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ABSTRACT 
The aim of the research is to: 

-  Measuring the differences in the dimensions of the competition anxiety stat scale, 

the state of cognitive and physical anxiety and self-confidence for the research sample 

in advanced football. 

The researchers found that : 

-  that the level of dimensions in the case of competition anxiety is a state of cognitive 

and physical anxiety and self-confidence among the players of the Fatwa Club, and it 

was better than that of the players of Al-Baladiya and Al-Waves Club. 

The researchers recommended that  : 

- Paying attention to the training units that grow and develop in the level of 

dimensions of the state of competition anxiety, the state of cognitive and physical 
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anxiety and self-confidence of the players of the municipality club and sports waves 

in football . 

Keywords: (Soccer, Competition Anxiety, cognitive anxiety). 

        التعريف بالبحث : - 1 
 المقدمة وأهمية البحث  1 -1

تمقى األلعاب الخياضية االىتسام الهاسع والكييخ من قيل دول العالم من اجل الهصهل إلى أبمى          
التوهر العمسي من العهامل دابقات الخسسية، وأضحى مدتهيات األداء وتحقيق أفزل االنجازات في الس

ة التي جعمت الخياضة تخوه خوهات جيجة نحه التقجم وذلك من خالل إبجاد الالبيين إبجادا جيجا الخئيد
افة ، ووفقا لشهع الشذاط في مختمف الشهاحي اليجنية والسيارية والخووية والشفدية والسعخفية )الحىشية  ك

عمسية والخيخات العسمية لجى ىحه العمهم مجال لعبة كخة القجم وتعانق الجيهد ال فسشح دخهل ،الخياضي
ين والقائسين بمى ىحه المعبة ظيخ األثخ واضحًا في نتاج ىحه العمهم فحققت اقترادًا كييخًا ررالستخ

ية والشفدية يم إلى االرتقاء في كافة الشهاحي اليجنية والسيارية والخوود األمخ الحي أسفي األداء والسجيه 
   .02،2،02مسا انعكذ أثخه بمى ارتفاع مدتهى األداء خالل السشافدات الخياضية )الحداوي،

إن اغمب الجراسات والبحهث قج أشارت إلى أن انخفاض مدتهى األداء السياري لالبب، الحي يعيق 
ني والحخكي ، لكن ىحه إشخاكو في التذكيمة األساسية لمفخيق ، يعهد إلى أسباب بجة مشيا االستعجاد اليج

األسباب ال تفدخ جهانب الزعف كميا لسا )وحالة قمق السشافدة )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة 
 في فتخة السشافدات. ثخ بالغ وميم في ىحا السجال ال سيسابالشفذ   من ا

من السهاضيع  ذ حالة قمق السشافدة )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة بالشفويعج مهضهع        
وأولئك الحين يخكدون معظم اىتساميم بذكل ، التي تحظى باىتسام متدايج من قيل بمساء الشفذ بسهمًا 

من أىم العهامل الشفدية التي تؤثخ تأثيخا مباشخا بمى أداء خاص بمى الخياضة والخياضيين كهنيا "
الجهانب السيسة في تهجيو الخياضيين بذقييا دافع انجاز الشجاح ودافع تجشب الفذل وىي من 

   88, 02،0)سالم واخخان, ."سمهكو
 مذكمة البحث : 1-2

إن السذممكمة األساسممية اليممهم التممي تهاجمممو البيممي كممخة القممجم اليممهم ىمممي حمماجتيم إلممى مدممتهى  ممممن        
اإلبممجاد الشفدممي والممحي يعممج بمممى جانممب كييممخ مممن األىسيممة فممي مباريممات كممخة القممجم ، فممامتالك الالبيممين 

دتهى بال من المياقة اليجنية والسيارات األساسية بكخة القجم ال تكفي وحجىا لمهصمهل هيمم والفخيمق ككمل لس
إلى مخحمة التفهق الخياضي ، فكقيخًا ما نخى فخيقين متشافدين يكهنان بمى مدتهى متقارب ممن اإلبمجادين 

و مممن ميممارات وقممجرات بقميممة اليممجني والسيمماري ، فيكممهن الفممارق فممي تحكممم الالبيممين مممن خممالل ممما يستمكهنمم
ونفدية ودوافع رياضية تحجث الفارق في السبماراة لسرممحة ىمحا الفخيمق أو ذاك فمي كيريمة تخجسمة األىمجاف 

 تهلجت مذكمة البحث في التداؤل اآلتي:التجرييية لمسجرب بمى أرض السمعب ، من ىشا 
خفي والجدسي والققمة بمالشفذ  لالبيمي حالة قمق السشافدة )حالة القمق السع قياس ابعاد فيىل تهجج فخوق 

    في محافظة نيشهى ؟ بكخة القجم الستقجميناالمهاج  ، واليمجية ، و انجية )الفتهة 
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 البحث :  افهد 1-3
حالممة قمممق السشافدممة )حالممة القمممق السعخفممي والجدممسي والققممة بممالشفذ   ابعمماد التعممخف بمممى مدممتهى  ،-8-،

 .بكخة القجم الستقجميناالمهاج  )الفتهة ، واليمجية ، و لالبيي انجية 
الفمممخوق فمممي أبعممماد مقيممماس حالمممة قممممق السشافدمممة )حالمممة القممممق السعخفمممي والجدمممسي والققمممة  قيممماس 8-0-،

 .بكخة القجم الستقجمين  )الفتهة ، واليمجية ، واالمهاج لالبيي انجية بالشفذ  
  البحث :فرض  1-4
قممق السشافدمة)حالة القممق السعخفمي والجدمسي وجهد فمخوق معشهيمة فمي بعمع أبعماد مقيماس حالمة  ،-4-،

 .بكخة القجم الستقجمين)الفتهة ، واليمجية ، واالمهاج  لالبيي انجية والققة بالشفذ  
 مجاالت البحث : 1-5
في محافظة  بكخة القجم الستقجمين  االمهاج -اليمجية  –الفتهة انجية )السجال البذخي : البيه  ،-5-،

 .  ،020 - 0202لمسهسم الخياضي  نيشهى 
 الستقجمين بكخة القجم  االمهاج -اليمجية  –الفتهة انجية )السجال السكاني : مالبب تجريب  5-0-،
 . ،020/  ،/  08ولغاية   0202/  ،،/  8الفتخة من اهتجاًء من لدماني : السجال ا 5-8-،
  إجراءات البحث  -3
 منهج البحث :  1 – 3

 السقارنات وذلك لسالئستو وطييعة البحث . بأسمهبهصفي استخجم الباحقان السشيج ال     
 : تهنمجتمع البحث وعي 2 – 3

  ،020-0202)  جيمممة محافظمممة نيشمممهى لمسهسمممم الخياضممميتكمممهن مجتسمممع البحمممث ممممن البيمممي أن         
البيممي ب فقممج تممم اختيارىمما برممهرة بسجيممة والستسقمممة بيشممة البحممث والبممالغ بممجدىم ) أحممج بذممخ ناديممًا  ، أممما

والبممالغ   ،020 – 0202لمسهسممم الخياضممي   بكممخة القممجم الستقممجمين )الفتممهة ، واليمجيممة ، واالمممهاج  جيممة ان
بيشمة القبمات والبمالغ لكمل نمادي ممن االنجيمة بعمج أن تمم اسمتبعاد    العبماً 5،وبهاقع )،   العبًا 45بجدىم )
اسممتسارات االسمممتييان بذمممكميا الالبيممين المممحين لممم يجييمممها بممممى   البيمممين ، وكممحلك تمممم اسمممتبعاد 8بممجدىا )

   ييين بعع مهاصفات بيشة البحث . ،والججول )  الكامل
 مهاصفات عينة البحث ( 1الجدول ) 

 

 العمر الزمني عدد الالعبين االندية
 ع± -س

 6157 8:.:6 59 نادي الفتهة الخياضي
 6145 84.:6 59 نادي اليمجية الخياضي
 6146 79.:6 59 نادي االمهاج الخياضي
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 وسائل جمع البيانات 3-3
حالمممة قممممق السشافدمممة  الخياضمممية )حالمممة القممممق السعخفمممي والجدمممسي ) وصمممف السقيممماس وترمممحيحو ،-8-8

  :والققة بالشفذ 
ابممج ىممحا السقيمماس ريشممد مممارتشد ولخممخون ، والسقيمماس معممج لقيمماس حالممة قمممق السشافدممة  الخياضممية        

 بمممممممممالشفذ  ، وقمممممممممج ابمممممممممج الرمممممممممهرة العخبيمممممممممة لمسقيممممممممماس )حالمممممممممة القممممممممممق السعخفمممممممممي والجدمممممممممسي والققمممممممممة 
    .0السمحق )كسا ىه ميين في ) أسامة كامل راتب   

   عبارات لكل مقياس فخبي 9  عبارة ههاقع )  07من ) يتكهن السقياس        
مجى الجرجات لكل  و حالة القمق الشفدي    ويقتخب، و حالة القمق الجدسي  ، ) حالة القمق السعخفي 

  أبمى مدتهى ، 86  اقل مدتهى والجرجة )9و تعشي الجرجة )،   درجة 86-9ياس فخبي هين )مق
وال تحدب  مق الجدسي أو حالة الققة بالشفذويعكذ ارتفاع الجرجة زيادة حالة القمق السعخفي أو حالة الق

حالة الققة  حالة القمق السعخفي أو حالة القمق الجدسي أووىحه األبعاد ىي )درجة كمية لمقائسة ، 
من العبارات التدع لكل مقياس  إذا تخك احج الالبيين عبارة واحجةوتججر اإلشارة إلى انو ،  بالشفذ

فخبي دون إجابة فإنو يسكن الحرهل بمى الجرجة الكمية ليحا السقياس الفخبي وذلك بحداب الستهسط 
ثم تقخب ناتج بسمية  9×تهسط الحداهي لجرجات القساني عبارات التي أجاب بمييا وضخب قيسة ىحا الس

الزخب إلى العجد الرحيح الحي يميو مباشخًة فيكهن ىحا العجد الرحيح ىه مقجار الجرجة الكمية لمسقياس 
الفخبي . أما في حالة أن يتخك الالبب اإلجابة بن عبارتين أو أكقخ من العبارات التدع لكل مقياس 

ة هجائل بي . والسقياس يرحح بمى وفق أربعاس الفخ فخبي فيجب أن تدتبعج ورقة اإلجابة ليحا السقي
  درجات ،  4 -،ىي) نادرًا أو أحيانًا أو هجرجة متهسوة أو هجرجة كييخة   ويعوى لميجائل وزن متجرج )

  درجات بشج اإلجابة باليجيل      8ى )  درجات بشج اإلجابة باليجيل ) هجرجة كييخة   وتعو4وتعوى )
ن بشج اإلجابة باليجيل ) أحيانًا  ودرجة واحجة بشج اإلجابة باليجيل ) نادرًا  ، ) هجرجة متهسوة  ودرجتا

  .،8،-82،،  0222)راتب ،اه البعج )عبارات سميية وال تهجج في السقياس عبارات في بكذ اتج
                                         الفقخات اإليجاهية )باتجاه البعج +                                                              

                                                درجات4= )هجرجة كييخة  -
                                             درجات8= )هجرجة متهسوة  -

                                                    درجتان0= ) أحياناً  -
   درجة                                       ،)=  نادراً  -

  ييممين أبعمماد مقيمماس حالممة قمممق السشافدممة)حالة القمممق السعخفممي والجدممسي والققممة بممالشفذ   0والجممجول )    
 وأرقام فقخات كل بعج .
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 )حالة القمق المعرفي والجدمي والثقة بالنفس( أبعاد مقياس حالة قمق المنافدة ( 2الجدول ) 
 رقام فقرات كل بعدوأ

 

 حالة الثقة بالنفس حالة القمق الجدمي حالة القمق المعرفي

، 0 8 
4 5 6 
7 8 9 
،2 ،، ،0 
،8 ،4 ،5 
،6 ،7 ،8 
،9 02 0، 
00 08 04 
05 06 07 

                                                 ]فقرة  (27مجمهع الفقرات الكمي )[ 
 

  -:  عممية لممقياساألسس ال 3-3-1-1
مممن أجممل التأكممج مممن مممجى صممالحية السقيمماس يجممب أن يؤخممح هشظممخ االبتبممار األسممذ العمسيممة لممو         
   . القبات - )الرجق

 صدق المقياس : 3-3-1-1-1
، إذ تم بخض السقياس السقياس  صجقلغخض التأكج من  بمى الرجق الظاىخي  ابتسج الباحقان       

  0  بمى مجسهبة من ذوي االختراص السييشة أسسائيم في السمحق )،لسمحق )الحي تم تهضيحو في ا
ج جسعيا وفخزىا صالحية فقخات السقياس ، وقج أظيخت استسارات االستييان بع لييان رأييم في مجى

ن أقل وىحا يجل بمى صجق السقياس ، إذ إ %22،ين بمى السقياس أي هشدبة ررمهافقة جسيع الستخ
  . 06،،  988،) همهم ولخخون ،   %  .    75هل السقياس ىي ) ابتسادىا لقيندبة اتفاق يسكن 

 ثبات المقياس :  3-3-1-1-2
  فممي حدمماب تقممجيخات αلغممخض التأكممج مممن مممجى ثبممات السقيمماس تممم ابتسمماد طخيقممة معامممل ألفمما )       

  لتقمجيخ ،95،ام )  بمCronbachاالتداق الجاخمي لمسقياس ، وىحه الوخيقة اقتخحيا وطهرىا كخونبماخ )
، 0224االتدمماق الممجاخمي لمقبممات وىممي تدممتخجم بشمممجما ال يممتم ترممحيح الفقممخات بذممكل ثشممائي )الشييمممان ،

 0202/  0،/  8ولغايممة   0202/  ،،/  06ة الدمشيممة مممن فممي السممج  ، وقممج تممم توييممق السقيمماس 048
ادىم مممن بيشممة التجخبممة سممتبعوتممم ا،  تممم اختيممارىم مممن بيشممة البحممث ين  البيمم8بمممى بيشممة مكهنممة مممن )

  α  ، فهجممجت أن قيسممة ألفمما )αطخيممق معادلممة ألفمما ) بممن ، وتممم حدمماب معامممل القبممات لمسقيمماسة الخئيدمم
 .  ييين ثبات االختبار8  وىحا يجل بمى ثبات السقياس ، والججول )2.84داوي )ت
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 ( αات وقيمة ألفا ) مجمهع تباين الفقرات وتباين الدرجات الكمية لمعينة وعدد الفقر (  3الجدول ) 
 

 المقياس
مجمهع تباين 

 الفقرات
 تباين الدرجات الكمية

 عدد
 الفقرات

قيمة 
 (αألفا)

مقياس حالة قمق المنافدة)حالة القمق 
 المعرفي والجدمي والثقة بالنفس(

:9185 754199 62 41.8 

 التجربة الرئيدة  3-4
  بممى ،لسقياس السهضحة صيغتو في السمحق )ا وثباتو ، تم توييق السقياس بعج التأكج من صجق      

/ ،/ ،،ولغايمممة  0202/  0،/  09ة الدمشيمممة مممن   العبمممًا فممي السممج 45بممجدىا ) بيشممة البحممث والبمممالغ 
 فقخات السقياس. م والتي تتعمق بكيرية اإلجابة بن، وذلك بعج أن تم تهضيح التعميسات لي ،020

 الهسائل اإلحرائية 3-5
واليخنمممامج  Excelالهسمممائل اإلحرمممائية باالبتسممماد بممممى الحاسمممبة اليجويمممة وبخنمممامج تممم اسمممتخخاج          

 :   وىحه الهسائل ىيSpss اإلحرائي ) 
 الهسط الحداهي -
 االنحخاف السعياري  -
 الشدبة السئهية -

 بجد الفقخات× مجسهع درجات اليجائل                          
  46،، 998،)بالوي ،                                    الستهسط الفخضي =                  -

 بجد اليجائل                                     
 مخبع كاي الختبار الفخوض في حالة التهزيع السعتجل لعيشة واحجة  -

  ،02-97،، 0228)رضهان ،                                                             
 السختبوة بسحك Tبار اخت -
 السدتقمة  لمعيشات Fاختبار) -
  L.S.Dاختبار) -

                   
 

 
 
 

                     
   044،  0229)الكيالني ولخخان ، 

 
 

                         

 مجسهع تباين الفقخات                    ن

 α                      =،         معامل ألفا) 

 تبايه الدرجات الكلية للعينة                      2ن                                   

 ن = عدد الفقرات 
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 عرض وتحميل النتائج ومناقذتها: -4
)حالة القمق عرض األوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية لمقياس حالة قمق المنافدة 4-1

 المعرفي والجدمي والثقة بالنفس( لدى عينة البحث
ألبعاد مقياس حالة قمق المنافدة )حالة القمق المعرفي والجدمي والثقة الهصف اإلحرائي  ( 4الجدول ) 

 بكرة القدمعينة البحث لالعبي  بالنفس(

 القدرات النفدية
 اج الرياضينادي االمه  نادي البمدية الرياضي نادي الفتهة الرياضي

 ع± -س ع± -س ع± -س
 8.92 02.98 0.02 02.05 4 8.52، حالة القمق السعخفي
5،.8 68.،0 حالة القمق الجدسي

 
00.62 5.75

 
00.66 4.58

8.29 0،.88 حالة الققة بالشفذ 
 

06.52 0.75
 

06.48 4.88
ي والثقية بيالنفس( عرض وتحميل نتائج فروق حالة قمق المنافدة )حالة القمق المعرفيي والجديم 4-2 

 عبي األندية الثالثة بكرة القدم في محافةة نينهى . الل
لحالممة قمممق السشافدممة)حالة القمممق السعخفممي   السختبوممة بسحممك  Tاختبممار )  بممخض وتحميممل نتممائج ،-4-0

 الخياضية وأبعادىا لالبيي بيشة البحث بكخة القجم  والجدسي والققة بالشفذ 
لحالة قمق السشافدمة)حالة القممق السعخفمي   السختبوة بسحك  Tتبار ) اخ بخض وتحميل نتائج ،-،-4-0

 بكخة القجم الفتهة الخياضي  والجدسي والققة بالشفذ الخياضية وأبعادىا لالبيي نادي
حالة قمق المنافدة )حالة مقياس  ألبعاد( المرتبطة بمحك  Tالهصف اإلحرائي الختبار )  ( 5الجدول ) 

 بكرة القدم نادي الفتهة الرياضيلالعبي  والثقة بالنفس( القمق المعرفي والجدمي

 القدرات النفدية
 حجم نادي الفتهة الرياضي

 العينة
المتهسط 
 الفرضي

 ت
 المحدهبة

مدتهى 
 ع± -س الداللة

 02000 72.3 - 29.. 59 4 8.52، حالة القمق السعخفي

5،.8 68.،0 حالة القمق الجدسي
 

59 ..29 - 52003 02050 

8.29 0،.88 الة الققة بالشفذح
 

59 ..29 572700 0205.        

لحالة قمق السشافدة )حالة القمق   السختبوة بسحك  T)  باختبار  والخاص 5من الججول )       
 يتيين يأتي :بكخة القجم  نادي الفتهة الخياضيلالبيي  وأبعادىا السعخفي والجدسي والققة بالشفذ 

ت ليحه األبعاد والتي اقتخب ألن ندب الخوأ وذلكسيع أبعاد السقياس وجهد فخوق معشهية في ج -،
 .  2.25) من مدتهى الجاللة   أصغخ2.2،0  و)2.222ما هين )

أن جسيع الفخوق السعشهية التي ظيخت لجيشا كانت لسرمحة الستهسط الحداهي باستقشاء بعج  -0
 )حالة الققة بالشفذ  الحي كان لسرمحة بيشة البحث .
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لحالممة قمممق السشافدمة)حالة القمممق السعخفممي   السختبوممة بسحمك Tاختبممار ) بمخض وتحميممل نتمائج 0-،-4-0
 بكخة القجم اليمجية الخياضي  والجدسي والققة بالشفذ الخياضية وأبعادىا لالبيي نادي

قمق حالة قمق المنافدة )حالة المقياس  ألبعاد( المرتبطة بمحك  Tالهصف اإلحرائي الختبار )  (6الجدول )
 بكرة القدم نادي البمدية الرياضيلالعبي  وأبعادها المعرفي والجدمي والثقة بالنفس(

 القدرات النفدية
 حجم  نادي البمدية الرياضي

 العينة 
المتهسط 
 الفرضي

 ت
 المحدهبة 

مدتهى 
 ع± -س الداللة

 02000 72.9 - 29.. 59 0.02 02.05 حالة القمق السعخفي

5.75 00.62 حالة القمق الجدسي
 

59 ..29 020: 02050 

0.75 06.52 حالة الققة بالشفذ
 

59 ..29 92:. 0205. 

       

حالة قمق السشافدة )حالة القمق ل  السختبوة بسحك  T)  باختبار  والخاص 6من الججول )       
 يين يأتي :يتبكخة القجم  نادي اليمجية الخياضيلالبيي  وأبعادىا السعخفي والجدسي والققة بالشفذ 

ت ما ليحه األبعاد والتي اقتخب ألن ندب الخوأ وذلكوجهد فخوق معشهية في جسيع أبعاد السقياس  -،
 .  2.25) من مدتهى الجاللة   أصغخ2.2،0  و)2.222هين )

وفي )حالة الققة بالشفذ  فقج كانت  أن الفخوق السعشهية التي ظيخت لجيشا في)حالة القمق السعخفي  -2
 . حث. اما في)حالة القمق الجدسي  فكانت لسرمحة الستهسط الفخضيلسرمحة بيشة الب

لحالة قمق السشافدة)حالة القمق السعخفي   السختبوة بسحك  Tاختبار )  بخض وتحميل نتائج 8-،-4-0
 بكخة القجم األمهاج الخياضي  والجدسي والققة بالشفذ الخياضية وأبعادىا لالبيي نادي

حالة قمق المنافدة )حالة القمق البعاد مقياس ( المرتبطة بمحك  Tالختبار ) الهصف اإلحرائي  (7الجدول )
 بكرة القدم  نادي االمهاج الرياضيلالعبي  وأبعادها المعرفي والجدمي والثقة بالنفس(

 

 القدرات النفدية
 حجم  نادي االمهاج الرياضي

 العينة 
المتهسط 
 الفرضي

 ت
 المحدهبة 

مدتهى 
 ع± -س الداللة

 02000 5237- 29.. 59 8.92 02.98 حالة القمق السعخفي

4.58 00.66 حالة القمق الجدسي
 

59 ..29 0257 02050 

4.88 06.48 حالة الققة بالشفذ
 

59 ..29 7295 0205. 

       

لحالة قمق السشافدة )حالة القمق   السختبوة بسحك  T)  باختبار  والخاص 7من الججول )       
 يتيين يأتي :بكخة القجم  نادي االمهاج الخياضيلالبيي  وأبعادىا سي والققة بالشفذ السعخفي والجد

ألن ندب  وذلكوكحلك في السقياس بأكسمو ، وجهد فخوق معشهية في جسيع أبعاد السقياس  -،
  2.2،0  و)2.222ت ما هين )والتي اقتخبوكحلك السقياس بأكسمو ، الخوأ ليحه األبعاد 

 .  2.25) ةمن مدتهى الجالل أصغخ
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أن الفخوق السعشهية التي ظيخت لجيشا في)حالة القمق السعخفي  كانت لسرمحة الستهسط  -2
ما في)حالة القمق الجدسي  فكانت لسرمحة الستهسط الفخضي وفي )حالة الققة ، أالحداهي 

 . الستهسط الحداهيبالشفذ  فقج كانت لسرمحة 

لحالمممة قممممق السشافدمممة)حالة القممممق السعخفمممي    F ) تحميمممل التبممماين اختبمممار بمممخض وتحميمممل نتمممائج 4-0-0
 والجدسي والققة بالشفذ  الخياضية وأبعادىا لالبيي بيشة البحث بكخة القجم 

( بين العبي األندية الثالثة بكرة القدم في محافةة  Fالهصف اإلحرائي الختبار تحميل التباين )  (8الجدول )
 نينهى 

 

مقياس القدرات 
 النفدية

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

F 

 المحسوبة

درجة 

 النتيجة االحتمالية

 حالة القمق المعرفي
 بيه

المجموعات
 .52.8 . 802:. 

.52:. 02000 
وجود فروق 

 معنوية
 داخل

المجموعات
 3.2:: 8. 52.3 

 حالة القمق الجدمي
 بيه

 المجموعات
50297 . 92.: 

.2.9 020:. 
فروق عدم وجود 

معنوية

 
 داخل

 المجموعات
3328: 8. 52.8 

 
 حالة الثقة بالنفس

 بيه

 المجموعات
0293 . 02.. 

02.5 02.0. 
عدم وجود فروق 

 معنوية
 داخل

 تالمجموعا
9320: 8. 5279 

الفتمممهة همممين أنجيمممة    F)   والخممماص بالهصمممف اإلحرمممائي الختبمممار تحميمممل التبممماين8ممممن الجمممجول )      
 وأبعممادهحالممة قمممق السشافدممة )حالممة القمممق السعخفممي والجدممسي والققممة بممالشفذ  مقيمماس  فممي االمممهاجواليمجيممة و 

 ما يأتي : يتيين
 مدممتهى الجاللممةوذلممك ألن فممي بعج)حالممة القمممق السعخفممي  وجممهد فممخوق معشهيممة هممين األنجيممة القالثممة  -أوالا 

   .  40و 0)   م درجة حخية  وأما 2.25)  أصغخ من درجة االحتسالية  2.222والبالغ قيستيا )
  ال يذمميخ إلممى مرمممحة أي فخيممق كانممت ىممحه الفممخوق لممحا لجممأ  Fوبسمما أن اختبممار تحميممل التبمماين )       
  من أجمل السقارنمة همين الفمخق القالثمة فمي متهسموات  LSDإلى اختبار قيسة أقل فخق معشهي )  انالباحق

 عشهية .درجات السقياس لمكذف بن الفخوق السعشهية وغيخ الس
 

LSD  ت  =×       

 –) بمجد العيشمة  40وأممام درجمة حخيمة  2.25  بشج ندمبة خومأ  ين) من طخف 0.20ت ) الججولية   = 
 بجد السجاميع 

MSE 878.،=     ) متهسط  السخبعات داخل السجسهبات 
    5،=   ) حجم العيشة الهاحجة   ن

LSD  =،.229  

2 ×MSE  

 ن      
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بعج)حالممة القمممق خوق السعشهيممة وغيممخ السعشهيممة هممين األنجيممة القالثممة فممي   ييممين داللممة الفمم9والجممجول )      
  السعخفي 

  بعدفي ( لداللة الفروق بين المتهسطات الحدابية  LSDالهصف اإلحرائي الختبار) ( 9الجدول )
 )حالة القمق المعرفي(

 النتيجة LSD فرق األوساط الهسط الحدابي المقارنة بين األندية )المناولة(

 5239 02.05 – 8.52، اليمجية –تهة الف

5200. 

 وجهد فخوق معشهية

 وجهد فخوق معشهية 287. 02.98 –  8.52، االمهاج –الفتهة 

 بجم وجهد فخوق معشهية .:02 02.98 – 02.05 االمهاج –اليمجية 

القالثة    لجاللة فخوق الستهسوات الحداهية هين األنجيةLSD  والخاص باختبار )9من الججول )      
  يتيين ما يأتي: بعج)حالة القمق السعخفي في 

وذلك ألن  ، فتهةولسرمحة نادي ال يي اليمجية واالمهاجنادكل من و  فتهةوجهد فخوقًا معشهية هين نادي ال -
   والبالغة قيستياLSDأكيخ من )بمى التهالي   6187)  5129) ياوالبالغ قيس ةط الحداهياوسفخق األ

(،.229.   
والبالغ  ةوسط الحداهيوذلك ألن فخق األ اليمجية ونادي االمهاجوجهد فخوقا معشهية هين نادي  بجم -

   .229.،)   والبالغة قيستياLSDمن )بمى التهالي أصغخ   .:41)يا قيس
)حالممة الققمممة    وحالممة القمممق الجدممسيفممي بعممجي )وجممهد فممخوق معشهيممة هممين األنجيممة القالثمممة بممجم  -ثانيييا

بمممى التممهالي أكيممخ مممن   2.829  )2.269والبممالغ قيسيمما )ليممحه االبعمماد  ندممب الخوممأن وذلممك أل  بممالشفذ
   . 40و 0  وأمام درجة حخية )2.25) درجة االحتسالية

ابعياد حالية قميق المنافدية)حالة القميق المعرفيي والجديمي والثقية بيالنفس( مناقذة نتائج فيروق  4-3
 افةة نينهى . بين العبي األندية الثالثة بكرة القدم في مح

األنجية  هين البييفي بعج )حالة القمق السعخفي  ف يتيين وجهد فخوق معشهية  8) من الججول        
وكاًل من  نادي  الفتهة يتيين وجهد فخوق معشهية هين LSD)  الخاص باختبار 9القالثة ، ومن الججول )

احقان سيب ذلك إلى أن البيي نادي الفتهة ولسرمحة نادي الفتهة ، وقج يعدو الب واألمهاج اليمجية ينادي
، خخين وافزل من باقي الشاديين اآل بكخة القجم لجييم خيخات وامكانيات وتجارب متخاكسة وقجرات جيجة

وىحه تكهنت من خالل مذاركتيم في دوري الشخبة والجرجة السستازة لمسهسم الساضي بمى بكذ البيي 
الى كهن الشاديين حجيقي  باإلضافةمكانياتيم اقل من نادي الفتهة نادي اليمجية واالمهاج كهن خيخاتيم وا

وىحا ما يؤكج امتالك البيي نادي الفتهة  ،سيذ وان مذاركاتيم الخسسية الخارجية محجودة نهبا ما التأ
حالة قمق السشافدة الخياضية )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة و مشخفع من واطئ أ لسدتهى 

  بأن مدتهى حالة ،022)حساد، يرأوىحا يتفق مع  ينخخ البيي الشاديين اآلفزل من بذكل أبالشفذ  و 
قمق السشافدة الخياضية يعج من أبقج أنهاع حاالت القمق الحي يتعخض لو الالبب وبميو فإن خيخات 
الالبب وسعة خدن السعمهمات في الحاكخة ومجى دقة إدراك السهاقف التشافدية وسخبة تقجيخىا تقجيخًا 



  4242 –( 57العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 ...)حالة القمق المعرفي والجدمي والثقة بالنفس( لالعبي قياس مدتهى ابعاد حالة قمق المنافدة

 
232 

 

، لحا نجج أن امتالك البيي نادي   004،  ،022حيحًا لو دور رئيدي في تحجيج نتائجو )حساد ، ص
نابع حالة قمق السشافدة الخياضية )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة بالشفذ  الفتهة ليحا السدتهى من 

  بأنو 0220سموان ، من امتالكيم لتخاكم في الخيخات السيجانية الدابقة ، كسا يؤكج كل من )جاهخ و 
مدتهى حالة قمق السشافدة بمى  وسيوختو قجرتو أصبحتبت معخفتو شه زادت خيخة الالبب وتكمسا 

سخيعا وسيال )جاهخ  أداءهدقة واكيخ في استخجاميا في السدتقيل ويربح  أكقخالخياضية 
القمق ظيهر فخوق في حالة دراستو في   02،2)الشعسان ،  يحكخ، كسا   5،،، 0220وسموان،

نادي الشجف ، ويعدى ظيهر الفخوق إلى أفزمية استعجاد  ةمحسرالجدسي هين ناديي )اربيل و الشجف  ل
إذ يسخ  ، نادي الشجف لمسباراة الحي انعكذ بمى حالة القمق الجدسي التي تعج حالة غيخ مدتقخة لالبب

تختمف بديب مقجار الخيخة في حاالت مختمفة قيل السباراة تعتسج بمى درجة االنفعال الحاتي لالبب و 
السشافدة فاكتدب الالبب السعمهمات وأدرك متغيخات المعب  قة التي باشيا سهاء في التجريب أمالداب

 . 88، 02،2)الشعسان ، . السختمفة في السباراة 

 االستنتاجات والتهصيات -5
 : ما يأتيمن خالل الشتائج التي تم التهصل إلييا استشتج الباحقان االستنتاجات :   5-1

بكمخة القمجم فمي محافظمة نيشمهى يستمكمهن مدمتهى متبماين ممن  )الفتهة ، واليمجيمة ، واالممهاج  أن البيي  -،
 .حالة قمق السشافدة )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة بالشفذ 

لفتمهة  لمجى البيمي نمادي ا حالة قمق السشافدة )حالة القمق السعخفي والجدسي والققة بمالشفذ أن مدتهى  -0
 كان أفزل مسا ىه لجى البيي ناديي اليمجية واالمهاج .

 التهصيات  5-2
بشممج  ضممخورة االستخشمماد بسقيمماس حالممة قمممق السشافدممة )حالممة القمممق السعخفممي والجدممسي والققممة بممالشفذ  -،

 اختيار الالبيين لتذكيمة الفخيق األساسية بكخة القجم .
ي تشسمممي وتومممهر مدمممتهى حالمممة قممممق السشافدمممة )حالمممة القممممق ضمممخورة االىتسمممام بالهحمممجات التجريييمممة التممم -0

 لجى البيي ناديي اليمجية واالمهاج الخياضي بكخة القجم . السعخفي والجدسي والققة بالشفذ 
 إجخاء بحهث مذاهية في مشاطق جغخافية أخخى . -8
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 المرادر
، تخجسة دمحم أمين  "تقييم الوالب التجسيعي والتكهيشي "  :  988،همهم ، هشيامين ولخخون )  -1

 السفتي ولخخون ، موابع السكتب السرخي الحجيث ، القاىخة .

هخنامج لمتجريب العقمي  تأثيخ  : 0220محسهد ) إهخاهيمجاهخ ، اشخف دمحم بمي وسموان ، دمحم  -0
والترخف الخووي لشاشئي كخة القجم ، بحث مشذهر في  االهتكاري بمى مدتهى قجرات التفكيخ 

 . أسيهط، كمية التخبية الخياضية لميشين ، جامعة  ،، ج4، م وفشهن التخبية ، بجدلعمه  أسيهطمجمة 

تحميل بعع الستغيخات السيكانيكية لزخبة الداوية  " : 02،2الحداوي ، نذأت بذيخ إهخاهيم ) -3
 ، "باألسمهب المهليي من الجيتين إلى مشاطق مختمفة وبالقتيا همجقة التسخيخ إلى الخأس بكخة القجم

 . جامعة السهصل ، كمية التخبية الخياضية، حة دكتهراه أطخو 

، دار 0قيادة ، ط –توييق  –  : التجريب الخياضي الحجيث تخويط ،022حساد ، مفتي إهخاهيم  ) -4
 الفكخ العخبي لموبابة والشذخ ، القاىخة .

مدتهى و      : " بالقة دافعية االنجاز بسهضع الزبط02،0سالم, هبة هللا دمحم الحدن واخخان ) -5
الوسهح والتحريل الجراسي لجى طالب مؤسدات التعميم العالي بالدهدان ", السجمة العخبية لتوهيخ 

  , جامعة الشيمين, الدهدان.8 , السجمج )4التفهق, العجد )

لمشذخ  ، مخكد الكتاب ،"مجخل في بمم الشفذ الخياضي" ، ط :  998،بالوي ، دمحم حدن ) -6
 والتهزيع ، القاىخة ، مرخ .

   . تجريب السيارات الشفدية ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة 0222راتب ، أسامة كامل  ) -7
 ، مرخ .

  . اإلحراء االستجاللي في بمهم التخبية اليجنية والخياضية ، 0228رضهان ، دمحم نرخ الجين  )  -8
 ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة . ،ط

ياس والتقهيم في التعمم والتعميم ، الذخكة العخبية   . الق0229الكيالني ، بيج هللا زيج ولخخان  ) -9
 الستحجة لمتدهيق والتهريجات بالتعاون مع جامعة القجس السفتهحة .

مؤشخات لمتفكيخ الخووي وحالة قمق السشافدة وأساليب  :  02،2) أحسج سالم أحسج ، الشعسان  -10
يخ مشذهرة ، كمية التخبية الخياضية ، ، رسالة ماجدتيخ غ االنتباه في فتخة السشافدات لالبيي كخة القجم

 جامعة السهصل .
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 مقياس حالة قمق المنافدة الرياضية (1الممحق )
 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة أحيانا نادرا العبارات ت

     أنا مهتم بهذه المنافسة2 5

     أشعر بالعصبٌة2 .

     اشعر بالهدوء2 7

     أشن فً لدرات2ً 8

     فزة2أشعر بالنر 9

     اشعر بالراحة2 :

     أخشى من عدم استطاعتً األداء الجٌد فً هذه المنافسة2 3
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