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الفرق�ة والمشوقة لدى عدد كبیر من دول  األلعابلع�ة كرة الطائرة من  إن        
 .والتشو�ق خاصة �عد التعد�الت القانون�ة الجدیدة  واإلثارةالعالم وتتمیز �السرعة 

�علم النفس بدا االهتمام في مجال التدر�ب  أدخلتالكبیرة التي  وفي ظل التطورات
الفني  اإلعدادالر�اضي ورفع مستوى  اإلنجازبوصفه علمًا مهمًا لتحقیق الر�اضي 

 والخططي 


 اً سـل�سـواء كـان ذلـك الر�اضـي  اإلنجـاز في الكبیر األثرالحالة النفس�ة لها  إن
ـــا أو ـــؤثرعـــد القلـــق مـــن الســـم� إذْ  إیجا� الالعـــب قبـــل  أداء فـــي ات الشخصـــ�ة التـــي ت

 أداء يًا فــــم�اشـــر  اً تـــأثیر للقلـــق  إنالخبـــراء والمختصـــون  أكـــد إذْ  المنافســـات الر�اضـــ�ة
 –( ال�عـد المعرفـي  األ�عـادولذلك فان هناك عالقة ارت�ـاط بـین القلـق المتعـدد الالعب 

  األساســ�ةهــارات �عــض الم أداءودقــة �عــد ســرعة وســهولة االنفعــال )  –ال�عــد البــدني 
 الكرة الطائرة . لدى العبي 


�عــد ســرعة  – ألبــدنيال�عــد  –( ال�عــد المعرفــي  األ�عــادالتعــرف علــى القلــق المتعــدد 1.
ــالكرة الطــائرة  األولــىلدرجــة ا أند�ــةوســهولة االنفعــال ) لــدى العبــي  لمنطقــة الفــرات �

 .  األوسط

 ر
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 أند�ــةلـدى العبـي �ـالكرة الطـائرة  اسـ�ةاألس�عـض المهـارات  أداءدقـة التعـرف علـى 2.
 .�الكرة الطائرة  األولىلدرجة ا
 األساس�ة�عض المهارات  أداءودقة  األ�عادالتعرف على العالقة بین القلق المتعدد 3.

 .الكرة الطائرة لدى العبي 


بــــین القلــــق المتعــــدد  إحصــــائ�ةهنــــاك عالقــــة ذات داللــــة  نأافتــــرض ال�احــــث 
ودقــة اداء �عــد ســرعة وســهولة االنفعــال )  – ألبــدنيال�عــد  –عــد المعرفــي ( ال� األ�عــاد

 الطائرة .لدى العبي الكرة  األساس�ة�عض المهارات 


ملت على القلق تشاو�شمل الدراسات النظر�ة التي لها عالقة م�اشرة �الدراسة و 
فــي  وأهمیتهــاالدقــة الحرك�ــة و لقلــق لــى االتعــرف ع یبوأســالومســتو�ات القلــق  وأنواعــه
 األعلـىمـن  اإلرسـال�الكرة الطـائرة ومنهـا مهـارتي  األساس�ةالمهارات و الحركي  األداء

وكـــذلك الدراســـات المشـــابهة  األســـفلمـــن �الـــذراعین  اإلرســـال(تـــنس) ومهـــارة اســـتق�ال 
 ال�ة . الدراسة الحا و�ین مبینهالتشا�ه واالختالف  أوجهللتعرف على 





العالقات االرت�اط�ة لمالئمة طب�عـة استخدم ال�احث المنهج ألوصفي �أسلوب         
 . المشكلة 



�ـالكرة الطـائرة  األوسـطون منطقـة الفـرات لـ�مث أند�ة) 7(تضمن مجتمع ال�حث 
 شـوائ�ة تم اخت�ارهم �الطر�قة الع إذْ الع�ًا  ) 74لت العینة على (وقد شم األولىللدرجة 

. 
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دمحم حســن عــالوي وهــو  أعــدهاعتمــد ال�احــث فــي دراســته علــى المق�ــاس الــذي 
هــي ال�عــد المعرفــي وال�عــد و  أ�عــاد�حتــوي علــى ثالثــة )  ألــذات(مق�ــاس اســتب�ان تقــو�م 

قـام و . و�اتجـاهین) فقـرة 15و�عد سرعة وسهولة االنفعال و�تكون كـل �عـد مـن ( ألبدني
ــــاس مــــن خــــالل اســــتخراج  تقــــو�مبال�احــــث  ــــة (صــــدق األســــسالمق� ــــات - العلم�  –ث�

�ـالكرة  األولـىالدرجـة  أند�ـةعلـى العبـي ة تطب�قـه مالئمـالستخراج وذلك ) موضوع�ة 
 .في العراق األوسطلمنطقة الفرات الطائرة 


كـان عـدد الالعبـین و التجر�ة االستطالع�ة على العبي نادي التضامن  اجر�ت
التعــرف علـى الســلب�ات واالیجاب�ــات التــي  وهــوالغــرض مــن هـذه التجر�ــة  اً ) الع�ـ12(

 السلب�ات عند إجراء التجر�ة الرئ�سة .  ىتالفیق ال�احث في عمله كي تراف


وهــم �مثلـــون  اً ) الع�ــ74ال�الغــة (ة الرئ�ســة علــى عینــة ال�حــث التجر�ــ أجر�ــت
وشــملت التجر�ــة  األوســط�ــالكرة الطــائرة لمنطقــة الفــرات  األولــىالــدوري للدرجــة  أند�ــة

واالخت�ـار�ن المهــار�ین )  ألــذات(مق�ــاس اسـتب�ان تقـو�م مق�ــاس ال�حـث تطبیـق الرئ�سـة 
 أداءواخت�ـار دقـة  (3)نس) الشـكل (تـ األعلـىمن  اإلرسالمهارة  أداءهما اخت�ار دقة 

 .  (4)الشكل  األسفل�الذراعین من  اإلرسالاستق�ال مهارة 


اســتخدم مجموعــة مــن  امــوفیه  (Excel ,Spss)اســتخدم ال�احــث نظــامي 
ومنهـــا الوســـط الحســـابي واالنحـــراف المع�ـــاري ومعامـــل االرت�ـــاط  اإلحصـــائ�ةالقـــوانین 

 اللة معنو�ة االرت�اط . ال�س�ط (بیرسون) ود


هـــا ومناقشـــتها ومنهـــا التعـــرف علـــى لیتضـــمن هـــذا ال�ـــاب عـــرض النتـــائج وتحلی
 األ�عــادوالتعــرف علــى العالقــة بــین القلــق المتعــدد  األ�عــادنتــائج مق�ــاس القلــق المتعــدد 

 أداءة وسـهولة االنفعـال) مـع مهـارتي دقـة �عـد سـرع – ألبـدنيال�عـد  –(ال�عد المعرفي 

 

 س

 ش
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 األسـفل�الـذراعین مـن  اإلرسـالاسـتق�ال  أداء( تنس) ومهـارة دقـة  األعلىمن  اإلرسال
 . 



  : يأت�ما  أهمهاعدة استنتاجات كان  إلىتم التوصل : 
 – ألبـدنيال�عـد  –(ال�عـد المعرفـي  األ�عـادد المتعـدهناك عالقـة معنو�ـة بـین القلـق  .1

 .(تنس)  األعلىمن   اإلرسالمهارة  أداءدقة و �عد سرعة وسهولة االنفعال ) 
 – ألبـدنيال�عـد  –(ال�عـد المعرفـي  األ�عـادهناك عالقـة معنو�ـة بـین القلـق المتعـدد  .2

(مـن  اعین ذر �الـ اإلرسـالمهـارة اسـتق�ال  أداءدقـة و �عد سرعة وسهولة االنفعال ) 
 ). األسفل



  -: �أتي�ما یوصي ال�احث  إلیهاي توصل تلنتائج واالستنتاجات الاوفق على   
سمة شخصـ�ة فرد�ـة تـؤثر اسـتجا�اتها بوصفه  األ�عاداالهتمام �القلق المتعدد  دیتأك1.

  األداء فيالر�اضي وتحدید ال�عد المؤثر  في
النفسي للر�اضي وخاصة القلق  اإلعدادتخص د والق�ام �محاضرات نظر�ة یالتأك2.

 للفرد الر�اضي .
�عــد  – ألبـدنيال�عـد  –( ال�عـد المعرفـي  األ�عــادمعرفـة عالقـة القلـق المتعـدد تأكیـد  3.

فـي لع�ـة الكـرة الطـائرة و�ق�ـة  األساس�ةسرعة وسهولة االنفعال ) و�عض المهارات 
 سي للر�اضیین. األلعاب األخرى لما لها من أهم�ة في اإلعداد النف

 



Abstract 
 

Volleyball is one of the team sports that has a great 
popularity in the world especially after the new amendments  
in the Volleyball law . In the light of such interests , sports 
psychology became more needed for its influence on the 
development of all sports in general  

  
        The psychological condition has a considerable 
influence on the level of athletic achievement be it negative 
or positive . The  researcher found that there is a 
relationship between the trait of multi – dimensional anxiety 
( cognitive , physical , speed and quickness of emotion ) and 
the accuracy of some basic skills in volleyball .  
 
   The goals if the study are : 
  
1. Diagnosing multi – dimensional anxiety for the players of   

the super league in volleyball in the mid – Euphrates 
region . 

2. pointing out some basic skills in volleyball .  
3. pointing out the relationship between the trait of multi –  

dimensional anxiety and the accuracy of some basic skills 
in volleyball .  

 
The researcher hypothesized that there is a 

relationship with a statistical value between the trait of multi 
– dimensional anxiety and the accuracy of some basic skills 
in volleyball .  

 
The society of the research included (7) clubs who 

represent mid Euphrates region in the super league in 
volleyball .The sample included (74) players chosen 
intentionally .  

 
 

 

B 



The descriptive method was used , and the scale which 
was developed by Muhammad Hasan Alawi ( self – 
Evaluation  Scale ) which include the three aforementioned 
dimensions was adopted . The skills tested were the accuracy 
of and the accuracy of receiving by hands from below . 

 
 
A pointer test was conducted on Al – Tadamun club to 

find out the short coming of the experiment to be avoided 
when carrying out the basic test . Then , the test was 
conduced on the sample . The results were processed 
statistically and results were pointed out . 

 
 
The researcher found out that there is a relationship 

between the trait of  multi – dimensional anxiety and 
accuracy of some basic skills in volleyball . He recommends 
that attention should be paid to multi – dimensional anxiety , 
delivering lectures to athletes concering  individual anxiety . 
and finding out the relationship of the trait of multi – 
dimensional anxiety to other basic skills in volleyball .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Researcher  
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