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 الملخص 

تحظىىل لعبىىة كىىرة القىىدم بىىدعم واىتمىىام كبيىىرين فىىي كىىل مكىىان كونيىىا مىىن أ  ىىر االلعىىاب  ىىعبية فىىي 
العالم اذ يرغب في ممارستيا الصغار وال بار ومن مستويات اجتماعيىة و قافيىة مختلفىة لمىا تتميىز 

ل المختصىون علىل تطويرىىا مىن خىالل بو ىذه اللعبة من متعة وميارات وخطط ونتيجىة لىذلك عمى
ومىن النىواحي التىي تسىاىم فىي عمليتىي التنميىة ، تنمية وتطوير الميىارات الخاصىة بيىا وغيىر ذلىك 

والتطىىىوير ىىىىي االىتمىىىام بالحالىىىة النفسىىىية للرياضىىىي ذات التىىىا ير ال بيىىىر فىىىي حسىىىم مواقىىىف اللعىىىب 
ة وغيرىىىا فىىي االلعىىاب الرياضىىية ، المختلفىىة عنىىدما تتقىىارب المسىىتويات البدنيىىة والمياريىىة والخططيىى

ويعد التوافق النفسي واالجتمىاعي مىن العوامىل التىي تتىا ر بيىا تلىك الحالىة اذ يلعىب التمتى  بىو دورا  
ميمىىا  فىىي حسىىن التعامىىل مىى  المواقىىف التىىي يمىىر بيىىا الرياضىىي فىىي حياتىىو اليوميىىة ومنيىىا مواقىىف 

ة واالعتمىىىاد علىىىل الىىىذات وااللتىىىزام اللعىىىب المتنوعىىىة فيعىىىزز  قتىىىو بنفسىىىو وتحملىىىو للصىىىعاب ب ىىىجاع
بالواجبات التي يطلب منو اداءىا ، وبالعكس فان االخفاق في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
يجعل الرياضي في صراعات نفسية مستمرة تمتص جزء كبيىر مىن طاقتىو ، فيكىون عرضىو للتعىب 

 ارة والغضىىب ممىىا يىىؤدي الىىل جيىىد يبذلىىو فيكىىون نافىىذ الصىىبر، سىىري  االسىىت ألقىىلالعصىىبي والنفسىىي 
تىىدىور صىىحتو النفسىىية والىىل سىىوء عالقاتىىو االجتماعيىىة مىى  االخىىرين وىىىذا يىىنعكس علىىل ادا ىىو فىىي 

وقىىد الحىىع الباح ىىان مىىن خىىالل تدريسىىيما فىىي كليىىة التربيىىة البدنيىىة وعلىىوم الرياضىىة  ا نىىاء اللعىىب .
و المذكورة ، لذا ارتىا  الباح ىان بجامعة بابل قلة االىتمام بالتوافق النفسي واالجتماعي برغم اىميت

 دراستو وكذلك عالقتو بدقة اداء ميارتي المناولة والتيديف بلعبة ميمة ككرة القدم . 
 
 

 ال لمات المفتاحية : توافق نفسي ، اجتماعي ، مناولة ، تيديف ، كرة القدم . 
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Abstract 
Football is of interest and support everywhere due to its popularity in the world as 

young and old people ,at different social and cultural levels, like to play it since 

football is interesting and has many skills and plans. As a result, specialists work on 

developing it through developing the special skills. Taking the athlete psychological 

status into consideration has an effect on the process of development of football 

because it will assist to deduct different situations in playing when physical , skills  

and planning converge and others in sport games . Psychological and social 

compatibility plays an important role in dealing with athletes situations in his daily 

life such as various situations of playing, thus, the player feels confident and deals 

bravely with difficult situations as well as depending on himself and  commit to the 

duties that he should perform . On the contrary, the failure to achieve psychological 

and social compatibility makes the athlete in ongoing psychological conflicts  which 

absorb a large part of his energy. So, the player is prone to nervous and psychological 

fatigue, for the least effort  ,he will be impatient, quickly-arousal and angry , which 

leads to deterioration of mental health and to the poor social relations with others, and 

this will be reflected on his performance during the game. The researchers observed 

through their teaching in the college of physical education and sport sciences in the 

university of Babylon that lack of interest in psychological and social compatibility in  

spite of its importance and its relation with accuracy of skills of handling and scorin 

 in an important game such as football .                                                                           
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 المقدمة :  -1
ة فىىىي أي بلىىىد يعتمىىىد اوال  واخيىىىرا  علىىىل التخطىىىيط العلمىىىي الىىىذي يسىىىتعمل ان تطىىىور التربيىىىة الرياضىىىي

ويىة وصىلبة ، البنىاء الرياضىي وتقدمىو علىل اسىس ق تمقومىا إلرسىاءالعلوم والمعارف بوعي كامىل 
م جىذور عميقىة تمتىد الىل سىنين ( اذ ليىذا العلىفس االجتماعي الرياضيعلم النومن العلوم الميمة )

العىاملون  أالعام ل نو تبلور ب كلو الحىالي كعلىم قىا م بذاتىو ، عنىدما بىد كجزء من علم النفس قديمة
فىىي المجىىال الرياضىىي االىتمىىام بىىالنواحي االجتماعيىىة التىىي اخىىذت مجاليىىا بجانىىب النىىواحي النفسىىية 

لمتنوعىة امكانىات عاليىة فىي ا بان ىطتياوالبدنية والميارية والفسلجية وغيرىا . ان للتربيىة الرياضىية 
ة وتيذيب مقومات ال خصية وتنمية بعض السمات ال خصية كال جاعة والجرأة وال قىة تربيمجال 

بىىالنفس وروح التعىىاون وىىىذه تتضىى  مىىن خىىالل تفاعىىل الرياضىىي مىى  نفسىىو ومىى  البي ىىة التىىي يعىىيش 
فييىىا لىىذا ال يمكىىن للجماعىىة الرياضىىية اداء مياميىىا وتحمىىل مسىىؤولياتيا وتخطىىيط ان ىىطتيا وتنميىىة 

 وجود عالقات اجتماعية .ذاتياتيا من دون 
لمىا يترتىب عليىو  ويعد التوافق النفسي واالجتماعي من اىم المجاالت التىي تتطلىب االىتمىام نظىرا    

من تلبية حاجات االنسان النفسية واالجتماعية وىو ناتج عن العالقات المتبادلىة بىين الفىرد والبي ىة 
ي تحقيىىىق التوافىىىق يجعىىىل الفىىىرد فىىىي الماديىىىة واالجتماعيىىىة المحيطىىىة بىىىو وبىىىالعكس فىىىان االخفىىىاق فىىى

 ألقىلللتعب العصبي والنفسي  متص جزء كبير من طاقتو فيكون عرضةصراعات نفسية مستمرة ت
ىور صىىحتو النفسىىية والىىل سىىوء جيىىد يبذلىىو فيكىىون نافىىذ الصىىبر سىىري  الغضىىب ممىىا يىىؤدي الىىل تىىد

 االجتماعية م  االخرين .  عالقاتو
كبيىرين فىي كىل مكىان كونيىىا مىن ا  ىر االلعىاب  ىعبية فىىي وتحضىل لعبىة كىرة القىدم بىدعم واىتمىىام 

العالم اذ يرغب في ممارستيا الصغار وال بار ومن مستويات اجتماعيىة و قافيىة مختلفىة لمىا تتميىز 
بو ىذه اللعبة من متعة وميارات وخطط ونتيجىة لىذلك عمىل المختصىون علىل تطويرىىا مىن خىالل 

تىىىارة اخىىىر  ومىىن النىىىواحي التىىىي  بيىىا لميىىىارات الخاصىىىةتعىىديل قىىىانون اللعبىىة تىىىارة وتنميىىىة وتطىىوير ا
تساعد علل تنمية وتطوير االداء المياري الفردي والجماعي ىي الحالة النفسية التىي يكىون علييىا 
الرياضي اذ برز علىم الىنفس الرياضىي بوصىفو واحىد مىن اىىم العلىوم ذات التىا ير ال بيىر فىي حسىم 

الرياضىية  لأللعىابلبدنيىة والمياريىة والخططيىة وغيرىىا مواقف اللعىب ، عنىدما تقاربىت المسىتويات ا
المختلفىىىة وىنىىىا ت مىىىن اىميىىىة البحىىىث بدراسىىىتو التوافىىىق النفسىىىي واالجتمىىىاعي وعالقتىىىو بدقىىىة ميىىىارتي 

 المناولة والتيديف بكرة القدم . 
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 في التعامل مى  المواقىف التىي يمىرالميمة ان التمت  بالتوافق النفسي االجتماعي يعد من االمور و 
تعزز  قتو بنفسو وتحملىو للصىعاب ب ىجاعة واالعتمىاد التي في حياتو اليومية و  الرياضي بيا الفرد

 علل النفس وااللتزام بالواجبات المطلوب منو القيام بيا . 
قلىىة االىتمىىام  -كونيمىىا تدريسىىيان فىىي كليىىة التربيىىة البدنيىىة وعلىىوم الرياضىىة  –وقىىد الحىىع الباح ىىان 

دراسىىىىة التوافىىىىق النفسىىىىي  عمىىىىدا الىىىىلمىىىىاعي بىىىىرغم اىميتىىىىو المىىىىذكورة ، لىىىىذا بىىىىالتوافق النفسىىىىي واالجت
لعبىىة ميمىىة وىىىي لعبىىة كىىرة القىىدم .  اداء ميىىارتي المناولىىة والتيىىديف فىىيدقىىة واالجتمىىاعي وعالقتىىو ب

 ييدف البحث الل :و 
 البدنيىةالتعرف علل التوافق النفسي واالجتماعي لد  طالب المرحلة الرابعىة فىي كليىة التربيىة  -1

 .  3115-3112بجامعة بابل للعام الدراسي وعلوم الرياضة 
طالب المرحلة الرابعة في كلية التربيىة البدنيىة وعلىوم الرياضىة بجامعىة اداء  دقة التعرف علل -3

 لميارتي المناولة والتيديف في لعبة كرة القدم .  3115-3112بابل للعام الدراسي 
طالب المرحلة الرابعة في كليىة لنفسي واالجتماعي لد  االتعرف علل العالقة ما بين التوافق  -2

ميىىارتي لادا يىىم دقىىة و  3115-3112التربيىىة البدنيىىة وعلىىوم الرياضىىة بجامعىىة بابىىل للعىىام الدراسىىي 
 المناولة والتيديف في كرة القدم .
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 :  اجراءات البحث -3
 منيج البحث :  3-1

 الم كلةلمال متو طبيعة المسحي والعالقات االرتباطية  لوبوباسالمنيج الوصفي  استعمل الباح ان
 :  مجتم  البحث وعينتو 3-3

البدنيىة وعلىوم المرحلة الرابعة من الدراسة الصىباحية فىي كليىة التربيىة  بطالبمجتم  البحث تحدد 
( وبلغىىىت عينىىىة البحىىىث المختىىىارة بالطريقىىىة 3115-3112جامعىىىة بابىىىل للعىىىام الدراسىىىي )الرياضىىىة ب

%( بعىد اسىتبعاد عىدد مىن 32,22( طالبىا  وبنسىبة م ويىة مقىدارىا )21القرعة ) وباسلوبوا ية الع 
 التجانس والمستبعدين ىم :  افراد المجتم  لتحقيق

 افراد التجربة االستطالعية .  -1
 المؤجلون .  -3
 الراسبون .  -2
 المعلمون .  -2
 العبو فريق ال لية والجامعة .  -5

 ( طالبا  .  122جتم  البحث )وبذلك بلغ مجموع م
 ادوات البحث :  3-2

 البح ية االتية :  باألدوات اناستعان الباح 
 .( 1الملحق )المقابالت ال خصية -1
 االستبانة .  -3
  ( .3الملحق )االختبارات والمقاييس  -2
 المصادر والمراج  العربية .  -2
 ل رة القدم .  –ملعب قانوني  -5
 ( . 31ية عدد )كرات قدم قانون -2
  ريط قياس .  -2
 ( سم . 5 ريط الصق ملون بعرض ) -8
 اقالم رصاص .  -9
 ( . KENKOحاسبة يدوية نوع )  -11
 (  . 5 واخص عدد ) -11
 حبل .  -13
 (. dellحاسوب نوع )  -12
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 التجربة االستطالعية :  3-2
( علىل عينىة مكونىة مىن 32/13/3112تم اجىراء التجربىة االسىتطالعية يىوم االربعىاء المصىادف )

جامعىىىة بابىىىل وعلىىىل ب البدنيىىىة وعلىىىوم الرياضىىىة( مىىىن طىىىالب المرحلىىىة الرابعىىىة فىىىي كليىىىة التربيىىىة 11)
منيىا ملعب كرة القدم واحد  القاعىات الدراسىية غىي تمىام السىاعة العا ىرة صىباحا  اذ كىان الغىرض 

 االتي : التعرف علل ىو
 .والمقياس االختبارين المياريينء عند اجرا انالمعوقات التي قد تواجو الباح  -
 .الوقت المستغرق في االجابة عن المقياس  -
وكيفية ملء استمارة تسىجيل نتىا ج االختبىارات  يينالميار  االختبارينالمستغرق في اجراء الوقت  -

كىىرة  –كىىاظم/علم الىىنفس الرياضىىي ىيىى م د )م.د.الخاصىىة بالبحىىث مىىن قبىىل فريىىق العمىىل المسىىاعد
كليىة التربيىة البدنيىة كىرة القدم/جامعىة بابل/ –م.د. رافد عبد االمير/علم التدريب الرياضىي، أ. القدم

  (وعلوم الرياضة
التعرف علل االسس العلمية ل ل من مقياس التوافق النفسي واالجتماعي واالختبارين المياريين  -

 في كرة القدم 
 .  البحث إلجراءالتعرف علل مد  مناسبة االدوات المستعملة  -

وقىىد كانىىت نتىىا ج التجربىىة االسىىتطالعية جيىىدة جىىدا بسىىبب جديىىة عينىىة البحىىث فىىي أداء االختبىىارين 
الميىىاريين واإلجابىىة عىىن فقىىرات المقيىىاس ودقىىة فريىىق العمىىل المسىىاعد فىىي تسىىجيل النتىىا ج الخاصىىة 

 باالختبارين 
ين فىىي لعبىىة كىىرة مالحظىىة : لمعرفىىة صىىالحية االختبىىارين الميىىاريين المر ىىحين للميىىارتين المختىىارت

اسىتمارات اسىتبانة  نفسىي واالجتمىاعي لعينىة البحىث وزع الباح ىانالقدم وصالحية مقياس التوافق ال
 % 111( وقد اجمعوا علل صالحيتيا للعينة بنسبة 1الملحق )علل عدد من الخبراء والمختصين 
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 (389-385، ص 3111، د سوسن  ا ر مجي)        :  مقياس التوافق النفسي واالجتماعي 3-5
التوافىىىق النفسىىىي واالجتمىىىاعي علىىىل طلبىىىة جامعىىىة يىىىاس )( ببنىىىاء مققامىىىت )د. ابتسىىىام محمىىىود د

( فقرة وتّم التحقق من صدقو و باتو وموضوعيتو ، 21وت ون المقياس من ) 3118الموصل عام 
 ( . 3الملحق )

ك يىىرا جىىدا  ، ك يىىرا  ، قلىىيال  ، رج )فقىىرات المقيىىاس خماسىىي التىىد عىىن باإلجابىىة( يقىىوم الفىىرد )المختبىىر
العكىىس ( للفقىىرات االيجابيىىة و 1،  3،  2،  2،  5( والتىىي تعطىىل الىىدرجات )تنطبىىق نىىادرا مىىا ، ال

( فقىىرة فىىي 28( ، اذ بلغىىت الفقىىرات االيجابيىىة )5،  2،  2،  3،  1صىىحي  للفقىىرات السىىلبية أي )
،  2،  2،  2،  3،  1ات االيجابية ىىي )ت ارقام الفقر ( فقرة ، وكان33حين بلغت السلبية منيا )

8  ،9  ،11  ،11  ،12  ،12  ،18  ،31  ،33  ،32  ،32  ،32  ،32  ،39  ،23  ،
22  ،22  ،22  ،28  ،29  ،21  ،22  ،25  ،22  ،28  ،29  ،52  ،52  ،52  ،52 
،  15،  12،  12،  13،  5،  2( بينمىىىا كانىىىت ارقىىىام الفقىىىرات السىىىلبية ىىىىي )21،  59،  58، 
19  ،31  ،35  ،38  ،21  ،21  ،22  ،25  ،21  ،23  ،22  ،22  ،51  ،51  ،53 
( ويىىىتم تصىىىحي  المقيىىىاس مىىىن خىىىالل جمىىى  الىىىدرجات التىىىي حىىىددىا المختبىىىر بالنسىىىبة لجميىىى  55، 

سىىيتم ذكىر تعليمىىات المقيىاس فىىي ، ( درجىة 211الفقىرات ، امىا الدرجىىة ال ليىة للمقيىىاس فقىد بلغىىت )
 . ( 3الملحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2102    2العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

321 
 

 العلمية لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي :  األسس 3-2
 الصدق :  3-2-1
قىىد تىىم عىىرض مقيىىاس التوافىىق النفسىىي واالجتمىىاعي علىىل مجموعىىة مىىن الخبىىراء والمختصىىين فىىي ف

صىالحية عباراتىو  إلقىرارمجاالت القياس والتقويم الرياضي وعلم الىنفس الرياضىي ولعبىة كىرة القىدم 
( خبىىىراء 2قىىىدرة تلىىىك العبىىىارات علىىىل قيىىىاس التوافىىىق النفسىىىي واالجتمىىىاعي وقىىىد بلىىىغ عىىىددىم ) ومىىىد 

 علل صالحية كل الفقرات .  آرا يم( وقد اجمعوا في 1الملحق )
 ( : االتساق الداخلي )الفا رونباخ طريقة ال بات :  3-2-3

وباسىىىتعمال الحقيبىىىة ( 11وقىىىد طبقىىىت المعادلىىىة علىىىل افىىىراد التجربىىىة االسىىىتطالعية البىىىالغ عىىىددىم )
 التوافىىق النفسىىي واالجتمىىاعياالحصىا ية للعلىىوم االجتماعيىىة ظيىىر ان قيمىىة معامىىل ال بىىات لمقيىىاس 

وىذه القيمة تعطل مؤ را عاليا علل  بات المقياس مما يدل علل امكانية الو ىوق  (1,28تساوي )
 بو .
 الموضوعية :  3-2-2

 يعتمد بدا ل االجابة  ألنوقاييس الموضوعية يعد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي من الم
( أي ان ل ىىىل اجابىىىة درجىىىة محىىىددة ال تتسىىىبب ، ال تنطبىىىقمىىىا ك يىىىرا  جىىىدا  ، ك يىىىرا  ، قلىىىيال  ، نىىىادرا  )

 بااللتباس وال يختلف علييا الخبراء في ا ناء تصحيحيم اجابات المختبرين للمقياس . 
 دم : وصف االختبارين المياريين في لعبة كرة الق 3-2
  (58، ص 3111ىي م د كاظم ، )                        :  اختبار التيديف في كرة القدم 3-2-1

 اليدف من االختبار : قياس دقة التيديف في كرة القدم . 
 االدوات المستعملة : كرات قدم ،  اخص ، حبل لتقسيم المرمل . 

طقىىىة الجىىىزاء . ويوضىىى  ال ىىىاخص فىىىي ( كىىىرات علىىىل خىىىط من2وصىىىف طريقىىىة االداء : توزيىىى  الىىىى )
ليضرب ال رة ومن  ىم يعىود ليعمىل دوران حىول  (المختبر) منتصف قوس الجزاء وينطلق الالعب 

 ال اخص ويضرب ال رة وىكذا . 
 تسجيل الدرجات : 

 ( درجات اذا اصاب المنطقتين العلويتين والسفليتين قرب االعمدة . 2يعطي الالعب ) -1
 واحدة اذا ما اصاب منطقة الوسط . لالعب درجة ايعطل  -3
 لالعب )صفرا ( اذا خرجت ال رة خارج المرمل . ايعطل  -2
 بالعارضة او العمود فيعطل درجة المنطقة التي ارتطمت بيا ال رة .  ال رة اذا ارتطمت -2

 ( . 2ودرجة المختبر ال لية ىي مجموع الدرجات التي يحصل علييا من الضربات الى )
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  (21، ص 3111ىي م د كاظم ، )                  :  (واالستالم )المناولة لتسليمار ااختب 3-2-3
 واالستالم لل رة ) المناولة( .  التسليماليدف من االختبار : قياس دقة 

( 5م ، ) 1,5م( وارتفىىىىاع 1( اىىىىىداف صىىىىغيرة بعىىىىرض )5(  ىىىىواخص ، )5االدوات المسىىىىتعملة : )
 كرات قانونية ،  ريط قياس . 

( م 3واخىىىر )( مختبىىىرين بخىىىط عرضىىىي مسىىىتقيم ، المسىىىافة بىىىين مختبىىىر 5طريقىىىة االداء : يقىىىف )
م ( يقىىف المختبىىرين فىىي 21بعىىد مسىىافة )االىىىداف الخمسىىة الصىىغيرة التىىي تويكىىون امىىام الالعبىىين 

بتسىلم ال ىرة ( وعند سماع اال ارة للبدء يقىوم المختبىر 1( واليدف رقم )1رقم ) الالعبالوسط بين 
( م والواقعىة فىي وسىط المسىافة 3(  م الدوران السري  ضمن المسافة المحىددة )1من المختبر رقم )

( وىكىىىذا يكىىىرر 1بىىىين االىىىىداف الخمسىىىة والخىىىط العرضىىىي  ىىىم مناولىىىة ال ىىىرة باتجىىىاه اليىىىدف رقىىىم )
 المحاولة م  زمال و الخمسة االخرين . 

 تسجيل الدرجات : 
 ل رة وكيفية السيطرة علييا تعطل درجة االخماد علل ال رة:اما بالنسبة الل تسليم ا

 اذا اصيب اليدف فيعطل درجة واحدة واذا لم يصب فال يعطل درجة .  -1
 الدرجات .  تحسب مجموع -3
 ( محاوالت . 5تعطل للمختبر ) -2
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 كرة القدم : المياريين ب يناالسس العلمية لالختبار  3-8
 :  تبارصدق االخ 3-8-1

صىىدق المحتىىو  اذ تىىم عىىرض االختبىىارات  اعتمىىد الباح ىىان مىىن صىىدق االختبىىارين الميىىاريين للتا ىىد
م الىنفس الرياضىي القياس والتقويم وعلىة الخبراء والمختصين في مجاالت )علل مجموعة من الساد

 % . 111بنسبة م وية مقدارىا  يما( والذين اجمعوا علل صدق1الملحق )( ولعبة كرة القدم
 :   بات االختبار 3-8-3

طىالب ( 11االختبارين المياريين علل افىراد التجربىة االسىتطالعية البىالغ عىددىم ) اجر  الباح ان
علىىىل العينىىىة نفسىىىيا بعىىىد سىىىبعة ايىىىام مىىىن  ، وتىىىم اعىىىادة االختبىىىارين 32/13/3112يىىىوم االربعىىىاء 

( وكما مبىين ط )بيرسون تم حساب معامل االرتباط البسي، و  21/13/3112االول بتاريخ  االجراء
الن القىيم االول وال ىاني معنويىة  ناإلجىرا يي( اذ كانت قيمة معامالت االرتبىاط بىين 1في الجدول )

( وبمسىتو  داللىة 8( عند درجىة حريىة )1,223المحسوبة كانت ا بر من القيمة الجدولية البالغة )
 مما يدل علل  بات االختبارين . ( 1,15)
 ر : موضوعية االختبا 3-8-2

تىىم ايجىىاد موضىىوعية االختبىىارين الميىىاريين مىىن خىىالل اسىىتخراج و  قىىام حكمىىان بتحكىىيم االختبىىارات
العىاب  –القياس والتقويم الرياضي/أ.م.د. امنة فاضل) معامل االرتباط البسيط بين نتا ج المقومين

يىىة البدنيىىة كليىىة الترب/جامعىىة بابىىل/كىىرة القىىدم –علم الىىنفس الرياضىىيكىىاظم/ م.د. ىيىى م د،  القىىو  
 ( . 1وكما مبين في الجدول ) (وعلوم الرياضة

 (1الجدول )
 يبين معامالت  بات وموضوعية االختبارين المياريين في كرة القدم

 )ر(  االختبار ت
 ال بات 

 نوع الداللة  )ر( الموضوعية 

 معنوي  1,82 1,82 دقة المناولة  1
 معنوي  1,81 1,85 دقة التيديف  3

( عنىد درجىة 1,223ا بىر مىن القيمىة الجدوليىة البالغىة )لمعامالت االرتباط لمحسوبة وكانت القيم ا
 (1,15( وبمستو  داللة )8حرية )
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 التجربة الميدانية :  اجراء 3-9
المناولىة والتيىديف فىي كىرة  ربىة الميدانيىة التىي  ىملت اختبىاري ميىارتي التج بىججراء با ر الباح ان

عة صباحا  علل الساعة التاس 2/1/3115سي واالجتماعي يوم االربعاء ومقياس التوافق النفالقدم 
ة بجامعىة بابىل للعىام البدنية وعلوم الرياضالمرحلة الرابعة في كلية التربية  عينة البحث من طالب

ملعىىب علىل احىد  القاعىات الدراسىية و  داخىل( طالبىا 21والبىالغ عىددىم ) 3115-3112الدراسىي 
 كرة القدم في ال لية . 

 
 الوسا ل االحصا ية :  3-11

 ( الستخراج ما ياتي : SPSSن الباح ان بالحقيبة االحصا ية )استعا
 الوسط الحسابي .  -
 االنحراف المعياري .  -
 .  (personالبسيط بيرسون )معامل االرتباط  -
 كرونباخ .  –معامل الفا  -
 النسبة الم وية . -
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 ا ومناق تيا : عرض النتا ج وتحليلي -2
بعىىىىرض النتىىىىا ج التىىىىي توصىىىىال الييىىىىا وتحليليىىىىا  البحىىىىث وفرضىىىىو سىىىىيقوم الباح ىىىىان ألىىىىىدافتحقيقىىىىا  

 :  ياتيومناق تيا وكما 
التعرف علل اداء عينىة البحىث فىي كىل مىن اختبىاري المناولىة والتيىديف بكىرة القىدم ومقيىاس  2-1

 التوافق النفسي االجتماعي : 
 (3الجدول )

لحسابية واالنحرافات المعيارية الختباري المناولة والتيديف بكرة القدم ومقياس التوافق النفسي يبين االوساط ا
 االجتماعي لد  العينة الم مولة بالبحث

 المعالم االحصا ية                
 االختبارات

 االنحراف المعياري ) ع ( (_الوسط الحسابي ) س

 1,12 درجة  2,5 دقة المناولة 
 1,38 درجة  11 ديف دقة التي

 8,12 درجة  335 التوافق النفسي واالجتماعي 
قىىيم االوسىىاط الحسىىابية الختبىىاري دقىىة المناولىىة والتيىىديف  ان بىىين لنىىات( ي3عنىىد مالحظىىة الجىىدول )

( علىل التىوالي 335( و )11( و )2,5) قىد بلغىتبكرة القدم ولمقياس التوافق النفسي واالجتمىاعي 
االنحرافىىات المعياريىىة ل ىىل مىىن اختبىىاري كىىرة القىىدم والمقيىىاس المىىذكور والتىىي قىىيم  تتبىىين لنىىا، كمىىا 
   ( علل التوالي . 8,12( و )1,38( و )1,12بلغت )
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ميىىارتي المناولىىة والتيىىديف بكىىرة القىىدم والتوافىىق النفسىىي  دقىىة اداء نالتعىىرف علىىل العالقىىة بىىي 2-3
 االجتماعي لد  عينة البحث : 

نتىىىا ج اداء عينىىىة البحىىىث فىىىي كىىىل مىىىن ل اىىىىا الباح ىىىانالجىىىات االحصىىىا ية التىىىي اجر مىىىن خىىىالل المع
ان ىنىاك عالقىة ارتبىاط عاليىة وذات داللىة  وجدااالختبارين المياريين والتوافق النفسي االجتماعي 

 .( 2معنوية بين كل من المعالم االحصا ية سابقة الذكر وكما في الجدول )
 (2الجدول )

ط بين كل من التوافق النفسي االجتماعي لد  عينة البحث ودقة ادا يم المياري في كل من يبين عالقة االرتبا
 المناولة والتيديف بكرة القدم

معامل االرتباط )ر( بالتوافق  الميارة 
 النفسي واالجتماعي 

 نوع الداللة 

 معنوية 1,81 دقة المناولة 
 معنوية 1,29 دقة التيديف 

 )ر( ذات داللة معنويىة بىين كىل مىن دقىةض  ان ىناك عالقة ارتباط ( يت2من مالحظة الجدول )
ميىىارتي المناولىىة والتيىىديف بكىىرة القىىدم والتوافىىق النفسىىي االجتمىىاعي لىىد  العينىىة الن قىىيم )ر(  اداء

( وعنىىد 28( تحىىت درجىىة حريىىة )1,235المحسىىوبة كانىىت اعلىىل مىىن قيمىىة )ر( الجدوليىىة البالغىىة ) 
 ( . 1,15مستو  داللة )

ىذه النتا ج الل الدور االساس الذي يلعبو التوافق النفسىي واالجتمىاعي فىي سىلوك  و الباح انويعز 
االنسىىان تجىىاه االخىىرين مىىن خىىالل بنىىاء عالقىىات اجتماعيىىة جيىىدة والتفاعىىل مىى  البي ىىة االجتماعيىىة 
علل اساس ادراك الفىرد ان العالقىات المتينىة مى  االخىرين ىىي سىلوك مت امىل ينىتج عنىو االنىدماج 

ىىىو احىىد االىىىداف النابعىىة مىىن رغبىىات وحاجىىات  لألفىىراد  افىىراد الجماعىىة ، فاالنتمىىاء االجتمىىاعي مىى
تو  االداء البىدني المبا ىر فىي رفى  مسى التىا ير( ذات اضي النفسية التي تمده بالطاقة )النفسىيةالري

جىىة والميىاري والخططىي وغيىر ذلىك ، فيىو يعىزز  قتىىو بنفسىو وبقدراتىو علىل تحمىل الصىعوبات النات
علل تجاوزىا بل وتوظيفيىا لتحسىين مسىتواه فىي االلعىاب الرياضىية و  -من دون سام  - عن االداء

 . ( 3118صال  حسن الداىري ، نوعة ككرة القدم وىذا ما يؤكده )المت
 (22، ص 3118)صال  حسن الداىري ،                                                                    
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 االستنتاجات والتوصيات :  -2
 استنتج الباح ان االتي : االستنتاجات :  2-1
 تمت  طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بتوافق نفسي واجتماعي جيد . -1
 الطىالبلىد  بين التوافق النفسي واالجتمىاعي وطردية ىناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  -3

فارتفىىاع درجىىة التوافىىق النفسىىي واالجتمىىاعي ة والتيىىديف فىىي كىىرة القىىدم ودقىىة ادا يىىم ميىىارتي المناولىى
 . لد  الطالب يرافقو ارتفاع في ادا يم لتلك الميارتين

 
 يوصي الباح ان باالتي : التوصيات : 2-3
مىن التربيىة البدنيىة وعلىوم الرياضىة كليىة  طىالبرف  مستو  التوافق النفسي واالجتماعي لىد   -1

 وسا ل التعليمية والترفييية .  خالل المناىج وال
اجراء دراسات مما لة ت مل ميارات اخر  في لعبة كرة القدم مىن غيىر المسىتعملة فىي البحىث  -3

 الحالي . 
 اجراء دراسات م ابية علل العاب فرقية وفردية اخر  تضم جوانب الدراسة الحالية .  -2
 

 المصادر 
، عمان ، دار الصفاء للن ر والتوزي   1( ، طاذجنماالختبارات النفسية )سوسن  ا ر مجيد ،  -
 ،3111. 
االسىىس ضىىطرابات السىىلوكية واالنفعاليىىة )اساسىىيات التوافىىق النفسىىي واالصىىال  حسىىن الىىداىري :  -

 . 3118( ، عمان ، دار الصفاء للطباعة والن ر والتوزي  ، والنظريات
سىترخاء العقلىي فىي االداء الميىاري حركىي واال –الحس لإلدراكىي م د كاظم : تا ير تمرينات  -

والخططي الفردي لالعبين ال باب بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربيىة الرياضىية ، جامعىة 
 . 3111بابل ، 
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 (1الملحق )
 والقابيم العلمية واختصاصاتيميبين اسماء الخبراء والمختصين 

 مكان العمل  االختصاص اللقب العلمي االسم ت
 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية /جامعة بابل كرة القدم  –علم النفس الرياضي  استاذ د. عامر سعيد جاسم  -1
 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية /جامعة بابل القياس والتقويم الرياضي استاذ مساعد فاضل محمود  أمنةد.  -3
 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية /جامعة بابل كرة القدم  –ريب الرياضي علم التد استاذ مساعد د. رافد عبد االمير  -2
 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية /جامعة بابل كرة القدم  –علم النفس الرياضي  مدرس د. ىي م د الجبوري   -2

 
 

 (3الملحق )
 رض علل العينة الم مولة بالبحثيبين التعليمات الخاصة بمقياس التوافق النفسي واالجتماعي والذي ع

 التعليمات : فيما يلي بعض الفقرات التي يمكن ان تصف بيا نفسك وتصف بيا توافقك النفسي واالجتماعي . 
ك يىرا  جىدا  ، ك يىرا  المقروءة وتحمل البدا ل ) ( في احد المستطيالت التي تقابل الفقرة √اقرأ الفقرة وض  ا ارة )  -

 .  لنفسك ووصفك لتوافقك النفسي واالجتماعي ناسب االجابة م  وصفكت( لتتنطبق ا ، ال، قليال  ، نادرا  م
الحىىع انىىو ال توجىىد اجابىىات صىىحيحة واخىىر  خاط ىىة الن كىىل فىىرد يختلىىف عىىن الفىىرد االخىىر فىىي وصىىفو لنفسىىو  -

لتىك بكىل صىدق ووصفو لتوافقو النفسي واالجتمىاعي والمطلىوب تحديىد البىديل وبالتىالي الدرجىة التىي تتناسىب مى  حا
 وامانة . 

 ال تترك أي فقرة من دون اجابة .  -
 ا تب اسمك وعمرك بالسنوات في اسفل المقياس .  -
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 مقياس التوافق النفسي واالجتماعي
 ( 3118) ابتسام محمود د

  تنطبق ال ما  نادرا   قليال   ك يرا   ك يرا  جدا   الفقرات ت
      المواقف المحرجة  ا ون متماسكا وىاد ا في  -1
      ا عر انني راضي عن قدراتي   -3
      ا عر بالخجل عند الحديث م  االخرين   -2
      ا عر بانني مستقر اسريا   -2
      اجد النظام الجامعي صارما ا  ر مما يجب   -5
      ا ارك الناس افراحيم واحزانيم  -2
      ا عر بالراحة ا ناء وجودي م  االخرين   -2
      احترم دوري في الحياة   -8
      عالقتي بالجنس االخر يسودىا االحترام   -9
      استمت  بالحديث م  افراد اسرتي   -11
      يقدر اساتذتي ذكا ي   -11
      عالقاتي االجتماعية بجيراني متوترة   -13
      اعاني من ال عور بالذنب   -12
      اتوق  الف ل في اغلب االعمال التي انجزىا   -12
      اعتقد انني غير مرغوب في من الجنس االخر   -15
      اتمنل اسعاد افراد اسرتي   -12
      افتخر بانتما ي الل كليتي   -12
      احب البقاء م  االخرين اطول وقت ممكن   -18
      تراودني المخاوف   -19
      اىدافي تفوق حدود قدراتي   -31
      االخر تربطني الصداقة االخوية بزمال ي من الجنس   -31
      ا عر بان افراد اسرتي يحترموني   -33
      ا عر بالرضا عن تخصصي الدراسي   -32
      افتخر بانتما ي الل مجتمعي   -32
      يتغير مزاجي بسرعة بين الفرح والحزن   -35
      ا عر بانني افيم نفسي   -32
      اعتز بزمال ي كليم من الجنس االخر   -32
      لتزاماتي االسرية اجد صعوبة في تادية ا  -38
      ا ق بقدرتي علل تحقيق نتا ج جيدة في ال لية   -39
      ا عر بالحرج اذا ما بدأت الحديث م  جماعة من الناس   -21
      اعاني من ال رود الذىني   -21
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      اتمكن من اتخاذ القرارات الميمة في حياتي   -23
      راج اية زميلة بم اعري من دون اح ا بادر الل مصارحة  -22
      االسريةاعاني من الم كالت   -22
      اود ترك الدراسة في الجامعة   -25
      اتقبل انتقادات االخرين   -22
      استعيد ىدو ي بعد زوال سبب االست ارة   -22
      اعتقد انني سوف احقق احالمي في المستقبل   -28
      ا عر بانني محظوظ م  الجنس االخر   -29
      من اسرتي  الياسبينتابني  عور   -21
      اتمنل ان ال تفوتني أي محاضرة طيلة العام الدراسي   -21
      افضل االنعزال عن الزمالء والزميالت في ال لية   -23
      االسباب  ألىون اغضب بسرعة   -22
      اتوق  لنفسي مستقبال باىرا   -22
      ارغب في مساعدة الجنس االخر   -25
      تي افتخر بانتما ي الل اسر   -22
      ارتاح الل غياب التدريسيين عن المحاضرات   -22
       باآلخريناحب اقامة عالقات صداقة جديدة   -28
      ا عر بالسعادة والرضا الن عالقتي بمن حولي مستقرة   -29
      اتجنب اال ياء غير السارة بالتيرب منيا   -51
      ال ارغب بالتعامل م  الجنس االخر   -51
      اسرتي بانيا سي ة  بافرادي تتصف عالقت  -53
      ا ارك م  زمال ي في ن اطات ال لية   -52
      ا عر بتعاطف االخرين معي وحبيم لي   -52
      استغرق في احالم اليقظة ا ناء المحاضرات   -55
      اسعل الل تحقيق اىدافي في الحياة   -52
      تسود ال قة واالحترام عالقتي بالجنس االخر   -52
      اسرتي عندما اخطئ في حقيم  ألفرادر اعتذ  -58
ييمنىىي التحصىىيل العلمىىي ا  ىىر ممىىا ييمنىىي الحصىىول علىىل   -59

 الدرجات العالية 
     

      ابادر بتقديم المساعدة الل من يحتاج الييا   -21
 
 
 


