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 Abstract: 

The first chapter included the introduction and the importance of 

the research, as the student’s performance was dealt with and its 

clear impact so that it is indispensable for learning. It also 
touched on the effect of objective anxiety on the educational 

process and the problem of the subject research on the 

educational process. Teaching and exposing the student to many 

problems, including objective anxiety. The aim of the research is 

to identify the type of relationship between objective anxiety and 

performance in studying teaching methods for the members of the 
research sample and the imposition of research, so the existence 

of a significant relationship between the application and the 

performance of the subject during the period of the subjective 

anxiety. The researcher used the descriptive method in the survey 

method, where the sample of the research was (25), where the 
search form distributed to the research sample, and the results 

were presented, discussed and analyzed in order to reach the 

results of the research. 

1- The objective anxiety of the research sample gave a moral sign. 

2- There are moral differences in the subjective anxiety and 

performance in methods of teaching among the fourth grades 

students.  
Keywords: Objective Concern, With Performance, Teaching 

Methods. 
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ابألداء فـي طرائق التدريس لـطالب الـصفـوف الـرابعة كـلـية الـرتبـية الـبدنـية وعـلوم الـرايضة/جـامعـة  عـالقـة الـقلق املوضوعي
 بغداد
 

 4رافع صاحل فتحي 

 5عبدالرزاق جرب املاجدي
 6عبدالناصر مرزه محزه

 
 :امللخص

 أداء الطالب وما لـه مـن أتثـري واضـح إىل تضمـن الـباب األول الـمقدمة وأهـميـة الـبحث حـيث تـم التـطـرق
أتثـري القلق املوضوعي عـلى العـملية التعـليمـية  إىل حبـيث ال يـمكن االستـغـناء عـنه يف التعـلم وتـطرق أيـضا

لـدى طـالب الصفـوف الـرابعة لكـون  ومشكـلـة الـبحـث هي دراسـة الـقلق املوضوعي وأتثـريه على األداء
لديهم فرتة تطبيق التدريس وتعـرض الـطالب ملـواجهـة العـديـد مـن املـشاكل ومنها القلق املوضوعي، هـدف 

التعـرف عـلى نـوع العالقـة بـني الـقلق املوضوعي واألداء فـي طرائق التدريس ألفـراد عـينة  الـبحـث هـو
الـبحث وفـروض الـبحث فكان وجـود عـالقة ارتبـاط معـنوية بـني كـل مـن الـقلق املوضوعي واألداء أثناء 

 . ممارسة فرتة التطبيق يف املدارس ألفـراد عـينة الـبحث
( حـيث تـم 25الـباحـثون الـمنهـج الـوصفـي ابألسلـوب املسـحـي حيـث كـانت عـينه الـبحـث )استخـدم  

حتـقـيق هـدف  إىل وتـم عـرض النـتائج ومنـاقشـتها وحتـليليهـا وصوال ،تـوزيع االسـتمارة عـلى عــينه الـبحث
 :اجـان(مـنهاالـبحـث وفـرضـه مـن خـالل نتـائج الـبحث خـرج الـباحثون بـ )استـنت

 . أن الـقلق املوضوعي لـدى عـينة الـبحث قـد أعـطى داللـة معـنوية -1
 .هـنالك فـروق معـنوية يف القلق املوضوعي واألداء يف طرائق التدريس عند طالب الصفـوف الرابعة -2

 .، طرائق التدريسالـقلق املوضوعي، األداء الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة
ن نكون قادرين على مواكبة التطور احلديث علينا البحث يف مجيع اجملاالت اليت هلا عالقة بتحقيق املستوى أأجل  من

الذي يؤهل الطالب جملاراة طالب البلدان األخرى ومبا ان التقدم يف املستوى ال يقتصر على اجلوانب البدنية واملهارية واخلططية 
ة عن هذه اجلوانب بل انه يكون يف بعض األحيان يف مقدمتها وهو اجلانب املعريف ن هنالك جانبا مهما ال يقل أمهيأفحسب بل 

طالب املرحلة الرابعة أثناء فرتة التطبيق نظرا لتأثري هذا على نقل  أكثرالعامل احلاسم يف حتقيق إجناز أداء  أصبحوالنفسي الذي 
 املتعلم . إىل املعلومة

حىت يستطيع التعامل مع الطالب  فهم ودراية من قبل الطالب اجلامعي إىل حيتاج األمور اليتأهم  وتعد القلق املوضوعي من
هو )"عبارة عن رد فعل إلدراك خطر  ان القلق املوضوعيإذ  الذين هم مبعيته أثناء فرتة التطبيق على وفق مستواهم الذي ميرون به
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( وكون الباحثون هم تدريسيون يف كلية 67،ص2004) َاالء عبدهللا حسني، خارجي أو ألذى يتوقعه الشخص يراه مقدما" (
ق الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الحظ حاالت حتدث للطالب املرحلة الرابعة منها عدم الرتكيز والتعرق اثنا قيادة الدرس يف فرتة التطبي

 فيبقون سلبيون وهذا يكون غري صحيح . 
عالية جدا يف حني يكون البعض  يعاين من القلق املوضوعين بعضهم أإذ  وختتلف حالة القلق املوضوعي من طالب ألخر

 . األخر تكون منخفضة
ومن هنا تكمن أمهية البحث يف معرفة مستوى القلق املوضوعي اليت مير هبا طالب املرحلة الرابعة وهل يعاين من القلق 

 املوضوعي مبستوى عايل أو واطئ .
ومتابعة الطالب بصورة عامة وخاصة  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة بغدادونظرا خلربة الباحثون كتدريسيني يف كلية 

طالب املرحلة الرابعة هناك مشكلة يف مستوى القلق املوضوعي اليت مير طالب املرحلة الرابعة أثناء فرتة التطبيق هبا وتعد من األمور 
 ل الباحثني ، والذي يعتقد الباحث ابن هذه القلق املوضوعي تؤثراليت جيب ان تؤخذ حيزا ال ابس به من الدراسة واالهتمام من قب

 حد كبري على قدرة الطالب أثناء فرتة التطبيق على نقل املعلومة للمتعلم بشكل خاص وعلى العملية التعليمية بشكل عام . إىل
دراسة قيم القلق املوضوعي يف عدد من طالب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة املرحلة الرابعة  إىل لذا فقد جلاء الباحث

 األقل .كثر أم هل هم األ
 
 منهج البحث وإجراءاته -2
 منهج البحث  -

فـراد استخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب املسح ملالئته وطبيعة البحث حيث مت توزيع مقياس القلـق املوضـوعي علـى أ
 عينة البحث .

 عينة البحث  -
مت توزيــع مقيــاس  2019( طالــب يف جامعــة بغــداد ــــ كليــة الرتبيــة البدنيــة وعلــوم الرايضــة لعــام 350بلغــت عينــة البحــث )

 السلبية املتعلمة على عينة البحث بصورة عشوائية .
 أداة البحث-

 ( عبارة تقيس القلق املوضوعي .17) ( واحتوت على1استخدم الباحث مقياس القلق املوضوعي ، ملحق )   
 الوسيلة اإلحصائية -

 النتائج . إىل الوصولأجل  استخدم الباحث معادلة النسبة املئوية من   
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 النتائج ومناقشتها  -3
 (1جدول )

 يوضح النسبة املئوية لقيم القلق املوضوعي لطالب املرحلة الرابعة يف جامعة بغداد
 ت

 الفقــــــــــــــــــرات
تنطبق علية 

 بدرجة كبيرة 
تنطبق علية بدرجة 

 قليلة
ال تنطبق علية 

 أطالقا

 
 
1- 

 . باسترخاء تام قبل االمتحان أشعر
 

14,583% 333 ,18% 81,083% 

 
2- 

  االمتحان إلى يخفق قلبي بشدة عندما ادخل
 

60,416%     25% 14,583% 

 
 
3- 

باالرتياح عندما يتكلم المدرس معي في  أشعر
 شؤوني الخاصة .

41,666% 31,250% 27,083% 

 
4- 

 %12,500 %18,750 %68,750 . في يوم االمتحان بتعب شديد أشعر

 
5- 

يتصبب عرقي عندما أتعرض لمواقف محرجة 
 . في االمتحان

77,083% 
2,166% 

 
20,833% 

في استطيع ان اتخذ قراراً حاسماً بسرعة  -6
 . المواقف المفاجئة

14,250% 18,750% 583 ,81 % 

7- 

 
أقوم بالضغط على أسناني عندما االحظ عدم 

 . اهتمام زمالئي بي
47,916% 833 ،20% 250،31% 

 % 81, 583 %4،083 %14,250 تبقى شهيتي جيدة في يوم االمتحان  -8

استطيع تذكر أحداث في االمتحان بشكل ال   -9
 جيد

77,083% 2,083% 20,833% 

10- 

 
 %37,500 %14,583 %47,916 كثيراً ما أعاني من تقطع في النوم قبل االمتحان

 
11- 

استطيع تصور ما يمكن ان يحدث في  
 االمتحان قبل بدايته

14,250% 4,083% 81,583% 

 
12- 

بجفاف الحلق والبلعوم عندما يشاهد  أشعر
 عملي أشخاص مهمون

77,166% 14,583% 8,444% 

دخول الحمام لمرات عديدة  إلى بالحاجة أشعر -13
 . قبل االمتحان

81,250% 8,444% 10,416% 

أتحدث بهدوء وبثقة مع المدرس حتى عندما  -14
 يتخذ ضدي قراراً خاطا .

45,833% 35,416% 18,750% 

افقد القدرة على التركيز كلما زاد عدد المراقبين  -15
 من المدرسين .

81,250% 8,444% 10,416% 

نسبة لإلجابة افقد القدرة على الرتكيز كلما زاد عدد املراقبني من املدرسني كانت  أعلى( ان 1يتضح من جدول )
, 083%( تليها العبارة التاسعة)ال أستطيع تذكر أحداث يف االمتحان بشكل جيد( واليت حصلت على نسبة )81,250)

%( 166،77جبفاف احللق والبلعوم عندما يشاهد عملي أشخاص مهمون( وبنسبة ) أشعر%( وتليها العبارة الثانية عشر )77
%(أما العبارات السادسة والثامنة واحلادي عشرة 77,083وتليها العبارة اخلامسة)يتصبب عرقي عندما أتعرض ملواقف( وبنسبة)
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ى شهييت جيدة يف يوم االمتحان ــــ استطيع تصور ما )استطيع ان اختذ قرارًا حامسًا بسرعة يف املواقف املفاجئة ـــ تبق إىل وتشريان
 %( . 60,416ميكن ان حيدث يف االمتحان قبل بدايته( فحصلتا على نسبة متساوية لكل منهما هي )

%( وهـي )أقــوم ابلضـغى علــى أسـناين عنــدما 47,916أمـا الـبعض مــن أفـراد عينــة البحـث الــذين اختـاروا عبـارتني بنســبة)
الئي يب ــ كثرياً ما أعاين من تقطع يف النوم قبل االمتحان(وكانت عبارة الرابعة عشر)أحتدث هبدوء وبثقة مـع االحظ عدم اهتمام زم

%(وتليها العبارة الثالثة)حتاول ان حتقق النجاح وتثبـت 45,833املدرس حىت عندما يتخذ ضدي قراراً خاطا(حيث بلغت النسبة)
كانــــــــت العبــــــــارة اخلامسة)تشــــــــرتك لتحصــــــــل علــــــــى املكافــــــــأة فعــــــــاًل( %(و 35،416أبن شــــــــكوكه غــــــــري صــــــــحيحة(واليت نســــــــبتها)

ــــــــــــــــة33،333بنســــــــــــــــبة) ــــــــــــــــارة الثالث ــــــــــــــــتكلم املــــــــــــــــدرس معــــــــــــــــي يف شــــــــــــــــؤوين  أشــــــــــــــــعر) %(وتليهــــــــــــــــا العب ــــــــــــــــدما ي ــــــــــــــــاح عن ابالرتي
 %( .14,583ابسرتخاء اتم قبل االمتحان(والنسبة هي) أشعر) %(وتليها العبارة األوىل666،41اخلاصة(ونسبتها)

 
 مناقشة النتائج  -

وحتديـديها لـدى طـالب املرحلـة الرابعـة يف   ( حتقق هدف البحث ابلتعرف على قـيم القلـق املوضـوعي1يتضح من جدول )
كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ـــ جامعة بغداد ومت حتقيـق هـدف البحـث بوجـود تبـاين يف امـتالك قـيم القلـق املوضـوعي بـني أفـراد 

امـتالك غالبيـة أفـراد عينـة البحـث للقلـق املوضـوعي وأتثـرهم هبـا ،  إىل %(50والـيت فاقـت )عينة البحـث مـن خـالل إرهـار النتـائج 
مشاكل بسبب الظروف اليت مر هبـا العـراق والـيت أثـرت عليـه بشـكل مباشـر وهـذه بـدورها  إىل فالطالب تعرض يف السنوات األخرية

الفـرد علـى التوقـع  قلـق املوضـوعي فهـم يـرون أثـا دثـل قـدرةأتثر بشكل اعتيادي على العمليـة التعليميـة فأحـد "هـذه املشـاكل هـي ال
الطــالب يوجــد  أكثــر( وهلــذا نــرى مــن خـالل النتــائج الــيت مت احلصــول عليهـا ان 45، ص 1996اخلـارجي هــي ال تتغري")أمــني أنـور

سـلوكهم يف العمليـة التعليمـة لديهم اجتاه سليب من خالل اختيارهم لفقرات املقياس الـيت دثـل اجتـاه للقلـق املوضـوعي وهـذا أثـر علـى 
 بشكل عام . 

اإلحسـاس ابلفشـل وعـدم التغيـري وعـدم التحـول سـو األحسـن ألن تكـون  إىل أما "التـأثر بقـيم القلـق املوضـوعي الـيت تـؤدي
األهداف احلقيقية  إىل ( مبعىن آخر مل يتم حتقيق55،ص 2003هناك حصول على ثاية غري مرضية وال تليب للطموح")مىن صاحل،

الطالـب ابلرتاجـع وإجبــار نفسـه علـى عـدم تغيــري  إىل الـيت مت وضـعها للعمليـة التعليميـة وال ميكــن حتققهـا بشـكل ممتـاز كــل هـذا أدى
ان تكون املنظومة التعليمية ككل  إىل الواقع دون أجراء حماوالت النجاح ومبا ان الطالب هو "جزء مهم يف العملية التعليمية فيحتاج
 ( . 35،ص2006بال استثناء لإلسعاف ما ميكن إسعافه وإعادة النظر ابلعملية التعليمية ككل")ايسني علوان،

 
 االستنتاجات والتوصيات-4
 االستنتاجات  -
 أشـعرنسـبة يف الفقـرتني )افقـد القـدرة علـى الرتكيـز كلمـا زاد عـدد املـراقبني مـن املدرسـني ـــ  أعلىحصلت قيمة القلق املوضوعي  -1
جبفــــاف احللــــق والبلعــــوم عنــــدما يشــــاهد عملــــي أشــــخاص  أشــــعردخــــول احلمــــام ملــــرات عديــــدة قبــــل االمتحان(وتليها) إىل حلاجــــةاب

 إىل مهمون(وتليهــــــــــا)ال اســـــــــــتطيع تــــــــــذكر أحـــــــــــداث يف االمتحــــــــــان بشـــــــــــكل جيــــــــــد(وتليها) فق قلـــــــــــيب بشــــــــــدة عنـــــــــــدما ادخـــــــــــل
 دي قراراً خاطا( .االمتحان(وتليها)أحتدث هبدوء وبثقة مع املدرس حىت عندما يتخذ ض

ابسرتخاء اتم قبل االمتحان  أشعرنفي العبارات اليت ال تالئم قيم القلق املوضوعي لدى أفراد عينة البحث وكانت نسبتها هي) -2
  استطيع ان اختذ قراراً حامساً بسرعة يف املواقف املفاجئة ( . -
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 التوصيات  -
أركان العملية التعليمية اليت بدوثا ال ميكن ان يكون أحد  واملعنوية للطالب وإحساسه هوضرورة توفري كل اإلمكانيات املادية  -1

 هناك جناح أو تطور يف مستقبل البلد وإرجاع هو الطالب اجلامعي .
بية شراك الطالب يف دورات وورش عمل داخل الكلية وخارجها لتغيـري األفكـار السـلإإعادة أتهيل العملية التعليمية من خالل  -2
. 
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 املصـــادر
(. القاهرة: الرتبية البدنية يف السنة النبوية ،جملة الرافدين للعلوم الرايضية , اجمللد العاشر ، العدد 2004املوىل َاالء عبدهللا حسني .)

 الثامن والثالثون .
إصــدارات جملــة عــامل املعرفــة عــن اجمللــس الــوطن للثقافــة والفنــون ،سلســلة  (: الكويــت الرايضــة واجملتمــع1996اخلــويل أمــني أنــور.) 

 . 216واآلداب ، العدد 
(مملكـة البحـرين : أتثـري النشـاط البـدين اهلـوائي يف مؤشـرات السـمنة ومكـوةت اللياقـة البدنيـة لـدى 2003األنصاري مىن صـاحل . )

 اجمللد الرابع ، العدد الرابع .بعض النساء. جملة العلوم الرتبوية والنفسية ، جامعة البحرين ، 
( العراق : الرايضة واهداف التنمية االجتماعية . جملة علوم الرتبية الرايضية ، جامعة اببل ، العدد 2006التميمي ايسني علوان . )

 الثاين ، اجمللد اخلامس .
 
 


