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  امللخص
  هدف البحث الى

  . التعرف على مستوى الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة للكلیات العلمیة واإلنسانیة -
كلیـات العلمیـة مجتمعـة واإلنـسانیة  التعرف على الفروق بین مستوى الـذات البدنیـة لـدى العبـي كـرة الطـائرة لمجمـوعتي ال-

  مجتمعة 
 التعرف علـى الفـروق بـین مـستوى الـذات البدنیـة لـدى العبـي كـرة الطـائرة للفـرق الریاضـیة للكلیـات العلمیـة وبـین العبـي -

  .اإلنسانیةالفرق الریاضیة للكلیات 
ــون ثمانیــة فــرق لكلیــات جامعــة ا)٨٠(وقــد شــملت عینــة البحــث              ــا یمثل فــرق لكــل مــن ) ٤(لموصــل بواقــع العب

 مقیاس الذات البدنیة لـدى العبـي كـرة ونواستخدم الباحث العبین للفریق الواحد،) ١٠(المجموعة العلمیة واإلنسانیة وبمعدل 
ــذي أعــده  ــاحث). ١٩٩٨محمــد حــسن عــالوي وعــصام الهاللــي وتیمــور احمــد راغــب ، (الطــائرة ال  الحقیبــة ونواســتخدم الب
  . وتحلیل التباین،)ت( البیانات للحصول على الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار اإلحصائیة لمعالجة

  :ن إلى مایأتيض النتائج ومناقشتها توصل الباحثووبعد عر  
  . ارتفاع مستوى الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة لكلیات جامعة الموصل-
  لدى العبي كرة الطائرة لمجموعتي الكلیات لم تظهر فروق ذات داللة معنویة للذات البدنیة -

  .العلمیة واإلنسانیة   
  :ن بما یأتيحث یوصي الباحثو على ما أظهرته نتائج الب"وبناء   
  . التأكید على الجوانب النفسیة لما لها من اثر في تعزیز الثقة بالنفس وتقدیر الذات-
  على تطویر عناصر اللیاقة البدنیةركیز  االهتمام بتطویر عناصر اللیاقة البدنیة بشكل عام والت-

  .الخاصة بلعبة الكرة الطائرة   
  . إجراء بحوث مشابهة لفعالیات ریاضیة متنوعة-
  

A comparative study of the physical - self of the volleyball players of the faculties  
of science and humanity at the University of Mosul  

Lecturer Dr. Rafi A. AbdulGhafor          Hassan A.  Hassan                 Salah H. Yousef 
 

Abstract  
The research aims to  

- To identify the level of physical - self to the volleyball players of the science and humanity 
faculties.  
- To identify the differences between the level of physical - self of the volleyball players of 
the two sets combined science faculties and humanity faculties .  
- To identify the differences between the level of physical - self of the volleyball players of 
the sports teams of the faculties of science and colleges the players of sports teams for 
humanity colleges.  
 
           The sample of research (80) players representing eight teams of the faculties of the 
University of Mosul, the rate of (4) teams each from the collection of scientific, 
humanitarian and a rate of (10) players for the team one, and the researchers used a 
measure of physical - self with the players, volleyball, prepared by (Mohammad Hassan 
Allawi, EA Hilali and Timor Ahmed Ragheb, 1998). The researchers used a bag of 
statistical data processing to obtain the mean and standard deviation and t-test and 
analysis of variance. 
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  After viewing the results and discussed the researchers found out the following:  
- The high level of physical - self to the volleyball players for the faculties of the University 
of Mosul. 
- Did not show significant differences of the physical with the volleyball players for the two 
sets of colleges   Scientific and humanitarian. 
Based on the Results of the search, researchers recommend the following: 
- Emphasis on the psychological aspects because of their effect in promoting self-confidence 
and self-esteem. 
- Attention to the development of physical fitness in general and focus on developing the 
components of fitness for a game of volleyball.  
- Conduct research similar to a variety of sporting events.  

  :التعریف بالبحث -١
  : البحثوأهمیة المقدمة ١ – ١

 ودراســـات وجهـــود أبحـــاث حـــصیلة إال الریاضـــیة مـــا هـــو األنـــشطة التطـــور الریاضـــي الحاصـــل فـــي مختلـــف إن
ًعلمیة مختلفة ساهمت في تقدم الحركة الریاضیة تقدما واسـعا علـى جمیـع   إذ تـیقن البـاحثون أن التقـدم العلمـي األصـعدةً

 التـــي تعتمـــد علیهـــا الدراســـات والبحـــوث العلمیـــة فـــي مختلـــف العلـــوم التـــي تـــرتبط بموضـــوع التربیـــة ةاألساســـیهـــو الحلقـــة 
 ظــاهرة حــضاریة نظــرا للــدور الكبیــر الــذي وأصــبحتوازداد االهتمــام بالتربیــة الریاضــیة فــي الوقــت الحاضــر الریاضــیة ،
 الـبعض مـن اجـل تحقیـق االنجـازات الكبیـرة  الفرد لشتى المجاالت وتفاعلت العلوم الریاضیة مـع بعـضهاإعدادتلعبه في 

 اعتمدت هذه االنجازات على عوامـل عدیـدة منهـا اللیاقـة البدنیـة للفـرد الریاضـي التـي األنشطة الریاضیة، اذفي مختلف 
 احـد هـذه المجـاالت المهمـة  المهاري، كما یعد مجال علم النفس الریاضـياألداء لتعلیم وتطویر األساسیةتعتبر القاعدة 

فهــو علـــم  ،األفــرادالتــي تحتــاج الــى دراســة وتعمــق كبیــر لمــا لــه مــن مــؤثرات حیویــة كبیــرة علــى النــشاط الریاضــي فــي 
 فعـال فـي العملیـة التدریبیـة فهـو تـأثیر فـي المجـال الریاضـي لمـا لـه مـن  والسـیمااألخیـرةازدادت الحاجة له في الـسنوات 

  ).١٦٨، ٢٠٠٤یونس ، ( وتحسینه عند الریاضي األداءى  المباشر في تطویر مستوالتأثیراحد العلوم المهمة ذات 
مـة لكـل شـخص اذ یبـذل كـل شـخص الكثیـر مـن اجـل حمایـة ذاتـه م الذات من المفاهیم النفـسیة المهمفهو"ویعد 

ان قیمـــة الریاضــي لذاتـــه هــو مفتـــاح بــوغالبــا فــان المـــدربین األكفــاء یـــسعون الــى تــدعیم الـــذات لــدى الریاضـــیین اقتناعــا 
 ینمـو ویتحـسن ویعبـر أن الفـرد الـى  الحاجة الى التعبیر عـن الـذات هـي التـي تـدفعإن،)٣٥ ، ١٩٩٧راتب ، ("الدافعیة 

الـــذات مـــن حیـــث  مفهـــوم علـــى ذلـــك یعـــد"  وبنــاء)١١٨،  ١٩٩٤راجـــح ، ( واالبتكـــارواإلنتـــاجعــن نفـــسه بـــالقول والفعـــل 
لــصراع لفــرد لذاتــه یعتبــر ذو قیمــة كبیــرة لیم ا تقیــأن Bandora)( ویوضــح، نتاجــا للتفاعــل مــع البیئــة ءمتــه تكوینــه ومال

 الحاجـــات التـــي تحـــرك الـــدوافع نحـــو ممارســـة النـــشاط أهـــم الـــشعور بقیمـــة الـــذات مـــن إنمـــن اجـــل االنجـــاز والتفـــوق ، 
ــا  ــرار أنالریاضـــي ، كمـ ــرداإلصـ ــة الفـ ــد ذاتیـ ــر قیمـــة تؤكـ ــة تعتبـ ــاح خـــالل الممارســ  إن،)٧٨-٧٥، ١٩٩٧راتــــب، ( والنجـ

 یـــؤثر فـــي مـــدى نجاحـــه، ویمكـــن أدائـــه وفـــي اآلخـــرین ثقـــة فـــي معامالتـــه مـــع أكثـــریجعـــل الفـــرد التـــصور الجیـــد للـــذات 
 انعكــاس ذاتــي للفــرد وعــن طریقهــا ألنهــاقیمــة حقیقیــة االســتفادة مــن تقــدیر الــذات لنفــسه حیــث تعتبــر هــذه التقــاریر ذات 

 اشــتراك مركــب لعناصــر أدائهــا عنــد  كافــة الریاضــیةاأللعــاب وتتطلــب   یــستطیع الفــرد مواجهــة الظــروف المحیطــة بــه
 الریاضــیة األنــشطة أنــواع أو الفعالیــة ، فكــل نــوع مــناللیاقــة البدنیــة وهــو مایــدعى باللیاقــة البدنیــة الخاصــة بتلــك اللعبــة 

والكرة ، بالنـسبة لتـوافر قـدرات وصـفات بدنیـة معینـة للفـرد تؤهلـه لممارسـة هـذا النـوع مـن الریاضـةاألخـریتمیز عـن النـوع 
 وتـصبح القاعـدة لالعبـین الخاصة التـي یـتم تعلیمهـا األساسیة المنظمة صفاتها البدنیة ومهاراتها األلعابئر الطائرة كسا

 المهــارات أداءیمكــن الالعــب مــن   التــي یبنــى علیهــا مــستوى الالعــب فــي المــستقبل وبــدون اللیاقــة البدنیــة الاألساســیة
 علــى االســتمرار فــي اإلمكانیــة النــاجح والــدفاع او حتــى فــي بمهــام الهجــومالفنیــة الخططیــة لهــذه اللعبــة مــن حیــث القیــام 

 اشــتراك أدائهــاوتتطلــب كــرة الطــائرة عنــد ،)٢٣، ١٩٨٨، وعبــدالمنعم حــسنین ، (أشــواطاللعــب الــذي قــد یــستمر لخمــسة 
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یاقــة  المهــاري لــه عالقــة وثیقــة بــالنواحي المختلفــة لعناصــر اللاألداء أنعــدة عناصــر مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة ، وبمــا 
لــم یعتمــد بدرجــة  یكتــب لــه النجــاح فــي التنفیــذ مــا كــالقوة والــسرعة والرشــاقة والمرونــة ، لــذا فــان ا الداء الجیــد الالبدنیــة 

 البحـــث الحـــالي أهمیـــةومـــن هـــذا المنطلـــق فـــان ).٢٨٢، ١٩٩٨عـــالوي ،(یاقـــة البدنیـــة المطلوبـــةكبیـــرة علـــى عناصـــر الل
 كلمـا زاد تقبـل الالعـب بأنفـسهم وذاتهـم إذبي كـرة الطـائرة وتعزیـز ثقـتهم دراسة الذات البدنیة لدى العتتوضح من خالل 

   .لذاته زاد مستوى توافقه النفسي وازدادت ثقته بقدراته البدنیة
   : مشكلة البحث٢ – ١
 أنلــذلك یجــب علــى الالعــب  بــدني خــاص بمزاولتهــا أداء التــي تحتــاج الــى األلعــابتعــد لعبــة الكــرة الطــائرة مــن        

 بـدوره قـد یـؤدي الـى زیـادة الثقـة يالمثمـر الـذ بقدرات بدنیة ونفسیة عالیة تؤدي الى زیـادة الجهـد المبـذول والعطـاء یتمتع
 وان معرفـــة الالعـــب لمـــا یتمتـــع بـــه مـــن قـــدرات نفـــسیة ومهاریـــة یـــؤدي الـــى زیـــادة الجهـــد بـــالنفس وزیـــادة الـــشعور بالـــذات

 الفــوز فــي المباریــات حیــث یــزداد الــشعور بالثقــة والنجــاح ممــا المبــذول والعطــاء المثمــر خــالل ســاعات التــدریب وتحقیــق
ــى  ــل علـ ــا واكتـــشاف الـــصعوبات والعمـ ــى تنمیتهـ ــل علـ ــدى الالعبـــین والعمـ ــاط القـــوة لـ ــدربین علـــى اكتـــشاف نقـ یـــساعد المـ

    . معالجتها ،من هنا برزت مشكلة البحث في دراسة الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة لكلیات جامعة الموصل
   :  أهداف البحث٣ – ١

        یهدف البحث الى
  . واإلنسانیةكلیات العلمیة یة لدى العبي كرة الطائرة للف على مستوى الذات البدنالتعر -
ــذات البدن - ــستوى الـ ــین مـ ــى الفـــروق بـ ــائرة لمجمـــوعتي الالتعـــرف علـ ــرة الطـ ــي كـ ــدى العبـ ــة لـ ــة یـ ــات العلمیـ مجتمعـــة كلیـ

   . مجتمعةواإلنسانیة
 الفروق بین مستوى الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة للفرق الریاضیة للكلیات العلمیـة وبـین العبـي  التعرف على-

  .اإلنسانیةالفرق الریاضیة للكلیات 
  :فروض البحث ٤ – ١
  مجتمعـــةق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـط درجـــات العبـــي كـــرة الطـــائرة لمجمـــوعتي الكلیـــات العلمیـــةتوجـــد فـــرو ال -

   . مجتمعةواإلنسانیة
 والعبــي كــرة  فیمــا بینهمــا التوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین متوســط درجــات العبــي كــرة الطــائرة للكلیــات العلمیــة-

  . فیما بینهمااإلنسانیةالطائرة للكلیات 
 : مجاالت البحث٥ – ١
المـــشاركین لموصـــل  لجامعـــة اواإلنـــسانیة العبـــو كـــرة الطـــائرة لـــبعض فـــرق الكلیـــات العلمیـــة :المجـــال البـــشري ١-٥-١

  . ٢٠١٠/٢٠١١بدوري الجامعة للعام الدراسي 
 مــن ٢٦/١١  ولغایـة١٠/١١للفتـرة مـن  األول تجربــة البحـث خـالل الفـصل الدراســي أجریـت: المجـال الزمـاني ٢-٥-١

  ٢٠١٠/٢٠١١  يالدراسلعام ا
  .مالعب كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل : المجال المكاني ٣-٥-١
  
   : المصطلحات تحدید٦ – ١

  معین  نوعي أداء اعتقاد الفرد في قدراته واستطاعته على بأنها) ١٩٨٨باندورا ،(عرفها :الذات 
  ).٢٧٥ ، ١٩٩٨عالوي ، (                                                                                     
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تـي یتمتـع بهـا الفـرد فـي ضـوء إدراكـه لمـواطن القـوة والـضعف لكفاءتـه هو تقدیر الفرد للصفات البدنیة ال: الذات البدنیة 
    )٣، ٢٠٠٣محمدعلي، ورشید، (البدنیة المرتبطة بممارسة احد األنشطة الریاضیة

   المقیاس عناإلجابةب من خالل یهي الدرجة التي یحصل علیها المستج: التعریف اإلجرائي
  : النظري والدراسات السابقةاإلطار – ٢
  : النظرياإلطار ١ – ٢
  : الذات١ -١ – ٢

  الـــصورة التـــي یحملهـــا الفـــرد عـــن نفـــسه مـــن حیـــث خصائـــصها وصـــفاتها مـــن مختلـــف جوانـــببأنهـــا     تعـــرف الـــذات 
 التـــي تحــدد شخــصیة الفـــرد  المحـــور الــرئیس للخبــرهفإنهــا أساســي  وبمـــا ان الــذات هــي مفهـــوم الشخــصیة وكمــا یــدركها

یطلـق علیـه الـذات المدركـة وهـي   یـصبح متمیـزا فـي الـذات وهـذا مـااإلدراكـين المجـال ونتیجة لتفاعل الفرد مع البیئة فا
 تجاربـه الداخلیـة أسـاسم الـذات ولـذلك فـان شخـصیة الفـرد یمكـن فهمهـا مـن وجهـة نظـر الفـرد أي علـى والتي تكون مفه
ــر(الذاتیـــة ویعتقـــد  ــعوریا وعقالنیـــا اإلنـــسانان ) روجـ ــستطیع شـ ــأن یـ ــي نفـــسه وان یتحـ  غیـــر األســـالیبول مـــن  یـــتحكم فـ

ــر والـــسلوك الـــى ال ــالیبمرغوبـــة فـــي الفكـ ــالقوى غیـــر الـــشعوریة او   المرغوبـــة وهـــو الاألسـ ــد ان النـــاس محكـــومین بـ یعتقـ
ویفتــرض ان  األحــداث الحاضــر وبرؤیتهــا لهــذه بإحــداثبخبــرات الطفولــة المبكــرة ذلــك ان الشخــصیة فــي نظــره تتــشكل 

ــل  ــل نفــــسه ویقبــ ــشخص الــــذي یقبــ ــرینالــ ــتكاآلخــ ــات شخــــصیة  ســ ــه عالقــ ــد ).٤٩ ،١٩٩٠ ، كــــاظم (أفــــضلون لــ  أكــــدوقــ
 الفـرد بـین یتـأرجح الذات في مرحلـة المراهقـة ، حیـث وتأكیدالملحة للشعور بالهویة  على الحاجة  (Erikson)اریكسون

ي ویناضل مـن اجـل صـورة متـسقة لنفـسه تكـون منـسقة مـع القـیم االجتماعیـة التـكونه طفال وراشدا فیحاول تحدید موقفه 
  ).٤٩، ١٩٩٢یعقوب،( وتلك التي كونها عن نفسه اآلخرینفصلها عن 

  : مفهوم الذات٢ – ١ – ٢
 فــي المواقــف المختلفــة ، وعلــى أفعالنــا خاصــة فــي حیــاة الفــرد ، فهــو الــذي یوجــه أهمیــةم الــذات و یحتــل مفهــ         

 ذلـك فـان مفهـوم الـذات یعمـل عـن" فـضالأنفـسنا ومـن اآلخـرین ت التي نمر بهـا ونحـدد توقعاتنـا مـن اساسه نفسر الخبرا
علــى تحقیــق االتــساق المتواصــل بــین ســلوكنا ونظرتنــا النفــسنا ســلبیة كانــت هــذه النظــرة ام ایجابیــة ، وعلــى الــرغم مــن 

ها قـدرة انتقالیـة بـین مرحلـة اكثر اشكالیة في المراهقـة بوصـفاهمیة هذا المفهوم في مراحل الحیاة المختلفة اال انه یعتبر 
  .ة ومرحلة الرشدالطفول
 الــذات مــن اهــم العوامــل النفــسیة التــي تــؤثر علــى شخــصیة الفــرد وعلــى صــحته الشخــصیة فهــو م مفهــوویعــد          

مــا مــن المتغیــرات الشخــصیة وهــو ضــروري لفهــم ســلوك الفــرد ویلعــب دورا خطیــرا فــي الدافعیــة الذاتیــة مهیمثــل متغیــرا 
  )٢٠،  ١٩٩٧ ،زهران(رد  في توجیه سلوك الفاألثرویعتبر عامال بالغ 

  : مفهوم الذاتأبعاد ٣ – ١ – ٢
ــا         ــن المتغیـــرات المهمـــة التـــي تحـــدد  یحتـــل مفهـــوم الـــذات مكانـــا جوهریـ ــه النفـــسي وذلـــك النـــه یعـــد مـ  فـــي التوجیـ

ولمفهـــوم الـــذات ابعـــاد مختلفـــة یمكـــن )٢٥٣، ١٩٨٥حـــسین، (الشخـــصیة ولهـــا اثـــر كبیـــر فـــي ســـلوك المـــتعلم وتـــصرفاته 
جودهــا بــادراك الفــرد لحقیقــة قابلیاتــه وامكانیاتــه وهــذا االمــر یتــصل بالــصورة التــي یقــدمها الفــرد عــن نفــسه الــى مالحظــة و

،  الى حد كبیـر بفكرتـه عـن جـسده ومظهـره الخـارجيیتأثر الخاص بادراك الفرد لحقیقة ذاته هالعالم الخارجي وان مفهوم
بـرات التـي یمـر بهـا الفـرد فـي بیئتـه االجتماعیـة ومـن خـالل ویتعدل من خالل الخ  وینمو ویتطورویكتسب مفهوم الذات

راهقـــة تفاعلـــه مـــع االشـــخاص ذوي االهمیـــة بالنـــسبة الیـــه وتـــشیر المـــساهمات النظریـــة والدراســـات التجریبیـــة الـــى ان الم
ا كمـا ویحتـل مفهـوم الـذات مكانـا جوهریـ) ١٢٨، ٢٠٠٠شریم، وملحم، (م الذات و في مفهمامرحلة تحدث فیها تغیرا مه

فــي التوجــه النفــسي ، وذلــك النــه مــن المتغیــرات المهمــة التــي تحــدد الشخــصیة ولهــا اثــر كبیــر فــي ســلوك المــتعلم وفــي 
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اذ نجد ان هناك عـدة ابعـاد لمفهـوم الـذات مـن وجهـة نظـر علمـاء اخـرین فقـد حـددها ) ٢٥٣، ١٩٨٥حسین، (تصرفاته 
اســـتجابات والممتلكـــات الشخـــصیة، ومظهـــر الخـــارجي، الوالـــذات الجـــسمیة، ( بـــسبعة ابعـــاد هـــي علـــى التـــوالي )نیومـــان(

 Hogeandهـوج ورینزولـي ( تقـدیر الـذات، امـا وأخیرا واألهدافالطموحات والكفایة الشخصیة، و نحو الذات، اآلخرین
& Renzulli,1993 (  فقـد اشـار الـى االبعـاد المعرفیـة واالدراكیـة والعاطفیـة والتقویمیـة لمفهـوم الـذات) ،شـریم، وملحـم

ـــه ) ١٢٩، ٢٠٠٠ ــرد لحقیقــــة قابلیاتـ ـــادراك الفــ ــة بـ ــة المراهقــ ـــي مرحلــ ـــا فـ ـــة وجودهـ ــن مالحظـ ــة یمكــ ـــاد المختلفــ وهــــذه االبعـ
 ان االفـراد ذوي )زهـران(وامكانیاته وهذا االمر یتصل بالصورة التـي یقـدمها الفـرد عـن نفـسه الـى العـالم الخـارجي  ویـرى 

 علـى "وبنـاء) ١٠٣، ١٩٩٧زهـران، (ي مفهـوم الـذات الـسالب مفهوم الذات الموجب یكونون احسن توافقـا مـن االفـراد ذو
 ضـي فـي تكـوین فكـرة عـن ذاتـه اذ یـؤديماتقدم تظهر فكرة مفهوم الذات في المجال الریاضي وذلـك لكونهـا تـساعد الریا

  . لذاتهيالجانب الفكري والعقلي اهمیة كبیرة في تقدیر الریاض
  :  اللیاقة البدنیة لالعب كرة الطائرة٤ – ١ – ٢

 تعد اللیاقة البدنیة العامة هي االساس الذي تبنى علیه اللیاقة البدنیة ومكونات اللیاقة البدنیـة الخاصـة التختلـف        
عـــن مكونـــات اللیاقـــة البدنیـــة العامـــة وانمـــا االخـــتالف فـــي ترتیبهـــا وعـــددها ، واللیاقـــة البدنیـــة الخاصـــة تهـــدف الـــى ابـــراز 

 مكونات اخرى في ضوء ما تتطلبه طبیعة النشاط الممارس كما انها تجیز امكـان مكونات بدنیة معینة وتفضیلها  على
عبدالحمیـــد ، ( الفـــردهاهمـــال بعـــض المكونـــات عنـــدما تجـــد ان اهمیتهـــا تتـــضاءل بالنـــسبة الـــى نـــوع النـــشاط الـــذي یمارســـ

 ، وتعمل علـى تحـسین  واللیاقة البدنیة الخاصة هي مهمة في بناء وتقدم العب الكرة الطائرة،)٤٤ ، ١٩٨٥وحسانین، 
مستوى اللیاقة البدنیة لالعب الذي یؤدي الى تحسن مستوى قدرته المهاریة وكذلك قدرته التكتیكیـة ، كمـا تـساعد اللیاقـة 

قطــب، والــصمیدعي، (البدنیــة الخاصــة الالعبــین علــى اتقــانهم وتعلمهــم المهــارات ذات التعقیــد والمهــارات المتقدمــة للعبــة
١٨٣، ١٩٨٥(  

   :بعض الصفات البدنیة الخاصة لالعب كرة الطائرةوفیما یلي 
   : القوة االنفجاریة-
 سـواء كانـت للوثـب ام للـضرب مـن (Explosive strength)او القـوة المتفجـرة  Power)(  یعـد مكـون القـدرة        

روریة ایـضا فـي القدرات البدنیة المهمة في الكرة الطـائرة ، فهـي ضـروریة فـي الوثـب للـضرب والداء حـائط الـصد ، وضـ
 ان القــدرة او القــوة المتفجــرة لهــا ،عملیــة الــضرب نفــسها وكــذلك فــي اداء االرســال ، وتكــون العامــل الحاســم فــي المبــاراة 

" ماتـسیودایر"ویؤكـد . خمس استخدامات اساسیة في الكرة الطائرة هي االرسال، والتمریـر، واالسـتقبال، والهجـوم، والـصد
ن القوة كانت احدى العقبات امام الفریـق الیابـاني وان تـدریبها واالرتقـاء بهـا كـان لـه االثـر ا) المدرب الیاباني المعروف(

وترجـع اهمیـة ). ٢٣، ١٩٨٦حـسانین، وعبـدالمنعم، (١٩٧٢الكبیر في انتصارات الفریق في دورة میونخ االولمبیـة عـام 
  :المختلفة ومنهاالقوة االنفجاریة في الكرة الطائرة الى انها العامل المهم في المهارات 

 والوثــب العمــودي للوصــول الــى اعلــى مــسافة ممكنــة تمهیــدا للــضرب الــساحق الــذي یتوقــف علــى : الــضرب الــساحق -
القوة االنفجاریة للرجلین ، كمـا ان حركـة الـضرب فـي مهـارة الـضرب الـساحق تتطلـب القـوة االنفجاریـة للـذراعین ، وذلـك 

  .الداء ضرب قوي ومؤثر
 االرسـال وة االنفجاریـة للـذراعین ، والسـیماوة انفجاریـة وخاصـة االرسـال مـن االعلـى اذ یتطلـب القـیتطلـب قـ : االرسال-

  .الساحق الذي یتطلب القوة االنفجایة للرجلین والذرعین
  . ویبرز هذا العنصر في التمریرات الطویلة: التمریر -
ر یتطلـب قـوة انفجاریـة او قـوة ممیـزة بالـسرعة  فانتقال الالعـب مـن مكـان الخـ: االنتقال والتحرك المفاجىء والسریع -

  .بحشد الطاقة لنقل الجسم بكامله من مكان الخر بسرعة عالیة
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  .یتطلب القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین وذلك للوثب الى اعلى مایمكن:  حائط الصد-
  ). ١١٢، ١٩٨٨ن ، وعبدالمنعم، حسانی(                                                                         

قــدرة الفــرد علــى اداء حركــات "بانهــا  تعــد الــسرعة احـد المكونــات االساســیة المهمــة للیاقــة البدنیــة وقـد عرفــت :الــسرعة -
  "متتابعة من نوع واحد في اقصر مدة

       وتقسم السرعة الى ثالثة انواع هي 
  ."و التحرك من مكان الى اخر باقصى سرعة ممكنةمحاولة االنتقال ا"تعرف بانها : السرعة االنتقالیة  -
 الحركـات الوحیـدة او سـرعة انقبـاض عـضلة او مجموعـات عـضلیة معینـة عنـد اداء"  تعـرف بانهـا :السرعة الحركیة  -

  ".عند اداء الحركات المركبة
ـــا :ســــــرعة االســــــتجابة  - ـــرف بانهـــ ــن"  تعـــ ــ ـــن ممكــ ــي اقــــــصر زمـــ ــ ــین فــ ـــر معــــ ــــة لمثیـــ ــــتجابة الحركیــ ـــى االســ ــدرة علـــ ــ            "القــ

وتظهــر اهمیــة عنــصر الــسرعة فــي الكــرة الطــائرة بوضــوح فــي الحركــات الــسریعة والخاطفــة ).١٥٢، ١٩٧٩عــالوي، (
التـي یقـوم بهــا العـب الكـرة الطــائرة ، كمـا ان انتقـال الالعــب مـن الهجـوم الــى الـدفاع وبـالعكس یحتــاج الـى تـوافر هــذا 

الوصـول الـى الكـرة فـي الوقـت المناسـب فـضال عـن لمـس الكـرة العنصر ، وان الالعب الذي تنقـصه الـسرعة الیمكنـه 
 وتعد سـرعة رد الفعـل وسـرعة ، بتطلب رد فعل حركي فائق السرعة وهذالفترة زمنیة قصیرة على وفق متطلبات اللعبة

فــي روســیا ) ١٩٧٠زاتــسبورسكي، (االداء الخــاطف ، ولقــد نجــح م وضــروري للعبــة والكــرة ســریعة مهــالحركــة متطلــب 
ثـا، ومـن ثـم فـان محاولـة الالعـب المـدافع للحـاق بـالكرة بعـد مغادرتهـا لیـد /م٣٠س سرعة الكـرة وحـددها بمقـدار في قیا

مــن الثانیــة )  ٠.١٢ الــى ٠.١٠( مــابین جــب ان تكــون خــالل فتــرة زمنیــة تقتــربالــضارب وقبــل مالمــستها لــالرض ی
  )٢٠، ١٩٩٧حسانین، وعبدالمنعم، (
اذ تعــد الرشــاقة مــن العناصــر " علــى ســرعة التحــرك والتوقــف وتغییــر االتجــاه بــسرعة القابلیــة "تعــرف بانهــا  : الرشــاقة-

ــي تتطلــــب الوقــــوف  ــصفة فــــي الفعالیــــات التــ ــذه الــ ــرى وتظهــــر هــ ــدرات البدنیــــة االخــ ــبعض القــ ــة وذلــــك الرتباطهــــا بــ المهمــ
ب الرشاقة الفرد القـدرة علـى االنـسیاب الحركـي والتوقـف والقـدرة علـى المفاجىء او تغییر اوضاع الجسم والمراوغة وتكس

 وللرشـاقة متطلـب تتـضح قیمتـه ،)١١٠ ، ١٩٩٩، مـروان، ابـراهیم(االسترخاء واالحساس السلیم واالتجاهات والمـسافات
الالعــب كلمــا صــغر حجــم المــساحات المــسموح فیهــا بالحركــة، وملعــب الكــرة الطــائرة صــغیر نــسبیا واالمــر یتطلــب مــن 

فـــي الهـــواء داخـــل حـــدود المـــساحات المـــسموح فیهـــا باللعـــب ، وهـــذا تغیـــر اوضـــاع جـــسمه ســـواء علـــى االرض أم ســـرعة 
  عـــدة قـــدرات والرشـــاقة مـــزیج مـــن،)٢٥ ، ١٩٨٦حـــسانین، وعبـــدالمنعم، (متطلـــب یبـــرز اهمیـــة الرشـــاقة بـــصفة خاصـــة 

والقـوة الممیـزة بالـسرعة والقـوة العـضلیة ، والمرونـة تشمل سرعة رد الفعل ، وسرعة الحركة والتوافق العضلي العـصبي، و
ن ان العــب الكــرة الطــائرة یحتــاج الــى عنــصر الرشــاقة فــي الــدحرجات ویــرى البــاحثو،)١٠٥، ١٩٨٥حــسین، حلمــي، (

والطیــران والــسقوط والغطــس وغیرهــا والالعــب الــذي تنقــصه الرشــاقة عنــد اداء حركــة مــا مــن المهــارات االساســیة یجعــل 
  .متناسقة وتعرضه لالصابات الریاضیةالحركة غیر 

 وتعد المرونـة واحـدة مـن الـصفات البدنیـة العامـة التـي تتـیح "اقصى مدى حركي لمفصل معین "ا بانهتعرف: المرونة-
ان الریاضــي الــذي یمتلــك الدرجــة "للریاضــیین القــدرة علــى اداء الحركــات بــصورة اقتــصادیة وفعالــة فــي الوقــت نفــسه اذ 

نة في مفصل معـین او مجموعـة مفاصـل لفعالیـة ریاضـیة معینـة یـساعده ذلـك كثیـرا فـي اسـتخدام بقیـة المثالیة من المرو
  ).٢١، ١٩٨٦التكریتي،ومحمد علي، "(العناصر االخرى مثل السرعة والقوة بقدرة عالیة واقتصادیة لتحقیق انجاز جید

ــة مــــن العن     " ــائرة لكــــي یــــصل االدااوالمرونــ ــضروریة لالعــــب كــــرة الطــ ــر الــ ــصى مــــدى لــــهصــ حــــسانین ، " (ء الــــى اقــ
 انجاز المهمات بمدى اوسـع الن الـنقص فـي مرونـة الالعـب یجعـل حركتـه مقتـصرة ومن ثم )١٩ ،١٩٨٨وعبدالمنعم، 

علــى مــدى ضــیق وعــدم اســتغالل المــدى الواســع للحركــة وخاصــة فــي حركــات القفــز والــضرب والــدفاع عــن الملعــب ثــم 
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ان المرونــة هــي مفتــاح الفـــوز ) بوببیرجوســي( المرونــة بـــالكرة الطــائرة یــذكر اســتطاعته مــن االداء الجیــد ، وعــن اهمیــة
  .)٢١٠ ،١٩٩٠بیرجوسي، بوب، ".(والكرة الطائرة وهي االساس القل اصابات وافضل اداء

  : الدراسات السابقة٢ – ٢
  ):١٩٩٥( و رشوان نعبد الرحم دراسة ١ – ٢ – ٢
رة  المهـاري لناشـئات الكـاألداءوالمهاریة وكل مـن القـدرات البدنیـة ودقـة الداللة االرتباطیة بین تقدیر الذات البدنیة "

  "الطائرة بجمهوریة مصر العربیة
هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بین تقدیر الذات البدنیة وتقـدیر الـذات المهاریـة لالعبـات الكـرة الطـائرة         

ناشــئة ) ١٠٠(لناشــئات الكــرة الطــائرة، وتكونــت عینــة البحــث مــن  المهــاري األداءوكــل مــن بعــض القــدرات البدنیــة ودقــة 
محافظات مثبتین في سجالت االتحاد المصري لكرة الطائرة، واسـتخدمت الباحثتـان مقیـاس ) ٦(نادیا من ) ١٢(یمثلون 

عبــي الكــرة عبــارة ، ومقیــاس تقــدیر الــذات المهاریــة لال) ٢٦(والمتكــون مــن تقــدیر الــذات البدنیــة لالعبــي الكــرة الطــائرة 
ـــن  ــون مــ ـــائرة والمتكـــ ـــسابي، ) ٤٠(الطــ ــتخدام الوســـــط الحــ ــصائیة باســـ ــت المعالجـــــات اإلحـــ ــث ، وتمـــ ـــان للبحـــ عبـــــارة كأداتــ

د مـن واالنحراف المعیاري، ومعامل االرتباط البسیط لبیرسون، ومعامل االلتواء، وقیمة ت، وتوصلت الباحثتـان الـى عـد
  . معالجات اإلحصائیة للبحث على البیانات وال"االستنتاجات والتوصیات بناء

  :)٢٠٠٤(دراسة یونس  ٢ – ٢ – ٢
  " والعبات الكرة الطائرة الشاطئیةدراسة مقارنة في الذات المهاریة بین العبي"

وكذلك التعرف على الفروق فـي مـستوى الـذات المهاریـة مستوى الذات المهاریة على   هدفت الدراسة الى التعرف      
 مـن المـشاركین فـي بطولـة العـراق " والعبـة"العبـا) ٢٧(، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن  الـشاطئیةلدى العبي الكرة الطـائرة

العبــات مــن النــساء ، واســتخدم الباحــث مقیــاس الــذات ) ٩(العبــا مــن الرجــال و ) ١٨(بــالكرة الطــائرة الــشاطئیة وبواقــع 
 باسـتخدام الوسـط الحـسابي، واالنحـراف ةاإلحـصائیعبارة كأداة للبحث ، وتمت المعالجات ) ٤٠(المهاریة والمتكون من 

ــدد مـــــ ــى عـــ ــث الـــ ـــل الباحـــ ــائي ، وتوصــ ـــار التـــ ـــون، واالختبــ ـــسیط لبیرســ ـــاط البــ ــل االرتبــ ـــاري، ومعامـــ ــتنتاجات المعیــ ن االســـ
  .  للبحثاإلحصائیة البیانات على "والتوصیات بناء

    : إجراءات البحث- ٣
  .لمسحیة لمالءمته طبیعة البحث اعتمد الباحثان المنهج الوصفي بدراسته ا : منهج البحث١ – ٣
فریـــق لكلیـــات جامعـــة الموصـــل المـــشاركین بـــدوري ) ٢٠(تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن  :وعینتـــه  مجتمـــع البحـــث٢ – ٣

ـــام الدراســــي  ــوتــــم  .  ٢٠١٠/٢٠١١الجامعــــة للعـ ــث مــــنةاختیــــار عینــ ــة  ثما البحــ ــرق للكلیــــات العلمیــ ـــة فــ االنــــسانیة و نیـ
 لكـل  فـرقأربعـة منتظمـةوقـد تـم تقـسیم عینـة البحـث إلـى مجمـوعتین بـصورة ، رعـة المرشحین للمرحلة الثانیة بطریقـة الق

  .یبین تفاصیل ذلك) ١ ( رقم لكل منهما والجدول العبین)١٠( وبواقع االنسانیةلیات العلمیة ولكمن ا
   وفق الكلیاتعدد أفراد العینة على) ١( رقمالجدول

  الكلیات اإلنسانیة  الكلیات العلمیة
  نعدد الالعبی  اسم الكلیة  عدد الالعبین  الكلیةاسم 

  المجموع

  ٢٠  ١٠  التربیة  ١٠  الحاسبات والریاضیات
  ٢٠  ١٠   واالقتصاداإلدارة  ١٠  الصیدلة

  ٢٠  ١٠  التربیة الریاضیة  ١٠  الزراعة والغابات
  ٢٠  ١٠  اآلداب  ١٠  التمریض
  ٨٠  ٤٠    ٤٠  المجموع
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وقـد تـم االخـذ  من مجتمع البحث االصـلي ) %٤٠(ة ویمثل نسبالعبا ) ٨٠(وبذلك یبلغ مجموع عینة البحث 
قاربة وقد جرى تنقیة العینـة مـن مجتمـع االصـل لتـصبح بـشكلها ع افراد العینة من فئة عمریة متبنظر االعتبار بان جمی

   : كل من الحالي بعد ان تم استبعاد
   االناث-
   المجازین دراسیا-
   العبو االندیة الریاضي-
محمد ح سن ع الوي ( الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة الذي أعده  مقیاسونستخدم الباحثا  : أداة البحث ٣ – ٣

  .)١٩٩٨ ،  راغب احمدوعصام الھاللي وتیمور
ــا١ – ٣ – ٣ الــذات البدنیــة لــدى لقیــاس ) ١٩٩٨محمــد حــسن عــالوي واخــرون (وضــع المقیــاس  :س وصــف المقی

   :وكما یأتيعبارة ) ٢٦( ویتضمن المقیاس ، كرة الطائرةالعبي
  .الرشاقة والقوة الممیزة بالسرعة والسرعة الحركیة: عبارات لكل من صفات ) ٤(
  .تحمل القوة والتحمل الدوري التنفسي:   لكل من صفتيعبارات) ٣(
  .المرونة وسرعة االستجابة والتوازن: عبارة لكل من صفات   ) ٢(
  .الالقوة العظمى وسرعة االنتق: عبارة لكل من صفتي   ) ١(

 ایجابیــة، "عبــارة) ١٥( ســنة، ویتكــون المقیــاس مــن ١٥ مــن عمــر"      ویـصلح المقیــاس للتطبیــق علــى الجنــسین ابتــداء
  .یبین تفاصیل ذلك ) ٢ ( رقموالجدول سلبیة "عبارة) ١١(و

  العبارات السلبیة واالیجابیة لمقیاس الذات البدنیة لالعبي الكرة الطائرة) ٢ ( رقمالجدول
  م العباراتأرقا  العبارات
  ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٨، ٦، ٥، ١  ایجابیة
  ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٢، ٩، ٧، ٤، ٣، ٢  السلبیة

 بـدائل للفقـرات االیجابیـة والـسلبیة خمـسةیتم تـصحیح المقیـاس مـن خـالل اسـتخدام  : أسلوب تصحیح المقیاس٢ – ٣ – ٣
ـــى إذ  ــدائل أوزانتعطـ ــ ـــدرجات للب ـــا،، غالبــــا، دائمــــا( الـ ـــادرااحیانـ ـــدا، نـ ـــرات ) ١ ، ٢ ، ٣ ،٤ ، ٥ () ابـ ـــوالي للفقـ ـــى التـ علـ

ــة وتعطــــى  ـــللفقــــرات الــــسلبیة ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١( الــــدرجات أوزاناالیجابیــ ــي الجــــدولوالمبینـ والدرجــــة   ،)٢( رقــــم ة فــ
 )١٣٠(قـصى لـدرجات المقیـاس والحـد األ) ٢٦(النهائیة للمقیاس هي مجموع درجـات جمیـع العبـارات االیجابیـة والـسلبیة

  . درجة وكلما زاد اقتراب الفرد من هذا الحد دل مفهومه وتقدیره االیجابي العالي لذاته البدنیة
   : المعامالت العلمیة للمقیاس٤– ٣
ن  البـاحثوأراداذ ) ٢٣٦ ، ١٩٨٨عـودة ، (یشیر إلى قدرة األداة في قیاس ما وضعت مـن اجلـه  :الصدق ١ – ٤ – ٣

فــي مجــال علــم الــنفس الریاضـــي ) ١(الملحـــق الــسادة المختــصین اس بعرضــه علـــى عــدد مــن  صــدق المقیــالتحقــق مــن
والمقاییس النفسیة لألخذ بآرائهم حول مـدى تمثیـل فقـرات المقیـاس للـصفة المـراد قیاسـها ومراعـاة تثبیـت تعـدیالتهم حـول 

سادة المختــصین وتفریغهــا تبــین بانــه لــم وبعــد جمــع االســتمارات مــن الــبعــض الفقــرات لتكــون أكثــر وضــوحا وأســهل فهمــا 
  %.١٠٠یحدث أي تغییر على فقرات المقیاس بالكامل اذ بلغت نسبة اتفاق المختصین 
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 ١٦٧

، وذلـك باسـتعمال معامــل   بحـساب الثبـات عـن طریـق االتـساق الـداخلي للمقیـاسثونقام البـاح : الثبات ٢ – ٤ – ٣
، فقــد بلــغ  لتحدیــد االتــساق الــداخلي علــى عینــة البحــث نفــسها Cronbachis Alpha Coefficientالفـــا كرونبـــاخ 
  .) ١٨٤ ، ١٩٩٧ ، راتب(٠.٨٦معامل الثبات 

  
      SPSS الحقیبة اإلحصائیة للعلوم التربویةوناستخدم الباحث:  الوسائل اإلحصائیة ٥ – ٣

 معامـل الفـا -). ت( اختبـار - . النـسبة المئویـة- . االنحراف المعیـاري- . الوسط الحسابي- :للحصول على        
   باتجاه واحد تحلیل التباین- .كرونباخ 

 بغیــة تحقیــق أهــداف وفــروض البحــث وتوضــیح األســباب التــي كانــت وراءهــا ولتفــسیر : عــرض ومناقــشة النتــائج-٤
ا وض فظهرتـن بمعالجتها بجداول إحصائیة وفقا لترتیب تلك األهداف والفـرد جمع البیانات ، فقد قام الباحثوالنتائج وبع

  : وفق الصورة االتیةعلى
  القیم اإلحصائیة للذات البدنیة للكلیات العلمیة واإلنسانیة یبین )٣( الجدول رقم

  
 
  
  
  
  
  

  ) ٧٨( درجة حریة وأمام )٠.٠٥(< عشوائیة عند نسبة خطأالدالة                         
ـــین ــ ــ ــنیتب ــ ـــدول مـــ ــ ــم  الجــ ـــ ــ ـــة ) ٣( رق ـــ ــــات العلمیـ ــ ــسابي للكلیـ ـــ ـــط الحــ ــ ـــة الوســ ـــ ــــاري  ) ٨٦.٧٧٥(ان قیمـ ــ ـــانحراف معیـ ــ وبــ

، وعنـد ) ١٢.٧٣٩(هوبـانحراف معیـاري قـدر) ٨٦.١٠٠(اإلنـسانیةوان قیمة الوسـط الحـسابي للكلیـات ) ١١.٨٣٤(قدره
یتبــین ان االوسـاط الحـسابیة لالعبـي الفــرق ) ٧٨(البـالغ و  للمقیـاسوســط الفرضـيمتال*مقارنـة األوسـاط الحـسابیة مـع 

یمتلكـون الریاضیة لمجمـوعتي الكلیـات العلمیـة واالنـسانیة اعلـى مـن المتوسـط الفرضـي وهـذا یـدل ان جمیـع الالعبـین 
  .تهم البدنیةتقدیر ذا ولدیهم القدرة على ذات بدنیة عالیة

  لذات البدنیة للكلیات العلمیة واإلنسانیةادرجات الفروق بین متوسطات  یبین )٤( الجدول رقم

   )٧٨(وامام درجة حریة )٠.٠٥(< الدالة عشوائیة عند نسبة خطأ∗           
ــین          ـــنیتبــ ـــدول مـ ــم  الجـ ــ ــة ) ٤( رق ـــات العلمیــ ـــسابي للكلیـ ــة الوســــط الحـ ــــاري  ) ٨٦.٧٧٥(ان قیمــ ــــانحراف معی وب

ــدره ــات االنـــس) ١١.٨٣٤(قـ ــسابي للكلیـ ــط الحـ ــة الوسـ ــانحراف معیـــاري قـــدره) ٨٦.١٠٠(انیةوان قیمـ ــد ) ١٢.٧٣٩(وبـ وعنـ
 الجدولیـــة )ت(وهـــي اصـــغر مـــن قیمـــة ) ٠.٠٢٧( والتـــي  تـــساوي المحـــسوبة )ت(مقارنـــة االوســـاط الحـــسابیة مـــع قیمـــة 

م وجــود فـروق ذات داللــة معنویــة وهــذا یـدل علــى عـد) ٧٨(ودرجـة حریــة ) ٠.٠٥(عنــد مـستوى داللــة ) ١.٩٩(والبالغـة 
  .لدى العبي الفرق الریاضیة لمجموعتي الكلیات العلمیة واالنسانیة للذات البدنیة 

  

   
 

 
  

    
    

 
 

  معیاري انحراف  الحسابي الوسط  العدد  المجامیع  قیمة   ت
  الجدولیة  المحسوبة

  داللة الفروق

  ١١.٨٣٤  ٨٦.٧٧٥  ٤٠  الكلیات العلمیة
  ١٢.٧٣٩  ٨٦.١٠٠  ٤٠  الكلیات االنسانیة

  ٠.٠٢٧  
  

 
١.٩٩  

  

  غیر معنوي
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 ١٦٨

  االنسانیة  والكلیات  الكلیات العلمیة لدى العبي للذات البدنیةتحلیل التباین لدرجات یبین )٥( الجدول رقم
  

  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  الكلیات المشاركة في البحث  قیمة ف
  لیةالجدو  المحسوبة

 ٨.٣٠٠ ٨٣.٧٠٠ ١٠  الحاسبات والریاضیات

 ١٤.٩٠٣ ٨٧.١٠٠ ١٠  الصیدلة

 ١١.٥٧٣ ٨٧.٨٠٠ ١٠  الزراعة والغابات
  الكلیات العلمیة

 ١٠.٣٥٥ ٨٥.٨٠٠ ١٠  التمریض

٢.٨٣ ٠.١٨٨ 

 ١٢.٧٥٢ ٨٧.٨٠٠ ١٠  التربیة

  ١٦.٧٦١ ٨٨.٥٠٠ ١٠   واالقتصاداإلدارة
 ٩.٩٦٧ ٨٧.٣٠٠ ١٠  التربیة الریاضیة

  اإلنسانیةالكلیات 

 ٤.٩٩٨ ٨١.١٠٠ ١٠  اآلداب

٢.٨٣  ٠.٨٢٣  

 
ـــین  یت          ــوالي) ٥( رقــــم  الجــــدولمــــنب ــت علــــى التــ ــاط الحــــسابیة للكلیــــات العلمیــــة بلغــ ، ٨٣.٧٠٠(ان قیمــــة االوســ

وان ) ١٠.٣٥٥، ١١.٥٧٣، ١٤.٩٠٣، ٨.٣٠٠(وبــانحراف معیــاري علــى التــوالي ) ٨٥.٨٠٠، ٨٧.٨٠٠، ٨٧.١٠٠
وبـانحراف ) ٨١.١٠٠، ٨٧.٣٠٠، ٨٨.٥٠٠، ٨٧.٨٠٠(قیمة االوساط الحسابیة للكلیات االنـسانیة بلغـت علـى التـوالي

ــى التــــوالي  ــوعتین المحــــسوبة )ف(وعنــــد مقارنــــة قیمــــة ) ٤.٩٩٨، ٩.٩٦٧، ١٦.٧٦١، ١٢.٧٥٢(معیــــاري علــ   للمجمــ
  الجدولیــةف وهــي اصــغر مــن قیمــة )٠.٨٢٣، ٠.١٨٨( علــى التــوالي تــساويكانــت التــي للكلیــات العلمیــة االنــسانیة و

 وهـذا یـدل علـى عـدم وجـود ،لكـل مجموعـة)  ٣٦(ودرجـة حریـة)٠.٠٥( عند مـستوى داللـة )٢.٨٣(للمجموعتین والبالغة
 ، وهذا یؤكـد ماذهـب فروق ذات داللة معنویة بین العبي الفرق الریاضیة لمجموعتي البحث للكلیات العلمیة واالنسانیة

 وجود فروق ذات داللـة معنویـة وذلـك لتقـارب المـستویات البدنیـة لـدى جمیـع العبـي الفـرق الریاضـیة بعدم الیه الباحثون
ان االعـداد البـدني الـشامل الـذي یتـضمن تطـویر ) ٣٥١، ٢٠٠٠راتـب، (واعدادهم الجید من الناحیة البدنیة ، اذا یؤكـد 

، وســرعة، وتحمــل، ومرونــة، ورشــاقة، وتــوازن، جمیــع الــصفات البدنیــة الالزمــة لتطــویر الحالــة البدنیــة للریاضــي مــن قــوة
 كــونهم یمثلــون مرحلــة  البدنیــة فــضال عــن تقــارب فئــاتهم العمریــةتــساعد الریاضــي علــى بنــاء ثقتــه بنفــسه ، وتقــدیره لذاتــه

 یمتلكـون قـدرات بدنیـة جیـدة یمثلـون  اللـذین لالعبـینلدراسیة كطلبة جامعة فـضال عـن االختیـار الـصحیح مـن المـدربین 
      . بین طلبة الجامعة من الناحیة البدنیةالنخبة

  : االستنتاجات والتوصیات– ٥
  : االستنتاجات١ – ٥
  . ارتفاع مستوى الذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة لكلیات جامعة الموصل-
   .نسانیة لم تظهر فروق ذات داللة معنویة للذات البدنیة لدى العبي كرة الطائرة لمجموعتي الكلیات العلمیة واال-
  : التوصیات٢ – ٥
  .التأكید على الجوانب النفسیة لما لها من اثر في تعزیز الثقة بالنفس وتقدیر الذات-
االهتمام بتطویر عناصر اللیاقة البدنیـة بـشكل عـام والتركیـز علـى تطـویر عناصـر اللیاقـة البدنیـة الخاصـة بلعبـة الكـرة -

 .الطائرة
   .ة متنوعةاجراء بحوث مشابهة لفعالیات ریاضی-
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  : العربیة المصادر
 ، دار الفكــر ١االختبــارات والقیــاس والتقــویم فــي التربیــة الریاضــیة ، ط).١٩٩٩.(د ، مــروان عبــد المجیــإبــراهیم •

  .العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة 
، مطبعــة  ریــسان خــریبط وعبــدالزهرة حمیــدي:الكــرة الطــائرة للمــستویات العلیا،ترجمــة)١٩٩٠.(بیرجوســي، بــوب •

  .لي ، بغداداالتعلیم الع
ــ • ـــد علــ ــین ، محمـ ــــع یاســ ــي ،ودی ــ ــهيالتكریت ـــین طــ ـــة )١٩٨٦.(، یاســ ــب للطباعــ ـــساء،دار الكتــ ــــدني للنـ ــداد الب اإلعــ

  . والنشر،جامعة الموصل
،دار الفكـر ١طرق تحلیل المبـاراة فـي الكـرة الطـائرة،ط).١٩٨٦.(، حمديمحسانین ، محمد صبحي ،عبد المنع •

  .العربي، القاهرة
 ، ١األسـس العلمیـة للكـرة الطـائرة وطـرق القیـاس ، ط)١٩٨٨.( ، حمـديمین ، محمد صبحي، عبد المنعحسان •

  .مطبعة روز الیوسف، القاهرة
 العلمیـة للكـرة الطـائرة وطـرق القیـاس والتقـویم، األسـس)١٩٩٧.(،حمـديمعبـد المنعحسانین ، محمـد صـبحي ،  •

  . ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة١ط
ن دار المتنبــي، ١اللیاقــة البدنیــة ، مكوناتهــا، العوامــل المــؤثرة علیهــا، اختباراتهــا، ط).١٩٨٥.(حــسین ، حلمــي •

  .قطر
  .علم نفس الریاضة المفاهیم والتطبیقات ، دار الفكر العربي).١٩٩٧(راتب، اسامة كامل  •
، العربـي دار الفكـر ،تدریب المهارات النفسیة تطبیقات في المجـال الریاضـي ) .٢٠٠٠.(اسامة كامل ، راتب  •

  .القاهرة ، ١ط
  .اصول علم النفس، دار المعارف، االسكندریة).١٩٩٤.(راجح، احمد عزت •
ابعـــاد مفهـــوم الـــذات واثـــر متغیـــرات الجـــنس والـــصف ومـــستوى ) ٢٠٠٠.(شـــریم ، رغـــدة ، وملحـــم ، عبـــدالقادر •

لـة دراسـات العلـوم التحصیل علیها لدى عینة من الطلبة المتفـوقین والعـادیین فـي الـصفین التاسـع والعاشـر، مج
  .،االردن)٢٧(،المجلد)١(التربویة ، العدد

ــوالحة ، محمــــد احمد،وقواســــمة،احمد یوســــف • ــة مــــن ابنــــاء ). ١٩٩٤.(صــ ــوم الــــذات لــــدى عینــ ــروق فــــي مفهــ الفــ
  .االمهات العامالت وغیر العامالت في االردن، مجلة مركز البحوث التربویة ، العدد الرابع، قطر

 ،دار الفكـــر العربـــي، ٢اللیاقـــة البدنیــة ، مكوناتهـــا، ط)١٩٨٥.( محمــد صـــبحيعبدالحمیــد، كمـــال، وحـــسانین ، •
  .مصر

  . ، دار المعارف ، مصر٦علم التدریب الریاضي ، ط). ١٩٧٩.(عالوي ، محمد حسن  •
  .مصر.مدخل في علم النفس الریاضي ،مركز الكتاب للنشر ، القاهرة). ١٩٩٨.(عالوي ، محمد حسن •
ــؤي • ــب، ســــعد، والـــصمیدعي، لــ ــق ،منـــشورات مكتبــــة بــــسام ).١٩٨٥.(قطـ ــة والتطبیــ ــین النظریـ . الكـــرة الطــــائرة بــ

  .الموصل
ــي مهــــدي  • ــاظم، علــ ــة االعدادیــــة ). ١٩٩٠.(كــ ــة المرحلــ ــوم الــــذات لــــدى طلبــ ــاس مقــــنن لمفهــ رســــالة . بنــــاء مقیــ

  .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة االولى،جامعة بغداد
ــة بـــین تقـــدیر الـــذات البدنیـــة  ).١٩٩٥(.محمـــد، الهـــام عبـــدالرحمن ، و عطیـــة، نادیـــة رشـــوان • الداللـــة االرتباطیـ

والمهاریة وكل مـن القـدرات البدنیـة ودقـة األداء المهـاري لناشـئات الكـرة الطـائرة بجمهوریـة مـصر العربیـة،وقائع 
  . ، جمهوریة مصر العربیة١٩٩٥ اكتوبر ٢٧-٢٤المؤتمر الدولي للریاضة والمرأة للفترة من 
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 .........................دراسة مقارنة يف الذات البدنية لدى العبي 

 ١٧٠

مقارنة تقریر مفهوم الذات الجسمیة والبدنیة بـین ). ٢٠٠٣.( رشید، عمار درویشمحمد علي، نصیر صفاء و •
  .٢٠٠٣ لسنة ٣مجلة دیالى الریاضیة ، المجلد االول ، العدد . العبي كرة الید وكرة القدم 

مفهوم الذات في مرحلة المراهقة ابعاده وفروق الجنس والمستوى الدراسـي ، مجلـة ). ١٩٩٢.(یعقوب ، ابراهیم •
  .اث الیرموك ، المجلد الثامن ، العدد الرابع، االردنابح

دراسـة مقارنـة فـي الـذات المهاریـة بـین العبـي والعبـات الكـرة الطـائرة الـشاطئیة ، ). ٢٠٠٤.(یونس، ولید ذنون •
  . ٢٠٠٤لسنة )٣٦(، العدد)١٠(مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد

  ن لبیان مدى صالحیة المقیاسثبت بأسماء السادة االختصاصیی)١ ( رقمالملحق
  

 مكان العمل االختصاص االسـم ت

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة طائرة/ تعلم حركي  المجید   د خالد عبد. م . أ  -١

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي د  زهیر یحي . م . أ  -٢

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي رضا   ال عصام محمد عبد. م . أ  -٣

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي الرزاق  د  مؤید عبد. م . أ  -٤

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة طائرة/ تعلم حركي  د  خالد محمد داود . م  -٥

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة طائرة/ تعلم حركي  د  احمد حامد. م  -٦

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي ولید ذنون . م  -٧
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