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  ملخص
تراتجيات المواجھة لدى مصادر ضغوط المنافسة اس تحديد مستوىھدفت ھذه الدراسة إلى 

إضافة للتعرف إلى الفروق في . العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
 متغيرات اللعبة، والمؤھل العلمي،ل استراتجيات المواجھة تبعاو مصادر ضغوط المنافسة

عبا من أعلى ال) 147(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا . الخبرة في اللعبو
 )13(الدراسة المكونة من  أداةمستوى لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، وطبق عليھا 

 (Gaudreau & Blondin, 2002)  ومقياس جورديو وبلوندين ،مصدرا لضغوط المنافسة
وأظھرت  .استراتيجيات) 10(فقرة موزعة على ) 39(الستراتيجيات المواجھة والمكون من 

، حيث وصلت النسبة المئوية ى الكلي لمصادر الضغوط كان عالياراسة أن المستونتائج الد
، )اراةالمب(، وكانت غالبية المصادر عالية، وشكلت أھمية المنافسة %)71.20(لالستجابة 

النتائج أن الدرجة الكلية  أظھرتكما  .، والحكام أعلى ھذه المصادروإدارة النادي، والمدربين
الستجابة ل، حيث وصلت النسبة المئوية واجھة لضغوط المنافسة كانت كبيرةلالستراتيجيات الم

وأن جميع استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة مستخدمة من قبل العبي  ،%)70.40(إلى 
التحكم ( :األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا، وكانت االستراتيجيات األكثر استخداما

وجود فروق دالة  إلى إضافة .)ء، واستثمار الجھدواالسترخا العقلي،التصور ، وفي التفكير
ولم تكن الفروق دالة تبعا  ، والمؤھل العلميغيري اللعبةمت إلىفي مصادر الضغوط تبعا  إحصائيا

في الدرجة الكلية  إحصائياوجود فروق دالة كذلك أظھرت النتائج ، متغير الخبرة في اللعبل
متغيري المؤھل العلمي ، ولم تكن الفروق دالة تبعا لمتغير اللعبةلبعا الستراتيجيات المواجھة ت

وتم التوصية بعدة توصيات من أھمھا ضرورة وجود منھاج تدريبي لتعليم  .والخبرة
  .استراتيجيات مواجھة ضغوط المنافسة لالعبين في سن مبكرة

  .فلسطين ،جماعية تراتيجيات المواجھة العاباس مصادر ضغوط المنافسة، :الكلمات الدالة
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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. 

  
  وخلفيتھا النظرية مقدمة الدراسة

مظھر من مظاھر العصر الحديث وفي مختلف الميادين،   Stressesتعد الضغوط
ومن  أخرى إلىومن مھنة  آخر إلىوموجودة لدى الجميع ولكنھا نسبية تختلف من شخص 

تيجيات في استرا تالف أيضا يوجد تباين بين األفراد، وفي ضوء ھذا االخآخر إلىمجتمع 
، وفي المجال الرياضي تعد المنافسة الرياضية ثمرة تكامل جھود اجھة لمثل ھذه الضغوطالمو

، وبالتالي كل ما يتعلق فيھا قبل واالتحادات الرياضية ذات العالقة واإلداريينالالعبين والمدربين 
أشار يعد محور اھتمام العاملين في حقل علم النفس الرياضي، من ھنا  وبعد المنافسة وأثناء

استخدام استراتيجيات المواجھة لضغوط  إلى أن  (Kaissidis, et al, 1997)كاسدي وآخرون
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على عوامل شخصية تتعلق في الالعب، وعوامل خارجية تتعلق في طبيعة يعتمد المنافسة 
   .مواقف اللعب

واألرق وقلة النوم اضطرابات النوم  فيوتعد ضغوط المنافسة من أكثر العوامل التي تؤثر 
والتي أشارت إلى انه ما  ,et al, 2011) (Erlacher ، وأكدت على ذلك دراسةنييالرياضلدى 

  .من الرياضيين في ألمانيا يعانون من مشاكل النوم قبل المنافسات%) 68.2(نسبته 
ھا يؤثر أيضا أشارت الدراسات العلمية إلى أن الضغوط النفسية وسوء التأقلم والمواجھة ل

، )Anshel, Kim, et al, 2001(، إضافة إلى زيادة التوتر العضلي ضيسلبا على األداء الريا
وفي المقابل تعد المشاركة في  ،)Krohne &Hindel, 1988(إضافة إلى ضعف تركيز االنتباه

ممارسة األنشطة الرياضية من أھم األساليب المستخدمة لمواجھة ضغوط الحياة بشكل عام لدى 
  ). (Asztalos, et al, 2012كل من الذكور واإلناث

نه اعض أيضا استراتيجيات التكيف، فوفيما يتعلق في استراتيجيات المواجه، يطلق عليھا الب
، ى بعدين ھما استراتيجيات اإلقداميوجد اتجاھين االتجاه األول اعتمد في بناء االستراتيجيات عل

، بينما (Abdelbaset, et al, 2010)واستراتيجيات اإلحجام مثل دراسة عبدالباسط وآخرون 
، ومن ھذه الدراسات دراسة لى االستراتيجيات متعددة األبعادغالبية الدراسات اعتمدت ع

والتي في ضوئھا تم بناء مقياس  ،(Gaudreau & Blondin, 2002)جورديو وبلون
وذلك كما ھو مل على عشرة استراتيجيات يستخدمھا الالعبون تاستراتجيات المواجھة والذي اش

  .الدراسة ووصفھا في الدراسة الحالية ةأدامبين في 
ومن الدراسات الحديثة التي عنيت بدراسة مصادر ضغوط المنافسة واستراتيجيات 

بدراسة ھدفت لوضع   Katherine, 2012) &(Nicholas ت كاثرين ونيخولسقام المواجھة
تعرض للضغوط على استراتيجيات المواجھة عند ال الرياضيين أثناء المراھقة أسس نظرية لتعليم

 17مقابالت مع ولتحقيق ذلك أجريت  .نافسة إضافة إلى دور اآلباء والمدربين في ذلكمأثناء ال
 4و  امھات 6(اآلباء من  10سنة، و15.5ومتوسط العمر لديھم ) ذكور 9إناث و 8(رياضيا 

م آلباء والمدربين في استخداادور وأظھرت نتائج الدراسة  .دربين من الذكورم 7، و)آباء
استراتيجيات محددة لمساعدة الرياضيين على التعلم وحسن التعامل معھا، بما في ذلك 

فرص التعلم،  خلقو حادثات غير رسمية،متبادل الخبرات، والشروع في واالستجواب والتذكير، 
   .والتعليم المباشر

بدراسة ھدفت لتحديد ضغوط المنافسة  (Geir, et al, 2012)وقام جير وآخرون 
تيجيات التكيف لدى العبي منتخبي السويد وھولندا المشاركين في بطولة أوروبا عام واسترا
، ومن خالل (Penalty) ، وذلك من خالل تحديد الضغوط الناجمة عن ركالت الجزاء2004

امل ، أظھرت النتائج أن القلق أكثر ععبين ممن شاركوا في ركالت الجزاءال) 8(المقابالت إلى 
ن الخبرة في المشاركات كانت من العوامل الرئيسية للتغلب ط لالعبين، وأانفعالي يسبب الضغو
  .على الضغوط والقلق
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بدراسة ھدفت لتحديد العالقة بين الثقة واألداء  (Levy, et al, 2011)وقام ليفي وآخرون 
، ولتحقيق ذلك أجريت نھماالرياضي، إضافة إلى فاعلية استراتيجيات المواجھة للعمل كوسيط بي

إلناث من مختلف من ا) 192(من الذكور و) 222(، وذلك بواقع رياضيا) 414(راسة على الد
، ايجابية بين الثقة ومستوى األداء، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة األلعاب الرياضية

، حيث التصور العقلي ، إستراتيجيةالتكيف للعمل كوسيط بينھما وكانت أفضل استراتيجيات
 .على أھمية ھذه اإلستراتيجية في التأثير ايجابيا على كل من الثقة واألداءأكدت الدراسة 

بدراسة ھدفت إلى تحديد مصادر  (Abdelbaset, et al, 2010)قام عبدالباسط وآخرون و
، ولتحقيق ذلك أجريت ردنيةالرياضيين في الجامعات األ الضغوط وأساليب المواجھة لھا لدى

لخوف من لضغوط كانت اوصلت الدراسة إلى أن أكثر مصادر ارياضيا، وت) 56(الدراسة على 
، والجمھور، إضافة إلى انه والحكام، واالختالف مع المدربين، اإلصابة، وضغوط المنافسة

تم التوصل  Avoidanceواإلحجام  Approachباالعتماد على بعدين لالستراتيجيات اإلقدام 
  .ى الرياضيينإستراتيجية فرعية لمواجھة الضغوط لد) 16(إلى 

بدراسة ھدفت التعرف إلى الضغوط النفسية وعالقتھا بالقلق ) ,Sabri 2010(وقام صبري 
 االعب) 239(وتكونت عينة الدراسة من  .العبي كرة القدم بمحافظة المنيا ودافعية االنجاز لدى

لدراسة إلى وأظھرت نتائج ا .الثاني لكرة القدممن العبي الفرق األولى األساسية بالقسم األول و
ني لضغوط نفسية تختلف شدتھا وفقا تعرض العبي الفرق األولى األساسية بالقسم األول والثا

، كما "ضغط الحكامو، العالقة بالمدربو، تالمكافآو، ضغط الجمھور" لضغوطات النفسية مثلل
  .  االنجاز القسمين في فقدان دافعيةتساوي الالعبين في  ثر الالعبينوأظھرت نتائج الدراسة إلى تأ

تحديد مصادر الضغوط  إلىبدراسة ھدفت   (Qiwei, et al, 2009)وقام اوجي وآخرون 
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة  واستراتيجيات المواجھة لدى الرياضيين في الصين،

العبا، وتوصلت الدراسة إلى وجود ) 193(العبة و) 60(رياضيا وذلك بواقع  )253(قوامھا 
األلفاظ غير المناسبة من اآلخرين، وعدم الرضا عن : در رئيسية للضغوط ھيثالثة مصا

المدرب، والمصادر البيئية المتعلقة بطبيعة المنافسة والحكام والجمھور، كما أظھرت النتائج أن 
استخدام استراتيجيات المواجھة يعتمد على الخبرة المعرفية وقوة مصدر الضغط، كما أظھرت 

  .في استراتيجيات التكيف تبعا إلى متغيري المستوى المھاري والجنس النتائج وجود فروق
بدراسة ھدفت لتحديد ) ,Al- Oran & Al- Nahar 2009(العوران والنھار  وقام

الضغوط االجتماعية لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنية لأللعاب الجماعية والفردية في 
من المجتمع %) 90(العبا والعبة يمثلون ) 72(وأجريت الدراسة على عينة قوامھا  األردن،

، واستخدم الباحثان المنھج الوصفي بصورته المسحية، نظراً لمالءمته لطبيعة الكلي للدراسة
، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الذكور واإلناث في مجال راسةالد

في الضغوط االجتماعية تبعاً روق ، كما أظھرت وجود فالضغوط االجتماعية ولصالح اإلناث
ھناك فروق في الضغوط  ، كما أظھرت النتائج أن)سنوات 5( متغير الخبرة ولصالح األقل منل

  .االجتماعية تعزى لتصنيف المنتخبات على مجالي الفريق والتدريب ولصالح األلعاب الجماعية
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مصادر بدراسة ھدفت لتحديد   (Anshel & Sutarso, 2007)وقام انشل وسوتارسو
رياضيا من المرحلتين الثانوية ) 322(الضغوط وأساليب المواجھة لھا لدى عينة مكونة من 

: والجامعية في أمريكيا، وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك مصدرين رئيسيين للضغوط ھما األداء
والضغوط ) التعرض لإلصابة، والتعليمات السلبية، والعقوبة غير العادلة من الحكم(ويتمثل في 

، وأشارت النتائج أن )، والنقاش الحادالتھديد(مثل : رب وسلوكه القياديالمرتبطة بشخصية المد
التفكير االيجابي، واالسترخاء البدني والذھني، ومناقشة : الالعبين يستخدمون استراتيجيات

، والصالة ة، ومحاولة الحصول على المعلوماتالمشاكل مع اآلخرين، وطلب النصح والمشور
  .ضغوط المنافسة لمواجه

بدراسة ھدفت إلى استخالص عوامل ومصادر ) ,Al- Wseme 2004(الوسيمي وقامت 
، واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي ات الرياضية العاليةالضغوط النفسية لالعبي المستوي

مصرية لأللعاب الجماعية من العبي المنتخبات القومية ال االعب) 97(المسحي على عينة قوامھا 
أظھرت نتائج الدراسة إن مصادر الضغوط النفسية لدى المنتخبات الوطنية المصرية و، رديةوالف

ية المرتبطة بإدارة ، والضغوط النفسطة بالمنافسات الرياضيةالضغوط النفسية المرتب: فيتمثلت 
المرتبطة بالخصائص النفسية ، والضغوط لضغوط النفسية المرتبطة باإلعالم، واوتنظيم الوقت

  . ، والضغوط النفسية المرتبطة بالجھاز الفني واإلداريلالعب
بدراسة ھدفت لتحديد مصادر  (Fletcher & Hanton, 2003)وقام فلتشر وھانتون 

) 14(الضغوط لدى الرياضيين في بريطانيا، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا 
أن أكثر مصادر الضغوط ضمن أربعة  العبا من مختلف األلعاب، وبعد إجراء المقابلة معھم تبين

الضغوط المرتبطة بالبيئة، والضغوط المرتبطة بالقيادة، والضغوط المرتبطة في : مجاالت ھي
  .الفريق، والضغوط المرتبطة بالجوانب الشخصية لالعبين

الضغوط  السابقة في الموضوع تبين أن أھم مصادر الدراساتفي ضوء ما سبق وعرض 
في  ، والجمھور، إضافة إلى وجود اتجاھيننافسة، والحكام، والمدربينكانت متعلقة في الم

، االتجاه األول يعتمد على بعدين ھما اإلقدام واإلحجام، واآلخر استخدام استراتيجيات المواجه
متعدد األبعاد، وفي ظل النقص في مثل ھذه الدراسات في البيئة الفلسطينية تظھر أھمية إجراء 

 .الدراسة الحالية
  وتساؤالتھا كلة الدراسةمش

انيتعرض الرياضيون في المنافسات الرياضية سواء  ل  أك ك قب اء أمذل اراة  أم أثن د المب بع
د يكون نفسية عالية ضغوط إلى ، ومصدر ھذه الضغوط قد يكون داخليا يرجع للشخص نفسه، وق

ام وجمھور وزمالء ف خارجيا يرتبط بالعناصر ذات الصلة ين وحك دربين وإداري ق من م ي الفري
ى  لبا عل ؤثر س ك ي ة الملعب، وكل ذل ان اللعب وطبيع والفريق المنافس واإلعالم الرياضي ومك

ذه الضغوط،  الالعب لم يستخدم إذااألداء لدى الالعب  ل ھ ة مث تراتيجيات المناسبة لمواجھ االس
ي ضوء  ك وف ة والضغوط  ونقصذل تراتيجيات المواجھ ين اس ة ب ي تناولت العالق الدراسات الت



 "......يجيات المواجھة لدى مصادر ضغوط المنافسة واسترات"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1410

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تھدف ة تس ة بحثي ام بدراس ان القي أى الباحث د ارت طين فق ي فلس ي ف اؤ النفس ن التس ة ع  ليناإلجاب
  :اآلتيين

ا مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي  درجةما  .1 األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العلي
   ؟في فلسطين

ة لضغوط المنافسة  درجةما  .2 ي األلعاب استخدام  استراتجيات المواجھ دى العب ة ل الجماعي
  ؟وھل يوجد اختالف بين ھذه االستراتيجيات؟ للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

  الدراسة اتفرضي
  :الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان فحصسعت الدراسة إلى 

ة  .1 توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي مصادر ضغوط ) α=0.05(ال توج ف
اب الجماعي ي األلع دى العب ة ل طين المنافس ي فلس ا ف ية العلي تويات الرياض زى ة للمس تع

 .و المؤھل العلمي، والخبرة في اللعب متغيرات اللعبة،ل
ة  .2 توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ي ) α=0.05(ال توج تراتجيات ف اس

ي  ا ف تويات الرياضية العلي ة للمس اب الجماعي ي األلع دى العب ة لضغوط المنافسة ل المواجھ
 .و المؤھل العلمي، والخبرة في اللعب زى  لمتغيرات اللعبة،تعفلسطين 
   أھمية الدراسة

  :يلي فيماتظھر أھمية إجراء مثل ھذه الدراسة 
ة  .1 د الدراسة الحالي م الباحث -تع تم  - انفي حدود عل ى مستوى فلسطين والتي تھ ى عل األول

ة  ا بدراس ة لھ تراتيجيات المواجھ ة  واس غوط المنافس ادر ض دى العبمص اب ل ي األلع
  .الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة تتميز الدراسة الحالية باستخدام مقياس جديد لقياس  .2
اس دي وھو مقي و وبلون ه  ،(Gaudreau & Blondin, 2002) جوردي م ترجمت حيث ت

ره ه ألول م ات ل املي الصدق والثب تخراج مع ه واس ن  وتعريب ذلك يمك ة ل ة العربي ي البيئ ف
 .أللعاب وفعاليات رياضية أخرى االستفادة منه في دراسات الحقة في ھذا المجال

ى  .3 ائج الدراسة التعرف إل ن خالل نت ع م ى يتوق أثيرا عل ر مصادر الضغوط للمنافسة ت أكث
 .لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين أألداء

ة استخداما لضغوط من خالل نتائج الدراسة التوصل إلى أكثر يتوقع  .4 تراتيجيات المواجھ اس
ا في فلسطينالمنافسة  ة للمستويات الرياضية العلي اب الجماعي ي األلع دى العب الي ل ، وبالت

  .إفادة المدربين في إعداد برامج اإلعداد النفسي لالعبين في ضوء نتائج الدراسة
ي .5 ة ف ة الحالي اھم الدراس تراتيجيات  تس ة، واس ادر ضغوط المنافس ي مص روق ف د الف تحدي

ا في فلسطين، المواجھة لھا  ة للمستويات الرياضية العلي ي األلعاب الجماعي دى العب ا ل تبع
 .، والخبرة في اللعبوالمؤھل العلمي ،اللعبةمتغيرات ل
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ا ويتوقع من خالل اإلطار النظري للدرا .6 ا اسة والدراسات السابقة ونتائجھ لمساھمة في أداتھ
ة ضغوط المنافسةتشجيع البحث العلمي في مجال  تراتيجيات مواجھ ات  اس أللعاب وفعالي

  .رياضية أخرى
  أھداف الدراسة

  :الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف اآلتية سعت
مستوى مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية  تحديد .1

 .العليا في فلسطين
ة استراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة  تحديد درجة استخدام .2 لدى العبي األلعاب الجماعي

  .وأكثر االستراتيجيات استخداما ،للمستويات الرياضية العليا في فلسطين
ة للمستويات الفروق في مصادر ضغوط المنافسة  إلىالتعرف  .3 لدى العبي األلعاب الجماعي

 .الخبرة في اللعبو، المؤھل العلمي، واللعبةمتغيرات ل  تبعاالرياضية العليا في فلسطين 
ي التعرف إلى الفروق في درجة استخدام استراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة  .4 دى العب ل

ي ا  األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا ف راتل فلسطين تبع ة، متغي المؤھل و اللعب
  .، والخبرة في اللعبالعلمي

 حدود الدراسة
  :اآلتية بالحدودتحدد نتائج الدراسة ت

ا في فلسطين أللعاب : المحدد البشري − ة للمستويات الرياضية العلي العبي األلعاب الجماعي
 .)كرة القدم، والكرة الطائرة وكرة السلة(

 .مقرات األندية في فلسطين: المحدد المكاني −
 .2011/2012الدراسة في الموسم الرياضي من عام  أجريت: المحدد الزماني −

  مصطلحات الدراسة
ا  :)Competition Stressors( ضغوط المنافسة ا بأنھ ا إجرائي ن تعريفھ ة يمك الدرج

اس مصادر ضغوط المنافسة المستخدم في الدراسة التي يحصل عليھا الالعب  ى الجزء بقي عل
  .الحالية

ة تراتيجيات المواجھ اعرف: )Coping Strategies( اس ان و الزاروس ھ فوكم
(Folkman, & Lazarus, 1984, 941)  ا ود " بأنھ ر الجھ ة استمرار تغيي ة عملي المعرفي

ة إلدارة والسلوكية ا الشخص،  أو المطالب الخارجي ي يواجھھ ة عن الضغوط الت ة الناجم الداخلي
  ".واستخدام األساليب المناسبة للتغلب عليھا

اس ا كومب ا ) (Compas, 1987, 394 أيضا عرفھ ت"بأنھ ي يس اليب الت رد األس خدمھا الف
  ."لمواجھة الضغوط وفق متطلبات الموقف وذلك بھدف التغلب عليھا مع مرور الزمن
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اس : أما التعريف اإلجرائي ى مقي و يقصد فيھا الدرجة التي يحصل عليھا الالعب عل جوردي
دين ة (Gaudreau & Blondin, 2002)  وبلون تراتيجيات المواجھ ة الس لضغوط المنافس

 .ة الحاليةوالمستخدم في الدراس
  إجراءات الدراسة
  منھج الدراسة

  .وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة المسحي المنھج الوصفي باستخدامقام الباحثان 
  مجتمع الدراسة

لكرة القدم والدرجة الممتازة للكرة الطائرة  أندية المحترفينالعبي تكون مجتمع الدراسة من 
لة رة الس توى رياض وك ى مس ل أعل ي تمث ادات ذات يوالت ا لسجالت االتح ددھم تبع الغ ع ، والب

رة ) 120(العبا لكرة القدم، و) 220(، وموزعين تبعا إلى األلعاب العبا) 440(العالقة  ا للك العب
  .العبا لكرة السلة) 100(الطائرة ، و

  عينة الدراسة
ة ة طبقي ى عين ة عل ت الدراس وائية- أجري ن  عش ة م بته ) 147(مكون ا نس ل م ا وتمث العب

ة، حيث  ،تقريبا من مجتمع%) 33( ة بشكل رئيسي في التصنيف الطبقي للعين اد اللعب وتم اعتم
ار  تمثل كل لعبة طبقة من طبقات المجتمع م اختي ه ت اء علي ةوبن ات  العين د طبق د تحدي عشوائيا بع

  .يبين توزيع عينة الدراسة تبعا إلى متغيراتھا المستقلة) 1(والجدول رقم  .المجتمع
  .)147=ن(وزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة ت: )1(جدول 

  (%) النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغيرات المستقلة
  38.8  57  كرة قدم  اللعبة

  25.2  37  الكرة الطائرة
  36.1  53  كرة السلة

  25.2  37  ثانوية عامة فاقل  المؤھل العلمي
  27.6  40  دبلوم سنتان

  47.6  70  لىبكالوريوس فأع
  32.0  47  سنوات فما دون 5  لخبرة في اللعبا

  44.9  66  سنوات 6-10
  23.1  34  سنوات 10أكثر من 

  أداة الدراسة
ا ي ة، فيم غوط المنافس ادر ض ق بمص وء المراجتعل ي ض دھا ف م تحدي ة ت ع المتخصص

ابقة ل دراسة عبدالباسط وآخرون  والدراسات الس ا في  ،(Abdelbaset, et al, 2010)مث أم
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ة، غوط المنافس ة لض تراتجيات المواجھ اس اس ي قي ق ف م يتعل اس ا ت د لقي اس جدي تخدام مقي س
دين و وبلون اس جوردي و مقي ة وھ ة لضغوط المنافس تراتيجيات المواجھ  & Gaudreau) اس

Blondin, 2002)،  ه ه وتعريب م ترجمت انحيث ت ل الباحث و من قب ل جوردي اءه من قب م بن ، وت
اس  .باستخدام معادلة كرونباخ ألفات والثبا العاملي استخراج الصدقوبلوندين ب حيث يتكون المقي

رة، ) 39(من  م التوصل وفق ىت اس) 10( إل رات المقي ى فق تراتيجيات، وتطلب االستجابة عل  اس
ادرا، غالبدائما(ار احد االستجابات اختي ا، ن اا، أحيان راوح االستجابة ) ، ال يحدث إطالق ذا تت وبھ

ين  رات ب ى الفق اس  درجات،) 5-1(عل ا المقي ي اشتمل عليھ تراتيجيات الت ي االس ق ف ا يتعل وفيم
  :كانت على النحو اآلتي

تح .1 تراتيجية ال رإس ا  Thought Controlكم في التفكي ي  :ويقصد فيھ ة الت ال المعرفي األفع
و ي الماضي يق ذات ف ة عن ال ي الجوانب االيجابي ر ف يم التفكي ن حيث تنظ ا الالعب م م فيھ

وكانت عدد  .والحاضر والمستقبل للتغلب على الضغوط التي تواجھه في المواقف الرياضية
 ).4-1(وذلك من ) 4(الفقرات 

ي .2 ور العقل تراتيجية التص ا  Mental Imageryإس د فيھ ي  :ويقص ة الت ال المعرفي األفع
جل األداء المھاري والتكتيكي والنفسي المرتبطة بالمواقف الضاغطة أستخدمھا الالعب من ي

  ).8-5(وذلك من ) 4(وكانت عدد الفقرات  .في الماضي والحاضر والمستقبل
ا الالعب  األفعال السلوكية :ويقصد فيھا  Relaxationإستراتيجية االسترخاء .3 وم فيھ التي يق

وذلك من ) 4(وكانت عدد الفقرات  .يولوجية والعضلية والنفسيةمن اجل تقليل التوترات الفس
)9-12.(  

التي يقوم  األفعال السلوكية :ويقصد فيھاEffort Expenditure إستراتيجية استثمار الجھد  .4
ة الضغوط أفيھا الالعب من  ا لمواجھ جل الثبات في األداء البدني والنفسي من اجل توجيھھ

  ).15-13(وذلك من ) 3(وكانت عدد الفقرات  .النفسية في الموقف الرياضي
ي .5 ل المنطق تراتيجية التحلي ا  Logical Analysisإس ي :ويقصد فيھ ة الت ال المعرفي األفع

تقبل والتي  تستخدم للبحث وتحديد العوامل الداخلية والخارجية في الماضي والحاضر والمس
ا رات وك .تسبب مصدرا للضغوط في المواقف الرياضية بھدف التغلب عليھ انت عدد الفق

  ).19-16(وذلك من ) 4(
دعم .6 تراتيجية البحث عن ال ا  Seeking Supportإس ال:ويقصد فيھ ي  األفع لوكية الت الس

ادي األخذتستخدم من اجل  وكانت  .بالنصيحة والتغذية الراجعة والدعم العاطفي، والدعم الم
  ).23-20(وذلك من ) 4(عدد الفقرات 

ا .7 تخلص من االنفع ر السارةإستراتيجية ال   Venting of Unpleasant Emotionالت غي
ا ي  :ويقصد فيھ ة ف ارة والمرتب ر الس د عن المواقف غي ي تستخدم للبع لوكية الت ال الس األفع

 ).27-24(وذلك من ) 4(وكانت عدد الفقرات  .المنافسة
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يإستراتيجية ا .8 ا  Mental Distractionلتشتت العقل تم  :ويقصد فيھ ال سلوكية ي ام بأفع القي
  ).31-28(وذلك من ) 4(وكانت عدد الفقرات  .التركيز فيھا بعيدا عن جو المنافسة

االة  .9 تراتيجية الالمب دافع(إس دان ال ا Disengagement) فق د فيھ ة :ويقص ال المعرفي األفع
رات  .والسلوكية التي تستخدم تجنب القيام باألعمال ذات العالقة في المنافسة وكانت عدد الفق

  ).35-32(وذلك من ) 4(
ة(االنطواء  .10 ا Social Withdrawal) العزلة االجتماعي ي :ويقصد فيھ ال السلوكية الت األفع

وكانت عدد الفقرات . تستخدم من اجل تقليل العناصر االجتماعية التي لھا تأثير على الالعب
  ).39-36(وذلك من ) 4(

ا وضع لقياسه وفيما يتعلق في صدق المقياس، فانه اس م د صادق في قي ي الدراسة وف، يع
الحالية تم عرضه على خمسة محكمين من حملة مؤھل الدكتوراه في التربية الرياضية من جامعة 

اس في ، )خضوري(النجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية  وأشار المحكمون إلى صالحية المقي
تم Gaudreau & Blondin, 2002) ( قياس ما وضع لقياسه ،أما في دراسة جورديو وبلوندين

ة بالنسبة لثبات المقياسوالتوصل في بنائه من خالل التحليل العاملي،  ه في الدراسة الحالي م ، فان ت
تخدام ا اس اخ الف ة كرونب زء امعادل ات الج ل ثب ث وص ى ، حي غوط إل ادر الض ي مص اص ف لخ

 .وكالھما جيدا ويفي بأغراض الدراسة) 0.93(، ومقياس الضغوط إلى )0.88(
 متغيرات الدراسة

 :)Independent Variable(ات المستقلة المتغير  . أ
 ). وكرة السلة ،الكرة الطائرةو، كرة قدم: (ھي مستويات ثالث اولھ اللعبة −
الوريوس : (المؤھل العلمي وله ثالثة مستويات ھي − نتان، بك ثانوية عامة فاقل، دبلوم س

 ). فأعلى
ر من  ،سنوات 10-6سنوات فاقل،  5: (مستويات ھي الخبرة في اللعب ولھا ثالث − أكث

 ).سنوات 10
 :تتمثل في): Dependent Variables(المتغيرات التابعة   . ب

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

   إجراءات الدراسة

 .تحديد مجتمع الدراسة تم −

وي وا − ة األدب الترب ي مراجع ا ف تفادة منھ ابقة لالس ات الس ي لدراس اص ف زء الخ اء الج بن
  .مصادر ضغوط المنافسة
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ديل  − عرض المقياس بعد ترجمته وتعريبه على مجموعة من المحكمين لدراسته وإجراء التع
ات  املي الصدق والثب اس واستخراج مع ة للمقي ى الصورة النھائي الالزم عليه ثم التوصل إل

 .للمقياس

ا − ع البيان م جم امج ت تخدام برن ا إحصائيا باس ي الحاسوب لمعالجتھ ا ف ا وإدخالھ ت وترميزھ
  .لإلجابة عن أسئلة الدراسة) SPSS(الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  المعالجات اإلحصائية
م ة ت اؤالت الدراس ن تس ة ع ل اإلجاب ن اج وم  م ائية للعل رزم اإلحص امج ال تخدام برن اس

  :جة البيانات وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتيةمن اجل معال) SPSS(االجتماعية 
 .المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية .1
اين  .2 ل التب ةالتحلي رات التابع دد المتغي دا  (MANOVA)متع س المب ار ولك تخدام اختب باس

)Wilks’ Lambda ( ونفروني ار ب ين ) Bonferroni Test(واختب روق ب د الف لتحدي
 .المواجھة استراتيجيات

اين األحادي  .3 ل التب ار ) One Way ANOVA(تحلي وكيواختب ين  تي ة ب ات البعدي للمقارن
 .الختبار فرضيتي الدراسة المتوسطات الحسابية

  ومناقشتھا نتائج الدراسة
  والذي نصه النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: أوال

ا مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية ل درجةما  لمستويات الرياضية العلي
  في فلسطين؟ 

رة وللدرجة  ة لكل فق ابية والنسب المئوي لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحس
  .تبين ذلك)  2(ونتائج الجدول رقم  ،الكلية لمصادر الضغوط

  :اآلتيةومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية 
  .اجد ةمرتفع مصادر ضغوط درجةفأعلى % 80 −
  .ةمرتفع مصادر ضغوط درجة% 70-79.99 −
  .ةمتوسط مصادر ضغوط درجة% 60-69.99 −
  .ةمنخفض مصادر ضغوط درجة% 50-59.99 −
  .جدا ةمنخفض مصادر ضغوط درجة% 50اقل من  −
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مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي  لدرجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية : )2(جدول 
  .)147=ن( ضية العليا في فلسطيناأللعاب الجماعية للمستويات الريا

متوسط  الفقرات الرقم
 *االستجابة

النسبة 
 %المئوية 

 درجة
  الضغوط

  جدا ةمرتفع 83.80 4.19  )المباراة(أھمية المنافسة  1
  ةمرتفع 72.20 3.61  شخصية 2
 مرتفعة 73.80 3.69  المدرب 3
 مرتفعة 76.40 3.82  إدارة النادي 4
 ةمرتفع 71.60 3.58  الحكام 5
 مرتفعة 72.80 3.64  الزمالء في الفريق 6
 مرتفعة 72.40 3.62  الفريق المنافس 7
  ةمتوسط 68.00 3.40  الجمھور  8
 متوسطة 62.20 3.11  األسرة  9

 متوسطة 62.60 3.13  األصدقاء  10
 متوسطة 66.00 3.30  اإلعالم الرياضي  11
 مرتفعة 71.00 3.55  طبيعة الملعب  12
 مرتفعة 73.00 3.65  مكان المنافسة  13

 مرتفعة 71.20 3.56  الدرجة الكلية لمصادر الضغوط
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة *

مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب  درجةأن ) 2(يتضح من الجدول رقم 
) 1(على الفقرة رقم  جدا ت مرتفعةكان الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

ت وكان ،%)83.80(، حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا "أھمية النافسة" والمتضمنة
، حيث تراوحت )13، 12، ،7، 6، 5، 4، 3، 2(على الفقرات ذات األرقام  مرتفعة الدرجة

على الفقرات  ، وكانت الدرجة متوسطة%)76.40- %71(النسبة المئوية لالستجابة عليه بين 
-%62.20(، حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليه بين )11، 10، 9، 8(ذات األرقام 

68.(%  
لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات لمصادر الضغوط  ةالكلي يتعلق في الدرجة وفيما

  %).71.20(، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ةمرتفع تكان الرياضية العليا في فلسطين
درا غالبية المصادر السابقة تشكل مص أنالسابق تبين دول جومن خالل استعراض نتائج ال

عبدالباسط  :ة متفقة مع نتائج دراسات كل منلضغوط المنافسة، وجاءت نتائج ھذه الدراس
اوجي ، ودراسة ),2010Sabri(صبري ، ودراسة (Abdelbaset, et al, 2010) وآخرون

، (Anshel&Sutarso, 2007)انشل وسوتارسو  ، ودراسة(Qiwei, et al, 2009)وآخرون 
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، حيث يوجد شبه إجماع بين نتائج ھذه (Fletcher & Hnton, 2003)فلتشر وھانتون ودراسة 
المصادر الرئيسية لضغوط الدراسات أن المصادر السابقة المشار إليه في النتائج الحالية تعد من 

  .، والجمھوربينصادر مرتبط بطبيعة المنافسة، والحكام، والمدرن أكثر ھذه المالمنافسة، وأ
النتائج متفقة  تمصدر للضغوط جاء أعلىعلى  )المباراة( المنافسة أھميةوحول حصول 

) ,Ahmed 2001(ودراسة حمد ) ,Jamal 2002(دراسة جمال  مع نتائج دراسات كل من
 العبيوالتي أوضحت إلى إن الضغوط النفسية التي يتعرض لھا ) ,Adel 2001(ودراسة عادل 
الالعب غير قادر على  فيھا ليا ناتجة عن ضغوط التدريب والمنافسة والتي يصبحالمستويات الع

، مما تظھر أقصى إمكانياتهفي ظھور لاألداء األفضل واألمثل في المنافسات الرياضية العليا ل
  .لالعبلدى المستوى الرياضي لالصورة السلبية 

  والذي نصه النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ثانيا
ة ما در ي األلعاب الجماعي دى العب ة لضغوط المنافسة ل جة استخدام  استراتجيات المواجھ

  للمستويات الرياضية العليا في فلسطين ؟ وھل يوجد اختالف بين ھذه االستراتيجيات؟
ة لكل  التساؤل الشق األول من لإلجابة عن ابية والنسب المئوي استخدمت المتوسطات الحس

تراتيجية وللدر ةفقرة ولكل إس ة لالستراتيجيات المواجھ م  ،جة الكلي ائج الجدول رق ين ) 3(ونت تب
  :ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتية .ذلك
  .جدا كبيرةدرجة فأعلى % 80 −
  .كبيرة درجة% 70-79.99 −
  .ةمتوسط درجة% 60-69.99 −
  .ةمنخفض درجة% 50-59.99 −
  .جدا ةمنخفض درجة% 50اقل من  −

لدرجة درجة استخدام  استراتجيات المواجھة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية : )3(جدول 
لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

  .)147=ن(

متوسط  الفقرات م
 *االستجابة

النسبة 
  الدرجة%المئوية

  كبيرة جدا 83.80 4.19 .أحاول عدم الخوف من الرياضيين اآلخرين 1

أحاول تجنب الشكوك لدي من خالل التفكير 2
.االيجابي

  كبيرة 72.20 3.61

 كبيرة 73.80 3.69.استبدل أفكاري السلبية بأفكار ايجابية 3
 كبيرة 76.40 3.82.أخطائيعدم التفكير فيأحاول 4

 كبيرة 71.60 3.58 إستراتيجية التحكم في التفكير
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  )3(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات م
 *االستجابة

النسبة 
  الدرجة%المئوية

 كبيرة 72.80 3.64 .الموقفسيطر كامال علىمأننيتصورأ 5
 كبيرة 72.40 3.62 .حركاتيتنفيذلعقلياأتمرن 6
  متوسطة 68.00 3.40 .أنني كنت أقوم باألداء الجيدأتخيل  7
 متوسطة 62.20 3.11 .طوال الوقت أنني أؤدي أفضل أداءتصورأ  8

 متوسطة 62.60 3.13 إستراتيجية التصور العقلي
 متوسطة 66.00 3.30 .الجسميالسترخاءاأحاول  9

 كبيرة 71.00 3.55 .عضالتيالتوتر فيتقليلأحاول  10
 كبيرة 73.00 3.65 .تمارين االسترخاءأقوم بأداء  11
 كبيرة 71.20 3.56 .عضالتيأقوم باسترخاء 12

 كبيرة 76.60 3.83 االسترخاءإستراتيجية
 كبيرة 79.20 3.96 .أقوم بأداء جھد متواصل 13
 كبيرة 77.40 3.87 .ال ھوادة فيهجھداأعطى 14
 كبيرة 73.00 3.65 .أفضل جھد لديابذل 15

 كبيرة 73.80 3.69 استثمار الجھدإستراتيجية
 كبيرة 73.60 3.68 .احلل أدائي السابق 16
 كبيرة 73.60 3.68 .إدارة الموقفمن أجلأحاول إيجاد الحلول 17
 كبيرة 76.60 3.83 .لدى المنافساحلل جوانب الضعف 18
 كبيرة 74.00 3.70 .المنافسةاحلل متطلبات 19

 كبيرة 74.40 3.72 إستراتيجية التحليل المنطقي
حولللحصول على المشورةاسأل اآلخرين 20

 .إعدادي النفسي
 كبيرة 78.00 3.90

 كبيرة 74.00 3.70 .لتقديم النصيحة لياسأل الرياضيين اآلخرين  21
 كبيرة 72.20 3.61 .جدير بالثقةمع شخصتحدثأ 22
 كبيرة 72.80 3.64 .تحفيزيقادر علىشخصأتحدث مع 23

 كبيرة 74.20 3.71 البحث عن الدعمإستراتيجية
منفي عقليأو،بصوت عالالكلماتاردد 24

 .غضبيتنفيسأجل
 كبيرة 75.80 3.79

 كبيرة 77.00 3.85 .اعبر عن السخط لدي 25
 كبيرة 78.60 3.93 .اعبر عن غضبي 26
 كبيرة 77.20 3.86 .اعبر عن االحباطات لدي 27
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 )3(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات م
 *االستجابة

النسبة 
  الدرجة%المئوية

 كبيرة 75.00 3.75 التخلص من االنفعاالت غير السارةإستراتيجية
 كبيرة 78.20 3.91 .المنافسةأمور أخرى بعيدا عنأفكر في 28
أفكر في أفضل وسائل الترفيه لدي للبعد عن 29

 .المنافسةالتفكير في
 كبيرة 76.60 3.83

 كبيرة 73.20 3.66 .المنافسةأفكر فيلكي النفسياسلي 30
بعيدا عنأصدقائيعائلتي أوأفكر في 31

 .المنافسة
 كبيرة 75.80 3.79

 كبيرة 71.00 3.55 التشتت العقليإستراتيجية
 كبيرة 73.00 3.65 .اإلحباطفيباليأس والشعور 32
 كبيرة 74.40 3.72 .على الفورالمنافسةأتمنى انتھاء 33
 كبيرة 72.20 3.61 ..ھدفيللوصول إلىقدرتياشك في 34
 كبيرة 72.60 3.63 ھدفيكل أمل لتحقيقافقد 35

 توسطةم 64.20 3.21 )فقدان الدافع(إستراتيجية الالمباالة
 متوسطة 62.00 3.10 .الرياضيين اآلخرينمنأخذ في البعد 36
 متوسطة 64.80 3.24 .في المنافسةأتراجع ألسھل شيء في التفكير 37
  قليلة 59.00 2.95 .الھدوء بعيدا عن اآلخرينابحث عن 38
 متوسطة 62.60 3.13 .أبقى بعيدا عن جميع الناس 39

 متوسطة 63.00 3.15 )االجتماعيةالعزلة(إستراتيجية االنطواء
 كبيرة 70.40 3.52 الدرجة الكلية الستراتيجيات المواجھة

 .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة *
دول ن الج م يتضح م ع  أن) 3(  رق تراتجياتجمي ين االس ل الالعب ن قب تخدمة م ا مس ، وفيم

رة جدا، حيث كانت النسبة وبدرجة كبي) 1(استجابة على الفقرة رقم  أعلىكانت  يتعلق بالفقرات
ى %)83.80( إلىالمئوية  لالستجابة  رة عل رة من ) 30(، وكانت االستجابة بدرجة كبي  أصلفق

بته ) 39( ا نس رة أي م ا، %)78(فق ذه الف تقريب يقوھ ، 12، 11، 10، 6، 5، 4، 3، 2: (رات ھ
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،18،19 ،20 ،21  ،22،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،
ين ) 35، 34، 32 ا ب ة لالستجابة عليھ ، وكانت %)78.60-%71(حيث تراوحت النسبة المئوي

را ى الفق طة عل ام متوس ة )38،39، 36، 8، 7(ت ذات األرق بة المئوي ت النس ث تراوح ، حي
ين  ا ب تجابة عليھ رة %)64.80-%62(لالس ى الفق ة عل ت قليل بة )38(، وكان ت النس ث كان ، حي

  %).59(عليھا  المئوية لالستجابة
، حيث وصلت النسبة المئوية كانت كبيرة ،كلية لالستراتيجياتوفيما يتعلق بالدرجة ال

 . أما بالنسبة للمجاالت تظھر في اإلجابة عن الشق الثاني من التساؤل %).70.40(الستجابة إلى 
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جيات، بين االستراتي والمتعلق في االختالف الثانيالشق الثاني من التساؤل ولإلجابة عن 
باستخدام اختبار ولكس المبدا ) MANOVA(التابعة  المتغيراتتحليل التباين متعدد  استخدم

)Wilks’ Lambda (رقم كما ھو مبين في الجدول )4.(  
للفروق بين ) MANOVA(نتائج تحليل التباين متعدد القياسات التابعة : )4( جدول

  .االستراتيجيات

قيمة اختبار 
درجات حرية  يبيةالتقر) ف( ولكس المبدا

 البسط
درجات حرية 

*مستوى الداللة الخطأ

0.93 14.40 9 138 0.0001* 

  ).α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دول ن الج ح م م يتض ة أ) 4( رق توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج   ن
)α  =0.0001 ( ين أي من  .االستراتيجياتبين تراتولتحديد ب روق استخدم يجيات االس كانت الف

ونفروني  ار ب ابية) Bonferroni Test(اختب ين المتوسطات الحس ة ب ات الثنائي ائج  ،للمقارن ونت
  .تبين ذلك) 5(الجدول 

  .االستراتيجياتلداللة الفروق بين ) Bonferroni Test(نتائج اختبار بونفروني : )5(جدول 

  
  ).α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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 ،غالبية االستراتيجياتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 5( رقم يتضح من الجدول
التصور ، والتحكم في التفكير: (وكانت غالبية ھذه الفروق لصالح أول أربعة استراتيجيات وھي

فقدان (الالمباالة : (وكانت اقل االستراتيجيات استخداما) واالسترخاء، واستثمار الجھد العقلي،
وتبدوا ھذه الفروق بين المتوسطات بوضوح في  ،)، التخلص من االنفعاالت غير السارة)دافعال

  ).1(الشكل البياني رقم 

10987654321

M
ea

n

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

3.3

3.0

3.3

3.1

3.6

3.8

3.9

3.73.7

3.8

  
  .المتوسطات الحسابية الستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة :)1(شكل 

التحليل  =5 استثمار الجھد =4 االسترخاء =3التصور العقلي = 2 التحكم في التفكير= 1
= 9 التشتت العقلي =8 التخلص من االنفعاالت غير السارة =7 البحث عن الدعم =6 طقيالمن

  .)العزلة االجتماعية(االنطواء  =10) فقدان الدافع(الالمباالة 
أن جميع  تبين) 1(والشكل رقم  ،)5(، )4(، )3(ول امن خالل عرض نتائج الجد

 ستراتيجية األكثر استخداما إستراتيجية، ولكن كانت اإلراتيجيات تستخدم من قبل الالعبيناالست
وكانت الدرجة الكلية ، )فقدان الدافع(الالمباالة  واألقل استخداما إستراتيجية استثمار الجھد

  %).70.40(لالستراتيجيات كبيرة وبنسبة مئوية لالستجابة 
ود  أنويرى الباحثان  ك يع ىالسبب في ذل ة ھؤ إل ةأن غالبي ون النخب ين يمثل من  الء الالعب

ين في فلسطين،  حيث اإلعداد البدني والمھاري والخططي والنفسي ىمن الالعب درجة من  وأعل
دربين  ل الم ة اتوإداراالھتمام من قب ة إعدادمن حيث  األندي رامج التدريبي وفير الحوافز الب ، وت
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ة ات الالمادي اركات والمباري رص المش وفر ف رة، وت ة كبي ون بدرج رات تك اب الخب ث كتس ، حي
ارت ة  أش ي وآخرون دراس ين حسن  (Levy, et al, 2011)ليف ة ب ة ايجابي ود عالق ى وج إل

اري األداءاستخدام استراتيجيات التكيف لضغوط المنافسة ومستوى  ة المھ  أشارت أيضا، والثق
ى  ) (Asztalos, et al, 2012دراسة م إل أن المشاركة في ممارسة األنشطة الرياضية من أھ

تخدمة لموا اليب المس ذلك األس اث، ك ذكور واإلن ن ال ل م دى ك ام ل كل ع اة بش ة ضغوط الحي جھ
ارت ة أش ة (Qiwei, et al, 2009)دراس ة(Geir, et al, 2012) ، ودراس   ، ودراس

Katherine, 2012) &  (Nicholasى رات أن إل اب الخب اركات واكتس رص المش وفر ف  ت
رات الرئيسية في حسن المعرفية، والخبرة الشخصية  ين مع مواقف تعد من المتغي تكيف الالعب

  . اللعب المتغيرة
  والتي نصھا األولى بالفرضيةالنتائج المتعلقة : ثالثا

ة  توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي مصادر ضغوط ) α=0.05(ال توج ف
رات  ا في فلسطين تعزى لمتغي المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العلي

 .و المؤھل العلمي، والخبرة في اللعب اللعبة،
م ة، وت ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخرجت المتوس ار الفرضية اس تخدم  الختب اس

اين األحادي ل التب د (One Way ANOVA)تحلي روق  لتحدي  في مصادر ضغوط المنافسةالف
  .تبعا للمتغيرات المستقلة بصورة منفردة وفيما يلي عرض لذلك

  متغير اللعبة  .أ 
لمصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية المتوسطات الحسابية : )6(جدول 

  .للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة

  االنحراف المعياري  المتوسط  اللعبة
  0.71  3.41  كرة قدم

  0.64  3.79  الكرة الطائرة
  0.67  3.56  كرة السلة

مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي لتباين األحادي لداللة الفروق في نتائج تحليل ا: )7(جدول 
  .األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة

مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر التباين
 االنحراف

متوسط 
*الداللة  )ف( المربعات

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

3.356  
67.172  
70.528 

1.678  
0.466 

3.59 0.03* 

 ).α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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م  دول رق ن الج ح م د ) 7(يتض ه توج ة ان توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ف
)α=0.05 ( تويات الرياضية ة للمس اب الجماعي ي األلع دى العب ة ل ي مصادر ضغوط المنافس ف

 .ن تعزى لمتغير اللعبةالعليا في فلسطي
تم استخدم اختبار تيوكي  لمتغير اللعبة،ولتحديد الفروق في مصادر ضغوط المنافسة تبعا 

  .تبين ذلك) 8(للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجدول 
ط نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية  بين المتوسطات الحسابية في مصادر ضغو: )8(جدول 

  .المنافسة تبعا لمتغير اللعبة

 كرة سلة الكرة الطائرة كرة قدم  اللعبة
  *0.15-  *0.38-    كرة قدم

  0.23      الكرة الطائرة
       كرة السلة

  .)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
أن الفروق في الدرجة الكلية لمصادر ضغوط المنافسة كانت ) 8(يتضح من الجدول رقم 

كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة ولصالح العبي كرة القدم، ولم تكن الفروق دالة بين العبي 
  .إحصائيا بين العبي الكرة الطائرة والعبي كرة السلة

ويعني ذلك أن مصادر الضغوط لدى العبي كرة القدم أقل مقارنة بالعبي الكرة الطائرة 
الحتراف في كرة القدم مما يملي على وكرة السلة، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى وجود ا

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 

 ر األداء المھاري دراسةالدخل المناسب نتيجة لالحتراف، وتؤكد على أھمية الخبرات وتطو
(Geir, et al, 2012) ودراسة ، Katherine, 2012)&Nicholas ( ومثل ھذه الخبرات ،

واالستقرار المادي واالنتظام في التدريب يكون بدرجة أفضل من العبي الكرة الطائرة وكرة 
 .السلة

 متغير المؤھل العلمي  .ب 
ة لدى العبي األلعاب الجماعية لمصادر ضغوط المنافسالمتوسطات الحسابية  :)9(جدول 

  .المؤھل العلميللمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير 

  االنحراف المعياري  المتوسط  المؤھل العلمي
  0.67  3.33  ثانوية عامة فاقل

  0.71  3.75  دبلوم سنتان
  0.66  3.57  بكالوريوس فأعلى
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مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي الفروق في  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة :)10(جدول 
  .المؤھل العلمياأللعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

3.420  
67.108  
70.52 

1.71  
0.46 3.67 0.02* 

 ).α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
م  دول رق ن الج ه) 10(يتضح م د  ان ة توج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ف

)α=0.05 ( تويات الرياضية ة للمس اب الجماعي ي األلع دى العب ة ل ي مصادر ضغوط المنافس ف
  .العلميؤھل الم العليا في فلسطين تعزى لمتغير

تم استخدم اختبار  لمتغير المؤھل العلمي،ولتحديد الفروق في مصادر ضغوط المنافسة تبعا 
  .تبين ذلك) 11(تيوكي للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجدول 

نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في مصادر : )11(جدول 
  .المنافسة تبعا لمتغير المؤھل العلميضغوط 

ثانوية عامة   المؤھل العلمي
 بكالوريوس فأعلى دبلوم سنتان فما دون

  *0.23-  *0.42-    ثانوية عامة فما دون
  0.18      دبلوم سنتان

       بكالوريوس فأعلى

  .)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
رجة الكلية لمصادر ضغوط المنافسة كانت أن الفروق في الد) 11(يتضح من الجدول رقم 

الوريوس (ولصالح ) دبلوم سنتان، وبكالوريوس فأعلى(بين ثانوية عامة فاقل و نتان، وبك دبلوم س
ة إحصائيا ) فأعلى روق دال م تكن الف ل، ول ة فاق ة عام أي أن مصادر الضغوط لديه اقل من ثانوي

  .بين دبلوم سنتان، وبكالوريوس فأعلى
ان  رى الباحث الوريوس وي دبلوم والبك وق أصحاب مؤھل ال ى تف ود إل ك يع أن السبب في ذل

ة في ضوء  تراتيجيات مبني ع االس فأعلى في القدرات المعرفية عن الثانوية العامة فاقل، وان جمي
ى  د عل ة، وتؤك ة العام ل من الثانوي ديھم اق الي جاءت مصادر الضغوط ل المنحى المعرفي، وبالت

دي و وبلون ك دراسة جوردي والتي اھتمت في إعداد (Gaudreau & Blondin, 2002)  نذل
ال  ي واألفع ى المعرف ى المنحن ز عل الل التركي ن خ ة م ة الحالي ي الدراس تخدم  ف اس المس المقي

  .السلوكية



 1425ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معين حافظ، وعبدالناصر قدومي

 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الخبرة في اللعب  .ج 
لمصادر ضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية المتوسطات الحسابية  :)12(جدول 

  .لعليا في فلسطين تبعا لمتغير الخبرة في اللعبللمستويات الرياضية ا

  االنحراف المعياري  المتوسط  الخبرة في اللعب
  0.65  3.54  سنوات فما دون 5
  0.77  3.51  سنوات 6-10

  0.57  3.69  سنوات 10أكثر من 

مصادر ضغوط المنافسة لدى العبي نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : )13(جدول 
  .اب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير الخبرة في اللعباأللع

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

0.733  
69.796  
70.527 

0.36  
0.48  

 
0.75 0.47 

 ).α=0.05 (عند مستوى الداللة  دال إحصائيا*

م  ه ال توجد ) 13(يتضح من الجدول رق ة ان د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ف
)α=0.05 ( تويات الرياضية ة للمس اب الجماعي ي األلع دى العب ة ل ي مصادر ضغوط المنافس ف

  .خبرة في اللعبالعليا في فلسطين تعزى لمتغير ال

  الفرضية الثانية والتي نصھابالنتائج المتعلقة : رابعا

ة  توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف تراتجيات ) α=0.05(ال توج ي اس ف
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

 .و المؤھل العلمي، والخبرة في اللعب تعزى  لمتغيرات اللعبة،

ار الفر تخدم الختب م اس ة ، وت ات المعياري ابية واالنحراف ضية استخرجت المتوسطات الحس
ادي اين األح ل التب روق  (One Way ANOVA)تحلي د الف ة لتحدي تراتجيات المواجھ ي اس ف

  .تبعا للمتغيرات المستقلة بصورة منفردة وفيما يلي عرض لذلك لضغوط المنافسة



 "......يجيات المواجھة لدى مصادر ضغوط المنافسة واسترات"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1426

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  متغير اللعبة  .د 
الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى للدرجة الكلية المتوسطات الحسابية  :)14(جدول 

  .العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين تبعا لمتغير اللعبة

  االنحراف المعياري  المتوسط  اللعبة
  0.52  3.47  كرة قدم

  0.51  3.75  الكرة الطائرة
  0.61  3.41  كرة السلة

ستراتجيات لتباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة الكلية النتائج تحليل ا: )15(جدول 
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

  .تبعا لمتغير اللعبة

درجات مصدر التباين
الحرية

مجموع مربعات 
االنحراف

متوسط 
*الداللة  )ف( المربعات

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

2.831  
44.444  
47.276 

1.416  
0.309 

4.58 0.01* 

 ).α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

م  دول رق ن الج د ) 15(يتضح م ه توج ة ان توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ف
)α=0.05 (ا ي األلع دى العب ة ل غوط المنافس ة لض تراتجيات المواجھ ي اس ة ف ب الجماعي

ا في فلسطين  ةللمستويات الرياضية العلي ر اللعب روق في  .تعزى لمتغي د الف استراتجيات ولتحدي
ة،تبعا المواجھة لضغوط المنافسة  ر اللعب ين  لمتغي ه ب ات البعدي وكي للمقارن ار تي م استخدم اختب ت

دول  ائج الج ابية، ونت طات الحس ك) 16(المتوس ين ذل ي الدر .تب روق ف د الف ة ولتحدي ة الكلي ج
ى  ا إل ة تبع ة لضغوط المنافس تراتيجيات المواجھ ة،الس ر اللعب وكي  متغي ار تي تخدام اختب م اس ت

 .، تبين ذلك)16(للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول رقم 

 نتائج اختبار تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في الدرجة الكلية: )16(جدول 
  .الستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة تبعا لمتغير اللعبة

 كرة سلة الكرة الطائرةكرة قدم اللعبة
  0.005  *0.28-    كرة قدم

  *0.34      الكرة الطائرة
       كرة السلة

  .)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *



 1427ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معين حافظ، وعبدالناصر قدومي

 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة إحصائيا في الدرجة ا) 16(يتضح من الجدول  روق كانت دال تراتيجيات أن الف ة الس لكلي
ي  ائرة والعب رة الط ي الك ين العب ة ب لة(المواجھ رة الس دم، وك رة الق رة ) ك ي الك ولصالح العب

  .الطائرة، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين العبي كرة القدم والعبي كرة السلة

ي  ين العب ريقين ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى انه ال يوجد احتكاك مباشر ب الف
رة  ي الك الي يكون العب لة، وبالت رة الس دم وك رة الق ي ك ة في لعبت رة الطائرة، مقارن ة الك في لعب

  .الطائرة اقل تعرضا للضغوط مقارنة بالعبي كرة السلة وكرة القدم

 متغير المؤھل العلمي  .ه 

لدى  الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسةللدرجة الكلية المتوسطات الحسابية : )17(جدول 
  .تبعا لمتغير المؤھل العلميالعبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

  االنحراف المعياري  المتوسط  المؤھل العلمي
  0.51  3.45  ثانوية عامة فاقل

  0.69  3.53  دبلوم سنتان
  0.52  3.55  بكالوريوس فأعلى

الستراتجيات للدرجة الكلية الفروق في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة : )18(جدول 
المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

  .تبعا لمتغير المؤھل العلمي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

0.266  
47.009  
47.276 

0.133  
0.326 

0.408 0.66 

 ).α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

م  ه ) 18(يتضح من الجدول رق ة توجد ال ان د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ف
)α=0.05 ( ي ة ف ة الكلي ي األالدرج دى العب ة ل ة لضغوط المنافس تراتجيات المواجھ اب الس لع

  .تعزى لمتغير المؤھل العلميالجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 



 "......يجيات المواجھة لدى مصادر ضغوط المنافسة واسترات"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1428

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الخبرة في اللعب  .و 

الستراتجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى للدرجة الكلية المتوسطات الحسابية : )19(جدول 
  .في اللعبتبعا لمتغير الخبرة العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين 

  االنحراف المعياري  المتوسط  الخبرة في اللعب
  0.58  3.45  سنوات فما دون 5
  0.58  3.57  سنوات 6-10

  0.52  3.52  سنوات 10أكثر من 

الستراتجيات الدرجة الكلية نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : )20(جدول 
جماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب ال

  .تبعا لمتغير الخبرة في اللعب

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
*الداللة  )ف( المربعات

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

2  
144  
146 

0.407  
46.869  
47.276 

0.23  
0.325 

0.62 0.53 

 ).α=0.05 (مستوى الداللة دال إحصائيا عند *

م  ه ال توجد ) 20(يتضح من الجدول رق ة ان د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ف
)α=0.05 ( ي ة ف ة الكلي اب الدرج ي األلع دى العب ة ل ة لضغوط المنافس تراتجيات المواجھ الس

  .تعزى لمتغير الخبرة في اللعب الجماعية للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

  االستنتاجات

  :ن استنتاج اآلتيكفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يم

أن المستوى الكلي لمصادر الضغوط لدى العبي األلعاب الجماعية للمستويات الرياضية  .1
، وكانت %)71.20(، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة كان عاليا العليا في فلسطين

، دارة النادي، والمدربين، وإ)المباراة(افسة غالبية المصادر عالية، وشكلت أھمية المن
 .والحكام أعلى ھذه المصادر

أن الدرجة الكلية لالستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة لدى العبي األلعاب الجماعية  .2
، حيث وصلت النسبة المئوية  الستجابة كانت كبيرة للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

 %).70.40(إلى 



 1429ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معين حافظ، وعبدالناصر قدومي

 2016، )7(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ستراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة مستخدمة من قبل العبي األلعاب أن جميع ا .3
التحكم في (:الجماعية للمستويات الرياضية العليا، وكانت االستراتيجيات األكثر استخداما 

قل االستراتيجيات أوكانت ) واالسترخاء، واستثمار الجھد التصور العقلي،، والتفكير
 .)، التخلص من االنفعاالت غير السارة)دافعفقدان ال(الالمباالة : (استخداما

لدى العبي األلعاب الجماعية  في مصادر ضغوط المنافسة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .4
عا إلى متغير اللعبة ولصالح العبي كرة القدم، تب للمستويات الرياضية العليا في فلسطين

 .لسلةقل مقارنة بالعبي الكرة الطائرة وكرة اأحيث كانت المصادر 

ائية  .5 ة إحص روق ذات دالل ود ف ين وج ة ب غوط المنافس ادر لض ي مص ل ف ة فأق ة عام ثانوي
أعلى(و الوريوس ف أعلى(ولصالح ) دبلوم سنتان، وبك الوريوس ف نتان، وبك وم س أي أن ) دبل

وم أقل من ثانوية عامة فأقلمصادر الضغوط لديھم  ين دبل ة إحصائيا ب روق دال ، ولم تكن الف
  .فأعلى سنتان، وبكالوريوس

واجھة بين العبي الكرة وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية الستراتيجيات الم .6
ي  ائرة والعب دم(الط رة الق رة الك لة، وك ائرة) س رة الط ي الك الح العب ن ولص م تك ا ل ، بينم

  .الفروق دالة إحصائيا بين العبي كرة القدم والعبي كرة السلة

استراتجيات المواجھة لضغوط  درجة استخدامئية في ال توجد فروق ذات داللة إحصا .7
، المؤھل العلميتعزى إلى متغيري  المنافسة لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية

 .والخبرة في اللعب

  التوصيات

  :يوصي الباحثان بما يلي، في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا

، اء إستراتيجية لتعليم الالعبينبنضرورة اھتمام االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعية ب .1
وإعدادھم نفسيا لمواجھة الضغوط تبعا للمصادر المختلفة للضغوط مثل أھمية المنافسة 

 .، ورجال األمن، والجمھور، واإلعالمارة النادي، والمدربين، والحكام، وإد)المباراة(

انوية عامة الت العلمية ثضرورة اھتمام المدربين في إعداد الالعبين من أصحاب المؤھ .2
ظھروا مستوى أعلى من مصادر الضغوط مقارنة بالالعبين من أصحاب ، ألنھم أقلفأ

المعرفي لديھم إلكسابھم حسن - المؤھالت العلمية األعلى، وذلك بھدف تنمية البناء النفسي
 .التصرف في المواقف المختلفة

لدى  جيات المواجھةزيادة االھتمام من قبل إدارات األندية والمدربين في تطوير استراتي .3
 .قل مقارنة في العبي الكرة الطائرةالعبي كرة القدم وكرة السلة، ألنھم أظھروا مستوى أ
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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 

 .ةالمنافس

 .ضرورة إجراء دراسات مشابھة على األلعاب الفردية في فلسطين .5

، ومستوى قلق المنافسة لدى العبي مصادر ضغوط المنافسةحول العالقة بين  إجراء دراسة .6
 .األلعاب الجماعية والفردية

إجراء دراسة حول العالقة بين استراتيجيات المواجھة لضغوط المنافسة ومستوى االنجاز  .7
 .أللعاب الجماعية والفرديةلدى العبي ا
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