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    :ملخص البحث

من المعروف أن لكل بحث علمي فكرة عن بدایته أو سبب یدفع الباحث إلى البحث في الموضوع ،أما  
نحن فقد انطلقنا في موضوع بحثنا هذا من منطلق أن ظاهرة القلق لدى الریاضیین في المنافسات تكون 

السیطرة  ناتجة عن دوافع مختلفة ومتعددة تكون سببا في سلوك الریاضي سلوكیات خارجة عن نطاق
والتحكم، مما یجعل الریاضي ینحرف عن المسار المسطر والموضوع لتحقیق األهداف والنتائج، وقد 

سلطنا الضوء في هذا البحث عن بعض األسباب أي الدوافع التي تخلق للریاضي استجابات واضطرابات 
ع والتفوق، ویصاب في وظائف الجسم وربما تعطل بعض األعضاء واألجهزة مما یؤدي إلى تعطیل اإلبدا

الریاضي بالتوتر والضیق والتأزم الذي یسبب له معاناة ظاهرة وعدم الكفاءة في مواجهة اغلب المواقف 
خالل  طائرةكرة الالدوافع ظهور القلق عند العبي "الریاضیة ،لذا قمنا باختیار موضوع بحثنا الموسوم بـ

وطرحنا في هذا  -أكابر-سم الوطني الثاني القدراسة میدانیة على بعض نوادي " المنافسة الریاضیة
خالل  طائرةكرة الالهل هناك دوافع لظهور القلق عند العبي "تساؤالت، التساؤل العام أربعة الموضوع 

طائرة كرة الالهل یرجع ظهور القلق عند العبي "ویتفرع من هذا السؤال أسئلة جزئیة" المنافسة الریاضیة
إلى  ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیةیرجع هل "و" صیة الالعبشخخالل المنافسة الریاضیة إلى 

ولقد " هل عدم كفاءة التحكیم تولد ظاهرة القلق خالل المنافسة الریاضیة لدى الالعبین"و" طبیعة المنافسة
یرجع ظهور "قمنا باإلجابة عن هذه األسئلة بإجابات مؤقتة وهي الفرضیات التي افترضناها والمتمثلة في 

ظهور "و" من طبیعة المنافسةظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناجم "و " شخصیة الالعبلق إلى الق
وقد بدئنا في هذا البحث بجمع " القلق خالل المنافسة الریاضیة لدى الالعبین ناجم عن عدم كفاءة التحكیم

 ظاهرة القلقلدافعیة و امحاور متمثلة في  ثالثة المادة النظریة الخاصة بموضوع البحث والتي شملت 
، و بعد اإللمام بالجانب النظري استوجب علینا التوجه إلى المیدان لتجسید الظاهرة حیث والكرة الطائرة

الخ، واستعملنا وسائل وأدوات لجمع ...الدراسة اإلحصائیةو قمنا باختیار منهج البحث المناسب والعینة 
،حیث استعملنا فیه األسئلة المغلقة والنصف مفتوحة وقسمنا  والمقابلة المعلومات والمتمثلة في االستبیان

هذه األسئلة إلى ثالثة أقسام حسب الفرضیات وقمنا بتقدیمها إلى أساتذتنا الكرام من اجل تحكیمها ثم 
التي كانت مجتمع بحثنا  القسم الوطني الثانيالعب بصفة عشوائیة لبعض فرق  52 على وزعناها

، وبعد جمع النتائج قمنا بتحلیلها ومناقشتها ومقابلة العبا 225ما مجموعه  ق أيیفر  15والمتمثل في 
النتائج المتحصل علیها بالفرضیات ،وتوصلنا إلى صحة الفرضیات التي افترضناها والتأكد من وجود 

 .خالل المنافسة الریاضیة الكرة الطائرةلظهور القلق لدى العبي  دوافع

 



 :قدمةم
 

  ر 

:مقدمة  

لقد مر النشاط الریاضي بمراحل عدة خالل العصور حتى بلغ ما هو علیه حالیا، وتعتبر الریاضة  
في السنوات األخیرة عامال هاما في الحیاة الیومیة حیث أصبحت تجلب إلیها عددا كبیرا من الممارسین 

یختلف هدف كل منهم حسب اختالف دوافعهم ورغباتهم، فنجد منهم من یمارس الریاضة من أجل التسلیة 
والترویح ومنهم من یضعها نصب عینیه لتحقیق النتائج في المنافسات والمسابقات مثلما هو علیه في 

فیه والنشاط الثانوي بل ونظرا لما للریاضة من أهمیة فإنها لم تبقى حبیسة مجال التر  .ریاضة الكرة الطائرة
.تحولت إلى علم من علوم التربیة  

ن ریاضیین هو المیدان یاضة والریاضیین من مدربین ومربیإال أنه ما یبقى عائقا في طریق الر 
السیكولوجي بمختلف جوانبه، وهذا ما یوجب علیهم إعطاء األهمیة البالغة لالنفعاالت وذلك للدور الذي 

  .النتائج من إیجابیة یصعب تحقیقها إلى نتائج سلبیة یمكن أن تلعبه في تغییر 
الریاضة من خالل فهم العالقة الموجودة بین  ولوجیةفسیوخبراء الكرة الطائرة  یوئصاأخوهذا ما یسعى إلیه 

الریاضیة ألن المنافسة الممارسة الریاضیة والمتغیرات التي تحدث في جسم الریاضي خاصة في المنافسة 
هاما وضروري ألي نشاط ریاضي خاصة كرة القدم، فالمنافسة الریاضیة هي موقف نزال تعتبر عامال 

وهذا الموقف یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات  ،فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك
، 2003فوزي، ( .بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

ولكن هذه القدرات تتأثر بعدة عوامل تجعل من الریاضي عاجزا عن إعطاء كل ما لدیه  ،)13صفحة 
فالمنافسة لدیها انعكاسات على الجانب النفسي فهي تولد لدیه شعور بالقلق یتفاوت هذا الشعور من 

ا ریاضي إلى أخر فكل واحد تختلف دوافع توتره وقلقه و هذا راجع إلى الضغوطات النفسیة التي تفرضه
كما أن اتخاذ بعض الحكام لقرارات ارتجالیة  وسوء المنافسة كذلك إلى نوعیة التحضیر النفسي لالعب 

یؤدي إلى رفض بعض الالعبین لها، واحتجاجهم علیها وارتفاع حدة القلق  ،مستوى التحكیم و عدم نزاهته
ألداء و االنجاز الریاضي و لدیهم فهذه كلها دوافع تكون سببا في تفشي ظاهرة القلق الذي یصبح عائقا ل

ة الكرة الطائر دوافع ظهور القلق عند العبي " انطالقا من كل هذا جال في ذهننا القیام ببحث تحت عنوان
و  القسم الوطني الثاني للكرة الطائرة دراسة میدانیة على فرق - صنف أكابر-  "الریاضیةأتناء المنافسة 

مدخل عام حیث قمنا فیه بتعریف لموضوع  وفیه الفصل التمهیدي سنتطرق في دراستنا هذه بإذن اهللا إلى
دراستنا مع اإلشكالیة و فرضیات البحث وأسباب اختیار الموضوع وأهمیة البحث و أهدافه كما حددنا 

 الذي  األولالمحور وفیه  الفصل األول الجانب النظريثم  المفاهیم والمصطلحات الخاصة بهذا البحث
المحور  أما فعیة و تعریفها و وظائفها وتقسیماتها وخصائصها و توضیح معالمهااالدیه إلي تطرقنا ف

ومستویات القلق والقلق في المجال الریاضي  وأعراضهعن ظاهرة القلق تعریفه وتأثیره  هنتحدث فی الثاني



 :قدمةم
 

  ز 

ماهیتها تاریخها و قوانینها  الكرة الطائرة المحور الثالثو  التعرف على القلق لدى الریاضي وأسالیب
  ـومتطلباتها ، أهم مدارسهاومالمحها الحدیثة

حیث وضحنا  الدراسات السابقة و المتشابهة والذي یشمل  الثاني الفصلوعند نهایة هذا الفصل بدئنا في  
هذه الدراسات من خالل عرض اسم و لقب الباحث و عنوان و تاریخ ومستوى الدراسة كذلك مشكلة 

مع الهدف من الدراسة و الفرضیات أیضا المنهج و مجتمع البحث و العینة و األدوات و في  الدراسة
  .األخیر أهم النتائج واالقتراحات مع التعلیق على الدراسة

جراءاته المیدانیة وعرض مختلف الوسائل واألسالیب المتبعة  الفصل الثالثو  تطرقنا إلى منهجیة البحث وإ
اما  بة والعینة والوسائل المستعملة لجمع المعلومات والوسائل اإلحصائیةفي دراستنا من مكان التجر 

تطرقنا إلى عرض النتائج من خالل الدوائر النسبیة و النسب المئویة و حساب كاف  قدف الفصل الرابع
  .التربیع وتحلیلها تحلیال علمیا مع مقابلة النتائج بالفرضیات و الخروج باستنتاج عام لهذه النتائج
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:مقدمةّ   

هو علیه حالیا، وتعتبر  لقد مر النشاط الریاضي بمراحل عدة خالل العصور حتى بلغ ما 
یها عددا كبیرا من الحیاة الیومیة حیث أصبحت تجلب إل هاما في الریاضة في السنوات األخیرة عامال

یختلف هدف كل منهم حسب اختالف دوافعهم ورغباتهم، فنجد منهم من یمارس الریاضة الممارسین 
 من أجل التسلیة والترویح ومنهم من یضعها نصب عینیه لتحقیق النتائج في المنافسات والمسابقات

ونظرا لما للریاضة من أهمیة فإنها لم تبقى حبیسة مجال  .مثلما هو علیه في ریاضة الكرة الطائرة
.فیه والنشاط الثانوي بل تحولت إلى علم من علوم التربیةالتر   

ن ریاضیین هو المیدان یاضة والریاضیین من مدربین ومربیإال أنه ما یبقى عائقا في طریق الر 
نفعاالت وذلك للدور علیهم إعطاء األهمیة البالغة لال السیكولوجي بمختلف جوانبه، وهذا ما یوجب

  .النتائج من إیجابیة یصعب تحقیقها إلى نتائج سلبیة الذي یمكن أن تلعبه في تغییر 
یولوجیة الریاضة من خالل فهم العالقة الموجودة وخبراء فیسالكرة الطائرة  یوئوهذا ما یسعى إلیه أخصا

ألن المنافسة بین الممارسة الریاضیة والمتغیرات التي تحدث في جسم الریاضي خاصة في المنافسة 
هاما وضروري ألي نشاط ریاضي خاصة كرة القدم، فالمنافسة الریاضیة هي الریاضیة تعتبر عامال 

وهذا الموقف یتعامل فیه الریاضي بكل ما  ،موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك
لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات وتمیزها عن قدرات من 

ولكن هذه القدرات تتأثر بعدة عوامل تجعل من الریاضي  ،)13، صفحة 2003فوزي، ( .ینازلهم
عاجزا عن إعطاء كل ما لدیه فالمنافسة لدیها انعكاسات على الجانب النفسي فهي تولد لدیه شعور 

بالقلق یتفاوت هذا الشعور من ریاضي إلى أخر فكل واحد تختلف دوافع توتره وقلقه و هذا راجع إلى 
كما أن اتخاذ ا المنافسة كذلك إلى نوعیة التحضیر النفسي لالعب الضغوطات النفسیة التي تفرضه

بعض الحكام لقرارات ارتجالیة  وسوء مستوى التحكیم و عدم نزاهته، یؤدي إلى رفض بعض الالعبین 
لها، واحتجاجهم علیها وارتفاع حدة القلق لدیهم فهذه كلها دوافع تكون سببا في تفشي ظاهرة القلق الذي 

ألداء و االنجاز الریاضي و انطالقا من كل هذا جال في ذهننا القیام ببحث تحت یصبح عائقا ل
دراسة  - صنف أكابر-  "الریاضیةالطرة الطائؤة أتناء المنافسة دوافع ظهور القلق عند العبي " عنوان

ل الفص و سنتطرق في دراستنا هذه بإذن اهللا إلى القسم الوطني الثاني للكرة الطائرة میدانیة على فرق
التمهیدي وفیه مدخل عام حیث قمنا فیه بتعریف لموضوع دراستنا مع اإلشكالیة و فرضیات البحث 
وأسباب اختیار الموضوع وأهمیة البحث و أهدافه كما حددنا المفاهیم والمصطلحات الخاصة بهذا 

و تعریفها و  فعیةاتطرقنا فیه إلي الد الذي  البحث ثم الفصل األول الجانب النظري وفیه المحور االول
نتحدث فیه عن ظاهرة القلق  وظائفها وتقسیماتها وخصائصها و توضیح معالمها اما المحور الثاني

تعریفه وتأثیره وأعراضه ومستویات القلق والقلق في المجال الریاضي وأسالیب التعرف على القلق لدى 
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، أهم مدارسها ومالمحها الحدیثةماهیتها تاریخها و قوانینها  الكرة الطائرة الریاضي والمحور الثالث
  ومتطلباتهاـ

حیث  الثاني والذي یشمل  الدراسات السابقة و المتشابهة وعند نهایة هذا الفصل بدئنا في الفصل 
وضحنا هذه الدراسات من خالل عرض اسم و لقب الباحث و عنوان و تاریخ ومستوى الدراسة كذلك 

یات أیضا المنهج و مجتمع البحث و العینة و األدوات مشكلة الدراسة مع الهدف من الدراسة و الفرض
  .و في األخیر أهم النتائج واالقتراحات مع التعلیق على الدراسة

جراءاته المیدانیة وعرض مختلف الوسائل واألسالیب  والفصل الثالث تطرقنا إلى منهجیة البحث وإ
المتبعة في دراستنا من مكان التجربة والعینة والوسائل المستعملة لجمع المعلومات والوسائل اإلحصائیة 

سب المئویة و حساب اما الفصل الرابع فقد تطرقنا إلى عرض النتائج من خالل الدوائر النسبیة و الن
.كاف التربیع وتحلیلها تحلیال علمیا مع مقابلة النتائج بالفرضیات و الخروج باستنتاج عام لهذه النتائج
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  :ةاإلشكالی- 1

ملكت من خاللها قلوب الشعوب  ،منذ ظهورها كلعبة تطورات ملحوظة الكرة الطائرة لقد عرفت 

، من أجل تطویرها أكثر حتى أنها كل اإلمكانیات الیومیة وسخرت لهاوأصبحت واحدة من اهتماماتهم 

انتقلت من مرحلة الممارسة كهوایة إلى مرحلة أكثر تنظیما تمثلت في ممارستها كمهنة لكسب لقمة 

، وأدخلت علیها طرق عملیة حدیثة تتماشى مع تطورها یدت من أجلها المنشآت و المركباتالعیش فش

میة وقاریة ، وانتقلت من الممارسة المحلیة إلى الدولیة حتى ونظمت لها دورات وبطوالت عالمیة  إقلی

قبل كل شيء ریاضة جماعیة یتكیف معها كل أفراد ریاضة الكرة الطائرة . شملت كل أنحاء العالم

 وهي ریاضة قدیمة ترتبط جذورها بألعاب تشبهها تعود إلى أزید من )50، صفحة 1986جمیل، ( المجتمع

  .سنة ق م2500

، الكرة الطائرةوألن المنافسة الریاضیة تعتبر عامال هاما وضروري ألي نشاط ریاضي خاصة 

وهذا الموقف  ،جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك ة الریاضیة هي موقف نزال فردي أوالمنافسف

یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات 

استخدام الفرد ألقصى قواته  یتطلب ضرورةلذا  )13، صفحة 2003فوزي، ( .وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

ویسبب له الكثیر  ،حالة من الخوف الغامض الذي یمتلك اإلنسان هو القلقو والبدنیة،وقدراته النفسیة 

األلم والقلق یعني اإلزعاج، والشخص القلق یتوقع الشر دائما ویبدو متشائما  و الضیق و من الكدر

البحث في  ویبدو مترددا عاجزا عن ،متوتر األعصاب، كما أن الشخص القلق یفقد الثقة في نفسه

فالقلق أحد األسباب المؤدیة إلى نجاح أو  )18، صفحة 2001عثمان، ( ر، ویفقد القدرة على التركیزاألمو 

  .فشل المنافسة، حیث هذا األخیر یؤثر على فعالیة الالعبین ومردودهم

بالمجال الریاضي، إذ أن القلق لقد زاد االهتمام في السنوات األخیرة بالمشكالت النفسیة المرتبطة و 

إما بصورة  ،في التأثیر على مستوى الالعبین مالنفسي أحد مظاهر االنفعاالت السلبیة التي لها دور ها

إیجابیة فیكون قوة دافعة إیجابیة تساعد الفرد على بذل أقصى ما یمكنه من جهد، أو بصورة سلبیة 

ستجابات القلق في شدتها تقلیل الثقة بالنفس، وتختلف افیكون قوة دافعة سلبیة تسهم في إعاقة األداء و 
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فحینما تزداد شدة القلق یحدث فقدان للتوازن مما یدفع الریاضي إلى محاولة استعادة توازنه ، واتجاهها

  :وهذا ما أدى إلى إثارة اإلشكال التالي

لظهور القلق لدى العبي الكرة الطائرة؟ أسباب هل هناك-  

:اإلشكالیة تساؤالت أخرى وهيكما انبثقت من   

هل یرجع ذلك لشخصیة الالعب؟-    

هل یرجع ذلك إلى طبیعة المنافسة؟-  

ما مدى تأثیر سوء التحكیم في ظهور القلق لدى العبي الكرة الطائرة؟-  

 

:الفرضیات-2  

:الفرضیة العامة  

لظهور القلق لدى العبي الكرة الطائرة أسبابهناك  - 

:الفرضیات الجزئیة  

.ظهور القلق إلى شخصیة الالعبیرجع -  

.یرجع القلق إلى طبیعة المنافسة-  

.یؤثر سوء التحكیم في ظهور القلق لدى الالعبین-  

:أسباب اختیار الموضوع-3  
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:أسباب ذاتیة. أ  

.المیل الشخصي لكل ما یتعلق هذه الریاضة  

.إیمانا منا بضرورة القضاء أو الحد من هذه الظاهرة  

.على دراسات سابقة ومشابهة لهذا الموضوع االطالع  

:أسباب موضوعیة. ب  

تعود إلى قلة الدراسات األكادیمیة والبحوث العلمیة لهذه الظاهرة ومسبباتها خاصة في المجال 

.الریاضي، باإلضافة إلى تواصل تفشي ظاهرة القلق في األوساط الریاضیة  

:أهمیة الدراسة-4  

هذا له أهمیة كبیرة إذ أنه یدرس جانبین هامین هما الجانب النفسي إن الموضوع المقترح في بحثنا 

.والجانب الریاضي وهذا ما یجعله ملفتا لالنتباه  

أن شخصیة الالعب تحتاج لتحضیرات  ویعتبر االهتمام بالجانب النفسي لالعبین مهما لدرجة كبیرة، اذ

كبیرة لبعض االنفعاالت التي یصادفها أثناء الممارسة الریاضیة، لذا حصرنا االنفعاالت في ظاهرة 

.القلق لما لها من أهمیة كبیرة في تحسین مستوى الالعبین من مختلف الجوانب  

:أهداف الدراسة - 5  

معالجتنا لهطا الموضوع إلى الصدى الذي عرفته ظاهرة القلق في المنافسات الریاضیة والتي  ترجع

.ة السیر الحسن للریاضةكانت سببا في عرقل كثیرا ما  

:فمن بین أهداف دراستنا نذكر  

.لفت االنتباه لخطورة هذه الظاهرة والتحسیس بضرورة معالجتها  
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.الریاضیة أثناء المنافساتظهور ظاهرة القلق ایجاد أسباب ودوافع 
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:تحدید المفاهیم والمصطلحات -6  

  :القلق

دافع أو استعداد سلوكي مكتسب یدفع الفرد إلى إدراك ظروف أو أحداث "هو: التعریف االصطالحي-
غیر خطرة موضوعیًا على  إنها مهددة له ، واالستجابة لهذه الظروف أو األحداث بحالة من القلق ال 

  . )443، صفحة 1998عالوي، ( "حجم الخطر الموضوعيتتناسب شدتها مع 

بأنه استعداد شخصي مستقر نسبیًا ألدراك مواقف بیئیة معینة كمصدر " ویعرفه أسامة كامل راتب 
، صفحة 2000راتب، (" للتهدید أو التوتر وتكون هذه المواقف بدرجات عالیة من حاالت القلق 

442(  

هو حالة نفسیة یصاحبها تغیر في سلوك الفرد تكون نتاج مؤثرات داخلیة أو : التعریف االجرائي
  .خارجیة

  :الدوافع

هي قوى موروثة العقالنیة تجبر السلوك على اتجاه معین وهي تشكل بصورة  :ف االصطالحيالتعری
 (Ms.dougll, 1908, p. 317)او یفكرون بها ویشعرون به جوهریة كل شيء یفعله الناس 

هو عملیة نفسیة عضویة نفترض قیامها لدى الكائن الحي لتعلیل السلوك الصادر عنه في لحظة ما  -
ن و یمكن تعلیال جزئیا من حیث وجهته و شدته وهو حالة اختالل التوازن النفسي العضوي لدي الكائ

 .)259، صفحة 1975مذكور، ( النظر الیه كمتغیر متوسط بین منبهات او مواقف سابقة علیه

  ,هو مثیر داخلي یحرك سلوك الفرد ویوجهه للوصول إلى هدف معین: التعریف االجرائي
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  :تعریف فئة األكابر

وهي مرحلة النضج واكتمال الشخصیة .مراحل عمر اإلنسانهي مرحلة من : التعریف االصطالحي
وهي ربیع العمر حیث أن الكبار لدیهم خبرات طویلة كما لدیهم دائرة موسعة من العالقات 

 )21، صفحة 1998سلمان، (.والمسؤولیات واألدوار االجتماعیة

المجال الریاضي، یتمیز أصحابها باكتمال النضج البدني هي مرحلة عمریة في  :التعریف االجرائي
  .واكتساب الخبرة

 :المنافسة

وهذا  ،المنافسة الریاضیة هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك :اصطالحا

الموقف یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه 

  )15، صفحة 2003فوزي، ( القدرات وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

تعد المنافسة الریاضیة من العوامل الضروریة لكل نشاط ریاضي وهي مواجهة  :التعریف االجرائي

  .منافس وجها لوجه أو مواجهة العوامل الطبیعیة

: الكرة الطائرة-3  

في كل جهة العبین  6جماعیة تجمع بین فریقین متكونین من هي ریاضة  :التعریف االصطالحي

.تفصل بینهما شبكة  

هي ریاضة تنافسیة جماعیة تجمع بین فریقین خصمین مكونین من ستة أفراد،تلعب  :التعریف االجرائي

على ملعب تتوسطه شبكة وتقسمه إلى منطقتین، تحتسب فیها النقاط بعد سقوط الكرة على األرض أو 

.مالمسة الالعب للشبكة  
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  :   تمهید

قبل االنطالق في إنجاز أي مشروع أو أي عمل صغیرا كان أو كبیر كان لزاما على المشرفین عن العمل هذا أو 
المشروع تبیان وشرح  كل ما یتعلق بالعمل الذي سینجز وذلك لیتضح الغموض ویذهب الشيء المبهم ویتضح 

ا وضع هذه المادة العلمیة المتمثلة في السبیل الذي سیسلكه القائمین بالعمل، فإذن من هذا المنطلق توجب علین
الخلفیة النظریة للدراسة حیث تم التطرق في محاورها إلى كل ما تعلق بموضوع بحثنا من مفاهیم ومصطلحات 

ومفردات هذه الدراسة، فقد تطرقنا إلى الدافعیة التي حظیت باهتمام عدد كبیر من علماء النفس ذلك ألنها الباب 
السلوكیات المختلفة والمتعددة التي یسلكها الریاضي خاصة في المنافسات الریاضیة والمتعلقة الذي یفتح لنا تفسیر 

بالخصوص بظاهرة القلق الذي یعتبر توتر داخلي یشعر به الریاضي في المنافسة التي یسعى فیها إلى إظهار 
النظریة بقصد تكوین صورة كاملة قدراته ومهاراته قصد تحقیق أهداف المشاركة لذلك فقد تطرقنا إلى هذه الدراسات 

عن الدوافع التي تجعل الریاضي في حالة من القلق في ظل المنافسة مع مراعاة ما تتمیز به من نمو بدني وحركي 
  . وانفعالي

  

  

  

  

 



 الدافعیة:                                                                                   المحور األول
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  :مفهوم الدافعیة -1-1

لقد حظي موضوع الدافعیة باهتمام عدد كبیر من علماء النفس، وبالتالي تعددت محاوالت تعریفها ومن هذه   
  :التعاریف نذكر

المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد والحیوان على حد سواء فهناك : " التعریف الذي یرى أن الدافعیة هي  
السلوك من جهة،  لوك، وهذه األسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلیة عند حدوثسبب أو عدة أسباب وراء كل س
 )22محمد على أبو جادو، بدون سنة نشر، ص  صالح(أخرى بمثیرات البیئة الخارجیة من جهة

 
أنها عبارة عن كلمة عامة تختص بتنظیم السلوك إلشباع الحاجات والبحث عن "  :THOMAS. Rویرى   

  (THOMAS. R, 1991, P 32) األهداف
الدافعیة مجرد الرغبة في النجاح أو أنه النشاط الذي یقوم به الفرد ویتوقع أن یتم بصورة "  :أما عند ألیكسون  
  )144، ص 1974تقدیم عثمان نجاتي، : مصطفى أحمد زكي( ممتازة
ف إال أنه یبقى ونستخلص أن تعریف الدافع قد تعدد وتتنوع واختلف في مفاهیمه ومهما كان هذا الخال  

  .اإلنسان والتي تجعل الجسم في حالة نشاط اتالمحرك لسلوك
  :وظائف الدوافع-1-2

نما یحدث كنتیجة لما یدور في نفسیة الفرد،      أن أي رد فعل عن أي سلوك ال یمكن أن یحدث تلقائیا وإ
  وغرائزه ومنه نستخلـص أن ومنه فالسلوك له أغراض تتجه نحو تحقیق نقاط معینة یلبي بها هذا الفرد حاجیاته 

  :للدوافع عدة وظائف تقوم بها لتنشیط السلوك وهي ثالثة
  :مد السلوك بالطاقة -1-2-1

الدافع لدى الكائن  إحباطیؤدي التوتر الذي یصحب فومعنى ذلك أن الدوافع تستشیر النشاط الذي یقوم به الفرد 
عادة توازنهالحي إلى قیامه با هذه  إشباع ا إذا تعرض للحرمان فإنه ینشط من أجل أم ،لنشاط لتحقیق هدفه وإ
فالدوافع تمد السلوك بالطاقة فمثال یمنح لالعب جائزة مكافأة له على تحسن قدراته وتكلیلها  ،الحاجات والرغبات

بالنجاح، لكن سرعان ما تفقد هاته المكافأة جاذبیتها إذا أدرك المراهق أن الریاضة أخالق قبل أن تكون من أجل 
  .مكافأة ففي هذه النقطة تصبح المكافأة غیر ضروریةال
  :أداء وظیفة اإلختیار-1-2-2

  ویتجلى ذلك في أن الدوافع تختار نوع النشاط أو الریاضة التي یستجیب ویتفاعل معها المراهق ویهمل  
لطریقة التي یستجیب األنشطة األخرى، فالذي یهوى كرة القدم نجده یكره كرة السلة مثال، كما أنها تحدد لحد كبیر ا 

أنه عندما یتكون اتجاه عام للمواقف والمیول فإنه ال یخلق فقط حالة " جوردن ألبورت" بها لمواقف أخرى فقد أقر 
تشار واختیار كل نأو المیل بل یعمل كوسیلة خفیة الها فتؤدي إلى نشاط ظاهر یشبع الموقف تالتوتر یسهل استشار 

  )95، 94، ص 1984لیحي، حلمي الم( .سلوك متصل به وتوجیهه
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  :توجیه السلوك نحو الهدف-1-2-3
یجب  إن مجرد عدم الرضا على حالة المراهق ال یؤدي وال یكفي إلحداث التحسن والنمو عن الطفل بل  

الدوافع  توجیه طاقاته نحو أهداف معینة یمكن الوصول إلیها، وتحقیقها فالدكتور حلمي الملیحي یلخص وظائف
  :فیمایلي

 الداخلیة أي أنها تمثل المصادر الداخلیة للعمل آللیات واألجهزة إثارة ا.  
 مد السلوك بالطاقة الالزمة وبمساعدة المثیرات الخارجیة التي تستشیر السلوك.  
 اختیار نوع النشاط وتحدیده.  
  مي حل( تحول دون الملل مما یزید من یقظة الفرد وقدرته على االنتباه ومقاومة التشتتر التعب تأخیر ظهو

 )95الملیحي، ص 
  
  :تطبیق وتقسیم الدوافع -1-3
  :تصنیف الدوافع -1-3-1

أن احد الطرق المفیدة لفهم موضوع الدافعیة هو تصنیفها إلى فئتین  1977عام "  SAGEساج " یوضح   
ریاضي الدافع الداخلي والدافع الخارجي، ویتفق العدید من المهتمین بالكتابة في مجال علم النفس ال: عرضتین هما

  :مع التصنیف السابق في تناولهم لموضوع الدافعیة وعالقتها باألداء الریاضي ومنهم على سبیل المثال الحصر
 ن مافوس وتروبFurosse et Troppman   1981عام.  
  لیولن وبلوكزLiewelin et Blucker   1982عام.  
  1983محمد عالوي عام. 
  سنجرSinger  1984عام. 
  دورش هارسDrothy Harris  1984عام.  
  :الدافع الداخلي - أ

عندما یقرر  1980عام " مارتنز" یعني الدافع الداخلي أن مكافأة داخلیة أثناء األداء ویعبر عن هذا المعنى   
أن الدافع الداخلي یعتبر جزء مكمال لموقف التعلم وخاصة إذا كان الفرد یسعى للتعلم مستصنعا بالحصول على 

تعلم الحصول على المكافآت الخارجیة، ویتضح الدافع الداخلي في النشاط الریاضي المعرفة ولیس هدفه من ال
بعض النشء على ممارسة نشاط ریاضي معین أو االنضمام لفرقي ریاضي بدافع الرغبة والحب  إقبالعندما نالحظ 

ة یكون نابعا من طبیعة فدافع االستمرار في الممارس ،في خبرة جیدة ولیس هناك ما یهدده أو یعاقبه ویمنع استمراره
واألداء الذي یستمتع به، والواقع أن الناشئ عندما یقبل على ممارسة النشاط الریاضي  أحبهالنشاط الریاضي الذي 

ألنه یمارس النشاط الذي یریده ویرغب فیه، وهذه السعادة تفوق حصوله على مكسب مادي أو  یشعر بالسعادة 
 .نبع من داخل الفرد، ویحدث أثناء األداءمكافأة خارجیة، إن الدافع الداخلي ی
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  :الدافع الخارجي -ب
ن السبب الرئیسي    یقصد بالدافع الخارجي حصول الالعب على مكافأة خارجیة جراء األداء والممارسة وإ

في الممارسة واإلقبال على األداء الریاضي هو المكافأة الخارجیة المنتظر أن یحصل علیها، فالدافع  لالستمرار
 ،أسامة كامل راتب( نتظرهای ركه قیمة المكافأة الخارجیة التيخارجي على النحو السابق، ینشأ من خارج الالعب وتحال

  )38، ص 1990
الدافعیة  إذن نعني بالدوافع الداخلیة أسباب ودوافع الخوض في نشاط ریاضي، وعادة تقابل الدافعیة الداخلیة   

فاهتمامه إذن مركز  ،مرتبطة بالفعل ذاته مكافأةحتى یتحصل على  الخارجیة، فالشخص المحفوز داخلیا یتصرف
أما الشخص المحفوز  ،على تأدیة الدور، بمعنى البحث عن اللذة التي قد یشعر بها أثناء القیام بالفعل الریاضي

هذه الحالة على  فآت خارجیة عن فعله، فاهتمامه إذن یتركز فياخارجیا فهو یتصرف حتى یتحصل على مك
 .على الدور في حد ذاته ال مرتبطة بالفعل صول على مكافأةالح
  :الدوافع والحاجات النفسیة -1-4

رأینا شخصا منطویا على أن وراء كل سلوك دافع، فإذا  اآلنینبغي أن نعرف : "أنه" فى عشويمصط"یرى   
برا أو یثیر مشاكل في افع وراء ذلك أو كان متكسأل عن الدنال نصدر األحكام ضده، بل یجب أن نفسه ینبغي أن 

افع وراء كل سلوك یمكننا مالحظته ونرید دراسته، نفس الشيء ینبغي أن نسأل عن الد ،العمل أو في الممارسة
فالدافع حالة من التوتر النفسي والفیزیولوجي الذي قد یكون شعوریا أو ال شعوریا، تدفع الفرد للقیام بأعمال 

  ".وك أو للنفس بصفة عامةــوازن للسلـللتحقیق من التوتر وإلعادة التمعینة ونشاطات وسلوكات إلشباع حاجات 
  :ومن هنا نذكر بعض الحاجات النفسیة وهي كاآلتي  

  .الحاجة إلى االطمئنان -
  .حاجة التفوق -
  .حاجة التبعیة -
  )83مصطفى عشوي، ص ( حاجة التعلم والمعرفة -
  :الدوافع النفسیة -1-4-1

ة أو حاجات مكتسبة ـل حاجات أساسیة فطریـلى شكـیة عـدوافع سواء كانت فیسیولوجهناك ارتباط كبیر بین ال  
متعلمة، أو دوافع نفسیة أو دوافع نفسیة اجتماعیة، نعني بالدوافع النفسیة مثال الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى 

  )86مصطفى عشوي، ص ( الحب، الحاجة إلى احترام وتقدیر الذات والحاجة إلى تأكید الذات
  :خصائص الدوافع النفسیة -1-4-2

  وجیةــال یبدو أن لهذه الدوافع أسسا فطریة واضحة وال عوامل بیول: "یشیر مصطفى عشوي أنه
للثقافة والتربیة دور هام في أنماط ونماذج ظهور هذه الدوافع حسب ترتیب معین وفي أنماط إشباع هذه  .ظاهرة 

 )90مصطفى عشوي، ص ( .الدوافع
 ،هذه الدوافع الفیزیولوجیة عن الدوافع االجتماعیة كالتملك والسیطرة وغیر ذلك إال من الناحیة الفطریة ال یمكن فصل

إذ ینبغي النظر إلى الذات اإلنسانیة نظرة تكاملیة تراعي األبعاد العضویة والنفسیة واالجتماعیة ومما ینبغي التأكید 
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االتصال بهم والتعامل معهم، وكل ذلك انطالقا من إدراكه مراعاة دوافع الناس وحاجاتهم أثناء علیه هو ضرورة 
شخاص، وهي أن وراء كل سلوك دافع، إال أن نوع الدافع الذي یحدد سلوكه هو قاعدة هامة تسیر وتقید سلوك األ

الذي یختلف من شخص آلخر، كما أنه یختلف من موقف إلى آخر، وعلیه فإن إدراك الموقف بأبعاده الزمانیة 
خص أو والمكانیة واالنفعالیة هو العامل األساسي للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع المحركة لسلوك ش

 .أشخاص ما
  :مصدر الدافعیة في المیدان الریاضي -1-5

  الحاجة تولد الدافعیة وتعطي لطاقتها سلوك عقلي، وهي موجهة نحو هدف معین: "أن Grosیعتبر   
) لذة الحركة(یظهر أن دافعیة الریاضي المدروسة من مختلف الزوایا، هي من أصل فیزیولوجي " یحقق اإلشباع 

  والبحث عن العیش في جماعة) للفوزالحاجة (واجتماعي 
  :الدافعیة واألداء أو النتیجة الریاضیة -1-6

من العوامل األساسیة التي تساهم وتلعب دورا مهما في األداء الفردي، أو : "إلى أنه" MACOLIN"یشیر   
أخیرا الدافعیة التي تعتبر یة، مستوى القدرة، درجة من الشروط الفیزیائیة، الشخصیة و ائنذكر القامة الفیزی ،أداء الفریق

  (MACOLIN (revue), février 1988, P 12) من أهمها في التأثیر على أداء الالعب

  :، ویبرز المختصون في علم النفس الریاضي هذه األهمیة في العالقة التالیة 
  الریاضیة) األداء(النتیجة = التعلم + الدافعیة 

یا ولكن غیر كافي، فالدافعیة بدون تجارب ماضیة تؤدي إلى تبین هذه المعادلة المختصرة، شرطا ضرور   
  .نقص النشاط الریاضي والالعب بدون دافعیة فهو دون النتیجة أو المستوى الریاضي

  :ماذا تعني الدافعیة في النشاط الریاضي -1-7
  .ب والمنافسةعني الدافعیة في النشاط الریاضي ببساطة اتجاه وشدة الجهد الذي یبذله الناشئ في التدریت  

  :شدة الجهد -1-7-1
فعن الالعبین أحمد : یعني مقدار الجهد الذي یبذله الناشئ أثناء التدریب أو المنافسة، فعلى سبیل المثال  

ومحمد یحضران جمیع جرعات التدریب في األسبوع، ولكن من حیث شدة الجهد نالحظ أن أحمد یبذل جهدا أكبر 
  .من محمد

  :اتجاه الجهد -1-7-2
ه أو نادي ـدرب معـعني اختیار الناشئ لنوع معین من النشاط یمارسه، أو اختیاره مدرب معین یفضل أن یتی  

  .الخ... معین یمارس فیه ریاضته المحببة 
  :والمنافسة الریاضیة) التفوق(دافع اإلنجاز  -1-8

جاز الواجبات التي یكلف الریاضي من أجل النجاح في إنیعني دافع اإلنجاز في المنافسة الجهد الذي یبذله   
كذلك المثابرة عند مواجهة الفشل والشعور بالفخر عند إنجاز الواجبات والمهام التي  ،بها في التدریب أو المنافسة

  .یكلف بها
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  :أهمیة دافع اإلنجاز والمنافسة الریاضیة -1-8-1
  :اختیار النشاط- أ

  .یار منافس أقل أو أكثر من قدراته یلعب معهیتضح في اختیار الناشئ لمنافس متقارب في قدراته أو اخت  
  :الجهد من أجل تحقیق األهداف-ب

  .من جرعات التدریب في األسبوع %90حضور : ویعني مقدار أو كم الممارسة مثل  
  :المثابرة- ج

  لوغ ــعني قدرة الریاضي على مواجهة خبرات الفشل وبذل المزید من الجهد من أجل النجاح وبیو   
  لك عندما یشترك الناشئ في بعض المسابقات وال یحقق مراكز متقدمة وبالرغم من ذلك یستمر ومثال ذ ،الهدف

  )47أسامة كامل راتب، ص . د( في التدریب من أجل تحسین مستواه في المسابقات الموالیة
  :مكونات دافع اإلنجاز نحو النشاط الریاضي -1-8-2

  :تعبر عن العالقة بین  
  .مفهوم القدرة_
 .واجبصعوبة ال_
 .الجهد المبذول_

 - :أنه یوجد هدفان أساسیان لإلنجاز یشمالن تلك المفاهیم المختلفة هما" نیكولز"وعلى نحو خاص فقد أوضح 
  .ف االتجاه نحو األداءهد
  )11، ص 1998صدقي نور الدین محمد، . د( ف االتجاه نحو الذاتهد_

و النشاط الریاضي نستنتج أنها عبارة عن إرادة ومثابرة الفرد من خالل ما تم التكلم عنه دافعیة اإلنجاز أو التفوق نح
قدر كبیر من الفاعلیة والسرعة، أي ببساطة الرغبة في النجاح ) تمرین صعب، واجب معقد(من أجل تجاوز العقبات 

  .والفوز
  :وظیفة الدافعیة في المجال الریاضي -1-8-3

  :وتتضمن اإلجابة على ثالثة تساؤالت هي  
  .اختیار نوع الریاضة: رر أن تفعل؟ماذا تق - 1
  .كمیة الوقت والجهد أثناء التدریب: ما مقدار تكرر العمل؟ - 2
  .المستوى األمثل للدافعیة في المنافسة: كیفیة إجادة العمل؟ - 3

ر فیما یتعلق باإلجابة عن السؤالین األول والثاني فإنهما یتضمنان اختیار الالعب نوع النشاط الریاضي وفترة ومقدا
الممارسة، ولیس ثمة شك، فإن الدافعیة عندما تكون مرتفعة نحو ریاضة معینة، فإن ذلك یعكس مدى االهتمام بهذه 

الریاضة واالستمرار في الممارسة، أي تؤدي إلى المثابرة في التدریب باإلضافة إلى العمل الجاد بما یضمن تعلم 
  .واكتساب وصقل المهارات الحركیة الخاصة بهذه الریاضة
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العمل، فإن وظیفة الدافعیة في مضمون هذا السؤال  إجادةأما بخصوص اإلجابة عن السؤال الثالث عن كیفیة 
حیث أن لكل العب المستوى المالئم من االستثارة حتى ) االستثارة(تتضح في مستوى مالئم في الحالة التنشیطیة 

  )25ص  ،1997أسامة كامل راتب، . د( یحقق أفضل أداء في وقت المنافسة
  :دوافع النشاط الریاضي -1-9

  ".دوافع مباشرة، وغیر مباشرة: الدوافع المرتبطة بالنشاط الریاضي إلى" رودیك"یقسم   
  :الدوافع المباشرة للنشاط الریاضي -1-9-1

  :ومن أهمها  
  .بالرضا واإلشباع كنتیجة للنشاط الریاضي اإلحساس - 1
  .رة الحركات الذاتیة للفردالمتعة الجمالیة بسبب رشاقة وجمال ومها - 2
الشعور باالرتیاح كنتیجة للتغلب على التدریبات البدنیة التي تتمیز بصعوبتها أو التي تتطلب المزید من  - 3

  .الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة
بها  الریاضیة التي تعتبر ركنا هاما من أركان النشاط الریاضي وما یرتبط) المباریات(االشتراك في المنافسات  - 4

  .من خبرات انفعالیة متعددة
حراز الفوز - 5 ثبات التفوق وإ   .تسجیل األرقام والبطوالت وإ
  :الدوافع غیر المباشرة للنشاط الریاضي -1-9-2

  :ومن أهمها  
  رد عن أسبابـفإذا سألت الف ،محاولة اكتساب الصحة واللیاقة البدنیة عن طریق ممارسة النشاط الریاضي - 1
  .ریاضي فإنه قد یجیب أمارس الریاضة ألنها تكسبني الصحة وتجعلني قويممارسة النشاط ال 
فقد یمارس الفرد النشاط  ،یمارس النشاط الریاضي إلسهامه في رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنتاج - 2

  .الریاضي ألنه یساهم في زیادة قدرته على أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه في العمل
  .ضرورة ممارسة النشاط الریاضي في حالة السمنة حتى یخفف من وزنهاإلحساس ب - 3
إذ یرى الفرد أنه علیه أن یكون ریاضیا مشترك في األندیة  ،الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم علیه الریاضة - 4

  )208محمد حسن علوي ، ص (. دوالفرق الریاضیة ویسعى لالنتماء إلى جماعة معینة وتمثیلها ریاضیا
النشاط الریاضي عند فتیات الثانویة في وقت دوافع ممارسة بإجراء بحث للتعرف على  "وداد الحامي"مت اا قكم

الفراغ، واختارت عینة  عشوائیة من األعضاء المشتركة في األندیة بالقاهرة والجیزة، وشبهت هذه الدوافع مع التي 
  :مع بعض الدوافع اإلضافیة وهي RUDIKذكرها 

  .ضي، أي أن الفرد له میل نحو ممارسة النشاط الریاضيالمیل الریا -
  .ممارسة النشاط الریاضي یكون لتحقیق المتعة والراحةالترویح، ف -
فالفرد یمارس النشاط الریاضي لتحقیق  ،اكتساب نواحي عقلیة ونفسیة بما أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة الجسد -

، بإجراء بحث لیتعرف على دوافع النشاط 1970سنة  "عالوي محمد صالح"نمو عقلي ونفسي سلیمین، حیث قام 
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الریاضي للمستویات الریاضیة العالیة للبنین والبنات، واختیرت عینة عشوائیة من العبي والعبات المستویات 
  :الریاضیة العلیا في مصر وتم تصنیف إجابات أفراد العینة إلى

  .المكاسب الشخصیة -
  .التمثیل الدولي -
  .لمستوىتحسین ا -
  .التشجیع الخارجي -
  .اكتساب نواحي اجتماعیة -
  .اكتساب نواحي عقلیة ونفسیة وبدنیة -
  .اكتساب سمات خلقیة -
  .المیول الریاضیة -

محمد صالح ( لى حد كبیر عند جمیع األفراد باختالف أعمارهماع اكتساب النشاط الریاضي تتشابه بهذا فإن دواف  
  )165، ص 1987، عالوي

  
 



القلق:                                                                                      المحور الثاني  
 

 
- 16 - 

  :تعریف القلق -2-1
لقد اختلف علماء النفس فیما بینهم في تعریف القلق، إذ تنوعت تفسیراتهم كما تبینت آرائهم حول الوسائل   

إال أنهم اتفقوا على أن القلق  ،التي یستخدمها للتخلص منه، وعلى الرغم من اختالف علماء النفس حول هذه النقاط
  )281، ص 1994محمد عبد الطاھر الطیب،( .قلیةهو نقطة البدایة لألمراض النفسیة والع

یتمیز بخوف منتشر وبشعور من  ،ارتیاح نفسي وجسمي هو أن القلق: " عبد الطاهر الطیب محمدیرى الدكتور 
  )282محمد عبد الطاھر الطیب ، ص ( .أو یمكن أن یتصاعد القلق إلى حد الذعر ،انعدام األمن وتوقع حدوث كارثة

یقول أن فهم موضوع القلق یجعلنا نضع تصورا شامال بحیث تكون الرؤیة : " السید عثمانفاروق أما الدكتور 
أوسع حتى نستطیع أن نفهمه، فالقلق لیس مصطلحا بسیطا منفرد بذاته، بل یمكن أن نتصوره بخریطة 

  )05، ص كاستانیدا، ماك كاندرس وآخرون( .معرفیة
والقلق ناتج من عدم معرفة ما  ،عطیات الموجودة في المحیطومن هذا نستنتج أن القلق یرتفع وینخفض حسب الم

  .یمكن أن یكون في المستقبل القریب أو البعید
  :أنواع القلق -2-2

القلق الموضوعي والقلق العصابي ویضیف إلى ذلك بعض العلماء : بین نوعین من القلق هما فرویدیمیز   
  .القلق الذاتي العادي

  :القلق الموضوعي -2-2-1
أن القلق الموضوعي هو رد فعل لقلق خارجي معروف أي الخطر في هذا النوع من القلق : " فرویدیرى   

  )278، ص 1992محمد حسن العالوي، ( .یكمن في العالم الخارجي، وكما یمكن تسمیته بالقلق العادي أو الحقیقي
  :القلق العصابي -2-2-2

  لق ــیكولوجیین بالقویسمیه بعض البس حیث أن سببه داخلي غیر معروف ،وهو اعقد أنواع القلق  
  إذ  ه،ـبأنه خوف غامض غیر مفهوم ال یستطیع الفرد أن یشعر به أو یعرف فروید، ویعرفه الالشعوري المكبوت

محمد  .أنه رد فعل غریزي داخلي، أي أن مصدر القلق العصابي یكون داخل الفرد في الجانب الغریزي في الشخصیة
  .278حسن العالوي، ص 

  :بین ثالثة أنواع من القلق العصابي هي فروید میزوی
 القلق الهائم الطلیق.  
 قلق المخاوف الشاذة.  
 قلق الهستیریا.  

  :القلق الذاتي العادي -2-2-3
  .)391حمد عبد الطاھر الطیب، ص ( .كخوف الفرد من تأنیب الضمیر إذا أخطأ واعتزم الخطأ ،وفیه یكون القلق داخلیا

  :قلق الحالة -2-2-4
بمشاعر ذاتیة من التوتر والتوجس یدركها الفرد العادي  الیة متغیرة تعتري اإلنسان وتتغیرهو ظرف أو حالة انفعو 

  )389، ص 1985محمد السید عبد الرحمان، ( .ویصاحبها نشاط في الجهاز العصبي
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  :قلق السمة -2-2-5
تجاه الناس في میلهم إلى االستجابة ا أي تشیر إلى االختالفات بین ،عبارة عن فروق ثابتة في القابلیة للقلق

  )389محمد السید عبد الرحمان، ص ( .مهددة وذلك بارتفاع في شدة القلق المواقف التي یدركونها كمواقف
  :راض القلقعأ -2-3

  .إن صورة مریض القلق تشمل أعراض نفسیة وجسمانیة
  :راض الجسمانیة الفیزیولوجیةعاأل -2-3-1

في تصبب العرق وارتعاش الیدین، ارتفاع ضغط الدم، توتر العضالت، النشاط الحركي تظهر األعراض الجسمانیة 
یان والقي وزیادة عدد مرات اإلخراج، فقدان الشهیة، وعسر الهضم، جفاف الفم، اضطراب في ثالزائد، الدوار، الغ

ة وضر الرأس وعض صابع، تقطیب الجبهالنوم، التعب والصداع المستمر، األزمات العصبیة، مثل مص وقصم األ
  )386محمد عبد الطاھر الطیب، ص ( .وما إلى ذلك وكذلك االضطرابات الجنسیة،الشفاه 

  :األعراض النفسیة -2-3-2
مما یترتب على ذلك تشتت انتباه المریض وعدم  ،هي الشعور بالخوف وعدم الراحة الداخلیة وترقب حدوث مكروه

  .نسیان اختالل أداء التسجیل في الذاكرةویتبع ذلك ال ،قدرته على التركیز فیما یفعل
  :مستویات القلق -2-4

یرى بعض علماء النفس أن آداء وسلوك اإلنسان وخاصة مواقف التي لها عالقة بمستقبلهم یتأثر لحد كبیر 
  :بمستویات القلق الذي یتمیز به الفرد، وهناك على األقل ثالثة مستویات وهي

  :المنخفض المستوى -2-4-1
كما تزداد  ،لمستوى یحدث التنبیه العام للفرد مع ارتفاع درجة الحساسیة نحو األحداث الخارجیةفي هذا ا  

ویشار إلى هذا المستوى من القلق بأنه  ،درجة استعداده وتأهبه لمجابهة مصادر الخطر في البیئة التي یعیش فیها
  .عالقة إنذار لفظ وشیك الوقوع

  :المستوى المتوسط -2-4-2
  حیث یفقد السلوك مرونته ویتولى  ،ت المتوسطة للقلق یصبح الفرد أقل قدرة على السیطرةفي المستویا  

  ة ـویحتاج الفرد إلى بذل المزید من الجهد للمحافظ ،الجمود بوجه عام على استجابة الفرد في المواقف المختلفة
  .على السلوك المناسب والمالئم في مواقف الحیاة المتعددة

  :اليالمستوى الع -2-4-3
  أو یقوم بأسالیب سلوكیة غیـر  ،یؤثر المستوى العالي للقلق على التنظیم السلوكي للفرد بصورة سلبیة  

  .مالئمة للمواقف المختلفة
ذلك بعدم القدرة على التركیز  ویرتبط ،ال یستطیع الفرد التمییز بین المثیرات أو المنبهات الضارة والغیر ضارة  

 )280محمد حسن العالوي، ص ( .سلوك العشوائيواالنتباه وسرعة التهیج وال
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  :مكونات القلق -2-5
  :ةمكونات انفعالی -2-5-1

  .یتمثل في األحاسیس من المشاعر كالخوف، الفزع، التوتر، التوجس، االنزعاج، والهلع الذاتي  
  :ةمكون معرفی -2-5-2

قف واالنتباه، التركیز، التذكر والتفكیر یتمثل في التأثیرات السلبیة لهذه األحاسیس على اإلدراك السلیم للمو   
ء الجید والشعور بالعجز بتفكیره الموضوعي وحل المشكلة سیغرقه االنشغال بالذات والریب في مقدرته على األدا

  .عواقب الفشل وعدم الكفاءة والخشیة من فقدان التقدیرب
  :مكون فیزیولوجي -2-5-3

مما ینجر إلى تغیرات فیزیولوجیة عدیدة منها زیادة  ،ستقبلب عن حالة من تنشیط الجهاز العصبي المیترت  
كما وضحها الباحثون إال أنه  ط الدم وانقباض الشرایین الدمویة،نبضات القلب بسرعة التنفس والعرق، ارتفاع ضغ

ص  محمد حسن العالوي،(. یمكن تمییز القلق بصورة واضحة على االنفعاالت األخرى بوجود المصاحبات الفیزیولوجیة
280(  
  : أسباب القلق -2-6
  : أسباب وراثیة -2-6-1

من اآلباء واألخوة  %10العائالت على أحدث الدراسات واألبحاث التي قام بها علماء النفس على التوائم و 
أن نسبة القلق في التوائم المتشابهة تصل إلى " شلیر وشلدز"من مرض القلق یعانون من نفس المرض ولقد وجد 

 %4یعانون من صفات القلق، وقد اختلفت النسبة في التوائم غیر الحقیقیة وصلت إلى  %60وأن حوالي  ،50%
وبهذه العوامل اإلحصائیة قرر علماء النفس أن الوراثة  ،من الحاالت %13فقط، أما سمات القلق فقد ظهرت في 
  )80، ص 1980مصطفى غالب ، ( .تلعب دورا فعاال في استعداد للمرضى

  : أسباب فیزیولوجیة -2-6-2
ركزه في ـالسمبتاوي والبارسمبتاوي خاصة السمبتاوي والذي م: ینشأ القلق من نشاط الجهازین العصبیین

  یرة سبب ـهذه األخ ،الدماغ بالهیبوتالموس وهو وسط داخل األلیاف العصبیة الخاصة باالنتقال
، كاظم ولي آغا (. ي یزداد نسبتها في الدم فینتج مضاعفاتنشاطها الهیرمونات العصبیة كاألدرینالین والنوادریالین الت

  )311ص 

  
  :نزع غرائز قویة -2-6-3

الجنس والعدوان نحو التحقق أو یعجز كبحها، فالمجتمع یمنع : ع الغرائز القویة مثل غریزتيعندما تنز         
لمحافظة على مستویات مقبولة من اإلنسان من مثل هذه الغرائز وتجدد أنواع من العقوبات المادیة والمعنویة ل

في هذه الحالة یجد اإلنسان نفسه بین تحدي مجتمعه المحلي وأنظمته مع ما یترتب على ذلك من عقاب  ،السلوك
 )97، ص 1983فخري الدباغ، ( .وكبح جمیع غرائزه واحترام هذه األنظمة لیجنب نفسه اإلهانة
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  : تبني معتقدات فاسدة -2-6-4
  ه أن یتبنى اإلنسان معتقدات متناقضة مخالفة لسلوكه، كأن یظهر األمان والتمسك باألخالق من مسببات       

بینما في قرارات نفسه عكس ذلك فهذه الهفوة بین  ،وااللتزام باألنظمة والتقالید فیعتقد الناس فیه الخیر والصالح
فرد المشبعة من عوامل عدة مثل الخوف ظاهره وباطنه تكون مصدرا للقلق وتلعب الضغوط الثقافیة التي یعیشها ال

  )397، ص 1979حامد عبد السالم زھران، ( .هذا القلق خلق وهو أهم دور في
  : أفكار ومشاعر مكبوتة -2-6-5

  الخیاالت، التصورات الشاذة والذكریات األخالقیة التي تترك شعور أفراد : من األفكار والمشاعر المكبوتة      
حاول المرء أن یبقي هذه األعمال واألفكار الممنوعة سریة، وهذا یكلفه جهدا  ،روهة أو محرمةبالذنب وأفكار أنها مك

نتاجه   . ویحول جزء من توتره وانطوائه أو ثقل فعالیته وإ
  :عامل السن-2-6-6

فهو یظهر عند األطفال بأعراض قد تختلف عند الناضجین  ،إن عامل السن له أثر بالغ في نشاط القلق        
أما في المراهقة فیأخذ القلق مظهر آخر من الشعور باالستقرار أو الحرج . كون في هیئة الخوف من الظلمفی

  .االجتماعي وخصوصا عند مقابلته للجنس اآلخر
  
  : حاالت قلق الشعور بالذنب -2-6-7

بب والدة التوتر تتوقف على ظروف خاصة من الحاالت الفردیة، فالغیرة أو البغض الواعي أو الالوعي بس        
  )24بھج شعبان، ص ( .الذهني، األرق والقلق، وهذا األخیر یتبلور خوفا نوعیا أو جنونیا

  : حاالت قلق مركب نقص -2-6-8
الغرائز العدائیة األصلیة فتحرر القلق  ظوبما أنها كذلك فهي تثیر غرائز معادیة توق ،إن الحیاة خصم

  )24بھج شعبان، ص (. بترعها مع الوعي
  : القلق في المجال الریاضي -2-7
  : مفهوم القلق في المجال الریاضي -2-7-1

سید ( القلق حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یمتلك اإلنسان ویسبب له كثیر من الكدر، الضیق واأللم

من أهم الظواهر  كما یعتبر االنفعاالت العامة على أساس أنه .)13ترجمة الدكتور محمد عثمان النجاتي، ص : حمود فروید
  . النفسیة التي تأثر على أداء الریاضیین

قد یكون هذا التأثیر إیجابیا یدفعهم لبذل المزید من الجهد، وبصورة سلبیة تفوق األداء كما یستخدم مصطلح القلق 
  :في وصف مكون من شدة السلوك واتجاه االنفعال وللقلق أنواع

  .ة القلقصفة مؤقتة متغیرة تعبر عن درج: حالة القلق -
 )157أسامة كامل راتب، ص (. هي ثابتة وتشترك في تشكیل شخصیة الفرد: سمة القلق  -
-  
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  :تأثیر القلق في المجال الریاضي -2- 7_2
یعبر الفرد عن جمیع جوانبه في كل اإلنجازات بما فیها من انفعاالت وسلوكات، فاإلنجازات الریاضیة ال تعتمد      

  . الخ....بل تتأثر أیضا بعوامل نفسیة مثل الدوافع، التفكیر، القلق ،مهاریة فقطعلى تطور البنیة البدنیة وال
  : كما نجد نوعین من حالة القلق في المجال الریاضي

دراكه لمصدر القلق : النوع األول - عندما یكون القلق میسرا یلعب دور المحفز والمساعد للریاضي في معرفته وإ
  .وبالتالي یهیئ نفسه

 .عندما یكون القلق معرقال ویؤثر سلبا على نفسه: انيالنوع الث -
  
  : عالج القلق -2-9

  : ـیختلف عالج القلق، وحسب الوسائل المتاحة یمكن عالج القلق ب حسب الفرد وشدة القلق
  : العالج النفسي -2-9-1

بعض  یعتمد على إعادة المریض إلى حالته األصلیة كي یشعر باالطمئنان النفسي وذلك یبث في نفسه
وبالتالي تساعده على تخفیض ما یعانیه من التوتر النفسي، كما یعتمد على التشجیع بقابلیته  ،اآلراء والتوجیهات

  .للشفاء
  :العالج االجتماعي -2-9-2

  .إبعاد المریض من مكان الصراع النفسي وعن المؤثرات المسببة لأللم واالنفعاالت
  :العالج الكیمیائي -2-9-3

ثم بعد الراحة الجسمیة  ،غة وذلك بإعطاء بعض العقاقیر المنومة والمهدئة في بادئ األمرتولي أهمیة بال
  .لتقلیل من التوتر العصبيلیبدأ العالج النفسي وذلك 

  : العالج السلوكي للقلق -2-9-4
  یتم بتدریب المریض على عملیة االسترخاء ثم یقدم له المنبر المثیر للقلق بدرجات متفاوتة من الشـدة 

  )76فیصل محمد الزراد، ص ( .بحیث یجنبه مختلف درجات القلق واالنفعال

  
  : العالج الكهربائي -2-9-5

إال إذا كان یصاحب ذلك  ،أثبتت التجارب أن الصدمات الكهربائیة أصبحت ال تفید في عالج القلق النفسي
  .أعراض اكتئابیة شدیدة، وهنا سیختفي االكتئاب

  :العالج الجراحي -2-9-6
تكون هذه العملیة على م تتحسن بالطرق العالجیة السابقة، و جأ عادة إلى العملیة الجراحیة في حالة ما لیل

مستوى المخ للتقلیل من شدة القلق، وذلك بقطع األلیاف العصبیة الخاصة باالنفعال، أین یصبح غیر قابل 
 )76فیصل محمد الزراد ، ص (. لالنفعاالت المؤلمة وال یتأثر بها
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  :تعریف الكرة الطائرة-3-1

والهدف من هذه . الكرة الطائرة هي ریاضة جماعیة، والتي یتقابل فیها فریقین فوق میدان اللعب الذي یفصل بشبكة
المنافس، ومحاولة عدم تركها تسقط في منطقته بردها اللعبة هو إسقاط الكرة في الجهة األخرى، أي في جهة الفریق 

الذي یقوم بضرب ) 1(قانونیا فوق الشبكة، الكرة تبدأ في اللعب عن طریق الالعب الخلفي األیمن من منطقة رقم 
  .الكرة ویبعثها لمنطقة المنافس فوق الشبكة وهذا ما یسمى بتقنیة اإلرسال

ت تبدأ منذ استقبال كرة اإلرسال، إلى التمریر فالسحق أو التمویه دون وللفریق الخصم الحق بلمس الكرة ثالث مرا
احتساب ضربة الصد إلرجاع الكرة إلى منطقة الخصم، ولیس لالعب الواحد الحق بلمس الكرة مرتین متتالیتین 

  . فتبادل اللعب المستمر هو أساس اللعبة
ویتم تسجیل النقاط . و قیام بخطأ تقني أو تكتیكيتكون بدایة اللعبة منذ إرسال الكرة حتى سقوطها في األرض أ

للفریق باإلرسال مباشرة أو عن طریق استرجاعه، أي تسجل النقاط حسب نظام التسجیل المستمر، ویتم تبادل 
نقطة وبفارق ال یقل  25أالماكن الالعبین باستمرار بمجرد استرجاع اإلرسال من الخصم إلى أن یتم نهایة الشوط ب

، و یفوزالفریق باللقاء عند فوزه بثالث أشواط، في حالة »25-27»«23-25»«16- 25«ع الخصم عن نقطتین م
. نقطة وبفارق نقطتین عن خصمه یفوز بهذا الشوط 15التعادل یلعب الشوط الخامس و الفریق الذي یسجل 

  )2004ـ2001للكرة الطائرة، المؤتمر العالمي -.القانون الدولي للكرة الطائرة-.االتحادیة الدولیة للكرة الطائرة(
لقد كان تطور الكرة الطائرة منذ نشأتها ولحد اآلن تطورا سریعا ویؤكد ذلك تزاید عدد الدول المنظمة لإلتحاد "

الدولي، إذ یعتبر أكبر إتحاد ریاضي بعد كرة القدم، وكذلك عدد الممارسین لهذه اللعبة وتعتبر الكرة الطائرة إحدى 
عبیة التي أخذت مكان الصدارة من حیث انتشارها في العالم، وتطورت من مجرد لعبة لقضاء األلعاب الجماعیة الش

عقیل عبد ( وقت الفراغ إلى لعبة أولمبیة تحتاج إلى أعلى درجات التكنیك واللیاقة البد نیة والطرق التربویة التكتیكیة
 )16، ص1987اهللا، 

 
  :رة الطائرة بما یليتتمیز لعبة الك: ممیزات ریاضة الكرة الطائرة-3-2
  .تعتبر هذه اللعبة من األلعاب الجماعیة التي تناسب جمیع األعمار، وتصلح مزاولتها لكال الجنسین* 
  .یمكن ممارستها في كل فصول السنة في جمیع المالعب المكشوفة والمغطاة ویمكن ممارستها لیال و نهارا* 
  .في لالحتیاط) 6(العبین و)6(الفریق ستةال تحتاج إلى عدد كبیر من الالعبین فعدد أفراد * 
یمكن تعلمها بسهولة وممارستها بالمهارات أساسیة كاإلرسال بأنواعه، االستقبال، التمریر، السحق، الصد و * 

  . الدفاع عن المنطقة
ومن ممیزات هذه اللعبة أنها قلیلة االحتكاك الجسماني مع الفریق المنافس، فكل فریق یلعب في نصف ملعب * 

  .مستقل عن األخر
قانون اللعبة یسمح لالعب بلمسة واحدة فقط مما یعطي الفرصة لعدد كبیر من الالعبین في االستدراك في لعبة * 

  .الكرة الطائرة
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یقدم اللعب للمدرب متعة بالتفكیر العقلي فالتشكیالت الخططیة والتبدیالت وترتیب الالعبین واألوقات المستقطعة * 

  .لى نوعیة المباراة ونتائجهاكلها لها تأثیر ع
  . وما یمیز هذه اللعبة سرعة الحركة وقوة الضربات الساحقة والرشاقة للدفاع عن الملعب واإلرسال* 
تعتبر هذه اللعبة من األلعاب العالجیة التي تعمل على عالج االنحناء الظهري وتعمل على تطویر الجهاز * 

  )21، ص1964حسین عبد الجواد، ( .الحركي
  
  :مدارس ممارسة الكرة الطائرة السداسیة-3-3

إن تنظیم لعبة الكرة الطائرة كلعبة تنافسیة هو تواجد ستة العبین على كل جانب من الملعب سواء كان ذلك في 
  .المباریات التي تتم في المدارس والجامعات أو على المستوى القومي العالمي رجال أو سیدات

یمكن القول بان وجود ستة العبین یعمل على إیجاد التوازن الدفاعي  م9x9ومن خالل مساحة نصف الملعب 
المناسب لقیام بالتغطیة، ومن ثم إذا تواجد أكثر من ستة العبین یقل المجهود الذي یبذله الالعب ویتحول األداء 

  ...إلى نشاط استجمامي أكثر منه تنافسي
للعبة هناك العدید من النماذج واألسالیب المختلفة لطرق وعلى المستوى التنافسي العالمي لهذا الشكل من ممارسة ا

  .اللعب الخاصة بكل دولة، وتنوع تلك األشكال یرجع إلى كل جنس وما یمتازون به من مواهب خاصة
 وهذا ما یعتمد علیه العبو االتحاد السوفیتي فبطبیعتهم یمیلون إلى ذلك : هناك لعب الكرة الطائرة باستخدام القوة

 .على العبین یمتازون بضخامة األجسام والوثب العالي وضرب الكرة بقوة من مناطق الهجوم المختلفةالعتمادهم 
 وهذا یعتمد علیه الجنس األلماني، وهؤالء الالعبین برغم : هناك لعب الكرة الطائرة باالعتماد على الطول

 .بنسب ضئیلة جداطول قامتهم إال أنهم یمتازون باللعب یتسم بالدقة الخالي من األخطاء إال 
 ویعتمد علیه العبو تشیكوسلوفاكیا، حیث یمتازون : هناك لعب الكرة الطائرة باستخدام المهارات المتنوعة

بالمهارة العالیة في اللعب واستخدام أطراف األصابع لوضع الكرة من فوق الحائط الصد بمهارة فائقة وقوة یعجز 
عبین التشیك یحرصون على استخالصها من الفریق المنافس المنافس عن صدها، وحتى الكرات المرتدة فان ال

 .واستقبالها من ثغرات حائط الصد مما دفع المنافس على اللعب بجدیة یشوبها التوتر
 األرجنتین -بیرو"وهذا النوع ظهر في أمریكة الالتینیة : هناك لعب الكرة الطائرة باستخدام الحماس واالنفعال - 

رق إذا ما أثیروا فإنهم یلعبون بانفعال زائد مما جعلهم یلعبون بدون حرص وأحیانا بإحباط فالعبي هذه الف" البرازیل
یتسبب من إهدار للكثیر من النقاط مما وضع الفریق ال تتناسب وامكاناته وال تعبر عن حقیقة مستواه، ولكن یمكن 

حقیقي، ولذلك وجب عدم االستهانة القول بان الحماس قد یجعل إحدى الفرق تظهر بقوة كبیرة أكثر من مستواه ال
 .بأي فریق

 وهذا ما یمتاز به الفریق : هناك لعب الكرة الطائرة باستخدام السرعة مع ترابط وانسجام أعضاء الفریق الواحد
نكار ألذات،  حساسهم بذلك من التفاهم والتكامل والفدائیة المستمیتة والتضحیة بنفسه من اجل المجموعة وإ الیاباني وإ

 -من قصر قاماتهم فقد امتازوا بالوثب العالي وسرعة التحرك والدهاء مما جعل المنافس في حیرة من أمرهم والرقم
  .هذه السرعة أدت بهم إلى إنهاء الضربة الساحقة لصالحهم قبل تشكیل المنافس لحائط الصد
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بأن هناك مدارس مختلفة في  واستخالصا من النماذج المتعددة ألسالیب لعب دول العالم للكرة الطائرة یمكن القول
 :أداء اللعب في الكرة الطائرة نوجزها فیما یلي

  
  مثل روسیا وبولندا وبلغاریا ورومانیا والتي استطاعت أن تحتل المراكز األولى :مدرسة القوة - أ

ابتداء من الستینات بدأت المدرسة اآلسیویة في الظهور عن طریق اللعب السریع الجذاب و  :مدرسة السرعة -ب
  .الدفاع الجید

والتي تعتمد على تحسین المهارة الفردیة من الناحیة الفنیة مع وجود العبین ممتازین وفق  :ج مدرسة مبدأ السالمة
  نسب األخطاء المهاریة مثل ألمانیا  التصنیف التخصصي لمراكز اللعب مع الوضع في االعتبار تقلیل

وعموما نستطیع القول بان الكرة الطائرة الحدیثة تلعب باستخدام جمیع هذه المدارس والطرق، وأنها أصبحت قریبة 
مدرب الفریق الیاباني الحائز على المیدالیة " ماتسو دایرا" وقد لخص . من بعضها البعض لكنها ال تفتقد إلى أصلها

العوامل التي تهدف إلى تنمیة اللعب على المستوى الدولي باستخدام  1972ورة االولمبیة بمیونخ عام الذهبیة في د
  :المدارس قائال

أتمنى تكوین فریق لدیه مهارة العبي تشیكوسلوفاكیا الفردیة وقوة العبي روسیا ومرونة تشكیالت الیابان،وان یكون " 
محمد سعد ( "ومبدأ السالمة الخاص بعدم ارتكاب أخطاء أللمانیا الشرقیة لدیه قفز العبي كوبا، وروح المنافسة لكوریا،

 )27، ص2001، محمد لطفي السید -.زغلول
   
  :المهارات الحركیة في ریاضة الكرة الطائرة-3-4

  :المهارات األساسیة في الكرة الطائرة
   llee  service  :مهارة اإلرسال-  

اإلرسال هو الضربة التي یبدأ بها اللعب في المباراة وفي بدایة كل شوط وبعد كل خطأ من طرف الالعب الخلفي 
ویعتبر من أهم الضربات الهجومیة المباشرة التي یستعملها الالعبون خالل . األیمن المتمركز في منطقة اإلرسال

  )10، ص1994فهمي،  زینب(المباراة، وهو من المهارات التي تطورت بدرجة كبیرة 
واإلرسال الصحیح هو الذي یكون في اللحظة التي ال یخطئ فیها الالعب المرسل حیث انه یملك كل المقومات 
والفرص لتسجیل النقاط فیستطیع من خالل مهارته الشخصیة ونظامه الفن أن یختار لحظة اإلرسال المناسبة 

  )27، ص2001 محمد سعد زغلول،( وأسلوب األداء

ر اإلرسال أول هجوم بهدف تفرقة وذبذبة الفریق الخصم وهذا بتعطیل االستقبال لتسهیل عملیة الصد وكذلك ویعتب
  . لتسجیل نقطة الدخول في اللعب 

  :أنواع اإلرسال -
اإلرسال من األسفل هو اإلرسال الذي یتم فیه مقابلة الید للكرة وضربها وهي في  :اإلرسال من األسفل الكتف - أ

اإلرسال األمامي واإلرسال الجانبي وهذا النوع من اإلرسال یعتمد في مرحلة : مستوى أسفل من الكتف وهو نوعان
  . لخصماألولى لتعلم اإلرسال نتیجة لسهولة أداءه، من طرف األطفال إلیصال الكرة إلى منطقة ا
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الذي یتم فیه مقابلة الید لضرب الكرة وهي في مستوى أعلى من الكتف وینقسم  :اإلرسال من األعلى الكتف -ب 
  ). اإلرسال الساحق(أو اإلرسال بالوثب ) إرسال تنس، إرسال متموج ( إلى اإلرسال البسیط 

  
    llaa  rréécceeppttiioonn  :مهارة االستقبال-

   )23حسین عبد الجواد، ص( .ل الكرة القادمة من طرف الخصمهي تقنیة موجهة نحو إرجاع أو استقبا
. وتكون حركة استقبال كرة اإلرسال برسغي الیدین وهما ملتصقتین والساعدین متقاربین حتى یسمح لنا بتوجیه الكرة

ویعتبر االستقبال من المهارات الدفاعیة المهمة إذ أن أي خطأ یركب أثناء االستقبال ینتج عنه تضییع لنقطة 
 . للفریق

  
  llaa  ppaassssee  :مهارة التمریر-

هي من أهم المهارات األساسیة وأكثرها استخداما خالل اللعب، وهي المهارة التي یمكن استخدامها في الهجوم 
  )11زینب فهمي، ص(. والدفاع، إذ أنه یصبح أحد الطرق للهجوم المباشر أو غیر المباشر

ر الذي یؤدي لوصول الكرة إلى والتمریر من األعلى باألصابع هي اللمسة الهامة التي یجب أن تتقن اتقانا تاما األم
  .الزمیل بطریقة تمكنه من إحراز نقطة أو كسب اإلرسال

كما أن نجاح الضرب الساحق یعتمد على ضبط إیقاع اإلعداد وبالتالي یكون من األهمیة بمكان ارتفاع الكرة، ولهذا 
لمعد للفروق الفردیة بین یتطلب األمر مواصلة التدریب المشترك بین الضاربین والمعدین حتى تزداد معرفة ا

  )69، ص2001محمد لطفي السید،  .حمد سعد زغلولم( .الضاربین

كمأننا نجد أنواع متعددة للتمریر سواء التمریر من األسفل الكتفین وقد سبق وتطرقن إلیها في عنصر االستقبال  
قسم إلى التمریر من األعلى الذي یمكن أن یكون بمثابة التمریر المباشر أو التمریر من األعلى وهو بدوره ین

  .بوضعیة الثبات أو التمریر عن طریق الوثب
    ll’’aattttaaqquuee  :مهارة السحق-  

إن السحق یحتاج في أدائه إلى أعلى درجات القوة المركزة وهو بدون شك الحركة الصعبة في التطبیق بصفة 
والالعبون الذین یقومون بالسحق هم الخ، ...بدنیة كالتنسیق ،الرشاقة، صحیحة وتتطلب من الالعب عدة صفات

األكثر استعراضا باإلضافة إلى ذلك السحق الجید الفعال یزید من معنویات الفریق أثناء اللعب وینقص الجانب 
  .النفسي للخصم

ویعتبر السحق روح لعبة الكرة الطائرة حیث أنه عبارة عن توجیه للكرة، یؤدیه الالعب وهو في الهواء بعد ارتقاء  
 -.Avie Salingerي بمحاذاة الشبكة بحیث تكون حركاته منسجمة، متناسقة وبتوقیت صحیحعمود

J.Ackermann,:1992, p99). 1(  
إن الضربات الساحقة هي احد الوسائل الرئیسیة الهامة في إحراز النقاط، واستخدامها غالبا ما یكون من اللمسة 

  : الثالثة ویؤثر فیها عاملین هما
 القوة  
 التوجیه 
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فعامل القوة هو الغالب على عامل التوجیه في أكثر الضربات، وال خطورة في التركیز علیه خاصة إذا كان الفریق 
نما تكمن الخطورة في التصمیم على التركیز على عامل القوة في  لمنافس ال یقوم بحائط الصد بطریقة فعالة، وإ ا

محمد سعد ( .ارتداد الكرة بقوة للملعب الفریق المهاجم الضربات أمام فرق تجید استخدام حائط الصد فتكون النتیجة
  )74، ص2001محمد لطفي السید -.زغلول

ومن خالل ذلك یمكن تقدیم تعریف للسحق على انه ضرب الكرة بقوة من أعلى الشبكة إلى األسفل والتي تسحق 
  . الكرة في األرض وتجعلها تنكسر دون أن یتمكن الخصم من صدها أو استقبالها

 . هناك ثالث اعتبارات هامة عند البدء بضرب الساحق: التحلیل التقني-
وتتم على القدم الیمنى لالعب الذي یستخدم یده الیمنى في الضرب والعكس، وتكون أطول خطوة :  خطوة الفرملة - 1

المهاجم الن من خاللها یتم تحویل المسافة األفقیة إلى مسفة راسیة، وفي هذه الحالة یجب تنظیم حركة اقتراب 
 :بمراعاة ما یلي

  مراقبة مسار الكرة -
  .سرعة و مسافة وارتفاع واتجاه الكرة -
  .تتابع خطوات االقتراب -
كلما زاد مدى هذه المرجحة زادت إمكانیة االرتفاع لمسافة اكبر، فهي تزید االرتفاع ألعلى  :مرجحة الذراعین -2

  .سم تقریبا 25 - 20من 
ن ممدودة وتلمس الكرة من أعلى نقطة عند االرتقاء، ویكون بعد الالعب عن الشبكة تكو : حركة الذراع الضاربة -3

بمسافة طول الذراع وعند الهبوط یكون على القدمین وتكون نقطة الهبوط هي نقطة االرتقاء وأن یتم عمل عدة 
  :لألسباب التالیة وثبات لتفادى اإلصابة في مفصلي الركبة والحرص و بعد الهبوط یجب االستعداد ألداء التالي

  .تامین الحمایة من األداء الهجومي -
  .ربما لیقوم بأداء نفس العمل الهجومي مرة أخرى عند ارتداد الكرة من حائط الصد -
  .المشاركة في تشكیل حائط الصد -
 .ضرورة القیام بتغطیة حائط صد فریقه -

  :"كون مبنیة على ثالث مراحلأن المهارة األساسیة للسحق یمكن أن ت كما جاء عن ماركو باولي
  .الخطوات والقفز -
  .ضرب الكرة -
  (Marco Paoli.- les fondamentaux du volley , entraînement,technique,et tactique:avril2002p54) االستقبال -

 
  llee  contre  :مهارة الصد-

یحمله من  مباشرا في خطط الهجوم لماتأثیرا أصبحت تقنیة اللعب في الكرة الطائرة كله یتأثر بعملیة الصد 
خصوصیات تقنیة وتكتیكیة، وباتخاذه طابعان هجومي ودفاعي یسمح بإیقاف الضربة الساحقة على مستوى الشبكة 

  .إلرجاعها إلى منطقة الخصم أو یحد من قوتها
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لى االرتقاء الجید إن فعالیة عملیة الصد یعتمد على عدد الالعبین المشاركین في هذه العملیة ومدى قدرتهم ع 
یقوم بها العب أو . وسرعة رد الفعل، وكذا الخبرة التكتیكیة، فالصد عبارة عن عملیة تتم بمواجهة الشبكة وقریبا منها

لى األمام قلیال بحیث یكون حائط  العبین أو ثالثة عن طریق الوثب إلى أقصى ارتفاع مع مد الذراعین عالیا وإ
   دمن قبل الفریق المضا)عملیة الضربة الساحقة(أداء العملیة الصد مقابال التجاه الكرة عند 

  :هناك عدة أنواع نذكر منها: أنواع الصد*
  .الكرة توجه مباشرة نحو الخصم: الصد الهجومي. 1
  .الكرة تصد من طرف الالعبین لكي تبقى في منطقة إلعادة بناء الهجمة: الصد الدفاعي. 2
  .فقط للهجومیتصدى العب واحد : الصد الفردي. 3
  .العبین أو ثالثة یتصدون مع بعض للكرة أثناء الهجوم: الصد الجماعي. 4
  défense :مهارة الدفاع العمیق-  

تتطلب مهارة الدفاع المنخفض الكثیر من الصفات من رشاقة وسرعة و مستوى عال من القدرة العضلیة للرجلین 
سرعة رد الفعل و الشجاعة في استخدام الجسم في السقوط وحسن التوقع للمكان الموجه إلیه الكرة المضروبة و 

  .للدفاع عن الكرات البعیدة
إن نجاح العبي الدفاع في حمایة المنطقة المكلف بها والوصول إلى الكرة في الوقت المناسب یسهم بقدر كبیر في 

یساعد في تغییر شكل األداء رفع الروح المعنوي للفریق، حیث أن إنقاذ الكرة قبل وصولها إلى األرض یعد إنجازا 
والمباراة فیتحول الفریق من مدافع إلى مهاجم، هذا باإلضافة إلى أن مهارة الدفاع من السقوط سواء بالدحرجة جانبا 

  . أو أماما بالطیران تعطي صورة مشوقة للمشاهد حیث تظهر قوة الفریق
وكذا التوقع، ولكن ربما تكون الصفة األكثر أهمیة ویحتاج أالعب كي یصبح مدافعا ممتازا في الكرة الطائرة والعین 

" نصف القرفصاء"تلك التي تأخذ اكبر العنایة واالهتمام في التدریب إال وهى القدرة على البقاء في وضع منخفض 
  .والحركة بسرعة فائق من هذا الوضع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الخالصة:                                                                        الخلفیة النظریة للدراسة
 

  :الخالصة

نستخلص من الدراسة النظریة أن الكرة الطائرة الحدیثة أصبحت تعتمد على أسس وقواعد ومناهج        
علمیة مدروسة بشكل دقیق للتمكن من رفع المستوى خاصة في المنافسات الریاضیة التي یولیها الباحثین 

الریاضیة مرحلة مهمة وحساسة  والقائمین علیها اهتماما كبیرا لما لها من أهمیة في تحقیق الفوز فالمنافسة
خاصة عند الریاضي ألنه یتعرض خاللها إلى ظواهر نفسیة متعددة ومختلفة تأثر على أداءه وتجعله 

یسلك سلوكیات طبقا لهذه التأثیرات لذلك ففهم هذه الظواهر النفسیة وجب علینا معرفة الدوافع أي األسباب 
ذه الظواهر ظاهرة القلق التي تجعل الریاضي یبتعد عن التي تكون وراء هذه السلوكیات ومن بین أهم ه

أهدافه وتولد لدیه اضطرابات نفسیة وفسیولوجیة  إذن فالدوافع تفتح لنا المجال لمعرفة أسباب ظهور القلق 
خالل المنافسة الریاضیة مع النظر إلى جوانب المنافسة وما لها من خصائص تنعكس على نفسیة 

  مریة أو الفئة التي یكون فیها وما تمتاز به من خصائص نفسیةالالعب في ظل المرحلة الع
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 :تمهید -

حتى یتسنى للباحث السیر بخطى ثابتة وواضحة البد له أن یتبع طریق واضح وبین لذا سنحاول من خالل هذا 
الفصل عرض بعض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع بحثنا من قبل وذلك لیتبین لنا السبیل 

ستفادة من بحوثهم ومما توصلوا إلیه فمن الذي سلكه الباحثین الذین قاموا بدراسات من قبلنا ونحاول التأسي واال
خالل التطرق للدراسات السابقة والمشابهة یتمكن الباحث من تجنب إعادة نفس البحث أو الفرضیات ویحاول 

 . القیام ببحث جدید یمكن أن یضیف به شيء جدید إلى البحث العلمي
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  :الدراسات السابقة والمشابهة: الفصل الثاني

  :دراسة األولىال-2-1

  :اسم ولقب الباحث

 .قالتي عبد الحق -
 .بویوسف بدر الدین -

  :عنوان الدراسة

دراسة میدانیة على القسم الوطني األول كرة *دوافع ظهور القلق لدى العبي كرة الید أثناء المنافسة الریاضة*
  "صنف أكابر"الید 

  .2006/2007:تاریخ الدراسة 

  ماجستیر : مستوى الدراسة

  هل هناك دوافع لظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة؟: الدراسةمشكلة 

  :هدف الدراسة

  .إیجاد األسباب والدوافع المؤدیة إلى القلق أثناء المنافسة الریاضیة  -
  .والتحسیس بمدى أهمیة معالجتها  "ظاهرة القلق"لفت االنتباه إلى خطورة هذه الظاهرة  -
  . إعطاء اقتراحات میدانیة و تبیان أهمیة التحضیر النفسي في مواجهة الضغوطات النفسیة  -

  :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة

  .یرجع ظهور القلق إلى الضغوطات النفسیة الناتجة خالل المنافسة الریاضیة -
  "جل الفوزالصراع من ا"ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناجم عن طبیعة المنافسة  -
  .یرجع ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة إلى طبیعة شخصیة الالعب -

  .المنهج الذي اعتمدته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي:المنهج المتبع

  ".أكابر"صنف " یدكرة ال"فرق من القسم الوطني األول  06كان مجتمع الدراسة متمثل في: مجتمع الدراسة

العب من كل فریق أي  12اعتمدت هذه الدراسة على العینة العشوائیة وتمثلت عینة البحث في :عینة البحث
  .العب 72بمجموع 
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  .اعتمد الباحث في هذه الدراسة على االستبیان: أدوات البحث

  :أهم النتائج لهذه الدراسة

سة الریاضیة كما أن استخلص الباحث في هذه الدراسة أن معظم الالعبین یصیبهم االرتباك حیال المناف-
  .معظمهم یرون الحكم خصما لهم وان المنافسة تلقي ببعض الضغوطات النفسیة على كاهلهم 

  :التي جاءت في هذه الدراسة تمثلت في تاالقتراحا

ترقیة الشخصیة والرفع من مستواها أي العمل على تحسین وتوجیه األفكار والعمل على تنمیة القدرات  -
  .كالتصور و االستعداد النفسي والعقليأو المهارات النفسیة 

  .خلق جو من المنافسة یتماشي مع مستوى المنافسات الرسمیة -
  .ضرورة إدماج األخصائیین النفسانیین في الطاقم الفني للفریق -
  .الرفع من مستوى التحكیم والعمل على إخضاع الحكام إلى دورات تكوینیة -
  .ة زیادة حصص الجلسات الجماعیة للمعالجة النفسی -
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  :الثانیة الدراسة -2-2
 :إسم ولقب الباحث -
    .منصوري مصطفى*
 .الریاضي خالل المنافسة لدى العبي كرة القدم أداءعلى  وتأثیرهالضغط النفسي : عنوان البحث -
 2008/2009السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة -
 الماجستیر مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة : مستوى الدراسة -
 .على الریاضي تأثیره وما مدىهي العوامل التي تساهم في حدوث الضغط النفسي  ما: مشكلة الدراسة -
 :هدف البحث -

  :تهدف هذه الدراسة إلى إبراز    
 الریاضي أداءالضغط النفسي على  تأثیرمعرفة  -
 تبیین دور التحضیر البسیكولوجي في المجال الریاضي -
 حقائق علمیة واالستفادة منها مستقبال إلىالتوصل  -
 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة -
  الالعب أداءالتحضیر النفسي یؤثر على  
  النفسیة استجاباته للضغوطتحدد مدى  الالعبخبرة 
 تختلف الضغوط النفسیة باختالف درجة المنافسة 
 وصفي حیث قام الباحث بدراسة مسحیةالمنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج ال: المنهج المتبع -
جهة الغرب  أكابربحث مسحي اجري على العبي كرة القدم قسم مابین الرابطات صنف : مجتمع البحث -

 .اتحاد المشریة المشریةشباب 
اعتمدت هذه الدراسة على العینة العشوائیة وتم اختیار فریقین شباب المشریة  مع اتحاد : عینة البحث -

 .المشریة
 .اعتمدت هذه الدراسة على االستبیان لجمع المعلومات:البحثأدوات  -
 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث -

وذلك  األخركل منافسة كرویة لها ضغط خاص بها وكل ضغط یتمیز عن  أن البحث استخلصنامن خالل هذا 
درجة المنافسة بین  جانب اختالف إلىوكذا قلة التحضیر النفسي  نالالعبیلعدة عوامل كقلة الخبرة لبعض 

 .الفرق
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 :أهم االقتراحات -
 .الشباب في المباریات الرسمیة الكتساب الخبرة الالعبین إشراك -
 .عدم تضخیم المباریات الهامة وخاصة لالعبین الشباب -
 .دورات وملتقیات تحسیسیة تخص الجانب النفسي تنظیم -
  :الدراسة الثالثة-2-3
 :اسم ولقب الباحث -
  .بوجمعة عبد الغني*
 ".الضغط النفسي لدى الریاضیین دراسة مقارنة بین ریاضي الكاراتیه والعبي كرة القدم  ":عنوان البحث -
 2006- 2005السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة -
 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر: مستوى الدراسة -
 .الفردیة؟ الریاضةة على الجماعی الریاضةهل تختلف الضغوط النفسیة بین العبي : مشكلة الدراسة -
 القدم و الكاراتیه ةیهدف البحث للوصول إلى مجموعة من النقاط وهي وجود عالقة بین كر : هدف البحث -

  الحیاة االجتماعیة والبیئیة ال تخلو من الموقف الضاغطة وكل الریاضیین أو أفراد المجتمع ككل

 .معرضین للضغط أمامها ویتعرضون لها

 نین من الضغط في مواقف الحیاة العامة أو المنافسة أو ال یوجد ریاضیین ال یوجد ریاضیین محص

  .یملكون سلوكا یحمیهم من الضغط

  الضغط ضروري للتكیف مع تحوالت العالم والمحیط وأعباء المنافسات ولكن بمستویات معتدلة ومثالیة

  .وكل ریاضي له مستوى أو شدة معینة خاصة به من الضغط

 الجماعیة الریاضةالفردیة یكون فیها مستوى حالة القلق أعلى منه لدى ریاضیي  الریاضة .  

  سمات القلق ترتبط بحالة القلق من حیث الزیادة أو النقصان، فإذا زاد مستوى سمة القلق عند الریاضي

  .زاد عنده مستوى حالة القلق في المنافسات

 لفردیة واضحا في حالة القلق المعرفي والثقة یكون الفرق في حالة القلق لصالح ریاضي الریاضیات ا

  .بالنفس، وضعیفا في حالة القلق الجسمي
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ومن خالل ما سبق نستخلص أن كل الریاضیین معرضین للضغط وال یوجد ریاضیین محصنین من الضغط،   

 ولكن ما عالقة هذه الضغوط باألداء المهاري وهذا ما نحن بصدد دراسته

 :ه الدراسةالفرضیات التي تناولتها هذ -
  الریاضي معرض للضغط النفسي في بیئته االجتماعیة رغم تعوده على المواقف الضاغطة أثناء

  .المنافسة

  هناك ارتباط خطي بین السلوك ومستوى سمة القلق عند الریاضي المرتبطة بالشخصیة، وحالة القلق

  .لدیه المرتبطة بالموقف الریاضي

  في حالة )ریاضة جماعیة(مقارنة بریاضة كرة القدم ) ریاضة فردیة(هناك فروق دالة لصالح الكاراتیه ،

  .القلق الجسمي المعرفي والثقة بالنفس

 .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي االرتباطي: المنهج المتبع
من اشتمل مجتمع البحث على فرق كرة القدم القسم الوطني األول صنف أكابر و فرق :مجتمع البحث -

  .ریاضة الكاراتیه

 :عینة البحث

فرد ) 40(وقد أجریت الدراسة على فریقي مولودیة الجزائر للكاراتیه،ونادي أتلیتیك بارادو لكرة القدم بعینة قوامها  

لریاضة كرة القدم كما استعمل الطالب اختبار قلق المنافسة الریاضیة ) 20(لریاضة الكاراتیه و ) 20(مقسمین 

  ". Martinezمارتینز "

 :أدوات البحث

یعتمد المنهج  الوصفي في البحث على البیانات الخاصة بالظواهر والموضوعات التي یدرسها وعلى  -
وسائل وأدوات القیاس التي تساعد على جمع البیانات وتصنیفها تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج منها،ولهذا 

 .والحكام موجهة إلى الالعبین والمدربین اعتمدنا على استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة
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 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 

  الضغط ضروري للتكیف مع تحوالت العالم والمحیط وأعباء المنافسات ولكن بمستویات معتدلة ومثالیة

  .وكل ریاضي له مستوى أو شدة معینة خاصة به من الضغط

 الجماعیة الریاضةالفردیة یكون فیها مستوى حالة القلق أعلى منه لدى ریاضیي  الریاضة .  

  سمات القلق ترتبط بحالة القلق من حیث الزیادة أو النقصان، فإذا زاد مستوى سمة القلق عند الریاضي زاد

  .عنده مستوى حالة القلق في المنافسات

 لفردیة واضحا في حالة القلق المعرفي والثقة یكون الفرق في حالة القلق لصالح ریاضي الریاضیات ا

  .بالنفس، وضعیفا في حالة القلق الجسمي

 ومن خالل ما سبق نستخلص أن كل الریاضیین معرضین للضغط وال یوجد - 1

 :أهم االقتراحات

 التركیز على التحضیر النفسي لالعبین خاصة الفئات الصغرى  .  

  الفني للفریقضرورة إدماج أخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم. 
 رشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة  .على المدرب توجیه وإ
 خلق جو المنافسة أثناء التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیة. 
  إجراء تربص في دورات تكوینیة لصالح المدربین والمنظمین للمنافسات الریاضیة خاصة في الجانب

 .لتعمیم الفائدةالنفسي 
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  :الرابعة الدراسة-2-4

 :اسم ولقب الباحث
  مزاري نور الدین*

 العبي كرة القدم في المنافسة الریاضیة أداءاثر القلق على مستوى : عنوان البحث

 .2007/2008السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة

 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر: مستوى الدراسة

  : مشكلة الدراسة

 .ما هو تأثیر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسات؟ -
 .یهدف البحث للوصول إلى مجموعة من النقاط وهي: هدف البحث -
  .معرفة أهم األسباب المؤدیة لهذا المشكل وكیفیة معالجتها -
 .معرفة مدى تأثیر القلق على مستوى أداء الالعبین -
 .على تخطي ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه الظاهرةمساعدة الالعبین  -
توعیة وتوجیه المسئولین إلى ضرورة توفیر األخصائیین في علم النفس الریاضي لتقدیم أفضل رعایة  -

 .نفسیة لالعبین

 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة

  التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الالعبین أثناء إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل
  .المنافسة
 للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة. 
 ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم. 

 .صفيالمنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الو : المنهج المتبع

وهم على " صنف أشبال " تمت الدراسة على مستوى ثالث أندیة من والیة المسیلة للقسم الشرفي  :مجتمع البحث
  :التوالي
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 الوفاق الریاضي لبلدیة حمام الضلعة.  
 النادي الریاضي للهواة تارمونت.  
 أولمبـیك المســیلة. 

 :أدوات البحث

إن حصولنا على المعلومات الكافیة والبیانات المتعلقة بالدراسة سهلت   :جمع المعلومات وكیفیة تطبیقها -  
بأغلب جوانب الدراسة وجاءت هذه مباشرة بعد تحدید العینة المراد دراستها وتختلف ) اإلحاطة ( علینا اإللمام 

ن الطرق هذه الطریقة باختالف الموضوع وحسب المجال التي تمت فیه الدراسة استعملنا في بحثنا مجموعة م
  :المتمثلة في

  :طریقة االستبیان -

حیث تعد وسیلة لجمع المعلومات مستعملة وبكثرة في البحوث العلمیة ومن خاللها تستمد المعلومات         
 ویقوم) مغلقة، نصف مغلقة، مفتوحة (مباشرة من المصدر األصلي وتتمثل في جملة من األسئلة مقسمة إلى 

العینة المختارة كاإلجراء األولي ثم یقوم بجمعها ودراستها وتحلیلها ثم استخالص النتائج الباحث بتوزیعها على 
 .منها وقد فمنا باختیار االستبیان لكي یسمح لنا بعملیة جمع المعلومات وتحلیلها بسهولة وقلة تكالیفها

 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث

   نقاط نذكر منهاإن الهدف من دراستنا هذه یتمحور حول عدة :  
 معرفة أهم األسباب المؤدیة لهذا المشكل وكیفیة معالجتها.  
 معرفة مدى تأثیر القلق على مستوى أداء الالعبین. 
 مساعدة الالعبین على تخطي ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه الظاهرة. 
 ئیین في علم النفس الریاضي لتقدیم أفضل رعایة توعیة وتوجیه المسئولین إلى ضرورة توفیر األخصا

 .نفسیة لالعبین

 :أهم االقتراحات

 ضرورة التكافل والتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة ولجان األنصار من أجل النهوض بالثقافة 
       .    الریاضیة
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  لذوي االختصاص والخبرة ضرورة التسییر الجید أثناء المنافسات الریاضیة من خالل إعطاء المسؤولیة
 .في تسییر الهیاكل وتنظیم المنافسات والبطوالت

  رشادات فیما الریاضیة وذلك عن طریق وسائل اإلعالم  یخص الروحتوعیة الجمهور وتقدیم نصائح وإ
 .المختلفة

 
  :ةالدراسة الخامس-2-5

 :اسم ولقب الباحث
  .فرید بن مداسي*

 .عبد القادر شیباني

 *أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم في المنافسات الریاضیة : * عنوان الدراسة
 .2009/ 2008السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة

 ماجستیرمذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة : مستوى الدراسة

  .معرفة أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم في المنافسات الریاضیة: هدف الدراسة
  .ما هو تأثیر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسات؟: سةمشكلة الدرا

 :فرضیات الدراسة
  .للقلق أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة: الفرضیة العامة

  :الفرضیات الفرعیة  

 خالل  مستوى أداء الالعبیني إلى تخفیض إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤد
  .                                                                        المنافسة الریاضیة

 للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة         .  
 قدمألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة ال. 

  : إجراءات الدراسة المیدانیة

  .مدربین 10مدربي كرة القدم صنف أشبال العدد  :العینة األولى -1:   العینة -

  .العب 40العبي كرة القدم صنف أشبال العدد : العینة الثانیة - 2            
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" صنف أشبال" تمت الدراسة على مستوى ثالث فرق من والیة المسیلة للقسم الشرفي : المجال الزماني والمكاني
  .وكانت الدراسة المیدانیة في بدایة شهر أفریل وماي

  .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي: المنهج -

  : األدوات المستعملة في الدراسة

  .وأخرى خاصة بالالعبیناالستبیان وتم تقسیمه إلى استمارتین استمارة خاصة بالمدربین 

  :النتائج المتوصل إلیها

  إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الالعبین أثناء
  .المنافسة
 للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة.  
 عبین في كرة القدمألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الال. 

  :إستخالصات واقتراحات

 التركیز على التحضیر النفسي لالعبین خاصة المستویات الصغرى.  
 ضرورة أخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم الفني للفریق.  
 رشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة   .على المدرب توجیه وإ
  التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیةخلق جو للمنافسة أثناء.  
  ضرورة التكافل والتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة من جهة ولجان األنصار من جهة أخرى

  .للنهوض بالثقافة الریاضیة

 :التعلیق على الدراسة

اعتمدت على  على المنهج الوصفي في العمل وهو المنهج الذي اعتمدناه في دراستنا كما اتالدراسجل اعتمدت 
العینة العشوائیة في اختیار أفراد المجتمع وهي أیضا العینة التي طبقناها في بحثنا ألنها تعطي نسب متساویة 

اثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم في "ما عدا الدراسة الرابعة تحت عنوان  لكل أفراد المجتمع بالظهور
یة نظرا لمتطلبات الباحث في تحقیق أهداف الدراسة بأعلى كفاءة فقد كانت عینتها عمد" المنافسة الریاضیة

ما  االستبیان في جمع المعلومات واعتمدنا نحن أیضا على االستبیانعلى  اتهذه الدراساعتمدت كما  ممكنة 
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من جوانب عدة فقد مع دراستنا  اتوقد اشتركت هذه الدراس عدا الدراسة الرابعة التي جاءت بمقیاس قلق المنافسة
الدراسة األولى الدوافع وظاهرة القلق والمنافسة الریاضیة واختلفت مع دراستنا في نوع النشاط الریاضي أما تناولت 

الدراسة الثانیة فقد اشتركت مع دراستنا في أنها تطرقت إلى األسباب التي تؤدي إلى القلق من خالل الضغوطات 
واشتركت دراستنا مع  همقارنة بین الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم والكاراتیالنفسیة والدراسة الثالثة جاءت ب

الدراسة الرابعة والخامسة من الناحیة النفسیة في ظاهرة القلق و الضغط النفسي إذا فمجمل الدراسات تتمحور 
لة المنافسة في على الجانب النفسي للریاضي رغم االختالف في نوع النشاط كما أن هذه الدراسات اتخذت مرح

دراستها و هذا ما یتشابه مع دراستنا وتطرقت إلى الضغوطات النفسیة إذا فبرغم االختالفات الضیقة بین هذه 
  . الدراسات و دراستنا إال أنها معظمها یصب في الجانب النفسي 
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 :خالصة

موضوع المنافسة الریاضیة وأهمیتها في ترقیة المستوى الریاضي وكل  مما سبق یتضح أن جل الدراسات تناولت
هذه الدراسات إلى معظم كما توصلت  الریاضیة منافسةبال اوعالقتهبالضغوطات النفسیة  هذه الدراسات اهتمت

التحضیر النفسي  وعنصر مظاهر عدیدة مرتبطة إما بالحالة النفسیة لالعب أو بمستوى  الهظاهرة  القلق أن 
وأفادت مختلف هذه الدراسات إلى أن الضغط النفسي خالل المنافسة ظاهرة خطیر التحكیم الذي یلعب دور هام 

 یجب الحد منها وأعطت اقتراحات للحد من ظاهرة القلق وكل هذه االقتراحات هي اقتراحات إیجابیة للریاضي 
دراسات إال من أجل الریاضة والریاضیین فسالمة الریاضي وما أقیمت هذه الوالریاضة على وجه الخصوص 

فقد أكدت كل  وحسن خلقه والحفاظ على مستواه المهاري هي من بین اهتمامات أي باحث في المجال الریاضي
هذه الدراسات على الدوافع واألسباب المؤدیة إلى ظهور القلق خالل المنافسة ولكن كل دراسة جاءت من زاویة 

  . ألخرىمختلفة عن ا
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 :تمهید

ویعني علم طریقة البحث  (logos)إلى أصل یوناني تحت مصطلح  (méthodologie)یرجع مصطلح منهجیة 
ویعني الطریقة التي تحتوي على  (odos)أیضا أصل یوناني تحت مصطلح  (méthode)ویرجع مصطلح منهج 

مجموعة من القواعد العلمیة  الموصلة إلى هدف البحث، والمنهجیة مجموعة المراحل التي توجه التحقیق والفحص 
  .العلمي

وعلیه فإن منهجیة البحث تعني مجموعة الطرق والمناهج التي توجه الباحث في بحثه وبتالي فإن وضیفة 
ثم العمل على تصنیفها وترتیبها وقیاسها وتحلیلها من أجل استخالص نتائجها المنهجیة هي جمع المعلومات 

.والوقوف على ثوابت الظاهرة االجتماعیة المدروسة  
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جراءاته المیدانیةم: الفصل الثالث :نهجیة البحث وإ  

:الدراسة االستطالعیة-3-1  

بها في أي بحث علمي باعتبارها القاعدة األساسیة إن الدراسة االستطالعیة خطوة هامة وضروریة یجب القیام 
للبحث المیداني، وتعمل على تعمیق المعرفة بالموضوع المراد دراسته والكشف عن جوانبه المختلفة وبالتالي تحدید 

اإلطار العام الذي تجري فیه الدراسة المیدانیة، لذا قبل الشروع في وضع أسئلة االستبیان وتوزیعه على العینات 
معنیة بالموضوع، كان البد علینا من القیام بالزیارات األولیة بقصد التعرف على میدان البحث واألفراد الذین ال

تستلزم مشاركتهم قصد األخذ بآرائهم ومناقشتها حیث عرضنا على بعض أفراد العینة أسئلة شفویة وضحت لنا 
  .س الموضوع الذي نحن بصدد دراستهبعض التصورات والمحاور وتبین لنا ما إذا كانت هذه األخیرة تم

  :الدراسة األساسیة-3-2
  :المنهج العلمي المتبع-3-2-1

إن البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانین عامة ال یكون أبدا بدون منهج واضح یلزم الباحث نفسه بتتبع 
وصف الظواهر أو "یهدف إلىخطواته ومراحله بكل دقة وصرامة ولقد استخدمنا في بحثنا المنهج الوصفي الذي 

  .أحداث أو أشیاء معینة وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها وتقریر حالتها كما توجد علیه في الواقع

والمنهج الوصفي من ناحیة أخرى هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من اجل الوصول إلى 
یعتبر المنتهج الوصفي طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا أهداف محددة إزاء مشكلة اجتماعیة ما 

خضاعها للدراسة   .عن طریق جمع معلومات مدققة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإ

  :متغیرات البحث-3-2-2

وهو العامل الذي یرید الباحث قیاس مدى تأثیره في الظاهرة المدروسة وعامة یعرف باسم : المستقل المتغیر-
  .لمتغیر أو العامل التجریبي ویتمثل في دراستنا هو دوافع ظهور القلقا

وهذا المتغیر هو نتاج العامل المستقل في الظاهرة و المتغیر التابع في دراستنا هو العبي الكرة   :المتغیر التابع-
  .الطائرة

و هو المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى الباحث إلى أن یعمم علیها النتائج ذات العالقة  :مجتمع البحث-
  .المشكلة المدروسة

  .العبا 225فریق و  15لثاني للكرة الطائرة، ویحتويمجتمع بحثنا یتمثل في القسم الوطني ا
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یة و هي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أن هي ممثلة مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات المیدان :عینة البحث-

  .تؤخذ مجموعة أفراد المجتمع لتجرى علیهم الدراسة ثم تعمم النتائج على كل المجتمع
 فرق للكرة الطائرة الناشطة في القسم الوطني الثاني أي مجموع 4مكونة هي عینة عشوائیة وهي عینة هذه الدراسة 

  .العبا 52
  
  :أدوات وتقنیات البحث -3-3

یعتمد المنهج  الوصفي في البحث على البیانات الخاصة بالظواهر والموضوعات التي یدرسها وعلى وسائل وأدوات 
القیاس التي تساعد على جمع البیانات وتصنیفها تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج منها،ولهذا اعتمدنا على 

  . استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة إلى الالعبین

  :االستبیان -3-3-1

یعتبر االستبیان من أدوات البحث األساسیة الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسانیة حیث یستخدم   في 
  .الحصول عن معلومات دقیقة ال یستطیع الباحث مالحظتها بنفسه

األسئلة التي وهو تلك القائمة من  فهذه المعلومات ال یملكها إال صاحبها المؤهل قبل غیره على البوح بها،
یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعیة لتقدم إلى المبحوث  من 

اجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبیانات المطلوبة لتوضیح الظاهرة المدروسة وتعریفها من جوانبها 
  .المختلفة

  
  :لقةاألسئلة المغ/ أ

إجابة مسبقة وتحدیدها یعتمد على أفكار الباحث األحیان تكمن خاصیتها في تحدید في أغلب  هي أسئلة بسیطة
أو اختیار  ،صحیح أو خطأ ،ال وأغراض البحث والنتائج المستوحاة منه إذ یطلب من المستجوب اإلجابة بنعم أو

  .اإلجابة المالئمة
  :األسئلة نصف المفتوحة/ب

نوعین من األسئلة أو هي التي تتكون من نصفین النصف األول یكون سؤاال مغلقا وهي األسئلة التي تحوي بداخلها 
 )یكون تعلیال أو تفسیرا لجواب النصف األول(والنصف الثاني تكون فیه الحریة للمستجوب إلدالء رأیه الخاص 
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  :تحكیم االستبیان/ج
ح وترتیب األسئلة حسب فرضیات بحثنا بعد صیاغتنا لالستبیان قمنا بتسلیم نسخة منه لألستاذ المؤطر لتصحی

وقد تم فعال تحدید بعض عبارات األسئلة من طرف األستاذ كما قدمنا نسخ إلى أساتذتنا بمعهد علوم وتقنیات 
  .النشاطات البدنیة والریاضیة فخرجنا باستبیان موحد

ل المنافسة وخاصة بعد انتهاء قبل توزیع االستبیان قمنا بمقابلة بعض الالعبین و المدربین خال :المقابلة-3-3-2
مكانیة دراسته وطرح بعض األسئلة لكي یتبین لنا المحاور المتعلقة  المباراة مباشرة وذلك ألخذ رأیهم على الموضوع وإ

  .بالدراسة
من أجل التحقق من صحة الفرضیات والتي تم تسطیرها للوصول إلى الهدف الذي نرید : مجاالت البحث-3-4

 :بتحدید ثالث مجاالت وهيالوصول إلیه قمنا 

من % 25 العب وأخذنا ما نسبته 225 تكون المجال البشري لمجتمع بحثنا من: المجال البشري -3-4-1
  .العب 52المجتمع لعینة بعثتنا أي 

  .التي تمثل عینة بحثنامالعب البلدیة لألندیة القمنا ببحثنا هذا في : المجال المكاني -3-4-2

خالل هذا  2016وأنته في أوائل شهر ماي  2015سبتمبرأطلق البحث في بدایة شهر  :المجال الزمني -3-4-3
  .الفترة قمنا بجمع المعلومات الالزمة المتحصل علیها من االستبیان وتحلیلها

  :الوسائل اإلحصائیة -3-5
حلیل وتفسیر إن هدف الدراسة اإلحصائیة هو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمیة ذات الداللة التي تساعدنا في ت

  .مدى صحة الفرضیات
  "2كا"قانون النسب المئویة واختبار كاف تربیع : والمعادالت اإلحصائیة المستعملة في بحثنا هي

 عدد التكرارات= النسبة المئویة 

 العدد الكلي للعینة
 X 100  

  :طریقة اإلحصاء بالدرجة المئویة

 عدد التكرارات= الدرجة المئویة 

العدد الكلي للعینة
 X 360  

لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل  یسمح :"2كا"اختبار كاف تربیع * 
  :االستبیان وهي كما یلي



 ث وإجراءاتھ المیدانیةمنھجیة البح:                                                         الفصل الثالث
 

 48 

  
  .القیمة المحسوبة من خالل االختبار: 2كا* 
  ).ةالمشاهد) (الواقعیة(عدد التكرارات الحقیقة : حت* 
  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظریة : نت* 
  .α =0.05": مستوى الداللة"درجة الخطأ المعیاري  -
  )80، صفحة 2003الحفیظ، ( .تمثل عدد الفئات" هـ"، حیث 1 -هـ = درجة الحریة ن -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  2)نت - حت(                                      

      مجموع= 2كا               
  )نت(                                         
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  :خالصة
إن نجاح أي بحث مهما كانت درجته العلمیة مرتبط بشكل أساسي بإجراءات البحث المیدانیة ونظرا لطبیعة 
في مشكلة بحثنا هذا تطلب منا التعریف بالبحث ومنهجه المتبع والمناسب لإلشكالیة الرئیسیة المدروسة كما حددنا 
هذا الفصل عینة البحث والتي اخترناها وتمثل المجتمع األصلي للبحث، كما اخترنا األدوات الالزمة في عملیة 

  .عرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من االستبیان الموزع على عینات البحث
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 :االستنتاج العام

 الكرة الطائرةثین اهمیة كبرى في مجال والها الباحأیعتبر الجانب النفسي من الجوانب المهمة التي 
نظرا ألهمیتها الكبیرة والدور الذي تلعبه في تحقیق االنجاز الریاضي وتعتبر ظاهرة القلق من الظواهر 

ردودهم الریاضي  ولقد تطرقنا في مالمتفشیة عند الالعبین خالل المنافسة و التي تأثر على أداءهم  و 
: حت التساؤل العام المتمثل فيبحثنا هذا الى دراسة الدوافع التي تساهم في ظهور القلق لدى الالعبین ت

حصل علیها من هل هناك دوافع لظهور القلق عند الالعبین خالل المنافسة؟ ومن خالل النتائج المت
العبین الخاص بالفرضیات الثالث  والمتمثلة في الفرضیة االولي التى تقول یرجع االستبیان الموجه ل

یة تحققت ذلك الن الالعبین اكدو انهم یستجیبون وجدنا ان هذه الفرض شخصیة الالعب،ظهور القلق الى 
نفعاالت النفسیة وهذا ما یثبت صحة هذه الفرضیة للمنافسة بمشاعر الخشیة و التوتر وعدم التحكم في اال

فتم التاكد  راجع إلى طبیعة المنافسة، التي تقول ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ة،اما الفرضیة الثانی
أكدوا أن ألهمیة المنافسة دور كبیر في التأثیر  الالعبینغالبیة ن النتائج توضح ان من صحتها ذلك ال

اما الفرضیة الثالثة والمتمثلة في ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناجم عن عدم كفاءة  على نفسیتهم،
بین یرون ان فكل الالع ،و نزاهة التحكیم فقد تم التاكد من صحتها من خالل النتائج المتحصل علیها

 .ة عندما یكون التحكیم غیر نزیه وفي غیر المستوىنفسیتهم تكون مضطرب

كفاءة وطبیعة المنافسة وكذا نقص  شخصیة الالعبو من خالل نتائج  هذه الفرضیات تم التأكد أن 
ونزاهة التحكیم كلها عوامل تساهم في ظهور القلق أي انها تعتبر دوافع لشعور الالعب بالقلق وبهذا 

  .  هناك دوافع لظهور القلق عند الالعبین خالل المنافسة :توصلنا الى صحة التساؤل العام المتمثل في
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  :خاتمة

الكبیر الذي عرفته الكرة الطائرة الجزائریة في اآلونة األخیرة والبروز الفعال  واالهتمامإن اإلقبال 

والمعتبر دفعنا إلى طرح بعض التساؤالت التي رأیناها تسحب الغموض والحیرة، لذا فإن دراستنا لهذا 

للعب الموضوع لم تكن عشوائیة أو صدفة، بل كانت نابعة من االقتناع، مما قد ینعكس سلبا على مردود ا

  .عند الالعبین لفرق القسم الوطني الثاني والذي بدوره ینعكس على الفریق الوطني بالصفة نفسها

فمن األسباب التي تؤثر على مردود الالعبین نجد عامل مهم نابع من االنفعاالت النفسیة الشائعة عند الفرد 

لبلوغ األهداف المسطرة بطرح مشكلة عامة أال وهو القلق، ولذا قمنا بهذه الدراسة للتوصل إلى الحلول النسبیة 

وأخرى جزئیة شملنا فیها معظم الجوانب القابلة للدراسة، وطرحنا فرضیات رأیناها تعمل على إعطاء شيء 

ایجابي وحل موفق لهاته الظاهرة، فمن خالل تحلیلنا ومناقشتنا لنتائج االستبیان والمقابلة التي وزعناها على 

  .من صدق وثبات فرضیتنامختلف الالعبین تحققنا 

ویمكن القول أن دراستنا لهذا الموضوع قد أتت بشيء ایجابي نسبیا وفي حدود الدراسة وهذا لمحاولة   

  .تحقیق الهدف المرغوب فیه

وفي األخیر نسأل اهللا التوفیق والسداد في هذا البحث الذي نتمنى أن یتناوله زمالئنا في المستقبل   

  .بنوع من الدقة والتفصیل
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 :المستقبلیة راحات والفروضتاالق
  

 أن نتمنى الالعبین والتي لمختلف الموجهة المقابلة و االستبیان أسئلة تحلیل خالل من
 في أمال االقتراحات و التوصیات من جملة طرح لنا اتضح المستقبل، في نسبیة لو و فائدة لها تكون

 بنیت حیث القلق، مشكل خصوصا الریاضیة المنافسات أثناء الالعبین تواجه التي المشاكل من التخفیف
 :أهمها من و هذا بحثنا في إلیه تطرقنا ما على االقتراحات هذه
 .لالعبین النفسي التحضیر على التركیز-
  .التشدید في تكوین الحكام-
 .للفریق الفني الطاقم ضمن نفسانیین أخصائیین إدماج ضرورة -
 .الرسمیة المباریات یخدم بحیث التدریبیة الحصص خالل الالعبین إرشاد و توجیه المدرب على-
 .الرسمیة المنافسات وتیرة بنفس التدریب أثناء المنافسة جو خلق -
 الجانب في خاصة الریاضیة للمنافسات المنظمین و المدربین لصالح تكوینیة دورات في تربص إجراء-

 .الفائدة لتعمیم النفسي
 الخبرة و االختصاص لذوي المسؤولیة إعطاء خالل من الریاضیة المنافسات قبل الجید التسییر ضرورة -
 .البطوالت و المنافسات تنظیم و الهیاكل تسییر في
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في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة  في إطار إنجاز مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر

نرجو من سیادتكم  "دوافع ظهور القلق لدى العبي الكرة الطائرة أثناء المنافسة"والریاضیة تحت عنوان 
ملء هذه االستمارة مقدمین بذلك ید العون للبحث ونعلمكم أن الهدف من هذه االستمارة هو إثراء وتوسیع 

، وتستخدم في مجال تي تقدمونها ستحضا بكامل السریة والعنایةمجاالت البحث العلمي والمعلومات ال
البحث العلمي فقط، لذى نرجو من سیادتكم ملء هذه االستمارة بموضوعیة تامة، وأخیرا تقبلوا منا فائق 

.االحترام والتقدیر  
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:السؤال األول  

 ما مدى تأثیر شخصیة الالعب على تصرفاته أثناء المنافسة؟
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:السؤال الثاني  

 كیف ترى مستوى التحكیم في الجزائر؟
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:الثالث السؤال  

؟الالعب تلتحكیم أن یؤثر في سلوكیاهل یمكن ل  
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:لرابعالسؤال ا  

 هل یولي مدربكم اهتماما بالجانب النفسي؟
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Summary: 

It is well known that each scientific research has an idea of beginning, or reason for the 
researcher  to search the topic, either we have started in the subject of this search on the 
basis of the premise that the phenomenon of concern to the athletes in competitions be 
the result of different motivations and be the cause of the behavior of the sports outside 
the scope of the control, making sports deviate from the path underlined the subject to 
achieve the objectives and results, and we have consistently highlighted in this search for 
some reasons for any motives which create every athlete competing disorders and 
responses in the functions of the body and perhaps the failure of some Member States, 
leading to disable the creativity and, sports are cramped and tension and crises, which 
cause suffering of the phenomenon and the lack of efficiency in the face of the most 
sports attitudes, so we the selection of the theme discussed Anti-arab "motives of the 
emergence of concern When the volleyball players during sporting competition" field 
study on some of the clubs national section II - have. we voiced in this topic four 
questions, the question of the "Is there the motives for the emergence of concern when 
the ball players plane during sporting competition" the stair this question partial 
Questions"Is it because the appearance of concern when the volleyball players during 
competitive sports to the character of the player" and "Is it because the appearance of 
concern through competition, sports competition nature" and "Does the efficiency of 
arbitration and generate the phenomenon of concern during the competitive sports 
players" we have to answer these questions temporary answers and the hypotheses 
represented in "is the emergence of concern to the character of the player" and "the 
emergence of concern during the competitive sports stems from the nature of the 
competition" and "the emergence of concern during the competitive sports players is due 
to the efficiency of arbitration." Prevailing circumstances in this search collection article 
theory of the subject matter, which included three axes represented in motivating the 
phenomenon of concern, volleyball, and after the knowledge of the theoretical side 
necessitated we have to go to the field to reflect the phenomenon where we choose a 
search for sample statistical study...etc., we use means and tools to collect information of 
the questionnaire and contrasting, where we used in it closed questions open half and we 
have devised these questions to the three sections according to the assumptions and we 
have pledged our dear for consisting then we gave it to52 players at random some of the 
teams of the second national which we society of 15 of a total of 225 players after 
collecting the results we have analyzed and discussed and meet the results obtained 
hypotheses, reached the validity of the hypotheses and making sure of the presence of 
politically motivated The emergence of concern to volleyball players during the 
competitive sports. 


