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اثر منهج تدريبي لتطوير التحمل النفسي ودقة بعض المهارات األساسية لشباب 
 سنه 10كرة القدم بأعمار دون 

 أ. م. د. عادل عباس ذياب عباس المفرجي
 م .م علي خليفة بريص العبادي                 م. باسم جبار منصور        

 واالنكليزية ملخص البحث باللغة العربية
 التعريف بالبحث –الباب األول 

عب الفريق والتطورات فةي أساليب لتناول الباحثون أهمية كرة القدم والمكانة المتميزة التي تحتلها   
 فعال ومؤثر في هذا التطةور. ، ومةن هذه العلوم علةم النفس الذي له إسهامات ودور

 -مشكلة البحث :
 هي قلة االهتمام بالجانب النفسي حث بالباحثون الولوج في هذه المشكلة 

 -أهداف البحث :ة 
 استخدام الباحثون منهج تدريبي لتطوير قوة التحمل النفسي لشباب العبي كرة القدم.

 الدراسات النظرية والمرتبطة  :ـ -الباب الثاني :
جراءاته الميدانية -الثالث : الباب  منهج البحث وا 

 استخدم الباحثون المنهج التجريبي واتبع الباحثون تصميم المجموعتين .
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -الباب الرابع 

تم فيه عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية 
 ية والبعدية فضاًل عن مناقشة النتائج التي توصل إليها .لنتائج االختبارات القبل

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات 
 يلي ما الباحثون يستنتج

 تحمل النفسيال تطوير في إيجابي تأثير التدريبي البرنامج ضمن المختارة التمرينات استخدام   
 .بيةالتجري للمجموعة القدم بكرة األساسية المهارات بعض ودقة

  مايلي يوصي الباحثون
 تحسين في التحمل ألنفسي تأثير معرفة منها الغرض محلية منافسات الالعبين إشراك على التأكيد 

 .لديهم القدم بكرة األساسية المهارات أداء
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Summary of the message in English 

The Effect of curriculum training to develop the endurance  psychological and 

accuracy of some skills  basic youth  footballers under the age of 19 years 

A. M. Dr.. Adel Abbas Dhiab Abbas Al Mafraji 
M. Bassem Jabbar Mansour              M. M Ali Khalifa Breez Abadi 

 
Section I - Definition of research 

   The researcher tackled the importance of football and the outstanding position it 

occupies and developments in the methods of playing the team, including the science of 

psychology, which has contributions and an effective role in this development. 
Research problem  :-  

Is the lack of interest in the psychological side of the researcher to get into this problem 

Research Objectives: 
Use a training curriculum to develop the strength of mental strength of football players. 
Part Two: - Theoretical and related studies: 
    Part III: - Research methodology and field procedures 

The researcher used the experimental method and the researcher followed the design 

of the two groups. 
       Section 4 - Presentation, analysis and discussion of results 

In which the computational environment, the standard deviations and the calculated 

and tabulated value of (T) of the results of the tribal and remote tests were presented, 

as well as the results. 
Section V: Conclusions and Recommendations 

The researcher concludes the following 

    The use of exercises selected within the training program has a positive effect on the 

development of psychological rigidity and the performance of some basic skills of 

football for the experimental group. 
  The researcher recommends Miley 

  Emphasis on the involvement of players in local competitions aimed at knowing the 

impact of psychological rigidity in improving the performance of the basic skills of their 

football. 

 الباب األول
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته 1-1

اة ومن هةذه المجاالت المجال أن التقدم وتطور العلم اخذ ينعكس على شتى مجاالت الحي
الرياضي نتيجة إلتبةاع األساليب الحديثة والتخطيط الجيةد عةن طريق  البحوث العلمية والتي تحاول 
يجاد أفاق جديدة ال حدود لها في علوم الرياضة ومن هذه العلوم علم  االبتعاد عن المألوف وا 

لمواكبة  اً واتخذت نظرياتهم منحى جديدالتدريب وعلم النفس الرياضي اللذان شهدا تطورا واسعا 
االتجاهات الحديثة وقد أخذت كةرة القدم مواكبة هةذا التطور والتقدم إذ تطورات كثيرة في أساليب 
التدريب في نواحي مختلفة منها بشكل خاص التطورات فةي أساليب لعب الفريق من ناحية تطبيق 

 . الخطط الدفاعية والهجومية كي يفاجئ بها المنافس
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لذا تكمةن أهمية البحث في دراسة اثر المنهج التدريبي لتطوير التحمل ألنفسي لةةةدى شباب 
ل علم لذا يحاو كةرة القةدم باعتبةار أن  الجانب النفسي من الجوانب األساسية لشخصية االشبال 

 النفس الرياضي إن يتفهم سلوك الشخص وخبرته وعملياته العقلية في المجال .
 البحث  مشكلة . – 1

أن قلة االهتمام بالجانب النفسي حدا بالباحثون الولوج في هذه المشكلة ، حيث حاول الباحثون       
أن يصب اهتمامهم في إيجاد وسيلة مساعدة لتطوير قوة التحمل من خالل أعداد منهج  تدريبي 

لالعبين عدة امقترح لتطوير قوة التحمل النفسي لدى الالعب الشباب مساهمة من الباحثون بمسا
 في هذه الفعالية  للنهوض بمستوى اللعبة.

 أهداف البحث  3 –1
 يهدف البحث إلى:

 ة استخدام   منهج تدريبي لتطوير قوة التحمل النفسي  لشباب العبي كرة القدم.1
ة معرفة اثر المنهج التدريبي في تطوير قوة التحمل النفسي  في دقة بعض المهارات األساسية 2

 القدم. ألشبال كرة
 فروض البحث  1-4
هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعتين  الضابطة  - 1

 والتجريبية في التحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم ولصالح االختبارات القبلية.
لبعدية في التحمل النفسي وبعض هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات ا - 2

المهارات األساسية بكرة القدم بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة 
 التجريبية .

 مجاالت البحث 1-5
الالعبون الشباب لمنتدى شباب بعقوبة والكاطون لمديرية شباب ورياضة المجال البشري:1-5-1

م والبالغ 2512م  2511والرياضة  لمدارس الموهبين للعام ديالى والمعتمدين في وزارة الشباب 
 ( العب.39عددهم )

 2512 1   0م  ولغاية  2511   12   12المدة من  المجال ألزماني : .ـ5ـ1
 القاعة الرياضة في ديالى والكاطون .المجال المكاني :  3ـ5ـ1
 تحديد المصطلحات  6 – 1
على ضبط النفس في مواجهة أحداث التدريب " قدرة الرياضي وهوالتحمل النفسي :-1-1

 بأسلوب يبعد الرياضي عن احتمال اإلصابة باألمراض النفسية والجسمية والمنافسات والتعامل معها
 .(25،ص2554التي تحدثها هذه الظروف )العزاوي ،
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 الباب الثاني 
 الدراسات النظرية 1-.
 الصالبة النفسية   : 1-1-.

 د المتغيرات النفسية التي تختص بعالقة الفةةرد مع البيئة التي يعيشالتحمل النفسي  هو أح        
(فقد عرفها انه " أن يخبر الفرد درجة عالية من Kobasa  1979,فيها. "وطرح مفهومها كوباسا )

لتزام اال –السيطرة  –الضغط دون أن يصاب بالمرض ، وهي من  ثالثة مكونات هي : )) التحدي 
 (39  ،1979  ،Kobasa  )) 
   (13.،ص 113.درجات الصالبة النفسية لدى الرياضي)عالوي ، 1-3-.

 صالبة الشخصية ، القدرة والعصبية ، ،المظاهر االنفعالية (هي تعتمد  :ـ)
 :ة العوامل المؤثرة في مفهوم التحمل النفسي في المجال الرياضي هي 1-4-.

افة ئة األسرية واالجتماعية ، ثق)القدرات العقلية لالعب ،الحالة الصحية والجسمية لالعب ،التنش
 الفرد ، خبرات الالعب السابقة(

    .المهارات األساسية بكرة القدم:1-5-.
أمَّا في مجال كرة القدم فقد عرفها)جارلس هيوز( بأنها "قابلية الوجود في المكان الصحيح والزمان   

 (.24، ص1995، يوزهالصحيح واختيار الفن الجيد عند الالعب باتخاذ القرار واالختيار)
واستنادا إلى ما تقدم يعّرف الباحثون المهارة إجرائياً "هي نجاح الالعب على أداء عمل حركي      

 بشكل جيد بأقل جهد وزمن في المهارات التي تتطلب سرعة في األداء، 
 أقسام المهارات األساسية بكرة القدم 

ق سيم المهارات األساسية بكرة القدم فقد اتفبعد االطالع على عدد من المصادر التي اهتمت بتق   
 -.( على األقسام التالية :21،ص 2553و العزاوي، (0.،ص113.محمود وياسر،كل من )

  المهارات األساسية بدون استخدام الكرةأوال: 
 :مهارات أساسية باستخدام الكرة وهيثانيا: 

دحرجة ة االستبانة وهي )المناولة ، الوسيتطرق البحث إلى المهارات األساسية التي أفرزتها استمار 
 ، التهديف( .
 الباب الثالث

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث 3-1
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تعد المنهجية ذات أهمية في البحوث العلمية، ذلك إن قيمة البحث ونتائجه ترتبط ارتباطا وثيقا 
ةل مشكةلة ية التي يسلةكها الباحثون لح. فالمنةهج هو "الخطةوات الفكةر بالمنهج الذي يتبعه الباحثون

 (. ، وعليه استخدم الباحثون المنهج التجريبي .51،ص 114.الشوك وفتحي ،معينة )
 عينة البحث .-3
لذا فان عينة البحث فقد تكونت من الالعبين الشباب لمنتدى شباب بعقوبة مديرية شباب ورياضة    

( العبًا مع استبعاد حراس 24البالغ عددهم  )و  2512 -2511ديالى لمدارس الموهيبين للعام 
 المرمى .وقد قسم.وقد قسم الباحثون العينةة على مجموعةتةين تجريةبةية وضابطة .

 وسائل جمع المعلومات  3-3
االستمارات الخاصة بمقياس الصالبة النفسية )اختبار كوباسا (  ،المصادر العربية واألجنبية.))

 ية الخاصة بكرة القدم (المعدل ، االختبارات المهار 
 تحديد مجاالت المقياس :  4 – 3
لغرض تحديد مجاالت المقياس قام الباحثون باالطالع على المصةةةةةةةةةةةةةادر العلمية والدراسةةةةةةةةةةةةةات    

عن ذلك فقد الحظ الباحثون ان اغلب الدراسةةةات  السةةةابقة ذات الصةةةلة بموضةةةوع )التحمل( فضةةةالً 
 يطرة ،االلتزام.تركز على المجاالت اآلتية : ة التحدي ،الس

 مواصفات االختبارات 3-5
 اختبار دقة الهدف : -

 ( .113، ص1991الدحرجة بالكرة بين الشواخص والتهديف )محسن ، اسم االختبار :
 قياس دقة التهديف . الهدف من االختبار :

شواخص عدد  قياس،شريط  المرمى،شريط لتقسيم  (،0كرة قدم قانونية عدد ) المستخدمة:األدوات 
(1. ) 

يبدأ الالعب بالدحرجة بين الشواخص من خط البداية إلى خط النهاية ويقوم  وصف االختبار :
 بالتهديف نحو المرمى .

 
 

 
 

 
 

 اختبار مهارة التهديف الدحرجة بالكرة بين الشواخص والتهديف( 1شكل )
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 (اختبار دقة المناولة-.
 (11.، ص15.هدف االختبار : قياس دقة التسليم والمناولة)سبع ،

شريط  -3وكرة قدم عدد     -2( كبيرة  1( صغيرة و)1شواخص ) -1األدوات المستخدمة :
 صافرة -0بورك       -4لقياس المسافة   

 
 

 
 
 

 
 

 ( رسم توضيحي الختبار المناولة.شكل )
 الدحرجة –3

ياباً اختبار   (21،ص2510( شواخص)سبع  ،0) الدحرجة المستقيمة والمتعرجة ذهابًا وا 
 هدف من االختبار : قياس القدرة على الدحرجةال

 ( شواخص مناسبة االرتفاع.0األدوات المستخدمة : كرة قدم ، ساعة توقيت ، )
 
 
 
 
 

  
 

ياباً  الدحرجة،اختبار مهارة (   رسم مخطط 3شكل )  الدحرجة المستقيمة والمتعرجة ذهاباً وا 
 التجربة االستطالعية 3-6

والتجربة االستطالعية  2512 3  19تجربة االستطالعية األولى بتاري  قام الباحثون بأجراء ال     
العب من فئة األشبال أنفسهم  10م على العينة االستطالعية وعددهم 2512 3 24الثانية بتاري  

ومن خارج العينة ومن شباب منتدى شباب الكاطون مع وجود فريق العمل المساعد والتجربة 
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ربته سة تجريبية أولية يقوم بها الباحثون على عينة صغيرة قبل قيامة بتجتعد بمثابة درا االستطالعية
 ( . 01،ص 2515تهدف إلى اختيار أساليب البحث وأدواته)الياسري،

 األسس العلمية لالختبارات 0 –3
 Face validityصدق االختبار 1 – 0 –3
 .11.الصميدعي،)يقصد بصدق االختبار " قياس االختبار فعال" أو حقيقة ما وضع لقياسه 

 (..11،ص
 معامل ثبات االختبار    .-3-0
ثبات االختبار يعني "أذا اجري اختبار ما على عينة ثم أعيد هذا االختبار على العينة نفسها    

وتحت الظروف عينها فأن النتائج التي ظهرت في المرة األولى هي النتائج نفسها في المرة الثانيه 
 (110،ص.11.البوالبز،و  القمش)

إذ تم حساب اختبارات مقياس التحمل النفسي واالختبارات المهارية عن طريق التطبيق وأعادته 
(Test and Retest على أفراد العينة االستطالعية ، وبفاصل زمني قدرة خمسة أيام في المدة )

 م ، وبعدها تم أيجاد معامل االرتباط البسيط )ارتباط بيرسون( بين2512 3 24وحتى  3 19من 
 ، نتائج التطبيق األول والثاني

 موضوعية االختبار 3-0-3
الموضوعية هي "عدم تدخل ذاتية الباحثون وآرائه ومعتقداته في نتائج االختبار)الكندي و احمد     
  التحيز.و (. أن االختبارات التي تم استخدامها في البحث بعيدة عن التقويم الذاتي 104،ص1999،
 البرنامج التدريبي  3-0

لجزء الرئيس في وقت اطبق برنامج تدريبي معدا يتضمن تدريبا بدنيا وحركيا وذهنيا بأنواعه 
( سنة ويمثلون اشبال منتدى شباب بعقوبة 19دون ) على عينة من العبي كرة القدم لشباب بأعمار

وعة ممديرية شباب ورياضة ديالى ولم يتم التدخل في المنهج المستخدم من قبل المدرب بالنسبة للمج
( وحدات تدريبية في األسبوع في 3( أسابيع وبواقع )1الضابطة وتم أعطاء هذه التمرينات ولمدة )

 وقت الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية للفريق.
 تطبيق تجربة البحث 3-0
 االختبارات القبلية 3-0-1

)اختبارات مقياس لكل من  2512 4 1تم أجراء االختبارات القبلية للبحث في يوم السبت المصادف
الظروف  وقد قام الباحثون بتثبيت التحمل النفسي واالختبارات المهارية بكرة القدم لعينة البحث(

الخاصة باالختبارات وطريقة إجرائها وفريق العمل من اجل تحقيق الظروف نفسها قدر اإلمكان 
 عند أجراء االختبارات البعدية.
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 تنفيذ تجربة البحث  3-15
على أفراد المجموعة  2512 1 3ولغاية2512 4 1نهج التدريبي في يوم االثنيننفذت الم    

التجريبية بواقع ثالث وحدات تدريبية في األسبوع الواحد )السبت ، االثنين ،الخميس( وبلغ عدد 
دقيقة(  95( وحدة تدريبية )1إلى  1( وحدة واستغرق زمن الوحدة التدريبية )24الوحدات التدريبية )

دقيقة(  115( وحدة تدريبية )11الى 13دقيقة( ومن) 155( وحدة تدريبية )12لى إ 2ومن )
 دقيقة(. 125( وحدة تدريبية)24إلى  19ومن)
 االختبارات البعدية 3-11

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي على عينة البحث أجريت القياسات البعدية لمجاميع     
جموعة الضابطة ( مراعيا" في ذلك كل الظروف وطريقة التنفيذ البحث ) المجموعة التجريبية والم

لكل من مقياس التحمل  2512  1 0واألدوات المستخدمة إذ تمت االختبارات البعدية بتاري  
 النفسي والمهارات األساسية.

  -المعالجات اإلحصائية :   .3-1
 ( لمعالجة البيانات  spssالبرنامج اإلحصائي )  استخدم الباحثون

 الباب الربع
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4
ارات األساسية المه النفسية وبعضتم جمع بيانات االختبارات القبلية والبعدية لمقياس الصالبة   

 -لمجموعتي البحث، ومن خالل المعالجات اإلحصائية لهذه االختبارات ظهرت النتائج االتية:
 لقبلية والبعدية للمجوعتين التجريبية والضابطة:         عرض النتائج وتحليل االختبارات ا 4-1

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بين االختبارات القبلية والبعدية  (1الجدول )
 للمجموعة التجريبية

 
 

 
 المتغيرات

 بعدي قبلي وحدة القياس
 ع س   ع س  

التحمل 
 النفسي

 9.705 119.750 6.095 116.333 درجة

 0.389 2.833 0.577 1.166 درجة لةالمناو 
 1.764 18.994 2.350 22.896 الزمن الدحرجة
 4.938 41.750 4.209 26.916 درجة التهديف
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يبين الفرق في الوسط الحسابية والفرق في االنحراف المعيارية وقيمة )ت(  (.الجدول )
 عة التجريبيةالمحسوبة  ونسبة التطور بين االختبارات القبلية والبعدية للمجمو 

ومن اجل من خالل  11 (  ،  درجة الحرية =0.05(   ،  مستوى الداللة )1.796)ت( الجدولية )
توضيح وتجسيد هذه النتائج بشكل بياني نعرض هذا الشكل الذي يوضح األوساط الحسابية القبلية 

 بكرة القدم وللمجموعة التجريبيةوالبعدية التحمل النفسي وبعض المهارات األساسية 

 
(: يوضح نتائج االختبارات القبلية والبعدية في الصالبة النفسية وبعض المهارات 4الشكل )

 األساسية بكرة القدم للمجموعة التجريبية.
الة د اً ( يتبين ويتضح بأن هنالك فروق4( والشكل )2( و)1ومن خالل اطالعنا على الجدول )

بارات القبلية والبعدية التحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم احصائيًا بين االخت
 للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي 
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التحمل النفسي المناولة الدحرجة التهديف
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 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 س  
 ف

 ع
 ف

 قيمة
 ت المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

نسبة 
 التطور

الداللة 
 اإلحصائية

التحمل 
 النفسي

 2.321 5.130 3.417 درجة

1.796 

 دال % 64

 دال %87 6.540 0.651 1.667 درجة المناولة
 دال %86 5.446 20482 3.902 الزمن الدحرجة

 دال %92 7.350 6.991 14.834 درجة تهديفال
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يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بين االختبارات القبلية والبعدية  (3الجدول )
 للمجموعة الضابطة

 
يبين الفرق في الوسط الحسابية والفرق في االنحراف المعيارية وقيمة )ت(   (4الجدول)
 للمجموعة الضابطةمحسوبة  ونسبة التطور بين االختبارات القبلية والبعدية ال

 من خالل  11 (  ،  درجة الحرية =0.05(   ،  مستوى الداللة )1.796)ت( الجدولية )
اط سومن اجل توضيح هذه النتائج وتجسيدها بشكل بياني عرض هذا الشكل الذي يوضح األو 

  لحسابية القبلية والتحمل النفسي  وبعض المهارات األساسية بكرة القدم وللمجموعة الضابطة.

 
(: يوضح نتائج االختبارات القبلية والبعدية في التحمل النفسي وبعض المهارات 5الشكل )

 األساسية بكرة القدم للمجموعة الضابطة.                            
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 المتغيرات

 بعدي قبلي وحدة القياس

 ع س   ع س  

 5.119 109.250 6.999 114.583 درجة التحمل النفسي
 0.651 1.333 0.492 1.333 درجة المناولة
 1.428 21.531 1.415 21.575 الزمن الدحرجة
 4.788 24.750 4.687 23.833 درجة التهديف

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 س  
 ف

 ع
 ف

 قيمة
ت 

 المحسوبة

قيمة  ت 
 الجدولية

الداللة  نسبة التطور
 االحصائية

  2.342 7.889 5.333 درجة التحمل النفسي
1.796 

 غيردال 60%
 غيردال %0 0.000 0.738 0.000 درجة المناولة
 غيردال %34 0.322 0.475 0.044 الزمن الدحرجة
 دال %82 4.750 0.668 0.917 درجة التهديف
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( يتبين ويتضح بان هنالك فروق دالة 0( والشكل )4(و)3على الجدول ) ومن خالل اطالعنا 
احصائيًا بين االختبارات القبلية والبعدية التحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم 

 .للمجموعة الضابطة ولصالح االختبار ألبعدي 
 مناقشة النتائج  .-4
النتائج إلى تطور المجموعتين التجريبية  ( أظهرت4(و)3(و)2(، و)1من خالل الجداول )   

والضابطة في قابلية الرياضي على التحمل النفسي ويعزو الباحثون سبب ذلك إلى أن االهتمام 
بتطبيق اختبار التحمل النفسي في عملية التدريب والمنافسات لها أهمية واسعة في تعزيز دوافع 

ير حاسم على تأث النفسي لهنجاز . فالتحمل الالعب وزيادة ثقته بنفسه واالستعداد لتحقيق اال
إذ يؤثر على تحفيز االستعداد لالنجاز بصورة غير مباشرة كما أن التحمل النفسي الذي  الدوافع.

، 114.، الويس)الموروثة يؤثر على مدى طويل يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الشروط النفسية 
بطة بالنسبة إلى المجموعة الضاقيد البحث  يخص المهارات األساسية بكرة القدم ا(. وفيم131ص

لك فأن هذه لذ تطورها،ذلك إلى انه التدريب والتكرار المستمر للمهارات أدى إلى  ويعزو الباحثون
(. أما تطور .1،ص1000)محيسي ، المستمرالمهارات " تتطور من خالل عملية التدريب 

ان له مج التدريبي الذي وضعه الباحثون كالمجموعة التجريبية فيعزو الباحثون ذلك إلى أن البرنا
األثر في تطويرها لدى عينة البحث. كما أن المهارات قيد البحث تعد من المهارات المهمة الواجب 

 . أن يتقنها العب كرة القدم وخاصة في مرحلة الشباب لكونها من المراحل األولى في التعلم
البعدية بين المجموعتين التجريبية  عرض النتائج وتحليل قيمة )ت( في االختبارات 4-3

        والضابطة ومناقشتها:
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة في  (5الجدول )

 االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 
 

 
 المتغيرات

 ضابطة تجربيه وحدة القياس

 ع س   ع س  

 5.119 109.250 9.705 119.750 رجةد التحمل النفسي

 651. 1.333 0.389 2.833 درجة المناولة
 1.428 21.531 1.764 18.994 الزمن الدحرجة
 4.788 24.750 4.938 41.750 درجة التهديف
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 يبين قيمة )ت( المحسوبة ونسبة التطور بين المجموعتين في االختبارات البعدية (6الجدول )

ومن اجل  22 درجة الحرية =  (  ،0.05(   ،  مستوى الداللة )2.074)ت( الجدولية )
توضيح وتجسيد هذه النتائج بشكل بياني عرض هذا الشكل الذي يوضح األوساط الحسابية 
 البعدية التحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم وللمجموعتين التجريبية والضابطة.

 

 
 

ة بكرة ض المهارات األساسييوضح نتائج االختبارات البعدية في الصالبة النفسية وبع( 6شكل )
 القدم للمجموعتين التجريبية الضابطة.

( يتبين ويتضح بان هناك فروقًا 1( والشكل )1(و)0ومن خالل اطالعنا على الجدول )
دالة إحصائيا بين االختبارات القبلية والبعدية بالتحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم 

 ختبار البعدي للمجموعة الضابطة ولصالح اال
ويعزو الباحثون سبب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبارات إلى أن  

المنهج الذي أعده الباحثون كان له األثر الفعال في تطوير التحمل النفسي وأداء بعض المهارات 
ن اختيار التمرينات المناسبة والتدريب ا عطي نتائج لمتواصل عليها ياألساسية بكرة القدم لديهم. وا 

موكدا إلى للبرنامج والتدريبي الذي طبق على هذه المجموعة والذي كان مبرمج ومقنن  ايجابية
هذا و بشكل علمي مدروس من خالل عرضه على بعض من ذوي االختصاص وأكدوا على علميته 

منها مشوقة التي تضما حدث بالفعل مع المجموعة التجريبية.وان التمارين المهارية المتنوعة وال
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تجريبية

ضابطة

 
 المتغيرات

وحدة 
 قياسال

 قيمة
ت 

 المحسوبة

قيمة  ت 
 الجدولية

الداللة  نسبة التطور
 اإلحصائية

  3.174 درجة التحمل النفسي
 

2.074 

 دال 73%
 دال %86 6.578 درجة المناولة
 دال %77 3.872 الزمن الدحرجة
 دال %94 8.561 درجة التهديف
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البرنامج ساعدت المجموعة التجريبية في تطوير المهارات قيد البحث وهذا ما أشار إلية )المندالوي 
 ( "إن استخدام التمارين المتنوعة والهادفة لها تأثير ايجابي في تطوير المهارة.1990وآخرون ،

 الباب الخامس
   والتوصيات االستنتاجات  -5
 االستنتاجات 5-1
 :يلي ما الباحثون يستنتج ومناقشتها نتائجها وعرض الدراسة أهداف ضوء في
 اراتالمه ودقة على إحصائية داللة ذو إيجابي تأثير من قبل المدرب له المتبع المنهج-   1 

 .باستخدام مقياس قوة التحمل النفسي المقترح البرنامج بفاعلية ليس ولكن ،  الدراسة قيد األساسية
 الختبارينا بين الدراسة قيد التحمل النفسي للعينة مقياس في معنوية  داللة ذات وقفر  يوجد -   3

 البعدي االختبار  ولصالح والبعدي القبلي
التحمل  ويرتط في إيجابي تأثير التدريبي البرنامج ضمن المختارة التمرينات استخدام إن    -4

 .التجريبية ةللمجموع القدم بكرة األساسية المهارات بعض ودقة النفسي
شباب أالعبين ال دالة معنويا بين تطور مستوى التحمل النفسي لدى ارتباط ظهرت عالقة  - 0

 وبين أداء المهارات األساسية لكرة القدم.
 التوصيــات .-5

 -: آالتية التوصيات يضعان الباحثون إليها توصل التي النتائج ضوء وفي 
 ل النفسيالتحم تطوير في الباحثون قبل من المعد التدريبي  البرنامج استعمال ضرورة -1

 .أخرى عمرية فئات على
 النفسي  التحمل تأثير معرفة منها الغرض محلية منافسات الالعبين إشراك على التأكيد -2

 .لديهم القدم بكرة األساسية المهارات دقة تحسين في
 . أهدافهم تحقيق اجل من أنفسهم الالعبين لدى واإلرادة الثقة تدعيم -1
باع األسلوب العلمي عند اختيار التمرينات للوحدة التدريبية التي تكون مالئمة للمرحلة أت  -2

العمرية لإلمكانية األداء بالشكل الصحيح والذي يساعد في تطوير التحمل النفسي و 
 المهارات األساسية في كرة القدم.

 المصادر العربية واألجنبية
 لتحليل بكرة القدم .)الموصل ،مطبعة جامعة ثامر محسن إسماعيل )وآخرون( ؛ االختبار وا

 (.1991الموصل،
   ،جارلس هيوز؛ كرة القدم الخطط والمهارات.)ترجمة( موفق مجيد:)الموصل، مطابع التعليم العالي

 .24( ص1995
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  ضياء ناجي العزاوي ؛ تأثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم
 .2553ستير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد ،، رسالة ماج

 2عبدا هلل الكندي ومحمد احمد ؛ مناهج البحث العلمي في التربية الرياضية والعلوم االسالمية ، ط :
 ( ..1999)الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،

 ات  ليم بعض المهار عبدالمعين صبحي خالد: اثر استخدام بعض األجهزة واألدوات المساعدة في تع
 .1992األساسية بكرة القدم ) رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية التربية الرياضية ،

  عمان األردن،مكتبة المجتمع  1وهاشم ياسر حسن؛)كرة القدم التدريب المهاري، طد غازي صالح محمو،
 م( .2513العربي ،

  1المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدم ،طفرات جبار سعدا هلل وهه فال خورشيد الزهاوي ؛ التدريب :
 . 2511عمان ،شارع الملك حسين ، مجمع الفحيص التجاري ،

   قاسم المندالوي وآخرون ؛االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية :) الموصل ، مطابع
 (.1995التعليم العالي ، 

  اب ي لدى العبي الدرجة األولى لبعض األلععبود حسين العزاوي؛ بناء مقياس لقوة التحمل النفسكامل
 .2( ص2554الفردية في العراق:)رسالة ماجستير،كلية التربية الرياضية   جامعة بغداد ،

  2512، اربيل ، 1لؤي غانم الصميدعي ) وآخرون ( ؛ اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضي : ط  
   بية الرياضية : ) النجف ، دار الياء للطباعة محمد جاسم الياسري ؛ األسس النظرية الختبارات التر

 (. 2515والتصميم ، 
 جامعة  –محاضرات الدورة التدريبية الدولية بكرة القدم ، كلية التربية الرياضية ؛ي حسسمرتضى م

 .1992بغداد ، 
 دار الفكر العربي 1مصطفى القمش  ومحمد البوالبز ؛القياس والتقويم في التربية الخاصة ،ط( :

 ( .2552عة والنشر والتوزيع، عمان األردن،للطبا
   نوري إبراهيم الشوك و رافع صالح فتحي ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية: )بغداد

 (.2554)ب.م(، 
  تأثير تمرينات نوعية في تطوير بعض المؤشرات ؛وسام جليل سبع العبيدي أطروحة دكتوراه (

 (2510( سنة، 19-12ية والمهارات األساسية بكرة القدم للشباب باعمار)الفسيولوجية والقدرات البدن
 Kobasa S.; Stressful life, Event personality and Health, an Inquiry to 

Hardines :( Journal of personality and social Psychology, vol (37), 
No. (1), 1979) P.141.    

 
 
 


