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 عالقة المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف بمهارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة
 يف غيدانم. فؤاد عبد اللط  م. امجد حامد بدر   أ.م.د سعد عباس عبد

الكلمات المفتاحية : المناخ النفسي الرياضي ،التوجه نحو الهدف ، مهارتي االرسال 
 واالستقبال بالكرة الطائرة

 مستخلص البحث:
 اهداف البحث:

التعرف على قيم كل من المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف ومهارتي االرسال  -
 واالستقبال بالكرة الطائرة.

لمناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف بمهارتي االرسال واالستقبال بالكرة العالقة بين ا -
 الطائرة 

 وللتحقق من اهداف البحث وضع الفرض اآلتي:
وجود عالقة ذات دالله معنوية بين كل من المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف  -

 بمهارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
 منهجية البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم طالب لمرحلة الثانية شعبة )ب( والبالغ عددهم  -
( طالب بالطريقة العشوائية 5.  وتم اختيار )7102/7102(  طالبا وللعام الدراسي 45)

االجراء التجربة االستطالعية عليهم وتم استبعادهم من التجربة الرئيسية، وبقي للتجربة الرئيسية 
 ( طالبا الذين يمثلون عينة البحث.41)

 االستنتاجات والتوصيات:
 في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود العينة استنتج الباحثون ما يأتي:

اهمية مقياس المناخ النفسي و مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف لدى طالب كلية التربية  -
لمية الباحثون بتطبيقه من خالل االجراءات العالبدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثانية والذي قام 

المتبعة في البحث العلمي والتي تدل قدرة المقياس على قياس المناخ النفسي الرياضي و 
وقياس المهمة والتوجه نحو الهدف لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في رياضة 

 الكرة الطائرة.
تي االرسال واستقبال االرسال بالكرة الطائرة و درجة وجود عالقة ارتباط معنوية بين مهار   -

المناخ النفسي الرياضي ودرجة التوجه نحو الهدف، لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة.   
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 التوصيات:
 في ضوء ما توصل اليه البحث يوصي الباحثون ما يلي:

وجه نحو الهدف لطالب كليات اعتماد مقياس المناخ النفسي الرياض و مقياس المهمة والت -
 التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثانية في العراق الذي اعتمده الباحثون.

امكانية االفادة من مقياس المناخ النفسي و مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف الذي اعتمده  -
وع ى تأثيرها على نالباحثون من اجراء الدراسات المقارنة بين المراحل الدراسية االربعة ومد

 النشاط الرياضي الممارس.
ضرورة اجراء الدراسات للتعرف على العالقة للمناخ النفسي الرياضة والتوجه نحو الهدف في  -

 رياضات اخرى، غير الكرة الطائرة. 
 التعريف بالبحث:

 المقدمة واهمية البحث: 0-0
يزا العلوم االنسانية تحتل ح ان التقدم العلمي الهائل الذي يعيشه االنسان حاليا، نجد ان

كبيرا في مجال التطور االنساني الذي يشهده العالم، ونالحظ حدوث تطورات واضحة في 
موضوعات وبحوث ونظريات العلوم االنسانية المختلفة، وال سيما اثره البالغ في تطور الرياضة 

المر ريًا وخططيًا ونفسيا، االتنافسية من خالل بناء واعداد الرياضيين اعدادا متكامال بدنيا ومها
الذي يضمن لهم النجاح والصول الى االنجاز العالي عن طريق تحقيق افضل النتائج، وقد اصبح 
لزاما على المربين والتربويين دراسة العوامل النفسية واالجتماعية والتربوية للرياضين واخذها بعين 

 االعتبار لغرض تحقيق المستوى العالي من االنجاز. 
رياضة نظام اجتماعي مقنن ومخطط من صنع االنسان، ودراستها كظاهرة اجتماعية وال

تتيح الفرص للباحثين للتعرف على العالقات المتبادلة بينها وبين االنشطة االجتماعية األخرى، 
وايضا التعرف على وظيفتها داخل النسق االجتماعي، حيث تعد الرياضة بيئة خاصة ومثيرة لدراسة 

 الجماعة، فدراسة ديناميكية الجماعة لها جاذبيتها وتطبيقاتها في المجال الرياضي.  ديناميكيات
ان المناخ النفسي الرياضي سواء كان سلبيا ام ايجابيا ينعكس بمواقف سلوكية عند التعامل 
مع االفراد واالجل اعداد طلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة اعدادا متكامال من جميع النواحي 

نية والمهارية والنفسية في رياضة الكره الطائرة البد الوقوف على مستوى المناخ النفسي الذي البد
يساعد في الوصول الى اعلى المستويات وبعد تهيئة الظروف المالئمة التي تخدم الطلبة ال براز 

  .قدراتهم في اداء مهارات الكرة الطائرة واالستفادة القصوى من الجو التعليمي خالل الدرس
والتوجه نحو المهمة يرتبط بمحاوالت االعب االشتراك في المنافسة واضعا نصب عينة 
محاولة تطوير مستواه وتحسينه عند االداء السابق له وبذل اكبر جهد ممكن في االداء واظهار 
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اكبر قدر ممكن من قدراته دون ان يرتبط ذلك بمقارنة مستواه بمستوى االخرين ولكن بهدف محاولة 
ر وتحسين مستواه في ضوء مستوياته السابقة وبالتالي شعوره بالنجاح في حالة تحقيق ذلك تطوي

وشعوره بالفشل عند عدم تحقيق هدفة بغض النظر عن فوزه او هزيمته في المنافسة، فكان التوجه 
القدرة المدركة لدى الفرد الرياضي تميل الى ان تكون مرجعها الى الذات، نحو المهمة يعني ان 

لك ان اتقان المهارة، كما ان التعلم والتحسن يشكالن االساس للنجاح الذاتي في هذه الحالة، وذ
والتوجه نحو االنا يرتبط بمحاولة االعب االشتراك في المنافسة يهدف الفوز بالميداليات او البطوالت 

المكان، اوالتغلب على منافسيه ومحاولة مقارنة مستواه بمستوى االخرين وتجنب الهزيمة بقدر 
ويشعر بالفخر والزهو عند الفوز إلدراكه بقدراته العالية ولكن يحزن عندما يهزم اإلدراكه بأنه يمتلك 
قدرات منخفضة، فكأن التوجه نحو االنا يعني ان ادراكات القدرة لدى الفرد تميل الى ان تكون 

فوق نا بممارسة النجاح والتمعتمدة على اساس معيارية او المقارنة باألخرين، وعندما يسود توجه اال
 على االخرين او االداء بصورة مماثلة لهم في الجودة بأقل جهد ممكن وذلك في النشاط التنافسي.

(33) 
والكرة الطائرة احد االلعاب الرياضية الجماعية التي اخذت حيزا كبيرا من الحداثة والتجديد 

 والدولية، اذ ان مستوى اللعبة في حالة تطورفي ادائها وهذا ما نراه عند مشاهدة المباريات المحلية 
مستمر في كافة جوانبها نتيجة االساليب واالعداد البدني والنفسي والمهارى الفاعل المؤثر في 

 (34)مستوى الالعبين فضال عن االعداد الخططي والمهارى. 
لمناخ ا فالكرة الطائرة من االلعاب التي تحتاج في تدريباتها الى االهتمام في رفع مستوى

الرياضي وتوجيه الهدف وذلك الهتمام قانون اللعبة بهذه الجوانب ساعد ذلك في طريقة فهم اداء 
اللعبة ووجود الشبكة الفاصلة بين الفريقين المتنافسين في الحد من السلوك الغير مقبول والحد من 

 (35)العدوانية اثناء التنافس.
لباحثون بدراسة المناخ النفسي الرياضي وتتضح اهمية الدراسة الحالية من خالل قيام ا

لخلق جو علمي مناسب من خالل الوقوف على مستوى الطلبة، باإلضافة الى اعداد طلبة كلية 
التربية وعلوم الرياضة اعداد نفسي صحيح اثناء المنافسة، وايضا محاولة التعرف على العالقة بين 

ن في ية وعلوم الرياضة وتوجيه نظر الباحثو المناخ النفسي وتوجه الهدف لدى طلبة التربية البدن
 مجال علم النفس الى اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال.

 مشكلة البحث: 0-7
                                                           

، تلال مجلة علوم الرياضةحس  حس  عبده؛ تمجه المهمل قاال   قعاليده  ، لمةد دات الخ صل ،أسب ب النج ح في تره ال دي،  )33(

 .312، ص2111الدر،ال الر. ضال، ج مةل المنا ، 

ء قت نا  م ا   المن خ النفسي الر. ضي قعاليده ،أ اء ،ةض المه اات في المب ازة لطالب تلا ت الدر،ال اج ء حس  اسم عام؛ ،ن  )34(

 .ص2111، تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل، ج مةل  . ل:، غير منشورهالر. ضال، اطرقحل  تدمااه، 

ير رسالة ماجستير غلدى العبي تره ال دي ،مح فظل المنا ، احمد محمد عبد الحكام؛ تم سك الفر.ق قعاليده ، ل لق قتمجه الهدف  (35(

 تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل، ج مةل المنا . منشورة،
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تمر عملية التعلم بظروف مناخية ونفسية تؤثر في عملية التعلم فكلما كانت هذه الظروف 
لى مناخ وفي الكرة الطائرة يحتاج الالعبين اايجابية ادت في النتيجة النهائية الى عملية تعلم جيد، 

نفسي متوازن من اجل االبداع في اداء المهارات، ومن هنا برزت مشكلة البحث من خالل عدم 
توفر مناخ نفسي ايجابي لطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق، وان كثير من 

شاط الرياضي المعين للممارسة المستقبلية، الطالب ال يوجد لهم هدف محدد في التوجه نحو الن
وهذا قد تولد من خالل عمل الباحثون كتدريسيين لهذه المادة في لمرحلة الثانية لكلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة، إضافة الى ذلك قلة الدراسات بخصوص المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو 

 الهدف  
 اهداف البحث:  0-3

 -التعرف على:يهد ف البحث 
 لومهارتي االرساالتعرف على قيم كل من المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف  -0

 واالستقبال بالكرة الطائرة.
العالقة بين المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف في تعلم مهارتي االرسال واالستقبال  -7

 بالكرة الطائرة.
 فروض البحث: 0-4
ه معنوية بين كل من المناخ النفسي الرياضي والتوجه نحو الهدف في وجود عالقة ذات دالل-0

 تعلم مهارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة. 
 مجاالت البحث: 3-3
طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة تكريت للعام الدراسي المجال البشري:  0-5-0

7102/7102 
 75/0/7102 والى 5/00/7102من المجال الزماني:  0-5-7
 قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت المجال المكاني:  0-5-3
جراءاته الميدانية: 3-0  منهج البحث وا 

 استخدم الباحثون المنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطية مالئمته لطبيعة ومشكلة البحث.     
 مجتمع البحث: 3-7

لية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة تكريت، للعام الدراسي تمثل مجتمع البحث بطالب ك      
7102/7102. 
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 عينة البحث: 3-3
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم طالب المرحلة الثانية شعبة )ب( والبالغ  
النسبة مئوية  اي ان( طالب 5.  وتم اختيار )7102/7102وللعام الدراسي  ( طالبا45عددهم )

من عينة البحث وبالطريقة العشوائية االجراء التجربة االستطالعية عليهم وتم استبعادهم  (00,00)
( طالبا الذين يمثلون عينة البحث اي ان النسبة 41وبقي للتجربة الرئيسية ) الرئيسية،من التجربة 
 ( من عينة البحث . 22,22المئوية )

 ادوات ووسائل جمع البيانات:  3-4
 ات المستخدمة في البحث .االدو  3-4-0
 ــ ملعب الكرة الطائرة قانوني مع مستلزماته.0
 ( صينية الصنع.MIKASA( نوع )31ــ كرات طائرة عدد )7
 وسائل جمع المعلومات:  3-4-7 

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية .  -0
 مقياس المناخ النفسي، و مقياس التوجه نحو الهدف. -7
 المقابلة الشخصية. -3
 ة تفريغ البيانات.استمار  -4
 القياسات واالختبارات.  -5
 الوسائل االحصائية. -6

 المستخدمة في البحث: المقاييس 3ــ7ــ3
 مقياس المناخ النفسي الرياضي، ومقياس التوجه نحو الهدف: 4 –3

كأداة لجمع    (36)( 7105استخدم الباحثون مقياس المناخ النفسي ) رجاء حسن اسماعيل   
( فقرة وتكون اإلجابة على المقياس باختيار بديل واحد  60قياس مؤلفًا من ) البيانات، إذ كان الم

من ثالثة بدائل وهي) تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل (، وتم عرض استمارة االستبيان على 
 5مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال علم النفس الرياضي، والقياس والتقويم، ملحق ) 

رف على مدى مالئمة االستبيان لما وضع من اجله، كما طلب منهم أبداء (، وذلك بهدف التع
( ، وفي 0رأيهم في حذف أو إضافة أو تعديل صياغة كل فقرة بما يتفق وأهداف البحث، ملحق )

ضوء أراء المتخصصين تم حذف بعض الفقرات وتعديل صياغة البعض األخر، وبعد ذلك أصبح 
 (. 7ملحق ) (عبارة، 36عدد فقرات االستبيان )

                                                           
( اج ء حس  اسم عام؛ ،ن ء قت نا  م ا   المن خ النفسي الر. ضي قعاليده ،أ اء ،ةض المه اات في المب ازة لطالب تلا ت الدر،ال 36(

 .2111، تلال الدر،ال البد ال قعلمي الر. ضل، ج مةل  . ل:، غير منشورهه، الر. ضال، اطرقحل  تدماا
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( الذي قام حسن 3وايضا استخدم الباحثون مقياس لتوجه نحو الهدف في الرياضة ملحق )  
( بتعريب االستبيان وتقنينها على البيئة المصرية، حيث قام الباحثون بأخذ االستبيان 0992عبده )

لى خمس توي ع( عباره ايجابية، امام كل عبارة ميزان تقدير، صمم بطريقة "ليكرت" يح04المكون )
بدائل لكي يختار المفحوص احداهما ) غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة( 

( على مجموعة من األساتذة 3وتقنينه على البيئة العراقية، وتم عرض استمارة االستبيان مرفق )
ون اإلجابة على (، وتك 5المتخصصين في مجال علم النفس الرياضي، والقياس والتقويم، ملحق ) 

المقياس باختيار بديل واحد من ثالثة بدائل وهي) تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل ( وذلك 
بهدف التعرف على مدى مالئمة االستبيان لما وضع من اجله، كما طلب منهم أبداء رأيهم في 

د فقرات دحذف أو إضافة أو تعديل صياغة كل فقرة بما يتفق وأهداف البحث، وبعد ذلك أصبح ع
 (4(عبارة، ملحق )00االستبيان )

 (7: ملحق )كيفية حساب الدرجة على مقياس المناخ النفسي الرياضي 3-4-0
تعد خطوات حساب الدرجة التي يحصل عليها احد افراد العينة على مقياس من الخطوات المهمة 

مقياس بناء ال وتختلف درجات تصحيح الفقرات من مقياس الى اخر وذلك باالعتماد على طريقة
( 0، 7، 3، 4، 5وعدد بدائل االجابة، في مقياسنا الحالي فأن بدائل االجابة للفقرات االيجابية )

( وتحتسب الدرجة الكلية للمقياس من خالل جمع درجات البدائل 5، 4، 3، 7، 0والفقرات السلبية )
( واقل  021مقياس ) التي يؤشر عليها الطالب في جميع فقرات المقياس، وكانت اعلى درجة لل

 ( .  36درجة )
 : ملحقكيفية حساب الدرجة على مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف في الرياضة 3-4-7
(4) 

 ( درجة واحده0غير موافق بشدة                    ويقدر لها ) -
 ( درجتان7غير موافق                         ويقدر لها ) -
 ( ثالثة درجات3ويقدر لها )      محايد                         -
 ( اربعة درجات4موافق                              ويقدر لها ) -
 ( خمس درجات 5موافق بشدة                         ويقدر لها ) -

 ( درجة.  21( و ) 04وتتراوح درجات االستبيان ما بين )  
 تحديد المهارات المستخدمة في البحث: 3ــ7ــ3
تحديد مهارات الكرة الطائرة االساسية قيد البحث وفق مفردات مادة الكرة الطائرة المنهجية تم    

 المقررة لطالب المرحلة الثانية في كليات التربية الرياضية وهي:
 ــ االرسال .0
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 ــ استقبال االرسال .7
تصاص مع ذوي االخوبغية تحديد أهم األنواع للمهارات المذكورة وبعد أجراء المقابالت الشخصية    

ومراجعة المصادر العلمية وتوجيه السادة المشرفين قام الباحثون بتسجيل أهم نوع لكل مهارة وعلى 
 وفق رأي ذوي االختصاص.

ومن اجل استكمال الخطوات تم تفريغ المعلومات ومعالجتها إحصائًيا واستخراج النسبة المئوية لكل 
( أو أكثر، %25ت على اعلى نسبة شريطة أن تكون )نوع، إذ تم اعتماد نوع المهارة التي حصل

 .(0وأنواع هذه المهارات التي حققت ذلك كما مبين في الجدول)
 (0الجدول)

 نسبة االتفاق ألنواع المهارات األساسية بالكرة الطائرة.
 عدد الخبراء النسبة المئوية أنواع المهارات ت
 5 %011 االرسال   0
 4 %21 رسالاستقبال اال             7
 ترشيح االختبارات 4ــ7ــ3

صمم الباحث استمارة استبانة لتحديد المهارات االساسية ووضع ثالث الى اربع اختبارات لكل مهارة 
من المهارات قيد البحث وتم عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين ، وتم جمع االستمارات 

يجاد النسبة المئوية لكل  ذ اختبار ومنها ثم اختيار اختبار واحد لكل مهارة إثم تفريغ البيانات وا 
 ( أو أكثر.%21كانت نسبة االتفاق تساوي)

 (7الجدول)
 االختبارات المستخدمة في البحث.

 عدد الخبراء النسبة المئوية أنواع االختبارات ت
 5 %011 اختبار دقة االرسال 0
 5 %011 اختبار دقة االستقبال من االرسال 7
 مواصفات االختبارات المهارية المستخدمة في البحث: 0ــ4ــ7ــ3

 (37)أوال: اختبار دقة االرسال

 الهدف من االختبار: قياس مهارة االرسال ودقته.
 االدوات المستخدمة: ملعب الكرة الطائرة، كرات طائرة، مسجل.

                                                           
( 2111، أا،ام ، سنل1)ط األحص ء قاالخدب اات في المج ل الر. ضي لؤي ت  م الصمادعي،  ماي ا،راهام ال مك قآخرقن،  -37

 .393ص
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وصف االداء: يقف الالعب في منتصف خط نهاية الملعب )النصف المواجه لنصف الملعب 
( م من الشبكة(. يقوم الالعب بأرسال الكرة الى نصف الملعب المخطط كما 9خطط على بعد )الم

 (.0في الشكل)
 التوجيه والتسجيل: 

( محاوالت وتحسب محاولة في حالة سقوط االرسال خارج الساحة أو مالمسته 01لكل العب)
(، 4ــ 0المناطق هي من )( و 41للشبكة ويجب أن ترسل الكرة للمناطق المحددة والدرجة النهائية )

يحسب لكل ارسال صحيح رقم المنطقة التي تهبط فيها الكرة في نصف الملعب المخطط مع 
 مالحظة في حالة سقوط الكرة على خط يفصل بين منطقتين يحسب لالعب درجة المنطقة االعلى.

 ( واقل درجة هي)صفر(.41ــ علمًا ان اعلى درجة لالختبار هي)

 
 (0شكل )ال

 طريقة أداء اختبار دقة مهارة اإلرسال.يوضح 
 (38)الكرات المرمية االستقبال منثانيا : اختبار دقة 

 الهدف من االختبار: قياس دقة االستقبال.
االدوات المستخدمة: ملعب الكرة الطائرة، مرتبة موضوعة على الجزء العلوي من صندوق الوثب 

 (سم، كرات طائرة.021بحيث يكون االرتفاع )
(، ارسال الكرة من المنطقة المخصصة 3الداء: توضع المرتبة على الصندوق في المركز)وصف ا 

(على التوالي 5()6()0لألرسال الى نصف الملعب المقابل ليؤدي المختبر الواقف في المركز)
 (.3االستقبال تجاه المرتبة الموجودة في المركز)

                                                           
 (.391لؤي ت  م الصمادعي ق ماي ا،راهام ال مك)مصدا سبق ذتره،ص  - 38
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علمًا  ( محاولة31( وتساوي )5( )6) (0( محاوالت لكل مركز من المراكز )01عدد المحاوالت: )
 (  واقل درجة هي )صفر(.071ان اعلى درجة لالختبار هي )

 التوجيه والتسجيل:
 ( نقاط لكل تمريرة صحيحة تسقط في المرتبة.4ــ )
 ( نقاط لكل تمريرة تسقط فيها الكرة بحيث تالمس حدود المرتبة.3ــ )
 (م.3لكرة داخل حدود منطقة الــ )( نقطتان لكل تمريرة صحيحة تسقط فيها ا7ــ )

 
 (  يوضح طريقة اداء اختبار دقة االستقبال من االرسال7الشكل)

 التجربة االستطالعية : 0 – 5 – 3
( 5علــــى ) قـــام البـــاحثون بـــأجراء التجربـــة االســــتطالعية مـــع كـــادر العمـــل المســـاعد، 

ـــة الرئ ـــد اجـــراء التجرب ـــم اســـتبعادهم عن ـــة البحـــث الـــذين ت ـــت طـــالب مـــن عين ـــد اجري يســـية، وق
ــــــق  ، والتــــــي تــــــم خاللهــــــا اجــــــراء 5/00/7102التجربــــــة االســــــتطالعية يــــــوم االحــــــد المواف

 تطبيق المقياس وكان الهدف من التجربة االستطالعية.
 معرفة المدة التي يستغرقها الطالب في االجابة على فقرات المقياس. -0
 معرفة المدة التي تستخدم في تطبيق المقياس.  -7
 التي تصادف تطبيق المقياس. معرفة المعوقات -3
 ()مالحظة كفاءة كادر العمل المساعد. -4
 التجربة الرئيسية : 6 – 3

                                                           
()- ج مةل، الر. ضل قعلمي البد ال الدر،ال تلال في تدا.سي، زهار محمم  ديع . 
 . ج مةل، الر. ضل قعلمي البد ال الدر،ال تلال في تدا.سي، احمد الخ لق عبد ع طف -

 . ج مةل، الر. ضل قعلمي البد ال الدر،ال تلال في تدا.سي، عبدهللا ت فم طه -
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 لهدف،اقام الباحثون بتوزيع المقياس الخاص بالمناخ النفسي الرياضي و مقياس التوجه نحو  
 (7102 / 00/  2- 2)ليومي الثالثاء واالربعاء المصادف  الرياضة،في كلية التربية البدنية وعلوم 

 في  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة تكريت.
 الوسائل اإلحصائية: 2 -3
( وذلك باستخدام القوانين االتية وذلك SPSSتم معالجة البيانات بواسطة النظام االحصائي )   

 لتحقيق هداف البحث وفروضه: 
 ط البسيط) بيرسون( معامل ارتبا ،االنحراف المعياري، الوسط الحسابي ،النسبة المئوية

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:  -4
 ( 3جدول ) 

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث  
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  وحدة القياس  المتغيرات

 2879 005821 درجة المناخ النفسي الرياضي
 9801 57867 درجة التوجه نحو الهدف
 3802 30822 درجة دقة االرسال
 5814 21.12 درجة دقة االستقبال

 (4جدول )
درجة االرتباط المحسوبة والجدولية والداللة االحصائية بين المقاييس المستخدمة بالبحث  

 ومهارتي دقة االرسال ودقة استقبال االرسال

النفسـي الرياضي ودقة  ( ان درجة االرتباط المحسـوبة بين المناخ 3يتضـح من الجدول رقم )       
ـــــــــــــة االرتباط المحســوبة بين المناخ النفســي الرياضــي ودقة  1.397االرســال بلغت )  ( ، اما درجـ

 المهارة المتغيرات
 المعالجات االحصائية

 الداللة االحصائية  جة الجدولية الدر  الدرجة المحسوبة 
  18397 دقة االرسال المناخ النفسي الرياضي

 
 
1875 

 معنوي

 معنوي 18470 دقة االستقبال

 معنوي 1.307 دقة االرسال التوجه نحو الهدف

 معنوي 18465 دقة االستقبال
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( ، اما درجة االرتباط المحســوبة بين التوجه نحو الهدف ودقة  1.470اســتقبال االرســال بلغت ) 
ـــــــــة االرتباط المحسوبة بين التوجه نح 1703االرسال بلغت )  و الهدف ودقة استقبال ( ، اما درجـ
ــــــة )  1,75( وهي اقل من الجدولية البالغة )  1.461االرسال بلغت )  ـــــــ ـــــــ ( 39( عند درجة حريـ
 . (1.15)              واحتمال خطأ 

 مناقشة النتائج : 4-7
( وجود عالقة ارتباط معنوية بين نتائج المناخ النفسي الرياضي  4يتضح من نتائج الجدول )    

حو الهدف ومهارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة .  ويعزو الباحثون ذلك ان للمناخ والتوجه ن
النفسي االيجابي في رياضة الكرة الطائرة دورا هاما في اداء مهارتي االرسال واالستقبال بالكرة 

ه كلما نالطائرة وظهر ذلك من خالل عالقة االرتباط االيجابية .وهذا ما اشارت اليه الدراسات في ا
زاد المناخ النفسي الرياضي زات خبرة الطالب وتوسعت معارفه ومعلوماته واصبحت قدرته على 

 (0)االداء اكثر دقة واكبر في استخدامها في المستقبل ويصبح ادائه سريعا وسهال ويتطور ذكائه .
ناسب من مويرى الباحثون ايضا انه كلما استطاع المدرس في ايجاد او توفير المناخ النفسي ال

خالل االكثار من التمرينات واداءها وتكرارها في الوحدات التعليمية بشكل جيد يؤدي الى تطوير 
قدرة المتعلمين على استخدامهم قدراتهم البدنية ومهاراتهم الحركية والخططية واستعداداتهم النفسية 

النفسية  الرياضي من الظواهر لذا فان المناخ النفسيوالعقلية بما يتالءم ومتطلبات االداء المهاري .
التي يدرسها علم النفس الرياضي والتي تؤثر على سلوك الطالب واداءه ومدى تقدمة ونجاحة في 
الدروس، ويظهر ذلك من خالل العالقات التي تعمل على تكوينها مع المحيطين و معرفته بالسلوك 

 اخرى.المناسب من اجل التوافق مع نفسه من جهة ومع االخرين من جهة 
يرى رضوان " ) المناخ( عباره عن مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر خارج وحدات الوراثة  

 .(39)والتي يمكن تؤثر في نمو الكائن الحي ونشاطه منذ تكوينه الى اخر حياته " 
مة الطالب بأسباب اندماجه في مه ويطلق عليه أحيانًا، التوجه الداخلي للهدف، ويشير إلى وعي

للمقرر الدراسي، ويتعلق بدرجة إدراك الطالب  تعلم ،ويعبر عن أهداف أو توجهات الطالب العامةال
ما. ويدل ارتفاع التوجه الداخلي لدى الطالب في المهمة  لألسباب التي تجعله يشارك في مهمة

. ( 012,0999ذاتها أكثر من كونها وسيلة )عزت حسن ، حد األكاديمية على أنها غاية في
نها فرصة أ نحو التعلم، يصف االتجاه السائد لدى الطالب الذين يفهمون خبرات التعلم جهوالتو 

تقان المعلومات والتمكن منها، ومن خصائصهم الرغبة تحسن، المستمرة في ال الكتساب المعرفة وا 

                                                           
م  ت ثار ،ر  مج للددا.ب الة لي عل: مسدمى يداات الدفكار اال،دك اي قالدصرف الخططي اشرف محمد علي ، محمد ا،راهام محم (1)

 2112، ج مةل اسامط ، تلال الدر،ال الر. ضال ، 1،ج  13لن ش ي ترة ال دي ، ،حث من ما في مجلل اسامط لةلمي قفنمن الدر،ال ، الةد  

. 

 .13( ص1114ل الج مةل للدااس ت، ، )،ارقت، مؤسس1، طالسلوكية واالدارةاضمان شفاق؛  (39(
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 هنا على: نحو التعلم. ويكون تركيزهم ورفع مستوى الكفاءة الشخصية، والتفوق، واالتجاه اإليجابي
 اإلتقان، والتعلم والتحدي وحب االستطالع.

ويرى الباحثون من المنطقي ان االداء الجيد لالعب يؤدي الى نتيجة ايجابية او الفوز ومن    
المنطقي ايضا ان االداء السيئ لالعب يؤدي الى نتيجة سلبية هي الهزيمة ال ان ذلك قد ال يحدث 

الهزيمة ال ترتبط فقط بمستواه ادائه وهو االمر الذي دائما في عالم الواقع االن اسباب الفوز او 
يستطيع اللعب نفسة التحكم فيه، بل تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية عن قدرة اللعب في التحكم 
فيها مثل مستوى التنافس وقدراته، وتشجيع الجهود والتحكم والحظ وغير ذلك من العوامل التي ال 

 يستطيع الالعب التحكم فيها.
وفي ضوء ذلك اشار بعض الباحثون في علم النفس الرياضي الى انه من االفضل لالعب 
تبنى توجه المهمة ) توحه االداء( الذي يركز على المقارنة اداء الالعب بمستواه الذاتي بداًل من 
مقارنة مستواه بمستوى اداء المنافسين آلن ذلك قد يؤدي الى بذل المزيد من الجهد في مواجهة 

ل ومحاولة المثابرة على تطوير االداء نحو االفضل وهوه االمر الذي يساعد الالعب على الفش
التركيز في تحسين ادائه، كما ان ذلك قد يساعد اللعب في مواجهة االحباط واالفتقار للدافعية 
عندما يتفوق منافسيه علية او عندما يكون المنافس افضل قدرة الن مستوى المنافس من االمور 

ال يستطيع االعب التحكم فيها، ومن ناحية اخرى فأن الالعب الذي يتميز بتوجه المهمة او  التي
االداء يختار اهداف واقعية تتناسب مع مستواه الحالي، ولذا يتضح بعض الباحثون في علم النفس 

 (40)الرياضي بضرورة تشجيع المدرب لألداء الجيد لالعب حتى بالرغم من عدم فوزه في المنافسة. 
 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 6-0

 في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود العينة استنتج الباحثون ما يأتي:
اهمية مقياس المناخ النفسي و مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف لدى طالب كلية التربية  -0

جراءات من خالل االالبدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثانية والذي قام الباحثون بتطبيقه 
العلمية المتبعة في البحث العلمي والتي تدل قدرة المقياس على قياس المناخ النفسي 
الرياضي و وقياس المهمة والتوجه نحو الهدف لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 في لعبة الكرة الطائرة.
ي رة و درجة المناخ النفسي الرياضوجود عالقة ارتباط معنوية بين مهارات لعبة الكرة الطائ -7

 ودرجة التوجه نحو الهدف، لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.   
 

                                                           
 211( ص1119، )ال  هرة، مرتز الكد ب للن ر، ، مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حس  عالقي؛  )40(
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 التوصيات: 6-7
 في ضوء ما توصل اليه البحث يوصي الباحثون ما يلي:

اعتماد مقياس المناخ النفسي الرياض و مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف لطالب كليات  -0
 بدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثانية في العراق الذي اعتمده الباحثون.التربية ال

امكانية االفادة من مقياس المناخ النفسي و مقياس المهمة والتوجه نحو الهدف الذي اعتمده  -7
الباحثون من اجراء الدراسات المقارنة بين المراحل الدراسية االربعة ومدى تأثيرها على نوع 

 مارس.النشاط الرياضي الم
ضرورة اجراء الدراسات للتعرف على العالقة للمناخ النفسي الرياضة والتوجه نحو الهدف  -3

 في رياضات اخرى، غير الكرة الطائرة. 
 المصادر: 

احمد محمد عبد الحكيم؛ تماسك الفريق وعالقته بالقلق وتوجه الهدف لدى العبي كره القدم  -0
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،بمحافظة المنيا، 

 .7113المنيا، 
اشرف محمد علي ، محمد ابراهيم محمود تاثير برنامج للتدريب العقلي على مستوى قدرات  -7

التفكير االبتكاري والتصرف الخططي لناشئي كرة القدم ، بحث منشور في مجلة اسيوط لعلوم 
 . 7117سيوط ، كلية التربية الرياضية ،، جامعة ا 0،ج  03وفنون التربية ، العدد 

حسن حسن عبده؛ توجه المهمة واالنا وعالقتها بالمعتقدات الخاصة بأسباب النجاح في كره  -3
 .7111، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، مجلة علوم الرياضةالقدم، 

عض اء برجاء حسن اسماعيل؛ بناء وتقنين مقياس المناخ النفسي الرياضي وعالقته بأد -4
، كلية غير منشورهالمهارات في المبارزة لطالب كليات التربية الرياضية، اطروحة دكتوراه، 

 .7105التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة ديالى، 
 (0994، )بيروت، مؤسسة الجامعة للدراسات، 0، طالسلوكية واالدارةرضوان شفيق؛  -5
، )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ، مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي؛   -6

0992 ) 
، )عمان، دار ميسره للنشر 0، طسلوكية االبداع واساليب التنميةممحوح عبد المنعم الكناني؛  -2

 ( .7115والتوزيع والطباعة،  
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 (0ملحق )

 يبين فقرات مقياس المناخ النفسي الرياضي لغرض عرضها على الخبراء للتقويم
ــية امام كل عبارة من خالل وضــــــع من فضــــــلك اقراء كل عبا رة من العبارات االتية ووضــــــح مدى موافقتك الشــــــخصــــ

 ( على االستجابة المناسبة اسفل البدائل المطروحة.√عالمة )
تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت

 التعديل
    اخشى االصابة عند درس الكرة الطائرة 0
    توجيهه اتحمل االنتقاد من مدرسي واصحح اخطائي في ضوء 7
    استرد حالتي الطبيعة سريعا بعد نقد المدرس لي 3
    اتوقع بأن طريقة التقويم ال تعطي الطلبة استحقاقاهم 4
    االدوات المتيسرة ال تواكب اعداد الطلبة الممارسين 5
    تسلسل اعطاء المفردات غير مناسبة 6
    أفضل لعب جماعي على العب الفردي 2
    مزاجي حسب الظروف المحيطة بييتغير  2
    أفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 9
    أشعر السعادة عندما يتفوق عليه زميلي 01
    اثق بقدراتي البدنية والمهارية في كرة الطائرة 00
    لدية القدرة على تهدئة النفس بعد كل فشل 07
    المجموعة ارفض التنازل عن حقوقي الشخصية لصالح 03
    احترم المدرسين ألنهم يتفانون في تعليم االخرين 04
    مستوى أدائي ثابت وال يتغير مهما كنت الظروف 05
    اعترف بجهود الطالب النموذجي في االداء 06
    اذا كان لزميلي فضل علي فال اذكره 02
    مزاجي معتدل في جميع الظروف 02
    ب المسيء ليارفض مصالحة الطال 09
    اسرع لتلبية حاجيات زمالئي للفريق 71
    اشعر بالفضل لكل من يقدم لي نصيحة 70
    احافظ على هدوء اعصابي عند مضايقة االخرين لي 77
    عندما يخطئ في حقي احد ارفض مسامحته حتى بموافق ضعفة 73
    ت وبدون تعبفي استطاعتي اداء المهارات المتتالية وبعدة تكرارا 74
    اسهم في حل مشكالت االصدقاء 75
    احب ان اقضي وقت راحة مع زمالء 76
    الفشل المتكرر في اداء المهارات ال يوصلني اليأس 72
    اشعر باختالف  وتباين واضح في مستويات الطلبة المهارية 72
     انا على ثقة بأنني استطيع تدريس الكرة الطائرة مستقبال 79
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    اعتقد انني ابذل اقصى جهد في التعلم 31
    ينخفض مستوى ادائي كلما كثر الطالب حولي 30
    احترم الطالب المنافس عندما يكون ادائه افضل من ادائي 37
    الوقت المخصص للتعلم مناسب جدا 33
    أرى التعامل بروح الجماعة بين الطالب 34
    بدنيا  ومهارياً اشعر بأنني غير جاهز  35
    تغمرني السعادة عندما انجح في مصلحة المتخاصمين 36
    استطيع التحكم في انفعاالتي في اثناء اداء الدرس  32
    يعتقد اغلب الزمالء بأنني متميز بشده االنفعال 32
    اهداف التعليم مفهومة 39
    االهداف السلوكية لم تتحقق في المناهج الحالية 41
    افضل اداء للمهارات الجديدة بعيدا عن انظار الطلبة االخرين 40
    ادارة الكلية ال تسمح لنا المشاركة في التخطيط لبعض االمور الدراسية 47
    استغرق في النوم بسرعة وسهولة 43
    المناهج الحالية لم تعد توكب التطور في الكليات المناظرة في الدول المتقدمة 44
    اثق باألخرين واطمئن بوجودهم جواري  45
    المناهج الحالية جامده ال تعطي حريه لألستاذ بالتغير او التعديل  46
    القاعات الدراسية غير صالحة للتدريس العلمي  42
    طريقة المدرس )امرية( ال تالئم الواقع الحالي 42
    ناسبة لمستوى الطلبة المرونة في تعديل االهداف السلوكية غير م 49
    اشارك زمالئي الطالب افراحهم واحزانهم خارج قاعات الدرس 51
    اشعر بالرضى على عالقتي باألخرين 50
    اعد نجاح الجماعة نجاحا لي 57
    اهداف التعليم غير واضحة  53
    درس الكرة الطائرة يحقق االهداف السلوكية للمناهج  54
    ى الحد االدنى من وقت الممارسة احصل عل 55
    اكتسبت مهارات عملية ساعدتني على ان اتعلم النظام في كل شيء 56
    اؤمن بعبارة العفو عند المقدرة 52
    اؤمن بأن االبتعاد عن الزمالء يجنبني المشاكل  52
    اجد صعوبة في التعرف على االخرين واتأخر باالندماج معهم 59
    نب خوض المجهولاتج 61
    اخشى التحدي والخطر  60
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 (7ملحق )

 يبين فقرات مقياس المناخ النفسي الرياضي لغرض عرضها على عينة التحليل االحصائية
 التعليمات:

من فضـلك اقراء كل عبارة من العبارات االتية ووضـح مدى موافقتك الشـخصية امام كل عبارة من 
 ستجابة المناسبة امام البدائل المطروحة.( على اال√خالل وضع عالمة )

موافق  الفقرات ت
 جدا

أوافق  موافق
 احيانا

غير 
 موافق

غير 
 مطلقا

      اخشى االصابة عند درس الكرة الطائرة 0
      اتحمل االنتقاد من مدرسي واصحح اخطائي في ضوء توجيهه 7
      استرد حالتي الطبيعة سريعا بعد نقد المدرس لي 3
      اتوقع بأن طريقة التقويم ال تعطي الطلبة استحقاقاهم 4
      االدوات المتيسرة ال تواكب اعداد الطلبة الممارسين 5
      تسلسل اعطاء المفردات غير مناسبة 6
      أفضل لعب جماعي على العب الفردي 2
      يتغير مزاجي حسب الظروف المحيطة بي 2
      على المصلحة الخاصةأفضل المصلحة العامة  9
      أشعر السعادة عندما يتفوق عليه زميلي 01
      اثق بقدراتي البدنية والمهارية في كرة الطائرة 00
      لدية القدرة على تهدئة النفس بعد كل فشل 07
      ارفض التنازل عن حقوقي الشخصية لصالح المجموعة 03
      ن في تعليم االخريناحترم المدرسين ألنهم يتفانو  04
      مستوى أدائي ثابت واليتغير مهما كنت الظروف 05
      اعترف بجهود الطالب النموذجي في االداء 06
      اذا كان لزميلي فضل علي فال اذكره 02
      مزاجي معتدل في جميع الظروف 02
      ارفض مصالحة الطالب المسيء لي 09
      جيات زمالئي للفريقاسرع لتلبية حا 71
      اشعر بالفضل لكل من يقدملي نصيحة 70
      احافظ على هدوء اعصابي عند مضايقة االخرين لي 77
      عندما يخطئ في حقي احد ارفض مسامحته حتى بموافق ضعفة 73
      في استطاعتي اداء المهارات المتتالية وبعدة تكرارات وبدون تعب 74
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 (3ملحق )
 استبيان المهمة والتوجه نحو الهدف في الرياضة

 التعليمات:
من فضـلك اقراء كل عبارة من العبارات االتية ووضـح مدى موافقتك الشـخصية امام كل عبارة من 

 اسبة اسفل البدائل المطروحة.( على االستجابة المن√خالل وضع عالمة )

      في حل مشكالت االصدقاءاسهم  75
      احب ان اقضي وقت راحة مع زمالء 76
      الفشل المتكرر في اداء المهارات ال يوصلني اليأس 72
      اشعر باختالف  وتباين واضح في مستويات الطلبة المهارية 72
      انا على ثقة بأنني استطيع تدريس الكرة الطائرة مستقبال  79
      انني ابذل اقصى جهد في التعلم اعتقد 31
      ينخفض مستوى ادائي كلما كثر الطالب حولي 30
      احترم الطالب المنافس عندما يكون ادائه افضل من ادائي 37
      الوقت المخصص للتعلم مناسب جدا 33
      أرى التعامل بروح الجماعة بين الطالب 34
      ا ومهاريااشعر بأنني غير جاهز بدني 35
      تغمرني السعادة عندما انجح في مصلحة المتخاصمين 36

 العبارة
 

تصلح بعد  ال تصلح تصلح
 التعديل

 المالحظات

     اشعر بأنني اكثر نجاحا في رياضة الكرة الطائرة القدم عندما -0
     اكون الوحيد الذي يؤدي اللعبة او المهارة بكفاءة -7
     اتعلم مهارة جديدة وهذا يجعلني ارغب في المزيد من الممارسة  -3
     ستطيع ان اؤدي افضل من اصدقائي ا -4
     ال يستطيع ان يؤدي االخرون بصورة جيدة مثلي  -5
     اتعلم شيئا فإن بذلك يعتبر ممتعا لي في ادائه -6
     يخطئ االخرون وأنا ال افعل ذلك -2
     اتعلم مهارة الجديدة بالمحاولة الجادة  -2
     اجتهد في الممارسة -9
     بات، ..الخاحرز اكثر النقاط، الضر  -01
     اتعلم شيئًا ما وذلك يجعلني ارغب في المزيد من التمرين -00
     اكون االفضل  -07
     تكون المهارة التي اتعلمها مناسبة لي تماما -03
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 (4ملحق )                                        
 استبيان المهمة والتوجه نحو الهدف في الرياضة

فضـلك اقراء كل عبارة من العبارات االتية ووضـح مدى موافقتك الشـخصية امام كل عبارة من  من
 ( على االستجابة المناسبة اسفل البدائل المطروحة.√خالل وضع عالمة )

او بعبارة اخرى متى تشـــعر بأن النشـــاط الرياضـــي قد  الرياضـــة،متى تشـــعر بأنك اكثر نجاحا في 
 حدث بصورة جيدة بالنسبة لك.

 (5مرفق )
 اسماء السادة الخبراء 

     ابذل قصارى جهدي  -04

 العبارة
 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

      اشعر بأنني اكثر نجاحا في رياضة الكرة الطائرة القدم عندما -0
      اكون الوحيد الذي يؤدي اللعبة او المهارة بكفاءة -7
      اتعلم مهارة جديدة وهذا يجعلني ارغب في المزيد من الممارسة  -3
      ضل من اصدقائي استطيع ان اؤدي اف -4
      ال يستطيع ان يؤدي االخرون بصورة جيدة مثلي  -5
      اتعلم شيئا فإن بذلك يعتبر ممتعا لي في ادائه -6
      يخطئ االخرون وأنا ال افعل ذلك -2
      اتعلم مهارة الجديدة بالمحاولة الجادة  -2
      اجتهد في الممارسة -9
      احرز اكثر النقاط، الضربات، ..الخ -01
      اتعلم شيئًا ما وذلك يجعلني ارغب في المزيد من التمرين -00
      اكون االفضل  -07
      تكون المهارة التي اتعلمها مناسبة لي تماما -03
      ابذل قصارى جهدي  -04

 مكان العمل  التخصص اللقب العلمي  اسم الخبير  ت
 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت قياس وتقويم تاذ دكتوراس فاتن محمد رشيد  -0
 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت علم النفس استاذ دكتور عبد الودود احمد خطاب -7
 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت قياس وتقويم استاذ دكتور عبد المنعم احمد جاسم  -3
 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت علم نفس استاذ دكتور عباس علي جاسم -4
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/ كلية التربية  علم نفس استاذ دكتور عكله سليمان الحوري -5

 االساسية / الموصل 


