
 أ
 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 استغانم-  ااعة  بد الحميد ااب ااديي  

 اعيد التراية البدنية و الرياضية

 التدريب الرياضي: القسم

 التحضير البدني الرياضي: التخصص
 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت يف التحضَت البدين الرياضي

 

 
 احث وصفي أ ري  لى ادراي و ال بي كرة الطائرة لمدينتي استغانم و آرزيو

:   الطالبينمن إعداد

 بن زينب زىيدة -
 قوعيش إلياس -

 

 

أهمية التحضير النفسي لتحقيق األداء 

 الرياضي أثناء المنافسة في كرة الطائرة

 :تحت إشراف

 حمزاوي حكيم/ د -

2020/2021: السنة الجامعية  



 ب
 

 إىداء
 

 أوؿ كلمة و أطيبها و أرفعها وأطهرىا صدقا منا من أنار لنا درب احلياة بعد إغلادىا 

 هلل عز و جل رب العادلُت نور السماوات و األرض

 إذل أطهر و أنقى و أعز ما أملك 

 إذل من شقا الدىر ينجياين من احلرماف 

 إذل والدي الكرؽلاف أطاؿ اهلل يف عمرعلا

 إذل من قامسٍت أفراحي و أحزاين إخويت و أخوايت

 دوف أنسى أساتذيت من التعليم اإلبتدائي إذل اجلامعي و على رأسهم األستاذ ادلشرؼ

 ''محزاوي حكيم/ د''

 

 زىيدة
 

 

 

 

 



 ج
 

إىداء 
 

''و اخفض ليا  ناح الذل اب الرحمة و ق ل راي ارحميما كما راياني صغيرا'': ق ال تعالى  

  لى التي أوصاني ايا المولى خير و ارا  

''أاي الغالية'' لى ىبة الود و كمال الود و صف اا الق لب    

  لى راز العز و الشموخ  لى اب وطأ األشواك حافيا ليوصلني

''أاي العزيز''  لى اا وصلل  ليو اليوم    

  لى اب يجمل  سم قو يش

  لى اب لم يبخل  لي اأي  يد وسا دني في  نجاز ىذه المذكرة

''حمزاوي حكيم/ د''أستاذي    

 

  لياس

 

 

 

 

 

 



 د
 

 

 شكر وتقدير
 

 نشكر اهلل  ز و  ل  لى توفيقو لنا إلنجاز ىذا العمل المتواضع

 ''حمزاوي حكيم''سنوس''كما أتقدم اخالص الشكر للستاذ المشرر  

  لى  رشاداتو و تو يياتو الحكيمة و الرشيدة  

 الشكر اوصول أيضا للساتذة أ ضاا لجنة المناقشة

 كم ال يفوتني أيضا أن أشكر كل  مال و أساتذة و  داريي و طلية  

 اعيد  لوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية اوالية استغانم

 و في األخير أشكر كل اب ساىم اب قريب أو اعيد في  نجاز ىذه المذكرة

 

 

 

 

 



 ه
 

: ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل دور التحضَت النفسي يف ربقيق األداء الرياضي لدى العيب كرة الطائرة و كأف الفرض من 

الدراسة أف للتحضَت النفسي أعلية يف ربقيق األداء الرياضي أثناء ادلنافسة، و تكونت عينة البحث من العيب و 

مدريب كرة الطائرة ألندية مدينيت مستغازل و آرزيو، و مت االعتماد على ادلنهج الوصفي بإعداد استمارتُت لالعبُت و 

ادلدربُت من طرؼ الطالباف الباحثاف بغرض اخلروج بنتائج و التحقق من فرضيات البحث، و بعد تفريغ االستمارة 

باستعماؿ األساليب اإلحصائية دلت النتائج على أف ادلستوى التحضَت النفسي ال يرقى إذل ادلستوى ادلأموؿ فيما 

بينت على أف التحضَت النفسي يساعد على تنمية الصفات النفسية و يساعد على ربقيق األداء الرياضي أثناء 

ادلنافسة يف الكرة الطائرة، و يف األخَت شدد الباحثاف على أعلية التخطيط لربنامج نفسي مبٍت على أسس علمية 

 .إضافة إذل إدراج احملضرين النفسانيُت ضمن الطاقم التدرييب ألندية الكرة الطائرة

 :الكلمات المفتاحية

 التحضَت النفسي 

 الكرة الطائرة 

 ادلنافسة 
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Résumé de l'étude:  

 

L'étude visait le rôle de la préparation psychologique dans la réalisation de performances 

sportives pour les joueurs de volley-ball, car l'hypothèse de l'étude était que la 

préparation psychologique est importante dans la réalisation de performances sportives 

pendant la compétition. L’approche descriptive a été préparée en préparant deux 

formulaires pour les joueurs et les entraîneurs par les deux chercheurs dans le but 

d'aboutir à des résultats et de vérifier les hypothèses de la recherche. Et permet 

d'atteindre des performances athlétiques lors de la compétition de volley-ball. Enfin, les 

chercheurs ont souligné l'importance de planifier un programme psychologique basé sur 

des fondements scientifiques, en en plus d'inclure les deux bassins psychologiques au sein 

du personnel de formation des clubs de volley-ball. 

les mots clés: 

- Préparation psychologique 

- Volley-ball 

- La compétition 
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Abstract 

 

The study aimed at the role of psychological preparation in achieving athletic 

performance for volleyball players, as the study hypothesis was that psychological 

preparation is important in achieving athletic performance during competition. The 

descriptive approach was prepared by preparing two forms for players and coaches by 

the two researchers with the aim of arriving at results and verifying the hypotheses of the 

research. And helps to achieve athletic performance during competition Finally, the 

researchers stressed the importance of planning a scientifically based psychological 

program, in addition to including the two psychological pools in the training staff of 

volleyball clubs. 

keywords: 

- Psychological preparation 

- Volleyball 

- The competition 
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 :المقدمة .1

يعتمد علم التدريب الرياضي يف العصر احلديث على األسس العلمية اليت ربقق النمو الشامل دلختلف 

عناصر اإلعداد ادلختلفة، ومن بُت ىذه العلـو علم النفس الرياضي، وىو علم يدرس شخصية الرياضي وربليل 

وتبياف العوامل اليت تؤثر يف نفسيتو وربرؾ انفعاالتو ومزاجو، فظهر اإلعداد النفسي الذي بفضلو يتم إغلاد احللوؿ 

جلميع ادلشاكل النفسية واليت يعاين منها الفرد ادلتعلقة بالشخصية والسلوؾ أثناء اللعب أو التدريب، وقبل ادلنافسة 

غلب على الدرب وضع برنامج يهدؼ إذل اإلعداد النفسي اجليد لالعبُت حىت يتمكن من ربقيق األىداؼ 

. ادلسطرة 

 النفسي كل مركب من مجلة مكونات، حيث تعترب الشخصية أحد أىم ىذه التحضَتيعترب 

كامل , أسامة) ادلكونات،كما غلب إعطاء االنفعاالت األعلية البالغة وذلك ألثرىا ادلباشر على مردود الرياضي

أف التحضَت النفسي ىو كل اإلجراءات والواجبات اليت : " وير ى الدكتور حنفي زلمود سلتار .(2000راتب، 

زلمود سلتار، , حنفي) "يضعها ادلدرب هبدؼ تثبيت السمات اإلرادية وتنمية القيم اخللقية لدى الالعب

1998) .

 للرياضيُت إحدى الدعامات األساسية للتفوؽ والوصوؿ للمستويات العالية التحضَت النفسي ؿكما يشك

وربقيق األرقاـ القياسية وذلك ألف التقومي الدقيق لنتائج الدورات والبطوالت الدولية والقارية واالودلبية قد أثبتت 

 النفسي من حيث انو عملية تربوية ربت نطاؽ ادلمارسة االغلابية اإلعداداألعلية البالغة للدور الذي يلعبو 

للرياضيُت، يسَت شأنو يف ذلك شأف التحضَت البدين و ادلهاري واخلططي جزءا ال يتجزأ من التعليم والًتبية 

. وتدريب الرياضيُت أثناء التدريب الرياضي وخلوض غمار ادلنافسة الرياضية
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ودلا كانت ىناؾ عوامل كثَتة تؤثر يف أداء الالعب أثناء سَت اللعب كادللعب و نوعية األرض و اجلمهور 

اخل  لذلك أصبح من واجب ادلدرب أف يعمل على أف يعتاد الالعب ىذه ادلؤثرات أثناء .........و الفريق ادلضاد 

التدريب ، و إال أصبح ىناؾ فجوة بُت األداء خالؿ التدريب و األداء أثناء ادلباراة من ىنا ترجع أعلية اإلعداد 

  ادلباراةالنفسي لالعب حبيث يستطيع أف يتغلب على ىذه ادلؤثرات حىت ال تكوف معوقا ألدائو أثناء

وذلذا أضحت الصفات النفسية احلسنة للرياضيُت يف سلتلف النشاطات عامال ىاما لتحقيق نتائج رياضية 

جيدة، فيجب الًتكيز على ىذا اجلانب الذي ىو أساس ربقيق النجاح ، وبالتارل لإلعداد النفسي أثر كبَت يف 

تنمية الكفاءات وربسُت مردود الرياضيُت و إجراء اختبارات نفسية وانفعالية وىذا من خالؿ الكشف عن العوامل 

النفسية و الشخصية لكل رياضي و إنشاء برنامج بدين مرتبط دبخطط وادلالحظة اليومية من طرؼ ادلدرب على 

أساس ادلتطلبات النفسية بالرغم من عدـ استطاعة ادلدربُت التحكم يف متغَتاتو والتنسيق عمليا، يف ما يسمى 

 . (1998رسياف خربيط، , رليد) جبانب التدريب النفسي وذلك لتباين الطرؽ وادلنهجيات ادلتبعة

 :مشكلة البحث .2

شهدت لعبة الكرة الطائرة يف اآلونة األخَتة تطورا كبَتا من النواحي البدنية و التقنية و الذىنية إذل جانب 

ذلك تطورت أيضا تطورا اجلانب النفسي خاصة التكوين النفسي للموزع و ذلك دلواجهة احلاالت النفسية اليت ؽلر 

هبا ، فمستوى التكوين الذىٍت دلواجهة ىذه احلاالت خاصة حالة توتر ادلنافسة صار مرتفع نتيجة ما لقيو من 

. عناية و اىتماـ ، حيث لعبة الكرة الطائرة خاصة يف الفئات الصغرى تستقطب ادلمارسُت و ذبلب اجلماىَت

( ،  (.32 ،ص1996أكـر

ؤوؿ عن ربديد احلالة النفسية وإثارة التنويع يف نظاـ الفريق أما الالعب فهو ادلستجيب سو ادلدرب ىو ادل

العب من خالذلا من اؿ وما يبذلو الطائرة وإذا تتبعنا بدقة منافسات كرة  .دلختلف تصرفات وانفعاالت مدربو
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جهد بدين وعصيب وما يرافق ذلك من انفعاالت سلتلفة، وإذا اطلعنا على طريقة تدريب الالعب و إعداده نفسيا 

عليو، من جراء حساسية اللعبة وأعلية ادلباراة، ألحسسنا بأعلية إعداد الالعب  وعرفنا الضغوط النفسية الواقعة

. نفسيا سليما وعلميا، من أجل أف نستطيع رلاهبة كل السلبيات والتغلب عليها وربقيق النتائج ادلرجوة

و نعترب ادلنافسة ىي ادلعيار احلقيقي دلعرفة مستوى ادلوزع يف الكرة الطائرة، وتشكل ادلنافسة عند الكثَت 
 حالة من الالعبُتمن العيب الكرة ىاجسا نفسيا يعيق أدائو و التقٍت و التكتيكي، فأثناء ادلنافسة تظهر على 

.  و الذي ينعكس على أدائو أثناء ادلنافسةقدراهتم البدنية و ادلهارية من ػلد اليت تعد مشكال كبَتا  و القلق التوتر
 :، و من ىنا تباذر إذل ذىننا طرح التساؤؿ التارل(08 ،ص 1994علي، )

 :التساؤل العام
 من وجهة نظر العيب و مدريب كرة ربقيق األداء الرياضي أثناء ادلنافسة  يف ىل للتحضَت النفسي أعلية

 الطائرة صنف األكابر  دبدينيت مستغازل و آرزيو ؟

 :التساؤالت الجزئية

  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف   يف أندية الكرة الطائرة واقع التحضَت النفسيما ىو

 ؟دبدينيت مستغازل و آرزيو  األكابر

  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة  النفسية ادلهارات تطويردور يف ىل للتحضَت النفسي دور يف

  ؟صنف األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو

 من وجهة نظر العيب و مدريب  يف ادلنافسة الرياضية  يف ربقيق النتائج اإلغلابيةىل للتحضَت النفسي دور

 دبدينيت مستغازل و آرزيو؟  كرة الطائرة صنف األكابر

 :فرضيات الدراسة .3

 :الفرضية العامة
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  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف األكابر للتحضَت النفسي أعلية يف ربقيق األداء الرياضي
 .دبدينيت مستغازل و آرزيو

 :الفرضيات الجزئية
  التحضَت النفسي يف النوادي الرياضية لدى العيب كرة الطائرة لصنف األكابر يواجو نقائص و ال يرقى إذل

 .دبدينيت مستغازل و آرزيوادلستوى 
  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف للتحضَت النفسي دور يف تطوير ادلهارات النفسية

 .األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو
  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة للتحضَت النفسي دور يف ربقيق النتائج اإلغلابية يف ادلنافسة الرياضية

  .الطائرة صنف األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو
 :أىدف البحث .4
  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف األكابر دبدينيت الكشف عن واقع التحضَت النفسي

 .مستغازل و آرزيو

  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف إبراز دور التحضَت النفسي يف تطوير الصفات النفسية

 .األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو

  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة صنف إبراز دور التحضَت النفسي يف ربقيق النتائج اإلغلابية

 .األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو

  من وجهة نظر العيب و مدريب كرة الطائرة أعلية التحضَت النفسي لتحقيق األداء الرياضي أثناء ادلنافسة

 .صنف األكابر دبدينيت مستغازل و آرزيو

 :مصطلحات البحث .5

 :التحضير النفسي

 التحضَت النفسي أو السيكولوجي معناه مستوى تطور القدرات النفسية ادلوجودة : التعريف اإلصطالحي

لدى الرياضيُت وبعض اخلاصيات الشخصية الرياضي اليت تشًتط اإلهناء اجليد وادلناسب للرياضة يف 
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شروط ادلنافسة أو التدريب والتحضَت النفسي ىو سَتورة التطبيق العلمي لوسائل منهجية معينة وزلددة 

 (34، صفحة 2001عالوي، علم النفس الرياضي، )وموجهة ضلو التكوين النفسي للرياضي 

 و ىي بعض ادلهارات العقلية اليت يعمل عليها ادلدرب خالؿ جلسات فردية و : التعريف اإلجرائي

مجاعية لتطويرىا هبدؼ اإلرتقاء بأداء العيب كرة الطائرة من خالؿ كبح الضغوط النفسية اليت ربوؿ دوف 

 ذلك

 :كرة الطائرة

 الكرة الطائرة ىي رياضة مجاعية يتقابل فيها فريقُت فوؽ ميداف اللعب وىذا ادليداف : التعريف اإلطالحي

يفصل بشبكة، وىدؼ اللعبة إسقاط الكرة يف اجلهة األخرى للشبكة أي يف جهة الفريق اخلصم وزلاولة 

عدـ تركها تسقط يف منطقتو ضردىا قانونيا فوؽ الشبكة الكرة تبدأ يف اللعب عن طريق الالعب اخللفي 

و للفريق الواحد احلق بضرب الكرة  .األؽلن، يبدأ بضرب الكرة ويبعثها إذل منطقة اخلصم فوؽ الشبكة

ثالث مرات بدوف أف ربسب العدد اإلرجاع الكرة إذل منطقة اخلصم وليس الالعب الواحد احلق بلمس 

الكرة مرتُت متتاليتُت، تبادؿ اللعب يستمر حىت تالمس الكرة األرض أو ترمي الكرة خارج ادليداف، أو 

ويف الكرة الطائرة إال الفريق الذي لو اإلرساؿ ىو الذي يستطيع . أحد الفريقُت ال يرسل الكرة قانونيا 

تسجيل النقاط إال يف حالة الشوط اخلامس، وعند اكتساب الفريق لإلرساؿ يقـو أفراد بالدوراف من 

 .منطقة إذل أخرى يف اذباه عقارب الساعة

 تعترب من أبرز األلعاب اجلماعية و تلعب باليد تعتمد على إلسقاط الكرة يف ملعب : التعريف اإلجرائي

 اخلصم أو إجباره على رمي الكرة خارج ادللعب و زبضع لقوانُت اإلرباد الدورل لكرة الطائرة

 :المنافسة الرياضية
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  دبعٌت  :اإلصطالحيالتعريفCompetition وىي تعٍت Which person compete 

activity in  أي أنشطة يتنافس فيها الفرد، يتفق ىنا التعريف العريب واإلصلليزي يف أف ادلنافسة تدعو 

كماؿ الدين عبد )اخل ... إذل بذؿ اجلهد يف نيل التفوؽ سواء كاف التفوؽ مهاريا أو معرفيا أو بدنيا 

 (345الرمحاف درويش، قدري سيد مرسي، عماد الدين عباس أو زيد، صفحة 

و ىي بطولة مكونة من عدة فرؽ تلعب ذىابا و إيابا و يتوج فيها الفريق الذي  :التعريف اإلجرائي

 يتحصل على عدد أكثر من النقاط عند انتهاء البطولة

:  السابقةعرض الدراسات .6

تعترب الدراسات السابقة وادلشاهبة أساس أي حبث علمي حيث تعترب ادلنطق الذي يرتكز عليو الباحث 

وتستعمل ىذه الدراسات للحكم و ادلقارنة و اإلثبات والنفي، وفيما ؼلص حبثنا ىذا فإف الدراسات السابقة ىي 

: كاآليت

 الدراسة األولى :

  1993/1994التاريخ 

.  زياين إمساعيل وآخروف:اسم و لقب الباحث

 الدور النفسي ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية ضلو تالميذ ادلرحلة الثانوية مذكره لنيل شهادة :عنوان البحث

 . 1993ب ، دارل إبراىيم اجلزائر، . و . ليسانس يف الًتبية ب 

:  مشكلة البحث

: تطرؽ الباحثوف إذل أعلية الدور النفسي للمدرس لدى للتالميذ يف مرحلة الثانوية و طرح التساؤؿ التارل
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. ىل الدور النفسي لألستاذ يؤثر على التالميذ يف مرحلة الثانوية

:   وهتدؼ ىذه الرسالة إذل:أىداف البحث

.  التعرؼ على أساليب معاملة األستاذ لتالميذه، تبياف العالقة ادلتبادلة بُت األستاذ وتالميذه

:  فرض البحث

.  الدور النفسي لألستاذ يؤثر على التالميذ يف مرحلة الثانوية

 .استخدـ الباحثوف ادلنهج ادلسحي: منهج البحث

 أستاذ من سلتلف ثانويات العاصمة وقد مت اختيارىا 20 تلميذ وتلميذة و 200 عينة تكونت من :عينة البحث

.  بطريقة عشوائية

.   وقد مت استخداـ استبياف كوسيلة جلمع ادلعلومات باإلضافة إذل ادلصادر وادلراجع:أداة البحث

. إف كفائة و دور أستاذ الًتبية البدنية والرياضية مهمة يف رفع احلالة النفسية للتالميذ: أىم نتيجة

 الدراسة الثانية  :

  1993التاريخ 

. سعيدي وآخروف:  من إعداد عمر:اسم ولقب الباحث

العالقة بُت مدرب كرة القدـ و " ر بعنواف . و .  مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف الًتبية ب :عنوان البحث

 . 1993دارل إبراىيم، اجلزائر، " الالعبُت وتأثَتىا على النتائج 

.   تناوؿ الباحثوف أعلية العالقة بُت ادلدرب والعبيو ومدى تأثَتىا على نتائج الفريق:مشكلة البحث



 

9 
 

:   وهتدؼ ىذه الدراسة إذل:أىداف البحث

.  تشخيص حالة الفرؽ اجلزائرية من اجلوانب النفسية واالجتماعية

.  زلاولو دراسة وربليل نوعية العالقة بُت ادلدرب والالعبُت

. شخصية ادلدرب تؤثر يف عالقتو بالعبيو : فرض البحث

 .يستخدـ الباحثوف ادلنهج ادلسحي: منهج البحث

.   العب ينشطوف يف القسم الوطٍت الثالث وقد مت اختيارىا بطريقة عشوائية80 عينة تكونت من :عينة البحث

.   و قد مت استخداـ استبياف كوسيلة جلمع ادلعلومات باإلضافة إذل ادلصادر وادلراجع:أداة البحث

:   ومن أىم النتائج ادلتوصل إليها:أىم نتيجة

وجود عالقة بُت ادلدرب والالعبُت وتأثَتىا على النتائج الرياضية باإلجاب كما أف مردود الفريق الرياضي يتأثر 

.  إغلابا بانتهاج أسلوب قيادي

 الدراسة الثالثة  :

. 1996 :التاريخ

.   من إعداد منصوري نبيل وآخروف:اسم ولقب الباحث

. دور التكوين النفسي والبدين ألستاذ ت :" ر بعنواف.ب .  مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف ت :عنوان البحث

. 1996دارل إبراىيم، اجلزائر " ر وأثره على أداء التلميذ ادلراىق . ب 
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ر ومدى تأثَته على أداء . ب .  تطرؽ الباحثوف إذل أعلية اجلانب النفسي والبدين ألستاذ ت :مشكلو البحث

.  التالميذ

:   وهتدؼ ىذه الدراسة إذل:أىداف البحث

. ر على أداء التلميذ يف ادلرحلة الثانوية. ب . إبراز مدى انعكاس التكوين النفسي والبدين ألستاذ ت 

. ر وأثرىا على أداء التلميذ ادلراىق. ب .  الدور النفسي والبدين ألستاذ ت :فرض البحث

 . استخداـ البحث عن ادلنهج ادلسحي:منهج البحث

وقد : أداة البحث.  أستاذ وقد مت اختيارىا بطريقة عشوائية30 تلميذ و22على عينة تكونت من : عينة البحث

. مت استخداـ االستبياف كوسيلة جلمع ادلعلومات

:   من أىم نتائج ادلتوسل إليها:أىم نتيجة

.  ر دور ناجح و انعكاس اغلايب على أداء التلميذ ادلراىق. ب . أف التكوين النفسي والبدين ألستاذ ت 

 الدراسة الرابعة  :

  2008 2007التاريخ 

.  مساعيلي عمَتوش- مقدادي عثماف -  العرب نور الدين :اسم ولقب الباحثين

- مذكره ليسانس -  واقع التحضَت النفسي لالعيب كرة القدـ :عنوان البحث

 تطرؽ الباحثوف اذل أعلية التحضَت النفسي لالعب كرة القدـ وتعامل ادلدرب مع الالعبُت :مشكلة البحث

:  لتحقيق األىداؼ ادلسطرة و طرح التساؤؿ التارل
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ىل يعتمد ادلدرب يف ربضَته للمنافسة على اجلانب النفسي لالعبُت بتحسُت أدائهم فوؽ ادليداف؟  

ىل يؤثر ىذا التحضَت على ربسُت نتائج الفريق؟ 

.  إبراز أعلية التحضَت النفسي قبل ادلنافسة على مردود الالعبُت:أىداف البحث

.  إبراز دور ادلدرب يف ربضَت الفريق قبل ادلنافسة من الناحية النفسية

 التحضَت النفسي عامل أساسي يساعد ادلدرب على ربضَت فريقو قبل ادلنافسة للحصوؿ على :فروض البحث

. األداء اجليد

.  التحضَت الرياضي عند ادلدربُت اجلزائريُت بفضل اجلانب النفسي :1فرضيو جزئيو 

.   التحضَت النفسي لالعبُت اجلزائريُت ال ؼلضع ألساليب علمية :2فرضيو جزئيو 

.  استخدـ الباحثوف على ادلنهج ادلسحي:منهج البحث

 كاف اختيار عينة البحث عشوائيا فاختار الباحثوف بعض مدريب والعيب كرة القدـ :عينو البحث وكيفيو اختيارىا

 50من أندية مولودية سعيدة، ترجي مستغازل، وداد مستغازل، مثالية تغنيف، ارباد أرزيو  كاف عدد الالعبُت 

.  مدربُت10 العبُت يف كل فريق و 10دبعدؿ 

.  ادلصادر وادلراجع، البحوث ادلشاهبة، االستبياف:أداة البحث

  :أىم نتيجة

معظم ادلدربُت تلقو تكوينا يف رلاؿ التكوين النفسي  -

عطاء أعلية للتحضَت النفسي وبررلتو يف الربنامج السنوي للتدريب الرياضي  -
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 يستحسن العمل على زيادة الًتكيز واالنتباه للمنافسة القادمة مع وجوب النقاش مع الرياضي :أىم توصية

. ومساعدتو على حل مشاكلو بأحسن طريقة

 

: التعليق على الدراسات .7

الحظ الطالباف الباحثاف بعض أوجو من خالؿ اطالعنا على الدراسات سالفة الذكر و أثناء بتحليلها، 

 :التشابو و اإلختالؼ و ىي كالتارل

 :أوجو التشابو. أ

 .تشاهبت بعض الدراسات مع دراستنا من حيث منهج البحث و أدوات الدراسة -

 .تشاهبت دراستنا من حيث متغَت ادلستقل و ىو التحضَت النفسي -

تشاهبت الدراسات من حيث رلتمع البحث و الذي يضم العينة و اليت تكونت من العيب و مدريب  -
 األلعاب اجلامعية و غابت عن الدراسات األلعاب الفردية

 

 .أوجو االختالف . أ
 .إختلفت الدراسات من حيث حدود الدراسة و الوسائل اإلحصائية -
 .(الكرة الطائرة)انفردت دراستنا عن باقي الدراسات من حيث نوع اللعبة  -
 .إختلفت الدراسات من حيث الوسائل اإلحصائية -
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: تمهيد

ػلاوؿ علم النفس الرياضي أف يتفهم سلوؾ وخربة الفرد ربت تأثَت النشاط احلركي ، وقياس ىذا السلوؾ وىذه 

اخلربة بقدر اإلمكاف وزلاولة لإلفادة من ادلعارؼ وادلعلومات ادلكتسبة من اجلانب العلمي والتطبيقي فكاف علم 

النفس الرياضي يبحث عن ادلوضوعات النفسية ادلرتبطة بالنشاط الرياضي على سلتلف رلاالتو ومستوياتو، كما 

يبحث يف اخلصائص النفسية للشخصية اليت تشكل األساس للنشاط الرياضي هبدؼ تطوير ىذا النشاط البشري 

 .وزلاولة إغلاد احللوؿ العلمية ادلختلف مشاكلو التطبيقية
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 :تعريف التحضير النفسي. 1-1

التحضَت النفسي أو السيكولوجي معناه مستوى تطور القدرات النفسية ادلوجودة لدى الرياضيُت وبعض اخلاصيات 

الشخصية الرياضي اليت تشًتط اإلهناء اجليد وادلناسب للرياضة يف شروط ادلنافسة أو التدريب والتحضَت النفسي 

عالوي، علم )ىو سَتورة التطبيق العلمي لوسائل منهجية معينة وزلددة وموجهة ضلو التكوين النفسي للرياضي 

. (34، صفحة 2001النفس الرياضي، 

ىو خلق الدوافع واالذباىات اإلغلابية اليت ترتكز على تكوين " أما لوصيف رابح يقوؿ عن التحضَت النفسي 

االقتناعات احلقيقية وادلعارؼ والسمات والقيم اخللقية احلميدة ، ومن ناحية أخرى العمل على تشكيل وتطوير 

السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الفرد الرياضي باإلضافة إذل التوجيو واإلرشاد النفسي والًتبوي لألفراد 

الرياضيُت األمر الذي يساىم يف قدرهتم على مواجهة ادلشاكل اليت تعًتضهم والقدرة على حلها حال سليما 

 (34، صفحة 1992/1993رابح، )

:  عوامل التحضير النفسي. 1-2

 :العوامل النفسية ىي اليت ال ؽلكن االستغناء عنها خاصة أثناء ادلنافسة واليت تتضمن أساسا ثالثة أقساـ

  المكونة النورو بيولوجية"Neurobiologique " : وتؤدي إذل تكوين القدرات مثل التذكرة

.  والتعليم

  المكونة النفسية العقلية"psychique" :  وىذه ادلكونة تتعلق أساسا من الناحية التشجيعية وربفيز

  .للموضوع و زبطيط إلرادهتا بالفوز
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  المكونة االجتماعية"sociologique " : وىذا يأخذ بعُت االعتبار مكانة الفرد يف اجلماعة وىذه

عالوي، )الوجهة األخَتة تأخذ كل األعلية داخل الرياضات اجلماعية لكن دوف إعلاؿ الرياضات الفردية 

. (45، صفحة 1998

 :لمنافسة قبل أىمية التحضير النفسي . 1-3

كل ادلدربُت يستعملوف التحضَت البسيكولوجي قبل أي لقاء مهما يكن مستوى ادلتنافسُت إال أف ادلشكل ؼلتلف 

بطبيعة احلاؿ و ؽلكن القوؿ أف التحضَت النفسي للمنافسة ادلقبلة يبدأ عند هناية ادلنافسة السابقة وؽلكن أف نلخص 

: أعلية التحضَت النفسي للمنافسة فيما يلي 

خلق احليوية وخاصة العوامل العاطفية اليت • . تشكيل فريق متكامل مع خلق جو مالئم لتحسُت ادلنافسة • 

دعم الالعبُت حىت تكوف لديهم الثقة يف النفس لقدراهتم على ربقيق النتائج ونظرتو • . تساعد الفريق يف الفوز

. اخلاصة بالسلوؾ أثناء ادلنافسة

التحضَت النفسي للمنافسة شيء رئيسي لكل رياضة تنافسية فادلدرب يستعمل ىذا التحضَت النفسي لتهيئة 

، 1995خطاب، )الالعبُت نفسيا وكذلك ؼللق الدافعية واالنسجاـ والثقة يف قدراهتم على ربقيق النتائج ادلرضية 

. (65صفحة 

 :التحضير النفسي للرياضيين. 1-4

 :التحضير النفسي طويل المدى . 1-4-1

 من خالؿ التجارب واخلربات اليت قاـ هبا الباحثوف يف ادليداف ثبت أنو غلب االىتماـ بضرورة إتباع منظم 

لعملية التحضَت النفسي لكوهنا عملية تربوية ضمن نطاؽ ادلمارسة اإلغلابية للرياضيُت حيث أنو بادلقابل التعليم 
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والتدريب البدين وادلهاري الذي يسَتوف وفق سلطط لفًتات سلتلفة، غلب أف يكوف احلاؿ كذلك بالنسبة للتحضَت 

.  النفسي ويكوف التحضَت طويل ادلدى حىت يدرؾ الرياضي أنو يشارؾ يف منافسة ذات مستوى عاؿ

 وىذا يعٍت أف التحضَت النفسي قد ػلدث يف عدة شهور أو سنوات قبل ادلنافسة كما يسعی من أجل 

خلق وتنمية الدوافع واالذباىات االغلابية والعمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى 

. الرياضيُت

: كما أف ىناؾ عدة نقاط غلب االىتماـ هبا ومالحظتها خالؿ ىذه الفًتة منها

 وجوب إخضاع الرياضيُت الختبارات طبية دقيقة .

 غلب على الرياضي التعود على التدريب بدقة وتفوؽ .

 تدريب الرياضي على استقاللية النوع مهما كاف االنفصاؿ عن الرياضي قبل ادلنافسة .

 غلب على الرياضي أف يقتنع بطريقة التدريب الصحيحة والثقة يف ادلقاييس ادلأخوذة من طرؼ ادلدرب .

 غلب عليو أف يتعلم الًتكيز سباما على الوظائف أثناء ادلنافسة واألخذ جبدية ادلنافس مهما كاف مستواه .

  (325، صفحة 1999حنفي، )اعتياد الرياضي على حاالت ادلنافسة وذباوز الصعوبات .

 :التحضير النفسي قصير المدى. 1-4-2

يقصد بالتحضَت النفسي قصَت ادلدى التحضَت النفسي ادلباشر قبيل اشًتاكو الفعلي يف ادلنافسات الرياضية هبدؼ 

الًتكيز على هتيئة وإعداد وتوجيو بصورة تسمح بتعبئة كل قواه وطاقتو لكي يستطيع استغالذلا ألقصى مدة شلكنة 

أثناء ادلنافسة الرياضية ويبدأ ىذا التحضَت من تأكيد مشاركة الرياضي يف منافسة ما وىذا يعٍت معرفة التاريخ 

: وادلكاف وادلنافس أما ادلهاـ اليت غلب اإلجابة عليها يف ادلدى القصَت ىي 
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  اجلمهور، الوقت، ادلناخ" غلب تعويد الرياضيُت على احمليط . ".....

  غلب التقييم الواضح لصعوبات ادلنافسة اليت يتعرض ذلا الرياضي كذلك ال غلب فقداف الشجاعة عند

. رؤية ادلنافس

 مجع ادلعلومات حوؿ اخلصم .

 غلب أف يتجنب التفكَت يف ادلنافس بل غلب عليو الًتكيز فهو ضروري .

 أف يشتغل بصفة عقالنية اليـو كلو وعدـ العودة خبيانة نفسية .

  يف ادلساء احملدد للمنافسات غلب على الرياضي أف يذىب للنـو يف الوقت ادلعُت وليس أي حالة عادية

. أخرى

  غلب أف يستيقظ يف الوقت احملدد إال إذا كانت ادلنافسات يف الوقت ادلبكر يف ىذه احلالة على الرياضي

. أف يستيقظ ساعتُت أو ثالثة قبل ادلنافسة

  الوصوؿ إذل مكاف ادلنافسة غلب أف يكوف ساعة واحدة قبل ادلنافسة لتجنب العوامل ادلثَتة عن طريق

. (186، صفحة 2001عالوي، علم النفس الرياضي، )التقدمي والتأخَت 

 :التحضير النفسي قبل المنافسة. 1-5

كل ادلدربُت ػلققوف ربضَتا نفسيا قبل أي لقاء مهما يكن مستوى اخلصم إال أف الشكل ؼلتلف بطبيعة احلاؿ 

ويف كل احلاالت ادلرحلة اليت تسبق ادلنافسة ىي نتيجة لعمل سيكولوجي شلتد على كل أياـ األسبوع ؽلكن القوؿ 

أف التحضَت النفسي للمنافسة ادلقبلة يبدأ عند انتهاء عمل ادلنافسة السابقة دبا أف االنتقادات وادلالحظات 

ادلأخوذة خالؿ اللقاء الفارط بعُت االعتبار وذلك يف التحضَت للقاء القادـ وذلك حسب اخلصم وتشكيالتو يف 
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بعض احلاالت ىناؾ ربسيس مستمر للرياضيُت من طرؼ ادلدرب الذي ؼلصص يوميا يف بداية وهناية التدريبات 

ىل : مدة عشر دقائق إلعطاء معلومات اخلصم الذي سيلتقوف بو يف هناية األسبوع والسؤاؿ الذي يطرح نفسو

ىناؾ ربضَت حسب اخلصم؟ 

ىناؾ رد فعل " ادلرتبة، اخلصم" كل ادلدربوف يوضحوف أف لكل منافسة ربضَت خاص وذلك حسب مراحل ادلوسم

اخلصم إال أف ىذا ال يعٍت أف ىناؾ لقاءات معاكس ذلذا األخَت وىو عدـ إمكانية تصور ربضَتات سلتلفة حسب 

غلب ربضَتىا جيدا وىناؾ لقاءات أخرى غلب أال ػلضر جيد غَت أف الرياضة احلديثة تعترب أف كل ادلنافسات 

مهمة حىت ولو ذباىلنا النقطة األخَتة تبقى دوافع للرياضيُت زبتلف حسب أعلية ادلنافسة وعلى ادلدرب أف يأخذ 

ىذا بعُت االعتبار بتحضَت فريقو وػلاوؿ استعماذلا يف اللحظات الضرورية واف الساعات األخَتة قبل ادلنافسة غلب 

أف تكوف منظمة بدقة حيث نالحظ أف العوامل النفسية تصل على حدىا األقصى حبيث تعترب كمرحلة حامسة 

قبل ادلنافسة وذلك بإعطاء ادلشاركُت الذين سيشاركوف يف ادلنافسة أوال وىذا األمر ال يعترب جزءا سهال حيث يؤثر 

كثَتا على معنويات الرياضيُت سواء األولُت أو الذين سيشاركوف من بعد ، بعدىا بعدة ساعات يقـو ادلدرب 

التحدث على أعلية ادلنافسة، اذلدؼ من ادلنافسة ، مستوى  "بالتحضَت التقليدي أي بناء الدافعية لدى الالعبُت 

باإلضافة إذل إحاطة العناصر بادلسؤولية والثقة ادلوضوعية فيهم مع ترؾ الفرصة لإلدالء باألراء االغلابية اليت  "اخلصم

 .(173-172، الصفحات 2001عالوي، علم النفس الرياضي، )تصبو إذل رفع ادلعنويات 

يقتضي التحضَت النفسي للمنافسة قياـ كل من ادلدرب واألخصائي النفسي الرياضي بوضع خطة فيها اجلوانب 

: التالية

 ظروف المنافسة المزمع قيامها. 1-5-1

: وتشمل 
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  أودلبية، عادلية، قارية" طبيعة ادلنافسة  ."

  وقت إجراء ادلنافسة بالتحديد  .

  مكاف إجراء ادلسابقة غلب التنويو إذل ضرورة هتيئة الرياضي نفسو بضرورة معرفة

  مكاف ادلنافسة وتصور بشكل جيد قصد التكيف معها بعبارات مناسبة مثال ال أشعر أين غريب يف ىذا

 .ادلكاف وسيكوف أدائي شليزا

:  بيانات على المنافسين. 1-5-2

و تشمل أعمارىم ومستواىم الفٍت ، اصلازاهتم احمللية والعادلية ، أفضل الرياضيُت وخصائصهم ،قياساهتم اجلسمية ، 

التحضَت  )جوانب الضعف فيهم إذ غلب ىنا على ادلدرب القياـ بتقدير مستوى ادلنافسُت وخرباهتم وقدراهتم 

. (1997النفسي للرياضيُت، 

 :ىدف وغرض االشتراك في المنافسة. 1-5-3

ادلقصود ىذا التنافس االحتالؿ ادلرتبة األوذل واإلصرار على ذلك إذ غلب أف يكوف التحضَت النفسي معتمدا على 

تأكيد خربات النجاح اليت حققها الرياضي، ضرورة البعد عن التفكَت يف مواقف الفشل اليت تكوف قد تعرض ذلا 

. سابقا

: دوافع االشتراك في المنافسة.  1-5-4

ؽلكن ربديدىا من خالؿ إبراز دور الرياضي االغلايب يف إعالء شأنو وشأف ناديو أو رلتمعو من خالؿ قدراتو 

. الفردية اليت ربقق يف انسجاـ مع قدراتو وباقي زمالءه يف النادي أو اجملتمع
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 : قبل المنافسةدور التحضير النفسي . 1-6

يسعى إذل خلق وتنمية وتطوير السمات اليت ترتكز على ادلعارؼ العلمية والقيم اخللقية احلميدة كما يسعى إذل 

تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الفرد الرياضي باإلضافة إذل اإلرشاد الًتبوي والنفسي لألفراد 

الرياضيُت والتوجيو األمر الذي يسهم يف قدرهتم على مواجهة ادلشاكل اليت تعًتضهم والقدرة على حلها حال 

سليما فهو عملية تربوية ربت نطاؽ ادلمارسة االغلابية للرياضيُت يصَت شأنو شأف التدريب البدين وادلهاري 

واخلططي طبقا ادلخطط ينفذ على فًتات بذلك يصبح التحضَت النفسي يشكل جبانب التحضَت البدين والتكتيكي 

عالوي، علم النفس الرياضي، )جزءا ال يتجزأ من تعلم وتربية وتدريب الرياضيُت خلوض غمار ادلنافسات الرياضية 

. (134، صفحة 2001

فالتحضَت النفسي يسرع من عملية تكوين اإلمكانيات النفسية الضرورية باستعماؿ وسائل التحضَت النفسي اليت 

: تساعد على تطوير القدرات التالية

 الطموح للتحسُت الذايت للنشاط .

 التكوين واإلرادة لتطوير القدرات النفسية .

  تعلم التحكم ادلقصود يف احلاالت النفسية خالؿ التدريب وادلنافسة

 اكتساب إمكانيات االسًتجاع دوف مساعدة ادلدرب وال سيما الًتكيز على النشاط 

فالتحضَت النفسي أو البسيكولوجي يعٍت مستوى تطوير القدرات النفسية ادلوجودة لدى الرياضي وبعض اخلاصية 

لشخصية الرياضي اليت تشًتط منها األداء اجليد وادلناسب 

. (1997التحضَت النفسي للرياضيُت،  ) األنشطة يف شروط ادلنافسات والتدريب 
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:  قبل المنافسةكيفية التحضير النفسي. 1-7

يعترب التشخيص النفسي مرحلة أساسية للتحضَت النفسي للرياضي ويكوف لديو الصفات ادلميزة لتحقيق نتائج 

اغلابية وىنا يكمن دور ادلدرب يف إظهار اخلربة أو ادلعرفة يف ميداف علم النفس وإلطالعو على كب ادلواضيع 

السيكولوجية واتقاف أسسها ومناىجها لدراسة وحصر شخصية الرياضي ومن جانب النمو الذىٍت للحاالت 

النفسية اخلاصة واحلاالت النفسية االجتماعية وبالتارل فالتحضَت النفسي ينطلق من معلومات ؽلكن اكتساهبا من 

خالؿ القيم ومالحظة شخصية الرياضي من كل اجلوانب النفسية وذلك اعتمادا على تقنيات ووسائل البحث 

العلم النفس العاـ وإذا كانت ادلرحلة األوذل التشخيص عبارة عن تقييم ودراسة فإف ادلرحلة الثانية والثالثة ىي 

التحضَت والتنظيم الذايت على التوارل مشًتكة مشوار طويل ادلدى وإتقاف الصفات ادلميزة لشخصية الرياضي خالؿ 

التحضَت ؽلكن الرجوع لتشخيص اإلدراؾ ومالحظة احلالة النفسية للرياضي فالتحضَت النفسي ال ؽلكن اعتباره 

كعامل لظرؼ معُت متعلق بتحضَت منافسة، كما يتصور الكثَت من ادلدربُت بل ىو تدريب وربضَت يدـو لعدة 

سنُت من العمل ويشمل الطابع والعالج النفسي قبل ربضَت الرياضي للحاالت ادلركبة وادلعقدة وتسديد 

، 1997راتب، )االضطرابات كمنافسة غلب تكوينا طويال على ربمل الصعوبات والتدريبات الشاقة وادلملة 

. (56صفحة 

 :قبل المنافسةنتائج التحضير النفسي . 1-8

: إف التحضَت النفسي ينتج عنو تطوير عدة صفات

 االىتماـ بادلنافسة حيث يشعر الرياضي أف لو القدرة على الًتكيز يف ادلنافسة .

 الشعور باجلماعة .

 الشعور بالقوة  .
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 الشعور بالتحضَت اجليد للمنافسة  .

 الشعور بالصرب .

 الشعور بالثقة التامة .

  عدـ الشعور باخلوؼ من ادلنافسة حبيث أف الرياضي احملضر جيدا ال يشعر باخلوؼ من االشًتاؾ يف أي

 (58-57، الصفحات 1997راتب، )منافسة مهما كاف مستواىا 

:  قبل المنافسةواجبات التحضير النفسي. 1-9

:  إف من أىم واجبات التحضَت النفسي صلد

  ادلساعدة يف ربسُت العمليات النفسية اذلامة اليت هتدؼ إذل الوصوؿ ألعلى مستوى من ادلهارات

. األساسية و اخلططية

  ،تكوين و ربسُت السمات الشخصية لالعب اليت تؤثر بوضوح يف الثبات ادلثارل للعمليات العقلية العليا

و االحتفاظ هبا مع رفع مستوى الكفاية احليوية و احلركية و خاصة يف ظروؼ الصعبة أثناء ادلنافسات و 

. التدريب

 تكوين و بناء انفعالية مثالية يف و أثناء التدريب و ادلباريات .

 ربسن القدرة على تنظيم احلالة النفسية يف الظروؼ الصعبة من التنافس .

 ادلساعدة يف التحضَت ادلعريف و الوعي الكامل دبتطلبات ادلباراة .

  (105، صفحة 2003، .زيد ـ)تكوين مناخ نفسي إغلايب يف الفريق .
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:  السمات النفسية المكونة لشخصية الرياضي. 1-10

ىذه السمات اليت غلب أف تتميز بالثبات و الصدؽ أثناء ادلباريات و التدريب على أمحاؿ سلتلفة احلجم و 

راتب، )الشدة، ػلددىا إذل درجة كبَتة سلوؾ الالعبُت يف اللحظات الصعبة و احلرجة وؽلكن ربديدىا فيما يلي 

 :(105-104، الصفحات 1997

 القدرة على التنافس و السعي إليو  .

 صالبة الشخصية  .

  (االستعداد الستثارة)القدرات العصبية. 

 السمات اإلرادية. 

 ادلظاىر االنفعالية. 

 احلالة ادلزاجية .

 و أىم صفة سبيز شخصية الالعب ىي مستوى الثبات النفسي الذي غلب أف يتوفر عند الالعب دبستوى 

مرتفع من الكفاية احليوية و القدرة على اجلسم و التقرير عند ربمل ادلسؤوليات الواجبات يف أقصى الظروؼ 

.  االنفعالية توترا

 و ىي تعترب أكثر األشكاؿ النفسية تغيَتا و اىتزازا، و ىي عملية نفسية مركبة من :الحالة النفسية. 1-10-1

االنفعاؿ، االنتباه، التفكَت، و ىي تتصف دبستوى زلدد من الفعالية و الشدة، و طبيعة مستوى احلالة النفسية 

تؤثر بدرجة كبَتة جدا يف النشاط أثناء ادلباراة و بعدىا، و ترتبط بتحسينو أو تدىوره، و امتالؾ الالعب ادلقدرة 

. (45، صفحة 1996مشعوف، )على تنظيم حالتو النفسية يعترب أحد األسس يف بناء الشخصية ادلتكاملة 
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تلعب ادلهارات النفسية دورا ىاما يف ربقيق االصلازات الرياضية، حيث أف تنمية : المهارات النفسية. 1-10-2

ادلهارات النفسية غلب أف يسَت جنبا إذل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية، و من األعلية اإلشارة إذل أف تعلم 

ىذه ادلهارات النفسية ال يؤثر فقط على تطوير األداء الرياضي و لكن ينتقل إذل احلياة العادية مثل مهارات 

التحكم يف الطاقة النفسية، و الضغط العصيب، و وضع أىداؼ واقعية، و تركيز االنتباه، فهي مهارات نافعة يف 

.  أبعاد احلياة ادلختلفة

 :و تتعدد ادلهارات النفسية لتشمل

  مهارات التصور

  االسًتخاء

 تركيز االنتباه .

 الثقة يف النفس 

 يدافعية اإلصلاز الرياض 

لتحكم يف الضغط العصيب وذبدر اإلشارة على أعلية التخطيط ادلبكر لتنمية ادلهارات النفسية السالفة ا

.  (122، صفحة 1999، .مشعوف ـ) الذكر مع الناشئُت من خالؿ برنامج طويلة ادلدى

ؽلثل االسًتخاء بوجو عاـ أحد احملاور الرئيسية يف : و ؽلكن أف نتطرؽ إذل أىم ادلهارات النفسية و ىي االسًتخاء

. إزالة التوتر و القلق كما يتميز بغياب النشاط و التوتر، و ىو فًتة من السكوف و إغفاؿ احلواس

و يعرؼ االسًتخاء بأنو انسحاب مؤقت و معتمد من النشاط يسمح بإعادة الشحن واالستفادة من الكاملة من 

الطاقة البدنية و العقلية و االنفعالية  كما عرفو أسامة راتب و علي زكي بأنو مقدرة الالعب على التحكم و 
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و ؽلكن أف نقسم االسًتخاء إذل نوعُت علا . السيطرة يف أعضاء جسمو دلنع أو التخفيف من حدوث التوتر

. (22، صفحة 2000أسامة كامل، , راتب)

 و يقصد بو اطلفاض التوتر يف العضالت إذل درجة تقًتب من غياب النشاط :االسترخاء العضلي 

 .العضلي و الًتكيز على عملية الزفَت يف التنفس للوصوؿ إذل الدرجة ادلناسبة من االسًتخاء

 يأيت االسًتخاء العقلي بعد االنتهاء من االسًتخاء العضلي الذي يساىم يف خفض :االسترخاء العقلي 

التوتر العضلي و بالتارل خفض التوتر العقلي، و ىو درجة من االسًتخاء العميق الذي يعمل على 

 .اطلفاض التوتر و التحكم يف االنفعاالت عن طريق التنفس العميق

: وتكمن أعلية االسًتخاء يف

  خفض مستوى التوتر العارل إذل مستوى السيطرة بصورة اغلابية قبل ادلنافسة مباشرة و كذلك أثناء و بعد

 .ادلنافسة

 تقدمي مزيد من الوعي باإلحساس احلركي  .

 العودة إذل نقطة االتزاف  .

  التغلب على حاالت ادلصاحبة يف اليـو السابق على ادلنافسة و كذلك الفًتة األوذل من ادلنافسات

االسًتخاء ىو مدخل الرئيسي إذل االسًتخاء العقلي الناتج االسًتاذبيات ما قبل ادلنافسة من خالؿ 

. (204، صفحة 2001ماجدة، )التصور اإلغلايب 

 التصور العقلي ىو لب عملية التفكَت الناجحة و ىو عبارة عن انعكاس األشياء و :التصور العقلي 

ادلظاىر اليت سبق الفرد إدراكها و التصور أكثر من رلرد الرؤية فهو يستخدـ رلموعة من احلواس األخرى 
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مثل اللمس أو السمع أو تركيبات منها و التصور وظيفة و ىو عامل أساسي يف تطوير ادلهارات احلركية و 

: وتكمن أعلية التصور العقلي يف. األداء حيث يلعب دورا ىاما يف تنمية قدرات و مستوى الفرد الرياضي

 يساعد يف وصوؿ الالعب إذل أفضل ما لديو يف التدريب أو ادلنافسات  .

 يساعد الالعب إذل التصور األداء مباشرة قبل الدخوؿ يف ادلنافسات .

  يساىم يف استدعاء اإلحساس باألداء األفضل و تركيز االنتباه على ادلهارة قبل الدقيقة األخَتة الباقية

. على االنطالؽ لتحقيق األىداؼ

 يساعد الالعب على تصور األداء اجليد مباشرة قبل الدخوؿ يف ادلنافسة  .

 التصور العقلي ذا نفع كبَت بعد األداء الناجح و خاصة عندما تسمح طبيعة التنافس بذلك  .

 استبعاد التفكَت السليب و إعطاء ادلزيد من ادلزيد من الدعم يف الثقة يف النفس .

 زيادة الدافعية و بناء أظلاط األداء اإلغلايب و ربقيق األىداؼ .

 يف اجملاؿ :تركيز االنتباه (Attention)  االنتباه(Concentration)  قد نستخدـ مصطلح

الًتكيز الرياضي على ضلو مًتادؼ، و الواقع أف ىناؾ فرقا بينهما من حيث الدرجة و ليس النوع فاالنتباه 

أىم من الًتكيز و اآلخر نوع من تطبيق االنتباه و تثبيتو على مثَت معُت، فالًتكيز على ىذا النحو دبثابة 

انتهاء انتباه انتقائي يعكس مقدرة الفرد على توجيو االنتباه و درجة شدتو، و كلما زادت مقدرة الرياضي 

على الًتكيز يف الشيء الذي يقـو بأدائو كلما حقق استجابة أفضل، حيث يعترب تركيز االنتباه أحد 

ادلهارات العقلية اذلامة للرياضيُت، و ىو األساس لنجاح عملية التعلم أو التدريب أو ادلنافسة يف أشكاذلا 

ادلختلفة حيث تبٌت عليو العمليات األخرى كاإلدراؾ و التفكَت و التذكر و التوقع و يتمثل مفهومو العاـ 
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يف القدرة على تركيز العقل حوؿ موضوع معُت عن طريق االنتقاء يف الشعور، و ىذا ما أكده شللنربجر 

 .(219-217، الصفحات 2001ماجدة، ) ـ على أف تركيز االنتباه وظيفة انتقائية 1990
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 :خالصة الفصل

 و شلا سبق نستخلص أف التحضَت النفسي لو دور كبَت و مهم و مؤثر يف إغلاد احللوؿ جلميع ادلشاكل 

النفسية اليت ربيط بشخصية الالعب قبل و أثناء ادلباراة ، حبيث تساعده على التخلص من مظاىر اخلوؼ 

. واالنفعاؿ و الًتدد و القلق و بالتارل ربصيل مردود جيد و ربقيق نتائج جيدة

 

 

 

 

 



 

 

 
 

:   الفصل الثاني
 كرة الطائرة
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 : تمهيد 

 تعترب الكرة الطائرة من بُت الرياضيات األكثر شعبية يف العادل،وىذا ما يربز دخوذلا يف األلعاب 

ة شيقة هتدؼ إذل اإلحتفاظ بالياقة ضاألودلبية مبكرا، بالرغم من ذلك دل تفقد شليزاهتا لكوهنا ريا

البدنية واإلنسحاـ وأيضا للسهولة وىي رياضة للجميع أفراد اجملتمع لكوهنا غَت مكلفة وتعترب الرياضة 

. اجلماعية األقل إحتكاكا بُت الالعبُت ألف ادللعب مقسم إذل قسمُت بينهما شبكة
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:  تعريف الكرة الطائرة  .1-

لقد كاف تطور لعبة الكرة الطائرة منذ نشأهتا وحلد اآلف تطورا سريعا ويؤكد ذلك تزايد عدد الدوؿ 

ادلنظمة لإلرباد الدورل ويعترب إرباد الرياضي بعد كرة القدـ وكذلك عدد شلارسُت ىذه اللعبة، وتعترب 

الكرة الطائرة إحدى األلعاب اجلماعية والشعبية اليت أخذت مكاف الصدارة من حيث انتشارىا يف 

العادل كما يف لعبة كرة القدـ والسلة، وتطورت من لعبة رل قضاء الوقت الفراغ إذل لعبة أودلبية ربتاج 

، صفحة 1987رشيد، ) ...اذل أعلى درجة التكتيك واللياقة البدنية والطرؽ الًتبوية والتكتيكية 

16) 

والكرة الطائرة ىي رياضة مجاعية يتقابل فيها فريقُت فوؽ ميداف اللعب وىذا ادليداف يفصل بشبكة، 

وىدؼ اللعبة إسقاط الكرة يف اجلهة األخرى للشبكة أي يف جهة الفريق اخلصم وزلاولة عدـ تركها 

تسقط يف منطقتو، تبدأ يف اللعب عن طريق الالعب اخللفي األؽلن، يبدأ بضرب الكرة ويبعثها إذل 

. منطقة اخلصم فوؽ الشبكة

و للفريق الواحد احلق بضرب الكرة ثالث مرات بدوف أف ربسب العدد إلرجاع الكرة إذل منطقة 

اخلصم وال ػلق لالعب الواحد بلمس الكرة مرتُت متتاليتُت، تبادؿ اللعب يستمر حىت تالمس الكرة 

. األرض أو ترمي الكرة خارج ادليداف، أو أحد الفريقُت

ويف الكرة الطائرة إال الفريق الذي لو اإلرساؿ ىو الذي يستطيع تسجيل النقاط إال يف حالة الشوط 

اخلامس، وعند اكتساب الفريق لإلرساؿ يقـو أفراد بالدوراف من منطقة إذل أخرى يف اذباه عقارب 

 .الساعة
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وىذا التغَت يفرض عل كل الالعبُت يف كل ادلناطق الستة للميداف، للفريق يفوز بالشوط عندما يسجل 

 16 )مخسة عشر نقطة، بفارؽ نقطتُت على خصمو، يفوز بالقاء بعد فوزه أشواط ويف حالة التعادؿ 

... يفوز بالشوط وبفارؽ نقطتُت يف الشوط اخلامس  ( 17) الفريق الذي يسجل النقطة  ( 16/ 

(FIVB, 1993-1996) .

 :أىم القوانين الخاصة بالكرة الطائرة  .2-

 أمتار 9 مًت، وعرضو 18إف ميداف اللعب يأخذ شكال مستطيال طوؿ ضلعو : الملعب. 2-2-1

.  أمتا عرضا يف كل االذباىات 3زلاط دبنطقة محراء تبلغ على األقل 

ىو فضاء يقع فوؽ مساحة اللعب خارل من كل العوائق على علوا : فضاء اللعب الحر. 2-2-2

 ادلنطقة احلرة FIVB أمتار ومقاس من بدأ مساحة اللعب ويف ادلناسبات الدولية 7يبلغ على األقل 

 أمتار من بداية اخلطوط اخللفية 8 أمتار من بداية اخلطوط اجلانبية، وعلى األقل 5تبلغ على األقل 

ـ على األقل وادلقاس ابتداء من مساحة اللعب 12.5وفضاء اللعب غلب أف يكوف على علو يبلغ 

(www.fivb.org ،2017/2020) .

 غلب أف تكوف الكرة دائرية بغالؼ من اجللد الطري الطبيعي أو ادلركب ػلتوي :الكرات. 2-2-3

. من الداخل على مثانة مطاطية أو مواد شلاثلة

غلب أف تكوف الكرات ذات لوف واف واحد فاتح أو سبثيل ترابط بُت األلواف، ويف ادلنافسات الدولية 

 65الرمسية غلب أف تكوف الكرات مطابقة دلعايَت الفدرالية العادلية لكرة الطائرة حيث زليط الكرة بُت 
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 حىت 0.300غراـ والضعط الداخلي غلب أف يكوف من 280 و 260 سم ووزهنا ما بُت 67ـ 

. 2سم/  كغ 0.325

ـ وعرضها واحد مًت وتكوف شلتدة عموديا فوؽ خط 9.50 طوؿ الشبكة يكوف :الشبكة. 2-2-4

ملم مصنوعة من 10ـ وبقطر 1.8الوسط ويوجد على حافيت الشبكة عصى طوؿ كل واحدة منها 

 وتكوف ىذه العصي شلدودة لألعلى Antennesألياؼ زجاجية فابَت كالس تدعى بالعصي اذلوائية 

... سم 2.24سم للسيدات 2.34 سم يبلغ علو الشبكة بالنسبة للرجاؿ 80بطوؿ 

  العب على األكثر ومدرب ونائبو، معاجل وطبيب 12الفريق يتكوف من : الفرق. 2-2-5

يستطيع كل العب قيادة الفريق ماعد الالعب احلر، وغلب أف يكوف معياف يف ورقة ادلباراة، وال ػلق 

ألي العب غَت مسجل يف ورقة ادلباراة دخوؿ ميداف اللعب وادلشاركة يف اللقاء وال ػلق تغَت تشكيلة 

 .الفريق بعد إمضاء أو توقيع ورقة ادلباراة من طرؼ القائد أو ادلدرب

 الالعب احلر دفاعي فقط، شلنوع علية القياـ باإلرساؿ الصد :Liberoالالعب الحر. 2-2-6

 ...والسحق من أي مكاف، إذا كانت الكرة من أي مكاف، إذا كانت الكرة فوؽ ارتفاع الشبكة 

يلبس الالعب احلر ثياب سلتلفة عن ثياب فريقو، تغَتات الالعب ليست زلدودة ولكن يف حدود 

 .(www.fivb.org ،2017/2020)ادلنطقة الدفاعية 

:  يدير ادلباراة ىيئة من احلكاـ تتكوف من:الحكام. 2-2-7

 وىو مكلف يتحديد:الحكم األول  :
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 طبيعة اخلطأ .

 الفريق الذي يقـو باإلرساؿ .

 الالعب ادلخطئ .

 وىو مكلف بتحديد:الحكم الثاني  :

 طبيعة اخلطأ .

 الالعب ادلخطئ .

  الفريق الذي سيقـو باإلرساؿ(www.fivb.org ،2017/2020). 

  يقـو بالتسجيل كل من النقاط، األخطاء اخلاصة بالالعبُت والتبديالت:المسجل. 1-2-8

 نقطة فقط وينتهي حُت يكوف الفرؽ بُت 15التاي براؾ يستمر حىت : الشوط الفاصل. 1-2-9

( ... 17-15)أو  ( 15-13 )الفريقُت مثال 

 :الصفات البدنية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة  .3-

من بُت الصفات البدنية ادلطلوبة يف الكرة الطائرة تطوير إمكانيات العب الكرة الطائرة على كل 

وقوة السرعة، القوة ادلطلقة، القوة الديناميكية،  (السرعة احلركية  )ادلستويات، ادلداومة العامة، السرعة 

القوة السكونية، اإلرتقاء الرشاقة، ادلرونة وكذلك ادلهارات احملددة دبقياس السرعة ودقة اذلدؼ ادلنشود 

 .والقردة على التحكم يف التغَتات اخلارجية مثلها مثل الرشاقة
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ىذه الصفات سبرف حسب الالعب وشدة احلمولة الالزمة اليت تغَت من فئة إذل أخرى ومن صنف إذل 

آخر وىذا يف جدوؿ التمرف لبعض ادلقاييس حسب السن، ىذه الصفات تدرب حسب سن الالعب 

وجنسو وذلك ألسباب سيكولوجية واليت تكوف الالعب يف ىذه ادلرحلة من العمر، بعض الدراسات 

سنة ىو السن ادلثارل األحسن ربضَت وأكثر تقييم التقنيات وادلدة الالزمة  (16-14)بينت أف ىذه 

قوة  )لتطوير ادلهارات التعليمية ادلعقدة وكذا ربضَت الرياضي ذو ادلستوى العارل، إف قوة الديناميكية 

وبالتارل غلب  (16-15)سنة وتكوف شبو قصوى يف سن  (13- 11)تكوف قصوى بُت  (ادلداومة 

الضغط على األطفاؿ الصغار وتدريبهم على القوة الديناميكية بل غلب استعماؿ القوة الثابتة غالبا 

سنة يعكس  (15-14)سنة شبو قصوى بُت  (13-11)ألف خطر التشوىات اإلرتقاء متوسط بُت 

 سنة، أما 15سنة حىت  (14-13)سنة وشبو قصوى بُت  (14-13)ادلرونة اليت صلدىا بُت 

... سنة  (16-14)سنة ومتوسطة بُت  (14-13)بالنسبية للقوة ادلطلقة فهي شبو قصوى بُت 

(www.fivb.org ،2017/2020). 

:  التقنيات األساسية في الكرة الطائرة .4-

 .نقسم ادلهارات األساسية يف الكرة الطائرة إذل مهارات بالكرة ومهارات بدوف كرة 

 :المهارات بدون كرة .  2-4-1

: وضعيات اإلستعداد األساسية. 2-4-1-1



 األداا التنافسي في الكرة الطائرة:                                   الفصل الثاني

39 
 

إف ازباذ الوضعيات األساسية بالصورة الصحيحة ىي اليت تتيح للمعلم سرعة احلركة وسهولتها، يف 

مجيع االذباىات مع احملافظة على اتزاف احلسم، وإف تقدـ على أدائها تساعده على التهيئة بالصورة 

الزميل، وترجع أعلية إزباذ  اجليدة قبل وصوؿ الكرة بغية القدرة على إعدادىا بالصورة الصحيحة إذل

الوضعيات األساسية اذل اذل فائدهتا يف إستقباؿ الكرة وضد الكرات القوية من اإلرساؿ والضريات 

الساحقة وكذلك حركات اخلداع وتنقسم وضعيات اإلستعداد اذل ثالث أنواع زبتلف تبعا للمسافة 

، Hossania)بُت القدمُت ومدى إنتقاء مفاصل اجلسم خاصة مفاصل ادلركبة وىي كاأليت 

: (29، صفحة 1987

 الزميل، إذل، وإعداد الكرة عاليا التمرير تستخدـ ىذه يف ربقيق عملية : المرتفعةاالستعدادوضعية 

وكذلك يف بعض حاالت التمرير من الوثب حيث تكوف فيها وضعية اجلسم يف حالة وقوؼ مع 

.  مع بعضها البعض وانشتاء طفيف على مستوى الركبتُت حيث يكوف اجلسم عموديااقًتاب

 زبتلف ىذه الوضعية عن السابقة حبيث تكوف ادلسافة بُت القدمُت :وضعية االستعداد المتوسطة

 سم تقريبا مع إنشاء الركبتُت قليال ويوزع ثقل اجلسم على القدمُت وميل 40- 30 ما بُت تًتاوح

 الكرات من اإلرساؿ ويكوف استقباؿاجلذع إذل األماـ، تستخدـ ىذه الوضعية أساسا يف عملية 

. التمرير من األسفل باليدين

 تستخدـ أساسا يف عملية التمرير باليد الواحدة أو اليدين واستقباؿ :وضعية االستعداد المنخفضة

 مع عملية السقوط على األرض، حيث تكوف فيها زيادة إثناء ادلفاصل خاصة يف ادلنخفضةالكرات 
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 حدة ميل اجلذع أماما ونقل مركز ثقل ازدياد درجة كبَتة مقارنة بالوضعيات السابقة مع إذلالركبتُت 

 .(12-11، الصفحات 1990قيمي، )اجلسم على القدـ األمامية قريبا من األرض 

 الكرة ليقـو بتمريرىا أو باذباهتفرض فروض اللعب ومتطلباتو أف يتحرؾ الالعب يف كثَت من األحياف 

 منطقة اخلصم التحرؾ يف ادللعب ؼلتلف يف ذلبة الكرة الطائرة عن األلعاب إذلبإعدادىا أو يرجع 

األخرى يف كوف الالعب ال ػلتاج للتحرؾ دلسافات طويلة بل تنحصر معظم ربركاتو يف حدود 

 .  أمتار وسلتلف أنواع التحركات األكثر استخداما خالؿ اللعب 4-3مسافات قصَتة تًتاوح ما بُت 

 األماـ و يؤدي بأخذ خطوة إذل األماـ تنقل القدـ األمامية مسافة قصَتة لألماـ تدفعها إذلالتحرؾ - 

 ما كانت عليو قبل التحرؾ ويتخذ إذلالقدـ اخللفية خبفة وسرعة حبيث تعود ادلسافة بُت القدمُت 

 . (21، صفحة 1990قيمي، )ار الكرة ظادلتعلم وضعية االستعداد بإنت

 التحرؾ وتتبعها اذباهالتحرؾ اذل اجلانبُت، يؤدي األسلوب السابق فتؤخذ خطوة القدـ القريبة من - 

 .القدـ األخرى مع االحتفاظ بادلسافة ادلناسبة لالتزاف مع ازباذ وضعية االستعداد

التحرؾ إذل اخللف يؤدي بالتحرؾ خبطوات سريعة قصَتة تتناسب وسرعة الكرة ليتمكن من الوصوؿ 

 .إذل ادلكاف ادلطلوب حبيث يكوف اجلسم خلف الكرة عند استقباذلا مع ازباذ وضعية االستعداد 

 :المهارات بالكرة .  1-4-1-2

 يعترب اإلرساؿ يف الكرة الطائرة من بُت أىم ادلهارات اليت تطورت :اإلرسال. 1-4-1-2-1

بدرجة كبَتة ومن أىم ضربات اذلجـو ادلباشر اليت تستعمل خالؿ ادلباراة، فاإلرساؿ ىو الضربة اليت 
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يبدأ هبا اللعب ويستأنف عقب انتهاء األشواط أو عقب حدوث خطأ وىي عبارة عن وضع الكرة يف 

حالة العب بضرهبا باليد ادلفتوحة أو ادلقبوضة وبأي جزء من الذراع إلرساذلا إذل منطقة اخلصم 

الوحاشي، صفحة )وظهرت عدة أنواع من اإلرساؿ كلها هتدؼ التحقيق إحدى الغرضُت علا 

131)  :

 إكتساب نقطة سريعة مباشرة .

 تصعيب عملية القياـ هبجـو من اخلصم. 

 ىو أبسط أنواع اإلرساؿ واألكثر استخداما عند :اإلرسال العادي من األسفل إلى األعلى

ادلبتدئُت، يؤدي بتقدمي إحدى القدمُت عن األخرى حبيث تكوف القدـ ادلتقدمة عكس اليد الضاربة 

مع ثٍت الركيتُت قليال وميل جلذع إذل األماـ باالتزاف حبيث يقع ثقل اجلسم على القدمُت بالتساوي، 

ربمل الكرة بإحدى اليدين حسب طبيعة ادلرسل وتوضع أماـ اجلسم بارتفاع الوسط، بينما تتأرجح 

الذراع الضارية إذل اخللف مث إذل األماـ جبانب اجلسم لتضرب الكرة بعد تركها من اليد األخرى حيث 

. يكوف اذباه اليد الضاربة من األسفل إذل األعلى

 إف إتقاف ىذا النوع من اإلرساؿ ػلتاج إذل التوافق واالنسجاـ بُت :اإلرسال األمامي من األعلى

حركات الذراعُت ومفاصل اجلسم ويؤدي بأف يقف وجنبو موجة إذل الشبكة أي اجلنب ادلعاكس 

 ويقع ثقل اجلسم على كليتهما لالتزافللذراع الضاربة حبيث تكوف بُت القدمُت مسافة مناسبة 

بالتساوي، سبسك الكرة باليد غَت الضاربة أو باليدين معا أماـ اجلسم مث تقذؼ عاليا ويتقوس اجلسم 

للخلف مع إنشاء ادلرفق على مستوى الرأس ويف اللحظة اليت تبدأ فيهما الكرة باذلبوط سبتد مفاصل 
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الرجل اخللفية بينما ترتفع الذراع الضارية للكرة وسبتد مجيع مفاصل اجلسد وتستمر حركة الذراع 

 .(139الوحاشي، صفحة )الضاربة خلف الكرة بإعطائها القوة  والتوجيو الصحيح 

 الكرة ادلرسلة من العب فريق ادلنتفس لتهيئتها لالعب استقباؿىو : اإلستقبال. 1-4-1-2-2

 حسب قوة أعلى قوهتا وسبريرىا من أسفل ألعلى بالساعتُت أو التمرير من بامتصاصادلعد وذلك 

:   كما يليالستقباؿالكرة وسرعنها ووضع الالعب ادلستقبل وتؤدي عملية 

 ادلكاف الصحيح بطريقة سريعة لضماف جسمو خلف الكرة حيث إذل يتحرؾ الالعب :اإلستعداد

يقف الالعب والقدماف متالعدتاف أوسع من احلوض قليال ألماـ ، ثقل اجلسم موزع على القدمُت 

 ادلنافس والذراعاف متباعدتاف عن بعضهما مسافة إتباع الكتفُت وشلدودتاف لألماـ إذلبالتساوي النظر 

سحن، صفحة )الكرة  مع وضع اليد منقبضة ويزداد اضلناء الركبتُت األسفل حلظة التأىب الستالـ

34). 

عند وصوؿ الكرة ادلالمسة لسطح الساعدين يبدأ الالعب بفرد أجزاء اجلسم : المرحلة الرئيسية

ادلثبتة األعلى ، فيبدأ بفرد القدمُت فيكوف البدء بالقدـ اخللفية مث مفصل الركبة ويتبعو مفصل الفخذ 

واجلزء العلوي من اجلسم لألماـ ولألعلى ـ يتحرؾ الذراعاف من مفصل الكتفُت مع ثبات الذراعُت 

مفرودتُت دوف اشًتاكهما الفعلي وذلك أثناء فرد اجلذع ويف حلظة استالـ الكرة على بعد الالعب من 

الشبكة كلما كاف الالعب قريب من الشبكة كلما زاد ارتفاع الذراعاف األعلى وتلعب الكرة بأكرب 

.  اجلسم على قوة واذباه وادلسافة ادلراد سبرير الكرة إليهاأجزاءسطح شلكن للساعدين ويعتمد فرد 
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 يستمر الالعب يف فرد مجيع أجزاء اجلسم إذل أف يصل إذل الوقوؼ على األصابع :المرحلة الختامية

  .(35سحن، صفحة )يد د دلتابعة عملية اللعب من جواالستعداد

يعترب من أىم ادلهارات األساسية يف الكرة الطائرة وأكثرىا استخدامها : التمرير. 1-4-1-2-3

خالؿ اللعب واليت ؽلكن استخدامها يف اذلجـو واستغالذلا كإحدى طرؽ اذلجـو ادلباشر أو غَت 

ادلباشر أو كوسيلة دفاعية فالتمرير باليد الواحدة أو باليدين معا على مستوى منخفض أو يف وضعية 

وقوؼ أو من وضعية ارسباء أو من وضعية أخرى، يعترب إحدى احللقات اذلامة اللعب كما تؤثر على 

ىذا األخَت ، فإف عدـ إتقاهنا ال يستطيع ادلتعلم من توجيو الكرة للزميل بصورة صحيحة أو القياـ 

طو، )بعملية اإلعداد أو اعًتاض رميات اإلرساؿ أو الضربات الساحقة ومن أنواع التمرير ما يلي 

: (30 ، صفحة 1999

 ىو األكثر استخداما يف اللعب للمسافات القصَتة أو ادلتوسطة الطويلة أو يف :التمرير من األعلى

. عملية اإلعداد أو استقباؿ الكرات القوية السريعة ومن بُت أنواع التمرير من األعلى

 يؤدي بتقدمي إحدى القدمُت على األخرى دبسافة صغَتة بينما تثٍت :التمرير من األعلى إلى األمام

الركبتُت قليال وؽليل اجلذع إذل األماـ باتزاف وتثٍت الذراعُت من مفصل ادلرفقُت ويوضعاف جبانب اجلسم 

أما اليداف فتكوناف متجاورتُت أماـ الصدر واألصابع منتشرة وشلتدة بارزباء حبيث تكوناف شکال كرويا 

أوسع قليال عن الكرة وعند وصوؿ الكرة إذل ارتفاع قريب من مستوى الرأس تتحرؾ اليداف إذل األعلى 

قليال الستقباؿ الكرة، وعند مالمستها لألصابع تقـو الذراعاف حبركة رجعية خفيفة سبهيدا لتوجيهها 
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بُت الركبتُت، اجلذع والذراعُت مع مالحظة استمرار حركة الذراعُت خلف الكرة إلعطائها القوة 

 .ادلطلوبة

يؤدي بإصلاز نفس وضعية التمرين من األعلى إذل األماـ مع مالحظة مد :  الخلفإلىالتمرير 

الذراعُت على أعلى قليال من الوضع األصلي وعند وصوؿ الكرة فوؽ الرأس يقـو حبركة تقوس مناسبة 

. مع قذؼ الرأس للخلف وعند دلس الكرة سبدد مفاصل اجلسم خلف الكرة 

يؤدي بنفس الوضعية السابقة مع ثٍت الركبتُت أكثر قليال من الوضع السابق : التمرير مع الدحرجة

 األماـ حبيث ينقل ثقل اجلسم إذلوعند اقًتاب الكرة ؽليل ادلتعلم للخلف ببطء وتتحرؾ الرجل اخللفية 

إذل الرجل األمامية عند مالمسة الكرة لألصابع سبدد الذراعاف يف حركة متابعة الكرة يف االذباه 

. ادلطلوب وبعد ىذه احلركة مباشرة يقـو ادلتعلم حبركة دحرجة خلقية

إف ىذا التمرير غالبا يستخدـ االستقالؿ الكرات الساحقة أو ضربات اإلرساؿ : التمرير من األسفل

بأنواعها يؤدي بازباذ نفس الوضعية السابقة للتمرين مستقرة يف راحة اليد األخرى ، يف حلظة استقباؿ 

سبدد الساؽ مع اجلسم ومن أعلى المتصاص قوة صدمة الكرة ويظل الذراعاف مفرودتاف سباـ وملتصقة 

. (35 ، صفحة 1999طو، ) يبعضها

إف اذلدؼ من إجادة التمرير اإلعداد دبختلف الطرؽ والوسائل ىو هتيئة : السحق. 1-4-1-2-4

الكرة يف أحسن وضع ، حبيث يتمكن أحد العيب الفريق من أداء الضربة اذلجومية فالضربة الساحقة 

بأنواعها ادلختلفة سواء الضربة باليد اليمٌت أو اليسرى يف االذباه األمامي أو اجلانب األيسر أو األؽلن 

يظهر بوضوح عنصر القوة اذلجومية بل أهنا كثَتا ما تقيس قوة ومستوى الفريق يف اذلجـو ومن أسهل 
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عند ادلبتدئُت ىي الضربة الساحقة األمامية اليت يكوف أنواع الضربات الساحقة واألكثر استخداما 

عند أدائها يف خط مستقيم مع خط جرى ادلتعلم الضارب ، وتتمثل حركات الضربة الساحقة 

: األمامية على خطوات متتالية عند أدائها فهي

 اإلقًتاب .

 اإلرتقاء .

 الضرب .

 اذلبوط. 

أصبحت تقنية اللعب يف الكرة الطائرة كلو يتأثر بعملية الصد تأثَتا : الصد. 1-4-1-2-5

مباشرا يف خطط اذلجـو دلا ػلملو من خصوصيات تكنيكية وتكتيكية ، وبازباذه طابعاف ىجومي 

ودفاعي يسمح بإيقاؼ الضربة الساحقة على مستوى الشبكة وإرجاعها إذل منطقة اخلصم أو احلد 

من قوهتا إف فعالية عملية الصد على عدد الالعبُت ادلشاركُت يف ىذه العملية ومدى قدراتو على 

االرتقاء اجليد وسرعة رد الفعل وكذا اخلربة التكتيكية ، فالصد عبارة عن عملية تتم دبواجهة الشبكة 

وقريبا منها، يقـو هبا العب أو العبُت أو ثالثة عن طريق الوثب إذل أقصى ارتفاع مع مد الذراعُت 

عملية الضربة  )عاليا واذل األماـ قليال حبيث يتكوف حائط يقابل اذباه الكرة عند أداء العملية 

. (40 ، صفحة 1999طو، )من قبل الفريق ادلضاد  (الساحقة 
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: اإلعداد الخططي في الكرة الطائرة. 2-5

 : الخطة. 2-5-1

ىي عمل مجاعي يظهر فيو تعاوف الفريق وروح اجلماعة ومدى االرتباط والتفاىم بُت مجيع  

الالعبُت للوصوؿ بالفريق إذل أفضل النتائج، وإف لعبة الكرة الطائرة يف اللعبة اجلماعية الوحيدة اليت 

.  يرتبط هبا اذلجـو والدفاع ارتباطا وثيقا الدرجة ال ؽلكن أف نفصل بينهما

ويقصد هبا غالبا كل التحركات : اخلطط اذلجومية :  تنقسم اخلطط يف األلعاب الرياضية إذل

وىي كل التحركات اليت يقـو هبا : اخلطط الدفاعية . اليت يقـو هبا الفريق عندما تكوف الكرة يف حيازتو

 كما تنقسم اخلطط اذلجومية والدفاعية إذل ما يلي. الفريق عندما تكوف الكرة يف حيازة الفريق ادلنافس

:  (10الكرعاوي، ب س، صفحة )

 وتتمثل يف اختيار واستخداـ سلتلف ادلهارات احلركية األساسية :خطط فردية 

: وتنقسم إذل: خطط جماعية

 خطط رلموعة زلددة من العيب الفريق  .

 خطط الفريق بأكملو 

 :ما يلي (الهجومية أو الدفاعية)أىم مميزات طريقة اللعب الجيدة . 2-5-2

 سهولة تنفيذىا .

 مرونتها .
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 ضماف موازنتها بُت اذلجـو والدفاع .

  التوزيع العادؿ لقوة الفريق .

  إمكانية سرعة االنتقاؿ من اذلجـو للدفاع وبالعكس

: خطط اللعب بالكرة الطائرة أسلوب التعليم الخططي. 2-6

هتدؼ عملية التعليم اخلططي إذل إكساب الالعب للمعارؼ وادلعلومات والقدرات اخلططية وإتقانو 

 ذلا بالقدر الذي ؽلكنو من حسن التصرؼ يف سلتلف ادلواقف ادلتعددة وادلتغَتة يف أثناء ادلباراة

وتشتمل عملية التعليم اخلططي على ادلكونات التالية اليت ترتبط فيما بينها مكونة وحدة واحدة تؤثر 

: كل منها يف األخرى وتتأثر هبا

 ربتل عملية اكتساب ادلعارؼ اخلططية اخلاصة :اكتساب المعارف الخططية الخاصة. 2-6-1

على درجة كبَتة من األعلية ، إذ يتأسس عليها اكتساب وتثبيت السلوؾ اخلططي الصحيح يف أثناء 

ادلباريات نظرا ألف ادلعارؼ النظرية اليت يكتسبها اللعب واليت ذبد صداىا يف التطبيق العملي يف ادلباراة 

ويأيت ذلك من  (خربة ادلباريات)ىي اليت تشمل اخلربات ادلختلفة لالعب واليت يطلق عليها مصطلح 

: (12الكرعاوي، ب س، صفحة )خالؿ ادلراحل اآلتية 

.  شرح قواعد وقوانُت اللعب األساسية:المرحلة األولى

 وصف طرؽ اللعب ادلختلفة مع الشرح الوايف دلراكز الالعبُت والواجبات ادللقاة على :المرحلة الثانية

.  عاتق كل العب
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 التحليل الوايف لكل مرحلة من مراحل اللعب، مع توجيو النظر األىم األخطاء اليت :المرحلة الثالثة

.  ػلتمل حدوثها أو تلك األخطاء اليت ارتكبها بعض الزمالء أو ادلنافسُت

 معاجلة بعض ادلواقف اخلططية اليت زبتلف يف درجة صعوبتها ووضع أنسب احللوؿ :المرحلة الرابعة

وينبغي مراعاة تشكيل عملية الشرح والوصف بصورة تتسم بالوضوح والتشويق ، ولذا ػلسن . ذلا

استخداـ النماذج ادلختلفة للملعب والالعبُت واللوحات واألفالـ والرسومات البيانية و غَتىا من 

 كما ينبغي مراعاة االشًتاؾ اإلغلايب ،الوسائل ادلعينة اليت تصبغ عملية التعلم بالصبغة احملببة إذل النفس

. لالعب يف ادلناقشات

كما ؽلكن تقومي وربليل بعض ادلنافسات اذلامة أو بعض ادلنافسات اليت اشًتؾ فيها الالعب لضماف 

. زيادة  رصيد خربة الفرد الرياضي يف سلتلف النواحي اخلططية

 إتقاف الفرد والفريق لألداء اخلططي الصحيح يشكل إن: إتقان وتثبيت األداء الخططي .2-6-2

األساس اذلاـ للمستوى الرياضي العارل ويف ىذه ادلرحلة غلب العناية بأداء ظلوذج يوضح الطريقة 

الصحيحة لألداء مع ارتباطو باإليضاح والشرح، مث يعقب ذلك ادلمارسة العملية الالعب، وػلسن 

ارتباط األداء دبعرفة الالعب لنوع االستجابات ادلختلفة اليت ػلتمل قياـ ادلنافس هبا وطريقة رلاهبتها 

دبعٌت مواجهتها، مع مراعاة ضرورة تكرار األداء لضماف ربليل تلك ادلواقف ربليال كافيا يضمن قدرة 

. (14الكرعاوي، ب س، صفحة )الفرد على إتقاف رلاهبتها 
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 : خالصة الفصل

 األلعاب إحدى الرياضية حاليا تتميز باخلصوصية التنافسية وحيث اف الكرة الطائرة األلعاب أصبحتلقد 

 إذل باإلضافةاليت تتميز باألداء احلركي ادلتغَت وتتطلب القدرة على التجاوب السريع مع الظروؼ ادلتغَتة يف ادلباراة، 

 يؤثر يف األداء أف تزخر بالعديد من ادلواقف والضغوط النفسية اليت تتميز بشدهتا وسرعتها والذي من شأنو أهنا

ادلهاري واخلططي لالعب ومن مث يف نتيجة ادلباراة، ولذلك وجب على ادلدربُت التخطيط ادلبكر لتنمية ادلهارات 

 البدين إعدادىمالنفسية والسمات الدافعية لالعيب الكرة الطائرة حىت سبكنهم من ربقيق الفوز يف ادلنافسات جبانب 

 .وادلهاري

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 التطبيقي   انبلا
 
 
 



 

 

 
 : الفصل األول

 انيجية البحث  
 و   راااتو الميدانية
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: تمهيد

سنتطرؽ يف ىذا الفصل منهجية البحث وىذا من خالؿ منهج الدراسة وعينة البحث، و بعد دراستنا 

لإلطار النظري ارتأينا أف ضلاوؿ يف ىذا اجلزء اإلدلاـ دبوضوع حبثنا ودراستو دراسة ميدانية بغية إعطائو منهجا 

علميا، عن طريق تفريغ استماريت الالعبُت وادلدربُت وربليل اجلداوؿ اإلحصائية 

 :منهج البحث .1-1

بعد دراسة اجلانب النظري الذي تضمن شرح اجلوانب ادلتعلقة بادلوضوع و إعطاء شرح لكل جانب،تعترب 

الدراسة ادليدانية وسيلة ىامة للوصوؿ إذل احلقائق ادلوجودة يف رلتمع الدراسة ،عن طريق ادليداف يصبح باإلمكاف 

مجع البيانات و ربليلها لتدعيم اجلانب النظري و تأكيده و يف ىذا الفصل سنعرض اإلجراءات اليت اتبعناىا و 

ذلك بإعطاء فكرة حوؿ رلاؿ الدراسة اجلغرايف و البشري و الزمٍت ،باإلضافة إذل ذكر األدوات ادلستعملة يف مجع 

البيانات اليت تتمثل يف استمارة االستبياف حيث أف اذلدؼ من الدراسة ادليدانية ىو الربىنة على صحة الفروض أو 

. نفيها لذلك سنحاوؿ أف نلم جبميع اإلجراءات ادليدانية قصد الوصوؿ إذل الغاية اليت تسعى إليها البحوث عموما

 :و عينة البحثمجتمع  .1-2

.  و آرزيومستغازل مدينيت  كرة الطائرة نوادييتمثل رلتمع حبثنا يف مدريب والعيب بعض لبعض 

 :عينة البحث

و مت  ،  و آرزيومستغازل مدينيت  كرة الطائرة نواديسبثلت عينة البحث يف مدريب والعيب بعض لبعض 

 ألندية كرة  العبا أكابر50 مدربا، و 10بطريقة عشوائية من اجملتمع األصلي حيث بلغ عدد ادلدربُت اختيارىم 

.  اجلهوية والوالئية، واجلدوؿ ادلوارل يوضح توزيع عينة البحثالطائرة
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العبين مدربين  

 19 04 (مستغازل) حاسي شلاش مجعية النجم الرياضية لبلدية 

 16 03 (وىراف)رائد أودليب آرزيو –اجلمعية الرياضية 

 15 03 (وىراف)الرائد الرياضي لبطيوة 

 50 10اجملموع 

 "مجاالت البحث .1-3

 لكرة سبت الدراسة وتوزيع اإلستمارات اإلستبيانية للقاعات وادلالعب التابعة للفرؽ والنوادي الرياضية : المكاني

. .الطائرة دليدنيت مستغازل و آرزيو

 إذل غاية هناية شهر 2021 فرباير امتدت الدراسة خالؿ فًتة األربعة أشهر أربعة أشهر من بداية شهر :الزماني

. 2021 جواف 

 :البحثأدوات  .1-4

 على نوع واحد من األسئلة وىو كليهما و احتواتامت إعداد إستمارتُت إحداعلا لالعبُت وأخرى للمدربُت 

ناذرا، نوعا ما، أحيانا : عة من االختيارات ؾواستبياف مغلق، وتنحصر فيها اإلجابة بنعم أوال وقد تضاؼ إليو رلم

. إذل غَت ذلك... 

 :  زلاور على الشكل التارل03 سؤاال و مت تقسيمها إذل 20و تكونت إستمارة الالعبُت من 

:  كرة الطائرةالعبي لدى  في النوادي الرياضيةواقع التحضير النفسي: المحور األول

 النفسية لدى العبي كرة الطائرة المهارات تطوير النفسي في التحضيردور : المحور الثاني
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 في تحقيق النتائج اإليجابية التحضير النفسيدور : المحور الثالث

  سؤاال أيضا  و مت تقسيمها إذل نفس احملاور 20و تكونت إستمارة ادلدربُت من  

  :الدراسة االستطالعية .1-5

  التحضَت النفسي لتحقيق األداء الرياضي أثناء ادلنافسة يف كرة الطائرةمن خالؿ دراسة حوؿ موضوع دور ا

 التحضيال دبدربُت والعبُت من أجل الوقوؼ على أثر نامستغازل، واتصلمدينيت آرزيو  وتوجهنا إذل بعض أندية 
تقدمي استبياف ادلدربُت مت ومث من خالؿ ىذه الدراسة . على مستوى أداء الالعبُتالنفسي أثناء ادلنافسات 

. والالعبُت وىذا من أجل زبصيص ومجع ادلعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات

 :األسس العلمية  لالختبارات المستخدمة .1-6

 يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساؽ او استقرار نتائجو فيم لو طبق على عينة من :الثبات

 (152، صفحة 1993مقدـ، ).األفراد يف مناسبتُت سلتلفتُت

إف االختبار يعترب ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج "عن ثبات االختبار  (Van Valin)كما يقوؿ فاف فالُت

 (193، صفحة 1995حسانُت ـ، ).باستمرار إذا ما تكرر على نفس ادلفحوصُت و ربت نفس الشروط

تطبيق االختبار وإعادة "إحدى طرؽ حساب ثبات االختبار وىي طريقة   الطالباف  الباحثتافمتواستخد

وعلى ىذا أساس . للتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار (Test –Retestمعامل االرتباط )"تطبيقو

نفس العينة، نفس األماكن، )قمنا بإجراء االختبار على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع تثبيت كل ادلتغَتات 

 (الالعبات، نفس نفس التوقيت

 الصدق :
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صدؽ االختبار أو ادلقياس يشَت إذل الدرجة اليت ؽلتد إليها يف قياس ما وضع من أجلو فاالختبار أو ادلقياس 

 وباستعماؿ (193، صفحة 1995حسانُت ـ، ).الصادؽ ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها

. الوسائل اإلحصائية التالية مت حساب ثبات و صدؽ االختبار

لبَتسوف " ر" معامل االرتباط 

 :حساب معامل الثبات-

: ستبيانمعامل الثبات و الصدق اال-

. يمثل معامل الثبات و الصدق االستبيان(: 01)الجدول رقم 

 حجم العينة األبعاد
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق
 جدولية.ر.

 المحور األول

10 09 0.05 

0,98 0,99 

 0,98 0,97 المحور الثاني 0,602

 0.96 0.95 المحور الثالث

 10=                      ف0.05عند مستوى الداللة 0,602اجلدولية " ر"قيمة 

 عند مستوى الداللة 0.602من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نلحظ اف قيمة ر اجلدولية بلغت 

 أما قيم معامل الصدؽ فكانت زلصورة بُت 0.98 و 0.95 بينما تراوحت قيم معامل الثبات بُت 0.05

 . كأعلى قيمة و ىي قيم تدؿ على صدؽ و ثبات عاليُت0.99 كأدين قيمة و 0.96

 : الدراسة اإلحصائية .1-7
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حىت نتمكن من التعليق أو ربليل نتائج اإلستمارة استخدمنا أسلوب التحليل اإلحصائي عن طريق ربويل 

: وىذا بإتباع القوانُت التالية 2اإلجابات إذل أرقاـ و نسب مئوية وكذلك كا

نسبةالعينة التكرار∗100= النسبة ادلئوية  -
 عدد 

(تكرار ادلشاىد−تكرار ادلتوقع)=  2كا -
 تكرار ادلتوقع
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 :صعوبات البحث .1-8

 :خالؿ حبثنا ىذا وجد الباحثاف عدة صعوبات مشاكل مت تلخيصها فيما يلي

 ادلشاكل ادلادية نتيجة التنقل الدائم بُت مقرات الفرؽ والنوادي. 

 عدـ إحًتاـ الوقت من قبل الالعبُت وادلدربُت بصفة شبو دائمة. 

 عدـ كفاءة بعض الالعبُت وادلدربُت نتيجة عدـ انتماء أنديتهم لفرؽ تنشط يف األقساـ األوذل. 

 قلة ادلراجع وصعوبة إغلادىا .

: خالصة

للوصوؿ إذل نتائج مرضية، وجب علينا ضبط رلاالت الدراسة ادليدانية على أساس الفرضيات اليت مت 

وقد اعتمد الباحثاف على مجع بيانات اإلستمارتُت اإلستبيانيتُت للحصوؿ  .وضعها واليت كاف علينا الوصوؿ إليها

 .رلموعة من النتائج واليت سيتم ربليلها ومناقشتها يف الفصل التارل



 

 

  

 

 

: الفصل الثاني
 رر و تحليل النتائئ واناقشة  

 االستنتا اتالفرضيات و  
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: عرض و تحليل النتائج. 2-1
: عرض و تحليل نتائج إستمارة المدربين. 2-1-1

يمثل توزيع عينة البحث حسب متغيرات السن، الشهادة والشعبة  (02)الجدول رقم 
( %)النسبة التكرار المتغيرات 

السن 
 50.00 5 سنة 30أقل من 

 40.00 4 سنة 40 إذل 31من 
 10.00 1 سنة 40أكثر من 

الشهادة 
 20.00 2شهادة تدريبية 
 80.00 8شهادة جامعية 
 00.00 0بدوف شهادة 

سنوات الخبرة 
 40.00 4 سنوات 05أقل من 

 20.00 2 سنوات 10 إذل 05من 
 40.00 4 سنوات 10أكثر من 

من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أنو وبالنسبة دلتغَت السن بلغت نسبة الذين ال تتجاوز أعمارىم 
، ومن %40 سنة فبلغت نسبتهم 40 و31 من إمجارل العينة أما من تًتاوح أعمارىم بُت %50 سنة 30الػ 

. %10 سنة بلغ عددىم مدربا واحدا بنسبة قدرت بػ 40يفوؽ سنهم الػ 
 من %80 مدربُت ما ؽلثل 08أما فيما ؼلص متغَت الشهادة فقد بلغ عدد ادلدربُت الذين ؽلتلكوف شهادة جامعية 

 من ال ؽلتلكوف أي شهادة فكانت نسبتهم أما حائزاف على شهادة تدريبية، اثنُتإمجارل عينة البحث، ومدربُت 
. معدومة

 سنوات ودلن تفوؽ سنوات 05وفيما يتعلق بسنوات اخلربة فقد بلغت أعلى نسبة دلن تقل سنوات خربهتم عن 
 10 و05، أما من تًتاوح سنوات خربهتم بُت %40 سنوات بالتساوي حيث بلغت النسبة 10خربهتم الػ 

. %20سنوات فقد بلغت 
 ومنو نستنتج أف عينة البحث أغلبها من صنف الشباب و تتمتع بالكفاءة الالزمة و سنوات خربة كافية 

. 
 

 



 تحليل النتائئ و اناقشة الفرضيات و اإلستنتا ات:  الفصل الثاني

60 
 

والخبرة  يمثل توزيع عينة البحث حسب متغيرات السن والشهادة: (01)الشكل رقم 
 

 
 

واقع التحضير النفسي لدى العبي كرة الطائرة  : المحور األول
(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (03)الجدول رقم 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 20.00 02نعم 

3.60 3.84 
غير دال 

 
 80.00 08ال 

 100 10المجموع 
من إمجارل %20مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت  (02)من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %80 مدربُت أجابوا بال بنسبة بلغت 08عينة البحث، و 
 و ىذا ما 0.05 عند مستوى الداللة 3.84 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا3.60 احملسوبة ²كا

. يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

السن الشهادةالمتحصلعليها الخبرةالمهنية
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 ومنو نستنتج أف أغلب أندية كرة الطائرة ال تتوفر على أخصائي نفساين 
 

( 03)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (02)الشكل رقم 

 
 

(: 1-1)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (04)الجدول رقم 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 100 08نعم 

دال   3.84 10.00  00.00 00ال 
 100 08المجموع 

من إمجارل % 100 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 08من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 
 ²عينة البحث، و ال مدربا أجاب بال بنسبة معدومة، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

 و ىذا ما يدؿ 0.05 عند مستوى الداللة 3.84 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا10.00احملسوبة 
. على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

 ومنو نستنتج أنو يف حالة عدـ وجود احملضر النفسي يقـو ادلدرب بدور احملضر النفسي 
 
 
 

20%

80%

نعم

ال
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( 04)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (03)الشكل رقم 

 
 

 (:2-1)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (05)الجدول رقم 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 30.00 03فردية 

غير دال  3.84 1.60  70.00 07جماعية 
 100 10المجموع 

من إمجارل % 30بنسبة بلغت '' فردية'' مدربُت أجابوا بػ 03من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 
، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %70 مدربُت أجابوا بال بنسبة بلغت 07عينة البحث، و 

 و ىذا ما 0.05 عند مستوى الداللة 3.84 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا1.60 احملسوبة ²كا
. يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية

.  ومنو نستنتج أف أغلب جلسات التحضَت النفسي تكوف مجاعية ال فردية
( 05)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (04)الشكل رقم 

 
 

100%

0%

نعم

ال

100%

0%

نعم

ال
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  (: 3-1)أجوبة المدربين حول السؤال رقم 
 ما ىي الجوانب التي يمسها المحضر النفسي خالل جلساتو النفسية: 

: تمحورت أجوبة المدربين حول بعض الجوانب التي يمكن حصرىا في النقاط التالية
 .التقليل من الضغوط النفسية كالقلق والتوترواإلحباطواخلوؼ من الفشل -
 .تعزيز ادلهارات النفسية كالقدرة على االسًتخاء والًتكيزوالقدرة على التصور -
 .تنمية مهارات الثقة بالنفس والدافعية ضلو اإلصلاز والتفوؽ -

(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (06)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 40.00 04نعم 

غير دال  5.99 2.60
 10.00 01ال 

 50.00 05نوعا ما 
 100 10المجموع 

 
من إمجارل عينة % 40 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 04من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %50فقد بلغت نسبتهم '' نوعا ما''، أما من أجابوا بػ %10البحث، ومدربا واحدا أجاب بال بنسبة بلغت 
 اجلدولية ادلقدرة ² وىي أصغر من قيمة كا2.60 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  وىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 
ومنو نستنتج أف ليس كل ادلدربُت لديهم مستوى معريف شامل حوؿ التحضَت النفسي 

( 06)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (05)الشكل رقم 

 

40%

10%

50%

نعم
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نوعاما
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(: 03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (07)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 20.00 02نعم 

غير دال  5.99 3.20
 20.00 02ال 

 60.00 06أحيانا 

 100 10المجموع 

من إمجارل % 20مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت  (02)من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

بنسبة بلغت '' أحيانا'' مدربُت بػ 06، وأجاب %20عينة البحث، و مدربُت إثنُت أجابوا بال بنسبة بلغت 

 ² و ىي أصغر من قيمة كا3.20 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا60%

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 

.  ومنو نستنتج أف أغلبية ادلدربُت ال يقوموف دبلتقيات و تربصات خاصة بالتحضَت النفسي

( 07)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (06)الشكل رقم 

 
 

20%

20%60%

نعم

ال

أحيانا
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 (:04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (08)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 80.00 08نعم 

غير دال  3.84 3.60  20.00 02ال 

 100 10المجموع 

 

من إمجارل % 80بنسبة بلغت '' فردية'' مدربُت أجابوا بػ 08من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %20مدربُت أجابوا بال بنسبة بلغت  (02)عينة البحث، و 

 و ىذا 0.05 عند مستوى الداللة 3.84 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا3.60 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية

ومنو نستنتج أف نسبة قليلة من ادلدربُت ال يدركوف أعلية التحضَت النفسي مقارنة بالتحضَت البدين و ادلهاري 

 

( 08)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (07)الشكل رقم 

 
 

80%

20%

نعم

ال
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (09)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 07نعم 

غير دال  5.99 3.26
 10.00 01ال 

 20.00 02نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 70 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 07من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %20بنسبة بلغت '' أحيانا''بػ  (02)، وأجاب مدربُت %10البحث، و مدربا واحدا أجاب بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا3.26 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

.  ومنو نستنتج أف نسبة قليلة من ادلدربُت ال يدركوف قيمة التحضَت النفسي يف االرتقاء بأداء الالعب

( 09)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (08)الشكل رقم 

 
 

70%

10%

20%

نعم
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(: 06)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (10)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 80.00 08نعم 

دال  5.99 10.41
 00.00 00ال 

 20.00 02أحيانا 

 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 80 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 08من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %20بنسبة بلغت '' أحيانا'' مدربُت بػ 06البحث، وأجاب 

 و ىذا ما يدؿ 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ²وىيأكرب من قيمة كا10.41 احملسوبة ²كا

. على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. ومنو نستنتج أف معظم ادلدربُت يدركوف أثر إعلاؿ التحضَت النفسي على أداء الالعبُت

( 10)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (09)الشكل رقم 
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 (:07)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (11)الجدول رقم 

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
مستوى الداللة 

 10.00 01المراجع العلمية 

غير دال  5.99 3.80
 30.00 03اإلنترنت 

 60.00 06الخبرة المكتسبة  
 100 10المجموع 

 10بنسبة بلغت '' ادلراجع العلمية''من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف مدربا واحدا أجاب بػ

 مدربُت بػ 06، وأجاب %30بنسبة بلغت '' اإلنًتنت'' مدربُت أجابوا بػ 03من إمجارل عينة البحث، و %

 و 3.80 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا%60بنسبة بلغت '' اخلربة ادلكتسبة''

 و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ²ىي أصغر من قيمة كا

. فروؽ معنوية

ومنو نستنتج أف معظم ادلدربُت يعتمدوف على اخلربة ادلكتسبة يف ربضَت الالعبُت نفسيا و يهملوف الكتب و 

. ادلراجع العلمية

( 11)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (10)الشكل رقم 
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دور التحضير النفسي في تنمية المهارات النفسية لدى العبي كرة الطائرة  : المحور الثاني

(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (12)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 06نعم 

غير دال  5.99 3.80
 10.00 01ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 60 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 06من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربُت بػ 03، وأجاب %10البحث، و مدربا واحدا أجاب بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا3.80 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

 ومنو نستنتج أف معظم ادلدربُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد على تنمية الثقة بالنفس عند الالعبُت  

( 12)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (11)الشكل رقم 
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(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (13)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 05نعم 

غير دال  5.99 1.40
 20.00 02ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 50 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 05من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربُت بػ 03، وأجاب %20البحث، و مدربُت إثنُت أجابا بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا1.40 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

 ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت غلهلوف أف التحضَت النفسي يساعد على تنمية تركيز االنتباه عند 

. الالعبُت

( 13)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (12)الشكل رقم 
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 (:03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (14)الجدول رقم 

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
مستوى الداللة 

 70.00 07نعم 

دال  5.99 6.20
 10.00 01ال 

 20.00 02نوعا ما 
 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 70 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 07من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربُت إثنُت بػ 02، وأجاب %10البحث، و مدربا واحدا أجاب بال بنسبة بلغت 

 ² و ىي أكرب من قيمة كا6.20 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا20%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 

. األوذل

 ومنو نستنتج أف ادلدربُت يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد على تنمية الروح ادلعنويةلدى الفريق يف 

. ادلباريات

( 14)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (13)الشكل رقم 
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(: 04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (15)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 06نعم 

غير دال  5.99 5.60
 00.00 00ال 

 40.00 04نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 60 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 06من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج %40بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 04البحث، والمدربا أجاب بال بنسبة معدومة، وأجاب 

 عند 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا5.60 احملسوبة ²التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05مستوى الداللة 

.  ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف قيمة التحضَت النفسي يف ربقيق الفوز و التغلب على اذلزؽلة

( 16)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (15)الشكل رقم 
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (16)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 07نعم 

دال  5.99 7.40
 00.00 00ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 70 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 07من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربُت إثنُت بػ 02، وأجاب %10البحث، و مدربا واحدا أجاب بال بنسبة بلغت 

 ² و ىي أكرب من قيمة كا7.40 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا20%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 

. األوذل

ثبات الذات يف اإلنفعاالت النفسية   ومنو نستنتج أف ادلدربُت يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد على ٌ

لدى الالعبُت 

( 16)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (15)الشكل رقم 
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 (:06)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (17)الجدول رقم 

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
مستوى الداللة 

 50.00 05نعم 

غير دال  5.99 5.01
 00.00 00ال 

 50.00 05نوعا ما 
 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 50 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 05من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب %50بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 05البحث، و المدربا أجاب بال بنسبة معدومة، وأجاب 

 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا5.01 احملسوبة ²نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99

.  ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف أف التحضَت النفسي ينميصفة الدافعية لدى الالعبُت

( 17)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (16)الشكل رقم 
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 (:07)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (18)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 05نعم 

غير دال  5.99 1.40
 20.00 02ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 50 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 05من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 03، وأجاب %20البحث، و مدربُت إثنينأجابا بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا1.40 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

.  ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف أف التحضَت النفسي ينمي روح ادلسؤولية لدى الالعبُت

( 16)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (17)الشكل رقم 
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دور التحضير النفسي في تحقيق النتائج اإليجابية : المحور الثالث

(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (19)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 05نعم 

غير دال  5.99 1.40
 20.00 02ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 50 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 05من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 03، وأجاب %20البحث، و مدربُت إثنينأجابا بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا1.40 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

.  ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف أف إعلاؿ التحضَت النفسي يتسبب يف النتائج السلبية

( 19)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (18)الشكل رقم 
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(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (20)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
 60.00 06نعم 

غير دال  5.99 5.60
 00.00 00ال 

 40.00 04نوعا ما 
 100 10المجموع 

من إمجارل عينة % 60 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 06من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %40بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 04البحث، وأجاب 

 و ىذا ما 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا5.60 احملسوبة ²كا

. يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية

 ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على االستمتاع أثناء 

. ادلنافسة

( 20)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (19)الشكل رقم 

 
 

 

60%

0%

40%
نعم

ال

نوعاما



 تحليل النتائئ و اناقشة الفرضيات و اإلستنتا ات:  الفصل الثاني

78 
 

 (:03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (21)الجدول رقم 

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
مستوى الداللة 

 60.00 06نعم 

غير دال  5.99 3.78
 10.00 01ال 

 30.00 03نوعا ما 
 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 60 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 06من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 03، وأجاب %10البحث، ومدربا واحداأجابا بال بنسبة بلغت 

 اجلدولية ادلقدرة ² و ىي أصغر من قيمة كا3.78 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

 ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت ال يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على التحكم يف 

. األعصاب أثناء ادلنافسة

( 21)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (20)الشكل رقم 
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(: 04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (22)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 07نعم 

دال  5.99 7.40
 00.00 00ال 

 30.00 03نوعا ما 

 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 70 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 07من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %30بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربينبػ 03البحث، وأجاب 

 و ىذا ما 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا7.40 احملسوبة ²كا

. يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

 ومنو نستنتج أف بعض ادلدربُت يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد على كبح التوتر و القلق أثناء 

. ادلباريات

( 22)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (21)الشكل رقم 
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (23)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 80.00 08نعم 

دال  5.99 10.41
 00.00 00ال 

 20.00 02نوعا ما 

 100 10المجموع 

 

من إمجارل عينة % 80 مدربُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 08من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد %20بنسبة بلغت '' نوعا ما'' مدربُت إثنُت بػ 02البحث، وأجاب 

 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا10.41 احملسوبة ²بلغت قيمة كا

. و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

 ومنو نستنتج أف معظم ادلدربُت يدركوف أف التحضَت النفسي يساعد على تقبل اخلسارة و ربمل 

. ادلسؤولية

( 22)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (21)الشكل رقم 
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: عرض وتحليل نتائج استمارة الالعبين. 2-1-2
. واقع التحضير النفسي في النوادي الرياضية لدى العبي كرة الطائرة: المحور األول 

(: 01)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (24)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 25نعم 

غير دال  5.99 1.30
 40.00 20ال 

 10.00 05أحيانا 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة % 50العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 25من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبُت بأحيانا بنسبة قدرت بػ 05، بينما أجاب %40بنسبة بلغت '' ال''العبا بػ  20البحث، وأجاب 
 ² و ىي أصغر من قيمة كا1.30 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا10%

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
 ومنو نستنتج أف معظم أندية كرة الطائرة لصنف األكرب ال سبلك أخصائي نفساين يف الطاقم التدرييب 

( 24)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (23)الشكل رقم 
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(: 1-01)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (25)الجدول رقم 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 20.00 20حصة واحدة  

غير دال  3.84 2.00
أكثر من 
حصة 

30 60.00 

 100 50المجموع 
 

من % 20بنسبة بلغت '' حصة واحدة''العبا أجابوا بػ 20من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 
، وحسب نتائج التحليل %60بنسبة بلغت '' أكثر من حصة واحدة''العبا بػ  30إمجارل عينة البحث، وأجاب 
 عند مستوى 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² وىي أصغر من قيمة كا2.00 احملسوبة ²اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05الداللة 
 ومنو نستنتج أف معظم أندية كرة الطائرة لصنف األكابر تقـو حبصة أو حصتُت من التحضَت النفسي 

. على األكثر أسبوعيا قبل ادلنافسة
 

( 25)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (24)الشكل رقم 

 

40%

60%

نعم ال



 تحليل النتائئ و اناقشة الفرضيات و اإلستنتا ات:  الفصل الثاني

83 
 

(: 2-01)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (26)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 25قبل المنافسة 

غير دال  5.99 12.90
 40.00 20أثناء المنافسة 
 10.00 05بعد المنافسة 

 100 50المجموع 
 

من % 50بنسبة بلغت '' قبل ادلنافسة''العبا أجابوا بػ 25من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 
 العبُت ببعد 05، بينما أجاب %40بنسبة بلغت '' أثناء ادلنافسة''العبا بػ  20إمجارل عينة البحث، وأجاب 

 و ىي 12.90 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا%10ادلنافسة بنسبة قدرت بػ 
 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ²أكرب من قيمة كا

. لصاحل اإلجابة األوذل
.  ومنو نستنتج أف أندية كرة الطائرة لفرؽ األكرب تقـو جبلسات التحضَت النفسي قبل ادلنافسة

 
( 26)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (25)الشكل رقم 
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(: 02)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (27)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

غير دال  5.99 2.80
 40.00 20ال 

 00 00نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة % 60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا%40بنسبة بلغت '' ال''العبا بػ  20البحث، وأجاب 
 و ىذا ما يدؿ 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا2.80احملسوبة 

. على عدـ وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم
.  ومنو نستنتج أف ادلستوى ادلعريف يف التحضَت النفسي لدى العيب كرة الطائرة منخفض

 
( 27)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (26)الشكل رقم 

 
 

60%

40%

نعم ال
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(: 03)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (28)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 20.00 10نعم 

دال  5.99 7.00
 50.00 25ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %20العبُت أجابوا بنعم بنسبة بلغت 10من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا  بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %50بنسبة بلغت '' ال''العبا بػ  25البحث، وأجاب 
 ² و ىي اكرب من قيمة كا7.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية لصاحل 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. اإلجابة بال

.  ومنو نستنتج أف العيب كرة الطائرة يعتقدوف أف التحضَت النفسي أقل أعلية من التحضَت البدين و ادلهاري
 

( 28)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (27)الشكل رقم 

 

20%

50%

30%

نعم ال نوعاما
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(: 04)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (29)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

غير دال  5.99 2.80
 00.00 00ال 

 40.00 20نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة % 60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %40العبابنوعا ما  بنسبة قدرت بػ 20البحث، بينما أجاب 
 و ىذا 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أصغر من قيمة كا2.80 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية
 ومنو نستنتج أف بعض العيب كرة الطائرة ال يدركوف بأف التحضَت النفسي قبل ادلنافسة يساعد على 

. االرتقاء يف األداء
 

( 29)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (28)الشكل رقم 

 
 

60%

0%

40%

نعم ال نوعاما
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(: 05)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (30)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 30.00 15نعم 

دال  5.99 7.00
 10.00 05ال 

 60.00 30نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة % 30العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 15من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 30، بينما أجاب %10بنسبة بلغت '' ال''العبُت بػ  05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا7.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا60%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنوعا ما

.  ومنو نستنتج الالعبُت ال يدركوف أف إعلاؿ التحضَت النفسي قبل ادلنافسة يؤثر على أداء الالعبُت
 

( 30)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (29)الشكل رقم 

 

37%

13%

50%

نعم ال نوعاما
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دور التحضير النفسي في تطوير المهارات النفسية لدى العبي كرة الطائرة قبل المنافسة : المحور الثاني
(: 01)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (31)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
 70.00 35نعم 

دال  5.99 37.00
 00.00 00ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة % 70العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 35من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %30 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15البحث، بينما أجاب 
 و 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا37.00 احملسوبة ²قيمة كا

. ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم
 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية مهارة الثقة بالنفس 

لديهم 
 

( 31)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (30)الشكل رقم 

 
 

70%

0%

30%

نعم ال نوعاما
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(: 02)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (32)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

دال  5.99 19.00
 10.00 05ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %05بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا19.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

 ومنو نستنتج أف  الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية مهارة تركيز االنتباه 
. لديهم

 
( 32)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (31)الشكل رقم 

 

60%

10%

30%

نعم ال نوعاما
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(: 03)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (33)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 35نعم 

دال  5.99 31.00
 10.00 05ال 

 20.00 10نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %70العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 35من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبُت بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 10، بينما أجاب %10بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا31.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا20%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

.  ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية الروح ادلعنوية للفريق
 

( 33)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (32)الشكل رقم 

 

70%

10%

20%

نعم ال نوعاما



 تحليل النتائئ و اناقشة الفرضيات و اإلستنتا ات:  الفصل الثاني

91 
 

(: 04)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (34)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00  30نعم 

دال  5.99 28.00
 00.00 00ال 

 40.00 20نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %40 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 20البحث، بينما أجاب 
 و 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا28.00 احملسوبة ²قيمة كا

. ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم
 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت يف ربقيق الفوز و التغلب على 

. اذلزؽلة
 

( 34)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (33)الشكل رقم 
 

 
 

60%

0%

40%

نعم ال نوعاما
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(: 05)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (35)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 35نعم 

دال  5.99 31.02
 20.00 10ال 

 10.00 05نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %05بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا19.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية مهارة تركيز االنتباه 
. لديهم

 
( 35)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (34)الشكل رقم 

 

70%

20%

10%

نعم ال نوعاما
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(: 06)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (36)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 25نعم 

دال  5.99 7.02
 20.00 10ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %50العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 25من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %20بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 10البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا7.02 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

 ومنو نستنتج أف  الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية روح التعاوف و سباسك 
. اجلماعة لدى العيب كرة الطائرة

 
( 36)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (35)الشكل رقم 

 

50%

20%

30%

نعم ال نوعاما
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(: 07)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (37)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 70.00 35نعم 

دال  5.99 37.15
 30.00 15ال 

 00.00 00نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %70العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 35من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا%30بنسبة بلغت '' ال''العبا  بػ 15البحث، وأجاب 
 و ىذا ما يدؿ 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا37.15احملسوبة 

. على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم
 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على تنمية روح ادلسؤولية لدى 

. العيب كرة الطائرة
( 37)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (36)الشكل رقم 

 

70%

30%

0%

نعم ال نوعاما



 تحليل النتائئ و اناقشة الفرضيات و اإلستنتا ات:  الفصل الثاني

95 
 

دور التحضير النفسي قبل المنافسة  يساعد على تحقيق النتائج اإليجابية لدى العبي كرة : المحور الثالث
الطائرة 

(: 01)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (38)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 40.00 20نعم 

غير دال  5.99 4.02
 20.00 10ال 

 40.00 20نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %40العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 20من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 20، بينما أجاب %20بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 10البحث، وأجاب 
 ² و ىي أصغر من قيمة كا4.02 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا40%

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
.   ومنو نستنتج أف الالعبُت ال يدركوف قيمة التحضَت النفسي للدخوؿ يف ادلنافسة بقوة

 
( 38)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (37)الشكل رقم 

 
 

40%

20%

40%

نعم ال نوعاما
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(: 02)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (39)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 25نعم 

دال  5.99 7.00
 30.00 15ال 

 20.00 10نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %50العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 25من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبُت بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 10، بينما أجاب %30بنسبة بلغت '' ال''العبا  بػ 15البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا7.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا20%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

.  ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف إعلاؿ التحضَت النفسي يتسبب يف ربقيق النتائج السلبية
 

( 39)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (38)الشكل رقم 

 
 

50%

30%

20%

نعم ال نوعاما
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(: 03)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (40)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 50.00 25نعم 

غير دال  5.99 01.29
 10.00 05ال 

 40.00 20نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %50العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 25من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 20، بينما أجاب %05بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أصغر من قيمة كا1.29 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا40%

.  و ىذا ما يدؿ على عدـ وجود فروؽ معنوية0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
.  ومنو نستنتج أف معظم الالعبُت ال يستمتعوف أثناء ادلنافسة رغم جلسات التحضَت النفسي قبل ادلنافسة

 
( 40)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (39)الشكل رقم 
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(: 04)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (41)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

دال  5.99 19.00
 10.00 05ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %05بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا19.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي اجليد يساعد على التحكم يف األعصاب أثناء 
. ادلنافسة

 
( 41)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (40)الشكل رقم 
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(: 05)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (42)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

دال  5.99 19.00
 10.00 05ال 

 30.00 15نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 15، بينما أجاب %05بنسبة بلغت '' ال''العبُت  بػ 05البحث، وأجاب 
 ² و ىي أكرب من قيمة كا19.00 احملسوبة ²، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا30%

 و ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية ادلقدرة بػ 
. بنعم

 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي اجليد يساعد على كبح التوتر و القلق أثناء 
ادلباريات 

 
( 42)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (41)الشكل رقم 
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(: 06)يبين نتائج إجابة الالعبين حول السؤال رقم : (43)الجدول رقم 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 60.00 30نعم 

غير دال  5.99 28.00
 00.00 00ال 

 40.00 20نوعا ما 
 100 50المجموع 

 
من إمجارل عينة %60العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 30من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله نالحظ أف 

، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %40 العبا بنوعا ما بنسبة قدرت بػ 20البحث، بينما أجاب 
 و 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اجلدولية ادلقدرة بػ ² و ىي أكرب من قيمة كا28.00 احملسوبة ²قيمة كا

. ىذا ما يدؿ على وجود فروؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم
 ومنو نستنتج أف الالعبُت يقروف بأف التحضَت النفسي اجليد يساعد على تقبل اخلسارة و ربمل ادلسؤولية 

. من طرؼ الالعبُت
 

( 43)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (42)الشكل رقم 
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 :مناقشة الفرضيات. 2-2

 : مناقشة الفرضيات الجزئية األولى. 2-2-1

يف استمارة  (11.............. )، (06)، (05)، (04)، (03)من خالؿ نتائج ادلبينة يف اجلداوؿ رقم 

و اليت تقابل استمارة ادلدربُت، بينت  (30( .............. )26)، (25)، (24)ادلدربُت و اجلداوؿ رقم 

النتائج عن غياب احملضر النفسي لدى أندية الكرة الطائرة وأف ادلدرب ىو من يقـو بالتحضَت النفسي بالقياـ 

ببعض اجللسات قبيل ادلنافسة و اليت ال تتجاوز احلصتُت أسبوعيا وتكوف جلسات مجاعية ال فردية، و تبُت لنا 

أيضا أف ادلدرب يعتمد على اخلربة ادلكتسبة و اليعتمدوف على ادلصادر العلمية، و ىذا ما يعزز عدـ كفاءة برامج 

ال يقوموف  ادلدربُت لديهم مستوى معريف شامل حوؿ التحضَت النفسيالتحضَت النفسي، كما بينت النتائج اف 

 ، و ىذا ما يعزز صحة الفرضية اجلزئية األوذل اليت تنص على أف .دبلتقيات و تربصات خاصة بالتحضَت النفسي

 . ال يرقى إلى المستوىكرة الطائرةل  في النوادي الرياضيةواقع التحضير النفسي

 : مناقشة الفرضية الجزئية الثانية. 2-2-2

يف استمارة و ادلدربُت و  (18( ........ )15)، (14)، (13)، (12)من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلداوؿ رقم 

معظم ادلدربُت يقروف بأف التحضَت ، بينت النتائج على أف (37.......)، (33)، (32)، (31)اجلداوؿ رقم 

قيمة  و.لدى الفريق يف ادلباريات تنمية الروح ادلعنويةو النفسي يساعد على تنمية الثقة بالنفس عند الالعبُت 

التحضَت النفسي  كما اف بعض الالعبُت يدركوف بأف .التحضَت النفسي يف ربقيق الفوز و التغلب على اذلزؽلة

ثبات الذات يف  روح ادلسؤولية لدى  و صفة الدافعية لدى الالعبُت  ينميو النفسية االنفعاالتيساعد على ٌ

النفسي يساعد الالعبُت على ، وبينت النتائج كذلك بأف التحضَت يتسبب يف النتائج السلبية وأف إعلالو .الالعبُت

 تقبل اخلسارة و و.كبح التوتر و القلق أثناء ادلباريات إضافة إذل لتحكم يف األعصابو .االستمتاع أثناء ادلنافسة
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التحضَت النفسي للمنافسة شيء ''يف ىذا الصدد  (65، صفحة 1995خطاب، )  و يقوؿ.ربمل ادلسؤولية

رئيسي لكل رياضة تنافسية فادلدرب يستعمل ىذا التحضَت النفسي لتهيئة الالعبُت نفسيا وكذلك ؼللق الدافعية 

، صفحة 2001عالوي، علم النفس الرياضي، )ويقوؿ '' واالنسجاـ والثقة يف قدراهتم على ربقيق النتائج ادلرضية

يسعى إذل خلق وتنمية وتطوير السمات اليت ترتكز على ادلعارؼ العلمية والقيم اخللقية   '' ....... (134

احلميدة كما يسعى إذل تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الفرد الرياضي باإلضافة إذل اإلرشاد 

الًتبوي والنفسي لألفراد الرياضيُت والتوجيو األمر الذي يسهم يف قدرهتم على مواجهة ادلشاكل اليت تعًتضهم 

والقدرة على حلها حال سليما فهو عملية تربوية ربت نطاؽ ادلمارسة االغلابية للرياضيُت يصَت شأنو شأف التدريب 

البدين وادلهاري واخلططي طبقا ادلخطط ينفذ على فًتات بذلك يصبح التحضَت النفسي يشكل جبانب التحضَت 

وبالتارل . ''البدين والتكتيكي جزءا ال يتجزأ من تعلم وتربية وتدريب الرياضيُت خلوض غمار ادلنافسات الرياضية 

'' للتحضير النفسي دور في االرتقاء بالصفات النفسية لدى العبي كرة الطائرة''إلف الفرضية اجلزئية الثانية 

 زلققة

 : مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة. 2-2-3

، ادلقابلة الستمارة ادلدربُت و (23)، (22)، (21)، (20)، (19)دلت النتائج ادلتحصل عليها يف اجلداوؿ رقم 

اليت تقابل استمارة الالعبُت، دلت النتائج على أف بعض  (42)، (41)، (40)، (39)، (38)و اجلداوؿ رقم 

بأف إعلاؿ التحضَت النفسي يتسبب يف ربقيق و . يدركوف قيمة التحضَت النفسي للدخوؿ يف ادلنافسة بقوةادلدربُت 

 كبح التوتر و و .التحضَت النفسي اجليد يساعد على التحكم يف األعصاب أثناء ادلنافسة و أف النتائج السلبية

 وىذا ما يتوافق مع يساعد على تقبل اخلسارة و ربمل ادلسؤولية من طرؼ الالعبُت كما القلق أثناء ادلباريات

التحضير النفسي ''الدراسات السابقة السالف ذكرىا و يؤكد صخة الفرضية اجلزئية الثالثة و اليت تنص على أف 

 .''الجيد يساعد على تحقيق النتائج اإليجابية لدى العبي كرة الطائرة أثناء المنافسة
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 : مناقشة الفرضية العامة. 2-2-4

من خالؿ ثبوت صحة الفرضيات اجلزئية بناءا على النتائج ادلتحصل عليها من خالؿ ربليل أجوبة العينة حوؿ 

استماريت  ادلدربُت و الالعبُت، و اليت بينت على أف التحضَت النفسي قبل ادلنافسة يساعد على االرتقاء بادلهارات 

النفسية و كبح الضغوط النفسية و ىذا ما يساعد الالعبُت على كسب الثقة و ربمل و ادلسؤولية و تنمية الدافعية 

إضافة إذل روح اجلماعة كلها صفات تساعد الالعب على تفجَت أدائو البدين و ادلهاري و االرتقاء بأعلى مستوى 

من األداء أثناء ادلباريات ما يساىم بشكل كبَت يف ربقيق النتائج ، و ىذا ما يؤكد صحة الفرضية العامة للدراسة 

  للتحضير النفسي دور مهم في تحقيق األداء الرياضي أثناء المنافسة في كرة الطائرةو اليت نصت على أف

 :اإلستنتاجات. 2-3

 .واقع التحضَت النفسي ألندية الكرة الطائرة لصنف األكابر ال يرقى إذل ادلستوى ادلأموؿ -

غياب احملضر النفسي يف أندية كرة الطائرة لصنف األكابر، و االعتماد على ادلدرب للقياـ بالتحضَت  -

 .النفسي

 .للتحضَت لنفسي دور يف االرتقاء بالصفات النفسية لالعيب كرة الطائرة -

 .للتحضَت النفسي اجليد يف ربقيق الداء لدى العيب كرة الطائرة األكابر أثناء ادلنافسة -

 .التحضَت النفسي اجليد يساعد على ربقيق النتائج اإلغلابية يف ادلنافسة -

 :اإلقتراحات و التوصيات. 2-4

غلب أف يكوف التحضَت النفسي سلططا زبطيطا جيدا و مربرلا بدقة حسب برنامج ادلنافسة و ال يكوف  -

 .ظريف

ضرورة تكوين ادلدربُت تكوينا جيدا خاصة تكوينهم يف التحضَت و إعداد اجلانب النفسي للتعرؼ على  -

 .األساليب العلمية و مواجهة توتر ادلنافسة
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  .غلب على ادلدربُت أف يولوا التحضَت النفسي أولوية و اىتماـ كبَتين -

 

 

 
 

 



 

 

 

 
ة          م      ائ                 ق
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ـر ــــــزائــــــت الجـــــــــــــــوريـــــهـــــمــــالجـــــــ  ـاطيـــديـــــــت الــــــ ــت ـــرــــــــعبــــت الشــــــــــــــمق

ر ــــــــــلمــث العـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــم العـــــــــــــــــالي والبـــــليــوزارة التع

– مستغاهم – جامعت عبد الحميد إبن باديس 

ـياضيت  معهد التربيت البدهيت وال

ـياض يقسم   التدريب ال

 

 خاصت بالالعبين إستمارة إستبياهبت

: عىوانالتدضير البدوي الزياض ي بفي املاستر  جخزج ضمً متطلباث هيل شهادة مذكزةفي إطار إهجاس 

 

  

، والتي هزحوا مىكم إلاحابت على ألاسئلت بكل الاستمارةلىا كل الشزف أن هضع بين أيديكم هذه 

صزاخت وشفافيت ووضوح، ألن هتائج البدث البدث جتوقف عليها، فإهىا لً هأخذ إال بعض الدقائق مً 

. والتقديز وقتكم  مع خالص الشكز 

أمام العباراث التي جزاها صائبت ومىاسبت خسب رأيك مً أحل  (x) الزحاء وضع عالمت : مالحظت

. التوصل إلى هتائج دقيقت جفيد دراستىا

: من إعداد الطالبان

  بً سييب سهيدة 

 قوعيش إلياس  

 

 

أهمية التحضير النفسي لتحقيق األداء الرياضي أثناء 

 المنافسة في كرة الطائرة

 

ـاف ال : ددتور تحت إش

  حمزاور حكيم -

 2020/2021:  السنت الجامعيت



 

 

:  كرة الطائرةالعبي لدى  في النوادي الرياضيةواقع التحضير النفسي: المحور األول

  نفساين يف الفريق ؟أخصاينىل لديكم  .1

 نعم   ال    نوعا ما

 في حالة اإلجابة بنعم: 

 كم عدد احلصص ادلربرلة لكل العب ؟ (1-1

    أكثر من حصة     حصة واحدة

 ىل تكوف جلسات التحضَت النفسي؟ (1-2
قبل ادلنافسة    أثناء ادلنافسة   بعد ادلنافسة    
  
 الكرة الطائرة ؟ يفىل لديكم مستوى معريف جيد خاص التحضَت النفسي  .2

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تعتقدوف أف التحضَت النفسي ال يقل أعلية عند التحضَت البدين و ادلهاري ؟ .3

 نعم   ال    نوعا ما
  يف األداء ؟االرتقاءعد الالعب على اىل تعتقد أف التحضَت النفسي اجليد يس .4

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تعتقد أف إعلاؿ التحضَت النفسي يؤثر على أداء العيب كرة الطائرة ؟ .5

 نعم   ال    نوعا ما
 النفسية لدى العبي كرة الطائرة المهارات تطوير النفسي في التحضيردور : المحور الثاني

 ىل يساعد التحضَت يف تنمية الثقة بالنفس لدى العيب الكرة الطائرة ؟ .1
 نعم   ال    نوعا ما

  لدى العيب الكرة الطائرة ؟اإلنتباه ىل يساعد التحضَت النفسي على تنمية تركيز  .2
 نعم   ال    نوعا ما

 



 

 

 ىل يساعد التحضَت النفسي يف تنمية الروح ادلعنوية لدى الفريق يف ادلباريات ؟ .3
 نعم   ال    نوعا ما

  ؟ربقيق الفوز و التغلب على اذلزؽلة ىل يساعد التحضَت النفسي يف  .4
 نعم   ال    نوعا ما

االرتقاء بروح التعاوف و سباسك اجلماعة لدى العيب كرة ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد على  .5
 ؟الطائرة

 نعم   ال    نوعا ما
فعية لدى الالعبُت ؟ اىل تعتقد أف التحضَت النفسي ينمي صفة الد .6

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي ينمي روح ادلسؤولية لدى العيب كرة الطائرة  ؟ .7

 نعم   ال    نوعا ما
 في تحقيق النتائج اإليجابية التحضير النفسيدور : المحور الثالث

   ؟ساعد على الدخوؿ يف ادلنافسة بقوةىل تعتقد أف إعلاؿ التحضَت النفسي  .1
نعم   ال    نوعا ما 

  السلبية  ؟ربقيق النتائجىل تعتقد أف إعلاؿ التحضَت النفسي يتسبب يف  .2
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على االستمتاع أثناء ادلنافسة ؟ .3
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يسعد الالعبُت على التحكم يف األعصاب أثناء ادلنافسة ؟ .4
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي اجليد يساعد على كبح التوتر و القلق أثناء ادلباريات ؟ .5
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد على تقبل اخلسارة و ربمل ادلسؤولية من طرؼ الالعبُت؟ .6
نعم   ال    نوعا ما 

 



 

 

ـر ــــــزائــــــت الجـــــــــــــــوريـــــهـــــمــــالجـــــــ ـاطيـــديـــــــت الــــــ ــت ـــرــــــــعبــــت الشــــــــــــــمق

ر ــــــــــلمــث العـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــم العـــــــــــــــــالي والبـــــليــوزارة التع

– مستغاهم – جامعت عبد الحميد إبن باديس 

ـياضيت  معهد التربيت البدهيت وال

ـياض يقسم   التدريب ال

 

 خاصت باملدربين إستمارة إستبياهبت

: عىوانالتدضير البدوي الزياض ي بفي املاستر  جخزج ضمً متطلباث هيل شهادة مذكزةفي إطار إهجاس 

 

  

، والتي هزحوا مىكم إلاحابت على ألاسئلت بكل الاستمارةلىا كل الشزف أن هضع بين أيديكم هذه 

صزاخت وشفافيت ووضوح، ألن هتائج البدث البدث جتوقف عليها، فإهىا لً هأخذ إال بعض الدقائق مً 

. والتقديز وقتكم  مع خالص الشكز 

أمام العباراث التي جزاها صائبت ومىاسبت خسب رأيك مً أحل  (x) الزحاء وضع عالمت : مالحظت

. التوصل إلى هتائج دقيقت جفيد دراستىا

: من إعداد الطالبان

  بً سييب سهيدة 

 قوعيش إلياس  

 

 

أهمية التحضير النفسي لتحقيق األداء الرياضي أثناء 

 المنافسة في كرة الطائرة

 

ـاف ال : ددتور تحت إش

  حمزاور حكيم -

 2020/2021:  السنت الجامعيت



 

 

 :البيانات الشخصية

 :السن .1

  سنة 30أقل من 

  سنة40 إذل 31من  

  سنة40أكثر من 

 :الشهادة المتحصل عليها .2

 شهادة تدريبية

 شهادة جامعية

 بدوف شهادة

 :سنوات الخبرة .3

  سنوات05أقل من 

  سنوات10 إذل 60من 

  سنوات10أكثر من 

:  كرة الطائرةالعبيواقع التحضير النفسي لدى : المحور األول

  نفساين يف الفريق ؟أخصاينىل لديكم  -1

 نعم   ال    نوعا ما

 في حالة اإلجابة بال: 

 :ىل تلعبوف دور احملضر النفسي لالعيب كرة الطائرة (1-3

 نعم   ال    أحيانا



 

 

 ىل تكوف جلسات التحضَت النفسي؟ (1-4
 فردية   مجاعية     
 ما ىي اجلوانب النفسية اليت ؽلسها احملضر النفسي خالؿ جلساتو النفسية ؟ (1-5

......................................................................................................

...................................................................................................... 
 الكرة الطائرة ؟ يفىل لديكم مستوى معريف جيد خاص التحضَت النفسي  -2

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تقوموف بإجراء ملتقيات و تربصات خاصة بالتحضَت النفسي ؟ -3

 نعم   ال    أحيانا
 ىل تعتقدوف أف التحضَت النفسي ال يقل أعلية عند التحضَت البدين و ادلهاري ؟ -4

 نعم   ال    نوعا ما
  يف األداء ؟االرتقاءعد الالعب على اىل تعتقد أف التحضَت النفسي اجليد يس -5

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تعتقد أف إعلاؿ التحضَت النفسي يؤثر على أداء العيب كرة الطائرة ؟ -6

 نعم   ال    نوعا ما
 على ماذا تعتمدوف يف إعداد برنامج التحضَت النفسي ؟ -7

 ادلراجع و الكتب العلمية
 األنًتنت

 اخلربة ادلكتسبة
 النفسية لدى العبي كرة الطائرة المهارات النفسي في تنمية التحضيردور : المحور الثاني

 ىل يساعد التحضَت يف تنمية الثقة بالنفس لدى العيب الكرة الطائرة ؟ .8
 نعم   ال    نوعا ما

  لدى العيب الكرة الطائرة ؟اإلنتباه ىل يساعد التحضَت النفسي على تنمية تركيز  .9
 نعم   ال    نوعا ما

 



 

 

 ىل يساعد التحضَت النفسي يف تنمية الروح ادلعنوية لدى الفريق يف ادلباريات ؟ .10
 نعم   ال    نوعا ما

  ؟ربقيق الفوز و التغلب على اذلزؽلة ىل يساعد التحضَت النفسي يف  .11
 نعم   ال    نوعا ما

إثبات الذات يف اإلنفعاالت النفسية لدى العيب ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد على  .12
 ؟كرة الطائرة

 نعم   ال    نوعا ما
فعية لدى الالعبُت ؟ اىل تعتقد أف التحضَت النفسي ينمي صفة الد .13

 نعم   ال    نوعا ما
 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي ينمي روح ادلسؤولية لدى العيب كرة الطائرة  ؟ .14

 نعم   ال    نوعا ما
 في تحقيق النتائج اإليجابية التحضير النفسيدور : المحور الثالث

 لنتائج السلبية  ؟اىل تعتقد أف إعلاؿ التحضَت النفسي يتسبب يف  .7
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد الالعبُت على االستمتاع أثناء ادلنافسة ؟ .8
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يسعد الالعبُت على التحكم يف األعصاب أثناء ادلنافسة ؟ .9
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي اجليد يساعد على كبح التوتر و القلق أثناء ادلباريات ؟ .10
نعم   ال    نوعا ما 

 ىل تعتقد أف التحضَت النفسي يساعد على تقبل اخلسارة و ربمل ادلسؤولية من طرؼ الالعبُت؟ .11
نعم   ال    نوعا ما 

 

 



 

 

 



 

 

 


