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جايؼت انقادسيت
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االهداء
اىل اللذَن من خال ذلما وصلت اىل عامل الىجىد …
ومن بني َدَهما تذوقت معنً احلُاة …
ومن جهدمها تسللت قدماٌ علً طزَق ادلعزفت …
ومن دعىاهتما اخلالصت عزفت الزضا والتىفُق …
والدتٍ و والدٌ  ......اطال اهلل يف عمزمها
اىل مجُع اساتذتٍ و مجُع من ساندنٍ يف طزَقٍ للمعزفت ...
اىل مجُع اصدقائٍ الذَن وقفىا معٍ و ساندونٍ ...
اىل من اري احلُاة من خالذلم … اخىتٍ اعتشاساً هبم حفظهم اهلل
اىل … الالتٍ غزسن يف نفسٍ التفاؤل والطمىح … أخىاتٍ حباً وتقدَزاً
اىل  ..كل من َستمع القىل وَتبع احسنه اهدٌ جهدٌ ادلتىاضع.
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الباحث
حممد علٍ سرسور

شكر وتقدٌر


زَبِّ أَوْشِعْنًِ أَىْ أَشْكُسَ ًِعْوَخَكَ الَّخًِ أًَْعَوْجَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَىْ أَعْوَلَ

صَالِحًا حَسْضَاهُ وَأَدْخِلْنًِ بِسَحْوَخِكَ فًِ عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ



احلود هلل والصالة والسالم على سٍدًا حمود وعلى آلو وصحبو وهي وااله يف األولني واَخسٌي واملأل األعلى إىل ٌىم
الدٌي ..

وبعددددددددددد ال ال ٌسددددددددددع اال اى أحمدددددددددددم بال ددددددددددكس ا صٌددددددددددل إىل هددددددددددي ددددددددددا مددددددددددو ال دددددددددداعس
(كددددددداد املعلدددددددن اى ٌكدددددددىى زسدددددددىالي إىل أسدددددددخاذي ال اضدددددددل الدددددددري أهددددد ددًً بعلودددددددو ولسدددددددنىاث ىٌلدددددددت
الدكخىز ولٍد مسري جصاه اهلل ع كل خري ووفمو إىل ها حيبو وٌسضاه .
كوا وأحمدم بال كس ا صٌل إىل أ.م.د ه سق عصٌص نٍش الالهً.
وأحمدم بال كس إىل عوادة كلٍت الرتبٍت البدًٍت و علىم السٌاضٍت يف جاهعت المادسٍت واىل أساحرهتا األفاضل .
وكرلك أحمدم بال كس واالهخناى إىل األساحرة األفاضل يف نت املنا ت .
وعسفاًددددا با وٍددددل أحمدددددم بال ددددكس والخمدد ددٌس إىل هددددي ُدد دسِى زضددددا هلل بسضددددا ا  ..والددددد ّي العصٌدد دصٌي
 زَّبِّ ازْحَوْهُوَا كَوَا زَبٍََّاًًِ صَغِريًا. 
وكرلك أشكس كل هي علو حسفا وأزشدًً إىل سٌق العلن وسهل يف اخساج البحث ب كلو احلايل
.
 زَبَّنَا حَمَبَّلْ هِنَّا إًَِّكَ أًَْجَ السَّوٍِعُ الْعَلٍِنُ.. 

5

الباحث

حمود علً شزشوز
ملخص البحث
عالقة القلق الموضوعي بسرعة االستجابة لفعالية (111محواجز) لدى طالب
المرحلة الثانية \كلية التربية البدنية و علوم الرياضة\جامعة القادسية
المقدمة و اهمية البحث  -:تم التطرق الى التطور الكبٌر الذي شهدته جمٌع الفعالٌات الرٌاضٌة
ومن جمٌع النواحً و من ضمنها الناحٌة النفسٌة و تم التطرق الى قلق المنافسة و عالقته بسرعة
االستجابة و مستوى االنجاز فً فعالٌة (111م)حواجز .
اما مشكلة البحث  :وجد من خالل مالحظة الباحث بأن هنالك ضعؾ فً سرعة االستجابة لطالب
المرحلة الثانٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة فً جامعة القادسٌة لفعالٌة (111م)حواجز
نتٌجة القلق .
و هدف البحث  :التعرؾ على مستوى القلق و عالقته بسرعة االستجابة لدى الطالب .
اما فروض البحث  :هنالك عالقة ارتباط بٌن عامل القلق و سرعة االستجابة فً فعالٌة
(111م)حواجز .
تضمنت مجاالت البحث :
 -1المجال البشري  :طالب المرحلة الثانٌة \ كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة
القادسٌة .
2112\2\15
 -2المجال الزمانً  2116\12\31 :و لؽاٌة
 -3المجال المكانً  :ملعب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الراضة \جامعة القادسٌة .
اما الدراسات النظرية و الدراسات المشابهة  :تضمنت عدة محاور تتعلق بموضوع البحث ,
فضال عن الدراسات المشابهة ذات العالقة بالموضوع .
منهجية البحث و اجراءاته الميدانية  :تمن هذا الباب عرض للمنهج الذي استعمله الباحث  ,و
اشتمل اٌضا على عٌنة البحث  ,و االجهزة و االدوات و التجربة مع استعمال الوسابل االحصابٌة
المناسبة .
اما عرض النتائج و تحليلها  :تصمن عرض للنتابج و مناقشتها و بوساطتها تم تحقٌق اهداؾ
البحث .

6

االستنتاجات و التوصيات  :تضمن االستنتاجات التً توصل الٌها الباحث من خالل دراسته و
التوصٌات التً تساعد على تطوٌر اللعبة  ,ومن اهم االستنتاجات -:
 -1تم التعرؾ على مستوى القلق لدى طالب المرحلة الثانٌة .
 -2معرفة العالقة بٌن مستوى القلق و سرعة االستجابة فً فعالة 111م حواجز و كانت
العالقة عكسٌة .

قائًت انًحتىياث
انًىضىع

انتسهسم
انؼنىاٌ
اآليت انقرآنيت
االهذاء
انشكر و انتقذير
يهخص انبحث

1
2
3
4
5

قائًت انًحتىياث
انباب االول
1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
2
1-2
1-1-2
2-1-2
3-1-2
1-3-1-2
2-3-1-2
4-1-2
5-1-2

انصفحت

انتؼريف بانبحث
انًقذيت و اهًيت انبحث
يشكهت انبحث
اهداؾ البحث
فرض البحث
يجاالث انبحث
الباب الثانً
الدراسات النظرٌة و الدراسات المترابطة
انذراساث اننظريت
ػهى اننفس
ػهى اننفس انرياضي
انقهق
انىاع انقهق
يستىياث انقهق
انتحهيم انفني نفؼانيت (111و حىاجس)
سرػت االستجابت

7-6
8
9
9
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
16

1

2-2
1-2-2
2-2-2
انتسهسم
3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
1-5-3
2-5-3
6-3
7-3
4
1-4
2-4
5
1-5
2-5

انذراساث انًترابطت
دراست احًذ ػذناٌ خفيف(2112و)
دراست ػهي ػبذ انهادي صانح (2111و)
انباب انثانث
انًىضىع
منهجٌة البحث و اجراءاته المٌدانٌة
منهج البحث
عٌنة البحث
الوسابل و االدوات المستخدمة
االختبار
التجربة االستطالعٌة
الهدؾ من التجربة االستطالعٌة
نتابج التجربة االستطالعٌة
انتجربت انرئيسيت
انىسائم االحصائيت انًستخذيت
انباب انرابغ
ػرض اننتائج و تحهيهها و يناقشتها
ػرض اننتائج و تحهيهها
يناقشت اننتائج
انباب انخايس
االستنتاجاث و انتىصياث
االستنتاجاث
انتىصياث
انًصادر و انًراجغ
انًالحق
يهحق()1
يهحق()2

17
17
19
21
الصفحة
21
21
21
21
22
23
23
23
23
24
25
26
26
27
28
29
29
29
31
31
32-31
33

3

انباب االول

-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

التعرٌؾ بالبحث
المقدمة و اهمٌة البحث
مشكلة البحث
اهداؾ البحث
فروض البحث
مجاالت البحث
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 -1التعرٌؾ بالبحث :
 1-1المقدمة و اهمٌة البحث :
ٌشهد العالم نهضة كبٌرة فً كافة المجاالت  ,و ضمنها المجال الرٌاضً
الذي صار من المجاالت المهمة و اسرعها فً اظهار صورة البلدان و
معبرة عن مدى رقٌها و هذا ٌحصل نتٌجة اهتمام الباحثٌن المختصٌن و
العاملٌن فً هذا المجال و استثمار العلوم ذات العالقة بأعداد الرٌاضً
من جمٌع النواحً البدنٌة و المهارٌة و الخططٌة و الفنٌة و النفسٌة و
التربوٌة .
واصبح االهتمام بالالعب من حٌث توفٌر كافة مراحل االعداد سواء العام
و الخاص من ضرورٌات التدرٌب الرٌاضً و ان االعداد النفسً احد
الجوانب المهمة التً ٌجب ان تكون حاضرة فً هذه المراحل و ذلك
لتحقٌق التوافق النفسً و االجتماعً و وضع برامج متكاملة لالرتقاء
بمستوى الوظابؾ العقلٌة و االنفعالٌة لالعب .
تعد الساحة و المٌدان من الرٌاضات المهمة و االساسٌة و من فعالٌات
الساحة و المٌدان فعالٌة (111م حواجز) اذ تعد من اهم الفعالٌات فً
الساحة و المٌدان و التً بدأت بالتطور نتٌجة االعداد الفنً و انفسً
المؤثر لمستوى اداء الالعبٌن  .و من خالل مشاهدة الباحث لمحاضرات
الساحة و المٌدان الحظ ان هنالك ضعؾ لسرعة االستجابة لدى الطالب
فً فعالٌة ( 111م حواجز ) نتٌجة القلق و العوامل النفسٌة .
و تكمن اهمٌة البحث بان االعداد النفسً هو مكون ضروري حتمً
الوجود فً الوحدة التدرٌبٌة بدونه ٌستحٌل استقرار مستوى العداء او
الطالب فً ادابه اثناء التدرٌب او المنافسات  ,و اراد الباحث الحصول
على االسباب اتً ادت الى عدم االستقرار النفسً لدى الطالب نتٌجة
القلق و الخوؾ من الفشل و عدم القدرة على التركٌز مما ٌتطلب
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ضرورة التدخل للتعامل لحل المشكل نفسٌا من خالل تقدٌم خدمات
االرشاد النفسً .
لذلك قام الباحث بأجراء هذه الدراسة ألٌجاد الحلول المناسبة لمعرفة
العالقة بٌن القلق الموضوعً و سرعة فً فعالٌة ( 111م حواجز) .
 2-1مشكلة البحث :
 وجد من خالل مالحظة الباحث بان هنالك ضعؾ فً سرعة االستجابة لدى طالب المرحلة
الثانٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة القادسٌة لفعالٌة (111م حواجز)
نتٌجة القلق.
 فالقلق هو حالة ٌكون فٌها الفرد ؼٌر مستقر من الناحٌة النفسٌة و ذلك عندما تكون لدٌه
رؤٌة ؼٌر واضحة عن داخله و ذاته و ٌنتابه شعور بالخوؾ فً مواقؾ مختلفة .
 لذلك قام الباحث بأجراء هذه الدراسة ألٌجاد الحلول المناسبة لحل المشكلة.

 3-1اهداؾ البحث :
 -1التعرؾ على مستوى القلق لدى طالب المرحلة الثانٌة \ كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة
القادسٌة لفعالٌة (111م حواجز) .
 -2عالقة القلق بسرعة االستجابة فً فعالٌة (111م حواجز) .

 4-1فرض البحث :
هنالك عالقة ارتباط بٌن عامل القلق و سرعة االستجابة عند طالب المرحلة الثانٌة \ كلٌة
التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة القادسٌة فً فعالٌة (111م حواجز).

 5-1مجاالت البحث :
 -1المجال البشري  :طالب المرحلة الثانٌة \ كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة
القادسٌة .
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الزمانً

:

 -3المجال
لؽاٌة
 -4المجال المكانً :
وعلوم
البدنٌة
القادسٌة .

و

انباب انثاني

-2

الدراسات النظرٌة و الدراسات المترابطة

1-2

الدراسات النظرٌة

1-1-2

علم النفس

2-1-2

علم النفس الرٌاضً

3-1-2

القلق

 1-3-1-2انواع القلق
 2-3-1-2مستوٌات القلق
4-1-2

التحلٌل الفنً لفعالٌة ()111متر حواجز

5-1-2

سرعة االستجابة

2116\12\31
2112\2\15
ملعب كلٌة التربٌة
\جامعة
الراضة
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2-2

الدراسات المترابطة

 1-2-2دراسة احمد عدنان خفٌؾ 2112م
 2-2-2دراسة علً عبد الهادي صالح 2111م

 -2الدراسات النظرٌة و الدراسات المترابطة :
 1-2الدراسات النظرٌة :
 1-1-2علم النفس(: )1
ٌ عد علم النفس من اقدم العلوم التً اهتم بها االنسان منذ بدأ ٌفكر بطبٌعة العقل و الروح ,
فالكتابات القدٌمة كانت تشٌر الى اهمٌة العالقة بٌن العقل و الجسم  ,و قد اكدت هذه االهمٌة
الكتابات الكثٌرة للفالسفة الٌونانٌن التً كانت تركز على تربٌة الفرد الفكرٌة و الجسمٌة و
الروحٌة .ان هذه العالقة بٌن الجسم و العقل كانت االساس لكثٌر من دراسات علم النفس و
ال تزال موضع االهتمام لٌومنا هذا .

 2-1-2علم النفس الرٌاضً(: )2
 من الصعب جدا فصل علم النفس بصورة عامة عن علم النفس الرٌاضً و االختالؾ ال
ٌزٌد عن كون علم النفس الرٌاضً ٌركز على مواضٌع معٌنة فً التعلم الحركً و رٌاضة
المستوٌات العلٌا و على نوعٌة معٌنة من الناس و هم الرٌاضٌن .

3-1-2

القلق(: )3

 هو حالة نفسٌة انفعالٌة تنتاب الفرد عند تعرضه لمواقؾ مفاجبة او مواقؾ تهدده او تهدد
كٌانه.
 و تذكر ( انتصار ٌونس ) ان القلق استجابة مكتسبة تساعد الفرد على استقبال المواقؾ
المخٌفة .
 و قد ٌنتج عن القلق عند الطالب سلوك اٌجابً او سلوك سلبً و سنأتً بذكره فً مستوٌات
القلق .

 1-3-1-2انواع القلق :
 .1القلق بحسب مصدره :
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أ -القلق الموضوعً  :و هو رد فعل لخطر خارجً موجود  ,كقلق الطالب قبل دخول
االمتحان او قلق الالعب قبل دخول المباراة  ,و هذا القلق ٌزول بزوال الخطر و ٌعود
االنسان لحلته الطبٌعٌة .
ب -القلق العصابً  :هو رد فعل ؼرٌزي مصدره ؼامض  ,اسبابه ؼٌر معروفة و ٌكمن ؼالبا
فً الجانب الؽرٌزي للفرد .
ت -القلق االخالقً  :ان هذا النوع من القلق ٌنسب لضمٌر االنسان و ٌكمن فً (االنا االعلى )
نتٌجة الشعور بأألثم او الخجل .
()1
()2
()3

د .نزار الطالب و د .كامل لوٌس  ,علم النفس الرٌاضً  ,كتاب منهجً  ,ط2111 , 2م  ,ص. 11
نفس المصدر السابق  ,ص. 12
نفس المصدر السابق  ,ص. 211

 .2القلق بحسب دٌمومته :
أ -قلق الحالة  :هو نوع من التوتر و عدم االستقرار المؤقت الذي ٌحدث نتٌجة ظروؾ مبهمة
و وقتٌة تثٌر الشعور بالقلق .
ب -قلق السمة ٌ :ختلؾ هذا النوع من القلق بكونه اكثر دٌمومة فهو ٌكون من سمات الشخص و
مالزم له فً جمٌع االوقات و الظروؾ و ٌكون بدرجة اعلى من قلق الحالة .

 2-3-1-2مستوٌات القلق :
ٌ مكن تقسٌم مستوى القلق بشكل عام لثالث انواع او ثالث مستوٌات هً :
 -1المستوى الواطا ٌ :عمل هذا المستوى عمل دافع او حافز او عنصر منشط للفرد و لهذا
ٌسمى القلق الواطا
( القلق المٌسر ) .
 -2المستوى المتوسط  :فً هذا المستوى ٌفقد الرٌاضً جزء من قدرته على السٌطرة  ,اذ
تتصؾ حركاته ببذل الجهد الزابد و التردد و الخوؾ من الخصم .
 -3المستوى العالً  :فً هذا المستوى تبدأ االثار السلبٌة واضحة على سلوك الفرد و على اداء
الرٌاضً  ,فٌفقد قدرته على التركٌز و تكثر اخطاؤه و ٌتؾ سلوكه بالعصبٌة الشدٌدة  ,لهذا
ٌطلق على هذا المستوى ( القلق المعوق ) .

 4-1-2التحلٌل الفنً لفعالٌة (111م حواجز)(:)1
 أن النجاح فً سباق فعالٌة 111م حواجز ٌعتمد على ما ٌتوفر لدى الالعب من متطلبات
فنٌة عالٌة1إذ ٌتمٌز السباق بوجود مراحل متعاقبة بٌن الحركة المتكررة(العدو),والحركة
الؽٌر المتكررة(تخطً الحواجز)وٌتم ذلك بأعلى مستوى من السرعة1و لتحقٌق االتزان

41

االمثل خالل العدو بٌن الحواجز وتخطً الحاجزٌ ,جب توافر األداء الفنً الصحٌح  ,لٌس
فقط خالل تخطً الحاجز ,بل خالل مسافة السباق بأكمله1
 وتقسم المراحل الفنٌة لفعالٌة ركض الحواجز إلى-:
 -1البدء
 -2الركض حتى الحاجز األول
 -3اجتٌاز الحاجز
 -4الركض بٌن الحواجز
 -5الركض من الحاجز األخٌر حتى خط النهاٌة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------()1فٌصل عبد الحسٌن و صرٌح عبد الكرٌم الفضلً  ,العاب الساحة و المبدان  ,كتاب منهجً  ,ط , 1جامعة المستنصرٌة 2111 ,م  ,ص. 22

 -1البدء -:
تختلؾ مرحلة البداٌة فً سباق الحواجز عنها فً بقٌة سباقات العدو ,وٌرجع هذا االختالؾ إلى
قصر مسافة التدرج فً السرعة ,وحتمٌة التحضٌر لخطوة المانع األول  ,وتؤدي هذه االختالفات
إلى حتمٌة وجود اختالفات أٌضا فً المسافات ما بٌن خط البداٌة و المكعبٌن األول و الثانً ,
وؼالبا ما تكون المكعبات هنا قرٌبة إلى خط البداٌة  ,أكثر منها فً المسافات القصٌرة األخرى ,
كما ٌتحتم على الالعب فً هذه المرحلة ,اختٌار القدم األمامٌة بما ٌتناسب و كٌفٌة تعدٌة المانع1
 -2الركض حتى الحاجز األول-:
إن كل مرحلة من مراحل هذه الفعالٌة ٌعتمد على بلوغ سرعة ركض مثالٌة إلى الحاجز  ,وهذه
السرعة بدورها تعتمد على البداٌة وسرعة الركض الجٌدٌن1
ومن اجل الحصول على سرعة وقوة دفع قصوى فً لحظة عبور الحاجز  ,فان كال من عمل
الرجل الدافعة (رجل التؽطٌة) وعمل الرجل القابدة ٌ ,جب أن ٌنظم وٌوقت بدقة تامة ,فركض
الموانع لٌس ركض ثالث خطوات وقفز ,بل انه فً الحقٌقة هو ركض أربع خطوات مستمرة بعد
المانع األول ,إذ ٌجب أن تكون الخطوة الرابعة  -وهً خطوة عبور الحاجز  -طوٌلة ومبالػ فً
حركتها.
 -3اجتٌاز الحاجز-:
تحتوي خطوة الحاجز أساسا على ثالث مراحل
*االستناد األول
*الطٌران
*االستناد الثانً
* مرحلة االستناد األول ( :الخلفً )
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وهً المرحلة التً تسبق مرحلة الطٌران  ,وٌمكن أن ٌكون منحنى طٌران مركز الثقل أفقً أكثر
كلما ارتفع مستواه ,قبل بداٌة مرحلة الطٌران 1
وٌالحظ فً مرحلة االستناد األول أن ٌكون موقع القدم فً الخطوة الثامنة  ,تماما تحت الخط
العمودي لمركز ثقل الجسم  ,و ٌكون الهبوط على مشط القدم بهدؾ حصر عملٌة انخفاض السرعة
فً اقل درجة ممكنة1وتؤمن عملٌة الهبوط االٌجابً خلؾ المانع حركة فرد الرجل ودفع األرض
بقوة مرة اخرى1وخالل مرحلة االنتقال من االستناد األول إلى مرحلة الدفع ٌ,حدث تؽٌر فً
مركز ثقل الجسم  ,إذ ٌبدأ فً االرتفاع1وتؤكد دراسات التحلٌل الحركً إن طول زمن مالمسة
األرض(نسبٌا)ٌساعد على ان تكون قوة الدفع فً االتجاه األفقً  ,وفً هذه الحالة تكون النتٌجة
 منحنى طٌران أفقً لمركز ثقل الجسم 1 -لحظة دوران لألمام 1

 مرحلة الطٌران
وٌالحظ فً هذه المرحلة إن مواصفات حركات أجزاء الجسم المختلفة تتحكم إلى حد كبٌر فً خط
سٌر المنحنى األفقً لمركز ثقل الجسم ,ولذلك ٌراعً اقتراب أجزاء الجسم المختلفة وخصوصا
(الفخذٌن) من خط سٌر مركز الثقل  ,وتعدٌة الرجلٌن للمانع واحدة بعد االخرى وتتمٌز مرحلة
الطٌران فً بداٌتها بالحركة السرٌعة القوٌة للرجل الحرة (األمامٌة) ,والتً تبدأ فً تعدٌة المانع
أوال وهً شبه ممتدة ,وٌمٌل الجذع هنا إلى األمام  ,اذ تمتد الذراع المقابلة فوق الرجل الحرة ,
وتتمٌز الحركة هنا بالتوافق العالً بٌن حركة الرجل و الذراع المقابلة.
وتتم تعدٌة المانع بالرجل الحرة ثم رجل االرتقاء واحدة بعد األخرى ,وتزداد أهمٌة عمل
الرجل الحرة ووظٌفتها من وجهة النظر اإلٌقاعً ,إذ ٌرتبط عمل أجزاء الجسم األخرى بتوقٌت
عملها
وللتحضٌر للهبوط تبدأ الحركة من الرجل الحرة بنشاط واٌجابٌة فً اتجاه األرض ,وٌالحظ إن
هذه الحركة تبدأ من مفصل الحوض .أما حركة رجل االرتقاء  ,والتً ٌتم سحبها وهً مثنٌة فوق
المانع من مفصل الركبة ,فتتم سرٌعة وبقوة لتستمر الحركة.
* مرحلة االستناد الثانً (األمامً)
تشكل محاولة تخفٌض تأثٌر العوامل المؤثرة سلبٌا على السرعة هنا أهم نقاط األداء الفنً فً هذه
المرحلة  ,وٌتم ذلك أساسا من خالل مقاومة انخفاض مركز ثقل الجسم  ,والدخول السرٌع فً
خطوات العدو القادمة  ,وتؤمن عملٌة سحب رجل االرتقاء فوق الحاجز  ,عملٌة تقدم مركز ثقل
الجسم لألمام .
 -4الركض بٌن الحاجز -:
أهم النقاط التً تحوٌها هذه المرحلة ٌ,مكن ذكرها
باختصار وهً -:
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* ثالث خطوات عدو(لٌس أكثر أو اقل  ,خطوات سرٌعة).
* العدو بٌن الموانع بأسرع ما ٌمكن .
* الركض على أمشاط القدمٌن .
* رفع الركبتٌن أثناء الركض .
* ارتفاع معدل سرعة الخطوات .
* المحافظة على مٌل الجذع أماما .
* تضٌٌق حركة الذراع وزٌادة سرعة حركتها .
* التحول المناسب من تخطً المانع إلى العدو بٌن الحواجز .
* زٌادة طول الخطوة األولى وتقصٌر الخطوة الثالثة ,لإلعداد
لتخطً المانع التالً .

 -5الركض من الحاجز األخٌر حتى خط النهاٌة -:
ٌتم أداء حركة نهاٌة السباق باندفاعه سرٌعة ,كما فً ركض المسافات القصٌرة ,أما فً سباق
111م حواجز رجال ٌ ,حتاج االعب لمٌل اقل للجسم  ,وانثناء اقل فً الركبة (ركبة رجل
االرتقاء) ,وسحب رجل االرتقاء بارتفاع اقل أما حركة الذراعٌن فهً تظل أٌضا قرٌبة من حركة
الركض المعتادة .

 5-1-2سرعة االستجابة(: )1
( هو زمن االستجابة المستؽرق بٌن دخول المثٌر حتى بدء الحركة ) و لذلك فأن زمن
االستجابة ٌحوي كال من زمن رد الفعل و زمن الحركة .
 ان االختالفات الفردٌة فً هذه السرعة تكون مؤثرة جدا فً بعض المهارات الرٌاضٌة
فمثال فً سباق ( 111م) فأن زمن سماع االطالق و اول حركة للركض تعكس زمن رد
الفعل او سرعة رد الفعل او سرعة االستجابة .
 اما زمن الحركة فهو لحظة ظهور اول حركة للعداء الى الوصول لخط النهاٌة .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ٌ )1عرب خٌون  ,التعلٌم الحركً بٌن المبدأ و التطبٌق  ,ط , 1جامعة بؽداد 2112 ,م  ,ص. 3

 2-2الدراسات المترابطة :
 1-2-2دراسة احمد عدنان خفٌؾ(2112م)(: )1
عنوان الرسالة الماجستٌر (بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌه لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحلة
السرعة القصوى فً فعالٌة (  )111متر حواجز للناشبٌن )
تم التطرق إلى مستوى التطور الحاصل فً رٌاضة العاب القوى فً فعالٌة ( 111متر حواجز ) نتٌجة جهود
المختصٌن باستخدام اسالٌب تدرٌبٌة متقدمة وأجراء دراسات علمٌة مستمرة لهذه الرٌاضة  ,وتم التطرق إلى
أهمٌة القوة والسرعة والمرونة لالعبً الحواجز وتنوع أسالٌب التدرٌب  ,فضال عن أهمٌة علم الباٌومٌكانٌك فً
تطور اإلنجازات الرٌاضٌة الذي كان االساس فً وصول االنجازات العالمٌة  ,والتأكٌد على المتطلبات الخاصة
بالفعالٌة لما لذلك من اهمٌة بالؽة .
أن ظهور األبطال أصبح محط اهتمام الباحثٌن لتقدٌم ما خفً على الكثٌرٌن فً هذا المجال.
وقد لجأ علم الباٌومٌكانٌك إلى البحث والتقصً عن أسباب نجاح الرٌاضٌٌن والوصول إلى المستوٌات العلٌا دون
ؼٌره  .إن معرفة مواصفات الصفات البدنٌة لالعب ركض  111متر حواجز سٌقدم عونا كبٌرا للمدربٌن
وخاصة فً مرحلة السرعة القصوى فً اختٌار العناصر المهمة التً ٌمكن أن ثمر فٌها جهودهم وبذلك ٌتحقق
االقتصاد فً الوقت والجهد .أما مشكلة البحث  :من خالل اطالع الباحث وتجربته المٌدانٌة فً رٌاضة العاب
القوى وممارسته لفعالٌة ( 111متر حواجز ) الحظ فً ان عدم توفر المعلومات الباٌوكٌنماتٌكٌة للحواجز ( 4
–  ) 6 – 5فً مرحلة السرعة القصوى لما لها من اهمٌة فً السباق واالنجاز الكلً وعدم توفرها فً المصادر
والمراجع.
هذه المصطلحات تمكننا من التفرٌق بٌن المهارة الجٌدة وؼٌر الجٌدة من خالل الكشؾ عن المؤشرات الحقٌقٌة
الوثرة فً اداء خطوة الحاجز للناشبٌن .وتضمنت اهداؾ البحث :
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 التعرؾ على قٌم بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة لخطوة الحاجز فً مرحلة السرعة القصوى لفعالٌة (111
متر حواجز) للناشبٌن .
 تحدٌد المؤشرات الكٌنماتٌكٌة لخطوة الحاجز لفعالٌة ( 111متر حواجز) للناشبٌن  .التعرؾ على الفروق
بٌن المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة للحواجز الثالث .
 وٌفترض الباحث بان بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة لخطوة الحاجز تعد مؤشرا لمرحلة السرعة القصوى
من خالل معرفة الفروق بٌن المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة للحواجز الثالث ( ) 6 – 5 – 4للناشبٌن .
ومجاالت البحث  :تحدد البحث بالمجاالت اآلتٌة
 المجال البشري  :العبوا اتحادات الفرات االوسط فبة الناشبٌن لألعمار من( ) 12- 16سنة .
 المجال المكانً  :مظمار الساحة والمٌدان فً جامعة القادسة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.
 المجال الزمانً  :للمدة من ( _ ) 2112/ 1/ 3ولؽاٌة (.) 2112 / 8/ 14
اشتملت الدراسات النظرٌة على ثالث محاور ربٌسٌة هً :علم الباٌومٌكانٌك اقسامه وواجباته  ,اما المحور
الثانً فٌخص السرعة ومفهومها وخصابصها بأألضافة الى السرعة القصوى  ,وأخٌرا المحور الثالث تطرق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1احمد عدنان خفٌؾ  ,بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌه لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحلة السرعة القصوى فً فعالٌة (  )111متر حواجز للناشبٌن  ,ط , 1جامعة القادسٌة 2112 ,م .

فٌه الباحث إلى الدراسات السابقة ومناقشتها  .اما منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة حٌث استخدم الباحث المنهج
الوصفً بأسلوب (الدراسات العلٌة والمقارنة ) واشتمل البحث على عٌنة كان عددهم ( ) 4العبٌن  ,واالجهزة
واألدوات المستخدمة فً البحث  ,والتجربة االستطالعٌة  ,والتجربة الربٌسٌة  ,وخطوات أجراء البحث من
تصوٌر واختبار  ,والوسابل االحصابٌة  .اما عرض النتابج وتحلٌلها ومناقشتها على اربع محاور  .عرض نتابج
قٌم بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة لخطوة الحاجز فً مرحلة السرعة القصوى وتحلٌلها  .مناقشة نتابج قٌم بعض
المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة لخطوة الحاجز فً مرحلة السرعة القصوى للناشبٌن  .مناقشة نتابج الفروق ؼٌر المعنوٌة
لمتؽٌرات البحث بٌن الحواجز الثالث ( .)6-5-4مناقشة النتابج المعنوٌة بٌن المتؽٌرات على الحواجز الثالثة
(الرابع – الخامس – السادس) .ومن خالل ذلك تم التوصل إلى تحقٌق أهداؾ البحث والتحقق من فروضه
تضمنت االستنتاجات والتوصٌات التً توصل ألٌها الباحث من خالل دراسته وخرج باستنتاجات منها.
 إن زٌادة قٌم السرعة اآلنٌة العمودٌة تؤدي الى تقلٌل فً قٌم السرعة اآلنٌة األفقٌة.
ٌ ستطٌع العداء إن ٌكتسب اتجاهه األفقً عن طرٌق إطالة نسبٌة فً زمن التماس قبل أو بعد الحاجز.
 كلما كانت المسافة قبل الحاجز كبٌرة ادى ذلك الى ان ٌكون مسار مركز ثقل الكتلة افقً قدر االمكان
وانسٌابً وٌكون هبوط الرجل القابدة بعد الحاجز بما ٌخدم الجري التالً .
 حدث تؽٌر معنوي لثالث متؽٌرات قبل الحاجز ومتؽٌرٌن فوق الحاجز.
التوصٌات  :على ضوء االستنتاجات المستحصلة من هذه الدراسة وظروؾ إجراءات التجربة المٌدانٌة ,قام
الباحث بوضع عدة توصٌات ,الؽرض منها تجنب بعض العقبات من الناحٌتٌن الفنٌة والتً تخص تحلٌل الحركة
والمٌدانٌة والتً تخص إجراءات البحث وهً-:
 ضرورة اهتمام العدابٌن بخفض مركز ثقل الكتلة فوق الحاجز قدر االمكان لما لهذا األسلوب من اثر
على تقلٌل زمن الطٌران ,وٌمكن ذلك عن طرٌق ضبط بعض المتؽٌرات والتً من أهمها المسافة قبل
الحاجز وسرعة االقتراب.
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على العدابٌن االحتفاظ بقدر االمكان بانخفاض بسٌط فً سرعتهم اآلنٌة األفقٌة فوق الحاجز أو بعده,
عن طرٌق تقلٌل قٌم السرعة اآلنٌة العمودٌة.
إن المسافة بعد الحاجز ٌجب إن ال تكون كبٌرة جدا وال صؽٌرة جدا ألنها سوؾ تزٌد من ارتفاع
مركز ثقل الكتلة فوق الحاجز  ,واذا كانت صؽٌرة سوؾ تكون عملٌة الهبوط فً زاوٌة قابمة او اكبر
وهذا ال ٌخدم الجري بعد الحاجز
إن اإلنجاز فً ركض  111متر حواجز ٌحدده اجتٌاز (  11حواجز ) ,لذا ٌوصً الباحث بإجراء
دراسات على اكبر عدد ممكن من الحواجز – فً حالة توفر اإلمكانٌات – للكشؾ عن حقابق أخرى
من شأنها إضافة دراسات جدٌدة فً هذا االتجاه.
أصبح من الضروري جدا للمدرب إن ٌقوم بتحلٌل النواحً الفنٌة للعدابٌن عند اجتٌازهم للحواجز,
ومقارنة ادابهم لمحاولتٌن او اكثر عن طرٌق التصوٌر السٌنمابً لمعرفة السلبٌات وتصحٌحها
ومعرفة االٌجابٌات وتعزٌزها (وهذا ما ٌسمى بالتؽذٌة الراجعة ) .

 االهتمام المباشر والسرٌع فً شرٌحة هذه العٌنة كونهم ٌمثلون القاعدة لرٌاضة الحواجز فً المستقبل
تحت اشراؾ مدربٌن اكفاء .

 2-2-2دراسة علً عبد الهادي صالح (2111م)(: )1
عنوان الدراسة ( الضؽوط النفسٌة و عالقتها بدافعٌة االنجاز لدى العبً رفع االثقال )

اهداؾ البحث -:
 -1التعرؾ على درجات الضؽوط النفسٌة لدى العب رفع االثقال .
 -2التعرؾ على درجات دافعٌة االنجاز لدى العبً رفع االثقال
 -3التعرؾ على اتجاه و قوة العالقة بٌن الضؽوط النفسٌة و الدافعٌة االنجاز لدى الالعبٌن .
فرض البحث  -:توجد عالقة ارتباط دالع بٌن الضؽوط النفسٌة و دافعٌة الجاز لدى العبً رفع االثقال .

منهج البحث  -:تم استخدام المنهج الوصفً لمالبمته للبحث .

عٌنة البحث  -:اشتملت عٌنة البحث على العبً اندٌة بؽداد ارفع االثقال و بلػ عدد االندٌة ()28العب و ثم
اعداد مقٌاس لرفع االثقال لمعرفة الضؽط النفسً لدى العب رفع االثقال .

02

االستنتاجات -:
-1

ان مقٌاس الضؽط الذي
المختار و الذي كان
المقٌاس الهدؾ الذي
التعرؾ على الضؽوط
االنجاز .
مجاالت الضؽط النفسٌة ( المجال
وجود عالقة اٌجابٌة بٌن
التدرٌبً و االجتماعً و النفسً ) .
وجود سلبٌة بٌن دافعٌة االنجاز و بٌن المجال التدرٌبً و االجتماعً و النفسً .
وجود عالقة سلبٌة بٌن دافعٌة االنجاز لالعبً رفع االثقال للمتقدمٌن و الضؽوط النفسٌة .

انباب انثانث

-2
-3
-4

تم اعداده البم المجتمع
لفبة المتقدمٌن اذ حقق هذا
اعد من اجله و هو
النفسٌة و عالقتها بدافعٌة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1علً عبد الهادي  ,الضؽوط النفسٌة و عالقتها بدافعٌة االنجاز لدى العبً رفع االثقال  ,ط , 1الجامعة المستنصرٌة 2111 ,م .

-3

منهجٌة البحث و اجراءاته المٌدانٌة

1-3

منهج البحث
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2-3

عٌنة البحث

3-3

الوسابل و االدوات المستخدمة

4-3

االختبار

5-3

التجربة االستطالعٌة

 1-5-3الهدؾ من التجربة االستطالعٌة
 2-5-3نتابج التجربة االستطالعٌة
 6-3التجربة الربٌسٌة
 2-3الوسابل االحصابٌة المستخدمة

 -3منهجٌة البحث و اجراءاته المٌدانٌة -:
 1-3منهج البحث -:
 منهج البحث هو " الطرٌق أو األسلوب الذي ٌسلكه الباحث العلمً فً تقصٌه للحقـابق فً
مٌادٌن العلـوم  ,النظرٌة و العملٌة " ()1
 و علٌه استخدم الباحث المنهج الوصفً لمالبمته لطبٌعة و مشكلة البحث .

 2-3عٌنة البحث -:
 تم اختٌار عٌنة البحث من مجتمع البحث المتمثل بطالب المرحلة الثانٌة لكلٌة التربٌة البدنٌة
و علوم الرٌاضة فً جامعة القادسٌة و البالػ عددهم (  111طالب ) و المقسمٌن على اربع
شعب اذ تم اختار شعبتٌن من اصل اربع شعب و كل شعبة تحتوي على (  25طالب ) اذ
بلػ عدد افراد العٌنة (  51طالب ) و تم اختارهم بالطرٌقة العشوابٌة عن طرٌق القرعة و
هذا العدد ٌمثل نسبة (  ) %51من مجتمع البحث و هً نسبة تمثله تمثٌال صادقا .
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 3-3الوسابل و االدوات المستخدمة -:
 -1المصادر و المراجع العربٌة .
 -2ملعب قانونً للساحة و المٌدان ( ملعب كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة ) .
عدد ( )1
 -3صافرة .
عدد ( ) 1
 -4ساعة توقٌت.
 -5حواجز .
 -6االستبٌان .
 -2االختبار .
 -8حاسبة دسكتوب .
 -2برنامج الحقٌبة االحصابٌة ال ل( ) spss

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1عبد الرحمن بدوي  :مناهج البحث العلمً  ,الكوٌت  ,وكالة المطبوعات 1222 ,م  ,ص. 4

 4-3االختبار -:
 تمثل االختبار بأخذ انجاز الطلبة فً سباق 111متر حواجز و ذلك من اجل ربط االنجاز
المحقق بمستوى القلق لدى الطلبة و جرى االختبار ٌوم االحد المصادؾ  2112\1\15فً
الساعة  8:31صباحا .
اسم االختبار  " -:سباق 111متر حواجز "

()1

الؽرض من االختبار  -:معرفة انجاز الطالب فً سباق 111متر حواجز .
االدوات المستخدمة فً االختبار -:
 صافرة
 ساعة توقٌت
 حواجز
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تارٌخ االختبار ٌ -:وم االحد المصادؾ  2112\1\15فً الساعة  8:31صباحا .
مكان االختبار  -:ملعب كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة القادسٌة .
طرٌقة االختبار -:
 تمثلت طرٌقة االختبار بجعل كل متسابق ٌقؾ فً مجاله من المضمار و وقؾ احد
المساعدٌن ألطالق المتسابقٌن و المساعد الثانً ٌقٌس وقت المتسابقٌن فً خط النهاٌة و
الباحث ٌقوم بتسجٌل االوقات فً استمارة  ,و تم تقسٌم الطالب لمجموعات كل مجموعة
على عدد مجاالت المضمار الى ان تم اختبار جمٌع الطالب .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1علً سلوم جواد الحكٌم  :االختبارات و القٌاس و الحصاء فً المجال الرٌاضً  ,جامعة القادسٌة 2114 ,م ,ص.133

 5-3التجربة االستطالعٌة -:
 قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعٌة فً ٌوم االربعاء الموافق  2112\1\4الساعة
 8:31صباحا على مجموعة من الطالب البالػ عددهم (  5طالب ) لٌسوا ضمن عٌنة
البحث المختارة .

 1-5-3الهدؾ من التجربة االستطالعٌة -:
 -1التعرؾ على المشاكل و الصعوبات التً تواجه الباحث .
 -2التعرؾ على كفاءة الفرٌق المساعد(. )1
 -3التأكد من صالحٌة االستمارة .
 -4معرفة الوقت المالبم للتجربة الربٌسٌة بالنسبة للباحث و العٌنة .
 -5مدى استجابة العٌنة للتجربة .

 2-5-3نتابج التجربة االستطالعٌة -:
 -1تم التعرؾ على المشاكل و الصعوبات التً تواجه الباحث .
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 -2تم التعرؾ على كفاءة الفرٌق المساعد .
 -3تم التأكد من صالحٌة االستمارة .
 -4عرؾ الباحث افضل وقت ألجراء التجربة الربٌسٌة بالنسبة للباحث و العٌنة .
 -5عرؾ الباحث مدى استجابة العٌنة للتجربة و عمل على تحسٌن استجابة العٌنة .

 6-3التجربة الربٌسٌة -:
 قام الباحث بتارٌخ  2112\1\15بأجراء التجربة الربٌسٌة الساعة  8:31المصادؾ ٌوم
االحد على عٌنة البحث المختارة من مجتمع البحث  .اذ تمت تهٌبة الالعبٌن من خالل
تسجٌل اسماء الطالب فً استمارة و بعد ذلك اجراء االختبار و تسجٌل نتابج كل الطالب
فً االستمارة .
 تبع ذلك اجالس الطالب على المدرجات و توزٌع "استمارة االستبٌان"( )2على العٌنة و
شرح و توضٌح االستمارة و اعطاء الوقت الكافً للطالب للجواب على مفردات االستمارة
و بعدها جمع االستمارات و انصراؾ الطالب .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ٌ )1نظر للملحق ( )2فً نهاٌة البحث .
(ٌ )2نظر للملحق ( )1فً نهاٌة البحث .

 2-3الوسابل االحصابٌة المستخدمة -:
 تم معالجة البٌانات بجهاز الكمبٌوتر من خالل الحقٌبة االحصابٌة  spssمن خالل
القوانٌن-:
 -1الوسط الحسابً(-: )1

 -2االنحراؾ المعٌاري(-: )2

ن
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 -3معامل االرتباط البسٌط ( بٌرسون )(-: )3

انباب انرابغ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------()1سلمان عكاب سرحان  ,حٌدر ناجً حبش  ,مبادئ االحصاء فً التربٌة الرٌاضٌة  ,النجؾ  ,ط , 1دار الضٌاء للطباعة و التصمٌم  , 2111 ,ص. 28
()2نفس المصدر السابق  ,ص. 112
()3نفس المصدر السابق  ,ص. 132

-4
1-4

عرض النتابج و تحلٌلها و مناقشتها
عرض النتابج و تحلٌلها
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2-4

مناقشة النتابج

 -4عرض النتابج و تحلٌلها و مناقشتها -:
 1-4عرض النتابج و تحلٌلها -:
جدول ()1
ٌبٌن االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و نتابج معامل االرتباط (بٌرسون)

االختبارات

س-

±ع

اختبار
111م
حواجز

16,25

1,22

قٌاس القلق

2,22

1,25

معامل االرتباط
(بٌرسون)

ˉ1,56

نوع الداللة

معنوي

01

الجدولٌة

%25

حرٌة ()21

ٌ بٌن الجدول ( ) 1االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و معامل االرتباط و الداللة
المعنوٌة لالرتباط و اظهرت النتابج ان الوسط الحسابً الختبار سرعة استجابة 111م
حواجز هو ( )16,25و بانحراؾ معٌاري قره ( , )1,22و الوسط الحسابً الختبار القلق
هو ( )2,22و بانحراؾ معٌاري قدره ( , )1,25و كان معامل االرتباط بٌن اختبار القلق
و سرعة استجابة 111م حواجز هو (ˉ ) 1.56و هو ٌدل على وجود ارتباط معنوي بٌنهما
و االرتباط عكسً .

 2-4مناقشة النتابج -:
 من خالل عرض و تحلٌل النتابج وجد الباحث ان هنالك ارتباط معنوي بٌن القلق و سرعة
االستجابة لفعالٌة (111م حواجز) لعٌنة البحث و قد تبٌن للباحث ان عالقة سرعة

االستجابة تتفاعل مع مستوى القلق بصورة مختلفة و حسب الظروؾ  ,نستنتج
من هنا ان العدابٌن الذٌن ٌستمرون فً التدرٌب و المنافسات و حضور السباقات
و االحتكاك بالعدابٌن تكون لدٌهم خبرة كافٌة للسٌطرة على مخاوفهم التً
ٌتعرضون لها اثناء تأدٌة الفعالٌة .
 علما ان الثقة بالنفس تكون شعورا متزاٌدا بقٌمة الذات لصبح ذلك دافعا قوٌا و
اٌجابٌا لتحسٌن االداء و التؽلب على القلق و المخاوؾ )1( .
 و قد تبٌن ان بعض العدابٌن تخالجهم المخاوؾ و القلق اثناء الوقوؾ على
االنطالق و ٌنعكس ذلك سلبا على مستوى االنجاز لذلك ٌوجه الباحث حسب
الخبرات المكتسبة مٌدانٌا الرٌاضٌن لالسترخاء قبل السباق .
 ان لخبرة الرٌاضً دور مهم للتحكم فً الحاالت االنفعالٌة ؼٌر المرؼوب فٌها
فً المنافسات  )2( .لذا ٌرى الباحث ان السٌطرة على القلق الشدٌد ٌساعد بالشعور
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باألمن النفسً بدرجة تنسجم مع االداء اثناء المنافسة و هنا تبرز خبرة الالعب
المٌدانٌة فً مدى التحكم بانفعاالته و السٌطرة علٌها علما بان افراد عٌنة البحث
هم من الشباب قٌاسا بالمستوٌات االخرى .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1عبد الرحمن السعدي  :دافعٌة االنجاز و الثقة بالنفس و عالقتها بدقة بعض المهارات االساسٌة بكرة الطابرة  ,جامعة بؽداد  , 2114 ,ص. 38
( )2رٌسان خرٌبط  :النظرٌات المهمة فً التدرٌب الرٌاضً  ,عمان  ,دار الشرقً للطباعة و النشر  , 1228 ,ص. 122

-5

االستنتاجات و التوصٌات
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 1-5االستنتاجات
 2-5التوصٌات

انباب انخايس

 -5االستنتاجات و التوصٌات -:
 1-5االستنتاجات -:
 من خالل ما تقدم من عرض النتابج و ما توصل الٌه الباحث من تحلٌل و مناقشة لتلك
النتابج انتهى الباحث الى االستنتاجات االتٌة -:
 -1تم التعرؾ على مستوى القلق لدى طالب المرحلة الثانٌة \ كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم
الرٌاضة \ جامعة القادسٌة لفعالٌة (111م حواجز) .
 -2تمت معرفة العالقة بٌن مستوى القلق و سرعة االستجابة فً فعالة 111م حواجز و كانت
العالقة عكسٌة اذ كلما زاد مستوى القلق قل انجاز الطالب و العكس صحٌح .
 -3الحالة النفسة لثناء االنطالق تلعب دور مهم فً انجاز الرٌاضً لدى طالب المرحلة الثانٌة
\ كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة \ جامعة القادسٌة لفعالٌة (111م حواجز) .
 -4وجود اختالؾ و تباٌن فً سرعة االستجابة نتٌجة اختالؾ مستوٌات القلق لدى الطالب .
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 2-5التوصٌات -:
 فً ضوء االستنتاجات التً توصل الٌها الباحث ٌوصً بما ٌأتً -:
 -1اهتمام المدربٌن و المشرفٌن على اعداد الرٌاضً من الناحٌة النفسٌة و خاصة القلق .
 -2وضع برامج و مناهج للتقلٌل من مستوى القلق لدى الرٌاضً .
 -3اشراك الرٌاضً فً مسابقات عدٌدة لتقلٌل مستوى القلق فً المنافسات .
 -4التحدث مع الرٌاضً قبل السباق و تشجٌعه لتقلٌل مستوى القلق لدٌه .

المصادر

-

القران الكرٌم .
د .نزار الطالب و د .كامل لوٌس  :علم النفس الرٌاضً  ,كتاب منهجً  ,ط2111 , 2م .
فٌصل عبد الحسٌن و صرٌح عبد الكرٌم الفضلً  :العاب الساحة و المٌدان  ,كتاب منهجً
 ,ط , 1جامعة المستنصرٌة 2111 ,م .
ٌعرب خٌون  :التعلٌم الحركً بٌن المبدأ و التطبٌق  ,ط , 1جامعة بؽداد 2112 ,م .
احمد عدنان خفٌؾ  :بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌه لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحلة السرعة
القصوى فً فعالٌة (  )111متر حواجز للناشبٌن  ,ط , 1جامعة القادسٌة 2112 ,م .
علً عبد الهادي :الضؽوط النفسٌة و عالقتها بدافعٌة االنجاز لدى العبً رفع االثقال  ,ط1
 ,الجامعة المستنصرٌة 2111 ,م .
عبد الرحمن بدوي  :مناهج البحث العلمً  ,الكوٌت  ,وكالة المطبوعات 1222 ,م . ,
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-

سلمان عكاب سرحان  ,حٌدر ناجً حبش  :مبادئ االحصاء فً التربٌة الرٌاضٌة  ,النجؾ
 ,ط , 1دار الضٌاء للطباعة و التصمٌم  ,م.2111
اسامة كامل راتب  :قلق المنافسة (ضؽط التدرٌب-احتراق الرٌاضً)  ,ط , 1القاهرة  ,دار
الفكر العربً 1222 ,م .
انتصار ٌونس  :السلوك االنسانً  ,القاهرة  ,دار المعارؾ  .مصر 1222 ,م .
دحام الكٌال  :دراسات فً علم النفس  ,ط , 1بؽداد  ,دار النهضة 1266 ,م .
رٌسان خرٌبط  :النظرٌات المهمة فً التدرٌب الرٌاضً  ,عمان  ,دار الشرقً للطباعة و
النشر 1228 ,م .
سامً محمد ملحم  :القٌاس و التقوٌم فً التربٌة و علم النفس  ,ط , 1عمان  ,دار المسٌرة
للنشر 2111 ,م .
علً سلوم جواد الحكٌم  :االختبارات و القٌاس و الحصاء فً المجال الرٌاضً  ,جامعة
القادسٌة 2114 ,م .

ملحق ()1
وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة
عزٌزي الطالب
تحٌة طٌبة ............
 بٌن ٌدٌك استمارة استبٌان تتضمن مجموعة فقرات على شكل اسبلة ولكل سؤال اربع
اختٌارات ٌرجو الباحث قراءة الفقرات بدقة و االجابة عنها بكل صراحة و صدق و عدم
ترك أي فقرة من فقرات المقٌاس بال اجابة  ,و تأكد بأن اجابتك ستحظى بسرٌة تامة و هً
لؽرض البحث العلمً فقط  ,و ال داعً لذكر اسمك .
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ت

الفقرات

ابدا

بدرجة قليلة بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

الباحث
محمد علً زرزور

ملحق ()1
استمارة استبيان ( القلق)

() 1

88

1

قبل السباق اشعر بالهدوء

2

قبل السباق اشعر باالطمبنان

3

قبل السباق انا متوتر

4

قبل السباق اشعر بالخوؾ

5

قبل السباق اشعر بأنً فً حالة طبٌعٌة

6

قبل السباق اشعر بارتباك

2

قبل السباق اشعر بضٌق من احتمال
سوء حظً
قبل السباق اشعر باستقرار

2

قبل السباق اشعر بقلق

11

قبل السباق اشعر بأنً مسترٌح

11

قبل السباق اشعر بثقة فً نفسً

12

قبل السباق اشعر بأنً عصبً

13

قبل السباق انا مضطرب

14

قبل السباق اشعر بأن اعصابً
مشدودة
قبل السباق احس باسترخاء

16

قبل السباق اشعر براحة بال

12

قبل السباق انا منزعج

18

قبل السباق اشعر بتوتر زابد

12

قبل السباق اشعر بفرح

21

قبل السباق اشعر بسرور

8

15

()1

علً سلوم جواد  ,االختبارات و القٌاس و االحصاء فً المجال الرٌاضً  ,جامعة القادسٌة  , 2114 ,ص. 248
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ملحق()2
ٌبٌن اسماء كادر فرٌق العمل المساعد

 -1نهاد رزاق .
ٌ -2حٌى فاضل .

الباحث
محمد علً زرزور

