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 الملخص:

ناقشت هذه الدراسة تطوير التحمل النفسي لدى طلبة المرحلة الثانية في كلية 

التربية األساسية، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة لتطوير مهارة الوثب في الكرة 

الطائرة على الرغم من تصميم أساليب التدريب والتمارين التي تعمل على تلك 

 الجوانب.

هذا التطور ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق الدراسات العملية التي تعتمد على مختلف 

ل علم النفس التي لديها العديد من المساهمات واألدوار الفعالة التخصصات المتصلة مث

 في الرياضة النامية.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في تطوير برنامج التدريب على التحمل النفسي بين الطالب 

 في الكرة الطائرة نظرا ألهمية الجوانب النفسية والتعليمية في األلعاب الرياضية.

فقد وجد أن هناك ضعف في تطوير وأداء مهارة القفز. لذلك،  من خالل مراقبة الباحث،

تهدف الدراسة إلى تصميم طريقة التدريب لتطوير التحمل النفسي بين الطالب في 

الكرة الطائرة وتقييم فعاليتها. ألن ضعف في هذا الجانب سوف تؤثر على شخصية 

 الطالب وخلق أداء ومهارات غير متوازنة.
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Training for the development of psychological endurance and 

transmission performance landslide volleyball skill 
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Abstract : 

The present study discussed the development of 

psychological  endurance among the students of the second stage 

in the College of Basic Education, Department of Physical 

Education and Sport Science to develop the skill of spiking in 

volleyball though designing training methods and exercises that 

work on those aspects.  

This development can only be achieved by consistent 

practical studies that depend on various connected disciplines like 

psychology which has many contributions and effective roles in 

developing sports. 

The significance of the study lies in developing a training 

program psychological  endurance among the students in 

volleyball due to the importance of psychological and educational 

aspects in sports.  

Through the observation of the researcher, it was found that 

there is a weakness in the development and the performance of 

the skill of spiking. So, the study aims at designing a training 

method to develop psychological  endurance among the students 

in volleyball and assessing its effectiveness. Because the 

weakness in this aspect will affect the students personality and 

create unbalanced performance and skills.      

 

 التعريف بالبحث –الباب األول 

 المقدمة وأهمية البحث

تناول الباحث أهمية كرة الطائرة والمكانة المتميزة التي تحتلها بين األلعاب 

والتطورات فـي أساليب لعب الفريق من ناحية تطبيق الخطط الدفاعية الرياضية.
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،وإن هذا التطور ال يتم إال من خالل دراسات علمية والهجومية كي تفاجئ بها المنافس

مستمرة ومعتمدة على عدة علوم مترابطة ومرتبطة بالمجال الرياضي ومـن بين هذه 

ومؤثر في تطـوير األلعاب الرياضية  العلوم علـم النفس الذي له إسهامات ودور فعال

إذ أظهرت مساعي حثيثة لالرتقاء بجميع الجوانب من خالل وضع وبمختلف أنـواعها 

 مناهج تدريبية وتمارين تعمل على تطوير تلك الجوانب.

تأتي أهمية البحث في دراسة تأثير البرنامج التدريبي لتطوير التحمل النفسي 

اعتبـار الجانب النفسي والتربوي من المكونات لدى الطالب في كـرة الطائرة ب

 في المجال الرياضي.األساسية 

 

 -مشكلة البحث :

ومن خالل مالحظة الباحث ضعفا في إعداد الطالب في بداية ممارسة لعبة كرة 

الطائرة لكون الباحث العبا ومدربا ومشرفا على لعبة كرة الطائرة في منتدى شباب 

الب في لعبة كرة الطائرة يعتبر من أهم الركائز المهمة. الخالص الحظ الن أعداد الط

لذا أن ضعف التحمل النفسي عند الطالب يوثر تأثيرا واضحا على بناء شخصية 

الطالب ويودي إلى عدم التوازن في أدائه ومهاراته الن األداء المهاري للطالب يحتاج 

والنفسي والتخلص من كل إلى قوة تحمل عالية من اجل بناء التوازن المهاري والبدني 

 حاالت الخوف والقلق التي تسيطر على أداء الالعبين . 

 

 -أهداف البحث :ـ 

 ـ استعمال منهج تدريبي لتطوير قوة التحمل النفسي  للطالب في كرة الطائرة.2

ـ معرفة تأثير المنهج التدريبي في تطوير قوة التحمل النفسي في أداء الطالب في كرة 1

 الطائرة.

 

 فروض البحث :ـ 

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعتين   - 2

الضابطة والتجريبية في التحمل النفسي للطالب في كرة الطائرة ولصالح االختبارات 

 القبلية.

 هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات البعدية في التحمل النفسي - 1

للطالب في كرة الطائرة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة 

 التجريبية .
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 -مجاالت البحث :ـ 

طالالالب كليالالة التربيالالة األساسالالية وقسالالم التربيالالة البدنيالالة وعلالالوم  المجااال البشاار :1-5-1

 ( العب.12م والبالغ عددهم )1027م  1022الرياضة جامعة ديالى للعام الدراسي  

 2/1027/  27م  ولغاية  1022/  9/  27المدة من  المجال الزماني : 9ـ5ـ1

 ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .المجال المكاني : 3ـ5ـ1

 

 الدراسات النظرية والمرتبطة -الباب الثاني :

و في الباب الدراسات النظرية لموضوع  تناول الباحث في القسم األول من هذا

 الثاني من هذا الباب بعض الدراسات السابقة لموضوع البحث.القسم 

 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -الباب الثالث :

احتوى هذا الباب على منهجية البحث وإجراءاته الميدانية إذ استعمل الباحث 

المنهج التجريبي واتبع الباحث تصميم المجموعتين المتكافئتين )تصميم تجريبي ذو 

( .أما عينة البحث فكانت من طالب كلية التربية االساسية جامعة ديالى ضبط محكم

العباً قسموا على مجموعتين تجريبية  12المرحلة الثانية قسم الرياضة  وعددهم 

 وضابطة ، واختيرت العينة بالطريقة العمدية.

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -الباب الرابع 

واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة تم فيه عرض األوساط الحسابية 

والجدولية لنتائج االختبارات القبلية والبعدية فضالً عن مناقشة النتائج التي تم التوصل 

 إليها .

 

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات 

 :في ضوء أهداف الدراسة وعرض نتائجها ومناقشتها يستنتج الباحث االتي

بل المدرب له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على أداء المنهج المتبع من ق- 2

   المهارات البدنية قيد الدراسة

للعينة قيد الدراسة بين   معنوية في مقياس التحمل النفسي يوجد فروق ذات داللة     -1

 .أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة و لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 

 -: وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث يضع التوصيات اآلتية 

التدريبي المعد من قبل الباحث في تطوير التحمل   ضرورة استعمال البرنامج -2

 .النفسي على فئات عمرية أخرى
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التأكيد على إشراك الطالب منافسات محلية الغرض منها معرفة تأثير التحمل  -1

 .المهارات األساسية بكرة القدم لديهمالنفسي في تحسين أداء 

 . تدعيم الثقة واإلرادة لدى الالعبين أنفسهم من اجل تحقيق أهدافهم  -3

 

 الباب األول

 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهميته 1-1

أن تقدم وتطور العلم اخذ ينعكس على شتى مجاالت الحياة ومن هـذه المجاالت 

األساليب الحديثة والتخطيط الجيـد عـن طريق  البحوث المجال الرياضي نتيجة إلتبـاع 

العلمية والتي تحاول االبتعاد عن المألوف وإيجاد آفاق جديدة ال حدود لها في علوم 

الرياضة ومن هذه العلوم علم التدريب وعلم النفس الرياضي اللذان شهدا تطورا واسعا 

يثة وقد أخذت كـرة القدم مواكبة لمواكبة االتجاهات الحد اً واتخذت نظرياتهم منحى جديد

هـذا التطور والتقدم إذ تطورت في أساليب التدريب في نواحي مختلفة منها بشكل 

خاص التطورات فـي أساليب لعب الفريق من ناحية تطبيق الخطط الدفاعية والهجومية 

 . كي يفاجئ بها المنافس

التي دخلت قلـوب عشاقها كرة الطائرة هي من أكثر األلعاب الرياضية لكـون لعبــة و

منذ الطفــولة وأصبحت لهـا مدارس كروية في كـل العـالم تعتمـد على صقـل الالعبين 

ذوي المهـارات العالية باعتبارهم القاعدة األساسية واألوسع انتشارا في األندية 

 الرياضية مـن بين المجموعات الرياضية األخرى .

البد من دراسة سلوكهم في اثناء سعيهم في ومـن اجل االرتقاء بمستوى الطالب 

 تحقيق أهدافهم المستقبلية .

لذا تكمـن أهمية البحث في دراسة تأثير البرنامج التدريبي لتطوير التحمل 

النفسي لـــدى طالب المرحلة الثانية كـرة الطائرة باعتبـار ان  الجانب النفسي من 

ـل النفسي وتوجيه سلـوكهم في الجوانب األساسية لشخصية الطالب وتعزيز التحم

 .تحقيق طموحاتهم المستقبلية في أثناء التدريب والمنافسـات

 

 مشكلة البحث  9 – 1

ومن خالل مالحظة الباحث ضعفا في إعداد الطالب في بداية ممارسة لعبة كرة  

الطائرة لكون الباحث العبا ومدربا ومشرفا على لعبة كرة الطائرة في منتدى شباب 

الحظ الن أعداد الطالب في لعبة كرة الطائرة يعتبر من أهم الركائز المهمة. الخالص 

لذا أن ضعف التحمل النفسي عند الطالب يوثر تأثيرا واضحا على بناء شخصية 

الطالب ويودي إلى عدم التوازن في أدائه ومهاراته الن األداء المهاري للطالب يحتاج 
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ن المهاري والبدني والنفسي والتخلص من كل إلى قوة تحمل عالية من اجل بناء التواز

 حاالت الخوف والقلق التي تسيطر على أداء الالعبين . 

و أن قلة االهتمام بالجانب النفسي حدا بالباحث الى الولوج في هذه المشكلة       

، اذ حاول الباحث أن يصب اهتمامه في إيجاد وسيلة مساعدة لتطوير قوة التحمل من 

 خالل أعداد منهج  تدريبي مقترح لتطوير قوة التحمل النفسي لدى الطالب .

 

 ـأهداف البحث  :ـ يهدف البحث الى :3 – 1

ـ استعمل منهج تدريبي لتطوير قوة التحمل النفسي وداء مهارة اإلرسال الساحق 2

 للطالب في كرة الطائرة.

ـ معرفة تأثير المنهج التدريبي في تطوير قالوة التحمالل النفسالي وأداء مهالارة اإلرسالال 1

 الساحق في أداء الطالب في كرة الطائرة.

 

 فروض البحث  4- 1

معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعتين  هناك فروق ذات داللة  - 2

الضابطة والتجريبية في التحمل النفسي وأداء مهارة اإلرسال الساحق  للطالب في كرة 

 الطائرة ولصالح االختبارات القبلية.

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات البعدية في التحمل النفسي  - 1

ي كرة الطائرة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة للطالب ف

 التجريبية .

 

 مجاالت البحث 1-5

طالالالب كليالالة التربيالالة األساسالالية وقسالالم التربيالالة البدنيالالة وعلالالوم المجااال البشاار :1-5-1

 ( العب.12م والبالغ عددهم )1027م  1022الرياضة جامعة ديالى للعام الدراسي  

 2/1027/  27م  ولغاية  1022/  9/  27المدة من  الزماني :المجال  9ـ5ـ1

 ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .المجال المكاني : 3ـ5ـ1

 

 تحديد المصطلحات  6 – 1

 النفسي: التحمل 2-2-1

" قدرة الرياضي على ضبط النفس في مواجهة أحداث التدريب والمنافسات وهو

الرياضي عن احتمال اإلصابة باألمراض النفسية  بأسلوب يبعد والتعامل معها

 (9,ص 9114)العزاو  التي تحدثها هذه الظروف   والجسمية
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 الباب الثاني 

 الدراسات النظرية والسابقة -9

 الدراسات النظرية 9-1

 ( :Psychological Hardinessالتحمل النفسي ) 9-1-1

التحمل النفسي هو أحد المتغيرات النفسية التي تختص بعالقة الفــرد مع البيئة         

التي يعيش فيها إذ إن الناس يتفاوتون في مدى قدرتهم علـى تحمل الضغوط التي 

يتعرضون لها وتكيفهم معها وعلى وفـق سماتهم الشخصية وطبيعة الضغوط التي 

 (2997، 382يواجهونها .)حريم،

( فقد عرفـه انه " أن يخبر الفرد درجة عالية من Kobasa  1979,أما كوباسا )        

 الضغط دون أن يصاب بالمرض ، ويتكون هذا المفهوم من ثالثة 

 ( Kobasa،37 ،2979 االلتزام((.) –السيطرة  –مكونات هي :)) التحدي 

 أنواع التحمل النفسي: 9-1-9

, Eysenck  ,944 مل عدم التطابق  .))تحمل اإلحباط  ،   تحمل الغموض ، تح

1221) 
 

 ماهية التحمل النفسي في المجال الرياضي : 9-1-3

يعد التحمل النفسي من المفاهيم النفسية المهمة والمتصلة بشخصية الالعب وفي        

عالقته التفاعلية مع أحداث البيئة سواء في التدريب أو المنافسات .   فالالعبين الذين 

يتمكنون من مواجهة الظروف التي يتعرضون لها في أثناء التدريب أو المنافسات 

ى توازنهم النفسي وتحقيق االنجازات الرياضية )انويا ويتمكنون من المحافظة عل

،122 ،2998 .) 

 

 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث 3-1

تعالالد المنهجيالالة ذات أهميالالة فالالي البحالالوث العلميالالة، ذلالالك إن قيمالالة البحالالث ونتائجالاله تالالرتبط 

لخطالالـوات الفكالالـرية التالالي . فالمنالالـهج هالالو "اارتباطالالا وثيقالالا بالالالمنهج الالالذي يتبعالاله الباحالالث

يسلـكها الباحث لحـل مشكـلة معينة، وعليه استعمل الباحث المنهج التجريبي الالذي يقالوم 

علـى " تغير معتمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما ، ومالحظة التغيالرات الناتجالة 

 ( 1002، 12من الحـدث ذاته وتفسيرها. )الشوك،

 

 

 



1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

 عينة البحث 3-9

تعـد عيـنة البـحث مـن ضروريات البحـث العلـمي إذ يجـب علـى الباحث أن         

يخـتار عـينة البـحث بحـيث تمـثل هذه العينة المجتمع األصلي تمثيال دقيقاً. )عليان 

 (1000.  238وغنيم ،

وبنـاء على ذلـك اختار الباحـث كلية التربية األساسية قسم التربية البدنية وعلوم 

( 12والبالغ عددهم  ) 1027 -1022ياضة المرحلة الثانية لكرة الطائرة للعام الر

طالب .وقد قسم الباحث العينةـ على مجموعـتـين تجريـبـية وضابطة ، كل مجموعة 

 ( العباً .21مكونة من )

 (1جدول رقم )                                     

جريبية والضابطة في مقياس التحمل الجدول التالي يبين تكافؤ المجموعتين الت

 النفسي ومهارة االرسال الساحق  في االختبارات القبلية 

 

 المتغيرات

 قيمة ضابطة تجريبيه

 ت

 الداللة

 ع س   ع س  

 6.999 114.583 التحمل النفسي

 

غير  653. 6.095 116.333

 دال

مهارة اإلرسال 

 الساحق

غير  0.05 1.44 10.91 1.33 11.16

 دال

 

 (   ،  2.07) 22 (  ،  درجة الحرية =0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 ( نالحظ أن قيمة )ت( المحسوبة وهي على التوالي.2الجدول )من خالل 

( اصغر من )ت( الجدولية 0.05( وعند مستوى داللة )  0.05،  0.036،  0.653)

 ( مما يدل على تكافؤ العينة .2.07والبالغة )

 -: ألجهزة واألدوات المستعملة ووسائل جمع المعلوماتا 3-3

"المقصود بها الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع الباحث حل مشكلته مهما كانت .      

 ( 1002، 233عبيدات ، 0أدوات ،بيانات، عينات ، أجهزه. )

 جمع البياناتوسائل جمع المعلومات   3-3-1

 المقابلة : 3-3-1-1

اجرى البحث مقابالت شخصية مع ذوي الخبرة واالختصاص في مجال كرة الطائرة 

 لإلفادة من آرائهم وخبراتهم في الدراسة 
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 االستبانة  3-3-1-9

 اعد الباحث استمارات االستبانة االتية :

 استمارة استبانة الستطالع اراء الخبراء حول مقياس التحمل النفسي .2

 اراء الخبراء حول مهارة االرسال الساحق.استمارة استبانة الستطالع  .1

 

 جمع المعلومات 3-3-9

 االختبارات المقايس ، الشبكة الدولية(  . ,المصادر العربية واألجنبية)

 وسائل تحليل البيانات 3-3-3

 مقياس التحمل النفسي   3-4

 تحديد مجاالت المقياس : 1 – 4 – 3

علالالى المصالالادر العلميالالة لغالالرض تحديالالد مجالالاالت المقيالالاس قالالام الباحالالث بالالاالطالع 

عن المصالادر العلميالة  والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع )التحمل النفسي( فضالً 

والدراسات السابقة التي درست متغير التحمل النفسي مثل: ـ دراسة كامالل عبالود حسالين 

( م .وقد وجد الباحث أن هذه الدراسات تؤكد على 1002( م وعلي حسين علي)1002)

حمل النفسالي متعالدد المجالاالت وان اغلالب الدراسالات تركالز علالى المجالاالت أن مفهوم الت

 االتية : ـ التحدي ،السيطرة ،االلتزام.

علالالى مالالا سالالبق ذكالالره مالالن نتالالائج الدراسالالات والبحالالوث السالالابقة فقالالد حالالددت  وبنالالاءاً        

( مجالالاالت بصالالورتها األوليالالة والمجالالاالت 2()3( )2مجالالاالت المقيالالاس كمالالا فالالي الشالالكل )

( . Control( والسالاليطرة )Commitment( وااللتالالزام )Challengeي )هي:الالـ التحالالد

لمفهوم التحمالل النفسالي فالي مجالال علالم الالنفس  وإجرائياً  وقد وضع الباحث تعريفا نظرياً 

 الرياضالالالالالالالالالي وبعالالالالالالالالالد التالالالالالالالالالدقيق اختالالالالالالالالالار الباحالالالالالالالالالث مقيالالالالالالالالالاس التحمالالالالالالالالالل النفسالالالالالالالالالي

ألناله دقيالق وقالد اختالار الباحالث المقيالاس  ( نقال عالن كوباسالا 1002لكامل عبود حسين ) 

وأكالالد علالالى المجالالاالت أعالهالالا أي يتكالالون مالالن ثالثالالة أبعالالاد ولوضالالوح فقراتالاله وحداثتالاله اذ 

 يتكون من .
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 شكل)ا(

 يوضح أبعاد مقياس التحمل النفسي
  

 عرض المقياس على ذو  الخبرة واالختصاص: 9 – 4 – 3

بعالالد تحديالالد المقيالالاس قالالام الباحالالث بعالالرض المقيالالاس بفقراتالاله علالالى السالالادة الخبالالراء        

والمحكمين وذوي االختصاص في علم النفس العام وعلم النفس الرياضالي وعلالم الالنفس 

( إذ 11) التربوي والتجريبي وفي القياس والتقويم وفي طرائق التدريس والبالالغ عالددهم

( إلالالى أن  علالالى الباحالالث أن يحصالالل علالالى نسالالبة اتفالالاق  2983يشالالير )بلالالوم وآخالالرون ، 

%( .    71الت بنسالالبة ألتقالالل عالالن )الخبالالراء فالالي صالالالحية الفقالالرات وإمكانيالالة إجالالراء تعالالدي

 ( 2983، 212، بتيامين)

 

 

 التحمل النفسي

 التحدي ةالسيطر التزام

هو قدرة الالعب على  
التحدي لعوامل الهزيمة 
والفشىىل  ىىم المات  ىىت  
والتىىىىىىىىىدريب وشىىىىىىىىىعور  
االيجتبم للتغيىرا  التىم 
تحصىىىىىىىل  ىىىىىىىم بي تىىىىىىى  
 الريتضية

 

هىىىىو شىىىىعور الالعىىىىب 
بتالرتبىىىىىىتد بتلتىىىىىىدريب 
والمات  ىىىىىىىىىة وعىىىىىىىىىد  
االغتىىىراب عىىىت الىىى ا  

 واألصىىىىىدقت  واأل ىىىىىرة
 واإليفىىىت والمجتمىىى    

بهىىىىىىىت يفرضىىىىىىى  هىىىىىىى ا 
االرتبىىتد مىىت واجبىىت  
وم ىىىىىى وليت  وعىىىىىىد  
 التراج  عاهت 

هو قدرة الالعب على  
تاظي  بي ت  الريتضية 
وال ىىىيدرة عليهىىىت مىىىت 
اجىىىىل الت فيىىىى  مىىىىت 
اثترهىىىت المتوقعىىىة  ىىىم 
التىىىدريب والمات  ىىىت  
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 اختبار األداء لمهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة  3-1

الفني لمهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة بأداء المهارة ، يتمثل اختبار األداء 

وحسب الشروط القانونية للعبة ، إذ اعتمد الباحث في منح الدرجالة علالى اسالتمارة تقالويم 

األداء الفني  المستعمل من باحثين سابقين  ، إذ تّم اعتماد البناء الظالاهري للمهالارة وفقالاً 

 ئيس ، والنهائي ( ، وعلى ما موضح فيما يأتي :ألقسامها الثالثة ) التحضيري ، الر

 درجات .  3  القسم التحضيري  .2

 درجات .  2         القسم الرئيس .1

 درجة .  2القسم النهائي                 .3

         (                                         1003، 273)عبد زيد ، . ( درجات  20علماً أن الدرجة النهائية للتقويم هي ) 

 المقومون

 

 الشبكة                                                

 

 

 

  

 ( 9الشكل ) 

 يوضح تقويم األداء الفني  لمهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة

، 120)حسالالانين و عبالالد المالالنعم ،اختبااار دقااة اإلرسااال الساااحق بااالكرة الطااائرة 

2997                            ) 

 المقومون                                                       

 

 الشبكة                                                

 

1 
 م 3 2 1

  

 م 3

 

 م 3

 

2 3 

1 2 

 ( 3الشكل ) 

 يوضح اختبار دقة األداء لمهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة

 

 

 الكرات

 * * *  

* * * 

 الكرات 
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 تطبيق تجربة البحث 3-6

 االختبارات القبلية 3-6-1

 لكل من  27/9/1022تم أجراء االختبارات القبلية للبحث في يوم 

 .اختبارات مقياس التحمل النفسي لعينة البحث 

 البحث. االختبارات االداء المهاري بكرة الطائرة لعينة 

وقد قام الباحث بتثبيت الظروف الخاصة باالختبارات وطريقة إجرائها وفريق العمل 

 من اجل تحقيق الظروف نفسها قدر اإلمكان عند أجراء االختبارات البعدية.

  تم شرح اختبارات مقياس التحمل النفسي من قبل الباحث بصورة مفصلة إلى أفراد

 العينة قبل أجراء االختبار.

 يل النتائج طبقاً للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار.تم تسج 

  تم تطبيق االختبار من قبل الفريق المساعد وبأشراف الباحث حتى يتمكن أفراد

 العينة من فهم االختبارات وصحة تطبيقها.

  تم أعطاء فرصه لالعبين لغرض اإلحماء الكامل ومحاولة تطبيق فقرات

 اختبارهم.االختبارات المهارية قبل 

 

 التجربة االستطالعية   3-6

إن التجربالالة االسالالتطالعية " عبالالارة عالالن دراسالالة تجريبيالالة أوليالالة يقالالوم بهالالا الباحالالث 

حساانين و على عينة صغيره قبل قيامه ببحثه بهالدف اختيالار أسالاليب البحالث وأدواتاله. )

 (1222, 914عبد المنعم ,

 11/9/1022وعلى هذا األساس ، قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية يوم 

علالالى عينالالة مالالن طالالالب المرحلالالة الثانيالالة فالالي كليالالة التربيالالة االساسالالية قسالالم التربيالالة البدنيالالة 

( طالالالب مالالن خالالارج عينالالة البحالالث  21جامعالالة ديالالالى ، وعالالددهم )  –وعلالالوم الرياضالالة  

 األساسية 

 

 تنفيذ تجربة البحث  3-7

  علالالالى أفالالالراد  3/2/1027ولغايالالالة8/20/1022المالالالنهج التالالالدريبي فالالالي يالالالوم  نفالالالذت

بلالالغ زمالالن الوحالالدة المجموعالالة التجريبيالالة بواقالالع ثالالالث وحالالدتين تالالدريبيتين فالالي األسالالبوع 

 ( دقيقة على وفق المقرر الدراسي للكلية .  90التعليمية الواحدة ) 

 

 االختبارات البعدية  3-1
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي على عينة البحث أجريت القياسات        

البعدية لمجاميع البحث ) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ( مراعيا" في ذلك 

كل الظروف وطريقة التنفيذ واألدوات المستخدمة إذ تمت االختبارات البعدية بتاريخ 
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التحمل النفسي واألداء المهاري لإلرسال الساحق بكرة لكل من مقياس  1027/ 22/2

 الطائرة.

 

(  spssاستعمل  الباحث البرنامج اإلحصائي )  -المعالجات اإلحصائية :   3-2

لمعالجة البيانات وهي :.) الوسط الحسابي ، الوسيط ، االنحراف المعياري ، معامل 

 ( للعيناتTنات المستقلة ، اختبار )( للعي Tااللتواء، معامل ارتباط بيرسون ، اختبار ) 

 المرتبطة((

 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

تم جمع بيانات االختبارات القبلية والبعدية لمقياس التحمل النفسي وبعض 

المهارات األساسية لمجموعتي البحث، ومن خالل المعالجات اإلحصائية لهذه 

 -االتية:االختبارات ظهرت النتائج 

 

 عرض النتائج وتحليل االختبارات  4-1

 (9الجدول )

االختبارات القبلية والبعدية يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعيار  بين 
 للمجموعة التجريبية

 

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 بعد  قبلي

 ع س   ع س  

 9.705 119.750 6.095 116.333 درجة التحمل النفسي

اإلرسالال دقة مهارة 

 الساحق
 1.764 18.994 2.350 22.896 الزمن
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 (3الجدول )

يبين الفرق في الوسط الحسابية والفرق في االنحراف المعيارية وقيمة )ت( 

 المحسوبة  ونسبة التطور بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية

 

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 س  

 ف

 ع

 ف

 قيمة

ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

نسبة 

 التطور

الداللة 

 اإلحصائية

  2.321 5.130 3.417 درجة التحمل النفسي

1.796 

 دال % 64

دقالالالالالالالالالة مهالالالالالالالالالارة 

 اإلرسال الساحق
 دال %86 5.446 20482 3.902 الزمن

من   11 (  ،  درجة الحرية =0.05(   ،  مستوى الداللة )1.796)ت( الجدولية )

ومن اجل توضيح وتجسيد هذه النتائج بشكل بياني نعرض هذا الشكل الذي يوضح خالل

األوساط الحسابية القبلية والبعدية للتحمل النفسي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم 

( يتبين ويتضح بأن 3( و)1وللمجموعة التجريبية ومن خالل اطالعنا على الجدول )

الختبارات القبلية والبعدية بالتحمل النفسي واداء مهارة دالة احصائياً بين ا اً هنالك فروق

ولصالح االختبار البعدي  االرسال الساحق لكرة الطائرة  للمجموعة التجريبية

  -:وكاالتي

 التحمل النفسي -1

من خالل النتائج القبلية والبعدية التحمل النفسي، إذ بلغ الوسط الحسابي في االختبار  -1

(وفي االختبار ألبعدي بلغ الوسط  6.095واالنحراف المعياري)، 116.333)القبلي )

، 64%)(، أما نسبة التطور هي)9.705( واالنحراف المعياري )119.750الحسابي )

( عند مستوى 1.796( الجدولية )tوقيمة )( 2.321( المحسوبة فكانت ) tأما قيمة ) 

 رين ولصالح ألبعدي. وجود فروق معنوية بين االختبا(،ومما يدل على 0.05داللة )

  -االرسال الساحق: -9 -3

كانت النتائج القبلية والبعدية لمهارة االرسال الساحق إذ بلغ الوسط الحسابي في  -2

،وفي االختبار البعدي بلغ (2.350، واالنحراف المعياري )(22.897االختبار القبلي )

( المحسوبة  t، أما قيمة) 1.764)واالنحراف المعياري ) 18.994)الوسط الحسابي )

( عند   1.796) ( الجدولية t%(، وقيمة ) 87، أما نسبة التطور هي )(5.446فكانت )

( ومما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح  0.05مستوى داللة )

 االختبار ألبعدي .
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 (4الجدول )

والبعدية يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعيار  بين االختبارات القبلية 

 للمجموعة الضابطة

 

 المتغيرات

 بعد  قبلي وحدة القياس

 ع س   ع س  

 5.119 109.250 6.999 114.583 درجة التحمل النفسي

دقالالالالالالالالالة مهالالالالالالالالالارة 

 اإلرسال الساحق
 1.428 21.531 1.415 21.575 الزمن

 

 (5الجدول)

يبين الفرق في الوسط الحسابية والفرق في االنحراف المعيارية وقيمة )ت(  

 للمجموعة الضابطةالمحسوبة  ونسبة التطور بين االختبارات القبلية والبعدية 

 

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 س  

 ف

 ع

 ف

 قيمة

ت 

 المحسوبة

قيمة  ت 

 الجدولية

نسبة 

 التطور

الداللة 

 االحصائية

  2.342 7.889 5.333 درجة النفسيالتحمل 

 

1.796 

 غيردال 60%

دقالالالالالالالة مهالالالالالالالارة 

اإلرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 الساحق

 غيردال %34 0.322 0.475 0.044 الزمن

من   11 (  ،  درجة الحرية =0.05(   ،  مستوى الداللة )1.796)ت( الجدولية ) 

 خالل 

يوضح ومن اجل توضيح هذه النتائج وتجسيدها بشكل بياني عرض هذا الشكل الذي 

األوساط لحسابية القبلية والبعدية للتحمل النفسي واداء مهارة  االرسال الساحق لكرة 

( يتبين 1(و)2ومن خالل اطالعنا على الجدول ) الطائرة وللمجموعة الضابطة.

ويتضح بان هنالك فروقاً دالة احصائياً بين االختبارات القبلية والبعدية بالتحمل النفسي 

ل الساحق لكرة الطائرة للمجموعة الضابطة ولصالح االختبار واداء مهارة االرسا

  -ألبعدي وكاالتي :

 التحمل النفسي -1

من خالل النتائج القبلية والبعدية التحمل النفسي، للمجموعة الضابطة إذ بلــغ 

 (،6.999(، واالنحـراف المعياري )114.583الوسط الحسابي فـي االختبار القبلـي )

( واالنحراف المعياري 109.250بلغ الوسط الحسابي ) وفي االختبار ألبعدي
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(، 2.342( المحسوبة فكانت ) tأما قيمة    ) ،  60%)أما نسبة التطور هي) (،5.119)

عدم وجود (،ومما يدل على  0.05( عند مستوى داللة )  1.796) ( الجدولية tوقيمة ) 

 فروق معنوية بين االختبارين. 

  -االرسال الساحق: -9

النتائج القبلية والبعدية لمهارة االرسال الساحق للمجموعة الضابطة، إذ  كانت

(، 1.415(، واالنحراف المعياري )21.575بلغ الوسط الحسابي في االختبار القبلي )

( واالنحراف المعياري          21.531وفي االختبار ألبعدي بلغ الوسط الحسابي )

( المحسوبة فكانت        t،   أما قيمة ) 34%)(، أما نسبة التطور هي)1.428)

ومما يدل على  ( 0.05( عند مستوى داللة )  1.796) ( الجدولية tوقيمة ) ( 0.322)

 عدم وجود فروق معنوي مابين االختبارين. 

 

 مناقشة النتائج 4-9

( أظهرت النتائج إلى تطور المجموعتين 1( و)2(و)3(و)1من خالل الجداول )   

الضابطة في قابلية الرياضي على التحمل النفسي ويعزو الباحث سبب ذلك التجريبية و

إلى أن االهتمام بتطبيق اختبار التحمل النفسي في عملية التدريب والمنافسات لها أهمية 

واسعة في تعزيز دوافع الالعب وزيادة ثقته بنفسه واالستعداد لتحقيق االنجاز. وهذا ما 

( إلى" إن تحقيق رفع شدة التحمل النفسي المطلوبة 2982أشار إليه )كامل طه لويس، 

في االنجاز الرياضي يؤدي إلى إبراز ظواهر نفسية للتحمل . فالتحمل النفسي  له تأثير 

حاسم على الدوافع . إذ يؤثر على تحفيز االستعداد لالنجاز بصورة غير مباشرة كما أن 

إلى تغيرات في الشروط  التحمل النفسي الذي يؤثر على مدى طويل يمكن أن يؤدي

 (2998،  233انويا ، النفسية الموروثة.)

وأن التحمل النفسي يمكن أن " ينمو ويتحقق عندما يتعلم الالعب كيفية التعامل مع 

االنفعال السلبي فضالً عن االنفعال االيجابي وأن يستجيب الى المواقف غير المسرة 

المجتمع وتشبع حاجاته في الوقت نفسه ، بالطريقة التي تقابل بالرضا واالستحسان من 

،  22انويا ، وأن يكون قادراً على القيام بتلك االستجابة دون مساعدة اآلخرين.)

2998) 

بالنسبة إلى وفيما يخص مهارات االرسال الساحق بكرة الطائرة قيد البحث  

هارة ويعزو الباحث ذلك إلى انه التدريب والتكرار المستمر للمالمجموعة الضابطة 

أدى إلى تطورها ، لذلك فأن هذه المهارة " تتطور من خالل عملية التدريب 

 (2997، 21ي، حسسالمستمر.)م

إذ أن لكل مهارة عند تعلمها يصبح لها برنامج حركي مخزون في الدماغ وكلما  

مع مراعاة التغذية الراجعة  شذب تدريجياً حتى يصل إلى األداء المقبولتتكرر األداء ي
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وهذا ما يؤكده  البرنامج الحركي المخزون في الدماغ مع الحركة المؤداة لتطابق

 (.1022، 212شاكر،)

أما تطور المجموعة التجريبية فيعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج التدريبي 

الذي وضعه الباحث كان له األثر في تطويرها لدى عينة البحث. كما أن المهاراة قيد 

همة الواجب أن يتقنها العب كرة الطائرة وخاصة في البحث تعد من المهارة الم

المرحلة الثانية لكونها من المراحل األولى في التعلم، إذ إن أتقان أداء هذه المهارة في 

هذه المرحلة ووصولها إلى مرحلة اآللية تساهم في تطوير األداء لديه وتساعد على 

د المدرب على التوجه في االقتصاد بالجهد في التركيز على تطويرها فقط بل يساع

 تعليمهم الجوانب الخططية الخاصة بالفريق. 

 

 الباب الخامس

   والتوصيات االستنتاجات  

 االستنتاجات 5-1

 أداء على إحصائية داللة ذو إيجابي تأثير من قبل المدرب له المتبع المنهج -1

 .  الدراسة قيد البدنية المهارات

 تطوير في إيجابي تأثير التدريبي البرنامج ضمن المختارة التمرينات استخدام إن   -9

 .التجريبية للمجموعة الطائرة األرسال الساحق بكرة مهارة وأداء النفسي التحمل

دالة معنويا بين تطور مستوى التحمل النفسي لدى طالب  ارتباط ظهرت عالقة   -3

 الطائرة. األرسال الساحق بكرة المرحلة الثانية وبين أداء مهارة

 

 التوصيــات 5-9

 -: االتية التوصيات يضع الباحث إليها توصل التي النتائج ضوء وفي 

 التحمل تطوير في الباحث قبل من المعد التدريبي  البرنامج استعمال ضرورة -2

 .أخرى عمرية فئات على النفسي

 التحمل تأثير معرفة منها الغرض محلية منافسات الالعبين إشراك على التأكيد -1

 .لديهم القدم بكرة األساسية المهارات أداء تحسين في النفسي

 . أهدافهم تحقيق اجل من أنفسهم الالعبين لدى واإلرادة الثقة تدعيم -3

 مهارة بأداء وعالقتهما النفسي التحمل تتضمن بدراسة آخرين باحثين قيام أهمية -2

جامعات  ولمختلف الطالب من مختلفة ولفئات األخرى الطائرة األرسال الساحق بكرة

  .القطر

 

 المصادر العربية واالنكليزية
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  ترجمالة ، محمالد  تقييم تعلالم الطالالب التجميعالي والتكالوينيبلوم بتيامين واخزون ؛ ،

 أمين المفتي واخزون ، دار ماكرو هين ، القاهرة.

   دليالالل األعالالداد النفسالالي فالالي رياضالالة المسالالتويات العليالالاتيالالرس عالالود يشالالو انويالالا؛      :

 (.2998كلية التربية الرياضية للبنات، بغداد، )

   عمالان ، دار البحث العلمي مفهومه وأدائه وأساليبهذوقان عبيدات) وآخرون( ؛( :

 ( 1002،  2الفكر ، ط

  منالالاهج وأسالالاليب البحالالث العلمالالي ربحالالي مصالالطفى عليالالان وعثمالالان محمالالد غنالاليم ؛
 (  1000: )عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،  2ط النظرية والتطبيق

  بناء مقياس لقالوة التحمالل النفسالي لالدى العبالي الدرجالة عبود حسين العزاوي؛ كامل
:)رسالالة ماجسالتير،كلية التربيالة الرياضالية / األولى لالبعض األلعالاب الفرديالة فالي العالراق

 1002جامعة بغداد ،

 كلية التربية محاضرات الدورة التدريبية الدولية بكرة القدم ؛ي حسسمرتضى م ،

 .2997جامعة بغداد ،  –الرياضية 

  هيمعلم الحركة التطور الحركي والتعلم الحركي حقائق ومفانبيل محمود شاكر ؛ 
 (. 1022) جامعة ديالى ، المطبعة المركزية ،  1، ط

  البحاث لكتابة االبحاث في دليل نوري ابراهيم الشوك و رافع صالح فتحي ؛
 (1002: )بغداد )ب.م(، التربية الرياضية

*   Borne L-E. Ekstrand .B.R; Psychology its principle and 

:   ( New York, 2end ed, 1976). Meaning 

* Kobasa S.; Stressful life, Event personality and Health, an 

Inquiry to Hardines :( Journal of personality and social 

Psychology, vol (37), No. (1), 1979).    
   The Official FIVB Magazine for Volleyball Coaches. The 

Coach, No. 2, June,2000.                                
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