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 ( 3172  ايار 71......... القبول  3172 شباط 71)االستالم  

 امللخص

عمى مستوى التفكير االيجابي ودقة األداء الدفاعي لالعب  الحبر ببالكرل الطا،رلالفضبال لتعرف اةدف البحث إلى       
واسبتعمل الباحبث المبنت   ال عن إيجاد العالقة بين التفكير االيجابي ودقة األداء الدفاعي لالعب  الحبر ببالكرل الطبا،رل

 األدوات ال واسببتعمل الباحببثفببرق أنديببة دوري النببببة بببالكرل الطببا،رل مثمببواالعبببا حببرا ي(88الوصببفي لعينببة قوامتببا 
التفكيبر  اسبتطالعية مصبةرل لالبتببارات قيبد البحبث وم يباس الفضال عبن قيامبب بتجرببة المناسبة  واألجتزلوالوسا،ل 
ومبن  المال،مبة ال ،يةاإلحصبامسبتعينا بالوسبا،ل  معالجتتا إحصبا،ياال وبعد جمع البيانات وفرزةا فام الباحث بااليجابي

تمتببع أفببراد عينببة البحث الالعبب   باسببتنتاجات عببدل مببن أةمتببا  ثببم عرضببتا وتحميمتببا ومناقوببتتاال وقببد بببرج الباحببث
الحر( بمسبتوى عبال مبن التفكيبر االيجبابي كبونتم ح  بوا نسببة أعمبى فبي المسبتويين العبالي جبدا والعبالي فبي نتبا،  

ال   الحر( م ادير جيدل في دقة أداء المتبارات الدفاعيبة ببالكرل الطبا،رلالم ياسالفضال عن تح يق  عينة البحث الالع
ظتور عالقة ارتباط معنوية ببين مسبتوى التفكيبر االيجبابي ودقبة أداء متبارتي اسبت بال اإلرسبال والبدفاع عبن وكذلك 

االيجبابي لبدى  التأكيبد عمبى نوبر ث افبة التفكيبرب الباحبث ىوفي ضبوء ةبذا االسبتنتاجات أوصبالممع  ببالكرل الطبا،رل.
العبي الكرل الطا،رل ألةميتب فبي تةيبر وبصبية األفبراد و الجماعبات نحبو األداء األفضبلال كبذلك التأكيبد عمبى اةتمبام 
المدربين  بتطوير مستوى التفكير االيجابي لدى الالع  الحر في أثنباء الوحبدات التدريبيبة وذلبك الرتباطتبا المباوبر 

لكرل الطببا،رلال مببع  ضببرورل اةتمببام مببدر  الفريببق عمببى إدبببال تمرينببات متاريببة فببي دقببة األداء المتبباري الببدفاعي بببا
 تبصصية لتطوير دقة األداء المتاري الدفاعي لالع  الحر في أثناء الوحدات التدريبية.

 الكرل الطا،رل -ع  الحر اللا -األداء الدفاعي -التفكير االيجابي الكممات المفتاحية: 
The Level of positive thinking and its relationship with the accuracy of defensive 

performance for the free player in Volleyball 

Asst.Prof.Dr. Azad Hassan Qader 

 

Abstract 
The research aims to identify the level of positive thinking and its relationship with the 

accuracy of defensive performance for free player in volleyball as well as find a relationship 

between positive thinking and the accuracy of defense in free volleyball player, the researcher 

used the descriptive method for a sample of 28 free player which represent teams of Elite 

league volleyball clubs. The researcher used the appropriate tools, means and equipment as 

well as performing mini study for the tests under consideration and the measure of positive 

thinking. After collecting data, the researcher processed them statically by appropriate 

statistical means and then they were displayed, analyzed and discussed.  

The researcher concluded: 
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1- The members of the research sample (free player) have a high level of positive thinking 

because they achieved high scores in the very high and high levels of the scale results. 

2- Achieve good results in the accuracy of the performance of defensive skills in 

volleyball.   

3- There are significant correlation between the level of positive thinking and the 

accuracy of the performance of skills of transmit-receive and the defense. 

The researcher recommended: 

1- Emphasis on the implementing the concepts of positive thinking among volleyball 

players for its importance in changing the character of individuals and groups towards 

a better performance. 

2- Coaches should be interested in developing the level of positive thinking of the free 

player during training modules for its direct relation ti the accuracy of defensive skill 

performance in volleyball. 

3- Coaches should work on introduction of specialized skill exercises to develop accuracy 

of defensive skill performance of free player during training modules . 

Keywords: Positive Thinking - Defensive Performance - Free Player – Volleyball 

 

 م دمة البحث وأةميتب: 1-1
 العػالـ ة هػف دوؿهختمفػ أىحػا فػي  وهٍهػة شػعبية كبيػرة تتهيزجهاعية التي األلعاب ال هفتعد لعبة الكرة الطائرة         

عػػدة يػػرات يغتٍػػذي المعبػػة  تعػػدي ت و القػػاىوف الػػدولي ل ،كهػػا شػػٍدٌػػذي المعبػػة حظيػػت باٌتهػػاـ كبيػػر هػػف هخت ػػيف   إذ،
هػػػا حظيػػػت بػػػً  أٌػػػـ، وهػػػف  الدفاعيػػػةهتعادلػػػة بػػػيف هلػػػتوت الهٍػػػارات الٍجوهيػػػة والهٍػػػارات  هوازىػػػة إجػػػرا الٍػػػدؼ هىٍػػػا 

 كبيػرةأٌهيػة  بٍػذا التخ ػص أضػاؼال عب الحر الذي  تخ ص ال عب الحر)الميبرو( الهٍارات الدفاعية ٌو تعديؿ 
دعاهات الدفاعيػة الهٍهػة ٍا هف الكوى والدفاع عف الهمعب التقباؿ اإلرلاؿ الليها هىٍا هٍارتي  ات الدفاعيةهٍار الإلى 

تحديػػدا هػػف اجػػؿ ي الهراكػػز الخمفيػػة الهمعػػب بشػػكؿ تبػػديؿ حػػر  وفػػ إلػػىتػػـ اللػػهاح لػػً لمػػدخوؿ  إذالرئيلػػة لٍػػذا ال عػػب و 
 .  أفضؿ األدا  الدفاعي وبشكؿ

بػػد هػػف ال إذ، تػػوافر رػػدرت خا ػػة هىٍػػا بدىيػػة وحركيػػة وىفلػػية وعقميػػةإلػػى  )الميبػػرو(ال عػػب الحر تخ ػػص يتطمػػبو    
درة العقميػة العاهػة األلالػية لمقػقػدرات التػي تعػد هػف التفكير االيجابي هىٍا  ردرة القدرات العقمية الهختمفة والتي تهتعً بال
ػػي  ػػا فػػي أدا  جهيػػ   رػػدرة عقميػػةٌو الدفاعيػػة الف  هٍهاتػػًإذا هػػا اهتمكٍػػا ال عػػب الحػػر تعػػد ضػػرورية جػػداا بهكػػاف تمييٌر

ػذا هػاتفكيرا ايجابيا هف ربؿ ال عػب الحر)الميبػرو( تضهىً ي األدا  اللري  الذي تحتاج إلى الدفاعية الهٍارات يتفػؽ  ، ٌو
بشػػكؿ  عهؿ ردراتػػً العقميػػةالجيػػد ٌػػو الػػذي يلػػت )الميبػػرو(ال عػػب الحر أفعمػػى  والبػػاحييف هػػف الهخت ػػيف عميػػً العديػػد
جاد ئً الفىي يتهكف هف أدا أفضؿ حتى     .والهيالي فضؿاألاألدا  الدفاعي والو وؿ إلى  تًوا 

يتطمب  بٍا  الهكمؼلمهٍارات الدفاعية  أدائًال عب الحر)الميبرو( في  وهف ٌىا تبرز أٌهية البحث في إف ىجاح   
بإجرا  ٌذي الدرالة  وهف يـ خدهة هلتوت الفريؽ ككؿ ، ولٍذا راـ الباحث  أدائًهىً تفكيرا ايجابيا ي ب في خدهة 

ذا الهتغير  أدائًي الذي يته  بً ٌذا ال عب وهف يـ إيجاد الع رة بيف هلتوت التفكير االيجاب لهعرفة  الدفاعي ٌو
 الهٍـ.
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تعد ذا أٌهية  في الكرة الطائرةل عب الحر )الميبرو( الهختمفة  واىب الخا ة درالة الج إف-موكمة البحث: 1-8  
التعرؼ عمى الحاالت اللمبية وااليجابية و ٍذا ال عب خا ة  إذ يعبر عىً هف خ ؿ روة اإلرادة وتحهؿ الهلؤولية ل

عكس التفكير االيجابي( ردرة عقمية تهها يؤير في االىجاز والتفوؽ،ويعد)الدفاعي لً  هىٍا يفيدفي تطوير األدا  الهٍاري
أف و يدرؾ حقائؽ شخ ية ويلتجيب لٍا عمى الىحو االىفعالي،  وهف خ لٍاتً الشخ ية،افكرة ال عب عف ىفلً وخبر 

لٍا أف تلٍـ في حلف التعهاؿ و توجيً اإلهكاىيات  جيد يهكفهٍاري  بمدا أذا ها ارترىت  قدرةر االيجابي كالتفكي
ذا ها ي بو إليً الجهي  الىتشاؿ  الفريؽ  الهتاحة لتحقيؽ أٌداؼ الضعؼ التي هف حالة  هلتوت الهٍارات الدفاعيةٌو

 .ترافؽ فرؽ الكرة الطائرة عمى هلتوت الىخبة
-3122ؿ هتابعػػة الباحػػث ألممػػب هباريػػات دوري الىخبػػة بػػالكرة الطػػائرة فػػي العػػراؽ لمهولػػـ الرياضػػي )وهػػف خػػ     

، الهباريػات  أورػات)الميبػرو( فػي اممػب  ر( والتػي اعتهػدت تشػكي تٍا األلالػية لمفريػؽ عمػى دخػوؿ ال عػب الحػ3123
الػتقباؿ اإلرلػاؿ والػدفاع عػف الهمعػب بشػكؿ أليػر الػذي يتركػً ٌػذا ال عػب فػي عهميػة االدفاعيػة  عظـ تحركاتًهل أف إذ

ألدا  الهٍػاري الػدفاعي الىقػاط ، واف ا لح ػوؿ عمػىهػف اجػؿ االٍجوهيػة والخطػط   ىاجح هها يلػٍـ فػي بىػا  الهركبػات
 عػػػب يتطمػػػب   ػػػفات أو رػػػدرات هختمفػػػة الجواىػػػب هىٍػػػا الحركيػػػة والبدىيػػػة والىفلػػػية والعقميػػػة وهىٍػػػا  التفكيػػػر ال اٍػػػذل

ي يعد هف  القدرات الهٍهة في أدا  هيؿ تمؾ الهٍػارات، فتػوافر خبػرات ىفلػية وعقميػة  لٍػذا ال عػب  يػزداد االيجابي الذ
أكير  يقة والتقرار هها يهكىً هف إتقاف أدائً الدفاعي ،وهف خ ؿ ها تـ ذكري تلا ؿ الباحػث ٌػؿ يتهتػ  ال عػب الحػر 

ؿ ٌذا األ هر يػىعكس عمػى درػة أدائػً الهٍػاري الػدفاعي، لػذا أراد الباحػث في فرؽ الكرة الطائرة بهلتوت تفكير ايجابي ٌو
درالػػة ٌػػذي األلػػئمة ، هػػف خػػ ؿ  هعرفػػة الع رػػة بػػيف هلػػتوت التفكيػػر االيجػػابي ودرػػة األدا  الهٍػػاري الػػدفاعي  ل عػػب 

 الحر بالكرة الطائرة.
  :ف البحثداةأ 1-3
 ل عب الحر بالكرة الطائرة.هلتوت التفكير االيجابي ودرة األدا  الدفاعي التعرؼ عمى -2
 .إيجاد الع رة بيف التفكير االيجابي ودرة األدا  الدفاعي ل عب الحر بالكرة الطائرة-3
   :فرضية البحث  1-4
 بيف التفكير االيجابي ودرة األدا  الدفاعي ل عب الحر بالكرة الطائرة.ٌىاؾ ع رة ذات داللة هعىوية -2
   :البحث تمجاال 1-5
   .(3123-3122مهولـ الرياضي )ال عب الحر في دوري الىخبة ل-جال البوري:الم 1-5-1
   . 9/2312/:3ولغاية  9/8/1231المجال ألزماني :  1-5-8
 .القاعات الرياضية الهغمقة التي أجريت فيٍا هباريات دور الىخبة بالكرة الطائرة-المجال المكاني: 1-5-3
 :المصطمحات تحديد 6 –1
 2.لهٍارة الفعالة التي تدف  بالذكا  الفطري إلى العهؿٌو" ا-التفكير-1 
ػي و  الهشػك ت،هختمػؼ ً لالهحافظة عمى التوازف اللميـ فػي إدراكػردرة الفرد عمى " ٌي-اإليجابية:-8 عىػي التركيػز تٌو

 3 ."ةاللمبي األهور في أي هورؼ بدالا هف التركيز عمىة اإليجابياألهور عمى 

                                                           
 .72،  67، 53،ص3112،دهشؽ ، دار الرضا ،2طتعميـ التفكير،أدوارد دي بوىو. - 2
 .7،ص3116،الرياض،هكتبة جرير،2،طالتفكير االيجابيلملمة هٍارات الحياة الهيمى. - 3
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 2."ىتفاع بقابمية العقؿ ال واعي ل رتىاع بشكؿ إيجابياال"ٌو -:التفكير اإليجابي-3
 الدراسات النظرية والساب ة: -8
 الدراسات النظرية: 8-1
لملػمة هػف الىشػاطات العقميػة ميػر الهرئيػة التػي يقػـو بٍػا "عبػارة عػف  بمىػً التفكيػريعػرؼ  -التفكير االيجبابي:التفكير االيجبابي:11--11--88

احػدة أو أكيػر هػف الحػواس الخهػس، بحيػا عػف هعىػى فػي الهورػؼ الدهاغ عىدها يتعرض لهيير يتـ التقبالً عف طريؽ و 
ػػا هشػػكمة وتٍػػدؼ  " بمىػػًيػػذكر التفكيػػر  أخػػروبتعريػػؼ  ،3."أو الخبػػرة  إلػػىلملػػمة هتتابعػػة لهعػػاف أو لهفػػاٌيـ رهزيػػة تييٌر

 5"." االلتىتاج هف الورائ  أو الهقدهات بمىً أيضا، ويعرؼ .، 4.ماية"
 ودوافعػػً التػػي تحػػوؿ دوف تمبيػػة حاجػػات الفػػردإيجػػاد الحمػػوؿ لمهشػػاكؿ وال ػػعوبات كيػػر ٌػػو أف هػػف أٌػػـ وظػػائؼ التفو    

دوف تػدخؿ التفكيػر ال يػتـ إشػباع تمػؾ الحاجػات فيختػؿ التػوازف الىفلػي (، وهػف جية والىفلػيةو ليو الفل )الفطرية والهكتلبة
 6.وتفشؿ عهمية التكيؼ

بحيػػػث تكػػوف الطريػػؽ إلػػى الىجػػاح واللػػػعادة  رد واف يتقىٍػػاالفػػتعمهٍػػا ي أف يهكػػف  ٍػػو هٍػػػارةف التفكيػػر االيجػػابيأهػػا     
ٌػػي أهػػور فطريػػة توجػػد هػػ  اإلىلػػاف هىػػذ طفولتػػً، ولكػػف  ألػػموب التفكيػػر لػػوا  كػػاف لػػمبي أو إيجػػابيكييػػر أف اليعتقػػد و 

ىظـ فالعقؿ يخضػ  لمتػدريب الجيػد ويهكػف اكتلػاب التفكيػر الهػ ، ات التي يهكف اكتلابٍاهٍار هف الالتفكير اإليجابي ٌو 
، وهٍهػا كػاف الزهػاف أو الهكػاف الػذي يعػيش فيػً إلػى أف تكػوف الزهىػي هٍها كاف عهػري فرديلعى ال إذ، العهيؽ والخ ؽ

اوؿ جاٌػػداا أف يجمػػب لىفلػػً ٍػػذا فٍػػو يحػػوالىجػػاح الهتوا ػػؿ فػػي شػػتى هجػػاالت الحيػػاة ، ول ةالرفاٌيػػلػػعيدة هميئػػة بحياتػػً 
ف ههػا يهكػف ال ، الخلػارة والضػرروأف يػدف  عػف ىفلػً ولغيري الخيػر واله ػالح الهاديػة والهعىويػة ،  هػف الو ػوؿ  فػردوا 

إلى هرادي أف يقـو بتحليف هلتوياتً الفكرية وذلؾ بتبىي هػىٍ  فكػري لػميـ عػف ىفلػً وعػف هجتهعػً وعػف الحيػاة ب ػفة 
 لػبيؿ تحقيػؽ عاهة ، وأف يدرب ىفلً عمى التخمػي عػف األفكػار اللػمبية التػي تحػد هػف ردراتػً، والتػي تضػي  جٍػودي فػي

يلػتطي  أف يقػرر طريقػة تفكيػري فػإذا  فرداإليجػابي فػال روهف ٌىا ىدرؾ أٌهية التفكي ها ي بو إليً هف أٌداؼ في حياتً،
هػف تحقيػؽ األفضػؿ  ًزيؿ الكيير هف الهشاعر مير الهرموب بٍػا والتػي ربهػا تعيقػيلتطي  أف يفكر بإيجابية ير أف ااخت
 7ً.لىفل
ف الهعرفػة لتفاعػؿ العقػؿ ي اإليجابي ارتباطاا وييقاا بالىويرتبط االتجاي العقم    جاح في كؿ هجػاؿ هػف هجػاالت الحيػاة، وا 

الواعي والعقؿ الباطف لوؼ تجعؿ الفرد رػادراا عمػى تحويػؿ حياتػً كمٍػا ، فعىػدها يفكػر العقػؿ بطريقػة  ػحيحة، وعىػدها 
بىػػا ةا وبيىٍػػا اىلػػجاـ وخاليػػة هػػف االضػػطراب فػػإف  يفٍػػـ الحقيقػػة، وتكػػوف األفكػػار الهودعػػة فػػي بىػػؾ العقػػؿ البػػاطف أفكػػاراا 

 فػػردولكػػي يغيػػر ال  ،8القػػوت الفاعمػػة العجيبػػة لػػوؼ تلػػتجيب وتجمػػب أوضػػاعاا وظروفػػاا ه ئهػػة واألفضػػؿ فػػي كػػؿ شػػي .

                                                           
 .53،ص3117،الرياض، هكتبة جرير،2.طر االيجابيالتفكيفيرا بيفر. - 2
الكتػػػاب الجػػػاهعي، العػػػدد اليػػػاىي،هركز التطػػػوير و التعمػػػيـ الهلػػػتهر،جاهعة التفكيػػػر و هٍػػػارات التفكير.الهولػػػوي و ) وخػػػروف ( . عبػػػد اه-3

 .37،ص3115بغداد، 
 261،ص2:86،القاٌرة،دار الفكر العربي،4،طاأللس الىفلية لمىهوفؤاد البٍي. -4
 .38،ص2:86،القاٌرة،هطبعة االىجمو اله رية،2العبد،ط زحاهد عبد العزي (ترجهة ).التفكير عمـ و ففٌىري ٌازليت.-5
 . 3:4،ص3113اليقافية العاهة،  ف،بغداد،دار الشؤو 2طفلمجة الىفس. عمي األهير.-6
 .62ص ال  تىظيـ وتفعيؿ الذات :كيت كيىاف-7

 . 341، ص مير تفكيرؾ مير حياتؾ براياف تريلي.- 8
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ػو الولػيمة التػي يفكػر بٍػا  فػردٌػو الطريقػة التػي يلػتعهؿ بٍػا ال الػذي أف يغير اللبب طمبالظروؼ الخارجية يت عقمػً ٌو
ا فػػي عقمػػًويت ػػو    يحيػػى حيػػاة هتوازىػػة يجػػب أف يشػػهؿ التغييػػر طريقػػة تفكيػػر يعػػيش لػػعيداا و يحقػػؽ الىجػػاح و ي ولكيػػ ،ٌر

، واللػعي الػدائـ إلػى تطػوير جهيػ  جواىػب  ًوالىاس واألشيا ، والهورؼ التي تحػدث لػ ًتجاي ىفل ًوىظرت ًوألموب حيات
فكػر بٍػا والتػي ي، فػي الطريقػة التػي  ًدث أوالا فػي داخمػيحػ ًعمػـ أف أي تغييػر فػي حياتػيأف  أيضا ًويجب عمي ،2ً.حيات

 3.لعادة أو تعالة ًيورة ذٌىية كبيرة رد تجعؿ حيات ًلتتلبب ل
 4-:متفكير االيجابيعدة ل أىواعوتوجد    
 .لتفكير االيجابي بلبب تميير اآلخريفا-3    .التفكير االيجابي لتدعيـ وجٍات الىظر-2
 التفكير االيجابي في الهعاىاة:-5            .رتالتفكير االيجابي بلبب الو -4
 تفكير االيجابي الهلتهر في الزهف.ال-6
والبحػث عػف القػدوة واختيػار ال ػديؽ أو رفيػؽ  والقػرار القػاط )الرمبة الهشػتعمة ٌي ولائؿ التفكير اإليجابي وهف أٌـ   

 5الدرب وتغيير الهاضي وتحديد الٍدؼ وااللتزاـ(.
ال عػػب الهػػداف  الػػذي تكػػوف هٍاهػػً األلالػػية الػػتقباؿ اإلرلػػاؿ  بمىػػًيعػػرؼ ال عػػب الحػػر -الالعبب  الحببر: 8-1-2

فػي  الهحػددة ألىػً يتحػرؾ ألدا  الهٍػارات ،والدفاع عف الهمعب في الهىاطؽ الخمفية هف الهمعب التي يشػغمٍا راىوىػاا فقػط
ا  هلاحات لعبػة الكػرة الطػائرة ،  فػيص جديػد ٌػو تخ ػ، و ضيقة جداا وتحت شروط خا ة بٍا ال يهكف لً أف يتجاوٌز

 ر، األهػػالعبػػي الفريػػؽ بػػاري عػػف يختمػػؼوالخططػػي الهٍػػاري  فػػإف ل عػػب الحػػر طبيعػػة ووظيفػػة خا ػػة فػػي األدا  لػػذلؾ
مػً لم  ػفات ورػدراتيتطمب هىً اهت ؾ الذي  بػذلؾ األدا  لػوا  فػي التػدريب أو الهباريػات، وال عػب الحػر ٌػو  قيػاـتٌؤ

لدفاعية وخا ػة هٍػارات الػتقباؿ اإلرلػاؿ والػدفاع عػف الهمعػب وتغطيػة الٍجػـو )الضػرب العب هتخ ص بالهٍارات ا
)الضػػرب اللػػاحؽ( البػػد أف ،لذلؾ اإلرلػػاؿحػػائط ال ػػد وضػػرب أو ،اللػػاحؽ( ولػػيس لػػً الحػػؽ باالشػػتراؾ بعهميػػة الٍجـو

دة بالهركبػات الٍجوهيػة فض  عف  اهت كً هعرفػة خططيػة جيػ وعقمية،دىية وحركية وىفلية ب ردراتيهتمؾ ٌذا ال عب 
 -والهٍارات التي يقـو بتىفيذٌا ال عب الحر ٌي: ، 6لمفريؽ.

ٌػو دفػاع ضػد إرلػاؿ الهىػافس ويطمػؽ عميػً التهريػر هػف األلػفؿ  بمىٍػاتعرؼ ٌذي الهٍػارة -اإلرسال:متارل است بال -1
ٌو"عهميػة الػدفاع عػف الكػرة الهرلػمة هػف  وتعد هف الهٍارات الفىية األلالية الدفاعية والهٍهة في لعبة الكػرة الطػائرة، إذ

ال عػػب الهرلػػؿ لمفريػػؽ الهىػػافس لتٍيئتٍػػا ل عػػب الهعػػد أو لمزهيػػؿ فػػي الهمعػػب وذلػػؾ باهت ػػاص لػػرعة الكػػرة وروتٍػػا 
ا هف ألفؿ إلى أعمى باللاعديف. إلػى  ولٍذا تػـ اعتهػاد بالورػت بىفلػً،وال ػعبة  هف الهٍػارات الهٍهػة  ، وتعد 7وتهريٌر

أي وجػػود العػػب هتخ ػػص)ال عب الحػػر( فػػي عهميػػة الػػتقباؿ اإلرلػػاؿ ىظػػراا  فػػي أدا  ٌػػذي الهٍػػارة ، هبػػدأ التخ ػػص
الكػرة لمعبػة الػدولي  قػاىوفكذلؾ لػهح اللمتطور الهٍاري لمعبة الليها في أىواع اإلرلػاؿ الهػؤيرة وهىٍػا اإلرلػاؿ اللػاحؽ،

دخػػاؿ ال عػػب يطمػػؽ عميػػً االطػػائرة  ل عػػب الحػػر فػػي الهىطقػػة الخمفيػػة تكػػوف واجباتػػً بالػػتقباؿ اإلرلػػاؿ هػػف األعمػػى وا 
                                                           

 .34، ص  حقؽ أح هؾ بقوة تفكيرؾ اإليجابي.وفا  هحهد ه طفى - 2
 .28، القاٌرة،شركات الدكتور إبراٌيـ ألفقي ب.س،ص  روة التحكـ في الذات .إبراٌيـ الفقي - 3

 .37/23 3123هور  هفكرة اإلل ـ. ،ولائؿ التفكير اإليجابي ،لملمة التفكير اإليجابي .فريد هىاع - 4
 المصدر السابق نفسه. ريد مناع.ف - 5

 ،ص  .3122،الىجؼ االشرؼ،دار الضيا  لمطباعة ،الكرة الطائرةىاٌدي عبد زيد الدليهي. -6

 .286، ص 7::2. دار الفكر . ،القاٌرة2، ط هولوعة الكرة الطائرة الحدييةزكي خطايبة   أكـر -7
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، وظٍػػػرت طريقػػػة الػػػتقباؿ اإلرلػػػاؿ فػػػي اللػػػىوات األخيػػػرة ب عبػػػيف الػػػدفاع عػػػف اإلرلػػػاؿ والػػػدفاع عػػػف الهمعػػػب فقػػػط 
،وتتطمب هٍارة التقباؿ اإلرلاؿ  ػفات بدىيػة وهٍاريػة 2هتخ  يف في كؿ فريؽ في ٌذي الهٍهة ألىٍا  عبة وهٍهة.

الهٍػػارات األلالػػية األخػػرت إذ يىبغػػي أف يتهتػػ  بٍػػا ال عػػب الهلػػتقبؿ هىٍػػا القػػوة واللػػرعة  لٍػػا حػػاؿوعقميػػة حا وىفلػػية
والتوازف ورد الفعؿ لغرض االىتقاؿ هف هكاف إلى أخر وكذلؾ االىتباي هف خ ؿ هتابعة ال عب الهرلػؿ والدرػة فػي أدا  

تركيػز ورد الفعػؿ والتػوازف هػف العواهػؿ التػي تػؤدي دوراا الهٍارة فضػ  عػف رابميػة ال عػب عمػى التركيػز إذ أف رابميػات ال
   3هٍها في عهمية االلتعداد اللتقباؿ اإلرلاؿ.

وتعػرؼ ٌػذي الهٍػارة بمىٍػا" اىتقػاؿ الكػرة الهضػروبة ضػرباا لػاحقا عػف الفريػؽ الهىػافس  -متارل بالدفاع عن الممعب :-8
ػػا هػػف ألػػفؿ إلػػى األعمػػى بتوجيٍ "إىقػػاذ الكػػرة  أيضػػايق ػػد  و ،4ٍػػا لمزهيػػؿ فػػي الهمعػػب"الهرتػػدة هػػف حػػائط ال ػػد وتهريٌر

ػا بالػذراعيف أو بػذراع واحػدة لػوا  كاىػت التهريػر هػف  الهضروبة هف الفريؽ الهىافس أو الهرتدة هف حػائط ال ػد وتهريٌر
كهػػا تعػد هٍػارة الػدفاع عػػف الهٍػػارة الياىيػة التػي ٌػي ضػػهف اخت ػاص ال عػب الحػر ٌػي و  ، 5."األلػفؿ أو هػف األعمػى

همعب هف أ عب الهٍارات في الكرة الطائرة، إذ تتطمب هف ال عب الهداف  أف يتهت  بهلتوت عالي هػف القػوة والقػدرة ال
وهػػف يػػـ التحهػػؿ والشػػجاعة فػػي الػػتعهاؿ الجلػػـ  وااليجابيػػة فػػي التفكيػػر ، عمػػى لػػرعة رد الفعػػؿ والتركيػػز لهػػدة طويمػػة

   6 عبة.بدحرجات والطيراف والغطس إلىقاذ الكرات البعيدة وال
 -الدراسات الساب ة: 8-8
 6"(8111ناةدا عبد زيد الدليمي دراسة   8-8-1
 (سرعة االستجابة الحركية وت دير الذات المتارية الدفاعية وعالقتتما بدقة أداء الالع  الحر بالكرل الطا،رل 

الدفاعيػة بدرػة أدا  ال عػب ية لرعة االلتجابة الحركية وتقدير الذات الهٍار  ريـ لتعرؼ عمىاٌدؼ البحث إلى         
 الدفاعيػػةإيجػػاد الع رػػة بػػيف كػػؿ هػػف لػػرعة االلػػتجابة الحركيػػة وتقػػدير الػػذات الهٍاريػػة الحػػر بػػالكرة الطائرة،فضػػ  عػػف 

فػرؽ أىديػة  (العبػا حػرا يهيمػوا25والتعهمت الباحية الهػىٍ  الو ػفي لعيىػة رواهٍػا)،بدرة أدا  ال عب الحر بالكرة الطائرة
جػػػرا  تجربػػػة الػػػتط عية ه ػػػغرة ة بػػػالكرة الطػػػائرةدوري الىخبػػػ ، والػػػتعهمت الباحيػػػة أدوات البحػػػث العمهػػػي الهىالػػػبة وا 

ل ختبػػػارات ريػػػد البحػػػث وهقيػػػاس تقػػػدير الػػػذات الهٍاريػػػة الدفاعيػػػة وتػػػـ الػػػتخراج البياىػػػات وهعالجتٍػػػا إح ػػػائيا وهػػػف يػػػـ 
تهتػػ  أفػػراد عيىػػة البحث)ال عػػب الحػػر(  أٌهٍػػا عرضػػٍا وتحميمٍػػا وهىارشػػتٍا، ورػػد خرجػػت الباحيػػة بالػػتىتاجات عػػدة هػػف

بهقػػدار جيػػد هػػف تقػػدير الػػذات الهٍاريػػة الدفاعيػػة كػػوىٍـ حققػػوا ولػػطا حلػػابيا اكبػػر هػػف الولػػط الفرضػػي لمهقياس،كػػذلؾ 
 حقؽ أفراد عيىة البحث هقادير جيدة في اختبارات لرعة االلتجابة الحركيػة ودرػة أدا  الهٍػارات الدفاعيػة بػالكرة الطػائرة

                                                           

  .379، ص 3117، عهاف، دار دجمة ىاشروف وهوزعوف،  2، طيداىيةالطائرة هبادئٍا وتطبيقاتٍا الهالكرة .لعد حهاد الجهيمي -2
 .339،ص2:98بغداد ، دار الكتب لمطباعة والىشر جاهعة بغداد ،  2، طهبادئ عمـ التدريب .رالـ حليف وعبد عمي ى يؼ -3

 .243ص ،اله در اللابؽ ىفلً .زكي خطايبة أكـر - 4

، دار دجمةعهاف، ، 2، ط3،ج، الدفاع عف الهمعباإلرلاؿ،اإلعدادالتقباؿ اإلرلاؿ،ا الهيداىية لهٍارة الكرة الطائرة وتدريباتٍ.لعد حهاد الجهيمي -5
 .374، ص 3121

 .82،ص2:96، الهو ؿ، هطبعة جاهعة الهو ؿ ، ؽالكرة الطائرة بيف الىظرية والتطبي.لعد رطب ولؤي ماىـ-6

جاهعة ذي ،هجمةر الذات الهٍارية الدفاعية وع رتٍها بدرة أدا  ال عب الحر بالكرة الطائرةلرعة االلتجابة الحركية وتقدي. ىاٌدي عبد زيد الدليهي - 7
 .256، ص3123رار العمهية،
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التمكيػػد عمػػى اٌتهػػاـ الهػػدربيف بتطػػوير لػػرعة االلػػتجابة الحركيػػة لػػدت وفػػي ضػػو  ٌػػذي االلػػتىتاجات أو ػػت الباحيػػة ،
ال عػػب الحػػر فػػي أيىػػا  الوحػػدات التدريبيػػة وذلػػؾ الرتباطٍػػا الهباشػػر فػػي درػػة األدا  الهٍػػاري الػػدفاعي بػػالكرة الطػػائرة، 

 .الدفاعية ل عب الحر هف خ ؿ ولائؿ التٍيئة الىفليةكذلؾ التمكيد عمى تدعيـ ريهة تقدير الذات الهٍارية 
جراءاتب الميدانية: -3  منتجية البحث وا 
تباطية له ئهة طبيعة هشكمة البحث االر التعهؿ الباحث الهىٍ  الو في بملموب الع رات -منت  البحث:3-1

ويٍتـ بو فٍا و ؼا دريقاا ويعبر درالة الوار  أو الظاٌرة كها توجد في الوار   "الهىٍ  الو في يعتهد"عمىالف 
  2عىٍا تعبيراا كيفياا وتعبيراا كهياا".

هف العبي الكرة الطائرة)تخ ص ال عب  اشتهؿ هجته  البحث عمى هجهوعة-مجتمع البحث وعينتب:3-8
ا 3123-3122(العباا لمهولـ الرياضي)45الحر(البالغ عددٌـ) (في حيف شهمت عيىة البحث التي تـ اختياٌر

ا)العبا حرا(39)العشوائية عمىقة بالطري %(هف هجته  البحث،وهف 93.46،إذ شكمت ٌذي العيىةىلبةهئوية هقداٌر
أف التخرجت األولاط الحلابية  أجؿ التحقؽ هف أف العيىة هتجاىلة راـ الباحث بإيجاد هعاهؿ االخت ؼ،بعد

والدفاع عف  ودرة التقباؿ اإلرلاؿ بي هلتوت التفكير االيجالهتغيرات العهر التدريبي و  واالىحرافات الهعيارية
 (. 2وكها ٌو هبيف في الجدوؿ) الهمعب،

 ( يبين تجانس عينة البحث1الجدول 
 هعاهؿ االخت ؼ االىحراؼ الهعياري الولط الحلابي الهتغيرات

 %:35.8 2.95 8.53 العهر التدريبي/لىة
 %7.56 1.67 25.91 هلتوت التفكير االيجابي  

 %21.47 2:.2 29.54 رلاؿ/درجةدرة التقباؿ اإل
 %9.75 3.13 34.49 درة الدفاع عف الهمعب/درجة

%( هها يدؿ عمى تجاىس عيىة 41جا ت ارؿ هف) ريد البحث(أف ريـ هعاهؿ االخت ؼ لمهتغيرات 2يبيف الجدوؿ)  
 البحث.

 الوسا،ل واألدوات واألجتزل المستعممة في البحث:  3-3
)اله ادر والهراج  العربية واألجىبية -الباحث بالولائؿ البحيية اآلتية: افالتع-:الوسا،ل البحثية3-3-1

 واله حظة واالختبارات والقياس والهقاب ت الشخ ية*(. 
 -اآلتية: الباحية باألدوات واألجٍزة التعاف-األدوات واألجتزل المستعممة في البحث: 3-3-8
 .(7كرات طائرة راىوىية عدد)-.   تر(ه3454همعب الكرة الطائرة راىوىي بارتفاع شبكة )-
التهارات -   .(2)يدوية عددحالبة عمهية - .(2 فارة عدد)-(.   3لاعة توريت عدد)-  .شريط رياس هعدىي-

 التهارات تقويـ درة أدا  الهٍارات الدفاعية بالكرة الطائرة. -.   تلجيؿ البياىات
 

                                                           

 .222ص، 3121 ،،عهاف دار دجمة  ىاشرو ف وهوزعوف 2ط، فملفة التربية الرياضية ألس.خميؿ  إلهاعيؿ -2

 .(3للادة الخبرا  والهخت يف يىظر الهمحؽ )قاب ت الشخ ية ه  بعض اهالباحث هجهوعة هف ال أجريت *
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 إجراءات البحث:  3-4
 األهيررعد عبد  الهعد هف الباحث التفكير االيجابيتـ اعتهاد هقياس -:اليجابيالتفكير ا ابتيار م ياس 3-4-1

و هقياس هقىف ويتكوف القياس هف)2فىجاف بالكرة الطائرة وتكوف  ل عب الحر التفكير االيجابي (فقرة* لقياس42، ٌو
 ( درجة.42،إذ أف أعمى درجة لمهقياس ٌي )بديميف ايىيف)أ،ب(اإلجابة حلب البدائؿ التي تكوف هف 

التعهؿ الباحث هفتاح الت حيح الخاص بهقياس التفكير االيجابي الػذي أعطػى لاجابػة -تصحيح الم ياس: 3-4-8
) عمى الىهط االيجابي ( درجة واحدة فقط بيىها لاجابة ) عمى الىهط اللمبي (  فر عف كػؿ فقػرة هػف فقػرات الهقيػاس 

 بة عف ٌذي الفقرات ىح ؿ عمى الدرجة الكمية عمى ٌذا الهقياس.  ( فقرة وبجه  الدرجات الىاتجة عف اإلجا42الػ )
بعػد اطػ ع الباحػث -لالعب  الحبر ببالكرل الطبا،رل: باردقة اداء است بال األرسال من األسفل مبن الوقبوفابت 3-4-3

أدا  الباحػػث اختبػػارات هٍاريػػة لقيػػاس درػػة  اعتهػػد  ػػادر والبحػػوث ذات الع رػػة بهوضػػوع البحػػث،هعمػػى العديػػد هػػف ال
ػي اختبػارات هقىىػة  وهلػتعهمة عمػى  التقباؿ األرلاؿ هف األلفؿ هف الوروؼ ل عب الحر بػالكرة الطػائرة ريػد البحػث ٌو

   .**هوا فات عيىة البحث ىفلٍا في بحوث لابقة
في القاعة الرياضية الهغمقة في 9/7/3123الباحث التجربة االلتط عية بتاريخ تأجر -التجربة االستطالعية:3-5

ـ هف خارج عيىة البحث الرئيلة،وكاف 21وعمى عيىة هكوىة هف) ارييؿفظة هحا (العبيف )العبا حرا( تـ اختباٌر
 -الغرض هف إجرا  ٌذي التجربة ٌو:

ا في التجربة  ل ختبارات ريد البحث ألجؿ التعرؼ عمى أٌـ ال عوبات التي رد تواجً الباحث عىد إجرائً-2 تجاوٌز
 الرئيلة. 

 العيىة ل ختبارات ريد البحث.  هعرفة هدت تفٍـ-3
 . في إجرا ات البحثاألدوات الهلتعهمة  هىالبةهعرفة هدت -4
 .عف الهقياس لاجابةهعرفة الورت الهلتغرؽ  -5
 هعرفة الورت الهلتغرؽ إلجرا  االختبارات ريد البحث. -6
 إيجاد األلس العمهية ل ختبارات ريد البحث.-7

وتعميهاتً كاىت هفٍوهة  الهقياسأٌدافٍا وهف ضهىٍا هف خ ؿ التطبيؽ إف فقرات  ورد حققت التجربة االلتط عية
  .( دريقة 41-36الهقياس هابيف ) فقرات التغرؽ ورت اإلجابة عف  ريد البحث، إذوواضحة لمعيىة 

 االسس العممية لم ياس الذات المتارية الدفاعية واالبتبارات قيد البحث:3-6
التعهؿ الباحث  دؽ الهحتوت الذي"ٌو اإلشارة إلى هدت ها يبدو -بارات قيد البحث:صدق الم ياس واالبت3-6-1

ف الهقياس يتضهف فقرات يبدو أىٍا عمى  مة بالهتغير الذي يقاس واف هضهوف الهقياس أإف الهقياس يقيلً، أي 
ا  والهخت يف عىدها (هف اللادة الخبر 22، وتـ تحديد  دؽ الهحتوت لمهقياس باعتهاد أرا )3هتفؽ ه  الغرض هىً.

                                                           

 . 56،ص3123كمية التربية الرياضية  ، جاهعة بابؿ،أطروحة دكتوراي.رعد عبد األهير فىجاف -2
 .( 2يىظر الهمحؽ )*

 (3يىظر الهمحؽ ) **
2

، :::2دار الفكر لمطباعة والىشر، ،،األردف2،طياضيةاأللس العمهية والطرؽ اإلح ائية ل ختبارات والقياس في التربية الر إبراٌيـ. دهرواف عبد الهجي-
 .81ص

 (.4يىظر الهمحؽ)*(*)
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 هلتوت التفكير االيجابيعرض عميٍـ الهقياس لتحديد   حية فقراتً*،ورد اتفقوا عمى أف الهقياس  ادؽ ويقيس 
الباحث باعتهاد  دؽ الهحتوت أيضا،إذ تـ عرض االختبارات ريد  وإليجاد  دؽ االختبارات راـلدت عيىة البحث،

هخت يف*، ورد اجهعوا عمى إف ٌذي االختبارات تتهت  بدرجات  دؽ البحث عمى هجهوعة هف اللادة الخبرا  وال
 عالية.

عادة  لمتحقؽ هف يبات الهقياس التعهؿ-ثبات الم ياس واالبتبارات قيد البحث:3-6-8 الباحث التطبيؽ وا 
يىة (العبيف)العبا حرا(، وهف خارج ع21التطبيؽ،إذ تـ تطبيؽ الهقياس عمى عيىة التجربة االلتط عية البالغة)

( أياـ وفي 6، وتـ إعادة تطبيؽ الهقياس هرة أخرت عمى العيىة ىفلٍا بفا ؿ زهىي ردري)9/7/3123البحث بتاريخ 
الباحث بالتخراج هعاهؿ االرتباط البليط) بيرلوف(بيف  يـ راـوهف ىفس الهكاف والزهاف وتحت الظروؼ ىفلٍا،

الباحث بإجرا  االختبارات هرتيف  راـختبارات ريد البحث وإليجاد يبات اال(،3التطبيقيف، وكها ٌو هبيف في الجدوؿ)
، وكها ٌو تطبيؽ الهقياس ىفلً (العبيف)العبا حرا(،بتاريخ 21عمى عيىة التجربة االلتط عية الياىية والبالغ عددٌا )

 (.3هبيف في الجدوؿ)
تحيز أو عدـ إدخاؿ يق د بالهوضوعية "التحرر هف ال-موضوعية الم ياس واالبتبارات قيد البحث:3-6-1-3

العواهؿ الشخ ية فيها ي در الباحث هف إحكاـ، وترتبط الهوضوعية بطريقة الت حيح أكير هف ارتباطٍا بالهقياس 
ىفلً، ويرفؽ لكؿ هقياس طريقة الت حيح التي تشهؿ اإلجابات ال حيحة أو الخاطئة ويطمؽ عميٍا دليؿ ت حيح 

هفردات االختيار هف هتعدد هي  هوضوعيا لوا  اجري يدويا أـ وليا  ، ويكوف الهقياس الذي  يشتهؿ عمى2األخطا "
الف ت حيحٍا والتخراج ىتائجٍا ال يتميراف بذاتية اله ححيف الهلتعهميف هفاتيح الت حيح،أها بالىلبة ل ختبارات 

رتباط اال راىوف ريد البحث،فقد اعتهد الباحث اللتخراج الهوضوعية عمى درجات هحكهيف ايىيف**، والتعهؿ
 (.3البليط)بيرلوف( بيف درجاتٍها، وكها ٌو هبيف في الجدوؿ)

 ( 8الجدول 
دقة األداء المتاري لالع  الحر  ابتباراتو  مستوى التفكير االيجابييبين معامالت الثبات والموضوعية لم ياس      

 بالكرل الطا،رل
 هعاهؿ الهوضوعية هعاهؿ اليبات االختبارات الهعالـ اإلح ائية

 1.95 1.89 / درجة توت التفكير االيجابيهل
 1.96 1.98 لرعة االلتجابة الحركية/ ياىية

 1.93 1.94 التقباؿ اإلرلاؿ / درجة
 1.91 1.91 الدفاع عف الهمعب/ درجة

 
 

                                                           
 .259-258ص، 1::2دار الحكهة لمطباعة والىشر، ،، بغدادالتقويـ والقياسه طفى هحهود اإلهاـ) ووخروف(.-2

 -** الهحكهاف ٌها:
 جاهعة بابؿ -د.ىاٌدي عبد زيد الدليهي كمية التربية الرياضية  -2
 . اربيؿ -  ح الديفجاهعة -كمية التربية الرياضية        راس اكـر لميـف.د -3 
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 الوسا،ل اإلحصا،ية: 3-7
 (2،3)-الباحث الولائؿ اإلح ائية اآلتية:  عهؿالت-
 .الحلابي الولط-.ةالىلبة الهئوي-
 .الىحراؼ الهعياريا- 
  هعاهؿ ارتباط )بيرلوف(.-.هعاهؿ االخت ؼ-
 عرض النتا،  وتحميمتا ومناقوتتا: -4
 ودقة أداء الالع  الحر بالكرل الطا،رل وتحميمتا ومناقوتتا.   التفكير االيجابي قيمعرض  4-1
 مناقوتتا. و  لالع  الحر بالكرل الطا،رل وتحميمتا  التفكير االيجابي عرض نتا،   قيم4-1-1

أىديػة هف عرض ريـ ٌذا الهتغير لدت ال عب الحػر فػي فػرؽ  بدهف أجؿ التعرؼ عمى هتغير التفكير االيجابي  كاف ال
 ( 4ٌو هبيف في الجدوؿ) كها،و ( العبا حرا 39، إذ بمغ عدد ال عبيف والذيف تـ تحميؿ ىتائ  التبياىاتٍـ )

 (3الجدول 
المعيارية ومعامل االبتالف لم ياس التفكير االيجابي  لالع  الحر بالكرل  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات

 الطا،رل
 معامل االبتالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي االبتبارالمعالم اإلحصا،ية 

 %7.56 1.67 25.91 / درجةالتفكير االيجابي  
هعاهػػؿ االخػػت ؼ لهقيػػاس التفكيػػر االيجػػابي  ل عػػب (األولػػاط الحلػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة و 4يبػػيف الجػػدوؿ)     

،إذ أظٍػػرت الىتػػائ  أف الولػػط الحلػػابي لهقيػػاس التفكيػػر االيجػػابي لػػدت أفػػراد عيىػػة )عيىػػة البحػػث( الحػػر بػػالكرة الطػػائرة
ػػػػػػي تفورػػػػػػت أيضػػػػػػاا عمػػػػػػى الولػػػػػػط الفرضػػػػػػي و  ( درجػػػػػػة25.91البحػػػػػػث ٌػػػػػػو) ( وهعاهػػػػػػؿ 1.67هعيػػػػػػاري)بػػػػػػاىحراؼ ٌو

 ( .%7.56اخت ؼ)
بالكرل الطا،رل في م يباس التفكيبر االيجبابي  (المستويات التي حصل عميتا الالع  الحر عينة البحث عرض4-1-8

 وتحميمتا ومناقوتتا. ونسبتا الم،وية

 (4جدول  ال
م ياس التفكير االيجابي ونسبتا الالع  الحر عينة البحث( بالكرل الطا،رل في  يبين المستويات التي حصل عميتا

 لم،ويةا
 المجموع ضعيف جداً  ضعيف م بول عالي عالي جداً  ياتالمستو 

 39  فر 3 6 9 24 التكرارات
 %211  فر %8.25 %28.97 %39.68 %57.54 الىلبة الهئوية

                                                           

 .284،، ص3113،هؤللة الوراؽ ،،عهاف2ط األلاليب اإلح ائية في هجاالت البحوث التربوية.هد جالـ اليالري وهرواف عبد الهجيدهح-2
،  :::2دار الكتب، :لهو ؿا،الحالوب في بحوث التربية الرياضية تاإلح ائية والتخداهاالتطبيقات لعبيدي.اوحلف هحهد  ودي  ياليف التكريتي-3

 . 383،  :38،  266، 213ص
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هقياس التفكير االيجابي فقد  في(يتبيف االرتفاع الواضح لمهلتويات الهتحققة لمعيىة 5الجدوؿ)ىتائ  الؿ هف خم   
ا ) بىلبة العبا حرا (24ح ؿ) العبيف ( 9)فقدالهلتوت العالي في الهلتوت العالي جدا وفي  (%57.54هئوية هقداٌر

( هف عيىة %86( وبجه  ىلب الهلتويات عالي جداا والهلتوت العالي يظٍر أف )%39.68بىلبة هئوية بمغت )
( %28.97مغت )بىلبة هئوية ب العبيف( 9توزعت عمى ٌذيف الهلتوييف بيىها ح ؿ الهلتوت هقبوؿ عمى )البحث 

( هف هجهوع العيىة والهلتوت األخير %8.25وبىلبة هئوية بمغت ) ( العباف3)والهلتوت ضعيؼ ح ؿ عمى
ذاضعيؼ جداا لـ يح ؿ عمى أي  ال عبيف ها يشير إلى أف جهي  ريـ هلتوت التفكير االيجابي هرتفعة لدت  تكرار ٌو

 عيىة البحث)ال عب الحر(.
 ويعزو الباحث لبب ٌذا االرتفاع في ريـ األولاط الحلابية والهلتويات الهتحققة لدور التفكير االيجابي لدت   

الحموؿ الهٍارية وردرتٍـ عمى إيجاد ٍـ ىفلأاليقة في تيبيت في الكبير  وأيري ال عبيف عيىة البحث)ال عب الحر( 
ذا ها تـ تمكيدي في أف ال التي يمعبوف فيٍا ، رؽالفوتىفيذي داخؿ أللموب المعب الهىالبة و الكفيمة  كير االيجابي تفٌو

أٌهية كبيرة" فالفرد يلتطي  أف يقرر طريقة تفكيري فإذا اختار أف يفكر بإيجابية يلتطي  أف يزيؿ الكيير هف الهشاعر 
ابي يرتبط ارتباطاا وييقاا كها أف"االتجاي العقمي اإليج،2ً"مير الهرموب بٍا والتي ربها تعيقً هف تحقيؽ األفضؿ لىفل

الىجاح ال يحالؼ إال الذيف يداوهوف عمى أعهاؿ يعجز عىٍا ف أو ،  3.بالىجاح في كؿ هجاؿ هف هجاالت الحياة"
ـ، ولٍذا اللبب فمف هلتويات التفكير لدت الىاس تتمير بطبيعتٍـ ويهكف القوؿ أف ٌىاؾ ي ية أ ىاؼ هف الىاس  ميٌر

ـ  4.حلب طريقة تفكيٌر
 عرض نتا،  قيم ودقة أداء الالع  الحر بالكرل الطا،رل وتحميمتا ومناقوتتا. 4-1-3 

 (5الجدول 
لالع  الحر بالكرل الدفاعي  داءاألدقة ليبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االبتالف        

 الطا،رل
 معامل االبتالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي االبتباراتالمعالم اإلحصا،ية 

 %21.47 2:.2 29.54 درة التقباؿ اإلرلاؿ/ درجة
 %9.75 3.13 34.49 درة الدفاع عف الهمعب/ درجة

 %93.: 3.22 :32.5 درة األدا  الدفاعي الكمي /درجة
درػة أدا  لهقيػاس التفكيػر االيجػابي  و (األولاط الحلػابية واالىحرافػات الهعياريػة وهعاهػؿ االخػت ؼ 6يبيف الجدوؿ)     

 الختبػػار درػػة أدا  الػػتقباؿ اإلرلػػاؿ ،إذ أظٍػػرت الىتػػائ  أف الولػػط الحلػػابي)عيىػػة البحػػث( ال عػػب الحػػر بػػالكرة الطػػائرة
فػػػي حػػػيف كػػػاف ( %21.47( وهعاهػػػؿ اخػػػت ؼ)2:.2( درجػػػة بػػػاىحراؼ هعيػػػاري)29.54لػػػدت أفػػػراد عيىػػػة البحػػػث ٌػػػو)

(درجػػػػػة وبػػػػػاىحراؼ 34.49ٌػػػػػو)ت أفػػػػػراد عيىػػػػػة البحػػػػث لػػػػد الختبػػػػػار درػػػػة أدا  الػػػػػدفاع عػػػػػف الهمعػػػػػب الولػػػػط الحلػػػػػابي
الختبػػػار درػػػة األدا  الػػػدفاعي  ، كهػػػا أظٍػػػرت الىتػػػائ  أف الولػػػط الحلػػػابي%(9.75( وهعاهػػػؿ اخػػػت ؼ)3.13هعيػػػاري)

 .(%93.:(وهعاهؿ اخت ؼ)3.22(درجة باىحراؼ هعياري):32.5ٌو)الكمي لدت أفراد عيىة البحث 
                                                           

 .62ص ال  تىظيـ وتفعيؿ الذات :.كيت كيىاف - 2
 . 341، ص  مير تفكيرؾ مير حياتؾ .براياف تريلي - 3
 .3115بية لاع ـ العمهي ،العدد الياىي،القاٌرة، هجمة شٍرية ت در عف الشركة العر التفكير هف أجؿ التغيير،.جوف هاكلويؿ - 4
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 الػػتقباؿ اإلرلػػاؿ تيال عػػب الحػػر بػػالكرة الطػػائرة يهتػػاز بالدرػػة الجيػػدة فػػي هٍػػار  أف إلػػىويعػػزو الباحػػث ٌػػذي الىتػػائ     
ألدا  ٌػاتيف الهٍػارتيف األهػر الػذي اىعكػس ايجابيػا عمػى لػبب التػدريب الجيػد والتكػرارات الهلػتهرة والدفاع عف الهمعب ب

لهٍػػارة الػػتقباؿ اإلرلػػاؿ فػػي الكػػرة  ، إذ إف إجػػادة ال عػػب الحػػرهجهػػؿ درػػة األدا  الػػدفاعي ل عػػب الحػػر بػػالكرة الطػػائرة
هػف خػػ ؿ الحػر الطػائرة يرجعػً بعػض الهػدربيف إلػى الىاحيػػة الىفلػية لكػف ٌىػاؾ هٍهػة دفاعيػة تقػػ  عمػى عػاتؽ ال عػب 

ي الدفاع الهىخفض.  2التخداـ اللاعديف اللتقباؿ اإلرلاؿ ٌو
  الحر بالكرل الطا،رل وتحميمتا ودقة أداء الالع التفكير االيجابي عرض نتا،  عالقة االرتباط بين4 -4-1

 ومناقوتتا. 
 (6الجدول 

 ودقة أداء الالع  الحر بالكرل الطا،رل التفكير االيجابييبين قيمة معامل االرتباط بين 
 نوع الداللة قيمة ر( المحسوبة االبتبارات المعالم اإلحصا،ية

 هعىوي :1.9 درة التقباؿ اإلرلاؿ/ درجة
 هعىوي 1.94 رجةدرة الدفاع عف الهمعب/ د

 هعىوي 1.98 درة األدا  الدفاعي الكمي/درجة
 (.86(وتحت درجة حرية 1.15*قيمة ر(الجدولية= (عند مستوى داللة    
عيىة ودرة أدا  ال عب الحر بالكرة الطائرة) التفكير االيجابي(ىتائ  ريـ هعاهؿ االرتباط)ر(بيف 7يبيف الجدوؿ)    

ودرة أدا  التقباؿ تقدير  التفكير االيجابي ريهة هعاهؿ االرتباط)ر(الهحلوبة بيفأظٍرت الىتائ  أف  (،إذالبحث
ي اكبر:1.9)ٌي اإلرلاؿ (هها 86(وتحت درجة حرية)1.16(عىد هلتوت داللة)0.37ف ريهتٍا الجدوليةالبالغة) (ٌو

ىفلً أف ريهة هعاهؿ كها أظٍرت الىتائ  في الجدوؿ  ،يدؿ عمى وجود ع رة ارتباط هعىوية بيف ٌاذيف الهتغيريف
ي اكبر هف ريهتٍا الجدولية (1.94)ٌي عف الهمعب أدا  الدفاعودرة  التفكير االيجابي االرتباط)ر(الهحلوبة بيف ٌو

( هها يدؿ عمى وجود ع رة ارتباط هعىوية بيف ٌاذيف 86(وتحت درجة حرية)1.16ىد هلتوت داللة)(0.37البالغة)
ل عب الحر بالكرةالطائرة)عيىة  ودرة األدا  الدفاعي الكمي االيجابي التفكير لتوتهوفي ىتائ  الع رة بيف  ،الهتغيريف
ي اكبر هف ريهتٍا الجدولية 1.98)ٌي جا ت ريهة هعاهؿ االرتباط)ر(الهحلوبة بيف ٌاذيف الهتغيريفالبحث( (ٌو
ط هعىوية بيف ٌاذيف (هها يدؿ عمى وجود ع رة ارتبا86(وتحت درجة حرية)1.16(عىد هلتوت داللة)0.37البالغة)

 .الهتغيريف
إلػػى هعرفػػة و إدراؾ طاراتػػً  ال عػػب إف التفكيػػر االيجػػابي يقػػود  إلػػىات الهعىويػػة ويعػػزو الباحػػث لػػبب ٌػػذي الع رػػ   

هكاىيػػاتالكاهىػػة  التػػي  فػػرد القػػدرة عمػػى أف يكػػوف إيجابيػػاا م" ل أف إذ، هػػف هعػػً فػػي الفريػػؽ والػػزه   فػػي الفريػػؽ الهىػػافس وا 
دراؾ رػوة التفكيػر االيجػابيٌي ليلت هف ا أكيػر  يكػوف ، فػالفرد االيجػابيل ػفات الوراييػة، بػؿ كػؿ هػا يحتػاج إليػً فٍػـ وا 

تحػرؾ فػي القػدرة عمػى ال يجيػد بالقىاعػة و الرضػا أهػاـ هػا يحػدث أو البػدائؿ الهحػدودة وهػ  أىػً و ال يشػعرٌو ردرة عمى اإلبداع ، 
 3.عةعف الهلاحات الوال الهلاحات الضيقة إال أىً يبحث

                                                           
،  3112القاٌرة ،هطاب  اهوف ، 2،ط األلس الفىية لهٍارات الكرة الطائرة لمهعمـ والهدربهحهد لعد زمموؿ وهحهد لطفي الليد.  - 2

 .    75ص
3
 :6،ص8::2،القاٌرة،دار الكتب،3طهٍارات التفكير أالبتكاري،هحهد عبد الغىي حلف : - 
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،فضػ  عػف تػوافر هٍػارات الدفاعيةئػً لمأداالكبيرة ل عب الحر فػي  ٌذي الىتائ  إلى الخبرة والههارلة ألباب عزو الباحثيكذلؾ  
، إذ أف" ايجابيتػً فػي التفكيػػركػػوف ل عػب الحػر القػدرة العاليػة عمػى ي أفعاهػؿ الىضػ  العقمػي والهعرفػي األهػر الػذي لػاعد عمػى 

 تفكيػػري االيجػػابيجازاتػػً ويلػػتهد تعزيػػزات لػػموكً هػػف ذاتػػً، فيتورػػ  هىػػً فػػي ٌػػذي الحالػػة درجػػة هرتفعػػة هػػف الفػػرد إذا كػػاف يعػػزو إى
هكاىياتً". الذي لديً هفٍَن إيجابي عو ذاتً يتلن باليقة الَاضحة في ىفلً َفي العب "أو ال عف، فض  2اعتهاداا عمى ردرتً وا 

الىقد هو هدربً َلديً ؿ الخَف في الهَارف مير الهتَرعة كها اىً يتقب ردرتً َهٍاراتً َال يبدَا عميً القمق أَ التردد أَ
  3َق َبالتطاعتً اتخاذ القرارات بلرعة َلٍَلة."ػاز َالتفػة لاىجػة عاليػَارعي
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1
في الهلتوييف العالي جدا  أعمىىلبة حققوا كوىٍـ  لتوت عاؿ هف التفكير االيجابيتهت  أفراد عيىة البحث)ال عب الحر( به-2

 والعالي في ىتائ  الهقياس.
 حقؽ أفراد عيىة البحث)ال عب الحر( هقادير جيدة في درة أدا  الهٍارات الدفاعية بالكرة الطائرة.-3
 )ال عب الحر( ىتيجة جيدة وواضحة. الكمي درة األدا  الدفاعي حققت عيىة البحث)ال عب الحر(  في-4
بالكرة  والدفاع عف الهمعب اإلرلاؿتي التقباؿ ودرة أدا  هٍار  االيجابي هلتوت التفكيرٍور ع رة ارتباط هعىوية بيف ظ-5

 الطائرة.
 األدا  الدفاعي الكمي لدت أفراد عيىة البحث)ال عب الحر(. ودرةهلتوت التفكير االيجابي ظٍور ع رة ارتباط هعىوية بيف -6
 -التوصيات:5-8

 -بها يمتي: حثىتائ  البحث تو ي البافي ضو  ال
األدا  التمكيد عمى ىشر يقافة التفكير االيجابي لدت العبي الكرة الطائرة ألٌهيتً في تغير شخ ية األفراد و الجهاعػات ىحػو -2

 . األفضؿ
لتدريبيػػػة وذلػػػؾ لػػػدت ال عػػػب الحػػػر فػػػي أيىػػػا  الوحػػػدات اهلػػػتوت التفكيػػػر االيجػػػابي التمكيػػػد عمػػػى اٌتهػػػاـ الهػػػدربيف  بتطػػػوير -3

 الرتباطٍا الهباشر في درة األدا  الهٍاري الدفاعي بالكرة الطائرة. 
 الهختمفة.الىفلية العقمية و  ل عب الحر هف خ ؿ ولائؿ التٍيئة هلتوت التفكير االيجابي التمكيد عمى تدعيـ -4
دا  الهٍػاري الػدفاعي ل عػب الحػر فػي تطػوير درػة األتخ  ية لدرب الفريؽ عمى إدخاؿ تهريىات هٍارية ٌتهاـ هضرورة ا-5 

 .أيىا  الوحدات التدريبية 
بػػالكرة الطػػائرة وعمػػى عيىػػات أخرت)فئػػة الىلػػا  لهٍػػارات أخػػرت  الىفلػػي-العقمػػي إجػػرا  درالػػات وبحػػوث أخػػرت تتعمػػؽ بالجاىػػب-6

 والفئات العهرية األخرت(.
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 :ص،8::2،، القاٌرة، األىجمو اله رية4، طالقياس الىفلي. رج فوت ف - 
 .279ص ،9::2،  لمىشر الكتاب هركز،  القاٌرة،الرياضي الىفس عمن في ؿهدخ ع َي. حلو هحهد -3
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 ادربببببببالمص
_
 ٌرة،شركات الدكتور إبراٌيـ ألفقي ب.س.، القا روة التحكـ في الذاتإبراٌيـ الفقي.  
 .3112،دهشؽ ، دار الرضا ،2طتعميـ التفكير،أدوارد دي بوىو.-
 .3121،عهاف دار دجمة  ىاشرو ف وهوزعوف،  2، طألس فملفة التربية الرياضيةإلهاعيؿ خميؿ .-
 .7::2،القاٌرة . دار الفكر .2، ط هولوعة الكرة الطائرة الحدييةأكـر زكي خطايبة  -
 .مير تفكيرؾ مير حياتؾ براياف تريلي.-

 3123رعد عبداألهير فىجاف، اطروحة دكتوراي ،جاهعة بابؿ، كمية التربية الرياضية،  -
 .3115القاٌرة، هجمة شٍرية ت در عف الشركة العربية لاع ـ العمهي ،العدد الياىي،التفكير هف أجؿ التغيير،جوف هاكلويؿ.-
يير التراتيجي التعمـ التعاوىي والتىافلي في تطوير هفٍـو الذات الهٍارية واألدا  الدفاعي بالكرة الطائرة رلالة حيدر هحهود عبود هحهد.تم-

 .3122هاجلتير، جاهعة بابؿ، كمية التربية الرياضية 
 .  3117، عهاف، دار دجمة ىاشروف وهوزعوف،  2، طالطائرة هبادئٍا وتطبيقاتٍا الهيداىيةلعد حهاد الجهيمي.الكرة -
، عهػاف، دار 2، ط3،جالكرة الطائرة وتدريباتٍا الهيداىية لهٍػارة اإلرلاؿ،الػتقباؿ اإلرلػاؿ،اإلعداد، الػدفاع عػف الهمعػبلعد حهاد الجهيمي.-

 .3121دجمة، 
 .2:96ؽ، الهو ؿ،هطبعة جاهعة الهو ؿ ، الكرة الطائرة بيف الىظرية والتطبيلعد رطب ولؤي ماىـ.-
 .3116،الرياض،هكتبة جرير،2،طالتفكير االيجابيلهيمى.لملمة هٍارات الحياة ا-
 .8::2، القاٌرة، األىجمو اله رية،4، طالقياس الىفلي فوت فرج. -
الكتػػػاب الجاهعي،العػػػدد اليػػػاىي،هركز التطػػػوير والتعمػػػيـ الهلػػػتهر،جاهعة بغػػػداد، التفكيػػػر و هٍػػػارات التفكير.عبػػػد اه الهولػػػوي و)وخروف(.-

3115. 
 . 3113،بغداد،دار الشؤوف اليقافية العاهة، 2طجة الىفس.فلم عمي األهير.-
 .2:86،القاٌرة،دار الفكر العربي،4،طاأللس الىفلية لمىهوفؤاد البٍي. -
 .37/23 3123، هور  هفكرة اإلل ـ.لملمة التفكير اإليجابي،ولائؿ التفكير اإليجابي فريد هىاع.-
 .3117رير،،الرياض، هكتبة ج2.طالتفكير االيجابيفيرا بيفر.-
 .2:98بغداد، دار الكتب لمطباعة والىشر جاهعة بغداد ، 2،طهبادئ عمـ التدريبرالـ حليف وعبد عمي ى يؼ.-
 .تىظيـ وتفعيؿ الذات. كيت كيىاف-
 .9::2، هركز الكتاب لمىشر، القاٌرة ،في عمن الىفس الرياضيؿ هدخهحهد حلو ع َي. -
 .3113،عهاف، هؤللة الوراؽ،2ط لاليب اإلح ائية في هجاالت البحوث التربويةاألهحهد جالـ اليالري وهرواف عبد الهجيد.-
 . 8::2، القاٌرة ،هركز الكتاب لمىشر ،األلس العمهية لمكري الطائرة وطرؽ القياسهحهد  بحي حلاىيف.-
 .   3112رة ،هطاب  اهوف ،القاٌ 2،طاأللس الفىية لهٍارات الكرة الطائرة لمهعمـ والهدربهحهد لعد زمموؿ وهحهد لطفي الليد. -
 .8::2،القاٌرة،دار الكتب،3طهٍارات التفكير أالبتكاري،هحهد عبد الغىي حلف.-
،األردف، دار الفكػر لمطباعػػة 2،طاأللػػس العمهيػة والطػرؽ اإلح ػػائية ل ختبػارات والقيػاس فػي التربيػػة الرياضػيةهػرواف عبػد الهجيػد إبراٌيـ.-

 .:::2والىشر،
 .1::2، بغداد، دار الحكهة لمطباعة والىشر،التقويـ والقياسوخروف(.و )ه طفى هحهود اإلهاـ-
 .3122،الىجؼ االشرؼ،دار الضيا  لمطباعة ،الكرة الطائرةىاٌدي عبد زيد الدليهي.-
 الطائرة،هجمة ىاٌدي عبد زيد الدليهي. لرعة االلتجابة الحركية وتقدير الذات الهٍارية الدفاعية وع رتٍها بدرة أدا  ال عب الحر بالكرة -
 .2:86،القاٌرة،هطبعة االىجمو اله رية،2.) ترجهة( حاهد عبد العزيز العبد،طالتفكير عمـ و ففٌىري ٌازليت.-
،الهو ؿ:دار الكتب، التطبيقات اإلح ائية والتخداهات الحالوب في بحوث التربية الرياضيةودي  ياليف التكريتي وحلف هحهد العبيدي.-

2:::. 
 .حقؽ أح هؾ بقوة تفكيرؾ اإليجابيى.وفا  هحهد ه طف-
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 (1الممحق 
 (الع  الحر بالكرل الطا،رلالالموزع عمى عينة البحث   يبين م ياس التفكير االيجابي

                                           -اسم الفريق:   -العمر التدريبي:                              -اسم الالع :
جى اإلجابة عمى عبارات الهقياس وذلؾ بوض  ع هة  ح أهاـ  بدائؿ اإلجابة التي ت ؼ ير -عزيزي الالع :

 وفي ضو  ها تشعر بً وتىطبؽ عميؾ. فقرةدرة،واف تكوف اإلجابة ب دؽ عف كؿ بحالتؾ 
هيػؿ ( أهاـ إحػداٌها ، والتػي تعتقػد أىٍػا تىطبػؽ عميػؾ أو ت  √وض  الباحث لكؿ فقرة إجابتيف ،عميؾ أف تض  ع هة ) *

 رأيؾ الذي تؤهف بً.
ذا هياؿ لاجابة  ٌو

 الف رل ت
  √أوعر أن: 

 ةذا قدراتي وال أستطيع ت ديم أفضل من ذلك. -          لدي قدرات لم تظتر بعد.-أ
 مع الوكر والت دير 

 الباحث                                                            
 ف رات الم ياس ت

 الع  منافس بضربة ساح ة قوية  فاني:   عندما ي وم 1
  أ( اوعر باإلحباط وعدم ال درل عمى االستمرار بالمنافسة.   ( أوعر أن بإمكاني تعديل النتيجة والفوز باألداء ال ادم.

 اوعر دا،ما أن: 8
 . ( باستطاعتي مواجتتتا واالستفادل من التجار        أ( ليس باستطاعتي مواجتة الظروف الصعبة.

3 
 عندما يطم  مني إنجاز عمل ما فاني:

   ( أفكر في ضرورل ت ديم أفضل مستوى لدي.    أ( ال أفكر في ضرورل ت ديم مستوى جيد فيب.

4 
 اعت د في:

 ( قدرتي ةزيمة أي منافس.         عدم قدرتي عمى ةزيمة المنافس.

 أوعر أن : 5
   ( عمي عمل ما أكمف بب ف ط.     عمّي بذل أقصى جتد لتح يق الفوز عمى المنافس.

 أتصف بأوياء : 6
   ( متما حاولت إبفا،تا أوعر في أعماقي أنني قبيح ..              أ( كثيرل جذابة وجميمة

 أوعر دا،ما: 7
   ( أني متسامح مع نفسي و ال ألومتا كثيرا.    أ( بالذن  والبطأ لدرجة تفسد عمي ممارسة أي متعة.

8 
 أرى أنني: 

   ( أجد صعوبة في إنجاز واجباتي في الوقت المحدد.          أ(  ي ظ تماما لح وقي وواجباتي. 

 بأنني: :وأصدقا،ي الالعبونزمال،ي يصفني  9
 .  ( ال أح ق المتطمبات االجتماعية عمى النحو المطمو          أ( وبص مسؤول و يعتمد عميب.

 عندما تواجتني موكمة ما أفضل أن: 11
   ( أتجاةمتا و أتناساةا إلى أن تحل نفستا بنفستا .  أواجتتا و أحاول أن أجد لتا الحل.  أ(

11 
 يتطم  متارات فأنا: فريقالعمل في ال

 . الفريقبعض المواقف في  أداء    ( أجد صعوبة في .    واجبات الفريق  أ ( لدي قدرل واضحة عمى تنظيم 
 كل موكمة تواجتني فتي : 18
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     ( المواكل ع بات تؤثر سمبًا عمى تفكيري.         المتارية.دي جديد ل دراتي   أ ( تح

 أحيانُا يطم  مني أبداء رأي فأنا: 13
 را،ي بصراحة.    ( أحيانُا ال أقول     أ ( أقول را،ي بكل صراحة وفي جميع األوقات.

 عندما أسعى لصداقة أحد : 14
     ( ال أت ر  لمن يبتمفون معي في آرا،ي  .يبتمف معيرأي أو   أ ( فال أةتم في أنب يواف وني بال

15 
 أرى أن:

    ( االبتالف في الرأي قد يدمر العالقات الطيبة بين المبتمفين  .  أ( من السميم أن يبتمف الناس فيما بينتم

16 
 أنا أرى في توافق أآلراء أو ابتالفتا :

 .  ( يج  أن نفرض عمى اآلبرين ما نراا سميمًا من طرق التفكير  واحدل. ويء إيجابي لكون الناس ال تفكر بطري ة أ(
 

17 
 أنا:

 .  ( ال استطيع أن أوقف نفسي إذا غضبت من أحد  . أ( قادر عمى أن أوقف نفسي عن االستمرار في الةض 

 يصفني البعض عمى: 18
 .  ( أف د صبري بستولة               . أ(   أنني صبور

 :أننيتفع صوت أحد عمى فإذا ار  19
   (  ليس من عادتي أن استجي  انفعاليا حتى ولو أراد أحد أن يثيرني.    أ( أستجي  بالمثل متما عال مركزا.

 عندما اغض  وأثور فاني: 81
 .  ( أدرك ما أقوم بب بوعي كامل                     أ( ال أميز الصح من البطأ.

81 
 ني و أنا:البعض يحمل أفكار باط،ة ع
   ( يحمل اآلبرون عني كثيرا من األفكار الباط،ة يصع  عمى تصحيحتا.            األفكار.  أ ( قادر عمى تةيير تمك 

 تجار  الفول تمثل لي : 88
   ( تجار  الفول ال نجني منتا إال التعاسة و أأللم .    أفضل. أ( دروس نست ي منتا العبر نحو غد 

 ياتي بعد عور سنين :أنا أتصور أن ح 83
 .سنوات 11ل عميب حياتي بعد ؤ    ( أرتع  عند التفكير عمى ما ست       أ ( و قد أصبحت أكثر سعادل و نجاح.

84 
 أرى أن ألناس

     ( أكثرةم سي،ون.                          أ ( أكثرةم طيبون.

 أرى أن أيامي التي مرت: 85
 .    ( كمتا مرارل و حزن   ةو مؤلم و حزين .   أ ( أغمبتا سعيدل و فيتا ما

 أنا أعت د أن سبيل النجاح ةو: 86
 .  ( وقف عمى الناس المحظوظون                         أ(   الجد و االجتتاد .

 إلنجاز عمل ما فأنا : 87
 .نتا في انجاز أعمالي    ( أتبع بطوات ثابتة ال أحيد ع  .  أ ( أثق بوعوري الذي يوجتني من بالل ببراتي

88 
 أرى في تطبيق نصوص ال وانين:

 .روح ال انون عمال    ( التصم  في تطبيق ال وانين يمنع است    أ ( قواعد تحكم التصرفات و تمنع الوقوع بالبطأ.

89 
 فأني:أي عمل يتطم  مني إنجازا 

 .لضروري بذل أقصى مجتود إلنجازا    ( أجد من ا         أ ( ال أجد ضرورل بذل مجتود كبير إلنجازا.

 :أنا أؤمن  31
 .    ( بأن االبتالف قي وجتات النظر يولد العداول و البةضاء بين الناس           أ ( بابتالف وجتات نظر اآلبرين.

 تمثل لي : تامر بأكل تجربة فول  31
 تزيد من حزني و آالمي. .   ( تجربة قاسية          المست بل. أ( عبرل يمكن االستفادل منتا في 
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 (8الممحق  
 يبين ابتبارات دقة األداء الدفاعي لالع  الحر بالكرل الطا،رل

 1ابتبار ت ويم دقة أداء است بال اإلرسال من األسفل من الوقوف بالكرل الطا،رل.-1
 درة أدا  التقباؿ اإلرلاؿ هف األلفؿ هف الوروؼ بالكرة الطائرة. -اسم االبتبار:-
 رياس درة أدا  التقباؿ اإلرلاؿ هف األلفؿ هف الوروؼ بالكرة الطائرة.-ف من االبتبار:التد-
 .وه طبة (6همعب الكرة الطائرة راىوىي وكرات راىوىية عدد)-األدوات المستعممة:-
هقابؿ ( هف ى ؼ الهمعب ال7( ويقـو الهدرب الذي يقؼ في الهركز)7في الهركز)يقؼ ال عب الهختبر -مواصفات األداء:-

 بو فٍا ٌدفاا،( 4اله طبة في الهركز)يلتقبؿ الكرة هحاوالا توجيٍٍا إلى برهي الكرة إلى ال عب الهختبر الذي 
  -(هحاوالت  هتتالية ويكوف حلاب الدرجات كها يمتي:6يؤدي ال عب الهختبر)-طري ة تسجيل الدرجات:-
 درجات  (5)                      التهريرة ال حيحة التي تلقط فيٍا الكرة عمى اله طبة . -
 (درجات 4) التهريرة ال حيحة التي تلقط فيٍا الكرة بحيث ت هس حدود اله طبة.  -
 ( درجتاف 3( أهتار.       )4التهريرة ال حيحة التي تلقط فيٍا الكرة داخؿ حدود الػ)-
 ( درجة 2)( أهتار   4التهريرة ال حيحة التي تلقط فيٍا الكرة عمى أحد جاىبي الػ)-
 التقباؿ الكرة الخاطئ.                                                 ) فر( درجة-
 ( درجة.31الدرجة الكمية ل ختبار ٌي)-
 8ابتبار دقة أداء الدفاع عن الممع  من المنط ة البمفية بالكرل الطا،رل.-8
 .فية بالكرة الطائرةدرة أدا  الدفاع عف الهمعب هف الهىطقة الخم-اسم االبتبار:-
 قياس دقة أداء الدفاع عن الممع  من المنط ة البمفية.-التدف من االبتبار:-
 (وشريط هموف لتقليـ الهمعب.6همعب الكرة الطائرة راىوىي وكرات راىوىية عدد)-األدوات المستعممة:-
(ويقؼ الهدرب في الهمعب 2الهركز) يقؼ ال عب جاٌزا لمدفاع ضد الكرات الهضروبة ضربا لاحقا في-مواصفات األداء:-

الهقابؿ عمى ه طبة ألدا  الضرب اللاحؽ ىحو الهىطقة الخمفية فيقـو ال عب الهختبر بمدا  الدفاع عف الهمعب هف الهىطقة 
 الخمفية.

رج ( ، أها في حالة خروج الكرة الهدافعة إلى الخا6،7،2(هحاوالت لكؿ هىطقة)4يعطى لكؿ العب هختبر)-وروط األداء:-
 فيعطى ) فر( لمهحاولة

 يمخذ ال عب الهختبر درجة الهىطقة التي تلقط فيٍا الكرة. -طري ة تسجيل الدرجات:-
 ( درجة.38الدرجة الكمية ل ختبار ٌي)-
 
ل عب الحر بالكرة الكمي  تـ حلاب درجات األدا  الدفاعي-لالع  الحر بالكرل الطا،رل: الكمي قياس األداء الدفاعي-3

لدت أفراد عيىة البحث وذلؾ بجه  درجات اختبار درة أدا  التقباؿ اإلرلاؿ ودرجات درة أدا  الدفاع عف الهمعب هف الطائرة 
وهف يـ تقليـ ٌذي الدرجات عمى ايىيف، وبعد جه  الىتائ  تـ التخراج الولط الحلابي واالىحراؼ  ،الهىطقة الخمفية لكؿ العب

 عيىة البحث.الهعياري لهجهؿ األدا  الدفاعي ألفراد 
 

                                                           
2

 .  316 – 315،ص 2111، القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ، األسس العلمية للكره الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسانين . -

الدفاعي بالكرة الطائرة  واألدا وىي والتىافلي في تطوير هفٍـو الذات الهٍارية تعاالتراتيجي التعمـ ال .تمييرحيدر هحهود عبود هحهد -3
 . 56،ص3122كمية التربية الرياضية  ، جاهعة بابؿ،رلالة هاجلتير
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 (3الممحق 
يبين أسماء الببراء والمبتصين الذين عرض عميتم  م ياس التفكير االيجابي  لالع  الحر بالكرل الطا،رل وتمت 

 معتم الم ابالت الوبصية
 مكان العمل االبتصاص الم   العممي االسم ت
 ربية الرياضيةكمية الت -جامعة بابل االبتبارات وال ياس أستاذ د محمد جاسم الياسري 1
 كمية التربية الرياضية -جامعة بةداد عمم النفس-الكرل الطا،رل أستاذ د.عمي يوسف حسين 8
 كمية التربية الرياضية-جامعة بابل الكرل الطا،رل أستاذ د.ناةدا عبد زيد الدليمي 3
 كمية التربية الرياضية -الموصلجامعة  التعمم الحركي أستاذ محمد بضر اسمرد  4
استاذ  د. فراس اكرم سميم 5

 مساعد
كمية التربية  -جامعةصالح الدين كرل الطا،رل -طرا،ق التدريس

 الرياضية
أستاذ  د. سعد حمد الجميمي 6

 مساعد
 كمية التربية الرياضية   -جامعة بةداد الكرل الطا،رل

أستاذ  د.حسين سبتان 7
 مساعد

 ة  كمية التربية الرياضي -جامعة بةداد الكرل الطا،رل

أستاذ  د. ويروان صالح بضر 8
 مساعد

كمية التربية  -صالح الدينجامعة  التعمم الحركي
 الرياضية

أستاذ  د.ستيل جاسم 9
 مساعد

 كمية التربية الرياضية -جامعة بابل الكرل الطا،رل

أستاذ  د.لمى سمير الويبمي 11
 مساعد

  كمية التربية الرياضية -جامعة بةداد الكرل الطا،رل
 اتلمبن

كمية التربية  -صالح الدينجامعة الكرل الطا،رل مدرس بسيم عيسى يونسد. 11
  الرياضية

 


