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ممخص البحث

ىدف البحث الى تعرف تقدير الذات لدى طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة وعالقتيا بدقة ميارة االرسال المواجو من االعمى ( التنس ) ،واستخدم الباحثان المنيج
الوصفي باألسموب المسحي والعالقات االرتباطية لعينة البحث البالغ عددىم( ) 02طالبا من طالب
المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة ديالى لمعام الدراسي (0202 – 0202

)  ،وقام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية المصغرة لمقياس تقدير الذات ولميارة االرسال قيد

البحث ،وبعد استخراج البيانات ومعالجتيا احصائيا ومن ثم عرضيا وتحميميا ومناقشتيا ،توصل
الباحثان الى استنتاجات اىميا تمتع افراد عينة البحث بمقدار جيد من تقدير الذات ،فضال عن

ظيور عالقة ارتباط معنوية بين مقياس تقدير الذات ودقة ميارة االرسال ،وفي ضوء ىذه
االستنتاجات يوصي الباحثان بضرورة االىتمام بتقدير الذات لدى الطالب والتأكيد عمى الجوانب

النفسية .
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Abstract

The research aims to identify the self-esteem of the fourth stage students in

the Faculty of Physical Education and Sports Science and its relationship to
accurately skill front of the Supreme transmitter (tennis), the researchers used

the descriptive survey manner relations connectivity to the sample's (20) students
from the fourth stage students in college Physical Education and Sports Science

of Diyala University for the academic year (2015 - 2016), and the researchers

conducted a reconnaissance thumbnail to measure self-esteem and skill
transmitter experience under discussion, and after the extract and manipulate
data statistically and then viewed and analyzed and discussed, the researchers

arrive at the conclusions of the most important of the enjoyment of the research
sample by good members self-esteem, as well as the emergence of a significant

correlation between the scale and accuracy of self-assessment skill transmitter,
and in the light of these findings the researchers recommended the need to

address self-esteem of the students and the emphasis on the psychological
aspect

-1المقدمة:
شيد العالم في السنوات األخيرة تقدماً ممحوظاً في كافة مجاالت الحياة ،والتربية البدنية واحدة

من ىذه المجاالت التي شيدت تطو اًر كبي اًر في مختمف المستويات ومعظم األلعاب الرياضية نتيجة

لما قدمتو العموم المختمفة في اثر الحركة وصوالً إلى المستويات العميا ،كما إن ىذا التقدم ال يتم إال
من خالل دراسات عممية مستمرة ومعتمدة عمى عموم عدة مترابطة ومرتبطة بالمجال الرياضي ومن
بين ىذه العموم عمم النفس الذي لو إسيامات ودور فعال ومؤثر في تطوير األلعاب الرياضية

وبمختمف أنواعيا.

ان الكرة الطائرة واحدة من األلعاب الجماعية التي تتميز بالمواقف المتغيرة السريعة والمفاجئة

والتنوع في األداء الحركي لمميارات المختمفة ،التي تتطمب مستوى عال من الدقة في األداء .

اذ يعد عمم النفس احد العموم الذي ليا االثر الكبير عمى لعبة الكرة الطائرة وتطورىا ويمثل مفيوم

الذات اىمية كبيرة لدى كافة المربين وأولياء االمور ،عمى اعتبار أن العمل عمى جعل الطالب يرون

انفسيم بصورة ايجابية يسيم في اس تنياض قدراتيم في كافة الميادين ،وقد بينت العديد من الدراسات
الى وجود أثار متبادلة بين كل من تقدير الذات وبعض النواحي البدنية والميارية ،اذ اكد اكثر

الباحثون عمى ان النشاط الرياضي يعطي فرصة كبيرة لالرتقاء بتقدير الذات .

وتقدير الذات ىو مفيوم متعدد االبعاد موجود لدى جميع االفراد ولكن بدرجات متفاوتة وىو

عنصر ميم يندرج تحت مفيوم الذات ،فعندما يكون لألشخاص اتجاىات ايجابية نحو انفسيم يكون
لدييم تقدير عالي لذاتيم والعكس عندما يكون لدييم اتجاىات سمبية نحو انفسيم فأن تقدير الذات

لدييم يكون منخفض.

وىنا تكمن اىمية البحث في دراسة تقدير الذات لدى طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة بجامعة ديالى وايجاد العالقة بينيا وبين دقة ميارة االرسال المواجو من
االعمى ( التنس ) بالكرة الطائرة .

تعد لعبة الكره الطائرة من االلعاب التي تتميز بالعديد من القدرات البدنية والميارية والنفسية

والعقمية ال تمام اداء مياراتيا المختمفة بمنتيى السرعة والدقة .لم يعد االرتقاء في أي لعبة من
االلعاب ورفع مستوياتيا يتوقف عمى االعداد البدني والمياري والخططي فبحسب ،بل تعدى ذلك الى

االىتمام بالنواحي النفسية ونالحظ ان ىناك اىتمام قميل بالنواحي النفسية ،اذ يكون االىتمام فقط
عمى النواحي البدنية والميارية.

تمثل مادة الكرة الطائرة لممرحمة ال اربعة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة احد الجوانب

الميمة في العممية التعميمية ،اذ يتطمب من الطالب اتقان الميارات االساسية لمعبة واالرسال احد
الميارات اليجومية الميمة التي يتطمب من الطالب اتقانو بدقة .

يعد تقدير الذات من الحاالت أو السمات النفسية الميمة التي تؤثر عمى تمك الميارة ،فاكتساب

الطالب خبرات جديدة يجعمو اكثر ثقة بنفسو وبالتالي اتقانو لمميارة بصورة افضل.

والحظ الباحثان وجود ضعف في دقة ميارة االرسال بالنسبة لطالب المرحمة الرابعة في كمية

التربي ة البدنية وعموم الرياضة بجامعة ديالى وىذا ما اثار اىتمام الباحثان ألجراء ىذه الدراسة لمعرفة
ىل ىناك عالقة بين تقدير الذات ودقة ميارة االرسال ،وىذا ما يقود الباحثان الى تساؤل- :

ما العالقة بين مستوى تقدير الذات ودقة ميارة االرسال المواجو من االعمى (التنس) بالكرة الطائرةلدى طالب المرحمة الرابعة ؟

وىدفت الدراسة الى تعرف تقدير الذات لدى طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة وكذلك التعرف عمى العالقة بين تقدير الذات ودقة ميارة االرسال المواجو من االعمى
(التنس) بالكرة الطائرة ،اما فرضية البحث فيي وجود عالقة ارتباط معنوية بين تقدير الذات ودقة
أداء ميارة االرسال المواجو من االعمى (التنس) بالكرة الطائرة لطالب المرحمة الرابعة .

ويعرف تقدير الذات ىو مقدار رؤية الشخص لنفسو وكيف يشعر اتجاىيا (قطناني:0200 :

. ) 022

وتوجد ابعاد عدة لتقدير الذات وىي (عالوي ورضوان . )236: 0892:
-0تقبل الذات .

 -0الذات االدراكية .
 -3الذات البدنية .

 -6الذات الشخصية .
 -2الذات االخالقية .
 -2الذات الواقعية .

 -2الذات االسرية .
 -9الذات االجتماعية .
 -8نقد الذات .

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث :

استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية لمالئمة مشكمة البحث ،فالمنيج

الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصف دقيقا ويعبر
عنيا تعبي ار كيفيا وتعبي ار كميا (خميل . ) 000 : 0202 :

 2-2مجتمع البحث وعينته :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وبواقع ( )08طالب من طالب المرحمة الرابعة في كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة ديالى لمعام الدراسي  ،0202 /0202وتم استبعاد ()8

طالب من الممارسين لمعبة وغير الممتزمين والراسبين لتصبح عينة البحث ( )02طالب .

 3-2ادوات البحث :

 1مقياس تقدير الذات ( زايد . ) 300: 0226 :
مقياس روزنبيرج لتقدير الذات  ،يعتبر ىذا المقياس من اكثر مقاييس تقدير الذات استخداما من
قبل الباحثين عمى المستوى العالمي ويتألف المقياس من عشرة اسئمة ذات مقياس متدرج وفق طريقة

ليكرت  ،ويتألف المقياس من عشرة عبارات خمسة منيا ايجابية وىي العبارات ذات االرقام (، 3 ، 0

 ) 8 ، 2 ، 6وخمسة سمبية وىي العبارات ذات االرقام (  ، ) 02 ، 9 ، 2 ، 0 ، 2وفيما يتعمق
باحتساب الدرجات فأنيا تمنح وفقا لسمم تنازلي رباعي التدرج (  ، 0، 0 ،3صفر ) بالنسبة لمعبارات

االيجابية في حين تحتسب درجات العبارات السمبية وفقا لسام تصاعدي رباعي التدرج ( صفر ، 0 ،

 ) 3 ، 0وبالتالي فأن الدرجة العظمى لممقياس تبمغ ( ، ) 32أما الدرجة الصغرى لممقياس تبمغ (

صفر ) .

-2اختبار االرسال ( :ابراىيم . ) 083 : 0220:
الغرض من االختبار  :قياس دقة ميارة االرسال . االدوات المستخدمة :ممعب كرة طائرة قانوني ،شريط لتحديد االىداف ،شريط قياس 02 ،كراتطائرة .

 مواصفات االداء  :يقوم المختبر بأداء االرسال موجيا الكرة نحو المناطق ( أ ،ب  ،ج  ،د ) . شروط التسجيل  :لممختبر ثالث محاوالت : 6 -نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (أ).

 3 -نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ( ب).

  0نقطة لكل محاولة داخل المنطقة (ج) . 0 -نقطة لكل محاولة داخل المنطقة (د)

 ( -صفر ) عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق .

 عند سقوط الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحسب درجة المنطقة االعمى . -تمغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني .

شكل ( )1يوضح اختبار دقة مهارة االرسال بالكرة الطائرة
-3التجربة االستطالعية:
تعد التجربة االستطالعية من الشروط األساسية في البحث العممي ،اذ من خالليا يستطيع
الباحث تعرف الكثير من األمور التي تخص آلية تنفيذ البحث ،فيي تتناول موضوعات ال تتوافر
عنيا معمومات أو بيانات أو يجيل الباحث الكثير من جوانبيا وأبعادىا فيي عبارة عن تجربة صغيرة
أو عمل مصغر لمدراسة القائمة يقوم بيا الباحث بغية الوقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي قد

ترافق إجراء التجربة الرئيسية لمبحث (الشوك والكبيسي ، )98 :0226 :اجريت التجربة االستطالعية

بتاريخ 0202 /0 / 0عمى عينة مكونة من ( )2طالب تم اختيارىم عشوائيا  ،اذ كان الغرض من
اجراء ىذه التجربة ىو لمعرفة مدى تفيم الطالب لفقرات المقياس ،فضال عن معرفة الوقت المستغرق

لتطبيق المقياس  ،وكان الغرض من اجراء ىذه التجربة ىو معرفة مدى تفيم الطالب لمفردات

االختبار قيد البحث ومعرفة الوقت المستغرق ألجراء االختبار قيد البحث وقد اجريت التجربة في

القاعات الدراسية وقاعة الشييد وليان حميد ىادي في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة بجامعة

ديالى .

 -4التجربة الرئيسة:
قام الباحثان بأجراء التجربة الرئيسية بالشكل االتي -:

 -1تم اجراء التجربة الرئيسية وعمى عينة البحث وىم طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية
وعموم الرياضة في القاعات الدراسية لمطالب عمى عينة مكونة من ( ) 02طالب المصادف

يوم االحد . 0202 /0/2

 -0تم اجراء التجربة الرئيسية لالختبارات الميارية الخاصة بالكرة الطائرة يوم االثنين المصادف /9
 0202 /0عمى عينة من طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة عمى
عينة مكونة من ( ) 02طالب في قاعة الشييد وليان .

-3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
 1-3عرض النتائج وتحميمها:

 1-1-3عرض نتائج مقياس تقدير الذات وعالقتها بدقة مهارة االرسال لعينة البحث وتحميمها:

الجدول ( )1يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس تقدير الذات ومهارة

االرسال

المتغيرات

ت

وحدة القياس الوسط الحسابي االنحراف المعياري

 1مقياس تقدير الذات
االرسال

2

درجة

18.7

3.983

درجة

6.2

1.365

يتبين من الجدول ( )0االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس تقدير الذات وميارة اال
رسال اذ اظيرت النتائج ان الوسط الحسابي لمقياس تقدير الذات ( ،)09.2واالنحراف المعياري

( ،)2.893اما ميارة االرسال فقد اظيرت النتائج ان الوسط الحسابي ( ،)2.0وانحرافيا المعياري
(. )0.322

 2-1-3عرض نتائج معامل االرتباط البسيط لمقياس تقدير الذات ومهارة االرسال

الجدول ( )2يبين معامل االرتباط البسيط لمقياس تقدير الذات ودقة مهارة االرسال
ت

المتغيرات

 0مقياس تقدير الذات
0

االرسال

وحدة القياس معامل االرتباط (ر) الداللة
درجة
درجة

3.617

معنوي

يتبين من الجدول ( )0معامل االرتباط لمقياس تقدير الذات وميارة االرسال لدى عينة البحث اذ

اظيرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط (ر) المحسوبة بيت تقدير الذات ودقة ميارة االرسال المواجو
من االعمى (التنس) ىي ( )2.202وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.082عند مستوى

داللة ( )2.22وتحت درجة حرية ( )09مما يدل عمى وجود عالقة ارتباط معنوية بين ىاتين
المتغيرين.

 2-3مناقشة نتائج معامل االرتباط البسيط لمقياس تقدير الذات ودقة مهارة االرسال لعينة البحث:
يتبين من الجدول ( ) 0، 0اذا اظيرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط معنوية بين مقياس تقدير

الذات وميارة االرسال المواجو من االعمى ( التنس ) لدى عينة البحث ويعزو الباحثان سبب

االرتباط بين ىذين المتغيرين الى ان كمما زاد تقدير الذات لمفرد كمما كان ىناك ثقة لمفرد بنفسو

وتعتبر الذات ىي مركز الشخصية التي تتجمع حوليا النظم االخرى ،كما ان افراد العينة يتمتعون
بمقدار جيد من المياقة البدنية االمر الذي اسيم في تطوير تقدير الذات بالجانب االيجابي لدى افراد

العينة مما اثر ذلك عمى ادائيم لميارة االرسال فكمما كان لمفرد تقدير عالي لذاتو وادراك كامل كمما

اثر ذلك عمى دقة ادائو وتميزه في الميارة وىذا ما اظيرتو النتائج .

ان تقدير الذات ىي مجموعة من القيم والتفكير والمشاعر التي يممكيا الفرد حول نفسو فيعود

مصطمح تقدير الذات إلى مقدار رؤية الشخص لنفسو وكيف يشعر اتجاىيا (قطناني0200:
.)022:

كما يعرف تقدير الذات ىو حاجة كل فرد عمى ان يكون رأيا طيبا في نفسو وعن احترام

االخرين لو ،والى الشعور بالجدارة وتجنب الرفض أو النبذ أو عدم االستحسان (سعيد : 0229 :
ص . ) 023

فميارة االرسال تعد من الميارات االبرز في الكرة الطائرة ومن الميارات الصعبة الن عن طريقيا

يتم كسب نقطة لمفريق فاإلرسال إذا ما اتقن حقق الفريق دفعة كبيرة نحو الفوز في المحظات االولى
لممباراة وخاصة إذا استطاع الالعب المرسل تحديد وتوجيو االرسال (عبد المجيد. ) 20 :0220 :

ان تقدير الذات ىو الغاية التي ينشدىا الفرد الن تحقيق الذات يمثل جميع جوانب الشخصية

وتتمركز حولو الثبات واالتزان ومن خالل النتائج اظيرت انو لدى افراد العينة تقدير عالي وايجابي
لذاتيم وىذا ما اثر بصور ايجابية عمى دقة ميارة االرسال لدى افراد عينة البحث.

-4الخاتمة:
في ضوء ما تقدم في ىذه الدراسة تم التوصل من قبل الباحثان الى تمتع افراد العينة بمقدار جيد

من تقدير الذات وكذلك تبين من خالل نتائج البحث االحصائية ان لمفيوم تقدير الذات عالقة
معنوية بدقة ميارة االرسال المواجو من االعمى (التنس) لدى عينة البحث .

وفي ضوء ذلك يوصي الباحثان بالتأكيد عمى االىتمام بتقدير الذات لمطالب من خالل التأكيد عمى

النواحي النفسية لمطالب واالفادة من مقياس تقدير الذات واجراء دراسات اخرى عمى باقي الميارات

اليجومية والدفاعية في الكرة الطائرة وكذلك يوصي الباحثان بضرورة اجراء دراسات اخرى مشابية
وعمى عينات مختمفة وفي العاب اخرى .
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