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الباب األول

 -1المقدمة والتعريف بالبحث
 1-1المقدمة

يكتسببا طالباببا الببت اببه تمبتمببم طاالسببتالل الببم ةيعتببم طاتنمياليببس ته ببب

األشببيبء وطاالظببب ل و طدا ب ط

 ,وتمبتمببم الببم طدشببابي طوا بليت وسببموك  ,والببت بايببس اببل

ةبا سةس اذطتم ,فةنض طدشيبء طاالنلفيس تةن
طدا ط

الني ببس ةبا سببةس

فيم طاملح ,وطاةنض طدال تثيبل فيبم طااب ت ,وةنبض
ت يب يضببا

و طاالظب ل تست تي ا يم طااالبس وطاةنض طدال طااالو  ,وفي ابال

و يملح اسةا الب ويم ع ويا ت اسةا ال.

كب

ببذن طال منبببال

ببي تةبببل تببت اةب طل ينيشب ب طالباببا ,ويببل ةنببض طانمالبببء ت طال منبببال

اباس توتل في طاكبعت طاابي تحباة ب تضيب طل فسبيواوديس طاميبس والظبب ل دسبالب يس ابلديبس باةبب

الب تنةل تت وع طال منب ( تهوي –  , )9191وتمنا ذن طال منببال

طاالاتممبس و طل بالبب ةببا

طدثبل فببي ايبب طالباببا ,إذ تبلتةل ة وطفنببم وابدبتبم وته ت ببب ةبل وطع طا شبببل طاتبي يالبلسب ب  ,ا ببذط
تاتببوي ش ببلس طاببتنم و طانالب ب

طال منب طاالالي ا ب .

و طامنببا و طانه ببب

طالدتالبتيببس طالهةي ببس طاالاتممببس ا ببوت ال ببت

وتن ب اة ب طل طالباببا طال منبايببس فببي ةنببض طدايبببت طفببم فببي ا ب ذطت ببب و اسببت الثببب تم ب ذا ب

طااببوو وطاقمب  ,ذت طاب طفم تةبببل تببت اباببس تببوتل اب
اتاميبو اب تببوتل طاب وطفم ,وتنب اببال
ةن طالطاس فيسن طالباا في الث

طاقم طا

وطع طال منبال

طالباببا تاثببم تمب طاسببني اتمةيببس ابدتببم

طاقمب الثب طااببال

ذن طاابال

طال منبايببس طدابل في ببب تبوتل يتاليب

إا إ طاس طاتوتل اكي يشنل ةبالطاس .

طاذي ياالب لبةنبب ذطتيبب ,إذ ياتمبو البت لبابا إاب

إ طلكببم األشببيبء طاالب يببس طاالايلببس ةببم ,وتةنببب امابببال

ابل تةنبب ا لدبس

طاالاتممببس طاتببي يالببل ة ببب وكببذا

لدببس تلببول

ته تببم ةبالمةببس طوا بليت ,فبالباببا يضبببا و يا بس ةببباقم ت ب الب يببل ظببب ل الني ببس ةي الببب ال

تست تي ذن طاظب ل سو طاملح وطاسلول الت ة لباا ال ,و ال يستودا طدالل ي ط منبب
سمةي و طيدبةي .
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ال ببت طاقمب ب  ,ف ببب طاقمب ب طااليس ببل وطاقمب ب طاالن ببو  ,وطاقمب ب

تالتم ببيء اي ببب طالبا ببا ة ببل وطع التنب ب

طانحببةي ,وت بلتةل ببذن طد بوطع الببت طاقم ب ةبان ي ب الببت طاالتضي ب طل طامسببيواوديس طا طاميببس دتببببء
الببت طاسببمو طادسببالي طاتببي تنةببل تببت ببوع ببذط طال منببب  ,ب يمببلح طالباببا

طادسب وةببل وطع التنب

الؤيس ح ي  ,و امو ن في ال بفسس ليببيس و ا دبابم فبي طالتاببت النبيت و ةال بسبةس طشبتلطكم فبي
تم طاملح وط طاس طاقم وطانكس حايح .

شبل لهةي بدح ,كم ب تةن

 2-1المشكلة
ت طال تقب الت طااللامس طإلت ط يس إا طااللامس طادبالنيس يالث بضل تم
طد اس طاابايس اال

تمي

ت طاليبببييت يالبلوت ةالسبتويب

وطاتي تشال طاالتلمةب

تبايبس البت طاقمب

طاليببيس وطا لطسيس اه س وط
طاليببيس وطا لطسيس .

طالباا الت طإليمبء ةباالتلمةب

ي لباا ,اكت

تيدبس طاوطدةبب

طاتبي تقبم

لطستم طادبالنيبس ,وطت طاقمب يال بم

ينتقب ب طاةباث بببت ت الش بببلكس طالبا ببا ف ببي طدان بببا طاليبب ببيس تا ال ببم إل طا ببس طاقمبب ت ببم ,وال تالثب ب
مب

طاالشبببلكس فببي طا ش بببل طاليببببي طاد بببالني تبال ب

ب بببفي فببي اي ببب طالباببا طادبالني ببس ,الت

طاةلو في طا شبل طاليببي سوو يلفبم البت دواليبس طالبابا ةبيت طل بم طالمةبس ,وطت مب طالبابا

الت طالشت طل في طاال بفسس ال يالث

طاببذي يشبببل فببي السببتويب
وا يم طات طل تباي امذط

مب

بببفي فبي ايبب طالبابا طا طلسبيس ,وطت طالبابا طادببالني

تبايببس الببت طا شبببل طادبببالني ال تود ب ا يببم الشبببك حببايس و مسببيس

.

ينتق طاةباثبت الت اه اةلت الب ةباالدتالم طادبالني واحوحب طاليببي ال م ةودو اباس تمبو
طاليببب ببييت و يب ببل طاليببب ببييت فب ببي طاالدتالب ببم طادب بببالني واحب ببباح طالمةب ببس

ةب ببيت اباب ببس طاقم ب ب ا ب ب

طاليببببييت ,الت طالبا ببا طاليبب ببي كثببل طس ببتق طل طل ف ببي طااي ببب طادبالني بس اود ببو طا ش بببل طاليبب ببي

كالتب مس اببم إل طاببس طاقمب ت ببم ,الببب طاقمب اب
طاليببييت ان الالبلس
 3-1أهداف البحث
ي و طاةا

طالمةببس يببل طاليببببييت فب ببم تمب الببت مب طالمةببس

ام شبل طاليببي .

إا

 -النلفس الستو طاقم ا

 -النلفس الستو طاقم ا

 4-1فرضية البحث

طالمةس طاليببييت ا ي

طالمةس طاليببييت في كميس طو طا .

طالمةس يل طاليببييت في كميس طو طا .

الستو

م ط

الت طالمةس يل طاليببييت
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 5-1مجاالت البحث
 طاالدب طاةشلي  911 :لباا الت كميس طو طا دبالنس ةض ط ( 01لباا ليببي و01لباا يل ليببي والت طاذكول فقل) .
 طاالدب طاالكب ي  :كميس طو طا دبالنس ةض ط (الدالم ةبا طاالنظ ادبالنس ةض ط ) . -طاالدب طا الب ي  :الت  5110/4/90واضبيس . 5110/4/01

الباب الثاني

 -2الدراسات النظرية والمشابهة
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2القلق

يقسب طانببا " فلويب " طاقمب إاب

وطاقم ب ب طانحب بببةي " Anxiety

بوتيت " طاقمب طاالوببوتي " Objective Anxiety

 , " Neuroticويب ببل ت طاقم ب ب

ب ببو ل فن ب ب االب ببل اب بببلدي

النلوو ,الب طاقم طانحبةي فينلفم " فلوي " ةل م اوو بالض يبل الم بو ال يسبتليم طامبل ت
يشنل ةم و ينلو سةبةم  ( .تهوي . )9191 :
 2-1-2مستويات القلق
س تبا طا مس  )1972( Spielbergerطاقم إا ثه

( )9المستوى المنخفض للقلق
وياب ب

الستويب

:

تيد ببس طات ةي ببم طان ببب امم ببل ال ببم طلتم بببع لد ببس طااسبس ببيس ا ببو طداب ب ط

طاابلديس ,كالب ت ط لدس طستن ط ن وتل ةبم االدبة بس الحبب ل طاالبل فبي طاةيعبس طاتبي ينبي
ويشبل إا

في بب,

ذط طاالستو الت طاقم ةل م تهالس إ ذطل االل وشي طاو وع .
( )5المستوى المتوسط للقلق
يا ب

طاقم ب طاالتوس ببل ت ب الب يح ببةح طامببل ط ب

طاسمو اللو تم ويستواي طااالو تم طستدبةب

طاال ي الت طاد

ب ب ل تم ب طاس ببيلل اي ب

يمقب ب

طامل في الاتمو طاالوط و وياتبج طامل إا ةذ

امالابفظس تم طاسمو طاال بسا وطاالهع االوط و طاايب طاالتن
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( )0المستوى العالي للقلق
يببؤثل ببذط طا ببوع الببت طاقم ب تم ب طات ظببي طاسببموكي اممببل ةحببول سببمةيس ,طو يقببو

ةلسبببايا سببموكيس يببل الهعالببس امالوط ببو طاالاتممببس وال يسببتليم طاتاليي ب ةببيت طاالثي ب طل

و طاال ة ببب

طاب بببل و ي ببل طاب بببل ويب بلتةل ذاب ب ةنب ب طاقب ب ل تمب ب طاتلكي ب وطال تة بببن وس ببلتس طات ببي وطاس ببمو

طانشوطعي .

 3-1-2المقاييس المستخدمة لقياس مستوى القلق
 .9يببس تيمبول امقمب طاظبب لي  Tayler Manifest Anxiety Scaleو ب طسبتا
طاالقيبس في طان ي الت طاةاو وطا لطسب

 .5طاتةبل" كبت " و طستا

اقيبس طاقم ا

ذط طا وع في طاكثيل الت طا لطسب

طاليببييت .

بذط

.

 .0طاتةببل" مب طاتاحببي " طابذي وبببنم اةببل و بةب  ,ويتببلاو ببذط طالاتةببل الببت القيبسببيت,
طدو القيبببس امقم ب طااليسببل )  ( Positive Anxietyوياتببوي تمب تسببنس ة ببو اقيبببس
الق طل الب يق الم طاقم الت السببت والنبو بس اهتبا اكبي ياسبت البت إ دبب ن طاليبببي ,البب

طاالقيبس طاثب ي فيتلاو الت تشل ة و اقيبس الق طل تب س طاقم ابأل طء طاقمب طاالنبو

. ) Negative Anxiety
 .4طاتةبل اباس طاقم

(

(. (1969 Spielberger

يحببمح ببذط طالاتةبببل اقيبببس طاقم ب ويتكببوت الببت تش بليت تةبببل وحببميس يسببتا ال ب طا بببس

اوحببو شببنول  ,تنلب طدل ببب الببت  4-9اكب فقببل  ,ايب

يكببوت طاتببل ي تحبببت يب الببت 9طاب 4

اةنض طامق طل وت ب اي الت 4طاب  9اممقب طل طدابل  ,وة بذط يبت طااحبو تمب طاالدالبوع طا ببعي
االستو طاقم اي
ذن طا لطسس) .

ت طاالدالوع طانب اممق طل يتلطوح ةيت  01 -51لدبس(طاالقيببس طاالسبتا فبي

ويقيس ذط طالاتةبل وتيت الت طاقم :

قلق الحالة State Anxiety

طاذي يحو طااباس طال منبايس طاقبعالس طو طاالحباةس طاتي تتس ةبااوو وطاتوتل.

قلق السمة Trite Anxiety

طاببذي يحببو طاقبةميببس طو طالسببتن ط إل طل الوط ببو الاتممببس تتسب ةبات يب ثب طالسببتدبةس
اتم طاالوط و ةتضيل الستو اباس طاقم (  ,)1971 Spielbergerوتتنبال الم طاملو طامل يس في

طالتدب ب

الستنلطض طانبا كالل طو كت ي (امالي .)9104
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 4-1-3مفهوم الطالب الرياضي وغير الرياضي
وطع طد شلس طاليببيس طامل يس

الم و طالباا طاليببي و طالباا طاذي يالبلس طا

و طادالبتيس طاتي تشبل في ب طاوا طاليببيس في طاكميس ةباةل بال طانب اال يليس طا شبل طاليببي
في طادبالنبس ,إذ تت ببفس طامبل طامل يبس وطادالبتيبس امكميبس البم فبل طاكميبب
ةلواس طادبالنس في تم طامنةس .

طدابل اماحبو تمب

الببب طالباببا يببل طاليببببي ف ببو طالباببا طاببذي ال يشبببل فببي ي ببوع الببت بوطع طا شبببل

طاليببببي طا ب طاكميببس و طادبالنببس و ابلد ببب  ,إذ يتنببلض طالباببا يببل طاليببببي إا ب بببضل
لطسي ( كب يالي) فقل .

 2-2الدراسات المشابهة
دلي ب

ةاببو ت ي ب ا طلسببس طانه ببس طاالنق ب ةببيت طاقم ب وطالمةببس وةببيت طاقم ب و طء طالباببا

طا طلسببي وةببيت طاقم ب و طء طاليببببي وكب ب
الحب ل وحمب

تبببع

ببذن طا طلس بب

دشابي الت وتيت والاتمميت (لمةبس طاحبو طالو  ,لمةبس التقب اليت  ,ليبببييت

 ..طا ب ) و طتتالببب ن تم ب الم ببو طد طء ( ال بفسببب
طاةباثبت تم

يببل ابسببالس التتالب ببب تم ب

لطسس تدالم ةيت الستو طاقم ا

 1-2-2عالقة القلق باألداء الرياضي

ليببببيس ,طالتاب ببب

 ...طا ب ) .ا ب ينثببل

طاليببييت و يل طاليببييت.

 -1دراسة حسن وعلي تركي ()9100
* ت وطت طا لطسس  :م طااباس ا

التةي طا لدس طدوا اكل طاي وته تم ةالستو طد طء.

* كبببت طاضببلض الببت طا طلسببس طاتنببلو تم ب طانه ببس ةببيت اباببس طاقم ب والسببتو طد طء ,كببذا

لطسس طامل في الستو طد طء ةيت الدالوتس طاهتةيت ذوي طاقم طانباي وطاقم طاوطلئ .
* شببالم

تي ببس طاةا ب

 19التببا الببت طا لدببس طدوا ب ةكببل طاي ب  ,وطسببتا طاةباثبببت طاال ب

االساي الم طستا ط طاتةبل ). ( spielberger 1969
* الت تبع

ذن طا لطسس  :ودو ته س سمةيس ةيت الستو

في فنبايس كل طاي  ,كذا ودو فلو

م طااباس والستو

طء طاهتةيت

طاس إاحبعيس ةيت الدالوتتي طاهتةبيت ذوي طاقمب طابوطلئ

وطاهتةيت ذوي طاقم طانباي واحباح طاهتةيت ذوي طاقم طاوطلئ.
 -2دراسة أياد وآخرون ()9100

* ت بوطت طا طلسببس  :ته ببس طاقم ب طا مسببي ةالسببتو طإل دببب فببي ظببلوو طاالس ببةقب
وطا وايس امال تاا طاول ي الفم طدثقب .
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* كبت طاضلض الت طا لطسس طاتنبلو تمب طانه بس ةبيت السبتو طاقمب وط دبب التةبي طاال تابا

طاول ي الفم طدثقب في ظلوو طاالسبةقب
تي س طاةا

* شالم

طااقيقيس و طاالاميس وطا وايس.

داليم التةي طاال تاا طان طل ي الفم طدثقب وطاالشبلكيت في طاةلوايتيت

( ةلواببس تة ب طاوطا ب ت ي ب  9109و ول سببيعو طوسببيويس  ) 9109وطسببتا طاةببباثوت طاال ب
اوحمي ,الم تلةي طاتةبل ). ( spielberger 1969
ذن طا لطسس :

* الت تبع

ب ته س ةيت طلتمبع الستو طاقم اب

طالةببتييت سبةةم اليبس

طاةلواس والستو طالةبتييت طاالشبلكيت و بب ته بس ةبيت طلتمببع السبتو طاقمب وط امببض طإل دبب
وةبانكس .
 2-2-5عالقة القلق بالطلبة غير الرياضيين .

 -1دراسة (2000) Ranjita and Michelle
ت ب بوطت طا طلسب ببس  :طابب ببضل طا طلسب ببي تم ب ب لمةب ببس طاكميب ببس وته تب ببم ةقمق ب ب  ,وةت ظب ببي طاو ب ب
وطستضه و

طاملطغ .

وت ظي طاو

وطاتالتم ةو

* شالم

تي س طاةا

* ك بببت طاض ببلض ال ببت طا طلس ببس طاتن ببلو تمب ب طانه ببس طاالتةب ا ببس ة ببيت طاب ببضل طا طلس ببي وطاقمب ب
طاملطغ .

 541لباا ولباةس الت طا لطسب

طدوايبس طادبالنيبس طابذيت تب طاتيببل

تشبوطعيب  .طسببتنال فببي ببذن طا طلسببس طاتةبببل  (1991) Gadzellaطاببذي ياتببوي تمب  09فقببل
,كذا طستا طاال
* الببت تبببع

طالمةس ط

اوحمي في ذن طا لطسس .

ببذن طا طلسببس ودببو م ب طااباببس و م ب طاسببالس ا ب

الت م طالباةب

ت ظ طالباةب

ويتالتم طالها ةبسبتضه و ب

طالببها وطالباةببب

طامبلطغ فبب البت طالباةبب

اكببت م ب
 ,كبذا

و ت ت فب الت طالها .

 -2دراسة (1999) Shannon , Bradley and Niebling
* ت وطت طا لطسس  :الحب ل طاقم ةيت لمةس طاكميس
* كبببت طاضببلض الببت طا طلسببس طاتنببلو تم ب الحببب ل طاقم ب طاتببي توطدببم طالمةببس اببه س ب وط

لطست

في طاكميس .

* شببالم

تي ببس طا طلسببس  911لباببا الببت داليببم طاس ب وط

طا طلسببيس والببت ك به طاد سببيت والببت

داليم طد سب في طاكميس  ,طستنال في ذن طا لطسس طاتةبل طاقمب املبابا ) ( 1994 Gadzella

 ,وطستنال في ذن طا لطسس طاال
* الت تبع

ذن طا لطسس :

اوحمي .

ب

لةم الحب ل امقم يوطد ب طالباا في طاكميس ي
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طا ببو  -5طاتضي ببل ف ببي تب بب ط
دي .

طدكب ب  -0ي ببب طاوطدة ببب

طايوالي ببس

 -3دراسة (2002) Nevhibe and Ali
* ت وطت طا لطسس  :تلثيل طاتالليت طاة ي تم طاقم
* كبببت طاضببلض الببت طا طلسببس طاتنببلو تمب تببلثي طل طاتالبليت وطا شبببل طاة ب ي تمب إ طاببس طاقم ب
طاشةبا طادبالني .

ا

طا لطسس  099لباا ولباةس الت طاشبةبا طادببالني وطابذيت اب يشببلكوط فبي ي شببل

* شالم

ة ب ي  .طسببتنال طاتةبببل  Spielbergerسببةم ال ب طل  :وال دد ب طاتيبببل  91لباببا الببت طاببذيت
لدببب

سببدموط تم ب

ببذن طاالدالوتببس (91لباببا) طا ب

طاقم ب الببت ةببيت  099لباببا  ,ث ب سببال

الدالوتتيت  ,الدالوتس بببةلس ( 01لبابا) والدالوتبس تدليةيبس ( 01لبابا) لةب تمي بب ةل ببال

ت ليةي يشال تالبليت و شبل ة ي ( دال بست  ,كل طالببعل  ,تالببليت وطعيبس االب  01يقبس كب

يببو االب  9سبببةيم  ,مببذ

طاالدالوتببس طاببببةلس وطاتدليةيببس طالاتةبببل فببي ة طيببس طاةل بببال طاتب ليةي

وةن ب الببلول  01ي بو وت ب

طاالدالببوتتيت فببي

اللطا .

ثه

* ال ببت ت بببع

كبدتي ,ا

طا

بيببس طاةل بببال طات ب ليةي االنلفببس السببتو طاقم ب ا ب

ببذن طا طلس ببس  :كب ب ب

طاقمب ب اب ب

لد ببب

طالمة ببس ةب ب ةب ب ء طاةل بببال طاتب ب ليةي

طاالدالوتس طاببةلس طاقيببس طدو البت  40طاب  90لدبس  ,طاقيببس طاثبب ي البت 41

 90لدس وطاقيبس طاثبا

 04طاب  91لدبس  ,طالبب طاالدالوتبس طاتدليةيبس فكببت طاقيببس طدو

ةب ةب ء طاةل بببال طاتب ليةي  40طاب  99لدبس طاقيبببس طاثبب ي ةنب ثهثبيت يببو  01طاب  09لدببس

وفي بيس طاةل بال طات ليةي ةن اللول  9سبةيم  00طا  05لدس.
الت تبع

طدتمب

ذن طا لطسس ةقبء السبتو طاقمب اب

لدببس  , ) 99ط امبببض السببتو طاقمب اب

طاالدالوتبس طابببةلس ( طااب طد ب (40وطااب
طاالدالوتببس طاتدليةيببس طااب طد ب  00وطااب

طدتم ب ب  05لدب ببس )  ,كب ببذا الهاظب ببس طت طاتال ب بليت وطا شب بببل طاة ب ب ي ي ي ب ب طاقم ب ب ا ب ب
طادبالنييت الم ودو ته س تكسيس ةيت طاتالليت طاة ي وطاقم .

الباب الثالث

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث

طستا طاةباثبت طاال

اوحمي االهعالتم ولةينس طا لطسس طاابايس .
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 2-3مجتمع وعينة البحث
الث الدتالم طاةا

لها كميس طو طا في دبالنس ةض ط  ,وشالم

تي س طا لطسس  01لباا

ليببي و 01لباا يل ليببي ,ت طاتةبل طالمةس طاليببييت ةبالليقس طانال يس ويالثموت
 %911الت طالمةس طاليببييت في طاكميس ,الب تي س طالمةس يل طاليببييت فق ت طاتيبل
تشوطعيب وتالث  %0الت لمةس طاكميس امنب طا لطسي . 5110 -5114

 3-3أداة جمع البيانات
ابببب

االهالت ب ب ب ببب سب ب ب ببموا طاةا ب ب ب ب

ط دالب ب ب ببم طاةي ب ب ب ببب

واق ب ب ب ب ت ب ب ب ب طاتيب ب ب بببل طسب ب ب ببتةيبت

( ) 1969 Spielbergerطاذي يتكوت البت  51فقبل تسبتا اوحبو طاقمب اب

طامبل  ,إذ ياتبوي

طالستةيبت تم تشل فق طل اقيبس طاقم طااليسل يت تل يال ب الت  4-9وتشل فق طل

ال اقيبس

طاقم طاالنبو يبت تل يال بب البت  9-4وة بذط يبت طااحبو تمب طاالدالبوع طا ببعي االسبتو طاقمب إذ
يةم ب الدالببوع لدببب

طالاتةبببل اممق ب طل ةببيت  01-51لدببس .ةم ب النبال ب ثةببب

طالاتةبببل ()1799

و و النبال طلتةبل تباي .
وت

 01طستالبل املمةس طاليببييت طاذيت يالثموت داليم طالمةس طاليببييت في طاكميبس وطابذيت

شبلكوط في داليم طد شلس طاليببيس اموا طاليببيس في طاكميس امنب طا لطسي , 5110 -5114
يبببب  01طسببتالبل تش بوطعيب املمةببس طاببذيت ا ب يشبببلكوط فببي شببلس طاوا ب طاليببببيس امنببب

و تب

طا لطسي . 5110 -5114
وت

طالستالب طل تم طالمةبس فبي ال تحبو طاشب ل طا طلةبم و بو و ب

فببي طادبالنببس ,دالن ب

طالسببتالب طل ةن ب ت ت ب طاتلك ب الببت إدبةببس طالباببا تم ب داليببم طامق ب طل يببو

 4/01و ةب ب ة طي ببس طالالتاب ببب
طالالتاب ب

بيبس طا شببل طاليبببي

اك ببي ال يتب ب طا طاقمب ب طا ببذي ل ببا ف ببي يبس ببم ال ببم طاقمب ب ال ببت

طا بعيس امس س طا لطسيس .

4-3صدق وثبات وموضوعية اختبارSpielberger
طاح

وطاثةب

 :ويقح ةم طاقب ل تمب

اببذط ببب طاةباثبببت ةبسببتالطج ثةببب
اببذ

تي ببس تش بوطعيس و دلي ب

يببس البب وببم البت طدمبم و طاسبالس طاالب طل يبسب ب .

ببذط طالاتةبببل وذا ب ة تةبببع لليقببس ( تببب طالاتةبببل )  ,اي ب

تمي ببب طالاتةبببل ث ب تي ب

طاتدلةببس الببل اببل ةن ب الببلول سببةوع

وة مس طاظلوو وا مس طاني س  ,و ت يدب النبال ثةب

طالاتةبل (  )1799و ذط النبال طلتةبل

تباي .
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الب الوبوتيس طالاتةببل ف بي الودبو فبي سهسبس وسب واس ف ب فقب طل طالاتةببل ف بي وطبباس
تقو والتبلد طاب ط مبا اضبب

والاتحل ( طاالما  )Aو ذط طالاتةبل النالو ةم دكثل الت ثه
طانبا وال ب طامضس طانلةيس .
 5-3الوسائل اإلحصائية
 -9طاوسل طااسبةي

5

ع

 -5طاتةبيت

 -0طال الطو طاالنيبلي ±ع
 -4طاتةبل (و)

 -0طاتةبل  ( tامني ب

يل طاالتلطةلس )

الفصل الرابع

 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1-4عرض وتحليل النتائج

الجدول ()1

الحد األدنى واألعلى لدرجات القلق مع الوسط الحسابي للطلبة غير الرياضيين والرياضيين
المتغيرات
يل طاليببييت
طاليببييت

الحد األدنى

الحد األعلى

الوسط الحسابي

00

90

49714

59

99

40700

يظ ل البت طادب و ( )9طااب طد ب اب لدب

طاقمب اب

طالمةبس يبل طاليبببييت والقب طلن

( )00وطااب طدتم ب والق ب طلن ( )90الببم وسببل اسبببةي ( , )49714الببب طالمةببس طاليببببييت فكب ب
لدب

طاا طد

امقم ا ي

( )59واما طدتم ( )99الم وسل اسبةي ( )40700لدس .
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الجدول ()2

اختبار (ف) لعينتي الطلبة غير الرياضيين والرياضيين
المتغيرات
طالمةس يل

طاليببييت

التباين
(5)1799

ت = 01
طالمةس

 fالمحسوبة

 fالجدولية

النتيجة

9790

5715

يل ط

(5)91709

طاليببييت
ت = 01

 41741 =dfةالستو

الام = 1710

يظ ببل الببت طاد ب و ( )5طاتةبببيت اني ببس طالمةببس يببل طاليببببييت ( 5)1799وطاتةبببيت املمةببس
طاليببببييت ( , 5)91709كببذا
.5715

يالببس  fطاالاسببوةس ( )9790وطاتببي ببي ط ب الببت يالببس  fطاد وايببس

ةالب طت يالس ( )fطاالاسوةس ي ط

الت يالس ( )fطاد وايس ,اذط ف ي يل طاس وةذا يالكبت

اسبا ( )tاالنلفس طامل ةيت التوسل طاني تيت الت طامل ةي الب يل ط ةاسبا يالس (و) .
الجدول ()3

االنحراف المعياري(±ع) واختبار  tلعينتي الطلبة غير الرياضيين والرياضيين
المتغيرات

االنحراف
المعياري

 tالمحسوبة

 tالجدولية

النتيجة

طالمةس يل
طاليببييت
ت = 01

1799±
17095

طالمةس

طاليببييت
ت = 01
 89 = dfوةالستو

91709±
الاس = 1710
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هاظ في طاد و ( )0طال ابلطو طاالنيببلي املمةبس يبل طاليبببييت  1799 ±وامليبببييت ±

 , 91709كذا

الت يالس  tطاد وايس ( . )9790

يالس  tطاالاسوةس (  )17095و ي ط

 2-4مناقشة النتائج
هاببظ ال ببت طادب ب و ( )9ود ببو فببل ف ببي لد ببب

طااب ب طد ب امقمب ب اني ببس طالمة ببس ي ببل

طاليببييت وةيت طاقم اني س طالمةس طاليببييت و الب تم طاتوطاي ( 00و  59لدس) كذا ودبو

ف ببل ة ببيت لد ببب

طااب ب طدتمب ب امقمب ب اني ببس طالمة ببس ي ببل طاليبب ببييت وة ببيت طاقمب ب اني ببس طالمة ببس

طاليببييت و الب تم طاتوطاي ( 90و  99لدس) .
يب

ط امبببض لدببس طاا ب طد ب امقم ب امني ببس طالمةببس طاليببببييت ( )59القبة ب ( )00لدببس

اضيببل طاليببببييت تم ب طت السببتو طاقم ب ال ب امض ا ب

طاليببببييت فببي ببذط طاالسببتو ةوبببم مسببي السببتقل كببذا

طالمةببس طاليببببييت وةباتببباي يتالتببم طالمةببس
شببب

ط امبببض لدببب

طاا ب طدتم ب

االسببتو طاقمب اني ببس طالمةببس طاليببببييت ( )99القبةب ( )90لدببس اضيببل طاليببببييت ,ببذط ين ببي طت
طا شبل طاليببي يؤ ي طا امبض السبتو طاقمب اب

و ذن طا تيدس دبء

التلبةقس البم تببع

طالمةبس طابذيت يالبلسبوت طدانببا طاليبببييت

طلسبس  ) 1996( Landers and Petrnzzelloةودبو

ته ببس ةببيت طا شبببل طاةب ي وط امبببض السببتو طاقمب  ,ايب
طاالشبلكيت في طا شبل طاة ي .

طاقم ا

الت بايس ثب يس ي

طت طا شبببل طاةب ي ينالب كالب ظ ااباببس

طلتمببع طاوسبل طااسببةي اني بس طالمةبس طاليبببييت ( )40700لدبس تبت

طاوسببل طااسبببةي اني ببس طالمةببس يببل طاليببببييت ( )49714تمب ودببو بببضل ببببفي يتنببلض اببم
طالباببا طاليببببي إببببفس طا ب طابببضل طا طلسببيس ( طاالتلمةببب

طالبا ببا طاليبب ببي ة ببباقم  ,و ببذن طا تيد ببس د بببء
 )2003( Bowdenطاتبي وببا

طالكب ياليببس) الالببب يببؤ ي طا ب شببنول

التلبةق ببس ال ببم طلس ببس

تمب ودبو ايب تمب طت

و لطسيس تقم تم طالمةس طاليببييت اه اللامس لطست
دببل طاةباثبببت طاتةبببل (و) االنلفببس ال ب

Humphreys and

بب التلمةبب

ووطدةبب

ليببببيس

طادبالنيس .

طاتدببب س ةببيت طاني تببيت و ظ ببل طا تيدببس فببي

طاد و ( )5ةبت طاتةبل (و) يل ط  ,ابذا تب دبلطء طاتةببل ( )tاالنلفبس طامبل ةبيت التوسبلي
طاني تيت .
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تبع طاتةببل ( )tفبي طادب و ( )0تب ودبو فبل ذط الابس الن ويبس االسبتو طاقمب

ةب ببيت تي ب ببس طالمةب ببس يب ببل طاليببب ببييت وتي ب ببس طالمةب ببس طاليببب ببييت اي ب ب
( )17095و ببي يالببس ط بب الببت  tطاد واي ببس  9790تا ب

يالب ببس  tطاالاسب ببوةس

كب ب ب

لدببس الي ببس (10 =(dfوةالسببتو

. 1710

الا ببس

و ذط ين ي ت ودو فل في الستو طاقم ةيت طالمةس يل طاليببييت وطالمةس طاليببييت

في الدتالم لمةبس كميبس طو طا  ,الالبب يب
ةباالتلمةب

طاليببيس إببفس طا طاالتلمةب

تمب تب ودبو ببضل تمب طالمةبس طاليبببييت ا يمببء
طا لطسيس  ,و ذن طا تيدس دبء

الضبيل تالبالبب ا طلسبس

,Humphreys and Bowdenوطاتمسببيل انب ودببو فببل فببي السببتو طاقمب اب
طاليببييت وطاليببييت ,و ذط ينو اسةةيت طالب سب واس طاال بفسبب

طو ط امبض طو س واس طاوطدةب
ت ب القبل ببس لدببب

طالمةببس يببل

طاليبببيس فبي طاالسبتو طادببالني

طا لطسيس (طالكب ياليس ) في طاكميس .

طاقم ب اب

طاالدالوتببس يببل طاليببببيس فببي طلسببت ب الببم طاالدالوتببس يببل

طاليبببيس ( طاببببةلس) فببي طلسبس  (2002) Nevhibe and Aliهابظ تسبببوي لدببب
طدتمب ب ابب

لمة ببس طاالدال ببوتتيت والقب ب طلن ( , )90ك بببت طالا ببتهو ف ببي طااب ب طد ب ب ايب ب

طا لدس في طلسبس  Nevhibe and Aliالقب طل ب ( )40لدبس فبي ابيت ط امبب
يل طاليببيس في لطست ب طا ( )00لدس .
طالببب ت ب القبل ببس لدببب

الق ب طل ب ( )99لدببس الببم لدببب

طاا ب طدتم ب امقم ب ا ب

طاا ب طدتم ب امقم ب ا ب

اب

طااب

ك بببت

طاالدالوتبس

طاالدالوتببس طاليببببيس فببي طلسببت ب وطاتببي
طاليببببييت فببي طلسببتي( يببب و اببلوت

 )9100و (است وتمي تلكي  )9100وطاتبي القب طل الب ( )90و ( )01لدبس تب طاتبوطاي هابظ

طت الالبلسس طا شبل طاليببي في كميس طو طا ال يضيل البت السبتو طاقمب اب

طالمةبس طادببالنييت .

بذط ين بي طت الالبلسببس طا شببل طاليبببي فببي طاالسبتو طادبببالني ال ينالب كالب ظ إل طاببس طاقمب اب

طالمةببس طاليببببييت ,الالببب ي ب

تم ب طت طا شبببل طاليببببي طاببذي يالبببلس تا ب

طامنةس ي طاتي تنال تم لفم طاقم ا

طاالشبلكيت.

طاق بوط يت طاتببي تاك ب

طالب طا شبل طاليببي طاذي يالبلس ك شبل تلويابي ( طابذي ال ياببم امقبوط يت ) فب بم ينالب

كال ب ب ظ امقمبب ب  ,طذ ينالبب ب تمب ب ب ام ب ببض الس ب ببتو طاقمبب ب ابب ب

طاش ب بباي و ب ببذط ال ب ببب الاظ ب بببن ف ب ببي

طلسبس  (2002) Nevhibe and Aliطابذي مذتبم طاالدالوتبس طاتدليةيبس وطابذي ينب شببل ةب ي

اببل ال ياببم امقبوط يت طاليببببيس وال ابببضل طاال بفسببس ,و ببذط طا ببوع الببت طاتالبببليت طو طا شبببل يشببةم
طا شبببل طا ب طامي طاببذي يشبببل فيببم طالمةببس طا ب طاكميببس إذ تتةببم طاالشبببلكس ال ةببس طاشبباي فببي

طاتمو طو إة طل ابذط

البب الهعبم طاب طاكميبس طو طسبتضه و ب

و ببذط ببو سببةا ط امبببض لدببس طاا ب طد ب امقم ب ا ب
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يشبببل ة ببب طالباببا الببت شبببل يتالث ب فببي طاالشبببلكس فببي ا ب

فببل طاكميببس امتةبببلي تم ب ةلواببس

طادبالنبس ,ف بي طاتببي تنالب تمب لفبم السبتو طاقمب د بب تالبببلس تاب

طاقبوط يت طاتببي تاكب طامنةببس

وةباتببباي اليت ببب امالشبببلكيت ك ببوع الببت طاال بفسببس و ببذط ببو سببةا طلتمبببع طااب طدتمب اب

طاليببييت في لطست ب و ذط يتلبة الم لطسس است وتمي تلكي(.)9100

طالمةببس

الفصل الخامس

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

طاا طد

 -9ط امبض لدب

 -5ط امبض لدب

االستو طاقم ا

طاا طدتم االستو طاقم ا

 -0طلتمبببع طاالتوس ببل طااس بببةي االسببتو طاقمب ب اب ب
طااسبةي امقم ا

 -4طلتمبع لدب
 -0طلتمبع لدب

طالمةس يل طاليببييت .

طاا طد

االستو طاقم ا

طالمةس طاليببييت .

طالمةس طاليببييت .

طالمة ببس طاليببببييت القبل ت ببب ال ببم طاالتوس ببل
طالمةس يل طاليببييت .

طالمةس يل طاليببييت .

طاا طدتم االستو طاقم ا

 2-5التوصيات
 -9دلطء لطسس االقبل س طاقم الم كميب

إ سب يس ال .

 -5دلطء لطسس االقبل س طاقمب البم كميبب

تماليبس ابل االنلفبس السبتو طاقمب ةسبةا تبلثيل

طاالتلمةب ببب

طا طلسب ببيس تم ب ب طالمةب ببس يب ببل طاليببب ببييت والتلمةب ببب

طاليببييت .

 -0د بلطء القبل ببس ةببيت السببتو طاقم ب ا ب

ةل بال طادبالنس طاليببي .

طالمةببس طاليببببييت فببي طاكميببب

المصادر
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 -9ا ببهي الاال ب ب و الحب ببلم اسبببيت ( : )5111طرررررق البحررررث العلمرررري والتحليررررل
اإلحصائي في المجالت التربوية والنفسية والرياضية  ,اللك طاكتبا ام شل ,طاقب ل .

 -5يببب تة ب طاك بلي و ال حببول دالي ب و حببي تة ب طامليببو ( : )9100عالقررة القلررق
النفسرري بمسررتوى اإلنجررار فرري ظررروف المسررابقات المحليررة والدوليررة للمنتخررب الرروطني

لرفرررع األثقرررال  ,ةاببو طاالببؤتالل طانمالببي طاليببببي طا طلةببم اكميببب

طاتلةيببس طاليببببيس فببي

طان طل  .ج. 5

 -0امالببي المببي طادالي ب (:)9104دراسررة خفررض عتبررة الحساسررية وأثرهررا علررى القلررق
النفسي ونتائج المباريات لردى المصرارعين .طاالبؤتالل طانمالبي طااببي ا طلسبب

وةابو

طاتلةيس طاليببيس .دبالنس اموطت طإلسك ليس.

 -4د بببةل تةب ب طاااليب ب د بببةل ( : )9195مررردخل لدراسرررة السرررلو اإلنسررراني (الة ببب
وتدبلا) طل طا بس طانلةيس .

 -0است الاال و تمي طاتلكي ( : )9100قلق الحالة لدى العبري الدرجرة األولرى لكررة
اليرد وعالقترره بمسرتوى أدائهررم  .ةابو طاالببؤتالل طانمالبي طاليبببي طا طلةببم اكميبب

طاتلةيببس

طاليببيس في طان طل  .ج. 5

 -9تهوي الاال است ( : )9191علم النفس الرياضي  ,طل طاالنبلو ل. 4

7-Gadzella,E.(1994):Student-Life Anxiety Inventory. Psychological
Reports 64,395-402.
8-Humphery,J.H.and Bowden, W.(2003):Leisure, Stress and Coping:
The Sport Participation of College Student Athletes. LeisureAthletes.13,619-630.
9- Landers ,D.M. and Petrunzzello (1996): the Effects of Acute and
chronic Exercise. Acts Psychiatric a Scandinavian , 377,23- 27.
10- Merhibe , A .and Ali, T. (2002) : The Effect of physical exercise on
anxiety . the sport Journal , vol.5 no. 2 .
11- Ranjita , M. and Michelle , M.(2000) : College Students Academics
stress and Its Relation to their Anxiety , time Management , and
leisure satisfaction . American journal of health studies winter .
12- Shannon,E. ,Bradley. and Teresa, M.(1999):Sources of Anxiety
Among College Student. College Student Journal, June.
13 - Spielberger, C. D.(1969): the State- Trait Anxiety Inventory.
14- Spielberger, C. D. (1971): ): the state- trait anxiety and Motor
Behavior. Journal of Motor Behavior.4,26-41.
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14- Spielberger,C.D. (1972): Anxiety- Current Trends in Theory and
Research . New York . Academic Press.

الملحق A

استمارة استبيان القلق
عريري الطالب :
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هذه بعض العبارات التي يستعملها الناس لوصف بعض الحاالت التي يمرون بها .

أق ار كل عبارة جيدا ثم ضع عالمة ( √ ) امام احد البدائل االربعة والتي ينطبق علي وهي ( ابداً  ،بعض الشئ

 ،بشكل متوسرط  ،تمامرا )  .نأمرل ان تكرون اجابراتكم دقيقرة وصرريحة  .علمرا برأن المعلومرات المدونرة لغررض

البحث العلمي فقط  .نشكركم على تعاونكم معنا .
العبارات
 -1انا اشعر بالهدوء

ابداً

بعض الشئ

متوسط

 -2انا اشعر باالمان
 -3انا اشعر بالتوتر
 -4انا اشعر بالندم
 -5انا اشعر باالطمئنان
 -6انا اشعر باالضطراب
 -7في الوقت الحاضر اخشى من سوء الحظ
 -9انا اشعر بالراحة
 -8انا اشعر بالقلق
 -11انا اشعر بانني مرتاح
 -11انا اشعر بالثقة بالنفس
 -12انا اشعر بالعصبية
 -13انا اشعر بالنرفرة
 -14انا اشعر بتوتر عال
 -15انا مسترخي
 -16اشعر بان بالي مرتاح
 -17انا مهموم
 -19انا اشعر بانني مهتاج ومتضايق
 -18اشعر بانني مبتهج
 -21انا اشعر بالسرور

ملخص البحث
مقارنة القلق لدى الطلبة الرياضيين والطلبة غير الرياضيين
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بحث مسحي على طلبة كلية اآلداب/جامعة بغداد

طاضلض الت ذط طاةا

و طاتنبلو تمب السبتو طاقمب ةبيت طالمةبس طاليبببييت و يبل طاليبببييت

فببي كمي ببس طو طا  /دبالن ببس ةضب ب ط  ,طفتببلض طاةباث بببت ود ببو ف ببل فببي الس ببتو طاقمب ب ة ببيت طالمة ببس
طاليببييت و يل طاليبببييت و يبل طاليبببييت ب طدكثبل مقبب  ,شبالم

طا طلسبس  01لبابا يبل

ليببببي و 01لباببا ليببببي الببت طاببذكول فقببل الببت الدتالببم كميببس طو طا و دلي ب
 4/90اضبيببس  ,5110/4/01و تب

(طاتةبل  ,)Spielbergerويتلطوح ال
ظ ببل

تبببع طالسببتةيبت ت ب

طسببتالبل اقيبببس لدببس طاقمب وطاتببي طاتببو تمب تشبليت فقببل
ذط طالاتةبل ةيت  01-51لدس.

لدب

ودببو فببل ةببيت السببتو طاقم ب ا ب

طالمةببس يببل طاليببببييت

وطالمةس طاليببييت في كميس طو طا  ,طست ت طاةباثبت البيمي :ط امبض لدب
طدتمب االسببتو طاقمب اب

طالمةببس طاليببببييت  ,و تلي ب
طاليببببييت فببي طاكميببب

طا طلسببس ةببيت

طاا طد

وطاا

طالمةببس طاليببببييت كببذا طلتمبببع طاوسببل طااسبببةي االسببتو طاقمب اب
ةنببض طاتوحببيب

طإل سببب يس وطانماليببس كببذا

ال ببب د بلطء طلسببس االقبل ببس طاقم ب ةببيت طالمةببس

د بلطء القبل ببس ةببيت طاقم ب ا ب

طاكميببب

طاالتق الببس

وطاالتلال في طا شبل طاليببي ادبالنس ةض ط .

Summary
To compare anxiety level between athletes and Non- athletes student
at Art College –University of Baghdad .
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The aim of this study was to know the anxiety level between athletes and
non-athletes student at Art College-University of Baghdad . the
researcher assumes that there is a difference in anxiety level between
these two samples in favorer of athletes student. The study included 50
non-athletes and 50 athletes student, male only. The data was collected
from spielberger test (1970), which has 20 items and the score rang
between 20 to 80 degrees. The result showed no difference in anxiety
level between non-athletes and athletes student in art collage. The
researchers concludes that there is no difference in anxiety level between
non-athletes and athletes student and the recommendations were to
conduct a study to compare the anxiety between humanity and scientific
colleges to know the anxiety level between athletes and non-athletes
student .
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