى صحته النفسية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،7711ص.71
4

( ) Gold berg ,D.P : The detection of psychiatric illness by questionnaire technique of the identification
and assessment of non-psychiatric illness.2ed Oxford University press, London,1972: 1-4 .

3ػػ 3أدوات البحث-:
-0المصادر والمراجع.

-4استمارة استطالع أراء الخبراء
 -3فريؽ العمؿ المساعد*.
-2القياسات واالختبارات .

3ػػ 2المقاييس المستخدمة
-0مقياس الصحة النفسية-:وىو مقياس مقنف وتـ عرضة عمى مجموعة مف الخبراء بينوا انو مالئـ لمبيئة

العراقية في الممحؽ ( )0والممحؽ (. )4

-4مقياس تقييـ األداء المياري -:وىي استمارة لتقييـ أداء الالعبيف أثناء المباريات جميعيا لمميارات
المختمفة التي يقوـ بيا الالعب أثناء كؿ مباراة وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء لبياف فالئمتيا لتحقيؽ

النتائج المطموبة كما في الممحؽ رقـ (. )3

3ػػ 2األسس العممية لالختبار -:
-0معامؿ الثبات-:

قاـ الباحث بتطبيؽ االختيار عمى عينو مكونة مف ( )02العب يمثموف نادي أماـ المتقيف والجماىير بتاريخ
 4102/4/02أعيد تطبؽ االختيار بعد أسبوع تحت ظروؼ االختبار األوؿ نفسيا وعمى العينة نفسيا ثـ تـ

حساب معامؿ االرتباط البسيط يبيف نتائج االختياريف األوؿ والثاني لمعرفة معامؿ الثبات بينيا وقد تبييف مف

خالؿ الجدوؿ ( )4إف ىناؾ عالقة ارتباط عالية دالة إحصائياً بيف االختباريف األوؿ والثاني ولكؿ مف الصحة
النفسية واألداء المياري .

إذا أتـ عرض استمارات عمى الالعبيف في االختبار األوؿ مع إجراء مباراة بكرة السمة ثـ تـ إعادة اختبار

بإعطاء نفس االستمارات لنفس الالعبيف واجراء مباراة ثانية ومف خالؿ االختباريف تـ التوصؿ إلى النتائج .

إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط البسط لمصحة النفسية واألداء المياري (  )1.203( ) 1.222عمى التوالي
وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( ) 1.222عند مستوى داللة  1.12درجة الحرية ()02
جدوؿ ()4

يبيف معامؿ الثبات بأسموب أعاده االختبار لمصحة النفسية واألداء المياري
الوسائؿ اإلحصائية
االختيارات

القيمة

المحتسبة

الصحة النفسية

1.222

األداء المياري

1.203

القيمة

مستوى

الجدولية

الدالة

1.222

1.12

 -4معامؿ الصدؽ-:
مف خالؿ جذر معامؿ الثبات تـ إيجاد معامؿ الصدؽ الذاتي كما في الجدوؿ ()3

جدوؿ ( )3يبيف معامؿ الصدؽ الذاتي الختباري الصحة النفسية واألداء المياري

درجة

الحرية
02

الوسائؿ
معامؿ الثبات

اإلحصائية

معامؿ الصدؽ الذاتي

االختيارات
الصحة النفسية

1.222

1.232

األداء المياري

1.203

1.222

3ػػ 2الوسائؿ اإلحصائية -:
 .0الوسط الحسابي.

 .4االنحراؼ المعياري.
 .3معامؿ االرتباط .

 .2النسبة المئوية .
 .2معامؿ الصدؽ الذاتي .

-2عرض النتائج ومناقشتيا
2ػػ 0عرض ومناقشة نتائج عالقة االرتباط ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري لدى العب أندية الدرجة

الممتازة بكرة السمة لمنطقة الفرات األوسط .

جدوؿ ()2يبيف العالقة ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري لدى العب كرة السمة .
الوسائؿ

اإلحصائية
المتغيرات

الصحة النفسية
األداء المياري

الوسط
الحسابي

023.22
31.12

االنحراؼ المعياري

القيمة

الداللة

المحتسبة

اإلحصائية

02.02
1.232

معنوي

3.04

القيمة الجدولية ( )1.42عند مستوى داللة  1.12ودرجة حرية 22

مف خالؿ الجدوؿ ( ) 2تبيف معامؿ االرتباط ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري ىي  1.232وىي اكبر
مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )1.42عند مستوى داللة ( )1.121ودرجة حرية ( )22وىذا يؤكد عمى مدى
العالقة أالرتباطيو العالية ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري بكرة السمة لدى أندية الدرجة الممتازة
لمنطقة الفرات األوسط وترجع ىذه العالقة القوية إلى مدى الترابط ما بيف يفكر بو أثناء المباراة وما يعمؿ بو

فعالً .

إذ إف كمما كانت ثقة الالعب بنفسو عالية يؤدي بذلؾ إلى حصوؿ إجابات لالستجابات الحقيقة أثناء المباراة

مف خالؿ أداء الميارات المختمفة بصورة جيدة كما كاف يتصورىا في ذىنو .وىذه الثقة بالنفس متأتية مف

خالؿ األداء المرضي الذي يقوـ بو الالعب أثناء المباريات خالؿ تقديره لنفسو بمثابة التنبؤ باألداء المرضي

أو الجيد مف خالؿ االستجابات السموكية التي تعود إلى ادراكات نفسية خاصة بالالعب والنتائج التي يحصؿ

عمييا أو التي يظيرىا أثناء المباريات مف خالؿ الحسـ وتحقيؽ الفوز ،ومف أمثمة ىذه النتائج لالعب تضمف
( الرضا  ،التفوؽ والنجاح و التآلؼ ) ( محمد حسف عالوي  ،محمد نصر الديف  ،خواف ، 0122 ،

ص.)221

وىذا ما يؤكده أحد المشاىير الرياضية في أحد كتبو استخالص لنتائج نشاطو الرياضي (( العمؿ  ،المسايرة ،

والتدريب المنظـ اليادؼ والثقة بالنفس قوة األداء ىذه األشياء التي يقوـ عمييا نصر الرياضي ))( ريساف –
ناىد رسف  ، 0122 :ص

31

) .وىذا ما يؤكد ( روي كماف ) مف (( أف الالعبيف الذيف يعوزىـ الثقة

بالنفس يكوف فريسة الفشؿ والخوؼ لتصوراتيـ السمبية أثناء المباراة مما تؤدي إلى االضطراب النفسي بسبب

النقص العضوي واإلىماؿ والنقص واإلحباط في أعمالة محاوالً التعويض )) ( Rycman - 1987 . p

 .) 48وىذه النتائج يمكف الوصوؿ إلييا مف خالؿ دور المدرب في تييئة الظروؼ النفسية المساعدة لالعب

باإلضافة إلى قابمية في تحقيؽ اإلنجاز واىتمامو بالعبيو واإلصرار عمى التدريب وتقوية وتطوير الصفات
النفسية واألداء واإلنجازات الرياضية في المحافؿ المحمية والدولية خاصة بمعبة كرة السمة واأللعاب األخرى

بصورة عامة .

2ػػ 0االستنتاجات
-0ىناؾ عالقة ارتباط عالية ما بيف الصحة النفسية واألداء المياري بكرة السمة .
-4أف الصحة النفسية لالعبي كرة السمة ليا دور ميـ في تقديـ ما يمكف أف يقدمو الالعب أثناء المباريات.

2ػػ 4التوصيات -:

-0االىتماـ بالصحة النفسية لما ليا مف دور ميـ في التعرؼ عمى قابميات الالعبيف الحقيقة أثناء المباريات
-4بناء مناىج تدريبية تيتـ بالصفات النفسية لدى العبي كرة السمة وربطيا باألداء المياري الالعبيف .

-3التأكيد عمى مدى العالقة القوية ما بيف المدرب والالعب حتى يمكف تقييـ الحالة النفسية لالعب والسيطرة
عمييا والتغمب عمى كؿ السمبيات التي يمكف أف ينتج عنيا.

 -2أف األساليب الحديثة لرفع مستوى الثقة بالنفس لدى الالعبيف مف خالؿ التشجيع وبث روح الحماس ورفع
المعنويات قبؿ المباريات مف األمور الميمة التي يجب عمى مدرب أف ييتـ بيا .

-2أجراء اختبارات نفسية دورية لالعبي كرة السمة حتى يمكف مواكبة أي تغيرات نفسية لدى الالعبيف.

المصادر العربية واالجنبية
-احمد محمد عبد الخالؽ  :أسس عمـ النفس الرياضي  ،دار الجامعية  ،اإلسكندرية . 0111

-أر نوؼ وينتج ترجمة عادؿ عز الديف وآخروف  :مقدمة في عمـ النفس  ،مطبعة األىراـ  ،القاىرة . 0123

جماؿ الديف عبد العاطي  :التعميـ المبرمج في التربية البدنية والرياضية  ،دار الفكر العربي القاىرة 0112 ،-ريساف خريبط مجيد  ،ناىد رسف :عمـ النفس في التدريب والمسابقات الرياضية الحديثة ،مديرية دار الكتب

لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ 0122 ،

عبد عمي الجماني  :عمـ النفس وتطبيقو  ،دار الفكر العربي  ،بغداد . 0122-محمد عادؿ رشدي  :عمـ النفس التجريبي الرياضي  ،دار الجماىيري لمنشر والتوزيع  ،بنغاري . 0122

-محمد حسف عالوي  :محمد نصر الديف رضواف  :االختبارات النفسية والميارية  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة

0122 ،

-محمد صبحي حسانيف  ،حمدي عبد المنعـ  :األسس العممية لمكرة الطائرة وطرؽ القياس  ،ط  .دار الفكر

العربي  ،القاىرة . 0112

-محمود عبد الفتاح عناف  :سيكولوجية التربية البدنية والرياضية التطرية والتطبيؽ والتجريب ط  .دار الفكر

العربي  ،القاىرة . 0112

-مرواف عبد المجيد إبراىيـ  :الموسوعة العممية لمكرة الطائرة  ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع  :عماف

4110،

مرواف عبد المجيد  ،محمد جاسـ اليساري  :القياس والتقديـ في التربية البدنية والرياضية ط  .مؤسسةالوراؽ لمنشر والتوزيع  ،عماف . 4113

مرواف أبو صويح  ،سمير أبو مقمي  :المدخؿ الى عمـ النفس التربوي  ،دار اليازوري العممية لمنشروالتوزيع  ،عماف . 4112 ،

-وديع يأسيف محمد التكريتي  ،حسف محمد ألعبيدي  :التطبيقات اإلحصائية واستخداـ الحاسوب في بحوث

التربية الرياضة  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،الموصؿ . 0111 ،

- Janu zcz . Gzewiski,pixkar egzna , cdnsk, 1983
- Schubert, f, The role of the ability to anticipation . the athlet actioncontrol :
internationul journul of sport . phsychlogy (12) . 1981 .
- Robert -singer . motorleaining and human mahce ,
now york , 1980 .
- Rycman , the ories of perso nality , p . vannostrand com , ney , 1987.

ممحؽ ()0أسماء الخبراء والمختصيف الذيف تـ عرض المقياسيف عمييـ مف حيث مالءمتيا لعينة البحث
والبيئية العراقية .

ت
0
4

أسماء الخبراء

المقب العممي

االختصاص الدقيؽ

د .محمد جاسـ الياسري

أستاذ

اختبارات قياس وتقويـ

د .ياسيف عمواف التميمي

أستاذ

عمـ النفس الرياضي

مكاف العمؿ
جامعػػػػػػػة بابػػػػػػػؿ  /كميػػػػػػػة
التربية الرياضية
جامعػػػػػػة بابػػػػػػؿ  /كميػػػػػػة

التربية الرياضية.
3

د .عامر سعيد الخيكاني

2

د  .جماؿ صبري

2

عايد حسيف عبد األمير

2

د .قاسـ محمد عباس

2

نصر حسيف عبد األمير

2

عدي عبد الحسيف

أستاذ

عمـ النفس الرياضي

جامعػػػػػػة بابػػػػػػؿ  /كميػػػػػػة

أستاذ

تدريب –كرة سمة

جامعػػػػػػػة بابػػػػػػػؿ  /كميػػػػػػػة

أستاذ

تدريب /سمة

جامعػػػػػػػة بابػػػػػػػؿ  /كميػػػػػػػة

أستاذ مساعد

تدريب /سمة

جامعػػػة القادسػػػية /كميػػػة

تدريب /سمة

جامعػػػػػػػة بابػػػػػػػؿ  /كميػػػػػػػة

التربية الرياضية.

التربية الرياضية

التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية

أستاذ مساعد
مدرس

جامعػػػػػػة ديػػػػػػالى /كميػػػػػػة

تدريب -سمة

التربية الرياضية

ممحؽ ()4مقياس الصحة النفسية
اسـ النادي

اسـ الالعب :

:

عمر الالعب :

التاريخ

العمر التدريبي :

رقـ الالعب :

:

أف التعميمات  :ضع عالمة ( ) أماـ الفقرة التي تصؼ حالتؾ بدقة  ،أجب مف كؿ عبارة بصدؽ وفي ضوء ما
تشعر بو عامة وينطبؽ عميؾ .

ت

العبػػػػػػػػػػػارات

0

ال اعتبر لعبي ذا قيمة ما لـ يقترب مف أحسف مستوى لي .

4

يمتمكني الخوؼ مف المنافس العدواني .

3

المضايقات البسيطة يمكف أف تشتت تركيزي .

2

أستطيع االحتفاظ بتفكري دائما أثناء المباراة .

2

أنا واثؽ كؿ الثقة في قدرتي عمى األداء .

2

اعتذر عندما أخطئ أو حينما أكوف غير موفؽ .

2

أفكر في خطة المعب قبؿ المباراة .

دائما

غالباً

أحيانا

نادرا

ابدا

2

أمارس المعب أساسا بقصد الترويح .

1

ابدي رأيي بصراحة إذا كاف لي بعض المالحظات عمى المباراة .

01

تكوف أعصابي قوية ( مف الحديد ) أثناء المباراة .

00

تكثر أخطائي في أثناء الوقت الحرج مف المباراة .

04

افتقر إلى الثقة في أداني أثناء المباراة .

03

ال اىتـ بما ارتكبتو مف أخطاء .

02

العب ارتجاالً دوف أف يكوف في ذىني خطة.

02

أريد أف أكوف أحسف العب في الممعب .

02

أفضؿ االبتسامة في مواجية غضب المنافسيف حرصاً عمى عدـ
تمادييـ في ذلؾ.

02

أتأثر بآراء اآلخريف في مستوى أدائي الرياضي .

02

أستطيع أف أتحكـ في أعصابي أثناء المباراة.

01

أتوقع الفوز قبؿ المباراة .

41

أخطائي في المباراة تجعمني في حالة سيئة لعدة أياـ .

40

التزـ بنظاـ ثابت سواء في التدريب أو في المباريات .

44

أفضؿ المعب مع الالعبيف المذيف ال يجعموف مف المباراة صراعاً .

43

أتحمؿ المسؤولية كاممة في المعب .

42

يمتمكني الشعور بعدـ المباالة أثناء المباراة .

42

( نرفزتي ) تؤثر عمى أداني في المباراة .

42

أخشى اليزيمة حتى قبؿ أف تبدأ المباراة .

42

أفكر في األخطاء التي قد يقع فييا المناقش أكثر مف تفكيري في
المعب .

42

أتعجؿ االنتقاؿ مف طريقة إلى أخرى محاوال تحسيف مستواي .

41

ال اشعر بالميؿ لمعب إال في حالة وجود التحدي .

31

عندما يظير الغضب عمى المنافسيف أحاوؿ تجاىميـ خشية زيادة
غضبيـ

30

أي تعميؽ جارح يمكف أف يؤثر عمى أداني أثناء المباراة .

34

استمع بالوقت الحرج في المباراة ألنني أحسف التصرؼ فيو .

33

أميؿ إلى تحدي المنافسيف األقوياء .

32

اشعر بالضيؽ عند الفشؿ أكثر مف شعوري بالفرح عند النجاح .

أحاوؿ البحث عف طرؽ متعددة لكي أكثر كفاءة في لعبي .

32

استمتع بالمعب في المباراة عمى الرغـ مف ارتكابي العديد مف

32

األخطاء .

32

اتصؼ باإلصرار في المعب .

32

أثناء المباراة أحاوؿ عزؿ تفكيري كمياً عف ما يدور حولي .

31

أخشى الوقوع في المواقؼ الحرجة قبؿ حدوثيا بوقت طويؿ .

21

يضايقني أف المنافس سوؼ ييزمني .

20

أحاوؿ أف أتجنب التفكير فيما وقعت فيو مف أخطاء .

ممحؽ ( )3مقياس تقويـ األداء المياري
اسـ النادي

.0

رقـ الالعب

اسـ
الالعب

المناوالت

الطبطبة

التصويب

الحجز

الستار

التصويب مف
الرمية الحرة

تكوف الدرجة العميا لكؿ ميارة ىي  01درجة .
.4

تكوف الدرجة لمميارات جميعا لكؿ العب ىي  21درجة.

ممحؽ ()2الدرجات الخاـ الختباري الصحة النفسية و تقويـ األداة المياري
ت

اسـ النادي

0

الكوفة

الدرجة الخاـ الختبار

الدرجة الخاـ االختيار

024

22

022

24

الصحة النفسية

تقويـ األداء المياري

المجموع

4

أماـ المتقيف

3

الجماىير

2

بابؿ

2

الديوانية

2

الحسينية

022

32

022

22

024

24

022

22

022

23

024

20

023

23

022

22

022

31

024

21

020

20

022

32

022

22

022

20

024

22

023

21

021

32

024

31

022

21

022

31

024

20

022

21

022

24

024

31

022

21

022

20

024

32

022

32

022

32

022

32

024

24

024

23

022

31

033

32

022

32

022

31

024

21

024

32

024

31

022

21

034

30

032

34

022

32

022

32

022

32

022

32

عمماً أف الوسط الحسابي لمدرجات الخاـ لمصحة النفسية ىو (  ) 023.22وانحراؼ معياري

( )02.02

أما الوسط الحسابي لمدرجات الخاـ لتقييـ األداء المياري ىو (  )31.12وانحراؼ معياري (. )3.04

