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 مستخلص البحث

 

المهاري لالعبي يهدف البحث إلى التعرف على العالقة بين الثقة بالنفس واألداء     

 بعض أندية بغداد للشباب بكرة القدم . 

(  21وأستتتخدم الباحتتث المتتنهف الطرتتفي بمريقتتة المستتك علتتى عينتتة مكطنتتة متتن   

العباً من العبي نادي القطة الجطية لفئة الشباب والمشتاريين يتي المطستل الريا تي 

1121 – 1122  . 

لثقتة الريا تي علتى عينتة البحتث وقد تل تمبيق مقياس روبين ييلي لتقدير حالة ا    

، وقد تطرل الباحث إلى أن الثقتة بتالنفس متن العطامتل المتفيرة يتي األداء المهتاري 

لالعبتتي الشتتباب متتن وتتالال و تتطد عالقتتة أرتباايتتة دالتتة إحاتتاةية بتتين مقيتتاس الثقتتة 

 الريا ية ومستطى األداء المهاري لالعبي الشباب بكرة القدم . 

Abstract  

       The research aiming at identifying the relation between 

the self – confidence and the skilful for the football players 

of Baghdad football clubs for the youth and the sample 

composed of ( 15 ) players from air force club for the 

football youth players for the sport season ( 2010 – 2011 ) . 

And the researcher has used ( Roben – vealey ) metric to 

estimate the self – confidence , and out comes have shown 



that there is existence of a statistic functional liaison relation 

between the dimensions of self – confidence and the skillful 

performance level of the football youth players.  

 

 الباب األوال

   -التعريف بالبحث: -2

   -مقدمة البحث وأهميته : 2-2

التتي متن واللهتا تتضتك  ديتة وعلميتة العمليتة  ةالريتاة  األساستييُعد أالعت  احتد    

هتط المحاتلة النهاةيتة  التدريبية وان تمطره متن وتالال االنجتاو أو المستتطى المميت 

لتمتتطر العمليتتة التدريبيتتة التتتي تتعتتدد وتتتتراب  وا باتهتتا   بدنيتتة ومهاريتتة وومميتتة 

وذهنيتتة ونفستتية( إذ تلعتت  هتتنه الجطانتت  مجتمعتتة دورا أساستتيا ومهمتتا يتتي رتتن  

 الالع  الممي  والقادر على تحقيق االنجاو.

يات الريا ية  دوا وا تهتدوا إن المربين والمدربين والمهتمين باأللعاب والفعال     

متن تمتطر متنهل علتى الالعبتين  همتا نترايثيراً يي تمطير  طان  إعداد الالعت  وان 

يتتتي األلعتتتاب والفعاليتتتات الريا تتتية الجماعيتتتة والفرديتتتة متمتتتثال بالستتترعة والقتتتطة 

والتحمل وغيرها من الافات البدنية األورى وينلك األداء المهاري الني ورل إلتى 

والمتعة لهط وير دليل علتى هتنا االهتمتام والجديتة، ولكتي نكتطن قتريبين  قمة اإليارة

من المط طع الني نبحث ييه نشير إلى إن للعامل النفسي الكلمة الفال يي ر حان 

يفة يريق على آور ووارتة عنتدما تتستاوى وتتقتارب مستتطيات الفترع مت  بعضتها 

 يي النطاحي أنفة النير.

متل النفستي عتامال أساستيا يتي تحقيتق الفتطو واالنجتاو وعلى هنا األساس يُعد العا   

ويقتف يتي مقدمتة العطامتل النفستية الجانت  االنفعتالي لالعبتين يطنته احتد  الريا ي،

العطامل النفسية المرتبمة بتحقيق الفطو واالنجتاو الريا تي الن المطاقتف االنفعاليتة 

ة والخمميتة لالعت  والمهاريت علتى الحالتة البدنيتةتتأيير يي المنايسة الريا ية ذات 

باعتبار االنفعاال هط " استجابة متكاملة للكتاةن الحتي ، تعتمتد علتى اإلدرام للمطقتف  



الختتتتار ي وتحتتتتد  تغيتتتترات و دانيتتتتة ويستتتتلجية لي هتتتت ة العضتتتتلية والدمطيتتتتة 

والغددية"
 2)

   

ولهنا يان يقدان الالع  لحالة االت ان يتي ابيعتة العمتل التط يفي للجستل والنتاتف    

عاال يفدي إلى ا مراب الجسل بط ه عام ومفيرا على عملية التفكير والتتي من االنف

 تنعكس آيارها على قدرات الالع  الحريية

إن مطا ي  علل التنفس تتتداول باتطرة يبيترة  تداً يتي عمليتات إعتداد الالعبتين     

والفتترع الريا تتية وبالتتتالي أرتتبح  مطا تتي  هتتنا العلتتل ذات أيتتر يبيتتر علتتى نتتتاةف 

 ريا ية سطاء يان  هنه الفرع ذات مستطيات عالية أو واائة . الفرع ال

يما أن دراستة الثقتة بتالنفس لتدى العبتي يترة القتدم تستهل يتي معريتة ستلطييات     

الالع  يي مطاقف المنايسة وقد تعمي مفشراً نفسياً عتن تلتك الستلطييات ممتا يقتدم 

ادهل النفستي وممتا لنا يهماً أيثتر عتن شخاتية الالعت  ويستهل ذلتك يتي عمليتة إعتد

تقدم يأن الباحث من والال عمله هنا حاوال أن يبرو متدى عالقتة الثقتة بتالنفس بتأداء 

 بعض القدرات المهارية لالعبي يرة القدم . 

 مشكلة البحث: 2-1

البد من تحليل  مي  الجطان  المفيرة يي العمليتة التدريبيتة لكتي تستاهل يتي حتل     

لته الفترع الريا تية متن التفتطع  اما تابطحقيق المشايل التي تقف حجر عثرة يي ت

وتحقيق النتاةف المتمي ة يي األلعاب الريا ية ويي يرة القدم بالنات ، إذ يُعتد البنتاء 

واإلعتتداد النفستتي الاتتحيك ووارتتة ييمتتا يتعلتتق بتمتتطير الثقتتة بتتالنفس متتن العطامتتل 

ع  بنفسه تجعلته التي تعمي نتاةف مثمرة يي أيناء المنايسات الريا ية الن يقة الال

من مااع  وعقبات يتي  هما تعتر يحقق األهداف الاعبة بل تجعله يتحدى  مي  

 أيناء المنايسات الريا ية وينلك يي التدري .

إن الباحتتث متتن وتتالال وبرتتته يطنتته العبتتاً ستتابقا وأياديميتتا ويتتنلك مهتمتتا و متابعتتا   

بالقتدر الكتايي  يحظتىلتل  للفرع العراقية يي مجاال يرة القدم يرى إن الجان  النفستي

من اهتمام المدربين والمهتمين يي شفون الكرة العراقية مما ديعه إلى تنتاوال  انت  

                                                 
(1)

سنة، بحث منشور في مجلة  11رضا حنفي احمد، السمات االنفعالية المميزة لالعبي منتخبات بعض الدول العربية للشباب تحت  

 .991،ص1189المؤتمر العلمي األول، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية، 



الثقتتة بتتالنفس وعالقتهتتا بقتتدرات الالعبتتين المهاريتتة لتحقيتتق االنجتتاوات الريا تتية. 

لقناعتتته التامتتة بتتان هتتنين الجتتانبين يشتتكالن أساستتا حاستتما يتتي  تحقيتتق االنجتتاوات 

 الريا ية. 

 هدف البحث:  2-4

التعرف على عالقة الثقة بالنفس بتبعض القتدرات المهاريتة لالعبتين الشتباب بكترة  -

 القدم. . 

 ير ية البحث:  2-3

و طد عالقة دالة معنطياً بين حالة الثقة بالنفس ببعض القدرات المهاريتة لالعبتين  -

 الشباب بكرة القدم. . 

 مجاالت البحث:  2-1

      : العبتتطا نتتادي القتتطة الجطيتتة للشتتباب بكتترة القتتدم وعتتددهل    المجتتاال البشتتري 2-1-2

 م ( .  1122 – 1121( العباً للمطسل الريا ي    21  

 .  14/7/1122ولغاية  11/6/1122المجاال أل ماني : للمدة من  2-1-1

 بغداد  -المجاال المكاني : ملع  نادي القطة الجطية لكرة القدم  2-1-4

 ملحات: التعريف بالما 2-6

الثقتتة بتتالنفس : هتتي االعتقتتاد أو در تتة التأيتتد التتتي يمتلكهتتا األيتتراد حتتطال قتتدراتهل  -

على أن يكطنطا نا حين يي الريا ة .
 2)   

المهتتارات األساستتية : هتتط تكنيتتك الالعتتت  أو أداءه بتتالكرة ومتتدى انستتجامه متتت   -

للع  المختلفتة مهاراته وُحسن استخدامها يي المباريات بشكل مناس  ويقاً لحاالت ا

ويي أاار قانطن يرة القدم سطاء يان  هنه الحريات بالكرة أو بدونها .
 1)

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة : -1

 الدراسات النظرية : 1-2

 ماهية الثقة بالنفس يي المجاال الريا ي:  1-2-2

                                                 
(1)

 .  333، ص 9222التطبيقات ( ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  –أسامة كامل راتب ؛ علم نفس الرياضة ) المفاهيم  
(9)

 .  53، ص 9211، عمان ، مكتبة المجتمع العربي للطباعة ،  1التدريب ( ، ط –غازي صالح محمود ؛ كرة القدم ) المفاهيم  



طاحي الفنيتتة الثقتتة بتتالنفس مفهتتطم نفستتي يتمتتطر عنتتد الريا تتي بفعتتل معريتتة النتت    

والخممية بفعاليتة يفاءتته البدنيتة ووبرتته ، وممارستة الريا تة بشتكل مستتمر .
 2)

 

وهي عامل أساسي يي تكطين مظاهر الشخاية .
 1)

  

ويرى يثير من الريا يين أن الثقة بالنفس هتي االعتقتاد يتي تحقيتق المكست  أو     

ر إلتى الثقتة أو ال اةتدة ، الفطو وهتنا االعتقتاد وتاا  ، ربمتا يتفدي إلتى م يتد االيتقتا

ولكتتن المفهتتطم الاتتحيك لهتتا يعنتتي تطقتت  الالعتت  التتطاقعي بتحقيتتق النجتتا  ، يالثقتتة 

ماذا يأمل أن يفعتل الريا تي ولكتن متا األشتياء الطاقعيتة التتي يتطقت   يال تعنبالنفس 

عملها وقتد يكتطن متن المناست  أن نفترع بتين العمتل بثقتة ، وتطقت  النتتاةف ، يتطقت  

عني إلى أي مدى يتطق  الالع  تحقيق المكس  أو الخستارة يتي المنايستة . النتاةف ي

يي حين أن الثقتة بتالنفس هتي شتعطر الالعت  أن أداءه ستيكطن  يتداً باترف النظتر 

 عن النتاةف حتى أن يان المنايس متفطقاً عليه . 

            لتتنلك يتتأن األداء المقتترون بالثقتتة لتتيس  تترورياً " أ تتتفدي داةمتتاً إلتتى تحقيتتق      

المكس  "
 4)

. يتطير الثقة بتالنفس يتي  ميت  األلعتاب الريا تية ووارتة لعبتة يترة  

القتدرات الحقيقيتة لالعبتين ، وايتقادهتا  إ هتارالقدم يعتبر شرااً أساسياً من شتروا 

 يفيد الالع  وال يسمك له بإ هار مستطاه الحقيقي . 

مة النات وتقدير الالع  نفسه .وتأتي أهمية الثقة بالنفس من والال ارتبااها بقي
 3)

 

إذ أنه حالة شعطرية يابك الالع  من واللها أيثر وعياً حطال مشتاعره بالثقتة حيتث 

يكطن أداءه  يداً بارف النظر عن النتاةف ، بما يي ذلك معرية  طان  التحستن متن 

والال عدة أسئلة منها . هل لديك قدرة على التريي  باطرة  يدة لكتي تحقتق النجتا  

 هل لديك قدرة على مطا هة التحدي أيناء المنايسة ؟ ..... الخ .  ؟

وأن الالع  لهنه األسئلة تساعده على تحديد معرية نقاا القطة ونقتاا الضتعف       

 يي  طان  الثقة بالنفس . 

                                                 
(1)

 .  322( ص 9222: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  1دريب المهارات النفسية في المجال الرياضي ، طأسامة كامل راتب ؛ ت 
(9)

(  1198محمد أبو عالم العادل ؛ قياس الثقة بالنفس عند طالبات المرحلة الجامعية أو الثانوية : ) الكويت ، مؤسسة الصباح ،  

 . 18ص
(3)

 .  339بق ، صأسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السا 
(5)

 .  322أسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السابق ، ص 



وتعتترف   ييلتتي ( الثقتتة بتتالنفس لتتدى الالعتت  بأنهتتا   اعتقتتاد أو در تتة التأيتتد أو     

عليك القدرة لكي يكطن نا حاً يي الريا ة (.يقين الالع  بأنه 
 2)

 

ويعرف   أسامة يامل رات  ( الثقة بالنفس   در تة تأيتد أو اعتقتاد الالعت  بقدراتته 

علتتى تحقيتتق النجتتا  ( .
 1)

ويعتترف   يتتامر محستتن ( الثقتتة بتتالنفس بأنهتتا   شتتعطر  

الالع  بأنه قادر على القيام بعمل معين بنجا  ( .
 4)

  

احث الثقة بتالنفس بأنهتا   حالتة شتعطرية يمتلكهتا الالعت  تديعته نحتط ويعرف الب    

 .األداء الجيد بقدرة ويبات عالية بعيداً عن الخطف أو التردد يي األداء (
*

 

 

 أنطاع الثقة بالنفس يي المجاال الريا ي:  1-2-1

   -تقسل أنطاع الثقة بالنفس إلى :

الثقة بالنفس المثلى . -2
 3)

 

النين يتمتعطن بالثقة بالنفس المثلى يضعطن ألنفسهل أهتداياً واقعيتة إن الالعبين     

تتماشي م  قدراتهل ، وأنهل يفهمطن قدراتهل بشكل  يد ويجعلهل يشعرون بالنجتا  

عندما يالطن إلى حدودهل العليا لقدراتهل ، وال يحاولطن أنجاو أهداف غيتر واقعيتة 

بالنفس المثلى سمة شخاتية  ترورية  بالنسبة لهل هنا يعتبر امتالم الالعبين الثقة

وهامة ، ولكن امتالم الالعبين لهنه السمة اليضتمن وحتدة تفتطقهل يتي األداء وإنمتا 

يج  أن يمتلتك الالعبتين المهتارات البدنيتة لتحقيتق األداء الجيتد . وأنته متن األهميتة 

عل تمتطير يتتل متن الثقتتة بتالنفس والكفايتتة البدنيتة والمهاريتتة حيتث أن يتتالً منهمتا بتتد

األور . يالالع  التني يمتلتك الثقتة بتالنفس دون الكتابتة البدنيتة والمهاريتة يعنتي أن 

 لديه الثقة ال اةفة . 

 

 

 
                                                 

(1)
 .  983، ص 1118محمد حسن عالوي ؛ مدخل إلى علم النفس الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  

(9)
 .  353أسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السابق ، ص 

(3)
 .  98( ص 1112اد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، ثامر محسن ؛ اإلعداد النفسي بكرة القدم : ) بغد 

*
 تعريف إجرائي .  

(5)
 .  338أسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السابق ، ص 



االيتقاد إلى الثقة بالنفس . -1
 2)

  

يعتبتتتر النجتتتا  والفشتتتل  تتت ء متتتن الريا تتتة ، والالعبتتتطن دور الثقتتتة بتتتالنفس       

ن الطاقعية ، ولكن الالعبين التنين يعريطن هنه الحقيقة ويتعاملطن معها بقدر يبير م

تعطوهل الثقتة بتالنفس يختايطن الفشتل بدر تة يبيترة مبتالل ييهتا لدر تة أنهتل يستهل 

وتتطيهل ، ومتتن يتتل يتتنعكس ذلتتك يتتي ستتلطيهل وأداءهتتل ، ونتيجتتة ذلتتك يتتأن الالعبتتين 

التتنين يعتتطوهل الثقتتة أو لتتديهل قتتدر  تتئيل متتن الثقتتة ياتتبحطن متتن الناحيتتة النفستتية 

اتهل السلبية ويسلكطن اريق اله يمة والفشل وليس النجتا  وتحقيتق أسرى لتاطر

الفطو على المنتايس وأنته مكمتن الخمتطرة لضتعف الثقتة بتالنفس لتدى الالعبتين أنته 

يقتتطد إلتتى الم يتتد متتن الفشتتل . إذ أنهتتل يتطقعتتطن الفشتتل التتني يقتتطدهل إلتتى الفشتتل 

ي يتتد متتن تتتطقعهل الحقيقتتي التتني يفيتتد بتتدوره تاتتطرهل الستتلبي ألنفستتهل ، والتتني 

 للفشل .

الثقة ال اةفة . -4
 1)

 

عندما ناف العباً بأنه يتميت  بالثقتة ال اةتدة يإننتا نعنتي أنته يتميت  بالثقتة ال اةفتة    

وهط المعنى األقرب للدقة ويعني أن الثقة ت يد عند القدرات المتاحة لالعت  وتتضتك 

   -الثقة ال اةفة لدى الالعبين يي نممين شاةعين هما :

بعض الالعبين يعتقدون بادع أنهل يمتلكتطن أيضتل متن إمكانتاتهل الحقيقيتة  -الً :أو

ويتطلد هنا النطع من الثقة ال اةدة ال اةفتة نتيجتة التتدليل ال اةتد أو التشتجي  المبتالل 

ييه من قبل اآلباء والمدربين ، ولكن بارف النظتر عتن الستب  يتأن هتنا النتطع متن 

الفشتل واإلحبتاا عنتدما يطا ته الطاقت  العملتي ويتأيتد الثقة ال اةفة يقطد راحبه إلى 

 أن قدراته وإمكاناته أقل وا عف مما يعتقد . 

بعتتض الالعبتتين يتظتتاهرون بالثقتتة ، ولكتتنهل داوليتتاً تستتتحطذ علتتيهل أيكتتار  -يانيتتاً :

ومشتتاعر عتتدم الثقتتة متتنهل قلقتتطن ووتتاةفطن متتن الفشتتل يتتي الريا تتة ، والالعبتتطن 

م  من الثقة نجتدهل يعط تطن قلقهتل التداولي بتبعض مظتاهر النين يتمي ون بهنا الن

التهتتطر ...... التتخ ( ويظتتن بعتتض  –التكبتتر  –الغمرستتة  –  الغتترور   الستتلطم مثتتل

                                                 
(1)

 . 391أسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السابق ، ص 
(9)

 .  951 – 952أسامة كامل راتب ؛ نفس المصدر السابق ، ص 



الالعبين ومأ بأن هنا األستلطب مالةتل لتأيتد اآلوترين بتأنهل يتمتعتطن بالثقتة ، ولكتن 

فيتد ويتن هتنا سرعان ما تظهر الحقيقة بأن مستطى قتدراتهل ومهتاراتهل  تعيفة وي

من الثقة ال اةدة ، وت داد المشتكلة تعقيتداً . وأن العبتين ذوي الثقتة بتالنفس  االدعاء

العاليتتة يختلفتتطن عتتن العبتتي الثقتتة ال اةتتدة اوتاليتتا بتتين الشتتيء التتطاقعي والشتتيء 

الخيالي ، من حيث التقدير الدقيق بقتدراتهل و هتدهل ، وأن هتفالء ذو الثقتة ال اةتدة 

، ويخلمتتطن بينمتتا متتا هتتل عليتته ومتتا يرغبتتطن ييتته ، ومتتا يجتت  يشتتطهطن الحقيقتتة 

   .تحقيقه

 الباب الثالث

 منهجية البحث وإ راءاته الميدانية:  -4

 منهف البحث :  4-2

أو تتطقتتتف إ تتتراءات البحتتتث المستتتتخدمة ستتتطاء يتتتي  متتت  البيانتتتات أو تحليلهتتتا     

حتتط  العلميتتة النتتتاةف علتتى ابيعتتة متتنهف البحتث ونطعتته أي إن  ميتت  الب صاستتخال

تلجا إلى حل مشتكالتها إلتى اوتيتار متنهف يتتالءم وابيعتة المشتكلة اعتمتادا علتى إن 

متتنهف البحتتث هتتط " المريقتتة التتتي ينتهجهتتا الفتترد حتتتى ياتتل إلتتى هتتدف معتتين "
 2)

 

ولهتتنا استتتخدم الباحتتث المتتنهف الطرتتفي باألستتلطب المستتحي لكطنتته أيثتتر المنتتاهف 

ر محمتتد حستتن عتتالوي وأستتامة يامتتل راتتت  مالةمتتة لمبيعتتة هتتنه المشتتكلة إذ يشتتي

( إلى "إن البحث الطرفي يهتدف إلتى تحديتد الظتروف والعالقتات والمظتاهر 2111 

واألستتلطب المستتحي يستتعى إلتتى  متت  البيانتتات متتن أيتتراد المجتمتت  لمحاولتتة تحديتتد 

الحالة الراهنة للمجتم  يي متغير معين أو متغيرات معينة"
 1) 

 مجتم  البحث وعينته :  4-1

يعنتتتي مجتمتتت  البحتتتث "  ميتتت  عنارتتتر ومفتتتردات المشتتتكلة أو الظتتتاهرة قيتتتد      

الدراستتة"
 4)

وقتتد يتتان مجتمتت  البحتتث يتتي هتتنه الدراستتة العبتتطا يتترع أنديتتة الشتتباب  

، إذ بلل  1122 – 1121بكرة القدم يي بغداد المشاريين يي بمطلة الدوري للمطسل 
                                                 

(1)
 .  11، ص 1119، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،  1، ط التربية الرياضيةمناهج المعاصرة في أكرم خطابية ؛  

 
(9)

:) القاهرة، دار الفكر 1محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛البحث العلمي في التربية وعلم النفس الرياضي،ط 

 .152(ص1111لعربي،



( العبتتاً لكتتل نتتادي . إذ بلتتل 21  ( أنديتتة وبطاقتت 21عتتدد األنديتتة المشتتمطلة بالبحتتث  

( العباً ،وقد عمد الباحث يي تنفين بحثه علتى عينتة تكطنت  متن 211مجتم  البحث  

( العباً من العبي نتادي القتطة الجطيتة للشتباب بكترة القتدم . وبلغت  نستبة عينتة 21 

 %( من مجتم  البحث .21البحث  

 أدوات البحث:  4-4

تي يستمي  بها الباحث حل مشكلته مهما يان  تلتك وهي " الطسيلة أو المريق ال    

األدوات ، بيانات أو عينات أو أ ه ة"
 2)

  

 وساةل  م  البيانات: 4-4-2

 المالحظة: - 

هي " االنتباه إلى  تاهرة أو حاديتة معينتة أو شتي متا بهتدف الكشتف عتن أستبابها   

وقطانينها" 
 1)  

القتدم علتى يايتة  ومن والال مالحظة الباحث ومتابعتته لمباريتات يترة

 المستطيات المحلية والعربية والعالمية حدد مشكلة الدراسة الحالية.

 المقابلة :-

هي حطار ودي مباشر بين الباحث ومبحط  أو أيثر إذ يرمي إلى استثارة دوايت  

حطال المط طع وقتد أ ترى  رما يدوالمبحط  لإلدالء بمعلطمات تساعد على يهل 

دد متن العبتي يترة القتدم  وبعتض المتدربين لجمت  الباحث مقابالت مباشرة م  ع

 المعلطمات حطال مشكلة البحث.

 ساعة تطقي  يابانية الان  نطع ياسيط .  -

 ( .  21يرات قدم عدد   -

 شطاوص وأعالم .  -

 ساحة يرة القدم .  -

 ( .  1رايرة عدد   -

 وساةل  م  المعلطمات: 4-4-1

                                                 
(1)

 .163( ص9229للطباعة والنشر، وجيه محجوب؛ البحث العلمي ومناهجه: ) بغداد ،مديرية دار الكتب 
(9)

 .996(ص9222،) عمان ، دار المسيرة للنشر،1سامي محمد ملحم؛ مناهج البحث في التربية وعلم النفس:ط 



دقيقتتة تتتفمن الطرتتطال إلتتى لغتترض  تتمان الحاتتطال علتتى البيانتتات رتتحيحة و   

 تحقيق أهداف البحث تم  االستعانة بالطساةل اآلتية : 

 الماادر العربية واأل نبية . .2

 الدراسات والبحط  المشابهة. .1

 الشبكة الدولية  االنترني (. .4

 االوتبارات والقياسات المهارية .  .3

 ريتشارد ( للدايعية .  –مقياس   تتكط  .1

 وساةل تحليل البيانات: 4-4-4

 استمارات  م  البيانات وتفريغها. -

 حاسبة الكترونية.-

 الطساةل اإلحااةية. -

 حاسبة يدوية. -

 ومطات تنفين البحث :  4-3

 اريقة تحديد القدرات المهارية واوتباراتها :  4-3-2

لغتترض تحديتتد القتتدرات المهاريتتة الطا تت  تطيرهتتا عنتتد العتت  يتترة القتتدم . أالتت       

لماتادر واستتعان بأهتل الخبترة متن بتين األيتاديميين يضتالً الباحث على العديد متن ا

( عتام 11عن وبرته لكطنه الع  يرة قدم سابق ومدرس لمادة يرة القدم أليثر من  

وقد تل تحديتد القتدرات المهاريتة ، وذلتك لمناستبة االوتبتارات لهتنه القتدرات ، وهتي 

 على النحط اآلتي : 

 القدرات المهارية :  –أوالً 

 التهديف .  -4ريل الكرة .      -1بالكرة .    الجري  -2

 االوتبارات :  4-3-1

 االوتبارات المهارية : 4-3-1-2 -

االوتبار األوال : الجري بالكرة 
 2)

   . 

                                                 
(1)

 .  999، ص 1181، بغداد ، مطابع التعليم العالي ،  موسوعة القياسات واالختبارات في التربية الرياضيةريسان خريبط ؛  



هدف االوتبار : قياس القدرات على التحكل بتالكرة أينتاء التقتدم يتي الملعت  وأينتاء   

 المراوغة . 

 يرة قدم .  –عة تطقي  سا –حطا    4األدوات المستخدمة : 

ورف االوتبار : يرسل ومان متطاويان من البطرم على أرض الملع  بحيتث تكتطن 

( ياردة ، تثب  يال  قطاةل يي مطا هة وت  البدايتة. بحيتث 11المساية بين الخمين  

( ياردة من وت  البدايتة وتكتطن المستاية بتين يتل قتاةل 1يكطن القاةل األوال على بعد  

( يتاردة ، 11وبتنلك تكتطن المستاية بتين القتاةل اآلوتر يقت  البدايتة   ( ياردة1وآور  

 ( . 2ويما مط ك يي الشكل  

 عند إعماء إشارة البدء يقطم الالع  بالجري بالكرة ذهاباً وإياباً .         

 و  البداية                                                            

 

 

 

                                                 

 ياردة  1ياردة             1ياردة        1                  

 ياردة  11                               

 (2شكل  

 يط ك اوتبار الجري بالكرة 

االوتبار الثاني : ريل الكرة األاطال مساية ممكنة 
 2)

   : 

 الكرة . هدف االوتبار : قياس دقة وقطة ريل

 شري  قياس .  –( 1يرات قدم عدد   –األدوات المستخدمة : ملع  يرة القدم 

م( ويرستل وت  آوتر ولتف وت  البدايتة 3ورف األدوات : يرسل وت  البدايتة بمتطال  

م( . أن المساية المحاطرة بين الخمين تكطن بحرية الالع  لريل الكترات 3بمطال  

اويتتان متعامتتدان متت  امتتتداد وتت  البدايتتة الثابتتتة علتتى وتت  البدايتتة ويرستتل ومتتان متط

                                                 
(1)

 .  133، ص 1111، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  كرة القدمرون ؛ زهير الخشاب وآخ 



م( وباتجاه مجاال ريل الكترة ، بحيتث تكتطن المستاية المحاتطرة 11اطال يل منهما  

 ( .  1م( ، ويما مط ك يي الشكل  11بين الخمين  

    

 

 

 

 

 

 م         41م       31م            11م   11م        61م 61م 71م 71م 11    

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                           
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 ( 1شكل  

 يط ك اوتبار ريل الكرة ألاطال مساية ممكنة 

االوتبار الثالث : التهديف من الثبات نحط المرمى المقسل 
 2)

  . 

 وتبار : قياس دقة تاطي  الكرة نحط المرمى . هدف اال

 األدوات المستخدمة : 

 ( .  6يرات قدم قانطنية عدد   -

 حبل لتقسيل المرمى .  -

 شري  قياس .  -

 هدف يرة قدم .  -

 ساحة يرة قدم .  -

                                                 
(1)

 –، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية  تأثير منهج تدريب مقترح لتطوير مهارة التهديف بكرة القدمعماد كاظم العطواني ؛  

 .  52-31، ص 1112جامعة بغداد ، 



 اإل راءات : 

 تط   الكرات الخمس على و  منمقة الج اء وبأماين مختلفة .  -

 ( .  4اسمة الحبل ، ويما مط ك بالشكل  يقسل المرمى إلى تسعة أقسام بط -
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2  

1 
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5 5 3 5 

 

 
 

 

 

 (4الشكل  

 يط ك التهديف من الثبات نحط المرمى القسل

 مطارفات األداء : 

يقف الالع  ولف و  منمقة الج اء ومعه الكرات يي اتجاه المرمتى وعنتدما تعمتى 

المرمتى إلدوالهتا بتين المربعتات  اإلشارة للبدء يقطم الالع  بريل الكترة بالقتدم نحتط

 المرسطمة يي المرمى ، يل ينتقل إلى الكرة الثانية وهكنا . 

 يعمى لالع  ومس محاوالت متتالية .  -

 التسجيل : 

 ( . 3در ات عند المرب  رقل   1تعمى  -

 ( . 1در ات عند المرب  رقل   3تعمى  -

 ( . 1در ات عند المرب  رقل   4تعمى  -

 ( . 4المرب  رقل  در ات عند  1تعمى  -



 ( . 2در ات عند المرب  رقل   2تعمى  -

 تعمى رفر وارج المرب  .  -

 مالحظة : عندما ترتمل الكرة بالحبل تعمى الدر ة األيبر . 

مقياس الثقة بالنفس  4-3-1-1
 2)

 

وأعد رطرته العربية  2116هنا المقياس و عه يي األرل   روبين ييلي ( عام     

( يقترة ويقتطم الالعت  الريا تي 24ويتكتطن المقيتاس متن    محمد حسن عتالوي ( 

( در ات وأن الدر ات هي   1باإل ابة على يقرات القاةمة على مقياس يتكطن من  

( تحتتتدد در تتتة يقتتتة الريا تتتي التتتني يتميتتت  بهتتتا  1,  1,  7,  6,  1,  3,  4,  1,  2

( در تة ، 61( در تة ، ودر تة الحيتاد  24الالع  . وأن أقل در ة علتى المقيتاس  

 ( .  227وأعلى در ة هي  

وتاحيك المقياس يتل من والال الدر ات التي يجمعهتا الالعت  علتى  ميت  الفقترات 

( يلمتتا تميتت  227ويلمتتا أقتتترب متتن مجمتتطع التتدر ات متتن الدر تتة العليتتا وقتتدرها  

 الالع  بدر ة أيبر من سمة الثقة بالنفس . 

 

 الطساةل اإلحااةية :  4-1

 .  . الطس  الحسابي2

 . االنحراف المعياري . 1

 . معامل االرتباا   بيرسطن ( . 4

 

 الباب الراب 

 عرض النتاةف وتحليلها ومناقشتها .  -3

 عرض النتاةف وتحليلها .  -3

 عرض نتاةف االوتبارات المهارية وتحليلها وعالقتها بمستطى الثقة بالنفس  3-2-2

                                                 
(1)

 .  33، ص 1118، القاهرة ، مركز كتاب للنشر ،  1، ط ارات النفسية في المجال الرياضيموسوعة االختبمحمد حسن عالوي ؛  

 



رة وعالقتهتتا بمستتتطى الثقتتة عتترض وتحليتتل نتتتاةف اوتبتتارات دحر تتة الكتت 3-2-2-2

 بالنفس . 

 (2 دوال  

 يبين الطس  الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباا

 بين اوتبار دحر ة الكرة والثقة بالنفس .  

 االوتبار
وحدة 

 القياس

 الطساةل اإلحااةية
 مستطى الداللة معامل االرتباا

- -س
+

 ع

 2, 31 41 متر دحر ة الكرة

71 ,1 

 

 ي *معنط

 4, 11 42, 16 در ة الثقة بالنفس 

 (1,11( ومستطى داللة      24(تح  در ة حرية  1,123* قيمة  ر( الجدولية تساوي  

( يتضك إن الطس  الحسابي لعينة البحث يي اوتبتار دحر تة الكترة 2من الجدوال     

ستابي ( بينمتا يتان الطست  الح2،31( أما االنحراف المعيتاري يقتد يتان  41يساوي  

( بتتانحراف معيتتاري قتتدره 42،16للعينتتة ذاتهتتا يتتي مقيتتاس الثقتتة بتتالنفس يستتاوي  

( بينمتتا يتتان معامتتل االرتبتتاا بتتين عينتتة البحتتث يتتي اوتبتتاري دحر تتة الكتترة 4,11 

( وهتتط ايبتتر متتن قيمتتة  ر( الجدوليتتة التتتي 1،71ومقيتتاس الثقتتة بتتالنفس يستتاوي  

 (1،11ة  ( ومستطى دالل24( نح  در ة حرية  1،123تساوي  

 

 عرض وتحليل اوتبار ريل الكرة وعالقتها بمستطى الثقة بالنفس .  3-2-2-1

 

 

 

 

 



 (1 دوال  

يبين الطس  الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباا بين اوتبار ريل الكرة 

 والثقة بالنفس . 

 االوتبار
وحدة 

 القياس

معامل  الطساةل اإلحااةية

 االرتباا
 مستطى الداللة

- -س
+

 ع

ريل الكرة 

 ألبعد مساية
 1, 76 41 متر

14 ,1 

 

 معنطي *

 4, 11 42, 16 در ة الثقة بالنفس 

 (1,11( ومستطى داللة      24(تح  در ة حرية  1,123* قيمة  ر( الجدولية تساوي  

( يفيه يظهر إن الطس  الحسابي لعينة البحث يي اوتبار ريل الكترة 1أما الجدوال     

( بينمتتا يتتان 1،76( أمتتا االنحتتراف المعيتتاري يقتتد يتتان  41اية يستتاوي  ألبعتتد مستت

( بتانحراف 42،16الطس  الحسابي للعينة ذاتها يتي مقيتاس الثقتة بتالنفس يستاوي  

( بينما يان معامل االرتباا بين عينتة البحتث يتي اوتبتاري ريتل 4,11معياري قدره  

( وهتط ايبتر متن قيمتة  ر( 1،14الكرة ألبعد مساية ومقياس الثقتة بتالنفس يستاوي  

 (1،11( ومستطى داللة  24( نح  در ة حرية  1،123الجدولية التي تساوي  

 عرض وتحليل اوتبار التهديف وعالقتها بمستطى الثقة بالنفس .  3-2-2-4

( يظهتتر إن الطستت  الحستتابي لعينتتة البحتتث يتتي اوتبتتار التهتتديف 4متتن الجتتدوال     

(  بينمتتتا يتتتان الطستتت  2،21يتتتاري يقتتتد يتتتان ( أمتتتا االنحتتتراف المع11،37يستتتاوي  

( بتانحراف معيتاري 42،16الحسابي للعينة ذاتها يي مقياس الثقة بتالنفس يستاوي  

( بينمتتا يتتان معامتتل االرتبتتاا بتتين عينتتة البحتتث يتتي اوتبتتاري التهتتديف 4,11قتتدره  

( وهتتط ايبتتر متتن قيمتتة  ر( الجدوليتتة التتتي 1،11ومقيتتاس الثقتتة بتتالنفس يستتاوي 

 .(1،11( ومستطى داللة  24( نح  در ة حرية  1،123تساوي  

 

 



 (4 دوال  

يبين الطس  الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباا بين اوتبار التهديف 

 والثقة بالنفس

 وحدة القياس االوتبار
 الطساةل اإلحااةية

 معامل االرتباا
- -س

+
 ع

  2, 21 11, 37 در ة التهديف

11 ,1 

 4, 11 42, 16 در ة الثقة بالنفس 

 (1,11( ومستطى داللة      24(تح  در ة حرية  1,123* قيمة  ر( الجدولية تساوي  

 مناقشة النتاةف: 3-2-1 

( يتضك إن  مي  القدرات المهاريتة المبحطيتة 4(  1(  2من والال نتاةف الجداوال    

ة ارتبتتاا وهتتي دحر تتة الكتترة وريتتل الكتترة لباعتتد مستتاية والتهتتديف  يانتت  لهتتا عالقتت

معنطية م  مقياس الثقة بالنفس مما يع و القناعة األييدة بان للعطامل النفسية دورا 

اليمكن االستغناء عنه للريا يين باطرة عامة ولالعبتي يترة القتدم باتطرة وارتة 

وذلك لمبيعة هنه اللعبة وما تتملبه من عطامل نفسية يحتاج لهتا العت  يترة القتدم ، 

عينتة البحتث لتديهل الثقتة الكبيترة يتي أنفستهل ويتي قتدرتهل  إن هنه النتاةف تظهتران

 على التعامل م  الظروف التي تطا ههل يي أيناء المنايسات.

إن يقة الالع  بنفسته متن العطامتل الفاعلتة التتي يتنعكس أيرهتا علتى الفريتق يكتل    

( إلتى إنهتا " مهتارة نفستية تحتتاج 1112وعن هنه السمة يشيرا سامة يامل رات   

تدري  وممارسة مثل المهارات الريا ية وانه يمكن تنميتها من والال مجمطعتة  إلى

 إ راءات أهمها:

 تطيير وبرات نا حة يي التدري  والممارسة. -2

 تحديد أهداف داولية يي حدود قدرات الالع  لكي يستمي  انجاوها. -1

 ستخدمة.تعرف الالع  على قدرته البدنية والمهارية من والال االوتبارات الم -4



 مشارية الالع  يي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنهف التدريبي. -3

استخدام أسالي  التعامل االيجابي يالتشجي  والتقدير وتجن  النقد.-1
 2)

 

أن الباحتث بعتتد أن االت  علتتى نتتاةف هتتنه الدراستة ونتتاقى نتاةجهتا يتترى إن ستتمة    

ويتفتتق متت  هتتنا محمتتد حستتن الثقتتة بتتالنفس تعتتد عتتامال أساستتيا يتتي تكامتتل الالعتت  

( بقطلتتته "إن الفتتترد الريا تتتي التتتني يفتقتتتر إلتتتى الستتتمات النفستتتية 2114عتتتالوي 

يستتمي  تحقيتق أعلتى المستتطيات مهمتا بلغت  قدراتته ومستتطاه البتدني  األساسية ال

والفني نظرا الن هنه السمات تفير باطرة مباشرة يي شخاية الريا ي يكل"
 1)

   

( يفيد على إن " األداء يي يرة القتدم يتتأير بالعديتد 2114يما إن إبراهيل شعالن    

منهتتا النفستتية والط يفيتتة والاتتحية إذ تتستتل هتتنه العطامتتل بتتدر ات  متتن العطامتتل،

متفاوتتتة يتتي االنجتتاو الريا تتي يتتي يتترة القتتدم وان أي قاتتطر يتتي عامتتل متتن هتتنه 

"العطامل قد يفير سلبا على األداء ووارة عند الطرطال إلى مستطى البمطلة
 4) 

إن الباحث يشير هنا إلى إن عمليتة إعتداد الالعبتين هتي عمليتة متكاملتة يتي  ميت    

 طانبها يال يمكن يال اإلعداد البدني عن المهاري وينلك عن اإلعتداد النفستي يمتا 

 يمكن ر حان يفة  ان  على آور الن العملية متداولة. ال

 الباب الخامس

 االستنتا ات والتطريات:1

 ات:االستنتا  1-2

 و طد عالقة ارتباا معنطية بين مهارة الدحر ة بالكرة ومقياس الثقة بالنفس. -2

و طد عالقة ارتباا معنطية بين مهارة ريل الكرة ألبعد مساية ومقياس الثقة  -1

 بالنفس.

 و طد عالقة ارتباا معنطية بين مهارة التهديف ومقياس الثقة بالنفس. -4

 التطريات: 1-1

                                                 
(1)

 .36( ص9221أسامة كامل راتب؛ اإلعداد النفسي للناشئين ) القاهرة ، دار الفكر العربي، 
(9)

 .166( ص1198) القاهرة ، دار المعارف،3محمد حسن عالوي؛علم التدريب الرياضي ، ط 
(3)

حنفي شعالن؛سمات الدافعية وعالقتها بمستوى األداء الحركي لالعبي كرة القدم، بحث منشور في المجلة العلمية للتربية  إبراهيم 

 .53،ص 1113، 1البدنية والرياضية، العدد الثامن عشر، ت



ن يطلطن االعتداد النفسي لالعبين أهمية يبيرة لما له من اير على المدربين أ-2

 يبير يي تحقيق النتاةف.

وبما إن األعداد النفسي أربك حا ة ملحة ومهمة يان على المدربين أن يبدؤوا  -1

 به من يترة اإلعداد العام وحتى يترة المنايسات.

ف  الالعبين على بنال إن الحطاي  المادية والتشجي  أربح  من العطامل التي تح -4

 الجهطد يي تحقيق االنجاوات.

 

 الماادر 

إبراهيل حنفي شعالن؛سمات الدايعيتة وعالقتهتا بمستتطى األداء الحريتي لالعبتي  -2

يرة القدم، بحث منشطر يي المجلة العلمية للتربية البدنية والريا تية، العتدد الثتامن 

 . 2114، 2عشر، ت

  القتتتتتاهرة ، دار الفكتتتتتر  فستتتتتي للناشتتتتتئيناإلعتتتتتداد النأستتتتتامة يامتتتتتل راتتتتتت ؛  -1

 (.1112العربي،

:    2، ا تتتدري  المهتتارات النفستتية يتتي المجتتاال الريا تتيأستتامة يامتتل راتتت  ؛  -4

 ( .  1111القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

، القتاهرة ، دار  التمبيقات ( –علل نفس الريا ة   المفاهيل أسامة يامل رات  ؛  -3

 ، 1111الفكر العربي ، 

1
:   بغتتتداد ، دار الحكمتتتة للمباعتتتة  اإلعتتتداد النفستتتي بكتتترة القتتتدميتتتامر محستتتن ؛   -

 ( .  2111والنشر ، 

6
، المطرتتل ، دار الكتتت  للمباعتتة والنشتتر ،  يتترة القتتدموهيتتر الخشتتاب وآوتترون ؛  -

2111 . 

ر تتا حنفتتي احمتتد، الستتمات االنفعاليتتة المميتت ة لالعبتتي منتخبتتات بعتتض التتدوال  -7

سنة، بحث منشطر يي مجلة المفتمر العلمي األوال،  امعة  21ب تح  العربية للشبا

 .2117حلطان، يلية التربية الريا ية، 



،  عمتان ، دار 2:ا؛ منتاهف البحتث يتي التربيتة وعلتل التنفسسامي محمتد ملحتل  -1

 (.1111المسيرة للنشر،

1
مكتبتة ، عمتان ،  2، ا التتدري  ( –؛ يرة القدم   المفتاهيل غاوي رالك محمطد   -

 ( .   1122المجتم  العربي للمباعة ، 

  القتتتتتتتاهرة ، دار 4، ا علتتتتتتتل التتتتتتتتدري  الريا تتتتتتتيمحمتتتتتتتد حستتتتتتتن عالوي؛ -21

 (.2171المعارف،

 2
 2، ا مطسطعة االوتبارات النفسية يي المجتاال الريا تيمحمد حسن عالوي ؛  -2

 ( .  2111، القاهرة ، مري  يتاب للنشر ، 

 2
الثقة بالنفس عند االبتات المرحلتة الجامعيتة أو ياس محمد أبط عالم العادال ؛ ق  -1

 (.  2171:   الكطي  ، مفسسة الابا  ،  الثانطية

 2
،  القتاهرة ، دار الفكتر  متدول إلتى علتل التنفس الريا تيمحمد حسن عالوي ؛  -4

 (  2111العربي ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2ملحق  

 قاةمة حالة الثقة الريا ية

 تاميل : روبن ييلي

 محمد حسن عالوي تعري  :

أرسل داةرة حطال الرقل الني تعتقد أنك تستتحقه يعتالً يتي يقتتك بنفستك يتي لحظتة متا 

قبل اشترايك يي المنايسة الريا ية مباشترة بالمقارنتة بالالعت  المثتالي متن و هتة 

نظتترم .. والتتني يستتتحق الدر تتة القاتتطى يتتي الثقتتة الريا تتية قبتتل اشتتترايه يتتي 

 ( در ات . 1ل  المنايسة مباشرة والتي تبل

 الــدر ــــــات العبــــارات ت

2 
عند أداء المهارات الحريية الضرورية ألحراو 

 التفطع والال المنايسات الريا ية .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

1 
يي القدرة على أتخاذ قرارات حاسمة والال 

 المنايسات الريا ية .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

4 
ة تح  يي القدرة على األداء يي المنايس

 الضغطا العابية.
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

3 
يي القدرة على تنفين وم  نا حة يي المنايسة 

. 
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

1 
يي القدرة على التريي  باطرة  يدة لكي 

 أحقق النجا .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

6 
يي القدرة على التكيف م  مطاقف اللع  

 المختلفة لكي أحقق الفطو يي المنايسة .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

7 
يي القدرة على أنجاو أهدايي المرتبمة 

 بالمنايسة .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

 1 1 7 6 1 3 4 1 2 يي القدرة على أن أيطن نا حاً يي المنايسة . 1

1 
يي القدرة على التفكير واالستجابة بنجا  أيناء 

 المنايسة.
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

 



 الــدر ــــــات العبـــارات ت

21 
يي القدرة على مطا هة التحدي أيناء المنايسة 

. 
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

22 
يي القدرة على أن أيطن نا حاً على أساس 

 أعدادي لهنه المنايسة .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

21 
يي القدرة على استمرار أداةي الجيد لكي أيطن 

 نا حاً يي المنايسة .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

24 
اولة النجا  حتى ولط يان يي القدرة على مح

 المنايس أقطى مني .
2 1 4 3 1 6 7 1 1 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


