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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد مستوى مصادر ضغوط المنافسة استراتجيات المواجھة لدى
العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين .إضافة للتعرف إلى الفروق في
مصادر ضغوط المنافسة واستراتجيات المواجھة تبعا لمتغيرات اللعبة ،والمؤھل العلمي،
والخبرة في اللعب .ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (147العبا من أعلى
مستوى لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة ،وطبق عليھا أداة الدراسة المكونة من )(13
مصدرا لضغوط المنافسة ،ومقياس جورديو وبلوندين )(Gaudreau & Blondin, 2002
الستراتيجيات المواجھة والمكون من ) (39فقرة موزعة على ) (10استراتيجيات .وأظھرت
نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لمصادر الضغوط كان عاليا ،حيث وصلت النسبة المئوية
لالستجابة ) ،(%71.20وكانت غالبية المصادر عالية ،وشكلت أھمية المنافسة )المباراة(،
وإدارة النادي ،والمدربين ،والحكام أعلى ھذه المصادر .كما أظھرت النتائج أن الدرجة الكلية
لالستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة كانت كبيرة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة
إلى ) ،(%70.40وأن جميع استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة مستخدمة من قبل العبي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا ،وكانت االستراتيجيات األكثر استخداما) :التحكم
في التفكير ،والتصور العقلي ،واالسترخاء ،واستثمار الجھد( .إضافة إلى وجود فروق دالة
إحصائيا في مصادر الضغوط تبعا إلى متغيري اللعبة ،والمؤھل العلمي ولم تكن الفروق دالة تبعا
لمتغير الخبرة في اللعب ،كذلك أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية
الستراتيجيات المواجھة تبعا لمتغير اللعبة ،ولم تكن الفروق دالة تبعا لمتغيري المؤھل العلمي
والخبرة .وتم التوصية بعدة توصيات من أھمھا ضرورة وجود منھاج تدريبي لتعليم
استراتيجيات مواجھة ضغوط المنافسة لالعبين في سن مبكرة.
الكلمات الدالة :مصادر ضغوط المنافسة ،استراتيجيات المواجھة العاب جماعية ،فلسطين.
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Abstract
The purpose of this study was to test the Sources of Competition
Stress (SCS) and Coping Strategies (CS) among high level team sports in
Palestine.Furthermore, to determine the differences in (SCS) and (CS)
according to game, educational qualification and playing experience
variables. The sample of the study consisted of (147) soccer, volleyball
and basketball players, and a (13) items of (SCS) and (Gaudreau &
Blondin, 2002) (39) items scale of (CS) were applied. The results
indicated high level of (SCS) among players, where the percentage of
response for the total score was (71.20%), the highest (SCS) were for:
importance of competition, club administrators, coaches, and referees.
Also, the results indicated high level of (CS) among players, where the
percentage of response for the total score was (70.40%), the highest (CS)
were for: thought control, mental imagery, relaxation and effort
expenditure. In addition, the results revealed a significant differences in
total score of (SCS) due to game and educational qualification variables,
while there were no significant differences in (SCS) due to playing
experience. For (CS) the results revealed a significant differences
according to game, while there were no significant differences in (CS)
due to educational qualification and playing experience variables. Based
on the results of the study the researchers recommended to construct a
curricula for learning Coping Strategies especially for beginners.
Key words: Sources of Competition Stress, Coping Strategies, Team
Sports, Palestine.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
، مظھر من مظاھر العصر الحديث وفي مختلف الميادينStresses تعد الضغوط
وموجودة لدى الجميع ولكنھا نسبية تختلف من شخص إلى آخر ومن مھنة إلى أخرى ومن
 وفي ضوء ھذا االختالف أيضا يوجد تباين بين األفراد في استراتيجيات،مجتمع إلى آخر
 وفي المجال الرياضي تعد المنافسة الرياضية ثمرة تكامل جھود،المواجھة لمثل ھذه الضغوط
 وبالتالي كل ما يتعلق فيھا قبل،الالعبين والمدربين واإلداريين واالتحادات الرياضية ذات العالقة
 من ھنا أشار،وأثناء وبعد المنافسة يعد محور اھتمام العاملين في حقل علم النفس الرياضي
( إلى أن استخدام استراتيجيات المواجھة لضغوطKaissidis, et al, 1997) كاسدي وآخرون
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المنافسة يعتمد على عوامل شخصية تتعلق في الالعب ،وعوامل خارجية تتعلق في طبيعة
مواقف اللعب.
وتعد ضغوط المنافسة من أكثر العوامل التي تؤثر في اضطرابات النوم واألرق وقلة النوم
لدى الرياضيين ،وأكدت على ذلك دراسة ) (Erlacher, et al, 2011والتي أشارت إلى انه ما
نسبته ) (%68.2من الرياضيين في ألمانيا يعانون من مشاكل النوم قبل المنافسات.
أيضا أشارت الدراسات العلمية إلى أن الضغوط النفسية وسوء التأقلم والمواجھة لھا يؤثر
سلبا على األداء الرياضي ،إضافة إلى زيادة التوتر العضلي )،(Anshel, Kim, et al, 2001
إضافة إلى ضعف تركيز االنتباه) ،(Krohne &Hindel, 1988وفي المقابل تعد المشاركة في
ممارسة األنشطة الرياضية من أھم األساليب المستخدمة لمواجھة ضغوط الحياة بشكل عام لدى
كل من الذكور واإلناث ).(Asztalos, et al, 2012
وفيما يتعلق في استراتيجيات المواجه ،يطلق عليھا البعض أيضا استراتيجيات التكيف ،فانه
يوجد اتجاھين االتجاه األول اعتمد في بناء االستراتيجيات على بعدين ھما استراتيجيات اإلقدام،
واستراتيجيات اإلحجام مثل دراسة عبدالباسط وآخرون ) ،(Abdelbaset, et al, 2010بينما
غالبية الدراسات اعتمدت على االستراتيجيات متعددة األبعاد ،ومن ھذه الدراسات دراسة
جورديو وبلون) ،(Gaudreau & Blondin, 2002والتي في ضوئھا تم بناء مقياس
استراتجيات المواجھة والذي اشتمل على عشرة استراتيجيات يستخدمھا الالعبون وذلك كما ھو
مبين في أداة الدراسة ووصفھا في الدراسة الحالية.
ومن الدراسات الحديثة التي عنيت بدراسة مصادر ضغوط المنافسة واستراتيجيات
المواجھة قامت كاثرين ونيخولس ) (Nicholas & Katherine, 2012بدراسة ھدفت لوضع
أسس نظرية لتعليم الرياضيين أثناء المراھقة على استراتيجيات المواجھة عند التعرض للضغوط
أثناء المنافسة إضافة إلى دور اآلباء والمدربين في ذلك .ولتحقيق ذلك أجريت مقابالت مع 17
رياضيا ) 8إناث و 9ذكور( ومتوسط العمر لديھم 15.5سنة ،و 10من اآلباء ) 6امھات و 4
آباء( ،و 7مدربين من الذكور .وأظھرت نتائج الدراسة دور اآلباء والمدربين في استخدام
استراتيجيات محددة لمساعدة الرياضيين على التعلم وحسن التعامل معھا ،بما في ذلك
االستجواب والتذكير ،وتبادل الخبرات ،والشروع في محادثات غير رسمية ،وخلق فرص التعلم،
والتعليم المباشر.
وقام جير وآخرون ) (Geir, et al, 2012بدراسة ھدفت لتحديد ضغوط المنافسة
واستراتيجيات التكيف لدى العبي منتخبي السويد وھولندا المشاركين في بطولة أوروبا عام
 ،2004وذلك من خالل تحديد الضغوط الناجمة عن ركالت الجزاء ) ،(Penaltyومن خالل
المقابالت إلى ) (8العبين ممن شاركوا في ركالت الجزاء ،أظھرت النتائج أن القلق أكثر عامل
انفعالي يسبب الضغوط لالعبين ،وأن الخبرة في المشاركات كانت من العوامل الرئيسية للتغلب
على الضغوط والقلق.
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وقام ليفي وآخرون ) (Levy, et al, 2011بدراسة ھدفت لتحديد العالقة بين الثقة واألداء
الرياضي ،إضافة إلى فاعلية استراتيجيات المواجھة للعمل كوسيط بينھما ،ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على ) (414رياضيا ،وذلك بواقع ) (222من الذكور و) (192من اإلناث من مختلف
األلعاب الرياضية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين الثقة ومستوى األداء،
وكانت أفضل استراتيجيات التكيف للعمل كوسيط بينھما ،إستراتيجية التصور العقلي ،حيث
أكدت الدراسة على أھمية ھذه اإلستراتيجية في التأثير ايجابيا على كل من الثقة واألداء.
وقام عبدالباسط وآخرون ) (Abdelbaset, et al, 2010بدراسة ھدفت إلى تحديد مصادر
الضغوط وأساليب المواجھة لھا لدى الرياضيين في الجامعات األردنية ،ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على ) (56رياضيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر مصادر الضغوط كانت الخوف من
اإلصابة ،وضغوط المنافسة ،والحكام ،واالختالف مع المدربين ،والجمھور ،إضافة إلى انه
باالعتماد على بعدين لالستراتيجيات اإلقدام  Approachواإلحجام  Avoidanceتم التوصل
إلى ) (16إستراتيجية فرعية لمواجھة الضغوط لدى الرياضيين.
وقام صبري ) (Sabri, 2010بدراسة ھدفت التعرف إلى الضغوط النفسية وعالقتھا بالقلق
ودافعية االنجاز لدى العبي كرة القدم بمحافظة المنيا .وتكونت عينة الدراسة من ) (239العبا
من العبي الفرق األولى األساسية بالقسم األول والثاني لكرة القدم .وأظھرت نتائج الدراسة إلى
تعرض العبي الفرق األولى األساسية بالقسم األول والثاني لضغوط نفسية تختلف شدتھا وفقا
للضغوطات النفسية مثل "ضغط الجمھور ،والمكافآت ،والعالقة بالمدرب ،وضغط الحكام" ،كما
وأظھرت نتائج الدراسة إلى تأثر الالعبين تساوي الالعبين في القسمين في فقدان دافعية االنجاز.
وقام اوجي وآخرون ) (Qiwei, et al, 2009بدراسة ھدفت إلى تحديد مصادر الضغوط
واستراتيجيات المواجھة لدى الرياضيين في الصين ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة
قوامھا ) (253رياضيا وذلك بواقع ) (60العبة و) (193العبا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود
ثالثة مصادر رئيسية للضغوط ھي :األلفاظ غير المناسبة من اآلخرين ،وعدم الرضا عن
المدرب ،والمصادر البيئية المتعلقة بطبيعة المنافسة والحكام والجمھور ،كما أظھرت النتائج أن
استخدام استراتيجيات المواجھة يعتمد على الخبرة المعرفية وقوة مصدر الضغط ،كما أظھرت
النتائج وجود فروق في استراتيجيات التكيف تبعا إلى متغيري المستوى المھاري والجنس.
وقام العوران والنھار ) (Al- Oran & Al- Nahar, 2009بدراسة ھدفت لتحديد
الضغوط االجتماعية لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنية لأللعاب الجماعية والفردية في
األردن ،وأجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (72العبا والعبة يمثلون ) (%90من المجتمع
الكلي للدراسة ،واستخدم الباحثان المنھج الوصفي بصورته المسحية ،نظراً لمالءمته لطبيعة
الدراسة ،وأظھرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الذكور واإلناث في مجال
الضغوط االجتماعية ولصالح اإلناث ،كما أظھرت وجود فروق في الضغوط االجتماعية تبعا ً
لمتغير الخبرة ولصالح األقل من ) 5سنوات( ،كما أظھرت النتائج أن ھناك فروق في الضغوط
االجتماعية تعزى لتصنيف المنتخبات على مجالي الفريق والتدريب ولصالح األلعاب الجماعية.
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وقام انشل وسوتارسو ) (Anshel & Sutarso, 2007بدراسة ھدفت لتحديد مصادر
الضغوط وأساليب المواجھة لھا لدى عينة مكونة من ) (322رياضيا من المرحلتين الثانوية
والجامعية في أمريكيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك مصدرين رئيسيين للضغوط ھما األداء:
ويتمثل في )التعرض لإلصابة ،والتعليمات السلبية ،والعقوبة غير العادلة من الحكم( والضغوط
المرتبطة بشخصية المدرب وسلوكه القيادي :مثل )التھديد ،والنقاش الحاد( ،وأشارت النتائج أن
الالعبين يستخدمون استراتيجيات :التفكير االيجابي ،واالسترخاء البدني والذھني ،ومناقشة
المشاكل مع اآلخرين ،وطلب النصح والمشورة ،ومحاولة الحصول على المعلومات ،والصالة
لمواجه ضغوط المنافسة.
وقامت الوسيمي ) (Al- Wseme, 2004بدراسة ھدفت إلى استخالص عوامل ومصادر
الضغوط النفسية لالعبي المستويات الرياضية العالية ،واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي
المسحي على عينة قوامھا ) (97العبا من العبي المنتخبات القومية المصرية لأللعاب الجماعية
والفردية ،وأظھرت نتائج الدراسة إن مصادر الضغوط النفسية لدى المنتخبات الوطنية المصرية
تمثلت في :الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسات الرياضية ،والضغوط النفسية المرتبطة بإدارة
وتنظيم الوقت ،والضغوط النفسية المرتبطة باإلعالم ،والضغوط المرتبطة بالخصائص النفسية
لالعب ،والضغوط النفسية المرتبطة بالجھاز الفني واإلداري.
وقام فلتشر وھانتون ) (Fletcher & Hanton, 2003بدراسة ھدفت لتحديد مصادر
الضغوط لدى الرياضيين في بريطانيا ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا )(14
العبا من مختلف األلعاب ،وبعد إجراء المقابلة معھم تبين أن أكثر مصادر الضغوط ضمن أربعة
مجاالت ھي :الضغوط المرتبطة بالبيئة ،والضغوط المرتبطة بالقيادة ،والضغوط المرتبطة في
الفريق ،والضغوط المرتبطة بالجوانب الشخصية لالعبين.
في ضوء ما سبق وعرض الدراسات السابقة في الموضوع تبين أن أھم مصادر الضغوط
كانت متعلقة في المنافسة ،والحكام ،والمدربين ،والجمھور ،إضافة إلى وجود اتجاھين في
استخدام استراتيجيات المواجه ،االتجاه األول يعتمد على بعدين ھما اإلقدام واإلحجام ،واآلخر
متعدد األبعاد ،وفي ظل النقص في مثل ھذه الدراسات في البيئة الفلسطينية تظھر أھمية إجراء
الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
يتعرض الرياضيون في المنافس ات الرياض ية س واء أك ان ذل ك قب ل أم أثن اء أم بع د المب اراة
إلى ضغوط نفسية عالية ،ومصدر ھذه الضغوط قد يكون داخليا يرجع للشخص نفس ه ،وق د يك ون
خارجيا يرتبط بالعناصر ذات الصلة من م دربين وإداري ين وحك ام وجمھ ور وزم الء ف ي الفري ق
والفريق المنافس واإلع الم الرياض ي ومك ان اللع ب وطبيع ة الملع ب ،وك ل ذل ك ي ؤثر س لبا عل ى
األداء لدى الالعب إذا لم يس تخدم الالع ب االس تراتيجيات المناس بة لمواجھ ة مث ل ھ ذه الض غوط،
وف ي ض وء ذل ك ونق ص الدراس ات الت ي تناول ت العالق ة ب ين اس تراتيجيات المواجھ ة والض غوط
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النفس ي ف ي فلس طين فق د ارت أى الباحث ان القي ام بدراس ة بحثي ة تس تھدف اإلجاب ة ع ن التس اؤلين
اآلتيين:
 .1ما درجة مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العلي ا
في فلسطين؟
 .2ما درجة استخدام استراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين؟ وھل يوجد اختالف بين ھذه االستراتيجيات؟
فرضيتا الدراسة
سعت الدراسة إلى فحص الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان:
 .1ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05=αف ي مص ادر ض غوط
المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين تع زى
لمتغيرات اللعبة ،و المؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
 .2ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05=αف ي اس تراتجيات
المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية العلي ا ف ي
فلسطين تعزى لمتغيرات اللعبة ،و المؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
أھمية الدراسة
تظھر أھمية إجراء مثل ھذه الدراسة فيما يلي:
 .1تع د الدراس ة الحالي ة  -ف ي ح دود عل م الباحث ان  -األول ى عل ى مس توى فلس طين والت ي تھ تم
بدراس ة مص ادر ض غوط المنافس ة واس تراتيجيات المواجھ ة لھ ا ل دى العب ي األلع اب
الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين.
 .2تتميز الدراسة الحالية باستخدام مقياس جديد لقياس استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة
وھ و مقي اس جوردي و وبلون دي ) ،(Gaudreau & Blondin, 2002حي ث ت م ترجمت ه
وتعريب ه واس تخراج مع املي الص دق والثب ات ل ه ألول م ره ف ي البيئ ة العربي ة ل ذلك يمك ن
االستفادة منه في دراسات الحقة في ھذا المجال أللعاب وفعاليات رياضية أخرى.
 .3يتوق ع م ن خ الل نت ائج الدراس ة التع رف إل ى أكث ر مص ادر الض غوط للمنافس ة ت أثيرا عل ى
أألداء لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين.
 .4يتوقع من خالل نتائج الدراسة التوصل إلى أكثر اس تراتيجيات المواجھ ة اس تخداما لض غوط
المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين ،وبالت الي
إفادة المدربين في إعداد برامج اإلعداد النفسي لالعبين في ضوء نتائج الدراسة.
 .5تس اھم الدراس ة الحالي ة ف ي تحدي د الف روق ف ي مص ادر ض غوط المنافس ة ،واس تراتيجيات
المواجھة لھا ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين ،تبع ا
لمتغيرات اللعبة ،والمؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
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 .6يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة ونتائجھ ا وأداتھ ا المس اھمة ف ي
تشجيع البحث العلم ي ف ي مج ال اس تراتيجيات مواجھ ة ض غوط المنافس ة أللع اب وفعالي ات
رياضية أخرى.
أھداف الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 .1تحديد مستوى مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمس تويات الرياض ية
العليا في فلسطين.
 .2تحديد درجة استخدام استراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعي ة
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين ،وأكثر االستراتيجيات استخداما.
 .3التعرف إلى الفروق في مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلع اب الجماعي ة للمس تويات
الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغيرات اللعبة ،والمؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
 .4التعرف إلى الفروق في درجة استخدام استراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة ل دى العب ي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا ف ي فلس طين تبع ا لمتغي رات اللعب ة ،والمؤھ ل
العلمي ،والخبرة في اللعب.
حدود الدراسة
تتحدد نتائج الدراسة بالحدود اآلتية:
−

المحدد البشري :العبي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين أللع اب
)كرة القدم ،والكرة الطائرة وكرة السلة(.

−

المحدد المكاني :مقرات األندية في فلسطين.

 −المحدد الزماني :أجريت الدراسة في الموسم الرياضي من عام .2012/2011
مصطلحات الدراسة
ض غوط المنافس ة ) :(Competition Stressorsيمك ن تعريفھ ا إجرائي ا بأنھ ا الدرج ة
التي يحصل عليھا الالع ب عل ى الج زء بقي اس مص ادر ض غوط المنافس ة المس تخدم ف ي الدراس ة
الحالية.
اس تراتيجيات المواجھ ة ) :(Coping Strategiesعرفھ ا الزاروس وفوكم ان
) (Folkman, & Lazarus, 1984, 941بأنھ ا "عملي ة اس تمرار تغيي ر الجھ ود المعرفي ة
والسلوكية إلدارة المطال ب الخارجي ة أو الداخلي ة الناجم ة ع ن الض غوط الت ي يواجھھ ا الش خص،
واستخدام األساليب المناسبة للتغلب عليھا".
أيض ا عرفھ ا كومب اس ) (Compas, 1987, 394بأنھ ا "األس اليب الت ي يس تخدمھا الف رد
لمواجھة الضغوط وفق متطلبات الموقف وذلك بھدف التغلب عليھا مع مرور الزمن".
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أما التعريف اإلجرائي :يقصد فيھا الدرجة التي يحصل عليھا الالعب عل ى مقي اس جوردي و
وبلون دين ) (Gaudreau & Blondin, 2002الس تراتيجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة
والمستخدم في الدراسة الحالية.
إجراءات الدراسة
منھج الدراسة
قام الباحثان باستخدام المنھج الوصفي المسحي وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من العبي أندية المحترفين لكرة القدم والدرجة الممتازة للكرة الطائرة
وك رة الس لة والت ي تمث ل أعل ى مس توى رياض ي ،والب الغ ع ددھم تبع ا لس جالت االتح ادات ذات
العالقة ) (440العبا ،وموزعين تبعا إلى األلعاب ) (220العبا لكرة القدم ،و) (120العب ا للك رة
الطائرة  ،و) (100العبا لكرة السلة.
عينة الدراسة
أجري ت الدراس ة عل ى عين ة طبقي ة -عش وائية مكون ة م ن ) (147العب ا وتمث ل م ا نس بته
) (%33تقريبا من مجتمع ،وتم اعتم اد اللعب ة بش كل رئيس ي ف ي التص نيف الطبق ي للعين ة ،حي ث
تمثل كل لعبة طبقة من طبقات المجتمع وبن اء علي ه ت م اختي ار العين ة عش وائيا بع د تحدي د طبق ات
المجتمع .والجدول رقم ) (1يبين توزيع عينة الدراسة تبعا إلى متغيراتھا المستقلة.
جدول ) :(1توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة )ن=.(147
المتغيرات المستقلة
اللعبة

المؤھل العلمي

الخبرة في اللعب

مستويات المتغير
كرة قدم
الكرة الطائرة
كرة السلة
ثانوية عامة فاقل
دبلوم سنتان
بكالوريوس فأعلى
 5سنوات فما دون
 10-6سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
57
37
53
37
40
70
47
66
34

النسبة المئوية )(%
38.8
25.2
36.1
25.2
27.6
47.6
32.0
44.9
23.1

أداة الدراسة
فيم ا يتعل ق بمص ادر ض غوط المنافس ة ،ت م تحدي دھا ف ي ض وء المراج ع المتخصص ة
والدراس ات الس ابقة مث ل دراس ة عبدالباس ط وآخ رون ) ،(Abdelbaset, et al, 2010أم ا ف ي
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يتعل ق ف ي قي اس اس تراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ،ت م اس تخدام مقي اس جدي د لقي اس
اس تراتيجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة وھ و مقي اس جوردي و وبلون دين & (Gaudreau
) ،Blondin, 2002حي ث ت م ترجمت ه وتعريب ه م ن قب ل الباحث ان ،وت م بن اءه م ن قب ل جوردي و
وبلوندين باستخراج الصدق العاملي والثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا .حيث يتك ون المقي اس
من ) (39فق رة ،وت م التوص ل إل ى ) (10اس تراتيجيات ،وتطل ب االس تجابة عل ى فق رات المقي اس
اختيار احد االستجابات )دائما ،غالب ا ،أحيان ا ،ن ادرا ،ال يح دث إطالق ا( وبھ ذا تت راوح االس تجابة
عل ى الفق رات ب ين ) (5-1درج ات ،وفيم ا يتعل ق ف ي االس تراتيجيات الت ي اش تمل عليھ ا المقي اس
كانت على النحو اآلتي:
 .1إس تراتيجية ال تحكم ف ي التفكي ر  Thought Controlويقص د فيھ ا :األفع ال المعرفي ة الت ي
يق وم فيھ ا الالع ب م ن حي ث تنظ يم التفكي ر ف ي الجوان ب االيجابي ة ع ن ال ذات ف ي الماض ي
والحاضر والمستقبل للتغلب على الضغوط التي تواجھه في المواقف الرياضية .وكان ت ع دد
الفقرات ) (4وذلك من ).(4-1
 .2إس تراتيجية التص ور العقل ي  Mental Imageryويقص د فيھ ا :األفع ال المعرفي ة الت ي
يستخدمھا الالعب من أجل األداء المھاري والتكتيكي والنفسي المرتبطة بالمواقف الضاغطة
في الماضي والحاضر والمستقبل .وكانت عدد الفقرات ) (4وذلك من ).(8-5
 .3إستراتيجية االسترخاء  Relaxationويقصد فيھا :األفعال السلوكية التي يق وم فيھ ا الالع ب
من اجل تقليل التوترات الفسيولوجية والعضلية والنفسية .وكانت عدد الفقرات ) (4وذلك من
).(12-9
 .4إستراتيجية استثمار الجھد  Effort Expenditureويقصد فيھا :األفعال السلوكية التي يقوم
فيھا الالعب من أجل الثبات في األداء البدني والنفسي م ن اج ل توجيھھ ا لمواجھ ة الض غوط
النفسية في الموقف الرياضي .وكانت عدد الفقرات ) (3وذلك من ).(15-13
 .5إس تراتيجية التحلي ل المنطق ي  Logical Analysisويقص د فيھ ا:األفع ال المعرفي ة الت ي
تستخدم للبحث وتحديد العوامل الداخلية والخارجية في الماضي والحاض ر والمس تقبل والت ي
تسبب مصدرا للض غوط ف ي المواق ف الرياض ية بھ دف التغل ب عليھ ا .وكان ت ع دد الفق رات
) (4وذلك من ).(19-16
 .6إس تراتيجية البح ث ع ن ال دعم  Seeking Supportويقص د فيھ ا:األفع ال الس لوكية الت ي
تستخدم من اجل األخذ بالنصيحة والتغذية الراجعة والدعم العاطفي ،والدعم الم ادي .وكان ت
عدد الفقرات ) (4وذلك من ).(23-20
 .7إستراتيجية ال تخلص م ن االنفع االت غي ر الس ارة Venting of Unpleasant Emotion
ويقص د فيھ ا :األفع ال الس لوكية الت ي تس تخدم للبع د ع ن المواق ف غي ر الس ارة والمرتب ة ف ي
المنافسة .وكانت عدد الفقرات ) (4وذلك من ).(27-24
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 .8إستراتيجية التشتت العقل ي  Mental Distractionويقص د فيھ ا :القي ام بأفع ال س لوكية ي تم
التركيز فيھا بعيدا عن جو المنافسة .وكانت عدد الفقرات ) (4وذلك من ).(31-28
 .9إس تراتيجية الالمب االة )فق دان ال دافع(  Disengagementويقص د فيھ ا:األفع ال المعرفي ة
والسلوكية التي تستخدم تجنب القيام باألعمال ذات العالقة في المنافسة .وكانت عدد الفق رات
) (4وذلك من ).(35-32
 .10االنطواء )العزلة االجتماعي ة(  Social Withdrawalويقص د فيھ ا:األفع ال الس لوكية الت ي
تستخدم من اجل تقليل العناصر االجتماعية التي لھا تأثير على الالعب .وكانت عدد الفقرات
) (4وذلك من ).(39-36
وفيما يتعلق في صدق المقياس ،فانه يع د ص ادق ف ي قي اس م ا وض ع لقياس ه ،وف ي الدراس ة
الحالية تم عرضه على خمسة محكمين من حملة مؤھل الدكتوراه في التربية الرياضية من جامعة
النجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية )خضوري( ،وأشار المحكمون إلى صالحية المقي اس ف ي
قياس ما وضع لقياسه ،أما في دراسة جورديو وبلوندين ) (Gaudreau & Blondin, 2002تم
التوصل في بنائه من خالل التحليل العاملي ،وبالنسبة لثبات المقياس في الدراسة الحالي ة ،فان ه ت م
اس تخدام معادل ة كرونب اخ الف ا ،حي ث وص ل ثب ات الج زء الخ اص ف ي مص ادر الض غوط إل ى
) ،(0.88ومقياس الضغوط إلى ) (0.93وكالھما جيدا ويفي بأغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة
أ.

المتغيرات المستقلة ):(Independent Variable
−

اللعبة ولھا ثالث مستويات ھي) :كرة قدم ،والكرة الطائرة ،وكرة السلة(.

−

المؤھل العلمي وله ثالثة مستويات ھي) :ثانوية عامة فاقل ،دبلوم س نتان ،بك الوريوس
فأعلى(.

−

الخبرة في اللعب ولھا ثالث مستويات ھي 5) :سنوات فاقل 10-6 ،س نوات ،أكث ر م ن
 10سنوات(.

ب .المتغيرات التابعة ) :(Dependent Variablesتتمثل في:
−

اس تجابات الالعب ين عل ى أداة الدراس ة ،والمكون ة م ن مص ادر ض غوط المنافس ة،
واستراتيجيات المواجھة المستخدمة في الدراسة الحالية.

إجراءات الدراسة

−

تم تحديد مجتمع الدراسة.

−

مراجع ة األدب الترب وي والدراس ات الس ابقة لالس تفادة منھ ا ف ي بن اء الج زء الخ اص ف ي
مصادر ضغوط المنافسة.
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−

عرض المقياس بعد ترجمته وتعريبه على مجموعة من المحكمين لدراس ته وإج راء التع ديل
الالزم عليه ثم التوصل إل ى الص ورة النھائي ة للمقي اس واس تخراج مع املي الص دق والثب ات
للمقياس.

−

ت م جم ع البيان ات وترميزھ ا وإدخالھ ا ف ي الحاس وب لمعالجتھ ا إحص ائيا باس تخدام برن امج
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة.

المعالجات اإلحصائية
م ن اج ل اإلجاب ة ع ن تس اؤالت الدراس ة ت م اس تخدام برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم
االجتماعية ) (SPSSمن اجل معالجة البيانات وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية.
 .2تحلي ل التب اين المتع دد المتغي رات التابع ة) (MANOVAباس تخدام اختب ار ولك س المب دا
) (Wilks’ Lambdaواختب ار ب ونفروني ) (Bonferroni Testلتحدي د الف روق ب ين
استراتيجيات المواجھة.
 .3تحلي ل التب اين األح ادي ) (One Way ANOVAواختب ار تي وكي للمقارن ات البعدي ة ب ين
المتوسطات الحسابية الختبار فرضيتي الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نصه
ما درجة مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العلي ا
في فلسطين؟
لإلجابة ع ن التس اؤل اس تخدمت المتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لك ل فق رة وللدرج ة
الكلية لمصادر الضغوط ،ونتائج الجدول رقم ) ( 2تبين ذلك.
ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتية:
−

 %80فأعلى درجة مصادر ضغوط مرتفعة جدا.

−

 %79.99-70درجة مصادر ضغوط مرتفعة.

−

 %69.99-60درجة مصادر ضغوط متوسطة.

−

 %59.99-50درجة مصادر ضغوط منخفضة.

−

اقل من  %50درجة مصادر ضغوط منخفضة جدا.
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جدول ) :(2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين )ن=.(147
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الفقرات
أھمية المنافسة )المباراة(
شخصية
المدرب
إدارة النادي
الحكام
الزمالء في الفريق
الفريق المنافس
الجمھور
األسرة
األصدقاء
اإلعالم الرياضي
طبيعة الملعب
مكان المنافسة
الدرجة الكلية لمصادر الضغوط

متوسط
االستجابة*
4.19
3.61
3.69
3.82
3.58
3.64
3.62
3.40
3.11
3.13
3.30
3.55
3.65
3.56

النسبة
المئوية %
83.80
72.20
73.80
76.40
71.60
72.80
72.40
68.00
62.20
62.60
66.00
71.00
73.00
71.20

درجة
الضغوط
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (2أن درجة مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب
الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين كانت مرتفعة جدا على الفقرة رقم )(1
والمتضمنة "أھمية النافسة" ،حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا ) ،(%83.80وكانت
الدرجة مرتفعة على الفقرات ذات األرقام ) ،(13 ،12، ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2حيث تراوحت
النسبة المئوية لالستجابة عليه بين ) ،(%76.40-%71وكانت الدرجة متوسطة على الفقرات
ذات األرقام ) ،(11 ،10 ،9 ،8حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليه بين )-%62.20
.(%68
وفيما يتعلق في الدرجة الكلية لمصادر الضغوط لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات
الرياضية العليا في فلسطين كانت مرتفعة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ).(%71.20
ومن خالل استعراض نتائج الجدول السابق تبين أن غالبية المصادر السابقة تشكل مصدرا
لضغوط المنافسة ،وجاءت نتائج ھذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسات كل من :عبدالباسط
وآخرون ) ،(Abdelbaset, et al, 2010ودراسة صبري ) ،(Sabri,2010ودراسة اوجي
وآخرون ) ،(Qiwei, et al, 2009ودراسة انشل وسوتارسو )،(Anshel&Sutarso, 2007
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ودراسة فلتشر وھانتون ) ،(Fletcher & Hnton, 2003حيث يوجد شبه إجماع بين نتائج ھذه
الدراسات أن المصادر السابقة المشار إليه في النتائج الحالية تعد من المصادر الرئيسية لضغوط
المنافسة ،وأن أكثر ھذه المصادر مرتبط بطبيعة المنافسة ،والحكام ،والمدربين ،والجمھور.
وحول حصول أھمية المنافسة )المباراة( على أعلى مصدر للضغوط جاءت النتائج متفقة
مع نتائج دراسات كل من دراسة جمال ) (Jamal, 2002ودراسة حمد )(Ahmed, 2001
ودراسة عادل ) (Adel, 2001والتي أوضحت إلى إن الضغوط النفسية التي يتعرض لھا العبي
المستويات العليا ناتجة عن ضغوط التدريب والمنافسة والتي يصبح فيھا الالعب غير قادر على
األداء األفضل واألمثل في المنافسات الرياضية العليا للظھور في أقصى إمكانياته ،مما تظھر
الصورة السلبية للمستوى الرياضي لدى الالعب.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه
ما درجة استخدام استراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين ؟ وھل يوجد اختالف بين ھذه االستراتيجيات؟
لإلجابة عن الشق األول من التساؤل استخدمت المتوسطات الحس ابية والنس ب المئوي ة لك ل
فقرة ولكل إس تراتيجية وللدرج ة الكلي ة لالس تراتيجيات المواجھ ة ،ونت ائج الج دول رق م ) (3تب ين
ذلك .ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتية:
−

 %80فأعلى درجة كبيرة جدا.

−

 %79.99-70درجة كبيرة.

−

 %69.99-60درجة متوسطة.

−

 %59.99-50درجة منخفضة.

 −اقل من  %50درجة منخفضة جدا.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة درجة استخدام استراتجيات المواجھة
لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
)ن=.(147
م

الفقرات

أحاول عدم الخوف من الرياضيين اآلخرين.
1
أحاول تجنب الشكوك لدي من خالل التفكير
2
االيجابي.
استبدل أفكاري السلبية بأفكار ايجابية.
3
أحاول عدم التفكير في أخطائي.
4
إستراتيجية التحكم في التفكير

متوسط
االستجابة*
4.19
3.61
3.69
3.82
3.58

النسبة
المئوية%
 83.80كبيرة جدا
 72.20كبيرة
الدرجة

73.80
76.40
71.60

كبيرة
كبيرة
كبيرة
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 ...تابع جدول رقم )(3

م

الفقرات

أتصور أنني مسيطر كامال على الموقف.
5
أتمرن عقليا لتنفيذ حركاتي.
6
أتخيل أنني كنت أقوم باألداء الجيد.
7
أتصور طوال الوقت أنني أؤدي أفضل أداء.
8
إستراتيجية التصور العقلي
أحاول االسترخاء الجسمي.
9
 10أحاول تقليل التوتر في عضالتي.
 11أقوم بأداء تمارين االسترخاء.
 12أقوم باسترخاء عضالتي.
إستراتيجية االسترخاء
 13أقوم بأداء جھد متواصل.
 14أعطى جھدا ال ھوادة فيه.
 15ابذل أفضل جھد لدي.
إستراتيجية استثمار الجھد
 16احلل أدائي السابق.
 17أحاول إيجاد الحلول من أجل إدارة الموقف.
 18احلل جوانب الضعف لدى المنافس.
 19احلل متطلبات المنافسة.
إستراتيجية التحليل المنطقي
 20اسأل اآلخرين للحصول على المشورة حول
إعدادي النفسي.
 21اسأل الرياضيين اآلخرين لتقديم النصيحة لي.
 22أتحدث مع شخص جدير بالثقة.
 23أتحدث مع شخص قادر على تحفيزي.
إستراتيجية البحث عن الدعم
 24اردد الكلمات بصوت عال ،أو في عقلي من
أجل تنفيس غضبي.
 25اعبر عن السخط لدي.
 26اعبر عن غضبي.
 27اعبر عن االحباطات لدي.

متوسط
االستجابة*
3.64
3.62
3.40
3.11
3.13
3.30
3.55
3.65
3.56
3.83
3.96
3.87
3.65
3.69
3.68
3.68
3.83
3.70
3.72
3.90

النسبة
المئوية%
72.80
72.40
68.00
62.20
62.60
66.00
71.00
73.00
71.20
76.60
79.20
77.40
73.00
73.80
73.60
73.60
76.60
74.00
74.40
78.00

3.70
3.61
3.64
3.71
3.79

74.00
72.20
72.80
74.20
75.80

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.85
3.93
3.86

77.00
78.60
77.20

كبيرة
كبيرة
كبيرة

الدرجة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
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م

الفقرات

إستراتيجية التخلص من االنفعاالت غير السارة
 28أفكر في أمور أخرى بعيدا عن المنافسة.
 29أفكر في أفضل وسائل الترفيه لدي للبعد عن
التفكير في المنافسة.
 30اسلي نفسي لكي ال أفكر في المنافسة.
 31أفكر في عائلتي أو أصدقائي بعيدا عن
المنافسة.
إستراتيجية التشتت العقلي
 32الشعور باليأس وفي اإلحباط.
 33أتمنى انتھاء المنافسة على الفور.
 34اشك في قدرتي للوصول إلى ھدفي..
 35افقد كل أمل لتحقيق ھدفي
إستراتيجية الالمباالة )فقدان الدافع(
 36أخذ في البعد من الرياضيين اآلخرين.
 37أتراجع ألسھل شيء في التفكير في المنافسة.
 38ابحث عن الھدوء بعيدا عن اآلخرين.
 39أبقى بعيدا عن جميع الناس.
إستراتيجية االنطواء )العزلة االجتماعية(
الدرجة الكلية الستراتيجيات المواجھة

متوسط
االستجابة*
3.75
3.91
3.83

 ...تابع جدول رقم )(3

النسبة
المئوية%
 75.00كبيرة
 78.20كبيرة
 76.60كبيرة

الدرجة

3.66
3.79

73.20
75.80

كبيرة
كبيرة

3.55
3.65
3.72
3.61
3.63
3.21
3.10
3.24
2.95
3.13
3.15
3.52

71.00
73.00
74.40
72.20
72.60
64.20
62.00
64.80
59.00
62.60
63.00
70.40

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتض ح م ن الج دول رق م )  (3أن جمي ع االس تراتجيات مس تخدمة م ن قب ل الالعب ين ،وفيم ا
يتعلق بالفقرات كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم ) (1وبدرجة كبي رة ج دا ،حي ث كان ت النس بة
المئوية لالستجابة إلى ) ،(%83.80وكانت االستجابة بدرج ة كبي رة عل ى ) (30فق رة م ن أص ل
) (39فق رة أي م ا نس بته ) (%78تقريب ا ،وھ ذه الفق رات ھ ي،12 ،11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2) :
،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23،22 ، 21 ،20 ،18،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
 (35 ،34 ،32حيث تراوح ت النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%78.60-%71وكان ت
متوس طة عل ى الفق رات ذات األرق ام ) ،(38،39 ،36 ،8 ،7حي ث تراوح ت النس بة المئوي ة
لالس تجابة عليھ ا ب ين ) ،(%64.80-%62وكان ت قليل ة عل ى الفق رة ) ،(38حي ث كان ت النس بة
المئوية لالستجابة عليھا ).(%59
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لالستراتيجيات ،كانت كبيرة ،حيث وصلت النسبة المئوية
الستجابة إلى ) .(%70.40أما بالنسبة للمجاالت تظھر في اإلجابة عن الشق الثاني من التساؤل.
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ولإلجابة عن الشق الثاني من التساؤل الثاني والمتعلق في االختالف بين االستراتيجيات،
استخدم تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ) (MANOVAباستخدام اختبار ولكس المبدا
) (Wilks’ Lambdaكما ھو مبين في الجدول رقم ).(4
جدول ) :(4نتائج تحليل التباين متعدد القياسات التابعة ) (MANOVAللفروق بين
االستراتيجيات.
قيمة اختبار
ولكس المبدا
0.93

)ف( التقريبية
14.40

درجات حرية
البسط
9

درجات حرية
الخطأ
138

مستوى الداللة*
*0.0001

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05 = α
يتض ح م ن الج دول رق م ) (4أن ه توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.0001 = αبين االستراتيجيات .ولتحديد ب ين أي م ن االس تراتيجيات كان ت الف روق اس تخدم
اختب ار ب ونفروني ) (Bonferroni Testللمقارن ات الثنائي ة ب ين المتوس طات الحس ابية ،ونت ائج
الجدول ) (5تبين ذلك.
جدول ) :(5نتائج اختبار بونفروني ) (Bonferroni Testلداللة الفروق بين االستراتيجيات.

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05 = α
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يتضح من الجدول رقم ) (5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين غالبية االستراتيجيات،
وكانت غالبية ھذه الفروق لصالح أول أربعة استراتيجيات وھي) :التحكم في التفكير ،والتصور
العقلي ،واالسترخاء ،واستثمار الجھد( وكانت اقل االستراتيجيات استخداما) :الالمباالة )فقدان
الدافع( ،التخلص من االنفعاالت غير السارة( ،وتبدوا ھذه الفروق بين المتوسطات بوضوح في
الشكل البياني رقم ).(1
4.0

3.9

3.8

3.8

3.8
3.7

3.7

3.6

3.6

Mean

3.4
3.3
3.3

3.2
3.1
3.0

3.0
2.8
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شكل ) :(1المتوسطات الحسابية الستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة.
 =1التحكم في التفكير  =2التصور العقلي  =3االسترخاء  =4استثمار الجھد  =5التحليل
المنطقي  =6البحث عن الدعم  =7التخلص من االنفعاالت غير السارة  =8التشتت العقلي =9
الالمباالة )فقدان الدافع(  =10االنطواء )العزلة االجتماعية(.
من خالل عرض نتائج الجداول ) ،(5) ،(4) ،(3والشكل رقم ) (1تبين أن جميع
االستراتيجيات تستخدم من قبل الالعبين ،ولكن كانت اإلستراتيجية األكثر استخداما إستراتيجية
استثمار الجھد واألقل استخداما إستراتيجية الالمباالة )فقدان الدافع( ،وكانت الدرجة الكلية
لالستراتيجيات كبيرة وبنسبة مئوية لالستجابة ).(%70.40
ويرى الباحثان أن الس بب ف ي ذل ك يع ود إل ى أن غالبي ة ھ ؤالء الالعب ين يمثل ون النخب ة م ن
حيث اإلعداد البدني والمھاري والخططي والنفسي من الالعب ين ف ي فلس طين ،وأعل ى درج ة م ن
االھتمام من قب ل الم دربين وإدارات األندي ة م ن حي ث إع داد الب رامج التدريبي ة ،وت وفير الح وافز
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المادي ة ،وت وفر ف رص المش اركات والمباري ات الكتس اب الخب رات تك ون بدرج ة كبي رة ،حي ث
أش ارت دراس ة ليف ي وآخ رون ) (Levy, et al, 2011إل ى وج ود عالق ة ايجابي ة ب ين حس ن
استخدام استراتيجيات التكي ف لض غوط المنافس ة ومس توى األداء المھ اري والثق ة ،أيض ا أش ارت
دراس ة ) (Asztalos, et al, 2012إل ى أن المش اركة ف ي ممارس ة األنش طة الرياض ية م ن أھ م
األس اليب المس تخدمة لمواجھ ة ض غوط الحي اة بش كل ع ام ل دى ك ل م ن ال ذكور واإلن اث ،ك ذلك
أش ارت دراس ة ) ،(Qiwei, et al, 2009ودراس ة ) ،(Geir, et al, 2012ودراس ة
) (Nicholas &Katherine, 2012إل ى أن ت وفر ف رص المش اركات واكتس اب الخب رات
المعرفية ،والخبرة الشخصية تعد م ن المتغي رات الرئيس ية ف ي حس ن تكي ف الالعب ين م ع مواق ف
اللعب المتغيرة.
ثالثا :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05=αف ي مص ادر ض غوط
المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين تع زى لمتغي رات
اللعبة ،و المؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
الختب ار الفرض ية اس تخرجت المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ،وت م اس تخدم
تحلي ل التب اين األح ادي) (One Way ANOVAلتحدي د الف روق ف ي مص ادر ض غوط المنافس ة
تبعا للمتغيرات المستقلة بصورة منفردة وفيما يلي عرض لذلك.
أ .متغير اللعبة
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية لمصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة.
المتوسط
3.41
3.79
3.56

اللعبة
كرة قدم
الكرة الطائرة
كرة السلة

االنحراف المعياري
0.71
0.64
0.67

جدول ) :(7نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات الحرية
2
144
146

مجموع مربعات
االنحراف
3.356
67.172
70.528

متوسط
المربعات
1.678
0.466

)ف(

الداللة *

3.59

*0.03

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
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يتض ح م ن الج دول رق م ) (7ان ه توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي مص ادر ض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية
العليا في فلسطين تعزى لمتغير اللعبة.
ولتحديد الفروق في مصادر ضغوط المنافسة تبعا لمتغير اللعبة ،تم استخدم اختبار تيوكي
للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية ،ونتائج الجدول ) (8تبين ذلك.
جدول ) :(8نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في مصادر ضغوط
المنافسة تبعا لمتغير اللعبة.
اللعبة
كرة قدم
الكرة الطائرة
كرة السلة

كرة قدم

الكرة الطائرة
*0.38-

كرة سلة
*0.150.23

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
يتضح من الجدول رقم ) (8أن الفروق في الدرجة الكلية لمصادر ضغوط المنافسة كانت
بين العبي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة ولصالح العبي كرة القدم ،ولم تكن الفروق دالة
إحصائيا بين العبي الكرة الطائرة والعبي كرة السلة.
ويعني ذلك أن مصادر الضغوط لدى العبي كرة القدم أقل مقارنة بالعبي الكرة الطائرة
وكرة السلة ،والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى وجود االحتراف في كرة القدم مما يملي على
الالعب االلتزام في التدريب وتطوير القدرات البدنية والمھارية والخططية والنفسية بدرجة
أفضل لكي يثبت جدارته في الفريق ،ومن اجل الحفاظ على تجديد العقد لديه وتوفير مصدر
الدخل المناسب نتيجة لالحتراف ،وتؤكد على أھمية الخبرات وتطور األداء المھاري دراسة
) ،(Geir, et al, 2012ودراسة ) ،(Nicholas & Katherine, 2012ومثل ھذه الخبرات
واالستقرار المادي واالنتظام في التدريب يكون بدرجة أفضل من العبي الكرة الطائرة وكرة
السلة.
ب .متغير المؤھل العلمي
جدول ) :(9المتوسطات الحسابية لمصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير المؤھل العلمي.
المؤھل العلمي
ثانوية عامة فاقل
دبلوم سنتان
بكالوريوس فأعلى

المتوسط
3.33
3.75
3.57

االنحراف المعياري
0.67
0.71
0.66
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جدول ) :(10نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير المؤھل العلمي.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
144
146

مجموع مربعات
االنحراف
3.420
67.108
70.52

متوسط
المربعات
1.71
0.46

)ف(
3.67

الداللة *
*0.02

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
يتض ح م ن الج دول رق م ) (10ان ه توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي مص ادر ض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية
العليا في فلسطين تعزى لمتغير المؤھل العلمي.
ولتحديد الفروق في مصادر ضغوط المنافسة تبعا لمتغير المؤھل العلمي ،تم استخدم اختبار
تيوكي للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية ،ونتائج الجدول ) (11تبين ذلك.
جدول ) :(11نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في مصادر
ضغوط المنافسة تبعا لمتغير المؤھل العلمي.
المؤھل العلمي
ثانوية عامة فما دون
دبلوم سنتان
بكالوريوس فأعلى

ثانوية عامة
فما دون

دبلوم سنتان

بكالوريوس فأعلى

*0.42-

*0.230.18

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
يتضح من الجدول رقم ) (11أن الفروق في الدرجة الكلية لمص ادر ض غوط المنافس ة كان ت
بين ثانوية عامة فاقل و)دبلوم سنتان ،وبكالوريوس فأعلى( ولصالح )دبلوم س نتان ،وبك الوريوس
فأعلى( أي أن مصادر الضغوط لديه اقل م ن ثانوي ة عام ة فاق ل ،ول م تك ن الف روق دال ة إحص ائيا
بين دبلوم سنتان ،وبكالوريوس فأعلى.
وي رى الباحث ان أن الس بب ف ي ذل ك يع ود إل ى تف وق أص حاب مؤھ ل ال دبلوم والبك الوريوس
فأعلى في القدرات المعرفية عن الثانوية العامة فاقل ،وان جمي ع االس تراتيجيات مبني ة ف ي ض وء
المنحى المعرفي ،وبالت الي ج اءت مص ادر الض غوط ل ديھم اق ل م ن الثانوي ة العام ة ،وتؤك د عل ى
ذل ك دراس ة جوردي و وبلون دين ) (Gaudreau & Blondin, 2002والت ي اھتم ت ف ي إع داد
المقي اس المس تخدم ف ي الدراس ة الحالي ة م ن خ الل التركي ز عل ى المنحن ى المعرف ي واألفع ال
السلوكية.
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ج .الخبرة في اللعب
جدول ) :(12المتوسطات الحسابية لمصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير الخبرة في اللعب.
المتوسط
3.54
3.51
3.69

الخبرة في اللعب
 5سنوات فما دون
 10-6سنوات
أكثر من  10سنوات

االنحراف المعياري
0.65
0.77
0.57

جدول ) :(13نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي
األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير الخبرة في اللعب.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
144
146

مجموع مربعات
االنحراف
0.733
69.796
70.527

متوسط
المربعات
0.36
0.48

)ف(
0.75

الداللة *
0.47

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05= α
يتضح من الج دول رق م ) (13ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي مص ادر ض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة للمس تويات الرياض ية
العليا في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة في اللعب.
رابعا :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05=αف ي اس تراتجيات
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا ف ي فلس طين
تعزى لمتغيرات اللعبة ،و المؤھل العلمي ،والخبرة في اللعب.
الختب ار الفرض ية اس تخرجت المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة  ،وت م اس تخدم
تحلي ل التب اين األح ادي) (One Way ANOVAلتحدي د الف روق ف ي اس تراتجيات المواجھ ة
لضغوط المنافسة تبعا للمتغيرات المستقلة بصورة منفردة وفيما يلي عرض لذلك.
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د.

متغير اللعبة

جدول ) :(14المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى
العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة.
اللعبة
كرة قدم
الكرة الطائرة
كرة السلة

االنحراف المعياري
0.52
0.51
0.61

المتوسط
3.47
3.75
3.41

جدول ) :(15نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة الكلية الستراتجيات
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
تبعا لمتغير اللعبة.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
144
146

مجموع مربعات
االنحراف
2.831
44.444
47.276

متوسط
المربعات
1.416
0.309

)ف(
4.58

الداللة *
*0.01

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
يتض ح م ن الج دول رق م ) (15ان ه توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي اس تراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب الجماعي ة
للمستويات الرياض ية العلي ا ف ي فلس طين تع زى لمتغي ر اللعب ة .ولتحدي د الف روق ف ي اس تراتجيات
المواجھة لضغوط المنافسة تبعا لمتغي ر اللعب ة ،ت م اس تخدم اختب ار تي وكي للمقارن ات البعدي ه ب ين
المتوس طات الحس ابية ،ونت ائج الج دول ) (16تب ين ذل ك .ولتحدي د الف روق ف ي الدرج ة الكلي ة
الس تراتيجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة تبع ا إل ى متغي ر اللعب ة ،ت م اس تخدام اختب ار تي وكي
للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول رقم ) ،(16تبين ذلك.
جدول ) :(16نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في الدرجة الكلية
الستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة تبعا لمتغير اللعبة.
اللعبة
كرة قدم
الكرة الطائرة
كرة السلة

كرة قدم

الكرة الطائرة
*0.28-

كرة سلة
0.005
*0.34

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
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يتضح من الج دول ) (16أن الف روق كان ت دال ة إحص ائيا ف ي الدرج ة الكلي ة الس تراتيجيات
المواجھ ة ب ين العب ي الك رة الط ائرة والعب ي )ك رة الق دم ،وك رة الس لة( ولص الح العب ي الك رة
الطائرة ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين العبي كرة القدم والعبي كرة السلة.
ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى انه ال يوجد احتكاك مباشر ب ين العب ي الف ريقين
ف ي لعب ة الك رة الط ائرة ،مقارن ة ف ي لعبت ي ك رة الق دم وك رة الس لة ،وبالت الي يك ون العب ي الك رة
الطائرة اقل تعرضا للضغوط مقارنة بالعبي كرة السلة وكرة القدم.
ه.

متغير المؤھل العلمي

جدول ) :(17المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى
العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير المؤھل العلمي.
المتوسط
3.45
3.53
3.55

المؤھل العلمي
ثانوية عامة فاقل
دبلوم سنتان
بكالوريوس فأعلى

االنحراف المعياري
0.51
0.69
0.52

جدول ) :(18نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في للدرجة الكلية الستراتجيات
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
تبعا لمتغير المؤھل العلمي.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
144
146

مجموع مربعات
االنحراف
0.266
47.009
47.276

متوسط
المربعات
0.133
0.326

)ف(
0.408

الداللة *
0.66

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05=α
يتضح من الج دول رق م ) (18ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي الدرج ة الكلي ة الس تراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب
الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تعزى لمتغير المؤھل العلمي.
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و .الخبرة في اللعب
جدول ) :(19المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى
العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير الخبرة في اللعب.
المتوسط
3.45
3.57
3.52

الخبرة في اللعب
 5سنوات فما دون
 10-6سنوات
أكثر من  10سنوات

االنحراف المعياري
0.58
0.58
0.52

جدول ) :(20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة الكلية الستراتجيات
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
تبعا لمتغير الخبرة في اللعب.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
144
146

مجموع
مربعات
االنحراف
0.407
46.869
47.276

متوسط
المربعات
0.23
0.325

)ف(
0.62

الداللة *
0.53

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05= α
يتضح من الج دول رق م ) (20ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05=αف ي الدرج ة الكلي ة الس تراتجيات المواجھ ة لض غوط المنافس ة ل دى العب ي األلع اب
الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة في اللعب.
االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يمكن استنتاج اآلتي:
 .1أن المستوى الكلي لمصادر الضغوط لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية
العليا في فلسطين كان عاليا ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ) ،(%71.20وكانت
غالبية المصادر عالية ،وشكلت أھمية المنافسة )المباراة( ،وإدارة النادي ،والمدربين،
والحكام أعلى ھذه المصادر.
 .2أن الدرجة الكلية لالستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين كانت كبيرة ،حيث وصلت النسبة المئوية الستجابة
إلى ).(%70.40
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 .3أن جميع استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة مستخدمة من قبل العبي األلعاب
الجماعية للمستويات الرياضية العليا ،وكانت االستراتيجيات األكثر استخداما ):التحكم في
التفكير ،والتصور العقلي ،واالسترخاء ،واستثمار الجھد( وكانت أقل االستراتيجيات
استخداما) :الالمباالة )فقدان الدافع( ،التخلص من االنفعاالت غير السارة(.
 .4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية
للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا إلى متغير اللعبة ولصالح العبي كرة القدم،
حيث كانت المصادر أقل مقارنة بالعبي الكرة الطائرة وكرة السلة.
 .5وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مص ادر لض غوط المنافس ة ب ين ثانوي ة عام ة فأق ل
و)دبلوم سنتان ،وبك الوريوس ف أعلى( ولص الح )دبل وم س نتان ،وبك الوريوس ف أعلى( أي أن
مصادر الضغوط لديھم أقل من ثانوية عامة فأقل ،ولم تكن الف روق دال ة إحص ائيا ب ين دبل وم
سنتان ،وبكالوريوس فأعلى.
 .6وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية الستراتيجيات المواجھة بين العبي الكرة
الط ائرة والعب ي )ك رة الق دم ،وك رة الس لة( ولص الح العب ي الك رة الط ائرة ،بينم ا ل م تك ن
الفروق دالة إحصائيا بين العبي كرة القدم والعبي كرة السلة.
 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام استراتجيات المواجھة لضغوط
المنافسة لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية تعزى إلى متغيري المؤھل العلمي،
والخبرة في اللعب.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا ،يوصي الباحثان بما يلي:
 .1ضرورة اھتمام االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعية ببناء إستراتيجية لتعليم الالعبين،
وإعدادھم نفسيا لمواجھة الضغوط تبعا للمصادر المختلفة للضغوط مثل أھمية المنافسة
)المباراة( ،وإدارة النادي ،والمدربين ،والحكام ،والجمھور ،واإلعالم ،ورجال األمن.
 .2ضرورة اھتمام المدربين في إعداد الالعبين من أصحاب المؤھالت العلمية ثانوية عامة
فأقل ،ألنھم أظھروا مستوى أعلى من مصادر الضغوط مقارنة بالالعبين من أصحاب
المؤھالت العلمية األعلى ،وذلك بھدف تنمية البناء النفسي-المعرفي لديھم إلكسابھم حسن
التصرف في المواقف المختلفة.
 .3زيادة االھتمام من قبل إدارات األندية والمدربين في تطوير استراتيجيات المواجھة لدى
العبي كرة القدم وكرة السلة ،ألنھم أظھروا مستوى أقل مقارنة في العبي الكرة الطائرة.
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 ضرورة التنويع من قبل المدربين في التدريب تحت مستويات مختلفة من المواقف.4
الضاغطة وذلك بھدف تنمية حسن التكيف والمواجھة للضغوط مھما كانت مستوياتھا أثناء
.المنافسة
. ضرورة إجراء دراسات مشابھة على األلعاب الفردية في فلسطين.5
 ومستوى قلق المنافسة لدى العبي، إجراء دراسة حول العالقة بين مصادر ضغوط المنافسة.6
.األلعاب الجماعية والفردية
 إجراء دراسة حول العالقة بين استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة ومستوى االنجاز.7
.لدى العبي األلعاب الجماعية والفردية
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