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 :ممخص 
القمق النفسي ىو مستوى و.  في تحقيق النتائجىاما اإلعداد النفسي دورإن ل

أحد مظاىر االنفعاالت النفسية، الذي قد يؤدي بالالعب إلى اختالل في 
توافقو العصبي العضمي، من ىذا المنطمق تمت دراسة موضوع القمق و 

 بتطبيقعالقتو بترتيب أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية، حيث قمنا 
مقياس القمق عمى العبي أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم 

 النفسيأن درجات مستويات القمق استنتجنا ، ف2018/2019لمموسم 
كانت متوسطة وفوق المتوسط بقميل وىي مستويات  (الميسر والمعوق)

ىا طبيعية لدى جل األندية، باإلضافة إلى اختالف درجات القمق النفسي بين
حسب مستوى اإلعداد النفسي لكل فريق و في األخير توصمنا إلى القول أن  

 .عمى الالعبين لو عالقة بترتيب األنديةالمعوق تأثير القمق 

   بطاىر محمد:حث المرسلاالب
-m.bettahar@univ: االيميل

chlef.dz 
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 Abstract  
Psychological preparation has an important role in 

achieving results. Psychological anxiety level is one 

manifestation of psychological emotions, we try to 

study the subject of anxiety level and its relation to 

the ranking list of teams was studied for the Second 

Algerian professionnel league for the season 

2018/2019 of football, we used the scale of anxiety 

level, we found that the level of anxiety was medium 

and above average which is normal for the most 

teams. In addition to the different degrees of levels 

of anxiety between teams according to the level of 

psychological preparation for each team. Finaly, we 

found that the impact of hinder anxiety on players 

has to do with the ranking list of  teams. 
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І - مقدمة  :
إن لعبة كرة القدم من األلعاب الجماعية التي يحتاج فييا الالعب إلى حالة تدريبية 

ميارية، خططية، وحالة نفسية جيدة في مواجية المنافسة الرياضية، األمر الذي يجعل 
االىتمام بإعداد الالعب بدنيا ومياريا عمى جانب كبير من األىمية، وىذا ما نراه 

خالل مباريات كرة القدم حيث يبذل الالعب جيدا بدنيا وعصبيا وما يرافق ذلك من 
انفعاالت مختمفة بسبب الضغوط النفسية الواقعة عميو من جراء حساسية المعبة، 

 االنفعاالت تمعب ، حيثوالجيد الكبير والسرعة والحركة المستمرة طوال فترة المباراة
 الالعب الرياضي، إذ ترتبط بسمات شخصيتو و سموكو لدىدورا ىاما بالغ األثر 

 .ودوافعو و حاجاتو و بأنواع األنشطة التي يمارسيا
الفسيولوجي   ضاغطا ونتيجة لعمميات التنشيط اتمثل المنافسة الرياضية موقفا نفسيو 

أن القمق " يرى الدكتور محمد عبد الظاىر الطيب في صورة مواجية لمموقف المثير، 
ي وجسمي، يتميز بخوف منتشر وبشعور من انعدام األمن وتوقع سىو ارتياح نف

، 1994عبد الظاىر، ) . حدوث كارثة، أو يمكن أن يتصاعد القمق إلى حد الذعر
 . (281ص

القمق يرتفع وينخفض حسب المعطيات الموجودة في المحيط، والقمق ناتج فنجد بأن 
فالقمق باعث "من عدم معرفة ما يمكن أن يكون في المستقبل القريب أو البعيد، 

في حين أن أنصار ، إيجابي يساعد في الحفاظ عل الذات والنجاح في مسيرة الحياة
بأنو تجربة انفعالية مؤلمة تنتج بسبب التييج الذي يحصل "مدرسة التحميل عرفوا القمق 

ن ىذا التييج ينتج من المنبيات الداخمية والخارجية  من األعضاء الداخمية لمجسم وا 
 (379، ص1998عالوي، )  "التي تسيطر عمييا بواسطة الجياز العصبي

تدريبات الفرق ل تيم مراقبفي ميادين التدريب، و المتواضعة ينومن خالل خبرة الباحث
، و في لعبة كرة القدم والمشاركة في البطولة الجزائرية لمقسم الوطني الثاني لميواة
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حيث قام كل  كذلك من خالل اطالعيم عمى عدة بحوث و دراسات سابقة و مشابية،
بعض أنواع  ''عنوانبدراسة تحت  (2009)حسين سبيان و جاسم بيداء خضر من 

القمق و عالقتو بنتيجة الشوط الحاسم لالعبات بعض أندية العراق بالدرجة الممتازة في 
لمقمق الرياضي دور ميم فتبين من خالل النتائج المتحصل عمييا بأن ، ''الكرة الطائرة

لدى الالعبين فقد يكون لو قوة دافعة إيجابية وبذلك يدفع الرياضيين بمزيد من الجيد 
. أو قد يكون في حالة أخرى معوقا لنشاطيم البدني المياري

بأنيم ال فوجدوا  عدة مقابالت مع المدربين،  الباحثينإجراءبعد  المشكمة و ظيرت
 ونارتأى الباحثلذا  لدى الالعبين قبل المباراة وخالليا النفسيينتبيون لحاالت القمق 

 الكشف عن و (الميسر والمعوق)النفسي دراسة ىذه الحالة لمعرفة درجات القمق 
بترتيب انجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة عالقة مستوى القمق النفسي المعوق 

. الثانية لكرة القدم
وترتيب  (المعوق)النفسي وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات القمق فيل ت

 .ترتيب انجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم
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П - دواتاألالطريقة و :
 .  وطرق اختيارهاالعينة -1

يبين أسماء األندية المتنافسة في الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية  (01)جدول رقم 
. لكرة القدم و عدد الالعبين

عدد الالعبين األندية الرقم 

 10 اتحاد عنابة 01
 10 رائد شباب القبة 02
 10 مولودية العممة 03
 10 اتحاد البميدة 04
 10 سكيكدة 05
 10 اتحاد الحراش 06
 10 سريع غميزان 07
 10 اتحاد بسكرة 08
 10 جمعية وىران 09
 10 إن سي ماجرا 10
 10 شبيبة بجاية 11
 10 مولودية سعيدة 12
 10 ترجي مستغانم 13
 10 أولمبي الشمف 14
 10 وداد تممسان 15
 10 أمل بوسعادة 16

ناديا  (16)من مجتمع أصمي متكون  منبالطريقة العشوائية و ذلك تم اختيار العينة 
 كل ناد أي منالعبين  (10 )اختيارتم حيث  ( العبا400 أي نادالعبا في كل  25)

 العبا، وىم موزعون عمى ستة عشر ناديا وقد تم استبعاد الذين أدخموا في 160
العبا اختيروا عشوائيًا من مجتمع األصل،  (10)التجربة االستطالعية البالغ عددىم 
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يبين أسماء األندية المتنافسة في الرابطة الجزائرية المحترفة أعاله ( 01)والجدول 
. الثانية لكرة القدم و عدد الالعبين

 : إجراءات الدراسة -2
. المنهج – 2-1

، حيث يذكر  المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالئمتو طبيعة البحثوناستخدم الباحث
كونو معني بجمع المعمومات التي يمكن فيما بعد تحميميا وتفسيرىا، ومن ثم كل من 

نوري و رافع، )الخروج باستنتاجات منيا التي تخدم أىداف البحث و تؤكد فرضياتو 
 (59، ص2004

 .تحديد المتغيرات – 2-2
 .القمق النفسي لدى الالعبين: المتغير المستقل

 .(ترتيب النادي)المنافسة الرياضية : المتغبر التابع
 .مجاالت البحث – 2-3 

 العبوا أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم لمموسم: المجال البشري- 
 .2018/2019 الكروي
. 20/04/2019 لغاية 15/11/2018من :  المجال الزماني  - 
. عمى مستوى مالعب األندية: المجال المكاني  - 

 
 .تاواألد- 2-4

لغرض تحقيق أىداف وافتراضات البحث استخدمنا األدوات المالئمة لمحصـول عمـى 
المراجع والمصادر العممية من المكتبات : المعمومات والبيانات المطموبة وىي كما يمي

 .، و مقياس القمق النفسيعينة البحث- واالنترنت
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 (الميسر والمعوق)النفسي مقياس القمق  ونحيث استخدم الباحثالنفسي مقياس القمق - 
حيث ييدف ىذا االختبار إلى التعرف عمى مدى إسيام القمق في االرتقاء أو 

االنخفاض بمستوى أداء الرياضي في المستويات الرياضية المختمفة، ويشمل االختبار 
 عبارة يجيب الالعب عنيا طبقًا لدرجة انطباقيا عمى حالتو في المواقف التي 20

دائمًا، )تصادفو قبل وأثناء المنافسة وذلك عمى مقياس متدرج من خمس إجابات 
وان أوزان العبارات عند التصحيح ىي عمى التوالي  (غالبًا، أحيانا، نادرًا، أبدا

(1،2،3،4،5 .)
 :يتكون بعد القمق الميسر من عشر عبارات تسمسل أرقاميا

( 16،15،14،12،10،9،7،4،3،1)،  
 :ويتكون القمق المعوق من عشر عبارات تسمسل أرقاميا

(20،19،18،17،13،11،8،6،5،2)  ،
فالدرجة ،  الدرجة النيائية لكل بعد ىي مجموع درجات العبارات الخاصة بيذا البعدو

العالية عمى بعد القمق الميسر تشير إلى زيادة إسيام القمق في االرتقاء بمستوى أداء 
الالعب والدرجة المنخفضة تشير إلى قمة إسيام القمق في االرتقاء بمستوى الالعب، 
أما الدرجة العالية عمى بعد القمق المعوق فتدل عمى زيادة التأثير السمبي لمقمق عمى 

مستوى أداء الالعب والدرجة المنخفضة تدل عمى قمة التأثير السمبي لمقمق عمى 
 (276، ص 1993نزار و كامل، ) .مستوى أداء الالعب

 .األسس العممية لمقياس القمق النفسي- 
ستطالعية لغرض التعرف عمى أىم المعوقات التي قد تواجييم اتجربة ب ون الباحثقام  

أثناء االختبارات الخاصة بالمقياس ولغرض سالمة إجراءات البحث األساسية وعميو 
العبين لغرض  (10) بتوزيع االستمارات الخاصة بالمقياس عمى ونفقد قام الباحث

. تجاوز الصعوبات في التجربة األساسية
  :النفسيالخصائص السيكومترية لمقياس القمق 
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 :النفسيمقياس القمق  و تكييف خطوات تقنين  -
تكييف المقياس من أجل الصالحية في البيئة الجزائرية، عرض ىذا األخير في  بيدف

برتبة من أساتذة التعميم العالي المتخصصين  (08)صورتو األصمية عمى عشرة 
أستاذ محاضر أ، فأجمعوا عمى أن العبارات واضحة و مفيومة و ''و رتبة '' بروفيسور''

. بالتالي اتفقوا عمى ضرورة بقاء جميع العبارات بجميع مفرداتيا
: حساببعدىا  ليتم 

:  )الثبات) صدق ثبات المقياس -
بحيث تكون كل عبارة من المقياس متسقة مع البعد  (االتساق الداخمي)ويقصد بو 

 باستخدام حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة ونالذي تنتمي إليو، وقد قام الباحث
يقصد باالتساق ف، (ألفا كرونباخ)من العبارات في المقياس عن طريق استخدام معامل 

 عبارات المقياس ودرجات بعد كل درجات بين االرتباط قوة الداخمي لعبارات المقياس
. الكمية

: إيجاد معامل ثبات المقياس
 يتم حساب معامل خاللو من ، و الذي(ألفا كرونباخ)معامل  باستخدام ونالباحث قام

منخفض  موجب تمييز معامل ذات العبارات حذف بحيث يستحسن عبارة، لكل التمييز
 معامل عمى نحصل لكي سالب تمييزىا معامل العبارات التي ، أو(0.19أقل من )

ثبات  معامل  وىو (0.73) الـــــ Alphaالثبات معامل بمغت قيمةقد قوي، و  ثبات
 أي عبارة ألن معامل تمييز جميع عبارات المقياس كان ونمقبول، و لم يحذف الباحث

 (.0.19)موجبا و أكبر من 
 
 

 :إيجاد صدق االتساق الداخمي لعبارات لمقياس
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بين درجات كل  (بيرسون)بحيث أن معامل االتساق الداخمي ىو معامل االرتباط 
 . عبارة و الدرجة الكمية لممقياس

: لمعبارات الكمي و المعدل بعد كل معدل بين االرتباط  بإيجاد معاملونو قام الباحث
 و ،)0.89(: بــــــ( في اتجاه القمق الدافع)عبارات الموجبة  (10)فقدر بالنسبة لمـــعشر 
( في عكس اتجاه القمق الدافع)عبارات السالبة  (10)قدر بالنسبة لمــــعشر 

  و بذلك،إحصائيا و دالة مقبولة داخمي ثبات معامالت و التي تعتبر، )0.91(: بــــــ
مما يعبر عمى مدى  المقياس، فقرات و ثبات صدق من واتأكد قد ونالباحث يكون

 .األساسية الدراسة عينة عمى لمتطبيق صالحية المقياس
:   الموضوعيــــــــــة-

و يتميز المقياس المستخدم في ىذا البحث بوضوح عباراتو البعيدة عن الغموض في 
فيميا، كما أنو بعيد عن التقويم الذاتي، و بالتالي فإنو يتمتع بدرجة عالية من 

. الموضوعية
 . األدوات اإلحصائية – 2-5

  :في حساب ما يمي (SPSS) برنامج الحقيبة اإلحصائية وناستخدم الباحث
. معامل ارتباط سبيرمان لمرتب - وسط الحسابيمتال  

 
 
 
 
 
 
 ІП – النتائج  :
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عمى  (الميسر والمعوق) النفسي عرض وتحميل نتائج تطبيق مقياس القمق -3-1
 .العبي أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم

لدى مجموع النفسي الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدرجات القمق  (02)جدول رقم 
 .العبي أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم

القمق األندية  
الميسر 

الوسط 
الفرضي 

القمق 
المعوق 

الوسط 
المجموع الفرضي 

مجموع 
الوسط 
الفرضي 

 60 62.05 30 29.64 30 32.41 اتحاد عنابة 1
 60 59.90 30 28.75 30 31.15 رائد شباب القبة 2
 60 58.44 30 28.11 30 30.33 مولودية العممة 3
 60 58.87 30 29.89 30 28.98 اتحاد البميدة 4
 60 64.59 30 31.34 30 33.25 سكيكدة 5
 60 60.90 30 28.56 30 32.34 اتحاد الحراش 6
 60 61.78 30 30.23 30 31.55 سريع غميزان 7
 60 59.08 30 29.77 30 29.31 اتحاد بسكرة 8
 60 61.05 30 28.27 30 32.78 جمعية وىران 9
 60 57.88 30 28.21 30 29.67 إن سي ماجرا 10
 60 60.89 30 28.91 30 31.98 شبيبة بجاية 11
 60 60.10 30 28.57 30 31.53 مولودية سعيدة 12
 60 63.61 30 31.17 30 32.44 ترجي مستغانم 13
 60 63.25 30 29.48 30 33.77 أولمبي الشمف 14
 60 61.33 30 29.88 30 31.45 وداد تممسان 15

 60 58.76 30 29.25 30 29.51 أمل بوسعادة 16
 60 60.77 30 29.37 30 31.40الوسط الحسابي لممجموع 
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درجات القمق النفسي بنوعيو الميسر والمعوق ومجموع  (02)يبين الجدول رقم 
درجاتيما واألوساط الفرضية ليا حيث تراوح الوسط الحسابي لدرجات القمق الميسر 

و  (31.34)والوسط الحسابي لدرجات القمق المعوق بين  (28.98)و  (33.77)بين 
والوسط  (31.40)وكان الوسط الحسابي لمجموع درجات القمق الميسر ىو  (28.11)

بينما كان الوسط الحسابي لمجموع  (29.37)الحسابي لمجموع درجات القمق المعوق 
. (60.77)ىو  (الميسر والمعوق)الدرجات 

مع ترتيب  (المعوق) النفسي  عرض وتحميل نتائج عالقة مقياس القمق -3-2
. إنجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم

 مع ترتيب (المعوق)النفسي يوضح العالقة بين ترتيب مستوى القمق  (03)جدول رقم 
. إنجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم

درجة القمق  األندية 
قيمة ر  الترتيبالمعوق  

 المحسوبة
قيمة ر 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 07 29.64 اتحاد عنابة 1

2.71  

 
 
 
 

2.36 
دالة 
 إحصائيا

 15 28.75 رائد شباب القبة 2
 04 28.11 مولودية العممة 3
 16 29.89 اتحاد البميدة 4
 11 31.34 سكيكدة 5
 13 28.56 اتحاد الحراش 6
 03 30.23 سريع غميزان 7
 06 29.77 اتحاد بسكرة 8
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 مع ترتيب (المعوق)النفسي يوضح العالقة بين ترتيب مستوى القمق  (04)جدول رقم 
  .إنجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم

 (03تابع لمجدول رقم )
 

 األندية
درجة القمق 
المعوق  

 الترتيب
قيمة ر 
 المحسوبة

قيمة ر 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 14 28.27 جمعية وىران 9

2.71  

 
 
 
 

2.36 
دالة 
 إحصائيا

 05 28.21 إن سي ماجرا 10
 08 28.91 شبيبة بجاية 11
 12 28.57 مولودية سعيدة 12
 10 31.17 ترجي مستغانم 13
 01 29.48 أولمبي الشمف 14
 02 29.88 وداد تممسان 15
 09 29.25 أمل بوسعادة 16

 
وعند استخدام قانون سبيرمان لمرتب ( 04)و الجدول رقم ( 03) رقم في الجدول

وقيمة ر الجدولية  (2.71)لمعرفة عالقة االرتباط ظيرت لنا قيمة ر المحسوبة 
(. 0.05)وكانت الداللة معنوية في حدود نسبة خطأ  (2.36)

عمى وجود عالقة ارتباط معنوية  بين نتائج مستوى  (03)تدل النتائج في الجدول 
مع ترتيب إنجاز أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة  (المعوق)القمق النفسي 

وعند مقارنتيا بقيمة داللة معنوية  (2.71)القدم إذ كانت قيمة االرتباط المحتسبة 
ظير أن ىناك داللة  (2.36)والبالغة  (0.05)االرتباط الجدولية تحت مستوى الداللة 

معنوية لكون قيمة داللة معنوية االرتباط المحتسبة اكبر من قيمة داللة معنوية 
  .االرتباط الجدولية
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VI – المناقشة  :
نجد أن ىناك تفاوت في أعمى واقل درجة  (02)مناقشة نتائج الجدول رقم من خالل 

وىو ما يشير إلى معدل اختالف بين النفسي ضمن مجموع درجات مقياس القمق 
. العبي أندية الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية

وتشير درجات القمق الميسر والمعوق إلى وجود تفاوت قميل بين ىذه الدرجات لكل 
فريق مما يدل عمى مشاركة كل من القمق الميسر والمعوق بدرجة متقاربة في التأثير 
عمى الالعبين خالل مشاركتيم في المباريات وىو بحسب الدرجات التي ظيرت في 

المقياس مستوى متوسط وفوق الوسط في تأثيره عمى األداء الرياضي مقارنًة مع 
حيث في ىذا المستوى يصبح " األوساط الفرضية ىذا ما يؤكده  محمد حسن عالوي 

الفرد اقل قدرة عمى السيطرة حيث يفقد السموك مرونتو ويستولي الجمود بصفة عامة 
عمى استجابات الفرد في المواقف المختمفة ويحتاج الفرد الى المزيد من بذل الجيد 

عالوي، عمم ). لممحافظة عمى السموك المناسب المالئم في مواقف الحياة المتعددة
   (280 ص، 1992النفس الرياضي، 

نو ناجم من أن الالعبين في دوامة تفكير مستمرة قبل أ ذلك إلى ونويعزو الباحث
المباراة بيوم أو يومين أو ساعات مضافًا ليا ضغوط الجميور عمى الالعبين 

والمدرب، إضافة إلى ذلك ردود الفعل المرتبطة ارتباطًا قويًا بعالقة الالعبين بأىمية 
المباراة وتقدير قوتيا وقوة الالعبين اآلخرين باإلضافة إلى عدم وجود المحضر البدني 

والنفسي في جل األندية ىذا ما ال يستطيع المدرب التوفيق في جوانب التدريب 
 .المختمفة

 أن الالعبين يختمفون في درجة قمقيم ومستوى اإلعداد النفسي لكل ونويشير الباحث
ن بعض الالعبين يصابون بحمى ما قبل المباراة والبعض اآلخر يكون  العب وا 

.  مستعد ومييأ لممباراة
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ن ىذا االختالف في درجات القمق  عند الالعبين يؤثر عمى مستوى أدائيم النفسي  وا 
داخل الممعب كفريق واحد، خاصة إن كمف بعض الالعبين بواجبات خاصة داخل 

 يؤثر عمى مستوى أدائيم داخل  النفسيالممعب فإن ذلك يصيبيم بنوع من القمق
في بعض المباريات يقوم المدرب بتكميف احد " الممعب، ىذا ما يفسره عماد زبير أن 

ن ىذه الواجبات التي سيقوم بيا الالعب تحتاج إلى  العبيو بواجبات إضافية محددة وا 
ال كان دور الالعب سمبيًا في ىذه الحالة  ، ص 2005عماد، )" إعداد نفسي خاص وا 

140) 
أن ما تحقق من نتائج مستوى نجد   (03)     و من خالل مناقشة نتائج الجدول رقم 

نجازىم في المنافسة إلمفرق كان لو عالقة معنوية  مع ترتيب  (المعوق)القمق النفسي 
وبالرغم من وجود اختالفات بسيطة بين مراكز األندية في ترتيبيم بالنسبة لمستوى 

المعوق وترتيب انجازاتيم في المنافسة إال أن الداللة المعنوية تؤكد النفسي القمق 
وىذا التأثير كان ايجابيًا المعوق في تأثيره عمى انجاز األندية النفسي إسيام القمق 

لمطمع ا، ىذا ما يوافق مع جل المصادر و المراجع ودفعيم لبذل المزيد من الجيد
 الميدانية ومن ىنا يتبادر ألذىاننا أن اإلعداد النفسي ضروري ينعمييا و خبرة الباحث

و ضروري جدا لمتحكم في ىذا القمق الذي يسيطر عمى الالعبين قبل، بعد و أثناء 
. المباراة، وما تؤكده ىذه النتائج عمى ضرورة توفير المحضر النفسي في األندية
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V – خاتمة  :

 (الميسر والمعوق)أن درجات مستويات القمق النفسي بالدراسة نتائج ىذه أظيرت 
، كانت متوسطة وفوق المتوسط بقميل وىي مستويات طبيعية لدى جل األندية

بين األندية حسب مستوى  (الميسر والمعوق)اختالف درجات مستويات القمق النفسي و
اإلعداد النفسي لكل فريق، يؤدي إلى القول أن المدرب الرئيسي ال يمكن أن يحقق 

  تأثير القمق، حيث اتضحاإلعداد النفسي المطموب لذا يجب توفير المحضر النفسي
، لذا يرى  ترتيب األنديةو انعكاسو المباشر عمىالمعوق عمى الالعبين  النفسي

الباحثون ضرورة اىتمام المدربين أكثر بالتحضير النفسي و الذىني لالعبين، بتدريبيم 
الكتساب الميارات النفسية التي تمكنيم من توجيو القمق ليكون في االتجاه اإليجابي 

 .الذي يخدم األداء و بالتالي يخدم ترتيب النادي
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