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 : عرض النتائج وتحليلها -1

 ؟ : كيف هي شخصيتكالسؤال األول

 :  اإلجابة

 أحيانا –  هادئة -   عصبية -

 . : هو معرفة شخصية الالعب الغرض من السؤال

ستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول وبعد اإلطالع على ا 

 : والرسم البياني التاليين

 

 التكرار اإلجابة
سبة المئوية الن

(%) 

 52.78 19 عصبية

 33.33 12 هادئة

 13.89 05 أحيانا

 100 36 المجموع

 

 01(: يبين تمثيال لنسب الجدول 02شكل رقم )    يبين إجابة الالعبين على السؤال األول.(: 01جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

لالعبين ذو من ا%  52.78يتضح لنا أن نسبة  01انطالقا من الجدول رقم  

دئة ذو شخصية ها من الالعبين%  33.33 شخصية عصبية أما النسبة الثانية والمقدرة بـ

حيانا من الالعبين الذين شخصيتهم غير مستقرة أ% 13.89والنسبة الباقية والمقدرة بـ 

 . هادئة وأحيانا عصبية

  : االستنتاج

ا ما خصيتهم عصبية وهذنستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن معظم الالعبين ش

 . وهذا ما يحقق الفرضية األولى .يكون عامال سلبيا في المباراة

 ؟ ة: عندما ترتكب األخطاء في بداية المنافسة هل ترتبك لفترة طويل السؤال الثاني

 :  اإلجابة

   . نعم -

 . ال –
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اية هو معرفة مدة ارتباك الالعب أثناء ارتكاب األخطاء في بد: الغرض من السؤال

 . المنافسة

الرسم وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول و

 : البياني التاليين

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 25 9 نعــم

 75 27 ال

 100 36 المجموع

 

 02يبين تمثيال لنسب الجدول (: 03شكل رقم ) (: يبين إجابة الالعبين على السؤال الثاني.02جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

وهي نسبة كبيرة جدا من  %25يتضح لنا أن نسبة  02انطالقا من الجدول رقم  

ة ما النسبأالالعبين  الذين يرتكبون األخطاء في بداية المنافسة ال يرتبكون لفترة طويلة 

رتبكون يفي بداية المنافسة من الالعبين الذين يرتكبون األخطاء  %75الباقية والمقدرة 

 . لفترة طويلة

 : االستنتاج

نستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن األكثرية في الالعبين ال يرتبكون لفترة  

لقليل سة أما اطويلة عندما يرتكبون األخطاء في بداية المنافسة وبالتالي ال تؤثر على المناف

 بأس وهي نسبة الفسة يرتبكون لفترة طويلة منهم عند ارتكابهم لألخطاء في بداية المنا

 . ما يحقق الفرضية األولىوهذا بها، 

 ؟ : هل تخشى األداء السيئ تحت ضغط المنافسةالسؤال الثالث

 :  اإلجابة

   . نعم -

 . ال –

 .هل يخشى الالعب األداء السيئ تحت ضغط المنافسة أم ال:  الغرض من السؤال

الرسم ستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول ووبعد اإلطالع على استمارات اال

 البياني التاليين:
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 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 63.89 23 نعــم

 36.11 13 ال

 100 36 المجموع

 

 03(: يبين تمثيال لنسب الجدول 04شكل رقم )  .الثالث(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 03جدول رقم )

 : تحليل النتائجعرض و

من الالعبين يخشون  %63.89يتضح لنا أن نسبة  03انطالقا من الجدول رقم  

عبين من الال %36.11المقدرة من األداء السيئ تحت ضغط المنافسة أما النسبة الباقية 

 . ال يخشون األداء السيئ تحت ضغط المنافسةالذين 

 : االستنتاج

الذين يخشون األداء السيئ  الالعبيننسبة ة أن نستنتج من النتائج الجدولية السابق 

غط تحت ضغط المنافسة أكبر بقليل من الالعبين الذين ال يخشون األداء السيئ تحت ض

 . وهذا ما يحقق الفرضية الثانية المنافسة

واالنتباه  : عندما تكون عصبيا وقلقا قبل المنافسة، هل هذا يفقدك التركيز السؤال الرابع

  ؟ سةأثناء المناف

 : اإلجابة

   . نعم - 

 . ال –

كون : هي معرفة مدى تركيز وانتباه الالعب أثناء المنافسة عندما يالغرض من السؤال

 . عصبيا وقلقا قبل المنافسة

الرسم وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول و

 البياني التاليين:

 

بة المئوية النس التكرار اإلجابة
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(%) 

 58.33 21 نعــم

 41.67 15 ال

 100 36 المجموع

 

 04(: يبين تمثيال لنسب الجدول 05شكل رقم )   (: يبين إجابة الالعبين على السؤال الرابع.04جدول رقم )

  : عرض وتحليل النتائج

الذين  من الالعبين %58.33يتضح لنا أن نسبة  04انطالقا من الجدول رقم  

سة بل المنافقلق قء المنافسة عندما يكونوا عصبيين وفي حالة التركيز واالنتباه أثنايفقدون 

االنتباه التركيز و يفقدونمن الالعبين الذين ال  %41.67 بـالمقدرةوأما النسبة الباقية 

 . أثناء المنافسة عندما يكونوا في حالة قلق وعصبية

 

 

 

 : االستنتاج

يفقدون التركيز واالنتباه  الالعبين معظمسابقة أن نستنتج من النتائج الجدولية ال 

ثير على أثناء المنافسة عندما يكونوا في حالة قلق وعصبية قبلها وبالتالي يكون لها تأ

 . يحقق الفرضية الثانية المباراة، وهذا ما

 ال: عندما تزداد دقات قلبك وتشعر بتنفس أسرع من المعتاد فهل ذلك السؤال الخامس

 ؟ بذل أقصى جهد في المنافسة يساعدك على

 : اإلجابة

 نعم . -

 ال .   -

 عندما تزداد دقات قلب الالعب والشعور بتنفس أسرع: هي معرفة  الغرض من السؤال

 . هل ذلك يساعده على بذل أقصى جهد في المنافسة أم ال ،من المعتاد

ل دووبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الج

 : والرسم البياني التاليين

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 
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 72.22 26 نعــم

 27.78 10 ال

 100 36 المجموع

 

 05(: يبين تمثيال لنسب الجدول 06شكل رقم )  .الخامس(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 05جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

من الالعبين الذين  %72.22تضح لنا أن نسبة ي 05انطالقا من الجدول رقم  

قصى عندما تزداد دقات قلبهم ويشعرون بتنفس أسرع من المعتاد ال يساعدهم على بذل أ

عدهم على ال يسامن الالعبين  %27.78 درة بـــالنسبة الباقية والمقجهد في المنافسة أما 

 . بذل أقصى جهد في المنافسة

 : االستنتاج

تزداد دقات قلبهم  الذين الالعبين نسبةئج الجدولية السابقة أن نستنتج من النتا 

ا ما وهذ  ويشعرون بتنفس أسرع من المعتاد ال يساعدهم على بذل أقصى جهد في المنافسة

 .  الثانية ما يحقق الفرضيةيؤثر على مردودهم في المنافسة، وهذا 

 : كيف تكون حالتك أثناء لعب مباراة رسمية؟.السادسالسؤال 

 . حسب أهمية المباراة –  . مرتبك وقلق -  . غير مبالي -: اإلجابة

 . هو معرفة حالة الالعب أثناء لعب مباراة رسمية: الغرض من السؤال

وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول  

 : والرسم البياني التاليين

 

 

 

 

 

 

 التكرار اإلجابة
المئوية النسبة 

(%) 

 16.67 6 غير مبالي

 44.44 16 مرتبك وقلق
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حسب أهمية 

 المباراة
14 38.89 

 100 36 المجموع

 

 06(: يبين تمثيال لنسب الجدول 07شكل رقم ) .السادس(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 06جدول رقم )

 %16.67يتضح لنا أن نسبة  06انطالقا من الجدول رقم  عرض وتحليل النتائج:

هي أثناء لعب مباراة رسمية والنسبة الثانية و وفي حالة قلقمرتبكين من الالعبين 

ما أتكون حالتهم أثناء لعب مباراة رسمية حسب أهمية المباراة  من الالعبين 44.44%

 . ة رسميةغير مبالين أثناء لعب مبارا من الالعبين %38.89والمقدرة بـ النسبة المتبقية 

 : االستنتاج

 مرتبكون نالنسبة األكبر من الالعبين يكونونستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  

م ون حالته، وهناك نسبة ال بأس بها من الالعبين تكأثناء لعب مباراة رسمية وفي حالة قلق

 . الثانيةوهذا ما يحقق الفرضية حسب طبيعة المنافسة في حد ذاتها وكذلك ألهميتها 

 

 

في مباراة رسمية حدث وأن تعرض فريقك للعديد من االقصاءات في : السؤال السابع

 ؟ أوقات متتالية، فكيف كانت حالتك حينها

 . مرتبك وخائف  - . متأثر وقلق-  . يتضاعف جهدي - : اإلجابة

عندما يتعرض فريقهم للعديد من  ين: هو معرفة حالة الالعب الغرض من السؤال

 . باراة رسميةاالقصاءات في أوقات متتالية في م

وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول  

 : والرسم البياني التاليين

  

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

يتضاعف 

 جهدي
21 58.36 

 30.56 11 متأثر وقلق.

 11.11 4 مرتبك وخائف
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 100 36 المجموع

 

 07(: يبين تمثيال لنسب الجدول 08شكل رقم ) .السابعجابة الالعبين على السؤال (: يبين إ07جدول رقم )

 

 

 

 

 

 : عرض وتحليل النتائج

من الالعبين يتضاعف  %58.33يتضح لنا أن نسبة  07انطالقا من الجدول رقم  

أما ة جهدهم عند تعرض فريقهم للعديد من االقصاءات في أوقات متتالية في مباراة رسمي

لة قلق الذين يكونون متأثرين وفي حامن الالعبين  %30.56والمقدرة بـ  لثانيةاالنسبة 

 اأم.عندما يتعرض فريقهم للعديد من االقصاءات في أوقات متتالية في مباراة رسمية

هذا وخوف و % من الالعبين تكون حالتهم في ارتباك11.11النسبة الثالثة والمقدرة بـ 

 .الية في مباراة رسمية بسبب خوضهم مباراة في اوقات متت

يتضاعف ين نستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن النسبة األكبر من الالعب : االستنتاج

لتحدي اجهدهم عند تعرض فريقهم للعديد من االقصاءات في أوقات متتالية وبالتالي يكون 

عندما ن أثريالالعبين يكونون في حالة قلق ومتال بأس بها من  نسبةوهناك من أجل الفوز، 

 وهذاراة ثر على المباؤيتعرض فريقهم للعديد من االقصاءات في أوقات متتالية وبالتالي ت

ك وخوف بين يكونون في حالة ارتبااما نسبة الضئيلة من الالعما يحقق الفرضية الثانية.

 بسبب االقصاءات في االوقات المتتالية .

ثناء الخصم متقدم عليك في النتيجة أكيف يكون رد فعلك عندما يكون :  السؤال الثامن

 ؟ اللحظات الحاسمة في المباراة المصيرية عالية المستوى

 . االستجابة بسرعة-  .يقل التركيز    - . عدم التحكم في األداء -   :اإلجابة

 رد فعل الالعبين عندما يكون الخصم متقدم عليهم في: هو معرفة الغرض من السؤال

 الحاسمة في المباراة المصيرية عالية المستوى النتيجة أثناء اللحظات

 

وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول  

 : والرسم البياني التاليين

النسبة المئوية  التكرار اإلجابة
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(%) 

عدم التحكم في 

 األداء
7 19.44 

 36.11 13 يقل التركيز

 44.44 16 االستجابة بسرعة

 100 36 المجموع

 

 08 (: يبين تمثيال لنسب الجدول09شكل رقم )    .الثامن(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 08جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

تكون من الالعبين  %44.44يتضح لنا أن نسبة  08انطالقا من الجدول رقم  

الحاسمة  في النتيجة أثناء اللحظاتلديهم استجابة بسرعة عندما يكون الخصم متقدم عليهم 

ن م %36.11والمقدرة بـ  الثانيةأما النسبة في المباراة المصيرية عالية المستوى 

تحكمون من الالعبين ال ي %19.44ـبـ يقل تركيزهم والنسبة المتبقية المقدرة  الالعبين

 . عندما يكون الخصم متقدم عليهم في النتيجةفي األداء 

الذين ين نتج من النتائج الجدولية السابقة أن النسبة األكبر من الالعبنست:  االستنتاج

 جاحن أجل إرمم عليهم في النتيجة وذلك يستجيبون بسرعة وذلك عندما يكون الخصم متقد

حكمون في قل تركيز الالعبين، أما النسبة القليلة من الالعبين ال يتي نسبةوهناك الكفة 

 ة.نيا عليهم في النتيجة وهذا ما يحقق الفرضية الثااألداء عندما يكون الخصم متقدم

 فريقكل: كيف ترى عدم االستقرار والنظام في برنامج ورزنامة المنافسات السؤال التاسع

 ؟

 . غير مساعدة تماما                -  . مقلقة نوعا ما      - . عادية -  :اإلجابة

 عدم استقرار النظام في برنامج: هو معرفة تأثير الالعبين من  الغرض من السؤال

 . ورزنامة المنافسة للفريق

وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول  

 : والرسم البياني التاليين

 

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 38.89 14 عادية



                                                                          لنتائج عرض و تحليل ا                                 :             الفصل الثاني 

 

 
- 79 

- 

 52.78 19 مقلقة نوعا ما

 8.33 3 غير مساعدة تماما

 100 36 المجموع

 

 . 09(: يبين تمثيال لنسب الجدول 10شكل رقم ) .التاسع(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 09جدول رقم )

 

 

 

 

 : عرض وتحليل النتائج

يكونون من الالعبين  %52.78يتضح لنا أن نسبة  09انطالقا من الجدول رقم  

أما ريق رنامج ورزنامة المنافسات للفنوعا ما من عدم استقرار النظام في ب في حالة قلق

نظام في يرون أن عدم االستقرار في المن الالعبين  %38.89النسبة الثانية والمقدرة بـ 

عبين من الال %8.33النسبة المتبقية المقدرة بـبرنامج ورزنامة المنافسة عادية، أما 

 . ماماغير مساعدة تيرون من عدم استقرار النظام في برنامج ورزنامة المنافسة للفريق 

 : االستنتاج

الة قلق أنهم في ح من الالعبين كبيرةنستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن نسبة 

ثر ي تؤوبالتال ،استقرار النظام في برنامج ورزنامة المنافسات للفريق نوعا ما من عدم 

ي فالنظام  يرون أن عدم استقرار وهناك نسبة ال بأس بها من الالعبينعلى المنافسة 

ير غبرنامج ورزنامة المنافسات للفريق غير مساعدة تماما، وبالتالي تكون المنافسة 

 . وهذا ما يحقق الفرضية الثانية ناجحة

 ؟ كيف ترى مستوى التحكيم في الجزائر: العاشرالسؤال 

  جيد - فوق المتوسط - متوسط - ضعيف -: اإلجابة

ره كيم في بالدنا ووجهة نظر الالعب باعتبامستوى التح: هو معرفة الغرض من السؤال

 المتعامل األول مع الحكم ميدانيا.

 

 

 

وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول  

 : والرسم البياني التاليين
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 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 38.89 14 ضعيف

 47.22 17 متوسط

 13.89 5 فوق المتوسط

 100 36 المجموع

 

 10(: يبين تمثيال لنسب الجدول 11شكل رقم ) .العاشر(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 10جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

يرون أن من الالعبين  %47.22يتضح لنا أن نسبة  10انطالقا من الجدول رقم  

الذين يرون أن من الالعبين  %38.89أما نسبة  مستوى التحكيم في الجزائر متوسط

يرون  من الالعبين %13.89النسبة الباقية والمقدرة بـ التحكيم في الجزائر ضعيف أما 

 . أن التحكيم في بالدنا فوق المتوسط

توى يرون أن مسالالعبين  أغلبنستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  : االستنتاج

في  ة ال بأس بها من الالعبين ترى أن التحكيمالتحكيم في الجزائر متوسط وهناك نسب

حقق يوهذا ما بالدنا ضعيف وهذا نتيجة لعالقة الخصومة الموجودة بين الالعب والحكم، 

 . الثالثةالفرضية 

 ؟ : إذا أوقفك الحكم في اللحظة الحاسمة، هل تفقد صبركالسؤال الحادي عشر

 . ال –  . نعم -: اإلجابة

ثر الالعبين بقرارات كإيقاف الحكم ؤلوصول إلى مدى ت: هو ا الغرض من السؤال

 . الالعب في اللحظات الحاسمة

الرسم بعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول وو

 : البياني التاليين

 

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 72.22 26 نعــم

 27.78 10 ال
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 100 36 المجموع

 

 11ل (: يبين تمثيال لنسب الجدو12شكل رقم ) .الحادي عشر(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 11جدول رقم )

 : عرض وتحليل النتائج

وهي نسبة كبيرة من  %72.22يتضح لنا أن نسبة  11انطالقا من الجدول رقم  

 بةأما النسالالعبين يفقدون صبرهم عند إيقافهم من طرف الحكم في اللحظة الحاسمة، 

من  الذين ال يفقدون صبرهم عند إيقافهممن الالعبين  %ـ27.78بـ الباقية والمقدرة 

 . طرف الحكم في اللحظة الحاسمة

 

 : االستنتاج

يكون لديهم رد فعل سلبي الالعبين  معظمنستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  

 .  ما يحقق الفرضية األولى وهذا اتجاه قرارات الحكم وخاصة في اللحظات الحاسمة.

 ؟ : هل ينفذ صبرك عندما يحذرك الحكم أكثر من مرةالسؤال الثاني عشر

 . ال –  . نعم -:  اإلجابة

 أردنا من خالل طرح هذا السؤال الوصول إلى معرفة مدى تأثير:  الغرض من السؤال

 ر القلقفع في ظهوالالعبين بالتحذيرات المتكررة للحكام وإذا ما كان لهده التحذيرات دا

 . لدى الالعبين

ول وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجد

 : والرسم البياني التاليين

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 33.33 12 نعــم

 66.67 24 ال

 100 36 المجموع

 

 12ل (: يبين تمثيال لنسب الجدو13شكل رقم ) عشر. الثانيل (: يبين إجابة الالعبين على السؤا12جدول رقم )
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 : عرض وتحليل النتائج

ال يتأثرون من الالعبين  %66.67يتضح لنا أن نسبة  12انطالقا من الجدول رقم  

المقدرة أما النسبة الباقية وبالتحذيرات المتكررة للحكام وال ينفذ صبرهم من خاللها، 

 ينفذ صبرهم وبالتالي فهو الدافع إلى ظهور القلق.من الالعبين  % 33.33بـ

 : االستنتاج

يفقدون صبرهم عندما لالعبين األغلبية من انستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  

وهذا م، تتكرر تحذيرات الحكم لهم ما قد يتسبب في ظهور القلق لدى الالعبين اتجاه الحك

 . والثالثة ما يحقق الفرضية األولى

 ؟ : هل يقلقك قرار الحكم عندما يكون خاطئاؤال الثالث عشرالس

 . ال –  . نعم -:  اإلجابة

  ا.هو معرفة ردود أفعال الالعبين عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئ: الغرض من السؤال

الرسم وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول و

 البياني التاليين:

 

 

 

 

 

 

 

 13ل (: يبين تمثيال لنسب الجدو14شكل رقم ) عشر. الثالث(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 13جدول رقم )

 

 : عرض وتحليل النتائج

وهي نسبة كبيرة جدا  %80.56يتضح لنا أن نسبة  13انطالقا من الجدول رقم  

 %19.44 ـب أما النسبة الباقية والمقدرة يتقبلون قرارات الحكم الخاطئة،من الالعبين ال 

 . يتقبلون أخطاء الحكم بكل روح رياضيةمن الالعبين 

 : االستنتاج

الالعبين ال تتقبل أخطاء الحكم  األغلبية من نستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن 

 . الثةالثا يحقق الفرضية ن أي خطأ يكلف الخسارة في أغلب األحيان، وهذا مألنها ترى أ

 ؟ هل ترى في الحكم خصما لك: السؤال الرابع عشر

 . ال –  . نعم -: اإلجابة

 التكرار إلجابةا
النسبة المئوية 

(%) 

 80.56 29 نعــم

 19.44 7 ال

 100 36 المجموع
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افع هو توضيح العالقة بين الالعبين والحكم أثناء المباراة ودو:  الغرض من السؤال

 .  الخصومة

الرسم ستبيان خلصنا إلى النتائج المبينة في الجدول ووبعد اإلطالع على استمارات اال

 : البياني التاليين

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

 52.78 19 نعــم

 47.22 17 ال

 100 36 المجموع

 14ل (: يبين تمثيال لنسب الجدو15شكل رقم ) عشر. الرابع(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 14جدول رقم )

 : حليل النتائجعرض وت

يعتبرون  من الالعبين  %52.78يتضح لنا أن نسبة  14انطالقا من الجدول رقم  

تبرون فال يعمن الالعبين  %47.22أما النسبة الباقية والمقدرة بـأن الحكم خصما لهم، 

 . الحكم خصما لهم ولهم نظرة حسنة حوله

 : االستنتاج

قة خصومة عالقة بين الالعب والحكم عالالنستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  

 ،ارياتعتبار الالعبين الحكام عائقا أمامهم في الفوز بالمبوهذا با ،في غالب األحيان

ق وهذا ما يحق باإلضافة إلى النظرة السيئة المرسومة في ذهن الالعب حول الحكام،

 . والثالثة ولىالفرضية األ

كيف تعتبر  ،ة رسمية تحكيما غير نزيهحدث وأن عشت في مبارا: الخامس عشرالسؤال 

 ؟ هذا التصرف

 .عامل محفز – .مصدر قلق لالعبين - .عامل معرقل لألداء الجيد -: اإلجابة

فسات رأي الالعبين في نزاهة الحكام أثناء المنا: هو معرفة مستوى  الغرض من السؤال

 . الرسمية
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النتائج المبينة في الجدول  ستمارات االستبيان خلصنا إلىاوبعد اإلطالع على  

 : والرسم البياني التاليين

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

(%) 

عامل معرقل لألداء 

 الجيد
12 33.33 

 52.78 19 مصدر قلق لالعبين

 13.89 5 عامل محفز

 100 36 المجموع

 

(: يبين تمثيال لنسب 16م )شكل رق       .الخامس عشر(: يبين إجابة الالعبين على السؤال 15جدول رقم )

 15الجدول 

 : عرض وتحليل النتائج

يعتبرون من الالعبين  %52.78يتضح لنا أن نسبة  15انطالقا من الجدول رقم  

من  %33.33 والنسبة الثانية ،أن تحيز الحكم مصدر قلق لهم أثناء المنافسات الرسمية

سبة أما الن ،افسات الرسميةلألداء في المنيعتبرون تحيز الحكم عامل معرقل لالعبين 

 . لهم الذين يرون أن تحيز الحكم عامل محفزمن الالعبين  %13.89الباقية والمقدرة بـ 

 

 

 

 : االستنتاج

الذين يعتبرون  الالعبين النسبة الكبرى مننستنتج من النتائج الجدولية السابقة أن  

 ،مبارياتعليهم سلبيا في الوبالتالي يؤثر  ،أن تصرف الحكام غير النزيه مصدر قلق لديهم

 . وهذا ما يحقق الفرضية الثالثة

 : االستنتاجات 2 - 

 معظم الالعبين شخصيتهم عصبية .  

 طويلة معظم الالعبين ال يرتبكون لفترة . 

 معظم الالعبين يخشون األداء السيئ . 

 معظم الالعبين يفقدون التركيز واالنتباه . 
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 معظم الالعبين ال يبذلون أقصى جهد . 

 معظم الالعبين مرتبكون . 

 معظم الالعبين يتضاعف جهدهم . 

 معظم الالعبين يستجيبون بسرعة . 

 معظم الالعبين في حالة قلق نوعا ما .  

 معظم الالعبين يرون التحكيم متوسط . 

 معظم الالعبين لهم رد فعل سلبي .  

 معظم الالعبين يفقدون صبرهم . 

 معظم الالعبين ال يتقبلون األخطاء . 

 ظم الالعبين يرون أن الحكم خصما لهممع . 

 معظم الالعبين يرون القرار الغير نزيه مصدر قلق .  

 مقابلة النتائج بالفرضيات 

  . : يرجع ظهور القلق إلى شخصية الالعب الفرضية األولى

( نسننننتنتج أن النتننننائج تنننندعم 14) (،12) (،11) (،2) (،1مننننن نتننننائج الجننننداول )

 انفعناالت يتوقف توجيه " أنه: قر به الكاتب فاروق السيد عثمانالفرضية األولى وهذا ما ي

 "الرياضي على طبيعة الشخصية وطبيعة الموقف.

 .: يرجع ظهور القلق إلى طبيعة المنافسة  الفرضية الثانية

تندعم  (، نستنتج أن النتنائج9(، )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3) من نتائج الجداول

لفنوز هنو اأن  ": يقر به الكاتب كمال الدين عبد الرحمان درويشالفرضية الثانية، وهذا ما 

 ." الهدف األساسي الذي يحاول كل العب أو فريق إحرازه

 . : يرجع ظهور القلق إلى سوء التحكيم الفرضية الثالثة

( نسننتنتج أن النتننائج تنندعم 15(، )14(، )13(، )12(، )10مننن نتننائج الجننداول ) 

رجناع جنة لعالقنة الخصنومة الموجنودة بنين الالعنب والحكنم، وإالفرضية الثالثنة، وهنذا نتي

 . النتائج السلبية إلى ضعف التحكيم
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 : خالصة الفصل

ص الجهة الشرقية من بطولة ـمن خالل استقرائنا لواقع كرة اليد الجزائرية وباألخ 

ئة اطصنف أكابر، توصلنا فعال إلى أن لقرارات الحكم الخ -ب–ني األول ــالقسم الوط

وتحويل  دافع لظهور القلق لدى الالعبين بحيث أن ضعف التحكيم وعدم التحكم في المقابلة

 . نتيجة المقابلة للخصم عن طريق القرارات الخاطئة دافع رئيسي لظهور القلق

كما يمكننا القول أن دوافع ظهور القلق عند الالعبين ال يتحملها الحكم وحده، وإنما  

العب في حد ذاته سواء من خالل بعض األفكار المسبقة عن ترجع كذلك لشخصية ال

 . التحكيم وضغوطات المنافسة من جهة، وكذلك الفروق السنية لالعبين من جهة أخرى

كما أن الطابع التنافسي في كرة اليد وصراع الالعبين من أجل الفوز دافع أساسي  

 . لظهور القلق

 


