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 مقدمة 

تتعدد أوجه املمارسة الرايضية و أتخذ أشكاال خمتلفة متتد من أبسط احلركات العضلية اليومية إىل أعقد  

األنشطة البدنية الفردية و اجلماعية، و لعل أهم تقسيم هو الذي يضع الرايضة يف مقابل الرتبية البدنية، و يعتقد 

الرايضة أن التمييز بني هذه األنشطة يستند إىل عامل واحد مهم ميكن من خالله العديد من الدارسني و علماء 

احلكم على نوعية النشاط و هو املنافسة، حيث متثل املنافسة اهلدف األمسى لالخنراط يف الرايضة بينما تغيب يف الرتبية 

أن مفهوم املنافسة قد حيضر يف أنشطة البدنية إال مبا خيدم األهداف البيداغوجية، و على الرغم من عموم احلكم إال 

حتقيق النتائج  املنتهى الذي ترتكز عليه كل  رايضية أخرى و لكن املعىن املقصود يف الرايضة هو اعتبار املنافسة و

مقاصد التدريب اآلنية و املستقبلية، كما أهنا احملك الذي يتم من خالله احلكم على النجاح و الفشل و ابلتايل اجلزاء 

 يبة ماداي و معنواي. و اخل

و حتتل املنافسة حيزا كبريا من االهتمام على اعتبار أهنا املنتوج النهائي للعملية التدريبية، فتتجه كل  

اإلسقاطات العلمية إىل دراسة مواقف املنافسة و متطلباهتا لتقريب عملية التدريب من احلالة الفعلية اليت يكون عليها 

يتسىن له األداء ابلشكل املثايل و يتحقق االجناز ابلفوز أو التتويج ابأللقاب. و تشري أغلب الرايضي يف املنافسة حىت 

الدراسات إىل أن املوقف التنافسي يُْظِهر حالة استجابة من طرف املمارس تتميز بتدخل عدة جوانب لديه تتفاعل 

ابجلوانب الفسيولوجية من  االهتمامما مت فيما بينها لتشكل سلوكا معينا له تبعات خالل و بعد املنافسة. و كثريا 

منطلق أن الرايضة هي جهد بدين غري أن دراسات حديثة و حىت آراء بعض املمارسني و اخلرباء أكدت أمهية اجلانب 

النفسي يف األداء الرايضي و ذهبت إىل اعتباره العامل األكثر حتديدا للتفوق الرايضي خاصة إذا تكافأت اجلوانب 

هبذا انتقلت الرايضة من مفهوم ينحصر يف مدى التفوق البدين و انتصار اجلسد إىل تفعيل جانب آخر ال البدنية. و 

 يقل أمهية عنه بل يشكل يف بعض األحيان أهم عوامل النجاح يف املنافسة و هو اجلانب النفسي.
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لنفس البشرية و هي يف و أمام هذه التغري يف فهم التفوق الرايضي اجتهت الكثري من الدراسات إىل دراسة ا 

حالة تنافس و قد استفادت من اإلرث املعريف الذي أوجده علم النفس فكانت النتائج تتجه إىل أتكيد التخمينات و 

االفرتاضات املتداولة حول الدور الذي تلعبه خمتلف املكوانت النفسية يف املمارسة الرايضية، ما تعلق منها ابلتدريب أو 

كن أن يكون اجيابيا أو سلبيا حتكمه قوانني نفسية ميكن كشفها و التنبؤ ابملآالت اليت توجدها. املنافسة، على حنو مي

فالتفاعل مع الوسط اخلارجي ابلنسبة للرايضي و الذي يف حالته يرتبط ابملنافسة، هو استجاابت حيدثها ملواجهة 

ه احلسية و ما تعطيه من أوصاف هلذه خمتلف املواقف فكما ميكن أن تكون هتديدا قد تكون حتداي وفقا ملدركات

املواقف، و تتوقف استجابته البعدية جتاه املنافسة على هذا اإلدراك، حيث أتخذ مسارين أساسيني إما أن تتولد لديه 

استثارة اجيابية تتعزز من خالهلا كل اخلصائص االجيابية كالثقة و التحفيز من جهة و تقل اخلصائص السلبية من جهة 

لق و التوتر و اخلوف فيكون األداء مثاليا، و العكس حيدث يف املسار الثاين حيث يتجه الرايضي إىل أخرى كالق

 االهنيار نفسيا انطالقا من إدراكه للمنافسة كتهديد ال ميكنه مواجهته أو أن قدراته ليست ابلكافية أمام هذا املوقف.   

سي، إال أنه يغلب عليها طابع الضغط، إذ متثل عبئا و على الرغم من أن املنافسة تعد نوع من اإلشباع النف 

نفسيا يتحمله  الرايضي ميتد لفرتات قبل، أثناء و بعد املنافسة و يتميز بدخول الرايضي يف حالة نفسية غري متوقعة 

 تشكل تفاعله النفسي مع هذه الضغوط. و كما سبق اإلشارة إليه فإن نتائج اإلدراك قد تكون سلبية و من أبرز ما

يشعر به الفرد هو القلق الذي يعترب التفسري السليب ملوقف املنافسة و يتحول إىل حالة نفسية غري سوية تظهر من 

خالل األعراض النفسية و الفسيولوجية و السلوكية املصاحبة للمنافسة، و تدفع الرايضي يف حالة بلوغها مستوايت 

يان إىل االستسالم و رفض التنافس. لذلك أكثر ما مت تناوله مرتفعة إىل االضطراب و تذبذب األداء و يف بعض األح

ابلدراسة و الرتكيز عليه يف اإلعداد النفسي للرايضيني هو مواجهة القلق و تسيريه وفق املستوايت املثلى اليت تسهل 

 األداء الرايضي و االستناد إىل جممل السمات الشخصية االجيابية لتدعيم طرق التعامل معه.  
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قيقة أن السلوك التنافسي للفرد هو مسة شخصية ميكن تنميتها حتدد سلوك الرايضي خالل املنافسة، و و احل 

هذا حييلنا إىل دور السمات الشخصية يف األداء الرايضي، و قد مت تناول جممل السمات و ارتباطها ابملمارسة 

نافسة، و من بني ما ميكن أن نشري إليه الرايضية بشكل عام، و قد أتكد دورها يف حتديد سلوك الرايضي خالل امل

ضمن هذه التشكيلة من السمات الشخصية املتدخلة يف املنافسة الرايضية، و اليت بدأت أتخذ حيزا من االهتمام يف 

األوساط األكادميية العلمية بعد أن كان أكثر من تداوهلا املدربون و اإلعالميون يف وصف الرايضيني الذين ميتازون 

القوة النفسية أمام حتدايت املنافسة، و هي مسة الصالبة الذهنية، و هو مفهوم حديث نسبيا  يفسر  ببعض صفات

جانبا من السلوك البشري فهو ال خيص الرايضة فقط و إمنا كل امليادين اليت تستوجب صالبة و قوة نفسية يف مواجهة 

اخلصائص النفسية االجيابية اليت  حتدايت معينة كالتجارة و احلرب، حيث يظهر كمصطلح جامع يشمل بعض

 يستظهرها الفرد ملواجهة ضغوط موقف معني، ابلنسبة للرايضي هو املنافسة.  

ما، فجدة املصطلح و سياق استعماله جعله  و احلديث عن الصالبة الذهنية علميا يبقى حمدودا نوعا 

جممل اخلصائص النفسية األخرى، حيث فضفاضا و غامضا و من الصعوبة مبا كان حتديد أبعاده النفسية من بني 

يتداخل يف معانيه مع مفاهيم أخرى قريبة حتيل إىل نفس املدلوالت النفسية تقريبا، و هلذا كان لزاما رص اجلهود 

البحثية إلخراج املصطلح من هذا الغموض الذي يكتنفه، و ما هذا العمل املقدم إال حماولة يف هذا السياق لتناول 

 يف به يف بيئة غري البيئة اليت ظهر فيها حىت تتشكل لبنات أخرى لفهم ماهيته.املصطلح و التعر 

و يف هذا السياق، تضع املنافسة الرايضية العديد من اخليارات فمن حيث هي موقف نفسي ميكن التطرق  

اليت تعترب مسة اجيابية، ِلَكّم كبري من األبعاد النفسية املتدخلة يف هذا املوقف، و بربط معريف مبفهوم الصالبة الذهنية 

مبعىن أن املستوايت املرتفعة هلا هي عامل إضافة و أتثري اجيايب على األداء، بينما املستوايت املنخفضة فعلى العكس 

تعترب عامل نقص لدى الرايضي، و من منطلق أنه من بني معاين الصالبة الذهنية مواجهة ضغوط املنافسة، مت 
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تعلق بفحص عالقة حمتملة مع بعد آخر يعترب مبثابة انفعال سليب، و هو القلق الذي االنسياق خلف حاجة معرفية ت

ينظر إليه على أنه من االستجاابت السلبية ) مع وجود مستوايت مثلى له ختدم املنافسة ( اليت تؤثر يف األداء الرايضي 

رجيا من خالل توجيهات املدرب و تشكل نغصا رايضيا يستدعي التعامل معه داخليا من طرف الرايضي ذاته أو خا

أو دعم اجلمهور. لذلك فإن هذه العالقة ستمكن ابلدرجة األوىل من فهم زاوية حمددة من مفهوم الصالبة الذهنية و 

 تقدم امتدادا آخر له يف جمال علم النفس الرايضي.

بة الذهنية و القلق استشعارا ألمهية ما سبق حناول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهومي الصال 

الرايضي من خالل االقرتاب منهما حبثيا مبراجعة اإلرث النظري الذي تناول املصطلحني و من مث إخضاعهما للفحص 

العلمي وفق الضوابط املنهجية لكشف ماهية العالقة بينهما ابلدرجة األوىل و التعرف على مدى ثباهتما مع تغري 

اثن. فكان حمتوى هذا العمل مبا خيدم هذه السريورة البحثية حيث جاء خصائص أفراد عينة البحث يف مستوى 

الفصل األول متهيداي تصدرته إشكالية البحث و بعض النقاط اليت مت من خالهلا التعريف ابلبحث إببراز أمهيته و 

تعريفي و األهداف اليت يسعى لبلوغها، ابإلضافة إىل بعض اإلشارات حول مصطلحات البحث  من حيث التناول ال

 اإلسقاطات امليدانية اليت جاءت هبا خمتلف الدراسات األكادميية اليت تناولتهما ابلدراسة.

و لتأكيد السند العلمي ملتغريات البحث و إثبات الوجود املعريف هلما يف حقل علم النفس الرايضي و العلوم 

ملصطلحات الدراسة، فكان لزاما يف البداية األخرى، جاءت الفصول النظرية حيث تضمنت أهم األبعاد العملية 

التطرق ملفهوم املنافسة من وجهة نظر علم النفس بفصل حول املنافسة الرايضية و أبعادها النفسية، مث التعريج على 

املصطلحني الرئيسيني و مها القلق الرايضي و الصالبة الذهنية حيث شغل كل منهما فصال أبكمله تعمقنا إىل أبعد 

 براز معاملهما.حد يف إ
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ليأيت اجلانب امليداين بفصلني، األول خصص للتحديد املنهجي لسريورة العملية البحثية بتوضيح العناصر املنهجية 

جماالت الدراسة، جمتمع الدراسة و عينته، املنهج املتبع و وسائل مجع البياانت، و كذلك الوسائل اإلحصائية 

و حتليل النتائج املستخلصة من البحث امليداين، ليختتم البحث بعرض املستخدمة، أما الفصل الثاين فهو لعرض 

 االستنتاج العام و خامتة.
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 متهيد

شقيه النظري و امليداين، و االنطالقة مع بستقود البحث  اإلطار العام الذيحناول يف هذا الفصل حتديد  

صياغة اإلشكالية و الفرضية اليت تعترب املرحلة األهم يف التعريف ابملوضوع و حتديد مساره البحثي إذ أن املوضوع 

تتجاذبه عدة زوااي حبثية و من خالل اإلشكالية و الفرضيات يتموقع املوضوع يف مادة حبثية معينة هي ابلنسبة لنا 

 ة تدرس االرتباط بني الصالبة الذهنية و القلق الرايضي وفق بعض العوامل الشخصية و الرايضية. عالئقي

و طرح املوضوع للبحث هو حمصلة تفكري سابق حتكمه أمهية البحث من الناحية النظرية مبا يقدمه من إضافة  

امليدان الرايضي، حيث من املهم  علمية و كذلك من الناحية النظرية مبحاولة فهم مصطلحي البحث و أبعادمها يف

ين اليت حيملها كال املصطلحني عندما يتم التعامل معهم يف األوساط الرايضية من طرف األخصائيني و اتوضيح املع

املدربني و الرايضيني أنفسهم. و أتيت هنا األسباب اليت وجهت اختيار املوضوع و هي مبثابة الدافع األويل للتناول 

 البحث األكادميي كما ستوضح الحقا.البحثي يف إطار 

البحث العلمي هو تراكمي فإن الدراسة احلالية هي لبنة وضعت يف أعقاب العديد من الدراسات  إذا كان 

السابقة اليت  تناولت مفهومي الدراسة ابلبحث و يتم من خالل هذه املصادر األكادميية وضع املعامل البحثية للموضوع 

 سابقا حىت أيخذ البحث مسارا خمتلفا عن سابقيه قدر اإلمكان بعد التعليق عليها و نقدها.  مبقارنته مبا مت تناوله
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 إشكالية الدراسة -10

نه على الرغم من أن الرايضة مُتارس جسداي  فإن التفوق أأصبح اليوم الكثري من الالعبني و املدربني يعتقدون 

جزء كبري منه إىل عوامل نفسية، خاصة بعدما قدمه األخصائيون النفسانيون من براهني علمية و عملية  رجعفيها ي

مقنعة عن ذلك. حيث استطاع علم النفس الرايضي أن يضع من املعارف و احلقائق العلمية اليت تساعد على التحكم 

راسات و البحوث العلمية اليت حاولت أكثر يف إشكاالت التدريب و املنافسة الرايضية، من خالل عديد  الد

 النفسية ابلتعريف و تبيان عالقتها أو أثرها يف املردود و األداء الرايضي.  بعاداإلحاطة مبختلف األ

من األبعاد النفسية اليت حظيت ابهتمام املختصني جند القلق الرايضي حيث أخذ قسطا كبريا من االهتمام  و 

لرايضي و حىت املدربني و املمارسني على حد سواء،  إذ يتأثر األداء الرايضي و التفوق  يف أوساط الباحثني يف اجملال ا

أنه كما أسفرت نتائج بعض البحوث أن هناك مستوى مناسب من القلق  بشكل مباشر مبستوايت القلق، بل و

نفسية به سواء اخلصائص ال من ابإلضافة إىل ارتباط كثري (125، ص 2116)فوزي، يتناسب مع طبيعة كل أداء 

يف شكل عالقات متباينة أو سببية، و يف هذا السياق تتجه بعض األحباث، أي النظر يف االرتباطات اإلحصائية و 

 العالقات االحتمالية بني القلق و ابقي العوامل النفسية و البدنية للرايضي.

ساسا إىل تنوع العوامل النفسية بعبارة أخرى إن مثل هذا احلضور لعلم النفس يف جمال الرايضة إمنا يرجع أ 

ما تقدمه األحباث يف كل مرة من  املتدخلة يف املنظومة الرايضية يف جمملها و املتعلقة ابملمارس على وجه اخلصوص، و

نتائج تظهر دور عامل نفسي معني يف موقف حمدد، و ابلتايل توجه األنظار حنو دائرة اهتمام جديدة، و لعل أبرز ما 

ت بعض الدراسات ثبتيف هذا اجملال الصالبة الذهنية الذي يسري ليكون من املفاهيم األساسية، إذ أميكن أن نورد 

  (Crust L. 2007)املتخصصة تفاعله مع خمتلف اخلصائص النفسية و كذلك أتثريه يف األداء الرايضي، فقد أكد

على أن الرايضيني، املدربني و األخصائيني النفسانيني يعتربون الصالبة الذهنية أحد أهم اخلصائص النفسية اليت ترتبط 
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ارتباطه االجيايب مع  (Crust & Clough, 2005)ابلنتائج و النجاح يف رايضة النخبة و بني يف دراسة أخرى 

إىل  (Newland, Newton, Finch, Harbke, & Podlog, 2013)خصلة املداومة، كما خلصت دراسة 

  أن التفوق يف كرة السلة ميكن أن يتحدد جزئيا من خالل مستوايت الصالبة الذهنية. 

و كما سبق ذكره فإن العديد من الدراسات أثبتت االرتباط البيين ملختلف اخلصائص النفسية، غري أن  

جتمع كل من القلق الرايضي و الصالبة الذهنية تكاد تكون األدبيات العلمية املتخصصة اليت تناولت العالقة اليت 

منعدمة، و بشكل خاص يف اجلزائر حيث ال يزال علم النفس الرايضي حيتل اجلزء اليسري من اإلنتاج العلمي، و الكثري 

 من املواضيع حتتاج إىل البحث و التدقيق املنهجي.

  -حسب إطالع الباحث -قليل التناول إن مل يكن غائبا متاما إذا رجعنا إىل الصالبة الذهنية فانه يبقى مفهوما    

مقارنة مبفهوم القلق، فعلى الرغم من اعتبارها خاصية مهمة للنجاح الرايضي إال أهنا مل تلقى التناول الذي يتماشى و 

 .(Nicholls A. R., Polman, Levy, & Backhouse, 2008)أمهيتها يف علم النفس الرايضي 

املعطى كان من املهم تناول زاوية حبثية نتطرق من خالهلا ابلبحث امليداين و اإلحاطة النظرية  و أمام هذا 

لكل من القلق الرايضي و الصالبة الذهنية و العالقة بينهما، ابعتبار أن مستوايت القلق الرايضي السلبية أو االجيابية 

 أمام سؤال هام :من جهة قد يقابلها مستوى من الصالبة الذهنية، يفتح اجملال 

 ؟بني كل من الصالبة الذهنية و بني حالة القلق لدى الرايضيني 1.15ارتباط دال إحصائيا عند النسبة وجد هل ي

 و تندرج حتته التساؤالت اجلزئية التالية:

  ؟ رايضينيالحالة القلق لدى  ايتمستو  ما هي -أ

 ؟القلق و مسة تؤثر العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت حالة هل -ب
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تؤثر العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة و سنوات املمارسة ( يف مستوايت حالة و مسة  هل -ت

 ؟القلق

 الرايضيني؟الصالبة الذهنية لدى  ايتمستو ما هي  -ث

  ؟جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت الصالبة الذهنيةتؤثر العوامل الشخصية ) هل  –ج 

  ؟تؤثر العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة و سنوات املمارسة ( يف مستوايت الصالبة الذهنية هل -ح

 

 فرضيات الدراسة -12

الصالبة الذهنية و القلق  يمو مفه كإجاابت مؤقتة حول  فرضيات علمية اقرتاحإىل البحث ساؤالت تنا تقاد  

 على النحو التايل:بينهما يف املنافسة الرايضية الرايضي و العالقة احملتملة 

 الفرضية الرئيسية   

 بني كل من الصالبة الذهنية و بني حالة القلق لدى الرايضيني؛  1.15ارتباط دال إحصائيا عند النسبة يوجد  

 اجلزئية    الفرضيات  

 حالة القلق لدى الرايضيني إىل االعتدال مييل مستوى   اجلزئية األوىل:الفرضية  -أ

 القلق. و مسة الفرضية اجلزئية الثانية: تؤثر العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت حالة -ب

مارسة ( يف مستوايت الفرضية اجلزئية الثالثة: تؤثر العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة و سنوات امل -ت

 حالة و مسة القلق.

 .مستوى الصالبة الذهنية لدى رايضي املستوى العايل إىل االعتدال مييل الفرضية اجلزئية الرابعة: -ث

  .تؤثر العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت الصالبة الذهنيةالفرضية اجلزئية اخلامسة:  -ج 
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تؤثر العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة و سنوات املمارسة ( يف  سة:الفرضية اجلزئية الساد -ح

  .مستوايت الصالبة الذهنية

 عن طريق مسة القلق. السابعة: تؤثر الصالبة الذهنية يف حالة القلق بطريقة مباشرة و غري مباشرةالفرضية اجلزئية  -خ

 

 أهداف الدراسة -10 

هتدف هذه الدراسة إىل إضافة علمية متواضعة حول العالقة بني القلق الرايضي و الصالبة الذهنية لدى 

 من خالل السعي إىل: نياجلزائريني رايضيال

اخلروج بتصور نظري حول مفهومي حالة الرايضي و الصالبة الذهنية يف املمارسة الرايضية وذلك ابلتحديد العلمي  -

على أهم الدراسات العلمية اليت اهتمت ابملوضوع من قريب أو من بعيد وما أسفرت عليه من  االطالع للمفهومني و

 نتائج.

يف  خمتلف االختصاصاتالوقوف ميدانيا على واقع العالقة بني القلق الرايضي و الصالبة الذهنية لدى رايضي  -

 .ضبط بعض العوامل الشخصية و الرايضية احملددة هلا و اجلزائر

 

 ية موضوع الدراسةأمه -10

إن موضوع الدراسة هو امتداد جململ البحوث العلمية اليت هتتم ابلبعد النفسي يف الرايضة و هذا ملا هلذا 

األخري من أمهية ابلغة يف التأثري املباشر على األداء الرايضي و أتلق األبطال يف املنافسات الرايضية، من خالل تعزيز 

لسلبية. و بني ما هو اجيايب مساعد و ما هو سليب مثبط يتموضع الصفات االجيابية و ختطي أو مواجهة االنفعاالت ا

القلق الرايضي و الصالبة الذهنية، فالقدرة على مواجهة القلق و احلفاظ على مستوايت مثلى النفعاالت الرايضي 
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ة عنها، و جتنب الرايضي الدخول يف حاالت االستجاابت السلبية و االهنيار أمام حتدايت املنافسة و الضغوط املرتتب

ال سبيل إىل ختطيها يف املقابل إال بتعزيز االستعدادات النفسية االجيابية لتجنيب الرايضي مثل هذا املصري يف املنافسة 

 و هنا ميكن أن نورد الصالبة الذهنية اليت متثل جممل مظاهر القوة النفسية.

ث تبقى الصالبة الذهنية موضوعا على قدر  و إن كان القلق الرايضي  قد شغل حيزا كبريا من الدراسات و البحو  

كبري من الغموض و عدم توضح معامله وسط األبعاد النفسية األخرى على الرغم من أن العديد من املمارسني و 

اخلرباء يتكلمون عن هذه اخلاصية أو السمة النفسية لدى الرايضيني و قبل ذلك لدى اإلنسان يف بيئته املهنية بشكل 

  عام.          

 و هذا ما يفسر أمهية الدراسة اليت ميكن التطرق إليها استنادا إىل عدة اعتبارات ميكن أن نوجزها يف ما يلي:

إنه يف حدود إطالع الباحث ال توجد حبوث تناولت خاصة مفهوم الصالبة الذهنية و كذلك ارتباطه ابلقلق  -

 الرايضي.

ا، يستلزم االلتفات إليه ابلبحث إلضفاء الصبغة العلمية على يعترب مفهوم الصالبة الذهنية موضوعا جديدا نسبي -

 ماهيته و تدقيق معانيه املعرفية.

كما أن القلق له من التأثري املباشر و غري املباشر على كثري من املتغريات املرتبطة ابلرايضة، و هذا ما يعطي قيمة   -

 إضافية ألمهية املوضوع.   

األدبيات النظرية لعلم النفس الرايضي و ابلتايل الرايضة بشكل عام جتاه مفهومي  إن هذه الدراسة تسهم يف إثراء -

 القلق و الصالبة الذهنية.

تسمح الدراسة بتكوين صورة واضحة و مدققة حول العالقة احملتملة بني القلق و الصالبة الذهنية مبا يسمح   -

 بتوظيفها على املستوى العملي امليداين.
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 املوضوعأسباب اختيار  -10

 يرجع اختيار املوضوع ألسباب عديدة ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 

 القيمة العلمية اليت يقدمها موضوع الدراسة، و هذا على املستوى املعريف و امليداين. -

 احلاجة للتوسع و التدقيق يف مواضيع علم النفس الرايضي ملا هلا من عالقة وطيدة ابملنظومة الرايضية. -

 إظهار األمهية البالغة لعلم النفس الرايضي مبختلف مفاهيمه يف املمارسة الرايضية. -

 توجيه االهتمام حنو مفهومي القلق و الصالبة الذهنية نظرا لربوزمها كعاملني موجهني لألداء الرايضي.  -

 

 الدراســـــة مصطلحات -10

قاموس علم من تعريفا  (1991)أورد رميون ثوما  حيثكغريه من املفاهيم فقد تعددت تعاريفه القلق الرايضي:  -

النفس القلق على أنه " توعك نفسي و جسدي يتميز خبوف يبث إحساسا بعدم األمان و حزن مداهم ". يف حني 

 القلق حالة وجدانية سلبية مصاحبة ابخلوف مع استثارة جسمية يف نفس الوقت. (1995)يعترب "واينبارج" 

أما مصطفى حسني ابهي فيعرفه. أن القلق خربة وجدانية مكدرة ميكن وصفها أبهنا حالة من التوتر و االضطراب و 

 .(133ص  ،2112)عدم االستقرار و اخلوف و توقع اخلطر 

مما سبق ميكن القول أن القلق الرايضي ابعتباره انفعال هو استجابة وجدانية مؤقتة أو ظرفية على شكل توتر و     

يطلق عليه حالة القلق  اضطراب و عدم االستقرار و خوف و توقع اخلطر يعرتي الرايضي أثنا املمارسة الرايضية. و

أمحد أمني فوزي  بتلك احلالة االنفعالية الذاتية الظرفية اليت يشعر هبا الفرد ابلتوتر و االستثارة  الرايضي اليت يعرفها

 تنافسي الراهن الذي يكون عليه. نتيجة للخوف أو توقع اخلطر من املوقف ال
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: هي استعداد النفسي إلدراك الفرد مواقف غري خطرية موضوعيا على أهنا هتدده و تتم االستجابة هلا مسة القلق 

(. مما 285، ص 2116مبستوايت خمتلفة من القلق ال تتناسب شدهتا مع حجم اخلطر املوضوعي )أمحد أمني فوزي 

سبيا لدى الفرد. فالقلق يف هذه احلالة مرتبط بشخصية الفرد و يكون متكررا دائم الوجود جيعل مسة القلق صفة اثبتة ن

 يف خمتلف الظروف جملرد إدراك الفرد و تقديره املبالغ حلدة اخلطر.

 القلق الرايضي:   مؤشرات

الثالثة اليت ميكن من خالهلا استخالص  األبعاد علىلقد شغل اهتمام الباحثني موضوع القلق فوقع االتفاق   

 :أييت أعراض و اليت ميكن اعتبارها بدورها مؤشرات القلق الرايضي، و ذلك كما

" تتميز بتوقعات تشاؤمية عن النجاح، و تقييم ذايت سليب و نقص يف الرتكيز " ) سكانف لوجراند، البعد املعريف:* 

و حيدث عادة نتيجة التوقع أو التقييم الذايت السليب و تتمثل ( حيث ميثل اجلانب العقلي للقلق، 96، ص 2113

زايدة األفكار  التوقع السليب للنتيجة التنافس و أعراضه يف ضعف الرتكيز و االنتباه يف الواجبات احلركية املطلوبة  و

 .السلبية

بط بردود األفعال الالإرادية  تستجيب له بعض األنظمة و األجهزة يف اجلسم خاصة اليت ترت هو الذيالبعد البدين: * 

 كزايدة دقات القلب و نسق التنفس. 

 الشعور بتعب اجلسم و آالم و اضطراابت املعدة و زايدة إفراز العرق و و ثل أعراضه يف زايدة ضرابت القلبو تتم

 ارتعاش األطراف. 

سرعة االستثارة و الغضب  و يرتبط ابجلوانب الوجدانية و تتمثل أعراضه يف فقدان الثقة ابلنفس و البعد االنفعايل:* 

 اخلوف. و
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 الصالبة الذهنية: -

الصالبة الذهنية على أهنا التحرر من التوتر و الضغط أثناء املنافسة وهي مهارة مكتسبة.  jonesجونز يعرف  

(9002Sheldon Hanton.   ،Stephen D. Mellalieu). 

حزمة من اخلاصيات تتضمن مستوى عال من العزم ورفض الرتهيب و القدرة على احملافظة على الرتكيز يف و متثل 

 .( .9002Ellis Cashmore)أقصى حاالت الضغط و احملافظة على املستوى املثايل لإلاثرة  أثناء املنافسة. 

 : مسة الصالبة الذهنية  يف الشخصية

يف تعريفهم للصالبة الذهنية على أهنا احد أهم  Cattell et al Tutko and Richards,  يعترب كل من 

  .(Stephen. M, Sheldon. H. 2009)السمات الشخصية للنجاح املرتبطة مبستوى االجناز و النجاح. 

ثناء املنافسة. تعد الصالبة الذهنية يف بعض معانيها آلية دفاعية تسمح للرايضي مبواجهة احلاالت االنفعالية أ 

زايدة انفعاالته االجيابية  فالرايضي الصلب ذهنيا إبمكانه بلوغ املستوى املثايل لألداء و التفوق أثناء ضغط املنافسة و

 ملواجهة املواقف السلبية.

 الصالبة الذهنية ؤشراتم

إىل أن هناك شبه إمجاع على أن التصميم، ثبات االعتقاد ابلذات،  ( .9022Arnold LeUnes)يورد  

الرغبة املفرطة، الرتكيز احلازم و مواجهة الضغوط كلها عناصر الصالبة الذهنية. و ميكن اإلشارة إىل بعض املكوانت 

 اليت اعتربت مؤشرات وضعت لقياسها: اليت ترتبط مبفهوم الصالبة الذهنية و

 ألمان، أو االعتقاد يف شخص، أو شيء ما.   الثقة: هي الشعور اب

 الثبات: هي قدرة البقاء على نفس احلالة الطبيعية و عدم التغري.

 .التحكم: هو القدرة على التوجيه، القيادة، التعديل و التسيري
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و يف املعىن، الرايضة و التمارين النفسية هتدف إىل التحكم عن طريق تعديل و تغيري الفكر و السلوك بشكل تكون  

 مفضية إىل التفوق و تعزيز التجربة البدنية. 

 

 املنافسة الرايضية  -

من خالل حياته موقف اختباري ذو شدة عالية تربز فيه مجيع خربات و مهارات الالعب ) أو الفريق ( و املكتسبة 

، 1995)عنان،  التدريبية هبدف التفوق على منازل ) أو فريق ( يف لقاء حتكمه القواعد و القوانني احمللية أو الدولية

 . (321ص 

 التنافس الرايضي -

هو عملية نزال مع خصم يف موضوع حركي حمدد، يسعى خالهلا الرايضي إىل توظيف كل ما ميتلك من 

 قدرات بدنية و عقلية و انفعالية من أجل الفوز، و من مث أتكيد امتالكه هلذه القدرات و متيزها عن قدرات من ينازهلم 

  .(235، ص 2116)فوزي، 

  الدراسات السابقة -10 

 القلق:دراسات حول  -

حول أتثري القلق على الرايضيني اجلزائريني. هتدف إىل دراسة نفسية للحالة  (2110) دراسة قطشة عبد القادر *

االنفعالية للرايضيني واليت تعرف ابلقلق، من خالل معرفة مصادر ودرجة ومستوى القلق، وابلتايل تسهيل مهمة حتضري 

  .كب نقصو هتيئـة الالعبني خلوض املنافسات من دون مر 
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فمن حيث مصادر القلق فإن ثباهتا يعمل على إجياد حلول مالئمة وبكيفية التكيف الالعبني مع هذه املصادر اليت  -

 .تزيد من قلق الالعبني و عليه، كلما زاد مستواه و كربت درجته كانت النتائج سلبية

عندما تكون درجته  احملفـز واملنشط، وأما من انحية املستوى، فنجد أن القلق املنخفض يعمل على الدافع  -

منخفضة كذلك قد ميكنها عدم التأثري الفعال يف حتفيز الالعبني، فلذا وجب على املدربني أن يعلموا على شـحنه 

 جلعـل درجته عالية. 

يف كأدوات و مقياس القلق املعر "أ "، و استعمل كال من قائمة تقييم الذات "األمربيقي  "اتبع الباحث املنـهج الوصفي

لعمليـة البحـث لقياس حالة قلق املنافسة عند الرايضيني و القلق املعريف لألداء الرايضي، و االستبيان موجه للمختصني 

 ملعرفة مصادر و أسباب إحداث القلق لدى الرايضيني. 

لثالثة الناجتة عن أثبتت نتائجه أن مستوى حالة القلق لدى الالعبني كـان عاليا و ما أكد ذلك هي نسب احلاالت ا

حتليل املقياس علـى عوامل جزئية، أين حلت حالة القلق اجلسمي يف املقام األعلى و كانـت أكثـر سيطرة على نفسية 

هي حالة تساير يف كثري من األحيان احلالة اجلسمية و يصعب الفصل بينهما  تلتها حالة القلق املعريف و الالعبني، و

 "ب"أما ابلنسبة الختيار تقييم الذات  نتائجها أن وجودها كان ضئيال لدى الالعبني و حالة الثقة ابلنفس أثبتت 

أظهرت نتائجه أن مؤشر درجات القلق كان عاليا، أما من خالل حتليل املقياس إىل فئات أفرز عن ظهور املؤشر 

 العـايل عموما من خالل اجملموع العام للدرجات.

البدين لالعبني يف منافسات كرة  ظاهرة القلق على النشاط اجلسمي و حول أتثري (2110) مسسوم عليدراسة  *

القدم اجلزائرية: دراسة متمحورة على العيب أندية القسم الوطين األول. ركز البحث على أمهية التحضري النفسي يف 

لة خاصة ظاهرة تعبئة الرايضي وشحنه بطاقة نفسية جتعله يتخطى كل الضغوطات النفسية اليت تواجهه أثناء املقاب

 التوتر النفسي هذا بعد أن نربز أن القلق موجود لدى الالعبني قبل وأثناء املباراة. القلق و
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حول دور اإلعداد الرايضي يف حتديد مستوى القلق لدى العيب كرة اليد  (9002) سربوت عبد املالكدراسة  *

)دراسة ميدانية أندية القسم الوطين األول(. هبدف إبراز دور اإلعداد الرايضي من خالل خمتلف أنواع التحضري 

ثري ظاهرة القلق الرتكيز على اجلانب النفسي يف حتديد مستوى القلق حول أت التكتيكي و النفسي و املعروفة البدين و

أكابر ذكور. تناول البحث ظاهرة القلق  -القسم الوطين األول  -على مستوى اإلجناز لدى العيب كرة اليد اجلزائرية 

يف الوسط الرايضي وأتثريه على اإلجناز الرايضي لدى العيب كرة اليد ابجلزائر فالقلق الرايضي يؤثر أتثريا إجيابيا إذا 

 لرايضي يؤثر أتثريا سلبيا إذا مل حيسن استثماره.أحسن استثماره القلق ا

حول انعكاس اإلعداد النفسي يف ظهور حالة القلق التنافسي لدى  (2110)دراسة بكيل حسني انصر الصويف  *

الرايضيني يف ميدان ألعاب القوى ابجلمهورية اليمنية. هدفت الدراسة التعرف على مستوى حالة القلق التنافسي لدى 

نتباه، القدرة رايضيي العاب القوى اليمنية و دراسة انعكاس اإلعداد النفسي مبحاوره القدرة على التصور، تركيز اال

على االسرتخاء، القدرة على مواجهة القلق، الثقة ابلنفس، القدرة على دافعية االجناز على ظهور حالة القلق 

 التنافسي.

و لبلوغ هذه األهداف اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي مع استخدام مقياس لقياس القلق و آخر لقياس املهارات 

القوى. و توصلت إىل وجود عالقة عكسية بني مستوى القلق التنافسي و  العقلية على عينة من رايضيي العاب

اإلعداد النفسي، حيث أن أغلبية الرايضيني الذين لديهم إعداد نفسي منخفض يشعرون ابلقلق بشكل عال خالل 

على املنافسة، و أثبتت وجود عالقة عكسية بني كل من القدرة على التصور الذهين،  تركيز االنتباه، القدرة 

االسرتخاء، القدرة على مواجهة القلق، الثقة ابلنفس، القدرة على دافعية االجناز على ظهور حالة القلق التنافسي و 

 شعورهم ابلقلق أثناء املنافسة.
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  لنيل شهادة دكتوراه. حول العالقات املتبادلة بني إدراك حميط املنافسة و حالة القلق (2101)دراسة جويل مارسال  *

على عينة من ممارسي رايضة التقابل الفردية. وقد أكدت  النتائج احملصل عليها أكدت التحقق اجلزئي ابلنسبة 

للفرضيات األوىل اليت نصت على العالقة بني خصائص حميط املنافسة و حالة القلق، حيث أن القيم املرتفعة إلدراك 

ض، و هي أقل قابلية للتنبؤ و أقل حتكما ابلنسبة لألان و لكن احمليط هي مُمَثلة يف كل من الوضعيات اجلديدة، الغمو 

هي قابلة للتحكم من قبل اآلخرين و املنافسني، و هي مرتبطة عكسيا مع شدة حالة القلق البدين و املعريف.كما أن 

على أتثري إدراك  العالقة بني هذه القيم و التفسريات املوجهة مل تكن دالة إحصائيا. أما الفرضيات الثانية و اليت نصت

احمليط و توقعات املواجهة على حالة القلق قبل املنافسة، حيث أكدت النتائج صحتها فهناك عالقة بني إدراك الذات 

شدة حالة القلق و اجتاه حالة القلق و  وجود دور وسيط لتوقعات املواجهة. كما أن إدراك احمليط يؤثر بشكل مباشر 

املواجهة هلذا احمليط ( على شدة حالة القلق البدين و املعريف. و بنفس الطريقة و غري مباشر ) من خالل توقعات 

شدة حالة القلق تؤثر بشكل مباشر و غري مباشر )  من خالل توقعات املواجهة هلذه الشدة ( يف التفسريات 

 املوجهة.

ضة القدم النخبوية اجلزائرية حول مصادر القلق النفسي لدى قائد الفريق لراي (2100)جنداوي عبد الرمحن دراسة  *

 دراسة ميدانية للقسم الوطين األول. -

هدفت الدراسة إىل معرفة أهم أسباب القلق اليت تؤثر يف أداء القائد الرايضي ابلنسبة لرايضة كرة القدم النخبوية  

 ،اجلهد الرايضي ،الالعبني ،احلكام ،اجلزائرية و ذلك للقسم الوطين األول فكانت أهم املصادر : جهاز التدريب

 الدخل الشهري. ،اإلعالم الرايضي

لنيل شهادة دكتوراة، حول حتليل العالقة بني القلق قبل املنافسة و األداء الرايضي  (2100) دراسة عزيز خيويش *

 1511و  811ختصص  عداء مغارب 35 العب يف  كرة القدم و 33 الدراسة على عينة من أجريت ،جامعة بوردو
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القلق قبل املنافسة و األداء الرايضي. و قد مسحت الدراسة األولية بتقدير اخلصائص هبدف تعميق فهم العالقة بني  

السيكومرتية ملقاييس القلق، أما الدراسة الثانية اقرتحت التأكد من أن عوامل قلق قبل املنافسة هي اثبتة أم أهنا تتغري 

(، الدراسة الثالثة حتديد وزن كل من االستعدادات و التجارب السابقة و   وفق سياق األداء ) أداء جيد ، أداء سيء

كذلك احلاالت االنفعالية مع التمييز بني مؤشرات األداء املوضوعي و الذايت، والدراسة األخرية تنص على اختبار 

 فعالية برانمج حتضريي متخصص يف حتسني القلق و احلالة االنفعالية و كذلك أداء الرايضيني.

 مت استعمال قائمة حالة القلق لـ مارتينز لقياس حالة قلق املنافسة. 

 النتائج املسجلة أظهرت حمددات قلق قبل املنافسة ليست هي نفسها يف حاليت كان أداء الرايضي جيد أو سيء،

 قلق قبل املنافسة املعريف يسمح ابلتنبؤ ابألداء أحسن من خصائص الشخصية و التجارب السابقة. 

 برانمج التحضري النفسي يبدو فعاال يف خفض مستوى قلق قبل املنافسة و حيسن األداء النفسي.

قلق املنافسة الرايضية لدى العيب كرة القدم يف أندية  حول (2100)عبد هللا بن دمحم بن قحطان البطاشي دراسة  *

 سلطنةُ عمان يف  ضوء بعض املتغريات.

من العيب أندية النخبة و فق املنهج الوصفي و ابستخدام مقياس  (133)و أجريت الدراسة على عينة عشوائية قدرها 

قلق املنافسة ملارتينز هبدف معرفة مؤشرات حالة القلق األكثر حدة لديهم و الكشف عن الفروق بني الالعبني يف 

 العالقة بني العيب أندية النخبة يف أبعاد القلق.أبعاد القلق و فق بعض املتغريات و أخريا معرفة طبيعة 

 و أظهرت نتائج الدراسة: 

 أن مستوى الثقة ابلنفس لدى الالعبني مرتفع جدا أما القلق املعريف و القلق البدين فمعتدل.   

كل اخلوف من اخلسارة من أكثر مؤشرات القلق بينما سرعة نبض القلب من أكثر مؤشرات القلق البدين يف حني تش

 قدرة الالعب على التنافس و التحدي أعلى مؤشر للثقة ابلنفس.
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وجود فروق بني الالعبني وفق ملتغري عمر الالعب لصاحل الذين سبق هلم االحرتاف، وجود فروق يف الثقة ابلنفس 

 ملتغريات.حسب مستوى املنافسة لصاحل املستوى األعلى، فيما مل تظهر أية فروق يف أبعاد حالة القلق وفقا لبقية ا

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني القلق املعريف و القلق البدين، و عدم وجود عالقة بني القلق املعريف و الثقة ابلنفس و 

 وجود عالقة عكسية بني القلق البدين و الثقة ابلنفس. 

 

 دراسات حول الصالبة الذهنية: -

لنيل شهادة دكتوراة فلسفية  لتحليل مكوانت الصالبة الذهنية يف الرايضة (2110)دراسة جون واين كريسي  *

جبامعة فريجينيا. استنادا إىل ما ميكن أن تقدمه الصالبة الذهنية لتحسني األداء جاءت هذه الدراسة لتطوير الفهم 

ريب رايضيي اجلامعات حول مكوانت الصالبة الذهنية يف الرايضة، و كان اهلدف هو تعريف املكوانت كما يدركها مد

و وجهها سؤاالن رئيسيان: ما هي املكوانت األساسية للصالبة الذهنية؟ و إىل أي مدى هذه املكوانت قابلة 

 للتدريب؟    

مدراب، يف املرحلة األوىل مت توجيه استبيان هلم لرصد أمهية و قابلية التدريب لـ  22أجريت الدراسة على مرحلتني على 

 الذهنية. و يف املرحلة الثانية اإلجابة على مقابالت نصف موجهة لفهم أكثر آراء املبحوثني. مكوان للصالبة 21

أوضحت النتائج جممل املكوانت للصالبة الذهنية استنادا إىل أمهيتها يف تكوينها البنائي. كما وضحت الدراسة مدى 

 قابلية مكوانت الصالبة الذهنية للتدريب.

لنيل شهادة دكتوره جبامعة  بناء الصالبة الذهنية: حتليل جترييب و سيكومرتي حول (2110)دراسة كايث إيرل * 

 هول.
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استندت الدراسة إىل غياب فهم مطلق ملصطلح الصالبة لتربير التناول العلمي، فهي حماولة لتغطية هذا النقص من 

السيكومرتية لبناء الصالبة الذهنية و مكنت خالل مقارابت جتريبية و سيكومرتية. و حترت الدراسة األولية األسس 

من تطوير أداة قياس متعددة األبعاد، لتتبعها سلسلة من التجارب، التجربتني األولتني ركزت على تعديل الصالبة 

ن الذهنية آلاثر الضغوط البدنية و املعرفية، و التجربتني األخريتني قيمت التغريات يف الصالبة الذهنية لدى األفراد الذي

يواجهون حتدايت جديدة و اتبعوا برانمج تدرييب. كال املقاربتني التجريبية و السيكومرتية دعمت داللة البناء، كما 

 أثبتت األثر االجيايب للصالبة الذهنية على كل من اجلانب البدين و املعريف. 

 نفسية.الصالبة الذهنية و األداء املوضوعي سجلت تطورا بعد اخلضوع لتدريب املهارات ال

لنيل شهادة دكتوراه الصالبة الذهنية: التحديد املفاهيمي و القياس،  حول (2110)دراسة س.كوري مبدلتون  * 

 جبامعة غرب سيدين.

اهلدف من الدراسة توضيح مفهوم الصالبة الذهنية استنادا إىل قوة الطرق الكيفية و الكمية من خالل: )أ( فحص 

حتديد خصائص الصالبة الذهنية و فهم العالقات بني هذه اخلصائص، )جـ(  نقدي مقياس الصالبة الذهنية، )ب(

تطوير منوذج للصالبة الذهنية جيمع خمتلف اخلصائص، )د( تقدمي تعريف للصالبة الذهنية، )ه( تطوير مقياس قوي و 

جام النسيب بني اثبت للصالبة الذهنية و غري متباين الختالف اجلنس و السن و مستوى املنافسة، )و( حتدد االنس

 مقياس الصالبة الذهنية و املكوانت النظرية.

أشارت النتائج إىل وجود غموض حول التفاعل بني التحديد املفاهيمي و األدايت، و قدمت توجيهات لتطوير أدوات 

 القياس و اليت ميكن أن تشكل القاعدة  األمربيقية للدراسات الكمية. 



 فصل متهيدي

23 
 

عامل كل منها يساهم يف العامل العام  12األبعاد للصالبة الذهنية يتشكل من الدراسة الكيفية كشفت منوذج متعدد 

هي: الكفاية الذاتية، القدرة، مفهوم الذات الذهنية، القيمة، املثابرة،  12ــ للصالبة الذهنية، هذه اخلصائص ال

 ة، مهام االنتباه.الفضائل الشخصية، خفض الضغط، االلتزام، املقارانت االجيابية، اإلجيابية، مهام األلف

ترتبط بقوة ابملفاهيم النظرية و أق من ذلك مع  (MTI)كشفت الدراسة أيضا أن عوامل مقياس الصالبة الذهنية 

 املفاهيم الغري مرتبطة. 

كما أوضحت وجود أثر للسن ) لصاحل األكثر سنا ( و اجلنس ) لصاحل الذكور ( مستوى املنافسة على الصالبة 

 الذهنية.

لنيل شهادة  االختالفات اجلنسية و الشخصية يف أساليب املواجهة يف الرايضة حول (2101)دراسة مارايان كيسلر  *

هول. كان اهلدف من الدراسة البحث أوال عن العالقة بني اجلنس و أساليب املواجهة يف  دكتوراه فلسفية،جامعة

 الرايضة و اثنيا العالقة بني الشخصية و أساليب املواجهة. توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

ختالف بني يوجد اختالف بني الذكور و اإلانث فيما خيص تقدير الضغط و التحكم فيه، لكن مل تسجل أي ا -أ

 اجلنسني فيما يتعلق أبساليب املواجهة.

يوجد اختالف بني الذكور و اإلانث يف إدراك الضغوط عند التعرض لظروف ضاغطة، و ميارس كال اجلنسني  -ب

 نفس أساليب املواجهة.

ؤثر يف تؤثر الشخصية مباشرة خيارات املواجهة و بشكل غري مباشر فعالية املواجهة و تقدير الضغط، و ال ت -ج

 منطها.

يستعمل الالعبون إسرتاتيجية تركيز االنفعال أو التجنب مبستوايت عالية يف الصالبة الذهنية اليت تعترب أقل فعالية  -د

 مما يدل على أن فعالية املواجهة ترتبط أساسا ابإلسرتاتيجية املنتهجة.
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لنيل  الكالسيكية  الصالبة الذهنية يف رايضة الفنون القتالية حول (9000)دراسة دوغالس واين مينيكس  * 

شهادة دكتوراه جبامعة فريجينيا. حيث سعت الدراسة إىل البحث حول أمهية مكوانت الصالبة الذهنية يف رايضة 

انت تظهر الفنون القتالية، قابلية تدريب هذه املكوانت و إىل أي مدى يدرك ممارسي الرايضة القتالية أبن هذه املكو 

 حتت كفئات حتتية.

رايضي يف الرايضة القتالية دون منافسة،  173استندت الدراسة إىل مقاربتني لقياس إدراك الصالبة الذهنية على 

املرحلة األوىل استخدمت املسح )أ( لقياس إدراك أمهية و قابلية التدريب للصالبة الذهنية، )ب( لقياس مكوانت 

 ديد العوامل األساسية. املرحلة الثانية استخدمت مقابالت لتعزيز الدراسة.الصالبة الذهنية و )جـ( لتح

توصلت الدراسة إىل )أ( دمج كل البنود يف بناء الصالبة الذهنية كأساسيني، )ب( قابلية التدريب لكل البنود عدا    

 أربعة منها، )جـ( االستباق، سلوك التعلم، األخالق ك مكوانت فريدة للصالبة الذهنية.

لنيل شهادة دكتوراه معريف للصالبة الذهنية، -األدلة األولية لنموذج عصيب حول (2102)دراسة جيمس جون ابل  *

 .امعة ابجنورجب

تضمنت الدراسة مخسة دراسات جزئية حتاول تطبيق مبادئ نظرية تعزيز احلساسية لفهم الصالبة الذهنية و هذا 

 الذهنية، و جاءت النتائج على النحو التايل:ابلسعي لبناء مفاهيمي و عملي للصالبة 

 MTIفيما خيص قياس الصالبة الذهنية وجدت الدراسة من خالل التحليل العملي للمطابقة ملقياس الصالبة الذهنية 

 بنود تشكل وحدة بنائية مدجمة. 8أن 

حساسية اجلزاء منخفضة، و ترتبط حساسية العقاب لالعيب الكريكت ترتبط اجيابيا ابلصالبة الذهنية فقط إذا كانت 

 سلبيا إذا كانت حساسية اجلزاء مرتفعة.
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ابلنسبة لبياانت األداء فكال اجملموعتني الضابطة و التجريبية سجلت تطورا داال يف أغلب االختبارات، غري أن 

هنا أكثر ارتباطا اجملموعة التجريبية سجلت تطورا أحسن من اجملموعة الضابطة خاصة يف االختبارات اليت يعتقد أب

 ابلصالبة الذهنية. 

بناء الصالبة الذهنية: تطوير و حتقيق بناء مفاهيمي و مقياس للصالبة  حول (9022)دراسة كرامتون سيمون  *

 .امعة روهامبتونلنيل شهادة دكتوراه جبالذهنية 

اهلدف الرئيسي للدراسة هو بناء مفهوم الصالبة الذهنية و وضع مقياس هلا يف اجملال الرايضي، و حتته أهداف فرعية 

متثلت يف مراجعة الدراسات السابقة خاصة ما تعلق منها ابلتعريف العملي للصالبة الذهنية و طرق قياسها. دراسة 

للصالبة الذهنية استنادا لقاعدة نظرية، و استخدام هذا  ، اقرتاح تعريف MTQ48اخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 التعريف لوضع مقياس جديد للصالبة الذهنية.

 فهم الفروق يف الصالبة الذهنية حسب اجلنس نوع الرايضة و مستوى املنافسة.

يف جزء ما، ما من خالل النتائج توصلت الدراسة إىل وضع التعريف التايل للصالبة الذهنية: هي استعداد نفسي حتدد 

إن كان الفرد يسعى هلدفه مبثابرة و قناعة مثاليني رغم مواجهة اإلجهادات و الضغوطات و التحدايت و احملن 

 االجتماعية  و النفسية.

مكوانت الصالبة الذهنية: االعتقاد ابلذات، الدافع، االنضباط، التحدي، التحكم يف االنتباه، التحكم يف 

 ، املرونة. االنفعاالت، ذكاء األداء

حول العالقة بني كل من الصالبة الذهنية، الصالبة، التفاؤل و سلوك املواجهة:  (2100)دراسة مادريغال ليالين  *

 وفق مقاربة منذجة املعادلة البنائية، دراسة مكملة لنيل شهادة دكتوراة فلسفية جبامعة كارولينا، ، الو.م.أ 
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و ذلك من خالل العمل  (. MTS)السيكومرتية لقائمة الصالبة الذهنية سعت الدراسة إىل التأكد من اخلصائص 

بينما عاجلت  ( MTS)على حتقيق أربعة أهداف: أوال قياس العامل اهليكلي و تباين اجلنس لقائمة الصالبة الذهنية 

 الصالبة و حاولت يف اهلدف الثالث قياس العالقة بني ( MTS)يف اهلدف الثاين ثبات قائمة الصالبة الذهنية 

الذهنية و مكوانت الصالبة و التفاؤل و سلوك املواجهة داخل منوذج بنائي. أما اهلدف الرابع فحاولت الدراسة  

كشف الفروق بني اجلنسني على أهم املتغريات و كذلك العالقات بني هذه املتغريات. و تكونت عينة الدراسة من 

رايضيا جامعيا من ختصصات و مستوايت ممارسة خمتلفة، حيث أجابوا على مقاييس كل من قائمة الصالبة  571

 الذهنية، الصالبة، التفاؤل و سلوك املواجهة.

 و توصلت إىل النتائج التالية:

التفاؤل  للمعايري السيكومرتية و كانت أعلى من مقياسي الصالبة أو (  MTS)تستجيب قائمة الصالبة الذهنية  -

 يف التنبؤ أبمناط سلوك مواجهة الضغوط الرايضية.

 مل تسجل فروقا تعزى للجنس فيما خيص املتغريات أو العالقات بني الصالبة الذهنية و سلوك املواجهة. -

هي وسيلة ذات مصداقية عالية لقياس الصالبة الذهنية و أن الصالبة الذهنية  ( MTS)قائمة الصالبة الذهنية  -

 من الصالبة و التفاؤل يف التنبؤ بسلوك املواجهة االجيايب.   أحسن 

حول الصالبة الذهنية و سلوكات فرط التدريب لنيل شهادة دكتوراه جبامعة  (2100)دراسة ستيفاين جني تيبت  *

 فيكتوراي، الو.م.أ.

الغرض من الدراسة هو حتقيق فهم أكثر حول الصالبة الذهنية مع بعض الرتكيز اخلاص على اختالل التوازن يف العالقة 

عمل/راحة، فكانت دراسة العالقة بني الصالبة الذهنية و العالقة عمل/راحة كهدف أول للدراسة، و هي الدراسة 

 رايضي.  117ـ عمل/راحة على األوىل اليت نظرت يف كيفية ارتباط الصالبة الذهنية ب
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و أشارت النتائج إىل أن بعض مكوانت الصالبة الذهنية ترتبط ابلقدرة املتزايدة لالسرتجاع غري أن البعض اآلخر 

 يرتبط بقدرات أقل. 

و لفهم أكثر هلذه العالقة اعتمدت الباحثة على دراسة اثنية استجوبت فيها بع الرايضيني و املدربني حول هذه 

ة و دلت النتائج على أن العديد من العوامل اخلطرية فيما خيص فرط التدريب يشار إليها على أهنا تعد صالبة العالق

 ذهنية يف ثقافة العيب كرة القدم.

و بشكل عام من الواضح أن الصالبة الذهنية تعين أشياء خمتلفة ملختلف األفراد، كما وضحت األحباث السابقة، كما 

 تالف الثقافة الرايضية حىت أنه ميكن القول أبهنا حمددة ثقافيا أكثر. أن الصالبة ختتلف ابخ

و  ”no pain no gain“و يبدوا أن املمارسات امليدانية اليت تطلب من الرايضي بذل املزيد من اجلهد على غرار 

ل جتاذب بني ما العديد من السلوكات اليت تزيد من خطر فرط التدريب تعترب من الصالبة، لذا فهي تعترب مفهوما حم

 هو مفيد للرايضي و ما هو مرضي ضار ابلرايضي.

الصالبة الذهنية يف الرايضة: وجهة نظر مدريب القوة و التحضري البدين، ، (9002)دراسة أندرايس ستاماتيس  *

 أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراة فلسفية.جامعة ابيلور، 

هل إدراك مدريب القوة و التحضري للصالبة الذهنية يف  -هي: سعت الدراسة اإلجابة على جمموعة من األسئلة 

هل يرى املدربون الصالبة الذهنية -كيف يعرف املدربني الصالبة الذهنية؟   -الرايضة هو النظر إليها كبناء موحد؟ 

بو القوة هل يعتقد مدر  -كيف ميكن قياس الصالبة الذهنية؟   -على أهنا قابلة للتحويل يف مناحي أخرى من احلياة؟ 

إىل أي مدى  -و التحضري أن الصالبة الذهنية قابلة للتطوير؟ هل ليهم معارف حول كيفية تدريب الصالبة الذهنية؟ 

 إىل أي مدى يرون بوجود فروق بني اجلنسني يف الصالبة الذهنية؟ -يرون أن الصالبة الذهنية تؤثر يف األداء املثايل: 

 و أظهرت النتائج أن:
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رون بوجود الصالبة الذهنية يف الرايضة، و حسب البياانت الكيفية مل يكن هناك إمجاع حول مفهوم مدريب القوى يق

 الصالبة الذهنية. 

فيما خيص تنمية الصالبة الذهنية يرى املدربون أهنا قابلة للتنمية على الرغم من أن جزءا منها هو وراثي بشكل 

 أساسي.

ة إىل املنافسة، من الرايضة إىل احلياة اخلاصة و من احلياة اخلاصة إىل ميكن للصالبة الذهنية أن حتول من املمارس

 الرايضة.

 الصالبة الذهنية تؤثر يف األداء املثايل. يرى املدربون أنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف الصالبة الذهنية.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة -

عن موضوع دراستنا احلالية، حيث أظهرت  نستخلص من عرض الدراسات السابقة اختالف تناوهلا

الدراسات اخلاصة ابلقلق الرايضي ميوال أكثر إىل التدقيق يف ارتباطه ببعض العوامل النفسية و البدنية األخرى و 

 سعيها لتأكيد أتثريه و أتثرها هبا، يف حني أنه ابلنسبة للصالبة الذهنية فكانت يف غالبها حماوالت حتديد املفاهيم و

رف على الواقع امليداين هلذه السمة لتغطية أو استعالم أبعادها ضمن اخلصائص النفسية األخرى عرب فحص التع

مكوانهتا و سبل قياسها. و لعل هذا راجع إىل حداثة املصطلح الثاين مقارنة ابألول خاصة وأن كل البحوث استندت 

 داعمة لوجوده. إىل قلة التناول العلمي و غياب األطر النظرية و امليدانية ال

و مهما يكن فقد أوضحت جممل األهداف البحثية للدراسات السابقة بشكل أدق منحى خيارات التناول   

توضيح مفهوم الصالبة الذهنية و بعدها أهداف من قبيل البحثي، حيث ابلنسبة للصالبة الذهنية صبت أوال يف اجتاه 

يف مقام آخر لتحديد خصائص الصالبة الذهنية، و مكوانهتا، و تطوير الفهم حول مكوانت الصالبة الذهنية، لتنتقل 
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نظرا لعدم التحكم يف املعاجلة امليدانية جاءت بعض البحوث لتثبيت أدوات القياس و التحديد الكمي، مث أخريا 

تقرتب  االرتباطات و الفروق للصالبة الذهنية. أما ابلنسبة للقلق الرايضي فقد جاءت أهداف الدراسات اليت تناولته

من األهداف الدراسات السابقة للصالبة الذهنية إال أن الطرح خمتلف إذ متثل إضافات معرفية أكثر تدقيق إلضفاء 

 الشمولية يف التناول من حيث اجلوانب الدميوغرافية أو الرايضية أو حىت العملية املرتبطة بشروط املنافسة. 

فات كبرية يف اختيار املنهج و ال حىت أدوات مجع البياانت و ابلنسبة لإلجراءات املنهجية مل تكن هناك اختال 

هذا راجع إىل أن ميدان البحث هو العلوم اإلنسانية و اليت  غالبا ما تلجأ إىل املنهج الوصفي ابلتحديد كمنهج 

رييب، و أنسب للبحث، و هذا ما انطبق على الدراسات السابقة إال يف بعض االستثناءات أين مت انتهاج املنهج التج

تباينت بعض الشيء خيارات األدوات و إن كانت يف األصل غري ذلك حيث اعتمدت الدراسات على االختبارات 

النفسية و بشكل أقل االستبيان و مها وسيلتان كيفيتان ميكن معاجلتهما  كميا، و هي اخليارات األنسب خاصة عند 

 ا.التعامل مع اخلصائص النفسية و احلاجة إىل تقديرها كمي

و لقد توصلت الدراسات إىل نتائج متمايزة منسجمة فيما بينها من حيث املنطق اإلرتباطي و خصائص 

املفاهيم املعاجلة من جهة و كذلك الطبيعة البشرية و شروط املنافسة الرايضية من جهة أخرى. كما ميكن القول أبهنا 

 ناقض بينها. ذات تناسق حيث خيدم بعضها بعض يف غالب األحيان و قلما وجد ت

إىل وجود غموض ، S. Cory Middleton دراسة س. كوري مبدلتون فبالنسبة للصالبة الذهنية أشارت 

، Stephanie Jane Tibbert حول التفاعل بني حتديد املفاهيم و األداة، و أسهبت دراسة ستيفاين جني تيبت 

خمتلفة ملختلف األفراد،  كما أن الصالبة ختتلف يف هذا الوصف إذ توصلت إىل أن الصالبة الذهنية تعين أشياء 

 .S دراسة س. كوري مبدلتون  ابختالف الثقافة الرايضية حىت أنه ميكن القول أبهنا حمددة ثقافيا أكثر. و توصلت

Cory Middleton  عامل كل منها يساهم يف  12إىل  كشف منوذج متعدد األبعاد للصالبة الذهنية يتشكل من
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هي: الكفاية الذاتية، القدرة، مفهوم الذات الذهنية، القيمة،  12ــ لصالبة الذهنية، هذه اخلصائص الالعامل العام ل

املثابرة، الفضائل الشخصية، خفض الضغط، االلتزام، املقارانت االجيابية، اإلجيابية، مهام األلفة، مهام االنتباه، بينما 

توصلت الدراسة إىل أن بنود االستباق، سلوك التعلم،    douglas wayne minixدراسة دوغالس واين مينيكس

 األخالق مكوانت فريدة للصالبة الذهنية و أنه ميكن اعتبار  كل البنود يف بناء الصالبة الذهنية كأساسيني.

و فيما ما تعلق بقابلية الصالبة الذهنية للتدريب و استجابتها للربامج التدريبية النفسية فقد اشرتكت فيه جممل 

 دراسات.ال

أما ابلنسبة للقلق فكل الدراسات االرتباطية أثبتت العالقة العكسية بني القلق و بعض الصفات النفسية 

، يف حتليل العالقة بني القلق قبل Aziz Khiouich كما أوضحت دراسة عزيز خيويش   االجيابية و األداء الرايضي

على العالقة العكسية بني إدراك  اليت أكدت ,Julie Marcel املنافسة و األداء الرايضي، و دراسة جويل مارسال 

حميط املنافسة و شدة حالة القلق البدين و املعريف. و هناك عالقة بني إدراك الذات شدة حالة القلق و اجتاه حالة 

القلق و  وجود دور  وسيط لتوقعات املواجهة. كما أن إدراك احمليط يؤثر بشكل مباشر و غري مباشر ) من خالل 

احمليط ( على شدة حالة القلق البدين و املعريف. و بنفس الطريقة شدة حالة القلق تؤثر بشكل  توقعات املواجهة هلذا

عبد هللا بن دمحم دراسة مباشر و غري مباشر )  من خالل توقعات املواجهة هلذه الشدة ( يف التفسريات املوجهة. بينما 

ني مرتفع جدا أما القلق املعريف و القلق البدين أن مستوى الثقة ابلنفس لدى الالعبأشارت إىل  بن قحطان البطاشي،

 فمعتدل.   

و ميكن للتدريب و التحضري النفسي التأثري يف مستوايت القلق و ابلتايل حتسني األداء و هو ما أتت به دراسات كل 

  و دراسة بكيل حسني انصر الصويف. Aziz Khiouich من دراسة عزيز خيويش 
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 خالصة

مت حترير املوضوع من بني عديد الزوااي البحثية اليت تناولت  أبعاد البحث و خطواته، من خالل هذا الفصل   

حبيث حددت اإلشكالية و من بعدها فرضيات الدراسة االجتاه العام الذي سينتهجه البحث يف ابقي املراحل البحثية 

القلق الرايضي، فقادان ذلك إىل وضع  و الرتكيز على زاوية حبثية حمددة هي العالقة احملتملة بني الصالبة الذهنية و

 األهداف البحثية للدراسة اليت كانت عملية خاصة ختدم الغرض العام من البحث.

و قد حرصت الدراسة على تناول املوضوع وفق نظرة خمتلفة عما سبق و اختيار مسار و إجراءات للحصول 

املوضوع مل يتم تناوله من قبل و هذا ما أسفرت  كان ذلك ابلفعل إذ أن على نتائج ذات قيمة و قبل ذلك أصلية. و

عنه مراجعة الدراسات السابقة اليت أكدت أوال أمهية البعدين النفسيني ) حالة القلق و الصالبة الذهنية ( املراد 

دراستهما يف الرايضة و قدمت اإلضافات العلمية مبا خيدم البحث، و اثنيا مكنتنا من توجيه البحث وفق مسار معني 

لنظر لطبيعة املوضوع و موقعه من بني الدراسات السابقة. و كزايدة يف حتديد املوضوع مت اإلشارة ملفاهيم الدراسة اب

حيث اتضحت املعامل االصطالحية ملفاهيم الدراسة فتم حتديد املعاين العلمية يف سياق علم النفس الرايضي و هذا 

صلهما عن املفاهيم القريبة منها مما جيعل الدراسة واضحة ال حتتمل التحديد هو من قبيل فهم الظاهرتني النفسيتني و ف

 قراءات و ال أتويالت قد تقود إىل خلط يف فهم املوضوع و تفسري النتائج.
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 متهيد 

إن املنافسة الرايضية تتجاذهبا عدة مقارابت و ختتلف الرؤية النظرية حسب منظور كل مقاربة، فاملنافسة هي 

نية و فسيولوجية و نفسية و اجتماعية تلتقي كلها يف زمن واحد لتتفاعل و تقدم شكال معينا تظهر من قوضعية ت

يتعامل الفرد خالله بكل القدرات اليت اكتسبها خالل التدريب نذكر منها البدنية و  خالله املنافسة كموقف متكامل 

 . هالعقلية و االنفعالية و املرتبطة بنوع النشاط الذي يتنافس في

و أييت هذا الفصل للرتكيز على اجلانب النفسي للمنافسة مبا يتماشى و موضوع الدراسة، حيث سنتناول من 

خالله اخلصائص النفسية اليت تتميز هبا املنافسة و تتحكم يف نتائجه من خالل ما يقدمه الرايضيون من استجاابت 

 عن املنافسة من آاثر نفسية.  نفسية جتاه محل املنافسة و هو املصطلح األقرب لوصف ما يرتتب 

و يتم تناول موضوع املنافسة من الناحية النفسية وفق تتميز به املنافسة الرايضية من معطيات نفسية من 

حيث أهنا تتميز  بكثرة و شدة و تنوع االنفعاالت، كما حتركها بعض الدوافع النفسية لبلوغ االجناز، و من كوهنا 

ما ميثلونه من ضغط على املتنافسني ميكن أن يؤثر أبشكال متعددة حسب موقفه جتاه تتميز أيضا حبضور مشاهدين و 

املتنافسني أو أحد املتنافسني، كما تتميز ابرتباطها ابلفوز أو اهلزمية و من مث النجاح و الفشل فاملنافسات هي مبثابة 

 عده من وسائل و مناهج للتنافس.اختبار للرايضي فيما ما يقدمه من أداء و كذلك للمدرب و كل احمليط فيما أ
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 األسس النظرية للمنافسة الرايضية -10

  تعريف املنافسة الرايضية -0-0

لقد قدم العديد من املختصني و علماء النفس الرايضي تعاريف خمتلفة للمنافسة الرايضية و تباينت بني 

 حديد الفائز و اخلاسر.  مصطلحات املواجهة و االجناز و وجود اخلصم ابإلضافة إىل احملك لت

وضعية حادة و إنتاج و حتقيق مهام و التعبري  "Raimbault,et Pion   هي حسبو يف أبسط معانيها 

. مبعىن أهنا مدى ( Raimbault & Pion, 2004, P 76) " .( هنا و اآلن )عن قدرات يف حلظة حمددة 

الصراع من أجل أيضا  تعيناستحضار الرايضي جممل القدرات و امللكات يف حلظة حمددة يفرضها املوقف التنافسي. و 

 (.88ص ، 2115)الضمد،  التفوق و التمايز املوجه بطموح للحصول على األفضلية قبل اآلخرين. 

و كثريا ما اعتمدت التعاريف على مفهوم املوقف التنافسي ابعتباره اخللفية أو املرتكز الذي يفرض منط معني 

من العالقات و السلوكات و ينتهي آباثر موضوعية و انفعالية تظهر على الفرد أو الفريق. لذا فقد اُْعُتربت املنافسة 

يع خربات و مهارات الالعب ) أو الفريق ( و املكتسبة من موقف اختباري ذو شدة عالية تربز فيه مج" الرايضية 

خالل حياته التدريبية هبدف التفوق على منازل ) أو فريق( يف لقاء حتكمه القواعد و القوانني احمللية أو الدولية. 

 و يظهر أن املوقف التنافسي هو مبثابة اختبار للرايضي، حيث يستعرض جممل قدراته. (321ص ، 1995)عنان، 

البدنية و النفسية و االجتماعية أمام منافس أو جمموعة منافسني ليتمكن من تقدير مدى تفوقه هبذه املؤهالت، و 

   ابلتايل التعرف على املستوى الذي بلغه ليتحدد على إثره العمل املستقبلي. 

" موقف حيث توزيع املكافئات املنافسة على أهنا  Morton Deutschو من منطلق مغاير نوع املا يصور 

ال يكون ابلتساوي بني املشاركني. و يف جوهرها تكون أهداف املشاركني مرتابطة بشكل تقابلي: فإن حقق شخص 

 ,Weinberg & Gould) االجناز فاآلخر ال يستطيع حتما حتقيقه. ففي الرايضي يفوز رايضي و ينهزم آخر. 
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1995, P 118) .على أساس أنه  التعريف السابق " دايانجل " يف علم النفس الرايضيقد عارض بعض الباحثني  و

غري املتساوي للمكافآت ومن انحية أخرى فإن  ال يساعد كثريا يف فهم املنافسة الرايضية اليت تتطلب أكثر من التوزيع

بعض حملاولة على ذلك هو تعاون أفراد الفريق الرايضي بعضهم مع  التعاون ليس هو نقيض التنافس وأبلغ مثال

أفضل  اآلخر، ويف نفس الوقت التنافس يعضهم مع البعض اآلخر يف إطار الفريق الواحد لتحقيق ابلتنافس مع الفريق

 .  (29، ص 2112)سكر، مستوى ممكن.

تشري إىل املتطلبات التلقائية لإلنسان لقياس نفسه يف مقابل أهنا "  Occhini et Terreniو يذكر  

و قد أعطى بذلك معىن أوسع .  ( Raimbault & Pion, 2004, P 76)."اآلخرين و مع ذاتهالطبيعة و مع 

للمنافسة ليمكن من استيعاب رايضات أخرى تتميز خبصوصية معينة كتسلق اجلبال و ركوب األمواج اليت تتفرد يف 

توضيحا جاءت حماولة  املوقف التنافسي بوجود منافس غرب تقليدي يتمثل يف بعض عناصر الطبيعة، و بشكل أكثر

Chandler, Vamplew, & Cronin  املنافسة أساس الرايضة، لتعريف املنافسة يف هذا السياق حيث تعترب

سواء ضمت أفرادا، أو أفرادا و حيواانت، أو حيواانت فالرايضة هي املنافسة. و ميكن أن تكون على شكل سباق ) 

) الرايضات اجلماعية ( أو راتبة يف األداء  هداف و النقاط املسجلةاجلري، سباق اخليول...( أو مباراة حتيل إىل األ

تستوجب منح عالمة ) اجلمباز (. و املنافسة تسمح للرايضيني قياس أدائهم مقابل بعضهم البعض، و لفرد واحد أو 

االجناز من خالل فريق ليظهر كفائز. ابإلضافة إىل املواجهة املباشرة مع اآلخرين، العديد من األفراد جيدون معىن 

 منافسة األشياء مثل تسلق اجلبال، أو اإلحبار فهي ليست مواجهة ضد أي كان و لكن منافسة قوى الطبيعة. 

(Chandler, Vamplew, & Cronin, 2007, PP 45-46)  . 
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  املنافسة كمجموعة عمليات -0-2

تشمل  فإن املنافسة هي أكرب من كوهنا حدث بل هي تتضمن جمموعة عمليات Martensحسب مارتنز  

. فاملشاركة يف (11)هي مرتابطة بعضها ببعض كما يف الشكل  عدة أحداث و مراحل. و تتمثل يف أربعة مراحل و

باطات األخرى داخل املنافسة يعيشها األفراد بشكل خمتلف و هلذا الفرد هو يف نقطة االهتمام و ميكنه التأثري يف االرت

نسق املنافسة. اخلصائص الشخصية كالتجارب السابقة، الكفاءات، الدوافع و االجتاهات ما هي إال عوامل ميكن أن 

 تؤثر يف استجاابت الفرد خالل املنافسة.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقف تنافسي 
 موضوعي

 االستجابة

اآلاثر      
 املرتتبة

موقف تنافسي 
 ذايت

 االجتاهات االستعدادات الشخصية

 القدرات الدوافع

 ( يوضح المنافسة كمجموعة عمليات حسب مارتنز.  10شكل ) 
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 و فيما يلي شرح ملخطط مارتنز حول مراحل عمليات املنافسة الرايضية:

و اليت تتضمن  Festingerاستمده من نظرية التقييم االجتماعي  املرحلة األوىل موقف تنافسي موضوعي:

ابلضرورة معيار للمقارنة يتحدد من خالله مستوى األداء، و على األقل شخصا آخر يعترب مبثابة اخلصم الذي ينافس 

ه يف نفس ظروف على التفوق و االجناز. و معيار املقارنة ميكن أن يكون مستوى األداء السابق للفرد ذاته مبعىن نتائج

املنافسة احلالية، مستوى مثايل لألداء و ميكن أن أيخذ أشكال قياس موضوعية يفرتض أن تتحقق يف حاالت معينة، 

 أو أداء أفراد آخرين سبق و أن أجروا املنافسة و حققوا اجنازات معينة ميكن الرجوع إليها للحكم على األداء.

النظر عما إذا كان األفراد يف موقف تنافسي موضوعي ألهنم أرادوا ذلك بغض  املرحلة الثانية موقف تنافسي ذايت:

أو الظروف وضعتهم داخله فإنه ال بد أن يكون هلم تقدير املوقف بطريقة ما، و هو املوقف الذايت، و يتضمن كيفية 

ذات أمهية، و  إدراك و قبول و تقدير الفرد للموقف التنافسي املوضوعي و هنا تصبح استعدادات الفرد و خصائصه

 عوامل مثل القدرة املدركة، الدوافع، أمهية املوقف التنافسي و اخلصم ميكن أن تؤثر يف تقدير املنافسة.

بعد أن يقدر الفرد املنافسة فإنه خيتار إما املواجهة أو التجنب، فإن كان اخليار هو جتنب  املرحلة الثالثة االستجابة:

املرحلة و ال تواصل إىل املرحلة النهائية، أما إن كان اخليار هو املنافسة فيمكن أن التنافس فإن العملية تتوقف يف هذه 

يظهر ذلك على عدة مستوايت، املستوى السلوكي و الفسيولوجي و النفسي. ابلنسبة للسلوكي ميثل مقابلة القدرات 

فضل منا و ابلتايل إمكانية الذاتية ابملنافس، مثال ميكن أن حندد منط اخلصم الذي نرغب يف مواجهته ) شخصا أ

التطور، شخص أقل منا و ابلتايل حتمية الفوز، أو شخص ند لنا و ابلتايل حضور التحدي (. و على املستوى 

الفسيولوجي فإن االستجابة ميكن أن تكون زايدة نبضات القلب، يدين ابردتني و متعرقتني. أما على املستوى النفسي 

 ية ميكن أن تؤثر يف استجابة الفرد.فهناك عدة عوامل داخلية و خارج
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و هي املرحلة األخرية تتأتى من مقارنة استجابة الرايضي مبعايري املقارنة يف املنافسة.  املرحلة الرابعة اآلاثر املرتتبة:

ن هذه ينظر إليها غالبا على أهنا ميكن أن تكون اجيابية أو سلبية. و املعىن الفعلي هو الفوز و اهلزمية على الرغم من أ

املعاين هي ذاتية، فقد متثل اهلزمية ابلنسبة لرايضي غري ذات أمهية مقارنة مبا حتقق لديه من أهداف ذاتية، كما ميكن أن 

يكون الفوز بطعم اهلزمية يف حال ترتبت عنه أضرار بدنية أو نفسية أو سبق و أن حتدد مصري االجناز العام مسبقا  

 و ابلتايل ال أتثري للنتيجة احلالية. كاإلقصاء مثال يف منافسة اجملموعات

 

 املنافسة الرايضية كمنظومة -0-0

إىل املنافسة على أهنا منظومة متكاملة تضم عدة عناصر تعمل كل (  ,Raimbault, Pion  ( 2004ينظر 

، و تتميز ابالرتباط املتبادل فيما بينها حيث يعتمد كل عنصر (12)منها على توجيه املنافسة كما يوضحه الشكل 

 على جمموع العناصر األخرى لتتم العملية التنافسية و تصل إىل حتقيق االجناز الرايضي.  

 و تتمثل هذه العناصر يف:

و ميثل الفاعل الرئيسي يف املنظومة التنافسية، أو هو الذي تقع على عاتقه أتدية  الرايضي، اجملموعة أو الفريق: -

املهام التنافسية يف امليدان. و قد يكون فردا أو فريقا، و املقصود هو مجلة اخلصائص و السمات اليت يتمتع هبا 

 خالل فرتات سابقة على املنافسة. الرايضي أو جمموعة الرايضيني يف الفريق و اليت سبق و أن امتلكها أو تدرب عليها

و ميثله خمتلف األطقم البشرية اليت تتدخل يف املنافسة على غرار طاقم التدريب و الطاقم الطيب، حيث  التأطري: -

لكل منها دور أوال يف إعداد الرايضي للمنافسة و اثنيا التدخل خالل املنافسة و بعدها لتوجيه األداء أو معاجلة حالة 

 دية يف األداء أو يف اجلانب الصحي للرايضي.غري اعتيا
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بعض املكتسبات و القدرات البدنية و النفسية و  هو عملية إعداد الرايضي للمنافسة من خالل تلقينهالتدريب:  -

العقلية و اليت تعترب موضوع املنافسة يف حد ذاهتا و اليت متكن من حتديد األفضل ابالستناد إىل مدى التحكم فيها و 

فها. و تتوزع عملية التدريب على فرتات وفق حاجات املنافسة و متطلبات األداء وهذا بشكل عقالين حتكمه توظي

 جمموعة من املبادئ تتعلق أساسا ابحلفاظ على سالمة الرايضي البدنية و النفسية.

بعة خلف نتائج املنافسة نافسة عادة أبعادا أخرى خارجة عن اإلطار الرايضي، أو أن الرهاانت القاأتخذ املالرهان:  -

قد متتد إىل جماالت أخرى تتخطى الفرد لتشمل اجملتمع يف عدة نواحي سياسية و ثقافية و اقتصادية. و متثل الرهان 

 الذي على الرايضة حتقيقه عرب نتائج املنافسة. 

يقدمه الرايضيون خالل  تعترب املنافسة استعراض للمهارات و القدرات و اليت تظهر من خالل األداء الذياألداء:  -

املنافسة، حيث يتم احلكم على النتيجة من خالل تقييم األداء فهو العنصر املوضوعي الذي ترجع إليه تقديرات الفوز 

 و اهلزمية، و هو املادة املالحظة اليت تسمج بتسويق املمارسة و استقطاب املشاهدين و املتابعني.

يات الرايضية فحسب و إمنا هناك عدة عوامل داخلية و خارجية تتعلق حبياة ال تتوقف املنافسة على املعط البيئة: -

الرايضي و الوسط الذي يعيش فيه قد تؤثر يف سريورة املنافسة أو نتيجتها. و هذا ابلنظر لكون الرايضي هو وحدة من 

اهات و القناعات و يف بعض اجملتمع و ابن بيئة حاضرة يف حياته و تشكل عادة ابلنسبة إليه املرجع الذي ميده ابالجت

 األحيان يفرض عليه أمناطا معينة من السلوك بشكل واع أو شعوراي.

حتتل املنافسة حيزا زمانيا و مكانيا جيعلها تتميز عن غريها من املنافسات السابقة و الالحقة من حيث  األطر: -

طيات الطبيعية اليت جتري فيها و تغري املعطيات الظروف اليت جتري فيها، فتغري مكان أو زمان املنافسة هو تغري يف املع

يؤثر يف سريورة املنافسة من خالل تغري سلوك الالعبني. فبني اللعب يف ملعب الفريق أو خارجه أو االنتقال ملسافات 

 افسة.متباينة أو اللعب يف مواقيت خمتلفة كلها عوامل تؤخذ بعني االعتبار لتعديل السلوك الرايضي يف التعامل مع املن
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تستدعي املمارسة الرايضية توفر بعض الوسائل منها ما يرتبط بشكل مباشر ابملمارسة الرايضية و منها ما  الوسائل: -

يعد مساعدا هلا، فاملنافسة جتري يف مكان حمدد قانوان يتماشى و متطلبات األداء اخلاص ابلرايضة، و تستوجب توفر 

ن هناك بعض الوسائل التنظيمية اليت تسهل إجراء املنافسة سواء ما تعلق األدوات اليت تستعمل يف املنافسة، كما أ

بظروف إجراء املنافسة أو ضمان السري احلسن هلا أو احلفاظ على سالمة الرايضيني و املتفرجني على حد سواء. و 

 فيما يلي عرض ملخطط يلخص نظرة املنافسة كمنظومة:

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنافسة

)الشخصية،  الرايضي، اجملموعة، الفريق
 (اخلصائص الفردية

                            التأطري
 ) املدرب، الفريق الطيب(

 األداء

                           األطر 
 ) املكان الزمان(

 التدريب

                                      الرهان
) سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 

 (إعالمي

                                       البيئة
) منط احلياة، احللة النفسية، العائلة، 

  (العمل

 الوسائل

 ( ,Raimbault, Pion  ( 2004 ( يوضح عناصر منظومة المنافسة. المصدر  10شكل )
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 الرايضية النفسية للمنافسة تاملقاراببعض  -12

النفسية للمنافسة على االستجاابت النفسية للرايضي حني يتعرض لضغوط املنافسة على  تعتمد املقاربة 

اعتبار أن املنافسة هي وضعية ضاغطة تفرض محال نفسيا على الرايضي تدفعه إىل استحضار قدراته النفسية للتعامل 

 نافسة.مع املثريات اخلارجية و ما حتدثه من آاثر نفسية يشعر هبا قبل، أثناء و بعد امل

 

 اجتماعي -املنافسة الرايضية من املنظور النفس -2-0

من خالل املعاين اليت حتملها املنافسة فإنه ميكن القول أبن هلا مرتكزات نفسية اجتماعية ميكن من خالهلا  

هو نفسي فهم املنافسة و تناوهلا ابلبحث و التنظري، و ملا كان من الصعوبة مبا كان الفصل بني ما هو اجتماعي و ما 

ارأتى البعض الدمج بينهما ملد احللقات النظرية بعضها ببعض حىت تكون التحاليل و التفاسري املقدمة للسلوك 

التنافسي أكثر تعبريا عن الواقع الفعلي الذي تسري من خالله املنافسة. و يتضمن هذا املنظور العديد من البنود اليت 

( الكثري من 1995)عنان،  اجتماعية و يذكر منها -افسة من الناحية النفسحتكمه و ميكن توظيفها يف التعبري عن املن

 النقاط كما يلي:

 مييل الالعبون إىل إدراك اآلخرين كمنافسني إذا كانوا بطبيعتهم ميتلكون روح املنافسة أو املبادأة. -

 إىل االجناز الرايضي.النجاح يف املنافسة مبين على مستوى القلق العام لدى الالعب و كذا على حاجته  -

 ساعة قبل املنافسة أمهية كربى يف استعداد الالعب و هتيئته ملواجهة املنافسة ملا متثله من حالة 38متثل فرتة الـ  -

 خاصة جدا لالستثارة االنفعالية حىت أن البعض يطلق عليها فرتة االستعداد احلرج.
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مجهور، مكان املنافسة، التسهيالت، و العامل الداخلي ) احلالة التفاعل بني العامل اخلارجي ) البيئة احمليطة (  -

الذاتية ( االجتاهات، الطموحات، و األفكار املصاحبة يؤثران بدرجة ما على االستعداد للمنافسة و احلالة املزاجية 

 لالعب.

الالعب و هناك الكثري تسبب املنافسة الرايضية من خالل جمرايهتا و أحداثها و وقائعها تذبذاب يف مستوى طموح  -

من األدلة ما يشري إىل أن الطريقة إمنا تؤثر على األداء كوظيفة من وظائف الشخصية، و يبدو ذلك من أسلوب تقومي 

الفرد لذاته حيث مييل إىل أن يصبح أقل دقة يف ظل ظروف املنافسة و أن هناك من التخمينات اليت ترجع ذلك إىل 

 النفس. نوع املناورة التكتيكية خلداع

ترتبط املنافسة الرايضية بكثري من املواقف االنفعالية اليت تتميز بدرجات متفاوتة ما بني الشدة و القوة و ما يرتبط  -

 بذلك من نواتج فسيولوجية مصاحبة.

ترتبط املنافسات الرايضية أبساليب هتيئة ظروف الالعب سواء الناشئ أو الدويل و ما يرتتب عن ذلك من إعادة  -

 تيب احلياة اليومية تر 

حيسنون أداءهم يف الظروف التنافسية ) و  لإلجنازالالعبون من ذوي مستوايت القلق املنخفضة و احلاجة املرتفعة  -

 العكس صحيح ( 

املنافسة الرايضية قد تكون داخلية يف الفريق ذاته من أعضاء مجاعة الفريق و غالبا ما حتدث تغيريات اجيابية داخلية  -

 اسك اجلماعة و تغيري بناء املكانة االجتماعية و بعض خصائص التفاعالت االجتماعية.مثل مت

 املنافسة الناجحة ذات النتيجة االجيابية تزيد من عامل اجلذب الداخلي املتبادل ألعضاء مجاعة الفريق. -
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ر دافعية االجناز يف رفع السلوك التنافسي الناجح جلماعة الفريق هو حصيلة كفاءات أفراد مجاعة الفريق. و تؤث -

 مستوى طموح الفريق كجماعة هلا هدف. 

السلوك التنافسي يعتمد جزئيا على الطبقة االجتماعية و االقتصادية للفرد أو اجلماعة و يبدو التنافس جلماعات أو  -

املستوى أو  فرق منخفضة املستوى أو الطبقة يف كثري من املواقف بصورة أكثر فعالية من مجاعات أو فرق مرتفعة

 الطبقة.

 

  املقاربة النفسية للمنافسة الرايضية -2-2

 و املقاربة النفسية ال ميكن فصلها عن، هي احلالة النفسية اليت يدخل الرايضي املنافسة هبا نفسيةاملقاربة ال

الدوافع و بعض األبعاد النفسية لعل أمهها االستعدادات الشخصية للرايضي و االنفعاالت املصاحبة للمنافسة و 

 . الضغوط النفسية املرتتبة عنها ابإلضافة إىل االجتاهات اليت حيملها الرايضيون جتاه املنافسة

و تعددت وجهات نظر العلماء حيال عملية التنافس بني كوهنا عملية نفسية دافعية لنمط معني من السلوك 

معني أو ابعتبارها مسة من مسات التكوين النفسي تعرب عن امليل للتنافس.  إلجنازأو حالة انفعالية ذات استثارة عالية 

و بني هذه النظرة و تلك ميكن أن جتتمع يف نظرة توفيقية حيث تندرج مجيعها حتت مفهوم واحد هو حالة الدافعية 

 للتنافس. 

الدافع و توقع النتيجة و قيمتها و هلذا فإن مفهوم التنافس كحالة دافعية تشري إىل تلك العالقة اليت تتواجد بني 

و هي العالقة اليت توجه سلوك الرايضي يف التنافس و حتدد قوة و حجم و شدة هذا السلوك  ابلنسبة للمنافس،

 (. 237ص  ،2116)فوزي، اهلادف إىل حتقيق الفوز أو جتنب اهلزمية 
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ة التنافس تتحكم يف استثارهتا و توجهها و من منطلق أن سلوك التنافس هو سلوك اجنازي، فإن عملي               

 و تواصلها ثالثة دوافع تنطلق من ثالث حاجات نفسية يف اجملال الرايضي و هي:

 احلاجة إىل تقييم الذات الرايضية  -

 احلاجة إىل أتكيد الذات الرايضية  -

 . (236، ص 2116)فوزي،  احلجة إىل حتقيق الذات الرايضية  -

أو املتوقع حتقيقها من خالل التنافس ترتبط ابنفعاالت اجيابية مثل الشعور ابلزهو و فالنتائج اليت تتحقق 

الفخر و السعادة أو ابنفعاالت سلبية مثل الشعور ابحلزن و الضيق و اخلجل، و يرتتب على تكرار حاالت الفوز أو 

تدعي هذه احلاالت بدورها سلوكا وسيليا اهلزمية أو توقعها يف املواقف التنافسية استثارة حاالت انفعالية مشاهبة، و تس

 هو السلوك التنافسي.

إن مفهوم مسة التنافس لدى الرايضي تفسر ملاذا و كيف يسلك خالل املنافسة هبذه القوة و هبذا العزم... 

فالتنافسية كمفهوم افرتاضي متثل دافعا أو استعدادا أو ميال راسخا لدى الرايضي للبحث عن النجاح يف املواقف 

لتنافسية، فبقدر ما ميثل هذا الدافع من استقرار يف البناء النفسي للرايضي فإنه ميكن اعتبار التنافسية مسة شخصية ا

 . (237ص  ،2116)فوزي، دافعة للرايضي 

هذا النظام ) "   lompscherو لومسكر  KossaKowskiدد كوساكوفسكي حييف سياق آخر و 

( أبنه نظام مكتسب يوجه بطريقة العادة الشعورية بدرجة من الدرجات سلوك  االجتاه حنو اخلصم و الفريق املنافس

قبل املباراة و أثناءها أيضا و حتكمه املعتقدات األساسية لالعبني، و معايري الفريق، والتقديرات احلالية لقوة  الالعبني

و االجتاه حنو اخلصم أو املنافس جانب هام من  .(332ص  ،1995)عنان، "  أدائهم... و كذا قوة املنافسني أيضا
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جوانب اإلعداد النفسي للفريق قبل بدء املباراة و داللة هذه االجتاهات يف حالة ما قبل املباراة ميكن أن نراها يف حتليل  

القدرات الذاتية املبالغة تؤدي إىل االفتقار للثقة ابلنفس يف . فكيفية مبالغة الالعبني يف قوة اخلصم أو التهوين من شأنه

ترجع األمهية لعملية حتليل االجتاهات إىل تزويد املدربني . و و التهوين يؤدي إىل املبالغة يف الثقة، و القوة التنافسية

    مبعلومات متكنهم من التأثري على هذه االجتاهات و التعامل معها.

   

  املظاهر النفسية للمنافسة الرايضية -10

  املنافسات احلمل النفسي يف -0-0

أن املواقف االنفعالية املرتبطة ابلتدريب و املنافسة تزيد من قيمة العبء الواقع على أجهزة  إىليشري عالوي 

يتضح بصورة أكثر يف الضغط و اجلهد املبذول خالل ذلك  مما يعرض الرايضي ملا يسمى احلمل النفسي الذي اجلسم

، فالكم اهلائل من اجلمهور و ابعتبارها احللة القصوى لألداء الرايضيو املنافسة ابخلصوص الزمن يف مواقف التدريب 

وسائل اإلعالم و اإلحساس ابملسؤولية و اختالف متطلبات املواقف أثناء التدريب و املبارايت هلا أتثرياهتا املتباينة ) 

املواقف التنافسية لتميزها بديناميكية السيما  الضغوط النفسية ( و يرتبط ذلك ابلقدرة على التفكري و اختاذ القرار و

 . (15، ص 2115)الضمد،  انفعالية عالية

و فاملنافسة تعين الصراع من أجل التفوق و التمايز املقرون بطموح اجيايب لتحقيق الفوز على الفريق املنافس، 

ذي ينتابه كلما اقرتبت هذا ما يشكل محال نفسيا على الرايضي املشارك يف املنافسة يستقبله من خالل الشعور ال

يف حد ذاته ما يرتتب عنه من استجاابت  و الشعور ابملنافسة يبدأ من إدراك القيمة االجتماعية للمنافسةاملنافسة، 
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كما أن  .، و هذا الشعور ينشأ و يتكون أساسا لتلبية احلاجات النفسية عند الالعبني من أجل التفوقانفعالية

اري لكل من الالعب و الفريق، و كذلك املدرب، حيث تظهر بموقف اخت صورها هي يف إحدىاملنافسة الرايضية 

فيه مجيع خربات و مهارات و قدرات الالعب و الفريق، و املدرب املكتسبة خالل عملية التدريب الرايضي املستمرة 

 و الدولية.هبدف حتقيق التفوق على العيب الفريق املنافس يف لقاء حتكمه القواعد و القوانني احمللية أ

فما ينبغي للرايضي و املدربني هو ختطي احلمل النفسي للمنافسة الذي ينطلق أوال من تفعيل إدراك اجيايب 

املنافسة الرايضية و مهما كانت نتيجتها ال تعد اهلدف النهائي من االندراج يف النشاط ف نتيجتها، وللمنافسة 

تعد حمكا رئيسيا لظروف التدريب و اجلو االجتماعي و قابل ال غري، و لكنها يف املالرايضي و تعد هدفا وسيطا 

   (171، ص 2111)اخليكاين،  . حصائل جهود القائمني على تدريب الفريق

( بعض العناصر اليت تلخص مفهوم احلمل النفسي للمنافسة و قدمها على 91، ص 2115)الضمد، و يورد 

 النفسي:شكل نقاط يتطرق يف كل منها إىل ماهية احلمل 

 تتميز املنافسة بتغلب االنفعاالت و بوجود مستوى مرتفع من التوتر العصيب و االنفعايل. -

ترتبط ديناميكية احلالة النفسية أثناء املنافسة بظروف األداء الذاتية و املوضوعية. هذه املتغريات قد تؤثر سلبا  -

 .أبشكال خمتلفة و يرتتب عنها استجاابت متباينة 

و هناك جمموعة من الصعوابت اليت يواجهها الالعبون أثناء املبارايت و تشكل محال عصبيا و نفسيا يرتتب عليه  -

ردود أفعال و استجاابت انفعالية و ترتاوح بني االستثارة السيطرة و العنف و العدوان. و أهم هذه الصعوابت التوتر 

 النفسي العايل يف بداية املباراة.
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ات إن اخنفاض املستوى الشديد يرجع إىل هبوط مستوى فعالية الالعبني نتيجة تدين احلالة و تشري الدراس -

 االنفعالية اإلرادية و ظهور الضغوط االنفعالية السلبية. 

و من األمور اهلامة اليت تؤثر يف ديناميكية احلالة النفسية أثناء املباراة االهنيار النفسي و حيدث ذلك ابلنظر لنتيجة  -

 اراة.املب

و احلالة االنفعالية لالعبني تتوقف على طبيعة و أمهية املباراة... و يف أثناء املباراة فإن شدة احلالة االنفعالية تتغري و  -

 ال تكون متشاهبة.

 انفعاالت التنافس الرايضي -0-2

مستوى مرتفع من التوتر و تتميز املنافسة يف األلعاب الرايضية بتغلب االنفعاالت يف أثناء املنافسات بوجود 

العصيب و االنفعايل و التوتر االنفعايل كما هو معروف أثناء املبارايت من املمكن أن يؤدي إىل اخنفاض درجة حتكم 

الالعبني أبنفسهم و ظهور اخلشونة و الغضب السليب الذي يرتتب عليه خرق قواعد اللعب و استعمال العنف و إتباع 

دراسات أن احلالة النفسية حتت ظروف االنفعال املناسب تتميز بزايدة كبرية يف النشاط، أساليب ممنوعة. و أظهرت ال

 و محاس األداء، و ردود أفعال تتميز ابآليت:

 الشعور ابلقوة* 

 الثقة ابلنفس* 

 السعي لالنتصار* 

 (73-73ص -، ص2115)الضمد،  زايدة الكفاية احليوية مع حترير كبري من الطاقة. * 
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ت املنافسة مهمة أو غري مهمة فان الدراسات أظهرت أن هناك أنواعا حمددة من االنفعاالت و سواء كان

تظهر و ميكن احلكم هبا على احلالة النفسية اليت يتواجد فيها الالعب و يندرج حتت هذه التسمية االنفعاالت املميزة 

 للتنافس الرايضي:

و هي حالة انفعالية ترتبط ابلنشاط احلركي الزائد أثناء اللعب و تتميز بوجود أشكال من  :االستثارة الرايضية *

انفعالية اجيابية تتمثل بزايدة الشعور ابلقوة العامة، االنتعاش، الرغبة يف احلركة، التنافس من اجل احلصول على نتائج 

تصل إىل درجة أكرب من التوتر و ختل يف حالة جيدة و حتقيق الفوز...و بزايدهتا حتت ظروف ضاغطة أثناء املنافسة 

 أخرى ميكن أن نطلق عليها احلماس الرايضي. 

و هي حالة خاصة تتصف بزايدة اإلحساس ابلقوة و الطاقة و النشاط و الفعالية مع زايدة الثقة احلماس الرايضي:  *

لحظات احلرجة من التنافس و تصل يف ابلنفس، و الرغبة يف حتقيق النجاح و إظهار القدرات اخلاصة، و تنشأ يف ال

 شدهتا القصوى من التأثري يف الوقت الذي حيقق فيه الالعب درجة كبرية من اإلحساس ابلقوة.

و هي مرحلة اتلية لالنفعال احلماسي و هي تظهر نتيجة الضغط من اخلصم و حتمل يف طياهتا  اهليجات الرايضية: *

 النفس، و ضياع اهلدف و ارجتال النشاط مع كثرة األخطاء و اخلروج خطورة أخرى و هي احتمال فقدان التحكم يف

 عن القواعد السليمة للعب.

و هو انفعال خاص ينشأ يف وقت التنافس بني الالعبني خالل املبارايت للحصول على الفوز أو احلنق الرايضي:  *

جه أحياان و تنعكس على الالعب نفسه، و حتقيق النجاح، و يتميز أبن له طابع العدوانية اليت تتعدد مظاهرها. فتو 

 . (76-75 ص-، ص2115)الضمد،   يظهر ذلك من عدم التوفيق يف إحراز النقاط و األهداف
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 ضغوط املنافسة الرايضية  -0-0 

و اليت ترتبط ابملنافسة ما  (151ص  ،2115)الضمد،  حسب  من أهم الضغوط اليت يعاين منها الرايضي

 يلي:

 املكاسب املاديةو املغايل فيه ابلنتائج مقابل عدم االهتمام ابألداء االهتمام  -

االشرتاك يف املنافسات بصورة فعالة فيها، أو االشرتاك يف املنافسات دون فرتات كافية للراحة و االستشفاء و ما قد  -

سفر و التغري يف العادات يرتتب عليه من قلق و االستثارة و التوتر و استنزاف طاقات الالعب، ابإلضافة ملشاق ال

 اليومية السائدة لالعب. 

تكرار خربات الفشل و اهلزائم املتكررة و الظهور مبستوايت رايضية منخفضة و ما يرتتب عنه من عوامل نفسية   -

 كاخلوف من الفشل و عدم الثقة.

تقييم الالعب هلا كتهديد ميكن  املنافسة الرايضية مصدر خصب للعديد من املواقف االنفعالية و املتغرية و يف حالة -

 أن يكون هلا أتثري سليب على سلوك و أداء الالعب.

 تتميز حبدوثها يف حضور اجلماهري . -

 

 التأثري النفسي للعوامل اخلارجية للمنافسة -10

تتكون املنافسة الرايضية ابإلضافة إىل املتنافسني عمن انصر أخرى خارجة عن األدوار الرئيسية للمتبارين و  

لكن هلا أتثري كبري على األداء الرايضي و هذا ابلتأثري املباشر يف اجلانب النفسي الذي يعترب أول املتفاعلني مع جو 
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ابلتحديد امللعب و اجلمهور ابإلضافة إىل العوامل التنظيمية اليت  املنافسة و ما يشمله من عناصر خارجية. و املقصود

 ختص املسريين و احلكام، و لكل منها دور يف التأثري على نفسية املتنافسني بطريقة مباشرة و عري مباشرة. 

 امللعب و ظروف املباراة -0-0

مالعب أو قاعات أو مسابح أو جترى املبارايت يف أماكن حمددة قانوان أتخذ أشكاال متعددة فقد تكون  

مضامري و غريها تسمح ابلتنافس وفق املتطلبات التقنية و البدنية للتخصص الرايضي. و إن كانت الوضعية اليت يكون 

عليها مكان املنافسة تعترب ذات أمهية لكن أكثر ما يهتم به املختصون و الالعبون هو املكان اجلغرايف الذي جترى علي 

ابملوطن األصلي للرايضي أو الفريق، و هنا ميكن اإلشارة إىل الرايضات اجلماعية اليت تتميز  بكثرة  املنافسة مقارنة

املنافسني و طول فرتة املنافسة اليت تعتمد املواجهة املباشرة بني كل الفرق على مرحلتني حيث تتيح لكل الفرق اللعب 

بدوا أن هلذا األثر الكبري يف إدراك الرايضيني لضغوط على ميادينها مما يعين اللعب على ميادين اخلصم كذلك و ي

 املنافسة و ابلتايل تغري استجاابهتم االنفعالية و النفسية.  

من الواضح أن امللعب حيتمل صفتني فهو اجيايب ابلنسبة للفريق املستقبل و سليب ابلنسبة للفريق الزائر و هذا  

ملآالت النفسية اليت ميكن أن ترتتب على هذه املواجهة. و لكن ليس بشكل مطلق نظرا لعدم القدرة على التنبؤ اب

على العموم ميكن القول أبن الفريق املستقبل له أفضلية من حيث أنه متحكم يف معامله على امللعب كما أنه مل يتنقل 

ما يشكل ذلك و ابلتايل هو أكثر استعدادا بدنيا، و كل ذلك له أتثري نفسي حيث يزيد من الثقة لدى الرايضيني ك

ابلنسبة هلم دافعا إضافيا نظرا للسهولة النسبية يف حتصيل النتيجة املرجوة. أما ابلنسبة للفريق الزائر فعلى العكس متاما 

حيث يشكل امللعب بيئة غامضة تدخل الشك يف نفسية الرايضيني و يشعرهم ابلتوتر لعدم معرفتهم مبعامله و عدم 

التنقل يعترب جهدا و ابلتايل إدراك عدم الكفاءة البدنية قد يؤثر على نفسيتهم و تعودهم على اللعب فيه، كما أن 
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أشارت بعض الدراسات إىل أن يفقدهم الرتكيز على جمرايت اللقاء، كما قد يدفعهم إىل انتهاج سلوكات سلبية فقد 

ملباراة على ملعبها وقد يعزى ذلك  الفرق الزائرة تلجأ للسلوك العدواين أثناء اللعب بدرجة أكرب من الفرق اليت تنظم ا

)عالوي،  .كرد فعل لتشجيع مجهور املتفرجني ضد الفريق الزائر أو القتناع الفريق أبهنم يلعبون أمام مجهور متعصب

  (143، ص 1998

غري أن هذه االستنتاجات ليست حتمية فيمكن أن حيدث العكس حيث تظهر االستجاابت السلبية على 

ضغط النتيجة و يف املقابل يكون الفريق الزائر أكثر أرحيية حبكم عامل التوقع الذي يبعده عن  الفريق املستقبل حتت

من خالل الدراسات فإنه من الواضح أن نوعية الفريق ضغط النتيجة. و ميكن أن تكون لقيمة الفريق دور يف األداء، ف

رات، فالفرق القوية تربح غالبا حمليا أكثر من تعد عامال وسيطا حيدد قوة العالقة بني اللعب حمليا و نسبة االنتصا

 .(Cox, 2005) .الفرق القوية

يلعب تنظيم املنافسات  و إدارهتا دورا هاما يف زايدة التوتر و القلق، فالدقة يف التنظيم و اإلدارة السليمة و  و

التحكيم النزيه و املوضوعي و العادل يستدعي لدى الالعبني حالة نفسية تتميز ابلراحة و االطمئنان مع رفع احللة 

و اإلدارة غري املرحية و التحكيم غري املوضوعي و  السيئفان التنظيم املزاجية و الرغبة يف التنافس الشريف، و ابلعكس 

التميز يستدعي لدى الالعبني ليس فقط التوتر و إمنا يضيف إليها روح عدائية تنعكس على سلوك الرايضيني خالل 

 . (71ص ، 2115)الضمد،  .املنافسات

  ضغط اجلمهور و املتابعني -0-2

املنافسات الرايضية ابحلضور اجلماهريي الذي يتباين تعداده من منافسة ألخرى، غري أنه غالبا ما  حتضى

إطالق مكبواتت اجلماهري اليت تشاهد املتنافسني يف املبارايت الرايضية، فالصعوابت اليت تواجه  ينظر إليه على أنه من
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كل ذلك هو عبء نفسي و إشارات يستقبلها   ،انفعاليااملبارايت، هتتف، وتشجع، وتنتقد، ويف جو يكون غالبا 

املالحظ أن هذا اجلو الذي يبدو مفعما  و الرايضي تولد لديه استجاابت نفسية تعتمد على إدراكه لسلوك اجلمهور.

ر أال يظه رايضيالبقاء يف حالة الالمباالة أمر مستحيل وعلى ال لكنه ضروري للتعبري وإشباع الغرائز، وابالنفعاالت 

)رفعت،  املهم أال يتأثر هبا مادام يلتزم بقواعد اللعب االمتنان أو االمشئزاز و أوهذه الظاهرة الرضا أو الرفض  اجتاه

فان الضغط هو املؤثر يف أداء الالعبني الذين يلعبون أمام  baumeister steinhillerحسب  (. 11 ص ،1963

زمية يف مباراة الذي يبدو يف املتناول. و يشعر الالعبون هبذا مجهور، فحضور اجلمهور ميكن أن يزيد من أمهية اهل

 .(Cox, 2005, P 267) الضغط مما مينعهم من اللعب مبستواهم املثايل

حجم  فهو من انحية يتكون من (Cox, 2005) اليت يذكرها " كوكس " و يتميز اجلمهور ببعض اخلصائص

من الالعبني، فعدد اجلمهور احلاضر يف املباراة له أتثري على نفسية الرايضيني فكلما كانت األعداد   و كثافة و قرب

كبرية ازداد ضغط املباراة و ابلتايل زايدة احلمل النفسي على الالعبني، غري أن العدد ليس معيارا فقد تكون األعداد  

احلضور و فعالية دور اجلمهور، لذلك  العب الكبرية تؤثر يففاملكبرية لكن مبقارنتها خبصائص امللعب قد يقل أتثريها 

، لكن يف احلقيقة األهم من كل ذلك هو سلوك اجلمهور و هي اخلاصية كثافة و قرب اجلمهور أهم من العدد  فإن

فاحلضور السليب ال يعطي اإلضافة املرجوة و كلما تفاعل اجلمهور مع جمرايت  محاسة اجلمهوراألهم و املقصود 

 نافسة حبماسة كان ذلك إعالن عن وجوده و هو ما يشعر به الرايضيون ويتفاعلون معه.  امل

يشرتكون يف درجات عديدة من  هناك عدة أبعاد لدور اجلمهور يف اإلجناز الرايضي اجلمهور يتقامسون وو 

بني أنواع من اجلماهري حسب حضورها و فعالية هذا احلضور يف  (2115)العزاوي و إبراهيم، و ميز احلاالت النفسية 

 التأثري على الرايضيني 
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اجلمهور قد يقدم درجات عديدة من التأييد جلهد الرايضي وهذا اجلمهور يضع على كتفي الرايضي  :اجلمهور السائد

 .به أي ال تقتنع بهعدة أنواع من الشد النفسي واليت إما أن تؤيد هذا اجلهد أو ال تؤيده أو تستخف 

هناك العديد من أنواع اجلمهور اليت تبدو ظاهراي ذات مشاعر حمايدة حول أداء الرايضي وابإلمكان  :اجلمهور احملايد

 .تقسيم النوع إىل صنفني آخرين

هناك نوع آخر ال حيضر و  .اجلمهور الذي حيضر فعال الذي يكون حياداي اجتاه األداء املنجز أمام أنظارهم 

الرايضيني ، العائلةكل من   نافسة ولكن الرايضيون يشعرون أنه بعد فرتة سيعلم هذا اجلمهور أبدائهم و يتضمن الثاينامل

إذا كانوا أبطاال عامليني فإن كل الرايضيني واملدربني واجلمهور يف العامل سيعلمون ، الذين سيتنافسون معه اآلخرين و

 إبجنازهم من خالل الصحافة.

 

   النفسية للمنافسة االتاحل -10

   ا قبل البدايةالنفسية مل االتاحل -0-0

مير الرايضي قبل اشرتاكه الفعلي يف املباراة بزمن قصري نسبيا يف حالة معينة يطلق عليها حالة ما قبل املنافسة 

و  ات أتثريا ابلغا.و تتميز هذه احلالة ببعض املظاهر النفسية اليت تؤثر على املستوى الفرد الرايضي يف أثناء املسابق

ترتبط حالة ما قبل البداية أحياان ببعض املظاهر االجيابية مثل الرتكيز الواعي لالنتباه أو االنفعاالت السارة احملببة إىل 

النفس مما يسهم يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل و األداء. و يف بعض األحيان األخرى ترتبط حالة ما قبل 

)الضمد،  املظاهر السلبية غري السارة، مما يعمل على هبوط مستوى قدرة الفرد على األداء و العملاملنافسة ببعض 

 . (72ص  ،2115
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 ميكن أن مير حبالة معينة من احلاالت التالية: و 

 حالة محى البداية:  -

حوظ يف تؤدي إىل زايدة عمليات اإلاثرة العصبية يف مراكز متعددة من املخ و يف نفس الوقت هبوط مل

عمليات اإلاثرة العصبية مما يؤدي إىل أعراض فسيولوجية و نفسية كثرية  و من األعراض النفسية ضعف الذاكرة و 

شدة االستثارة و الشعور ابخلوف من املنافس و عدم ثبات احلالة االنفعالية و تشتت االنتباه و عدم القدرة على 

 .   (81، ص 2115)الضمد،   الرتكيز

 توقعة حلالة محى البدايةالنتائج امل

نتيجة لألعراض النفسية و الفسيولوجية اليت ترتبط حبالة محى البداية فإننا نتوقع من الالعب أثناء اشرتاكه يف 

 املنافسة الرايضية النتائج اآلتية:

 عدم قدرة التحكم و السيطرة على احلركات و االرتباك الواضح يف بداية املنافسة. *

 سرعة االستجابة اليت تتميز غالبا بعدم الثقة.   *

 بذل املزيد من اجلهد يف بداية املنافسة مما يؤدي إىل استنزاف طاقات الفرد مبكرا. *

عدم القدرة على االلتزام ابلواجب اخلططي احملدد لالعب نظرا لعدم قدرته على االنتباه و الرتكيز الذي يؤثر بدرجة   *

 كري لديه.كبرية على عملية التف

 فقدان القدرة على إدراك اإلحساس ابملسافة و الزمن. *
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 .(2111)اخليكاين،   ظهور بعض األخطاء الفنية اليت ترتبط أبداء املهارات احلركية اليت تتميز بصعوبتها *

 حالة عدم املباالة ابلبداية:  -

اخنفاض درجة االستثارة و  سات وو من أعراضها النفسية عدم االكرتاث و عدم الرغبة لالشرتاك يف املناف

  االضطراب و الضجر و عدم الرضا حللة مزاجية، و اخنفاض يف مستوى اإلدراك و االنتباه و التفكري و الرتكيز

 . (81، ص 2115)الضمد، 

 النتائج املتوقعة حلالة عدم املباالة ابلبداية

باالة ابلبداية فإننا نتوقع من الالعب أثناء نتيجة لألعراض النفسية و الفسيولوجية اليت ترتبط حبالة عدم امل

 اشرتاكه يف املنافسة الرايضية النتائج اآلتية:

 بدء املباراة بصورة يغلب عليها الرتاخي و الكسل و اخلمول. *

 عدم القدرة على تعبئة كل قواه و طاقته. *

 نافس.فقدان امليل للكفاح و بذل أقصى اجلهد، و جتنب املواجهة املباشرة مع امل *

 متيز األداء احلركي ابلبطء و االفتقار إىل القوة و السرعة املطلوبة. *

 عدم القدرة على تنفيذ الواجبات احلركية يف وقتها املناسب.  *

 السلبية و عدم القدرة على املبادأة. *

 هبوط النشاط اإلرادي لالعب. *
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 إفساد لعب الفريق. *

 حالة االستعداد للكفاح:  -

احلالة املثالية خلوض املنافسات و فيها يكون مستعدا خلوض أي صعوبة داخل جمرى التنافس الرايضي، و هي 

و تكون فيها االستثارة النفسية معتدلة بسيطة تسهم يف سرعة تعبئة الفرد جلمع قواه و طاقته، و هناك حالة انفعالية 

ه يف املنافسات، و كذلك ارتفاع درجة القوة لعمليات اإلدراك و اجيابية كالفرح لالشرتاك يف املباراة مثال، و تركيز االنتبا

 .(82، ص 2115)الضمد،   التفكري و التذكر للواجبات احلركية

 النتائج املتوقعة حلالة االستعداد للكفاح.

نتيجة لألعراض النفسية و الفسيولوجية اليت ترتبط حبالة االستعداد للكفاح فإننا نتوقع من الالعب أثناء 

 اشرتاكه يف  املنافسة الرايضية النتائج اآلتية:

 القدرة على التحكم و تنظيمها و توجيهها بصورة صحيحة. *

 بذل اجلهد حملاولة تنفيذ الواجبات اخلططية ملواجهة املواقف املختلفة. *

 استخدام الالعب أقصى ما ميكن من قوة و طاقة. *

 سرعة إدراك املواقف املختلفة و االستجابة السريعة بصورة دقيقة. *

 الكفاح الدائم حىت هناية املباراة. *
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و ختتلف الفرتة الزمنية حلاالت ما قبل البداية طبقا العتبارات متعددة، و قد متتد أحياان إىل أسابيع أو تقتصر 

ة اليت تسبق االشرتاك الفعلي يف املباراة، و على العموم على بضعة أايم، أو قد تشتمل على كل تلك الساعات القليل

وجب على املدرب مراعاة أنه كلما اقرتب موعد املباراة زادت درجة وضوح هذه األعراض اليت متيز اللعب...و يرى 

بعض  بعض العلماء أيضا أنه يف بعض األحيان ميكن أن تتغري هذه احلالة بطريقة فجائية نتيجة لعوامل معينة و هناك

و على كل حال فإن  العوامل أو الظروف اليت قد ترتبط بسري املباراة و اليت من شأهنا أن تغري من النتائج املتوقعة،

وجود الالعب يف أية حالة من هذه احلاالت ترتبط بديناميكية طبيعة الالعب النفسية و العوامل املتغرية اليت ترتبط 

حلالة التدريبية، مستوى املنافسة و أمهيتها، نظام املنافسة، استجاابت املتفرجني، بظروف املباراة مثل اخلربة السابقة، ا

 . (177ص  ،2111)اخليكاين،  .مكان املنافسة، احلالة املناخية، و الطبع املزاجي املميز لالعب

 

 احلالة النفسية لالعبني بعد املنافسة -0-2

بعد انتهاء املنافسة تبقى آاثرها النفسية املركبة و املعقدة فرتة طويلة جيرتها الالعبني إذا كانت سلبية، و 

العكس إذا كانت نتائجها اجيابية و يصاحب كلتا احلالتني ما يسمى ابلقصور النفسي الذايت و هي ختتلف من العب 

 :العناصر التالية (187، ص 2111)اخليكاين،   هذا الصدد يف ذكرو يآلخر و هذه احلالة تتعلق ابلكثري من العوامل 

 النتائج اليت أحرزها الفريق سواء ابلفوز أو اهلزمية و ما يعنيه ذلك اجتماعيا. * 

 النتائج غري املتوقعة، و النتائج احلقيقية املوضوعية و املخطط هلا. *

 ىل الفوز أو اهلزمية.التوتر الناتج جراء املباراة، و الصراع احلاد الذي أفضى إ *
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اخلصائص النفسية لالعبني أنفسهم و الذين مت شحنهم فوق طاقاهتم و حالة ثباهتم املعنوي و االنفعايل، و صفتهم  *

 اإلرادية. 

 

 السلوك التنافسي و مميزاته النفسية -10

السلوك إىل أن بعض اإلشكاالت السلوكية اليت تندرج حتت تصنيف "  Murryموري   " و لقد أشار

اهلادف إىل حتقيق اجناز معني تتمثل يف كون الفرد الذي يصدره يكون أكثر نشاطا، و أكثر تكثيفا جلهوده من أجل 

حتقيق اهلدف، و التصميم على الفوز و التفوق يف مواجهة اآلخرين، و حماولة حتقيق نتيجة جيدة، و االستمتاع 

  . ابلتنافس، و ممارسة إرادة قوية

كما أن السلوك التنافسي هو ذو طبيعة إجنازية هادفة إىل اإلشباع النفسي، و هلذا ختتلف دوافعه من حيث 

النوع و القوة عن ذلك السلوك يف التدريب و الرتويح، فحالة االستعداد للتنافس و وجود اخلصم و احلكم و 

بطريقة ختتلف متاما عن تلك  لإلجنازالرايضي  املشاهدين و غريها من متغريات املوقف التنافسي تستثري دافعية سلوك

احلالة اليت تستثريه يف التدريب و الرتويح الرايضي. و هذا ما يفسر طبيعة السلوك التنافسي للرايضي ابعتباره سلوكا 

 .  (235، ص 2116)فوزي، إجنازاي يتمثل يف إشباع بعض من احلاجات النفسية 

ة تشري بطريقة موضوعية و مباشرة إىل املستوى الرايضي، و تشري  فالنتائج اليت تتحقق من خالل املنافس

هلذا كان االعتماد على التنافس كمحك  كذلك إىل فعالية الربامج و اخلطط و اإلمكاانت و أساليب التدريب، و

رئيسي يف حتديد املستوى و تقييم اإلدارات الفنية و اإلدارية و اإلمكاانت الرايضية، و من هذا املنطلق كان التنافس 

الرايضي من وجهة نظر علماء التدريب الرايضي املصدر الرئيسي للتغذية املرتدة. ذلك أن نتائج التنافس اليت حتدد 
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جاح و الفشل و تؤثر بطريقة مرتدة و أبثر رجعي على النشاط الالحق للرايضي يف التدريب و يف املنافسات، مدى الن

 . (231ص  ،2116)فوزي، و هلذا فأن التنافس هو أداة لالختبار و مصدر هام للتغذية املرتدة ذات الطبيعة التنموية 

  مكوانت املوقف التنافسي -0-0

ملكوانت العملية التنافسية كعملية نفسية اجتماعية يف الرايضة "  Martensمارتينز " ها يف عملية قدم            

 أشار إىل أن هذه العملية تتضمن أربعة مكوانت ترتبط كل منها ابألخرى و تؤثر و تتأثر هبا و هي:

و يقصد هبا مجيع املتغريات املثرية للتنافس من وجود منافسني و مكان و زمان إلجراء موضوعية املنافسة:  -

املنافسة، و الطاقم التحكيمي املسري للمنافسة، ابإلضافة لبعض العوامل اخلارجية كاجلمهور الذي ميثل حضوره معطى 

 مؤثر يف سريورة املنافسة.   

تقييم الالعب لتلك املتغريات املوضوعية، فاملنافسة كموقف ال يتم و يقصد به كيفية موقف الالعب من املنافسة:  -

إدراكه على النحو ذاته من خمتلف املتنافسني، فكما ميكن أن تشكل حتداي اجيابيا يسمح للرايضي ابستظهار قدراته، 

 ميكن أن تشكل لبعض الرايضيني هتديدا يلحق األذى النفسي مبا يفرضه من ضغوط نفسية.  

و تتحدد تبعا إلدراك الالعب للموقف التنافسي، و تتضمن جمموعة االستجاابت احلركية ابت التنافسية: االستجا -

و النفسية و الفسيولوجية اهلادفة إىل حتقيق الفوز. فبعد أن تتشكل الصورة العامة للرايضي عن املنافسة اليت سيدخلها 

افسة، فتتولد االستثارة النفسية اليت حتتمل أتوال اجيابيا يستجيب جسمه و عقله وفق ما يعطيه الرايضي من معاين للمن

أو سلبيا و لكل منها مسار يدخله الرايضي ينتهي حبالة نفسية حمددة حتتمل التغيري أثناء املنافسة حسب تصرف 

 الالعب و املدرب و النتيجة اآلنية للمباراة.   
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ما من خربات انفعالية اجيابية أو سلبية، و يتوقف ذلك على و تعين الفوز أو اهلزمية و ما يرتبط بكل منه النتائج: -

  .(239-238ص -، ص2116)فوزي،  تفسري الالعب لقيمة النتيجة اليت حققها. 

كما أنه  ميكن النظر إىل املوقف التنافسي كنظام يتكون من مخسة عناصر أساسية تتفاعل فيما بينها على 

حنو  منطي على شكل حلقة تبدأ مبثريات التنافس و هي املكون املادي و املعنوي الذي تقام على أساسه املنافسة، 

عل فيها مثريات التنافس لتظهر عينيا يف سلوك التنافس لتسمح مبباشرة عملية التنافس و هي العملية النفسية اليت تتفا

و هو كل ما يصدر من استجاابت حركية و انفعالية و فسيولوجية من طرف املتنافسني مبا يشكل مادة التنافس ذاهتا 

، 2116ي، )فوز وينتهي إىل نتيجة ميكن املقارنة وفقها بني ما يصدر و ما مت التوصل إليه آبلية التغذية املرتدة. و قدم 

 ( خمططا يوضح هذا النظام كما يلي:239ص 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئة 

 الرياضية

 

 ) عملية التنافس (

 ) سلوك التنافس ( ) مثيرات التنافس (

 ) التغذية المرتدة (

 ) هزيمة (

 ) فوز (

( 2116فوزي، ( يوضح املكوانت األساسية للموقف التنافسي املصدر )13شكل )  
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  أمناط التنافس الرايضي -0-2

        التنافس الذايت: -

و هو ذلك النمط من التنافس الذي يكون فيه الرايضي مدفوعا جبملة من املظاهر حيث يكون يف               

اآلخرين له ابلتفوق يف الوقت  مواجهة قدراته اخلاصة و معايريه الذاتية يف األداء، كما أن التدعيم اخلارجي أو شهادة

يف املقابل يشعر ابلرغبة يف اإلشباع الذايت و جناح الذات مما يتولد عنه اإلحساس  الراهن ال تثري لديه االهتمام، و

 ابلتفرد، كما أنه يتميز بدوام االستعداد الشخصي للتنافس االجتماعي.

و يصنف هذا النمط إىل نوعني مستقلني األول هو تنافس ذايت جمرد و هو ذلك التنافس الذي يكون فيه             

الرايضي حتت الظروف اليت حتفزه على أن يتفوق يف أدائه احلايل عن أدائه السابق أما الثاين فهو تنافس ذايت معياري  

تحقيق مستوى معني من األداء. و يتم ذلك من خالل التقييم حيث يوضع فيه الرايضي حتت الظروف اليت حتفزه ل

املستمر ألداء الالعب و وضع مستوايت معيارية له تكون هي مؤشرات االعتماد عليها يف التقدم أو ثبات املستوى 

 الرايضي.

 التنافس االجتماعي: -

وعة من العوامل ترتبط يف غالبها و هو ذلك النمط من التنافس الذي يكون فيه الرايضي مدفوعا مبجم           

مبعطيات جمتمعية حيث تتشكل لديه الرغبة يف مواجهة املعايري اليت يضعها اآلخرون، كما أن حضور اجملتمع ال يقتصر 

لديه على املعايري اليت يضعها بل إن حضوره يدخل حىت يف االعتبارات و التقديرات اليت يعطيها للمنافسة و نتائجها 
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ستحسان الذي يلقاه من اآلخرين و ما مينه من إاثبة اجتماعية فورية تصبح ابلنسبة له حاجة نفسية حيث مييل لال

 تتحول إىل رغبة جاحمة، كما أنه ال يتواىن يف مقارنة مدى جودة أدائه ابآلخرين. 

س الذي هو ذلك التناف و يصنف هذا النمط من التنافس إىل صنفني رئيسيني، التنافس االجتماعي الفردي الذي

يكون مع خصم أو زميل من نفس النشاط، و حيدث عندما يكون الالعب بصدد التفوق على اآلخرين. و ينقسم 

 هذا النوع بدوره إىل:

* تنافس فردي مع خصم أو أكثر يف اجتاه هدف مشرتك مثل التنافس الذي حيدث يف مسابقات اجلري و الرمي و 

 السباحة.

خلصم، مثل التنافس يف املالكمة و اجلودو و املصارعة و اليت تتطلب كفاحا تالمحيا * التنافس الفردي التالمحي مع ا

 بدنيا مع اخلصم.  

 * التنافس الفردي ابملواجهة غري املتالمحة، مثل التنافس يف التنس و تنس الطاولة. 

 * التنافس الفردي مع الزمالء.

و الصنف اآلخر من التنافس االجتماعي هو التنافس االجتماعي اجلمعي، و هو ذلك التنافس الذي يتم بني جمموعة 

من الالعبني    ) اثنني أو أكثر ( يف مواجهة اثنني أو أكثر من اخلصوم، وميكن أن يطلق عليه التنافس التعاوين. 

 .(2116)فوزي، 
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 خالصة

لقد مت خالل هذا الفصل التطرق ملختلف اجلوانب النفسية اليت من املفرتض أهنا تتدخل مباشرة يف عملية  

التنافس أو اليت ترتتب عن عملية التنافس ابلنسبة للرايضيني، و قد تبني أن املنافسة هي منظومة كاملة حيكمها 

 ور حول املنافسة كموقف و السلوك التنافسي. التفاعل الداخلي بني بعض العناصر الداخلية و اخلارجية و تتمح

و ابلنسبة للرايضي فإهنا متثل محال نفسيا يلخص جمموعة من الضغوط اليت تفرضها معطيات املوقف  

التنافسي و تستوجب منه التعامل معها انطالقا من مدركاته اآلنية للمنافسة و لكن أيضا استعداداته النفسية و مدى 

انفعاالته و توجيهها بشكل عقالين لتكون مثالية لألداء، و املالحظ أن املنافسة هي إشباع  قدرته على التحكم يف

 لرغبات و حاجات شخصية و اجتماعية تشكل الدوافع اليت خيتار وفقها الرايضي التنافس أو عدم التنافس.

اليت ميكن احلكم من خالهلا  و من مكوانت املنافسة و اليت هلا التأثري على نفسية الرايضي، النتائج املوضوعية 

على النجاح و الفشل ابلنسبة للرايضي، وتعترب ذات أمهية ألهنا الرهان الذي تقوم عليه املنافسة يف حد ذاهتا فال معىن 

هلا إن مل حتدد فائزا و خاسرا تقدم له مكافئات عينية أو معنوية كتقدير اجملتمع مثال. كما أهنا حتدد احلالة النفسية اليت 

 اول الرايضي يف قادم املنافسات تعديلها أو تقويتها.حي



 

 
 

 :ينثاالفصل ال

 يفالقلق الرايضي أمهية  

 املنافسة الرايضية
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 متهيد

يعترب القلق أحد أبرز االنفعاالت اليت تصاحب املنافسة الرايضية، فتأثريه البالغ على األداء الرايضي قاد إىل    

 عديد الدراسات اليت حاولت فهمه و تقدير مصادره و آاثره.

ذلك لقد تبني أن القلق كظاهرة نفسية حيمل العديد من اخلصائص يف كيفية أتثريه على سلوك الفرد و كو        

 يف مكوانته، فهو انفعال متعدد األبعاد يتجلى من خالل استجاابت سلوكية عديدة.

رغم  أن احلكم على وجود القلق من عدمه يبدو سهال ما دام هناك أعراض تظهر على الفرد القلق فإن      

ة و دقيقة تضع الكشف عن مستوى القلق و شدته أو قياس حالة أو مسة القلق حيتاج إىل وسائل و أساليب علمي

 الفرد على القيمة احلقيقية للقلق لديه، األمر الذي يستوجب اإلملام به و الذي ميثل حمتوى هذا الفصل.
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 ماهية القلق -10

يالحظ الباحث يف موضوع القلق اتفاق املتخصصني و منظري علم النفس بشكل عام و علم النفس   

إن كان أهم  الذي يسهل حتديد و تبين مفهومه خالل املسار البحثي، والرايضي بشكل خاص حول تعريفه، األمر 

األخرى الشرتاكه معها يف بعض  ما جتدر اإلشارة إليه وجود تداخل بني مفهوم القلق و بني بعض االنفعاالت

هو ما سنحاول توضيحه ابلتعريج على تعريف بعض تلك االستجاابت النفسية مثل هي  االستجاابت النفسية، و

   الستثارة، اخلوف، التوتر...اخل. و مقارنتها مبفهوم القلق.  ا

 تعريف القلق -0-0

إن مفهوم القلق مل يشهد كثرة التعريفات فثمة إمجاع على معناه من ضمن جمموعة االنفعاالت النفسية،   

يف أداء الفرد عموما حيث أنه ميثل اضطراب مؤقت يستلزم التحكم فيه و خفض مستواه ألن املستوايت املرتفعة تؤثر 

قاموس من تعريفا  (Thomas, 1991)و الرايضي أثناء املنافسة خصوصا. و من ذلك تعريف " رميون توماس " 

" توعك نفسي و جسدي يتميز خبوف يبث إحساسا بعدم األمان، و حزن  علم النفس الذي يرى أن القلق هو

هو اخلوف و هذا لتقارب شعور لدى الفرد يف احلالتني، و و قد استمد مفهوما آخر للتعبري عن القلق و  مداهم ".

هو نفس ما ذهب إليه "واينبارج"  فيعترب القلق " حالة وجدانية سلبية مصاحبة ابالنفعال و اخلوف مع استثارة 

و يبدوا أن كال التعريفني انطلقا من أرضية واحدة هي  .(Weinberg R, 1995)جسمية يف نفس الوقت " 

القلق حالة من اخلوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان و يسبب له  وند فرويد " الذي يعترب " تعريف " سيجم

كثريا من الكدر و الضيق و األمل كما يعين القلق االنزعاج، فالشخص القلق يتوقع الشر دائما و يبدو متشائما و 

زا عن البت يف األمور و القدرة على متوتر األعصاب و مضطراب. بل و يفقد الثقة بنفسه و يبدو مرتددا و عاج
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فيعرف القلق أبنه " حالة من التوتر الشامل "   Massermanمسرمان " أما  .(18، ص 2111)عثمان، الرتكيز".  

 .(199، ص 1995)فهمي، الذي ينشأ خالل صراعات الدوافع و حماوالت الفرد للتكيف " 

)ابهي، حشمت، و عبد يتضح من التعارف السابقة وجود تطابق بينها يسمح ابستخالص كما يشري   

أن القلق " خربة وجدانية مكدرة ميكن وصفها أبهنا حالة من التوتر و  (133، ص 2112الوهاب حسن، 

 االضطراب و عدم االستقرار و اخلوف و توقع اخلطر".

  املفاهيم القريبةالفرق بني مفهوم القلق و بعض   -0-2

يكشف اخلوض يف حاالت االنفعال املختلفة عن تقارب شديد بني القلق و مفاهيم أخرى تدل على انفعاالت      

أخرى. مما يستوجب الرجوع ومناقشة املعىن العلمي و االصطالحي هلا الذي يتحدد من خالله حدود كل مفهوم و 

 :ابلتايل ضبط نقاط االختالف بني كل منها

اجلسم. و له بعد عقلي  هو حالة انفعالية سلبية تتميز ابلعصبية و اخلوف و التوجس و ترتبط ابستثارة القلق -

)اخلوف و التوجس( يسمى القلق املعريف و آخر بدين يسمى القلق البدين وهو درجة التنشيط البدين املدرك 

(Weinberg & Gould, 2011, p. 93).  

إىل شدة التحفيز يف حلظة معينة  شطة الفسيولوجية و النفسية لدى الشخص اليت تشريهي مزيج من األن االستثارة -

يف تنشيط بدين و فسيولوجي للجسم )الشخص( متتد بني النوم العميق  " Gould & Krane"  و تتمثل ابلنسبة لـ 

فوزه جبائزة أو لسماعه ترتبط ابلضرورة أبحداث مفرحة أو حمزنة ، فيقد يستثار الشخص لال  و اإلاثرة الشديدة و

ويرجع اخللط بني القلق و االستثارة إىل كون القلق يتضمن . (Weinberg & Gould, 2011) موت شخص حيبه

 آاثرا فسيولوجية الستثارة متزايدة ابعتبار أن االستثارة تشري إىل مستوى تنشيط بدين و شدة يف السلوك لدى الفرد
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(Balague, 2005, p. 76)أنه إذا كانت االستثارة تشري إىل نوع من الطاقة  (69، ص2111)عثمان،  ، و يرى

 اجلسمية اليت حتضران حلاالت الطوارئ، فإن القلق هو التفسري السليب هلا. 

حسب علماء النفس قلق نفسي أو أحد أنواع  العصاب هو رهبة يف النفس شاذة عن املألوف ابعتباره  اخلوف -

حسب مع القلق  اخلوف يشرتك. (1987)رزوق، يصعب السيطرة عليها والتحكم هبا  تساور املرء بصورة جاحمة و

يف عدة نقاط فالقلق يظهر عندما يفسر الفرد حداث أو وضعية ما كتهديد، هذا اإلدراك  (69، ص 2111)عثمان، 

يرى االختالف بني اخلوف و القلق أن هذا األخري يدوم أكثر و مييل ألن يكون  يقوم على خماوف واقعية أو ومهية، و

 .Balague, 2005, p)معني ألن الفرد قد يكون قلقا من شيء غري موجود حسيا، و هو نفس ما أشارت إليه 

القلق أن الفرق يرجع أساسا ملدى وجود أو غياب خطر معني ظاهر. فاخلوف استجابة خلطر معني، بينما  من (76

 هو خوف موزع.

ابعتباره من املفاهيم القريبة اليت خيلط البعض بينها و القلق، فالضغط يف أبسط معانيه كما ذكر " ماك  الضغط -

" هو " اختالل بني املتطلبات ) البدنية و/أو النفسية ( و قدرات االستجابة يف ظروف يكون  McGrathجراث 

و ينتج الضغط عن  .(Weinberg & Gould, 2011) الفشل يف حتقيق هذه املتطلبات يؤدي إىل آاثر وخيمة.

نتيجة للقلق الذي يبدأ إدراك معريف للفرد بعدم امتالك مصادر موجهة متطلبات وضعية معينة األساسية. فالضغط 

بفقدان القدرة على اعتبار املوقف حتدي بل هتديد يصعب جتاوزه مما يربك الرايضي و يتشكل ضغط عليه مما يفقد 

 التوازن بني ما يفرضه املوقف من مهام و استجاابته السلوكية و العقلية.

اابت االنفعالية هي سلسلة من ردود و هبذا ميكن حتديد أين يبدأ القلق و أين ينتهي، حيث أن هذه االستج  

الفعل البدنية و النفسية يظهرها الفرد على العموم و الرايضي بشكل خاص خالل مواقف و وضعيات غري اعتيادية 
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يتعرض هلا و تفرض عليه التصرف بتأدية مهام على الوجه األمثل ابلسيطرة أوال على هذه االنفعاالت. و هذا 

 يني و إمنا حمتملي احلدوث حسب حالة الفرد و متطلبات املوقف.التسلسل و الثبات ليسا حتم

   أبعاد القلق الرايضي -0-0 

شغل موضوع القلق اهتمام الباحثني ومكوانته وقد وقع االتفاق على أنه بناء مركب أي متعدد األبعاد . و   

 ،هذه األبعاد مبثابة استجاابت تعرب عن تفاعل الفرد مع طارئ يضغط عليه وهي موزعة كما ورد عند ) سكانف

  إىل:ميكن حتليلها كما أييت .(LeGrand. & Scanff, 2004, p. 96)لوجراند( 

 و من. توقعات متشائمة عن النجاح ميثل اجلانب العقلي للقلق و يتمثل يف تقييم ذايت سليب والبعد املعريف :  -

زايدة  أعراضه يف ضعف الرتكيز أو نقص و االنتباه يف الواجبات احلركية املطلوبة  و التوقع السليب للنتيجة التنافس و

 .األفكار السلبية

استثارة  بعض األنظمة و األجهزة يف اجلسم خاصة اليت ترتبط بردود األفعال الالإرادية   يتمثل يفو البعد البدين:  -

آالم و اضطراابت  زايدة إفراز العرق و كدقات القلب و نسق التنفس حيث تبدو أعراضه يف زايدة ضرابت القلب. و

 ارتعاش األطراف.  الشعور بتعب اجلسم و املعدة و

يرتبط ابجلوانب الوجدانية للفرد اليت تعترب التعبري الذي يبديه جتاه موقف معني كاملنافسة و ما  البعد االنفعايل : -

متثله من ضغط يؤثر يف مدركاته و سلوكه و كذلك يف مشاعره و تتمثل أعراضه بشكل عام يف فقدان الثقة ابلنفس 

على االنفعاالت و ما يرتتب عليه من  بسبب تغلب املوقف، و كذلك سرعة االستثارة ابلنظر إىل فقدان السيطرة

 استجاابت حادة كالغضب و اخلوف.
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  أنواع القلق -12

اختلف العلماء يف تصنيفهم للقلق ابختالف توجه الرؤية النظرية اليت ينطلق منها كل منهم وإن كان غرضهم         

من إجياد تفرعات للقلق التعرف الدقيق على القلق و حتديد معامله و سبل مواجهته فيما بعد أي اإلملام بكل جوانبه  

إىل عدة أنواع خمتلفة جاءت  (2113)فوزي، تصنيف القلق  أشار  يف كما هو يف الواقع و كما يشعر به األفراد،. و

 على النحو التايل: 

  القلق املوضوعي و القلق الُعَصايب -2-0

يفرق هذا التقسيم بني نوعني من القلق وفق ما يدركه الفرد من حقيقة وجود اخلطر، كما أنه يسمح ابلتمييز   

املالحظ أنه ميكن أن نفرق بني نوعي القلق املوضوعي و الُعَصايب من خالل بني ما هو اعتيادي و ما هو مرضي. و 

 شدة األعراض املصاحبة للقلق واستمرارها كما يلي: طبيعة املواقف املسببة للقلق و

هو ذلك النوع من اخلوف أو توقع الفشل أو اخلطر من عواقب تستدعي ذلك و تسببه ملعظم القلق املوضوعي:  -

الفرد املعرض للقلق يكون يف حالة رد فعل ملؤثرات معلومة، حتدث انفعاالت داخلية لديه و تتجلى يف الناس، أي أن 

أنه حينما يدرك الفرد أن مصدر القلق اخلارجي عن  (199، ص 1995)فهمي، يرى  مظاهر خارجية و سلوكية. و

ُمْقِدما و هو أقرب يف ذلك من  نفسه فهو عبارة عن رد فعل إلدراك خطر خارجي أو ألذى يتوقعه الشخص و يراه

 اخلوف.
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هو ذلك اخلوف أو توقع اخلطر الذي ال يعرف الشخص أسبابه احلقيقية، فاملخاوف هنا غامضة  القلق العصايب : -

و غري مفهومة للشخص الذي يتصف ابلقلق، و حىت إذا حاول ذكرها فغالبا ما تكون أسبااب واهية، و من الواضح 

 رارها هو يف الواقع حالة مرضية.أن هذه احلالة و استم

 القلق امليسر و القلق املعوق -2-2

على الرغم من االعتقاد السائد أبن القلق هو انفعال سلي غري أن هذا يناقض واقع املمارسة خاصة يف   

أو  امليدان الرايضي، فالشعور ابلقلق ابلنسبة للرايضي هو يف مستوى معني دافع قوي لالهتمام و تركيز اجلهود،

  ابألحرى أخذ املوقف جبدية أكثر عوض التساهل و االستهتار  لذلك ميكن أن يكون القلق ميسرا و معوقا.

هو نوع من القلق يتميز بكون شدته مثالية أي أن القلق يف هذه احلالة يبلغ شدة معينة حتدث القلق امليسر:  -

 استثارة مناسبة تساعد بدورها على مواجهة التهديد.

هو ذلك النوع من القلق الذي يتميز ابلشدة العالية يف مواجهة احلجم الضئيل من التهديد الذي املعوق: القلق  -

يتعرض له الفرد حيث يكون رد فعل مبالغ فيه من االنفعاالت أمام مستوى هتديد ال يشكل حبد ذاته خطرا كبريا أو 

 يقود إىل عواقب غري محيدة.

  القلق كسمة و القلق كحالة -2-0

يظهر القلق يف حاالت و مواقف بعينها و لكن هو أيضا ابلنسبة للبعض صفة مندجمة يف شخصية الفرد،   

 ,Spielberger)فنميز بذلك بني القلق كسمة و القلق كحالة و هي النظرية اليت أتى هبا " تشارلز سبيلربغر " 

1966).  
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تتمثل يف استعداده النفسي إلدراك مواقف غري خطرية يعترب القلق صفة اثبتة نسبيا لدى الفرد  والقلق كسمة:  -

موضوعيا على أهنا هتدده و هذه املواقف يتم االستجابة هلا مبستوايت خمتلفة من حالة القلق ال تتناسب شدهتا مع 

حجم اخلطر املوضوعي. فالقلق يف هذه احلالة مرتبط بشخصية الفرد و يكون متكررا دائم الوجود يف خمتلف الظروف 

 رد إدراك الفرد و تقديره املبالغ حلدة اخلطر.جمل

هو تلك احلالة االنفعالية الذاتية اليت يشعر هبا الفرد ابلتوتر و االستثارة نتيجة للخوف أو توقع  القلق كحالة: -

اخلطر من املوقف املثري للقلق إما لكونه جديد و غريب أو لكونه صعب أو خميف الراهن الذي يكون عليه. و 

 نظريته وضع سبيلربجر املخطط التوضيحي التايل:  لتوضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

كــــــو لــــالس
ـــــــــــ

ــ
 ات

مكانيزمات دفاعية             
عمليات تعديلية لتجنب 

 و خفض حالة القلق

  مشاعر ذاتية لتوقعات
"                  ةقلقم و " ةفيخم

            حالة القلق
استثارة اجلهاز العصيب 

 الالإرادي

            داخلي نبهم
تفكري، شعور، 

 حاجات بيولوجية

 منبه خارجي التقييم املعريف

       سمة القلق

الفروق الفردية 

 في عمليات القلق

استجابات فائقة لمنبه 

 تهديدي

 المكانيزمات الدفاعيةالتناوب بين التقدير المعرفي و 

 استجابات لمنبه تم تقييمه بأنه غير  مهدد

 تغذية راجعة حسية و معرفية

  (Spielberger, 1966) ( خمطط توضيحي للقلق كسمة و كحالة. املصدر: 13الشكل ) 
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 خمططا آخر خمتصر يوضح مباشرة العالقة بني مسة و حالة القلق. (2116)زيدنر و ماثيوس، تتمة ملا سبق  وضع 

 

 

 

 

 

 

احلالة. تشري أوالمها إىل أن األفراد  و هناك نقطتان جتدر اإلشارة إليهما فيما يتعلق بنظرية سبيلربجر عن مسة القلق و

يف وضع االسرتخاء، فإن الفرد صاحب مسة القلق سيشعر كثريا  مرتفعي مسة القلق ال ميرون دائما خبربة حالة القلق. و

فضي مسة القلق قد يشعرون حبالة القلق بصورة مرتفعة عندما يواجهون على العكس، فإن األفراد منخ ابهلدوء. و

 .(27، ص 2116)زيدنر و ماثيوس، هتديدا شديدا 

 أعراض القلق الرايضي -10

من تعريف القلق اتضح أنه يتجلى من خالل مظاهر عقلية و انفعالية و فسيولوجية تثريها األحداث    

اخلارجية و سريورهتا، أو هي مؤشرات عن  احلالة النفسية الداخلية يف شكل ردود أفعال فسيولوجية و معرفية و 

يف أن أعراض القلق الرايضي مثلها مثل سلوكية تؤثر يف أمناط التفكري و أساليب التصرف. و تشرتك معظم األحباث 

 مسة القلق

 

 

 موقف ضاغط

التقييم    
التعامل مع  حالة القلق املعريف

 الضغوط
املخرجات 

 التأقلمية

 (2116)زيدنر و ماثيوس، املصدر:  حالة القلق -( التصور التفاعلي لسمة 15 الشكل )   
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أعراض القلق عموما ال حتيد عن ثالث جوانب أعراض جسمية )فسيولوجية ( أعراض انفعالية و أعراض معرفية و 

 إضافة و هي األعراض السلوكية و نتعرض فيما يلي لكل منها. (2116)زيدنر و ماثيوس، لدى  

 األعراض اجلسمية -0-0

النظرايت أن القلق ينطلق من مصدر عصيب بيولوجي، فهناك دالئل على أن دماغ األفراد أكدت العديد من 

القلقني يظهر عدة مستوايت من النشاط العصيب، لديهم مستوايت مرتفعة لالستثارة القشرية يف الراحة و نشاط عال 

ارتباطا بني املزاج عند األطفال ) قد أظهرت االجتاهات احلديثة للدراسات حول املزاج  للجهاز العصيب الالإرادي. و

و عليه فاجلانب البيولوجي ميثل جزءا من الكل حيث يتفاعل اجلانب  مكون وراثي ( و تطور اضطراابت القلق.

 (Balague, 2005, p. 78)البيولوجي مع بعض العوامل البيئية لظهور القلق. 

تعرب عن حالة االنفعال من خالل بعض  و تشمل األعراض اجلسمية جممل االستجاابت الفسيولوجية اليت  

االرتعاش و سطحية التنفس، أمل يف الصدر أو عدم االرتياح، الشعور ابلدوار، قشعريرة، املظاهر كتصبب العرق و 

و يضيف  (Balague, 2005, p. 77)تنمل، األرق و اضطراب النوم، الشعور ابلتعب، تقلص عضلي متزايد، 

تشمل الضعف العام و نقص الطاقة و النشاط و توتر العضالت و التعب و أعراضا  (388، ص 2115)زهوان، 

 الصداع املستمر.

)زيدنر و ماثيوس، و متثل هذه األعراض على ما يبدو اضطراب يف وظيفة جمموعة من األجهزة و حيلل   

العصيب حيث تبدو على شكل استثارة انفعالية قوية تؤدي إىل تنشيط اجلهاز  تلك األعراض (37، ص 2116

 الذي بدوره جيهز اجلسم لدفعات قوية من الطاقة، مما يؤدي إىل ضيق األوعية الدموية و الالإرادي )السمبثاوي( و

زايدة تدفق الدم إىل  ارتفاع ضغط الدم، و معدل ضرابت القلب، و زايدة النبض و ارتفاع تقلص القلب، و
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أما ابلنسبة للجهاز التنفسي فتتمثل األعراض يف زايدة معدل العضالت، مع قلة تدفقه إىل اجللد )لتقليل النزف،(. 

إفراز قليل للغدد  التنفس يصاحبه تنفس غري منتظم. و يتأثر اجلهاز اهلضمي بتثبيط حركته و األحاسيس املعدية، و

ول كبري للطاقة اللعابية، و زايدة العرق ) تصبح اليدان ابردتني ومبللتني ابلعرق(، مع شعور ابحلاجة إىل التبول. و حت

 .املخزونة إىل طاقة مستخدمة، و إفراز هرمون األدرينالني و النورأدرينالني، مع شعور ابلغثيان، والرعاش

 األعراض االنفعالية -0-2

التهيج، خماوف سلبية بعض االستثارة الزائدة اليت تدفع الفرد إىل  يف (Balague, 2005, p. 77)جتملها   

إبداء نوع من االستسالم أمام املوقف و تنعكس يف مظاهر متطرفة خارج عن االعتياد ابلنسبة للفرد يف حالته الطبيعية 

دانية سلبية وجفإن هذه األعراض هي  (28، ص 2116) زيدنر و ماثيوس، مثل البكاء و الغضب. أما ابلنسبة لـ 

انجتة عن إدراك سليب للموقف أو احلدث، فالشعور ابلقلق هو انفعال ظريف على الرغم من احتمال وجود بعض 

االستعدادات الشخصية هلذه االستجاابت أو هو حالة مزاجية قابلة للتغري و التعديل حسب مسار األحداث و 

  .بل و شديد النرفزة نتائجها و تظهر من خالل  شعور الشخص أبنه متوتر و عصيب

 األعراض املعرفية -0-0

ختص بشكل أساسي تفكري الفرد و ما يرد يف مدركاته العقلية حول املوقف الذي يتواجد فيه أو هو   

تركز العديد من النماذج املفسرة للقلق على املعاين اليت يعطيها الفرد ملوقف معني من حيث أتثريه على حالته النفسية. 

الذي يرى أبهنا خاصية "  Charles Spielberger" حالة لـ  -دور اجلانب املعريف. من أمهها منوذج القلق مسة
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شخصية ) مسة، خمتلفة عن مسات االنبساط أو االنطواء ( جتعل األفراد أكثر ميال إلدراك الكثري من الوضعيات  

 .(Balague, 2005, p. 78)ح يف األفق كتهديد و خطر يلو 

، و كثريا ما يكون بشأن مشكالته اليت يواجهها  (28، ص 2116)زيدنر و ماثيوس، إن قلق الفرد كما يذكر 

يتجه تركيزه يف الغالب العام و اهتمام داخليا حنو ذاته حيث يراقب ردود األفعال و يسعى إىل ضبطها بشكل واع قد 

يؤثر يف مآل احلالة النفسية فيما بعد. لذلك فإن هذه األعراض متثل جمموعة العمليات العقلية اليت يدرك من خالهلا 

الطفيفة يف العمليات املعرفية على زايدة الوعي ابخلطر العيين الذي الفرد املوقف و خطورته. و تشتمل التغريات 

يرتصده، و تركيز االهتمام على املخاطر احملتملة اليت من املتوقع حدوثها سواء بشكل موضوعي أو بتومهات الفرد و 

مضبوط  أعراض القلق املعرفية هي ظهور خوف غري (Balague, 2005, p. 77)و بشكل موجز  تعترب  .خياالته

و غري متحكم فيه يتجاوز قدرات الفرد يف املواجهة، عالوة على توقع خوف من أنشطة معينة قد تبدوا ذات صعوبة 

أو مستحيلة األداء، كذلك صعوبة الرتكيز ابلنظر إىل تشتت ذهن الفرد حنو أشياء أخرى غري اليت يواجهها تصاحبها 

 و الرتدد و عدم اليقني و الثقة النفس. صعوبة اختاذ القرار انبعة من سوء تقدير املوقف

 األعراض السلوكية -0-0

بعد أن تظهر كل املؤشرات االنفعالية و املعرفية و الفسيولوجية أييت الدور على بعض األعراض السلوكية، و   

جتدر اإلشارة إىل أن هذا ال يعين وجود تسلسل زمين يف احلدوث و إمنا هذه االستجاابت هي متزامنة و قد يكون 

القلق يشجع على ى العموم  ميكن القول أبن بعضها مؤثرا يف اآلخر أبسبقية زمنية قد تطول أو تقصر. و عل

االستجابة بطرائق مميزة. منها على سبيل املثال، عن طريق السعي إىل اهلروب من اخلطر. ابإلضافة إىل أن األفراد 

، بينما (28، ص 2116)زيدنر و ماثيوس، القلقني قد يظهرون سلوكيات غري لفظية مميزة مثل التململ  هذا يف نظر 
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األعراض السلوكية تشمل جمموع السلوك الذي يظهره الفرد يف تصرفاته مع  أن (Balague, 2005, p. 77)ترى 

نفسه و جتاه اجلماعة، أي أهنا ذات خصائص نفسية و قد تكون اجتماعية أكثر مثل االنسحاب و االنعزال، بينما 

)زيدنر فإن احملاولة اليت أوردها كل من  اضطراب احلركات. و فيما خيص هذا التفصيل النفسية منها تتمثل يف التأمل و

  يقدم شرحا مطوال عن التفسري السلوكي للقلق و كيفية متظهره مستمدا ذلك من دراسة  (39 ، ص2116و ماثيوس، 

، فقد استطاعا قياس اجلانب السلوكي للقلق من خالل ,Calvo and Miguel-Tobal))توابل -كالفو وميجول

 أربعة مؤشرات:

 املؤشرات غري اللفظية للتوتر مثل قضم األظفار، و ملس الشعر أو الوجه أو املالبس، والسلوكيات احلركية:  -

  حركات الرأس اليت تشرتك يف كوهنا بال مربر.

 .و منها مصمصة الشفاه، و البلع، و لتنحنح، و التنهدات، و تقطيب الوجه :تعابري الوجـه -

 .أثناء الكالم، وجتنب التعليقات«... أه»احتباس الكالم، و أصوات و منها استجاابت لفظية:  -

 و هذا يقاس مبؤشر واحد و هو زيغان البصر يف أثناء الكالم.استجاابت اجتماعية:  -

 الرايضي و مصادرهأسباب القلق  -10

و سلوكية يف اضطراب مؤقت يعرتي الفرد و يبدو من خالل استجاابت فسيولوجية و انفعالية إذا كان القلق  

 فهو رد فعل ملثريات و عوامل عديدة. –ماعدا بعض احلاالت املرضية  –وضعيات حمددة كما سبق اإلشارة إليه، فإنه 
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اليت متثل مصادر أو أسباب  كما هو معلوم يتخذ القلق أشكاال عديدة تبعا للموقف الذي يوجد فيه الفرد و 

ختتلف اختالفا كبريا ابعتبار أن األرضية املشرتكة واسعة و تبقى بعض القلق، و إن كانت أسباب القلق و مصادره ال 

 من أشكال القلق جند " القلق الرايضي". االختالفات حسب خصوصية املوقف. و

ملؤدية إىل القلق يف الرايضة و يبدو  (Weinberg & Gould, 2011)أشار " روبرت واينربج، دانيال جولد "    

اليت ميكن  و (386، ص 2115)زهوان،  القلق عموما زهوان حول أسبابأشار إليه ما أنه اتفق  يف ذلك مع 

 تلخيصها على النحو التايل:   

يصل إىل إاثرة لديه  و هي نفسية وتتمثل يف الضعف النفسي الذي قد يعرتي الفرد بشكل عام و االستعدادات: -

تبدو مسة القلق أهم استعداد حلالة القلق فالعديد  مشاعر و انفعاالت سلبية مثل اخلوف من الفشل و نقص الثقة و

من الباحثني يرون أن مستوى مسة القلق هو عامل مهم يف حتديد مستوى حالة القلق اليت تتفاعل ابلعوامل البيئية اليت 

لتعرض ينشأ فيها الفرد، اليت قد تصبح يف  جمملها متثل مواقف احلياة الضاغطة فمثال مشكالت الطفولة و املراهقة، ا

للحوادث و اخلربات احلادة. كلها من املمكن أن جتعل الفرد أو الرايضي يف حالة قلق حىت و إن مل يكن املوقف 

 يستدعي ذلك ألن استجابته انبعة من استعداده النفسي للقلق.

 أي إعطاء الرايضي املنافسة قيمة يعرضه أكثر للقلق. إدراك أمهية املنافسة: -

امليل لربط النجاح بعوامل خارجية و متقلبة مثل احلظ، و غري الناجحة أو بعوامل داخلية  و هي العزو/التوقع: -

 اثبتة مثل املستوى املهاري. إدراك توقعات اجلمهور أيضا يؤثر يف حالة القلق.
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ا مل كثري ما يضع األفراد عموما و الرايضيون خصوصا معايري عالية ألدائهم مما يشعرهم ابلقلق خاصة إذ  الكمال: -

تسري األمور كما يريدون. مبعىن أهنم يضعون يف أذهاهنم صورة كاملة ألدائهم ال يتوقعون حدوث أي خلل يف األداء و 

 أي خطأ هو خارج التوقع قد يؤثر يف الشعور ابلقلق.

 -تغيري الوظيفة،  -فكل أحداث احلياة  ،يشري األخصائيون فإن مصادر القلق عديدة مهما يكن و كما

ميكن أن تسبب القلق و تؤثر  –تعطل السيارة، أو مشكل مع زميل  –أو املتاعب اليومية  -موت فرد من العائلة 

الرايضة يف نوعني مصادر ظرفية و أخرى شخصية  إجياز مصادر القلق يف على الصحة النفسية للفرد. و ميكن 

(Weinberg & Gould, 2011, pp. 98-99) . 

 ا اثنان رئيسيان:: و مهاملصادر الظرفية -

 أمهية احلدث حيث أنه كلما زادت األمهية ارتفعت حالة القلق. -أ      

الريبة مبعىن أنه كلما كانت درجة الريبة اليت يشعر هبا الفرد حول ظرف خارجي أو األفراد اآلخرين أكرب   -ب     

 كانت حالة القلق أكرب.

 ن أن يرتبطا حبالة القلق مها:استعدادان شخصيان ميكاملصادر الشخصية للقلق:  -

 مسة القلق فالذين لديهم مسة القلق مرتفعة مييلون إىل اعتبار املنافسة كتهديد و مثرية للقلق. -أ   

 اخنفاض مستوى تقدير الذات فالذين  اخنفاض مستوى تقدير الذات هم لديهم ثقة و خربة أقل. -ب   
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  القلق و األداء الرايضي -10

أن القلق كعامل نفسي له أتثري مباشر على األداء الرايضي فالالعب يتفاعل مع األجواء العامة من الواضح   

فقد يكون اجيابيا   ،للمنافسة سواء قبلها أو بعدها، و يربز القلق كمؤشر مباشر على أدائه، إال أن أوجه عمله ختتلف

ني من القلق يتوافق مع األداء، هلذا من كما ميكن أن يكون سلبيا و هذا يضع احتمال أخر و هو وجود مستوى مع

 الضروري النظر يف كيفية سري العالقة بني القلق و أداء الرايضي.

و تتوحد الرؤى حول القلق و عالقته ابلرايضة بشكل عام، وهذا يتعلق بدرجة كبرية ابملنافسة الرايضية،   

جل التفوق و التمايز املوجه بطموح اجيايب لتحقيق الفوز على املنافس" و الشعور أفاملنافسة تعين " الصراع من 

ابملنافسة يف كرة اليد يتكون من إدراك القيمة االجتماعية للمباراة و االستجاابت االنفعالية اليت سترتتب على 

 .(77، ص 2113)عالوي، نتائجها. 

تعكس النشاط احلقيقي املتبادل بني  الشخصية بكاملها، وفالشعور ابملنافسة هو عملية مركبة تدخل فيها   

الالعبني يف الظروف املوضوعية احمليطة ابملباراة لتحقيق االجناز، هذا الشعور املركب من بني ما يسفر عنه خمتلف 

ت، فاألمر اجلوانب النفسية، اليت يتخللها القلق. و كما هو معروف فإن بديناميكية انفعالية عالية، و تغلب االنفعاال

يتعلق ابلفشل و النجاح و أتكيد الذات، فهي ختتلف عن التدريب لكوهنا احملك الرئيسي للمستوى الذي وصل إليه 

من هذا املنطلق تلقي املباراة عبئا  نفسيا على الالعب، إذ يتوجب عليه التحكم يف  الالعب و الفريق ككل، و

 يف حدودها املثلى. انفعاالته و أن حيافظ على مستوايت القلق لديه 
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إن أحباث عديدة تناولت العالقة بني القلق و التفوق الرايضي مل تتوصل إىل نتائج حمددة، إال أن هذه     

األحباث قدمت توضيحا أكرب لبعض املفاهيم املرتبطة ابلعملية مما مسح بتحكم أكرب يف الظاهرة و مواجهتها. ميكن 

 :لقلق على األداء تتلخص عموما يف عدة نظرايت و هي كما سيأيتاعتبار أن خمتلف األفكار حول أتثري ا

   مستوى و نوع القلق املناسب لطبيعة األداء الرايضي -0-0 

االعتقاد الغالب هو أن القلق لديه فقط أتثري سليب على األداء لكن جراهام جونز و  

بينوا أن تفسري الفرد ألعراض القلق هو األهم  (Jones, 1995; Jones, Hanton, & Swain, 1994)زمالؤه

جيابية و مساعدة على األداء كما هي سلبية و إلفهم العالقة بني القلق و األداء. فاألفراد ينظرون إىل أعراض القلق ك

كان   معوقة لألداء. هلذا وجب معرفة أوال شدة القلق ) درجة القلق الذي يشعر به ( و اجتاهه ) تفسري الفرد للقلق إن

 مساعد أو معوق (. 

لكل أداء رايضي خصائص نفسية حتدد مستوى معني من القلق يكون األمثل ابلنسبة إليه  و يف الرايضة  

لتقدمي أداء أحسن إال أن البحوث اليت أجريت أسفرت عن وجود مستوى مثايل من القلق يتناسب مع طبيعة كل 

طبيعته و من مث يف متطلباته عن ذلك األداء الذي يتميز ابلسرعة أو ابلقوة أداء. فاألداء الذي يتميز ابلدقة خيتلف يف 

 إىل غري ذلك، فطبيعة األداء حتتاج إىل مستوى معني من القلق يساعد على إجناحه.

و كذلك فإن أنواع القلق ) البدين و املعريف (  ختتلف يف أتثريها على األداء، فالقلق املعريف يؤثر يف أداء   

ت احلركية اليت تتطلب االنتباه و الرتكيز و الدقة، أما القلق البدين فتأثريه يكون بشكل أكرب على أداء املهارات املهارا

 . (292، ص 2116)فوزي، اليت تتطلب السرعة و القوة و املداومة 
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 (28، ص 2111)عثمان، " ثالث مستوايت للقلق   Basaowiterوصف " ابزوفيرت 

املستوى املنخفض: حيدث حالة تنبيه العام و يزداد تيقضه و ترتفع لديه احلساسية لألحداث اخلارجية كما تزداد قدرته 

على مقاومة اخلطر و يكون الفرد يف حالة حتفز و أتهب ملواجهة مصادر اخلطر يف البيئة اليت يعيش فيها: و هلدا 

مستوى القلق املنخفض يناسب أغلب الرايضات و  يك الوقوع.يكون القلق يف هذا املستوى إشارة إنذار خلطر وش

 اليت تتميز ابلتوافق العضلي.

املستوى املتوسط: يف هذا املستوى يصبح الفرد أكثر قدرة على السيطرة حيث يزداد السلوك يف مرونته و تلقائيته و 

عاداته هي تلك العادة  واستجابته  تسيطر املرونة الكافية بوجه عام على تصرفات الفرد يف مواقف احلياة و تكون

يزداد اجلهد املبذول للمحافظة على السلوك املناسب و املالئم يف  اجلديدة و تزداد لدى الفرد القدرة على االبتكار،  و

 مواقف احلياة املتعددة

وص إىل أساليب املستوى العايل: أما املستوى العايل فيحدث اضمحالل و اهنيار للتنظيم السلوكي للفرد، و حيدث نك

بدائية كان ميارسها الفرد و هو يف مرحلة الطفولة، و ينخفض التآزر و التكامل، و ابلتايل مل يعد الفرد قادرا على 

التمييز الصحيح بني  املنبهات الضارة و النافعة، و ابلتايل مل يعد الفرد عاجزا عن االستجابة املتمايزة، و يظهر ذلك 

مستوى القلق املرتفع ابلقلق و تشتت فكره و وحدته و سرعة هتيجه و عشوائية سلوكه  يف الصورة الكئيبة للمصاب

  يناسب جري املسافات القصرية و املتوسطة و رفع األثقال.  
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  أتثري القلق يف األداء -0-2

يوجد على األقل تفسريين لكيفية أتثري القلق على األداء تصلب العضالت و صعوابت التنسيق: أغلب من 

يواجهون حاالت القلق يشعرون آبالم عضلية، فتزايد درجة القلق يؤدي إىل تصلب العضالت الذي ميكن أن يؤدي 

يز أن تكون مفسرة هلذا التأثري حيث يؤدي الرتك-إىل اضطراب التناسق العضلي. كما أنه ميكن للتغريات يف االنتباه

القلق إىل تضييق جمال االنتباه للفرد كما يؤدي أيضا إىل اخنفاض مستوى الرتكيز، ميكن ألسلوب االنتباه أيضا أن 

يتأثر فمثال على الالعب أن يتعلم االنتقال يف أساليب االنتباه حسب الوضعيات مثل االنتقال من االنتباه الشامل ) 

للملعب ( إىل االنتباه الضيق ) القذف ( ارتفاع القلق قد جيعل الالعب يغري إىل أسلوب غري مالئم للموقف أو رؤية 

املهام املطلوبة يف املوقف، ميكن أن يؤدي أيضا إىل تغري الرتكيز من املهام املهمة إىل مهام أخرى غري مهمة ) اخلوف 

 .(Weinberg & Gould, 2011, p. 106)من اخلوف ( 

 النظرايت املفسرة لتأثري القلق على األداء -0-0

 نظرية القلق الدافع  -

و ترى أن العالقة بني االستثارة و األداء هي خطية،  Spence) (Spence &نظرية القلق الدافع قدمها   

تتنبأ النظرية أبنه كلما زادت االستثارة حتسن األداء بشكل خطي، إن كان هذا صحيحا فإنه من املتوقع أن يتفوق 

الرايضي املاهر يف كل حاالت الضغط، لكن العصبية و االهنيار ميكن مالحظتها حىت لدى النخبة. و تفرق بني 

ة ) اليت هي حالة فسيولوجية حلرمان جسدي ( و الدافع ) الذي هو حالة نفسية تنطلق من احلاجة احلاج

الفسيولوجية (، ابالعتماد على هذا االختالف تفرتض نظرية القلق الدافع ارتباطا اجيابيا بني االستثارة و األداء، مبعىن 
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 ,Lavallee, Kremer, & Moran, 2004)داء آخر كلما زادت احلالة النفسية أو االستثارة حتسن مستوى األ

p. 123).   

 

 

 

 

 

 

 

 النظرية متعددة األبعاد للقلق -

تنطلق النظرية من وجهة نظر أبن القلق كأبعاد خمتلفة ال يؤثر كجملة واحدة و إمنا حسب تدخل أحد     

األبعاد، فالتفوق أو األداء يهبط بشكل خطي عندما يرتفع مستوى القلق املعريف، أما القلق البدين يرتبط ابلتفوق 

 ,Weinberg & Gould, 2011)بشكل عكسي، فهو مسهل لألداء عندما يكون منخفضا و العكس صحيح 

p. 89). 

 مرتفع

 منخفض القلق مرتفع

اء
ألد

 ا

 أداء-( نظرية الدافع للعالقة قلق 16 الشكل )
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فالتأثري السليب للقلق املعريف يفسر عادة بتحول االنتباه و تشتته، مما يصعب على الفرد الرتكيز على األداء،         

 : (2113)فوزي، أما العالقة بني التفوق و القلق البدين فتتحدد حسب املقرتحات التالية 

 املعدل مفضل ابلنسبة ملستوى عادي. *  مستوى استثارة أكرب قليال من

 * مستوى استثارة أعلى هو مهم ابلنسبة للنشاطات العامة اليت تعتمد السرعة، القوة املداومة.

* مستوى استثارة أعلى هو مضر ابلنسبة للمهارات املركبة اليت تتطلب حركات عضلية دقيقة، التنسيق، الرتكيز و 

 التوازن.

أن لكل مهارة رايضية القدرة على تعديل مستوى االستثارة األمثل هلا إال أن هذه إن هذه النظرية تفرتض    

كما أن هذه النظرية مل تلقى   النظرية تـُْهِمل التفاعل بني القلق املعريف و االستثارة الفسيولوجية و أتثريها على األداء،

 .(Weinberg & Gould, 2011, p. 89)اإلثبات امليداين يف عديد الدراسات و هي قليلة االستعمال 

     " Catastrophe نظرية الكارثة  " - 

أحد أهم رواد النظرية أن النموذج يتشكل من ثالث متغريات  (Hardy & Parfitt, 1991)حسب   

ختتلف عن السابقة من حيث أهنا تفرتض أن االستثارة الفسيولوجية االستثارة الفسيولوجية، القلق املعريف و األداء. و 

تتفاعل مع القلق ) حالة القلق املعريف ( لتحديد األداء. و ترتكز على كون االرتباط بني االستثارة الفسيولوجية و 

الة مل يكن لديه األداء الرايضي هو شكل اخلط املنحين و لكن يف حالة فقط كان الرايضي يف حالة قلق معريف ) يف ح

خوف ( يف حالة القلق املعريف كان مرتفعا يكون األداء حسنا إىل أن يبلغ مستوى معينا حيث أي زايدة تدفع إىل 
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 ,Lavallee, Kremer, & Moran)تقهقر يف األداء بشكل كارثي مستمر عوض أن ينخفض بشكل متدرج 

2004, p. 123) . 

 و يقدم هذا النموذج عدة اقرتاحات:

ميكن للرايضي استعمال مستوايت عليا للقلق املعريف لرفع مستوى األداء إذا استطاع التحكم يف االستثارة  -

 الفسيولوجية اليت ترافقه.

 ميكن للثقة يف الذات أن حتمي ضد أتثريات القلق املعريف و البدين على األداء. -

 ر الالعب ابخنفاض األداء.إدراك و مالحظة املقابلة يعترب متغري جيد لتحديد حلظة مرو  -

 

 

 

 

 

 

 

       

 رتفعقلق معريف م قلق معريف منخفض

اء
ألد

ا
 

اء
ألد

 ا

 عايل

 منخفض

 عايل

 منخفض

ب                                              االستثارة الفسيولوجية   
 ب

أ                                               االستثارة الفسيولوجية   
 ب

 أداء -أداء حتت قلق معريف منخفض، ) أ ( العالقة استثارة-) أ ( العالقة استثارة ( نظرية الكارثة 17 الشكل )

 (Weinberg & Gould, 2011)حتت قلق معريف مرتفع. املصدر: 
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  the inverted-U hypothesisنظرية اخلط املنحين   -

حسب هذه النظرية العالقة بني االستثارة و األداء ليست خطية و إمنا خط منحين، حيث الزايدة يف 

االستثارة ترفع مستوى األداء إىل أن تبلغ حدا معينة كل زايدة بعده يف االستثارة ميكن أن ختفض مستوى األداء. و 

 ,Lavallee, Kremer, & Moran) ارة يف التأثري على األداءهو ما يعين أنه يوجد مستوى مثايل لالستث

2004, p. 122) . 

 

 أداء-( نظرية اخلط املنحين للعالقة قلق 18الشكل )            

 

تسمح هذه النظرية لنا إبعطاء تفسري فقط ما بعد حدوث الوقائع، فإن مل يكن األداء جيدا نستنتج أن  

مستوى االستثارة مل يكن مالئما، و كيف نعرف املستوى املثايل؟ من خالل أداء الرايضي و هي حلقة مفرغة. 

ألداء. النظرية تغفل عن كون تفسري املثري املشكل اآلخر هو أن هذه النظرية ال تشرح كيفية أتثري االستثارة على ا
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النفسي خيتلف من فرد إىل آخر، فقد يكون قلق ابلنسبة لشخص و ابلنسبة آلخر هو استعداد و طاقة. يف األخري 

الرسم البياين املستعمل لتوضيح النظرية يفرتض تدهورا تدرجييا لألداء بزايدة االستثارة بينما ابلنسبة للكثري من 

 . (Balague, 2005, p. 81)فإن هذه الزايدة تؤدي إىل اهنيار سريع بشكل دراماتيكي  الرايضيني 

   IZOFنظرية منطقة األداء األمثل للفرد  -

" حيث طور منوذج  يقرتح من خالله أن منطقة العمل املثايل  Yuri Haninقدمها العامل الروسي " 

 ,Balague, 2005)للرايضي ميكن حتديدها، و لطاملا هو ضمن هذه املنطقة فإن أداءه من املتوقع أن يكون مثاليا 

p. 81).  قطة ختتلف عن نظرية اخلط املنحين يف عنصرين أوال املستوى املثايل حلالة القلق ال يكون دائما يف نو

الوسط و إمنا خيتلف ابختالف الفرد، اثنيا املستوى املثايل حلالة القلق ليس نقطة واحدة و إمنا شريط عريض. ترى أنه 

ليكون األداء جيدا حيتاج الرايضي ليس فقط ألن يكون مستوى حالة القلق يف املنطقة املثالية و لكن أيضا جمموعة 

انفعاالت اجيابية ) الثقة، االنفعال( و سلبية ) اخلوف، العصبية ( ترفع من االنفعاالت األخرى. و تفرتض أنه توجد 

مستوى األداء، و انفعاالت اجيابية ) اهلدوء، الراحة ( و سلبية ) الشدة، االنزعاج ( لديها أتثري سليب على األداء 

(Weinberg & Gould, 2011, p. 88). 
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  Yuri L. Haninلـ  IZOF(  خصائص 11الشكل )

املنطقة خارج  
 

 

املنطقة خارج  
 

 داخل املنطقة
ل أداء (ض) أف  

 

 داخل املنطقة
ل أداء (ض) أف  

 

املنطقة خارج  
 

املنطقة خارج  
 
 

 

 داخل املنطقة
ل أداء (ض) أف  

 الرايضي أ
) ( IZOF 

 منخفضة

 بالرايضي 
) ( IZOF توسطةم 

 جالرايضي 
) ( IZOF ةرتفعم 

 مرتفع منخفض مستوى حالة القلق

01 01 01 01 

 (Weinberg & Gould, 2011) املصدر: IZOF( منطقة األداء األمثل للفرد  19 الشكل )
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أهم نقد هلا هو كوهنا ليست نظرية و إمنا منوذج وصفي، و ال تشرح ملاذا البعض يؤدون أفضل يف حاالت 

 توضح كيفية أتثري كل من القلق ملكما أهنا   ،(Balague, 2005, p. 82)انفعالية معينة و يف أخرى ال يفعلون 

 املعريف و البدين على األداء.

  نظرية كفاءة املعاجلة -

طُوَِّرت لتفسري اآلليات املعقدة اليت من خالهلا حالة القلق ) خاصة العد املعريف ( تؤثر يف األداء. تعتمد على   

فكرتني رئيسيتني: تفرتض أن اخلوف خيدم وظائف معرفية و حتفيزية، فمن انحية اخلوف حيفز قدرات املعاجلة و 

لكن من انحية أخرى اخلوف ميكن أن حيفز الرايضي لتقدمي  التخزين و ابلتايل ميكن أن يضعف أداء املهام الصعبة و

جهد أكرب لتجنب اآلاثر الوخيمة لضعف األداء. و هلذا ميكن أن يؤدي القلق إىل استجاابت نشطة لتحسني األداء 

) أو فعالية و خفض الشعور ابلتهديد و اخلوف. اثنيا تفرق بني فعالية األداء ) أو نوعية أداء املهام ( و كفاءة املعاجلة 

األداء نسبة إىل اجلهد ( و تفرتض أن القلق مييل أكثر إلضعاف كفاءة املعاجلة عوض فعالية أداء املهام. مبعىن أن الفرد 

عندما يكون يف وضعية قلق ميكن للكفاءة اليت يعاجل هبا املعلومة أن تتدهور، و كنتيجة القلق العايل يؤدي ابألفراد إىل 

    (Lavallee, Kremer, & Moran, 2004, p. 124)اظ على نفس مستوى األداء العمل جبهد أكرب للحف

 تقنيات و اسرتاتيجيات مواجهة القلق الرايضي -0

، 2111)عثمان، قبل توضيح تقنيات و اسرتاتيجيات مواجهة القلق جيب قبل ذلك شرح نقطتني مهمتني 

 :(115ص 
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استجاابت الضغط يف الرايضة. فالرايضي جيب أن يتدرب ليفهم أبنه و أوال جيب أن منيز بني وضعيات الضغط  -

 ليس ابلضرورة أن يستجيب سلبيا ) حالة القلق ( يف الوضعيات الضاغطة. 

اثنيا أن نفهم ما الذي تتضمنه مواجهة القلق، و يف هذا السياق مواجهة القلق يشري إىل كل جهد يقوم به الفرد  -

ط. و هي تنقسم إىل فئتني بعض الالعبني يفضلون املواجهة املباشرة و تسمى للتحكم أو خفض أو حتمل الضغ

الرتكيز على املشكل، يف املقابل الرتكيز على االنفعال يعمل على تعديل تفسري و استجاابت القلق. األول يستعمل يف 

 .حال التحكم يف مصادر الضغط أما الثاين تالءم حاالت الوضعية الضاغطة غري متحكم فيها

 :و هذا ملخص ألهم التقنيات املستعملة ملواجهة القلق

 * فهم الضغط املعاش 

 * االنتباه أكثر للقلق: تفسري االستثارة بشكل بناء مبعىن فهم إشارات اجلسم و تفسريها اجيابيا 

 * استعمال تقنيات االسرتخاء البدين: التنفس العميق إبطاء احلركات  

ب أن يركز الرايضي على ما جيب عليه أن يفعله و حدد لنفسه ما جيب عليه من * إعطاء الذات تعليمات خاصة: جي

 مهام

  routines* االلتزام بعادات قبل املنافسة 

 * التفكري البناء  

 * تشجيع النفس 
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 * التدريب ابحملاكاة 

 القلق الرايضي قياسأساليب  -10

ميكن استخدام أساليب عدة للتعرف على درجة القلق لدى الرايضي و قد متكنت عديد الدراسات من         

تفسري القلق و فهم آليات حدوثه و أهم األعراض اليت يظهر من خالهلا مما سهل عملية التعرف عليه و حتديد 

ا دائمة التغري من زمن آلخر و من فرد إىل مستوايته و لو بنوع من الذاتية لكون القلق هو ظاهرة إنسانية و املعلوم أهن

فرد حسب العديد من العوامل. و ابلنظر إىل طبيعة القلق الذي هو متعدد األبعاد تنوعت طرق قياسه و هي 

املالحظة اليت تعتمد على االنتباه للتغريات السلوكية، الفسيولوجية و تعتمد على بعد االستثارة البدنية و أخريا مقاييس 

الذايت و تعتمد على إدراك الفرد لذاته و التغريات اليت تطرأ عليه. و نتطرق فيما يلي ملزيد من التفصيل حول  التقدير

 أساليب قياس القلق. 

 املالحظة -0-0

ميكن للمدرب أن يتعرف على زايدة درجة القلق لدى الرايضي من خالل مالحظة بعض مظاهر السلوك   

خاص ألهنا تعترب ابلنسبة له عارض خارجي من املمكن أن يدفعه إىل حالة قلق  أثناء أدائه ملهام املنافسة بشكل

املنافسة، و أمام ضغط املنافسة قد يشعر الرايضي ابلقلق مما جيعل أداءه ينخفض و تظهر عليه من خالل سلوكه 

 بعض االضطراابت نذكر منها:   

عب يف مواقف املنافسة مؤشرا على زايدة القلق لديه، و كثرة األخطاء: ميكن أن تكون األخطاء املتكررة ابلنسبة لال  -

 يتضح ذلك ابلنظر إىل األداء أثناء التدريب و مقارنته أبداء املنافسة و تسجيل مدى التغري.
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ميكن أن يكون ضعف أداء الالعب يف مواقف األداء احلرجة أو احلامسة مؤشرا لزايدة القلق لديه، فهذه املواقف  -

أكرب يف األعصاب و تركيزا عال، فإن أخفق الرايضي يف تنفيذ احلركات املطلوبة فاألمر ميكن إرجاعه تتطلب حتكما 

 تضييع ضربة جزاء.  للقلق. ومثال ذلك تعادل النتيجة يف اللحظات األخرية و

خر الرتفاع يعترب عدم التزام الالعب ابلواجبات اخلططية أو نسيان الواجبات املكلف هبا أثناء املنافسة مؤشر آ -

 مستوى القلق.

ميكن أن يكون ميل الرايضي إلدعاء اإلصابة مؤشر لقلق املنافسة الرايضية فاخلوف من الفشل أو اإلخفاق يف  -

 .(193، ص 1997)كامل، األداء جيعل الرايضي يتجه حنو إدعاء اإلصابة 

  القياس الفسيولوجي -0-2

من الواضح أن القلق يقود إىل استجاابت لدى الفرد من خالل تغريات فسيولوجية حتدث بشكل تلقائي  

كنشاط مصاحب للحالة النفسية اآلنية على اعتبار أنه نوع من استجاابت اخلوف و يتأسس كما يذكر سبيلربجر 

 .(Balague, 2005, p. 128)الالإرادي أبن القلق يرافقه إاثرة اجلهاز العصيب  و يؤكدعلى قاعدة فسيولوجية كبرية 

و هلذا السبب كان من املمكن النظر يف املؤشرات الفسيولوجيه األكثر حدواث لقياس القلق. و من ذلك: ضغط الدم، 

 دقات القلب، الشد العضلي، سرعة التنفس، احلرارة. 

 القياس الفسيولوجي للقلق هو اندر نسبيا لثالث أسباب:
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لذلك جيب االعتماد على مؤشرات و طرق عديدة للقياس نظرا ، لوجي واحد موحد للقلقال يوجد مؤشر فسيو  -

لبعض العوامل اليت قد حترف القياس كحركة و نشاط اجلسم، حرارة ووزن الفرد، احلمية، النشاط املعريف إضافة إىل 

 استعمال املنشطات .

ية ) كمسهلة أو كمضعفة لألداء( فيكون القياس غري دال مبا أن الرايضيني خيتلفون يف طرق تفسري االستثارة الالإراد -

 القيمة، 

 القياس الفسيولوجي يستهلك زمنا.  -

و فيما يلي نتطرق ألهم أساليب القياس اليت اعتمدت االستثارة البدنية للرايضي و رصد تغريات املوجودة   

 لتحديد القلق و مستوايته و نذكر منها:

 : Electromyographieااللكرتوميوغرايف  -

عندما حيدث التقلص يف العضالت اهليكلية، فإن نشاطا كهرابئيا يتولد معه، و قياس هذا النشاط           

"،  و يسجل مستوى النشاط الكهرابئي العضلي بواسطة EMGالكهرابئي هو ما يطلق عليه " اليكرتوميوغرايف 

توضع على اجللد يف العضلة املتقلصة، حيث ترسل إشارات عرب مكرب ليتم تكبريها و  " electrodesإلكرتودات " 

نسخها على مستقبل معني ترسم عليه منحىن و عادة ما تؤخذ العضالت اجلبهية كعينة على القياس على اعتبار أهنا 

 حساسة للنشاط املصاحب لالنفعاالت العامة.

اليت كشفت عن القلق بواسطة هذه الطريقة على اعتبار أن القلق يظهر و هناك بعض األمثلة و األحباث          

" أن يؤكد أعراض  Hayensأيضا يف جانب منه عرب الشد العضلي، فهذه الطريقة مثال استطاع من خالهلا " هاينز 
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يفرق و مييز تدرج  EMGأن   " Brundtالقلق على األشخاص املستمعون للراديو كما الحظ " براندت  

 رتخاء.االس

يشكل قياسا حساسا لالنفعاالت العامة إال أنه ليس ابملقياس اجليد، فهذه الطريقة  EMGيبدو إذا أن       

توضح أنه ال يوجد ارتباط قوي مع ابقي طرق القياس الفسيولوجية، كما أهنا ابإلضافة إىل ذلك ال تقدم ارتباطا جيدا 

ة اجلبهة و املناطق األخرى ( و هلذا فإن االعتماد على بني القياسات من خمتلف املناطق العضلية ) منطق

االلكرتوميوجراف وحده كطريقة قياس أو على منطقة عضلية واحدة كعينة قياس جيعل من النتائج احملصل عليها 

 تكون عرضة أكثر للصدفة و العشوائية.

 القياس القليب  -

ن الدم األكثر استعماال من بني القياسات الفسيولوجية تعترب القياسات اليت تعتمد نبضات القلب و جراي          

 للقلق، و هذا ابلنظر خاصة يف املؤشرات التالية: معدالت دقات القلب، ضغط الدم و تدفق الدم السطحي.

و لعل نبض القلب هو املتداول لدى الباحثني يف هذا اجملال، فمراقبة نشاط القلب قبل أثناء و بعد التعرض ملؤشر  *

ما ميكن استنتاج االستجابة جتاه هذا املؤشر. و من املعروف أن التعرض إىل منبه مثري حلالة القلق يولد زايدة يف معدل 

هلم العكس حيث ينخفض املعدل أمام بعض املؤشرات اليت نبض القلب، إال أن هناك بعض األشخاص حيدث 

 ختيفهم، و مع ذلك فإن االعتماد على جس نبض القلب يعترب مؤشر مهم لقياس القلق.

" مها مؤشر آخر على حالة القلق مع وجود   diastoliqueو املدي " "،  systoliqueضغط الدم االنقباضي " *

ن املمكن أيضا رده إىل حالة القلق و هذا نظرا الرتباطه ابلنشاط الودي يف عوامل أخرى تؤثر يف ضغط الدم فإنه م
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النظام الالإرادي، فضغط الدم املدي أكثر حتسسا للتغريات السريعة مما جيعله أحسن من الضغط االنقباضي يف حتديد 

 ئل علمية متطورة.حالة القلق و لعل أبرز ما ميكن اإلشارة إليه هو صعوبة القياس نظرا ملا يتطلبه من وسا

االستجابة للقلق ميكن أيضا اكتشافها من خالل التغري يف تدفق الدم يف األوعية الدموية السطحية، و القياس من  *

 ( لتقدير حجم الدم يف اجللد.plethyomographieهذا النوع يتضمن سعة العروق و قياس زايدة كمية الدم )

لقلب هو مؤشر جيد على حالة القلق و هذا ما جعله أكثر استعماال و مما سبق يتضح أن معدل نبض ا           

يف البحوث العلمية، و تفضيله راجع ابلدرجة األوىل إىل إمكانية إاثرته بشكل دائم غري أنه من الضروري احلذر لدى 

عل استعماله كمقياس دال على القلق، فمن جهة أن دقات القلب حساسة للنشاط احلركي و اإلدراكي مما جي

احتمال اخللط يف حتديد أيها راجع إىل القلق حبد ذاته و من جهة أخرى فإن معدل نبض القلب متغري من شخص 

 آلخر و كذلك رد الفعل.

 القياس االلكرتوجلدي  -

على اجللد و مترير تيار كهرابئي صغري بينها، فيتم  النشاط االلكرتوين اجللدي يقاس بوضع االلكرتودات      

تسجيل العديد من االستجاابت و لعل األبرز منها و اخلاصة ابلقلق هي انقلية اجللد و مقاومته فالتغري يف هذين 

قص املظهرين ميكن رمسه على مسجل يتأثر كل من انقلية و مقاومة اجللد إبفرازات الغدد، زايدة اإلفراز تؤدي إىل تنا

املقاومة و الناقلية للتيار الكهرابئي بني االلكرتودات على اجللد، هلذا فإن طريقة القياس تستنتج من الفارق بني قياس 

 أويل يف حالة طبيعية و قياس اثين بعد التعرض إىل موقف مثري.
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التغريات بدون أي  التغريات احلاصلة بعد التعرض للمنبه تسمى " استجاابت مثارة " كما قد تظهر هذه         

مثري و تسمى "متوجات تلقائية " على الرغم من أن هذه األخرية أقل اهتماما إال أهنا تعد مقياس صادق نسبيا لقياس 

القلق. و قد استعملت هذه التقنية يف العديد من األحباث املخربية على عالج السلوك كفقد اإلحساس و دراسات 

 ن االسرتخاء، و وجود عالقة له مع مقاييس أخرى لالنفعاالت.أخرى أثبتت ارتباط املقياس بتماري

لقد مت اعتماد هذه التقنية كطريقة للفهم و القياس العادي للقلق، و تتأثر القياسات مبتغريات عملية و           

وال مؤثرات حميطة أخرى خارجة عن نطاق التحكم و لكن ميكن مع ذلك اعتبار القياس االلكرتوجلدي مقياسا مقب

 للقلق. 

 القياسات السلوكية  -0-0

يفضل العديد من الباحثني استعمال هذه الطريقة لقياس القلق ابعتبار أهنا تعتمد على عينة من السلوك و       

 أهنا مباشرة و أبقل أخطاء و علمية.

 القياس املباشر  -

على ذلك التنفس الثقيل، عض الشفتني، حيث ميكن مالحظة التأثريات الفسيولوجية و االنفعالية معا مثال       

 تغريات يف الوجه. إال أنه ال ميكن اعتبار هذا القياس كايف لوحده لقياس القلق و هذا راجع لعدة أسباب:

 إمكانية تدخل العديد من االنفعاالت يف نفس الوقت. * 

 إمكانية أتثري مستوى صعوبة املهمة و اخلربة يف حتديد مدى تغري السلوك. *

 مكانية أتثر األداء  أبية عوامل أخرى من غري املؤثرات املقصودة.إ *
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 القياس غري املباشر  -

تزايد حدة القلق تصاحبها  و تعتمد على مالحظة ردود األفعال الثانوية للسلوك أثناء القلق،  و مفادها أن 

 سلوكيات حملاولة خفض القلق كتجنب املنبه املثري أو معارضة القلق.

ميكن القيام ابلقياس غري املباشر يف البينة الطبيعية من خالل تعريض الشخص  املالحظة يف البينة الطبيعية:*  

 للموقف احلقيقي و مالحظة هذه السلوكيات، غري أهنا ميكن أن تتأثر جملرد وجود املالحظ.

عند تعرضهم ملوقف  و هو اختبار لقياس سلوكيات التجنب لدى األشخاص :BATاختيار التجنب السلوكي *  

 مثري.

 و تستعمل لقياس القلق املتولد عن التفاعل االجتماعي. اختبارات الدور:*  

  قياسات التقرير الذايت -0-0

مت انتقادها يف العديد من األحباث فهي تسجل ارتباط أقل مع ابقي القياسات و تتعرض كثريا لألخطاء و          

احنرافات القياس املتعلقة ابملطاوعة و االمتثال االجتماعي، و لكن رغم ذلك هي من بني أحسن املقاييس للداللة 

لوك إىل أن أداء القياس الذايت ميكن أن تشري إىل على املكوانت املعرفية و الذاتية للخوف، و لقد توصل علماء الس

 ، و توجد أربعة فئات من هذه القياسات و هي: (2116)فوزي، مفاهيم حمدودة للقلق 

و توجد العديد من أدوات االستبيان حيث يطلب من املفحوص اإلجابة و التأشري على  االستبيان و املسح: -

 خمتلفة. وجود و شدة اخلوف لديهم ارتباطا مبؤثرات
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و هو األكثر استعماال و يتضمن وجود شخص يالحظ ظهور بعض املفاهيم عن سلوكه  التسجيل الذايت: -

الشخصي، و يسجل هذه املالحظات كأن يسجل على مذكرة كم مرة تظهر هذه السلوكيات و يف أي سياق حتدث 

 و كم تدوم و ما هي نتائج ظهورها.

ال و هي أن توجه أسئلة مباشرة للمفحوص حول جتاربه السابقة و ميكن و تعترب شائعة االستعم املقابلـة: -

 استعماهلا لقياس القلق ابلسؤال عن مظاهر لدى الشخص املفحوص و هو جييب بشكل مباشر.

و هي تقنية علمية تعتمد على انتقاء فرد بذاته و حماولة تتبع و مالحظة حياته ملدة معينة و يتم عند  دراسة احلالة: -

ة احلالة أوال مقابلة املفحوص و حماولة التعرف على طبيعة القلق لديه و كذلك احلصول على صورة عامة عن دراس

حياته، و بعد ذلك ميكن التعرف على جمموعة املؤثرات اليت ميكن أن تثري القلق لديه من خالل جتريبها عليه و 

 ا مما يعطي حوصلة عن مدى القلق لديه و شدته.تعريضه هلذه املؤثرات ليتم مالحظة ردود فعله املوضوعية جتاهه

 حيث يطلب من املفحوص أن يؤشر على درجة انزعاجه من تعرضه ملوقف خوف معني. تقديرات القلق الظاهر: -

 :(Balague, 2005)و من أشهرها 

 Martensو ضعه " مارتنز  :Sport Competition Anxiety Test (SCAT)اختبار قلق املنافسة  *

بنود لقياس مسة القلق يف األداء الرايضي ، يطلب من الرايضي حتديد مدى توافق مشاعرهم مع البنود  11"يتضمن 

إىل  11من ثالث فئات " اندرا " " أحياان " " غالبا ". توجد بعض البنود لديها تقدير عكسي. القيم تكون بني 

، دراسات 1.77الثبات ابستخدام إعادة االختبار  و مقدار 1.9إىل  1.8. معامل االتساق الداخلي يبلغ من 31

ترى أنه مقياس مهم للقلق البدين، إال أن املقياس حيتاج أكثر ملراجعة كونه اختبار  ,smith et alالصدق اليت أجراها 

 متعدد األبعاد يعكس التمايز بني القلق البدين و املعريف.
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" و هو  Smith et alأعده " مسيث و آخرون  :Sport Anxiety Scale (SAS)اختبار القلق الرايضي  *

بند تنقسم لثالث أبعاد القلق البدين )  21مقياس متعدد األبعاد لسمة القلق املعريف و البدين خاص ابلرايضة يتضمن 

بنود مثل "  5بنود مثل " لدي شك ذايت " (، و اضطراب الرتكيز )  7بنود مثل " أشعر أين عصيب"(، اخلوف )  9

) اضطراابت  1.69) اخلوف (،  1.87) القلق البدين (،  1.88عقلي خالل املنافسة " (. االتساق الداخلي بني 

  . 1.77يوم  سجلت قيمة  18و بطريقة إعادة االختبار مبجال بني االختبارين Dunn et al) ) الرتكيز ( 

الذي هو   CSAIعلى الرغم أن  : Competitive State Anxiety Inventory-2قائمة حالة القلق  *

أبعاد كل منها  3بند تنقسم إىل  27هو اختيار متعدد األبعاد للقلق. يتشكل من  CSAI-2أحادي البعد فإن 

بنود و هي القلق املعريف، القلق البدين، الثقة. و الثقة ضمنت ألن انعدام الثقة هو مؤشر على القلق  9يتضمن 

 درجات جييب الرايضي شدة القلق لديه قبل املنافسة. 3املعريف. يعتمد املقياس سلم من 
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 خالصة

ليس جديدا أن يتم تناول القلق الرايضي ابلبحث لذلك كان اإلرث النظري مشبعا ابملعلومات و النظرايت  

املفسرة للقلق الرايضي و آاثره يف السلوك اإلنساين بشكل عام و الرايضي بشكل خاص، و قد متكنا من معرفة جممل 

نواعه و مصادره، و هي مبثابة املعارف األولية اليت األطر النظرية ملفهوم القلق الرايضي من خالل توضيح ماهيته و أ

تبني متايز املصطلح عن ابقي االنفعاالت األخرى اليت تقرتب يف مظاهرها من القلق الرايضي كاالستثارة و الضغط و 

 اخلوف. 

ذلك كما مت توضيح أعراض القلق الرايضي اليت من خالهلا ميكن التعرف على احلالة االنفعالية للرايضي و ك 

تفيد يف فهم أدوات قياس القلق اليت تعطي قيما كمية للقلق حيث تعتمد بشكل كبري على أعراض القلق و مشاعر 

الرايضي، و هذه املعرفة الكمية اليت توفرها املقاييس النفسية للقلق هي مبثابة املعيار الذي حيدد سبل التعامل مع القلق 

 ريب نفسي حمددة.و تطوير اسرتاتيجيات املواجهة بتقنيات تد

و فيما خيص األداء الرايضي فقد تبني أن العديد من النظرايت حاولت تفسري أتثري القلق و خلصت يف  

األداء مع بعض التحفظ كون القلق هو أيضا عامل حتفيز جمملها إىل أن القلق انفعال سليب على العموم يؤثر سلبا يف 

يدفع الرايضي لعدم التخاذل و أخذ األمور ابجلدية الالزمة مما يعين وجود مستوى مثايل للقلق ينبغي عدم ختطيه 

لضمان األداء اجليد.
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 أمهيتها يف األداء الرايضي الصالبة الذهنية و

104 
 

 متهيد 

تعد الصالبة الذهنية متغريا مهما يف املمارسة الرايضة إذ تتدخل يف حتديد أداء الرايضي و سري املنافسة مما  

 يستوجب إاثرة وتوجيه اهتمام املتخصصني و املدربني إىل تسليط الضوء على ماهيتها و خصائصها.

النفس الرايضي و تداوله بني املختصني و  و على الرغم من حضور مصطلح الصالبة الذهنية ضمن أجبدايت علم  

أنه   خاصة يف العامل الغريب، فإنه كمفهوم علمي ال يزال غامض الداللة بل و املدربني و حىت إعالميني و رايضيني،

كلما اتسعت دائرة االهتمام به زادت صعوبة حتديد تعريف دقيق له حبيث يصف ماهيته و حيصر مدلوله يف شخصية 

 الرايضي.
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 مفهوم الصالبة الذهنية -10

يعد مفهوم الصالبة واحدا من أكثر املفاهيم غموضا يف علم النفس على الرغم من أنه كمصطلح صار أكثر  

تداوال خاصة يف األوساط الرايضية، و كثرية هي الدراسات اليت تناولته ابلبحث كمعطى يقيين يف نفسية الرايضيني و 

ُعرِّفت  لقد أشار الكثري من الباحثني إىل هذا اإلشكال يف تعريفهم للصالبة الذهنية. حيثلكن مبالمح غري حمددة. و 

بطرق متعددة قدمتها على أهنا جمموعة من املهارات الذهنية، و لكن بدون أي تعريف واضح و مقبول، بل و أغلب 

و هلذا َخُلص "  صالبة الذهنية،احملاوالت املقدمة لتحديد املفهوم تضيف أحياان الغموض حول طبيعة و ماهية ال

هانتون " مع جمموعة من الباحثني بعد االطالع على اإلرث النظري من خالل دراسة عمدوا فيها على مراجعة 

إىل أنه من الواضح أنه ال يوجد تعريف واضح ميكن تعميمه للصالبة الذهنية  اليت تناولت املصطلح البحوث العلمية

(Hanton D. C, 2009) . 

ن قطعية التعامل ميدانيا مع هذه اخلاصية النفسية للرايضيني، و غري الرايضيني، و احلضور الفعلي يف و لك

" دانيال جوشياردي " و رفاقه اخلطاب الرايضي شجعت على بعض حماوالت التعريف العلمي، و هم ما انطلق منه 

الرايضي و قد استحوذ على اهتمام عموم  ابعتبار الصالبة الذهنية نسبيا جماال جديدا هاما يف حبوث علم النفس

املهتمني ابلرايضة و مجهور الباحثني األكادمييني و  أرادوا وضع تعريف يف حدود دراسة على عينة من ممارسي كرة 

القدم االسرتالية فهي مبدئيا ابلنسبة هلم بشكل عام املصطلح اجلامع الذي يستعمله الرايضيون و املدربون و 

اخلصائص النفسية العالية ألولئك الرايضيني الذين يتفوقون يف حاالت املمارسة و املنافسة يف حني  اإلعالميون لوصف

بتدقيق أكثر هي " جمموعة القيم و االجتاهات و السلوك و االنفعاالت اليت متكنك من املثابرة و  يفشل اآلخرون و

التغلب على كل الصعاب و احملن أو الضغط و هي أيضا احلفاظ على الرتكيز و التحفيز عندما تسري األمور بشكل 

 .(Gucciardi, 2008)جيد إلجناز األهداف بكل اتساق " 
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إىل أن الصالبة الذهنية تتضمن خمتلف اخلصائص النفسية و هو ما يؤكد طبيعة تعدد هذا التعريف يشري 

حزمة من  . و هذه األخري هي األرضية املشرتكة اليت يلتقي فيها تعريف " اليس كامشور " فهي "أبعاد الصالبة الذهنية

كزا يف وضعيات ضاغطة، القدرة اخلصائص اليت تتضمن مستوى عال من احلزم، رفض االنسياق، القدرة على البقاء مر 

على احلفاظ على مستوى مثايل من اإلاثرة خالل املنافسة، رغبة قوية يف التنافس بعد اإلصابة، عدم تزعزع بعد اهلزمية، 

الرغبة يف خوض املخاطر حني حيذر املنافسني، عناد و إحلاح إلهناء العمل عوض االعرتاف ابهلزمية."  

(Cashmore, 2008) . 

جراهام جونز " بتعريف آخر إذ اعتربها " امتالك اخلصائص النفسية الطبيعية أو املطورة اليت متكنك " و جاء 

من: عموما، مواجهة خمتلف املتطلبات اليت تفرضها الرايضة على املمارس ) املنافسة، التدريب، منط احلياة ( أفضل 

يف البقاء حازما و مركزا و واثقا و متحكما من منافسيك. خصوصا، أن تكون أكثر اتساقا و أفضل من منافسيك 

 . (Jones G, 2010)بنفسك حتت الضغط 

و يف دراسة أخرى يقدم " كلوف " تعريفا مغايرا إبعطاء صفات للفرد الصلب ذهنيا " فهم األفراد الذين 

م أيضا يبدون تنافسية مييلون ألن يكونوا أكثر اجتماعية و ودية و كما أهنم قادرون على البقاء هادئني و مسرتخني، ه

يف عدة وضعيات و لديهم مستوى منخفض من القلق مقارنة ابآلخرين. ابإلضافة إىل كوهنم ذوو شعور عال من 

االعتقاد ابلنفس و إميان غري متذبذب يضبط مسارهم، هؤالء األفراد ابستطاعتهم البقاء نسبيا غري متأثرين ابملنافسة 

 (Clough, Earle, & Strycharczyk, 2008, p. 210)  أو الشدائد."

أغلب الباحثني حسب " يل كروست " الذين درسوا للصالبة غري أن هذه احملاوالت مل تسلم من النقد، ف

و  الذهنية قدموا تعاريف غري مالئمة للمفهوم يف حد ذاته و إمنا جلئوا إىل اعتماد خصائص الرايضي الصلب ذهنيا
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و من جهة أخرى يرى  .(Crust, 2007) الرايضي من فعله عوض ما تعنيه ابلتدقيقعرفوا الصالبة الذهنية مبا متكن 

أن مفهوم الصالبة الذهنية ال يـُْفهم على أنه بناء نفسي و لكن كتصور خطايب حول الرايضي امللهم،  "نيك كاديك "

ت أن املفهوم مفعم ابلبيان البطويل ُجِعل إلشباع رغبتنا اليت متيل لالنبهار ابألبطال الرايضيني. و الدراسة النقدية أظهر 

  .(Caddick & Ryall, 2012)و اخلطاب النخبوي حول ما ميكن أن يكون جناحا رايضيا. 

 

 طبيعة الصالبة الذهنية -12

حماوالت حتديد املفهوم من وضع وصف نظري موجز و شامل له مما يستوجب معرفة طبيعته ضمن مل تسمح  

فقد ذهبت أغلب األحباث إىل اعتبار الصالبة الذهنية كخاصية نفسية إجيابية مرتبطة  اخلصائص السيكولوجية للفرد.

بكل املخرجات الناجحة من أداء و خصائص نفسية مرتبطة به، و إن كانت بعض البحوث احلديثة تشري إىل احتمال 

اد أي أهنا تتشكل من و اعتبار الصالبة الذهنية متعددة األبع. (Crust, 2008)وجود عيوب لدى الصلب ذهنيا. 

 عدة عناصر حتدد يف كليتها مستوى الصالبة الذهنية للفرد.

من انحية أخرى أن النقاش قد ترَكَّز حول طبيعتها انطالقا من مالمح الشخصية الفردية و السعي إىل حتديد   

ولد به الفرد كباقي هل هي مسة أم حالة، و يربز هنا جتاذب بني من يرى أبهنا مسة شخصية و هي استعداد نفسي ي

و هو ما وضحته نتائج دراسة " آدم نيكولز . يقرتحون أبن الصالبة الذهنية متثل نسبيا مسة مستقرةالسمات األخرى، 

مفهوم الصالبة الذهنية و ابلنظر إىل معطى عدم التمايز وفق بعض املتغريات كنوع الرايضة، اجلنس " و رفاقه من أن 

 ,Nicholls)و السن و أقدمية املمارسة جيعل منها أقرب ألن تكون مسة شخصية ال تتنوع من حالة إىل حالة 

Polman, Levy, & Backhouse, 2009)" استعدادات  رهاابعتبا ، و هو ما ذهب إليه " يل كروست "
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شخصية فمنطقي أن نتوقع أبن يكون الرايضي الصلب ذهنيا يف الظروف اخلاصة كما يف حياته العادية و ليس يف 

و بطرح مغاير من منطلق السمات الشخصية قدم " كاتل " دعما آخر إببراز دور  .(Crust, 2007)الرايضة فقط. 

لرايضي فيما يتصف به من صالبة الذهنية ، فهي ابلنسبة له واحدة من بني احملددات البيئية و الثقافية اليت يتأثر هبا ا

 . (Mellalieu & Hanton, 2009). مبستوايت عليا لإلجناز و النجاح الرايضيالسمات القاعدية للفرد املرتبطة 

متخصص أو جملرد أما االجتاه الثاين فريى أبهنا حالة أي أهنا غري مستقرة وميكن لتغري الظرف أو لعمل تدرييب 

في دراسة لـ " جوشياردي " و رفاقه أتكد تراكم بعض اخلربات يف ميدان ما أن يؤدي إىل تغري مستوايت الصالبة. ف

ابلنسبة هلم أنه من األصوب تصور الصالبة الذهنية كحالة، و أضافوا أبنه ال ميكن أن تكون مستقرة ) مسة ( استنادا 

املقابل تفسري الصالبة الذهنية كخاصية أتقلم، فهي تعبري لسمة شخصية ُتْستثار و للنتائج امليدانية اليت تدعم يف 

تتشكل حسب السياق و العوامل االجتماعية مثال احلوافز، القيم، أسلوب املواجهة، املساعي الشخصية، املعتقدات 

(Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett, & Temby, 2015)الصالبة . و ليس ذلك فحسب ف

لذهنية تبدو ذات ارتباط قوي خبربات الفرد و ميكن للممارسة الرايضية مثال كما يذكر " جونز " أن تساهم يف ا

و من هذا املنطلق يتضح أن مفهوم الصالبة الذهنية ال ينحصر فقط يف . (Jones & Parker, 2013)تطويرها 

 ذاته تتمظهر كميا من خالل القيمة التقديرية اجملال الرايضي، فلما كانت مسة شخصية فهي مالزمة للفرد حيملها يف

فهي إذا عمل البيئة  على مقاييس متخصصة و كذلك نوعيا كمساعدة أو معوقة يف بعض احلاالت كما سريد الحقا.

فالصالبة الذهنية هي مهمة يف كل البيئات اليت تستدعي حتقيق االمتياز و التحدي  أكثر منها استعداد فطري و هلذا

 . (Gucciardi, Gordon, & Dimmock, 2009)رة اجملال العسكري و الطب مثل التجا
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و بني االجتاهني السابقني يقدم تيار اثلث خيارا بديال جيمع بني كون الصالبة الذهنية مسة و حالة و يقرتح 

ر و خلربات الفرد يف أبهنا يف نفس الوقت مسة شخصية يولد هبا الفرد غري أهنا ليست مستقرة بدليل أهنا تـَُنمَّى و ُتَطوَّ 

خمتلف املواقف الرايضية أو يف حياته الطبيعية دور يف بروز هذه اخلاصية. و هذا ما أشار إليه " جونز " أبن ها فطرية 

 . (Jones G. 2010)و مكتسبة يف نفس الوقت 

فرق بعض نظرا لتعدد أبعاد الصالبة الذهنية و أهنا يف األخري حمصلة جملموعة من اخلصائص النفسية ي

يقرتح " جوردون" أنه " الباحثني بني الصالبة الذهنية يف كليتها و العناصر النفسية املكونة هلا من حيث الطبيعة، و 

هناك بعض املكوانت للصالبة الذهنية اليت تكتسب من خالل التجارب االجتماعية و لكن ميكن أن يكون هناك 

ألحباث القادمة أن حتدد ما الذي ميكن تعلمه و كيف" على األقل بعض املكوانت اليت ميكن تعلمها و ا

(Morris.Terry, Hanrahan, Hanrahan, Kolt, Tremayne, & Morris, 2005) ، و قد بينت

نتائج دراسة حول القاعدة الوراثية لتشكل الصالبة الذهنية أن الفروق يف الصالبة الذهنية تتعلق ابلعوامل الوراثية و 

ليس العوامل املشرتكة، مبعىن أن ما يسجله األفراد من سلوك يعكس مستوى معني من الصالبة الذهنية هو نتيجة 

ئة أي أثر يف توضيح هذا االختالف و ال ميكن اعتبار تعدد البيئات و معطيات وراثية حمددة سابقة و ليس للبي

اخلربات كعامل تطور للصالبة الذهنية. و يف املقابل و على العكس متاما بينت الدراسة أن مكوانت الصالبة الذهنية 

ابلصالبة الذهنية. و اليت هي ) الثقة، االلتزام، التحدي، التحكم ( هي أقل ارتباطا ابلعوامل الوراثية مقارنة 

(Horsburgh, Schermer, Veselka, & Vernon, 2009)  . 

و مما سبق يتضح أن الصالبة الذهنية هي خاصية نفسية اجيابية متعددة األبعاد تتمظهر من خالل تفاعل  

لتفاعل الفرد، و الرايضي بشكل خاص مع بيئته، حيتمل أن تكون مسة تتحكم فيها العوامل الوراثية غري أن هذا ا
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حيملنا على القول ابحتمال  كوهنا حالة ابلنظر إىل تعدد و تنوع الظروف و كيفية التعامل وفقها مما يفتح اجملال لقبول 

 ظرفية بروز هذه اخلاصية حسب املوقف. 

  

 أبعاد الصالبة الذهنية -10

عاد، و قد اختلف جيمع الكثري من الباحثني على أن الصالبة الذهنية هي وحدة نفسية تتضمن عدة أب 

الباحثون يف  تصنيف أبعادها حسب التناوالت النظرية يف علم النفس، و هناك بعض احملاوالت األخرى اليت تقدم 

إضافات على حماوالت سابقة، و املالحظ أهنا تقدم هذه التصنيفات لتحديد املالمح النفسية بغرض رصد و تقدير 

 الل بناء مقاييس و اختبارات نفسية متخصصة.درجات كمية موضوعية للصالبة الذهنية من خ

و يعترب عمل " لوهر " من أقدم األعمال اليت قدمت تصنيفا أوليا للصالبة الذهنية مبنطلقات نظرية و كيفية  

" يعرف الصالبة أبهنا القدرة على التفوق إىل أعلى   the new toughness training for sportsففي كتابه  "

 و املهارة بغض النظر عن ظروف املنافسة. و من خالل هذا التعريف حدد أربع حمددات للصالبة:  مستوى من املوهبة

 الليونة االنفعالية: و هي القدرة على امتصاص كل تغري يف االنفعاالت؛ -

 االستجابة االنفعالية: و هي القدرة على البقاء منفعال، جمندا و واعيا خالل الضغط؛ -

 و هي القدرة على إبداء قوة انفعالية حتت الضغط؛القوة االنفعالية:  -

املرونة االنفعالية: و هي القدرة على الرتاجع و التقدم انفعاليا لالسرتجاع بعد اخلطأ، و الفرص الضائعة و  -

 االسرتجاع االنفعايل.
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 . PPI (Clough & Strycharczyk, 2012)بند   32و استنادا لذلك قدم استبيان من 

 12أكدت النتائج على وجود فمن خالل دراسة ميدانية  (Jones G , 2010)لة " جونز " و جاءت حماو  

 صفة و تتمثل يف:

 امتالك اعتقاد ابلذات ال يتزعزع يف قدراتك،   -

 امتالك اعتقاد ابلذات ال يتزعزع يف أنك حتوز خصائص و قدرات فريدة،  -

 امتالك رغبة شديدة و حوافز داخلية للنجاح، -

 ختطي إخفاقات األداء،  -

 ختطي ضغوط املنافسة،  -

 قبول أنه ال ميكن تفادي قلق املنافسة و أنه إبمكانك مواجهته،   -

 أال تكون متأثرا أبداء اآلخرين،   -

 احلفاظ على قدر عال من الرتكيز يف مواجهة اضطراابت احلياة،   -

 التحكم يف الرتكيز -

 يز يف مواجهة اضطراابت املنافسة، احلفاظ على قدر عال من الرتك  -

 ختطي اآلالم البدنية و النفسية،  -

 استعادة التحكم النفسي بعد األحداث غري املتوقعة. -
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 ,.Hanton D. C)و إلجياد منوذج عام للصالبة الذهنية قدم " دكالن كونوثون و شلدون هانتون "  

اقرتاحا يتضمن ثالثني بعد مت تصنيفها يف أربعة فئات و اليت تتفرع إىل مكوانت داخل كل فئة كما يف  (2009

 الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 (Hanton D. C., 2009)( هيكل الصالبة الذهنية، األبعاد و املكوانت. املصدر: 11الشكل )

 

 & Connaughton)و يف حبث حول الصالبة الذهنية يف كرة القدم اقرتح " جوشياردي " و رفاقه 

Hanton, 2009)  بعدا أو خاصية للصالبة الذهنية و اليت   32تصنيفا آخر ألبعاد الصالبة الذهنية حيث  حددوا
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 صالبة املواقف - التحفيز - االعتقاد ابلذات -

 التحكم يف الضغط - املرونة - الرتكيز و االنتباه -

 الذكاء الرايضي - الذكاء االنفعايل - القيم الشخصية -

  العملأخالقيات  - الصالبة البدنية -

 

 عامال مقابلة أو معاكسة للصالبة الذهنية هي: 11و وضعوا أيضا 

 عدم التحفز - الكسل - الشك ابلذات -

 ضعف ذهين - االهنيار بسهولة - ضعف املواقف -

 غياب معرفة و فهم للعبة - ضعف خلق االنفعاالت - الصدمة أمام الضغط -

ضعف االندماج و الفلسفة  -

 الشخصية

جتنب الوضعيات اليت تتطلب حضورا  -

 بدنيا

 

 (Clough, Earle, & Strycharczyk, 2008, pp. 210-211)من خالل تعريف للصالبة الذهنية  

 الذي استند على مقابالت مع متخصصني و ممارسني مت حتديد أربع مكوانت للصالبة الذهنية هي: 

 التحكم أو الضبط: الشعور أبكثر حتكم يف الوضع، و بدوره ينقسم إىل 

 التحكم االنفعايل مبعىن ضبط االنفعاالت  
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 التحكم العام ) احلياة ( مبعىن ضبط األمور املعاشة.  

 التحدي: أي تفسري األحداث كتحدي ال كتهديد

 االلتزام: حتمل األعباء و االلتزام ابلدور 

 الثقة: امتالك اعتقاد مرتفع ابلذات أبداء املهام بنجاح. بعض األحباث ترى أبهنا تنقسم إىل عنصرين 

 الثقة ) ككفاءة (: االعتقاد بقيمة شخصية للفرد يف ذاته. 

    الثقة ) عالئقيا (: قدرة على مقابلة اآلخرين أبكثر جزم.    

تقريبا هو االنشغال بوضع وسائل قياس موضوعية لقد تركزت معظم احملاوالت السابقة حول هدف واحد 

لتقدير الصالبة الذهنية ابالعتماد على بعض املؤشرات الواقعية اليت متثلت يف عناصر حتتية تنعكس مباشرة يف السلوك 

ا اإلنساين نفسيا أو بدنيا و هي يف حد ذاهتا تبيان ألهم األبعاد اليت تتشكل منها الصالبة الذهنية على اعتبار أهن

 متعددة األبعاد. 

 قياس الصالبة الذهنية -10

مع بروز مصطلح الصالبة الذهنية يف النسق املعريف و التداول النظري يف علم النفس ظهرت احلاجة إىل وضع  

مقاييس تستجيب للصرامة العلمية يف حتديد مقادير كمية ميكن من خالهلا وسم حالة معينة لفرد ما و مقارنته مبعايري 

غري بلته حباالت أخرى أو خبربات سابقة يتحدد هبا املستوى الذي يسجله و مدى التباين و التمايز عن الغري. أو مقا

 ,Gucciardi & Mallett)أن غياب بناء مفاهيمي و عملي واضح للصالبة الذهنية كما يذكر " جوشياردي " 

Mental toughness, 2010)  .أدى إىل قلة حماوالت بناء اختبارات تقيس الصالبة الذهنية يف الرايضة 
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و مع وجدت بعض احملاوالت لباحثني وضعوا مقاييس خاصة يف اجملال الرايضي لقياس الصالبة الذهنية ، 

 نذكرها فيما يلي:

 "  MTQ48"  استبيان الصالبة الذهنية -0-0

هبم و بشكل أخص للتوترات، التحدي و للضغوط و يعتمد على أربع يقيس استجاابت األفراد للعامل احمليط  

 مكوانت تسمح للمدرب بتحليل موضوعي و تغذية راجعة فعالة يف جمال مهم لتطوير و تفوق العديد من األفراد.

 حيث أن األفراد الذين يسجلون مستوايت مرتفعة على املقياس ميكن أن نصفهم أبهنم لديهم ثقة يف إمكانياهتم و

يؤمنون أبهنم سينجحون و إبمكاهنم مواجهة اآلخرين و يشعرون ابالرتياح يف خمتلف املواقف االجتماعية. كما أهنم 

 ,Clough, Earle, & Strycharczyk) ملتزمون مبهامهم و لديهم إميان أبهنم متحكمون يف حياهتم و انفعاالهتم

2008, p. 214).  

د من  اخلصائص السيكومرتية للمقياس قياس مدى صدق و ثبات لقد اهتمت العديد من الدراسات ابلتأك 

اليت طبقت  (Perry, Clough, Crust, & Nicholls, 2013)املقياس حيث أن دراسة لـ " جون بريي " 

 سنة مث قامت ابلتحليل العاملي التوكيدي و منذجة 68و  16ترتاوح أعمارهم بني  8217املقياس على عينة من 

    املعادلة البنائية أكدت الصدق مقياس الصالبة الذهنية و جودته.

بعض النقد، إذ فشلت  MTQ48مقياس الصالبة الذهنية  لقي و على الرغم من اتساع رقعة استعماله فقد

موظف  لفحص مقياس  639رايضي و  686دراسة ميدانية قام هبا " جوشياردي، هانتون و ممالت" على عينة من 

ابستخدام املعاجلة اإلحصائية ابلتحليل العاملي التوكيدي و منذجة املعادلة البنائية االستكشافية  MTQ48 الصالبة
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و اقرتحوا إعادة الفحص ابستخدام  MTQ48يف أتكيد صدق منوذج أربعة عوامل و ستة عوامل ملقياس الصالبة  

 .(Gucciardi, Hanton, & Mallett, 2012)عينات كبرية 

 (PPI-A )  و املعدلة(  PPI)  التفوق النفسيقائمة  -0-2

أبعاد هي الثقة، ضبط الطاقة السلبية،  6بندا لقياس  32و يتألف من  Loehrو هو مقياس صممه "لوهر " 

مدى توافق كل  ضبط االنتباه، ضبط التصور العقلي، التحفيز، ضبط الطاقة االجيابية و االجتاهات. حيث يسجل املبحوثني

 .(Gucciardi D. F. 2012)نقاط  5بند مع حالتهم على سلم ليكرت من 

 لقد عرف املقياس العديد من احملاوالت  للتأكد من مدى صدقه و ثباته، و يف هذا السياق قدم " جوليب، شريد، وارش "

(Golby, sheard, & wersch, 2007)   أ )  -قائمة التفوق النفسي-A PPI (   " و اليت اختزلت قائمة

بندا لقياس أربعة أبعاد )احلزم، االميان ابلذات، الضبط االجيايب، التصور العقلي(. حيث يسجل املبحوثني  13لوهر " إىل 

 . رايضي من خمتلف الرايضات 318لى عينة من  نقاط و اختربت ع 5مدى توافق كل بند مع حالتهم على سلم ليكرت من 

 

 

 

 

 

أ  -قائمة التفوق النفسي  ( PPI-A)  

 اإليمان بالذات

PPI ) قائمة التفوق النفسي    ) 

 اإليمان بالذات

 الحزم

 التحكم في الطاقة السلبية

 التصور العقلي

االنتباهالتحكم في   

 التصور العقلي

 الضبط االجيايب
 التحفيز

 الطاقة االيجابية

 التحكم في االتجاهات

 (Gucciardi D. F., (2012) ( متثيل مفاهيمي لعناصر الصالبة الذهنية. املصدر 12شكل )    
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هي أفضل من حيث  PPI –Aكما أكدت أن   الصدق العاملي و ثبات النسخة املعدلة و أكدت الدراسة

و هو نفس ما توصلت إليه دراسة " جوشياردي " اليت هدفت لفحص اخلصائص  اخلصائص السيكومرتية.

العب كرة قدم اسرتايل أعمارهم  333السيكومرتية لكال القائمتني ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي على عينة من 

سواء من حيث مالئمة النموذج أو   PPIسنة، حيث مل تؤكد النتائج اخلصائص السيكومرتية للمقياس  18و  15بني 

فأكدت مالئمة النموذج و لكن مل تؤكد االتساق الداخلي. بينما دراسة   PPI –A التناسق الداخلي، بينما ابلنسبة لـ 

(Middleton, et al, 2004)  رايضي ابستعمال  263على عينة من اليت حبثت يف مدى صدق البناء الختبارين

التحليل العاملي التوكيدي، مل يثبت من خالهلا النموذج األصلي و ال النموذج املختزل قيمتهما كمقياسني جيدين 

  للصالبة الذهنية.

 ( MTS)  مقياس سلم الصالبة الذهنية  -0-0

ابالرتكاز على افرتاض كوهنا القدرة على  Hanton, & Connaughton’s  منوذجصمم ابالعتماد على 

البقاء أكثر اتساقا و أفضل من املنافسني من خالل احلفاظ على احلزم و الرتكيز و الثقة و الضبط أو التحكم يف 

حتت أبعاد:  بندا مت استخالصها مباشرة من الصفات الواردة 32و يتشكل من الذات عندما يكون حتت الضغط. 

بند  22صفات. ابإلضافة لـ  6صفة، و ما بعد املنافسة  12صفات، املنافسة  7صفات، التدريب  7اجتاه/ذهنية 

بندا لتقلص فيما بعد. و أظهرت دراسة اخلصائص السيكومرتية للمقياس  53اقرتحها املدربون فكان العدد اإلمجايل 

 & ,Madrigal, Hamill)عينات أكرب لتطوير منوذج مالئم  ثباته و صدقه لكن حيتاج إىل دراسات موسعة على

Gill, 2013). 
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 ( MTI ) قائمة الصالبة الذهنية -0-0

هو إجياد وسيلة سهلة لقياس الصالبة الذهنية موجه للرايضيني،  (MTI)اهلدف من قائمة الصالبة الذهنية 

عامال ) الفعالية الذاتية،  13لقياس  ’Middleton et alبند طورت ابالعتماد على أعمال  67املقياس يضم 

القدرة، مفهوم الذات الذهين، األلفة، القيم، االلتزام ابهلدف، املثابرة، االنتباه اخلاص، االجيابية، خفض الضغط، 

و حتت  338املقارنة االجيابية و الصالبة الذهنية الشاملة(. و أجريت دراسة على عينة من فئتني، رايضيي النخبة 

 ,Middleton) نقاط.  و أكدت صدق و ثبات املقياس 3نقاط إىل  5. قلصت السام من 392النخبة 

Herbert, Andrew, Garry, & Clark, 2005). 

 

 ( SMTQ ) استبيان الصالبة الذهنية يف الرايضة -0-0

بدراسة  (Sheard, Golby, & Wersch, 2009)من خالل دراسة علمية قام "ميكايل شريد " و رفاقه  

لبناء مقياس للصالبة الذهنية فتم مجع عدد من البنود اليت تعرب عن احللة النفسية يف الرايضة فتحصل الباحثون على 

بندا قدمت جملموع من الرايضيني ) ذكورا و إاناث ( و لعشرة مدربني يف عدة رايضات و بعد عرضها على خمتصني  53

ثالث عوامل الثقة،  بندا لقياس 13السيكومرتية  و النسخة النهائية خلصت إىل بندا عرضت لالختبار  18مت اقتناء 

و يف دراسة أخرى إلثبات العالقة بني  الثبات و التحكم أو السيطرة. و أكدت الدراسة صدق و ثبات املقياس.

الصالبة الذهنية رايضي مت التحقق من وجود ارتباط اجيايب ملقياسي  111مقياسني للصالبة الذهنية على عينة من 

MTQ48  و SMT (Crust & Swann, 2012) إثبات وجود ارتباط . و كذلك توصلت دراسة أخرى إىل

 .PPI-A (Wieser & Thiel, 2014)و    SMTQ-Mخطي بني 
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 عالقة الصالبة الذهنية ابلصفات النفسية األخرى لدى الرايضي -10

يتم التعامل مع الصالبة الذهنية بشكل عام على أهنا صفة نفسية اجيابية حتمل كما سبق ذكره العديد من  

اخلصال اليت تصب يف اجتاه االستجاابت النفسية االجيابية، و قدمت بعض اآلراء إضافات ابعتبارها عالوة على إبداء 

تجاابت سلبية و عدم املبالغة يف املواقف االجيابية. و استجاابت اجيابية هي حسن التعامل مع املواقف اليت تثري اس

على العموم فإن جممل األحباث أكدت ارتباط الصالبة الذهنية طرداي مع املشاعر االجيابية و عكسيا مع املشاعر 

 .  (Mahoney, Gucciardi, Ntoumanis, & Mallett, 2014)السلبية 

ضاغطة يتعرض من خالهلا الرايضي لعديد من املثريات السلبية تعترب املنافسة الرايضية و التدريب وضعيات  

لعل أكثر ما يشري إليه املختصون يف التدريب من وصف الصالبة الذهنية  اليت تلقي بثقلها على اجلانب النفسي له، و

يف ذلك هو مدى القوة الذهنية للرايضي يف مواجهة خمتلف الضغوط و االنفعاالت السلبية املصاحبة للمنافسة. و 

دراسات عدة تناولت كأهداف حبثية العالقة بني الضغوط و االنفعاالت السلبية و أساليب املواجهة مقرتنني أو 

و آخرون "  كودن   االرتباط العكسي بني الصالبة الذهنية و الضغط كما يف دراسة "ريشاردمفرتقني، و بينت أوال 

(Cowden, Weitz, & Asante, 2016) . 

و يف مستوى اثين توصلت الدراسات إىل أن الصالبة الذهنية ترتبط ابستجاابت التكيف للفرد مع الضغوط 

مما يعين أن التعرض للضغط خيلق حالة أتقلم  (Sheard, 2009)و أن هذه االستجاابت تؤثر اجيابيا يف األداء 

ة دور يف ذلك فاملنطلق هو تفسري الرايضيني نفسية للفرد تساعده على إجياد اسرتاتيجيات مواجهة و للصالبة الذهني

 ملواقف املنافسة و الضغط املفروض عليهم من خالل و هذا بتشغيل العمليات اإلدراكية لديهم وفق مقاربة اجيابية، و

هذا ما أكدته بعض الدراسات من أن إدراك الرايضيني الضغوط يرتبط اجيابيا مع الصالبة الذهنية، حيث أن األفراد 
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يسجلون صالبة ذهنية عالية هم أقل اعتقادا أبن املتطلبات املفروضة يف وضعية ما تفوق قدرات املواجهة لديهم  الذين

 ,Gucciardi)و أكدت  على أن الصالبة الذهنية ترتبط عكسيا مع األبعاد السلبية و إجيابيا مع أبعاد املواجهة 

Hanton, Gordon, Mallett, & Temby, 2015) . 

دراك هو عامل مهم يف التعامل مع الضغوط حيث أنه املسهل لعملية اختيار و فعالية املواجهة و هذا اإل 

فاملستوايت املرتفعة من الصالبة الذهنية جتعل الرايضي أقل شعورا ابلضغط و أكثر شعورا ابلتحكم بغض النظر عن 

يلون إىل اعتبار املواقف الضاغطة مثل الذين لديهم التزام و حتكم مرتفعني مي نوع الضغط الذي يواجهه، الرايضيون

و أكدت دراسة لـ " مارايان كيسلر و . (Golby & SHEARD, 2003) املنافسة على أهنا مرغوبة و متحكم هبا

آخرون " أتثري الصالبة الذهنية على كل من التقدير الذايت لشدة الضغط و إدراك مدى التحكم يف األحداث 

ا هو أكثر رغبة يف مواجهة الضغوط و يعتربها حتداي و حيافظ على احلزم و الرتكيز الضاغطة، فالرايضي الصلب ذهني

عوض التجنب أو أتويل آاثرها و هذا ما يؤكد االرتباط بني الصالبة الذهنية و املواجهة النشطة. و بينت أيضا وجود 

ع لكون املواجهة ختتلف ابختالف ارتباط ضعيف بني الصالبة الذهنية و مواجهة الضغط و فعالية املواجهة و هذا راج

املواجهة اليت تركز على املشكل و سلبيا مع  اسرتاتيجيةالوضعية، و بتفصيل أكثر، الصالبة الذهنية ترتبط طرداي مع 

. (Kaiseler, Polman, & Nicholls, 2009)املواجهة اليت تركز على االنفعاالت و التجنب  اسرتاتيجية

اجهة الضغوط عن املعاين املدركة فكما أهنا قد تشكل هتديد يف تصور الرايضي قد و ال تنفصل هذه الرغبة يف مو 

تكون على العكس مبثابة حتدي يستمتع الرايضي برفعه و الوقوف أمامه وقد جاءت نتائج ميدانية لتؤكد أن الصالبة 

ذهنيا أقل إدراكا للمواجهة  الذهنية ترتبط سلبيا مع تقدير التهديد و طرداي مع التحدي. و بينت أن الرايضي الصلب

 . (Levy, Nicholls, & Polman, 2012)على أهنا هتديد و أكثر إدراكا هلا على أهنا حتدي 
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إن كانت جممل البحوث السابقة أكدت االرتباط بني الصالبة و الضغط فإن و ارتباطها ابلقلق مل يثبت يف 

أن مسة القلق ال ترتبط  العالقة خاصة مسة القلق فقد تبني بعض املواضع. و مما جاءت به نتائج الدراسات إثبات لنفي

ابلصالبة الذهنية و هذا ما يدل على أن ارتفاع مستوايت مسة القلق ال يعين ابلضرورة مستوايت منخفضة يف الصالبة 

و على العكس متاما وجدت دراسة أخرى  .(Cohen, Hsien, Chang, Wang, & Hung, 2005)الذهنية 

 & ,Hossein, Reza, Soumendra, Hairul)توجد عالقة بني مسة القلق و الصالبة الذهنية أنه 

Mustapha, 2016).  و قد يكون راجع إىل متايز أبعاد القلق بني القلق املعريف و القلق البدين أو بني القلق كحالة

لقلق مما قد جيعل تفسري القلق يف حد و القلق كسمة كما أنه لدى بعض املقاييس يضيفون الثقة كعنصر قياس لتقدير ا

 ذاته خمتلفا.

هذا ابلنسبة لعالقة الصالبة الذهنية ابلصفات السلبية لكن كما سبق ذكره فإن الصالبة الذهنية تعترب خصلة  

اجيابية فما مدى ارتباطها بباقي املهارات النفسية يف الرايضة؟  لقد برهنت عديد الدراسات وجود ارتباط بينها و من 

مثة فهذه هذه احملاوالت وإن مل تكن شاملة فقد بينت أن الصالبة الذهنية هي مسة نفسية اجيابية ترافق أو تتضمن 

مكوانت هي يف األصل مهارات نفسية تتفاعل فيما بينها لتنعكس كسلوك صلب ميارسه الرايضي حينما يكون يف 

خالله اإلرهاق أو اإلجهاد النفسي. أما فيما وضعيات شديدة التأثري النفسي و تتطلب جلدا نفسيا يتجنب من 

أثبتت الدراسة على وجود ارتباط خيص ارتباط الصالبة ابعتبارها مسة شخصية مع خصائص الشخصية األخرى، فقد 

 Goldberg ( "big-5 لـ " جولدبرج  طردي بني مكوانت الصالبة الذهنية و العوامل اخلمسة الكربى للشخصية 

variables )  الضمري و بشكل أدق ارتباط طردي بني الصالبة الذهنية و االنبساطية و االنفتاح  و الطيبة و يقظة

(Horsburgh V. A., Schermer, Veselka, & Vernon, 2009).  
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و ابلعودة إىل املهارات النفسية فقد أكدت الدراسات وجود ارتباط بني الصالبة الذهنية و ابقي املهارات 

 ,Cohen, Hsien, Chang, Wang, & Hung)ضحته دراسة " كوهن و آخرون " غرار  ما أو النفسية على 

من أن مسة الصالبة الذهنية يف الرايضة ترتبط أبغلب املهارات النفسية ) التحفيز، التفوق حتت الضغط، و  (2005

الصالبة الذهنية سجلوا مواجهة الضغوط، و الثقة(. كما ظهر يف دراسة أن الرايضيون ذوو املستوى املرتفع يف 

و هو  (Gucciardi D. F, 2010)االجناز مستوايت مرتفعة يف التحفيز الداخلي و مستوايت مرتفعة يف دافعية 

نفس ما توصلت إليه دراسة " كروست و آخرون " من ارتباط الصالبة الذهنية بدافعية االجناز لدى طلبة السنة األوىل 

(Crust, Keith, John, Fiona, & Angela, 2014) كما أتكد ارتباط الصالبة الذهنية ابستعمال التصور .

و كذلك هي مرتبطة بسمة الطالقة  أقوى ارتباط كان بني   (Mattie & Munroe-Chandler, 2012)العقلي

 .(Crust & Swann, 2013)الثقة و الطالقة 

لب طرداي مع املهارات النفسية يستنتج مما سبق أن الصالبة الذهنية هي مسة اجيابية ترتبط يف الغا 

ألهنا التعبري االنفعايل و السلوكي حملصلة شاملة جملموعة من الصفات و اخلصال النفسية، كما أنه من الصعب الفصل 

أن الصالبة الذهنية هي املصطلح اجلامع لعديد الصفات كالثقة و االلتزام و التحفيز و غريها و من البديهي  بينها و

الصلب ذهنيا حامال لكل أو بعض املهارات النفسية االجيابية. و يف املقابل ال ميكن اجلمع بني أن يكون الفرد 

املتناقضات لذلك أظهرت الدراسات وجود عالقة عكسية بني الصالبة الذهنية و احلاالت النفسية السلبية ألن من 

 مضامني الصالبة هو حسن التعامل يف وضعيات الضغط.
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 الذهنية يف األداء الرايضيأمهية الصالبة  -10

إن أهم من يؤكد أمهية الصالبة الذهنية ابلنسبة إىل األداء الرايضي املمارسون املباشرون الذين حيتكون  

ابملنافسة و يعايشون أتثريها وتتجلى من خالل ما يصدر عنهم من أعراض نفسية تدفع الرايضي إىل استحضار كل 

ارات كان األثر يف األداء و حتصيل األهداف التنافسية جليا. و من شبه اليقني مهاراته النفسية  و كلما سخر من مه

احلاصل جراء اخلربات املرتاكمة حاولت العديد من الدراسات إثبات وجود ارتباط بني الصالبة الذهنية و األداء و 

 ,Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett)التفوق الرايضي و قد أكدت دراسات كل من "جوشياردي " 

& Temby, 2015)  " و " كونوثتون(Connaughton, Hanton, & Jones, 2010)  أمهية الصالبة

فكلما زادت متطلبات التدريب و املنافسة كان  و قد اعتربت كعامل مهم يف التفوق الرايضي الذهنية لألداء الرايضي

 .لنفسية ابعتبارها املصطلح اجلامع للعديد منهاللصالبة الذهنية األثر يف فعالية تصرف الرايضي خاصة من الناحية ا

الصالبة الذهنية كعامل مهم أن  (Connaughton & Hanton, 2009)" لوزكي "  Luszki  يرى

ألداء انجح و هي واحدة من أربع عوامل مطلوبة للفوز يف املنافسات الكربى، و يضيف إىل أنه عندما يتنافس 

الرايضي اجليد فإن هذه العوامل األربعة )احللة البدنية اجليدة، املهارة، اخلربة و الصالبة الذهنية ( تعمل معا. و أبكثر 

يعتمد على املكوانت البدنية و النفسية معا و يف حال بلغ اجلانب  األداء الرايضي املثايلأن توضيح ميكن القول 

البدين أوجه أو حني تتكافأ القدرات البدنية و وسائل التدريب و االسرتجاع يبقى ما يصنع الفارق هو اجلانب 

 ,Smith & Kays)كل من   النفسي و بشكل أدق تكون الغلبة ملن هو أكثر صالبة ذهنية كما وضحته دراسة

2010) ،(Wieser & Thiel, 2014).  
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و أتثري الصالبة هو من قبيل القدرة على التكيف يف املستوى األول مث توظيف أكرب قدر من هذه املهارات و 

أبن الصالبة الذهنية تتضمن استعمال العديد من املهارات النفسية اليت متكن الرايضيني من األداء املثايل توجد إثبااتت 

من ميلكون ف ،(Bal & Singh, 2014)و ابلتايل التفوق و احلصول على النتائج الرايضية املرجوة خالل املنافسات 

نافسيني و حيافظون على مستوى مرتفع من األداء بغض مستوى مرتفع من الصالبة الذهنية مييلون ألن يكونوا أكثر ت

مبعىن أنه مع سريورة املنافسة و تغري  (Perry, Clough, Crust, & Nicholls, 2013)النظر عن الوقائع 

الظروف و األحداث فإن من يتميزون بصالبة ذهنية عالية يعتربون كل تغري هو حتدي جديد يستوجب حالة تكيف 

ايب جتاه هذه التغريات، و يذهب " كروست " إىل أن الرايضيني املميزون بصالبة ذهنية عالية ال سريعة لرد فعل اجي

يظهر ذلك ابلنسبة هلم خالل املنافسة و حسب إمنا هو فعل مستمر خالل التدريب و التحضري للمنافسة فأكدت 

أكدت كذلك استعمال الرايضيني  استعماال السرتاتيجيات التفوق يف التدريب و املنافسة، والنتائج أهنم أكثر 

السرتاتيجيات التخطيط و التحضري للمنافسة، و أقوى ارتباط ابلنسبة للصالبة الذهنية هبذه املهارات كانت احلديث 

 ,Crust & Azadi)الداخلي، ضبط االنفعاالت، و االسرتخاء، كما أهنا ترتبط عكسيا مع التفكري السليب 

ميكايل شريد " يف دراسة له بني الصالبة الذهنية و األداء حيث أتكد ابلنسبة له  " . و بطريقة مباشرة يربط(2010

أن الصالبة الذهنية ترتبط ابدئ األمر ابستجاابت التكيف للفرد أمام الضغوط  فالصلب ذهنيا يبدي قدرة على 

هذه االستجاابت تؤثر  التأقلم مع ضغوط املنافسة كضغط النتيجة أو الشعور ابلتعب و حسن تسيري جمرايهتا، و أن

 .(Sheard, 2009)ابلتأكيد اجيابيا يف األداء 

و من الواضح أن هلذه املهارات ابإلضافة إىل غريها أثر يف مدى أداء الرايضي للمهام احلركية أو اجلماعية 

ء ابلنقائص خالل املنافسة و التدريب، و أي نقص يلقي بظالله مباشرة على األداء أو العكس ميكن تفسري سوء األدا

اليت ترتبط ابجلانب النفسي و الصالبة الذهنية ابألخص من خالل ضعف أحد مكوانهتا أو ضعف املستوى العام 
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للصالبة الذهنية. و لكن هناك بعض املآخذ فاملالحظ أن تناول الصالبة الذهنية و عالقتها ابألداء مل يتشكل وفق 

ية مشتتة ال تستند إىل طرح نظري يفسر آليات التأثري و كيفية حدوثه مقاربة نظرية كربى و إمنا هي جمرد حماوالت حبث

فقد ذهبت إىل إثبات وجود االرتباط و الذي ارتقى يف بعض املرات إىل إجياد اجتاهه من حيث أتثري الصالبة على 

ذهنية و األداء البدين األداء لكن مل تقدم أي دراسة توضيح للعالقة املباشرة بني اجلانب النفسي الذي متثله الصالبة ال

أو العقلي، و ال حىت امليكانيزمات اليت يوظف هبا الرايضي املهارات النفسية للسيطرة على أدائه و الدفع به إىل 

 املستوى املثايل له.    

 كيفية تطوير الصالبة الذهنية -10

خالل كل املراحل العمرية  لقد سبقت اإلشارة إىل طبيعة الصالبة الذهنية و تضاربت الرؤى حول مدى ثباهتا 

لإلنسان و ما يـُرَاِكُمه من خربات ختلقها خمتلف الظروف اليت مير هبا، فالغالب أنه حالة و هي متغرية و ميكن العمل 

الصالبة الذهنية ليست حالة اثبتة بل هي متأرجحة عرب احلياة و ميكن تطويرها إذا عرفنا ماهيتها و كيفية عليها، " ف

و ابملقابل و على الرغم من بعض الدالئل على أن الصالبة الذهنية . (Smith & Kays, 2010)العمل عليها." 

هي مسة شخصية إال أن هذا ال ينفي أهنا قابلة يف نفس الوقت للتطوير، فمن خالل التعريف الذي وضعه " جراهام 

ا من املمكن أن تكون مكتسبة جونز " استخلص أن الرايضي ميكن أن ميتلك الصالبة الذهنية بشكل فطري كما أهن

على الرغم من هذا األمر هو  ، (Jones G , 2010)أيضا حيث ميكن تطويرها و العمل على إمنائها بشكل فعلي 

و يكمن أن يتم ذلك بفعل الرتبية الوالدية بشكل عام و التدريب فيما خيص الرايضة بشكل خاص، و هذا ما 

رسة اليومية و من خالل اعتقاد خمتلف الفئات اليت ترى دور لبعض تقدمت به بعض الدالئل العملية يف املما
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الشخصيات يف حياة الفرد كان هلا األثر يف تنمية هذه السمة ابإلضافة إىل عامل البيئة و الظرف العام الذي ينشأ فيه 

 الفرد.

 دور األسرة و البيئة احمليطة ابلفرد يف تنمية الصالبة الذهنية -0-0

للوالدين الدور البالغ ابلنسبة لألبناء يف تنمية الصالبة لديهم و املقصود هو  الدراسات على أنأمجعت عديد  

اجلماعة األولية اليت ينشأ فيها الفرد و يكتسب أوىل خصائصه النفسية، و احلالة السلوكية اليت يظهر عليها الفرد و 

ي نتيجة تلك املكتسبات و إن كان البعض منها هو يتفاعل هبا مع البيئة احمليطة به من جمتمع و أشياء و أفكار ه

وراثي غري متحكم فيه غري البيئة األسرية هي الفاعل األول يف تكوين شخصية الفرد. و هذا ال يعين إمهال فئات 

أخرى كاملدرسة و مجاعة الرفاق اليت هلا دور أيضا يف تنمية الصالبة الذهنية. ففي دراسة حول تطوير اخلصائص 

لرايضيي النخبة وجدوا أن املهارات الذهنية تتطور خالل فرتة طويلة من الزمن و تتأثر بتدخل العديد من النفسية 

. (Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002)األفراد يف مسار الرايضي مثل الوالدين و املعلمني و املدربني 

حيث مسار الرتبية و التعليم األوليني هي من املهام و يظهر دور الوالدين خالل املراحل العمرية األوىل يف حياة الفرد 

 ,Bull, Shambrook, James, & Brooks)املنوطة هبم بشكل دائم و متواتر فقد توصل " بولز و آخرون " 

 دراسة هلم العيب خنبة يف رايضة الكريكت من خالل مقابالت مباشرة أكد فيها املشاركون أمهية دور يف  (2005

ات الطفولة يف الصالبة الذهنية، كما أظهرت أمهية مرحلة األواسط بسبب التعرض لبيئات تفرض الوالدين و خلفي

استثارات شديدة و تساعد على استكشاف فرص و سبل ختطي النكسات و الصعوابت املواجهة. إذا فالدور 

ر أن ذلك ال يكون بشكل الوالدي انبع من أتطري و توجيه األبناء فيما يالقونه و يتعرضون له يف حياهتم و الظاه
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قيدي و إمنا هو متضمن يف حرص اآلابء على أن يتعلم أبناؤهم كيفية ختطي الصعاب و حتضريهم ملهام أخرى يف 

 احلياة املستقبلية تدفعهم إىل جناحات على كل األصعدة يف عالقاهتم و وظائفهم و معامالهتم اليومية داخل جمتمعهم. 

توجه يف عمل الوالدين على هذا النحو هو تنمية للصالبة الذهنية يف شكلها و ميكن القول أيضا أبن هذا ال

العام مبعىن أهنا ال ترتبط حبالة معينة أو موقف بذاته و لكن هذه اخلاصية ميكن أن تكون قاعدة لتطوير الصالبة 

الدور األساسي للوالدين  أفراد العينة يقدرونالذهنية خاصة مبجال حمدد كالرايضة مثال. و أشارت دراسة ميدانية أن 

يف تعزيز منط عام للصالبة الذهنية الذي ميكن أن يطور و حيول إىل منط خاص ابلرايضة من خالل مناهج التدريب يف 

 .(Gucciardi D. F., Gordon, Dimmock, & Mallett, 2009)الرايضة 

كنها أن تنمي الصالبة الذهنية لديه و ال يتوقف األمر عند هذا فقط فالبيئة العامة اليت يعيش فيها الفرد مي

أكد بعض املشاركني يف  فيما يتعلق بتأثريات احمليط و بشكل خاص املاضي الرايضي للبلدخاصة يف اجملال الرايضي، ف

أن جناحات بالدهم الرايضية سامهت يف وجود دراسة على مجبازايت مستوى النخبة يف الوالايت املتحدة األمريكية 

لديهم، و كذلك أكدوا على أن اهتمام بالدهم ابلرايضة من خالل اإلعالم أثر يف منوهم النفسي و  الصالبة الذهنية

 .  (Thelwell, Such, Weston, Such, & Greenlees, 2010)تطور الصالبة الذهنية 

  دور املدربني و األخصائيني النفسانيني -0-2

دور الوالدين مع مرور الزمن، و هنا يف  خيفت الوالدينمع اندماج الفرد يف بيئات أخرى بعيدا عن رقابة  

الغالب ابلنسبة للصالبة الذهنية و تنميتها أييت الدور على فاعلني آخرين يف بيئة خاصة و هي الرايضة و الفاعلون هم 

إلرغام املدربون ابلدرجة األوىل مث األخصائيون النفسانيون، حيث يتم استغالل مواقف خالل التدريب و املنافسة 



 أمهيتها يف األداء الرايضي الصالبة الذهنية و

128 
 

الرايضي على القيام مبهام معينة و الضغط عليه إراداي أو الإراداي ليستنفذ كل طاقاته النفسية مما يسمح له ابخلروج من 

 املوقف أكثر قوة و صالبة. 

إن أكثر ما ارتبط به املصطلح هو اجملال الرايضي على الرغم من أن عديد امليادين أخرى اهتمت به كالتجارة 

سكرية، لذلك كان دور املدرب أساسيا يف تنمية الصالبة الذهنية لدى الرايضيني على اعتبار أنه املسؤول و احلياة الع

األول على برامج التكوين و التحضري للمنافسة و إن كان يف بعض احلاالت يستعني ابألخصائي النفساين ألداء هذه 

عمل مع الفرد بذاته و هذا ما أكده الرايضيون يف  املهمة نظرا لصعوبة التحضري النفسي الذي هو يف غالب األحيان

دراسة أبهنم يعتقدون أن الصالبة الذهنية ميكن أن تنمى خالل املسار الرايضي و أكدت النتائج الدور االجيايب 

. و لكن هذا (Jones, Hanton, & Connaughton, 2007)لألخصائي النفساين و املدربني يف هذا التطوير 

جلماعي، كما أنه ميكن للمدرب من خالل دمج اجلانب النفسي يف العمل البدين أو التقين أو ال ينفي العمل ا

 اخلططي تنمية الصالبة الذهنية ألعضاء الفريق بشكل غرب مباشر.

و أييت دور املدرب مبا يقدمه من عمل تدرييب أثناء احلصص اليومية و ما تتضمنه من جهد بدين و عقلي  

أجاب فسية و كذلك بتسيريه للمنافسة عرب التوجيهات و خطاابته احلماسية مع الالعبني. فقد يستفز االستجاابت الن

املدربون يف دراسة     لـ " واينربج و آخرون " على أهنم يبنون الصالبة الذهنية ابلعمل على اجلانب النفسي من خالل 

د عدة اسرتاتيجيات لتطوير الصالبة الذهنية و مثال خلق جو اجيايب و بناء توقعات اجيابية، كما أكدوا على أنه توج

لكن أمهها خلق بيئة تنافسية جتعل املمارسة أكثر صعوبة ابلرتكيز على الضغط و املتطلبات الصعبة و املنافسة الشديدة 

و الثانية خلق بيئة اجيابية خالل اللعب و التدريب حيث يتلقى الرايضي التشجيع و تغذية راجعة اجيابية و إضفاء 
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املتعة على التدريب و مراعاة الفروق الفردية، و أهم ما يعتمد عليه املدربون هو التصور من خالل التصور العقلي 

 .(Weinberg, Butt, & Culp, 2011)مشاهدة فيديوهات حمفزة و مشاهدة اآلخرين 

 & ,Gucciardi D. F., Gordon, Dimmock)و بتشكل  توضيحي قام " جوشياردي و آخرون " 

Mallett, 2009)  يف دراستهم لدور املدرب يف تطوير الصالبة الذهنية على متثيل عملي و أسسه النظرية يشرح

الكيفية اليت يتم تطوير الصالبة الذهنية هباو هي جاءت عن كرة القدم االسرتالية و لكن ميكن تعميميها على 

ملدرب يف تطوير الصالبة الذهنية يف كرة القدم فئات رئيسية لدور ا 5توجد الرايضات األخرى. و من خالل الشكل 

االسرتالية، أربعة منها ) العالقة مدرب العب، فلسفة التدريب، بيئة التدريب و اسرتاتيجيات خاصة ( تعترب مساعدة 

 على عملية التطوير أما األخرية ) اخلربات و التأثريات السلبية ( تعترب معاكسة هلذه العملية. 

( الفئات اخلمسة مت 11التحتية له مت دجمها يف منوذج واحد لفهم العالقة بينها و من خالل الشكل ) املفهوم و الفئات

 تعريفها على أهنا تلعب دور تفاعليا شامال يف فهم املدربني عمليات تطوير الصالبة الذهنية. 
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 تطوير االنتباه للعب
 التفكري يف جدوى تدريب بعض املهارات

 الالعبنياحلديث مع 
 سلوك املدرب

 األخطاءالتعلم من ، تشجيع و تعزيز اجيايب
 كل العب بعدالة  التعامل مع

 الثقة و احرتام املدرب
 خط مفتوح لالتصال 

 دعم انفعايل و معلومايت
 إقامة و عالقات طيبة و احلفاظ عليها

 فلسفة التدريب و السلوكات االلتزام ابلعالقة ملدة أطول
 للنجاح عوض تطوير الرايضي األولوية

الرتكيز على نقاط الضعف عوض نقاط 
 القوة

 توقعات منخفضة و غري واقعية
هلة ال تفرض التحدي س خلق بيئة تدريب  

 تطوير الرايضي عرب جناح التدريب األولوية
 خمطط تنمية شامل

مساعدة الرايضي على اكتساب فهم لكرة 
 القدم االسرتالية

التحضري النوعي، زايدة االنتباه الرتكيز على 
 الذايت

 حتدي الرايضيني ابستمرار
دفعهم حلدودهم القصوى خالل و خارج 

 املهام و التمارين
 تعريضهم للتحدي و الضغوط 
 حماكاة املنافسة خالل التدريب

 اخلاصة االسرتاتيجيات

جتارب و 
 أتثريات سلبية

 بيئة التدريب

 

فلسفة 
 التدريب

       العالقة
-مدرب       رايضي

 ( متثيل مفاهيمي للمفاهيم، الفئات التحتية و ارتباط الفئات بتطوير الصالبة الذهنية يف كرة القدم االسرتالية  13شكل ) 
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اخلربات و التأثريات 
 السلبية

 بيئة التدريب

اسرتاتيجيات 
 خاصة

التدريبفلسفة   

        العالقة
رايضي-مدرب  

 خربات الطفولة املبكرة

معوقات تطوير الصالبة 
 مسهالت تطوير الصالبة الذهنية الذهنية

 ( يوضح  األرضية النظرية لعمليات تطوير الصالبة الذهنية 13شكل ) 
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و بشكل عملي، فإن املدربني أو األخصائي النفسي الذي يعمل حتت إمرة املدرب يلجئون إىل اعتماد برامج 

تدريب  لتنمية املهارات النفسية و منها الصالبة الذهنية، و قد يكون ذلك بشكل منفصل مبعىن ختصيص وقت 

فق مناهج التدريب الرايضي. و للتدريب النفسي وفق مناهج علم النفس، أو بشكل مدمج يف حصص التدريب و 

املالحظ أن الصالبة الذهنية هي متعددة األبعاد و هي مصطلح جامع جملموعة من املهارات النفسية لذلك فإن أي 

عمل نفسي هو ابلضرورة يصب يف اجتاه تنمية الصالبة الذهنية. لكن هذا ال يعين التخلي عن تنمية الصالبة الذهنية 

أن بعض الدراسات أكدت  أنه من األفضل الرتكيز على مكوانهتا عوض العمل عليها جمملة  يف كليتها على الرغم من

فقد بينت أن مكوانت الصالبة الذهنية ) الثقة، االلتزام، التحدي، التحكم ( هي أقل ارتباطا ابلعوامل الوراثية مقارنة 

د على تطوير بعض مكوانت الصالبة الذهنية ابلصالبة الذهنية و هلذا تقرتح الدراسة أنه من األسهل مساعدة األفرا

، واضح أن (Horsburgh V. , Schermer, Veselka, & Vernon, 2009)عوض الرتكيز عليها ككل 

منطلق هذا احلكم هو اعتبار الصالبة الذهنية كسمة و لكن كما سبق طرحه فإن الصالبة الذهنية تتجه أكثر لتكون 

 هي املسلمة اليت انطلقت منها الكثري من الدراسات حول تطوير الصالبة الذهنية. حالة غري مستقرة و قابلة للتغري، و

و الكثري من احملاوالت اعتمدت على تقنيات التدريب النفسي اليت هي التصور العقلي، احلديث الداخلي،  

 ,Connaughton, Hanton)االسرتخاء،  تسطري األهداف، و الرتكيز. و ميكن هنا اإلشارة إىل عديد الدراسات 

& Jones, 2010) ،(Mattie & Munroe-Chandler, 2012)  و حاولت دراسة(Sheard & Golby, 

أسابيع لتطوير املهارات النفسية ) تسطري األهداف، التصور العقلي،  7تقييم مدى أتثري برانمج من  (2006

ية. فالعمل على تنمية الصالبة الذهنية ال االسرتخاء، الرتكيز ( على األداء و دلت النتائج على تطور الصالبة الذهن

خيتلف عن ابقي املهارات النفسية يف كيفية تطويرها حيث جيب االعتماد على تقنيات التدريب النفسي بشكل فعال 
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ألن هذه التقنيات يف حد ذاهتا حتتاج إىل مترين حىت يتمكن الرايضي من التحكم يف آليات تطبيقها و من مثة 

  الصالبة الذهنية. استعماهلا لتنمية

 خالصة

ظهرت الصالبة الذهنية يف األوساط الرايضية كمصطلح جامع يدل على جممل اخلصائص اإلجيابية اليت يتمتع 

هبا الرايضي أثناء املنافسة و التدريب، و قد تبني أن املصطلح الزال حيتاج إىل كثري من التوضيح، حيث أن مدلوله 

يتضمنها مل يلق اإلمجاع بعد فقد قدمت الدراسات تنوعا يف األبعاد اليت من املمكن أن النفسي من خالل األبعاد اليت 

تشكل الصالبة الذهنية على الرغم من أن البعض بىن على ما قدمه سابقوه لكن مل يتم االتفاق بشكل اتم و دقيق 

النفسية املوضوعة لتحديد حول هذه املكوانت، و هذا الغموض أثر أيضا يف وسائل القياس حيث تعددت املقاييس 

مستوايت و قيم الصالبة الذهنية، و كل منها يستند إىل قاعدة نظرية و فهم للمصطلح و مكوانته يف تعيني بنود 

 القياس.

و رغم هذا الغموض إال أن احملاوالت البحثية استطاعت بشكل الفت اإلحاطة النظرية ابملصطلح و لو أهنا  

من التعرف على ماهيته و على آليات عمله النفسية، فقد تبني أن الصالبة الذهنية هي تعترب كبداايت لكنها مكنتنا 

مسة نفسية مع التأكيد على أهنا قابلة للتطوير حيث تلعب الرتبية الوالدية مث التدريب الرايضي الدور الرئيسي يف ذلك، 

رايضي أثناء املنافسة و التدريب و هناك ارتباط و فيما خيص امليدان الرايضي فإن الصالبة الذهنية هلا أتثري يف سلوك ال

بني األداء اجليد و املستوايت املرتفعة من الصالبة الذهنية. و كل هذه اإلشارات استطاعت أن متنحنا بعض الفهم 

 للمصطلح و آاثره يف الرايضة.

 



 

 
 

 ثاين:الباب ال

الدراسة امليدانية



 

 
 

 :أولفصل 

اإلجراءات املنهجية 

 للبحث امليداين
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 متهيد

بعد االستيفاء من اإلحاطة النظرية مبوضوع الدراسة و اليت مت فيها توضيح مفهوم كل من املنافسة الرايضية    

ملباشرة  االستعدادو القلق الرايضي و الصالبة الذهنية ابعتبارها الدعامة النظرية لفهم موضوع الدراسة و ابلتايل 

 البحث امليداين .

قبل البدء يف عرض ما توصلت إليه الدراسة من الناحية امليدانية من الواجب التعريف إبطارها وإجراءاهتا 

الدراسة املنهجية، و هذا ما سيتضمنه هذا الفصل ،حيث سنحاول من خالله التعريف ابلطريقة العلمية املنتهجة و  

املكانية و الزمنية  و كذا األدوات أو التقنيات العلمية كيفية اختيار عينة البحث و حتديد جماالت الدراسة البشرية و 

 املستعملة يف مجع البياانت من املبحوثني مث األساليب اإلحصائية األنسب يف معاجلة البياانت امليدانية.  
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 منهج الدراسة -10

املنهج املتبع هو املنهج الوصفي و هذا نظرا لطبيعة املوضوع فهو يعترب املنهج األكثر استخداما لكونه مرتبط  

ابلبحوث الكشفية و الوصفية و التحليلية، و يساعد على تقدمي الواقع كما هو مبوضوعية الروح العلمية. إذ يرتكز هذا 

حمدد على صورة نوعية أو كمية رقمية. و قد يقتصر على املنهج "على وصف دقيق و تفصيلي لظاهرة أو موضوع 

وضع قائم يف فرتة زمنية حمددة أو تطوير يشمل فرتات زمنية عدة. يهدف إما رصد ظاهرة أو موضوع حمدد هبدف فهم 

 . و(36، ص 1999)عبيدات، نصار، و مبيضني، مضمونه. أو قد يكون هدفه تقومي وضع معني ألغراض عملية. " 

عليه فإن املنهج الوصفي يتوافق مع هدف الدراسة احلالية و اليت تسعى للكشف عن العالقة بني حالة القلق الرايضي 

كما هي يف الواقع. فهو املنهج الذي يسمح إبعطاء صورة دقيقة وقت  نيرايضيالالصالبة الذهنية لدى و بني 

ه إال أنه يتعدى الوصف و حتديد خصائص الظاهرة الدراسة، خاصة و أن البحث الوصفي هو منهج تقريري يف جوهر 

 (.51أحياان إىل حتديد املتغريات ذات العالقة ابلظاهرة )فايز مجعة النجار و آخرون،ص

 

 امليدانية جمتمع و عينة الدراسة -12

 امليدانية جمتمع الدراسة -2-0

يقصد به "مجيع مفردات أو وحدات الظاهرة حتت البحث، فقد يكون اجملتمع من سكان مدينة أو جمموعة 

من املزارع يف منطقة معينة، أو وحدات معرفة بصورة واضحة حبيث ميكن متييز الوحدات اإلحصائية اليت تدخل ضمن 

الظاهرة اليت حتت الدراسة، فهو جمموع وحدات  هذا اجملتمع دون غريها، ويعرف أبنه كل األفراد الذين حيملون بياانت

  . (183، ص 2118)عبد املؤمن، البحث اليت يراد منها احلصول على البياانت" 
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إن تناول هذا املوضوع هو حماولة لتقدمي نظرة شاملة لعديد التخصصات الرايضية فيما خيص القلق و 

رايضيني ممارسني ملختلف أنواع الرايضة وفق خيارات تتعلق الصالبة الذهنية،  لذلك فإن جمتمع البحث يتكون من 

إبشكالية الدراسة، حيث يشتمل على ممارسني لرايضة مجاعية أو فردية، ومن كال اجلنسني بغض النظر عن مستوى 

 املمارسة.

لذا فقد استهدفت الرايضيني من خمتلف التخصصات الذين لديهم مواظبة دائمة على ممارسة الرايضة يف أطرها  

الرمسية ابالنتماء إىل اندي رايضي يشارك من خالله يف منافسات رايضية رمسية. فكان جمتمع البحث هو جممل 

اليت حتدد عدد املمارسني لذا نكتفي هبذا  رايضيي بعض الوالايت الشرقية، و قد تعذر احلصول على اإلحصائيات

 التحديد الكيفي لتأيت عينة الدراسة اليت سنفصل أكثر يف مكوانهتا.

 امليدانية عينة الدراسة -2-2

نظرا لصعوبة إجراء املسح الشامل على كل أفراد جمتمع البحث األصلي ، فقد ارأتينا اختيار عينة جيرى عليها 

البحث امليداين على أن تكون ممثلة جملتمع البحث األصلي، وقد مت اختيار أفرادها بطريقة قصدية أو عمدية و هي من 

تيار أفراد العينة على هذا النحو " حبيث ال تتحقق يف كل منهم اخإىل يعمد الباحث أساليب املعاينة الغري احتمالية، 

شروط معينة، ويستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون الفرد يف وحدة كبرية ويعتمد على أساس خربة الباحث و 

ن أن حسن تقديره وجودة احلكمة، و البد من توافر أساس موضوعي يستند إليه الباحث يف مثل هذه احلاالت، وبدو 

، ص 2118)عبد املؤمن، يتوفر لديه حمك خارجي يؤكد سالمة حكمه، فإنه ال ميكن قبول التعميم من نتائج حبثه 

191) . 

و هذا لتعذر االختيار العشوائي نظرا لتباعد جمتمع البحث و كربه مما اضطران لالعتماد على بعض املعارف و 

 الزمالء لالقرتاب من املبحوثني.
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رايضي موزعني حسب بعض العوامل الشخصية و العوامل الرايضية كما  233 أفراد العينةو قد جاء جمموع 

 سيأيت عرضه فيما أييت:

 

 ( يوضح توزيع التخصصات الرايضية لعينة الدراسة10جدول )

 الرايضة الرايضات اجلماعية الرايضات الفردية

تنس  الدراجات

 الطاولة

كانوي  

 كياك

العاب  السباحة اجلمباز

 القوى

كرة  اجليدو املصارعة الكرايت

سلةال  

طائرةكرة ال  كرة 

  يدال 

كرة 

 القدم

 التكرار 31 29 26 13 15 17 22 15 15 19 27 11 13

 اجملموع 010 000

 النسبة  16.36 11.93 11.71 5.76 6.17 7.11 9.15 6.17 2.16 3.71 11.11 3.12 5.76

 اجملموع 00.00 00.00

 

( توزيع أفراد العينة حسب التخصصات الرايضية و اليت مت تصنيفها إىل مجاعية و فردية حيث  11يوضح اجلدول )

( على التوايل مع أفضلية طفيفة للرايضات الفردية. بينما ابلنسبة  % 55.13و  % 33.86كانت النسب متقاربة ) 

و كانت (، % 3.71)( و أقل نسبة كانت  للجمباز % 16.36لكرة القدم ) نسبة للتخصصات فكانت أعلى

  .النسب يف غالبها تقرتب من معطيات جمتمع

 

 

 



 اإلجراءات املنهجية للبحث امليداين

140 
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب اجلنس12جدول )

 ) % ( النسبة التكرار اجلنس

 69.96 171 ذكور

 31.13 73 إانث

 % 011 243 ( ∑)  اجملموع

بينما مثل اإلانث نسبة ( % 69.96( توزيع أفراد العينة حسب اجلنس حيث مثل الذكور نسبة )12يوضح اجلدول )

( على التوايل. و هي نسب على العموم تقرتب من التمثيل الفعلي 73و  171مبجموع تكرارات ) (% 31.13)

جملتمع الدراسة الذي يتميز بضعف املشاركة النسوية يف املنافسات الرايضية نظرا للعديد من العوامل االجتماعية و 

 مارسة النسوية للرايضة و االستعراض املكشوف أمام اجلمهور.الثقافية اليت تعارض يف غالبها امل

 ( توزيع أفراد العينة حسب السن10جدول )

 ( %)  النسبة التكرار السن

 19.75 38 21أقل من 

[21- 20[ 113 36.91 

[20- 01[ 36 18.93 

[01- 00[ 19 7.82 

[00- 01[ 12 3.93 

 1.65 13 01أكثر من 

 % 011 200  ( ∑)  اجملموع
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سنة  31لصاحل الفئات الصغرى أقل من   ( توزيع أفراد العينة حسب السن، و كانت النسب13يوضح اجلدول )

، 1.65بينما الفئات الكربى فلم تكن النسب ذات قيم عالية )( 18.93، 36.91، 19.75حيث سجلت النسب )

اليت تتطلب سنا معينا تسمح ابلتنافس و (. و هو ما يعكس حقيقة املمارسة الرايضية التنافسية 7.82، 3.93

 تسجيل النتائج وفق املؤهالت الفسيولوجية اليت تضعف مع التقدم يف السن.

 ( توزيع أفراد العينة حسب مستوى املمارسة 10جدول ) 

 ) % ( النسبة التكرار املستوى

 51.85 126 خنبوي

 38.15 117 خنبوي حتت

 % 011 200 ( ∑اجملموع )

 

( توزيع أفراد العينة حسب مستوى املمارسة بني املستوى النخبوي و حتت خنبوي، حيث كانت 13اجلدول )يوضح 

مع تفوق طفيف للمستوى النخبوي، و  (117، 126( على التوايل، مبجموع تكرارات )38.15، 51.85) النسب 

ص املمارسة يف اجلزائر هو تقارب هي يف احلقيق ال تعكس إىل حد ما جمتمع الدراسة و لكن املالحظ أيضا فيما خي

املستوايت بني النخبوي و غري النخبوي ابلنظر إىل مستوى الرايضة بشكل عام و الذي ال يرقى إىل مستوايت مرتفعة 

من حيث األداء و ال من حيث النتائج على الصعيد الدويل، مما يدفعنا إىل التسليم بوجود فروق و لكنها طفيفة متيز 

 بني املستويني.
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 املمارسة أقدمية( توزيع أفراد العينة حسب 10جدول )

 ( %)  النسبة التكرار عدد السنوات

 17.71 33 10أقل من 

[10- 01[ 91 37.13 

[01- 00[ 69 28.31 

[00- 21[ 19 7.82 

[21- 20[ 13 5.76 

 3.29 18 20أكثر من 

 % 011 200 ( ∑)  اجملموع

 

، و كانت أعلى نسبة ختص املمارسني الذين لديهم بني املمارسة أقدمية( توزيع أفراد العينة حسب 15جدول )يوضح 

(، بينما أضعف النسب كانت للذين لديهم أقدمية % 37.13و  % 28.31سنة حيث بلغت النسب ) 15و  15

لدراسة من حيث هي تقرتب يف جمملها من جمتمع ا (، و3.29، 5.76، 7.82سنة حيث بلغت النسب ) 15تفوق 

أن املمارسة الرايضية كما سبق اإلشارة إليه ترتبط ابلسن فكلما تقدم سن املمارس زادت أقدميته و لكن عمره 

 الرايضي حمدود بعامل السن. 
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 امليدانية جماالت الدراسة -10

إجراءاته و متثلت هذه هو جممل األطر الواقعية اليت حددت سريورة البحث و امليدانية املقصود مبجاالت الدراسة 

 اجملاالت أساسا يف:

 اجملال املكاين -0-0

مشل بعض الوالايت الشرقية و هي: عنابة، قسنطينة، ميلة، الطارف، و ميثل احمليط العام الذي يسهل على    

 الباحث التحرك ضمنه، كما أنه على قدر من االتساع ما مكن الباحث من فرصة االستفادة من النوادي الرايضية

الناشطة حمليا و وطنيا و اليت وفرت أكرب قدر من التخصصات الرايضية الستيفاء القدر الكايف منها مبا خيدم أهداف 

 البحث.

  اجملال الزمين -0-2

، حيث انطلقت مع إجراءات حتديد املوضوع و امليداينيف شقيها النظري و  املدة اليت استغرقتها الدراسةهي 

إداراي يف صيغته املكتملة بعد حصر إشكالية البحث و حتديد الفرضيات و كل اإلجراءات التسجيل النهائي للدراسة 

املنهجية اليت سيتم االعتماد عليها، و تزامن ذلك أيضا مع البحث البيبليوغرايف الذي محل الباحث على اقتفاء 

إىل امليدان يف مرحلة  مصطلحات الدراسة من خالل تصفح اإلرث النظري حول املوضوع  و مفاهيمه، مث التوجه

 الحقة قصد مجع البياانت و حتليلها مبا خيدم فرضيات الدراسة.
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 يف مجع بياانت الدراسة امليدانية التقنيات السيكومرتية املستخدمة -10

تحديد مستوى ني األول لمقياساملستعملة يف مجع البياانت نظرا لطبيعة الدراسة يف  التقنيات السيكومرتيةمتثلت 

 الصالبة الذهنية .لتحديد مستوى  القلق كحالة و كسمة و الثاين

   State –Trait Anxiety Inventory(   STAI)  كسمةقائمة القلق كحالة و  -0-0

و عربه دمحم حسن  " Gorsuchو " ريتشارد جورسوش   " Spielbergerوضعه " تشارلز سيلربجر  

مقياسني منفصلني لقياس مفهومي حالة و مسة القلق و يتكون و يتضمن هو  .(333، ص 1998)عالوي، عالوي 

 20عبارة حيث يصف كيف يشعر الفرد بصفة عامة و مقياس القلق كحالة يتكون من  20مقياس القلق كسمة من 

 . عبارة حيث يصف الفرد شعوره يف حلظة معينة

مسة القلق و ارتباطه بكل من مقياس القلق لكاتل و مقياس  ثبت صدق املقياس التالزمي ملقياس :صدق االختبار

و مث احتساب صدق مقياس حالة القلق بطريقة صدق . القلق الصريح لتايلور و قائمة الصفات االنفعالية لتسكرمان

 طالبا بكليات جامعة فلوريدا. 977التكوين الفرضي على عينة من 

ستخدام طريقة إعادة االختبار على عينة من طلبة جامعة بندربلت مت حساب معامل ثبات املقياس اب :ثبات املقياس

  يوما و كانت النتائج يف صاحل ثباته.  104يوما مث بعد  20بعد ساعة واحدة من التطبيق األول مث بعد 

 نتائج ثبات املقياس يف الدراسة 

قدرت بـ ) على عينة من الدراسة  بواسطة طريقة التجزئة النصفية قياسقمنا حبساب معامل ثبات املقد  و 

مع مراعاة التمثيل جملتمع الدراسة من حيث اخلصائص الشخصية و  بشكل عشوائي ممت اختيارهرايضيا (،  31
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براون حلساب معامل ثبات املقياس مما  ( ملعامل سبريمان1.82قد سجلت النتائج قيم مرتفعة )و  الرايضية للمارسني،

 يعين أن االختبار اثبت و قابل للتطبيق على عينة الدراسة ككل. 

 

  Mental Toughness Questionnary 18 ( MTQ18 ) استبيان الصالبة الذهنية -0-2

 P.J.)و آخرون صممه كلوف الذي  (  MTQ48)و هو نسخة خمتزلة ملقياس الصالبة الذهنية 

Clough)  حيث يشتمل على قياس خمتلف مكوانت الصالبة الذهنية على غرار التحكم، االلتزام، التحدي، إضافة

إىل الثقة. أما فيما خيص مصداقيته فقد أثبتت الدراسات ثبات و صدق االختبار من خالل ارتباطه ابملقياس األصلي 

(MTQ48) (Clough, Earle, & Sewell, 2002) ى الصالبة الذهنية للفرد بندا تقيس مد 18. يتضمن

 .منتضمة على سلم ليكرت خبمسة نقاط من " غري موافق متاما " إىل أعلى قيمة " موافق متاما " 

 

 و تقنني مقياس الصالبة الذهنية على عينة الدراسة تعريب -

و هذا بعد أخذ االذن من  مقياس الصالبة الذهنية مبا يوافق البيئة اجلزائرية عريب و تقننيلقد مرت عملية ت
نتطرق  مبراحل عديدة صاحب املقياس عن طريق املراسالت االلكرتونية كما هو موضح يف املالحق. و مرت العملية

 إليها فيمل يلي:

 مقياس الصالبة الذهنيةعريب ت -أ

قياس املعدل و هذا إىل اللغة العربية بعد احلصول على موافقة صاحب امل املقياس من اللغة االجنليزية عريبمت ت
يف  تخصصض املقياس املرتجم للعربية على مرِ عُ األولية من سالمة الرتمجة  للتحقق وفق جهد خاص للباحث، و

اللغة  كذلك للتأكد من الرتاكيب اللغوية و مدى موائمتها لقواعد و بىن  واللغة االجنليزية ( -) اللغة العربيةالرتمجة 
 (.املالحق يف موضحة هي كما) فتقدمت ابملالحظات  سعيدة كحيل: التعليم العايلأستاذ فتوجهنا إىل  .العربية
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  للمقياس توىصدق احمل -ب

الرايضي و  بعد التأكد من صدق الرتمجة مت حتكيم املقياس من قبل جمموعة من املتخصصني يف علم النفسو 

ذلك للتأكد من الصدق  ية، وزائر اجل للبيئة مفردات املقياس للبعد و مالئمةالرتبوي، هبدف التحقق من مدى 

، بومنقار مراد، الدكتور كربوش رمضان أستاذ التعليم العايلفكان االتصال بكل من االساتذة: الظاهري للمقياس، 

 . بوكبوس دمحم االمني الدكتور، بوخروبة اليامنةالدكتورة 

) كما هي  زائريةمع البيئة اجليتالءم قد أسفرت مالحظاهتم عن تعديل يف صياغة بعض املفردات مبا  و

 موضحة يف املالحق(.

 ثبات املقياس -ج

على عينة من الدراسة قدرت بـ )  بواسطة طريقة التجزئة النصفية قياسقد قمنا حبساب معامل ثبات امل و 

رايضيا (، مت اختيارهم بشكل عشوائي مع مراعاة التمثيل جملتمع الدراسة من حيث اخلصائص الشخصية و  31

( ملعامل سبريمان براون حلساب معامل ثبات املقياس  1.62)  الرايضية للممارسني، و قد سجلت النتائج قيم مقبولة

 كل.مما يعين أن االختبار اثبت و قابل للتطبيق على عينة الدراسة ك

 

  األساليب اإلحصائية املطبقة يف املعاجلة -10 

. .v.19 SPSS مت تفريغ و حتميل بياانت مقياسي القلق الرايضي و الصالبة الذهنية ابستخدام برانمج

(Statistical Package for the Social Sciences )التالية ، و ذلك للقيام ابلعمليات اإلحصائية: 

 .وصف بياانت متغري ما اليت تستخدم ألغراض معرفة تكرار و التكرارات، و النسب املئوية و-  

 معامل االرتباط بريسون. -



 اإلجراءات املنهجية للبحث امليداين

147 
 

 معامل سبريمان براون للثبات. -

 "الختبار حسن املطابقة.  2معامل االختالف "كا -

 اختبار "ت" لداللة الفروق  -

 متغرياتلداللة الفروق لعدة "  ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد "  -

 لتحديد الفرق األدىن. " LSDاختبار"  -

، و هي " متثل منهجية منوذج املعادلة البنائيةملعاجلة  AMOS .v.23.األموس  انمججانب استخدام بر  إىل

أو طريقة أو مدخل أو أسلوب يف البحث والتحليل للنماذج النظرية اليت تصف و حتدد العالقات بني املتغريات اليت 

و تستخدم النمذجة ابملعادلة البنائية أمناطا خمتلفة من النماذج لرسم و تصـوير  الباحث ابملعاجلة والدراسة...يتناوهلا 

بصورة أكثـر حتديدا  العالقـات هبدف أساسي هو إجراء االختبار الكمي للنموذج النظري الذي يفرتضه الباحث، و

ة النمذجة ابملعادلة البنائية الـذي حيدد كيف أن جمموعة من فإن النماذج النظرية املتنوعة ميكن اختبارها يف منهجي

 .(2117)اهلنداوي، كيف ترتبط تلك البىن معا"  املتغريات حتدد بىن نظرية معينة و

 و عالقات التأثري بني متغريات النموذج وفق اخلطوات التالية:

 .تعتمد خطوتني صدق منوذج القياس، و كذلك مواءمة منوذج البناء

 صدق منوذج القياس 

و يتم تقدير منوذج القياس مثل أي منوذج يف النمذجة ابستخدام مقاييس حسن املطابقة، و ال يتم مواصلة منوذج 

 البناء حىت يتم التأكد من صدق مناذج القياس.
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 مؤشرات حسن املطابقة

و تتعلق  SEM))ابملعادلـة البنائيـة   من القضااي اهلامة جدا يف النمذجـة Fitnessتعترب قضية املطابقة 

، و هنـاك العديد من مؤشرات حسن املطابقة، و )الواقـع(ابملدى الذي يطابق فيه النموذج النظري البياانت امليدانية 

غيـر دالة فإن قيم معظم مؤشرات حسن املطابقة األخرى  2أهم مؤشرات حسن املطابقة فإذا كانت كا ) 2كا(  يعد

 :ستقع يف املدى املثايل هلـذه املؤشـرات، و من أبرز مؤشرات حسن املطابقة اليت تقدمها معظم برامج النمذجة

 GFI (Goodness of Fit Index).  مؤشر حسن املطابقة  -

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index).مؤشر حسن املطابقة املعدل  -

 RFI (Relative Fit Index).مؤشر املطابقة النسيب - 

 CFI (Comparative Fit Index).مؤشر املطابقة املقارن  -

 NF (Normative Fit Index).مؤشر املطابقة املعياري   -

 Root Mean Square Error of Approximation مؤشـر اجلـذر الرتبيعـي ملعتدل خطأ االقرتاب -

(RMSEA) - ( جذر معتدل مربعات البواقي( Root Mean Square Residuals (RMR 
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 ( توزيع مؤشرات حسن املطابقة10جدول )

 املؤشر  أحسن مطابقة
 مربع كاي  Cmin     أصغر ما ميكن  غري دالة

df  df   درجات احلرية 
Cmin/df < 5  Cmin/df   النسبة 

  ECVI   الصدق املتوقع الزائف 
 مؤشر جودة املطابقة  GFI=1  GFI مطابقة اتمة،      GFI>0.90  مطابقة

 مؤشر املطابقة املعياري  NFI=1  NFI مطابقة اتمة،     NFI>0.90أحسن مطابقة   
 مؤشر املطابقة املقارن  CFI =1  CFI ،مطابقة اتمة     CFI>0.95أحسن مطابقة  
 مؤشر حسن املطابقة املصحح  AGFI=1  AGFمطابقة اتمة،    AGFI>0.90أحسن مطابقة    

 مؤشر توكرر لويس  TLI=1  TLI مطابقة اتمة،      TLI >0.90  أحسن مطابقة
 مؤشر املطابقة املتزايد  IFI=1  IFI ،مطابقة اتمة        IFI>0.90  أحسن مطابقة

 تطابق اتم،   rmsea <0.05> 0.08أفضل تطابق   
Rmsea=0  

 Rmsea  جذر معتدل مربعات اخلطأ التقرييب 

 جذر معتدل مربعات البواقي  RMR =0  Srmr  تطابق اتم،   RMR <0 .05  أفضل تطابق
 (2117)اهلنداوي، املصدر: 

 مؤشرات التعديل   -

يضع الباحث منوذجه أتسيسا على األدبيات أو نظرية البحث مث حيـاول اختبـار مـدى مطابقة منوذجه 

للبياانت األمربيقية، فإذا كانت املطابقة غري كافية فإن اإلجراء الشائع هو تعديل النموذج من خالل حذف البارمرتات 

اليت حتسن من مطابقة النموذج، و تقدم معظم برامج النمذجة ما يسمى  غري الدالة وإضافة البارمرتات  )املسارات(

مبؤشرات التعديل وذلك لكـل بـارمرت و يستطيع الباحث حتديدها من ضمن خياراته للربانمج قبل اختبار تقدير مطابقة 

للبيانـات األمربيقية  النموذج وبعـد ذلك تساعده هذه املؤشرات يف تعديل منوذجه حبيث يصبح أكثر مطابقـة و مالئمـة

إذا وضع هذا البارمرت  )2كا ( و يشري كل مؤشر تعديل إىل املدى الذي يتوقع فيه أن ينخفض مقياس حسن املطابقة

حرا و مت إعادة تقدير النموذج، و على الباحث أن خيفف البـارمرت الذي له أكرب مؤشر تعديل إذا كان من املمكن 
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إذا كـان هـذا اإلجراء ليس له أساس منطقي فيمكن للباحث أن يلجأ إىل اثين أعلى  تفسري ذلك نظراي و منطقيا، أما

حتميل املسار لتقدير  .مؤشر تعديل و هكذا حتـى تتحقق أفضل مطابقة للنموذج مبا يتفق مع املنطق النظري للبحث

 ، معامل االرتباط بريسونمعادالت و مقاييس إحصائية نذكر منها: النسب املئوية .كفاءة النموذج البنائي الفرضي

 معامل الثبات سبريمان براون.

 

  خالصة

جيب أن متر عرب تدقيق بعض حمددات سريورة البحث و هذه احملددات جنملها يف إن بداية العمل امليداين  

اجلوانب املنهجية اليت ينبغي إتباعها خالل املسار البحثي لبلوغ األهداف و اإلجابة على تساؤالت الدراسة، و 

البحث وفق مراد  الغرض الفعلي هلا هو ضمان شيء من املوضوعية يف الطرح و جتنب الوقوع يف الذاتية أو توجيه

 الباحث. 

و من املهم حتديد منهج للدراسة فكان املنهج الوصفي األنسب ابلنظر لطبيعة املوضوع و إشكاليته اليت   

كانت عالئقية للتأكد من ارتباط الصالبة الذهنية ابلقلق الرايضي، الشيء الذي دفعنا إىل اعتماد املقاييس النفسية 

البياانت و معاجلتها إحصائيا حىت يتسىن لنا بشكل مدقق النظر يف إمكانية وجود اخلاصة مبتغريات الدراسة جلمع 

 العالقة و طبيعتها و كذلك االطالع على املستوايت الفعلية للرايضيني يف الصالبة الذهنية حالة و مسة القلق.

من رايضات  تشكل اجملال البشري من جمتمع دراسة يشتمل على رايضيني من خمتلف األصناف و الفئات و 

متعددة و جاءت عينة البحث معربة عن جمتمع البحث حيث راعينا قدر اإلمكان التمثيل الواقعي للمجتمع األصلي. 

 و بذلك كان امليدان مهيئا ملزاولة البحث وفق املخطط الزمين الذي يفرتض أن تستغرقه الدراسة يف خمتلف أطوارها.
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 :ثاينالفصل ال

حتليل نتائج  عرض و

الدراسة و مناقشة 

 الفرضيات
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 متهيد

يعرض هذا الفصل أهم مراحل البحث حيث يتناول البياانت و مناقشتها و تفسريها، حيث أن عملية اجلمع  

استنطاقها إال بتبويبها و تنظيمها يف جداول تسهل فيما تعطي كما معينا من البياانت تكون يف شكلها اخلام ال ميكن 

 بعد عملية التحليل حسب احلاجة و وفق الرتتيب الذي تفرضه فرضيات الدراسة.

و انطالقا من الفرضيات ستأخذ البياانت تنظيما حمددا حيث ختتصر يف جداول تصنف هي األخرى يف  

جلداول بسهولة قراءة نتائج البحث و من مثة حتليلها وفق منطق جمموعة تشرتك يف خدمة فرضية بعينها. و تسح هذه ا

علمي يستند يف تفسريه للوقائع إىل اإلرث النظري و الدراسات السابقة اليت فصلت يف جزئيات الدراسة و كلياهتا من 

 خالل الفرضيات اجلزئية و الفرضية الرئيسية.
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  ينةنتائج القلق الرايضي لدى أفراد الع -10

 نتائج مستوايت حالة القلق الرايضي لدى أفراد العينة -0-0 

 لدى أفراد العينة ( توزيع مستوايت حالة القلق10جدول )

 النتائج            

 مستوايت 

التكرارا

 ت

النسبة 

 املئوية

 الداللة االحتمال 2قيمة كا

 128.667 2.47 6 مرتفع

 

توجد فروق  1.11

ذات داللة 

 إحصائية

 35.80 87 معتدل

 61.73 150 منخفض

 %111 233 اجملموع 

 

( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني حلالة القلق كانت 17تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

فردا من العينة، يف حني قدرت نسبة مستوى حالة القلق  151 و هي تعادل%  61.73 ـهي األعلى حيث قدرت ب

و متثل  % 2.37فردا من عينة البحث، و يليها املستوى املرتفع بنسبة  87و متثل  % 35.81املعتدل لدى الالعبني 

بينما  61.73أفراد من عينة البحث. مما يدل على أن أغلب الالعبني يسجلون مستوايت منخفضة من حالة القلق  6

فردا من عينة البحث لالعبني الذين لديهم مستوايت معتدلة إىل  93و هي نسبة قليلة متثل  38.27نسبة املتبقية ال

 مرتفعة يف حالة القلق. 
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و هي أقل من  1.11و كانت قيمة مستوى الداللة  128.667بلغت  2و يوضح اجلدول أن قيمة كا

مما يعرب على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املستوايت الثالث حلالة القلق، و أن  1.11مستوى الداللة املعنوية 

 و هي القيمة األعلى. 151هذه الفروق هي لصاحل املستوى املنخفض حيث سجلنا تكرار 

  

 نتائج مستوايت مسة القلق لدى أفراد العينة -0-2

 و ا لدى أفراد العينة ( توزيع مستوايت مسة القلق10جدول )

 النتائج        

 مستوايت

النسبة  التكرارات

 املئوية

 الداللة االحتمال 2قيمة كا

 167.877 1.65 3 مرتفع

 

توجد فروق  1.11

ذات داللة 

 إحصائية

 29.22 71 معتدل

 69.13 168 منخفض

 %111  233 ∑اجملموع 

 

( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني لسمة القلق كانت 18تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

فرد، يف حني قدرت نسبة املستوى  168و هي ابلنسبة لعينة البحث ما مقداره  % 69.13هي األعلى بـمقدار 

ع فردا من عينة البحث، و يليها املستوى املرتف 71و متثل %  29.22املعتدل املسجل لدى الالعبني لسمة القلق 

أفراد من عينة البحث. مما يدل على أن أغلب الالعبني يسجلون مستوايت منخفضة من  3و متثل  % 1.65بنسبة 
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فردا من عينة البحث لالعبني الذين لديهم  75و هي نسبة قليلة متثل   31.87بينما النسبة املتبقية  61.73مسة القلق 

 مستوايت معتدلة إىل مرتفعة يف مسة القلق. 

و هي أقل من  1.11و كانت قيمة مستوى الداللة  167.877بلغت  2فس اجلدول أن قيمة كاو يوضح ن

و ابلتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوايت الثالث لسمة القلق، و أن  1.11مستوى الداللة املعنوية 

 .و هي القيمة األعلى 168هذه الفروق هي لصاحل املستوى املنخفض حيث سجلنا تكرار 

 نتائج أتثري بعض العوامل الشخصية يف مستوايت حالة و مسة القلق الرايضي لدى أفراد العينة -12

 ( مستوايت حالة القلق حسب بعض العوامل الشخصية ) اجلنس، السن (.10جدول )

 مستوايت

 

 العامل  

 مرتفع معتدل منخفض

النسبة  التكرار

% 

 النسبة %  التكرار النسبة %  التكرار

 عامل

 اجلنس

 2.35 04 33.71 59 62.93 117 الذكور

 2.73 12 38.36 28 58.91 33 اإلانث

 

 

 عامل

 السن

 2.18 1 58.33 28 39.58 19 21أقل من 

[21- 20[ 65 57.12 33 38.61 5 3.39 

[20- 01[ 36 78.26 11 21.73 1 0 

[01- 00[ 16 83.21 3 15.79 1 0 

[00- 01[ 11 83.33 2 16.67 1 0 

 0 1 0 1 111 3 01أكثر من 
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( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الذكور و اإلانث حلالة القلق  19تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

فرد ابلنسبة  117و هي ابلنسبة لعينة البحث ( على التوايل، %  58.91%،  62.93كانت هي األعلى بـمقدار ) 

فرد ابلنسبة لإلانث، يف حني قدرت نسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني حلالة القلق )  33للذكور و 

فرد ابلنسبة لإلانث، و يليها  28فرد من عينة البحث ابلنسبة للذكور و  59( و متثل %  %38.36، 33.71

ابلنسبة  2لنسبة للذكور و أفراد من عينة البحث اب 3( و متثل  %  2.73% ،  2.35املستوى املرتفع بنسبة ) 

لإلانث. مما يدل على أن أغلب الالعبني سواء الذكور أو اإلانث يسجلون مستوايت منخفضة من حالة القلق، بينما 

( حالة ابلنسبة للذكور و اإلانث على 31، 63و هي نسبة قليلة متثل ) ( % 31.11%،  37.16النسبة املتبقية )

 الذين لديهم مستوايت معتدلة إىل مرتفعة يف حالة القلق.التوايل من عينة البحث لالعبني 

( تؤكد أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى 19و ابلنسبة لعامل السن فإن النتائج املبينة يف اجلدول )

 -21]( للفئات العمرية ) 83.33، 83.21، 78.26، 57.12الالعبني حلالة القلق كانت هي األعلى بـمقادير )

سنة و تنزع  31لالعبني األكثر من  % 111، لتصل إىل ( على التوايل ]31 -35]]، 35 -31]، ]31 -25]، ]25

و هي  % 39.58سنة بنسبة  21إىل االخنفاض كلما تناقصت الفئة العمرية لتبلغ أدىن مستوى لدى الالعبني أقل من 

و تتناقص النسب كلما تزايدت الفئات العمرية لتنعدم %  58.33الفئة اليت تسجل مستوايت معتدلة أكرب بنسبة 

سنة، و تبقى أدىن النسب مسجلة يف املستوى املرتفع حلالة القلق لتبلغ مقدار الصفر يف  31لدى الفئة أكثر من 

 أغلب الفئات العمرية خاصة الكبرية منها. 

ب العوامل الدميوغرافية نستعني و للتأكد من مدى داللة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت حالة القلق حس

 " كما توضحه اجلداول التالية: ANOVAابختبار  "ت " و حتليل التباين يف اجتاه واحد " 
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 .لداللة الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى جلنس الرايضيني  "( توزيع نتائج اختبار " ت01جدول )

عدد  

 احلاالت

املعتدل 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

 الداللة الداللة * " ت "قيمة 

ال توجد فروق  1.915    1.119 - 11.27 33.81 171 الذكور

 11.11 33.99 73 اإلانث دالة إحصائيا

 بتصرف من الباحث.  SPSS.v.19خمرجات برانمج  املصدر:

، 33.81( أن املعتدالت احلسابية حلالة القلق بني الذكور و اإلانث هي متقاربة )11يبني اجلدول رقم )

(، و يوضح الفروق يف املعتدل بني الذكور و اإلانث 11.11، 11.27ابحنراف معياري هو اآلخر متقارب ) (33.99

ستوى و ابلنظر مل 1.119 -من خالل قيم " ت " و اليت كانت فروق غري دالة إحصائيا، من خالل القيم املسجلة 

دل على أن متغري اجلنس ال يؤثر يف مستوايت حالة مما ي 1.15و هي أكرب من  1.915الداللة و الذي قدر بـ 

 القلق.

لداللة الفروق يف مستوايت حالة  "  ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد " ( نتائج اختبار " 00جدول )

 .القلق تعزى لسن الرايضيني

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية

معتدل 

 املربعات

 )ف(قيمة  

 احملسوبة

 االستنتاج الداللة

 1.111 3.216 493.461 5 2467.303 بني اجملموعات

  

توجد فروق  

 117.058 237 27742.656 داخل اجملموعات دالة إحصائيا

   242 30209.959 اإلمجايل
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( أن الفروق يف املعتدالت حلالة القلق حسب سن الرايضيني هي فروق دالة إحصائيا، 11يبني اجلدول رقم )

و ابلتايل هناك اثنني على األقل من ، 1.15و هي أقل من  1.111من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

العمرية للعينة تكون مستوايت املعتدالت غري متساوية، مبعىن أن هناك فئتني عمريتني على األقل من جممل الفئات 

مما يدل على أن متغري السن  يؤثر يف مستوايت حالة القلق. و هذا ما يدفعنا إىل  حالة القلق لديها غري متساوية،

 تدقيق إحصائي متخصص لتحديد مصدر االختالف من بني جممل الفئات العمرية املشكلة لعينة البحث. 

 

ف يف مستوايت حالة القلق حسب السن ابستخدام مؤشر أقل فرق ( يوضح حتديد مصدر االختال02جدول )

  lsdمعنوي " 

 ]01 -00] ]00 -01] ]01 -20] ]20 -21] 21أقل من  

[21- 20 [ 1.063     

[20- 01[ 1* .002 1.052    

[01- 00[ 1* .001 1* .012 1.300   

[00- 01[ 1* .003 1* .034 1.345 1.950  

 3181. 1.314 1.603 1.891 1.453 01 أكثر من

 1.15* معتدل الفروق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

تشري املقارانت البعدية يف اجلدول السابق أن الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى لسن الرايضي، حيث  

سنة و لصاحل الفئة الثانية، و بني  31و  21سنة و الذين ترتاوح أعمارهم بني  21كانت بني الذين أعمارهم أقل من 

سنة و لصاحل الفئة الثانية. و منه  31و  31سنة و الذين ترتاوح أعمارهم بني  25و  21الذين ترتاوح أعمارهم بني 
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ميكن القول أبن حالة القلق تتغري بتغري سن الرايضي فكلما تقدم يف السن نزع إىل حتكم أكثر يف مستوايت حالة 

 القلق لديه.

لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الشخصية ) "  ANCOVA " ( يوضح نتائج حتليل التباين00ل )جدو 

جنس الرايضي و سنه ( ابستبعاد أتثري العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( يف 

 .مستوايت حالة القلق

قيمة "ف"  املربعاتمتوسط  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1.757 1.196 11.339 1 11.339 جنس 
 1.333 1.151 135.532 5 677.661 السن

 1.891 1.211 23.679 3 73.137 اجلنس * السن
   117.715 231 27173.376 اخلطأ

    233 397583.11 اإلمجايل

مستوايت حالة القلق تعزى جلنس و سن الرايضي و بعد ( انعدام معنوية الفروق يف 13يبدو من اجلدول )

استبعاد العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( حيث نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

و  1.15( لكل من اجلنس و السن و هلما معا حيث كانت أكرب من الداللة املعنوية 1.891، 1.333، 1.757)

 فرض العدمي أبنه ال يوجد أتثري لكل من اجلنس و السن و هلما معا يف مستوايت حالة القلق.ابلتايل قبول ال
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 ( يوضح توزيع مستوايت مسة القلق حسب بعض العوامل الشخصية ) اجلنس، السن (.00جدول )

 املستوى 
 العامل 

 مرتفع معتدل منخفض
 النسبة %  التكرار النسبة %  التكرار النسبة % التكرار

 عامل
 اجلنس

 1.76 03 28.82 39 69.31 118 الذكور
 1.37 01 31.13 22 68.39 51 اإلانث

 
 
 عامل
 السن

 3.17 2 33.33 16 62.5 31 21أقل من 
[21- 20 [ 79 69.31 33 28.95 2 1.75 
[20- 01[ 31 65.22 16 33.78 1 0 
[01- 00[ 15 78.95 3 21.15 1 0 
[00- 01[ 11 91.67 1 8.33 1 0 

 0 1 25.11 1 75.11 3 01أكثر من 

 

( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الذكور و اإلانث لسمة القلق  13تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

حالة  118و هي ابلنسبة لعينة البحث ( على التوايل، % 68.39%،  69.31كانت متقاربة و هي األعلى بـمقدار )

حالة ابلنسبة لإلانث، يف حني قدرت نسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني حلالة القلق  51ابلنسبة للذكور و 

حالة ابلنسبة لإلانث، و يليها  22حالة من عينة البحث ابلنسبة للذكور و  39( و متثل % %31.13،  28.82)

حالة ابلنسبة  1حاالت من عينة البحث ابلنسبة للذكور و  3 ( و متثل % 1.37% ،  1.76املستوى املرتفع بنسبة )

لإلانث. مما يدل على أن أغلب الالعبني سواء الذكور أو اإلانث يسجلون مستوايت منخفضة من مسة القلق، بينما 

( حالة ابلنسبة للذكور و اإلانث على 23، 52و هي نسبة قليلة متثل )( % 31.51%،  31.58النسبة املتبقية )

 توايل من عينة البحث لالعبني الذين لديهم مستوايت معتدلة إىل مرتفعة يف مسة القلق.ال
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( تؤكد أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى 13السن فإن النتائج املبينة يف اجلدول ) عاملو ابلنسبة ل

على حنو غري حيث تتفاوت بني خمتلف الفئات ، % 62.5الالعبني لسمة القلق كانت هي األعلى بـمقادير  تفوق 

 21بينما أدىن نسبة كانت للفئة العمرية أقل من %  91.67أعلى نسبة  ]31 -35]، حيث سجلت الفئة   منتظم

 -35]و هي النسبة املسجلة لفئة  % 8.33سنة. و يالحظ أيضا تدين نسب ملستوى املعتدل لسمة القلق ترتاوح بني 

، و تبقى أدىن النسب مسجلة يف املستوى املرتفع لسمة القلق لتبلغ ]31 -25] للفئة سجلت  % 33.78] و 31

سجلت لدى فئة أقل %  3.17مقدار الصفر يف أغلب الفئات العمرية خاصة الكبرية منها بينما أعلى نسبة كانت 

 سنة.  21من 

وامل الدميوغرافية نستعني و للتأكد من مدى داللة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت مسة القلق حسب الع

 " كما توضحه اجلداول التالية: ANOVAابختبار " ت " و حتليل التباين يف اجتاه واحد " 

 

 .لداللة الفروق يف مستوايت مسة القلق تعزى جلنس الرايضيني  "( قيمة " ت00جدول )

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة " ت 
" 

الداللة 
* 

 االستنتاج

ال توجد فروق  1.576    1.559 8.99 42.76 171 الذكور
 9.01 42.05 73 اإلانث دالة إحصائيا

 

( أن املعتدالت احلسابية بني الذكور و اإلانث يف مستوايت مسة القلق هي متقاربة 15يبني اجلدول رقم )

(، و يوضح الفروق يف املعتدل بني الذكور و 9.11، 8.99( ابحنراف معياري هو اآلخر متقارب )32.15، 32.76)
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ستوى و ابلنظر مل 1.559" ت" و اليت كانت غري دالة إحصائيا، من خالل القيم املسجلة  اإلانث من خالل قيم 

 مما يدل على أن متغري اجلنس ال يؤثر يف مستوايت مسة القلق. 1.15و هي أكرب من   1.576الداللة و الذي قدر بـ 

لداللة الفروق يف مستوايت مسة  "  ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد " ائج اختبار " ( نت00جدول )

 .القلق تعزى لسن الرايضيني

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

معتدل 
 املربعات

 )ف(قيمة  
 احملسوبة

 االستنتاج الداللة

 1.138 2.315 188.508 5 942.539 بني اجملموعات
  

توجد فروق  
 78.387 237 18577.667 داخل اجملموعات دالة إحصائيا

   242 19520.206 اإلمجايل

 

( أن الفروق يف املعتدالت لسمة القلق حسب سن الرايضيني هي فروق دالة إحصائيا، 16يبني اجلدول رقم )

ابلتايل هناك اثنني على األقل من و ، 1.15و هي أقل من  1.138من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

املعتدالت غري متساوية، مبعىن أن هناك فئتني عمريتني على األقل من جممل الفئات العمرية للعينة تكون مستوايت مسة 

مما يدل على أن متغري السن  يؤثر يف مستوايت حالة القلق. و هذا ما يدفعنا إىل تدقيق  القلق لديها غري متساوية،

 صص لتحديد مصدر االختالف من بني جممل الفئات العمرية املشكلة لعينة البحث. إحصائي متخ
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  ( حتديد مصدر االختالف يف مستوايت مسة القلق حسب السن ابستخدام مؤشر أقل فرق معنوي 00جدول )

 "lsd " 

 ]01 -00] ]00 -01] ]01 -20] ]20 -21] 21أقل من  
[21- 20 [ 1.085     
[20- 01[ 1.061 1.601    
[01- 00[ 1* .012 1.118 1.277   
[00- 01[ 1* .005 1* .044 1.107 1.538  

 1.205 1.358 1.688 1.816 1.731 01أكثر من 

 1.15* معتدل الفروق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

الرايضي، حيث  تشري املقارانت البعدية يف اجلدول السابق أن الفروق يف مستوايت مسة القلق تعزى لسن 

سنة و لصاحل الفئة الثانية، و  31و  31سنة و الذين ترتاوح أعمارهم بني  21كانت بني الذين أعمارهم أقل من 

سنة و لصاحل الفئة الثانية. و  31و  35سنة و الذين ترتاوح أعمارهم بني  25و  21بني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

غري سن الرايضي فكلما تقدم يف السن نزع إىل أن يكون يف غالب حاالته منه ميكن القول أبن مسة القلق تتغري بت

 االعتيادية غري قلق و يغلب عليه اهلدوء.
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لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الشخصية ) جنس  ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين 00جدول )

 .الرايضي و سنه( ابستبعاد أتثري العوامل الرايضية يف مستوايت مسة القلق

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة "ف" 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.379 1.777 61.598 1 61.598 جنس 

 1.139 1.686 131.396 5 656.978 السن

 1.951 1.116 9.176 3 27.229 اجلنس * السن

   77.951 231 17928.698 اخلطأ

    233 359317.111 اإلمجايل

 

عدم معنوية الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى جلنس و سن الرايضي و بعد  (18) يتضح من اجلدول

استبعاد العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( حيث نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

و  1.15( لكل من اجلنس و السن و هلما معا حيث كانت أكرب من الداللة املعنوية 1.951، 1.139، 1.379)

 ابلتايل قبول الفرض العدمي أبنه ال يوجد أتثري لكل من اجلنس و السن و هلما معا يف مستوايت حالة القلق.
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  حتليل و مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية -

بينت النتائج اخلاصة بتأثري العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف حالة و مسة القلق، من خالل 

السابقة اليت عرضت داللة الفروق اليت تعزى للعوامل الشخصية و مدى أتثريها يف مستوايت القلق كحالة و  اجلداول 

كسمة مل تربز لدى أفراد العينة. حيث أظهرت عدم وجود أي أتثري جلنس الرايضي يف مستوى القلق لديه و مل تسجل 

ات اليت تناولت القلق الرايضي و قلما وجدت أي فروق تعزى للجنس، و أتيت هذه النتائج مناقضة ألغلب الدراس

القلق االجتماعي البدين لدى اليت تناولت  (Üngür & Karagözoğlu, 2013)  دراسات تؤكد العكس كدراسة

طلبة الرتبية البدنية و توصلت إىل عدم وجود فروق بني اإلانث و الذكور. و ابملقابل حند العديد من الدراسات اليت 

اجلنسني سواء ما تعلق بسمة أو حالة القلق، و املالحظ أيضا أن أغلب الدراسات اعتمدت على  أكدت الفروق بني

النظرية متعددة األبعاد لـ " مارتنز " و اليت ترى القلق من خالل ثالث أبعاد تتحكم يف املستوى العام الذي حنكم من 

 إلضافة إىل الثقة. خالله على مدى قلق الرايضي و هي القلق املعريف و القلق البدين اب

و جاء ذلك يف  و القلق البدين يف القلق املعريف اإلانث يسجلون مستوايت أعلىجاءت النتائج لتؤكد أن و 

 & ,Gyomber, Lenart)،  (Cláudia, Cruz, Fonseca, & Fonseca, 2010)دراسة كل من  

Kovacs, 2016) ،(Agaoğlu, 2016) بينما متايزت نتائج دراسات أخرى، فمثال دراسة .(Ichraf ،

Mohamed Ali ،Trabelsi ،Masmoudi و ،Elloumi ،9022)  وجدت أن األفراد القلقني هم الذين

لديهم نظرة سلبية أو تقدير الذات منخفض و العكس صحيح و اإلانث هلن قيم أعلى يف القلق املعريف من الذكور 

 ,Swain)يم أعلى يف القلق البدين. و مبقاربة أخرى يف ارتباط القلق ابملنافسة وجدت دراسة بينما الذكور هلم ق

أنه ابلنسبة للقلق املعريف أظهرت اإلانث زايدة يف القلق كلما اقرتبت املنافسة أما الذكور فيبقى مستوى القلق  (1992

لديهم اثبت، و أظهر كال اجلنسني نفس القيم يف القلق البدين مع تسجيل زايدة يوم املنافسة، و اخنفاض يف الثقة  
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ى اإلانث، و هذا عكس ما توصلت إليه دراسة كلما اقرتبت املنافسة لدى اجلنسني و بشكل أكرب لد

(Fernandes, Neves Nunes, Vasconcelos-Raposo, & Miguel Fernandes, 2013)   حيث

يسجل  الذكور قيم أقل يف القلق املعريف مقارنة ابإلانث اليت تسجل قيم أقل يف الثقة. و اإلانث مييلون لتسجيل قيم 

أهنن يقدرن  (Velikić, Knežević, & Rodić, 2014)الذي قدمه أعلى القلق املعريف و يضيف البحث 

وضعيات املنافسة و التفوق كتهديد ال كتحدي و هو اجلانب اإلدراكي يف الشعور ابلقلق و تفسريه الذي يعترب عامال 

 ابلنسبة مهما يف مدى أتثري القلق على أداء الرايضي فاملنافسة و ضغوطها قد متثل هتديدا ابلنسبة للبعض و حتداي

 آلخرين و ختتلف طريقة التعامل مع القلق يف كلتا احلالتني. 

يعد اجلنس عامال مهما يف إاثرة قلق املنافسة فقد بينت البحوث أنه أذا كان خمتلفا ابختالف األعمار فإن 

اجتماعيا  اإلانث هن أكثر قلقا عموما من الذكور و قدمت يف ذلك عدة تفاسري و على العموم اإلانث تلقني دعما

أكرب يف التعامل مع القلق. و من أهم أسباب هذه الفروق كون اإلانث متيل لتحمل العديد من األدوار االجتماعية 

أكثر من الذكور و ابلتايل عليهن التفكري أكثر يف هذه األدوار. كذلك اإلانث كثريا ما تتأثر ابملقارانت االجتماعية 

م اليت متثل اجلمال و الرشاقة و األنوثة كخصائص مرغوبة مما جيعلها أكثر عرضة من خالل منطية صورة املرأة يف اإلعال

 & ,Cláudia, Cruz, Fonseca) . بينما ابلنسبة لـ(Karageorghis & terry, 2011, p. 91)للقلق 

Fonseca, 2010)   هو فيمكن تفسريه لسببني األول أن الرايضة لطاملا اعتربت جماال ذكوراي و السبب اآلخر

و أبرز املقاييس خاصة بنود الضعف.  أخطاء التسجيل و سببها ثقايف حيث مييل الذكور إىل خفض تسجيالهتم يف

فقا لذلك، يستند إىل التنشئة االجتماعية اليت تتمايز حسب اجلنس، و  (Deaux & Major, 1977)تفسري قدمه 

قد تقوم تنشئة املرأة على أساس التعبري عن القلق و تعزيز املعارف اخلاصة به، ألن القلق يدرك اجتماعيا على أنه مسة 

أنثوية و ابلتايل، فإن رد فعل اجملتمع جتاه مسة القلق لدى املرأة مييل ليكون مسة دعم و طمأنة، مما يدفعهن العرتاف 
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لى النقيض، يتم التعامل مع القلق يف اجملتمع احلديث على أنه مسة تتعارض مع الذكورة، بقلقهن بدال من إخفائه. و ع

مع توقع قيام الذكور إبخفاء أو إنكار القلق. عالوة على ذلك، قد جتري تنشئة الذكور لرؤية بعض املواقف الضاغطة 

بينما ميثل ذلك ابلنسبة إىل اإلانث واليت قد متثل حتداي للتعامل معها و مواجهتها بشكل فعال و التغلب عليها، 

)زيدنر و ماثيوس، هتديدا ما من شأنه أن يتطلب تعامال و مواجهة قائمة على االنفعال أو سلوكيات اهلروب. 

  .(113، ص 2116

ابلنسبة لدراستنا و اليت أثبتت العكس فإن التفسري ميكن أن يرجع لكون املرأة أو اإلانث املمارسات للرايضة 

صل أكثر حتررا من غريهن و  هذا يؤثر بشكلني فمن جهة هن يف الغالب يعشن يف بيئة أسرية تشجع هن يف األ

ممارسة بناهتن للرايضة و يلقني الدعم و املتابعة الوالدية مما جيعلهن أقل عرضة للضغوط و القلق بشكل خاص، و من 

تفكري إىل مواجهة جمتمع هلو منط آخر من جهة أخرى يشكل دافعا إضافيا هلن و جرأة أكثر لكوهنن خرجن من منط 

التفكري فيلجأن لتدعيم خصائصهن النفسية ملواجهة ضغط نظرة اجملتمع مما حيسن لديهن سبل مواجهة القلق و ختطي 

 الضغوط. 

كما يالحظ أيضا أن املمارسة الرايضية هي يف الغالب من صنف اهلواة كمجمل أنواع الرايضة الفردية و معظم أنواع    

الرايضة اجلماعية، و هذا جيعل من املمارس أمام حتدي ذاته فقط و ليس عليه ضغط الفوز ألغراض أخرى مالية أو 

الرايضة النسوية هي من ألن أكثر لزوما فهو  ابلنسبة لإلانثمادية تصب يف مصلحة النادي أو الفريق، و نفس األمر 

قبيل الرتفيه حىت و إن كانت على مستوايت خنبوية فهي ال تلقي مسئولية أكرب على املمارسني أمام حتمية الفوز و 

 احلصول على األلقاب.     
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مستوايت حالة و مسة القلق  أما ابلنسبة لعامل السن فإن نتائج الدراسة دلت على عدم وجود أتثري للسن يف

ابستبعاد عوامل املمارسة الرايضية رغم مالحظة بعض الفروق اليت تدل على أن مستوى القلق يتغري بتغري سن الرايضي 

فكلما تقدم يف السن نقصت حاالت قلق لديه و غلب عليه اهلدوء. و أكدت الكثري من الدراسات أن القلق يتغري 

و  11حسب عمر الرايضي، حيث نالحظ أن مستوى القلق يكون يف حالة ارتفاع بني أن القلق يتغري مع السن و 

 & ,Tazegül, Küçük, Tuna)و هي نفس النتيجة تقريبا اليت توصلت إليها دراسة  (2116)فوزي، سنة  21

Haim Akgül, 2015)   سنة هي أقل  19وجدت الدراسة أن مستوايت القلق لدى الرايضيني الذين سنهم حيث

سنة ( لديهم قيم أعلى  15-13سنة. و يف دراسة أخرى الرايضيني من الفئة العمرية األوىل )  18و  17من رايضيي 

للقلق املعريف. و يبدوا أن هذا مرتبط ابلنمو االنفعايل حيث مير الفرد بفرتات منو تسمح الستجاابته االنفعالية ابلنمو 

السن إىل أن يصل إىل مرحلة النضج االنفعايل اليت يصبح فيها أكثر حتكما يف  إذ يتجه إىل النضج كلما تقدم يف

 استجاابته و أفضل يف التعامل مع حاالت الضغط. 

و يف دراستنا أكدت فإن هذه الفروق مل تؤكد وجود أتثري لعامل السن يف مستوايت القلق و هذا راجع لكون 

ي سن متثل اقرتاب النضج االنفعايل ما ولد لديهم حتكما يف القلق و أغلب أفراد العينة يفوق سنهم العشرين سنة و ه

 أعراضه.   
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نتائج أتثري بعض العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، أقدمية املمارسة ( يف  -10

  مستوايت حالة و مسة القلق لدى أفراد العينة

 عوامل املمارسة الرايضية.( توزيع مستوايت حالة القلق حسب بعض 00جدول )

 املستوى   
 العامل 

 مرتفع معتدل منخفض
 النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار

نوع الرايضة 
 املمارسة

 0.92 1 25.69 28 73.39 80 الرايضة اجلماعية
 3.73 5 44.03 59 52.24 71 الرايضة الفردية

مستوى 
 املمارسة

 2.38 13 33.13 43 63.39 80 خنبوي
 2.56 03 37.61 44 59.83 71 دون خنبوي

 
 

األقدمية  يف 
 املمارسة

 2.33 1 65.12 28 32.56 13 10أقل من 
[10- 01 [ 53 58.89 33 36.67 3 3.33 
[01- 00[ 51 72.36 18 26.19 1 1.35 
[00- 21[ 15 78.95 3 21.15 1 0 
[21- 20[ 11 78.57 3 21.33 1 1 

 0 1 12.50 1 87.51 7 20أكثر من 

 

( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني حلالة القلق 19تشري النتائج اليت يعرضها اجلدول )

حسب نوع الرايضة كانت هي األعلى غري أن ممارسي الرايضة اجلماعية سجلوا نسبة أعلى مقارنة مبمارسي الرايضة 

( على التوايل، يف حني سجلت نسبة املستوى املعتدل لدى الالعبني حلالة % 52.24%،   73.39الفردية بـمقدار )

 44.03، % 25.69القلق قيم أقل مع مالحظة أن ممارسي الرايضة اجلماعية أقل من ممارسي الرايضة الفردية بنسب )

 (.  % 3.73%،  1.92(. و يليها املستوى املرتفع بنسب متدنية )%
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( فيما خيص مستوى املمارسة أن النسب املسجلة هي متقاربة إىل حد بعيد، 19جلدول )كما توضح نتائج ا

(  % 59.83%،  63.39فنسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني حلالة القلق كانت هي األعلى بـنسب )

ملعتدل املسجل لدى من املمارسني يف املستوى النخبوي و حتت النخبوي على التوايل، يف حني قدرت نسبة املستوى ا

( املستوى النخبوي و حتت النخبوي على التوايل، و يليها املستوى % 37.61% ،  33.13)الالعبني حلالة القلق 

 .(% 2.56 % 2.38املرتفع بنسبة  )

( تشري إىل أن نسبة املستوى املنخفض 19أما ابلنسبة لسنوات املمارسة فإن النتائج املبينة يف اجلدول )

 5املسجل لدى الالعبني حلالة القلق كانت هي األعلى لكل سنوات املمارسة ما عدا الذين مارسوا ملدة أقل من 

سنوات  11سنوات حيث كانت النسبة األعلى هي يف املستوى املعتدل، أما الذين لديهم سنوات ممارسة أكثر من 

سنة ممارسة، يف حني قدرت نسبة املستوى املعتدل  25ألكثر من %  87.51لتصل %  72.36فالنسب ال تقل عن 

ابلنسبة ألكثر  % 21.15املسجل لدى الالعبني حلالة القلق نسب متدنية كلما ارتفعت مدة املمارسة لتصل أقل من 

بقة للمستوايت املنخفضة سنة ممارسة، و مل تكن النسب للمستوى املرتفع ذات قيم ميكن أن تؤثر أمام القيم السا 21

 لتصل حد الصفر. %  3.33و املعتدلة حيث مت تسجيل نسب تقل  عن  

و للتأكد من مدى داللة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت حالة القلق حسب العوامل الدميوغرافية نستعني 

 " كما توضحه اجلداول التالية: ANOVA" و حتليل التباين يف اجتاه واحد " تابختبار "

 

 

 

 



 حتليل نتائج الدراسة و مناقشة الفرضيات عرض و

171 
 

 .لداللة الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى لنوع الرايضة املمارسة  "( نتائج اختبار " ت21جدول )

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

توجد فروق   1.111 3.228- 11.82 31.33 119 رايضة مجاعية
 11.17 35.91 133 رايضة فردية دالة إحصائيا

 

( أن الفروق يف مستوايت حالة القلق بني ممارسي الرايضة اجلماعية و ممارسي الرايضة 21يبني اجلدول رقم )

و  1.15و هي أقل من  1.111الفردية هي فروق ذات داللة إحصائية، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

، للرايضات اجلماعية 31.33و هو أعلى مقارنة بـ  35.91هي لصاحل الرايضة الفردية حيث تسجل معدل حسايب 

 مما يدل على أن متغري نوع الرايضة املمارسة  يؤثر يف مستوايت حالة القلق. 

 

 .ةلداللة الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى ملستوى املمارس  "( نتائج اختبار " ت20جدول )

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

ال توجد فروق  1.311     1.825- 11.63 33.28 126 خنبوي
 11.73 33.37 117 دون خنبوي دالة إحصائيا 

 

حالة القلق بني الرايضيني يف املستوى النخبوي و الرايضيني  ( أن الفروق يف مستوايت21يبني اجلدول رقم )

و  1.311يف املستوى دون النخبوي هي فروق ليست دالة إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 مما يدل على أن متغري مستوى املنافسة ال يؤثر يف مستوايت حالة القلق. 1.15هي أقل من 
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لداللة الفروق يف مستوايت حالة  " ANOVA " حتليل التباين يف اجتاه واحد( نتائج اختبار " 22جدول )

 .القلق تعزى لسنوات املمارسة

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

معتدل 
 املربعات

 )ف(قيمة 
 احملسوبة

 االستنتاج الداللة *

 1.115 2.876 345.595 5 1727.977 بني اجملموعات
 

توجد فروق 
 120.177 237 28481.982 داخل اجملموعات دالة إحصائيا

  242 30209.959 اإلمجايل

 

( أن الفروق يف املعتدالت حلالة القلق حسب سنوات املمارسة هي فروق دالة 22يبني اجلدول رقم )

و ابلتايل هناك اثنني على ، 1.15و هي أقل من  1.115إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

، مبعىن أن هناك مديت ممارسة على األقل من جممل سنوات املمارسة للعينة تكون من التقديرات غري متساويةاألقل 

مما يدل على أن متغري سنوات املمارسة  قد يكون له أتثري يف مستوايت  مستوايت حالة القلق لديها غري متساوية،

 حالة القلق.

حتديد مصدر االختالف يف مستوايت حالة القلق حسب سنوات املمارسة ابستخدام مؤشر أقل ( 20جدول )

 " lsd"     فرق معنوي

 ]20 -21] ]21 -00] ]00 -01] ]01 -10] 10أقل من  
[10- 01 [ 1* .017     
[01- 00[ 1* .007 1.607    
[00- 21[ 1.094 1.952 1.795   
[21- 20[ 1* .002 1.077 1.145 1.160  

*1 20أكثر من  .020 1.218 1.319 1.297 1.901 
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 1.15* معتدل الفروق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

تشري املقارانت البعدية يف اجلدول السابق أن الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى لسنوات املمارسة، حيث  

سنة و لصاحل الفئة  15و  15سنوات و الذين ترتاوح أعمارهم بني  15كانت بني الذين مارسوا الرايضة ملدة أقل من 

سنة  25و  21و الذين ترتاوح سنوات املمارسة لديهم بني  15األوىل، و بني الذين مارسوا الرايضة ملدة أقل من 

لرايضة هذا يدل على أنه كلما تقادم الالعب يف ممارسته ل سنة و لصاحل الفئة األوىل. و 31و  31أعمارهم بني 

ينخفض مستوايت حالة القلق لديه أي أنه يصبح أكثر حتكما يف حالة القلق. و منه  ميكن القول أبن سنوات 

 املمارسة تؤثر يف مستوايت حالة القلق.  

لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الرايضية ) نوع الرايضة، "  ANCOVA " ( يوضح نتائج اختبار حتليل التباين20جدول )

 املمارسة، األقدمية ( ابستبعاد أتثري العوامل الشخصية ) جنس الرايضي و سنه ( يف مستوايت حالة القلق. مستوى

قيمة "ف"  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1.197 2.773 326.175 1 326.175 نوع الرايضة
 1.837 1.132 3.967 1 3.967 مستوى املمارسة

 1.991 1.115 12.383 5 61.913 األقدمية
 1.915 1.111 1.329 1 1.329 نوع الرايضة  * مستوى املمارسة

 1.191 1.513 176.661 5 883.313 نوع الرايضة *  األقدمية
 1.788 1.383 56.918 5 283.591 مستوى املمارسة * األقدمية

 نوع الرايضة  * مستوى املمارسة *
 األقدمية

258.968 2 129.383 1.112 1.333 

   117.538 221 16939.386 اخلطأ
    233 359317.111 اإلمجايل
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( انعدام معىن للفروق يف مستوايت حالة القلق حبيث ميكن إرجاعها للعوامل 23يتضح من اجلدول رقم )

العوامل الشخصية املتمثلني يف كل من جنس و  الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( و بعد استبعاد

( لكل من نوع الرايضة، مستوى املمارسة 1.991، 1.837، 1.197سن الرايضي نالحظ أن قيمة مستوى الداللة )

، و ابلتايل ال يوجد 1.15و األقدمية، و كذلك ابلنسبة الشرتاك العوامل معا، حيث كانت أكرب من الداللة املعنوية 

 نوع الرايضة و مستوى املمارسة و األقدمية و ال أتثري هلا جمتمعة معا يف حتديد مستوايت حالة القلق. أتثري لكل من

 ( نتائج مستوايت مسة القلق حسب املمارسة الرايضية.20جدول )

 املستوى

 العامل  

 مرتفع متوسط منخفض

 النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار

 1.83 2 25.69 28 72.38 79 الرايضات اجلماعية الرايضة املمارسةنوع 

 2.24 3 32.09 33 65.67 88 الرايضات الفردية

 1.79 01 22.22 28 76.98 97 خنبوي مستوى املمارسة

 2.56 03 36.75 43 61.68 71 دون خنبوي

 

 

 املمارسة يف قدميةاأل

 2.33 1 31.86 18 55.81 23 10أقل من 

[10- 01 [ 65 72.22 23 26.67 1 1.11 

[01- 00[ 39 71.11 18 26.19 2 2.91 

[00- 21[ 12 63.16 7 36.83 1 0 

[21- 20[ 12 85.71 2 13.29 1 0 

 0 1 25.11 2 75.11 6 20أكثر من 
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القلق حسب ( أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني لسمة 25تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

نوع الرايضة كانت هي األعلى، غري أن ممارسي أنواع الرايضة اجلماعية سجلوا نسبة أعلى مقارنة مبمارسي أنواع 

( على التوايل، يف حني سجلت نسبة مستوى مسة القلق املعتدل لدى % 65.67%،   72.38الرايضة الفردية بنسبة )

مع مالحظة أن ممارسي أنواع الرايضة اجلماعية أقل من ممارسي أنواع الرايضة الفردية بنسب  ،الالعبني قيم أقل

 (.  %  2.23%،  1.83)  (. و يليها املستوى املرتفع بنسب متدنية% 32.19، % 25.69)

( أن نسب مستوى املمارسة املسجلة هي أيضا متفاوتة إىل حد ما، فنسبة 25كما توضح نتائج اجلدول )

( % 61.68%،  76.68مستوى مسة القلق املنخفض املسجل لدى الالعبني كانت هي األعلى و تراوحت بني )

ابلنسبة للممارسني يف املستوى النخبوي و حتت النخبوي على التوايل، يف حني قدرت نسبة مستوى مسة القلق 

ت النخبوي على التوايل، و يليها ( املستوى النخبوي و حت% 36.75% ،  22.22املعتدل املسجل لدى الالعبني )

 .(% 2.56 % 1.79املستوى املرتفع بنسبة )

لق املنخفض املسجل لدى ( إىل أن نسبة مستوى مسة الق25أما ابلنسبة لسنوات املمارسة فيشري اجلدول )

سنوات حيث كانت النسبة  5كانت هي األعلى لكل سنوات املمارسة ما عدا الذين مارسوا ملدة أقل من الالعبني  

سنوات  5 الذين لديهم تزيد سنوات ممارستهم عن (، أما31.86) ( و هي مبتقاربة مع املستوى املعتدل55.81)

سنة ممارسة، يف حني قدرت نسبة  ]25 -21]لفئة  % 85.71 إىلبل تصل %  36.16فالنسب ال تقل عن 

%  13.29لق لديهم متدنية كلما ارتفعت مدة املمارسة لتصل املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني الذين مسة الق

سنة ممارسة، و مل تكن النسب للمستوى املرتفع ذات قيم ميكن أن تؤثر أمام القيم السابقة  ]25 -21]ابلنسبة لفئة 

 لتصل حد الصفر. %  2.91للمستوايت املنخفضة و املتوسطة حيث مت تسجيل نسب تقل عن 
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ة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت حالة القلق حسب العوامل الدميوغرافية استخدم  و للتأكد من مدى دالل

 "فجاءت النتائج كما توضحه اجلداول التالية: ANOVAكل من  ابختبار " ت " و حتليل التباين يف اجتاه واحد " 

 .لداللة الفروق يف مستوايت مسة القلق تعزى لنوع الرايضة املمارسة  "( نتائج اختبار " ت20جدول )

عدد  
 احلاالت

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

ال توجد فروق   1.198 1.289- 8.98 31.72 119 رايضة مجاعية
 دالة إحصائيا

 8.96 33.22 133 رايضة فردية

( أن الفروق يف متوسطات مسة القلق بني ممارسي أنواع الرايضة اجلماعية و ممارسي 26رقم )يبني اجلدول 

و  1.198أنواع الرايضة الفردية هي فروق ليست ذات داللة إحصائية، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 ، مما يدل على أن متغري نوع الرايضة املمارسة ال يؤثر يف مستوايت مسة القلق.  1.15هي أكرب من 

 .لداللة الفروق يف مستوايت مسة القلق تعزى ملستوى املمارسة  "( نتائج اختبار " ت20جدول )

عدد  
 احلاالت

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

توجد فروق  1.113 2.371- 8.46 41.19 126 خنبوي
 دالة إحصائيا 

 9.32 44.00 117 دون خنبوي
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( أن الفروق يف اعتدال متوسطات مسة القلق بني الرايضيني يف املستوى النخبوي و 27يبني اجلدول رقم )

و  1.113الرايضيني يف املستوى دون النخبوي هي فروق دالة إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

و هو  33.11و هي لصاحل الرايضيني يف املستوى حتت النخبوي حيث تسجل متوسط حسايب  1.15هي أقل من 

 لرايضيي املستوى النخبوي، مما يدل على أن مستوى املنافسة يؤثر يف مستوايت مسة القلق. 31.19أعلى مقارنة بـ 

لداللة الفروق يف مستوايت مسة  "  ANOVA" حتليل التباين يف اجتاه واحد ( نتائج اختبار " 20جدول )

 .القلق تعزى لسنوات املمارسة

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 )ف(قيمة 
 احملسوبة

 االستنتاج الداللة *

 1.185 1.963 155.263 5 776.315 بني اجملموعات

 

ال توجد فروق 
 دالة إحصائيا

 79.088 237 18743.891 داخل اجملموعات

  242 19520.206 اإلمجايل

 

( أن الفروق يف املتوسطات لسمة القلق حسب سنوات املمارسة هي فروق ليست دالة 28يبني اجلدول رقم )

مما يدل على أن  و ابلتايل،، 1.15و هي أكرب من  1.185إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 متغري سنوات املمارسة ليس له أتثري يف مستوايت مسة القلق.
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لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى  "ANCOVA" ( نتائج اختبار حتليل التباين20جدول )

 املمارسة، األقدمية ( ابستبعاد أتثري العوامل الشخصية ) جنس الرايضي و سنه ( يف مستوايت مسة القلق.

قيمة "ف"  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1.593 1.286 21.985 1 21.985 ضةنوع الراي
 1.133 3.613 353.361 1 353.361 مستوى املمارسة

 1.375 1.911 71.159 5 351.797 األقدمية
 1.382 1.766 58.959 1 58.959 نوع الرايضة  * مستوى املمارسة

 1.819 1.355 35.153 5 175.272 نوع الرايضة *  األقدمية
 1.621 1.715 35.281 5 271.313 مستوى املمارسة * األقدمية

الرايضة  * مستوى املمارسة *  نوع
 األقدمية

215.332 2 117.721 1.399 1.239 

   76.998 221 16939.386 اخلطأ
    233 359317.111 اإلمجايل

 

يتضح من اجلدول غياب معىن للفروق يف مستوايت مسة القلق تعزى للعوامل الرايضية ) نوع الرايضة، 

األقدمية ( و بعد استبعاد العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( حيث نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

ت أكرب من ( لكل من نوع الرايضة و األقدمية، و كذلك ابلنسبة الشرتاك العوامل معا، فقد كان1.375، 1.593)

و هي أقل من الداللة املعنوية و  1.133، لكن ابلنسبة ملستوى املمارسة كانت مستوى الداللة 1.15الداللة املعنوية 

ابلتايل قبول الفرض العدمي أبنه ال يوجد أتثري لكل من نوع الرايضة و األقدمية و ال أتثري هلا جمتمعة معا و وجود 

 أتثري ملستوى املمارسة يف مستوايت مسة القلق.
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نتائج فرضية أتثري العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، أقدمية املمارسة ( يف حتليل و مناقشة  -

 مستوايت حالة و مسة القلق

لقد بينت النتائج تباين أتثري العوامل الرايضية ملخصة يف نوع الرايضة، مستوى و أقدمية املمارسة يف حالة و 

قلق حسب نوع الرايضة و سنوات املمارسة بينما ابلنسبة لسمة القلق مسة القلق، حيث كانت مؤثرة ابلنسبة حلالة ال

فقد أتثرت مبستوى املمارسة، و املالحظ أيضا أنه ابستبعاد أتثري العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( مل يكن 

لق ماعدا مستوى هناك أتثري ألي عامل من العوامل الرايضية منفردة أو جمتمعة ال يف حالة القلق و ال يف مسة الق

 املمارسة الذي أثر منفردا يف حالة القلق. 

و لدى تناول أتثري نوع الرايضة املمارسة، توصلنا ابلنسبة حلالة القلق إىل وجود أتثري يف حني انعدم التأثري يف 

بوجود متاثل مستوايت مسة القلق. و ابلرجوع لنتائج بعض الدراسات اليت تناولت القلق الرايضي فإنه ال ميكن اجلزم 

مسة و حالة القلق اليت وجدت أبن   (Han, et al., 2006)حيدد أتثري نوع الرايضة يف القلق حيث جند مثال دراسة

لدى ممارسي نوع من أنواع الرايضة اجلماعية هي أقل من تلك لدى ممارسي أي نوع من أنواع الرايضة الفردية. و جند 

أن ممارسي   (Elloumi ،9022، و Ichraf ،Mohamed Ali، Trabelsi ،Masmoudi)أيضا يف دراسة  

أنواع الرايضة اجلماعية هم أكثر قلقا من ممارسي  أنواع الرايضة الفردية على اعتبار أن األفراد القلقني هم الذين لديهم 

اجتاه سليب أو تقدير الذات منخفض و العكس صحيح. و مبصطلحات مغايرة ختص املراحل وفق املنافسة لدى تناول 

أنه بشكل عام املشاركة يف نوع من أنواع الرايضة الفردية  (Karageorghis & terry, 2011, p. 96)القلق أكد 

تظهر أكثر قلق قبل أثناء و بعد املنافسة مقارنة ابملمارسني ألنواع الرايضة اجلماعية. و هذا حسب رأيه بسبب الشعور 

ا سلطت عليه األنظار حيث ابلعزلة و الضغط، يف حني ممارسة الرايضة اجلماعية ال يكون الضغط على الفرد إال إذ

يكون منفردا كضربة اجلزاء رمية السبع أمتار و هذا ألن جناح الفريق يعتمد على جناحه. يف حني بينت نتائج 
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(Singh,)  أنه كال من ممارسي الرايضة الفردية و اجلماعية لديهم مستوايت أعلى يف القلق خالل اللعب مقارنة قبل

جد فروق بني ممارسي الرايضات اجلماعية و الفردية من حيث قلق املنافسة قبل و بعد، كما أنه ال تو  و بعد املنافسة،

لكن خالل املنافسة جند ممارسي الرايضات الفردية يسجلون قيم أعلى. بينما بتناول أبعاد القلق جند أنه يف دراسة 

(Fernandes, Neves Nunes, Vasconcelos-Raposo, & Miguel Fernandes, 2013)  يم ق

يف حني وجدت  ،القلق املعريف لدى ممارسي الرايضات الفردية كانت أقل مقارنة بتلك لدى ممارسي الرايضات الفردية

رايضات الفردية لديهم قيم أعلى يف القلق البدين ممارسي ال (Velikić, Knežević, & Rodić, 2014)دراسة 

   االشرتاك يف املسؤولية يف الرايضات اجلماعية.مقارنة ابلرايضات اجلماعية نظرا خلاصية التفاعل و 

و فيما يتعلق مبستوى املمارسة أكدت نتائج الدراسة أن مستوى املنافسة ال يؤثر يف مستوايت حالة القلق 

بينما يؤثر يف مستوايت مسة القلق حيث كانت الفروق لصاحل الرايضيني يف املستوى حتت النخبوي، و هي خمالفة 

ئج بعض الدراسات اليت أكدت يف الغالب تسجيل رايضيي النخبة قيما أعلى خاصة يف حالة القلق بعض الشيء لنتا

كلما ارتقينا يف املستوى. مع اإلشارة إىل أن أمهية املنافسة تعتمد على تصوران هلا   و هذا راجع لتزايد أمهية املنافسة

 ,Karageorghis & terry) شعور ابلقلق أكرب فكلما كانت املنافسة أكثر أمهية كلما كان الضغط أكرب و ابلتايل

2011, pp. 94-95) كما تبني أنه يف األساس رايضيو النخبة لديهم صحة نفسية أعلى من اآلخرين، مع العلم أن ،

الصحة النفسية تعين اخنفاض احلاالت الشعورية السلبية مثل  التوتر، اإلحباط، الغضب، و ارتفاع احلاالت الشعورية 

. لقد توصلت دراسة على العبات كرة السلة إىل أن من كن يف (Newcombe & Boyle, 1995)ة االجيابي

الفريق الوطين سجلن مستوى أقل يف حالة و مسة القلق مقارنة بالعبات القسم األول و كال الفوجني سجال قيما أقل 

 . (Guillen & Sánchez, 2009)من قيم غري املمارسني  
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 ,Hanton)ك الرايضي للمنافسة هو احملدد ملستوى القلق ويف ذلك ما بينته دراسة و يبقى كما ذكران إدرا

Neil, Mellal, & Fletcher, 2008)  حول أعراض املواجهة لدى الرايضيني اليت تتغري عادة يف حاالت

لق. و يف الضغوط حسب مستوى املنافسة و اخلربة و هذا راجع إىل كوهنم ميلكون ثقة أكرب تتدخل يف أتويلهم للق

نفس السياق أكدت دراسة أخرى اجتاه الفروق حيث أن الرايضيني يف املستوى حتت النخبوي لديهم أتويل اجيايب 

. كما بينت نتائج حبث (Sheldon, Michael, & Stephen, 2003)لقلق املنافسة مع إدراك اجيايب للتحكم 

 خنبوي و حتت خنبوي، أن شدة مستوى القلق ال آخر أكادميي ) دكتوراه ( على رايضيي ختصص سباحة يف مستويني

ختتلف بني اجملموعتني )رايضيي النخبة و حتت النخبة ( يف السباحة و لكن هذه املستوايت فسرت بطريقتني خمتلفتني 

 ,.Hanton S. M)) مسهل و معوق ( حيث رايضيي النخبة يفسرون القلق أكثر على أنه مسهل مقارنة ابآلخرين 

 ، و هذا عكس ما توصلت إليه الدراسة املذكورة آنفا. (1996

مل يكن لسنوات املمارسة أو األقدمية أي أثر يف حتديد مستوايت مسة القلق و على العكس من ذلك أثرت 

يف حالة القلق، وابستبعاد العوامل الشخصية لوحظ أتثري لسنوات املمارسة على مستوايت حالة القلق إذ أنه كلما 

عب يف ممارسته للرايضة تنخفض مستوايت حالة القلق لديه أي أنه يصبح أكثر حتكما يف حالة القلق، رغم تقادم الال

اليت مل  (Polman, Rowcliffe, Borkoles, & Levy, 2007)أننا  جند بعض الدراسات على غرار دراسة 

بل يبدو  ابملقابل أن معظم  لثقةفروق تعزى لسنوات املمارسة لدى السباحني يف مستوايت القلق و اتتوصل إىل أي 

 ,Tazegül, Küçük)الدراسات السابقة توصلت إىل إجياد فروق تبعا لسنوات املمارسة، فنجد مثال دراسة 

Tuna, & Haim Akgül, 2015)  سنوات ممارسة  8اليت توصلت إىل أن  الرايضيني الذين لديهم أكثر من

 ,Fernandes)سنوات ممارسة. و كذلك دراسة  8ل من يسجلون مستوايت أقل من أولئك الذين لديهم أق

Neves Nunes, Vasconcelos-Raposo, & Miguel Fernandes, 2013)  حول أبعاد القلق و اليت
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أكدت أبن خربة املنافسة تؤثر يف القلق حيث ينخفض مستوى القلق املعريف و البدين كلما زادت خربة. كما بينت 

طُوَِّرت مبرور الوقت من خالل الرتبية  كإجيابيةن القدرة على تفسري أعراض القلق  أ. (Hanton S. M,1996)دراسة 

و التعليم. و يف حبث على العبات كرة السلة أثبتت أن الالعبات اللوايت لديهن زمن أطول يف املمارسة اللعب يبدو 

ا يقلل من درجة قلقها من عليهن القلق أقل. و قد يرجع ذلك إىل زايدة الفرص لتصحيح األخطاء و ابلتايل مم

. و يف تفسري آخر لنفس النتائج تقريبا أكدت أن اكتساب (Guillen & Sánchez, 2009)ارتكاب األخطاء 

اخلربة من خالل املشاركة الفعلية متكن الرايضيني من التأقلم مع األعراض املعرفية و البدنية اليت تفرضها املنافسة، 

كريهم و مشاعرهم مما يسمح هلم مبواجهة الضغوط اجيابيا بتعديل اجتاه التفسري و فالرايضيون مييلون إىل عقلنة تف

 ,Hanton, Cropley, Neil, Mellalieu)التأويل و هذا بتفسري الضغوط  كمسهلة عوض تفسريها كمعوقة  

& Miles, 2007) . 

مهما يكن ميكن أن نستمد تفسري عدم وجود فروق تبعا للعوامل الرايضية يف مستوايت حالة و مسة القلق  و

بشكل عام يف دراستنا من التحليل السابق ،إذ تعرب مستوايت القلق على ما يدركه الرايضي حني يتعرض للضغوط 

لى أهنا حتدي عوض التفكري فيها على أهنا خاصة ابلنسبة حلالة القلق حيث يلجأ إىل التعامل مع ضغوط املنافسة ع

هتديد مما جيعل القلق عامل مسهل لبلوغ احلد املثايل الستجاابته االنفعالية و السلوكية و العقلية. أما ابلنسبة لسمة 

 القلق فإن اخلصائص الشخصية اليت ينميها الرايضي جتعله أكثر نضجا انفعاليا كما تساعد املنافسة الرايضية الرايضي

على التكيف مع حاالت الضغط و مواجهتها مما جيعل األمر ابلنسبة إليه تكيفا نفسيا وجيعل استجاابته يف حياته 

 العادية يغلب عليها اهلدوء و الروية وفق ما تعود عليه خالل املنافسة  لتكون مسة غالبة لديه.  
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قلق إىل وجود فروق حيث ممارسي و لدى تناول عامل نوع الرايضة املمارسة، توصلنا ابلنسبة حلالة ال

الرايضات الفردية الذين سجلوا مستوايت أعلى يف حني مل توجد فروق تعزى لنوع الرايضة يف مستوايت مسة القلق، و 

قد يرجع ذلك إىل كون مسئولية الرايضي تزداد يف الرايضات الفردية لكون األداء يعتمد على مدى استعداده هو، و 

حتديد نتيجة أدائه النهائية و أي فشل يف بلوغ األهداف الرايضية يتحمله بشكل مباشر كما أن هو الفاعل الوحيد يف 

التعرض لضغوط املنافسة يتحمله مبفرده كل ذلك يكاد ينعدم يف خمتلف أنواع الرايضة اجلماعية ما عدا يف بعض 

 تلف الرايضات اجلماعية.   املواقف اليت يتحمل فيها الالعب مسئولية الفريق ككل كالرميات احلرة يف خم

و فيما يتعلق مبستوى املمارسة أكدت نتائج الدراسة أن مستوى املنافسة ال يؤثر يف مستوايت حالة القلق 

بينما يؤثر يف مستوايت مسة القلق حيث كانت الفروق لصاحل الرايضيني يف املستوى حتت النخبوي، و يرجع ذلك يف 

بضغط املنافسة حيث أن الرايضي هو يف مواجهة منافس ما و هو داخل منافسة ما  حالة القلق رمبا إىل نسبية الشعور

و أاي يكن فإن مشاعره و انفعاالته تنطلق من واقع التنافس يف حد ذاته و ال يهم مستوى املنافسة يف حضور ندية 

لنسبة لسمة القلق فيمكن املنافس و أجواء املنافسة و ما حتمله من ضغوط مما يغيب الفروق بني املستويني. أما اب

تفسري ارتفاع مستوايت القلق لدى رايضيي املستوى حتت النخبوي مقارنة ابلنخبة رمبا يرجع إىل التطلع الدائم لبلوغ 

مستوى النخبة و ما ميثله من هاجس يستلزم العمل و التفكري املستمر فمراحل الصعود عادة تكون أصعب كما 

ا مل تكن لسنوات املمارسة أو األقدمية أي أثر يف مستوايت مسة القلق و على كماإلمكانيات تكون أقل حضورا .  

العكس من ذلك أثرت يف حالة القلق، وابستبعاد العوامل الشخصية لوحظ أتثري لسنوات املمارسة على مستوايت 

خنفاض أي أنه يصبح حالة القلق إذ أنه كلما تقادم الالعب يف ممارسته للرايضة تنزع مستوايت حالة القلق لديه لال

أكثر حتكما يف حالة القلق، و ميكن تفسري ذلك  إىل خربة الرايضي يف التعامل مع القلق و اليت تتأتى من التدريب و 

العمل النفسي الذي يقوم به املدرب أو األخصائي النفساين املرافق للرايضي إن وجد. فبرتاكم سنوات املمارسة 
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ات ملواجهة القلق تساعده على ختطي ضغوط املنافسة كما أن املنافسة تصبح شبه يكتسب الرايضي و يطور اسرتاتيجي

 عادة ال تشكل هتديدا نفسيا و إمنا هي حتد متجدد يستوجب حسن التعامل و التدبري. 

 

 نتائج الصالبة الذهنية لدى أفراد العينة -10

، فجاءت  2طبق اختبار كاللتأكد من الفرضية اليت تعترب مستوى الصالبة الذهنية لدى الرايضيني مييل لالعتدال؛ فقد 

 :اآليت النتائج كما يعرضها اجلدول

  لدى أفراد العينة ( توزيع مستوايت الصالبة الذهنية01جدول )

مستوايت الصالبة 
 الذهنية

 االستنتاج االحتمال 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات

 62.247 10.29 25 مرتفع
 

توجد فروق  1.11
ذات داللة 

 إحصائية
 50.21 122 معتدل

 39.51 96 منخفض

 %111 233 ∑اجملموع 

 

( أن نسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني للصالبة الذهنية   31تشري النتائج املبينة يف اجلدول ) 

فرد، يف حني قدرت نسبة  122و هي ابلنسبة لعينة البحث ما مقداره %  51.21كانت هي األعلى بـمقدار 

فرد من عينة البحث، و يليها  96و متثل %  39.51املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني للصالبة الذهنية 

أفراد من عينة البحث. مما يدل على أن أغلب الالعبني يسجلون  3 و متثل%  11.29توى املرتفع بنسبة املس
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فرد  96و هي نسبة قليلة متثل   39.51بينما النسبة املتبقية  61.51مستوايت معتدلة إىل مرتفعة من الصالبة الذهنية 

 بة الذهنية. من عينة البحث لالعبني الذين لديهم مستوايت منخفضة يف الصال

و هي أقل من مستوى  1.11و كانت قيمة مستوى الداللة  62.237بلغت  2و يوضح اجلدول أن قيمة كا

و ابلتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوايت الثالث للصالبة الذهنية، و أن هذه  1.11الداللة املعنوية 

 و هي القيمة األعلى. 122الفروق هي لصاحل املستوى املعتدل حيث سجلنا تكرار 

أتثري بعض العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت الصالبة الذهنية لدى  -10

 أفراد العينة

الفروق يف مستوايت الصالبة الذهنية إىل عوامل شخصية ) اجلنس، السن، (، أجرينا للتأكد من الفرضية اليت ترجع 

 العمليات اإلحصائية الالزمة فكانت النتائج موضحة يف اجلداول التالية: 

 ( يوضح مستوايت الصالبة الذهنية حسب بعض العوامل الشخصية ) اجلنس، السن (.00جدول )

 املستوى
 العامل

 مرتفع معتدل منخفض
 النسبة %  التكرار النسبة %  التكرار النسبة % التكرار

 عامل 
 اجلنس

 11.31 18 36.23 81 31.62 72 الذكور
 9.59 7 57.53 32 32.88 23 اإلانث

 
 

 عامل
 السن

 3.17 2 58.33 28 37.5 18 21أقل من 
[21- 20 [ 36 31.35 58 51.88 11 8.77 
[20- 01[ 19 31.31 17 36.96 11 21.73 
[01- 00[ 7 36.83 11 57.89 1 5.26 
[00- 01[ 5 31.67 6 51.11 1 8.33 

 25.11 1 51.11 2 25.11 1 01أكثر من 
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( أن نسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الذكور و اإلانث للصالبة 31تشري النتائج املبينة يف اجلدول )

و هي ابلنسبة لعينة البحث ( على التوايل، %  57.33%،  36.23الذهنية كانت متقاربة و هي األعلى بـمقدار ) 

حالة ابلنسبة لإلانث، يف حني قدرت نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى الالعبني  32حالة ابلنسبة للذكور و  81

حالة ابلنسبة  23حالة من عينة البحث ابلنسبة للذكور و  72و متثل (  % 32.88%،  31.62للصالبة الذهنية ) 

حالة من عينة البحث ابلنسبة  18( و متثل  %  9.59،  % 11.31 لإلانث، و يليها املستوى املرتفع بنسبة )

حاالت ابلنسبة لإلانث. مما يدل على أن أغلب الالعبني سواء الذكور أو اإلانث يسجلون مستوايت  7للذكور و 

تتوزع بني املستوى املنخفض و املرتفع. و ميكن القول أبن  معتدلة من الصالبة الذهنية، بينما النسبة األخرى

 مستوايت الصالبة الذهنية لدى غالبية الالعبني ترتاوح بني املعتدل و املرتفع.

( تؤكد أن نسبة املستوى املنخفض املسجل لدى 31السن فإن النتائج املبينة يف اجلدول ) عاملو ابلنسبة ل

أين سجلنا  ]31 -25]عدا الفئة العمرية ، % 51.11ي األعلى بـمقادير  تفوق الالعبني للصالبة الذهنية كانت ه

أقل من ، حيث سجلت الفئة   على حنو غري منتظمتفاوتت النسب بني خمتلف الفئات و %،  36.96نسبة متدنية 

و يالحظ أيضا اقرتاب نسب املستوى املنخفض للصالبة الذهنية من نسب . % 58.33سنة أعلى نسبة  21

 سجلت للفئة %  31.31و  31 و هي النسبة املسجلة لفئة أكثر من%  25.11املستوى املعتدل حيث تراوحت بني 

أل لفئة %  3.17، و تبقى أدىن النسب مسجلة يف املستوى املرتفع للصالبة الذهنية حيث تراوحت بني ]31 -25]

 سنة.  31لفئة أكثر من  25.11سنة و  21من 

و للتأكد من مدى داللة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت مسة القلق حسب املتغريات الدميوغرافية نستعني 

 " كما توضحه اجلداول التالية: ANOVAابختبار " ت " و حتليل التباين يف اجتاه واحد " 
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 .لداللة الفروق يف مستوايت الصالبة الذهنية تعزى جلنس الرايضيني  "( نتائج اختبار " ت02جدول )

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة " ت 
" 

الداللة 
* 

 االستنتاج

ال توجد فروق  1.787 1.271 - 7.88 59.13 171 الذكور
 7.18 59.42 73 اإلانث دالة إحصائيا

 

املعدالت احلسابية بني الذكور و اإلانث يف مستوايت الصالبة الذهنية هي ( أن 32يبني اجلدول رقم )

(، و يوضح الفروق يف املعتدل  7.18، 7.88( ابحنراف معياري هو اآلخر متقارب )  59.32، 59.13)  متقاربة

و  1.271 –بني الذكور و اإلانث من خالل قيم " ت " و اليت كانت غري دالة إحصائيا، من خالل القيم املسجلة 

مما يدل على أن متغري اجلنس ال يؤثر يف  1.15و هي أكرب من   ـ1.787ستوى الداللة و الذي قدر بـ ابلنظر مل

 مستوايت الصالبة الذهنية.

لداللة الفروق يف مستوايت الصالبة  "  ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد " ( نتائج اختبار " 00جدول )

 .الذهنية تعزى لسن الرايضيني

جمموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 احلرية

معتدل 

 املربعات

 )ف(قيمة  

 احملسوبة

 االستنتاج الداللة

 1.598 1.734 43.040 5 215.202 بني اجملموعات

 

ال توجد فروق 

 58.611 237 13890.798 داخل اجملموعات دالة إحصائيا

  242 14106.000 اإلمجايل
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( أن الفروق يف املعتدالت للصالبة الذهنية حسب سن الرايضيني هي فروق ليست 33يبني اجلدول رقم )

مما يدل على أن  و ، 1.15و هي أكرب من  1.598دالة إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 متغري السن ال  يؤثر يف مستوايت الصالبة الذهنية. 

لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الشخصية ) جنس  "ANCOVA"( نتائج اختبار حتليل التباين 00جدول )

الرايضي و سنه( ابستبعاد أتثري العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( يف مستوايت 

 الصالبة الذهنية.

قيمة "ف"  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1.329 1.959 53.835 1 53.835  جنس

 1.315 1.211 69.182 5 335.912 السن

 1.339 1.886 51.665 3 151.996 اجلنس * السن

   57.189 231 13153.531 اخلطأ

    233 866373.111 اإلمجايل

 

( عدم معنوية الفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى جلنس و سن الرايضي و بعد 33يتضح من اجلدول )

استبعاد العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية ( حيث نالحظ أن قيمة مستوى الداللة ) 

و  1.15ية ( لكل من اجلنس و السن و هلما معا حيث كانت أكرب من الداللة املعنو  1.339، 1.315، 1.329

 ابلتايل قبول الفرض العدمي أبنه ال يوجد أتثري لكل من اجلنس و السن و هلما معا يف مستوايت الصالبة الذهنية.
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 الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف مستوايت الصالبة الذهنية. حتليل نتائج أتثري بعض العوامل -

لقد بينت النتائج أن العوامل الشخصية ال تؤثر يف مستوايت الصالبة الذهنية فلم تثبت أي فروق تعزى  

 نه كما أنه ال يوجد أتثري لكليهما مع ابستبعاد بعض العوامل الرايضية.سجلنس الرايضي أو 

اسة حيث توصلت در  و لقد أكدت هذه النتائج املرتبطة ابجلنس نتائج بعض الدراسات األخرى، 

(Hossein, Mohd, Saha, & Muzaimi, 2016)  أنه ال توجد فروق بني الذكور و اإلانث يف مستوايت

الصالبة الذهنية، و هو نفس ما توصلت إليه دراسة على عينة من املوظفني يف مؤسسة حيث مل تسجل أية فروق بني 

ك عموم الدراسات األخرى . على العكس من ذل(Tham, Kong, Yung, & Lee, 2015)اإلانث و الذكور 

أكدت وجود فروق بني الذكور و اإلانث يف مستوايت الصالبة الذهنية، فسجل الذكور يف دراسة حول الصالبة 

الذهنية يف الرايضة وفق بعض العوامل مستوايت أعلى يف الصالبة مقارنة ابإلانث و مرد ذلك قد يكون راجع إىل 

. و سجلت اإلانث يف ((Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse, 2009 عمليات التنشئة االجتماعية

 & ,Newland, Newton, Finch, Harbke)كرة السلة مستوايت أقل من الذكور يف الصالبة الذهنية 

Podlog, 2013) . 

و فيما يتعلق ابلسن فعدد معترب من الدراسات أكد أتثري السن يف مستوايت الصالبة الذهنية حيث تتزايد  

 ,Nicholls, Polman)فالسن و سنوات اخلربة تؤثر يف الصالبة الذهنية الصالبة  سن الرايضي.  بزايدة

Levy, & Backhouse, 2009) كما بينت دراسة .(Marchant, Polman, Clough, Jackson, 

Levy, & Nicholls, 2009)  أن الصالبة الذهنية تتباين حسب السن حيث كلما ارتفع السن كانت الصالبة

على، فالسن يلعب دورا يف مستوى الصالبة الذهنية و هذا يدل على أن التعرض لتجارب يف احلياة يؤثر اجيابيا يف أ

حيث أكدت وجود  (Guillén & Laborde, 2014)الصالبة الذهنية، و هو تقريبا نفس ما توصلت إليه دراسة 
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عالقة بني السن و الصالبة الذهنية و هذا يدل على أن الصالبة تنموا عرب خربات احلياة املرتاكمة. و السن ابلنسبة 

للصالبة الذهنية ما هو إال خمتلف املراحل العمرية و ما يلقاه الرايضي من تنشئة و تدريب انطالقا من دور الوالدين 

 ,Gucciardi)ية من منطها العام إىل النمط اخلاص يف امليدان الرايضي وصوال إىل املدربني حيث تطور الصالبة الذهن

Gordon, Dimmock, & Mallett, 2009). 

أتثري بعض العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، أقدمية املمارسة ( يف مستوايت  -10

 الصالبة الذهنية لدى أفراد العينة

وق يف مستوايت الصالبة الذهنية إىل عوامل شخصية ) اجلنس، السن، (، أجرينا الفر للتأكد من الفرضية اليت ترجع 

 العمليات اإلحصائية الالزمة فكانت النتائج موضحة يف اجلداول التالية: 

 ( توزيع مستوايت الصالبة الذهنية حسب املمارسة الرايضية.00جدول )

 املستوى
 العامل

 مرتفع معتدل منخفض
 النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار النسبة )%( التكرار

 نوع الرايضة
 املمارسة 

 9.17 11 36.79 51 33.12 37 الرايضة اجلماعية
 11.35 13 52.99 71 36.57 39 الرايضة الفردية

مستوى 
 املمارسة

 15.18 19 51.79 63 33.13 33 خنبوي
 5.13 6 39.57 58 35.31 53 دون خنبوي

  
 

األقدمية يف 
 املمارسة

 9.31 3 53.39 23 37.21 16 10أقل من 
[10- 01 [ 35 38.89 36 51.11 9 11.11 
[01- 00[ 31 33.38 29 32.13 11 13.39 
[00- 21[ 11 52.63 8 32.11 1 5.26 
[21- 20[ 3 21.33 11 78.57 1 0 

 12.51 1 62.51 5 25.11 2 20أكثر من 
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( أن نسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني للصالبة الذهنية 35)تشري النتائج املبينة يف اجلدول 

حسب نوع الرايضة كانت هي األعلى غري أن ممارسي الرايضة الفردية سجلوا نسبة أعلى مقارنة مبمارسي الرايضة 

ت اجلماعية ( على التوايل، و مل تكن هذه النسب متباعدة ابلنسبة للرايضا%36.79%،   52.99اجلماعية بـمقدار )

يف حني كان الفرق واضحا ابلنسبة للرايضات الفردية % 33.12مقارنة ابملستوى املنخفض حيث سجلت نسبة 

املستوى املنخفض لدى الالعبني، أما املستوى املرتفع فيالحظ تسجيل نسب متدنية و هي متقاربة بني %   36.57

ضيني يف الرايضة اجلماعية أو الفردية لديهم و يتضح أبن أغلب الراي%.  11.35و %  9.17النمطني بنسب 

 مستوايت معتدلة إىل مرتفعة يف الصالبة الذهنية.  

( فيما خيص مستوى املمارسة أن النسب املسجلة هي أيضا متقاربة إىل حد 35كما توضح نتائج اجلدول )

 39.57%،  51.79ى بـمقدار )ما، فنسبة املستوى املعتدل املسجل لدى الالعبني للصالبة الذهنية كانت هي األعل

( ابلنسبة للممارسني يف املستوى النخبوي و حتت النخبوي على التوايل، و هذه النسبة فيما خيص رايضيي حتت %

يف حني كانت أدىن لدى رايضيي %  35.31النخبوي ليست بعيدة عن املستوى املنخفض حيث سجلت النسبة 

( لدى رايضيي % 5.13%،  15.18بنسب متفاوتة حيث سجلنا )و يليها املستوى املرتفع %،  33.13النخبة 

 النخبة و حتت النخبة على التوايل.

( تشري إىل أن نسبة املستوى املعتدل املسجل 35أما ابلنسبة لسنوات املمارسة فإن النتائج املبينة يف اجلدول )

 21و  11ا الذين مارسوا ملدة ما بني لدى الالعبني للصالبة الذهنية كانت هي األعلى لكل سنوات املمارسة ما عد

و هي أقل من النسب املسجلة يف املستوى املنخفض %،  32.11و %  32.13سنة حيث كانت النسبة بني 

سنة أعلى النسب ابلنسبة  21على التوايل، و سجل الالعبون الذين لديهم أكثر من %  52.63و %  33.38
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املرتفع املسجل لدى الالعبني للصالبة الذهنية و بشكل غري منتظم،  للمستوى املعتدل، يف حني قدرت نسبة املستوى

 .  ]15 -11]%   13.39لتصل أعلى نسبة   ]25 -21]إذ بلغت الصفر لدى فئة 

و للتأكد من مدى داللة هذه الفروق املسجلة يف مستوايت حالة القلق حسب املتغريات الدميوغرافية 

 " كما توضحه اجلداول التالية: ANOVAنستعني ابختبار "ت" و حتليل التباين يف اجتاه واحد " 

 .لداللة الفروق يف مستوايت الصالبة الذهنية تعزى لنوع الرايضة املمارسة  "( نتائج اختبار " ت00جدول )

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

ال توجد فروق  1.136 1.361- 8.27 58.33 119 رايضة مجاعية
 7.13 59.86 133 رايضة فردية دالة إحصائيا

 

( أن الفروق يف املعتدل للصالبة الذهنية بني ممارسي الرايضة اجلماعية و ممارسي 36اجلدول رقم )يبني 

و هي  1.136الرايضة الفردية هي فروق ليست ذات داللة إحصائية، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 ، مما يدل على أن متغري نوع الرايضة املمارسة ال يؤثر يف مستوايت الصالبة الذهنية. 1.15أكرب من 

 .لداللة الفروق يف مستوايت الصالبة الذهنية تعزى ملستوى املمارسة  "( نتائج اختبار " ت 00جدول ) 

عدد  
 احلاالت

املعتدل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستنتاج الداللة * قيمة " ت "

توجد فروق  1.117 2.726 7.29 61.39 126 خنبوي
 7.79 57.85 117 دون خنبوي دالة إحصائيا 
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مستوايت مسة القلق بني الرايضيني يف املستوى النخبوي و الرايضيني يف  ( أن الفروق يف37يبني اجلدول رقم )

و هي أقل من  1.117املستوى دون النخبوي هي فروق دالة إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

ـ و هو أعلى مقارنة ب 61.39و هي لصاحل الرايضيني يف املستوى النخبوي حيث تسجل معتدل حسايب  1.15

 لرايضيي املستوى النخبوي، ما يدل على أن متغري مستوى املنافسة يؤثر يف مستوايت الصالبة الذهنية. 57.85

 .لداللة الفروق يف مستوايت الصالبة الذهنية تعزى لسنوات املمارسة"  ANOVA( نتائج اختبار " 00جدول )

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

معتدل 
 املربعات

 )ف(قيمة 
 احملسوبة

 االستنتاج الداللة *

 1.933 1.262 15.498 5 77.490 بني اجملموعات
 

ال توجد فروق 
 59.192 237 14028.510 داخل اجملموعات دالة إحصائيا

  242 14106.000 اإلمجايل

 

( أن الفروق يف املعتدالت لسمة القلق حسب سنوات املمارسة هي فروق ليست دالة 38يبني اجلدول رقم )

مما يدل على أن متغري و ، 1.15و هي أكرب من  1.933إحصائيا، من خالل قيمة مستوى الداللة اليت قدرت بـ 

 سنوات املمارسة  ليس له أتثري يف مستوايت الصالبة الذهنية.
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لداللة الفروق اليت تعزى للعوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى  "ANCOVAاختبار حتليل التباين "( نتائج 00جدول )

 املمارسة، األقدمية ( ابستبعاد أتثري العوامل الشخصية ) جنس الرايضي و سنه ( يف مستوايت الصالبة الذهنية.

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 املربعات

" قيمة "ف
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.826 1.138 2.757 1 2.757 نوع الرايضة
 1.618 1.251 13.216 1 13.216 مستوى املمارسة

 1.636 1.683 38.939 5 193.737 األقدمية
 1.136 2.233 127.755 1 127.755 نوع الرايضة  * مستوى املمارسة

 1.656 1.658 37.376 5 187.378 نوع الرايضة *  األقدمية
 1.571 1.772 33.983 5 219.913 مستوى املمارسة * األقدمية

نوع الرايضة  * مستوى املمارسة * 
 األقدمية

75.932 2 37.971 1.667 1.513 

   56.937 221 12526.198 اخلطأ
    233 866373.111 اإلمجايل

يتضح من اجلدول ال يوجد معىن للفروق يف مستوايت حالة القلق تعزى للعوامل الرايضية ) نوع الرايضة، 

مستوى املمارسة، األقدمية ( و بعد استبعاد العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( حيث نالحظ أن قيمة 

( لكل من نوع الرايضة، مستوى املمارسة و األقدمية، و كذلك ابلنسبة  1.636، 1.618، 1.826مستوى الداللة ) 

و ابلتايل  1.15(، حيث كانت أكرب من الداللة املعنوية  1.513، 1.571 ،1.656، 1.136الشرتاك العوامل معا ) 

ري هلا جمتمعة معا يف قبول الفرض العدمي أبنه ال يوجد أتثري لكل من نوع الرايضة، مستوى املمارسة، األقدمية و ال أتث

 مستوايت الصالبة الذهنية.
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حتليل نتائج أتثري بعض العوامل الرايضية ) نوع الرايضة، مستوى املمارسة، أقدمية املمارسة ( يف مستوايت  -

 الذهنية الصالبة

 بينت الدراسة أن عامل نوع الرايضة املمارسة بني الرايضات الفردية و الرايضات اجلماعية ال يؤثر يف

مستوايت الصالبة الذهنية. و يف املقابل وجدت فروق بني املستوى النخبوي و حتت النخبوي لصاحل الرايضيني يف 

املستوى النخبوي، بينما عامل سنوات املمارسة مل يالحظ له أي أثر يف مستوايت الصالبة الذهنية، مع اإلشارة أنه 

 الرايضية منفردة أو جمتمعة يف مستوايت الصالبة الذهنية. ابستبعاد العوامل الشخصية مل يالحظ أي أثر للعوامل

و تتفق عديد الدراسات يف كون نوع الرايضة املمارسة فردية أو مجاعية ال يؤثر يف مستوايت الصالبة  

. (Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse, 2009)، (Guillén & Laborde, 2014)الذهنية، 

غري أن نتائج أخرى توصلت إليها بعض الدراسات تؤكد وجود فروق تعزى لنوع الرايضة يف مستوايت الصالبة 

فروق بني رايضات ذات االحتكاك ) كرة القدم، ووتر  (Bal & Singh, 2014)الذهنية، حيث وجدت دراسة  

و بعض أبعاد الصالبة الذهنية كالقدرة على بولو، املصارعة، كرة اليد، و اجليدو ( من حيث الصالبة الذهنية الكلية 

. مواجهة الضغط، التحفيز، و ال توجد فروق من حيث بعض األبعاد األخرى كالثقة، الرتكيز و القدرة على العودة

أن الصالبة الذهنية و أبعادها يف الرايضات اجلماعية أعلى من الرايضات الفردية  كما أظهرت نتائج أخرى

(Biglari, Sanatkaran, Bahari, & Montazeri, 2015) كما قدمت دراسة أخرى نتائج تؤكد أن .

ممارسي رايضة تقوم على االحتكاك يسجلون مستوى أعلى يف الصالبة الذهنية مقارنة مبمارسي الرايضة يغيب فيها 

  . (Mazaulan & Abdul Rahim, 2014)االحتكاك 

النخبوي يتمتعون ابلصالبة الذهنية، و هذا منطلق عام إذ و حسب نتائج دراستنا فإن الرايضيني يف املستوى  

أما ما تعلق  ، و(Weinberg & Gould, 2011)العيب النخبة يظهرون مهارات نفسية أكثر تطورا من غربهم  أن



 حتليل نتائج الدراسة و مناقشة الفرضيات عرض و

196 
 

أن الرايضيني لديهم مستوايت أعلى من  (Guillén & Laborde, 2014)ابلصالبة الذهنية فقد أظهرت دراسة 

ية من غري الرايضيني، مما يؤكد على أن ارتفاع مستوى الصالبة الذهنية غالبا ما يالحظ يف املنافسات الصالبة الذهن

ذات مستوايت عليا. و يف اجتاه آخر و انطالقا من املتطلبات النفسية للمنافسة وفق دراسة حول األبعاد املكونة 

 & Bal)لنفسية املهمة لربوز التفوق الرايضي  للصالبة الذهنية فقد بينت النتائج أن الصالبة هي من العوامل ا

Singh, 2014) و عن االرتباط املباشر بني الصالبة الذهنية و مستوى املنافسة أظهرت نتائج دراسة .

(Ghasemi, Yaghoubian, & Momeni, 2012)  أنه توجد فروق بني اجملموعتني ) مستوى عال و مستوى

ا ليست دالة إحصائيا، و بشكل أوضح تبني أن الرايضيني احملرتفني للرايضة متدين (  لصاحل الفوج الثاين غري أهن

( أكثر من الرايضيني اهلواة و هذه النسبة تصبح أعلى %  9.3القتالية لديهم صالبة ذهنية أعلى  تصل نسبتهم إىل ) 

لنوع آخر غري . و يف دراسة (Chen & Cheesman, 2013)( عند مقارنتهم ابلرايضي النصف حمرتفني %  9.8)

الرايضة بينت النتائج أن فروقا يف الصالبة الذهنية حسب املنصب لصاحل املسريين الرئيسيني مث أتخذ يف التناقص كلما 

 . (Marchant, Polman, Clough, Jackson, Levy, & Nicholls, 2009)قل املنصب 

هو ما ال يتفق مع جل  الصالبة الذهنية، وكذلك مل نالحظ أي أتثري األقدمية املمارسة يف حتديد مستوايت  

ما توصلت إليه الدراسات السابقة اليت تؤكد على أن السن و سنوات اخلربة تؤثر فعليا يف مستوايت الصالبة الذهنية 

(Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse, 2009) و تضيف دراسة ،(Gucciardi, Gordon, 

Dimmock, & Mallett, 2009) ملشاركني أكدوا دور الوالدين يف تطوير منط عام من الصالبة الذهنية أن جل ا

ميكن أن يتطور بدوره إىل منط خاص ابلرايضة من خالل دور املدربني حيث يصبح دورهم أكثر أمهية و هذا ما يدل 

 على قابلية الصالبة الذهنية للتطوير و التنمية مع التدريب و برتاكم اخلربات امليدانية.
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ري لنتائج الدراسة ميكن القول أبنه فيما خيص نوع الرايضة و أقدمية املمارسة فقد يرجع عدم وجود و كتفس 

فروق لكون الصالبة الذهنية هي يف األساس مسة شخصية كما أكدت ذلك عديد الدراسات و ابلتايل فإن أتثري 

الذهنية يكون حمدودا و يبقى جمال العمل العوامل اخلارجة عن املكوانت النفسية الفطرية للفرد يف مستوايت الصالبة 

هو  و التدريب ضيق مقارنة خبصائص نفسية أخرى و أن  مستوى املنافسة قد ابرز فروقا لصاحل املستوى النخبوي و

ما ميكن تفسريه عكسيا مبعىن أن التمتع  بصالبة ذهنية قوية متنح الرايضيني  قدرات النفسية لبلوغ مستوايت أعلى 

تفوق الرايضي يعتمد بشكل كبري على املؤهالت النفسية اليت تصنع الفارق بني الرايضيني خاصة إذا نظرا لكون ال

تساوت اإلمكاانت األخرى ) البدنية و التقنية (، مبعىن آخر فإن االرتقاء يف املستوى هو مبثابة انتقاء لألفضل رايضيا 

ذهنية اليت هي املصطلح اجلامع جململ الصفات من كل النواحي و خاصة النفسية منها و بشكل أدق الصالبة ال

 االجيابية.  

  

 عن طريق مسة القلق. أتثري الصالبة الذهنية يف حالة القلق بطريقة مباشرة و غري مباشرة نتائج -10

الختبار صحة الفرضية السابعة للبحث، مت البحث يف العالقات احملتملة بني العوامل مث بعد ذلك توضيح 

  (مــن خالل استـــخدام الــــــربانمـــج اإلحــــــصائي  SEMهذه العالقات ابستعـــمال منذجة املعــادلة اهليــــــكلية  

(AMOS.V.23بة الذهنية يف حالة القلق، فكانت النتائج على النحو التايل:اخلاص بقياس التأثري املباشر الصال 
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  نتائج العالقة بني مسة القلق و حالة القلق الرايضي لدى أفراد العينة  -0-0

 ( نتائج اختبار حتليل االحندار ألثر مسة القلق يف حالة القلق01جدول )

  مسة القلق
املتغري  ملخص النموذج ANOVAحتليل التباين  املعامالت

 التابع:

 حالة القلق

  

قيمة 
معامالت 
 االحندار

 

T 

 احملسوبة 

 

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 

DF 

 درجة احلرية احملسوبة

 

F      
 احملسوبة

 

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 

( R ) 

 االرتباط

 

( R2 ) 

معامل 
 التحديد

Ad 

( R2 ) 

معامل 
التحديد 
 املعدل

1β 13.175 3.913 1.111 0.312 0.314 0.561 0.000 110.538 1 االحندار 

0β 1.698 11.513 1.111 231 البواقي 

 232 اجملموع

 بتصرف من الباحث.  SPSS.v.19خمرجات برانمج  املصدر:

 

 التعليق على النتائج و احلكم على صالحية منوذج االحندار الذي مت توفيقه -

ابستقراء نتائج تقييم العالقة اخلطية يتضح أن منوذج االحندار اخلطي البسيط السابق معنوي، حيث بلغت 

 األمر الذي يعين أن مسة القلق  قادرة على  P 1.111 =درجة و بلغ مستوى املعنوية  1.561قيمة معامل االرتباط  

 :رئيسي حبالة القلق، و املعادلة التالية تعكس هذه النتيجة التنبؤ وبشكل

Y=  0.698 + 14.175 * X  

 ميثل مسة القلق.  Xميثل حالة القلق، و    Yحيث 
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فاملعادلة السابقة تشري إىل أن العالقة بني مسة القلق و حالة القلق هي عالقة طردية وأنه يف حال زايدة أو 

 )13.175 (عينة مبقدار وحدة واحدة فإنه يؤدي إىل زايدة حالة القلق يف املتوسط مبقدار تقوية مسة القلق لدى أفراد ال

 وحدة تقريباً والعكس صحيح. 

مبراجعة القدرة التفسريية للنموذج و هذا من خالل معامل التحديد املعدل ) و هو األدق ( و ابلرجوع إىل 

من التغريات اليت  % 31.2ذا معناه أن مسة القلق تفسر و ه 1.312اجلدول جند أن معامل التحديد املعدل يساوي 

من التغريات اليت حتدث يف حالة القلق تعزى إىل مسة القلق و الباقي يرجع إىل  % 31.2حتدث يف حالة القلق أو أن 

 عوامل أخرى أو قيم األخطاء املعيارية.

يتضح من جدول حتليل التباين أن قيمة مستوى الداللة تساوي صفر و فيما خيص معنوية معامل االحندار، 

و ابلتايل فإننا نرفض الفرض العدمي و هذا يعين أن هناك واحد على األقل من معامالت  1.15و هي أقل من 

جلزئية االختبار ختتلف عن الصفر. لتحديد أي من هذه املعامالت اليت ختتلف عن الصفر نقوم إبجراء اختبار املعنوية ا

 للنموذج:

و ابلتايل نرفض الفرض العدمي مبعىن أم  1.15و هي أقل من  1.111جند أن قيمة مستوى الداللة  1βابلنسبة لـ 

 املقدار الثابت دال إحصائيا

و ابلتايل نرفض الفرض العدمي مبعىن أن  1.15و هي أقل من  1.111جند أن قيمة مستوى الداللة  1βابلنسبة لـ 

 .ر دال إحصائيامعامل االحندا

و هذا ما يؤكد معنوية معامل االحندار، حيث أن منوذج االحندار السابق يوضح أثر مسة القلق على حالة القلق 

 .توضيحا مالئماً وأن هذا األثر هو أثر معنوي
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للكشف عن حاالت مشاكل التعدد اخلطي و  تقدير معلمات النموذج اخلطي البسيطو يبقى النظر يف 

مشكلة عدم التجانس، و يتم ذلك من خالل النظر يف شروط املربعات الصغرى و اليت تتضمن إعتدالية التوزيع 

 االحتمايل للبواقي ) الطريقة البيانية( و  االستقالل الذايت للبواقي ) الطريقة البيانية (.

 

 الحتمايل للبواقي( يوضح إعتدالية التوزيع ا15شكل )

بفحص الشكل البياين للعالقة بني االحتمال التجميعي املشاهد و االحتمال املتوقع للبواقي املعيارية، كانت النقاط 

تقع بشكل متقارب جدا على جانيب اخلط الواصل مما يعين أن األخطاء تتوزع توزيعا معتدال ) أي تتبع التوزيع 

 ول من شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية قد حتقق.الطبيعي ( و ابلتايل فان الشرط األ
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 االستقالل الذايت للبواقي. ( يوضح  16شكل ) 

من خالل فحص شكل انتشار البواقي املعيارية مع القيم االجتاهية حلالة القلق يالحظ أنه أيخذ شكل عشوائي على 

بني البواقي السالبة و البواقي املوجبة ( حيث أنه ال ميكننا جانيب اخلط الذي ميثل الصفر ) و هو اخلط الذي يفصل 

 رصد منط أو شكل معني لتباين هذه البواقي، و هو ما يعين أن هناك جتانس أو ثبات تباين األخطاء.

 

 العالقة بني الصالبة الذهنية و حالة القلق  -0-2

للتعرف على العالقة بني الصالبة الذهنية و حالة القلق فقد مت حساب معامل االرتباط بينهما فجاءت     

، األمر الذي يدل أن هناك ارتباط عكسي 1.111( و أن مستوى الداللة كان 1.282-)             النتيجة تساوي

و ابلتايل ميكننا  1.15ل من مستوى املعنوية أق بني الصالبة الذهنية و حالة القلق حيث كان معامل االرتباط قيمة
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القول أن عالقة االرتباط بني الصالبة الذهنية و حالة القلق هي عالقة معنوية لكنها ضعيفة ابلنظر لقيمة معامل 

 االرتباط.

 نتائج العالقة بني الصالبة الذهنية و مسة القلق -0-0

بة الذهنية و مسة القلق فقد مت كذلك حساب معامل و للتعرف من انحية أخرى على العالقة بني الصال     

  1.15و هو أقل من مستوى املعنوية   1.111( مبستوى داللة 1.388-االرتباط بينهما فجاءت النتيجة تساوي )

مما يدل على أن هناك ارتباط كذلك عكسي بني الصالبة الذهنية و مسة القلق حيث كان مستوى الداللة أقل من 

هي عالقة معنوية  و ابلتايل ميكننا القول أن عالقة االرتباط بني الصالبة الذهنية و مسة القلق 1.15مستوى املعنوية  

 نت أعلى من قيمة االرتباط بني الصالبة الذهنية وبني حالة القلق.لكنها ضعيفة ابلنظر لقيمة معامل االرتباط وإن كا

 نتائج جممل العالقات املباشرة و غري املباشرة وفق منذجة املعادلة البنائية -0-0

 
 ( يوضح النموذج األويل للعالقات17الشكل )



 حتليل نتائج الدراسة و مناقشة الفرضيات عرض و

203 
 

رب مسة القلق، غري مباشرة ع يفرتض هذا النموذج وجود أتثري مباشر بني الصالبة الذهنية و حالة القلق و أتثري

هي  و 1.39-( فإن القيم املسجلة تؤكد وجود عالقة بني الصالبة الذهنية و مسة القلق 17و من خالل الشكل )

عالقة عكسية مبعىن أنه كلما زادت الصالبة الذهنية لدى الالعبني كانت مستوايت القلق لديهم منخفضة. كما 

 مستوايت حالة القلق و هي عالقة طردية. و تشري أيضا إىل احتمال أتثري يتضح التأثري املباشر لسمة القلق يف

عكسي للصالبة الذهنية يف حالة القلق غري أن هذه القيمة هي غري دالة إحصائيا مما يستدعي النظر يف مدى حسن 

 مطابقة النموذج و هو ما توضحه النتائج يف اجلدول التايل:

 ( نتائج حسن املطابقة للنموذج   00جدول )

 املؤشر القيمة حسن املطابقة

Cmin / غري مطابقة   مربع كاي

 1 df  درجات احلرية  

 النسبة Cmin/df / غري مطابقة

ECVI 1.15 مطابقة   الصدق املتوقع الزائف

GFI 1.111 مطابقة   مؤشر جودة املطابقة

NFI 1.111 مطابقة   مؤشر املطابقة املعياري

CFI 1.111 مطابقة   مؤشر املطابقة املقارن

 مؤشر حسن املطابقة املصححAGF  / عري مطابقة

TLI / غري مطابقة   مؤشر توكرر لويس

IFI 1.111 مطابقة   مؤشر املطابقة املتزايد

Rmsea / غري مطابقة   جذر معتدل مربعات اخلطأ التقرييب
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 تظهر يف خمرجات برانمج ) مل( CMIN/DF TLI RMSEAيتضح من اجلدول أن أهم املؤشرات )

AMOS لذلك فإنه من املمكن رفض النموذج املقرتح و هذا الخنفاض مؤشرات جودة املطابقة لبياانت العينة، غري )

اخلاصة  AMOSأن هذا الرفض ليس هنائيا ألنه ابإلمكان إجراء تعديل على النموذج و هذا ابلعودة إىل خمرجات 

 ت احملتملة بني املتغريات يف النموذج.بدرجات اإلشباع للعالقا

 ( توزيع درجات اإلشباع للعالقات احملتملة يف النموذج  02جدول ) 

 الدرجة املعيارية االجتاه

 للتشبع

  1.176- حالة القلق >---الصالبة الذهنية 

 1.531 حالة القلق >---مسة القلق 

 

يتضح من اجلدول أن العامل األكثر إشباعا لتأثري يف حالة القلق هو مؤشر مسة القلق إذ بلغت الدرجة 

و هي قيمة  1.176-، كما يتضح أبن مؤشر الصالبة الذهنية يسجل درجة معيارية بقيمة 1.531املعيارية لإلشباع 

استبعاد املؤشرات ذات درجات ال تدل على اإلشباع، و مبا أن النموذج مل يويف مؤشرات حسن املطابقة فاملقرتح 

و ابلتايل فإن التشبع الضعيفة اجتاه التأثري املباشر بني الصالبة الذهنية و حالة القلق لضعف الدرجة املعيارية للتشبع، 

 فحصلنا على النموذج املعدل التايل:د هذا االجتاه هو األقرب لالستبعا
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 ( يوضح النموذج املعدل جململ عالقات التأثري 18شكل ) 

 

يفرتض هذه النموذج املعدل وجود أتثري غري مباشرة بني الصالبة الذهنية و حالة القلق عرب مسة القلق، فمن 

هي عالقة  و 1.39-الذهنية و مسة القلق ( جند أن القيم املسجلة تؤكد وجود عالقة بني الصالبة 18) خالل الشكل 

عكسية مبعىن أنه كلما زادت الصالبة الذهنية لدى الالعبني كانت مستوايت القلق لديهم منخفضة. كما يتضح 

و هي عالقة طردية، و من خالهلا ميكن مالحظة التأثري  1.56التأثري املباشر لسمة القلق يف مستوايت حالة القلق 

ة الذهنية على حالة القلق، و يبقى النموذج يف حاجة إىل إثبات حسن املطابقة مع بياانت العينة و غري املباشر للصالب

 هذا ما يوضحه اجلدول التايل: 
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 ( نتائج حسن املطابقة للنموذج  00جدول )

 املؤشر  القيمة حسن املطابقة

 مربع كاي  Cmin    1.758 مطابقة

 1 df   درجات احلرية 

 النسبة   Cmin/df 1.758 مطابقة

 الصدق املتوقع الزائف   ECVI  1.139 مطابقة

 مؤشر جودة املطابقة  GFI  1.995 مطابقة

 مؤشر املطابقة املعياري  NFI  1.987 مطابقة

 مؤشر املطابقة املقارن  CFI  1.993 مطابقة

 مؤشر حسن املطابقة املصحح  AGF  1.971 مطابقة

 توكرر لويس مؤشر  TLI 1.982 مطابقة

 مؤشر املطابقة املتزايد  IFI  1.993 مطابقة

 جذر معتدل مربعات اخلطأ التقرييب  Rmsea  1.156 مطابقة

 

يتضح من اجلدول أن كل مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العالقات بني حالة القلق و مسة القلق و الصالبة 

و هو مؤشر جيد  1.758الذهنية دلت على أفضل القيم حلسن املطابقة، فقد بلغت نسبة مربع كاي لدرجة احلرية 

 حسن املطابقة، كما أن مؤشرو هي تدل على  1.982لويس حيث سجلنا قيمة  -للنموذج، كذلك مؤشر توكر

و هي تدل على حسن املطابقة، و هي نفس املالحظة اليت  1.156جذر معتدل مربعات اخلطأ التقرييب سجل قيمة 
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و مبا أن كل املؤشرات سجلت قيم جيدة حلسن  سجلناها يف ابقي املؤشرات اليت دلت كلها على حسن املطابقة.

 اما لبياانت العينة.  املطابقة فالنموذج مقبول و هو مطابق مت

 

 عالقات التأثري بني متغريات النموذج  مقادير( توزيع 00جدول )

 الداللة مربع املعامل االرتباط التأثري 
 1.11دالة عند  / / 1.561 حالة القلق   >--مسة القلق 

 1.11دالة عند  1.313 1.388- / مسة القلق >--<الصالبة الذهنية 
 1.561 التأثري املباشر

 1.11 التأثري غري املباشر
 1.561 التأثري الكلي

 

عالقات التأثري بني أبعاد النموذج و هذا ما  بعد إثبات حسن مطابقة النموذج وجب النظر يف مقادير 

، مبعىن أن حالة القلق تتحدد قبل 1.561( حيث يبني داللة أتثري مسة القلق يف حالة القلق 33) يوضحه اجلدول 

ابستعدادات مسة القلق، و هي عالقة التأثري املباشر الوحيدة يف النموذج، بينما ترتبط مسة القلق ابلصالبة  املنافسة

مبعىن أن املستوايت املرتفعة للصالبة الذهنية تقابلها مستوايت منخفضة من مسة  1.388-الذهنية بعالقة عكسية 

للصالبة الذهنية يف حالة القلق مبعىن أن الصالبة الذهنية  ال القلق، و هذه العالقة ال تسمح إبجياد أتثري  غري مباشر 

تساهم يف خفض حالة القلق أو رفعها بتحديد مستوايت مسة القلق لدى الالعبني و العكس صحيح. و ابلتايل كان 

  التأثري الكلي هو نفسه قيمة التأثري املباشر يف النموذج املقرتح.
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 الصالبة الذهنية يف حالة القلق بشكل مباشر و غري مباشر عن طريق مسة القلقحتليل و مناقشة نتائج أتثري  -

بينت النتائج أن حالة القلق تتحدد قبل املنافسة ابستعدادات مسة القلق، و هي عالقة التأثري املباشر 

تسمح إبجياد  ، و هذه العالقة ال1.388-الوحيدة، بينما كان ارتباط مسة القلق ابلصالبة الذهنية بعالقة عكسية 

أتثري غري مباشر للصالبة الذهنية يف حالة القلق مبعىن أن الصالبة الذهنية ال تساهم يف خفض حالة القلق أو رفعها 

 بتحديد مستوايت مسة القلق لدى الالعبني و العكس صحيح. 

 ,Hanton)و لقد أثبتت عديد الدراسات أتثري مسة القلق يف حتديد مستوايت حالة القلق، كدراسة 

Mellalieu, & Hall, 2002)  املشاركني الذين يسجلون مستوى عال من مسة قلق املنافسة اليت توصلت إىل أن

 ,Chen, Hsien)متعدد األبعاد يظهرون مستوايت عليا من حالة القلق من الذين لديهم مستوى أقل، و دراسة 

Chang, Wang, & Hung, 2005)  الذين يتصفون ابرتفاع مسة قلق مييلون  األفراد أنبشكل عام اليت أكدت

العوامل التالية ابلنظر مبدئيا يف مصادر القلق الرايضي جند أن و قبل ذلك و  إىل إظهار مستوى عال من حالة قلق.

تساهم يف القلق لدى الرايضي االستعدادات، مسة القلق فمستوايت مسة القلق من احملددات اهلامة حلالة القلق يف 

 ,Lavallee, Moran, Williams, & Kremer)، العزو السليب، الكمالية، اخلوف من الفشل مواقف معينة

2004, p. 130) توجد عالقة مباشرة بني مستوايت مسة و حالة القلق لدى . كما يؤكد " واينبريج " على أنه

ة من حالة القلق يف الشخص. فاألحباث بينت أن الذين يسجلون قيما مرتفعة يف مسة القلق لديهم مستوايت مرتفع

وضعيات املنافسة و التقييم. لكن هذه العالقة ليست مثالية، فيمكن خلربة الرايضي أن تساعده على عدم إدراك 

املنافسة على أهنا هتديد و ابلتايل يظهر حالة قلق منخفضة، كما ميكن لتعلم أسالب مواجهة القلق أن خيفض حالة 

" موشي زيدنر " فيما خيص االرتباط بني مسة و        و يذكر. (Weinberg & Gould, 2011, p. 95)القلق 

حالة القلق أن " هناك نقطتان جتدر اإلشارة إليهما فيما يتعلق بنظرية سبيلربجر حول مسة القلق وحالة القلق. ختص 
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أوالمها األفراد مرتفعي مسة القلق فهم ال ميرون دائما خبربة حالة القلق. حيث يشعر الفرد صاحب مسة يف وضع 

االسرتخاء كثريا ابهلدوء. و على العكس، فقد يشعر األفراد منخفضي مسة ابرتفاع حالة القلق عندما مواجهة هتديدا 

  (27، ص 2116)زيدنر و ماثيوس، شديدا 

اسة انعدام أتثري الصالبة الذهنية يف حالة القلق مع تسجيل عالقة ارتباط عكسية مع مسة كما أكدت الدر  

يف إثبات العالقة بني الصالبة و حالة القلق وبني  الصالبة و و البحوث السابقة القلق، و تباينت نتائج الدراسات 

توجد عالقة عكسية بني املهارات ى أنه عل متسابقي السرعة و املداومةمسة القلق، و كقاعدة عامة أكدت دراسة على 

. و هو تقريبا نفس ما (Khodayaria, Saiiari, & Dehghani, 2011)النفسية و القلق املعريف و البدين 

الصالبة الذهنية على أن   (Mahoney, Gucciardi, Ntoumanis, & Mallett, 2014)جاءت به دراسة 

كما أتكد وجود العالقة بني الصالبة الذهنية و مسة القلق   .ابملشاعر السلبيةترتبط طرداي ابملشاعر االجيابية و عكسيا 

. و على العكس متاما أثبتت نتائج حبث على (Hossein, Mohd, Saha, & Muzaimi, 2016)يف دراسة 

يني العيب خنبة يف التنس أن مسة القلق مل تكن مرتبطة نسبيا ابلصالبة الذهنية حسب تقدير املدربني و الرايض

(Cowden, FULLER, & ANSHEL, 2014)  نتائج أخرى أن مسة القلق ال ترتبط ابلصالبة  كما بينت

الذهنية لدى العيب تنس الطاولة و هذا ما يدل على أن ارتفاع مستوايت مسة القلق ال يعين ابلضرورة وجود مستوايت 

 .(Chen, Hsien, Chang, Wang, & Hung, 2005)منخفضة يف الصالبة الذهنية 

ظهار حالة قلق إو فيما خيص العالقة حبالة القلق ؛ بشكل عام مييل األفراد ذوو مسة قلق مرتفعة ألن إىل  

املتخصصون أنه  و انطالقا مما سبق يؤكد (Chen, Hsien, Chang, Wang, & Hung, 2005)عالية حسب 

فائدة  حتديد مفهوم الصالبة الذهنية تظهر من حيث أنه يشرح يف جزء كبري منه كيفية التعامل مع الضغوط 

(Clough & Strycharczyk, 2012, p. 17)  و أن الصالبة الذهنية ابعتبارها مفهوم سيكولوجي معقد حيدد
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واعد اثبتة بغض النظر عن املتطلبات الظرفية سواء كانت يف شق كبري منه قدرة شخصية ما على األداء العايل على ق

. و ذهبت عديد الدراسات (Gucciardi, Peeling, Ducker, & Dawson, 2014)ضاغطة أو غري ذلك 

إىل تفسري العالقة آبليات تفسري التهديد و املواجهة ابإلضافة إىل التكيف مع الظروف الضاغطة، و من خالل فرضية  

لسباحني حتت خنبويني الذين لديهم استغالل عال للمهارات النفسية يؤولون أعراض قلق قبل املنافسة  كون الرايضيني ا

كمسهل فقد حتققت جزئيا خاصة مع تقنيات االسرتخاء، احلديث الداخلي، التصور العقلي اليت يستعملوهنا لتأويل 

يسجلون مستوايت مرتفعة يف  أثبتت أيضا دراسة أخرى أن من. كما (Fletcher & Hanton, 2001)القلق 

 ,Levy, Nicholls, & Polman) الصالبة الذهنية مييلون إىل عدم اعتبار مواجهة ما كتهديد و إمنا كتحدي

 فرضية أن الصالبة الذهنية ترتبط اجيابيا استجاابت التكيف ملصادر الضغط. (Sheard, 2009)دراسة . و (2012

 

 االستنتاج العام

البحث نتائج ذات قيمة أكدت بعض املعارف و النتائج يف دراسات سابقة و انقضت لقد قدمت بياانت  

فمن بني ما دل عليه البحث يف األدبيات  علم النفس عموما وعلم  بعضها اآلخر، و على العموم من الناحية النظرية

الصالبة الذهنية مل يقف العلماء إىل حد اآلن على مدلول  النفس الرايضي خصوصا نقص التحديد اإلجرائي ملفهوم

إجرائيا  مما يؤدي أحياان إىل  خاص ميكن أن نطلق عليه الصالبة الذهنية أببعاد و مكوانت و خصائص حمددة

و مل يكن احلال كذلك ابلنسبة للقلق الذي تقدمت البحوث حوله يف علم النفس العام و اإلكلينيكي  غموض املعىن ،

 ا جعله أكثر وضوحا و أقرب لفهم القارئ. مب

أما البحث امليداين فقد توصلت النتائج إىل بعض االستخالصات اليت قادهتا فرضيات الدراسة و كانت   

 كاآليت: 
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و هو ما يعين عدم حتقق  الفرضية اجلزئيةو مسة القلق  حالة القلق كل منض مستوايت  اخنفاتصفوا ابن و الالعب -

 .ةالفرضيات اجلزئي

تبيان بينت النتائج اخلاصة بتأثري العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( يف حالة و مسة القلق، من خالل  -

داللة الفروق اليت تعزى للعوامل الشخصية و مدى أتثريها يف مستوايت القلق كحالة و كسمة مل تربز لدى أفراد 

مستوى القلق لديه و مل تسجل أي فروق تعزى للجنس،  العينة. حيث أظهرت عدم وجود أي أتثري جلنس الرايضي يف

   .و أتيت هذه النتائج مناقضة ألغلب الدراسات اليت تناولت القلق الرايضي

لقد بينت النتائج تباين أتثري العوامل الرايضية ملخصة يف نوع الرايضة، مستوى و أقدمية املمارسة يف حالة و مسة  -

القلق، حيث كانت مؤثرة ابلنسبة حلالة القلق حسب نوع الرايضة و سنوات املمارسة بينما ابلنسبة لسمة القلق فقد 

بعاد أتثري العوامل الشخصية ) جنس و سن الرايضي ( مل يكن أتثرت مبستوى املمارسة، و املالحظ أيضا أنه ابست

هناك أتثري ألي عامل من العوامل الرايضية منفردة أو جمتمعة ال يف حالة القلق و ال يف مسة القلق ماعدا مستوى 

 املمارسة الذي أثر منفردا يف حالة القلق. 

حلالة القلق إىل وجود أتثري يف حني انعدم التأثري يف  و لدى تناول أتثري نوع الرايضة املمارسة، توصلنا ابلنسبة -

 مستوايت مسة القلق.

و فيما يتعلق مبستوى املمارسة أكدت نتائج الدراسة أن مستوى املنافسة ال يؤثر يف مستوايت حالة القلق بينما  -

  يؤثر يف مستوايت مسة القلق حيث كانت الفروق لصاحل الرايضيني يف املستوى حتت النخبوي،
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مل يكن لسنوات املمارسة أو األقدمية أي أثر يف حتديد مستوايت مسة القلق و على العكس من ذلك أثرت يف حالة  -

القلق، وابستبعاد العوامل الشخصية لوحظ أتثري لسنوات املمارسة على مستوايت حالة القلق إذ أنه كلما تقادم 

 لديه أي أنه يصبح أكثر حتكما يف حالة القلق الالعب يف ممارسته للرايضة تنخفض مستوايت حالة القلق

 الالعبني يسجلون مستوايت منخفضة من الصالبة الذهنية. -

لقد بينت النتائج أن العوامل الشخصية ال تؤثر يف مستوايت الصالبة الذهنية فلم تثبت أي فروق تعزى جلنس  -

 العوامل الرايضية. الرايضي أو ينه كما أنه ال يوجد أتثري لكليهما مع ابستبعاد بعض

بينت الدراسة أن عامل نوع الرايضة املمارسة بني الرايضات الفردية و الرايضات اجلماعية ال يؤثر يف مستوايت  -

الصالبة الذهنية. و يف املقابل وجدت فروق بني املستوى النخبوي و حتت النخبوي لصاحل الرايضيني يف املستوى 

سة مل يالحظ له أي أثر يف مستوايت الصالبة الذهنية، مع اإلشارة أنه ابستبعاد النخبوي، بينما عامل سنوات املمار 

 العوامل الشخصية مل يالحظ أي أثر للعوامل الرايضية منفردة أو جمتمعة يف مستوايت الصالبة الذهنية.

حيث الزايدة يف ، هي عالقة طرديةو بني مسة القلق و حالة القلق وجود عالقة ارتباطية  إىلالنتائج  تشري   -

 يف حالة القلق و العكس صحيح.ها زايدة بلمستوايت مسة القلق تقا

عالقة االرتباط بني الصالبة الذهنية و حالة القلق هي عالقة معنوية لكنها ضعيفة ابلنظر لقيمة  بينت النتائج أن -

 معامل االرتباط.

هي عالقة معنوية لكنها ضعيفة ابلنظر لقيمة  القلق ميكننا القول أن عالقة االرتباط بني الصالبة الذهنية و مسة -

 معامل االرتباط وإن كانت أعلى من قيمة االرتباط بني الصالبة الذهنية وبني حالة القلق.
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بينت النتائج أن حالة القلق تتحدد قبل املنافسة ابستعدادات مسة القلق، و هي من خالل منذجة املعادلة البنائية  -

املباشر الوحيدة، بينما كان ارتباط مسة القلق ابلصالبة الذهنية بعالقة عكسية، و هذه العالقة ال تسمح عالقة التأثري 

إبجياد أتثري غري مباشر للصالبة الذهنية يف حالة القلق مبعىن أن الصالبة الذهنية ال تساهم يف خفض حالة القلق أو 

 صحيح. رفعها بتحديد مستوايت مسة القلق لدى الالعبني و العكس
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 خامتة

حاولت الدراسة من خالل األهداف املسطرة على حتديد سواء من الناحية النظرية و امليدانية مدى وجود  

الصالبة الذهنية و مستوى حالة القلق الرايضي، كما عرجت على بعض النقاط اجلزئية وطبيعة العالقة بني مستوى 

اليت سامهت يف رسم الصورة املكتملة ملتغريي الدراسة و االرتباط بينهما. كل ذلك أظهر نتائج معتربة ميكن االعتداد 

 ة.هبا يف قادم الدراسات و املمارسات امليدانية لعملية التحضري النفسي للمنافس

فقد أخذت الدراسة مسارا حبثيا وفق خط منهجي منطلقه إشكالية الدراسة و اليت قدمت املوضوع يف طابع  

إشكايل ميكن أن نتلمسه من خالل الطرح املنطقي الذي ختللته بعض اإلشارات املعرفية و العملية حول حقيقة 

الالحقة مبا خيدم اإلجابة على تساؤالت متغريات الدراسة و احتمالية االرتباط بينهما. فجاءت كل املراحل 

اإلشكالية، بدائ ابجلانب النظري أو البحث البيبليوغرايف و الذي قدم حصرا للمادة العلمية حول مفاهيم الدراسة، 

ليأيت الشق املنهجي مبكوانته على غرار خيار العينة و املنهج و أدوات مجع البياانت، و ما كان هلذه البياانت أن 

طبيعتها اخلام كأرقام إىل جداول و مناذج دون املعاجلة اإلحصائية كإجراء مفصلي يقود إىل تعامل أفضل  تتحول من

 مع البياانت و يعطي جماال أوسع للتحليل و تفسري النتائج. 

و انتهت الدراسة إىل نتائج ذات قيمة إىل حد بعيد، تشرتك مع غريها من الدراسات يف بعض النقاط و  

 نقاط أخرى و قد مت تقدمي بعض التفسريات هلذه النتائج وفق منجية حمددة تستند إىل خصوصية ختتلف عنها يف

جمتمع البحث و ما ميتاز به من خصائص نفسية حتكمها األبعاد الثقافية للمجتمع، و كذلك طبيعة املنافسة يف اجلزائر 

مبجرايهتا و ظروف حدوثها، و حتدد نوعية  بشكل عام و اليت هلا أيضا من املميزات ما جيعل املشارك فيها يتأثر

 استجاابته اليت قد ختتلف عن غريها يف بيئات أخرى.
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و أعدت هذه الدراسة لتكون إضافة علمية مبا حاولت تقدميه من استخالصات عملية خاصة حول مفهوم  

، و كذلك مبا توصلت إليه الصالبة الذهنية الذي يبقى يف حاجة إىل تعريف أكثر حول ماهيته و عالقته حبالة القلق

يف العملية التجميعية للمادة العلمية حول مفاهيم الدراسة ككل من شرح و تدقيق للمصطلحات و خصائصها 

 النفسية.
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 (مقياس القلق الرياضي و سمة القلق )  1الملحق رقم 
 

 

 ............................لسن:ذكر                        أنثى                                                 االجنس:               

 ...........................عدد سنوات الممارسة:            ...................................................................................  الرياضة الممارسة:

 والئي                          جهوي                          وطني                          دولي     مستوى المنافسة الذي تشارك فيه: 

 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة 

  أبدا

 .                   بهدوءأشعر   -1    

 .          أشعر باطمئنان -2    

 .                                                         أنا متوتر -3    

 .                                           أشعر بالخوف -4    

 .                                         أشعر بأنني في حالتي الطبيعية -5    

 .                 أشعر بارتباك -6    

 .    أشعر بضيق من احتمال سوء حظي -7    

 .                                            أشعر باستقرار -8    

 .                                          أشعر بقلق -9    

 .                 أشعر بأنني مستريح -10    

 .          أشعر بثقة في نفسي -11    

 .             أشعر بأنني عصبي -12    

 . أنا مضطرب -13    

 .                أشعر بأن أعصابي مشدودة -14    

 .           أحس باسترخاء -15    

 .أشعر براحة البال -16    

 .أنا منزعج -17    

 .أشعر بتوتر زائد -18    

 .  أشعر بفرح -19    

 .أشعر بسرور -20    

     

 

 .                   أشعر بسرور  -21    

 .          أتعب بسرعة -22    

 .                                                       أشعر أنني أكاد أبكي -23    

 .                                         أود لو كنت سعيدا مثل اآلخرين -24    

 .        أخسر بعض األشياء ألنني ال أستطيع اتخاذ القرار المناسب -25    

 .                أشعر باستقرار -26    

 .  أنا هادئ و أعصابي باردة -27    

 .       علي لدرجة أنني ال أستطيع التغلب عليهاأشعر بأن المتاعب تتراكم  -28    

 .    أقلق كثيرا من أشياء ال تستدعي حقيقة أن أقلق عليها -29    

 .                 أنا سعيد -30    

 .          أميل إلى أخذ األمور بجدية -31    

 .             أشعر بعدم ثقة في نفسي -32    

 . باطمئنانأشعر  -33    

 .                أحاول تجنب مواجهة مشكلة أو صعوبة -34    

 .           أشعر باكتئاب -35    



 

 
 

 .أنا مرتاح البال -36    

 .تدور في ذهني بعض أفكار غير هامة تضايقني -37    

 .عندما أفشل في شيء ال أستطيع أن أبعده عن فكري -38    

 .  أنا شخص ثابت -39    

 .أصبح في حالة توتر و ارتباك عندما أفكر في حياتي الحالية -40    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ( (MTQ18)مقياس الصالبة الذهنية )  2الملحق رقم 

 
 

 ............................لسن:ا   ذكر                        أنثى                                              الجنس:               

 ...........................عدد سنوات الممارسة:            ...................................................................................  الرياضة الممارسة:

 والئي                          جهوي                          وطني                          دولي     مستوى المنافسة الذي تشارك فيه: 

 

 

موافق 
 متاما

غري  ال أدري موافق
 موافق

غري 
موافق 
 متاما

  

 01 أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري     

 02 حدوثهاأميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل      

 03 أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب     

 04 أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل     

 05 أشعر أين شخص جدير ابالهتمام     

 06 ال أعرف من أين ابدأ، شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء يف الوقت نفسه      

 07 عرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقولهأتردد يف الت ال     

 08 عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه ألايم     

 09 أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن كنت أشعر أبين على صواب     

 10 أشعر أين مسيطر على الوضع     

 11 أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات     

 12 عندما أكون متعبا أجد صعوبة يف بدء العمل من جديد     

 13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة     

 14 مهما ساءت األمور، أشعر أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يرام     

 15 أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة     

 16 يف االسرتخاءأجد صعوبة      

 17 داء أي جهد ذهينأعندما أكون متعبا أجد صعوبة يف      

 18 إذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى جمادلته     
 

 

 

 



 

 
 

 ( للتحكيم و مراجعة الترجمةالنموذج االولي الموجه )  3الملحق رقم 

 

 مستغامن جامعة

 معهد النشاطات البدنية و الرايضية 

 إىل احملكمنيرسالة 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ، جامعة ..........................................األستاذ الدكتور الفاضل.................................... احملرتم

  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

الدكتوراه يف الرتبية البدنية و الرايضية لذا قام  رايضي وذلك للحصول على درجةيقوم الباحث إبجراء دراسة حول الصالبة الذهنية و عالقتها حبالة القلق ال

  الباحث برتمجة اختبار لقياس الصالبة الذهنية الذي سيوجه إىل عينة من الرايضيني

ئمة، ومدى صحة بنائها اللغوي، وأية لذا أرجو التكرم إببداء رأيكم السديد ومقرتحاتكم بشأن ترمجة فقرات االختبار فيما إذا كانت موائمة أو غري موا

 اقرتاحات أو تعديالت تروهنا مناسبة لتحقيق هدف الدراسة احلالية.

 

 مع خالص الشكر والتقدير 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 

 

 

 



 

 
 

 

 النسخة االصلية )باللغة االنجليزية(

MTQ08 Question  This means....... 

1. Even when under considerable 

pressure I usually remain calm   

Even when there is a lot to do and it’s very important, I 

don’t feel panicky  

2. I tend to worry about things well 

before they actually happen   

When I know something is going to happen I worry about 

it long before it actually happens  

3. I usually find it hard to summon 

enthusiasm for the tasks I have to do   

When I have a job to do, most of the time I find it hard to 

get excited about it 

4. I generally cope well with any 

problems that occur 

I am usually good at dealing with things that go wrong  

5. I generally feel that I am a 

worthwhile person   

Most of the time I feel useful  

6. “I just don’t know where to begin” is 

a feeling I usually have when 

presented with several things to do at 

once 

When I have lots of things to do at the same time I can 

often feel like I don’t know where to start  

7. I usually speak my mind when I have 

something to say   

I don’t keep my thoughts to myself if I think they should 

be said. I let people know what I am thinking 

8. When I make mistakes I usually let it 

worry me for days after   

When I’ve made a mistake I can’t get it out of my head for 

a long time 

9. In discussions, I tend to back-down 

even when I feel strongly about 

something   

When speaking with others I will let them have their own 

way even if I believe they are wrong 

10. I generally feel in control   Most of the time I feel that things go the way I want them 

to go and this is down to the things I do 

11. I often wish my life was more 

predictable   

I often wish there were fewer surprises and I knew what 

was coming  

12. When I am feeling tired I find it 

difficult to get going   

When I’m feeling tired I find it hard to get started  

13. I am generally able to react quickly 

when something unexpected happens   

I am good at responding quickly when something I didn’t 

expect happens  

14. However bad things are, I usually 

feel they will work out positively in 

the end   

Even when things are going badly I usually believe that it 

will all work out 

15. I generally look on the bright side of 

life   

Mostly I see the good side when anything happens  

16. I generally find it hard to relax   Sometimes it’s hard for me to calm down or “chill out”  

17. I usually find it difficult to make a 

mental effort when I am tired   

When I am tired I find it difficult to think hard about what 

I am doing 

 

18. If I feel somebody is wrong, I am not 

afraid to argue with them   

I am happy to challenge somebody if I think they are 

wrong  
 

 



 

 
 

 الترجمة المقترحة

 

 

 

 

 

 

 

غري  التعديل املقرتح
 مالئم

   مالئم

 1 عادة ما أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري   

 2 أميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل حدوثها   

 3 عادة ما أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب   

 3 عموما أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل   

 5 ابالهتمامعموما أشعر أين شخص جدير    

ال أعرف من أين ابدأ، شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء    
  يف الوقت نفسه

6 

 7 عادة أعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقوله   

 8 عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه ألايم   

 9 كنت أشعر أبين على صوابعادة ما أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن     

 11 عموما أشعر أين مسيطر على الوضع   

 11 غالبا أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات   

 12 عندما أكون متعبا أجد صعوبة يف بدء العمل من جديد   

 13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة   

 13 أشعر عادة أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يراممهما ساءت األمور،    

 15 عادة أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة   

 16 عموما أجد صعوبة يف االسرتخاء   

 17 عندما أكون متعبا عادة ما أجد صعوبة يف اداء أي جهد ذهين   

 18 إذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى جمادلته   



 

 
 

 

 (وفق المحتوى للتحكيمالنموذج االولي الموجه ) 4الملحق رقم 

  جامعة مستغامن

 معهد النشاطات البدنية و الرايضية

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ...................................................جامعة  ...............................األستاذ الدكتور الفاضل: 

  :عليكم ورمحة هللا وبركاتهالسالم 

الدكتوراه يف الرتبية البدنية و الرايضية لذا قام  الصالبة الذهنية و عالقتها حبالة القلق الرايضي وذلك للحصول على درجة يقوم الباحث إبجراء دراسة حول
التكرم إببداء رأيكم السديد ومقرتحاتكم بشأن ترمجة فقرات لذا أرجو  الباحث برتمجة اختبار لقياس الصالبة الذهنية الذي سيوجه إىل عينة من الرايضيني

مدى موافقتها للشعور النفسي الفعلي لدى الرايضي فيما خيص اخلاصية املقاسة، و أية اقرتاحات أو  االختبار فيما إذا كانت موائمة أو غري موائمة، و
 تعديالت تروهنا مناسبة لتحقيق هدف الدراسة احلالية.

 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته والتقدير ومع خالص الشكر 

 تذكري نظري

فهي "  ذهبت أغلب األحباث إىل اعتبار الصالبة الذهنية كخاصية نفسية إجيابية مرتبطة بكل املخرجات الناجحة من أداء و خصائص نفسية مرتبطة به
و التغلب على كل الصعاب و احملن أو الضغط و هي أيضا احلفاظ على الرتكيز  جمموعة القيم و االجتاهات و السلوك و االنفعاالت اليت متكنك من املثابرة
 و التحفيز عندما تسري األمور بشكل جيد إلجناز األهداف بكل اتساق.

 من خالل تعريف للصالبة الذهنية مت حتديد أربع مكوانت للصالبة الذهنية هي:

ه ينقسم إىل: التحكم االنفعايل مبعىن ضبط االنفعاالت، التحكم العام ) احلياة ( مبعىن ضبط الشعور أبكثر حتكم يف الوضع، و بدور التحكم أو الضبط:  
 األمور املعاشة.  

 أي تفسري األحداث كتحدي ال كتهديد التحدي:

 حتمل األعباء و االلتزام ابلدور االلتزام: 



 

 
 

الثقة ) ككفاءة (: االعتقاد بقيمة شخصية للفرد  امتالك اعتقاد مرتفع ابلذات أبداء املهام بنجاح. بعض األحباث ترى أبهنا تنقسم إىل عنصرين:  الثقة: 
 يف ذاته، الثقة ) عالئقيا (: قدرة على مقابلة اآلخرين أبكثر جزم.

 منوذج االختبار للتحكيم 

   ئمموا ئمغري موا التعديل املقرتح

 01 عادة ما أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري   

 02 أميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل حدوثها   

 03 عادة ما أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب   

 04 عموما أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل   

 05 ابالهتمامعموما أشعر أين شخص جدير    

ال أعرف من أين ابدأ، شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء    
 يف الوقت نفسه

06 

 07 عادة أعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقوله   

 08 عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه ألايم   

 09 إن كنت أشعر أبين على صوابعادة ما أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و    

 10 عموما أشعر أين مسيطر على الوضع   

 11 غالبا أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات   

 12 عندما أكون متعبا أجد صعوبة يف بدء العمل من جديد   

 13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة   

 14 األمور، أشعر عادة أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يراممهما ساءت    

 15 عادة أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة   

 16 عموما أجد صعوبة يف االسرتخاء   

 17 عندما أكون متعبا عادة ما أجد صعوبة يف أداء أي جهد ذهين   

 18 جمادلتهإذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى    
 

 

 

 

 



 

 
 

 ف المحكمينرالتعديالت المقترحة من ط

( -عنابة–جامعة ابجي خمتار ، سعيدة كحيل :يلأستاذ التعليم العا)  0امللحق رقم   

 اسم الباحث :دمحم اليمني عزيون 

الصالبة الذهنية  عنوان االستبيان :  

 التقييم اللغوي :

اإلجنليزي والرتمجة العربية بسالمة الرتكيب وخلوه من أخطاء الكتابة وينزع األسلوب إىل العلمية.يتصف النص يف األصل  السالمة اللغوية: -  

ميكن تغيري بعض الرتاكيب احلرفية مثل مهما ساءت األمور أشعر ميكن  غلب على الرتمجة تقنية احلرفية من أجل نقل املضمون بطريقة أمينة و الرتمجة : -
 البدء أبشعر .

يف غالب األحيان  :ـعادة مثال ب طريقة طرح السؤال بتاليف معطيات االختيار:ميكن تغيري   

صحيح أو خطأ اختيار من متعدد ترك حرية املبادرة . طرح مناذج أسئلة االستبيان :  

تبيان كما سبقت اإلشارة .معطيات االس تنويع أسئلة و و قرار اخلبري :البناء اللغوي جيد ،ينصح بتغيري بعض الرتمجات احلرفية برتمجة الداللة،  

 

 توقيع اخلبري

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ( -عنابة–جامعة ابجي خمتار  .: كربوش رمضانأستاذ التعليم العايل)  0ملحق رقم  

   ئمموا ئمغري موا التعديل املقرتح

 01 عادة ما أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري   

 02 حدوثهاأميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل    

 03 عادة ما أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب   

البد من  عموما كلمة غري تقديرة يف لغة القياس لذا اقرتح حذفها 
 تدقيق املصطلح جلعله غري فضفاض 

x  04 عموما أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل 

 05 عموما أشعر أين شخص جدير ابالهتمام  x يف لغة القياس لذا اقرتح حذفها عموما كلمة غري تقديرة

ال أعرف من أين ابدأ، شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء    
 يف الوقت نفسه

06 

 07 عادة أعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقوله   

 08 ألايم عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه   

 09 عادة ما أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن كنت أشعر أبين على صواب   

 10 عموما أشعر أين مسيطر على الوضع  x عموما كلمة غري تقديرة يف لغة القياس لذا اقرتح حذفها

 11 غالبا أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات   

 12 يف بدء العمل من جديدعندما أكون متعبا أجد صعوبة    

 13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة  x عموما كلمة غري تقديرة يف لغة القياس لذا اقرتح حذفها

 14 مهما ساءت األمور، أشعر عادة أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يرام   

 15 احلياةعادة أنظر إىل اجلانب املشرق من    

 16 عموما أجد صعوبة يف االسرتخاء  x عموما كلمة غري تقديرة يف لغة القياس لذا اقرتح حذفها

 17 عندما أكون متعبا عادة ما أجد صعوبة يف أداء أي جهد ذهين   

 18 إذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى جمادلته   
 

 (جيد جدا  خاصة وانه يحوي عبارات سلبية واخرى ايجابية ) ينصح بجعل االختيارات كثيرة اثناء اجابة المفحوصالختبار في عمومه االتقرير النهائي : 

 

 وفقكم هللا   الدكتور   كربوش  رمضان   الرتبة استاذ تعليم عالي     جامعة  عنابة  قسم علم النفس 

 

 

 



 

 
 

 ( -عنابة–جامعة ابجي خمتار  .بومنقار مراد) الدكتور:  0ملحق رقم 

 

 البدائل اليت يريد اإلجابة هبا املبحوث و التساؤالتكان من األحسن إرسال 

 الدكتور بومنقار مراد

 

 

ائمو غري م التعديل املقرتح    موائم 

عندما أكون حتت ضغط كبريأحافظ على هدوئي حىت   x  11 عادة ما أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري 

 12 أميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل حدوثها   

 13 عادة ما أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب  x أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب

 13 عموما أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل    

 15 عموما أشعر أين شخص جدير ابالهتمام   

ال أعرف من أين ابدأ،/ شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء   x العبارة مركبة من االحسن تقسيمها اىل اثنني
 يف الوقت نفسه

16 

أقولهأعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما   x  17 عادة أعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقوله 

 18 عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه ألايم   

 19 عادة ما أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن كنت أشعر أبين على صواب  x أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن كنت أشعر أبين على صواب

مسيطر على الوضعأشعر أين   x  11 عموما أشعر أين مسيطر على الوضع 

 غالبا أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات  x أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات
  لفد أعطيته االجابة)غالبا(

11 

 12 عندما أكون متعبا أجد صعوبة يف بدء العمل من جديد     

حتدث أشياء غري متوقعةأان قادر على التصرف بسرعة عندما   13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة   

 13 مهما ساءت األمور، أشعر عادة أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يرام   

أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة عادة  x أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة  15 

االسرتخاءأجد صعوبة يف   x  16 عموما أجد صعوبة يف االسرتخاء 

 17 عندما أكون متعبا عادة ما أجد صعوبة يف اداء أي جهد ذهين   

 18 إذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى جمادلته   



 

 
 

 ( -عنابة–جامعة ابجي خمتار  .بوخروبة اليامنة: الدكتورة)  0ملحق رقم 

   ئمموا ئمغري موا التعديل املقرتح

 01 عادة ما أحافظ على هدوئي حىت عندما أكون حتت ضغط كبري  x توضيح أكثر لعبارة الضغط

 02 أميل إىل القلق بشأن األشياء حىت قبل حدوثها  x حدوثها قبل حىت األشياء بشأن أشعر ابلقلق

 03 عادة ما أجد صعوبة يف استجماع محاسي ألداء املهام املنوطة يب  x ال ألتزم ابملهام املنوطة يب

 04 عموما أتصرف بشكل جيد عندما أواجه املشاكل   

 05 جدير ابالهتمامعموما أشعر أين شخص    

ال أعرف من أين ابدأ، شعور ينتابين عادة عندما أكون مطالبا أبداء عدة أشياء    
 يف الوقت نفسه

06 

 07 عادة أعرب عن رأيي عندما يكون لدي ما أقوله   

 08 عندما أرتكب خطأ ما، عادة أبقى أفكر فيه ألايم  x أشعر ابلذنب عندما ارتكب خطأ ما

 أبين أشعر كنت إن و حىت املناقشات عن االبتعاد إىل أميل ما عادة
 صواب على

x  09 عادة ما أميل إىل التنازل يف املناقشات حىت و إن كنت أشعر أبين على صواب 

 10 عموما أشعر أين مسيطر على الوضع   

 11 غالبا أمتىن لو أن حيايت كانت دون مفاجئات   

 12 يف بدء العمل من جديدعندما أكون متعبا أجد صعوبة    

 13 عموما أان قادر على التصرف بسرعة عندما حتدث أشياء غري متوقعة   

 14 مهما ساءت األمور، أشعر عادة أبهنا يف األخري ستنتهي على أحسن ما يرام   

 15 عادة أنظر إىل اجلانب املشرق من احلياة  x أشعر ابلتفاؤل

 16 االسرتخاءعموما أجد صعوبة يف    

 17 عندما أكون متعبا عادة ما أجد صعوبة يف أداء أي جهد ذهين   

 18 إذا رأيت أبن شخصا ما خمطئ، فأان ال أحتاشى جمادلته  x جمادلته أخاف ال فأان خمطئ، ما شخصا أبن رأيت إذا
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abstract 

sport competition as a mental situation submit to several psychological factors, which may 

support or face each other, from this point we tried to investigate a potential relationship 

between  mental toughness, which is a positive psychological compenent  of performance, with 

another compenent treated as negative aspect which is sport anxiety. By the way we attempted 

to identify levels of both anxiety and mental toughness according to various personal and 

sportive factors. 

In order to achieve the objectives of the study, we have recourse to descriptive approach on a 

sample of 243 athletes distributed according to some personal and sportive factors, with the use 

of State –Trait Anxiety Inventory( STAI ) and the mental toughness questionnaire (MTQ18) as 

tools for data collection. 

The results of the research the study led to some conclusions as follows: 

- Players were characterized by low levels of state and traits anxiety. The results showed that 

there was no gender differences. While the effect of sportive factors summarized in the type of 

sport, the level and years of practice was varied, where type of sport and years of practice 

affecting the state of anxiety, while traits was affected by the level of practice. 

- Players scored low levels of mental toughness. It was also found that personal factors did not 

affect the levels of mental toughness as well as the sportive factors except for the differences 

attributed to the level of practice in favor of athletes at the elite level. 

- The results indicate that there is a positive correlation between traits and state anxiety. The 

results showed that the correlation between mental toughness and state anxiety is significant but 

weak due to correlation coefficient value. 

- By structural equation modeling (SEM), the results showed that the state anxiety is determined 

before the competition by of the predisposition of traits anxiety, which is the only direct effect 

relationship, while the relationship was negative between traits anxiety mental toughness. This 

relationship does not allow for an indirect effect of mental toughness on state anxiety. It means 

mental toughness does not contribute neither in reducing nor in increasing state anxiety by 

determining the level of traits anxiety of the players and vice versa. 

 

 



 

 
 

  الدراسة ملخص

 مبفهوم معريف بربط و البعض، بعضها يتقابل أو يسند قد ، املتدخلة النفسية األبعاد من كبري لَكمّ  نفسي موقف هي حيث من الرايضية املنافسة ختضع
 و سليب، انفعال مبثابة يعترب آخر بعد مع حمتملة عالقة بفحص تتعلق معرفية حاجة خلف االنسياق مت األداء، على اجيابية مسة تعترب اليت الذهنية الصالبة

 التعرف حماولة مع. الرايضي األداء يف تؤثر اليت(  املنافسة ختدم له مثلى مستوايت وجود مع)  السلبية االستجاابت من أنه على إليه ينظر الذي القلق هو
 .الرايضية و الشخصية العوامل خمتلف وفق الذهنية الصالبة مستوايت و كحالة و كسمة القلق مستوايت على

 الشخصية العوامل بعض حسب موزعني رايضي 233 قوامها عينة على الوصفي املنهج متطلبات وفق امليداين الفحص إىل التجأان الدراسة أهداف لبلوغ و
 .البياانت جلمع سيكومرتية كتقنيات ( MTQ18 ) الذهنية الصالبة استبيان و كسمة، و كحالة القلق قائمة استخدام مع الرايضية، العوامل و

  :كاآليت كانت و الدراسة فرضيات قادهتا اليت االستخالصات بعض إىل النتائج توصلت و

 مل و لديه القلق مستوى يف الرايضي جلنس أتثري أي وجود عدم النتائج أظهرت و. القلق مسة و القلق حالة من كل مستوايت ابخنفاض اتصفوا الالعبون -
 كانت حيث القلق، مسة و حالة يف املمارسة أقدمية و مستوى الرايضة، نوع يف ملخصة الرايضية العوامل أتثري تباين بينما. للجنس تعزى فروق أي تسجل
  .املمارسة مبستوى أتثرت فقد القلق لسمة ابلنسبة بينما املمارسة سنوات و الرايضة نوع حسب القلق حلالة ابلنسبة مؤثرة

 ابلنسبة احلال كذلك و الذهنية الصالبة مستوايت يف تؤثر ال الشخصية العوامل أن تبني كما. الذهنية الصالبة يف منخفضة مستوايت الالعبون سجل  -
 .النخبوي املستوى يف الرايضيني لصاحل للمستوى تعزى فروق  وجود عدا الرايضية للعوامل

 معنوية هي القلق حالة و الذهنية الصالبة بني االرتباط عالقة أن النتائج بينت كما ، القلق حالة و القلق مسة بنيطردية  عالقة وجود إىل النتائج تشري   -
 .االرتباط معامل لقيمة ابلنظر ضعيفة لكنها

 بينما الوحيدة، املباشر التأثري عالقة هي و القلق، مسة ابستعدادات املنافسة قبل تتحدد القلق حالة أن النتائج بينت البنائية املعادلة منذجة خالل من -
 الصالبة أن مبعىن القلق حالة يف الذهنية للصالبة مباشر غري أتثري إبجياد تسمح ال العالقة هذه و عكسية، بعالقة الذهنية ابلصالبة القلق مسة ارتباط كان

 .صحيح العكس و الالعبني لدى القلق مسة مستوايت بتحديد رفعها أو القلق حالة خفض يف تساهم ال الذهنية


