إصدارات عام 2020م
المجلد الثاني
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االصابات الرياضية ومدى عالقتها مع تعبئة الطاقة النفسية لالعبي منتخبات التربيات
ببغداد لاللعاب الفرقية (بنين)
ا.م.د .منى جابر ابراهيم الجبوري

اختصاصي تربوي و ازرة التربية ،تربية بغداد الكرخ االولى
قسم االشراف االختصاصي/العراق

ملخص البحث

تبرز اهمية البحث في دور االتعبئة النفسي ي ي ي ييية وتسلورها في ي ي ي ي ييلود ال

في النا التدر

والمنافسيية و قتة باالصييابار الر ا.ييية ع والتعرف لى واعب التعبئة النفسييية و قتها باالصييابار
الر ا.ي ي ي ي ييية ،وف لل التعرف لى الدور الحبيفي للمدرف في الي ي ي ي يير عفهو التعبئة النفسي ي ي ي ييية في النا
التيدر ي عوتمتليي ونية البحيث

بي عنتتبيار تربييار بغيداد السي ي ي ي ي ي ييي ل لعياف الفر يية وهي الكرخ

االولى والتااية والتالتة والرصييافة االولى والتااية والتالتة  -وشييملي االلعاف الكرة الطائرة – فرة الود

– فرة الس ي ييلة – التما ي ييي – فرة الفد
التعرف لى عدى

اذ ا ي ييتتدعي الباقتة عبياب لتعبئة الطاقة النفس ي ييية لغر

قتها باالص ييابار الر ا .ييية التي تحدا للر ا .ييي في النا التدر

والمنافس ييةع

وقد اشي ييارر اهم النتائى الى ات التعبئة النفسي ييية ت لر لى عسي ييتوى االاباز باالتباي االيبا ي وتبن
ال

االص ييابار الر ا .ييية وعا اهم التوص يييار التنس ييوي وا المدلر ة العاعة للتربية الر ا .ييية في

و ازرة التربية واللبنة االولمبية لغر

ادخال المدر وا دورار تدر بية دولية ل لعاف الفر يةع

الكلمات المفتاحية :االصابات الرياضية ،التعبئة النفسية ،االلعاب الفرقية
المقدمة ومشكلة البحث

ات التطورار التي يل ي ي ي ي ييهدها العالم خ ل االل ية التالتة المو دية في عتتلي عباالر الحياة

والعلو وعنها لو الر ا .ي يية وترابطها باالابازار الر ا .ي ييية ي يوا فااي المية ا عحلية عا خ ل

تطو ر عس ي ي ييتوى اللياقة البداية والمهار ة والتططية والنفس ي ي ييية ل
د ار ي يية ه ي العلو

العلو

ع اذ ال يحدا ذلل اال عا خ ل

ي ي يوا فااي عفردة او عبتمعة وتالورها لى عس ي ييتوى االاباز الر ا .ي ييي وعا ه ي

لم النفس الفسييوولو ي الاواهر النفسييية

لي لو ييي واخروت، 2019،ص 23ع اذ يعد

عا ا رز االهتماعار التي تلي ي ييغب فكر الباقتوا والمدربوا لما لر تالور عباشي ي يير لى ي ي ي لود ال
و قتر باالص ي ي ي ييابار الر ا .ي ي ي ييية التي تحدا ل
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في النا التدر

والمنافس ي ي ي يية ع عا هنا هرر

عتطلبار خاصيية لتحفوي الم ئمة النفسييية ل

في النا التدر

لتت ها عدرف الفر ي او االخصي ي ي ييائي النفسي ي ي ييي عض ال

والمنافسيية بر و ييائب وا ار ار

او في بع

االقيات لتت ها ال

افسر وه ا عا يطلي لية التعبئة النفسيةع

ل ا تبرز اهمية البحث في دور االتعبئة النفسييية وتسلورها في ييلود ال

عض

في النا التدر

والمنافسيية و قتة باالصييابار الر ا.ييية ع والتعرف لى واعب التعبئة النفسييية و قتها باالصييابار

الر ا.ي ي ي ي ييية ،وف لل التعرف لى الدور الحبيفي للمدرف في الي ي ي ي يير عفهو التعبئة النفسي ي ي ي ييية في النا

التدر ع
ال

ا ت  .ي ي ي ي ييرورة اال ار ار الوقائية عا االص ي ي ي ي ييابار تعد عا الد ائم التربو ة المهمة لسي ي ي ي ي ي عة

بوا لممار يية االالييطة الر ا.ييية و لى عسييتو ار عتتلفة وات عا يصيياق

االصييابار الر ا.ييية

يحوييب دوت تحفوي االهييداف التربو يية وبييالرنم عا اال ار ار المتتي ة عا البميض لكا تبفى اقتمييالييية
عا د قس ييوا ادى  ،2014 ،ص 12ع وا ييباف االص ييابار الر ا .ييية

قدوا االص ييابة واردة

عتعددة واهمها بكري عحمد و ها الغمري ،2010 ،ص: 30
-

د ا ي ي ي ييتكمال اال ار ار الع

ية بعد قدوا االص ي ي ي ييابة عمالنتى نر ودة االص ي ي ي ييابة لما

كااي لير او تتحول الى اصي ييابة ع عنة يصي ييع
وئةع

 -قصييور اال داد البداي للر ا.ييي اذ اللتنا ي

التتلم عنها عمالولد ل

قالة افسي ييية

عض المتطلبار البداية للمرقلة ال عنية التدر بية

للمو ييم الر ا .ييي خص ييوص ييا في الفرق الر ا .ييية المدر ييية اذ تكوت الفترة ال عنية قلولة عما
ل دي لحدوا اصابار وتدهور الطاقة النفسية ل

 -التغ ية السي ي ي ي ييليمة والتوازت الغ ائي البود ل

في النا التدر

والمنافسةع

المدر ي ي ي ي ييي عهمة وتفلب قدوا االصي ي ي ي ييابار

والعكس في قالة ي ي ي ييو التغ ية ت دي ل ص ي ي ي ييابة وقلة في الطاقة النفس ي ي ي ييية ل

التدر

والمنافسةع

 -عتابعة البواا

النفسية ل

في النا التدر

في النا

والمنافسة وع قاة اي خلب يحدا ل

في ييلوفر او قاقتر النفسييية خصييوصييا بعد تعر.يير الصييابة او صييدعة افسييية قدلي لر في

النا التدر
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والمنافسةع

كما وات ملية تعبئة الطاقة النفسي ييية عا المسي ييلمار اليي ييرور ة في ب تطور العلم الحدلث

لما لر االلر الكبور في تطور االدا والوصي ي ي ي ي ي ييول بمسي ي ي ي ي ي ييتوى الي في االاباز اذ يعد تمتض ال

بوا

بالطاقة النفسي ييية العالية قاف ا فبو ار لهم الاباز االالي ييطة الر ا.ي ييية المتتلفة خصي ييوصي ييا االلعاف التي
بوا اقمد ي ييمور

تتصي ييي بالتحدي وروم المنافسي يية عما يفلب عا قدوا اصي ييابار وا صي ييفوف ال

رادار ،2012 ،ص 15ع وخ ف ذليل فبيي هي ي الطياقية و يد تعبئتهيا بصي ي ي ي ي ي ييورة ايبيا يية ت دي الى

قدوا خوف وقلي وتوتر لدى ال
بوا في النا التدر

ال

بوا عما ل دي بالنتيبة قدوا اصي ي ييابار ر ا.ي ي ييية وا صي ي ييفوف

والمنافسة عحمد قسا

وي ،1998 ،ص 40ع

عا خ ل عا ي ي ي ييبي فات اال داد النفسي ي ي ييي وتعبئة الطاقة النفسي ي ي ييية ل

والمنافسي يية ل لر ذلل ايبابا لى ادا ال

بوا في النا التدر

بوا وقلة قدوا االصي ييابار الر ا.ي ييية فوت ه ي اللي يير حة

با مار المراهفة وليس لدلهم خبرة في االال ي ي ي ي ي ييطة الر ا .ي ي ي ي ي ييية ففر النل ي ي ي ي ي ييا البداي في درب التربية

الر ا.ييية وات لياقتهم البداية التتحمب عبهود يييلي صييع
ر ا.ية ل ا تطل

وقو ب عما ل دي الى قدوا اصييابار

تعبئتهم بالطاقة النفسية لتحمب ه ا المبهود الصع

والطو ب

بد الحمود وعحمد

صبحي قسااوا ،1997 ،ص  45ع
وقد رف

النفس ي ي ي ييية لل

لي لو يي واخروت  ،2019 ،ص 28تعبئة الطاقة النفسيية بااها تهوئة الطاقة

ليس ي ي ي ييتطيض ادا

ي ي ي ييلود عتكاعب والناتى عا العمليار العفلية وتعبئتها عض العمليار

البداية عا خ ل التحكم بمتر اتر الس ييلوفيةع اعااالص ييابار الر ا .ييية ففد تحدا نها قس ييا هادي
طية اله لي ،2013 ،ص 25باار تلي ل دي تم ق االاسي ي ي ي ي ي ييبة لتسلور خار ي ي ي ي ي ي ي يوا فات ه ا

التسلور عيكاايكياً أو ي ي ي ي ييو اً أو فيمياو اً اعا

ي ي ي ييميعة خلوب ،2007 ،ص 50قالي باار تعر

أاسيبة البسيم المتتلفة لم لرار خار ية أو داخلية ت دي ىلى ىقداا تغوورار تلير حية أو فسيوولو ية
في عكيات اصص ي ي ي ي ي ي ييابية عميا يعطيب ميب أو و يفية ذليل ذليل النسي ي ي ي ي ي يييى ونميا ذهي

لي لو ي ي ي ي ي ي ييي

واخروت ،2019،ص 26تعر ف عصي ي ييطلا لم النفس الفسي ي ييوولو ي باار لم لهتم د ار ي ي يية الع قة
وا االقداا البس ييمية والكيميائية في االاس ييات وبوا االقداا النفس ييية عتب االدراد الحس ييي والداف ية

والتعلمع

لي ليل فيست تحفوي الكفيا ة النفسي ي ي ي ي ي ييية المتلى للفر ي هو عسي ي ي ي ي ي ييعى الميدربوا وال

بوا عا ا يب

تحفوي افيي ي ي ي ي ي ييب االابيازار ع واا ار لتلفي ال بي عنتتبيار التربييار ل لعياف الفر يية تيدر بيار عا قبيب

عدربوا عتتلفوا عا خ ل دروب التربية الر ا .ي ي ي يية في المدر ي ي ي يية عا قبب عدرب التربية الر ا .ي ي ي ييية
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وعدرف عنتت

ترفر للتدر
لى ال

التدر

التربية في قسيم النليا الر ا.يي والمدر يي فيي

ا تغوري بسيب

ااتها تنسيوبر او

عا قسييم النلييا الر ا.ييي والمدر يييع فب ذلل لترد الا ار ييلبية و.ييغوقا افسييية ت لر

بوا عا قوث تكيفهم عما ل دي الى قدوا اصيابار عا خ ل يلوفياتهم السيلبية في النا

والمنافس ي ي ي يية بس ي ي ي ييب

االابازع فيي

لاصيابة أو قتى ال

ال ي رأى زعولر أو

عا فادر أت تودي بحياتر ،فب ه ال ابدهم بالتسكود ي يلييوت عتاوف التعر

لاصييابار الر ا.ييية

عنافسيير وهو لتعر

ا ال

د تكيفهم عض المدرف البدلد عما ل دي لل  .ي ي ي ييعي في االدا وقلة

ال ي يبي لر وأت تعر

صصييابة خطورة أو قتى ال

ال ي شيياهد أو ق أر أو ييمض ا ىصييابة ال

ولو در ار عتتلفة فهب يمكا له ي األخورة أت ت لر لبا لى داف ية اصاباز الر ا.ي؟

عا خ ل عتابعتي المودااية فواي علرفة اختصاصية اشرف لى المدارب واتابض االابازار

وعا خ ل ا ييئلتي المتكررة لى المدربوا عدر ييي التربية الر ا .ييية قول تهوئة ال

بوا افس يييا

وعدى ععرفتهم بالتعبئة النفس ييية واهموتها في عنض قدوا االص ييابار والع ع عا بعد االص ييابة في ي
ا ا طائهم الداف ية وا ي ي ي ييتفرار عسي ي ي ييتوى ال

الباا

النفسييي المهم في ي

بوا لتحفوي االابازار العالية و در قلة المعرفة ه ا

ا و ود اصييابار وا ال

بوا في النا التدر

الباقتة د ار يية ه لا المتغور ا وذلل .ييمات لس ي عة ا نائنا ال

اابازار الية ترفض عا عستوى الر ا.ة المدر يةع

والمنافسيية ل ا ارتار

بوا فواهم ق ف في ي

ا تحفوي

وعا الد ار ي ييار السي ييابفة ا تعبئة الطاقة النفسي ييية د ار ي يية عهند بد الحسي ييوا الت ا ي عهند

بد الحسيوا الت ا ي 2004،ع اذ هدفي الد ار ية لى نا عبياب لتعبئة الطاقة النفسيية لدى ال بي

لندية الدر ة الممتازة بكرة الفد في العراقعا ييتتد الباقث المنهى الوص ييفي لى ونة واقض 286

العبا عا اادية الدر ة الممتازة لكرة الفد في العراق وعا خ ل توز ض ا يتبيات لوهمعأهم عا توصيلي

ىلير الد ار يية عا ا ييتنتا ار هو التوصييب لبنا عبياب لبياب تعبئة الطاقة النفسيييةعوا ييتت ص ييي
واعب لبنا المبيابع

عا خ ل ع ار عة اتائى البحث والد ار ي يية السي ييابفة ابد ات الباقث ا ي ييتتد المنهى الوصي ييفي

باال لوف المسحي ،اعا البحث قود الد ار ة ا تتد المنهى الوصفي با لوف د ار ة الع قارع

عض اخت ف في العونتوا اذ قيا البياقيث بنيا عبيياب لتعبئية الطياقية النفسي ي ي ي ي ي ييية وتكوايي عا

 37ففرة شي ي ي ي يياعلة ي ي ي ي ييي واعب لفر ي فرة الفد اادية الدر ة الممتازة ،اعا البحث قود الد ار ي ي ي ي يية ففد

ا تتدعي ا تمارة ا تبيات فوها عبياب يلمب االصابار الر ا.ية وتعبئة الطاقة النفسيةع
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وترى الباقتتة وعا خ ل ا ي ي ي ييتع ار

الد ار ي ي ي ييتوا بست الد ار ي ي ي يية الحالية لها اهمية في ترابر

الع قار وا االصابار الر ا.ية وتعبئة الطاقة النفسية في النا التدر
اهداف البحث

والمنافسةع

 -الع قة وا االص ييابار الر ا .ييية وتعبئة الطاقة النفس ييية ل

بي عنتتبار التربيار ل لعاف

واعب التعبئة النفسي ي ييية و قتها باالصي ي ييابار الر ا.ي ي ييية ل

بي عنتتبار التربيار ل لعاف

الفر ية فرة الود ،فرة السلة  ،الكرة الطائرة  ،التما ي ،فرة الفد

-

الفر ية فرة الود ،فرة السلة  ،الكرة الطائرة  ،التما ي ،فرة الفد

 -دور المدرف في تعبئة الطاقة النفسية لل

فروض البحث

 -هب هناد

بوا في النا التدر

نواع
نواع

والمنافسة ع

قة وا تعبئة الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية؟

 الى أي عدى ت لر واعب تعبئة الطاقة النفسية باالصابار الر ا.ية؟ الى اي عييدى لولر دور المييدرف في تعبئيية الطيياقيية النفسي ي ي ي ي ي يييية لوالمنافسة؟

بوا في النييا التييدر ي

اجراءات البحث
المنهج

المنهى هو الطر ي العلمي ال ي يسييلكر الباقث في قب علييكلة بحتر ىذ ات قبيعة الملييكلة

هي التي تحدد وتفر

المنهى ال ي يييسييتتد في الوصييول الى الحبيفة اوري اللييود ورافض صييالا

فتحي  ، 2004 ،ص 51عل ا ا ييتتدعي الباقتة المنهى الوصييفي با ييلوف د ار يية الع قار المتبادلة
الد ار ي ييار االرتباقية ىذ تهتم بالكل ي ييي ا الع قار وا عتغور ا او اكتر لمعرفة عدى االرتبا

وا

ه ي المتغورار اوري اللييود ورافض صييالا فتحي  ، 2004 ،ص ، 51عا ا ب ععرفة عدى صي قية
ه ا الو.ييض او عدى الحا ة القداا تغورار

ئية او ا ييا ييية ذير ذوقات بودار واخروت،1988 ،

ص 201ع اعيا ونية اليد ار ي ي ي ي ي ي يية فهي فميا قيددر عا قبيب و ازرة التربيية علحي  3ىذ عتليي عبتمض
ال ييد ار ي ي ي ي ي ي ي يية وهو عبمو يية عا االفراد التي لت ييام له ييا ا ار ال ييد ار ي ي ي ي ي ي ي يية لوه ييا

،1993ص 181ع
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و ي يير عحبوف،

مجتمع البحث

ا يداد الميدلريار العياعية للتربييار في العراق هي  20عيدلرية عوز ية لى عحيافايار العراق

كافة دا اقليم فورد تات لغ دد ال
كب عدلر ة  120ال

بوا  2400ال

ل لعاف الفر ية في المحافاار العلر ا

عنها ي ي ي ي ييي عدلر ار ففر بغداد اي ات النس ي ي ي ي ييبة المئو ة ل

بغداد لببية المحافاار فااي  %30ع
عينة البحث

شي ي ي ييملي ونة البحث لى  720ال

بي عدلر ار

عا عنتتبار التربيار في بغداد ل لعاف الفر ية

الكرخ االولى والتااية والتالتة والرص ي ي ييافة االولى والتااية والتالتة للبنوا ل

مار 20-13

ي ي يينة ىذ

ات دد المدلر ار العاعة في عحافاة بغداد عفسييمة الى ييي عدلر ار اعة تلييمب المدارب التااو ة
المتو ي ي ي ي ي ي يير واال يدادي واال تيدائيية ،اذ تم اختييار عحيافاية بغيداد فوت فوهيا اكتر الميدلريار العياعية

و ونة اكبر  ،وقد تم توز ض ا ييتمارار اال ييتبيات علحي 2

لى ونة البحث ىذ ات العونة المتتارة

تكوت يا ي ياً لمبتمض االص ي ييب ،بحوث يس ي يينتى الباقث عا ونة ص ي ييغورة عا لود ا ي ييتنتا ر عا عبتمض
البحث فلر وديض يا ي ييوا التكر تي وقس ي ييا عحمد العبودي ،1996 ،ص 31عوقد تالفي العونة قلبة

المدارب التااو ة علحي  3عتو ر – ا دادي وفما عبوا في دول  1ع
جدول ()1

يبين اعداد الالعبين لكل مديرية وللمرحلتين المتوسط-االعدادي
المرقلة

المرقلة

المتو طة

اال دادية

تربية بغداد الكرخ 1 /

60

60

120

تربية بغداد الكرخ 2 /

60

60

120

تربية بغداد الكرخ 3 /

60

60

120

تربية بغداد الرصافة1 /

60

60

120

تربية بغداد الرصافة2 /

60

60

120

تربية بغداد الرصافة 3 /

60

60

120

المبموع

360

360

720

ا م المدلر ة
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المبموع

وق ييد تم تب ييااس ون يية البح ييث عا قو ييث البنس اذ ات ميض افراد العون يية عا ال ي فورع اع ييا

التبااس في البيا يار البلير ة ايييا قاعي الباقتة تباب العونة قود الد ار ية عا قوث الطول والوزت
وفما عبوا في دول  2علتبوا عا البدول ادااي ات يم ععاعب االلتوا لتوز ض افراد العونة هو .ما
الحيدود الطبي يية ل لتوا  ،ىذ تراوقيي البيم وا 076ع566 ، 0ع358- ، 0ع212- ، 0ع0

لى

التوالي وهي النسبة الطبي ية للتوز ض ىذ تتراوم عا وا  1±ع
جدول ()2

يبين قيم معامل االلتواء
المبمو ة

المتغورار

المرقلة

الوزت كغم

المتو طة
المرقلة
اال دادية

الطول

م

الوزت كغم
الطول

م

قبم

الو ر

العونة

الحسا ي

الم ياري

360
360

االاحراف

الو ير

ععاعب
االلتوا

54،4000

2،09416

54،0000

0،076

160،4333

2،79295

160،0000

566ع0

61،6000

3،43600

62،0000

0،358-

166،9667

2،69302

167،0000

0،212-

أدوات جمع البيانات

أجهز القياس المستخدمة في البحث
 -عو ات قبي

 -شر ر ععداي لبياب الطول

 الحا بة الودو ة ال تتراع النتائى االقصائية الحا وف ال تتراع النتائى االقصائية -ا تمارة ا تبااةع

تقويم االختبار

لكي يعتميد االختبيار ال يد لير عا توافر اللي ي ي ي ي ي ييرو العلميية التياصي ي ي ي ي ي يية ل ختبيار والمتمتلية في

الصي ي ي ييدق والتبار والمو.ي ي ي ييوعية ىذ ات لبار االختبار يعطي النتائى افسي ي ي ييها وات ا طي ه ي االختبار
الكتر عا عرة لى المتتبر ا اافس ي ي ي ييهم وتحي الاروف افس ي ي ي ييها بس ي ي ي ييطو س ي ي ي ييي اقمد و يس اا ي،

 ،1987ص 113ع
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ا ي ي ي ييتتدعي الباقتة قر فة ا ادة االختبار وهو تطبوي االختبار افسي ي ي يير لى االفراد اافسي ي ي ييهم

عرتوا وتحي الاروف افسي ي ي ييها وبايباد ععاعب االرتبا
ا ار الطال

وا االختبار ا ىذ فااي المدة عا  7-1ايا

وقمودي السي ي ي يياعرائي،1981 ،ص  134ع وقد فات ععاعب االرتبا للمبياب 801ع0

وهو و ر عا او ر التبار ،اعا ص ييدق االختبار فهو عدى ياب االختبار للمهارة المتوقض يا ييها وات

تبيم خبور او دة خب ار علحي  1لمهارة ععونة لد م ص ييدق االختبار وبما ات االختبار لا ي يكوت
التبار و هة عا او ر الصي ي ي ي ي ييدق ا ار الطال

المو.وعية فلها

قة بمعاعب االرتبا

وعحمود السي ي ي ي ي يياعرائي،1981 ،ص 133-132ع أعا

ات ارتفاع ععاعب التبار يفا لر ارتفاع ععاعب المو.وعية

ر سات خر بر عبود،1989 ،ص 20ع
اجراءات البحث

التجربة االستطالعية

قاعي الباقتة با ار تبربتها اال تط عية التي دأر تار خ  2019/3/24والمصادف لو

االربعا وا ييتمرر لمدة  7أيا لغاية  2019/3/31لى  10ال بوا للمرقلة المتو ييطة و 10

ال بوا للمرقلة اال دادية ليصيبا العدد  20العبا وتم اختيارهم بليكب ليوائي عض ع ار اة اخت ف

االلعاف ،بعدها تم ا تبعادهم عا ونة البحث

ىذ ات هي ي التبربية تهيدف الى التعرف لى اال ه ة واالدوار وعيدى صي ي ي ي ي ي ي قوتهيا والوقوف

لى دقة وص ييحة البيا ييار واالختبارار التاص يية لت في النواقي الس ييلبية ،وقد ا هرر اتائى التبربة
اال ي ي ي ي ييتط عية ي ي ي ي ي عة االختبارار المسي ي ي ي ييتتدعة في البحث قود الد ار ي ي ي ي يية و لى ففاية ونة التبربة

اال ي ييتط عية في تفبلهم البيا ي ييار البسي ييمية ،في ي ي ً ا اال ابة لى ا ي ييئلة اال ي ييتبااة ،وقد ار ي
الباقتة ند ا ار التبربة اال يتط عية .يرورة ات تتوفر فوها الليرو والاروف افسيها والتي تكوت
هيا التبربية الرئيسي ي ي ي ي ي يية عيا اعكا ذليل قتى يمكا االخي نتيائبهيا

ص 58ع

بيد الرقما عيسي ي ي ي ي ي ييوي،1974 ،

القياسات واالختبارات

قاعي الباقتة با ار البيا ييار واالختبارار لى ونة البحث بعد ات ر .ييي لى التب ار

ىذ افي ر االختبيارار لى  700العبيا عا الميدلر يار العياعية للتربييار الس ي ي ي ي ي ي ييي في بغيداد ل لعياف

الفر ية وفما في دول : 3
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جدول ()3

يبين اعداد عينة البحث
المرقلة

كرة الفد

كرة السلة

الكرة الطائرة

كرة الود

كرة الفد
للصاالر

المبموع

المرقلة المتو طة

106

58

58

70

58

350

المرقلة اال دادية

106

58

58

70

58

350

المبموع

214

116

116

140

116

700

اوالً .القياسات البشرية:
 قياس الطول :يفي المتتبر قافي الفدعوا و هري عواز اً للحائر و و.ي ي ييض عسي ي ييطرة في ا لىافطة عا الرأب تماب عض ش ي ي يير ر البياب المو .ي ي ييوع لى الحائر ،لتم البياب القرف 5ع0
مع

 قياس الوزن :يسييي و يياقة المو ات الطبي ىذ تم يا يير بم بس خ يفة قتى يسييتفر القرف 500نم ع

ثانيا .اختبار االستبانة(ملحق :)3
تم ر

اال ييتبااة لى عبمو ة عا التب ار علحي  1لمعرفة عصييدا ية اال ييتبااة لتحفوي

اهيداف البحيث وللتحفي عا لبياتهيا ا ي ي ي ي ي ي ييتتيدعيي البياقتية قر فية ا يادة االختبيار وذليل بيا يادة تطبوي
اال ي ي ي ي ي ي ييتبيااية لى ونية قواعهيا  20العبيا عا خيارع ونية البحيث ىذ تم ايبياد ععياعيب االرتبيا

وا

االختبيار ا ىذ لغيي 823ع 0عميا لدل لى ات اال ي ي ي ي ي ي ييتبيااة ذار ععياعب لا ي و اليعوقد شي ي ي ي ي ي ييمليي
اال تبااة لى ي واعب لتعبئة الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية وهي:
 العاعب االول ترفو الطاقة العفلية وشملي ال بارار  3،2،1ع -العاعب التااي عستوى الطموم وشملي ال بارار  7،6،5،4ع

 العاعب التالث الكفام للتسقلم االعتب وشملي ال بارار  13،12،11،10،9،8ع -العاعب الرابض الو ي ال اتي وشملي ال بارار  19،18،17،16،15،14ع

 -العاعب التاعس السيطرة لى اعب اال تتارة وشملي ال بارار  23،22،21،20ع

 -العاعب السادب المحادلة االيبا ية لل ار وشملي ال بارار  29،28،27،26،25،24ع
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عرض النتائج ومناقشتها

جدول ()4

يبين النسب المئوية للعوامل االست للمرحلتين المتوسطة واالعدادية
ر

-1

تنطبي لي تماعا

ال بارار

العدد

صراخ البمهور لتوراي و منعني عا الترفو

ادائي عما يسب

لى

.عي بااليعازار العصبية للعي ر 400

النسبة المئو ة

142ع%57

تنطبي لي بلكب فبور تنطبي لي الى قد عا
العدد

285

النسبة المئو ة

714ع%40

العدد

10

النسبة المئو ة

428ع%1

ال تنطبي لي
العدد النسبة المئو ة

5

714ع%0

وبالتالي اصا تي
-2

التوف عا التصم يلغب تفكوري و بعلني اتحاش

200

571ع%28

405

857ع%57

70

%10

10

3

ال ات فر فافة تو وهار المدرف النا المنافسة

300

857ع%42

395

428ع%56

5

714ع%0

-

4

اقاول التفوق لى التصم بالرنم عا عستواي البود

200

571ع%28

400

142ع%57

85

142ع%12

15

5

ال د وات اتالي في التدر

والمنافسة واتبن

االصابة

360

428ع%51

300

857ع%42

40

714ع%5

-

6

اتتلم عا الكرة با رع وقي عمكا التبن

االصابة

275

285ع%39

300

857ع%42

75

714ع%10

50

200

572ع%28

460

714ع%65

40

714ع%5

-

300

857ع%42

301

%43

90

857ع%12

9

200

572ع%28

490

%70

10

428ع%1

-

300

857ع%42

395

428ع%56

5

714ع%0

-

200

572ع%28

430

428ع%61

45

428ع%6

25

571ع%3

420

%60

200

572ع%28

50

142ع%7

30

285ع%4

330

142ع%47

300

857ع%42

40

714ع%5

30

285ع%4

250

714ع%35

290

428ع%41

355

714ع%50

30

285ع%4

7
8
9
10
11
12
13
14
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االقتكاد لتبن

اوا

لى التدر

االصابة

ببدية الار قر ي النبام الوقود

ليمنض ني االصابة

الا تطيض اللع

ببدية في علع
البمهور

التصم واعا

ال ا تطيض ل فب قاقتي قتى وات فااي المباراة
عهمة خوفا عا االصابة

ليس عا السهب لية عباراة التصم الار اكتر عني
خبرة
اشعر بات قما ي للع

يفب بااتها اللو االول عا
المباراة

لهمني االدا باقصى قاقتي اذا فات خصمي قو ا
لكنني اخلى االصابة

تلبيض المدرف ل د ففاقي وا تهادي لتحفوي المستوى
االعتب لكني اخلى قدوا اصابة

ا ود التحلوب السر ض لتحرفار خصمي وخصوصا في
المباراة الص بة عما يسا داي لى تبن

االصابار

428ع%1

142ع%2
142ع%7

285ع%1

تابع جدول ()4

يبين النسب المئوية للعوامل االست للمرحلتين المتوسطة واالعدادية
ر

تنطبي لي تماعا

ال بارار
اقاول المحافاة لى هدوئي في المبار ار الص بة

15

االصابة

عما يسا داي لى تبن

افكر في ادائي المهاري النا التدر

16

لى تطو ري بلكب عستمر لتبن

او المباراة وا مب
االصابة

ال ا تطيض توز ض هدي لى عبر ار شوقي المباراة

17

خوفا عا االصابة
اشعر باالرتباد ند عوا هة التصم الفوي خوفا

18

لحدوا اصابة
ال ا تطيض ات اشعر بالصورة الواق ية ال ادائي

19

اتنرف بسر ة ندعا يتطا الحكم النا المنافسة

20

عمال دي الى شبار وبالتالي اصابار

اتنرف بلكب فبور ند شعوري بالتع

21

ل صابة

عما ل دي

اففد السيطرة لى هدوئي قبب المنافسة .د خصو

22

اقو ا عما ل دي للبار عصحوف باصابار
ال ا تطيض التحكم في اافعاالتي ندعا يستف اي التصم

23

عما ل دي للبار عصحوف باصابار
افكر فتو ار بيرورة عباراة المنافس قتى وات ارتفى

24

بمستواي لكي اتبن

االصابة

افكر فتو ار بكي ية قطض الكرة عا التصم عهما فااي

25

عهارتر في التداع

افكر دائما بيرورة االدا البود قتى اافيا المباراة

26

في المباراة المهمة ال الي في قدراتي لى االدا البود

27

خوفا عا قدوا اصابة

اشعر باالرتباد ند عوا هة التصو االقو ا خوفا عا

28

االصابار

ال ا ور اهتماعا للتلبيض ال اتي واراي نور عبدي ل ادة

29

اادفا ي في اللع

عنعا عا االصابار

عا خ ل اتائى البدول ا

تنطبي لي بلكب فبور تنطبي لي الى قد عا

العدد

النسبة المئو ة

العدد

النسبة المئو ة

العدد

النسبة المئو ة

50

142ع%7

300

857ع%42

310

285ع%44

40

150

428ع%21

200

572ع%28

350

%50

-

250

714ع%35

332

428ع%47

54

714ع%7

64

200

572ع%28

400

142ع%57

85

142ع%12

-

300

857ع%42

312

571ع%44

88

571ع%12

15

142ع%2

240

285ع%34

360

428ع%51

95

571ع%13

5

714ع%0

299

714ع%42

370

857ع%52

25

571ع%3

6

857ع%0

235

571ع%33

370

857ع%52

95

571ع%13

-

265

857ع%37

355

714ع%50

80

428ع%11

-

250

714ع%35

360

428ع%51

90

857ع%12

-

240

285ع%34

370

857ع%52

90

857ع%12

-

210

%30

290

428ع%41

100

285ع%14

-

360

428ع%51

240

285ع%34

100

285ع%14

-

390

714ع%55

210

%30

100

285ع%14

-

360

428ع%51

200

572ع%28

140

%20

-

العدد النسبة المئو ة
714ع%5

142ع%9

ي وللمرقلتوا المتو طة واال دادي ابد ات الع قة وا اعب

الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية في ال بارار  3،2،1التي تحدا ل
والمنافسة والتي ا هرتر النتائى في ال بارار ا

131

ال تنطبي لي

في النا التدر

ي فااي وا.حة و الية اذ تع و الباقتة لاهور تلل

النس الى قلة عفدرة الفدرار العفلية االيعازار العصبية لدى ال بي عنتتبار التربيار اذ فااي نور
ععدة افسيا اذ ات اال داد النفسي لتوقي عا خ ل عهارة تنايم الطاقة النفسية للر ا.ي اذ تعد افيب

عفدرة فلية تسا د ال

ا اعة فاعب رات

لى اخراع عفدرتر البداية العالية وه ي المو ة تسمى بالطاقة النفسية المتلى

 ،2000 ،ص 16ع

اعا الع قة وا عستوى الطموم واالصابار الر ا.ية وعا خ ل االق ع لى اتائى البدول

ا

لدير قموم للتفوق

ي للمرقلتوا المتو طة واال دادية في ال بارار  7،6،5،4ابد ات ال

ولكا اللب ل فب قاقتر لتوفر عا قدوا االصابة في

ا قلة قما ر في اللو التااي لتوفر

لحدوا اصابار ر ا.ية لر فب ذلل يع ى لكبي الطاقة النفسية االيبا ية ندي اذ ات عا اليروري
كبي عصادر الطاقة النفسية السلبية عا خوف وقلي وتوتر لدى ال بي التربيار لب ل البهود والوصول

الفيب قالر عا االدا وا هار الطاقة االيبا ية عحمد قسا
وترى الباقتة وعا خ ل اق

وي،1998 ،ص 75ع

ها المودااي ات عصادر الطاقة االيبا ية يب

ات تع ز عا

قبب المدرف وات تكوت لدية الدراية الكاذية في عبال لم النفس وعاهو المتغور ال ي يب
تع ي عا خ ل الوقدار التدر بة والمبار ار التبر بية في

ات لتم

ا المنافسار اذ لتم ا طا ه ي

البر ار االيبا ية عا خ ل التغ ية ال ار عةعوارى اتائى الع قة وا التاقلم للنبام واالصابار
الر ا.ية وعا خ ل اتائى البدول ا
هور ه ي النس

ي في ال بارار  13،12،11،10،9،8اذ تع و الباقتة الى
ي و د و ود

في المرقلتوا المتو طة واال دادية للعاعب ا

قة ايبا ية وا

الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية الى د تمتض ال بي التربيار بالفورعا الر ا.ية والتي تتمتب في
البواا

البداية

والمهار ة

والتططية

والنفسية

لدى

ال

بوا

اقمد

مور

اقمد

رادار،2012،ص. 102

وترى الباقتة ات اكتمال ه ي الفورعا تاتي عا خ ل تنايم الوقدار التدر بية وا تمرارها لى

عدار السنة ،وات يكوت اال داد في العطلة الصي ية اذ ات المنافسار تكوت في النا الد ار ة ،وعا هنا
لى المدربوا والبهار ذار الع قة قسم النلا الر ا.ي والمدر ي في فب عدلر ة ات تعمب باتباي

اكتمال الفورعا الر ا.ية ل
وفي

العاعب

الرابض

بي الر ا.ة المدر ية اذ تعد اللبنة اال اب لر ا.ار االاباز العاليع

ابد

الع قة

ال بارار 19،18،17،16،15،14
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وا

الو ي

ال اتي

واالصابار

الر ا.ية

في

اذ تع و الباقتة لاهور ه ي النس

المهار ة والبداية ند ال بي الفرق

الى قلة البواا

البماعية لمنتتبار التربيار في بغداد و عود ب ذلل الى قلة الوقدار التدر بية له ي الفئة واقتصارها
لى الدوا الر مي للمدارب لما ات انل االالطة الر ا.ية وا التربيار تفا خ ل السنة الدر ية،

عض تدر بهم وا دادهم خ ل المنافسة ل ا يحتاع ه ال ال
عض ز ادة لعدد الوقدار التدر بية في

بوا الى الكتور عا الترفو النا التدر

ا االهتما بالعادار السلوفية الصحية اقمد مور اقمد

لى اال تتارة و قتة باالصابار

رادار،2012،ص 103عاعا اتائى العاعب التاعس السيطرة

الر ا.ية في ال بارار  23،22،21،20ع

وترى الباقتة ات السيطرة لى االلارة لدى ال بي المرقلتوا المتو طة واال داداية ببها قلة

التبرار ند ال بي عنتتبار التربيار باالشتراد في االالطة الر ا.ية المتتلفة ع فما وتع و الباقتة
لو ود التوف و د الترفو لدى ال بي التربيار والتي ت دي لحدوا اصابار ر ا.ة ندهم وذلل
ا اال داد النفسي في النا التدر

الت ال بوا المنتتبار الوقنية واالادية لدلهم التبرة الكاذية في

ونما ال بي الر ا.ة المدر ية ليس لدلهم ا داد افسي فوت تدر باتهم تنحصر .ما عبال الدوا

المدر يع في

ا قلة اشتراكهم باالالطة والفعاليار اذ ات فترة االشتراد في االالطة الر ا.ية

والفعاليار والمنافسار ت دي الى ااعدا التوف

ند ال

بوا والترفو

في النا اللع

واعا

البمهور بد الناصر الفدوعي واقمد خوا ا،2010،ص 2460ع

وفي ال بارار  29،28،27،26،25،24ابد اتائى العاعب السادب واالخور المحادلة

االيبا ية لل ار و قتر باالصابار الر ا.ية ات ال بي عنتتبار التربيار لدلهم تفكور ذاتي في
اللع

وفي الوقي افسة لدلهم تتوف وتبن

النفسي للعونة قود الد ار ة  ،اذ تعد فترة تدر
وذلل عا خ ل التدر

لحدوا اصابة وتع و الباقتة لل الى قلة التدر
ال

بوا لى في ية السيطرة لى افكارهم وتنايمها

لى المهارار النفسية اذ ال د عا و ود عدرف افسي يفو با طا

تدر بة بمبال الطاقة النفسية لغر

رفض الروم المعنو ة عهند بد الحسا الت ا ي،2004،ص 8ع

عماتفد ابد ات اهداف البحث تحففي عا خ ل اتائى النس
الر ا.ية والطاقة النفسية في
للمدرف دو ار فبو ار في تهوئة ال

المئو ة و ود

قة وا االصابار

ا الع قة وا واعب الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية وات

بوا وا دادهم افسيا في النا التدر

التغ ية ال ار عة االيبا ية خ ل المنافسة ود مهم ععنو ا لغر
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ر ار

والمنافسة عا خ ل ا طائهم

الحصول لى افيب النتائىع

اذ ات المدربوا في البحث قود الد ار ة لم يكا لهم دو ار فعال فواهم ليس لدلهم ععرفة بالطاقة

بوا ،فوت ه ي اللر حة عا المدربوا هم عدر وا ولم لدخلوا دورار

النفسية وقرائي ا طائها ل

تدر بية ا وة ع ئهم المدربوا في االادية وااما اقتصر ذلل لى الدورار التي تعطى عا قبب النلا
الر ا.ي وهي التفي بالغر
ا تدر

النفسيةع في

ا داد فاذية لهم عما لتسب

الاها ترف

لى واا

ععونر وهي التططية وال ترف

لى النواقي

بوا يكوت ند د العا الد ار ي اي عض داية المنافسار والتو د فترة

ال

ذلل بفلة التبرة وبالتالي قدوا اصابار ر ا.يةع

االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات :

 -قيدوا اص ي ي ي ي ي ي ييابيار وا ال بي عنتتبيار التربييار في بغيداد للفرق البمياعيية نيا

لى

العواعب السي التي تمتب عبياب الطاقة النفسية واالصابار الر ا.ية وفما للي :

-

ترفو الطاقة العفلية ،عسي ي ي ي توى الطموم ،الكفام للتاقلم االعتب ،الو ي ال اتي ،السي ي ي يييطرة
لى اعب اال تتارة ،المحادلة االيبا ية لل ار ع

 قدوا اص ي ي ييابار ر ا .ي ي ييية وا ال بي عنتتبار التربيار في بغداد للفرق البماعية لفلةت و دهم بالطاقة النفسية االيبا ية عا قبب المدربواع

 -قلة ععرفة المدربوا قود الد ار ة بطرائي اال داد النفسي ل

بواع

 ات التعبئة النفسية ت لر لى عستوى االاباز باالتباي االيبا ي وتبناالصابارع

 -فترة ا داد ال

ال

بوا نور فاذية فواها قر بة عا المنافسارع

التوصيات:

توصي الباقتتة لى عاللي:

 .1ي ي ي ي ي ييرورة ا داد ال بي عنتتبار التربيار ل لعاف الفر ية باال داد النفسي ي ي ي ي ييي .ي ي ي ي ي ييماالوقدار التدر بية ع

 . -ي ي ي ي ي ييرورة تدر

ال بي عنتتبار التربيار عهاري – خططي – افس ي ي ي ي ي ييي في العطلة

الصي ية فوت المنافسار في النا الد ار ةع
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 .ييرورة ادارع اال داد النفسييي .ييما عنهاع الدورار التدر بية السيينو ة في اقسييا النليياالر ا.ي والمدر يع

 .يرورة ا ار د ار يار عليا هة لر ا.ية المسيتو ار اشيبال،ااشيئة،شيباف،عتفدعوا الهميةالمتغور ا قود الد ار ةع

 التنسي ي ييوي وا المدلر ة العاعة للتربية الر ا.ي ي ييية في و ازرة التربية واللبنة االولمبية لغرادخال المدر وا دورار تدر بية دولية ل لعاف الفر يةع
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