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اآلیة القرآنیة

بسم هللا ارحمن الرحیم

قال تعالى

ْمَسَجَعَلالَِّذيُھَو( َرهُُنوًراَواْلَقَمَرِضَیاًءالشَّ لَِتْعَلُمواَمَناِزَلَوَقدَّ

ِنیَنَعَدَد َُخَلَقَماَۚواْلِحَساَبالسِّ لَِكهللاَّ ُلِۚباْلَحقِّإِالََّذٰ اْآلَیاِتُیَفصِّ

).لَِقْوٍم َیْعَلُموَن

صدق هللا العظیم

)5اآلیةیونسسورة(

2

https://equran.me/tafseer-1369-10.html
https://equran.me/tafseer-1369-10.html
https://equran.me/tafseer-1369-10.html


االھداء

لھا على نفسي إلى من أُفضِّ

الى من علمتني

(أُمِّي الحبیبة).

كل مسلك نسلكھنسیر في دروب الحیاة، ویبقى من ُیسیطر على أذھاننا في

الى صاحب الوجھ الطیب

الى رفیق روحي وأماني:

(والدي العزیز).

علّيیبخللممنكلالىوساعدونيبجواريوقفوامنوجمیعأصدقائيإلى
ثمرهوھوالبحث،ھذایدكمبینأُضعجمیعاالیكم،بسیطةكانتوانبمعلومة
منلكلامتنانيمعبحثينتائجوفضلكمهللابفضلألحصدألشھردامتعاون

ساعدني
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الشكر والتقدیر

علىوأعانناوفقناالذيالعالمینرب�والحمدالرحیم،الرحمنهللابسم

إنھاء ھذا البحث والخروج بھ بھذه الصورة المتكاملة.

د.(الفضیلةدكتورتيخاصوبشكلكلیتي،فيالتدریسینأشكرأنأیًضاأود

طوالالقیمةإرشاداتھمعلى،الفاضالتالتدریسیاتوجمع)خلفزیداننعیمة

اختیارمنمكنتنيالتيالصحیحةبالخبرةمالحظاتھمزودتنيفقددراستي،فترة

والدّيأشكرأنأودذلك،إلىباإلضافةبنجاح.رسالتيوإكمالالصحیحاالتجاه

.زمالئي العزیزاتعلى مشورتھما الحكیمة ودعمھا الودین وكما اود ان اشكر
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مستخلص البحث

عنوان البحث
الجانبي من االسفل لدى طالباتعالقة التكیف النفسي باألداء المھاري لمھارة االرسال

للبناتالمرحلة الرابعة - كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

المشرفةالباحثة.

نعیمة زیدان خلفاسیل علي فاضل                                   أ.م.د.

نفسھعنالتعبیرالفردفیھایستطیعالتيالمجاالتأحدوالریاضةالبدنیةالتربیةتعد
التربیةوانشطةالریاضیةاألنشطةمختلففيحركیةمھاراتشكلفيطاقتھوتحریر

األھدافلتحقیقالتعلیمیةالخططتتضمنھاالتيالمجاالتھذهاوجھاحدالمدرسةفيالبدنیة
مھاراتمنیمتلكھوماالفردشخصیةعلىخاصبشكلالنفسياالعدادویعتمدالتربویة

متغیربدراسةالبحثاھمیةوتبرزوالمران،التعلمطریقعنقلبھمنتقیمھاوكیفیةنفسیة
َمعاالھدافوتحقیقوالتكیفاالداءطبیعةعلىالمؤثرةالعواملمنباعتبارهالنفسيالتوافق

وقلةالنفسیةالمھاراتتكاملالىیفتقرونالطالباتبعضانفیھ،یدرسالذيالمجتمعواقع
اختیاروتمالمطلوب،االداءتحقیقفيیؤثروقدالمھارةاداءاثناءوالتكیفالنفسضبط
مرحلةبطالباتالبحثعینةوتمثلتالوصفي،المنھجوھوالمشكلةووظیفةیتالءممنھج

رابعة كلیة التربیة بدینیة وعلوم ریاضة للبنات
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الباب األول
بالبحث-التعریف1
البحثواھمیتھمقدمة1_1
البحثمشكلة1_2
البحثاھداف1_3
البحثمجاالت1_4
البشريالمجال1_4_1
الزمانيالمجال1_4_2
المكانيالمجال1_4_3

المصطلحاتتحدید1-5
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الباب االول

بالبحث-التعریف1

البحثواھمیتھمقدمة1-1
نفسھعنالتعبیرالفردفیھایستطیعالتيالمجاالتأحدوالریاضةالبدنیةالتربیةتعد

التربیةوانشطةالریاضیةاألنشطةمختلففيحركیةمھاراتشكلفيطاقتھوتحریر

األھدافلتحقیقالتعلیمیةالخططتتضمنھاالتيالمجاالتھذهاوجھاحدالمدرسةفيالبدنیة

التربویة.

نفسیةمھاراتمنیمتلكھوماالفردشخصیةعلىخاصبشكلالنفسياالعدادویعتمد

)1(وكیفیة تقیمھا من قلبھ عن طریق التعلم والمران

احدىالطائرةالكرةانحیثبالخصوصیة،تتمیزالریاضیةااللعاباصبحتوقد

المتغیرةالظروفمعالسریعالتجاوبوتتطلبالمتغیرالحركيباألداءتتمیزالتيااللعاب

بشدتھاتتمیزالتيالنفسیةوالضغوطالمواقفمنبالعدیدتزخرانھاالىباإلضافةاالداء،في

)2(المھارياالداءعلىتؤثرشأنھامنوالتيوسرعتھا
المفاھیممنالنفسيالتوافقیعد،

النفسیةالمھمة واالساسیة المتصلة بشخصیة الفرد الطالب وبصحتھ

التعلیممدةطوالالنفسيالتكیفمنعاليمستوىتتطلبسرعةالفرقیةااللعابوتتمیز

علىللمھاراتالتعلیمفيكثیرةصعوباتیواجھونسلبتكیفلدیھمیكونالذینفالطلبة

الصعوباتتلكمنیعانونالفانھمایجابينفسيتكیفلھمیكونالذینالطالبمنالعكس

علىالقادرھوَنفسیاالمتوافقالشخصنجدلذاعلیھم،سھلالمھاراتتعلیمیكونوبالتالي

الموقفیتطلبھاالتيالظروفمجریاتمعوالتأقلموالتصرفواجتماعیاالمواقفادراك

فيیزدادبدأالنفسيبالجانباالھتمامانالباحثةترىھناومنبنجاح،واالستمراریة

النفسیة واألداء.السنوات األخیرة بعدما تبین ان ھناك عالقة بین العوامل

،2006،التربویةالعلومدراساتبانفسھم،یقدرونھاكمالطائرةللكرةالعربیةاالندیةالعبيلدىبالنفسالثقةمصادردراسةالقدوميالناصرعبد2
33ص

193ص،2002،للنشرالكتابمركز،القاھرة4ط.الریاضيالنفسعلمفيمدخل؛حسنمحمدعالوي1
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علىالمؤثرةالعواملمنباعتبارهالنفسيالتوافقمتغیربدراسةالبحثاھمیةوتبرز

الذي یدرس فیھ .طبیعة االداء والتكیف وتحقیق االھداف َمع واقع المجتمع

البحثمشكلة1-2

عالقةلھاالنفسي)التكیف(النفسیةالصفةھذهانھللمعرفةالبحثمشكلةجاءت

الذيللطلبةالنفسيبالجانباالھتماملزیادةوایضااالرسال،لمھارةالمھارياالداءبمستوى

انالتعلیمیة،البرامجمعظممنمھملمجالفيیكونوالذيالمھاري،االداءحاالتیطور

الذاتياستعدادھمرفعطریقعنیكونانالبدالطائرةالكرةمھاراتلتعلمالطالباتاعداد

مستوىالىالوصوللیتحققالنفسیةالطاقةانجازمنمنھمیرادلماوالتھیئةالنفسيوالتكیف

والتكیفالنفسضبطوقلةالنفسیةالمھاراتتكاملالىیفتقرونالطالباتبعضانجید،اداء

.اثناء اداء المھارة وقد یؤثر في تحقیق االداء المطلوب

خطوةاولولتكونالعالقة،ھذهمستوىلمعرفةالدراسةھذهتختارالباحثةجعلھذاكل

عامحسبالذيالنفسيالتكیفوھواالالنفسعلمجوانبمنجانبدراسةفيللمساھمة

السابقة .الباحثة لم یتطرق الیھ المدرسون او البحوث والدراسات

البحثھدفا1-3

الرابعةالتعرف على مستوى التكیف النفسي لدى طالبات المرحلة.1

الساحق بالكرة الطائرةالتعرف على العالقة بین التكیف النفسي واداء مھارة الضرب.2

البحثفرض1-4

مھارة االرسال الجانبي من االسفلھناك عالقة ذات داللة احصائیة بین التوافق النفسي واداء

البحثمجاالت٥-١
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ریاضةوعلومبدنیةالتربیةكلیة-الرابعةالمرحلةالبات-:البشريالمجال1-5-1

للبنات

20/6/2021لغایة25/1/2021للمدة-:الزمانيالمجال1-5-2

للبناتالریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیةالداخلیةالقاعة-:المكانيالمجال1-5-3

المصطلحاتتحدید1-6

البیئة،لتغیراتاستجابةسلوكھاتغییرإلىتمیلالحیةالكائناتالتكیفمفھومالنفسيالتكیف

)3(فإنھ یعدل سلوكھ وفقا لھذا التغییرفعندما یطرأ تغیر على البیئة التي یعیش فیھا الكائن،

٥٦ص)١٩٨٩القلمدار،الكویتط:،(؛وتطبیقاتھاالفردیةالفروقشریف؛ونادیةمحمدرجاء3
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الباب الثاني
المشابھةوالدراساتالنظریةالدراسات-2

النظریةالدراسات2-1
النفسيالتكیفمفھوم2-1-1
النفسيالتكیفاھمیة2-1-2
النفسيالتكیفاھداف2-1-3
النفسيالتكیفعلىالمؤثرالعوامل2-1-4
الطائرةبالكرةاالساسیةالمھارات2-1-5
االسفلمنالجانبياالرسالمھارة2-1-6
الجانبياالرسالمھارةأھمیة2-1-7
الجانبياالرساللمھارةالفنياالداء2-1-8

السابقةالدراسات2-2
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الباب الثاني
المشابھةوالدراساتالنظریة-الدراسات2

النظریةالدراسات2-1
النفسيالتكیفمفھوم2-1-1

فعندما،البیئةالتغیراتاستجابةسلوكھاتغییرإلىتمیلالحیةالكائنات:التكیفمفھوم

ذلك:مثالالتغییر،لھذاوفقاسلوكھیعدلفإنھالكائن،فیھایعیشالتيالبیئةعلىتغیریطرأ

لموإذاحاجاتھ،إلشباعجدیدةوسائلعنویبحثوالمناخالفصللیناسبلباسھاإلنسانتغییر

السلوكوھذاحاجاتھ،تعدیلأوتعدیلھاعلىیعملأنفإمابیئتھ،فيالحاجاتلھذهإشباعایجد

)4(أو اإلجراء یسمى بالتكیف

مطالبمعالتوافقاتمجموعبانھاالنسانيالسوكتفسیرھوالنفسي:بالمعنىوالتكیف

العالقاتخاللمنوتتضحاجتماعیة،نفسیةالمطالبھذهوتكونوضغوطاتھاالحیاة

والتكیف،)5(للفردالسیكولوجيالتكوینفيتؤثروالتيواالخرین،الفردبینالمتبادلة

الىللوصولبمحاوالتللقیامالفردتدفعمعینةدوافعبوجودیرتبطالذي:النفسيبالمعنى

منالھروباواالنسحابالىاحیاناًیلجأأومحاوالتبعدةویقومعقباتعدةوتعترضھھدفھ

الأوشعوریاالفردیمارسھاعملیةفھوقائمةالصعوبةتبقىالحالةھذهوفي،الموقف

.)6(ومع متطلبات دوافعھشعوریا تھدف إلى تغییر سلوكھ لیصبح أكثر توافقا مع بیئتھ

النفسيالتكیفاھمیة2-1-2
أوقاسیةظروفمواجھةعندحیاتھمفيالتوازنوتحقیقالتكیفإلىالناسمعظمیمیل
المرونةأواإلیجابيالنفسيالتكیفویعد...“المرونة”.بـالعلماءأسماهماوھومتطرفة،

لتقیة اإلصابة باالضطرابات النفسياستجابة طبیعیة لألحداث السلبیة التي یمر بھا اإلنسان؛

النفسيالتكیفاھداف2-1-3

6(

:(مؤسسةبین االطار النظري والتطبیقات االجرائیةالصحة النفسیة) أشرف محمد عبد الغني ، صبحي محمد سید؛5
132ص)،2004االسكندریة،الدولیة،حورس

.56م)،ص1989القلمدار:الكویت(:التربویةوتطبیقاتھاالفردیةالفروقشریفة؛ونادیةمحیدرجاء)4
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توافقاًأكثرعالقةلیحدثسلوكھ،یغیرأنإلىالفردبھایھدفمستمرة،دینامیةعملیة
فالكائنوالبقاء،التطورنظریةفياستخدمبیولوجيمفھومعلىتدلكماالبیئة،معوتوازناً

یخفقالذيأماالبقاء،فياالستمراریستطیعومفاجآتھاالبیئة،معالتكیفعلىالقادرالحي
في التكیف فمصیره إلى الزوال.

)7(النفسيالتكیفعلىالمؤثرالعوامل2-1-4

أوال - التوافق النفسي ومطالب النمو

جمیعفيالسويالنفسيالنمومطالبوتحقیقالمباشرة،التوافقإحداثعواملأھممن
األشیاءھيالنموومطالبواجتماعیا).وانفعالیاوعقلیا،(جسمیا،مظاھرهوبكافةمراحلھ

حیاتھ،فيوناجحاسعیدایصبححتىیتعلمھاأنیجبوالتيللفردالنفسيالنمویتطلبھاالتي
النمو السوي للفرد.أي أنھا عبارة عن المستویات الضروریة التي تحدد خطوات

نفسفياألخرىالنمومطالبتحقیقویسھلالفردسعادةإلىالنمومطالبتحقیقویؤدي
وفشلھ،الفردشقاءإلىالنمومطالبتحقیقعدمویؤديالتالیة،المراحلوفيالمرحلة

المرحلة التي تلیھا.وصعوبة تحقیق مطالب النمو األخرى في نفس المرحلة وفي

ثانیا -  التوافق النفسي ودوافع السلوك

وھذهالفرد،وحاجاتالسلوكدوافعإشباعالنفسي،التوافقتحققالتيالشروطأھممن
القوىأوالدوافعموضوعیعتبرحیثالنفسيالتوافقإلحداثالمباشرةالعواملأھممن

الحالبطبیعةالدوافعألنالنفس،علمفيالھامةالموضوعاتمنعامةبصفةللسلوكالدافعة
ھي التي تفسر السلوك.

واشباعھاالحیویةالحاجاتوأمثلتھاالحیویة،العواملفیھاتتفاعلعملیةنتاجالسلوكویعتبر
واالجتماع(األمنالنفسیةالحاجاتمثل:االجتماعیةالنفسیةوالعواملالفردلحیاةضروري

واالجتماعي.وتأكید الذات) وإشباعھا ضروري لتحقیق التوافق النفسي

ثالثا - التوافق وحیل الدفاع النفسي:

منشعوریةالتوافقیةوسائلوھيالنفسيالتوافقإحداثتحاولمباشرةغیر أسالیب
والقلقالتوترحالةمنالفردیتخلصحتىالحقیقةومسحتشویھوظیفتھامنالفرد،جانب

الذاتوقایةوھدفھاالنفسي،أمنھتھددوالتيتحللمالتيوالصراعاتاإلحباطعنالناتجة

7 . https://www tadwiina.com
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واألمنالنفسیةالراحةوتحقیقالذاتواحترامالنفسفيبالثقةواالحتفاظعنھاوالدفاع
النفسي.

)8(الطائرةبالكرةاالساسیةالمھارات2-1-5

بھا,الخاصةاالساسیةالمھاراتبأنواعبعضعنبعضھایتمیزالریاضیةاأللعابإن
یتقنھاوانمھاراتھاعلىیتعرفانریاضیةفعالیةایةیمارسالعبكلعلىكانلذلك

منیمكنھبشكلالفریقافرادمعوالتعاوناللعبخططمعرفةمنتمكنھحتىعالیةبدرجة
اتقانان،والتقدمالفوزاحرازالفریقعلىتسھلوالتيالدفاعیةاوالھجومیةالنواحيتنفیذ

فياالفتقاروانالجھدبذلفياالقتصادمعالنتائجافضلعلىالحصولیعنيالمھارات
،ایجابیةنتائجتحقیقاجلمنالمھاراتھذهتوظیفعملیةالىالفریقافتقاریعنيإتقانھا

الریاضیةالفعالیاتاحدىھيالطائرةفالكرةبھاخاصةمھاراتفعالیةلكلانسابقاًذكركما
التي تتمیز بالعدید من المھارات والتي تتمثل بـ* :

مھارة اإلرسال ..1
مھارة استقبال االرسال ..2
مھارة االعداد ( التمریر) ..3
مھارة الضرب الساحق ..4
مھارة حائط الصد.5
مھارة الدفاع عن الملعب ..6

كذلك یمكن تقسیم المھارات على :

أوالً : المھارات الھجومیة وتشمل :-

اإلرسال ( من االعلى – من االسفل).1
االعداد ( من االعلى – من االسفل).2
الضرب الساحق ..3
حائد الصد الھجومي ..4

ثانیاً : المھارات الدفاعیة وتشمل :

استقبال االرسال ..1
حائط الصد الدفاعي ..2

)،ص2012الموال،مطبعةبغداد،:(1تعلمھا،طوطرقالطائرةالكرةلمھاراتاالساسیةالمبادىءواخرون؛نجالء)8
90.
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.الدفاع عن الملعب.3

االرسالمھارة2-1-6
المباریاتحسمفيدورولھالطائرةبالكرةالمھمةالھجومیةالمھاراتمناالرسالیعد
األولالحكمصفارةبعداللعبحالةفيالكرةوضعھواإلرسالاإلرسال:-مھارةوتعریف

لتعبر)1رقم(اللعبمركزفيالخلفيالصفالعببواسطةالملعبنھایةخطخلفمن
یبدأأنیمكنالوبدونھااللعببھایبدأالتيالضربةھوأيالمنافس،ملعبإلىالشبكة
.)9(اللعب

االرسالمھارةأھمیة2-1-7
للفریقالنقاطعلىالحصولمفتاحفھوالمباراةفيوأساسیاًمھماًعامالًاإلرسالیعد

اللعبخاللالالعبیستعملھاالتيالمباشرالھجومضرباتأھممنیعدكماإتقانھ،حالةفي
المكانوفيومتقناًقویاًكانفكلماضعیف،دفاعيوضعفيالمنافسالفریقتضعقدالتي

العالیةبالصعوبةاإلرسالمھارةوتتمیزأصعب،المنافسالفریقمھمةكانتالمناسب
منالكثیرإلىتحتاجفإنھاولھذاالكرةبضربعالیینوتوقیتدقةإلىوتحتاجوالمعقدة
السیطرةحیثمناألداءفيالجیدالمستوىإلىالالعبیصلحتىالمستمرالتدریب

اآلونةفياإلرسالعلىالتدریبأصبحلھذاالحركة،فيالسرعةعنفضالًواإلتقان،
.)10(األخیرة یحتل جزءاً كبیراً من الوحدة التدریبیة

إذالطائرةالكرةلعبةفيالمؤثرةالھجومیةالمھاراتأحدأنھفياإلرسالأھمیةتكمنكما
العبعلىیجبلذلكبھ،االحتفاظبدونالنقاطإحرازفياالستمراریستطیعالالفریقأن

إجادةعلیھوإنماالشبكة،فوقالكرةعبورمجردلیساإلرسالأنیدركأنالطائرةالكرة
المحدد،والمكانواالرتفاعللمسافةمراعاتھعنفضالًودقیقة،جیدةبطریقةاإلرسالأداء
الفریقویستطیعومناسبة،جیدةدفاعیةمواقفاتخاذإلىالمنافسالفریقالعبویدفعماوھذا

منتأثیروبدونمستقالًأداؤهیكونالذياإلرسالالعبخاللمنالنقاطإحرازالمرسل
تطویرھيالطائرةالكرةفياألكبرالفرصــةإنكماالمنافس،الفریقأوالفریقفيزمالئھ
السنواتفيالتفوقأھمیةولھاالحالي،الوقتفيالخطرةالمھارةتعدالتياإلرسالمھارة

أنیریدعندماكبارإرسالالعبيستةیختارأنالمدربعلىاألحیانبعضففيالماضیة،
.)11(یفوز ال أكثر

.93صذكره،سبقمصدرواخرون؛نجالء)11

التربیة البدنیةفي دقة اداء للكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر ، كلیة) محمد صالح فلیح ؛ اثر تعلم انواع مختلفة من االرسال10
16،ص1999بغداد،جامعة،الریاضةوعلوم

.93صذكره،سبقمصدرواخرون؛نجالء)9
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الجانبياالرساللمھارةالفنياالداء2-1-8
التلمیذویقفبالتساويالقدمینعلىالجسمثقلویوزعقلیالًمنثنیتانوالركبتانفتحاًالوقوف

الجسممنتصفأمامالیسرىوبالیدأسفلالكرةوتمسكللشبكة،وجانبھاإلرسالمنطقةفي
التلمیذویلفالكتفمستوىفيالكرةوتقذفاألیمن)الفخذأمامالیسرىالیدعلىالكرة(تسند
الحوضمستوىعندالكرةوتضربالضاربة)،(الذراعالكرةقذفأثناءفيقلیالًجسمھ
وتمرجح(فنجانیھ)،مجوفةأومضمومةبالیدأوالكفبأعلىإماالكرةوتضربتقریباً
األمامیةالقدمإلى(الیمنى)الخلفیةالقدممنالجسمثقلوینقلوأماماًأسفلالضاربةالذراع
خلفالذراعمرجحةباستمراروذلكاإلرساللعملیةالجسممتابعةالكرةضربحركةلحظة
)12(الكرة

السابقةالدراسات2-2
)13(دراسة ا.م.د حیدر عبد الرضا طراد

فيالریاضیةالتربیةكلیةطالبلدىالنفسيالتكیفخفضفيإرشاديبرنامج"فاعلیة
جامعة بابل"

و ھدف الدراسة التعرف على:

علىوالتعرفبابلجامعة-الریاضیةالتربیةكلیةطلبةعلىالنفسيالتكیفمقیاستقنین
الفرقعلىوالتعرفبابلجامعة-الریاضیةالتربیةكلیةطلبةلدىالنفسيالتكیفمستوى

الجنسمتغیرحسببابلجامعة-الریاضیةالتربیةكلیةطلبةلدىالنفسيالتكیفمستوىفي
كلیةوبناء تطبیق برنامج ارشادي لخفض التكیف النفسي لدى طالب

لدىالنفسيالتكیفخفضفياالرشاديالبرنامجفاعلیةعلىوالتعرفالریاضیةالتربیة
طالب كلیة التربیة الریاضیة .

جامعةفيالریاضیةالتربیةكلیةطالبلدىالنفسيالتكیفخفضفيإرشاديبرنامجفاعلیةطراد؛الرضاعبدحیدر)13
88،ص2018،بابلجامعة،الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة،ماجستیررسالةبابل،

للطباعة،العربيالفكردارمصر،:(1ط،قانونتحلیل،تدریب،تعلیم،تاریخ،،الطائرةالكرة؛طھمصطفىعلي)12
.57)،ص1999
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منتخبالعبینلدىاالستقبالودقةالنفسيالتكیفبینمعنویةعالقةھناكفكانالفرضأما
جامعة القادسیة بالكرة الطائرة .

العبینلدىالنفسيالتكیفقیاسفيالمقارنةوالدراساتالوصفيالمنھجالباحثواستخدام
القادسیةجامعةمنتخبالعبینمنفكانتالعینة.أماالطائرةبالكرةالقادسیةجامعةمنتخب
)2021-2020للعام(الطائرةبالكرة

النتائج بعد معالجتھا احصائیةواستخدم الباحث االختبارات المناسبة للعینة الستخراج

وقد توصل الباحث االستنتاجات االتیة :

منمنخفضةدرجةبابلجامعة-الریاضیةالتربیةكلیةوطالباتطالبیمتلك.1
التكیف النفسي

الطالب لدیھم تلوت نفسى أعلى من الطالبات.2
كلیةطالبلدىالنفسيالتكیفخفضفيفاعلایجابيتأثیراالرشاديللبرنامج.3

التربیة الریاضیة - جامعة بابل
التربیةكلیةطالبلدىالنفسيالتكیفخفضفيالجماعياإلرشادفاعلیة.4

الریاضیة جامعة بابل
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الباب الثالث

المیدانیةواجراءاتھالبحثمنھج-3
البحثمنھج3-1
وعینتھالبحثمجتمع3-2
المستخدمةواالجھزةواالدواتالمعلوماتجمعوسائل3-3

البحثاجراءات3-4
االحصائیةالوسائل3-5
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الباب الثالث

المیدانیةواجراءاتھالبحثمنھجیة-3

البحث:منھج3-1
ووظیفةیتالءممنھجاختیارإلىمشكالتھاحلفيتلجاجمیعھاالعلمیةالبحوثإن
أنالدراسةطبیعةعمتھلمالنظرا،الوصفيالمنھجالباحثةاختارتوعلیھالمشكلة،

الطریقفھوالمتعددةاإلنسانیةوالعالقاتوالقیمالظروفتحدیدإلىالوصفيالمنھجأسلوب((
مجموعةعلىالغالبةالسمةھوأوأخرىإلىنقطةمناإلنسانتوصلالتيالطریقةأو

)14))(الظواھر والسلوكیة

وعینتھ:البحثمجتمع3-2
تمثیالالمجتمعتمثلالتيالعلميالبحثفيالواجبةاألمورمنالبحثعینةاختیاربعد

التيالظاھرةأوالمشكلةحسباألصلمجتمعبتحدیدعادةالباحثیقومإذحقیقا،صادقا
عینةاختیر ل،األص المجتمعوحداتمنآخرجانبایمثلأنموذجبانھاوتعرفدراستھا،

بدینیة وعلوم ریاضة للبنات.البحث بالطریقة العمدیة لطالبات مرحلة رابعة كلیة التربیة

المعلوماتجمعووسائلالبحثأدوات3-3

صافرة-
كرات-
شبكة-
استبیان-
مقیاس-
حاسبة-
اقالم-
مصادر عربیة واجنبیة-

مواصفاتھوالتابعالمتغیراختبار3_4

.٦٢ص)،١٩٩٤الرسالةمؤسسھبیروت،:(1طالعلميالبحثفياساسیھقواعداسماعیل؛سعید)14
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)1(االولاختبار.1

بالكرةاختبار األداء الفني لمھارة اإلرسال جانبي  من االسفل

بالكرةواالعلىاالسفلمناإلرساللمھارةالفنياألداءتقویم:االختبارمنالھدف
والرئیسو(التحضیريالثالثوبأقسامھالھاالظاھريالشكلخاللمنالطائرة

النھائي).

،)٣(عددقانونیةطائرةكرات،قانونيطائرةكرةملعب:المستخدمةاألدوات

مناالسفلمنجانبياإلرسالمھارةبأداءالمختبرةالطالبةتقوم:األداءمواصفات
الشبكةالكرةتعبرأنعلىالمقابلالملعبإلىم)٩(بـالمحــددةاإلرسالمنطقةمنتصف
مختبرةطالبةلكلمحاوالتثالثتعطىالملعبمنالمقابلالنصففيإسقاطھامحاولة

الجانبيألداء االرسال   من االسفل ومثلھا ألداء اإلرسال

مختبرطالبةلكلاالسفلمنلالرسالمحاوالتثالث*بتقویماثنینمقومینیقوم:التسجیل
ھيمحاولةلكلالنھائیةالتقویمیةالدرجةأنعلمامقومكلعندرجاتثالثعنھاویمنحة
كلعندرجةأفضلاختیاربعدھاویتمالثالثة،المھارةأقسامعلىموزعة(درجات١٠(

الدرجةاحتسابیتمدرجاتثالثألفضلالحسابيالوسطاستخراجخاللومنمقوم
15جانبي من االسفل.النھائیة لكل طالبة مختبرة ،وھذا الحال ینطبق على االرسال

)2(الثانياختبار_2

- اختبار األداء الفني لمھارة اإلرسال من االسفل

الشكلخاللمناإلرساللمھارة)التكنیك(الفنياألداءتقویم:االختبارمنالھدف-
) . -الظاھري لھا وبأقسامھا الثالث ( التحضیري و الرئیس والنھائي

استمارة،)3(عددقانونیةطائرةكرات،قانونيطائرةكرةملعب:المستعملةاألدوات
تقویم -

المحددةاإلرسالمنطقةمنتصفمناإلرسالمھارةبأداءالمختبریقوم:األداءمواصفات
محاوال)مالمستھادونمن(الشبكةالكرةتعبرأنعلىالمقابلالملعبإلىامتار)9(بال

اسقاطھا في النصف المقابل من الملعب .

الساحقوالضربالساحقاإلرسالمھارتيتعلمعلىالتمرینأسالیبفيالتداخلتأثیر.زیدعبد_ناھدة15-1
.٧٨،ص٢٠٠٢،الریاضیةالتربیة:كلیةبغداد،جامعةدكتوراه،أطروحةالطائرةبالكرة

:،القـاھرة١،طالقیـاسوطـرقالطـائرةللكرةالعلمیة.األسسالمنعمعبدوحمديحسنینصبحيمحمد-_2
.٢٢١،ص١٩٩٧،للنشرالكتابمركز
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متفقالغیربالطریقةاإلرسالأداءحالةفي)صفر(علىالمختبریحصل:األداءشروط
علیھا .

8384ثالثعنھاویمنحمختبرلكلالثالثالمحاوالتبتقویممقومینثالثةیقوم:التسجیل

:االستطالعیةالتجربة3-5

جامعةرابعةالمرحلةطالباتمنعینةعلىاالستطالعیةالتجربةاجراءبالنیةكان
(عددھموالبالغالبحث،مجتمعخارجمنوھمللبناتریاضةوعلومبدنیةالتربیةكلیةبغداد

وجمعاالستبیانتطبیقفيالباحثةتواجھالتيالصعوباتأھمعلىللتعرفطالبة،)15
فيداخلیةقاعةفيصباحاعاشرةالساعةاالستطالعیةالتجربةأجراءوتماالنجاز،نتائج

ملعب كرة طائرة في تربیة بدنیة وعلوم ریاضة للبنات.

:وكان الغرض من ھذه التجربة

التأكد من مدى وضوح التعلیمات و فقرات االستبیان..1
عندتالفیھابغیةالتطبیقعملیةتواجھالتيالصعوباتعلىالتعرف.2

تطبیق االستبیان بصیغتھ النھائیة

.البحثإجراءخطوات3-5

.النفسیةالمقاییستحدید3-5-1

تم تحدید مقیاس التكیف النفسي

النفسي:التكیفمقیاس3-5-1-1
األردنیة ، ویتكون المقیاس مناستخدمت الباحثة مقیاس التكیف النفسي العام في الجامعة

:وھيأبعاد)4(تقیسفقرة)40(

37،33،29،25،21(:التالیةاألرقامذاتالفقراتمنویتشكل:الشخصيالبعد-1

،17،13،9،5،1(

،38،34،30،26،22(:التالیةاألرقامذاتالفقراتمنویتشكل:االنفعاليالبعد-2
18،14،10،6،2(

،39،35،31،27،23(:التالیةاألرقامذاتالفقراتمنویتشكل:األسريالبعد-3
19،15،11،7،3(
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،40،36،32،28(.:التالیةاألرقامذاتالفقراتمنویتشكل،االجتماعيالبعد-4
24،20،16،12،8،4(

اختیار المفحوص لكل فقرةأما تصحیح مقیاس التكیف النفسي : فتتضمن االجابة للمقیاس
، معظم الوقت ، دائما ) .بدیال من خمسة بدائل، ھي : ( أبدا ، قلیال ، أحیانا

ویتم)،5,413,2.1(خمسة،إلىواحدمنخماسيمیزانعلىالمقیاستصحیحویعتمد
درجةھوالمقیاسعلىالدرجاتومجموع)1,2,3,4,5(السلبیة،الفقراتحالةفيعكسھا
المقیاسعلىالدرجاتوتتراوحھذالدیھ،العامالنفسيالتكیفإلىتشیرالتيالكلیةالالعب

أعلىتمثلوھي)،200و(الطالب،علیھیحصلأنیمكنحدأدنىتمثلوھي)40(بین
)120(الفرضيوالوسطالطالبعلیھایحصلأنیمكندرجة

الرئیسیةالتجربةاجراء3-6
واجراءالطالباتعلىالمقیاسوتوزیعالرئیسیةالتجربةاجراءالمفترضكان
الكلیةلقراراتوتنفیذكاروناجائحةبسببالصحیةالظروفولكنالمھاریةاالختبارات

احالت من تطبیق االجراءات البحثیة.

:اإلحصائیةالوسائل3-7

االحصائیة لمعالجة النتائجلو تم اتمام اجراءات البحث لكن استخدمت الحقیبة
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المصادر
االجرائیةوالتطبیقاتالنظرياالطاربینالنفسیةالصحةسید؛محمدصبحي،الغنيعبدمحمد_أشرف1

132ص)،2004االسكندریة،الدولیة،حورس:(مؤسسة

التربیةكلیةطالبلدىالنفسيالتكیفخفضفيإرشاديبرنامجفاعلیةطراد؛الرضاعبد_حیدر2
بابلجامعة،الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة،ماجستیررسالةبابل،جامعةفيالریاضیة

88،ص2018،

.56م)،ص1989القلمدار:الكویت(التربویة:وتطبیقاتھاالفردیةالفروقشریفة؛ونادیةمحیدرجاء3

ص)،١٩٩٤الرسالةمؤسسھبیروت،:(1طالعلميالبحثفياساسیھقواعداسماعیل؛سعید)_4
٦٢.

العربيالفكردارمصر،:(1ط،قانونتحلیل،تدریب،تعلیم،تاریخ،،الطائرةالكرة؛طھمصطفى_علي5
.57)،ص1999للطباعة،

،ماجستیررسالة،الطائرةللكرةاداءدقةفياالرسالمنمختلفةانواعتعلماثر؛فلیحصالح_محمد6
16،ص1999بغداد،جامعة،الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة

الموال،مطبعةبغداد،:(1تعلمھا،طوطرقالطائرةالكرةلمھاراتاالساسیةالمبادىءواخرون؛نجالء_7
.90)،ص2012

.93صذكره،سبقمصدرواخرون؛_نجالء8
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المالحق
بسم هللا الرحمن الرحیم

استمارة استبیان الخبراء والمحكمین

)حول مقیاس (التكیف النفسي

االستاذ االفاضل

لمھارةالمھاريباألداءالنفسيالتكیفعالقةالمرسومبحثھابأجراءالباحثةتروم
)االرسال الجانبي من االسفل لدى طالبات المرحلة الرابعة

بیئتھ.فيالحيالكائنتساعدسلوكیةأومعرفیةأووظیفیةسمة ھوالنفسيالتكیفویعرف
تلكتشیرذلك،ومع)،EPMs(المتطورةالنفسیةاآللیاتنطاقالنفسي ضمنویندرج التكیف

لداروینالتطورنظریةالنفسي علىمبادئ التكیفتعتمد...تقییًدا.أقلمجموعةإلىاآللیات
المعرفیة.وھي مھمة لمجاالت علم النفس التطوري والبیولوجیا والعلوم

الوقت، دائما)علما ان بدائل االجابة ھي (ابدا، قلیال، احیانا، معظم

مع جزیل الشكر والتقدیر
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التعدیالتال تصلحتصلحالعباراتت

أشغر أنني إنسان لھ قیمة .١

اعاني من تقلبات في المزاج دون معرفة السبب .٢

أتعاون مع افراد اسرتي .٣

اجرح عند الضرورة شعور االخرین .٤

ال اثق بنفسي .٥

أشعر بالسعادة  .٦

تحدث خالفات بیني وبین اخواني .٧

اتمتع بشعبیة بین الزمالء .٨

اجعل حیاتي ملیئة بالتفاؤل .٩

اشعر بالحزن واالكتئاب١٠

أحب افراد أسرتي .١١

أتجنب مقابلة الغرباء .١٢

اتمنى لو كنت شخصا أفضل مما أنا علیھ .١٣

أحب نفسي١٤

أشعر ان افراد أسرتي ال یحبون بعضھم .١٥

اشارك في النشاط االجتماعي .١٦

ال أستسلم للفشل وأحاول من جدید .١٧

اشكو من القلق.١٨

أثق في افراد أسرتي .١٩

أشعر ان زمالئي  یكرھوني .٢٠

أشعر انني مظلوم وسيء الحظ .٢١

ال اغضب بسرعة .٢٢
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أشعر أنني غریب بین افراد أسرتي .٢٣

أتقبل نقد االخرین .٢٤

اعدل من افكاري أو سلوكي عند الضرورة .٢٥

أشعر برغبة في البكاء.٢٦

أتشاور مع أفراد أسرتي في أتخاذ قراراتي .٢٧

أشعر أنني اقل من غیري.٢٨

أتطوع لتقدیم المساعدة لمن یحتاجھا .٢٩

أشعر انھ لیس من السھل جرح مشاعري .٣٠

أشعر أن وضع أسرتي یحد من حریتي .٣١

أشعر أن عالقاتي حسنة من االخرین .٣٢

اعمل على حل المشكالت التى تواجھني .٣٣

مكانفياالستقرارفيالرغبةوعدمبالتململأشعر٣٤
معین .

أحب أن اقضي كثیرا من الوقت مع افراد اسرتي .٣٥

أشعر بالراحة إذا انصاع الزمالء إلرادتي٣٦

أتردد كثیرا قبل قبولي باآلمور .٣٧

أشعر أن حیاتي ملیئة بالفرح٣٨

أتمنى لو كنت من أسرة غیر أسرتي٣٩

أتطوع لتقدیم المساعدة لمن یحتاجھا .٤٠

النفسياستمارة االساتذة والمحكمین في مدى صالحیھ  فقرات التكیف

مكان التخصصالعملاالسم واللقب العلميالرقم

١
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٢

٣

٤
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