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 :مقدمة البحث
قد رسخت في الفكر الغربي النظرية التي تقول بأن العقل وحدة متالحمة، وأنه األداة ل

الوحيدددة التددي تمكننددا مددن الفيددم واالسددتيعاخ، كمددا أن الخددط الفكددر  الدد   ظيددر مددن عيددد 
فالطون، وامتد إلى عيد ديكارت وكانت يناد  بضدرورة النظدر إلدى العقدل كوحددة متحددة، أ

وميما حدث من تغيير على ه ه النظرة فال يعدو أن يكون ظدالال  عدابرة، وكدان ظيدور علدم 
النفس ال   عمل لقياس العملية العقلية، وألزم نفسه بقياس ال كاء تحت راية النظر إلى العقل 

حد وال   يتمسك بجمع نتائج القدرات المختلفة ليكون ه ا المجموع هو معامدل    البعد الوا
 . IQال كاء 
 
احدد المشدكالت  اتلددى الناشدئ أو القلق المصداحخ للمنافسداتالمشكالت النفسية  تعدو

التى تقابل المدربين فى ه ه المرحلة ، حيث تتسم تلدك المرحلدة بخصوصدية متمدايزة، وهدي 
سنة لما تتسم به من تغيدرات نمائيدة وتدزاد فدي كدل  16رحلة السنية تحت الطبيعة الكيفية للم

جوانخ النمو الجسمي والحركي والمعرفي واالجتماعي واللغو  واالنفعالي، إضافة إلدى مدا 
عانيده تفي معظميا رد فعدل لمدا   القلقتفرضه خبرة التنافس في تلك المرحلة، إلى جانخ أن 

المتنامية أن  االمنافسات لما يتكلفه من ميام ال تستطيع قدراتيعند بداية االشتراك في  ةالناشئ
 اعتقد أنيدا سدتمكنيتلجأ إلى أنواع من السلوك تتلخص في محاولة سلك طريقة تتنيض بيا، ف

 اريد حتى لو لم ينل ه ا السلوك االستحسان، أو حتى لدو كدان سدلوكيتمن الحصول على ما 
 (45:1،)(146: 7).اأو لغيره اه ا مؤ يا  لي
 

وتعد مرحلة الناشئين أقرخ نقطة إلى االستكشاف في االسدتطالع والمعرفدة والتلقائيدة 
والمرونة والحيوية المتدفقة وكل  لك نراه مجسدا  من خالل ممارسة النشاط الرياضي حيدث 
 ئههو المساحة الخصبة والنشطة التي نستطيع أن نرى فييا ومن خالليا كل شيء لدى الناشد

المتناميددة سددواء حركيددة أو  اوقدددراتي اه واسددتقاللياوخبراتدد اوانفعاالتيدد اهمددن حيددث مشدداعر
 (11: 6)ابتكارية.
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 :مشكلة البحث
عند ممارستيا بأنيا ت خر بأنواع متعددة من  الكاراتيه تخصص الكومتيةتتسم رياضة 

واقدف المواقف التي تعتمد على القدرة العقلية لالعخ باتخا  قرار معين حيث ال تسير فييدا م
المنافسددة علددى وتيددرة واحدددة تلددك المواقددف التددي  البددا  مددا تددؤثر تددأثيرا  كبيددرا  علددى شخصددية 

وبسدبخ ضدغوط اللعبدة مدن  (67:4) بالبطولدة، هالالعخ  لك نتيجدة لمحاولدة فدوز كدل العبد
حيث أنه ال يمكن التعدويض حيدث يصدبل الخاسدر خدارن المنافسدات فمدن هد ا المنطلدق فد ن 

مطلخ أساسي ال يقل أهمية من اإلعداد البدني والميار ،  الكوميتية اتعباإلعداد النفسي لال
خالل التدريخ والمنافسات هدو مجدال طبيعدي لظيدور الطبيعة التى تفرضيا وبالر م من أن 

لمجموعة من  ة( شأنيا في  لك شأن اكتساخ الالعبالسمات النفسية )ال كاء االنفعالى وتطور
مياريدددة نتيجدددة السدددتمرارها فدددي ممارسدددة اللعبدددة، إال أن الخصدددائص والقددددرات البدنيدددة وال

والدد   يحدددد المتطلبددات البدنيددة  رياضددة الكاراتيددةالمخطددط الددواعي لعمليددة التدددريخ فددي 
 فسية وينمي مستوى ال كاء االنفعدالىوالميارية لي ه اللعبة يجخ أيضا  أن يحدد المتطلبات الن

 رسة العملية للنشاط لتولي شأنيا.)القدرات اإلبداعية( بدال  من ترك ظروف المما
 

فدى هد ة المرحلدة السدنية وهدى الخدوف  مشدكلة احياندا يعدانى منيدا الناشدئات كما أن هناك
واحياندا يكددون نتائجيدا سدالبية علددى   ياوالرهبدة والخجدل كدل هدد ه عوامدل تدنعكس علددى شخصدي

وهدو مدا أكدده  اتيد، حيث يصاحبيا عدم القدرة على معالجة الموقدف أوالدتجكم فدى انفعاالةالالعب
( والتددى هدددفت الددى 1991)Lam(، كمددا أكدددت دراسددة الم1991)Finegen,gجددون فيددنجن 

واألداء الفددردى والتددى توصدلت نتائجيددا الددى وجددود  علددى العالقددة بددين الد كاء االنفعددالى التعدرف
 (51: 9واالداء الفردى للميام المختلفة. ) الة ٍاحصائيا بين ال كاء االنفعالىعالقة موجبة د

 

 ات أهمية فى االرتقاء بالقددرات العقليدة والقددرة علدى  مما يعكس أنا ال كاء االنفعالى
اتخددا  القددرار والتصددرف فددى المواقددف المختلفددة والقدددرة علددى الددتحكم فددى الدد ات والمعرفددة 

 الوجدانية.
 

للمنافسدات فدي  المصداحخالتغير الناتج فى مسدتوى االداء وتفسير  وييدف البحث الى
التعددرف علددى العالقددة بددين محاولددة و كاراتيدده تخصددص الكومتيددة لدددى الناشددئاتالرياضددة 

مددن خددالل مددا سددوف  مسددتوى الدد كاء االنفعددالى واالنجدداز الرياضددى المحقددق فددى المنافسددات
ثقددل المدددربين يتوصددل ٍاليدده البحددث مددن نتددائج كددى تكددون توصدديات للمدددربين للعمددل علددى 

لتى تستطيع الالعبدات مدن خالليدا الدتحكم فدى بميارات ال كاء من خالل محاوره المتعددة وا
و لدك لكدي تشدمليا بدرامج خدالل المنافسدات  ال ات والسيطرة على مشاعرها وضبط الدنفس 

 و لك للوصول إلى تحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن. الالعباتتدريخ وإعداد 
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لرياضددى المجددال اوتطبيقدده فددي  االنفعددالىالدد كاء أهميةالدراسددة الحاليددة كمددا توضددل 
 لناشئات رياضة الكاراتية لضبط االٍنفعالالت كرؤية جديدة.

 
لى دراسدات وتتضل أهمية البحث الحالي في افتقار الدراسات في واقع البيئة العربية إ

اقددف التنافسددية( فددي رياضددة الكارتيددة خددالل الموومدددى تددأثيره  تتضددمن )الدد كاء االنفعددالى
 .تخصص القتال الكومتية

 
 :أهداف البحث

 : يهدف البحث ٍالى    
العبات الكومتية تحت وقلق المنافسة لدى  على العالقة بين ال كاء االنفعالى التعرف -1

 .سنة 16
العبدات الكومتيدة لددى التعرف على العالقدة بدين قلدق المنافسدة واالنجداز الرياضدى  -2

 .سنة 16تحت 
نجاز الرياضدى وقلق المنافسة واال لعالقة بين كل من ال كاء االنفعالىالتعرف على ا -3

 .سنة 16العبات الكومتية تحت لدى 
 

 :فروض البحث
العبددات الكومتيددة وقلددق المنافسددة لدددى  بددين الدد كاء االنفعددالىارتباطيددة  توجددد عالقددة -1

 .سنة 16تحت 
العبدات الكومتيدة لددى بين قلدق المنافسدة واالنجداز الرياضدى ارتباطية توجد عالقة  -2

 .سنة 16تحت 
لددى وقلدق المنافسدة واالنجداز الرياضدى  ل كاء االنفعدالىبين اارتباطية توجد عالقة  -3

 .سنة 16العبات الكومتية تحت 
 

 الدراسات المرجعية :
  Zizzi Deaner,H.,&Hirschhorn,D. (2002)(61)دراسة: زيزاى، هيرشهورن 

 العالقة بين ال كاء الوجدانى وأداء العبى البيسبول الجامعين. عنوان الدراسة:

 تكشاف العالقة بين ال كاء الوجدانى ومستوى أداء العبى البيسبول.اس هدف الدراسة:

 استخدم  الباحثون المنيج الوصفى. المنهج المستخدم:

فددرق، وقددد اسددتخدام الباحددث  11( العددخ مددن61اشددتملت العينددة علددى )  عينة البحث:
( وهدو مقيداس تقريدر Schute et al., 1998مقيداس الد كاء الوجددانى )

 عبارة. 33 اتى مكون من 

وجود عالقة ايجابية بين بعدى )الوعى باالنفعاالت، ضبط االنفعداالت(،  أهم النتائج:
 ومستوى اداء العبى البيسبول.
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 Lane, A& Lowther, J (2002)( ،8)دراسة: 

 العالقة بين ال كاء االنفعالى والميارات النفسية للرياضيين عنوان الدراسة:

العالقدة بددين درجدات الالعبددين فدى مقيداس التقريددر الد اتى للدد كاء اختبدار  هدف الدراسة:
 االنفعالى والميارات النفسية.

 استخدم الباحثين المنيج الوصفى. المنهج المستخدم:

( 15( العخ كرة قددم، )36( العخ منيم )54تمثلت عينة الدراسة فى ) عينة البحث:
مقيدداس الدد كاء ( مددن العبددى الركبددى، وقددد اسددتخدام الباحددث 3هددوكى، )
( وهو مقياس تقرير  اتى مكدون مدن Schute et al., 1998الوجدانى )

عبددددارة، واختبددددار اسددددتراتيجيات الددددداء لقيدددداس الميددددارات النفسددددية  33
(TOPS; Thomas et al., 1999 والدد ى صددمم لقيدداس ثمددانى )

اسددتراتيجيات نفسددية تسددتخدم فددى المنافسددة )علددى سددبيل المثددال ، ٍادارة 
وضع األهداف، التخيل، االسترخاء، التفكير السلبى( وثمانى  االنفعاالت،

اخددرى تسددتخدم فددى الممارسددة )نفددس الميددارات السددابقة ماعدددا التفكيددر 
 السلبى يستبدل التحكم فى االنتباه(.

وجود عالقة ارتباطية دالدة بدين درجدات الالعبدين علدى مقيداس الد كاء  - أهم النتائج:
 ال ات فى الممارسة والمنافسة.الوجدانى واستخدام الحديث مع 

وجود عالقة ارتباطيدة دالدة بدين درجدات الالعدبن علدى مقيداس الد كاء  -
الوجدانى واستخدام ميارة وضع اليداف فى التدريخ والمنافسدة وميدارة 

 التخيل فى المنافسة.
 

 Strachen, L & Chandier, K, M (2001( ،)62) دراسة:

 لتنبؤ بالثقة بالنفس والقلق عد الناشئين الرياضيين.استخدام التخيل ل عنوان الدراسة:

اختبار طبيعدة العالقدة بدين اسدتخدام التصدور والثقدة بدالنفس والقلدق عندد  هدف الدراسة:
 الناشئين الرياضيين.

 استخدم  الباحثون المنيج الوصفى. المنهج المستخدم:

 batonصا التدوير )( ناشئة من رياضة ع76تمثلت عينة الدراسة فى )   عينة البحث:

twirling( تم تقسيميم ٍالى مجموعتين األولى من )سنة والثانية 11-7 )

( سنة واشتراكوا فى منافسات  رياضة  عا التدوير فى كندا 15-11من )
والواليات المتحدة. وتم استخدام استبيان التخيل الرياضدى متعددد األبعداد 

 Sport Imagery Questionnaire (SIQ; Hallet al)المعدل 
 قائمة حالة قلق المنافسة الرياضية المعدل لألطفال

 Stadulis,R,E., MacCracken, M(CSAI-2C) 

 عدم وجود فروق بين المجموعتين فى المقاييس الفرعية لقائمة  أهم النتائج:
(SIQ-C.) 

سجلت المجموعة األولى )األصغر سنا ( مستوى أقل فدى القلدق المعرفدى 
 ثقة بالنفس عن المجموعة الثانية )األكبر سنا (.ومستوى أعلى فى ال

( سددجلوا عالقددة ٍايجابيددة بددين 15-11الناشددئين فددى المجمددوعتين الثانيددة )
 ( كمقياس فرعى من قائمة التصور والثقة بالنفس.MG_Mاستخدام )
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 (3(، )2002دراسة: سمسوم على )

بددددنى لالعبدددين فدددى ظددداهرة القلدددق وتأثيرهدددا علدددى النشددداط الجسدددمى وال عنوان الدراسة:
 منافسات كرة القدم الجزائرية.

التعددرف علددى أهميددة االٍعددداد النفسددى فددى تييئددة الالعددخ وشددحنة بطاقددة  هدف الدراسة:
نفسية تجعلة فى حالة هادئدة  و تركيدز جيدد بعيددا  عدن االنفعدال والتدوتر 

 النفسى .

 استخدم الباحثة المنيج التجريبى. المنهج المستخدم:

 ( العخ.31تم تطبيق الدراسة على )  :عينة البحث

وجود عالقة ارتباط معنوية بدين القلدق العدام واالنجداز مدن خدالل وجدود  أهم النتائج:
فروق  ات داللدة ٍاحصدائية بدين العبدى كدرة اليدد فدى مسدتوى القلدق مدن 
ناحيدة الخبددرة السدابقة أى دور المشدداركة الكثيددرة فدى المنافسددات تكتسددخ 

ربدددة أى الالعبدددون الددد ين يلعبدددون كأساسدددين فدددى الالعدددخ الخبدددرة والتج
 التشكيلة على عكس الالعبين االحتياطين.

 
 منهج الدراسة :
تدده و لددك ااألسددلوخ المسددحى بخطواتدده وٍاجراءباتبدداع م المددنيج الوصددفى اتددم اسددتخد

 لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية.
 

 مجاالت الدراسة :
 المجال المكانى :

 بدولة الكويت. نادى الجيراءصالة ية داخل تم تطبيق الدراسة الحال
 المجال الزمنى :

 .سنة 16للكومتية تحى م و لك خالل بطولة الكويت  1113/1114العام الرياضى 
 عينة الدراسة :

 العبدة( 13تم أختيار أفراد العينة األساسية بالطريقة العمديدة حيدث بلدج حجدم العيندة )
 .سنة 16للكوميتة تحت الكويتى فى بطولة االتحاد  اتمنيم وهم المشترك

 
( العبدة مدن المجتمدع 11أما بالنسبة لعينة الدراسة االسدتطالعية فقدد تدم تحديدد عددد )

االصلى لعينة الدراسة ومدن خدارن عيندة الدراسدة االساسدية مدن بعدض انديدة دولدة الكويدت 
 لمنافسة.بغرض استخران المعامالت العلمية لمقياس ال كاء االنفعالى وقائمة حالة قلق ا

 
 أدوات الدراسة : 

 1111)عن ريفن بار أون  "تان: "تعريخ الباحث لناشئات الكومتية مقياس ال كاء االنفعالى -
Reuven Bar-on   ) 

 .(1111)قائمة حالة قلق المنافسة لستاديلس واخرون  -
  اتحاد  والمقامة داخل صالة سنة 16للكومتية للناشئات تحت نتائج بطولة االتحاد الكويتى  -
 م.1113الكاراتية    
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 :الكومتية اتلناشئ االنفعالىرئيسية للذكاء البعاد األ
 .يهالواقع النفعاالتياوادراكه  يال ات الالعبة الوعى بال ات : ويعنى فيم  -1
والتعبيددر عنيددا بشددكل  مشدداعرهاعلددى  الالعبددةويعنددى سدديطرة  ضددبط االنفعدداالت : -1

 مناسخ.

عدن طدرق  امدع زمالئيد افى عالقتي لالعبةأثير االٍيجابى ٍادارة العالقات : ويعنى الت -3
 فيم انفعاالتيم والتعاطف معيم ومعاملتيم بلطف وموده.

الدافعية ال اتية : وتعنى المثابرة وحث النفس علدى االسدتمرار فدى مواجيدة االٍحبداط  -4
والشعور باألمل والتفداؤل فدى مواجيدة صدعوبات التمدرين والبطدوالت وبد ل الجيدد 

 االهداف المستقبلية.لتحقيق 
 

 : مقياس الذكاء االنفعالى تحديد عبارات
تم وضع مجموعة من العبارات المناسدبة لكدل بعدد علدى حددى والتدى تمثدل هد ا البعدد 

( عبارة مقسمة على االربع ابعداد المكونده للمقيداس 41وتصلل لقياسيا وبلج عدد العبارات )
 .( عبارة لكل بعد11بواقع )
 
 لعلمية للمقياس المستخدم فى الدراسة :المعامالت احساب 
 : المقارنة الطرفيةصدق 

)عينددة الدراسددة االسددتطالعية( مددن المجتمددع  العبددة( 11تددم تطبيددق المقيدداس علددى )
ترتيدخ درجداتيم تصداعديا  ثدم  ماالصلى للدراسة ومن خارن عينة البحدث االساسدية حيدث تد

المقيداس كمدا هدو موضدل بجددول ق دللتعرف على ص واالدنى المقارنة بين األرباع األعلى
 .(1رقم )

 
 (6) رقم جدول

داللة الفروق بين االرباع األدنى واألعلى لحساب صدق المقارنة الطرفية لمقياس الذكاء 
 االنفعالى

 أبعاد مقياس
 الذكاء االنفعالى

 االرباع االعلى
 1ن = 

 االرباع االدنى
 1ن = 

 قيمة
 " ت "

 ع± -س ع± -س المحسوبة

 **213816 63216 2232 03133 13 الذاتالوعى ب

 **203101 03862 22333 23802 11312 ضبط االنفعاالت

 **633992 03832 2332 33932 1132 ادراة العالقات

 **66326 23362 21383 23233 16312 الدافعية الذاتية

 **303282 33016 91383 23122 622383 الدرجة الكلية

( 1015عندد مسدتوى معنويدة ) فدروق دالدة ٍاحصدائيا ( وجود1رقم ) يتضل من جدول
بين األرباع األعلى واألدنى لصالل األربداع األعلدى للمقيداس، حيدث أن قيمدة ت المحسدوبة 

 ( مما يدل على صدق1011( و عند )1015أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية )
 مقياس ال كاء االنفعالى وأبعاده.
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 : ثبات المقياس
بفاصددل زمنددى بلددج عشددرة أيددام وحسدداخ معامددل االختبددار وٍاعددادة تطبيقددة  تطبيددق تددم
و لدك  ينة 16تحت  االنفعالى لالعبات الكومتيةكدالالت على ثبات مقياس ال كاء االرتباط، 

 .(3كما هو كوضل بجدول قم )
 

 (3جدول )
 معامالت الثبات عن طريق التطبيق واعادة التطبيق ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالى

  
 أبعاد الذكاء 

 االنفعالى 

 التطبيق األول
 60ن = 

 التطبيق الثانى
 60ن = 

 قيمة
 " ت "

 المحسوبة

 االرتباط
 " ر "

 ع± -س ع± -س

 **10911 1 50431 31011 50771 31011 الوعى بالذات

 **10913 10141 60461 34011 10115 34071 ضبط االنفعاالت

 **10916 10557 60613 11041 70114 11011 ادراة العالقات

 **10976 10153 50334 33031 60549 34011 الدافعية الذاتية

 **10991 1011 160197 111071 190761 119011 الدرجة الكلية
 

 
( أن معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثانى دالة ٍاحصدائيا  3يتضل من جدول )

كمدا يتضدل  (1015لجدوليدة عندد مسدتوى )احيث أن قديم "ر" المحسدوبة أكبدر مدن قديم "ر" 
ل مما يد(1015عند مستوى معنوية ) أيضا  أن قيم "ت" المحسوبة أقل من قيم "ت" الجدولية

 .على ثبات مقياس ال كاء االنفعالى
 

 : قائمة حالة قلق المنافسة
 :المقارنة الطرفيةصدق 

ومتيدة للناشدئات تحدت للكتم تطبيق قائمة حالة قلق حالة المنافسة خالل بطولة الكويت 
ف ساعة حيث تم تطبيق القائمة يدوم ص( و لك قبل بداية البطولة  بن1113عام ) سنة،  16

ثددم المقارنددة بددين انديددة مشددتركة فددى البطولددة  العبددات سددت( 11البطولددة و لددك علددى عدددد )
 .(4)  ق المقياس كما هو موضل بجدول رقمدللتعرف على ص واالدنى األرباع األعلى
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 (1جدول )
 داللة الفروق بين االرباع األدنى واألعلى لحساب صدق المقارنة الطرفية

 لقائمة قلق المنافسة

 أبعاد قلق
 المنافسة

 االرباع االعلى
 1ن = 

 االرباع االدنى
 1ن = 

 قيمة
 " ت "

 ع± -س ع± -س المحسوبة

 **633982 03983 8383 63328 6832 القلق المعرفى

 **83821 63133 66333 03223 62383 القلق البدنى

 **633822 63619 9362 63266 68312 الثقة بالنفس

 
بدين  (1015عندد مسدتوى معنويدة ) ( وجود فروق دالة ٍاحصائيا  4يتضل من جدول رقم )

األربداع األعلدى واألدنددى لصدالل االربداع األعلددى فدى قائمدة قلددق المنافسدة، حيدث أن قيمددة "ت" 
مما يدل على صدق قائمدة ( 1015عند مستوى معنوية ) ة "ت" الجدوليةالمحسوبة أكبر من قيم

 حالة المنافسة الرياضية قيد الدراسة.
 

 :ثبات القائمة
بفاصدل زمندى اليقدل عدن عشدرة أيدام وحسداخ معامدل  تطبيق االختبار وٍاعدادة تطبيقدة تم
 ة عيندة الدراسدة سدن 16للناشدئات تحدت كدالالت على ثبات قائمة حالدة قلدق المنافسدة  االرتباط،

 .(5و لك كما هو كوضل بجدول قم )
 

 (2جدول )

 معامالت الثبات عن طريق التطبيق واعادة التطبيق ألبعاد قائمة قلق المنافسة

 أبعاد قلق 
 المنافسة

 التطبيق األول
 60ن = 

 التطبيق الثانى
 60ن = 

 قيمة
 " ت "

 المحسوبة

 االرتباط
 " ر "

 ع± -س ع± -س

 **10919 10557 30534 11061 30713 11071 ىالقلق المعرف

 **10979 10419 10711 11011 30143 11091 القلق البدنى

 **10917 10557 10131 13031 30134 13041 الثقة بالنفس

 
( أن معددامالت االرتبداط بدين التطبيددق األول والثدانى دالدة ٍاحصددائيا  5يتضدل مدن جددول )

كمدا يتضدل أيضدا  ( 1015لجدولية عندد مسدتوى )قيم "ر" احيث أن قيم "ر" المحسوبة أكبر من 
ممدا يددل علدى ( 1015معنويدة )أن قيم "ت" المحسوبة أقل من قيم "ت" الجدوليدة عندد مسدتوى 

 ثبات قائمة حالة قلق المنافسة.
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 نتائج البطولة :
 (1جدول )

 افسةفى الذكاء االنفعالى وقلق المن الكوميتيةالمستويات المعيارية لناشئى 
 23ن=                                                                                             

 المستويات
 منخفضمستوى  3مجموعة  متوسطمستوى  2مجموعة  مرتفعمستوى   6مجموعة 

 الخروج من الدور التمهيدى من التاسع الى السادس عشر من االول الى الثامن

 2 8 8 العدد

 ع± -س ع± -س ع± -س المتغيرات

 1311 16322 6320 23318 3321 12309 الدرجة المعيارية

ى
ال

فع
الن

 ا
اء

ذك
 ال

اد
بع

أ
 

الوعى 
 بالذات

16381 3308 33322 2301 22322 2328 

ضبط 
 االنفعاالت

12326 3329 39300 6316 29383 2301 

ادراة 
 العالقات

12313 1328 16300 2361 28312 1312 

الدافعية 
 الذاتية

10361 1321 33322 2313 30333 2338 

الدرجة 
 الكلية

623361 63312 612300 2383 661328 69322 

ق
قل

د 
عا

أب
 

سة
اف

مت
ال

 

القلققققققققققققق 
 المعرفى

9326 2320 61320 6329 61322 2361 

القلققققققققققققق 
 البدنى

66326 6380 63322 0320 62322 2361 

الثققققققققققققققة 
 بالنفس

68329 6320 62320 6329 62312 2313 

 
( وجود اختالفات كبيرة بين متوسطات درجات المسدتويات 6يتضل من جدول  رقم )

وأبعداد قلدق المنافسدة  ة للنتائج وأبعاد ال كاء االنفعدالىالمختلفة فى الدرجات المعيارية المعدل
 .سنة 16ناشئات الكومتية تحت الرياضية لدى 

 
 الدراسة االساسية :

م 11/4/1113م ٍالددى 1/4/1113فددى الفتددره مددن  االنفعددالى تددم تطبيددق مقيدداس الدد كاء
علدى العبدارات المكوندة للمقيداس وقت محدد لاٍلجابدة  ث أنه ليس لمقياس ال كاء االنفعالىحي
 فى أوقات تدريبيم. الناشئاتمناسبة لتطبيق المقياس بطريقة فردية على  أتاح فرصةمما 

 
للعدام  اتللناشدئ للكومتيدةتحداد الكدويتى خدالل بطولدة اال قائمة قلدق المنافسدةتم تطبيق 

 ، و لك كما يلى :م 1113/ 1111الرياضى 
، حيدث الالعبداتبعرض قائمة قلق المنافسة على  تانالباحث تالمنافسات قام يهقبل بدا

دقدددائق وفدددق تعليمدددات القائمدددة و لدددك يدددوم   7الدددى  5مدددن يسدددتغرق ملدددا بياندددات القائمدددة 
 دقيقة. 31ء فعاليات التنافس بحوالى ، موعد البطولة وقبل بدم14/5/1113

 
 المعالجات االٍحصائية المستخدمة :

 االنحراف المعيارى. -                    المتوسط الحسابى. -

 معامل ارتباط بيرسون -                           اختبار "ت" -

 (41-13: 1) الدرجة المعيارية. -        تحليل التباين احادى االتجاه. -
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 نتائج الذكاء االنفعالى وحالة قلق المنافسة ونتائج البطولة : عرض
 

 (2جدول )
                                                    23ن =  ونتائج البطولة وحالة قلق المنافسة النفعالىالعالقة بين الذكاء ا

 المتغيرات
الققققققققققققققوعى 

 بالذات
 ضبط
 االتاالنف

 ادراة 
 العالقات

 الدافعية 
 ذاتيةال

 الدرجة 
 الكلية

القلقققققققققققققق 
 المعرفى

 القلق 
 البدنى

 الثقة بالنفس

 10117 10117- 1011- 1093 10761 1019 10914 10117 االنجاز

 أبعاد الذكاء
 االنفعالى

الققققققققققققققوعى 
 بالذات

1 10917 10179 
1013

7 
10966 -10111 -10711 1011 

ضقققققققققققققققققبط 
 االنفعاالت

 1 10151 
1077

1 
10941 -10717 -10143 

1011
6 

ادراة 
 العالقات

  1 
1071

1 
10941 -10117 -10754 

1079
1 

الدافعيقققققققققققة 
 الذاتية

   1 1019 -10715 -10645 
1073

7 

الدرجققققققققققققة 
 الكلية

    1 -10119 -10115 
1014

1 

 أبعاد قلق 
 المنافسة

القلقققققققققققققققققق 
 المعرفى

     1 1064 
-

1069
1 

القلقققققققققققققققققق 
 البدنى

      1 
-

1013
4 

الثقققققققققققققققققققة 
 بالنفس

       1 

 

     03101=  0302قيمة "ر" الجدولية عند مستوى *
 03262=  0306*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

 
( وجود عالقة ارتباطيه طردية دالدة ٍاحصدائيا  بدين أبعداد الد كاء 7يتضل من جدول رقم )

االنفعددالى، الدرجددة الكليددة للدد كاء االنفعددالى ونتددائج البطددوالت والثقددة بددالنفس، ووجددود عالقددة 
باطية طردية دالة ٍاحصائيا  بين الثقدة بدالنفس ونتدائج البطدوالت، كمدا يوضدل الجددول وجدود ارت

عالقة ارتباطية عكسية دالة ٍاحصائيا  بين القلق المعرفى والبدنى  ونتائج البطوالت، كما يوضل 
القلدق الجدول وجود عالقة عكسية  بين أبعاد ال كاء االنفعالى والدرجة الكلية للد كاء االنفعدالى و

البدددنى والمعرفددى، ووجددود عالقددة ارتباطيددة طرديددة دالددة ٍاحصددائيا  بددين القلددق المعرفددى والقلددق 
البدنى، ووجود عالقة ارتباطية عكسية دالة ٍاحصائيا  بين القلق المعرفى والبددنى والثقدة بدالنفس 

مدن  سدنة حيدث كاندت قيمدة معامدل االرتبداط المحسدوبة أكبدر 16و لك للناشئات الكومتية تحت 
 (1015قيمة ر الجدوالية فى تلك العالقات عند مستوى معنوية )
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 عرض نتائج تحليل التباين:
 (8جدول )

تحليل التباين بين المجموعة المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة تبعا للدرجات 
 23ن =  وقلق المنافسة االنفعالىفى الذكاء البطولة الكويت المعيارية لنتائج 

 صدر التباينم المتغيرات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 قيمة " ف"
 المحسوبة

 االنجاز

 **133213 22193129 62638381 2 بين المجموعات

  6693188 2393322 20 داخل المجموعات

   62232316 22 المجموع

 الدرجة المعيارية

 **133212 9193112 6899333 2 بين المجموعات

  623061 3003362 20 داخل المجموعات

   26993116 22 المجموع

 أبعاد
 الذكاء

 االنفعالى

 الوعى بالذات

 **26332 1103026 8803613 2 بين المجموعات

  203293 1663822 20 داخل المجموعات

   6292 22 المجموع

ضقققققققققققققققققققققققبط 
 االنفعاالت

 **683302 222312 6626331 2 بين المجموعات

  363122 1293092 20 ل المجموعاتداخ

   62803132 22 المجموع

 ادراة العالقات

 **383282 1833223 63123112 2 بين المجموعات

  623269 3213386 20 داخل المجموعات

   62263821 22 المجموع

الدافعيقققققققققققققققققة 
 الذاتية

 **83923 2623221 1223222 2 بين المجموعات

  233261 1213221 20 داخل المجموعات

   8993821 22 المجموع

 الدرجة الكلية

 **223218 22233021 61111302 2 بين المجموعات

  2123089 23063221 20 داخل المجموعات

   69212383 22 المجموع

 أبعاد
 قلق

 المنافسة

 القلق المعرفى

 **203236 923639 6903228 2 بين المجموعات

  13131 923129 20 داخل المجموعات

   2823922 22 المجموع

 القلق البدنى

 **603201 323199 223398 2 بين المجموعات

  33226 203129 20 داخل المجموعات

   6123821 22 المجموع

 الثقة بالنفس

 **683108 223212 622309 2 بين المجموعات

  13612 833312 20 داخل المجموعات

   2383132 22 المجموع

       3319=  0302*قيمة "ف" الجدولية عند مستوى   
 2382=  0306*قيمة "ف" الجدولية عند مستوى   
 

( وجددود فددروق دالددة ٍاحصددائيا  بددين المجموعددات الثالثددة 1يتضددل مددن الجدددول رقددم )
المجموعة االولى )المستوى المرتفع( والمجموعدة الثانيدة )المسدتوى المتوسدط( والمجموعدة 

لثالثة )المستوى المنخفض( تبعا  للدرجات المعياريدة لنتدائج البطدوالت فدى متغيدرات الد كاء ا
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الوجدددانى وأبعدداده وقلددق المنافسددة الرياضددية وأبعدداده والدرجددة المعياريددة لنتددائج البطددوالت، 
 (.105ة عند مستوى )حيث كانت قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قيمة )ف( الجدولي

 
 (9جدول )

بين المجموعة المرتفعة والمتوسطة  LSDوق ألقل فرق معنوى داللة الفر
 وقلق المنافسة النفعالىفى الذكاء االبطولة والمنخفضة تبعا للدرجات المعيارية لنتائج 

 23ن =                                                                                            

 المجموعات المتغيرات
 متوسطال

 الحسابى

 فروق المتوسطات

 3المجموعة  2المجموعة 

 المعنوية الفرق المعنوية الفرق

 االنجاز

 0 *2232 03002 *23322 620 6المجموعة 

 0 *33322   621322 2المجموعة 

     92320 3المجموعة 

 الدرجة المعيارية

 0 *20332 03002 *8312 12309 6المجموعة 

 0 *66392   23318 2المجموعة 

     16322 3المجموعة 

 أبعاد
 الذكاء

 االنفعالى

 الوعى بالذات

 0 *61366 03002 *8316 16381 6المجموعة 

 03019 *2320   33322 2المجموعة 

     22322 3المجموعة 

 ضبط االنفعاالت

 0 *62388 03026 1326 12326 6المجموعة 

 0306 *9362   39 2المجموعة 

     29383 3المجموعة 

 ادراة العالقات

 0 *61321 03609 1313 12313 6المجموعة 

 0 *62333   16 2المجموعة 

     28312 3المجموعة 

 الدافعية الذاتية

 0 *9386 03019 *1339 10361 6المجموعة 

 03238 3312   33322 2المجموعة 

     30333 3المجموعة 

 كليةالدرجة ال

 0 *21321 03069 *21361 623361 6المجموعة 

 03001 *30312   612300 2المجموعة 

     661328 3المجموعة 

 أبعاد
 قلق

 المنافسة

 القلق المعرفى

 0 *-1321- 03002 *-1329- 9326 6المجموعة 

 03621 -6322-   61320 2المجموعة 

     61322 3المجموعة 

 القلق البدنى

 0 *-1301- 03201 -6321- 66326 6مجموعة ال

 03032 *-232-   63322 2المجموعة 

     62322 3المجموعة 

 الثقة بالنفس

 0 *2382 03012 *2329 68329 6المجموعة 

 03062 *33083   62320 2المجموعة 

     62312 3المجموعة 

 
بين المجموعة األولى والثانية فى  ( وجود فروق دالة ٍاحصائيا  9يتضل من الجدول رقم )

القلق المعرفى والبدنى لصدالل المجموعدة الثانيدة وفدى الثقدة بدالنفس لصدالل المجموعدة األولدى، 
ووجود فروق دالة ٍاحصائيا  بين المجموعة األولى والثالثة فدى متغيدرات الدوعى بالد ات وضدبط 

الكلية للد كاء االنفعدالى وبعدد الثقدة بدالنفس  االنفعاالت وٍادارة العالقات والدافعية ال اتية والدرجة
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لصالل المجموعة األولى وفى القلق المعرفدى والقلدق البددنى لصدالل المجموعدة الثالثدة، ووجدود 
فدددروق دالدددة ٍاحصدددائيا  بدددين المجموعدددة الثانيدددة والثالثدددة فدددى متغيدددرات الدددوعى بالددد ات وضدددبط 

رجة الكلية للد كاء االنفعدالى وبعدد الثقدة بدالنفس االنفعاالت وٍادارة العالقات والدافعية ال اتية والد
 لصالل المجموعة الثانية و القلق المعرفى والقلق البدنى لصالل المجموعة الثالثة.

بققين بققين الققذكاء االنفعققالى وقلققق  ارتباطيققةتوجققد عالقققة  مناقشققة الفققرض األول للبحققث :
 سنة. 61المنافسة لدى العبات الكومتية تحت 

( وجود عالقة ارتباطيه طردية دالدة ٍاحصدائيا  بدين أبعداد الد كاء 7م )يتضل من جدول رق
االنفعددالى، الدرجددة الكليددة للدد كاء االنفعددالى والثقددة بددالنفس، كمددا يوضددل الجدددول وجددود عالقددة 
عكسية  بين أبعداد الد كاء االنفعدالى والدرجدة الكليدة للد كاء االنفعدالى والقلدق البددنى والمعرفدى، 

ية طردية دالة ٍاحصائيا  بين القلدق المعرفدى والقلدق البددنى، ووجدود عالقدة ووجود عالقة ارتباط
ارتباطية عكسية دالدة ٍاحصدائيا  بدين القلدق المعرفدى والبددنى والثقدة بدالنفس حيدث كاندت قيمدة ر 

 .(1015المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدوالية فى تلك العالقات عند مستوى معنوية )
 

د عالقة ارتباطيه طردية دالة ٍاحصائيا  بين أبعداد الد كاء ( وجو1ويتضل من جدول رقم )
االنفعددالى، الدرجددة الكليددة للدد كاء االنفعددالى والثقددة بددالنفس، كمددا يوضددل الجدددول وجددود عالقددة 
عكسية  بين أبعداد الد كاء االنفعدالى والدرجدة الكليدة للد كاء االنفعدالى والقلدق البددنى والمعرفدى، 

دالة ٍاحصائيا  بين القلدق المعرفدى والقلدق البددنى، ووجدود عالقدة ووجود عالقة ارتباطية طردية 
ارتباطية عكسية دالدة ٍاحصدائيا  بدين القلدق المعرفدى والبددنى والثقدة بدالنفس حيدث كاندت قيمدة ر 

 (1015المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدوالية فى تلك العالقات عند مستوى معنوية )
 

لة ٍاحصائيا  بين المجموعة األولى والثانية ( وجود فروق دا9يتضل من الجدول رقم )
لصدالل المجموعدة الثانيدة وفدى الثقدة بدالنفس لصدالل المجموعدة  والبددنى فى القلدق المعرفدى

األولى، ووجدود فدروق دالدة ٍاحصدائيا  بدين المجموعدة األولدى والثالثدة فدى متغيدرات الدوعى 
 ة والدرجدة الكليدة للد كاء االنفعدالىتيبال ات وضبط االنفعاالت وٍادارة العالقات والدافعية ال ا

وبعددد الثقددة بددالنفس لصددالل المجموعددة األولددى وفددى القلددق المعرفددى والقلددق البدددنى لصددالل 
فدى متغيدرات  المجموعدة الثانيدة والثالثدة المجموعة الثالثة، ووجود فروق دالة ٍاحصدائيا  بدين

ة والدرجدة الكليدة للد كاء ل اتيدالوعى بالد ات وضدبط االنفعداالت وٍادارة العالقدات والدافعيدة ا
ق البدددنى القلددق المعرفددى والقلدد بعدددوبعددد الثقددة بددالنفس لصددالل المجموعددة الثانيددة و االنفعددالى

 لصالل المجموعة الثالثة.
 

والتددى  (2060نشقق ت محمققد احمققد )وتتفددق تلددك النتددائج مددع مددا توصددلت ٍاليدده دراسددة 
ى وقلددق الممنافسددة الرياضددية ونتددائج هدددفت ٍالددى التعددرف علددى العالقددة بددين الدد كاء االنفعددال

 ( 11: 1البطوالت لناشا الجمباز. )
 

أن األداء  (2002) شقليجل Schlegelكما يدعم صحة نتائج البحث الحالى ما  كره 
ة االنفعداالت السدلبية مثدل الخدوف والقلدق د يحتدان بشدكل واضدل ٍالدى تقليدل حددالحركى الجي

 (111: 11لفرح. )وأيضا  ضبط االنفعاالت االيجابية مثل ا
 



 14 

أن الالعبدين  Murray, S (6998)مقوارى سقميث ويدعم تلك النتائج ما أشار ٍاليه 
 وى الكفاءة الوجدانية يؤدون بثبات أكثر، وباستعداد أكثدر للنجداح، وبسديطرة أكثدر عقالنيدة 

 (51: 11على العقبات حيث يرى أن ال كاء الوجدانى ميما للرياضيين. )
 
 

البحث ٍالى أن الالعبات الناشدئات  وى المسدتويات  وصلت نتائجومن خالل ما سبق ت
درجة عاليدة مدن مسدتوى الد كاء االنفعدالى يقابلدة درجدة قلدق بددنى ومعرفدى  المرتفعة لديين

 الالعبات  و المستوى األقل لديين مرتفعة، كما أن فضة فى حين أن الثقة بالنفس لديينمنخ
 لة مسدتوى مرتفدع مدن القلدق البددنى والمعرفدى فدىمستوى منخفض من ال كاء االنفعالى يقاب

 منخفض أيضا . حين أن مستوى الثقة بالنفس لديين
 

بين قلق المنافسة واالنجاز الرياضى  ارتباطيةتوجد عالقة مناقشة الفرض الثانى للبحث : 
 سنة. 61لدى العبات الكومتية تحت 

الثقددة بددين حصددائيا  ( وجددود عالقددة ارتباطيدده طرديددة دالددة اٍ 7يتضددل مددن جدددول رقددم )
، كما يوضل الجدول وجدود عالقدة ارتباطيدة عكسدية دالدة ٍاحصدائيا  ونتائج البطوالتبالنفس 

بين القلق المعرفى والبدنى  ونتائج البطوالت، ووجود عالقة ارتباطية طردية دالة ٍاحصدائيا  
ئيا  بدين القلدق بين القلق المعرفى والقلق البدنى، ووجود عالقدة ارتباطيدة عكسدية دالدة ٍاحصدا

المعرفى والبدنى والثقة بالنفس حيث كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر مدن قيمدة ر 
 (1015الجدوالية فى تلك العالقات عند مستوى معنوية )

 
( وجود عالقة ارتباطيه طردية دالة ٍاحصائيا    بين الثقدة 1يتضل من جدول رقم )كما 

وضل الجدول وجدود عالقدة ارتباطيدة عكسدية دالدة ٍاحصدائيا  بالنفس ونتائج البطوالت، كما ي
بين القلق المعرفى والبدنى  ونتائج البطوالت، ووجود عالقة ارتباطية طردية دالة ٍاحصدائيا  
بين القلق المعرفى والقلق البدنى، ووجود عالقدة ارتباطيدة عكسدية دالدة ٍاحصدائيا  بدين القلدق 

كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر مدن قيمدة ر  المعرفى والبدنى والثقة بالنفس حيث
 (1015الجدوالية فى تلك العالقات عند مستوى معنوية )

 
( وجددود فددروق دالددة ٍاحصددائيا  بددين المجموعددات الثالثددة 9يتضددل مددن الجدددول رقددم )و

المجموعة االولى )المستوى المرتفع( والمجموعدة الثانيدة )المسدتوى المتوسدط( والمجموعدة 
لثة )المستوى المنخفض( فدى قلدق المنافسدة الرياضدية وأبعداده والدرجدة المعياريدة لنتدائج الثا

البطددوالت، حيددث كانددت قيمددة )ف( المحسددوبة أكبددر مددن قيمددة )ف( الجدوليددة عنددد مسددتوى 
 (.1011( ومستوى )105)

 
أصدحاخ االنجدازات  الالعبداتمن خالل عرض نتدائج التحليدل االٍحصدائى أتضدل أن 

لدددييم درجددة عاليددة مددن الثقددة بددالنفس ودرجددة منخفضددة مددن القلددق البدددنى  المرتفعددة كددان
 والمعرفى والعكس بالنسبة الصحاخ المستويات المنخفضة.
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 Schlegel, E & Dunn, Cشقليجل وودونقى وتتفق ه ه النتائج مدع مدا أشدار ٍاليده 
قدد يزيدد مدن أنه مع ارتفاع مستوى حالة الثقة بالنفس لدى الناشدئين قبدل المنافسدة ( 2002)

   قدرتيم على التركيز وأيضا  من ر بتيم فى التنافس وسعييم للنجاح والتفوق فى البطولة. 
                                                                                (11 :115) 

 

 
م ٍالدى أن الالعبدات أصدحاخ االنجدازات لدديي ومن خدالل مدا سدبق توصدلت الباحثتدان

مسددتوى مرتفددع فددى الثقددة بددالنفس ومسددتوى مددنخفض فددى القلددق البدددنى والقلددق المعرفددى، أى 
توجددد عالقددة طرديددة بددين الثقددة بددالنفس ونتددائج البطولددة وعالقددة عكسددية بددين نتددائج البطولددة 

 والقلق البدنى والمعرفى.
 

المنافسقة  بين الذكاء االنفعالى وقلقق ارتباطية توجد عالقةمناقشة الفرض الثالث للبحث : 
 سنة. 61واالنجاز الرياضى لدى العبات الكومتية تحت 

اتضددل اندده توجددد عالقددة طرديددة بددين  تينٍاليدده البدداحث تمددن خددالل النتددائج التددى توصددل
ومسددتوى االنجدداز الرياضددى والثقددة بددالنفس وعالقددة  االنفعددالىارتفدداع مسددتوى ابعدداد الدد كاء 

ة الرياضدية مدن خدالل البعدد المعرفدى عكسية بدين مسدتوى االنجداز الرياضدى وقلدق المنافسد
 والبدنى.
 

أن وعددى الالعددخ  Wiemeyer , J (6992)وميققرى ويتفددق  لددك مددع مددا  كددره 
بانفعاالته يؤدى ٍالى نشاط واضدل فدى جيدازه العصدبى المركدزى فتدزداد قدرتده علدى ضدبط 

د الزائدد انفعاالته مما يؤدى ٍالدى اقتصدادا  كبيدرأ فدى الجيدد المبد ول وتجندخ الكثيدر مدن الجيد
 (45: 13فينتج عن  لك أداءا حركيا  عالى المستوى. )

 
( علددى ان 5)(2060نشققات محمققد )و تتفددق نتددائج هدد ه الدراسددة مددع نتددائج دراسددة 

الناشئين ال ى حققوا مسدتويات مرتفعدة فدى المنافسدات كدان لددييم مسدتوى عدالى مدن الد كاء 
فددى والبدددنى والعكددس لدد وى االنفعددالى والثقددة بددالنفس ومسددتوى مددنخفض مددن القلددق المعر
 المستوى المنخفض وهو كا يدعم صحة نتائج الدراسة الحالية.

 
 االستخالصات :

 ية :التال ٍالى االستخالصات تم التوصلفى ضوء أهداف البحث وٍاجراءاته 
توجددد عالقددة طرديددة بددين أبعدداد الدد كاء االنفعددالى والمجمددوع الكلددى للمقيدداس والثقددة  -1

 سنة. 16رياضى المرتفع لدى ناشئات الكومتية تحت بالنفس ل وى االنجاز ال

 
توجددد عالقددة عكسددية بددين أبعدداد الدد كاء االنفعددالى والمجمددوع الكلددى للمقيدداس والقلددق  -1

المعرفى والقلق البدنى ل وى االنجاز الرياضى المرتفع لدى ناشئات الكومتيدة تحدت 
 سنة. 16

الكليددة للمقيدداس  ونتددائج  توجددد عالقددة طرديددة  بددين أبعدداد الدد كاء االنفعددالى والدرجددة -3
 سنة. 16لدى ناشئات الكومتية تحت  البطوالت و لك
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توجد عالقة عكسية بين القلق البدنى والقلدق المعرفدى ونتدائج البطولدة لددى ناشدئات  -4
 سنة.  16الكومتية تحت 

يوجد فروق دالة ٍاحصائيا بين المجموعدة االولدى )المسدتوى المرتفدع(، والمجموعدة  -5
الثددانى(، والمجموعددة الثالثددة )المسددتوى المددنخفض( تبعددا  لدرجددة  الثانيددة )المسددتوى

 المعيارية لنتائج بطولة الكومتية على النحو التالى :

 
 

وجود فروق دالة ٍاحصائيا بين المجموعة االولى والثانية فى القلق المعرفى والبدنى  -
د فروق لصالل المجموعة الثانية وفى الثقة بالنفس لصالل المجموعة األولى، ووجو

دالدة ٍاحصدائيا  بددين المجموعدة األولدى والثالثددة فدى متغيدرات الددوعى بالد ات وضددبط 
االنفعدداالت وادارة العالقددات والدافعيددة ال اتيددة والدرجددة الكليددة للمقيدداس وبعددد الثقددة 
بدددالنفس لصدددالل المجموعدددة االولدددى، وفدددى القلدددق المعرفدددى والقلدددق البددددنى لصدددالل 

دالدة ٍاحصدائيا  بدين المجموعدة الثانيدة والثالثدة فدى المجموعة الثالثدة، ووجدود فدروق 
متغيدددرات الدددوعى بالددد ات وضدددبط االنفعددداالت وادارة العالقدددات والدافعيدددة ال اتيدددة 
والدرجة الكلية للمقياس وبعد الثقة بالنفس لصالل المجموعة الثانية وفى القلق البدنى 

 سنة. 14شئين تحت والقلق المعرفى لصالل المجموعة الثالثة و لك للرباعين النا
ال توجد فروق دالة ٍاحصائيا  بين الناشئات عينة الدراسة فى ال كاء االنفعالى وحالة   -6

 قلق المنافسة.
 

 التوصيات :
وقائمة حالة قلق المنافسدة الرياضدية لتقيديم مسدتوى  االنفعالىاستخدام مقياس ال كاء  -1

بدولدة  والعبات الكاراتيدة العبىوحالة قلق المنافسة الرياضية لدى  االنفعالىال كاء 
 الكويت.

بدولدة  العبى والعبات الكاراتيدةلدى  االنفعالىبناء برنامج لتحسين مستوى ال كاء   -1
 الكويت.
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 قسم أصول التربية الرياضية                                                                                        
            رئيس قسم التربية البدنية بمدرسة بركة بنت النعمان المتوسطة                                                                    

 للبنات التابعة لالدارة العامة لمنطقة االحمدى التعليمية بالكويت                                                                    

 

ٍالددى دراسددة العالقددة بددين الدد كاء االنفعددالى وقلددق المنافسددة واالنجدداز  البحددثيدددف ي

ن المددنيج باألسددلوخ المسددحى بخطواتدده وٍاجراءاتدده و لددك االرياضددى، واسددتخدمت الباحثتدد

( العبدة مدنيم 13لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية، واشتملت عينة الدراسدة األساسدية علدى )

 .سنة 16التحاد الكويتى للكوميتة تحت وهم المشتركات فى بطولة ا

وجددود عالقددة طرديددة بددين أبعدداد الدد كاء االنفعددالى والمجمددوع ن  ات الباحثتددواستخلصدد

الكلى للمقياس والثقة بالنفس لد وى االنجداز الرياضدى المرتفدع لددى ناشدئات الكومتيدة تحدت 

كلى للمقياس والقلق سنة كما توجد عالقة عكسية بين أبعاد ال كاء االنفعالى والمجموع ال 16

 16المعرفددى والقلددق البدددنى لدد وى االنجدداز الرياضددى المرتفددع لدددى ناشددئات الكومتيددة تحددت 

سنة، وعالقة طردية  بين أبعاد ال كاء االنفعالى والدرجة الكليدة للمقيداس  ونتدائج البطدوالت 

 سنة. 16و لك لدى ناشئات الكومتية تحت 
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Summary 

 

   study the relationship between emotional intelligence   

   an  concern competition and performance semifinalists    

   Alcolmetah   under 16 years of age in Kuwait 
                                                                     

                                                                

                                                                              DR . Modi Khalaf Al-Harbi               
                                                                           Graduate of the Faculty of Sport Education for Men   

                                                                          Alexandria University Physical Education  assets    

                                                        Assistant Director of the School of Ahmed Attia archaeological      

                                                       elementary boys under the General Administration of Farwaniya      

                                                                                          educational area in Kuwait                         

  

                                                               DR. Abeer Eid Artiban 
                                                                          Graduate of the Faculty of Sport Education for Men 

                                                                         Alexandria University Physical Education  assets 

                                                                      Head of the Department of Physical Education School        

                                                                   pool girl Numan medium for girls under the General   

                                                                    Administration for the Ahmadi educational Kuwait 

 

 

         The study aims to examine the relationship between emotional 

intelligence and concern competition and athletic achievement, and 

used the researchers curriculum survey manner Bouktoath and 

procedures so as to appropriateness of the nature of the current study, 

and included the study sample core (23) for the player whom they are 

participants in the championship of the Kuwaiti Comith under 16 

years of age. 

 

        The conclusions of the researchers and a positive relationship 

between the dimensions of emotional intelligence and the total scale 

and self-confidence of those with athletic achievement high among 

junior Alcolmtah under 16 years of age and there is an inverse 

relationship between the dimensions of emotional intelligence and the 

total scale and anxiety cognitive, anxiety, physical for those with 

athletic achievement high among junior Alcolmtah under 16 years of 
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age, The positive relationship between the dimensions of emotional 

intelligence and the total score of the scale and the results of 

tournaments and it has Alcolmetah junior under 16 years of age. 

 

 
 


