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 : اإلشكالية -1

لذاا  ،إن كرة اليد تعتبر إحدى الرياضات التي لها وزنها على الساحة العالمية والمحلية 

تذى ح ،فإن إعداد الرياضي في كرة اليد يتأسس على تبادل المعلومذات يذيا المذدوا وال عذ 

 . يتمكا ما كس  األسس الفنية والبدنية التي تسهم في االوتقاء يمستواه

سة الرياضية تعتبر عام  هاما وضرووي ألي نشاط وياضي خاصة كذرة وألن المناف 

 لقلق أحذدوالبدنيذة، فذا اليد، إذ يتطل  ضرووة اسذتددا  الفذرد ألى ذى ىواتذد وىدواتذد النفسذية

 عبذيا األسباا المؤديذة إلذى نحذاو أو فشذم المنافسذة، حيذا هذاا األخيذر يذؤار علذى فعاليذة ال

 . ومردودهم

 محذذذالالي ةالمرتبطذذذفذذذي السذذذنوات األخيذذذرة يالمشذذذك ت النفسذذذية فلقذذذد زاد االهتمذذذا   

ر التذأاي فذي  ، إذ أن القلذق النفسذي أحذد مرذاهر االنفعذاالت السذلبية التذي لهذا دوو هذاالرياضي

لذى يذال إما ي ووة إيحايية فيكذون ىذوة دافعذة إيحاييذة تسذاعد الفذرد ع ،مستوى ال عبيا على

داء اىذة األة فيكذون ىذوة دافعذة سذلبية تسذهم فذي إعأى ى ما يمكنذد مذا دهذد، أو ي ذووة سذلبي

 . ، وتدتلف استحايات القلق في شدتها واتحاههاوتقليم الثقة يالنفس

وحينما تزداد شدة القلق يحدث فقدان التوازن مما يدفع الرياضي لمحاولة استعادة هذاا  

 :ي التوازن، وهاا ما أدى إلى إااوة اإلشكال التال

 ؟. القلق لدى العبي كرة اليدهم هناك دوافع لرهوو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 التساؤالت الجزئية :  -2

 ؟. هم يردع ذلك إلى شد ية ال ع  -

 ؟. هم يردع ذلك إلى طبيعة المنافسة -

 ؟. هم يردع ذلك إلى سوء التحكيم -

 الفرضيات :  -3



 التمهيدي جانب ال
 

 

 
- 5 - 

 : الفرضية العامة  -3-1

 . هناك دوافع لرهوو القلق لدى العبي كرة اليد 

 : لجزئيةالفرضيات ا -2 -3

 . لى شد ية ال ع إيردع ظهوو القلق  -

 . يردع ظهوو القلق إلى طبيعة المنافسة "ال راع ما أدم الفوز" -

 . يردع ظهوو القلق إلى سوء التحكيم -

 : أهمية الدراسة -4

 :   األهمية العلمية -4-1

 ااراء المكتبة .  •

 معرفة أسباا ظهوو القلق لدى العبي كرة اليد . •

 األهمية العملية :  -4-2

مساعدة المدوييا في معرفة الدوافع الحقيقية لرهوو القلذق يييذة معرفذة كيفيذة التعامذم   •

 مع ال عبيا .

تقديم حلول ميدانية لتفادي ظهوو القلق لدى العبي كذرة اليذد و تذأايره علذى مردوديذة   •

  الفريق .

 : أهداف الدراسة -5

إلى ال دى الاي أصبحت تشذكلد ظذاهرة القلذق فذي إن معالحتنا لهاا الموضوع تردع  

 . ضةالمنافسات الرياضية التي كثيرا ما كانت ما أسباا عرىلة السير الحسا لهاه الريا

 : فما ييا أهداف دواستنا 

 . لفت االنتباه لدطووة هاه الراهرة "ظاهرة القلق" والتحسيس يمدى معالحتها -

 . لق أاناء المنافسة الرياضيةإيحاد األسباا والدوافع المؤدية للق -

 : أسباب اختيار الموضوع -6

 : أسباب ذاتية -أ

 . الميم الشد ي لكم ما تقدمد هاه اللعبة -

 . إيمانا منا يضرووة القضاء أو على األىم الحد ما هاه الراهرة -

 :  أسباب موضوعية -ب

 ،رةل هذاه الرذاهتعود في محملها إلى ىلة الدواسذات األكاديميذة والبحذوث العلميذة حذو

 . والمسببات الرئيسية لها خاصة في المحال الرياضي

 : تحديد المفاهيم والمصطلحات -7
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 : القلق لغة

 . القاف وال ا  والقاف كلمة تدلا على االنزعاج. يقال: ىلق يقلق

نذد ء مذا مكاوىال ايا منروو: القلق االنزعاج يقال: يات ىلقا وأىلقذد ييذره فقلذق. وأىلذق الشاذي

كد. وىد أىلقد فقلق. القلق: االنزعاج، ما ىولهم: ىلق الشايء ىلقا فهوى ىلق الهما و ىلق. ولقد: حرا

ل، وىلذق وييره ف نا أزعحد، وىلق يقلق ىلقا: لذم يسذتقرا فذي مكذان واحذد ولذم يسذتقرا علذى حذا

لقلذذق، افذذ ن: اضذذطرا وانذذزعق فهذذو ىلذذق، وأىلقذذت النااىذذة: ىلذذق مذذا عليهذذا، والمقذذ   الشاذذديد 

ت ي ال يثبيستوي فيد الماكار والمؤناا، يقال: ودم مق  ، وامرأة مق  . ومق   الوشاو، أ

ا (، ولسذان العذر1548 /4( وال ذحاو )23 /5الوشاو على خ رها لرىاتد ]مقاييس اللية )

 . ([762 /2(، والمعحم الوسيط )3726 /5)

 : القلق اصطالحا

ذا صذط و، يعنذى أنا المعنذى واحذد فذي اللايذة واال لم تاكر كت  الم طلحات القديمة القلذق مما

ذا دعذ يا م المحذداولكاا القلق ىد اكتس  في الع ر الحديا أيعادا نفسياة وادتماعياذة دديذدة مما

 : ياكرون لد التاعريفات اآلتية

  خذاوديا القلق: حالة انفعالياة م حوية يالدوف أو الفزع تحدث كردا فعم لتوىاع خطر حقيقذيا 

 . ت العلو  االدتماعية (.)معحم م طلحا

 القلق اجرائيا :  

ر هو عباوة عا ود فعم يمكا ان يكون ظاهرا أو ياطنا ما طرف الشدص نتيحة لودود مؤا

 ما ينعكس عليد فترهر عليد م مح االنزعاج و الحيرة ..

 الدافع : 

 لغة :

ودلذ   األخطذاوالدافع )مفرد الدوافع( في اللية يعني مذا يسذتدد  فذي تحريذك األشذياء ودفذع  

 ( .230، /2002الم الح وتحقيق األهداف ) محمع اللية العريية، المعحم الوسيط، 

 اصطالحا :

عرفذد أحمذذد زكذذي صذذالح علذذى أنذذد " مفهذذو  عذا  أو تكذذويني فرضذذي ليثيذذر إلذذى حالذذة خاصذذة 

 محددة يالاات ، يم يستدل عليد ما سلوك الكائنات الحية في المواىف المدتلفة "

يعضذها  نردج وفنست "الدوافع نق  عا كمال الدسوىي " يأنها السذلوك اإلنسذانيويحدد يرك  

 دوافع ياطنية مووواة واألخرى دوافع اكتسايية متعلمة ادتماعية واقافية "

ملمذو  أما ليندل دافيدوف    "فيعرفها نق  عا ألفت محمد حقي يأنها " شيء يير واضح و 

 " تراه ال، ولكند يقودك يينما أنت 
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تذدفع  وحس  عبد الرحمان عيسوي " فالدافع عباوة عا حالة داخليذة فسذيولودية أو نفسذية ، 

في نفس  الفرد نحو السلوك وتودهد نحو ياية معينة ، فالدافع ىوة محركة للسلوك ومودهة لد

 الوىت " 

 اجرائيا : 

يتولد  وكنة الدافع هو عباوة عا مؤار داخلي يدفعك الى يلوغ و تحقيق اهدافك يأي طريقة مم

 ألسباا مدتلفة ىد تكون تاويدية او ووااية . 

 

 المنافسة الرياضية : 

 المنافسة لغة : 

لضذرو ) المنافسة في اللية العريية م دو لفعم نافس :أي سايق ف نا عا ييذر أن يلحذق يذد ا

 ( . 230، /2002محمع اللية العريية، المعحم الوسيط، 

 المنافسة الرياضية اصطالحا : 

بذرات خالمنافسة الرياضية يأنها "موفق اختياوي ذو شدة عالية تبرز فيد  1976رف عنان يع

نذافس مومهاوات ال ع  أو الفريق والمكتسبة ما خ ل حياتد التدويبيذة يهذدف التفذو  علذى 

 في لقاء تحكمد القواعد والقوانيا المحلية أو الدولية " .

 المنافسة الرياضية اجرائيا : 

لذى التفذو  عوياضييا أو أكثر في حدود ىوانيا اللعبة حيذا يسذعى كذم واحذد  هي تسايق ييا

 االخر و تحقيق الفوز 

 كرة اليد : 

 اصطالحا : 

  هي وياضة دماعيذة، يتبذاوى فيهذا فريقذان يسذبعة العبذيا لكذم فريذق ) سذتة العبذيا وحذاو

رة فذي دخذال الكذمرمى (، يتبادل فيها الفريق الواحد الكرة يذيا العبيذد، للبحذا عذا فرصذة إل

 30مرمى الفريذق الد ذم وإحذراز الهذدف، وتتكذون كذم مبذاواة مذا شذوطيا مذدة كذم منهمذا 

اليذا لفذائز. حدىيقة، يعتبر الفريق المسحم ألكبر عدد ما األهداف في نهاية اللقاء هذو الفريذق ا

تحرى مباويات كرة اليد داخم صذاالت وياضذية مد  ذة لذالك، عكذس مذا كانذت عليذد فذي 

 يا كانت تماو  يم ع  كرة القد  والشواطئ. )عا ويكيبيديا يت رف ( .الماضي ح

 اجرائيا :

العبذيا يحذاو  مرمذى(.  6العبذيا ) 7هي وياضة دماعيذة يتبذاوى فيهذا فريقذان لكذم منهمذا 

يمرو ال عبون الكرة فيما يينهم ليحاولوا وميها داخم مرمذى الد ذم إلحذراز هذدف. وتتذألف 
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دىيقةً، والفريق الاي يتمكا ما تسذحيم أكبذر عذدد مذا  30م منهما المباواة ما شوطيا مدة ك

 األهداف في مرمى الد م في نهاية شوطي المباواة هو الفريق الفائز.

 : الدراسات السابقة والمرتبطة -8

ودذدنا  ،يعد إط عنا على الكثير ما المواضيع في مدتلذف المعاهذد خاصذة يالرياضذة 

 : نهايعض الدواسات المشايهة وما يي

 " :للعب اتأثير القلق والضغط النفسي على فعالية ماكرة لنيم شهادة ليسانس تحت عنوان

 في كرة اليد عند العبات فرق النخبة لوالية الجزائر".

 : ما إعداد الطلبة: عيساوي وضا، أدوي وهيبة.الجهة التي قامت بالدراسة -

ت كذرة علذى فعاليذة ومذردود العبذا : إلى مدى يؤار القلق والضيط النفسيإشكالية الدراسة -

 اليد في فر  الندبة؟.

 . ال معرفة إذا كان القلق والضيط مقاسان في المنافسة أو - أهداف الدراسة: -

 . معرفة ما إذا كان القلق الحاد يؤار على التوازن البسيكولودي -     

ات والضيط على فعاليذة المذردود واضذطراا فذي سذلوكيمدى تأاير القلق  -     

 . ال عبات

 : نتائج الدراسة -

تأكيد الفردية العامة والمتمثلة في القلق والضيط النفسي يعم ن على تدفذيض مذردود  

ا إظهاو بات صحة الفرضية الحزئية األولى مويؤار على فعاليتد، كما تمكنوا ما إا ،ال ع 

ىذة ودود ع  نية تأكد لناالع ىة ييا الضيط النفسي ومردود اللع ، أما الفرضية الحزئية الثا

م إابذات حيذا تذ ،كحالة ومردود اللع ، كما هو الحال فذي الفرضذية الحزئيذة الثالثذة ييا القلق

كذد لنذا الع ىة ييا القلذق كسذمة ومذردود اللعذ ، وفيمذا يدذص الفرضذية الرايعذة واألخيذرة، تأ

 ،ضدود المذندفإابات ودود فرو  دالة إح ذائية يذيا العبذات ذات المذردود الحيذد وذو المذر

 . هاا فيما يدص دودة القلق والضيط

 " :مستتتويات ومصتتالر القلتتق لتتد  العبتتي مذذاكرة لنيذذم شذذهادة مادسذذتير تحذذت عنذذوان

 . المنتخب الوطني لكرة اليد قبل وأثناء المنافسات الرسمية"

 . : األستاذ: إسماعيم مقرانالجهة التي قامت بالدراسة -

 

 

 إشكالية الدراسة: -
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 م وأانذذاءالقلذق ذو التذذأاير سذذلبي علذى األداء الحيذذد ل عبذيا ىبذذ دى يمكذا اعتبذذاوإلذى أي مذذ -1

 . المنافسات الرسمية ذات المستوى العالي؟

ىبذم  ما هي مسذتويات وم ذادو ودودذة القلذق ذات التذأايرات السذلبية علذى أداء ال عبذيا -2

 . وأاناء المنافسات الرسمية العالية المستوى؟

 : أهداف الدراسة -

الداصذة فذي كونذد عبذاوة عذا دواسذة للحانذ  النفسذي مكا ح ر أهداف هاا البحا ي

للفذرد ي ذفة عامذة وتذدهوو مذردود الرياضذي، يالد ذوم إذا لذم يذتمكا مذا السذيطرة علذى 

 : متييراتد التي يمكا ح رها فيما يلي

 . كيفية إابات ودود الم ادو المدتلفة للقلق لدى ال عبيا ومعالحتها -

 :  راسةنتائج الد -

البحا هذو تبيذان أن العبذي كذرة اليذد للفريذق الذوطني أكذاير ودذال لذم يكونذوا فذي كذم  

سي خ ل مستواهم خ ل مشاوكتهم في األلمبياد اإلفريقية، وهاا وادع إلى عامم الضيط النف

 . المقاي ت، وخاصة إهمال الحان  السيكولودي إلى دان  التحضير التقني في الملع 

  ى الدراسات السابقة :التعليق عل -9

كالك ولقد استفدنا ما خ ل هاه الدواسات في معرفة دميع عراىيم التي وادهها الباحثون 

ما  نا ياإللاالستفادة منها واخا العبرة ما األخطاء التي وىع فيها الباحثون وهاا ما يسمح ل

أيضا في  والريط يحيثيات الموضوع وضبط متييرات الدواسة وىد أفادت هاه الدواسات

لمنهق االوصول إلى ال ياية النهائية إلشكالية الدواسة ون حظ أن كم الدواسات استعملت 

الوصفي وهاا لت ؤمد مع موضوع الدواسة, كما أظهرت دواسة إسماعيم مقران نفس 

ليد لم فقد توصلت الدواسة إلى أن العبي كرة ا 2النتائق المتح م عليها في الفرضية وىم 

 . تواهم ما خ ل مشاوكتهم في االولمبياد اإلفريقية )منافسة وسمية(يكونو في مس


