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ملخص

تهدف الدراسة إلى إختبار الفروق في مستوى قلق المنافسة بين الرياضيين القاطنين في الريف
والقاطنين في المدينة ،من عدائي العدو الريفي وكذلك إختبار الفروق في أنماط تقدير الذات،تبعا
للجنس و لمتغير االنخراط في النوادي.كما هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين قلق المنافسة
وأنماط تقدير الذات.حيث تم إستعمال مقياس أنماط تقدير الذات الذي أعده محمد حسن عالوي
ويشتمل المقياس على 20عبارة في إطار أربع أنماط متمايزة للفردوهي1( :تقدير سلبي للذات
–تقدير إيجابي لآلخرين2،تقدير سلبي للذات _تقدير سلبي لآلخرين3،تقدير إيجابي للذات _تقدير
سلبي لآلخرين4،تقدير إيجابي للذات _تقدير إيجابي لآلخرين) ومقياس قلق المنافسة الرياضية
صممه راينر مارتنزويتكون من15عبارة وقد تكونت عينة الدراسة من 62عداء (37ذكور و25إناث
منهم  46منخرط في النوادي و16غير منخرط وكما تتوزع العينة من حيث منطقة السكن ب36
عداء من الريف و26من المدينة موزعين 17والية من الوطن )،وقد نصت فروض الدراسة على :توجد
فروق في مستوى قلق المنافسة بين القاطنين في الريف والقاطنين في المدينة لدى عدائي العدو
الريفي ،توجد فروق في أنماط تقدير الذات تبعا للجنس و لمتغير االنخراط في النوادي لدى عدائي
العدو الريفي.توجدعالقة بين قلق المنافسة وأنماط تقدير الذات لدى عدائي العدو الريفي.
وقدأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،بين القاطنين في الريف والقاطنين
في المدينة ،في مستوى قلق المنافسة بالنسبة للفرضية االولى .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين أنماط تقدير الذات ،تبعا لمتغير الجنس ماعدا النمط رقم ،1الذي وجدت فيه فروق لها داللة
إحصائيةلصالح الذكور .أما بالنسبة لمتغير اإلنخراط في النوادي فليس هناك فروق في أنماط تقدير
الذات بالنسبةللفرضية الثانية .وعدم وجودعالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المنافسة ،وأنماط
تقدير الذات ما عدا النمطين 2و. 3حيث أعطياعالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية مع قلق المنافسة.
الكلمات الدالة  :قلق المنافسة ،أنماط تقدير الذات ،عدائي العدو الريفي.
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Abstract
The study aims to examine and evaluate the differences in competition anxiety and tension levels between Athlète
scity and countryside inhabitants among rural running , as well as to examine the differences in self-esteem patterns
regarding their genders and clubs engagement factors. The study aims to figure out the relation between competition
anxiety and self-esteem patterns using a scientific scale designed by Mohammed Hassan Allaoui. The scale consists
of 20 expressions among 4 variable patterns to the individual, which are: 1. Negative self-esteem and a positive selfesteem toward the others. 2. Negative self-esteem and negative assessment toward the others. 3. Positive self-esteem
and negative assessment toward the others. 4. Positive self-esteem and positive assessment to the others.
Competition anxiety scale was designed by Rayner Martinez; it consists of 15 expressions and elements while the
study sample consists of 62 athletes divided between 37 males and 25 females among them 46 club-engaged and 16
non-club engaged athletes. The sample itself was divided between 36 athletes originated from the countryside, and 26
athletes originated from 17 city-states.
The study suppositions proved: firstly, the impact of the living- place on the levels of competition anxiety patterns
among rural running athletes. Secondly, the existence in differences in self-esteem patterns regarding the gender and
engagement in clubs factor. Finally, the existence of a relation between competition anxiety and the patterns of selfesteem.
The final results of the study show the existence of statistical indication and connotation differences among countryside
and city inhabitants concerning the first supposition. The lack of statistical indication differences among self-esteem
patterns regarding the gender except the first case, where the differences exist in favour of males. Concerning the
factor of engaging in clubs, the study proves that there are no differences in self-esteem patterns concerning the second
supposition, as well as it confirms the lack of the statistical indication relation between competition anxiety and selfesteem pattern except the second and the third cases, where they show that relation with competition anxiety.
Keywords:Competition Anxiety, Self-esteem Patterns, Rural Running Athletes.

 يعيشها أي،وجدير بالذكر أن قلق املنافسة هو حالة طبيعية
.رياضي خالل موقف املنافسة لكن نسبته تتفاوت بني الرياضني
وهو ما ينعكس باإلجياب والسلب على تقدير الذات والكفاءات
البدنية واملهارية وكذا إدراكات النجاح حيث يذكر فانليك
 ) أن العيب املستويات الرياضية العالية تنتابهمvainlek)
 وختتلف،درجات معينة من التوتر قبل اشرتاكهم يف املنافسات
ولكل العب درجة.دينامكية حالتهم النفسية أثناء املباريات
معينة وغري ثابتة ومستقرة من التوتر والقلق وتعد مناسبة له
كي يظهر أحسن ما ميكن من أداء وحيقق أقصى ما يستطيع
ويطلق عليها درجة التوترأودرجةالقلق املالئمة. من مستوى
.)1("لكل العب "القلق األمثل
وسنحاول يف هذا البحث دراسة العالقة بني قلق املنافسة
وأمناط تقدير الذات لدى عدائي العدو الريفي املنخرطني
)مدينة، يف النوادي وغري املنخرطني تبعا ملنطقة السكن(ريف
.واجلنس
)  مشكلة الدراسة(الطرح العام ملشكلة الدراسة-1
يعد شعور القلق املرتبط باملنافسة أحد املتغريات النفسية
 اليت جيب احملافظة على استقراره وحماولة استثماره،املهمة

مقدمة
نظرا ملا يعرفه الوسط الرياضي من فعاليات التنافس املختلفة
 أصبح التسابق إىل اإلعداد البدني.""دورات ومسابقات
غاية الكثريين من املدربني والالعبني قصد حتقيق،واملهاري
 وهو األمر الذي الميكن. ومستوى عال من األداء،نتائج جيدة
 وهو.التغافل عنه دوما عند التحضري واإلعداد هلكذا منافسات
،مايكاد يلبث أن يصل إىل حدوده القصوى اليت الميكن جتاوزها
نظرا للحدود الفيزيولوجية اليت يفرضها اجلسم البشري
 وعليه فإن مستوى التحضري البدني.خالل فرتات التدريب
 لذا فإن أنظار اإلعداد تتوجه،واملهاري يتقارب لدرجة كبرية
 الذي أصبح يشكل الفارق النسيب يف الفوز،حنو اجلانب النفسي
 وخنص بالذكرما يتعلق بقلق املنافسة حيث مهما،والنجاح
 يبقى قلق املنافسة موجود،كانت مدة التحضري وكيفيته
 ملا يفرضه موقف املنافسةعلى.كحالة مالزمة للرياضي
 السيما يف الرياضات الفردية اليت يكون فيها.شخصية الالعب
وهو ما يصعد.عبئ األداء والنتيجة على عاتق الرياضي وحده
 على غرار املنافسات ذات الطابع اجلماعي،مستوى القلق لديه
.اليت يكون فيها كل من األداء والنتيجة موزعة على الفريق
.وهو مايقلل نسبة القلق لديهم خالل املنافسات الرياضية
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كدافع اجيابي لتحقيق أفضل النتائج الرياضية .وهو شعور
الميكن عزله نهائيا ()2إذ يعترب ظاهرة مالزمة للرياضي
السوي يف أي موقف تنافسي ،وبهذا الصدد جرت تصنيفات
لقلق املنافسة ،املشهور منها هو مايقسمه لنوعني معيق وميسر
هذا األخري هو الذي يدفع الرياضي إىل بذل املزيد من اجلهد،
وزيادة ثقته بقدراته الذاتية لتحقيق طموحاته وإدراك النجاح
الذي يأمل فيه ،بينما يكون أحيانا حاجزا ومعيقا يف طريق
الرياضي لبلوغ أهدافه )3(،السيما الناشئ قليل اخلربة حديث
التكوين .الذي مل حيظى بكثري من التجارب اليت جتعله يألف
مواقف املنافسة .وال يراعي للعوارض اليت تطرأ ضمن فعاليات
املنافسة كعدد اجلماهري ،وكثرة املتبارين وهو ما يولد إليه
نوبات من القلق وغريها من األعراض الفيسيولوجية(.)4
خاصة قبل بدأ املنافسة بلحظات،وهو األمر الذي يستوجب
االنتباه من املدرب ،الذي يقوم بتحفيز الرياضي وبث الثقة
يف نفسه والعمل على حتسيس الرياضي بقدراته وإمكانياته
لضبط شعور القلق لديه وتقديرهلذاته وإمكانياته بشكل
إجيابي وأنه حالة عابرة ،وعليه وبإعتبار شعور القلق خالل
املنافسة كحالة أمرطبيعي فإن األداء أثناء املنافسة اليعتد
بالقلق يف حد ذاته وإمنا يف كيفية االستجابة له من طرف
الرياضي()5وهو األمرالذي جيب أن يعنى بدرجة كبرية من
طرف املدرب أو األخصائي النفسي للرياضي .و يتعلق األمر
بتقدير الرياضي لذاته ومدركات النجاح لديه حيث يذكر
صدقي نورالدين مدى تأثر النتائج الذاتية للرياضي وكذا
أدائه أثناء التوجه حنو املنافسة بعدة عوامل منها االعتقاد
الداخلي للرياضي باإلضافة إىل إدراك الرياضي ألدائه بينما
يفسر فوكس مفهوم الذات بنموذج هرمي قمته تقدير ذات
كلي ويف املستوى الثاني الشعور بالثقة عن اجلانب البدني ويف
املستوى األخري الكفاءة الرياضية وتضم عدة أبعاد أخرى منها
(القوة واللياقة البدنية والكفاءة الرياضية)( )6تعطي للرياضي
إنطباع دقيق أو باألحرى صحيح حول ذاته

ويف ظل هذا أيضا شغلت تلك األوقات باإلجراءات اإلدارية
والتنظيمية ،واليت رأى الباحث فيها إهمال وتقصري يف جانب
التحضري للمتبارين ،سواء النفسي أو البدني .كما لوحظ
من طرف الباحث غياب االخصائيني النفسانيني يف الطاقم
الرياضي،ملعظم الفرق املشاركة السيما صباح يوم املنافسة.
ويف خضم هذا كله رأى الباحث طرح التساؤل التالي ،ماهو أثر
قلق املنافسة الرياضية على تقدير أمناط الذات لدى عدائي
البطولة الوطنية للعدو الريفي ؟
 -2التساؤالت
هل توجد فروق يف مستوى قلق املنافسة بني عدائي العدو
الريفي القاطنني يف الريف وبني القاطنني يف املدينة؟
هل توجد فروقفي أمناط تقدير الذات اليت متيز عدائي العدو
الريفي تبعا ملتغري اجلنس واإلخنراط يف النوادي؟
هل توجد عالقة بني قلق املنافسة وأمناط تقدير الذات ؟
 -3فرضيات الدراسة
توجد فروق يف مستوى قلق املنافسة بني القاطنني يف الريف
والقاطنني يف املدينة منعدائي العدو الريفي.
توجد فروق يف أمناط تقدير الذات اليت متيز عدائي العدو
الريفي تبعا ملتغري اجلنس و االخنراط يف النوادي.
توجد عالقة بني قلق املنافسة وأمناط تقديرالذات.
 -4أهمية الدراسة
إكتشاف أهم التصورات اليت يبنيها الرياضي،على نفسه
لتحديد نوع الربامج التحضريية الواجب تعويد الرياضي
عليها .والتمرن بناءا عليها لتفادي العوائق ،والوصول للجاهزية
التامة .

معرفة خاصيةاإلنطباعات واملدركات الشخصية للرياضي يف
تقديره لذاته ،ومدى قدرته على ضبط احلالة النفسية لديه
وبكون طبيعة املنافسة ومستواها ،ونوع النشاط الذي يتم
جراء املواقف ،اليت تسدعي حالة القلق والتوتر يف املنافسات
فيه التنافس من شأنه أن خيلف آثاره على احلالة النفسية
الرمسية من النشاطات البدنية والرياضية .
للرياضيني.املتضاربة بني القلق والتوتر وتقدير الذات بشكل
غري متزن ،نظرا للمدركات اليت يتبناها عن نفسه يف ذلك إبراز دور التحضري النفسي يف دعم الرياضي ،أثناء املشاركة
املوقف ،يف ظل اخلربات اليت مر بها .وهو ماينعكس على تقدير يف فعاليات املنافسات الرياضية ذات املستوى العالي .
الذاتلديه.فالرياضات اجلماعية خبالف الرياضات الفردية -5 ،أهداف الدراسة
وكذا املستوى الوطين ليس كاجلهوي والوالئي.باإلضافة إىل
تهدف الدراسة إىل معرفة مستوى قلق املنافسة لدى كل
كون املتبارين يف فرتة املراهقة )7(.ملا هلا من تأثري على اجلانب
املتبارين ولصاحل من تكون باملقارنة بني التالميذ املنخرطني
النفسي واإلجتماعي .وهذا كفيل بأن جيعل الرياضيني يف
يف النوادي مع نظرائهم غري املنخرطني خالل فعاليات البطولة
حالة من عدم االستقرار )8(.وقد سبق للباحث العلم أن امليزانية
الوطنية للعدو الريفي .
اليت سخرت هلذه البطولة قد مت تقليصها ،بشكل غري كايف
واليغطي مصاريف اإلعداد والتنظيم.وعليه فقد ترتب جراء إكتشاف أهم أمناط تقدير الذات اليت يتميز بها عدائي البطولة
ذلك تقليص مدة الرتبص ،فغاب التحضري ملنافسة متهيدية الوطنية ومعرفة مدى تأُثري غياب الرتبص(منافسة متهيدية)
تسبق املنافسة الوطنية ،بأيام لكي يعتاد الرياضيني على جو الذي يسبق البطولة على اجلانب الشخصي للمتبارين من
املنافسة .ومت التكفل باإليواء واإلطعام لثالثة أيام فقط .حيث تقديرالذات تبعا ملتغرياجلنس واالخنراط.
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التوصل ملعرفة اإلستجابة العامة للمتبارين،يف موقف أمناط تقدير الذات :هي أنواع املدركات و التصورات اليت
املنافسة على املستوى الوطين خاصة .وأن الوصول إليها قد يبنيها العداء على نفسه ومن خالهلا يستطيع تقييم ذاته
سبقه التنافس الوالئي واجلهوي على مستوى احلالة النفسية وتقييم اآلخرين.
للمتبارين .ونقصد طبيعة العالقةبني أمناط تقدير الذات  -7عينة الدراسة  :بلغ حجم العينة62عداء من املشاركني يف
وقلق املنافسة.
البطولة الوطنية للعدو الريفي دورة2016

 -6ضبط املصطلحات إجرائيا
حيث مشلت تالميذ من خمتلف واليات الوطن يف مستوى
قلق املنافسة :هو شعور القلق الذي حيس به الرياضي كحالة املتوسط والثانوي .وإشتملت على تالميذ منخرطني يف نوادي
طبيعية عند إقرتاب املنافسة وقد يكون قبل املنافسة أو أثناءها رياضية وآخرين غري منخرطني،ومنهم من يقطن يف الريف
ومنهم من يقطن يف املدينة .كما أن احلجم الساعي من حيث
أو بعدها.
املمارسة متباين (4سا_ 12سا).
جدول 04يوضح خصائص العينة
متوسط السن
15.74
عدد التالميذ
حسب كل والية

اإلخنراط يف النوادي
منطقة السكن
اجلنس
46منخرط و16غري منخرط
36ريف 26مدينة
25أنثى37ذكر
()14باتنة)12(،عني الدفلى)5(،ورقلة )4(،بومرداس )3(،الوادي )4(،تلمسان
( )3تيزي وزو )2(،األغواط )2( ،جيجل )2( ،مستغامن )1(،ميلة )1(،معسكر)1( ،
قسنطينة )1( ،سوق أهراس )3( ،تبسة )2( ،النعامة ( )2سطيف

اخلصائص السيكومرتية للمقياس

 -8أدوات الدراسة

 1-8الثبات :بصددمعرفة خاصية الثبات للمقياس والذي يعرب
عنه بقدرة املقياس على قياس متغري إذا ما أعيد تكراره عدة مرات
على نفس العينة ويقاس بطرق منها الصور املتكافئة،وتطبيق
وإعادة التطبيق وقد إعتمدنا على طريقة التجزئة النصفية
وذلك بكون البطولة جترى مرة واحدة ومل يسعنا تطبيق
إختبار ثاني حيث مت توزيع املقياس على عينة قدرها  25عداء
على النحو التالي (15ذكرو10إناث) حيث مت التوزيع بطريقة
عشوائية لتفادي عامل التحيز وقد تعمد الباحث أثناء توزيع
املقياس عدم كتابة عنوان املقياس لتكون اإلجابات نابعة من
ذاتية املتعلم وليس تصنعا ملا يوافق عنوان املقياس .

مقياس أمناط تقدير الذات :أعده حممد حسن عالوي حملاولة
التعرف على النمط املميز للفرد الرياضي (العب أو مدرب)
بالنسبة لتقديره لذاته وتقديره لآلخرين يف ضوء كتابات )
راينر مارتنز.)martens1997و(توماس هاريس )1967بالنسبة
لكيفية تقييم الفرد لنفسه وكيفية تقييمه لآلخرين يشتمل
املقياس على 20عبارة يف إطار أربع أمناط متمايزة للفردوهي
:النمط األول تقدير سليب للذات –تقدير إجيابي لآلخرينويضم
5عبارات هي []،1،5،9،13،17النمط الثاني:تقدير سليب للذات
_تقدير سليب لآلخرين ويضم  5عبارات[]2،6،10،14،18النمط
الثالث:تقدير إجيابي للذات _تقدير سليب لآلخرين ويضم
5عبارات[]3،7،11،15،19النمط الرابع:تقدير إجيابي للذات  1-1-8التجزئة النصفية :حيث بلغت قيمة االرتباط  0.429وبعد
التصحيح مبعادلة سبريمان براون بلغت قيمة االرتباط
_تقدير إجيابي لآلخرين ويضم5عبارات [.]4،8،12،16،20
للمقياس ككل  0.601مما يدل على أنه ارتباط موجب ومقبول.
اجلدول 01يبني نتائج قيم املتوسط احلسابي ،واالحنراف املعياري وقيم الفا كرومباخ ألمناط الذات
االبعاد
منط 1
منط2
منط3
منط4

البنود
1،5،9،13،17
2،6،10،14،18
3،7،11،15،19
4،8،12،16،20

املتوسط احلسابي االحنراف املعياري
19.34
39.08
18.01
39.69
18.76
39.45
21.14
38.62

معامل الفا
0.66
0.63
0.64
0.68

 2-1-8االتساق الداخلي من خالل نتائج معامل الفا كرومباخ نتائج الدراسات اليت تناولت املقياس إىل توفر املعايري العلمية
ميكن القول أن مقياس أمناط الذات يتميز خباصية الثبات هلذه األداة وبالتالي إطمأن الباحث إىل صدقه.
ومنه ميكن إستعماله يف إجراء الدراسة .
 4-1-8الصدق املرتبط باحملك:بواسطة املقارنة الطرفية

 3-1-8صدق املضمون :إعتمد الباحث ملعرفة صدق احملتوى على للمجموعات املتضادة .
حصر وحتليل بعض الدراسات السابقة حيث ثبت من خالل
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اجلدول 02يبني الفروق بني اجملموعات املتضادة ألمناط الذات حسب إختبار "ت" إلجياد صدق احملك
أمناط
النمط1
النمط2
النمط3
النمط4

اجملموعة ذات الدرجات
العليا
املتوسط االحنراف
0.99
12.88
املتوسط االحنراف
2.06
10.38
املتوسط االحنراف
1.28
11.25
املتوسط االحنراف
0
14

اجملموعة ذات الدرجات
الدنيا
املتوسط االحنراف
0.46
9.25
املتوسط االحنراف
0.51
5.63
املتوسط االحنراف
0.53
7.50
املتوسط االحنراف
0.75
12.50

قيمة ت
احملسوبة

قيمة ت
اجلدولية

9.37
6.30
7.63

درجة احلرية
 14مستوى
الداللة0.001
ت=3.78

5.61

مستوى
الداللة

الداللة

0.000

***

0.000

***

0.000

***

0.001

***

بدال من مقياس سبيلربجر الذي كان يف اجملال العام ويتكون
من15عبارة منها 10عبارات لقياس مسة القلق املنافسة
الرياضية 5،عبارات مت وضعها حملاولة إخفاء الصدق الظاهري
لإلختبار أي حملاولة إعطاء الرياضي فكرة واضحةعن وجهة
اإلختباروبالتالي إمكانية اإلقالل من حتيز إستجابات الالعب
الرياضي على العبارات العشرة األساسية لإلختبارحيث يقوم
الالعب الرياضي باإلستجابة على مجيع عبارات اإلختبارطبقا
ملقياس ثالث التدريج(نادرا،أحيانا،غالبا).

من خالل نتائج اجلدول أعاله تبني أن هناك فروق بني
اجملموعة ذات الدرجات العليا واجملموعة ذات الدرجات الدنيا
يف مقياس أمناط تقدير الذات حبيث قيمة ت احملسوبة
للمقارنة بني املتوسطات ألمناط تقدير الذات االربع هي
على التوالي ()7.63-5.61-6.30-9.37وهي أكرب من قيمة ت
اجلدولية ( )3.78يف مستوى الداللة ( )0.001ومنه فاملقياس
مييز بني درجات اجملموعة ذات الدرجات املرتفعة واجملموعة
ذات الدرجة املنخفضة ومنه فمقياس أمناط تقدير الذات
صادق فيما يقيسه.
اخلصائص السيكومرتية للمقياس
 5-1-8الصدق الذاتي يساوي إىل اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات  1-2-8الثبات :عن طريق التجزئة النصفية حيث مت حساب
وهو الدرجة أو املدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي
معامل اإلرتباط بني نصفي املقياس وقد بلغت قيمته 5.90
وضع من أجله ،كما أن الصدق هو صدق التجريبية لإلختبار وبعد التصحيح مبعادلة سبريمان براون بلغ  0.724وهو إرتباط
بالنسبة للدرجة احلقيقية اليت حصلت يف القياس وبذلك موجب ومقبول .
تصبح الدرجات احلقيقية لإلختبار هي احملك الذي ينسب إليه
االتساق الداخلي:بواسطة معامل الفا كرومباخ بلغ 0.677
اإلختبار .
ومتوسط حسابي قدره 2.075واحنراف معياري قدره . 0.449
الصدق الذاتي لإلختبار( 0.77=√) 0.601تدل هذه النتيجة
على أن مقياس أمناط تقدير الذات يتميز بصدق ذاتي مقبول ومنه ميكن القول أن مقياس قلق املنافسة ميتاز خباصية
الثبات ،وميكن إستعماله إلجراء الدراسة األساسية.
وميكن إعتماده يف الدراسة .
مقياس قلق املنافسة الرياضية صممه راينر مارتنز( 2-2-8 )martenesالصدق الذاتي :هو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات
وعليه 0.85= √ )0.724(:ومنه فمقياس قلق املنافسة ميتاز
حتت عنوان)sport comptition anxiety test(scat
بصدق مرتفع.
بهدف توفري أداة قياس صادقة وثابتة لدراسة الفروق
الفردية يف مسة قلق املنافسة الرياضية وذلك بقيس ميل  3-2-8صدق املضمون إعتمد الباحث ملعرفة صدق احملتوى على
الالعي الرياضي أو نزعته حنو إدراك املواقف التنافسية حصر وحتليل بعض الدراسات السابقة حيث ثبت من خالل
مبستويات متباينة من شدة حالة القلق ويعترب هذا االختبار نتائج الدراسات اليت تناولت املقياس إىل توفر املعايري العلمية
صورة مقتبسة من إختبار القلق كحالة وكسمة الذي أعده هلذه األداة وبالتالي إطمأن الباحث إىل صدق مضمونه.
تشارلز سبيلربجر هذا بعد تعديله ليتناسب مع التطبيق يف  4-2-8الصدق املرتبط باحملك:بطريقة املقارنة الطرفية
اجملال الرياضي وليصبح مقياسا نوعيا  situation specificللمجموعات املتضادة.
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جدول 03يبني الفروق بني اجملموعات املتضادة حسب إختبار "ت" لقلق املنافسة إلجياد صدق احملك
قيمة ت قيمة الداللة

املقياس
قلق املنافسة الرياضية

اجملموعة ذات الدرجات العليا اجملموعة ذات الدرجات الدنيا
االحنراف
املتوسط
االحنراف
املتوسط
8.05
2.32
15.63
1.72
23.88
***
دالة عند مستوى ()0.001
القيمة اجلدولية بدرجة حرية 14ومستوى الداللة 3.78=0.001

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن هناك فروق يف نتائج
اجملموعتني (اجملموعة اليت حصلت على درجة مرتفعة
واجملموعة اليت حصلت على درجة منخفضة )يف قلق املنافسة
الرياضية ،حبيث نتيجة إختبار"ت"للمقارنة بني املتوسطات
احلسابية هلا داللة إحصائية ،يف مستوى داللة ()0.001حيث

0.000

الداللة
(***)

بلغت القيمة اجلدولية ( )3.78وهي بذلك أصغر من قيمة
"ت" احملسوبة ( ،)8.05مما يدل على أن هذا األخري ،مييز بني
اجملموعة ذات الدرجات املرتفعة واجملموعة ذات الدرجات
املنخفضة ،ومنه نستنتج أن مقياس قلق املنافسة صادق فيما
يقيسه.

 -10عرض النتائج ومناقشتها
جدول:05يبني الفروق يف قلق املنافسة بني القاطنني الريف واملدينة بواسطة إختتبار "ت" "T
مقياس
قلق
منافسة

متغري
السكن
ريف
مدينة

املتوسط
احلسابي
19.11
21.12

ت
االحنراف
املعياري حمسوبة
4.03
2.08
3.26

 1-10نتائج الفرضية األوىل
من خالل اجلدول أعاله نالحظ املتوسط احلسابي للعدائني
الذين يقطنون يف الريف يساوي إىل 19.11واالحنراف
املعياري  ،4.03أما بالنسبة للعدائني القاطنني يف املدينة
فقد بلغ املتوسط احلسابي  21.12وقدر االحنراف املعياري
ب 3.26وكانت قيمة ت احملسوبة 2.08يف مستوى الداللة
االحصائية 0.041ودرجة حرية  48وبالتالي تشريهذه
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القاطنني
يف الريف والقاطنني يف املدينة يف مستوى قلق املنافسة عند
مستوى داللة .0.05
1-1-10مناقشة نتائج الفرضية األوىل  :من خالل النتائج يتبني
وجود فروق يف قلق املنافسة بني عدائي البطولة الوطنية للعدو
الريفي تبعا ملنطقة السكن لصاحل العدائني الذين يقطنون يف
املدينة وهو ما كان متوقعا حيث ميكن تفسري هذه النتائج إىل
كون العدائني يف املدينة مل يألفوا املضمار الذي أجريت فيه
املنافسة إذ لعبت بيئة املنافسة دورها يف زيادة مستوى القلق
إىل 21.12وهو مستوى مرتفع نسبيا مقارنة باملتوسط العام
الذي قدر ب19.95ويرجع ذلك لقلة إحتكاك الرياضيني الذين
يسكنون يف املدينة بالوسط الذي تتم فيه فعاليات هذه البطولة
واالقتصار على التحضري يف القاعات واملالعب الصغرية اليت
يكون جو املنافسة فيها مغاير ملضمار اجلري( )9يف بطولة العدو
الريفي واليت يكثر فيها املتنافسون وعدد اجلماهري(،يذكر
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ت
جدولية

مستوى
الداللة

درجة
احلرية

الداللة
االحصائية

1.67

0.05

60

0.041

وليم اخلولي 1986ان القلق ينشا كسائر االنفعاالت عن منبه
مبثابة فقدان السيطرة والتوازن بني الفرد والبيئة ويؤدي
لسلوك يهدف الستعادة التوازن واالستقرار)ويشري مصطفى
حممود حسن باهي فيما خيص اإلجراءات الوقائية احليوية
فيما خيص الصحة العامة مبافيها النفسية إىل تهيئة البيئة
الصاحلة اليت تؤدي إىل أفضل مستوى يف نوع النشاط املمارس
لضمان مقاومة ضغوط احلياة( )10وساند هذا قول "عزت
حممود كاشف "1991نقال عن "ماركوف "حيث يقول إن
عدم التعود يف التدريب على الظروف الشاقة وغري املناسبة قد
يتسبب يف تدني وهبوط بعض جوانب اإلعداد النفسي للالعب.
لذلك جيب تنمية املقدرة على إبراز أقصى قوة للفرد الرياضي
أثناء (اجلري والوثب والرمي) وذلك يف ظروف تتطلب بذل
قوة أكرب من املعتاد ويف ظل ظروف صعبة( ، )11بينما يقول
راتب ( )1998إىل أن الرياضيني الذين يتميزون حبالة قلق
املنافسة هي إستجابة تظهر نتيجة ملوقف تنافسي معني وتشابه
أعراضها أعراض القلق العامة(، )12وتضيف وفاء درويش()2007
أن العديد من الباحثيني يعتربون القلق هو مبثابة إنذار( )13و
إشارة لتعبئة كل قوى الفرد النفسية واجلسمية حملاولة
الدفاع عن الذات(. )14
ويضيف حممود كاشف أن احلالةالنفسية لالعب قبل املنافسة
تتأثر مبجموعةمن الظروف احمليطة منها احلالة املناخية
وطبيعة مكان املسابقة مثالألوان خضراء ،شاطئ البحر هلا اثر
االسرتخاء يف اجلهاز العصيب للرياضي(. )15
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جدول 06يبني الفروق بني اجلنسني يف أمناط تقدير الذات بواسطة إختبار "ت"" T
أمناط
تقدير
الذات
منط1
منط2
منط3
منط4

اجلنس

املتوسط
احلسابي

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

11.03
9.96
8.32
7.68
8.70
9.44
12.84
12.64

ت
االحنراف
املعياري حمسوبة
1.78
1.98
2.22
2.17
1.61
2.04
1.19
1.68

داللة

ت جدولية

مستوى
الداللة

درجة
احلرية

إحصائية

2.20

1.67

0.05

60

 0.03دال

1.13

1.67

0.05

60

 0.26غري دال

1.58

1.67

0.05

60

 0.11غري دال

0.54

1.67

0.05

60

 0.58غري دال

 2-10نتائج الفرضية الثانية بالنسبة للجنس
من خاللنتائج اجلدول أعاله قيمة ت احملسوبة 2.20
ودرجة حرية  60وقيمة الداللة اإلحصائية 0.03وقيمة
ت اجلدولية بلغت 1.67وبالتالي تشري هذه النتائج إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث لصاحل
الذكوريف مستوى .0.05بالنسبة للنمط الثاني من تقدير
الذات جند وقد بلغت قيمة ت احملسوبة 1.13عند درجة
حرية  60وقيمةالداللةاإلحصائية 0.26حيث بلغت قيمتة ت
اجلدولية 1.67ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم وجود فروق
بني اجلنسني يف النمط الثاني لتقدير الذات .
بالنسبة للنمط الثالث من تقدير الذات جند أن قيمة ت
احملسوبة 1.58عند درجة حرية  60حيث بلغت قيمة ت
اجلدولية  1.67وقيمة الداللة 0.11ومنه نقول أن النتائج
تشري لعدم وجود فروق بني اجلنسني يف النمط الثالث لتقدير
الذات يف مستوى. 0.05
بالنسبة للنمط الرابع من تقدير الذات جند قيمة ت احملسوبة
 0.54عند درجة حرية 60ومستوى الداللة 0.58حيث بلغت
قيمة ت اجلدولية 1.67ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم
وجود فروق بني اجلنسني يف النمط الرابع لتقدير الذات يف
مستوى .0.05
1-2-10مناقشة نتائج الفرضية الثانية بالنسبة للجنس من
خالل نتائج جدول 06يتبني أنه ال توجد فروق يف أمناط تقدير
الذات بني اجلنسني ماعدا النمط األول الذي وجد فيه فروق
لصاحل الذكور مبتوسط قدره  11.03بينما بلغ متوسط
اإلناث  9.96حيث يتميز أصحاب هذا النمط بتقدير سليب
للذات وتقدير إجيابي لآلخرين يف حني بقية األمناط 2و3و4
مل توجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث وهذه النتائج
إذا حكمنا عليها بالتناقض فيما خيص النمط األول إذ كان من

املتوقع أن يكون تقدير الذات للذكور إجيابي أكثر مقارنة
باإلناث و هي بذلك توافق تلخيص نتائج دراسات أجريت يف
الواليات املتحدة األمريكية من طرف(wylie) 1968حيث
توصل إىل أن اإلناث لديهم مفهوم ذات أكرب وإجيابي مقارنة
بالذكور يف حني أظهرت حبوث يف أسرتاليا أن مفهوم الذات
إجيابي عند الذكور مقارنة باإلناث كما يف دراسة (connell
)et all1975_smilh1978) (16ومنه ميكن تفسري تذبذب هذه
النتائج بالنسبة للنمطاألول من تقدير الذات (تقدير سليب
للذات وتقدير إجيابي اآلخرين) لصاحل الذكور أكرب منه عند
اإلناث من وجهني األول أنه بكون العدائني من كال اجلنسني
يف مرحلة املراهقة اليت يكون فيها الفرد كثري التقلب وسريع
اإلنفعال فال ميكن ضبط حالته النفسية الثاني مييل الذكور
على غرار اإلناث إىل اإلعرتاف جبدارة اخلصم عند التنافس يف
حني تأبى اإلناث ذلك ومنه فتقديرهم اإلجيابي لآلخرين يؤثر
على تقديرهم لذواتهم بالسلب بالضروررة إذ تعد املنافسة حمك
تقييم بالنسبة للرياضيني يصنف فيه الرياضي نفسه أو يصنفه
فيها أقرانه وعلى هذا األساس يبين معظم الناس شخصياتهم
وذواتهم من خالل وضع صورة واضحة ألنفسهم وحتديد
نقاط القوة والضعف لديهم وتقييم أنفسهم فيما يستطيعون
إجنازه وحتقيقه وفيما يعجزون عنه مقارنة مبرجع يكون
من أحد أقرانهم ويف الغالب احلالة النفسية بصفة عامة قبل
املنافسة ترتبط خبربات النجاح والفشل يف حني بعد املنافسة
ترتبط بشكل وثيق مبستوى األداء والنتيجة .بينما فيما خيص
أمناط تقدير الذات 2و3و 4فنتائج دراستنا توافق نتائج دراسة
زروقي يوسف ()17فيما خيص تقدير الذات البدني والدرجة
الكلية إلدراك الذات البدنية وننبه إىل كون األمناط الثالثة
يغلب عليها التقدير اإلجيابي للذات والتقدير السليب لآلخرين
وعليه يفسر هذا حبكمهم على اآلخرين بقيمة سلبية مينحهم
إحساس بالتفوق السيما إذا كانوا يف موقف املنافسة ويعود ذلك
()18
يتقديرهم اإلجيابي على ذواتهم.
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جدول 07يبني فروق  Tبني املنخرطني وغري املنخرطني يف أمناط تقدير الذات
أمناط تقدير
الذات
النمط1
النمط2
النمط3
النمط4

متغري
اإلخنراط
منخرط
غري منخرط
منخرط
غري منخرط
منخرط
غري منخرط
منخرط
غري منخرط

املتوسط
احلسابي
10.76
10.13
8.30
7.38
8.85
9.44
12.83
12.56

اإلحنراف
املعياري
1.70
2.47
2.25
1.96
1.72
2.06
1.21
1.86

 2-10نتائج الفرضية الثانية بالنسبة لإلخنراط يف النوادي
بالنسبة للنمط  1من تقدير الذات جند أن قيمة ت
احملسوبة1.13و ت اجلدولية 1.67عند درجة حرية60
ومستوى الداللة 0.25ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم
وجود فروق بني املنخرطني وغري املنخرطني يف النمط األول
لتقدير الذات.
بالنسبة للنمط  2من تقدير الذات جند أن قيمة ت احملسوبة
1.46و ت اجلدولية 1.76عند درجة حرية 60وكانت قيمة
الداللة  0.14ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم وجود فروق
بني املنخرطني وغري املنخرطني يف النمط الثاني لتقدير
الذات.
بالنسبة للنمط  3من تقدير الذات جند قيمة ت احملسوبة1.11
وت اجلدولية 1.67عند درجة حرية 60وقيمة الداللة
 0.26ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم وجود فروق بني
املنخرطني وغري املنخرطني يف النمط الثالث لتقدير الذات
يف مستوى. 0.05
بالنسبة للنمط  4من تقدير الذات جند أن قيمة ت احملسوبة
 0.64و ت اجلدولية 1.67عند درجة حرية 60كانت قيمة
الداللة  0.52ومنه نقول أن النتائج تشري لعدم وجود فروق
بني املنخرطني وغري املنخرطني يف النمط الرابع لتقدير
الذات.
 2_2_10مناقشة نتائج الفرضية الثانية بالنسبة
لإلخنراط يف النوادي :تشري نتائج اجلدول07إىل عدم وجود
فروق يف أمناط تقدير الذات بني العدائيني املنخرطني وغري
املنخرطني حيث مل تتأثر احلالة النفسية للعدائيني غري
املنخرطيني الذين يعترب احلجم الساعي يف نشاطهم الرياضي
ال يتعدى  4ساعات مقارنة باحلجم الساعي الذي قد يصل
ل10ساعات يف األسبوع بالنسبة للعدائني املنخرطني و تفسر
هذه النتائج إىل إقتناع الرياضيني غري املنخرطني إال أن العربة
يف املنافسة مبا يستطيع العداء حتقيقه وليس بسبب إنضمامه
166

ت
احملسوبة

ت
اجلدولية

مستوى
الداللة

درجة
احلرية

الداللة
اإلحصائية

1.13

1.67

0.05

60

0.25

1.46

1.67

0.05

60

0.14

1.11

1.67

0.05

60

0.26

0.64

1.67

0.05

60

0.52

لنادي رياضي معني باإلضافة إىل إعتبار آخر وهو املشاركة
يف منافسات املستوى الوالئي واجلهوي قاربت بني الرياضيني
سواء منخرطني أو غري منخرطني وإحتكاك بعضهم ببعض
جيعل حالتهم النفسية مستقرة ومتزنة باعتبار املشاركة
تكون مجاعية إال أن الرغبة يف الفوز تكون فردية للعداء
نفسه حيث جتعل كل عداء يسعى لتحقيق ذاته هذا من
جهة لكن من جهة أخرى ترتيب املنطقة وتصنيف النادي
الذي ينتمي إليه جمموعة العدائني جيعل كل منهم ينكر
ذاته ويسعى خلدمة اجملموعة ()19ويف هذا الطرح يظهر تباين
األمناط األربعة من تقديرين سلبيني للذات( )1،4وتقديرين
إجيابيني للذات ( )2،3ويف ظل هذه التقديرات ايضا ختتلف
تقديرات الفرد لآلخرين حيث إذا كانت نزعة الفوز فردية
كان تقدير الذات إجيابي وتقدير اآلخرين سليب حيث
يصبح أعضاء النادي الواحد فضال عن أعضاء النوادي األخرى
بالنسبة لكل فرد كمنافسني على اللقب بينما إذا كانت
نزعة الفوز هي لتصنيف املنطقة أو النادي يف املرتبة األوىل
تضمحل الذاتية وميكن القول هنا أن تقدير الذات يكون سليب
بينما تقدير اآلخرين يكون إجيابيا .
فاملنافسة تعترب كفرصة إلظهار قدرات الرياضيني وتعزيز
الصورة الذاتية على كيانهم الشخصي ويسعون حلماية
تلك الصورة من خالل التغلب على األقران وعدم التعرض
للهزمية وعلى هذا فإن ما ختلفه املنافسة من حالة إضطراب
أو إتزان نفسي يتعلق ألسباب دفينة ختص مفهوم الذات
بالدرجة األوىل فضال عن جو املنافسة يف حد ذاته وهو ما
يعطيهم تصور مناسب على األنا اخلاص (أي صورة املرء
على نفسه) الذي يتعلق بشعور الفرد واجتاهه فيما خيص
شق األنا وكذا اإلستيعاب املالئم جملموعة العمليات العقلية
كالتقييم واإلدراك لشق الذات كما يشري مصطلح الذات
) (selfحسب عالوي()20حيث كون األنا يتعلق بشعور الفرد
واجتاهه حنو نفسه بينما تتعلق الذات حبكم اآلخرين على
الفرد وتقييمهم له .
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تأثري قلق املنافسة على أمناط تقدير الذات لدى عدائي البطولة الوطنية للعدو الريفي املنخرطني وغري املنخرطني يف النوادي الرياضية

جدول :08يبني معامل االرتباط املوجود بني قلق املنافسة وأمناط تقدير الذات
قلق منافسة
أمناط تقدير الذات
منط تقدير ذات1
منط تقدير ذات2
منط تقدير ذات 3
منط تقدير ذات 4

قيمة االرتباط

حجم
العينة

0.24
0.26
0.39
0.14

60

 3-10نتائج الفرضية الثالثة  :من اجلدول أعاله جند
قيمة االرتباط بني منط تقدير الذات االول وقلق املنافسة
هو0.24وهو ارتباط غري دال حيث قيمة الداللة اإلحصائية
0.057أكرب من مستوى الداللة .0.05
بالنسبة للنمط 2من تقدير الذات قيمة االرتباط بينه وبني
قلق املنافسة  0.26وهو دال إحصائيا حيث قيمة الداللة
اإلحصائية أصغر من .0.05
بالنسبة للنمط 3من تقدير الذات قيمة اإلرتباط بينه وبني
قلق املنافسة  0.39وهودال إحصائيا حيث قيمة الداللة
اإلحصائية أصغر من .0.05
بالنسبة للنمط 4من تقدير الذات قيمة االرتباط بينه وبني
قلق املنافسة  0.14وهو غري دال إحصائيا حيث قيمة الداللة
اإلحصائية أكرب من مستوى الداللة .
 1-3-10مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

نالحظ من خالل نتائج الفرضية من اجلدول 08أن هناك
عالقة ارتباط بني قلق املنافسة وبني النمط 2و 3وهذه النتائج
توافق نتائج دراسة نتالي وبيرت وجوهان(Natalie, )2001
Peter & Johanواليت تنص أن هناك عالقة دالة إحصائيا
بني األمناط السلبية من إحرتام الذات و الكمال،وارتفاع
القلق املعريف خاصة بالنسبة للنمط  2وتفسري ذلك بالنسبة
للنمط 2كما يذكر عالوي 1998أن الرياضي الذي يتميز
بتقدير سليب لذاته ولآلخرين يشعر بقلة التقبل وحيب
البقاء بعيدا عن اآلخرين ألنه يرفض مساعدتهم ويعتقد أن
نيتهم سيئة وبكونه ينظر لنفسه بشكل سليب فإن إحتكاكه
باآلخرين سيولد له حالة من التوتر والقلق ملا يفرضه موقف
املنافسة من عامل التحدي( )21ويقول راتب 2007على ضوء ما
سبق أن الرياضة متثل تهديدا كامنا للنشء فعندما حيقق
املكسب فإنه حقق النجاح والكفاية ،ومن ثم فهو شخص له
لقيمته .أما عندما خيفق ويكون مصريه اخلسارة ،فإن ذلك
يعين بالنسبة له الفشل وعدم الكفاية أي أنه شخص ليس له
قيمة (. )22لذا فتوجه الرياضي حنو مواقف املنافسة والرغبة يف
حتقيق الفوز هو لتحسني وتعزيز القيمة الذاتية لديه وهذا
ما يصعد له مستوى القلق إذ أن املنافسة جتربه على حتمل
مسؤولية املخاطرة املرتبطة بالفشل لتحقيق النجاح لذا

مستوى
الداللة
0.05

الداللة اإلحصائية

املالحظة

0.057
0.03
0.002
0.24

غري دال
دال
دال
غري دال

فالقلق هنا سببه التقدير السليب للرياضي من جهة باإلضافة
إىل موقف املنافسة الذي حيدث فيه القلق بصفة خاصة
ومؤقتة ( )23وأمابالنسبة للنمط 3فإن معامل اإلرتباط بينه
وبني قلق املنافسة بلغ0.39وهو ارتباط متوسط وتفسري ذلك
يرجع إىل أن الرياضي الذي يتميز بتقدير ذات إجيابي وتقدير
سليب لآلخرين مستوى القلق لديه طبيعي فهو من النوع
امليسر الذي يعني الرياضي على بذل املزيد من اجلهد حيث
يقول "كامل راتب "أن مستوى القلق هذا قد يفسر بأنه نوع
من إهتمام الرياضي باملنافسة ،أما بالنسبة للنمط 1فتقديره
السليب لذاته قد يرجع خلربات الفشل اليت مر بها السيما أن
هذا النمط ميتاز بتقدير إجيابي لآلخرين وما املنافسة إىل
تهديد صريح يذكره باملواقف اليت مر بها لذا فقلق املنافسة
لديه الميكن االستفادة منه إذ يعترب طاقة سلبية ألنه إن
زاد سيعيقه ويضيف راتب ان اغلب الدراسات تبنت افرتاض
أن موقف املنافسة يتم ادراكه بشكل متماثل وفيه شيء من
الصواب وملعرفة اجلانب الذاتي ملوقف املنافسة كما يدركه
هؤالء االفراد وميكن االستدالل عليه ببعض السلوكات إذ أن
معرفتنا ملستوى قلق املنافسة تساعدنا على فهم ادراك الفرد
ملوقف املنافسة على انها شيئ مهدد ام ال(. )24
أما مايفسر نتائج النمط  4الذي بلغ معامل اإلرتباط بينه
وبني قلق املنافسة كما يف اجلدول  8إىل 0.14وهذا يوافق
نتائج دراسة آدم وريكمو وآندرو(Adam ,Remco& )2010
Andrewحيث أظهرت نتائجها وجود عالقة سلبية بني األداء
بكفاءة ذاتية والقلق البدني املعريف .وهو ما يساند نتائج دراستنا
بالنسبة للنمط  4ونصه (تقدير إجيابي الذات_تقدير إجيابي
لآلخرين ) وعليه فإن الرياضي كلما متتع بتقدير إجيابي فإن
قلق املنافسة لديه يكون منخفض وهي نتائج طبيعية جدا وقد
أظهرت نتائج دراسة نتالي وبيرت وجوهان(Natalie, )2001
Peter & Johanأن هناك عالقة دالة إحصائيا بني األمناط
السلبية من إحرتام الذات و الكمال،وارتفاع القلق املعريف ،وأن
هناك عالقة دالة إحصائيا بني األمناط السلبية من الكمال
،واخنفاض الثقة بالنفس.وميكن القول أن العالقة سلبية
لكون قلق املنافسة اليستقر على حالة واحدة فهو إجيابي
ميسرأو سليب معيق وهذا بإعتبار ثبات وإجيابية تقدير الذات
كما يف النمط الرابع وهذا ما يؤكده عالوي 1994بالنسبة
للقلق املعريف ويشري إىل أهميته وإعتباره من الظواهر النفسية
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املصاحبة للمنافسات الرياضية نتيجة تراكم الضغط العصيب
فهو يكون إجيابيا تارة ويسهم يف زيادة اجملهودات أو سليب تارة
()25
أخرى يثبط الرياضي ويعيقه عن اإلستمرار.
خامتة
أثبت العديد من املختصني أن أفضل وسط حيقق التعلم
اجليد هو يف وسط اللعب حيث كان للرياضة الدور الكبري يف
تنمية الفرد يف اجلانب احلركي والنفسي اإلجتماعي وضبط
السلوك من خالل عملية التقييم واملتابعة اليت تهدف إىل
مالحظة السلوك وتقييمه والتنبؤ به قبل حدوثه ثم ضبطه
وحنن يف دراستنا سعينا لتطبيق هذه املبادئ قصد معرفة أهم
االمناط اليت يبنيها الفرد عن ذاته كما يذكر "شافيلسون
وغريه" من تعدد أمناط الذات نتيجة عديد التصورات اليت
تؤثر على سلوك الفرد وهذا على عينة من عدائي البطولة
الوطنية للعدو الريفي بسبب مايفرضه جو املنافسة من
قلق وتوتر حيث كانت نتائج الدراسة بصفة عامة وجود
فروق يف قلق املنافسة دالة إحصائيا بني العدائني القاطنني يف
الريف واملدينة وعدم وجود فروق يف أمناط الذات البدنية تبعا
ملتغرياإلخنراط يف النوادي واجلنس عدا النمط األول بالنسبة
للجنس وعدم وجود عالقة بني أمناط الذات وقلق املنافسة عدا
النمطني األول والثاني.
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