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ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى الطالقة النف�سية وعالقتها بالذات املهارية
لالعبي كرة الطائرة لدول امل�رشق العربي� ،إ�ضافة �إىل حتديد �أثر متغريات مركز اللعب
واخلربة يف اللعب ،على م�ستوى الطالقة النف�سية ،ولتحقيق ذلك �أجريت الدرا�سة على
عينة قوامها ( )40العب ًا من �أندية كرة الطائرة �أبطال الدوري يف دول امل�رشق العربي.
طبق عليهـا مقيا�س راتب و�آخرين ( )2004للطالقة النف�سية يف املجال الريا�ضي ،والذي
ا�شتمل على ( )60فقرة موزعة على �ستة جماالت هي( :الثقة بالنف�س ،وتركيز االنتباه،
ومواجهة القلق ،واال�ستمتاع ،والتحكم وال�سيطرة ،و�آلية الأداء)�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي كرة الطائرة لدى اندية امل�رشق العربي كان كبرياً حيث
و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة على الدرجة الكلية �إىل ( ، )%81.50وكان جمال الثقة
بالنف�س باملرتبة الأوىل بواقع ( ، )%89.47وجمال مواجهة القلق يف املرتبة الأخرية
بواقع (.)%77.20
و�أظهرت الدرا�سة العالقة بني الطالقة النف�سية والذات املهارية لالعبي كرة الطائره
لدول امل�رشق العربي بدرجة �إيجابية متو�سطة .خرجت الدرا�سة بتو�صيات عدة من �أهمها
زيادة اهتمام املدربني وامل�سئولني بالأندية بالطالقة النف�سية و�إعداد الربامج التدريبية
املنا�سبة لتنميتها يف �سن مبكرة لدى الريا�ضيني.
الكلمات املفتاحية :الطالقة النف�سية ،الذات املهارية ،العبي الكرة الطائرة
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The Flow State and its Relation with Skill Self
for Volleyball players in eastern Arab countries

Abstract:
This study aims at investigating the outgoing physiological levels and its
relation with physical self for volleyball team players in eastern Arab countries
.This study also aims at identifying the impacts of experience, and players’
role and position on his physiology .To achieve this, a study population of 40
team players from different volleyball champion leagues has been included
.Rateb measurement tool (2004) has been used to measure the physiology
variables .The sample consisted of 60 different sections distributed over 6
fields: self- confidence, focus and attention, dealing with anxiety, listening,
control and power and performance .The results showed that volleyball team
players physiological levels in eastern Arab countries were excellent, with a
total response factor of (%81.5) where the self confidence level was at the top
score of (%89.47) and dealing with anxiety at the bottom level with (%77.20)
.The result showed that there is a medium relation between psychological
fluency and skills of the team players in eastern Arab countries .Differences
related to the experience factor in term of dealing with anxiety was in favor
of the low experienced players, but in terms of control and power, it was in
favor of the highly experienced players .
Considering the player position, the differences appeared in four areas,
focus and attention, dealing with anxiety, listening, control and power
.Finally, the researcher recommends paying more attention to coaches’
psychology and to have more psychology training sessions .
Key words: fluency, Volleyball players, psychology, team, players
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مقدمة:
�أ�صبح الإعداد النف�سي لالعبني ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف تطوير الأداء .وهو �أحد املتغريات
الأ�سا�سية التي يجب العناية بها جنب ًا اىل جنب مع املتطلبات البدنية واملهارية واخلططية
.فاالبطال الريا�ضيني على امل�ستوى الدويل يتقاربون بدرجة كبرية من حيث امل�ستوى البدين
واملهاري واخلططي �.إن م�ستوى الأداء املهاري لالعب ي�ؤثر فيه عوامل عدة من �ضمنها
اجلانب النف�سي ،فخالل املباريات جند �أن الالعب يتعر�ض ملواقف خمتلفة من زمالئه �أو
ظروف املباراة �أو احلكام ،وبالتايل �سيولد نوع من اال�ستثارة التي تختلف درجتها ،كما �أن
�شدة هذه اال�ستثارة �ستحدد طبيعة م�ستوى الأداء املهاري لالعب يف �أثناء املباراة .
لذا ف�إن الذات املهارية تعد من �أنواع الذات التي تعني تعبري الفرد عما يتمتع به من
مهارات حركية خا�صة بلعبة ما ،ومدى كفايته وا�ستعداداته بالن�سبة للمهارات احلركية
املختلفة التي ت�شكل يف جمموعها املهارات احلركية الأ�سا�س يف تلك اللعبة .و�أن امتالك
الالعب لهذة ال�صفة تتولد من خالل اال�ستمرارية يف التجريب ،واكت�ساب اخلربة من خالل
امل�شاركات يف البطوالت كما �أن هناك عوامل ت�ؤثر يف مدى فاعلية الذات املهارية كما

�أ�شارت لها �شيماء ( )2010و هي:
♦ ♦�إجنازات الأداء :وتعد �إجنازات الأداء من �أكرث العوامل �أهمية بالن�سبة لفاعلية الذات

ففي حال مرور الالعب يف خربة جناح يف �أداء معني ،ف�إن ذلك يعطي م�ؤ�رشات وا�ضحة عن
م�ستوى قدراته ،و�أنه قادر وفاعل يف هذا النوع من الأداء ،وعلى العك�س من ذلك يف حال
ف�شله ،ف�إن ذلك �سوف يثري ال�شكوك حول قدرته وفاعليته .
♦ ♦اخلربة البديلة وتعني �أن يقوم الالعب يف �أثناء عملية التعلم ب�أداء مهارة حركية
معينة مل ي�سبق له �أدا�ؤها من قبل ،وكذلك يف املناف�سات الريا�ضية قد يتقابل الالعب مع
مناف�س �أول مرة مل ي�سبق له مواجهته من قبل ،ويف هذه احلالة ف�إن فاعلية الذات ال تت�أ�س�س
على اخلربة الذاتية ال�سابقة ،لكن ميكن عن طريق مراعاة املدرب لأداء منوذجي جيد للمهارة
اجليدة و�إمكانية م�شاهدة عر�ض مرئي ت�سجيلي ملباراة ي�شرتك فيها املناف�س الذي مل ي�سبق
لالعب مواجهته �أو قيام املدرب ب�رشح �أهم نقاط القوة وال�ضعف لهذا املناف�س ،ولهذا يطلق
الباحثون على اخلربة البديلة م�صطلح التعلم بالنموذجية ( ، )Modelingوهو الأثر الذي
ي�ؤدي �إىل االرتقاء بفاعلية الذات لدى الالعبني .
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♦ ♦الإقناع اللفظي حيث يقوم املدرب �أو بع�ض الزمالء با�ستجابات لفظية �شفهية
مع العب يف الفريق ،بغية �إقناعه ب�أنه ميتلك قدرات ميكنها مواجهة �أداء معني بنجاح مثل
�إقناعه بقدرته على الفوز على مناف�س معني �أو قدرته على تخطي ارتفاع معني يف الوثب
العايل مثال ،ومثل هذه املحاوالت �سواء من جانب املدرب الريا�ضي �أم بع�ض الزمالء يطلق
عليها م�صطلح (الإقناع اللفظي) .
♦ ♦احلالة الف�سيولوجية وتعني �أن هناك حاالت وظيفية مثل ارتفاع م�ستوى
اال�ستثارة الف�سيولوجية املرتبطة بحالة ما قبل بداية املناف�سات الريا�ضية �أو يف �أثنائها
�أو بعدها ،وكذلك اللياقة البدنية �أو التعب �أو الإجهاد �أو الأمل �أو متيز الالعب بحالة وظيفية
عالية ميكن �أن ت�ؤثر يف تقدير الالعب مل�ستوى فاعلية الذات لديه ،حيث ترتبط فاعلية الذات
بنوع التغريات الف�سيولوجية التي حتدث قبل حلظة الأداء �أو قبل حلظة بداية اال�شرتاك يف
املناف�سة .
ولذلك �أ�صبح العامل النف�سي هو من يحدد نتيجة الالعبني يف �أثناء املناف�سة حيث
ي�ؤدي دوراً رئي�س ًا يف حتقيق الفوز (عالوي . )1997ومبا �أن الألعاب اجلماعية تعنى
مبو�ضوع ال�شخ�صية التي تعد منط ًا �سلوكي ًا مركب ًا وثابت ًا �إىل حد كبري ،ف�إن الكرة الطائرة،
حتظى بخ�صو�صية معينة من حيث �إن هذه اللعبة لها خ�صو�صية فيما يتعلق بتمييز الفرد
عن غريه من الأفراد ،وذلك لعدم وجود حالة التعادل يف لعبة الكرة الطائرة ،حيث يجب �أن
يفوز �أحد الفريقني بعيداً عن الألعاب الأخرى  .ويعد مو�ضوع الطالقة النف�سية من املوا�ضيع
النف�سية املهمة التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بال�شخ�صية ،وذلك من خالل ارتباطها الوثيق
مبو�ضوع الثقة بالنف�س ( )self –confidenceوالذي يعد من �أهم اجلوانب يف احلكم على
الطالقة النف�سية (راتب. )2004 ،والتي عرفها راتب ب�أنها� “ :أف�ضل تعبئة �أو تهيئة نف�سية
لدى الريا�ضي ،والتي ي�ستطيع مبوجبها حتقيق �أف�ضل �أداء (راتب . )1995.
وعرفها ك�سكز نتيمهايل� : )csikszententmihalyi( 1990 ،صاحب نظرية
الطالقة النف�سية ب�أنها�“ :أق�صى درجة من اخلربة النف�سية الإيجابية لدى الفرد وحدد
لها جماالت عدة هي( :و�ضوح الأهداف والتغذية الراجعة ،والتوازن بني القدرة املهارية
والتحديات ،واالندماج الواعي يف املواقف ،والرتكيز على املهمة ،والإح�سا�س بالقدرة على
ال�سيطرة ،وفقدان ال�شعور بالذات ،و�إدراك الوقت واخلربة الذاتية .وبناء على هذه املجاالت
طُ ِّورت مقايي�س الطالقة النف�سية يف املجال الريا�ضي من خالل درا�سات عدة �أهمها :درا�سة
جاك�سون ومار�ش ( )gackson & marsh 1992ودرا�سة جني و�أخرون (jean & et
 )2007التي �أهتمت بدرا�سة البناء العاملي ملقيا�س جاك�سون ومار�ش ( & Jackson
. ) Marsh، 1996
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ومن الدرا�سات العربية التي عنيت مبو�ضوع الطالقة النف�سية درا�سة القدومي واخلواجا
( )2010التي هدفت �إىل التعرف �إىل الطالقة النف�سية لدى العبي فرق �أندية الدرجة املمتازة
للألعاب اجلماعية يف فل�سطني .
ومن الدرا�سات العربية �أي�ضا درا�سة اخليكاين و�آخرين ( )2006حيث قاموا ب�إيجاد
العالقة بني الطالقة النف�سية والذات املهارية لالعبي الكرة الطائرة يف العراق  ،ولتحقيق
ذلك �أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )72العب ًا من الأندية امل�شاركة يف بطولة العراق
عام � ،2005أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطالقة النف�سية ملجاالت اال�ستمتاع ،واالبتعاد عن
القلق ،والرتكيز يف الأداء ،والثقة العالية كانت متو�سطة لدى الالعبني� ،إ�ضافة �إىل ذلك
�أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني جميع جماالت الطالقة
النف�سية ومفهوم الذات املهارية .ويف درا�سة ملبارك حممد نوفل (. )2014قام ب�إيجاد
العالقة بني الطالقة النف�سية ودافعية الإجناز لدى العبي املبارزة ملرحلة ال�شباب حتت
�سن ع�رشين �سنة ،حيث اختري ( )12العب ًا من امل�شاركيني يف البطولة االفريقية لعامي
 ،2014 /2013وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك م�صادر متعددة للطالقة النف�سية
وحتفزها ،وكذلك وجود عالقة دالة �أح�صائيا بني الطالقة النف�سية ودافعية الإجناز ،ويف
جميع �أنواع الأ�سلحة ،وكذلك وجود عالقة دالة �أح�صائية بني �أبعاد الطالقة النف�سية و�أبعاد
دافعية الإجناز لدى الالعبني يف جميع �أنواع الأ�سلحة الثالثة .و�أما يف درا�سة حبيب طاهر
وعايد كناين (. )2011فقد هدف البحث �إىل �إيجاد ال�صدق العاملي ملقيا�س الطالقة النف�سية
والتعرف �إىل م�ستواها لدى العبي الكرة الطائرة وقد ا�ستخدم الباحثان مقيا�س الطالقة
النف�سية الذي ا�شتمل على  72فقرة موزعة على �ستة جماالت هي( :الثقة بالنف�س ،وتركيز
االنتباه ،ومواجهة القلق ،واال�ستمتاع ،والتحكم وال�سيطرة الريا�ضية ،و�آلية الأداء) وبعد
�إجراء التحليل العاملي اُ�ستخل�صت �ستة عوامل وعليه �أ�صبحت فقرات املقيا�س النهائية 38
فقرة ،وقد ظهرت العينة مب�ستوى متو�سط كدرجة كلية �أما يف جماالت املقيا�س ،فقد ظهرت
عال ،و�أو�صى الباحثان
العينة مب�ستوى متو�سط ماعدا جمال اال�ستمتاع فظهر مب�ستوى ٍ
ب�رضورة بناء مقايي�س نف�سية �أخرى وتقنينها وملختلف الألعاب وا�ستخدام املقيا�س احلايل
يف �ألعاب �أخرى .
ويف درا�سة �أخرى قامت جاك�سون (. )Jackson,1996بدرا�سة حول خربات الطالقة
النف�سية لدى ( )16العب ًا للتزلج على اجلليد ،و ( )28العب ًا من النخبة ملختلف الألعاب،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني الطالقة النف�سية ومتغريات الدافعية،
وال�سيطرة ،والثقة بالنف�س ،واالجتاهات الريا�ضية الإيجابية ،والإعداد النف�سي والبدين،
واال�ستجابة للتغذية الراجعة الإيجابية �.أما درا�سة يوجن (. )Young,1999فقد �أوجدت
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العوامل امل�ؤثرة على خربة الطالقة النف�سية من خالل ( )31العبة للتن�س الأر�ضي ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود ت�أثري ايجابي ملتغريات الإعداد البدين والنف�سي ،والدافعية ،والرتكيز،
واملزاج االيجابي ،واخلربة يف اللعب على م�ستوى الطالقة النف�سية .
ولأن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني الناحية النف�سية والناحية البدنية خالل الأداء والإجناز،
و�أن من �أهم �أبعاد مفهوم الذات ارتباطة باملجال الريا�ضي ،وخا�صة الذات املهارية التي
تعمل على بيان مفهوم الفرد لذاته املهارية ،وذلك يو�ضح ويف�رس تقدير ال�شخ�ص ل�صفاتة
.وبناء عليه ،تت�ضح �أهمية مفهوم الذات املهارية ،و�أنه من �أهم
املهارية التي يتمتع بها
ً
�أبعاد الذات امل�ؤثرة على ال�سلوك الإن�ساين حيث يظهر الفرد الذي لديه مفهوم ذات �إيجابي
ذا ثقة عالية بنف�سه وبقدرات ت�ساعده يف مواجهة الظروف ال�صعبة ،وقادرا على الدفاع عن
تنظيماته الإدراكية مبا فيها مواقف املناف�سة الريا�ضية .
من هنا جاءت فكرة هذه الدرا�سة و�أهميتها للوقوف على �أكرث جماالت الطالقة النف�سية
�أهمية لدى الالعبني ،والعمل على تعزيزها وامل�صادر الأقل �أهمية من �أجل العمل على بناء
الربامج العالجية لها .و�أي�ضا حماولة حتديد دور مراكز اللعب واخلربة يف اللعب يف الت�أثري
الإيجابي لتحقيق �أف�ضل الأداء يف املناف�سة الريا�ضية .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
�أ�صبح من امل�سلمات الريا�ضية �صعوبة فوز فريق ريا�ضي يفتقر �إىل التما�سك والرتابط،
وذلك �أن البديل العك�سي للتما�سك هو الفرقة والتف�سخ ،فاملفرو�ض �أن م�شاعر امل�شاركة
والتعاطف وروح الفريق تقود �إىل �أف�ضل تعاون ممكن لتحقيق الإجناز املطلوب ،ولأن
يدر دخ ًال يحملُ احالم ًا لالعبني ،ف�إن ذلك �أ�صبح
الريا�ضة التناف�سية �أ�صبحت عم ُال جمزي ًا ُّ
ي�شكل �ضغط ًا نف�سي ًا على الالعبني لتحقيق الفوز .وقد �أ�شار راتب و�آخرون (� )2004إىل �أن
الريا�ضيني الذين يعي�شون خربة الطالقة تكون درجة ا�ستمتاعهم بالريا�ضة �أكرث احتماالً،
ولديهم خربات انفعالية موجبة باملقارنة بالريا�ضيني الذين ال يعي�شون تلك اخلربة ،ومن
ثم فكلما فهم امل�س�ؤولون واملدربون حالة الطالقة وكيف ي�شعر بها الريا�ضيون ،كانوا �أكرث
قدرة على م�ساعدتهم على حتقيق امل�ستوى املثايل لهذه اخلربة .
من هنا جاءت �أهمية الرتكيز وحماولة البحث عن الطاقة الإيجابية لالعبني بعيداً
عن الرتكيز على الطاقة ال�سلبية واملتمثلة بالقلق واخلوف والتوتر لدى الريا�ضيني،
�إ�ضافة �إىل نق�ص الدرا�سات التي تعنى باجلانب الإيجابي لدى الالعبني ،وخا�صة مو�ضوع
الطالقة النف�سية ،من هنا ظهرت م�شكلة الدرا�سة لدى الباحثني من خالل التعامل امليداين
مع العبي الكرة الطائرة ،حيث لوحظ قلة االهتمام باجلوانب النف�سية لالعبني� ،سيما فيما
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يتعلق مبو�ضوع الطالقة النف�سية الذي يعد من امل�صطلحات احلديثة التي تتناول نواحي
الطاقة النف�سية الإيجابية لالعبني ب�شكل دقيق جداً ،وت�أثرياته على ر�ؤية الفرد وقناعاته
جتاه ماميتلكه من مهارات �أ�سا�سية يف لعب (الكرة الطائرة)  ،وتو�ضيح العالقة بني الطالقة
النف�سية ،ومو�ضوع تقدير الذات املهارية لالعبي الكرة الطائرة �إن وجدت .كل ذلك كان
م�شكلة حاول الباحث الت�صدي لها من خالل البحث احلايل .

وبالتحديد ميكن �إيجازها يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
1.1ما م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية الكرة الطائرة

يف دول امل�رشق العربي؟

2.2ما م�ستوى تقدير الذات املهارية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية الكرة
الطائرة يف دول امل�رشق العربي؟
3.3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف م�ستوى
الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية امل�رشق العربي �أبطال الدوري
للكرة الطائرة تعزى ملتغري اخلربة؟
4.4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف م�ستوى
الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية امل�رشق العربي �أبطال الدوري
للكرة الطائرة ،تعزى ملتغري مركز اللعب ؟؟
5.5هل توجد عالقة بني الطالقة النف�سية والذات املهارية لدى فرق اندية دول امل�رشق
العربي للكرة الطائرة .

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل:
1.1م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية الكرة الطائرة

يف دول امل�رشق العربي؟

2.2م�ستوى تقدير الذات املهارية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية الكرة
الطائرة يف دول امل�رشق العربي؟
3.3الفروق يف م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة يف فرق �أندية امل�رشق
العربي �أبطال الدوري للكرة الطائرة ،تبع ًا ملتغري مركز اللعب ،واخلربة يف اللعب،
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4.4درجة العالقة بني م�ستوى الطالقة النف�سية والذات املهارية لأندية دول امل�رشق
العربي .

حمددات الدراسة:
1.1املحدد املكاين:
�أندية الكرة الطائرة ابطال الدوري يف دول امل�رشق العربي التي �أقيمت يف الأردن يف
�شهر ( ،2011 )9وت�ضمنت من الدول( :الأردن ،و�سوريا ،والعراق ،ولبنان) .

2.2املحددان الب�رشي والزماين:
�أجريت الدرا�سة على العبي الكرة الطائرة لدى �أندية امل�رشق العربي . 2011

 – 3مصطلحات الدراسة:
◄◄الطالقة النف�سية :هي �أف�ضل تعبئة �أو تهيئة نف�سية لدى الريا�ضي ،والتي ي�ستطيع
مبوجبها حتقيق �أف�ضل �أداء (راتب واخرون. )2011 ،فالطالقة النف�سية تبني اجلانب
الإيجابي من الطاقة النف�سية حيث يتم كبت م�صادر الطاقة النف�سية ال�سلبية من خوف وقلق
وتوتر لدى الريا�ضي للو�صول �إىل الطاقة املثلى والظهور ب�أف�ضل حالة من الأداء وبذل
اجلهد .
◄◄تقدير الذات :كيفية تقومي الفرد لنف�سه �أو احلكم عليها ( .عالوي)1998 ،
◄◄تقدير الذات املهارية يف الكرة الطائرة :ويعني تقدير العب الكرة الطائرة
ملا يتمتع به من مهارات حركية خا�صة بلعبة الكرة الطائرة ،ومدى كفايته وا�ستعداداته
بالن�سبة للمهارات احلركية املختلفة التي ت�شكل يف جمموعها املهارات احلركية الأ�سا�سية
يف لعبة الكرة الطائرة .
(جبار واخرون. )2002 ،
مفهوم الذات وأبعاده:
 الذات الواقعية  :هي الطريقة التي ي�صف فيها الفرد ذاته الواقعية ،وماذا يكون كما
يرى نف�سه
 الذات االدراكية  :هي �أدراك الفرد ل�سلوكه اخلا�ص �أو الطريقة التي ي�سلكها .
 تقبل الذات :هي التي ي�صف فيها الفرد �شعوره عن ذاته ،ويعك�س هذا البعد م�ستوى
الر�ضا الذاتي .
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 الذات البدنية :هي وجهة نظر الفرد عن ج�سمه ،وحالته ال�صحية ومظهره اخلارجي،
ومهاراته وجن�سه .
 الذات االخالقية :وهي و�صف الذات من وجهة نظر الإطار املرجعي والأخالقي
والعالقة مع اهلل �سبحانه وتعاىل و�إح�سا�س الفرد ب�أنه رديء �أو جيد .
 الذات ال�شخ�صية :وهي �إح�سا�س ال�شخ�ص بقيمته ال�شخ�صية وكفايته �أو �صالحيته
كفرد وتقوميه ل�شخ�صيته بعيداً عن ج�سمه �أو عالقته بالآخرين .
 الذات الأ�رسية :وهي �إح�سا�س الفرد ب�صالحيته وقيمته وقدرته كع�ضو يف �أ�رسته .
 الذات االجتماعية :وهي عالقة الفرد بالآخرين ،وبطريقة �أكرث عمومية تعك�س
ال�شعور بال�صالحية وقيمة الفرد يف تفاعله مع الآخرين ب�شكل عام .
 نقد الذات :وهي قدره الفرد على �إدراك مواطن ال�ضعف يف نف�سه( .عالوي ون�رص
الدين)1987 ،

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ،وذلك ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة .
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )67العب ًا من �أندية الكرة الطائرة وامل�شاركني يف البطولة
الأوىل لدول امل�رشق العربي ،واملقامة يف الأردن . 2011
عينة الدراسة:
�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )40العب ًا من جمتمع الدرا�سة ،اختريوا بالطريقة
الع�شوائية ،ومتثل ما ن�سبته ( )%60من جمتمع الدرا�سة ،وقد بلغ عدد اال�ستبانات التي
جمعت ،والتي حللت �إح�صائيا ( )40ا�ستبانة� ،أي متثل ما ن�سبته ( )%60تقريب ًا من
جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها امل�ستقلة .
الجدول ()1
وصف افرد عينة الدراسة من حيث متغيراتها الديمغرافية

املتغري
اخلربة

الفئة
اقل من � 10سنوات
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العدد

الن�سبة

14

35.0
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املتغري
اخلربة

مركز الالعب

العدد

الن�سبة

الفئة
� 15 – 10سنة

18

45.0

اكرث من � 15سنة

8

20.0

املجموع

40

100

�ضارب مركز 4

14

35.0

�ضارب مركز 3

11

27.5

�ضارب مركز 2

9

22.5

معد

3

7.5

ليربو

3

7.5

40

100

املجموع

2015

أداة الدراسة:
من �أجل قيا�س الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة ،اُ�ستخدم مقيا�س راتب
واملر�سي وال�سيد (راتب� ،2004 ،ص  ، )676الذي ي�شتمل على ( )72فقرة ،موزعة على �ستة
جماالت هي( :الثقة بالنف�س ( )13فقرة ،وتركيز االنتباه ( )16فقرة ،ومواجهة القلق ()13
فقرة ،واال�ستمتاع ( )5فقرات  ،والتحكم وال�سيطرة ( )16فقرة ،و�آلية الأداء ( )9فقرات)�.أما
فيما يتعلق مبقيا�س تقدير الذات املهارية لالعبي الكرة الطائرة ،فقد ا�ستخدم املقيا�س الذي
�أعده حممد عالوي وحممد ن�رصالدين ر�ضوان ( )1987والذي ي�شتمل على ( )40فقره.

● ●�سلم اال�ستجابة:
يتكون �سلم اال�ستجابة على مقيا�س الطالقة النف�سية من ( )3ا�ستجابات �أعدت بطريقة
ليكرت ال�سلم الثالثي :درجة كبرية ( )3درجات ،درجة متو�سطة ( )2درجة ،ودرجة قليلة
(درجة واحدة)  ،هذا بالن�سبة للفقرات الإيجابية� ،أما بالن�سبة للفقرات ال�سلبية فعك�ست قبل
التحليل الإح�صائي على النحو الآتي :درجة كبرية (درجة واحدة)  ،درجة متو�سطة ()2
درجة ،ودرجة قليلة ( )3درجات ،وعدد الفقرات ال�سلبية يف املقيا�س ( )32فقرة وهي:
(،44 ،42 ،41 ،37 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،26 ،25 ،23 ،21 ،20 ،17 ،12 ،8 ،5 ،4
�.)69 ،98 ،65 ،62 ،61 ،60 ،58 ،57 ،56 ،52 ،51 ،48 ،47أما فيما يتعلق مبقيا�س
الذات املهارية فقد تكون �سلم اال�ستجابة من ( )5ا�ستجابات �أعدت بطريقة ليكرت اخلما�سي:
دائم ًا ( )5درجات ،غالبا ( )4درجات� ،أحيان ًا ( )3درجات ،نادراً ( )2درجة� ،أبداً ( )1درجة
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واحدة� ،أما بالن�سبة للفقرات ال�سلبية فقد مت عك�سها قبل التحليل الإح�صائي على النحو الآتي
دائم ًا ( )1درجات ،غالب ًا ( )2درجات� ،أحيان ًا ( )3درجات ،نادراً ( )4درجة� ،أبداً ( )5درجة
واحدة.و�أرقام هذه العبارات ال�سلبية هو كما يلي (،23 ،20 ،18 ،15 ،12 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2
.ٍ )24

ويف �ضوء ذلك يكون تف�سري النتائج كما ي�أتي:
Ú
Ú
Ú

�Úأقل من  %50م�ستوى طالقة نف�سية قليل.
 %69.9-50Úم�ستوى طالقة نف�سية متو�سط.
 %70Úف�أكرث م�ستوى طالقة نف�سية كبري.

صدق وثبات املقياس:
املقيا�س احلايل واملتعلق بالطالقة النف�سية �صادق حيث اُ�ستخرج �صدقه وبنا�ؤه من
قبل (راتب و�آخرين� ،2004 ،ص  ، )676وقد اُ�ستعملت هذه الأداة يف درا�سات عدة على
البيئة الأردنية والفل�سطينية ،كان �أخرها درا�سة جرادات (.)2012وفيما يتعلق بالثبات
و�صل الثبات الكلي للمقيا�س يف الدرا�سة احلالية ب�أ�سلوب �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي
�إىل ( ، )0.822وهو معامل ثبات عال ،ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية� ،أما فيما يتعلق
ب�أيجاد التحليل العاملي لهذه الأداه كونها حتتوي على (� )6أبعاد فقد مت �إيجاد هذا التحليل
يف درا�سة خا�صة لذلك �أجراها الباحثان حبيب الطاهر وعايد الكناين (� )2011أنظر امللحق
� ،أما فيما يتعلق مبقيا�س تقدير الذات املهارية لالعبي الكرة الطائرة فقد و�صلت قيمة
الثبات با�سلوب الفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي ( ، )0.893ومبا �أنه �أعلى من ( )0.70لكلى
املقيا�سني ،فهو مقبول تربوي ًا كما ي�شري نونايل (.)Nunnally1978واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
نتائج ثبات مجاالت الدراسة باسلوب الفا كرونباخ لالتساق الداخلي

عدد الفقرات

قيمة الفا كرونباخ

املجال
الثقة بالنف�س

13

0.722

تركيز االنتباه

16

0.785

مواجهة القلق

13

0.814

اال�ستمتاع

5

0.861
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املجال

عدد الفقرات

قيمة الفا كرونباخ

التحكم وال�سيطرة الريا�ضي

16

0.789

الية االداء

9

0.717

72

0.822

الكلي للطالقة النف�سية
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يبني اجلدول ( )2نتائج ثبات جماالت الدرا�سة ب�أ�سلوب �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي،
وت�شري قيمة الثبات الكلي للطالقة النف�سية والبالغة (� )0.822إىل وجود ات�ساق داخلي
بدرجة عالية لفقرات جمال الطالقة النف�سية حيث تراوحت قيم الثبات الداخلي للمجاالت
الفرعية بني ( )0.717ملجال �آلية الأداء و ( )0.861ملجال اال�ستمتاع ،وتراوحت باقي
قيم معامالت االت�ساق الداخلية بني هاتني القيمتني ،حيث ت�شري هذه القيم �إىل وجود ثبات
منا�سب لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
متغريات الدراسة:
.

أاملتغريات امل�ستقلة)Independent Variables( :

 مركز اللعب وله خم�سة م�ستويات هي( :مركز  ،2مركز  ،3مركز ،4ليربو ،معد)
 اخلربة يف اللعب ولها ثالث م�ستويات هي�( :أقل من � 10سنوات� 15-10 ،سنوات،
�أكرث من � 15سنة).
.باملتغريات التابعة ( : )Dependent Variablesتتمثل يف ا�ستجابة الالعبني
ودرجاتهم على جماالت مقيا�س الطالقة النف�سية.وعلى مقيا�س تقدير الذات املهارية.

املعاجلات اإلحصائية:
من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ()SPSS

 ،وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1.1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية من �أجل حتديد م�ستوى الطالقة النف�سية

وتقدير الذات البدنية �إ�ضافة �إىل ترتيب املجاالت عند �أفراد عينة البحث.
2.2حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAمن �أجل حتديد �أثر متغريي
مركز اللعب ،و اخلربة يف اللعب على الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة عينة الدرا�سة،
�إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستخدم اختبار نتائج اختبار �أقل فرق معنوي ( )lsdلتحديد الفروق بني
فئات متغري مركز اللعب واخلربة يف اللعب يف جماالت الدرا�سة ذات الداللة الإح�صائية.
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د .بشير العلوان

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الأول والذي ن�صه:

ما م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية
الكرة الطائرة يف دول امل�رشق العربي؟
للإجابة على الت�سا�ؤل ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج
اجلدول ( )3تبني ذلك.
الجدول ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية
لكل مجال من مجاالت الطالقة النفسية لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي

الن�سبة املئوية

الرتتيب

املجال
الثقة بالنف�س

2.68

0.32

89.47

1

تركيز االنتباه

2.30

0.30

76.82

6

مواجهة القلق

2.32

0.44

77.20

5

اال�ستمتاع

2.50

0.46

83.33

2

التحكم وال�سيطرة الريا�ضي

2.42

0.30

80.77

4

الية االداء

2.44

0.29

81.48

3

2.45

0.28

81.51

الكلي للطالقة النف�سية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

يبني اجلدول ( )3قيم املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والن�سبة املئوية لكل
جمال من جماالت الطالقة النف�سية وعالقتها بالذات املهارية لالعبي الكرة الطائر لدول
امل�رشق العربي.
وبا�ستعرا�ض قيم الن�سب املئوية جند �أن جمال الثقة بالنف�س قد احتل الرتتيب الأول
بني املجاالت مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.68والذي ميثل ن�سبة مئوية قدرها ()%89.47
بينما احتل جمال تركيز االنتباه املرتبة الأخرية بني املجاالت مبتو�سط ( )2.30والذي
ميثل ما ن�سبته (.)%76.82
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للدرا�سة ب�شكل عام  ،2.45وميثل هذا املتو�سط ن�سبة مئوية
قدرها (.)%81.51
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من نتائج اجلدول ( )3يت�ضح �أن م�ستوى الطالقة النف�سية لدى افراد عينة الدرا�سة
جاء مب�ستوى مرتفع وعلى جماالت الدرا�سة جميعها (الثقة بالنف�س ،واال�ستمتاع ،و�آلية
الأداء ،والتحكم وال�سيطرة ،ومواجهة القلق ،وتركيز االنتباه)  ،والدرجة الكلية حيث جاءت
بدرجة ( )81.51وهي درجة مرتفعة.ويف ر�أي الباحث يعود ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل
�أننا نتعامل مع �أبطال الدوري لدول امل�رشق العربي وهم ميثلون درجات جناح يف بالدهم
ودرجة يف التميز.وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ياما وانوماتا(  (sogiyama &in o
 )mata ,2005التي �أظهرت نتائجها وجود ت�أثري �إيجابي الرتفاع م�ستوى الأداء ،والثقة
بالنف�س ،واال�سرتخاء ،والدافعية على الطالقة النف�سية.وي�ؤكد على هذه النتيجة درا�سة
القدومي واخلواجا ( )2010حيث جاء م�ستوى الطالقة النف�سية بدرجة مرتفعة ،وجاء �أي�ضا
بعد الثقة بالنف�س يف املرتبة الأوىل ،وتركيز االنتباه املرتبة الأخرية.ولكن هذه الدرا�سة
اختلفت مع درا�سة القدومي واخلواجا ( )2010يف �أن جميع املجاالت جاءت بدرجة
مرتفعة على الطالقة النف�سية بينما يف درا�سة القدومي واخلواجا جاءت بع�ض املجاالت
مب�ستوى متو�سط.وقد تعار�ضت الدرا�سة احلالية مع درا�سة اخليكاين ( )2006حيث جاءت
معظم جماالت الطالقة النف�سية يف تلك الدرا�سة مب�ستوى متو�سط ،وبع�ضها كان مييل �إىل
امل�ستوى املنخف�ض لدى العبي الكرة الطائرة يف العراق.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الثاين والذي ن�صه:

ما م�ستوى تقدير الذات املهارية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق
�أندية الكرة الطائرة يف دول امل�رشق العربي؟
للإجابة على الت�سا�ؤل ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج
اجلدول ( )4تبني ذلك.
الجدول ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية للذات المهارية ن=40

الفقرة

املتو�سط االنحراف الن�سبة الرتتيب
احل�سابي املعياري املئوية يف املجال

الفقرة

1

�أ�ستطيع �أداء الإر�ساالت التي تلعب من �أ�سفل ب�سهولة

4.28

1.24

85.5

9

2

�أمتيز بالدقة يف التمرير

4.35

0.95

87

6

3

�أحترك بال�رسعة املنا�سبة

4.43

0.90

88.5

4

4

ي�صعب علي احلركة للخلف

3.58

1.17

71.5

35
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د .بشير العلوان

املتو�سط االنحراف الن�سبة الرتتيب
احل�سابي املعياري املئوية يف املجال

الفقرة
بعد الدفاع ميكنني التحرك للمكان املنا�سب للتغطية او
الهجوم
يكمن �أن �أوجه �رضبتي ال�ساحقة �إىل الالعب الذي يت�صف
دفاعه بال�ضعيف

4.15

1.00

83

14

3.85

1.17

77

28

7

�أتردد عند ا�ستقبال االر�سال

3.63

1.21

72.5

33

8

ميكن �أن �أنوع االر�ساالت

3.55

1.32

71

36

9

ال �أجيد ال�رضب ال�ساحق ال�رسيع

3.95

1.26

79

23

10

ي�صعب علي عمل حائط �صد جيد لل�رضب ال�رسيع

3.95

1.20

79

24

11

�أ�ستطيع �أن �أ�سجل نقطة من �رضبة الإر�سال

3.73

1.24

74.5

31

12

�أجيد الدفاع يف اي مركز بامللعب

4.08

1.07

81.5

18

13

ميكنني �أن �أمرر الكرة مبا�رشة �إىل املكان اخلايل يف ملعب
املناف�س

4.23

1.03

84.5

11

14

�أجيد �رضب الكرة من املنطقة اخلالية

3.90

1.15

78

27

15

من ال�سهل �أن �أحترك يف �أي اجتاه يف امللعب

4.45

0.85

89

2

16

ميكنني �أن ا�ستقبل الإر�سال يف �أي مركز يف امللعب

4.18

1.03

83.5

13

17

�أ�ستطيع �أن احترك ب�سهولة بعد اال�ستقبال مبا�رشة للقيام
بواجبات الهجوم

4.53

0.68

90.5

1

18

تعرف الفرق املناف�سة مدى خطورتي على ال�شبكة

4.15

0.86

83

15

19

�أ�ستطيع �أن �أعمل دفاع ًا ناجح ًا �ضد �أي كرة م�رضوبة �أجتاهي

3.95

1.01

79

25

20

ي�صعب على الفريق املناف�س �أن ي�صد �رضبتي ال�ساحقة

3.68

0.92

73.5

32

21

�أ�ستطيع �أن امرر الكرة للمكان الذي �أريده

3.98

0.80

79.5

21

22

�أدافع يف مركزي فقط وال �أجيد الدفاع يف باقي مراكز اللعب

3.63

1.31

72.5

34

23

لو كنت يف موقف حرج �أثناء اللعب ميكنني الت�رصف

4.25

0.98

85

10

24

�أ�ستطيع توجيه �إر�سايل �إىل الالعب البديل

4.38

0.90

87.5

5

25

حتركاتي يف امللعب دقيقة

4.30

0.88

86

7

26

ميكنني �أن �أوجه �إر�سايل �إىل الالعب �ضعيف اال�ستقبال

4.45

0.90

89

3

27

ال �أحب �أداء املهارات التي فيها �سقوط على الأر�ض

3.75

1.21

75

30

6
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الفقرة
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املتو�سط االنحراف الن�سبة الرتتيب
احل�سابي املعياري املئوية يف املجال

الفقرة

28

�أجيد �إعداد (رفع) الكرة من الأ�سفل

4.10

1.06

82

17

29

�أ�ستطيع �أن ا�ستقبل �أي �إر�سال مهما كان �صعب ًا

3.98

0.95

79.5

22

4.30

0.82

86

8

4.05

1.04

81

19

32

عندما �أعمل حائط �صد لل�ضارب الذي �أمامي �أ�صد الكرة منه

4.00

0.88

80

20

33

�أجيد جميع انواع االر�سال

4.23

0.97

84.5

12

34

�أ�صعب مهارة هي مهارة الطريان لالمام

2.60

1.50

52

39

35

�أجيد جميع انواع التمرير

4.15

0.95

83

16

36

�أ�ستطيع �أن �ألعب الإر�سال بقوة على ال�شبكة مبا�رشة

3.80

0.99

76

29

37

�أنا �ضارب ممتاز على ال�شبكة

3.93

1.10

78.5

26

38

دفاعي يف املنطقة اخللفية غري جيد

3.18

1.28

63.5

37

39

ي�صعب علي �أن �أوجه �أ�ستقبايل اىل املعد يف املكان املنا�سب

2.50

1.47

50

40

40

بع�ض متريراتي ال تعجب زمالئي يف امللعب

3.00

1.38

60

38

3.93

0.48

78.54

30
31

حتركاتي يف امللعب متكنني من ح�سن �أداء واجباتي الهجومية
والدفاعية
ميكنني خداع الفريق املناف�س بتمرير الكرة مبا�رشة �إىل
ملعبهم بد ًال من �أعدادها

الكلي للذات املهارية

يبني اجلدول ( )4قيم املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والن�سبة املئوية للذات
املهارية وبا�ستعرا�ض قيم الن�سب املئوية جند �أن الفقرة ال�سابعة ع�رش التي تن�ص على:
« �أ�ستطيع �أن �أحترك ب�سهولة بعد اال�ستقبال مبا�رشة للقيام بواجبات الهجوم» قد احتلت
الرتتيب الأول بني فقرات املجال مبتو�سط ح�سابي  ،4.53والذي ميثل ن�سبة مئوية قدرها
 %90.50بينما احتلت الفقرة التا�سعة والثالثون يف املجال ،والتي تن�ص على« :ي�صعب
علي �أن �أوجه ا�ستقبايل �إىل املعد يف املكان املنا�سب له» املرتبة الأخرية يف املجال مبتو�سط
َّ
ح�سابي  ،2.50والذي ميثل ما ن�سبته .%50.0وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ،3.93
وميثل هذا املتو�سط ن�سبة مئوية قدرها .%78.54
ويعزو الباحث �سبب ظهور هذه الدرجة من الذات املهارية لدى الالعبني �إىل عامل
الثقة بالنف�س التي يتمتع بها العبو كرة الطائرة والثقة العالية مبهاراتهم وذواتهم اجل�سمية
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د .بشير العلوان

والبدنية التي امتلكوها عن طريق التدريبات امل�ستمرة واملتوا�صلة خالل فرتات الإعداد
العام واخلا�ص ،وامل�شاركة بعدد كبري ووفري من املباريات الودية والر�سمية ،وكذلك
التدريبات الريا�ضية التي يخ�ضع لها الالعبون يف العملية التدريبية ،لذلك يجد الباحث �أن
ال�ستمرار ال�شحن النف�سي الدائم من خالل برامج الإعداد النف�سي املن�سقة مع برامج الإعداد
البدين واملهاري واخلططي لالعبني يف املو�سم التدريبي ،ي�ؤدي �إىل زيادة الطاقة النف�سية
لديهم ،ويزيد من درجة تقدير الذات لديهم.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الثالث والذي ن�صه:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
يف م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية امل�رشق
العربي �أبطال الدوري للكرة الطائرة تعزى ملتغري اخلربة يف اللعب؟؟
الجدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت الطالقة النفسية
لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعا لمتغير الخبرة

املجاالت
الثقة بالنف�س

تركيز االنتباه

مواجهة القلق

اال�ستمتاع

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

اخلربة
اقل من � 10سنوات

14

2.70

0.30

من � 15-10سنة

18

2.68

0.36

اكرث من � 15سنة

8

2.67

0.29

اقل من � 10سنوات

14

2.25

0.32

من � 15-10سنة

18

2.33

0.31

اكرث من � 15سنة

8

2.34

0.25

اقل من � 10سنوات

14

2.13

0.49

من � 15-10سنة

18

2.44

0.35

اكرث من � 15سنة

8

2.36

0.48

اقل من � 10سنوات

14

2.51

0.39

من � 15-10سنة

18

2.47

0.55

اكرث من � 15سنة

8

2.55

0.37
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املجاالت

اخلربة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

اقل من � 10سنوات

14

2.34

0.27

التحكم وال�سيطرة الريا�ضي من � 15-10سنة

18

2.43

0.36

اكرث من � 15سنة

8

2.56

0.15

اقل من � 10سنوات

14

2.42

0.29

من � 15-10سنة

18

2.42

0.29

اكرث من � 15سنة

8

2.54

0.29

اقل من � 10سنوات

14

2.39

0.28

من � 15-10سنة

18

2.46

0.31

اكرث من � 15سنة

8

2.50

0.24

الية االداء

الكلي للطالقة النف�سية

2015

يبني اجلدول ( )5قيم املتو�سطات احل�سابية لكل جمال من جماالت الطالقة النف�سية
لالعبي الكرة الطائر لدول امل�رشق العربي تبع ًا ملتغري اخلربة ،حيث يتبني وجود فروق بني
قيم هذه املتو�سطات ولتحديد ما �إذا كانت هذه الفروق لها داللة �إح�صائية ،فقد اُ�ستخدم
حتليل التباين الأحادي  ONE WAY ANOVAاملو�ضحة نتائجه يف اجلدول الآتي
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين األحادي لكل مجال من مجاالت الطالقة النفسية
لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعا لمتغير الخبرة

املجاالت
الثقة بالنف�س

تركيز االنتباه

م�صدر التباين

م�ستوى
جمموع درجات متو�سط
قيمة ف
الداللة
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

0.65

2

0.33

داخل املجموعات

3.44

37

0.09

الكلي

4.09

39

بني املجموعات

0.57

2

0.29

داخل املجموعات

3.14

37

0.08

الكلي

3.71

39

57

3.50

3.36

0.041

0.046
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املجاالت
مواجهة القلق

اال�ستمتاع

م�صدر التباين
بني املجموعات

1.25

2

داخل املجموعات

6.43

37

0.17

الكلي

7.68

39

بني املجموعات

0.24

2

0.12

داخل املجموعات

3.25

37

0.09

الكلي

3.49

39

0.54

2

0.27

3.01

37

0.08

3.55

39

بني املجموعات

0.51

2

0.26

داخل املجموعات

2.71

37

0.07

الكلي

3.22

39

بني املجموعات

0.52

2

0.26

داخل املجموعات

2.64

37

0.07

الكلي

3.16

39

التحكم وال�سيطرة الريا�ضي داخل املجموعات
الكلي

الكلي للطالقة النف�سية

م�ستوى
جمموع درجات متو�سط
قيمة ف
الداللة
املربعات احلرية املربعات
0.63

بني املجموعات

الية االداء

د .بشير العلوان

3.60

1.37

3.32

3.48

3.64

0.037

0.268

0.047

0.041

0.036

يبني اجلدول ( )6نتائج حتليل التباين الأحادي لكل جمال من جماالت الطالقة
النف�سية لالعبي الكرة الطائر لدول امل�رشق العربي تبع ًا ملتغري اخلربة ،وت�شري قيم م�ستوى
الداللة املرافقة لقيمة ف املح�سوبة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،حيث كانت جميع
القيم �أقل من القيمة  0.05با�ستثناء عدم وجود فروق يف جمال اال�ستمتاع ،حيث بلغت
قيمة م�ستوى الداللة ( ، )0.268وهي قيمة �أكرب من  ،0.05مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق
يف هذه املجال تبع ًا ملتغري اخلربة
وبهدف حتديد م�صادر الفروق يف جماالت الطالقة النف�سية ،فقد اُ�ستخدم اختبار
�شيفيه للمقارنات البعدية حيث يو�ضح اجلدول الآتي نتائج هذه الفروق.
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الجدول ()7
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق في مجاالت الطالقة النفسية
لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعا لمتغير الخبرة

املجاالت
الثقة بالنف�س

تركيز االنتباه

مواجهة القلق

التحكم وال�سيطرة الريا�ضي

الية االداء

الكلي للطالقة النف�سية

من � 15-10سنة اكرث من � 15سنة

املتو�سط احل�سابي

اخلربة

2.70

اقل من � 10سنوات

2.68

من � 15-10سنة

2.67

اكرث من � 15سنة

2.25

اقل من � 10سنوات

2.33

من � 15-10سنة

2.34

اكرث من � 15سنة

2.13

اقل من � 10سنوات

2.44

من � 15-10سنة

2.36

اكرث من � 15سنة

2.34

اقل من � 10سنوات

2.43

من � 15-10سنة

2.56

اكرث من � 15سنة

2.42

اقل من � 10سنوات

*

2.42

من � 15-10سنة

*

2.54

اكرث من � 15سنة

2.39

اقل من � 10سنوات

2.46

من � 15-10سنة

2.50

اكرث من � 15سنة

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(* تشير الى ان فرق المتوسطين دال احصائيا بحيث ان الداللة كانت لصالح المتوسط الحسابي االفضل)

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )7إىل �أن الفروق يف جماالت الثقة بالنف�س وجمال تركيز
االنتباه جمال مواجهة القلق وجمال التحكم وال�سيطرة كانت بني خربة �أقل من � 10سنوات
وفئات اخلربات الأخرى ،بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح اخلربات الأخرى (اي 15 – 10
�سنة و�أكرث من � 15سنة) �أما بالن�سبة للفروق يف جمال �آلية الأداء فقد كانت بني خربة �أكرث
من � 15سنوات وفئات اخلربة الأقل ،بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح خربة �أكرث من � 15سنة.
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د .بشير العلوان

وفيما يتعلق بالفروق يف الدرجة الكلية للطالقة النف�سية ،فقد كانت بني خربة �أقل
من � 10سنوات وخربة �أكرث من � 15سنة ،ول�صالح خربة �أكرث من � 15سنة ،وذلك باالعتماد
على قيم املتو�سطات احل�سابية املبينه يف اجلدول.ويدل ذلك على �أن الفروقات جميعها
جاءت ل�صالح اخلربة الأكرب ،ومن وجهة نظر الباحث ،ف�إن ذلك نتيجة طبيعية ،حيث �أ�شارت
(� )lirge.1992إىل �أن ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية با�ستمرار والرتدد على املالعب يعمل
على الزيادة يف م�ستوى الثقة بالنف�س لدى ال�شباب وح�سن �إعدادهم النف�سي.وهذا ما �أكدت
عليه درا�سة حافظ ( )2003حيث �أظهرت �أن الالعبني من �أ�صحاب اخلربة الطويلة لديهم
ثقة بالنف�س ودافعية للإجناز �أكرث من الالعبني �أ�صحاب اخلربة الق�صرية  ،وقد �أكد ماتفايف
(� .)matveyev ,1980أن الالعب كلما زادت خربته زادت مهارا ُته ،وبالتايل زادت الذات
املهارية لديه وقدرته املهارية وقدرتة على التحكم بال�رسعة املنا�سبة يف �أثناء الهجوم
وزادت قدرته على التحرك املنا�سب للتغطية والهجوم ،وتلك نتيجة طبيعية لزيادة قدرته
على ت�سجيل النقاط من الإر�سال� ،أو يف �أثناء ال�رضب ال�ساحق.
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الرابع والذي ن�صه:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
يف م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية
امل�رشق العربي ابطال الدوري للكرة الطائرة تعزى ملتغري مركز اللعب؟؟
الجدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت الطالقة النفسية
وعالقتها بالذات المهارية لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعاً لمتغير مركز اللعب

املجاالت

الثقة بالنف�س

تركيز االنتباه

مركز اللعب

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�ضارب مركز 4

14

2.68

0.37

�ضارب مركز 3

11

2.74

0.22

�ضارب مركز 2

9

2.64

0.39

معد

3

2.79

0.29

ليربو

3

2.58

0.32

�ضارب مركز 4

14

2.33

0.31

�ضارب مركز 3

11

2.33

0.27

�ضارب مركز 2

9

2.30

0.36
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املجاالت
تركيز االنتباه

مواجهة القلق

اال�ستمتاع

التحكم وال�سيطرة
الريا�ضي

الية االداء

الكلي للطالقة النف�سية

مركز اللعب

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

معد

3

2.09

0.31

ليربو

3

2.30

0.21

�ضارب مركز 4

14

2.28

0.48

�ضارب مركز 3

11

2.29

0.54

�ضارب مركز 2

9

2.28

0.35

معد

3

2.55

0.27

ليربو

3

2.45

0.40

�ضارب مركز 4

14

2.61

0.41

�ضارب مركز 3

11

2.47

0.36

�ضارب مركز 2

9

2.33

0.57

معد

3

2.53

0.81

ليربو

3

2.53

0.42

�ضارب مركز 4

14

2.42

0.30

�ضارب مركز 3

11

2.47

0.23

�ضارب مركز 2

9

2.44

0.35

معد

3

2.13

0.36

ليربو

3

2.54

0.31

�ضارب مركز 4

14

2.45

0.27

�ضارب مركز 3

11

2.41

0.29

�ضارب مركز 2

9

2.41

0.32

معد

3

2.59

0.32

ليربو

3

2.48

0.32

�ضارب مركز 4

14

2.46

0.30

�ضارب مركز 3

11

2.45

0.22

�ضارب مركز 2

9

2.40

0.35

معد

3

2.45

0.35
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املجاالت

مركز اللعب

الكلي للطالقة النف�سية ليربو

د .بشير العلوان

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
3

0.31

2.48

يبني اجلدول ( )8قيم املتو�سطات احل�سابية لكل جمال من جماالت الطالقة النف�سية
لالعبي الكرة الطائر لدول امل�رشق العربي تبع ًا ملتغري مركز اللعب ،حيث يتبني وجود فروق
بني قيم هذه املتو�سطات ،ولتحديد ما �إذا كانت هذه الفروق لها داللة �إح�صائية فقد اُ�ستخدم
حتليل التباين الأحادي  ONE WAY ANOVAاملو�ضحة نتائجه يف اجلدول الآتي.
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين االحادي لكل مجال من مجاالت الطالقة النفسية
وعالقتها بالذات المهارية لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعا لمتغير مركز اللعب

املجاالت

الثقة بالنف�س

تركيز االنتباه

مواجهة القلق

اال�ستمتاع

م�صدر التباين

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

0.62

2

0.31

داخل املجموعات

3.09

37

0.08

الكلي

3.71

39

بني املجموعات

0.55

2

0.28

داخل املجموعات

3.11

37

0.08

الكلي

3.66

39

بني املجموعات

1.25

2

0.63

داخل املجموعات

6.43

37

0.17

الكلي

7.68

39

بني املجموعات

0.83

2

0.42

داخل املجموعات

4.71

37

0.13

الكلي

5.54

39

0.54

2

0.27

3.03

37

0.08

3.57

39

بني املجموعات
التحكم وال�سيطرة الريا�ضي داخل املجموعات
الكلي
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قيمة ف

3.71

3.27

3.60

3.26

3.30

م�ستوى
الداللة
0.034

0.049

0.037

0.050

0.048

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )12تشرين األول

املجاالت

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

م�صدر التباين

الية االداء

الكلي للطالقة النف�سية

بني املجموعات

0.56

2

0.28

داخل املجموعات

3.09

37

0.08

الكلي

3.65

39

بني املجموعات

0.45

2

0.23

داخل املجموعات

3.09

37

0.08

الكلي

3.54

39

قيمة ف

3.35

2.69

2015

م�ستوى
الداللة
0.046

0.081

يبني اجلدول ( )9نتائج حتليل التباين الأحادي لكل جمال من جماالت الطالقة
النف�سية لالعبي الكرة الطائرة لدول امل�رشق العربي تبع ًا ملتغري مركز اللعب ،وت�شري قيم
م�ستوى الداللة املرافقة لقيمة ف املح�سوبة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،حيث
كانت جميع القيم �أقل من القيمة  ،0.05با�ستثناء عدم وجود فروق يف الدرجة الكلية
للطالقة النف�سية حيث بلغت قيمة م�ستوى الداللة ( ، )0.081وهي قيمة �أكرب من  ،0.05مما
ي�شري �إىل عدم وجود فروق يف هذه املجال تبع ًا ملتغري مركز اللعب.
وبهدف حتديد م�صادر الفروق يف جماالت الطالقة النف�سية فقد ا�ستخدم اختبار �شيفيه
للمقارنات البعدية حيث يو�ضح اجلدول التايل نتائج هذه الفروق
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق
في مجاالت الطالقة النفسية لالعبي الكرة الطائر لدول المشرق العربي تبعا لمتغير مركز اللعب

املجاالت

الثقة بالنف�س

املتو�سط احل�سابي

مركز اللعب

2.68

�ضارب مركز4

2.74

�ضارب مركز 3

2.64

�ضارب مركز 2

2.79

معد

2.58

ليربو

�ضارب مركز

3

�ضارب مركز

2

معد

ليربو
*

*

*
*
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املجاالت

تركيز االنتباه

مواجهة القلق

اال�ستمتاع

التحكم وال�سيطرة
الريا�ضي

الية االداء

املتو�سط احل�سابي

مركز اللعب

2.33

�ضارب مركز4

2.33

�ضارب مركز 3

2.30

�ضارب مركز 2

2.09

معد

2.30

ليربو

2.28

�ضارب مركز4

2.29

�ضارب مركز 3

2.28

�ضارب مركز 2

د .بشير العلوان

�ضارب مركز

3

�ضارب مركز

2

معد

ليربو

*

*

*

*
*

2.55

معد

*

*

2.45

ليربو

*

*

2.61

�ضارب مركز4

*

*

2.47

�ضارب مركز 3

2.33

�ضارب مركز 2

2.53

معد

2.53

ليربو

2.42

�ضارب مركز4

2.47

�ضارب مركز 3

2.44

�ضارب مركز 2

2.13

معد

2.54

ليربو

2.45

�ضارب مركز4

2.41

�ضارب مركز 3

*

2.41

�ضارب مركز 2

*

2.59

معد

2.48

ليربو

*

*
*

*

*

*

*

*

(* تشير الى ان فرق المتوسطين دال احصائيا بحيث ان الداللة كانت لصالح المتوسط الحسابي االفضل)
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ت�شري النتائج يف اجلدول (� )10إىل �أن الفروق يف جمال الثقة بالنف�س كانت بني مركز
الليربو ،و�ضارب مركز  ،4و�ضارب مركز  ،3واملعد ،بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح املراكز:
و�ضارب مركز  4و�ضارب مركز  3واملعد حيث كانت متو�سطاتها احل�سابية هي الأكرب ،كذلك
وعلى املجال نف�سه فقد كان هنالك فرق بني �ضارب مركز  3و�ضارب مركز  2بحيث �إن
الداللة كانت ل�صالح �ضارب مركز�.3أما بالن�سبة للفروق يف جمال تركيز االنتباه ،فقد كانت
بني فئة املعد وباقي املراكز ول�صالح باقي املراكز.ويف جمال مواجهة القلق ،فقد كانت
الفروق بني فئة املعد وباقي املراكز ،ول�صالح باقي املراكز ،كذلك كانت هناك فروق على
على املجال نف�سه بني الليربو وباقي املراكز حيث �إن الداللة كانت ل�صالح باقي املراكز�.أما
بالن�سبة للفروق يف جمل اال�ستمتاع ،فقد كانت بني �ضارب مركز  ،4وكل من �ضارب مركز
 2و�ضارب مركز  3بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح �ضارب مركز  ،4ويف املجال نف�سه فقد
كانت هنالك فروق بني �ضارب مركز  3و�ضارب مركز  ،2بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح
�ضارب مركز .3ويف جمال التحكم وال�سيطرة ،فقد كانت هناك فروق بني مركز املعد وباقي
املراكز بحيث �إن الداللة كانت ل�صالح املراكز الأخرى ح�سب ما تبينه قيم املتو�سطات
احل�سابي�.أما بالن�سبة للفروق يف جمال �آلية الأداء ،فقد كانت بني املعد و�ضارب مركز 2
و�ضارب مركز  ،3بحيث �إن الداللة ل�صالح املعد.
من النتائج ال�سابقة يت�ضح �أنه كان هناك تباين يف مراكز اللعب ،وغالبية النتائج
والفروق كانت بني املعد واملراكز على ال�شبكة ،وهذا يف ر�أي الباحث نتيجة طبيعية حيث
�إن املعد مهمتة الأ�سا�سية تهيئة الأمور والكرات لباقي املراكز لإحراز �أف�ضل النتائج حيث
�إن املعد مهمته الأ�سا�سية تكمن يف تهيئة الكرات لالعبني يف خمتلف املراكز لإحراز النقاط
يف �أثناء املياراة ،بينما يف جمال �آلية الأداء فقد جاءت الفروق ل�صالح املعد ،وذلك يف
ر�أي الباحث �أي�ضا نتيجة طبيعية حيث �إن ت�سجيل النقاط يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ح�سن
الإعداد� ،أي �أن املهمة الأ�سا�سية تكمن يف قدرة املعد على تهيئة الكرات بال�شكل املنا�سب
من قبل املعد لباقي الالعبني.
�أما النتيجة غري املتوقعة من قبل الباحث نظرت يف جمال تركيز االنتباه.ويف ر�أي
الباحث جاءت الفروق ل�صالح املراكز الأخرى مع الالعب املعد ،وذلك لأن املعد يكون تركيز
االنتباه لديه لأكرث من العب من �أجل تهيئة الكرات املنا�سبة لهم.يف حني �أن الالعبني
الآخرين يكون تركيز االنتباه لديهم ب�شكل فردي على املهمة املحدده املنوطة بهم بينما
املعد فال.فهو يحتاج �إىل �أن يكون االنتباه لأكرث من العب و�إىل امللعب الآخر و�إىل فريق
اخل�صم ،وبالتايل تعدد املهمات يف الوقت نف�سه ،مما قد ي�شتت االنتباه لديه �أو يكون ب�شكل
�أقل من الالعبني الآخرين.ومعروف فني ًا �أنه كلما زادت قدرة املعد على ذلك حقق نتائج
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�أف�ضل.وهذا ما �أكدت عليه هويدة �إ�سماعيل ( )2005يف درا�ستها على العبي الكرة الطائرة
يف العراق.

◄◄الت�سا�ؤل اخلام�س :هل توجد عالقة بني الطالقة النف�سية والذات املهارية
لدى فرق اندية دول امل�رشق العربي للكرة الطائرة.
الجدول ()11
نتائج معامل ارتباط بيرسون بين مفهوم الذات المهارية والطالقة النفسية

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

طبيعة وقوة العالقة

0.688

0.000

ايجابية منو�سطة

يبني اجلدول ( )11نتائج معامل ارتباط بري�سون بني مفهوم الذات املهارية والطالقة
النف�سية ،وقد بلغت قيمة العالقة بني املتغريين ( )0.688مب�ستوى داللة ( ، )0.000وهي
عالقة ذات داللة �إح�صائية ،لأن م�ستوى الداللة كان �أقل من  ،0.05مما ي�شري �إىل وجود
عالقة �إيجابية بني املتغريين بدرجة متو�سطة.ويف ر�أي الباحث جاءت النتيجة على هذا
النحو ،فهو الو�ضع الطبيعي لإتقان املهارات.وبالتايل �ستكون النتيجة الطبيعية عالقة
طردية بني الطالقة النف�سية والذات املهارية.ولو جاءت النتيجة عك�س ذلك ،لكان هناك
م�شكلة حقيقة ،ولكان هناك �شيء خاطئ يف طبيعة العالقة بينهما ،وهذا ال�شيء ي�ؤدي �إىل
رفع امل�ستوى املهاري ،ورفع الطاقة الق�صوى لدى الالعبني ،وهذا يتنا�سب مع ما جاءت به
درا�سات كل من (اخليكاين وخما�س.)2006 ،

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها ي�ستنتج الباحث ما ي�أتي:
�1.1إن م�ستوى الطالقة النف�سية لدى العبي �أندية الكرة الطائرة يف دول امل�رشق كان

كبرياً حيث كانت الن�سبة املئوية ال�ستجابة الدرجة الكلية (.)%81.51
�2.2إن م�ستوى تقدير الذات املهارية لدى العبي �أندية الكرة الطائرة يف دول امل�رشق
كان كبرياً حيث كانت الن�سبة املئوية ال�ستجابة الدرجة الكلية (.)%78.54
�3.3إن �أعلى م�ستوى للطالقة النف�سية كان يف جمال الثقة بالنف�س ( ، )%89.47و�أقل
م�ستوى كان يف جمال تركيز االنتباه (.)%76.82
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4.4توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف م�ستوى
الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة لدى فرق �أندية امل�رشق العربي �أبطال الدوري
للكرة الطائرة ُتعزى ملتغري اخلربة يف اللعب؟ حيث كانت الفروق ل�صالح الفروق يف جمال
التحكم وال�سيطرة ،كانت ل�صالح فئة اخلربة الأكرث من (� 15سنة) � ،أما يف جمال �آلية الأداء
فقد جاءت الفروق ل�صالح الفئة الأكرث خربة �أي الفئة (�أكرث من � 15سنة)  ،و�أما بالن�سبة
للمجال ككل فقد جاءت الفروق ل�صالح فئة االكرث خربة اي الفئة (�أكرث من � 15سنة).
5.5توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف م�ستوى
الطالقة النف�سية لدى العبي الكرة الطائرة يف فرق �أندية امل�رشق العربي �أبطال الدوري
للكرة الطائرة تعزى ملتغري مركز اللعب؟
6.6جاءت العالقة بني الطالقة النف�سية والذات املهارية �إيجابية متو�سطة.

التوصيات:
يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1.1االهتمام بالإعداد النف�سي طويل وق�صري املدى لدى العبي الكرة الطائرة ملا له من

�أهمية يف �إحراز البطوالت الريا�ضية ،وبخا�صة عند تقارب امل�ستويات البدنية واملهارية
واخلططية.
2.2زيادة اهتمام املدربني وامل�سئولني بالأندية بتنمية جمال تركيز االنتباه لدى
الالعبني ،حيث كان يف الرتتيب الأخري بالن�سبة ملجاالت الطالقة النف�سية.
3.3زيادة اهتمام املدربني وامل�سئولني بالأندية بالطالقة النف�سية ،و�إعداد الربامج
التدريبية املنا�سبة لتنميتها يف �سن مبكرة لدى الريا�ضيني..
4.4زيادة االهتمام بتقدير الذات املهارية وعالقتها بتنمية ال�صفات النف�سية الإيجابية
لدى العبي الكرة الطائرة.
5.5ال�سعي �إىل رفع الطالقة النف�سية لالعبني ،وكذلك تقدير مفهوم الذات املهارية
لإمكانية ت�أثري ذلك �إيجاب ًا يف م�ستواهم يف املناف�سات.
6.6حتديد الية وا�ضحة لتنمية ال�صفات النف�سية الإيجابية من قبل املدربني لدى العبي
الكرة الطائرة يف دول امل�رشق العربي.
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النف�سية وعالقتها مبفهوم الذات املهارية لالعبي الكرة الطائرة يف العراق ،جملة علوم
الرتبية الريا�ضية ،العدد الأول ،املجلد اخلام�س ،جامعة بابل ،العراق .
2 .2القدومي ،عبدالنا�رص واخلواجا� ،أحمد . )2010( .الطالقة النف�سية لدى العبي فرق
�أندية الدرجة املمتازة لاللعاب اجلماعية يف فل�سطني ،جملة جامعة النجاح الوطنية .
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�أندية الدرجة املمتازة للألعاب الريا�ضية اجلماعية يف فل�سطني» بحث قدم يف امل�ؤمتر
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5 .5جرادات� ،أحمد �سمري . )2012( .العالقة بني الطالقة النف�سية واالداء البدين واملهاري
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