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قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف 
 طولكرم

 * بركاتأمين زياد 

 

 

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن مستوى قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص العلمي    _امللخص

 وطالبة من جامعة القدس املفتوحة في 334الغرض طبق مقياس قلق املنافسة على عينة طبقية مكونة من )ومستوى التحصيل األكاديمي. لهذا 
ً
( طالبا

، وأن املؤشرات الخمسة األهم لقلق
ً
املنافسة    فرعها بمحافظة طولكرم، وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد الدراسة ملستوى قلق املنافسة كان متوسطا

  كانت على الترتيب اآلت
ً
ي: أهمية املنافسة تزيد من مستوى األداء واعطاء املزيد، وقبل اشتراكي في املنافسة أخش ى عدم توفيقي فيها، وعندما أكون عصبيا

 قبل بدء املنافسة ولكن ع
ً
 ومتوترا

ً
 قبل بدء املنافسة فإنني ال أستطيع تركيز كل انتباهي أثناء املنافسة، وقد أكون عصبيا

ً
إنني أنس ى  ندما تبدأ فأو متوترا

 في
ً
 عند انتظار بدء املنافسة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً
مستوى قلق   حالتي بسرعة وأركز انتباهي في املنافسة، وأكون متوترا

 
ً
 في مستوى قلق املنافسة تبعا

ً
 إلى متغيري الجنس والتخصص، بينما وجود فروق دالة إحصائيا

ً
إلى متغير مستوى التحصيل  املنافسة لدى الطلبة تبعا

 األكاديمي لصالح الطلبة ذوي التحصيل املرتفع. 

 .القلق، قلق املنافسة، جامعة القدس املفتوحة الكلمات املفتاحية:
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 القدس املفتوحة في طولكرم قلق املنافسة لدى طلبة جامعة 
 املقدمة . 1

تشهد السنوات القليلة السابقة تزايد اهتمام علم النفس ليس فقط على       

مستوى األفراد فيما بينهم بل على املستوى القومي، فهو يعبر عن معنى الذات 

البشرية وعن اهتمامات الفرد وعن مضمون النفس البشرية؛ فاملتغيرات 

من املوضوعات التي تؤثر على الفرد في كل زمان ومكان حيث ال ترتبط النفسية  

بنوع العمل الذي يقوم به الفرد؛ حيث إن سلوك اإلنسان وتصرفاته تقترن 

بتصوراته للحياة ونظرته إلى األشياء واألمور التي تحيط به، فعلى ذلك تكون 

 [.1أعماله وردود أفعاله ]

 في عالم اليوم هو التوتر والخوف، وإن من أكثر املشكالت انتشا     
ً
 وشيوعا

ً
را

فالتنافس والصراع في املجتمعات اإلنسانية بأشكاله ومستوياته املختلفة، 

يعتبر من املحبطات لإلنسان سواء كانت مصادره البيئة، أو اإلمكانات املادية، 

أو البيئة الطبيعية لإلنسان والتي تحيط بالفرد في مجال أداء مهماته، مما 

ؤدي إلى إرهاق الفرد وتوتره، وبالتالي التأثير على نوعية سلوكه ومستوى أدائه؛ ي

 أن فهم الفرد وإدراكه للتوتر الذي ينتابه وقدرته في السيطرة عليه أو 
ا

إال

 على تأدية واجبه وإتمام مهمته 
ً
 على مواجهته، وقادرا

ً
التكيف معه يجعله قادرا

بأنه عصر الضغوط النفسية  . ويتميز العصر الحاليDamon[ 2بنجاح ]

والقلق، األمر الذي يتطلب من االنسان االهتمام بمواجهة العوامل املسببة 

لها، والتصدي لها ملساعدة الفرد على التكيف مع الواقع الذي يعيش فيه، 

 به إلى الصحة النفسية السليمة.
ً
 وصوال

زايدت أحداثها ويشير واقع الحياة التي يعيشها اإلنسان اليوم أنها قد ت     

الضاغطة املوجهة عليه سواء من الناحية االجتماعية أو االقتصادية أو 

السياسية، حيث أن لتلك العوامل تأثير سلبي على حياة الفرد النفسية 

وصحته العقلية واالنفعالية، ولعل مشكلة القلق تعتبر من املشكالت التي 

 من الباح
ً
ثين في وصفهم لهذا العصر تسيطر على حياة اإلنسان، وتوافق كثيرا

 بأن فرويد )
ً
( قد قدم القلق على أنه قلق Fruedبأنه عصر القلق، علما

موضوعي وقلق عصابي على الرغم من وجود القلق بدرجات متفاوتة عند 

األفراد بسبب كون الفرد يعيش في بيئة يؤثر ويتأثر بها بدرجة تختلف من فرد 

 ال يستهان 
ً
به، فإما أن يدفع صاحبه إلى اإلنتاج  آلخر؛ ويعتبر القلق دافعا

والنمو واإلبداع إذا كان من نوع القلق الخفيف الذي يحفز إرادة اإلنسان 

وينشط حماسه، وإما أن يدفع اإلنسان للتشاؤم والسخط واملرض، فالقلق 

البناء املفيد ال يبلغ درجة من الشدة والعمق بحيث يمنع صاحبه من التركيز، 

اعره ويخضعه لسلطانه، بل يكون بمثابة حقنة تثير وال يستولي على مش

، فالحضارة 
ً
 إيجابيا

ً
الحماسة والحمية وتجند قواه الخالقة وتوجهها توجها

اإلنسانية مدينة لهذا النوع من القلق اإليجابي الذي يجعل اإلنسان غير راض 

عن نفسه وعن أسلوب حياته وما يحيط به، هذا هو القلق اإليجابي الذي 

لرغبة في املعرفة ويدفع لالكتشاف والتطلع ملا هو أفضل وأيسر، يخلق ا

فيشجع اإلنسان على تغيير نمط حياته، وهذا ما يعرف اليوم بقلق املنافسة 

[3 ]Verhoef[ 4. ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من حاالت قلق املنافسة :] 

الشخص قبيل اشتراكه حالة قلق ما قبل بداية املنافسة: يقصد بذلك حالة    .1

.
ً
 الفعلي في املنافسة بزمن قصير نسبيا

 حالة قلق بداية املنافسة: هي الحالة التي تستغرق الفترة الزمنية  .2

القصيرة )من بضع دقائق إلى يوم كامل( قبيل اشتراك الشخص في املنافسة، 

 في حالة االتصال 
ً
كما أشار بعض الباحثين أنها تبدو وبصورة أكثر وضوحا

 املباشر للشخص مع جو املنافسة أو بداية املنافسة.

حالة القلق أثناء املنافسة: هي الحالة التي ترتبط بالفترة الزمنية التي يشترك   .3

فيها الشخص في املنافسة، وما قد يحدث فيها من أحداث، وما قد يرتبط بها 

 من تغييرات أو متغيرات.

ك حالة الشخص في فترة ما بعد حالة القلق ما بعد املنافسة: يقصد بذل .4

 انتهاء املنافسة وما يرتبط بها من خبرات نجاح أو فشل.

ومع تعدد أنواع القلق ومصادر تصنيفه إال أن قلق املنافسة يبقى أبرزها،      

والذي هو عبارة عن االستجابة التي تظهر نتيجة ملوقف تنافس ي معين، وتشابه 

ها تنشأ كاستجابة ملثيرات موقف محدد؛ أعراضها أعراض القلق العامة إال أن 

وقد يظهر قلق املنافسة في بداية املنافسة وهي حالة القلق التي تستغرق الفترة 

الزمنية القصيرة قبيل اشتراك الالعب الفعلي في املنافسة وتحدث عادة مع جو 

أو بيئة املنافسة والحالة االنفعالية الناتجة عن هذا القلق قد تؤدي إلى رفع 

توى األداء، أو تؤدي إلى عكس ذلك، األمر يتوقف على درجة انفعال مس

الشخص في فترة ما قبل املنافسة، وقد يستمر قلق املنافسة خالل املنافسة 

 األمر الذي يستدعي من الشخص التعامل مع هذا القلق 
ً
وما بعدها أيضا

الطلبة ؛ وألهمية موضوع قلق املنافسة بين Karnes & Riley [5]للتغلب عليه 

بشكل عام والطلبة الجامعيين بشكل خاص فقد انبثقت الدراسة الحالية 

للتعرف إلى مستوى قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في 

 طولكرم.

 مشكلة الدراسة . 2

تتركز مشكلة الدراسة في التعرف إلى مستوى قلق املنافسة لدى طلبة       

طولكرم؛ فمن خالل خبرة الباحث كمدرس في هذه جامعة القدس املفتوحة في  

 لطلبة جامعة القدس املفتوحة 
ً
الجامعة لسنوات عديدة الحظ أن هناك قلقا

يرجع سببه ملستوى املنافسة؛ مما دفع الباحث إلى دراسة هذه الحالة من 

الناحية العملية والتي ستعود على الطلبة بالنفع، وكذلك على جامعة القدس 

إلضافة إلى ذلك إلى كافة الجامعات الفلسطينية. حيث تمثل املفتوحة، با

 في السنوات الحديثة، ويتوقع زيادة حدوثها 
ً
 واسعا

ً
ظاهرة قلق املنافسة انتشارا

 لزيادة الضغوط املرتبطة بعملية املنافسات. هذا، 
ً
في السنوات القادمة نظرا

ما مستوى قلق   وتتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في طولكرم في ضوء بعض 

 املتغيرات؟

 أهمية الدراسة  أ. 

تكمن أهمية الدراسة في كونها األولى في حدود علم الباحث التي تتناول      

موضوع مستوى قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في طولكرم 

وفير بعض املعلومات، لتكون في متناول املسؤولين في مما قد يعمل على ت

جامعة القدس املفتوحة في طولكرم والجامعات املحلية األخرى، وربما يساهم 

في التعرف إلى أهم املشاكل التي يعاني منها الطلبة، وكذلك التعرف على مفهوم 

 
ً
، قلق املنافسة وأعراضها ومصادرها ليستطيع الطلبة أن يتالشوها مستقبال

إضافة إلى أن أهمية الدراسة قد تمتد إلى أن نتائجها قد تسهم في إكساب 

 املعرفة الالزمة لسمة قلق املنافسة من 
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 قبل الطلبة واملشرفين واملسؤولين في جامعة القدس املفتوحة في طولكرم.

 أهداف الدراسة  ب. 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في التعرف إلى مستوى  -

 طولكرم.

التعرف إلى مستوى قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة في  -

 إلى املتغيرات الديمغرافية: الجنس، واملعدل التراكمي، 
ً
طولكرم تبعا

 والتخصص.

 أسئلة الدراسة  ج. 

 املفتوحة في طولكرم؟ ما مستوى قلق املنافسة لدى طلبة جامعة القدس .1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق املنافسة لدى طلبة  .2

 إلى املتغيرات: الجنس واملعدل 
ً
جامعة القدس املفتوحة في طولكرم تبعا

 التراكمي، والتخصص؟

 مصطلحات الدراسة د. 

القلق: أحد االنفعاالت املهمة والذي ينظر إليه على أساس أنه من أهم  -

 
ً
الظواهر النفسية التي تؤثر على األداء، وأن هذا التأثير قد يكون إيجابيا

 [. 6يدفعهم إلى بذل املزيد من الجهد أو بصورة سلبية تعوق األداء ]

امض الشديد الذي وقد نظر فرويد إلى القلق على أنه " حالة من الخوف الغ     

 من الكدر والضيق واأللم" ]
ً
 & Parnabas[ 7يمتلك اإلنسان ويسبب له كثيرا

Mahamood كما نظرت هورني إلى القلق على أنه " استجابة انفعالية لخطر ،

 إلى املكونات األساسية للشخصية" ]
ً
 [. 8يكون موجها

سارة يشعر بها الفرد  وجاء تعريف القلق بأنه " خبرة انفعالية مكدرة أو غير     

عندما يتعرض ملثير مهدد أو مخيف أو عندما يقف في موقف صراعي أو 

[ على أنه " رد فعل 9. ويعرفه حسين وجواد]Karnes & Riley[ 5إحباطي" ]

للخوف مرتب بتدرج من االرتباك واألخطاء حتى يصل إلى الرعب التام وهو 

 مسبوق بشكل حقيقي أو رمزي بظرف من التهديد ا
ً
لذي يدركه الفرد سريعا

[ إلى التمييز 10ويستجيب إليه بشدة". وقد توصل كل من كاتل وسبيلبرجر ]

بين جانبين للقلق، وتمثل ذلك في جانب االستعداد للقلق في املواقف املختلفة 

)السمة( وجانب القلق الذي نشعر به في موقف معين ويزول بزوال املوقف 

 )الحالة(.

ة يقوم خاللها شخصين أو أكثر بالتنافس للحصول على املنافسة: هي "حال -

 [.11جائزة أو على أكبر حصة" ]

قلق املنافسة: جاء تعريف قلق املنافسة بأنه " حالة انفعالية تتصف بالتوتر   -

والخوف مصاحب بحالة تنشيط فسيولوجية ونفسية وعقلية في الظروف 

 بأنه" مزيج من نشيط فسيو 
ً
لوجي، وسيكولوجي، التنافسية"، ويعرف أيضا

 بتوتر" ]
ً
 [. 12وعقلي مصاحبا

[ قلق املنافسة بأنها "امليل إلدراك املواقف 13وكذلك عرف جابر ]     

التنافسية كتهديد واالستجابة لهذه املواقف بمشاعر الخشية والتوتر". 

ويعرف الباحث قلق املنافسة بأنه "حالة قلق املنافسة التي يمر بها الشخص 

فسة؛ وقد يكون القلق قبل بداية املنافسة أو خاللها أو بعد نتيجة للمنا

 بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص على املقياس املعد 
ً
انتهائها، ويعرف إجرائيا

 لهذا الغرض". 

 

 

 حدود الدراسة ه. 

 تعمم نتائج الدراسة الحالية في نطاق الحدود اآلتية:

 فرع طولكرم. -جامعه القدس املفتوحة الحد املكاني: أجريت الدراسة في  .1

الحد الزماني: أجريت الدراسة خالل الفصل األول للعام الدراس ي  .2

(2019 \2020.) 

الحد البشري: أجريت الدراسة على عينة من طلبة جامعه القدس املفتوحة   .3

 فرع طولكرم. -

خصية الحد املفاهيمي: تتمحور الدراسة الحالية حول مفهوم أساس ي في الش  .4

 بمقياس أعده الباحث 
ً
االنفعالية هو قلق املنافسة لدى طلبة الجامعة، مقاسا

 لهذا الغرض بعد التحقق من خصائصه السيكومترية )الصدق والثبات(. 

 الدراسات السابقة . 3

[ املقارنة بين مستوى قلق السمات 4هدفت دراسة راني وكانينفام ]     

الجامعيين من الذكور واإلناث، وأظهرت النتائج أن التنافسية بين الرياضيين 

، وعدم وجود فروق دالة 
ً
مستوى قلق املنافسة لدى الطلبة كان متوسطا

 في مستوى قلق املنافسة وفق املتغيرات: العمر والجنس والرياضة 
ً
إحصائيا

 والتخصص والتحصيل.

عبي كرة [ التعرف إلى حالة قلق املنافسة لدى ال 14] وهدفت دراسة جابر    

 للمتغيرات التالية )هجوم، دفاع، درجة ممتازة، درجة 
ً
القدم في فلسطين تبعا

أولى(، وتوصلت الدراسة لنتائج عديدة أهمها أنه احتل بعد الثقة بالنفس 

املرتبة األولى، تلى ذلك البعد املعرفي، فيما جاء بعد القلق البدني في املرتبة 

 لدى الطلبة، الثالثة واألخيرة، وأن مستوى قلق ا
ً
ملنافسة بشكل عام منخفضا

ووجود فروق بين الجنسين في هذا املستوى لصالح الذكور، وعدم وجود فروق 

 وفق متغيري التخصص والتحصيل.

[ التعرف إلى مستوى القلق التنافس ي 7وهدفت دراسة بارناباس ومحمود ]      

املاليزيين، وأوضحت الدراسة بأن قلق قبل وأثناء املنافسة لدى الرياضيين 

املنافسة قبل وأثناء املنافسة لدى الرياضيين املاليزيين متوسط، وأن لهذا 

القلق أثر كبير على مردودهم وأداءهم في رياضاتهم املختلفة، وعدم وجود 

فروق جوهرية في مستوى قلق املنافسة وفق متغيرات الجنس والتخصص 

 واملعدل التراكمي والعمر.

[ التعرف إلى مستوى قلق املنافسة 15وهدفت دراسة رادوجونسني ]      

واستراتيجيات املواجهة لدى فرق الشباب في الفنون والرياضة، وتوصلت 

 من 
ً
الدراسة إلى أن قلق املنافسة لدى فرق الرياضة والفنون كان منخفضا

 في مستوى 
ً
قلق وجهة نظر أفراد العينة، وأن هناك فروق دالة إحصائيا

املنافسة وفق متغير الجنس لصالح اإلناث ووفق متغير التخصص لصالح 

 التخصصات العلمية، ووفق متغير التحصيل لصالح مرتفعي التحصيل.

[ الكشف عن الفروق بين الجنسين في مستوى 16وهدفت دراسة ويتيج ]      

 وطالبة من طلبة الجامعة. أظهرت النتائج  98قلق املنافسة لدى 
ً
وجود طالبا

 بين الجنسين في الشعور بأهمية قلق املنافسة عند تعلم 
ً
فروق دالة إحصائيا

بعض املهارات التعليمية وذلك لصالح اإلناث، كما بينت النتائج أن قلق 

 لدى الطلبة، وعدم وجود فروق في هذا املستوى 
ً
املنافسة كان بمستوى مرتفعا

 وفق متغيري التخصص والتحصيل.

[ التعرف إلى قلق املنافسة لدى عينة مكونة من 17كالبانا ] وهدفت دراسة      

( من الطالبات الرياضيات في بعض الجامعات. وأظهرت النتائج أن النساء 48)

الرياضيات لديهن مستوى متوسط من القلق قبل املنافسة بنسبة مئوية تبلغ 
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ف ٪(. وأن مستوى قلق ما قبل املنافسة ال يختلف بين النساء في مختل50)

 ملتغيرات التخصص والتحصيل والعمر.
ً
 الجامعات وتبعا

[ فقد هدفت الدراسة إلى استقصاء التغيرات في مستوى 12]  أما دراسة أبدة     

راب موعد املباراة النهائية في البطولة، وتوصلت واتجاه قلق املنافسة مع اقت

 في مستوى واتجاه 
ً
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن هناك ارتفاعا

القلق كلما اقترب موعد املباراة النهائية، كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود 

 تعزى ملتغيرات: الجنس والعمر.
ً
 فوق دالة إحصائيا

[ الكشف عن القدرة األكاديمية 18الند وآخرون ]وهدفت دراسة فانو      

بالقدرة على املنافسة لتقييم املعرفة التشريحية لدى الطلبة املشاركين في دورة 

متخصصة في الطب البشري. أسفرت النتائج عن األفراد في املجموعة 

 لألداء األكاديمي مقارنة بأقرانهم غير املتنافسين، 
ً
التنافسية قد أظهروا تحسنا

ما كشفت هذه الدراسة عن نتائج مهمة تتعلق بزيادة األداء األكاديمي الناتج ك

عن املشاركة في املنافسة في ضوء متغيرات: الجنس العمر والتخصص 

والتحصيل، وذلك لصالح الذكور وصغار العمر والتخصصات العلمية وذوي 

 التحصيل املرتفع.

رفة العالقة بين الثقة [ مع19وهدفت دراسة ميالليو ونيل وهانتون ]     

( طالب وطالبة، كشفت نتائج عن 102بالنفس وبين القلق التنافس ي لدى )

ارتفاع مستوى قلق املنافسة لدى الطلبة، وهناك قدرة تنبؤيه لقلق املنافسة 

 في مستوى قلق 
ً
وبشكل كبير بالثقة بالنفس. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 إلى متغيري الجنس 
ً
والتخصص، بينما وجود فروق في هذا املنافسة تبعا

 املستوى وفق متغير التحصيل لصالح ذوي التحصيل املرتفع.

[ إلى الكشف عن العالقة بين أسلوب التعلم 20وهدفت دراسة يازيس ي ]    

( 315واإلنجاز األكاديمي لدى عين من الطلبة الجامعيين في تركيا حجمها )

 وطالبة. وأظهرت النتائج وجود عال
ً
قة سلبية ومنخفضة بين البعد الفرعي طالبا

للقلق وهو قلق املنافسة واإلنجاز األكاديمي، لم يالحظ عالقة ذات داللة 

إحصائية بين قلق االختبار وأساليب التعلم املستقل، وكشفت النتائج أن 

أساليب التعلم التنافسية والتعاونية لها عالقة إيجابية منخفضة املستوى مع 

بينت النتائج وجود فرق في مستوى أساليب التعلم وقلق البعد العاطفي، و 

املنافسة وفق متغير الجنس لصالح اإلناث، ومتغير التخصص لصالح 

التخصصات العلمية، ومتغير التحصيل لصالح الطلبة ذوي التحصيل 

 املرتفع. 

[ الكشف عن العالقة بين القدرة على التعلم 3] وهدفت دراسة فيرهوف    

في تعليم العلوم الحاسوبة. وأظهرت النتائج وجود عالقة وقلق املنافسة 

 بين قدرة الطلبة على التعلم وقلق املنافسة، وأن 
ً
جوهرية دالة إحصائيا

 لدى الطلبة، وعدم وجود فروق بين الجنسين في 
ً
مستوى قلق املنافسة كبيرا

 .مستوى قلق املنافسة

 التعقيب على الدراسات السابقة  

مع الدراسات السابقة بشكلها العام من حيث تناولها تشابهت هذه الدراسة 

موضوع قلق املنافسة، فجميع الدراسات التي تم عرضها وتناولت قلق 

املنافسة في عالقته ببعض املتغيرات الديمغرافية كالجنس والتخصص والعمر 

 هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في املنهج 
ً
والتحصيل، وتشابهت أيضا

تم االعتماد على املصادر الثانوية في إعداد األدب التربوي وعلى املستخدم حيث  

املصادر األولية وهو املقياس املعتمد في الجانب امليداني للدراسة، واختلفت 

هذه الدراسة في أنها تقيس مستوى قلق املنافسة لدى الطلبة في التخصصات 

 األكاديمية وليست الرياضية فقط.

 واإلجراءات الطريقة . 4

 منهج الدراسة  .أ

 اعتمد املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته طبيعة الدراسة الحالية ومتغيراتها.

 مجتمع الدراسة  ب.

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس املفتوحة في فرع      

 وطالبة، وامللتحقين للدراسة في الفصل 3342طولكرم، والبالغ عددهم )
ً
( طالبا

 ملتغيري الجنس 2020/ 2019ول من العام الدراس ي )األ 
ً
(، واملوزعين تبعا

 ( اآلتي:1والتخصص كما هو مبين في الجدول )

 1جدول 

 إلى متغيري الجنس والتخصص 
ً
 توزع مجتمع الدراسة تبعا

 الجنس 

 الكلية

 املجموع  إناث ذكور 

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

 %50. 3 1681 %40. 6 1357 %9. 7 324 العلوم التربوية واآلداب 

 %30. 9 1034 %15. 1 506 %15. 8 528 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 %10. 6 353 %5. 2 175 %5. 3 178 العلوم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 %8. 2 274 %6. 2 205 %2. 1 69 التنمية االجتماعية واألسرية

 %100 3342 %67. 1 2243 %32. 9 1099 املجموع

 الدراسة عينة ج.

 (  334)  من  الدراسة  تكونت      
ً
 العينة  بطريقة  أفرادها  اختيار  تم  وطالبة،  طالبا

  الطبقية العشوائية
ً
%( 10) بنسبة وذلك والتخصص الجنس ملتغيري  تبعا

 
ً
 ما اختيار إمكانية إلى املصادر بعض تشير حيث الكلي، املجتمع من تقريبا

 الوصفي،  املنهج  استخدام  حالة  في  كعينة  املجتمع  أصل  من %(  20- %5)  نسبته

  موزعون  وهم ،(2019 بركات،) الدراسة هذه في املعتمد وهو
ً
 ملتغيرات تبعا

 : اآلتي( 2) الجدول  في مبين  هو كما املستقلة الدراسة
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 2 جدول 

  الدراسة عينة توزع
ً
 املستقلة ملتغيراتها تبعا

 النسبة املئوية العدد  املستوى  املتغيرات

 %32. 9 110 الذكور  الجنس

 %67. 1 224 اإلناث

 

 التخصص 

 %50. 3 168 العلوم التربوية واآلداب 

 %30. 9 103 واالقتصاديةالعلوم اإلدارية 

 %10. 6 35 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 %8. 2 28 التنمية االجتماعية واألسرية

 

 التحصيل األكاديمي 

 %20. 1 67 68أقل من 

68 – 9 .75 134 1 .40% 

76 – 9 .79 92 5 .27% 

 %12. 3 41 فأكثر 80

 الدراسة  أداة د.

 مقياس استخدم الدراسة أسئلة عن لإلجابة الالزمة البيانات جمع لغرض      

 بعد الباحث اعداد من وهو ،(Competitive Anxiety Scale) املنافسة قلق

 الدراسات في الواردة األدوات بعض على واالطالع السابق األدب مراجعته

 ؛ Wittig [16]    ؛Radochonski [15]  ؛Parnabas & Mahamood [7]    السابقة

[3] Verhoef[21]  ؛ Mehmet & Charles،   من  األولية  صورته  في  املقياس  تكون 

 ليكرت مقياس وفق الفقرات هذه على املفحوص يجيب بحيث فقرة،( 30)

(Likert ) االستجابة خماس ي ( 
ً
  كثيرا

ً
  /جدا

ً
  /ما حد إلى /كثيرا

ً
  /قليال

ً
  قليال

ً
 ،( جدا

 بكثير اإلجابة حال في درجات( 5) بين  ما املقياس هذا على الدرجة تتراوح حيث

،
ً
  بقليل اإلجابة حال في واحدة ودرجة جدا

ً
 . جدا

  املنافسة قلق مقياس صدق من التأكد تم: وثباته املقياس صدق

 األولية بصورته املقياس عرض خالل من املحكمين  صدق األولى،: بطريقتين 

 وتربوية نفسية مجاالت في واالختصاص الخبرة ذوي  املحكمين  من عدد على

 املقياس  فقرات  حول   الرأي  إبداء  منهم  طلب  محكمين،(  8)  عددهم  بلغ  مختلفة

 بمالحظاتهم  األخذ تم وقد قياسه، املراد للمفهوم مناسبتها من التأكد بهدف

 تكرار بسبب فقرتين  حذف تم حيث النهائية، بصورته املقياس اخراج عند

 بصورته املقياس أصبح وبذلك املحكمون، هؤالء أغلب أشار كما موضوعهما

 باستخدام البناء صدق هي الثانية والطريقة. فقرة( 28) من مكون  املبدئية

 معامالت  حساب تم إذ Persons Correlation Coefficient بيرسون  معادلة

 ( 55) وحجمها للدراسة االستطالعية العينة أفراد درجات بين  االرتباط
ً
 طالبا

 الكلي واملجموع الفقرات على الفعلية الدراسة عينة في يدخلوا لم وطالبة

 :اآلتي( 3) الجدول  في مبين  هو كما الطريقة هذه نتيجة وكانت للمقياس،

 3 جدول 

 املنافسة قلق  ملقياس الكلي واملتوسط الفقرات بين بيرسون  ارتباط معامالت قيم

معامل   الفقرة

 االرتباط

معامل   الفقرة

 االرتباط

معامل   الفقرة

 االرتباط

معامل   الفقرة

 االرتباط

معامل   الفقرة

 االرتباط

معامل   الفقرة

 االرتباط

1 .65** 6 .55** 11 .64** 16 .81** 21 .32* 26 .89** 

2 .53** 7 .68** 12 .34* 17 .64** 22 .31* 27 .67** 

3 .48** 8 .50** 13 .58** 18 .68** 23 .15 28 .68** 

4 .69** 9 .79** 14 .18 19 .58** 24 .67** 29 .09 

5 .30* 10 .52** 15 .45** 20 .17* 25 .34** 30 .45** 

 ≥ 0.01) الداللة مستوى  عند دال( ** α≤ 05. 0) الداللة مستوى  عند دال •

α) 

 فقرات بين االرتباط معامالت أن  السابق،( 3) الجدول  معطيات تظهر     

 وقد  ،(89.  0  -15.  0)  بين   ما  تراوحت  قد  للمقياس  الكلي  املتوسط  وبين   املقياس

  دالة املعامالت هذه كانت
ً
 تم ( 29 ،23 ،14) هي فقرات ثالث باستثناء إحصائيا

 املقياس ثبات من التحقق تم كما. النهائية صورته في  املقياس من حذفها

 باستخدام وذلك( Internal Consistency) الداخلي االتساق طريقة باعتماد

 االستطالعية العينة باستخدام ،(Alpha - Cronbach) ألفا كرونباخ معادلة

 اعتبر وقد ،(0.92) للمقياس العام الثبات معامل قيمة بلغت وقد السابقة،

 املقياس  أصبح وبذلك. وثباتها األداة لصدق مناسبة املؤشرات هذه الباحث

  إلى   عليه  املرتفعة  الدرجة  تشير  بحيث  فقرة،(  25)  على  يشتمل  النهائية  بصورته

 انخفاض   إلى  عليه  املنخفضة  الدرجة  تشير  بينما  املنافسة،  قلق  مستوى   ارتفاع

 املفحوصين  استجابات ولتفسير الجامعة، طلبة لدى املنافسة قلق مستوى 

 :اآلتي الوسطي املعيار اعتمد املقياس هذا على

 املنافسة  لقلق منخفض مستوى  فأقل 33. 2  -

 املنافسة لقلق متوسط مستوى  (3. 66 – 2. 34) -

 املنافسة لقلق  مرتفع مستوى  (3. 66) من أكثر -

 
ً
 استخدم الالزمة البيانات معالجة أجل من: اإلحصائية املعالجات: خامسا

 باستخدام وذلك( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج

 :اآلتية والتحليلية الوصفية اإلحصائية املعالجات
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  عن لإلجابة املئوية والنسب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات .1

 . األول  السؤل 

 Multivariat Analysis of -3( )4×4×2) املتغيرات متعدد التباين تحليل .2

Variance )والتخصص  الجنس: بمتغيرات تعلقامل الثاني السؤال لفحص 

 .األكاديمي التحصيل ومستوى  العلمي،

 ومناقشتها النتائج. 5

 
ً
  لدى املنافسة قلق مستوى  ما: وهو األول  بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

 قلق على األساسية املؤشرات وما طولكرم؟ في املفتوحة القدس جامعة طلبة

 الطلبة؟ لدى املنافسة

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدمت السؤال عن لإلجابة

 في  مبين   هو  كما  النسبي   والتقييم  املقياس  فقرات  من  فقرة  لكل  املئوية  والنسب

 : اآلتي( 4) الجدول 

 4 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات   مرتبة املنافسة قلق مقياس على الدراسة أفراد الستجابات  والتقييم املئوية والنسب املعيارية واالنح
ً
 أهميتها وفق تنازليا

الرقم  

 التسلسلي 

الرقم  

 الترتيبي

 

 الفقرات 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

 التقييم

كلما ازدادت أهمية املنافسة أشعر بأنني لن أستطيع األداء بأفضل   2 1

 ما عندي من قدرات 

 مرتفع  80.6 0.57 4.03

 مرتفع  0 .76 0.52 3.80 قبل اشتراكي في املنافسة أخش ى عدم توفيقي فيها  25 2

 قبل بدء  5 3
ً
 أو متوترا

ً
املنافسة فإنني ال أستطيع  عندما أكون عصبيا

 تركيز كل انتباهي أثناء املنافسة 

 مرتفع  73.8 0.56 3.69

 قبل بدء املنافسة ولكن عندما تبدأ فإنني  15 4
ً
 ومتوترا

ً
قد أكون عصبيا

 أنس ى حالتي بسرعة وأركز انتباهي في املنافسة

 متوسط  71.6 0.52 3.58

 عند انتظار بدء  21 5
ً
 متوسط  69.4 0.48 3.47 املنافسةأكون متوترا

 قبل بدء املنافسة فإنني ال أستطيع   6 6
ً
 أو متوترا

ً
عندما أكون عصبيا

 التحكم في أعصابي أثناء املنافسة 

 متوسط  67.4 0.58 3.37

معرفتي باألشخاص املتنافسين قبل املنافسة يعوقني عن اإلجادة   19 7

 في املنافسة

 متوسط  67.0 0.58 3.35

مستوى أدائي في املنافسات العادية أفضل من مستوى أدائي في   18 8

 املنافسات التي تتميز بأهميتها 

 متوسط  66.8 0.57 3.34

 متوسط  66.6 0.55 3.33 من املهم أن يكون لي هدف أثناء املنافسة 24 9

 متوسط  66.2 0.48 3.31 قبل أن أشترك في املنافسة أشعر بالضيق  22 10

الذي أشعر به قبل بدء املنافسة يعوقني على اإلجادة في القلق  10 11

 املنافسة

 متوسط  58.0 0.57 2.90

 متوسط  55.6 0.51 2.78 التنافس مع اآلخرين متعة اجتماعية 1 12

قبل أن أشترك في املنافسة أشعر بأن ضربات قلبي أسرع من   20 13

 املعتاد 

 متوسط  54.0 0.62 2.70

منافسين ذوي درجة عالية من املستوى يسبب  عندما أتنافس مع  7 14

 لي املزيد من االرتباك أثناء املنافسة 

 متوسط  51.8 0.57 2.59

تظهر إجادتي في املنافسات الحساسة أكثر من إجادتي في  8 15

 املنافسات التي ال تتميز بالحساسية

 متوسط  47.6 0.566 2.38

املنافسة فإن ذلك ال يساعدني  عندما أشعر بالتوتر والقلق قبل  4 16

 على تهيئتي لبذل أقص ى جهدي في املنافسة

 منخفض  45.4 0.56 2.27

عندما أرتكب بعض األخطاء في بداية املنافسة فإن ذلك يساعد   3 17

 على ارتباكي لفترة طويلة أثناء املنافسة

 منخفض  44.4 0.58 2.22

واثق من نفس ي ولكن عندما قبل املنافسة املهمة أشعر بأنني غير  16 18

 تبدأ املنافسة فإن ثقتي في نفس ي تزداد بصورة واضحة

 منخفض  41.8 0.66 2.09

إحساس ي بالقلق أو التوتر قبل املنافسة يسهم في قدرتي على إظهار   13 19

 أفضل ما عندي من قدرات في املنافسة

 منخفض  40.4 0.70 2.02

والخوف قبل املنافسة احتاج لفترة طويلة عندما يظهر علي القلق   14 20

 من الوقت أثناء املحاسبة لكي أعود لحالتي الطبيعية

 منخفض  40.2 0.74 2.01

 منخفض  40.2 0.95 2.01 في املنافسات املهمة أشعر بأنني أستطيع األداء بأفضل قدراتي  11 21
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الرقم  

 التسلسلي 

الرقم  

 الترتيبي

 

 الفقرات 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

 التقييم

األمر  قبل املنافسة املهمة أشعر بأنني غير واثق من نفس ي وهو  9 22

 الذي يؤثر في مستوى أدائي في املنافسة 

 منخفض  39.0 0.78 1.95

عندما أشعر قبل املنافسة بأنني قلق وخائف فإنني أستطيع   17 23

 التحكم في أعصابي أثناء املنافسة 

 منخفض  36.8 0.78 1.84

إذا حدث مني بعض األخطاء في بداية املنافسة فإن ذلك يساعدني   12 24

 مزيد من الجهد لتعويض هذه األخطاء أثناء املنافسةعلى بذل 

 منخفض  0 .35 0.74 1.75

 منخفض  32.6 0.87 1.63 قبل اشتراكي في املنافسة أشعر باالسترخاء 23 25

توسط م 52.7 0.37 2.63 املتوسط الكلي لقلق املنافسة   

 ملستوى  الدراسة أفراد تقديرات أن  السابق،( 4) الجدول  خالل من يتضح      

 حيث ؛(5 ،25 ،2) الفقرات على مرتفع بمستوى  كان  لديهم املنافسة قلق

 كانت   بينما%(,  6.  80  -%  8.  73)  بين   ما  عليها  لالستجابة  املئوية  النسبة  تراوحت

 ، 24 ،18 ،19 ،6 ،21 ،15) الفقرات على متوسط بمستوى  التقديرات هذه

 بين ما عليها لالستجابة املئوية النسبة تروحت  التي  ؛ (8 ،7 ،20 ،1 ،10 ،22

 على منخفض بمستوى  التقديرات هذه كانت حين في ،%(6. 47 -% 6. 71)

 النسبة تراوحت التي  ؛ (23 ،12 ،17 ،9 ،11 ،14 ،13 ،16 ،3 ،4)  الفقرات

 للمتوسط بالنسبة أما%(. 6. 32 -% 4. 45) بين  ما عليها لالستجابة املئوية

 طولكرم في املفتوحة القدس جامعة طلبة لدى  املنافسة قلق ملستوى  الكلي

 بمستوى  وهو%( 52.7) العامة املئوية النسبة بلغت إذ ؛(63. 2)  بلغ فقد

 .متوسط

 أهمية األكثر الخمسة املؤشرات أن  السابق الجدول  في املعطيات وتوضح      

 أهمية: اآلتي التنازلي الترتيب على هي الجامعة طلبة لدى املنافسة لقلق

 املنافسة في اشتراكي وقبل املزيد، واعطاء األداء مستوى  من  تزيد املنافسة

  أكون  وعندما فيها، توفيقي  عدم أخش ى 
ً
  أو عصبيا

ً
 املنافسة  بدء  قبل متوترا

  أكون  وقد املنافسة، أثناء انتباهي كل تركيز أستطيع ال فإنني 
ً
  عصبيا

ً
 ومتوترا

 في انتباهي وأركز بسرعة حالتي  أنس ى  فإنني  تبدأ عندما ولكن املنافسة بدء قبل

  وأكون  املنافسة،
ً
 النتيجة هذه مقارنة وعند. املنافسة بدء انتظار عند متوترا

 & Rainey[ 4] الدراسات مع اتفقت أنها تبين السابقة الدراسات مع

Odnningham[  7]  ؛Parnabas & Mahamood[  17]  ؛Kalpanaأظهرت  التي   ؛ 

   كان   الدراسة  أفراد  لدى  املنافسة  قلق  مستوى   أن   نتائجها
ً
 عام،  بشكل  متوسطا

 Mellaliew  ;[19] ؛[12]  أبدة ؛Witting[ 16] الدراسات مع تعارضت بينما

Neil & Hanton[ 3] ؛Verhoefكان  املستوى  هذا أن  نتائجها أظهرت التي  ؛ 

،
ً
[  20]   ؛Radochonski[  15]  ؛[ 14]  جابر  الدراسات  مع  تعارضت  حين   في  مرتفعا

Yaziceكان املستوى  هذا أن نتائجها أظهرت التي  ؛ ،
ً
 الباحث  ويعتبر منخفضا

 كلما املنافسة أهمية زادت كلما أنه يعتقد فهو حيث منطقية النتيجة هذه

 . أداءهم يزداد وبالتالي منها الطلبة قلق ازداد

 داللة ذات فروق توجد هل: وهو الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج: ثانيا

 في املفتوحة القدس  جامعة طلبة لدى املنافسة قلق  مستوى  في إحصائية

  طولكرم
ً
 والتخصص؟ التراكمي، واملعدل الجنس: املتغيرات إلى تبعا

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حسبت السؤال هذا عن لإلجابة

  املنافسة قلق مقياس على الدراسة أفراد الستجابات
ً
  الجنس متغيرات إلى تبعا

 في  مبين هو كما فكانت األكاديمي، التحصيل ومستوى  العلمي  والتخصص

 : اآلتي( 5) الجدول 

 5 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات   املنافسة قلق مقياس على الدراسة أفراد الستجابات املعيارية واالنح
ً
  التحصيل ومستوى  العلمي، والتخصص الجنس، : متغيرات إلى تبعا

 األكاديمي

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املستوى  املتغيرات

 0.51 2.59 110 الذكور  الجنس

 0.48 2.66 224 اإلناث

 

 التخصص العلمي 

 0.55 2.64 168 العلوم التربوية واآلداب 

 0.49 2.61 103 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 0.56 2.68 35 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 0.60 2.56 28 التنمية االجتماعية واألسرية

 

 التحصيل األكاديمي 

 0.68 2.41 67 68أقل من 

68 – 9 .75 134 2.56 0.57 

76 – 9 .79 92 2.70 0.48 

 0.43 3.86 41 فأكثر 80

 الحسابية املتوسطات بين  ظاهرة فروق وجود السابق،( 5) الجدول  يظهر

   الدراسة،  أفراد  لدى  املنافسة  قلق  مقياس  على  الدراسة  أفراد  الستجابات
ً
 تبعا

 التحصيل  ومستوى  العلمي، والتخصص الجنس،: الدراسة متغيرات إلى

 متعدد التباين تحليل استخدم الفروق هذه داللة والختبار. األكاديمي 
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 ( 4×4×2) املتغيرات
ً
 ومستوى  والتخصص، الجنس،: متغيرات إلى تبعا

 : اآلتي( 6) الجدول  في نتائجه واملبينة األكاديمي، التحصيل

 6 جدول 

  املنافسة قلق مقياس على  الدراسة أفراد الستجابات( 4×4×2) املتغيرات متعدد التباين تحليل نتائج
ً
 األكاديمي ومستوى  العلمي، والتخصص  الجنس،: متغيرات إلى تبعا

 مستوى الداللة  قيمة )ف( املحسوبة متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين 

 0.982 0.591 0.111 1 0.111 الجنس

 0.176 1.957 0.368 3 1.104 التخصص 

 *0.001 4. 768 0. 896 3 2. 689 مستوى التحصيل 

   0.188 326 63.181 الخطأ )البواقي(

    333 1027.711 املجموع الكلي

 (α≤ 01. 0) الداللة مستوى  عند دال •

 : اآلتية النتائج السابق( 6) الجدول  يوضح

   دالة  فروق  وجود  عدم  -
ً
 الدراسة  أفراد  لدى  املنافسة  قلق  مستوى   في  إحصائيا

 
ً
 السابقة الدراسات نتائج  مع النتيجة هذه مقارنة وعند الجنس، متغير إلى تبعا

 & Parnabas ؛Rainey & Odnningham [4] دراسات مع تتفق أنها تبين 

Mahamood [7]؛[12] أبدة ؛ Mellaliew; [19] Neil & Hanton[3] ؛ 

Verhoefقلق  مستوى  في جوهرية فوق  وجود عدم نتائجها أظهرت التي  ؛ 

  املنافسة
ً
 Van [18]  ؛[14] جابر دراسات مع وتعارضت. الجنس متغير إلى تبعا

Nuland et al،   في  الجنسين   بين   جوهرية  فروق  ثمة  هناك  أن   نتائجها  بينت   التي 

  وتعارضت الذكور، الطلبة لصالح املنافسة قلق الشعور 
ً
 دراسات مع أيضا

[15 ]Radochonski [ 16]  ؛Witting [ 20] ؛Yaziceوجود نتائجها بينت  التي  ؛ 

 هذه أن  الباحث ويرى . اإلناث لصالح املستوى  هذا في الجنسين بين  فروق

 واالجتماعية واالقتصادية الثقافية الظروف تشابه ظل في ُتفسر قد النتيجة

 وذلك بينهما، شاسعة فروق وجود دون  الجنسين كال لها يخضع التي  والتربوية

 بأنها تمتاز طولكرم فمحافظة الدراسة؛ أفراد بها يعيش التي  البيئة لضيق

  صغيرة محافظة
ً
 كما املعيشية، والظروف الحياة عناصر فيها تتشابه نسبيا

 الجامعة،  في السائدة اإلدارية الظروف تشابه إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو 

 تمييز، دون  ذاته هو الجنسين  كال له يخضع الذي والتدريب التدريس فنظام

 . املستوى  وبنفس اإلناث على تأثيره يمكن  الذكور  على يؤثر هو فما وبالتالي

   دالة  فروق  وجود  عدم  -
ً
 الدراسة  أفراد  لدى  املنافسة  قلق  مستوى   في  إحصائيا

 
ً
 الدراسات مع النتيجة هذه مقارنة ولدى العلمي، التخصص متغير إلى تبعا

 جابر ؛Rainey & Odnningham[ 4] دراسات مع تتفق أنها تبين  السابقة

 ؛Kalpana[ 17]  ؛Witting[ 16] ؛Parnabas & Mahamood[ 7]  ؛[14]

Mellaliew; [19] Neil & Hanton  فروق وجـود عـدم نتائجها أظهرت التي 

   املنافسة  قلق  مستوى   في  جوهرية
ً
 مع   تعارضت  بينما  التخصص،  متغير  إلى  تبعا

[  20] ؛Van Nuland et al[ 18] ؛Radochonski[ 15]  الدراسات بعض

Yaziceاملستوى  هذا في جوهرية فروق وجود نتائجها أظهرت التي  ؛  
ً
 إلى تبعا

 النتيجة هذه الباحث ويفسر. العلمية التخصصات لصالح التخصص متغير

 يواجهون  املختلفة األكاديمية وتخصصاتهم كلياتهم باختالف الطلبة جميع أن 

 كلية على تقتصر ال فاملنافسة غيرهم، مع املنافسة قلق من املستوى  نفس

 أن  أي التخصصات، وملختلف الكليات بجميع وإنما معين  تخصص أو معينة

 غير أخرى  ومتغيرات عوامل تحدده الجامعة طلبة لدى املنافسة قلق مستوى 

 .العلمي  التخصص

  دالة فروق وجود -
ً
  الدراسة أفراد لدى املنافسة قلق مستوى  في إحصائيا

ً
 تبعا

 هذه اتجاه وملعرفة ،(التراكمي  املعدل) األكاديمي  التحصيل مستوى  متغير إلى

 الجدول  في نتائجه واملبينة البعدية للمقارنات( LSD) اختبار استخدم الفروق

 :اآلتي( 7)

 7 جدول 

  املنافسة قلق على  الدراسة أفراد الستجابات  البعدية للمقارنات( LSD) اختبار  نتائج
ً
 األكاديمي التحصيل  مستوى  متغير  إلى تبعا

 ( فأكثر80) (79. 9 – 76) (75. 9 – 68) 68أقل من  املتوسط الحسابي  مستوى التحصيل 

 *0. 000 *0. 002 *0. 039 - 2.41 68أقل من 

68 – 9 .75 2.56  - 047 .0* 000 .0* 

76 – 9 .79 2.70 - - - 000 .0* 

 - - - - 3.86 فأكثر 80

 (α≤ 01. 0) الداللة مستوى  عند دال •

  دالة فروق وجود السابق،( 12) الجدول  يوضح     
ً
 قلق مستوى  في إحصائيا

 الفئات  من  كل  وبين   فأكثر(  80)  املرتفع  التحصيل  ذوي   الطلبة  فئة  بين   املنافسة

 ،(75.  9  –  68)  التحصيل  وذوي   ،(79.  9  -76)  التحصيل  ذوي   الطلبة  من  األخرى 

 والثالثة والثانية األولى الفئة لصالح وذلك ؛(68) من أقل التحصيل وذوي 

 أظهروا  قد املرتفع التحصيل ذوي  الطلبة أن بمعنى  الترتيب، على والرابعة

 يعني   وهذا.  املنخفض  التحصيل  ذوي   الطلبة  من  املنافسة  قلق  من  أكبر  مستوى 

   الجامعة  طلبة  لدى  املنافسة  قلق  مستوى   في  جوهرية  فروق  وجود  بوضوح
ً
 تبعا

 املتفوقين  الطلبة لصالح الفروق هذه وأن  لديهم، التحصيل مستوى  متغير إلى

  أكثر الطلبة كان  كلما أي
ً
  أكثر كانوا كلما تحصيال

ً
 ولدى . املنافسة بقلق شعورا

[  15] دراسة مع تتفق أنها تبين السابقة الدراسات مع النتيجة هذه مقارنة

Radochonski[  18]   ؛Van Nuland et al[  19]  ؛Mellaiew; Neil & Hanton؛ 



 

120 

[20 ]Yaziceقلق  مستوى  في جوهرية فروق وجود نتائجها أظهرت التي  ؛ 

  املنافسة
ً
 ذوي  الطلبة لصالح األكاديمي  التحصيل مستوى  متغير إلى تبعا

 & Rainey[ 4] الدراسات من العديد مع  تعارضت بينما املرتفع، التحصيل

Odnningham[ 7] ؛[14] جابر ؛Parnabas & Mahamood[ 16] ؛Witting؛ 

[17  ]Kalpanaقلق  مستوى   في  جوهرية  فروق  وجود  عدم  نتائجها  أظهرت  التي   ؛ 

  املنافسة
ً
 هذه  الباحث ويعزو . األكاديمي  التحصيل مستوى  متغير إلى تبعا

   أكثر  أصبح  كلما  التحصيلي  مستواه  في  الطالب  إرتقى  كلما  أنه  إلى  النتيجة
ً
 شعورا

 اكتسبها  قد يكون  التي  السابقة الخبرة إلى  ذلك عزو  ويمكن املنافسة، بقلق

 قدرة وأكثر بنفسه ثقة أكثر فيصبح حققه، الذي اإلنجاز مستوى  من الطالب

 أن   إلى  باإلضافة  معها  والتكيف  املختلفة،  التعليمية  املواقف  على  السيطرة  على

 يتطابق  وهذا. املنافسة بقلق شعوره تعزيز في يساعده باإلنجاز الطالب شعور 

  مرتفع  رضا لديه الذي الفرد أن يرى  الذي, Werther & Divis[ 22] نموذج مع

 ذلك  لتحقيق  العمل  في  واالستقرار  االنتظام  إلى  يميل  به  سيقوم  الذي  الدور   عن

 الباحث  إليه توصل ما فإن  األساس هذا وعلى وجه، أفضل على الدور  واتمام

 حيث( Expect Theory)التوقع نظرية في( Fromm" )فروم" أنموذج مع يتفق

   يبذلون   األفراد  أن  إلى  يشير
ً
   جهدا

ً
 النتائج  إلى  تؤدي  التي  األعمال  تلك  إلنجاز  كبيرا

  تعتبر والتي  فيها، يرغبون  التي 
ً
  مدخال

ً
 مجموعة خالل من التحفيز إلى عقالنيا

 ;Gardner[ 23] واألداء الجهد بين  التوقع  على القائمة العالقات من

Csikazentmihalyi & Damon[ 24]  ؛Davis & Rimm . هذه  الباحث ويعزو 

 لم الذي( Psychological Preparation) النفس ي  اإلعداد إهمال إلى الفروق

 مراحل خالل والتخطيط واملهاري  البدني اإلعداد منهاج في الوافر نصيبه يأخذ

 تؤثر  املختلفة  املهارات"  أن [  25]  بندورا  يؤكد  الصدد  هذا  وفي  السنوي،  التدريب

 
ً
  تأثيرا

ً
 يكون  عندما الخصوص وجه وعلى عام، بشكل املتنافسين  على كبيرا

  وأكثر مستوى  أعلى املنافس أو الخصم
ً
 الذي  الراحة وقت ففي ؛"استعدادا

  املتنافسين  أغلب عند املعرفي القلق  مستوى  يكون  املنافسة يسبق
ً
 معتدال

 ويرون  املنافس، الفريق يخشون  وال للمنافسة، باإلعداد مشغولون  فيكونوا

 [. 26] عنهم األخرين وإرضاء الهدف تحقيق نحو التركيز على قادرين بأنهم

 التوصيات

 : اآلتية التوصيات اقتراح يمكن ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء في

 لديهم إيجابية اتجاهات تكوين بغية املنافسة حول  الطلبة مفاهيم تطوير -

 .حولها

 على  املنافسة قلق أثر  من للتقليل الجامعة في التربوية اإلرشادات دور  تطوير -

 .واالجتماعية النفسية أوضاعهم على الطلبة

 دون  معها التعامل وكيفية الفاعلة املنافسة حول  بإرشادات الطلبة تزويد -

 .خوف أو قلق

 اجتيازها  تم  ما  اذا  أثر  من  ستتركه  وما  املنافسة  أهمية  حول   الطلبة  انتباه  لفت  -

 .القلق أو للخوف التعرض ودون  بسالسة

 متغيرات ضوء في األكاديمي  املنافسة قلق حول  الدراسات من مزيد إجراء -

 هذا في  السابقة الدراسات أغلب حيث مختلفة؛ وتربوية ونفسية شخصية

 .الرياضية املنافسة بقلق متعلقة هي املجال

 

 

 

 

 املراجع 

  العربية املراجع أ. 

 وسمة حالة بوصفه القلق ملقياس دراسة(. 2006) امطانيوس مخائيل،[ 8]

 ،(2)19 دمشق، جامعة مجلة. السورية الجامعات طلبة من عينات على

11 -71 . 

 باملؤشرات القلق حالة عالقة(. 2010) جواد وسندس يوسف حسين،[ 9]

 علوم  مجلة. املباريات أثناء في الطائرة الكرة مهارات بعض ألداء الكمية

 . 355-341 ،(1) الرياضة،

 بدافعية وعالقته الرياضية املنافسة قلق (. 2011) بورنان  مصطفى،[ 11]

 األكاديمية. الجزائر في الجماعية الرياضات العبي  لدى الرياض ي  اإلنجاز

 .60-50 ،(7) واإلنسانية، االجتماعية للدراسات

 طلبة  عند  السلة  كرة  لعبة  في  الرياضية  املنافسة  قلق(.  2011)  أميرة  أبدة،[  12]

 . 246-235 ،(1)38 التربوية، العلوم في دراسات. الثانوية املدارس فرق 

 الرياضية املنافسة قلق سمة واقع دراسة(. 2008) رسمي  رمزي  جابر،[ 13]

 جامعة مجلة. فلسطين  في املتوسطة املسافات عدائي عند

 . 110-85 ،(1)10األزهر،

 القدم كرة العبي  لدى الرياضية املنافسة قلق حالة(. 2009) رمزي  جابر،[ 14]

 .90-65 ،(1) الرياضة، علوم مجلة منشور، بحث فلسطين، في

 األجنبية املراجعب. 

[1]  Singh, A. (1985). Sport competitive anxiety of lindian a fanction 

of their age, playing experience and sex. Paper Presented to the 

world Congress in Spore Psychology Copenhagen, Denmark. 

31-Stration, R. (1995). Perceived sources of stress in champion 

high school athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology. 

161, 101-110 . 

[2]  Damon, W. (1995). Greater expectations: Overcoming the 

culture of indulgence in America’s homes and schools. New 

York: Free Press . 

 [3] Verhoef, T. (2017). The Role of Competitions in Education. 

http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi97/ffutwrld/competit.html 

[4]  Rainey, D. & Cunningham, H. (2008). Competitive trait anxiety in 

male and female college athletes. Research Quarterly for 

Exercise and Sport, 59(3), 244-57. 

[5 ]  Karnes, F. & Riley, T. (2005). Competitions for talented kids: Win 

scholarships, big prize money, and recognition. Waco, TX: 

Prufrock Press. 

[6 ]  Cameron, J. (2001). Negative effects of reward on intrinsic 

motivation—a limited phenomenon: Comment on Deci, 

Koestner, and Ryan (2001). Review of Educational Research, 

71, 29–42. 

[7]  Parnabas, V., Mahamood, Y., (2010).Competitive anxiety level 

before and during competition among Malaysian Athletes. 

Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 18(2), 399-406. 



912020 

121 

[10]  Spielberger, C.; Sydeman, S.; Owen, A.; & Marsh, B. (1999). 

Measuring anxiety and anger with the state-trait anxiety 

inventory (STAI) and the state trait anger expression inventory 

(STAXI). NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers . 

[15]  Radochoński, M. (2011). Competitive anxiety and coping 

strategies in Young Martial Arts and Track and Field Athletes, 

Journal of Human Kinetics, 27, 181-190. 

[16]  Wittig, A. (2011). Sport competition anxiety and sex role. A 

Journal of Research, 10(5-6), 569-73 . 

[17]  Kalpana, S. (2012). Sports Competitions: Pre-Competition 

Anxiety – Does It Matters. Journal of Education and Practice, 

3(9), 130-136 . 

[18]  Van Nuland, S.; Roach, V.; Wilson, & Belliveau, D.(2015).Head 

to nhead: The role of academic competition in undergraduate 

anatomical education. Anatomical Sciences Education, 8(5), 

404-412 . 

[19]  Mellalieu, S..; Neil, R. & Hanton, S. (2016).Self-Confidence as a 

Mediator of the Relationship between Competitive Anxiety 

Intensity and Interpretation. Research Quarterly for Exercise 

and Sport, 77(2), 263-270 . 

[20]  Yazici, K. (2017). The Relationship between Learning Style, Test 

Anxiety and Academic Achievement Universal Journal of 

Educational Research, 5(1), 61-71. 

[21]  Mehmet, O. & Charles, D. (2018). Affective Benefits From 

Academic Competitions for Middle School Gifted Students. 

Gifted Child Today ,31(2), 48-53 . 

[22]  Werther, W. & Davis, K. (2008). Administration personally 
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ABSTRACT: The present study aimed to reveal the level of competition anxiety among Al-Quds Open 

University students in the light of variables: gender, scientific specialization and an academic 

achievement level. For this purpose, the competition anxiety scale was applied to a stratified sample of 

(334) male and female students from Al-Quds Open University in Tulkarm Governorate. Results showed 

that the study subjects estimates of the level of competition anxiety were intermediate, and that the five 

most important indicators of competition anxiety were: in the following order: the importance of 

competition Increase the level of performance and give more, and before I participate in the competition, 

I am afraid I will not be successful in it. In competition, I will be nervous when waiting for the competition 

to start. Also the results showed that there were no statistically significant differences in the level of 

competition anxiety among students according to the variables of gender and specialization, while there 

were statistically significant differences in the level of competition anxiety according to the variable of 

the academic achievement level in favor of those with a high achievement . 

KEY WORDS: anxiety, competition anxiety, Al-Quds Open University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


