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 شكر وتقدير

 والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل زيدنكم(أل) لئن شكرتكم :الحمدهلل القائل في محكم كتابو

 ) من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(:القائلصمى اهلل عميو وسمم 

بداية اشكر اهلل عز وجل الذي ساعدني عمى إتمام دراستي وتحمل المصاعب في سبيل 

 .ذلك وتفضل عمي بإتمام ىذا العمل

عمى ما بذلو من جيد إلتمام  نبيل عبداليادي شكرًا وتقديرًا وعرفانًا بالجميل لمدكتور

، وسيل لي الطريق، وأفادني رافو عمييا فقد كان إنسانًا كريمًا ذلل لي العقباترسالتي واش

، كما أتقدم بجزيل الشكر لمممتحن الداخمي الدكتور محسن عدس والممتحن بعممو

 الدكتور حسني عوض.األستاذ الخارجي 

 وزميبلتي بالعمل زمبلئي والشكر موصول إلى كل من قدم لي المساعدة في إتمام رسالتي

لى األخوة في العمل باالتحاد الفمسطيني لكرة القدم، وكذلك األخوة والزمبلء  الرياضيين، وا 

 .في اندية المحترفين واألحتراف الجزئي

 

 

 

 

 



 ج

 :الممخص
التعرف إلى مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة ىدفت الدراسة 

وضع ، العمر، البلعب، عدد سنوات االحتراف، درجة النادي متغيرات الدراسة )مركزتبعا لالغربية، 
( 400المكون من )كافة و  فراد مجتمع الدراسةأالبلعب(. وتم استخدام المنيج الوصفي المسحي، عمى 

، ولتحقيق أىداف الدراسة طبقت الباحثة مقياس مصادر من العبي كرة القدم المحترفينالعب 
لمجاالت الدراسة  ،. وتم حساب ثبات الدرجة الكمية (2004، من اعداد )الوسيميالضغوط النفسية 

لى تمتع ىذه إوىذه النتيجة تشير ، (0.916حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية )
 داة بثبات يفي بأغراض الدراسة.ألا

لمصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة  أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية وأظيرت نتائج الدراسة
ن المتوسط ألنتائج ايضًا أ، وأظيرت (2.92) كانت متوسطة ،القدم المحترفين في الضفة الغربية

حارس حصل عمى أعمى متوسط حسابي، يميو مركز الدفاع، يميو (، 2.986لمركز اليجوم )الحسابي 
متوسط الحسابي لمدرجة الكمية لعدد سنوات أن قيمة ال يضاً أومن ثم مركز الوسط، وتبين  ،المرمى

 7-4ومن ثم من  ،سنوات فما دون 3(، يميو من 3.04سنوات فما فوق( ىي ) 8االحتراف من )
حتراف الا(، يميو 2.98كمية لبلحتراف ىي )أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الوتبين  سنوات.

(، يميو 2.95سنة ىو ) 25الجزئي. كما أظيرت أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمعمر األكبر من 
عب االحتياطي ىو سنة. و تبين أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لوضع البل 25ألقل من ا
 ساسي.ألا(، يميو 3.02)

مجاالت التركيز عمى جميع  بضرورة توصي الباحثة ،من نتائجلبحث ا اوفي ضوء ما توصل إليي
وعمل برامج ارشادية اسرية تستيدف آسر وعائبلت البلعبين المحترفين،  ،بنفس القدر واألىميةالدراسة 

وعمل دورات في االرشاد النفسي الرياضي لحل المشاكل التي تسبب الضغوط النفسية لبلعبين 
رشادىم إلى كيفية مواجيتيا ليذه الدراسة لمعرفة العوامل المحددة لمصادر إجراء دراسات مشابية ، وا 

 الضغوط النفسية التي تواجو العبي كرة القدم.
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The sources of psychological stress among professional football players in 

the West Bank. 

 

Prepared by: Kholoud Abdel Qader Mahmoud Hanaisheh. 

Supervisor: Dr. Nabeel Abdel Hadei. 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the sources of psychological stress among 

professional football players in the West Bank, according to the variables 

studied (player center, years of experience, club level, age, player health 

status). The descriptive method was used with all study population, which 

included (400) professional football players. To achieve the study objectives 

the researcher applied a measure of the sources of psychological stress 

(Wassimi, 2004). Then the stady calculated the total rationing degree for 

study fields according to Cronbach's alpha, that have got (0.916), which 

accepted to achieve the study purposes The study results demonstrated that 

the total degree of the mean psychological stressed sources among 

professional football players in the West Bank, was a middle (2.92). The 

results showed that the attack center had got the highest mean (2,986), then 

defense center, goalkeeper and middle center respectively. In addition to that, 

the results revealed  that the mean according to the years of professionalism 

(8 years and above) (3.04), then partial professionalism, also showed that the 

mean according to the age of 25 years was (2.95),and the mean of player's 

reserve position was (3.02). Then the basic player, In light of research 

findings , the researcher recommend on the  importance of focusing on all 

areas of derivation equally and importantly. Besides  the establishment 

programs that  targets families of  professional players, in addition to create 

sports physiological consultancy meetings  to solve problems that cause 

players psychological stress  in order to guide players to realizes  how to face 

such issues .As well as the  importance to conduct more similar studies to find 

about which specific factors that causes  psychological stress for football 

players. 
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 ول:ل الفصل ا

______________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة 1.1

 ،والعقمي ،ألنيا تؤثر سمبًا عمى النشاط الجسدي ،النفسية من سمات العصر الحالي تعد الضغوط

أنواع ذلك تعددت وتباينت ول ،والعاطفي عمى الفرد، ضمن السياق االجتماعي الذي ينتمي إليو

 .(2004) السقاء،ة لدى األفراد في الحياة اليوميالضغوط

وذلك لعدد من  ،وطبيعة المينة التي يمارسيا األفراد ،النفسية بين الضغوط اً وثيق اً ولذا فإن ىناك ارتباط

، وىذا أو الخوف من المستقبل ،أو الفشل ،شأو التيمي ،تنجم عدم الممارسة الصحيحة األسباب منيا

قدراتيم الميارية التي يقومون  بالقيام بممارسة ،شاط لدى االفراديحد من الن سمبياً  يشكل عامبلً بحد ذاتو 

 (.(Isaak,Crocker1997بيا

 وأ ،في الفشل في المينةذلك  ممثبلً  ،بأكثر من عامل نفسي اجتماعي ويرتبط مفيوم الضغوط

 النشاطات التي يقوم بيااألداء المياري الذي يقوم بو الفرد ضمن سياق  أو ،التحصيل

Lazarus,1989)). 

 ألنيا ،داء العقمي واالنفعالي لدى األشخاص خاصةألعمى ا تؤثر سمباً  ،الضغوطات النفسية أن     

 ،واجتماعية ،كتدني الدخل ،مشكبلت اقتصادية إلى وقد تعود أسبابيا ،تقمل النشاط اليومي لدييم

 (.1996)شمعون ،نجازإلا دافعيةبحد ذاتو يقمل من وىذا  ،سريألا كالتفكك

ى المنافسات بينيم لإويعود ذلك  ،في مجتمعيم نفسيةً  كرة القدم ضغوط وفي ضوء ما تقدم يواجو العب

ناسب بالمقارنة مع اقرانيم في المجتمعات معدم توفر مستوى الدخل ال، ناىيك عن خرىألوبين الفرق ا
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ولذلك ال بد من توفير العوامل التي ،مما يؤثر سمبا عمى أدائيم المياري أثناء التدريب والمعب ،الغربية

 .(2001،) مصطفىنجازىم في مستوى المعب واالحترافا  تزيد من دافعيتيم و 

صعوبات الذين يعانون من  ،بي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربيةوستتناول ىذه الدراسة الع

وىي بمثابة مصادر لمضغوط  ،احترافيممستوى مما يؤثر ذلك عمى  ،وسياسية ،ةاجتماعي ،اقتصادية

 ك ال بد من الكشف عن تمك الضغوطالنفسية ذات العبلقة في الحد من احترافيم في ىذا المجال، ولذل

 الدراسة. هبصورة عممية موضوعية من خبلل ما يتمخض من نتائج ضمن سياق ىذ

 :مشكمة الدراسة 1.2

والعديد من المشكبلت النفسية وكل شخص  النفسية مميئة بالكثير من الضغوط ،نحياتنا بشكل عامإ    

وىذه الطرق واألساليب تقرر  ،خرينآللكن بأسموب وطريقة تختمف عن ا ،يواجو مثل ىذه المشكبلت

ن لعبة كرة أفي ىذه الحياة، ومما ال شك فيو  وتوافقو وتعايشونسان إلا إنسجام بصورة كبيرة إمكانية

وتشيد اىتمامات كبيرة ومتزايدة من حيث المتابعة عمى  ،ةكثر األلعاب شعبية وجماىيريأمن  ،القدم

يتعرضون لمعديد من  ،ن العبي كرة القدم المحترفينأال إ ،ورغم كل ىذا ،والرسمي ،المستوى الشعبي

ن مشكمة إ، وعميو فالعبي كرة القدمثرت ىذه الضغوط عمى أداء بعض أوقد  ،النفسية الكبيرة الضغوط

 ،والتي تساعدنا في تشخيص ىذه المصادر ،ةالنفسي كمن في التعرف عمى مصادر الضغوطت البحث

مكانية التعامل مع ىذه الضغوط بشكل عممي يمكن من خبللة التعرف عمى نقاط الخمل التي تؤدي  وا 

لى عدم تقديم ما لدييم من إو ألى انسحابيمإن تؤدي أوالتي يمكن  ،ينالضغوط النفسية  لبلعبإلى 

 .ميارات وخبرات رياضية
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 مة الدراسة:سئأ

 ؟الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربيةر مصاد: ماالرئيسؤال الس

لدى العبي كرة القدم  ،ختمف المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسيةتىل : السؤال الثاني

الدراسة )مركز البلعب، عدد سنوات االحتراف، درجة  المحترفين في الضفة الغربية حسب متغيرات 

 . ؟وضع البلعب(، العمر، النادي

 أىمية الدراسة 1.3

 والتطبيقية  عمى النحو التالي: تكمن أىمية الدراسة من الناحيتين النظرية 

 الناحية النظرية:   

 أنواع وأعراض ومصادر الضغوط النفسية .تناولت  .1

 أىم النظريات المفسرة لمضغوط النفسية . .2

 : الناحية التطبيقية   

 .توليد أبحاث بموضوع مصادر الضغوط النفسية لمباحثين الجدد .1

يمكن اإلفادة من نتائجيا عمى نحو يساعد في تصميم برامج إرشادية وتربوية تساىم في إرشاد  .2

 دم.جميع العبي كرة الق

 ىداف الدراسةأ 1.4

 .لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،مصادر الضغوط النفسية إلىالتعرف .1

لدى العبي كرة القدم  ،المتوسطات الحسابية  لمصادر الضغوط النفسية االختبلف في إلىالتعرف .2

المحترفين في الضفة الغربية حسب متغيرات الدراسة )مركز البلعب، عدد سنوات االحتراف، درجة 

 .وضع البلعب(، العمر، النادي
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 الدراسة محددات 1.5

ومبلعب كرة القدم في الضفة " األولى"واالحتراف الجزئي ،ندية المحترفينأحدد بي: و المحدد المكاني

 الغربية.

ندية االحتراف الكمي أفي  ونحترفكرة القدم الم والعبمجتمع الدراسة وىو حدد بيو : المحدد البشري

 .في الضفة الغربية " الدرجة األولى"والجزئي

 الموسم الرياضي وىي، لتي أجريت فييا الدراسةاتحدد ىذه الدراسة بالفترة الزمنية و  :المحدد الزماني

 .2017\2016لعام 

 

 :ومصطمحاتيا الدراسةمفاىيم  1.6

حساسو دارك الرياضيإعبارة عن ي ى: لضغوط النفسيةا بعدم القدرة عمى التوازن بين متطمبات  وا 

 .(2006نجار المطموب منو.) راتب،إوما بين قدرتو  ،العمل

ىي مجموعة من العوامل التي تؤثر عمى مفيوم الفرد نحو ذاتو وبيئتو مصادر الضغوط النفسية: 

( لقياس مصادر 2004التي تتمثل في المجاالت التي يشتمل عمييا مقياس )الوسيمي،االجتماعية 

 مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب، والمرتبطة بالمنافسة الرياضية،الضغوط النفسية وىي:

 والمرتبطة بإدارة وتنظيم الوقت، والمرتبطة باإلعبلم، المرتبطة بالخصائص النفسية لبلعبين، والمرتبطة

 بالجياز الفني واإلداري، والمرتبطة بالحياة األجتماعية.

يقصد فيو الدرجة التي يحصل عمييا العبي كرة القدم المحترفين في الضفة  أما التعريف االجرائي

 الغربية عمى مقياس مصادر الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة.
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كرة القدم قبل كل شيء رياضة ، تمارس من طرف جميع الناس جماعية: ىي رياضة كرة القدم

وقبل أن تصبح منظمة  كانت تمارس في أماكن أكثر ندرة  يا كل أصناف المجتمع،عجماعية يتكيف م

حيث  واألكثر جاذبية عمى السواء ،) األماكن العامة ، المساحات الخضراء ( فتعد لعبة أكثر تمقائية

)جميل، ةعدة أساسيتحويل كرة القدم إلى رياضة انطبلقا من قا رأى ممارسو ىذه المعبة أن  

1986،50-52.) 

ليعود عميو بالفائدة وتكون  ،: ىو البلئحة التي يمارس من خبلليا شخص نشاطًا رياضيًا معيناً االحتراف

 (.1991تمك الفائدة ماديًا في أغمب األحيان)صادق،

 ،الذي يتخذ من المعبة مينة أساسية ال تسمح بمزاولة أي مينة بجانبيا ىو

المبرم بينو وبين مرتبات شيرية تبعا لبنود العقد  ،تويتقاضى عن اشتراكو في المباريات والتدريبا

 ،ىو جعل ممارسة األلعاب الرياضية فردية أو جماعية وظيفة ومينة "النادي " واالحتراف بصفة عامة

 .(2009)الشافعي وسيار,األخرى في حياتنا االجتماعية المينمثل بقية 

: ىو المرتبط بعقد مكتوب مع ناٍد بمقابل مادي أكثر من النفقات التي يتكبدىا الالعب المحترف

 (.20، ص 2014، كرة القدمالفمسطيني لتحاد اال) البلعب بشكل فعمي جراء ممارسة لمعبة كرة القدم

: ىو الرياضي الذي يمعب لحساب ناٍد ما ويتقاضى عائدًا ماليًا من المحترفالتعريف اإلجرائي لالعب 

عقد محدد المدة بينو وبين األندية المعتمدة  ىذا النادي كمقابل لممارستو النشاط الرياضي، بموجب

 لدى االتحاد.
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 طار النظري:إلا

 النفسية ضغوطالتربوي المتعمق بالالدب  -اوالً 

 الدراسات السابقة -ثانياً 

 الدراسات السابقة العربية -

 الدراسات السابقة الجنبية -

 ممخص الدراسات السابقة -
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 الفصل الثاني: 

______________________________________________________________ 

 طار النظريإلا

 الدب التربوي المتعمق بالضغوط النفسية 2.1

 مقدمة 2.1.1

ن الكريم في قولو تعالى:" لقد خمقنا رآإلنسان منذ وجوده، حيث يشير القاالضغوط النفسية  رافقت
، وحياتو مميئة بالمكابدة رضإلى أن اإلنسان منذ وجوده عمى ىذه األ( 5اإلنسان في كبد"،)البمد:

ن تنوعت مصادرىا واختمفت في شدتيا ،والمشقة  (:19945.)الشناوي، عبدالرحمن،ومميئة بالضغوط وا 

نيا مرتبطة في حياتو أ، خاصة و اىر المعقدة التي تتعمق باإلنسانتعد الضغوطات النفسية من الظو و 
وعمى ىذا  ،أو إجتماعية ، أو ثقافية، أو مينية ،وقد تكون ناجمة عن أوضاع اقتصادية ،اليومية

إذ تؤثر سمبًا عمى توافق  ،رتباطًا وثيقًا في الصحة النفسية والبيولوجيةانيا ترتبط :إألساس يمكن القولا
 الزورس وفولكمانذكر و  (،1999لييا) الرشيدي،إينتمي  تيالفرد نفسيًا واجتماعيًا ضمن سياق البيئة ال

(1984،(Lazarus& folkmansm  م دارسًا أم عالمًا أكان باحثًا أي شخص سواء ألبأنو ال يمكن
( stressدون أن يقف أو يتعرض لذكر مصطمح الضغوط) ،في اي من العموم البيولوجية واالجتماعية

يشكل تحديًا خطيرًا لعمماء  ،بعادألبارة عن مفيوم ديناميكي متعدد اىي ع بأن الضغوط :يمكن القولو 
 (.Wong & wong,2006 )النفس في دراستو وتعريفو

 

 الضغوط:مفيوم  2.1.2

ىذه المفردات مشتقو  إن حيث ،(streesويطمق عميو بالمغة اإلنجميزية) وتباين،  تنوع مفيوم الضغوط 

وىي احتضان قوي لمجسدعن  ،ربطالختناق أو (، ومعناىا الضيق واالstringeمن الكممة البلتينية)

كس حيث يميل فيو بل الع ،وىذا االحتضان في الغالب ال يكون فيو شعور متبادل ،طريق األطراف

 (.stora,1993لى عدم التركيز وعدم المباالة )إالفرد 
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حيث لم يكن ىناك تعريف جامع مانع ليذا  ،في القرن الرابع عشرومفيوم الضغط تم استخدامو 

لى تصنيف إ( 1999وبالتالي فإن الضغط كان يؤثر عمى حياة الفرد سمبًا، وأشار) الرشيدي، ،الضغط

 مصطمحات بالمغة اإلنجميزية وىي:لى ثبلثة إالضغط 

 ى الحدث نفسو والذي يؤثر عمى سموك الفرد.إل( الذي يشير  Stressor.الضغط )1

( :وىي تعني في مجمميا مجموعة من األحداث  أو المسببات التي تكون Stressor. الضواغط )2

 موجودة في مجال بيئة الفردبشكل عام وتكون داخمية وخارجية.

( وىي عبارة حالة أو ظاىرة تؤثر عمى سموك الفرد بحيث يصبح الفرد قمقًا Strain. االنضغاط ) 3

 ومتوترًا ومكتئبًا.

حداث ألبمجموعة من ا ،ن مفيوم ىذه الظاىرة ارتبط في سنوات القرن المنصرمإ ،في ضوء ما سبق

ثر ذلك سمبًا أث حي ،ثناء الحرب العالمية األولى والثانيةأوالحروب والتوترات بين البمدان خاصة في 

حداث الجسام التي تعرضت ليا المجتمعات نتيجة لؤل ،فرادألحياة النفسية واالجتماعية لدى اعمى ال

 (.lazaras,1991العالمية.) 

بتعريفات متعددة ومتنوعة كثير من الباحثين والدراسين في ىذا المجال وعمى ىذا األساس جاء 

لى العصبية وعدم التركيز إنيا حالة توتر تؤدي أب :عرفيا الحنفي ،فعمى سبيل المثال ،النفسية لمضغوط

 لدى االفراد وينتابيا القمق والتوتر وعدم التكيف مما يحد ذلك من السموك المستقر والمتوازن لدى االفراد

 (.1999) الحنفي، 

تماعية ونفسية وعرفو طو واخرون بأنو حالة فيزولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجسم نتيجة لظروف اج

تؤثر سمبًا عمى النشاط والطاقة كما انيا تؤذي المشاعر واالحاسيس وتؤلم الفرد وتضايقو مما تحد من 

 (.2001نشاطاتو وطاقاتو ) طو، واخرون،
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بأنو حالة خطرة تنتاب الفرد نتيجة لظروف داخميةوخارجية Brodsky)1988)وقد عرفو برودسكي

 بنشاطاتو بشكل كامل وتسبب لو اآلم.تؤدي الى عدم قيام الفرد 

ا ترتبط بعوامل ىذا األساس يمكن تحديد المكونات أو العناصر األساسية لمضغوط النفسية باني عمىو 

و تشتت في الذىن أو عدم أمراض الجسدية والنفسية وما يصاحبيا من توترات ألداخمية جسدية كا

مثل الوضع االقتصادي والوضع االجتماعي  التركيز نتيجة لتمك العوامل أو عوامل لخرى خارجية

 واالحداث التي تصيب الفرد مما تحد في عدم قدرتو عمى اإلنجاز أو التفاعل االجتماعي.

 أنواع الضغوط النفسية: 2.1.3

من خبلل ما تم عرضو من تعريفات لمضغوط النفسية واستخراج لممكونات أو العناصر األساسية التي 

سية، وعمى ىذا وبالذات من الناحية النف ،ال بد من التعرف الى انواعو ،يضاً أتشكمو والتي تسببو 

( والزورس Chamberlain & Lyons, 2006شامبميون وليون )من األساس فقد قدم كم

(Lazarus,1991وبعد دراسة مستفيضة ح  )النفسية الى  يث تم االتفاق عمى تصنيف الضغوط

 اني:نوعين ذات عبلقة جدلية بالسموك اإلنس

نعكاسات إيجابية، حيث يشعر الفرد بالقدرة إالضغوط المفيدة والتي ليا وىي  الضغوط االيجابية:.1

يجابية تتمثل في تولد الشعور بالسعادة إثار نفسية آن ليا أ، كما عمى اإلنتاج واإلنجاز بسرعة وحسم

ي تنفذ بتفوق ىي تال، حيث أن الميام نتاجية العملإوالسرور لديو، وينعكس ىذا في مجممو عمى 

ن انجزت بدون تحديد إطار زمني فأالمحددة بإطار زمني لتنفيذىا. أما غير المحددة فيي حتى لو 

 .جازىا يكون بطريقة سيئة وغير مقبولةإن

التي تؤثر عمى حياة  ،واالنفعاالت السمبيةوىي الضغوط ذات االنعكاسات  الضغوط السمبية:.2

مما يؤثر سمبًا عمى   ،ويرتبط بيا اإلحباط وعدم الرضا ،الندفاع لمعملوتحد من نشاطو نحو ا ،اإلنسان

( بأن الضغوط اإليجابية تكون فرصة لمنمو والنضج 1999حياة الفرد اليومة، وقد أوضح )ماكمين، 
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وزيادة القدرة عمى التكيف والتقبل واالنسجام واالبتكار، ويكون التعامل معيا إيجابيًا، أما الضغوط 

مما يؤدي إلى فقدان القدرة عمى التكيف والشعور  ،فيتعامل معيا الشخص بطريقة سمبية ،السمبية

ولكن طريقة تفكير الشخص ىي  ،بالتعب واإلرىاق والقمق واالكتئاب، فالضغوط ليست إيجابية أو سمبية

 التي تسبب الضغوط.

كرة  وال وىو العب،أامجانب رياضي ىبومدى عبلقتيا النفسي، وسنقدم في ىذه الدراسة ظاىرة الضغط 

 ،لما تحتمو ىذه المعبة من أىمية عمى الصعيد العالمي بشكل عام ،في الضفة الغربية ونالقدم المحترف

وسنحاول أن نربط ما تقدم من تعريف وأنواع  ،وبالذات في فمسطين ،والصعيد العربي بشكل خاص

 ليذه الظاىرة وعبلقتو ببلعبي كرة القدم المحترفين في فمسطين.

وتطورىا في  ،نبذة مختصرة عن كرة القدم بشكل عاموض في ىذه الدراسة البد أن نوضح قبل الخ

 ،أىم الخطوط التعريفية ذات العبلقة بالبلعبين ئن نستنبط ونستقر أونحاول  ،فمسطين بشكل خاص

القدم  الواقع النفسي لبلعبي كرةبوأىم الضغوطات التي تواجييم وفقًا لدراسة منيجية عممية مرتبطة 

 المحترفين في فمسطين.

يعتبر االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( ىو مظمة كرة القدم العالمية، وينبثق عنو اتحادات كرة القدم في 

دول العالم، ويعتبر االتحاد الفمسطيني لكرة القدم أحد ىذه االتحادات، وىو من أقدم اتحادات كرة القدم 

نتداب في عيد اال  1928تأسس االتحاد الفمسطيني لكرة القدم عامسيا والعالم العربي، حيث آفي 

(، ولعب أول تصفيات 1929لبلتحاد الدولي لكرة القدم عام ) نضم رسمياً ،واالبريطاني في مدينة القدس

(، وبعد 1973توقف النشاط الرياضي حتى عام ) 1967 )(، وبعد حرب )1934لكأس العالم عام )

الفمسطينية تعمل تحت مظمة رابطة األندية الفمسطينية، ومع عودة السمطة ذلك العام بدأت األندية 

دخمت الكرة الفمسطينية عيدَا جديدًا بإعادة تشكيل  ،(1994الوطنية الفمسطينية إلى الوطن عام )

عادة عضويتو في االتاو   .سيويحاد الدولي )الفيفا( واالتحاد اآلنتخاب االتحاد الفمسطيني لكرة القدم وا 
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شيدت ىذه الرياضة تطورات عديدة عبر تاريخيا الطويل، كان أىميا االنتقال من اليواية الى وقد 

ن ممارسة الرياضة تقوم عمى أالذي يرى االحتراف، فبعد أن كانت كرة القدم تقوم عمى مبدأ اليواية،

ي إثبات الرغبة فو  ،والحفاظ عمى الصحة الشخصية ،عبلء القيم السموكية،وا  أساس الدافعية الذاتية

أن يقوم الفرد بالعمل ره، ن تعتمد عمى مبدأ االحتراف، الذي ىو في أبسط صو الذات، أصبحت اآل

معتمدًا عمى ما يتقاضاه نظير المعب  ،ويكون دخمو األساسي مصدر حياتو اليومية ،العبًا أو مدرباً 

 (.1991)عثمان،والعب  والعمل كمدرب

حداث التي عانت منيا فمسطين رجية تمثمت باألخا ن ىناك ضغوطأفي ضوء ما تقدم نصل إلى 

وعمى نشاطات األندية خاصة ما بين  ،بحيث أثرت سمبيًا عمى أداء البلعبين البدني والمياري والنفسي

تمثمت بنقص الدعم  ،حيث عانت الكرة الفمسطينية من مشكبلت عديدة ،1973عام وحتى 1967،عام 

مما أثر ذلك عمى ميمتيا لتوفر العوامل التي أدت إلى  ،المادي وعدم وجود بنية تحتية رياضية

النفسية التي عانى منيا البلعبون  يا وتطورىا باإلضافة إلى الضغوطنحسارىا وحدث من تقدما

 الفمسطينيون.

 

 الضغوط النفسية عند الالعبين: 2.1.4

نفعالية والعقمية التتمثل بالناحية ا ،ونتمك الضغوط التي يمر بيا البلعبن المتتبع لإ     

لميارات لى المستوى المطموب من اإلى عدم وصول أداء البلعبين إىي من األسباب التي تؤدي 

نو من الصعب التخمص االنسيابي إف ،وط عمى البلعبين منذ بدء المباراةغضوالقدرات، فعندما تقع ال

لى إكل ىذه األمور تؤدي و  ،و المعب بالطريقة الصحيحةأثناء دقة التصويب أمن الكرة الذي يساعد 

 ن يصاب البلعب بنوع من فقد ثقتو بنفسو.أ



13 

حدث في يو ما أ ،ما سوف يحدثبعن الواجب األساسي تجعل البلعب ينشغل  الضغوط النفسية نإ

و سوف يفشل مثبل في تسجيل اليدف من ضربة نبأفيبدأ بالتفكير  ،ي ويبعده عن الحاضرالماض

لبلعب بداًل من التركيز في أداء ضربة الجزاء ، كما  اً وتشتت راً كبي ئاً وىذا يشكل عب ،الجزاء قبل أدائيا

نيا تكون ،ألذلكولكن االستجابة التي تسبب ىذه   ،ن المواقف ليس ىي من تخمق الضغوط النفسيةأ

ن الضغط النفسي يأتي نتيجة لخبرات أك تكون غير حقيقية، و لولذ ،داخمية في العقل وليس خارجية

 (.2012و من الفشل.)شمعون،أابقة س

يا حالة انفعالية مؤلمة أنب: الضغوط النفسية لبلعبين (1997)عبلوي،وتاكيدًا عمى ما سبق عرف 

مما يؤثر سمبًا ذلك عمى انتباىو  ،وعدم التركيز لمقيام بالميمات الرياضية ،من التوتر والقمق نتابيا نوعٌ ي

 وعمى أدائو في ممارسة لعبة كرة القدم.

ال عبارة عن إبأن الضغوط النفسية التي تصيب البلعبين ما ىي (2000،راتب)وبيذا الصدد أشار 

والمقدرة عمى االستجابات تحت  ،حالة من عدم التوازن الواضح ما بين المتطمبات البدنية والنفسية

 تمك المتطمبات وفييا نتائج ىامة.الظروف عندما يمثل الفشل في االستجابة ل

تعد عائقًا في ممارسة ىذىالمعبة خاصة عندما  ،وط النفسيةغتقدم يمكن التأكيد بأن الض عمى غرار ما

وىذه تعد مجموعة من العومل التي تؤثر سمبًا عمى أداء  ،التوتر والقمق واإلحباطبيصاب البلعبون 

 اع:لى ثبلثة أنو إن نصنف الضغوطات التي تواجو البلعبين ألى إالبلعبين، وىذا بحد ذاتو يقودنا 

وتتمثل مجموعة الضغوطات التي تصيب البلعبين وتنتيي وتتبلشى اواًل: "الضغوط النفسية البسيطة" 

 ،وسرعان ما يبدًا البلعب من جديد ،لمجرد انتياء التمرين أو المعبة، أو قد تكون آنية وال تستمر

وعمى ىذا األساس يمكن ، ومن خبلليا يتم التخمص من الضغوطات النفسية ،ويكون لديو دافعية جديدة
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دة و نفعالية الموجإلى تفريغ النواحي اال بالقيام بنشاطات تؤدي ،لبلعب أن يتخمص من تمك الضغوط

أو في المباريات التي شارك بيا  ،وسرعان ما يشفى من اإلصابة التي أصيب بيا أثناء التدريب ،لديو

ن ىذه الضغوط مثل إيقاف المدرب مع الفرق األخرى المنافسة، وىناك بعض العوامل التي تزيد م

 (.2001مواصفات جيدة، أو نوعية المنياج العام لمتدريب) محمود، يه، أو إبعاد العب ذأفج

نواع متعددة من الضغوط النفسية ألكرة القدم  ويتعرض العبثانيًا: الضغوط النفسية المتوسطة:

التوافق العام ما بين البلعب والضاغط المرحمية والضغوط النفسية المتوسطة والتي تعتمد عمى درجة 

مة مع التوافق واالستعداد وعبلقتيا الكام ،ومدى تأثير المنبو الذي يتفاعل معو الرياضي ،النفسي

 .(2012) شمعون، الشخصي

عداد إلجو البلعبين بعد انتياء مرحمة اوفي عالم كرة القدم يظير ىذا النوع من الضغوط التي توا

ذا كان برنامج إأو في البطوالت الرسمية قصيرة األمد وكما تزداد درجة االستثارة  ،الخاص والعام

عداد النفسي وجميع إلا ال يمكن لمترابط الوثيق بين اوىكذ ،من عمميات االستعداد النفسي اً التدريب خالي

خفاقات المتكررة التي تصيب ،لئلن تعزى تمك الضغوطاتأعداد، وعمى ىذا األساس يمكن إلأنواع ا

اإلرىاق الذي لى األضواء والشيرة، أو إالبلعب خبلل فترة المنافسات، أو الصراع الذي يصيبو لموصول 

 .لمشاحنات التي تحدث بين البلعبينينتابو أثناء زيادة فترات التدريب، أو ا

التي يمر بيا ية عمى المراحل النفسأتعد ىذه المرحمة من النفسية الشديدة: ثالثًا:الضغوط

تترواح ما بين  ،وتؤدي الى الحد من نشاطو لفترة طويمة ، نيابداية لمرحمة االحتراق لديو،ألالبلعب

بسبب اإلخفاق وقد تؤدي إلى اعتزالو  ،لى سنواتإوقد تصل في بعض الحاالت ، شيرأأسابيع و 

وبالتالي يؤدي في المحصمة  ،لذي أصابو أثناء المعب، أو أثناء ممارسة النشاطات الرياضيةاالمستمر 

وقد تضمحل طموحاتو نتيجة لمظروف التي عانى  ،النيائية إلى اعتزالو وعدم ممارسة ىذه المعبة
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منيانحو تحقيق األىداف المستقبمية التي كان ييدف الوصول الييا وقد تتكرر ىذه الحالة في ىذه 

 .(2001) محمود،ى حسب الظروف التي يعيشيا البلعبالمرحمة وقد تضمحل مرة أخر 

 

 عراض الضغوط النفسية:أ 2.1.5

ث عن يحدالبد من ال ،في ضوء ما تقدم عرضو من تعريفات وأسباب وأنواع الضغوطات النفسية

عراض الضغوط أإلى فاعي وقد أشار الدكتور ر عراض النفسية ذات الصمة بيذا الموضوع، ألا

وعدم القدرة عمى التحكم في إنفعاالتيم، وكذلك  ،والقمق لدى البلعبين ،كإرتفاع درجة التوتر،النفسية

وبين المدرب، وىبوط  ،المشاحنات بين الزمبلء والمنافسين، وضعف الصمة بين البلعب وزمبلئو

، وىناك ايضًا أعراض مرتبطة بالمستوى مستوى الثقة بالنفس، والخوف من الفشل، وضعف الدافعية

القدرة عمى التحمل، وضعف قدرة البلعب عمى سرعة البدني والمياري لبلعبمثل ىبوط في مستوى 

نخفاض في معدل السرعة، وسوء التوافق العصبي العضمي واإلفتقار لمدقة  التمبية واإلستجابة، وا 

القدرة  ور أخطاء بدائية في الميارات، وضغفوظي ،ية االداء في المبارياتعوالرشاقة، وىبوط في نو 

وبالتالي يمكن القول أن ىذه االعراض  ،ة عمى إكتشاف األخطاءعمى التركيز عند األداء، وعدم القدر 

 اً وجانب ما يؤدي ذلك إلى عزوفو عن المعب،تتأثر فيو نفسية البلعب م اً نفسي اً جانب ،قد تأخذ جانبين

وىذا بحد ذاتو يؤثر عمى دافعية اإلنجاز  ،وقمة النشاط ،أو التمارض ،ممثبًل بسوء مستوى األداء اً جسدي

         في المعب.

 :ومصادرىا أسباب الضغوط النفسية 2.1.6

( بأن أسباب الضغوط النفسية لدى البلعبين 2004تاكيدًا عمى ما سبق يشير) باىي وجاد، 

ة، ، أو المنافسة غير الشريفكون بين األندية والفرق الرياضيةتعزى الى الصراعات التي ت ين،الرياضيو 
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الخوف والقمق واالكتئاب من صعوبة بعض المنافسات الرياضية، أو أو عدم االنتظام في التدريب، 

 سمبيًا. مكان إيجابيًا أأوالتاثير المباشر من الجماىير والذي ينعكس عمى أداء البلعبين سواء 

 ىم مصادر الضغوط النفسية :أ

تنقسم إلى عدة ضغوطات يمكن  ،عطفًا عمى ما تقدم البد من التأكيد عمى أن مصادر الضغوط

 -وتمك المصادر ذات عبلقة في تمك الضغوط وىي : ،ً عرضيا تحميميًا وتوضيحيا

وىي  التي تعد مجموعة من العوامل التي تؤثر سمبًا عمى ممارسة البلعب  أول: الضغوط الخارجية:

ي تسيم في زيادة بمينية في ىذه المعبة مختمف العوامل الخارجة عن نطاق النشاط الرياضي والت

مثل التفكك األسري أو المشكبلت ،احتماالت عدم قدرة البلعب عمى تحمل جيد التدريب والمنافسات

اإلقتصادية أو سوء التغذية أو تعاطي المنبيات والمشروبات الروحية أو الرتوتين والممل، وىناك عوامل 

د مستقبل ميني واضح، وبعض مثل النزاع والمشاحنة بين الرؤساء والزمبلء، وعدم وجو  ،بيئيو

 .)1998) عبلوي ، المتغيرات البيئية المرتبطة بالمسكنمثل الضوضاء أو نقص الدفء أو التيوية

والحساسة التي  صبحت ضغوط التدريب من الضغوط الميمةأ: لقد ثانيًا: ضغوط التدريب الرياضي

لى وجود منافسة إوقد يعود ذلك  ًا،ومكثف اً وخاصة عندما يكون التدريب مستمر  ونيتعرض ليا البلعب

يذا بحد ذاتو فو  ،فكثرة التدريب دون األخذ بعين االعتبار الراحة النفسية ،مع فرق أخرى في فترة قصيرة

وممارستيم لمعبة بشكل ميني، وتتكون  ،ساسية في الحد من النشاط لدى البلعبينأليعد من العوامل ا

كذلك التدريب عمى وتيرة واحدة دون إدخال عوامل و  ،ضغوط التدريب من سوء تشكيل حمل التدريب

جبار البلعبين عمى تعمم ميارات حركية معقدة دون تمييد،  ىمال مبدأ و التغيير والتشويق والمرح، وا  ا 

 .)1998) عبلوي ، عقب فترة طويمة من الراحة التدرج في حمل التدريب الرياضي
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أثر واضح عمى نفسية البلعب خاصة  ،لرياضيةلضغوط المنافسة ا ضغوط المنافسة الرياضية:: ثالثاً 

يث يتطمب األمر ح ،عندما يطمح باالداء الجيد ، وتعتبر المنافسة من  أىم المصادر لمضغوط النفسية

وااللتزام بقواعد المعب،وتطبيق االستراتيجيات التي وضعت من قبل  ،ساسية المختمفةألأداء الميارات ا

الضغوط  التي يعاني منيا لمتعمب عمى التعب والتوتر العضمي والقمق، ومن أىم  ،الجياز الفني

داء، لكافي باألالىتمام اأثناء المنافسات الرياضية ىي االىتمام الزائد بالنتائج في مقابل عدم ا ونالبلعب

فترات  راك في منافسات دونأو االشت ،فييا لغٍ شتراك في المنافسات الرياضية بصورة مباَ الوكذلك ا

مما  ،خرىأرىاق الجسدي من جية إلوا ،نفسي من جانب وما يرتبط فييا من قمق وتوترٍ  ،لمراحةكافية 

 (.2012يؤثر سمبًا عمى التدريب وعمى المعب) شمعون،

كرة  وىم الضغوط التي يتعرض ليا العبأ:إن من رابعًا:الضغوط المرتبطة بالمدرب أو اإلداري الرياضي

ىي مطالبة البلعب بتحقيق متطمبات تفوق قدرتو  ،و اإلداري الرياضيأالقدم المرتبطة بالمدرب 

منافسين، وكذلك يستخدم المدرب بغض النظر عن مستوى ال ،واستطاعتو والتركيز الدائم عمى الفوز

ويتخذ قرارات  وآراءىم سموب الدكتاتوري في التعامل مع البلعبين وال يراعي مقترحات البلعبينألا

و أخرين آلى العبين إقاسية في حالة الخطأ، وشعور البلعب بتحيز المدرب أو اإلداري الرياضي 

مما  ،إحساس البلعب بأن المدرب ال يعطيو الفرصة الكاممة إلظيار قدراتو في المنافسات الرياضية

ثيرًا أداء تألعمى المعب واوتؤثر  ،لى زيادة الضغوط النفسيةا  لى قمة التركيز لدى البلعبين و إيؤدي 

 (.1997)راتب،سمبياً 

جة عن صعوبة التوفيق بين وىي الضغوط النات: الضغوط المرتبطة بإدارة وتنظيم الوقت :خامساً 

ستجماع إالتدريب وبين الحياة الشخصية واإلجتماعية لبلعب مما يفقد البلعب القدرة عمى  متطمبات

كما ان سوء إدارة البلعب لموقت في ، عمى أوقات من الراحةالحصول يصعب الطاقة البدنية والنفسية و 
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التنسيق بين حياتو الرياضية وحياتو الشخصية وبذل جيود إضافية خبلل الحياة اليومية والحياة الغير 

 (.1998،حماد)  منتظمة والنوم الغير كافي ىي من أىم أسباب معاناة البلعب مع الضغوط النفسية

لعاب ألو لعبة كرة القدم عن غيرىا من اكثر مما تتميز بأن إووسائل اإلعالم:ضغوط االعالم  سادسًا:

إلى  وحضور جماىيري ىائل في المنافسات الرياضية، إضافة ،نيا تحظى بشعبية كبيرةأالرياضية 

ويختمف تأثير ذلك عمى البلعبين وال يخفى عمينا ما  كافة، انواعيابعبلم إلاىتمام كبير من وسائل ا

، ناء المعبأثكاىل البلعب  ًا ثقيبًل وضغطًا شديدًا عمىوتشكل عبئ ،غوظات من اعتباراتليذه الض

وتشكل ضغطًا  ،ر سمبياً ؤثعبلم قد تإلن وسائل اأذا كان في بداية مشوراه الرياضي، كما إوخاصة 

 .)1999نيا تيتم بالفشل أكثر من الفوز حتى يتكمموا عنو) األصفر،أل ،عمى البلعبين اً كبير 

 

 :مضغوط النفسيةالمفسرة لالنظريات  2.1.7

تعددت النظريات في تعريفاتيا وتحديد المفاىيم الخاصة بالضغوط، لذا ارتأت الباحثة أن توضح أىم 

نسان من الناحيتين اإليجابية اإل ومدى تأثيرىا عمى ،النظريات التي قامت بتفسير الضغوط النفسية

 -الضغوط: وكيفية تفسير وجية نظرىم إلى ،والسمبية

 

 أوال: نظرية سيبمبرجر: 

ى انيا عنده، فنظريتو تقوم عمالنفسية  ن نظرية سيبمبرجر تعتبر القمق مقدمة ضرورية لفيم الضغوط إ

والقمق العصابي والقمق المزمن" وىو عبارة عن  ،"قمق السمة "سمة القمقتمييز بين نوعين من القمق

 .معتمدًا باألساس عمى الخبرات الماضيةو اتجاه سموكي يجعل القمق أاستعداد طبيعي 
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طة، وتسبب يعتمد في األساس عمى الظروف المحيطة الضاغ قفيمق الحالة وىو عبارة عن قمق مو ق

ويميز سبيمبرجر بين مفيوم الضغط ومفيوم ، وىذا ال يحدث مع قمق السمة. ةىذه الضغوط قمق الحال

االستجابات المعرفية السموكية التي تحدث كرد فعل لشكل القمق عممية انفعالية تشير إلى تتابع فالقمق، 

 .(2001،98)فاروق عثمان، ما من الضغوط

 (:HANS Selye)  ثانيًا: نظرية ىانز سيمي

األول ) طبيب( تأثير كبير في صياغة نظريتو في الضغوط، ويعتبر  كان لطبيعة تخصصو الدراسي

األب الحقيقي لنظرية الضغط النفسي، التي تفسر أن األحداث الضاغطة تحدث اضطرابًا في النظام 

ثر التعرض لمضغط المستمر إاليرموني الذي يربط بين الغدة النخامية في المخ والغدة الكظرية، وذلك 

اعات اليرموينة من خبلل الجياز العصبي البلإرادي. ويرى أن ىذا االضطراب ىو الدفمما يؤدي إلى 

ىذه األمراض نتيجة التوتر والضغط  ئوث األمراض السيكوماتية التي تنشالمسؤول عن حد

ويطمق عمييا متبلزمة التكيف العامة  ،الستجابة لمضغوط بالمراحل الثبلثالمستمرين. وتتميز ا

(Genaeral Adaptation Syndrome ( وىي استجابة اإلنذار ،)Alaram reaction أو اإلنذار )

 وسيتم توضيحيا عمى النحو اآلتي: ،( واإلجياد أو االستنزافResistanceبالخطر ، والمقاومة)

وآثاره السمبية  وط: سميت بذلك ألن األعراض المختمفة الناتجة عن الضغ(Syndrome)متالزمة *

 بالصحة النفسية تظير ىنا.

نو يثير النظام الدفاعي في الجسد إ(: عندما يتعرض الفرد لمضغط النفسي، فAdaptation) التالؤم*

 وبالتالي يرفع من احتماالت البقاء.

) رضوان،  س تأثيرًا مييجا عمى العضوية ككل(: إن اليرمونات المشتركة تمار Genaeral) العامة*

2007.) 
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حيث قام بأولى محاوالتو لتفسير  )1956العام( عام ) وقد قدم سيمي نظريتو) حممة أعراض التكيف

عممية الضغط الذي ينتج عنو المرض، ووصف ثبلث مراحل لمعمميات الجسمية في التفاعل مع 

ليات آيحدث استجابة لئلنذار بالخطر، ويؤدي فييا الضغط الى تنشيط  الضغوط، ففي المرحمة األولى

مة بأن الجسم يستدعي كل قواه الدافعية، مما يطرأ مجموعة ) ميكانزمات( التوافق، وتتميز ىذه المرح

ن ىذه إلمنبيات لم يكن الفرد مييئًا ليا، وعميو ف ئلفسيولوجية نتيجة التعرض المفاجمن المتغيرات ا

المرحمة يصحبيا تغيرات كيميائية في الجسم. وأول وسيمة يتخذىا الجسم ىي زيادة إفراز األدرنالين، ثم 

( الذي يعمل عمى تنبيو قشرة الغدة الكظرية ACTHموس الغدة النخامية إلفراو ىرمون )ينبو الييبوثبل

فتفرز الكورتيزون، ويعتبر المادة اليامة والضرورية لمتغمب عمى حاالت الضغط، وخاصة الشديدة 

 .)2011منيا. وبذلك يتغمب الفرد عمى مواقف الضغط )نصيرة، 

ذا استمر الحدث الضاغط اإلنذار تتبعيا المرحمة الثانية ) المقاومة( حيث يتطمب ، فإن  مرحمة وا 

عراض الجسمية التي يحدثيا التعرض ألت التوافق. وتشمل ىذه المرحمة االضغط استخدامًا قويًا آلليا

كتسب القدرة عمى التكيف معيا، ولذلك االتي يكون الفرد قد  ،المستمر لممنبيات واألحداث الضاغطة

و األعراض السيكوسوماتية. وعندما ال يستطيع أعراض التكيف أتعتبر ىذه المرحمة ىامة في نشأنة 

مكان الفرد مواجية نو يؤدي إلى اضطراب التوازن الداخمي إبشكل كاف، ف اتوالحدث الضاغط بقدراتو وا 

في اضطرابات عضوية . وعمى الرغم أن ىرمون مما يزيد من اإلفرازات اليرمونية التي تسبب 

الناشئة عن ىذه ، إال أن الفرد يتعرض لآلثار الجانبية الكورتيزون يستمر في اإلفرازات إلحداث التوافق

الزيادة، مما يؤثر عمى األعضاء الجسمية األخرى، وتظير األعراض الجسمية وكأنيا بديل عن التوافق 

 الذي حدث.

ذا استمر التع و االستنزاف، أوط لمدة أطول يصل الفرد إلى المرحمة الثالثة ) اإلجياد، ضغرض لمىذا وا 
أو اإلعياء( فإن الضغط يعمل عمى إنياك آليات التوافق من خبلل االستخدام الزائد والمستمر ليا 
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ذا استمرت أكثر تؤدي  ويصبح عاجزًا بشكل كامل عن التكيف، بسبب انييار الدفاعات اليرمونية، وا 
بيا اإلنسان المواقف نسان إلى الموت. وبيذا اعتبر سيمي الضغط عمى أنو االستجابة التي يواجو باإل

واألحداث الخارجية، وما يتبع من تمك االستجابة من مظاىر فسيولوجية الداخمية وقد ميز ما بين 
لممثيرات  ( وبين االستجابةstressorالمواقف والمثيرات الخارجية التي سماىا المثيرات الضاغطة )

 (.2011( )نصيرة stressوسماىا )
ولكنيا  تقع تحت قائمو أطمق  ،والحظ سيمي أن األفراد الذين يعانون اضطرابات واسعة االختبلف

ولقد ذكر أنو عندما تتغير الظروف البيئية فإن العضو البد  ،Syndromeعمييا زممة أعراض المرض 
وقد استنتج أن زممة أعراض المرض تقدم أعراض  ،لحيوي(أن يتكيف معيا فيما يكمق عميو ) بالتوازن ا

 Generalوعمى ىذا فقد طور نموذجو فأطمق عميو نموذج التكيف العام ) ،ستجابة التكيفا
Adaptation Syndrome َح ىذا النموذج بالشكل التالي:ضَ ( ويو 

 اإلنياكالمرحمة الثالثة :  المرحمة الثانية: المقاومة المرحمة الولى: اإلنذار 
تتكرر ىذه المرحمة خبلل  -

 .حياة الفرد
 .زيادة في النخاع األدرينالي -
 .توسيع في الجياز اليمفي -
 .زيادة في نسبة اليرمونات -
 .االستجابة لمضاغط المحدد-
بيفرين أليرتبط إفراز ا -

بمستويات مرتفعة من االستثارة 
 .الفسيولوجية

 .الضاغط ةتزداد قو  -
عرضة لئلصابة أكثر فترة  -

بالمرض إذا طالت ىذه المرحمة 
فالفرد يبدأ بالمرحمة الثانية 

 .المستوى العادي لممقاومة
 

تتكرر باستمرار خبلل حياة  -
 .الفرد
 درينالي.ألانكماش في النخاع ا -
عودة العقد الميمفية لحجميا  -

 الطبيعي.
 االستثارة الفسيولوجية المرتفعة  -
 .تياونسبزيادة مستوى اليرمونات -
توقف لمجياز العصبي الفرعي  -

 .البارسميثاري
باستمرار الضاغط فإن المقاومة  -

تضعف الحساسية المرتفعة 
 لمضغط

لو استمر الضغط بنفس  -
مستوياتو الحادة فأن المستقببلت 
اليرمونية تستنفذ ويبدأ الفرد دخولو 

 في المرحمة الثالثة 

 .توقف التركيبات الميمفية -
 .اليرموناتمستوياتفي زيادة-
 .استنفاذ التكيف اليرموني -
نقص القدرة عمى المقاومة  -

سواء مقاومة الضاغط األصمي 
 .أو الضاغط الدخيل

 .إصابة الفرد باالكتئاب -
 

(Allen,1983) 
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فإنو يبدأ في التحرك  ،عندما يتعرض الفرد لحادث ضاغطThe Alarm Stageنذار:إل أواًل: مرحمة ا

من اليرمونات من  اً لمواجية ىذا التيديد واالستثارة المفاجئة لمجياز العصبي السميثاوي فينتج فيض

وىذه اليرمونات تجيز الفرد إما  ،دريناليألرين والنور ايبفرين من القشرة ادريناليني وااليبفألالنخاع ا

وزيادة  ،مثل ازدياد ضربات القمب ،فعال الفسيولوجيةيرب، وذلك بإنتاج عدد من ردود األلملممواجية أو 

كما يزداد حرق السكر والدىون لكي يمد الجسم باطاقة ويبطئ اليضم خبلل مرحمة  ،ارتفاع ضغط الدم

صبح أكثر قوة من الحالة االنذار كما يتسارع معدل التنفس لكي تمد األوكسجين لمعضبلت حتى ت

 .(Stein ,Rooks&,1988)الطبيعية

 

 The Resistance Stageانيًا : مرحمة المقاومة: ث

وىنا تظير  ،مع التكيف اً وىي المرحمة التي تحدث عندما يكون التعرض لمضغوط متبلزمًا ومستمر 

ومة حيث يستخدم الجسم وسائمو الحيوية لمحصول عمى تكاممو الفسيولوجي ومقا ،ستجابات التكيفيةالا

وربما تستمر لشيور أو  AGAالتغيرات. وتعتبر ىذه المرحمة أطول مرحمة في نموذج 

 .(Stein ,Rooks&,1988)سنوات

 

 The Exhaustion Stageنياك: إل ثالثًا: مرحمة ا

وىنا تفشل  ،وىي تحدث عندما يصبح الفرد غير قادر عمى تحمل العمل الزائد من مجيود التكيف

وغير قادر عمى التكيف تحت الضغط  ،بعض وظائف الجسم ويصبح عضوًا أو أكثر من الجسم منيك

 .Disease of adaptationالمستمر وىنا في ىذه المرحمة تطمق عمييا مرحمة التكيف 
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ويظير الضغط كمشكمة طبية )مرض عضوي( مثل " صدمة قمبية، أو قرحة، أو انييار في الجياز 

 Stress related" وكل ىذه األمراض يشار الييا بمصطمح األمراض المرتبطة بالضغط ،يالمناع

diseas(Allen,1983). 

ميز الضاغط كمتغير مستقل ينتج عنو ضغوط والعوامل الوسيطة في تمك التي يكون دورىا ىامًا تيو 

في أن تقمل أو تزيد من تأثير الضاغط  مثل المناخ.وتظير أعراض التكيف المزمن في وقت واحد ثم 

 Kelly, jshaver,et: ضغط الدم وأمراض القمب)سوء التكيف مثلتمييا استجابات التكيف أو 

al,1993). 

وىو  Eustressضافة لما سبق أوضح سيمي أن ىناك نوعين من الضغط ىما الضغط اإليجابي إلبا

وقد أوضح  Distressأمر ضروري وىام لدفع الفرد إلنجاز عممو، وىناك الضغط السمبي ) الضيق( 

 .تغيرات( ىذه الم3ربعة متغيرات يجب أن يوازن بينيا الفرد ويوضح الشكل رقم )أ( 1980سيمي عام )

("عمى أنو بالرغم من أىمية دراسات "ىانز 1998كما أن الباحث يتفق مع " عبد الستار إبراىيم، )

ال وىو أحداث الحياة أسيمي" إال أنو يبد اىتمامًالجانب آخر ميم من الجوانب المثيرة لمضغوط، 

 (.1998ًا في حياتنا ) إبراىيم ، يوالضغوط التي نتعرض ليا يوم

 

 

 نظرية ىانز سيمي اآلتي: كما يؤخذ من

 فإن أي منيا تعود اآلثار البيوكيميائية لمضغط. ،إذا تعددت  األحداث الضاغطة لدى الفرد -

 ينتج عنيما ىذه اآلثار البيوكيميائية. ،حداث السمبية واألحداث اإليجابية عمى حد سواءألن اأ -

 شخصية في إحداث الضغط.يغفل ىذا المنظور دور اإلدراك والعوامل المعرفية وسمات ال -

 .(2007يقتصر دور الفرد عمى التمقي السمبي )أبو ندى،  -
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 )ىنري موراي(: ، التفسير الفكريثالثًا: نظرية ضغط الحاجة

ومتكافآن في تفسير السموك ساسيان أمفيومان  ان مفيوم الضغط ومفيوم الحاجة ىمأيعتبر موراي 

ما أن مفيوم الضغط  يمثل المحددات المؤثرة والجوىرية لمسموك في البيئة، أعمى اعتبار ،اإلنساني

 (.1971،238،ىول ولندزي )مفيوم الحاجة فيو يمثل المحددات الجوىرية لمسموك 

 -موراي بين نوعين من الضغوط ىما: ويميز

 الفرد.لى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركيا إويشير : Beta Prees).ضغط بيتا1

ص الموضوع ودالتيا كما ىي الواقع، وىو ويشير الى خصائ: (Alpha Press) .ضغط الفا2

 الضغط الفعمي.

ن الفرد بخبرتو يصل أفراد مرتبط بالضغط األول وىو ضغط بيتا، ويؤكد ألن سموك اأوأوضح مواري 

بينما عندما يحدث لى ربط موضوعات معينة بحاجة معينة، ويطمق عمى ىذا المفيوم تكامل الحاجة، إ

) لفاأتفاعل بين الموقف الحافز والضغط والحاجة النشطة وىذا ما يعبر عنو بمفيوم 

 (.2005،36محمد،
 

والتي تعبر عن حالة من  ،نسانإلفالضغط النفسي في نظر موراي ينشأ من وجود الحاجة لدى ا

النقص واالفتقار الجسمي والنفسي لم تمق اإلشباع بعد، وتعمل عمى دفعو إلى اإلشباع فتصبح عامبًل 

ميددًا لمفرد إذا لم يتم إشباعيا ، فيسعى لمبحث عن طرق تساعده عمى إشباع تمك الحاجة النفسية، 

 أو تسيمو. ي يمكن أن تعوق إشباعوفيتصادم مع األشياء واألشخاص الت

في اتجاه خاص تكون بو محاولة إشباع الحاجة والتخفيف من  تجوولمحاجة ضغط يجعل السموك ي

 (.398، 1995الحنفي،)ضغوطيا. ونموذج السموك ىذا نطمق عميو اسم نمط سموك الحاجة الضاغطة
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تمك الضغوط ، وقد قدم موراي قائمة من تتكون حينئذ الضغوط بسبب المعوقات لم يحصل اإلشباع فإذا

 -:آلتيد يتعرض ليا وىي عمى النحو االتي ق

 ضغط األخطار والكوراث. -

 ص التأييد األسري.قضغط ن -

 ضغط النبذ وعدم االىتمام واالحتقار. -

 ضغط االنقياد والمدح والتقدير. -

 (.66:1999) الرشيد،قاتاضغط االنتماء والصد -

 

 :رابعًا: نظرية التحميل النفسي لفرويد

فرويد تنطوي ديناميات الشخصية عمى التفاعبلت المتبادلة وعمى الصدام بين جوانب  طبقًا لوجية نظر

الجانب  وىي Ego وىو الجانب البيولوجي لمشخصية، واألنا Id وىي اليو ،الشخصية الثبلثة

ويعكس قيم ومعايير المجتمع، فاليو تحاول دائمًا  Super Ego السيكولوجي لمشخصية، واألنا األعمى

إشباع المحفزات الغريزية ودفاعات األنا تسد عمييا الطريق، وبالتالي ال تسمح ليذه  السعي نحو

ما دام ىذا اإلشباع ال يتسق وال يتماشى مع  ،المحفزات والرغبات الغريزية الصادرة من اليو باإلشباع

كون كمية ويتم ىذا عندما تكون األنا قوية، ولكن عندما تكون األنا ضعيفة وتره،ومعاييقيم المجتمع 

الطاقة المستثمرة لدييا منخفضة فسرعان ما يقع الفرد فريسة لمصراعات والتوترات والتيديدات، ومن ثم 

حفزات اليو ومتطمبات موال تستطيع تحقيق التوازن بين مطالب و  ،ال تستطيع األنا القيام بوظائفيا

 الواقع الخارجي، وعمى ىذا ينتج الضغط النفسي.

ن االنفعاالت ا  امتداد لصراعات وخبرات ضاغطة ومؤلمة مر بيا  مبية كالقمق والخوف، ما ىي إاللسوا 

التي يعانييا  ،(Psychological Distressالفرد في الطفولة، ولذلك فإن المشقة والكدر النفسي )



26 

والتي حاول التعامل معيا من خبلل  ،الفرد في حياتو الحالية ىي امتداد لمصعوبات والخبرات الماضية

والتي تبدو غير توافقية وغير مبلئمة اجتماعيًا لممواقف  ،دام ميكانيزمات الدفاع في الطفولةاستخ

 (.28-1990،26)جابر،برات المؤلمة حالياً والخ

 خامسًا: نظرية التقدير المعرفي:

نشأت ىذه النظرية نتيجة لبلىتمام الكبير بعممية اإلدراك والعبلج الحسي اإلدراكي، والتقدير المعرفي 

ن إحيث يقول  Lazarusىو مفيوم أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد. وقدم ىذه النظرية ألزوراس 

لبيئة المحيطة ، ولكنو رابطة بين اتقدير كم التيديد ليس مجرد إدراك مبسط لمعناصر المكونة لمموقف

 .(100,2011)عثمان،يستطيع الفرد تفسيرالموقف وخبراتو الشخصية مع الضغوط وبذلك،بالفرد

وىما  ،أن تفسير الحدث الضاغط يرتكز عمى عمميتين أساسيتين (1984،ألزوراس وفولكمان)كما يرى 

فالتقييم األولي يشير  ،مختمفة اً عممية التقدير ) التقييم( األولى والتقييم الثانوي، وأن لكل منيما أىداف

ويمثل تحديًا لمفرد أم  ،وطريقة إداركو لو وىل الموقف خطير وميدد ،إلى عممية تقييم الفرد لمموقف

يجابي أو إالحدث عمى أنو غير ذلك، فمن خبلل عممية التقييم األولي لمحدث الضاغط يتم تفسير 

ويسبب ضررًا وتيديدًا وتحديًا يتجاوز  لتقييم األولي لمموقف سمبي وضاغطضاغط، وقد يكون ا

 (.2006،57حسين،) حسين،انات الفرد ومصادر المواجية لديوإمك

 ،ويمكن تفسير ىذا عمى ان العوامل الشخصية تمعب دورًا ىامًا في درجة إدراك الفرد لمعامل الضاغط

العوامل  وذلك حسب خبراتو ومياراتو في تحمل الضغط وكذلك حالتو الصحية، كما يتوقف عمى

إدراكًا لمضغط، أما العوامل االخرى فتتمثل  يكون أكثر ،فالفرد الذي يتمقى عامل تيديد أكبر ،الموقفية

 .في العوامل الخارجية والمتمثمة في المحيط االجتماعي

، ألنيا تتوافق مع الدراسة الحالية بعدة (ينري مورايل)نظرية ضغط الحاجة ىذه الدراسة وتتبنى

ويشير ، والذي ضغط  بيتانوعين من الضغوط، األول تتضمن مجاالت، المجال األول أن ىذه النظرية 
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الضغط إلى يشير الذي  لفاالتي يتعرض ليا البلعبون، والثاني ىو ضغط أالبيئية الضغوطات لى إ

 .الذي يتعرض لو البلعبون في الميدان الفعمي

بخبرتو ربط موضوعات إذ يربط البلعب مرتبط بضغط بيتا، البلعبين ن سموك أوتوضح ىذه النظرية 

يحدث تفاعل بين ف ،يريد تحقيقيا، وىو الوصول إلى قمة مستواه أو تألقو حاجة معينةمع معينة 

 لفا.أالموقف الحافز والضغط والحاجة وىذا ما يعبر عنو بمفيوم 

، وىو كثيرًا ما يتعرض لو البلعبون ضغط األخطار والكوراثلنظرية إضافة إلى ذلك أوضحت ىذه ا

 ضغط نفص التأييد األسريكاإلصابات واإلبعاد عن المعب نتيجة لسموك مرفوض، ويتعرضون ل

ضغط النبذ وعدم االىتمام خصوصًا لدى اإلناث أو متدني الدخل، وقد ينتج عن سوء األداء الرياضي 

ضغط االنقياد وقد يتعرض البلعب ل، فيشعر البلعب بضغط نفسي نتيجة ليذه العوامل، واالحتقار

 التي تفرض عميو أداء معين قد ال يستمر عميو طويبًل.  ضغط االنتماء والصدقات، و والمدح والتقدير
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 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية: 2.2.1

الدراسة التعرف عمى درجة الضغوط النفسية لدى العبي ىدفت ىذه ( 2016) اشتيويدراسة -

ختبلف في درجة الضغوط النفسية تبعا إلى متغيرات المعبة ، وكذلك إلى تحديد اال ،المنتخبات الوطنية

وقد استخدم ،النفسية مقياس الوسيمي لمضغوطولتحقيق ذلك استخدم الباحث  والخبرة، والمؤىل العممي،

وكانت نتائج ،( العباً 48) واختار عينة قواميا المسحي المبلئم لدراستوالمنيج الوصفي باألسموب 

 العاب الجماعية فيؤلللدى العبي المنتخبات الوطنية  ،دراستة أن الدرجة الكمية لمضغوط النفسية

ال توجد فروق ذات داللو إحصائية في نو فمسطين كانت متوسطة، كما أظيرت نتائج الدراسة أ

تعزى إلى  ،العبي بعض المنتخبات الوطنية لؤللعاب الجماعية في فمسطيالضغوط النفسية لدى 

 متغيرات المعبة والخبرة والمؤىل العممي.

لدى العبي  ،ىذه الدراسة التعرف عمى الضغوط النفسية والسموك التنافسي ىدفت(2015دراسة عمي )

تحديد الفروق في الضغوط النفسية يضا أندية الدرجة الممتازة في اقميم كوردستان بكرة القدم، و أبعض 

والسموك التنافسي بين العبي مراكز المعب المختمفة) الدفاع، الوسط، اليجوم( لبعض اندية الدرجة 

سموب العبلقات المتبادلة أالممتازة في اقميم كوردستان بكرة القدم، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي ب

 ،ندية إقميم كوردستانأبتحديد مجتمع البحث ببلعبي بعض متو وطريقة البحث، وقد قام الباحث ءلمبل

ندية أوقام الباحث باختيار  2015-2014ندية الدرجة الممتازة لمموسم أن في دوري يوالمشارك

ندية المذكورة، وقد اعتمد أل( العبًا من ا80)زيرفاني، دىوك،ارارات، كركوك( كعينة والبالغ عددىم)

، الوسط الحسابي، االنحراف إلحصائية اآلتية: النسبة المئويةالوسائل االباحث في تحميل النتائج عمى 

 -المعياري، معامل ارتباط بيرسون،وقد توصل الباحث الى بعض االستنتاجات من أىميا:
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لى الضغوط النفسية، إن المراكز الثبلثة) الدفاع،الوسط، اليجوم( ىي متساوية من حيث التعرض إ -

كضرورة   ،تنافسيًا جيدًا، وضرورة تواجد مدرب نفسي أسوة بالمدرب البدنييضًا يمتمكون سموكًا أو 

 ندية قيد البحث.ألسية التي يتعرض ليا البلعب في اومواجية الحاالت النف ،لنجاح العممية التدريبية

تخفيف الضغوط النفسية لدى العبي كرة ىدفت ىذه الدراسة ( 2015دراسة حويل، وجابر، وحسن ) -

، واستخدم الباحثون المنيج التجريبي لمجموعتين متكافئتين، وعينة البحث كانت عمى القدم الشباب

في  اً العب )12وتم تقسيميم عشوائيًا بواقع كل ) اً ( العب24مجموعة من العبي االتفاق وعددىم )

رشادية إللى االرشاد النفسي والبرامج اإلى حاجة العبي كرة القدمإمجموعة، وتوصمت نتائج الدراسة 

لى االستفادة من إالباحثون وصى ألمساعدتيم في التحكم بالضغوط النفسية ليم والتخفيف منيا ، كما 

 ندية الرياضية .ألرشاد النفسي في كل اإلوتفعيل دور ا ،رشاديإلالبرنامج ا

بأندية ، ضغوط االجتماعية عمى العبي القدمىدفت ىذه الدراسة الى معرفة ال( 2014دراسة الزيود) -

يمثمون  ،العب كرة قدم 90جريت الدراسة عمى عينة قواميا أالدرجة األولى في محافظة الزرقاء، و 

لكونو المنيج المبلئم لطبيعة ىذه  ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي ندية الدرجة األولى،أ

يتعرضون لضغوط ن العبي كرة القدم في محافظة الزرقاء أالدراسة، وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة 

وضغوط  عضاء الفريقأوضغوط مرتبطة ب ،دارة الفريقأوىي ضغوط مرتبطة ب ،اجتماعية بدرجة كبيرة

مرتبطة بالتدريب وضغوط مرتبطة بالجميور واألسرة، كما بينت ىذه الدراسة كذلك عدم اختبلف درجة 

والحالة  ،والموىل العممي ،الضغوط االجتماعية التي يعاني منيا البلعبون تبعًا لمتغيرات) الخبرة

 االجتماعية(.

ندية أالضغوط النفسية لدى العبي  عمى ىدفت ىذه الدراسة التعرف)2012دراسة سالم، عمي،اليخ) -

دراستيم عمى عينة عشوائية مكونة  ونجرى الباحثأالدرجة األولى لكرة القدم في محافظات الفرات، وقد 

سموبو بأالمنيج الوصفي  ونوقد استخدم الباحثندية الدرجة األولى ، أًا من العب)45من )
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الضغوط ن أظيرت نتائج الدراسة أكثر المناىج مبلئمة لطبيعة مشكمة البحث، وقد ألكونو ،المسحي

مجال الميارات النفسية لبلعبين عمى ندية الدرجة األولى كانت كبيرة ، وحصل أالنفسية لدى العبي 

ن مجال رد الفعل العدائي حصل أ، و عمى المركز الثاني حصل ن مجال بيئة المعبأالمركز األول، و 

 خير.ألفقد حصل عمى الترتيب ا ، و العائميةأما مجال الضعوط االجتماعية أعمى المركز الثالث، 

وىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى الضغوطات النفسية التي تواجو (: 2011دراسة دويكات، وجوداهلل) -

واستخدم الباحثان المنيج الوصفي  ،ندية المحترفينأدية ركمة الجزاء لدى أثناء تأالعبي كرة القدم 

 ،داة قياس لمضغوط النفسيةأمع طبيعة الدراسة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان االستبانة ك تومءلمبل

موزعة عمى  ،العبين لكل نادٍ  8ندية المحترفين بواقع أمن   12وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

ظيرت نتائج أطبيعة المباراة(، و و والجميور،الجياز الفني واإلداري،  ونت ىم) البلعبمجاالربع أ

كانت متوسطة  ،داء ركمة الجزاءأثناء أن درجة الضغوط النفسية التي كانت تواجو البلعبين أالدراسة 

نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغيرات أفي جميع الحاالت، كما بينت نتائج ىذه الدراسة 

تبعًا لمتغير مركز المعب عمى كل  ،ذات داللة إحصائية اً ن ىناك فروقأالدراسة،كما أظيرت الدارسة 

 وذلك لصالح المياجم. ر، ل الجياز الفني واإلداري والجميو من مجا

تقييم الضغوط النفسية لبلعبين المتقدمين في  عمىىدفت الدراسة التعرف ( 2010) دراسة السامرائي -

وقد استخدم االستبانة  ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي إلجراءات الدراسة، الدوري الممتاز بكرة القدم

من الذين شاركوا في الدوري  ،داة قياس لمضغوط النفسية عمى عينة قواميا أربعة عشر فريقاً أك

وأىميا الضغوط المرتبطة  ،الى المصادر الرئيسة لمضغوط النفسية وقد توصمت نتائج الدراسة ،الممتاز

الفريق، وضغوط مرتبطة بالجيازالفني ، وضغوط مرتبطة بالجميور وأعضاءوواحمالبواجبات التدريب

دارة الوقت ،واإلداري وضغوط نفسية مرتبطة بالحالة المادية  ،وضغوط مرتبطة بمتطمبات البلعبين وا 

 لبلعبين.
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ىدفت الدراسة معرفة الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع ( 2009دراسة جابر) -

جل ذلك أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من أومن  ،تبعًا لبعض متغيرات الدرجة ومركز المعب ،غزه

 ، متو إلجراءات الدراسةء( العبًا، وقد استخدم الباحث خبلل دراستة المنيج الوصفي لمبل340)

ن الضغوط النفسية لدى العبي ،أواستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد أظيرت نتائج الدراسة

بة ، في المرتلضغوط االقتصادية المرتبة األولى،حيث احتمت االقدم في محافظات غزه كانت كبيرةكرة 

جاءت و ، باإلدارةجاءت الضغوط التي ترتبط ، وفي المرتبة الثالثة الثانية جاءت الضغوط السياسية

المرتبة الرابعة الضغوط التي ترتبط باإلعبلم، وفي المرتبة األخيرة جاءت الضغوط االجتماعية، في 

تعزى إلى متغيرات  ،نو التوجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسيةأحين أظيرت النتائج 

 الدرجةوالمركز.

قة بين الضغوط النفسية وبعض الجوانب التعرف عمى العبل دراسةوىدفت ال (2005دراسة قطب ) -

نا في الرياضة، واستخدم الباحث في دراستو المنيج الوصفي المناسب ألاتوجو الميمة و و  ،الدافعية

والعبو من الرياضات  اً العب 92جرى دراستو عمى عينة عشوائية  مكونة من أحيث  ،لطبيعة البحث

نجاز إلومقياس لدافعية ا ،مقياس لمضغوط النفسية) البياناتدوات لجمع أالفردية والجماعية، واستخدم 

لى وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين إ، وتوصمت نتائج الدراسة (ناألة توجو ميمة االرياضي، واستبان

، كذلك الميمة ونجاز وتوجإلوبين كل من دافع ا ،بعاد مقياس الضغوط النفسية ودرجتة الكميةأجميع 

 ودرجتة الكمية وبين كل بعد الخوف من الفشل، ،بعاد المقياسأموجبة بين جميع وجود عبلقة ارتباطية 

 ألنا.بعد ا

عبي المستويات الضغوط النفسية لبل التعرف عمى مصادرىدفت الدراسة ( 2004)الوسيمي دراسة  -

 منعينة جراءات الدراسة، وتكونت الئلاستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحيوقد  ،الرياضية العالية

نتائج  وقد توصمت، الفرديةمن العبي المنتخبات القومية المصرية لؤللعاب الجماعية و  اً ( العب97)
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الضغوط  تتمثل في ،المنتخبات الوطنية المصريةمصادر الضغوط النفسية لدى  لى أنالدراسة إ

لضغوط ، واووتنظيم، والضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت ية المرتبطة بالمنافسات الرياضيةالنفس

النفسية  ية لبلعب، والضغوط، والضغوط المرتبطة بالخصائص النفسالنفسية المرتبطة باإلعبلم

 .المرتبطة بالجياز الفني واإلداري

وعبلقتيا بالقمق ودافعية  ،النفسية الضغوط( ىدفت الدارسة التعرف عمى 2003دراسة أبو الميل) -

سموبو السمحي المبلئم أالباحث في دراستو المنيج الوصفي بنجاز لدى العبي كرة القدم، واستخدم إلا

،وتم األول والثاني في محافظة المنيا ندية القسمأمن  اً العب 400لدراستو، وكانت العينة مكونة من 

دوات البحث أ، واستخدم 2003/2014في موسم  اً ( العب239قواميا) ،اختيار عينة عشوائية منيا

، ومقياس دافعيةاإلنجاز الرياضي، وتوصمت الضغوط النفسية لمرياضيينومقياس مقياس القمق كحالة، 

نتائج الدراسة الى تأثر العبي أندية القسم األول لكرة القدم بضغوط نفسية أكثر من العبي أندية القسم 

 يضا مقدار الدافعية واإلنجاز.أو  ،الثاني، وكذلك يتساوى اندية القسمين في حالة القمق الموجودة لدييم

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى مصادر الضغوط النفسية التي تواجو (2001 عمران)دراسة  -

الرياضيين في جميورية مصر العربية، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المناسب لدراستو، 

( 368، وعمى )لعاب الجماعيةأل( من العبي ا360منيا ) اً ( رياضي728عمى ) لدراسةعينة ا اشتممتو 

مقياس الضغوط النفسية لمرياضيين، وتوصمت نتائج الباحث لعاب الفردية، واستخدم ألمن ا اً العب

ن جميع ممارسي األنشطة الرياضية من البلعبين يتعرضون لضغوط نفسية تختمف في ألى إالدارسة 

 حدتيا وفقًا لطبيعة النشاط.
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 :الدراسات بالمغة االنجميزية 2.2.2

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى تحديد ( Anshel, & Sutarso, 2007)دراسة آنشل وسوتارسو -

المبلئم ليذه الدراسة، وقام  ، واستخدم الباحثان المنيج الوصفيساليب التكيف معياأمصادر الضغوط و 

لى إ( رياضيًا، وتوصمت نتائج الدراسة 332وكانت العينة مكونة من ) ،داة القياسأالباحثان بتصميم 

داء، والضغوط ألىما الضغوط المرتبطة با ،لمضغوط التي يعاني منيا البلعبونن ىناك مصدرين أ

ساليب التكيف أن ألى إشارت الدراسة أالقيادي، كما  والمرتبطة بشخصية المدرب الرياضي وسموك

 مناقشة المشكمة مع األخرينو يجابي، واالسترخاء البدني والذىني، إلالمستخدمة والتي شممت التفكير ا

 نصح والمشورة، ومحاولة الحصول عمى المعمومات.وطمب ال

لى تحديد مصادر الضغوط النفسية التي يعاني الدراسةإ ىدفت،( Andrew , 2002)ندروأدراسة  -

دراسة حيث أجريت ال ،، واستخدم الباحث المنيج الوصفيسترالياأمنيا العبو كرة القدم المحترفين في 

االستبانة كأداة  ، مستخدماً في دوري المستويات العميا مشاركةالفرق الفي عمى عينة من البلعبين 

بالعروض السيئة من قبل  ارتبطت، ج الدراسة إلى أن الضغوط النفسيةتوصمت نتائو  ،لجمع البيانات

  .ن، إضافة إلى عدم وجود توازن بين التزامات التدريب ودراسة البلعبيالبلعبين

لى تحديد مصادر إىدفت ىذه الدراسة ،(Fletchek,& Hanton, 2001)دراسة فمتنشر،وىانتون -

( العبًا من 14جريت الدراسة عمى عينة من )أالضغوط لدى الرياضيين في بريطانيا، ولتحقيق ذلك 

داة لمقياس، أاستخدم الباحثان المقاببلت الشخصية كحيث مختمف األلعاب، وبعد إجراء المقابمة 

عة مجاالت ىي: الضغوط المرتبطة بالبيئة، ظيرت النتائج أن أكثر مصادر الضغوط ضمن أربأو 

والضغوط المرتبطة بالقيادة، والضغوط المرتبطة في الفريق، والضغوط المرتبطة بالجوانب الشخصية 

 لبلعبين.
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ىدفت التعرف إلى مصادر الضغوط  ( Benjamin & David,1997 )دراسة بنجامين و دافيد -

النفسية المرتبطة باألداء الرياضي أثناء المنافسة، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي لجمع البيانات 

، أشارت نتائج الدراسة يمثمون مختمف األنشطة الرياضية اً ( العب 317اإلحصائية عمى عينة قواميا ) 

"ضغوط  نياداء الرياضي أثناء المنافسة ممرتبطة باألإلى وجود ثمانية مصادر لمضغوط النفسية ال

، وضغوط مرتبطة بالتقييم االجتماعي، دراك االستعداداتإوضغوط مرتبطة ب، مرتبطة بالقمق النفسي

مرتبطة بالمستوى المطموب لؤلداء، وضغوط مرتبطة بأىمية  ، وضغوطتبطة بالمنافسةوضغوط مر 

 ، وضغوط مرتبطة بعوامل متنوعة.ةاآلخرين، وضغوط مرتبطة بالبيئة الرياضي

التعرف عمى مصادر  ىدفت ىذه الدراسة(Weinberg & Could,1995)دراسة وينبرج وجولد -

الضغوط النفسية التي تواجو رياضة المستوى العالي، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي المبلئم ليذه 

ظيرت نتائج أمن مختمف األلعاب، و  ( العبٍ 300ة عمى عينو مكونة من )جريت الدارسأالدراسة، و 

ىم مصادر الضغوط التي تواجو رياضة المستوى العالي ىي زيادة ضغط التدريب أن ألى إالدراسة 

ىداف طموحة أكثر من القدرات الرياضية، أوالمنافسة، وعدم االستمتاع بالتدريب والمنافسة،وتوقع 

 ،لخوف الزائد، وعدم وجود فترات راحة مناسبةواالستجابة السمبية لضغوط التدريب، وزيادة الشعور با

 .تسمح لمرياضي باستعادة الشفاء واستجماع القوى

 :التعميق عمى الدراسات السابقة 2.2.3

من جوانب مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع 

، والتعرف الضغوط النفسية لدى العبي المنتخباتدرجة مختمفة ومتنوعة، فقد عممت عمى التعرف إلى 

البلعبين، ومن الدراسات ما عمل عمى الكشف عن طرف الضغوط النفسية والسموك التنافسي لدى إلى 

ضغوط االجتماعية عمى ال، ومنيا ما تناول تخفيف الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم الشباب

ثناء أالضغوطات النفسية التي تواجو العبي كرة القدم ن، و االعبيالضغوط النفسية لدى ، و العبي القدم
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معرفة ، و تقييم الضغوط النفسية لبلعبين المتقدمين في الدوري الممتاز بكرة القدم، و دية ركمة الجزاءأت

، وذلك كما وردت في الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم تبعًا لبعض متغيرات الدرجة ومركز المعب

، (2015حويل، وجابر، وحسن )، و (2015عمي )و ( 2016اشتيوي )دراسات كل من 

.)2012سالم، عمي،اليخ)، و (2014الزيود)و 

توجو و العبلقة بين الضغوط النفسية وبعض الجوانب الدافعية ومن الدراسات ما عمل عمى الكشف عن 

الرياضية عبي المستويات الضغوط النفسية لبل التعرف عمى مصادر، و نا في الرياضةألاالميمة و 

نجاز لدى العبي كرة إلوعبلقتيا بالقمق ودافعية ا النفسية ، والكشف عن العبلقة بين الضغوطالعالية

 & ,Anshelآنشل وسوتارسو، و (2004)الوسيمي ، و (2005قطب )كما في دراسات . القدم

Sutarso (2007) أ، و(ندروAndrew , 2002 )،

، مصادر الضغوط النفسية التي تواجو الرياضيينوقد ركزت مجموعة من الدراسات عمى الكشف عن 

مصادر الضغوط النفسية التي يعاني منيا العبو ، وتحديد ساليب التكيف معياأمصادر و ىذه التحديد و 

، مصادر الضغوط النفسية المرتبطة باألداء الرياضي أثناء المنافسة، وتحديد كرة القدم المحترفين

أبو ، كما في دراسة التي تواجو رياضة المستوى العاليمصادر الضغوط النفسية والكشف عن 

 ,Fletchek, & Hantonفمتنشر، وىانتون )، و (2001عمران) ، و (2003الميل)

 & Weinbergوينبرج وجولد )، و ( Benjamin & David,1997 )بنجامين ودافيدو ،(2001

Could,1995).

 

 

 

 



36 

راسات غالبية الد، و الوصفي كأداة لجمع البياناتمنيج جميع الدراسات استخدمت الوتبلحظ الدراسة أن  

 غالبية الدراسات استخدمت نفس المجاالت في أداة القياس.، وأن  أجريت عمى العبي كرة القدم

التعرف عمى مصادر الضغوط النفسية بأنيا تيدف إلى  تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة وقد

والذي يتطمب منيم تحقيق االنجازات الرياضية بأعمى المستويات  ،لدى العبي كرة القدم المحترفين

في  ،ىذه الدراسة متغيرات لم يتم تناوليا من قبلتناولت كذلك .تيم في المنافسات الرياضيةكمشار  لخبل

تعد الدراسة األولى في الضفة الغربية التي ركزت و  وضع البلعب(.و العمر، حد عمم الباحثة وىي )

مساعدة بستقوم ىذه الدراسة و  .ةحد عمم الباحث عمىلقدم المحترفين في الضفة الغربية عمى العبي كرة ا

 طوالضغو ، في تقديم الحمول المقترحة لبعض المشكبلتلكرة القدم كافة األندية الرياضية الفمسطينية 

 .وىمالنفسية التي يتعرض ليا العب

خبلل العرض السابق لمدراسات العربية ومن اما االستفادة من ىذه الدراسات في دراستي الحالية 

والدراسات األجنبية. تمكنت الباحثة من معرفة نواحي الضعف لتبلفييا ونواحي القوة لمسير عمى 

عداد العينات ونتائجيا وتعددت وسائل القياس.نيجيا  ، وقد تنوعت الموضوعات وا 

الباحثة من تحديد أىمية  ومن خبلل اإلطبلع والبحث والتحميل والعرض لمدراسات السابقة تمكنت

يضاح النقاط األساسية المحددة ليذه المشكمة، والمساىمة في وضع أىداف البحث  مشكمة البحث وا 

وتحديد المنيج المستخدم، وتحديد الخطوات الرئيسية في بناء مقياس لمصادر الضغوط النفسية وتحديد 

ع العينة التي تم التطبيق عمييا وكذلك أنسب أساليب المعالجات اإلحصائية المناسبة وفقًا لحجم ونو 

 مناقشة النتائج.
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 الفصل الثالث:

______________________________________________________ 

جراءات منيجية الدراسة  ياوا 

 مقدمة

يتناول ىذا الفصل وصفًا مفصبًل  لمطريقة واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك 

عداد أداة الدراسة)االستبانة(،  تعريف منيج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا 

والتأكد من صدقيا وثباتيا، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة 

 النتائج، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 3.1

يج ويعرف بأنو المن .باستخدام المنيج الوصفي المسحي قامت الباحثة ،من أجل تحقيق أىداف الدراسة

يمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن  ،ً أو قضية موجودة حاليا ،أو حدثاً  ،الذي يدرس ظاىرة

والتي تحاول الباحثة من خبللو وصف الظاىرة موضوع  ،أسئمة البحث دون تدخل من الباحثة فييا

عمميات التي مكونات واآلراء التي تطرح حوليا، والالالدراسة، وتحميل بياناتيا، وبيان العبلقة بين 

ر العممي المنظم لوصف ظاىرة أو واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكال التحميل والتفسي ،تتضمنيا

خضاعيا ل ،وتحميميا ،مشكمة، وتصنيفيا  (.2002) األغا،مدراسات الدقيقة بالفحص والتحميلوا 
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 وعينتيا  مجتمع الدراسة 3.2

والبالغ عددىم ، العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربيةوىم مجتمع الدراسة ت العينة من جميع تألف

وموزعين عمى  2017لعام سجبلت االتحاد الفمسطيني لكرة القدم ل وفقاً محترف كرة قدم  ( العب400)

حيث  في جميع محافظات الضفة العربية، "جزئيالحتراف الوا ين محترفال" من اندية  ( نادي24)

( 8( العب محترف كحد أدنى، واندية االحتراف الجزئي عمى )16يشمل كل نادي محترف عمى)

 .العبين محترفين كحد أدنى

 .الدراسة(: توزيع  خصائص أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 29.5 118 دفاع مركز المعب

 34.3 137 وسط
 23.3 93 ىجوم

 13.0 52 حارس مرمى
%100 400 المجموع  

 41.3 165 سنوات فما دون 3 عدد سنوات االحتراف
 48.3 193 سنوات 7 -4من 
 10.5 42 سنوات فما فوق 8من 

%100 400 المجموع  
 57.0 228 احتراف درجة النادي

 43.0 172 احتراف جزئي
%100 400 المجموع  

 55.5 222 سنة 25أقل من  العمر
 44.5 178 سنة 25أكبر من 
%100 400 المجموع  

 69.7 279 ساسيأ وضع الالعب
 30.3 121 احتياطي
%100 400 المجموع  
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 متغيرات الدراسة 3.4

 .المتغيرات المستقمة:1

 مستويات وىي: )دفاع، وسط، ىجوم،حارس مرمى(  ةربعأمركز المعب: ولو  -

 عدد سنوات الخبرة: -

 ولى"(.ألوىما )محترفين، احتراف جزئي" ا درجة النادي: ولو مستويان -

 سنة(25كثر من أ، 25العمر: ولو مستويان وىما) أقل من سنة-

 ساسي، احتياطي(.أوضع البلعب: ولو مستويان وىما: ) -

 النفسية التي تواجو العبي كرة القدم في الضفة الغربية. وطالضغمصادر . المتغير التابع: 2

 أداة الدراسة 3.5

ستخدمت الباحثة المقياس الذي ا حيث ،أداة لجمع البياناتكالستبانة اتم استخدتم      

بالطرق  بعد اجراء التعديبلت البلزمة (2016(، وكذلك استخدمو )اشتيوي، 2004صممتو)الوسيمي ، 

موزعة ( عبارة 48الذي يتكون من )و  يا،ىدافأو  بما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية ،العممية المناسبة

الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب، والضغوط النفسية المرتبطة  مصادر ( مجاالت ىي:7عمى )

، والضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم، ووتنظيمبالمنافسة، والضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت

ة بالجياز الفني والضغوط النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية لبلعبين، والضغوط النفسية المرتبط

 . ، والضغوط المرتبطة بالحياة االجتماعيةواإلداري
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    تصحيح المقياس 6.3

درجات"، أوافق  5ستجابة الخماسي بطريقة " ليكرت" عمى النحو التالي: )أوافق بشدة " الاستخدم سمم ا

درجة "( مع مبلحظة  1"، أعارض بشده "  تاندرج 2درجات "، أعارض " 3درجات "، محايد "  4" 

درجة "، أوافق "  1عكس الدرجات السابقة في حال العبارات السمبية عمى النحو التالي: )أوافق بشدة " 

 .درجات "( 5درجات "، أعارض بشده "  4درجات "، أعارض "  3"، محايد "  تاندرج 2

  داةلصدق ا 3.6

 المصرية باعتبار المنتخبات الرياضية ( المطبق عمى 2114مقياس )الوسيمي، عزة ،  ةاستخدم الباحث
تم ى ولمتأكد من صدق المحتو  (2016الصدق، واستخدمو كذلك )اشيتوي،يتمتع بدرجة عالية  المقياس
حممة درجة الدكتوراه في جامعة  من( محكم 11عمى مجموعة من المحكمين والبالغ عددىم ) عرضو

حيث اجمع المحكمون أن  وجامعة القدس، جامعة النجاح الوطنية،، و وجامعة فمسطين التقنيةيرموك، ال
و ذلك لتشابو في الضفة الغربية بكافة فقراتو،  العبي كرة القدم المحترفينالمقياس صالح لمتطبيق عمى 

تم ، ومن ثم النيائيةتم إخراج االستبانة بصورتيا المصريو، سطينية و البيئتين الفم عينة الدراسة في
لفقرات االستبانة مع الدرجة الكمية التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

بين  اً داخمي اً تساقلويدل عمى أن ىناك ا ،واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانةلؤلداة، 
 بين ذلك:ت ةول التالياالفقرات. والجد

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريبمصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.631** 0.000 5 0.819** 0.000 9 0.577** 0.000 
2 0.731** 0.000 6 0.800** 0.000 10 0.580** 0.000 
3 0.779** 0.000 7 0.688** 0.000    
4 0.801** 0.000 8 0.637** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )نتائج (: 3.3جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضيةمصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.568** 0.000 4 0.632** 0.000 7 0.683** 0.000 
2 0.664** 0.000 5 0.738** 0.000 8 0.654** 0.000 
3 0.639** 0.000 6 0.452** 0.000 9 0.639** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 4.3جدول )

 والضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت وتنظيممصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.597** 0.000 4 0.858** 0.000 7 0.739
** 

0.000 

2 0.729** 0.000 5 0.768** 0.000    
3 0.844** 0.000 6 0.834** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 5.3جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة باإلعالممصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.847** 0.000 3 0.893** 0.000 5 0.884** 0.000 
2 0.818** 0.000 4 0.849** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 6.3جدول )

 الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية لالعبينمصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.835** 0.000 3 0.781** 0.000 5 0.660** 0.000 
2 0.886** 0.000 4 0.771** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 7.3جدول )

 الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداريمصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.780** 0.000 4 0.614** 0.000 7 0.678** 0.000 
2 0.700** 0.000 5 0.706** 0.000    
3 0.811** 0.000 6 0.439** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 8.3جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعيةمصادر 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.716** 0.000 3 0.831** 0.000 5 0.770** 0.000 
2 0.792** 0.000 4 0.772** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة 3.7

التحقق من ثبات األداة، من خبلل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،لمجاالت بقامت الباحثة 

لفا، وكانت الدرجة الكمية لمصادر الضغوط النفسية لدى العبي أالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ 

ات يفي داة بثبألمتع ىذه اوىذه النتيجة تشير الى ت ،(0.916كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية )

 بأغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معامل الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.

 

 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 9.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت
 0.884 الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب

 0.810 الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية
 0.884 ووتنظيم المرتبطة بإدارة الوقتالضغوط النفسية 

 0.911 الضغوط النفسية المرتبطة باإلعالم
 0.882 الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية لالعبين

 0.845 الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري
 0.808 الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية

 0.916 الدرجة الكمية
 

 إجراءات الدراسة 3.8

ذمإذثاعاإلجزاءاخالراليحمنأجلذنفيذالدراسح:

 القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل بجميع العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية. -
حصر أداة الدراسة بعد إطبلع الباحثة عمى مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل ىذه  -

 الدراسة.
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القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أداة الدراسة، وذلك من خبلل الحصول عمى  -
 .جامعة القدستسييل ميمة من إدارة 

 تم اختيار مجتمع الدراسة وعينتيا وىم جميع العبو كرة القدم المحترفون في الضفة الغربية. -
 حكمًا.تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خبلل عرضيا عمى احد عشر م -

م باليد وأجاب البلعبون 2017\2016، في الموسم الرياضي عينةالتوزيع أداة الدراسة عمى  -

عمى األداة بوجود الباحثة، وكان المقياس مزود بالتعميمات واالرشادات الكافية لتساعدىم عمى 

 كيفية اإلجابة عمى الفقرات.

معظم البلعبين قد تمكنوا من اإلجابة  لم تحدد الباحثة زمنًا محددًا لئلجابة عن المقياس إال أن -

 ( دقيقة20-15عمى فقرات المقياس في زمن قدرة )

عدادىا إلدخاليا لمحاسوب. س الصالح أرقاماياتم إعطاء المق -  متسمسبًل وا 

 تم تصحيح المقياس وتفريغ البيانات وتعبئتيا في نماذج خاصة. -

 لتحميل البيانات واستخراج النتائج. SPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائي  -

 

 المعالجة اإلحصائية 3.8

 معينة(، وذلك تمييداً  أرقاماً  ؤىايتيا لمتحميل تم ترميزىا )إعطاانات والتأكد من صبلحبعد جمع االستب

 وفقاً صائية المناسبة، وتحميل البياناتإلجراء المعالجات اإلح ،إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي

، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات (بيانات الدراسة) ئمة الدراسةألس

لكل فقرة من فقرات االستبانة، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية

( SPSS(، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية )Cronbach Alphaالثبات كرونباخ ألفا )

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 :الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

 تمييد  4.1

ة عن موضوع الدراسة الباحثتضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا 

وبيان أثر كل  ،" مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية":وىو

من المتغيرات من خبلل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل البيانات اإلحصائية التي تم 

تم اعتماد الدرجات  ،ة أفراد عينة الدراسةالحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجاب

 آلتية:ا

 (4=1-5)4، أي أن طول الفترة 1وأقل درجة ىي  5أعمى درجة ىي 

، أي أن المسافة بين كل 1.33=4/3درجات)منخفضة، متوسطة، عالية(..  3نقسم طول الفترة عمى 

 .1.33درجة واألخرى ىي 

 2.33)أي أن المتوسطات التي تكون من  2.33=1.33نضيف عمييا طول الدرجة وىو  1أقل درجة 

 فأقل تكون درجتيا منخفضة. 

 3.67-2.34أي أنيا ) 3.67= 1.33الدرجة الدنيا ونضيف  2.34الدرجة المتوسطة: تصبح من 

 لدرجة العالية.تكون الدرجة متوسطة( والمتوسطات الحسابية التي تكون أعمى من ذلك تأخذ ا
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 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 

 نتائج أسئمة الدراسة 4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال الول:  4.2.1

 ؟  مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ول: مال ل اؤاالس

واالنحرافات المعيارية الستجابات  ،لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

التي تعبر عنمصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة

 القدم المحترفين في الضفة الغربية. 

الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  ،واالنحرافات المعيارية(: المتوسطات الحسابية 1.4جدول )

 .لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،مصادر الضغوط النفسية

 الرقم

المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.99578 3.4245 الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية 7
 متوسطة 0.88647 3.4179 الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري 6
 متوسطة 1.16981 3.1660 الضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم 4
 متوسطة 1.03985 2.9285 الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية لبلعبين 5
 متوسطة 1.02963 2.8268 ووتنظيم الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت 3
 متوسطة 0.81680 2.6358 الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية 2
 متوسطة 0.93634 2.5602 الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب 1

 متوسطة 0.59540 2.9298 الدرجة الكمية
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المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

أن  ،عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية

( وىذا يدل عمى أن مصادر 0.595وانحراف معياري ) ،(2.92المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

جاء بدرجة متوسطة. ولقد حصل  ،يةالضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغرب

(، 3.42عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره ) ،مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية

، يميو مجال الضغوط النفسية ويميو مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري

ة بالخصائص النفسية لبلعبين، يميو الضغوطات النفسية المرتبطالمرتبطة باإلعبلم، يميو مجال 

، يميو مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة ووتنظيم المرتبطة بإدارة الوقتلضغوط النفسيةمجاال

 الرياضية، يميو مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب.

 ،واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

 . مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 2.4جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.523 3.20 تكرار التدريب يشعرني بعدم المتعة 1
 متوسطة 1.299 2.97 داءألتدريب يجعمني غير مرتاح أثناء امة وقت الءعدم مبل 8
اىتمام المدرب بالبلعبين األساسيين عمى حساب البلعبين البدالء  9

 نجازيإيقمل من 
 متوسطة 1.409 2.93

 متوسطة 1.220 2.51 أعاني من زيادة حمل التدريب 5
 متوسطة 1.375 2.49 يضايقني إىمال المدرب لي عمى المستوى اإلنساني 7
 متوسطة 1.415 2.45 أعاني من عدم عدالة المدرب في التعامل معي 6
 متوسطة 1.287 2.45 ثناء التدريبأشعر بالممؤل 10
 منخفضة 1.335 2.27 عمي اً نفسي ئاً التدريب يمثل عبانتظامي في  3
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 1.287 2.18 في رفع مستواي  ن التدريب غير مجدٍ أأشعر ب 2
 منخفضة 1.198 2.14 ن أىداف التدريب أكبر من قدراتيأأشعر ب 4

 متوسطة 0.93634 2.5602 الدرجة الكمية
 

واالنحرافات المعيارية الستجابات  ،الحسابيةيبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات 

أن المتوسط الحسابي لمدرجة  ،عمى مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب ،أفراد عينة الدراسة

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوط النفسية المرتبطة  ،(0.936( وانحراف معياري )2.56الكمية)

 بالتدريب جاء بدرجة متوسطة.

( فقرات جاءت 3و) ،( فقرات جاءت بدرجة متوسطة7أن ) ،(2.4النتائج في الجدول رقم )كما وتشير 
وحصمت الفقرة " تكرار التدريب يشعرني بعدم المتعة " عمى أعمى متوسط حسابي  ،بدرجة منخفضة

داء " بمتوسط حسابي ألتدريب يجعمني غير مرتاح أثناء امة وقت الء(، ويمييا فقرة " عدم مبل3.20)
ن أىداف التدريب أكبر من قدراتي " عمى أقل متوسط حسابي أ(. وحصمت الفقرة " أشعر ب2.97)
 (.2.18في رفع مستواي " بمتوسط حسابي ) ن التدريب غير مجدٍ أ(، يمييا الفقرة " أشعر ب2.14)

مى وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ع

 مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية. التي تعبر عن ،فقرات االستبانة
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 3.4جدول )

 الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.414 3.05 دائي خبلل المنافسة الرياضيةأاشراكي لوقت قصير يؤثر عمى  9
 متوسطة 1.445 2.96 أشعر بالخوف الحتمال إصابتي في المنافسة 2
المكافآت المقدمة ال تتناسب مع الجيد )البدني والنفسي (في المنافسة  1

 الرياضية
 متوسطة 1.386 2.95

 متوسطة 1.386 2.74 التفكير في نتيجة المنافسة يؤثر عمى أدائي 8
 متوسطة 1.332 2.69 داءألكثر من اأيضايقني تركيز المدرب عمى الفوز في المنافسة  5
 متوسطة 1.288 2.66 دائي في المنافسة الرياضيةأليوترني انتقاد المدرب  7
 متوسطة 1.181 2.41 أعاني من عدم تناسب قدراتي مع واجبات المنافسة 3
 منخفضة 1.081 2.29 ثناء المنافسةأأعاني من عدم تقدم مستواي  4
 منخفضة 1.089 1.98 شعر بالخوف  من مواجية الجميور في المنافسات الرياضيةأ 6

 متوسطة 0.8168 2.635 الدرجة الكمية
واالنحرافات المعيارية الستجابات  ،يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية

أن المتوسط الحسابي  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوط النفسية  ،(0.816وانحراف معياري ) ،(2.63لمدرجة الكمية)

 المرتبطة بالمنافسة الرياضية جاءت بدرجة متوسطة.

وفقرتين جاءتا  ،( فقرات جاءت بدرجة متوسطة7أن ) ،(3.4وتشير النتائج في الجدول رقم )كما 

دائي خبلل المنافسة الرياضية " أوحصمت الفقرة " اشراكي لوقت قصير يؤثر عمى  ،بدرجة منخفضة

(، ويمييا فقرة " أشعر بالخوف الحتمال إصابتي في المنافسة " 3.05عمى أعمى متوسط حسابي )

ة الجميور في المنافسات من مواجي(. وحصمت الفقرة "اشعر بالخوف 2.96بمتوسط حسابي )

ثناء المنافسة أ(، يمييا الفقرة " أعاني من عدم تقدم مستواي 1.98" عمى أقل متوسط حسابي )الرياضية

 (.2.29" بمتوسط حسابي )
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الستجابات أفراد عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية  ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

 . ووتنظيم مجال الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت التي تعبر عن ،عمى فقرات االستبانة

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدول )

 ووتنظيم الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.394 3.06 انتظامي في التدريب ال يمكنني من القيام بمعظم مسؤولياتي 6
 متوسطة 1.351 2.89 انتظامي في التدريب يجعمني ال أجد الوقت لمراحة واالسترخاء 4
جيادي  2 نجاز الواجبات إلاالنتظام في التدريب يتسبب في سيري وا 

 الدراسية 
 متوسطة 1.377 2.81

 متوسطة 1.334 2.79 أشعر بالقمق لعدم قدرتي عمى تنظيم وقتي مع التدريب 3
 متوسطة 1.327 2.77 االلتزام بالتدريب يعيق التزامي في جوانب حياتي المختمفة 1
 متوسطة 1.351 2.75 نجاز أعمالي المتراكمةإلاضطر لمتغيب عن التدريب  5
 متوسطة 1.254 2.72 أعاني من النقد غير المنطقي لوسائل اإلعبلم 7

 متوسطة 1.029 2.826 الدرجة الكمية
 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ،عن المتوسطات الحسابيةبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر ي

أن المتوسط الحسابي لمدرجة و،وتنظيمعينة الدراسة عمى مجال الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت 

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة  ،(1.02وانحراف معياري ) ،(2.82الكمية)

 جاء بدرجة متوسطة.يوتنظيمالوقت 

وحصمت الفقرة "  ،( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة4.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

(، 3.06انتظامي في التدريب ال يمكنني من القيام بمعظم مسؤولياتي " عمى أعمى متوسط حسابي )

ويمييا فقرة " انتظامي في التدريب يجعمني ال أجد الوقت لمراحة واالسترخاء " بمتوسط حسابي 

مى أقل متوسط حسابي وحصمت الفقرة " أعاني من النقد غير المنطقي لوسائل اإلعبلم " ع ،(2.89)
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نجاز أعمالي المتراكمة " بمتوسط حسابي ،إل(، يمييا الفقرة " اضطر لمتغيب عن التدريب2.72)

(2.75.) 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

 المرتبطة باإلعبلم. مجال الضغوط النفسية التي تعبر عن ،عمى فقرات االستبانة

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 5.4جدول )
 الضغوط النفسية المرتبطة باإلعالم

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

الرياضية عبلم بالظروف السياسية عمى حساب النواحي إلسائل اانشغال و  5
 يؤثر عمى المستوى الرياضي

 متوسطة 1.382 3.31

 متوسطة 1.396 3.26 ىمال وسائل االعبلم المحمية لمحركة الرياضية في فمسطينإشعر بأ 4
يضايقني تحيز وسائل اإلعبلم لبعض البلعبين وخاصة البلعب  2

 األساسي
 متوسطة 1.345 3.11

 متوسطة 1.363 3.09 الفشل أعاني من شدة انتقاد وسائل اإلعبلم عند 1
 متوسطة 1.329 3.07 نقد وسائل اإلعبلم يسبب ىبوط مستوى أدائي 3

 متوسطة 1.169 3.166 الدرجة الكمية
واالنحرافات المعيارية الستجابات  ،يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية

أن المتوسط الحسابي لمدرجة  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجال الضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوط النفسية المرتبطة  ،(0.169( وانحراف معياري )3.16الكمية)

 باإلعبلم جاءت بدرجة متوسطة.

وحصمت الفقرة "  ،( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة5.4ول رقم )كما وتشير النتائج في الجد

يؤثر عمى المستوى  ،عبلم بالظروف السياسية عمى حساب النواحي الرياضيةإلانشغال وسائل ا

عبلم المحمية إلىمال وسائل اإشعر بأ(، ويمييا فقرة " 3.31الرياضي " عمى أعمى متوسط حسابي )

(. وحصمت الفقرة " نقد وسائل اإلعبلم يسبب 3.26ن " بمتوسط حسابي )لمحركة الرياضية في فمسطي
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(، يمييا الفقرة " أعاني من شدة انتقاد وسائل 3.07ىبوط مستوى أدائي " عمى أقل متوسط حسابي )

 (.3.09" بمتوسط حسابي )الفشل اإلعبلم عند 

ستجابات أفراد عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية ال ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية  التي تعبر عن ،عمى فقرات االستبانة

 . لبلعبين

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدول )

 لالعبينالضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.325 3.67 أشعر بالتوتر نتيجة تحممي ىزيمة المباراة خبلل المنافسة الرياضية. 5
 متوسطة 1.473 2.89 ثناء المنافسة الرياضيةأيصعب عمي  السيطرة عمى انفعاالتي  1
 متوسطة 1.268 2.84 انفعاالتي اتجاه أخطاء المنافس .يصعب عمي  التحكم في  4
 متوسطة 1.254 2.75 المرتبطة بالمنافسة الرياضيةعدم القدرة عمى تحمل الضغوط أشعر ب 2
 متوسطة 1.288 2.50 ثناء المنافسة الرياضية أداء ألأعاني من عدم الثقة با 3

 متوسطة 1.039 2.928 الدرجة الكمية
واالنحرافات المعيارية الستجابات  ،السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابيةيبلحظ من الجدول 

أن المتوسط  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية لبلعبين

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوطات ، (1.03( وانحراف معياري )2.92)الحسابي لمدرجة الكمية

 تبطة بالخصائص النفسية لبلعبين جاء بدرجة متوسطة.النفسية المر 

وحصمت الفقرة "  ،( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة6.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

أشعر بالتوتر نتيجة تحممي ىزيمة المباراة خبلل المنافسة الرياضية " عمى أعمى متوسط حسابي 

ثناء المنافسة الرياضية " بمتوسط حسابي أسيطرة عمى انفعاالتي (، ويمييا فقرة " يصعب عمي  ال3.67)

ثناء المنافسة الرياضية " عمى أقل متوسط أداء ألالفقرة " أعاني من عدم الثقة باوحصمت  ،(2.89)
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المرتبطة بالمنافسة الرياضية " عر بعدم القدرة عمى تحمل الضغوط (، يمييا الفقرة " أش2.50حسابي )

 (.2.75)بمتوسط حسابي 

الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،واالنحرافات المعيارية ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

 . مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

مجال د عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا7.4جدول )

 الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.196 3.81 عدم التزام ادارة النادي بدفع مستحقاتي المالية يؤثر عمى ادائي 4
 عالية 1.226 3.75 الذي ابذلويضايقني عدم تقدير الجياز الفني واإلداري لمجيد  7
التغيير المفاجئ في ادارة الجياز الفني واالداري يسبب لي االرباك اثناء  6

 المنافسات الرياضية
 متوسطة 1.127 3.65

 متوسطة 1.240 3.48 يضايقني عدم تقدير الجياز الفني واإلداري لظروف حياة البلعبين 5
 متوسطة 1.415 3.26 لبعض البلعبين يضايقني تمييز الجياز الفني واإلداري 3
 متوسطة 1.449 3.03 أعاني من أن كفاءة المدرب اقل من أن تحقق قدراتي . 1
 متوسطة 1.417 2.94 اشعر بعدم وجود اداري عمى مستوى جيد 2

 متوسطة 0.886 3.41 الدرجة الكمية
الستجابات  ،واالنحرافات المعيارية ،يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية

أن المتوسط  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوطات  ،(0.886( وانحراف معياري )3.41الحسابي لمدرجة الكمية)

 توسطة.النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري جاء بدرجة م

( فقرات جاءت بدرجة 5أن فقرتين جاءتا بدرجة عالية، و) ،(7.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

دائي " عمى أدارة النادي بدفع مستحقاتي المالية يؤثر عمى إمتوسطة. وحصمت الفقرة " عدم التزام 

واإلداري لمجيد الذي  (، ويمييا فقرة " يضايقني عدم تقدير الجياز الفني3.81أعمى متوسط حسابي )
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داري عمى مستوى جيد " عمى إشعر بعدم وجود أوحصمت الفقرة "  ،(3.75بذلو " بمتوسط حسابي )أ

قل من أن تحقق قدراتي " أ(، يمييا الفقرة " أعاني من أن كفاءة المدرب 2.94أقل متوسط حسابي )

 (.3.03بمتوسط حسابي )

الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،واالنحرافات المعيارية ،وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

 . مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل8.4جدول )

 االجتماعيةالضغوط النفسية المرتبطة بالحياة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.056 3.80 المشكبلت األسرية تسيم في انخفاض مستواي الرياضي 1
سرتي بعدم التفريق بين الفوز أو اليزيمة أثناء المنافسات يحد من أاتجاه  3

 نجازيإ
 متوسطة 1.239 3.66

 متوسطة 1.165 3.62 جازيإنمخوض المنافسات يحد من ميمواىتماقمة تشجيع أفراد األسرة  2
 متوسطة 1.449 3.03 إنشغالي في المنافسات يزيد من مشاكمي األسرية 5
 متوسطة 1.497 3.02 سرتي لمشاىدة المنافسات يؤثر عمى إنجازيأفراد أحد أحضور  4

 متوسطة 0.995 3.424 الدرجة الكمية
الستجابات  ،واالنحرافات المعيارية ,الذي يعبر عن المتوسطات الحسابيةيبلحظ من الجدول السابق 

أن المتوسط الحسابي  ،أفراد عينة الدراسة عمى مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية

وىذا يدل عمى أن مجال الضغوط النفسية  ،(0.995وانحراف معياري ) ،(3.42لمدرجة الكمية)

 الجتماعية جاء بدرجة متوسطة.المرتبطة بالحياة ا

( فقرات جاءت 4أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية، و) ،(8.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

وحصمت الفقرة " المشكبلت األسرية تسيم في انخفاض مستواي الرياضي " عمى  ،بدرجة متوسطة

سرتي بعدم التفريق بين الفوز أو اليزيمة أثناء أ(، ويمييا فقرة " اتجاه 3.80أعمى متوسط حسابي )
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سرتي أفراد أحد أوحصمت الفقرة " حضور  ،(3.66يحد من انجازي " بمتوسط حسابي ) ،المنافسات

نشغالي في ا(، يمييا الفقرة " 3.02لمشاىدة المنافسات يؤثر عمى إنجازي " عمى أقل متوسط حسابي )

 (.3.03توسط حسابي )المنافسات يزيد من مشاكمي األسرية " بم

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 4.2.2

مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم ىل تختمف المتوسطات الحسابية في السؤال الثاني: 

ودرجة النادي  ،وعدد سنوات االحتراف ،متغيرات مركز الالعبل تعزى المحترفين في الضفة الغربية

 ووضع الالعب؟ ،والعمر

تختمف المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في  ىل

 زى لمتغير مركز الالعب ؟تعالضفة الغربية 

تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط ولفحص السؤال، 

 يعزى لمتغير مركز البلعب.  ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،النفسية

عداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة في مصادر ل(: ا9.4جدول )
 الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية حسب متغير مركز الالعب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مركز الالعب الالمج
الضغوط النفسية 

 المرتبطة بالتدريب
 1.00583 2.6263 118 دفاع
 0.90736 2.4876 137 وسط
 0.87816 2.5237 93 ىجوم

 0.95563 2.6673 52 حارس مرمى
الضغوط النفسية 
المرتبطة بالمنافسة 

 الرياضية

 0.72492 2.8220 118 دفاع
 0.85511 2.4899 137 وسط
 0.86151 2.5675 93 ىجوم

 0.75631 2.7201 52 حارس مرمى
الضغوط النفسية 
 المرتبطة بإدارة الوقت

 ووتنظيم

 0.97906 2.7906 118 دفاع
 1.07064 2.7706 137 وسط
 0.98665 2.9816 93 ىجوم

 1.10673 2.7802 52 حارس مرمى
 1.21748 3.0746 118 دفاعالضغوط النفسية 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مركز الالعب الالمج
 1.15899 3.1518 137 وسط المرتبطة باإلعبلم

 1.09033 3.4538 93 ىجوم
 1.15503 2.8962 52 حارس مرمى

الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالخصائص 

 النفسية لبلعبين

 1.00867 2.9966 118 دفاع
 1.07799 2.7985 137 وسط
 1.00450 3.0559 93 ىجوم

 1.05787 2.8885 52 مرمىحارس 
الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالجياز الفني 

 واإلداري

 0.84710 3.4019 118 دفاع
 0.94626 3.4275 137 وسط
 0.86229 3.4025 93 ىجوم

 0.87746 3.4560 52 حارس مرمى
الضغوط النفسية 
المرتبطة بالحياة 

 االجتماعية

 0.99639 3.5678 118 دفاع
 1.00832 3.2073 137 وسط
 0.94761 3.5505 93 ىجوم

 0.97225 3.4462 52 حارس مرمى
 0.50869 2.9834 118 دفاع الدرجة الكمية

 0.69559 2.8429 137 وسط
 0.54050 2.9861 93 ىجوم

 0.57431 2.9367 52 حارس مرمى
 

(، 2.986يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمركز اليجوم )

 حارس المرمى ومن ثم مركز الوسط.حصل عمى أعمى متوسط حسابي، يميو مركز الدفاع، يميو 

المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم  ىل تختمف -

 فة الغربية يعزى لمتغير عدد سنوات االحتراف؟المحترفين في الض

الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،ولفحص السؤال

 يعزى لمتغير عدد سنوات االحتراف.  ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،النفسية
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لمصادر  العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدول 

 الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية يعزى لمتغير عدد سنوات االحتراف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات االحتراف المجال
النفسية الضغوط 

 المرتبطة بالتدريب
 1.02503 2.6061 165 سنوات فما دون 3

 0.86555 2.5466 193 سنوات 7 -4من 
 0.89310 2.4429 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوط النفسية 
المرتبطة بالمنافسة 

 الرياضية

 0.85385 2.6539 165 سنوات فما دون 3
 0.77475 2.5561 193 سنوات 7 -4من 
 0.80309 2.9312 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوط النفسية 
المرتبطة بإدارة 

 ووتنظيمالوقت

 1.08187 2.9931 165 سنوات فما دون 3
 0.96372 2.6499 193 سنوات 7 -4من 
 1.00065 2.9864 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوط النفسية 
 المرتبطة باإلعبلم

 1.22367 3.3624 165 سنوات فما دون 3
 1.11250 2.9927 193 سنوات 7 -4من 
 1.11132 3.1905 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالخصائص 

 النفسية لبلعبين
 

 1.12124 3.0194 165 سنوات فما دون 3
 0.92579 2.8000 193 سنوات 7 -4من 
 1.14614 3.1619 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالجياز 

 الفني واإلداري

 0.93650 3.4061 165 سنوات فما دون 3
 0.85148 3.3886 193 سنوات 7 -4من 
 0.84027 3.5986 42 سنوات فما فوق 8من 

الضغوط النفسية 
المرتبطة بالحياة 

 االجتماعية

 1.07007 3.5333 165 سنوات فما دون 3
 0.92090 3.3181 193 سنوات 7 -4من 
 0.99672 3.4857 42 سنوات فما فوق 8من 

 0.59529 3.0066 165 سنوات فما دون 3 الدرجة الكمية
 0.58400 2.8395 193 سنوات 7 -4من 
 0.59997 3.0437 42 سنوات فما فوق 8من 

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لعدد سنوات االحتراف من  ،يتبين من خبلل الجدول السابق

 سنوات. 7-4سنوات فما دون ومن ثم من  3(، يميو من 3.04سنوات فما فوق( ىي ) 8)
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المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم  ىل تختمف -

 ؟الناديعزى لمتغير درجة تالمحترفين في الضفة الغربية 

أفراد عينة الدراسة عمى مصادر  ،تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة ،السؤال  فحصول

 لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية يعزى لمتغير درجة النادي.  ،الضغوط النفسية

لمصادر  العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدول 

 الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية يعزى لمتغير درجة النادي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد درجة النادي المجال
الضغوط النفسية المرتبطة 

 بالتدريب
 1.05339 2.5921 228 احتراف

 0.75469 2.5180 172 احتراف جزئي
الضغوط النفسية المرتبطة 

 بالمنافسة الرياضية
 0.88436 2.6170 228 احتراف

 0.71931 2.6609 172 احتراف جزئي
الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة 

 ووتنظيم الوقت
 1.12258 2.8321 228 احتراف

 0.89483 2.8198 172 احتراف جزئي
الضغوط النفسية المرتبطة 

 باإلعبلم
 1.29363 3.1649 228 احتراف

 0.98568 3.1674 172 احتراف جزئي
الضغوطات النفسية المرتبطة 

 بالخصائص النفسية لبلعبين
 1.07727 3.0053 228 احتراف

 0.98193 2.8267 172 احتراف جزئي
الضغوطات النفسية المرتبطة 

 بالجياز الفني واإلداري
 0.84749 3.5501 228 احتراف

 0.90879 3.2425 172 احتراف جزئي
الضغوط النفسية المرتبطة 

 بالحياة االجتماعية
 0.98754 3.6789 228 احتراف

 0.90461 3.0872 172 احتراف جزئي
 0.54901 2.9874 228 احتراف الدرجة الكمية

 0.64560 2.8536 172 احتراف جزئي
 

(، 2.98ىي ) ،أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لبلحتراف ،يتبين من خبلل الجدول السابق

 حتراف الجزئي. االيميو 
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المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم  ىل تختمف -

 ؟عزى لمتغير العمرتالضفة الغربية المحترفين في 

الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،فحص السؤالول   

 عزى لمتغير العمر. ت ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،الضغوط النفسية

 العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.4)جدول 

 لمصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية يعزى لمتغير العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال
الضغوط النفسية المرتبطة 

 بالتدريب
 0.92738 2.5698 222 سنة 25أقل من 
 0.94989 2.5483 178 سنة 25أكبر من 

النفسية المرتبطة الضغوط 
 بالمنافسة الرياضية

 0.80570 2.6186 222 سنة 25أقل من 
 0.83222 2.6573 178 سنة 25أكبر من 

الضغوط النفسية المرتبطة 
 ووتنظيم بإدارة الوقت

 1.05568 2.8752 222 سنة 25أقل من 
 0.99586 2.7665 178 سنة 25أكبر من 

الضغوط النفسية المرتبطة 
 باإلعبلم

 1.21468 3.2198 222 سنة 25أقل من 
 1.11106 3.0989 178 سنة 25أكبر من 

الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالخصائص 

 النفسية لبلعبين

 1.02754 2.8342 222 سنة 25أقل من 
 1.04601 3.0461 178 سنة 25أكبر من 

الضغوطات النفسية 
المرتبطة بالجياز الفني 

 واإلداري

 0.89347 3.2915 222 سنة 25أقل من 
 0.85424 3.5754 178 سنة 25أكبر من 

الضغوط النفسية المرتبطة 
 بالحياة االجتماعية

 1.01314 3.4126 222 سنة 25أقل من 
 0.97634 3.4393 178 سنة 25أكبر من 

 0.61797 2.9118 222 سنة 25أقل من  الدرجة الكمية
 0.56693 2.9524 178 سنة 25أكبر من 

 

سنة  25أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمعمر األكبر من  ،يتبين من خبلل الجدول السابق

 سنة.  25(، يميو ألقل من 2.95ىو )
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المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم  ىل تختمف -

 ؟عزى لمتغير وضع الالعبتالغربية المحترفين في الضفة 

الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،السؤالفحص ول    

 يعزى لمتغير وضع البلعب.  ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،الضغوط النفسية

لمصادر  العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:13.4)جدول 

 الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية يعزى لمتغير وضع الالعب

وضع  المجال
 الالعب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.93190 2.5283 279 أساسي الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب
 0.94627 2.6339 121 احتياطي

المرتبطة بالمنافسة الضغوط النفسية 
 الرياضية

 0.84635 2.5787 279 أساسي
 0.73058 2.7677 121 احتياطي

الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة 
 ووتنظيم الوقت

 1.05970 2.8264 279 أساسي
 0.96096 2.8276 121 احتياطي

 1.15194 3.0530 279 أساسي الضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم
 1.17387 3.4264 121 احتياطي

الضغوطات النفسية المرتبطة 
 بالخصائص النفسية لبلعبين

 1.06748 2.8703 279 أساسي
 0.96403 3.0628 121 احتياطي

الضغوطات النفسية المرتبطة 
 بالجياز الفني واإلداري

 0.90144 3.3712 279 أساسي
 0.84479 3.5254 121 احتياطي

بالحياة الضغوط النفسية المرتبطة 
 االجتماعية

 1.00756 3.4280 279 أساسي
 0.97214 3.4165 121 احتياطي

 0.59897 2.8881 279 أساسي الدرجة الكمية
 0.57811 3.0260 121 احتياطي

 

حتياطي أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لوضع البلعب اال ،يتبين من خبلل الجدول السابق

 لؤلساسي.(، يميو 3.02ىو )
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 الفصل الخامس:

______________________________________________________ 

 والتوصيات: مناقشة النتائج

لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة  ،عمى مصادر الضغوط النفسيةىدفت ىذه الدراسة التعرف 

وذلك لتحقيق  ،مةز ط النفسية لجمع البيانات البلضغو داة القياس لمألك تم تطبيق الغربية، ومن أجل ذ

 ىداف الدراسة، حيث تم تحميل النتائج واستخراجيا.أ

 مناقشة أسئمة الدراسة 5.1

 :الرئيس بالسؤالمناقشة النتائج المتعمقة  5.1.1

 ؟  مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربيةول: ما ل السؤال ا

لمصادر  ،واالنحرافات المعيارية ،الدراسة الحالية من خبلل المتوسطات الحسابيةأظيرت نتائج 

لمدرجة  أن المتوسط الحسابي ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية ،الضغوط النفسية

وىذا يدل عمى أن مصادر الضغوط  ،(0.595( وانحراف معياري )2.92الكمية لمضغوط النفسية)

حصل مجال  فيما ،لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية جاء بدرجة متوسطة ،النفسية

ويميو  ،(3.42ومقداره ) ،عمى أعمى متوسط حسابيالضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية 

يميو مجال وتعزو الباحثة إلى ان السبب  ،مجال الضغوطات النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري

الضغوطات النفسية المرتبطة بالخصائص النفسية الضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم، يميو مجال 

مجال الضغوط النفسية  ، يميوووتنظيم الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت لبلعبين، يميو مجال

 المرتبطة بالمنافسة الرياضية، يميو مجال الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب.
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مصادر الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة االجتماعية مجال ( الى ان 4.1)الجدول رقم  يشير -

انعكاس يعود الى وتعزو الباحثة إلى أن السبب حصل عمى أعمى نسبة لدى عينة الدراسة، 

الظرف االقتصادي، عمى الواقع االجتماعي، وبالتالي عدم اىتمام األىل بممارسة أبنائيم لمعبة 

، كما أن قمة يا البلعبفيوعدم حضورىم لممباريات التي يشترك كرة القدم، وعدم تشجيعيم، 

ة كممات التشجيع وفي المقابل عبارات الموم تؤدي إلى ضغوط نفسية تجاه البلعبين وأن كثر 

عمى  سمباً  مما يؤثر المشاكل العائمية تؤدي إلى ضعف وتركيز األنتباه أثناء المباريات

اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة  ، وقدالمستوى الحقيقي لبلعبين أثناء المباريات

اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج و  (،2014ومع دراسة الزيود، ) (،1997بنجامين وافيد)

والتي جاءت فييا أن الضغوط ( 2012ومع دراسة سالم، عمي، اليخ)  (2009جابر)دراسة 

 . االجتماعية كانت قميمة

مجال مصادر الضغوط النفسية المرتبطة بالجياز الفني واإلداري في المرتبة الثانية  فيما جاء -

إلى عدم اىتمام الجياز الفني واإلداري   لدى عينة الدراسة، وتعزو الباحثة إلى أن السبب يعود

وعدم مكافأتيم  ،عداد البلعبين من الناحية النفسية بالشكل الصحيحإبالشكل المطموب في 

، وكذلك عدم اىتمام المدربين واالداريين بوضع البلعب في ظروف مشابية لظروف مادياً 

بلعب مما يزيد من الضغط وال وكذلك عدم وجود ثقة بين الجياز الفني واالداري المباراة ،

 لمجياز الفني واإلداري يؤثر عمى أداء البلعبين، وافتقار األنديةالنفسي الواقع عمى البلعبين ، 

عند تحيز الجياز الفني واإلداري لبعض البلعبين مما يؤدي الى زيادة الضغوط النفسية كذلك 

(، كما اختمفت نتائج 2010رائي)، وقد اتفقت نتائج ىذه الدارسة مع نتائج دراسة السامالبلعبين

 (.2004دراسة الوسيمي)ىذه الدراسة مع نتائج 
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فيما جاء مجال مصادر الضغوط النفسية المرتبطة باإلعبلم في المرتبة الثالثة لدى عينة  -

اإلعبلم دائم االنتقاد وخاصة النقد السمبي عمى البلعبين عند الدراسة، وتعزو الباحثة الى أن 

يركز دائمًا عمى الفوز، وبالتالي فإن الياجس اإلعبلمي يزيد من الضغوط الخسارة، فيو 

 (.(2009ة جابر، وقد أتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسالنفسية عمى البلعبين

فسية لبلعبين في المرتبة فيما جاء مجال مصادر الضغوط النفسية المرتبطة بالخصائص الن -

ان الخصائص النفسية لبلعبين ليا دور في ة الى وتعزو الباحث الرابعة لدى عينة الدراسة،

زيادة الضغوط النفسية ومن أىميا القمق النفسي المتعمق بقدرات وامكانيات البلعب خبلل 

االجتماعية بالمنافسين مما يؤدي الى الفشل وعدم ثقة البلعب  المنافسة، وقمق المقارنة

اشتيوي  ودراسة (2001شر وىانتون )فمنت ، وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسةبقدراتو

(2016). 

فيما جاء مجال مصادر الضغوط النفسية المرتبطة بإدارة الوقت وتنظيمة في المرتبة الخامسة  -

التدريب  ق بين متطمباتيعدم قدرة البلعب في التوفوتعزو الباحثة الى لدى عينة الدراسة، 

الضغوط النفسية  مما يزيد مما يؤدي إلى بذل البلعب جيود إضافية ومتطمبات الحياة العامة

كذلك الحياة الغير منتظمة والنوم الغير كافي وعدم وجود فترات راحة كافية يؤدي إلى  لديو،

 (.2016اشتيوي،)زيادة الضغوط النفسية، وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

فسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية في المرتبة السادسة فيما جاء مجال مصادر الضغوط الن -

، وتعزو الباحثة السبب إلى أن المنافسة ىي دائما مصدر لمضغوط النفسية لدى عينة الدراسة

، وكذلك تتطمب من البلعب بذل ويزيد شعورىم بالخوف من الفشلفيي تستحوذ عمى تفكيرىم 

واتفقت نتائج ىذه مما يؤدي الى زيادة الضغظ النفسي لدييم، أكثر من قدراتيم  وطاقة  جيود

 (.2004الدراسة مع دراسة  الوسيمي )
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فيما جاء مجال مصادر الضغوط النفسية المرتبطة بالتدريب في المرتبة السابعة لدى عينة  -

الباحثة إلى أن زيادة واجبات وأحمال التدريب يؤثر سمبًا عمى اضطرابات  والدراسة، وتعز 

الحالة المزاجية وعدم التكيف النفسي لبلعب مما يؤدي ذلك ىبوط مستوى البلعب وانسحابو 

لحمل الزائد لمتدريب يعرض البلعب الى الشعور بالممل نتيجة اكما أن زيادة من المعب، 

ي تزيد الضغوط النفسية لديو، واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة التكرار وعدم التنوع وبالتال

 (. 2010( ومع دراسة السامرائي )1995وينبرج وجولد )

 

 الثاني بالسؤالمناقشة النتائج المتعمقة  5.1.2

لدى العبي كرة القدم المحترفين في  ،ختمف المتوسطات الحسابية في مصادر الضغوط النفسيةتىل 
، العمر، الضفة الغربية حسب متغيرات  الدراسة )مركز الالعب، عدد سنوات االحتراف، درجة النادي

 .؟وضع الالعب(

 يزغٛز يزكش انالعت .1

أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمركز اليجوم ،(9,4تشير نتائج الدراسة بحسب جدول رقم )

رس المرمى ومن ثم مركز حا مركز الدفاع، يميوحصل عمى أعمى متوسط حسابي، يميو (، 2.986)

 النفسية تبعاً  الضغوط مصادر فيأو اختبلف تشير نتائج ىذه الدراسة الى وجود فروق و  االوسط، كم

عمى اعمى متوسط  العبي مركز اليجوم حصول إلىو الباحثة السبب وتعز  ،عبلمتغير مركز البل

 يتحممون نتيجة خسارة أي مباراةو  ،فيم يياجمون ويعودون لمدفاع ،أصعب تكونميمتيم  حسابي الن

كثر عرضة لمضغوط النفسية من أ نيكونو و  ،صابات الرياضيةتعرضًا لئل كثرأيضا أ، وىم ىاأو فوز 

السبب ان البلعب المدافع  قد يكون  مركز الدفاع اما ،المدرب وأعبلم إلاو أالجميور اإلصابة ومن 

 والمدرب زمبلئو البلعبين ومن الجميورمن السبب في تسجيل ىدف في مرماه ويكون عرضة النتقاد 

األخير وتقل الضغوط النفسية عميو النو يوجد خطوط فقد جاء بالمركز قبل ايضًا، أما حارس المرمى 
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جاء  ، أما مركز الوسطل الضغط النفسي عميودفاعية امامة تتحمل الضغط النفسي أكثر منو لذا يق

 وحارس المرمىمقارنة بزمبلئو في اليجوم والدفاع  النفسية أقل عرضة لمضغوطوىم  بالمركز االخير

الجميور أو من المدربين أو من زمبلئيم الن ضغط المعب يكون قميل وال يتعرضون لضغوط من 

وتعزو الباحثة السبب إلى  ،(2009،جابر)سة وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع درا ،البلعبون

اختبلف الفترة الزمنية بين دراستيا وبين دراسة جابر، وكذلك عدم تطبيق نظام األحتراف في محافظات 

ال يوجد فروق في الضغوط  أنووالتي أظيرت  ،(2015،عمي)دراسة  قطاع غزه، وكذاك اختمفت مع 

، وتعزو الباحثة السبب يعود إلى اختبلف طبيعة البيئة التي طبقت النفسية تعبًا لمتغير مركز البلعب

لى إختبلف الظروف العامة التي يعيشيا البلعبون في حياتيم الرياضية والعامة.فييا الدارستين   وا 

  عدد سنوات االحترافمتغير  5.1.3

لدى  ،الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط النفسية ،تم حساب المتوسطات الحسابية

يتبين من خبلل  ،عزى لمتغير عدد سنوات االحترافت ،العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربي

 8أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لعدد سنوات االحتراف من )،(10,4رقم ) الجدول السابق

 سنوات.  7-4ثم من  ،سنوات فما دون ومن 3(، يميو من 3.04سنوات فما فوق( ىي )

لدى العبي كرة القدم المحترفين في ،في الضغوط النفسيةاختبلف تشير نتائج ىذه الدراسة الى وجود 

أن البلعبين الذين ليم عزو الباحثة السبب تبعًا لمتغير عدد سنوات االحتراف، وت ،الضفة الغربية

تمقى عمييم مسؤولية الفوز و  اإلنجاز،تزداد شيرتيم ويزيد مستوى تفاعميم في  ،كثرفأسنوات احتراف 8

يريد أن  ،لدييم خبرة ثبلث سنوات فأكثر ون الذينما البلعبأبالمباراة مما يزيد الضغط النفسي لدييم، 

-4خبرتيم ما من كانت أحتراف، رغم قمة سنوات االكثر أبأنو قادر عمى العطاء  ،يثبت نفسو لمجميع

ىذه الدراسة مع وقد اختمفت نتائج ، لذا يقل الضغط النفسي عميو ،عباء كثيرةأسنوات فبل يوجد عميو  7

 سنوات فأقل( 5عمى الضغوط كانت لدى العبي الخبرة )أن أوالتي أظيرت  ،(2016،اشتيوي)دراسة 
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عدة العاب تناولت اشتيوي دراستو التي طبق عمييا العينة أن ختبلف إلوتعزو الباحثة السبب في ا

العبي كرة القدم وكرة القدم، اما الباحثة فقد طبقت دراستيا عمى منيا كرة السمة وكرة الطائرة  رياضية

 فقط. ينالمحترف

 

 :درجة النادي  5.1.4

لدى  ،تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط النفسية

يتبين من خبلل الجدول  ،عزى لمتغير درجة الناديت ،العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية

حتراف الا(، يميو 2.98كمية لبلحتراف ىي )أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة ال ،(11,4رقم ) السابق

 الجزئي. 

ن الدرجة إحيث  ،تعزى لمتغير النادي ،في الضغوط النفسية اختبلفنو يوجد أتشير نتائج ىذه الدراسة 

ن المنافسة الشديدة أعمى من االحتراف الجزئي، وتعزو الباحثة السبب إلى أكانت  ،الكمية لبلحتراف

سبب زيادة ي مما ،ندية االحتراف الجزئيألوعدم اليبوط  ،قمةجل البقاء في الأة المحترفين من نديأبين 

من البلعب الذي يعمب  التكمفة المالية لبلعب المحترف تكون أكثرن أ، وكذلك لدييممضغوط النفسية ل

لى زيادة إويؤدي ذلك  ر،كبأ اً ويطمب منو جيد ،دارةإلمما يزيد الضغوط عميو من ا باالحتراف الجزئي

نو ال أوالتي أظيرت ب ،(2009،جابر)، وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الضغوط النفسية

تعزو الباحثة السبب إلى عدم ، و عزى لمتغير مركز درجة الناديت ،الضغوط النفسيةيوجد فروق في 

تطبيق نظام االحتراف في قطاع غزه وتطبيقو في الضفة الغربية فقط مما يقمل نسبة الضغوط النفسية 

 والتنافس الرياضي لدييم.
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 متغير العمر 5.1.5
لدى  ،الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط النفسية ،تم حساب المتوسطات الحسابية    

رقم  ،يتبين من خبلل الجدول السابق عزى لمتغير العمرت،العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية
(، يميو ألقل 2.95سنة ىو ) 25أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمعمر األكبر من ،(12,4)

 سنة. 25من 
تعزى المحترفين  غوط النفسية لدى العبي كرة القدمفي الض لى وجود فروقإ تشير نتائج ىذه الدراسة

كثر عرضة أيكون  ر،كبأن البلعب الذي يتميز بعمر تدريبي أ، وتعزو الباحثة السببلمتغير العمر
قل االىتمام  ،كمما تقدم البلعب في السن نوأ،وكذلك وحدثت تراكمات نفسية لديو ،كبرأل لمضغوط بشك

،وكذلك لصغر سنيم كبرأتكون فرصيم سنة  25قل من أل، وأن البلعبين ابو من قبل األندية والمدربين
ضافة الى قدرتيم إلباالنفسي،  الضغط والترفييية لمبعد عن مصادر ،ياضيةيكثرون من األنشطة الر 

 مية القدرات الشخصية لمواجية االحداث الضاغطة.نعمى ت
 

 الالعبوضع  5.1.6
لدى  ،الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مصادر الضغوط النفسية ،تم حساب المتوسطات الحسابية

يتبين من خبلل الجدول ،عزى لمتغير وضع البلعبت،العبي كرة القدم المحترفين في الضفة الغربية
(، 3.02أن قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لوضع البلعب االحتياطي ىو )،(13,4السابق رقم )

 يميو لؤلساسي. 
لدى العبي كرة القدم المحترفين في  ،لى وجود فروق في الضغوط النفسيةإتشير نتائج ىذه الدراسة 

ىذه  ن سببألى أ، وتعزو الباحثة "" أساسي، احتياطيبتعزى لمتغير وضع البلع ،الضفة الغربية
نو يمتمك نفس الميارات والخبرات أبالرغم من  ،ىو التيميش الذي يتعرض لو البلعب البديل ،الفروق

وىذا يزيد من  ،ساسي دائماويكون التركيز عمى البلعب األ القدرات التي يمتمكيا البلعب األساسي
 .الضغوط النفسية عمى البلعب االحتياطي
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 التوصيات 5.2

 -:آلتيباتوصي  ةفإن الباحث إليو الدراسة من نتائجفي ضوء ما توصمت 

دارات األندية منصبًا  أن يكون تركيز - بنفس  الدراسة مجاالتعمى جميع االتحاد الفمسطيني وا 

 خر.مجال من ىذه المجاالت ىو مكمل لآلألن كل  ،القدر واألىمية

 .وأسرىم المحترفين البلعبينعائبلت عمل برامج ارشادية اسرية تستيدف  -

عمل دورات في االرشاد النفسي الرياضي لحل المشاكل التي تسبب الضغوط النفسية لبلعبين  -

رشادىم إلى كيفية مواجيتيا.  وا 

إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة لمعرفة العوامل المحددة لمصادر الضغوط النفسية التي  -

 تواجو العبي كرة القدم.

 األخرى.الرياضية  األلعابمة في إجراء دراسات مماث -
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 المراجع:المصادر و 

 انًصبدر -

 القران الكريم-

 المراجع العربية: -

دار  السعادة الشخصية في عالم مشحون بالتوتر وضغوط الحياة،(. 2010براىيم، عبدالستار )إ -

 العموم لمنشر والتوزيع، مصر.

ودافعية اإلنجاز لدى العبي الضغوط النفسية وعالقتيا بالقمق (. 2003بو الميل، طارق سعد )أ -

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا، كرة القدم في محافظة المنيا

 المنيا.

درجة الضغوط النفسية لدى العبي المنتخبات الوطنية لكرة القدم . 2016)اشتيوي، ثابت عارف ) -

 ، فمسطين.جامعة االستقاللمجمة  .وكرة السمة وكرة الطائرة في فمسطين

. رسالة ماجستير مصادر الضغوط النفسية لدى الناشين(.1999األصفر، أسامة عبد الظاىر ) -

 منشورة، جامعة حموان، القاىرة.

، الطبعة الرابعة، الجامعة البحث التربوي وعناصره، منياجو وأدواتو(.2002األغا، إحسان ) -

 اإلسبلمية، غزه.

، العدد الرابع والخمسين، منشورة عمى موقع مجمة البنأ .الضغوط النفسية .(2001األمارة، سعد.) -

 (.www.Annabaa.orgاإللكتروني،)

، نظرياتيا، برنامج لمساعدة الذات في الضغوط النفسية طبيعتيا(. 1999الرشيدي، ىارون) -

 ، القاىرة، مطبعة االنجمو.عالجيا

http://www.annabaa.org/
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أثر الضغوط االجتماعية عمى العبي القدم بأندية الدرجة األولى في  (.2014الزيود،خالد محمود ) -

 ردن.، األمؤتة لمبحوث والدراسات والعموم االنسانية واالجتماعية .محافظة الزرقاء

تقييم الضغوط النفسية لبلعبين المتقدمين في الدوري الممتاز بكرة (. 2010السامرائي ، ضياء)  -

 ، جامعة ديالي.ةمجمة عموم الرياض .القدم"

 القاىرة، األنجمو المصرية. .عمم النفس الفسيولوجي(. 2002باىي، مصطفى حسين ) -

المدخل الى االتجاىات الحديثة في عمم (. 2004باىي، مصطفى حسين، جاد، سمير عبدالقادر ) -

 الدار العالمية لمنشر والتوزيع، القاىرة.. النفس الرياضي

الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم بمحافظات قطاع غزة في ضوء (.  2009جابر ، رمزي )  -

 ، جامعة االقصى، غزه.رسالة ماجستير غير منشورة .بعض المتغيرات

 (، دار النفائس لمنشر، لبنان.1. ط)كرة القدم(. 1986جميل، رومي ) -

برنامج ارشادي معرفي لتخفيف  (.2015)حويل، عبداهلل، جبر، حبيب شاكر،حسن، اوراس نعمو  -

القادسية لمعموم  مجمة .بكرة القدمالضغوط النفسية وأثره في دقة التيديف لدى البلعبين الشباب 

 .)2ج ) )1، عدد))15، مجمد )التربوية

 (. القاىرة: دار الفكر العربي.1. )طالرعاية النفسية لمرياضيين(.2006راتب، أسامة كامل ) -

 ،1ط. الرياضي تدريب الميارات النفسية وتطبيقاتيا في المجال(.2000كامل) راتب، أسامة -

 القاىرة: دار الفكر العربي.

 (. دار الميسرة، عمان.1ط ) الصحة النفسية،(. 2007رضوان، سامر ) -

(. جامعة حموان: مطبعة 1، )طسيكولوجية المنافسات الرياضية .(2012شمعون، محمد العربي ) -

 كمية التربية الرياضية باليرم.

 القاىرة. .دار المعارف .االحتراف (.1991)صادق، عبلء -
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الضغوط النفسية لمرياضيين في جميورية مصر .( 2001صبري ، إبراىيم عطية عمران . )  -

 دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا،القاىرة.العربية)

 طو، واخرون، معجم عمم النفس والتحميل النفسي، دار النيضة العربية: بيروت. -

دارة الضغوط النفسيةالقمق (. 2001عثمان، فاروق السيد ) -  .القاىرة،دار الفكر العربي ،(1ط)،وا 

دار الضياء لطباعة   (8)ط عمم النفس الرياضي.( 2009عرب، محمد جسام ، كاظم ، حسين ) -

 .والتصميم ،النجف االشرف

الضغوط النفسية وعالقتيا بالسموك التنافسي لالعبي اندية الدرجة  .2015)) عمي، حسين عمي -

 جامعة الموصل.كمية التربية الرياضية،العراق .مجمة عموم التربية. الممتازة بكرة القدم. 

وعالقتيا ببعض الجوانب الدافعية واالنفعالية لدى الضغوط النفسية (. 2005قطب، أحمد محمد ) -

 رسالة دكتوراة، كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا، القاىرة. العبي المنتخبات الرياضية،

 الئحة التعميمات والمسابقات لبلتحاد الفمسطيني لكرة القدم. -

. القاىرة: المجال الرياضيسيكولوجية مواجية الضغوط في  (.2005محمد، عبدالعزيزعبدالحميد ) -

 مركز الكتاب لمنشر.

ترجمة: فرج احمد فرج وآخرون، الييئة المصرية  .نظريات الشخصية. (1971ىول ولندزي) -

 عامة لمتأليف والنشر، القاىرة .ال

، عالم المعرفة، اإلكتئاب اضراب العصر الحديث فيمو وأساليب عالجو(. 1998براىيم، عبدالستار )إ

 الكويت.

الصالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى طمبة جامعة (. 2007أبو ندى، عبدالرحمن )-

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزه. الزىر بغزة،

 مطبعة مدبولي، القاىرة. موسوعة الطب النفسي،(. 1999)الحفني، عبدالمنعم-
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الذىني قبل المشاركة في المنافسات أىمية استخدام طرق اإلعداد (. 2004) السقاء، صبلح-

، مؤتمر التربية الرياضية لدى الالعبين السعوديين من الدرجة الولى والشباب الدوليين

 الرياضية نموذج الحياة المعاصرة، كمية التربية الرياضية.

المـساندة االجتماعيـة والصحة (. 1994الشناوي، محمد محروس، عبد الرحمن، محمد السيد )-

 .( مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية، مكتبـة االنجمـو المصرية1ط)ية. النفس

، مصادر الضغوط النفسية لدى العبي المستويات الرياضية العالية(. 2004الوسيمي، عزه )-

 المجمة العممية لعموم التربية الرياضية.

 والنشر والتوزيع.: دار النيضة لمطبع القاىرة نظريات الشخصية. (.1990جابر، عبدالحميد جابر.)-

استراتيجية ادارة الضغوط التربوية  (.2006حسين، طو عبدالعظيم، حسين،سبلمة عبد العظيم )-

 دار الفكر، عمان. ،والنفسية

، ط التوافق النفسي والتوافق الوظيفي(. 2006حشمت، حسين أحمد، وباىي، مطصفى حسين )-

 (، الدار العالمية لمنشر والتوزيع.1)

 (، دار الفكر العربي، القاىرة.1،ط) التدريب الرياضي الحديث(. 1998إبراىيم.)حماد، مفتي -

الضغوطات النفسية التي تواجو العبي كرة القدم اثناء (. 2011دويكات، بدر، جوداهلل، حسن.)-

، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث)العموم اإلنسانية( مجمد تأدية ركمة الجزاء لدى اندية المحترفين

 فمسطين.(: 1، )26

( 1/4/2017(،)5/1/2012)،الضغوط النفسية واالحتراق لمرياضيينرفاعي، وائل: -

http://www.sport.ta4a.us. 

http://www.sport.ta4a.us/
http://www.sport.ta4a.us/
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الضغوط النفسية لدى العبي اندية الدرجة  (.2012خالد ) سالم، مضر، عمي، نعمان، اليخ،-

(، جامعة 7مجمة كمية التربية االساسية، العدد )الولى بكرة القدم في محافظات الفرات الوسط، 

 بابل، العراق.

، إستراتيجية لالحتراف الرياضي بالمؤسسات الرياضية(. 2009الشافعي، حسن، سيار، عبدالرحمن )

 اإلسكندرية مصر.دار الوفاء لمطباعة والنشر، 

المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى طمبة (. 2012شمبي، نعيم عبدالوىاب )-

 ة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزىر، غزة.الجامعات الفمسطينية بمحافظة غز

 العربي. دار الفكر، القاىرة:التدريب العقمي في التنس(. 1996الجمال، عبدالنبي )شمعون، محمد، -

، المعيد الوطني الرياضي، سمسمة الثقافة اليواية واالحتراف(. 1991عثمان، إسماعيل حامد )-

 الرياضية ، المنامة.

 القاىرة.،مركز الكتاب لمنشر ،(3،ط )مدخل في عمم النفس الرياضي(. 1997عبلوي، محمد ) -

 الكتاب لمنشر، القاىرة.(، مركز 1، ط)موسوعة االختبارات النفسية(.1998عبلوي، محمد )-

. مجمة دراسات تربوية،  ضغوط العمل لدى معممي مرحمة التعميم الساسي( .1988)لورانس، بسطا-

 ( جامعة القاىرة.7العدد )

ترجمة الحل المثل لمضغوط، كيف نستفيد من من ضغوط الحياة اليومية، (. 1999ماكين، مارك )-

 القاىرة.سبلم منير حبيب، دار الثقافة لمنشر، 

(. مكتبة المجتمع العربي لمنشر 1. )طعمم النفس الرياضي(. 2001محمود، غازي صالح )-

 والتوزيع: عمان.

عوامل الضغط النفسي وعالقتيا باتخاذ القرار، رسالة غير (. 2001مصطفى، السيد عبدالمنعم )-

 ، جامعة حموان، مصر.منشورة
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االتجاىات نحو اليجرة إلى الخارج )دراسة أثر ضغوط الحياة عمى (. 2011نصيرة، طالح ) -

 رسالة ماجستير، جامعة حموان، مصر. ميدانية لمطمبة المقبمين عمى التخرج(،

. منشورات اتحاد كرة القدم الئحة أوضاع وانتقال الالعبين(. 2014اتحاد كرة القدم الفمسطيني ) -

 الفمسطيني، القدس، فمسطين.
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 ( : أسماء لجنة التحكيم عمى أداة الدراسة:1ممحق رقم )

 اسم الجامعة التخصص الرتبة العممية اسم المحكم

 الوطنية جامعة النجاح ساليب التدريب الرياضيأ ستاذأ أ.د عماد عبدالحق

 جامعة اليرموك ساليب التدريب الرياضي والقياسأ ستاذأ أ.د. فايز ابو عريضو

 جامعة فمسطين التقنية التعمم الحركي والقياس ستاذ مشاركأ د بيجت أبو طامع

 جامعة فمسطين التقنية عمم النفس الرياضي ستاذ مساعدأ شتيويثابت اد. 

 الوطنيةجامعة النجاح  فمسفة التربية الرياضية ستاذ مساعدأ د. بدر رفعت

 جامعة النجاح الوطنية عمم النفس الرياضي ستاذ مساعدأ د. محمود األطرش

 جامعة النجاح الوطنية رشاد نفسيإ ستاذ مساعدأ د. فاخر الخميمي

 جامعة فمسطين التقنية تدريب رياضي كرة القدم ستاذ مساعدأ د. جمال ابو بشاره

 النجاح الوطنيةجامعة  عمم نفس ستاذ مساعدأ د. رافت الطيبي

 جامعة القدس تدريب رياضي أستاذ مساعد د. مازن الخطيب

 جامعة القدس التربية الرياضية في الحاالت الخاصة أستاذ مساعد د. مؤيد شناعة
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 ( اداة الدراسة قبل التحكيم 2ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانو

 حضرة  الالعب المحترم 

 وبعد،،تحية طيبة 

مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة تقوم الباحثة  بإجراء دراسة بعنوان "

 رشاد النفسي والتربوي من جامعة القدس.إللمحصول عمى درجة الماجستير في اوذلك كمتطمب الغربية، 

وموضوعية، عمما أن اليدف من لذا نأمل من حضرتكم التكرم باإلجابة عمى فقرات االستبانة بكل دقة  

 سيستخدم ألغراض البحث العممي. ،الدراسة

 ولكم جزيل الشكر،،،

 الباحثة: خمود حنايشة

 القسم الول: البيانات الشخصية

 (في المكان المناسب بما ينطبق عميك Xيرجى وضع اشارة )

 مركز المعب -1

 دفاع )   (                    وسط )   (               ىجوم )   (      

 -مكان السكن: -2

 مدينة )    (       قرية )   (                   مخيم )    (

 الخبرة في االحتراف -3

 سنوات )   ( 10سنوات )   (         أكثر من  10 - 6سنوات فأقل )   (              5

 :درجة النادي  -4

 احتراف كمي )   (            احتراف جزئي )   (

 (: )     العمر  -5
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 :القسم الثاني-  

 ( مع ما يتفق مع إجابتكXثم ضع إشارة ) ،فقراتالالرجاء قراءة 

اسم 
 المجال

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

ريب
التد
ة ب
تبط
مر
ة ال

فسي
 الن
وط
ضغ

ال
 

      .االستمتاع بالتدريبأشعر بعدم  1
      .في رفع مستواي د  ن التدريب غير مجأأشعر ب 2
      .نفسي عمي ئاً انتظامي في التدريب يمثل عب 3
      .أشعر بان أىداف التدريب أكبر من قدراتي 4
      .أعاني من زيادة حمل التدريب 5
      .أعاني من عدم عدالة المدرب في التعامل معي 6
      .يضايقني إىمال المدرب لي عمى المستوى اإلنساني 7
      .داءليجعمني غير مرتاح أثناء ا ،مة وقت التدريبءعدم مال 8
اىتمام المدرب بالالعبين الساسيين عمى حساب الالعبين  9

 .نجازيإيقمل من 
     

      .أشعر بفقدان الرغبة في التدريب 10

سية
النف
وط 

ضغ
ال

 
ضية

لريا
ة ا
افس
لمن
ة با

تبط
مر
ال

 

      .مكافأة الفوز ال تساوي الجيد البدني والنفسي في المنافسة 1
      .أشعر بالخوف الحتمال إصابتي في المنافسة 2
      .أعاني من عدم تناسب قدراتي مع واجبات المنافسة 3
      .أعاني من عدم تقدم مستواي في المنافسة 4
      .تركيز المدرب عمى الفوز في المنافسةيضايقني  5
      .أعاني من مواجية الجميور في المنافسات 6
      .أعاني من التفكير في االنتقاد مدربي لدائي في المنافسة 7
      .التفكير في نتيجة المنافسة يؤثر عمى أدائي 8

ية 
نفس
ط ال

ضغو
ال

رة 
بإدا
طة 

مرتب
ال

قت
الو

 
نظي

وت
 مو

      .التدريب يعوق انتظامي في الدراسة 1
جيادي  2 نجاز إل االنتظام في التدريب يتسبب في سيري وا 

 .الواجبات الدراسية
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نظيم الوقت بين الدراسة أشعر بالقمق لعدم قدرتي عمى ت 3
 .والتدريب

     

      .في واجباتي المدرسية اً انتظامي في التدريب يسبب تراكم 4
انتظامي في التدريب يجعمني ال أجد الوقت لمراحة  5

 .واالسترخاء
     

      نجاز أعمالي المتراكمةإل اضطر لمتغيب عن التدريب  6
انتظامي في التدريب ال يمكنني من القيام بمعظم  7

 مسؤولياتي.
     

بلم
إلع

ة با
تبط
مر
ة ال

فسي
 الن
وط
ضغ

ال
 

      .المنطقي لوسائل اإلعالم أعاني من النقد غير 1
      .أعاني من شدة انتقاد وسائل اإلعالم عند الفشل 2
      .يضايقني تحيز وسائل اإلعالم لبعض الالعبين 3
      .نقد وسائل اإلعالم يسبب ىبوط مستوى أدائي 4
شعر بالقمق والتوتر من متابعة وسائل اإلعالم لحياتي أ 5

 .الشخصية
     

اسم 

 المجال

أوافق  الفقرة الرقم

 بشدة

أعارض  أعارض محايد أوافق

 بشدة

ية 
نفس
 ال
ص

صائ
الخ
ة ب

تبط
مر
 ال
سية

النف
ت 

وطا
ضغ

ال

بين
بلع

ل
 

      .يصعب عمي السيطرة عمى انفعاالتي في المنافسة 1
      .أشعر بعدم القدرة عمى تحمل ضغوط المنافسة 2
الداء الجيد في أعاني من عدم تأكدي من قدراتي عمى  3

 .المنافسة
     

4 
      تجاه أخطاء المنافس .إيصعب عمي التحكم في انفعاالتي 

      أشعر بالتوتر من القمق عند اليزيمة خالل المنافسة . 5

طة 
مرتب

 ال
سية

النف
 

ات
وط
ضغ

ال

ري
إلدا

ي وا
الفن
از 
جي
بال

 

      . .قل من أن تحقق قدراتيأأعاني من أن قدرات المدرب  1

      .يضايقني تمييز الجياز الفني واإلداري لبعض الالعبين 2

يضايقني عدم تقدير الجياز الفني واإلداري لظروف حياة  3

 .الالعبين
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4 
يضايقني عدم تقدير الجياز الفني واإلداري لمجيد الذي 

 .ابذلو
     

سرة
باأل
طة 

مرتب
ة ال

فسي
 الن
وط
ضغ

 ال

      .في انخفاض مستوايالخالفات السرية تسيم  1
      .نجازيإفي حالة موت أحد أفراد السرة يقل  2
      .نجازيإأي إرباك إلفراد السرة يقمل من  3

 زي.انجا قمة اىتمام افراد السرة لخوص المنافسات يحد من 4

 

 انجازي 

     

      .قمة تشجيع أفراد السرة لخوض المنافسات يحد من انجازي 5

      .فراد السرة خارج البالد يؤثر سمبًا عمى انجازيأحد أسفر  6

      .في حالة مرض أحد افراد االسرة يقل انجازي 7
سرتي بعدم التفريق بين الفوز أو اليزيمة أثناء أتجاه إ 8

 .المنافسات يحد من انجازي
     

فراد اسرتي لمشاىدة المنافسات يؤثر عمى أحد أحضور  9

 .إنجازي
     

      .انشغالي في المنافسات يزيد من مشاكمي السرية 10
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 اداة الدراسة بعد التحكيم: ( 3ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانو

 حضرة  الالعب المحترم 

 تحية طيبة وبعد،،

مصادر الضغوط النفسية لدى العبي كرة القدم المحترفين في الضفة ستقوم الباحثة  بإجراء دراسة بعنوان "

 رشاد النفسي والتربوي من جامعة القدس.إللمحصول عمى درجة الماجستير في اوذلك كمتطمب الغربية، 

لذا نأمل من حضرتكم التكرم باإلجابة عمى فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، عمما أن اليدف من الدراسة  

 سيستخدم ألغراض البحث العممي.

 ولكم جزيل الشكر،،،

 الباحثة: خمود حنايشو

 القسم الول: البيانات الشخصية

 (في المكان المناسب بما ينطبق عميك Xشارة )إيرجى وضع 
 المعبمركز  -1

 دفاع )   (                    وسط )   (               ىجوم )   (        حارس مرمى   )     (
 عدد سنوات االحتراف )      ( -2
 درجة النادي : -3

 احتراف )    (                 احتراف جزئي )    (
 العمر:   -4

 )     ( 25)     (            اكثر من   25اقل من 
 

 عب  وضع البل -5
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 :َٙانقسى انثب-  

(مغمايرفقمغإجاتركXثمضغإشارج)،فقزاخالالزجاءقزاءج

اسى 
 انًجبل

 انفقزح انزقى
أٔافق 
 ثشذح

 أعبرض يحبٚذ أٔافق
أعبرض 

 ثشذح

ة
ري
رد
تال
ح
ط
ذث
ز
لم
ا
يح
س
نف
ال
ط
غى
ض
ال



 .ثعذو انًزعخركزار انزذرٚت ٚشعزَٙ 1

 .فٙ رفع يسزٕا٘  أشعز ثبٌ انزذرٚت غٛز يجٍذ2

 .عهٙئًب َفسًٛب اَزظبيٙ فٙ انزذرٚت ًٚثم عج3

 .كجز يٍ قذرارٙأٌ أْذاف انزذرٚت ؤأشعز ث4

 .أعبَٙ يٍ سٚبدح حًم انزذرٚت5

 .أعبَٙ يٍ عذو عذانخ انًذرة فٙ انزعبيم يع6ٙ

 .ٚعبٚقُٙ إًْبل انًذرة نٙ عهٗ انًسزٕٖ اإلَسب7َٙ

يخ ٔقذ انزذرٚت ٚجعهُٙ غٛز يزربح أثُبء ءعذو يال8
 .األداء



اْزًبو انًذرة ثبنالعجٍٛ األسبسٍٛٛ عهٗ حسبة 9
 .َجبس٘إٚقهم يٍ  انجذالء انالعجٍٛ



 .انزذرٚت ثبنًهم اثُبءأشعز 11

ح
سي
نف
ال
ط
غى
ض
ال

يح
ض
يا
ز
ال
سح

اف
من
تال
ح
ط
ذث
ز
لم
ا


انًكبفآد انًقذيخ ال رزُبست يع انجٓذ )انجذَٙ ٔانُفسٙ 1

 .(فٙ انًُبفسخ انزٚبظٛخ


 .أشعز ثبنخٕف الحزًبل إصبثزٙ فٙ انًُبفسخ2

 .عبَٙ يٍ عذو رُبست قذرارٙ يع ٔاججبد انًُبفسخأ3

 .انًُبفسخ ثُبءؤأعبَٙ يٍ عذو رقذو يسزٕا4ٚ

كثز أٚعبٚقُٙ رزكٛش انًذرة عهٗ انفٕس فٙ انًُبفسخ5
 .األداءيٍ 



 يٍ يٕاجٓخ انجًٕٓر فٙ انًُبفسبد اشعز ثبنخٕف 6
 .انزٚبظٛخ



 .انزٚبظٛخ فٙ انًُبفسخدائٙ ألٕٚرزَٙ اَزقبد انًذرة 7
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 .انزفكٛز فٙ َزٛجخ انًُبفسخ ٚؤثز عهٗ أدائ8ٙ

دائٙ خالل انًُبفسخ أاشزاكٙ نٕقذ قصٛز ٚؤثز عهٗ 9
 .انزٚبظٛخ



د
ىق
ال
يم
ظ
ذن
و
رج
دا
تإ
طح

ذث
ز
لم
ا
يح
س
نف
ال
ط
غى
ض
ال



1 
االنزشاو ثبنزذرٚت ٚعٛق انزشايٙ فٙ جٕاَت حٛبرٙ 

 .انًخزهفخ
 
 
 
 



االَزظبو فٙ انزذرٚت ٚزسجت فٙ سٓز٘ ٔإجٓبد٘ 2
 .َجبس انٕاججبد انذراسٛخ إل



3 
 .ًٛع انزذرٚتٔقزز ثبنقهق نعذو قذررٙ عهٗ رُظٛى شعأ



4 
اَزظبيٙ فٙ انزذرٚت ٚجعهُٙ ال أجذ انٕقذ نهزاحخ 

 .ٔاالسززخبء



 .اظطز نهزغٛت عٍ انزذرٚت الَجبس أعًبنٙ انًززاكًخ5

6 
اَزظبيٙ فٙ انزذرٚت ال ًٚكُُٙ يٍ انقٛبو ثًعظى 

 .يسؤٔنٛبرٙ



ط
غى
ض
ال

الم
ػ
إل
تا
طح

ذث
ز
لم
ا
يح
س
نف
ال



 .نٕسبئم اإلعالو غٛز انًُطقٙأعبَٙ يٍ انُقذ 1

 .أعبَٙ يٍ شذح اَزقبد ٔسبئم اإلعالو عُذ انفشم2

ٔخبصخ  ٚعبٚقُٙ رحٛش ٔسبئم اإلعالو نجعط انالعج3ٍٛ
 انالعت األسبسٙ.



 .َقذ ٔسبئم اإلعالو ٚسجت ْجٕغ يسزٕٖ أدائ4ٙ

عالو انًحهٛخ نهحزكخ انزٚبظٛخ أشعز ثئًْبل ٔسبئم اإل5
 .فٙ فهسطٍٛ

 



اَشغبل ٔسبئم االعالو ثبنظزٔف انسٛبسٛخ عهٗ حسبة 6
 انُٕاحٙ انزٚبظٛخ ٚؤثز عهٗ انًسزٕٖ انزٚبظٙ
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أعارض  أعارض محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة الرقم مجالسم الا
 بشدة

طة
مرتب

ة ال
فسي
 الن
ات
وط
ضغ

ال
 

بين
بلع

ة ل
فسي
 الن
ص

صائ
الخ
ب

 

1 
 

ّٙ انًُبفسخ ثُبء أانسٛطزح عهٗ اَفعبالرٙ  ٚصعت عه
 .انزٚبظٛخ

 

     

2
 
انًزرجطخ  عغٕغ انشعز ثعذو انقذرح عهٗ رحًم أ
 .انزٚبظٛخبنًُبفسخ ث

     

3

 
ثُبء انًُبفسخ أاء انثقخ ثبألدأعبَٙ يٍ عذو 

 .انزٚبظٛخ

     

4

 
ّٙ رجبِ أخطبء إانزحكى فٙ اَفعبالرٙ  ٚصعت عه
 انًُبفس .

     

5

 
انًجبراح خالل  ْشًٚخَزٛجخ رحًهٙ شعز ثبنزٕرز أ

 .انًُبفسخ انزٚبظٛخ

     

س
ها
ج
تال
ح
ط
ذث
ز
لم
ا
يح
س
نف
ال
خ
طا
غى
ض
ال

ي
فن
ال


ي
ر
دا
إل
وا



1
انًذرة اقم يٍ أٌ رحقق  كفبءحأعبَٙ يٍ أٌ 

      قذرارٙ .

2
 
      .عهٗ يسزٕٖ جٛذدار٘ إشعز ثعذو ٔجٕد أ

3
ٚعبٚقُٙ رًٛٛش انجٓبس انفُٙ ٔاإلدار٘ نجعط 

 .انالعجٍٛ
 
 

     

4
دارح انُبد٘ ثذفع يسزحقبرٙ انًبنٛخ إعذو انزشاو 

      .ٚؤثز عهٗ ادائٙ

5
ٚعبٚقُٙ عذو رقذٚز انجٓبس انفُٙ ٔاإلدار٘ نظزٔف 

      .حٛبح انالعجٍٛ

6
انجٓبس انفُٙ ٔاالدار٘ دارح إانزغٛٛز انًفبجئ فٙ 

      .ٚسجت نٙ االرثبك اثُبء انًُبفسبد انزٚبظٛخ

7
ٚعبٚقُٙ عذو رقذٚز انجٓبس انفُٙ ٔاإلدار٘ نهجٓذ 

 .ذنّأثانذ٘ 
 

     

عية
تما
الج

اة ا
لحي
ة با

تبط
مر
ة ال

فسي
 الن
وط
ضغ

1 ال
 األسزٚخ رسٓى فٙ اَخفبض يسزٕا٘ انًشكالد
      .انزٚبظٙ

2
نخٕض ٔاْزًبيٓى  قهخ رشجٛع أفزاد األسزح 

      .انًُبفسبد ٚحذ يٍ اَجبس٘

3
 

سزرٙ ثعذو انزفزٚق ثٍٛ انفٕس أٔ انٓشًٚخ أارجبِ 
 .َجبس٘إأثُبء انًُبفسبد ٚحذ يٍ 

     

4

 
نًشبْذح انًُبفسبد ٚؤثز عهٗ  أحذأسزرٙحعٕر 
 .إَجبس٘

 
 

     

5
 
      يشبكهٙ األسزٚخ.انًُبفسبد ٚشٚذ يٍ َشغبنٙ فٙ إ
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