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الملخص:

إن تدريبات ختفيف الوتر النفسي و االهتمام هبا تساعد الالعب يف التغلب على كل العوامل املؤثرة اليت يتعرض هلا األمر
الذي يسمح بقدرة هذا الالعب على حتسني أداء مهارة االستقبال ،لذا هتدف دراستنا إىل إبراز أمهية تدريبات ختفيف التوتر
النفسي على حتسني مهارة االستقبال لدى الالعب و معرفة اثر تدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني هذه املهارة ،و
أسفرت النتائج على أن تدريبات ختفيف التوتر النفسي هلا أثر اجيايب على حتسني مهارة االستقبال لدى العيب الكرة الطائرة.

الكلمات المفتاحية :التوتر النفسي -مهارة االستقبال – الكرة الطائرة  -املراهقة

ABSTRACT:
The training to relieve psychological tendon and interest in it helps the player in overcoming all
the influencing factors that are exposed to it, which allows this player to improve the
performance of reception skill, so our study aims to highlight the importance of psychological
tension training exercises to improve the reception skill of the player and know the impact
Training to reduce psychological tension to improve this skill, and the results revealed that
exercises to reduce psychological tension have a positive effect on improving the reception skill
skill of volleyball players. of volleyball players.
Key words: psychological tension - reception skill - volleyball - adolescence
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المؤلف المرسل

أثر تدريبات تخفيف التوتر النفسي على تحسين مهارة االستقبال لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 71سنة.

بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

 .7مقدمة:
إن التدريب الرياضي ميثل العمليات التعليمية و التنموية و الرتبوية اليت هتدف إىل تنشئة الفرد و إعداد الالعبني و
الفرق الرياضية من خالل التخطيط العلمي و القيادة التطبيقية و امليدانية هبدف حتقيق أفضل مستوى و نتائج ممكنة

يف الرياضة املتخصصة و العمل على تنميتها و تطويرها ( علي فهمي ألبيك ،و آخرون،9002،ص،)92لذا تعد
رياضة الكرة الطائرة من الرياضات اجلماعية و األكثر فعالية نظرا لعدم إسقاط الكرة على املنطقة مع حماولة إسقاطها
عند الفريق املنافس حيث تلعب كرة الطائرة بكرة مصنوعة من اجللد يرتاوح وزهنا بني 902غراما 980غراما ويرتاوح
حميطها بني 22سم 26سم الكرة الطائرة لعبة مجاعية ميارسها الرجال والنساء بنفس الشروط ماعدا ارتفاع الشبكة
فيكون  9..2سم للرجال9.،9سم للنساء (.احمد عيسى البوريني ،صبحي احمد قبالن،2172،ص ،)33
وما مييز هذه اللعبة عن باقي األلعاب أهنا تعتمد على القدرات العقلية بقدر ما تعتمد على التكوين البدين ففي كل
حركات الكرة الطائرة جند الالعب يفكر و يوافق بني جهازه العصيب و العضلي و يعرف كيف حيلل موافق اللعب ،
مىت يسرع و مىت يبطئ و اين يتم تغري الالعبني ملراكزهم و كيف من لعب الكرة املرتدة من الشبكة يف الوقت

املناسب(محمد سعد زغلول ،محمد لطفي السيد،2117،ص ،)71حيث جند أن التحضري النفسي للرياضي
يرتبط ارتباطا وثيقا مع كل اجلوانب اإلعدادية حيث يشمل عملية تربوية حتت نطاق املمارسة اإلجيابية لالعبني هبدف
خلق وتنمية الدوافع واالجتاهات والثقة بالنفس واإلدراك املعريف واالنفعايل والعمل على تشكيل وتطوير السمات
اإلرادية باإلضافة إىل التوجيه واإلرشاد الرتبوي والنفسي لالعبني (حسن السيد أبو عبده،9002،ص ،)922و بالتايل
فإن التخفيف من التوتر النفسي أمر مهم جدا لتوظيف كل العمليات النفسية اليت تسري و تقلل من هذا التوتر الذي
ميثل تغري يف خالة التوازن النفسية اليت تنشأ عن املظاهر الوظيفية اليت تدرك على أهنا مهددة للفرد أو الذات ،و
يشخص التوتر النفسي بناءا على االستجابات الفسيولوجية للمثريات البيئية حبيث ميكن أن يقيم كمهدد لذات

الفرد(الشبح،222.،ص ، )09حيث يرتبط ارتباطا وثيقا باإلعداد املهاري الذي يعترب احد اجلوانب األساسية لتطوير
احلالة الرياضية حيث يهدف إىل حدوث تغري اجيايب يف السلوك احلركي من خالل تعلم و إتقان و تثبيت األداءات

املهارية ( أمر اهلل احمد البساطي  ،7991 ،ص ،)22ويعد االهتمام بفئة املراهقة من صنف األواسط حجر
الزاوية يف رياضة الكرة الطائرة فضال عن اعتبار هذه املرحلة من أهم مراحل التدريب اليت متر بالعديد من التغريات
اجلسمية و الفسيولوجية و الذهنية و النفسية األمر الذي يستوجب علينا االهتمام هبا و حتضريهم حتضريا متكامل
مبين وفقا ملبادئ علمية من الناحية النفسية.
ومن خالل املالحظات اليومية للفرق الرياضية تبني أن عدم اهتمام املدربني بالتحضري النفسي مع التقليل من أمهيته يف
العملية التحضريية للرياضي من اجلانب البدين و املهاري و اخلططي و غريه أرتئ الباحث على ضرورة القيام بدراسة
توضح مدى أثر تدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني مهارة االستقبال.
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 -2إشكالية الدراسة:
إن التدريب الرياضي عملية تربوية ختضع لألسس و املبادئ العلمية و هتدف أساسا إىل إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى
رياضي ممكن يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية(حممد حسن عالوي،2220،ص ،)22حيث يسعى إىل تنمية و
تطوير كل من القوى البدنية( كالقوة العضلية والسرعة و التحمل)..اخل و القوى الفنية ( كاملهارات احلركية الرياضية و
القدرات اخلططية) والقوى النفسية للفرد الرياضي و حماولة استخدامها و توجيهها حنو حتقيق أعلى مستوى ممكن يف نوع
معني من أنواع األنشطة الرياضية(حممد حسن عالوي،ص ،)26غري انه يتميز مستوى أداء الالعب بالتذبذب و عدم
االستقرار عند االشرتاك يف املباريات أو املسابقات خالل املوسم الرياضي.
حاول املدرب معرفة أسباب عدم استقرار مستوى أداء الالعب و استبعد أن يرجع ذلك إىل القدرات البدنية و املهارية
ذلك ألهنا تتميز باالستقرار و ال يطرأ عليها التغيري عادة إال بسبب اإلصابة أو املرض ...اخل  ،وإن األرجح تفسري عدم
استقرار مستوى األداء يف ضوء بعض العوامل النفسية مثل القلق الزائد ،و اخلوف من الفشل ،وعدم القدرة على الرتكيز
يف األداء ..لذلك فإن اإلعداد النفسي اجليد يهدف إىل مساعدة الالعب يف السيطرة على أفكاره و انفعاالته مبا حيقق
أفضل مستوى أداء مع اختالف ظروف املنافسة(أسامة كامل راتب،9002،ص ،)92حيث أن التوتر النفسي من أكثر
املشاكل النفسية اليت يعاين من العديد من الالعبني و الذي ميثل ظاهرة نفسية فسيولوجية نامجة عن املواقف الضاغطة و
املتوترة و اليت هتدد حاجات الفرد و وجدوه تتطلب نوعا من إعادة التوافق عرب تغريات فسيولوجية و انفعالية و سلوكية

(جودة أمال،2228،ص ،)06حيث تشري العديد من الدراسات السابقة من دراسة بن عكي أميرة ()9022-9029

حول " أثر تدريبات أساليب االسرتخاء و التصور الذهين على التوتر النفسي املرتبط باملنافسة الرياضية و دورها يف
التخفيف من نسبة قلق املنافسة عند رياضي الكارايت دوا " أن ألساليب االسرتخاء و التصور الذهين أمهية كربى يف التأثري
على التوتر النفسي املرتبط باملنافسة الرياضية مما يسمح هلا بتخفيف نسبة القلق يف ملنافسة الرياضية السيما العب الكرة
الطائرة و اليت تعتمد كثريا على التقليل من التوتر النفسي لتحسني األداء املهاري و بالتايل فإن التكيف و التخفيف من
التوتر النفسي لدى الالعب له دور كبري يف حتسني مهارة االستقبال اليت تعترب من أهم املراحل يف الكرة الطائرة لذا فمن
خالهلا نبين اهلجمات االستقبال هو أول ملس الكرة بعد اإلرسال و هي مهارة سهلة نسبيا و أصعب نظرة عامة و هو
حركة دفاعية ،تستعمل تركيبات دقيقة على االستحواذ على أرضية امليدان و تقسيم املسؤوليات جد حمددة من خالل
هذه التشكيالت الدفاعية املختلفة نستطيع مزج خمتلف الفوارق اهلجومية لنجيد تفصيل اهلجوم،لكن ختتلف من الدفاع
يف الوقت الذي يستقبل اإلرسال ()cardinal, ch,1987,p56
 ،و من خالل تتبعنا ومالحظتنا امليدانية و حضور العديد من املقابالت الودية و الرمسية و من إطالعنا على العديد من
الدراسات السابقة يف هذه الرياضة لوحظ أن هناك اختالف يف مستوى أداء فرق الكرة الطائرة رغم أن اجلانب البدين و
اخلططي و التقين متقارب يف العملية التدريبية و كذا املنافسة اليت يشرتك فيها الالعبني هلذا فإن األداء املثايل لالعبني
نتيجة التحضري النفسي من خالل تطوير املهارات النفسية من الثقة بالنفس و مواجهة الضغط النفسي و التوتر و غريها،
و من خالل ذلك فكر الباحث يف التطرق يف حبثه تصميم وحدات تدريبية ترتكز على تدريبات ختفيف التوتر النفسي
لتحسني مهارة االستقبال وهذا ما يدفعنا إىل طرح التساؤل العام التايل:
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هل لتدريبات ختفيف التوتر النفسي أثر على حتسني مهارة االستقبال لدى العب الكرة الطائرة صنف أقل من( )26سنة
؟
 -7-2التساؤالت:

 -7-7-2التساؤل العام:
هل لتدريبات ختفيف التوتر النفسي أثر على حتسني مهارة االستقبال لدى العب الكرة الطائرة صنف أقل من( )26سنة
؟
 -2-7-2التساؤالت الجزئية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة االستقبال؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة االستقبال؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي يف مهارة االستقبال؟
 -2-2الفرضيات:

 -7-2-2فرضية عامة:
لتدريبات ختفيف التوتر النفسي أثر على حتسني مهارة االستقبال لدى العب الكرة الطائرة صنف أقل من( )26سنة

 -2-2-2الفرضيات الجزئية :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارةاالستقبال.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار البعدييف مهارة االستقبال.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي ولصاحل اجملموعةالتجريبية يف مهارة االستقبال.
 -3أهداف الدراسة:
 إبراز أمهية تدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني مهارة االستقبال لدى الالعب. معرفة أثر تدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني مهارة االستقبال. معرفة الفروق يف نتائج حتسني مهارة االستقبال بني اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي. -4أهمية الدراسة
 االهتمام بتدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني أداء مهارة االستقبال لدى العيب الكرة الطائرة. معرفة األثر الفعال لتدريبات ختفيف التوتر النفسي على حتسني أداء مهارة االستقبال . -الكشف عن اثر التدريبات النفسية لتحسني أداء مهارة االستقبال لدى الالعب.
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 -5الكلمات الدالة في الدراسة:
 -7-5التوتر النفسي:

اصطالحا :التوتر النفسي عندما يدرك الفرد أن قدراته الراهنة ال تتالءم مع تنفيذ مهمة اجناز اهلدف و من الناحية
الفسيولوجية يعرف التوتر النفسي بدرجة تنشيط اجلهاز العصيب السمبثاوي  ،حيث أشار سيلي و هاريف إىل طبيعة التوتر
النفسي إىل اجلانب املوجب أو اجلانب السليب منه و هو جانب من جوانب الشخصية يتعرض لضغط قوى معينة هتدد
شعور الفرد بالطمأنينة أو االتزان بالنسبة للفرد ككل أو هتدد جانبا من جوانب اهتماماته  ،و يرتتب على هذا التهديد
دفع الفرد للتخلص منه و القضاء عليه بوسائل خمتلفة ( حممود عبد الفتاح عنان ،2222،ص)228.

اإلجرائي :التوتر النفسي من أهم املشاكل اليت يعاين منه اغلب الالعبني حيث حيدث عندما يوجد عدم توازن واضح
بني مدركات هذا الالعب لقدراته و ما هو مطلوب منه إضافة إىل أمهية املوقف الذي مير به الالعب.

 -2-5االستقبال  :هو استقبال الكرة املرسلة من الالّعب املرسل من الفريق املنافس لتهيئتها إىل الالّعب املعد أو
بالساعدين ،أو من األسفل
ّ
الزميل يف امللعب ،و ذلك المتصاص سرعتها و قوهتا و متريرها من األسفل إىل األعلى ّ
بالتّمرير إىل أعلى حسب قوة الكرة و سرعتها ووضعية الالّعب املستقبل (علي مصطفى طه ،7999،ص)17.

اإلجرائي:يعترب االستقبال مهارة من املهارات األساسية اليت جيب أن جييدها الالعب واليت تتمثل يف القدرة على

استقبال الكرة املرسلة من منطقة اخلصم و توجيهها إىل الزميل من األسفل إىل األعلى حنو الالعب املعد إلعدادها

 -3-5الكرة الطائرة:

اصطالحا  :تلعب الكرة الطائرة بكرة مصنوعة من اجللد يرتاوح وزهنا بني  902غراما و  980غراما و يرتاوح حميطها بني

 22سم و 26سم  ،الكرة الطائرة لعبة مجاعية ميارسها الرجال و النساء بنفس الشروط ماعدا ارتفاع الشبكة فيكون
9..2م للرجال و 9.9.للنساء (أمحد عيسى البور يين صبحي امحد قبالن،9029،ص)22
إجرائيا  :الكرة الطائرة هي رياضة مجاعية يتفاعل خالهلا  02العبني مكونة من فريقني حبيث حياول كل فريق إسقاط
الكرة يف منطقة اخلصم.

 -4-5المراهقة:

اصطالحا :املراهقة بأهنا فرتة عواصف و توتر وشدة متيزها األزمات النفسية وتسودها املعانات و اإلحباط و الصراع و
القلق و املشكالت و صعوبات التوافق ،فخلف هدوء املراهق ثورة عارمة من الصراع املرير و حبر من املشكالت (سعاد
هاشم ،عبد السالم قصيبات،9006،ص)20

إجرائيا :املراهقة هي فرتة مير هبا الفرد الرياضي تتميز بالعديد من التغريات اجلسمية و العقلية و النفسية.
 -6الدراسات السابقة:

 -7-2دراسة أقزوح سليم ( )2177-2171بعنوان  :دراسة بعض العوامل احملددة ملستوى التوتر النفسي عند
العيب كرة اليد يف املستوى العايل.
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بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

هتدف هذه الدراسة إىل تسيري احلالة النفسية لالعب كرة اليد قبل إشراكه الفعلي يف املنافسة الرياضية ،و كذا حتديد
العوامل اليت تؤدي بالعب كرة اليد إىل التوتر السليب و كيفية حتويل التوتر السليب لدى العب كرة اليد إىل توتر اجيايب
و استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي و مشلت عينة البحث العيب كرة اليد و اليت بلغ عددهم 20العب
موزعني على  02فرق(اجملمع النفطي،مولودية سعيدة،وداد بوفاريك ،ن سكيكدة،ن األبيار) وأسفرت النتائج على أن
بعض الالعبني ال يستطيعون تسيري توترهم النفسي أثناء املنافسات الصعبة خاصة مما يؤدي إىل خلق لديهم توتر سليب،
و كذا أن التوتر يكون مرتفعا خاصة يف املستويات العالية اليت تتميز باملباريات الصعبة و القوية ،كما توجد عدة عوامل
داخلية و خارجية تساهم يف الرفع من حدة مستوى التوتر النفسي كما تساهم يف خفضه..اخل

 -2-2دراسة ثامر محمود ذنون،منهل خطاب سلطان ( )2171بعنوان :التوتر النفسي و عالقته مبستوى االجناز
الرياضي العيب منتخبات كليات جامعة املوصل لبعض األلعاب الفردية و الفرقية.

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني درجة التوتر النفسي و مستوى االجناز لدى العيب منتخبات كليات
جامعة املوصل لبعض األلعاب الفردية و الفرقية ،و التعرف على الفروق يف درجة التوتر النفسي بني العيب بعض األلعاب
الفردية و الفرقية من منتخبات كليات جامعة املوصل و الفرق املتقدمة و املؤخرة ،و مت استخدام املنهج الوصفي باألسلوب
املسحي و االرتباطي و تكونت عينة الدراسة من  920العب بصفة هنائية موزعني على  90كلية من كليات جامعة
املوصل بواقع  22العب من كل كلية ،و أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية سلبية بني درجة التوتر النفسي و
مستوى االجناز لالعيب بعض األلعاب الفردية و بعض األلعاب الفرقية كما أسفرت النتائج على درجة مقبولة إىل حد ما
من التوتر النفسي تعد حافزا ودافعا لالعبني لتحقيق أفضل مستوى لالجناز ،كما يتمتع العبو األلعاب الفرقية بدرجة
مقبولة من التوتر النفسي بدوره حافزا لتحقيق أفضل اجناز على عكس العبو األلعاب الفردية و الذين لديهم درجة عالية
من التوتر النفسي السليب.
 -3-2التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة :

مشلت معظم الدراسات التوتر النفسي و بعض العوامل احملددة ملستواه ،حيث كانت هتدف معظمها إىل تسيري احلالة
النفسية و حتديد بعض العوامل اليت تؤدي بالالعب إىل التوتر السليب ،مع كيفية حتويل التوتر السليب لدى هذا الالعب
إضافة إىل التعرف على العالقة بني درجة التوتر النفسي و مستوى االجناز لدى الالعبني ،و اعتمدت أغلب الدراسات
على املنهج الوصفي و تنوع اجملال البشري بني الرياضيني و الالعبني سواء بني األلعاب الفردية و اجلماعية و أسفرة مجيع
النتائج على وجود توتر سليب ال يستطيع الالعب السيطرة عليه  ،مع وجود عالقة بني التوتر النفسي و مستوى االجناز
.
 -1اإلجراءات الميدانية للدراسة:
 -7-1الدراسة االستطالعية:

إن اخلطوة األوىل اليت قمنا هبا يف حبثنا هذا هي الدراسة االستطالعية اليت هلا أمهية كبرية ،و تعد جتربة مصغرة حىت نتمكن
من اختبار التجربة الرئيسية ،حيث اشتملت دراستنا على اخلطوات التالية:
 حتديد االختبارات املناسبة للتنبؤ بتحسني مهارة االستقبال لدى العيب الكرة الطائرة. -تصنيف أفراد العينة إىل جمموعتني متكافئتني.

أثر تدريبات تخفيف التوتر النفسي على تحسين مهارة االستقبال لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 71سنة.

بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

 التعرف على أهم الصعوبات و املشاكل اليت تواجه الباحث احلصول على موافقة من إدارة الفريق للقيام بالتطبيق و االختبار. حتديد الظروف و الوسائل و الوقت املستغرق هلذه الدراسة. المجال المكاني :القاعة متعددة الرياضات باملسيلة.
 -المجال الزماني:

اجلانب التطبيقي انطلق من  9022/29/09إىل غاية .9090/02/96

 -2-1المنهج المتبع في الدراسة :املنهج التجرييب بتصميم جمموعتان متكافئتان.
 -3-1مجتمع وعينة الدراسة :

اعتمدنا يف حبثنا هذا و ارتأينا على أن يكون اجملتمع البحث األصلي هذا هم فرق الكرة الطائرة صنف اقل من  26سنة
املنتمون إىل الرابطة اجلهوية سطيف.

-7-3-1العينة :متثل العينة اجلز من الكل اليت جتمع منه البيانات امليدانية املراد مجعها ،و اليت متثلت يف فريق النجم
الرياضي املسيلي و أخذنا  29الالعب أقل من ( )26سنة.
 -4-1أدوات جمع البيانات والمعلومات:

 اختبار مهارة االستقبال. الغرض منه :هو قياس مهارة االستقبال من األسفل عند الالعب. -األدوات المستعملة:

ملعب الكرة الطائرة مبقاسه القانونية ،عشرون كرة باملقاسات القانونية ،حتديد منطقة اإلرسال ،ويف النصف الثاين من
امللعب حيدد مكان إسقاط الكرة من طرف الالعب املستقبل املربع األول (املنطقة ،)02والثانية(املنطقة،)09
والثالث(املنطقة ،)02كما حتدد منطقة االستقبال باملنطقة (أ) واملنطقة (ب).
منطقة أ
منطقة 02

منطقة 09

أثر تدريبات تخفيف التوتر النفسي على تحسين مهارة االستقبال لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 71سنة.

غالب حكيم

بن حميدوش فايزة

خلفة عماد الدين

منطقة
اإلرسال

منطقة ب

منطقة 02
الشكل البياني رقم ( :)17يمثل تقسيم المناطق في اختبار االستقبال

 مواصفات األداء:يقف الالعب يف املنطقة أ ،ويقوم املدرب بأداء أو العب معني إلرسال الكرة إىل الالعب داخل املنطقة أ ( 2كرات)
واملنطقة ب ( 2كرات) ،يعمل الالعب على استقبال الكرة وإسقاطها يف املنطقة.02
 شروط األداء: لكل فرد عشر حماوالت على االختبار تكون متتالية من كل منطقة أ و ب. حيصل املخترب على  02نقاط يف حالة إسقاط الكرة داخل املربع  02ونقطتني  09يف حالة إسقاط الكرة املربع اجملاور. حيصل املخترب على نقطة  02يف حالة سقوط الكرة خارج املناطق الثالث وداخل امللعب. حيصل املخترب على  0يف حالة سقوط الكرة خارج امللعب تجانس عينة البحث :الجدول رقم ( )17ميثل اخلصائص املرفولوجية للمجموعتني و العمر التدرييب:

الرقم

المتغير

17

العمر

12

الطول

المتوسط

العينة

النتائج

اجملموعة الضابطة

ال توجد فروق ذات 22.22
داللة إحصائية
22.20

اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة

الحسابي

1.70

قيمة " "f
لفين

القيمة

االحتمالية

للتجانس

"sig

0.292

0...8

0..22

0.222

مستوى
الداللة

.0.0
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بن حميدوش فايزة

اجملموعة التجريبية
13
04

اجملموعة الضابطة

الوزن

اجملموعة التجريبية

العمر

اجملموعة الضابطة

التدريبي

املجموعة التجريبية

غالب حكيم

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

خلفة عماد الدين

2.60

ال توجد فروق ذات 60.00
داللة إحصائية
60.22

0.996

0.2..

ال توجد فروق ذات 2.20
داللة إحصائية
2.22

0.292

0...8

من خالل نتائج الجدول رقم( :)17الذي ميثل مدى جتانس اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف اخلصائص املرفولوجية
حيث تبني:

 -من خالل الخانة رقم  17في الجدول والتي تمثل مدى تجانس المجموعتين من حيث العمر:بلغت قيمة

) )1.225 fعند القيمة املعنوية  ) 0...8( sigمبستوى الداللة ( )0.02و القيمة ( )0.02 > 0...8أي ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني إذا يوجد جتانس.

 -من خالل الخانة رقم  12في الجدول والتي تمثل مدى تجانس العينة من حيث الطول :بلغت قيمة f

( )1.425عند القيمة املعنوية  )0.222( sigمبستوى الداللة( )0.02و القيمة ( ) 0.02 >0.222أي ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني إذا يوجد جتانس .

 من خالل الخانة رقم  13في الجدول والتي تمثل مدى تجانس العينة من حيث الوزن :بلغتقيمة)0.996)fعند القيمة املعنوية  )0.2..( sigمبستوى الداللة ( )0.02و القيمة ( )0.02 >0.2..أي ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني إذا يوجد جتانس.

 -من خالل الخانة رقم  14في الجدول والتي تمثل مدى تجانس العينة من حيث العمر التدريبي :بلغت

قيمة )0.292)fعند القيمة املعنوية  )0...8( sigمبستوى الداللة( )0.02و القيمة ( )0.02 >0...8أي ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني إذا يوجد جتانس.
 -تجانس العينة في االختبار :

الجدول ( :) 12يوضح نتائج اختبار مهارة االستقبال

العينة

النتائج

المجموعة يف حالة وجود
الضابطة

جتانس

المجموعة يف حالة عدم
التجريبية

وجود جتانس

المتوسط

قيمة " "f

الحسابي

لفين للتجانس االحتمالية"sig

القيمة

درجة الحرية

مستوى
الداللة

2.22
2.206
30.1

0.92.

20

0.02
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غالب حكيم

بن حميدوش فايزة

خلفة عماد الدين

من خالل نتائج الجدول رقم ( : )20بلغت قيمة  )306.1( fعند القيمة املعنوية  )2.234( sigمبستوى

الداللة( ،)0.02و القيمة ()0.02 >1.234مبعىن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و
الضابطة إذا يوجد جتانس يف اختبار مهارة االستقبال.

 -5-1الخصائص السيكومترية :

 -7-5-1ثبات و صدق االختبار:

 -7-7-5-1الثبات

الجدول رقم  :13يمثل ثبات االختبار

االختبار
اختبار

العينة
مهارة 02

معامل

القيمة الجدولية درجة الحرية ( -7ن)

الثبات

لمعامل االرتباط

0.222

0.950

09

مستوى الداللة
0.02

االستقبال
 -2-7-5-1الصدق
الصدق يساوي جذر الثبات

الجدول رقم :14يمثل الصدق الذاتي لالختبار

االختبار
اختبار

االستقبال

العينة
مهارة 02

معامل

القيمة الجدولية درجة الحرية ( -7ن)

الصدق

لمعامل االرتباط

0.280

0.950

09

مستوى الداللة
0.02
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بن حميدوش فايزة

خلفة عماد الدين

غالب حكيم

من خالل اجلدول رقم  :0.جند أن قيمة معامل الصدق لالختبار و اليت كانت ( )0.208اكرب من القيمة اجلدولية
املقدرة ب( )0.822عند مستوى الداللة( )0.02و درجة احلرية (. )0.
 إجراءات التطبيق الميداني : مت القيام ببناء وحدات تدريبية و مت تطبيقها على العينة التجريبية ملدة  20يوم مبعدل  02حصص يف األسبوع وهذهالوحدات التدريبية ترتكز كثريا على االسرتخاء العضلي أما العينة الضابطة متارس وحدات تدريبية عادية.
 -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

مت استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSمنوذج .99

 -1عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

الجدول ( :)15يوضح االختبار القبلي و البعدي في مهارة االستقبال للمجموعة الضابطة .

عدد
االختبار

العينة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

متوسط

احنراف متوسط

احنراف

حسايب

معياري حسايب

معياري

قيمة t

القيمة

درجة

مستوى

االحتمالية

احلرية

الداللة

sig

مهارة
االستقبال

02

2.22

2.82 0.22

0.222 -0.2.9 0..0

02

0.02

 ميثل اجلدول رقم  :02مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار مهارة االستقبال. حققت اجملموعة الضابطة يف االختبار القبلي ملهارة االستقبال هلا متوسط حسايب قدره ( )2.22و احنراف معيار قدره( ،)0.22يف حني حققت هذه اجملموعة يف االختبار البعدي املتوسط احلسايب بلغ ( )2.82و احنراف معيار ي قدره
(،)0..0أما قيمة tبلغت( )-1.542عند القيمة املعنوية  )0.222( sigمبستوى الداللة( ،)0.02و القيمة(0.222

>  )0.02أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة االستقبال
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بن حميدوش فايزة

خلفة عماد الدين

غالب حكيم

يمثل الشكل البياني( :)12المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في االختبار القبلي و البعدي.

الجدول :12يوضح االختبار القبلي و البعدي في مهارة االستقبال للمجموعة التجريبية:

عدد
االختبار

العينة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

متوسط

احنراف متوسط

احنراف

حسايب

معياري حسايب

معياري

قيمة t

القيمة

درجة

مستوى

االحتمالية sig

احلرية

الداللة

مهارة
االستقبال

02

2.82

9.22 0..0

-9.629 0.22

0.0.9

02

0.02

يمثل الجدول رقم  :12مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة االستقبال.
 حققت اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي ملهارة االستقبال هلا متوسط حسايب قدره ( )2.82و احنراف معيارقدره( ،)0..0يف حني حققت هذه اجملموعة يف االختبار البعدي املتوسط احلسايب بلغ( )9.22و احنراف معيار ي
قدره(،)0.22أما قيمة tبلغت( )- 2.172عند القيمة املعنوية  )0.0.9( sigمبستوى الداللة( ، )0.02و
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بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

القيمة()0.02 <0.0.9أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف
مهارة االستقبال.

يمثل الشكل البياني( :)13المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي و البعدي

الجدول :11يوضح االختبار البعدي لمهارة االستقبال للمجموعة التجريبية و الضابطة.
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يمثل الجدول رقم  :11مقارنة نتائج اجملموعة التجريبية و الضابطة يف االختبار البعدي تبني:
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بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

 أن اجملموعة الضابطة :حققت اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي ملهارة االستقبال متوسط حسايب قدره ()2.82و احنراف معياري قدره(. )0..0
 أن اجملموعة التجريبية :حققت اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي ملهارة االستقبال متوسط حسايب قدره ()9.22و احنراف معياري قدره (.)0.22
أما قيمة tبلغت ( )-2.202عند القيمة املعنوية  )0.02( sigمبستوى الداللة  ،0.02و القيمة( )0.02 < 0.02
أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي و كانت الفروق
لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارة االستقبال.

يمثل الشكل البياني( :)14المتوسط الحسابي في االختبار البعدي بين مجموعتي الدراسة.

 -9مناقشة النتائج و الفرضيات:

 -7-9الفرضية الجزئية األولى :
و اليت افرتض الباحث على إهنا " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة
الضابطة يف مهارة االستقبال " .
فمن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها يف اختبار مهارة االستقبال ،يف اجلداول رقم ( )02و يف ضوء إجراء هذا
االختبار على اجملموعة الضابطة  ،ومن خالل ما مت عرضه و حتليله يف اجلدول  ،حيث بينت و أظهرت النتائج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي و هذا راجع إىل طبيعة التدريب الذي كانت متارسه
اجملموعة الضابطة خالل العملية التدريبية للمدرب عند تطبيق الوحدات التدريبية  ،قد يرجع إىل عدم االهتمام على عملية
اإلعداد النفسي لدى الالعبني إىل جانب اجلوانب اإلعدادية األخرى اليت ترتبط باملهارات النفسية ارتباطا وثيقا من ثقة
بالنفس و تعبئة الطاقة النفسية و كيفية ختفيف التوتر لالعب عند استقبال الكرة و ما ينجر عنه من حتقيق نتائج اجيابية.
وعليه يمكن أن نقول أن فرضية البحث تحققت وهذا ما أكدته نتائج الدراسة.
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بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

 -2-9الفرضية الجزئية الثانية:
و اليت افرتض الباحث على أهنا " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
يف مهارة االستقبال و لصاحل القياس البعدي يف مهارة االستقبال " .
يف ضوء النتائج املتوصل إليها يف اجلداول ( ) 02واليت توضح الداللة اإلحصائية للفروق احلاصلة بني نتائج االختبار
املهاري القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية وهذا الفرق لصاحل االختبار البعدي الذي أحدث فروق معنوية دالة إحصائيا
عند تسجيل اكرب عدد ممكن من النقاط عند استقبال الكرة ،فقد أظهرت النتائج بعد تطبيق كيفية ختفيف التوتر النفسي
لتحسني مهارة االستقبال ،حيث وجد حتسن ملحوظ يف قدرة الالعبني على استقبال الكرة من خالل تسجيل اكرب
عدد ممكن من النقاط يف االختبار البعدي هلذه اجملموعة و ذلك من خالل استخدام تدريبات ختفيف التوتر النفسي ،و
بالتايل فان هذا التحسن الواضح للمجموعة التجريبية يف االختبار البعدي يرجع إىل تدرب هذه اجملموعة على أسلوب
ختفيف التوتر النفسي الذي يعد مهم جدا خاصة عند القيام مبهارة االستقبال ،لذا يتضح لنا أن لتدريبات ختفيف التوتر
النفسي اثر اجيايب على حتسني مهارة االستقبال لدى العيب الكرة الطائرة وهذا ما يتفق مع دراسة ثامر محمود ذنون،

منهل خطاب سلطان ( ) 9020التوتر النفسي و عالقته مبستوى االجناز الرياضي العيب منتخبات كليات جامعة

املوصل لبعض األلعاب الفردية و الفرقية ،إىل وجود عالقة ارتباط معنوية سلبية بني درجة التوتر النفسي و مستوى االجناز
لالعيب بعض األلعاب الفردية و بعض األلعاب الفرقية ،كما أسفرت النتائج على درجة مقبولة إىل حد ما من التوتر
ال نفسي تعد حافزا ودافعا لالعبني لتحقيق أفضل مستوى لالجناز ،كما يتمتع العبو األلعاب الفرقية بدرجة مقبولة من
التوتر النفسي بدوره حافزا لتحقيق أفضل اجناز على عكس العبو األلعاب الفردية و الذين لديهم درجة عالية من التوتر
النفسي السليب.
وعليه يمكن أن نقول أن فرضية البحث تحققت وهذا ما أكدته نتائج الدراسة.

 -3-9الفرضية الجزئية الثالثة:

و اليت افرتض فيها الباحث أهنا " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي

ولصاحل اجملموعة التجريبية يف مهارة االستقبال".
ففي ضوء النتائج احملصل عليها يف اختبار مهارة االستقبال املوضحة يف اجلدل ( ، ) 06حيث تبني وتوضح النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت أحدثت فروق معنوية
دالة إحصائيا نتيجة حتسني مهارة االستقبال من خالل تسجيل اكرب عدد ممكن من النقاط يف االختبار البعدي هلا ،
حيث أن هذه الفروق هلا داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت خضعت لتدريبات ختفيف التوتر النفسي ،لذا يرى
الباحث أن حتسن مهارة االستقبال لدى الالعبني يف نشاط الكرة الطائرة راجع إىل استخدام تدريبات ختفيف التوتر
النفسي ،وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة أقزوح سليم ( )2177-2171حول دراسة بعض العوامل احملددة ملستوى

التوتر النفسي عند العيب كرة اليد يف املستوى العايل ،على أن بعض الالعبني ال يستطيعون تسيري توترهم النفسي أثناء
املنافسات الصعبة خاصة مما يؤدي إىل خلق لديهم توتر سليب ،و كذا أن التوتر يكون مرتفعا خاصة يف املستويات العالية
اليت تتميز باملباريات الصعبة و القوية ،كما توجد عدة عوامل داخلية و خارجية تساهم يف الرفع من حدة مستوى التوتر
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بن حميدوش فايزة

غالب حكيم

خلفة عماد الدين

النفسي كما تساهم يف خفضه..اخل  ،األمر الذي يلزمنا على ضرورة استخدام طرق و أساليب يف التحضري النفسي من
خالل التدريب على ختفيف التوتر النفسي لدى الالعب.
وعليه يمكن أن نقول أن فرضية البحث تحققت و هذا ما أكدته نتائج الدراسة.

 -71استنتاجات عامة:

 أن تدريبات ختفيف التوتر النفسي هلا أثر اجيايب و فعال على حتسني مهارة االستقبال لدى العيب الكرة الطائرة. وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي. وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعة التجريبية و الضابطة يف االختبار البعدي و كانت الفروق لصاحل اجملموعةالتجريبية اليت تدربت على ختفيف التوتر النفسي.
 االستمرار يف استخدام تدريبات ختفيف التوتر النفسي حيسن من قدرة الالعب املهارية من خالل االستقبال اجليدللكرة دون أي تردد.
 -77التوصيات:

 زيادة االهتمام بتدريب ختفيف التوتر النفسي لتحسني مهارة االستقبال لدى الالعبني و لكل الفئات العمرية. استخدام برامج تدريبية لتطوير املهارات النفسية وفقا ملبادئ علمية. استخدام تدريبات ختفيف التوتر النفسي خالل تطبيق احلصص التدريبية خاصة مع الفئة العمرية اقل من 26سنة. االهتمام بتحسني مهارة االستقبال و زيادة االهتمام هبا من اجل حتقيق أفضل النتائج. ضرورة تزويد املدربني مبهمة التحضري النفسي لالعبني إلعدادهم إعدادا متكامل مع اجلوانب األخرى. -72قائمة المراجع:

 المؤلفات: أسامة كامل راتب ،)9000( ،تدريب املهارات النفسية – تطبيقات يف اجملال الرياضي،دار الفكر العريب،القاهرة. أمر اهلل امحد البساطي ،)2228( ،قواعد و أسس التدريب الرياضي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية. حسن السيد أبو عبيدة ،)9002( ،االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم ،ط ،2مكتبة و مطبعة اإلشعاعالفنية ،مصر.
 سعاد هاشم،عبد السالم قصيبات ،)9006( ،علم النفس النمو – الطفولة و املراهقة ،دار مصراتة للكتاب  ،ليبيا. علي فهمي البيك ،و آخرون ،)9002( ،طرق و أساليب التدريب لتنمية وتطوير القدرات الالهوائية و اهلوائية ،ط،2نشأة املعارف اإلسكندرية.
 علي مصطفى طه ،)2222( ،الكرة الطائرة تاريخ  -تعليم  -تدريب،ط ،2دار الفكر العريب ،القاهرة. حممد حسن عالوي ،)2220( ،علم التدريب الرياضي،ط ،22دار املعارف  ،القاهرة2220، حممد سعد زغلول  ،حممد لطفي السيد ،)9002( ،األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة – للمعلم و املدرب  ،مطابعأمون ،مصر.
 حممد عبد الفتاح عنان،سيكولوجية الرتبية البدنية و الرياضية – النظرية و التطبيق و التجريب،دار الفكر العريب2222، -المجالت:
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 ثامر حممود ذنون ،منهل خطاب سلطان ،)9022( ،التوتر النفسي و عالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعيب منتخباتكليات جامعة املوصل لبعض األلعاب الفردية و الفرقية ،جملة الرافدين للعلوم الرياضية،اجمللد ،26العدد ،22الصفحة
.82
 ال ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـرات: دراسة أقزوح سليم ( ، )9022-9020دراسة بعض العوامل احملددة ملستوى التوتر النفسي عند العيب كرة اليد يفاملستوى العايل (يف مرحلة قبل املنافسة مباشرة) ،رسالة ماجستري ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
سيدي عبد اهلل ،جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر.
 جودة أمال (  ، )2228مستوى التوتر النفسي و عالقته ببعض التغريات النفسية لدى معلمي املرحلة الثانوية يفحمافظات غزة،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،اجلامعية اإلسالمية.
 دراسة الشبح نضال( ، )222.سعيد عبد اهلل،فاعلية كل من برنامج إرشادي مجعي و برنامج نشاط رياضي يف خفضمستوى التوتر النفسي ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا،اجلامعة األردنية،األردن.
 -قائمة المراجع باللغة األجنبية:

،Pelletier Cet rivet D cahier de l’entrainement2 ,(CARDINAL C, (1987EVBQ, Montréal.

