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  :ملخص البحث

Summary 
 

      The concern for an important role in the achievement and the result 
can be obtained, and it is a double-edged sword can either be a negative 
impact, it was concerned with disabilities and can be either positive 
influence he is concerned about the facilitator, that the study has become 
an important concern in many sports psychologists because of their 
direct impact performance in sports competitions, as scientists believe 
that human behavior, especially in the positions of win and loss are 
largely influenced by the level of concern, which is characterized by an 
individual, I This study aimed to identify the relationship of concern 
Bath facilitating and constraining the performance of players through 
quantitative indicators of basic skills in a game of volleyball.  

  
  الباب األول

  التعریف بالبحث   – ١
   المقدمة وأهمیة البحث ١ – ١
  

یرتبط االنجاز الریاضي بتنفیذ الواجبات والخطط والتغلب علـى المشـاكل والصـعوبات التـي       
یواجههــا الریاضــي والتــي تتطلــب مــن كــل العــب بــذل جهــودًا غیــر اعتیادیــة لبلــوغ االنجــاز ، كمــا 

ــال ــان الحركــــي یـــرتبط االنجــــاز الریاضــــي بــ ــي تــــؤثر علــــى ســــلوك اإلنســ ظواهر النفســــیة المهمــــة التــ
واالنفعــالي ، ومــن أهــم هــذه الظــواهر القلــق النفســي والــذي یعــد احــد مظــاهر االنفعــاالت النفســیة 
التــي تــؤدي بالالعــب إلــى اخــتالل فــي التوافــق العصــبي العضــلي ممــا یــؤثر بدرجــة واضــحة علــى 

  .لریاضیة إثناء المنافسات ا مستوى أداءه المهاري
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إن للقلق دورًا مهمًا في االنجاز والنتیجة التي یمكن الحصول علیها ، وعلیه فهو سـالح ذو      
حـدین فأمــا أن یكـون تــأثیره ســلبیًا فهـو قلــق معـوق وأمــا أن یكــون تـأثیره ایجابیــًا فهـو قلــق میســر ، 

ألمرادفـه لــألداء تعتمــد إن تـأثیر حالــة القلـق وســمته " وفقــًا لنظریـة الــدوافع )   kleffer( ویشـیر 
كمــا إن اإلفــراد ذوي القلــق الــواطئ یكــون  ،علــى قــوة التجــاذب والمیــل التــي یســببها واجــب معــین 

   ) ("أدائهم أفضل من ذوي القلق العالي في الواجبات المعقدة والصعبة 

إن سـمة  القلــق أصــبحت مهمـة لــدى العدیــد مـن علمــاء الــنفس الریاضـي لمــا لهــا مـن اثــر مباشــر 
ى األداء فـــي المنافســـات الریاضـــیة ، إذ یـــرى هـــؤالء العلمـــاء إن ســـلوك اإلنســـان وخاصـــة فـــي علـــ

  .مواقف الفوز والخسارة تتأثر إلى حد كبیر بمستوى القلق الذي یتمیز به الفرد 
إن الحالة النفسیة تعد مهمـة جـدًا العبـي الكـرة الطـائرة لمـا لهـذه اللعبـة مـن ممیـزات مثیـرة تتمثـل  

ة السـریعة التـي تتطلـب اسـتجابات حركیـة سـریعة وان هـذه االسـتجابات تحتـاج إلـى في حركـة الكـر 
  . االستقرار النفسي الذي یساعد على أداءها بدقة وسرعة تحقیقًا للهدف المنشود من تلك الحركة 

وتـــأتي أهمیـــة البحـــث للوقـــوف علـــى تلـــك الســـمة والحـــد منهـــا جهـــد اإلمكـــان إیمانـــا مـــن البـــاحثین 
ریاضــــي فــــي هــــذه أللعبــــه ، الن االنجــــازات الریاضــــیة ال تعتمــــد علــــى تطــــویر لتطــــویر مســــتوى ال

إذ إن هنــاك عوامـل أخــرى تــؤثر علـى االنجــاز متمثلــة " القابلیـات البدنیــة فحسـب بــل تتعــدى ذلـك 
  ) ٢ (" بالدوافع والرغبات و القناعات واإلدراك والتفكیر واالستعداد النفسي والقلق 

علـــى الالعبـــین وهـــذا  ألســـمهلمـــا لمســـه البـــاحثون مـــن تـــأثیر تلـــك لـــذا جـــاء االهتمـــام بهـــذا البحـــث 
  . بالطبع سیؤثر على مستواهم وبالتالي على نتیجة الفریق 

  مشكلة البحث   ٢ – ١
تلعـب الناحیـة النفسـیة لـدى الریاضـي دورًا كبیـرًا فـي تحقیـق الفـوز ، إذ تعـد الناحیـة النفســیة       

هـذه  جـة المبـاراة ومسـتوى أداء الالعـب ، ویعـد القلـق احـدمن األمور التي من شانها إن تحدد نتی
الجوانــب النفســیة والتــي تــؤثر علــى مســتوى األداء ممــا یــؤدي إلــى أربــاك الالعــب عنــد األداء ممــا 

                                     
     1-Kleffer . F . Relation ship of Trafl A rxiety P erp rsence Tasr 

difficulty  and skill a , question of sixth – Goode the Ressear sh 
Quocterly48(3) 1977             

)٢ ( ÝƩǒǍǃƒ ýǆƓǂ Ü ƔǃƓƱǃƒ ƧƒƨǈǑưƓǒƧǃƒ Ʃƽǈǃƒ ǅǄƵ ):ǆǂơǃƒ Ƨƒƥ ÜƥƒƥƺƕƗ ÜƧƬǈǃƒǍ ƗƵƓƕƱǄǃčĕĕď (ƭĎē  
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ینعكس ذلك سـلبًا علـى مسـتواه بشـكل خـاص ووضـع الفریـق بشـكل عـام لـدى تطبیـق الخطـط مـن 
  .قبل المدرب 

حــاالت نفســیة تظهــر علــى الالعــب تحــت أوضــاع وظــروف والقلــق هــو لــیس ظــاهرة مزمنــة بــل  
معینة متمثلة باإلرهـاق النفسـي ممـا یجعـل الریاضـي یتصـف بالتشـنج ، وعـدم االسـتقرار والشـعور 

  . بالضعف وفقدان الثقة والهروب من أداء التمرینات والخوف من الخصم ومن المنافسة نفسها 
والعبین ومدرسین لهذه المـادة الحظـوا ان عـدد ومن خالل خبرة الباحثین المتواضعة كمدربین    
یملكون معلومات وافیة عن هذه السـمة وعـن دورهـا فـي االتجـاهین  یستهان به من المدربین ال ال

على الالعبین مما یجعلهم عاجزین عن توظیف حاالت القلـق المیسـر  وتأثیرهااالیجابي والسلبي 
  .ضیاع الوقت والجهد إلىا یؤدي معالجة حالة القلق المعوق مم أولمصلحة الفریق 

  أهداف البحث   ٣–١
    
  .الطائرة  ةلدى العبي الكر  الحالةالتعرف على درجات القلق المیسر والمعوق وقلق   –
  .  التعرف على العالقة بین القلق كحاله والمؤشرات الكمیه ألداء بعض مهارات الكرة الطائرة  –
  فرضیة البحث   ٤–١
وبین بعض المؤشرات الكمیة الداء ) المیسر والمعوق( بین حالة القلق  هناك عالقة ارتباط -

  .بعض مهارات الكرة الطائرة
  مجاالت البحث  ٥–١
/ ي كلیة التربیة الریاضیة العب من العبي الكرة الطائرة ف)  ١٨( :المجال البشري١- ٥- ١

  دیالى جامعة
   ٢٠٠٨/  ٥/  ١ لغایة ٢٠٠٧/  ١١/  ١المدة من      :المجال الزماني ٢- ٥- ١
  جامعة دیالى  / كلیة التربیة الریاضیة / القاعة المغلقة :المجال المكاني  ٣- ٥- ١
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  الباب الثاني
  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة  – ٢
  الدراسات النظریة ١–٢
  مفهوم القلق ١ – ١–٢

م االســتقرار و هــو انفعــال مــؤلم یتضــمن الخــوف الشــدید وتوقــع الفشــل وســرعة التهــیج وعــد      
ویفهـم القلـق أحیانـا  انـه حالـه مـن التحسـس الـذاتي یـدركها الفـرد ، الحساسیة الزائـدة لفقـدان الفـوز 

على صورة من الطیف وعدم االرتیاح مع توقع اكبر للضرر والسـوء وهـذه الحالـة أشـبه مـا تكـون 
  في طبیعتها الشعور و االنفعالیة للحالة المصاحبة للخوف 

تجربــه انفعالیــة مؤلمــة تنــتج بســبب التهــیج الــذي "بأنــهلــق انصــار مدرســة التحلیــل وقــد عــرف الق   
یحصل من االعضاء الداخلیة للجسم وان هذا التهیج ینتج من المنبهات الداخلیة والخارجیة التي 

  . )١("تسیطر علیها بواسطة الجهاز العصبي
تبــاك واألخطــاء حتــى یصــل علــى انــه رد فعــل للخــوف مرتــب بتــدرج مــن االر  انویعرفــه الباحثــ    

إلى الرعب التام وهو مسبوق بشكل حقیقي أو رمزي بظرف من التهدید الذي یدركـه الفـرد سـریعًا 
  . ویستجیب إلیه بشدة 

وهناك نشاطات متشابه ومختلفة بین الخوف والقلق ، فالخوف والقلق استجابة لموقـف المـرء     
ا تقریبـًا ، إمـا الفـرق بـین الخـوف والقلـق هـو إن بالخطر مع تشابه المظاهر الفسیولوجیة لكل منه

الخوف مصدره معروف للشـخص الخـائف ، إمـا القلـق فمصـدره مجهـول وال یعـرف الفـرد مصـدره 
  . كما وان القلق یتضمن تهدیدًا للشخص 

ــا الشــــخص      ــة للقلــــق ترجــــع إلــــى بعــــض األمـــور الداخلیــــة التــــي یحــــس بهــ إن األســـباب الحقیقیــ
فاذامــا "نفــس التجــارب والخبــرات المؤلمــة التــي مــر بهــا طیلــة فتــرة حیاتــه ، أحساســًا غامضــًا وهــي 

صــادف اإلنســان بعــض الظــروف والمواقــف التــي تشــبه ظــروف ومواقــف قدیمــة أثــارت فیــه القلــق 
وأخذت تضایقه من جدید دون إن یفطن إلى العالقات بین المواقـف الجدیـدة والقدیمـة وبـذلك یبـدأ 

  .)٢("قلقًا غامضًا غیر مفهوم 

                                     
 .٧٢ص)  ١٩٨٦،  ١ط، بغداد :( دراسات في علم النفسدحام الكیالي؛  )١(
 .٢٧٧ص) ١٩٨٧، ٢ط، دار المعارف، مصر: (علم النفس الریاضيوي؛ محمد حسن عال )٢(



  ٢٠١٠األول مجلة علوم الریاضة   العدد 
  المباریاتالكمیھ ألداء بعض مھارات الكرة الطائرة في أثناء عالقة قلق الحالة بالمؤشرات  

 

 
 

٣٤٥

ویمكــن القــول ان حالــة القلــق هــي حالــة صــحیة وایجابیــة النهــا تــدفع االنســان نحــو العمــل لــدرء   
االخطار الممكنة او المحتملـة والتـي یتعـرض لهـا االنسـان فـي صـراعه مـع الحیـاة وقـد ظهـر مـن 

  .خالل الدراسات الحدیثة ان القلق النفسي یشكل المرتبه االولى بین االمراض النفسیة
عـد بمثابـة أنـذار او اشـارة لتعبئـة كـل قـوى الفـرد لقد      ُ اشـار العدیـد مـن البـاحثین الـى ان القلـق ی

عـن حـده كما قـد یـؤدي القلـق اذا زاد ، النفسیة والجسمیة لمحاولة الدفاع عن الذات والحفاظ علیه
النفسـي االمر الـذي یثیـر الفـرد لمحاولـة أعـادة الـتحكم فـي هـذا التـوازن " الى فقدان التوازن النفسي

  .)١("واستعادة مقوماته باستخدام العدید من االسالیب السلوكیة المختلفة
  القلق كسمة ٢–١–٢

إن مـوطن  " إذ قـال) فروید ( عن القلق ومن بعده  ١٩٢٧عام ) بافلوف ( لقد بحث العالم      
 القلـــق هـــو الـــذي شخصـــه الفـــرد ویتـــذكره ویتوقعـــه  فـــي حـــاالت متعـــددة دون إي مســـاعده  فـــالقلق

باألصل هـو رد فعـل لحالـة العجـز التـام لمـوطن الصـدمات التـي أعیـد إنتاجهـا مـن اجـل الـتخلص 
  .من موقع الخطر 

مـــن الناحیــة اإلكلینیكیـــة معــروف وهـــو بالنتیجــة تـــابع  "فنظــر إلـــى القلــق علـــى انــه ) بیـــرك ( إمــا 
وهــو الــذي  للمنبــه الشــهوائي الــذي صــاحبة راحــة قلیلــة بســبب رادٍع مــا أو تهــیج جنســي غیــر ســلیم

والقلق له عالقة سـلوكیة خاصـة یمكـن مالحظتهـا مباشـرة  )٢("أدى إلى توتر لم یتم التخلص منه 
وهـذه العالمـات افتــراض ) عـدم الراحـة ، التــوتر ، تصـبب العـرق بشـدة ( كـردود فعـل ظـاهر مثـل 

رجــة علــى أنهــا موافقــة ومطابقــة لالســتجابات االنفعالیــة التــي تســیطر علــى الجهــاز العصــبي بالد
والوجه األخر إن القلق حالة نظریة لحـوادث تقـع تحـت الجلـد بالنسـبة للكـائن الحـي ، إذ . األولى 

الهیســتیریة ، ( إن هـذا التركیـب یقــدم علـى أسـاس االرتبــاط بالسـلوك المضـطرب فــي حـاالت مثـل 
  ) جنون العظمة  الكاذب ، السلوك القهري 

الوجــه االول منــه ، ان القلــق لــه عالمــات "ن القلــق مــن وجهــین مختلفــی) كــامیرون(لقــد فســر     
ســلوكیه خاصــة یمكــن مالحظتهــا مباشــرة كــردود فعــل ظــاهرة مثــل عــدم الراحــة والتــوتر وتصــبب 
ـــاز  ـــة لالســــتجابات االنفعالیــــه التــــي یســــیطر علیهــــا الجهــ ـــات موافقــــة ومطابقـ ـــذه العالمـ العــــرق وهـ

                                     
 .٣٧٩ص) ١٩٩٨،مركز الكتاب للنشر، القاهرة : ( المدخل الى علم النفس الریاضيمحمد حسن عالوي؛  )١(
 ١٥٨ص)١٩٦٧القاهرة ، مكتبة مصر،دار مصر للطباعة والنشر،: (علم النفس االكلینیكيمصطفى فهمي؛ )٢(
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٣٤٦

حالـــة نظریـــة تقـــع تحـــت الجلـــد امـــا الوجـــه اآلخـــر للقلـــق فهـــو ان القلـــق  العصـــبي بالدرجـــة االولـــى
بالنسبة للكائن الحي وان هذا التركیب یقدم على اساس االرتباط بالسلوك المضـطرب فـي حـاالت 

  .)١("مثل الهستیریا وجنون العظمة والسلوك القهري
  القلق في المجال الریاضي ٣-١-٢

یــر عــن جوانــب تعبإال هــو  ان االنجــاز الریاضــي الــذي یحققــه الفــرد الریاضــي وســلوكه مــا      
ان  إذیعتمد على تطور القابلیات البدنیـة والمهاریـة فقـط  الشخصیة فضًال عن ان هذا االنجاز ال

والتفكیـــر  واإلدراكبعوامــل نفســـیة عدیــدة مثـــل الــدوافع والرغبـــات والقناعــات  تتـــأثرهــذه االنجــازات 
  .الخ ... واالستعداد النفسي وكذلك الخوف والقلق 

لمجـال الریاضــي تُعــد سـالحًا ذا حــدین فقــد یكـون القلــق میســرًا فیلعــب دورًا ان حالـة القلــق فــي ا   
نفسه بدنیًا ونفسیًا للتغلب علیه وقد یكون معوقًا فهو ذو  یهیئمحفزًا للریاضي مما یدفعه الى ان 

 األمـــورســـلبي علـــى نفســـیة الریاضـــي والمهـــم فـــي كـــل هـــذا هـــو ان یتعـــرف الریاضـــي علـــى  تـــأثیر
 .القلق بحالتیه السلبیة واالیجابیةوالحاالت التي تصنع 

  :الدراسات المشابهة ٢-٢
  دراسة سعد منعم الشیخلي 

  )٢()مقیاس قلق الحالة لحكام كرة القدم(                    

هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى قلق الحكام الدولیین بكرة القدم ، اذ استخدم      
حكام دولیین ) ١٠(ة الدراسة على عینة مكونة من  الباحث المنهج المسحي لمالئمته لطبیع

بكرة القدم، وقد استنتج الباحث وجود عالقة ارتباط عالیة بین القلق المیسر والقلق المعوق 
ولصالح القلق المیسر فیما كان مستوى قلق الحالة لدى الحكام العراقیین الدولیین بكرة القدم 

  .بحث متوسط وفق المقیاس الذي طبق على عینة ال
  
  
  
  

                                     
1- taylor jan et. Personality scale of manifest anoxia j Abnormal. Sole.psycnol.1953 pp 91     

 ٢٠٧ص)٢٠٠٤بغداد،مكتب الكوثر للطباعة والنشر،:( مجموعة بحوث منشورةسعد منعم الشیخلي ؛  )2(
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٣٤٧

  الباب الثالث
  منهج البحث و إجراءاته المیدانیة  – ٣
  منهج البحث  ١ – ٣

ان طبیعـــة المشـــكلة هـــي التـــي تحـــدد المـــنهج الـــذي یختـــاره الباحـــث لغـــرض الوصـــول الـــى       
مــن الظـــواهر الیمكــن دراســـتها اال مـــن خــالل مـــنهج علمــي یـــتالءم والمشـــكلة " النتــائج، وان كثیـــرا
المـــنهج الوصـــفي باالســـلوب المســـحي لكونـــه اكثـــر المنـــاهج  الباحثـــاناســـتخدم  المـــراد بحثهـــا، لـــذا

تحدید الظـروف والعالقـات التـي "إلىمالءمة وطبیعة مشكلة البحث، الن المنهج الوصفي یهدف 
توجد بین الوقائع والمظاهر، وان االسلوب المسحي یسعى الـى جمـع البیانـات مـن افـراد المجتمـع 

عـن كـون " فضـال )١("راهنـة للمجتمـع فـي متغیـر معـین او متغیـرات معینـةلمحاولـة تحدیـد الحالـة ال
عـن الظـاهرة التـي ندرسـها وتحدیـد الوضـع الحـالي لهـا والتعـرف  "المنهج الوصفي بقصد التعـرف 

على جوانب القوة والضعف فیها من اجل معرفة صالحیة هذا الوضـع او مـدى الحاجـة الحـداث 
  )٢("فیه تغیرات جزئیة او اساسیة

  عینة البحث ٢-٣
العبــًا مـــن العبــي الكـــرة الطــائرة ، إذ إن عـــدد العبــي الكـــره )  ١٨( لقــد شـــملت عینــة البحـــث    

َ وهـــم یمثلـــون فریـــق الكلیـــة وفـــرق بعـــض األندیـــة )  ٢٧( الطـــائرة فـــي الكلیـــة یبلـــغ عـــددهم  ◌ العبـــًا
  .  من مجتمع البحث % )٧٢( الریاضیة وقد مثلت عینة البحث نسبة 

  وات واالجهزه المستخدمه في البحثل واألدالوسائ   ٣ – ٣
لغــرض ضــمان الحصــول علــى بیانــات صــحیحة ودقیقــة تــؤمن الوصــول إلــى تحقیــق أهــداف      

  :    البحث استعان الباحثون بأدوات متعدده لتنفیذ متطلبات البحث وعلى النحو األتي
  .وسائل جمع المعلومات    ١ – ٣ – ٣
  المصادر والمراجع العربیة -
  لمقابالت الشخصیة ا -

                                     
 .٤٧ص) ١٩٩٩،المعارف أمنش، دریةاالسكن( :مبادى البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیةسوزان علي؛ ،حسن احمد )١(
دار الفكـر ، القـاهرة ( :البحث العلمـي فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي؛سامة كامل راتب أ، محمد حسن عالوي  )٢(

 ١٤٠ص ) ١٩٩٩، العربي 
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٣٤٨

  مقیاس القلق  -
  استمارات تسجیل  -
  التجربة االستطالعیة -
    االجهزه و األدوات المستخدمة في البحث    ٢ – ٣ – ٣
  ملعب الكره الطائرة  -
  )  ٣( ساعة توقیت الكترونیة عدد  -
  )  ٥( كرات طائره عدد  -
  )  casio(حاسبه یدویه نوع   -
  )  pantuom 4( حاسبه الكترونیه  -
  القیاسات واالختبارات المستخدمه في البحث    ٤ – ٣
  مقیاس القلق   ١ – ٤ – ٣

حیــث یتكــون هــذا المقیــاس مــن مقیاســین یشــتمل  )١(وهــو مقیــاس وضــعه محمــد حســن عــالوي    
ــاء بمســـتوى أداء الالعـــب فـــي )  ١٠( األول علـــى  عبـــارات تقـــیس مـــدى إســـهام القلـــق فـــي االرتقـ

عبــارات تقــیس مــدى )  ١٠( ویتــألف الثــاني مــن ) القلــق المیســر ( ویســمى  المنافســات الریاضــیة
ــة القلــــق لمســــتوى أداء الالعــــب فــــي المنافســــات الریاضــــیة ــتم  ویســــمى القلــــق المعــــوق  إعاقــ ، ویــ

   ( * ))المیسر والمعوق ( تصحیح المقیاسین 
دائمـًا ، غالبـًا ، أحیانـا ، نـادرًا ، ابـدًا علمـًا ( وفق مقیاس متدرج یتكون من خمسة استجابات هـي 

  :االتیه تحمل االرقام إن عبارات القلق المیسر 
ـــــوق )١،٣،٤،٧،٩،١٠،١٢،١٤،١٥،١(  ــــ ـــــق المعـ ــارات القلـــــ ــــ ــــا عبــــ ــــ ـــــةإمــ ــــ ــــــام االتیـ ــــــل االرقــــ  فتحمــــ
)٢،٥،٦،٨،١١،١٣،١٧،١٨،١٩،٢٠ (  
  

                                     
 ٢٨١، مصدر سبق ذكره ص علم النفس الریاضيمحمد حسن عالوي ؛  )١(

في )  ٥( درجه من خالل ضرب درجة أعلى بدیل وهي )  ١٠٠( لمقیاس هي اعلي درجه یمكن الحصول علیها في هذا ا ( * )
  فقره وادنى درجه في المقیاس یتم الحصول علیها من خالل ضرب ادني بدیل وهو )  ٢٠( عدد فقرات المقیاس البالغة 

  وتقسیمها على    )  ١،٢،٣،٤،٥( في عدد فقراته العشرین ویتم استخراج درجة الحیاد من خالل جمع مقیاس التقدیر )  ١(    
 بدائل ثم تضرب في عدد فقرات المقیاس)  ٥(    
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٣٤٩

شرات الكمیه طریقة حسا  ٢ -٤ – ٣ ُ   ب المو
یـتم تقــیم أداء الالعبـین فــي إثنـاء المباریــات مـن خــالل اسـتمارة خاصــة یـتم مــن خاللهـا تقیــیم      

أدائهــم فــي اللعــب اذ یــتم حســاب عــدد المحــاوالت الصــحیحة لكــل العــب مــن المهــارات األساســیة 
  . بالكرة الطائرة والتي تشمل مهارات

  اإلعداد            - ٣   تقبال اإلرسال      اس - ٢     اإلرسال          - ١    
  الدفاع عن الملعب  - ٦  حائط الصد        - ٥     الضرب الساحق   - ٤    

إمام األداء الصحیح لكل العب )  ( حیث یقوم الباحثون والكادر المساعد بوضع عالمة   
  لعالمة ودرجه )  ١( في المهارات المذكورة أعاله على إن درجة هذه لعالمة 

 )  ( تعني صفر وعلى هذه األساس فان المحصلة النهائیة الستمارة التقییم تعطینا مؤشر
  . بالدرجات التي حصل علیها كل العب في المهارات انفه الذكر 

  الوسائل االحصائیه    ٥ – ٣
  الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعیاري   -

 ) بیرسون( معامل ارتباط   -
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٣٥٠

  عالباب الراب
  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  - ٤
  عرض النتائج وتحلیلها ١ - ٤

  ) ١( جدول 
  الحالةیبین درجات القلق المیسر والمعوق وقلق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسلسل 
  الالعبین

درجة القلق 
  المیسر

درجة القلق 
  المعوق

درجة قلق 
  الحالة

٨١  ٤٠  ٤١  ١  
٦٥  ٢١  ٤٤  ٢  
٦٦  ٣٤  ٣٢  ٣  
٦٥  ٣١  ٣٤  ٤  
٥٦  ٢٢  ٤٣  ٥  
٦٠  ٢١  ٣٩  ٦  
٤٥  ١٦  ٢٩  ٧  
٦٥  ٢٤  ٤١  ٨  
٦٢  ٣٢  ٣٠  ٩  
٦٩  ٢٧  ٤٢  ١٠  
٧٠  ٣٥  ٣٥  ١١  
٧٣  ٢٨  ٤٥  ١٢  
٦٩  ٢٨  ٤١  ١٣  
٧٧  ٣٦  ٤١  ١٤  
٧٢  ٢٧  ٤٥  ١٥  
٤٦  ١٧  ٣٩  ١٦  
٦٦  ٣٢  ٣٤  ١٧  
٧٥  ٣١  ٤٤  ١٨  
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٣٥١

ســر اسـتخرجوا  درجــات عینـة البحــث فـي القلــق المی ینإن البــاحث)  ١( یتضـح مــن الجـدول       
)  ٤٥( والمعــوق وقلــق الحالــه إذ یظهــر مــن خــالل نتائجــه إن أعلــى درجــة للقلــق المیســر كانــت 

إمــا )  ١٦( واقــل درجــة )  ٤٠( بینمــا كانــت أعلــى درجــة فــي القلــق المعــوق )  ٢٩( واقـل درجــه 
وكمـــا موضـــح فـــي )  ٤٥( واقـــل درجـــة )   ٨١( فـــي درجـــة قلـــق الحالـــة فقـــد كانـــت أعلـــى درجـــة 

  ) . ٢( الجدول 
  ) ٢( جدول 

  یبین أعلى قیمة واقلها والمدى لمتغیرات البحث
  
  

  
  
  
  
  

  ) ٣( جدول 
  البحث في یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة

  المهارات األساسیة بالكرة الطائرة
  الوسائل اإلحصائیة            

َ   المهارات األساسیة    ع +  س

  ١,٦٨  ٤,٦٧  اإلرسال
  ٢,٢٩  ٣,٧٢  استقبال اإلرسال

  ٢,١٣  ٣,٠٦  اإلعداد
  ٢,١١  ٤,٦٧  الضرب الساحق

  ١,٥٧  ٤,٣٣  حائط الصد
  ١,٣٧  ٣,٦٧  الدفاع عن الملعب

  
ـــد     ـــن الجــ ـــح مــ ـــة البحـــــث فـــــي االختبـــــارات الخاصـــــة بالمهـــــارات )  ٣( ول ویتضــ ــائج عینــ إن نتـــ

بـانحراف )  ٤,٦٧( في مهارة اإلرسال كان الوسط الحسـابي ، األساسیة كانت على النحو األتي 

  الوسائل االحصائیه         
  المتغیرات

  
  أعلى قیمه

  
  اقل قیمه

  
  المدى

  ١٩  ٢٦  ٤٥  لقلق المیسرا
  ٢٤  ١٦  ٤٠  القلق المعوق
  ٣٦  ٤٥  ٨١  قلق الحاله
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)  ٣,٧٢( إمـــا فـــي مهـــارة اســـتقبال اإلرســـال فقـــد كـــان الوســـط الحســـابي )  ١,٦٨( معیـــاري قـــدره 
  مهارة اإلعداد كان الوسط الحسابي وفي )  ٢,٢٩(واالنحراف المعیاري 

ــــاري )  ٣,٠٦(  ـــان الوســـــط ) ٢,١٣(واالنحـــــراف المعیـ ــاحق فقـــــد كــ ـــارة الضـــــرب الســـ ـــي مهــ ــا فــ إمـــ
وفـي مهـارة حـائط الصـد كـان الوسـط الحسـابي )  ٢,١١(واالنحراف المعیاري )  ٤,٦٧(الحسابي 

كــــان الوســــط  إمــــا فــــي مهــــارة الــــدفاع عــــن الملعــــب فقــــد) ١,٥٧(واالنحــــراف المعیــــاري )  ٤,٣٣(
  .) ١,٣٧(واالنحراف المعیاري )  ٣,٦٧(الحسابي 

  )  ٤( دول ج
شرات الكمیة ألداء بعض  ُ   یبین معامل االرتباط بین قلق الحاله وبین المو

  مھارات الكرة الطائرة 

  الوسائل اإلحصائیة    
  

  المتغیرات
    )ر ( قیمة   ع  +  سَ 

  الداللیة
  الجدولیة  المحسوبھ

    ٩٫٢١  ٦٦٫١٧  قلق الحالھ
٠٫٠٢  
  

  
٠٫٧٤  
  
  

  
  ١٫٦٨  ٤٫٦٧  مھارة اإلرسال  ١  عشوائي

  قلق الحالھ
  ٩٫٢١  ٦٦٫١٧    

٠٫١٤  
  

  مھارة استقبال  ٢  عشوائي
  ٢٫٢٩  ٣٫٧٢  اإلرسال

  قلق الحالھ
  ٩٫٢١  ٦٦٫١٧    

٠٫١٦  
  

  
  مھارة اإلعداد  ٣  عشوائي

  ٢٫١٣  ٣٫٠٦  

  قلق الحالھ
  ٩٫٢١  ٦٦٫١٧    

٠٫٠٥  
  

  
  عشوائي

  ٤  
  

  ھارة الضربم
  ٢٫١١  ٤٫٦٧  الساحق

  قلق الحالھ
  ٩٫٢١  ٦٦٫١٧    

٠٫٢٣  
  

  
  مھارة حائط الصد  ٥  عشوائي

  ١٫٥٧  ٤٫٣٣  

  قلق الحالھ
  ٩٫٢١  ٦٦٫١٧    

٠٫٠٤  
  

  
  ٦  عشوائي

  
  مھارة الدفاع عن

  ١٫٣٧  ٣٫٦٧  الملعب
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عبــین فـــي قلـــق فقــد وضـــح فیــه البـــاحثون عالقــة االرتبـــاط بــین درجـــات الال)  ٤( أمــا الجـــدول    
المحســوبه ) ر ( الحالــه، وبــین بعــض المهــارات األساســیة فــي الكــرة الطــائرة إذ أظهــرت قــیم     

عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط بــین قلــق الحالــه وبــین المهــارات األساســیة قیــد الدراســة ، إذ ظهــر مــن 
  تالمحسوبه بین قلق الحاله وبین مهارة اإلرسال كان) ر ( خالل هذا الجدول إن قیمة 

) . ٠,١٤( المحســوبه بــین قلــق الحالــه وبــین مهــارة اســتقبال اإلرســال) ر ( ، وقیمــة )  ٠,٠٢(  
) ر( ، كما كانت قیمـة )  ٠,١٦( المحسوبه بین قلق الحاله وبین مهارة اإلعداد ) ر ( إما قیمة 

لق المحسوبه بین ق) ر ( ، إما قیمة ) ٠,٠٥(المحسوبة بین قلق الحاله ومهارة الضرب الساحق 
المحســوبه بــین قلــق ) ر ( ، بینمــا كانــت قیمــة )  ٠,٢٣( الحالــه ومهــارة حــائط الصــد فقــد كانــت 

) ر ( ، وهــذه القــیم جمیعهــا كانــت اقــل مــن قیمــة )  ٠,٠٤( الحالــه ومهــارة الــدفاع عــن الملعــب 
  ) .  ٠,٠٥( ، ومستوى دالله ) ١٦( ، تحت درجة حریة ) ٠,٧٤( الجدولیه البالغة 

  
  النتائج  مناقشة ٢ – ٤

العبًا كانت درجاتهم في القلق المیسر اكبر ) ١٧(یظهر لنا إن ) ١(من خالل الجدول       
العبین كانت درجاتهم في القلق المعوق اكبر من درجة الحیاد إما )  ٨( من درجة الحیاد وان 
على العبًا كانت درجاتهم اكبر من درجة الحیاد وهذا یعطي مؤشر ) ١٦(في قلق الحاله فان 

جیده بصوره عامه واثبتوا ) المیسر والمعوق(إن عینة البحث كان تعاملهم مع حاالت القلق  
بأنهم على قدر كبیر من الوعي بتأثیر القلق على أدائهم داخل الملعب وان ما یعزز هذا الكالم 

ت إذ لم تظهر فیه أي عالقة بین المؤشرات الكمیة ألداء مهارا)  ٤( ویؤكده هو نتائج جدول 
الكرة الطائرة وبین القلق والباحثون هنا یعزونها إلى عدة أمور منها إن لعبة الكرة الطائرة من 
األلعاب التي الیوجد فیها احتكاك مع الخصم وبالتالي فال یوجد تماس بین الالعبین ثم إن 

ن الجهد البدني والمهاري المبذول في هذه اللعبة یختلف عن األلعاب الجماعیة األخرى إذ إ
طبیعة هذه اللعبة تفرض على الالعبین إن یأخذوا قسطًا من الراحة في أثناء المباراة وعلى 
العموم فان الباحثین یؤكدون بان ضعف عینة البحث في أداء مهارات الكرة الطائرة یعود إلى 
عوامل متعددة منها ما یتعلق بمناهج التدریب الموضوعه لهم ومدى مالئمتها وقدرتها على 

إمكانیاتهم البدنیة والمهاریة إذ إن المناهج التدریبیة تعد عنصرًا وعامًال اساسیًا في صنع  تطویر
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الالعب القادر على األداء بصوره صحیحة ومع كل هذا فان الباحثون ال یغفلون الدور 
الالعبین  ىتظهر علفعندما یكون قلقًا معوقًا ) المیسر والمعوق( االیجابي والسلبي بحالتیه

القلق یرافقه اضطرابات " بان) ١٩٧٩(إذ یشیر عالوي مختلفة وفسیولوجیةنفسیه إعراض 
له منها السلوك الترددي سواء على  أعراضتكون بمثابة مظاهر أو  مختلفةونفسیه  فسیولوجیة

المستوى الحركي أو االنفعالي أو العقلي كسرعة التهیج والنفرزه وضعف ألقدره على التركیز 
  .  )١( "ذهن وسرعة النبض واضطراب النفس وارتفاع الضغط واالنتباه وشرود ال

والبدنیة والعقلیة یؤكدون  ةوبحسب معرفتهم بمستویات عینة البحث المهاری ینكما إن الباحث 
نهم یستطیعون من األداء في مباریات صعبه وعن هذا  ٕ على إن ثقة الالعبین بأنفسهم عالیه وا

الثقة بالنفس هي درجه االعتقاد التي یمتلكها "ن إلى إ)  ٢٠٠٢( یشیر اسأمه كامل راتب 
الریاضي عن مدى قدرته على تحقیق النجاح إن توقع الریاضي لنتائج أدائه یعد عامُال هامًا 
من حیث التأثیر على نتائج المباریات كما إن الثقة في توقع النتائج تجعل الریاضي أكثر 

قع وأصبح الریاضي أكثر ثقة كلما ضاعف ذلك استعدادًا للبذل والعطاء وكلما زادت درجة التو 
من قدرته على التحمل والمثابرة والتصمیم في مواجهة العقبات التي تقابله أو المشكالت التي 

  .)٢( "تعترضه ویصبح من السهل علیه إن یستسلم للهزیمة أو إن یفقد األمل
  الباب الخامس

  االستنتاجات و التوصیات   – ٥
  االستنتاجات   ١ – ٥
  وجود فرق معنوي بین القلق المیسر والقلق المعوق لدى العبي الكرة الطائرة  -١ 

  . جامعة دیالى ولصالح القلق المیسر / لكلیة التربیة الریاضیة      
  معنویةكانت عالقة االرتباط بین المهارات األساسیة والقلق كحاله غیر  -٢
  
  

                                     
 ١٨٧، مصدر سبق ذكره ، ص  علم النفس الریاضيمحمد حسن عالوي ؛  )١(
دار الفكر العربي ،  القاهرة  ، مصر ، ( ، دلیل اإلرشاد والتوجیه للمدربین ،  اإلعداد النفسي للناشئیناسأمه كامل راتب ؛  )٢(

 ٢١٦ص)   ٢٠٠٢
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   :التوصیات  ٢ – ٥
أداء  كبیرة فيین باإلعداد النفسي لما له من أهمیه ضرورة اهتمام المدربین والمدرس .١

  . الالعبین 
  . المعوق الكرة الطائرة وتقلیل حالة القلقضرورة تعزیز حالة القلق المیسر لدى العبي  .٢
  . إجراء بحوث مشابهه وعلى فعالیات فردیه وفرقیه أخرى  .٣

   :المصادر العربیة 
دار الفكــر العربــي ، القــاهرة ، ( ، دلیــل اإلرشــاد والتوجیــه  ناإلعــداد النفســي للناشــئیاســأمه كامــل راتــب ؛ *  

  ) .٢٠٠٢مصر ، 
دار الفكــر العربــي ،  ( ، دلیــل اإلرشــاد والتوجیــه للمــدربین ،  اإلعــداد النفســي للناشــئیناســأمه كامــل راتــب ؛  )*

  )   ٢٠٠٢القاهرة  ، مصر ، 
ــي؛ ،حســــن احمــــد* ـــة البدنیــــ مبــــادئســــوزان علــ ـــي التربیـ ـــي فـ ـــاة ، اإلســــكندریة(، ة والریاضــــیةالبحــــث العلمـ منشـ

  ).١٩٩٩،المعارف
  ) . ١٩٨٦،  ١بغداد ، ط: (  دراسات في علم النفسدحام الكیال ؛ *  
  )٢٠٠٤بغداد،مكتب الكوثر للطباعة والنشر،:( مجموعة بحوث منشورةسعد منعم الشیخلي ؛ * 
  ) .١٩٧٨،  ٢دار المعارف ، ط: (  علم النفس الریاضيمحمد حسین عالوي ؛ *  
  ) ١٩٩٨،مركز الكتاب للنشر،القاهرة: (يضالمدخل الى علم النفس الریامحمد حسن عالوي؛ *
القاهرة (  البحث العلمي في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي؛سامة كامل راتب أ، محمد حسن عالوي *
   ) ١٩٩٩، دار الفكر العربي ، 
  )١٩٦٧، مكتبة مصر،دار مصر للطباعة والنشر،القاهرة : (اإلكلینیكيعلم النفس مصطفى فهمي؛-*

  .)١٩٩٣للطباعة والنشر ،  بغداد ، دار الحكمة: (  علم النفس الریاضينزار الطالب ؛ كامل الویس ، *   
  المصادر األجنبیة – ٢
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