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الطائرة  للكرةدور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 
  في األردن من وجهة نظرهم

 د. أحمد خالد الذنيبات

 حمد ستار العنزي

 ملخص:
رف إلى دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية هدفت الدراسة التع

تم  ،( العبا  12الطائره في األردن من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من ) للكرةالدرجه الممتازة 
وقاما بتطوير  ،الباحثان المنهج الوصفي ُأستخدمو  ،اختيارهم بالطريقة العمدية من مجتمع الدراسة

نة لقياس دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة استبا
ومجال  ،)مجال الحوافز ،مكون من أربعة مجاالت ،الطائره في األردن من وجهة نظرهم للكرة

دور اإلعالم  أن مستوىوأظهرت النتائج  ،ومجال اإلمكانات( ،والمجال االجتماعي ،المدرب
كان  الطائره في األردن للكرةفي الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة الرياضي 
لدور اإلعالم الرياضي في الحد من  وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأظهرت النتائج  ،متوسطا  

ما ولصالح الالعبين ذوي مؤهل الدبلوم ف ،القلق النفسي لدى الالعبين تبعا  لمتغير المؤهل العلمي
لدور اإلعالم الرياضي في الحد من  ذات داللة إحصائيةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  ،دون

 القلق النفسي بين الالعبين بإختالف سنوات خبراتهم.
  .الطائرة للكرةاإلعالم الرياضي، القلق النفسي،  الكلمات المفتاحية:
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The role of the sports media to reducing psychological anxiety among 

players of premium class volleyball clubs in Jordan from their point of 

view 

Dr. Ahmad Khalid Al- Thnaibat 

Hamad Sattar Al- Ea'nezy 

 

Abstract:  
The study aimed at investigating the role of sports media to reducing 

psychological anxiety among players of premium class volleyball clubs in 

Jordan from their point of view, The study sample comprised of (71) 

players, who were intentionally selected from the population of the study. 

The descriptive methodology was used. A questionnaire was developed to 

measure the role of sports media in reducing psychological anxiety among 

players of premium class volleyball clubs from their point of view. It 

consisted of four dimensions (rewards, coach, social and abilities 

dimensions). The results showed that the level of sports media to reducing 

psychological anxiety among players was medium.There were statistically 

significant differences for the role of the sports media in reducing 

psychological anxiety due to qualifications variable in favor players who 

had Diploma and less. The findings also indicated that there were no 

significant differences for the role of the sports media in reducing 

psychological anxiety attributed to experience variable of the players. 

Keywords: Sports media, Psychological anxiety, Volleyball. 
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 المقدمة:
علم النفس الرياضي أحد العلوم التي أهتمت بمجال التربية الرياضية إلى جانب العلوم االخرى 
من حيث التطبيقات الميدانية التي يسعى من خاللها إلى األرتقاء بالمستويات الرياضية في مختلف 

نبا  إلى جنب ه تسير جهتمام بالجانب النفسي للذا فان عملية إعداد الالعب واإل ،المهارات واألنشطة
ألن اإلعداد النفسي أحد األعمدة التي ترتكز عليها العملية  ،مع الجوانب البدنية والمهارية والخططية

ولعبة كرة الطائرة إحدى األلعاب التي تحتاج إلى  ،التدريبية فضال  عن عناصر التدريب األخرى
 الذي يعتري الالعبين قبل المنافسات . وسائل اإلعالم المختلفة التي تسعى للحد من القلق النفسي

عنصرا  مهما  وأساسيا  في أي  ،واإلعالم الرياضي بشكل خاص ،ويشكل اإلعالم بشكل عام
فتطور  ،فالعالقه القائمة بين اإلعالم والرياضة هي عالقة واضحة المعالم ،مجتمع مهما كان مستواه

وازدياد المنافسة وتطورها أدى إلى مواكبة  هاوتطور الرياضة وتنوعها أدى إلى حداثة وسائل اإلعالم 
مما أدى الى تطور  ،مستمرة ودائمة لكل األحداث الرياضية الحاصلة من قبل وسائل اإلعالم

شباع حاجات الرأي العام هانتشار وا  الرياضة  يتضح أن كل من الرياضة واإلعالم مؤسستان  إذ ،وا 
والرياضة كنظام  ،ا يملكه من أدوات ومقوماتاإلعالم الرياضي بم ،إجتماعيتان شديدتا التأثير

 ،إجتماعي تؤدي دورا  مهما  في تقوية العالقات بين أفراد المجتمع ونشر القيم األخالقية الهادفة
وأن الرياضة مادة شديدة األهمية تكمل  ،فاإلعالم شريك أساسي في تطور المنظومة الرياضية

 (.Abed al-kareem&Nooraldin,2016)النسيج اإلعالمي وتضفي عليه رونقا  وجماال  
اإلعالم الرياضي  إذ ُيعد ،فاإلعالم الرياضي يعكس الوزن الحقيقي للرياضة في مجتمع ما

قديما  وحديثا  بمثابة المدرسة العامة التي يتواصل فيها عمل المؤسسات الرياضية المختلفة كاألندية 
فتقرب الفروق بين الناس عن طريق ما  ،تتجاوزهاو  ،ومراكز الشباب بل والتعليمية بمراحلها المختلفة

م مع القيم والعادات والتقاليد سلوكهم كبارا  وصغارا  بما يتالء تنشره بينهم من خبرات تعدل بين
بل تنوعت  ،فلم تعد الرياضة المعاصرة محصورة في عدد محدود من األلعاب ،الرياضية السليمة

إذ وجب على اإلعالم  ،عالمي وأختلفت سياستها الفكريةوتعددت الرياضات ذات الطابع المحلي وال
المختلفة تخصيص الطرق واألساليب الموجهة نحو تحقيق أهداف الرياضة  الرياضي بوسائله

 (.(Abed alqader,2012المحددة
الصعبة والشعور  المهماتيمثل القلق النفسي تهديدا  للشخصية وقد ينتج عنهاإلبتعاد عن تأدية 

ممددا يددؤدي إلدى نقددص الثقدة بددالنفس والضدغوط فددي أشددكالها  ،لتحقيدق األهددداف والنجدا  بمقددرة ضددعيفة
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 فديالمختلفة كاإلستثارة اإلنفعالية والتوتر واالكتئاب وغيرها من االضطرابات اإلنفعالية التي لها تأثير 
ن وجدود ولدذلك فدإ ،مما يؤدي إلى ضعف األداء ،أنماط الوظائف العقلية والمعرفية والحسية والعصبية

مجموعة من الضغوط النفسية في المجال الرياضي قد يكون لهدا تدأثير سدلبي فدي حفدز الالعدب علدى 
 (.(Al-Omari,2012 األنجاز والفعالية

صددحة  فددي( بددأن القلددق النفسددي هددو أحددد المظدداهر المددؤثرة (Al Kassasbeh,2016أشددارت و 
القلدق  حدن نعلدم أن كدل أنسدان يعتريدهون ،األداء الرياضدي فديالالعب الدذي يدؤدي إلدى تدأثيرات سدلبية 

 تظهر فيه تهيجات غير مألوفة أو قوية. إذفي أوضاع شاقة بالنسبة له 
الذي ينظر إليه على  ،المهمة( أن القلق أحد اإلنفعاالت Abo samhadaneh,2013وترى )

كون إيجابيا  وأن هذا التأثير قد ي ،أداء الرياضيين فيأساس أنه من أهم الظواهر النفسية التي تؤثر 
وكذلك فإن القلق يحدث نتيجة التوقع  ،أو سلبيا  يعيق أدائهم ،يدفع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد

السلبي للفرد الرياضي على مستوى أدائه بحيث يظهر من خالل ضعف مقدرته على التركيز 
الشعور بالخوف ( القلق: بأنه مركب من التوتر الداخلي و (Amran,2015ت فوعر  هذا  ،واالنتباه

 وتوقع الخطر وهو خبرة إنفعالية غير سارة يدركها الفرد كشيء ينبعث من داخله.
أخذت تشق طريقها بسرعة في معظم البالد  ،ولعبة كرة الطائرة هي إحدى األلعاب الجماعية

يتها وما زاد من أهم ،وشكلت لها االتحادات الرياضية ،دخلت هذه اللعبة األندية المحلية إذالعربية 
 ا  فضال  عن كونها لعبة أساسية ونشاط ،اعتمادها كمادة دراسية أساسية في كليات التربية الرياضية

كما أصبحت تمارس بشكل كبير كنشاط ترويحي  ،يمارس في المدارس على نطاق واسع ا  بدني
 (.(Rabab'ah,2011 وإلكتساب اللياقة البدنية

لمتسارع الذي يحدث في المجال الرياضي في العالم تقدم الكبير وايرى الباحثان بأن نتيجة الو 
حتاج إلى الجهد الكبير والمكثف للبحث عن فأننا ن، وفي لعبة كرة الطائرة بشكل خاص ،بشكل عام

من  الالعبين في الوصول إلى المستويات العليا هساعدفي م تسهمأفضل الوسائل اإلعالمية التي 
ما سبق  ومن خالل ،لدى الالعبين مليات اإلعداد النفسيبعاإلنجاز والتقدم التي من خاللها نرتقي 

في نشر الوعي الثقافي والرياضي بين الالعبين ودوره في التخفيف من  وما لألعالم من دور مهم
الطائرة بشكل  للكرة والعبي ،الحالة النفسية لدى الالعبين بشكل عام فيالقلق النفسي الذي يؤثر 

دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق  إلىيام بهذه الدراسة للتعرف فقد ارتأى الباحثان الق ،خاص
 الطائرة في األردن من وجهة نظرهم. للكرةالنفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة 
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 مشكلة الدراسة:
يجابية من حدين يمكن استخدامه بغرض تحقيق األهداف اإل اذ ا  اإلعالم الرياضي سالح ُيعد

تأثير سلبي هدام في المجال  ايجابية، أو أن يكون ذة ونشر القيم والحقائق اإلالممارسة الرياضي
والقلق أحد اإلنفعاالت النفسية ، الالعبينمن التوتر والقلق النفسي لدى  الرياضي وبالتالي تعزيز حالة

مما يؤدي إلى اختالل في توافق الحركات  ،التي تحول دون حدوث استجابات عقلية وبدنية سريعة
 مستوى أداء الفرد مهاريا  وخططيا . فيوالذي يؤثر بدرجة واضحة  ،راديةاإل

ومن خالل  ،من األندية عديدالطائرة في  للكرةومن خالل خبرة الباحثين كالعبين سابقين 
 عديدوبعد الرجوع إلى ، ونادي الفحيحيل الرياضي ،عملهم الحالي كمدربين بنادي البقعة الرياضي

 ((Al kassasbeh,2016ودراسة، (Althunaibat,2018)ةت السابقة كدراسمن المصادر والدراسا
 وبعد المناقشات المستفيضه مع أصحاب الخبرة واالختصاص ،(Kamees,2014ودراسة )
من السلبيات التي تطال العبي أندية  عديدتبين وجود  ،الطائرة للكرةمن مدربين والعبين  واألكاديمين

وضعف اإلعداد  ،وقلة االمكانات، كتدني الحوافز والمكافآت ،تمامالدرجة الممتازة من حيث االه
تركيزهم وتشتيت  فيمما يؤثر  ،التي بدورها تسبب ضغوطا  نفسية وقلقا  لدى الالعبين، النفسي
 أثناء القيام باألداء. ه فيوتدني م وتفكيرهم وضعف مستواهمهانتباه

 أهمية الدراسة: 
 :تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي

من الدراسات األولى في األردن على حد علم الباحثين التي تناولت دور اإلعالم الرياضي  ُتعد .2
الطائره في األردن من وجهة  للكرةفي الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة 

 نظرهم.
 للكرةلممتازة وهي العبي أندية الدرجة ا ،سة من أهمية الفئة التي تناولتهاتظهر أهمية الدرا .0

 الطائرة.
للعمل على  ،والجهات المختصة ،الطائرة للكرةوضع نتائج هذه الدراسة أمام االتحاد األردني  .3

 وتعزيز النقاط االيجابية. ،معالجة النقاط السلبية
 سعت هذه الدراسة للتعرف إلى: أهداف الدراسة:

الطائرة  للكرةية الدرجه الممتازة دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أند .2
 في األردن من وجهة نظرهم.
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الطائرة  للكرةدور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة  .0
 المؤهل العلمي(.)تبعا  لمتغير  ،في األردن من وجهة نظرهم

الطائرة  للكرةأندية الدرجه الممتازة  دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي .3
 سنوات الخبرة(. )تبعا  لمتغير  ،في األردن من وجهة نظرهم

 تساؤالت الدراسة: 
 للكرةمن القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة  دور لإلعالم الرياضي في الحد ما .2

 ؟الطائرة في األردن من وجهة نظرهم
 عالم الرياضي في( لدور اإلα≤2020ية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائ .0

الطائرة في األردن من وجهة  للكرةالحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة 
 تبعا  لمتغير )المؤهل العلمي(؟، نظرهم

 يعالم الرياضي فلدور اإل (α≤2020هل توجد فروق ذات دالله إحصائيه عند مستوى الداللة ) .3
الطائرة في األردن من وجهة  للكرةالحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة 

 تبعا  لمتغير )سنوات الخبرة(؟ ،نظرهم
 مجاالت الدراسة

العبي أندية الدرجة الممتازة والمسجلين رسميا  ضمن قيود االتحاد جميع  المجال البشري: .2
 .الطائرة للكرةاألردني 

لى تاريخ إ 0/2/0222 الواقعة ما بين إجريت هذه الدراسة خالل الفترة ي:المجال الزمان .0
20/4/0222. 

 محافظات المملكة األردنية الهاشمية.أندية الدرجة الممتازة في جميع  المجال الجغرافي: .3
 مصطلحات الدراسة

 بين الجمهور بقصد نشر الحقائق والمعلومات واألخبار الرياضية ةالرياضي: عملياإلعالم 
 .أفراد المجتمع وتنميته الرياضية بيننشر الثقافة 

نفسية تظهر على شكل توتر بشكل مستمر نتيجة شعور الفرد بوجود  ةالقلق النفسي: حال
 وهذا الخطر قد يكون موجودا  فعال  أو يكون متخيال  ال وجود له في الواقع. ،خطر يهدده

دية الدرجة الممتازة والمسجلين رسميا  ضمن العبو أن مالطائرة: ه للكرةالعبو الدرجة الممتازة 
 .0222/ 0222الطائرة للعام  للكرةقيود األتحاد األردني 
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 الدراسات السابقه:
ضدوع بصدورة مباشدرة ومنهدا مدا ومنهدا مدا تنداول المو  ،لقد تناولت الدراسات السابقةهذا الموضدوع

 ي عرض لهذه الدراسات.أتوفي ما ي ،بشكل جزئيتناوله 
العالقة بين إلى ( بدراسة هدفت إلى التعرف Adam&Remco&Andrew,2010قام )

المنهج  وقد ُأستخدم ،األداء بكفاءة ذاتية وقلق ما قبل المنافسة الرياضية واألداء بين الرياضيين
وتم تزويد أفراد العينة بتدريبات على  ،مقياس قلق المنافسة المتعدد االبعاد ُأستخدمو  ،الوصفي

وقد  ،( رياضيين321نت عينة الدراسة من )وتكو  ،مواقف المنافسة بكفاءة ذاتية أساليب التعامل مع
أظهرت النتائج: وجود عالقة موجبة ذات دالله إحصائية بين األداء الشخصي وقلق ما قبل 

 وكما أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين األداء بكفاءة ذاتية والقلق البدني والمعرفي. ،المنافسة
دراسة هدفت التعدرف إلدى تحديدد العوامدل المسدببة  (Onifade & Odedeeyi,2011) أجرىو 

اسددتبانة مصددادر  ُأسددتخدمت ، وقددداللضددغوط المهنيددة لدددى معلمددي التربيددة الرياضددية فددي دولددة نيجيريدد
وقدد اظهددرت  ،نيجيريدا فدي الرياضدية للتربيدة معلمددا  ( 220وتكوندت عيندة الدراسدة مدن ) ،ضدغوط العمدل

 الميزانيددات تددوفر عدددم تدداله الضدداغطة، العوامددل أكثددر كددان المدرسددية الكتددب فرتددو  عدددم نأ نتددائجال
 اإلمكانددددات تددددوفر وعدددددم الصددددفوف، فددددي رالكبيددددبددددة الطل أعددددداد ثددددم الرياضددددية، لألنشددددطة المخصصددددة
 النيجيرية. المدارس في الرياضية

( إلدى تعدرف مسدتوى القلدق Al Dolat Khowailah & Massa'deh,2012هددفت دراسدة )
وتكوندت  ،المدنهج الوصدفي ُأسدتخدموقدد  ،عند العبي الريشة الطائرة وعالقته بمسدتوى اإلنجداز النفسي

وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقدة إيجابيدة بدين مسدتوى القلدق  ،( العبا  والعبة02عينة الدراسة من )
 الرئيسدةة أحدد األعمدد بوصدفهمويوصي بأهتمام المدربين باإلعداد النفسدي لالعبدين  ،ومستوى اإلنجاز

 في عملية التدريب لما لذلك من أثر فعال في مستوى االنجاز.
دراسة هدفت التعرف إلى قياس الضغوط النفسدية التدي تسدببها  ،((Al Natheree,2012أجرى

المددنهج الوصددفي للكشددف عددن أهددم العوامددل  ُأسددتخدموقددد ، الصددحافة الرياضددية علددى حكددام كددرة القدددم
وكاندددت أهدددم  ،( حكمدددا  20صدددحافة، وقدددد تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )المسدددببة للضدددغوط النفسدددية مدددن ال

واألهتمدام  ،توصية هي ضرورة التركيز على الجوانب النفسية والبدنيدة للحكدام بالدذات عندد المسدتجدين
 النفسية. الضغوطفي دورات الصقل التي تدربهم على استخدام الوسائل المالئمة والمناسبة لمقاومة 

كيفية متابعة المهتمين للرياضة  إلى لتعرفابدراسة هدفت  (Rathod,2012قام رثورد )
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تغطي هذه الدراسة مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم )التلفزيون ووسائل  إذاإلعالم الرياضي و 
 ( ومجموعة واسعة من نماذج المحتوى الرياضي )الفيديو والبيانات، والتقارير(تهوأجهز  الكمبيوتر
من  مشترك (2222)تكونت عينة الدراسة من وقد،ابلة لجمع المعلوماتالباحث أسلوب المق ُأستخدم

ن التلفاز هو من أكثر الوسائل المهمة بنقل اإلعالم أ نتائجالأظهرت وقد  ،دول مختلفة 22
 عالم الرياضي من قبل المهتميين.كما أن التلفاز حصل على أكبر نسبة مشاهدة لإل ،الرياضي

دور اإلعالم الرياضي في تطوير  التعرف إلى( Moradi et al,2012)دراسة  هدفت
( من خبراء 202تكونت عينة الدراسة من ) وقد، المنهج الوصفي ُأستخدمالبطوالت الرياضية، 

بين حالة  ا  كبير  ا  نتائج أن هناك فرقالأظهرت قد و  ،اإلعالم، وخبراء الرياضة، والرياضيين الوطنيين
ت نتائج كما أظهر  ،في تشجيع البطوالت الرياضية المختلفة وسائل اإلعالم الحقيقية ودورها المثالي

أن برامج ووسائل اإلعالم الرياضية شاملة أو مناسبة هو لهذا الفرق  الدراسة أن السبب الرئيس
 ومعروفة من قبل خبراء اإلعالم حول مختلف أبعاد البطوالت الرياضية. 

مصادر القلق لدى  إلى( دراسة هدفت إلى التعرف Abo samhadaneh,2013)وأجرت 
المنهج  ُأستخدم وقد ،طالبات مساقي الجمباز واإليقاع الحركي في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤته

أظهرت نتائج الدراسة أن مصادر و  ،( طالبة22وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،الوصفي المسحي
 .متوسطةالقلق لدى الطالبات في مساقي الجمباز واإليقاع الحركي جاءت بدرجة 

مستوى التحمل النفسي ومستوى قلق  إلىبدراسة هدفت إلى التعرف  (Kamees,2014)وقامت
كرة الطائرة المشاركات في بطولة الجامعات العراقيه الالمنافسة والعالقة بين المتغيرين لدى العبات 

 ،( العبه44وتكونت عينة الدراسة من ) ،المنهج الوصفيُأستخدم وقد  ،للمنطقة الوسطى والجنوبية
أن الالعبات اتسمن بتحمل نفسي منخفض على الرغم من  وأستنتج ،فرق ألربع جامعات وبواقع أربع

 .أما مقياس قلق المنافسة فقد كان مرتفعا   ،تفاوته بين الجامعات
 والتي هدفت التعرف إلى اإلستثارة اإلنفعالية والتوتر ((Al Kassasbeh,2016 أما دراسة

الطائرة في الدوري الممتاز األردني وعالقتها بترتيب الفرق تبعا  لمتغيرات  للكرةالنفسي لدى العبي 
مقياس اإلستثارة  إستخدام وتم ،المنهج الوصفي ُأستخدموقد  ،سنوات الخبرة( ،المؤهل العلمي)

وقد أظهرت النتائج أن ، ( العبين222ونت عينة الدراسه من )وتك ،اإلنفعالية ومقياس التوتر النفسي
ومستوى التوتر  ،توى متوسط اإلستثارة اإلنفعالية لدى المدربين والالعبين قد تحقق بدرجة متوسطةمس

وأظهرت النتائج عدم وجود عالقه ذات دالله أحصائية بين  ،النفسي قد تحقق بدرجة منخفضة
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 اإلستثارة اإلنفعالية والتوتر النفسي وترتيب الفرق.
تحليل واقع الصحافه الرياضية  إلى تعرفالت ( بدراسة هدفMotawee,2017) مطاوع قام

ردن، عن طريق تحليل محتوى الصفحات الرياضية في من وجهة نظر القيادات الرياضية في األ
ندية واالتحادات وجهات نظر القيادات الرياضية في األ إلىوالتعرف  ،ردنالصفحات اليومية في األ

ة الدراسة عين وتكونت ،المنهج الوصفي ُأستخدموقد  ،ردنالرياضية نحو الصحافة الرياضية في األ
بين الصحف في  ا  ختالفإأن هناك  وقد أظهرت النتائج ندية،أبين أعضاء اتحادات و  ا  ( فرد022) من

وأن الصحافة الرياضية ال تغطي األلعاب الرياضية  ،المساحات التي تخصصها للصفحات الرياضية
 .في طر  القضاياوأنها ال تتفاعل معها بحياد  ،بشكل شمولي

دور اإلعددالم الرياضدي فددي  إلدىدراسددة هددفت إلددى التعدرف  ،(Al Thunaibat,2018)أجدرىو 
 تبعدددا  لمتغيدددري ،كدددرة الطدددائرة فدددي األردنالالحدددد مدددن اإلسدددتثارة اإلنفعاليدددة والتدددوتر النفسدددي لددددى العبدددي 

 ،( العبدا  003مدن )وتكوندت عيندة الدراسدة  ،تدم أسدتخدام المدنهج الوصدفيو  ،والدرجدة( ،)سنوات الخبدرة
دورا  في المحافظة علدى التدوتر النفسدي  إلعالم الرياضي بوسائله المختلفةوأظهرت نتائج الدراسة أن ل

وأظهرت النتائج أن فرق أنديدة الدرجدة الممتدازة ، كرة الطائرة في األردن وبدرجة متوسطةالعند العبي 
اإلنفعاليددة مقارنددة  فددي الحددد مددن اإلسددتثارة ا  لددديهم قناعددة بددأن لإلعددالم الرياضددي بوسددائله المختلفددة دور 

 .األولى والثانية بالعبي الدرجتين
 التعليق على الدراسات السابقة:

، (Al Thunaibat,2018) كدرة الطدائرة كدراسددةالتكوندت عيندات الدراسدات السدابقة مددن العبدي  .2
تناولددت  وقددد ،بينمدا تناولددت الدراسددات األخددرى فئدات مختلفددة ((Al Kassasbeh,2016 ودراسدة
 .( العبي الجمباز واإليقاع الحركيAbo Samhadaneh,2013) دراسة

ات كأدوات ستبانةواعتمدت جميعها على اال ،ت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفيُأستخدم .0
 كهذه الدراسة الحالية. ،للدراسة

خدام اسدددت الدراسدددات السددابقة ممددا وضدددح للباحددثتنوعددت المعالجددات اإلحصدددائية المسددتخدمة فددي  .3
 األسلوب اإلحصائي األمثل للدراسة.

 ،الخبدرة ،وكدان معظمهدا قدد تنداول متغيدرات: العمدر ،تنوعت الدراسات السابقة بمتغيراتها المختلفة .4
وسدددنوات  ،أمدددا الدراسدددة الحاليدددة فقدددد تناولدددت متغيدددري: المؤهدددل العلمدددي ،المؤهدددل العلمدددي ،الدرجدددة
 الخبرة.
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 الدراسات السابقة اآلتي:هذا وقد استفاد الباحث من خالل مراجعة 
 اختيار المنهجية المناسبة للدراسة. .2

 وتساؤالتها بشكل صحيح. ،وضع أهداف الدراسة .0

 وفقراتها بما يتناسب مع البيئة األردنية. ،اختيار المجاالت المناسبة .3

 المناسبة.واألساليب اإلحصائية  ،تحديد المعالجات .4

 دة من نتائج الدراسات السابقة.مناقشة نتائج الدراسة الحالية من خالل االستفا .0

التي بحثت دور اإلعالم  –علم الباحث  حسب-وقد انفردت هذه الدراسة بأنها الدراسة األولى 
الطائرة في األردن من  للكرةالرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه الممتازة 

 وجهة نظرهم.
 المنهجية واإلجراءات

 منهج الدراسة:
 المسحي. المنهج الوصفي الباحثان دمُأستخ

 مجتمع الدراسة:
لموسم  ،الطائرة في األردن للكرةجميع العبي أندية الدرجة الممتازه  من تكون مجتمع الدراسة

وذلك من خالل الرجوع إلى  ،( أندية2موزعين على ) ،( العبا  222والبالغ عددهم ) ،0222/0222
 .0222/0222لموسم  الطائرة للكرةكشوفات االتحاد األردني 

 عينه الدراسة:
توزيع  ( يبين2والجدول ) ،مديةختيارهم بالطريقة العاتم  ،العبا  ( 12تكونت عينة الدراسة من )

 .وسنوات الخبرة ،افراد عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات: المؤهل العلمي
 خبرة: توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي وعدد سنوات ال(1) جدولال

 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 العلمي المؤهل

 3204 02 دبلوم

 2202 43 بكالوريوس

 222 12 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 3004 03 سنوات 0أقل من 

 0200 02 سنوات 22إلى أقل من  0من 

 3204 02 سنوات 22أكثر من 

 222 12 المجموع
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 أداة الدراسة
دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي  إلىر استبانة بهدف التعرف قام الباحثان بتطوي  

بعد اإلطالع على  ،الطائرة في األردن من وجهة نظرهم للكرةلدى العبي أندية الدرجة الممتازة 
 Aboودراسة ) ،((Al Kassasbeh,2016 كدراسة ،األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة

Samhadaneh,2013وتم صياغة فقرات االستبانة. ،( وبناء  على ذلك تم تحديد مجاالت الدراسة 
 صدق األداة

من أعضاء الهيئه  ين( محكم22من خالل عرضها على ) ألداةتم التأكد من صدق المحتوى ل
التدريسية في كليات التربية الرياضية بالجامعات األردنية، من ذوي االختصاص والخبرة في موضوع 

لقياس األغراض التي وضعت  داةمة فقرات األءبداء الرأي حول مدى مالإطلب منهم  إذالدراسة، 
التي تندرج  للمجال ألجلها من حيث وضو  عباراتها ومضمونها والصياغة واللغة، ومناسبة العبارات

تحته، وكذلك إضافة أو حذف أو تعديل أية عبارات أو وضع أية اقتراحات أخرى يرونها مناسبة قد 
راء المحكمين آدى انسجام الفقرات التي تتفق مع لم % 22تم أعتماد نسبة  وقدهذه الدراسة،  تثري

والخروج بها  هاوتفريغ بجمع االستبانات انوحذف الفقرات التي لم تحقق هذه النسبه، ثم قام الباحث
 .على النحو المستخدم في الدراسة الحالية

 ثبات أداة الدراسة
بفاصل  ،( العبين22ها )أفراد عدد على عينة استطالعية م تطبيقهااألداة تللتحقق من ثبات 

 Cronbach's)ألفاباستخراج معامل الثبات بطريقة كرونباخ  الباحثان قام ثم ،( يوما  24زمني مدته)

Alpha)، اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى  مجاالتثبات يوضح ( 0) والجدول
 .)كرونباخ ألفا( باستخدام معادلة الطائره في األردن للكرةزة العبي أندية الدرجة الممتا

 (2جدول )
 الفا قيمة كرونباخ عدد الفقرات المجال الرقم

 20220 20 الحوافز 1

 20212 24 المدرب 2
 20222 1 االمكانات 3
 20132 2 االجتماعي 4
 20243 32 عالم الرياضيالكلي لدور اإل 

اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية  مجاالتن أ( 0) يبين الجدول
وتعد هذه القيم  ،تمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عاليةت ،الطائره في األردن للكرةالدرجة الممتازة 
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 .غراض مثل هذه الدراسةمناسبة وكافية أل
 :االداةخطوات تطبيق 

عدادها بصورتها النهائة االستبان تطويربعد أن تم   :اآلتيةبإجراء الخطوات  انية، قام الباحثوا 
( 222( العبين من المجتمع الكلي للدراسة البالغ عددهم )22أخذ عينة استطالعية عددها ) تم .2

الطائرة  للكرةالعبي أندية الدرجة الممتازه على كل من ) استبانة( 22توزيع ) وبعدها تم ،العبا  
 .العبا  لسفرهم خارج األردن (00لم يتم الوصول إلى ) ،(في جميع المحافظات

 .استبانة( 22ات المسترجعة )ستبانبلغ عدد اال .0
بلغ عدد االستبانات التي خضعت للتحليل  لذلكفائها الشروط يلعدم است ات( استبان22تم حذف ) .3

 ( استبانه. 12اإلحصائي النهائي )
لجميع  نيمتابع اكان إذعلى عينة الدراسة،  ستباناتباإلشراف الكامل على توزيع اال انقام الباحث .4

والتأكد من اإلجابه على جميع الفقرات قبل  ستبانةفراد العينه والتأكيد على مراجعة فقرات االأ
 تسليمه.

بالحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية  بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا   انقام الباحث .0
(SPSS.) 
متوسطات الحسابية في جميع المجاالت تم استخدام المقياس التصنيفي الخماسي لوصف قيم ال .2

 :اآلتيعلى النحو 

 الدرجة المتوسط الحسابي
 منخفض جدا   2,22 – 2,22
 منخفض 0,22 – 2,22
 متوسط 3,42 – 0,22
 مرتفع 4,02 – 3,42
 مرتفع جدا   0,22 – 4,02

 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقلة:  .2

 بكالوريوس( ،دبلوم)العلمي المؤهل  .أ

 سنوات(. 22أكثر من  ،سنوات 22إلى  0من  ،سنوات 0من  )أقلالخبرة  سنوات .ب

المتغير التابع: دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجه  .0
 الطائرة في األردن من وجهة نظرهم. للكرةالممتازة 
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 المعالجات اإلحصائية:
( SPSSالباحثان برنامج الرزم اإلحصائية ال) ُأستخدمللتوصل إلى نتائج هذه الدراسة فقد 

 :اآلتيةباألساليب اإلحصائية 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -

 كرونباخ ألفا.معادلة  -

 تحليل التباين األحادي. -

 .لعينيتن مستقليتيناختبار"ت"  -
 عرض النتائج ومناقشتها

هدفت الدراسة التعرف إلى دور  إذمل هذا الجزء على عرض نتائج الدراسة ومناقشتها تشت
الطائرة في  للكرةاإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 

 وسيتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها حسب أسئلة هذه الدراسة. األردن.
ي لدى العبي مستوى دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفس ااألول: مأوال : التساؤل 
 الطائره في األردن من وجهة نظرهم؟ للكرةأندية الدرجة الممتازة 

ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ُأستخدمهذا التساؤل فقد  عنجابة لإل
خماسي لوصف قيم ال تصنيفالمقياس  ُأستخدمكما اإلعالم الرياضي  دور مجال من مجاالت

   .المتوسطات الحسابية
دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يبين (3) جدوللوا

 .مرتبة تنازلياً  ،في األردن من وجهة نظرهم ةالطائر  للكرةالنفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 

 الرتبة وىالمست األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 1 متوسط 67.6 0.72 3.38 الحوافز 2
 2 متوسط 66.8 0.65 3.34 المدرب 0
 3 متوسط 64.6 0.69 3.23 االجتماعي 4
 4 متوسط 64.0 0.69 3.20 االمكانات 3
الكلي لدور  

  متوسط 65.8 0.59 3.29 عالم الرياضياإل
القلق النفسي لدى العبي  دور اإلعالم الرياضي في الحد من ( أن مستوى3) يبين الجدول

، إذ تجسد هذا الدور )ككل( بمتوسط كان متوسطا   الطائره في األردن للكرةأندية الدرجة الممتازة 
ويعزو الباحثان هذه  (،2002يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية ) إذ( 3002حسابي بلغت قيمته )

من خالل ما تنقله  ،وتثقيف الالعبين وحيويا  في توعية مهما  أن لإلعالم الرياضي دورا   إلى النتيجة
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مما  ،أثناء المباريات الرسميةفي وسائله المختلفة من أخبار ومعلومات إرشاديه لدى الالعبين قبل و 
التي قد يكون سببها قلة الحوافز  ،همهيجعلهم قادرين على التغلب على المعوقات التي تواج

أثناء األداء وتنعكس بشكل في ر والقلق النفسي مما تولد لديهم التوت ،والمكافآت ونقص االمكانات
أن التي أشارت إلى  ،(Al Thunaibat,2018)وهذا ما يتفق مع دراسة ،سلبي على مستوى اإلنجاز

وأن فرق أندية  ،في المحافظة على التوتر النفسي عند العبي كرة الطائرة ا  لإلعالم الرياضي دور 
الرياضي دور في الحد من اإلستثارة اإلنفعالية مقارنة  الدرجة الممتازة لديهم قناعة بأن لإلعالم

 & Onifade) أيضا  مع دراسة) هذه االنتيجة وأتفقت ،بالعبي الدرجة األولى والثانية

Odedeeyi,2011 التي أشارت بأن عدم توفر الميزانيات المخصصة لألنشطة الرياضية وعدم توفر
 .الضغوطاالمكانات الرياضية هي أسباب القلق و 

ن المجاالت الفرعية قد تم تقديرها بمستوى متوسط، وتراوحت المتوسطات الحسابية أويالحظ 
( 3032حسابي ) األولى اذ تم تقديره بمتوسط الرتبة(، وجاء مجال الحوافز في 3002 – 3032بين )

االمكانات والذي  األخيرة مجال الرتبة(، بينما جاء في 2102أهمية نسبية بقيمة ) ويمثل هذا المتوسط
وقد تم تحليل  ،(2402( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3002تم تقديره بمتوسط حسابي )

وذلك  ،الطائرة وفقا  للفقرات للكرةمجاالت دور اإلعالم الرياضي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 
 :اآلتيعلى النحو 

 تحليل فقرات مجال الحوافز  أواًل:
لفقرات مجال  والرتبة المستوىو  األهمية النسبيةو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4) جدولال

 الحوافز مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

عالم الرياضي بشكل أشعر بالقلق لألنحياز اإل 2
 كبير ألحد الالعبين

 2 مرتفع 75.0 1.16 3.75

عالم الرياضي بأن مكافأتي غير مساوية يوضح اإل 0
 خرينلألنجاز الذي احققه مقارنة مع زمالئي األ

 0 مرتفع 72.6 0.94 3.63

عالم الرياضي من قلقي عندما يتحدث يخفف اإل 2
 عن قلة الحوافز التي يقدمها النادي

 3 مرتفع 71.6 1.00 3.58

4 
اضي في التخفيف من قلقي عالم الرييساعد اإل

عندما يوضح األسباب المؤدية لعدم توفير التأمين 
 الطبي الشامل لممارسي هذه اللعبة

 4 مرتفع 70.8 1.12 3.54

عالم الرياضي التركيز على تتضمن نشرات اإل 20
 الحوافز والمكافأت لدى الالعبين

 0 مرتفع 70.2 1.01 3.51
 2 مرتفع 69.8 1.12 3.49صر  بأن هناك عالم الرياضي عندما ييقلقني اإل 22
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

العبين يستخدمون وسائل غير مشروعة لتحقيق 
 مكاسب بالمنافسة

عالم الرياضي بعدم رضا المدرب عن يشعرني اإل 0
 ادائي

 1 مرتفع 68.2 1.08 3.41

عالم بالمد  يزداد شعوري بالقلق عند تحيز اإل 2
 لبعض الالعبين دون سواهم

 2 متوسط 66.0 1.11 3.30

عالم الرياضي بالتوتر والقلق عند يشعرني اإل 3
 التصريح بأنه ال يوجد مستقبل مهني لهذه اللعبه

 2 متوسط 63.0 1.08 3.15

لمواجهة الفشل  ا  عالم الرياضي حافز يعطيني اإل 22
 داء بالمبارياتثناء األأ

 22 متوسط 62.2 1.08 3.11

م يتملكني شعور بعدم وجود درجات معيارية تترج 2
 عالم الرياضيداء من قبل اإلاأل

 22 متوسط 61.6 1.19 3.08

عالم الرياضي من قلقي عند الفشل أو يحد اإل 1
 الخسارة بعد المباراة

 20 متوسط 60.0 1.15 3.00
  متوسط 67.6 0.72 3.38 الحوافز 

الحوافز ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 4) الجدول ُيالحظ من
عالم الرياضي في الحد من القلق المرتبط بمجال دور اإل وباستعراض هذه القيم  يتبين أن مستوى

هذا  يقدرالطائرة قد جاء بدرجة متوسطة، إذ  للكرةندية الدرجة الممتازة في ألدى العبي  الحوافز
توى فقرات المجال (، وتباين مس2102( ويمثل هذا الدور أهمية نسبية )3032الدور بمتوسط حسابي )
الفقرة  (، وقد حققت3022 – 3010تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) إذبين المتوسط والمرتفع، 

عالم الرياضي بشكل كبير ألحد الالعبين"اذ تم ( الرتبة األولى وهي "أشعر بالقلق لألنحياز اإل2)
( 1(، بينما حققت الفقرة )1002( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )3010تقديرها بمتوسط حسابي )

تم تقدير  إذعالم الرياضي من قلقي عند الفشل أو الخسارة بعد المباراة" األخيرة وهي "يحد اإل الرتبة
يعزو  ،(2202( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3022هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة )

لتوتر والقلق النفسي عندما يتحيز اإلعالم الرياضي أن الالعبين يشعرون باثان هذه النتيجة إلى الباح
أثناء المباريات خاصة عندما يكون هناك مكافأت في الفرق المشاركه  إلحدىألحد الالعبين أو 
 ا  ومن المعروف أن لإلعالم الرياضي دور  ،توزع على الالعبين بعد المباريات ،وحوافز مادية وغيرها

ت وهو نقل االخبار والمعلومات الصادقه والصحيحة التي تغرس أثناء المباريافي  ا  وصريح ا  واضح
وأن اإلعالم الرياضي يقوم  ،لدى الالعبين الثقة بالنفس وتحفز لديهم الدافعية نحو األداء الصحيح

بدور تشجيعي للوصول للمستويات العليا من اإلنجاز والتي بدورها تحد من القلق النفسي لدى 
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التي أشارت بضرورة األهتمام ،((Al Natheree, 2012ا ما أكدت دراسةوهذ ،الالعبين عند الخسارة
 النفسية. الضغوطفي دورات الصقل التي تدرب الالعبين على استخدام الوسائل المالئمة لمقاومة 

 المدربتحليل فقرات مجال  ثانيًا:
لفقرات مجال  والرتبة وىالمستو  األهمية النسبيةو ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول )ال

 المدرب مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

عالم الرياضي من قلقي عندما أكون يخفف اإل 4
 ال تناسبني ةللحضور في أوقات تدريبي ا  مجبر 

 2 مرتفع 75.0 1.16 3.75

في بمعالجة الفشل  عالم الرياضياسلوب اإل 24
 0 مرتفع 71.6 1.05 3.58 ثناء التدريب قبل المنافسات يقلقني بشكل كبيرأ

عالم الرياضي أشعر بالقلق عندما يتحدث اإل 0
 أثناء التدريبفي عن مستواي 

 3 مرتفع 70.4 1.19 3.52

عالم الرياضي بالقلق من خالل يشعرني اإل 2
 تصريحاته بأن المدرب ال يقدر كفاءتي

 4 مرتفع 70.2 0.98 3.51

عالم الرياضي في التخفيف من القلق يساعد اإل 2
 على الالعبين عندما يكون المدرب متعال  

 0 مرتفع 69.0 1.14 3.45

عالم الرياضي عندما يتحدث عن يقلقني اإل 20
 0 مرتفع 69.0 0.97 3.45 أثناء التدريبفي االصابات التي تحدث 

0 
قلقي عندما يتحدث عن يخفف االعالم الرياضي من 

في أهمية الجرعات التدريبيه التي يوكلها لي المدرب 
 أثناء التدريب أو التحضير للمنافسة

 1 متوسط 67.6 0.88 3.38

عالم الرياضي عندما يصر  بأنني يقلقني اإل 3
 أتدرب مع العبين أدنى من مستواي

 1 متوسط 67.6 1.06 3.38

عندما يصر  عالم الرياضي بالقلق يشعرني اإل 2
 بأن المدرب غير مهتم بالتدريب أو المنافسة

 2 متوسط 66.0 1.05 3.30

عالم الرياضي من قلقي عندما ارتكب يزيد اإل 22
 22 متوسط 65.6 1.19 3.28 خطأ في بداية التدريب أو المباراة

عالم الرياضي من قلقي عندما يخفف اإل 23
 22 متوسط 64.8 1.08 3.24 يوضح األنظمة والقوانين الخاصة بالتدريب

عالم الرياضي أسباب عدم سما  المدرب يوضح اإل 2
 ألشتراكي في المنافسات بمنحي الفرصه

 20 متوسط 62.0 1.07 3.10

1 
عالم الرياضي بالقلق عندما ال يشعرني اإل

أثناء التدريب أو في يكون المدرب موجودا 
 المنافسة

 23 متوسط 61.6 0.86 3.08

عالم الرياضي على مواجهة يساعدني اإل 22
 24 متوسط 55.8 1.22 2.79 أثناء المنافساتفي المواقف الصعبة 

  متوسط 66.8 0.65 3.34 المدرب 
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( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المدرب 0يظهر الجدول )
حد من القلق المرتبط بمجال عالم الرياضي في الدور اإل وباستعراض هذه القيم  يتبين أن مستوى

هذا يقدر الطائرة قد جاء بدرجة متوسطة، إذ  للكرةندية الدرجة الممتازة في أالمدرب لدى العبي 
(، وتباين مستوى فقرات المجال 2202( ويمثل هذا الدور أهمية نسبية )3034الدور بمتوسط حسابي )
(، وقد حققت الفقرة 0012 – 3010ة بين )تراوحت قيم المتوسطات الحسابي إذبين المتوسط والمرتفع، 

للحضور في أوقات  عالم الرياضي من قلقي عندما أكون مجبرا  ( الرتبة األولى وهي"يخفف اإل4رقم )
يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية و ( 3010ذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )إ تدريبيه ال تناسبني"

عالم الرياضي على مواجهة وهي "يساعدني اإلاألخيرة  الرتبة( 22(، بينما حققت الفقرة )1002)
( ويمثل 0012تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة ) وقد أثناء المنافسات"في المواقف الصعبة 

 ا  أن لإلعالم الرياضي دور ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى  ،(0002هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )
نافسات وخاصة عندما أثناء التدريبات أو المفي فسي لدى الالعبين في التخفيف من التوتر والقلق الن

 فين للمواقف الضاغطة من قبل المدرب والمواقف المفاجئة والصعبة التي تؤثر يتعرض الالعبو 
ن باألداء بشكل ا  عندما يقوم الالعبو وتحفيزي ا  تشجيعي دورا  كما أن لإلعالم الرياضي  ،مستوى االداء

اإلعالم من مد  وذلك من خالل ما يقدمه  ،العبين يرون أنفسهم بأفضل صورةصحيح مما يجعل ال
مما تغرس لدى الالعبين الثقة بالنفس وتحفزهم وتستثيرهم بشكل إيجابي  ،المختلفة وثناء عبر وسائله

( Moradi et al.,2012وهذا ما أكدته نتيجة دراسة ) ،للوصول إلى المستويات العليا من االنجاز
في التشجيع المثالي أثناء البطوالت الرياضية  ا  أن لوسائل اإلعالم الرياضي دور إلى ت التي أشار 
التي  ،(Al dolat & Khowailah & Massa'deh,2012)دراسة واتفقت ايضا  مع  ،المختلفة

في  الرئيسةأحد األعمدة  بوصفهمأشارت بضرورة أهتمام المدربين باإلعداد النفسي لدى الالعبين 
 ريب لما لذلك من أثر فعال في مستوى اإلنجاز.عملية التد

 االمكاناتتحليل فقرات مجال  ثالثًا:
لفقرات مجال  والرتبة المستوىو  األهمية النسبيةو ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6) جدولال

 مرتبة تنازلياً  االمكانات

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

2 
عالم الرياضي من قلقي عندما يتحدث يزيد اإل

عن عدم توفر عوامل األمن والسالمه بدرجة 
 ثناء التدريب والتحضير للمنافساتأفي كافية 

 2 مرتفع 69.0 1.12 3.45

 0 متوسط 67.0 1.04 3.35عالم الرياضي أشعر بالراحة عندما يتحدث اإل 1
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

 عن كفاءة األدوات المستخدمة في التدريب

0 
عالم الرياضي بالقلق عندما يصر  يشعرني اإل

أثناء في بعدم كفاءة أخصائي العالج الطبيعي 
 التدريب أو المنافسة

 3 متوسط 64.0 1.05 3.20

عالم الرياضي من قلقي عندما يطالب يقلل اإل 0
 النادي بزيادة المرافق الصحية

 4 متوسط 63.6 0.87 3.18

عالم الرياضي من قلقي عندمل يتحدث عن يزيد اإل 3
 األسباب المؤدية لعدم توفر المعسكرات التدريبية

 0 متوسط 63.0 1.01 3.15

عالم الرياضي عندما يتحدث عن يقلقني اإل 4
 دوات الالزمة للتدريبعدم توفر األجهزة واأل

 2 متوسط 62.6 0.96 3.13

عالم الرياضي أشعر بالقلق عندما يصر  اإل 2
 عليهاتدرب أم قانونية الساحه التي بعد

 1 متوسط 58.6 0.98 2.93
  متوسط 64.0 0.69 3.22 االمكانات 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االمكانات 2يظهر الجدول )
بمجال عالم الرياضي في الحد من القلق المرتبط دور اإل وباستعراض هذه القيم  يتبين أن مستوى

هذا  يقدرالطائرة قد جاء بدرجة متوسطة، إذ  للكرةندية الدرجة الممتازة في أاالمكانات لدى العبي 
(، وتباين مستوى فقرات المجال 2402( ويمثل هذا الدور أهمية نسبية )3002الدور بمتوسط حسابي )
(، وقد حققت الفقرة 0023 – 3040تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) إذبين المتوسط والمرتفع، 

عالم الرياضي من قلقي عندما يتحدث عن عدم توفر عوامل األمن ( الرتبة األولى وهي "يزيد اإل2)
."اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي ثناء التدريب والتحضير للمنافساتأفي  والسالمه بدرجة كافية

األخيرة وهي "أشعر  الرتبة( 2)(، بينما حققت الفقرة 2202( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )3040)
تم تقدير هذه الفقرة  إذ" عليهاتدرب أعالم الرياضي بعدم قانونية الساحه التي بالقلق عندما يصر  اإل
يعزو الباحثان هذه  ،(0202( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )0023بمتوسط حسابي بقيمة )

في تحفيز  ا  كبير  ا  وأدوات رياضيه( دور  ،االتوص ،مالعبلنتيجة إلى أن لالمكانات الرياضية )ا
الالعبين نحو األداء خاصة عندما تكون هذه االمكانات حديثة وذات جودة عالية وتتوفر فيها عوامل 

أثناء عمليات التدريب في األمن والسالمه لتقي الالعبين من اإلصابات التي من الممكن أن تحدث 
أثناء األداء دون الشعور بالخوف في مون ببذل أقصى مجهود مما تجعل الالعبين يقو  ،أو المباريات

ا  للقلق النفسي لدى من والسالمة ُيعُد مصدرا   رئيسومن المعروف أن عدم توفر عوامل األ ،والقلق
أن التي أشارت إلى  (Onifade & Odedeeyi,2011)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ،الالعبين
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نشطة الرياضية وعدم توفر االمكانات الرياضية هي أسباب عدم توفر الميزانيات المخصصة لأل
 لدى الالعبين. الضغوطالقلق و 
 االجتماعيمجال التحليل فقرات  رابعًا:

المجال  لفقرات والرتبة المستوىو  األهمية النسبيةو  ية واالنحرافات المعيارية( المتوسطات الحساب7جدول )ال
 االجتماعي مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

 2 مرتفع 69.6 1.14 3.48 لالعبين المشكالتعالم الرياضي في حل اإل يسهم 0

أشعر باإلرتيا  لحسن االصغاء لالعبين من  4
 عالم الرياضيقبل اإل

 0 متوسط 64.8 1.11 3.24

بالعالقات  عالم الرياضييقلقني عدم إهتمام اإل 3
 جتماعية مع الالعبيناال

 3 متوسط 64.6 1.07 3.23

ينتابني حاله من القلق لخوفي لعدم إحترام العادات  2
 عالم الرياضيوالتقاليد االجتماعية من اإل

 4 متوسط 64.2 0.94 3.21

عالم الرياضي دائما عالقة الصداقة يعزز اإل 0
 والمحبة ما بين الجمهور والالعبين

 0 متوسط 62.8 0.98 3.14
 2 متوسط 61.6 1.04 3.08 يؤثر اإلعالم الرياضي بصورة إيجابية في الالعبين 2

  متوسط 64.6 0.69 3.23 االجتماعي 
( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االجتماعي 1يظهر الجدول )

الرياضي في الحد من القلق المرتبط بالمجال عالم دور اإل وباستعراض هذه القيم  يتبين أن مستوى
هذا  يقدرالطائرة قد جاء بدرجة متوسطة، إذ  للكرةندية الدرجة الممتازة في أاالجتماعي لدى العبي 
(، وتباين مستوى فقرات المجال 2402( ويمثل هذا الدور أهمية نسبية )3003الدور بمتوسط حسابي )
(، وقد حققت الفقرة 3022 –3042المتوسطات الحسابية بين ) تراوحت قيم إذبين المتوسط والمرتفع، 

تم تقديرها بمتوسط  إذ" لالعبين المشكالتعالم الرياضي في حل اإل يسهم"( الرتبة األولى وهي0)
األخيرة  الرتبة( 2(، بينما حققت الفقرة )2202( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )3042حسابي )
تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي  فقد "بصورة إيجابية في الالعبينيؤثر اإلعالم الرياضي وهي "
أن إلى ويعزو الباحثان هذه النتيجة  ،(2202( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3022بقيمة )

رشادية  هموتثقيف في توعية الالعبين ا  لإلعالم الرياضي دور  عن طريق ما يقدمه من نشرات توعوية وا 
لدى الالعبين التماسك االجتماعي وعالقات الصداقة والمحبة  التي تنعكس على األداء التي تنمي 

أن إلى التي أشارت  (Moradi et al.,2012واتفقت هذه النتيجة مع  دراسة ) ،بصورة إيجابية
دراسة واختلفت مع  ،في تشجيع البطوالت الرياضية عالم الرياضي دورا  مثاليا  وشامال  لوسائل اإل



 ذنيبات، حمد العنزيد. أحمد ال                                                 دور اإلعالم الرياضي في .......  

  122 

(Motawee,2017 ) التي أشارت أن الصحافة الرياضية ال تغطي األلعاب الرياضية بشكل شمولي
 وأنها ال تتفاعل معها بحياد في طر  القضايا.

راء آ بين (2020=)حصائية عند مستوى داللة إهل توجد فروق ذات داللة  التساؤل الثاني:
د من القلق النفسي لدى العبي أندية فراد عينة الدراسة في تقديرهم لدور اإلعالم الرياضي في الحأ

 من حيث المؤهل العلمي لالعب؟  في األردن ةالطائر  للكرةالدرجة الممتازة 
دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق  مجاالت( نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات 8) الجدول

 مؤهل العلمي لالعباللمتغير  تبعاً  في األردن ةالطائر  للكرةالنفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 
 المتوسط العدد المؤهل عالممجاالت دور اإل

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
 الحوافز

 0.61 3.64 28 دبلوم فما دون
 0.74 3.21 43 علىأبكالوريوس ف *20222 0022

 المدرب
 0.67 3.59 28 دبلوم فما دون

 0.60 3.18 43 علىأريوس فبكالو  *20222 0024

 االمكانات
 0.76 3.37 28 دبلوم فما دون

 0.62 3.09 43 علىأبكالوريوس ف 20222 2022

 االجتماعي
 0.73 3.36 28 دبلوم فما دون

 0.65 3.15 43 علىأبكالوريوس ف 20022 2002

 عالم الرياضيالكلي لدور اإل
 0.60 3.49 28 دبلوم فما دون

 0.55 3.16 43 علىأبكالوريوس ف *20222 0042

أن قيمة مستوى المحسوب للدرجة الكلية لدور اإلعالم ( إلى 2) تشير النتائج في الجدول
قد  ،في األردن ةالطائر  للكرةالرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 

اللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات د( وتشير هذه القيمة إلى 20222بلغت )
(α≤2020 ) بين الالعبين ذوي مؤهل الدبلوم فما دون والالعبين ذوي مؤهل البكالوريوس فأعلى

بحيث أن داللة الفرق كان لصالح الالعبين ذوي مؤهل الدبلوم فما دون الذين جاء متوسطهم 
 الحسابي بقيمة أكبر.

إذ بلغت قيمة  ،في دور اإلعالم من حيث الحوافز وقد لوحظ أن هذين المؤهلين يختلفان أيضا  
كانت الفروق  إذ( 20222( ومجال المدرب إذ بلغت قيمة مستوى الداللة )20222مستوى الداللة )

وكانت قيمة المتوسط الحسابي هي األكبر بينما لم تكن  لصالح الالعبين ذوي مؤهل الدبلوم فما دون
لة إحصائية في مجالين لدور اإلعالم هما: مجال الفروق بين الالعبين من مؤهلهم ذات دال

بلغت قيمة مستوى الداللة  إذ( ومجال االجتماعي 20222االمكانات إذ بلغت قيمة مستوى الداللة )
ويعزو  ،ما يعني عدم داللتهما 2020( ويالحظ أن هاتين القيمتين كانتا أكبر من  200222)
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عبين من حيث المؤهل العلمي لدور اإلعالم الرياضي أن الفرق بين الالالباحثان هذه النتيجة إلى 
أن الالعبين الذين يحملون درجة الدبلوم فما لق النفسي لدى الالعبين قد يعزى إلى في الحد من الق

ومن وسائل اإلعالم الرياضي من إرشادات  دون يلتزمون ويطبقون عَما يصدر من المدرب
من التحمل النفسي مقارنة بزمالئهم من  يهم قدر عال  تدريب والمباريات ولدأثناء الفي وتوجيهات 

أن الالعبات  إلى التي أشارت (Kamees,2014)هذا ما أكدته دراسة  ،حملة البكالوريوس فأعلى
كما وأن أصحاب  ،الالعبين الذي بدوره يزيد من القلق النفسي لدى ،اتسمن بتحمل نفسي منخفض

الذي يحصلون من خالله على الرواتب  المصدر الرئيس لذي يلعبون فيه هوالنادي ا يعدونالدبلوم 
والمكافأت والحوافز المادية نظرا  لتدني درجاتهم العلمية مقارنة بزمالئهم من حملة البكالوريوس 

 فأعلى.
راء آ بين( 2020=) حصائية عند مستوى داللةإهل توجد فروق ذات داللة  التساؤل الثالث:

لدور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي لدى العبي أندية فراد عينة الدراسة في تقديرهم أ
 لالعب؟  سنوات الخبرةفي األردن من حيث  ةالطائر  للكرةالدرجة الممتازة 

اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي ور لدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9) الجدول
 سنوات الخبرة لالعبمن حيث  في األردن ةالطائر  للكرةة لدى العبي أندية الدرجة الممتاز 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرةسنوات  عالم الرياضيمجاالت دور اإل

 الحوافز

 0.45 3.45 23 سنوات 0أقل من 

 0.89 3.13 20 سنوات 22إلى  0من 

 0.74 3.50 28 سنوات 22أكثر من 

 المدرب

 0.43 3.40 23 سنوات 0أقل من 

 0.88 3.15 20 سنوات 22إلى  0من 

 0.61 3.43 28 سنوات 22أكثر من 

 االمكانات

 0.51 3.19 23 سنوات 0أقل من 

 0.81 3.00 20 سنوات 22إلى  0من 

 0.70 3.35 28 سنوات 22أكثر من 

 االجتماعي

 0.62 3.30 23 سنوات 0أقل من 

 0.82 3.22 20 سنوات 22إلى  0من 

 0.66 3.18 28 سنوات 22أكثر من 

 عالم الرياضيالكلي لدور اإل
 0.37 3.34 23 سنوات 0أقل من 

 0.81 3.12 20 سنوات 22إلى  0من 

 0.55 3.37 28 سنوات 22أكثر من 

اإلعالم الرياضي في الحد دور ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 2) من الجدول يالحظ
سنوات الخبرة من حيث  في األردن ةالطائر  للكرةأندية الدرجة الممتازة من القلق النفسي لدى العبي 
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( 0.05α≥)ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ( يبين ذلك: 22(، والجدول )one -way ANOVAتم تطبيق تحليل التباين األحادي )

دور اإلعالم الرياضي في الحد من القلق النفسي متوسطات ل ين األحادي( نتائج تحليل التبا11) جدولال
 سنوات الخبرة لالعبفي األردن من حيث  ةالطائر  للكرةلدى العبي أندية الدرجة الممتازة 

عالم مجاالت دور اإل
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين الرياضي

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 فزالحوا

 917. 2 1.834 بين المجموعات

 503. 68 34.191 داخل المجموعات 2.169 1.824

  70 36.025 الكلي

 المدرب

 544. 2 1.088 بين المجموعات

 423. 68 28.796 داخل المجموعات 2.283 1.284

  70 29.884 الكلي

 االمكانات

 703. 2 1.406 بين المجموعات

 464. 68 31.553 المجموعاتداخل  2.227 1.515

  70 32.958 الكلي

 االجتماعي

 102. 2 205. بين المجموعات

 481. 68 32.704 داخل المجموعات 2.809 213.

  70 32.909 الكلي

عالم الكلي لدور اإل
 الرياضي

 388. 2 776. بين المجموعات

 344. 68 23.394 داخل المجموعات 2.330 1.127

  70 24.169 ليالك

في  الرياضيللدرجة الكلية لدور اإلعالم  ةأن قيم مستوى الداللة المحسوب (22) الجدول يبين
( 20332) قد بلغت ،في األردن ةالطائر  للكرةالحد من القلق النفسي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 

بين ( α≤2020) وى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوتشير هذه القيمة إلى عدم 
وقد لوحظ  ،(2020) الالعبين بإختالف سنوات خبراتهم وذلك ألن قيمة مستوى الداللة كان أكبر من

أن المجاالت الفرعية لدور اإلعالم لم تكن ذات داللة إحصائية ألن جميع قيم مستوى الداللة 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة  ،تهاما يعني عدم دالل( 2020)المحسوبة لهذه المجاالت كانت أكبر من 

األمر ،أندية الدرجة الممتازة يتم اختيارهم بناء  على شروط ومعايير ومواصفات معينه إلى أن العبي
عالية من الكفاءة نتيجة مرورهم بتجارب وخبرات سابقة تجعلهم  مقدراتالذي يجعلهم يتمتعون ب

مما وَلد  ،الخارجي على الصعيد المحلي أم أكانتقادرين على االشتراك في جميع البطوالت سواء 
ن مصدره وسائل اإلعالم كاألديهم نوعا  من االستقرار النفسي والثقة بالنفس خالل األداء سواء  

التي أشارت إلى  ،(Kamees,2014)وهذا ما اتفق مع دراسة ،المشاركات المختلفة الرياضي أم
لمشاركات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن ضرورة اإلعداد النفسي المستمر لالعبات وزيادة ا
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 تزيد من التحمل النفسي وتقلل قلق المنافسة.
 االستنتاجات

يعمل اإلعالم الرياضي بوسائله المختلفة في المحافظة على القلق النفسي لدى العبي أندية  .2
 الطائرة وبدرجة متوسطة. للكرةالدرجة الممتازة 

أقل قلقا   )الدبلوم(ة وكذلك الذين يحملون المؤهل العلمي ن أصحاب الخبرات الطويلالالعبو  .0
مقارنة بزمالئهم أصحاب الخبرات القصيرة والذين يحملون المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى تبعا  

 لجميع المجاالت.
 التوصيات:

 :يأتيمن خالل ما استنتجه الباحث من هذه الدراسة يوصي بما 
وتفعيل دور اإلعالم الرياضي  ،الطائرة بالالعبين للكرةألردني زيادة االهتمام من قبل االتحاد ا .2

نجازهم  ،في الحد من القلق النفسي لديهم  أثناء األداء.في لينعكس إيجابا  على عطائهم وا 

االهتمام بالالعبين اصحاب الخبرات القصيرة والالعبين اصحاب المؤهالت العلمية العليا من  .0
رش عمل تساعدهم في الحد من القلق النفسي الذي يعتريهم في بدورات تدريبية وو  الحاقهمخالل 

 مراحل التدريب أو المنافسات. 

تتناول متغيرات أخرى  ،كرة الطائرة من مختلف الدرجاتالإجراء دراسات مشابهة على العبي  .3
 مع التركيز على الالعبين أصحاب الخبرة القليلة. ،بصورة أشمل
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