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  ملخص

/ لدى طالبات آلية التربية الرياضيةتقدير مستويات القلق "تهدف الدراسة الحالية المعنونة 
الى التعرف على مستويات القلق لدى طالبات آلية التربية ، "جامعة اليرموك لمساقات الجمباز

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس .  الرياضية جامعة اليرموك في مساق الجمباز
.  لذات لقياس حاالت القلق والسمةا يرلقياس القلق وقائمة تقد Sbeilberger scaleسبيلبيرجر 

طالبة تم اختيارهن بالطريقة القصدية لقياس حاالت القلق لديهن ) ٤٠(وتكونت عينة الدراسة من 
توجد  -  :يلي وبعد تطبيق األداتين وتحليل النتائج خلصت الدراسة الى ما.  قبل االختبار النهائي

بينما ال توجد .  ي قلق الحالة قبل االمتحانفروق دالة إحصائيا بين الطالبات في فئتي البحث ف
) ١  :يلي وتوصي الباحثة بما.  فروق بين الطالبات في فئتي البحث في قلق السمة قبل االمتحان

واستخدام آافة الوسائل التي تسهم في معايشة الطالبات ) ٢.  االهتمام باإلعداد النفسي للطالبات
  .  يرتبط بها من مواقف قبل االمتحان بوقت آافالفعلية وما  العملية لظروف االمتحانات

 
Abstract 

The current Study aimed to estimate the levels of anxiety of female 
students in Physical Education College at Yarmouk University in 
Gymnastics Courses.  In order to achieve this Purpose the researcher 
used Sbeilberger scale to measure anxiety and self check list to Measure 
anxiety cases and Trait.  The sample Consisted of (40) female students 
who were Chosen purposely to measure their anxiety before the final 
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exam.  After applying the two Instruments and analyzing Data the study 
concluded that.  There are significant statistical differences between both 
categories in State anxiety before the test.  While there are no differences 
in Trait anxiety levels.  The researcher recommended that: 1) Increasing 
attention of the physiological preparation of students.  2) Using all the 
means that enabling female students to cope with the actual 
circumstances of those tests and their related issues.   

  
 المقدمة

األ         ا ب ر ارتباط ة األآث االت الهام م االنفع دا من أه ذا   ، داء الرياضي يعد القلق واح ويحدث ه
ود   ، الشعور استجابة للمخاوف والهموم التي تنجم عن اإلحباط العقلي ع للجه ة من  والمتوق  المبذول
  .  اجل إرضاء الحاجات األساسية وما يتصل بها من دوافع وحوافز

وتر الخوف والت ية تتصف ب ة نفس ه حال ق بأن مو ويمكن تعريف القل ق ، اله ر القل ذا يعتب وبه
  .   )Green, 1991(عدم رضا وضيق و فيه خشيةمعمما و

ة         )٦٦ص، 2000، المشعان (ويرى  ة ومؤلم ارة عن مشاعر وأحاسيس غريب ق عب أن القل
األساسي  العائق وأن القلق المرتفع ه يشير أيضا إلىوعن سوء تكيف وعدم انسجام وتواف ق تنتج

ت     يقلل من  أداء؛ ألنه  ولكل إنجاز أ رد عن العمل واالس درة الف اة ق ى العكس  ، متاع بالحي من  ، وعل
  .  ذلك فان القلق المتوسط يعد بمثابة طاقة منشطة ودافعية للفرد إلى العمل واألداء واإلنتاج

أن القلق النفسي يعتبر أحد مظاهر االنفعاالت  إلى) ٣ص ،١٩٩٧، وجالل، إبراهيم( ويشير
ة       د تحول دون حدوث استجابات عقلي ي ق ة سريعة  و النفسية الت ى اختالل في      ، بدني ؤدي ال ا ي مم

ة   اراة أ         ، توافق الحرآات اإلرادي اء المب رد أثن ى مستوى أداء الف ؤثر بدرجة واضحة عل ا ي  وومم
دى الرياضيين      و.  خططياو مها رياالرياضية نافسة الم ا ل ق دورا هام ؤدي القل ، من جهة أخرى ي
رد  قد إذ د من   و يكون قوة دافعة تؤثر بصورة إيجابية على أداء الف ه يزي لبية     وأ ثقت وة س د يكون ق ق

  .  يسهم في إعاقة أداء الالعب ويقلل من ثقته ومستواه

نفس             - يحتل موضوع القلقو م ال ا في عل زا هام ر من أحد المظاهر النفسية مرآ ذي يعتب ال
ى اختالل الوظائف الجسمية       ، علم النفس الرياضي بشكل خاصو العام ر واضح عل  لما له من اث
يةو رتبط  أنحيث ، )١١ص، ٢٠٠٢، دوالت(.  النفس ي ت ر من المواقف الت الطالب يواجه الكثي

  .  أدائهو في المنافسة مما قد يؤثر على سلوآهوارتباطا مباشرا ووثيقا بالقلق سواء أثناء التعلم أ

ى ) ٢١٣ص، ١٩٩٣، والطالب، لويس(قد أشار آل من و امين من       إل انبين ه ين ج ز ب التميي
  :جوانب القلق هما

تقرار   ووه، قلق وقتي يزول بزوال السبب ووه: قلق الحالة - يمثل نوعا من التوتر وعدم االس
  .  ث نتيجة ظروف وقتية تثير الشعور بالقلقدالمؤقت الذي يح
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ق السمة - ة فيختلو :قل ر ديموم ون اآث ة حيث يك ق الحال ون سمة من ، عن قل ه يك حيث ان
ي   حيث أن درجة القلق لديه يكون سمة بغ، السمات الشخصية للفرد ة الت ض النظر عن الحال

 .  يمر بها

ة    ، وترتبط الكثير من نتائج المسابقات في األنشطة الرياضية بالقلق ى عدم الثق الذي يؤدي ال
النفس دريب          و ب ل الت اء مراح ب أثن ا الالع بق إن أتقنه ة س ارات حرآي ي أداء مه ل ف ى الفش ال
  .)٢٨٩ص، ١٩٨٧، حلمي(.  المختلفة

رو د ذآ ؤاد( ق رونو ف ا) ٢٩٤ ص، ١٩٩٦، آخ ين إيجابي ض الالعب دى بع ون ل ق يك  قل
  .  ويكون عند البعض اآلخر سلبيا يؤثر على أدائهم سلبيا، يساعدهم على األداءو

ين     ) com.yahoo.www.  9Alison, 199(ويقول  د بعض الالعب ق عن انه قد يظهر القل
ات القلب  و برودة األطرافو في أعراض فسيولوجية منها زيادة العرق واالضطرابات   سرعة دق

از   ، المعوية  وأ، وأعراض نفسية مثل الشعور بالخوف الشديد وتوقع األذى مثل السقوط عن الجه
النفس  ارات     و الشعور بعدم الثقة ب ى أداء المه ادر عل ر ق ه غي رى  .  بأن ا ي  ص، ١٩٩٧، راتب (آم

ه بحيث يظه          )١١ ى مستوى أدائ رد الرياضي عل ع السلبي للف ر من  بان القلق يحدث نتيجة التوق
ز   ى الترآي اه و خالل ضعف مقدرته عل از من الرياضات األساسية       و.  االنتب ر رياضة الجمب تعتب

داد ي إع ي تسهم ف ارين و الت ين من خالل التم زةوتطوير مستوى الالعب ى األجه ات عل ، الحرآ
ى إشباع حاجات الشباب المباشرة للنشاط        ه      ، ووهي تعمل عل ي تستمر مع ارات الت زوده بالمه ت

تقبل  ليمارسها ) ٣٦ص، ١٩٨٥، وآخرون وش ت حن( يشير و.  )٢٣ص، ١٩٩٢، شحاتة (في المس
اميع العضلية في الجسم     أن الجمباز يعمل على  إلى ة المج ه   و تنمية آاف د من مرونت اقته و يزي  رش
از من الرياضات    و.  العضليةو المهارات البدنيةو يعمل على تنمية القدراتو تعتبر رياضة الجمب

ة في األداء  و عال التي تحتاج الى ترآيز ة        ، دق ة مع اختالف طبيع ا الحرآي وع مهاراته ك لتن وذل
ة  و تتطلب صفاتو )١٧٦ص، ١٩٩١، نديلق( . العمل على أجهزتها المختلفةو األداء قدرات بدني

  .  التوافق العضلي العصبيو المرونةو الرشاقةو خاصة مثل القوة
  

  أهمية الدراسة

في مستويات القلق عند طالبات آلية التربية  ها تبحثتكمن أهمية هذه الدراسة في أن
التعرف على الفروق في مستويات القلق لدى الطالبات عند آذلك و في جامعة اليرموك الرياضية

في  . تقديم االمتحان العملي بين الطالبات على جهاز الحرآات األرضية وجهاز طاولة القفز
لم يتناول احد موضوع القلق لهذة الفئة  وإطالعهاوفي حدود معرفة الباحثة .  الجمبازرياضة 

  .  األردنالعمرية في 
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  مشكلة الدراسة

واتصالها الجمباز  عملها في جامعة اليرموك آمدرسة لمساق الحظت الباحثة من خالل
من  آونه الجمباز تحديداخوف لدى الطالبات من مساق و المباشر مع الطالبات بوجود قلق

 هذهممارسة  مما يعنيتربية الرياضية في جامعة اليرموك، لفي آلية ا اإلجباريةالمساقات 
قدرات  الرياضة من هذهطبيعة  تتطلبهما ونظرا لوتعلمها في سن متقدم  بشكل إجباري الرياضة

وهي غير متوفرة لدى معظم الطالبات وشعورهن بان ما لديهن من ، بدنية ومهارية ونفسية عالية
من األداء  يكون بالقدر الكافي الذي يمكنهن لنتحسينه كن وما يموامكانات جسدية  بدنية قدرات
الحرآات ، المتوازي المختلف االرتفاعات، عارضة التوازن، طاولة القفز(األجهزةعلى 

وآذلك عدم توفر الخبرة السابقة لديهن في هذا النوع ، والخوف دون الشعور بالقلق، )األرضية
في وقت االمتحان القلق لدى الطالبات  ويزداد، سابقةمن الرياضة تحديدا في المراحل الدراسية ال

والحظت  . إصابةالسقوط وحدوث  أومن األجهزةمن وأالمهارات  أداء العملي وذلك خوفا من
نقص واضح في الدراسات  الدراسات السابقةو المرجعي األدبعلى  إطالعهاالباحثة من خالل 

  .  ة مما دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسةالعربية واألجنبية التي تناولت هذه الفئة العمري
  

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة الى

قلق السمة لدى طالبات آلية التربية الرياضية و العالقة بين قلق الحالة إلىالتعرف  .١
  .  )٢، ١(المسجالت لمساق الجمباز 

في جامعة الحالة لدى طالبات آلية التربية  قلقالفروق بين قلق السمة و إلىالتعرف  .٢
على جهاز طاولة القفز االختبار العملي أداء قبل ) ٢، ١(اليرموك المسجالت لمساق جمباز 

 .  الحرآات األرضية جهازو
  

  تساؤالت الدراسة

  ."؟)٢، ١(جمباز لدى طالبات مساق) وقلق الحالة، قلق السمة(ما مستوى القلق " .١

في ) ٠.٠٥=  α(حصائية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإل .٢
متوسطات استجابات الطالبات على مقياس القلق قبل اداء االمتحان على جهاز الحرآات 

  ؟)٢، ١(األرضية وجهاز طاولة القفز يعزى لمتغير مستوى مساق جمباز

في  )٠.٠٥=  α(مستوى الداللة االحصائية داللة احصائية عند  ويوجد فرق ذهل  .٣
، ١( جمباز ت على مقياس قلق السمة يعزى لمستوى مساقمتوسطات استجابات الطالبا

  "؟)٢
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  الدراسات السابقة

ر من الدراسات     ائال من الدراسات       ، اطلعت الباحثة على عدد آبي ا ه اك آم ووجدت أن هن
ا          ، السابقة في القلق ك المرتبطة بمشكلة الدراسة ارتباط ى تل ا عل لذلك سوف يقتصر العرض هن

  .  في القلق الناتج عن األداء في األلعاب الرياضية خصوصا تلك التي بحثت، وثيقا
  

  الدراسات العربية

ا    ام به ديل (الدراسة التي ق ى         : )١٩٩١، قن ق عل أثير مستويات القل ى ت بهدف التعرف عل
از         دئين في رياضة الجمب دى المبت ز ل از القف ى جه وضمت  .  سرعة التعلم لمهارة القفز داخال عل

ة  م ال  )٣٤(العين ن قس ا م ر  طالب ة قط ية بجامع ة الرياض ايلور   ، تربي اس ت ث مقي تخدم الباح واس
ق المتوسط       .  لتطبيقه في الدراسة ائج الدراسة أن مجموعة القل د أظهرت نت ا في    و وق ق تفوقت القل

اط سلبي    .  مستوى األداء المهاري عن مجموعة القلق المرتفع اك ارتب ان هن ين  ) عكسي ( آما آ ب
  .  ة على مستوى األداء المهاريمستوى القلق آونه يؤثر بصورة سلبي

ا    ين         :)١٩٨٤، إسماعيل (الدراسة التي قامت به ة ب ى العالق ى التعرف عل حيث هدفت ال
) سنة ١٤-١٢(الناشئات تحت   و مستوى األداء لدى الناشئين و سمة القلق في المنافسات الرياضية

ة  زة المختلف از عن األجه ي رياضة الجمب ق ، وف مة القل ي س رق ف ة الف ى معرف ات  ال ي المنافس ف
ئين ين الناش ازو الرياضية ب ي رياضة الجمب ئات ف ةو.  الناش م العين غ حج ئا) ٨٢( بل ئة و ناش ناش

ارنيز (حيث استخدمت الباحثة مقياس سمة القلق في المنافسات الرياضية     ائج    ) م د أظهرت نت وق
ة األداء علي       ي تتطلب طبيع از الت زة الجمب ى أجه ا توافق في    الدراسة أن مستوى القلق يزداد عل ه

ق   ازي حصان الحل ل جه ة مث ئين و الحرآ د الناش ة عن دى  ، العقل اع ل ا االرتف تان مختلفت العارض
 .  أظهرت الدراسة أن القلق عند الناشئين يقل مع تقدم السن.  الناشئات

ق         :)١٩٨٣، نصير(دراسة  ين سمة القل ة ب ى العالق ى التعرف عل مستوى  و حيث هدفت ال
از األداء لدى الناشئين في  ة الدراسة    ، رياضة الجمب د بلغت عين ئا ) ٦٠( وق استخدم الباحث   و ناش

ق ل  اس القل ارنيز(مقي ى      ) م افة ال تة باإلض از الس زة الجمب ى أجه توى األداء عل ب مس ى جان ال
ق      ، والمجموع العام ين سمة القل قد أظهرت نتائج الدراسة الى وجود ارتباط سلبي دال إحصائيا ب

ية   ات الرياض ي المنافس تو ف الي  مس ق الع ئين ذوي القل ين الناش الح  و وى األداء ب نخفض لص الم
 .  أصحاب القلق المنخفض

ق المنافسة      إلىحيث هدفت  :)١٩٩٧جالل و، إبراهيم(الدراسة التي قام بها  ر قل ة اث معرف
ا  ) ٤٠( الدراسةاألداء المهاري في آرة اليد وبلغت عينة و الرياضية وعالقته بترآيز االنتباه العب

د    من العب نهج الوصفي وق ائج الدراسة    أظهرت ي آرة اليد واستخدم الباحث الم ى نت ه توجد    إل ان
ين  روق ب ةف ة ومنتصف   حال رات المنافس ي فت ا ف ة عنه ل المنافس ا قب رة م ي فت ق الجسمي ف القل

 .  ةسنافالم
  
  



 "......تقدير مستويات القلق لدى طالبات آلية التربية الرياضية في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 األجنبيةالدراسات 

ا    ام به ي ق ة الت ين تخفي    :)Hisanage, 1983(الدراس ة ب ة العالق دف دراس ق به ف قل
ة أ ي أداء الالعب والمنافس ه ف ة، زيادت ق المنافس ويم قل ذلك تق رة و آ ة آ دى العب ال ل أداء اإلرس

ة إل     ، فرق مختلفة من المدارس العليا) ٦(الطائرة في  د خضعت المجموعة التجريبي دريب  وق ى ت
اك    .  دقيقة ٣٠االسترخاء لمدة  ا آانت هن ة آمجموعة ضابطة   ) ١٢(بينم ا  ، العب ئج وأشارت النت

  .  جريبية عنها في المجموعة الضابطةإلى أن داللة القلق آانت اقل في المجموعة الت

غ  ، على العبات الفريق القومي للجمباز  :Garo, 1996)( الدراسة التي قامت بها حيث بل
وهدفت الدراسة إلى تحديد أسباب  ، سنه) ٢٢-٩(العبة تراوحت أعمارهن من ) ٧٥(حجم العينة 

أداة لجمع          القلق عند ناشئ تبانة من تصميمها آ ة اس از واستخدمت الباحث ومي للجمب ات الفريق الق
د   المعلومات حيث أظهرت النتائج أن القلق والخوف يؤثر سلبا على األداء من الناحية النفسية والب

ة ات         ، ني ن الالعب ى م ئات أعل دى الناش وف ل ق والخ توى القل اع مس ائج ارتف رت النت ا أظه آم
  .  المحترفات

ا    ال ام به ي ق ة الت دفت :)Alison, 1999(دراس ق    وه ببة للقل ل المس د العوام ى تحدي  إل
م أ    و أظهرت النتائج أن الخوف من السقوط على األجهزةو.  الخوفو ببه من ال د يس إصابة   وما ق

ق   ببة       و.  الخوف و يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى القل د العوامل المس ائج أن تحدي د أشارت النت ق
ل مستوى الخوف     القلق و للخوف ا في تقلي ق  و تسهم إيجابي ارات    و.  القل أن استخدام الالعب لمه

  .  القلقو الحرآة المناسبة يؤدي إلى انخفاض الخوف

ا  ام به ي ق وطني :)Zapp, 1999(الدراسة الت از ال ق الجمب ي فري ة من العب ى عين .  عل
دى  و قهدفت إلى معرفة اثر اقتراب موعد المنافسة على ارتفاع مستوى القلو ين الخوف ل .  الالعب
.  الخوف من اقتراب موعد المنافسة  و أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع في مستوى القلقو
دى          .  آذلك احتمالية تزايد نسبة اإلصاباتو ق ل اد القل ى ازدي ائج الدراسة أيضا إل ا أظهرت نت آم

 .  المدربين

ى  :)Duda, Gano 1996(الدراسة التي قام بها  ببة      هدفت إل د العوامل المس ة تحدي أهمي
دى        ق ل ل مستوى القل ى تقلي از للقلق لدى الالعبات الناشئات آوسيلة تساعد عل د بلغت   .  الجمب وق

ة  از ٧٥العين ومي للجمب ق الق ئات الفري ا من ناش يلة ، العب تبانة آوس ة االس تخدمت الباحث د اس وق
ارات    وقد أظهرت الدراسة إلى.  ةلجمع المعلومات من تصميم الباحث أن هناك خوفا من أداء المه

يم بلغت     %٣٨حيث بلغت    والخوف من   % ١٤والخوف من المنافسة     ٢٥.٧والخوف من التقي
ين    )أصحاب ، مدرب ، أهل(الخوف مما يتوقعه اآلخرون و %٤.١عمل األخطاء  من أداء الالعب

زة واألدوات    % ٢.٩خوف من اإلصابات   % ٣.٥والخوف من الوقت % ٤.١ الخوف من أألجه
ل مستوى   و.  %١.٨ قد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن تحديد العوامل المسببة للقلق تساعد في تقلي

  .  القلق لدى الالعبات
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 ةخالصة الدراسات السابق

بين أداء و قلق الحالةو تشابهت العديد من الدراسات في نتائجها حول العالقة بين قلق السمة -
، )١٩٩١، قنديل(مثل دراسات .  عاليةرآية الالعب على األجهزة التي تتطلب مهارة ح

  )١٩٨٤، اسماعيل(، )١٩٨٣، نصير(
حتى عند  وأشارت جميع الدراسات الى أن قلق الالعبين يتزايد في أوقات المنافسات أ -

 .  اقتراب موعد المنافسة
التعامل معها يساعد في تقليل و اتفقت معظم الدراسات على ان تحديد العوامل المسببة للقلق -

 .  ا القلقهذ
لم تعر اهتماما ، وبحثت معظم الدراسات السابقة في القلق الناتج عن المنافسات الرياضية -

مما يعطي أهمية إضافية لدراستنا هذه عن غيرها من الدراسات .  لقلق االمتحان العملي
وخصوصا احتوائها على مجتمع دراسة متمثل بمجموعتين من طالبات مساق الجمباز في 

 .  ية الرياضية بجامعة اليرموكآلية الترب
  

  إجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة
  

 عينتهاو مجتمع الدراسة

  .  جامعة اليرموك طالبات آلية التربية الرياضية في من يتكون مجتمع الدراسة

ة الرياضية في       )٤٠( وتكونت من، واختيرت العينة بالطريقة العمدية ة التربي طالبة من آلي
از   اق جمب وك المسجالت لمس ة اليرم م و.  ٢و ١جامع دول رق راد ) ١(الج يوضح خصائص أف

  .  عينة الدراسة

  .ةل الجدول التالي نوع عينة الدراسيمث:  )١(جدول 

  )السنة(متوسط العمر  العدد نوع العينة
  ٥.  ٢٠ ٢٠ ١طالبات جمباز 
  ٢١ ٢٠ ٢طالبات جمباز 

  
  أدوات جمع البيانات

  :لتحقيق أغراض الدراسة استخدمت الباحثة األدوات التالية

  :تكونت االستبانة من مقياسينو )السمة-الحالة(استبانة القلق  .١
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  State Anxietyلقياس الحالة ) أ(قائمة تقييم الذات .أ 
 Trait Anxietyلقياس السمة ) ب(قائمة تقييم الذات   .ب 

.  فقرة تصف شعور الفرد في لحظة معينة من الوقت ٢٠الة من يتكون مقياس القلق آحو
وقد تم .  فقرة يتم سؤال المفحوص بأن يصف شعوره بصفة عامة ٢٠يتكون مقياس السمة من و

.  في بداية الفصل الدراسي على عينة الدراسة)) ب( ألذاتقائمة تقييم (توزيع استبانة قياس السمة 
على  األداءعلى مجموعتي الدراسة قبل ))ا( ألذاتقائمة تقييم ( ةثم تم توزيع استبانة قياس الحال

  .  يبين أداة الدراسة) ١(والملحق رقم .  وطاولة القفز األرضيةجهازي الحرآات 
  

  ثبات أداة الدراسةو صدق

، الشاويش(تطبيقه في البيئة األردنية من قبل و أعد هذا االختبار في صورته العربية
ثبات و قام بعمل صدقو )٢٠٠٢، دوالت(طبقه و وقد استخدمه) ١٩٩٥، سمرين(و )١٩٩١
  .  هذه الدراسة الثبات فيو بذلك تم اعتماد هذا الصدقو.  األداة 

  سمةو المعامالت العلمية الختبار القلق آحالة -   :أوال

، يعتبر معامل ثبات مقياس سمة القلق مقبوال عند استخدام طريقة إعادة االختبار : الثبات
جدير بالذآر هنا أن و.  ينما معامل ثبات مقياس حالة القلق يرتبط بدرجة آبيرة بالعوامل الموقفيةب

قد تم تطبيق و.  حالة القلق يتميزان بدرجة عالية من االتساق الداخليو مقياسي سمة القلق
يع على أعيد تطبيق االختبار بعد عدة أسابو االختبار على عينة عشوائية من طالبات مادة الجمباز

نفس العينة تحت نفس ظروف التطبيق األول فيما عدا مقياس قلق الحالة الذي تم تطبيقه قبل 
الثاني و وقد تم استخراج معامل االرتباط بين التطبيق االول.  هامو إجراء تدريب حساس

قد تم حساب و ٠.٨٨، ٠.٥٣مقياس سمة القلق فكانا وللطالبات في آل من مقياس حالة القلق 
على  ٠.٧٧، ٠.٨١سمة القلق فبلغاو االتساق الداخلي بطريقة ألفا لكل من حالة القلق معامل
  .  التوالي

لى عينة من تطبيق االختبار ع أعادةة في الدراسة الحالية تم حساب ثبات االختبار بطريقو
 .  طالبة٢٠عددها ومن غير عينة الدراسة االساسية  طالبات آلية التربية الرياضية

إعادة تطبيقه بفارق زمني أسبوع لحساب و تم تطبيق االختبار: التطبيق عادةأطريقة  -
  .  معامل استقرار االختبار

  .  )السمة، الحالة(معامل ثبات اختبار القلق يبين   :)٢(والجدول رقم 

 إعادة التطبيق الطريقة/ االختبار 
  A-Sقلق الحالة 
 A-Tقلق السمة 

0,76*  
0,78 

  .  دال إحصائيا* ، ٠.٣٠٤=  ٠.٠٥عند 
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  :ولتفسير استجابات افراد عينة الدراسة تم استخدام المعيار االحصائي االتي

  بدرجة قلق متدن  ١.٩٩-١.٠٠

  بدرجة قلق متوسط  ٢.٩٩-٢.٠٠

  بدرجة قلق عال  ٤.٠٠-٣.٠٠
  

  مناقشتهاو نتائج الدراسة

  .  ًا ألسئلة الدراسةوقام بعرضها وفق، تضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها

، قلق السمة(ما مستوى القلق : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على  :أوًال
  "؟)٢، ١(لدى طالبات مساقي جمباز) وقلق الحالة

ديرات          ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس لإلجابة عن هذا السؤال ت
) ٣(والجدول  ، )واداة قلق الحالة، قلق السمة أداة(الدراسة  اتيأدعلى )٢، ١( طلبة مساقي جمباز

  .  يبين ذلك

، ١(مساقي جمباز الباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ط:  )٣( جدول
  .)واداة قلق الحالة، قلق السمة أداة(الدراسة  أداتيعلى  )٢

مستوى 
  المساق

  نوع الجهاز  المجال
المتوسط 

  *بيالحسا
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقدير

  ١جمباز 

  متوسط 0,18 2,44  - قلق السمة

 قلق الحالة
  عال 0,22 3,29  طاولة القفز

  متوسط 0,30 2,84 الحرآات األرضية
  عال 0,34 3,06  يــــــلـــكـــال

  ٢جمباز 
  متوسط 0,25 2,38  - قلق السمة

 قلق الحالة
  طمتوس 0,22 2,26  طاولة القفز

  متوسط 0,26 2,53 الحرآات األرضية
  متوسط 0,28 2,39  يــــــلـــكـــال  

  )٤(الدرجة العظمى من  *

  :ما يلي) ٣(يبين الجدول رقم 

، وبدرجة متوسطة )٢,٤٤(لقلق السمة لديهن بلغ ) ١( المتوسط الحسابي لطالبات جمباز إن -
  .  رجة متوسطةوبد) ٢.٣٨) (٢( بينما بلغ قلق السمة لدى طالبات جمباز



 "......تقدير مستويات القلق لدى طالبات آلية التربية الرياضية في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بلغ  وعلى جهاز الحرآات األرضية لقلق الحالة) ١( المتوسط الحسابي لطالبات جمباز إن -
جهاز وعلى ) ٢( بينما بلغ قلق الحالة لدى طالبات جمباز، وبدرجة متوسطة) ٢.٨٤(

 .  وبدرجة متوسطة) ٢.٥٣( األرضية الحرآات

) ٣.٢٩(بلغ طاولة القفز  وعلى جهازلقلق الحالة ) ١( المتوسط الحسابي لطالبات جمبازإن  -
 طاولة القفزوعلى جهاز ) ٢( بينما بلغ قلق الحالة لدى طالبات جمباز، عالية وبدرجة

 .  وبدرجة متوسطة )٢.٢٦(

ى إال أن قلق الحالة آان لد، وترى الباحثة أن لدى فئتي البحث قلق السمة وبدرجة متوسطة
 لدى الطالبات قبل االمتحانقلق الحالة حثة إلى زيادة البا وتعزفئتي البحث أعلى من قلق السمة و

إلى ارتفاع في ) Zapp,1999(وهذا يتفق مع ما توصل إلية .  مرتبطا بعملية التقييم آونة العملي
إلى وجود عالقة ) ١٩٨٣، نصير(مستوى القلق والخوف من اقتراب موعد المنافسة ومع دراسة

  .  ت الرياضية ومستوى األداءارتباط سلبي بين سمة القلق في المنافسا

هل توجد فروق ذات داللة : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على  :ثانيًا
في متوسطات استجابات الطالبات على ) ٠.٠٥=  α(احصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

) ونوع الجهاز ،مستوى المساق(تعزى لمتغير قبل اداء االمتحان العملي مقياس قلق الحالة 
  .  "والتفاعل بينهما؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
، )والنوع، المساق(وحسب متغير قبل اداء االمتحان العملي الطالبات على مقياس قلق الحالة 

  .  يبين ذلك) ٤(والجدول 

النحرافات المعيارية لتقديرات الطالبات على مقياس قلق المتوسطات الحسابية وا:  )٤(جدول 
  .)والنوع، المساق(وحسب متغير قبل اداء االمتحان العملي الحالة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نوع الجهاز  مستوى المساق
 ٠.٢٢ ٣.٢٩  طاولة القفز ١جمباز

 ٠.٣٠ .٨٤ الحرآات االرضبة
 ٠.٣٤ ٣.٠٦ الكلي

 ٠.٢٢ ٢.٢٦ ولة القفزطا ٢جمباز
 ٠.٢٦ ٢.٥٣ الحرآات االرضبة

 ٠.٢٨ ٢.٣٩ الكلي

أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات تقديرات الطالبات على مقياس قلق ) ٤(يبين الجدول 
ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية  ، )ونوع الجهاز، مستوى المساق(الحالة آكل وحسب متغير 

ائي     تم استخدام ، لتلك الفروق اين الثن ل التب ين  ) ٥(والجدول  ، )Tow Way ANOVA(تحلي يب
  .  ذلك
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نتائج تحليل التباين الثنائي لمتوسطات لتقديرات الطالبات على مقياس قلق الحالة :  )٥(جدول 
  .والتفاعل بينهما) والنوع، المساقمستوى (وحسب متغير آكل قبل اداء االمتحان العملي 

  مصدر التباين
مجموع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

  االحصائية

 *٠.٠٠٠ ٥.٥٩٤ ٨.٩٤٥ ١ ٨.٩٤٥  مستوى المساق

 ٠.١٤٠ ٠.٠٨٨ ٠.١٤٠ ١ ٠.١٤٠  نوع الجهاز
 *٠.٠٠٠ ٤.٧٥٩  ٧.٦١ ١ ٧.٦١  النوع × المساق
   ١.٥٩٩ ٣٨ ٤.٧٩٩  الخطأ

    ٣٩ ٢١.٤٩٤  المجموع

  )٠.٠٥=  α(لة داللة إحصائية عند مستوى الدال وذ  *

) ٠.٠٥=  α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية   ووجود فرق ذ) ٥(يبين جدول 
ي    في متوسطات تقديرات الطالبات على مقياس قلق الحالة آكل   ل اداء االمتحان العمل وحسب  قب

اق  توى المس ر مس دول ، متغي ن الج رق ) ٤(وم ين ان الف از  يتب اق جمب ات مس الح طالب ) ١(لص
  .  )٢(لطالبات مساق جمباز) ٢.٣٩(مقابل متوسط حساب ) ٣.٠٦(متوسط حسابي ب

وترى الباحثة أن القلق يكون مرتفع لدى الفئة األولى وهي التي تدرس مهارات الجمباز 
النعدام الخبرة السابقة في أداء المهارات واالمتحانات العملية بشكل أعلى عن الفئة ، ألول مرة

جهاز  وبرة سابقة في أداء المهارات سواء على جهاز الحرآات األرضية أالثانية التي لديها خ
إن ارتفاع مستوى القلق والخوف لدى  )gano,1996(طاولة القفز وهذا يتفق مع ما توصل إلية
أن القلق عند الناشئين يقل )١٩٩١، قنديل( ومع دراسة.  الناشئات أعلى من الالعبات المحترفات

  .  مع تقدم السن

ة    ووجود فرق ذ )٥(بين من الجدول آما يت د مستوى الدالل  α( اإلحصائية داللة إحصائية عن
ين   )٠.٠٥=  ل وحسب التفاعل ب ة آك ق الحال اس قل ى مقي ات عل ديرات الطالب ي متوسطات تق ف

از  از     ، متغير مستوى المساق ونوع الجه ات مساق جمب از   ) ١(ولصالح طالب وع الجه ة  (ون طاول
  .  )القفز

ارات  الباحثة  ووتعز ذلك إلى ارتفاع مستوى القلق لدى الطالبات بسبب الخوف من أداء المه
ة أ      ى الدرجة النهائي ؤثر عل ى      ووحدوث األخطاء الذي سوف ي اء األداء عل من حدوث إصابة أثن

زة     ى األجه اء األداء عل قوط أثن ن الس ات م وف الطالب ز وخ ة القف از طاول دا جه زة وتحدي  األجه
اع في مستوى     ) Zapp, 1999(مع ما توصل إلية  وهذا يتفق.  حدوث اإلصابةو إلى وجود ارتف

د نسبة اإلصابات؛            ة تزاي ذلك احتمالي راب موعد المنافسة وآ ق والخوف من اقت ائج     القل ومع نت
يم   ) Duda,gano,1996(دراسة ن التقي ارات وم ن أداء المه ات م دى الالعب ود خوف ل ى وج إل

  .  اإلصاباتواألجهزة من حدوث ت ومن المنافسة ومن عمل األخطاء ومن األدوا



 "......تقدير مستويات القلق لدى طالبات آلية التربية الرياضية في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة إحصائية    ويوجد فرق ذهل : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على  :ثالثًا دالل
ق    ) ٠.٠٥=  α(مستوى الداللة اإلحصائية عند  اس قل ى مقي في متوسطات استجابات الطالبات عل

  .  "السمة يعزى لمتغير مستوى المساق؟

ار         لإلجابة عن هذا السؤال ة واختب ات المعياري ابية واالنحراف م استخدام المتوسطات الحس ت
اق      ) t-test) (ت( توى المس ر مس ب متغي مة وحس ق الس اس قل ى مقي ات عل تجابات الطالب ، الس

  .  يبين ذلك) ٦(والجدول 

الستجابات ) t-test) (ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار   :)٦( جدول
  .ى مقياس قلق السمة وحسب متغير المساقالطالبات عل

رق ذ  ) ٦(يبين جدول  ة االحصائية        وعدم وجود ف د مستوى الدالل ة إحصائية عن =  α(دالل
  .  في متوسطات تقديرات الطالبات على مقياس قلق السمة آكل وحسب متغير المساق) ٠.٠٥

وترى الباحثة أن عدم وجود الفرق إلى أن مستوى القلق لدى فئتي البحث ال يختلف 
وإن آانت ، ٢من مستوى جمبازوأ ١ستوى جمبازباختالف مستوى الطالبات من حيث أنهم من م

يست مختلفة بدرجة آبيرة مما يشير إلى الثبات النسبي لسمة القلق لدى بدرجة متفاوتة إال أنها ل
  .  الطالبات

  
  التوصياتو النتائج

  
  تائجالن

  :في إطار العينة فقد تم التوصل للنتائج التاليةو في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة

من  )٢(طالبات جمباز أعلى من مستوى القلق لدى  )١(طالبات جمباز مستوى القلق لدى  -
 .  عينة الدراسة

 توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالبات في فئتي البحث في قلق الحالة قبل أداء االمتحان -
 .  العملي على جهازي الحرآات األرضية وطاولة القفز

 .  ال توجد فروق بين الطالبات في فئتي البحث في قلق السمة قبل االمتحان -

مستوى 
  المساق

المتوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

الداللة 
  االحصائية

  ٠.٢٠٤ ٣٨ ١.٢٨١ ٠.١٨ ٢.٤٤  ١جمباز 
     ٠.٢٥ ٢.٣٨  ٢جمباز 
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  التوصيات

  :حدود العينة توصي بما يلي فيو من خالل نتائج البحث

استخدام االختبارات النفسية آوسيلة موضوعية لتقويم و االهتمام باإلعداد النفسي للطالبات -
  .  حالة الطالبة

 الفعلية العملية استخدام آافة الوسائل التي تسهم في معايشة الطالبات لظروف االمتحانات -
   . ما يرتبط بها من مواقف قبل االمتحان بوقت آافو

  .  عمل دراسة أخرى على الطالب ومقارنة النتائج مع نتائج الدراسة الحالية -

  .  عمل دراسة أخرى أوسع تشمل بقية األجهزة األخرى -
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  )١(ملحق رقم 

 )أ(قائمة تقييم الذات 
  

 أبدًا الفقــــــــرات الرقم
بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 آبيرة

 ٤ ٣ ٢ ١ شعر بهدوءأ .١

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر باطمئنان .٢

 ٤ ٣ ٢ ١ أنا متوتر .٣

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بخوف .٤

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بأنني في حالتي الطبيعية .٥

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بارتباك .٦

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بضيق من احتمال سوء حضي .٧

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر باستقرار .٨

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بقلق .٩

 ٤ ٣ ٢ ١ ي مستريحأشعر بأنن .١٠

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بثقة في نفسي .١١

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بأنني عصبي .١٢

 ٤ ٣ ٢ ١ أنا مضطرب .١٣

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بأن أعصابي مشدودة .١٤

 ٤ ٣ ٢ ١ أحس باسترخاء .١٥

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر براحة البال .١٦

 ٤ ٣ ٢ ١ أنا منزعج .١٧

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بتوتر زائد .١٨

 ٤ ٣ ٢ ١ رحأشعر بف .١٩

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بسرور .٢٠

  
  



 "......تقدير مستويات القلق لدى طالبات آلية التربية الرياضية في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١٢
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  )٢(ملحق رقم 

 )ب(قائمة تقييم الذات 
  

 أبدًا الفقـــــرات الرقم
بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 آبيرة

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بسرور .  ١
 ٤ ٣ ٢ ١ أتعب بسرعة .  ٢
 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر أنني أآاد أبكي .  ٣
 ٤ ٣ ٢ ١ آنت سعيدًا مثل اآلخرينوأزد ل .  ٤
أخسر بعض األشياء ألنني ال  .  ٥

 أستطيع اتخاذ القرار بسرعة آافية
٤ ٣ ٢ ١ 

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر باستقرار .  ٦
 ٤ ٣ ٢ ١ أنا هادئ وأعصابي باردة .  ٧
أشعر بأن المتاعب تتراآم علي  .  ٨

 لدرجة أنني ال أستطيع التغلب عليها
٤ ٣ ٢ ١ 

 أقلق آثيرًا من أشياء ال تستدعي .  ٩
 حقيقة أن القلق منها

٤ ٣ ٢ ١ 

 ٤ ٣ ٢ ١ أنا سعيد .  ١٠
 ٤ ٣ ٢ ١ أميل إلى أخذ األمور بجدية .  ١١
 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر بعدم ثقة في نفسي .  ١٢
 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر باطمئنان .  ١٣
أحاول تجنب مواجهة مشكلة  .  ١٤

 صعوبةوأ
٤ ٣ ٢ ١ 

 ٤ ٣ ٢ ١ أشعر باآتئاب .  ١٥
 ٤ ٣ ٢ ١ لأنا مرتاح البا .  ١٦
تدور في ذهني بعض أفكار غير  .  ١٧

 هامة تضايقني 
٤ ٣ ٢ ١ 

عندما أفشل في شيء ال أستطيع أن  .  ١٨
 .  أبعده عن تفكيري

٤ ٣ ٢ ١ 

 ٤ ٣ ٢ ١ أنا شخص ثابت .  ١٩
أصبح في حالة توتر وارتباك عندما  .  ٢٠

 أفكر في حياتي الحالية
٤ ٣ ٢ ١ 

  


