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انقهق تمسرىي دقح االرسال تانكرج انطائرج َهذف انثحث انً انرعرف عهً عالقح 

( 21.واسرخذو انثاحث انمىهج انىصفٍ تاسهىب انعالقاخ مسرخذما عُىح قىامها )

طائرج وذىصم انً عذد العة اخرُروا تانطرَقح انعمذَح مه وادٌ انحثاوُح تانكرج ان

مه االسرىراجاخ وهٍ ارذفاع مسرىي االداء انمهارٌ نالرسال ادي انً اوخفاض 

مسرىي انقهق نذي افراد انعُىح.وان انعالقح تُه انمرغُرَه كاود دانح احصائُا نكىها 

عكسُح واوصً انثاحث تاالهرماو انمرزاَذ ترطىَر االداء انمهارٌ نالرسال واالكثار 

رفع حاجز انخىف ومىح انالعة انثقح  اخ انرجرَثُح وانرىافسُح نغرضمه انمثارَ

 انعانُح فٍ االداء.

 
ABSTRACT 

 
The research aims to identify the relationship concerns the level of 

accuracy of transmission volleyball. The researcher used the 
descriptive manner relations using a sample of (12) player 

selected in the manner intentional Club Habbaniyah volleyball and 
reached a number of conclusions, a high level of skill performance 

for transmission led to the low level of concern with the sample. 
The relationship between the two variables were statistically 

significant, but counter-productive and researcher recommended 
increased attention to the development of performance skills of 
sending and propagation of warm-up games and competitive for 
the purpose of raising the barrier of fear and give the player high 

level of confidence in the performance. 
 
 



 التعريف بالبحث -1
 : المقدمة وأهمية البحث 1-1
يعد اإلعداد النفسي الرياضي جزءًا أساسيا من أجزاء عممية التدريب وتييئة الرياضي لممشاركة  

 . في المنافسات
والمعرفة في ىذا المجال تنتقل إلى الرياضي من خالل المدرب الذي يجب إن يكون ممما      

بيذا الجانب , بحيث يكون مؤىاًل لمعممية التدريبية وان يدرك العالقة المتبادلة بين العوامل 
صورة البايولوجية النفسية في عممية التدريب كي يتمكن من استثمار الطاقات لدى العبيو بأفضل 

. 
وان معرفة ميزات الشخصية لمرياضي وسموكو االجتماعي والعمل عمى تنميتيا  عن طريق    

إدراك الصفات وتوفير فرص االختبار والشعور بالثقة وحل المشاكل النفسية الناجمة عن التعمم 
 والتدريب الرياضي .

ة  ومستوى رفيع ) أصبح اإلداء الرياضي في صورتو الحديثة من تطور لممستويات الرياضي
لألداء الرياضي حتى أصبحت نتائج المنافسات اليوم تشد إليو الماليين من المشاىدين  
والمتفرجيٍن وبالتالي لو يعد الفوز فييا مجرد اداء لالعب أو الفريق فحسب بل كثيرا ما يمتد إثره 

فني مقابل عدم إلى مشاعر الجماىير ويؤكد الواقع العممي إن االىتمام باألعداد ألبدني وال
االىتمام باألعداد ألنفسي يؤدي إلى عدم استقرار  أداء الالعب  في المنافسات  فضال عن فشل 
الالعب نفسو في إخراج أفضل وأحسن أداء  لو . وان فشل الالعب في المباريات يكون نتيجة 

 ةلقوة البد نيإلى قصور في اإلعداد ألبدني والنفسي فاألداء الرياضي  الناجح ىو نتاج كل من ا
القمق ىو الخوف الشديد وعدم القدرة عمى  التركيز واإلحساس الدائم بتوقع اليزيمة  (1)والعقمية 

 .(1)وعدم الثقة  والرغبة في اليرب من الواقع وعدم مواجية أي موقف من مواقف الحياة ( 
ن العوامل النفسية لذا فأن  أىمية البحث قيد الدراسة  لييتم بظاىرة القمق النفسي , ألنو  م 

 الميمة , والتي  يجب إعطاءىا المزيد من االىتمام  وذلك لتأثيرىا الفعال في مستوى األداء .
والتييج و )النرفزة ( وضعف القدرة عمى التركيز واالنتباه وشرود الذىن وسرعة النبض وخفقان     

   (2)الدم  القمب  وكثرة العرق  وفقدان الشيية  لمطعام واألرق وارتفاع ضغط 
وىذه األعراض السابق ذكرىا ال تظير جميعيا  لدى الالعب عندما ينتابو القمق بل قد تظير 
عميو بعض ىذه األعراض  وكمما زادت حدة القمق ارتبط ذلك بالمزيد من األعراض كأن 
استجابات القمق يمكن تصورىا  عمى خط  متصل يتراوح بين الخوف البسيط  إلى الرعب  الحاد 
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 م2001, 1ٌة ,دار الفكر العربً ,القاهرة ,طإسامة كامل راتب : تدرٌب المهارات النفس 
(1)

 280م : ص1990ثامر محسن : اإلعداد النفسً بكرة القدم ,  
(2)

 280: ص 1998 1محمد حسن عالوي : مدخل إلى علم النفس الرٌاضً , مركز الكتاب للنشر , القاهرة , ط 



, وعموما ويجب إن ال ينظر إلى القمق انو عامل سمبي يجب التخمص منو بل الرياضي قد  (3)
 يحتاج  إلى نسبة معينة منو تتالءم وطبيعة الرياضي .

وىناك الكثير من األساليب التعميمية التي استخدمت في تعمم الميارات الرياضية  , ومازالت     
األداء المياري  و ألبدني , لذا سعى الخبراء والباحثون تستخدم إذا تباينت فييا نسب النجاح في 

إلى إيجاد أساليب تخدم األلعاب والفعاليات الرياضية كافة , بما يتالءم مع قابميات األفراد 
مكانياتيم  .  المتعممين وا 

إن لعبة الكرة الطائرة  تحتوي عمى الميارات األساسية الدفاعية منيا واليجومية التي توصل    
ريق إلى الفوز , إذا كان تأديتيا بشكل متقن وسريع  من قبل أعضاء الفريق , والميارات الف

األساسية ضرورية  لرفع مستوى الفريق , فيي سمم االرتقاء نحو اإلجادة والتفوق , ويجب عمى 
أي العب إن يمم بالميارات األساسية  , إذ ال توجد من الميارات ما ىي أىم من األخرى  , 

ركات التي ينبغي لكل العب تنفيذىا  عمى وفق الظروف  التي تتطمبيا لعبة كرة الطائرة فيي الح
 . (1),  لغرض الوصول إلى النتائج االيجابية  واالقتصاد في المجيود وتأخير حالة التعب 

 

 اىمية االرسال 
الممعب  والىمية االرسال يعتبر من اىم ضربات اليجوم المباشر التي يستعمميا الالعبون خالل

وىو في الميارات التي تطورت بدرجة كبيرة وظيرت من انواع جديدة وما زالت تظير انواع 
 اخرى بين الحين واالخر . 

فيجب عمى العبي كرة الطائرة ان يدركوا ان االرسال ليس مجرد عبور الكرة فوق الشبكة ولكن 
قو عمى ان يراعو فييا المسافة يجب عمى العبي الفريق ان يبدا او عد االرسال بطريقة جيدة ودقي

واالرتفاع والمكان المحدد . ىذا ما يمنع العبي الفريق المنافس في كل ارسال الى اتخاذ مواقف 
, وىناك عالقة واضحة بين القمق  (2)الدفاع . وىنا يمكن اىمية االرسال في لعبة كرة الطائرة 

القمق مما يؤثر عمى اداء االرسال  وميارات االرسال لذلك عندما يكون الالعب واقع تحت حالة
 بانواعو . وبالتالي يؤثر عمى احراز النقطة لصالح الفريق . 

 

 

 
 مشكمة البحث  : 1-2   
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يعد اإلعداد  النفسي لمرياضي احد األعمدة  التي ترتكز عمييا العممية التدريبية , إضافة إلى  
يام بدراسة مسيبة  يود من خالليا بقية  عناصر التدريب  األخرى ,  لذلك ارتأى الباحث الق

معرفة حالة القمق لدى العبي الكرة الطائرة من خالل متابعة الباحث لممباريات , فضال عن  قمة 
استخدام األساليب العممية وجدولتيا بما يخدم العممية التعميمية , السيما مع الميارات الصعبة 

ساليب ىي المنيج العممي الذي يراد منو رفع التعمم واستخدام الطرائق العممية الستثمار ىذه األ
يخدم ىذه الميارة والتسريع فييا المستوى التعميمي وتحقيق أىداف العممية بشكل فعال , بما 

وطبقا لما تقدم , ارتأى الباحث القيام بدراسة عممية جادة ليذه المشكمة من خالل استخدام .
تعميمي المعتمد من قبل النادي , وبما يتناسب مع األسموبين االتقاني والتعاوني , ضمن المنيج ال

نوع الميارة اليجومية من ناحية , ومسارىا الحركي وبناءىا الظاىري الذي يمكن من خاللو 
االرتقاء بمستوى  ميارة اليجوم ))اإلرسال الساحق (( وتطويره والوصول بالالعبين الى مستوى 

 أفضل  .
 هدف البحث : 3 -1

 القمق بمستوى دقة االرسال بالكرة الطائرة .التعرف عمى عالقة 
 فرضية البحث  : 1-4

 ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين القمق ومستوى دقة االرسال لكرة الطائرة .
 مجاالت البحث : 1-5

 المجال البشري  1-5-1
 فريق نادي الحبانية الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة 

 المجال الزماني : 1-5-2
 المعبة النيائية بين نادي الحبانية ونادي أكا الرياضي بكرة الطائرة . 11/4/2111في 
 المجال المكاني : 1-5-3

 القاعة الرياضية لنادي أكا بعين كاوة / اربيل .
 

 
 
 
 الدراسات النظرية  -2



 : الدراسات التي تناولت القمق2-1
عقمو قوى وخياالت غير يعرف ) يونج( القمق بأنو : رد فعل يقوم بو الشخص حينما تغزو    

معقولة  , صادرة من الالشعور الجمعي , وبالرغم من إن  )يونج( يعتقد إن اإلنسان ييتم بتنظيم 
حياتو عمى أسس معتدلة منظمة إال إن الخوف من سيطرة الالشعور الجمعي من األسباب اليامة 

 . (1)التي يعتبرىا ميددة لحياتو تؤدي إلى استجابات القمق 
ودوافع  تمان ( القمق بأنو )حالة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل صراعاعرف )مسر 

 (2)ومحاوالت الفرد لمتكيف ( 
من أىم المميزات التي تميز الخوف عن القمق مصدر الخوف يكون معروفا في العادة  ويسيل 

عن تحديده , لذلك فأنو إي الخوف عادة ما يزول بزوال مصدر الخوف واليروب منو ,متميزا 
 (3)القمق الذي يتصف بالديمومة النسبية , )عدا قمق الحالة ( أو عمى األقل تطول فترة تأثيره 

  Serveاالرسال    2-2
ىو الضربو التي يبدأ بيا الالعب في المباراة , ويستأنف عقب انتياء الشوط , وبعد  -تعريفو :

 كل خطأ . وىو عباره عن جعل الكرة في حالو . 
عل الكرة في حالة لعب بواسطو الالعب الذي يشغل المركز الخمفي االيمن في وىو عبارة عن ج

الفريق والذي يضرب الكرة باليج المفتوحة او المقفل ىاو باي جزء من الذراع بيدف ارساليا فوق 
 الشبكة الى ممعب الفريق المنافس . 

 
 
 
 انواع االرسال   2-2-1

ت االرسال تصنيفيا الى نوعين رئيسين ىما . تستطيع من خالل التكنيك الصحيح الداء ضربا
 االرسال من االسفل واالرسال من اعمى وذلك وفقًا لوضع الكرة بالنسبة لمستوى كتف الالعب . 

 االرسال من اسفل  -اواًل :
 االرسال من اسفل المواجية االمامي   -1

 االرسال من اسفل الجانبي  -2

 االرسال من اسفل الجانبي المعكوس ) الروسي (  -3

                                                           
(1)

 381:1998,  1محمد حسن عالوي : مدخل إلى علم النفس الرٌاضً ,ط 
(2)

 . 201:1919وجٌه محجوب : الصحة النفسٌة ,  
(3)

 المصدر نفسه 



 االرسال من اعمى  -ثانيًا :
 االرسال من اعمى برؤس االصابع  -1

 االرسال من اعمى المواجية لتن  -2

 االرسال الجانبي الخطافي والجانبي المواجية الخطافي  -3

 .  االرسال المتوج ) االمريكي والياباني ( فموتر -4

 االرسال من اسفل 
ال ويستخدمو المبتدؤون يعتبر من اسفل انواع االرس -االرسال من اسفل المواجية : -1

واالنسان لسيولة اداءه وعدم حاجتو الى قوة كبيرة في اغمب االحيان مضمون النجاح اال 
 انو من السيل عمى الفريق المنافس استقبالو والدفاع عنو . 

يعتبر اكثر انواع االرسال انتشارًا واستعمااًل في المباريات  -االرسال من اعمى ) التنس(: -2
المتقدمين ويعتبر ارسااًل ىادفًا ومحققًا حيث يستطيع الالعب الذي يجيد  وبين الالعبين

 التكنيك السميم من المتوجو والتحكم بدقو في المكان المناسب في ممعب الفريق المنافس . 

يطمق عمى ىذا االسال االمريكي ىذا االسم بسبب اصل  -االرسال من اعمى المتموج : -3
النوع ارسال التنس من حيث وضع الحجم ولكنو يختمف  نشأتو وبداية ممارستو يشبو ىذا

  .(1)عنو بان خط سير الكره يكون متموجًا 

 شرط اداء االرسال  2-2-2
لقد ازدادت فعالية االرسال مره اخرى بعد التعديل الجديد الذي حدث في لوس انجموس وىو عدم 

جوم ) منطقة اليجوم ( ولذلك الي جواز الالعب حد االرسال قرب الشبكة اال بعد عبور الكره خط
ترك المجال امام ضارب االرسال في اختيار العمو المناسب دون ازعاج او تشويق او خوف من 

 احد الالعبين الذي سوف يقدم بعمل حائط العد . 
 شروطو  

 قوة وسرعة الذراع عند الضرب والمقدرة عمى التنسيق الحركي بينيا . -1

 ف الخصم . قدرة التركيز والمالحظة مناطق ضع -2

صحة رمي الكرة الى االعمى عند اداء ضربة االرسال النيا تكون العامل االساسي  -3
 لنجاح ىذه الضربو . 

 المقدرة عمى اداء نوعيات مختمفة من االرسال .    -4
 أنواع القمق: 2-3

                                                           
(1)

 . 13ص 1999د. علً مصطفى , كرة الطائرة تارٌخ , تعلٌم , تدرٌب , تحلٌل دار الكربولً . 



بغية التوصل إلى فيم أوسع لموضوع القمق  ,فأن عمماء النفس قاموا بتقسيم القمق إلى عدة    
واع , فمنيم من قسمو إلى ثالثة أنواع حسب مصدر القمق , معتمدين بذلك عمى طروحات أن

 عالم النفس المعروف )فرويد( ومنيم من قسمو إلى نوعين حسب ديمومتو .
والقمق األخالقي , وفي  يففي الحالة األولى يتم التميز بين القمق الموضوعي والقمق العصا ب

 . (2)ن قمق الحالة وقمق السمة الحالة الثانية يتم التميز بي
 
 
 القمق الموضوعي : 2-3-1 

إن القمق الموضوعي ىو رد فعل لخطر خارجي معروف كقمق طالب في الصف السادس      
 اإلعدادي , قبل دخول االمتحان الوزاري أو قمقو قبل ظيور نتائج القبول في الكميات والمعاىد 

و قمقة قبل ظيور نتائج التأىيل لممشاركة في بطولة أو قمق الرياضي قبل دخول مباراة ميمة أ
 عالمية  .

إن مثل ىذا النوع من القمق يتصف بكونو حالة مؤقتة تزول عند زوال المؤثر , وىنا يمكن 
استخدام مصطمحي الخوف والقمق بشكل متبادل حيث إن كالىما  يعبر عن نفس الظاىرة  

 (1)ونفس األعراض . 
 : يبالقمق العصا 2-3-2
ىو رد فعل غريزي مصدره غامض وأسبابو غير معروفة  يكمن غالبا في  يإن القمق العصا ب  

الجانب الغريزي لمفرد , إن ىذا النوع من القمق يشكل حالة مرضية  تعيق الفرد من ممارسة 
حياتو الطبيعية  وتتصف بدرجة  من الديمومة التي قد تؤدي أحيانا إلى ظيور  بعض األعراض 

لتي يسببيا القمق فمشكمة الشخص المصاب بيذا النوع من القمق ىو البحث عن الجسمية ا
مصدر القمق  الذي يؤكد فرويد كونو يرجع عادة إلى سنين سابقة تكمن في مرحمة الطفولة , في 

 . ىذه الحالة يتم استخدام طرق التحميل النفسي  المختمفة لمبحث عن  المصدر أو السبب
 :القمق األخالقي   2-3-3

يختمف ىذا النوع من القمق عن النوعين السابقين لكونو يكمن في )أالنا األعمى ( أي في     
الضمير , حيث إن ىذا النوع من القمق يسببو ضمير اإلنسان نتيجة الشعور باإلثم أو الخجل من 
فعل أو سموك معين يتقاطع مع الضمير الذي يكون السمطة العميا التي تنظم  سموك الفرد 

اسبو عمى كل سموك  يتقاطع مع ذلك . فالفرد  الذي يسمك سموكًا ال يقبمو المجتمع يعيش وتح
                                                           

(2)
 . 206-205:2000 2نزال طالب وكامل لوٌس : علم النفس الرٌاضً , دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , ط 

(1)
 .206-2,205:2000نزال طالب وكامل لوٌس : علم النفس الرٌاضً , دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل ,ط  



حالة من الصراع مع نفسو خشية اكتشاف أمره ,مما يؤدي إلى القمق وىذا ىو ما يسمى بحساب 
 . الضمير , مثمو مثل الرجل الذي يخون زوجتو أو المواطن الذي يخون وطنو

 قمق الحالة : 2-3-4
أنواع القمق التي تطرقنا إلييا سابقا تتعمق بمصدر القمق ومسبباتو , إما قمق الحالة فيمثل إن    

نوعا من التوتر وعدم االستقرار المؤقت, الذي يحدث نتيجة ظروف مبيمة  ووقتية تثير الشعور 
جة قمق بالقمق , لذا فإننا نتوقع ارتفاع بدرجة القمق الرياضي  قبل المباراة مباشرًة وارتفاع بدر 

الرشح النيابي قبل فترة االنتخابات  إن ىذا النوع من القمق ىو ما يسمى  بقمق الحالة  فيو قمق  
 وقتي يزول بزوال السبب , وىو بذلك يمتقي مع قمق الوعي الموضعي الذي سبق ذكره .

  قمق السمة : 2-3-5
يث انو يكون سمة من يختمف ىذا النوع من القمق عن  قمق ألحالو بكونو أكثر ديمومة , بح 

سمات الشخصية  لمفرد ودرجة القمق الحالية لدى الفرد تمثل سمة لو بغض النظر  عن الحالة 
التي يمر بيا , حيث إن الفرد ىذا يتصف بدرجة قمق  أعمى من زمالئو سواء قبل المباراة أو 

أو السمة بغض   بعدىا وقبل االمتحان أو بعده , وىكذا بالنسبة لمفرد الذي يتصف بيذه الصفة
 (1)النظر عن الظروف الوقتية التي يمر بيا. 

 مستويات القمق : 2-4
ليس من الغريب إن نقول بأن القمق يقترن بالحياة , فأينما وجدت الحياة وجد القمق ويختمف نوع   

القمق من مرحمة من مراحل العمر إلى المرحمة األخرى , وكذلك مستوى القمق وتأثيره , وعمى 
من عدم وجود فاصل بين درجات القمق المختمفة , لكن يمكن تقسيم مستوى القمق بشكل  الرغم

 . عام إلى ثالث مستويات ىي المستوى الواطئ والمستوى المتوسط والمستوى العالي
 المستوى الواطئ :2-4-1  

ة , إن درجة معينة من القمق تعتبر ضرورة تساعد في االستعداد لمجابية متطمبات الحيا      
لذا  فأن  مستوى  واطئًا من القمق يعمل عمل الدافع والحافز أو العنصر المنشط لمفرد , لذا فأن  
قمق الطالب قبل االمتحان سيدفعو إلى الدراسة وقمق الالعب قبل السباق سيدفعو إلى التمرين 

لتحقيق  المستمر استعدادا لمسباق وسيجعمو متحفزًا ومستعدًا لبذل الجيد عمى الوجو االمثل
اإلنجاز األفضل وتجنب األفضل وتجنب حالة عدم المباالة  لذا يجد المدرب نفسو مضطرا في 

 , (1)بعض األحيان لشحن الرياضيين )أي تحقيق درجة من قمق المناسبة ( 

                                                           
(1)

  206نزار طالب ,كامل لوٌس :مصدر سابق : 

(1)
   208 -201نزار طال وكامل لوٌس : مصدر سابق :   



ليييئيم لخوض المباراة خاصة عندما تحصل لديو القناعة  بوجود نوع من عدم المباالة أو عدم 
االستعداد النفسي لدييم لخوض المباراة , إن ىذا النوع من القمق المنخفض  االكتراث أو عدم

الذي يعمل عمل الدافع المنشط يسمى أحيانا ب )القمق المسر ( أي القمق المفيد الذي يزيد 
 استعداد الفرد لمجابية الظروف الخارجية دون الحد من قدراتو عمى السيطرة عمى سموكو 

  المستوى المتوسط : 2-4-2
 في بعض األحيان يزداد مستوى القمق إلى الحد الذي يؤثر سمبًا عمى األداء  .    
 المستوى العالي : 2-4-3

عندما يصل القمق إلى المستوى العالي , تبدأ اآلثار السمبية واضحة عمى السموك وعمى        
سموكو بالعصبية األداء الرياضي , فيفقد الرياضي قدرتو عمى التركيز وتكثر أخطاءه  ويتصف 

الشديدة , إن الرياضي الذي ينتابو  القمق العالي  يتصف بالحركات القوية والسريعة التي تفتقر 
إلى اإلتقان , كما انو يبذل  طاقة عالية دون مبرر  تؤدي إلى تعبو في وقت مبكر من المباراة , 

ي فقد أطمق  عميو مصطمح ونظرا لما ليذا المستوى العالي من القمق من تأثير سمبي عمى الرياض
 ) القمق المعوق ( أي القمق المعرقل أو المضر لمرياضي  ولمستوى إنجازه .

 
 
 أثار القمق  : 2-5

) إن تأثير القمق  ال ينحصر في الناحية النفسية فحسب , بل يتعدى ذلك إلى النواحي      
كن وكما ىو معروف الجسمية , صحيح إن القمق يؤثر عمى الجياز العصبي بشكل رئيسي , ل

فأن الجياز العصبي )األعصاب(  منتشرة في جميع أعضاء الجسم , ومسيطر عمى فعاليتيا , 
 وعمى ىذا األساس فان أي إرباك في عمل ىذا الجياز سيؤثر في األعضاء بشكل أو بأخر .

 القمق في المجال الرياضي :2-5-1
جوانب الشخصية ,  كما إن االنجازات  إن إنجازات األفراد وسموكيم  تعبير عن جميع عن جميع

والميارية فقط بل تتأثر أيضا بعوامل نفسية   ةالرياضية لمفرد ال تعتمد عمى تطور القابميات البدني
عديدة  مثل الدوافع والرغبات والقناعان  واإلدراك والتفكير واالستعداد النفسي والخوف والقمق ... 

 الخ
ا عندما تنتيي جيوده بالنجاح , ويكون في خيبة أمل ويأس فنرى الرياضي فخورا وسعيد       

عندما يخفق فيذه المشاعر يمكن إن تؤثر عمى الجيود االدائية تأثيرًا قويًا , فقد يتشجع الرياضي 



آو يفقد شجاعتو وقد تعبأ قواه أو تشل حركتو وقد تبدو عميو أعراض حمى البداية أو عدم المباالة 
. 

القمق في المجال الرياضي , لوجدناه سالحًا ذا حدين , فقد يكون القمق  إما إذا أخذنا       
ميسرًا  وقد يكون معوقًا , ففي الحالة األولى يمعب القمق دور المحفز الذي يجعل الرياضي 
يتعرف عمى مصدر القمق  ويييئ نفسو بدنيًا ونفسيًا لمتغمب عميو ,  وفي الحالة الثانية يحمل 

ذلك  بشيء   إلىعمل من خالل تأثيره السمبي عمى نفسية الرياضي وقد تطرقنا القمق عمى إعاقة ال
 من التفصيل في المبحث الثاني من ىذا الفصل .

والذي ييمنا ىنا , ىي العوامل التي تخمق القمق عند الرياضي  وتحديد نوعية القمق , ميسرًا    
 أو معوقًا 

مل في اتجاىين  , فعالقة الالعب بالمدرب مثال إن ىذه العوامل كثيرة وكل منيا يمكن ان يع   
قد  تخمق نوعين من القمق , فعالقة الثقة المتبادلة بين الالعب والمدرب وتحديد أىداف معقولة 

عند ستخمق نوعًا من القمق)الحافز(  لمرياضي واستخدام أساليب موضوعية في التقويم
 .  عقبات التي  تتعرضوالرياضي لتحقيق األىداف المرسومة لو , وتغطي كل ال

 
 
 : المواقف المثيرة لمقمق 2-5-2
قد يستثنى القمق عمى وجو العموم بأي موقف ييدر تكامل الكائن الحي ,  ويذكر )فاي(  إن    

القمق ىو الخوف الذي يستثير تيديدًا  لقيمة  من القيم  التي يعتبرىا ضرورية لبقائو ككل متكامل 
 . 
يمكن ألي مثير إن يكتسب ىذه الوصفة مع التسميم بأنو يتضمن وفي ضوء ىذا الرأي ,    

تيديدًا لقيمة ضرورية , ونظرًا الن ىذه المثيرات تتحدد بدرجة كبيرة من خالل  خبرة الفرد وتعممو 
, فأن مجموعة كبيرة من المثيرات قد تستثير القمق , ومن ثم  فأنو من ناحية المبدأ  يمكن ألي 

ق الن لو معنى من التيديد يكون قد اكتسبو بالنسبة لفرد بالذات , عمى إننا مثيرات إن  يبعث القم
 نستطيع إن نميز مجموعة من المثيرات التي يحتمل إن تكون باعثة لمقمق في معظم الناس .

((  ويمكن إن (stressesويمكن إن نطمق عمى ىذه المجموعة من المثرات مصطمح الضغوط )
يرات  التي تختمف في معناىا بالنسبة لمفرد  وبالنسبة لمدى نتصور وجود كل متصل من المث

أثاراىا في بحث حالة القمق . اال لعدد من األشخاص في حين لغيرىم تافية غير ضارة وفي 



الطرف األخر توجد ميزات أخرى ىي التي أطمقنا عمييا مصطمح الضغوط وىذه المثيرات ليا 
  (1)معنى تيديدي صريح .

 من القمق مرتبط باألداء الرياضي : هناك نوعان 2-5-3
لمقمق المرتبط باألداء الرياضي نوعان رئيسيان ىما  : سمة قمق المنافسة وحالة قمق المنافسة    
. 

 سمة قمق المنافسة : 2-5-3-1
يعرف بأنو )اتجاه أو ميل اإلدراك الالعب / الالعبة لممواقف التنافسية عامة عمى أنيا   

 كون االستجابة ليذه األحاسيس بالتوتر والترقب (مواقف تيديد ومن ثم ت
 حالة قمق المنافسة : 2-5-3-2

تعرف بأنيا )استجابة القمق التي تظير نتيجة  مجابية موقف تنافسي محدد , ويالحظ إن     
حالة قمق المنافسة ىي نفسيا الحالة التي يطمق عمييا )) ضمن البداية (( ولكل العب درجة 

مق المنافسة  تعتبر من مظاىر الالعب أفضل مستوى لو , وىذا يعتمد في مناسبة الحالة  ق
 (1)األساس عمى طبيعة الموقف التنافسي  و تركيب الشخصية . 

 : أعراض القمق :2-5-4
 لمقمق مظاىر او اعراض متنوعة منيا:     
اعراض جسيمة فسيولوجية , وىي : برودة اإلطراف وتصبب العرق واضطرابات معدية   - أ

رعة ضربات القمب واضطرابات في النوم والصداع وفقدان الشيية واضطرابات في وس
 التنفس .

إما األعراض النفسية , فيي الخوف الشديد , وتوقع األذى والمصائب , عدم القدرة  - ب
عمى تركيز االنتباه واإلحساس الدائم بتوقع اليزيمة والعجز واالكتئاب وعدم الثقة 

 . (2)رب عند مواجية أي موقف من مواقف الحياةوالطمأنينة والرغبة في الي

 : مصادر القمق : 2-5-5

سوف نناقش فيما يمي مصادر القمق , وسنعرض الراء بعض العمماء الذين  ناقشوا ىذا    
 الموضوع , لنخرج من ذلك بتغيير متكامل ألسباب ىذه الظاىرة المرضية :

                                                           
(1)

 م . 1913,  1, الكوٌت, ط محمد احمد غالً ورجاء محمود ابو العالء : القلق وامراض الجسم 
(1)

 . 242: 1998,  1ابراهٌم حماد : التدرٌب الرٌاضً الحدٌث , دار الفكر العربً , القاهرة , ط 
(2)

 المصدر نفسه  



ت متتالية خالل الفترة التي كان لقد طرأ عمى تصور فرويد لمصادر القمق تغيرا رأي فرويد:
يعمل  فييا في التحميل النفسي , وتختمف فروضو في المراحل المبكرة  من حياتو العممية  عنيا 

 في المراحل المتأخرة .
 فروض فرويد األولى :   ناقش فرويد ىذا النوع من زاويتين :

 
 

 ما طبيعة الموقف األول الذي يسبب القمق لمطفل ؟ -1
 وديناميات الشخصية االخرى ؟ما العاصفة   -2

 وقد اجاب فرويد عمى السؤال االول بما يمي
تعتبر صدمة الميالد باكورة المصادر التي تبعث القمق في نفس الفرد , إن صدمة الميالد  

 تشتمل عمى سمسمة من المشاعر المؤلمة التي نتجت عن تغير بيئة الطفل بسبب ميالده .
فرويد بين القمق وبين ) المبيدو أو الرغبة الجنسية( باعتباره  إما عن السؤال الثاني فقد ربط 

مكونًا من مكونات الشخصية , فالقمق حسب ذلك الرأي ينشأ عندما يعاق المبيدو من اإلشباع 
الطبيعي  وقد فسر فرويد ذلك بقولو : انو عندما يكون الفرد في حالة استثارة جنسية قوية وال 

بعد فترة من الزمن إن تختفي االستثارة ويحل محميا مشاعر  يجد إشباعا ليا ينتج عن ذلك
 القمق في صورة فزع .

 
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث : 3-1
 الباحث المنيج ألوصفي باسموب العالقات لمالءمتيا مشكمة البحث . استخدم     
 عينة البحث : 3-2

لكرة الطائرة ضمن دوري الدرجة الممتازة اشتممت عينة البحث عمى العبي نادي الحبانية با
( العبا وىم يمثمون مجتمع االصل اختيروا 12البالغ عددىم ) 2111 – 2119لمموسم الرياضي 

 .  %111بالطريقة العمدية وبنسبة 
 أدوات البحث  3-3

 المصادر العربية واالجنبية .  -

 مقياس القمق ) ممحق ( .  -



 االختبار والقياس .  -

 حاسبة يدوية .  -

 ختبارات المستخدمة اال 3-4
 اختبار القمق  3-4-1

( عبارات يجيب عمييا الرياضي طبقا لدرجة انطباقيا عمى حالتة 11يشتمل ىذا االختبار عمى )
في المواقف التي تصادفة قبل واثناء المنافسة وذلك عمى مقياس متدرج يتكون من خمس اجابات 

( عمى التوالي ويتكون من خمس 1-2-3-4-5) نادرا , احيانا , غالبا , ابدا , دائما( ويوزن ) 
عبارات لمقمق الميسر وخمسة عبارات لمقمق المعوق كما ان الدرجة النيائية تصل الى مجموع 
درجات العبارات الخاصة بيذا البعد فالدرجة العالية تدل عمى بعد القمق الميسر وتشير الى  زيادة 

المنخفضة تدل او تشير الى  قمة اسيام القمق  اسيام القمق في االرتقاء بمستوى االداء والدرجة
في االرتقاء بمستوى الفرد اما الدرجة العالية في القمق المعوق تدل عمى زيادة التاثير السمبي 
 لمقمق و مستوى االداء والدرجة المنخفضة تدل عمى قمة التاثير السمبي لمقمق عمى مستوى االداء

  . 
 (1)دقة االرسال  3-4-2

قياس ميارة االرسال لدى العبي الكرة الطائرة في مواقف مشابية  الختبار :الغرض من ا
 لمعب 

ممعب كرة طائرة , كرة طائرة قانونية الممعب معد كما ىو في الشكل  البحث االدوات الالزمة :
. 
 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات االداء :
                                                           

(1)
 م . 1919وجٌه محجوب : الصحة النفسٌة ,  

 سم 150

 سم 150

 م  3

 سم 150  م 3

 م 4,5

 2 1 م6



ط عمى بعد يقف الالعب في منتصف خط نياية الممعب )النصف المواجو لنصف الممعب المخط
م من الشبكة من ىذا المكان والالعب معو بالكرة يقوم باالرسال ) باي طريقة( لتعبر الكرة 9

 الشبكة الى نصف الممعب المخطط ولكل العب عشرة محاوالت 
التسجيل : تعطى درجات اختبار لكل ارسال صحيح عمى رقم المنطقة التي تيبط فييا الكرة في 

 . (41الدرجة العظمى لالختبار ىي ) نصف الممعب المخطط عمما ان
 طريقة تنفيذ البحث  3-5

توزع االستمارات عمى الالعبين لالجابة عمييا قبل المباراة بساعة من الزمن . بعدىا يدخل 
الالعبون الممعب لخوض المباراة ضمن منافسات الدوري الممتاز بالكرة الطائرة ) مع تخطيط 

فريق العمل دقة االرساالت وفق المناطق التي  ( يسجل -1-الممعب كما ىي في االختبار 
تسقط بيا الكرة , ويؤدي كل العب عشرة ارساالت في تمك المبارة وقد يحتاج ذلك الكثر من 
شوط  من المباراة تجمع اجابات استمارة قياس القمق مع درجات اختبار ودقة االرسال بالكرة 

 البحث . . ويتم معالجتيا احصائيا وفق متطمبات  (1)الطائرة
:  : الوسائل اإلحصائية 3-6    

(1)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 399, ص  1989خربٌط : موسوعة القٌاسات واالختبارات فً التربٌة الرٌاضٌة , جامعة بغداد /  ناسرٌ 
(2)

استخدام الحاسوب , بحوث التربٌة الرٌاضٌة , جامعة الموصل ,  اإلحصائٌةودٌع ٌاسٌن التكرٌتً وحسن محمد : التطبٌقات  

1999  :128-(135-154(- (118-212. ) 

 الوسط الحسابً : َس = 
  س مج

 ن

 االنحراف المعٌاري  ع =

 ن
 سمج 

 2)مج س(

 

 ن

 معامل االرتباط  ر = 

 ن
  -س ص مج 

 مج س  مج ص 

 

 ن
س مج 

2
  -  

س( مج )
2

   

 ن
ص مج 

2
  -  

س( مج )
2

   



 
 
 
 

 
 عرض النتائج ومناقشتها : -4

 بعد ان تحق معالجة البيانات احصائيا وضعت في الجدول االتي . 
 

 (1جدول )
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ر الجدولية والمحسوبة 

 لكرة الطائرةوالداللة بين القمق ودقة االرسال با
 

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات 

قيمة ر  ع س  
 المحسوبة

 قيمة  ر
 الجدولية)*(

 الداللة

  1.611 3015 القمق
-10643 

 
10632 

 

 
 8.68 34.8 دقة االرسال دالة احصائيا

 
  1015( ومستوى داللة  8=  2  -11* درجة الحرية )

 
رتباط البسيط ) بيرسون( بين متغيري البحث ) القمق ( ان قيمة معامل اال1يتضح من  الجدول ) 

( اما درجة 10632( فيما كانت قيمة ر الجدولية )10643ودقة االرسال بالكرة الطائرة ( ىي )
وبما ان القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية  1015( ومستوى داللة 8=  2-11حرية )

ي ان انخفاض مستوى القمق ادى الى زيادة دقة فالعالقة دالة احصائيا لكنيا عكسية وىذا يعن
االرسال لدى افراد عينة البحث , ويعزز الباحث ذلك الى ان افراد العينة ضمن منافسات الدوري 
الممتاز مما يجعل مستوى اداء ميارة االرسال عمى مستوى متقدم االمر الذي ينخفض فيو 



ق مع اختالف مستويات ىذه المبارايات مما مستوى القمق بسبب كثرة المباريات التي خاضيا الفري
يقمل من نسبة القمق وزيادة مستوى الثقة لدى افراد الفريق ال سيما وان مستوى االداء البدني 
والمياري لالعبين عمى مستوى ال باس بو من التطور والتقدم فالتمكين من االداء المياري يقمل 

مستوى القمق وبذا تحقق فرض البحث من فرص الخوف ومن الفشل مما يؤدي الى انخفاض 
 وىدفو . 

 
 
 
 
 
 
 

                        االسم :                                               

 مقياس القلق المعوق والميسر لدى الرياضيين

 

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

 عمى  التوتر الذي اشعر بو قبل بدء المنافسة يساعدني -1

 اإلجادة .
 كمما ازدادت أىمية المنافسة اشعر إنني لن أستطيع  -2

 إظيار أحسن ما عندي من القدرات
 عندما ينصحني المدرب في أخر لحظة قبل المنافسة -3

 ببعض النصائح فإنني أجد سيولة كبيرة في تنفيذ  
 نصائحو إثناء المنافسة .

 .مستوى أدائي يعمل القمة في المنافسات الميمة جدا  -4
 عندما ارتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة فان  -5

 ذلك فان ذلك يساعد  عمى  ارتباكي لفترة طويمة .
 قبل المنافسات الميمة اشعر بالخوف من اإلصابة مما  -6

 يؤدي ذلك إلى اضطرابي وعدم إجادتي .
 قبل المنافسة عندما تزداد دقات قمبي او أحس إن نفسي -7

     



 اعدني عمى بذل أقصى أسرع من المعتاد فان ذلك يس 
 جيدي .

 عندما أكون عصبي أو قمقا  قبل بدء المنافسة فإنني ال  -8

 أستطيع تركيز كل انتباىي اثناء المنافسة .
 عندما اشعر قبل المنافسة إنني متوتر وخائف إنني -9

 انجح في السيطرة عمى أعصابي اثناء المنافسة . 
 اشتراكي ضد المنافسين عمى درجة عالية جدا من  -11

 . لمياقة  والميارة يساعد عمى زيادة حماسي إثناء المنافسةا
 

 

 
 

 
 االستنتاجات والتوصيات-5
 االستنتاجات: 5-1

 عمى النتائج المستحصمة في البحث فقد استنتج الباحث ماياتي . بناءاً 
 ارتفاع مستوى االداء المياري لالرسال ادى الى انخفاض مستوى القمق لدى افراد العينة .   -

 العالقة بين المتغيرين كانت دالة احصائيا لكنيا عكسية .   -

 التوصيات : 5-2
 االىتمام المتزايد بتطوير اإلداء المياري لالرسال خاصة ولمميارات االخرى عام .  -

االكثار من المباريات التجريبية والتنافسية لغرض رفع حاجز الخوف وبالتالي خفض حالة  -
 القمق .

 راد ومن اجل كسر حاجز الخوف ومنح الالعب الثقة العالية في االداء  التشجيع الدائم لالف -
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