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)تقییم الضغوط النفسیة لالعبین المتقدمین في الدوري الممتاز بكرة القدم (  
  م ضیاء حمود مولود السامرائي.م

  :ملخص البحث
اســتخدم الباحــث اســتمارة خاصــة لقیــاس الضــغوط . بعــد االطــالع علــى مجموعــة مــن الدراســات النظریــة       

ا األســاس اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي الــذي النفســیة للعبــة كــرة القــدم لمعالجــة مشــكلة البحــث، وعلــى هــذ
لقد اختار الباحث بالطریقة العمدیة العینة المؤلفة من أربعة عشـر فریـق . یالئم طبیعة المشكلة التي یراد بحثها

وبعـد جمـع اإلجابـات . وبعد توزیع االسـتمارة علـى الالعبـین . من المنطقة الشمالیة للدوري الممتاز بكرة القدم 
حث على نسبة لكل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس الواحـدة والسـتون،  وقـام الباحـث بمناقشـة الفقـرات التـي حصل البا

.                                     حصلت على إجابة بنسبة عالیة فقط، والتي من خاللها توصل الباحث إلى االستنتاجات والتوصیات
 
 
 

Abstract 
 

   After reading of many similar theoretical studies, the researcher used a special 
form to measure the psychological pressures in football game to solve the problem 
of the research. according to this fundaments the researcher used the description 
approach, which is suitable to solve such type of problems. The researcher chose 
the sample of the research by using direct method. The sample of the research 
consisted of (70) players selected from (7) clubs selected from the whole 
environment of the research that consists of (14) clubs from the clubs of northern 
zone in Iraq. The forms of the measurement distributed to the players and then the 
researcher collects the answers of the players to check all the rate of (61) items of 
the measurements. The researcher cheeked the results that get higher degrees than 
the others all that lead the researcher to give the conclusions and recommendations.  
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  الباب األول
  التعریف بالبحث -١
 :  المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

ــداث  شـــغل موضـــوع الضـــغط النفســـي اهتمـــام الكثیـــر مـــن البـــاحثین كـــون اإلنســـان یعـــیش فـــي بیئـــة ملؤهـــا األحـ
والمشاكل والصراعات والكوارث ، ولعل الضغط النفسي احد ممیزات عصرنا الحالي لما له من آثار سلبیة في 

لیس جمیع الضـغوط تتضـمن ضـررا أو "االجتماعیة والنفسیة للفرد ، والجدیر بالذكر انه النواحي الفسیولوجیة و 
بأنهــا أصــل الحیــاة وان غیابهــا ) Selye(آثــارا ســلبیة بــل تتضــمن جوانــب ایجابیــة أیضــا وقــد عبــر عنهــا العــالم

  .)١("یعني الموت
فولوجیـــة ، ولكـــن هـــذه العوامـــل ال ان االنجـــازات الریاضـــیة تتطلـــب تـــوافر عـــدد مـــن العوامـــل البدنیـــة والمور     

تكتمــل اال عنــد تــوافر لیاقــة نفســیة عالیــة یســتطیع مــن خاللهــا الفــرد الریاضــي مواجهــة المنافســات التــي تفــرض 
بطبیعتها الكثیر من أنواع الضغوط سواء البدنیة منها أو النفسیة أو االجتماعیة ، إذ ان المجـال الریاضـي فیـه 

لتــي یصـادفها الالعــب نظــرا لتنــوع المطالــب التـي ینبغــي علیــه الوفــاء بهــا مثــل العدیـد مــن المثیــرات الضــاغطة ا
االنجاز الـعالي واكتسـاب المهـارات الحركیـة والقـدرات الخططیـة واالسـتعداد البـدني والنفسـي للمنافسـة الریاضـیة 

دراك وتذكر المسؤولیات الملقاة على عاتقه والتفاعـل الجیـد مـع اآلخـرین  ٕ ، ومـا یـربط بـذلك والتحكم االنفعالي وا
كله من الخوف والفشل أو الهزیمة والخوف من اإلصابة والقلق والتوتر واالستثارة التـي تـرتبط بالمنافسـة وغیـر 

  . )٢(ذلك من العوامل التي تسهم في رفع مستوى الضغوط لدى الالعب
  :  مشكلة البحث ٢-١  

یجابـا ، إذ ان أعـداد ان للضغوط النفسـیة تـأثیرا فـي األداء المهـاري لالعبـین و       ٕ فـي نتـائج المباریـات سـلبا وا
الریاضـــي نفســـیا یعـــد احـــد العوامـــل المهمـــة التـــي تتضـــمنها العملیـــة التدریبیـــة فضـــال عـــن المتطلبـــات التدریبیـــة 
األخــرى، ونتیجــة لعــدم اهتمــام بعــض المــدربین للضــغوط النفســیة فــي العملیــة التدریبیــة وخصوصــا فــي قطرنــا 

إلــى أجــراء هــذا البحــث للتعــرف علــى أهــم الضــغوط النفســیة التــي یواجههــا الالعبــین  العــراق، ممــا دعــا الباحــث
   .المتقدمین في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم

  :هدف البحث ٣-١
  .تقییم الضغوط النفسیة لدى الالعبین المتقدمین في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم -
  
  

                                     
جامعة حلوان، /رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة: (العبي بعض األنشطة الریاضیة ىمحمد عبد العاطي؛ مصادر االحتراق النفسي لد– )١(

 .٣٦ص) ١٩٩٨
 .١٥ص) ١٩٩٨القاهرة، مركز الكتاب للنشر، : (١، طسیكولوجیة احتراق الالعب والمدرب الریاضيمحمد حسن عالوي؛  – )٢(
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  :مجاالت البحث ٤-١
الالعبین المتقدمین ألندیة المنطقـة الشـمالیة المشـاركین فـي الـدوري العراقـي الممتـاز : ريالمجال البش ١-٤-١

  .  ٢٠٠٩-٢٠٠٨بكرة القدم للموسم الكروي 
  ٧/٢/٢٠٠٩ولغایة  ١/١١/٢٠٠٨للمدة : المجال ألزماني ٢-٤-١
  .مالعب أندیة المنطقة الشمالیة بكرة القدم: المجال المكاني  ٣-٤-١

  الباب الثاني
  لدراسات النظریة والدراسات المشابهةا -٢
  :الدراسات النظریة ١-٢
 :مفهوم الضغوط النفسیة في المجال الریاضي ١-١-٢

تعــد الضــغوط النفســیة فــي المجــال الریاضــي واحــدة مــن أهــم العوامــل التــي لهــا أســهام فعــال وایجــابي فــي     
ة أظهــرت ان ممارســة النشــاط الریاضــي تحســین كــل مــن الصــحة البدنیــة والنفســیة الن نتــائج الدراســات الحدیثــ

لفترة طویلة وبشدة عالیة ال یؤدي بالضرورة إلـى الصـحة المثلـى، بـل ان الكثیـر مـن ریاضـیي المسـتوى العـالي 
یعانون من المشكالت مثل التعب المزمن اإلصابة والمرض وضـغوط المنافسـة، وقـد نالحـظ كیفیـة وقـوع أكثـر 

غوط النفسیة وخاصة في فترة المنافسات ، ویرجع ذلـك إلـى أسـباب آنیـة الفرق الریاضیة غالبا تحت وطأة الض
  .)١(وأخرى متراكمة ناجمة عن خبرات الریاضیین الذین شاركوا في بطوالت سابقة

المواقــف الحیاتیــة التــي یتعــرض لهــا الفــرد والتــي تــؤثر فــي الصــحتین " بأنهــا) Marinoniمــارنوني (عرفهــا    
  .)٢("النفسیة والجسمیة

أي فعــل لــه رد فعــل داخلــي أو خــارجي " نقــال عــن عبــد الســتار بأنهــا)  Hamphryهمفــري( وعرفهــا        
  .)٣("بحیث یجعل التكیف صعبا ویستوجب جهدا إضافیا إلبقاء التوازن الداخلي للفرد طبیعیا

ألداء أنهــا حالــة انفعالیــة مؤلمــة أو بغیظــه یحــاول الالعــب تجنبهــا وتــؤثر علــى ا) " ١٩٩٨(ویــرى عــالوي    
بصــورة ســلبیة عــن طریــق التــوتر العضــلي الزائــد عــن الحــد كمــا أنهــا تعمــل علــى تضــییق بــؤرة انتبــاه الالعــب 

  .)٤("وتؤثر بصورة سلبیة على تركیز انتباهه
حالـة مـن عـدم التـوازن الواضـح بـین المتطلبـات "في تعریفه للضغوط النفسـیة إلـى انـه ) ٢٠٠٠(ویشیر راتب   
مقـدرة علـى االسـتجابات تحـت ظـروف عنـدما یمثـل الفشـل فـي االسـتجابة لتلـك المتطلبـات وال) البدنیة والنفسیة(

  .)٥("فیها نتائج هامة
                                     

 .١٨-١٥، صمصدر سابقمحمد حسن عالوي؛  – )١(
2- Marinoni ,B : Psychological Distress and its Correlates in Secondary school Students in Praia .Italy Epidermal, 
vol 1997 ,P 77. 

 .٤٠١ص) ١٩٩٨لكتاب للنشر ، الكویت ، مركز ا: (االكتئاب اضطراب العصر الحدیثعبد الستار إبراهیم ؛  – )٣(
 .٤٠٢، صنفس المصدرمحمد حسن عالوي؛  - )٤(
 .     ١٩٦ص) ٢٠٠٠القاهرة ، دار الفكر العربي، : ( ١، طتدریب المهارات النفسیة وتطبیقاتها في المجال الریاضيأسامة كامل راتب؛  – )٥(
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   :أسباب الضغوط النفسیة في المجال الریاضي ٢-١-٢
تحدث الضغوط عندما یكون هناك عدم توازن واضح بین ما تدرك انه مطلوب منك مـن البیئـة وبـین مـا   

لـذلك فـي شـكل ) البیئـة، اإلدراك واالسـتجابة( الضغوط تتضمن ثالثـة عناصـر  تدركه نحو قدراتك ، إذ أن
االستثارة التي تعد نوعا من تنشیط العقل والجسم ، عندما یواجه احد الالعبین خبـرة الضـغوط فأنـه یحـاول 

عنـدما شـاهدت (أو ) المـدرب ضـغط علـي كثیـرا( اكتشاف السبب وعادة یوجه اللوم إلى البیئة فنجده یقول 
تلك أمثلة لتفسـیر أسـباب الضـغوط علـى أسـاس البیئـة ، فـنحن نمیـل ) جمهورا كبیرا شعرت بالخوف الشدید

إلــى توجیــه اللــوم لألحــداث فــي بیئتنــا لتفســیر أســباب الضــغوط ، ویصــبح ذلــك عملیــة آلیــة لطریقــة التفكیــر 
  .لتفسیر أسباب الضغوط وذلك خطأ كبیرا

لضـــغوط النفســـیة غیـــر البیئـــة وهـــي كیفیـــة إدراكنـــا لألحـــداث ، إن هنـــاك عنصـــرا مهمـــًا لتفســـیر أســـباب ا   
إنهــا فرصــة عظیمــة ( قــد یقــول  يفعنــدما یــرى احــد الالعبــین الملعــب الریاضــي ممتلئــا بــالجمهور الریاضــ

  بینما العب آخر قد یقول) من الناس بالنسبة لي بان اظهر براعتي وأتقن األداء أمام هذا الجمع الكبیر
انـه الملعــب الریاضـي الممتلــئ بـالجمهور نفســه ولكــن ) طــأت أمـام هــذا الجمهـور الــوفیرسـيء إذا أخكـم هــو (  

  .الالعب اآلخر أدرك ذلك على نحو سلبي بشكل ایجابي،و ) البیئة( لموقف احد الالعبین أدرك هذا ا
ثل بعـد تلك التي تم، أما العنصر الثالث للضغوط النفسیة فهو استجابة األفراد للبیئة في شكل استثارة     

الشدة للسلوك واستخدام االستثارة هنا بمعنى التنشیط الفسیولوجي والسلوك للشخص ، وعندما یكـون هـدفنا 
هو فهم كیف نتحكم في الضغوط النفسـیة فأنـه مـن األهمیـة أن نأخـذ بعـین االعتبـار جمیـع هـذه األعـراض 

  .)١(للضغوط النفسیة
   )٢( :مصادر الضغوط النفسیة ٣-١-٢
 :بالقلق التنافسي والخوف من الفشل ضغوط مرتبطة  .١

الضـــغوط التـــي تنـــتج عـــن خـــوف الالعـــب مـــن الفشـــل وقلقـــه مـــن ضـــعف مســـتواه وخشـــیة مـــن مقارنتـــه بالمنـــافس 
  .والالعبین اآلخرین، وشكه في قدراته واستعداداته

 :ضغوط مرتبطة بالتقییم االجتماعي وتهدید الذات .٢

اجتماعیـا مـن قبـل المـدرب أو اإلداریـین أو  مافسـة المقـیهي تلك الضغوط النفسیة التي تنـتج عـن موقـف المن
الخ ومحاوالت الالعب العمل على أثبات ذاتـه لنفسـه ... الوالدین أو زمالء الفریق أو األصدقاء أو الجمهور

  .ولآلخرین وحاجته إلى إسعاد اآلخرین
 :ضغوط مرتبطة بالعوامل الخارجیة .٣

                                     
 .٢٢٤، صمصدر سابقأسامة كامل راتب ؛  – )١(
أطروحـة دكتـوراه، : (ضغوط المنافسات والثقة بالنفس والتوجه التنافسي لـدى العبـي الجـودواألصغر؛  أسامة عبد الظاهر – )٢(

 .٢٦-٢٥ص) ٢٠٠٤ ،جامعة حلوان/كلیة التربیة الریاضیة
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ــة، طبیعـــــة ا ـــة المنافســـ ــ ــــن أهمی ــة عـ ـــغوط الناتجـــ ــس، األدوات الضــ ـــ ـــة الطق ـــة، طبیعــ ـــان المنافســ لمنافســـــة، مكــ
المستخدمة، صعوبة المنافسة، أي أنها كافة الضغوط الخارجة عن نطاق الالعب متمثلـة فـي الجـو المحـیط 

  .بالمنافسة
  :ضغوط مرتبطة بنقص تقییم االستعداد والقدرات .٤

هــاري والفنــي والخططــي غیــر كـــاف الضــغوط النفســیة التــي تنــتج عــن تفكیــر الالعــب بــان اســتعداده البــدني والم
  .لالشتراك في المنافسة أو مواجهة المنافس وتحقیق الفوز

  :الضغوط النفسیة لدى العبي كرة القدم ٤-١-٢
تعــد لعبــة كــرة القــدم واحــدة مــن األلعــاب الفرقیــة الســریعة والقویــة والتــي تتطلــب دقــة وتركیــز عــالیین بــأداء     

ــذه  الالعبـــین ســـواء بالتـــدریب والمنافســـات ، ونظـــرا ألنهـــا تمتـــاز باالحتكـــاك القـــوي والمباشـــر مـــع المنـــافس، وهـ
المتطلبات كلها ولدت ضغوطا نفسیة على كاهل الالعبین، وهذه الضغوط سواء أكانت خارجیة أم داخلیة فأن 
ــدم تبعـــا  ــزداد أو تقـــل لـــدى العـــب كـــرة القـ ــغط تـ ــلبیة فـــي مســـتوى أداء الالعبـــین، وشـــدة الضـ ــا السـ لهـــا تأثیراتهـ

فكلما زادت الضغوط فأنها تـؤثر فـي أداء الالعـب بشـكل سـلبي ومـن الصـعب "لبات التدریب والمنافسات، لمتط
  .)١("علیهم التركیز على أدائهم وبالتالي سیفشلون في مواصلة أدائهم الناجح سواء بالتدریب أو المنافسات

ــر مكتـــرثین با"     ــیكونون غیـ ــان الالعبـــین سـ ـــت الضـــغوط بشـــكل كبیـــر فـ ــة كـــون ان مســـتوى مـــا إذا قل لمنافسـ
مهم جدا، فإذا لم یكن الالعبـون یلعبـون تحـت ضـغط مناسـب فـان  نالضغط أو الشد الذي یعمل تحته الالعبو 

  .)٢("كفاءة أدائهم ستتأثر باعتبار ان قلة الضغط لدیهم تعني عدم اهتمامهم بالتدریب أو المنافسة
دم عنهـا فـي التـدریب كـون طبیعـة الضـغوط النفسـیة وتزداد ضـغوط الالعبـین النفسـیة فـي منافسـات كـرة القـ    

تتصــاعد مــع ظــروف وطبیعــة المنافســات والبطــوالت إذ ان المهــام المطلوبــة مــن الالعبــین تمثــل عمــال معقــدا 
بجمع بین المتطلبات البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسـیة وعنـدما یـدرك الالعبـون هـذه المتطلبـات كونهـا تزیـد 

مكانیا ٕ تهم ، فأنهم یصبحون في موقـف مهـدد وان هـذه هـذا الموقـف یـدفعهم إلـى حالـة مـن التـوتر من قدراتهم وا
والقلق وكلما زاد شعورهم بأهمیة المنافسـة ومسـؤولیاتهم بعـدم تحقیـق األداء الجیـد زادت شـدة الضـغوط النفسـیة 

ــیهم والتــي یشــعرون بوطأتهــا وثقلهــا وحجمهــا وخاصــة عنــدما یجــدون أنفســهم عــاجزین عــن تحق یــق مــا هــو عل
مطلــوب مــنهم إلرضــاء اإلداریــین أو اإلعالمیــین أو الجمهــور، أمــا إذا اســتطاع العبــوا كــرة القــدم التغلــب علــى 
هذه الضغوط النفسیة فأن وطأتها وشدتها ستقل تدریجیا علیهم أثناء سـیر المبـاراة وبالتـالي یسـتطیعون أداء مـا 

  .أوكل إلیهم من مهمات من قبل المدرب بشكل جید ومثمر
  
  

                                     
1- Http: w.w.w mind tools. Com /Stress rt. Html. 

  ص  )١٩٩٧هرة ، دار الفكر العربي ،القا: (١، ط االجتماع الریاضيخیر الدین علي عویس وعصام الهاللي؛  – )٢(
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  :الدراسات المشابهة ٢-٢
  )٣(:٢٠٠٤دراسة راویة عبد الفتاح عطوف  ١-٢-٢
  :هدف البحث -

 بناء مقیاس للضغوط النفسیة لدى العبي أندیة الدرجة الممتازة بكرة الید في العراق.  
  :إجراءات البحث -

 طبیعة استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي كونه أكثر المناهج مالئمة ل: منهج البحث
 .مشكلة البحث

 نادیــا وبلــغ عــدد أفــراد العینــة ) ٢٢(اختــار الباحــث مجتمــع البحــث بأكملــه والــذي مثــل : عینــة البحــث
  .العبا) ٣١٠(

تم التوصل إلى بناء مقیاس للضـغوط النفسـیة لـدى العبـي أندیـة الدرجـة األولـى بكـرة الیـد : استنتاج البحث -
  .في العراق
  الباب الثالث

جرا ٣ ٕ   :ءاته المیدانیةمنهج البحث وا
  :منهج البحث ١-٣

الطریقة التي یتوصل بها اإلنسان بكیفیة علمیة منطقیة منسقة مع الواقع إلى أدراك حقیقـة مـن " المنهج هو    
، وعلـى هـذا األسـاس اسـتخدم الباحـث )١("الحقائق التي كان یجهلها، وهي السـبیل إلـى اكتسـاب المعرفـة الیقینیـة

علــى إجــراء مســح كامــل للمشــكلة قیــد البحــث مــن خــالل إعــداد اســتمارة خاصــة  المــنهج الوصــفي الــذي یعتمــد
یعطـي صـورة "لقیاس الضغوط النفسیة ، وان طبیعة هذا المنهج یـالءم طبیعـة المشـكلة التـي یـراد بحثهـا، كونـه 

  .)٢("للواقع الحالي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة
  :عینة البحث ٢-٣

واحــدة مــن أهــم العملیــات التــي یقــوم بهــا الباحــث فــي البحــث العلمــي ، وهــذه العینــة  ان عملیــة اختیــار العینــة   
اســات ممثلـة لمجتمــع األصــل تمثـیال صــادقا وحقیقیــا ومــن المعـروف هنــاك عــدة طرائــق الختیـار العینــة فــي الدر 

ة العمدیـة اختیـار االختیـار بالطریقـ" تم اختیـار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة إذ ان المراد تحقیق أهدافها ، إذ 
، إذ كان مجتمع البحث أندیة الدوري الممتاز )٣("حر على أساس تحقیق أغراض الدراسة التي یقوم بها الباحث

دیـــالى، الشـــرطة، الجویـــة، كركـــوك، الرمـــادي، الســـلیمانیة، دهـــوك، اربیـــل، ( للمنطقـــة الشـــمالیة المتمثلـــة بأندیـــة
                                     

رسالة ماجستیر، كلیة : ( راویة عبد الفتاح عطوف؛ بناء مقیاس للضغوط النفسیة لدى العبي أندیة الدرجة الممتازة بكرة الید في العراق –)٣(
 ).٢٠٠٤جامعة بغداد،/التربیة الریاضیة

 .٥١ص) ٢٠٠٤بغداد، ب م، ( ؛ لكتابة األبحاث في التربیة الریاضیة دلیل البحاثنوري إبراهیم الشوك ورافع صالح الكبیبسي؛  – )١(
 .٢٦٣ص) ٢٠٠٢عمان، دار المناهج، : (٢، طالبحث العلمي ومناهجه وجیه محجوب؛ – )٢(
 .١١٦ص) ١٩٨٨عمان، دار الفكر للنشر والتوزیع، : ( أسالیبه -أدواته -مفهومه – يالبحث العلمذوقان عبیدات وآخرون؛  – )٣(
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العبـین مــن أندیــة كــل ) ١٠(وتمثلـت عینــة البحــث بـــ) الــدین سـامراء، بیــرس، الكهربــاء، الـنفط، الحــدود، صــالح
  .العبا) ٧٠(والبالغ عددهم ) دیالى، الرمادي، الشرطة، سامراء، بیرس، دهوك، السلیمانیة(من 

  :أدوات جمع البیانات ٣-٣
فـــي ضـــوء أهـــداف البحـــث وطبیعـــة الدراســـة قـــام الباحـــث بمراجعـــة األطـــر النظریـــة والدراســـات الســـابقة . ١    

مرتبطــة بالضــغوط النفســـیة للتوصــل إلـــى مقیــاس یخـــص لعبــة كـــرة القــدم بصـــورة خاصــة، وبعـــد عــرض هـــذا ال
  .یاس على السادة الخبراء تم قبوله من قبلهم المق
  ).أفراد عینة البحث(تم توزیع استمارة المقیاس على الالعبین . ٢
ومصـــادرها للریاضـــي، وتتـــوزع  فقـــرة والتـــي توضـــح الضـــغوط النفســـیة وأســـبابها) ٦١(یتكـــون المقیـــاس مـــن . ٣

موافــق بشــدة، موافــق، غیــر موافــق، غیــر موافــق (بــدائل تعبــر عــن شــعور الالعــب وهــي  أربعــةاإلجابــة علــى 
  .أمام الخیار الذي یعبر عن وجهة نظره) (، ویضع الالعب عالمة)بشدة

مجمـوع اإلجابــات ، وبعـد جمـع اإلجابــات لعینـة البحــث تـم تنزیــل البیانـات فــي اسـتمارة خاصــة یوضـع فیهــا . ٤
وبعد استخراج النسب المئویة لإلجابات ، تم من خاللها التوصل إلى أعلى نسبة لكل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس 

  .حصلت على نسبة عالیة من الموافقةفقرة، وبعد تحلیل نتائج الفقرات تم مناقشة نتائج كل فقرة ) ٦١(والبالغة
  الباب الرابع

  :عرض النتائج ومناقشتها ٤
  :عرض النتائج ١-٤

  :أدناه عرض النتائج التي توصل إلیها الباحث بعد تفریغ االستمارات التي وزعت على أفراد العینة    
  )١(الجدول

  النسب المئویة لفقرات المقیاس

  ت
  

  العبارات

غیر 
  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  غیر
  موافق

  النسبة
  موافق  المئویة

  النسبة
  المئویة

  موافق
  بشدة

  النسبة
  مئویةال

١  
ـــتواي فــــي التـــــدریب أفضــــل مـــــن  ـــعر بــــان مســ اشـ

  %٢.٨٦  ٢  %١٧.١٤  ١٢  %٥٧.١٤  ٤٠  %٢٢.٨٦  ١٦  .مستواي في المنافسة

  %٢.٨٦  ٢  %٥٠  ٣٥  %٣١  ٢١  %١٧.١٤  ١٢  .أجد صعوبة في التوفیق بین الدراسة والتدریب  ٢

تجاهـــل األعـــالم یجعلنـــي اشـــعر بعـــدم الثقـــة فـــي   ٣
  .قدراتي

٣٧.١٤  ٢٦  %٣١.٤٣  ٢٢  %٣١.٤٣  ٢٢%  -  -  

٤  
ــ ــام بالناحیـــ ــاء  ةاالهتمـــ ـــل مـــــن االنتمـــ المادیـــــة یقلــ

  %١٤.٢٨  ١٠  %٤٢.٨٦  ٣٠  %١٢.٨٦  ٩  %٣٠  ٢١  .والوالء

  العبارات  ت
غیر 
  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  غیر
  موافق

  النسبة
  المئویة

  النسبة  موافق
  المئویة

  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  %٤.٢٨  ٣  %١٧.١٤  ١٢  %٤٧.١٤  ٣٣  %٢٤.٢٨  ١٧تهـا مدربي ال یفرق بین المباریـات مـن حیـث أهمی  ٥
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  .مما یثیر غضبي

  %٧.١٤  ٥  %٥٤.٢٨  ٣٨  %٣١.٤٣  ٢٢  %٧.١٤  ٥  .وجود حكم یرفع من مستوى أدائي  ٦
  -  -  %١٤.٢٨  ١٠  %٤٠  ٢٨  %٤٥.٧١  ٣٢  اشعر بالملل أثناء التدریب  ٧

٨  
أرى ان الخوف من اإلصابة یقلل من ثقتي أثناء 

  %٨.٥٧  ٦  %٤٠  ٢٨  %٤٠  ٢٨  %١١.٤٢  ٨  .المباراة

  %٨٥.٧١  ٦٠  %١٤.٢٨  ١٠  -  -  -  -  .أرى ان اإلدارة لها دور في نجاح النادي  ٩

  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٥١.٤٣  ٣٦  %٥.٧١  ٤  -  -  .اشعر بالضیق عند عدم معاونة زمالئي لي  ١٠

یضایقني امتناع الجمهور عن مشاهدة المباریات   ١١
  .التي اشترك بها

١١.٤٢  ٨  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٢٨.٥٧  ٢٠  %١١.٤٢  ٨%  

١٢  
ــــبعض بأهمیــــــة  ــ ـــي ال ـــیق لعــــــدم وعـــ ــــعر بالضـــ اشــ

  %٣٠  ٢١  %٥٧.١٤  ٤٠  %١٢.٨٦  ٩  -  -  .الریاضة

١٣  
ــــغوط  ــــون لضــــ ـــة یتعرضــــ ــوم الریاضـــــ أرى ان نجــــــ

  %٣٥.٧١  ٢٥  %٥٧.١٤  ٤٠  %٧.١٤  ٥  -  -  .إعالمیة هائلة

  ١٢.٨٦%  ٩  %١٨.٥٧  ١٣  %٦٤.٢٨  ٤٥  %٤.٢٨  ٣  .تقدر اإلدارة الفریق مادیا بصورة كافیة  ١٤

  %٢١.٤٣  ١٥  %٥٧.١٤  ٤٠  %١٤.٢٨  ١٠  %٧.١٤  ٥  .شخصیة المدرب على عالقتي به تؤثر  ١٥

١٦  
اشــعر بالضــیق لتشــدد الحكــم وعــدم تطبیقــه لــروح 

  %٣٤.٢٨  ٢٤  %٣٥.٧١  ٢٥  %٣٠  ٢١  %١٤.٢٨  ١٠  .القانون

١٧  
اشـعر بأنـه یوجـد لـدي دافـع لتحقیـق انجـازات فـي 

  %٧٨.٥٧  ٥٥  %١٨.٥٧  ١٣  %٢.٨٦  ٢  -  -  .لعبتي

  %٢٨.٥٧  ٢٠  %٥٧.١٤  ٤٠  %٧.١٤  ٥  %٧.١٤  ٥  .التدریب یمثل تحدیا لقدراتي زیادة حمل  ١٨

١٩  
ـــي واإلداري  ــاز الفنــــ ــیئة بــــــین الجهــــ ــــــة الســــ العالق

  %٢٠  ١٤  %٤٥.٧١  ٣٢  %١٧.١٤  ١٢  %١٧.١٤  ١٢  .تنعكس على أدائي

٢٠  
أرى أننــــي أتعــــرض لمضــــایقات الســــتبعادي مــــن 

  .التشكیلة األساسیة للفریق
١٤.٢٨  ١٠  %٣١.٤٣  ٢٢  %١٤.٢٨  ١٠  %٤٠  ٢٨%  

أرى ان محاولـــة بعـــض المتفـــرجین الهجـــوم علـــى   ٢١
  .الالعبین تؤثر على مستواي

١٤.٢٨%  ١٠  %٢٨.٥٧  ٢٠  %٢٢.٨٦  ١٦  %٣٤.٢٩  ٢٤  

ــي ذلـــــك مـــــن جهـــــد   ٢٢ ــا كلفنـــ ــــدریب مهمـــ ــــاول التـ أحـ
  .ومشقة

-  -  ٣٤.٢٩  ٢٤  %٥١.٤٣  ٣٦  %١٤.٢٨  ١٠%  

  % ٣٤.٢٩  ٢٤  %٥٧.١٤  ٤٠  %٨.٥٧  ٦  -  -  .أسعى لنیل رضا وسائل األعالم عني  ٢٣

٢٤  
رفـع المكافــآت یــؤدي إلــى زیـادة بــذل الجهــد أثنــاء 

  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٣٧.١٤  ٢٦  %٥.١٧  ٤  %٨.٥٧  ٦  .المباریات

٢٥  
الخالفـات بـین الجهـاز الفنـي تجعلنـي فـي مواقـف 

  .تؤثر على أدائي
  

٢٠  ١٤  %٣١.٤٣  ٢٢  %٣١.٤٣  ٢٢  %١٧.١٤  ١٢%  

  العبارات  ت
غیر 
  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  غیر
  موافق

  النسبة
  موافق  المئویة

  النسبة
  المئویة

  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

٢٦  
شـعوري بـان قـدرات الحكـم تتـأثر بـالجمهور وذلـك 

  %١١.٤٢  ٨  %٣١.٤٣  ٢٢  %٢٥.١٧  ١٨  %٣١.٤٣  ٢٢  .یؤثر على أدائي
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١٨٩

  %٥١.٤٣  ٣٦  %٣٢.٨٥  ٢٣  %١٥.٧١  ١١  -  -  .تتوافر اإلمكانیات التي تشجعني على التدریب  ٢٧

رى ان خــوفي مــن اإلصــابة یــؤثر علــى مســـتوى أ  ٢٨
  .أدائي في المباراة

٣١.٤٣  ٢٢  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٨.٥٧  ٦  %١١.٤٢  ٨%  

  %٣٧.١٤  ٢٦  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٨.٥٧  ٦  %٥.١٧  ٤  .اشعر بانسجام بین المدرب وادارة النادي  ٢٩

٣٠  
ـــــدون  ـــــي بـ ـــــي زمالئـ ـــــدما یتركنـ ـــعوبة عنـ ـــــد صـــ أجـ

  %٣٤.٢٩  ٢٤  %٥١.٤٣  ٣٦  %١١.٤٢  ٨  %٢.٨٦  ٢  .معاونة

  %٤٠  ٢٨  %٥٤.٢٨  ٣٨  -  -  %٥.١٧  ٤  أرى اني قادر على التكیف مع الجمهور  ٣١

٣٢  
ــي بعــــــض  ــــ ـــي أدائ ـــ ـــعوبة ف ــــاك صـــ ــ ـــــد بــــــان هن أجـ

  .التدریبات
٥.١٧    ٤  %٢٢.٨٤  ١٦  %٤٥.٧١  ٣٢  %٢٥.٧١  ١٨%  

ـــي بعـــــض   ٣٣ ـــالم تعطــ ــــض وســـــائل األعــ أرى ان بعـ
  %٤٨.٥٧   ٣٤  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٢.٨٦  ٢  -  -  .األمور أكثر من حجمها

٣٤  
تمـام المبـالغ فـي مـن الناحیـة المالیـة یسـتهلك االه

  .النجوم
  

-  -  ٣٧.١٤  ٢٦  %٤٨.٥٧  ٣٤  %١٤.٢٨  ١٠%  

٣٥  
ـــــكیلة  ــــن التشـ ـــتبعادي مــ ــــبي اســـ ـــــا یثیــــــر غضــ ممـ

  %١٧.١٤  ١٢  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٢٠  ١٤  %٢٠  ١٤  .األساسیة للفریق

  -  -  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٢٥.٧١  ١٨  %٣١.٤٣  ٢٢  .خبرة الحكم في أداء المباریات تؤثر على أدائي  ٣٦

أرى ان اإلمكانیـات المتــوافرة تســاعد علــى تحفیــز   ٣٧
  على االرتقاء بمستواهم نودفع الالعبی

-  -  ٤٢.٨٦  ٣٠  %٤٢.٨٦  ٣٠  %١٤.٢٨  ١٠%  

ـــي   ٣٨ ـــــــى تعرضــــــ ـــؤدي إلــ ــــد یــــــ ــــــادة الجهـــــ أرى ان زیــ
  %١٧.١٤  ١٢  %٤٠  ٢٨  %٤٢.٨٦  ٣٠  -  -  .لإلصابة

  %٨.٥٧  ٦  %٢٠  ١٤  %٣٧.١٤  ٢٦  %٣٤.٢٩  ٢٤  .تجاهل المسؤولین یجعلني ال انتظم في التدریب  ٣٩

٤٠  
اشــعر بــالمودة بینــي وبــین زمالئــي لثنــاء التــدریب 

  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٥١.٤٣  ٣٦  %٥.١٧  ٤  -  -  .والمنافسة

الغ فیــه   ٤١ اشــعر بالضــیق لالهتمــام الجمــاهیري المبــ
  .في مباریات غیر مؤثرة في البطولة

٥.١٧  ٤  %٢٠  ١٤  %٤٠  ٢٨  %٣٤.٢٩  ٢٤%  

  -  -  % ٨.٥٧  ٦  %٢٠  ١٤  %٧١.٤٣  ٥٠  .ممارسة الریاضةأجد معارضة من األسرة في   ٤٢
  %٧.١٤  ٥  %٥٠  ٣٥  %٢٨.٥٧  ٢٠  %١٤.٢٨  ١٠  .الخوف من الفشل یجعلني اشعر بالتوتر  ٤٣
  %١٧.١٤  ١٢  ٤٢.٨٦%  ٣٠  %٢٠  ١٤  %٢٠  ١٤  .یضایقني عدم وجود حوافز خاصة   ٤٤
  %٢٨.٥٧  ٢٠  %٥٧.١٤  ٤٠  % ٥.١٧  ٤  %٨.٥٧  ٦  .أتقبل النقد التوجیهي من المدرب  ٤٥

ـــى   ٤٦ ــؤثر علـ تبــــاطؤ الحكــــم فــــي تطبیــــق القــــانون یــ
  .أدائي

١٤.٢٨  ١٠  %٣١.٤٣  ٢٢  %٢٠  ١٤  %٣٤.٢٩  ٢٤%  

  العبارات  ت
غیر 
  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  غیر
  موافق

  النسبة
  موافق  المئویة

  النسبة
  المئویة

  موافق
  بشدة

  النسبة
  المئویة

  %١٢.٨٦  ٩  %٥١.٤٣  ٣٦  % ٢١.٤٣  ١٥  %١٤.٢٨  ١٠  .اشعر بالضیق لعدم توافر اإلمكانیات الالزمة  ٤٧
  %٥.١٧  ٤  %٨.٥٧  ٦  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٤٢.٨٦  ٣٠  .أداء المنافس بقوة یؤثر على مستواي  ٤٨

ـــة الجمـــاهیر   ٤٩ اشـــعر باســـتیاء وغضـــب عنـــد مطالب
  .بخروجي من الملعب

٢٠  ١٤  %٢٢.٨٦  ١٦  %٤٢.٨٦  ٣٠  %١٤.٢٨  ١٠%  

  %٣٧.١٤   ٢٦  %٣٤.٢٩  ٢٤  %٢٢.٨٦  ١٦  %٥.١٧  ٤ى أجید في المباریات المهمة من اجل االنتقـال إلـ  ٥٠
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١٩٠

  .فریق أفضل

ــة مــــن بعـــــض   ٥١ ــــات العدائیــ ـــعر بالضــــیق للهتاف اشـ
  .المتفرجین

١٧.١٤  ١٢  %٤٨.٥٧  ٣٤  %٢٢.٨٦  ١٦  %١١.٤٢  ٨%  

إجادتي في المباریات تعفیني مـن العقوبـات التـي   ٥٢
  .یجب ان توقع علي

-  -  ١٧.١٤  ١٢  %٦٥.٧١  ٤٦  %١٧.١٤  ١٢%  

  %٥.١٧  ٤  %١٤.٢٨  ١٠  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٣٧.١٤  ٢٦  .ف أداء المنافسیضایقني عن  ٥٣
  %١١.٤٢  ٨  %١٤.٢٨  ١٠  %٣٤.٢٩  ٢٤  %٤٠  ٢٨  .ال أجد التقدیر الكافي من اآلخرین  ٥٤

٥٥  
اشــعر بــان المــدرب یــتفهم جیــدا حاجــة الالعبــین 

  %٤٠   ٢٨  %٤٨.٥٧  ٣٤  %١١.٤٢  ٨  -  -  .والفروق بینهم

ــــي ظــــل   ٥٦ ــدیر الحكــــم المبــــاراة بعدالــــة ف ــ القــــوانین ی
  .والقواعد الدولیة

-  -  ٤٨.٥٧  ٣٤  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٨.٥٦  ٦%  

ــا   ٥٧ ــة تتناســــب مــــع مــ ــ ــادات المالی ــعر ان االعتمــ اشــ
  .تحققه من نتائج

-  -  ٢٥.٧١  ١٨  %٦٠  ٤٢  %١٤.٢٨  ١٠%  

  %١٤.٢٨  ١٠  ٤٢.٨٦%  ٣٠  %٣١.٤٣  ٢٢  %١١.٤٢  ٨  .یمكنني العودة إلى مستواي بسرعة بعد اإلصابة  ٥٨
  -  -  %١٤.٢٨  ١٠  %٥٧.١٤  ٤٠  %٢٨.٥٧  ٢٠  .د مواجهة أحداث المباراةاشعر بالتوتر عن  ٥٩

٦٠  
یضـــایقني عـــدم وجـــود فتـــرات راحـــة مناســـبة بعـــد 

  %١٧.١٤  ١٢  %٢٥.٧١  ١٨  %٣٤.٢٩  ٢٤  %٢٢.٨٦  ١٦  .المنافسة

٦١  
تحــول الجمــاهیر بتشــجیعهم إلــى الفریــق المنــافس 

  %٥.٧١  ٤  %١٤.٢٨  ١٠  %٤٢.٨٦  ٣٠  %٣٧.١٤  ٢٦  .یجعلني افقد الثقة في قدراتي

  
  :مناقشة النتائج٢-٣

اإلحصـائیة إلـى وجـود نسـب مختلفـة مـن الضـغوط النفسـیة علـى حالـة الالعبـین المتقـدمین فـي  جتشیر النتائ   
  :الدوري الممتاز بكرة القدم للمنطقة الشمالیة وهذه النسب تختلف من سؤال آلخر، إذ كان 

 ـــین الدراســـة(الســـؤال الثـــاني ـــدریب أجـــد صـــعوبة فـــي التوفیـــق ب ــة ): والت ـــة عالیـ ــبة المئوی %) ٥٠(كانـــت النسـ
  ).موافق(

ــد مــــن الوقــــت "       ــدریب، والمنافســــات تتطلــــب المزیــ ــراكم علــــى الالعــــب الواجبــــات المدرســــیة نتیجــــة التـ إذ تتـ
والجهد، مما یؤدي بالالعـب إلـى تأجیـل الواجبـات المدرسـیة وانجازهـا فـي سـاعات متـأخرة مـن اللیـل أو التغیـب 

نجـاز مـا لـم یسـتطیع انجـازه مـن واجبـات مدرسـیة، وكـل ذلـك یزیـد العـبء البـدني والنفسـي علــى عـن التـدریب ال
أجهزة الجسم المختلفة لالعب ویتوقع ان تزید هذه المشكلة تـأثیرا علـى درجـة الریاضـي خـالل فتـرة االمتحانـات 

  .)١("أو المسابقات الریاضیة
  ٤٢.٨٦(كانت النسـبة المئویـة عالیـة): من االنتماء والوالءاالهتمام بالناحیة المالیة یقلل (السؤال الرابع (%
  ).موافق(

                                     
رســالة ماجسـتیر، كلیــة التربیــة : ( أسـامة ســید عبـد الظــاهر األصـفر؛ مصــادر الضـغوط النفســیة لـدى الریاضــیین الناشـئین – )١(

 .١٢٤ص) ١٩٩٩جامعة حلوان، /الریاضیة
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أندیـة  اوذلك الن اغلب أندیة المنطقة الشمالیة تمر بأزمة مالیة صعبة جدا وقد دعت اغلب األندیة ماعـد     
قات إقلـیم كردـستان إلــى االنسـحاب مــن الـدوري ألكثــر مـن مـرة والــذي دعـا إدارات األندیــة إلـى عــدم دفـع مســتح

الالعبــین بصــورة كاملــة ، ویعتبــر الجانــب المــادي فــي هــذا الوقــت الصــعب الــذي یمــر بــه العــراق والمنطقــة مــن 
أكثــر الضــغوط النفســیة التــي تــؤثر علــى الالعــب ، وقــد یجعــل الالعبــین ان یفكــروا باالنتقــال مــن النــادي األم 

وانتقل عدد من العبي المحافظات إلى  والمحافظة إلى نادي یدفع أجورهم المالیة بصورة كاملة ، مثلما حصل
أندیة إقلیم كردستان وفرق المؤسسـات لمـا لهـا مـن دعـم مـادي لالعـب وهـذا مـردود سـيء علـى بقیـة الفـرق كمـا 

  .هو الحال في أندیة دیالى والرمادي وسامراء وصالح الدین
 غیر موافق بشدة( )٤٥.٧١(كانت النسبة المئویة عالیة): اشعر بالملل أثناء التدریب( السؤال السابع.(  

ان تعرض الالعب للضـغوط المرتبطـة بالتـدریب الریاضـي ونتیجـة ) " ١٩٩٧(إذ یرى أسامة كامل راتب       
لتكیفــه الســلبي لهــذه الضــغوط یحــدث ان یكــون لــدى الالعــب الرغبــة فــي عــدم مزاولــة التــدریب وتقلــل الدافعیــة 

، ویــأتي فــي هــذا الوقــت دور المــدرب الــذي یلعــب )٢("ئــدوالحمــاس نحــو االســتمرار وتظهــر أعــراض التــدریب الزا
دور كبیــر لعــدم حصــول الملــل والتعــب فــي التــدریب مــن خــالل تنظــیم حمــل التــدریب ومراعــاة الحالــة النفســیة 
لالعبــین ووجــود الحــافز الــذي یكــون لــه دور كبیــر فــي التواصــل واالســتمرار مــن قبــل الالعبــین واالنتظــام فــي 

  . ب على المدرب ان یضع لالعبین هدف محدد یدفع الالعبین إلى التدریب والمثابرةالتدریب الیومي ، إذ یج
ــــامن ــــؤال الثــ ــاراة(الســ ـــــاء المبــــ ــن ثقتــــــي أثنـ ــــل مــــ ـــــابة یقلــ ــوف مــــــن اإلصـ ــة ): أرى ان الخــــ ــبة عالیــــ ـــت النســــ كانـــ
  ).غیر موافق%)( ٤٠(و) موافق%)(٤٠(

والســبب یعــود إلــى ان ) غیــر موافــق(و )موافــق( انقســم الالعبــین هنــا فــي الجــواب فكــان الجــواب األكثــر      
بعض الالعبین لم یصل بعناصـر اللیاقـة البدنیـة واإلعـداد العـام للمسـتوى المطلـوب وبـذلك یخـاف مـن حصـول 
اإلصابة نتیجة الشد العضـلي أو التعـرق أو الخشـونة مـع الالعبـین ، أمـا القسـم اآلخـر فقـد وصـل إلـى جاهزیـة 

مستوى اللیاقة البدنیة واإلعداد العام جید مما دعـاه إلـى الثقـة فـي الـنفس اللعب ودخول مرحلة المنافسة إذ كان 
ــلي والعصـــبي والتعـــرق واإلصـــابة  وعـــدم الخـــوف مـــن إصـــابات المبـــاراة والحمـــل الزائـــد مـــن خـــالل الشـــد العضـ

  .واالحتكاك مع الالعبین وبذلك كانت اإلجابة متساویة في الحالتین
موافـق ) (٨٥.٧١(كانت النسبة المئویة عالیة جـدا): ر في نجاح الناديأرى ان اإلدارة لها دو (السؤال التاسع

  ) .بشدة
ان مــن أهــم مصـــادر الضــغوط لـــدى ) "١٩٧٩ Davidودیفیـــد  Benjaminبنجــامین (إذ یؤكــد كــل مـــن      

وأنهــم یتــأثرون ) الــخ...المــدرب، اإلداري، الــزمالء، اآلبــاء، الحكــم،(الالعبــین هــي الضــغوط المرتبطــة بــاآلخرین

                                     
  .٨٩ص) ١٩٩٧القاهرة، دار الفكر العربي،: ( احتراق الریاضي بین التدریب واإلجهاد االنفعاليأسامة كامل راتب؛ – )٢(
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نطباعــاتهم وتقــدیرهم أثنــاء أدائهــم فــي المنافســة، وان احــد مصــادر الضــغوط الهامــة للریاضــیین تــأتي نتیجــة با
  .)١("الستجابات الجمهور وتقدیر الذات

٥١.٤٣(كانــت النســبة المئویــة العالیــة): اشــعر بالضــیق عنــد عــدم معاونــة زمالئــي لــي ( الســؤال العاشــر (%
  ).موافق(

األلعــاب الجماعیــة وال یتحقــق أي هــدف مــن أهــداف اللعبــة أال بتعــاون جمیــع أفــراد ان لعبــة كــرة القــدم مــن     
وأي العـب مـن الفریـق یالحـظ أو یحـس ان جمیـع ) مـن خـالل تحقـق الهـدف والفـوز بالمباریـات(الفریـق الواحـد 

نفسـي أفراد الفریق یتعاونون فیما بینهم وهو معـزول عـنهم فـي التـدریب والمبـاراة فسـوف یجعلـه هـذا فـي ضـغط 
قد یبعده عن الفریق وقد یدفعه ذلك إلى إیجاد فریق آخر یلعب له وذلك إلحساسه بان أفـراد الفریـق ال یرغبـون 

  .في وجوده معهم، ویشعر بان قلة مستواه بالنسبة لهم أو شعور بعدم الرغبة لهم بوجوده معهم في الفریق
كانت النسبة المئویـة ):اراة التي اشترك فیهایضایقني امتناع الجمهور عن مشاهدة المب(السؤال الحادي عشر

  ).موافق%) (٤٨.٥٧(العالیة
اذ یعـد الجمهـور الالعـب الثــاني عشـر فـي مباریـات كــرة القـدم لمـا لـه مــن دور كبیـر علـى الـروح المعنویــة      

ــدلیل علــى ذلــك ان االتحــاد الــدولي لكــرة عطــائهم الحــافز والــدافع فــي اللعــب فــي المباریــات وال ٕ القــدم  لالعبــین وا
وبین جمهوره الهدف بهـدف أمـا الفریـق الـذي یسـجل هـدف ) في ملعبه(أعطا الفریق الذي یسجل هدف في بلده

الهـدف بهـدفین، ممـا یـدل علـى دور الجمهـور الكبیـر فـي رفـع الـروح ) ملعـب المنـافس(في بلـد الفریـق المنـافس 
یـق المنـافس وبـین جمهـوره ممـا یـدفع المعنویة ویقلل مـن الضـغوط النفسـیة لالعـب مـا هـي علیـه فـي ملعـب الفر 

بعض الدول إلـى اخـذ جمهـورا وبأعـداد كبیـرة إلـى البلـد المضـیف حتـى ال یحـس الالعـب بأنـه یلعـب فـي ملعـب 
  .لیس له جمهور فیه یشجعه

 ــر ـــاني عشـــ ـــؤال الثــ ــة(الســ ـــة الریاضـــ ــي الـــــبعض بأهمیــ ـــدم وعـــ ـــیق لعــ ــــعر بالضــ ــة ): اشـ ــت النســـــبة المئویـــ كانـــ
  ).موافق)(٥٧.١٤(العالیة

بــان الالعبــین یقعــون تحــت ضــغوط نفســیة كبیــرة ناتجــة عــن اتجاهــات ) "١٩٩٧(یؤكــد أســامة كامــل راتــب     
أفراد األسر واألصدقاء نحو الریاضة ومنها على سبیل المثال ان هناك آباء غیر مهتمین بمشاركة أبنائهم فـي 

ذلك تصبح الممارسة خبرة سلبیة الریاضة ورغم ذلك فأنهم یضغطون على أبنائهم لالستمرار في الممارسة ، وب
  .)١("ومصدرا للتوتر ولیست مصدرا للسعادة والمتعة

                                     
رسالة ماجستیر، : ( ال عبد الناصر محمد السید؛ الضغوط النفسیة المرتبطة بالمنافسة الریاضیة لدى النشء الریاضيجم – )١(

 .١٥٤ص) ٢٠٠١جامعة حلوان، /كلیة التربیة الریاضیة
 .ص) ١٩٩٧(، مصدر سابقأسامة كامل راتب؛  – )١(
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ان من بین الضـغوط الهامـة التـي یواجههـا الریاضـیین وتـؤثر علـى ) "١٩٩٨(ویؤكد ذلك محمد عبد العاطي   
یــة مـــن مســتوى األداء وقــد تـــؤدي إلــى حــدوث االحتـــراق الضــغوط المرتبطـــة بتقــدیر الــذات والمســـاندة االجتماع

  .)٢("اآلخرین
 ــر ــــ ــامس عشــ ـــــ ـــؤال الخــ ــــ ــــه(السـ ــــي بـــــ ـــــى عالقتــــ ـــدرب علــــ ـــیة المــــــ ــــ ـــــؤثر شخصـ ــة ): تــــ ــــ ــــــبة المئویـــ ـــت النســـ ــــ كانـ

  ).موافق%)(٥٧.١٤(عالیة
ــالوي   ــة "ان ) ١٩٩٨(یشـــیر محمـــد حســـن عـ ــي تقـــع علـــى الالعـــب والمرتبطــ ــغوط التــ ــادر الضـ مــــن أهـــم مصـ

فنـــي واإلداري بتحقیـــق متطلبـــات تفـــوق بالمــدرب هـــو أســـلوب تعامـــل المـــدرب مـــع الالعبـــین ومطالبـــة الجهـــاز ال
  .)٣("قدراته واستطاعته

ان من أهم مصادر الضغوط النفسیة المؤدیة إلى االحتـراق النفسـي لـدى ) " ١٩٩٠) (Silva(ویرى سیلفا     
  .)٤("الریاضیین هو اإلحباط الناتج عن فشل في إرضاء المدرب وكذلك أسلوب تعامل المدرب مع الالعبین

ان النقـد السـلبي مـن المـدرب لالعـب یـؤدي إلـى زیـادة كبیـرة فـي مسـتوى ) "١٩٩٣(ن أبـو عبـدةكما یرى حسـ   
  .)٥("سمة القلق لدى الالعب ومن ثم زیادة مصادر الضغوط النفسیة

بـان الالعبـین الـذین یـدركون ) "Lewth Waite(ولویـث وایـت ) Scanlan(ویؤكـد ذلـك كـل مـن سـكان الن   
توى أدائهـم فـي الریاضـة یكونـون تحـت ضـغوط عالیـة واقـل اسـتمتاعا ویكـون ان مدربیهم غیر راضین على مس

  .)٦("تأثیره سلبیا على األداء
ان االتصــال بــین "علــى ) ١٩٩٩(وآخــرون) Morgan(ویــذكر أســامة ســید عبــد الظــاهر نقــال عــن مورجــان   

ح فــي ســبیل ذلــك ، وینصــ )١("المــدرب والالعــب مهــارة یجــب ان تحظــى بالمزیــد مــن االهتمــام مــن قبــل المــدرب
بعض الخصائص التي یجب ان یتمیز بها المدرب الناجح في عملیة االتصال مع الالعبین ومنها علـى سـبیل 

  :المثال
 .ان یكون موضع ثقة لالعبین .١

 .استخدام أسلوب التعامل االیجابي .٢

 .االهتمام بتقدیم المعلومات التي تحسن من أداء الالعبین .٣

 .ندما یتحدث إلیه الالعبإجادة المدرب لمهارة االستماع ع .٤
                                     

) ١٩٩٨جامعة حلوان،/رسالة ماجستیر،كلیة التربیة الریاضیة: (ألنشطة الریاضیةمصادر االحتراق النفسي لدى العبي بعض ا محمد عبد العاطي؛ – )٢(
 .١٨ص

 .٢٦ص) ١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العربي،: ( سیكولوجیة التدریب والمنافسات محمد حسن عالوي؛ – )٣(
 .١١٧ص) ١٩٩٩(، مصدر سابقأسامة سید عبد الظاهر األصفر؛  - )٤(
المجلـة العلمیـة للتربیـة : (عالقة بین سمة القلق التنافسي الریاضي وبعض مصادر الضغوط النفسـیة لـدى ناشـئ كـرة القـدمحسن أبو عبدة؛ دراسیة ال – )٥(

 .١٠٦ص) جامعة حلوان/البدنیة الریاضیة
6-Scanlon T.K,Lewthwite,R; From Stress to Enjoyment Parental and Coach Influences on Young, Human Kinetices 
Publishers,1988, P41. 

 .١١٨ص) ١٩٩٩(، مصدر سابقأسامة سید عبد الظاهر األصفر؛  – )١(
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ــؤال الســــابع عشــــر ــازا(السـ ــع لتحقیــــق انجـ ــدي دافــ ــة ): فــــي لعبتــــي تاشـــعر بأنــــه یوجــــد لـ ــبة المئویــ كانـــت النســ
  ).موافق بشدة%)(٧٨.٥٧(عالیة
من ) دیالى، سامراء، الرمادي، صالح الدین، كركوك،النفط والحدود(ان فرق المنطقة الشمالیة وخصوصا     

مـة مـن المشــاركة فـي السـنتین الســابقتین ، ومـن المعـروف ان الالعــب الـذي یحـرم مــن الفـرق التـي كانــت محرو 
ممارســة الریاضــة المحببــة إلیــه لفتــرة طویلــة یكــون الحــافز والــدافع لتحقیــق انجــاز عنــد العــودة كبیــر جــدا لیثبــت 

سـتها ، وهـذا الـذي للفرق والجمهور بأنـه عائـد وبقـوة إلـى الـدوري العراقـي والـى اللعبـة التـي یحبهـا ویرغـب بممار 
  .لمجموعة كبیرة من الالعبین) موافق بشدة(دعا إلى حصول نسبة مئویة عالیة

٥٧.١٤(كانــت النســبة المئویــة العالیــة): زیــادة حمــل التــدریب یمثــل تحــدیا لقــدراتي(الســؤال الثــامن عشــر (%
  ).موافق(

التــدریب الریاضــي نتیجــة إلــى ان تعــرض الالعــب للضــغوط المرتبطــة ب) ١٩٩٧(یــرى أســامة كامــل راتــب     
ــة  لتكیفـــه الســــلبي لهــــذه الضـــغوط یحــــدث ان یكــــون لــــدى الالعـــب عــــدم الرغبــــة بمزاولـــة التــــدریب وتقــــل الدافعیــ

ویسـتمر هبـوط المسـتوى لالعـب ) Over Training(والحماس نحو االسـتمرار وتظهـر أعـراض التـدریب الزائـد
یجــة ذلــك اإلجهــاد والتعــب وكثــرة الضــغوط وتراكمهــا النــاتج عــن التــدریب الزائــد ویحـدث نت ينتیجـة تفســیره الســلب

  .)٢("مما یؤدي في النهایة إلى حدوث االحتراق ثم االنسحاب من الریاضة
والتـي أجراهـا علـى السـباحین علــى ان ) ١٩٨٨(وآخــرون ) Morgan(وتؤكـد ذلـك دراسـة أجراهـا مورجـان     

، )٣("ة المزاجیـة وعـدم التكیـف النفسـي للسـباحینارتفاع شدة الحمل التـدریب تـؤثر سـلبیا علـى اضـطرابات الحالـ"
ان أسباب االحتراق النفسي النـاتج عـن التـدریب الزائـد ترجـع إلـى اإلنهـاك "أیضا إلى ) ١٩٨٧(ویشیر مورجان 

ـــدل  ـــرین وانخفـــــاض معــ ــدریب واآلخــ ـــه والتـــ ــو نفســ ـــلبیة لالعـــــب نحـــ ـــتجابات الســ البـــــدني واالنفعـــــالي وزیـــــادة االســ
  .)١("االنجاز

كانـت النسـبة المئویـة ):العالقات السیئة بـین الجهـاز الفنـي واإلداري یـنعكس علـى أدائـي(سع عشرالسؤال التا
  ).موافق%)( ٤٥.٧١(العالیة

ان التــدریب الریاضــي فــي جــوهره نــوع مــن االتصــال، إذ ان كــل فعــل ) ١٩٩٧(یشــیر أســامة كامــل راتــب     
آلخرین والحقیقة ان الالعب فـي الملعـب یعكـس یقوكم به الجهاز الفني واإلداري یتطلب نوع من االتصال مع ا

كل ما یقدمه له الجهاز الفني واإلداري من دعم مادي ومعنوي، فأي اختالف في التعامل بـین الجهـازین الفنـي 
واإلداري وعـدم التوصـل إلـى اتفـاق، یـنعكس ذلـك سـلبیا فــي أداء الالعبـین مهاریـا فـي الملعـب وهـذا واضـح فــي 

  . )٢(، ونالحظ نتائجه السیئة وعدم الحصول على النقاط في كل مباراةأي فریق من فرق الدوري 

                                     
 ص) ١٩٩٧(، مصدر سابقأسامة كامل راتب؛  – )٢(
 .١٢٠ص) ١٩٩٩(، مصدر سابقأسامة سید عبد الظاهر األصفر؛  – )٣(
 .١١٩ص) ١٩٩٩(، نفس المصدرأسامة سید عبد الظاهر األصفر؛  – )١(
 .ص) ١٩٩٧(، نفس المصدر اتب؛أسامة كامل ر  – )٢(
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كانــت النســبة ): أرى أنــي أتعــرض لمضــایقات الســتبعادي فــي التشــكیلة األساســیة للفریــق( الســؤال العشــرون
  ).غیر موافق بشدة%)(٤٠(المئویة العالیة

ته ان المدرب هو الذي یقرر أي من ان لعبة كرة القدم هي لعبة جماعیة ویجب ان یضع الالعب في حسابا  
الالعبین هو أكثر جاهزیة لخوض المباراة إذ ان الالعبین األساسیین واالحتیاط لهـم نفـس األهمیـة فـي المبـاراة 
ألن أي إصابة ألي العب فأن الالعـب االحتیـاط هـو الـذي یسـد مكانـه ، والفریـق الواحـد مـع المـدرب والجهـاز 

  . ة المباراة إذا كانت فوز أو خسارةاإلداري والفني هو یتحمل نتیج
 ــرون ــؤال الثــــاني والعشــ ــاول التــــدریب مهمــــا كلفنــــي ذلــــك مــــن جهــــد ومشــــقة(الســ ــة ): أحــ ــبة المئویــ كانــــت النســ

  ).موافق%)(٥١.٤٣(العالیة
ان ارتفاع شدة التدریب تـؤثر سـلبا علـى اضـطرابات الحالـة المزاجیـة ) ١٩٨٨(یؤكد ذلك مورجان وآخرون     

ان أســباب االحتــراق النفســي النــاتج عــن التــدریب الزائــد ترجــع ) "١٩٨٧(لنفســي ، ویشــیر أیضــا وعــدم التكیــف ا
إلــى اإلنهــاك البــدني واالنفعــالي وزیــادة االســتجابات الســلبیة للناشــئ نحــو نفســه والتــدریب واآلخــرین وانخفــاض 

یـؤدي إلـى انخفـاض فـي  ، ورغم ذلك یحـاول الریاضـي االسـتمرار بالتـدریب رغـم الحمـل الزائـد)٣("معدل االنجاز
ـــدون انقطـــاع یتعـــرض إلـــى اإلصـــابة واإلجهـــاد  ـــة ب االنجـــاز والریاضـــي الـــذي یتـــدرب لفتـــرة طویلـــة وبشـــدة عالی

  .والضعف العام والنحول أكثر من الالعب الذي یتعرض إلى تدریب مقنن ومبرمج
ــــرون ــــث والعشــــ ــؤال الثالــــ ــــ ـــي( الســ ــــ ـــالم علـ ــــ ــــائل األعـ ــــا وســــ ـــــل رضــــ ـــــعى لنیـــ ــبة المئ): أســـ ــــ ــــت النســ ــة كانــــ ــــ ــ وی

  ).موافق%)(٥٧.١٤(العالیة
تؤكـد كثیــر مـن الدراســات علـى ان األنشــطة الجماعیـة تتمیــز بزیـادة الضــغوط النفسـیة عــن األنشـطة الفردیــة    

واإلعالمـي وارتفـاع مكافـآت الفـوز وتحقیـق  يوخاصة في المنافسات الخاصة بها من حیـث االهتمـام الجمـاهیر 
ریاضــي ، لــذلك نالحــظ اهتمــام بعــض الالعبــین بوســائل األعــالم أفضــل النتــائج مــن اجــل الشــهرة فــي الوســط ال

  .لكسب رضاهم للدور الكبیر لإلعالم في رفع معنویات الفریق والالعبین وتسلیط األضواء علیهم
ـــــون ـــــادس والثالثـــ ــؤال الســـ ــــ ـــي(الســ ــــ ــؤثر علـ ــــ ـــــاراة تــ ــي أداء المبـــ ــــ ــم فــ ــــ ــــرة الحكــ ــة ): خبــــ ــــ ــبة المئویــ ــــ ــــت النســ كانــــ

  ).موافق%)(٤٢.٨٦(العالیة
عطائها الصفة القانونیة ، ویكون تأثیره مباشـر حكم      ٕ المباراة هو المسؤول األكثر تأثیرا على إدارة المباراة وا

علــى الالعبــین وكلمــا كــان شــدیدا بتنفیــذ مــواد القــانون كانــت هنــاك العدیــد مــن الــركالت الحــرة المباشــرة والغیــر 
القصیرة والطویلة ، وعدم استخدام روح القانون مباشرة ویذهب بجمالیة كرة القدم التي تكون في عدد المناوالت 

من خـالل إعطـاء مبـدأ الفائـدة وهـو الـذي یتـیح الفرصـة للفریـق الـذي حصـل علـى الخطـأ ، وهـذا یكـون مـردوده 
سیئ على الالعبین وخصوصا إذا كان الحكم لیس لدیـه خبـرة طویلـة فـي التحكـیم وال یملـك الشـارة الدولیـة كمـا 

  . راقي لكرة القدمهو الحال في الدوري الع

                                     
 .١١٩ص) ١٩٩٩(، نفس المصدرأسامة سید عبد الظاهر األصفر؛  – )٣(
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ــــون ــــاني واألربعـ ـــؤال الثـ ــة(الســ ــة الریاضـــ ـــي ممارســـ ــ ـــرة ف ــــن األســ ــــد معارضـــــة مـ ــة ): أجـ كانـــــت النســـــبة المئویـــ
  ).غیر موافق بشدة%)(٧١.٤٣(العالیة

بـان الریاضـیون یقعـون تحـت ضـغوط نفسـیة كبیـرة ناتجـة عـن اتجاهـات ) ١٩٩٧(یؤكد أسـامة كامـل راتـب     
یاضة ومنها على سبیل المثال ان هناك آباء غیر مهتمین بمشاركة أبنائهم فـي أفراد األسر واألصدقاء نحو الر 

الریاضة ورغم ذلك فأنهم یضغطون على أبنائهم لالستمرار في الممارسة ، وبذلك تصبح الممارسة خبرة سلبیة 
تحقیـق ومصدرا للتوتر ولیست مصدرا للسعادة والمتعة ، كما ان هناك نوع من اآلباء متعصب جـدا ویحـاولون 

النجاح من خالل أبنائهم ویضغطون على أبنائهم لزیادة ساعات وحجم التدریب وذلـك یمثـل نـوع مـن الضـغوط 
نما خبرة توتر وخوف من الفشل ٕ   .)١(النفسیة على األبناء ویجعل خبرة الممارسة غیر ممتعة وا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .٢٩١-٢٨٨ص) ١٩٩٧(، مصدر سابقأسامة كامل راتب؛  – )١(
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  الباب الخامس
  :االستنتاجات والتوصیات-٥
  :االستنتاجات ١ -٥
نتـــائج تـــم التوصـــل إلـــى مصـــادر رئیســـة للضـــغوط التـــي یواجههـــا الالعبـــین فـــي الـــدوري العراقـــي فـــي ضـــوء ال  

  :الممتاز للمنطقة الشمالیة بكرة القدم
 .ضغوط نفسیة مرتبطة بواجبات وأحمال التدریب .١

 .بالجمهور وأعضاء الفریقضغوط نفسیة مرتبطة  .٢

 .ضغوط نفسیة مرتبطة بالجهاز الفني واإلداري .٣

 ).الدراسة، أدارة الوقت، متطلبات الحیاة(بطة بمتطلبات الالعبینضغوط نفسیة مرت .٤

  .ضغوط نفسیة مرتبطة بالحالة المادیة لالعبین .٥
  :التوصیات ٢-٥

  :بما یأتي النتائج التي توصل إلیها البحث یوصي الباحث في ضوء   
 .تخطیط برامج التدریب بصورة علمیة تتناسب مع قدرات الالعبین البدنیة والنفسیة .١

ــة إ .٢ ــة االیجابیـ ـــل واالهتمـــام بفتـــرات الراحـ ــارة والتشـــویق حتـــى ال یشـــعر الالعـــب بالمل دخـــال عوامـــل اإلثـ
 .والسلبیة

اهتمام القائمین على العملیة التدریبیـة بصـفة عامـة وبصـفة خاصـة ریاضـة كـرة القـدم بالجانـب النفسـي  .٣
النفســیة لالعبــین حتــى لالعبـین مــن خــالل إجــراء القیاســات النفســیة بصــفة دوریـة للوقــوف علــى الحالــة 

 .یمكن العنایة بهم وتوجیههم نفسیا لتحقیق أفضل النتائج

دفع الالعب إلى عدم التركیز على المكسب المـادي فقـط ومكافـأة األداء الفـردي لالعـب ولـیس النتـائج  .٤
 .فقط

 علــى العائلــة معرفــة دورهــم فــي نجــاح البرنــامج الریاضــي وان یكــون لــدیهم الرغبــة فــي االلتــزام وتحمــل .٥
  .المسؤولیة مع المدرب

  :المصادر العربیة واألجنبیة
 ــیین الناشــــئین ــغوط النفســــیة لــــدى الریاضــ ــادر الضــ ــفر؛ مصــ ــید عبــــد الظــــاهر األصــ رســــالة : ( أســــامة ســ

  ).١٩٩٩جامعة حلوان، /ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة
  العبـي الجـودو ضـغوط المنافسـات والثقـة بـالنفس والتوجـه التنافسـي لـدىأسامة عبد الظاهر األصـغر؛ :

  ).٢٠٠٤جامعة حلوان، /أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة(
  القــاهرة ، دار : ( ١، طتــدریب المهــارات النفســیة وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــيأســامة كامــل راتــب؛

  ).٢٠٠٠الفكر العربي، 
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 ــب؛ ــل راتـــــ ــــامة كامـــــ ــاليأســ ـــــاد االنفعـــــ ــــدریب واإلجهــ ــین التـــ ــــي بـــــ ــــر القـــــــاهر : ( احتراق الریاضـــ ة، دار الفكـــ
 ).١٩٩٧العربي،

  جمال عبد الناصر محمد السید؛ الضغوط النفسیة المرتبطة بالمنافسة الریاضیة لدى النشء الریاضي :
 ).٢٠٠١جامعة حلوان، /رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة( 

 لنفســیة حسـن أبــو عبـدة؛ دراســیة العالقـة بــین سـمة القلــق التنافسـي الریاضــي وبعـض مصــادر الضـغوط ا
 ).جامعة حلوان/المجلة العلمیة للتربیة البدنیة الریاضیة: (لدى ناشئ كرة القدم

  القـــاهرة ، دار الفكـــر العربـــي : (١، ط االجتمـــاع الریاضـــيخیـــر الـــدین علـــي عـــویس وعصـــام الهاللـــي؛
،١٩٩٧.(  

  ــه -مفهومــــه –البحـــث العلمـــي ذوقـــان عبیـــدات وآخـــرون؛ نشــــر عمـــان، دار الفكـــر لل: ( أســـالیبه -أدواتـ
 ).١٩٨٨والتوزیع، 

  راویة عبد الفتاح عطوف؛ بناء مقیاس للضغوط النفسیة لدى العبي أندیة الدرجـة الممتـازة بكـرة الیـد فـي
  ).٢٠٠٤جامعة بغداد،/رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة: ( العراق

  ١٩٩٨نشر ، الكویت ، مركز الكتاب لل: (االكتئاب اضطراب العصر الحدیثعبد الستار إبراهیم ؛.(  
  القـــاهرة، مركـــز الكتـــاب : (١، طســـیكولوجیة احتـــراق الالعـــب والمـــدرب الریاضـــيمحمـــد حســـن عـــالوي؛

  ).١٩٩٨للنشر، 
 ١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العربي،: ( سیكولوجیة التدریب والمنافسات محمد حسن عالوي؛.( 

 ــطة الری ـــدى العبـــــي بعــــض األنشـــ ــاطي؛ مصـــــادر االحتــــراق النفســـــي لـ ــد العــ ـــالة : (اضــــیةمحمــــد عبـــ رســ
 ) .١٩٩٨جامعة حلوان،/ماجستیر،كلیة التربیة الریاضیة

  ؛ دلیـــل البحـــاث لكتابـــة األبحـــاث فـــي التربیـــة الریاضـــیةنــوري إبـــراهیم الشـــوك ورافـــع صـــالح الكبیبســـي؛ )
 ).٢٠٠٤بغداد، ب م، 

 ٢٦٣ص) ٢٠٠٢عمان، دار المناهج، : (٢، طالبحث العلمي ومناهجه وجیه محجوب؛. 
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