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ملخص البحث :
التعــرف علــى الفــروق بــین حــاالت قلــق المنافســة (معرفــي ،بــدني، ثقــة إلــى هــدف البحــث 

بالنفس) بین العبي خطوط اللعب المختلفة (الدفاع والوسط والهجوم) بكرة القدم .

تمثلــت عینــة البحــث مــن العبــي نــادي اربیــل ودهــوك الریاضــي بكــرة القــدم وتــم اختیارهمــا 

ة ، اما اداة البحث فتمثلت بمقیاس حالة قلـق المنافسـة (معرفـي ،بدني،ثقـة بـالنفس) بالطریقة عمدی

) فقـرات لكـل حالـة مـن حـاالت قلـق المنافسـة وتـم التاكیـد ٩) فقرة بواقع (٢٧ویتكون المقیاس من (

مـــــن تـــــوفر االســـــس العلمیـــــة الداة البحـــــث وباســـــتخدام الوســـــائل االحصـــــائیة (الوســـــط الحســـــابي ، 

اري، وتحلیــل التبــاین ) توصــل البــاحثون الــى اهــم االســتنتاجات فــي نهایــة البحــث االنحــراف المعیــ

وهي وجود فروق ذات داللة معنویة في حالة قلق المعرفي بین العبي خطوط اللعب الثالث حین 

كان افضل الخطوط خط الوسط یلیه خط الدفاع والهجوم .

ضرورة اهتمـام باعـداد بـرامج إلى وتوصل الباحثون الى اهم التوصیات في نهایة البحث 

نفسیة تؤهل الالعبین من المواجهة المواقف المختلفة في المنافسات الریاضیة ،باقـل الـدرجات مـن 

حاالت قلق المنافسة المعرفي والبدني والثقة بالنفس.

The Compartive Study for Status Competition Anxiety
Knowlement, Physiologic Self Valance) Between Different

Game Lines for Football.

Assist. Prof.
Sartep omar awla , Ozer sahdi ismahil & Saman hamad sliman
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Abstract:
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The aims of studying are for knowing dissimilarities in the status of

completitons anxiety (knowledemement, physiologic, selfvalance)

between playrs of the different lines of the football.

Ther e for the research sample representence from the players of

(erbil and dihok for football, and we choice seiecting by the random

way, but the research tool representance by the measure of the status

competition anxitet (knowlement, physiologic,self valance) the

measurement componet from (27) paragaph of the reality (9)pargraph

for each the status from status of competion anxiety and have attempts to

emphasized from the providing of seinetifically bases for research tool

and we are using the statistical means (the arithmatic mean, standard

diviation,(anowa)) for the samples didn’t volition - having dissimilarities

abstract significance in knowledge between the three games where the

best in line is middle line then the deference line after the attack line.

just as reached up to a number of recommendation the end of the

research , it is necessary to importance for preparing the physiological

programs in order rehabilitee the player from fasting the difference

position in the sporting completion at least the degree from the status of

competition anxiety (knowledement and physiologic)

التعریف البحث-١
مقدمة واھمیة البحث ١-١

تعــد المنافســات الریاضــیة مــن اهــم الفتــرات الحساســة خــالل الموســم التــدریبي، نظــرا لتنــوع 

اغراضــــها مــــابین التحمیــــل المرتفــــع لزیــــادة التكیــــف ثــــم االعــــداد المباشــــر للریاضــــي لمواجهــــة كــــل 

الضروف واالنفعاالت التي یتعرض لها خالل المنافسات.

لقلق احد االنفعـاالت الهامـة وینظـر الیهـا علـى اسـاس انهـا مـن اهـم الظـواهر النفسـیة ویعد ا

التــي تــؤثر علــى اداء الریاضــیین اثنــاء المنافســات وان هــذا التــْاثیر قــد یكــون ایجابیــا یــدفعهم لبــذل 

المزید مـن الجهـد او بصـورة سـلبیة تعـوق االداء . ان المنافسـات تتحـد بدرجـة كبیـرة فیمـا یجـب ان 

لـه الفــرد فــي انجــاز االهـداف المــراد تحقیقهــا كــالفوز علــى المنـافس وموقــف المنــافس یتحــدد مــن یفع

خالل متطلبـات البیئیـة بالنسـبة للفـرد ، وان هـذه المتطلبـات تتضـمن بعـض مصـادر القلـق بالنسـبة 
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بمثابـة للفرد منها مایرتبط بالعوامل االجتماعیة ومنها مایرتبط بالعوامـل البدنیـة ، ان المنافسـة تعـد 

موقف تقـویمي لقـدرات وانفعـاالت الفـرد فانـه مـن المتوقـع ان تتضـمن مصـادر تعـد نوعـا مـن القلـق 

) واغلـــب الدراســـات اهتمـــت بدراســـة قلـــق المنافســـة كدراســـة ١٥٧:ص١٩٩٧(راتـــب،بالنســـبة للفـــرد

ـــــة (عـــــالوي ١٩٩٧(كاتل)ودراســـــة (ســـــلبیرجر، ـــــة قلـــــق المنافســـــة كســـــمة وكحال ـــــذي قـــــدم نظری )وال

وذللــك للتعــرف علــى تبــاین او اخــتالف ســلوك االفــراد مــن حیــث كیــف یــدركون )٣٨٤:ص١٩٩٤،

مواقــف المنافســة كمــا یدركــه هــؤالء االفــراد انفســهم تبعــا للنشــاط الــذي یمارســونه العبــي كــرة القــدم 

وبــالرغم مــن اهمیــة ذللــك اال انــه مــن الصــعوبة التحقیــق منــه او قیاســه بشــكل مباشــر انمــا یمكــن 

المؤشـرات السـلوكیة االخــرى ،مـن هـذا المنطـق یعــد قلـق المنافسـة احــد االسـتدالل علیـه مـن بعــض

المؤشــــرات الهامــــة الدراك مواقــــف المنافســــة بالنســــبة لالفــــراد الریاضــــیین فــــي ضــــوء ذللــــك اهتمــــت 

ــــى الفــــروق بــــین الالعبــــي الخطــــوط اللعــــب المختلفــــة (دفــــاع وســــط  ــــالتعرف عل الدراســــة الحالیــــة ب

وك الریاضــي بكــرة القــدم فــي حــاالت قلــق المنافســة (معرفــي وهجوم)الــذین یمثلــون نــادي اربیــل ودهــ

،بدني ،ثقة بالنفس).

مشكلة البحث ٢-١
یواجــه الفــرد الریاضــي العدیــد مــن المواقــف التــي تــرتبط ارتباطــا مباشــرا ووثیقــا بــالقلق اثنــاء 

المنافســات الریاضــیة، ومــا یــرتبط بهــا مــن مواقــف واحــداث ومثیــرات .وقــد یكــون لهــا اثــار واضــحة 

ومباشـرة علــى سـلوك الفــرد الریاضـي وعلــى مسـتوى قدراتــه ومهاراتـه وكــذلك عالقتـه مــع االخــرین .

ومـــــن هـــــذا المنطــــــق یتبـــــین ان كـــــل فــــــرد لدیـــــه حــــــاالت معینـــــة مـــــن القلــــــق (معرفي،بـــــدني .ثقــــــة 

بالنفس)بصورة تخلتف عن بقیة االفراد المشاركین في المنافسات الریاضیة وبالتالي یكون الفـرد او 

الــى تــدخالت معینــة لمحاولــة ضــبط او تعــدیل حــاالت القلــق المتولــدة لدیــه بمــا ي حاجــةالالعــب فــ

یتالئم وظروف وطبیعیة ونوع المنافسة للنشاط الممارس ،لذا فان مشكلة البحث تمكن في االجابة 

على التساؤل االتي:ماهو مستوى حاالت قلق المنافسة لدى العبـى نـادي اربیـل ودهـوك الریاضـي 

بكـرة القـدم ؟وهل هنالك فرق بین العبي خطوط اللعب المختلفة (دفاع و وسط وهجـوم)بكرة القدم 

.

ھدف البحث ٣-١
 التعــرف علــى الفــروق بــین حــاالت قلــق المنافســة (معرفــي ،بدني،ثقــة بــالنفس)بین العبــي

المختلفة (دفاع و وسط وهجوم ) بكرة القدم.خطوط اللعب

فرض البحث  ٤-١
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احصائیة بـین العبـي خطـوط اللعـب المختلفـة (دفـاع و وسـط وهجـوم)فروق ذات داللة  وجود

(معرفي ،بدني، ثقة بالنفس)في حالة قلق المنافسة 

مجاالت البحث  ٥-١
المجال البشري / العبوا نادین (اربیل ودهوك) الریاضي بكرة القدم  ١-٥-١

   ٢٠٠٥/  ٤/  ١٧للغایة  ٢٠٠٥ / ٤ / ١ المجال الزماني/ مدة ٢-٥-١

المجال المكاني ملعب نادي اربیل ودهوك الریاضي بكرة القدم  ٣-٥-١

ریة والمشابھةظالدراسات الن-١
الدرسات النظریة١-٢
قلق المنافسة ١-١-٢

اهتم العدید مـن علمـاء الـنفس منـذ زمـن طویـل بموضـوع القلـق ، وكانـت مدرسـة التحلیـل 

القلق واشارات الـى دورة الهـام فـي نشـْاة النفسي من اوائل المدارس النفسیة التي اهتمت بموضوع 

بعـــض االمـــراض الجســـمیة المرتبطـــة بالعوامـــل النفســـیة وفـــي المجـــال الریاضـــي یواجـــه الالعـــب 

وخصوصا في المواقف المختلفة في المنافسات الریاضیة حاالت معینة من القلق ،وتعرف القلـق 

ریاضــي بارتباطــه بمواقــف المنافســة الریاضــیة وهــي نــوع خــاص مــن القلــق یحــدث لــدى الالعــب ال

المنافســات الریاضــیة وقــد اشــار العدیــد مــن البــاحثین فــي المجــال علــم الــنفس الریاضــي وبصــفة 

) الى اهمیة قلق المنافسة الریاضیة ویعرفها على انها میل الالعب ١٩٧٧خاصة (رایز مارتنز ،

ة لهـــذا المواقـــف الریاضـــي الـــى ادراك مواقـــف المنافســـة الریاضـــیة علـــى انهـــا مهـــددة ، واالســـتجاب

لمشاعر توقع الخطر والتوتر كما اشار الـى انـه یمكـن التنبـؤ بـان الالعـب الریاضـي الـذي یتمیـز 

بــدرجات مالتفعــة مــن قلــق المنافســة الریاضــیة ســوف یــدرك مواقــف المنافســة الریاضــیة علــى انهــا 

بالالعــب مهــددة لــه وبالتــالي یشــعر بــدرجات او مســتویات عالیــة مــن قلــق فــي المواقــف بالمقارنــة

الذي یتمیز بدرجة منخفضة من قلق المنافسة الریاضیة . ان اغلب البحوث التي اهتمت بدراسة 

العوامــل المســببة لحــدوث القلــق فــي المنافســة اظهــرت وجــود مصــدرین رئیســیین همــا الخــوف مــن 

الفشل والخوف من الضرر البدني وقد اشـار مـن البـاحثین فـي المجـال وبصـفة خاصـة سـبیكرجر 

 ١٩٩٤( عـالوي ،ان قلق المنافسة الریاضـیة یمكـن تصـنیفه علـى انـه سـمة او حالـةرمارتزورایت

  . )٣٨٤:ص

حالة قلق المنافسة ٢-١-٢
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اهــتم البــاحثون مــع بــدا یــة الســتینات بتننــاول موضــوع القلــق علــى اســاس انــه بنــاء متعــدد 

) ان للقلــق ١٩٧٦،االبعــاد اكثــر مــن كونــه بنــاء احــادي البعــد ، وقــدم كــل مــن ( مــوریس ولیبــرت 

بعدین همـا القلـق المعرفـي ةاالثـار االنفعلیـة وقـد دعـم هـذا التقسـیم البحـوث التـي قـام بهـا كـل مـن 

) حیــث تواصــوا الــى مكــونین ١٩٧٦) و(بوركوفــك،١٩٧٦) و(دیفدســون وشــوارتر،١٩٧٨(انــدلر،

لــي للقلــق رئیســین للقلــق همــا القلــق المعرفــي والقلــق الجســمي ،ویمثــل القلــق المعرفــي الجانــب العق

ویحـــدث عـــادة نتیجـــة التوقـــع او التقـــیم الـــذاتي الســـلبي للریاضـــي نحـــو مســـتوى ادائـــه ویظهـــر فـــي 

وقـــد اشـــارت العدیـــد مـــن النتـــائج  )٧٥:ص١٩٩٧ضـــعف مقدرتـــه علـــى التركیـــز واالنتبـــاه (راتـــب،

السـابقة للدراسـات والبحـوث ان العامـل الخـاص بحالـة قلـق المعرفـي انفصـل الـى عـاملین احـدهما 

سمیة بحالة القلق المعرفي واالخر اطلق علیه الثقة بالنفس ویبدو ان كال العاملین یمثالن امكن ت

طرفــي النقــیض المــدرج المتصــل للتقــیم المعرفــي احــدهما ایجــابي وهــو حالــة الثقــة بــالنفس واالخــر 

) امـا القلـق البـدني فانـه یمثـل كـال الجـانبین ٧٦:ص١٩٩٧سلبي وهو حالة قلق المعرفي (راتب ،

ولوجي والوجداني للقلق ، ومن المظاهر المیزة لهـذا النـوع مـن القلـق مایحـدث للریاضـي مـن الفسی

زیــادة ســرعة نبضــات القلــب وزیــادة ســرعة التــنفس وتــرق الیــدین واضــطرابات فــي المعــدة وتـــوتر 

العضــالت وبــالرغم مــن ان االفتــراض النظــري یشــیر الــى اســتقالل كــل نــوع فانهــا تشــترك معــا فــي 

قف الضــاعطة نظــرا الن مثـل هــذه المواقــف تمثــل نوعــا مـن االثــارة وینظــر الــى كــال تاثیرهـا بــالموا

مــن نــوعي القلــق المعرفــي والبــدني یمــثالن بالنســبة للســلوك بعــدین اساســین احــدهما یــرتبط بالشــدة 

االخــر یــرتبط باالتجــاه كمــا تجــدر باالشــارة الــى ان هــذین النــوعین مــن القلــق وخاصــة فــي حالــة 

ما تمثل خبرات غیر سارة بالنسبة للفرد مقارنة ببعد الثقة بالنفس والتي تمثل ارتفاع درجة كل منه

  ).١٩٩٧:١١في حالة ارتفاع درجتها الى الخبرات السارة للفرد (راتب ،

المشابھةالدراسات ٢-٢
١٩٩٨(دراسة صدقي،نورالدین و مصطفى،كاظم) ١-٢-٢

عة االمارات العربیة المتحدة ""القلق المعرفي والقلق البدني والثقة بالنفس لدى جام

هدفت الدراسة الى:

اختبـــار مقیـــاس قلـــق التنافســـي متعـــدد االبعـــاد علـــى الطلبـــة جامعـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة-

ثقـة بـالنفس ) لـدى –بـدني –التعـرف علـى الفـروق بـین ابعـاد مقیـاس القلـق التنافسـي (معرفـي 

) طالبــا وطالبــة مــن ٢٠٠ت عینــة البحــث مــن (طلبــة جامعــة االمــارات العربیــة المتحــدة. وتكونــ

جامعـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة ،ثـــم اختبارهـــا بطریقـــة عشـــوائیة ،وتمثلـــت اداة البحـــث مـــن 

) وبعد الحصول علـى ١٩٩٠مقیاس القلق التنافس متعدد االبعاد الذي اعده مارتنز ،اخرون (



وآخرانسامان حمد سلیمان 

٢٣٧

حثون الــــــى العدیــــــد مــــــن البیانــــــات ومعالجتهــــــا بالوســــــائل االحصــــــائیة المناســــــبة توصــــــل البــــــا

االستنتاجات ابرزها :

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

صـــدق وصـــالحیة اســـتخدام مقیـــاس قلـــق التنـــافس متعـــدد االبعـــاد فـــي مجـــال الریاضـــیة 

الجامعیة بدولة االمارات العربیة المتحدة.

منھج البحث واجراءتیھ المیدانیة -٣
المنھج البحث ١-٣

استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته وطبیعة البحث.

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
اجریــت الدراســة علــى العبــي نــادیي (اربیــل ودهــوك ) الریاضــي بكــرة القــدم المشــاركین فــي 

العبـا مجتمعـا للبحـث (االصـل)  ٤٨) وبلغ عـددهم ٢٠٠٥-٢٠٠٤الدوري االندیة الممتاز للموسم(

، العبــین غیــاب فــي التجربــة النهائیــةم اختیارهمــا بطریقــة عمدیــة وبعــد اســتبعاد حــراس المرمــى و وتــ

) العبــا مــوزعین علــى خطــوط اللعــب ثالث(دفــاع وســط وهجــوم) بكــرة ٤٠بــذللك بلــغ عــدد العینــة (

  ).١القدم . كما هو مبین بجدل رقم (

  )١جدول (ال

یوضح توزیع افراد عینة الدراسة على خطوط اللعب المختلفة

١٢عدد االندیة

دهوكاربیلاالندیة خطوط

٨٨خط الدفاع

٨٨خط الوسط

٤٤خط الهجوم

٢٠٢٠مجموع

:اداة البحث٣-٣
) فقــرة موزعــة ٢٧تمثلــت اداة البحــث مــن مقیــاس حالــة قلــق المنافســة تكــون المقیــاس مــن (

وحالـة الثقــة بــالنفس) وتوزعــت -حالـة القلــق البــدني-ابعــاد وهـي (حالــة القلــق المعرفــيعلـى ثالثــة 

) امـا بـدائل المقیـاس فتحــددت ١) فقـرات لكـل بعــد مـن االبعـاد الثالثـة (ملحـق رقــم٩الفقـرات بواقـع (
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باربع بدائل (نادرًا، احیانًا، بدرجة متوسطة، بدرجة كبیـرة جـدًا) اذ تحـددت درجـة اجابـات الالعبـین

.) كدرجة حكمیة للمقیاس ١٠٨-٢٧) لكل مقیاس فرعي و(٣٦-٩بین (

  )١٣١:ص١٩٨٧(راتب،
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االسس العلمیة للمقیاس ٤-٣
للتأكــد مــن مــدى )(صــدق المحكمــین: تــم عــرض المقیــاس علــى مجموعــة الخبــراء والمختصــین .١

" ان  صــالحیة ومالئمــة فقــرات المقیـــاس فــي قیــاس حــاالت قلـــق المنافســة الفــراد عینــة البحـــث

افضــل وســیلة للتأكــد مــن صــدق االداة هــو ان یقــرر عــدد مــن المختصــین مــدى تغطیــة الفتــرات 

واتفق اغلب الخبـراء علـى (Eble.R.I,1992:p559)لجوانب الصفة المراد قیاسا وشمولیتها"

ـــراء  ـــاس الفـــراد عینـــة البحـــث، وبلغـــت درجـــة االتفـــاق بـــین الخب صـــالحیة ومالئمـــة فقـــرات المقی

) الــى ان الباحــث یشــعر ٦٩"ص١٩٩٨د صــدق المقیــاس، اذ یشــیر (اســمر،%) وهــذا یؤكــ٨٠(

%) فاكثر.٧٠باالرتیاح العتماد الفترات اذ كانت نسبة اتفاق المختصین (

) العبین من مجتمع البحـث االصـلي علـى العبـي ٦ثبات المقیاس: تم تطبیق المقیاس على ( .٢

ادهم مـن التجربـة الرئیسـیة وبعـد فتـرة نادي اربیل الریاضي واختیروا بشكل عشوائي وعدم اسـتبع

االسبوع تم اعادة تطبیق المقیاس، وبعد اجراء معامل االرتباط البسیط لتعبیر عن قیمة معامـل 

%) وهذا مایؤكد على ان المقیاس یتمیز بالثبات.٨٨الثبات بلغت (

التجربة االستطالعیة ٥-٣
) العبــین ٦ى عینــة قوامهــا (علــ ٢٠٠٥/ ٤/  ١ تــم تطبیــق التجربــة االســتطالعیة بتــاریخ

من نادي اربیل الریاضي واختروا بشكل عشوائي وعـدم اسـتبعادهم مـن التجربـة النهائیـة وبمسـاعدة 

وكــا ن الهــدف مــن التجربــة لتجنــب المعوقــات والمصــاعب التــي تواجــه البــاحثون )(الفریــق العمــل

والتأكد من مدى وضوح فقرات المقیاس الفراد عینة البحث.

):یتكون الخبراء والمختصین (

ة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة.جامع-أ.د حازم علوان-

جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة.-أ.د. یوسف حمة صالح-

أ.م.د فؤاد ابراهیم السراج/ جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة.-

جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.-أ.م.د. ضرغام جاسم محمد-

/ كلیة التربیة الریاضیة.جامعة الموصل-أ.م.د. مكي محمود محمد-

جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة.-م.د. ئاالن قادر رسول-

):یتكون الفریق العمل (-

جامعة صالح الدین.-ماجستیر كلیة التربیة الریاضیة-عمر مجید اغا -

جامعة صالح الدین.-ماجستیر كلیة التربیة الریاضیة-ابراهیم محمد عزیز-
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جربة النھائیةالت ٦-٣
تم تطبیق التجربة النهائیة لفترة المنافسات وذلك بعد ان تم  ٢٠٠٥/ ٤/  ١٧-١٤بتاریخ 

جمع افراد عینة البحث والمتمثلة بالعبي نادي اربیل ودهوك الریاضي بكرة القدم فـي ملعـب نـادي 

راة بســاعة اربیــل ودهــوك الریاضــي وبعــدها وزعــت اســتمارة االســتبیان الخاصــة بالمقیــاس قبــل المبــا

على كل العب وبعد االنتهاء تم جمع االستبیانات.

الوسائل االحصائیة٧-٣
الوسط الحسابي.-

االنحراف المعیاري.-

معامل االرتباط البسیط (بیرسون).-

  ).٢٠١-٦٥:ص٢٠٠٠تحلیل التباین.. (عودة والخلیلي،-

عرض وتحلیل ومناقشة النتائج -٤
عرض وتحلیل النتائج١-٤

  )٣دول (جال

ثقة بالنفس)-بدني-یبین خالصة النتائج تحلیل التباین في حاالت قلق المنافسة (معرفي

تحلیل 

التباین

عمجمو 

المربعات
درجة حریة

متوسطة 

المربعات

(ف) 

المحتسبة

(ف) 

الجدولیة

٠.١٩٢٢٠.٠٩٦بین

٠.٠٢٦٣٧٠.٠٠٧داخل  ٣.٢٣  ١٣٧.١٤

٠.٢١٨٣٩مجموع

) لمقیـاس حـاالت القلـق ٣لیات االحصائیة لتحلیل التباین في الجدول رقـم (من خالل العم

ــــي ــــدني-(معرف ــــة بمســــتوى داللــــة (-ب ــــث ظهــــر ان قیمــــة (ف) الجدولی ــــالنفس) حی ــــة ب ) ٠.٠٥ثق

) هــــــي اصــــــغر مــــــن قیمــــــة (ف) المحتســــــبة والبالغــــــة ٣.٢٣) والبالغــــــة (٣٧.٢وبــــــدرجات حریــــــة (

والهجوم).-الوسط-خطوط الثالث (الدفاع) وهذا یدل على الفرق معنوي بین ال١٣٧.١٤(

لمعالجة معنوي الفروق الموضـحة مـن جـدول رقـم (L.S.D)تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي

  ).٠.٠٥) بین االوساط الحسابیة وعند المستوى داللة (٤(
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  )٤جدول (ال

-(معرفيالوسط الحسابي لالعبي الخطوط اللعب الثالث في حالة قلق المنافسةL.S.Dقیمة 

لنادي اربیل دهوك الریاضي بكرة القدمثقة بالنفس)-بدني

قلق المنافسة 

-بدني-معرفي

ثقة بالنفس

الوسط 

الحسابي

L.S.Dالهجومالوسطالدفاع

٢.٥٧  *٢.٣٨  *٢.٤٧*  

٠.١*٠.٠٩-٢.٤٧الدفاع  ٠.٤٨

*٠.١٩--٢.٣٨الوسط

---  ٢.٥٨الهجوم

عرضھا لالعبي نادي اربیل ودھوك الریاضيمناقشة النتائج و٢-٤
) بـــین خطـــوط ٠.٠٥) عـــن وجـــود فرقـــًا معنویـــًا عنـــد المســـتوى داللـــة (٣،٤یشـــیر جـــدول (

ثقة بالنفس) لالعبي نادي اربیـل ودهـوك -بدني-اللعب الثالث في حاالت قلق المنافسة (معرفي

ه خـــط الـــدفاع ثـــم خـــط الریاضـــي بكـــرة القـــدم وان افضـــل الخطـــوط لكـــال النـــادیین خـــط الوســـط یلیـــ

الهجــوم. الســبب المحتممــل (قلــق المعرفــي) نتیجــة یعــود الــى مســتوى االنجــاز المهــاري، فكلمــا كــان 

والالعــب یتمیــز بمســتوى المهــاري افضــل یظهــر درجــة اقــل فــي حالــة القلــق المعرفــي وزیــادة درجــة 

لالعـب خـط الوسـط الشعور الثقة بالنفس، الخط الوسط النهما حلقة الوصل بین الدفاع والهجـوم فا

هو القادر على القیام بالواجبات الدفاعیة والهجومیة من منتصف الملعب ومن هنا یجب ان یكون 

) الـى "ان الریاضـي ذو ٩٤:ص٢٠٠١على درجة عالیة من الثقة بالنفس اذ یشیر (اكرم واخـرون،

س اثـارًا تـؤدي الـى الخبرة القلیلة والمهارة المحدودة یكون تركیزهم على المخاوف الداخلیـة ممـا یعكـ

) "ان االنشـــــطة ٨٧:ص١٩٩٠انخفــــاض درجـــــة ثقـــــة بـــــالنفس، بینمــــا اذ یؤكـــــد (ســـــیمون ومـــــارتیز،

ـــق لـــدى الممارســـین مقارنـــة  ـــى ارتفـــاع درجـــة حالـــة القل الریاضـــیة ذات طـــابع االحتكـــاكي تـــؤدي ال

قلــق باالنشــطة الریاضــیة التــي التعتمــد علــى االحتكــاك وبنــاء علــى ذلــك تبــین ارتفــاع درجــة حالــة ال

المعرفي وثقة بالنفس وبدني لالعبي كرة القدم".

) الـى زیــادة درجـة حالـة القلـق الجسـمي یعــود ٩٣:ص١٩٨٧اذ یشـیر (اسـامة كامـل راتـب،

الــى زیــادة االســتجابات الشــرطیة لهــذا النــوع مــن حالــة القلــق المرتبطــة بزیــادة كــل مــن حالــة القلــق 

المعرفي والثقة بالنفس المرتبطة بموقف المنافسة.



…)معرفي ، بدني ،ثقة بالنفسمقارنة حالة قلق المنافسة (

٢٤٢

االستنتاجات والتوصیات  -٥ 
االستنتاجات ١-٥ 

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثون مایْاتي :

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي حالــة قلــق المنافســة المعرفــي بــین العبــي خطــوط اللعــب .١

الثالث حین كان افضل الخطوط خط الوسط یلیه خط الدفاع ثم خط الهجوم لكال نادین. 

ات داللـــة معنویـــة فـــي حالـــة قلـــق المنافســـة البـــدني والثقـــة بـــالنفس بـــین العبـــي وجـــود فـــروق ذ.٢

خطوط اللعب الثالث حین كان افضل الخطـوط خـط الوسـط یلیـه خـط الـدفاع ثـم خـط الهجـوم 

لكال نادین .

التوصیات ٢-٥ 
في ضوء االستنتاجات یوصي الباحثون مایْاتي:

عبـــین مـــن المواجهـــة المواقـــف المختلفـــة فـــي ضـــرورة االهتمـــام باعـــداد بـــرامج نفســـیة تؤهـــل الال.١

المنافسات الریاضیة باقل الدرجات من حاالت قلق المنافسة المعرفي والبدني والثقة بالنفس 

التْاكیـــد علـــى رفـــع مســـتوى االنجـــاز المهـــاري لـــدى االعبـــین االمـــر الـــذي یزیـــد مـــن درجـــة ثقـــة .٢

المختلفـة اثنـاء المنافسـات الریاضـیة واستعداداته في المواجه المواقف الالعب بامكانیات وقدرا

،

اجــــراء بحــــوث مشــــابه تقــــیس جوانــــب نفســــیة اخــــرى فــــي المراحــــل المختلفــــة مــــن التــــدریب او .٣

المنافسات وذللك لما لهما من اهمیة كبیرة على رفع مستوى االنجاز الریاضي 



وآخرانسامان حمد سلیمان 

٢٤٣

المصادر العربیة واالجنبیة 
والتغذیــة الراجعــة المقــارن فــي الرضــا ) اثــر اســتخدام المنافســات ١٩٩٨اســمر ، محمــد خضــر(. ١

جامعــة القدم،اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة كلیــة التربیــة الریاضــیة ،الحركــي والتحصــیل بكــرة

الموصل،

) دراســة مقارنــة الــذات الجســمیة لــدى بعــض االلعــاب الفرقیــة فــي ٢٠٠١اكــرم ،فــداء واخــرون (. ٢

  ة دهوك.، مجلة جامع ٢منشور ،عدداقلیم كردستان العراق ،بحث

اختــراق الریاضــي) دار الفكــر -) قلــق المنافســة (ضــغوط التــدریب١٩٩٧راتــب ،اســامة كامــل (. ٣

العربي ،جامعة حلوان.

ـــوان ،١٩٨٧راتـــب ،اســـامة كامـــل (. ٤ ـــنفس الریاضـــي ، دار الفكـــر العربـــي ،جامعـــة حل ـــم ال ) عل

  القاهرة.

الكتاب للنشر،القاهرة،،مركز  ١) مدخل علم النفس الریاضي ،ط١٩٩٤عالوي ،محمد حسن(. ٥

ـــي ، یوســـف (. ٦ ـــة والعلـــوم ٢٠٠٠عـــودة، احمـــد ســـلیمان و الخلیل ) االحصـــاء للباحـــث فـــي التربی

االنسانیة ،دار االمل،جامعة الیرموك ،االردن.

) القلق المعرفي والقلق البـدني والثقـة بـالنفس لـدى ١٩٩٨صدقي و كاظم،مصطفى(،نورالدین .٧

حدة، المؤتمر العلمي االمارات العربیة المتحدة.جامعة االمارات العربیة المت

8. Eble , R , (1992) Essenfional of education measurement 2 nd Edition

Engle wood cliffs prentic hall jersey.

9. Martens , Etal (1990) Competifive anoiety in sport tluam kintics ,Re ,

Qu



…)معرفي ، بدني ،ثقة بالنفسمقارنة حالة قلق المنافسة (

٢٤٤

  )١الملحق (

مقیاس حالة المنافسة (قلق المعرفي ، قلق البدني ، قلق الثقة بالنفس)یبین قائمة

احیانانادرا  الفقرات  ت
بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبیرة جدا

انا مهتم بهذه المنافسة  ١

اشعر بالعصبیة   ٢

اشعر بالهدوء   ٣

اشك في قدراتي  ٤

اشك بالنرفزة  ٥

اشعر بالراحة   ٦

اخشي من عدم استطاعي االداء الجید في هذه المنافسة   ٧

اشعر ان جسمي متوتر   ٨

اشعر بالثقة في نفسي   ٩

اخشى الخسارة   ١٠

اشعر بتقلص في معدني   ١١

اشعر بْاطمئنان   ١٢

اخشى من االداء السْي تحت ضغط المنافسة   ١٣

اشعر ان جسمي مسترخ   ١٤

لدى القدرة على مواجهة التحدي   ١٥

اخشي من ضعف مستوى ادائي   ١٦

قلبي ینبض بسرعة   ١٧

انا واثق من ادائي الجید   ١٨

اهتم بتحقیق اهدافي   ١٩

اشعر بهبوط في معدني   ٢٠

اشعر باالسترخاء الذهني   ٢١

على ادائي اخشى عدم الرضا من قبل االخرین   ٢٢

اشعر ببرودة الیدین   ٢٣

اشعر بالثقة الستطاعتي تحقیق اهدافي   ٢٤

اخشى فقدان قدرتي على التركیز   ٢٥

اشعر ان جسمي مشدود   ٢٦

اثق في الوصول الى اهدافي تحت ضغط المنافس  ٢٧


