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  انعكاس القلق على أداء العيب كرة القدم النخبوية أثناء املنافسة الرياضية

  -دراسة ميدانية لفرق الرابطة احملترفة الثانية صنف أكابر -

  د بن عكي آكلي.أسنوسي الرمحاين    . أ

  3جامعة اجلزائرمعهد التربية البدنية والرياضية، 
abdosenouci1@gmail.com 

  :ملخص البحث

علم النفس الرياضي وهو سالح ذو و رب القلق النفسي من أهم مواضيع علم النفسيعت      

يهيئ نفسه من مجيع و حدين أثناء املنافسة الرياضة إما حمفزا فيجعل الرياضي يتعرف عن مصادره

 التغلب عليه وهذا ما ينعكس اجيا على األداء الرياضي،و الفنية ملعاجلتهو النواحي البدنية والنفسية

اخلوف يف نفسية الالعب مما ينعكس سلبيا على و   حالة يكون القلق مثبط فيزرع االرتباكيف و

األداء الرياضي أثناء املنافسة، هلذا تناولنا هذه الدراسة اليت هدفت إىل إظهار انعكاس القلق على 

جه، عالو ما هي احللول املمكنة لتعرف على مصادرهو األداء الرياضي أثناء املنافسة الرياضية

وكذالك إبراز أمهية التحضري النفسي يف التقليل من حدة القلق أثناء املنافسة ولتحقيق أهداف 

الدراسة استخدمنا املنهج الوصفي  كما متثلت عينة البحث يف أربع فرق ينشطون بالرابطة احملترفة 

راسة، مت العبا أجريت عليه الد 88الثانية لكرة القدم اجلزائرية فتحصنا على عينة قوامها 

اختبار كاف تربيع كوسائل و النسب املؤويةو استخدام االستبيان كآدات جلمع املعلومات

إحصائية، أسفرت الدراسة على أن ألمهية املنافسة دور يف زيادة حدة القلق لدى الالعبني مما 

جياد بالغة يف اخلفض من حدة القلق وإو لتحضري النفسي أمهية كبرية و ينعكس سلبيا على أدائهم

 .مصادره وأسبابه من طرف الالعبني مما ينعكس اجيابيا على األداء الرياضي أثناء املنافسة

  . القلق، األداء الرياضي، كرة القدم: الكلمات الدالة
Résumé: 
     L'angoisse psychologique est considerée comme l’un des plus importants sujet  
de la psychologie du sport, c’est une épée à double tranchant pendant le sport de 
compétition, soit c’est un catalyseur qui rend le sportif reconnaissant de ses 
sources et se préparer à tous les aspects physique psychologique et technique pour  
la traiter et la surmonter.Ceci se reflète positivement sur  la performance 
sportive.Soit c’est un inhibiteur qui pousse à l'anxiété, la confusion et la peur dans 
la psyché du joueur, qui se reflète négativement sur la performance sportive au 
cours de  la compétition. Pour cela nous avons traité cette étude, qui visait à 
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démontrer les effets de l'anxiété sur la performance sportive au cours de la 
compétition sportive et quelles sont les solutions possibles pour identifier les 
sources et les traiter, et également de mettre en évidence l'importance la 
préparation psychologique pour réduire l'anxiété au cours de la compétition . Pour 
atteindre les objectifs de l'étude, nous avons utilisé l'approche descriptive sur un 
échantillon de recherche de quatre équipes activant en deuxième ligue 
professionnelle du football algérien. Nous avons mené l’étude sur un échantillon 

de 88 joueurs,le questionnaire utilisé est le KADAT pour recueillir des 
informations, pourcentages et les tests des équerrages comme moyens statistiques. 
L’étude a montrer l'importance du rôle de la concurrence dans l'augmentation de 
l'anxiété des joueurs, ce qui se reflète négativement sur leurs performances. La 
préparation psychologique est d'une extreme importance dans la réduction de 
l'anxiété et également dans la recherche de ses sources et ses causes par les 
joueurs eux memes, ce qui qui se reflète positivement sur la Performance de 
l'athlète pendant la compétition. 

  :اجلانب التمهيدي لدراسة -1

  :  اشكالة الدراسةو مقدمة - 1-1

املشاهدين هلا ومل و ارسنيتعترب كرة القدم اللعبة الشعبية األوىل يف العامل من حيث عدد املم   

 شهرا و مل جتاريها يف شعبيتهاو املشاهدين هلاو جتاريها يف شعبيتها من حيث عدد املمارسني

لكلى و جلميع األعمارو متعتها أي لعبة أخرى، فما زالت اللعبة رقم واحد يف مجيع أحناء العاملو

ها للجميع عندما ختتلف م السبل، النساء ويكون عشقو اجلنسني لتكون لعبة املاليني من الرجال

ضروريا قصد و كما تتميز كرة القدم بطابعها التنافسي حيث تعترب املنافسة الرياضية عامال مهما

يل يتم التكيف مع واقع املنافسة جيب التدخل بإجراءات هادفة ملعاجلة و حتديد الفائز أو ترتيبه 

من بني هذه الضغوطات القلق و بني أثناء املنافسةالضغوطات النفسية الكبرية اليت يتعرض هلا الالع

الذي يعترب من العوامل املؤثرة على مستوى األداء الرياضي لذلك أصبح االهتمام باملقاييس اليت 

يف املواقف اخلاصة كموقف املنافسة  مشدة قلقهو من خالهلا تقاس حالة الالعبني النفسية

اال رياضة كرة القدم من املشكالت النفسية الكبرية يعد القلق يف و الرياضية على سبيل املثال،

 التركيز    و نفسي الذي يؤدى إىل عدم التوافقو اليت تواجه الالعبني من اضطراب فكري

  .تدهور يف األداء الرياضيو السيطرة فضال عن االستثارة العصبية مما يؤدى إىل خللو

ن املشكالت املسببة للقلق لذا وجب علينا كما أن مواقف املنافسة الرياضية مليئة بعديد م   

املدربني نظرا لتعرضهم و مفكرين باالهتمام بالربامج التوجيهية واإلرشادية لالعبنيو كباحثني
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تعرضهم ملواقف االستثارة العالية اليت ترتبط و للعديد من الضغوطات النفسية املصاحبة للقلق

خروجهم من املنافسة وهذا ما دفعنا و ىل انسحاماليت قد تؤدي يف احلاالت الشديدة إو باملنافسة

  :إىل طرح التساؤالت التالية

  هل ألمهية املباراة دور يف قلق الالعبني أثناء املنافسة الرياضية مما ينعكس على أدائهم؟    -1

هل لتحضري النفسي دور يف خفض القلق لدى الالعبني أثناء املنافسة مما ينعكس على  -2

  أدائهم؟  

  :فرضيات الدراسة  - 1-2

  .ألمهية املباراة دور يف قلق الالعبني أثناء املنافسة مما ينعكس على أدائهم  -1

يساهم التحضري النفسي يف التقليل من حدة القلق لدي الالعبني أثناء املنافسة الرياضية مما  -2

  .ينعكس على أدائهم

  :أهداف الدراسة- 1-3 

  وره يف احلد من القلق أثناء املنافسة الرياضية إبراز أمهية  التحضري النفسي ود -1

ما هي احللول املمكنة ملعرفة أسبابه وكيفية و معرفة تأثري قلق املنافسة على األداء الرياضي -2

  .التعامل معه

  :أمهية الدراسة - 1-4

إلجراءات معرفة العوامل املؤدية حلالة القلق لدي الالعبني أثناء املنافسة الرياضية مما يسهل اختاذ ا

معرقال و العالجية اخلاصة من ذوي الشأن فيما إذا اعترب القلق عامال حمفزا او مثبطاو الوقائية

  .لألداء الرياضي

  :جماالت الدراسة - 1-5

  .2017من جانفي إىل غاية أكتوبر : اال الزمين

، وداد بوفاريك، احتاد مولودية العلمة، احتاد البليدة( فرق الرابطة احملترفة الثانية: اال املكاين

  )بسكرة

  

  : مصطلحات الدراسة - 1-6

   :القلق •
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توقع حدوث كارثة أو ممكن أن و هو خوف منتشر وشعور من انعدام األمن: اصطالحا - 

  )15ص 1997أسامة كامل راتب، .(يتضاعف إىل جد الذعر

  .دوث خطر ماالذعر نتيجة حو التضايقو االرتباكو هو حالة نفسية تتميز باخلوف: إجرائيا - 

بالنظر إليه على أساس انه من أهم و هو أحد االنفعاالت اهلامة: القلق يف اال الرياضي • 

الظواهر النفسية اليت تؤثر على أداء الرياضيني وقد يكو ن هذا التأثري اجيابيا يدفعهم لبذل املزيد 

     )40فرديريك معتوق ، ص.( من اجلهد، أو بصورة سلبية تعوق أدائهم

  :األداء•

حتمل و مدى صالحيته يف النهوض بأعباء عملهو مسلكه فيهو هو كفاءة العامل لعمله:اصطالحيا

  )57ص 2012عبد العزيز زوزو،شاكر يعقوب .( املسؤولية يف فترة زمنية حمددة

  ).مسؤولياتهو واجباته( مدى كفاءة الفرد بالقيام بعمله : إجرائيا

دوافع كل فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة تأثريات و هو انعكاس لقدرات :األداء الرياضي• 

هو نشاط أو سلوك يوصل إىل نتيجة و متبادلة بني القوة الداخلية وغالبا ما يؤدى بصورة فردية،

. هو الوسيلة لتعبري عن عملية التعليم سلوكيا و كما هو املقياس الذي تقاس به نتائج التعليم

  )214ص، 1983فرار جميد(

 النفسية لالعبنيو املهاريةو لعبة من األلعاب اليت تتطلب تطور الصفات البدنية هي: كرة القدم• 

يتأقلم مع مجيع املتغريات املوجودة يف اللعبة و هذا لكي يستطيع الالعب أن يصمد لوقت طويلو

ملدة طويلة، بدون أن تنخفض كفاءته، هلذا جيب أن يعتمد العب كرة القدم على مجيع قدراته 

فريدريك معتوق ص .( الفوز يف املبارياتو النفسية حىت يستطيع حتقيق النجاحو هاريةاملو البدنية

15( 

 :الدراسات السابقة -7 -1

عالقته مبستوى األداء و القلق"بعنوان  2007خريي حممود الصباحبة : الدراسة األوىل•

هدفت " هلامشيةعلوم الرياضة يف اجلامعة او للرياضات الفردية لدى طلبة كلية التربية البدنية

عالقته مبستوى األداء لدى طلبة األلعاب الفردية يف كلية التربية و الدراسة إىل التعرف على القلق

علوم الرياضة باجلامعة اهلامشية، قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي باألسلوب و البدنية
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األداء و ني القلقآخرون،و قد أصهرت النتائج وجود عالقة بو املسحي، وتكونت عينة الدراسة

قريبة من املعنوية و بشكل عام حيث كانت هذه العالقة ذات داللة إحصائية يف رياضة السباحة

رمزي رمسي .(بعيدة عن املعنوية يف رياضة ألعاب القوىو يف رياضة اجلمباز

   )92،ص2008جابر،

 ري حالة القلقتأث" ه بعنوان 1423دراسة عبد الرمحان مسعاعد الزهراين   : الدراسة الثانية

  "سرعة رد الفعل لدى حكام الكرة الطائرة السعودينيو الثقة على تركيز االنتباهو

الثقة على تركيز االنتباه و )جسمي، معريف(هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري حالة القلق

 51وسرعة رد الفعل االختياري لدى حكام الكرة الطائرة السعوديني، تكونت عينة البحث من 

 - قائمة قلق املنافسة الرياضية–الثقة بالنفس و )جسمي، معريف(كما، وقد مت قياس حالة القلق ح

اختبار –م، ومت قياس تركيز االنتباه لدى عينة الدراسة بواسطة 1990آخرون و ل مارتز

م، وقد 1990مهارات تركيز االنتباه لدى احلكام يف األنشطة الرياضية لوينربج وريتشاردسون 

 يل البيانات عن وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بني كل من حالة القلق اجلسميأسفر حتل

بني تركيز االنتباه لدى عينة الدراسة ووجود عالقة طردية دالة إحصائيا بني و حالة القلق املعريفو

تركيز االنتباه لدى عينة الدراسة كما أسفرت النتائج عن عدم وجود عالقة و حالة الثقة بالنفس

بني و حالة الثقة بالنفسو حالة القلق املعريفو إحصائيا بني كل من حالة القلق اجلسمي    دالة

سرعة رد الفعل االختياري لدى عينة الدراسة كما اطهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بني 

احلكام املستجدين، لصاحل حكام الدرجة األوىل، و الثالثةو الثانية    و حكام الدرجة األوىل

كذالك متغري تركيز االنتباه، ووجود فروق دالة و الثانية، الثالثة يف متغري حالة الثقة بالنفس

الثالثة لصاحل حكام الدرجة الثانية، الثالثة يف متغري سرعة رد و إحصائيا بني حكام الدرجة الثانية

  ) 93،ص2008رمزي رمسي جابر،.(الفعل االختباري

تأثري قلق املنافسة الرياضية على دافعية االجناز لدى العيب كرة  "شرفوح سليمان : الدراسة الثالثة

أجريت الدراسة على فرق والية البويرة للموسم الكروي ) سنة17- 14(أشبال–القدم 

ما نوع تأثريه على دافعية االجناز و ، هدفت الدراسة إىل معرفة أسباب القلق2015 -2014

كيفية و العوامل املؤدية إىل حالة القلقو ابمعرفة األسبو الرياضي لدى العيب كرة القدم
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العبا ميثلون الفرق اليت شاركت يف بطولة القسم الشريف  65معاجلتها، ومتثلت عينة الدراسة يف 

  .، وهم أوملبيك مدينة البويرة، اجلباحية القادرية2015 -2014للموسم الرياضي 

ذالك راجع ألمهية و لالعيب كرة القدمأسفرت الدراسة على ظهور تأثري سليب على دافعية االجناز 

سوء التحكيم يؤثر بصورة واضحة على دافعية اإلجناز لدي و قرارات احلكمو املنافسة أو طبيعتها

. الالعبني، عدم فعالية التحضري النفسي ينعكس على دافعية اإلجناز سلبيا أثناء املنافسة الرياضة

  )2017-2014شرفوح سليمان، (

واليت هدفت إىل التعرف على أثر متاسك " كارونو دراسة برابا فيسيس": الدراسة الرابعة

 رياضيا من األلعاب اجلامعية،110قد أجريت الدراسة على و اموعة يف حالة قلق املنافسة

أشارت و آخرون،و استبيان بيئة اموعة لكارونو استخدم الباحثون مقياس حالة قلق املنافسة،و

القلق بالنسبة للمجموعة ذات التماسك املنخفض نتيحة الخنفاض قيمة النتائج إىل تناقص حالة 

اخنفاض درجة الشعور باملسؤولية، باإلضافة إىل وجود حاالت خمتلفة مرافقة حلالة و الزميل بالفرق

رمزي رمسي .(الفشل السابقةو قلق املنافسة منها أمهية احلدث، الفترة للمنافسة، وخربات النجاح

  )2008،95جابر،

دراسة واقع مسة قلق املنافسة الرياضية عند عدائي " رمزي رمسي سامر: دراسة اخلامسةال

، هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع مسة املنافسة 2008لسنة " املسافات املتوسطة يف فلسطني

الرياضة لعدائي املسافات املتوسطة يف فلسطني، ولتحقيق ذالك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

أعاد صورا و "رايرت مارتيرت"با مت استخدام اختبار قلق املنافسة الراضية من تصميم الع32

، أظهرت النتائج أن واقع مسة قلق املنافسة الرياضية عند 1998بالعربية حممد حسن عالوي 

العيب املسافات املتوسطة يف فلسطني كانت قليلة جدا لدى عينة البحث حيث وصلة النسبة 

 ، وقد أوصى الباحث بضرورة االهتمام باإلعداد النفسي% 44.7ابة لديهم املؤوية لالستج

 استخدام األساليب احلديثة يف التغلب على زيادة القلق مثل التدريب على  االسترخاءو

  . تركيز على االسترخاءو اليت تعمل على عزل الالعبو االسترخاء العقليو

فسة الرياضية يف لعبة كرة السلة عند طلبة فرق قلق املنا" دراسة أمرية آبدة: الدراسة السادسة

، هدفت الدراسة إىل 2011دراسة ميدانية لبطولة املدارس الثانوية باألردنلسنة" املدارس الثانوية 

استقصاء التغريات يف مستوى واجتاه قلق املنافسة مع اقتراب موعد املباراة النهائية للفرق يف 
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تنافسوا ) انثى 47ذكرا،  41( با والعبة يف كرة السلةالع 88البطولة، أجريت الدراسة على 

يف التصفيات النهائية لبطولة املدارس الثانوية يف األردن، أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ارتفاع 

كلما اقترب موعد املباراة النهائية، كما أشارة النتائج ) غري دال إحصائيا(يف مستوى اجتاه القلق 

داللة إحصائية يف اجتاه مستوى قلق حالة املنافسة يف حني أشارت إىل عدم وجود فروق ذات 

النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى قلق املنافسة عند اإلناث،ودالك أن األكثر خربة هن 

  )2011أمرية آبدة،.(األقل مستوى يف ارتفاع قلق احلالة املنافسة

   اجلانب النظري -2

 :القلق يف اال الرياضي - 1-2

  :مفهوم القلق يف اال الرياضي:1- 2-1

يسبب له الكثري من الكدر، و القلق هو حالة اخلوف الغامض الشديد الذي ميتلكه اإلنسان   

األمل كما يعترب من االنفعاالت العامة على أساس أنه من أهم الظواهر النفسية اليت تأثر و الضيق

  )13اين،صجيسمون فريد ترمجة حممد عثمان ا.(على أداء الرياضيني

يف حاالت يكون هذا التأثري سلبيا و قد يكون تأثري القلق اجيابيا يدفعهم لبذل املزيد من اجلهد،   

  .يعوق أداءه و يربك الرياضي

  :تأثري القلق يف اال الرياضي -2- 2-1

نفعاالت وسلوك، فاإلجنازات يعترب الفرد من مجيع جوانبه يف كل اإلجنازات مبا فيها من ا   

املهارية ، بل تتأثر أيضا بعوامل نفسية مثل الدوافع، و الرياضية ال تعتمد على تطور البنية البدنية

  )14ص1980نزار ايد،الكامل طه الويس، (. اخل....التفكري، القلق

  :و هناك نوعني من حالة القلق

املتميز و      اعد للرياضي على األداء السليماملسو عندما يكون القلق ميسرا يلعب دور احملفز - 

  .بالتايل التهيئ نفسهو إدراكه ملصدر القلقو عن طريق معرفته

  .يؤثر سلبيا على نفسية الرياضيو معرقال لألداءو عندما يكون القلق مثبطا - 

  

  

  :مصادر القلق املرتبطة باملنافسة الرياضية -3- 2-1
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رون بدرجات خمتلفة من القلق تؤثر عادة على مستوى يتفق معظم الرياضيني على أم يشع  

البعض اآلخر خيفق يف و السيطرة على درجة القلق،و بينما يستطيع البعض منهم التحكمو أدائهم،

، 2000أسامة كامل راتب .( خاصة أثناء املنافسةو حتقيق ذلك ومن مث يتأثر األداء سلبيا

175 (  

  :عوامليصنف الباحثون مصادر القلق إىل أربعة 

  اخلوف من الفشل - 

حينها يدرك الرياضي أن هناك نقصا يف استعداداته سوءا من اجلانب : اخلوف من عدم الكفاية - 

  .البدين أو الذهين يف مواجهة املنافسة مما يؤدي إىل عدم رضاه عن نفسه

سابقة أو امل وهو فقدان السيطرة على األحداث اليت متيز املنافسة: اخلوف من فقدان السيطرة - 

  . بأن األمور تسري وفقا لسيطرة خارجيةو اليت يشترك فيها الرياضي

تتميز املنافسة الرياضية بنوع من : الفسيولوجية للمنافسة الرياضيةو األعراض اجلسمية - 

الضغوطات النفسية، وتسبب يف زيادة التنشيط الفسيولوجي لدى الرياضي فتظهر بعض األعراض 

زيادة العرق يف و احلاجة إىل التبول ،و تلك األعراض اضطراب املعدةمن و اجلسمية نتيجة لذلك

  .زيادة نبضات القلبو اجلسم،

ميكن تفسري األعراض الفسيولوجية للقلق على أا إجيابية حلالة االستثارة االنفعالية، كما ميكن أن 

  .تكون أعراض سلبية تؤدي إىل املزيد من ارتفاع درجة القلق

  :ء الرياضياألداو القلق - 2-2

 األداء الرياضي التنافسي،و لقد إهتم بعض الباحثون بدارسة العالقات بني مستوى القلق  

أسفرت نتائج حبوثهم عل أنه ال يوجد مستوى حمدد من القلق يساعد على إظهار أفضل أداء و

 رياضي، فقد يؤدي مستوى معني من القلق إىل أبعاد الرياضي على حتقيق أهدافه، بينما يؤدي

هذا التباين يف تأثري و نفس املستوى من القلق إىل إعاقة رياضي آخر عن حتقيق االجناز املتوقع،

نفس املستوى من القلق على خمتلف الرياضيني، مرجعه الشخص الرياضي يف تقديره لقدراته 

كذالك إدراكه لطبيعة املوقف الرياضي التنافسي لذي يواجهه، كم أسفرت مالحظات و الذاتية،

املني يف جمال اإلعداد النفسي للرياضيني أن الرياضيني الذين يتصفون بالقلق كسمة مميزة الع

لشخصيتهم، يكون أداؤهم أفضل عندما يكونون على هذه احلالة قبل التنافس، بينما يضعف 
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أداؤهم عندما ال يكونون يف هذه احلالة، فالقلق لدى هذا الرياضي يعترب جزءا من أسلوبه يف 

رومان .(إبعاده من حالة القلق يؤثر يف اخنفاض مستوى أدائهو ط سلوكيا يعتمد عليه،منو احلياة

  ) 29،ص2012األخضر، بن علية مصظفى،

أن مستوى القلق املناسب الذي يساعد الرياضي على تقدمي أفضل "من خالل ما سبق نستنتج  

ي الرياضي، الذي من هنا تكمن أمهية وجود األخصائي النفسو أداء مستوى خاص بكل رياضي،

حيدد مستوى القلق املناسب لكل رياضي الذي يساعده على إصدار أفضل أداء حركي خالل 

  )252أمحد أمني فوزي، ص.(املباريات

  :اجلانب التطبيقي -3

  :منهج الدراسة - 3-1

اعتمدنا على املنهج الوصفي إلجراء حبثنا امليداين الذي يعرف يف التربية  ناموضوع نظرا لطبيعة 

البدنية والرياضية على أنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول 

إىل أغراض حمددة لوضعية أو مشكلة اجتماعية لتحديد الغرض وتعريف املشكلة وحتليلها وحتديد 

نطاق وجمال املسح وفحص مجيع الوثائق املستعملة ا، وتفسري النتائج للوصول إىل استنتاجات 

  .واستخدامها ألغراض معينة

العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي  :عينة الدراسة - 3-2

تعترب جزء من الكل مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أن تكون ممثلة تمع البحث 

  ).334، ص 2007رشيد زواتين، (

ر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة حبثنا بطريقة حرصنا للوصول إىل نتائج أكث  

عشوائية أي أننا مل خنص العينة بأي خصائص ومميزات، ولكن خصصت لالعيب كرة القدم 

 2017- 2016بالتحديد الالعبني الناشطني بالرابطة احملترفة الثانية للموسم الكروي و النخبوية

ر العينات، متثل اتمع األصلي لدراسة يف أندية الرابطة احملترفة العينة العشوائية أبسط طرق اختياو

( أي أربع فرق وهم   %20فريقا أخذنا نسبة  18األوىل لكرة القدم اجلزائرية وعددها 

  )مولودية العلمة، احتاد البليدة، وداد بوفاريك، احتاد بسكرة

   .العبا صنف أكابر 88ومن هذه الفرق حتصنا على عينا قوامها 

  :وسائل مجع املعلومات - 3-3



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

113 
 

لقد استعملنا االستبيان كأداة يف هذه الدراسة، ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي،  :االستبيان• 

وهو أداة من أدوات احلصول على احلقائق والبيانات واملعلومات، ومن بني مزايا هذه الطريقة أا 

  .هدتسهم يف احلصول على بيانات من العينات يف أقل وقت وج

  .استمارة 80استمارة استبيان استرجعنا منها  88ويف حبثنا هدا مت توزيع  

 مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني أساتذة يف جمال التربية البدنية :حتكيم االستبيان• 

كذالك أساتذة يف يف ختصص و الرياضية ختصص كرة قدم وعلى مدربني يف نفس التخصصو

تعديل بعضها حىت حصنا يف األخري على استبيان و ذف بعض العباراتعلم النفس، حيث مت ح

  . يالءم البيئة اليت أجريت  عليها الدراسة

  :األدوات اإلحصائية املستعملة - 3-4

  النسبة املئوية•

  كاف تربيع :استخدام قانون  •

بني تكرار حصل عليه  بنوع خاص يف اختبار مدى داللة الفروق يستخدم قانون   

  :وقانونه يكون كالتايل، الباحث

                                  

  .كاف تربيع :  ₌ 

  Oi :التكرارات املالحظة.  

  ei  :التكرارات النظرية.  
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  : حتليل النتائجو مناقشة•

اراة دور يف قلق الالعبني أثناء املنافسة مما ينعكس على ألمهية املب :1مناقشة نتائج الفرضية رقم 

  .           أدائهم 

  . يبني قيم كاف تربيع ونسب املؤوية ألسئلة االستبيان اخلاصة بالفرضية األوىل:1اجلدول رقم

  النتيجة  مستوى  درجة  2كا  2كا  املئوية  النسبة    التكرارات  األسئلة

حلرا  ادولة  احملسوبة  ال  نعم  ال  نعم  

  ية

    الداللة

  1س

  1فرع

  دال  0.05  1  3.84  61.62  6.25%  93.75%  5  75

  1س

  2فرع

  دال  0.05  1  3.84  46.4  10.66%  89.33%  8  67

  دال  0.05  1  3.84  20  %25  %75  20  60  2س

  2س

  2فرع

  دال  0.05  1  3.84  41.66  8.33%  91.66%  5  55

  دال  0.05  1  3.84  80  %00  %100  0  80  3س

  دال  0.05  1  3.84  93.2  %15  %85  12  68  4س

غري   0.05  1  3.84  0.24  %43.75  %65.25  33  45  5س

 دال

  

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

 1س

1فرع

 1س

2فرع

 2س

1فرع

 2س

2فرع

3س 4س 5س

نعم

�

 
  01أعمدة بيانية للنسب املئوية ألسئلة االستبيان اخلاصة بالفرضية رقم 
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من خالل عرض النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل نستنتج أن أغلب : عرض وحتليل النتائج

أمهيتها ومنه جند أن و طبيعتهاو يفقدون تركيزهم حتت ضغط املنافسةو نون يف قللالالعبني يكو

معظمهم تنعكس عليهم أمهية املباراة بشكل سليب و ألمهية املباراة انعكاس كبري على أداء الالعبني

كما يتفق أغلبيتهم بشعورهم بدرجات عالية من القلق تنعكس على مستوى أدائهم سلبيا، بينما 

 السيطرة عليه وهذا ما يساهم يف التعرف علي مصادره و البعض التحكم يف القلقيستطيع 

  .أسبابه وهذا ما ينعكس اجيابيا على األداء و

البعض األخر و يسيطرون على القلقو هناك رياضيني يتحكمون" وكما يرى أسامة كامل راتب 

، 200اسامة كامل راتب،.( فسةخيفق يف حتقيق ذلك ومن مث يتأثر األداء سلبيا وخاصة أثناء املنا

  )75ص

  %70بنسبة تفوق و )حتققت(ومنه نستنتج أن الفرضية األوىل 

يساهم التحضري النفسي يف التقليل من حدة القلق لدي الالعبني : 2مناقشة نتائج الفرضية رقم 

 .أثناء املنافسة الرياضية مما ينعكس على أدائهم

  . ب املؤوية ألسئلة االستبيان اخلاصة بالفرضية الثانيةالنسو ميتل يقيم كاف تربيع: 2اجلدول رقم

  النتيجة  مستوى  درجة  2كا  2كا  املئوية  النسبة  التكرارات  األسئلة

احملسو  ال  نعم  ال  نعم  

  بة

    الداللة  احلرية  ادولة

  دال  0.05  1  3.84  80  %00  %100  00  80  1س

  دال  0.05  1  3.84  80  %00  %100  00  80  2س

1.25  %98.75  1  79  3س

%  

67.0
4  

  دال  0.05  1  3.84

  غري دال  0.05  1  3.84  00  %50  %50  40  40  4س

61.2  %6.25  %93.75  5  75  5س
4  

  دال  0.05  1  3.84
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  02أعمدة بيانية للنسب املئوية ألسئلة لالستبيان اخلاص بالفرضية رقم 

ثانية معظم الالعبني يكون أدائهم سيئ من خالل عرض نتائج الفرضية ال :حتليل النتائجو عرض

نظرا لنقص التحضري النفسي داخل فرق كرة القدم النخبوية لكرة القدم اجلزائرية، إن إمهال 

اجلانب النفسي يف عملية التدريب الرياضي ينعكس سلبا على األداء ويساهم يف ظهور 

ان السيطرة وعدم القدرة يف فقدو االرتباكو االنفعاالت السلبية كالقلق مما يتولد عنه اخلوف

 التحكم يف ظروف املباراة، كما أن املدربني داخل الفرق ال يركزون على جوانب التدريب

أغلب الالعبني يعانون من عدم استمرارية التحضري النفسي طيلة أطوار و ميهلون اجلانب النفسيو

أساسي لكل رياضة و املنافسة ومنه نستنتج  أن التحضري السيكولوجي للمنافسة شيء رئيسي

 االستجابةو تنافسية، فاملدرب يستعمل هذا التحضري لتهيئة الالعبني نفسيا وكذلك خلق الدافعية

خفض شدة القلق مما يدل على حتقيق أداء جيد، من خالل النتائج املدونة يف و الثقة يف قدرامو

ناء املنافسة  مما ينعكس اجلدول أعاله نستنتج أن للتحضري النفسي دور يف التحكم يف القلق أث

  %   75بسبة فاقت و اجيابيا على األداء الرياضي لالعبني وهذا ما يدل حتقق الفرضية الثانية

  :استنتاج عام• 

أسئلة االستبيان املوجهة لالعبني استنتجنا أن ألمهية املنافسة و من خالل النتائج املتحصل عليها   

أغلب الالعبني يرتكبون أخطاء ويكونون يف و النخبويةانعكاس سليب على أداء العيب كرة القدم 

أمهية املنافسة ومنه جند أن ألمهية املباراة دور كبري يف و فقدان التركيز حتت ضغطو حالة قلق

هذا ما ينعكس إما سلبيا أو اجيابيا على األداء ويف دراستنا تشري النتائج بأن و زيادة حدة القلق

ما يدل على أن الفرضية األوىل قد حتققت وبنسبة فاقت  هذا االنعكاس كان سلبيا، وهذا

70.%  
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معظم الالعبني يرن أن و ال يفي بالغرضو التحضري النفسي املقدم من طرف الفرق ال يكفي   

املشكل الكبري الذي يعاين منه فرق كرة القدم و التحضري النفسي له انعكاس اجيايب على األداء

عدم استمرار يته لذالك البد على فرق و ية التحضري النفسيالنخبوية يف اجلزائر هو نقص عمل

  .املهاريو اخلططيو كرة القدم اجلزائرية باالهتمام بالتحضري النفسي إىل جانب التحضري البدين

  :خامتة• 

من خالل هذه الدراسة نستنتج أن القلق من أشد االنفعاالت اليت ميكن أن يتعرض هلا العب    

أداءه، ومن خالل النتائج و الذي يترك انعكاس كبري يف نفسية الالعبو افسةكرة القدم أثناء املن

هذا معناه أنه ليس و املتوصل إليها استنتجنا أن للقلق انعكاس على مستوى أداء العيب كرة القدم 

إمنا هناك مصادر تساهم يف احلد منه أثناء و العامل الوحيد الذي ينعكس على أداء الالعبني

كذالك أمهية املباراة من بني و بينها التحضري النفسي اجليد طيلة أطوار البطولة  من و املنافسة

حتليله من أسئلة االستبيان و األسباب املؤدية إىل زيادة حدة القلق ، ومن خالل ما مت مناقشته

  .  نستنتج أن فرضيات البحث قد حتققت

  :اقتراحات•

  .النخبوية االهتمام بالتحضري النفسي داخل فرق كرة القدم -

خمطط جيمل مجيع و وضع برنامج منظم لتحضري النفسي حبيث يكون هذا الربنامج منظم - 

  .الفئات

  .خلق أجواء تنافسية أثناء التدريب بنفس وترية املنافسة الرمسية - 

           .   طاقم الفريق إعداد الالعبني من مجيع جوانب التدريب الرياضيو جيب على املدرب - 

  : اجعقائمة املر
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