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  ملخص البحث
  

لسـطين  حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم في ف إلى التعرف علىهدفت الدراسة 
ولتحقيق ذلـك أجريـت   .  )هجوم ، دفاع ، درجة ممتازة ، درجة أولى ( تبعا للمتغيرات اآلتية 

لكـرة   واألول من العبي الدوري الفلسطيني الممتـاز  العبا)  ٢١٠( الدراسة على عينة قوامها 
قلـق   قائمة حالـة ، و ، ولجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها تم استخدام المنهج الوصفي القدم

 ١٩٩٨(أعد صورتها العربية عـالوي  "  وآخرون راينز مارتنز" المنافسة الرياضية من تصميم 
  :ما يلي أظهرت نتائج الدراسة ) 
بعد القلق المعرفي ، فيما جاء بعـد القلـق   المرتبة األولى ، تلى ذلك  الثقة بالنفسبعد  أحتل -١

  .في المرتبة الثالثة واألخيرة البدني
في حالة قلق المنافسة الرياضـية  )  ٠.٠٥( مستوى وق ذات داللة إحصائية عند ال توجد فر -٢

   . ) هجوم ، دفاع ( تعزى لمتغير المركز 
في حالة قلق المنافسة الرياضـية  )  ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٣

  )  . الممتازة ، األولى ( تعزى لمتغير الدرجة 
  

State of concern in competitive sports of soccer players in 
Palestine 

Research Summary  
Study aimed at identifying the status of concern in competitive sports of soccer players 
in Palestine according to the following variables (attack, defense, excellent degree, first 
degree). To achieve this study was conducted on a sample of (210) players from league 
players and the first Palestinian excellent football, and data collection study and achieve 
its objectives were used descriptive approach, and a list of case concerned the design of 
athletic competition "Ryanz Martins and others" prepared image of Arab Allawi (1998) 
showed Results of the study include:  
1 - came after the self-confidence ranked first, followed by a post-cognitive concern, with 
concern came after physical ranked third and last.  
2 - No statistically significant differences at the level (0.05) in the case of sports 
competition concerns due to a changing status (attack, defense).  
3 - there was no statistically significant differences at the level (0.05) in the case of sports 
competition concerns due to a variable degree (class I). 
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  : ومشكلة الدراسة مقدمة
يحتل موضوع القلق مركزا رئيسيا في علم النفس وعلم النفس الرياضي بخاصة لما له من آثـار  

، عـالوي  ( واضحة ومباشرة على اختالل الوظائف النفسية أو الوظائف الجسـمية أو كالهمـا   
٣٧٩:  ٢٠٠٤ . (  

بها الفرد للدفاع عن نفسـه  هو حالة االستثارة التي يستعد  إلى أن القلق)  ٢٠٠٣( يشير فوزي و
عليها ، ويقصد بحالة االستثارة ذلك التنشيط الفسيولوجي والنفسي الذي يـودي إلـى   فظة والمحا

المهـددة أو   ذاتهاع عن إنتاج ما لدى الفرد من طاقة حركية أو فكرية كامنة تنبعث من داخلة للدف
  .المتوقعة للخطر 

القلق من بين أبرز المظاهر التي تنتاب الالعـب الرياضـي    إلى أن)  ٢٠٠٢( يؤكد عالوي و 
( أو في صورة متغيرات معرفيـة  ) قلق بدني ( والذي قد يظهر في صورة متغيرات فسيولوجية 

  .ال االنفع أو متغيرات انفعالية كسرعة وسهولة) قلق معرفي 
إلى أن قلق المنافسة الرياضية هو القلق الناجم في مواقـف المبـاراة   )  ٢٠٠٤( ويشير عالوي 

  .وهو نوع من القلق يحدث لالعب الرياضي بارتباطه بمواقف المباريات .الرياضية 
هي استجابة القلق التي تظهر نتيجـة لموقـف   إلى أن حالة قلق المنافسة ) ١٩٩٧( ويشير راتب 

تنشـأ كاسـتجابة لمثيـرات موقـف      إنهاحاله القلق العامة إال  أعراضها وتشابهتنافسي معين ، 
   .رياضي محدد 

أن قلق الحالة يمثل نوعاً من التوتر وعدم االستقرار المؤقـت  )   ٢٠٠٠(ويشير الطالب والويس 
لق الذي يحدث نتيجة ظروف مبهمة ووقتية تثير الشعور بالقلق ، لذا فإننا نتوقع ارتفاعاً بدرجة ق

فهو قلـق وقتـي يـزول بـزوال      الرياضي قبل المباراة مباشرة وهذا ما يطلق عليه بقلق الحالة
  .السبب

بداية المنافسة هي حالة القلق التي تستغرق الفتـرة  ان حالة القلق إلى )  ٢٠٠٤( عالوي ويشير 
حالـة  الزمنية القصيرة قبيل اشتراك الالعب الفعلي في المنافسة الرياضية وتحدث عـادة فـي   

  . . االتصال المباشرة مع جو أو بيئة المنافسة 
الحالة االنفعالية قبل المباراة قد تؤدي إلى رفع مسـتوى األداء  إلى أن  ) ١٩٨١( يؤكد عالوي و

  .لالعب في فترة ما قبل المنافسةأو تؤدي إلى عكس ذلك ، األمر يتوقف على درجة انفعال ا
في درجة عالية من االستثارة قبل المنافسـة   إذا أصبح الالعب إلى أن)  ١٩٩٦( ويشير العربي 

في بعض األنشطة التي تسمح بالجانب البدني للتخلص من التوتر  االشتراكبوقت طويل ، فيجب 
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وقـد  ٠ل تنس الطاولة والسـباحة والمشـي   الترويحية مث األنشطةغير المرغوب هذا إلى جانب 
  .العوامل التي تساهم في خفض التوتر  تكون القراءة أو الكتابة ومشاهدة التلفزيون من

وهنا تكمن مشكلة هامة ، وهي أن كل العب قبل المنافسة الرياضية لديه مستوى ابتدائي معـين  
إلى وبالتالي يكون كل العب في حاجة . من القلق واالستثارة بصورة تختلف عن الالعب اآلخر 

أي أن الالعـب قـد    –ورة فرديـة  ستوى قلقه أو استثارته بصتدخالت معينة لضبط أو تعديل م
  .يحتاج إلى تدخل معين أو ضبط أو تعديل مغاير لالعبين اآلخرين 

ومما سبق تتضح مشكلة الدراسة في التعرف على حالة قلق المنافسة الرياضـية لـدى العبـي    
    . لكرة القدم  واألول الدوري الفلسطيني الممتاز

  :أهمية الدراسة 
تأثير سمة قلـق   ه األول في حدود علم الباحث الذي يتناول موضوعتكمن أهمية الدراسة في كون

   .المنافسة على العبي المسافات المتوسطة بقطاع غزة 
تحديد اتجاه ومستوى القلق المالئم للرياضي قبل المنافسة حتى  األهميةوعلى ضوء ما سبق من  

  ،  أفضل أداء لهيحقق 
  
  :الدراسة  فاهدأ
  .المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم في فلسطين  التعرف على حالة قلق  - ١
التعرف على حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم في فلسطين تبعا لبعض  - ٢

  ) . درجة ممتازة ، درجة أولى ، هجوم ، دفاع ( المتغيرات 
  : تساؤالت الدراسة

  .م في فلسطين  ما حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القد /س
في حالة قلق المنافسة الرياضية )  ٠.٠٥( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى / س

  ؟) هجوم ، دفاع ( لدى العبي كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير المركز 
في حالة قلق المنافسة الرياضية )  ٠.٠٥( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى / س

  ؟) الممتازة ، األولى ( ي كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير الدرجة لدى العب
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  -:صطلحات الدراسة م
  
الميل ألدراك المواقف التنافسية كتهديد واالستجابة لهذه المواقف  -:قلق المنافسة الرياضية -١

  ) ١٥٧:  ١٩٩٧راتب ، ( بمشاعر الخشية والتوتر 
 أساسـية عض القيم التي يتمسك بها الفرد ويعتقـد أنهـا   تهديد لب يصبحهتوجس  هو -:القلق -٢

  )   ٢٧٨:  ١٩٩٤عالوي ، (  هلوجود
موقف أو حدث رياضي محدد بقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها ،   -:المنافسة الرياضية  -٣

إظهار وإبراز أقصى ما لديه من قـدرات  )  أو الفريق الرياضي( ضي وفيها يحاول الالعب الريا
اولة تحقيق النجاح أو الفوز على منافس حلم –كنتيجة التدريب المنظمة  –استعدادات ومهارات و

أو من  داء الموضوعي المتوقع من الالعب أو لمحاولة تحقيق مستوى األ) أو منافسين آخرين ( 
  ) ٢٩:  ٢٠٠٢عالوي ، (الفريق الرياضي

 ف المنافسة تتميـز بمشـاعر  لالعب الرياضي في مواق حالة انفعالية -: قلق المنافسةحالة  -٤
وشعورية بتوقع الخطر والتوتر مـع ارتباطهـا بتنشـيط أو اسـتثارة الجهـاز العصـبي        ذاتية

منافسة ألخرى بصورة تتناسب مع التهديـد الـذي    من وتتغير  تتغير) الال إداري ( األوتونومي 
  . ) ٤٣٩:  ٢٠٠٤،  عالوي( موقف إلى آلخر  يدركه الالعب في مواقف المنافسة الرياضية

  -:الدراسة  حدود
  . في فلسطين  مأجريت الدراسة على مالعب كرة القد -: المجال الجغرافي
  . لكرة القدم ، واألول راسة على العبي الدوري الفلسطيني الممتازأجريت الد -:المجال البشري
إلـى   ٢٠/١/٢٠٠٨بـين   فـي الفتـرة الزمنيـة الواقعـة    أجريت الدراسـة  -:المجال الزماني

٢٥/٥/٢٠٠٨.  
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  : ةالنظري القراءات

  
ويعـرف   ٠يقسم قلق المنافسة الرياضية إلى قلق السمة التنافسية وقلق الحالة التنافسـية  

مهددة وأن الرياضي يستجيب إلـى   بأنهاإلى رؤية الظروف التنافسية  بالميلقلق الحالة التنافسية 
ق بين قلق الحالة وقلق السمة فـي  ويجب فر ٠تدل على الشد والتخوف  بأحاسيسهذه الظروف 

أما قلق السمة التنافسية فهو ميل في الشخصية الـذي تـم    ٠المنافسات الرياضية والنشاط البدني 
 ٠مهـددة   بأنهـا الفردية في سمة القلق التنافسية  الفرو قاتوترجع  ٠اكتشافه عن طريق الخبرة 

لفعل الذي يحدث نسبه إلـى المثيـر   آخر يعبر قلق الحالة التنافسية عن مستوى رد اومن جانب 
  . ) ٣٤:  ٢٠٠٢،  انويا( الذي يعد مصدر التهديد الذي قد يأتي من مصادر داخلية أو خارجية 

الرياضي فمن المناسب أن نناقش نوعين مـن القلـق    باألداءوعندما نتحدث عن القلق وعالقته 
أما النوع الثاني من القلق ) سمي القلق الج(  باالضطرابات الجسمية ، ويطلق عليهايرتبط  أولهما

أعـراض  ويحدث داخل العملية العقلية لالعب ، وقد يكـون لـه   ) القلق المعرفي ( فيطلق عليه 
  . ) ١١٣:  ١٩٩٠راتب ، ( خارجية  خارجية ، أو ليس له أعراض

وتجدر اإلشارة إلى النوعين السابقين من القلق قد يظهران معا للناشئ الرياضـي ، كـذلك مـن    
ناسب أن تفرق بين حاالت قلق المنافسة والتي منها حالة قلق ما قبل المنافسة وهي عبارة عن الم

ساعة قبـل المسـابقة ،    ٤٨األيام القلقة قبل اشتراك الالعب في المنافسة ويحددها البعض بفترة 
ها من وتعني حالة قلق المنافسة فترة االشتراك الفعلي لالعب في المنافسة أو المسابقة وما يصاحب

مثيرات من المنافسين أو الجمهور أو تغيرات في النتائج ومستوى األداء وتختلف هذه الفترة تبعا 
  . ) ٤٢:  ٢٠٠١راتب ، ( لنظام وزمن المسابقة من ثوان قليلة إلى العديد من الساعات 

الالعب الرياضي تنتابه بعض المظاهر المعينة سواء قبيل اشـتراكه الفعلـي فـي المنافسـة      و
 أدائـه أو بعد انتهاء المنافسة الرياضية والتي يمكن أن تؤثر علـى مسـتوى    إثناءلرياضية أو ا

ويعتبر القلق من بين أبرز هذه المظاهر التي تنتاب الالعب الرياضي والـذي   ٠بصورة واضحة 
قلـق  ( أو في صورة متغيرات معرفيـة  ) قلق بدني ( قد يظهر في صورة متغيرات فسيولوجية 

  .)  ٣١١:  ٢٠٠٢عالوي ، ) ( كسرعة وسهولة االنفعال ( الية متغيرات انفع أو) معرفي 
  ٠ األخربين حاالت قلق المنافسة الرياضية بعضها بالبعض  صنيف التالي يوضح االرتباطوالت
يقصد بذلك حالة الالعب الرياضي قبيل اشتراكه الفعلي فـي  -:حالة قلق ما قبل بداية المنافسة  -

  . )عدة أسابيع إلى يومين تقريبا ( ير نسبيا المنافسة بزمن قص
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مـن يـوم إلـى    ( هي الحالة التي تستغرق الفترة الزمنية القصيرة -:حالة قلق بداية المنافسة  -
  بضع

بعض الباحثين أنها تبـدو   أشارقبيل اشتراك الالعب الفعلي في المنافسة الرياضية ، كما ) دقائق 
المباشر لالعب الرياضي مع جو أو بدايـة المنافسـة   وبصورة أكثر وضوحا في حالة االتصال 

  ٠كما هو الحال عند توجه الالعب الرياضي إلى مكان المنافسة الرياضية ،
هي الحالة التي ترتبط بالفترة الزمنية التي يشترك فيهـا الالعـب   ٠:المنافسة  أثناءحالة القلق  -

، وما قد يرتبط بها من تغييـرات   اثإحدالرياضي في المنافسة الرياضية ، وما قد يحث فيها من 
المشـتركين فعـال فـي    (  األساسـيين وتسري هذه الحالة على كل من الالعبين  ٠أو متغيرات 

  ٠والالعبين االحتياطيين ) المنافسة الرياضية 
يقصد بذلك حالة الالعب الرياضي في فترة ما بعد انتهاء المنافسة -:حالة قلق ما بعد المنافسة  -

ما يرتبط بها من خبرات نجاح أو فشل أو فوز أو هزيمة أو أداء جيـد أو أداء سـئ   الرياضية و
  .)  ٣١٣-٣١١:  ٢٠٠٢عالوي ، ( واستعداده لالشتراك في المنافسة القريبة التالية 

حالة قلق المنافسة فهي استجابة القلق التي تظهـر نتيجـة لموقـف    بفالرياضيون الذين يتسمون 
حالة القلق إال أنها تنشا كاستجابة لمثيـرات موقـف رياضـي     اضهاأعرتنافسي معين ، وتشابه 

  .)  ١٥٧:  ١٩٩٧راتب ، ( محدد 
ويمكن أن تظهر على الالعب الرياضي في حالة ما قبل بداية المنافسة وحالـة بدايـة المنافسـة    

) قلق بدني ، وقلق معرفي ، وسرعة وسـهولة االنفعـال   ( المختلفة للقلق  األنواعبعض مظاهر 
) قلق متوسـط  ( أو الشدة المتوسطة ) قلق مرتفع ( لتي تتراوح في شدتها ما بين الشدة العالية وا

وشدة أبعاد القلق قد تؤثر على الالعب الرياضـي فـي    ٠) قلق منخفض ( أو  الشدة المخفضة 
ـ بداية اشتراكه في المنافسة الرياضية إما إيجابا أو سلبا ، وذلك طبقا للحالة المعينـة مـن    ق القل

( المنافسة لالعب الرياضي لكي يظهر أحسن ما عنده من أداء ، والتي يطلق عليهـا مصـطلح   
فكأن حالة القلق األفضل ناحية فردية ألبعد مدى نظرا ألن الخبرات ) حالة القلق األفضل لالعب 

التطبيقية أوضحت أن هناك بعض الالعبين يحتاجون إلظهار درجة عالية نسبيا من القلـق فـي   
ن آخرين يتطلبون درجة أقل من القلق حتى يمكنهم إظهار أفضل ما لـديهم مـن قـدرات    حين أ

وهذا يعني أن ظهور درجات عالية نسبيا من حالة القلق لدى الالعـب قـد تكـون     ٠ومهارات 
ه مثل هـذ  إنظاهرة صحيحة أو إيجابية ،  نظرا آلن القلق األفضل لالعب يتطلب ذلك في حين 

قد تكون بالنسبة لالعب ال يتناسب مع هذه الشدة من حالـة  ) شدة القلق ( الدرجات من حالة القلق
النفسي الرياضي استخدام الوسائل المناسبة لتعديل حالة  لألخصائيوفي ضوء ذلك يمكن  ٠القلق 
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لدى الالعـب   األفضلحالة القلق  إلىتصل  إنانخفاضا حتى يمكن  أوالقلق لدى الالعب ارتفاعا 
  . ) ٣١٣:  ٢٠٠٢ ، عالوي( ٠الرياضي 

  
  -:المرتبطة الدراسات السابقة 

  
دراسة واقع سمة قلق المنافسة الرياضية عند عدائي " بعنوان )  ٢٠٠٨( دراسة رمزي جابر 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع سـمه قلـق المنافسـة    "المسافات المتوسطة في فلسطين 
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة . الرياضية عند عدائي المسافات المتوسطة في فلسطين 

العبا ، ولجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها تم استخدام المنهج الوصـفي ، و  )  ٣٢( قوامها 
( أعد صـورتها العربيـة عـالوي    " راينز مارتنز " اختبار قلق المنافسة الرياضية من تصميم 

ة الرياضية عند العبـي المسـافات   أظهرت نتائج الدراسة أن واقع سمه قلق المنافس) .  ١٩٩٨
المتوسطة في فلسطين كانت قليلة جدا لدى عينة البحث حيث وصلت النسبة المئويـة لالسـتجابة   

وقد أوصى الباحث بضرورة االهتمـام باألعـداد النفسـي واسـتخدام     %)  . ٤٤.٧( لديهم إلى 
  .واالسترخاء العقلي  ترخاءاألساليب الحديثة في التغلب على زيادة القلق  مثل التدريب على االس

مصادر القلق النفسي لدى العبي والعبات كرة اليـد  " بعنوان )  ٢٠٠٦(دراسة أحمد هياجنة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر القلق النفسي لدى العبي والعبـات كـرة   " في األردن 

( لنتائج أن مصدر العبا والعبة ، وأظهرت ا) ٩٠(اليد في األردن ، وتكونت عينة الدراسة من 
 اإلعـالم ( جاء بالمرتبة األولى على أنه مصدر من مصادر القلـق ، وجـاء مصـدر    ) الحكام 

المنتخـب   إدارة( وكذلك جاءت النتائج لصالح الذكور في مصدر .  األخيرةبالمرتبة ) الرياضي 
العمر جـاءت  وبالنسبة لمتغير ) .  واإلعالم التدريبمصدر ( في  اإلناث، ولصالح ) والالعبين 

 ٢٦( ، ولصالح الفئة العمرية ) الحوافز ( في مصدر ) سنة٢٥-٢٠(النتائج لصالح الفئة العمرية 
) .  واإلمكانـات الرياضي ، الالعبين ،  اإلعالمالجمهور الرياضي ، ( في مصدر ) سنة فأكثر 

فـي  )  فـأكثر سـنوات   ٦( الفروق لصالح ذوي الخبرة وبالنسبة لمتغير سنوات الخبرة جاءت 
في مصـدر  ) سنوات  ٦ -٢( ، ولصالح ذوي الخبرة ) الرياضي  واإلعالمالحكام ، ( مصدري 

وبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي جاءت الفـرق  ) . اإلمكاناتالمنتخب ،  وإدارةجهاز التدريب ، ( 
جهاز التدريب ، إدارات المنتخب ، ( في مصدر )  البكالوريوس( لصالح ذوي المؤهل العلمي ، 

، وبالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية أظهرت النتـائج  ) المادية  واإلمكاناتوالجمهور الرياضي ، 
وبالنسـبة  . عدم وجود فروق إحصائية في مصادر القلق يعزى إلى متغير الحالـة االجتماعيـة   
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دينـار   ٤٠٠( ولصالح ذوي الدخل الشهري  إحصائيةيتبين وجود فروق لمتغير الدخل الشهري 
  . ) فأكثر

 األماميـة  الدحرجة أداء بمستوى القلق عالقة" بعنوان )  ٢٠٠٢( جاسم   دراسة عبد الستار
 الرياضية التربية الرابعة كلية المرحلة طالبات مسحي على بحث"التوازن  عارضة بالطلوع على

 ميةاألما الدحرجة أداء بمستوى القلق بغداد ، هدفت الدراسة للتعرف على عالقة جامعة – للبنات
 وانـه  المشكلة لطبيعة لمالءمته المسحي المنهج الباحث التوازن ، استخدام عارضة بالطلوع على

 الرابعة المرحلة طالبات وهن الكلي المجتمع على البحث عينة شملت. لتحقيق الجيدة الوسائل من

واسـتخدم   . العمديـة  بالطريقـة  واختيرت طالبات ( 10 ) وعددهن ) جمناستك فني اختصاص(
الشخصـية ، وأظهـرت نتـائج     المقابالت - االستبيان استمارة -:البحث اآلتية  لباحث أدواتا

 بمهارة األداء ومستوى القلق عامل بين سلبية معنوية ارتباط عالقة ظهور: الدراسة ما يلي 

 بـأن  القلق لعامل اإلحصائية النتائج خالل ومن تبين -. التوازن عرضة على بالدحرجة الطلوع

 بعض بأن البحث نتائج خالل ومن تبين -الطبيعية  بالحدود كان أفراد العينة لمعظم لقلقا مستوى
 . لديها القلق مستوى ارتفاع من بالرغم األداء عالية في درجة على حصلوا العينة أفراد

مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الرياضية لـدى  " بعنوان )  ٢٠٠٠(دراسة أحمد مكناي 
هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف     " اولة في األردن وعالقتها باإلنجاز الرياضي العبي كرة الط

مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الرياضية لدى العبي كرة الطاولـة فـي األردن وعالقتهـا    
من ناحية وكـذلك  ) العمر الزمني ، سنوات الخبرة الرياضية ( باإلنجاز الرياضي تبعا لمتغيرات 

، واشـتملت   مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الرياضية واالنجاز الرياضيمعرفة العالقة بين 
حيـث أظهـرت   ) لمارتنز ( العبا ، واستخدم اختبار قلق المنافسة الرياضية )  ٣٠( العينة على 

من سمة القلق النفسي وحالة القلق المعرفي وحالة القلق الجسمي لـدى   النتائج ارتفاع مستوى كل
العمر الزمني وسنوات الممارسة الرياضية األقل وانخفاضه عند الالعبـين ذوي   (الالعبين ذوي 

، كمـا وأظهـرت الدراسـة أن الالعبـين     ) العمر الزمني وسنوات الممارسة الرياضية األكبر 
سمة القلق النفسي وحالة القلق المعرفي وحالة القلـق  ( أصحاب المستوى المنخفض في كل من 

أعلى من اإلنجاز الذي حققه الالعبين أصحاب المستوى المرتفع فـي   اانجازقد حققوا ) الجسمي 
   . سالفة الذكر  األبعادكل من 

مصادر الضغط النفسي التي يتعـرض لهـا   " بعنوان  ( Stration, 1995 )دراسة ستراشن 
هدفت الدراسة إلى معرفة أهم مصادر الضغط النفسي التي يتعـرض لهـا    "الالعبون بالمنافسة 

العبا من فريق المدرسة العليـا فـي   )  ٨٤( ن بالمنافسة ، واشتملت عينة الدراسة على الالعبو
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والية شامبيون في الوليات المتحدة األمريكية ، واستخدم الباحـث االسـتبيان لعـرض جميـع     
المعلومات ، ولقد أظهرت النتائج أن أهم مصادر الضغط النفسي كانت تدور حول عامل االنتقاد 

واختالف وتنوع التقدير واالحترام من قبل المدرب واألهـل والـزمالء بـالفريق    من اآلخرين ، 
  .والمصورين 

العالقة بين مستوى القلق و سرعة التعليم ومسـتوى  " بعنوان ) ١٩٩١( دراسة محمد قنديل 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير مسـتويات   "األداء المهاري  للمبدئيين في رياضة الجمباز 

سرعة التعليم لمهارة القفز داخال على جهاز القفز لدى المبدئيين في رياضة الجمباز ،  القلق على
طالبا من خالل المستوى األول بقسـم التربيـة   )  ٣٤( وطبقت الدراسة على عينة عمديه قوامها 

" الرياضية بجامعة قطر ، وقد استخدم الباحث مقياس القلق الرياضي الذي اعتمد علـى مقيـاس   
وقد استخلص الباحث أن مجموعة القلق المتوسط والقلق المنخفض تفوقتا فـي مسـتوى    "تايلور 

( األداء المهاري عند مجموعة القلق المرتفع وأظهرت النتائج أيضا أن هنـاك ارتبـاط سـلبي    
  .قوي بين مستوى القلق كونه يؤثر بصورة سلبية على مستوى األداء المهاري ) عكسي 

تقويم قلق الحالة لـدى قـافزي المظـالت    " بعنوان ) ١٩٩٠( ور الغف دراسة التكريتي وعبد
مباشـرة   األولـى تقويم حالة القلق لدى المظليين المبتدئين بعد القفزة  إلىهدف البحث  "المبتدئين

. خالل مراحل القفز المختلفة وكذلك معرفة المراحل التي تزيد من القلق لدى قافزي المظـالت  
مظلياً يمثلون الدورة الثانية من مظليـي طلبـة كليـة    ) ٢٠(امها وقد اجري البحث على عينة قو

محـاور  ) ٦(، وقد تكونت استمارة االستبيان من  ١٩٩٠التربية الرياضية بجامعة الموصل للعام 
المراحل التي تثير القلـق لـدى القـافز المظلـي      أكثران من :  يأتيواستنتج الباحثان ما  :هي 

  .ي تسبق القفز من الطائرة  الغير واللحظات الترزم المظلة من قبل  –المبتدئ 
العالقـة بـين   " بعنوان  ( Kamal, Wilson & Parson, 1985 )دراسة كمال وآخرون 
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القلق وبعض المتغيـرات   "القلق وبعض المتغيرات

العبي السباحة في الـدنمارك ،  مثال لسن ، سنوات الممارسة وعدد ساعات التدريب األسبوعية ل
سباحا ، وتم استخدام مقياس القلق لسبيلبيرجر قبل الفترة )  ٣٠( حيث شملت عينة الدراسة على 

التدريبية وبعدها ، وقد دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير الجنس، أمـا متغيـرا   
فروق دالة إحصائيا بين الالعبات إال العمر وسنوات الممارسة فقد دلت النتائج على أنه ال توجد 

  .أنه يوجد فروق دالة إحصائيا بين الالعبين في هذين المتغيرين 
بعنوان سمة القلق لدى العبي المنافسات الرياضـية فـي    ( Singh , 1985 )دراسة سنج 

هدفت الدراسة إلى التعرف على  سمة القلق لدى العبي المنافسات الرياضية فـي الهنـد    "الهند 
)  ١٢٥( للتعرف على العالقة بين القلق والعمر والخبرة والجنس ، واشتملت عينة الدراسة على 

العبـة مـن   )  ٤٥( العبا من المستويات العليـا و  )  ٨٠( العبا ، وقسمت عينة الدراسة إلى 
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المشاركات في الدورات األسيوية واالولمبية ، واستخدم الباحث مقياس مارتينيز ، وقد أوضـحت  
تائج وجود فروق دالة إحصائيا في الجنس والخبرة ولصالح الالعبـات ، حيـث أظهـرت أن    الن

  .الالعبات أكثر قلقا ، وأنه كلما زادت الخبرة قل القلق لدى الالعبين والالعبات 
و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما  Gil & Huddleston , 1981دراسة هادلستون وجيل 

ة التنافسية والمستوى الرقمي لالعبات ألعاب القوى واشتملت العينة العالقة بين درجات قلق الحال
العبة تم تقسيمهم لمجموعتين أحداهما ذات المهارة العالية واألخرى مجموعة المهـارة   ١٩على 

لمارتنز وذلك في أوقات مختلفة من التدريب وقبل )  c 0 s 0 A0 T( األقل وتم تطبيق مقياس 
إلى وجود فروق معنوية بين متوسطي درجات قلق الحالة للعينة كلهـا  السباق ، وأشارت النتائج 

قبل اللقاء بخمس وأربعين دقيقة وقبل السباق مباشرة لصالح قبل السباق وأن درجات قلق الحالـة  
  ٠لدى مجموعة المهارة األقل تزيد عن مجموعة المهارة األعلى في معظم القياسات

مواقف أنماط القلق في " بعنوان  ( Mahoney & Avener 1980)دراسة ماهوني وافينر 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط القلق في مواقـف البطولـة   " البطولة بين العبي الجمباز

بين العبي الجمباز ، وشملت عينة الدراسة الالعبين المشاركين في التصفيات النهائية الختيـار  
ي البطوالت الدولية ، حيث استخدم مقياس القلـق  الفريق الذي يمثل الواليات المتحدة األمريكية ف

لق علـى مقيـاس   ساعة قبل البطولة ، باإلضافة إلى تسجيل الالعبين لمستويات الق)  ٤٨( لمدة 
  .في توقيتات مختلفة ، دلت النتائج على وجود فروق في أنماط القلق بين الالعبين  ليكرت

وتهدف الدراسـة    Simon, J. A. & Martens, R. ( 1979 ) دراسة مارتنز و سيمون
للتعرف على العالقة بين سمة القلق وحالة القلق التنافسية في مواقف تنافسية رياضـية وأخـرى   

( علـى  ) الحالة التنافسية ، قائمة قلق المنافسة الرياضية ( غير رياضية باستخدام قائمة مارتنز 
ج وجود ارتباط قوي في درجـات  تلميذ وتلميذة من الصف الرابع للثامن وأظهرت النتائ)  ٧٤٩

  ٠قائمة قلق الحالة التنافسية ودرجات اختبار قلق المنافسة الرياضية قبل المنافسة مباشرة 
  مناقشة الدراسات السابقة  

 –من خالل ما سبق عرضه من دراسات سابقة سيقوم الباحث بمناقشتها مـن حيـث األهـداف    
نها بهدف عرض أوجه الشبة واالختالف بينها وبين وأهم النتائج المستخلصة م –المنهج المستخدم
  .الدراسة الحالية 

وهـذا مـا اتبعـه    . القلق لدى الالعبينيتضح أن معظم هذه الدراسات قد حاولت التعرف على 
  .الباحث في دراسته 
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واستخدم الباحث  القلقومن جانب آخر استخدمت الدراسات السابقة مقاييس مختلفة للتعرف على 
  .نز وآخرونمارتمقياس 

  .   لالعبينا للقلق علىوقد اتفقت نتائج معظم الدراسات السابقة على الدور السلبي 
  
  

  إجراءات الدراسة 
  -:منهج الدراسة 

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحـاول مـن خاللـه وصـف      
قة بين مكوناتها واآلراء التي تطـرح  الظاهرة ، موضوع الدراسة ، وتحليل بياناتها ، وبيان العال

 ٠ حولها ، والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها
  -: مجتمع الدراسة وعينتها

 لكرة القدمو األول ري الفلسطيني الممتاز العبا من العبي الدو )٢١٠(تكون مجتمع الدراسة من 
  :موزعين كاألتي ، وتم أخذ العينة بطريقة عشوائية  ،
  

  ) 1( قم جدول ر
  جدول يوضح توصيف أفراد عينة البحث

  
 العدد  المتغيرات

 84 درجة ممتازة

 126 درجة أولى

 98 هجوم

 112  دفاع

  
  .و تم إجراء التحليل اإلحصائي لهم   العبا ،)  210(لقد وصلت حصيلة الجمع إلى 

  
  :الدراسة  أداة
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ية ، وتتضمن القائمة ثالثـة أبعـاد   صمم مارتنز وآخرون قائمة لقياس حالة قلق المنافسة الرياض
وقـام   .القلق المعرفي ، القلق البدني ، الثقـة بـالنفس   : مرتبطة بقلق المنافسة الرياضية وهي 

  ) . ١٩٩٨( عالوي بإعداده للصورة العربية 
المفحوص وصف شعوره قبل المنافسـة الرياضـية    عبارة وفيها يطلب من ٢٧وتتضمن القائمة 

) . أبدا تقريبا ، أحيانا ، غالبا ، دائما تقريبـا  ( مدرج من أربعة تدريجات  على مقياس أيامبعده 
  .الثالثة على حدة  األبعادبارات لكل بعد من ع ٩وتشتمل القائمة على 

  
  :التصحيح 

  
  . ١/٤/٧/١٠/١٣/١٦/١٩/٢٢/٢٥: أرقام عبارات بعد القلق المعرفي هي 

  . ٢/٥/٨/١١/١٤/١٧/٢٠/٢٣/٢٦   :هي  أرقام عبارات بعد القلق البدني
  . ٣/٦/٩/١٢/١٥/١٨/٢١/٢٤/٢٧   :هي  أرقام عبارات بعد الثقة بالنفس

في بعد القلق البـدني فإنهـا فـي     ١٤وجميع عبارات القائمة في اتجاه كل بعد فيما العبارة رقم 
  : ويتم تصحيح العبارات التي في اتجاه البعد كما يلي .عكس اتجاه البعد 

  .درجات  ٤= درجات ، دائما تقريبا  ٣= درجتان ، غالبا = درجة واحدة ، أحيانا = أبدا تقريبا 
  : أما العبارة التي في عكس اتجاه البعد فيتم تصحيحها كما يلي 

  .درجة واحدة = درجتان ، دائما تقريبا = درجات ، غالبا  ٣= درجات، أحيانا  ٤= أبدا تقريبا 
  :استجابات وهي ) ٥(قياس من وتكون سلم االستجابة على فقرات الم

  فما فوق درجة كبيرة جدا % 80
  درجة كبيرة % 79إلى %  70
  متوسطة % 69إلى %  60
  قليلة% 59إلى %  50

  درجة قليلة جدا%  50أقل من 
  وبناء على هذا التصنيف سيتم التعليق عليها في مناقشة نتائج الدراسة

  :وثباته على النحو اآلتي وفي الدراسة الحالية حسبت الباحث صدق المقياس 
  :صدق المحكمين: أوالً

عرض المقياس على خمسة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة    
  .األقصى ، واتفق على صالحية المقياس للبيئة الفلسطينية 
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  :صدق االتساق الداخلي  -ب 
  

  ) 2(جدول رقم 
  المقياس مع الدرجة الكلية للمقياسمعامل ارتباط كل محور من محاور 

  
معامل   المحور  م

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

  0.01  0.623  القلق المعرفي  1
  0.01  0.437  القلق البدني  4
  0.01  0.398  الثقة بالنفس  5

  
يتضح من الجدول السابق أن جميع محاور المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقيـاس ارتباطـا ذو   

وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجـة عاليـة مـن    )  0.01( د مستوى داللة داللة إحصائية عن
  .االتساق الداخلي 

  :القائمة  ثبات
  

 تم تقدير ثبات  االستبانة على أفراد العينة وذلك باستخدام طريقتي معامل ألفا كرونباخ

  .والتجزئة النصفية  
  
  :طريقة التجزئة النصفية  -١
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ستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصـفية حيـث   تم استخدام درجات العينة اال
احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الـدرجات ،  
وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلـة سـبيرمان   

وأن معامـل  )  ٠.٥٥٠( التجزئة النصفية قبل التعديل براون فأتضح أن معامالت الثبات بطريقة 
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية جدا مـن الثبـات   )  ٠.٧٦٥( الثبات بعد التعديل 

  ٠تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة 
  
  
 : طريقة ألفا كرونباخ  -٢

إليجاد معامل ثبـات االسـتبانة ،    استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات ، وذلك
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عاليـة  )  ٠.٧١٢( حيث حصلت على قيمة معامل ألفا 

  ٠من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة 
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
  التكرارات والنسب المئوية  -١
  .تساق الداخلي للمقياس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق اال -٢
إليجاد معامل ثبات المقياس تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بـراون للتجزئـة النصـفية     -٣

  ٠المتساوية ، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ 
  "  T. test"تم استخدام أسلوب  -٤
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  

، حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم في فلسـطين   لمعرفة تهدف الدراسة الحالية
  .وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة

  
  :ينص السؤال الرئيسي على

  
  .حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم في فلسطين   ما      
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٨١ 

  
معياري والـوزن  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بإيجاد المتوسطات واالنحراف ال

  :النسبي لكل محور من محاور المقياس والجداول التالية توضح ذلك 
  
  
  
  
  
  

  القلق المعرفي: المجال األول 
  ) 3( جدول 

  "المعرفيالقلق "  ترتيب كل فقرة من فقرات الجدول األول
ن  (تبعاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب  

 =210(  
  

رقم 
  الفقرة 

رقم الفقرة في 
  المقياس

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 1 560 2.66 0.802 66.5 3 
2 4 364 1.73 0.944 43.2 8 
3 7 490 2.33 0.884 58.2 6 
4 10 518 2.46 0.973 61.5 4 
5 13 504 2.4 1.037 60 5 
6 16 476 2.26 0.691 56.5 7 
7 19 567 2.7 1.055 67.5 2 
8 22 476 2.26 1.014 56.5 7 
9 25 448 2.13 0.628 78.2 1 

  
االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  )  3( يتضح من الجدول 

، وقد تبين أن متوسط  عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال األول وعلى متوسط فقراته
  ) .1.73–2.13(الفقرات قد ترامح بين 

  



  رمزي رمسي جابر. د                                           ٢٠٠٩االول ضة  العدد جملة علوم الريا
  قطاع غزة –فلسطني  /جامعة األقصى   أستاذ علم النفس الرياضي                                                           

  

 
 

٨٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القلق البدني: لمجال الثاني 
  

  ) 4(جدول 
  "القلق البدني  " ترتيب كل فقرة من فقرات الجدول الثاني

  
ن ( تبعاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب  

 =210(  
  

 رقم
 الفقرة 

رقم الفقرة في 
  المقياس

مجموع 
االستجابا

 ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 2 364 1.73 0.868 43.2 6 
2 5 476 2.26 0.944 56.5 2 
3 8 448 2.13 0.819 53.2 3 
4 11 294 1.4 0.621 35 7 
5 14 602 2.86 0.879 71.5 1 
6 17 392 1.86 0.819 46.5 5 
7 20 280 1.33 0.479 33.2 8 
8 23 382 1.86 1.041 46.5 5 
9 26 406 1.93 0.944 48.2 4 
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االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  )  4( يتضح من الجدول 
ن متوسط عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال األول وعلى متوسط فقراته ، وقد تبين أ

  ) .1.33–2.86(الفقرات قد ترامح بين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثقة بالنفس: المجال الثالث 
  

  ) 5( جدول 
  "الثقة بالنفس  " ترتيب كل فقرة من فقرات الجدول الثالث 

ن ( تبعاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب  
 =210(  

  
رقم 
 الفقرة 

الفقرة في  رقم
  المقياس

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 3 560 2.66 0.802 66.5 4 
2 6 546 2.6 0.723 65 5 
3 9 686 3.26 0.868 81.5 1 
4 12 518 2.46 0.730 61.5 6 
5 15 616 2.93 0.944 73.2 3 
6 18 630 3 0.830 75 2 
7 21 476 2.26 0.583 56.5 7 
8 24 630 3 0.830 75 2 
9 27 630 3 0.742 75 2 
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االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  )  5( يتضح من الجدول 
عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال األول وعلى متوسط فقراته ، وقد تبين أن متوسط 

  ) .2.26–3.26(رامح بين الفقرات قد ت
   
  
  
  
  
  
  
  

  ) 6( جدول 
تبعاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية  أبعاد المقياسترتيب كل بعد من 

  )210= ن ( والوزن النسبي والترتيب 

مجموع  العدد األبعاد
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 البعد
 المعرفي

9 4403  20.93 4.014 60.9 2 

 3 48.2 3.707 17.36 3654 9 بدنيالبعد ال

 1 69.9 3.526 25.17 5292 9 ثقة بالنفسال

  
،  %)69.9(قد احتل المرتبة األولى بوزن نسبي  أن بعد الثقة بالنفس) 6( يتضح من الجدول 

في  ، ثم جاء البعد البدني%) 60.9(بوزن نسبي  المرتبة الثانية البعد المعرفي تلي ذلك وفي
  %) .48.2( المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

  
  :مناقشة نتائج الدراسة 
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حالة قلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القـدم فـي    إلى معرفة) 6(كما يشير جدول رقم  
سـبي  لدى عينة البحث بـوزن ن  يمثل أعلى حاالت القلق)  الثقة بالنفس ( إلى أن البعد .فلسطين 

الثقـة   ويعزو الباحـث  ، متوسطة لدى عينة البحث درجة حالة القلق وهذا يعني أن % )69.9(
زيادة الجانب المعرفي ، وكذلك الجانب البـدني ،   إلىلدى العبي كرة القدم في فلسطين  بالنفس

  .   مما يتولد من ذلك الثقة بالنفس لدى الالعبين 
لثقة بالنفس هو البعد االيجابي في مواجهة القلـق   إلى أن ا)  1998(ويشير محمد حسن عالوي 

.  
الثقة الرياضية هي االعتقاد أو درجة التأكد واليقينية بأن  إلى أن)  2004(عالوي  ويشير محمد

  . وقد تكون الثقة الرياضية سمه مميزة لالعب . الفرد يملك القدرة لكي يكون ناجحا في الرياضة 
قة بالنفس من المهارات الهامة في المجال الرياضـي نظـرا   إلى أن الث)   ١٩٩٤( أشار محمد 

لتأثيرها على أداء الالعبين وأن ثقة الرياضي في قدراته تمثل مصدرا ايجابيا هاما لتحقيق الطاقة 
  .النفسية اإليجابية  
أن الثقة بالنفس هي درجة االعتقاد التي يمتلكها الرياضـي عـن   )  ٢٠٠٠٢( حيث يشير راتب 

لى تحقيق النجاح وال شك أن توقع الرياضي لنتائج أدائه يعتبر عامالً هامـاً مـن   مدى قدرته ع
حيث التأثير على نتائج األداء، كما أن الثقة في توقع النتائج تجعل الرياضي أكثر استعداداً للبـذل  
والعطاء، وكلما زادت درجة التوقع وأصبح الرياضي أكثر ثقة كلما ضاعف ذلك من قدرته على 

والمثابرة والتصميم في مواجهة العقبات التي تقابله أو المشكالت التي تعترضه ويصـبح  التحمل 
ليس من السهل عليه أن يستسلم للهزيمة أو أن يفقد األمل وتساعده أيضا على تركيز االنتباه فـي  
ه المباراة وتستثير قدراته الكامنة، ويتميز أداؤه باالنسيابية والمزيد من القوة والسـرعة وتسـاعد  

  .على االحتفاظ بالهدوء واالسترخاء ورباطة الجأش وخاصة في مواقف المنافسة الضاغطة
وهذا يعنـي   % )60.9(في المرتبة الثانية بوزن نسبي ) القلق المعرفي (هذا وقد جاء البعد   -
فقد العبي كـرة القـدم    ويعزو ذلك الباحث إلى ، متوسطة لدى عينة البحث درجة حالة القلق أن

  . ز الالزم للمباريات بسبب الظروف االقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب الفلسطينيالتركي
( ، ودراسة التكريتـي وعبـد الغفـور     ) ٢٠٠٠( وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة مكناي 

  ) . ١٩٩٥( ، ودراسة قنديل )  ١٩٩٠
السلبي لمستوى الالعـب   ى أن القلق المعرفي هو التوقعإل)  1998(ويشير محمد حسن عالوي 

  .  وافتقاده للتركيز وتصور الفشل في المنافسة الرياضية
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إلى أن القلق المعرفي يختلف في تأثيره عن القلق البدني ، حيث يـؤثر  )  ٢٠٠٣( ويشير فوزي 
األول في أداء المتطلبات الحركية التي يحتاج إلى الدقة وتركيز االنتباه ، بينما الثـاني فـي أداء   

  .لبات الحركية التي تتطلب السرعة  المتط
ء إلى أن القلق المعرفي هو االنزعاج أو الهم بالنسـبة ألدا )  ٢٠٠٤(ويشير محمد حسن عالوي 

المعرفي بنتـائج الفشـل فـي    وهو الوعي الشعوري بانفعاالت غير سارة ، أو االهتمام الالعب،
  األداء

لق المعرفـي الجانـب العقلـي للقلـق ،     إلى أن القلق المعرفي يمثل الق)  ١٩٩٧( ويؤكد راتب 
ويحدث عادة نتيجة التوقع أو التقييم الذاتي السلبي للرياضي نحو مستوى أدائـه ، ويظهـر فـي    

   ٠ضعف قدرته على التركيز واالنتباه 
إلى أن العصر الحالي يتميز بأنه عصر الضغوط النفسية والقلق ، )  ٢٠٠٢( ويؤكد عبد الحفيظ 

ا االهتمام بمواجهة العوامل المسببة لها ، والتصدي لها لمساعدة الفرد على األمر الذي يتطلب من
  .التكيف مع الواقع الذي نعيش فيه ، ووصوال به إلى الصحة النفسية السليمة 

ان من إعراض القلق وجود ضغط أو شدة يشعر بها الشخص القلـق  ) ١٩٩٧مياسا ، (كما يؤكد 
ر مرافقاً لشعور العجز ، وشـعور بالعزلـة واالنفـراد    ويشعر معها بالكدر ، ويظهر هذا الشعو

والعداوة ، فضالً عن شعور بخوف وتوقع المصائب ويهزه هذا التوقع هزاً قوياً يمس ثقته بنفسه 
  .، ويؤدي إلى وجود صعوبة في تركيز االنتباه لديه 

 بميل القلق إلى توتر األعصاب واالضطراب ، فالصـوت الضـعيف يزعجـه   ) مياسا(ويضيف 
والحركة البسيطة تثيره ويميل إلى تأويل ما يظهر حوله تأويالً يتوقع فيه نحو التشـاؤم وسـوء   
الظن ، وقد ترتبط حالة القلق بأفكار خاصة أو موضوعات خاصـة كـالموت ، والسـرطان ،    
والمصائب ، وفي حاالت من هذا النوع يتأثر سلوك القلق تأثراً قوياً وظاهراً بموضـوع قلقـه ،   

ما تتكرر زيارته لألطباء دون ان يطمئن على الرغم من كل ما يقوله له األطباء في نفي  وكثيراً
  ) .٩٨،  ١٩٩٧مياسا ، (وجود مرض خاص به 

 وهذا يعني أن% ) 48.2(بوزن نسبي  في المرتبة الثالثة)   القلق البدني( ء البعد هذا وقد جا -
منـتظم  عدم وجود دوري ذلك الباحث إلى  ويعزو ، قليلة جدا لدى عينة البحث حالة القلقدرجة 

، مما يتولد عن ذلك عدم القلق البـدني لعـدم وجـود مباريـات     في فلسطين لرياضة كرة القدم 
   .يخوضها العبي كرة القدم في فلسطين 

( ، ودراسة التكريتي وعبد الغفـور   ) ٢٠٠٠( تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة مكناي ال  و
  ) . ١٩٩٥( نديل ، ودراسة ق ) ١٩٩٠
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قلق البدني هـو إدراك االسـتثارة الفسـيولوجية    إلى أن ال)  1998(ويشير محمد حسن عالوي 
  . األوتونوميويتضمن أعراض التوتر ومتاعب المعدة وغيرها من استجابات الجهاز العصبي 

عنـد  إلى أن حالة القلق الجسمي ترتبط ارتباطا شرطيا بمثيرات البيئـة  )  ١٩٩٧( ويشير راتب 
بداية المنافسة ، واألفراد الذين يتميزون بمستويات مرتفعة من سمة القلق يدركون أغلب المواقف 

وذلك علـى نحـو   ،ويستجيبون لها باستجابات مرتفعة الشدة من حالة القلق ،على أنها مهددة لهم 
تتضـمن  هذا وتدل البراهين على أن المواقف التي  ٠أكثر من األفراد ذوى سمة القلق المنخفض 

أو تهديدا نحو تقدير ألذات تعتبر مصادر أشد تأثيرا على الفرد مقارنـة بـالمواقف   ، فشال كبيرا 
  .التي تتضمن ضررا جسميا  
هو إدراك االستثارة الفسـيولوجية أو   ى أن القلق البدنيإل)  2004(ويشير محمد حسن عالوي 

كـآالم المعـدة   ) الـال إرادي   (إدراك األعراض الجسمية لنشاط الجهاز العصبي األوتونـومي  
  .وتصبب العرق وارتعاش األطراف وزيادة معدل ضربات القلب 

إلى أن القلق الجسمي فانه يمثل كال من الجانبين الفسيولوجي والوجداني )  ١٩٩٧( ويؤكد راتب 
للقلق ، ومن المظاهر المميزة لهذا النوع من القلق ما يحدث للرياضي من زيادة سرعة نبضـات  

  .ب ، وزيادة سرعة التنفس ، وتعرق اليدين ، واضطرابات في المعدة وتوتر العضالت القل
بأن القلق يرافقه اضطرابات فسيولوجية ونفسـية مختلفـة تكـون    )  ١٩٧٩( وقد أظهر عالوي 

إلى ان من أعراض القلق هو السلوك ) ١٩٧٩عالوي ، (بمثابة مظاهر أو إعراض له ، إذ يشير 
مستوى الحركي أو االنفعالي أو العقلي ، كسرعة التهيج والنرفزة وضـعف  الترددي سواء على ال

  ضغطالالقدرة على التركيز واالنتباه وشرود الذهن ، وسرعة النبض واضطراب التنفس وارتفاع 
  :نتائج ومناقشة التساؤل الثاني و ينص على ما يلي : ثانيا 

في حالة قلق المنافسة الرياضـية  )  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    
  ؟) هجوم ، دفاع ( لدى العبي كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير المركز 

وللتحقق من صحة هذا التساؤل تم حساب الفروق بين متوسطات درجات أفـراد العينـة مـن     
ـ ) دفاع  –هجوم ( الالعبين  ة ، على كل محور من محاور المقياس المستخدم في الدراسة الحالي

  .والجدول التالي يوضح ذلك )   T . test(وذلك باستخدام اختبار 
  
  )7(جدول 

حالة قلق المنافسة تعزى لمتغير المركز في "  ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  )هجوم ، دفاع (  تعزى لمتغير المركز العبي كرة القدم في فلسطينالرياضية لدى 
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النحراف ا المتوسط  المركز األبعاد
 المعياري

قيمة 
"ت"  

 قيمة الداللة

  القلق المعرفي
  

 3.944 20.67 هجوم
 غير دال إحصائيا 0.69

 3.70  21.36  دفاع

  القلق البدني
 3.635 17.11 هجوم

 غير دال إحصائيا 0.49-
 3.577 17.6  دفاع

 الثقة بالنفس
 3.285 24.68 هجوم

 غير دال إحصائيا 0.92-
 3.663 25.6  دفاع

  
الجدولية في جميـع  " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

األبعاد وفي الدرجة الكلية ، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  تعزى لمتغير 
  ) .هجوم ، دفاع ( المركز 

يتحلى بهـا   ات المميزة وتعتبر من السم إلى أن حالة قلق المنافسة الرياضية ويعزو الباحث ذلك
  .العبي الهجوم ، والعبي الدفاع على حد سواء  

  
  :نتائج ومناقشة التساؤل الثالث و ينص على ما يلي : ثالثا 

في حالة قلق المنافسة الرياضـية  )  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    
  ؟) الممتازة ، األولى ( لدى العبي كرة القدم في فلسطين تعزى لمتغير الدرجة 

وللتحقق من صحة هذا التساؤل تم حساب الفروق بين متوسطات درجات أفـراد العينـة مـن     
على كل محور من محاور المقياس المستخدم في الدراسة الحالية ) األولى  –الممتازة ( الالعبين 

  .والجدول التالي يوضح ذلك )   T . test(، وذلك باستخدام اختبار 
  

  
  )8(ل جدو

حالة قلق المنافسة في  الدرجة تعزى لمتغير"  ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  )الممتازة ، األولى ( تعزى لمتغير الدرجة بي كرة القدم في فلسطين الرياضية لدى الع

  
 قيمة الداللةقيمة االنحراف  المتوسط  الدرجة األبعاد
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"ت" المعياري  

  القلق المعرفي
  

 3.178 21.98 ةالممتاز
1.67 

غير دال 
 4.116  20.31  األولى إحصائيا

  القلق البدني
 3.259 18.8 الممتازة

2.4 
غير دال 
 3.633 16.4  األولى إحصائيا

 الثقة بالنفس
 2.774 26.14 الممتازة

1.64 
غير دال 
 3.874 24.5  األولى إحصائيا

  
الجدولية في جميـع  " ت"أقل من قيمة  المحسوبة" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

األبعاد وفي الدرجة الكلية ، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  تعزى لمتغير 
  ) . الممتازة ، األولى( درجة ال

إلى أن حالة قلق المنافسة الرياضية بغض النظر عن الدرجة فهي من األمور  ويعزو الباحث ذلك
  . على حد سواء األولىعبي الدرجة الممتازة ، ولنسبة لالالطبيعية با

  
  

  : التوصياتاالستنتاجات و
  

  :نتائج الدراسة : أوال 
  
يتضح من نتائج الدراسة أن بعد الثقة بالنفس قد احتل المرتبة األولى بـوزن نسـبي قـدره     -١
البعـد   ، ثم جاء%) 60.9(،  تلي ذلك وفي المرتبة الثانية البعد المعرفي بوزن نسبي %)69.9(

  %) .48.2( البدني في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
في حالة قلق المنافسة الرياضـية  )  ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٢

  )  . هجوم ، دفاع ( تعزى لمتغير المركز 
ـ )  ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٣ ية في حالة قلق المنافسة الرياض

  )  . الممتازة ، األولى ( تعزى لمتغير الدرجة 
  :التوصيات : ثانيا 

  -:في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج ، فإن الباحث يوصي بالتالي  
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الحديثة في التغلب  األساليبالنفسي وبصفة خاصة قبل المنافسات واستخدام  باألعداداالهتمام -١
ة من بداية البطولة مثل التـدريب علـى االسـترخاء    على زيادة القلق في هذه اللحظات الحرج

  واالسترخاء العقلي والتي تعمل على عزل الالعب والتركيز على األداء
أهمية العمل على تزويد المدرب بالمعلومات والمعارف حول حاالت القلق قبل المنافسة حتى -٢

مسـاعدة الالعـب    مكنهياألمثل في معالجتها حتى  األسلوبيتمكن من التعرف عليها واستخدام 
  على تحقيق مستوى أفضل في األداء 

 
بالمعلومـات   وإمدادهمتبصير الالعبين باآلثار السلبية لزيادة التوتر في فترة ما قبل المنافسة -٣

 والوسائل التي تعمل على مساعدتهم في التغلب عليها مثل التدريب الذاتي والمقاومة االنفعالية 

للمنافسات بجانب زيارة الملعب المقام فيه  اإلعدادلبطولة في فترة وضع الالعبين في صورة ا-٤
نحـو   للمفاجأةالبطولة مرات متكررة حتى يمكن لالعبين التغلب على زيادة التوتر الحادث نتيجة 

   المالعب
عقد المدرب جلسات التوعية النفسية مع الرياضيين ويعرفهم بأن حالة القلق التـي  ضرورة  -٤

قبل المنافسة من الممكن أن تنخفض شدتها أثناء المنافسة ذاتهـا ، إذ أنـه مـن    تنتاب الرياضي 
  . الجيد وبذل الجهد في المنافسة لألداءالمفيد للرياضيين أن يفهموا أن القلق ال يكون معوقاً 

  
  

  :قائمة المراجع 
  :العربية   المراجع: أوال 

الرياضـي ، دار الفكـر العربـي ،    ، التدريب العقلي في المجال  ١٩٩٦العربي ، محمد ،  -١
  .الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر 

، دليل الرياضي لإلعداد النفسي ، دار وائـل للنشـر والتوزيـع ،     ٢٠٠٢انويا ، تيرس ،   -٢
 .الطبعة األولى ، عمان ، األردن 

عة علم النفس الرياضي ، دار الكتب للطبا) . ٢٠٠٠. (الطالب ، نزار مجيد والويس ، كامل - ٣
 .والنشر ، جامعة الموصل 

تقويم قلق الحالة لدى ) . ١٩٩٠. (التكريتي ، وديع ياسين وعبد الغفور ، رافع إدريس  - ٤
قافزي المظالت المبتدئين ، وقائع المؤتمر العلمي السادس لكليات وأقسام التربية الرياضية ، 

  .كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل 
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، دراسة واقع سمة قلق المنافسة الرياضية عند عـدائي المسـافات    ٢٠٠٨جابر ، رمزي ،  -٥
، جامعـة األزهـر ،   ) العلوم اإلنسانية ( بغزة  –المتوسطة في فلسطين ، مجلة جامعة األزهر 

 .غزة ، فلسطين 

 بالطلوع علـى  األمامية الدحرجة أداء بمستوى القلق ، عالقة ٢٠٠٢جاسم ، عبد الستار  ،  -٦

  .، مجلو الرياضة العاصرة ، المجلد األول ، العدد األول ، العراق التوازن  عارضة
 ، علم نفس الرياضة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، القاهرة   ١٩٩٧راتب ، أسامة ،  -٧
  ، دوافع التفوق في النشاط الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٩٠راتب ، أسامه ،  -٨
دليل اإلرشاد والتوجيه  للمدربين ، دار ( ، اإلعداد النفسي للناشئين  ٢٠٠١راتب ، أسامة ،  -٩

  .الفكر العربي ، القاهرة ،مصر 
، اإلحصاء ألوصفي في علوم التربية البد نيـة و الرياضـية ،    ٢٠٠٢رضوان ، محمد ،  -١٠

  ٠الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 
العالقة بين االتجاه التنافسي والثقة الرياضية  كسمة وكحالة لدى : صدقي نور الدين محمد  -١١

العبي كرة القدم، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، المؤتمر العلمي للرياضـة والمبـادئ   
األوليمبية والتراكمات والتحديات، كلية التربية الرياضية للبنـين بالقـاهرة ، جامعـة حلـوان ،     

١٩٩٤.  
، موسوعة االختبارات النفسية ، مركز الكتاب للنشـر ، الطبعـة    ١٩٩٨حسن ، عالوي ، -١٢

 مصر القاهرة ،  األولى ،

، علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية ، دار الفكـر العربـي ،    ٢٠٠٢عالوي ، حسن ، -١٣
  . مصرالقاهرة ، 

للنشـر ،   ، سيكولوجية  الجماعات الرياضية ، مركـز الكتـاب   ١٩٩٨عالوي ، محمد ،  -١٤
  الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر 

، التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي ، مركز  ٢٠٠٢عبد الحفيظ ، إخالص ،  – ١٥
  الكتاب للنشر ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر  

، علم التدريب الرياضي ، دار المعارف ، الطبعة الثانية عشـرة   ١٩٩٢عالوي ، محمد ،  -١٦
  .اهرة ، مصر ، الق
، سيكولوجيه التدريب والمنافسـات ، الطبعـة   الرابعـة ، دار     ١٩٨١عالوي ، محمد ، -١٧

  .المعارف ، القاهرة ، مصر 
، مدخل في علم النفس الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة  ٢٠٠٤عالوي ، محمد ،  -١٨

  الرابعة ، القاهرة ، مصر 
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، البحث العلمي في التربيـة الرياضـية وعلـم     ١٩٩٩، عالوي ، محمد ، راتب ، أسامة  -١٩
   ٠النفس الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 

دار ) احتـراق الرياضـي    –ضغوط التـدريب  ( ، قلق المنافسة  ١٩٩٧راتب ، أسامة ،  -٢٠
  .الفكر العربي ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر 

 .، دار المعارف ، القاهرة  ٤، ط الرياضيعلم النفس  ،١٩٧٩عالوي ، محمد ،-٢١

، دار ) التطبيقـات   –المفـاهيم  ( ، مبادئ علم النفس الرياضي  ٢٠٠٣فوزي ، أحمد ،  – ٢٢
  الفكر العربي ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر 

، العالقة بين مستوى القلـق و سـرعة التعلـيم ومسـتوى األداء     ١٩٩١قنديل ، محمد ،  -٢٣
،  ١٢بدئيين في رياضة الجمباز ، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ، العـدد  المهاري  للم

 .جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر 
، مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الرياضية لدى العبي كـرة   ٢٠٠٠مكناي ، أحمد ،  -٢٤

منشـورة ، الجامعـة   الطاولة في األردن وعالقتها باإلنجاز الرياضي، رسالة ماجسـتير غيـر   
  .األردنية ، عمان ، المملكة األردنية الهاشمية 

، مصادر القلق النفسي لدى العبي والعبات كرة اليد في األردن  ٢٠٠٦هياجنة ، أحمد ،  -٢٥
  .، البحرين  ٤، العدد  ٧، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، جامعة البحرين ، المجلد 

، دار  النفسية والعقلية وقايـة وعالجـاً   واإلمراضالنفسية  الصحة ،١٩٩٧، مياسا ، محمد -٢٦
  .الجبل ، بيروت 
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