
 أ
 

 العربية الدولية   األكاديمية

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  

      التربية الرياضيةالماجستير رنامج ب







بحثبعنوان

 تأثير القلق على األداء الرياضي لالعبي كرة القدم قبل المنافسة الرياضية 
   واألندية الرياضيةألكاديميات ا   العبي كرة القدم في ىدراسة تطبيقيه عل

  جدةبمحافظة  

 

   رياضيةفي التربية ال  الحصول على درجة الماجستير متطلبات  ضمن مقدم  بحث
 رياضية التربية ال قسم

 
 عداد الطالب إ

 عبدهللا محفوظ سالم بارزيق
 الرقم االكاديمي 
25121983 

 

 الفصل الدراسي للعام  

 م  2022ه/1443

 

 





 ب
 

 

 

  



 ت
 

 

 

 اآلية 


ْلٍم )قالتعالى ي عِّ ن نََّشاُء  َوفَْوَق ُكل ِّ ذِّ نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّ

. (َعلِّيم  

[76:يوسف]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث
 

 

 اإلهداء 

إلى قدوتي في الصبر والتفاني واألمل، إلى من   إلى من أمسك بيدي وساندني؛ ليمهد لي طريق العلم،

أحمل اسمه بكل فخر، إلى من علمني العطاء بدون االنتظار، إلى من جسد الحكمة والحلم ، إلى من 

إلى   أبًدا،  طيفه  يفارقني  الغاليال  صا   -  والدي  إلى   ، الوجود  الحياة وسر  بسمة  القلب  إلى  حبة 

 . أمي الحبيبة الناصع بياًضا، إلى من دعائها هو سر نجاحي 

 للتحمل والصبر رغم بعدي وانشغالي، إلى املحفزين والداعمين  
ً

نتي  زوجتي وأبإلى من كانوا مثاال

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة، إلى من اكتسب بوجوده
ً
  اليكم   أهدي م قوة ومحبة ال حدود لها،  أخيرا

 ثمرة هذا الجهد العلمي، الذي أرجو أن يمثل إضافة متواضعة للمسيرة العلمية. 

 







 الشكر والتقدير      

الحمد هلل    قات،بذكر هللا وشكره تطيب كل اللحظات، و بالصالة والسالم على نبي األمة ومعلم البشرية تنار الطر 

 علم اإلنسان ما لم يعلم. ،  الذي علم بالقلم 

الحمد هلل على ما أنعم به عليَّ من فضله الخير الكثير والعلم الوفير، وأعانني على إنجاز هذا العمل الذي أحتسبه  

 عبادة من العبادات جعلها هللا خالصة لوجهه الكريم .         وبعد ...
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 ورفعة ممثلة في القائمين عليها على ما تفضلو ادها  االكاديمية العربية الدولية ز وأخص بالشكر الجزيل  
َ
  ا هللا تقدما

 .به مشكورين وما بذلوه مما ساعدني في تجاوز مصاعب هذا البحث

وأيضا أتقدم بالشكر إلى أساتذتي  على البحوث  األساتذة الفضالء املشرفين  جميع  أيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى  

 . املوقرين في لجنة املناقشة 
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 مستخلص


تأثير القلق على األداء الرياضةةةي لالعبي  رل القدم  بل المنافسةةةة الرياضةةةية دراسةةةة  عنوان الدراسةةةة        
 ام الباحث باستخدام    االكاديميات واألندية الرياضية لألعبي  رل القدم بمحافظة جدل ، حيث تطبيقيه على

بمدينة جدل     رل القدم  بيالعب من الع  60المنهج الوصفي لهذه الدراسة حيث  انت عينة الدراسة تتمثل  
 وذلك بمستوياتهم الثالثة :

 والفريق االول.،  االولمبي    ،الشباب  
 

 الباحث الي مجموعة من النتائج تتمثل في :  حيث توصل
 .ير العمر/ ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات( تبعًا لمتغ1
 .ييم الذات( تبعًا لمتغير الخبرل بين المبحوثين في مستوى  لق المنافسة )تق/ ال توجد فروق معنوية 2
 .ير العمر/ ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في روح المنافسة الرياضية تبعًا لمتغ3
 .المالعب / توجد فروق معنوية بين المبحوثين في المنافسة الرياضية تبعًا لمتغير الخبرل في4

 النتائج صاغ الباحث مجموعة من التوصيات أهمها :وعلى ضوء  
و راءل القران  بل  ل مبارال وذلك يسةةةةةةاعد    شةةةةةةيءضةةةةةةرورل تشةةةةةةجيع الالعبين باالسةةةةةةتعانة با  في  ل   .1

 الالعبين على االستعداد النفسي وطرد القلق وتحقيق الطمأنينة .
مراحل العمر مع مراعال  وضةةةع مخطي في علم النفس الرياضةةةي من طرف المتخصةةةصةةةين يتالءم مع    .2

 الفترات الزمنية.
 االهتمام بالشباب من الفرق وتعويدهم على برامج االستعداد النفسي .  .3
 ضرورل تقديم المحاضرات النفسية لالعبين اثناء المعسكرات وذلك  بل بدء المنافسة الرياضية .   .4
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 الفصل األول اإلطار العام للدراسة 

 مقدمة  

فالتنافس والصةةةةةةرال في المجتمعات  ،  في عالم اليوم هو التوتر والخوف  إن من أكثر المشةةةةةةكالت انتشةةةةةةاًرا وشةةةةةةيوًعا

،    ، أو اإلمكانات بأشةكاله ومسةتوياته المختلفة، يعتبر من المحبطات لسنسةان سةواء  انت مصةادره البي ة  اإلنسةانية

، وبالتالي    ، مما يؤدي إلى إرهاق الفرد وتوتره لسنسان والتي تحيي بالفرد في مجال أداء مهماته  أو البي ة الطبيعية

إال أن فهم الفرد وإدراكه للتوتر الذي ينتابه و درته في السةةةيطرل عليه أو    ى نوعية سةةةلو ه ومسةةةتوى أدائهير علالتأث

 ، و ادًرا على تأدية واجبه وإتمام مهمته بنجاح. التكيف معه يجعله  ادًرا على مواجهته

 ، شةةةعبية في العصةةةر الحديثمن أكثر النشةةةاطات اإلنسةةةانية  متابعة و   رياضةةةة  رل القدمعتبر  ت  وفي معظم األحيان 

 ،  األحيان أشةةةةةةةةةكاال مختلفة من الصةةةةةةةةةرال، والتي  د تتخذ في بعض   مصةةةةةةةةةحوبة بالتوتر والقلق لميزتها التنافسةةةةةةةةةية

ا أن ومن أسةةةةرل النشةةةةاطات التي تظهر فيها نتائج   من أكثر اللقاءات الجماعية جذًبا  رياضةةةةة  رل القدم  خصةةةةوصةةةةً

عتبر نصةةةًرا أو هزيمة ألي من الفريقين المتنافسةةةين وبالتالي ت   أو الفشةةةل توصةةةف بالنجاح ، والتي الفوز أو الخسةةةارل

، فإن القلق يصةةةةةةةب  من   ، والعتبارات ظرفية ، وبدنية  ، وعقلية ونفسةةةةةةةية   شةةةةةةةخصةةةةةةةية  ، والعتبارات  في هذه الحالة

اإلنجاز المطلوب  ، أو   المبارال  ن مرتبًطا بمسةةةتوى ونوعية المهمة المكونات الرئيسةةةية للرياضةةةة التنافسةةةية سةةةواء  ا

، أو ألسةباب مؤسةسةية تؤثر  والمتابعة لمباريات فر هم التي يشةجعونها أو إرضةاء الجماهير الحاضةرل   من الالعبين

 فيها.

 هذه الحالة من القلق التي ،  سةيطرل نول من الشةد والقلق عليهم  و ثيًرا ما يكون مسةتوى أداء الالعبين ضةعيًفا نتيجة

، وأنواعه، ومعرفة   ثير من الباحثين تحديد مصةةةةادره المنافسةةةةة أدت إلى محاولة يصةةةةاب بها الالعبون في ظروف

معرفة تأثير وهذه الدراسةةةةةة محاولة   ، المعيق لألداء  على القلق إدراك وتفسةةةةةير الالعبين لذلك، بهدف التغلب  كيفية

 .القلق على األداء الرياضي لالعبي  رل القدم  بل المنافسة الرياضية
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 : مشكلة الدراسة  
تطور األبحاث والدراسةةةةةات الخاصةةةةةة السةةةةةتقصةةةةةاء مصةةةةةادر وأنوال القلق، والتفسةةةةةيرات  من   رغم  بال

 على مستوى األداء  المنافسة من حيث المصدر، واألثر ، ما زال  لق  المباشرل والخاصة بالالعبين

، وذلك الرتباط    رياضةةةة  رل القدمطرق المعالجة يشةةةكل أحد المواضةةةيع الهامة في محاولة وضةةةع  و 

مهارل  ،    ، والبدنية ، والعقلية  حالة القلق بمجموعة من العوامل الخاصةةةةةةةةة بحالة الالعبين النفسةةةةةةةةية

والعوامل   ، ، وظروف المنافسةةةة رياضةةةة  رل القدمباإلضةةةافة إلى العوامل الخاصةةةة ببنية   ، الالعب 

 .رياضة  رل القدماالجتماعية الفاعلة في 

في معظم الدراسةةةةةةةةةةات تم التر يز في طالل على الدراسةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةابقة يت ةةةةةةةةةة  أنه ومن خالل اإل

على العبي والعبات الفرق و  ، أ  سةةةةةةتقصةةةةةةاء  لق المنافسةةةةةةة على الالعبين من النخبة والمحترفينإ

 ما أنها ر زت في معظمها على   ، لدوليةشةةةةةةةةة ين على مسةةةةةةةةةتوى البطوالت االجامعية، أو على النا

مجموعة من السةةمات الشةةخصةةية وعال ة ذلك في إدراك وأثر القلق على مسةةتوى األداء الرياضةةي. 

 رياضةةة  رل القدمالمنافسةةة في  ونظًرا لما للعوامل الشةةخصةةية من أثر في ارتفال مسةةتوى درجة  لق

في الظروف    لالعبينال شةةةةةةةةةةةةدل  لق ارتفإاسةةةةةةةةةةةةة الحالية  محاولة لقياس درجة برزت مشةةةةةةةةةةةةكلة الدر 

ما أثر القلق على األداء الرياضي لالعبي  رل القدم " ةةةةةةةةةةةةةو د تم تحديد مشكلة الدراسة ب  ،  التنافسية

 ".وهل جانب الخبرل بالملعب وعمر الالعب لهم تأثير على القلق الرياضي   بل المنافسة الرياضية
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 : أهمية الدراسة 

تأثير القلق على األداء الرياضةةةةةةي لالعبي  رل تكمن أهمية الدراسةةةةةةة في أن التعرف على مسةةةةةةتوى  

 د يسةهل عملية اتخاذ اإلجراءات الو ائية والعالجية الخاصةة من   القدم  بل المنافسةة الرياضةية مما

 محفًزا أو مهبًطا ألداء الالعبين. ، فيما إذا اعتبر القلق عامالً   بل ذوي الشأن

تأثير القلق على األداء الرياضةةةةةةةةةةي لالعبي  رل القدم  بل تسةةةةةةةةةةاهم النتائج في إلقاء ال ةةةةةةةةةةوء على  

نب في المملكة تقل الدراسةات في هذا الجا، حيث   في بي ة لم يتم التطرق إليهاالمنافسةة الرياضةية  

افد فترض بأنهم يشةةةةةةةةكلون الر يواألهم مما تقدم أن أع ةةةةةةةةاء الفرق الرياضةةةةةةةةية  ،   العربية السةةةةةةةةعودية

 ما تكمن   ،  االسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي مع بقية أندية الدرجة الممتازل  للمنتخب الوطني السةةةةةةةةةةةعودي  الرئيس و

  .أعمدل الفرق في المستقبل القريب  باالهتمام بقطال الناش ين والشباب وهم هميةاأل

 

 : هداف الدراسة أ
 .التنافسيةالتعرف على مستوى القلق الذي يشعر به الالعبون قبل المباريات  .1

العبي  قلق عند  الفي رفع مسةةةتوى درجة   المنافسةةةة الرياضةةةيةقتراب موعد  إ  معرفة أثر .2

 لمعرفةة جريةت عليمم الةدراسةةةةةةأ لألنةديةة كةاالتحةاد واألهلي واألكةاديميةات التىكرة القةدم 

  .عمر الالعب أو خبرة الالعب بالملعب  المتغيرات إلقتراب موعد المباراة ،

 .يجابي أو سلبي على الالعبينالمنافسة لما له من أثر إقبل قلق الاالهتمام ب .3

  داء الالعبين بالنسبة للفريقين.معرفة تأثير القلق على أ .4
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   :تساؤالت الدراسة 

ف هذه الدراسةةةةةةةةةة تم  اهد أ بعد مراجعة الدراسةةةةةةةةةات المتعلقة بالمشةةةةةةةةةكلة الحالية، وفي محاولة لتحقيق  

 صياغة األس لة التالية: 

   ؟  قتراب موعد المباراةمستوى درجة قلق المنافسة تعزى إل هل توجد فروق بين  .1

 ؟   الالعبينالخبرة لدى أو  عمرهل توجد فروق بين مستوى قلق المنافسة تعزى لل .2

  ما نوعية العالقة بين مستوى درجة قلق المنافسة المبكر ومستوى درجة قلق المنافسة .3

 ؟ اللحظي

 

 : فرضيات الدراسة  
  أو  للعمر تعزى (  المنافسة قلق) الذات  تقييم  مستوىل ة إحصائيداللة ذات  فروق  توجد  .1

 الالعبين.  لدى  الخبرة

 أو للعمر  تعزى  لالعبين  الرياضةةية  المنافسةةة  مسةةتوىل  إحصةةائية  داللة  ذات   فروق  توجد  .2

  الالعبين. لدى الخبرة

 .الرياضية والمنافسة( الذات  تقييم) المنافسة قلق مستوى بين عالقة توجد  .3

4.  

 وسيلة جمع البيانات  

بإعداد استبانة تم توزيعما على مجتمع الدراسة وهم الالعبين بالنادين االهلي واالتحاد    الباحث قام  

السةةعودية وكان  خارج المملكة العربية    الكترونيا وذلك لتواجد بعض األنديةوتم تصةةميم اسةةتبانة  

   : االستبانةهذا رابط 
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https://docs.google.com/forms/d/1t78pw74CWA0e5KQrdLYoYKEk6bALwJAFMgN7D

ZqU1y8/edit?usp=drive_web . 

 : حدود الدراسة 
 .الرياضيةالحدود الموضوعية : تأثير القلق على األداء الرياضي لالعبي كرة القدم قبل المنافسة 

 جدة. كرة القدم في األكاديميات وأندية محافظة الحدود المكانية : العبين

 م2022 -هة 1443الفصل الدراسي العام الحدود الزمانية : 

 مصطلحات الدراسة:  
، يالزمه أحيانا ارتفاع االسةةةتثارة الفيزيولوجية يشةةةبمه   : شةةةعور ذاتي بالخوف أو التمديد القلق

 ولكن ليس هو الخوف. 

ويختلف القلق عن االسةتثارة في كونه يشةمل باإلضةافة إلى درجة من التنشةيط حالة انفعالية  ير  

تجاه االنفعال في إي وصةف مركب مكون من شةدة السةلوك و، كذا يسةتخدم مصةطلا القلق ف  سةارة

ة، كذا يسةةتخدم مصةةطلا القلق في وصةةف مركب   يصةةف أحاسةةيس  ير سةةارالقلق السةةلبي ألنه  

مكون من شةدة السةلوك واتجاه االنفعال، واتجاه االنفعال في القلق سةلبي ألنه يصةف أحاسةيس  ير  

 (2010سارة. )سليم ,

كالقوة و   ويتميز بلياقة عالية ،  الفرد الذي يتمتع بصةةةةفات الرياضةةةةي هو ذلك العب كرة القدم:

ويمارس    ،  .باإلضةةافة إلى العامل السةةيكولوجيالتحمل و الرشةةاقة و المقاومة...ال   السةةرعة و  

، ويحةاول من خاللمةا الالعبون    ، تجري داخةل ملعةب خةاه بمةاقةدم  ريةاضةةةةةة جمةاعيةة تلعةب بةال

)سةليم    FIFA منظمة  تسةجيل  األهداف داخل مرمى الخصةم وفقا لقوانين معمول بما من طرف  

,2010) 

 : هي صراع بين فردين أو بين مجموعتين من األفراد للوصول إلى المدف المعين. المنافسة 

 وهناك نوعين من المنافسة:

https://docs.google.com/forms/d/1t78pw74CWA0e5KQrdLYoYKEk6bALwJAFMgN7DZqU1y8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1t78pw74CWA0e5KQrdLYoYKEk6bALwJAFMgN7DZqU1y8/edit?usp=drive_web
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 : وتكون بين فردين أو مجموعتين مثل: الفن النبيل، كرة القدم، كرة اليد...ال  مباشرة -

 (2010, )سليم لرياضي ألرقامه مثل: العاب القوى: وتكون بتحدي الفرد ا   ير مباشرة -
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 الفصل الثاني 

 النظري والدارسات السابقة اإلطار

 تمهيد

اإلنسةةةةةان يعير في راحة  بيرل ولكنها   برى جعلت ح ةةةةةارل   هذا  في عصةةةةةرنا  المالحظ اننا نشةةةةةهد 

  غيرهإلنسةةان عن  وأهملت الجانب الروحي الذي يتميز بها ا  الجانب الجسةةدي صةةرت خدمتها على 

من الناس   يرالقلق الذي أدى بكثدت الي أعملية القصةةةةةةةةور هذه  و ان أحد إفرازات   ،  الكائنات من  

 .المهدئة الحبوب تلك  يريجدوا له حال غ لم، و االنتحار إلىالغرب  فيخصوًصا 

إن اإلنجازات التي يقوم بها األفراد وسةةةةةلو هم ما هي إال تعبير عن جميع جوانب الشةةةةةخصةةةةةية  ما 

، بل تتأثر أي ا    الرياضية للفرد ال تعتمد على تطور القابليات البدنية والمهارية فقيأن اإلنجازات  

بعوامل نفسةةةةةةةةةةةةية عديدل مثل الدوافع والرغبات والقناعات واإلدراك والتفكير واالسةةةةةةةةةةةةتعداد النفسةةةةةةةةةةةةي  

  (.31م :1998) عالوي ، والخوف والقلق

، فلذلك هم   غ به لفترات متكررليعاني بعض الرياضةةةةةةةةةيين من القلق الرياضةةةةةةةةةي ومن الخوف المبال

، وتشةةةمل هذه االضةةةطرابات   غالبًا ما يعتبر أنهم مصةةةابين بحالة من اضةةةطرابات القلق الرياضةةةي

على مجموعة من النوبات المتواصلة من عدل مشاعر مفاج ة مثل مشاعر التوتر الشديد أو الهلع 

وبالتالي تتداخل هذه المشةاعر أو الرعب أو الخوف والتي من الممكن أن تصةل إلى درجة الفزل ، 

مع العديد من األنشةةةطة اليومية الحياتية ومع األنشةةةطة الرياضةةةية مملا يؤدي إلى صةةةعوبة السةةةيطرل 

، ومن الممكن أن تبقى    ، وهذه المشةةاعر غالبًا ما تكون مبالغ فيها بالنسةةبة للخطر الطبيعي  عليها

ق الرياضي في المراحل األولى للرياضي ، وعادل ما يبدأ ظهور أعراض القل  مستمرل ألو ات طويلة

  (.32م : 1998) عالوي ، ومن الممكن أن تستمر معه
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أما إذا أخذنا حالة القلق في المجال الرياضةةةةةةةي لوجدناها سةةةةةةةالحًا ذا حدين فقد يكون القلق ميسةةةةةةةرًا  

يًا  فيلعب القلق دورًا محفزًا فيجعل الرياضةةةةةةي يتعرف على مصةةةةةةدر القلق ويهيً نفسةةةةةةه بدنيًا ونفسةةةةةة

، والذي   ، وفي حالة أخرى نجد القلق معسةةةةرًا وذا تأثير سةةةةلبي على نفسةةةةية الرياضةةةةي  للتغلب عليه

 اً ، ميسةةةةةةةةةةةةةةرًا أو معو ةة  يهمنةةا هنةةا هي العوامةةل التي ت خلق عنةةد الريةةاضةةةةةةةةةةةةةةي وتحةةديةةد نوعيةةة القلق

 وهنا يجب أن نشةير إلى مالحظة مهمة جدًا هي أن على المدربين والعاملين في المجال الرياضةي

أال يقعوا في خطةأ  بير، وهةذا الخطةأ هو أال يتعةامةل المةدرب مع العبيةه بشةةةةةةةةةةةةةةدل وعنف خالل فترل  

   المباريات وتأنيبهم واإلكثار من اللوم عليهم بسةةةةةةةةةةةةبب فشةةةةةةةةةةةةلهم في تنفيذ الواجبات التي طلبها منهم

 وإنما تعزيز الثقة بالالعبين وتشةةةةةةةجيعهم وتحويل مصةةةةةةةادر القلق من  لق معسةةةةةةةر إلى  لق ميسةةةةةةةر

ولعبةة  رل القةدم حةالهةا  ةأي لعبةة جمةاعيةة يحتةاي الالعةب فيهةا إلى إعةداده نفسةةةةةةةةةةةةةةيةًا لكةل مبةارال ورفع 

المبةةةةةةةارال  خالل  الفوز  ليحقق  جهوده  بةةةةةةةذل  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارى  من  يتمكن  لكي  اسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةةةةةداده   درجةةةةةةةة 

لق مر زًا رئيسةةيًا في علم النفس بشةةكل عام وعلم النفس الرياضةةي بشةةكل خا  ويحتل موضةةول الق

 أو  ليهمالما له من آثار واضةةةةةحة ومباشةةةةةرل في اختالل الوظائف النفسةةةةةية أو الوظائف الجسةةةةةمية  

على األندية أن تحر   ل الحر  على وجود أخصةةائي علم النفس الرياضةةي )أخصةةائي تطوير  

دية تسميته ةةةةةة فأخصائي علم النفس الرياضي بمثابة المدرب العقلي الذات( ةةةةةة  ما يحلو لبعض األن

، لقيةاس مسةةةةةةةةةةةةةةتوى القلق لدى الالعبين للتعرف على    الذي ال تقةل أهميةة وجوده عن المةدرب الفني

، وهةل هو في المسةةةةةةةةةةةةةةتوى الطبيعي المحفز ألداء جيةد، أم أ ةل من   تةأثير القلق على أفراد الفريق

، مما يعني أهمية   ، ودليل على تر يز منخفض ألداء الالعب  افعالطبيعي مما يعني عدم وجود د 

،  ذلك ارتفال القلق عن مسةةةةتواه الطبيعي يعطي نتائج سةةةةلبية    منا شةةةةته والرفع من روحه المعنوية

فيظهر الالعةب مرتبكةًا غير  ةادر على التمرير والتهةديال واالن ةةةةةةةةةةةةةةبةاط الفني والسةةةةةةةةةةةةةةلو ي داخةل 
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حلي أن مسةةةةةةةةةةةةةةتويةةات القلق متةةأرجحةةة بين انخفةةاض إلى درجةةة الملعةةب، والمالحظ في دورينةةا الم

 (.34م :1998) عالوي ، الالمباالل، أو ارتفال ينتج عنه مخاشنة وتهور و روت الحمراء

 

 المبحث األول : مفهوم القلق الرياضي 

 مفهوم القلق: -أ

 تعريف القلق لغة  

بشةةةةكل تقريبي مثل الخوف  واالحسةةةةاس الشةةةةعورتصةةةةف هذا  الممكن ان   التي منوهنالك مجموعة من التعبيرات  

و لة الصةةةةةةةةةبر والتوتر   والتنشةةةةةةةةة ةالعصةةةةةةةةةبية  ر ذلك من التعبيرات الشةةةةةةةةةائعة مثل:وغي  االطم نان ،والوجل وعدم  

 وانشغال البال.

العمل لدرء  تدفع االنسةةةةةةةةةةان نحو المزيد من  د وإيجابية ألنهاصةةةةةةةةةةحية    هي حالةويمكننا أن نقول أن حالة القلق  

فالقلق باعث  " الحياليتعرض لها اإلنسةةةةةان في صةةةةةراعه مع   الممكن ان  والتي منلممكنة أو المحتملة األخطاء ا

 .م( 2009)حسن المال :  " الذات والنجاح في مسيرل الحيال ىعلالمحافظة إيجابي يساعد في 

هةةو    " مةةنشةةةةةةةةةةةةةةةعةةمةةلةةيةةةةةةةة  فةةةةةةةالةةقةةلةةق  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانةةي  لةةلةةعةةقةةةةةةةل  مةةنةةحةةرف  وتةةطةةور اسةةةةةةةةةةةةةةةتةةغةةالل  الةةحةةيةةةةةةةال  تةةعةةقةةةةةةةد   ؤه 

 .م(1999)زهير الخشاب وآخرون:  الح ارل "

مؤلمة تنتج بسةةةةبب  انفعاليةتجربة  القلق “بأنه  د عرفواأنصةةةةار مدرسةةةةة التحليل   هنالك مجموعة من  في حين أن

التهيج الذي يحصةةةةةل من األع ةةةةةاء الداخلية للجسةةةةةم وإن هذا التهيج ينتج من المنبهات الداخلية والخارجية التي 

 .م(2000)زبير: تسيطر عليها بواسطة الجهاز العصبي " 

 على وجههالنفس الرياضةةةةةةةةةي   مر زًا رئيسةةةةةةةةةيًا في علم النفس بشةةةةةةةةةكل عام وعلم مكانة و  ويحتل موضةةةةةةةةةول القلق

الوظائف الجسةةةةةةمية او  اختالل الوظائف النفسةةةةةةية اوومباشةةةةةةرل في عملية  لما له من آثار واضةةةةةةحة    الخصةةةةةةو 

  . االثنان معاً 

القلق يعد بمثابة انذار او اشةةارل لتعب ة  ل  وى الفرد النفسةةية والجسةةمية  من الباحثين الى ان  مجموعة و د اشةةار
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التوازن النفسةةي "االمر  يؤدي القلق اذا زاد عن حده الى فقدان  الدفال عن الذات والحفاظ عليه ،  ما  د لمحاولة

من االسةةةاليب واسةةةتعادل مقوماته باسةةةتخدام العديد  الذي يثير الفرد لمحاولة اعادل التحكم في هذا التوازن النفسةةةي

 .(45: م1998،) عالوي السلو ية المختلفة" 

 

 القلق في المجال الرياضي -ب

اإلنجةازات التي يقوم بهةا األفراد وسةةةةةةةةةةةةةةلو هم مةا هي إال تعبير عن جميع جوانةب   إن مجموعةة"

الشخصية  ما إن اإلنجازات الرياضية للفرد ال تعتمد على تطور القابليات البدنية والمهارية فقي 

بةل تتةأثر أي ةةةةةةةةةةةةةةةا بعوامةل نفسةةةةةةةةةةةةةةيةة عةديةدل مثةل الةدوافع والرغبةات والقنةاعةات واإلدراك والتفكير  

 .م(1992 ،ولويس  الطالب ) “ فسي والخوف والقلقواالستعداد الن

أما إذا أخذنا حالة القلق في المجال الرياضةي لوجدناها سةالحًا ذا حدين فقد يكون القلق ميسةرًا  

فيلعب القلق دورًا محفزًا فيجعل الرياضةةةةي يتعرف على مصةةةةدر القلق ويهيً نفسةةةةه بدنيًا ونفسةةةةيًا  

للتغلب عليه وفي حالة أخرى نجد القلق معسةةةةةةرًا ذو تأثير سةةةةةةلبي على نفسةةةةةةية الرياضةةةةةةي والذي  

 ان معيقًا للرياضةةي او اذا  خلق عند الرياضةةي وتحديد نوعية القلق تيهمنا هنا هي العوامل التي  

 .مقعدًا له

مالحظةة مهمةة جةدًا هو إن على المةدربين والعةاملين في المجةال  االشةةةةةةةةةةةةةةارل إلىوهنةا يجةب أن "

بشةةةةةةةةةةةدل الرياضةةةةةةةةةةةي أن ال يقعوا في خطأ  بير وهذا الخطأ هو أن ال يتعامل المدرب مع العبيه  

بسةةةةةةبب فشةةةةةةلهم في تنفيذ الواجبات التي   لومهموعنف خالل فترل المباريات وتأنيبهم واإلكثار من 

وإنما تعزيز الثقة بالالعبين وتشةةةةةةةةجيعهم وتحويل مصةةةةةةةةادر القلق من  لق  ،  هي ما   طلبها منهم

 .(34: م1998،) عالوي معسرًا إلى  لق ميسر"
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 أنواع القلق: -ج

يرى العالم النفسةةي الكبير فرويد أن القلق نوعان موضةةوعي وعصةةابي وي ةةيف علماء آخرون 

 ثالثا هو القلق الخلقي.

 أ. القلق الموضوعي:

الخوف من خطر خةارجي معروف  ةالخوف من حيوان مفترس أو الخوف من الحريق أو هو  

الغرق وهذا النول من الخوف أمر مفهوم ومعقول فاإلنسةةةةةةةةان يخاف عادل من األخطار الخارجية  

 التي تهدد حياته.

 ب. القلق العصابي:

هذا هو خوف غامض غير مفهوم ال يستطيع الشخص الذي يشعر به أن يعرف سببه ويأخذ 

القلق يتربص الفر  لكي يتعلق بأي فكرل أو أي شةيء خارجي أي إن القلق يميل إلى اإلسةقاط  

 على أشياء خارجية ويرى فرويد أن القلق العصابي يظهر في ثالث صور :

 القلق الهائم المطلق: -

هو حالة خوف شةةةائع طليق مسةةةتعد ألن يتعلق بأي فكرل لكي يجد مبرزا لوجوده وهو يؤثر في 

الفرد ويؤدي إلى تو ع الشةةر ويسةةمي فرويد في هذه الحالة بالقلق المتو ع أو بالتو ع القلق   أحكام

واألشةةخا  المصةةابون بهذا النول من القلق يتو عون دائما أسةةوء النتائج ويفسةةرون  ل ما يحدث 

 لهم أنه نذير شؤم وبؤس .

 قلق المخاوف المريضة: -
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المخةاوف المريضةةةةةة كالخوف من الحيوانات أو األماكن  يشةةةةةاهد النوع الثةاني من القلق في  

يسةةةتطيع المريض بأن    وهي مخاوف تبدو  ير معقولة والفسةةةيحة أو المرتفعة والمغلقة ...ال

 يفسر معناها بالر م من شعور المريض بغرابتما وأال أنه ال يستطيع التخله منما .

 

 

 

 قلق الهستيريا: -

   واضةةحا    القلق في الميسةةتيريا  الميسةةتيريا ويبدو  ي فييشةةاهد النوع الثالث من القلق العصةةاب

  عملية  يبرر  معينوفي بعض األحيان  ير واضةةا ونحن ال نسةةتطيع أن نجد مناسةةبة أو خطر  

سةتيريا ويرى فرويد أن األعراض المسةتيرية مثل الرعشةة واإل ماء  يظمور نوبات القلق في الم

األعراض المسةتيرية التي يسةميما معادالت القلق واالضةطراب  ير واضةا وينسةب فرويد هذه  

نفس األهمية اإلكلينيكية التي ينسةبما على القلق في األمراض العصةبية األخرى التي يظمر فيما 

 .القلق واضحا

 القلق الخلقي: -

ينشةةأ القلق الخلقي واإلحسةةاس بالذنب نتيجة اإلحباط دوافع الذات العليا حيث أن اإلحسةةاس  

، دون وعي    القلق يمكن أن يحدث في صةور مختلفة صةورة قلق عام متشةعب بالذنب شةأنه شةأن  

األعصةاب  مريضةة أو صةورة قلق متعلق بأعراض  بالظروف التي تصةاحبه أو صةورة مخاوف  

 .(18: م2011،) ابده  نفسما

 أسباب القلق:

يرى فرويد أن القلق إنما هو نتيجة للصةةةةةةةةةةةرال القائم بين الغرائز التي يعبر عنها " الهوى" التي 

تتنا ض مع معايير المجتمع بينها وبين األنا الشةةةةةةةةةةاعرل فتحاول هذه الغرائز أن تخري إلى الوا ع 
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ا  ولكن األنا تقع في صةةةةرال بينها وبين خروجها األنا تعاني صةةةةراعا من جانب آخر إلى صةةةةراعه 

مع الهوى هو الصةةةةةةةةةةةرال بينها وبين األنا العليا صةةةةةةةةةةةاحبة المثل والقيم األخال ية وفي هذه الحالة 

يكون األنا هو موضةع الحذر إذ ينشةأ القلق واالضةطراب بسةبب عجز األنا تجاه الذات العليا أي 

أن الشةةةةخص يشةةةةعر بالعجز وال ةةةةعف عن التصةةةةرف السةةةةليم والتوافق مع العالم الخارجي نتيجة  

 .تحت ضغي  وتين متصارعتين هما " الذات العليا "و" الهوى"  هسقوط

وبذلك  ما أوضةة  فرويد أن القلق بداية ألمراض العصةةبية  ،  الصةةرال حاالت القلق وينشةةأ هذا

والذهنية وبذلك إذا لم يتخلص اإلنسةةان من حاالت القلق التي تنتابه فإنه يصةةل إلى االضةةطراب  

 .النفسية والعقليةسي  ثم األمراض النف

" فيرى أن القلق النفسةةةةةةةةةي ترجع نشةةةةةةةةةأته إلى طفولة اإلنسةةةةةةةةةان األولى حيث Adlereأما أدلر "

شةعور المريض بالتفوق وهنا تنشةأ الصةرال بين محاوالت اإلنسةان للحصةول على التفوق وشةعوره 

القلق العصةةابي الذي وهنا ينشةةأ    إلى االنطواء والبعد عن الناس، الذي يدفعه  بالنقص والعدوانية

في بداية األمر حيث ،  لديه و د أوضةةةةة  أدلر ما هو المقصةةةةةود بالقصةةةةةور الع ةةةةةوي الذي حدد 

يتمثل هذا القصةةةةور في أحد أع ةةةةاء جسةةةةمه إما نتيجة عدم اسةةةةتعمال هذا الع ةةةةو أو تو فه أو 

تجديد عدم  فايته التشةةةةريحية ولو أنه الحظ أن أع ةةةةاء البدن األسةةةةاسةةةةية للحيال تزيد في النمو و 

أداء وظيفتها إذا أصةةةةةةةيب جزء منها أو جانب من األع ةةةةةةةاء األخرى فمثال إذا أصةةةةةةةيبت إحدى 

من الحةاالت    إلى غير ذلةك  العمةل  ةامةت األخرى بعمةل االثنينالرئتين أو الكليتين وتعطلةت عن 

 ) ابده ائن حياته ويزيد  درته على العمليبقى على الك الكثيرل والتي يحدث فيها تعوي ا واضحاً 

 . (20: م2011،

فمن الممكن أن  ،  ل المتعددل بسةبب التنشة ة الخاط ةالتعرض للمشةاك  من أسببا  القلق الرياضبي:

ق الرياضةةةةةي  تؤدي طرق التنشةةةةة ة الخاط ة منذ الطفولة للرياضةةةةةيين إلى اإلصةةةةةابة بحاالت من القل

ه من وذلك بسةةةةبب أن المشةةةةاكل التي تعرض لها الرياضةةةةي في صةةةةغر  ،  خالل مسةةةةيرتهم الرياضةةةةية
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الممكن أن تؤثر بطريقة سةةلبية عليه عندما يكبر، فيجب عليه أن يحدد هذه المشةةاكل القديمة التي 

وذلك من أجل القيام بمحاوالت التعامل   ،  لته والتي من الصةةةةةةعب عليه نسةةةةةةيانهاعاشةةةةةةها أثناء طفو 

 ف ضةةةةةةةةةغوطات الحيال والمواو  مر معه حاالت القلق والتوترمعها بطريقة مناسةةةةةةةةةبة حتى ال تسةةةةةةةةةت

ففي حال  يام الرياضةةةةةيين باالسةةةةةتسةةةةةالم لل ةةةةةغوطات التي تواجههم سةةةةةواًء في حياتهم   ،  الصةةةةةعبة

، أو  يامهم باالسةةةةةتسةةةةةالم للموا ف الصةةةةةعبة فهذا من الممكن أن  العادية أو في المجال الرياضةةةةةي

، ولذلك يجب عليهم أن يقومون بمواجهة المشاكل   يؤدي إلي اإلصابة بحاالت من القلق الرياضي

ل ةةةةغوطات التي تعترضةةةةهم ويقومون بمحاولة البحث عن حلول جيدل لتخطي اإلصةةةةابة بحاالت  وا

   (. 22م :2011) ابده ، القلق أو التوتر

حيث يعتبر التفكك األسةةةري من أهم أسةةةباب القلق  ، د تفكك أسةةةري لدى الرياضةةةي في صةةةغرهوجو 

من التفكك األسةةةةةةةري لدى االت  ، فمن المعروف أنه ال يوجد شةةةةةةةيء أسةةةةةةةوأ من وجود ح الرياضةةةةةةةي

ألنه يؤثر على مستقبل األطفال عندما يكبرون ويؤثر على شخصيتهم ويعرضهم للقلق   ، الشخص 

لحاالت من   تعرضوا، حيث أن الرياضيون الذين   مهما  انت وظائفهم وميوالتهم ومنهم الرياضيين

  الرياضية. لحاالت من القلق الرياضي في مسيرتهم  تعرضواالتفكك األسري في طفولتهم 

حيث يعتبر ال ةةعف النفسةةي من أخطر أسةةباب   ،  عام  وجود حاالت من ال ةةعف النفسةةي بشةةكل 

، ولذلك يجب عليهم المحاولة   القلق الرياضي التي  د تصيب الرياضيين خالل مسيرتهم الرياضية

، أو المحاولة  ، أو المحاولة في االبتعاد عن مشةةةاعر ال ةةةعف في تصةةةور الوضةةةع بصةةةورل جيدل

، فأي سةةبب   ، فهناك أسةةباب متنوعة ومتعددل تؤثر بشةةكل سةةريع على الرياضةةيين تقوية النفس في

م القلق الرياضةي  يبعدهم عن التدريب الرياضةي أو عن األنشةطة الرياضةية من الطبيعي أن يصةيبه

حيث ت عدل الصةةةةةدمات   ،  ة التي يتعرض لها معظم الرياضةةةةةيينالصةةةةةدمات النفسةةةةةي ،  بصةةةةةورل تلقائية

ن أكثر األسةةباب التي يكون لها تأثير واضةة  على صةةحة العديد من الرياضةةيين وتحدث النفسةةية م

،  ما يتعرض معظم الرياضةةةةةةةةةةةيين أحيانًا إلى حاالت من  لهم حاالت مزمنة من القلق الرياضةةةةةةةةةةةي
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، ومن المحتمل أن تكون هذه األحاسةةةةةةةةةةةةةيس ليس لها أي مبرر أو   الخوف من البي ة المحيطة بهم

هذه كن في حالة الصةةةةةةةدمات النفسةةةةةةةية من الممكن أن تتطور وتسةةةةةةةتمر  ، ول  سةةةةةةةبب واضةةةةةةة  ومقنع

حيث يتعرض معظم    ،  الزائد في أمور مسةةةةتقبلهم الرياضةةةةيتفكير الرياضةةةةيين  ،    األحاسةةةةيس لديهم

الرياضةةةةةةيين لحاالت متعددل من التفكير المبالغ فيه بالمسةةةةةةتقبل الرياضةةةةةةي لهم وهذا ما يطلق عليه  

ر من الرياضةيين يتعرضةون لوعكات صةحية بسةبب تو لعاتهم ألمور  ، فالكثي ) لق التو لع الرياضةي(

، فهذه التو عات عبارل عن   ، فيتعبون أنفسةهم بدون أسةباب واضةحة رياضةية مسةتقبلية  د ال تحدث 

   أوهام ال وجود لها. 

حيث أن وجود الفراغ في حيال معظم الرياضةةةةةةيين يؤدي بهم   ،  وجود الفراغ لدى معظم الرياضةةةةةةيين

إلى حاالت من التفكير الزائد وبالتالي ح دوث القلق الرياضي لهم، فالرياضيين اللذين تكون حيات هم  

ملي ة باإلنجازات الرياضةةةةةةية يعتبرون من أ ل الرياضةةةةةةيين ع رضةةةةةةة للقلق الرياضةةةةةةي أو التوتلر من 

   الرياضيين اآلخرين. 

حيث أن تعرض بعض الرياضةةةةةةةيين لسصةةةةةةةابة ببعض   ، ة بعض الرياضةةةةةةةيين بعدل أمراض إصةةةةةةةاب

لرياضةةةةةةي أو ، يؤدي إلى حدوث حالة من القلق ا األمراض مثل مرض السةةةةةةكري أو أمراض القلب 

هذه األمراض   بإحدىوذلك بسةةةبب معرفتهم بأن الرياضةةةي الذي يصةةةاب  ، الخوف أو التوتر لديهم

  هوذلك خوفًا على صحته وحفاظًا على حيات ، سي الرياضيسوف يتم إبعاده عن الو حتمًا 

  (.23م :2011) ابده ،
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 داء الرياضي األالمبحث الثاني : 

 ماهية األداء الوظيفي:

 تمهيد:

تعتبر مهنة تحليل األداء الرياضةةي ) تحليل الفيديو( وسةةيلة مهمة لدراسةةة خصةةائص األداء الفردي 

 .جميع الجوانب والجماعي للرياضيين مع 

البدنية والتكنيكية والتكتيكية والنفسةةةةةةةةةةةية من خالل المعلومات المقدمة من النظم التحليلية للتدريبات 

 .والمباريات التي تساعد على تصميم وإجراء برامج تدريبية وفقا إلداء الرياضيين

)بالصةةةةةةةور/ الفيديو / والتسةةةةةةةاؤل هنا ماذا يعني تحليل االداءش هو إنشةةةةةةةاء سةةةةةةةجل صةةةةةةةحي  وموثق 

)كاميرات   ، واسةةةةةةةةتخدام التكنولوجيا  ، من خالل المالحظات الموضةةةةةةةةوعية  البيانات الر مية( لألداء

)التحسةةةن، التخلص من   ، والتي يمكن تحليلها بهدف تسةةةهيل التغير  التصةةةوير، برمجيات التحليل(

 .نقاط ال عف( وبالتالي التنافس بشكل اكثر فعالية

هتمام الباحث والمفكرين في حقل اإلدارل ذلك ألن العامل البشري هو المحور أثار موضول األداء ا 

،  مةا أنةه يعتبر أحةد المؤشةةةةةةةةةةةةةةرات الةدالةة على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى  فةاءل    الحقيقي لةه في المنظمةات اإلداريةة

نعالج في هذا البحث ماهية  ه  ز المطلوب وفق اإلمكانيات المتاحوبلوغهم مسةةةةةتوى االنجا  الالعبين

األداء باإلضةةةةةةةةةةةةةافة إلى التعرض بينه وبين المصةةةةةةةةةةةةةطلحات التي توحي في إجمالها  األداء والفرق ب

 عناصره ومحدداته والعوامل المؤثرل عليه.
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 :الرياضيمفهوم األداء 

، لكن يبقى من الصةعب إعطاء تعريال بسةيي له وذلك   ء على نطاق واسةعيسةتخدم مصةطل  األدا

مفهوم األداء يتعدد بتعدد ،  األداء الشةةةةامل في المؤسةةةةسةةةةةراجع إلى تعدد األبعاد التي يتكون منها 

والقدرل على المنافسةةةةةةةةةةةة     جماعات األفراد الذين يسةةةةةةةةةةةتخدمونه فبالنسةةةةةةةةةةةبة للمديرين يعني المردودية

خرى  ، األداء إذن مسةةةةةةةةةةألة إدراكية يختلف من فرد آلخر، ومن ف ة أل وللموظف يعني مناخ العمل

 .وهذا ما نفسره بتعقد المفهوم

تبرنةا الالعةب لكرل القةدم مثلةه مثةل الةذي يقوم بعمةل معين أو بوظيفةة معينةة ولةذلةك سةةةةةةةةةةةةةةوف لو اع

 الوظيفي.نتعامل مع االداء لالعبين بانه االداء 

 

 أوال: تعريف األداء الوظيفي: 

  :منهالقد تعددت التعاريال التي تناولت مفهوم األداء الوظيفي نذ ر 

، وهو   تعريال: "األداء الوظيفي يشةةةةةةةةةةةةةةير إلى درجةةة تحقيق وإتمةةام المهةةام المكونةةة لوظيفةةة الفرد ال

، وغالبا ما يحدث لبس وتداخل بين    يعكس الكيفية التي يحقق بها ويشةةةةةةبع الفرد متطلبات الوظيفة

لى أساس النتائج التي حققها  ، أما األداء فيقاس ع  المبذولة فالجهد يشير إلى الطا ةاألداء والجهد  

خاللها يشةةةةةةةةةبع  نالحظ من خالل هذا التعريال أن األداء الوظيفي يمثل الوسةةةةةةةةةيلة التي من  رد و  الف

: " يام الفرد باألنشةةةةةةةةةةةطة والمهام المختلفة التي  يعرفه عاشةةةةةةةةةةةور على أنه ه ،الفرد متطلبات وظيفت

أبعةاد جزئيةة يمكن أن يقةاس أداء الفرد عليهةا وهةذه  ، ويمكننةا أن نميز بين ثالثةة يتكون منهةا عملةه

تعبر  مية الجهد عن الطا ة المبذولة  ، نوعية الجهد ونمي األداء األبعاد هي  مية الجهد المبذول

ذلةةك الجهةةد ، أمةةا نوعيةةة الجهةةد فتعني درجةةة تطةةابق    من الفرد في عملةةه خالل فترل زمنيةةة معينةةة

           بهةةا الفرد عملةةه ، أمةةا نمي األداء هو الطريقةةة التي يؤدي  لمواصةةةةةةةةةةةةةةفةةات تتسةةةةةةةةةةةةةةم بةةالةةد ةةة والجودل

 .(23: م2005 ،) عاشور



18 
 

، وهو   نالحظ من خالل هةذا التعريال أن األداء الوظيفي يرتبي بطبيعةة العمةل الةذي يقوم بةه الفرد 

يعرفةه آخرون على أنةه: " ةدرل   وي األداء  محصةةةةةةةةةةةةةةلةة بين  ميةة الجهةد المبةذول ونوعيةة الجهةد ونم

محددل وبأ ل م إلى عدد من المخرجات بمواصةةفات  اإلدارل على تحويل المدخالت الخاصةةة بالتنظي

 .م(2003يرل: غ)الم .تكلفة ممكنة

يعرفه آخرون على أنه: جهد متسةةةةةةةةةق للقيام بمهام تت ةةةةةةةةةمن تحويل المدخالت إلى مخرجات ذات  

مهارات و درات وخبرات العاملين بمسةةةةةةةةةةةةةاعدل العوامل الدافعة وبي ة العمل المالئمة جودل تتفق مع  

 و ت وأ ل تكلفة.  ، أ صر على القيام بهذا الجهد بد ة

، بي ةةة العمةةل   يت ةةةةةةةةةةةةةة  من هةةذا التعريال أن األداء الوظيفي هو نتيجةةة تفةةاعةةل  ةةل من الةةدافعيةةة

 .(32: م2007 ،عد )سا إلى مهارل و درل وخبرل العاملين المالئمة إضافة

 

 كما يقصد باألداء:  

يعبر هذا التعريف عن درجة تحقيق عمله من حيث   و  الجمد الذي يبذله كل من يعمل بالمؤسةةسةةة

 ينطوي األداء الوظيفي على ما يلي : طرفه وكخالصةكمية ونوعية العمل المقدم من 

 . الناتج الذي يحققه الموظف.1

 ، إدراك الدور.  ، القدرات  الجمد . هو محصلة التفاعل بين كل من 2

 . هو عملية تتضمن تحويل المدخالت إلى مخرجات.3

 ، والقدرة على االنجاز. ، بيئة العمل . هو محصلة التفاعل بين كل من الداخلية4
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  تحليل األداء الرياضي

 :  ماذا نحتاج لتطوير مستوى اإلنجاز في كافة األنشطة الرياضية

ضرورة االلمام    الرياضية يحتاج من المدربين إلىان تطوير مستوى اإلنجاز في كافة األنشطة  

، باإلضةافة إلى الوسةائل والبرمجيات التي  بكافة المعلومات المرتبطة بنوع الرياضةة الممارسةة

، كذلك عدم االعتماد على الموهبة فقط ألنما تصةبا عديمة الجدوى اذا لم يتم   تسةاعد على ذلك

   إضةافة إلى تشةخيه وتقويم االداء باالعتماد على الوسةائل العلمية والموضةوعية ،  قلما بالعلمصة

وعةدم االعتمةاد فقط على المالحظةة بةالعين المجردة التي ال تتنةاسةةةةةب والحركةات الريةاضةةةةيةة  

ولمثل هذه األسةةباب و يرها يعتبر التصةةوير والبرمجيات المسةةتخدمة في  ،  السةةريعة والمعقدة

 تزيد من القيمة العلمية للتحليل  ، والتي  ن األدوات االسةةاسةةية لتحليل االداء الرياضةةيالتحليل م

فالتصةةةوير يسةةةاعد الالعب والمدرب في االرتقاء باإلنجاز   ،  بحيث يكون التقويم موضةةةوعيا  

الرياضةي من خالل المسةاعدة في تذكر كافة االحداث بدقة اثناء التدريب أو المنافسةة واسةتخدام  

حيةث توفر عمليةة معةالجةة الفيةديو في المجةال   ،  التعليم(ث كةأداة قيمةة للتةدريةب )لةك االحةدات

و   ، وجمع البيانات   الرياضةةةي العديد من التطبيقات منما: عرض واعادة الفيديو بشةةةكل بطيء

 ، المساعدة في التحكيم ، تسليط الضوء على النقاط المممة ، تحليل التكتيك ارشفة الفيديو

 .(30م :2007)ساعد ، األرضي ، كرة القدم، التنس  الطائرة) جمباز، كرة 

 

 :مراحل تحليل األداء

بعد عملية التصةوير تأتي عملية تحليل األداء حيث يعتبر التحليل بشةكل عام وسةيلة من وسةائل  

، ويتم ذلك من خالل دراسةةةةة الحركة الرياضةةةةية بطريقة علمية    القياس في الميكانيكا الحيوية

  القوانين والعوامةل الميكةانيكيةة المؤثرة في األداء الحركي للفعةاليةات الريةاضةةةةةيةةمعتمةدا  على  

 (.31م :2007)ساعد ،  وبالتالي دراستما بصورة أكثر تفصيال مما تعطيه العين المجردة



20 
 

)الممارة(  تحليل األداء الرياضةةي اكثر فعالية فانه يحتاج إلى معرفة تفاصةةيل األداءوليصةةبا  

ع النشةاط ، والذي يحتوي على نو  نشةاء ما يععرف بالملف الخاه بالممارةويتم ذلك من خالل إ

، المتطلبةات    ، المتطلبةات البةدنيةة  ، العوامةل الخةارجيةة المؤثرة في األداء  الريةاضةةةةةي ، التكنيةك

وتكمن أهمية هذا الملف بالنسةةةبة    ،  ، ومتطلبات نفسةةةية  ، متطلبات بيوميكانيكية  الفسةةةيولوجية

مسةاعدة لمم في تطوير فمم أفضةل للممارة من خالل تسةليط الضةوء على   للمدربين في أنه أداة

، ورصةد فعالية برامج التدريب.   ، وتوفير وسةيلة لرصةد التقدم المتحصةل  نقاط القوة والضةعف

باإلضةةافة إلى ذلك يتطلب تحليل األداء إلى اإللمام بالوسةةائل والبرمجيات العلمية التي تسةةاعد  

 (.33م :2007)ساعد ،  واعطاء قيمة علمية لمذا التحليلفي تحليل األداء 

 

 لالعبين   الرياضيدوافع األداء 

سةةةةةواء كانت داخليةة أم خارجيةة بمثةابة    الرياضةةةةةيدوافع األداء  من المالحظ انه يمكن اعتبةار  

وأن   ،  الرياضةةي  ءىللنشةةكسةةابما  إ، و  اجتماعية مكتسةةبة من المجتمع حيث يمكن تعلمما  دوافع

على أسةباب اختيار الناشة    االضةواءمن    مزيدا  كان األمر من وجمة نظرنا يحتاج إلى أن نلقى  

ممارسة   فيولماذا يستمر هذا الناش     ،  رياضي، أو أكثر من نشاط    رياضيالنشاط  الممارسة  ل

 ؟  المعين الرياضيهذا النشاط 

إذا لم  ،للتعليم والتدريب    قابليةيكون عليما الناشةةة  من حيث ال  التيويعنى االسةةةتعداد الحالة  

  معين  رياضةياالسةتعداد لتعلم الممارات الرياضةية الخاصةة لنشةاط  القدرة و يكن الناشة  لدية  

 البدنياالسةةةتعداد يتضةةةمن كال من االسةةةتعداد  و  وطرق تنمية الدافعية تفقد قيمتمافإن وسةةةائل  

 .(32: 1998، ) عالوي  يلى شرحا  لكل من النوعين السابقين وفيما ، النفسيواالستعداد 
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 :البدنياالستعداد -1
وتشةمل هذه العملية تغييرات تشةريحية وفسةيولوجية وعضةوية وكذلك تغييرات عقلية فالنضةج  

 الذى يكون للممارسة أثرها    الفطري  التكوينيلكل تعلم فمو يضع الحدود واالطار    أساسيشرط  

معنى ذلةك أنةه توجةد أنمةاط سةةةةةلوكيةة موروثةة لةدى الفرد ولكن هةذه   ، لكى يحةدث التعلمالكبير  

البيئة الخارجية إال إذا  فياألنماط ليسةةةةت على اسةةةةتعداد للعمل ر م وجود المثيرات المختلفة  

نضةج بأشةكاله المختلفة  وتجدر االشةارة هنا إلى أن ال  ،  نضةجت األعضةاء المناسةبة الخاصةة بما

  معين  رياضييعتبر مؤشةرا  جيدا  لمدى اسةتعداد الناشة  لتعلم الممارات الحركية الخاصة بنشاط  

نفس العمر سةوف يمتلك بناء    في، األكثر نضةجا  واألفضةل نموا من أقرانه    وال شةك أن الناشة 

 أفضل، وصفات بدنية تسما له بالتعلم واكتساب الممارات على نحو  جسمانيا

 .(1998عالوي: ) 

 :النفسياالستعداد -2

أوضةحنا أهمية أن يمتلك الناشة  الصةفات البدنية والجسةمية المؤهلة والمالئمة لمتطلبات النشةاط  

. ولكن ما يجب أن نلفت النظر إليه الذي يخته بكرة القدم على وجمة الخصةةةوه   الرياضةةةي

، ولكن من   الممارسةة والتدريب   فيلضةمان اسةتمرار الناشة     فيوحده ال يك  البدنيأن النضةج  

الذى يؤهله لألقبال على ممارسةةةة النشةةةاط    النفسةةةياألهمية أيضةةةا  أن يحقق الناشةةة  النضةةةج  

 فيالناتج عن عملية التدريب واحتمال االشةةتراك    النفسةةيو  البدني، وتحمل العبء   الرياضةةي

، فبعض   بما  يتميز  التيئه النفسةية الخاصةة  الخصةا  رياضةيفكما نعلم أن لكل نشةاط   ة  المنافسة

، بينما    ، للناشة  أو الالعب   األنشةطة الرياضةية تتطلب توفر قدرا كبيرا من الشةجاعة والجرأة

الوقت الذى قد تحتاج    في،  ز  لى قدر أكبر من االنتباه والتركيتحتاج بعض األنشةةةطة األخرى إ

، أو القدرة على تحمل األلم    رد الفعل  فيه بعض األنشةةطة إلى تمتع الناشةة  أو الالعب بسةةرعة

، ال شةةةك أنه سةةةوف يكون أكثر   النفسةةةيأن الناشةةة  الذى يفتقد التميئة واالسةةةتعداد  ،    ل ا...  
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األداء  فيعرضةةة للمشةةكالت النفسةةية والشةةخصةةية، ومن ثم ينعكس ذلك على مسةةتوى تقدمه  

 (2015)هدي بدر :  .الرياضي

 

 :الرياضيللنشاط    الناشئو أالالعب  أسباب ممارسة  

وحتى تكتمل    النفسةيومفموم االسةتعداد    البدنيوعلى ضةوء المناقشةة السةابقة لمفموم االسةتعداد 

أو   الرياضةيبرنامج معين للنشةاط    فيء ىالصةورة نحتاج إلى التعرف على دوافع اشةتراك النشة

؟ ولماذا الرياضةةيباألحرى لماذا نجد بعض الناشةةئين يعطون اهتماما  كبيرا  لممارسةةة النشةةاط  

 يقل هذا االهتمام عند البعض اآلخر.

بعض األحيةان قةد  فيف ،  ، وأسةةةةةبةاب هةذا االختيةار  أنةه من األهميةة أال نخلط بين االختيةار أي

محاولة    في، ولكن    عة من ذاتهمعين ألسةباب ليسةت ناب  رياضةييختار الناشة  ممارسةة نشةاط  

فكم من ناشةةةئين أجبروا على   ،  االجتماعي، أو للحصةةةول على الرضةةةا    والديه  إلرضةةةاءمنه  

  الرياضةةيمعين وأدى ذلك إلى هروبمم المسةةتمر من مزاولة النشةةاط    رياضةةيممارسةةة نشةةاط  

على    الرياضةيالنشةاط    فيممام هو أن الناشة  سةوف يتعلم ويتفوق  الأن أسةاس   ،  طول حياتمم

أن دوافع ممارسةة   في، وليس ثمة شةك   الرياضةينحو أفضةل إذا اسةتثيرت دوافعه نحو النشةاط  

  ، واالختالفات واضحة  ، فالفروق الفردية قائمة  سوف تختلف من ناش  آلخر  الرياضيالنشاط  

توضةا أن هناك    الرياضةيور ما عن هذا فإن جمود الممتمين بتحليل دوافع ممارسةة النشةاط  

 :التاليعلى النحو  هيست فئات أساسية 

 تنمية الناش  لمماراته وكفاءاته . •

 لجماعة وتكوين األصدقاء.أهمية انتساب الناش   •

 على النجاح والتقدير. حصول الناش  •

 اللياقة البدنية.التمرين وتحسين تعود الناش  على  •
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 من الطاقة. الناش  تخله  •

 واالستثارة. التحديعلى خبرة  الناش  حصول •

  التي، و  الناتجة عن الممارسةة واألداء الداخليوهنا نالحظ أن الدوافع السةابقة من نوع الدافع 

الممارسةة أو التدريب فرصةة اللعب   فيأمرين أسةاسةيين هما أن يجد الن ء   فييمكن تلخيصةما  

 .والمتعة

 :الرياضيوفيما يلى استعراض ألهم أسباب تسرب الناشئين من برنامج النشاط 

 واالستثارة. التحدييفتقد النشاط و بالملل شعر الناشىءي •

 يفتقد النشاط المتعة والسعادة. •

 النشاط بأنما محبطة ومخيبة آلمال الناش . فيالخبرات المتضمنة  ضعف •

 من النجاح. او بالخوف من الفشل شعور الناش  ال •

 عدم حصول الناش  على االعتراف والتقدير. •

 .دم تحديد الناش  أهداف واقعيةع •

 (م2010) الشي :

 

 :لالعبي كرة القدم  المهارات األساسية المختارة
 تمريرال

، حيث أنما تعد األسةةاس الذي تسةةتند    األسةةاسةةية األكثر أهمية في كرة القدمتعد المناولة الممارة  

عليه اللعبةةةةةةة كمةةةةةةا وأنما أول ممارة يسةتخدمما الالعب لبدء اللعب واألكثر اسةتخداما  من باقي  

، فأن عملية إتقانما مسةةةألة ضةةةرورية ومممة لنجاح الفريق والفوز بالمباراة ألن )عند   الممارات 

الكةةةةةرة الى احد زمالئه وبنسبة    بتمريرتسلم الكرة من قبل أي العب فأن الحل االول لديه يكون  

  الدقيقة ال يكون قادرا  على تحقيةةةةةق  التمريرات % وبمذا يكون التأكيد بأن فريقا  ال يجيد لعب ٨٠

يبني    شيءبمدم لعب الفريق اكثر من التمريرات الخاطئة  ير المتقنة كما ال    شيءلعل ال  و  لفوزا

استخداما  في التمريرات  ومن أهم   ،  ر التمريرات الجيدة بين الالعبينالثقةةة لةةدى افةةراد الفريق قد 
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مل طريقة  وانما تعد اسة  تكون سةةةةةةةريعة ومبا تةةةةةةه  ألنمالعبة كرة القدم هي المرتدة )الجدارية(  

الجتياز الخصةم وال تسةما له من اعادة بناء دفاعاته أو سةد الفرا ات لمنع فره التسةجيل ور م  

يعةد سةةةةةةةةةةةةةةهاًل اثنةاء المبةارال اال ان نجةاحةه يعتمةد على الةد ةة والتر يز واعطةاء الو ةت ان هةذا النول  

 لذي يمتلك الكرل.من الالعب ا التمريربدأ  الكافي له اثناء التدريب الن مفتاح نجاحه يعتمد على

 خلق فراغ للر ض من الالعب الزميل. •

 خلق اسناد من الالعب الزميل االخر. •

 .ضعفة نقاطالخصم على  تقييد  •

وهي مزيج من حر ةةات متعةةددل يقوم بهةةا الالعةةب الحةةائز على الكرل بةةالتقةةدم الى االمةةام   

، وان العةةب  رل القةةدم يحتةةاي الى هةةذه المهةةارل   الهجوم نحو مرمى الفريق المنةةافس  ألداء

للتخلص من الخصةةةةةم عند عدم وجود فرصةةةةةة لمناولة الكرل و يحتاي اي ةةةةةا الى تغيير في 

 دم وخلخلة دفال الفريق المنةةةةةةةةةةةةةافسصم للحصول على فرصة للتقاالتجاه والتمويه امام الخ

سةرعة امر صةعب وبنفس الو ت مهم والالعب الذي   بأ صةىفتغيير االتجاه خالل الحر ة  

يحتفظ بالكرل تحت سيطرته بحيث تكون ضمن مسافة مالئمة    يتقن هذه المهارل هةةةو الةةةذي

ى الالعب الذي يقوم  ، وعل  من خاللها يسةةةتطيع التصةةةرف بها بشةةةكل سةةةهل وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي 

بةالةدحرجةة ان يفكر دائمةا اثنةاء الةدحرجةة بكيفيةة التخلص من الخصةةةةةةةةةةةةةةم بةالتظةاهر بةالتحرك  

والنواحي الفنية واالسةةةاسةةةية التي  نحو اتجاه معين ثم التغيير فجأل وبسةةةرعة الى اتجاه اخر

 ترتكز عليها مهارل الدحرجة هي:

 .السيطرل الفردية على الكرل •

 .لمهارل الخدال والمراوغةاالداء الفني  •

 .القابلية على تغيير االتجاه •
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 القابلية على تغيير السرعة •

 م(2005)سعد هللا والمؤمن :        

 السيطرة على الكرة 
، اذ ان  تعد مهارل السةةةيطرل على الكرل من المهارات األسةةةاسةةةية والمهمة جدًا في لعبة  رل القةةةةةةةةةةةةةةةةةدم

، وان الالعب مهما تطورت امكانياته في المهارات  لنجاح الالعب اتقانهةةةةةةةةا يمثةةةةةةةةل الخطول االولى 

األخرى ال يعد واصال الةةةةةةةةةةى مرحلةةةةةةةةةةة متقدمة جدًا اذا لم يتقن السيطرل على الكرل حيث انها مفتاح  

والتهديال وحاالت اخرى تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدث اثناء المبارال. وتعد اي ةةةةةةةةةةةًا من العوامل الفنية  التمرير  نجاح  

عب الهجومية والدفاعية الن السيطرل علةةةةةةةةةةةةى الكةةةةةةةةةةةةرل تعطي الالعب حرية الرئيسية لتنفيذ خطي الل

التصرف في اللعب وفي جميع الموا ف ويتطلب من الالعب القدرل العالية في التحكم في أجةةةةةةةةةةزاء 

جسةةةةةمه عدا اليدين للسةةةةةيطرل على الكرل من الحر ة فهي تجعله يسةةةةةلب الفرصةةةةةة على الخصةةةةةم في 

ب الو ت ، وهناك اسةةةس هامة يجب مراعاتها من  بل المدرب   طع الكرل منه ف ةةةال عن انه يكسةةة

 في تدريب الالعبين على السيطرل علةى الكةرل وهي:

 ان يتمتع االعب بدرجة عالية من االحساس بالكرل للسيطرل عليها. .1

 القدرل على اتخاذ القرار السريع  بل السيطرل على الكرل. .2

التحرك عن المكةةان الةةذي تةةأتي منةةه الكرل التمتع بةةإمكةةانيةةة عةةاليةةة في تو يةةت حر ةةة الكرل و  .3

 للسيطرل عليها.

 ضرورل عدم االبتعاد عن الكرل اكثر من الالزم لحظة السيطرل عليها. .4

 استخدام السرعة المطلوبة في السيطرل على الكرل والتحكم بها. .5

 .ضرورل استرخاء أجزاء الجسم المستخدمة لحظة السيطرل على الكرل .6

 .م(2005)سعد هللا والمؤمن :
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 الدراسات السابقة 

اسببتقصبباء التتيرات في مسببتوا واتجا) قلق  هدفت هذه الدراسةةةةة إلى  م(2011دراسببة اهد) )-1

 المنافسة مع اقترا  موعد المباراة النهائية للفريق في البطولة

تنافسةةةةةةوا في التصةةةةةةفيات النهائية  ، أنثى(    47ذ ًرا،   41العًبا والعبة في  رل السةةةةةةلة )   88  العدد  

، مرل   أجابوا على اختبار  لق حالة المنافسةةةةةةةة للشةةةةةةةباب مرتين طولة المدارس الثانوية في األردنلب

، بمجمول  لي بلغ   د ائق من بداية المبارال النهائية لكل فريق  10، والثانية  بل   سةةةةةةةةةةةةاعة  24 بل 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصةةةةةةةةةائي ارتفاًعا في مسةةةةةةةةةتوى واتجاه القلق )غير دال  ،  اسةةةةةةةةةتبانة  176

 مةا أشةةةةةةةةةةةةةةارت النتةائج إلى عةدم وجود فروق دالةة   ، مبةارال النهةائيةةمةا ا ترب موعةد الإحصةةةةةةةةةةةةةةائيًةا(  ل

أشةةةةةارت النتائج إلى فروق    وى  لق حالة المنافسةةةةةة تعزى للجنس في حينإحصةةةةةائًيا في اتجاه مسةةةةةت

األ ل مسةةتوى في ، وذلك أن األكثر خبرل هن    دالة إحصةةائًيا في مسةةتوى  لق المنافسةةة عند اإلناث 

إلى أن النتائج أشةةةةةارت إلى وجود عال ة إيجابية وبسةةةةةيطة    باإلضةةةةةافة،    ارتفال  لق حالة المنافسةةةةةة

 بين  ل من  لق المنافسة وا تراب موعد المبارال.

  تأثير القلق على العبي كرة القدم قبل المنافسة الرياضية  م(2009دراسة سليم )-2

 سةةةةم التربية البدنية    مولوديه الجزائر  vsدراسةةةةة ميدانية لنوادي القسةةةةم الوطني األول اتحاد الجزائر  

 الجزائرب جامعة محمد خي ر بسكرل ،تماعية واإلنسانية  لية العلوم االج ، والرياضية

 المجال البشري: اعتمدت الدراسة على عينة منتظمة حجمها  اآلتي:

العب جزائري ضةةةمن بطولة   27العب المجمول   14، اتحاد الجزائر    العب   13مولوديه الجزائر  

القسةةةةم الوطني األول في مبارال واحدل تجمع بين الفريقين و اسةةةةتخدم الباحث المنهج المناسةةةةب هو  

 ، وتوصلت الي مجموعة من النتائج اهمها : المنهج الوصفي



27 
 

هي تأثير البعد فأعطت التحاليل اإلحصةةةةةةةةةةةةائية النتائج بصةةةةةةةةةةةةحة الفرضةةةةةةةةةةةةية األولى والتي  •

 المعرفي في  لق الحالة بدرجة عالية.

 والفرضية الثانية والتي هي تأثير البعد البدني في  لق الحالة بدرجة عالية. •

 الفرضية الثالثة والتي هي تأثير بعد الثقة بالنفس في  لق الحالة بدرجة عالية. •

 

وعالقته هترتيب انجاز فرق كليات القلق الرياضبببببي م ( بعنوان  2009)    دراسبببببة كجار وجالل-3

 الجامعة المستنصريه بخماسي كرة القدم.

( العةةةةب من فرق  ليةةةةات الجةةةةامعةةةةة  106تم اختيةةةةار العينةةةةة من المجتمع األصةةةةةةةةةةةةةةلي المتكون )

%( من مجتمع    90.56( العبًا بحيث تشةةةةةكل نسةةةةةبه )96المسةةةةةتنصةةةةةرية حيث اصةةةةةبحت العينة )

اسةةةةةةةةتبعاد الذين أدخلوا في التجربة االسةةةةةةةةتطالعية  األصةةةةةةةةل وهم موزعون على ثمان  ليات و د تم  

(,  %9.44( العبًا اختيروا عشةةةةوائيًا من مجتمع االصةةةةل حيث يشةةةةكلون نسةةةةبة )10البالغ عددهم )

) هو جمع   اسةةةةةةةةةةتخدم الباحث المنهج الوصةةةةةةةةةةفي بأسةةةةةةةةةةلوب المسةةةةةةةةةة  لمالئمته طبيعة البحث  ونه

وتوصةةةلت  ، الخروي باسةةةتنتاجات منها  ومن ثم ،  يمكن فيما بعد تحليلها وتفسةةةيرها  المعلومات التي

 النتائج :الدراسة الي مجموعة من 

اظهرت الدراسةةةةة ان درجات مسةةةةتويات القلق الرياضةةةةي )الميسةةةةر والمعوق(  انت وسةةةةي وفوق  .1

 .يل وهي مستويات طبيعية لدى الفرق الوسي بقل

ستوى االعداد ب ماختالف درجات مستويات القلق الرياضي )الميسر والمعوق( بين الفرق حس .2

 .النفسي لكل فريق

 ان تأثير القلق الرياضةةةةةةةةةةي الميسةةةةةةةةةةر ايجابيًا وذو عال ة معنوية مع ترتيب انجازات الفرق في . 3

 البطولة.
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تأثير القلق علي مستوي اداء العبي كرة القدم اثناء المنافسات دراسة ميدانية   دراسة رامي -4

  جامعة دم هذا البحث ب ، الرياضي هبعض فرق والية البويرةمتمحورة حول البعد النفسي االداء 

  سم علم النفس الرياضي . –البويرل بالجزائر 

العب من    40استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة وعينة البحث التي تمت دراستها  

 فرق والية المسلية وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها : 

o  الالعبين يتلقون نصائ  من طرف المدرب.أغلبية 

o .نصائ  المدرب لها دور  بير في إ بال الالعبين على التدريب 

o  .التح ير النفسي الجيد ينعكس باإليجاب على مردود الالعبين داخل الميدان 

o  .جميع المدربين غير مهتمين بالجانب النفسي لالعبين 

o  اء الالعبين. ل غي جمهور فريق الخصم أثر سلبي على نفسية وأد 

o   معظم الالعبين يزداد حماسهم وأدائهم فوق أرضية الميدان بازدياد تشجيع

 الجمهور لهم. 

 وكما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات تمثلت في : 

 التر يز على التح ير النفسي لالعبين خاصة الف ات الصغرى.    •

 للفريق.ضرورل إدماي أخصائيين نفسانيين ضمن الطا م الفني  •

على المدرب توجيه وإرشاد الالعبين خالل الحصص التدريبية بحيث يخدم المباريات  •

 الرسمية.

 خلق جو المنافسة أثناء التدريب بنفس وتيرل المنافسات الرسمية. •
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، كمظهرين لالنتببا) ببالقلق عنبد   عالقبة التركيج والحبدةبعنوان    (2001ين )  جدراسببببببببببة  با-5

  المنافسات القصيرة.الرياضيين في 

 بالنسبة إلشكالية الدراسة فقد تمحورت حول عدل تساؤالت وهي:

 ز " بين القياسين األول والثانيشهل توجد فروق في القلق وبعض مظاهر االنتباه " حدل، تر ي -

 الر مي لعدائي المسافات القصيرلشهل توجد عال ة عكسية بين القلق والمستوى  -

م،  200م،  100بين عدائي ) لقلق وبعض مظاهر االنتباه " حدل، تر يز "  هل توجد فروق في ا  -

 م (ش400

 :                                                                                 وقد عملت الدراسة على التحقق من الفروض التالية

بين األول والثاني لصةةةةةةةةةةةةال   توجد فروق في القلق وبعض مظاهر االنتباه " حدل، تر يز "  •

 القياس األول  يد الدراسة.

 توجد عال ة عكسية بين القلق والمستوى الر مي لعدائي المسافات القصيرل. •

م،  100، تر يز " بين عةةةدائي )    توجةةةد فروق في القلق وبعض مظةةةاهر االنتبةةةاه " حةةةدل •

 م (.400م، 200

الكشةف عن الظاهرل وتشةخيصةها وتحديد ، من اجل  ومن خالل اسةتخدام الطالب للمنهج الوصةفي

،  ما اعتمدت األطروحة على عينة للدراسةةةةةةةةةةةةة بالطريقة العمدية للعدائين    العال ة بين عناصةةةةةةةةةةةةرها 

جويلية    14الى  10المشةةار ين في سةةبا ات المسةةافات القصةةيرل في بطولة إفريقيا الثانية عشةةر من  

،   ، تونس  ا عةدائي منتخبةات الجزائر، والةذين مثلو  جويليةة5  م المقةامةة في الجزائر بملعةب  2000

 العبا.18المغرب في العاب القوى و ان عددهم 

واسةةةةةتخدمت الدراسةةةةةة عدل أدوات في  ياس مدى صةةةةةحة هذه الفرضةةةةةيات وتتمثل في اختبار القلق 

 كحالة "لسبيلبيرجر" للكشف عن ظاهرل القلق "كحالة و سمة" لدى الرياضيين في جميع المراحل.
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تر يز"   -انقي موف" لقياس االنتباه "حدل  -ة فتتمثل في اختبار التصةةةةةةةحي  "بوردون أما األدال الثاني

 و ياس مستوى األداء المسجلة في التدريب والمنافسة  مقياس لمستوى للعدائين.

 و د توصل الطالب إلى مجموعة من النتائج منها:

 تزداد حالة القلق وضوحا وأثرا في مرحلة المنافسات. •

 قلق لدى العدائين  لما انخفض المستوى الر مي ألدائهم.كلما زادت حالة ال •

م في مرحلةةة بةةدء المنةةافسةةةةةةةةةةةةةةةات القصةةةةةةةةةةةةةةيرل عنهةةا عنةةد 400تقةةل حةةالةةة القلق عنةةد عةةدائي •

 م.200م و100عدائي

 يتأثر مظهر حدل االنتباه سلبا بزيادل حالة القلق لدى العدائين في مرحلة المنافسات. •

ققت وتوصةل إليها الطالب  انت بمثابة  اعدل ومن خالل هذه النتائج والفرضةيات التي تح •

 أساسية بنيت عليها هذه الدراسة الحالية.

 

أثر حالة قلق المنافسة الرياضية على تركيج االنتبا)  (  2012) الدين  هن رابح خير.  6

 . األداء المهاري الخططي الهجومي لدا أواسط كرة القدموانعكاساتها على 

إن القلق من العوامل النفسية المهمة التي لها تأثير  بير على أداء الالعبين في المنافسات 

، ألن الالعب يحتاي    وخصوصا في منافسات  أس الجمهورية الجزائرية في الكرل القدم

المنافسة لرفع مستوى    ضغوط هذهارية لمواجهة  إلى تهي ة جميع  دراته العقلية البدنية والمه

الخططي المهاري  المنافسة   األداء  التعرف ومقارنة مستويات  لق  البحث  ، و ان هدف 

وعال ته باألداء المهاري الخططي في منافسات  أس الجمهورية ومنافسات البطولة لالعبين  

، أما فرض البحث   رل القدماألواسي في بعض أندية الجزائرية المحترفة للجهة الغربية في  

وجود فروق دالة إحصائيا في  لق المنافسة بين منافسات البطولة ومنافسات الكأس لصال   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45836#50589
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األداء  في  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  في  فتمثلت  الثانية  الفرضية  أما  الكأس  منافسات 

وتناولت   البطولة  منافسات  ولصال   والكأس  البطولة  منافسات  في  الخططي  المهاري 

الخططي في  ال المهاري  المنافسة واألداء  الثالثة عن وجود عال ة  وية بين  لق  فرضية 

منافسات الكأس والبطولة. ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية لمالئمته  

طبيعة المشكلة، وتكون مجتمع اإلحصائي من األندية الغربية المحترفة لكرل القدم للموسم 

، أما عينة البحث فقد تكونت من فريقين وهم    فرق   6بالغ عددها  وال  2012/    2011

وأما أدال البحث فتمثلت في استخدام مقياس  لق المنافسة   جمعية وهران(    –)مولودية وهران  

للرياضيين لمارتنز وراينز، و ام الباحث بتعديل بعض الفقرات ليتناسب وطبيعة منافسات 

ا ة المالحظة من أجل تسجيل األخطاء المهارية  كأس الجمهورية  ما استعمل الباحث بط

وباستخدام  البحث  العلمية ألدال  توفر األسس  التأكيد من  وتم  المنافسات  أثناء  الخططية 

الفروق ، واختبار ت لداللة    ، االنحراف المعياري   الوسائل اإلحصائية )الوسي الحسابي

تاجات والتي تكمن في وجود  وتوصل الباحث إلى أهم االستن  ،  واختبار االرتباط سبيرمان

فروق ذات داللة إحصائية في  لق المنافسة عل حسب طبيعة المنافسة والتي لها األثر  

الجمهورية   منافسات  أس  بين  األواسي  لالعبين  الخططي  المهاري  األداء  على  السلبي 

ين  ومنافسات البطولة و د أوصى الباحث عدل توصيات منها االهتمام بالحالة النفسية لالعب 

وتهي تهم بشكل صحي  لظروف المنافسة خاصة منها منافسات  أس الجمهورية وضرورل  

تواجد أخصائي نفساني في الطا م الفني لتقليل من القلق المعوق من أجل رفع مستوى  

 .األداء المهاري الخططي
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الدين .7 خير  رابح  محمد  - هن  نعجة  صالح - هن  تعليمي  (  1993) ربوح  هرنامج  اثر 

الكلية بالطريقة  المهاري    مقترح  األداء  تحسين  في  الذهني  بالتصور  مدعم  الججئية 

 سنة 13-  12الخططي الفردي على العبي كرة القدم 

الجزئية مدعم بالتصور الذهني ج تدريبي مقترح بالطريقة الكلية  هدف البحث إلى الكشف عن اثر برنام

،  ، وتم استخدام المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث المهاري والخططي الفرديفي تحسين األداء 

، وتم اختيار عينة البحث بطريقة   سنة13-12          واشتمل مجتمع البحث على العبي  رل القدم

%  73ينة البحث  ( العب من المجتمع األصلي وبذلك بلغت النسبة الم وية لع22مقصودل والبالغ عددهم ) 

وشمل البرنامج   وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية و األخرى ضابطة،  من المجتمع األصلي

وحدل تدريبية خالل ثالثة أشهر بوا ع ثالث حصص في األسبول   36التدريبي الطبق على العينة التجريبية  

وبطا ة مالحظة    1993وتم استخدام اختبار مارتينز لقياس التصور الذهني    د يقة ،  30مدل الحصة  

 وسيلة إحصائية للتوصل إلى نتائج    لقياس األداء المهاري الخططي الفردي وتم استخدام اختبار )ت( 

، وتم استنتاي أن البرنامج المقترح بالطريقة العامة والتحليلية مدعم بالتدريب الذهني تأثير مباشر  البحث

 .في تحسين األداء المهاري الخططي الهجومي الفردي

 يق على الدراسات السابقة التعل

جميع الدراسةةةات اعاله تشةةةابهت في دراسةةةة متغير القلق الرياضةةةي او  لق المنافسةةةة وبع ةةةها  د أشةةةار الي اثر هذا 

القلق على اداء العبي  رل القدم من حيث القلق السةةةةةةةةةلبي وااليجابي فهنالك  لق ايجابي يعطي الالعب احسةةةةةةةةةاس 

لكن القلق السلبي يؤثر في نفسية الالعب ويؤدي الي تذبذب مستوي الالعب بالمس ولية ويبزل المزيد في الملعب و 

 ويظهر ذلك من مبارال ألخري .

 غياب مثل هذه الدراسات على مستوى  المملكة  هو من دوافعي الي دراسة مثل هذه الظاهرل على العبينا .

 

  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37815
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37815
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#37815
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#104183
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#104183
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95048#104183
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 الفصل الثالث 

 منهجية الدراسة 

 منهج البحث المستخدم  

، ويمتم    يسةتخدم الباحث المنمج الوصةفي يسةتخدم هذا األسةلوب لدراسةة الواقع أو ظاهرة ماسةوف  

، إذ التعبير الكيفي يعطينا وصةفا للظاهرة   بوصةفما وصةةةةةةةفا دقيقةةةةةةا والتعبير عنما كيفيا أو كميا

موضةحا خصةائصةما في حين يعطينا التعبير الكمي وصةفا رقميا موضةحا مقدار هذه الظاهرة أو 

 درجةات ارتباطما مع الظواهر المختلفة األخرى.حجمما و

  رق جمع البيانات: 

 سوف يعتمد الباحث طريقتين في جمع البيانات: 

المصادر الثانوية والتي تعتمد على بعض الكتب والمراجع والدوريات والدراسات السابقة   أوالً:

 التي أهتمت بموضوع الدراسة ومواقع االنترنت. 

يقوم بتوزيعما على مجتمع  المنمج الميداني والذي يعتمد على تصميم الباحث على استبانة   ثانياً : 

االكاديميات   العبي   ى من االستبانة وارساله اللكتروني وقام الباحث بتصميم نموذج ا الدراسة

 ويقوم بجمعما وتحليلما والخروج بنتائج وتوصيات . ،   وأندية محافظة جدة 

  رق تحليل البيانات: 

وسةوف يسةتخدم الباحث االسةاليب ،   سةيتم تحليل البيانات عن طريق برنامج التحليل االحصةائي

 متعدد  والمتوسطات .االحصائية التي تعتمد على : االنحدار الخطي ال

 مجتمع وعينة الدراسة : 

االهلي بجدة وسوف يتم اختيار  واالتحاد  وأندية   االكاديميات يتمثل مجتمع الدراسة في العبي 

 ثالث مستويات من الالعبين وهم : 

 . الشباب  -1

 . االولمبي -2

 . الفريق االول  -3

 عينة الدراسة : 

 العب من الثالث مستويات السابقة .   60تتمثل عينة الدراسة في 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

تم اسةةةتخدام العديد من األسةةةاليب اإلحصةةةائية بغرض التحقق من أهداف الدراسةةةة واإلجابة عن  

 التي طرحما الباحث والتي تتمثل في: واختبار الفرضيات  التساؤالت 

والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اإلحصاء الوصفي المتمثل في النسب  .  1

 لوصف متغيرات الدراسة. 

 . ل عبارل والمحور الذي تنتمي لهبين  . االتساق الداخلي2

 .لفا  رونباخ إليجاد معامل الثبات ألدال الدراسةأعامل . م3

 ومعامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضيات.. تحليل التباين األحادي 4

 . ( لعمل األشكال البيانيةMicrosoft Excelستعانة ببرنامج ). اال5

 :االتساق الداخلي للمقياس

  )العبارة(  تم حسةةاب االتسةةاق الداخلي للمقياس من خالل حسةةاب معامل االرتباط بين درجة البند 

 :ةالتالي ولاوضحما الجد ت, وكانت النتائج كما للمحور والدرجة الكلية

 "الذات بالنسبة لالعبين تقييم"االتساق الداخلي لعبارات المحور األول:  (1-1جدول رقم )

 مستوا الداللة  معامل هيرسون  رقم العبارة  مستوا الداللة  معامل هيرسون  رقم العبارة 

1 0.286 * 0.027 13 0.521 ** 0.000 
2 0.296 * 0.022 14 0.636 ** 0.000 
3 0.290 * 0.025 15 0.392 ** 0.002 
4 0.410 ** 0.001 16 0.540 ** 0.000 
5 0.481 ** 0.001 17 0.539 ** 0.000 
6 0.279 * 0.031 18 0.473 ** 0.000 
7 0.346 ** 0.007 19 0.576 ** 0.000 
8 0.459 ** 0.000 20 0.364 ** 0.007 
9 0.556 ** 0.000 21 0.658 ** 0.000 
10 0.341 ** 0.009 22 0.577 ** 0.000 
11 0.556 ** 0.000 23 0.420 ** 0.001 
12 0.378 ** 0.003 24 0.388 ** 0.002 

 ( 0.05( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(* -(  0.01( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**
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الجدول أعاله يبين معامالت ارتباط بيرسةةةون بين الدرجة الكلية للمحور األول تقييم الذات بالنسةةةبة  

، فنجد أن جميع معامالت االرتباط طردية ودالة عند مستويات داللة   (24)لالعبين وعباراته الةةةةةةةةةة 

(، مما يشير إلى أن هناك اتساق داخلي بين العبارات والدرجة الكلية 0.05( و )0.01إحصائية )

 للمحور األول الذي تنتمي إليه.

 ."المنافسة الرياضيةالثاني: " المحور( االتساق الداخلي لعبارات  2-1جدول رقم )

 مستوا الداللة  معامل هيرسون  رقم العبارة 
1 0.286* 0.027 
2 0.577** 0.000 
3 0.583** 0.000 
4 0.591** 0.000 
5 0.632** 0.000 
6 0.300* 0.026 
7 0.620** 0.000 
8 0.681** 0.000 
9 0.459** 0.001 
10 0.492** 0.000 
11 0.423** 0.001 

 

 ( 0.05( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(* -  (0.01داللة إحصائي )( دالة عند مستوى (**
 

الجدول أعاله يبين معامالت ارتباط بيرسةةون بين الدرجة الكلية للمحور الثاني: المنافسةةة الرياضةةية  

، فنجد أن جميع معامالت االرتباط طردية ودالة عند مستوى داللة إحصائية    (11وعباراته الةةةةةةةةةةةةةة )

يشةةةير إلى أن هناك اتسةةةاق داخلي بين العبارات والدرجة الكلية للمحور الثاني الذي (، مما 0.01)

 تنتمي إليه.

 ثبات المقياس: 
 تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق معامل ألفا  رونباخ:

 ( معامالت الثبات للمقياس 3-1جدول رقم )
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 ألفا كرونباخ عدد العبارات  المحور
 0.497 24 بالنسبة لالعبين الذات  تقييماألول: 
 0.610 11 المنافسة الرياضية الثاني: 

 0.676 35 األدال  كل 
 

الجدول أعاله عبارل عن معامالت الثبات بطريق )ألفا  رونباخ(. بالنسةةةةةةةةةةبة لعبارات المحور األول 

للمحور الثاني نجد (، أما معامالت الثبات 0.497ألدال الدراسةة نجد أن معامل ألفا  رونباخ بلغ )

(، بينمةةا معةةامالت الثبةةات لألدال  كةةل فنجةةد أن معةةامةةل ألفةةا 0.610أن معةةامةةل ألفةةا  رونبةةاخ بلغ )

(، وهذا يدل على أن أدال الدراسة تمتاز بالثبات وهي صالحة لجمع البيانات  0.676كرونباخ بلغ )

 ونستنج من ذلك أن هذه األس لة موثو ة ويعتمد عليها في الدراسة.

 .حسب مقياس ليكرت الثالثي ( أوزان اإلجابات4-1جدول رقم )

 المتوسط المرجح  الوزن  اإلجابة 

 1.66-1 1 نادراً 

 2.33-1.67 2 أحياناً 

 3-2.34 3 غالباً 

 
تم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية المرجحة لكل عبارل من عبارات أدال الدراسةةة ومقارنتها مع المدى 

 وتعطى اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسي العبارل.الموجود في الجدول أعاله 
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 الفصل الرابع  

 الميدانية  الدراسة نتائج  وتحليل  عرض

 تمهيد: 

سةةيتم في هذا الفصةةل التحليل الوصةةفي لبيانات الدراسةةة ابتداًء بالبيانات األولية للمبحوثين ومن ثم  

التكرارات والنسةةةةةةةةب الم وية والمتوسةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةابية  عبارات محاور الدراسةةةةةةةةة، وحسةةةةةةةةاب  ل من 

، ومن ثم يتم إجراء التحليةل االختبةاري لسجةابةة على التسةةةةةةةةةةةةةةاؤالت واختبةار   واالنحرافةات المعيةاريةة

 الفرضيات، وذلك على النحو التالي:

 حسب العمر:( توزيع أفراد العينة 1-2جدول رقم )
 النسبة التكرار العمر

 %3.3 2 سنة 15أ ل من 
 %68.3 41 سنة 20ا ل من  – 15
 %21.7 13 سنة 25ا ل من  – 20
 %6.7 4 فأكثر سنة 25

 %100.0 60 المجموع
سةةةنة( بنسةةةبة    20وأ ل من    15يت ةةة  من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة في الف ة العمرية )

سةةةةةةةةةةةةةةنةةةة( بنسةةةةةةةةةةةةةةبةةةة بلغةةةت   25وأ ةةةل من    20(، يليهم األفراد في الف ةةةة العمريةةةة )%68.3بلغةةةت )

(، ثم الذين في %6.7سةةةنة فأكثر( بنسةةةبة بلغت )  25%(، يليهم األفراد في الف ة العمرية )21.7)

 (. والشكل أدناه يوض  هذه النسب:%3.3سنة( بنسبة بلغت ) 15الف ة العمرية )أ ل من 
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 حسب العمر( توزيع أفراد العينة 1-2رقم ) شكل

 حسب المؤهل العلمي:( توزيع أفراد العينة 2-2جدول رقم )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 %11.7 7 أ ل من ثانوي 

 %73.3 44 ثانوي 
 %6.7 4 دبلوم

 %8.3 5 جامعي
 %100.0 60 المجموع

 

( هم حاصةةةةةةةلين على الشةةةةةةةهادل %73.3يت ةةةةةةة  من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة بنسةةةةةةةبة )

، يليهم أفراد العينة    ( حاصةةةةةةةلون على شةةةةةةةهادات أ ل من الشةةةةةةةهادل الثانوية%11.7)الثانوية، وأن 

هم من حملة الدبلوم بنسةةبة  ، يليهم الذين    (%8.3الحاصةةلين على شةةهادات جامعية بنسةةبة بلغت )

 والشكل أدناه يوض  هذه النسب: %(6.7)
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 حسب المؤهل العلمي ( توزيع أفراد العينة 2-2)

 حسب الخبرة بالملعب: ( توزيع أفراد العينة 3-2جدول رقم )

 النسبة  التكرار  الخبرة بالملعب 
 % 8.3 5 أ ل من سنة  

 % 33.3 20 سنة   3سنة إلى أ ل من 
 % 18.3 11 سنوات   7سنة إلى أ ل من 3
 % 40.0 24 سنوات فأكثر  7

 % 100.0 60 المجموع 
 

( لديمم خبرة  %40.0بلغت )يتضةةةةا من الجدول أعاله  البية أفراد العينة بنسةةةةبة   

 3، يليمم الذين لديمم خبرة )سةةةنة وأقل من    بالملعب لمدة تجاوزت السةةةبع سةةةنوات

 7سةةنوات وأقل من   3(، يليمم الذين لديمم خبرة )%33.3سةةنوات( بنسةةبة بلغت )

)أقل من سةنة( بنسةبة  ، يليمم الذين لديمم خبرة بالمالعب   (%18.3سةنوات( بنسةبة )

 ل أدناه يوضا هذه النسب:والشك(  %8.3بلغت )
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 حسب الخبرة بالملعب: ( توزيع أفراد العينة 2-3)
 التحليل الوصفي لمحاور الدراسة:

  لعبارات  المعيارية  ( النسب والتكرارات والمتوسطات الحساهية واالنحرافات4-2جدول رقم )
 : تقييم الذات بالنسبة لالعبيناألول:  المحور

 
 
 

البا   العبببببارة 
غ

يانا    
أح

 

ادرا   
ن

سط  
متو

ال
 

راف
نح
اال

 
ي  ر
عيا
الم

 

ا  و
ست
الم

يب  
ترت
ال

 

 %  ت %  ت %  ت

 3.3 2 21.7 13 75.0 45 المنافسة  ههذ) مهتم أنا
2.72 0.52 

 1 غالبا  

 1.7 1 26.7 16 71.7 43 التحدي مواجهة على  القدرة لدي
 2 غالبا   0.50 2.70

 1.7 1 43.3 26 55.0 33 الجيد  أدائي من واثق أنا
 3 غالبا   0.54 2.53

 3.3 2 40.0 24 56.7 34 أهدافي  تحقيق  الستطاعتي بالثقة أشعر
 3 غالبا   0.57 2.53

 6.7 4 40.0 24 53.3 32 بالهدوء أشعر
 5 غالبا   0.62 2.47

 5.0 3 43.3 26 51.7 31 نفسي  في بالثقة أشعر
 5 غالبا   0.60 2.47

 3.3 2 55.0 33 41.7 25 بالراحة  أشعر
 7 غالبا   0.56 2.38

 ضبببببببببتط  تحبببت  هبببدفي  إلى  الوصبببببببببول  في  أثق
 المنافسة

27 45.0 
28 46.7 5 8.3 

2.37 0.64 
 8 غالبا  

 15.0 9 45.0 27 40.0 24 ( الهجيمة) الخسارة أخشى
 9 أحيانا   0.70 2.25

 18.3 11 41.7 25 40.0 24 با مئنان أشعر
 10 أحيانا   0.74 2.22

 23.3 14 41.7 25 35.0 21 الذهني  باالسترخاء أشعر
 11 أحيانا   0.76 2.12

 10.0 6 71.7 43 18.3 11 أدائي مستوا  ضعف من أخشى
 12 أحيانا   0.53 2.08

 21.7 13 50.0 30 28.3 17 مسترخ  جسمي أن أشعر
 13 أحيانا   0.71 2.07
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 %  ت %  ت %  ت

 23.3 14 58.3 35 18.3 11 أدائي عن اآلخرين رضى عدم أخشى
 14 أحيانا   0.65 1.95

 31.7 19 51.7 31 16.7 10 المنافسة ضتط تحت السيئ األداء من أخشى
 15 أحيانا   0.69 1.85

 25.0 15 65.0 39 10.0 6 مشدود  جسمي أن أشعر
 15 أحيانا   0.58 1.85

 23.3 14 70.0 42 6.7 4 التركيج  على  قدرتي فقدان أخشى
 17 أحيانا   0.53 1.83

 23.3 14 71.7 43 5.0 3 النفسيبالضتط  أشعر
1.82 0.50 

 18 أحيانا  

هذ)  في الجيد األداء  استطاعتي عدم من أخشى
 المسابقة 

6 10.0 35 58.3 19 31.7 
1.78 0.61 

 19 أحيانا  

 31.7 19 61.7 37 6.7 4 بالعصبية أشعر
 20 أحيانا   0.57 1.75

 40.0 24 48.3 29 11.7 7 بسرعة( يدق)  ينبض قلبي
 21 أحيانا   0.67 1.72

 41.7 25 50.0 30 8.3 5 متوتر  جسمي أن أشعر
 22 أحيانا   0.63 1.67

 56.7 34 30.0 18 13.3 8 اليدين  هبرودة أشعر
 23 نادرا   0.72 1.57

 63.3 38 30.0 18 6.7 4 قدراتي في أشك
 24 نادرا   0.62 1.43

   المحور األول ككل 
    

أحيا   2.09
 نا  

 

 

الجدول أعاله عبارة عن النسةةةب المئوية والتكرارات إلجابات أفراد العينة على عبارات محور:  

( يقع داخل المدى 2.09، فمن خالل المتوسةةةةط العام والذي يبل  )تقييم الذات بالنسةةةةبة لالعبين

عبارات المحور   والذي يشةةةةير إلى أن  الثالثي( على حسةةةةب مقياس ليكرت 2.33> –  1.67)

 أفرد العينة بشكل عام. ا  علىتنطبق أحيان

ذات المتوسةةط   ات وبناء على المتوسةةطات الحسةةابية فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  ابتداء بالعبار

والتي    ذات المتوسةط األصةغر  ات وانتماء بالعبار  والتي تشةير إلى ثقة الالعب بنفسةه وأدائه  األكبر

المنافسةة( في   بمذه  ممتم  العبارة )أنا، فنجد أن  تشةير إلى مسةتويات القلق الرياضةي لدى الالعبين

( ودرجة انطباق ) البا (، تلتما في المرتبة  2.72جاءت في المرتبة األولى بأعلى متوسةةةةط بل  )

ق ) البا (، ثم  ( ودرجة تحق2.70التحدي( بمتوسةط بل  )  مواجمة  على القدرة  الثانية العبارة )لدي
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أهةدافي( في   تحقيق  السةةةةةتطةاعتي  بةالثقةة  الجيةد( و )أشةةةةةعر  أدائي  من واثق  جةاءت العبةارتةان )أنةا

بالمدوء(   ( ودرجة انطباق ) البا (، ثم جاءت العبارتان )أشةعر2.53المرتبة الثالثة بمتوسةط بل  )

حقق ) البا (، ثم  ( ودرجة ت2.47نفسةي( في المرتبة الخامسةة بمتوسةط بل  )  في  بالثقة  و )أشةعر

( ودرجة تحقق ) البا (،  2.38بالراحة( بمتوسةط بل  )  جاءت في المرتبة السةابعة العبارة )أشةعر

المنافسةة( بمتوسةط    ضةغط  تحت   هدفي  إلى  الوصةول  في  ثم جاءت في المرتبة الثامنة العبارة )أثق

 ( ودرجة انطباق ) البا (.2.37بل  )

( ودرجة 2.25( بمتوسةةط بل  )(المزيمة)  الخسةةارة  شةةىجاءت في المرتبة التاسةةعة العبارة )أخ

(  2.22باطمئنان( في المرتبة العاشةةةرة بمتوسةةةط بل  )  تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارة )أشةةةعر

الذهني( في المرتبة الحادية عشةةر    باالسةةترخاء  ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارة )أشةةعر

  مسةةةتوى  ضةةةعف  من  ثم جاءت العبارة )أخشةةةى  ( ودرجة تحقق )أحيانا (،2.12بمتوسةةةط بل  )

( ودرجة تحقق )أحيانا ( ثم جاءت العبارة 2.08أدائي( في المرتبة الثانية عشةةةةر بمتوسةةةةط بل  )

( ودرجة تحقق )أحيانا (،  2.07مسةتر(( في المرتبة الثالثة عشةر بمتوسةط بل  )  جسةمي  أن  )أشةعر

أدائي( بمتوسةط بل     عن  اآلخرين  رضةى  عدم  ثم جاءت في المرتبة الرابعة عشةر العبارة )أخشةى

  ضةةةةغط  تحت   السةةةةي  األداء  من  ( ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارتان )أخشةةةةى1.95)

( ودرجة 1.85مشةدود( في المرتبة الخامسةة عشةر بمتوسةط بل  )  جسةمي  أن المنافسةة( و )أشةعر

التركيز(    على  قدرتي  فقدان  تحقق )أحيانا (، ثم جاءت في المرتبة السةةابعة عشةةر العبارة )أخشةةى

بالضةةةغط النفسةةةي( في  ( ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارة )أشةةةعر1.83بمتوسةةةط بل  )

( ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت في المرتبة التاسةعة  1.82المرتبة الثامنة عشةر بمتوسةط بل  )

(  1.78ط بل  )هذه المسةةابقة( بمتوسةة في  الجيد  األداء  اسةةتطاعتي  عدم  من  عشةةر العبارة )أخشةةى

بالعصةةبية( في المرتبة العشةةرون بمتوسةةط بل     ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارة )أشةةعر

بسةةةةةرعةة( في المرتبةة  (  يةدق)   ينبض   ( ودرجةة تحقق )أحيةانةا (، ثم جةاءت العبةارة )قلبي1.75)
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 أن  ( ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم جاءت العبارة )أشةةةعر1.72الحادية والعشةةةرون بمتوسةةةط بل  )

( ودرجة تحقق )أحيانا (، ثم  1.67متوتر( في المرتبة الثانية والعشةةرون بمتوسةةط بل  )  جسةةمي

( ودرجة 1.57اليدين( في المرتبة الثالثة والعشةرون بمتوسةط بل  )  ببرودة جاءت العبارة )أشةعر

بأقل   قدراتي(  في تحقق )نادرا (، ثم جاءت في المرتبة الرابعة والعشةرون واألخيرة العبارة )أشةك

 ( ودرجة تحقق )نادرا (.1.43متوسط بل  )

بشةكل عام نالحظ أن الالعبين وحسةب مقياس تقييم الذات أعاله، أنمم يتمتعون بمسةتوى عالي من 

الثقةة بالنفس وذلك من خالل تحقق معظم عبةارات الثقةة بالنفس واألداء بدرجة  البةا ، بينمةا تحققت  

 النفس واألداء بدرجات تراوحت بين )أحيانا ( و)نادرا (.عبارات القلق الرياضي وعدم الثقة في 

 
  لعبارات  المعيارية  ( النسب والتكرارات والمتوسطات الحساهية واالنحرافات5-2جدول رقم )

 : محور المنافسة الرياضية: الثاني المحور
 

 
البا   العبببببارة 

غ
يانا    

أح
 

ادرا   
ن

سط 
متو

ال
 

راف
نح
اال

 
ي  ر
عيا
الم

 

ا  و
ست
الم

يب  
لترت

ا
 

 % ت % ت % ت
 في  اشترك  عندما  عالية  رياضية  بروح  أتمتع

 10.0 6 38.3 23 51.7 31 المنافسة 
 1 غالباً  0.67 2.42

 2 غالباً  0.81 2.40 20.0 12 20.0 12 60.0 36 المنافسة أثناء هدف  لي يكون  أن المهم من

 مجهوداً   تتطلب  التي  األنشطة  في  التنافس  أحب 
 بدنياً 

22 36.7 
30 50.0 8 13.3 

2.23 0.67 
 3 أحياناً 

 4 أحياناً  0.69 2.12 18.3 11 51.7 31 30.0 18 هادئاً  أكون  المنافسة في اشترك أن  بل

بعض   ارتكابي  أخشى  المنافسة  في  اشترك  عندما
 23.3 14 58.3 35 18.3 11 األخطاء 

 5 أحياناً  0.65 1.95

 6 أحياناً  0.72 1.87 33.3 20 46.7 28 20.0 12 باالسترخاء  أشعر المنافسة في اشتراكي  بل

 7 أحياناً  0.70 1.82 35.0 21 48.3 29 16.7 10 المنافسة  بدء انتظار عند متوتراً  أكون 

 8 أحياناً  0.68 1.67 45.0 27 43.3 26 11.7 7 مرتبك أنني  أشعر المنافسة في اشترك أن  بل

  ضربات   بأن  أشعر  المنافسة  في  اشتراكي   بل
 من المعتاد  لبي أسرل

6 10.0 27 45.0 27 45.0 
1.65 0.66 

 9 نادراً 

 10 نادراً  0.72 1.45 68.3 41 18.3 11 13.3 8 عصبياً  أكون  المنافسة في اشتراكي  بل
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البا   العبببببارة 

غ
يانا    

أح
 

ادرا   
ن
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متو
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ا  و
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الم

يب  
لترت

ا
 

 % ت % ت % ت
  باضطراب   أشعر  المنافسة  في  اشترك  أن   بل
 معدتي في

1 1.7 21 35.0 38 63.3 
1.38 0.52 

 11 نادراً 

  أحيانا    1.91       الثاني ككل المحور 

 

الجدول أعاله عبارة عن النسةةةب المئوية والتكرارات إلجابات أفراد العينة على عبارات محور:  

> –  1.67( يقع داخل المدى )1.91، فمن خالل المتوسةط العام والذي يبل  )المنافسةة الرياضةية

عبارات المحور تنطبق أحيانا     والذي يشةةةةير إلى أن  الثالثي( على حسةةةةب مقياس ليكرت 2.33

 أفرد العينة بشكل عام. على

ذات المتوسةةط   ات وبناء على المتوسةةطات الحسةةابية فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  ابتداء بالعبار

  ذات المتوسةط األصةغر  ات وانتماء بالعبار  والتي تشةير إلى ارتفاع روح المنافسةة الرياضةية  األكبر

  عالية  رياضةية  بروح  أتمتع، فنجد أن العبارة )تشةير إلى انخفاض روح المنافسةة الرياضةيةوالتي  

( بدرجة 2.42المنافسةةةةة( حازت على المرتبة األولى بأعلى متوسةةةةط بل  )  في  اشةةةةترك  عندما

المنافسةة(   أثناء هدف  لي  يكون  أن الممم  انطباق ) البا (، ثم جاءت في المرتبة الثانية العبارة )من

  التنافس ( ودرجة انطباق ) البا (، ثم جاءت في المرتبة الثالثة العبارة )أحب 2.40ط بل  )بمتوسةة

( ودرجة انطباق )أحيانا (، ثم جاءت 2.23بدنيا( بمتوسةط بل  )  مجمودا  تتطلب   التي  األنشةطة  في

(  2.12هادئا ( بمتوسةةةةط بل  )  أكون  المنافسةةةةة في  اشةةةةترك  أن  في المرتبة الرابعة العبارة )قبل

 المنافسةةةةة  في  اشةةةةترك  رجة انطباق )أحيانا (، ثم جاءت في المرتبة الخامسةةةةة العبارة )عندماود 

( ودرجة انطباق )أحيانا (، ثم جاءت في 1.95بعض األخطاء( بمتوسةةةةط بل  )  ارتكابي  أخشةةةةى

(  1.87باالسةترخاء( بمتوسةط بل  )  أشةعر  المنافسةة في  اشةتراكي  المرتبة السةادسةة العبارة )قبل

 بةدء  انتظةار عنةد   متوترا انطبةاق )أحيةانةا (، ثم جةاءت في المرتبةة السةةةةةابعةة العبةارة )أكونودرجةة 
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( ودرجة انطباق )أحيانا (، ثم جاءت في المرتبة الثامنة العبارة 1.82المنافسةةةةة( بمتوسةةةةط بل  )

( ودرجة انطباق )أحيانا (،  1.67مرتبك( بمتوسةط بل  )  أنني  أشةعر  المنافسةة  في  اشةترك  أن  )قبل

 قلبي أسةرع  ضةربات   بأن أشةعر  المنافسةة في  اشةتراكي  جاءت في المرتبة التاسةعة العبارة )قبلثم  

 في  اشةةتراكي  ( ودرجة انطباق )نادرا (، ثم جاءت العبارة )قبل1.65من المعتاد( بمتوسةةط بل  )

( ودرجة انطباق )نادرا (، ثم  1.45عصةةبيا ( في المرتبة العاشةةرة بمتوسةةط بل  )  أكون  المنافسةةة

 باضةطراب   أشةعر  المنافسةة  في اشةترك  أن  في المرتبة الحادية عشةر واألخير العبارة )قبل  جاءت 

 ( ودرجة انطباق )نادرا (.1.38معدتي( بأقل متوسط بل  ) في

نالحظ أن الالعبين يتمتعون بروح منةافسةةةةةة ريةاضةةةةةيةة عةاليةة وذلةك من خالل تحقق العبةارات 

و)أحيانا (، وكذلك نالحظ أن عبارات روح المنافسةةةةة الرياضةةةةية  الخاصةةةةة بما بدرجة ) البا (  

 المنخفضة تمتاز بدرجات تحقق تتراوح بين )نادرا ( و )أحيانا (.
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 : اختبار الفرضيات

الفرضية األولى: توجد فروق دالة إحصائيًا بين مستوى تقييم الذات ) لق المنافسة( تعزى للعمر أو 
 الخبرل لدى الالعبين: 

 الختبار الفرضية نقوم بإجراء تحليل التباين األحادي، و اآلتي: 

 ( الفروق الظاهرية بين ف ات أعمار أفراد العينة في مستوى  لق المنافسة:6-2جدول ر م )

 الفئات العمرية 
 التكرار

 مستوا قلق المنافسة
 االنحراف المعياري  المتوسط

 0.177 2.13 2 سنة 15أ ل من 
 0.176 2.10 41 سنة 20ا ل من  – 15
 0.136 2.06 13 سنة 25ا ل من  – 20
 0.311 2.06 4 فأكثر سنة 25



 

الجدول أعاله عبارل عن الفروق الظاهرية بين ف ات األعمار ألفراد العينة في مستوى  لق المنافسة 
الف ات. ولمعرفة داللة )محور تقييم الذات(، حيث يتبين وجود فروق ظاهرية بين متوسطات هذه  

 هذه الفروق تم إجراء تحليل التباين األحادي  ما يلي: 

( جدول تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ف ات األعمار ألفراد العينة  7-2جدول ر م )
 في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات(.

 مصادر التباين  المحور 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
مجموع  
 المربعات 

 (F)قيمة 
مستوا  
الداللة  
 اإلحصائي 

 االستنتاج 

مستوا قلق  
المنافسة  

 )تقييم الذات(

 0.005 3 0.016 بين المجموعات 
0.170 0.916 

غير دالة عند  
 (0.05) 

 0.032 56 1.778 داخل المجموعات 
  59 1.794 الكلي 

للفرق بين متوسطات ف ات األعمار ألفراد عن نتائج تحليل التباين األحادي  الجدول أعاله عبارل  
(  Fالعينة في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات(، فمن خالل القيمة االحتمالية المقابلة الختبار )

( وهي  0.916(، نجد أن القيمة االحتمالية بلغت )0.05والتي يتم مقارنتها مع مستوى المعنوية )
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( مما يعني عدم معنوية الفروق، أي ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في  0.05أكبر من )
 (.0.05مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات( تبعًا لمتغير العمر عند مستوى معنوية ) 

( الفروق الظاهرية بين فئات الخبرة في المالعب أفراد العينة في مستوى قلق  8-2م )جدول رق 
 المنافسة: 

 الخبرة في المالعب  
 التكرار 

 مستوا قلق المنافسة 
 االنحراف المعياري   المتوسط 

 0.158 2.04 5 أ ل من سنة 
 0.168 2.14 20 سنة 3سنة إلى أ ل من 

 0.111 2.08 11 سنوات  7سنة إلى أ ل من 3
 0.203 2.06 24 سنوات فأكثر 7



 

الجدول أعاله عبارل عن الفروق الظاهرية بين ف ات الخبرل في المالعب ألفراد العينة في مستوى  
 لق المنافسة )محور تقييم الذات(، حيث يتبين وجود فروق ظاهرية بين متوسطات هذه الف ات. 

  ما يلي:  تحليل التباين األحاديولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء 

( جدول تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ف ات الخبرل في المالعب 9-2جدول ر م )
 ألفراد العينة في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات(. 

 مصادر التباين  المحور 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

 (F)قيمة 
الداللة  مستوا  

 اإلحصائي 
 االستنتاج 

مستوى  لق  
المنافسة )تقييم  

 الذات(

 0.030 3 0.089 بين المجموعات 
0.977 0.410 

غير دالة  
عند  

 (0.05) 
 0.030 56 1.705 داخل المجموعات 

  59 1.794 الكلي 

 
( األحادي  التباين  تحليل  نتائج  عن  عبارل  أعاله  للفرق  One-Way ANOVAالجدول  بين ( 

متوسطات ف ات الخبرل في المالعب ألفراد العينة في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات(، فمن  
(، نجد 0.05( والتي يتم مقارنتها مع مستوى المعنوية )Fخالل القيمة االحتمالية المقابلة الختبار )

الفروق، أي  ( مما يعني عدم معنوية  0.05( وهي أكبر من )0.410أن القيمة االحتمالية بلغت )
ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات( تبعًا لمتغير الخبرل في  

 (.0.05المالعب عند مستوى معنوية )
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توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى المنافسة الرياضية لالعبين تعزى للعمر أو    :الفرضية الثانية
 الخبرل لدى الالعبين: 

 الختبار الفرضية نقوم بإجراء تحليل التباين األحادي، و اآلتي: 

 ( الفروق الظاهرية بين ف ات أعمار أفراد العينة في المنافسة الرياضية: 10-2جدول ر م )

 الفئات العمرية 
 التكرار

 المنافسة الرياضية
 االنحراف المعياري  المتوسط

 0.580 1.59 2 سنة 15أ ل من 
 0.239 1.96 41 سنة 20ا ل من  – 15
 0.417 1.82 13 سنة 25ا ل من  – 20
 0.370 1.77 4 سنة  فأكثر25



الجدول أعاله عبارل عن الفروق الظاهرية بين ف ات األعمار ألفراد العينة في المنافسة الرياضية،  

ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء    ،  ق ظاهرية بين متوسطات هذه الف ات حيث يتبين وجود فرو 

 تحليل التباين األحادي  ما يلي:

ف ات األعمار ألفراد 11-2جدول ر م ) بين متوسطات  للفروق  التباين األحادي  ( جدول تحليل 

 العينة في المنافسة الرياضية:

مجموع   مصادر التباين  المحور 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع  
مستوا الداللة   (F)قيمة  المربعات 

 االستنتاج  اإلحصائي 

المنافسة  
 الرياضية 

 0.164 3 0.493 بين المجموعات 
1.797 0.158 

غير دالة  
 (0.05عند ) 

 0.092 56 5.124 داخل المجموعات 
  59 5.617 الكلي 

 
األعمار ألفراد للفرق بين متوسطات ف ات  عن نتائج تحليل التباين األحادي  الجدول أعاله عبارل  

( والتي يتم مقارنتها  Fالعينة في المنافسة الرياضية، فمن خالل القيمة االحتمالية المقابلة الختبار )

( 0.05( وهي أكبر من )0.158(، نجد أن القيمة االحتمالية بلغت )0.05مع مستوى المعنوية )
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ين في روح المنافسة الرياضية  مما يعني عدم معنوية الفروق، أي ال توجد فروق معنوية بين المبحوث

 (. 0.05تبعًا لمتغير العمر عند مستوى معنوية )

المنافسة12-2جدول ر م ) العينة في  المالعب ألفراد  الخبرل في  ف ات  بين  الظاهرية  الفروق   ) 

 الرياضية: 

 الخبرة في المالعب
 التكرار

 المنافسة الرياضية
 االنحراف المعياري  المتوسط

 0.332 1.65 5 أ ل من سنة 
 0.293 1.98 20 سنة  3سنة إلى أ ل من 

 0.339 1.72 11 سنوات  7سنة إلى أ ل من 3
 0.253 1.98 24 سنوات فأكثر 7



الجدول أعاله عبارل عن الفروق الظاهرية بين ف ات الخبرل في المالعب ألفراد العينة في المنافسة  

ولمعرفة داللة هذه الفروق  الرياضية، حيث يتبين وجود فروق ظاهرية بين متوسطات هذه الف ات. 

  ما يلي:   One way ANOVAتحليل التباين األحادي  إجراءتم 

يل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ف ات الخبرل في المالعب  ( جدول تحل13-2جدول ر م )

 ألفراد العينة في المنافسة الرياضية. 

 مصادر التباين  المحور 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع 
 المربعات 

قيمة 
(F ) 

مستوا الداللة  
 اإلحصائي 

 االستنتاج 

المنافسة  
 الرياضية 

 0.310 3 0.929 بين المجموعات 
3.697 0.017 

دالة عند 
(0.05 ) 

 0.084 56 4.689 داخل المجموعات 
  59 5.617 الكلي

 
ف ات الخبرل في المالعب عبارل عن نتائج تحليل التباين األحادي للفرق بين متوسطات    الجدول أعاله

( والتي يتم  Fالمقابلة الختبار ) فمن خالل القيمة االحتمالية    ،ألفراد العينة في المنافسة الرياضية

وهي أ ل من   (0.017بلغت )  االحتمالية  ةالقيم  (، نجد أن0.05مقارنتها مع مستوى المعنوية )
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( مما يعني معنوية الفروق، أي توجد فروق معنوية بين المبحوثين في المنافسة الرياضية  0.05)

 (. 0.05تبعًا لمتغير الخبرل في المالعب عند مستوى معنوية )

 الفرضية الثالثة: توجد عال ة بين مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات( والمنافسة الرياضية: 

( ر م  والمنافسة 2-14جدول  الذات(  )تقييم  المنافسة  مستوى  لق  بين  بيرسون  ارتباط  معامل   )
 الرياضية: 

 المنافسة الرياضية  
مستوى  لق المنافسة  

 )تقييم الذات( 
 **0.439 لبيرسون معامل االرتباط 
 0.000 مستوى المعنوية 

 0.000بمستوى معنوية     0.439 يمة المعامل =  

% بين مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات(  43.9وذلك يعني وجود عال ة طردية معنوية  يمتها  

روح   زادت  لالعبين  بالنسبة  الذات  تقييم  زاد  أنه  لما  يعني  وهذا  الرياضية.  المنافسة  والمنافسة 

الرياضية لديهم. حيث نالحظ أن الدرجات العالية لمحور تقييم الذات تشير إلى ثقة الالعب بنفسه  

و دراته، و لما  لت هذه الدرجات تؤدي إلى حاالت القلق الرياضي وعدم الثقة في النفس والقدرات 

 بالنسبة لالعب. 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات 

 

 النتائج:أوالً: 

 توصل إليه في الفصل الرابع، فإنه يمكننا تلخيص النتائج في النقاط اآلتية:البناًء على ما تم 

 النتائج المتعلقة بالمتغيرات األولية: 

، فنجد أن   بجدلمن العبي  رل القدم في االكاديميات و أندية محافظة  (  60/ تتكون العينة من )1

(، وأن الغالبية  %68.3سنة( بنسبة )  20وأ ل من    15رية )في الف ة العمغالبية أفراد العينة  

( %40.0(،  ما نجد أن غالبية أفراد العينة بنسبة )%73.3يحملون شهادات ثانوية بنسبة )

 . لديهم خبرل بالمالعب لفترل تجاوزت السبع سنوات 

 : النتائج المتعلقة بمحاور أداة الدراسة

، وأن أكثر العبارات تحققًا    )أحيانًا( على أفراد العينة بشكل عامعبارات تقييم الذات تنطبق  /  1

 : بدرجة )غالبًا( هي

 المنافسة.  بهذه  مهتم أنا -

 التحدي. مواجهة على القدرل لدي -

 الجيد.  أدائي من واثق أنا -

 

 

 كما أن العبارات ذات األ ل تحققًا بدرجة )نادرًا( والتي تشير إلى القلق الرياضي هي:
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 . أشعر ببرودل اليدين -

 . أشك في  دراتي -

 

عبارات محور المنافسة الرياضية تتحقق بدرجة )أحيانًا( على أفراد العينة، وأن أكثر العبارات  /  2

 هي:  تحققًا بدرجة )غالبًا(

 المنافسة. في اشترك عندما عالية   رياضية بروح أتمتع -

 المنافسة.  أثناء هدف  لي يكون   أن المهم من -

 العبارات ذات األ ل تحققًا بدرجة )نادرًا( هي: كما أن 

 . عصبياً  أكون  المنافسة  في اشتراكي  بل -

 .معدتي في باضطراب  أشعر المنافسة في اشترك أن  بل -

 

 :باختبار الفرضياتالنتائج المتعلقة 

 .لمتغير العمرذات( تبعًا  ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في مستوى  لق المنافسة )تقييم ال/  1

ال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في مستوى  لق المنافسة )تقييم الذات( تبعًا لمتغير الخبرل  /  2

 .المالعب  في

 .ير العمرال توجد فروق معنوية بين المبحوثين في روح المنافسة الرياضية تبعًا لمتغ / 3

 .المالعب   الرياضية تبعًا لمتغير الخبرل في/ توجد فروق معنوية بين المبحوثين في المنافسة 4

تقييم  ( بين مستوى  لق المنافسة )%43.9توجد عال ة طردية ذات داللة إحصائية بمقدار )/  5

 . الذات( والمنافسة الرياضية

/ من نتائج العال ات اعاله والتي تختص بتقييم الذات وا تراب موعد المنافسة نجد ان هنالك تأثير  6

 .وخاصة  بل موعد انطالق المنافسة ء الالعبينللقلق على ادا
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أداء  7 للقلق على  التأثير  بالتالي سينعكس هذا  فأنه  الالعبين  للقلق على  تأثير  انه هنالك  بما   /

 .باريات الالعبين فيفقدهم التر يز في الم
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 ثانياً: التوصيات: 

 صياغة مجموعة من التوصيات : من خالل نتائج الدراسة اعاله تمكن الباحث من 

ضرورل تشجيع الالعبين باالستعانة با  في  ل شً و راءل القران  بل  ل مبارال وذلك  .1

 .نةيساعد الالعبين على االستعداد النفسي وطرد القلق وتحقيق الطمأني

 العمر مراحل مع يتالءم المتخصصين طرف من الرياضي النفس  علم  في مخطي وضع .2

 . الزمنية الفترات  مع مراعال

 .يدهم على برامج االستعداد النفسياالهتمام بالشباب من الفرق وتعو  .3

وذلك  بل بدء المنافسة  ضرورل تقديم المحاضرات النفسية لالعبين اثناء المعسكرات  .4

 . الرياضية

 (. رياضي نفسي أخصائي ) الفريق ضمن النفسي التح ير وجود  ضرورل .5

 . رياضية روح بكل الهزيمة تقبل  على  الالعبين تعويد  .6

 .الحاالت  و ل القلق لمواجهة وذلك ، النفسي للتح ير العلمية الطرق  استعمال .7

 . القدم  رل العبي على تظهر التي االضطرابات تخفيف  .8

 . التدريبية الحصص  في البدني التح ير جانب  إلى النفسي للتح ير مكانة إعطاء .9

وأدائهم   مستوياتهم من يرفع الفريقضمن  الرياضي النفسي األخصائي يكون  أن ضرورل.10

  بالنفس  الثقة وزيادل  بل المنافسة ما  اإليجابي التخيل وتنمية ، العقلية مهاراتهم بتطوير  ويقوم

 أو إلزالة  يستطيع تطبيقها  علمية  ووسائل طرق  هناك  ذلك ،  البدنية إمكانياتهم خالل من

 . أدائهمالقدم ويؤثر في  لكرل العبي ينتاب  الذي القلق مواجهة
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 المالحق



 االستبيان 

 

 

 األخ الكريم/ .................................................   المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،، 

لما للبحث العلمي من دور فعال في تدعيم القضةةةايا المامة أتقدم إليك بأسةةةئلة  

" تأثثير القلق عل  األداء هةذه االسةةةةةتمةارة والتي تخه هةذا البحةث وهو بعنوان:  

ى العبي  دراسةةة تطبيقيه علالرياضأأي لالعبي كرة القدم قبل المنافسأأة الرياضأأية"  

را  اإلجابة على أسةةئلة هذه االسةةتمارة  " أرجو شةةاك(جدة   االكاديميات واندية محافظة

بكل الدقة والوضةوح مع العلم بأن إجاباتك سةتكون في سةرية تامة وسةوف لن تسةتخدم  

 إال فيما يخه أهداف البحث العلمي.

 شاكراً لكم حسن تعاونكم ،،، 

 

 

   الباحث
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 البيانات األولية 

 العمر: -1

 )       ( سنة 15أ ل من 

 (     )   سنة. 20من  ا ل – 15

 )       ( سنة 25من  ا ل – 20

 )       ( فأكثر سنة 25

 المؤهل العلمي: -2

 )       ( أ ل من ثانوي 

 )       ( ثانوي 

 )       ( دبلوم

 )       ( جامعي

 )       ( فوق الجامعي

 

 الخبرة بالملعب :-3

 )       ( أ . أ ل من سنة  

 )       ( سنة 3الي أ ل من  –ب. سنة 

 )       ( سنوات 7 أ ل من الي -ةسن3ي. 

 )       (  فأكثر سنوات  7د.  
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الجدول ادنا) يوضح حاالت الالعبين قبل المنافسة أرجو منك ان   اسئلة االستبيان
( عل الحالة التي تنطبق عليك . × تضع عالمة)  

 غالبا   احيانا   نادرا   المحور الرقم 

 ينالذات بالنسبة لالعب  تقييم محور
    المنافسة.  بهذه مهتم أنا 1

    بالعصبية. أشعر 2

    بالهدوء. أشعر 3

     دراتي. في أشك 4

    بال غي النفسي. أشعر 5

    بالراحة.  أشعر 6

    هذه المسابقة.  في  الجيد األداء استطاعتي عدم من أخشى 7

    متوتر. جسمي أن أشعر 8

    نفسي. في بالثقة أشعر 9

    .(الهزيمة)  الخسارل أخشى 10

    باطم نان. أشعر 11

    المنافسة. ضغي تحت السيً  األداء من أخشى 12

    مسترخ. جسمي أن أشعر 13

    التحدي.  مواجهة على  القدرل لدي 14

    أدائي.   مستوى  ضعف من أخشى 15

    بسرعة.( يدق)  ينبض  لبي 16

    الجيد.  أدائي من واثق أنا 17

    الذهني. باالسترخاء أشعر 18
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    أدائي. عن  اآلخرين رضى  عدم أخشى 19

    اليدين. ببرودل أشعر 20

    أهدافي.  تحقيق الستطاعتي بالثقة أشعر 21

    التر يز.  على   درتي فقدان أخشى 22

    مشدود.  جسمي أن أشعر 23

    .المنافسة ضغي تحت هدفي إلى الوصول في أثق 24

 محور المنافسة الرياضية 

    . مرتبك أنني أشعر  المنافسة في اشترك  أن  بل 1

    . المنافسة في اشترك  عندما عالية رياضية بروح أتمتع 2

    . بعض األخطاء ارتكابي أخشى   المنافسة في اشترك عندما 3

    .هادئا أكون  المنافسة في اشترك  أن  بل 4

    . المنافسة أثناء هدف  لي يكون  أن المهم من 5

    .معدتي في باضطراب أشعر  المنافسة في اشترك  أن  بل 6

    .المعتاد من  لبي أسرل ضربات بأن أشعر  المنافسة في اشتراكي  بل 7

    . بدنيا مجهودا تتطلب التي األنشطة في التنافس أحب 8

    . باالسترخاء أشعر  المنافسة في اشتراكي  بل 9

    .عصبيا  أكون   المنافسة في اشتراكي  بل 10

    .المنافسة بدء انتظار عند متوترا أكون    11

 

 

 والحمد هلل رب العالمين


