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Abstract  

The cognitive dimension of concern and its relationship 

with the accuracy and performance of the serve in 

Badminton 

The researchers: Assis.Teach. Adhwaa Warwar. 

               :Coach games.Rafid Habeb Qadare  

The research had included five sections: 

The first section: 

 This section contains the introduction and its 

importance as well as the studies which are important 

factors to reach the best level. 

 Badminton is exciting and  popular individual game 

among alarge number of games. So the game spread all over 



the word. The development of the training make the game 

more from ageneral concept to the special concept. 

Psychology is one of the vasic seiemces on which the training 

depends on it.  

 The researcher through light on the psychological state 

of the athlete through the study of anxiety and its influence 

in the accuracy of the serve performance in Badminton. 

The aims of the research: 

 Identify the cognitive dimension of concern in the 

research sample. 

 Identify the accurately the serve performance in 

Badminton for the research sample. 

 Identify the relationship between the cognitive 

dimension of concern and the accurately of serve 

performance in the research sample. 

The hypothesis of the research: 

 There is statistics relation between the cognitive 

dimension of concern with the accuracy and serve 

performance in Badminton for the players. 

Areas of research: 

The human scope: 

 The team of Diyala university/plysical Education  

Temporal scope: 

 From 17-1-2009 to 2-5-2009 

Spatial scope: 



 The field of Diyala university Education  

The second section: 

Theoretical and similar studies 

 This section contains the concept of anxiety and its 

types and the levels of anxiety and the identify  the anxiety in 

the players as well as the aim of the research. 

 The third section: Research methodology and its 

procedures . 

 This section contains the descriptive the research 

sample and its procedures also the definition of the tests and 

choice the best tests. 

 The fourth section: Analyze and discuss the results. 

 This section included the analyze and discuss the 

research's results through the statistical tables. 

 The fourth section: conclusions and recommendations 

 The anxiety is high in the players in the team's college. 

 There is a link between the cognitive dimension of 

concern and the accuracy of serve performance in 

Badminton. 

 The trainers should give more importance to the 

anxiety whish is influence in the level of performance.      

 

 

 

 



 األولالباب 

 التعريف بالبحث  -7

 المقدمة البحث7-7

الفردية المشيوقة والمحببية ليدى عيدد كبيير مي   األلعابلعبة الريشة الطائرة م       

العييال  وازداد إقبييال  إنحيياءخييذ  اللعبيية باالنتشييار فييي ممييي  أمحبييي الرياضيية   لييذا 

ويق خاصية بعيد والتشي واإل يارةالبماهير لممارسة اللعبية   اذ إنهيا عتمييز بالسيرعة 

التعييديال  القانونييية البديييدة . لقييد عطييور مفهييوم التييدرية فييي مبييال لعبيية الريشيية 

مفهييوم خيياص ودقيييق وفييي اييل االنييدما  بييي   إلييىالطييائرة ميي  مفهييوم عييام وشييامل 

الحديثة والمختلفة مثل علي  الفسيلبة وعلي  الحركية وعلي  الي فم    األساسيةالعلوم 

التي ععتمد عليها العملية التدريسيية مي  خيالل  ساسيةاألوعل  ال فم هو أحد العلوم 

 والمتمثلة بكل فعل او نشاط رياضي يقوم به الفرد . اإلفرادالدراسة العملية لسلو  

 مشكلة البحث 7-9

 األداءاالنفعياال  ال فسيية التيي عي  ر عليى دقية لبعد المعرفي للقليق هيو أحيد ا 

للعبيية  ل ممارسيية الباحييثوميي  خييالالهييحيحة . المهييارع والييذع ليي  يفسيير بالطريقيية 

ل  يحققوا مستوى عيالي فيي   المعلوما  ع ها الحظ ان العبي الريشة الطائرة ومم

دون االهتميام  الكيافي بالبانية  والبدنييةاالداء وذلك بسبة االهتمام بال واحي الف ية 

المتكامييل  اإلعييداد أسييمال فسييي والمتمثييل بالبعييد المعرفييي للقلييق والييذع يعييد احييد 

 .األفضلالالعبي  نحو  إعدادالمساهمة في االرعقاء لمستوى  إلىعة وصوال  لال

 البحث : أهداف 7-3

 : إلىيهدف البحث  

 .التعرف على البعد المعرفي للقلق لدى عي ة البحث 

  بالريشة الطائرة لدى عي ة البحث. اإلرسالضربة  أداءالتعرف على دقة 

 مهييارة ضييربة  أداءلقلييق ودقيية التعييرف علييى العالقيية بييي  البعييد المعرفييي ل

 لدى عي ة البحث. اإلرسال

 



 فرض البحث: 7-4

ه ا  عالقة ذا  داللة إحهيائية بيي  البعيد المعرفيي للقليق ودقية اداء مهيارة  

 بالريشة الطائرة لالعبي . اإلرسالضربة 

 مباال  البحث: 7-5

مامعية  –المبال البشرع : عي ة مي  العبيي م تخية كليية التربيية الرياضيية  7-5-7

 .9002-9002للعام الدراسي  –ديالى 

 .9/5/9002ولغاية  71/7/9002المبال الزماني : للمدة م   7-5-9

 .مامعة ديالى –المبال المكاني : مالعة قاعة كلية التربية الرياضية  7-5-3

 عحديد المهطلحا : 7-6

 وأايروف  إدرا  إليىاسيتعداد سيلوكي مكتسية بيدف  الفيرد  أوالقلق: "دافي   

 أوأحداا غير خطرة موضوعيا  . على أنهيا مهيددة ليه   واالسيتبابة لهيذه الظيروف 

الموضوعي" ة م  القلق ال عت اسة شدعها الخطر م  حب  بحال اإلحداا
(1)

. 

 القلق المعرفي:

الرياضييي للتهديييدا  ميي  خييالل المشيياعر واالنفعيياال  مقابييل  إدرا " يع ييي  

البسمي   يحدا هيذا ال يو  مي  القليق بسيبة  االستبابا  الفسيولومية لحالة القلق

 واألفكياري  السلبي وضعف التركييز وعشيتت االنتبياه يالتوقعا  السلبية بال باح والتق

غير السارة"
(2)

. 

 

 الباب الثاني

 الدراسا  ال ظرية والمشابهة -9

 مفهوم القلق: 9-7

لييوم فيي عيال  ا اإلنسيانيعد القلق فيي وقت يا الحاضير مشيكلة العهير ومح ية  

فال ع ام .  إمامكق ربةالقلق   فهو  اإلنسانالبشرية خطرا  على سعادة  أمراضوأشد 

او التهييرف بحكميية وانضييباط   ويشييد  أفكييار ويربييك عفكييير  وال عسييتطي  ع ظييي  
                                                 

 .444،ص( 1991 القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  : )1، طل في علم النفس الرياضي مدخمحمد حسن عالوي ؛ ( 1)

 .444، ص1991،نفس المصدر محمد حسن عالوي ؛ ( 2)



. والقليق اليذع لييم مرضيا  نفسييا  ييذهة بهيحتك فيتركك متشيائما  متيوعرا   أعهابك

ز البس  وأعضاء البدن   ويتحول القلق الى ال فسية بل يتحول الى مرض يربك أمه

 مشكلة مرضية.

متعيييددة مييي  أهمهيييا : عيييدم االرعيييياح وسيييرعة التهييييج  إعيييراض" وللقليييق  

وضعف القدرة على التركيز واالنتباه وشرود الذه  وفقد الشيهية وارعفيا  ال رفزة و

ضييغ  الييدم ميي  شييحوب وعييرق   وميي  أهيي  االعييراض المميييزة للقلييق عظهيير مظيياهر 

لييييق فييييي السييييلو  التييييرددع سييييواء علييييى المسييييتوى الحركييييي او االنفعييييالي او الق

العضلي"
(1)

. 

ويعد "القلق م  أه  االنفعاال  المهمة وي ظر اليه عليى اسياا انيه مي  اهي   

الرياضييي    وإن هيذا التية ير قيد يكيون إيبيابي الظواهر ال فسية التي ع  ر فيه اداء 

االداء"يدفعه  لبذل المزيد م  البهد او يعوق 
(2)

. 

لذاعيييية بيييي  "وللقليييق ايييواهر ذاعيييية اخيييرى موضيييوعية عتيييراوح الظيييواهر ا 

الى الخوف الشديد م  حهول كار ية او ميو    والقليق :  االحساا الشديد بالتيقظ 

فعل طبيعي لدى االنسان إزاء الخطر الذع يهدده ويساعده في السيطرة على الوض  

وبالتالي ي  ر في ال مو الشخهي"
(3)

.  

 انوا  القلق: 9-7-7

 القلق الموضوعي : -

ان القلق الموضوعي " هو رد فعل لخطر خيارمي معيروف كقليق طالية قبيل  

دخول االمتحانا . إن هذا ال و  مي  القليق يتهيف بكونيه حالية م قتية عيزول بيزوال 

الم  ر   وه ا يمكي  اسيتخدام مطلحيي الخيوف والقليق بشيكل متبيادل النهميا يعبيران 

الغراض نفسها"ع  الظاهرة وا
(4)

. 

 

 القلق العهابي: -
                                                 

دار الكتد  والوادا ، ، مبدابل التملديم : )4، جموسدوع  القياسداو واتخترداراو فدي التربيد  الرياضدي  والردنيد ريسان خربيط مجيدد ؛ ( 1)

 .9ص،(1919المالي ، 

 .151، ص( 4222دار الفكر المربي ، القاهرة ،  : ) 3، ط علم النفس الرياضي ، المفاهيم والتبريقاوأسام  كامل رات  ؛ ( 2)

 .311،ص1991،  مدخل في علم النفس محمد حسن عالوي ؛( 3)
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ان القلييق العهييابي "هييو رد فعييل غريييزع مهييدره غييام  واسييبابه غييير  

معروفة   ويكم  غالبا  في البانية الغرييزع للفيرد . إن هيذا ال يو  مي  القليق يشيكل 

حالة مرضية ععيق الفرد ع  ممارسة حياعه الطبيعية وعتهف بدرمية مي  الديمومية 

الى اهور بع  االعراض البسمية التي يسببها القلق" التي ع دع احيانا  
(1)

. 

 : األخالقيالقلق  -

يختلف هذا ال و  م  القلق ع  ال وعي  السابقي  كونه يكمي  فيي الضيمير    

والخبيل مي   بياإل  إذ ان هذا ال و  م  القلق يسيببه ضيمير االنسيان نتيبية الشيعور 

ون السيلطة العلييا التيي عي ظ  سيلو  فعل او سلو  معي  يتقاط  م  الضمير الذع يكي

الفرد ولحسيابه عليى كيل سيلو  يتقيا  مي  ذليك . فيالفرد اليذع يسيلك سيلو  ال يقبليه 

ممييا ييي دع الييى المبتميي  يعيييل حاليية ميي  الهييرا  ميي  نفسييه خشييية اكتشيياف نفسييه 

القلق وهذا ما يسمى بحساب الضمير"
(2)

. 

مستويا  القلق 9-7-3
(3)

 

القلق يقترن بالحياة فةي ميا وميد  الحيياة وميد  ليم م  الغرية ان نقول بةن 

القلييق . ويختلييف القلييق ميي  مرحليية الييى اخييرى ميي  مراحييل العميير   كييذلك مسييتويا  

القلق وعة يره. وعلى الرغ  م  عدم ومود فاصل بي  درما  القليق المختلفية يمكي  

 هي: أنوا عقسي  القلق ومستوياعه الى  ال ة 

 المستوى الواط : 9-7-3-7

درميية معي يية ميي  القلييق ععييد ضييرورة لتسيياعد فييي االسييتعداد او لمبابهيية إن  

متطلبا  الحياة . لذا فينن مسيتوى واطي  مي  القليق يعميل عميل الواقي  او الحيافز او 

الع هيير الم شيي  يسييمى احيانييا  )القلييق الميسيير( أع القلييق الييذع يزيييد اسييتعداد الفييرد 

 السيطرة التامة على سلوكه.دون الحد م  قدرعه على لمبابهة الظروف الداخلية 

 المستوى المتوس : 9-7-3-9

                                                 
 .422، ص 4222،  نفس المصدرنزار البال  وكامل لويس ؛ ( 1)

 .422، ص 4222، نفس المصدر نزار البال  وكامل لويس ؛ ( 2)

 .421-421، ص4222، نفس المصدر نزا ر البال  وكامل لويس ؛  (3)



في بع  االحيان يزداد مسيتوى القليق اليى الحيد اليذع يي  ر سيلبا  فيي االداء  

"ففي هيذا المسيتوى يفقيد الرياضيي ميزءا  مي  قدرعيه عليى السييطرة ان يهيب  اقيل 

وبمسييتوى البمييود بومييه عييام علييى  مرونتييهقييدرة علييى السيييطرة ان يفقييد السييلو  

اسييتبابا  الفييرد فييي المواقييف المختلفيية ويحتييا  الفييرد الييى المزيييد ميي  بييذل البهييد 

للمحافظة على السلو  الم اسة والمالئ  في مواقف الحياة المتعددة"
(1)

. 

 المستوى العالي: 9-7-3-3

ع دما يهل القلق الى المستوى العالي عبدأ اال ار السلبية واضحة فيي سيلو   

ويتهييف  أخطييا هالرياضييي قدرعييه علييى التركيييز وعكثيير الرياضييي وأدائييه   فيفقييد 

سلوكه بالعهبية الشديدة. ان الرياضي اليذع ي تابيه القليق العيالي يتهيف بالحركيا  

  كميا انيه " يبيذل طاقية عاليية دون مبيرر  اإلعقيانالسيريعة التيي عفتقير اليى    القوية

ع دع الى ععبه في وقت مبكر"
(2)

. 

لدى الرياضيي  اسالية التعرف على القلق 9-7-4
(3)

 

مختلفة للتعرف على درمة القلق لدى الرياضييي  مي   أساليةيمك  استخدام  

ذلك استخدام قائمة الم افسة الرياضية او قياا حالة القلق   وم  خالل عطبييق هيذا 

المقاييم بشكل م يتظ  قبيل الم افسية الرياضيية يمكي  التوصيل اليى معرفية مسيتوى 

ضي وبذلك يمك  للمدرب التعرف عليى زييادة درمية القليق القلق الذع يتميز به الريا

. وميي  هييذه األداء أ  يياءلييدى الرياضيييي  ميي  خييالل مالحظيية بعيي  مظيياهر السييلو  

 :األسالية

  الرياضييي  وخاصية فيي مواقيف الم افسية م شيرا   أخطياءيمك  عفسيير كثيرة

 لزيادة القلق.

  أوميييية الحر األداءيمكيييي  ان يكييييون ضييييعف اداء الرياضيييييي  فييييي مواقييييف 

 الحاسمة.

                                                 
 .419، ص(1994ارف ، القاهرة ، دار المم : )4، طعلم النفس الرياضي محمد حسن عالوي ؛ ( 1)

 .414، ص (4224دار الحكم  للبراع  والنشر ، بغداد ،  : )علم النفس الرياضي نزار البال  وكامل لويس ؛ ( 2)

 .195-194، ص4222،  علم النفس الرياضيكامل رات  ؛  أسام ( 3)



  م شيييرا  لقليييق الم افسييية  اإلصيييابةيمكييي  ان يكيييون مييييل الرياضيييي الدعييياء

 الرياضية.

  أ  ياءيعد عدم االلتيزام بالوامبيا  الخططيية او نسييان الوامبيا  المكليف بهيا 

 حيانا  الرعفا  مستوى القلق.أالم افسا  م شرا  

 اإلبعادنظرية القلق متعدد  9-7-5

(7261يبر  وميوريم   بع  المرام  ) ل أشار  
 (1)

. اليى انيه فيي مبياال  

ودراسييا  وبحييوا قلييق االختبييار )قلييق االمتحييان ال ظييرع( عيي  التوصييل الييى ومييود 

بعييدي  م فهييلي  للقلييق همييا االنزعييا  او القلييق المعرفييي والييذع يقهييد بييه الييوعي 

 الشعورع االنفعاال  غير السارة.

 وللقلق  ال ة أبعاد هي : 

 القلق المعرفي:

الرياضي للتهدييد مي  خيالل المشياعر واالنفعياال    ويحيدا هيذا  إدرا ي يع  

ال و  م  القلق بسيبة التوقعيا  السيلبية بال بياح والتقييي  السيلبي وضيعف التركييز 

غير السارة واألفكاروعشتت االنتباه 
(2)

. 

 البعد المعرفي للقلق 9-7-6

هيييفا  مبموعييية مييي  ال أولالمبيييال المعرفيييي هيييو " إنيوضييي  )ولييييامز(  

والسييما  التييي ع مييل المعرفيية وععمقهييا وان عةخييذ شييكل المهييارا  المتعييددة االبعيياد 

والتي ععتمد على التفكير م  امل عسبيل الفرد للمعلوما  واسترماعها ومعالبتهيا. 

يتضييم  الييتعل  وحييل  ويييروع )سيي بروديك( ان المبييال المعرفييي فييي التربييية البدنييية

والقواعييد مشيييرا  الييى اد والطييرق واالمييراءا  المشييكال  المرعبطيية باالهييداف والمييو

وموب االهتمام بتلك السلوكيا  المعرفية إل راء ال شاط الرياضي"
(3)

. 

                                                 
 .123، ص4222، نفس المصدرأسام  كامل رات  ؛ ( 1)

 .441، ص 1991،  دخل في علم النفس الرياضيممحمد حسن عالوي ؛ ( 2)

 . 419، ص (1991القاهرة ، دار الفكر المربي ،  : ) اسس التدري  الرياضي  ( كمال عرد الحميد ومحمد صرحي حسانين ؛ 3)



والمبال المعرفيي كميا ييراه )ولييامز( يمثيل " أول مبموعية مي  الهيفا  او  

السيييما  التيييي ع صيييل مييي  أميييل عسيييبيل ادار  الفيييرد للمعلوميييا  واسيييترماعها 

ومعالبتها"
(1)

. 

"ان اغييراض التربييية البدنييية يبيية ان عكييون متعلقيية  وع كييد )هيلييي  ابكيير ( 

البيدني او ال يواحي المعرفيية المتعلقية بتية ير هيذا االداء فيي  بياألداءبهورة مباشرة 

حياة االنسان"
(2)

. 
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غيدر منشدورة ،  رسدال  دكتدورا ) : أار الوسا ل السدممي  والرصدري  فدي المجدال الممرفدي فدي التربيد  الرياضدي   أمين أنور خولي ؛ ( 1)

 .134، ص (1914القاهرة ، جامم  حلوان ، كلي  التربي  الرياضي  للرنين ، 

 .139، ص نفس المصدر الساب،  أمين الخولي ؛( 2)



 س ( لغرض االختبار.9.50قوائ  إضافية بارعفا  ) .4

 اقالم رصاص الختبار القلق . -طباشير –شري  ملون الصق  .5

 االختبارا  المستخدمة في البحث 3-5

 االختبار االول : اختبار البعد المعرفي للقلق 3-5-7

عليى  ابيةباإلمعبيارة( يقيوم الالعية 75يتضم  مقياا البعد المعرفي للقلق ) 

العبارا  القائمية عليى المقيياا الميدر  مي  ) أبيدا    عقريبيا    احيانيا    غالبيا    دائميا  

 المقياا للعبارا  التي عكون باعباه البعد بالدرما  التالية:عقريبا ( ويت  عهحي  

أربيي   – ييالا درمييا  )غالبييا (  –درمتييان )احيانييا (  –أبييدا  عقريبييا ( )درميية واحييدة 

 ما  عقريبا (.درما  )دائ

 أما العبارا  التي عكون بعكم اعباه البعد فيت  عهحيحها على الومه التالي: 

درميية  –درمتييان )غالبييا (  – ييالا درمييا  )أحيانييا (  –اربيي  درمييا  )أبييدا  عقريبييا ( 

 واحدة )دائما  عقريبا (.

او يتراميي  مييدى الييدرما  للوصييول الييى الحييد االقهييى وكلمييا اقتربييت درميية  

 . م  الدرمة القهوى كلما عميز بزيادة الخاصة التي يقيسها البعدالالعة 

 (7مدول رق  )

 البعد المعرفي للقلق عقيمأرقام العبارا  التي 

المبمو ارقام العبارا  عكم اعباه البعد ارقام العبارا  باعباه البعد المقياا

  

 75 6 36 45 3 2 79 75 72 97 94 30 33 32 49 البعد المعرفي

 

االختبار الثاني : اختبار اداء مهارة ضربة االرسال 3-4-9
(1)

 

 غرض االختبار : قياا اداء مهارة ضربة االرسال.

-عطبيق االختبار : طبق على العبي م تخية كليية التربيية الرياضيية للريشية الطيائرة

 مامعة ديالى.

                                                 
(1) Ray Collins 8 Patrik Hadges. 1978.OP.Cit. p.48-51. 



االدوا  المطلوبييية : مضيييارب رييييل  رييييل طبيعييية  حبيييل مطييياطي  قيييوائ  إضيييافية 

 س (   مساعد   ملعة مخط .973فا  )بارع

 طريقة ع فيذ االختبار 

ويقييوم بيياداء ضييربة االرسييال )×( يقييف الالعيية فييي المكييان المخهييص لييه  

محيياوال  إسييقاط الريشيية فييي الم طقيية ذا  الدرميية االعلييى يشييرط ان عميير ميي  فييوق 

سي ( 973سي ( بارعفيا  )60الشبكة وم  عحت الحبل المثبت خلف الشبكة على بعيد )

 محاولة( م  مالحظة االرسال.79يقوم الالعة باداء )و

 حساب ال قاط:

 ( 70محاوليية( ويحسيية مبمييو  افضييل )79يقييوم الالعيية بيياداء ) محيياوال

 محاوال . 70ويحسة مبمو  افضل 

 .ععطى الدرمة حسة مكان سقوط الريشة 

  اذا ل  ععبير الريشية مي  فيوق الشيبكة عحيت الحبيل او سيقطت خيار  الم ياطق

 طى صفر.المحددة يع

 .الريشة التي عق  على خ  بي  م طقتي  ععطى الدرمة االعلى 

 (  5 4 3 9 7الدرمة مقسمة م.) 

 التبربة االستطالعية 3-5

أييام( مي   6وذليك بعيد ) 75/3/9002ع  امراء التبربة االستطالعية بتياري   

ى التبربة االستطالعية وبعد ان ممي  المعلوميا   ي  عفريي  االسيتمارة لكيل فقيرة علي

حدة واعطيت لكيل فقيرة حقيقيية الدرمية التيي حيدد  مي  مفياعي  التهيحي  بال سيبة 

وإعادة االختبار وب فم الظيروف  اإلرسالللبعد المعرفي للقلق وذلك م  اداء ضربة 

وقد عملت الباحثة على ممي  درميا  كيل العية لالختبيار الثياني واسيتخرا  الوسي  

 .اإلحهائيةالحسابي وال تائج 

 

 

 



 ائل االحهائيةالوس 3-1

 ع   استخرا  نتائج البحث باستخدام الوسائل االحهائية االعية : 

 

            ا=   الوس  الحسابي
(1)

 

 

 

ا(-مج )ا االنحراف المعيارع   = 
9

       /ن
(2)

 

 

                     -) بيرسون (= مج ا ص معامل االرعباط البسي  
(3)

   

 

] مج ا            ر=                              
9
] مج ص   [        - 

9
-          ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .429، ص (4224غداد ، مبرم  المين ، ب : ) اتختراراو والقياس واتحصاء في المجال الرياضي  علي سلوم جواد ؛ ( 1)

الموصدل، دار الكتد   : )التبريقاو اتحصا ي  واستخدام الحاسوب في بحث التربي  الرياضدي  وديل ياسين و محمد حسن  المريدي ؛ ( 2)

 .414، ص( 1999، 

 .414، ص 1999،  نفس المصدر الساب،وديل ياسين و محمد حسن عالوي ؛ ( 3)

 مج س

 ن

 )مج س( )مج ص(

 ن

)مج س( 
4

 

 ن 

)مج ص( 
4

 

 ن 



 الباب الراب 

 عرض وم اقشة ال تائج -4

ولتعزييز   تائج ع  طريق مداول للتعليل م  احتماال  الخطيةعرض وم اقشة ال 4-7

 االدلة العلمية 

 لالحسابية واالنحرافا  المعيارية ومعام األوساطيبي   (3مدول)

 االرعباط البسي  لمتغيرا  البحث

  
 اإلحهائيةالمعالبا  

المتغيرا 
 

ا
-

  
-

 
 معامل االرعباط

 الداللة

 البدولية المحسوبة

 9.612 37.500 البعد المعرفي 7
-

0.924 0.516 

ر 
غي

ية
و
ع 

م
 

 4.2239 92.476 دقة االرسال بالريشة 9

 

بيانيا  إحهيائيا  عي  احتسياب الوسيي  ( وبعيد معالبية ال3مي  خيالل البيدول رقي )      

وقيمية االنحيراف المعييارع للبعيد  37.500للبعد المعرفيي للقليق اليذع بلي  الحسابي 

 .9.612المعرفي للقلق وهو 

وقيمية االنحيراف المعييارع  92.476أما الوس  الحسيابي لدقية االرسيال هيو  

 .4.239لدقة االرسال بالريشة الطائرة هو 

بالريشيية  اإلرسييالد المعرفييي ودقيية اداء مهييارة ضييربة أمييا العرقيية بييي  البعيي 

)بيرسيون( كانييت قيميية معامييل االرعبيياط الطيائرة وباسييتخدام معامييل االرعبيياط البسييي  

للقيميية المحسييوبة هييي 
-

وهييي أصييغر ميي  القيميية البدولييية لمعامييل االرعبيياط  0.924

ذلك وبي( 0.05وع د مسيتوى داللية ) 70=9-79وذلك بدرمة حرية  0.516والبالغة 

عومييد عالقيية غييير مع وييية بييي  البعييد المعرفييي للقلييق ودقيية اداء مهييارة االرسييال 

 بالريشة الطائرة.

( يتضي  ان البعيد المعرفيي للقليق ليدى العبيي م تخية 3وم  خيالل البيدول ) 

كلييية التربييية الرياضييية كانييت علييى مسييتوى ضييعيف وبهييذه الحاليية فهييو ميي  ر علييى 



بالمستوى يعود الى عدم االستقرار فيي الحالية  مستوى االداء اذ حضور هذا التذبذب

ال فسية التي يعاني م ها الالعبون وبذلك يرم  اليى ال يواحي االمتماعيية فضيال  عي  

فيي الحالية الذع يت اسة بالمسيتوى يعيود اليى عيدم االسيتقرار  عدم االعداد الهحي 

يية فضيال  عي  ال فسية التي يعاني م ها الالعبون وبذلك يرم  اليى ال يواحي االمتماع

عدم االعداد الهحي  الذع يت اسة م  المواصفا  ال فسيية لرياضييي  بشيكل خياص 

وهذا ما ذهبت إليه الدراسا  التيي نهيت عليى الذع يتطلة االهتمام بال احية البدنية 

ان الفرق في مستوى االعيداد باالمكانييا  البدنيية ععيد عيامال  مهميا  فيي حيدوا فيرق 

لالعبي  فضال  ع  ما عقدم فنن التذبذب في المستوى وعيدم في مستويا  القلق بي  ا

االخطياء وذليك بسيبة الهبيوط فيي االداء وعيدم قليق حيول حيدوا الاالستقرار ي دع 

 عحقيق االهداف .
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 ): التييدرية الرياضييي  أسييم كمييال عبييد الحميييد ومحمييد صييبحي حسيياني  ؛  .5

 . (7221القاهرة   دار الفكر العربي   

القيياهرة   مركييز  ): مييدخل فييي عليي  اليي فم الرياضيييمحمييد حسيي  عييالوع ؛  .6

 .(7222الكتاب لل شر   

وزارة التعليي     د) بغيدا:علي  الي فم الرياضيي نزار الطالية وكاميل ليويم ؛  .1

 (.9000العالي والبحث العلمي   

واسيييتخدام  اإلحهيييائيةالتطبيقيييا  ؛ العبييييدع وديييي  ياسيييي  و محميييد حسييي   .2

 .(7222الموصل   دار الكتة   ): الحاسوب في بحث التربية الرياضية

9. Ray Collins 8 Patrik Hadges. 1978.OP.Cit. p.48-51. 
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 (7ملحق رق  )

 أعاستمارة استطال  ر

 السيد الخبير المحترم 

عروم الباحثة امراء بحثها الموسوم ) البعد المعرفي للقلق وعالقته بدقة 

حول اداء مهارة ضربة االرسال بالريشة الطائرة ( يرمى عفضلك  بةبداء الرأع 

 صحة اختبار االختبار الخاص لعي ة البحث بما يت اسة وع وان البحث . 

 شاكري  ععاونك  مع ا

 بير:.......................اس  الخ

 اللقة العلمي :....................

 التاري :

 

 :اإلرسالاختبار دقة 

 . اإلرسال: قياا دقة أنباز مهارة ضربة    غرض االختبار

 : على عي ة م  العبي م تخة كلية التربية الرياضي .     اإلرسالعطبق 

 مساعد وملعة مخط . المطلوبة : مضارب ريشة   ريشة طائرة   األدوا 

 : األعيبتهمي  االختبار كما في الرس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 9ملحق رق  )

 استمارة استبيان 

بحثهمييا الموسييوم )البعييد  إمييراءا ضييم   أرائكيي يييروم الباحثييان باسييتطال   

    المعرفي للقلق وعالقته 

 بالريشة الطائرة(. اإلرسالمهارة ضربة  أداءبدقة          

العبييارا  التييي يسييتخدمها الالعيية الرياضييي ليهييف فيمييا يلييي بعيي   -

 في الريشة الطائرة. اإلرسالشعوره ع د 

عحت العبارة التي ع طبق مي  حالتيك )√( أقرأ كل عبارة    ض  عالمة  -

 التي عشعر بها قبل اشتراكك في مباراة رياضية هامة.

خاطئة الن كل العة رياضي يختليف  وأخرىصحيحة  إمابا ال عومد  -

 .األخرع  الالعة  في شعوره

 

 

 شاكري  ععاونك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة مقياا القلق

أبدا   العبارا   

  َ  عقريبا 

َ   احيانا    دائما   غالبا 

 عقريبا  

     الهزيمة  أخشى 7

     اشعر بالتفا ل بال سبة ل تيبة المباراة 9

     بالي مشغول م  ناحية نتيبة المباراة 3

     باراةأخشى م  عدم التوفيق بالم 4

     ول خوفا  م  سوء مستواع في المباراةغفكرع مش 5

     عراودني أفكار بعدم االشترا  بالمباراة 6

     بالي مشغول خوفا  م  عدم رضا مدربي ع  مستوى أدائي 1

     أخشى م  عدم أمادعي 2

     أفكارعأهمية المباراة عشتت  2

     عباكياد اركلما فكر  بالمباراة كلما ز 70

     التشا م  بع ع تاب ي  77

     أشعر بةني سوف احضى بةحس  حاالعي بالمباراة 79
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