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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جامعة القادسٌة            

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 

                       

 استقبال االرسالالتلوث النفسً وعالقته بدقة        

 بالكرة الطائرة للطالب                  

                                             

 بحث تقدمت به الطالبة                                                  

 رواء علً حسن المرشدي               

 

 ٌاضة فً جامعة القادسٌة وهوالى لجنة البحوث فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الر              

 جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس                                

 

 

 بأشراؾ                            

 

 د. رحٌم روٌح حبٌب                    

 

 

 م7182هـ                                                  8341
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                        

 

 )انا ال نضيع اجر من احسن عمال(           

 
 صدق اهلل العلي العظيم                                                                    

 (4)سورة الكهف/جزء من االية                                                                                               
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 اإلهداء                            

 

 

 او القومٌة الى الذي جمع االنسانٌة على كلمة سواء ولم ٌفرق بٌن الناس بسبب الجنس او اللؽة 

  وأبدل الضاللة هدى والظالم نوراً فكان هادٌاً ونوراً مبٌناً وأرسل رحمة للعالمٌن.....إلٌك ٌا

 ٌا معلم االنسانٌة األول ) صلى هللا علٌك وعلى أهل بٌتك األطهار ( رسول

 

 إلى أسد هللا الؽالب وابن عم الرسول وزوج البتول وفحل الفحول......اإلمام علً بن أبً طالب 

 لسالم()علٌه ا

 

 إلى صاحب القلب الكبٌر والوجه النضٌر......أبـً العزٌز ,فأنَت الحبٌب الؽالً واألب المثالً 

 

 إلى تاج الزمان وصدر الحنان ......أمـً العزٌزة ,فأنِت األمٌرة ولو كان للحب وساماً ,فأنتِ 

 بالوسام جدٌرة 

 

 الدراسٌة.....إخوتـً وأخواتـً األعزاءإلى من ساندونً وشدوا من عزٌمتً طول مسٌرتً 

 

 

 الباحثة                                                               
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 الشكر والتقدٌر                         

 

 ا محمد وآله الطٌبٌن الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن سٌدن

 ,وأصحابه المنتجبٌن وبعد.....الطاهرٌن 

 

 إن واجب الوفاء ٌحتم علً إن أقدم شكري وتقدٌري الى استاذي الفاضل الدكتور رحٌم روٌح حبٌب 

 لما اوالنً من إرشاد وتوجٌه منذ اختٌار الموضوع وحتى إخراجه بصورته النهائٌة ,فأفاض علٌه من 

 لٌق ,فجزاه هللا عنً كل خٌر ومتعه بموفورعلمه الؽزٌر وإحسانه ما جعلنً عاجزاً عن شكره بما ٌ

 الصحة والعافٌة ,كما إن واجب العرفان بالجمٌل ٌحتم علً ان أثبت شكري وتقدٌري الى العبً 

 منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائره لما قدموه من عون أثناء أجراء االختبارات إلجراء بحثً 

 لمناقشة رئٌساً وأعضاء لتفضلهم بقراءة هذابأفضل صورة وأتقدم بالشكر الجزٌل إلى لجنة ا

 البحث ورفده بمالحظاتهم القٌمة وآرائهم السدٌدة .

 

 وأتوجه لكل من مد لً العون ,ممن لم تسعفنً الذاكرة بذكرهم بالشكر ,فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء

 نافعاً . وختاماً أسال هللا العلً القدٌم أن ٌكون هذا العمل خالصاً لوجه ,وأن ٌجعل علماً 

 

 

 

 

 

                                                                       

 الباحثة                                                                    
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 التلوث النفسً وعالقته بدقة استقبال االرسال بالكرة الطائرة للطالب     

 

 اسم الباحثة                                               اسم المشرؾ     

 رواء علً حسن                                       د.رحٌم روٌح حبٌب 

 ملخص البحث                               

 

 هدفت دراسة البحث الى : 

 

لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة  التعرؾ على مستوى التلوث النفسً ودقة االستقبال -8

 بالكرة الطائرة .

 

 التعرؾ على العالقة بٌن التلوث النفسً ودقة االستقبال بالكرة الطائرة . -7

 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً باألسلوب المسحً والدراسات المعٌارٌة والدراسات المقارنة 

( تم 83رة الطائرة وكان عددهم )فً قٌاس التلوث النفسً لدى منتخب جامعة القادسٌة بالك

 % . 28( منهم بالطرٌقة العشوائٌة وبذلك تمثل عٌنة نسبة 81االختٌار )

 

وكانت اوجه التشابه هً استخدام المنهج الوصفً لكال الباحثٌن اما اوجه االختالؾ فقد اخذ 

لقادسٌة بالكرة االول طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بابل اما االخر فقد اخذ منتخب جامعة ا

 الطائرة .

 

 وبعد توزٌع استمارة مقٌاس التلوث النفسً تم إجراء االختبارات وتوصلت الباحثة الى 
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 االستنتاجات اآلتٌة :        

 

 

 

 عالقة ارتباطٌه معنوٌة وعكسٌة بٌن دقة استقبال االرسال والتلوث النفسً هناك  -8

 

 لعٌنة البحث .

 

 اعلى من التلوث النفسً ٌكون استقبالهم  لألرسالالالعبٌن الذٌن لدٌهم درجة  -7

 

 اضعؾ من باقً زمالئهم .

 

 الالعبٌن الذٌن لدٌهم نسبة اقل من التلوث النفسً كانت لدٌهم دقة استقبال -4

  

 االرسال بالكرة الطائرة افضل من باقً زمالئهم .

 

 

 

 اما التوصٌات : 

 

 صعبة مختلفة .التأكٌد على تمارٌن استقبال االرسال تحت ظروؾ  -8

 

 التأكٌد على االعداد النفسً الجٌد لالعبٌن للتقلٌل من تأثٌر التلوث النفسً على اداء  -7

 

 المهارات . 
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 قائمة المحتوٌات                                                

 الـصفحــة الموضـــــــــوع             ت       

 8       العنوان  

 7       القرآنٌةاآلٌة  

 4       االهداء 

 3       الشكر والتقدٌر  

 6-5      ملخص البحث 

 1-2     قائمة المحتوٌات  

 9       الباب االول 

 81       المقدمة وأهمٌة البحث 8-8      

 81       مشكلة البحث  8-7      

 81       اهداؾ البحث 8-4      

 88       البحثفروض  8-3      

 88       مجاالت البحث 8-5      

 88       المجال البشري  8-5-8      

 88       المجال الزمانً  8-5-7      

 88      المجال المكانً  8-5-4      

 87      الباب الثانً  

 84      الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة 7        

 84      الدراسات النظرٌة  7-8        

 84      التلوث النفسً 7-8-8        

  82-86-85-83 الكرة الطائرة 7-8-7        
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 الباب االول                                        

 

 الباب االول .8

 

  المقدمة واهمٌه البحث   8-8

 البحثمشكلة     8-7

 اهداؾ البحث     8-4

 فروض البحث     8-3

 مجاالت البحث     8-5
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 المقدمة واهمٌه البحث  8-8

 

 جسدي أو مهارة بموجب قواعد متفق علٌها بهدؾ الترفٌه أو المنافسة  أن الرٌاضة عبارة عن مجهود

 أو الثقة بالنفس واختالؾ األهداؾ من حٌث اجتماعها أو انفرادها .وٌــمٌز الرٌاضٌات باإلضافة الى 

 ما ٌضٌفه الالعبون او الفرق من تأثٌر على رٌاضٌاتهم .

 وأن الكره الطائره هً أحدى أكثر الرٌاضٌات العالمٌة شعبٌتاً .ٌلعب فٌها فرٌقان فوق الشبكة لمنطقة 

 الكره تفصل بٌنهما شبكة عالٌـة ,وتلعب الدقة دوراً كبٌراً فً الحصول على النقاط سواء فً مهارة 

 االرسال أو االستقبال أو الضرب الساحق وعالقتها بفن أداء العب كرة الطائره والذي له خصوصٌة

 ذي ٌعتمد بنــاءعن باقً الفعالٌات الفرقٌه واألهم من ذلك هو وجود الدقة فً استقبال االرسال وال

 هجوم صحٌح واحراز نقاط والفوز بالمبارٌات .

 وبمــا أن العوامل النفسٌة التً تؤثر على دقة األداء كثٌرة وهنا ستتناول الباحثة التلوث النــفسً

 لمعرفة مدى تأثٌره على دقة االستقبال بالكره الطائره وهنا تكمن أهمٌة البحث 

      

 

 

 لبحث :مشكلة ا 8-7           

 

 الحظت الباحثة كون منتخب جامعة القادسٌة أن البعض منهم ٌتؽٌر مستواهم فً المبارٌات الً اقل
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 مما متعارؾ علٌه اثناء التمرٌن .لذا تعتقد الباحثه أن السبب هو مؤثرات نفسٌة منها التلوث النفسً ولهذا

 رؼبت الخوض فً هذا المجال للوقوؾ على الحقائق لمعالجتها 

 

 أهداؾ البحث :  8-4    

 التعرؾ الى:

 مستوى التلوث النفسً ودقة االستقبال تخب لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة.-8

 التعرؾ على العالقة بٌن التلوث النفسً ودقة االستقبال بالكرة الطائرة.-7

 

 فروض البحث :  8-3

 

 ال لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة .هناك عالقة معنوٌة بٌن التلوث النفسً ودقة االستقب

 

 

 مجاالت  البحث : 8-5 

 

 المجال البشري :  8-5-8

 (7182-7186العبوا فرٌق منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة للسنة الدراسٌة )

 

 المجال الزمانً : 8-5-7

تمام الساعة العاشرة صباحاً فً تارٌخ تم اختٌار العبوا منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة فً 

88/1/7186 

 

 

 المجال المكانـً : 8-5-4

 القاعة الرٌاضٌة المؽلقة فً كلٌة التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضٌة .
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 الباب الثانً                       

 

 الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة -7

 الدراسات النظرٌة  7-8

 النفسً التلوث  7-8-8

 الكرة الطائرة 7-8-7

 الدراسات المشابهة  7-7
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 لدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة :ا   -7

 

 الدراسات النظرٌة :  7-8

 

 التلوث النفسً  7-8-8

 

 فً بلورة مفهوم التلوث النفسً على رؤٌة واقعٌة لحركة المجتمع حٌث شهد مجتمعنا العراقً ٌعتمد المنطق

 ظواهر اجتماعٌة وفكرٌة ونفسٌة لم تكن نتٌجة طبٌعٌة للتطور االنسانً والحضاري ,وإنما فرضتها عوامل.

 

 وتؽٌرت وارتبطت بالحروب التً امتدت لعقدٌن من الزمن وما ترتبت عنها من تداعٌات كونتها الظروؾ 

 لنفسٌة واالجتماعٌة ,وما رافقهاالمرتبطة بالحصار االقتصادي على العراق ,بـكل أثاره المدمرة فً البنٌه ا

 من ظهور سلوكٌات لم تكن مألوفة ضمن ثقافة المجتمع العراقً .

 

 حٌث شكلت هذه األحداث بداٌة خطٌرة فً خصائص وسمات الشخصٌة العراقٌة وأفرزت أسالٌب سلوكٌة 

 ــاحثة أن جدٌدة تعكس مفاهٌم وثقافات جدٌدة كما مهدت الى حدوث اضطرابات نفسٌة وخٌمة ٌمكن للب

 تطلق علٌها التلوث النفسً .
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 (8)ونظراً لعدم توفر اطار نظري محدد بمفهوم )التلوث النفسً(

 

 

 

فاعلٌة برنامج إرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى طالب أ.م.د. حٌدر عبد الرضا طراد , ( 8)

فً جامعة بابل.التربٌة الرٌاضٌة 
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 الكرة الطائرة  8-8-7

 الكرة الطائرة هً احدى األلعاب الرٌاضٌة الجماعٌة التً ٌمكن أن تمارس فً الصاالت 

 المؽلقة او الشواطئ ,وهً لعبة رفٌعة المستوى وهذا ٌجعلها فً مصاؾ رٌاضٌــــات 

 المستوي العالً التً تجذب الالعبٌن لممارستها والمشاهدٌن لالستمتاع بها ,ألنـــها لعبة 

 مثٌرة وسرٌعة ,وتعد فً الوقت الحاضر من االلعاب الشعبٌة والعامة فً العالم ,لمـــا 

 تمتاز به هذه اللعبة من أساسٌات مهارٌة وبدنٌة جذابة ,فضالً عن كونها لعبة مشوقة 

 .(8)مادٌاً وعدم حدوث االحتكاك مع المنافسوؼٌر مكلفة 

 والكرة الطائرة من االلعاب التً تصلح لكال الجنسٌن ,وٌمكن ان تمارس الستثمار 

 أوقات الفراغ واالستجمام من خصائصها ,ملعبها أصؽر من باقً األلعاب الجماعٌة 

 .( 8)لٌس لها وقت محدد ,والبد أن تنتهً المباراة بفوز أحدى الفرٌقٌن 

 وما ٌمٌز لعبة الكرة الطائرة عن باقً األلعاب المشابهة أنها تعتمد على القدرات العقلٌة

 بقدر ما تعتمد على التكوٌن البدنً . ففً كل حركات الكرة الطائرة نجد أن الالعب ٌفكر

 وٌوفق بٌن جهازٌه العصبً والعضلً ,وٌعرؾ كٌؾ ٌحلل مواقؾ اللعب .

 

 تنمً الروح التنافسٌة والصفة االٌجابٌة للتحسن البدنً , كما تعد الكرة الطائرة رٌاضة

 ( .4)4كما أنها تتطلب مستوى عاٍل من اللٌاقة البدنٌة

 

________________ 

,دار االمل للنشر  8,ط فنون الكرة الطائرةحسن الحباري واخرون ,(8)

 . 5, ص8912,

(7)
 8,ط قانونالكرة الطائرة تارٌخ تعلٌم تدرٌب تحلٌل علً مصطفى طه ,

  6,ص8998,القاهرة :دار الفكر العربً ,

(4)
الكرة الطائرة الحدٌثة مفتاح الوصول الى المستوى عصام الوشاحً ,

 . 51م ,ص  8993,القاهرة ,دار الفكر العربً , العالمً
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 اذ ٌتطلب أعداد العبً كرة الطائرة أعداداً بدنٌاً خاصاً بعد اعدادهم اعداداً عاماً لٌكونوا 

 ن ألداء مهارات اللعبة اثناء المنافسات بأفضل مستوى ممكن ,وهنا تكمن أهمٌة مؤهلٌ

 تدرٌبات القدره االنفجارٌة التً تعد من اكثر المكونات البدنٌة التً ٌحتاجها الرٌاضٌون 

 فً أكثر األلعاب الرٌاضٌة بشكل عام ,وفً لعبة الكرة الطائرة بشكل عام لما لها من

 كفاءة الالعبٌن لتحقٌق افضل اداء ممكن لتحقٌق الفوز فً المباراة .تأثٌر فعال فً زٌادة 

 

 (8)وتتكون لعبة الكرة الطائرة من مهارات عدة وهً 

 

 

 األرسال  -8

 

 االستقبال  -7

 

 االعداد -4

 

 الضرب الساحق  -3

 

 حائط الصد  -5

 

 الدفاع عن الملعب  -6

 

 الالعب أن ٌستقبل وأول مبدأ من المبادئ األساسٌة فً الكرة الطائرة وعلٌه ٌتوقؾ نجاح 

الكرة من الخصم باستخدام ٌده وذراعٌة استخداماً صحٌحاً أي فـً توافق وانسجام مع 

جمٌع مفاصل الجسم لكً ٌسقطها فً المكان المناسب ولكً تـــؤدي عملٌة استــقبال 

االرسال بصورة صحٌحة فعلى الالعب ان ٌتخذ اوضاع معٌنه وهناك وضع عام ٌتخذه 

 ٌستطٌع التحرك بسهولة وٌسر الى جمٌع االتجاهات فقدالالعب ومنه 

 

 ______________ 

 . 56,ص  8996علً مصطفى طه ,مصدر سبق ذكره ,(8)
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اثبتت التجارب ان الوضع الصحٌح الستقبال االرسال ٌتطلب مراناً مستمر لكً ٌصبح  

لهجومً بسبب الٌاً وبرد فعل مكتسب وٌمثل استقبال االرسال قدرة المبادرة عللى العمل ا

وقوع المنافس بخطأ أي المحافظة على المبادرة الهجومٌة . وان إجادة الالعب لمهارات 

استقبال االرسال فً الكرة الطائرة ٌرجعه بعض المدربٌن الى الناحٌة الفنٌة لكن هناك 

مهمة دفاعٌة تقع على عاتق الالعب خالل استخدامه الساعدٌن الستقبال االرسال وهً 

  (8)منخفض الدفاع ال

  

 وان استقبال االرسال وتوجٌه الكرة االولى للمعد ٌنتمً لخٌارات متعددة لمجرٌات اللعب 

 المختلفة وما ٌترتب على صد الكرة االولى تعقٌدات ٌتحتم ان ٌتمتع الالعب المستقبل 

 ( .7)لصفات بدنٌة ومهارٌة وعقلٌة أضافه الى التركٌز 

 

اد اؼلب المهارات االخرى علٌها وان التوصٌل الجٌد وتزاد اهمٌة هذه المهارة العتم 

 ٌبنً علٌه اعداد وعمل التركٌبات الهجومٌة . 

 

 وعرؾ )أكرم زكً خطابٌه( استقبال االرسال بأنــه "استقبال الكرة المرسلة من الالعب 

 المرسل للفرٌق المنافس لتهٌئتها لالعب المعد او الزمٌل فً الملعب بامتصاص سرعة 

 (4)وقوة الكرة وتمرٌرها من االسفل للزمٌل بالساعدٌن 

 _________________ 

 للمعلم الطائرة الكرة لمهارات الفنٌة اسس, السٌد لطفً ومحمد زؼلول سعد محمد(8)

 .63,ص  7118 مونا مطابع: القاهرة, 2,ط والمدرب

 عمان, دناالر, 8ط, الطائرة للكرة العلمٌة الموسوعة, ابراهٌم المجٌد عبد مروان(7)

 .63,ص 7118والتوزٌع , للنشر الوراق مؤسسة,

 للطباعة العربً الفكر دار,  انعم,8ط, الحدٌثة الطائرة الكرة موسوعة, زكً اكرم(4)

 .61,ص8996 والتوزٌع والنشر
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   اســتقبال نــه"بأ رســالاال اســتقبال مهــارة( طــه مصــطفى علــً) عــرؾ وقــد

  او المعـد عـبلال لتهٌئتهـا المنـافس للفرٌق المرســل عــبالال مــن المرســلة الكــرة

  علىلأل اسـفل مـن وتمرٌرهـا وقوتهـا سـرعتها بامتصـاص, الملعـب فـً الزمٌـل

 (8)المستقبل عبالال ووضع وسرعتها الكرة قوة حسب علىلأل بالتمرٌر او بالساعدٌن

  الــى الكــرة لوصــول عالٌــة دقــة الــى تحتــاج رســالاال اســتقبال مهــارة وان

  علــى الســٌطرة فــً الفــرد قــدرة" نهــابأ الدقــة عرفــت وقــد المعــد عــبالال

 العضالت المسؤولة  تطــوٌرخــالل  مــن الرٌاضــً للشــخص رادٌــةاال الحركــات

عن الحركات االرادٌة المتمثلة بالعضالت الهٌكلٌة واالرادٌة والتى ٌقع علٌها الواجب 

 .( 7)االساسً فً اٌصال الرٌاضً للتكنٌك الجٌد والمثالً 

وقد عرفها قاسم حسن حسٌن ومنصور ألعنبكً من وجهة نظر فسلجٌه بانها "السٌطرة 

 (.4)و هدؾ معٌن الفسٌولوجٌة على اداء العضالت االرادٌة لتوجٌهها نح

وعرفها سعد محسن اسماعٌل بانها "السٌطرة الكاملة على العضالت االرادٌة لتوجٌهها 

نحو هدؾ معٌن كما ٌتطلب االمر ان تكون االشارات العصبٌة الواردة الى العضالت من 

 ( .3)الجهاز العصبً محكمة التوجٌه 

 

________________________________ 

 . 28,ص 8999صدر سبق ذكره ,علً مصطفى طه ,م(8)

,الموصل :دار الكتب  الباٌومٌكانٌك والرٌاضةلؤي ؼانم الصمٌدعً ,(7)

 833,ص8912,

,بؽداد اللٌاقة البدنٌة وطرق تحقٌقها قاسم حسن حسٌن ومنصور العنبكً ,(4)

 .411,ص 8981,

 تأثٌر اسالٌب تدرٌبٌة لتنمٌة القوة االنفجارٌة للرجلٌنسعد محسن اسماعٌل ,(3)

,أطروحة دكتوراه والذراعٌن فً دقة التصوٌب بالقفز عالٌا فً كرة الٌد 

 .58,ص8996,جامعة بؽداد,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,
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 الدراسات المشابهة : 7-7

       

            فاعلٌة برنامج إرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                                                          

 فً جامعة بابل                             

 أ.م.د.حٌدر عبد الرضا طراد                        

 وهدؾ الدراسة الى :

 جامعة بابل والتعرؾ على  -نٌن مقٌاس التلوث النفسً على طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تق

 جامعة بابل والتعرؾ على  -مستوى التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جامعة بابل حسب  –الفرق فً مستوى التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 بٌق برنامج ارشادي لخفض التلوث النفسً لدى طالب كلٌة متؽٌر الجنس وبناء تط

التربٌة الرٌاضٌة والتعرؾ على فاعلٌة البرنامج االرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى 

 طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .

أما الؽرض فكان .هناك عالقة معنوٌة بٌن التلوث النفسً ودقة االستقبال لدى العبٌن 

 ٌة بالكرة الطائرة .منتخب جامعة القادس

 واستخدام الباحث المنهج الوصفً والدراسات المقارنة فً قٌاس التلوث النفسً لدى 

العبٌن منتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة .أما العٌنة فكانت من العبٌن منتخب 

 (7182-7186جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة للعام )

 للعٌنة الستخراج النتائج بعد معالجتها احصائٌاً.واستخدم الباحث االختبارات المناسبة 

 وقد توصل الباحث االستنتاجات االتٌة :

جامعة بابل درجة منخفضة من  –ٌمتلك طالب وطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -8

 التلوث النفسً 

 الطالب لدٌهم تلوث نفسً أعلى من الطالبات  -7

للبرنامج االرشادي تأثٌر اٌجابً فاعل فً خفض التلوث النفسً لدى طالب كلٌة  -4

 جامعة بابل  –التربٌة الرٌاضٌة 

فاعلٌة االرشاد الجماعً فً خفض التلوث النفسً لدى طالب كلٌة التربٌة  -3

 جامعة بابل –الرٌاضٌة 
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        الباب الثالث                              

                 

 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة -4 

 

 منهج البحث  4-8

 

 مجتمع وعٌنة البحث 4-7

 

 الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة  4-4

 

 االختبارات المستخدمة بالبحث 4-3

 

 اختبار لقٌاس التلوث النفسً  4-3-8

 

 اختبار دقة استقبال االرسال  4-3-7

 

 التجربة االستطالعٌة  4-5

 

 التجربة الرئٌسٌة  4-6

 

 الوسائل االحصائٌة  4-2
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 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :     -4 

 منهج البحث :   4-8

 

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفً والعالقات االرتباطٌة لمالئمتها طبٌعة البحث 

 

 مجتمع وعٌنة البحث :   4-7

 

 اختارت الباحثة مجتمع البحث المتمثل بمنتخب جامعة القادسٌة بالكرة الطائرة للعام 

 ( منهم بالطرٌقة 81( العباً . تم اختٌار )83( والبالػ عددهم )7186-7185الدراسً )

 % .28العشوائٌة وبذلك تمثل عٌنة البحث نسبة 

 

 الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة :   4-4

 

 والمراجع العربٌة المصادر -8

 االستبٌان -7

 االختبارات -4

 المقابلة الشخصٌة-3

 

 مصطبة  – 3ملعب كرة طائرة قانونً _كرات طائرة قانونٌة عدد 
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 االختبارات المستخدمة بالبحث :    4-3

 اختبار لقٌاس التلوث النفسً *: 4-3-8

 اختبار دقة استقبال االرسال : 4-3-4

 

 (8)دقة استقبال االرسال من الكرات المرمٌة 

  الؽرض من االختبار قٌاس دقة استقبال االرسال 

 

 3االدوات :ملعب كرة الطائرة ,مصطبة ,تمرٌنات ,كرات طائرة عدد  

( ٌقؾ المختبر الذي بدورة 7مواصفات االداء :توضع المصطبة فً المركز )

 تسقٌط الكرة على المصطبة 

 )ٌستخدم تمرٌره استقبال االرسال بالذراعٌن ( 

 

 : التسجٌل 

 

 3  نقاط لكل تمرٌره صحٌحة تسقط فٌها الكرة على المصطبة 

 

 4  نقاط لكل تمرٌره صحٌحة تسقط فٌها الكرة بحٌث تلمس حدود

 المصطبة 

 

  متر  4نقطتان لكل تمرٌره صحٌحة تسقط فٌها الكرة داخل حدود 

 

 متر  4حٌحة فٌها الكرة على احد جانبً نقطة واحدة لكل تمرٌره ص

 

 ____________________ 

: مركز  االسس العلمٌة للكرة الطائرة وطرق القٌاسمحمد صبحً ,(8)

 . 715- 713,ص  8992الكتاب للنشر ,

 *قائمة المالحق .
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 ( محاوالت 5لكل طالب ) 

 

  تحسب مجموعة المحاوالت الخمسة 

 

 

 التجربة االستطالعٌة :   4-5

 

 "هً دراسة تجرٌبٌة اولٌة ٌقوم بها الباحثة على عٌنة صؽٌرة قبل قٌامها ببحثها بهدؾ 

 وكان هدؾ التجربة ( 8)اختبار اسالٌب البحث وادواته " 

 

  مدى مالئمة االختبارات لعٌنة البحث 

 

 معرفة الوقت المناسب ألجراء البحث 

 

 التجربة الرئٌسٌة :  4-6

 

 اختبار دقة استقبال االرسال وقٌاس مدى التلوث النفسً فً ٌوم الثالثاء المصادؾ 

 فً الساعة العاشرة صباحاً . اذ تم توزٌع مقٌاس التلوث النفسً على  1/4/7186

 الالعبٌن وتم االجابة على فقراته .وبعدها اجري اختبار دقة استقبال االرسال وقد اعطى 

 محاوالت فً المنطقة ب . وتم تسجٌل  5محاوالت فً المنطقة أ و  5لكل العب 

 الدرجات وفق ما موجود فً االختبار  لكلؾ العب . 

 

 ________________ 

: بؽداد , دار الحكمه طرائق البحث العلمً ومناهجه وجٌه محجوب ,(8)

 821, ص  8994للطباعة والنشر ,
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 الوسائل االحصائٌة : 4-2

 

 الستخراج كل من :   spssستخدمت الباحثة برنامج ا

 

  ًالوسط الحساب 

 

  االنحراؾ المعٌاري 

 

 ( معامل االرتباط  ) بٌرسون 
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 الباب الرابع                        

 

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها  -3

 

 عرض النتائج اختباري دقة استقبال االرسال والتلوث النفسً لعٌنة                 3-8     

 البحث             
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 عرض النتائج وتحلٌها ومناقشتها -3

عرض النتائج اختباري دقة استقبال االرسال والتلوث النفسً لعٌنة  3-8

    البحث :

الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونتائج معامل االرتباط البسٌط ( ٌبٌن االوساط 8جدول )

 )بٌرسون ( لعٌنة البحث :

 

 (                                8الجدول )                                  

 االحصائٌة المتؽٌرات 
 

 االختبارات
 

 

 س 

 
 +ع

_ 
 

معامل 
االرتباط 

 بٌرسون )ر(

قٌمة داللة 
 االختبار 

(sig) 

 
معنوٌة 
 االرتباط

 دقة استقبال االرسال  
 

    

873        

 

4777 

 
 

  641  

 
 

1361 

 
 

 اختبار التلوث النفسً  معنوي 
 

 

572 

 

5157 
 

 

 ( االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االرتباط البسٌط 8ٌبٌن الجدول )

 ( 873الحسابً دقة استقبال االرسال هو ))بٌرسون ( واظهرت النتائج ان الوسط 

  (572( والوسط الحسابً للتلوث النفسً هو )4777وبانحراؾ معٌاري قدرة )

 ( وكانت قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن دقة استقبال 5157وبانحراؾ معٌاري قدرة )

  المحسوبة فهً (sig( اما قٌمة )641االرسال والتلوث النفسً المحسوبة هً )

(1361( وهً اصؽر من مستوى داللة )151 مما ٌدل على وجود ارتباط معنوي ) 

 بٌنهما .والعالقة عكسٌة اي كلما زاد التلوث النفسً لالعب ضعفت لدٌة دقة استقبال 

 االرسال . وهؤالء الالعبٌن سٌتأثرون بأصوات وهتافات الجماهٌر مما ٌتسبب فً تأثر 

 مهاراتهم اثناء المباراة والتً تنعكس سلبا على الفرٌق وهذه الحالة تتطلب من الكادر 

التدرٌب اعداد الالعبٌن نفسٌاً للتقلٌل من تأثٌر هذه الحاله وخاصة الالعبٌن االكثر تأثراً 

 بها .



26 
 

 الباب الخامس                           

 

 االستنتاجات والتوصٌات -5

 

 االستنتاجات  5-8

 

 التوصٌات   5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 االستنتاجات والتوصٌات :

 

 : االستنتاجات 5-8

 

هناك عالقة ارتباط معنوٌة وعكسٌة بٌن دقة استقبال االرسال والتلوث النفسً  .8

 لعٌنة البحث .

 لالعبٌن الذٌن لدٌهم درجة اعلى من التلوث النفسً ٌكون استقبالهم لألرسال  .7

 باقً زمالئهم . اضعؾ من

 

الالعبٌن الذٌن لدٌهم نسبة اقل من التلوث النفسً كانت لدٌهم دقة استقبال  .4

 االرسال بالكرة الطائرة افضل من باقً زمالئهم . 

 

 

 التوصٌات : 5-7  

  

 

 التأكٌد على تمارٌن استقبال االرسال تحت ظروؾ صعبة ومختلفة . .8

 

للتقلٌل من تأثٌر التلوث  التأكٌد على االعداد النفسً الجٌد لالعبٌن .7

 النفسً على اداء المهارات . 

 

دراسة تأثٌر التلوث النفسً على مهارات اخرى من مهارات الكرة  .4

 الطائرة . 
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 المصادر : 

 

فاعلٌة برنامج ارشادي فً خفض أ.م.د. حٌدر عبد الرضا طراد ,  -8

 التلوث النفسً لدى طالب التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة بابل .

 

, دار االمل للنشر  8,ط فنون الكرة الطائرة حسن الحباري واخرون , -7

 . 5م ,ص  8912,

 

, الكرة الطائرة الحدٌثة مفتاح الوصول العالمً علً مصطفى طه , -4

 .  6م , ص 8996القاهرة ,دار الفكر العربً , 

 

الكرة الطائرة الحدٌثة مفتاح الى الوصول العالمً عصام الوشاحً ,  -3

 .  6,ص  8993ار الفكر العربً , , القاهرة , د

 

 . 56م ,ص  8996علً مصطفى طه , مصدر سبق ذكره , -5

 

االسس الفنٌة لمهارات الكرة محمد سعد زؼلول ومحمد لطفً السٌد , -6

 7118, القاهرة , مطابع امون , 8,ط الطائرة للمعلم والمدرب 

 .  63,ص

 

  8,ط دٌثة الموسوعة الكرة الطائرة الحمروان عبد المجٌد ابراهٌم , -2

 . 63,ص  7118,عمان ,مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع ,

 

,عمان  8,ط موسوعة الكرة الطائرة الحدٌثة اكرم زكً خطابٌة , -1

 .  61م ,ص  8996,دار الفكر العربً للطباعة والنشر والتوزٌع ,

 

 . 28,ص  8999علً مصطفى طه ,المصدر السابق نفسه , -9

 

 

 



29 
 

 


