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الممخص

إن المعاقين وجـدوا ضالتيم في االلعاب الرياضية  ،كما وجدوا فييا مخرجا من االضطرابات والحاالت النفسية  .ومن

الرياضات الممارسة من طرف المعاقين حركيا التي تحتاج إلى قدر كبير من التييئة النفسية إلى جانب التوافق العضمي

العصبي والسرعة والمرونة رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذات الطابع العالجي والترويحي والتنافسي وأصبحت
رياضة جدا مشوقة لما فييا من إصرار وعزيمة .حيث ييدف البحث الى االتي
 · معرفة العالقة بين دقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة والميارات النفسية
لدى مجتمع البحث .
 · معرفة نسبة مساىمة الميارات النفسية بدقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي
المتحركة لممجتمع قيد البحث .
· التنبؤ بدقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لمجتمع البحث بداللة الميارات
النفسية .
ولتحقيق تمك األىداف أستعمل الباحثون المنيج الوصفي بأسموبو المسحي ودراسة العالقات األرتباطية  ،فيما تمثمت أدوات
البحث بالعبي منتخب العراق لمكراسي المتحركة  ،1022 - 1025البالغ عددىم ( )20العب  ،فضالً عن وسائل جمع
البيانات  . . .وبعد سمسمة اإلجراءات الميدانية المتمثمة في التأكد من صالحية اختبار الميارات النفسية  ،باشر الباحثون
بإجراءات البحث الميدانية  ،وباستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائج بما يخدم البحث ويحقق األىداف  ،استنبط

الباحثون معادلة تنبؤية يمكن من خالليا التكين بدقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

 ،بداللة الميارات النفسية  ،كما توصموا إلى  :أن دقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
ترتبط بعالقة حقيقة دالة مع الميارات النفسية .
Psychological skills as a predictor of your skills correction one hand stability of basketball
players on wheelchairs
Assist Prof Dr: Riyadh Jomma Hassan

/

Assist Prof Dr: Qasim Mohammed Abbas

Assist Prof Dr. Habib Shaker Jabir
Abstract
The sports practice is vital since it is an important tool for the development of physical and
kinetics skills. Therefore, the disabled may find their selves in sports. It can help them to cope
and overcome the disorders and psychological conditions. Wheelchair basketball is one the
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sports that requires a great deal of psychological preparation along with muscular compatibility,
speed and flexibility. It has therapeutic nature and entertainment and it is a competitive as well.
It has become an exciting activity since it has determination and backbone So this research aim
to:
1- Identify the relationship between the scoring accuracy by one-handed stable position for
wheelchair basketball and psychological skills of the research community.
2- Determine how very much the psychological skills contribute to the scoring accuracy by onehanded stable position for wheelchair basketball and psychological skills of the research
community.
3- Predicting the scoring accuracy by one-handed stable position for wheelchair basketball
players of the research community in terms of the psychological skills.
The researchers have used the descriptive approach with survey method then study the
correlative relationships to conduct those goals. the wheelchairs players of the Iraqi team 20152016 have been selected for the study. They were (10) players. In addition, the data has been
collected. Having a series procedures, like making sure of the validity of the psychological skill
tests, the researchers have carried out the field research. The appropriate statistical means that
meet the goals of the research have been used. The researchers have concluded a predictive
equation by which the scoring accuracy by one-handed stable position for wheelchair basketball
players might be predicted in terms of the psychological skills. They have also concluded that
the scoring accuracy by one-handed stable position for wheelchair basketball players is linked to
a truly functional relationship with psychological skills.

والميارات النفسية تمثل بعدا ىاما فى إعداد الالعبين فيى

:  مقدمة البحث-1

تمعب دو ار أساسيا فى تطوير األداء فاألبطال الرياضيين

أثبتت الدراسات واألبحاث الحديثة في كل من مجالي

عمى المستوى الدولى يتقاربون بدرجة كبيرة من حيث

التدريب وعمم النفس الرياضي التطبيقي أن االىتمام

المستوى البدنى والميارى والخططى ويحدد العامل النفسى

باإلعداد النفسي و وضع برامج التدريب لمميارات العقمية و

نتيجة الالعبين أثناء المنافسة حيث يمعب دو ار رئيسيا فى

النفسية المختمفة أصبح يقف عمى نفس المكانة واألىمية

 ومن خالل اطالع الباحثون في دراساتيم،تحقيق الفوز

التي يولييا المدربين واألخصائيين الرياضيين لوضع برامج

عمدوا لمعرفة تأثير واىمية الميارات النفسية عمى مستوى

 وان كل ىذه العناصر،التدريب البدني والمياري والخططي

االداء لعينة من العبي المنتخب الوطني بكرة السمة

أصبحت منظومة متكاممة ال يمكن إغفال جانب منيا

.لمكراسي المتحركة

لحساب الجانب اآلخر ويكون اليدف النيائي ىو تكوين

ومن خالل بحثنا ىذا لغرض معرفة اثر الميارات النفسية

الالعب القادر عمى تمبية متطمبات األداء أو النشاط

في التقميل من طبيعة الشعور السمبي لدى الالعبين

الرياضي الذي يمارسو مع إكسابو القدرات التي تمكنو من

المطموب منين تأدية التصويب من الثبات بيد واحدة

مواجية مختمف المواقف التي يتعرض ليا أثناء ممارستو

 مما سبق،لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

لمنشاط الرياضي سواء أكانت ىذه المواقف بدنية أو ميارية

تتضح األىمية إلى الد ارسة الحالية في التعرف عمى عالقة

.أو نفسية

الميارات النفسية بمستوى دقة التصويب من الثبات بيد
 ومعرفة معادلة التنبؤ بدقة التصويب من الثبات بيد،واحدة
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استعان الباحثون باألدوات البحثية اآلتية  ،لموصول إلى

واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لالعبي
المنتخب الوطني ،بداللة الميارات النفسية ؟.

النتائج وتحقيق األىداف :

وتمثمت مشكمة البحث بالتساؤالت التالية  ،ما ىو واقع دقة

 1-1-2-3مجتمع البحث :

التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى

تمثل مجتمع البحث العبي المنتخب الوطني بكرة السمة

الكراسي المتحركة لالعبي المنتخب الوطني ؟ و ما ىو

لمكراسي المتحركة البالغ عددىم (.)20

واقع الميارات النفسية لالعبي كرة السمة عمى الكراسي
المتحركة لالعبي المنتخب الوطني ؟ وما ىي العالقة بين

 2-1-2-3وسائل جمع البيانات :

الميارات النفسية  ،ميارة التصويب من الثبات بيد واحدة

استمزم ىذا البحث العديد من الوسائل الالزمة لجمع

لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لالعبي المنتخب

البيانات  ،وىي :

الوطني ؟ وما ىي نسبة مساىمة الميارات النفسية  ،في
دقة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى

 -2المالحظة  - 1:االختبار والقياس :

الكراسي المتحركة لالعبي المنتخب الوطني ؟ وما ىي قيمة

(العدد)  ،المساعدة :
 1-1-3األجيزة واألدوات ُ

التنبؤ بدقة ميارة التصويب من الثبات بيد واحدة لالعبي

أستعمل الباحثون العديد من األجيزة واألدوات

كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لالعبي المنتخب الوطني؟

المساعدة في عممية الحصول عمى البيانات المطموبة منيا:

 - 2الغرض من الدراسة :

ممعب كرة السمة -كرات سمة عدد  - 20ساعة توقيت

معرفة العالقة بين دقة التصويب من الثبات بيد واحدة

الكترونية  -شريط قياس  -كراسي متحركة  -صافرة

والميارات النفسية  ،لالعبي كرة السمة عمى الكراسي
المتحركة لالعبي المنتخب الوطني .

شواخص  -اشرطة الصقة  -حاسبة يدوية -حاسوب
شخصي ( -)Lab Tubأدوات مكتبية (أوراق وأقالم)

معرفة نسبة مساىمة الميارات النفسية  ،في دقة التصويب
من الثبات بيد واحدة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي

 3-3إجراءات البحث الميدانية :

المتحركة لالعبي المنتخب الوطني .
التنبؤ دقة التصويب من الثبات بيد واحدة

اذار 2017

لتحقيق أىداف البحث التي يبغي الباحثون الوصول

لالعبي كرة

إلييا  ،كان عمييم أتباع خطوات أساسية محددة لموصول

السمة عمى الكراسي المتحركة لالعبي المنتخب الوطني ،

إلى الغاية المنشودة  ،فضالً عن بعض الخطوات التفصيمية

بداللة الميارات النفسية.

 ،وىذه الخطوات ىي :

 -3منهجية البحث واجراءاتو الميدانية :

 1-3-3تحديد االختبارات :

 2-3منيج البحث  :أستعمل الباحثون المنيج الوصفي –

لقد رسم الباحثون حدود دراستو بالمتغير النفسي

دراسة العالقات االرتباطية – لمالئمتو طبيعة الدراسة

(الميارات النفسية )  ،والمتغير الفني (دقة التصويب من

وأىدافيا.

الثبات بيد واحدة ) .

 2-3األدوات والوسائل واألجهزة المستعممة في البحث :

ومن أجل تحديد االختبار الذي يعنى بقياس
الميارات النفسية ،وكذلك دقة التصويب من الثبات بيد

 1-2-3أدوات البحث :

واحدة أجري مسحاً لممصادر والمراجع العممية ذات العالقة
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 ،تمخضت عن ترشيح اختبار واحد لقياس الميارات النفسية

-

استمارة استبانة الستطالع أراء ( ، )5من الخبراء

البعد.

 ،واختبار واحد لدقة التصويب  . .قام الباحثون بتوزيع

عمى

القدرة

اذار 2017

تركيز

ويشمل

االنتباه

العبارات( ،)12،25،9،3وكميا عبارات في عكس اتجاه

والمختصين ينظر ممحق (  ) 2في ىذا المجال  .وبعد

-

جمع البيانات وتفريغيا أستعمل الباحث اختبار (كا، )1

عمى

القدرة

مواجية

ويشمل

القمق

العبارات( )11،22،20،3وكميا عبارات في عكس اتجاه

فأظيرت النتائج قبول ترشيح االختبارات لتحقيقيما قيمة

البعد.

( ، )5.000وىي أكبر من قيمة (كا )1الجدولية البالغة
( ، )3..3عند درجة حرية ( ، )2ومستوى داللة (.)0.05

-

الثقة

بالنفس

وتشمل

العبارات()13،2،،22،5

العبارتان( )2،،5في اتجاه البعد و( )13،22في عكس

 2-2-3-3توصيف اختبار (الميارات النفسية ) :

اتجاه البعد.

مقياس الميارات النفسية في الرياضة-:

-

استخبارات الميارات العقمية لقياس بعض الجوانب العقمية (

دافعية

االنجاز

وتشمل

الرياضي

العبارات

( )13،2.،21،2كميا في اتجاه البعد.

النفسية ) الميمة لألداء الرياضي(. 1003)2:2

ويقوم الالعب الرياضي باالجابة عمى عبارات مقياس

وصممو (بل)  ،و(جون البنسون) ،و (كريستوفر

سداسي التدريج(الرقم (  ) 2يدل عمى أن العبارة التنطبق

شامبروك) ،و قد قام (دمحم حسن عالوي) باقتباسو وتعديمو

عميك تماماً  ،الرقم (  ) 1يدل عمى أن العبارة تنطبق عميك

وىي:

بدرجة متوسطة  ،والرقم (  ) 5بدرجة كبيرة  ،والرقم ( ) 2

بدرجة قميمة جداً  ،والرقم (  ) 3بدرجة قميمة  ،والرقم ( ) 3

لقياس بعض الجوانب النفسية اليامة لألداء الرياضي

يدل عمى أن العبارة تنطبق عميك بدرجة كبيرة جداً .وىذه

القدرة عمى التصور –القدرة عمى االسترخاء –القدرة عمى

الدرجات بأتجاه البعد ،أما العبارات بعكس اتجاه البعد

تركيز اإلنتباه – القدرة عمى مواجية القمق – الثقة بالنفس

فتكون(.)2=2 ، 1=5 ، 3=3 ،3=3 ، 5=1 ، 2=2

– دافعية اإلنجاز الرياضي ،إذ كان المقياس يتضمن ()13

ويتم جمع درجات كل بعد عمى حدة حيث الدرجة الصغرى

عبارة(.وبعد عرضو عمى خبراء )(...ممحق  ) 3لمعرفة

( )3و الدرجة الكبرى ( . )13ويتكون الدرجة الصغرى

مدى مالئمة وصالحية فقرات المقياس لمعينة قيد البحث

لممقياس ككل ( )13و الدرجة الكبرى ()233

اجمع الخبراء عمى مالئمتو  ،والمقياس يتضمن ( )13فقرة،
ويتضمن ( )2أبعاد كل بعد تمثمة ()3عبارات كالتي

-1-2-3-3توصيف

(:299.) 1 : 3
-

القدرة

عمى

اختبار

:

الرمية

الحرة

(29.9) 3 : 3
التصور

ويشمل

العبارات

الغرض من االختبار  :قياس دقة ميارة الرمية الحرة

(،)29،23،،،2وكميا عبارات ايجابية عدا العبارة( )23في
عكس اتجاه البعد.

االدوات المستخدمة  :كرة سمة  -ىدف كرة سمة

 -القدرة عمى االسترخاء ويشمل العبارات(،)10،23،.،1

طريقة االداء  :يؤدي المختبر الرميات من خمف خط الرمية

وكميا عبارات ايجابية عدا العبارة ( ).في عكس اتجاه

الحرة ولو الحق بأداء  20رميات

البعد.

شروط االداء  :لكل مختبر الحق في اداء  20رميات
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التسجيل  :تحسب درجة واحدة لكل اصابة صحيحة (دخول

 -5-3المعامالت العممية الختبارات المستخدمة في البحث

الكرة الى سمة اليدف)بغض النظر عن كيفية دخوليا ،
ويحسب صف اًر اذا لم يحقق ذلك

أوالً -الصدق :

مالحظة  :الحد

لقد أستخمص الباحثون صدق المحتوى (المضمون)  ،الذي

االقصى ىو  20درجة

يقوم عمى أساس مدى تمثيل االختبار لمظاىرة التي يقيسانيا

 -4-3التجربة االستطالعية :

(الميارات النفسية  ،التصويب من الثبات بيد واحدة ) ،

من خالل االستبيان الذي وزع عمى ( ، )5من المختصين ،

أن التحقق من سالمة السياقات المتبعة إلجراء اختبار

والذين أشروا صالحية االختبارين من خالل اآلتي ( :يعد

الميارات االساسية  ،ومعرفة مدى توافر الشروط الخاصة

بيا  ،وتنفيذ تمك الشروط  ،تعد مطمباً أساسياً  ،وتحقيقو

االختبار صالحاً أذا حقق نسبة ( ، )٪ 200من مجموع

استمزم أجراء دراسة استطالعية بتاريخ ()1022 / 9 / 15

 ،عمى عينة مقدارىا ( )2العب

اذار 2017

آراء الخبراء لمموافقة عمى تمثيل االختبار لمظاىرة التي

يقيسيا) .

تم اختيارىم بالطريقة

العشوائية  ،من مجتمع البحث .

وبعد جمع البيانات وتفريغيا أستعمل الباحث

لقد أفرزت النتائج التي خرج بيا الباحثون عن تحقق جميع

اختبار (كا ، )1فأظيرت النتائج قبول ترشيح االختبارين

األغراض التي أجريت من أجميا التجربة االستطالعية ،

لتحقيقيما قيماً أكبر من قيمة (كا )1الجدولية البالغة
( ، )3..3عند درجة حرية ( ، )2ومستوى داللة ()0.05

 ،ومناسبة الوقت المحدد لو وحسن أخراجو وتنظيمو  ،كيفية

 .والجدول ( )2يبين صالحية االختبارين .

مما يؤشر حسن استجابة الالعبين واندفاعيم لتنفيذ االختبار
أجراءه وتطبيقو وتسجيل نتائجو  ،فضالً عن صحتو في

قياس الميارات النفسية .

الجدول ( )1يبين صالحية االختبارين المرشحين
االختبار

قيمة (كا)1

عدد اإلجابات

داللة الفرق

تصمح

ال تصمح

المحسوبة

الجدولية

الميارات النفسية

5

-

5

3..3

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة

5

-

5

3..3

معنوي

وبعد حساب معامل االرتباط ( بيرسون )  ،بين درجات

ثانياً  -الثبات :

االختبارين  ،ظير أن االرتباط معنوي  ،نظ اًر ألن قيمة

حاول الباحثون أيجاد معامل الثبات لالختبارات قيد البحث

االختبار التائي المحسوبة لداللة معنوية االرتباط جاءت

( الميارات النفسية  ،التصويب من الثبات بيد واحدة ) ،

عمى بمقدار ( ) 3.19، ، 3.029عمى التوالي  ،وىي

من خالل أيجاد عالقة االرتباط بين نتائجو  ،بنتائج اعادة

أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( ، )1.،،2عند درجة

االختبار بعد مدة زمنية  20ايام .

حرية ( ، )3ومستوى داللة ( ، )0.05مما يدلل عمى تمتع
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االختبارات قيد البحث بدرجة عالية من الثبات  ،ينظر

اذار 2017

جدول (. )1

الجدول ( )2يبين معامل الثبات الختبارات المستخدمة في البحث  ،المطبق عمى عينة التجربة االستطالعية
قيمة (ت)

معامل

الختبارات

الداللة

الثبات

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

الميارات النفسية

0..32

3.029

1.،،2

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة

0..53

3.19،

1.،،2

معنوي

 -2االختبار التائي لمعنوية االرتباط

 -6-3التجربة الرئيسة :

 -1اختبار (كا)1

 -3االنحدار الخطي البسيط  ،ومنو تم أيجاد ما يمي :

بعد االنتياء من تنفيذ التجربة االستطالعية  ،والحصول

عمى نتائجيا  ،والتي أتضح من خالليا صالحية اختبار

(الميارات النفسية  ،دقة التصويب )  ،وسالمة إجراءات

التصوير  ،باشر الباحثون بتصوير ما تبقى من العبي



معامل االرتباط البسيط (بيرسون)



تقدير معممات أنموذج االنحدار الخطي البسيط (أ
 ،ب)

العينة الباقين  ،أثناء تطبيقيم لالختبار  ،بتاريخ (20 / 5
. )1022 /



معامل التفسير (نسبة المساىمة)

-7-3الوسائل اإلحصائية :



اختبار(ف) لمعنوية أنموذج االنحدار الخطي
البسيط

استعان الباحثون بالحقيبة اإلحصائية ( ، )spssلمعالجة

اختبار (ت) لمعنوية معامل التقاطع  ،ومعنوية معامل

البيانات واظيار النتائج  ،وفيما يمي عرض لموسائل

اإلحصائية المستعممة  :استعان الباحثون بالحقيبة

االنحدار

اإلحصائية ( ، )spssلمعالجة البيانات واظيار النتائج ،
وفيما يمي عرض لموسائل اإلحصائية المستعممة :
 -4النتائج  -عرض  ،تحميل  ،مناقشة :

1-4التوصيف االحصائي (اداء مهارة التصويب من الثبات بيد واحدة  ،المهارات النفسية):
الجدول ( )4يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجتمع البحث في المتغيرات المبحوثة
المتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دقة التصويب من الثبات بيد واحدة

درجة

..300

2.231

التصور

درجة

2...00

1.022
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االسترخاء

درجة

2..950

2..39

تركيز االنتباه

درجة

2..،00

1.532

مواجية القمق

درجة

2...00

1.121

الثقة بالنفس

درجة

2..950

2..39

دافعية االنجاز

درجة

2..900

1.0،5

معياري ( )1.532و الوسط الحسابي لمواجية القمق

الجدول ( )3يبين أن الوسط الحسابي لمتغير (دقة

( ) 2...00وبانحراف معياري ( ) 1.121و الوسط

التصويب من الثبات بيد واحدة)  ،جاء بمقدار (، )..300

وبانحراف معياري مقداره ( ، ) 2.231أما الميارات النفسية

الحسابي لمثقة بالنفس ( )2..950وبانحراف معياري

فكان الوسط الحسابي لـ (التصور ) (، ) 2...00

( ) 2..39و الوسط الحسابي لدافعية االنجاز (2..900

لالسترخاء ( ) 2..950وبانحراف معياري ( ) 2..39و

(األول والثاني)  ،لمبحث .

) وبانحراف معياري ( . ) 1.0،5وبيذا قد تحقق اليدفان

وبانحراف معياري مقداره ( )1.022و الوسط الحسابي
الوسط الحسابي لتركيز االنتباه ( ) 2..،00وبانحراف

2-3أيجاد عالقات االرتباط بين المهارات النفسية ،ودقة التصويب من الثبات بيد واحدة :
-1-2-4استنباط معادلة التنبؤ بدقة التصويب من الثبات بيد واحدة  ،بداللة المهارات النفسية  ،لالعبي المنتخب العراقي
بكرة السمة – كراسي متحركة:

الجدول ( )5يبين قيمة معامل االرتباط بين دقة التصويب من الثبات بيد واحدة  ،والمهارات النفسية أف ارد مجتمع البحث
قيمة (ت)

معامل

طبيعة

االرتباط

االرتباط

المحسوبة

التصويب من الثبات بيد واحدة  -التصور

0.905

بسيط

9.9،3

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة  -االسترخاء

0.9.1

بسيط

11.321

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة  -تركيز االنتباه

0.9..

بسيط

1،.329

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة – مواجية القمق

0.990

بسيط

30.0،5

التصويب من الثبات بيد واحدة – الثقة بالنفس

0.9.1

بسيط

11.321

معنوي

التصويب من الثبات بيد واحدة – دافعية االنجاز

0.9،1

بسيط

2..055

معنوي

المتغيرات

عند استعراض نتائج الجدول أعاله  ،نجد أن قيمة

الجدولية

الداللة
اإلحصائية

1.202

معنوي

االسترخاء  ،تركيز االنتباه  ،مواجية القمق  ،الثقة بالنفس ،

معامل االرتباط بين متغيري البحث (دقة التصويب من

دافعية االنجاز قد بمغت (، 0.9.. ، 0.9.1 ، 0.905

الثبات بيد واحدة)  ،و الميارات النفسية( التصور ،

 ) 0.9،1 ، 0.9.1 ، 0.990عمى التوالي .
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ولمتحقق من معنوية االرتباط  ،أستعمل القانون التائي ،

البحث (دقة التصويب من الثبات بيد واحدة)  ،و (الميارات

فجاءت قيمة (ت)  ،المحسوبة بمقدار (، 9.9،3

، 30.0،5 ، 1،.329 ، 11.321

اذار 2017

النفسية) .

، 11.321

عموما إن نموذج االنحدار الخطي البسيط يجب إن يحقق

 ) 2..055عمى التوالي  ،وىي أكبر من القيمة الجدولية

فرضية وجود عالقة خطية بين المتغير المستقل (الميارات

البالغة ( ، )1.202عند درجة حرية ( ، )2.ومستوى داللة

النفسية)  ،والمتغير التابع (دقة التصويب من الثبات بيد

( ، )0.05مما يؤكد معنوية االرتباط وحقيقتو بين متغيري

واحدة) . ،

 2-2-4استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي :
الجدول ( )6يبين معامالت االرتباط بين المتغيرات المبحوثة ومقدار الثقة لها
المتغيرات

طبيعة العالقة

معامل االرتباط

مستوى الخطا

الميارات النفسية (التصور  +االسترخاء  +تركيز االنتباه +
مواجية القمق  +الثقة بالنفس  +دافعية االنجاز ) –ميارة

مركبة

0.99.

0.000

التصويب من الثبات بيد واحدة
الجدول ( )7يبين مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي
المتغيرات
المستقل

قيمة (ف)

نسبة المساىمة (معامل
التابع

التفسير)

المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

التصور
االسترخاء
تركيز االنتباه
مواجية القمق

دقة التصويب من الثبات بيد
واحدة

0.992

903...0

0.000

معنوي

الثقة بالنفس
دافعية
االنجاز
يظير من خالل الجدول ( ، )،أن قيمة معامل التفسير

وىذا يعني أن التنبؤ بـ (دقة التصويب من الثبات بيد

(نسبة المساىمة)  ،قد بمغت ( ، )0.992وىذا القيمة تشير

واحدة)  ،ال يعتمد فقط عمى (الميارات النفسية)  ،بل عمى

عوامل أخرى .

إلى أن متغير (الميارات النفسية)  ،يفسر ما مقداره

( ، )99.2من (دقة التصويب من الثبات بيد واحدة) .
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وبيذا قد تحقق اليدف الرابع لمبحث  ،وتحقق معو الفرض

إلى معنوية أنموذج االنحدار الخطي البسيط  ،وبالتالي فأن

اداء ميارة التصويب من الثبات بيد واحدة.

التصويب من الثبات بيد واحدة والميارات النفسية)  ،أفضل

األنموذج يمثل العالقة بين المتغيرين قيد البحث (دقة

الثاني  ،فيما يخص نسبة مساىمة الميارات النفسية في

تمثيل .

كما يشير ذات الجدول إلى إن قيمة (ف)  ،المحسوبة

البالغة ( ، )903...0ومستوى الداللة البالغة (، )0.000
 3-2-4استخراج أقيام معامالت معادلة االنحدار :
الجدول( )7يبين القيم الخاصة بمعامالت معادلة االنحدار ومعنوية معممات األنموذج
قيمة (ت)

المعامالت

الداللة اإلحصائية

طبيعة المعامل

قيمة المعامل

المحسوبة

مستوى الداللة

المقدار الثابت(أ)

3.333-

،.،23

0.000

معنوي

المقدار الثابت(ب)2

0.359-

،.351

0.000

معنوي

المقدار الثابت(ب)1

0.213

،.03.

0.000

معنوي

المقدار الثابت(ب)3

0.0،2

3.33،

0.003

معنوي

المقدار الثابت(ب)3

0.32،

3.553

0.000

معنوي

المقدار الثابت(ب)5

0.235-

1..23

0.023

معنوي

المقدار الثابت(ب)2

0.022

3.03،

0.001

معنوي

الجدول ( ، ) ،يشير إلى معنوية معامل التقاطع (أ)  ،وكذا معامل االنحدار (ب)  ،حيث أن قيمة (ت)  ،المحسوبة ليا ،
جاءتا عمى التوالي بمقدار ( ، ) 3.03، ، 1..23 ، 3.553 ، 3.33، ، ،.03. ، ،.351 ، ،.،23عند مستويي

داللة ( ، ) 0.001 ، 0.023 ، 0.000 ، 0.003 ، 0.000 ، 0.000 ، 0.000عمى التوالي  ،مما يدل عمى معنوية
المعاممين (أ  ،ب)  ،ألنموذج االنحدار الخطي البسيط  ،أي أن معادلة أنموذج االنحدار ال تمر بنقطة األصل  ،وأن قيمة

معامل االنحدار ال تساوي صف اًر .

عموماً لقد أمكن وضع المعادلة التنبؤية لـ (دقة التصويب من الثبات بيد واحدة)  ،بداللة (الميارات النفسية)  ،باستعمال معادلة

االنحدار الخطي البسيط  ،كما يمي :

قيمة دقة التصويب من الثبات بيد واحدة (ص) = المقدار الثابت (أ)  +المقدار الثابت (ب × )1قيمة التصور (س+ )1

المقدار الثابت (ب × )2قيمة االسترخاء (س + )2المقدار الثابت (ب × )3قيمة تركيز االنتباه (س + )3المقدار الثابت
(ب × )4قيمة مواجهة القمق (س + )4المقدار الثابت (ب × )5قيمة الثقة بالنفس (س + )5المقدار الثابت (ب× )6

قيمة دافعية اال نجاز (س.)6
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وبيذا يكون اليدف الرئيس لمبحث (اليدف الخامس)  ،قد تحقق من خالل وضع معادلة تنبؤية اداء ميارة التصويب
من الثبات بيد واحدة لالعبي منتخب العراق بكرة السمة – كراسي متحركة ،بداللة الميارات النفسية  ،وتحقق معو الفرض الرابع
المراحل التي يتشكل فييا الالعب نفسيا بما يخدم حياتو

-4-2-4مناقشة النتائج

الرياضية بل وحياتو العامة ىي المراحل األولى من مزاولتو

يظير لنا من قيمة االرتباطات بين الميارات النفسية وميارة

لمنشاط الرياضي وخاصة من ىم ذو حاجة فعمية لالىتمام

التصويب من الثبات بيد واحدة الحاجة الى التدريب عمى

كطالبات التربية البدنية ويتفق ىذا مع ما ذكره"أسامة كامل

الميارات النفسية .حيث " ان تدريب الميارات النفسية

راتب إن تدريب الميارات النفسية يناسب الالعبين  ،وىناك

يناسب الرياضيين مع اختالف أعمارىم أو مستوياتيم"(: .

قاعدة عامة وضحيا كمما أمكن تدريب الميارات العقمية و

1000)3

النفسية في مرحمة مناسبة كمما كان ذلك أفضل.

وان االعبين في اشد الحاجة الى األعداد والتوجيو النفسي

 -5االستنتاجات والتوصيات :

الذي يساعدىم عمى تجاوز مايشعرون بو من أي ضغط من

ضغوط التدريب او المنافسة فضال عن أنيم لم يصموا بعد

 1-5االستنتاجات :

الى الدرجة التي تمكنيم من التحكم بحالتيم النفسية

من خالل النتائج وعمى ضوء األىداف والمنيج المستعمل

وتوجيييا الوجية الصحيحة كما دافعية االنجاز الرياضي

وفي حدود عينة البحث ومن واقع البيانات التي تجمعت

تتميز بان ىناك عدد من االمور المحبطة ليا ومنيا

لدى الباحثون وفي أطار المعالجات اإلحصائية  ،أمكن

(الخوف من الفشل وضعف المساندة من المدرب او اإلدارة

التوصل لالستنتاجات اآلتية :

او االفتقاد الى المتعة) (100.)5 :.

 .2استنباط معادلة تنبؤية يمكن من خالليا التكين بـ (دقة

األمر الذي يؤدي الى أضعاف عزيمة الالعبين لالستمرار

التصويب من الثبات بيد واحدة)  ،بداللة الميارات النفسية.

بالتدريب بنفس الشدة والحماس .حيث يؤكد الباحثون عمى
أن االىتمام باإلعداد النفسي و وضع برامج التدريب

 .1أن (دقة التصويب من الثبات بيد واحدة)  ،ترتبط

لمميارات العقمية و النفسية المختمفة أصبح يقف عمى نفس

بعالقات دالة مع الميارات النفسية.

المكانة واألىمية التي يولييا المدربين واألخصائيين
الرياضيين

لوضع برامج

التدريب

البدني

 .3إن الميارات النفسية  ،تفسر نسبة مقبولة من اداء ميارة

والمياري

التصويب من الثبات بيد واحدة لدى العبي المنتخب

والخططي ،وان كل ىذه العناصر أصبحت منظومة متكاممة

الوطني بكرة السمة – كراسي متحركة.

ال يمكن إغفال جانب منيا لحساب الجانب اآلخر ،ويكون

اليدف النيائي من ىذه المنظومة المتكاممة ىو تكوين

 2-5التوصيات :

الالعب القادر عمى تمبية متطمبات األداء أو النشاط

 .2د ارسة عالقة الميارات النفسية بالميارات االخرى

الرياضي الذي يمارسو مع إكسابو القدرات التي تمكنو من

لمعبة كرة السمة لمتعرف عمى نسبة مساىمتيا ،

مواجية مختمف المواقف التي يتعرض ليا أثناء ممارستو

واستنباط معادالت تنبؤية  ،لمتكين بيا من خالل

لمنشاط الرياضي سواء أكانت ىذه المواقف بدنية أو ميارية

تمك المتغيرات.

أو نفسية  ،وىناك اعتقاد شائع بان اإلعداد النفسي والتدريب
عمى الميارات العقمية والنفسية ىو لالعبي المستويات العميا

 .1د ارسة عالقة الميارات النفسية باالداء لمرياضيين

من األصحاء فقط أو عمى اقل تقدير فانو يختص بالالعبين

وفي مختمف الفعاليات الرياضية.

الكبار عمريا  ،ولكن عمى العكس من ذلك فان أىم واخطر
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-1

 .3االعتماد عمى المعادالت التنبؤية التي أسفرت
عنيا ىذه الدراسة  ،والدراسات األخرى عند

اذار 2017

دمحم حسن عالوي:

موسوعة االختبارات النفسية

لمرياضيين ( ،مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة. )299. ،

اختيار الالعبين

 – 3ريسان خريبط مجيد  :التحميل الحركي . 1001،

 .3االستفادة من نتائج ىذه الدراسة  ،وبشكل خاص

 - 3اسامة كامل راتب  :تدريب الميارات النفسية ( ،دار

المعادلة التنبؤية  ،من خالل تعميميا عمى األندية

الفكر العربي  ،القاىرة . )1000 ،

الرياضية

 - 5رمضان ياسين :عمم النفس الرياضي( :دار اسامة

المصادر :

لمنشر والتوزيع ،عمان . )100.،

 - 2دمحم حسن عالوي ،كمال الدين عبدالرحمن ،عمادالدين

عباس :االعداد النفسي في كرة اليد (نظريات – تطبيقات)،
(مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة. )1003 ،
ممحق ( )2استمارة الميارات النفسية

إلى المختبر..........................................المحترم.
 فيما يمي بعض العبارات التي قد تصف سموكك أو اتجاىك في المنافسة الرياضية أو التدريب الرياضي أو النشاطالرياضي بصفة عامة،المطموب قراءة كل عبارة بدقة تامة ،و وضع دائرة حول أي رقم عمى يسار العبارة بحيث يدل انطباق
ىذه العبارة عمى حالتك.
 الرقم ( )2يدل أن العبارة ال تنطبق عميك تماما ،الرقم (  )1يدل عمى أن العبارة تنطبق عميك بدرجة قميمة جدا ،والرقم ()3بدرجة قميمة ،والرقم ( )3بدرجة متوسطة ،والرقم ( )5بدرجة كبيرة ،والرقم (  )2يدل عمى أن العبارة تنطبق عميك تماما.
 -ال توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ألن كل العب يختمف عن الالعب األخر والميم ىنا صدق أجابتك مع نفسك،ال

تترك أي عبارة بدون إجابة.

استمارة المهارات النفسية
ت

العبارة

الدرجات

2

أستطيع أن أقوم بتصور أي ميارة حركية في مخيمتي بصورة واضحة

2

1

3

3

5

2

1

أعرف جيدا كيف أقوم باالسترخاء في األوقات الحساسة في المسابقة

2

1

3

3

5

2

3

أفكار كثيرة تدور في ذىني أثناء اشت اركي في المسابقة

2

1

3

3

5

2

3

أشعر غالبا باحتمال ىزيمتي في المنافسة التي أشترك فييا

2

1

3

3

5

2

5

أشترك في جميع المنافسات وأفكاري ليا تتضمن الثقة في نفسي

2

1

3

3

5

2
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2

قبل اشت اركي في المنافسة أكون معد نفسيا لبذل أقصى جيدي

2

1

3

3

5

2

،

أستطيع في مخيمتي تصور أدائي لمحركات دون أن أقوم بأدائيا فعال

2

1

3

3

5

2

.

عضالتي تكون متوترة قبل اشت اركي في المنافسة

2

1

3

3

5

2

9

يضايقني عدم تركيز انتباىي في األوقات الحساسة في المسابقة

2

1

3

3

5

2

20

أخشى من عدم اإلجادة في المعب أثناء المسابقة

2

1

3

3

5

2

1

3

3

5

2

21

أفضل دائما االشتراك في المسابقة الحساسة واليامة

2

1

3

3

5

2

23

يصعب عمي أن أتصور في مخيمتي ما سوف أقوم من أداء حركي

2

1

3

3

5

2

23

من السيولة بالنسبة لي قدرتي عمى استرخاء عضالتي قبل اشت اركي في المنافسة

2

1

3

3

5

2

25

مشكمتي ىي فقداني لمقدرة عمى تركيز األنتباه في بعض أوقات المسابقة

2

1

3

3

5

2

22

عندما أشترك في منافسة فأنني أشعر بالمزيد من القمق

2

1

3

3

5

2

2،

طوال فترة المنافسة أستطيع األحتفاظ بدرجة عالية من ثقتي في نفسي

2

1

3

3

5

2

2.

أستطيع دائما استثارة حماسي بنفسي أثناء المسابقة

2

1

3

3

5

2

2

1

3

3

5

2

2

1

3

3

5

2

2

1

3

3

5

2

11

ينتابني االنزعاج عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء المنافسة

2

1

3

3

5

2

13

أعاني من عدم ثقتي في أداء بعض الميارات الحركية أثناء اشت اركي في المنافسة

2

1

3

3

5

2

13

أشعر دائما بأنني أقوم ببذل أقصى جيدي طوال فترة المنافسة

2

1

3

3

5

2

22

29

10

12

عندما ال تكون نتيجة المباراة في صالحي فأن ثقتي في نفسي تقل كمما قاربت
المسابقة عمى اإلنتهاء

أقوم دائما بعممية تصور لما سوف أقوم بو من أداء في المنافسة التي سوف أشترك
فييا
من صفاتي الواضحة قدرتي عمى تيدئة واسترخاء نفسي بسرعة قبل اشت اركي في
منافسة رياضية
األحداث أو الضوضاء التي تحدث خارج الممعب تساعد عمى تشتيت انتباىي في
المسابقة
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ممحق ( )1السادة الخبراء الذين تمت عرض اختبار دقة التصويب
ت

االسم

االختصاص

مكان العمل/جامعة

2

أ.د ىاشم احمد سميمان

اختبارات – كرة سمة

جامعو الموصل

1

أ.د عبد االمير عموان

تدريب – كرة سمة

جامعو البصرة

3

أ.د عبد الجبار سعيد

اختبارات – كرة سمة

جامعو القادسية

3

أ.د مصطفى عبد الرحمن

اختبارات-كرة سمة

جامعة البصرة

5

أ.م.د عادل ناجي حسن

تدريب -سمة

جامعة البصرة

ممحق ( ) 3السادة الخبراء الذين تمت عرض استمارة المقياس الميارات النفسية
ت

االسم

االختصاص

مكان العمل/جامعة

2

أ.د ىادي كطفان

قسم عموم نفسية

جامعة القادسية

1

أ.د عمي صكر

قسم العموم النفسية

جامعة القادسية

3

أ.م.د كاظم جبر

عمم النفس التربوي

كمية التربية/القادسية

3

أ.م.د عمي حسين ىاشم

عمم نفس

جامعة القادسية

5

أ.م.د عمي جواد وتوت

قسم عموم النفسية

جامعة القادسية
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