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ملخص: 
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني تبعًا 
ملتغريي الدرجة- ومركز اللعب، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�سة على عينة ع�سوائية قوامها 
)280( لعبًا ومتثل ما ن�سبته )38.8%( من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي البالغ عدده )720(، 
القلق متعدد  الو�سفي، ومقيا�ص  املنهج  اُ�ستخدم  اأهدافها  الدرا�سة وحتقيق  بيانات  وجلمع 
الأبعاد من ت�سميم عالوي )1998( .واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن القلق املتعدد الأبعاد لدى 
لعبي كرة القدم يف فل�سطني جاء بدرجة قليلة حيث و�سلت الن�سبة املئوية اإىل )%51.9( 
الأوىل بوزن ن�سبي  القلق املعريف احتل املرتبة  اأن بعد  الدرا�سة كذلك  .ويت�سح من نتائج 
قدره )68.5%( ، تال ذلك- ويف املرتبة الثانية- بعد �رسعة النفعال و�سهولته بوزن ن�سبي 
قدره )44.3 %( ، ثم جاء بعد القلق البدين يف املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره )42.9%( .ول 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني 

تعزى اإىل متغريي الدرجة، ومركز اللعب.
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Abstract: 

The study aimed to identify the multi- dimensional anxiety among the 
football players in Palestine according to two variables: class and playing 
position. To achieve this, the study was conducted on a sample of (280) players 
which from (38.8%) of the whole study population (720 players) . 

The study used the descriptive method, the anxiety scale and Alawi’s 
multi- dimensional design. The results of the multi- dimensional anxiety 
showed low percentage of (51.9%) . The results also showed that the anxiety 
related to knowledge was the highest rate (68.3%) , followed by the speed 
and easiness of emotion in the second rank (44.3%) , and then came the 
physical anxiety in the third rank (42.9%) . The results also showed that there 
are no statistically significant differences in multi- dimensional anxiety of 
football players in Palestine due to the variable of class or playing position.  
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مقدمة: 
النف�ص ب�سورة عامة، وجمال علم  رئي�سًا يف جمال علم  القلق مركزاً  يحتل مو�سوع 
النف�ص الريا�سي ب�سورة خا�سة كحالة من اآثار وا�سحة ومبا�رسة على اختالف الوظائف 

النف�سية اأو الوظائف اجل�سمية اأو كالهما. 
النف�سية واجل�سمية ملحاولة  الفرد  اإ�سارة لتعبئة كل قوى  اأو  اإنذار  القلق مبثابة  ويعد 
التوازن  فقدان  اإىل  زادت حدته  اإذا  القلق  يوؤدي  قد  كما  عليها،  واحلفاظ  الذات  الدفاع عن 
وا�ستفادة  النف�سي،  التوازن  التحكم يف هذا  اإعادة  الفرد ملحاولة  يثري  الذي  الأمر  النف�سي، 
مقوماته با�ستخدام العديد من الأ�ساليب ال�سلوكية املختلفة. ويف املجال الريا�سي يواجه 
الالعب العديد من املواقف التي ترتبط ارتباطًا مبا�رساً ووثيقًا بالقلق �سواء يف اأثناء عمليات 
التدريب اأم املناف�سات الريا�سية، وما يرتبط بكل منها من مواقف واأحداث ومثريات، وقد 
يكون له اآثار وا�سحة ومبا�رسة على �سلوك الالعب الريا�سي، وعلى م�ستوى قدراته ومهاراته، 

وكذلك عالقاته مع الآخرين )عالوي، 2004، �ص379( . 
الريا�سي  ا�ستعداد  حالة  على  ال�سلبي  التاأثري  ذات  النف�سية  العوامل  من  القلق  ويعد 
خا�سة عندما يكون على درجة عالية من ال�سدة، اإذ يجعل �ساحبه غري قادر على الرتكيز 
خالل  حتدث  التي  املواقف  يف  والت�رسف  احلركية  الواجبات  حل  عند  ال�سليم  والتفكري 

املناف�سة )الزبيدي، 1994، �ص150( . 
ويعد القلق من اأهم امل�سكالت املعا�رسة التي يتناولها علم النف�ص الريا�سي، اإذ ميثل 
احد الأبعاد الأ�سا�سية للخربات النفعالية للريا�سي وعليه ينظر اإىل القلق على انه من اأهم 
خا�سة  ب�سورة  والريا�سي  عامة،  ب�سورة  الإن�سان  �سلوك  يف  توؤثر  التي  النف�سية  الظواهر 
)الغريري، 2000، �ص15( . القلق حالة انفعالية غري �سارة مقرتنة بال�ستثارة الناجتة عن 

اخلوف اأو توقع اخلطر )فوزي، 2006، �ص283( . 
وتعد ريا�سة كرة القدم واحدة من الألعاب الريا�سية التي تتميز ب�سمة القلق املرتفع، 
الدويل  ال�سعيد  على  ومتابعة  �سعبية  الأكرث  بو�سفها  متزايد  عاملي  اهتماٍم  من  لها  ملا 
واملحلي على حد �سواء. ومع تطور ريا�سة كرة القدم يف الع�رس احلايل، ع�رس الحرتاف 
الريا�سي زادت الأعباء التدريبية ب�سكل ملحوظ �سواء اأكانت )بدنية، اأم مهارية، اأم خططية( 
واأدت اإىل زيادة ن�سبة القلق على الالعب. والقلق دافع اأو ا�ستعداد �سلوكي مكت�سب يدفع الفرد 
لهذه  وال�ستجابة  له،  مهددة  اإنها  على  مو�سوعيًا  خطرة  غري  اأحداث  اأو  ظروف  اإدراك  اإىل 
الظروف اأو الأحداث بحالة من القلق ل تتنا�سب �سدتها مع حجم اخلطر املو�سوعي )عالوي، 

1998، �ص443( . 
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وي�سيف )ح�سنني، 1979، �ص24( اأن القلق انفعال موؤمل يت�سمن اخلوف ال�سديد وتوقع 
ال�رس والف�سل و�رسعة النفعال، وعدم ال�ستقرار واحل�سا�سية الزائدة لفقدان الغري. 

والقلق هو حالة من التح�س�ص الذاتي يدركها املرء على �سورة من ال�سعور من ال�سيق 
وعدم الرتياح، مع توقع حدوث ال�رسر، وهذه احلالة اأ�سبه ما تكون يف طبيعتها ال�سعورية 

وانفعالتها باحلالة امل�ساحبة 
للخوف )كمال، 1988، �ص150( . 

ويف  اخلوف،  وهو  الإجهاد  جوانب  من  بجانب  القلق  يرتبط  النف�سية  الناحية  ومن 
هذه احلالة ت�ستعمل كلمة القلق لو�سف م�ساعر اخلوف عندما يكون �سبب اخلوف جمهوًل 

 . )Wynn , 1970 , p420(

وعدم  ال�سديد،  باخلوف  تتمثل  القلق  حالت  اأن  �ص196(   ،1981 )يا�سني،  وي�سيف 
الثقة، والرغبة يف الهرب من  الدائم بتوقع الهزمية، وعدم  القدرة على الرتكيز والإح�سا�ص 

الواقع عند مواجهة اإي موقف من مواقف احلياة العامة« 
بامل�سابقات  املتعلق  النف�سي  ال�سد  ظروف  قبل  القلق  درجة  يف  اختالف  وهناك 
يوؤثر  حدوثه  قبل  والتوتر  ال�سد  يثري  مبوقف  التفكري  اإن  اإذ  وبعده،  وخالله  الريا�سية 
يقلل  فانه  املوقف،  بذلك  الفعلي  الحتكاك  اأما  للريا�سي،  ال�سخ�سية  الوظائف  يف 
الن�ساط  نوع  على  يعتمد  الذي  القلق  م�ستوى  وارتفاع  انخفا�ص  ودرجة  التاأثري  من 

 . )Grotty , 1983 , p117( »الريا�سي
احلركي  الأداء  م�ستوى  املوؤثرة يف  العوامل  من  واحداً  القلق  يعد  تقدم  ما  ويف �سوء 
الريا�سي لذلك اأ�سبح الهتمام با�ستخدام املقايي�ص التي تقي�سه يف املواقف اخلا�سة من 
الأمور املهمة بدًل من ا�ستخدام املقايي�ص التي تقي�سه يف مواقف احلياة العامة، ويعد القلق 
يف املجال الريا�سي من امل�سكالت النف�سية التي تواجه الريا�سي حيث ال�سطراب الفكري 
والنف�سي الذي يوؤدي اإىل عدم التوافق والرتكيز وال�سيطرة ف�ساًل عن ال�ستثارة الع�سبية غري 

املثالية فياأتي الأداء خاطئًا )غزال، 1997، �ص105( . 
اأن القلق  ويتفق كاًل من )راتب، 1995، �ص 157( و )عنان، 1995، �ص272( على 
املرتفع ينظر اإليه على اأ�سا�ص اأنه من اأهم الظواهر ال�سلبية التي توؤثر على اأداء الريا�سيني. 

“فيقول  ويو�سح )الطالب، 1976، �ص59( تاأثري امل�سابقات يف خلق التوتر والقلق: 
وتعد املباريات مو�سع تهديد ملكانة الفرد الريا�سي كالعب. فقد زاد الرتكيز على املناف�سة 
الريا�سية اإىل جانب الهتمام بالإعداد البدين، واملهاري، واخلططي، والنف�سي حيث اأ�سبح 
الريا�سي قبل بدء املناف�سة، حيث يوؤدي هذا  التي يواجهها  النف�سية  التوتر من امل�سكالت 

التاأثري على م�ستوى الجناز«. 
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وهناك تق�سيم للقلق على اأ�سا�ص اأنه متعدد الأبعاد وهو القلق املعريف والقلق اجل�سمي، 
الذاتي  التقومي  اأو  التوقع  العقلي للقلق، ويحدث عادة نتيجة  القلق املعريف اجلانب  وميثل 
ال�سلبي للريا�سي نحو م�ستوى اأدائه، ويظهر يف �سعف مقدرته على الرتكيز والنتباه، اأما 
القلق اجل�سمي فاإنه ميثل كال اجلانبني الف�سيولوجي والوجداين للقلق، ومن املظاهر املميزة 
لهذا النوع ما يحدث للريا�سي من زيادة �رسعة نب�سات القلب وزيادة �رسعة التنف�ص وتعرق 
واجل�سمي(  )املعريف  للقلق  النوعني  وكال  الع�سالت،  وتوتر  املعدة  وا�سطرابات  اليدين 
انفعالية  يكون يف حالة  الالعب  اأن  اأي  ال�ساغطة،  باملواقف  تاأثريهما  معا يف  ي�سرتكان 
ذاتية ي�سعر فيها باخلوف والتوتر، وتتغري هذه احلالة يف �سدتها من وقت لآخر ومن �سخ�ص 

لآخر اأي�سًا )راتب، 1997، �ص11( . 
والبيئة الريا�سية الفل�سطينية مثلها مثل البيئات الريا�سية املختلفة تعاين من زيادة 
يف م�ستوى القلق خا�سة فيما يتعلق بالقلق الناجم من احلكم الريا�سي، والإعالم الريا�سي، 

واجلماهري الريا�سية املتع�سبة. 
م�ستقر  �سخ�سي  ا�ستعداد  القلق  باأن  �ص442(  )راتب، 2000،  اإليه  اأ�سار  قد  ما  وهذا 
ن�سبيًا لإدراك مواقف بيئية معينة كم�سدر للتهديد اأو التوتر وتكون هذه املواقف بدرجات 
القلق لدى لعبي كرة  اأكرث م�سادر  اأن  التاأكيد على  القلق. وكذلك ميكن  عالية من حالت 

القدم يف فل�سطني تتمثل يف عدم انتظام الدوري الفل�سطيني لكرة القدم. 

مشكلة الدراسة: 
يعد العامل النف�سي اأحد الأركان الأ�سا�سية يف جمال التدريب الريا�سي، والذي مل يلق 
اهتمامًا كافيًا عند املدربني، وخا�سة عند احلديث عن الدوريات العربية عامة، والدوري 

الفل�سطيني خا�سة. 
ا�ستجاباتها على دقة  توؤثر  التي  النف�سية  النفعالت  اأحد  الأبعاد هو  املتعدد  والقلق 
الأداء املهاري، والتي مل تف�رس بالطريقة ال�سحيحة عند املدربني، والالعبني، والقائمني عن 

الريا�سة الفل�سطينية. 
ومن جانب اآخر فاإن للحالة النف�سية الأثر الكبري يف الإجناز الريا�سي �سواء اأكان ذلك 
قبل  الالعب  اأداء  يف  توؤثر  التي  ال�سخ�سية  ال�سمات  اأهم  من  القلق  يعد  اإْذ  اإيجابا،  اأم  �سلبًا 
الريا�سي  النف�ص  علم  جمال  يف  املتخ�س�سون  اأكد  اإْذ  اأثنائها.  ويف  الريا�سية  املناف�سات 
اإن للقلق تاأثرياً مبا�رساً يف اأداء الالعب، ولذلك فان هناك عالقة ارتباط بني القلق املتعدد 
بع�ص  اأداء  ودقة  النفعال(  و�سهولة  �رسعة  وبعد  البدين،  والبعد  املعريف،  )البعد  الأبعاد 

املهارات الأ�سا�سية والثانوية على حد �سواء لدى لعبي كرة القدم. 
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وهذا ما يوؤكده وي�سدد عليه )فا�سل وب�سيوين، 1994، �ص169( يف اأن م�سكلة القلق 
يف املجال الريا�سي تعد من بني اأهم امل�سكالت التي ينبغي الهتمام بدرا�ستها ملا لها من 
اأداء الريا�سيني، وبخا�سة يف مراحل ما قبل املناف�سة الريا�سية، ويف  اأثار وا�سحة على 

الأوقات ال�سعبة واحلرجة من املباراة. 
أسئلة الدراسة: 

يف �سوء اأهداف الدرا�سة ي�سع الباحث االأ�سئلة االآتية: 
ما م�ستوى القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني.  1 .

اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05(. 2 يف القلق  هل توجد فروق ذات دللة 
 – )املمتازة  الدرجة  اإىل متغري  فل�سطني، تعزى  القدم يف  لدى لعبي كرة  الأبعاد  املتعدد 

الأوىل( ؟ . 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05(. 3 يف القلق  هل توجد فروق ذات دللة 
اإىل متغري مركز اللعب )هجوم– املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى 

و�سط– دفاع( ؟ . 
أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف اإىل: 
م�ستوى القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني.  1 .

الفروق يف القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني تبعا اإىل متغريي  2 .
الدرجة ومركز اللعب. 

أهمية الدراسة: 
والالعبني  للمدربني  والتطبيقية  النظرية  الناحيتني  من  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 

والباحثني على النحو االآتي: 

أوالً- من الناحية النظرية: 
تعد الدرا�سة الأوىل يف فل�سطني والتي تتناول مو�سوع القلق املتعدد الأبعاد لدى  ♦ 

لعبي كرة القدم. 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف كونها تتعر�ص ملو�سوع القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي  ♦ 
كرة القدم، مبا قد يعمل على توفري بع�ص املعلومات، لتكون يف متناول املدربني، ولعبي 

كرة القدم يف فل�سطني. 
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ثانياً- من الناحية التطبيقية: 

ت�ساهم نتائج الدرا�سة يف الك�سف عن القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم  ♦ 
لتدعيمها، وكذلك الك�سف عن اأنواع القلق املتعدد الأبعاد ال�سلبية ملحاولة ال�سيطرة عليها. 

ارتاأى الباحث اأن ي�سلط ال�سوء على احلالة النف�سية للريا�سي من خالل معرفة القلق  ♦ 
بو�سفه حالة �سخ�سية، م�ستخدمًا القلق املتعدد الأبعاد )البعد املعريف- البعد األبدين– بعد 

�رسعة و�سهولة النفعال( . 
على  تاأثريها  لها  �سيكون  حتمًا  القدم  كرة  لعب  بها  مير  التي  النف�سية  احلالة  ♦ 
ذهنيا  ليكون حا�رساً  اإعداده نف�سيًا  ب�سبب عدم  �سلبًا  اأم  اإيجابًا  اأكان  الالعب  اأداء  م�ستوى 

يف املباراة. 

املصطلحات املستخدمة يف الدراسة: 
اجلهاز  بتيقظ  وتوتر وحزن م�سحوب  م�سبق  بال�سعور بخط  يتميز  انفعال  القلق:  ◄

الع�سبي ال�سمثاوي )الزيني، 1968، �ص42( . 
داخلية  ف�سيولوجية  تغريات  ت�سحبه  التوتر  من  باأنه حالة  اإجرائيًا:  الباحث  ويعرفه 

واأعرا�ص نف�سية خارجية، غالبًا ما توؤثر على الالعبني �سلبًا. 
ال�سلبية  التوقعات  نتيجة  يحدث  الذي  للقلق  العقلي  املكون  هو  املعريف:  ◄ القلق 

ب�سان النجاح اأو نتيجة لتقومي الذات ال�سلبي )راتب واآخرون، 2006، �ص97( . 
اجل�سمية  الأعرا�ص  اإدراك  اأو  الف�سيولوجية  ال�ستثارة  اإدراك  يعني  البدين:  ◄ القلق 
وارتعا�ص  العرق  وت�سبب  املعدة  كاآلم  )الالاإرادي(  التونومي  اأو  الع�سبي  اجلهاز  لن�ساط 

الإطراف وزيادة معدل �رسبات القلب )عالوي، 1998، �ص 452( . 
والرنفزة،  والع�سبية،  النف�سي،  التوتر  حالت  تعني  االنفعال:  ◄ و�سهولة  �رضعة 

وال�سطرابات امل�ساحبة للقلق مع �رسعة ظهورها )عالوي، 1998، �ص452( . 

حدود الدراسة: 
اأجريت الدرا�سة يف حمافظات قطاع غزة- فل�سطني.  املجال اجلغرايف:  ●

اأجريت الدرا�سة على الالعبني امل�سجلني يف الحتاد الفل�سطيني  املجال الب�رضي:  ●
لكرة القدم. 

املجال الزماين: اأجريت الدرا�سة يف الفرتة الزمنية الواقعة ما بني 9/ 3/ 2011 ● 
اإىل 20/ 7/ 2011. 
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الدراسات السابقة: 
وقد  البحث،  هذا  مبجال  املرتبطة  ال�سابقة  للدرا�سات  م�سحية  درا�سة  الباحث  اأجرى 
وقام  اأجنبية،  درا�سات   )4( عربية،   درا�سات   )9( منها  درا�سة،   )13( اإىل  الباحث  تو�سل 
الباحث بعر�س تلك الدرا�سات وفقا لتواريخ اإجرائها من االأحدث اإىل االأقدم على النحو 

االآتي: 
درا�سة جابر )2011( بعنوان »مدى �سيوع القلق كحالة وك�سمة لدى لعبي كرة القدم 
يف  القدم  كرة  لعبي  لدى  وك�سمة  كحالة  القلق  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت  فل�سطني«  يف 
فل�سطني تبعا ملتغري الدرجة، عينة قوامها )180( لعبًا. واُ�ستخدم املنهج الو�سفي، واختبار 
باإعداد  عالوي  وقام  واآخرون،   Spielberger �سبيلربجر  ت�سميم  من  وك�سمة  كحالة  القلق 
وك�سمة  كحالة  القلق  اأن  عن  الدرا�سة  نتائج  .واأ�سفرت   )1998( لالختبار  العربية  ال�سورة 
لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني جاءت قليلة حيث و�سلت الن�سبة املئوية اإىل )%55.3( 
.كما يت�سح اأن القلق كحالة لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني كانت قليلة جدا حيث و�سلت 
الن�سبة املئوية اإىل )48.5%( .كما يت�سح من نتائج الدرا�سة اأن القلق ك�سمة لدى لعبي كرة 
القدم يف فل�سطني كانت متو�سطة حيث و�سلت الن�سبة املئوية اإىل )62.2%( .ول توجد فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( يف القلق كحالة تعزى ملتغري الدرجة.كما ل توجد 

فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( يف القلق ك�سمة تعزى ملتغري الدرجة.
درا�سة جابر )2009( بعنوان »حالة قلق املناف�سة الريا�سية لدى لعبي كرة القدم يف 
فل�سطني« هدفت الدرا�سة التعرف اإىل حالة قلق املناف�سة الريا�سية لدى لعبي كرة القدم يف 
فل�سطني تبعًا اإىل متغريي مركز الالعب، والدرجة. وتكونت عينة الدرا�سة من )210( لعبًا، 
»مارتنز«  ت�سميم  من  الريا�سية  املناف�سة  قلق  حالة  وقائمة  الو�سفي،  املنهج  واُ�ستخدم 
وتعريب عالوي )1998( . واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن حالة قلق املناف�سة الريا�سية لدى 
لعبي كرة القدم يف فل�سطني جاءت متو�سطة، وكذلك اأظهرت النتائج اأن بعد الثقة بالنف�ص 
املرتبة  يف  البدين  القلق  بعد  جاء  فيما  املعريف،  القلق  بعد  ذلك  تال  الأوىل،  املرتبة  احتل 
اإىل  اإح�سائية يف حالة قلق املناف�سة الريا�سية تعزى  الثالثة. ول توجد فروق ذات دللة 

متغريي املركز والدرجة. 
درا�سة ال�سلطاين، وعبد ال�سادة )2009( بعنوان »مقارنة القلق لدى الطلبة الريا�سيني 
والطلبة غري الريا�سيني« هدفت الدرا�سة التعرف اإىل م�ستوى القلق بني الطلبة الريا�سيني 
وغري الريا�سيني يف كلية الآداب/ جامعة بغداد، افرت�ص الباحثان وجود فرق يف م�ستوى 
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و  الدرا�سة )50( طالبًا غري ريا�سي  الريا�سيي، �سملت  الريا�سيني وغري  الطلبة  القلق بني 
الباحثان املنهج  الذكور فقط من جمتمع كلية الآداب، وا�ستخدم  )50( طالبًا ريا�سي من 
الو�سفي، ومقيا�ص Spielberger. واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فرق يف م�ستوى القلق 

لدى الطلبة غري الريا�سيني والطلبة الريا�سيني يف كلية الآداب. 
درا�سة الغايل، واأمني )2009( بعنوان »درا�سة مقارنة مل�ستوى قلق احلالة لدى بع�ص 
لعبي الدرجة الأوىل بكرة القدم بليبيا وتون�ص« هدفت الدرا�سة التعرف اإىل حالة القلق لدى 
ليبيا وتون�ص. ومقارنة قلق احلالة بني  القدم يف  لكرة  الأوىل  الدرجة  اأندية  لعبي بع�ص 
الباحثان  الليبية والتون�سية، وا�ستخدم  الأندية  الأوىل يف بع�ص  للدرجة  القدم  لعبي كرة 
املنهج الو�سفي باأ�سلوب املقارنة. ا�ستملت عينة الدرا�سة على )30( لعبًا لكل بلد. وقائمة 
 )Martenes( الذي قدمه  الريا�سية  حالة قلق املناف�سة واجتاهات الالعبني نحو املباراة 
يف تطوير قائمة حالة قلق املناف�سة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى القلق كحالة كانت 
القلق  حالة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  باأنه  النتائج  اأظهرت  وكذلك  كبرية، 
على  كافة  الأبعاد  التون�سية يف  الأندية  اأولوية  التون�سية. نالحظ  والأندية  الليبية  لالأندية 
من  له  ملا  القوية  بالفرق  والحتكاك  والقارية  الدولية  امل�ساركات  اأهمية  الليبية.  الأندية 
الالعب  عن  التون�سي  الالعب  به  متيز  الذي  العن�رس  وهو  القلق  درجة  يف  التحكم  يف  دور 
لبعد  ي�ستجيبون  والتون�سية  الليبية  الأندية  لعبي  غالبية  اأن  النتائج  من  ويت�سح  الليبي. 

الثقة بالنف�ص اأكرث من ا�ستجابتهم لبعد القلق املعريف والقلق البدين. 
درا�سة جابر )2008( بعنوان »درا�سة واقع �سمة قلق املناف�سة الريا�سية عند عدائي 
املناف�سة  قلق  �سمة  واقع  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت  فل�سطني«  يف  املتو�سطة  امل�سافات 
الدرا�سة  اأجريت  ذلك  ولتحقيق  فل�سطني.  يف  املتو�سطة  امل�سافات  عدائي  عند  الريا�سية 
املنهج  اُ�ستخدم  اأهدافها  وحتقيق  الدرا�سة  بيانات  وجلمع  لعبًا،   )32( قوامها  عينة  على 
الو�سفي، واختبار قلق املناف�سة الريا�سية من ت�سميم »راينز مارتنز« اأعد �سورتها العربية 
عالوي )1998( . اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن واقع �سمة قلق املناف�سة الريا�سية عند لعبي 
الن�سبة  البحث، حيث و�سلت  لدى عينة  قليلة جدا  فل�سطني كانت  املتو�سطة يف  امل�سافات 

املئوية لال�ستجابة لديهم اإىل )%44.7( . 
درا�سة رابازا، وبارتويل  )Robazza, Bortoli )2007 بعنوان »تاأثري القلق والغ�سب 
على اأداء الالعبني يف ريا�سة الركبي« هدفت الدرا�سة اإىل تقومي اأداء الالعبني يف ريا�سة 
الركبي حتت تاأثري القلق والغ�سب، وتكونت عينة الدرا�سة من )197( لعبًا اإيطاليًا، واُ�ستخدم 
فيها املنهج الو�سفي، وكذلك قام الباحثات بت�سميم اأداتي الدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
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القلق  اأن  النتائج  اأظهرت  الدرا�سة، كذلك  اأن القلق املتعدد الأبعاد جاء متو�سطة لدى عينة 
اأنواع القلق تاأثرياً على الالعبني، ومتيزت عينة الدرا�سة بالثقة العالية  املعريف كان اأكرب 

بالنف�ص، ويت�سح كذلك من نتائج الدرا�سة اأن هناك عالقة بني القلق املعريف والغ�سب. 
بع�ص  اأداء  بدقة  وعالقتها  الأبعاد  املتعدد  »القلق  بعنوان   )2006( العزاوي  درا�سة 
املتعدد  القلق  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت  الطائرة«  الكرة  لعبي  لدى  الأ�سا�سية  املهارات 
اأندية  لعبي  لدى  النفعال(  و�سهولة  �رسعة  بعد  البدين–  البعد  املعريف–  )البعد  الأبعاد 
املهارات  بع�ص  اأداء  دقة  اإىل  التعرف  وكذلك  العراق.  يف  الطائرة  بالكرة  الأوىل  الدرجة 
الأ�سا�سية بالكرة الطائرة. واأي�سا التعرف اإىل العالقة بني القلق املتعدد الأبعاد ودقة اأداء 
األو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الطائرة.  الكرة  لعبي  لدى  الأ�سا�سية  املهارات  بع�ص 
باأ�سلوب العالقات الرتباطية. وتكونت عينة من )74( لعبًا. ا�ستخدم الباحث مقيا�ص الذي 
املتعدد  القلق  اأن  اإىل  الدرا�سة  الذات( وتو�سلت  ا�ستبيان تقومي  )مقيا�ص  اأعده عالوي وهو 
اأن هناك عالقة دللة  النتائج  اأظهرت  الطائرة كان كبري، وكذلك  لدى لعبي كرة  الأبعاد 
. وهناك  الإر�سال من الأعلى )تن�ص(  اأداء مهارة  الأبعاد، ودقة  القلق املتعدد  اإيجابية بني 
دللة اإيجابية بني القلق املتعدد الأبعاد ودقة اأداء مهارة ا�ستقبال الإر�سال بالذراعني )من 

الأ�سفل( . 
بعنوان »القلق وعالقته مب�ستوى الإجناز لالعبي كرة اليد«  النداوي )2005(  درا�سة 
اليد،  كرة  لعبي  لدى  الريا�سي  والقلق  العام،  القلق  درجة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
والتعرف اإىل عالقة القلق بالإجناز الريا�سي لالعبي كرة اليد، وا�ستملت عينة الدرا�سة على 
)30( لعبًا، واُ�ستخدم فيها املنهج الو�سفي، ومقيا�ص القلق العام، والقلق الريا�سي ترجمة 
م�ستوى  بارتفاع  يتميزون  القدم  كرة  لعبي  اأن  النتائج  واأظهرت  اإبراهيم،  خالدة  وتقنني 
العام  القلق  بني  ارتباط  عالقة  وجود  عن  كذلك  الدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت  الريا�سي،  القلق 

والجناز، وبني القلق الريا�سي والإجناز، وبني القلق العام والقلق الريا�سي. 
واآخرون  )Hanton, ed all )2004بعنوان »م�ستوى حالة القلق يف  هانتون  درا�سة 
الأ�سبوع الأخري لنطالق املناف�سة الريا�سية من حيث الرتدد و�سدة التوتر« هدفت الدرا�سة 
اإىل التعرف على حالة القلق يف الأ�سبوع الأخري لنطالق املناف�سة الريا�سية من حيث الرتدد 
الو�سفي،  املنهج  فيها  واُ�ستخدم  لعبًا،   )264( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التوتر،  و�سدة 
ومقيا�ص حالة القلق من اإعداد الباحثون، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأيام الأ�سبوع الأخرية 
التوتر وهي  القلق والرتدد و�سدة  اأربع مراحل من حيث  من انطالق املناف�سة توزعت على 
كالأتي: اليوم الأول والثاين كان م�ستوى القلق والتوتر كبرياً، ويف اليوم الثالث قل م�ستوى 
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ال�ساد�ص  اليوم  القلق والتوتر، ويف  الرابع واخلام�ص زاد م�ستوى  اليوم  القلق والتوتر، ويف 
ازدادت بن�سبة القلق ب�سكل كبري جداً، وبخا�سة يف اآخر 30 دقيقة من انطالق املناف�سة. 

هاليت�رض  )Fletcher )2002 بعنوان »العالقة بني املهارات النف�سية والقلق  درا�سة 
والقلق  النف�سية  املهارات  تربط  التي  العالقة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  التناف�سي« 
النف�سي لدى الالعب الريا�سي، وتكونت عينة الدرا�سة من )301( لعب، وا�ستخدم الباحث 
نتائج  واأظهرت  التناف�سي،  القلق  ومقيا�ص  النف�سية،  املهارات  ومقيا�ص  الو�سفي،  املنهج 

الدرا�سة اأن هناك عالقة بني املهارات النف�سية والقلق النف�سي لدى الالعب الريا�سي. 
»اأثر  وكانتجاهتون )Hanton & Connaughton )2002 بعنوان  هانتون  درا�سة 
هدفت  الريا�سي«  والأداء  بالنف�ص  بالثقة  وعالقته  املباراة  قلق  على  ال�سيطرة  يف  التحكم 
الدرا�سة اإىل التعرف على اثر التحكم يف ال�سيطرة على قلق املباراة وعالقته بالثقة بالنف�ص 
والأداء الريا�سي، وتكونت عينة الدرا�سة من )143( لعبًا، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، 
ومقيا�ص الثقة بالنف�ص من اإعداد الباحثان، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن �سمة الثقة بالنف�ص 
جاءت معتدلة، نتيجة قدرة الالعب بالتحكم وال�سيطرة على حالة القلق. كذلك قدرته على 

تر�سيد اأفكاره وم�ساعره ب�سورة اإيجابية. 
درا�سة حممد، وتركي )1988( بعنوان »قلق احلالة لدى لعبي الدرجة الأوىل لكرة 
اليد وعالقته مب�ستوى الأداء« هدفت الدرا�سة التعرف اإىل العالقة بني حالة القلق وم�ستوى 
الأداء، كذلك درا�سة الفرق يف م�ستوى الأداء بني جمموعة الالعبني ذوي القلق العايل والقلق 
املنخف�ص. �سملت عينة الدرا�سة )96( لعبًا من لعبي الدرجة الأوىل بكرة اليد، وا�ستخدم 
نتائج  واأ�سفرت   Spielberger واختبار.  امل�سحي  بالأ�سلوب  الو�سفي  املنهج  الباحثان 
وجود  النتائج  اأظهرت  وكذلك  اليد،  كرة  لعبي  لدى  احلالة  قلق  �سمة  ارتفاع  عن  الدرا�سة 
كذلك  اليد،  كرة  فعالية  يف  الالعبني  اأداء  وم�ستوى  احلالة  قلق  م�ستوى  بني  �سلبية  عالقة 
وجود فروق دالة اإح�سائية بني جمموعتي الالعبني ذوي القلق املنخف�ص، والالعبني ذوي 

القلق العايل، ول�سالح الالعبني ذوي القلق املنخف�ص. 
درا�سة عبد الكرمي، واآخرون )1988( بعنوان »عالقة القلق النف�سي مب�ستوى الإجناز 
الدرا�سة  هدفت  الأثقال«  لرفع  الوطني  للمنتخب  والدولية  املحلية  امل�سابقات  ظروف  يف 
يف  الأثقال  لرفع  الوطني  املنتخب  لعبي  واإجناز  القلق  م�ستوى  بني  العالقة  اإىل  التعرف 
لعبي  جميع  الدرا�سة  عينة  وتكونت  والدولية.  املحلية  و  احلقيقية  امل�سابقات  ظروف 
املنتخب العراقي لرفع الأثقال وامل�ساركني يف دورة �سيئول الآ�سيوية )1986( ، وا�ستخدم 
الباحث املنهج الو�سفي، واختبار spielberger واأ�سفرت نتائج الدرا�سة اأن هناك عالقة بني 
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ارتفاع م�ستوى القلق لدى الرباعيني �سببه اأهمية البطولة وم�ستوى الرباعيني امل�ساركني، 
وهناك عالقة بني ارتفاع م�ستوى القلق وانخفا�ص الإجناز وبالعك�ص. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
يالحظ ندرة الدرا�سات التي تناولت القلق متعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم.  1 .

لدى  القلق  حالت  من  عالية  معدلت  عن  والأجنبية  العربية،  الدرا�سات  تو�سلت  2 .
الالعبني. 

تو�سلت الدرا�سات املحلية عن معدلت متو�سطة من حالت القلق لدى لعبي كرة  3 .
القدم، وامل�سافات املتو�سطة. 

تناولت الدرا�سات العربية، والأجنبية درا�سة حالت القلق لدى الالعب الريا�سي،  4 .
ومل تتق�صَّ اآثار املتغريات املختلفة على القلق الريا�سي لدى الالعب ب�سورة مبا�رسة، حيث 

مت الهتمام بنوعية قليلة من العوامل واملتغريات ال�سخ�سية. 
ودرا�سة   ،  ) 5 .2006( العزاوي  ودرا�سة   ،  )2009( واأمني  الغايل،  درا�سة  تو�سلت 
النداوي )2005( ، ودرا�سة حممد وتركي )1988( لدرجات عالية من القلق الريا�سي لدى 
درا�سة   ،  )2009( جابر  ودرا�سة   ،  )2011( جابر  درا�سة  ت�رس  مل  بينما  الريا�سي،  الالعب 
 Hanton & Connaughton ودرا�سة ،Robazza, Bortoli )2007(  ودرا�سة ، )جابر )2008
 )2002(لدرجة عالية من القلق الريا�سي لدى الالعب الريا�سي، وتو�سلت درا�سة الغايل، 
الريا�سي.  القلق  على  املرتبة  امل�سكالت  اإىل   )2006( العزاوي  ودرا�سة   ،  )2009( واأمني 
aRobazza, Bo 2009( ، ودرا�سة الغايل، واأمني )2009( ، ودرا�سة )وحددت درا�سة جابر 

 )toli )2007 م�سادر القلق الريا�سي لدى الالعب الريا�سي. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

اإنه املنهج  »اأ�سلوب امل�سح« حيث  الو�سفي  الدرا�سة املنهج  الباحث يف هذه  ا�ستخدم 
املنا�سب لطبيعة هذه الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

الدرا�سة على عينة ع�سوائية قوامها )280( لعبًا، ومتثل ما ن�سبه )%38.8(  اأجريت 
 )2(  ،  )1( واجلدولني  لعبًا   )720( عددهم  والبالغ  الأ�سلي  الدرا�سة  جمتمع  من  تقريبًا 

يبينان توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغريي الدرجة، ومركز اللعب. 
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أ. متغري الدرجة: 

الجدول )1( 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة في اللعب

الن�سبة املئوية %التكرارالدرجة

16057.1املمتازة

12042.9الأوىل

100 280املجموع

ب. متغري مركز اللعب: 

الجدول )2( 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير مركز اللعب

الن�سبة املئوية %التكرارمركز اللعب

8530.3خط الهجوم

10336.8خط الو�سط

9232.9خط الدفاع

100 280املجموع

أداة الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث مقيا�ص القلق متعدد الأبعاد من ت�سميم عالوي )1998( . وتت�سمن 
املقيا�ص ثالثة اأبعاد وتتمثل يف القلق املعريف، والقلق البدين، و�رسعة النفعال و�سهولته. 
على  املقيا�ص  عبارات  عن  بالإجابة  الالعب  ويقوم  عبارة   45 من  املقيا�ص  ويتكون 
تعليمات  �سوء  يف  وذلك  – دائما(  – غالبا  )اأبدا– اأحيانا  التدريج  رباعي  ا�ستجابة  �سلم 

املقيا�ص. 
عبارات بعد القلق املعريف كما ياأتي: 

العبارات املوجبة )يف اجتاه البعد( اأرقام: 3، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30، 33، 
 .42 ،39

العبارات ال�سالبة )يف عك�ص اجتاه البعد( اأرقام: 6، 36، 45. 
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وعبارات بعد القلق البدين كما ياأتي: 
العبارات املوجبة )يف اجتاه البعد( اأرقام: 4، 7، 13، 16، 19، 22، 28، 31، 34، 37، 40. 

العبارات ال�سالبة )يف عك�ص اجتاه البعد( اأرقام: 1، 10، 25، 43. 
وعبارات بعد �رضعة و�سهولة االنفعال كما ياأتي: 

العبارات املوجبة )يف اجتاه البعد( اأرقام: 2، 5، 8، 11، 20، 23، 26، 29، 35، 44. 
العبارات ال�سالبة )يف عك�ص اجتاه البعد( اأرقام: 14، 17، 32، 38، 41. 

الت�سحيح: 
العبارات املوجبة يف جميع االأبعاد يتم ت�سحيحها كما ياأتي: 

 دائمًا )4 درجات( ، غالبًا )3 درجات( ، اأحيانًا )درجتان( ، اأبداً )درجة واحدة( . 
والعبارات ال�سالبة يف جميع االأبعاد يتم ت�سححيها كما ياأتي: 

 دائمًا )درجة واحدة( ، غالبًا )درجتان( ، اأحيانًا )3 درجات( ، اأبداً )4 درجات( . 
ويف الدرا�سة احلالية ح�سب الباحث �سدق املقيا�س وثباته على النحو االآتي: 

صدق االتساق الداخلي: 

عينة  على  املقيا�ص  بتطبيق  للمقيا�ص  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  التحقق  جرى 
ارتباط  معامل  وُح�سب  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  خارج  من  فرداً   )29( من  مكونة  ا�ستطالعية 
بري�سون بني معامل ارتباط كل بعد من اأبعاد املقيا�ص مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، واجلدول 

الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )3( 

معامل ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطالبعدم

0.840.05القلق املعريف1

0.740.05القلق البدين 2

0.840.05�رسعة و�سهولة النفعال3

ر الجدولية عند درجة حرية )50- 2( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.364
ر الجدولية عند درجة حرية )50- 2( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.293
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اأبعاد املقيا�ص ترتبط بالدرجة الكلية للمقيا�ص  اأن جميع  يت�سح من اجلدول ال�سابق 
ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.01( وهذا يوؤكد اأن املقيا�ص يتمتع بدرجة 

عالية من الت�ساق.

ثبات املقياس: 

اأوجد الباحث معامل الثبات على عينة مكونة من )29( لعبًا بطريقة األفا كرونباخ 
كما هو مو�سح باجلدول )4( . 

الجدول )4( 
الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )ن=29( 

األفا كرونباخاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعدد العبارات

459.659.2510.862

يت�سح من اجلدول )4( اأن معامل األفا كرونباخ ملقيا�ص القلق املتعدد الأبعاد )0.862( 
وهو معامل ثبات قوي، وهذا يدل على ثبات فقرات مقيا�ص القلق املتعدد الأبعاد.

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املعاجلات االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 

املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية لها. 1 .

اختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني. 2 .

حتليل التباين الأحادي. 3 .

ما طبيعة القلق املتعدد االأبعاد لدى العبي  لالإجابة عن ال�سوؤال الأول:  ◄
كرة القدم يف فل�سطني؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخدمت  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
والأوزان الن�سبية والرتتيب لكل فقرة ولكل بعد من اأبعاد مقيا�ص القلق املتعدد الأبعاد.  

البعد األول- القلق املعريف: 
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الجدول )5( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب 

في كل فقرة من فقرات بعد القلق المعرفي )ن=280( 

رقم م
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف
 املعياري

الوزن
الرتتيب  الن�سبي

3.650.81291.21اأخ�سى الهزمية 13

1.450.60436.210ا�سعر بالتفاوؤل بالن�سبة لنتيجة املباراة 26

3.650.58791.21بايل م�سغول من ناحية نتيجة املباراة 39

3.50.60687.52اأخ�سى من عدم التوفيق باملباراة 412

3.251.01981.24فكري م�سغول خوفًا من �سوء م�ستواي يف املباراة 515

1.81.005459تراودين اأفكار بعدم ال�سرتاك باملباراة 618

20.973508بايل م�سغول بعدم ر�سا املدرب عن م�ستوى اأدائي 721

3.050.99876.26اأخ�سى من عدم اإجادتي 824

3.251.01981.24اأهمية املباراة ت�ستت تفكريي 927

3.30.80182.53كلما فكرت باملباراة كلما زاد ارتباكي 1030

3.11.02077.55ينتابني بع�ص الت�ساوؤم 1133

1.80.951459اأ�سعر باين �سوف اظهر يف اأح�سن حالتي باملباراة 1236

2.851.08971.27تدور يف ذهني اأفكار عن الهزمية يف املباراة 1339

1.50.82777.55اأجد نف�سي اأفكر يف عدم قدرتي على ا�ستكمال املباراة 1442

1.40.8203511عندي ثقة بالفوز باملباراة1545

2.516.56568.5الدرجة الكلية لبعد القلق املعريف

يت�سح من اجلدول )5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة 
تراوح بني  قد  الفقرات  اأن متو�سط  قد تبني  الأول،  البعد  الدرا�سة على كل فقرة من فقرات 

. )35%–91.2%(
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البعد الثاني- القلق البدني: 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب 
في كل فقرة من فقرات بعد القلق البدني )ن=280( 

رقم م
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف
 املعياري

الوزن
الرتتيب  الن�سبي

1.40.598359ا�سعر بال�سرتخاء يف ج�سمي 11

1.30.80132.510ا�سعر برع�سة يف بع�ص اأطرايف 24

1.050.22326.212اأح�ص مبغ�ص اأو توتر يف معدتي 37

1.650.81241.26ا�سعر باأنني باأح�سن حالتي البدنية 410

1.40.598359ا�سعر بان ريقي نا�سف 513

1.70.80142.55دقات قلبي �رسيعة جداً )اأ�رسع من املعتاد( 616

1.750.78643.74ا�سعر بان ج�سمي م�سدود 719

3.850.48996.21ا�سعر ب�سداع ب�سيط يف راأ�سي 822

1.81.005453ا�سعر بالراحة اجل�سمية 925

1.60.882407ا�سعر بان ج�سمي متوتر 1028

2.50.82762.52اأح�ص بالتعب يف بع�ص ع�سالتي 1131

1.50.82737.58اأعاين من بع�ص العرق وخا�سة يف راحة يدي 1234

1.750.85043.74ا�سعر ببع�ص ال�سيق يف التنف�ص 1337

1.250.55031.211اأح�ص مبا ي�سبه الأمل يف بع�ص اأجزا ج�سمي 1440

1.30.80132.510ا�سعر باأنني مرتاح ج�سميًا 1543

1.725.42442.9الدرجة الكلية لبعد القلق البدين

يت�سح من اجلدول )6( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة 
الفقرات قد تراوح بني  اأن متو�سط  الثاين، قد تبني  البعد  الدرا�سة على كل فقرة من فقرات 

. )%26.2–96.2%(
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البعد الثالث- سرعة االنفعال وسهولته: 
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب 
في كل فقرة من فقرات بعد سرعة وسهولة االنفعال )ن=280( 

رقم م
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيب الن�سبي

1.40.820359ا�سعر بالرنفزة 12

1.250.55031.210اأح�ص بال�سطراب 25

1.550.82538.77اأح�ص بعدم ال�ستقرار 38

1.650.81241.26اأع�سابي م�سدودة411

2.051.23451.23روحي املعنوية مرتفعة 514

1.90.96747.55ا�سعر بالطمئنان 617

1.40.598359اأح�ص بالرتباك 720

1.20.5233011ا�سعر بالتوتر الع�سبي 823

2.51.14762.52ا�سعر بالنزعاج 926

2.50.68862.52معنوياتي منخف�سة 1029

1.650.81241.26ا�سعر بثقة يف نف�سي 1132

2.550.75963.71اأح�ص بالع�سبية 1235

1.50.82737.58ا�سعر بالأمان 1338

1.550.82538.77اأع�سابي م�سرتخية 1441

1.951.14548.74ا�سعر بال�سغط الع�سبي 1544

1.776.26644.3الدرجة الكلية لبعد �رضعة و�سهولة االنفعال

ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )7( اجلدول  من  يت�سح 
تراوح بني  قد  الفقرات  متو�سط  اأن  تبني  قد  الثالث،  البعد  فقرات  فقرة من  كل  على  العينة 

 )30%–63.7%(
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األبعاد الكلية للمقياس: 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب في أبعاد المقياس )ن=280( 

املتو�سط عدد الفقراتالبعد
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيبالوزن الن�سبياملعياري

1537.76.56568.51القلق املعريف

1525.85.42442.93القلق البدين 

1526.66.26644.32�رسعة و�سهولة النفعال

4590.19.12751.9الدرجة الكلية

اأن بعد القلق املعريف احتل املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره  يت�سح من اجلدول )8( 
)68.5%( ، تال ذلك- ويف املرتبة الثانية- بعد �رسعة و�سهولة النفعال بوزن ن�سبي قدره 

)44.3 %( ، ثم جاء بعد 
القلق البدين يف املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره )%42.9( .

من خالل نتائج اجلدول )8( يتبني اأن بعد القلق املعريف ميثل اأعلى اأنواع القلق لدى 
القدم يف  لدى لعبي كرة  القلق  اأن درجة  يعني  )68.5%( وهذا  ن�سبي  بوزن  البحث  عينة 
الهزمية  الدرا�سة يخ�سون  اأفراد عينة  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  فل�سطني جاءت متو�سطة، ويعزو 
اأثناء  ال�سعبة  املواقف  عند  الإجادة  على  قدرتهم  من  وكذلك  املباراة،  يف  التوفيق  وعدم 

املباراة اإىل حد ما.
)العزاوي،  ، ودرا�سة  الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )جابر، 2009(  وتتفق نتائج 
2006( ، ودرا�سة  )Robazza, Bortoli )2007يف اأن القلق املعريف ميثل اأعلى اأنواع القلق 
اأحيانًا  يالزمه  التهديد،  اأو  باخلوف  ذاتي  �سعور  املختلفة.والقلق  الدرا�سات  عينات  لدى 

ارتفاع ال�ستثارة الف�سيولوجية ي�سبه، ولكن لي�ص هو اخلوف )راتب، 2000، �ص427( .
ويعد القلق ال�سادر عن الرتباك وفقدان الرتكيز اأو ت�ستت النتباه داخل امللعب من اأهم 
اأنواع القلق التي يجب التغلب عليها، وذلك من خالل الهتمام بالرتقاء باللياقة البدنية 

واملهارية واخلططية لالعب.
وي�سري الباحث اإىل اأن القلق املعريف هو توقع �سوء امل�ستوى والنتائج وعدم الإجادة 

يف املباراة.
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خالل  من  للتهديد  الريا�سي  اإدراك  يعني  املعريف  القلق  اأن   )2000( راتب  وي�سيف 
امل�ساعر والنفعالت، مقابل ال�ستجابات الف�سيولوجية حلالة القلق اجل�سمي، ويحدث هذا 
النوع من القلق ب�سبب التوقعات ال�سلبية بالنجاح والتقومي ال�سلبي و�سعف الرتكيز وت�ستت 

النتباه والأفكار غري ال�سارة«.
املعرفية  الظواهر  يف  تتمثل  املعريف  القلق  اأعرا�ص  اأن  اإىل   )2003( فوزي  وي�سري 
التالية: �سعف الرتكيز والنتباه يف الواجبات احلركية املطلوبة – التوقع ال�سلبي لنتيجة 
التناف�ص – زيادة الأفكار ال�سلبية نحو اخل�سم والتناف�ص – عدم القدرة على التقومي املنا�سب 

للموقف الريا�سي.
هذا وقد جاء بعد )�رسعة و�سهولة النفعال( يف املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )%44.3(، 
ويعزو  جداً،  قليلة  جاءت  فل�سطني  يف  القدم  كرة  لعبي  لدى  القلق  درجة  اأن  يعني  وهذا 
مباريات  لتوقف  وذلك  الريا�سية،  املناف�سات  حمى  وجود  عدم  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث 

الدوري ب�سكل م�ستمر، مما يفقد الالعب حمى البداية.
)العزاوي،  ، ودرا�سة  الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )جابر، 2009(  وتتفق نتائج 
2006( يف عدم وجود قلق يتعلق ب�رسعة النفعال و�سهولته، وذلك لأن النفعال الزائد عن 

احلد الالزم يجنب الالعب الرتكيز والإبداع والبتكار داخل امللعب. 
النف�سي  التوتر  حالت  يف  تتمثل  و�سهولته  النفعال  �رسعة  اأن  اإىل  الباحث  وي�سري 

والع�سبية وال�سطراب والرنفزة.
النف�سي  التوتر  تعني حالت  و�سهولته  النفعال  اأن �رسعة   )1998( وي�سيف عالوي 
 Jones, G والع�سبية والرنفزة وال�سطرابات امل�ساحبة للقلق مع �رسعة ظهورها.وي�سيف
1995 اأن النفعال هو خربة داخلية له جانب ذاتي، ي�سمل اإح�سا�ص الفرد الداخلي بانفعالته 
اخلا�سة مثل: الفرح اأو احلزن اأو ال�سطرابات النف�سية والرنفزة، وقد تتعدى امل�ساعر الذاتية، 
اإ�سافة اإىل جانب �سلوكي وا�سح ي�سري اإىل احلركات التعبريية كتعبريات الوجه اأو التغيريات 

الع�سوية امل�ساحبة له مثل �رسعة الغ�سب وارتفاع ال�سوت.
ت�سحبها  الإن�سان  يف  ذاتية  �سعورية  حالة  هو  النفعال  اأن   )1998( عالوي  ويرى 
النفعال. نوع  عن  غالبًا  تعرب  قد  خارجية  تعبريية  ومظاهر  داخلية  ف�سيولوجية  تغريات 

وي�سري فوزي )2003( اأن اأعرا�ص القلق النفعايل تتمثل يف الظواهر النفعالية التالية: عدم 
الثقة بالنف�ص، و�رسعة ال�ستثارة والغ�سب، واخلوف من الواجبات احلركية املطلوبة.

هذا وقد جاء بعد )القلق البدين( يف املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي )42.9%( ، وهذا يعني 
ذلك  الباحث  ويعزو  جداً،  قليلة  فل�سطني جاءت  القدم يف  كرة  لعبي  لدى  القلق  درجة  اأن 
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اإىل تقارب الالعبني عينة الدرا�سة يف من�سوب اللياقة البدنية.ويرجع ال�سبب اإىل عدم وجود 
مدرب متخ�س�ص يف اللياقة البدنية يف جميع الفرق الريا�سية الفل�سطينية لكرة القدم.

)العزاوي،  ، ودرا�سة  الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )جابر، 2009(  وتتفق نتائج 
2006( يف عدم وجود قلق بدين، وذلك لأن الدوريات العربية تتميز باللعب البطئ التقليدي 

اأما يف الدوريات الأوروبية فتتميز بال�رسعة الكبرية بني الالعبني.
ومن مفارقات هذه النتيجة يف هذا املحور باأنه كلما كانت الدرجة اأو النتيجة التي 
يح�سل عليها الالعب متقاربة؛ فاأنها ل تبعث باأي نوع من القلق حتى لو كان هناك تدٍن 

يف امل�ستوى.
ومن خالل حتليل نتائج املحور يت�سح اأن الالعبني يتميزون اإىل حد كبري بال�سرتخاء، 

والراحة اجل�سمية، وعدم وجود رع�سة وج�سم م�سدود يف الأطراف واجل�سم.
وي�سري الباحث اإىل اأن القلق البدين يتمثل يف الأعرا�ص اجل�سمية كمتاعب املعدة وزيادة 
�ص97(   ،2006 واآخرون،  )راتب  العرق.وي�سري  واإفرازات  اجل�سمي  والتوتر  القلب  �رسبات 
اإىل اأن القلق البدين ي�سري اإىل العنا�رس الف�سيولوجية والوجدانية خلربات القلق التي تتطور 
مبا�رسة من ال�ستثارة الذاتية، والقلق البدين يعك�ص ا�ستجابات مثل �رسعة �رسبات القلب، 

و�رسعة التنف�ص، وتقل�ص املعدة.
الآتية:  البدنية  الظواهر  يف  تتمثل  البدين  القلق  اأعرا�ص  اأن   )2003( فوزي  وي�سيف 
املعدة، وزيادة �رسعة  واآلم وا�سطرابات  العرق،  اإفراز  القلب، وزيادة  زيادة عدد �رسبات 

التنف�ص، وال�سعور بتعب اجل�سم، وارتعا�ص الأطراف.
ويرى اأبو عيبه )1977( اأن هناك بع�ص الأعرا�ص تظهر يف البعد البدين مثل برودة 
اليدين و�رسعة التنف�ص اأو زيادته وال�سعور بالعجز والتعب واملر�ص وهذه الأعرا�ص توؤدي 
نرى  لذا  بالإرهاق،  بالإح�سا�ص  البدين  القلق  والن�سيان.ويرتبط  والقدرة  الرتكيز  عدم  اإىل 

الريا�سي اأثناء التدريب اأو املباراة يظهر عليه ق�سور يف تاأدية املهارات.
النتائج املتعلقة بالت�ساوؤل الثاين:  ◄ 

 )α = 0.05( هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
يف القلق املتعدد االأبعاد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى ملتغري 

الدرجة )املمتازة، االأوىل( ؟ 
 . )T. test( ولالإجابة على الت�ساوؤل ُح�سبت الفروق وذلك با�ستخدام اختبار 
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الجدول )9( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« تبعا لمتغير الدرجة 

قيمة الداللةقيمة »ت«االنحراف املعيارياملتو�سطالعددالدرجةاالأبعاد

القلق املعريف
16037.76.257املمتازة

غري دالة اإح�سائيا1.4
12036.36.137الأوىل

القلق البدين
16025.75.856املمتازة

غري دالة اإح�سائيا0.6
12025.15.147الأوىل

�رسعة و�سهولة النفعال
16026.56.234املمتازة

غري دالة اإح�سائيا1.1
12025.46.864الأوىل

الدرجة الكلية
16029.99.373املمتازة

غري دالة اإح�سائيا1.0
12028.99.074الأوىل

دال اإح�سائيا دللة عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( )ت( اجلدولية )1.96( .
يت�سح من اجلدول )9( اأن قيمة »ت« املح�سوبة اأقل من قيمة »ت« اجلدولية يف جميع 
تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  الكلية،  الدرجة  ويف  الأبعاد 

ملتغري الدرجة.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )جابر، 2009( ، ودرا�سة )الغايل، واأمني، 
2006( ، ودرا�سة )حممد، وزكي( يف عدم وجود فروق لدى عينات الدرا�سات املختلفة، وذلك 

لأن هناك عالقة بني اأنواع القلق املتعددة وريا�سة كرة القدم.
ويرى الباحث بان البيئة التي يعي�ص فيها الالعب متثل الركن الأ�سا�سي لزيادة م�ستوى 
القلق، لذلك جميع الالعبني �سواء كانوا يلعبون كرة القدم يف الدرجة املمتازة اأم الأوىل، فهم 

يعانون من املعوقات نف�سها والأ�سباب التي ل عالقة بالبيئة.
النتائج املتعلقة بالت�ساوؤل الثالث:  ◄ 

)α = 0.05( هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
يف القلق املتعدد االأبعاد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى ملتغري 

مركز اللعب )خط الدفاع، خط الو�سط، خط الهجوم( ؟ 
ولالإجابة عن الت�ساوؤل ُح�سبت الفروق، وذلك با�ستخدام حتليل التباين الأحادي.
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الجدول )10( 
نتائج التحليل التباين األحادي لداللة الفروق تبعا لمتغير مركز اللعب

درجات م�سدر التبايناالأبعاد
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
م�ستوى »ف«املربعات

الداللة
قيمة 
الداللة

القلق املعريف
21.360.68بني املجموعات

غري دالة اإح�سائيا1.360.25 18169.240.38داخل املجموعات
18370.6املجموع

القلق البدين
20.580.29بني املجموعات

غري دالة اإح�سائيا1.280.32 18178.620.43داخل املجموعات
18379.2املجموع

�رسعة و�سهولة 
النفعال

20.310.15بني املجموعات
غري دالة اإح�سائيا0.180.89 181172.850.95داخل املجموعات

183173.16املجموع

الدرجة الكلية
22.251.12بني املجموعات

غري دالة اإح�سائيا0.940.44 181320.711.77داخل املجموعات
183322.96املجموع

دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( )ف( اجلدولية )2.27( .
يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )10( اجلدول  من  يت�سح 
اإح�سائية  الكلية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة  الدرجة  الأبعاد، ويف  جميع 

تعزى ملتغري مركز اللعب.
)العزاوي،  ، ودرا�سة  الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )جابر، 2009(  وتتفق نتائج 

2006( يف عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى ملتغري املركز.
االستنتاجات والتوصيات: 

أوالً- االستنتاجات: 
يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة ميكن ا�ستنتاج االآتي: 

يت�سح من نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى القلق املتعدد الأبعاد لدى لعبي كرة القدم  1 .
يف فل�سطني جاء منخف�سًا حيث ح�سلت على ن�سبة مئوية قدرها )51.9% ( .
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%( ، يليه يف  اأن بعد القلق املعريف احتل املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )68.5. 2
املرتبة الثانية بعد �رسعة النفعال و�سهولته بوزن ن�سبي قدره )44.3 %( ، ثم جاء بعد القلق 

البدين يف املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )%42.9( . 
( يف القلق املتعدد الأبعاد  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05. 3

لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى اإىل متغري الدرجة.
( يف القلق املتعدد الأبعاد  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05. 4

لدى لعبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى اإىل متغري مركز اللعب.

ثانياً- التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سل اإليه البحث من نتائج فاإن الباحث يو�سي باالآتي: 
يف  الإجادة  وعدم  الهزمية  من  اخلوف  وعدم  بالفوز،  الثقة  �سمة  زيادة  �رسورة  1 .

املباريات الريا�سية.
توؤثر  فردية  �سخ�سية  �سمة  بو�سفه  الأبعاد  املتعدد  بالقلق  الهتمام  تاأكيد  2 .

ا�ستجاباتها يف الريا�سي، وحتديد البعد املوؤثر يف الأداء.
القلق للفرد  النف�سي للريا�سي، وخا�سة  القيام مبحا�رسات نظرية تخ�ص الإعداد  3 .

الريا�سي
تاأكيد معرفة عالقة القلق املتعدد الأبعاد )البعد املعريف والبعد البدين وبعد �رسعة  4 .
و�سهولة النفعال( وبع�ص املهارات الأ�سا�سية يف لعبة الكرة القدم وبقية الألعاب الأخرى 

ملا له من اأهمية يف الإعداد النف�سي للريا�سيني.
�رسورة وجود متابعة م�ستمرة للحالة النف�سية لالعبني قبل واأثناء وبعد املناف�سة  5 .

الريا�سية.

مقرتحات مستقبلية: 
الأبعاد وعالقته مبتغريات  القلق متعدد  تتناول مو�سوع  درا�سات تكميلية  اإجراء  1 .

اأخرى.
اإجراء درا�سات تتعلق بالقلق متعدد الأبعاد تعتمد على املقارنة بني الالعبني يف  2 .

فل�سطني، وبني الالعبني يف الدول العربية.
اإجراء درا�سات متخ�س�سة بالقلق متعدد الأبعاد خا�سة مبدربي كرة القدم. 3 .
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
( . درا�سة مقارنة مل�ستوى قلق احلالة لدى بع�ص  الغايل، فرحات، ووليد اأمني.  )2009. 1
لعبي الدرجة الأوىل بكرة القدم بليبيا وتون�ص، املوؤمتر العلمي لعلوم الرتبية البدنية 

والريا�سة، كلية الرتبية الريا�سية، جامعة ال�سابع من ابريل، ليبيا �ص148- 159. 
( . مقارنة القلق لدى الطلبة الريا�سيني  ال�سلطاين، �سليمة، وطارق عبد ال�سادة. )2009. 2
العراق  ديايل،  جامعة  الأول،  العدد  الريا�سة،  علوم  جملة  الريا�سيني،  غري  والطلبة 

�ص126- 144. 
املهارات  بع�ص  اأداء  بدقة  الأبعاد وعالقتها  املتعدد  القلق   .  ) 3 .2006( اأياد.   العزاوي، 
الرتبية  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الطائرة،  الكرة  لعبي  لدى  الأ�سا�سية 

الريا�سية، جامعة القاد�سية، العراق. 
( . القلق وعالقته مب�ستوى الجناز لالعبي كرة اليد، جملة الرتبية  النداوي، عمار.  )2005. 4

الريا�سية، املجلد الرابع ع�رس، العدد الثاين، جامعة بغداد، العراق �ص 35- 40. 
املتغريات  من  بعدد  وعالقته  الريا�سية  املناف�سة  قلق   .  ) 5 .2000( موؤيد.   الغريري، 
الوظيفية لدى لعبي كرة ال�سلة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية الريا�سية، 

جامعة املو�سل، العراق. 
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