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ممخص البحث بالمغة العربية

إن االىتمام بأعداد الرياضي ال يتوقف عند تعميمو فقط بل يتعدى ذلك إلى بنائو بناءا متكامال يشمل
شخصيتو في جميع جوانبيا من اجل خمق جيل متوازن في مختمف المجاالت وىذا ما تيدف أليو الرياضة اما
مشكمة البحث في وضع الحمول المناسبة ليا واظيار مدى عالقة االرتباط بين الذات البدنية والميارية وبين

الميارات األساسية قيد الدراسة لدى العبي كرة القدم واحتوى الباب الثالث عمى منيجية البحث واجراءاتو

الميدانية إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة المشكمة وضم ىذا الباب األجيزة واألدوات

واىتم الباحث في. المساعدة ووسائل جمع المعمومات والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات

 وذلك بعرضيا عمى شكل جداول ثم قام بتحميل، الباب الرابع بعرض وتحميل ومناقشة النتائج التي توصل إلييا
-: وفي الباب الخامس استنتج الباحث،تمك الجداول ومناقشتيا معز از ذلك بالمصادر العممية
.وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الذات البدنية وميارة المناولة بكرة القدم.وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الذات الميارية وميارة التيديف-

ضرورة االىتمام باالتجاىات النفسية ومنيا أدراك وتقدير الذات لتأثيره الكبير في تحديد حالة االعبين-

.النفسية بما يعزز ثقتيم بقدراتيم البدنية والميارية
Research Summary
Physical self and their relationship to the concept of skill and precision
performance of some of the basic skills of the players team Diyala University
football
Muslim H. Abraham
The interest in sports numbers do not stop at teaching only but also to build it
based integrated include his character in all its aspects in order to create a
balanced generation in various fields, and this is what the aim of the sport either
the research problem in the development of appropriate solutions and to show
the extent of correlation between self-physical and skill and between basic skills
under examination by the football players and contained the door for the third
research methodology and field procedures as the researcher used the
descriptive approach to suitability nature of the problem and included this door
hardware and utilities and means of gathering information and statistical
methods used in data processing .oahtm researcher in Part IV display, analyze
and discuss the results reached, and that viewing on a tabular form and then
analyzed these tables and discussed an enhanced scientific sources, and in Part V
concludes the researcher.
The presence of a significant positive correlation between self-handling skill .and physical football.
The presence of a significant positive correlation between self footwork and scoring skill .

 The need for attention to the psychological trends, including the awareness andself-esteem for the great influence in determining the mental state of players so
as to enhance their confidence in their abilities and physical skills.
.

-1التعريف بالبحث:

1 1المقدمة وأىمية البحث:
إن االىتمام بأعداد الرياضي ال يتوقف عند اعداده بدنيا ومياريا فقط بل يتعدى ذلك إلى بنائو بناءا

متكامال يشمل شخصيتو في جميع جوانبيا من اجل خمق قاعدة متوازنة في مختمف المجاالت وىذا ما تيدف

أليو الرياضة كونيا " عمما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمختمف العموم كعمم الفسيولوجيا وعمم التشريح وعمم الحركة

وعمم النفس وعمم الفمسفة وعمم االجتماع وعمم التاريخ.

ويعد الجانب النفسي إحدى المتطمبات الرئيسية ومنيا الذات البدنية والميارية في لعبة كرة القدم كونو يؤىل

الالعب ألداء الجوانب البدنية والحركية والميارية بمعدالت مناسبة  ،و تتميز لعبة كرة القدم عن باقي األلعاب

بأنيا تعتمد عمى القدرات العقمية والنفسية بقدر أعتمادىا عمى الجوانب أعاله من خالل توافق جيازي الالعب
العصبي والعضمي والقدرة عمى التكيف لممواقف المختمفة السريعة.

ومن المعروف إن لعبة كرة القدم تعتمد عمى ميارات أساسية مترابطة ترابطا وثيقا فيما بينيا مثل الدحرجة

والمناولة والتيديف واالخماد وغيرىا ويعد إتقان ىذه الميارات من أىم العوامل التي تحقق لمفريق النجاح

والتفوق مما يستوجب أدائيا بشكل متكافئ.

من قبل الالعبين كي يتمكن كل العب من تنفيذ واجبو أثناء المعب بصورة صحيحة وتعد الحاجة إلى الشعور

بقيمة الذات من أىم الحاجات التي تحرك الدوافع نحو ممارسة الرياضة ،إذ كمما تمتع الرياضي بثقة عالية
بالنفس استطاع أن يضع لنفسو أىدافا تتناسب مع قدراتو  ،لذا فأن امتالك الرياضي الثقة بالنفس يشعره

بقيمة نفسو.

من ىنا جاءت أىمية البحث في دراسة الذات البدنية والميارية وعالقتيا بدقة أداء الميارات االساسية لدى
العبي منتخب جامعة ديالى بكرة القدم بالشكل الذي من شأنو أن ينعكس إيجابيا عمى الجوانب العقمية

والنفسية والذي يبرز حقيقة مستوى الالعبين كمساىمة متواضعة من الباحث لموقوف عمى مستواىم بغية
النيوض بواقع المعبة في المحافظة.

2-1مشكمة البحث:

من خالل خبرة الباحث المتواضعة في مجال كرة القدم كونو العب سابق وتدريسي لمادة كرة القدم الحظ إن
مشكمة البحث قد تبمورت في وجود قصور في فيم تقدير الذات البدنية والميارية لدى العبي كرة القدم

بالشكل الذي ينعكس عمى أداءىم وانجازاتيم  ،وايمانا من الباحث ارتأى دراسة العالقة االرتباطية بين الذات
البدنية والميارية وبين الميارات األساسية قيد الدراسة لالعبي كرة القدم واعطاء صورة عن نقاط القوة

والضعف لدييم خاصة في ضوء التعديالت التي طرأت عمى المعبة من إن أية خطأ ينجم عنو خسارة الفريق
مما يتطمب أن يكون الالعب متوازنا نفسيا وبدنيا وحركيا.

3-1أىداف البحث:

 -التعرف عمى مستويات الذات البدنية والميارية لدى العبي كرة القدم.

 التعرف عمى طبيعة العالقة بين الذات البدنية ودقة اداء بعض الميارات االساسية لدى العبي كرةالقدم.

 التعرف عمى طبيعة العالقة بين الذات الميارية ودقة اداء بعض الميارات االساسية لدى العبي كرةالقدم.

 4-1فروض البحث:
 توجد فروق ذات داللة معنوية بين تقدير الذات البدنية بدقة أداء بعض الميارات األساسية لدىالعبي منتخب جامعة ديالى بكرة القدم.

 توجد فروق ذات داللة معنوية بين تقدير الذات الميارية بدقة أداء بعض الميارات األساسية لدىالعبي منتخب جامعة ديالى بكرة القدم.

5-1مجاالت البحث:

1-5-1المجال البشري /العبو منتخب جامعة ديالى بكرة القدم والبالغ عددىم ()15العبا.

 2-5-1المجال الزماني  2014/9/14 /ولغاية .2014/10/28

2-5-1المجال المكاني  /ممعب كمية التربية الرياضية /جامعة ديالى.

-2الدراسات النظرية والدراسات والمشابية:
1-2الدراسات النظرية:

1-1-2مفيوم الذات اإلنسانية وتطورىا:
يعد مفيوم الذات النفس حجر األساس في بناء الشخصية لما لو من أىمية خاصة في فيم ديناميكية

الشخص وتوافقو النفسي  ،فيوا الذي يجعل األفراد يختمفون فيما بينيم ويجعميم منفردين في نظرتيم لمعالم

الذي حوليم(،)1وان شخصية الفرد تنمو عمى عدة مراحل أوليا مرحمة الرضاعة فأول ظيور لمفيوم الذات لدى
الطفل يأتي من خالل تفاعمو مع بيئتو فضال عن اإلحساس بالذات الجسمية التي تنمو من االحساسات

العضوية التي تترك أثارىا في نفسو وطريقتو المميزة ألدراك جسمو ( .)2بعدىا يتدرج نمو الطفل بالتطور باتجاه
االستقاللية وتنتقل عالقتو من البيت إلى المدرسة فعند وصول الطفل إلى عمر المراىقة وما بعدىا يبدأ

بالشعور إلنجاز الواجبات) واحساسو باالستقاللية وتفكيره بالذات بأستخدام القيم واالتجاىات المجددة ( )3وفي
مرحمة الشباب يتصف الفرد باالستقرار واتخاذ القرارات حول الدين والسياسة في مختمف مجاالت الحياة لتصبح

جميعيا جزءا من مفيوم الذات  ،وقد يكون لدى الفرد ذات إيجابية تجعمو اكثر ثقة وامنا في معامالتو مع
االخرين وفي األعمال التي يقوم بيا

()4

"وبعكسو الذات السمبية التي تجعمو قمقا وضعيف الشخصية ويتضح
() 5

مما تقدم إن سموك الفرد وشخصيتو وتكوينو النفسي ليتصل اتصاال مباش ار بمراحل نموه وما يترتب عميو"
( )1حايد زْراخ ؛ انرٕجّ ٔاإلرشاد انُفط : ٙانقاْرج  ،عانى انكرة  1977 ) ،ص) 98
( )2ضٛد يحًد غُٛى ؛ انًُٕ انُفط ٙيٍ انطفم إنٗ انراشد :يجهح عانى انفكر  ،انكٕٚد ٔ ،زارج األعالو ،
.انًجهد انطاتع  ،انعدد انثانث  1976 ،ص91
(3) David D.Jallaue ; understanding motor Development in children ( Macmillan
) publishing company , Indiana university , 1985
( )4يحًد حطٍ عالٔ٘ ٔيحًد َصر اند ٍٚرضٕاٌ ؛ االخرثاراخ انًٓارٚح ٔانُفطٛح ف ٙانًجال انرٚاض: ٙ
انقاْرج  ،دار انفكر انعرت 1987 ، ٙص607
(. )5يحًد انثٛهٔ ٙاخرٌٔ؛ عهى انُفص انررتٕ٘  :انقاْرج  ،دار انفكر انعرت 1998 ، ٙص 108

2-1-2مفيوم الذات في الرياضة:
إن من أىم الدوافع البشرية االجتماعية والشخصية التي تسود كل البشر ىو دافع االعتبار فما من إنسان أال

وييمو أن يكون لو اعتباره الشخصي بين األفراد  ،كما ال يينأ الفرد وال ييدأ حتى يكون محترما في أعين
الناس  ،ودراسة الجانب النفسي تعد أىمية خاصة لكل نشاط ومنيا الرياضي  ،إذ يعبر عنو من خالل قوة
اإلرادة وتحمل المسؤولية والسيطرة والثقة بالنفس ،فالكشف عن السمات المميزة لمرياضي والتعرف عمى

السمبي واإليجابي منيا يفيد في تطور إلى أن" مستقبل تطوير  "crattyمستوى األداء مما يؤثر في اإلنجاز

والتفوق( ،)6ويشير "كراتي األداء المياري يعتمد حاليا عمى زيادة االىتمام بالجوانب النفسية  ،ويعد مفيوم

الذات اتجاىا يعكس فكرة الفرد عن نفسو وخبرتو الشخصية أي كعممية يدرك الفرد خالليا حقائق شخصية

ويستجيب ليا عمى نحو انفعالي
والتفوق

()2

()1

وان " تقييم الفرد لذاتو يعد ذا قيمة كبيرة في الصراع من اجل اإلنجاز

ومتى تنبو الفرد لحقيقة واقعة الذاتي ولم يستمر في خداع نفسو كان في وضع يستطيع منو

تسوية ىذه الدوافع تسوية افضل نتيجة مواجية واقعو الذاتي مواجية صريحة صادقة جريئة ،واحترام الذات
يرتبط بنظره الرياضي نحو قدراتو يزداد كمما اصبح الرياضي اكثر استقاللية وزادت احتماالت شعوره بالقمق

عند مواجيتو لمنقد الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى القمق ومن ثم تحسين أدائو(.)3

 3-1-2أنواع تقدير الذات

()4

-الذات البدنية:

ان الذات البدنية ىي عبارة عن قدرة الرياضي وتوقعو عن قدراتو الكامنة من خالل فيمو اإليجابي لذاتو

وتقديره لنقاط ضعفو وقوتو بما يخدم تعزيز وتطوير شخصيتو وثقتو بنفسو  ،ويأتي ذلك نتيجة التدريب

المبرمج المبني عمى أسس عممية رصينة والمعزز باالختبارات الدورية التي تمكن الرياضي من الوقوف عمى

حقيقة مستواه بما لديو من تصورات عن قدراتو البدنية من سرعة وقوة ومرونة ومطاولة والعمل عمى تنميتيا
كونيا تعد أحد المحاور الرئيسية لتعمم الميارات الرياضية في كافة األلعاب ومنيا كرة القدم.

4-1-2الذات الميارية:

من خالل االطالع عمى بعض أدبيات عمم النفس الرياضي فقد ارتأى الباحث إلى تعريف الذات الميارية بأنيا

عبارة عن وعي الرياضي وادراكو لما يتمتع بو من ميارات حركية ومدى تطابقيا مع مستواه الفعمي وصوال إلى
تحقيق افضل اإلنجازات.

 5-1-2الميارات االساسية في كرة القدم

( )6انٓاو عثد انرحًٍ يحًد؛ تعض انًرطهثاخ انًًٓح ف ٙانرفٕق انرٚاض ٙنكرج انطائرج ت ٍٛفرق انًدارش)
.انرٚاضٛح تجًٕٓرٚح يصر انعرتٛح  :انًجهح انعهًٛح نهررتٛح انرٚاضٛح  1997 ،ص24

(1Cratty, B. Vaink; psychology the superior Athlets: (London, The Macmillan )1
company, 1970) p 217
(2) Bandura, A; self-E Fficiency mechanism in Human AGENCY American psychologist, voi 32,

( )3رعد فرٚد ؛ عهى انُفص نهجًٛع  ،ج  1 :يصر  ،انًكرثح انرجارٚح انكثرٖ  ،ب خ ص 233
(. )4يحًد حطٍ عالٔ٘ ٔيحًد َصر اند ٍٚرضٕاٌ ؛ انًصدر انطاتك  ،ص . 623

No2, 1982. P122.

تعد الميارات االساسية في لعبة كرة القدم عامالً ميماً في تطوير المعبة  ،فضالالً عالن االعالداد البالدني واالعالداد

الخططالالي واالعالالداد النفسالالي  ،فالالأن لعبالالة كالالرة القالالدم ما ازلالالت تعتمالالد عمالالى الميالالارات الحركيالالة فالالي تنفيالالذ الواجبالالات
الخططية حيث تبقى دائماً الميارات الحركية العامل الميم في المعبة .

فالميارات الحركية ىي الركيزة االولى لتحقيق االنجاز فالي مباريالات كالرة القالدم  ،اذ تحتالل جانبالاً ميمالاً فالي وحالدة

التدريب اليومية حيث يتم التدريب عمييالا لمالدة طويمالة حتالى يالتم اتقانيالا لكالون " درجالة اتقالان الميالارات الحركيالة

لنوع النشاط الممارس يعد من االمور الميمة التي يعتمد عمييا التنفيالذ الخططالي فالي مواقالف المعالب المختمفالة "

()5

.

وتعالد الميالارة سالالحاً لالعالب كالرة القالالدم فالي الممعالب ،وىالذا يعنالي قدرتالو عمالالى الالتحكم فالي الكالرة بساليولة وبالالدون

مجيود زائد ،فضالً عن انيا تساعد الالعب في التغمب عمى اكثر مالن خصالم  ،فضالالً عالن أنيالا " تخمالق لحظالات
() 6

عصبية لفريق الخصم امام مرماه"

 .وأن أمتالك الالعب لمميارات الحركية يسالاعده فالي تطبيالق خطالط المعالب

وان يصل الى مرمى الخصم ويستحوذ عمى الكرة بفرصة وامكانية افضل .

وبم الالا أن المي الالارات االساس الالية ف الالي ك الالرة الق الالدم كثي الالرة ومتداخم الالة ومترابط الالة م الالع بعض الاليا ال الالبعض ،فق الالد أختم الالف

المختصون في تصنيفيم ليا ،فمنيم من قسالميا تبعالاً السالتخدام الكالرة الالى ميالارات اساسالية مالع الكالرة وميالارات
اساسالالية مالالن دون الكالالرة ،ومالالنيم مالالن قسالالميا تبع الاً لمواقالالف ومواقالالع الالعالالب فالالي الفريالالق الالالى ميالالارات دفاعيالالة

وميارات ىجومية ،وىناك تصنيف تبعاً الستخدام القدم أو الرأس او بقية أجزاء الجسم .

2 2الدراسات المشابية:

1-2-2دراسة تيمور احمد راغب1990

()1

"الفروق في مفيوم الذات لدى العبي الكرة الطائرة طبقا لمتغيرات الجنس والمستوى

الرياضي وبعض السمات الشخصية"

أجريت ىذه الدراسة في مصر ،وىدفت إلى التعرف عمى الفروق في مفيوم الذات تقدير الذات البدنية ،

تقدير الذات الميارية )بين كل من العبي والعبات الكرة الطائرة بجميورية مصر العربية  ،كذلك ىدفت التعرف

عمى طبيعة الفروق في مفيوم الذات بين العبي الكرة الطائرة طبقا لمتغيرات المستوى الرياضي ( دولي ،

محمي  ،أساسي  ،احتياط  ،مراكز المعب ،4 )،3، 2فضال عن دراسة الفروق في مفيوم الذات طبقا لبعض

سمات الشخصية ،وتألفت عينة البحث من( 130العبا والعبة تم تقسيميم إلى مجموعتين )  ( 75العبا

مقابل ) ( 55العبة وجاء التقسيم في ضوء متغيرات( السن ،المستوى التعميمي  ،عدد سنوات الممارسة،

الحالة االجتماعية ) ،وقد أستخدم في ىذه الدراسة مقياسين لمفيوم الذات ىما مقياس تقدير الذات البدنية

لالعبي الكرة الطائرة ومقياس تقدير الذات الميارية لالعبي الكرة الطائرة  ،وأظيرت الدراسة وجود فروق دالة
إحصائيا في مفيوم الذات بين العبي والعبات الكرة الطائرة كذلك أظيرت وجود فروق دالة إحصائيا في مفيوم
الذات بين الالعبين الدوليين والالعبين المحميين طبقا لمتغير المستوى الرياضي.

-3منيجية البحث وأجراءاتو الميدانية:
( )5يحًد حطٍ عالٔ٘ ؛ضٛكٕنٕجٛح انردرٚة ٔانًُافطاخ  ،ط ( : 4انقاْرج  ،دار انًعارف  ) 1978 ،ص 133
( )6كَٕسِ ،انفرٚد ؛كرج انقدو  ( ،ذرجًح ) ياْر انثٛاذٔ ٙضهًٛاٌ عه ( : ٙانًٕصم  ،دار انكرة نهطثاعح )1981 ،ص 81
()1
تيمور احمد راغب ؛ الفروق في مفهوم الذات لدى العبي الكرة الطائرة طبقا لمتغيرات الجنس والمستوى الرياضي وبعض السمات
الشخصية اطروحة دكتوراه  ،جامعة عين شمس 1990،

1-3منيج البحث :استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية لمالءمتو طبيعة مشكمة
البحث

2-3عينة البحث :تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي منتخب جامعة ديالى بكرة القدم

وجاء سبب اختيارىم بالطريقة العمدية والبالغ عددىم( )15كونيم يمثمون افضل الالعبين عمى عموم الجامعة

لما يتمتعون بو من مستوى جيد في األداء فضال عن خبرتيم في بطوالت الجامعات .
3-3أجيزة وأدوات البحث  :استخدم الباحث األجيزة واألدوات االتية.

المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

المقابالت الشخصية.

استمارة تسجيل البيانات.
فريق العمل المساعد.

حاسبة يدوية نوع شارب
.

 4-3التجربة االستطالعية:
لموقوف عمى أىم المعوقات والصعوبات التي قد تواجو الباحث في بحثو وبغية تجاوزىا في التجربة الرئيسة،

فضال عن الوقوف عمى مدى كفاءة فريق العمل المساعد في تنفيذ وادارة االختبارات والقياسات آجري الباحث

تجربتو االستطالعية يومي االحد واالثنين الساعة التاسعة صباحا عمى ) ( 4العبين اختيروا عشوائيا من
منتخب كمية التربية الرياضية.

 5-3مواصفات اختبارات الميارات االساسية:
-المناولة

 -اختبار المناولة نحو ىدف صغير يبعد مسافة  20متر(.)1

 -اليدف من االختبار :قياس دقة المناولة.

 األدوات المستخدمة  :كرات قدم عدد( ،)5وىدف صغير إبعاده(110سم×63سم). -إجراءات االختبار  :يرسم خط بطول (1م) عمى مسافة (20م) عن اليدف الصغير ،وتوضالع كالرة ثابتالة عمالى

خط البداية بحسب ما موضح في الشكل (.)1

 وصف االختبار :يقف الالعب خمف خط البداية مواجيا لميالدف الصالغير ،ويبالدأ عنالد إعطالاء اإلشالارة بمناولالةالكرة نحو اليدف لتدخل اليو ،وتعطى لكل العب ( )5خمس محاوالت متتالية .

 -التسجيل :تحسب الدرجة بمجموع الدرجات التي حصل عمييا الالعب من مناولة الكرات الخمس وعمى النحو

األتي .:

* درجتان لكل محاولة صحيحة تدخل إلى اليدف الصغير .

* درجة واحدة إذ مست الكرة القائم أو العارضة ولم تدخل اليدف .

* صفر في حالة خروج الكرة عن اليدف الصغير .
()1

 63سم

ثاير يحطٍ إضًاعٛم ٔآخرٌٔ ؛ االخرثار ٔانرحهٛم تكرج انقدو  ( :انًٕصم  ،يطثعح جايعح انًٕصم  ) 1991 ،ص .77

 20متر

خط البداية( )1متر
ا الالعب
الشكل ()1

يوضح اختبار المناولة نحو ىدف صغير يبعد مسافة  02متر

-

التيديف:

الالال التيديف نحو مرمى مقسم إلى مربعات:

()1

 ىدف االختبار :قياس دقة التيديف نحو المرمى. األدوات المستخدمة:

شريط لتعيين منطقة التيديف .



ىدف كرة قدم قانوني.




ممعب كرة قدم.

كرات قدم عدد(.)5

 -طريقة االداء:

توضع ()5كرات عمى خط الجزاء الذي يبعد  18يارد عن خط المرمى والمسافة بين كرة واخرى ( )1يارد

،حيث يقوم الالعب بالتيديف في المناطق المؤشرة باالختبار وحسب اىميتيا وصعوبتيا وبشكل متسمسل الكرة

بعد اآلخرى عمى أن يتم االختبار من وضع الركض.

 -طريقة التسجيل:

ت حتسب عدد االصابات التي تدخل االىداف المحددة من كال الجانبين بحيث تحتسب درجات كل كرة من

الكرات الخمسة كاآلتي:

تحسب كل كرة بالنقاط المحددة لممنطقة المحسوبة مع مراعاة في حال مس الكرة لمشريط تحسب لممنطقة

االعمى حسب المناطق المرقمة ،وصفر عند خروجيا خارج حدود المرمى.
5

3

5

) )1مفتي ابراهيم حماد؛ الجديد في االعداد البدني والمهاري والخططي لالعب كرة القدم( :القاهرة،دار الفكر العربي)4991،ص062

 5درجات الى المنطقة رقم5

4

4

2

4درجات الى المنطقة رقم 4

 3درجات الى المنطقة رقم 3
درجتان الى المنطقة رقم 2

درجة واحدة الى المنطقة رقم 1
(العارضة والعامود)

صفر خارج حدود المرمى
كرات

العب

الشكل ()2
يوضح أختبار ميارة التيديف

7-3التجربة الرئيسة:
قام الباحث بتوزيع استمارات المقياسين عمى عينة البحث يوم األحد الموافق 2014/9/ 14وتحت نفس

ظروف االختبارات السابقة عن طريق االتصال المباشر بين الباحث والعينة بعد شرح وتوضيح مفرداتيا وبعد
اإلجابة فرغت بيانات استمارات المقياسين  ،في حين تم أجراء اختبارات الميارات االساسية.
8-3الوسائل اإلحصائية :استخدم الباحث الحقيبة االحصائية spss :

-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:

 1-4عرض النتائج:

الجدول ()1يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمذات البدنية والميارية
وحدة القياس

س

 -+ع

ت

االختبار

0.19

1

الذات البدنية

3.68

2

الذات الميارية

18.145

16.27

3

ميارة المناولة

درجة

66.31

4.94

4

ميارة التيديف

درجة

170.09

6.74

يبالالين الجالالدول ( )1قالاليم االوسالالاط الحسالالابية واالنح ارفالالات المعياريالالة لمالالذات البدنيالالة والمياريالالة اذ بمالالغ الوسالالط

الحسالالابي لمالالذات البدنيالالة( )3.68والنح الراف ( )0.19امالالا لمالالذات المياريالالة فكالالان الوسالالط الحسالالابي() 18.145

وبانحراف( .)16.27وبمغ الوسط الحسابي لميالارة المناولالة ( )66.31والنحالراف ( )4.94امالا لميالارة المناولالة
فكان الوسط الحسابي( ) 170.09وبانحراف(.)6.74

 2.4عرض عالقات االرتباط بين الذات البدنية والميارية وميارتي المناولة والتيديف وتحميميا ومناقشتيا:

الجدول رقم ( ) 2يوضح عالقة االرتباط بين الذات البدنية والميارية وميارتي المناولة والتيديف بكرة القدم
المتغيرات

المناولة

التيديف

1

الذات البدنية

0.12

0.04

2

الذات الميارية

0.51

0.44

قيمة ( ر ) المحتسبة ( )0.205عند درجة حرية (  )13وبستوى داللة 0.05

 1-2-4نتائج عالقة االرتباط بين الذات البدنية والميارية وميارتي المناولة والتيديف بكرة القدم:

 بمغت قيم معامالت االرتباط بين الذات البدنية وكل من ( ميارة المناولة ) ( )0.12وىي عالقة ارتباط غيالرمعنوية وذلك ألن قيمة ( ر ) المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية ،إذ لم تظير أي عالقة ارتبالاط معنويالة بالين

الذات البدنية وميارة المناولة.

 2-2-4نتائج عالقة االرتباط بين الذات البدنية وميارة التيديف:

بمغت قيم معامالت االرتباط الذات الميارية وميارة التيديف ( )0.44 ،0.51وىي عالقة ارتباط موجبة

معنوية ألن قيم ( ر ) المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية.

3-4مناقشة نتائج الذات البدنية والميارية ودقة أداء الميارات األساسية لدى العبي كرة القدم عينة البحث:

مما سبق يتضح من نتائج الجداول إن االرتباط كان معنويا بين تقدير الذات البدنية ودقة أداء ميارات كرة

القدم.

ويعزو الباحث سبب تمك الفروق المعنوية إلى وجيو نظر الالعبين الصحيحة عن ذاتيم البدنية من خالل

وجيو نظرىم تجاه أجساميم وحاالتيم ومظيرىم الخارجي  ،ال سيما إن ىذا االرتباط يمثل التصور الصحيح

إلمكانياتيم البدنية وتقديرىم لما يتمتعون بو من نواحي بدنية .إلى أن " الذات البدنية ىي إحدى األبعاد التي

تؤدي دو ار ىاما في المجال ) ، ")1( ( Kaneويؤكد محمد حسن عالوي إلى أن الرياضي الذي لديو مفيوم

إيجابي عن ذاتو يتسم بالثقة الواضحة في نفسو وفي قدرتو ومياراتو وال يبدوا عميو القمق أو التردد أو الخوف

في المواقف غير المتوقعة كما انو يتقبل النقد من مدربو ولديو واقعية عالية لإلنجاز والتفوق وباستطاعتو
اتخاذ القرارات بسرعة وسيولة()2ويعزو الباحث سبب عدم معنوية االرتباط بين تقدير الذات البدنية وميارة

(1) Kane, f; psychological aspects of physical education and sport, 2nd. (London,
routledje and kajan Paul, 1972) p. 129.
()2

.محمد حسن عالوي  :مدخل في عمم النفس الرياضي  :القاهرة  ،مركز الكتاب لمنشر  1998 ،ص . 168

األعداد لوجود بعض المغاالة في فيم الذات لدى الالعبين  ،فضال عن وجود توجو لالىتمام بنواحي بدنية

معينة عمى حساب باقي النواحي وىذا ما توضحو نتيجة عينة البحث في اختبارات األعداد.

ويرى الباحث سبب ذلك ان الالعبين كانوا منصفين في وصف ذاتيم الميارية السيما إن لدييم فكرة واضحة

عن حقيقة مستواىم المياري مما أوجد ىذه العالقة بين ذاتيم وادائيم المياري مما يمثل صحة أد ار كيم

لمستوى قابمياتيم وقدراتيم الميارية إذ أن " مقدرة الالعب عمى تقييم ذاتو يعد ذا قيمة كبيرة تسيم في أال

نجاز والتفوق فضال عن ذلك فأن ىذا االرتباط يعكس مستوى الرضا الذاتي والثقة العالية بالنفس والتي توافقت
مع مستواىم المياري ما أوجد ىذا االرتباط المعنوي  ،سيما وان التصور الذاتي يؤدي إلى " ثقتيم بأنفسيم

وتفاعميم مع أعضاء الفريق مما يؤثر في مستوى أدائيم ويتضح من نفس الجدول أن عالقة االرتباط بين

الذات الميارية وميارة ودقة أداء اإلعداد كانت ضعيفة مما يعني عدم وجود تصور وأدراك واضحين لمواطن

الضعف في أنفسيم مما انعكس ذلك في عدم معنوية االرتباط  ،فضال عن توجو الالعبين لميارات واىمال

البعض األخر والذي اتضح في اختبارىم ليذه الميارة  ،ويرى الباحث إن دل ذلك عمى شيء فأنما يدل عمى

عدم تطابق ما يتوقعو الالعبين في ذاتيم مع ما تم تحققو فعال  .وفي ضوء كل ما تقدم يتضح تحقيق
األىداف التي وضع من اجميا البحث فضال عن تحقيق فروضو.

- 5االستنتاجات والتوصيات:
1-5االستنتاجات:

- 1وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الذات البدنية وميارة المناولة بكرة القدم.
- 2وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الذات الميارية وميارة التيديف.

2-5التوصيات:

-1ضرورة األىتمام باألتجاىات النفسية ومنيا أدراك وتقدير الذات لتأثيره الكبير في تحديد حالة االعبين

النفسية بما يعزز ثقتيم بقدراتيم البدنية والميارية.

-2ضرورة تفعيل العمل المشترك بين المدرب والالعبين في االعداد لمتطمبات المستوى البدني والمياري

والخططي بما يخدم لعبة كرة القدم.

-3زيادة عدد الدورات التدريبية لتأىيل المدربين ليتسنى ليم زيادة معموماتيم النظرية

والعممية في سبيل النيوض بالمعبة.

-5أعتماد المدربين عمى الصيغ العممية واألبتعاد عن األرتجال في عممية بناء وتطوير فرقيم.

-6التأكيد عمى اجراء اختبارات مماثمة وبصورة دورية لالعبي كرة القدم لموقوف عمى مدى األستفادة منيا في

تكامل متطمبات المستوى الرياضي البدني والتكنيكي والتكتيكي.

المصادر العربية

-اكرم زكي خطايبة ؛ موسوعة الكرة الطائرة الحديثة  ،ط  ، 1عمان  ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،

.1996

-اليام عبد الرحمن ونادية رشوان؛ بعض المتطمبات الميمة في التفوق الرياضي لكرة الطائرة بين فرق

المدارس الرياضية بجميورية مصر العربية  :المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية  ،القاىرة 1997،
-حامد زىران ؛ التوجو واإلرشاد النفسي  :القاىرة  ،عالم الكتب 1977،

-سيد محمد غنيم ؛ النمو النفسي من الطفل إلى الراشد  :مجمة عالم الفكر  ،الكويت وزارة األعالم  ،المجمد

السابع  ،العدد الثالث 1976،

-عامر جبار السعدي واخرون ؛ دراسة مستوى تقدير الذات البدنية والميارية لدى العبي الكرة الطائرة :

مجمة التربية الرياضية  ،العراق  ،كمية التربية الرياضية.

-محمد حسن عالوي ؛ مدخل في عمم النفس الرياضي  :القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر .1998،

-محمد حسن عالوي ؛ موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين  ،ط (  1 :القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر ،

.1998

 -محمد البيمي واخرون؛ عمم النفس التربوي  :القاىرة  ،دار الفكر العربي  1998 ،ص 108

تيمور احمد راغب ؛ الفروق في مفيوم الذات لدى العبي الكرة الطائرة طبقا لمتغيرات الجنس والمستوى.
الرياضي وبعض السمات الشخصية اطروحة دكتوراه  ،جامعة عين شمس القاىرة  ،دار الفكر العربي ،
1987ص607

رعد فريد ؛ عمم النفس لمجميع  ،ج  1 :مصر  ،المكتبة التجارية الكبرى  ،ب ت ص233
محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ االختبارات الميارية والنفسية في المجال الرياضي:

المصادر األجنبية

- Bandura, A; self-E Efficiency mechanism in Human AGENCY
American psychologist,( voi 32, No2, 1982).
- Cratty, B. Vaink; psychology the superior Athletes: (London, The
Macmillan company, 1970).
- David D.Jallaue; understanding motor Development in children :
(Macmillan publishing company, Indiana university, 1985).
- Kane, f; psychological aspects of physical education and sport, 2nd
__(London, routledje and kajan Paul, 1972).

