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  امللخص
   : إلىلبحث هدف ا

  .كرة الطائرة ال العراق بأندیة  تقویم مستوى الطالقة النفسیة لدى العبات -
  .مستوى االنجاز لدى عینة البحث  و  النفسیةالطالقة العالقة بین على التعرف -
  . وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في مقیاس الطالقة النفسیة -

 العـراق المفتوحـة للـسیدات ، أندیـة( العراق بالكرة الطائرة المشاركات في بطولة ندیةأ       واشتمل مجتمع البحث على العبات 
العبـة مـوزعین علـى ) ٢٠٠ (ن، اذ بلـغ عـدده) ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٦ – ١٠(، والمقامة في محافظة دهـوك للفتـرة مـن ) ٢٠٠٩

 بغـداد ، اوهـان ، االرمنـي ، الحـسینیة ، اكـاة ، الفتاة ، قرقوش ، القوش ، بغداد ، فتاة (أندیةنادیا ریاضیا مشاركا ، وهم ) ١٤(
العبــة ) ١٤٠( عینــة البحــث فقــد بلــغ عــددها أمــا، ومــوزعین علــى محافظــات العــراق ، ) الال ، كــاره ، عمادیــة ، ابراشــي ، كویــه

یقـة عـشوائیة مـن  بطر نالعبات لكـل نـادي ، اذ تـم اختیـاره) ١٠( ، وبواقع المذكورة انفاً  الریاضیة المشاركة ندیةموزعه على األ 
واستخدم الباحثون مقیاس الطالقة النفسیة المعد من الالعبات المسجالت في كشوف الالعبات الرسمیة والمعتمدة في البطولة ، 

 ، واقتـصرت) موضـوعیةالثبـات و صدق الالـ( المعامالت العلمیة للمقیاس إجراء لجمع البیانات ، وتم كأداة )٢٠٠٥هیم ، إبرا(قبل 
 ،معامـل االرتبـاط البـسیط  ،) كارل بیرسـون(معادلة معامل االلتواء لـ ،  ، والمنوالوسط الحسابيمتال(:  على صائیةاإلحالوسائل 

  ) .النسبة المئویةو  ، المتوسط الفرضي،  ) براون-سبیرمان (معادلة ،  )ت( اختبار، رتب معامل ارتباط ال، االنحراف المعیاري
   :اآلتیةنتاجات  االستإلى       وقد توصل الباحثون 

على من المتوسط الفرضـي للمقیـاس ، وهـذا یـدل علـى ان أ العراق بالكرة الطائرة بمستوى طالقة نفسیة أندیة  تمیزت العبات -
  .نالنتیجة ایجابیة لدیه

ات المعیاریـة  العراق بـالكرة الطـائرة المـشاركات فـي بطولـة الكـرة الطـائرة توزیعـا طبیعیـا علـى المـستویأندیة یعد توزیع العبات -
  . على صدق النتائج تأكیدالتي حددها الباحثین ، وهذا 

  . العراق بالكرة الطائرة أندیة  وجود عالقة ارتباط معنویة ایجابیة بین مستوى الطالقة النفسیة ومستوى االنجاز لالعبات -
  قیاس الطالقة النفسیةم  تم وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في -

Evaluating  the Level of Psychological fluency Among Iraqi Female Sports Club Players in 
Volleyball and its Relation with the Level of Achievement 

    Lecturer.Ali.h.Muhammad   Lecturer. Firas.M.Ali  Assist Lecturer. Sa’ad.B.  

Abstract 
The Study Aimed at :  

o Evaluating  the level of psychological fluency among Iraqi female sports club players 
in volleyball.  

o Expounding the relationship between the level of psychological fluency and level of 
accomplishment among the study sample.  
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o Determining the levels and standard degrees for the subject sample in order to 
measure psychological fluency.  

The descriptive method by survey and correlation styles was used for its appropriate to 
the nature of the study the population of the study included Iraqi female volleyball sport club 
players whom they participated in the competition ( Iraqi sport clubs competition for ladies 
2009) that was held in Dohuk. The number of participating sport clubs were 14 clubs ( 
ALfatat , Qarquosh, Alqush, Baghdad, Ohan, Alarmany, Fatat Baghdad, Alhusseinia, Aka , 
Lala , Karah, Amadya, Abrashi, Koya ) amounting to (140) female players.  

The researchers used a psychological fluency scale prepared by (Ibrahim 2005)  in  his 
thesis for a Master degree  in the college of sports education in Baghdad university. It was 
used as a tool for collecting data.  

The scientific procedures to determine the truth and validity were carried out  and the 
data were treated using the statistic tools including (arithmetic mean pattern, simple 
correlation coefficient, standard deviation, correlation of ranks, t-Test, Spearman Browns 
formula, Hypothetical Mean , and percentage) .  
The researchers reached a number of conclusions: 

- The Iraqi female sport club players were characterized  with a high level of 
psychological fluency higher than the hypothetical mean of the scale  indicating a 
positive results .  

- A significant positive correlation exists between the level of psychological fluency and 
the level of achievement among Iraqi female volley ball sport club players .  

- Standard scores and levels have been set for Iraqi female volleyball players in the Scale 
of psychological fluency. 

  : التعریف بالبحث-١
   : البحثوأهمیة المقدمة ١-١

 للطالقــة النفــسیة دورا وفعالیــة كبیــرة فــي تحقیــق الفــوز للریاضــیین والفــرق الریاضــیة، ومــدى أن واضــحا حــدیثا أصــبح      
 الریاضـیة ، األلعـاب لمكونـات األساسـیة نوع الفعالیة الریاضیة بالحاالت النفسیة ، ویعد االعداد النفسي من المقومـات ثرتأ

  .  الفیصل في تحقیق النتائج الجیدة في المسابقات الریاضیة األوقاتوالذي كان في اغلب 
عـــداد المتكامــــل لمتطلبـــات النــــشاط الریاضــــي  البطولــــة الریاضــــیة تتمثـــل فــــي االإلـــى       ولمـــا كانــــت مـــشكلة الوصــــول 

 فـي مقـدمتها الجانـب النفـسي بعـد الجوانـب یـأتي الذي یستلزم االهتمام بحالة الالعب من جوانـب متعـددة األمرالتخصصي 
 الریاضــیة عامــة وریاضــة الكــرة الطــائرة خاصــة حتــى تتحقــق النتــائج المرجــوة ، اذ األنــشطةالبدنیـة والمهاریــة والخططیــة فــي 

 على المستوى الدولي یتقاربون بدرجة كبیرة مـن حیـث المـستوى البـدني والمهـاري والخططـي ، وان هنـاك األبطال معظم أن
 وهــو العامــل األرقــام المنافــسات الریاضــیة فــي ســبیل تحقیــق الفــوز وتــسجیل أثنــاءعــامال مهمــًا یحــدد نتیجــة جهــودهم فــي 

  ) ٣ ، ٢٠٠٧الدیب، (تفوق  علیة تحقیق الویتأسسالنفسي الذي یلعب دورا مهمًا 
 تزیـد مـن دافعیـة الالعبـین فـي المبـاراة ، أن      وتعد الطالقة النفسیة الناحیة االیجابیة للطاقة النفـسیة والتـي مـن الممكـن 

 نـواحي نفـسیة كبیـرة فـي كـسب النقـاط ، إلـى لعبـة تحتـاج أنهـا متـابع لهـا أيوخاصة العبات كرة الطائرة التـي الیغیـب عـن 
 درجــات أعلـى هـي الحالـة التـي یعـیش فیهـا الریاضـي أيفالطالقـة هـي الجـزء االیجـابي للطاقـة النفــسیة " المبـاراة ، والفـوز ب

 العالیة مما یؤثر في انقیاد الریاضیین الذین لدیهم مستوى عاٍل من الطالقـة النفـسیة لممارسـة األهدافالثقة بالنفس لتحقیق 
 األداء أثنـاء تساعد بشكل كبیر في ظهـور مـستوى ممیـز لهـم أن ایجابیة یمكن  استمتاعا ، وبانفعاالتأكثرالریاضة بشكل 

  ) . ٢ ،٢٠٠٦ ، وآخرانالخیكاني " (
 العـرق بـالكرة الطـائرة ، والتـي تعـد أندیـةلـدى العبـات ) الطالقة النفـسیة( البحث بدراسة مستوى أهمیة      ومن هنا تكمن 

لـدى ) الخـوف ، الملـل ، القلـق والتـوتر( االنفعـاالت النفـسیة الـسلبیة مثـل  تخفیـفأومن المواضـیع المهمـة ، ووسـیلة لعـالج 
 البـاحثون ارتـأى كـل ذلـك وألهمیـة ، األفـضل األداء، وتحقیـق ) الطالقـة( الطاقـة النفـسیة المثلـى إلـىالریاضي للوصـول بـه 
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 أندیــةستوى االنجــاز لــدى العبــات  عالقتهــا بمــإلــىالقیــام بهــذه الدراســة مــن اجــل تقــویم مــستوى الطالقــة النفــسیة ، والتعــرف 
  .العراق بالكرة الطائرة 

   : مشكلة البحث٢-١
 النـــواحي أن إال  المـــدربین أمـــام غیـــر المعقـــدة األمـــور تطـــور النـــواحي البدنیـــة والمهاریـــة والخططیـــة مـــن أن      یالحـــظ 

ئرة ، اذ لـم تؤخــذ بالحـسبان مـن قبــل  تطـور فـي التعامـل مــع الالعبـین ، والسـیما العبــات كـرة الطـاإلــىالنفـسیة تحتـاج دائمـا 
 نـواحي نفـسیة كبیـرة نتیجـة لطریقـة احتـساب النقـاط إلى لعبة مهمة ، وتحتاج أنهااغلب المدربین في العراق على الرغم من 

  . اللعب ، وتحدید الفریق الفائز أثناءفي 
رة الحظـوا بـان اغلـب المـدربین المحلیـین       ونظرا لكـون البـاحثین یعملـون فـي المجـال الریاضـي ، ومتـابعون للكـرة الطـائ

 تنقـصهم الخبـرة فـي هـذا المجـال أو للجوانـب النفـسیة ، أهمیة ن البدني والمهاري والخططي ، وال یعیرو األداءیركزون على 
ال ســیما فیمــا یتعلــق بموضــوع الطالقــة النفــسیة التــي تعــد مــن المــصطلحات الحدیثــة والمتجــددة التــي تتنــاول الطاقــة النفــسیة 

  . للریاضیین لبذل الجهد والتفوق في المنافساتأفضلالمثلى لالعبین بشكل دقیق من اجل تهیئة نفسیة 
 العــراق بكــرة الطــائرة ، والتعــرف أندیــة     ومــن هنــا تبــرز مــشكلة البحــث فــي تقــویم مــستوى الطالقــة النفــسیة لــدى العبــات 

  .على عالقتها بمستوى االنجاز 
   : البحثأهداف ٣-١
  . العراق بلعبة الكرة الطائرة أندیةیم مستوى الطالقة النفسیة لدى العبات  تقو ١-٣-١
  .الطالقة النفسیة ومستوى االنجاز لدى عینة البحث   التعرف على العالقة بین٢-٣-١
  . وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في مقیاس الطالقة النفسیة ٣-٣-١
   : البحثا فرض٤-١
  .لعراق بالكرة الطائرة بمستویات متباینة من مستویات الطالقة النفسیة  اأندیة تتمتع العبات ١-٤-١
  . العراق بالكرة الطائرة أندیةتوجد عالقة معنویة بین الطالقة النفسیة ومستوى االنجاز لدى العبات  ٢-٤-١
 : مجاالت البحث٥-١
 العــراق المفتوحــة للــسیدات أندیــةطولــة  العــراق بــالكرة الطــائرة المــشاركات فــي بأندیــة العبــات : المجــال البــشري ١-٥-١

  .، والمقامة في محافظة دهوك ) ٢٠٠٩(
   .٢٠١٠ / ٥ / ٣  ولغایة  ٢٠٠٩ / ٩/ ١٧  ابتدَا من  ألزماني المجال ٢-٥-١
   .القاعة الریاضیة في محافظة دهوك:  المجال المكاني ٣-٥-١
   : تحدید المصطلحات٦-١
   : الطالقة النفسیة١-٥-١
 یستمتع بهـا وذلـك فـي أي مـستوى مـن مـستویات االشـتراك أنحالة یستطیع الشخص الریاضي  : " بأنها) یمإبراه( عرفها -

  ) . ٢٣ ،٢٠٠٥ابراهیم ،" (في الریاضة 
 فـضال عـن أداء أفـضل تهیئة نفسیة لدى الریاضـي یـستطیع بموجبهـا تحقیـق أو تعبئة أفضلهي  : " بأنها) راتب( عرفها -

اثـر للتــوتر باشــكالة المختلفــة سـیما الناتجــة عــن االنفعــاالت الـسلبیة مثــل الخــوف والقلــق  الطالقـة هــذه تحــدث دون أن
   ) . ١٤٦ ،١٩٩٥راتب ،" (والملل 
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   : النظري والدراسات المشابهةاإلطار -٢
   :اإلطار النظري ١-٢
  :)الطالقة النفسیة ( الطاقة النفسیة المثلى ١-١-٢

   : اآلتیة اإلجراءاتمن خالل ) الطالقة(نفسیة المثلى  یحقق الریاضي الطاقة الأن      یمكن 
  : التخلص من مصادر الطاقة النفسیة السلبیة : أوال 

ـــدى  ـــر المرغـــوب فیهـــا ، ویحـــدث التـــوتر عـــادة ل ـــة النفـــسیة الـــسلبیة غی ـــوتر النفـــسي مـــن أهـــم مـــصادر الطاق        یعـــد الت
ن قدراتـه ومهاراتـه ، فـي الوقـت نفـسه فـان هـذا الموقـف یمثـل تزید ع) المنافسة(الریاضي عندما یدرك أن متطلبات الموقف 

  . أهمیة أو قیمة كبیرة لدیه 
ویمكــن للمــدرب إن یــساعد الریاضــیین فــي إنقــاص التــوتر لــدیهم عنــدما یجعــل المنافــسة فــي حــدود قــدراتهم الریاضــیة، ومــن 

   :یأتيذلك مثال ما 
  . واهم المهاري االشتراك في مسابقات أو منافسات في حدود قدراتهم ومست •
تطویر قدراتهم البدنیـة والمهاریـة للریاضـیین بمـا یمكـنهم مـن التنـافس بكفـاءة وتحقیـق النجـاح فـي  المـسابقات التـي  •

 .یشتركون فیها 
أهمیة إن یقتنع الریاضیون بان خبرة التحدي التعنـي بالـضرورة تحقیـق المكـسب ، ولكـن المهـم هـو تحقیـق أهـداف  •

  .األداء الخاصة بهم 
   :تدعیم مصادر الطاقة النفسیة االیجابیة: یا ثان

      تعد المتعة والسعادة  في إثناء ممارسة النـشاط الریاضـي مـن أهـم مـصادر الطاقـة النفـسیة االیجابیـة ، ومـن ثـم یجـب 
لبرنـامج إن یستخدم المدرب األسالیب واإلجراءات المناسبة التي تجعل البیئة التي یمارس فیها الریاضة مـشوقة ، ومحتـوى ا

   : یأتيالتدریبي كذلك ، فضًال عن ذلك یراعى ما 
   .واإلثارةتوفیر خبرة النجاح والتحدي  -
 .تدعیم قیمة الذات الریاضي  -
 .  باستمرار على نتائج المسابقة التأكیدتجنب  -

   :األداءتركیز التفكیر نحو : ثالثا 
   : یأتي بما داءاأل أثناء التفكیر التي یتمیز بها الریاضي أنماط        تصنف 

 ترتبط بتقییم الریاضي لقدراتـه الذاتیـة والنتـائج المتوقعـة وعـادة فـان هـذا الـنمط أشیاءأي التفكیر في : التفكیر نحو الذات  -
  ) .الجسمي والمعرفي (  القلق بنوعیة إلىمن التفكیر ذو صبغة سلبیة یقود 

 األشـیاء هـذه ، وقـد تكـون بـاألداء غیـر متـصلة األشـیاءبعـض أي التفكیـر فـي  : بـاألداء غیـر مرتبطـة أشیاءالتفكیر في  -
 .غیر واقعیة 

 .  الراهن األداءأي التفكیر في  : باألداء مرتبطة أشیاءالتفكیر في  -
   .فیه النمط الثالث فهو المرغوب أما ،األداء سلبي على تأثیر ذوا أنهما والثاني على األول النمطیین إلىوینظر 

  : بیئة وظروف المنافسةالتكیف مع : رابعا 
 ذلـــك یكـــسب أن یتـــاح للریاضـــي فـــرص التكیـــف مـــع بیئـــة وظـــروف المنافـــسة التـــي یتوقـــع مواجهتهـــا حیـــث أن      یجـــب 

 الطاقـة النفـسیة المثلـى ، ویمكـن إلـىالریاضي المزید من الثقة ویقلل من مـصادر التـوتر،  ومـن ثـم یـساعده علـى الوصـول 
  : یأتيتعود على ما تحقیق ذلك عندما یتاح للریاضي ال

  . التي سوف تجرى فیها المنافسة األماكن -
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 . المستخدمة واألجهزة األدوات -
 .  تقام فیها المنافسة أنالظروف المناخیة التي یتوقع  -
 . خصائص المنافسین من حیث مواطن القوة والضعف  -
النـوم ، التغذیـة (لـة التـي تـسبق المنافـسة   الساعات القلیأو ، أیام الریاضي قبل المنافسة بعدة یؤدیهنظام روتیني مستقر  -

 ) .  مكان المنافسةإلى، الوصول 
 . التخطیط الجید لحمل التدریب لفترة التهدئة التي تسبق المنافسة بما یسمح باستعادة الطاقة الكامنة یوم المنافسة  -
ق التهیئــة العقلیــة والعــصبیة  شــدة الحمــل المعتدلــة التــي تــسمح للریاضــي بتحقیــمبــدأ فــي ضــوء لإلحمــاءالتخطــیط الجیــد  -

 . المناسبین 
  .  ، وبدایة المنافسة تسمح للریاضي بالتركیز والراحة اإلحماء  تخصیص فترة زمنیة مناسبة بین نهایة عملیة -

  : االسترخاء الجسمي والذهني: خامسا 
  : ث تساعده على تحقیق ما یلي  یتعلمها الریاضي حیأن المفیدة التي یجب األسالیب      یعد التدریب االسترخائي من 

  .  البدنیة والذهنیة بحالتهالمعرفة الجیدة  -
 .تعبئة الطاقة البدنیة والنفسیة  -
  .لألداء المستوى المالئم إلى الطاقة الزائدة إنقاص -

   :ممارسة التصور الذهني: سادسا 
نافـسات ، حیـث یتـضمن قیـام الریاضـي بتـصور  ریاضیي المستویات العالیة للمأعدادیعد التصور الذهني جزءا مهمًا من       

   .وأجهزة وجمیع مظاهر المنافسة من حكام وجمهور ومالعب واألحداثالحركة وتسلسل المهارات والمواقف 
   :تدعیم الثقة بالنفس: سابعا 
لمنافـسة ، وثقـة  سـوف یكـون جیـدا فـي اأدائـه الریاضـي مـن قدراتـة علـى تحقیـق النجـاح وان تأكـدتعني الثقة بالنفس مدى       

  .الریاضي في قدراتة تمثل مصدرا ایجابیا مهمًا لتحقیق الطاقة النفسیة االیجابیة 
   : األداءاالندماج في : ثامنا 

 المهمـة التـي األسـالیب واالنفـصال التـام عـن مـصادر التـشتت مـن األداء الكامـل فـي االندماج     یعد مساعدة الریاضي على 
  . لممارسة الریاضة واإلثارةالناتجة عن خبرة المتعة ) الطالقة (لنفسیة المثلى تكفل تحقیق حالة الطاقة ا

) ١٥١ – ١٤٧ ، ٢٠٠٠راتب ، (  
  : الدراسات المشابهة٢-٢
   : )٢٠٠٦ ،وآخرانالخیكاني ( دراسة ١-٢-٢

  "الطالقة النفسیة وعالقتها بمفهوم الذات المهاریة لالعبي الكرة الطائرة في العراق " 
التعرف على العالقة بین الطالقة النفـسیة ومفهـوم الـذات المهاریـة لالعبـي منتخبـات المحافظـات  إلىاسة هدفت الدر 

  . بالكرة الطائرة في العراق 
 لمالءمتــه وطبیعــة البحــث ، واشــتملت عینــة  البحــث علــى العبــي أالرتبــاطي باألســلوب       تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي 

منتخبـات وتـم ) ٩( بلغت  المنتخبـات المـشاركة  اذ،)٢٠٠٥(اركین في بطولة الجمهوریة لعام المنتخبات بالكرة الطائرة المش
  . المنتخبات هالعب مثلو هذ) ١٠٢ (أصل من ا  العب)٧٢(العبین من كل منتخب بما یشكل ) ٨(اختیار 

ع البیانــات ، واقتــصرت  وقــد اســتخدم البــاحثون مقیــاس الطالقــة النفــسیة ،ومقیــاس مفهــوم الــذات المهاریــة كوســیلة لجمــ   
واختبـار ،والنـسبة المئویـة ،المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعیاري ، ومعامل االرتباط البـسیط :  على اإلحصائیةالوسائل 

  .لمعنویة االرتباط ) ت(
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   :اآلتیةاالستنتاجات  إلىوقد توصل الباحث 
   ومفهوم الذات المهاریة لالعبي الكرة الطائرة  ظهرت عالقات ارتباط حقیقیة بین جمیع مجاالت الطالقة النفسیة-
  . تمیز العبو الكرة الطائرة بمستویات متوسط في جمیع مجاالت الطالقة النفسیة - 
   ) ١١-١، ٢٠٠٦،وآخرانالخیكاني (  تمیز العبو الكرة الطائرة بمستوى متوسط في مفهوم الذات المهاریة -
   : )٢٠٠٧محمد ، ( دراسة ٢-٢-٢

  شـباب الجامعـات أسـبوعالنفسیة وعالقتها بدافعیة االنجاز لدى العبي الكـرة الطـائرة المـشتركین فـي الطالقة " 
  "الثامن بجامعة المنوفیة 
  العبي بعـض الفـرق المـشتركةىاالنجاز لد كل من حالة الطالقة النفسیة ودافعیة إلى التعرف إلى         هدفت الدراسة 

 الریاضـي نجـازاإل یـةدافع و  الطالقـة النفـسیةالتعرف  علـى العالقـة اإلرتباطیـة بـین حالـةفي بطولة الكرة الطائرة ، وكذلك 
  . بعض الفرق المشتركة فى بطولة الكرة الطائرة بأسبوع شباب الجامعات الثامن العبي لدى
) ١٩( علـى  مجتمـع البحـثأشـتمل لمالءمتـه وطبیعـة البحـث ، أالرتبـاطي باألسـلوب  تم اسـتخدام المـنهج الوصـفي        

فریقــًا للكــرة الطــائرة، یمثلــون الجامعــات المــصریة فــى أســبوع شــباب الجامعــات الثــامن والمقــام بجامعــة المنوفیــة حیــث بلــغ 
وصـلوا إلـى دور فـرق ) ٨( عینة البحث فتم اختیارها بالطریقة العمدیة وبواقع أما ، طالبًا فى هذه البطولة) ٢٣٥(عددهم 
مــــصریة والمــــشتركین فــــى أســــبوع شــــباب الجامعــــات الثــــامن والمقــــام بجامعــــة المنوفیــــة الب الجامعــــات ال مــــن طــــالثمانیــــة

مـن كـل ) ٣(العبًا وبواقع ) ٢٤(وتم استبعاد ، العبًا من كل فریق بطریقة عشوائیة) ٩٦( الباحثة اختارتوقد ، )٢٠٠٧(
العبــًا للكـرة الطــائرة ) ٧٢(یة وبـذلك تــصبح عینـة البحــث األساسـ، االســتطالعیة فـى إجــراء الدراسـة اســتخدامهموتـم ، فریـق

وقــد اسـتخدمت الباحثــة مقیــاس الطالقـة النفــسیة ،ومقیــاس دافعیــة ، مــن المجتمـع الكلــى للبحــث%) ٣٠.٦٤(یمثلـون نــسبة 
واقتــصرت ، ) صــدق وثبــات( المعــامالت العلمیــة لالختبــارات مــن إجــراءاالنجــاز الریاضــي كوســیلة لجمــع البیانــات ، مــن 

معامـــل ،الوســـیط ، المتوســـط الحـــسابي ، واالنحـــراف المعیـــاري ، ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط : علـــى اإلحـــصائیةالوســـائل 
  ) .L.S.D(  أقل فرق معنوى ،براون وجتمان –معادلة سبیرمان ،تحلیل التباین ، االلتواء

   :اآلتیةاالستنتاجات  إلىوقد توصلت الباحثة 
ـــــى الكـــــرة الطـــــا- ـــــدى العب ـــــة ل ـــــسیة عالی ـــــة النف ـــــة الطالق ـــــات جامعـــــات  وجـــــود حال ئرة أصـــــحاب المـــــستوى العـــــالى بمنتخب

  .اإلسكندریة،قناة السویس ، األزهر الشریف،القاهرة،حلوان
 وجـــود حالـــة الطالقـــة النفـــسیة منخفـــضة لـــدى العبـــى الكـــرة الطـــائرة أصـــحاب المـــستوى المـــنخفض بمنتخبـــات جامعـــات - 

  . التعلیم العالى وأسیوط،طنطا
األزهـر ،القـاهرة،ى الكـرة الطـائرة أصـحاب المـستوى العـالى بمنتخبـات جامعـات حلـوان وجود دافعیة إنجاز عالیة لدى العب-

  .قناة السویس وطنطا، الشریف
 وجــــود حالــــة دافعیــــة إنجــــاز منخفــــضة لــــدى العبــــى الكــــرة الطــــائرة أصــــحاب المــــستوى المــــنخفض بمنتخبــــات جامعــــات -

  .وأسیوط،التعلیم العالى، اإلسكندریة
 لـدى العبـى الكـرة  بین أبعاد مقیاس الطالقة النفسیة وبعد دافـع انجـاز النجـاحدالة إحصائیاً ة رتباطیة طردیإتوجد عالقة  -

  .الطائرة بمنتخبات جامعات مصر
 لـدى العبـى الكـرة  بین أبعاد مقیاس الطالقة النفسیة وبعد دافـع تجنـب الفـشلدالة إحصائیاً رتباطیة عكسیة إتوجد عالقة  -

  ) .٢٢، ٢٠٠٧محمد ،(الطائرة بمنتخبات جامعات مصر 
   : البحثإجراءات -٣
   .طبیعة البحث و لمالءمته المسحي واالرتباطي  باألسلوباستخدام المنهج الوصفي تم  :البحث منهج ١-٣
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  :مجتمع البحث وعینته ٢-٣
   : مجتمع البحث١-٢-٣

 العـــراق المفتوحـــة أندیـــة( العـــراق بـــالكرة الطـــائرة المـــشاركات فـــي بطولـــة أندیـــة      اشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى العبـــات 
العبـة ) ٢٠٠(، اذ بلـغ عـددهن ) ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٦ – ١٠(، والمقامة في محافظة دهوك للفترة من ) ٢٠٠٩للسیدات ، 

الفتاة ، قرقوش ، القـوش ، بغـداد ، فتـاة بغـداد ، اوهـان ، االرمنـي ،  (أندیةنادیا ریاضیا مشاركا ، وهم ) ١٤(موزعین على 
  .، وموزعین على محافظات العراق) ال ، كاره ، عمادیة ، ابراشي ، كویهالحسینیة ، اكاة ، ال

   : البحثعینة ٢-٢-٣
 العـراق المفتوحـة للـسیدات أندیـة( العراق بالكرة الطائرة المشاركین في بطولة أندیة      اشتملت عینة البحث على العبات 

العبــات ) ١٠(اضــیة المــشاركة المــذكورة انفــًا ، وبواقــع  الریندیــةالعبــة موزعــه علــى األ) ١٤٠(، اذ بلــغ عــددهن ) ٢٠٠٩، 
لكل نادي ، اذ تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من الالعبات المسجالت في كشوف الالعبات الرسـمیة والمعتمـدة فـي البطولـة 

  ) .١(، وكما مبین في الجدول رقم 
  تفاصیل مجتمع البحث) ١( رقمالجدول 

   المئویةالنسبة  عدد الالعبین  اسم النادي  ت
          محافظة نینوى

  %٧.١٤٣  ١٠   الریاضينادي الفتاة  .١
  %٧.١٤٣  ١٠   الریاضينادي قرقوش  .٢
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي القوش الریاضي  .٣

          محافظة بغداد
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي بغداد الریاضي  .٤
  %٧.١٤٣  ١٠   الریاضينادي فتاة بغداد  .٥
  %٧.١٤٣  ١٠  الریاض) هومنتمن(نادي االرمني   .٦
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي الشهید اوهان  .٧

          محافظة دهوك
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي كاره الریاضي  .٨
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي العمادیة الریاضي  .٩

          محافظة اربیل
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي برایتي الریاضي  .١٠
  %٧.١٤٣  ١٠   عینكاوه الریاضيأكادنادي   .١١
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي ئاال الریاضي  .١٢

          محافظة السلیمانیة
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي كویه الریاضي  .١٣

          محافظة كربالء
  %٧.١٤٣  ١٠  نادي الحسینیة الریاضي  .١٤

  %١٠٠  ١٤٠  المجموع الكلي
   : البحثأداة ٣-٣

  . لجمع البیانات كأداة) ٢٠٠٥إبراهیم ، (      استخدم الباحثون مقیاس الطالقة النفسیة المعد من قبل 
  :المعامالت العلمیة للمقیاس ٤-٣
   : المقیاسصدق١-٤-٣
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 ١٨

    : المحتوىصدق١-١-٤-٣
 التـي یتكـون منهـا األبعـاد أو فـي تحدیـد المجـاالت ، إیجـادهوتـتلخص طریقـة "       ویطلق علیه الصدق بحكم التعریـف ، 

 البحــث مــن خــالل أداةي ، وقــد تحقــق هــذا الــصدق فــ) ١٣٥ ، ٢٠٠٢ ، وآخــرانالظــاهر " (المفهــوم طبقــا لنظریــة معینــة 
صـدق  " إن إلـى) الحكـیم(توضـیح مفهـوم كـل مجـال مـن مجـاالت المقیـاس ، وكـذلك تـصنیف فقـرات كـل مجـال ، اذ یـشیر 

 تمثیل االختبار لمحتویات عناصـره ، وكـذلك المواقـف والجوانـب إمكانیة على مدى أساسیةالمحتوى لالختبار یعتمد بصورة 
 ٢٠٠٤الحكـیم ، " (انـسا وذا معنویـة عالیـة لتحقیـق الهـدف الـذي وضـع مـن اجلـه االختبـار التي یقیسها تمثیال صادقا ومتج

 صدق المحتوى عبر اطالعهم وتحدیدهم وتعریفهم لمجـاالت المقیـاس ، وصـیاغة فقراتـه إلى، وقد توصل الباحثون ) ٢٣، 
.  
  :)الخبراء( المحكمین صدق ٢-١-٤-٣

 ، )٤٤-٤٣، ١٩٩٥العــساف ، " (ى المــراد قیاسـه  تمثیـل االختبــار للمحتـو مـدى"  الـصدق ، ویعنــي أنــواع  وهـو احـد      
 عـــدد مـــن الـــسادة ذوي الخبـــرة إلـــى عرضـــها علـــى شـــكل اســـتبیان وجـــه تـــم بعـــض فقـــرات المقیـــاس ثـــم بتعـــدیلقـــام البـــاحثون 
 ابـداء  مـنهمبطلـاذ ،  العلـوم النفـسیة ، ومجـال القیـاس والتقـویم ، وتخـصص لعبـة الكـرة الطـائرة   في مجال∗واالختصاص

  ،ألجلـهوالحكم على مدى مالءمتهـا للمجـال الـذي وضـعت   ، لتقویمها مجاالت وفقرات المقیاسمدى صالحیة الرأي حول
 ، وبمــا )فقــراتعــدد مــن ال أوالمجــاالت   بعــضإضــافة أو  صــیاغةإعــادة أوحــذف ( التعــدیالت المناســبة مــن خــالل وٕاجــراء

 یرونهــا لإلجابــة وتحدیــد بــدائل إضــافة أو المقترحــة ، اإلجابــة یة بــدائل ، فــضال عــن ذكــر صــالحیــتالءم ومجتمــع البحــث
مـــن المختـــصین   نعـــد االختبــار صـــادقا بعـــد عرضـــه علــى عـــددأنیمكـــن "  انـــه إلــى) عـــویس( ، اذ یـــشیرمناســبة للمقیـــاس 

ع لقیاســه ، یمكــن یقــیس الــسلوك الــذي وضــ االختبــار  هــذاأن اقــر الخبــراء فــإذاوالخبـراء فــي المجــال الــذي یقیــسه االختبــار ، 
 مـــن صـــدق للتأكـــداالجـــراء وســـیلة مناســـبة  یعـــد هـــذا  ، و )٥٥ ، ١٩٩٩عـــویس ، ( "للباحـــث االعتمـــاد علـــى حكـــم الخبـــراء 

   . یبین ذلك) ١(المقیاس ، والملحق 
 مــن خــالل النــسبة المئویــة التفــاق خبــراء تــم اســتخراج صــدق التحلیــل اســتجابات ومالحظــات الــسادة الخبــراءوبعــد          

 أنخبــراء ، اذ  الأراء مــن فــأكثر%) ٧٥(تــم قبــول الفقــرات التــي اتفــق علیهــا  اذ  ، المقیــاسفقــرات  صــالحیة حــولخبــراءال
 التعــدیالت بنــسبة التقــل عــن إجــراء وٕامكانیــة ، یحــصل علــى نــسبة اتفــاق للخبــراء فــي صــالحیة الفقــراتأنعلــى الباحــث "
، وبهـذا االجـراء حـصلت ) ١٢٦ ، ١٩٨٣، وآخـرونبلـوم ( "لـصدق من تقدیرات الخبـراء فـي هـذا النـوع مـن افأكثر %)٧٥(
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 مقیــاس فقــرات یكــون عــدد ذلكوبــ الــسادة الخبــراء ، آراءمــن %) ١٠٠(فقــرات مجــاالت المقیــاس جمیعهــا علــى نــسبة اتفــاق 
  .فقرة ) ٤٢ (الطالقة النفسیة بصورتها النهائیة هي

   :ثبات المقیاس ٢-٤-٣
، ثـم ) الفردیـة والزوجیـة( الفقـرات بأسـلوبالتجزئة النـصفیة ،  طریقة تستخدمیاس ا       لغرض الحصول على ثبات المق

 یمثـــــل الفقـــــرات ذات التسلـــــسالت الفردیـــــة ، والنـــــصف الثـــــاني یمثـــــل الفقـــــرات ذات األول نـــــصفین ، النـــــصف إلـــــىقـــــسمت 
 )بیرســون(تبــاط البــسیط اســتخدام معامــل االر  تــم، و ) فردیــة وزوجیــة( لكــل فــرد درجتــان أصــبحالتسلــسالت الزوجیــة ، بحیــث 
ان االرتبـاط بــین درجـات كــل مـن نــصفي "  ، )٠.٧٥(المحتــسبة تـساوي ) ر( فظهــرت قیمـة بـین درجـات نــصفي المقیـاس ،

ــداخلي لنــصف االختبــار فقــط ولــیس لالختبــار ككــل  ، ) ١١٦ ، ١٩٩٣ابــو حطــب ، " (االختبــار یعتبــر بمثابــة االتــساق ال
، اذ بلغــت قیمــة )  بــراون-ســبیرمان( االختبــار بكاملــه تــم اســتخدام معادلــة ولكــي نحــصل علــى تقــدیر غیــر متحیــز لثبــات

  . مما یدل على ثبات المقیاسإحصائیا وهو دال ،) ٠.٨٧(معامل الثبات الكلي 
   : المقیاسموضوعیة ٣-٤-٣

ب  مـــدى وضـــوح التعلیمـــات الخاصـــة بتطبیـــق االختبـــار ، وحـــساإلـــى األصـــلترجـــع فـــي "  موضـــوعیة المقیـــاس إن        
 مـن أفـضل، والمقـاییس واالختبـارات الموضـوعیة ) ٢٩٩ ، ٢٠٠٨عـالوي ورضـوان ، " (الدرجات ، او النتائج الخاصة به 
 إن المفحــوص او مــن تجــري علیــه هــذه االختبــارات دورا فــي النتــائج ، وال یعنــي ذلــك رأيتلــك االختبــارات التــي یلعــب فیهــا 

 مرونـة ، وتناسـب علـى نحـو أكثـر األحیـان ، ولكـن تكـون فـي بعـض أهمیـة االختبارات التي تعتمد على التقدیر الذاتي اقـل
 تـؤثر علـى الهـدف أن الحـصول علیهـا دون أمكـن إذا مرغـوب فیـه أمـر الخاصة ، والموضـوعیة األهداف في بعض أفضل

  ).٦٤ ، ١٩٩٩باهي ،  (من االختبار ، وهي عدم اختالف المقدرین في الحكم على شئ ما او على موضوع معین
   : للمقیاس التجربة االستطالعیة٥-٣

 تــم تطبیــق  مــن صــالحیة فقــرات المقیــاس ومالئمتهــا لعینــة البحــث ،والتأكــد المعــامالت العلمیــة للمقیــاس ، إجــراءبعــد       
العبـات ) ٥(العبات من نادي الفتاة الریاضـي فـي محافظـة نینـوى ، و) ٥(العبات منهم ) ١٠(المقیاس على عینة قوامها 

 ثـم تـم اسـتبعادهم مـن التجربـة الرئیـسیة ،) ٢٠٠٩ / ١٠ / ٦ -٥(اره الریاضي في محافظة دهوك ، للفتـرة مـن كمن نادي 
  : یأتي ما  االستطالعیة التجربةإجراء وكان الغرض من ،

  . ودرجة استجابتهم لها فقراتمدى وضوح ال  -
  .التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس   -
   .ثونت التي قد تصادف الباحتشخیص المعوقات والسلبیا  -

    :وتصحیحه مقیاسالوصف  ٦-٣
فقـرة ، منهـا ) ٤٢(مـن   تـالف المقیـاس ،)٢( الملحـق  العـراق بـالكرة الطـائرة ،أندیـة الطالقة النفـسیة لالعبـات مقیاس        

 ومجـال االبتعـاد عـن فقـرة ،) ١٧( مجـال االسـتمتاع ،مجـاالت ) ٤(فقرة سلبیة ، موزعة علـى ) ١٦(فقرة ایجابیة ، و) ٢٦(
 المقیـاس فقـرات علـى اإلجابـة وتـتم فقرة ،) ٥(فقرة ، ومجال الثقة العالیة ) ٩ (األداءفقرة ، ومجال التركیز في ) ١١(القلق 

 بدرجـة أوافـق(، و)  بدرجـة متوسـطة، اثنـانأوافق(، و)  بدرجة كبیرة ، ثالثةأوافق( األوزان تعطى لها  بدائلثالثةمن خالل 
) ١٢٦(وتكــون الدرجــة الكلیــة العلیــا للمقیــاس هــي للفقــرة االیجابیــة ، والعكــس بالنــسبة للفقــرة الــسلبیة ، ) جــة واحــدةقلیلــة ، در 
  . درجة ) ٨٤( ، والمتوسط الفرضي للمقیاس هو درجة) ٤٢( هي ف الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاسأمادرجة ، 

   :مقیاسللتطبیق النهائي ل ا٧-٣
 العـراق بـالكرة الطـائرة أندیـة العبـة خـالل بطولـة )١٤٠( البالغـة بحـث علـى عینـة الالقة النفـسیة الطتم تطبیق مقیاس      

 (    ) وذلــك بوضــع عالمــة المقیــاس ، علــى اإلجابــة ، وتــم شــرح طریقــة )٢٠٠٩ / ١٠ / ١٦ – ١٠(المقامــة للفتــرة مــن 
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 ، علمـا وأمانـة  المقیاس بكـل دقـةفقرات جمیع ن عةلإلجاب ، وتم التأكید علیهم  كل فقرة وتحت البدیل الذي تراه مناسباأمام
، وبهـــذا تكـــون درجـــة ، وتـــم تـــصحیحها  المقیـــاس اســـتمارات ، ثـــم تـــم جمـــع ا تكـــون علـــى كراســـة المقیـــاس نفـــسهاإلجابـــة أن

  . المقیاس جمیعا فقرات على ا على المقیاس هي مجموع درجاتهالالعبة
   :اإلحصائیة الوسائل ٨-٣
   الحسابي  المتوسط-
  المنوال  -
  االنحراف المعیاري  -
  )كارل بیرسون(معادلة معامل االلتواء لـ  -
    المعیاریةةالدرج  -
  ) بیرسون(معامل االرتباط البسیط لـ  -
  رتب  ارتباط ال معامل-
   .)٢٧٢ -١٠١ ، ١٩٩٩ التكریتي والعبیدي ،( )ت(اختبار  -
  ) .١١٢ ، ٢٠٠٦رضوان ، () براون - سبیرمان(دلة ا  مع-
   ) .٩٠-٨٨ ، ٢٠٠١ ، وآخرانعمر (النسبة المئویة   -
  ) .١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (  المتوسط الفرضي -
  ) . Kirkendall and Others , 1986 , 31) ( سكما– 6(   درجة -
  :النتائج ومناقشتهال یحلتو  عرض -٤
  :الطالقة النفسیة بالكرة الطائرة لدى عینة البحثمقیاس  لاإلحصائي الوصف ١-٤

 العـراق بلعبـة أندیـة الباحثون مـن صـالحیة مقیـاس الطالقـة النفـسیة الـذي تـم تطبیقـه علـى العبـات تأكد أن   بعد      
، والجـدول ) كـارل بیرسـون( من مالئمة المقیـاس لعینـة البحـث عـن طریـق معادلـة معامـل االلتـواء لــالتأكدالكرة الطائرة ، تم 

  .یبین ذلك ) ٢(
الطالقة  عینة البحث في مقیاس تالجاباابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء وسط الحسمتال) ٢ ( رقمالجدول

   بالكرة الطائرةالنفسیة
   اإلحصائیة  المعالم          
وسط متال  العینة  المقیاس  

  الحسابي
االنحراف 
معامل   المنوال  المعیاري

  النتیجة  االلتواء

  *طبیعي  ٠.٣٠  ٩٠  ١٠.٤  ٩٣.١٢  ١٤٠      الطالقة النفسیة
     )١+( وقع معامل االلتواء بین إذا للعینة ة مالئمختباراتالیعد االلتواء طبیعیا ، وا    * 

.  )٢٩٩ ، ٢٠٠٧ ، وآخراناحمد ()٢٠٦-٢٠٤ ، ١٩٨٠االطرقجي ، (   
  
  :عینة البحث ومناقشتها الطالقة النفسیة لدى تقویم مستوىعرض نتائج  ٢-٤

مستوى الطالقة النفسیة لدى عینـة البحـث ، قـام البـاحثون بایجـاد المتوسـط الفرضـي للمقیـاس ،   الجل التعرف الى        
ومقارنته بالمتوسط الحسابي لدیهم ، وسوف تصنف الطالقة النفسیة الى طالقة ایجابیة ، وطالقـة سـلبیة ، علـى اسـاس ان 

قــة نفــسیة ایجابیــة ، فیمــا تمثــل القیمــة غیــر متوســط العینــة الــذي یفــوق المتوســط الفرضــي للمقیــاس بــصورة معنویــة هــي طال
المعنویة طالقة نفسیة ضمن حدود المتوسط الفرضي ، اما القیم االدنى من المتوسط الفرضـي فتمثـل طالقـة نفـسیة سـلبیة، 

  .یبین ذلك ) ٣ ( رقموالجدول
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 ة لعینة البحث في مقیاسالمحتسب) ت( والمتوسط الفرضي وقیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري )٣(رقمالجدول 
  الطالقة النفسیة

  
      

  
  
  

    ) ١.٦٤٥(=الجدولیة ) ت(، قیمة ) ١٣٨( درجة حریة موأما، ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة     *      
 ) ٤٥٦ ، ٢٠٠٠ الراوي ،(                                                                                                      
 قــد الطالقــة النفــسیةقیــاس  ان قیمــة المتوســط الحــسابي الجابــات عینــة البحــث علــى م) :٣ ( رقــمیتبــین مــن الجــدول       

وعنــد اختبــار معنویــة الفــروق بــین متوســط درجــات  درجــة ، )١٠.٤± ( ، وبــانحراف معیــاري قــدره  درجــة)٩٣.١٢ (تبلغــ
) ت( لعینــة واحــدة بلغــت قیمــة )التــائي( ، وباســتخدام االختبــار درجــة) *٨٤( البــالغ العینــة ، والمتوســط الفرضــي للمقیــاس

الجدولیـــة ) ت(قیمـــة   مـــنكبـــر ا قیمـــة ، وهـــي)٠.٠٥ (≤ ، عنـــد مـــستوى معنویـــة  درجـــة)١٠.٣٨(علـــى التـــوالي المحتـــسبة 
  . ، ولمصلحة متوسط عینة البحث  الفرق معنوي  ، مما یدل على ان درجة)١.٦٤٥(البالغة 

المتوسـط  طالقة نفسیة اعلى مـن  بمستوىن  تمتعیبصورة عامة  الكرة الطائرة بلعبةالعبات العراق ان       اظهرت النتائج 
     .الفرضي للمقیاس ، وهذا یدل على ان النتیجة ایجابیة لحد ما 

 العـراق بلعبـة أندیـةالعالقة بین مستوى الطالقة النفسیة ومستوى االنجـاز لـدى العبـات ى العرض نتائج التعرف  ٣-٤
   :الكرة الطائرة ومناقشتها

 المتوسـط الحـسابي لكـل إیجـاد ، تـم  العـراق بـالكرة الطـائرةةأندیـعلـى العبـات        نتیجة لتطبیق مقیاس الطالقة النفـسیة 
العبـة ، ثـم تـم تحویـل المتوسـط الحـسابي لكـل فریـق ) ١٤٠(فریـق ، والبـالغ عـددهّن ) ١٤( لــأيفریق ریاضـي علـى حـدا ، 

یة النهائیــة  نظـام الرتـب ، وتــم تحدیـد مـستوى االنجــاز للفـرق الریاضـیة ، وذلـك مــن خـالل االعتمـاد علــى النتیجـة الرسـمإلـى
 األخیـر) ١٤( الفریـق إلـى) فریـق بغـداد الریاضـي (األولللبطولة لكل فریق وبنظام الرتب ، وذلك من تسلسل الفریق الفـائز 

 العالقــة بــین رتــب المتوســطات الحــسابیة ، ورتــب مــستوى االنجــاز لكــل إیجــاد، وعلیــه تــم ) فریــق فتــاة الموصــل الریاضــي(
  .یبینان ذلك ) ٥ و ٤(تغیرین تم استخدام معامل ارتباط الرتب لتحقیق ذلك ، والجدول فریق ، ولمعرفة العالقة بین الم

  
  
  
  
  

  ورتب مستوى الطالقة النفسیة ومستوى االنجاز لفرق الكرة الطائرةالمتوسط الحسابي ) ٤(رقمالجدول 
  عدد الالعبین  اسم الفریق  ت  مستوى االنجاز  مستوى الطالقة

  الرتب  الرتب  س  

                                                 
 
 

 
 


 

   اإلحصائیةالمعالم             
وسط متال  العینة     المقیاس

  الفرضي
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *١٠.٣٨  ١٠.٤  ٩٣.١٢  ٨٤  ١٤٠  الطالقة النفسیة
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  ١  ١  ١٠١.٢  ١٠   بغداد الریاضيفریق  .١
  ٢  ٢  ٩٨  ١٠  فریق الشهید اوهان الریاضي  .٢
  ٣  ٦  ٩٢.٦  ١٠  فریق قرقوش الریاضي  .٣
  ٤  ٣.٥  ٩٧.٩  ١٠ فریق برایتي الریاضي  .٤
  ٥  ٥  ٩٦.٣  ١٠  فریق اكاد عینكاوه الریاضي  .٥
  ٦  ٣.٥  ٩٧.١  ١٠ العمادیة الریاضيفریق   .٦
  ٧  ٨  ٩١.٤  ١٠ االرمني الریاضيفریق   .٧
  ٨  ١٠.٥  ٨٩.٨  ١٠ كویه الریاضيفریق   .٨
  ٩  ١٣  ٨٨.٩  ١٠ كاره الریاضيفریق   .٩
  ١٠  ٨  ٩١.٤  ١٠ القوش الریاضي فریق   .١٠
  ١١  ١٣  ٨٨.٩  ١٠ فتاة بغداد الریاضيفریق   .١١
  ١٢  ١٠.٥  ٨٩.٦  ١٠  الریاضي فریق  ئاال  .١٢
  ١٣  ٨  ٩١.١  ١٠ فریق الحسینیة الریاضي  .١٣
  ١٤  ١٣  ٨٨.٧  ١٠ موصل الریاضيفتاة الفریق   .١٤

    ١٤٠  المجموع الكلي
لرتب فرق الكرة الطائرة ومعامل ارتباط الرتب  بین مستوى الطالقة یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري )٥(رقمالجدول 

  النفسیة ومستوى االنجاز
  اإلحصائیة             المعالم 

وسط متال  الفرق   المتغیرات
  الحسابي

اف االنحر 
  معامل ارتباط الرتب  المعیاري

  ٤.١٣  ٧.٥    الطالقة النفسیة
  ١٤    مستوى االنجاز

٤.١٨  ٧.٥  
٠.٨٣*  

  ) .٠٤٩٧= (الجدولیة ) ر(، قیمة ) ١٢( درجة حریة وأمام، ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة  *      
  ) ٤٦٣ ، ٢٠٠٠الراوي ، (                                                                                     
قــد علــى عینــة البحــث   تطبیــق مقیــاس الطالقــة النفــسیةأظهــره الــذي وســط الحــسابيمت الإن) : ٥( الجــدول  مــنبــینت ی      
 )٧.٥(بلــغ فقــد  لمــستوى االنجــاز وســط الحــسابيمت الأمــا ،  درجــة)٤.١٣±( ، وبــانحراف معیــاري قــدره  درجــة)٧.٥(بلــغ 
، اذ بلغـت بـین المتغیـرین  لمعرفـة العالقـة معامل ارتباط الرتب ، واستخدم  درجة)٤.١٨±( وبانحراف معیاري قدره  ،درجة
 كبــرالمحتــسبة ا) ر( قیمــة أن، وبمــا ) ٠.٤٩٧(الجدولیــة البالغــة ) ر( مــن قیمــة كبــر وهــي ا ،)٠.٨٣(المحتــسبة ) ر(قیمــة 

  . ة معنویارتباطعالقة الجدولیة ، فهذا یدل على وجود ) ر(من قیمة 
 بــین مــستوى الطالقــة النفــسیة ومــستوى االنجــاز لالعبــات ایجابیــةة  معنویــعالقــة ارتبــاط هنــاك أن بــینســبق یتمــا  م      
   .الطائرة بالكرة العراق أندیة

هیئــة  العلمــي فــي تاألســلوب اتبــع ندیــة األه علــى الجهــاز الفنــي لهــذؤلین المــسأن إلــىون تلــك النتیجــة ویعــزو البــاحث       
 فــي رفــع مــن روحهــم أســهم المباریــات ممــا أثنــاء التوجیهــات الالزمــة والــضروریة بإعطــائهم البطولــة هالالعبــات نفــسیا لهــذ

 حالـــة إن" فـــي ) ٢٠٠٤راتــب ،(أكـــده   علــى حالـــة الطالقـــة النفــسیة لـــدیهم ، وهــذا مـــاإیجابـــا الــذي انعكـــس األمـــرالمعنویــة 
 أثنـــاء أداء أفـــضلنفـــسیة لـــدى الریاضـــي حتـــى یـــستطیع مـــن خاللهـــا تحقیـــق  تهیئـــة او تعبئـــة أفـــضلالطالقـــة النفـــسیة تعـــد 

  ) . ٦٧٦ ، ٢٠٠٤راتب ، " (المنافسة 
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 یتـوفر لـدیهم قـدر كبیـر  الالعبـات اللـواتي یتمیـزن بمـستوى انجـاز عـالٍ أن إلـى  وكذلك یعزو البـاحثون تلـك العالقـة        
 المرسـومة مـن قبـل، وتكـون لـدیهم رغبـة قویـة وأهـدافهمیـق انجـازاتهم من حالة الطالقة النفسیة حیث تعزز لدیهم الدافع لتحق

 ، ویزیــد إلــیهمفــي التحــسن ، والمحاولــة الجــادة لبــذل الجهــود ، والتفــوق ممــا یزیــد مــن قــدرتهم علــى التركیــز للمهــام المناطــة 
االنفعـاالت الـسلبیة مـن خـوف لدیهم الثقة بالنفس ، والسعي لتحقیـق الـشعور باالسـتمتاع ، واالبتعـاد عـن مـصادر التـوتر ، و 

الطالقـــة تحـــدث دون اثـــر للتـــوتر باشـــكالة المختلفـــة ســـیما الناتجـــة مـــن  " إن إلـــى ) ١٩٩٥راتـــب ، (وقلـــق وملـــل ، ویـــشیر 
  ) . ١٤٦ ، ١٩٩٥راتب ، " (االنفعاالت السلبیة مثل الخوف ، والقلق ، والملل 

 كبت مصادر الطاقـة النفـسیة الـسلبیة مـن خـوف وقلـق ، ضرورة " إلىبهذا الصدد ) ١٩٩٨عالوي ، (    وكذلك یشیر    
 وبـذل لـألداء حاالتـه أحـسن في إظهارهافضال عن ) الطالقة( الطاقة النفسیة المثلى إلىوغیر ذلك عند الریاضي للوصول 

   ) .  ٤٣١ ، ١٩٩٨عالوي ، " (الجهد 
  :سیةالطالقة النفمقیاس في نتائج عینة البحث المستویات المعیاریة لعرض  ٤-٤

 مـن خـالل الـدرجات الخـام قـام التقـویمنتیجـة لعـدم وضـوح  و لغرض تقویم مستوى عینة البحث في الطالقـة النفـسیة ،       
اذ تـساعد هـذه المـستویات فـي تفـسیرالدرجات الخـام وتعطیهـا معنـى لـه "  البحـث ، لعینـةمستویات معیاریـة   بوضعونالباحث

اذ تــم تقــویم  ، )١٠٢ ، ١٩٩٧الجــوادي ، " ( فــي عملیــة التقــویم اســتخدامهاء داللــة ممــا یجعلهــا اكثــر موضــوعیة فــي اثنــا
  ) .٥(وكما مبین في الجدول  العراق بالكرة الطائرة بمقیاس الطالقة النفسیة ، أندیةالعبات عینة البحث 

  قة النفسیة بالكرة الطائرةالطالالمستویات المعیاریة والنسبة المئویة لعینة البحث في مقیاس الدرجات الخام و ) ٥ ( رقمالجدول
  النسبة المئویة  الالعباتعدد   المستوى المعیاري  الدرجة الخام

  %٢.٨٥  ٤  جید جدا  فأكثر ١١٤
  %١٤.٣  ٢٠  جید  ١١٣.٩٢ – ١٠٤
  %٣١.٤٢  ٤٤  متوسط  ١٠٣.٥٢ – ٩٤

  %٣٥.٧١  ٥٠  مقبول  ٩٣.١٢ – ٨٣
  %١٤.٣  ٢٠ ضعیف  ٨٢.٧٢ – ٧٣

  %١.٤٢  ٢ ضعیف جدا   فاقل٧٢
  %١٠٠  ١٤٠  ١٠.٤ = ع ±  ٩٣.١٢ =س  

 أمـا، )%٢.٨٥(وبنـسبة مئویـة مقـدارها  ،  تكـرار)٤  (علـى حصل )جید جدا(المستوى  إن :بین  یت)٥( الجدولمن        
علـــى ) متوســـط(وحـــصل المـــستوى  ،) %١٤.٣(تكـــرار ، وبنـــسبة مئویـــة مقـــدارها ) ٢٠ (فقـــد حـــصل علـــى) جیـــد(المـــستوى 

تكــرار ، وبنــسبة مئویــة ) ٥٠(علــى ) مقبــول(، بینمــا حــصل المــستوى ) %٣١.٤٢(ها تكــرار ، وبنــسبة مئویــة مقــدار ) ٤٤(
حـصل  وأخیـرا، ) %١٤.٣(تكرار ، وبنـسبة مئویـة مقـدارها ) ٢٠(على ) ضعیف(، وحصل المستوى ) %٣٥.٧١(مقدارها 

مـــن  لمتكونــةوذلــك مــن مجمــوع العینــة ا، %) ١.٤٢(وبنــسبة مئویـــة مقــدارها تكــرار ، ) ٢(علــى ) ضــعیف جــدا(المــستوى 
  .%)١٠٠(العبة ، وبنسبة مئویة كلیة مقدارها ) ١٤٠(
  
  
  
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥
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اعلــى مــن المتوســط الفرضــي للمقیــاس ، وهــذا یــدل  بمــستوى طالقــة نفــسیة  العــراق بــالكرة الطــائرةأندیــةالعبــات   تمیــزت -
  . لدیهم على ان النتیجة ایجابیة

 العــراق بـــالكرة الطــائرة المـــشاركات فـــي بطولــة الكـــرة الطــائرة توزیعـــا طبیعیــا علـــى المـــستویات أندیـــةعبــات  یعــد توزیـــع ال-
  . على صدق النتائج تأكیدالمعیاریة التي حددها الباحثین ، وهذا 

كرة الطـائرة  العـراق بـالأندیـة مستوى الطالقة النفسیة ومـستوى االنجـاز لالعبـات   وجود عالقة ارتباط معنویة ایجابیة بین-
.  

  .قیاس الطالقة النفسیة م  تم وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في -
   :التوصیات ٢-٥
 النفسي طویل وقصیر المـدى مـن جانـب المـدربین ، وذلـك مـن خـالل تنمیـة الجوانـب النفـسیة باإلعداد  ضرورة االهتمام -

  .ة لما لها من تأثیر فعال على مستوى اإلنجاز  من شأنها تحسین حالة الطالقة النفسیة لالعبات الكرة الطائر التي
  . والتوجیه لالعبات الكرة الطائرة االنتقاء بنتائج مقیاس الطالقة النفسیة فى االسترشاد  -
  . الفردیة ، والمقارنة فیما بینها واأللعاب ، األخرى الفرقیة األلعاب على أخرى دراسات مشابهه إجراء  -

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
 الدرجـة الممتـازة بـالكرة الطـائرة فـي أندیـةبناء مقیاس للطالقة النفسیة لدى العبي ) : ٢٠٠٥ (إسماعیلابراهیم ، هویده  •

  .منشور ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة  بغداد العراق ، رسالة ماجستیر غیر 
  . القاهرة  ، مكتبة االنجلو المصریة ،٣التقویم النفسي ، ط) : ١٩٩٣ (وآخرانابو حطب ،  •
 وأقــسام الهیئــات التدریــسیة فــي كلیــة ألعــضاء الرضــا عــن العمــل  مقیــاسإعــداد، ) ٢٠٠٧(احمــد ، احمــد حــازم واخــران  •

، ) ١(، العـدد ) ٧( ، المجلـد األساسـیة التربیـة أبحـاثالتربیة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل ، بحـث منـشور فـي مجلـة 
  . ، جامعة الموصل األساسیةكلیة التربیة 

  .المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ) : ١٩٩٩(ي ، مصطفى حسین باه •
 ، دار الطلیعـة للطباعـة والنـشر ، ١ ، طاإلحـصائیةالوسائل التطبیقیة في الطرق ) : ١٩٨٠(االطرقجي ، محمد علي  •

  .بیروت 
 ، وآخــرون المفتــي أمــینتجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد تقیــیم تعلــیم الطالــب ال) : ١٩٨٣ (وآخــرونبلــوم ، بنیــامین  •

  .دار ماكرو هیل ، القاهرة 
 فـي بحـوث التربیـة الریاضـیة ، اإلحـصائیةالتطبیقـات ) : ١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حـسن محمـد عبـد  •

  .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
بناء بطاریة اختبار المهارات الهجومیة بكرة الید لطالب كلیـة التربیـة الریاضـیة ) : ١٩٩٧(الجوادي ، عبد الكریم قاسم  •

  . دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصلأطروحةجامعة الموصل ، 
  فـــي المجـــال الریاضـــي ، وزارة التعلـــیم العـــاليواإلحـــصاءاالختبـــارات والقیـــاس ) : ٢٠٠٤(الحكـــیم ، علـــي ســـلوم جـــواد  •

  .والبحث العلمي ، جامعة القادسیة ، دار الطیف للطباعة ، القادسیة 
الطالقــة النفــسیة وعالقتهــا بمفهــوم الــذات المهاریــة لالعبــي الكــرة الطــائرة  ) : ٢٠٠٦(الخیكــاني ، عــامر ســعید واخــران  •

  .بابل ، جامعة ) ٥(، المجلد ) ١(في العراق ، بحث منشور في مجلة علوم التربیة الریاضیة ، العدد 
  دار الفكر العربي  ،القاهرة) المفاهیم والتطبیقات(علم النفس الریاضي ) :١٩٩٥( كامل أسامةراتب ، •
  . ، القاھرة العربيدار الفكر النشاط البدنى واالسترخاء ،  : )٢٠٠٤ (راتب ، أسامة كامل •
  .امعة الموصل  ، مدیریة مطبعة الجامعة ، جاإلحصاء إلىالمدخل ) : ٢٠٠٠(د و الراوي ، خاشع محم •
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 ، مركـــز الكتـــاب ١ القیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــة ، طإلـــىالمـــدخل ) : ٢٠٠٦(رضـــوان ، محمـــد نـــصر الـــدین  •
  .للنشر ، مصر ، القاهرة 

االختبـــارات والمقـــاییس النفـــسیة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، ) : ١٩٨١ (وآخـــرونالزوبعـــي ، عبـــد الجلیـــل ابـــراهیم  •
  .جامعة الموصل 

، الــدار العلمیــة والدولیــة للنــشر ١مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط)  : ٢٠٠٢(ن ااهر ، زكریــا محمــد واخــر الظــ •
  .والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 

ـــن حمـــد  • ـــىالمـــدخل ) : ١٩٩٥(العـــساف ، صـــالح ب ـــوم الـــسلوكیة ، طإل  ، مطبعـــة شـــركة العبیكـــان ١ البحـــث فـــي العل
  .الریاضي ، السعودیة للطباعة والنشر 

   ، دار المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة٣مدخل علم النفس الریاضي ، ط) : ١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  •
القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي ، ) : ٢٠٠٨(عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الـدین  •

  .دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
   ، دار الفكر العربي ، القاهرة٢ التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة ، طاإلحصاء) : ٢٠٠١(عمر ، واخران  •
  .دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ) : ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي احمد  •
  . ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ١القیاس المعرفي الریاضي ، ط) : ٢٠٠١(فرحات ، لیلى السید  •
   .القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة النفسیة ، تهصح و اإلنسان) : ١٩٧٠(فهمي ، مصطفى  •
 ، رسـالة ماجـستیر غیـر اإلعدادیـةبناء مقیاس مقنن لمفهوم الـذات لـدى طلبـة المرحلـة ) : ١٩٩٠(كاظم ، علي مهدي  •

   . ، جامعة بغداداألولىمنشورة ، كلیة التربیة 
 الطـائرة المـشتركین الكـرةالطالقة النفسیة وعالقتها بدافعیة االنجاز لـدى العبـي ) : ٢٠٠٧(محمد ، ایمان عبد اهللا زید  •

، ) ٢(، المجلـد ) ٣(العـدد   للبنـات،كلیة التربیـة الریاضـیة ، مجلة   شباب الجامعات الثامن بجامعة المنوفیةأسبوعفي 
  .جامعة الزقازیق 

   القیاس والتقویم في العلوم السلوكیة ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمانأساسیات) : ٢٠٠٤(النبهان ، موسى  •
 الریاضیة العراقیة في ضوء الكفایات االداریة مـن وجهـة ندیةتقویم اداء روساء األ) : ٢٠٠٤(النعمة ، ولید خالد همام  •

  لتربیة الریاضیة ، جامعة الموصل  دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اأطروحة الهیئات االداریة ، أعضاءنظر 
• Kirkendall , Donr and Others (1986) : Measurement and Evaluation for   physical 

Educators , second Edition , by Human  Kinetics publishers , Inc . Champaign , 
llinois , U.S.A 

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١ ( رقمالملحق

  جامعة الموصل   
  كلیة التربیة الریاضیة
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  الطالقة النفسیة بالكرة الطائرةیبین استبیان اراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات مقیاس 
  

  
  المحترم ..................................................... حضرة الدكتور

  
      :تحیة طیبة 

مـستوى  العراق بالكرة الطائرة وعالقتهـا بأندیةویم مستوى الطالقة النفسیة لدى العبات تق"        في النیة إجراء البحث الموسوم 
   " .االنجاز
حالــة یــستطیع الریاضــي ان یــستمتع بهــا ، وذلــك فــي أي مــستوى مــن مــستویات االشــتراك فــي  " :ویقــصد بالطالقــة النفــسیة        

  " .الریاضة ، وهي الجزء االیجابي للطاقة النفسیة 
  ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة في مجال العلوم الریاضیة ، وتخصص لعبة كرة الطـائرة فقـد تـم اختیـاركم كأحـد      

  :راجین تفضلكم بقراءة االستبیان واإلجابة على ما یأتي الخبراء للحكم على مدى صالحیة الفقرات المرفقة طیا ، 
مـن  ، تـصلح بعـد التعـدیل حتـصلح ،       ال تـصل( وتحت البدیل الذي تراه مناسبًا للفقرة أمام كل فقرة ، (     )   وضع عالمة -

 ) .فقرات عدد من ال او إضافة صیاغةإعادةحذف او (خالل 
  :بدائل هي ) ٣(  مدى صالحیة بدائل اإلجابة لفقرات المقیاس على وفق -
  

  أوافق بدرجة قلیلة  متوسطة أوافق بدرجة  أوافق بدرجة كبیرة
  

  على التوالي للفقرات االیجابیة ، وبالعكس للفقرات السلبیة  ) ١ ، ٢ ، ٣( اذ تعطى لها األوزان 
  

  وٕاذا لم تحصل الموافقة ماهو السلم البدیل برأیكم ؟
  

  شاكرین تعاونكم العلمي المبارك 
  :التوقیع

    :اللقب العلمي
  :االختصاص

  : والكلیة الجامعة 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  ال  تصلح تصلح  

  الباحـثون
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢ ( رقمالملحق

     جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة
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  یبین مقیاس الطالقة النفسیة بالكرة الطائرة بصورته النهائیة
  :عزیزتي الالعبة 

  :تحیة طیبة 
 اآلراء مـن مجموعـة مـن الفقـرات التـي تعكـس بعـض ألف المقیـاسویتـ بكرة الطـائرة ،  مقیاس الطالقة النفسیةأیدیكم       نضع بین 
 خدمـة للحركـة الریاضـیة بـشكل عـام ، علیهـا التعـرف علـى موقفـك الحقیقـي الـصادق بـشأنها إجابتـك مـن خـالل ونالتي یهـدف البـاحث

  . بشكل خاص للبحث العلميو 
 كــل فقــرة ، وتحــت البــدیل الــذي ترینــه أمــام(    ) فقراتــه ، وذلــك بوضــع عالمــة  علــى واإلجابــة      یرجــى تفــضلكم بقــراءة المقیــاس 

   . المقیاس نفسه كراسة تكون علىاإلجابة أن ، علما وأمانهبكل دقة    المقیاسفقرات على جمیع اإلجابةیرجى مناسبا لك ، و 
  شاكریـن تعـاونكم معنـا

  :العمر 
  :العمر التدریبي 

  :اسم النادي 
  :المحافظة 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  الباحـثون
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