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 ملخص الدراسة
 

 

نحن فقد  ،أماالبحث في الموضوع  إلىسبب یدفع الباحث  أولكل بحث علمي فكرة عن بدایته  أنمن المعروف    

المنافسات تكون ناتجة عن دوافع  أن ظاهرة القلق لدى الریاضیین فينا في موضوع بحثنا هذا من منطلق انطلق

مما یجعل الریاضي  ،كممختلفة ومتعددة تكون سببا في سلوك الریاضي سلوكیات خارجة عن نطاق السیطرة والتح

وقد سلطنا الضوء في هذا البحث عن بعض  ،والنتائج األهدافالمسار المسطر والموضوع لتحقیق ینحرف عن 

 األعضاءاستجابات واضطرابات في وظائف الجسم وربما تعطل بعض الدوافع التي تخلق للریاضي  أي األسباب

ویصاب الریاضي بالتوتر والضیق والتأزم الذي یسبب له معاناة  ،والتفوق اإلبداعتعطیل  إلىمما یؤدي  واألجهزة

دوافع ظهور "لذا قمنا باختیار موضوع بحثنا الموسوم بـ،ظاهرة وعدم الكفاءة في مواجهة اغلب المواقف الریاضیة 

ابطة الر -دراسة میدانیة على بعض نوادي والیة البویرة" القلق عند العبي كرة القدم خالل المنافسة الریاضیة

لظهور القلق عند العبي كرة هل هناك دوافع "تساؤالت، التساؤل العام  أربعوطرحنا في هذا الموضوع  - الوالئیة

هل یرجع ظهور القلق عند العبي كرة القدم "جزئیة أسئلةویتفرع من هذا السؤال " القدم خالل المنافسة الریاضیة

هل عدم التحضیر النفسي الجید لالعبین "و" تجة عن المنافسةالضغوطات النفسیة النا إلىخالل المنافسة الریاضیة 

هل عدم كفاءة التحكیم تولد ظاهرة القلق خالل المنافسة الریاضیة "و" دور في ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة

والمتمثلة في  مؤقتة وهي الفرضیات التي افترضناها بإجابات األسئلةولقد قمنا باإلجابة عن هذه " لدى الالعبین

ظهور القلق خالل المنافسة "و " الضغوطات النفسیة الناتجة عن المنافسة الریاضیة إلىیرجع ظهور القلق "

ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة لدى الالعبین "و" الریاضیة ناجم عن عدم التحضیر النفسي الجید لالعبین

 بحث بجمع المادة النظریة الخاصة بموضوع البحث والتي شملت وقد بدئنا في هذا ال" ناجم عن عدم كفاءة التحكیم

 اإللمامو بعد  ،ظاهرة القلق  إلىوالدافعیة والمنافسة والتطرق كذلك صنف أكابر محاور متمثلة في كرة القدم اربعة 

ناسب والعینة باختیار منهج البحث الم المیدان لتجسید الظاهرة حیث قمنا إلىبالجانب النظري استوجب علینا التوجه 

حیث استعملنا فیه ،لجمع المعلومات والمتمثلة في االستبیان  وأدوات واستعملنا وسائل ،الخ...اإلحصائیةالدراسة 

 أساتذتنا إلىحسب الفرضیات وقمنا بتقدیمها  أقسامثالثة  إلى األسئلةالمغلقة والنصف مفتوحة وقسمنا هذه  األسئلة

العب بصفة عشوائیة لبعض فرق الرابطة الوالئیة لوالیة البویرة التي  60علىها الكرام من اجل تحكیمها ثم وزعنا

وبعد جمع النتائج قمنا بتحلیلها ومناقشتها  ،العب150ما مجموعه  أيفرق  06كانت مجتمع بحثنا والمتمثل في 

من وجود دوافع  والتأكدصحة الفرضیات التي افترضناها  إلىوتوصلنا ،ومقابلة النتائج المتحصل علیها بالفرضیات 

  .لظهور القلق لدى العبي كرة القدم خالل المنافسة الریاضیة

  :الكلمات الدالة

 .، القلق، الدوافع، المنافسةصنف األكابر كرة القدم
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 :مقدمة

  

أصبحت كرة القدم تحتل قائمة األلعاب والریاضات التي تولیها الجماهیر ووسائل اإلعالم أهمیة بالغة، وحسب     

ملیون شخص یمارسون هذه الریاضة ومن بینهم  250التقدیرات األخیرة للفیدرالیة الدولیة لكرة القدم، فإنه أكثر من 

ة التعقید والتحدیث وٕالى جانبها یتزامن التطور الذي یشمل ملیون امرأة حیث دخلت كرة القدم مرحلتا في غای 30

نواحي متعددة ومنها التطور البدني والتكتیكي، ومن أجل تحقیق أسمى شمل لكرة القدم الذي یهدف إلى بلوغ 

الریاضیین أعلى درجات األداء المهاري والعطاء الفني الجمالي بأقل جهد وهذا ما یسعى إلیه اختصاصیو كرة القدم 

وخبراء فیزیولوجیة الریاضة من خالل فهم العالقة الموجودة بین الممارسة الریاضیة والمتغیرات التي تحدث في جسم 

ألن المنافسة الریاضیة تعتبر عامال هاما وضروري ألي نشاط ریاضي خاصة كرة خاصة في المنافسة  الریاضي

وهذا الموقف یتعامل فیه  ،مشروط بقواعد تحدد السلوكالقدم، فالمنافسة الریاضیة هي موقف نزال فردي أو جماعي 

الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات وتمیزها عن قدرات من 

تجعل من الریاضي عاجزا عن إعطاء كل ما  ولكن هذه القدرات تتأثر بعدة عوامل ،)13، صفحة 2003فوزي، ( .ینازلهم

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 الضغوطات النفسیة التي تفرضها المنافسة كذلك إلى 

 ،كما أن اتخاذ بعض الحكام لقرارات ارتجالیة  وسوء مستوى التحكیم و عدم نزاهتهالنفسي لالعب نوعیة التحضیر 

یؤدي إلى رفض بعض الالعبین لها، واحتجاجهم علیها وارتفاع حدة القلق لدیهم فهذه كلها دوافع تكون سببا في 

من كل هذا جال في ذهننا القیام ببحث تفشي ظاهرة القلق الذي یصبح عائقا لألداء و االنجاز الریاضي و انطالقا 

دراسة میدانیة على  - صنف أكابر- "دوافع ظهور القلق عند العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة" تحت عنوان

مدخل عام  وفیه الفصل التمهیدي و سنتطرق في دراستنا هذه بإذن اهللا إلى -الرابطة الوالئیة -والیة البویرة فرق

بتعریف لموضوع دراستنا مع اإلشكالیة و فرضیات البحث وأسباب اختیار الموضوع وأهمیة البحث و حیث قمنا فیه 

  المحور االولوفیه  الفصل األول الجانب النظريثم  أهدافه كما حددنا المفاهیم والمصطلحات الخاصة بهذا البحث

 المحور الثانياما  ا و توضیح معالمهاالدفعیة و تعریفها و وظائفها وتقسیماتها وخصائصهیه إلي تطرقنا ف الذي

التعرف  وأسالیبومستویات القلق والقلق في المجال الریاضي  وأعراضهعن ظاهرة القلق تعریفه وتأثیره  هنتحدث فی

كرة القدم ماهیتها تاریخها و قوانینها ومالمحها الحدیثة ومتطلباتها  المحور الثالثو  على القلق لدى الریاضي

شمل على تعریف  المحور الرابعو  وخصائص النمو البدني والحركي والنفسي األكابرباالضافة الى التطرق لصنف 

  .على الالعبینالمنافسة و انواعها ومظاهر االنفعاالت خالل المنافسة و تبیان الجوانب النفسیة للمنافسة الریاضیة 

الدراسات السابقة و المتشابهةحیث وضحنا هذه  والذي یشمل  الثاني الفصلوعند نهایة هذا الفصل بدئنا في  

الدراسات من خالل عرض اسم و لقب الباحث و عنوان و تاریخ ومستوى الدراسة كذلك مشكلة الدراسة مع الهدف 

و العینة و األدوات و في األخیر أهم النتائج واالقتراحات  من الدراسة و الفرضیات أیضا المنهج و مجتمع البحث

  .مع التعلیق على الدراسة



 مقدمة 
 

 ب 
 

  

تطرقنا إلى منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة وعرض مختلف الوسائل واألسالیب المتبعة في دراستنا  الفصل الثالثو 

تطرقنا  قدف الفصل الرابعاما  حصائیةمن مكان التجربة والعینة والوسائل المستعملة لجمع المعلومات والوسائل اإل

إلى عرض النتائج من خالل الدوائر النسبیة و النسب المئویة و حساب كاف التربیع وتحلیلها تحلیال علمیا مع 

  .مقابلة النتائج بالفرضیات و الخروج باستنتاج عام لهذه النتائج
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 :اإلشكالیة .1

 

ملكت من خاللها قلوب الشعوب وأصبحت واحدة من  ،لقد عرفت كرة القدم منذ ظهورها كلعبة تطورات ملحوظة 

اهتماماتهم الیومیة وسخرت لها كل اإلمكانیات ، من أجل تطویرها أكثر حتى أنها انتقلت من مرحلة الممارسة 

كهوایة إلى مرحلة أكثر تنظیما تمثلت في ممارستها كمهنة لكسب لقمة العیش فشیدت من أجلها المنشآت و 

لیها طرق عملیة حدیثة تتماشى مع تطورها ونظمت لها دورات وبطوالت عالمیة  إقلیمیة المركبات ، وأدخلت ع

وقاریة ، وانتقلت من الممارسة المحلیة إلى الدولیة حتى شملت كل أنحاء العالم وأصبحت بذلك الریاضة األكثر 

وهي  )50، صفحة 1986جمیل، ( معكرة القدم قبل كل شيء ریاضة جماعیة یتكیف معها كل أفراد المجت"  شعبیة في العالم

  .سنة ق م2500 ریاضة قدیمة ترتبط جذورها بألعاب تشبهها تعود إلى أزید من

ة الریاضیة هي المنافسف، وألن المنافسة الریاضیة تعتبر عامال هاما وضروري ألي نشاط ریاضي خاصة كرة القدم

وهذا الموقف یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من  ،جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك موقف نزال فردي أو

، صفحة 2003فوزي، ( .قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

حالة من الخوف الغامض  هو القلقو الفرد ألقصى قواته وقدراته النفسیة والبدنیة،استخدام  یتطلب ضرورةلذا  )13

األلم والقلق یعني اإلزعاج، والشخص القلق یتوقع  و الضیق و ویسبب له الكثیر من الكدر ،الذي یمتلك اإلنسان

 بدو مترددا عاجزا عنوی ،الشر دائما ویبدو متشائما متوتر األعصاب، كما أن الشخص القلق یفقد الثقة في نفسه

فالقلق أحد األسباب المؤدیة إلى نجاح أو فشل  )18، صفحة 2001عثمان، ( البحث في األمور، ویفقد القدرة على التركیز

  .المنافسة، حیث هذا األخیر یؤثر على فعالیة الالعبین ومردودهم

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

إما بصورة إیجابیة فیكون قوة دافعة  ،في التأثیر على مستوى الالعبین ممظاهر االنفعاالت السلبیة التي لها دور ها

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

  .األداء وتقلیل الثقة بالنفس، وتختلف استجابات القلق في شدتها واتجاهها
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وحینما تزداد شدة القلق یحدث فقدان التوازن مما یدفع الریاضي لمحاولة استعادة هذا التوازن، وهذا ما أدى إلى طرح 

  :التساؤل العام: التساؤالت التالیة

  خالل المنافسة الریاضیة؟ عند العبي كرة القدم ور القلقهل هناك دوافع لظه- 

  :التساؤالت الجزئیة

عن النفسیة الناتجة  الضغوطاتالریاضیة إلى  خالل المنافسة عند الالعبین  ظهور القلق یرجع  هل -

  المنافسة؟

 ؟عدم التحضیر النفسي الجید لالعبین دور في ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة هل -

 ؟هل عدم كفاءة التحكیم یولد ظاهرة القلق خالل المنافسة لدى الالعبین  -

 

 

 

 

 

 

 



التعریف بالبحث                             مدخل عام                                                      
 

4 
 

  :الفرضیة العامة - 2

  .هناك دوافع لظهور القلق عند الالعبین خالل المنافسة  

  :الفرضیات الجزئیة -

  .المنافسة الریاضیةعن یرجع ظهور القلق إلى الضغوطات النفسیة الناتجة  - 

  . عدم التحضیر النفسي الجید لالعبین المنافسة الریاضیة ناجم عنظهور القلق خالل  - 

  .ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة لدى الالعبین ناجم عن عدم كفاءة التحكیم - 

  :أهمیة الدراسة - 3

إذ أنه یدرس جانبین نفسي وریاضي، وهذا ما یجعله  ،إن الموضوع المقترح في بحثنا هذا له أهمیة كبیرة  

  .ملفتا لالنتباه والمتابعة

فیعتبر . أما الجانب الریاضي هو الذي یقترن بالنشاط الریاضي ،فالجانب النفسي هو الذي یأویه علم النفس  

  .النفسي لالعبین من أكبر العوامل للنشاط الریاضيبالجانب  االهتمام 

  :الجانب العلمي

ظاهرة القلق و تبیان الدوافع التى تجعل الریاضي في ل من خالل هذه الدراسة ابراز األسباب الخفیة وراء سنحاو 

شيء یسیر جدا لكرة القدم من خالل ابراز  إضافةونحاول من خالل هذا البحث ریاضي جید   ألداءحالة من العجز 

 .تعیق االنجاز الریاضيهذه األسباب التي 
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  :العملي الجانب

هذه  ،ا على سلوك الالعب داخل الملعبهوتأثیر دوافع ظهور القلق تتجلى أهمیة هذه الدراسة في كونها تبحث في 

وقد عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا لها في مختلف مالعب  ،الالعبینمشكل حقیقي  لدى الظاهرة التي أصبحت 

التوضیح الحقیقي السباب ظهور یمكن إبراز هذه األهمیة من خالل  اكم ،كرة القدم الجزائریة في المستویات السفلى

  .ظاهرة القلق و وضع خطط مسبقة لمواجهة هذه الظاهرة 

  :أهداف الدراسة - 4

إن معالجتنا لهذا الموضوع ترجع إلى الصدى الذي أصبحت تشكله ظاهرة القلق في المنافسات الریاضیة   

  .سیر الحسن لهذه الریاضةالتي كثیرا ما كانت من أسباب عرقلة ال

   :فمن بین أهداف دراستنا -

مساعدة الالعبین على تخطي ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه 

                                               .الظاهرة

  .                                     حقائق علمیة واالستفادة منها مستقبال إلىالتوصل  - 

  إیجاد األسباب والدوافع المؤدیة للقلق أثناء المنافسة الریاضیة - 

  . والتحسیس بمدى معالجتها" ظاهرة القلق"لفت االنتباه لخطورة هذه الظاهرة  - 

 .مواجهة الضغوط النفسیةإعطاء اقتراحات میدانیة واستعمال التحضیر النفسي في  - 
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  :أسباب اختیار الموضوع - 5

  :إن اختیارنا لهذا الموضوع راجع لألسباب التالیة

  .محاولة التعرف على االسباب الحقیقیة الكامنة وراء ظهور القلق خالل المنافسات الریاضیة  - 

  .هذا راجع إلى االهمال و عدم اعطاء االهمیة لظاهرة القلقاالكابر و ضعف مستوى البطولة الجزائریة عند   - 

  .إبراز ایجابیات الجانب النفسي وكیفیة تاثیره على االداء الریاضي خالل المنافسة - 

 .عدم شمولیة ودقة النتائج المحصل علیها من الدراسات السابقة - 

  .تبیان الصورة الكاملة لظاهرة القلق وكیفیة التخلص من القلق السلبي الذي یاثر على االنجاز الریاضي - 

  :المفاهیم د المصطلحات وتحدی - 6

  :القلق

دافع أو استعداد سلوكي مكتسب یدفع الفرد إلى إدراك ظروف أو أحداث غیر خطرة موضوعیًا على  إنها "هو-

مهددة له ، واالستجابة لهذه الظروف أو األحداث بحالة من القلق ال تتناسب شدتها مع حجم الخطر 

  . )443، صفحة 1998عالوي، ( "الموضوعي

بأنه استعداد شخصي مستقر نسبیًا ألدراك مواقف بیئیة معینة كمصدر للتهدید أو التوتر " ویعرفه أسامة كامل راتب 

  )442، صفحة 2000راتب، ( "وتكون هذه المواقف بدرجات عالیة من حاالت القلق 

  :الدوافع

هي قوى موروثة العقالنیة تجبر السلوك على اتجاه معین وهي تشكل بصورة جوهریة كل شيء -

 (Ms.dougll, 1908, p. 317)یشعرون به  ب هاویفعله الناس او یفكرون 
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ه في لحظة ما تعلیال جزئیا هو عملیة نفسیة عضویة نفترض قیامها لدى الكائن الحي لتعلیل السلوك الصادر عن - 

من حیث وجهته و شدته وهو حالة اختالل التوازن النفسي العضوي لدي الكائن و یمكن النظر الیه كمتغیر متوسط 

  .)259، صفحة 1975مذكور، ( بین منبهات او مواقف سابقة علیه

  :كرة القدم

واألمریكیون یعتبرون الفوتبول ما یسمى بالر�بي . وتعني ركل كرة ،هي كلمة التینیة (Football)كرة القدم  :لغة - 

 )05، صفحة 1986جمیل، ( ة القدم األمریكیةأو كر 

وكرة القدم قبل كل شيء هي ریاضة جماعیة  ،كرة القدم هي ریاضة جماعیة یمارسها جمیع الناس :اصطالحا - 

حیث  ،وقبل أن تصبح منظمة كانت تمارس هذه اللعبة في أكثر األماكن جاذبیة ،یتكیف معها كل أصناف المجتمع

 )09صفحة  ،1999متولي، ( .یرى ممارس هذه اللعبة أن تحویل كرة القدم إلى ریاضة انطالقا من قاعدة أساسیة

یستعملون كرة منفوخة  ،كل فریق مكون من إحدى عشر العبا ،هي لعبة جماعیة تتم بین فریقین: تعریف اجرائي -

 ،في كل طرف من طرفیه مرمى الهدف ،في ملعب مستطیل ذو أبعاد محددة ،ذات مقیاس عالمي محدد ،مستدیرة

 .ویحاول كل فریق إدخال الكرة فیه على حارس المرمى للحصول على هدف

  :تعریف فئة األكابر

  

وهي مرحلة النضج واكتمال الشخصیة وهي ربیع العمر حیث أن الكبار لدیهم .مراحل عمر اإلنسان نهي مرحلة م

 .)21، صفحة 1998سلمان، (.االجتماعیةخبرات طویلة كما لدیهم دائرة موسعة من العالقات والمسؤولیات واألدوار 

 

 :المنافسة

تلعب المنافسة دورا هاما في تحقیق أهداف األلعاب الریاضیة بشكل عام، ویكون الفوز هو  :لغة

الهدف األساسي الذي یحاول كل العب أو فریق إحرازه، والمنافسة في اللغة العربیة مصدر لفعل 

ونافس في الشيء أي بلغ ونافس فالنا في كذا أي سابق، أي أنشطة یتنافس فیها الفرد، و " نافس"

 .الخ... لمنافسة تدعو إلى بذل الجهد في نیل التفوق سواء كان التفوق مهاریا أو معرفیا أو بدنیا ا

  )25، صفحة 2003الشافعي، (
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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 

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

ا وضع هذه المادة المبهم ویتضح السبیل الذي سیسلكه القائمین بالعمل، فإذن من هذا المنطلق توجب علین

العلمیة المتمثلة في 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 

السلوكیات المختلفة والمتعددة التي یسلكها من علماء النفس ذلك ألنها الباب الذي یفتح لنا تفسیر 

الریاضي خاصة في المنافسات الریاضیة والمتعلقة بالخصوص بظاهرة القلق الذي یعتبر توتر داخلي 

یشعر به الریاضي في المنافسة التي یسعى فیها إلى إظهار قدراته ومهاراته قصد تحقیق أهداف المشاركة 

النظریة بقصد تكوین صورة كاملة عن الدوافع التي تجعل الریاضي في لذلك فقد تطرقنا إلى هذه الدراسات 

  . حالة من القلق في ظل المنافسة مع مراعاة ما تتمیز به فئة األكابر من نمو بدني وحركي وانفعالي
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  :مفهوم الدافعیة - 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 " : التعریف الذي یرى أن الدافعیة هي  

سواء فهناك سبب أو عدة أسباب وراء كل سلوك، وهذه األسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلیة عند 

  .)22ص 1999جاود، علم النفس التربوي( حدوث السلوك من جهة، بمثیرات البیئة الخارجیة من جهة أخرى

قد یكون شعوري أو  والفسیولوجيونجد الدافع عند مصطفى عشوائي، أنه حالة من التوتر النفسي   

إلشباع حاجات معینة للتحقیق من التوتر  توسلوكیاال شعوري یدفع الفرد إلى القیام بأعمال ونشاطات 

  .)83ص 1990عشوائي، مدخل الى علم النفس( وٕاعادة التوازن للسلوك والنفس عامة

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

  P 31) ,1991 ,   (THOMAS.r والبحث عن األهداف

الدافعیة مجرد الرغبة في النجاح أو أنه النشاط الذي یقوم به الفرد ویتوقع أن "  :أما عند ألیكسون  

  .)144ص 1974زكي، الرعایة الوالدیة، ( یتم بصورة ممتازة

ونستخلص أن تعریف الدافع قد تعدد وتتنوع واختلف في مفاهیمه ومهما كان هذا الخالف إال أنه   

 .اإلنسان والتي تجعل الجسم في حالة نشاط تلسلوكیایبقى المحرك 
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  :وظائف الدوافع  - 2

نفسیة أي رد فعل عن أي سلوك ال یمكن أن یحدث تلقائیا وٕانما یحدث كنتیجة لما یدور في إن   

الفرد، ومنه فالسلوك له أغراض تتجه نحو تحقیق نقاط معینة یلبي بها هذا الفرد حاجیاته وغرائزه ومنه 

  :للدوافع عدة وظائف تقوم بها لتنشیط السلوك وهي ثالثة نستخلـص أن

  :مد السلوك بالطاقة -

یصحب إحباط  ومعنى ذلك أن الدوافع تستشیر النشاط الذي یقوم به الفرد فیؤدي التوتر الذي

أما إذا تعرض للحرمان فإنه ینشط  ،الدافع لدى الكائن الحي إلى قیامه بالنشاط لتحقیق هدفه وٕاعادة توازنه

فالدوافع تمد السلوك بالطاقة فمثال یمنح لالعب جائزة مكافأة له  ،من أجل  إشباع هذه الحاجات والرغبات

فقد هاته المكافأة جاذبیتها إذا أدرك المراهق أن على تحسن قدراته وتكلیلها بالنجاح، لكن سرعان ما ت

  .الریاضة أخالق قبل أن تكون من أجل المكافأة ففي هذه النقطة تصبح المكافأة غیر ضروریة

  :االختیارأداء وظیفة  -

ویتجلى ذلك في أن الدوافع تختار نوع النشاط أو الریاضة التي یستجیب ویتفاعل معها المراهق   

خرى، فالذي یهوى كرة القدم نجده یكره كرة السلة مثال، كما أنها تحدد لحد كبیر ویهمل األنشطة األ

أنه عندما یتكون اتجاه عام للمواقف " جوردن ألبورت" الطریقة التي یستجیب بها لمواقف أخرى فقد أقر 

المیل  ها فتؤدي إلى نشاط ظاهر یشبع الموقف أوتوالمیول فإنه ال یخلق فقط حالة التوتر یسهل استشار 

علم النفس المعاصر ،حلمي الملیحي (تشار واختیار كل سلوك متصل به وتوجیههنبل یعمل كوسیلة خفیة ال

  .)95.94ص1984

  :توجیه السلوك نحو الهدف -

إن مجرد عدم الرضا على حالة المراهق ال یؤدي وال یكفي إلحداث التحسن والنمو عن الطفل بل   

یمكن الوصول إلیها، وتحقیقها فالدكتور حلمي الملیحي یلخص  یجب توجیه طاقاته نحو أهداف معینة

  :وظائف الدوافع فیمایلي
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  أي أنها تمثل المصادر الداخلیة للعمل واألجهزة الداخلیةإثارة اآللیات.  

 مد السلوك بالطاقة الالزمة وبمساعدة المثیرات الخارجیة التي تستشیر السلوك.  

 اختیار نوع النشاط وتحدیده.  

  ظهور التعب تحول دون الملل مما یزید من یقظة الفرد وقدرته على االنتباه ومقاومة تأخیر

  ).نفس المرجع(التشتت

  :تصنیف الدوافع  - 3

أن احد الطرق المفیدة لفهم موضوع الدافعیة هو تصنیفها  1977عام "  SAGEساج " یوضح   

المهتمین بالكتابة في مجال علم النفس الدافع الداخلي والدافع الخارجي، ویتفق العدید من : إلى فئتین هما

الریاضي 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. 

 سنجر Singer  1984عام. 

  :الدافع الداخلي -

 1980عام " مارتنز" یعني الدافع الداخلي أن مكافأة داخلیة أثناء األداء ویعبر عن هذا المعنى   

 تسبباعندما یقرر أن الدافع الداخلي یعتبر جزء مكمال لموقف التعلم وخاصة إذا كان الفرد یسعى للتعلم م

بالحصول على المعرفة ولیس هدفه من التعلم الحصول على المكافآت الخارجیة، ویتضح الدافع الداخلي 

في النشاط الریاضي عندما نالحظ إقبال بعض النشء على ممارسة نشاط ریاضي معین أو االنضمام 

فدافع  ،استمرارهلفرقي ریاضي بدافع الرغبة والحب في خبرة جیدة ولیس هناك ما یهدده أو یعاقبه ویمنع 

االستمرار في الممارسة یكون نابعا من طبیعة النشاط الریاضي الذي أحبه واألداء الذي یستمتع به، 

والواقع أن الناشئ عندما یقبل على ممارسة النشاط الریاضي یشعر بالسعادة  ألنه یمارس النشاط الذي 



الخلفیة النظریة للدراسة                                                       الفصل األول             
 

16 
 

و مكافأة خارجیة، إن الدافع الداخلي یریده ویرغب فیه، وهذه السعادة تفوق حصوله على مكسب مادي أ

  .ینبع من داخل الفرد، ویحدث أثناء األداء

  :الدافع الخارجي -

یقصد بالدافع الخارجي حصول الالعب على مكافأة خارجیة جراء األداء والممارسة وٕان السبب   

المنتظر أن یحصل الرئیسي لالستمرار في الممارسة واإلقبال على األداء الریاضي هو المكافأة الخارجیة 

 علیها، فالدافع الخارجي على النحو السابق، ینشأ من خارج الالعب وتحركه قیمة المكافأة الخارجیة التي

  .)38ص  1990راتب، ( نتظرهای

إذن نعني بالدوافع الداخلیة أسباب ودوافع الخوض في نشاط ریاضي، وعادة تقابل الدافعیة   

فالشخص المحفوز داخلیا یتصرف حتى یتحصل على مكافأة مرتبطة بالفعل الداخلیة  الدافعیة الخارجیة، 

فاهتمامه إذن مركز على تأدیة الدور، بمعنى البحث عن اللذة التي قد یشعر بها أثناء القیام بالفعل  ،ذاته

أما الشخص المحفوز خارجیا فهو یتصرف حتى یتحصل على مكافآت خارجیة عن فعله،  ،الریاضي

  .على الدور في حد ذاته ال یتركز في هذه الحالة على الحصول على مكافأة مرتبطة بالفعلفاهتمامه إذن 

  :تقسیم الدوافع - 4

  .الدوافع األولیة، الدوافع الثانویة: قسم إلى نوعین همانوت  

  :الدوافع األولیة -

أو الجسمانیة وهي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانیـة  الفسیولوجیةوتسمى أیضا بالدوافع   

الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى : تفرضها طبیعة تكوین جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن أمثلتها

والحاجة إلى الحركة ) عند األطفال(الشراب والحاجة إلى الراحة أو الحاجة الجنسیة والحاجة إلى اللعب 

  .الخ... والنشاط 
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الوقت الحالي ال  إال أن الكثیر من علماء النفس في) الغرائز: (ما كانت تسمى هذه الدوافع بـوقدی  

یستخدمون مصطلح الغرائز لتفسیر سلوك اإلنسان، إذ غالبا ما یستخدمون لفظ الغرائز لتفسیر سلوك 

  .الحیوان

  :الدوافع الثانویة -

إذ یكتسبها الفرد نتیجة تفاعله مع البیئة،  وتسمى أیضا دوافع أو الحاجات المكتسبة أو االجتماعیة  

وتقوم الدوافع الثانویة على الدوافع األولیة، غیر أنها تستقل عنها وتصبح لها قوتها التي تؤثر في السلوك 

الحاجة إلى التفوق والمركز أو : كنتیجة لتأثیر العوامل االجتماعیة المتعددة، ومن أمثلة الدوافع الثانویة

  .)05ص 1987عالوي، ( الخ.... رة والقوة واألمن والتقدیر واالنتماء والحاجة إلى إثبات الذاتالمكانة، السیط

  :الدوافع والحاجات النفسیة - 5

أن وراء كل سلوك دافع، فإذا رأینا شخصا  اآلنینبغي أن نعرف : "أنه" مصطفى عشوي"یرى   

سأل عن الدافع وراء ذلك أو كان نمنطویا على نفسه ینبغي أن ال نصدر األحكام ضده، بل یجب أن 

متكبرا أو یثیر مشاكل في العمل أو في الممارسة، نفس الشيء ینبغي أن نسأل عن الدافع وراء كل سلوك 

یمكننا مالحظته ونرید دراسته، فالدافع حالة من التوتر النفسي والفیزیولوجي الذي قد یكون شعوریا أو ال 

إلشباع حاجات معینة للتحقیق من التوتر وإلعادة  توسلوكیاشاطات شعوریا، تدفع الفرد للقیام بأعمال ون

  ".التـوازن للسلــوك أو للنفس بصفة عامة

  :ومن هنا نذكر بعض الحاجات النفسیة وهي كاآلتي  

  .الحاجة إلى االطمئنان - 

  .حاجة التفوق - 

  .حاجة التبعیة - 

  .)نفس المرجع 83ص  1990عشوي، ( حاجة التعلم والمعرفة -
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  :الدوافع النفسیة - 6

عـلى شكـل حاجات أساسیة فطریـة أو حاجات  فسیولوجیةهناك ارتباط كبیر بین الدوافع سواء كانت 

مكتسبة متعلمة، أو دوافع نفسیة أو دوافع نفسیة اجتماعیة، نعني بالدوافع النفسیة مثال الحاجة إلى 

ص  1990عشوي، ( األمن، الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى احترام وتقدیر الذات والحاجة إلى تأكید الذات

  .)نفس المرجع 83

  :ةالدوافع النفسی - 7

عـلى شكـل حاجات أساسیة فطریـة أو  فسیولوجیةهناك ارتباط كبیر بین الدوافع سواء كانت   

حاجات مكتسبة متعلمة، أو دوافع نفسیة أو دوافع نفسیة اجتماعیة، نعني بالدوافع النفسیة مثال الحاجة إلى 

 83ص  1990عشوي، ( األمن، الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى احترام وتقدیر الذات والحاجة إلى تأكید الذات

  .)نفس المرجع

  :النفسیةخصائص الدوافع  - 8

ال یبدو أن لهذه الدوافع أسسا فطریة واضحة وال عوامل بیولــوجیة : "یشیر مصطفى عشوي أنه

للثقافة والتربیة دور هام في أنماط ونماذج ظهور هذه الدوافع حسب ترتیب معین وفي أنماط ة و ظاهر 

  .)نفس المرجع86ص 1990عشوائي، ( إشباع هذه الدوافع

الفیزیولوجیة عن الدوافع االجتماعیة كالتملك والسیطرة وغیر ذلك إال ال یمكن فصل هذه الدوافع 

إذ ینبغي النظر إلى الذات اإلنسانیة نظرة تكاملیة تراعي األبعاد العضویة والنفسیة  ،من الناحیة الفطریة

واالجتماعیة ومما ینبغي التأكید علیه هو ضرورة مراعاة دوافع الناس وحاجاتهم أثناء االتصال بهم 

التعامل معهم، وكل ذلك انطالقا من إدراكه قاعدة هامة تسیر وتقید سلوك األشخاص، وهي أن وراء كل و 

سلوك دافع، إال أن نوع الدافع الذي یحدد سلوكه هو الذي یختلف من شخص آلخر، كما أنه یختلف من 

هو العامل األساسي موقف إلى آخر، وعلیه فإن إدراك الموقف بأبعاده الزمانیة والمكانیة واالنفعالیة 

  .للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع المحركة لسلوك شخص أو أشخاص ما
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  :مصدر الدافعیة في المیدان الریاضي - 9

الحاجة تولد الدافعیة وتعطي لطاقتها سلوك عقلي، وهي موجهة نحو هدف : "أنgrosse یعتبر   

مختلف الزوایا، هي من أصل فیزیولوجي  یظهر أن دافعیة الریاضي المدروسة من" معین یحقق اإلشباع

     (Gerard B, 1985, p223) ةوالبحث عن العیش في جماع) الحاجة للفوز(واجتماعي ) لذة الحركة(

  :الدافعیة واألداء أو النتیجة الریاضیة  -10

من العوامل األساسیة التي تساهم وتلعب دورا مهما في األداء " :إلى أنه" MACOLIN"یشیر   

یة، مستوى القدرة، درجة من الشروط الفیزیائیة، الشخصیة ائنذكر القامة الفیزی ،أداء الفریق الفردي، أو

ویبرز   ،(macolin, 1988, p. 12) "وأخیرا الدافعیة التي تعتبر من أهمها في التأثیر على أداء الالعب

  :األهمیة في العالقة التالیةالمختصون في علم النفس الریاضي هذه 

  الریاضیة) األداء(النتیجة = التعلم + الدافعیة 

تبین هذه المعادلة المختصرة، شرطا ضروریا ولكن غیر كافي، فالدافعیة بدون تجارب ماضیة   

  .تؤدي إلى نقص النشاط الریاضي والالعب بدون دافعیة فهو دون النتیجة أو المستوى الریاضي

عني الدافعیة في النشاط الریاضي ببساطة اتجاه وشدة الجهد ت:الدافعیة في النشاط الریاضيماذا تعني  -

  .الذي یبذله الناشئ في التدریب والمنافسة

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

جرعات التدریب في األسبوع، ولكن من حیث شدة الجهد نالحظ أن الالعبین أحمد ومحمد یحضران جمیع 

  .أحمد یبذل جهدا أكبر من محمد

یعني اختیار الناشئ لنوع معین من النشاط یمارسه، أو اختیاره مدرب معین یفضل أن :اتجاه الجهد -

  .الخ.. .المحببةیتـدرب معـه أو نادي معین یمارس فیه ریاضته 
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  :مفهوم القلق - 1

إن مصطلح القلق یختلف معناه باختالف المذاهب ووجهات النظر وهذا االختالف ناتج عن       

صعوبة الموضوع وتداخل عناصره ولكن اغلب التعاریف تتفق على أن القلق هو اإلحساس آو الشعور 

  .ادبالخطر المهدد لكیان الشخصیة الناتج عن وضعیة غیر محددة وغیر واضحة متعددة المصادر واألبع

یتفق معظم الریاضیین على أنهم یشعرون بدرجات مختلفة من القلق  :یعرف أسامة كامل راتب القلق انه 

تؤثر عادة على مستوى أدائهم ، بینما یستطیع البعض منهم التحكم والسیطرة على درجة القلق، فأن 

  . )189، صفحة 2000راتب، ( البعض األخر یخفق في تحقیق ذلك

والشعور بالخوف وتوقع الخطر القلق هو انفعال مركب من التوتر الداخلي  محمد حسن عالويیعرف 

یرة انفعالیة غیر سارة یدركها الفرد كشيء ینبعث من داخله، ویحدث القلق عندما یشعر الالعب حوهو 

عدم القدرة على مواجهة أعمال ومسؤولیات یشعر بأنها تفوق قدراته واستطاعته وله أعراض  أوبالضعف 

التوتر، التهیج، عدم االستقرار، عدم االرتیاح، النرفزة، ضعف القدرة على التركیز واالنتباه، ( متعددة منها

  .)380حة ، صف2009عالوي، () سرعة النبض، كثرة التعرق

في المجال الریاضي بأنه حالة نفسیة غیر سارة تنتج عن توقع التهدید من  مفتي ابراهیم یعرف القلق أما

  .)123، صفحة 2001ابراهیم، ( المباریات والسباقات المختلفة مصحوبة بأعراض بدنیة وفسیولوجیة

  :مصادر حدوث القلق  - 2

  :هنالك أربعة مصادر أساسیة تسبب حدوث القلق وهي 

تشیر نتائج البحوث إلى إن الخوف من الفشل یعتبر السبب األكثر أهمیة الذي : الخوف من الفشل  -

، أو ي نتیجة الخوف من خسارة المباراة، والخوف المباشر یأتلریاضیین یشعرون بالعصبیة والقلقیجعل ا

ویتضح ذلك عندما تسیطر على . الخ...، او ضعف األداء أثناء المباراةفسةالمنا فقدان بعض النقاط أثناء

  : الریاضیین بعض األفكار السلبیة مثل 

  إن هذه المباراة تمثل أهمیة كبیرة إلثبات شخصیته .  

  ماذا یقول اآلخرون عندما اخسر المباراة . 

  أنا ال أرید أن أخیب أمل مدربي ووالدي . 

  انه یصعب علّي مقابلة أصدقائي في النادي إذا خسرت هذه المباراة . 

  حقا إذا خسرت هذه المباراة فأن كل شخص یعتقد أني فاشل . 
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ن هنالك نقصا أیوضح هذا المصدر من القلق انه عندما یدرك الریاضي :  الخوف من عدم الكفایة -

ي إن الجانب الذهني في مواجهة المنافس أو معینا في استعداداته سواء من الجانب البدني أو الذهن

 المسابقة ویتركز هذا المصدر من القلق على ان الریاضي یشعر بوجود قصور أو خطأ محدد یؤدي إلى

  :عدم رضاه عن نفسه

  

  عدم القدرة على التركیز .  

  عدم القدرة على التهیئة النفسیة .  

  عدم الرغبة في األداء .  

  فقدان الكفاءة البدنیة .  

  فقدان السیطرة على التوتر .  

یتوقع زیادة القلق عندما تقل مقدرة الریاضي في السیطرة على كل من العوامل :  فقدان السیطرة -

ن هنالك عامالن یؤثران في الحالة االنفعالیة وحالة القلق لدى أالخارجیة، والعوامل الداخلیة، وفي الواقع 

  : الریاضیین قبل المنافسة ویتضمن 

مكان انعقاد المباراة، األدوات ( البیئة الخارجیة المحیطة بظروف أجراء المنافسة مثل :  األول العامل

  )واألجهزة ، الحالة المناخیة، الجمهور

فیرتبط بمجموعة من والمشاعر واالنفعاالت التي تحدث داخل الریاضي نفسه، لذلك یجب :  العامل الثاني

ي تسهم في تعوید الریاضي على المواقف والظروف المرتبطة على المدرب استخدام مختلف الوسائل الت

راتب، مرجع ( بالمنافسة الهامة حیث أن ذلك یزید من درجة السیطرة على المواقف ویقلل فرص زیادة القلق

 .)175، صفحة 2000سابق، 

   :أعراض القلق -3

  :األعراض الجسمانیة الفیزیولوجیة - 1- 3

تظهر األعراض الجسمانیة في تصبب العرق وارتعاش الیدین، ارتفاع ضغط الدم، توتر   

العضالت، النشاط الحركي الزائد، الدوار، الغثیان والقي وزیادة عدد مرات اإلخراج، فقدان الشهیة، وعسر 

لمستمر، األزمات العصبیة، مثل مص وقصم الهضم، جفاف الفم، اضطراب في النوم، التعب والصداع ا

الطیب، ( وما إلى ذلك وكذلك االضطرابات الجنسیة ،طیب الجبهة وضر الرأس وعض الشفاهاألصابع، تق

  .)281، صفحة 1994
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  :األعراض النفسیة - 2- 3

حدوث مكروه، مما یترتب على ذلك تشتت انتباه هي الشعور بالخوف وعدم الراحة الداخلیة وترقب       

حمودة، ( المریض وعدم قدرته على التركیز فیما یفعل، ویتبع ذلك النسیان اختالل أداء التسجیل في الذاكرة

  .)263، صفحة 1991

   :القلق  أنواع -4

عدة أنواع فمنهم  إلىوبغیة التوصل إلى فهم أوسع لموضوع القلق قام علماء علم النفس بتقسیم القلق 

  : من قسمه إلى نوعین حسب دیمومته وهما 

هو یشر إلى ما یشعر به الالعبین في لحظة معینة حینما یتفاعل مع موقف ریاضي :  قلق الحالة -

قرار المؤقت الذي یحدث نتیجة ظروف مبهمة ووقتیة تثیر معین فهو یمثل نوعا من التوتر وعدم االست

الشعور بالقلق ، لذلك فأننا نتوقع ارتفاع درجة قلق الریاضي قبل المباراة مباشرة، وارتفاع بدرجة قلق 

  . الطالب قبل االمتحان لذا فهو قلق وقتي یزول بزوال السبب 

ت لمواقف الشدة النفسیة وهو یختلف عن قلق هو شعور عام لدى األفراد خالل االستجابا:  قلق السمة -

، ودرجة القلق العالیة لدى الفرد یث انه یكون سمة من سمات الشخصیة، بحدیمومة الحالة بكونه أكثر

تمثل سمة له بغض النظر عن الحالة التي یمر بها حیث ان هذا الفرد یتصف بدرجة القلق أعلى من 

االمتحان او بعد االمتحان وهكذا بالنسبة للفرد الذي یتصف  زمالئه سواء قبل المباراة او بعدها وقبل

 بدرجة قلق منخفضة ، فهو یتصف بهذه الصفة او السمة بغض النظر عن الظروف الوقتیة التي یمر بها

  .)130، صفحة 2003حابرالضمد، (

  :مستویات القلق  - 5

في المستوى المنخفض یحدث تنیه عام للفرد مع ارتفاع درجة القلق : المستوى المنخفض للقلق -

  . أتم االستعداد لمواجهة الخطر ىوالحساسیة نحو األحداث الخارجیة ویكون الفرد عل

في المستوى المتوسط للقلق یصبح الفرد أقل قدرة من السیطرة على سلوكه : المستوى المتوسط القلق -

  . المناسب والمالئم لطبیعة الموقف للمحافظة على السلوك ویحتاج الى ذلك كثیر من الجهد

في المستوى العالي للقلق یؤثر بشكل سلبي على تنظیم سلوك الفرد وتكون : المستوى العالي للقلق -

عودة، ( السلوكیة فیه غیر متالئمة مع المواقف المختلفة ومصحوبة بصعوبة تركیز االنتباه وسرعة اإلثارة

 .)123، صفحة 2007
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  : أسباب القلق  -6

 %10أحدث الدراسات واألبحاث التي قام بها علماء النفس على التوائم وعلى العائالت : أسباب وراثیة -

أن نسبة القلق في " شلیر وشلدز"من اآلباء واألخوة من مرض القلق یعانون من نفس المرض ولقد وجد 

یعانون من صفات القلق، وقد اختلفت النسبة في  %60، وأن حوالي %50التوائم المتشابهة تصل إلى 

ت، وبهذه من الحاال %13فقط، أما سمات القلق فقد ظهرت في  %4التوائم غیر الحقیقیة وصلت إلى 

  .العوامل اإلحصائیة قرر علماء النفس أن الوراثة تلعب دورا فعاال في استعداد للمرضى

السمبتاوي والبارسمبتاوي خاصة : ینشأ القلق من نشاط الجهازین العصبیین :أسباب فیزیولوجیة -

اصة باالنتقال، السمبتاوي والذي مـركزه في الدماغ بالهیبوتالموس وهو وسط داخل األلیاف العصبیة الخ

 هذه األخـیرة سبب نشاطها الهرمونات العصبیة كاألدرینالین التي یزداد نسبتها في الدم فینتج مضاعفات

  . )311، صفحة 2000اغا، (

الجنس والعدوان نحو التحقق أو یعجز : عندما تنزع الغرائز القویة مثل غریزتي :نزع غرائز قویة -

كبحها، فالمجتمع یمنع اإلنسان من مثل هذه الغرائز وتجدد أنواع من العقوبات المادیة والمعنویة للمحافظة 

وأنظمته على مستویات مقبولة من السلوك، في هذه الحالة یجد اإلنسان نفسه بین تحدي مجتمعه المحلي 

  . مع ما یترتب على ذلك من عقاب وكبح جمیع غرائزه واحترام هذه األنظمة لیجنب نفسه اإلهانة

من مسبباته أن یتبنى اإلنسان معتقدات متناقضة مخالفة لسلوكه، كأن یظهر  :تبني معتقدات فاسدة -

األمان والتمسك باألخالق وااللتزام باألنظمة والتقالید فیعتقد الناس فیه الخیر والصالح، بینما في قرارات 

یعیشها نفسه عكس ذلك فهذه الهفوة بین ظاهره وباطنه تكون مصدرا للقلق وتلعب الضغوط الثقافیة التي 

  .الفرد المشبعة من عوامل عدة مثل الخوف وهو أهم دور في خلق هذا القلق

الخیاالت، التصورات الشاذة والذكریات األخالقیة التي تترك شعور أفراد ثل م :أفكار ومشاعر مكبوتة -

ة، وهذا بالذنب وأفكار أنها مكروهة أو محرمة، حاول المرء أن یبقي هذه األعمال واألفكار الممنوعة سری

  . )76، صفحة 1993االزرق، ( یكلفه جهدا ویحول جزء من توتره وانطوائه أو ثقل فعالیته وٕانتاجه

إن عامل السن له أثر بالغ في نشاط القلق، فهو یظهر عند األطفال بأعراض قد تختلف  :عامل السن -

أما في المراهقة فیأخذ القلق مظهر آخر من الشعور . من الظلمعند الناضجین فیكون في هیئة الخوف 

  .باالستقرار أو الحرج االجتماعي وخصوصا عند مقابلته للجنس اآلخر

تتوقف على ظروف خاصة من الحاالت الفردیة، فالغیرة أو البغض  :حاالت قلق الشعور بالذنب -

، 1995حافظ، ( قلق، وهذا األخیر یتبلور خوفا نوعیا الواعي أو الالوعي بسبب والدة التوتر الذهني، األرق وال

  .)190صفحة 
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القلق حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یمتلك اإلنسان ویسبب له  :القلق في المجال الریاضي - 7

كما یعتبر االنفعاالت العامة على أساس أنه من أهم الظواهر النفسیة . كثیر من الكدر، الضیق واأللم

  . التي تأثر على أداء الریاضیین

تفوق األداء كما یستخدم قد یكون هذا التأثیر إیجابیا یدفعهم لبذل المزید من الجهد، وبصورة سلبیة 

  :مصطلح القلق في وصف مكون من شدة السلوك واتجاه االنفعال وللقلق أنواع

  .صفة مؤقتة متغیرة تعبر عن درجة القلق :حالة القلق -

  )157، صفحة 2000راتب، مرجع سابق، ( هي ثابتة وتشترك في تشكیل شخصیة الفرد :سمة القلق  -

  : مفهوم المنافسة الریاضّیة - 8

المنافسة الریاضّیة هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك وهذا الموقف 

یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات عقلیة وبدنیة وانفعالیة من اجل تأكید امتالكه لهذه القدرة و 

المفهوم السیكولوجي للمنافسة مع الرأي القائل بان المنافسة ما  تمییزها عن قدرات من ینازلهم ، ویتفق هذا

  .هي إال استجابة لدافعین لدى الفرد  األول لتأكید الذات، والثاني لتقییمها وتحقیقها 

وعلى ضوء ذلك تعتبر المنافسة موقفا اختیاریا لما استطاع الالعب أن یحققه من التدریب، ویجب         

أال یكون هنا هو الهدف الوحید بالنسبة للمدرب إذ یجب علیه أن ینظر إلى المنافسة بأنها موقف تدریبي 

  .تساهم في تطویر وتنمیة قدرات الریاضي

 تعني بالضرورة وفي كل الحاالت  وجود الخصم المنافس أو جود المنافسة والمنافسة الریاضّیة ال        

بقواعد یضبطها الحكم، ولكن المنافسة الریاضّیة قد تكون أثناء التدریب حین یحاول الالعب االرتقاء 

احمد أمین (بمستوى أدائه الحالي على ضوء أدائه السابق وهنا یكون التنافس ذاتي من اجل تقدیر الذات

  ).211ي،مرجع سابق،صفوز 

  :   تعریف القلق في المنافسة الریاضیة - 9

حالة انفعالیة غیر سارة مقترنة باالستثارة الناتجة :" یعرف القلق في التنافس الریاضي على انه       

  ".عن الخوف أو توقع الخطر

هو حالة االستثارة التي یستعد بها الفرد للدفاع عن نفسه :" والقلق من خالل هذا التعریف     

والمحافظة علیها ویقصد بحالة االستثارة ذلك التنشیط الفیزیولوجي والنفسي الذي یؤدي إلى إنتاج ما 

 أو المتوقعة للخطر أدى الفرد من طاقة حركیة أو فكریة كامنة تبعث في داخله للدفاع عن ذاته المهددة

  .)243 211، صفحة 2003فوزي، (
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القلق وهو حالة نفسیة تتصف بالتوتر والخوف والهم، وذلك بالنسبة لبعض األمور المحددة أحیانا    

 وأحیانا أخرى بصورة معممة وغامضة، وهذا یكون القلق شعورا معمما فیه خشیة وعدم رضا وضیق

  .)157 122، صفحة 2000راتب، (

وفي المجال الریاضي یواجه الالعب العدید من المواقف والتي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثیقا بالقلق      

سواء أثناء عملیات التدریب الریاضي أو المنافسات الریاضیة، وما یرتبط بكل منها من مواقف وأحداث 

مستوى قدراته ومهاراته ومثیرات وقد تكون له أثار واضحة ومباشرة على سلوك الالعب الریاضي وعلى 

  .)397، صفحة 2009عالوي، ( وكذلك عالقاته مع اآلخرین

  : أسالیب التعرف على القلق لدى الریاضیین -10

  :من بین أهم السلوكات التي یستطیع المدرب أن یعرف بها درجة القلق عند الریاضي نذكر منها

o  الریاضي بالواجبات الخططیة ونسیانه لها أثناء المنافسة مؤشر الرتفاع درجة یعتبر عدم التزام

  .القلق

o یمكن أن یكون میل الریاضي الدعائه باإلصابة مؤشرا لقلق المنافسة الریاضیة.  

o أداء الریاضي في المواقف الحرجة والحاسمة مثل تنفیذ المخالفات وضربات الجزاء. 

o ین أثناء المنافسةكثرة األخطاء المرتكبة من الالعب.  

  :األسباب المؤدیة إلى القلق في المنافسة -11

  :عدم قیام المدرب بدوره في العملیة اإلرشادیة -

هناك العدید من اآلراء  التي تناولت دور المدرب الریاضي بالنسبة للفریق، ومن المنطقي أن العالقة 

إال أن حمل عبء النجاح في العالقة بین الناجحة بین المدرب والالعب تحتاج إلى مجهود كل منهما، 

  .المدرب والالعب یقع في الغالب وبشكل مطلق على أكتاف المدرب ومكانته

  :ومن هنا نوضح دور المدرب بالنسبة للفریق في النقاط التالیة

o  البناء الواضح لألدوار والمسؤولیات لكل أعضاء الفریق، حیث یجب على المدرب أن یكون ملما

العبین وقدراتهم المختلفة البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة حتى یمكنه تحدید دور بإمكانات ال

  .ومسؤولیات كل منهم في ضوء ذلك

o مالحظة تكیف وٕاعادة تأهیل الالعبین المصابین.  

o مالحظة حاالت الالعبین وتحدید من یحتاجون منهم إلى المساندة االجتماعیة للسیطرة على مخاوفهم.  
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o  تحت ظروف مشابهة لظروف المنافسة، وذلك لمساعدتهم على مواجهة  الالعبین تجاه المنافسةتدریب

ضغوطها، ومن أمثلة ذلك تدریب الالعبین في حضور عدد كبیر من الجمهور من المشجعین دون 

خوف، كذلك اشتراك الالعبین في مباریات تجریبیة مع فرق خارجیة في مستوى المنافسین، أو التدریب 

... ظروف مناخیة مختلفة كالتدریب أثناء سقوط األمطار، أو في األیام شدیدة الحرارة، أو البرودة تحت 

  .الخ

o  تبصیر الالعبین بالضغوط النفسیة المرتبطة بالمنافسة مما یساعدهم على التكیف وفقا للظروف

  .وطبیعة المنافسة

o  الالعبین نظرا ألن لكل العب یجب على المدرب استخدام طرق متباینة لإلرشاد عند التعامل مع

فردیته التي تمیزه عن الالعبین اآلخرین األمر الذي یستلزم عدم إتباع أسلوب واحد لإلرشاد مع جمیع 

  .الالعبین

o حیث یجب على المدرب معرفة حقیقة هامة وهي أن  التعاون التام مع األخصائي النفسي الریاضي

ومعاون له في عملیة توجیه وٕارشاد الالعبین من اجل األخصائي النفسي لیس منافس له بل هو مساعد 

 .)149 148، صفحة 2002الحقیظ، ( مساعدتهم على مواجهة مشكالتهم واالرتقاء بمستوى أدائهم الریاضي

  :تأثیر جمهور المشاهدین -

تختلف انفعاالت الالعب وحدتها تبعا لهذه إن أسلوب تشجیع المشاهدین یؤثر على الالعبین، إذ 

المتغیرات، فالالعب الذي یشاهد العشرات أو المئات من المشاهدین یختلف عن ذلك الذي یشاهد 

اآلالف، والالعب الذي ینافس وسط مشجعیه یختلف عن ذلك الذي ینافس أمام مشجعي الخصم، 

عصب له أو ضده وأمام جمهور یتمیز وكذلك تختلف انفعاالت الالعب الذي ینافس أمام جمهور مت

  ).233مرجع سابق،ص 2003أحمد أمین فوزي،(باألسلوب الریاضي في التشجیع أو بأسلوب غیر مقبول ریاضیا

  :الهزائم المتتالیة للفریق -

هذه الحالة غیر مالئمة یمكن أن تظهر بوضوح بعد عدد من المقابالت غیر الموفقة، وبعد عدد الهزائم 

دم تحقیق نجاحات تذكر، إذ تبدأ الثقة في النفس بالتحلل وتتبخر اإلرادة لتحقیق الفوز، المتتالیة وع

وعلیه فان الالعبین الذین یتملكهم هذا اإلحساس السلبي بدخول في حالة تسمى التفكك أو االستعداد 

  .هم لذلكالنفسي للهزیمة، ویبدو أمامهم أن هذا الهدف أو ذلك الفوز شيء مستحیل بالرغم من استعداد

  :الحالة االنفعالیة غیر المالئمة أثناء المباریات -

  .وتنشأ هذه الحالة عند تسجیل مجموعة من األهداف مبكرا أو قبل نهایة المباراة
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  : الخوف من الهزیمة-

من الممكن أن تنشأ هذه الحالة قبل بدایة المباریات الهامة أو المصیریة عند معظم الالعبین       

عندما تكون أفكارهم مركزة أكثر من الالزم عن نتائج المباراة واحتمال الهزیمة وما سیترتب علیها، 

  .وأساس هذه الحالة االنفعالیة غیر المالئمة یرجع إلى الخوف من الهزیمة

  :خوف من المنافسال -

تنشأ هذه الصعوبة عندما یتلقى الفریق المزید من المعلومات عن الخصم وخاصة الجوانب القویة      

منها التي تقود الصراع بطریقة مباشرة في الوقت الذي تقل فیه المعلومات عم جوانب الضعف وٕاظهارها 

الخوف من النافس من الممكن أن تنشأ أیضا والتفكیر بالوسائل الفعالة لمواجهتها والتغلب علیها، وحالة 

عندما یلعب الفریق مع منافس یضعه في مستوى أعلى منه مهاریا وخططیا، وهذه الحالة تؤدي إلى 

  ).333،334،335، مرجع سابق صفحة 2003محمد حسن عالوي،.(الهزیمة النفسیة أمام الخصم

  :الخوف من المسؤولیة -

بعض الالعبین عند حسم بعض الفعالیات الهامة وخاصة عندما یكتمل هذه الصعوبة الذاتیة تظهر عند 

الهجوم ویبقى التسدید على المرمى ویتخلصون من الكرة خوفا من المسؤولیة وتظهر أیضا عندما یكون 

اإلعداد النفسي سیئا والالعبون مشحنون على غیر أساس منطقي، وتحدث هذه الحالة أیضا عندما 

الفوز والحصول علیه بأي ثمن وخاصة من وسائل اإلعالم، وهذا ما یستدعي یكثر الحدیث عن ضرورة 

عند الالعبین اإلحساس العمیق بالمسؤولیة والخوف منها، واألهم من ذلك هو الخوف من نتیجة 

  .المباراة

  :الخوف من اإلصابات - 

مزقات أو التواءات هذه الصعوبة تشكل مانعا نفسیا قویا وخاصة عند الالعبین الذي أصیبوا بكسور أو ت

  :حادة، وان الالعبین بعد إصابتهم یمرون غالبا بخمس مراحل رئیسیة هي

 مرحلة الرفض   

  مرحلة الغضب 

  مرحلة المساومة 

 مرحلة االكتئاب 

 181، صفحة 2002عبدالحفیظ، ( مرحلة القبول وٕاعادة التنظیم(. 
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  :السیكولوجي للمنافسةأهمیة التحضیر  -

كل المدربین یحققون تحضیرا سیكولوجیا قبل أي لقاء مهما یكون مستوى المنافسین إال أن المشكل 

یختلف بطبیعة الحال، یمكن القول إن التحضیر للمنافسة المقبلة یبدأ عند انتهاء المنافسة السابقة 

  :يویمكن أن نلخص أهمیة التحضیر السیكولوجي للمنافسة فیما یل

  .تشكیل فریق متكامل مع خلق جو مالئم لتحسین النتائج

 .خلق حیویة وخاصة العوامل التي تساعد على الفوز

دعم الالعبین كي تكون الثقة في النفس في قدراتهم على تحقیق النتائج ونظرته الخاصة للسلوك أثناء 

 .المنافسة للفریق الخصم

 .بالجو قبل وأثناء المنافسةاألخذ بعین االعتبار لبعض العوامل الخاصة 

التحضیر السیكولوجي للمنافسة شيء رئیسي وأساسي لكل ریاضة تنافسیة، فالمدرب یستعمل هذا 

التحضیر السیكولوجي لتهیئة الالعبین نفسیا وكذلك بخلق الدافعیة واالنسجام والثقة في قدراتهم على 

  . )65، صفحة 1996، عادل( النتائج المرضیة
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                                                       :تعریف كرة القدم- 1

هي لعبة جماعیة یتم فیها تسجیل الالعبین أكبر عدد من األهداف في شباك الخصم             

والمحافظة على شباكهم نظیفة، وتلعب كرة القدم بین طرفین یضم كل فریق إحدى عشر العبا، وتلعب 

دقیقة، في شوطین أي كل شوط به خمسة وأربعون  90بكرة مستدیرة مصنوعة من الجلد وتدوم المباراة 

، وتتخلل المباراة وقت للراحة لمدة خمسة عشر دقیقة، وتجرى المباراة بین فریقین یرتدیان ألبسة دقیقة

 .)05، صفحة 1986جمیل، (.اللعبةبمختلفة، وتتكون هذه األلبسة من قمیص وتبان وحذاء خاص 

 :كرة القدم تاریخ - 2

 :العالمي ف- 1- 2       

تعتبر كرة القدم اللعبة الشعبیة األولى في العالم ولذلك یتنازع الكثیرون على أسبقیة شرف انتشارها       

وممارسة اللعبة في بلدهم، فالمصریون یؤكدون أنهم أول من مارس لعبة كرة القدم قبل العالم كله في عهد 

كما ذكر " هوانغ تي " علیها اسم الفراعنة، والصینیون واثقون أنهم لعبوا كرة القدم قبل غیرهم، وأطلقوا

أن كرة القدم من أولى األلعاب التي اشترك فیها الصین والیابان في " لي جو " المؤرخون الصینیین یدعى

قبل المیالد  2500عام قبل المیالد وأن الصینیین هم أول من عرف هذه اللعبة منذ عام  100حوالي 

ن جهة أخرى ادعى أحد المؤرخین أن كرة القدم قد عرفت في م.وأنهم كانوا یصنعون الكرة من جلد الحیوان

" قرنا وأن لدیهم اللوحات العتیقة للداللة على ذلك وأن كرة القدم كانت تسمى 14الیابان منذ أكثر من 

    . " كیماري

هار " والرومانیون أیضا لدیهم قصة أخرى عن ممارستهم لكرة القدم قبل المیالد تحت مسمى أطلقوا علیه  

ومن جهة أخرى ادعى الیونانیون واإلغریق   خیة تدعم القصص التي یدعونهاولدیهم وثائق تاری" باستوم 

المیالد وكان یطلق على  ممارسة هذه اللعبة على سواحل البحر األبیض المتوسط في القرن الخامس قبل

مع تسلیمنا لكل الحقائق التاریخیة المقدمة من كل الشعوب إال أن " أسبیس كیروس " سمهذه اللعبة ا

الحقیقة الدامغة تؤكد أن البدایة الصحیحة لكرة القدم كانت في إنجلترا ویؤكد اإلنجلیز هذه المقولة بادعائهم 

 1042- 1016أحد المؤرخین أن احتالل الدنمارك إلنجلترا من  أن كرة القدم لعبة إنجلیزیة األصل، ویذكر

میالدیة قد انتهى بعد معركة حربیة دامیة بین البلدین تفوق فیها اإلنجلیز على الدنمارك وقطعوا رأس 

، 2002عبده، (. القائد الدنماركي وداسوه بأقدامهم وأخذوا یركلونه كالكرة باألقدام حتى صارت تقلیدا قومیا

س اإلنجلیزیة لكرة القدم ار ه الخالفات بدء ممارسة طلبة المدوبمرور الزمن وبعد كل هذ )14-13الصفحات 

 آنذاكم من خالل السیاسة االستعماریة التي انتهجتها بریطانیا 1655م واستمرار انتشارها عام 1175سنة 

وبعدها في  (rugby)والثانیة  (soccer)م على أن تكون هذه اللعبة لعبتین األولى 1830تم االتفاق سنة 
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م أنشأت عشر قواعد 1862أما في سنة  "ة كمبریدج جامع" لكرة القدم 13م تم وضع القواعد 1845عام 

م 1863أكتوبر  26وفي  وجاء فیها منع ضرب كرة القدم بالكعب" اللعبة السهلة " جدیدة تحت عنوان

أسس أول اتحاد إنجلیزي على أساس القواعد والقوانین الجدیدة لكرة القدم ومع هذه السنوات أدى إلى 

بعدها أسس  فریق وسنة 12م وسمیت باتحاد الكرة وبدأ الدوري ب1888ظهور أول بطولة رسمیة 

فیكن  )09، صفحة 1999المولى، (.فریق 15الدانمارك اتحادیة وطنیة لكرة القدم ویتنافس على هذه البطولة 

م أین تم تأسیس االتحاد الدولي لكرة القدم، 1904القول أن ریاضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حتى سنة 

وأصبح معترف بها كهیئة تشریعیة عالمیة تشرف على شؤون اللعبة، ویتلقى االتحاد االقتراحات 

ه االقتراحات التي یتفق على والتعدیالت ویعقد اجتماعات سنویة للنظر فیها ویبلغ االتحادات الوطنیة بهذ

إدخالها في القانون من أجل حمایة الالعبین والهیئات، وهذه هي بعض التطورات التي تثبت أن لعبة كرة 

القدم قد تطورت من الخشونة إلى الفن، وكانت نتیجة التعاون بین الدول المحبة للریاضة والسالم وما 

ظهور لعبة كرة القدم بصورتها المشرفة التي نراها حالیا هو  بذلته من جهود لتحقیق الرفاهیة لشعبها ثم إن

  .)10، صفحة 1984الجواد، (.من تعلقنا بهذه اللعبة والعبیها الذي یزید

طویل هو تاریخ كرة القدم في الجزائر، فقبل اندالع الثورة التحریریة والكفاح المسلح : في الجزائر 2- 2

الجزائر  شهدتم 1921كانت هناك طرق لكرة القدم ذات األسماء التي ترمز لعروبتها ودینها ففي سنة 

إلسالمي میالد أول فریق هو نادي مولودیة الجزائر، الذي جاء بعد شباب قسنطینة ثم االتحاد الریاضي ا

بوهران وانضمام فرق عدیدة أخرى للمجموعة، فتكونت جمعیات ریاضیة وطنیة في لعبة كرة القدم متخذة 

أبعاد سیاسیة لم ترضى بها قوات االستعمار، ثم جاء بعد هذه األندیة فریق جبهة التحریر الوطني الذي 

ة عبر ت الجزائر المكافحإلسماع صو  المسلحة ، حیث نشأ في خضم الثورةم1958أفریل  18تكون في 

وفي ظرف أربع سنوات تحول الفریق إلى مجموعة ثوریة مستعدة للتضحیات  ،العالم من خالل كرة القدم

صوت الجزائر إلى أبعد نقطة في العالم وبدأت مسیرة جبهة التحریر من تونس عبر العالم في  وٕایصال

  . تحفیظ النشید الوطني

بعد االستقالل جاءت فترة الستینات والسبعینات التي غلب علیها الجانب الترویحي واالستعراض، لتلیها  

م التي شهدت قفزة نوعیة في مجال تطور كرة القدم 1985-م1978مرحلة اإلصالحات الریاضیة من 

الیة الذهبیة في مادیة، وهو الشيء الذي سمح للفریق الوطني نیل المید إمكانیاتبفضل ما وفر لها من 

أما في المنافسات .م1980ألمم سنة األلعاب اإلفریقیة الثالثة بالجزائر ثم المرتبة الثانیة في كأس إفریقیا ل

م، لیأتي الوصول إلى 1980األولمبیة فتأهل الفریق الوطني إلى الدور الثاني من ألعاب موسكو سنة 

م على أحد عمالقة كرة القدم أال وهو فریق 1982سنة  القمة بعد ذلك بالفوز التاریخي في موندیال إسبانیا

لكن الوقوف عند هذا التقییم التاریخي لكرة القدم الجزائریة  )6-5، الصفحات 1998المذكرة اإلعالمیة، (.ألمانیا الغربیة

م، أین عرفت تدهورا 1990یبقى ناقصا، فوجب التحدث عن مرحلة صعبة من تاریخها والتي تمتد من 
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كبیرا بسلسلة متتالیة من الهزائم في الدورات التصفویة لكأس إفریقیا لألمم وكأس العالم بدءا بانهزام 

من  إقصاؤهالدورة الثامنة عشر لكأس إفریقیا بالسنیغال أمام كوت دیفوار، ثم  المنتخب الوطني في

م، والغیاب عن كأس العالم في كل من 1994لكأس إفریقیا المقامة بتونس سنة  19تصفیات الدورة 

على التوالي واإلقصاء من تصفیات كأس إفریقیا في مصر  )2002-1998-1994- 1999 ( الدورات

  .)2001-1999یوسف، (.م2006 وموندیال ألمانیا

  :  أهم المحطات التاریخیة في كرة القدم –3

  . م 1710: ظهور اللعبة في المدارس اإلنجلیزیة - 

  .              م 1857: كأقدم نادي في العالم" شیفیلد " تأسیس نادي - 

  .               م1862: وضعت أول قوانین لكرة القدم - 

  .          م1867: وضع مبدأ التسلل - 

  .   م1872: تقنین حجم ومواصفات محددة للكرة - 

  .م1875: تعویض الشریط الذي كان یحدد علو المرمى بقضیب عرضي - 

   1878: استعمال الصافرة في التحكیم ألول مرة من طرف حكم بریطاني في - 

  .                         م1885: وضع تشریعات االحتراف - 

  .                          م1891: ظهور ضربات الجزاء - 

  .                    م1900): باریس ( أول دورة أولمبیة - 

  .   م1904): البدایة كانت بسبع دول ( نشأة الجامعة الدولیة لكرة القدم - 

  .         م1912: السماح لحارس المرمى استعمال یدیه داخل مربع العملیات - 

  .                           م1929: جائزا) الركنیة ( الزاویة أصبح الهدف من - 

      1929: كل أربع سنوات تقریر تنظیم مباریات كأس العالم - 

-membres-Lycos-Fr/ Adorale/ xyiznwski footbal)l.م1930: تنظیم أول مباریات كأس العالم في ألوروغواي -

htm    :(http  

  .               م1931: ها إلى الخصموضع عقوبة خطأ رمیة التماس بنقل - 

  .    م1937: مع عالمة جزاء) متر 9.15( استعمال قوس الجزاء  - 

  .                        م1962: إنشاء االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  - 

  .    م1970: تقرر وضع البطاقة الحمراء والصفراء مع الضربات الترجیحیة عند التعادل  - 

  .                 م1990: وضع واقي الساقین إجباري مع تعدیل التسلل  - 

  .                م1992: عدم مسك الحارس للكرة من عند زمیله بیده - 

 (medjiba, 1995, p. 10).م1995: تغییر ثالثة العبین بما فیهم الحارس، منطقة االحتیاطیین  -
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  :أكابرصنف - 4

وهي مرحلة النضج واكتمال الشخصیة وهي ربیع العمر حیث أن .مراحل عمر اإلنسان نهي مرحلة م

سلمان، (.الكبار لدیهم خبرات طویلة كما لدیهم دائرة موسعة من العالقات والمسؤولیات واألدوار االجتماعیة

 .)21، صفحة 1998

  :سنة 24سنة إلى  18الشباب من مرحلة  - 1- 4

قد یستمر نمو الطول لدى عدد قلیل من األفراد في هذه المرحلة، : النمو البدني والحركي - 1- 1- 4

  . ولكن إذا حدث ذلك فیكون بمعدل بطئ جدا، حیث إن نمو الطول ینتهي بانتهاء هذه المرحلة

ضالت، وتظهر بعض بوادر السمنة لدى نتیجة للثبات النسبي لنمو العظام یزداد تبعا لذلك لحجم الع

بعض األفراد وخصوصا غیر الممارسین لألنشطة الریاضیة، كما تظهر األنماط المختلفة لألجسام بصورة 

  .واضحة في هذه المرحلة

تتمیز هذه المرحلة باالتساق بین حجم العضالت وطول العظام، ویصل التوافق العضلي والتناسق بین  

  .مختلفة إلى ذروته في هذه المرحلةحركات أعضاء الجسم ال

إن زیادة القوة العضلیة والتحمل باإلضافة إلى اكتمال النضج العقلي واالنفعالي في هذه المرحلة تساعد 

على تحقیق أفضل إنجاز ریاضي ممكن في حیاة الفرد، ولذلك یطلق علماء النفس الریاضي على هذه 

  .رقام القیاسیة الریاضیةالمرحلة من العمر مرحلة البطولة وتحطیم األ

یستمر النمو البطيء للذكاء في هذه المرحلة بمعدل أقل عن المرحلة السابقة :  النمو العقلي - 2- 1- 4

ثم یتوقف في سن العشرین تقریبا، تتضح الفروق بین األفراد في هذه المرحلة تماما من القدرات العقلیة 

ت وغیرها، وقد تبدأ بعض القدرات في الضعف بعد سن كالقدرة على إدراك المسافات واألزمنة واالتجاها

  .العشرین بینما تزداد قدرات أخرى، وذلك تبعا للمجال الریاضي أو المهني الذي ینتمي إلیه الشباب

ال یمیل الشباب إلى تقبل اآلراء واألفكار إال بعد تمحیصها، ویقل دور العاطفة في توجیه السلوك   

حلة السابقة، ولهذا یفرض الشباب نفسه في وضع خطط التدریب واللعب بصورة واضحة وممیزة عن المر 

  .واختیار المدربین الذین یأمل منهم االستفادة دون أن یكون لعالقتهم العاطفیة أثر في ذلك

یستطیع الشباب أن یخطط وینفذ ویقوم بالبرامج الریاضیة بطریقة صحیحة، كما یستطیع عرض آرائه   

قة متزنة مبنیة على الفهم، كما یكون دائما مستعدا لمناقشة هذه اآلراء والدفاع في هذه المجاالت بطری

  .)72-71، الصفحات 2003فوزي، (.عنها بأسالیب متزنة خالیة من االنفعال بهدف اإلقناع

یستطیع الشباب في هذه المرحلة أن یتحكم في انفعاالته، وأن یعبر عنها  :النمو االنفعالي - 3- 1- 4

الشدید تكون ثورته شدیدة وقد یلجأ إلى العنف،  اإلحباطبصورة مقبولة في المجتمع، ولكن في حاالت 

یركز الشباب عاطفته في هذه المرحلة نحو موضوعات محددة وأصدقاء معدودین، فبعد أن كان یمیل إلى 

موضوع فإنه یقتصر في هذه المرحلة على موضوع أو نشاط واحد ویعطي له كل وقته ویسخر أكثر من 

وقدراته، وبعد أن كان صدیقا حمیما لكثیر من األفراد فإن صداقته تنحصر في عدد محدد  إمكانیاتهله كل 
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.  ایتهقد یصل إلى فرد واحد یالزمه في معظم أوقاته ونشاطاته وهو غالبا ما یكون شریكا له في هو 

یستطیع الشباب أن یرجئ تحقیق رغباته وٕاشباع حاجاته كما یستطیع اختیار الوقت المناسب لهذا اإلشباع 

یمیل الشباب إلى إسعاد .  بعد أن كان لحوحا في ذلك خالل جمیع مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة

هر بوضوح عندما یمثل النادي اآلخرین والتضحیة في سبیلهم، ویكون انتماؤه شدیدا في هذه المرحلة، ویظ

الشباب . أو المدینة التي ینتمي إلیها، وكذلك في تمثیل الوطن في اللقاءات والمسابقات الدولیة أو الرسمیة

وقدراته الشخصیة بطریقة أكثر موضوعیة، كما أن  إمكانیاتهفي هذه المرحلة واقعي یستطیع أن یحدد 

عن  وٕابعادهته، وهذا ما یساعده على االستقرار االنفعالي مستوى طموحه غالبا ما یكون قریبا من قدرا

  .الصراعات النفسیة، إال إذا كانت البیئة لم تساعده على ذلك

إن صداقة الشباب مع اآلخرین تقوم على أساس االحترام المتبادل للرأي : النمو االجتماعي - 4- 1- 4

یهتم الشباب بمشكالت المجتمع ویسعى . ةوتبادل المشورة، وتكون أكثر ثباتا وعمقا من المرحلة السابق

للمشاركة في عالجها، فإذا كان عضوا بأحد األندیة فإنه یحاول دراسته والتعرف على مشكالت أعضائه 

. واألسباب التي تحول دون تقدم وازدهار النادي، ثم ال یتوانى عن تقدیم خدماته من أجل نهوض النادي

جتمع الذي ینتمي إلیه، ولهذا یسعى دائما للحصول على حقوقه یهتم الشباب بحقه وتأكید دوره في الم

كاملة بالنادي من حق االستمتاع بإمكانیاته وٕابداء رأیه في إدارته، ولهذا فهو دائما أول الحاضرین في 

   .انتخابات األندیة وجمعیاتها العمومیة للتعبیر عن آرائه وأفكاره وما یؤمن به

على ما یتمتع به الشاب من أفكار وقدرة على االقتناع وما یتمتع به  تتأسس الزعامة في مرحلة الشباب

أیضا من ثقة واحترام في الجماعة، هذا باإلضافة إلى قدراته في مجال نشاط الجماعة كالتفوق في اللعب 

یبدأ الشاب في هذه المرحلة من العمر بالشعور بالواجب نحو األسرة دون .إذا كانت الجماعة فریقا ریاضیا

رف في نزعة االستقالل عنها نتیجة لشعوره بعدم سلطة الوالدین علیه، كما یبدأ في احترام من هم أكبر تط

 .)74-73، الصفحات 2003فوزي، (.منه سنا دون أن یحاول االعتماد علیهم كثیرا
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  :مفهوم المنافسة - 1

  :المنافسة لغویا -

تلعب المنافسة دورا هاما في تحقیق أهداف األلعاب الریاضیة بشكل عام، ویكون الفوز هو الهدف 

ونافس " نافس"األساسي الذي یحاول كل العب أو فریق إحرازه، والمنافسة في اللغة العربیة مصدر لفعل 

ون بمعنى في الشيء أي بلغ ونافس فالنا في كذا أي سابق، والمنافسة في اللغة اإلنجلیزیة تك

Competition أي أنشطة یتنافس فیها الفرد، یتفق هنا التعریف العربي واإلنجلیزي في أن  يوهي تعن

  .الخ... المنافسة تدعو إلى بذل الجهد في نیل التفوق سواء كان التفوق مهاریا أو معرفیا أو بدنیا 

  :المنافسة اصطالحا -

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

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

  .)211أحمد أمین فوزي، ص ( وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

  :أنواع المنافسة  - 2

بتصنیف " عماد الدین عباس أبو زید"و" سید مرسي قدري"و" كمال الدین عبد الرحمان درویش"قام كل من 

  :المنافسة إلى عدة أنواع هي

  ".فریق ضد فریق: "التنافس الجماعي -

وهنا یلعب التعاون واالنسجام بین أفراد المجموعة دورا رئیسیا وهاما للنجاح واالقتراب من تحقیق أهداف 

عضهم البعض بما یعود أثره على الفریق المشاركة حیث تنصهر قدرات ومهارات األفراد معا لخدمة ب

ة ألفراد الفریق حیث یتأثر الهدف العام للفریق بإمكانیة كل فرد بالتعاون جتینكمجموعة، وغالبا ما تعود ال

  .مع باقي الفریق

   "العب ضد آخر: "التنافس الفردي -

بما یحقق لــه االقتراب وتلعب هنا الوسائل المختلفة إلظهار القدرات والمهارات الفردیة لكـل العب 

 .أو التساوي أو التغلب على منافسه، وهنا غالبا ما تعود النتیجة على الالعب نفسه
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  :تنافس الفرد مع نفسه -

وهنا یكون الهدف هو تحقیق أفضل مستوى لالعب نفسه، مقارنة بكل مع نفسه وقدراته هو، 

وتشمل جمیع خبرات الحیاة وجمیع نواحي العمل، وبالرغم من أن التنافس الجماعي یعتمد على التعاون 

فهو  إال أن كل العب في الفریق یحاول تحقیق أفضل أداء لنفسه للمحافظة على المكانة التي اكتسبها

كمال الدین عبد الرحمان ( یحاول كل فرد تحقیق أفضل مستوى من السابق لتحقیق مركز أفضل ومستوى أحسن 

  ).347درویش، قدري سید مرسي، عماد الدین عباس أو زید ص 

  :المتغیرات المؤثرة في انفعاالت المنافسة الریاضیة  - 3

بمجموعة من االنفعاالت السلبیة مثل  من الخصائص السیكولوجیة للمنافسة الریاضیة أنها ترتبط

الخوف والقلق مما یتعرض لها الالعب قبل المنافسة وفي بدایتها وفي أثنائها وقد تمتد حتى بعد االنتهاء 

  .من المنافسة

وترتبط المنافسة بمجموعة من المتغیرات التي قد تزید في حدة انفعاالت الالعب ومن ثم قد تحیده عن 

ن التوتر واالستثارة األمر الذي یؤثر على مستوى أدائه أثناء المنافسة، ومن هذه المستوى األمثل له م

  :المتغیرات مایلي

  :الضبط االنفعالي -

إن الالعب الذي یتمتع على الضبط االنفعالي ال یتعرض لدرجة التوتر التي تحیده عن إظهار 

النفسیة یزداد مقدار توتره على  أفضـل أداء ریاضي ممكن، بینما الالعب الذي ال یتمتع بهذه القدرة

 .المستوى األمثل له عندما یتعرض للمواقف التنافسیة

  :المنافسات السابقة -

یؤثر عدد ومستوى المنافسة السابقة التي اشترك فیها الالعب تأثیرا بالغا في مستوى توتره في 

رضه للحاالت التوتریة غیر المنافسة الالحقة، فكلما اشترك الالعب في منافسات من نفس المستوى قل تع

  .المناسبة

  :االستعداد للمنافسة -

إن إحساس الالعب بأنه قد أعد إعدادا جیدا للمنافسة من النواحي البدنیة والمهاریة والخططیة 

 .یحمیه من الخوف والقلق الزائد من المنافسة، ومن ثم ال یتعرض لمستوى غیر مناسب من التوتر النفسي
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  :مستوى المنافسة -

كلما ارتفع مستوى المنافس أو أدرك الالعب أن قدرات المنافس تفوق قدراته الشخصیة، أدى ذلك 

  .بالالعب إلى ارتفاع مستوى قدرته

  :غموض المنافسة -

  .تؤدي عدم معرفة الالعب بمستوى منافسه إلى مزید من العبء النفسي األمر الذي یزید من تأثره

  :نظام المنافسة -

ة على حدة االنفعاالت ومن ثم مستوى التوتر الذي یتعرض له الالعب، یؤثر نظام المنافس

فالمنافسة التي یتم تنظیمها بطریقة خروج المغلوب من مرة واحدة، تختلف عن تلك التي یتم تنظیمها 

  .بطریقة خروج المغلوب من مرتین أو بطریقة الدوري من دور واحد أو من دورین

  :ترتیب المنافسة -

نفعاالت المرتبطة بالمنافسة حسب أهمیتها، فاالنفعاالت المرتبطة بمنافسات الـدور تختلف حدة اال

  تختلف عن حدة االنفعاالت المرتبطة بمنافسات الدور قبل النهائي وكذلك منافسة الدور النهائي األول

  :أهمیة المنافسة -

فاالنفعاالت المرتبطة بالمنافسة تختلف أیضا حدة االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة حسب أهمیتها، 

الودیة تقل حدتها عن المنافسة الرسمیة، وكذلك االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة المحلیة تقل حدتها عن 

  .المنافسة الدولیة وهكذا

  :موقع المنافسة -

نافسة تختلف حدة االنفعاالت وبالتالي مستوى التوتر النفسي لالعب تبعا لموقع المنافسة ومكانها، فالم

التي تقام بنفس موقع التدریب تختلف عن المنافسة التي تقام بموقع آخر، وكذلك المنافسة التي تقام في 

ملعب الخصم تختلف عن المنافسة التي تقام على ملعب الفریق أو ملعب محاید، والمنافسة التي تقام في 

هي دولة الفریق أو الالعب  دولة الفریق أو الالعب تختلف عن المنافسة التي تقام في دولة أخرى

 .المنافس
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  :اختالف أدوات المنافسة -

یؤثر اختالف األدوات التي تستخدم في المنافسة عن التدریب تأثیرا واضحا في انفعاالت الالعبین خاصة 

قبل وأثناء المنافسة، فالالعب الذي تعود التدریب على العشب الطبیعي یخاف من المنافسة على العشب 

 .ي، ونفس الحال بالنسبة لنوعیة األدوات وجودتها خصوصا في الجمبازاالصطناع

  :اختالف مناخ المنافسة -

یؤثر اختالف مناخ عن مناخ التدریب في انفعاالت الالعبین تأثیرا سلبیا، وهذا غالبا ما یصیب العبي 

یمكن أن یصیب مصر عند تنافسهم في مناطق یختلف مناخها اختالفا واضحا عن مناخنا، وهذا أیضا ما 

  .أي العب عند تقلب المناخ في وقت المنافسة أو قبلها عن المناخ الذي تعود علیه

  :جمهور المشاهدین -

یؤثر على المشاهدین وانتمائهم للفریق وأسلوب تشجیعهم تأثیرا بالغا على الالعبین، إذا تختلف انفعاالت 

یشاهده عشرات أو مئات من المشاهدین یختلف عن الالعب وحدتها تبعا لهذه المتغیرات، فالالعب الذي 

ذلك الذي یشاهده اآلالف والالعب الذي ینافس وسط مشجعیه یختلف عن ذلك الذي ینافس أمام مشجعي 

الخصم، وكذلك تختلف انفعاالت الالعب الذي ینافس أمام جمهور متعصب له أو ضده وأمام جمهور 

  .لوب غیر مقبول ریاضیایتمیز باألسلوب الریاضي في التشجیع أو بأس

  :مظاهر االنفعاالت أثناء المنافسة الریاضیة- 4

ل ـفي بعض األحیان قد ال یستطیع األخصائي النفسي مالحظة الالعب في أي فترة سابقة للمنافسة أو قب

ة بدایتها مباشرة أو یخطئ في تقدیر الحالة االنفعالیة ولكن بعد اندماجه في التنافس یبدو في حالة انفعالی

مغایرة تماما وفي بعض ظروف التنافس تتغیر النتیجة وتشتد حدة التنافس بحیث تؤثر على الحالة 

  .االنفعالیة لالعب

من هنا أصبح لزاما على األخصائي النفسي مالحظة أداء الالعب وسلوكه أثناء المنافسة الریاضیة من 

كانت ظروف المنافسة تسمح بذلك كما في  أجل اتخاذ اإلجراء المناسب لتخفیف حدة انفعاالته والتوتر إذا

حالة األلعاب الجماعیة التي یسمح فیها بطلب وقت مستقطع أو استبدال الالعبین، ومن أهم مظاهر 

  :االنفعاالت أثناء المنافسات الریاضیة ما یلي

 ارتباك األداء الحركي وعدم السیطرة علیه.  

 عدم القدرة على االلتزام بالخطة المتفق علیها.  

 االستجابة الحركیة الحادة لمواقف ال تتطلب ذلك.  
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 ظهور بعض األخطاء الفنیة في األداء لالعب لم یتعود على ارتكابها في التدریب.  

 فقد القدرة على اإلدراك الصحیح للزمن والمسافات.  

 عدم الرضا على أداء الزمالء في الفریق ومحاولة تأنیبهم على أخطائهم.  

 المباشر على قرار الحكم االعتراض المباشر أو غیر.  

 االلتجاء للعنف عند االلتحام مع الخصم أو التنازع على الكرة.  

  التعامل مع بعض المتنافسین وجمهور المشاهدین غیر المؤازرین أو إداري الفریق المنافس

  .بأسلوب غیر ریاضي

ف حدة االنفعاالت وقبل البدء في عرض اإلجراءات التي یمكن أن یستعین بها األخصائي النفسي لتخفی

لالعب أثناء المنافسة، یجب التنویه بأن هناك بعض المنافسات التي ال یمكن استخدام أي من هذه 

 .ثل مسابقات العدو والسباحة لمسافات قصیرا جداـاإلجراءات م
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  :الخالصة

  نستخلص من الدراسة النظریة أن كرة القدم الحدیثة أصبحت تعتمد على أسس وقواعد       

ومناهج علمیة مدروسة بشكل دقیق للتمكن من رفع المستوى خاصة في المنافسات الریاضیة التي یولیها 

یاضیة مرحلة مهمة الباحثین والقائمین علیها اهتماما كبیرا لما لها من أهمیة في تحقیق الفوز فالمنافسة الر 

وحساسة خاصة عند الریاضي ألنه یتعرض خاللها إلى ظواهر نفسیة متعددة ومختلفة تأثر على أداءه 

طبقا لهذه التأثیرات لذلك ففهم هذه الظواهر النفسیة وجب علینا معرفة الدوافع أي  توتجعله یسلك سلوكیا

لظواهر ظاهرة القلق التي تجعل الریاضي ومن بین أهم هذه ا تاألسباب التي تكون وراء هذه السلوكیا

یبتعد عن 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 

  .أو الفئة التي یكون فیها وما تمتاز به من خصائص نفسیة  نفسیة الالعب في ظل المرحلة العمریة
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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 الذي 

ستفادة من بحوثهم ومما توصلوا إلیه فمن خالل سلكه الباحثین الذین قاموا بدراسات من قبلنا ونحاول التأسي واال

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

  :الدراسة األولى - 1

  :ولقب الباحثاسم 

 .قالتي عبد الحق - 

 .بویوسف بدر الدین - 

  :عنوان الدراسة

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

  "صنف أكابر"

  .2006/2007:تاریخ الدراسة 

  ماجستیر : مستوى الدراسة

  دوافع لظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة؟هل هناك : مشكلة الدراسة

  :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 " كرة القدم"فرق من القسم الوطني األول  06كان مجتمع الدراسة متمثل في: مجتمع الدراسة

العب من كل فریق أي  12دت هذه الدراسة على العینة العشوائیة وتمثلت عینة البحث في اعتم:عینة البحث

  .العب 72بمجموع 
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  .اعتمد الباحث في هذه الدراسة على االستبیان: أدوات البحث

  :أهم النتائج لهذه الدراسة

ریاضیة كما أن معظمهم استخلص الباحث في هذه الدراسة أن معظم الالعبین یصیبهم االرتباك حیال المنافسة ال- 

  .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 أو  - 

  .كالتصور و االستعداد النفسي والعقليالمهارات 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

 :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: الدراسة مشكلة - 

 :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  أكابربحث مسحي اجري على العبي كرة القدم قسم مابین الرابطات صنف : مجتمع البحث - 

 .اتحاد المشریة المشریةالغرب شباب 

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

 .المشریة

 .اعتمدت هذه الدراسة على االستبیان لجمع المعلومات:لبحثأدوات ا - 

 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث -

وذلك  األخركل منافسة كرویة لها ضغط خاص بها وكل ضغط یتمیز عن  أن البحث استخلصنامن خالل هذا 

جانب اختالف درجة المنافسة بین  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 -3

 :اسم ولقب الباحث - 

  .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  ةیهدف البحث للوصول إلى مجموعة من النقاط وهي وجود عالقة بین كر : هدف البحث - 

 الكاراتیه

  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 الریاضةن فیها مستوى حالة القلق أعلى منه لدى ریاضیي الفردیة یكو  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
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 في حالة القلق المعرفي والثقة  یكون الفرق في حالة القلق لصالح ریاضي الریاضیات الفردیة واضحا

  .بالنفس، وضعیفا في حالة القلق الجسمي

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

 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة - 

 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 القلق )ریاضة جماعیة(قارنة بریاضة كرة القدم م) ریاضة فردیة(هناك فروق دالة لصالح الكاراتیه ،

  .الجسمي المعرفي والثقة بالنفس

 .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي االرتباطي: المنهج المتبع

و فرق من  أكابرصنف  األولاشتمل مجتمع البحث على فرق كرة القدم القسم الوطني :مجتمع البحث - 

  .یهریاضة الكارات

 :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 "
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 :البحثأدوات 

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 

 .والحكام ن والمدربینمنها،ولهذا اعتمدنا على استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة إلى الالعبی

 :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 بالنفس، یكون الفرق في حالة القلق لصالح ریاضي الریاضیات ا

  .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. 

 على المدرب توجیه وٕارشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة. 

 خلق جو المنافسة أثناء التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیة. 

  إجراء تربص في دورات تكوینیة لصالح المدربین والمنظمین للمنافسات الریاضیة خاصة في الجانب النفسي

 .لتعمیم الفائدة
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  :الرابعة الدراسة - 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 - 

 .ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه الظاهرةمساعدة الالعبین على تخطي  - 

توعیة وتوجیه المسئولین إلى ضرورة توفیر األخصائیین في علم النفس الریاضي لتقدیم أفضل رعایة نفسیة  - 

 .لالعبین

 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة

 لى تخفیض مستوى أداء الالعبین أثناء المنافسةإهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إ.  

 للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة. 

 ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم. 

  .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي: المنهج المتبع
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وهم على " صنف أشبال " تمت الدراسة على مستوى ثالث أندیة من والیة المسیلة للقسم الشرفي  :البحثمجتمع 

  :التوالي

 الوفاق الریاضي لبلدیة حمام الضلعة.  

 النادي الریاضي للهواة تارمونت.  

 أولمبـیك المســیلة. 

 :أدوات البحث

إن حصولنا على المعلومات الكافیة والبیانات المتعلقة بالدراسة سهلت علینا   :جمع المعلومات وكیفیة تطبیقها - 

بأغلب جوانب الدراسة وجاءت هذه مباشرة بعد تحدید العینة المراد دراستها وتختلف هذه الطریقة ) اإلحاطة ( اإللمام 

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

  :طریقة االستبیان - 

حیث تعد وسیلة لجمع المعلومات مستعملة وبكثرة في البحوث العلمیة ومن خاللها تستمد المعلومات مباشرة         

الباحث  ویقوم) مغلقة، نصف مغلقة، مفتوحة (من المصدر األصلي وتتمثل في جملة من األسئلة مقسمة إلى 

العینة المختارة كاإلجراء األولي ثم یقوم بجمعها ودراستها وتحلیلها ثم استخالص النتائج منها وقد فمنا بتوزیعها على 

 .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 نفسیة توعیة وتوجیه المسئولین إلى ضرورة توفیر األخصا

 .لالعبین
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 :أهم االقتراحات

 ضرورة التكافل والتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة ولجان األنصار من أجل النهوض بالثقافة 

       .    الریاضیة

  لذوي االختصاص والخبرة في ضرورة التسییر الجید أثناء المنافسات الریاضیة من خالل إعطاء المسؤولیة

 .تسییر الهیاكل وتنظیم المنافسات والبطوالت

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

 

  :ةالدراسة الخامس - 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  

  إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الالعبین             

  .                                                                        خالل المنافسة الریاضیة

 یةللجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاض         .  

 ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم. 
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  : إجراءات الدراسة المیدانیة

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

  .العب 40العبي كرة القدم صنف أشبال العدد : العینة الثانیة - 2            

" 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

  .ن استمارة خاصة بالمدربین وأخرى خاصة بالالعبیناالستبیان وتم تقسیمه إلى استمارتی

  :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.  

 سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم ألهمیة المنافسة أثر. 

  :إستخالصات واقتراحات

 التركیز على التحضیر النفسي لالعبین خاصة المستویات الصغرى.  

 ضرورة أخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم الفني للفریق.  

 على المدرب توجیه وٕارشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة.  

 خلق جو للمنافسة أثناء التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیة.  

  ضرورة التكافل والتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة من جهة ولجان األنصار من جهة أخرى للنهوض

 .بالثقافة الریاضیة
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 :التعلیق على الدراسة

على المنهج الوصفي في العمل وهو المنهج الذي اعتمدناه في دراستنا كما اعتمدت  اتالدراسجل اعتمدت 

على العینة العشوائیة في اختیار أفراد المجتمع وهي أیضا العینة التي طبقناها في بحثنا ألنها تعطي نسب متساویة 

ستوى أداء العبي كرة القدم في اثر القلق على م"ما عدا الدراسة الرابعة تحت عنوان  لكل أفراد المجتمع بالظهور

 فقد كانت عینتها عمدیة نظرا لمتطلبات الباحث في تحقیق أهداف الدراسة بأعلى كفاءة ممكنة " المنافسة الریاضیة

ما عدا الدراسة  االستبیان في جمع المعلومات واعتمدنا نحن أیضا على االستبیانعلى  اتهذه الدراساعتمدت كما 

الدراسة من جوانب عدة فقد تناولت مع دراستنا  اتوقد اشتركت هذه الدراس یاس قلق المنافسةالرابعة التي جاءت بمق

األولى الدوافع وظاهرة القلق والمنافسة الریاضیة واختلفت مع دراستنا في نوع النشاط الریاضي أما الدراسة الثانیة فقد 

قلق من خالل الضغوطات النفسیة والدراسة اشتركت مع دراستنا في أنها تطرقت إلى األسباب التي تؤدي إلى ال

واشتركت دراستنا مع الدراسة الرابعة  هالثالثة جاءت بمقارنة بین الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم والكاراتی

والخامسة من الناحیة النفسیة في ظاهرة القلق و الضغط النفسي إذا فمجمل الدراسات تتمحور على الجانب النفسي 

االختالف في نوع النشاط كما أن هذه الدراسات اتخذت مرحلة المنافسة في دراستها و هذا ما یتشابه للریاضي رغم 

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  یتضح أن جل الدراسات تناولتمما سبق 

هذه الدراسات إلى معظم كما توصلت  الریاضیة منافسةبال اوعالقتهبالضغوطات النفسیة  وكل هذه الدراسات اهتمت

التحضیر النفسي  وعنصر ستوى مظاهر عدیدة مرتبطة إما بالحالة النفسیة لالعب أو بم 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 

ذه الدراسات إال من أجل الریاضة والریاضیین فسالمة الریاضي وحسن وما أقیمت هوالریاضة على وجه الخصوص 

فقد أكدت كل هذه  خلقه والحفاظ على مستواه المهاري هي من بین اهتمامات أي باحث في المجال الریاضي

 الدراسات على الدوافع واألسباب المؤدیة إلى ظهور القلق خالل المنافسة ولكن كل دراسة جاءت من زاویة مختلفة

  . عن األخرى
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 :تمهید

ویعني علم طریقة البحث  (logos)یوناني تحت مصطلح إلى أصل  (méthodologie)یرجع مصطلح منهجیة       

ویعني الطریقة التي تحتوي على  (odos)أیضا أصل یوناني تحت مصطلح  (méthode)ویرجع مصطلح منهج 

المنهجیة على أنها مجموعة المراحل ) جاك أرمن(مجموعة من القواعد العلمیة  الموصلة إلى هدف البحث ویعرف 

  )18، صفحة 2002زرواتي، ( .التي توجه التحقیق والفحص العلمي

وعلیه فإن منهجیة البحث تعني مجموعة الطرق والمناهج التي توجه الباحث في بحثه وبتالي فإن وضیفة     

المنهجیة هي جمع المعلومات ثم العمل على تصنیفها وترتیبها وقیاسها وتحلیلها من أجل استخالص نتائجها 

  )213، صفحة 1998معبوق، ( .والوقوف على ثوابت الظاهرة االجتماعیة المدروسة
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  :الدراسة االستطالعیة -3-1

إن الدراسة االستطالعیة خطوة هامة وضروریة یجب القیام بها في أي بحث علمي باعتبارها القاعدة األساسیة 

للبحث المیداني، وتعمل على تعمیق المعرفة بالموضوع المراد دراسته والكشف عن جوانبه المختلفة وبالتالي تحدید 

الشروع في وضع أسئلة االستبیان وتوزیعه على العینات اإلطار العام الذي تجري فیه الدراسة المیدانیة، لذا قبل 

المعنیة بالموضوع، كان البد علینا من القیام بالزیارات األولیة بقصد التعرف على میدان البحث واألفراد الذین 

تستلزم مشاركتهم قصد األخذ بآرائهم ومناقشتها حیث عرضنا على بعض أفراد العینة أسئلة شفویة وضحت لنا 

  .   تصورات والمحاور وتبین لنا ما إذا كانت هذه األخیرة تمس الموضوع الذي نحن بصدد دراستهبعض ال

  :المنهج العلمي المتبع -3-2

البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانین عامة ال یكون أبدا بدون منهج واضح یلزم الباحث نفسه بتتبع إن 

وصف الظواهر أو "منا في بحثنا المنهج الوصفي الذي یهدف إلىخطواته ومراحله بكل دقة وصرامة ولقد استخد

رابح، ( إحداث أو أشیاء معینة وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها وتقریر حالتها كما توجد علیه في الواقع

  .)18، صفحة 1984

طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من اجل الوصول إلى والمنهج الوصفي من ناحیة أخرى هو طریقة من 

أهداف محددة إزاء مشكلة اجتماعیة ما یعتبر المنتهج الوصفي طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا 

  .)18، صفحة 2003طاهیر، ( عن طریق جمع معلومات مدققة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة

  :متغیرات الدراسة -3-3

وهو العامل الذي یرید الباحث قیاس مدى تأثیره في الظاهرة المدروسة وعامة یعرف باسم المتغیر :المتغیر المستقل

  .دوافع ظهور القلقهو أو العامل التجریبي ویتمثل في دراستنا 

العبي كرة القدم هو و المتغیر التابع في دراستنا وهذا المتغیر هو نتاج العامل المستقل في الظاهرة : التابع رالمتغی

  .خالل المنافسة

  :مجتمع البحث -3-4

و هو المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى الباحث إلى أن یعمم علیها النتائج ذات العالقة 

  . )127ص، 1987عودة ملكاوي، (المشكلة المدروسة 

  .العب 325الفریق أي بمجموع  13بـ    الرابطة الوالئیة لوالیة البویرةل في ویتمث :البحث مجتمع
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  .یمثل مجتمع البحث) :01(الجدول رقم 

  

  عدد الالعبین  اسم الفریق

CRB Okhris   25  

USM Bouira 25  
ABR djebahia   25  

DRB Kadiria  25  
JSC aghbalou   25  

WO berdi 25  
B hamdoune  25  

IRB El asname  25  

AS  THEliouine 25  
JS chorfa  25  

JS bouaklane  25  
JS Djurjura  25  

FC Temelehte 25  

  

مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات المیدانیة و هي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أن تؤخذ  :البحث عینة -3-5

  .) 91 ،ص 2000رشید زرواتي، ("تكون ممثلة للمجتمع لتجرى علیها الدراسةمجموعة أفراد المجتمع على أن 

  .بصفة عشوائیةالرابطة  همن هذالعب  60اختیار  

  . یمثل عدد الالعبین والنوادي المختصة بالدراسة): 2(الجدول رقم 

  

  عدد الالعبین  اسم الفریق

ABR djebahia  25  

DRB Kadiria  25  
JS chorfa  25  
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  :أدوات وتقنیات البحث -3-6

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 

  . ة موجهة إلى الالعبیناستمارة تتضمن مجموعة من األسئل

  :االستبیان - 3-6-1

في   یعتبر االستبیان من أدوات البحث األساسیة الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسانیة حیث یستخدم  

  .                                    الحصول عن معلومات دقیقة ال یستطیع الباحث مالحظتها بنفسه

إال صاحبها المؤهل قبل غیره على البوح بها،وهو تلك القائمة من األسئلة التي معلومات ال یملكها فهذه ال  

یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعیة لتقدم إلى المبحوث  من 

فها من جوانبها اجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبیانات المطلوبة لتوضیح الظاهرة المدروسة وتعری

  .)220، صفحة 2003موسلي، ( المختلفة

  

  :األسئلة المعلقة/ أ

هي أسئلة بسیطة في أغلب األحیان تكمن خاصیتها في تحدید اإلجابة مسبقة وتحدیدها یعتمد على أفكار الباحث 

المستجوب اإلجابة بنعم أوال صحیح أو خطأ أو اختیار وأغراض البحث والنتائج المستوحاة منه إذ یطلب من 

  .اإلجابة المالئمة

  :األسئلة نصف المفتوحة/ب

وهي األسئلة التي تحوي بداخلها نوعین من األسئلة أو هي التي تتكون من نصفین النصف األول یكون سؤاال مغلقا 

  )تعلیال أو تفسیرا لجواب النصف األولیكون (والنصف الثاني تكون فیه الحریة للمستجوب إلدالء رأیه الخاص 

  :تحكیم االستبیان/ج

بعد صیاغتنا لالستبیان قمنا بتسلیم نسخة منه لألستاذ المؤطر لتصحیح وترتیب األسئلة حسب فرضیات بحثنا 

وقد تم فعال تحدید بعض عبارات األسئلة من طرف األستاذ كما قدمنا نسخ إلى أساتذتنا بمعهد علوم وتقنیات 

  .ات البدنیة والریاضیة فخرجنا باستبیان موحدالنشاط

قبل الشروع في موضوع بحثنا كنا نالحظ دائما ظاهرة القلق عند الالعبین دون معرفة  :المالحظة - 6-2- 3

  .مسبباتها فمن خالل هذه المالحظات المتكررة جال في ذهننا تناول هذا الموضوع والشروع فیه



منھجیة البحث و إجراءاتھ المیدانیة                      الفصل الثالث                                                             

 
 

63 
 

بعد انتهاء و المدربین خالل المنافسة وخاصة قبل توزیع االستبیان قمنا بمقابلة بعض الالعبین  :المقابلة - 6-3- 3

وطرح بعض األسئلة لكي یتبین لنا المحاور المتعلقة  المباراة مباشرة وذلك ألخذ رأیهم على الموضوع وٕامكانیة دراسته

  .بالدراسة

  

والتي تم تسطیرها للوصول إلى الهدف الذي نرید من أجل التحقق من صحة الفرضیات : مجاالت البحث -7- 3

 :الوصول إلیه قمنا بتحدید ثالث مجاالت وهي

من % 18.46 تهنسب العب وأخذنا ما 325 من تكون المجال البشري لمجتمع بحثنا: المجال البشري - 7-1- 3

  .العب 60المجتمع لعینة بعثتنا أي 

  .والیة البویرة: مالعب البلدیة لألندیة المذكورة في العینة وهي قمنا ببحثنا هذا في: المجال المكاني - 7-2- 3

خالل هذا  2015وأنته في أواخر شهر ماي 2014سبتمبرأطلق البحث في بدایة شهر : المجال الزمني - 7-3- 3

  .الفترة قمنا بجمع المعلومات الالزمة المتحصل علیها من االستبیان وتحلیلها

  

  :الوسائل اإلحصائیة -8- 3

محمد، ( اإلحصاء هو ذلك العلم الذي یبحث في جمیع البیانات وتنظیمها وعرضها واتخاذ القرارات بناءا علیهاعلم 

  .)53، صفحة 1988

إن هدف الدراسة اإلحصائیة هو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمیة ذات الداللة التي تساعدنا في تحلیل وتفسیر 

  .صحة الفرضیاتمدى 

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

= النسبة المئویة 
	عدد	التكرارات

	العدد	الكلي	للعینة
 X 100  

  :طریقة اإلحصاء بالدرجة المئویة

= الدرجة المئویة 
	عدد	التكرارات

العدد	الكلي	للعینة
 X 360  
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یسمع لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل  ":2كا"اختبار كاف تربیع * 

  :االستبیان وهي كما یلي

)نت -حت(                         
2  

  مجموع                          = 2كا     

  نت                              

  .من خالل االختبار القیمة المحسوبة: 2كا* 

  ).المشاهد) (الواقعیة(عدد التكرارات الحقیقة : حت* 

  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظریة : نت* 

  .α =0.05 ":مستوى الداللة"درجة الخطأ المعیاري  - 

  )80صفحة ، 2003الحفیظ، ( .تمثل عدد الفئات" هـ"، حیث 1 - هـ = ندرجة الحریة  - 

  :2نموذج لكیفیة حساب كا* 

  .2كا"نموذج لكیفیة حساب ): 03(الجدول رقم  -

  

 

 

 

 

 

 

  "؟كیف ترى الجمهور عند بدایة المنافسة" 43السؤال الموضح في تحلیل النتائج ص : مثال* 

  ".2كا"مثال تطبیقي لكیفیة حساب ): 04(الجدول رقم  -

  

  

  

  

  

  

  التكرارات  اإلجابات
النسب 

  ویةئالم

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

  اللةدال

درجة 

  الحریة

      

        
      

      

      المجموع

  التكرارات  اإلجابات
النسب 

  ویةئالم

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

  اللةدال

درجة 

  الحریة

  %50  30  مصدر ضغط 

17.5  5.99  0.05  2  
  %41.66  25  عامب محفز

  %8.33  05  ال تبالي

  %100  60  المجموع
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  :خالصة

ونظرا لطبیعة  ةإن نجاح أي بحث مهما كانت درجته العلمیة مرتبط بشكل أساسي بإجراءات البحث المیدانی

مشكلة بحثنا هذا تطلب منا التعریف بالبحث ومنهجه المتبع والمناسب لإلشكالیة الرئیسیة المدروسة كما حددنا في 

في عملیة  ةهذا الفصل عینة البحث والتي اخترناها وتمثل المجتمع األصلي للبحث، كما اخترنا األدوات الالزم

  .ستبیان الموزع على عینات البحثعرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من اال
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  :تمهید

قیم ذات نتائج ملموسة  ما تحصلنا على النتائج الخام من االستبیان كان لزاما علینا تحلیلها لتصبحبعد

نستطیع قراءتها بسهولة لذا سنحاول في هذا الفصل أن نجعل هذه النتائج قیم نستطیع قراءتها وذلك عن طریق 

ا من الجداول والدوائر وتطبیق اختبار كاف تربیع علیها لمعرفة عرضها في جداول وتحلیلها عن طریق قراءته

  . الفروق اإلحصائیة بین مختلف اإلجابات في االستبیان
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  ثقة في تحقیق أهدافك مهما كان ضغط المنافسة؟

  .المنافسةلالعب ثقة في نفسیته مهما كان ضغط 

مستوى 

  الداللة
  الحریةدرجة 

  الداللة

0.05 1 

 
 

 دالة

  .یبین نسبة الالعبین الذین یضعون ثقة في نفسهم مهما كانت ضغوط المنافسة

  

الالعبین یضعون ثقة في قدراتهم نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من 

 % 93.33:بوذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والتي قدرت 

وعند تطبیق  6.66% فهي قلیلة وممثلة بنسبة

وجدنا أنه أكبر من  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 
، وبالتالي هي تبین )3.84(المجدولة ) 2

تدعم إجاباتهم بنعم أي لدیهم ثقة في انفسهم 

الالعبین لدیهم ثقة في تحقیق اهدافهم مهما كانت ضغوط 
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  :عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالمحور األول

ثقة في تحقیق أهدافك مهما كان ضغط المنافسة؟ ك

لالعب ثقة في نفسیته مهما كان ضغط  ت معرفة اذا كان

  .یمثل نتائج السؤال األول من المحور األول

النسب 

  المئویة
  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا

مستوى 

الداللة

5693.33% 

45.06 3.84 4 6.66% 

60100% 

یبین نسبة الالعبین الذین یضعون ثقة في نفسهم مهما كانت ضغوط المنافسة

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من 

وذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والتي قدرت لتحقیق أهدافهم مهما كانت ضغوط المنافسة 

فهي قلیلة وممثلة بنسبةة لیس لدیها ثقة تحقیق أهدافها مهما كان ضغط المنافس

حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة 

اك(في حین كانت ) 45.06(المحسوبة ) 2اك(القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تدعم إجاباتهم بنعم أي لدیهم ثقة في انفسهم ، حیث أنها الالعبینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

     .لتحقیق اهدافهم مهما كانت ضغوط المنافسة

الالعبین لدیهم ثقة في تحقیق اهدافهم مهما كانت ضغوط من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

   .)ال6.66%- نعم 93.33 %(وهذا ما تظهره النتائج 

93.33%

6,66%

نعم

ال
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  :عرض و تحلیل النتائج

  :االول المحور-1- 4-1

عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالمحور األول 

كهل لدی.):1(السؤال رقم 

معرفة اذا كان :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال األول من المحور األول )05(جدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات

 
 نعم

56 

 
 ال

 

 المجموع
 

60 

یبین نسبة الالعبین الذین یضعون ثقة في نفسهم مهما كانت ضغوط المنافسة: 01الشكل رقم 

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من  :التحلیل 

لتحقیق أهدافهم مهما كانت ضغوط المنافسة 

لیس لدیها ثقة تحقیق أهدافها مهما كان ضغط المنافس أما الفئة التي

عند مستوى الداللة  )2اك(اختبار 

القیمة المجدولة، حیث بلغت 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

لتحقیق اهدافهم مهما كانت ضغوط المنافسة

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج -

وهذا ما تظهره النتائج المنافسة 

  



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 2كا

  المجدولة

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحریة

  الداللة

7.81 0.05 3 

 
 

 دالة

  

 .نسبة نوع الشعور الذي ینتاب الالعبین  اثناء المنافسات الریاضیة

  

نصف الالعبین مرتبكین حیال المناقسة وذلك من خالل 

اجابت  على االقتراح االول   الفئة التي أما

اما الفئة التى تشعر  %16.66فنسبتها 

على النتائج  0.05عند مستوى الداللة  

) 23.33(المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

الالعبین  نصفهم مرتبك من المنافسة و الباقي بین خائف  

  .)متحمس%16.66- خائف 8.33%

50%

16
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    صف شعورك في المنافسات الرسمیة ؟

  .شعور الالعب في المنافسات الرسمیةمعرفة 

 .المحور االول یمثل نتائج السؤال الثاني من

  التكرارات
النسب 

  المئویة

 2كا

  المحسوبة

15 %25 

23.33 

05 %8.33 

30 %50 

10 %16.66 

60 100% 

نسبة نوع الشعور الذي ینتاب الالعبین  اثناء المنافسات الریاضیة

نصف الالعبین مرتبكین حیال المناقسة وذلك من خالل نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

أما % 50:بوالتي قدرت النسبة التي أجابت على االقتراح الثالث مرتبك 

فنسبتها و الفئة التى اجابت على االقتراح الرابع  %25فهي قلیلة وممثلة بنسبة 

 )2اك(وعند تطبیق اختبار  8.33%بالخوف من المنافسة فكانت نسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )7.81(المجدولة 

  .تدعم إجاباتهم بنعم أي انهم مرتبكین حیال المنافسة الریاضیة

الالعبین  نصفهم مرتبك من المنافسة و الباقي بین خائف  من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

8.33 –مسرور %25- مرتبك %50(وهذا ما تظهره النتائج 

25%

8.33%

16.66%
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صف شعورك في المنافسات الرسمیة ؟.):2(السؤال رقم 

معرفة  :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال الثاني من):06(جدول رقم 

  اإلجابات

 مسرور
 

 خائف
 

 مرتبك
  

 متحمس
 

  المجموع

نسبة نوع الشعور الذي ینتاب الالعبین  اثناء المنافسات الریاضیة یمثل :02الشكل رقم

                    

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  :التحلیل 

النسبة التي أجابت على االقتراح الثالث مرتبك 

فهي قلیلة وممثلة بنسبة 

بالخوف من المنافسة فكانت نسبتها 

ك(حساب قیمة المسجلة و 

المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

تدعم إجاباتهم بنعم أي انهم مرتبكین حیال المنافسة الریاضیةحیث أنها 

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج -

وهذا ما تظهره النتائج ومرتبك ومسرور 

مسرور

خائف

مرتبك

متحمس
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  الخشیة و التوتر ؟هل ترى المنافسة انها تهدید و بالتالي تستجیب لها بمشاعر 

  .كیف یرى الالعب المنافسة الریاضیة و كیف یستجیب لها

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05  1  

 
 

 دالة

 

یستجیبون للمنافسة الریاضیة  االغلبیة الساحقة من الالعبین

 68.33:بوالتي قدرت بمشاعر الخشیة و التوتر النها تشكل تهدیدا لهم وذلك من خالل النسبة التي اجابت بنعم  

على النتائج  0.05عند مستوى الداللة  )

في ) 8.06(المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

 .تدعم إجاباتهم  ب نعم أي انهم یرون المنافسة تهدیدا لهم و یستجیبون لها بمشاعر الخشیة و التوتر

یستجیبون لها بمشاعر الخشیة و یرون المنافسة تهدیدا لهم و 

31.66%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون 
المنافسة على انھا تھدید ویستجیبون لھا بمشاعر 
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هل ترى المنافسة انها تهدید و بالتالي تستجیب لها بمشاعر 

كیف یرى الالعب المنافسة الریاضیة و كیف یستجیب لها معرفة

 .نوع استجابة الالعب للمنافسة  

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

68.33% 

8.06  3.84     31.66%  

100%  

االغلبیة الساحقة من الالعبیننالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

بمشاعر الخشیة و التوتر النها تشكل تهدیدا لهم وذلك من خالل النسبة التي اجابت بنعم  

)2اك(وعند تطبیق اختبار   31.66اجابت  ب ال فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2ا

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة 

تدعم إجاباتهم  ب نعم أي انهم یرون المنافسة تهدیدا لهم و یستجیبون لها بمشاعر الخشیة و التوتر

یرون المنافسة تهدیدا لهم و الالعبین  من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  .)نعم68.33 % - ال 31.66%(وهذا ما تظهره النتائج 

68,33

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون : 03الشكل رقم 
المنافسة على انھا تھدید ویستجیبون لھا بمشاعر 

.الخشیة والتوتر
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هل ترى المنافسة انها تهدید و بالتالي تستجیب لها بمشاعر ):3(السؤال رقم 

معرفة الغرض من السؤال

نوع استجابة الالعب للمنافسة   یبین) 07(جدول رقم 

  التكرارات   

  19  نعم

  41  ال 

  60  المجموع

 

 :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  

بمشاعر الخشیة و التوتر النها تشكل تهدیدا لهم وذلك من خالل النسبة التي اجابت بنعم  

اجابت  ب ال فنسبتها  أما الفئة التي %

اك(حساب قیمة المسجلة و 

المجدولة ) 2اك(حین كانت 

تدعم إجاباتهم  ب نعم أي انهم یرون المنافسة تهدیدا لهم و یستجیبون لها بمشاعر الخشیة و التوترحیث أنها 

 :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

وهذا ما تظهره النتائج  التوتر

  

33

المنافسة على انھا تھدید ویستجیبون لھا بمشاعر 

نعم

ال
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  هل تشعر خالل المباراة التنافسیة بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس؟

اذا كان الالعب یعاني من حالة القلق التى تتسبب في تأثر الحالة الفیزیولوجیة لالجهزة 

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 1 

 
 

 دالة
      

  

اغلبیة الالعبین یشعرون یتسارع ضربات القلب و 

اجابت  ب ال  أما الفئة التي %73.33:ب

حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05

) 2اك(في حین كانت ) 13.06(المحسوبة 

تدعم ، حیث أنها الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

الالعبین یشعرون بتسارع ضربات القلب و صعوبة في التنفس 

یمثل نسبة الالعبین الذین یشعرون 
بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس خالل 
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هل تشعر خالل المباراة التنافسیة بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس؟

اذا كان الالعب یعاني من حالة القلق التى تتسبب في تأثر الحالة الفیزیولوجیة لالجهزة  معرفة

  .یمثل نتائج السؤال الرابع من المحور االول

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

44   73.33 % 

13.06 3.84 16 26.66% 

60 100% 

اغلبیة الالعبین یشعرون یتسارع ضربات القلب و نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

بوالتي قدرت صعوبة في التنفس وذلك من خالل النسبة التي  اجابت بنعم 

0.05عند مستوى الداللة  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .إجاباتهم  بانهم یشعرون بتسارع ضربات القلب و صعوبة في التنفس

الالعبین یشعرون بتسارع ضربات القلب و صعوبة في التنفس من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  .)ال 26.66 %- نعم%73.33

73.33%

26.66%

یمثل نسبة الالعبین الذین یشعرون :04الشكل رقم 
بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس خالل 

.المباراة التنافسیة
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هل تشعر خالل المباراة التنافسیة بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس؟:)4(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

  .الحیویة

یمثل نتائج السؤال الرابع من المحور االول): 08(جدول رقم

  التكرارات  اإلجابات

  نعم

  ال 

  المجموع

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن                

صعوبة في التنفس وذلك من خالل النسبة التي  اجابت بنعم 

وعند تطبیق اختبار  % 26.66فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة 

إجاباتهم  بانهم یشعرون بتسارع ضربات القلب و صعوبة في التنفس

 :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن              

%(وهذا ما تظهره النتائج 

الشكل رقم 
بتسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس خالل 

نعم

ال
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الالعبین ینظرون إلى الجمهور على انه مصدر ضغط 

أجابت  ب  عامل  أما الفئة التي % 50

عند  )2اك(وعند تطبیق اختبار  25 %و النسبة التى أجابت ب ال أبالي بالجمهور ب

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

  .على انه  مصدر ضغط تدعم إجاباتهم  بانهم یرون الجمهور 

وهذا ما تظهره الالعبین  یرون الجمهور انه مصدر ضغط 

(.  

41,66

نسبة الالعبین الذین یرون الجمھور على انھ 

  

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحریة

  الداللة

5.990.05 2 

 
 

 دالة
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  كیف ترى الجمهور عند بدایة المنافسة ؟

  . تأثیر الجمهور خالل المنافسة الریاضیة معرفة

  .لاألو من المحور الخامس یمثل نتائج السؤال 

الالعبین ینظرون إلى الجمهور على انه مصدر ضغط نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

50:بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي  أجابت ب مصدر ضغط 

و النسبة التى أجابت ب ال أبالي بالجمهور ب  

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 17.5

تدعم إجاباتهم  بانهم یرون الجمهور ، حیث أنها الالعبین

الالعبین  یرون الجمهور انه مصدر ضغط من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

)ال تبال 8.33% - مصدر ضغط 50 %-عامل محفز

50

1,4

نسبة الالعبین الذین یرون الجمھور على انھ :05الشكل رقم
مصدر ضغط

مصدر ضغط

عامل محفز

ال تبالي

  التكرارات
النسب 

  المئویة

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

30 50% 

17.5 5.99 
25 41.66% 

05 8.33% 

60 100% 
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كیف ترى الجمهور عند بدایة المنافسة ؟:)5(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 09(جدول رقم

  

 :التحلیل 

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن              

وذلك من خالل النسبة التي  أجابت ب مصدر ضغط 

  %41.66محفز فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05مستوى الداللة 

17.5(المحسوبة ) 2اك(بلغت 

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

 :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن               

عامل محفز 41.66 %(النتائج 

مصدر ضغط

عامل محفز

ال تبالي

  اإلجابات

  مصدر ضغط 
  

  عامل محفز
  

  ال تبالي
  

  المجموع
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  الداللة  درجة الحرية  مستوى الداللة

0.05  1  

 
 

 دالة

    

  الالعبین كلهم یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسة

 0اجابت  ب سلبیة فنسبتها  أما الفئة التي

وجدنا  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي )3.84(المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

تدعم إجاباتهم  ب نعم أي انهم ، حیث أنها 

        وهذا ما تظهره النتائجالالعبین  یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسة 

یمثل نسبة الالعبین الذین یتوقعون نتائج ایجابیة خالل 
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  ما هي توقعاتك للنتائج خالل المنافسة ؟

  . طریقة تفكیر الالعب ایجابیة ام سلبیة معرفة

  .لمن المحور االو السادس یمثل نتائج السؤال 

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئوية

100%  

60  3.84  0%  

100%  

الالعبین كلهم یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسةنالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

أما الفئة التي % 100:بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي اجابت ب ایجابیة

على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2اك(

في حین كانت ) 60(المحسوبة ) 2اك(أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، حیث أنها الالعبینهي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسة

الالعبین  یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسة من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

 .)سلبیة

100

3,2

یمثل نسبة الالعبین الذین یتوقعون نتائج ایجابیة خالل :06
المنافسة
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ما هي توقعاتك للنتائج خالل المنافسة ؟:)6(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 10(جدول رقم

  التكرارات  اإلجابات

  ایجابیة
  

60  

  سلبیة
  

0  

  المجموع
  

60  

  

  

 :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن            

وذلك من خالل النسبة التي اجابت ب ایجابیة 

(اختبار وعند تطبیق  %

أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

یتوقعون نتائج ایجابیة للمنافسة

   :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن        

سلبیة 0%- ایجابیة 100 %(

  

06الشكل رقم 

ایجابیة

سلبیة
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نصف الالعبین یراودهم االحساس باالحباط و الیأس 

 %اجابت  ب احیانا  فنسبتها  أما الفئة التي

على  0.05عند مستوى الداللة  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .تدعم إجاباتهم  بانهم یراودهم االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة

وهذا الالعبین  لدیهم االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة 

30

یمثل نسبة الالعبین الذین یراودھم 
االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05  2  

 
 

 دالة
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 الیاس خالل المنافسة ؟ هل یراودك االحساس باالحباط و

  . احساس الالعب خالل المنافسة معرفة

  .لمن المحور االو السابع یمثل نتائج السؤال 

نصف الالعبین یراودهم االحساس باالحباط و الیأس  نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

أما الفئة التي % 50:بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب دائما 

وعند تطبیق اختبار  23.33 %و النسبة التى اجابت ب اطالقا ب

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )5.99(المجدولة ) 2اك

تدعم إجاباتهم  بانهم یراودهم االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة

الالعبین  لدیهم االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  .)اطالقا 23.33% - احیانا 26.66 %- دائما

16

14

یمثل نسبة الالعبین الذین یراودھم :07الشكل رقم
االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة

احیانا

اطالقا

دائما

مستوى الداللة  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

26.66%  

7.6  5.99  0.05
50%  

23.33%  

100%  
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هل یراودك االحساس باالحباط و:)7(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 11(جدول رقم

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن          

وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب دائما 

و النسبة التى اجابت ب اطالقا ب 26.66

حساب قیمة النتائج المسجلة و 

ك(في حین كانت ) 7.6(

تدعم إجاباتهم  بانهم یراودهم االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة، حیث أنها الالعبین

    :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن         

دائما 50%(ما تظهره النتائج 

احیانا

اطالقا

دائما

  التكرارات  اإلجابات

  احیانا 
  

16  

  دائما 
  

30  

  اطالقا 
  

14  

  المجموع
  

60  
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  ؟هل تستطیع التحكم في انفعاالتك النفسیة عندما تسیر النتائج لصالح الفریق المنافس 

  

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  االغلبیة الساحقة من الالعبین  ال یتحكمون في انفعاالتهم 

 % :بوالتي قدرت النفسیة عندما تسیر النتائج للفریق المنافسة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب احیانا 

وعند تطبیق 15 %و النسبة التى اجابت ب اطالقا ب

وجدنا أنه أكبر من  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 
، وبالتالي هي تبین )5.99(المجدولة ) 2

تدعم إجاباتهم  بانهم الیتحكمون في انفعاالتهم 

الالعبین  ال یتحكمون في انفعاالتهم النفسیة اذا سارت النتائج للفریق 

  .)اطالقا15

یمثل نسبة الالعبین الذین 
یتحكمون في انفعاالتھم النقسیة عندما تسیر 

.

  مستوى الداللة
درجة 

  الحریة

  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة
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هل تستطیع التحكم في انفعاالتك النفسیة عندما تسیر النتائج لصالح الفریق المنافس 

  . اذا كان الالعب یتحكم في انفعاالته النفسیة  معرفة

  .لمن المحور االو الثامن   یمثل نتائج السؤال

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  االغلبیة الساحقة من الالعبین  ال یتحكمون في انفعاالتهم 

النفسیة عندما تسیر النتائج للفریق المنافسة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب احیانا 

و النسبة التى اجابت ب اطالقا ب 16.66%اجابت  بدائما فنسبتها 

حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة 

2اك(في حین كانت ) 33.1(المحسوبة ) 2اك(القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تدعم إجاباتهم  بانهم الیتحكمون في انفعاالتهم ، حیث أنها الالعبینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .اذا سارت النتائج للفریق المنافس

الالعبین  ال یتحكمون في انفعاالتهم النفسیة اذا سارت النتائج للفریق من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

15% - دائما 16.66 %-احیانا 68.33%(وهذا ما تظهره النتائج 

15%

16.66% 68.33%

یمثل نسبة الالعبین الذین :08الشكل رقم
یتحكمون في انفعاالتھم النقسیة عندما تسیر 

.النتائج لصالح الفریق المنافس

احیانا

دائما

اطالقا

النسب 

  المئویة
  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا

68.33% 

33.1 5.99 
16.66% 

15% 

100% 
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هل تستطیع التحكم في انفعاالتك النفسیة عندما تسیر النتائج لصالح الفریق المنافس :)8(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال): 12(جدول رقم

  

  :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  االغلبیة الساحقة من الالعبین  ال یتحكمون في انفعاالتهم نالحظ من خالل ا 

النفسیة عندما تسیر النتائج للفریق المنافسة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب احیانا 

اجابت  بدائما فنسبتها  أما الفئة التي68.33

عند مستوى الداللة  )2اك(اختبار 

القیمة المجدولة، حیث بلغت 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

اذا سارت النتائج للفریق المنافس

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  

وهذا ما تظهره النتائج المنافس 

احیانا

دائما

اطالقا

  التكرارات  اإلجابات

 احیانا 
 

41 

 دائما 
 

10 

 اطالقا 
 

9 

 60 المجموع
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هل یعمل محضرك النفسي على مساعدتك في التحكم و السیطرة على افكارك و انفعاالتك اثناء 

 

 

  

االغلبیة الساحقة للالعبین ال یساعدهم المحضر النفسي 

للفریق على التحكم في انفعاالتهم و السیطرة على افكارهم اثناء المنافسة وذلك من خالل النسبة التي اجابت ب 

عند  )2اك(وعند تطبیق اختبار  11.66

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث 

هي تبین وجود فروق ذات  *، وبالتالي

تدعم إجاباتهم  ب ال  أي ان المحضر النفسي ال یساعدهم على 

المحضر النفسي للفریق ال یساعد الالعبین على التحكم في 

 .)نعم%11.66

88,33

یمثل نسبة الالعبین الذین یساعدھم محضرھم النفسي 
على التحكم و السیطرة على انفعاالتھم و افكارھم خالل المنافسة

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 1 

 
 

 دالة
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هل یعمل محضرك النفسي على مساعدتك في التحكم و السیطرة على افكارك و انفعاالتك اثناء 

  . دور مساعدة المحضر النفسي  معرفة

  .لمن المحور االو التاسع یمثل نتائج السؤال 

االغلبیة الساحقة للالعبین ال یساعدهم المحضر النفسي  نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

للفریق على التحكم في انفعاالتهم و السیطرة على افكارهم اثناء المنافسة وذلك من خالل النسبة التي اجابت ب 

11.66%اجابت  ب نعم فنسبتها  أما الفئة التي % 88.33

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي)3.84(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 35.26

تدعم إجاباتهم  ب ال  أي ان المحضر النفسي ال یساعدهم على ، حیث أنها الالعبینداللة إحصائیة بین إجابات 

  .السیطرة على افكارهم و التحكم في انفعاالتهم

المحضر النفسي للفریق ال یساعد الالعبین على التحكم في من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

%- ال 88.33%(وهذا ما تظهره النتائج  أفكارهمانفعاالتهن و السیطرة على 

11,66

یمثل نسبة الالعبین الذین یساعدھم محضرھم النفسي :09الشكل رقم 
على التحكم و السیطرة على انفعاالتھم و افكارھم خالل المنافسة

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

7 11.66% 

35.26 3.84 53 88.33% 

60 100% 
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هل یعمل محضرك النفسي على مساعدتك في التحكم و السیطرة على افكارك و انفعاالتك اثناء :)9(السؤال رقم 

 .المنافسة

معرفة :السؤالالغرض من 

یمثل نتائج السؤال ): 13(جدول رقم

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن        

للفریق على التحكم في انفعاالتهم و السیطرة على افكارهم اثناء المنافسة وذلك من خالل النسبة التي اجابت ب 

88.33:بوالتي قدرت ال

على النتائج المسجلة و  0.05مستوى الداللة 

35.26(المحسوبة ) 2اك(بلغت 

داللة إحصائیة بین إجابات 

السیطرة على افكارهم و التحكم في انفعاالتهم

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن       

انفعاالتهن و السیطرة على 

الشكل رقم 
على التحكم و السیطرة على انفعاالتھم و افكارھم خالل المنافسة

نعم

ال

  التكرارات  اإلجابات

 نعم
 

 ال 
 

 

 المجموع
 

 



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول المنافسة؟

باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول 

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باداء مهارات التصور العقلي و 

اجابت   أما الفئة التي 50 % :بوالتي قدرت 

 0.05عند مستوى الداللة  )2اك( وعند تطبیق اختبار

المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

إجاباتهم  بانهم ال یقومون باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول 

ال یقومون باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد 

 ).غالبا13% - نادرا

50

یمثل نسبة الالعبین الذین یقومون بمھارات 
التصور العقلي و االستعداد النفسي

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة
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باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول المنافسة؟هل تقوم كالعب 

باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول  اذا كان الالعب یقوم معرفة

  .لمن المحور االو العاشر یمثل نتائج السؤال 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باداء مهارات التصور العقلي و 

والتي قدرت االستعداد العقلي  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

وعند تطبیق اختبار17 %و النسبة التى اجابت ب احیانا ب

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )5.99(المجدولة ) 2اك

إجاباتهم  بانهم ال یقومون باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد النفسي قبل دخول تدعم 

ال یقومون باداء مهارات التصور العقلي و االستعداد  الالعبینمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

نادرا 50 %- احیانا17%(وهذا ما تظهره النتائج   النفسي قبل دخول المنافسة

21.66

28.33

یمثل نسبة الالعبین الذین یقومون بمھارات :10الشكل رقم 
التصور العقلي و االستعداد النفسي

مستوى الداللة  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

28.33% 

7.9 5.99 
21.66% 

50% 

100% 
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هل تقوم كالعب :)10(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

  . المنافسة؟

یمثل نتائج السؤال ): 14(جدول رقم

  

  :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باداء مهارات التصور العقلي و نالحظ من خالل ا      

االستعداد العقلي  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

و النسبة التى اجابت ب احیانا ب13%بغالبا فنسبتها 

حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

ك(في حین كانت ) 7.9(

تدعم ، حیث أنها الالعبین

  .المنافسة

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج

النفسي قبل دخول المنافسة

غالبا

احیانا

نادرا

النسب المئویة  التكرارات  اإلجابات

  احیانا 
  

17 

  غالبا 
  

13 

  نادرا 
  

30 

  المجموع
  

60 



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 هل بامكانك استحضار الصور الذهنیة لالداء الممیز خالل المنافسة؟

  . اذا كان الالعب یستحضر الصور الذهنیة لالداء الممیز خالل المنافسة

مستوى 

  الداللة
  درجة الحریة

  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باستحضار الصور الذهنیة لالداء 

 أما الفئة التي 66.66 % :بوالتي قدرت 

عند مستوى  )2اك(تطبیق اختبار وعند 8.33

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

تدعم إجاباتهم  بانهم ال یقومون باستحضار الصور الذهنیة لالداء 

باستحضار الصور الذهنیة لالداء الممیز 

  .)غالبا

66.66

یمثل الالعبین الذین یستحضرون الصور 
.الذھنیة لالداء الممیز خالل المنافسة
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هل بامكانك استحضار الصور الذهنیة لالداء الممیز خالل المنافسة؟

اذا كان الالعب یستحضر الصور الذهنیة لالداء الممیز خالل المنافسة معرفة

 .لمن المحور االو الحادي عشر یمثل نتائج السؤال 

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة
مستوى 

الداللة

25% 

32.5 5.99 
8.33% 

66.66% 

100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باستحضار الصور الذهنیة لالداء 

والتي قدرت الممیز خالل المنافسة  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

8.33 %و النسبة التى اجابت ب احیانا ب%25

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 

تدعم إجاباتهم  بانهم ال یقومون باستحضار الصور الذهنیة لالداء ، حیث أنها الالعبین

باستحضار الصور الذهنیة لالداء الممیز  ال یقومون الالعبینمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

غالبا13% - نادرا 50 %- احیانا17%(وهذا ما تظهره النتائج 

25

8.33

یمثل الالعبین الذین یستحضرون الصور : 11الشكل رقم
الذھنیة لالداء الممیز خالل المنافسة
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هل بامكانك استحضار الصور الذهنیة لالداء الممیز خالل المنافسة؟:)11(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 15(جدول رقم

النسب المئویة  التكرارات  اإلجابات

  غالبا 
  

15 

  احیانا 
  

5 

  نادرا 
  

40 

  المجموع
  

60 

  

   :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  باستحضار الصور الذهنیة لالداء نالحظ من خالل ا     

الممیز خالل المنافسة  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

%اجابت  بغالبا فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05الداللة 

) 32.5(المحسوبة ) 2اك(

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

  .الممیز خالل المنافسة

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج

وهذا ما تظهره النتائج   خالل المنافسة

غالبا 

احیانا

نادرا



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 خالل المنافسة هل تقوم بتوجیه جهدك الفكري لتتمكن من االداء الجید حتى نهایة المباراة ؟

  .لیتمكن من االداء الجید حتى نهایة المباراة

  درجة الحریة  مستوى الداللة
  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة

 

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنو 

أما الفئة 70 % :بوالتي قدرت من االداء الجید حتى نهایة المباراة  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

عند  )2اك(وعند تطبیق اختبار 16.66 %

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنو من  تدعم إجاباتهم  بانهم ال یقومون

بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنوا من االداء 

  )غالبا13.33% -احیانا

70"

یمثل نسبة الالعبین الذین یوجھون جھدھم 
الفكري لیتمكنو من االداء الجید حتي نھایة المباراة خالل 
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خالل المنافسة هل تقوم بتوجیه جهدك الفكري لتتمكن من االداء الجید حتى نهایة المباراة ؟

لیتمكن من االداء الجید حتى نهایة المباراة اذا كان الالعب یوجه جهده الفكري معرفة

 .لالمحور االو من الثاني عشر یمثل نتائج السؤال 

  النسب المئویة
 2كا

  المحسوبة
مستوى الداللة  المجدولة 2كا

13.33% 

36.4 5.99  16.66% 

70% 

100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنو 

من االداء الجید حتى نهایة المباراة  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

%و النسبة التى اجابت ب احیانا ب13.33%اجابت  بغالبا فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 36.4

تدعم إجاباتهم  بانهم ال یقومون، حیث أنها الالعبین

  .االداء الجید حتى نهایة المباراة

بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنوا من االداء  ال یقومون الالعبینمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

احیانا16.66 %- نادرا70%(تظهره النتائج وهذا ما   

13.33

16.66

یمثل نسبة الالعبین الذین یوجھون جھدھم :12الشكل رقم
الفكري لیتمكنو من االداء الجید حتي نھایة المباراة خالل 

المنافسة
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خالل المنافسة هل تقوم بتوجیه جهدك الفكري لتتمكن من االداء الجید حتى نهایة المباراة ؟:)12(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 16(جدول رقم

النسب المئویة  التكرارات  اإلجابات

 غالبا 
 

8  

 احیانا 
 

10  

 نادرا 
 

42 

 60 المجموع

  :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نادرا ما یقومون  بتوجیه جهدهم الفكري لیتمكنو نالحظ من خالل ا      

من االداء الجید حتى نهایة المباراة  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب نادرا 

اجابت  بغالبا فنسبتها  التي

على النتائج المسجلة و  0.05مستوى الداللة 

36.4(المحسوبة ) 2اك(بلغت 

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

االداء الجید حتى نهایة المباراة

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج 

  الجید حتى نهایة المباراة

غالبا

احیانا 

نادرا



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 هل تجد صعوبة في التركز عندما یكون سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له ؟

  .اذا كان الالعب یركز في حالة سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له

مستوى 

  الداللة
  درجة الحریة

  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة

 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین دائما ما یجدون صعوبة في التركیز عندما یكون 

أما 35 % :بوالتي قدرت سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

عند  )2اك(وعند تطبیق اختبار  %8.33

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

تدعم إجاباتهم  بانهم یجدون صعوبة في التركیز عندما یكون سیر 

صعوبة في التركیز عندما یكون سیر المنافسة 

  ).غالبا58.33% - احیانا

33.33

نسبة الالعبین الذین یجدون صعوبة في التركیز 

.لھ
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هل تجد صعوبة في التركز عندما یكون سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له ؟

اذا كان الالعب یركز في حالة سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له معرفة

 .لمن المحور االو الثالث عشر یمثل نتائج السؤال 

  التكرارات
النسب 

  المئویة

 2كا

  المحسوبة
  المجدولة 2كا

3558.33% 

22.5 5.99 
20%33.33 

58.33% 

60100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین دائما ما یجدون صعوبة في التركیز عندما یكون 

سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

%و النسبة التى اجابت ب نادراب 20%اجابت  باحیانا فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 22.5

تدعم إجاباتهم  بانهم یجدون صعوبة في التركیز عندما یكون سیر ، حیث أنها الالعبین

  .المنافسة على نحو غیر مخطط له

صعوبة في التركیز عندما یكون سیر المنافسة الالعبین لدیهم من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

احیانا33.33 %- نادرا8.33%(وهذا ما تظهره النتائج  

58

8.33

نسبة الالعبین الذین یجدون صعوبة في التركیز :13الشكل رقم

لھعندما   یكون سیر المنافسة على نحو غیر مخطط 
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هل تجد صعوبة في التركز عندما یكون سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له ؟:)13(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 17(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

 غالبا
 

35 

 احیانا
 

20 

 نادرا
 

5 

 المجموع
 

60 

  

  

  :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین دائما ما یجدون صعوبة في التركیز عندما یكون من خالل انالحظ      

سیر المنافسة على نحو غیر مخطط له وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

اجابت  باحیانا فنسبتها  الفئة التي

على النتائج المسجلة و  0.05مستوى الداللة 

22.5(المحسوبة ) 2اك(بلغت 

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

المنافسة على نحو غیر مخطط له

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج

 على نحو غیر مخطط له

58.33

الشكل رقم

عندما   یكون سیر المنافسة على نحو غیر مخطط 

غالبا 

احیانا

نادرا



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 هل تعتقد ان الفوز یعتمد على مدى تركیزك و استعمال مهاراتك؟

  .اذا كان الالعب  یعتمد على تركیزه و مهاراته في تحقیق الفوز 

  

  المبینة أعاله أن  الالعبین دائما یعتمدون على تركیزهم و

 أما الفئة التي93.33 % :بوالتي قدرت 

الداللة عند مستوى  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

  .یعتمدون على تركیزهم و مهاراتهم  في تحقیق الفوز

اعتماد كبیر على تركیزهم و مهاراتهم في تحقیق 

6.66%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتقدون ان تحقیق 

مھاراتھم

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحریة
  الداللة

 دالة 2 0.05
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هل تعتقد ان الفوز یعتمد على مدى تركیزك و استعمال مهاراتك؟

اذا كان الالعب  یعتمد على تركیزه و مهاراته في تحقیق الفوز  معرفة

  .لمن المحور االو الرابع عشر یمثل نتائج السؤال 

المبینة أعاله أن  الالعبین دائما یعتمدون على تركیزهم ولدائرة النسبیة 

والتي قدرت مهاراتهم  في تحقیق الفوز وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

وعند تطبیق اختبار  0%و النسبة التى اجابت ب نادراب %6.66

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

یعتمدون على تركیزهم و مهاراتهم  في تحقیق الفوزتدعم إجاباتهم  بانهم ، حیث أنها 

اعتماد كبیر على تركیزهم و مهاراتهم في تحقیق الالعبین لدیهم من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  ).غالبا 93.33% - احیانا 4%-نادرا 0%(هذا ما تظهره النتائج 

93.33%

0%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتقدون ان تحقیق :14الشكل رقم 

مھاراتھمالفوز یعتمد على مدى تركیزھم واستعمال 

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة  

93.33% 

97.6 5.99 
6.66% 

0% 

100% 
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هل تعتقد ان الفوز یعتمد على مدى تركیزك و استعمال مهاراتك؟:)14(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 18(جدول رقم

  

  
  

  :التحلیل

لدائرة النسبیة نالحظ من خالل ا      

مهاراتهم  في تحقیق الفوز وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

%اجابت  باحیانا فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05

في حین كانت ) 97.6(المحسوبة 

، حیث أنها الالعبینإجابات 

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن       

هذا ما تظهره النتائج  والفوز 

غالبا

احیانا

نادرا

  التكرارات  اإلجابات

  غالبا 
  

56 

  احیانا 
  

4 

  نادرا 
  

0 

  المجموع
  

60 
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 حركات او مهارات  حركیة جدیدة  خصوصا الجدیدة خالل المنافسة؟

  .اذا كان الالعب لیس لدیه خوف من اللعب بحریة و ثقة خالل المنافسة

  
مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحریة

  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة

 

مهارات جدیدة خالل لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین غالبا ما یؤدون حركات او 

اجابت  باحیانا فنسبتها  أما الفئة التي 46.66

على النتائج  0.05عند مستوى الداللة  )

في ) 7.3(المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .تدعم إجاباتهم  بانهم یقومون بحركات جدیدة و مهارات خالل المنافسة

 غالبا ما یؤدون حركات او مهارات جدیدة خالل المنافسة

35

18.33

یمثل نسبة الالعبین الذین یخشون اداء 
مھارات حركیةمعینة خصوصا الجدیدة خالل المنافسة
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حركات او مهارات  حركیة جدیدة  خصوصا الجدیدة خالل المنافسة؟هل تخشى اداء 

اذا كان الالعب لیس لدیه خوف من اللعب بحریة و ثقة خالل المنافسة معرفة

  .لمن المحور االو الخامس عشر یمثل نتائج السؤال 

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة  التكرارات

46.66% 

7.3 5.99 35% 

18.33% 

100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین غالبا ما یؤدون حركات او نالحظ من خالل ا

46.66 % :بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

)2اك(وعند تطبیق اختبار  18.33%و النسبة التى اجابت ب نادرا ب

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )5.99(المجدولة 

تدعم إجاباتهم  بانهم یقومون بحركات جدیدة و مهارات خالل المنافسة

غالبا ما یؤدون حركات او مهارات جدیدة خالل المنافسةالالعبین من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  )غالبا46.66 % - احیانا 35%-نادرا%18.33(

46.66

یمثل نسبة الالعبین الذین یخشون اداء :15الشكل رقم 
مھارات حركیةمعینة خصوصا الجدیدة خالل المنافسة

غالبا

احیانا

نادرا
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هل تخشى اداء :)15(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 15(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

 28  غالبا 

 21  احیانا 

 11  نادرا 

 60  المجموع

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل ا       

 المنافسة

وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غالبا 

و النسبة التى اجابت ب نادرا ب %35

ك(حساب قیمة المسجلة و 

المجدولة ) 2اك(حین كانت 

تدعم إجاباتهم  بانهم یقومون بحركات جدیدة و مهارات خالل المنافسةحیث أنها 

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن       

(هذا ما تظهره النتائج  و 
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 كیف ترى ادائك خالل المنافسة بالمقارنة مع ادائك في التدریب ؟

.  

  درجة الحریة  مستوى الداللة  المجدولة
  الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة

 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن االغلبیة الساحقة من الالعبین دائما یكون ادائهم جید 

اجابت بمتوسط فنسبتها  أما الفئة التي76.66

على  0.05عند مستوى الداللة  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .تدعم إجاباتهم  بان ادائهم جید بالمقارنة مع االداء في التدریب

هذا ما  و االداء في التدریبادائهم جید بالمقارنة مع 

23.33%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ادائھم جید 
.خالل المنافسة بالمقارنة مع التدریب

                           الفصل الرابع                                        

83 

كیف ترى ادائك خالل المنافسة بالمقارنة مع ادائك في التدریب ؟

.كیف یقیم الالعب ادائه في المنافسة و التدریب معرفة

 .لمن المحور االو السادس عشر یمثل نتائج السؤال 

  النسب المئویة  التكرارات
 2كا

  المحسوبة
المجدولة 2كا

46 76.66% 

55.6 5.99 
14 23.33% 

0 0% 

60 100% 

 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن االغلبیة الساحقة من الالعبین دائما یكون ادائهم جید نالحظ من خالل ا

76.66 % :بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب جید 

وعند تطبیق اختبار  0%و النسبة التى اجابت ب غیر مقنع ب

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )5.99(المجدولة ) 2اك(

تدعم إجاباتهم  بان ادائهم جید بالمقارنة مع االداء في التدریب، حیث أنها 

ادائهم جید بالمقارنة مع  الالعبینمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  ).غیر مقنع 0% - متوسط  23.33%-جید

76.66%

0%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ادائھم جید :16الشكل رقم 
خالل المنافسة بالمقارنة مع التدریب

جید

متوسط

غیر مقنع
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كیف ترى ادائك خالل المنافسة بالمقارنة مع ادائك في التدریب ؟:)16(السؤال رقم 

معرفة :من السؤال الغرض

یمثل نتائج السؤال ): 20(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

  جید
  

 

  متوسط
  

 

  غیر مقنع
  

 

  المجموع
  

 

  :التحلیل

نالحظ من خالل ا       

 بالمقارنة مع التدریب

وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب جید 

و النسبة التى اجابت ب غیر مقنع ب%23.33

حساب قیمة النتائج المسجلة و 

(في حین كانت ) 55.6(

، حیث أنها الالعبین

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن :االستنتاج

جید76.66%(تظهره النتائج 

جید

متوسط

غیر مقنع
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  المجدولة

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحریة

  الداللة

5.990.05 2 

 
 

 دالة

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن الالعبین یرون التحكیم في الجزائر انه ضعیف وفي غیر 

اجابت  أما الفئة التي 63.33 % :بوالتي قدرت 

عند مستوى  )2اك(وعند تطبیق اختبار 15

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

  .إجاباتهم  بان غالبیة الالعبین یرون التحكیم في الجزائر ضعیف

وهذا ما تظهره النتائج  یرون التحكیم في الجزائر ضعیف

21.66%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ان مستوى 
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 كیف ترى مستوى التحكیم في الجزائر ؟

  .كیف یرى الالعب التحكیم في الجزائر معرفة

 .لمن المحور االو السابع عشر یمثل نتائج السؤال 

  المحسوبة 2كا  النسب المئویة  التكرارات
 2كا

المجدولة

63.33% 

24.7 5.99 
21.66% 

15 % 

100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن الالعبین یرون التحكیم في الجزائر انه ضعیف وفي غیر نالحظ من خالل ا

والتي قدرت المستوى  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب ضعیف 

15 %والنسبة التى اجابت ب فوق المتوسط ب 21.66

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 

إجاباتهم  بان غالبیة الالعبین یرون التحكیم في الجزائر ضعیفتدعم ، حیث أنها الالعبین

یرون التحكیم في الجزائر ضعیفالالعبین من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  )فوق المتوسط15% -متوسط 21.66

63.33%

15%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ان مستوى : 17الشكل رقم
.التحكیم في الجزائر ضعیف

ضعیف 

متوسط

فوق المتوسط
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كیف ترى مستوى التحكیم في الجزائر ؟:)17(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 21(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

  ضعیف 
  

38 

  متوسط
   

13 

  فوق المتوسط
   

9 

  المجموع
  

60 

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل ا      

المستوى  وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب ضعیف 

21.66 %بمتوسط فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05الداللة 

) 24.7(المحسوبة ) 2اك(

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن      

21.66 %- ضعیف %63.33(

ضعیف 

متوسط

فوق المتوسط
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  .اذا كان الالعب یقلقه قرار الحكم عندما یكون مخطئ

  

كل الالعبین یقلقهم  الحكم عندما یكون قراره مخطئا وذلك 

وعند  0%اجابت  ب ال فنسبتها  أما الفئة التي

وجدنا أنه أكبر  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 

هي  *، وبالتالي)3.84(المجدولة ) 2اك(

تدعم إجاباتهم  بنعم  أي ان الالعبین یقلقهم 

وهذا ما  الالعبین یقلقهم قرار الحكم عندما یكون مخطئا

یمثل نسبة الالعبین الذین یقلقھم قرار الحكم 

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 1 

 
 

 دالة
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 یكون مخطئ ؟ هل یقلقك قرار الحكم عندما

اذا كان الالعب یقلقه قرار الحكم عندما یكون مخطئ معرفة

 .لمن المحور االو الثامن عشر یمثل نتائج السؤال 

كل الالعبین یقلقهم  الحكم عندما یكون قراره مخطئا وذلك  نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

أما الفئة التي % 100:بوالتي قدرت من خالل النسبة التي اجابت ب نعم 

حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة 

(في حین كانت ) 60(المحسوبة ) 2اك(من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تدعم إجاباتهم  بنعم  أي ان الالعبین یقلقهم ، حیث أنها الالعبینتبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .قرار الحكم عندما یكون مخطئا

الالعبین یقلقهم قرار الحكم عندما یكون مخطئا كلمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

 .)ال 0%- نعم

100%

0%

یمثل نسبة الالعبین الذین یقلقھم قرار الحكم : 18الشكل رقم 
.عندما یكون مخطئ

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

60 100% 

60 3.84 0 0% 

60 100% 
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هل یقلقك قرار الحكم عندما:)18(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 22(جدول رقم

  

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن     

من خالل النسبة التي اجابت ب نعم 

عند مستوى الداللة  )2اك(تطبیق اختبار 

من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

قرار الحكم عندما یكون مخطئا

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج

نعم100%(تظهره النتائج 

  

نعم

ال

  التكرارات  اإلجابات

 نعم
 

 

 ال
 
 المجموع
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مستوى 

  الداللة
  الحریةدرجة 

  الداللة

0.05 1 

 
 

 دالة

 

االغلبیة الساحقة للالعبین ترى ان الحكم خصم لها وذلك 

 21.66%اجابت  ب ال فنسبتها  أما الفئة التي

وجدنا أنه  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

 ،)3.84(المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

تدعم إجاباتهم  بنعم  أي ان ، حیث أنها 

وهذا ما تظهره النتائج الالعبین یرون الحكم خصما لهم 

21.66%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتبرون الحكم 
.خصما  لھم
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 هل ترى في الحكم انه خصم لك؟

  .اذا كان الالعبیرى الحكم خصما له معرفة

 .لمن المحور االو التاسع عشر یمثل نتائج السؤال 

النسب 

  المئویة
  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا

مستوى 

الداللة

4778.33% 

19.26 3.84 1321.66% 

60100% 

االغلبیة الساحقة للالعبین ترى ان الحكم خصم لها وذلك  نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

أما الفئة التي78.33 % :بوالتي قدرت من خالل النسبة التي اجابت ب نعم 

على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )

في حین كانت ) 19.26(المحسوبة ) 2اك(أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، حیث أنها الالعبینهي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الالعبین یرون ان الحكمخصما لهم

الالعبین یرون الحكم خصما لهم اغلبیة من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  .)ال 21.66

78.33%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتبرون الحكم : 19الشكل رقم 
خصما  لھم

نعم

ال
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هل ترى في الحكم انه خصم لك؟:)19(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 23(جدول رقم

  التكرارات  اإلجابات

  نعم
  

47 

  ال
  

13 

  المجموع
  

60 

  

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن       

من خالل النسبة التي اجابت ب نعم 

)2اك(وعند تطبیق اختبار 

أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات  *وبالتالي

الالعبین یرون ان الحكمخصما لهم

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن      

21.66%-نعم%78.33(
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 حدث لك و عشت مباراة رسمیة كان التحكیم فیها غیر نزیه كیف ترى هذا التصرف ؟

  .شعور الالعب اذا كان التحكیم غیر نزیه و كیف ینظر الى هذا التصرف

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة  المجدولة

5.990.05 2 

 
 

 دالة

 

  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین معضمهم یرون التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق 

 أما الفئة التي45 % :بوالتي قدرت و التشاحن و النرفزة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب مصدر للقلق 

 %جابت ب عامل معرقل لالداء بو النسبة التى ا

 المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

تدعم إجاباتهم  بانهم یرون ، حیث أنها 

 یرون التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق و النرفزة و

مصدر للتشاحن  38.33% - عامل معرقل لالداء

38.33%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتقدون ان التحكیم 
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حدث لك و عشت مباراة رسمیة كان التحكیم فیها غیر نزیه كیف ترى هذا التصرف ؟

شعور الالعب اذا كان التحكیم غیر نزیه و كیف ینظر الى هذا التصرف معرفة

 .لمن المحور االو العشرین یمثل نتائج السؤال 

المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة  التكرارات

1016.66% 

7.9 5.99 
2745% 

2338.33% 

60100% 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین معضمهم یرون التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق نالحظ من خالل ا

و التشاحن و النرفزة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب مصدر للقلق 

و النسبة التى ا38.33%اجابت  مصدر للتشاحن و النرفزة فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

في حین كانت ) 7.9(المحسوبة ) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، حیث أنها الالعبینوبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق و النرفزة و التشاحن

یرون التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق و النرفزة و الالعبینمن خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

عامل معرقل لالداء16.66 %- مصدر للقلق 45%(وهذا ما تظهره النتائج 

%16.66

45%

یمثل نسبة الالعبین الذین یعتقدون ان التحكیم : 20الشكل رقم 
.الغیر نزیھ في المباراة الرسمیة مصدر للقلق
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حدث لك و عشت مباراة رسمیة كان التحكیم فیها غیر نزیه كیف ترى هذا التصرف ؟:)20(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 20(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

  عامل معرقل لالداء 
  

10 

  مصدر للقلق
   

27 

مصدر للتشاحن و 
  النرفزة

   
23 

  المجموع
  

60 

     

  :التحلیل

نالحظ من خالل ا       

و التشاحن و النرفزة وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب مصدر للقلق 

اجابت  مصدر للتشاحن و النرفزة فنسبتها 

وعند تطبیق اختبار 16.66

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

التحكیم الغیر نزیه مصدر للقلق و النرفزة و التشاحن

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن  :االستنتاج

وهذا ما تظهره النتائج  التشاحن

  )و النرفزة بین الالعبین

الشكل رقم 
الغیر نزیھ في المباراة الرسمیة مصدر للقلق

عامل معرقل لالداء الجید

مصدر للقلق

مصدر للتشاحن والنرفزة



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            
 

 

 كیف تكون نفسیتك خالل المنافسة اذا كان التحكیم في المستوى و نزیه؟

  .الحالة النفسیة للالعب في ظل التحكیم الجید و النزیه

 

  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 1 

  

كل الالعبین تكون الحالة النفسیة لدیهم هادئة وذلك من 

وعند  0%اجابت  ب مضطربة فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر  المحسوبة)2اك(حساب قیمة 

هي  *، وبالتالي)3.84(المجدولة ) 2اك(

بنعم  أي ان الالعبین تكون   تدعم إجاباتهم

وهذا ما الالعبین كلهم تكون نفسیتهم هادئة في ظل التحكیم النزیه 

یمثل نسبة الالعبین الذین تكون نفسیتھم 
.مضطربة اذا كان التحكیم غیر نزیھ وفي غیر المستوى
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كیف تكون نفسیتك خالل المنافسة اذا كان التحكیم في المستوى و نزیه؟

الحالة النفسیة للالعب في ظل التحكیم الجید و النزیه معرفة

 .لمن المحور االو الواحد و العشرون یمثل نتائج السؤال 

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

100% 

60 3.84 0% 

100% 

كل الالعبین تكون الحالة النفسیة لدیهم هادئة وذلك من  نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن 

اجابت  ب مضطربة فنسبتها  أما الفئة التي100% :بوالتي قدرت خالل النسبة التي اجابت ب هادئة 

حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة 

(في حین كانت ) 60(المحسوبة ) 2اك(من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تدعم إجاباتهم، حیث أنها الالعبینتبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

الالعبین كلهم تكون نفسیتهم هادئة في ظل التحكیم النزیه من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

  .)مضطربة 0%- هادئة

100%

0%

یمثل نسبة الالعبین الذین تكون نفسیتھم :21الشكل رقم 
مضطربة اذا كان التحكیم غیر نزیھ وفي غیر المستوى

ھادئة 

مضطربة
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كیف تكون نفسیتك خالل المنافسة اذا كان التحكیم في المستوى و نزیه؟ :)21(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 25(جدول رقم

  التكرارات  اإلجابات

  ھادئة 
  

60 

  مضطربة
  

0 

  المجموع
  

60 

  

  :التحلیل

نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن       

خالل النسبة التي اجابت ب هادئة 

عند مستوى الداللة  )2اك(تطبیق اختبار 

من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .نفسیتهم هادئة 

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن       

هادئة 100%(تظهره النتائج 

  

  

  
  

ھادئة 

مضطربة
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 كیف یكون تركیزك على المنافسة اذا كان التحكیم غیر نزیه؟

  .درجة تركیز الالعب في ظل التحكیم الغیر النزیه

  الداللةمستوى   
درجة 

  الحریة

  الداللة

0.05  2  

 
 

 دالة

 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین معظمهم یكون تركیزهم متوسط اذا كان التحكیم 

اجابت ب  أما الفئة التي66.66 % :ب

عند مستوى  )2اك(وعند تطبیق اختبار 8.33

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 

  .إجاباتهم  بان تركیزهم یكون متوسط في ظل التحكیم الغیر نزیه

  تركیزهم متوسط في ظل التحكیم الغیر نزیه

 

25
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كیف یكون تركیزك على المنافسة اذا كان التحكیم غیر نزیه؟

درجة تركیز الالعب في ظل التحكیم الغیر النزیه معرفة

 .لمن المحور االو الثاني و العشرون یمثل نتائج السؤال 

  النسب المئویة  التكرارات
 2كا

  المحسوبة
  المجدولة 2كا

5  8.33%  

32.5  5.99  
40  66.66%  

15  25%  

14  100%  

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین معظمهم یكون تركیزهم متوسط اذا كان التحكیم 

بوالتي قدرت غیر نزیه وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب متوسط 

8.33 %و النسبة التى اجابت ب عالي فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت ) 

إجاباتهم  بان تركیزهم یكون متوسط في ظل التحكیم الغیر نزیهتدعم ، حیث أنها الالعبین

تركیزهم متوسط في ظل التحكیم الغیر نزیه الالعبین یكون من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

 ).منعدم25% - متوسط 66.66 %- عالي%8.33

8.33%

66.66%

25%

یمثل نسبة الالعبین الذین یكون :22الشكل رقم 
.تركیزھم عالي في ظل تحكیم غیر نزیھ
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كیف یكون تركیزك على المنافسة اذا كان التحكیم غیر نزیه؟ :)22(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 26(جدول رقم

التكرارات  اإلجابات

  عالي 
  

5

  متوسط
   

40

  منعدم
   

15

  المجموع
  

14

  

  :التحلیل

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین معظمهم یكون تركیزهم متوسط اذا كان التحكیم نالحظ من خالل ا     

غیر نزیه وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب متوسط 

و النسبة التى اجابت ب عالي فنسبتها  25 %منعدم فنسبتها 

على النتائج المسجلة و  0.05الداللة 

) 32.5(المحسوبة ) 2اك(

الالعبینإحصائیة بین إجابات 

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن :االستنتاج

%(وهذا ما تظهره النتائج 

%

عالي

متوسط

منعدم
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لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نصفهم یرون ان شخصیة الحكم غیر نزیهة 

اجابت ب نزیهة فنسبتها  أما الفئة التي50

عند مستوى الداللة  )2اك(وعند تطبیق اختبار 

) 2اك(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

  .تدعم إجاباتهم  بان الالعبین یرون شخصیة الحكم غیر نزیهة

وهذا ما تظهره النتائج الالعبین یرون الحكم ذو شخصیة غیر نزیهة 

50%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ان شخصیة 

  الداللة  درجة الحریة  مستوى الداللة

0.05 2 

 
 

 دالة
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 كیف ترى شخصیة الحكم الجزائري ؟

  .نظرة الالعب اتجاه الحكام معرفة

 .لمن المحور االو الثالث و العشرون یمثل نتائج السؤال 

لدائرة النسبیة المبینة أعاله أن  الالعبین نصفهم یرون ان شخصیة الحكم غیر نزیهة نالحظ من خالل ا

50 % :بوالتي قدرت وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غیر نزیهة 

وعند تطبیق اختبار 26.66 %و النسبة التى اجابت ب صارمة فنسبتها 

وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت  المحسوبة)2اك(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )5.99(المجدولة ) 2اك(في حین كانت 

تدعم إجاباتهم  بان الالعبین یرون شخصیة الحكم غیر نزیهة، حیث أنها 

الالعبین یرون الحكم ذو شخصیة غیر نزیهة من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن 

 ).نزیهة23.33% - غیر نزیهة 50

26.66%

23.33%

یمثل نسبة الالعبین الذین یرون ان شخصیة :23الشكل رقم 
.الحكم صارمة

مستوى الداللة  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسب المئویة

26.66% 

7.6 5.99 
23.33% 

50% 

100% 
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كیف ترى شخصیة الحكم الجزائري ؟ :)23(السؤال رقم 

معرفة :الغرض من السؤال

یمثل نتائج السؤال ): 27(جدول رقم

  :التحلیل 

نالحظ من خالل ا        

وذلك من خالل النسبة التي  اجابت ب غیر نزیهة 

و النسبة التى اجابت ب صارمة فنسبتها  23.33 %

على النتائج المسجلة و  0.05

في حین كانت ) 7.6( المحسوبة

، حیث أنها الالعبینإجابات 

  :االستنتاج

من خالل هذه المعطیات یمكن القول أن       

50 %-صارمة %26.66(

 

صارمة

نزیھة

النسب المئویة  التكرارات  اإلجابات

 16  صارمة 

 14  نزیھة  

 30  غیر نزیھة

 60  المجموع
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  :ومقابلة النتائج بالفرضیاتمناقشة 

  .الضغوطات النفسیة الناتجة خالل المنافسة إلىیرجع ظهور القلق : الفرضیة األولى

من خالل النتائج المتحصل علیها من االستبیان الموجه للالعبین وبعد تفریغ هذه النتائج نالحظ من السؤال      

صف شعورك في المنافسات الرسمیة؟ آن نصف الالعبین مرتبك من المنافسة وهذا ما تظهره : الثاني والمتمثل في 

هل ترى المنافسة انها تهدید وتستجیب :ث و المتمثل في ونالحظ كذلك في السؤال الثال %50النتائج و المتمثلة في 

ترى المنافسة على انها تهدید ویتم  %68.33لها بمشاعر الخشیة والتوتر؟ آن االغلبیة الساحقة للالعبین بنسبة

اما السؤال الثامن والمتمثل في هل تستطیع التحكم في انفعاالتك النفسیة ،االستجابة لها بمشاعر الخشیة والتوتر

؟ فجاءت نتائجه متمثلة في ان احیانا ما یتم التحكم في االنفعاالت النفسیة عندما تسیر النتائج لصالح المنافس

فالشعور باالرتباك واالستجابة للمنافسة بمشاعر الخشیة  68.33%عندما تسیر النتائج للفریق المنافس بنسبة 

وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة بان ظهور  د ضغط نفسي والتوتر وعدم التحكم في االنفعاالت النفسیة دلیل على وجو 

 .القلق ناتج من خالل الضغوطات النفسیة التي تأتي من جراء المنافسة

      .ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناتج عن عدم التحضیر النفسي الجید لالعبین :الفرضیة الثانیة

  من خالل النتائج المتحصل علیها من االستبیان الموجه لالعبین وبعد تفریغ هذه النتائج نالحظ من   

هل یعمل محضرك النفسي على مساعدتك في التحكم والسیطرة على انفعاالتك :والمتمثل في ) 9(السؤال التاسع

م والسیطرة على انفعاالتهم وافكارهم وهذا وأفكارك أثناء المنافسة؟ ان المحضر النفسي ال یساعد الالعبین في التحك

والمتمثل في هل تقوم كالعب باداء مهارات ) 10(ومن خالل السؤال العاشر  %88.33من خالل النسبة المتمثلة 

هم الالعبین الذین نادرا ما %50 التصور العقلي واالستعداد النفسي قبل الدخول في المنافسة؟ نالحظ ان نسبة 

والمتمثل في ) 12(اما السؤال الثاني عشر،ور العقلي واالستعداد النفسي قبل دخول المنافسة یقومون بأداء التص

خالل المنافسة الریاضیة هل تقوم بتوجیه جهدك الفكري لتتمكن من االداء الجید حتي نهایة المباراة؟ فجاءت نسبته 

فالتخلي  ،لالعبین الذین نادرا ما یقومون بهذة المهارات التي تعتبر جانب من جوانب التحضیر النفسي  50%ب

عن التصور العقلي و االستعداد النفسي و عدم توجیه الجهد الفكري للالعبین اسباب في ظهور القلق وهذا ما یؤكد 

   .نافسة  الى عدم التحضیر النفسي الجید لالعبینصحة الفرضیة الثانیة المتمثلة في یرجع ظهور القلق خالل الم
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  .یرجع ظهور القلق الى سوء التحكیم :الفرضیة الثالثة

من خالل النتائج المتحصل علیها من االستبیان الموجه لالعبین وبعد تفریغ هذه النتائج نالحظ من السؤال       

هل یقلقك قرار الحكم عندما یكون مخطئ؟ ان كل الالعبین الذین وزعنا علیهم : والمتمثل في) 18(الثامن عشر

اما السؤال   %100بة المتمثلة في االستبیان یقلقهم قرار الحكم عندما یكون مخطئ وهذا من خالل النس

والمتمثل في حدث لك وعشت مباراة رسمیة كان التحكیم فیها غیر نزیه كیف ترى هذا التصرف؟ ) 20(العشرون

اما الالعبین الذین یرون انه  45%فكانت اجابة الالعبین ترجح انه تصرف یبعث القلق في نفسیتهم وهذا بنسبة 

والالعبین الذین یرون انه مصدر للتشاحن و النرفزة كانت نسبتهم  16.66 %عامل معرقل لالداء كانت نسبتهم

غیر  والمتمثل في كیف تكون نفسیتك خالل المنافسة اذا كان التحكیم نزیه و في 21اما السؤال  ، %38.33

اهته یدعم فسوء التحكیم وعدم نز  ،للالعبین الذین تكون نفسیتهم هادئة  %100المستوى؟ فكانت النسبة متمثلة في 

  .ظهور القلق عند الالعبین وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثالثة المتمثلة في یرجع ظهور القلق الى سوء التحكیم

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



عرض و تحلیل و مناقشة النتائج                            الفصل الرابع                                          
 

93 
 

 :خالصة

بعد تحلیلنا وعرضنا للنتائج التي تحصلنا علیها من االستبیان وبعد معالجتها عن طریق الدراسة اإلحصائیة 

علیها من االستبیان قیم ملموسة نستطیع قراءتها ومناقشتها ومقابلتها بالفرضیات التي أصبحت النتائج التي تحصلنا 

افترضناها لنتوصل إلى صحتها أو خطئها وقد استخلصنا أن الجانب النفسي یلعب دورا مهما عند الریاضي ففهم 

إذا تم التعرف على  هذا الجانب  یعطي رؤیة واضحة للمدربین والمؤطرین في االرتقاء وتحقیق النتائج خاصة

مختلف الظواهر النفسیة المعیقة لألداء الریاضي وبالخصوص ظاهرة القلق التي كثیرا ما تترجم إلى أحاسیس 

ومشاعر تنتاب الریاضي وتجعله یشعر بالضعف وعدم القدرة على القیام بمسؤولیاته وواجباته خاصة في المنافسات 

مصدر غیر متوقع ومعروف لذا من خالل هذه الدراسة تم " القلقظاهرة "الریاضیة ویكون مصدر هذه الظاهرة 

التوصل إلى مجموعة من الدوافع  التي تعتبر محرك للشعور بالقلق ومن بینها الضغوطات النفسیة التي تفرضها 

المنافسة الریاضیة وهذا ما توصلنا إلیه من خالل تحلیل النتائج فقد استخلصنا أن الریاضي یتعرض إلى مجموعة 

من الضغوطات النفسیة والتي تكون سببا في شعوره بالقلق كذلك عدم تلقي الریاضي للتحضیر النفسي یجعله ال 

یعرف كیف یتعامل مع مواقف الالعب مع فقدانه للمهارات النفسي یصبح غیر قادر على مواجهة مسؤولیاته كذلك 

ان التحكیم غیر نزیه وفي غیر المستوى ومن التحكیم الذي یبعث للریاضي حالة من القلق في ظل المنافسة إذا ك

خالل كل هذا نستخلص إن الضغوطات النفسیة وعدم التحضیر النفسي باإلضافة إلى سوء التحكیم كلها عوامل 

 .تجعل من الریاضي یعیش حالة من القلق في المنافسة الریاضیة 
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 :االستنتاج العام

یعتبر الجانب النفسي من الجوانب المهمة التي والها الباحثین اهمیة كبرى في مجال كرة القدم 

نظرا ألهمیتها الكبیرة والدور الذي تلعبه في تحقیق االنجاز الریاضي وتعتبر ظاهرة القلق من الظواهر 

ي  ولقد تطرقنا في بحثنا المتفشیة عند الالعبین خالل المنافسة و التي تأثر على أداءهم  وردودهم الریاض

هل : هذا الى دراسة الدوافع التي تساهم في ظهور القلق لدى الالعبین تحت التساؤل العام المتمثل في

هناك دوافع لظهور القلق عند الالعبین خالل المنافسة؟ ومن خالل النتائج المتحصل علیها من االستبیان 

تمثلة في الفرضیة االولي التى تقول یرجع ظهور القلق الموجه للالعبین الخاص بالفرضیات الثالث  والم

الى الضغوطات النفسیة الناتجة خالل المنافسّة وجدنا ان هذه الفرضیة تحققت ذلك الن الالعبین اكدو 

انهم یستجیبون للمنافسة بمشاعر الخشیة و التوتر وعدم التحكم في النفعاالت النفسیة وهذا ما یثبت صحة 

الفرضیة الثاني التي تقول ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناتج عن عدم اما ،هذه الفرضیة 

التحضیر النفسي الجید للالعبین فتم التاكد من صحتها ذلك الن النتائج توضح ان الالعبین ال یقومون 

الثالثة  بمهارات التصور العقلي واالستعداد النفسي  كذلك عدم توجیههم للجهد الفكري اما الفرضیة

المتمثلة في ظهور القلق خالل المنافسة الریاضیة ناجم عن عدم كفاءة و نزاهة التحكیم فقد تم التاكد من و 

صحتها من خالل النتائج المتحصل علیها فكل الالعبین یرون ان نفسیتهم تكون مضطربة عندما یكون 

  .التحكیم غیر نزیه و في غیر المستوى 

تأكد أن الضغوطات النفسیة و عدم التحضیر النفسي الجید وعدم و من خالل نتائج  هذه الفرضیات تم ال

بهذا تبر دوافع لشعور الالعب بالقلق و انها تع أيكفاءة ونزاهة التحكیم كلها عوامل تساهم في ظهور القلق 

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

إن اإلقبال واإلهتمام الكبیر الذي عرفته كرة  القدم  الجزائریة في اآلونة األخیرة والبروز الفعال 

تسحب الغموض والحیرة، لذا فإن انها توضح  و  والمعتبر دفعنا إلى طرح بعض التساؤالت التي رأیناها 

دراستنا لهذا الموضوع لم تكن عشوائیة أو صدفة، بل كانت نابعة من االقتناع واالحساس بمشكل ینعكس 

والذي بدوره ینعكس   )البویرة( سلبا على مردود اللعب عند الالعبین لفرق الرابطة الوالئیة صنف اكابر

  .كلعلى مستوى الكرة الجزائریة ك

عامل مهم نابع من االنفعاالت النفسیة الشائعة عند ویعتیر كفمن األسباب التي تؤثر على مردود الالعبین 

كما ان هذه الدوافع  ،الشعور بالقلق الذي تختلف دوافع ظهوره عند الالعبین من واحد الى اخرالفرد هو 

ذا قمنا بهذه هول ،مازالت مبهمة و صعبة التحقق منها انها تمثل سببا في ظهور القلق عند الالعبین

الدراسة للتوصل إلى الحلول النسبیة لبلوغ األهداف المسطرة بطرح مشكلة عامة وأخرى جزئیة شملنا فیها 

ا تعمل على إعطاء شيء ایجابي وحل موفق لهاته معظم الجوانب القابلة للدراسة، وطرحنا فرضیات رأیناه

عناها على مختلف الالعبین تحققنا من ز الظاهرة، فمن خالل تحلیلنا ومناقشتنا لنتائج االستبیان التي و 

  .صدق وثبات فرضیتنا

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

  .لهدف المرغوب فیهلمحاولة تحقیق ا

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

  .بنوع من الدقة والتفصیل
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 :مستقبلیةاقتراحات و فروض 

القدم إن هذه الدراسة ماهي إال محاولة بسیطة لتسلیط الضوء على دوافع ظهور القلق عند العبي كرة 

أثناء المنافسة الریاضیة، وفي ضوء النتائج المسجلة من خالل تحلیل أسئلة االستبیان الموجهة لمختلف 

إلى تقدیم وطرح بعض االقتراحات والتي الالعبین والتي نأمل أن تكون لها فائدة في المستقبل، فارتأینا 

  :نأمل من خاللها حل بعض المشاكل التي تعیق الالعبین في تحقیق أهدافهم ومن بین هذه االقتراحات

  وضع برامج  نفسیة فعالة في مواجهة الضغوطات النفسیة التي یواجهها الالعبین. 

  المنافسةزیادة الحصص المخصصة للمعالجة النفسیة للالعبین خالل. 

  تركیز االهتمام على الجانب النفسي للالعبین و ادراج برامج الترفیه و التسلیة. 

 الرفع من نوعیة المتابعة النفسیة للالعبین. 

 العمل على تطویر مهارات التصور العقلي و توجیه الجهد الفكري للالعبین. 

  تحسین مستوى المحضر النفسي من خالل الدورات التكوینیة. 

  ادماج اخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم الفني للفریقضرورة 

  اخضاع الحكام الى دورات تكوینیة.  

 الرفع من مستوى التحكیم.  

  في العالمالقدم ضرورة تماشي مستوى الحكام مع تطور كرة.  

 وضع قوانین تعاقب الحكام المنحازین والمرتكبین لألخطاء.  

 التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة على المدرب توجیه وٕارشاد الالعبین خالل الحصص.  

 خلق جو المنافسة بنفس وتیرة المنافسات الرسمیة.  
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  :االستبیان الخاص بالفرضیة االولى

  .القلق الى الضغوطات النفسیة الناتجة خالل المنافسةیرجع ظھور 

 ھل لدیك ثقة في تحقیق اھدافك مھما كان ضغط المنافسة؟ -1

 نعم -

 ال -

 صف شعورك في المنافسات الرسمیة؟ -2

 مسرور -

 خائف -

 متحمس -

 مرتبك -

 ھل ترى المنافسة انھا تھدید و تستجیب لھا بمشاعر الخشیة و التوتر؟ -3

 نعم  -

 ال -

 المبارات التنافسیة بتسارع ضربات القلب و صعوبة في التنفس؟ھل تشعر خالل  -4

 نعم -

 ال -

 كیف ترى الجمھور عند بدایة المنافسة؟ -5

 عامل محفز  -

 ال تبالي -

 مصدر ضغط -

 ما ھو توقعاتك للنتائج خالل المنافسة ؟ -6

 ایجابیة  -

 سلبیة -

 ھل یراودك االحساس باالحباط و الیأس خالل المنافسة ؟ -7

 احیانا -

 غالبا -

 اطالقا -

  

  



 

 

  :االستبیان الخاص بالفرضیة الثانیة

یرجع ظھور القلق الى عدم وجود تحضیر نفسي یوافق مستوى المنافسة 

  :الریاضیة

  

ھل یعمل محضرك النفسي على مساعدتك في التحكم و السیطرة على  -1

 افكارك و انفعاالتك اثناء المنافسة؟

  ال -  نعم -         

ھل تقوم كالعب باداء مھارات التصور العقلي واالستعداد النفسي قبل  -2

  دخول المنافسة؟ 

 نادرا       - احیانا            -غالبا         -

 ھل بامكانك استحضار الصور الذھنیة لالداء الممیز خالل المنافسة؟  -3

  نادرا - احیانا         - غالبا          -

 

ة ھل تقوم بتوجیھ جھدك الفكري لتتمكن من االداء الجید خالل المنافس -4

  حتى نھایة المباراة؟

    نادرا - احیانا          - غالبا        -

  

ھل تجد صعوبة في التركیز عندما یكون سیر المنافسة على نحو غیر  -5

  مخطط لھ؟

  نادرا - احیانا           - غالبا         -

  

الفوز یعتمد على مدى تركیزك و استعمال ھل تعتقد ان تحقیق  -6

  مھاراتك؟

  نادرا - احیانا        - غالبا        -

ھل تخشى اداء حركات او مھارات حركیة معینة خصوصا الجدیدة  -7

  خالل المنافسة؟

  نادرا - احیانا         - غالبا         -

  تدریب؟كیف ترى ادائك خالل المنافسة بالمقارنة مع ادائك في ال -8

جید       -غیر مقنع               -متوسط            -  



 

 

 

  :االستبیان الخاص بالفرضیة الثالثة

  . یرجع ظھور القلق الى سوء التحكیم

  

 كیف ترى مستوى التحكیم في الجزائر؟ -1

 ضعیف          -

 متوسط -

 فوق المتوسط -

 

 ھل یقلقك قرار الحكم عندما یكون مخطئ؟ -2

 نعم -

 ال -

 في الحكم انھ خصم لك؟ ھل ترى -3

 نعم -

 ال  -

 حدث لك و عشت مباراة رسمیة كان التحكیم غیر نزیھ كیف ترى ھذا التصرف؟ -4

 عامل معرقل لالداء الجید -

 مصدر للقلق -

 مصدر للتشاحن و النرفزة بین الالعبین -

 كیف تكون نفسیتك خالل المنافسة اذا كان التحكیم نزیھ و في المستوى؟ -5

 ھادئة  -

 مضطربة -

 

 كیف یكون تركیزك على المنافسة في ظل وجود تحكیم غیر نزیھ؟ -6

 عالي -

 متوسط -

 منعدم -

 كیف ترى شخصیة الحكم في الجزائر؟ -7

 نزیھة -

 صارمة -

 غیر نزیھة -



 

 

  جامعة العقيد أكلي محند أولحاج

  - البويرة- معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

  استمارة تحكيمية

  

لمستواكم العلمي وخبرتكم في مجال البحث العلمي یسرني ان اضع اساتذتنا الكرام نظرا 

بین ایدیكم ھذه االستمارة التحكیمیة ،وھذا في اطار انجاز مذكرة ضمن متطلبات نیل شھادة 

صنف " دوافع ظھور القلق عند العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة" الماستر بعنوان 

  -الرابطة الوالئیة -ي والیة البویرةاكابر دراسة میدانیة على بعض نواد

  :ووفقا للتساؤالت التالیة

ھل یرجع ظھور القلق خالل المنافسة الریاضیة الى الضغوطات النفسیة الناتجة عن  -

 المنافسة؟

 

ھل لعدم توافق مستوى التحضیر النفسي للالعبین مع مستوى المنافسة دور في ظھور القلق  -

 لدى الالعبین؟

 

  فاءة التحكیم یرجح ظھور القلق خالل المنافسة الریاضیة؟ھل عدم نزاھة و ك -

لذا نرجو منكم ابداء رأیكم و توجھاتكم حول ھذا االستبیان لكي نتوصل الى نتائج دقیقة في 

  .ھذا البحث

  

  اإلمضاء  المالحظة  الدرجة العلمیة  األستاذاسم 
  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

 

  


