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  ملخص: 
نحن نهدف من هذه الدراسة الى ابراز مدى انعكاس قلق المنافسة الرياضية 

استخدام المنهج الوصفي واعتمدنا على تم  حيثعلى نتائج فريق كرة السلة 
لى كل من الالعبات والذي وزع أداة االستبيان لجمع المعلومات الموجه إ

العبة من فريق القبة  12على عينة تم اختيارها بطريقة قصديه تمثلت في 
لكرة السلة صنف كبريات. وتوصلنا إلى استنتاجات أهمها ان القلق المعرفي 

التوقع السلبي لمستوى الالعب وافتقاده للتركيز يؤثر سلبا على نتائج الفريق و 
الذي يظهر على شكل اعراض ينتج عنه قلق بدني وكما ان قلق المنافسة 

أن ثقة الالعبة في جسمية تعيق األداء وتؤثر في نتائج الفريق إضافة الى 
قدراتها تمثل مصدرًا ايجابيًا لتحقيق الطاقة النفسية اإليجابية وبالتالي تؤثر 

 إيجابا على نتائج الفريق.

 نعار ريحانة حث المرسل:االب
االيميل: 

naar.rayhana@univ-
alger3.dz 
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 Abstract  
The objective of this study is to demonstrate the extent to 
which sports competition is reflected in the results of the 
basketball team. The descriptive approach was used and we 
relied on the questionnaire tool to gather the information 
directed to each player, which was distributed on a 
randomly selected sample of 12 players from the basketball 
team Major category. The most important conclusions are 
that cognitive anxiety, negative expectations of the player 
and lack of concentration negatively affect the team's 
results. The competition's concern also results in physical 
anxiety, which appears in the form of physical symptoms 
that hinder performance and affect the team's results. 
Psychological impact and therefore positively affect the 
results of the team. 
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І -مقدمة : 

 مجددددال فدددديمكانددددة عظمددددى  تحتددددل التدددديمددددن العلددددوم  الرياضدددديلقددددد أصددددبن علددددم الددددنفس 
وذلددددد   الحقدددددل الرياضدددددي فدددددي العددددداملينمدددددن  كبيدددددرااهتمامدددددا  وندددددال الرياضدددددية المنافسدددددة

 المنافسدددددددددات فدددددددددي الرياضددددددددديوالسدددددددددلبيات النفسدددددددددية لددددددددددي  ايجابيددددددددداتللكشدددددددددف عدددددددددن 
مدددددن أهدددددم موضدددددوعات  عتبدددددري الرياضددددديةللمنافسدددددة  المصددددداحبولعدددددل القلدددددق  الرياضدددددية

الرتباطهدددددددا مددددددن كافددددددة جوانبهددددددا  بحثهدددددداأن يددددددتم  يجددددددب التددددددي الرياضدددددديعلددددددم الددددددنفس 
 المباشر بالعب والمنافسة.

اليهدددددا علددددددى فدددددي المجددددددال الرياضدددددي احددددددد االنفعددددداالت الهامددددددة التدددددي ينظددددددر ان القلدددددق 
وتعتبددددددددر  ،المصددددددداحبة لنشدددددددا  الالعبدددددددينمدددددددن أهدددددددم الظدددددددواهر النفسدددددددية  انهددددددداأسددددددداس 

اهتمامددددا واسددددعا مددددن قبددددل  التددددي وجدددددت  الرياضدددديةأهددددم النشدددداطات  لسددددلةرياضددددة كددددرة ا
م يوسدددددديلة لتقيدددددد ، باعتبددددددار المنافسددددددة بمثابددددددة النفسددددددية الجوانددددددبمددددددن حيددددددث  الدارسددددددين
لالعبددددين وهددددذا  علددددى الجانددددب النفسددددي  تدددد ثيرنجددددد لهددددا وفعاليددددة التدددددريب لددددذا  مسددددتوى 

 التددددددددي النفعدددددددداالتوا باإلثددددددددارةومنافسددددددددتها مليئددددددددة  مددددددددا يجعددددددددل مباريددددددددات كددددددددرة السددددددددلة 
علدددددى نفسددددديته  كبيدددددرأثدددددر  يتدددددر والدددددذي  المنافسدددددةقبدددددل وأثنددددداء  لهدددددا الرياضدددددييتعدددددرض 

سددددددديكولوجية نفسدددددددية وجسدددددددمانية ، تعبيدددددددراتوكدددددددذا مدددددددردوده حيدددددددث يتكدددددددون مدددددددن عددددددددة 
 مختلفة.

الشددددددخا الرياضددددددي هددددددو كبدددددداقي البشددددددر يتدددددد ثر بمددددددا حولدددددده مددددددن الظددددددروف النفسدددددددية 
مبدددددددًعا فددددددي لعبتدددددده  الالعددددددبيكددددددون  المحيطددددددة بدددددده، لددددددذا فقددددددد االجتماعيددددددةوالمواقددددددف 

، وُيَتَوَقدددددع منددددده تحقيدددددق نتدددددائج جيددددددة فدددددي المنافسدددددات  االشدددددادةإبدددددداًعا جيدددددًدا ويسدددددتحق 
الرياضدددددددية ، ولكدددددددن قبدددددددل بدايدددددددة المنافسدددددددة يحددددددددث لددددددده ظدددددددرف فتجدددددددده شدددددددارد الدددددددذهن 

 وتركيزه يقل وهو داخل الملعب وينعكس ذل  على نتيجته التي تكون سلبيًة 
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ه يتدددد ثر بعوامددددل نفسددددية مهمددددة جدددددا مثددددل القلددددق و التددددوتر اللددددذان أندددد االوغيددددر متوقعددددة 
ناشددددددًئا و لدددددددم  الالعددددددبيولدددددددان لديدددددده عدددددددم القدددددددرة علددددددى التركيدددددددز، خاصددددددة إذا كددددددان 

يمتلددددددد  بعدددددددد النتدددددددائج والخبدددددددرات التدددددددي تكسدددددددبه القددددددددرة علدددددددى التكيدددددددف مدددددددع مختلدددددددف 
تعددددددد المنافسددددددات الرياضددددددية ان ( 2004محمدددددددي ممدددددددو    شددددددير، حيددددددث ي المواقددددددف
را للكثيدددددددر مدددددددن المواقدددددددف االنفعاليدددددددة المتايدددددددرة الرتباطهدددددددا بمواقدددددددف النجدددددددا  او مصدددددددد

الفشدددددددل، الفدددددددوز او الخسدددددددارة وهدددددددي مدددددددن العوامدددددددل الهامدددددددة والضدددددددرورية لكدددددددل نشدددددددا  
نتيجدددددددة الجهدددددددود التدريبيدددددددة لالعدددددددب  إلظهددددددداررياضدددددددي حيدددددددث انهدددددددا الموقدددددددف الوحيدددددددد 
تدددددددريب الرياضددددددي اختبددددددار لنتددددددائج عمليددددددة ال إالوالجهدددددداز التدددددددريبي وبالتددددددالي فمدددددداهي 

 ( 2004 ،محمدي ممدو  

وفددددددي المجددددددال الرياضددددددي يعتبددددددر القلددددددق احددددددد االنفعدددددداالت الهامددددددة التددددددي ينظددددددر اليهددددددا 
و عدددددددن ، علدددددددى أسددددددداس انهدددددددا مدددددددن الظدددددددواهر النفسدددددددية المصددددددداحبة لنشدددددددا  الالعبدددددددين

ان  (2009عددددددالوي محمددددددد حسددددددن أهميددددددة القلددددددق فددددددي نتيجددددددة المنافسددددددات فقددددددد اشددددددار 
الهامددددددددة و المددددددددؤثرة علددددددددى اداء الرياضددددددددي وقددددددددد القلددددددددق الرياضددددددددي مددددددددن الخصددددددددائا 

يظهددددددر علددددددى الالعددددددب قبددددددل المنافسددددددة او اثنائهددددددا بعددددددض المظدددددداهر المختلفددددددة للقلددددددق 
نظددددرا لمددددا تتميددددز بدددده هددددذه المواقددددف مددددن مظدددداهر مثيددددرة للقلددددق وذلدددد  الرتباطهددددا بنتددددائج 
الفددددوز و الهزيمددددة. وتددددؤثر شدددددة قلددددق المنافسددددة فددددي بدايددددة اشددددترا  الالعددددب بالمنافسددددة 

ضددددية ايجابددددا او سددددلبا وذلدددد  تبعددددا للحالدددددة المعنيددددة المناسددددبة لالعددددب لكددددي يظهدددددر الريا
 (. 2009محمد حسن عالوي،  أحسن ما لديه من اداء. 

فقدددددد تلعدددددب ظددددداهرة القلدددددق فدددددي المجدددددال الرياضدددددي سدددددالحا ذو حددددددين ف مدددددا ان يلعدددددب 
دور المحفددددددز المسدددددداعد لالعددددددب وهددددددذا حينمددددددا يدددددددر  أسددددددباب ومصددددددادر قلقدددددده ومندددددده 

ب بددددددنيا ونفسددددديا للتالدددددب علدددددى الظددددداهرة وبالتدددددالي الدددددتحكم فيهدددددا وامدددددا ان تهيئدددددة الالعددددد
 يلعب الدور المعرقل وهذا من خالل ت ثيره السلبي على نفسيته والذي يؤدي 
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وقددددددد تناولددددددت العديددددددد  بدددددددوره الددددددى التدددددد ثير السددددددلبي علددددددى النتيجددددددة واألداء الرياضددددددي.
 من الدراسات موضوعنا هذا من بينها:

بعنددددددوان ا قلددددددق المنافسددددددة الرياضددددددية و  :2012ي مصــــــطفىدراســــــة بورنــــــان شــــــريف
عالقتهدددددددددا بدافعيدددددددددة االنجددددددددداز الرياضدددددددددي لددددددددددى العبدددددددددي الرياضدددددددددات الجماعيدددددددددة فدددددددددي 
الجزائدددددرا  اسدددددتخدم الباحدددددث المدددددنهج الوصدددددفي فدددددي دراسدددددته و شدددددملت عيندددددة الدراسدددددة 

العدددددب مددددددن مختلدددددف الفددددددرو الرياضدددددية فددددددي الجزائدددددر و اسددددددتعان بمقيددددداس قلددددددق  400
 دالدددة عالقدددة وجدددود نتدددائج بحثددده  أسدددفرتس دافعيدددة االنجددداز و المنافسدددة و مقيدددا

 دافعيدة وأبعداد المنافسدة قلدق بدين حالدة  0.01  الداللدة مسدتوى  عندد معنويدا
 عالقدة وجدود ) الفشددل تجندب دافدع إنجداز النجدا ، دافددع ( الرياضدي اإلنجداز
 القلددق (المنافسددة قلدق بدين أبعدداد   0.01  الداللدة مسددتوى  عنددد معنويدا دالدة
 وجددود ،الرياضددي اإلنجدداز ودافعيددة )بددالنفس الثقددة البدددني، القلددق ، معرفدديال

 وأبعداد المنافسدة قلدق أبعداد بدين  0.01الداللدة  مسدتوى  عندد معنويدا دالدة عالقدة
 الرياضي. اإلنجاز دافعية

بعندددددوان ا واقدددددع سدددددمة قلدددددق المنافسدددددة الرياضدددددية عنددددددد  :2001دراســـــة رمـــــ   جـــــابر
سددددددطين ا هدددددددفت هدددددددذه الدراسددددددة الددددددى التعدددددددرف عدددددددائي المسددددددافات المتوسددددددطة فدددددددي فل

علدددددى واقدددددع سدددددمة قلدددددق المنافسدددددة الرياضدددددية عندددددد عددددددائي المسدددددافات المتوسدددددطة فدددددي 
ولجمدددددددع العبددددددا  32فلسددددددطين ولتحقيددددددق ذلددددددد  اجريددددددت الدراسدددددددة علددددددى عينددددددة قوامهدددددددا 

البياندددددددددات الدراسدددددددددة وتحقيدددددددددق اهددددددددددافها اسدددددددددتخدم المدددددددددنهج الوصدددددددددفي واختبدددددددددار قلدددددددددق 
ان واقدددددددددع سددددددددددمة قلدددددددددق المنافسددددددددددة الدراسددددددددددة ائج تدددددددددالمنافسدددددددددة الرياضدددددددددية واظهددددددددددرت ن

الرياضدددددية عندددددد العبدددددي المسدددددافات المتوسدددددطة فدددددي فلسدددددطين كاندددددت قليلدددددة جددددددا لددددددى 
 عينة البحث و ضرورة االهتمام بالعامل النفسي للتالب على القلق .

انعكدددددداس قلددددددق المنافسددددددة وفددددددي ضددددددوء مددددددا سددددددبق نطددددددر  التسدددددداؤل االتددددددي: مددددددا مدددددددى 
 السلة؟الرياضية على نتائج فريق كرة 
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 وانطالقا من هذا التساؤل نطر  التساؤالت التالية :

 هل يؤثر القلق المعرفي على نتائج فريق كرة السلة؟ -
 هل يؤثر القلق البدني على نتائج فريق كرة السلة؟ -
 هل تؤثر الثقة بالنفس على نتائج فريق كرة السلة؟ -

П -وأدوات: الطريقة 

ــــة مجتمددددع الدراسددددة الددددذي تجمددددع مندددده  العينددددة هددددي جددددزء مددددنوطــــرت اختيار ــــا:  العين
ولقددددد تددددم اختيددددار العينددددة بطريقددددة قصدددددية  الكددددل،البيانددددات الميدانيددددة تعتبددددر جددددزءا مددددن 

فريددددددق كددددددرة السددددددلة القبددددددة اندددددداث صددددددنف  والددددددذي تمثددددددل فددددددي العبددددددة 12وتمثلددددددت فددددددي 
رو مدددددن كدددددرة السدددددلة فددددد 5والدددددذي تمثدددددل فدددددي  لبحدددددثمدددددن المجتمدددددع األصدددددلي ل كبريدددددات

  العاصمة. اناث صنف كبريات من الجزائر

 إجراءات الدراسة: -2

اختيدددددددار المدددددددنهج المناسدددددددب للدراسدددددددة مدددددددرتب  بطبيعتددددددده الموضدددددددوع المـــــــن ج:  – 2-1
الدددددذي يتناولددددده الباحدددددث الدددددذي يدددددتم السدددددير عليددددده واحتدددددرام خطواتددددده مدددددن أجدددددل الوصدددددول 

 في االخير الى الحقيقة وقد استخدمنا في بحثنا المنهج الوصفي.

 تحديد المتغيرات : – 2-2

 قلق المنافسة الرياضية.المستقل:  المتغير
 نتائج فريق كرة السلة.المتغير التابع: 
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. تبيان لجمدددددددع المعلومددددددات و البيانددددددداتاسدددددددتخدم الباحددددددث االسددددددأداة الدراســــــة: -2-3

وقددددد تدددددم تصدددددميم االسددددتبيان وتقسددددديمه الدددددى ثددددالث محددددداور جزئدددددت هددددذه المحددددداور الدددددى 
 .مجموعة من العبارات

ويتضدددددمن هدددددذا  لمعرفدددددي علدددددى نتدددددائج فريدددددق كدددددرة السدددددلةيدددددؤثر القلدددددق ا المحـــــور ا و : 
 .9الى  1المحور االسئلة من 

ويتضدددددمن هدددددذا  يددددؤثر القلدددددق البددددددني علددددى نتدددددائج فريدددددق كددددرة السدددددلة المحـــــور ال ـــــاني: 
 .17الى  10المحور األسئلة من 

ـــــث:   ويتضدددددمن هدددددذا  تدددددؤثر الثقدددددة بدددددالنفس فدددددي نتدددددائج فريدددددق كدددددرة السدددددلةالمحـــــور ال ال
 .27الى  18المحور األسئلة من 

 المعامالت العلمية  دوات البحث:
وللت كدددددددددد مدددددددددن صددددددددددو االسدددددددددتبيان اعتمددددددددددنا علدددددددددى صددددددددددو صـــــــــدت المحكمـــــــــين:  

هددددي باددددرض الدراسددددة علددددى محكمددددين المحكمددددين حيددددث قمنددددا بعددددرض االسددددتمارة التددددي 
وهددددددذا لتقريددددددر مدددددددى صدددددددو الفددددددرض الددددددذي التربيددددددة البدنيددددددة والرياضددددددية  سدددددداتذةفددددددي ا

 وضع من اجله.
ــــ اتي:  عددددن طريددددق التطبيددددق وا عددددادة االسددددتبيان تددددم حسدددداب معامددددل الثبددددات الصــــدت ال

يدددددوم، ثدددددم قدددددام الباحدددددث  15التطبيددددق، وقدددددد تراوحدددددت المددددددة الزمنيدددددة بدددددين التطبيقدددددين بدددددد 
بحسدددداب معامددددل االرتبددددا  بددددين الدرجددددة الكليددددة األولددددى والدرجددددة الكليددددة الثانيددددة ألبعدددداد 

رتبددددددا  لكددددددل بعددددددد أبعدددددداد وتددددددم حسدددددداب معامددددددل اال   3والتددددددي يقدددددددر عددددددددها االسدددددتبيان
 على حدا فكانت النتائج على الشكل التالي:
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 : يوضن درجة معامل الثبات والصدو 01جدول رقم                              

 معامل أبعـــــــــاد المقياس

 الثبات

 معامل

 الصدق

 الداللـــــــــة مستوى الداللة

 دال 0.05 0.90 0.82 تأثير القلق المعرفي

 دال 0.05 0.88 0.78 ر القلق البدنيتأثي

 دال 0.05 0.86 0.74 تأثير الثقة بالنفس

 
 النسبة المئوية واختبار  .ا دوات اإلحصائية: -2-4

ПІ – النتائج : 

 يؤثر القلق المعرفي على نتائج فريق كرة السلة. المحور ا و :  

 تخشي ان يكون ادائ  سيئا في المباراة؟السؤال األول: هل   
 : يمثل النتائج التي توضن الخوف من األداء السيئ لالعبة في المباراة.2لجدول رقما

وهي  6المحسوبة قدرت ب  (k)ح  ان قيمة ( نال2من خالل نتائج الجدول رقم  
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)اكبر من قيمة 

ان اغلب الالعبات يخشون من عدم التوفيق في المباراة وهذا ما احصائيا ومعنى ذل  
 المنافسات.ينعكس سلبا على اداء الالعبات خالل 

 ن ناحية نتيجة المباريات؟السؤال الثاني: هل بال  مشاول م

 

 

النسبببببببببببببة  التكرار   اإلجابة

 المئوية 

 K 
 المجدولة

K 
 المحسوبة

مسببببببببتو  

 الدالة

درجبببببببببببة 

 الحرية

 الداللة

 دال     1  0.05 5.33     3.84 83% 10 نعم

 16% 2 ال
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 : يمثل النتائج التي تبين انشاال بال الالعبة من نتيجة المباريات.3الجدول رقم 
النسبببببببببببببة  التكرار   االجابة

 المئوية 

 K 
 المجدولة

K 
 المحسوبة

مسببببببببتو  

 الدالة

درجبببببببببببة 

 الحرية

 الداللة

 دال     1  0.05 1.33    3.84 66 % 8 نعم

 33 % 4 ال

وهي  5المحسوبة قدرت ب  (k)( نالح  ان قيمة 3الل نتائج الجدول رقم  من خ
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)من قيمة  اكبر

ان اغلب الالعبات ما يكون بالهن مشاول من نتيجة المباراة احصائيا ومعنى ذل  
 وذل  يزيد من الضا  النفسي مما يؤثر سلبا على ادائهن.

 يؤثر القلق البدني على نتائج فريق كرة السلة. المحور ال اني: 
 السؤال العاشر: هل تشعرين بان جسم  متوتر عند الدخول في المباراة؟ 

 التي تبين بان الالعبة تدخل المباراة وجسمها متوتر. : يوضن النتائج4الجدول رقم
النسبببببببببببببة  التكرار   اإلجابة

 المئوية 
 K 

 المجدولة
K 

 المحسوبة
مسببببببببتو  

 الدالة
درجبببببببببببة 

 الحرية
 الداللة

 دال     1  0.05 4     3.84 75 % 9 نعم

 25 % 3 ال

وهي  4ت ب المحسوبة قدر  (k)( نالح  ان قيمة 4من خالل نتائج الجدول رقم  
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)اكبر من قيمة 

احصائيا ومعنى ذل  ان الالعبة تدخل المباراة و جسمها متوتر بفعل ظروف 
 المنافسة.

 السؤال الحادي عشر: هل تشعرين بالتوتر وماا في معدت  في المباراة؟  
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ان الالعبة تشعر بالتوتر والماا في معدتها  : يوضن نتائج التي تبين5الجدول رقم 
 عند الدخول للمباراة.

النسبببببببببببببة  التكرار   االجابة
 المئوية 

 K 
 المجدولة

K 
 المحسوبة

مسببببببببتو  
 الدالة

درجبببببببببببة 
 الحرية

 الداللة

 دال     1  0.05 4   3.84 91 % 11 نعم

 9 % 1 ال

وهي  4محسوبة قدرت ب ال (k)( نالح  ان قيمة 5من خالل نتائج الجدول رقم  
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)اكبر من قيمة 

احصائيا ومعنى ذل  ان الالعبة تشعر بالتوتر والماا في معدتها نتيجة قلق 
 المباراة.

 تؤثر الثقة بالنفس في نتائج فريق كرة السلة. ال الث:المحور  
 ثقة في النفس عند االشترا  في المباراة؟عشر: هل تشعرين بال ثامنالسؤال ال

 : يوضن النتائج التي تبين ثقة الالعبة بنفسها عند الدخول للمباراة.6الجدول رقم 

وهي  6المحسوبة قدرت ب  (k)( نالح  ان قيمة 6من خالل نتائج الجدول رقم  
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)اكبر من قيمة 

 للمباراة.احصائيا ومعنى ذل  ان الالعبة تشعر بالثقة بنفسها عند الدخول 

 هة التحدي في المباراة؟: هل تثقين في قدرات  على مواجالتاسع عشرالسؤال 

 

 

النسبببببببببببببة  التكرار   االجابة

 المئوية 

 K 
 المجدولة

K 
 المحسوبة

مسببببببببتو  

 الدالة

درجبببببببببببة 

 الحرية

 الداللة

 دال     1  0.05 6   3.84 100 % 12 نعم

 0 % 0 ال
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 .: يوضن النتائج التي تبين قدرة الالعبة في مواجهة التحدي في المباراة7الجدول رقم 

وهي  6المحسوبة قدرت ب  (k)( نالح  ان قيمة 7الل نتائج الجدول رقم  من خ
و هذا ما يدل على انه دال  3.84المجدولة التي قدرت ب (k)اكبر من قيمة 

احصائيا ومعنى ذل  ان الالعبة لها القدرة في مواجهة التحدي عند االشترا  في 
 المباراة.

VI –  :المناقشة 

 لى:مناقشة نتائج الفرضية األو 

(  ان القلدددددددق المعرفدددددددي يدددددددؤثر فدددددددي 2، 1يتضدددددددن مدددددددن خدددددددالل نتدددددددائج الجددددددددول رقدددددددم   
ويقصدددددد بدددددالقلق المعرفدددددي التوقدددددع السدددددلبي لمسدددددتوى الالعدددددب نتدددددائج فريدددددق كدددددرة السدددددلة 

وافتقددددداده للتركيدددددز وتوقددددددع الفشدددددل فدددددي المنافسددددددة وهدددددذا وهدددددذا راجددددددع لدددددنقا للتحضددددددير 
المددددددربين يركدددددزون علدددددى  تبدددددين أن(  نسدددددتنتج النفسدددددي للمددددددرب او الطددددداقم الرياضدددددي 

الجاندددددب البدددددددني والتكتيكددددددي والتقنددددددي مددددددن أجددددددل تعددددددديل وتطددددددوير اداء الرياضددددددي، واال 
هدددددددذا راجدددددددع  (2003  جمدددددددال الددددددددين بومنجدددددددليهتمدددددددون بالجاندددددددب النفسدددددددي  فحسدددددددب 

إلدددددددى قصدددددددورهم المعرفدددددددي لمتطلبدددددددات التددددددددريب الرياضدددددددي الحدددددددديث ونقدددددددا تكدددددددوينهم 
هدددددددر جليدددددددا عندددددددد تعددددددداملهم مدددددددع فيمدددددددا يخدددددددا الجاندددددددب النفسدددددددي الرياضدددددددي، ممدددددددا يظ

الالعبددددددات بعدددددددم اتبدددددداعهم السددددددتراتيجية الفعالددددددة للسدددددديطرة علددددددى أفكددددددارهن ممددددددا يددددددؤثر 
سدددددلبا علدددددى أدائهدددددن خدددددالل المنافسدددددات الرياضدددددية فاالعتمددددداد علدددددى التحضدددددير البددددددني 

النسبببببببببببببة  التكرار   االجابة
 المئوية 

 K 
 المجدولة

K 
 المحسوبة

مسببببببببتو  
 الدالة

درجبببببببببببة 
 الحرية

 الداللة

 دال     1  0.05 6    3.84 83 % 10 نعم

 16 % 2 ال
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والتقندددددي والتكتيكدددددي وا همدددددال التحضدددددير النفسدددددي يدددددؤدي إلدددددى ظهدددددور مسدددددتوى ضدددددعيف 
ان  (2002  يوسددددددددف مصددددددددطفى القاضددددددددياسددددددددة وتتفددددددددق دراسددددددددتنا مددددددددع در ، لالعبددددددددة 

المددددددربين يعتقددددددون بددددد ن الوصدددددول إلدددددى أداء أعلدددددى يرجدددددع إلدددددى تعدددددديل وتطدددددوير كدددددل 
مددددن القدددددرات البدنيددددة والتكتيكيددددة والتقنيددددة علددددى حسدددداب القدددددرات النفسددددية وهددددذه وجهددددة 
نظددددددر خاطئددددددة توضددددددن مدددددددى القصددددددور المعرفددددددي لمتطلبددددددات االداء ، فوجددددددود مسددددددتوى 

نيددددة يسدددداعد علدددددى ثبددددات االداء المهددددارى وكالهمددددا يسددددتخدم فدددددي عددددال مددددن اللياقددددة البد
تنفيددددذ الخطددددد  الموضددددوعة. ولكدددددن فددددي نفدددددس الوقددددت لكدددددل جانددددب مدددددن هددددذه الجواندددددب 
عوامدددددددل نفسددددددددية تدددددددددخل كلهددددددددا فددددددددي إطددددددددار التكددددددددوين النفسددددددددي لالعددددددددب لددددددددذل  فعلددددددددى 
المدددددربين االهتمددددام بهددددذه القدددددرات كددددل علددددى حدددددة حتددددى يمكددددنهم وضددددع تصددددور دقيددددق 

 يجب أن يصل إليه الالعب. للمستوى الذي

 :الثانيةمناقشة نتائج الفرضية 

ان القلق البدني يؤثر في نتائج فريق  (11، 10تضن من خالل نتائج الجدول رقم   ي
وحالة التوتر لدى بعض  االنفعاليةوالضاوطات  االستثارةحيث يرتب  بدرجة كرة السلة 
 ( 1997  ليه أسامة كامل راتب ، وتتفق هذه مع ما توصل إ المنافسةأثناء  الالعبات

الرياضية  المنافسات جميع فيالذي يرى أنه من البديهي أن تكون هنا  ضاو  نفسيدة 
أن  يمكن فالالعبعند الرياضي ،  الفيزيولوجيتؤدي إلدى نوع مدن التنشي   التيو 

القلق  الىوهو ما يقود  خاطئ تفسيرعلى أنها سلبية  الجسمية االعراضيفسر هذه 
و بالتالي تقل  للرياضي أن يفسرها على أنها شيء طبيعي يمكن،بينما  لألداء وو المع

 بيننتيجة القلق ومن  الالعبينعلى  الجسمية االعراضانه تظهر بعض ،  حدة القلق
توتر  وزيادةراحة اليدين  فيالعرو  وزيادة المعدة في اضطرابات االعراضهاته 

  .نبضات القلب وزيادة العضالت
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 القلق عن الناتجة الجسمية االعراض مختلفإن (  2001 أسامة كمال راتب  شيروي 

صعوبة البلع  فيوتتمثل  الهضمي الجهازعلى مستوى  تاالضطرابا االجهزةتنمية 
 واضطراباتوفقدان الشهية وجفاف  واالسهالالاثيان والقيء  واحيانا الهضموسوء 

 في االنتظامب والشعور بعدم الدوراين مثل سرعة نبضات القل الجهازعلى مستوى 
 الجهازعلى مستوى  واضطراباتالقلب وارتفاع ضا  الدم وشحوب الوجه  ضربات
، وعدم القدرة واالرو  واالرتجاف المفرطةوالعصبية  بالصداعمثل الشعور  يالعصب

التنفس  في اضطراباتالتنفسي مثل  الجهازعلى مستوى  واالضطراباتعلى النوم 
 استنشاوالصدر وعدم القدرة على  في بالضيقشهية والشعور ال فيوعسره، نوابت 

 الساقينعلى مستوى  آالمالعضلي مثل  الجهازعلى مستوى  واضطرابات الهواء
 .الحيويةالطاقة  فيوالتعب وضعف عام ونقا  بالثقل واإلحساس والذراعين

تائج ومن خالل هذا نستنتج صحة الفرضية التي مفادها ان القلق البدني يؤثر في ن
 .فريق كرة السلة

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :

(  ان الثقددددددة بددددددالنفس يددددددؤثر فددددددي 19 ،18يتضددددددن مددددددن خددددددالل نتددددددائج الجدددددددول رقددددددم   
تدددددرى الباحثدددددة ان اغلدددددب الالعبدددددات معنويددددداتهم مرتفعدددددة وهدددددذا نتدددددائج فريدددددق كدددددرة السدددددلة 

و راجددددددع للحالددددددة النفسددددددية الجيدددددددة وظددددددروف العمددددددل التددددددي صدددددداحبت عمليددددددة التدددددددريب 
عدددددزو الباحدددددث ارتفددددداع درجدددددة ثقدددددة الالعدددددب فدددددي المنافسدددددة، إلدددددى أن السدددددلو  المددددددرب ي

فيشددددددعر الالعبددددددات بمشدددددداركتهن فددددددي أفكددددددارهن و اقتراحدددددداتهن و نقاشدددددداتهن، و يسددددددمن 
لهدددم ب بددددداء آرائهددددن و يتددددر  لهددددم حريددددة أكبددددر فددددي صددددنع القددددرار ، ممددددا زيددددد مددددن ثقددددتهم 

سدددددددتمتاع باللعدددددددب و زيدددددددادة فدددددددي أنفسدددددددهن، و يتولدددددددد لدددددددديهن االنتبددددددداه و التركيدددددددز و اال
 الدافعية.
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الددددددذي  (2011دراسددددددة بورنددددددان شددددددريف  وتتفددددددق نتددددددائج الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددع نتددددددائج 
توصدددددل إلدددددى وجدددددود عدددددالو ارتباطيدددددة بدددددين الثقدددددة بدددددالنفس ودافعيدددددة االنجددددداز الرياضدددددي 
ب بعادهدددددددا، ألن السدددددددلو  القيدددددددادي الدددددددديمقراطي يددددددددعم دوافدددددددع الالعبدددددددين مدددددددن خدددددددالل 

 يحة لهم ومشاركتهم في أفكارهم.توفير البيئة المر 

هددددددي خيددددددر وسدددددديلة  أن تنميددددددة الثقددددددة بددددددالنفس(  1957 فددددددؤاد بهددددددي السدددددديد ويؤكددددددد    
للتالددددددب علدددددددى المخددددددداوف التددددددي تنشددددددد  مدددددددن شدددددددعور المراهددددددق بضدددددددعفه وعجدددددددزه تجددددددداه 
النددددددددواحي العلميددددددددة و االجتماعيددددددددة .و الفهددددددددم الصددددددددحين للموقددددددددف وللجددددددددو االنفعددددددددالي 

بندددداء ثقتدددده بنفسدددده و تددددزداد هددددذه الثقددددة كلمددددا ازداد المحددددي  بدددده  يسدددداعد المراهددددق علددددى 
تدريبدددددده علددددددى المواقدددددددف المماثلددددددة و هكددددددذا يسدددددددتطيع أن يحكددددددم عقلدددددده وال ينددددددددفع وراء 

وهددددددذا مددددددا يؤكددددددد صددددددحة  . نزواتدددددده و أن يتخفددددددف مددددددن  مخاوفدددددده وقلقدددددده و ارتباكدددددده
 الفرضية التي مفادها ان الثقة بالنفس تؤثر في نتائج فريق كرة السلة.

V –  :خاتمة 

قلق المنافسة  بعد استعراضنا لمحتوى هذا البحث يمكننا ان نستنتج ان
ان القلق المعرفي يؤثر في نتائج الرياضية ينعكس على نتائج فريق كرة السلة حيث 

التوقع السلبي لمستوى الالعب وافتقاده للتركيز وتوقع الفشل في المنافسة ففريق ال
 إضافة الى ذل  ان الرياضيالطاقم  لتحضير النفسي للمدرب اواوهذا راجع لنقا 

تؤدي إلدى نوع مدن التنشي   التيالرياضية و  المنافسات نتيجةهنا  ضاو  نفسيدة 
على أنها سلبية  الجسمية االعراضأن يفسر هذه  يمكنعند الرياضي  الفيزيولوجي

 يعزو الباحث ارتفاع درجة ثقةوأخيرا  لألداء المعوو القلق  الىوهو ما يقود  تفسير
 في  نبمشاركته الالعباتيشعر المدرب فالالعب في المنافسة، إلى أن السلو  
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و يتر  لهم  ن، و يسمن لهم ب بداء آرائهنو نقاشاته نو اقتراحاته نأفكاره
 ومن بين التوصيات التي تم التوصل اليها في دراستنا: حرية أكبر في صنع القرار

 الالعبين. اعداد اعمدة احد بارهباعتالنفسي  ب عداد المدربين اهتمامضرورة  -

 المنافسة.لظروف  المشابهة بالتدريبات االستعانةضرورة  -

ضا   وتحت االسترخاءوقت  في بالنفس الثقةعلى تنمية  الت كيدضرورة  -
 المنافسة.

 النفسية الحاالت وعالجنفسي للفريق لتشخيا  ب خصائي استعانةضرورة  -
 .الالعبين ألداء المصاحبة

IV – والمراجعت اإلحاال : 

التوجيدددددده ، االرشدددددداد النفسددددددي و (2002  اخددددددرون يوسددددددف مصددددددطفى القاضددددددي و  -
 . ، دار المريخ العربية، السعوديةالتربوي، د

دار  ،1 ، االعدددددددددددداد النفسدددددددددددي للناشدددددددددددئين،  (2001 أسددددددددددامة كمدددددددددددال راتدددددددددددب -
 .القاهرةالفكر العربي، 

الفكر  دار ،1  للناشئين،االعداد النفسي ( 2001  أسامة كامل راتب -
  .لعربي، القاهرةا

، دار الفكر العربي، 1األسس النفسية للنمددو،  ، (1957  السيدفؤاد البهي  -
 .اإلسكندرية

 احتراو الرياضي، التدريبوضاو  ، قلق المنافسة (1997 أسامة كامل راتب -
 .القاهرة العربي،دار الفكر  ،2 
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 الرسائل والمجالت العلمية:

رادية لالعبي الدرجة الممتازة لكرة حمدي ممدو ، بناء مقياس السمات االم -
 .2004 ،3العدد الرياضية،القدم، المجلة العلمية لعلوم التربية 

بورنددددددددان شددددددددريف مصددددددددطفى، قلددددددددق المنافسددددددددة الرياضددددددددية وعالقتهددددددددا بدافعيددددددددة  -
االنجدددددددداز الرياضددددددددي لددددددددددى العبددددددددي الرياضددددددددات الجماعيدددددددددة فددددددددي الجزائددددددددر، مجلدددددددددة 

 .2011العدد السابع، الجزائر،االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، 
رمددددددزي رسددددددمي جددددددابر، واقددددددع سددددددمة قلددددددق المنافسددددددة الرياضددددددية عنددددددد عددددددددائي  -

المسدددددددافات المتوسدددددددطة، مجلدددددددة جامعدددددددة االزهدددددددر، مجلدددددددد االول، العددددددددد االول، غدددددددزة 
2001. 

رياضي عامل االرشاد النفسي ال، (2003 فاتن جمال الدين بومنجل،  -
الرياضية، بدنية و ماجيستر، معهد التربية ال عالقته بدافعية االنجاز الرياضي، رسالةو 

 .جامعة الجزائر
 

 


