
  

  التعریف بالبحث -١
  المقدمة واهمیة البحث  ١-١

اصـــبح واضـــحا فـــي الـــسنوات االخیـــرة ان النظریـــات واالســـالیب المنبثقـــة مـــن علـــم الـــنفس 
ومــــدى تــــاثر الریاضــــة ، الریاضــــي تــــسهم بفعالیــــة فــــي تحقیــــق الفــــوز للریاضــــین والفــــرق الریاضــــیة 

وهـذا یـشیرالى تزایـد .فعالیـة الریاضـیة النفسیة على نوع ال بالحاالت النفسیة او بمدى تاثیر الحاالت
ان الهــدف العــام مــن دراســة  ویبــدو، المختلفــة  العالقــة المتفاعلــة بــین علــم الــنفس وعلــوم الریاضــة

الریاضیـة هــو التوصل الى تعمیمات وظیفیة تعطي الفرصـة واالمكانیـات لتفـسیر سـلوك  الشخصیة
وینظر الیـه علـى اسـاس  "المهمةى االنفعاالت ویعد القلق احد. الریاضي والتنبؤ به اذا امكن ذلك 

وان هــذا التــاثیر قــد یكــون ایجابیــا ، انــه مــن اهــم الظواهـــر النفــسیة التــي تــؤثر علــى اداء الریاضــین 
  )١٥٧:٢" (یدفعهم لبذل المزید من الجهد وبصورة سلبیة تعوق االداء 

ى المهــارات النفــسیة ،ومــن           شـهدت الــسنوات االخیــرة تزایــد االهتمــام بتــدریب الریاضــي علــ
المفتــرض ان یواكــب ذلــك تطــور المقــاییس النفــسیة التــي تفیــد فــي معرفــة فعالیــة وتــاثیر مثــل هــذه 
البــرامج الخاصــة بــاألداء النفــسي ،وربمــا كــان احــد االتجاهــات الرئیــسة المتوقعــة تتطلــب المزیــد مــن 

ویبــدو ان الفهــم األفــضل للطبیعــة البحــث لمعرفــة الفــروق بــین حالــة القلــق ونــوع الفعالیــة الریاضــیة ،
البشریة التي تعوق األداء یتطلـب بـصفة خاصـة المزیـد مـن دراسـة الوظـائف األسـتقاللیة والتفاعلیـة 

ـــالنفس  ـــة  ب ـــق الجـــسمي،وحالة الثق ـــة القل ـــق المعرفـــي ،وحال ـــة القل ـــر مـــن "لكـــل مـــن حال ـــاك الكثی وهن
 ، وتوصـل كاتـل مـن خـالل دراسـته  اهتمت بالتمییز بین نـوعي القلـق كحالـة وكـسمة التيالدراسات

ـــــــــــــــــــــــة واكـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــق الحال ـــــــــــــــــــــــسمة وقل ـــــــــــــــــــــــق همـــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــاملین للقل   ال
 )              ٣٨٤:٧ ( ٠"  هذا المفهوم وقدم نظریة القلق كحالة وكسمة) ١٩٧٠سبیلبر جر ،(

ولكون المنافسة تتحدد بدرجة كبیرة فیما یجـب ان یفعلـه الفـرد فـي انجـاز االهـداف المـراد "   
،كالفوز علـى المنـافس وموقـف المنافـسة یتحـدد مـن خـالل متطلبـات البیئـة بالنـسبة للفـرد ، تحقیقها 

وان هذه المتطلبات تتضمن بعض مصادر القلق بالنسبة للفرد منها ما یرتبط بالعوامل االجتماعیـة 
 الفرد ومنها ما یرتبط بالعوامل البدنیة ، اذ ان المنافسة تعد بمثابة موقف تقویمي لقدرات وانفعاالت

  ) ١٥٧:١" .(فانه من المتوقع ان تتضمن مصادر عدیدة تعد نوعا من القلق بالنسبة     للفرد

         وربمــا یختلــف القلــق تبعــا للنــشاط الریاضــي الممــارس فمتغیــرات لعبــة كــرة الــسلة او القــدم 
لهـا  ضوالتي یكون فیها الالعب في تماس مباشر مع الخصم قد تختلف عن المتغیرات التـي یتعـر 

وفــي ضــوء ذلــك اهتمــت الدراســة الحالیــة بتنــاول ســمة وحالــة قلــق المنافــسة لــدى .العــب كــرة الطــائرة
  ٠)كرة القدم ،كرة السلة ،وكرة الطائرة(العبات 
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  :مشكلة البحث  ٢-١
یتفق الكثیر من المختصین في مجال علم النفس ان الریاضین یـشعرون بـدرجات مختلفـة 

ثر عــادة علــى مــستوى ادائهــم،وان التفــوق فــي ریاضــة معینــة مرهــون مــن الحــاالت النفــسیة والتــى تــؤ 
للفــرد بطبیعــة المتطلبــات والخــصائص الممیــزة لنــوع  الــى حــد كبیــر بمــدى مالئمــة الحــاالت النفــسیة

 لذا تحددت مشكلة البحث في األجابة على التساؤلیین التالیین ،هل یختلف القلق كـسمة ٠الفعالیة 
ـــــــــوع الفعالیـــــــــة ـــــــــسة المتعـــــــــددة األبعـــــــــادتبعـــــــــا الخـــــــــتالف ن ـــــــــق المناف ـــــــــة قل ـــــــــف حال    ؟ وهـــــــــل تختل

  تبعا لنوع النشاط الریاضي الممارس ) الثقة بالنفس _ بدني _معرفي (

  هدفا البحث ٣-١
  التعـــــــرف علـــــــى الفروقـــــــات المعنویـــــــة فـــــــي ســـــــمة قلـــــــق المنافـــــــسة بـــــــین  األلعـــــــاب الریاضـــــــیة  -١

  ٠فتاة الریاضيلالعبات اندیة ال)  وكرة الطائرة -كرة السلة–كرة القدم (

)  ثقـة بـالنفس– بـدني –معرفـي (التعرف على الفروقات المعنویة في ابعاد حالة قلق المنافـسة  -٢
  ٠على وفق االنشطة الفرقیة المحددة  الندیة الفتاة 

   فرضیتا البحث ٤-١
كـرة –كـرة قـدم (وجود فروق ذات داللة معنویة في سمة قلق المنافسة لاللعاب الفرقیة المحـددة  -١

  ) . كرة السلة –الطائرة 

) والثقـة بـالنفس_البدني_المعرفي (وجود فروق ذات داللة معنویة في ابعاد حالة قلق المنافسة  -٢
  ٠الندیة الفتاة الریاضي )  كرة السلة – كرة الطائرة –كرة القدم (لأللعاب الفرقیة 

   مجاالت البحث٥-١ 
  ) . كرة السلة –كرة الطائرة –قدم كرة (العبات اندیة الفتاة : المجال البشري ١-٥-١

   ١/١١/٢٠٠١ لغایة ١٢/٦/٢٠٠١الفترة من : المجال الزمني ٢-٥-١

  )الوزیریة ( مالعب وقاعات كلیة التربیة الریاضیة للبنات :  المجال المكاني ٣-٥-١

  
  
   تحدید المصطلحات٦-١
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ومرتفـع الـشدة یحـدث بانه انفعال ذاتي مباشر  " (Gruber , 1979) قلق المنافسة عرفه ١-٦-١

" عنــد ادراك التهدیــد او الخطــر فــي المواقــف الریاضــیة التنافــسیة التــي تهــدد مكانــة الفــرد
،ویعرفـــه الباحـــث اجرائیــــا بانـــه  األضـــطراب النفــــسى  لـــدى الالعبـــة والــــذي ) ٢٠٧:١٠(

      ٠تسببه المواقف المختلفة للمنافسة الریاضیةوحسب النشاط الریاضي

بانه میل الالعب الریاضي الـى ادراك  :" (Martens , 1977)سة عرفه  سمة قلق المناف٢-٦-١
مواقف المنافسة الریاضیة على انها مهددة له ، واالستجابة لهـذه المواقـف بمـشاعر توقـع 

  ) ٣٥٨:٧" .(الخطر والتوتر

ویعرف الباحث اجرائیا بانه استجابات الالعبات للمواقف الریاضیة التنافسیة وفق الفقرات 
  . لمقیاس سمة قلق المنافسة المعدة

بانــه الحــاالت التــي تنتــاب ) :"١٩٩٨محمــد حــسن عــالوي ، (  حالــة قلــق المنافــسة عرفــه ٣-٦-١
الالعب من توترات كنتیجة الحداث المنافسة وما یرتبط بها من مثیرات او احـداث وهـذه 

  -:الحاالت یمكن حصرها في ثالثة ابعاد هي 

عــاج او الهــم بالنـسبة لــالداء وعــدم القـدرة علــى التركیــز وتــشتت ویقـصد بــه االنز : القلــق المعرفــي *
  .االنتباه 

  . هو االستشارة الفسیولوجیة ویتضمن اعراض العصبیة والتوتر ومتاعب المعدة:القلق البدني *

  ) ٤٠٠:٧( وهو البعد االیجابي في مواجهة عامل القلق :الثقة بالنفس *

  -:ویعرف الباحث حالة قلق المنافسة بانها 

ـــق بابعـــاده    ـــة القل ـــاس حال ـــات لمواقـــف المنافـــسة الریاضـــیةعلى وفـــق مقی اســـتجابات الالعب
  )  ثقة بالنفس – بدني –معرفي (الثالثة 

  
  
  
  
  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة-٢
  الدراسات النظریة١-٢
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  : قلق المنافسة الریاضیة ١-١-٢
 وعلم الـنفس الریاضـي بخاصـة لمـا یحتل موضوع القلق مركزا رئیسًا في علم النفس بعامة

  .له من اثار واضحة ومباشرة على اختالل الوظائف الجسمیة او الوظائف النفسیة او كالهما

وفي مجال الریاضي یواجه الالعب العدید من المواقف والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا ووثیقًا 
مــا یــرتبط بكــل منهــا مــن مواقــف بــالقلق ســواء فــي اثنــاء عملیــات التــدریب او المنافــسات الریاضــیة و 

واحــداث ومثیــرات وقــد یكــون لــه اثــار واضــحة ومباشــرة علــى ســلوك الالعــب وعلــى مــستوى قدراتــه 
  ) .٣٧٩:٧(ومهاراته وكذلك عالقاته مع االخرین 

ان جمیع المثیرات والموضوعات التـي تـرتبط بموقـف المنافـسة یتـردد مـن خـالل متطلبـات 
ه المتطلبات قد تتضمن بعض مصادر التهدید بالنسبة له ، منهـا البیئة بالنسبة للشخص ، وان هذ

مــا یــرتبط بالناحیــة االجتماعیــة ومنهــا مــا یــرتبط بالناحیــة البدنیــة وحیــث ان عملیــة المنافــسة تعـــد 
بمثابــة موقــف تقــویمي لقــدرات الفــرد فانــه مــن المتوقــع ان تتــضمن مــصادر عدیــدة تعــد نوعــا مــن 

اغلب البحوث التي اهتمت بدراسة العوامل المسببة لحدوث القلق التهدید بالنسبة له ، وخاصة ان 
  :اظهرت وجود مصدرین رئیسین هما 

الخــوف مــن الفــشل ، والخــوف مــن الــضرر البــدني ، وقــد اشــار العدیــد مــن البــاحثین فــي 
المجال الریاضي وبصفة خاصة سبیلرجر ورانیر مارتتر ان قلق المنافسة الریاضیة یمكن تصنیفه 

  )٢٣:٢(او حالة ) سمة(على انه 

   سمة قلق المنافسة ٢-١-٢
تعد سمة قلق المنافـسة موقفـا نوعیـا معـدال لبنـاء اكثـر عمومیـة لقلـق المنافـسة حیـث یمثـل 
سمة قلـق المنافـسة المیـل الـذي یدركـه الالعـب للمواقـف المتغیـرة للمنافـسة كمهـدد واالسـتجابة لهـذه 

جرائي لبناء سـمة قلـق المنافـسة یمثـل اهمیـة بالغـة المواقف بحالة القلق ، ان استعراض الجانب اال
لفهــم الـــسلوك فــي المجـــال الریاضــي ، وخاصـــة لفهــم أي الموقـــف الریاضــیة یمكـــن ادراكهــا كمثیـــر 

باسـس ) ١٩٩٠مـارتتر وزمـالءه ، (ولقـد استرشـد . تهدید ، وكیف یستجیب الشخص لهـذا التهدیـد 
  :لریاضیة یمكن اجمالها على النحو اآلتي نظریة اربعة في محاولة بناء مقیاس قلق المنافسة ا

  .تعد النظریة التفاعلیة للشخصیة افضل في التنبؤ بالسلوك -١

یسهم في تحقیق التنبؤ على نحو ) منافسة(نوعي / ان بناء مقیاس سمة القلق لموقف خاص  -٢
  .افضل مقارنة بمقاییس سمة القلق العام

  . بین نوعي القلق كسمة وكحالة االعتماد على نظریة قلق السمة والحالة والتي تمیز -٣
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  ) .١٥:٢(تطویر نموذج نظري لدراسة المنافسة على اساس انها عملیة اجتماعیة  -٤

   حالة قلق المنافسة ٣-١-٢
اهـــتم البـــاحثون مـــع بدایـــة الـــستینات بتنـــاول موضـــوع القلـــق علـــى اســـاس انـــه بنـــاء متعـــدد 

ان للقلــق ) ١٩٦٧یس ولیبــرت ، مــور (االبعــاد اكثــر مــن كونــه بنــاء احــادي البعــد ، وقــدم كــل مــن 
بعدین همـا القلـق المعرفـي واالثـارة االنفعالیـة وقـد دعـم وجهـة النظـر الـسابقة التـي قـام بهـا كـل مـن 

حیــث توصــلوا الــى ) ١٩٧٦بوركوفــك ، (و ) ١٩٧٦دیفیــد ســون وشــوارتز ، (و ) ١٩٧٨انــدلر ، (
  .القلق المعرفي والقلق الجسمي : مكونین رئیسین للقلق هما 

 القلــق المعرفــي الجانــب العقلــي للقلــق ویحــدث عــادة نتیجــة التوقــع او التقیــیم الــذاتي ویمثــل
السلبي للریاضي نحو مستوى ادائه ویظهـر فـي ضـعف مقدرتـه علـى التركیـز واالنتبـاه وقـد اشـارت 
العدید من النتائج السابقة للدراسات والبحوث ان العامل الخاص بحالة القلق المعرفـي انفـصل الـى 

مكــن تــسمیته بحالــة القلــق المعرفــي واآلخــر اطلــق علیــه حالــة الثقــة فــي الــنفس ، یاحــدهما عــاملین 
ویبــدو ان كــال العــاملین یمــثالن طرفــي النقــیض المــدرج المتــصل للتقیــیم المعرفــي احــدهما ایجــابي 

  ) .٧٥:٢(وهو حالة الثقة بالنفس واآلخر سلبي وهو حالة القلق المعرفي 

كال من الجانبین الفسیولوجي والوجداني للقلق ، ومن المظاهر اما القلق البدني فانه یمثل 
الممیــزة لهــذا النــوع مــن القلــق مــا یحــدث للریاضــي مــن زیــادة ســرعة نبــضات القلــب وزیــادة ســرعة 

  .التنفس وتعرق الیدین واضطرابات في المعدة وتوتر العضالت 

ا تــشترك معــا فــي الــرغم مــن ان االفتــراض النظــري یثیــر الــى اســتقالل كــل نــوع فانهــعلــى و 
تأثیرها بالمواقف الضاغطة نظرًا الن مثل هذه المواقف تمثل نوعًا من االثارة وینظر الـى كـال مـن 
نوعي القلق المعرفي والبدني یمثالن بالنسبة للسلوك بعدین اساسیین احدهما یرتبط بالشدة واالخر 

 وخاصة في حالة ارتفـاع درجـة یرتبط باالتجاه كما تجدر باالشارة الى ان هذین النوعین من القلق
كل منهما تمثل خبرات غیر سارة بالنسبة للفرد مقارنة ببعـد الثقـة فـي الـنفس والتـي تمثـل فـي حالـة 

  ) .١١:٢(ارتفاع درجتهما الى الخبرات السارة للفرد 

  
   الدراسات المشابهة ٢-٢
  ) ١٩٩٨دراسة صدقي نور الدین ومصطفى كاظم ،  (١-٢-٢

  "لقلق البدني والثقة بالنفس لدى طالب جامعة االمارات العربیة المتحدة القلق المعرفي وا" 

  :هدفت الدراسة الى 
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  .اختبار مقیاس القلق التنافسي متعدد االبعاد على طلبة جامعة االمارات العربیة المتحدة  -

لدى )  ثقة بالنفس– بدني –معرفي (التعرف على الفروق بین ابعاد مقیاس القلق التنافسي  -
  .طلبة جامعة االمارات العربیة المتحدة 

طالبًا وطالبـة مـن جامعـة االمـارات العربیـة المتحـدة ، تـم ) ٢٠٠(تكونت عینة البحث من 
اختبارها بطریقة عشوائیة وتمثلت اداة البحث من مقیاس القلق التنافسي متعدد االبعـاد الـذي اعـده 

  ) .١٩٩٠(مارتتر وآخرون 

معالجتهــا بالوســائل االحــصائیة المناســبة توصــل الباحثــان ویعــد الحــصول علــى البیانــات و 
  :الى العدید من االستنتاجات ابرزها 

  .ارتفاع مستوى القلق المعرفي والقلق البدني لدى كل من الطالب والطالبات  -

صدق وصالحیة استخدام مقیاس قلق التنافس متعـدد االبعـاد فـي مجـال الریاضـة الجامعیـة  -
  .بیة المتحدة بدولة االمارات العر 

وفـــي ضـــوء االســـتنتاجات اوصـــى الباحثـــان باهمیـــة اســـتخدام مقیـــاس القلـــق التنافـــسي 
متعــدد االبعـــاد فــي مجـــال الریاضـــة  الجامعیــة حتـــى یمكــن تـــوجیهم بـــصورة اكثــر فاعلیـــة نحـــو 

  ) .١:٥. (مواقف الممارسة الریاضیة 

  ) :         ١٩٩٩دراسة ئاالن قادر رسول ،  (٢-٢-٢

  "لق التنافسي واثرها في اداء بعض المهارات االساسیة بكرة القدممستویات الق"

  :هدفت الدراسة الى التعرف على 

اثر مستویات القلق التنافسي في اداء بعض المهارات االساسیة بكرة القـدم اثنـاء اللعـب فـي ملعـب 
  .الفریق وفي ملعب المنافس 

 اللعب في ملعب الفریـق وفـي ملعـب مستوى اداء بعض المهارات االساسیة بكرة القدم اثناء -
  .المنافس 

تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن العبـــي االندیـــة الدرجـــة االولـــى المـــشاركین فـــي بطولـــة الـــدوري 
  .ستة عشر فریقًا ) ١٦( والبالغ عددها ١٩٩٩-١٩٩٨العراقي بكرة القدم للموسم الریاضي 

ــــ  ـــى وبعـــد) رینـــر مـــارتتر(وتمثلـــت اداة البحـــث مـــن مقیـــاس قلـــق المنافـــسة ل  الحـــصول عل
  :البیانات ومعالجتها بالوسائل االحصائیة المناسبة توصل الباحث الى االستنتاجات التالیة 
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 وجود فروق معنویة في محاوالت النجاح والفشل على اساس مستوى قلق المنافـسة فـي ملعـب -١

  .الفریق وفي المناولة االرضیة لصالح ذوي القلق الواطئ 

اوالت النجاح والفشل على اساس مستوى قلق المنافـسة فـي ملعـب وجود فروق معنویة في مح -٢
  :المنافس وفي مهارة قطع الكرة لصالح ذوي القلق الواطئ ومن اهم التوصیات 

  .عدم االعتماد في حدود عینة البحث الكلي على نتائج اختبارات قلق المنافسة  -٣

ات النفـسیة كوسـیلة موضـوعیة لتقـویم االهتمام باالعـداد النفـسي للریاضـیین واسـتخدام االختبـار  -٤
  .حالة الالعبین في مجال كرة القدم 

تاهیل المدرب في مجال علم النفس الریاضي لمعرفة طبیعة تـاثیر القلـق علـى اداء كـل العـب -٥
  .في الفریق واهم الطرق المناسبة للتحكم في قلق المنافسة

   اجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣

  .منهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته لطبیعة البحث استخدم الباحث ال  

  : مجتمع البحث وعینته ٢-٣
تمثل مجتمع البحث باندیة الفتاة الریاضي والبالغ عددهم ثمانیة اندیة ، وتم اختیار العینة   

من المجتمع االصلي للبحث %) ٩٤.٤(العبة أي ما یعادل ) ١٢٠(بشكل عمدي والبالغ عددهم 
وتـم ) نینوى ،واسط ، كركـوك ، االنبـار ، النجـف ، دیـالى ، البـصرة ، كـربالء(ة موزعین على اندی

من العینة الكلیة ، وتـم اختیـار نفـس %) ٣٣.٣٣(العبة في كرة القدم أي ما یعادل ) ٤٠(اختیار 
  .العدد والنسبة من العبات كرة السلة وكرة الطائرة لالندیة كافة 

   وسائل جمع المعلومات والبیانات ٣-٣
  .المصادر والمراجع العربیة واالجنبیة   -١
  .االستبیان   -٢
  .المقابلة الشخصیة   -٣

   اداتا البحث ٤-٣

  :تمثلت اداتا البحث بمقیاسین لقلق المنافسة   

  : مقیاس حالة قلق المنافسة ١-٤-٣
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حالة القلق المعرفي ، حالة (فقرة موزعین على ثالثة ابعاد وهي ) ٢٧(تكون المقیاس من   

فقــرات لحالــة القلــق المعرفــي و ) ٩(وتوزعــت الفقــرات بواقــع )  ، حالــة الثقــة بــالنفسالقلــق الجــسمي
فقـرات لحالـة الثقــة بـالنفس ، امـا بـدائل المقیـاس فتحـددت بـــ ) ٩(فقـرات لحالـة القلـق البـدني و ) ٩(
اذ تحــــددت درجــــة اجابــــات ) نــــادرًا ، احیانــــًا ، بدرجــــة متوســــطة ، بدرجــــة كبیــــرة جــــداً (بــــدائل ) ٤(

  ) .١٣١:١١(كدرجة كلیة للمقیاس ) ١٠٨-٢٧(لكل مقیاس فرعي و ) ٣٦-٩(ت بین الالعبا

     مقیاس سمة قلق المنافسة  ٢-٤-٣
فقــرة تعبــر عــن مــستوى القلــق الــذي تتعــرض لــه الالعبــة اثنــاء ) ١٥(تكــون المقیــاس مــن   

) ٢،٣،٥،٦،٨،٩،١١،١٢،١٤،١٥(المنافـــسة وانقـــسمت الفقـــرات الـــى عـــشرة عبـــارات حقیقیـــة هـــي 
) . ١،٤،٧،١٠،١٣(م تــصحیح هــذه العبــارات بینمــا ال یــتم تــصحیح العبــارات الزائفــة المتبقیــة ویــت

درجــة ) ٣٠-١٠(وبواقــع ) نــادرًا ، احیانــًا ، غالبــاً (وتحــددت اجابــات الالعبــات بثالثــة بــدائل هــي 
  ).٤٦:٢(كحد ادنى واعلى 

  : صدق المحكمین ٥-٣
 حول مدى صالحیة ومالئمة *صینتم عرض المقیاسین على مجموعة من الخبراء المخت  

فقرات المقیاسـین فـي قیـاس قلـق المنافـسة الفـراد عینـة البحـث واتفـق جمیـع الخبـراء علـى صـالحیة 
امـا %) . ٩٤(ومالئمة جمیع فقرات سمة القلق المنافسة على عینـة البحـث وبلغـت درجـة االتفـاق 

 الــصورة النهائیــة للمقیــاس فقــرات لتــصبح) ٣(مقیــاس حالــة القلــق فقــد اتفــق اغلــب الخبــراء بحــذف 
وهذا یؤكـد صـدق المقیاسـین فـي قلـق المنافـسة % ٨٣فقرة وبلغت درجة اتفاق الخبراء ) ٢٤(بواقع 

الــى ان الباحــث یــشعر باالرتیــاح العتمــاد الفقــرات اذا كانــت نــسبة ) بلــوم(لعینــة البحــث ، اذ یــشیر 
  ) .٦٩:٨. (فاكثر % ٧٠اتفاق المختصین 

  :  ثبات المقیاسین ٦-٣
العبــات ) ٦(تــم تطبیــق المقیاســین علــى مجموعــة مــن العبــات فتــاة نینــوى والبــالغ عــددهم   

وبعــد فتــرة اســبوع تــم اعــادة تطبیــق المقیاســین ، وبعــد اجــراء معامــل االرتبــاط البــسیط بلغــت قیمــة 
في مقیاس حالة قلـق المنافـسة ) ٠.٨٨(في مقیاس سمة القلق المنافسة و ) ٠.٨١(معامل الثبات 

                                           
  .د فؤاد ابراهیم السراج  ، علم النفس الریاضي  ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدیـن .م. أ- ا
  .،القیــاس والتـقویـم ،كلیة  التربیة الریاضیة،جامعة الموصـــل  د  عبد الكریم قاسم    .م.  أ- ٢
  .د ثیالم یونس عالوي   ،القــیاس والتقویــم  ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصــل .م. أ- ٣
  .د خالد فیصل شیخو    ، علم النفــس الریاضي ،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصــل .م. أ- ٤
 ٠ناظم شاكر الوتار    ، علم النفس الریاضــي ،كلیةالتربیة الریاضیة ،  جامعة الموصــلد ٠م٠أ- ٥
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الـــى ان معامـــل ) اذ یــشیر لیكـــرت وآخــرون( علــى ان المقیاســـین یتمیــزان بثبـــات عـــالي وهــذا یؤكـــد
  ) .  ٦٢:٨(یمكن االعتماد علیه ) ٠.٩٣-٠.٦٨(الثبات بین 

  : التجربة االستطالعیة ٧-٣
العبــات لنــادي فتــاة نینــوى وكــان ) ٩(تــم اجــراء التجربــة االســتطالعیة علــى عینــة قوامهــا   

  :الهدف من هذه التجربة هو 

  . المقیاسین عنالتعرف على الزمن الذي یستغرقه الالعبات في االجابة  -١
  .التعرف على المصاعب والمعوقات التي تواجه الباحث اثناء تطبیق المقیاسین  -٢
  .التعرف على مدى وضوح فقرات المقیاسین لمستوى افراد العینة  -٣
    .*اختبار كفاءة فریق العمل المساعد  -٤

  :  التجربة النهائیة ٨-٣
تم البدء باجراء التجربة النهائیة بتوزیع االستمارات للمقیاسین على اغلب العبـات االندیـة   

) المبــاراة(المحــددة لاللعــاب الفرقیــة وبمــساعدة فریــق العمــل   ، وتــم توزیعهــا قبــل البــدء بالمنافــسة 
  .بساعة  ، وذلك في المالعب والقاعات الریاضیة التي جرت   فیها المنافسات 

  :ائل االحصائیة  الوس٩-٣
  ) .١٠١:٩(الوسط الحسابي  -١
  ) .١٥٤:٩(االنحراف المعیاري  -٢
  ) .٦٢:٤(تحلیل التباین ذات االتجاه المتعدد  -٣
  ) .٣١٠:٩( للعینات المتساوي (.L.S.D)اختبار اقل فرق معنوي  -٤

   عرض ومناقشة النتائج -٤
  : عرض وتحلیل النتائج ١-٤
المعیاریــة لــسمة وابعــاد حالــة قلــق المنافــسة  عــرض االوســاط الحــسابیة واالنحرافــات ١-١-٤

  .لالنشطة الفرقیة المحددة 

  )١(الجدول 

                                           
  .تربیة ریاضیة ، جامعة الموصل /  هدیل داهي عبد اهللا ، طالبة ماجستیر *

 .  منتهى ایلیا ، بكالوریوس تربیة ریاضیة ، جامعة الموصل 
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  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في سمة وابعاد حالة قلق المنافسة

  معالم احصائیة  كرة الطائرة  كرة  السلة  كرة القدم

س  متغیرات القلق س  ع+  ′ س  ع+  ′   ع+  ′

  ٣,٠٨  ١٥,٦٦  ٣,٠١  ١٣,٢  ٢,٩  ١٢,٥  السمة

  ٣,٧١  ٢٠,٠٤  ٤,٠٩  ٢٠,٢٨  ٤,٦  ١٩,٨  معرفي

  ابعاد الحالة  ٣,٦٨  ١٢,٧٦  ٣,٤٢  ١١,٨٩  ٢,١  ٩,٩٥  بدني

  ٤,٦٨  ٢٣,٤٤  ٣,٧٩  ٢٧,٥٣  ٣,٢٤  ٣٠,٧١  ثقة في النفس

  :ما یأتي ) ١(یتضح من الجدول 

وعلــى التــوالي )  الطــائرة–الــسلة –قــدم (بلغــت االوســاط الحــسابیة لــسمة القلــق االندیــة الفرقیــة  -
  ).٣,٠٨ – ٣,٠١ –٢,٩(وبانحرافات معیاریة ) ١٥,٦٦ – ١٣,٢-١٢,٥(

-١٩,٨ (كما بلغت االوساط الحسابیة للبعـد المعرفـي لالنـشطة الفرقیـة المحـددة وعلـى التـوالي -
  ) .٣,٧١-٤,٠٩-٤,٦(وبانحرافات معیاریة ) ٢٠,٠٤-٢٠,٢٨

بانحرافــات ) ١٢,٧٦-١١,٨٩-٩,٩٥(وبلغــت االوســاط الحــسابیة للبعــد البــدني وعلــى التــوالي  -
  ) .٣,٦٨  – ٣,٤٢  – ٢,١( معیاریة 

 ٣٠,٧١في حین بلغت االوساط الحسابیة لبعد الثقة في النفس لالنشطة الفرقیة وعلى التوالي  -
  ) .٣,٦٨ – ٣,٧٩- ٣,٢٤(وبانحرافات معیاریة ) ٢٣,٤٤  –٢٧,٥٣ -

  

  

  :  عرض الفروق في سمة قلق المنافسة لدى االنشطة الفرقیة المحددة ٢-١-٤

  )٢(الجدول 

  یبین تحلیل التباین في سمة قلق المنافسة لدى االنشطة الفرقیة المحددة

  *حتسبةف الم  متوسط المربعات  ح.د  مجموع المربعات  مصادر االختالف
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  ٨٠.١٩  ٢  ١٦٠.٣٨  بین المجموعات

  ٨.٤٨  ١١٧  ٩٩٣.١٢  داخل المجموعات

    ١١٩  ١١٥٣.٥  المجموع الكلي

٩.٤٥  

   .٣.٠٧) = ١١٩.٢(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(الجدولیة تحت مستوى داللة ) ف(قیمة *

  :ما یاتي ) ٢(یتضح من الجدول 

تحــت ) ٣.٠٧(لجدولیــة ا) ف(فــي حــین بلغــت قیمــة ) ٩.٤٥(المحتــسبة ) ف(بلغــت قیمــة   
ولمــا كانــت القیمــة المحتــسبة اكبــر مــن الجدولیــة ) ١١٩.٢(ودرجــة حریــة ) ٠.٠٥(مــستوى داللــة 

فـي سـمة قلـق المنافـسة وهـذه )  سـلة – طائرة –قدم (فهذا یدل على وجود فرق بین االندیة الفرقیة 
  .النتیجة تتفق مع فرضیة البحث االولى مما یدل على قبول فرضیة البحث 

  )٣(جدول ال

  یبین المقارنة بین فروقات المتوسطات الحسابیة لسمة قلق المنافسة باستخدام اختبار 
(L. S. D)  

  L.S.D  كرةالطائرة  كرة السلة  كرة القدم
  س    المتغیرات

١.٠٧  ١٥,٦٦  ١٣,٩  ١٢,٥  

    *٢.٦٥  ٠.٥  -  ١٢,٥  كرة القدم

    *٢.١٥  -  -  ١٣,٩  كرة السلة

    -  -  -  ١٥,٦٦  كرةالطائرة

  .فرق ذو داللة معنویة * 

  :ما یاتي ) ٣(یتضح من الجدول 

  .تفوق العبي كرة الطائرة على العبي كرة القدم والسلة في مقیاس قلق المنافسة -

  .ال توجد فروق في سمة قلق المنافسة بین العبات كرة السلة وكرة القدم -
  .لفرقیة المحددة  عرض الفروق بین ابعاد حالة قلق المنافسة على وفق االنشطة ا٣-١-٤
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  )٤(الجدول 

  یبین تحلیل التباین متعدد االتجاه بین ابعاد حالة قلق المنافسة من حیث االنشطة
  )سلة- طائرة. قدم (

  *ف المحتسبة  متوسط المربعات  ح.د  مجموع المربعات  مصادر االختالف

  *١٥.٧٤  ٣١.٣٢  ٢  ٦٢.٦٥  ابعاد حالة قلق المنافسة) أ(العامل 

- طائرة- قدم(شطة االن) ب(العامل 
  )سلة

٣.٤٤  ٦.٨٥  ٢  ١٣.٧٠*  

التفاعل بین ابعاد ) ب×أ(العامل 
  حالة القلق واالنشطة الفرقیة

٦.٤٣  ١٢.٨  ٤  ٥١.٢١*  

    ١.٩٩  ١١١  ٢٢١.٧  )داخل المجموعات(الخطا 

      ١١٩  ٣٤٩.٢٦  المجموع الكلي

  فروق ذات داللة معنویة*

  :یتضح  ما یاتي ) ٥(من الجدول 

وهــي اكبــر مــن ) ١٥.٧٤)=(أ(العامــل ) حالــة قلــق المنافــسة(لمحــسوبة ال بعــاد ا) ف(ان قیمــة   -
وتحـــــت مـــــستوى داللـــــة ) ١١١-٢(عنـــــد درجـــــة حریـــــة ) ٣.٠٧(الجدولیـــــة والبالغـــــة ) ف(قیمـــــة 

وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة معنویـة لـدى افـراد عینـة البحـث فـي ابعـاد حالـة ) ٠.٠٥(
  .القلق المنافسة 

) ســلة-طــائرة-قــدم(المحــسوبة لالنــشطة الفرقیــة ) ف(داللــة معنویــة بــین قیمــة وجــود فــروق ذات   -
الجدولیــة الــسابق ذكرهـــا ، وهــذا یـــدل ) ف(وهـــي اكبــر مــن قیمـــة ) ٣.٤٤(تــساوى ) ب(العامــل 

  .على وجود فروق ذات داللة معنویة بین االنشطة الفرقیة في ابعاد حالة قلق المنافسة 

للتفاعـل بـین ابعـاد ) ٦.٤٣(المحـسوبة والبالغـة ) ف(ین قیمـة وجود فـروق ذات داللـة معنویـة بـ  -
امام ) ٢.٤٤(الجدولیة والبالغة ) ف(وقیمة ) ب×أ(حالة قلق المنافسة واالنشطة الفرقیة العامل 

وهذه النتائج تتفق مع فرضیة البحـث الثانیـة ممـا ) ٠.٠٥(وتحت مستوى ) ١١-٤(درجة حریة 
  . على قبول فرضیة البحث لید
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  )٥ (الجدول

  یبین مقارنة الفروق بین متوسطات درجات ابعاد حالة قلق المنافسة لدى عینة البحث 
  L.S.Dباستخدام اختبار ) العامل أ(

  L.S.D  الثقة بالنفس  البدني  المعرفي
  س    االبعاد

٣٠,٧١  ١٠,٨٠  ١٩,٨  

  *٦.٨٥  *١١.٠٤  -  ١٩,٨  المعرفي

  *١٧.٨٩  -  -  ١٠,٨٠  البدني

  -  -  -  ٣٠,٧١  الثقة بالنفس

٠.٥٢  

  .فروق ذات داللة معنویة *

  :ما یاتي ) ٥(یتضح من الجدول 

  ) .المعرفي والبدني(تفوق بعد الثقة بالنفس على بقیة ابعاد حالة قلق المنافسة  -

  .تفوق بعد المعرفي على البعد البدني في مقیاس حالة قلق المنافسة  -

  
  

  

  

  )٦(الجدول 

  رجات ابعاد حالة قلق المنافسة وفق االنشطة الفرقیة یبین مقارنة الفروق بین متوسطات د
  L.S.Dباستخدام اختبار ) العامل ب(

االنشطة   L.S.D  كرة السلة  كرة الطائرة  كرة القدم
  س    الفرقیة

٠.٥٢  ١٨,٤٥  ١٨,٤٦  ١٩,٥  
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  *١.١٤  *٠.٦٧  -  ١٩,٥  كرة القدم

  ٠.٤٧  -  -  ١٨,٤٦  كرة السلة

  -  -  -  ١٨,٤٥  كرة الطائرة

  .ذات داللة معنویة فروق *

  :ما یلي ) ٦(یتضح من الجدول 

  .تفوق العبات كرة القدم على العبات كرة السلة والطائرة في ابعاد حالة قلق المنافسة -

ال توجــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین العبـــات كـــرة الــسلة وكـــرة الطـــائرة فـــي ابعـــاد حالـــة قلـــق  -
  .المنافسة 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  )٧(جدول 

بین متوسطات درجات ابعاد حالة قلق والمنافسة وفق االنشطة الفرقیة المحددة یبین المقارنة 
  L.S.Dباستخدام اختبار ) ب×العامل أ(والتفاعل بینهما 

ابعاد حالة   L.S.D  فروق المتوسطات لدرجات االبعاد  س  
  قلق المنافسة

النشاط 
  ٠.٥٢  كرة الطائرة  كرة السلة  كرة القدم  س    الفرقي
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  المعرفي

  قدم

  لةس

  طائرة

١٩,٨  

٢٠,٢٨  

٢٠,٠٤  

  

-  

-  

-  

٠.٤٧  

-  

-  

٠.٢٢  

٠.٢٥  

-  

  البدني
  قدم

  سلة

  طائرة

٩,٩٥  

١١,٨٩  

١٢,٧٦  

-  

-  

-  

٢.١٤*  

-  

-  

٢.٥٦*  

٠.٤٥  

-  

  ثقة بالنفس
  قدم
  سلة

  طائرة

٣٠,٧١  

٢٧,٥٣  

٢٣,٤٤  

-  

-  

-  

٣.٠٩*  

-  

-  

٧.٢٩*  

٤.٢*  

-  

  .فروق ذات داللة معنوي *

  :ما یاتي ) ٧(یتضح من الجدول 

  .ق العبات كرة السلة وكرة الطائرة على العبات كرة القدم في البعد البدني تفو -

  .تفوق العبات كرة القدم على العبات كرة السلة وكرة الطائرة في بعد الثقة بالنفس -

  .في البعد المعرفي ) سلة-طائرة-قدم(ال توجد فروق بین العبات االنشطة الفرقیة -

  
  
   مناقشة النتائج٢-٤
  :قشة نتائج سمة قلق المنافسة  منا١-٢-٤

  :من عرض النتائج وتحلیلها احصائیا اتضح 

وجــود فــروق معنویــة بــین العبــات كــرة الطــائرة وكــل مــن العبــات كــرة القــدم والــسلة ویعــزى 
ذلك الى الخبرة التى یتمتعن بها العبات كرة الطائرة مقارنة بالعبات كرة القدم والسلة حیث كانـت 

وهـذا بـدوره  یـنعكس علـى ،لممارسات للعبة اي ان عمـرهن التـدریبي اطـول اغلبهن من الالعبات ا
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قـــدرتهن فـــي ادراك مواقـــف المنافـــسة بـــشكل اكبـــر كـــالخوف مـــن الخـــسارة او االداء دون المـــستوى 

ان  ) " ١٩٩٧اســــامة كامــــل راتــــب ، (والــــذي یــــدفعهن لــــالداء بــــشكل افــــضل ومرضــــي ، ویــــشیر 
عة ، مقارنة مع اقرانهم ذوي سمة قلـق المنافـسة المـنخفض الریاضیین ذو سمة قلق المنافسة المرتف

یتمیـــزون بـــانهم اكثـــر قلقـــًا نحـــو حـــدوث االخطـــاء ، وعـــدم االداء الجیـــد ، وعـــدم اللعـــب فـــي حـــدود 
كـذلك یتوقعـون ،اقصى قدراتهم ، وعـدم االداء الجیـد فـي المنافـسة ، والفـشل فـي تحقیـق االهـداف  

 مـــن حیـــث القلـــق والـــشعور الســـیما بخبـــرة الفـــشل و أثیرتـــادائهـــم اقـــل جـــودة فـــضال عـــن انهـــم اكثـــر 
 انهم یعانون بدرجة اكبر من حیث اضطرابات النوم والشعور بـان فضال عن،بالخجل ونقد الذات 

ان )"١٩٩٨محمـــد حـــسن عـــالوي (  ویؤكـــد ذلـــك٠) ٥٥:٢" (عـــصبیتهم تـــؤثر علـــى ادائهـــم ســـلبیا 
ة الریاضـــیة ســـوف یـــدرك مواقــــف الالعـــب الـــذي یتمیـــز بـــدرجات مرتفعـــة مـــن ســـمة قلـــق المنافـــس

المنافسة على انها مهددة له وبالتالي یشعر بدرجات عالیة من القلق في مواقف المنافسة المختلفة 
  ) . ٣٨٦:٧". ( بالمقارنة بالالعب الذي یتمیز بدرجة منخفضة من سمة قلق المنافسة الریاضیة 

 علــى وفــق االنــشطة الفرقیــة  مناقــشة نتــائج الفــروق بــین ابعــاد حالــة قلــق المنافــسة٢-٢-٤ 
  :المحددة

ثقــة -بــدني-معرفــي(داللــة الفــروق بــین ابعــاد حالــة قلــق المنافــسة ) ٥(یتــضح مــن الجــدول   
والتفاعل فیما بینهمـا ومـن )  سلة – طائرة –قدم (لدى عینة البحث وفق االنشطة الفرقیة ) بالنفس

) الثقــة بــالنفس( تفــوق بعــد ) ٦( یوضــح الجــدول  L.S.Dخــالل تحلیــل النتــائج باســتخدام اختبــار 
  .على بقیة ابعاد حالة قلق المنافسة لدى افراد عینة البحث ولالنشطة الفرقیة الثالث 

ویعـــزى ذلـــك الـــى عامـــل التـــدریب الـــذي یمثـــل االســـتعداد لتحقیـــق النجـــاح فـــي المنافـــسات 
ذول فـي عملیـة اذ ان  المنافسات الریاضیة تعـد عامـل رقابـة ومیـزان لمعرفـة الجهـد المبـ(الریاضیة 

  ) .١١٥:٦)  ( التدریب

فاالعــداد الجیــد للمنافــسات یكــسب االســتعداد النفــسي اهمیــة كبیــرة ، ممــا یزیــد مــن عامــل   
الثقة بالنفس والذي یعد البعد االیجابي والذي یقابلـه البعـد الـسلبي وهمـا القلـق العرفـي والبـدني ، اذ 

لق المعرفي والبدني ، والعكس صحیح الى حد ینظر الى حالة الثقة بالنفس بمثابة غیاب لحالة الق
كبیــر ، بمعنــى ان ارتفــاع درجــة القلــق المعرفــي او البــدني یقابلــه انخفــاض درجــة الثقــة بــالنفس ، 
وتتفق هذه النتیجة بدرجة كبیرة مع النظریات المعرفیة الحدیثة الخاصة بالقلق والثقة بالنفس والتي 

) ١٩٧١بـن ، (و ) ١٩٧٧میـشنیوم، (و ) ١٩٦٩یس ، الـ( و ) ١٩٧٧بانـدورا ، (تناولها كل مـن 
) .٧٥:١. (  
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تفـوق العبـات كـرة القـدم علـى العبـي كـرة الـسلة والطـائرة فـي ابعـاد ) ٧(كما یبین الجدول   

حالة قلق المنافسة ویعود سبب ذلك الى ان لعبة كرة القدم یواجه العبوها احتكاكا اشـد واكبـر ممـا 
ســـیمون (ائرة فـــي مواقـــف المنافـــسة المختلفـــة ویؤكـــد كـــل مـــن یواجهـــة العبـــو كـــرة الـــسلة وكـــرة الطـــ

الى ان الریاضات ذات الطابع الممیز باالحتكاك تؤدي الـى ارتفـاع درجـة حالـة ) ١٩٩٧ومارتتر ،
القلق لدى الممارسین مقارنة بالریاضیات التي ال تعتمد على االحتكاك ، وقد یعود سبب ذلك الى 

واجهــــة المباشــــرة مــــع المنــــافس فــــي الریاضــــات ذات طــــابع زیــــادة فــــرص التهدیــــد الناتجــــة عــــن الم
  ) .          ٣٩:٢. (االحتكاك 

تفوق العبات كرة كرة السلة في بعد حالـة القلـق البـدني ، ان ) ٧(كما یتضح من الجدول   
اذ تـــشیر النتـــائج صـــدق اختبـــار ســـمة قلـــق ( هـــذه النتیجـــة تكـــون لهـــا عالقـــة بـــسمة قلـــق المنافـــسة 

ا لكـل مـن حالـة قلـق المنافـسة المعرفـي الجـسمي ، الـى انـه یعـد مؤشـرًا دال المنافسة الریاضـیة
  )٥٨:٢(كما ان اختبار سمة قلق المنافسة سجل عالقة طردیة اقوى مع حالة المنافسة الجسمي 

وقد یكون للعوامل الموقفیة المختلفة للمنافسة والتي یتعرض لها العبو كرة السلة سببا في   
مــستوى (والــسبب االخــر والمحتمــل لهــذه النتیجــة قــد یعــود الــى عامــل . ظهــور مثــل هــذه النتیجــة 

فالالعــب الــذي یتمیــز بمــستوى مهــاري افــضل یظهــر درجــة اقــل فــي حالــة القلــق ) االنجــاز المهــاري
البدني والمعرفي ودرجة اكبر في حالة الثقة بالنفس وقد یعود نفس السبب لتفوق العبـي كـرة القـدم 

فیتـر وابـستن (لسلة في بعد الثقة بالنفس وهذه النتیجـة تتفـق مـع دراسـات على العبو كرة الطائرة وا
ــــشیر ) ١٩٧٩میــــرز ، (و ) ١٩٧٧مــــاهوني وافتــــر ، (و ) ١٩٧٢جــــویتر ، (و ) ١٩٦٧،  كمــــا ی
الــــى ان الریاضــــیین ذو الخبــــرة القلیــــة و المهــــارة المحــــددة یكــــون تراكیــــزهم علــــى ) ١٩٧٥فیتــــر ،(

) ٩٤:٢(ن ذو المهارة العالیة یوجه اهتمـامهم نحـو االداء ذاتـه المخاوف الداخلیة ، بینما الریاضیو 
.  

  
  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات  -٥
   االستنتاجات ١-٥

  :في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتیة 
 ارتفـاع درجــة ســمة قلــق المنافــسة لــدى العبـات كــرة الطــائرة مقارنــة مــع اقــرانهن العبــات ١ -٥-١

  . القدم وكرة السلة كرة
ارتفاع درجة حالة قلق المنافسة لـدى العبـات كـرة القـدم مقارنـة مـع اقـرانهن العبـات كـرة  ٢-٥-١

  .السلة وكرة الطائرة 
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لدى العبات االنشطة ) المعرفي والبدني( تفوق بعد الثقة بالنفس على بعدي قلق الحالة  ٣-٥-١

  .الفرقیة المحددة 
  .لة في البعد البدني لحالة القلق التنافسي تفوق العبات كرة الس ٤-٥-١
  .تفوق العبات كرة القدم في بعد الثقة بالنفس لحالة القلق التنافسي  ٥-٥-١
  .تكافؤ العبات االنشطة الفرقیة المحددة في البعد المعرفي لحالة القلق التنافسي  ٦-٥-١
  : التوصیات والمقترحات ٢-٥

  :یاتي في ضوء االستنتاجات یوصي الباحث ما 
ضـرورة االهتمـام باسـتخدام مقیـاس قلـق المنافـسة كـسمة وكحالـة لـدى العبـات االنــشطة   ١-٥-٢

افــسات وبالتــالي الفرقیــة مــن اجــل ادراك المواقــف المثیــرة التــي تواجــه الالعبــات فــي المن
  . بصورة اكثر فعالیة نحو مواقف المنافسة المختلفة نالعمل على توجیهه

 لهــا فــي مواقــف نعلــى مواجهــة المواقــف الــضاغطة التــي قــد یتعرضــتــدریب الالعبــات   ٢ -٥-٢
المنافـــسات الریاضـــیة مـــن اجـــل تجنـــب او تقلیـــل درجـــة حالـــة القلـــق المعرفـــي والبـــدني 

  .وذلك الن مثل هذه المواقف الضاغطة تعد كمثیر لهذین النوعین من حالة القلق 
فسیة باستخدام اسلوب بناء الثقة ضرورة اهتمام المدربین والمشرفین على اعداد برامج ن  ٣-٥-٢

بالنفس لدى الالعبات والتركیز على االفكار المرتبطـة بخبـرات االداء ، وتحـسن اللیاقـة 
واالفكـــــار التـــــي تعـــــزو ادراك الالعبـــــة لقـــــدراتها مـــــن خـــــالل تحقیـــــق االهـــــداف انجازهـــــا 

  .والوصول الیها 
ى مختلـف الـوان االنـشطة اجراء بحوث ودراسات حـول قلـق المنافـسة كـسمة وكحالـة علـ  ٤-٥-٢

ــــي یتعــــرض لهــــا فــــي المنافــــسات  الریاضــــیة لالعــــب لمواجهــــة المواقــــف الــــضاغطة الت
  .الریاضیة 

  
  

  المصادر العربیة واالجنبیة
،دار ١،ط)  احتـراق الریاضـي–ضـغوط التـدریب (قلـق المنافـسة ) : ١٩٩٧(اسامة كامل راتـب -١

  .الفكر العربي ، جامعة حلوان ، القاهرة 

 ، دار الفكـر العربـي ، جامعـة حلـوان ٢،ط) علم نفس الریاضة) : (١٩٩٧(امل راتب اسامة ك-٢
  .، القاهرة 
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مـــــستویات القلـــــق التنافـــــسي واثرهـــــا فـــــي اداء بعـــــض المهـــــارات ) : ١٩٩٩(آآلن قـــــادر رســـــول -٣

االساسیة بكرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منـشورة كلیـة التربیـة الریاضـیة ، جامعـة صـالح الـدین 
.  

المفاهیم االساسیة في تصمیم التجارب ، ترجمة قـیس خمـاس ، دار ) : ١٩٨٤(رلز هیكس شا-٤
  .الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

القلق المعرفـي ، والقلـق البـدني، ) : ١٩٩٨(صدقي نور الدین محمد ، ومصطفى كاظم مختار-٥
 ، المــؤتمر العلمــي لبحــوث والثقــة بــالنفس لــدى طــالب وطالبــات جامعــة االمــارات العربیــة المتحــدة

  .التربیة الریاضیة ، جامعة االمارات العربیة المتحدة 

  .علم النفس الریاضي ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ) : ١٩٨٤(كامل طه لویس ، -٦

 ، مركـز الكتـاب للنـشر ، ١مدخل في علم الـنفس الریاضـي ط) : ١٩٩٨(محمد حسن عالوي -٧
  .القاهرة 

اثــر اســلوب المنافــسات والتغذیــة الراجعــة المقــارن فــي الرضــى ) : ١٩٩٨(محمــد خــضر اســمر -٨
الحركــي والتحــصیل بكــرة القــدم ، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة 

  . الموصل 

التطبیقــات االحــصائیة فــي بحــوث ) : ١٩٩٦(ودیــع یاســین التكریتــي ، وحــسن محمــد العبیــدي -٩
  .ار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل التربیة الریاضیة ، د

10-Gruber (1979) : Relevancy of the competitve stat , Anxiety inventory 
in sport environment , Re – Qu . 
11-Martens – Et al (1990) : “ Competitve anxiety in sport – Tluman 
kinitics” re-Qu . 
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  )١(الملحق رقم  
   الرحمن الرحیمبسم اهللا

  استمارة استبیان
دراســة مقارنــة قلــق المنافــسة الریاضــیة كــسمة وحالــة لــدى بعــض (فــي النیــة اجــراء البحــث 
  ) .االندیة الفرقیة في اقلیم كوردستان

 عــنوكونــك احــد العبــي االندیــة الفرقیــة التــي یظمهــا اقلــیم كوردســتان یرجــى منــك االجابــة 
  :فقرات االستبیان المدونة ادناه 

   جزیل الشكرمع
  سمة قلق المنافسة

  النادي                                                                                  العمر

  غالبا  احیانا  نادرا  الفقرات
        التنافس مع االخرین متعة اجتماعیة-١
        قبل ان اشترك في المنافسة اشعر بانني مرتبك-٢
        المنافسة اخشى من عدم توفیقي في اللعبقبل ان اشترك في -٣
        اتمتع بروح ریاضیة عالیة عندما اشترك في المنافسة-٤
        عندما اشترك في المنافسة اخشى من ارتكابي لبعض االخطاء-٥
        قبل ان اشترك في المنافسة اكون هادئاً -٦
        من المهم ان یكون لي هدف اثناء المنافسة-٧
         في المنافسة اشعر باضطراب في معدتيقبل ان اشترك-٨
        قبل ان اشترك في المنافسة اشعر ان ضربات قلبي اسرع من المعتاد-٩

        احب التنافس في االنشطة التي تتطلب مجهودًا بدنیاً -١٠
        قبل ان اشترك في المنافسة اشعر باسترخاء-١١
        قبل ان اشترك في المنافسة اكون عصبیاً -١٢
        لعاب الریاضیة الجماعیة اكثر اثارة من االلعاب الفردیةاال-١٣
        اكون متوترا عند انتظار بدء المنافسة-١٤
        قبل ان اشترك في المنافسة اشعر بالضیق-١٥
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  )٢(الملحق 
  استمارة استبیان

  حالة قلق المنافسة
  غالبا  احیانا  نادرا  الفقرات

        انا مهتم بهذه المنافسة-١
        العصبیةاشعر ب-٢
        اشعر بالهدوء-٣
        اشك في قدراتي-٤
        اشعر بالنرفزة-٥
        اشعر بالراحة-٦
        اخشى من عدم استطاعتي االداء الجید في هذه المسابقة-٧
        اشعر ان جسمي متوت-٨
        اشعر بالثقة في نفسي-٩

        )الهزیمة(اخشى الخسارة -١٠
        اشعر باطمئنان-١١
        ن االداء السئ تحت ضغط المنافسةاخشى م-١٢
        اشعر ان جسمي مسترخ-١٣
        لدي القدرة على مواجهة التحدي-١٤
        اخشى من ضعف مستوى ادائي-١٥
        بسرعة) یدق ( قلبي ینبض -١٦
        انا واثق من أدائي الجید-١٧
        اهتم بتحقیق اهدافي-١٨
        اشعر باالسترخاء الذهني-١٩
        م رضى االخرین عن ادائياخشى عد-٢٠
        اشعر ببرودة الیدین-٢١
        اشعر بالثقة الستطاعتي تحقیق اهدافي-٢٢
         اخشى فقدان قدرتي على التركیز-٢٣
        اثق في الوصول الى هدفي تحت ضغط المنافسة-٢٤
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  دراسة مقارنة
  سمة وحالة قلق المنافسة لدى بعض االلعاب الفرقیة النسویة

  
  غام جاسم النعیميم ضر .أ

  

كـرة القـدم والطــائرة (هـدف البحـث التعـرف علــى سـمة وحالـة القلــق لالعبـات اندیـة الفتـاة بـــ 
والمقارنة بین هذه االلعاب في هذه الجوانـب النفـسیة والتـي تعـد فـي بعـض االحیـان مؤشـرًا ) والسلة

ـــة القلـــق تـــرتبط بثالثـــة ابعـــاد وهـــ المعرفـــي ( ي           حقیقیـــًا للتنبـــؤ بنتیجـــة المبـــاراة لكـــون حال
كـرة القـدم ، والـسلة ، ( ، اجریت الدراسة على اندیة الفتاة لاللعاب الفرقیـة ) والبدني والثقة بالنفس 

واسـط كركـوك ، النجـف ، دیـالى ، ( العبـة مـوزعین علـى اندیـة ) ١٢٠(والبالغ عـددهم ) والطائرة 
دات لقیاس حالة وسـمة القلـق ، وتـم التأكـد ، وتم استخدام المقابلة واالستبیان كأ) البصرة ، كربالء

من الشروط العلمیة لالستبیان بعد عرضه علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمختـصین ، وتـم اسـتنتاج 
ارتفــاع درجــة ســمة قلــق المنافــسة لــدى العبــات كــرة الــسلة مقارنــة بــالفرق االخــرى ، وارتفــاع درجــة 

 اقرانهم من الفـرق االخـرى ، واوصـى الباحـث حالة قلق المنافسة لدى العبات كرة القدم مقارنة مع
بــضرورة اســتخدام مقیــاس قلـــق المنافــسة كــسمة وكحالـــة لــدى العبــات االنـــشطة الفرقیــة مــن اجـــل 
ادراك المواقـــف المثیـــرة التـــي تواجـــه الالعبـــة فـــي المنافـــسات وبالتـــالي العمـــل علـــى تـــوجیههم نحـــو 

  .  مواقف المنافسة المختلفة 
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 ثملخص البح
 

 دراسة تحلیلیة لإلصابات الریاضیة لالعبات كرة القدم

هدفت الدراسة الى التعرف على اكثر اإلصابات شیوعا لدى العبات كرة 
  )الملعب المصغر(القدم الخماسى

  
 

تم استخدام المنهج الوصفي بطریقـة المـسح لتحقیـق اهـداف البحـث وتمثـل مجتمـع البحـث 
وتــم اســتخدام ،العبــة )٤٢(لــة اندیــة الفتــاة والبــالغ عــددهن بالعبــات كــرة القــدم المــشاركات فــي بطو 

ـــة والمقابلـــة الشخـــصیة كـــادوات للبحـــث  ـــل المحتـــوى والمالحظـــة الذاتی وتـــم اســـتخدام الوســـط ،تحلی
الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري والنـــسبة المئویـــة كوســـائل احـــصائیة للوصـــول الـــى نتـــائج البحـــث  

عرضت لها الالعبات هي الكد مات ثـم الـشد العـضلي واستنتج الباحث ان اكثر الالصابات التي ت
  .واوصي بضرورة االهتمام باالعبات واعدادهن بدنیا للوقایة من االصابات، 
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The property and the case of competition athletic in 

some women team games 
 

Assistant Professor: Dhirghan .J.Al-Nueimi 
  

The research aims at knowing the property and the case of anxiety 
in the players of the women clubs called “Al-Fatat”, mean the lady, in the 
game of football, volleyball and basketball and comparing these games 
psychologically a study which might sometimes be considered as a real 
sample to forecast predict the results of the match became the cases the of 
anxiety is relate with this regard in three dimension which are “the 
knowledge, the physical fitness and the confidence the study has been 
applied to the clubs of “Al-Fatat” on the team game of football 
,Volleyball and basketball . The number of the female players is 120 
players distributed among the formation of the clubs of Wasit, Kirkuk , 
Al-Najaf , Dialla ,Basrah and Karbala .Meeting the players and the Sheet 
of asking them have been used as mean of knowing the case and 
properties of the anxiety to insure the scientific result of the result group 
of experts and specialists has checked these result . The research shows 
the degree of the competition rises in the game of basketball competition 
with other team games and the degree of the degree of the with other 
games.  
The researcher suggest that it is necessary to measure the degree of 
anxiety as property and as a case in the women team games to reveal the 
excitement situation that face the female players.  
During the competition in order to direct these players to the situations of 
the competitions. 
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