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  135...........................................................................مناقشة النتائجمناقشة النتائج:الفصل التاسعالفصل التاسع

  135......................................................................................................:تمهيد.1.9
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  139.......................................................................................................:للرياضيين
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  158..................................................................................................المراجعالمراجع
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  ...............................................توزيع البنود على حماور مقياس مصادر الضغوط النفسية: )2(جدول 

  ... من عبارات حمور األعراض النفسية بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككلعبارة معامل ارتباط درجة كل )3(جدول

  ..رتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض الفيزيولوجية للمحور بالدرجة الكلية للمقياس معامل اال)4:(جدول 
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  ...معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض النفسية بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككل) 5:(جدول

  .......................................... االتساق الداخلي بني درجات كل حمور والدرجة الكلية للقائمة):6(جدول 

معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور واجبات وأمحال التدريب الرياضي بالدرجة الكلية للمحور ): 7(جدول
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  ..................................................................................................وللمقياس ككل
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  ....................................................................................الكلية للمحور وللمقياس ككل

  ................... االتساق الداخلي بني درجات كل حمور والدرجة الكلية للقائمة مصادر الضغوط النفسية)12(جدول

  ..............................................................................نة البحثخصائص عي): 13(جدول 

  ................................................. لقائميت أعراض ومصادر الضغط النفسي جمال الفئات): 14(جدول 
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  ..........................................................................................................الناشئني

 للرياضيني النفسي األنشطة الرياضية الفردية واجلماعية يف مصادر الضغطبني داللة الفروق ل )ت(اختبار): 18(جدول
  ..........................................................................................................الناشئني

وق يف أعراض الضغط النفسي للرياضيني الناشئني  لداللة الفرANOVAاختبار حتليل التباين األحادي  :)19(جدول
  ....................................................................................وفقا لسنوات املمارسة الرياضية

 لداللة الفروق يف مصادر الضغط النفسي للرياضيني الناشئني ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي ): 20(جدول
  ....................................................................................وفقا لسنوات املمارسة الرياضية

يف أعراض الضغط )   سنة 18-16( ومن )  سنة 16-14( السن بنيداللة الفروق ملتغريل )ت(اختبار ): 21(جدول
  .........................................................................................النفسي للرياضيني الناشئني
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  الفصل األولالفصل األول
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  مدخل عاممدخل عام
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
   مدخل عام

  :مقدمة .1.1
الرياضي الناشئ العديد من املثريات الضاغطة اليت قد يصادفها نظرا لتنوع املطالب اليت             يواجه  

 ، والقـدرات اخلططيـة    ، واكتساب املهارات احلركيـة    ، العايل زاإلجنا ك ،ينبغي عليه الوفاء هبا   
لمـسؤوليات  ل واالستجابة ، والتحكم االنفعايل  ،واالستعداد البدين والنفسي للمنافسة الرياضية    

الدراسـة؛   احلياة و   وحماولة التوفيق بني كل من متطلبات التدريب ومتطلبات        ،امللقاة علي عاتقه  
 واخلوف من اإلصابة والقلق     ،اخلوف من الفشل أو اهلزمية    وكذلك   ،ينوالتفاعل اجليد مع اآلخر   

  .ةي اليت ترتبط باملنافسة الرياض؛والتوتر واالستشارة
 اليت، و الناشئني  الرياضيني  وغري ذلك من العوامل اليت تسهم يف رفع مستوي الضغوط لدي          

ياهتم الرياضية واإلصابة مبـا     احندار مستو  إىل    فتؤدي هبم  ، التكيف االجيايب معها   نقد ال يستطيعو  
 تشري دراسة أورليك  إذ  ،   مث االنسحاب من املمارسة الرياضية     Burnoutيعرف باالحتراق النفسي    

1974Orlick   همأعمـار  والذين تتراوح أسباب انسحاب النشء الرياضي يف اجملتمع الكندي أن 
 مثل عدم املشاركة الفعليـة يف        اخلربات السلبية  : سنة يتعلق مبصادر الضغوط التالية     18 – 17بني  
عدم االتصال اجليد مـع املـدرب       ،  )االهتمام بالفوز   (التركيز على املنافسة يف الربنامج      ،  اللعب

  ).27-21: ص.1974أورليك (



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

15 

 املوسم التـدرييب    خاللوتوصلت بعض الدراسات أن نسبة االنسحاب من الرياضة للنشء          
-13ما بني   ية  العمراملرحلة  يف االنسحاب تكون يف     ، وأن قمة الزيادة     %40 و   %25 مابنيتتراوح  

ا قمة مستوى األداء وجهً    إىل   االنسحاب املبكر من الرياضة قبل الوصول     ظاهرة   ومتثل   ، سنة 14
  ). 18.3.ص.99.أسامة األصفر. (سلبيا للرياضة التنافسية للنشء الرياضي

للرياضـيني تقـود إىل     أن زيادة مصادر الضغوط النفـسية        إىل 1998تشري دراسة موراي    و  
حدوث اإلهناك البدين واالنفعايل والعقلي، ويطلق عليه االحتراق النفسي لدى الرياضيني، مما يؤدي             
إىل نقص يف الدافعية واالهتمام بالنشاط، ويرى موراي أن هناك مصادر ثالث للضغوط النفـسية               

 املكـسب، وضـغوط     ضغوط مرتبطة بتحقيـق   : املرتبطة بظاهرة االحتراق للنشء الرياضي وهي     
 Johnمـوراي   ( .التدريب الزائد واالفتقاد إىل املتعة، وضغوط االفتقاد إىل املساندة االجتماعيـة 

F.Murray, 1998 9-3.ص.(   
االرتفاع الكبري لدرجـة     إىل   1997أسامة راتب   حسب   األخريةتشري الدالئل يف السنوات     و

ويف حالة زيادة احلمل الذي      ... ى العايل يف تدريب املستو   محل التدريب يف تدريب الناشئني أو     
عن مستوى  )  متطلبات احلياة األخرى     –الدراسة  ( يؤديه الرياضي أثناء التدريب واحلياة اليومية       

االحتـراق   إىل   قدرته على أداء محل التدريب ليصبح الرياضي حتت ضغوط عالية، وقد تؤدي به            
   )12. صأ 1997أسامة راتب  ( . النفسي مث االنسحاب من الرياضة

رتأينـا القيـام    ا ، الناشئني  تشخيص ظاهرة الضغوط النفسية لدى الرياضيني      وقصدو عليه   
 لتقصي حقيقة الـضغط     ، تقوم على أسس علمية ومنهجية واضحة      ؛ ميدانية ةبدراسة سيكولوجي 

ض  واألعرا ،مصادره ومسبباته  و ملعرفة مستوياته،  ، الناشئني النفسي لدى هاته الفئة من الرياضيني     
  .املؤشرات املرتبطة بالضغوط السائدة لديهمو

  : ولقد تضمن البحث تسعة فصول وذلك على النحو التايل
 من خـالل    ؛مت ختصيص الفصل األول كمدخل عام لتقدمي املوضوع و اخلطوط العريضة له           

 وصياغة فرضـياته، مث املـصطلحات       ، وبيان أهداف وأمهية البحث    ، وطرح اإلشكالية  ،املقدمة
  .مة يف الدراسةاملستخد

 ،أما الفصل الثاين فقد مت ختصيصه للدراسات السابقة وذلك يف البيئة األجنبية والبيئة العربية             
  . االستفادة منها يف توجيه الدراسة احلاليةمث التعقيب عليها، وذكر سبل



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

16 

 وذكر حملـة    ، من خالل تعريفه لغويا    ؛شرح مفهوم الضغوط النفسية   لوتطرق الفصل الثالث    
امليدان  إىل    انطالقا من امليدان الطيب ووصوال     ،ة عن ظهور هذا املصطلح يف خمتلف امليادين       تارخيي

، مث حتليل ظاهرة الضغوط     للضغوط النفسية نظريات املفسرة   الالرياضي، ومن مث استعراض خمتلف      
مراحـل الـضغوط    إىل  والتطـرق ،النفسية يف اجملال الرياضي وبالضبط عند الرياضيني الناشئني 

  . وأخريا العالقة بني الضغوط النفسية واالحتراق النفسي عند الرياضيني الناشئني،فسية عندهمالن
 من العوامل واألسباب ذات الصلة بإحداث الضغط النفسي         العديد إىل   وتطرق الفصل الرابع  

لدى الرياضيني الناشئني، وذلك وفقا لتقسيم ثنائي يشمل عوامل الضغط النفسي املتعلقة بالبيئـة              
  .- خارج البيئة الرياضية –لرياضية، والعوامل املتعلقة بالبيئة اخلارجية ا

وكل العوامل السابقة تتفاعل فيما بينها يف سياق متتابع حمدثة مجلة من اآلثار والنتائج السلبية            
اليت كانت موضوع الفصل اخلامس، ومت عرضها يف مخس عناصر أوهلا اآلثار النفسية للـضغوط               

مرحلة    الفزيولوجية تليها اآلثار السلوكية مث املعرفية وأخريا االحتراق النفسي كآخر          وثانيها اآلثار 
  .  االنسحاب من الرياضة، سواء كان االنسحاب كليا أو جزئيا إىل ؤديةاملللضغوط النفسية 

جيات ملواجهة الـضغط النفـسي لـدى        يويقدم الفصل السادس خمتلف األساليب واالسترات     
 اإلداري، مث على مستوى الرياضـي الناشـىء       و، وذلك على مستوى املدرب      الرياضيني الناشئني 

 وأخريا أمهية التوجيه واإلرشاد النفسي      ، وكذلك األسرة ودورها يف الرعاية النفسية للناشىء       ،نفسه
  .للرياضي ومساعدته على التحكم يف مسببات الضغط وجتنيبه التعرض هلا أو التقليل من حدهتا

بع باإلجراءات املنهجية وامليدانية للبحث، وقد تطرقنا فيه إىل االعتماد على           ويتعلق الفصل السا  
املنهج الوصفي املسحي كتصميم منهجي للدراسة، ومراحل بناء أداة مجع البيانات، وبيان إجراءات             

  .  العينة، وأسلوب التحليل واملعاجلة اإلحصائية للبياناتدالتطبيق امليداين، وطريقة اختيار أفرا
 الفصل الثامن مت استعراض خمتلف النتائج اليت أفرزهتا املعاجلات اإلحصائية للبيانـات يف              ويف

  .إطار التحقق من صحة الفرضيات املصاغة يف البحث
أما الفصل التاسع فقد حاولنا الوقوف على دالالت ومعان وتفسريات للنتائج اليت مت عرضها              

سة ومدى اتفاقها مع تراث الدراسات السابقة       يف الفصل الثامن، لتحديد مدى حتقق فروض الدرا       
  .أو تعارضها معها

  :اإلشكالية. 2.1
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 طيالحظ يف السنوات األخرية زيادة اشتراك الرياضيني الناشئني يف برامج التدريب، وقد يرتب            
 واملشاركة الرياضـية  ة، وكذا املنافساذلك باالرتفاع يف حجم وشدة التدريب بصورة مغاىل فيه 

وزيادة متطلبـات الوقـت املخـصص       , ء واالهتمام الزائد باملكافئة وحتقيق الفوز     املكثفة للنش 
للتدريب واملنافسة، حيث يشعر الرياضي أن قيمته وتقديره من قبل اآلخرين يتحـدد يف ضـوء                

  .مدي جناحه يف املنافسة
 أن  وأن الفوز نصيب العدد القليل، فانه يتوقع      , وحيث أن املنافسة غري مأمونة املكسب دائما      

متثل املنافسة خربة فشل ومصدرا للضغط السليب لعدد كبري من الناشئني، وأن االعتمـاد علـى                
ورمبـا يـؤدي إىل     , النتائج وحدها لتقيم الناشئ قد يؤدي إىل عدم تدعيم قيمة الذات للناشئ             

ة أسـام (وزيادة الضغوط النفسية الناجتة عن القلق واإلحباط وعدم الثقة يف النجاح          , ضعف الثقة   

  . )253.254ص 2001راتب
وقد يكون صراع الناشئ الرياضي يف حماولة التوفيق بني كل متطلبات التـدريب، واملنافـسة               

 .، سببا يف إحداث التعب واإلعياء النفسي لديهم       ...الرياضية، ومتطلبات الدراسة واحلياة األخرى    
 ،عرفة نواحي الـنقص فيـه     سبيل إىل م  تطلبات   امل على التوفيق بني  وميكن أن يكون إصرار الناشئ      

وهنا يكمن دور املدرب املؤهل الذي يعرف أساليب الوقاية          ...ل خربة الفشل إىل طاقة جناح     يوحتو
  . )400ص  2001أسامة راتب (  يف مساعدة الناشئ على إدارة الضغوط والتكيف اإلجيايب معهاوالعالج

أن يترك الرياضـية     إىل   ي به  تؤد فإهناأما يف حالة عدم قدرة الناشئ على مواجهة الضغوط           
ـ      ل ويعترب الرياضة خربة فشل ومصدرا       ،كليا ف الدولـة أو    إلحباط والتوتر النفسي، بعد أن كلَّ

 وأدوات، جهود اجلهـاز     ، أجهزة ،نفقات(البشرية   الطاقات    املادية و  اخلسائراألندية الكثري من    
  ). املستوى العايل يرياض(ستقبل ذلك االفتقاد لرياضي واعد يف امل إىل ، إضافة)..الفين واإلداري

شـكلني  االنسحاب كمؤشر من مؤشرات عدم القدرة على التكيف مع الـضغوط            ويتخذ  
أحدهم ترك الرياضة اليت ميارسها وممارسة رياضة أخرى، أو االستمرار يف ممارسة نفس الرياضة              

ن تفاعل اجيـايب    ، ولكن دو  )اخل  ...املكافآت -األسرة   -املدرب  ( استجابة للضغوط اخلارجية    
   . )400ص  2001أسامة راتب  ( ....ودون التزام ومحاس، ومن مث يستمر هبوط املستوى

لرياضـيني معرفـة    لاملسئولني على الرعاية النفـسية      جيب على الباحثني و   ويف كلتا احلالتني    
، وكذلك معرفـة األعـراض      ومسبباتهه   والبحث يف مصادر    النفسي لديهم،  مستويات الضغط 
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 من شأهنا إدارة الـضغوط      توضع آليات وإستراتيجيا  ات الدالة على وجوده، من أجل       واملؤشر
   .النفسية وجعلها يف مستويات صحية

ت حاول وألجل فهم أعمق لظاهرة الضغوط النفسية لدى النشء الرياضي         نفس السياق ويف  
  : اإلجابة عن التساؤالت التاليةهذه الدراسة

   .؟تفع من الضغط النفسي يتعرض النشء الرياضي ملستوى مرهل 
 هل تتباين مستويات الضغط النفسي باختالف اخلصائص الفردية للرياضيني          

 .؟)سنوات املمارسة، السن، اجلنسالنشاط الرياضي، ( ،الناشئني
 .؟ النشء الرياضيى عوامل الضغط النفسي األكثر تأثريا علمأهما هي  
   . الناشئني؟اضيني أعراض الضغط النفسي األكثر ظهورا لدى الريهيما  

  :أهمية البحث .1-3
 حيظـى   أمهيته من جهـة أنـه مل   الناشئني موضوع الضغوط النفسية لدى الرياضيني    يستمد  

ومن جهة   ، ويف البيئة اجلزائرية بشكل خاص     ،باالهتمام الكايف يف الدراسات العربية بشكل عام      
يد من االهتمام يف الـسنوات       املز لقيتمن املوضوعات احلديثة اليت     أخرى فإن موضوع الدراسة     

دون القدرة    تعرضهم إىل الضغوط    يؤدي  قد  الذين ، نظرا لتزايد إعداد الالعبني الناشئني     ،األخرية
 باالحتراق  فما يعر  هبوط مستوياهتم وكفاءاهتم وفاعليتهم وبالتايل يظهر     على التكيف معها، إىل     

  .النفسي مث االنسحاب الكلي أو اجلزئي من الرياضة
علـها يف مـستويات     جل ،الضغوط النفسية إدارة  و لتحديد إستراتيجية مالئمة ملواجهة      متهيدا
، ولعلمنا بأن مصادر الضغط النفسي عديدة ومتنوعة ويـصعب           لدى الرياضيني  الناشئني    صحية

التحكم فيها كلها، تقدم الدراسة احلالية قائمة بعوامل ومسببات الضغط األكثر أمهية عند النشء              
  .جلزائر العاصمةاي يف بعض نواد

 كما تكشف الدراسة عن قائمة تتضمن أكثر أعراض ومؤشرات الضغط النفسي ظهورا لدى           
 الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الضغط النفسي، لالستفادة منـها يف             الناشئني الرياضيني

  . تشخيص مستوى الضغط النفسي لدى النشء الرياضي
تتـضمن  لضغط النفسي لدى الرياضـيني الناشـئني،        وتقدم الدراسة أيضاً قائمة أعراض ا     

الستفادة منها يف إقامة    لاليت ترتبط بالضغط النفسي      و األعراض النفسية والفيزيولوجية والسلوكية   
  . املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف التعرف على مدى معاناة النشء من الضغط النفسي
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  :البحث أهداف. 1-4

 .النفسي لدى النشء الرياضي مستويات  الضغط حتديد .1
 تباين مستويات الضغط النفسي باختالف اخلـصائص        مدىمعرفة   .2

سنوات املمارسـة،   النشاط الرياضي،    (  الناشئني الفردية للرياضيني 
 .)السن، اجلنس

 ى الضغط النفسي األكثر تأثريا عل      ومسببات  عوامل مأهالكشف عن    .3
 .النشء الرياضي

 لنفسي ظهورا لدى الرياضـيني     أكثر أعراض الضغط ا    التعرف على  .4
  .الناشئني

   .النشء الرياضي  لدى أعراض الضغط النفسيقائمةتصميم  .5
 :الفرضيـات. 5 -1

    .يتعرض النشء الرياضي ملستوى مرتفع من الضغط النفسي .1
 لدى النشء الرياضي بـاختالف      النفسي الضغط    مستويات هناك فروق يف   .2

  .  )فردي –مجاعي ( النشاط الرياضي 
  . املمارسة الرياضيةلسنوات تعزى  النفسيالضغطفروق يف هناك  .3
الفئـة  ختالف  بـإ  الناشـئني    للرياضيني الضغوط النفسية     مستويات ختتلف .4

   .العمرية
 ). ناشئات –ناشئني (  اجلنس باختالف الضغط النفسي مستوياتختتلف  .5
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  : المستخدمة في البحثالمصطلحات .6.1
  :الضغوط النفسية. 1.6.1

الـضغوط بأهنـا رد فعـل فـسيولوجي          ) Grenberg 1984,غرينبـويج   (      يعرف  
ناتج عن استجابات األفراد للتوترات البيئيـة والـصراعات واألحـداث     وسيكولوجي وعقلي

الضغوط بأهنا رد فعل داخلي ينتج عن عدم قدرة الفرد          )  Mills.1982ميلز  (ويعرف  .   الضاغطة
  . )71ص.2001 . عويد سلطان املشعان(  عليهعلى الوفاء باملتطلبات البيئية الواقعة 

بأهنا عملية أو خطوات متتابعة تشري إىل اإلحساس         : 1970Mc-grathكما يعرفها مك جراث     
، ويصاحبها عادة مواقف فشل، حيث يصبح هذا تالناتج عن فقدان االتزان بني املطالب واإلمكانيا 

  . إحداث الضغوط النفسية مؤثرا قويا يفتالفشل يف مواجهة املطالب واإلمكانيا
  : مراحل أربعة إىل ويقسم عملية الضغوط

  .املوقف البيئي الذي يتواجد فيه النشء، أو يطلب من النشء عمله 
 .إدراك النشء ملتطلبات البيئة 

  .استجابة الناشئ البدنية والنفسية 
   .).16ص.ب1999أسامة راتب (  .سلوك الناشئ نتيجة لالستجابة 

  :  ضيالنشء الريا. 2.6.1
   استخدمت الدراسات السابقة مصطلحات كثرية لتعريف النشء الرياضي منها على سبيل           

كما -.. .Youth Athletes ؛ الرياضيون الشباب Children in Sportاألطفال يف الرياضة : املثال
,  سـنة  16-6للتعبري عن الفتـرة العمريـة     Junior Athletesيستخدم مسمي النشء الرياضي 

ويصرف النظر عن املسميات .    سنة18-6للتعبري عن الفترة  Athletes  Youth ب الرياضيوالشبا
وقد حددنا يف   .    )43:ص.2001أسامة راتب   ( سنة   18-6فان املفاهيم تستوعب الفترة العمرية من       

   ). سنة 18-14( هذا البحث النشء الرياضي بالفترة العمرية مابني 
  :األعراض النفسية. 3.6.1 

متثل يف أساسها حيال دفاعية يعتمد عليها الفرد اعتمادا زائدا لتجنب صـعوبات احليـاة               و
ومشاكلها ؛وهناك حاالت أخرى متثل االضطرابات النفسية عجز احليل الدفاعية عن مواجهـة             

 أن األعراض النفسية تعترب املؤشرات األكثـر حـساسية   Levin   1991ويؤكد لفني .الضغوط
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أسامة راتـب   . ( ئابتكإلن هذه األعراض عدم املباالة، التعب، الغضب، ا       للتدريب الزائد، وم  
   ).38:ص.ب1997

  :األعراض الفيزيولوجية. 4.6.1
اضـطرابات   إىل   وهي حاالت تكون فيها التغريات التكوينية يف اجلسم راجعة بصفة رئيسية          

دة يف نبـضات    زيـا  ،اإلحساس بدوار  انفعالية؛ ومن بني هذه األعراض التعب واألمل العضلي،       
  ).41.40. 39 صب1997أسامة راتب  (.وقت الراحةالقلب 

  : األعراض السلوآية.5. 6.1

  بـني  ومـن ؛  وهي مجلة االستجابات اليت يلجأ إليها الرياضي للتنفيس من وطأة الـضغوط           
سرعة الغضب، واالنفعال، عدم الصرب، وحدة الطبع، وفقـدان اللـذة يف             األعراض السلوكية، 

بذل اجملهود اجلسدي، عدم القدرة على التحكم يف أجـزاء اجلـسم             إىل    امليل التدريب، وعدم 
 أسـامة راتـب    (. الزائدةكالتحدث بسرعة، قظم األظافر اضطراب األداء وضعفه واحلركات         

  ).41 - 39 ب1997
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  الدراسات السابقةالدراسات السابقة

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

 
   :ة األجنبيةدراسات في البيئ. 1.2

 حول االحتراق النفسي عنـد  MC. Kenzie 2000 ومك كرتي Harlick -Mدراسة هارليك  .1.1.2
  .العيب التنس الناشئني

 ملعرفة عوامل ومـستويات االحتـراق       .New-Zealandأجريت هذه الدراسة يف نيوزيالند      
  . الوالدين عليهمطالنفسي لدى رياضي التنس الناشئني و كذا تأثري ضغو

ستعملت هذه الدراسة طرق نوعية وكمية ملعرفة مستويات االحتراق النفسي لـدى العـيب              ا
. التنس الناشئني وكذلك العوامل املؤثرة يف مستويات االحتراق وتأثري اآلباء ضمن اخلربات الفردية            

العب تنس ناشئ وطبق عليهم استبيان ملعاينة مستوى االحتـراق وكـذا             ) 37(تكونت العينة من  
 العينة العبان لديهما مستوى عايل  من        هل املساعدة يف االحتراق النفسي ؛وقد اختري من هذ        العوام
 النفسي، وكذلك  العبان لديهما مستوى منخفض من االحتراق النفسي  وذلك من أجل               قاالحترا

  .وركزت على تأثري الوالدين يف خرباهتم الفردية يف التنس .Interviewمشاركتهم يف مقابلة 
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رت النتائج بعد التحليل العاملي أن األفراد الذين يعانون من املستوى العـايل  مـن                  أظه  -
  مقارنة باألفراد الـذين      Amotivation أيضا مستويات عالية من عدم التحفيز        ااالحتراق قد عانو  

  .لديهم مستوى منخفض من االحتراق

حتراق النفسي لـدى    وختلص الدراسة إىل أن ضغط  اآلباء كان له عالقة هامة مبستوى اال            
الرياضيني الناشئني لرياضة التنس، وقد وسعت الدراسة من الدراسة الكمية إىل دراسة احلـاالت              
الفردية ودراسة عوامل أخرى كعدم كفاية الوقت، وتأثري األباء على إشراك أبنائهم يف رياضـة               

احـات عمليـة    وقد خلصت الدراسة بتوصيات واقتر    .ةالتنس وكذلك حتقيق املتعة عند املمارس     
  ..)39-36: ص2000هارليك وآخرون  ( . حتسني خربات العيب التنس الناشئنيلوذلك من أج

 - Martelli.D مارتيلي   -Lupo.Cلوبو  – Bonifazi.M  بونفازي - Fontani.Gدراسة فونتاين   . 2.1.2
رة الطائرة تأثري مباريات الك: * Polidori.F  1998 بولدوري - Cameli.S كاميلي -  Maffei.Dمايف 

  . عند الرياضيني الناشئني وعالقتها بالضغط النفسيcortisolعلى استجابة مادة الكورتزول 

وهتـدف إيل معرفـة اخـتالف       )  Italy-Rome .إيطاليا-روما( جريت هذه الدراسة يف     أ
  لدى الرياضيني الناشئني املمارسني لكرة الطائرة وحتليلها يف        Cortisolاستجابة مادة الكورتزول    

  . حضور الضغط النفسي و البدين
 العب يف الكرة الطائرة للعـب       15يف مقابلة انتقائية لتكوين منتخب وطين للناشئني، أشرك         

مباراة ضد فريق ذو مستوى عايل ؛ وقد سجل عدد االرتقاءات واحملاوالت اإلجيابية والـصائبة               
مت تقسيم الرياضيني الناشئني    طوال كل املقابلة لكل العب ناشئ، وانطالقا من معطيات االختبار           

( ،  ) البـدالء     الالعـبني  .S.جمموعـة ( ،  )فريق أساسـي    .F.جمموعة: ( إيل ثالث جمموعات  
قبـل عمليـة    ) دموية  ( أخذت عينات من الدم     -).العبني مل يشاركوا يف املباراة      . .N.جمموعة

  .يف البالزما .Cortisol التسخني ومباشرة بعد انتهاء املباراة لتحديد كمية الكورتزول
   Cortisolزيادة معتربة يف مادة الكورتزول       ) S( أظهر ت جمموعة الالعبني البدالء      : النتيجة

التغيري مل  يكن    ( ،   )N(و)  F (بعد املباراة مباشرة، يف حني مل يالحظ أي تغيري لدى اجملموعتني            
ة من الكورتزول يف أعلى ،الالعبني البدالء كمي ) S(، بل أكثر من ذلك أظهرت اجملموعة )هاما

  . مستوياهتا بعد املقابلة مقارنة مع اجملموعتني األخريني
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هذه النتائج ميكن أن تفسر وفق معطيات الضغط النفسي عند الرياضيني الناشـئني املتعلقـة            
حبالة خاصة تكون فيها حاجة البدالء ورغبتهم يف اللعب بشكل أفضل يف وقت هام بالنسبة هلم                

   ).27-25:  ص1998فونتاين وآخرون ( . ة من املباراة  ويف مرحلة حامس

 حول االحتراق النفسي لدى الرياضـيني  Homas & Raedeke 1997 دراسة توماس وايدك  . 3.1.2
  :من منظور االلتزام

  comnitment. من منظور االلتزامحبث ظاهرة االحتراق للرياضيني:هدفت هذه الدراسة إيل

respective   ميارسون الرياضـة ألسـباب      اسة افتراض عام مفاده أن الرياضيني      وتضمنت الدر 
  : حتديدها يف فئتني أساسيتني مهانعديدة متداخلة أمك

الرغبة يف ممارسة الرياضـة   .)sport attractionأسباب ترتبط بالرياضة من منظور اجلذب -
Want to be involved.  

االضـطرار للممارسـة    sport entrapmentأسباب ترتبط بالرياضة من منظور اإلجبـار  -
 يكونون أكثـر تـأثرا   ووفقا هلذا االفتراض العام بأن الرياضيني.involved How-to be الرياضة

  .بالضغوط وأكثر خربة لالحتراق إذا كانت ممارستهم للرياضة ترتبط باإلجبار
ثلـون   ساحبا مي  229  واشتملت العينة علي جمموعات عمريه من الساحبني والساحبات عددهم        

 145 وعدد الـساحبات     84وكان عدد الساحبني     .Oregon) اوريون( فريقا للسباحة بوالية     19
 شهور خـالل الـسنة      10 إيل   6 سنة وهذه العينة تدربت من       18-13ويتراوح العمر الزمين بني     

  . م يف األسبوع4000 حصص تدريب والسباحة ملسافة 7 ساعة تدريبا وأكثر من 14وبواقع 

ءات الدراسة على قياس االحتراق مبقياس نوعي من الرياضة والذي وضـعته            واشتملت إجرا 
كما استخدم مقياس آخر بغرض حتديد الفوائد والتكلفـة املرتبطـة           . 1990 عام   Eadesإيدز  

إضافة إىل مقياس لتقدير    . 1983 وزمالئه   Rusbultبالسباحة وفقا إلجراءات وضعها روسبولت        
  .نقص إجناز السباحة

 أكثـر   مأن الرياضيني الذين ميارسون الرياضة من منظورا إلجباره       : ئج الدراسة  أظهرت نتا 
وخلـصت  . عرضة لالحتراق النفسي من الذين ميارسون الرياضة ألسباب ترتبط بعوامل اجلذب          

 توماس.( الدراسة إىل أن نتائجها تدعم منظور االلتزام كإطار مناسب لفهم االحتراق يف الرياضة            
   ).417-369: ص1997 ورايدك
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  : حول قياس ضغط اآلداء الرياضيSeggar  1997دراسة سيجار وآخرين  .4.1.2

 148هتدف هذه الدراسة إىل قياس الضغط واألداء الرياضي واشتملت عينة البحـث علـى               
 The Athlete Stressواستخدم الباحث قائمة الضغط الرياضـي  . رياضية من طالبات اجلامعة

Inventory      عبارة بعد إجراء التعديالت عليها، وأظهرت نتائج التحليل العاملي          49  واليت تشمل
  :  أن هناك أربعة عوامل للضغط لدى الرياضيني هيOrtoganal Facture Analysesاملعتمد 

  . .Negative Mood احلالة املزاجية السلبية -
  .   Team Compatibility جتانس الفريق -
    phsical – well being الصحة البدنية-
  acadeemic efficay الكفاية األكادميية -

كما تضمنت الدراسة إجياد العالقة بني األبعاد العاملية املستخلصة واألداء الرياضي لالعبات            
  .التنس ؛ اجلمباز و كرة السلة

 ماعدا احلالة املزاجية    –وأظهرت النتائج أن هناك عالقة دالة بني عوامل الضغوط املستخلصة           
بينما ال توجد عالقة دالة بالنسبة      ) اجلمباز-التنس(لرياضي لالعبات األلعاب الفردية      واألداء ا  –

  ). 36-27:ص.1997سيجار وآخرون (لالعيب رياضات الفرق مثل كرة السلة 

 حول مصادر الضغوط املرتبطة Bengamin &   David1997  ددراسة كالس بنجامني وديف . 5.1.2
  :باألداء أثناء املنافسة 

 هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط املرتبطـة بـاألداء أثنـاء املنافـسة                هدفت
. العبا ميثلون أنشطة رياضية متعددة، ومستويات رياضية متنوعـة         317 على واشتملت الدراسة 

  : وأظهرت النتائج أن هناك مثانية مصادر للضغوط املرتبطة باألداء أثناء املنافسة هي كالتايل

  ).اخل ...احلكام. اإلداري. اآلباء. املدرب. الزمالء: مثل(أمهية اآلخرينضغوط مرتبطة ب •
  ).حتقيق املستويات املعيارية اخلارجية(ضغوط مرتبطة بالتقييم االجتماعي •
قلق املنافسة، الـشك الـذايت، قلـق املقارنـة          : مثل(ضغوط مرتبطة بالقلق والشك      •

  ).االجتماعية باملنافسة
  ).البدين، الفين، التهيئة للمنافسة: مثل(دادات ضغوط مرتبطة بإدراك االستع •
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   )ةمثل مستوى املنافسة،صعوبات املنافسة،أمهية املنافس(ضغوط مرتبطة بطبيعة املنافسة •
  ).مكان املنافسة، نوع املالعب، حالة الطقس: مثل( ضغوط مرتبطة مبتطلبات البيئة  •
 ).ألخطاء، عدم حتقيق األهدافا: مثل( ضغوط مرتبطة بعدم حتقيق املستوى املطلوب لألداء  •
  .توقع حدوث اإلصابات: عوامل متنوعة  مثل •
وتشري نتائج الدراسة بصفة عامة إىل أن الرياضيني بالرغم من تباين مستواهم وتنـوع               •

األنشطة الرياضية فإهنم يتـأثرون بانطباعـات وتقـدير اآلخـرين أثنـاء أدائهـم يف                
 ). 35-17 :ص.1997.جيمس بنجامني(.املنافسة

  حـول Loehr. 1996 لـويهر   ,Udry ; ؛ أودري Tuffey تـويف ؛   Gouldغوولـد  دراسة  . 6.1.2
    :االحتراق النفسي يف املنافسات عند العيب التنس الناشئني

؛ واليت تكـشف عـن        ) United-States -الواليات املتحدة   ( أجريت هذه الدراسة يف     
ل معرفة االحتراق النفسي يف املنافسات عند       املرحلة الثانية من مشروع  حبث واسع صمم من أج         

أوال :العيب التنس الناشئني ؛ كانت هذه املرحلة للمشروع نوعية يف طبيعتها وتضمنت مكونـان             
 أفراد وذلك من أجل التحقق من هم أكثر احتراقـا يف هـذه              10ضمت  Interviews مقابالت  

من اجمليبني عن املقـابالت أبـرزت        10من الدراسة؛ وعند حتليل نتائج      ) الكمية(املرحلة األوىل   
  .اخلصائص العقلية والبدنية لالحتراق النفسي ؛ وكذلك أسباب االحتراق النفسي

االحتراق عند الالعبني ؛جنـد أن اآلبـاء        )  منع  ( لتجنب  :  وخلصت الدراسة بتوصيات  
  ).366-341:ص.1996غولد وآخرون ( واملدربني  هلم دور كبري يف ذلك 

 النفـسية  ط مـصادر الـضغو   حولWeinberg & Gould  1995 و غولد وينبورجدراسة . 7.1.2
  :لرياضي املستوى العايل

هدف هذه الدراسة إىل التعرف على أهم مصادر الضغوط  النفسية اليت تواجـه رياضـي            
 العب يف خمتلف األلعاب، وقد أظهرت النتائج        300وتكونت عينة الدراسة من     . املستوى العايل 
  : در الضغوط اليت تواجه رياضي املستوى العايل هيأن أهم مصا

  .زيادة ضغوط التدريب واملنافسة •
  .عدم االستمتاع بالتدريب أو املنافسة •
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  .توقع أهداف طموحة أكثر من قدرات الرياضي •
 .االستجابة السلبية لضغوط التدريب •
 .زيادة الشعور باخلوف الزائد •
وينبـورج  (ستجماع القوى عدم وجود فترات راحة مناسبة تسمح للرياضي با        •

 ).38:ص.1993وجولد 
 حـول خمـاطر     Pargman  1995 ن ؛ بار مجا   Henderson ن ؛ وهندرسو  Gill جيلدراسة   . 8.1.2

  :الضغوط النفسية واإلصابات الرياضية

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على خماطر الضغوط النفسية واإلصـابة الرياضـية لـدى               
 عداء لكل جمموعة، وأظهرت النتائج      37 واشتملت العينة على     .ومستوى ب .  مستوى أ  العدائيني

وأن الضغوط املرتبطة بالتـدريب     . وجود ظروف بني عينيت البحث يف مصادر الضغوط النفسية        
   ).26-10: ص.1995 جيل وآخرون(الزائد احتلت املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية 

 حول مصادر الضغوط Vivan  1992؛ فيفان Sokol؛ سوكول Zaritsky دراسة زاريتسكي  . 9.1.2
  :النفسية عند الطلبة الرياضيني يف املدارس العليا

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الضغوط اليت تواجه الرياضيني من طالب وطالبـات              
 رياضي، وباستخدام املقياس اخلاص     1607املدارس العليا باجملتمع األمريكي واشتملت العينة على        

  : لغرض جاءت أهم مصادر الضغوطلذلك ا

  .عدم القدرة على إدراة الوقت •
  .عدم التوفيق بني متطلبات احلياة النوعية •
  .ةالدراسة األكادميي •
 .اخلوف من الفشل يف املنافسة الرياضية أو االمتحانات األكادميية •
  .كما أظهرت الدراسة أن الطالبات لديهن ضغوط أكثر من الطالب •
للرياضة لديهم ضغوط أكثر من املمارسني الذين لديهم        وأن املمارسني اجلدد     •

 .خربة ممارسة أكثر
إضافة إىل ذلك مل تظهر نتائج الدراسة عن وجود فـروق بـني الرياضـيني يف            •

  ).179ص .1992. وسوكول فيفانيزاريتسك (مصادر الضغوط تبعا لنوع الرياضة
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 حول مصادر وأسباب الضغوط     Kenneth  1991  وكينث Gary  وجريي    Taraدراسة تارا    . 10.1.2
  : على اجلليد املستوى العايل لرياضة التزجلالنفسية لدى الرياضيني

   وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر وأسباب الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا             
 العبا  26وقد اشتملت عينة البحث على      .الرياضي ذو املستوى العايل يف رياضة التزجل على اجلليد        

استبيان حتديد مـصادر    . املقابلة الشخصية : العبة ومن خالل استخدام أدوات البحث املتعددة      و
). النخبة(أمكن التوصل إىل جمموعة من مصادر الضغوط اليت تواجه رياضيي الصفوة            . الضغوط

  :القمة مرتبة كاآليت

  .ضغوط التدريب الزائد •
  .ضغوط املنافسة الرياضية •
 .نالعالقات السلبية مع اآلخري •
 .اخلصائص الشخصية للرياضيني •
   ).113-103-13:ص.1991.تارا وآخرين(خربات الفشل  •

 حول العوامل النفسية واالجتماعية الرئيـسية يف  GevIa Bonita 1991دراسة جيفال بونتا  . 11.1.2
  :االحتراق النفسي لدى الشباب الرياضي

ماعية الرئيسية يف االحتـراق     هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل النفسية واالجت        
 من العيب اجلمباز، تراوحت أعمارهم      10واشتملت العينة على    . النفسي لدى الشباب الرياضي   

استخدمت املقابلة الشخصية املقننة من خالل جمموعة اخلرباء جلميع أفـراد           .  سنة 16 – 10بني  
ذلك املدربني احلاليني والسابقني  وكإضافة إىل إجراء مقابلة مقننة مع كل من آباء الالعبني . العينة
 سـاعة   2 -1(كما اشتملت اإلجراءات املالحظة املقننة ألفراد العينة ملدة مثانية أسابيع مبعدل            .هلم

  ). يف األسبوع
وأظهرت النتائج عند حتليلها أن االحتراق يتحدد من خالل عوامل متعددة نفسية اجتماعية             

ومدى أمهية وقيمة املشاركة الرياضية بالنـسبة       . سابقةإضافة إىل اخلربات الشخصية ال    . لالعبني
وأوصت الدراسة بأمهية التعرف على أسباب وأساليب الوقاية ملواجهة ظـاهرة االحتـراق             .هلم

   ).80-50-5: ص.1991جفال بونتا (وانسحاب النشء من الرياضة
  : املنافسة الرياضية ملعرفة أعراض الضغط النفسي لالعبني يف Silva   1990دراسة سيلفا . 12.1.2
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط النفسية اليت تـؤدي إىل االحتـراق               
  .النفسي للرياضيني، واشتملت العينة على جمموعة من الرياضيني املمارسني ألنشطة رياضية خمتلفة

واقع مـرة أو    من الرياضيني تعرضوا خلربة االحتراق النفسي ب       % 5 وأظهرت النتائج أن حوايل   
  . وأن هذه اخلربة السلبية من وجهة نظرهم تعد أسوء خربات التدريب. مرتني خالل العمر التدرييب

   :كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي للرياضيني هي
  .التعب البدين الشديد •
  .نافسةعدم كفاية الوقت الستعادة الشفاء واستجماع القوى للم •
 .عدم القدرة على مواجهة تلك الضغوط •
املـدرب، اآلبـاء، الـزمالء،      (اإلحباط الناتج من حماولة إرضاء اآلخـرين         •

  ).20-5-2 :ص.1990.سلفا..).(اجلمهور
 حول إدراك   Burthe   1990 وبروك   Laith  واليت Daniel  ودانيال      Taylorدراسة تايلور   . 13.1.2

  :   فسي وعالقته باالنسحاب من الرياضةالرياضي للضغوط واالحتراق الن

   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك الرياضي للضغوط واالحتراق النفسي            
Burnout.              ،وعالقة ذلك باالنسحاب من الرياضة، وللتحقق من ذلك مت اسـتخدام مقياسـني 
ـ         )عبـارة 30( لقياس اإلجهاد النفسي     اأوالمه اس ماسـالش   ، والثاين صـورة معدلـة مـن مقي

  :وأظهرت أهم النتائج) عبارة 16 ( والذي يتضمن Burmout Scale Maslashالحتراق

  .أن الرياضيني األصغر سنا يعانون من االحتراق النفسي أكثر من الرياضيني األكرب سنا •

أن خربات اخلوف من الفشل وعدم الشعور بتقدير اآلخرين يعتربان مصدرين هـامني              •
  ). 50-36-8: ص.1990 تايلور وآخرون( سحاب من الرياضة لالحتراق النفسي واالن

 لتقييم الضغط والتدرب على إدارته يف ظـروف املنافـسة            Crocker 1989دراسة كروكر    . 14.1.2
  :للكرة الطائرة

الغرض من هذه الدراسة الشبه التجريبية تقيـيم إدارة الـضغط علـى املـستوى املعـريف                 
  . ، وهذا يف ظروف املنافسة)Management Training Stress). S.M.Tوالعاطفي
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 19 عضو من فرق الكرة الطائرة ذكور وإناث أقل مـن            21عينة البحث كانت مكونة من      
  وقسمت .Juniorsللكرة الطائرة عند الناشئني .Canada يف بطولة كندا  ) Alberta: ( سنة لـ

الكرة الطائرة هو حمور الدراسة و من       اإلرسال واالستقبال يف    .العينة إىل فريق جترييب وفريق مراقبة     
  . مقابالت للبطولة الوطنية5خالله قاموا بتقييم حالة  القلق لالعبني خالل 

النتائج تبني أن فريق املراقبة كان عنده مستوى منخفض من اإلعياء البدين واملعريف مقارنـة               
حصائية كان أحـسن مـن      بالفريق التجرييب، أما بالنسبة لفريق اإلناث التجرييب من الوجهة اإل         

  .الفريق املراقب
إن االكتشافات تناقش يف تعابري البحث، مشاكل تقييم الربامج املعاجلة يف ظروف املنافـسة              

   ).  204-191: ص.1989كر كرو. ( أمهية التقييم يف املنافسات الرياضية
وط النفسية  حول الضغLewth waite.  1988  ؛ لويس وايتScanlonدراسة إسكان لون . 15.1.2 

  :وعالقتها بتأثري اآلباء واملدربني وحتقيق املتعة لدى املصارعني الناشئني

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني الضغوط النفسية املرتبطة باملنافسات ومسة قلق              
ا ناشـئ  76 املنافسة واألداء الرياضي واالستمتاع لدى الناشئني املصارعني، واشتملت العينة علـى          

   .ومجيعهم اشتركوا يف الدور النهائي لبطوالت املصارعة. سنة ) 14-9 ( تراوحت أعمارهم مابني
وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن الضغوط املتزايدة كانت لدى املصارعني الناشـئني الـذين              

وخربات الفشل أكثر يف املنافسات، فـضال عـن         . لديهم درجات مرتفعة يف مسة قلق املنافسة      
ومن ناحية أخرى أظهـرت     . ضغوط خارجية من اآلباء لالستمرار يف ممارسة الرياضة       تعرضهم ل 

النتائج أن املصارعني الناشئني الذين أدركوا املشاركة اإلجيابية واملساندة االجتماعية من اآلبـاء             
اسـكان  ( واملدربني كانوا أكثر رضا واستمتاعا بالرياضة وأقل تأثريا مبصادر الضغوط النفسية              

   ).48-41: ص.1988وآخرون لون 
 حول مصادر الـضغوط النفـسية       Petlichkoff  1988 ؛ بتلشكوف      Gouldدراسة جولد   . 16.1.2

  : للمصارعني الناشئني

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط النفسية وتأثري ذلك على املـصارعني              
 للـضغوط   Mc.Grathك جريـث    للناشئني للمجموعات السنية املتنوعة، وباستخدام منوذج ما      

النفسية أمكن التوصل إىل نتائج هامة تفيد أن املصارعني الناشئني يعانون من درجة عالية من قلق                
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املنافسة، وأن هؤالء الناشئني الذين يتميزون بدرجة عالية من حيث قلـق املنافـسة ينظـرون                
 يكون عـادة    مراهتم وذوا هت  للمنافسة على أهنا مصدر للتوتر وعدم االستمتاع، وأن تقييمهم لقد         

  .)64-63: ص.1988جولد وبتلشكوف (منخفضا 
 حول الضغوط النفسية يف الرياضة التنافسية عنـد الـسباحني           Tierney 1988دراسة تريين     . 17.1.2

  : الناشئني ؛ مصادرها ؛تأثريها؛ وكيفية التعامل معها

لبدنية املصاحبة للناشـئني    هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط النفسية وا         
املمارسني للسباحة التنافسية، وأظهرت النتائج إىل وجود ثالثة مصادر رئيسية تسبب الـضغوط             

  : النفسية لدى الرياضيني الناشئني كالتايل
  .املطلوب إجنازها يف املسابقة) الواجبات(عدم قدرة النشء على تنفيذ املهام  •
 . أقرانهأمهية الفوز لتقدير شخصيته وذاته بني •

 ).14-9-4: ص.1988تريين (اخلوف من الفشل  •

حول أثر ارتفاع ضغوط محل التدريب على احلالـة  1988وآخرين  Morgan دراسة مورجان. 18.1.2
  :املزاجية للسباحني

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر ارتفاع ضغوط محل التدريب على احلالـة املزاجيـة                
 سباحني، حيث طبق عليهم مقياس احلالة املزاجية قبـل وأثنـاء     8لى  واشتملت العينة ع  . للسباحني

وأظهرت النتائج أن ارتفاع شدة محل التدريب تـؤثر سـلبا علـى             . وبعد ارتفاع محل التدريب   
  ).414-408 ص.1988 مورجان و آخرين (اضطراب احلالة املزاجية، وعدم التكيف النفسي للسباحني

 عن أمهيـة وفعاليـة   Starrin  1988 ؛ ستارن   Cook؛ كوك  Larssonدراسة الرسون .  19.1.2
   :Golf  عند الرياضيني الناشئني رياضة الغولفةالوقت يف التخفيض من ضغوط الربامج التدريبي

  :   وكان هدفهاFinland-اأجريت هذه الدراسة بفلند

لديهم سند توضيح أمهية وفاعلية الوقت يف برامج التدرب النفسي للرياضيني الذين  : أوال
  .ودعم و ينتمون  إىل فرق خاصة

  .وتثبيتها) Lazarus الزاروس: ( ربط أمهية مناهج التدريب بالنظرية العامة للضغط لـ: ثانيا
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 رياضي من فريق النخبة السويدي لرياضـة        14الفريق التجرييب كان يضم     :إجراءات التجربة 
  .للفريقوكان يشرف عليهم خمتص نفساين عمل كقائد . .Golfالغولف 

 الذي كان يشرف عليه املخـتص النفـساين         وجد حتسن  يف األداء بالنسبة للفريق التجرييب       
هذه التقارير تبني أن إدراك ). Control. Group- )n: 14 وكان أحسن بكثري من فريق املراقبة 

  .  الرياضيني مل يكن سلبيا خالل املنافسة أي تقديرهم لظروف املنافسة كان إجيابيا

وات وإجراءات مناهج التدريب يف هذه الدراسة تناقش وتثبت يف ضوء نظرية الزروس             إن خط 
Lazarus. 28-23: ص.1988 الرسون وآخرون(  العامة للضغط النفسي نظرية التقدير املعريف.(   

 الشخـصية الـيت   طملعرفة مصادر الضغوVolp.A et Kiel.U  1987دراسة فولب وكيل   . 20.1.2
  :ن وعالقتها باألداءيتعرض هلا السباحو

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أداء السباحة ومصادر الضغوط الشخـصية              
  .سنة) 26-13(اليت يتعرض هلا السباحون أعمار

وأظهرت النتائج أن سباحي مستوى األداء املرتفع أقل تعرضا للضغوط الشخـصية وأكثـر              
 مستوى األداء املتوسط أو املنخفض، وأوصـت        مقدرة على مواجهتها مقارنة بالسباحني ذوى     

الدراسة بأمهية استخدام األساليب املالئمة لنقص مصادر الضغوط املرتبطة مبواقف التـدريب أو             
  ).375-358-9:ص.1987فولب وكيل (املنافسة اليت تواجه السباحني 

قتها بالـضغوط   حول ظاهرة التدريب الزائد وعال1987 وآخرين  Morganدراسة مورجان  . 21.1.2
  :النفسية وحدوث االحتراق عند السباحني

 Overهدفت هذه الدراسة إىل التعرف علـى العالقـة بـني ظـاهرة التـدريب الزائـد       

Training  والضغوط النفسيةPsycological Stress  وحدوث االحتراق النفسي، واشتملت العينة  
وبعد حتليل البيانات من خـالل      . نافسة سباح أثناء مراحل خمتلفة من موسم التدريب وامل        400على  

  :أظهرت النتائج أن أسباب االحتراق النفسي يرجع إىل. الدراسة التتبعية لفترة عشرة سنوات
  .اإلهناك البدين واالنفعايل •
  .زيادة االستجابات السلبية للناشئ حنو نفسه والتدريب واآلخرين •
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 .اخنفاض معدل اإلجناز •
 .اخنفاض تقدير الذات •
  ).114- 107:ص.1987 مورجان وآخرين(شعور باخلوف من الفشل زيادة ال •

  ملصادر ؛ مؤثرات وإدارة ضغوط املنافسة لـدى الرياضـيني  Meaney   1986دراسة ميين . 22.1.2
  :الناشئني

؛ وتبني كيف تـؤدى   ) Australia-Wembley. وانبلي-أستراليا(أجريت هذه الدراسة يف 
 بالنسبة للرياضيني املمارسني ؛ وتناقش املظـاهر النفـسية          رياضة املستوى العايل إىل ضغط عايل     

للضغط التنافسي، وتشري إىل أن هذه املظاهر متتد إىل بعـض مـن             )  الوظيفية   ( ةوالفيزيولوجي
رياضات الناشئني، وتؤكد على أمهية حتديد ومعرفة املستوى العايل بالنسبة للناشئني ؛ كما تصف 

  يولوجية إلدارة الضغوط النفسية  يف الرياضة،االستراتيجيات النفسية والفيز
يف فهـم وإدارة الـضغط      ) اإلداري  / املدرب  ( ختلص الدراسة إلىالدوراهلام الذي يلعبه      
   ).56-49-44:ص.1986ميين .( النفسي يف الرياضات الصغرى عند الناشئني

ية لدى السباحني ملصادر الضغوط النفس 1980 وأخرين  Mc. Phersonدراسة مك فرسون ؛ . 23.1.2
 :الناشئني بكندا

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط اليت يتعرض هلا السباحون الناشئون يف               
  : كندا، واليت قد تؤدي إىل انسحاهبم من ممارسة الرياضة، وجاء يف مقدمة مصادر الضغوط مايلي

  .عدم الشعور بالتقدم يف املستوى •
 .عدم احلصول على االستمتاع •
 .الفشل يف حتقيق املكسب •
 .االعتقاد أن السباحة تستغرق وقتا كبريا •
 .العالقات السلبية •
 .ضغط االتصال مع املدرب •
  .خربات الفشل •
 ).475 -142:ص.1980 مك فرسون وآخرين. (  أخرىةالرغبة يف ممارسة أنشط •
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عند الـنشء   حول الدافعية Sapp et Haubenstricker  1978ة ساب وهيبنستركر  سدرا . 24.1.2
  :وأسباب عدم استمرارهم يف ممارسة الرياضة

 هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أسباب عدم استمرار ممارسة النشء للرياضة أعمـار              
 سنة ومعرفة منط املشاركة املستقبلية هلم، وأظهرت النتائج أن نسبة عالية من الـنشء               18 -11

  . املوسم القادمعربوا عن عدم رغبتهم يف االستمرار يف رياضتهم

من الـنشء األصـغر سـنا لـديهم الرغبـة يف       %24 ومن النشء الكبار،  %37 وأن حوايل 
منـهم عـربوا أن رغبتـهم يف         %15 ومن النتائج اهلامة اليت أظهرهتا هذه الدراسة أن       . االنسحاب

  ).145.ص1978 ساب وهيبنستركر(االنسحاب ليس خلربات سلبية، ولكن ألن لديهم اهتمامات أخرى

 .  1972Spielberger  حول تطبيق نظريـة سـبيلبيلجر   Klavora  1975 كالفورا دراسة. 25.1.2
  : املنافسةلكنموذج لقلق ما قب) قلق احلالة؛ قلق السمة ( للضغوط 

التغيري قبل املنافـسة يف  حول   North American -أجريت هذه الدراسة يف مشال أمريكا 
 والـسلة أيـن يدرسـون       مكابر يف املدارس العليا لكرة القد     حالة القلق للرياضيني الناشئني واأل    

  .وكذلك وظيفة مسة القلق هلؤالء الرياضيني
 طثالث جتارب يف البيئة الرياضية وهذا يف ظروف مرهقة وغري مرهقة ؛ ويف اإلجابة للـضغ               

لق احلالة  النفسي  املرتبط باملنافسة الرياضية ؛ القلق كحالة ظهر يف كل املباحث ؛ هذه النتيجة لق               
   ).149-141: ص.1975ا كالفور( 

  : حول أسباب انسحاب النشء الرياضي يف اجملتمع الكنديOrlic1974 دراسة أورليك .  26.1.2
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أسباب انسحاب النشء من الرياضة، واشتملت العينة             

تيارهم من أنـشطة رياضـية       سنة مت اخ   18 – 17 ناشئا رياضيا تراوحت أعمارهم بني       60على  
متعددة من اجملتمع الكندي حيث راعى يف اختيار مجيع أفراد العينة أن يكونا ممـن سـبق هلـم                   

وأظهرت النتائج أن أهم أسباب ومصادر الضغوط اليت أدت إىل          . املمارسة وانسحبوا من الرياضة   
  :انسحاب النشء من الرياضة هي

  .لية يف اللعباخلربات السلبية مثل عدم املشاركة الفع •
 ).االهتمام بالفوز (التركيز على املنافسة يف الربنامج  •
 .عدم االتصال اجليد مع املدرب •
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كما توصلت نتائج الدراسة إىل وجود اختالف يف مصادر وأسباب انـسحاب الـنشء مـن           
 سنوات كان السبب الرئيـسي      10 الرياضة تبعا ملتغري العمر السين، ومن ذلك فإن النشء أقل من          

 أما النشء األكثر مـن     .كذا خربات النجاح والفشل    سحاهبم يرجع إىل عدم توفر فرصة اللعب      الن
 ).27: ص1974أورليك( سنوات فقد أظهرت النتائج أن لديهم مصادر ضغوط متعددة ومتداخلة10
 :الدراسات في البيئة العربية . 2-2

  :1999أسامة عبد الظاهر األصفر . 1.2.2
تعرف علـى مـصادر الـضغوط النفـسية لـدى الرياضـيني             هتدف هذه الدراسة إىل ال    

أسامة (الناشئني،واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية الذي قام بإعداده وتصميمه كل من            
  : النفسية هيطالذي حيتوي على مخس حماور للضغو)  أسامة األصفر– إبراهيم خليفة –راتب 

أنشطة رياضية متنوعة ؛ وأظهرت     رياضي ناشئ ميثلون    ) 430( واشتملت عينة البحث على     
ـ    تنتائج الدراسة أنه توجد مصادر متعددة للضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني وقد اختلف

ضـغوط  –هذه املصادر يف درجة أمهيتها وشدهتا وذلك على أفراد العينة حيث جاء احملور الرابع               
ق يف املرتبة األوىل يليه احملور األول       نفسية مرتبطة باجلهاز الفين واإلداري واجلمهور وأعضاء الفري       

ضغوط نفسية  –ضغوط نفسية مرتبطة بواجبات وأمحال التدريب الرياضي؛ مث يليه احملور الثاين            –
ضغوط نفسية مرتبطة   –مث احملور اخلامس    , املنافسة) بعد  -أثناء-قبل( مرتبطة بالتنافس الرياضي    

–وأخريا احملور الثالـث     ) ت احلياة األخرى    متطلبا-إدارة الوقت –الدراسة  ( مبتطلبات الناشئ   
  ). 116-49:ص1999(أسامة األصفر.  ضغوط نفسية مرتبطة باجتاهات األسرة حنو الرياضة

  : 1998 عبدالعاطي حممد . 2.2.2
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفـسي لـدى              

غوط النفسية واالحتراق النفسي الذي قـام بإعـداده         واستخدم الباحث مقياس الض   . الرياضيني
وأظهرت نتائج  .  العبا ميثلون أنشطة رياضية متنوعة     216واشتملت عينة البحث على     . وتصميمه

التحليل العاملي أن هناك سبع عوامل رئيسية للضغوط النفسية واالحتـراق النفـسي تواجـه               
  : الرياضيني هي

  .رب مع الالعبالضغوط املرتبطة بأسلوب تعامل املد •
  .الضغوط املرتبطة بنقص تقدير الذات واملساندة االجتماعية من االستجابة •
  .الضغوط املرتبطة بنتائج املنافسة •
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 .الضغوط املرتبطة باملظاهر الفيزيولوجية واالنفعالية •
 .الضغوط املرتبطة بقلق املنافسة •
 الضغوط املرتبطة حبمل التدريب  •
     ) 43.42:ص.1999أسامة األصفر .(الوقتالضغوط املرتبطة بصعوبة تنظيم  •

 :1993راسة حسن أبو عبدة د. 3.2.2

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني مسة القلق التنافسي الرياضي وبعض مصادر              
وقد توصـلت أهـم     .  ناشئا 21واشتملت العينة على    . الضغوط النفسية لدى ناشئ كرة القدم     

ت مسة القلق املنخفض متيزت عن اجملموعة ذات مسة القلق املرتفـع يف             النتائج إىل أن اجملموعة ذا    
  تقبل نتائج الفشل وتأثرياته السلبية املتوقعـة كـاخلزي           -.   اخنفاض درجة اخلوف من الفشل    

اخنفـاض  –. اجلمهـور – الزمالء   –اآلباء  –املدرب  1 توقعها لتقليل النقد السليب من     -واخلجل  
  ). جامعة حلوان /اجمللة العلمية للتربية البدنية .( جيدرجة اخلوف من التقييم اخلار

ا . 3.2 ى الدراس ب عل ة   تتعقي ه الدراس ي توجي ا ف تفادة منه سابقة واالس  ال
    :الحالية

 –لقد وجهنا اهتمامنا يف مراجعتنا للدراسات السابقة أن تكون يف اجملـال الرياضـي                .1
ـ           .. اإلداريـني .. احلكـام .. دربنيوبالرغم من أن الدراسات السابقة تتنوع لتشمل كل من امل

الرياضيني ؛ فإننا كنا أكثر حتديدا وتوجيها يف اختيار الدراسات السابقة وانتقائها واليت تناولـت      
مصادر الضغوط النفسية للرياضيني فقط، وذلك من منطلق التدعيم  للبناء املعريف يف جمال علـم                

  .النفس الرياضي
ر جليا تزايد االهتمام بدراسة ظـاهرة الـضغوط         عند مراجعتنا للدراسات السابقة يظه     .2

 أن معظـم    لكما تشري الدالئ  ....النفسية للرياضيني وقد تركزت معظمها يف السنوات األخرية       
 أجريت يف واقع اجملتمعات األجنبية ؛ بينمـا         –اليت أمكن لنا التوصل إليها      ...الدراسات السابقة 

  .ةهناك دراسات قليلة جدا يف واقع البيئة العربي
تشري دالئل مراجعة الدراسات السابقة وخاصة يف اجملتمعات األجنبية أن هناك اهتمامـا              .3

حيث مـن   .. الناشئني والرياضيني املستوى العايل    لدراسة ظاهرة الضغوط النفسية لدى الرياضيني     
وتـسعة  ..بني تسع وعشرون  دراسة مت مراجعتها توجد عشرة دراسات لرياضي املستوى العايل            

  ...- سبعة  عشر يف البيئة األجنبية، ودراستان يف البيئة العربية –ة للناشئني عشرة دراس
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أمكن لنا التوصل إيل عشرة دراسات يف جمال الضغوط النفسية واالحتراق اليت تواجـه               .4
  :رياضي املستويات العليا

   وهندرسون Gill   جيل -Benjamin   1997 بنجامني-1998العاطيدراسة حممد عبد  .5

Henderon  بارمجان Paragman 1995- وينربج  Weinberg وجولد Gould 1995 -  تـارا  
Tara   وجريي Gary    وكينيت  Kennth 1991  -   سيلفا Silva 1990 –    فولب  Volp   وكيـل 

Kill 1978 - مورجان  Morgan 1978 وآخرين.  
ب وهناك دراستان اهتمتا بدراسة مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى الطال           .6

 وسـوكول   Zaritsky وزارتـسكي  Seggar 1997دراسة سيجار : والطالبات الرياضيني مها
Sochol 1992.  

 أمكن لنا التوصل إىل تسعة عشرة دراسة يف جمال  مصادر الضغوط النفسية واالحتراق               .7
  : اليت تواجه الرياضيني الناشئني هي

مة عبـد الظـاهر      أسا - Mc.Kenzie 2000 ومك كرتي    Harlick.M  دراسة هارليك    .8
 ورايـدك  Tomas تومـاس  - Fontani.G &Autre 1998  فونتاين وآخـرين -  1999األصفر 

Raedeke 1997  -    غوولد وآخرين Gould.D&Autre 1996  -       1993 حسن أبـو عبـدة- 
 Crocker.PRE كروكـر  – Daniel1990  ودانيـال  Taylor تايلور -Gevla1991جيفالبونتا 

 بيتشكوف  Gold جولد - Starrin 1988  ستارن Cook كوك Larsson.G الرسون – 1989
Pettichkof 1988 – تريين Tierny 1988 –اسكان لون Scanlon  ولويس ويـت Lwth Waite 

 .Mc مك فرسـون -Meany 1986 ميين- Morgan&Autre 1987مورجان وآخرين – 1988

Pherson1980-  سابSapp هوبنستريك  Haubenstric1978 – كالفورا Klavora.P 1975 
  .Orlick 1974 أورليك -

دراسة : وهناك دراسات اهتمت بدراسة مصادر الضغوط النفسية واألداء الرياضي وهي          .9
- Seggar 1997 سـيجار    - Kill 1987 وكيـل    Volp فولـب    - Benjamin 1997بنجامني  

 .Autre Larsson 1988&الرسون وآخرين
 الضغوط وبعض املتغريات النفـسية      وهناك بعض الدراسات اهتمت بدراسة العالقة بني       .10

  – التـدريب الزائـد      – االلتـزام    - خربات الفشل    – العالقات السلبية    –األخرى مثل القلق    
  . تأثريات الوالدين واملدرب– االنسحاب من املمارسة – احلالة املزاجية -املنافسة 
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 بينما هناك دراسات أخرى تناولت الضغط النفسي من حيـث إدارتـه وتقيمـه يف               .11
املنافسات الرياضية ؛ كذلك دور املـدرب واإلداري يف فهـم وإدارة الـضغوط النفـسية يف                 

 مـيين   -Crocker  1989دراسة  كروكر وآخـرين        : الرياضات الصغرى عند الناشئني وهي    
Meany 1986   
تشري نتائج الدراسات السابقة إىل زيادة انسحاب النشء مبكرا من الرياضـة نتيجـة               .12

 يف املوسم التدرييب وأن أعلى نسبة لالحنـساب         % 40-35 واليت قد تصل إىل      للضغوط النفسية، 
ـ     ). 36:ص.1رقم   .99 أسامة راتب (  سنة   15-13 تكون عند العمر   : وتشري دراسة أخرى لـ

 أن رغبة النشء يف االنسحاب وعـدم  Haubenstricker & Sapp 1978 رساب و وهيبنسترك
 مـن   %24 للنشء الكبـار و      %37كانت بنسبة   ) نةس18-11مابني  ( استمرارهم يف املمارسة    

رغبتهم يف االنسحاب بسبب اهتمامات أخرى ؛ كما تشري دراسة أورليك           %15والنشء الصغري   
Orlic 1974       النفسية وأن أسباب انسحاب النشء      ط إيل وجود اختالف وتنوع يف مصادر الضغو 

، ولقد وجهنـا    سنوات10كثر من    أ – سنوات10العمر السين أقل من      من الرياضة يرجع إيل متغري    
دراستنا احلالية للتعرف على مصادر الضغوط النفسية اليت تواجه النشء الرياضي خالل الفتـرة              

  . سنة18-14العمرية من 
وأشارت دراسات أخرى إىل تعدد مصادر الضغوط النفسية وتداخلها مؤدية بذلك إىل             .13

 & Harlickهارليك ومـك كـرتي   دراسة :  بظاهرة االحتراق النفسي منهاىحدوث  ما يسم

Kenzie 2000 – غولد وآخـرين &Autre Gould. 1996 –   تومـاس ورايـدك Thomas & 

Raedeke 1997- جفال بونتا  Gevla Bonita 1991 – سلفا Silva 1990 –  تايلور ودانيـال 
1990Taylor & Daniel  -مورجان وآخرين &Autre Morgan 1987. 

 زيـادة مـادة     Autre Fontani.G 1998&ين وآخرين كما أظهرت نتائج دراسة فونتا     .14
 كنتيجة للضغط النفسي الذي تعرض له الالعبون بسبب عدم مـشاركتهم             Cortisolالكورتزول

  .يف اللعب يف فترات هامة و حامسة من املباراة
وتشري نتائج الدراسات السابقة اليت اهتمت بالتعرف على مصادر الـضغوط النفـسية              .15

 1993أظهرت دراسة حسن أبو عبدة      :  إيل تنوع هذه املصادر ومن أمهها     لدى النشء الرياضي    
  Autre Morgan& مورجـان وآخـرين    -Tierny 1988 تريين   -Taylor 1991 تايلور وزمالئه –

 –اخلوف من الفـشل     :  أن أهم مصادر الضغوط النفسية اليت تواجه النشء الرياضي هي          1987
  .عدم الشعور بتقدير اآلخرين



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

39 

 – Harlick & Mc Kenzie 2000.هارليك ومك كـرتي :  نتائج دراسةبينما أظهرت .16
 Scanlon & Lewth.  اسكان لون ولويـت وايـت  – Autre Gould1996&. غوولد وآخرين

Waite 1988       عدم املساندة االجتماعية والتشجيع    :  أن أهم مصادر الضغوط للنشء الرياضي هي
 من اآلباء واملدربني 

 كالفـورا   -Autre Larsson  1988&الرسون وآخرين وأظهرت نتائج دراسة كل من       .17
Klavora 1975أن مصادر الضغوط النفسية تتعلق باملنافسة الرياضية .  

تشري نتائج الدراسات السابقة إيل تنوع مصادر الضغوط النفسية لدى الناشئني  تبعـا                .18
دراسات السابقة   ويبدو يف حدود نتائج ال     –) ذكور، إناث   (  وتبعا للجنس    – السين   رملتغري العم 

أن الرياضيني الناشئني األقل سنا يعانون من الضغوط النفسية أكثر من األكـرب سـنا ؛ ويبـدو            
وقد استفدنا من الدراسات    .  كذلك أن الالعبات لديهن مصادر ضغوط أكثر تنوعا من الالعبني         

اجلنس : بعا ملتغريالسابقة يف توجيه الدراسة احلالية للمقارنة بني مصادر الضغوط للنشء الرياضي ت    
وكـذلك مـدة املمارسـة       ) سنة18-16من( ،  )سنة16-14من( ومتغري السن   ) ذكور، إناث   ( 
  ).سنوات اخلربة الرياضية (

وأظهرت نتائج الدراسات يف البيئة العربية اليت اهتمت بالتعرف على مصادر الـضغوط           .19
القلق وتأثرياهتا الـسلبية علـى      االرتفاع يف مسة    : النفسية لدى الرياضيني الناشئني أن من أمهها      

أمـا  -1993حسن أبو عبدة    –الزيادة يف اخلوف من التقييم اخلارجي ودرجة اخلوف من الفشل           
ـ       1999دراسة أسامة األصفر     ضعف اتصال املدرب   :  فأظهرت أن أهم مصادر الضغوط تتعلق ب

اخلـوف  –ريب   ضغوط مرتبطة حبمل التد    – انتقادات اجلمهور ووسائل اإلعالم      –مع الالعبني   
 عـدم املـساندة     – عدم التوفيق بني متطلبات التدريب واحلياة األخرى         –من املنافسة الرياضية    
  .االجتماعية لألسرة

 لدى الرياضيني إىل أهنا أجريـت       طتشري الدراسات السابقة اليت اهتمت مبصادر الضغو       .20
نـوع النـشاط    على عينات متنوعة ميثلون أنشطة رياضية خمتلفة و ميكن أن تكون خـصائص              

الرياضي يف حد ذاته أحد مصادر الضغوط النفسية فإننا يف هذه الدراسة اخترنـا عينـة مـن                  
وقمنا بتصنيف هذه األنشطة وفقا حملك يأخذ يف عني         ...الرياضيني ميثلون أنشطة رياضية متنوعة    

  .) الفرديةاألنشطة الرياضية اجلماعية مقابل( االعتبار اخلصائص النفسية لنوع النشاط الرياضي  
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 الـضغوط النفـسية عنـد       صلقد استفدنا من مراجعتنا للدراسات السابقة يف ما خي         .21
والرياضيني الناشئني بصفة خاصة يف اقتراح حماور لقائمة        .. الرياضيني املستوى العايل بشكل عام    

* أعراض نفـسية      :   * أعراض الضغوط النفسية واالستفادة منها يف هذا البحث وهي كالتايل         
  .أعراض سلوكية) * وظيفية ( ض فيزيولوجية أعرا

استخدمت الدراسات املقاييس النفسية املقننة كأداة أساسية يف مجع البيانات إضافة إيل             .22
)  الفيزيولوجية   –البيوكميائية( االستبيان واملقابالت الشخصية ومالحظة السلوك و االختبارات        

أعراض الضغط النفسي لدى الرياضيني     لذلك وجهنا دراستنا إلعداد مقياس خاص للتعرف أهم         
من إعداد أسامة راتب ؛     )  مصادر الضغوط النفسية    ( الناشئني ؛ كذلك استعنا يف حبثنا مبقياس        

  للتعرف على أهم مصادر الضغوط النفسية الـيت تواجـه            2001إبراهيم خليفة ؛ أسامة األصفر      
  الناشئنيالرياضيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

41 

  
 

مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين حسب : )1(شكل رقم 
  :الدراسات السابقة

  الدراسات  مصادر الضغوط
  .تأثري اآلباء على اشتراك أبنائهم يف ممارسة الرياضة 
  .عدم كفاية الوقت 
  .عدم حتقيق املتعة للرياضيني الناشئني 

 ومك كرتي Harlick -Mدراسة هارليك 
MC. Kenzie 2000  

  .املدرب مع الالعبنيضعف اتصال  
  .انتقادات اجلمهور ووسائل اإلعالم 
  .ضغوط متعلقة بالتدريب الزائد 
  .اخلوف من املنافسة الرياضية 
  .عدم التوفيق بني متطلبات التدريب واحلياة األخرى 
  . عدم املساندة االجتماعية 

  1999 أسامة عبد الظاهر األصفر دراسة 
  

 
  .تأثري املنافسة 
 . فترات حامسة من املنافسةالرغبة يف اللعب يف 

  بونفازي- Fontani.Gدراسة  فونتاين 
Bonifazi.M – لوبوLupo.C - مارتيلي 

Martelli.D - مايف Maffei.D  - كاميلي 
Cameli.S  - بولدوري Polidori.F  

1998  
  .اإلجبار على ممارسة الرياضة 
  .ضغوط متعلقة باملنافسة الرياضية 
  .تأثري اآلباء واملدربني 

 & Tomas سة توماس وايدك درا
Raedeke 1997  

  . مسة القلق املرتفع 
  .اخلوف من الفشل 

؛  Tuffey تويف؛   Gouldغوولد دراسة 

 Loehr. 1996 لويهر  ,Udry ; أودري
  .تأثري نتائج الفشل املتوقعة كاخلزي واخلجل 
  .النقد السليب من املدرب، اآلباء، الزمالء، واجلمهور 
  .  م اخلارجيدرجة اخلوف من التقيي 

 .1993 دراسة حسن أبو عبدة
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  الدراسات  مصادر الضغوط

  
  .ضغوط متعددة متعلقة بعوامل اجتماعية ونفسية 
  .اخلربات الشخصية املاضية 
  .أمهية وقيمة املشاركة الرياضية بالنسبة هلم 

 GevIa Bonitaدراسة جيفال بونتا   
1991.  

  .الناشئني الصغار يعانون أكثر من الناشئني الكبار 
  .لفشلخربات اخلوف من ا 
  .عدم الشعور بتقدير اآلخرين 

 Daniel  ودانيال  Taylorدراسة تايلور 
 .Burthe   1990 وبروك Laith واليت

  .ضغوط املنافسات الرياضية 
  .Crocker 1989دراسة كروكر   . أمهية التقييم يف ظروف املنافسات 

  .قلق املنافسة. إدارة الوقت 
  .التقدير السليب للمنافسات الرياضية 

؛  Cook ؛ كوك Larssonة الرسون دراس
  .Starrin  1988ستارن  

) الواجبات(عدم قدرة النشء على تنفيذ املهام        
  .املطلوب إجنازها يف املسابقة

 .أمهية الفوز لتقدير شخصيته وذاته بني أقرانه 
  .اخلوف من الفشل 

  .Tierney 1988دراسة تريين  

  )درجات مرتفعة يف مسة القلق(مسة قلق املنافسة  
  .خربات الفشل يف املنافسة 
  .ضغوط اآلباء الستمرارهم يف ممارسة الرياضة 
  .عدم وجود املساندة االجتماعية 

 ؛ لويس Scanlonدراسة إسكان لون 
  .Lewth waite.  1988 وايت

تأثري اآلباء واملـدربني يف إدارة الـضغوط         
  .Meaney   1986دراسة ميين   .النفسية للنشء الرياضي
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  الدراسات  مصادر الضغوط

  .بالتقدم يف املستوىعدم الشعور  
 .عدم احلصول على االستمتاع 
 .الفشل يف حتقيق املكسب 
 .االعتقاد أن السباحة تستغرق وقتا كبريا 
 .العالقات السلبية 
 .ضغط االتصال مع املدرب 
  . أخرىةالرغبة يف ممارسة أنشط 

 Mc. Phersonدراسة مك فرسون ؛ 
  .1980وأخرين  

  .Klavora  1975 كالفورا ةدراس  .االرتفاع يف مسة قلق املنافسة 
 .ضغوط بيئة املنافسة الرياضية 
 .اخلربات السلبية مثل عدم املشاركة الفعلية يف اللعب 
 ).االهتمام بالفوز (التركيز على املنافسة يف الربنامج  
 .عدم االتصال اجليد مع املدرب 
 .عدم توفر فرصة اللعب 
 .خربات النجاح والفشل 
 .متغري العمر السين 
  .غوط أخرى متعددة ومتداخلةمصادر ض 

  .Orlic1974 دراسة أورليك 
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

مفهوم الضغوط مفهوم الضغوط 
  النفسيةالنفسية

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  مفهوم الضغوط النفسية

  :تمهيد. 1.3
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 يكتنفها قدر كبري من الغموض شأهنا       ليعترب مفهوم الضغوط النفسية من املفاهيم اليت ال يزا        
 هذا االختالف ليس فقـط يف تعريـف         ،يم السيكولوجية والتربوية  يف ذلك شأن كثري من املفاه     

املصطلح وإمنا حلق االختالف أيضا املصطلحات البديلة اليت تـستخدم يف املواقـف املختلفـة               
  ) 1998 املوسوي(

 أنه من الصعب إجياد تعريف حمدد للـضغط يف أنـه            1995 وكوملان   – ويري باركنسون   
اضح املعامل من السهل قياسه فغالبا ما يستدل علي وجـود           تكوين فرضي وليس شيئا ملموسا و     

الضغوط من خالل استجابات سلوكية معينة كما هو احلال يف التعرف علي الذكاء أو مفهـوم                
الذات أو منط معني من الشخصية وغريها من التكوينات الفرضية اليت يستخدمها املتخصصون يف              

  . )9 ص 2000علي عسكر (  العلوم السلوكية
نظرا للصعوبات اليت تواجه تعريف الضغوط بشكل عام والضغوط يف اجملال الرياضي بصفة             و

 فإن العديد من الباحثني يف هذا اجملال تبنوا تعريفات ،خاصة وأكثر حتديد يف جمال النشء الرياضي
  مـك  ف ومن التعريفات اليت حتظى بالقبول تعريف عامل النفس االجتماعي جوزي          ،أكثر إجرائية 

 حيث يعرف الضغط كعملية أو خطوات متتابعـة تـشري إيل   Joseph McGrath 1970جراث 
 ويصاحبه عادة مواقف فشل يصبح ،اإلحساس الناتج من فقدان االتزان بني املطالب واإلمكانيات

أسـامة  (  مؤثرا قويا يف إحداث الضغوط النفـسية         تهذا الفشل يف مواجهة املطالب واإلمكانيا     
  ).14.13 ص 99.األصفر

 أن النشء الرياضي يتباينون فيما بينـهم يف  smith et smoll  (1992 (  ويرى مسيث ومسول
تفسرياهتم إلدراك الضغوط الناجتة عن مواقف بيئية معينة، فبعض النشء قد يدركون املنافـسة يف       
حضور مجهور كبري كموقف ضاغط مرتفع الشدة، بينما البعض اآلخر ال يرى ذلك، لذلك من               

أسـامة  (.تمييز بني الضغوط الكامنة يف البيئة وكيف يدرك النشء هذا املوقف الـضاغط            األمهية ال 

1999، راتب
  ).  11-9.ص. أ

  :تعريف الضغط. 2.3
ضيق على، ضغط،   :  الذي يعين   )stringer(  كلمة مشتقة من الفعل الالتيين       stressالضغط  
  . )4 .ص1997ستورا ( شد، أوثق
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أوربا إال يف القرن الرابع عشر ميالدي عندما وصـفوا          ومل يظهر هذا املصطلح عند كتاب       
 منو أوجه الصالح لديـه      ءأحد األشخاص بأنه كان حتت الضغوط الشديدة كما ترتب عليه بط          

  )26، ص 1998هيجان (

 stress ط أو ضغ  load ظاهرة يف العلوم الطبيعية تشري إىل وجود محل          1976وصف هوكس   
  ).20ص، 1998،  قأمحد عبد اخلال(يا ملادة معينة فيزيائ Strainفيزيائي يسبب إجهادا 

 للتعبري عن العذاب واحملن والضجر واملـصائب،        17يف القرن    stressوقد استخدمت كلمة    
تطـور داللـة إذ      18 وحدث منذ القرن     ،وهي نتائج لقسوة احلياة اليت يعرب عنها بكلمة واحدة        

ه األساسي أي قوة ضغط الثقل الذي ينـتج          إىل سبب  stress جرى االنتقال من النتيجة االنفعالية    
. إجهادا وعناء : أي strain يرافقها غالبا    stressتوترا أو تشوها للمادة، وهكذا نستنتج أن كلمة         

  ).4 .ص1997ستورا ( 
 وسـيكولوجي   يرد فعل فيزيولـوج   : الضغوط بأهنا  Grenberg 1984ويعرف جرينبريج   

  .البيئية والصراعات واألحداث الضاغطةوعقلي ناتج عن استجابات األفراد للتوترات 
ـ     :  الضغوط Mandler 1984ويعرف ماندلر   stress بالـضغط    ةهي تلك الظـروف املرتبط

  . الناجتة عن متطلبات اليت تستلزم نوعا من إعادة التوافق عند الفردstrainوبالشدة 
الوفـاء  رد فعل داخلي ينتج عن عدم قدرة الفرد على   :  أن الضغوط هي   1982 ويؤكد ميلز   

  ).71. ص2001 عويد سلطان املشعان( باملتطلبات البيئية الواقعة عليه

 توتر وصراع وحالة من التوتر النفسي الشديد      " ويعرف معجم علم النفس الضغط على أنه        
  . )121ص.1971.فاخر عاقل( "

  : الضغط بـOxfordويعرف قاموس 
  ر  عبارة عن بذل فوق جمربة بإكراه واملثال على ذلك الفق-
  )اخلضوع لضغط كبري (  عبارة عن قوة تتطلب جهد وطاقة كبرية -
  . )2. صT.Cox. 1986كوكس .(. القوة اليت ميارسها اجلسم-

  :نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الضغط. 3.3
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أنه قد استعمل مفهوم الضغط يف أوائـل القـرن   "  CF Lumsden " 1982أشار لومسدان 
   .)30. ص1997ارزوق،(املشقة والضيق واحلزن : حاالتالرابع عشر ميالدي للتعبري عن 

كانت . التينية .Stressكما أن الضغط هي كلمة شعبية، كثرية االستعمال، وأصل الكلمة           
الشؤم، الصعوبات،  : هذه الكلمة مستعملة يف القرن السابع عشر من طرف اإلجنليز للداللة على           

   ).8 ص .I.Paulhan &Autre 1995.بوهلان وآخرون.( األمل العميق
أن كلمة الضغط هلا تاريخ عميق وميكن أن يكون أصـلها مـن              T.Coxويضيف كوكس   

 Robbertوقد استعملت منذ القدم من طرف الـشاعر اإلجنليـزي   .الالتينية Stringerالكلمة 

Mannyng 1303 يف قصيدته Handlying Synne.   من القرن الرابع عشر فما فوق اسـتعملت يف
  . ).2. صT.Cox. 1986كوكس ( زي بأشكال خمتلفةاألدب اإلجنلي

 ادخل املفهوم يف اجملال الطيب، أيـن أعتـرب كقاعـدة أساسـية              )19(يف القرن التاسع عشر   
 نقالعن ويليـام    Hinkle1977لالضطرابات الصحية، ويظهر لنا ذلك من خالل ما كتبه هنكل           

سـتورا  (  الرجـل اليهـودي   حول االضطرابات الصحية اليت يتعرض هلا William Oslerأوسلر 
J.B.Stora 1991 ،4ص(  

 طور كانون ويلـر     1914ويشمل هذا املفهوم أيضا ميدان فيزيولوجيا االنفعاالت، ففي سنة          
Wilar Cannon    نظريته حول األعضاء احلية اليت تعمل على تعديل ثوابتها الفيزيولوجيـة وهـذا

 1995 وآخـرون  بوهلـان  (.فعـاالت باستعمال مفهوم الضغط كتفاعل فيزيولوجي مـرتبط باالن       
.Paulhan&Autre 9ص.(  

مـصطلح   Wilar Cannon اسـتعمل الباحـث   1932ففي بداية الثالثينات، وبالضبط سنة 
الضغط يف دراسته لفزيولوجيا االنفعاالت، واعترب الضغط على أنه اضطراب يف التوازن اجلسدي             

 األكسجني،اخنفاض السكر يف الدم   الذي ينشأ حتت تأثري ظروف معينة، كالتعرض للربد، نقص          

  . )4.ص 1991J.B.Storaستورا (
 أول من قدم بعـض اجلوانـب   الذي يعترب Hans Selye 1935مث جاء بعده هانس سيلي 

 وأشار إىل أن الضغوط تعترب من العوامـل اهلامـة يف حـدوث              stress التطبيقية ملفهوم الضغط  
ة أخرى فإن الضغوط موجودة لدى كـل فـرد          اإلجهاد واالنفعال الزائد لدى الفرد، ومن ناحي      
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كما أن التعرض املستمر للضغوط احلادة يؤثر بصورة سلبية على حيـاة الفـرد              . بدرجة معينة 
1998 حممد حسن عالوي(  ويؤدي إىل ظهور األعراض املرضية

  .) 13 ص أ

يدان بعدها ويف فترة األربعينيات واخلمسينيات، اتسع جمال استخدام مصطلح الضغط ليشمل م           
 Panics. Ribotsعلم النفس وعلم االجتماع، إذ قام علماء االجتماع أمثـال بانيـك ريبـوت    

باستعمال مصطلح الضغط على املستوى االجتماعي لشرح نسبة االنتحار واجلرميـة واألمـراض             
أما يف ميدان علم النفس فقد ظهرت بوادر استعمال مصطلح الضغط يف علم             . العقلية يف جمتمع ما   

مث يف أعمال من تبعه من منتهجي منحى        ’ ونظرياته   Freud املرضي، خاصة يف أعمال فرويد       النفس
   )30. ص1997ارزوق،( ".ضغط سيكولوجي" التحليل النفسي حني كان يستعمل مصطلح القلق مبعىن
أول مـن اسـتخدم      ؛Freudenberger ،وميكن القول أن عامل النفس هربرت فرويدنربجر      

 لإلشارة إىل نتائج الضغوط النفسية اليت       1974يف بعض كتاباته عام      Burnoutمصطلح االحتراق   
يعاين منها بعض العاملني يف بعض الوضائف املهنية املختلفة اليت تتميز بأهنـا مهـن ضـاغطة                 

Stressful Jobs.     ويف اآلونة األخرية انتشر استخدام مصطلح الـضغوط النفـسية واالحتـراق
  .النفسي يف اجملال الرياضي

قد جذبت هذه الظاهرة اهتمام بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي، واهتموا بدراستها             و
يف إطار بعض الدراسات والنظريات املرتبطة هبذه الظاهرة يف جمال بعـض الوظـائف واملهـن                

ى ـاألخرى خارج اجملال الرياضي واملمارسة الرياضية واليت ينظر إليها على أهنا مهن ضاغطة عل             
ي إىل اخنفاض مستوى إجنازاته وعدم رضاه عن عمله أو مهنته أو نشاطه وتـؤدي يف           الفرد وتؤد 

النهاية إىل تقاعده أو تركه ملهنته سواء بإرادته أو بدون إرادته يف حالة عدم قدرته على املقاومـة                
1998حسن عالوي ( . أو مواجهة الضغوط وحماولة التكيف االجيايب معها

   )3.ص.أ

من املوضوعات احلديثة نـسبيا والـيت    Psychological Stressية وموضوع الضغوط النفس
صادفت املزيد من االهتمام نظرا لتزايد أعداد الالعبني الرياضيني يف املستويات الرياضية العاليـة              
وخاصة يف الرياضات الصغرى عند الرياضيني الناشئني الذين يعانون من هذه الظاهرة يف ضـوء               

 التكيف االجيايب معها مما     نلواقعة على كاهلهم واليت قد ال يستطيعو      العديد من مصادر الضغوط ا    
ـ  Burnoutيؤدي إىل احندار مستوياهتم الرياضية و اإلصابة مبا يعرف باالحتراق النفـسي              م ـث

   ).18.ص. 1999أسامة األصفر  ( .االنسحاب من املمارسة الرياضية
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 :نظريات الضغوط النفسية .4.3

سائل اهلامة اليت تساعدنا على معرفة وتوضيح العالقات املوجودة بني           من الو  تتعترب النظريا 
األشياء أو الظواهر املختلفة، وهذا يعين أهنا تفترض شرح أو تفسري عملية يستدل عليهـا مـن                 

) تفسريها  (السلوك الظاهر، أي أننا نرى بعض األحداث وحناول أن نفهم مغزى هذه األحداث              
 أو عمليات معينة إذا وقعت فإن األحـداث أو الظـاهرة الـيت              وذلك بافتراض أن هناك أشياء    

  ).11ص.1999سعيد حسين الغرة (نالحظها سوف حتدث 

 ةوقد اختلفت النظريات اليت اهتمت بدراسة الضغوط النفسية طبقا لالختالف األطر النظري           
ختلفت هذه  اليت تبنتها وانطلقت منها على أساس أطر فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، كما ا             

  .النظريات فيما بينها بناء على ذلك من حيث مسلمات كل منها
 فنظرية سيلي تتخذ من استجابة اجلسم الفيزيولوجية أساسا على أن الفرد يقع حتت تـأثري               

بينما سبيلرجر اختذ من قلق احلالة وهو عامل نفسي أساسي للتعرف على وجود             . موقف ضاغط 
 خاصية أو صفة ملوضوع بيئي أما  الزاروس فنظريته تعتمـد      الضغط، أما موراي، فالضغط عنده    

على عملية اإلدراك يف تفسري الضغوط، ومن هنا كان منطقي أن ختتلف النظريات فيمـا بينـها             
 مـن   حوهو ما يتض  ).98ص  .2001فاروق السيد عثمان  ( أيضا يف مسلمات اإلطار النظري لكل منها        

  : العرض التايل
   ):Hans Selye( نظرية هانز سيلي. 1.4.3

ـ 1936 عام Hans Selye توصل عامل الغدد الصماء هانز سيلي أن هنـاك اسـتجابة    إلى
 General adaptation(متسلسلة للضغوط من املمكن التنبؤ هبا أمساها األعراض العامة للتكيـف 

syndrome( ) 15 ص .98هيجان.(  
ا فيزيولوجيـا، وتنطلـق     كان هانز سيلي حبكم ختصصه كطبيب متأثرا بتفسري الضغوط تفسري         

نظريته من سلسلة ترى أن الضغط متغري غري مستقل، وهو استجابة لعامل ضاغط ومييـز الفـرد                 
ويضعه على أساس استجابته للبيئة الضاغطة، وأن هناك استجابة أو أمناط معينة من االسـتجابات               

ي أن أعراض االستجابة    ميكن االستدالل منها على أن الفرد يقع حتت تأثري بيئي مزعج، ويعترب سيل            
  ).99.فاروق السيد عثمان ص(  الفيزيولوجية للضغط العامة، وهدفها احملافظة على الكيان واحلياة
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وافترض سيلي أن هناك ثالث مراحل هامة ميكن أن تفسر استجابة الفرد للـضغط أطلـق                
  :وهذه املراحل هي). G.A.S(أعراض التكيف العام : عليها مصطلح

   Alarme réaction:اإلنذار ةمرحل . 1.1.4.3

ويف هذه املرحلة يؤدي حدوث الضغط إىل حشد آليـات التكيـف يف جـسم اإلنـسان                 
  . الضغطةللمساعدة على االستجابة الدفاعية يف مواجه

   Résistance :مرحلة المقاومة. 2.1.4.3

هـة  ويف هذه املرحلة حتاول آليات التكيف يف جسم اإلنسان املقاومـة املـستمرة يف مواج              
الضغوط، وحماولة استعادة التوازن النفسي للفرد، ويف حالة عدم جدوى هذه العمليات فعندئـذ              

  .تصبح املقاومة غري فاعلة ويصل الفرد إىل املرحلة الثالثة
   Exhaustion :اإلنهاك. 3.1.4.3

ويف هذه املرحلة حيدث استرتاف قوي آلليات التكيف يف جسم اإلنسان، وتصبح غري قادرة              
املقاومة وبذلك حيدث اإلهناك، وباستمرار حدوث اإلهناك فإن ذلك يؤدي إىل األمـراض             على  

1998 عالوي حسن.(والعجز وتلف بعض أجهزة اجلسم
أ

  ).20ص. 
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  :نظرية سبيلبرجر. 2.4.3 

ه يف القلق   تعترب نظرية سبيلربجر يف القلق مقدمة ضرورية لفهم الضغوط عنده فقد أقام نظريت            
أو القلق العصايب أو املزمن وهـو اسـتعداد          Trait.anxiety على أساس التميز بني القلق كسمة     

أما قلق احلالة وهو    .طبيعي أو اجتاه سلوكي جيعل القلق يعتمد بصورة أساسية علي اخلربة املاضية           
اس يـربط    وعلي هذا األس   1972سبيلربجر. قلق موضوعي أو موقفي يعتمد علي الظروف الضاغطة       

 ويستبعد ذلك عن القلق كسمة حيث يكون مـن مسـات            ،سبيلربجر بني الضغط وقلق احلالة    
  .شخصية الفرد القلق أصال

ويف اإلطار املرجعي للنظرية أهتم سبيلربجر بتحديد طبيعة الظروف البيئية احمليطة واليت تكون             
  .ضاغطة ومييز بني حاالت القلق الناجتة عنها

 الدفاع اليت تساعد علي جتنب تلك النواحي الضاغطة         تها وبني مكرت ما   ويعترب العالقات بين  
 ومييز سبيلجلر بني مفهوم الضغط ومفهوم       ؛وتستدعي سلوك التجنب  )  إسقاط   - إنكار -كبت( 

القلق، فالقلق عملية انفعالية تشري إىل تتابع االستجابات املعرفية السلوكية اليت حتدث كرد فعـل               

 العوامل الوسيطية لضاغطالعامل ا

 االستجابة

استجابات 
عدم التكيف

استجابات 
 تكيفال

   ختطيط عام لنظرية سيلي):2(شكل رقم
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ا الضغط فيشري إىل االختالفات يف الظروف واألحوال البيئيـة الـيت            أم. لشكل ما من الضغوط   
  ).100.99ص . 2001 فاروق السيد عثمان(. تقسم بدرجة ما من اخلطر املوضوعي

  :نظرية موراي .3.4.3
يعترب موراي أن مفهوم احلاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان على اعتبار أن مفهـوم               

ومفهوم الضغط ميثل احملددات املؤثرة واجلوهرية للسلوك       . ة للسلوك احلاجة ميثل احملددات اجلوهري   
ويعرف الضغط بأنه صفة ملوضوع بيئي أو شخـصي تيـسر أو            ). 1978ولينذري   هول(يف البيئة   

  : تعوق جمهود الفرد للوصول إىل هدف معني، ومييز موراي بني نوعني من الضغوط مها
  .ملوضوعات البيئية واألشخاص كما يدركها الفردويشري إىل داللة ا :Beta stress ضغط بيتا
  . ويشري إىل خصائص املوضوعات وداللتها كما هي:Alpha stressضغط ألفا

ويؤكد علـى أن الفـرد      ) ضغط بيتا   (ويوضح موراي أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول         
 ..مل احلاجـة  خبربته يصل إىل ربط موضوعات معينة حباجة بعينها ويطلق على هذا املفهوم تكا            

  ).100 ص.2001 فاروق السيد عثمان(
 :) Lazarus 1970 (:نظرية التقدير المعرفي .4.4.3

نشأت هذه النظرية نتيجة االهتمام الكبري بعملية اإلدراك والعـالج احلـسي اإلدراكـي،              
حيث إن تقدير كم التهديد لـيس       . والتقدير املعريف هو مفهوم أساسي يعتمد على طبيعة الفرد        

د إدراك مبسط للعناصر املكونة للوقف، ولكنه رابطة بني البيئة احمليطـة بـالفرد وخرباتـه                جمر
  .الشخصية مع الضغوط وبذلك يستطيع الفرد تفسري املوقف

العوامل الشخصية، العوامل اخلارجيـة     : ويعتمد تقييم الفرد للموقف على عدة عوامل منها       
  .باملوقف نفسهاخلاصة بالبيئة االجتماعية، العوامل املتصلة 

 وتعرف نظرية التقدير املعريف الضغوط بأهنا تنشأ عندما يوجد تنـاقض بـني املتطلبـات               
  :الشخصية للفرد، ويؤدي ذلك إىل تقييم التحديد وإدراكه يف مرحلتني

  . حتديد ومعرفة أن بعض األحداث يف حد ذاهتا شيء يسبب الضغوط:املرحلة األوىل

فـاروق  ( لطرف اليت تصلح للتغلب على املشكالت اليت تظهر يف املوقف          حيدد فيها ا   :املرحلة الثانية 
  ).100ص . السيد عثمان

  : كما يليوعليه ميكن تفسري ظاهرة الضغوط النفسية يف اجملال الرياضي وحتديدا عند النشء الرياضي

  :تحليل ظاهرة الضغوط النفسية في الرياضة. 5.3
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  :الرياضيمراحل الضغوط النفسية عند النشء  .1.5.3

  : املوقف الضاغط .1.1.5.3

وهي املثريات الضاغطة اليت يصادفها الرياضي الناشىء نظرا لتنوع املطالب اليت ينبغي عليـه              
:  فاملوقف عندئذ يصبح من املوقف الضاغط مثـل        ،هالوفاء هبا و اليت قد تفوق قدراته وإمكانيات       

 االستعداد البدين والنفـسي     –خلططية  القدرات ا – اكتساب املهارات احلركية     –اإلجناز العايل   
وعنـد  ,.... التفاعل مع اآلخرين   – امللقاة على عاتقه     ت املسؤوليا – أمحال التدريب    –للمنافسة  

  .زيادة هذه املتطلبات لفترة طويلة فان النشء يصبح عرضة للضغوط النفسية

 :التقدير املعريف للموقف الضاغط .2.1.5.3

رك املوقف الضاغط مع األخذ بعني االعتبار أن املوقـف          ويعين كيف يفسر الرياضي أو يد     
ليس هو الذي حيدد طبيعة رد فعل الرياضي وإمنا الذي حيدد ذلك هو كيف يفسر الرياضـي أو                  

 وفق نوعني أساسـني     .Lazarus ويتحدد املوقف الضاغط حسب الزروس       ،يدرك هذا املوقف  
  .)15.ص.99األصفرأسامة (.يللتقدير املعريف مها التقدير املعريف األويل والثانو

  :التقدير األويل .1.2.1.5.3

إما يكون سـلبيا ضـاغطا      ؛ءعلى شكل الكل أو الالشي    ) آيل  ( وهو تقدير تلقائي سريع     
 قدرات  ز غري مرهق ال يتجاو    أو إجيايب .يسبب ضررا أو هتديدا أو حتدي يفوق إمكانيات الرياضي        

ت سلبية كالضغط واخلوف واالستياء، إال أن       الرياضي،وعادة ما يصاحب التقدير السليب انفعاال     
 جـرا زيـين   ( والتحفز والتطلع    ة انفعاالت سارة كاالستثار   اتقديرات التحدي غالبا ما تصاحبه    

؛ ويتأثر التقييم  1984Folkman ؛ فولكمان2000؛ حممد السيد Grazianie et al 1998 وآخرون
  :التالية) املتغريات ( األويل بالعوامل 

  

  :ل الشخصية العوام-أ
هناك فروق واضحة يف الشخصية بني كل رياضي ناشئ، وتكمن هذه الفروق يف السمات              

 والـدرجات   ، نقص التقدير للـذات    ، فاعلية الذات  ،الشخصية، والدافعية حنو اإلجناز، والتفوق    
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ث  واألحدا ف التفاؤلية عند النظر للموق    و الرتعة التشاؤمية أ   ،العالية أو املنخفضة من مسات القلق     
1998 حسن عالوي (اخلربات املاضية،التحدي، التحكم يف الذات،عامل الصالبة, املختلفة

أ
  ).37ص.

  : متغريات البيئة- ب
   :يف اجملال الرياضي 

 ومجـاهري   ؛ اإلداري الرياضـي   ؛ الزمالء ؛وهي العالقات املتعلقة بالنشء الرياضي واملدرب     
 الرياضي الناشئ باحمليط    طلرياضية وكل ما يرب   املتفرجني يف املنافسات الرياضية ووسائل اإلعالم ا      

الكايف أو عدم التحفيز     هذه العالقات من انتقاد أو دكتاتورية أو عدم التقدير           طالرياضي وما يرب  
1998 حسن عالوي ( التشجيع أو حماولة املطالبة لتحقيق مستوى طموحات مغايل فيها أو

أ
  )38. ص.

  :احلياة العامة 

طاق املمارسة الرياضية سواء يف احلياة العائلية أو الدراسية أو مع           و هي حياة النشء خارج ن     
 هبم يف جمال الصراعات أو التنافس أو مشاكل وأعباء          هوما يربط , ...األصدقاء واألقارب وغريهم  

1998 حسن عالوي.(يصعب حتملها يف غياب الدعم والرعاية النفسية للوالدين
  ). 39.ص.أ

  :متغريات املوقف الضاغط-ج

صد به شدة املوقف وحداثته ومدى هتديده حلاجات النشء الرياضي وكذا أمهية هـذه              ونق
  ).39.ص.2003مسعودي  رضا ( مثل املنافسة وأمهيتها بالنسبة للناشئ ،احلاجات

  :التقدير الثانوي .2.2.1.5.3

مـاذا  : أو هو معاجلة الـسؤال     ،ويقصد به تقييم إمكانية التعامل أو مواجهة املوقف الضاغط        
 ويتأثر التقدير الثانوي بقدرات وإمكانات الناشئ الرياضي البدنيـة والنفـسية            ،نين أن أفعل  ميك

  .واالجتماعية مع مراعاة متطلبات الوضعية

  .حتضريه اجليد،ومستواه وقدراته يف اجملال الرياضي؛ قدراته على التحمل:اإلمكانات البدنية -أ
  . املشكالت بالنسبة للناشئ مهارات حل،الروح املعنوية:  القدرات النفسية-ب
  .العالقات االجتماعية للناشئ، املساندة االجتماعية:  الدعم االجتماعي-ج

واجلدير بالذكر أن عملية التقدير املعريف األويل والثانوي يتمان بسرعة مع تغذيـة رجعيـة               
  )41 - 39.ص.2003مسعودي  رضا .(مستمرة
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  :االستجابة للموقف الضاغط .3.1.5.3

املتمثلة يف االستجابة البدنية والنفسية، القرار الفعلي واختيار االسـتجابة          رحلة الثالثة   وهذه امل 
 يصبح الرياضي الناشئ عصبيا، متوترا ويؤدي املوقف الضاغط         :ملتطلبات املوقف املطلوب منه مثال    

  .كذلك إىل تغريات فيزيولوجية سلبية تتضح يف نقص القدرات البدنية، والزيادة يف التعب

   :نتائج املوقف الضاغط .4.1.5.3

أما املرحلة الرابعة فإهنا تركز على السلوك الفعلي أو نتائج العملية الـضاغطة كـاهلبوط يف                
 أن )15-14ص 1999األصفر أسامة ( ...مستوى األداء، االتصال السليب مع اآلخرين، السلوك اجلامد

  : النظر للضغط من هذه الزاوية حتقق العديد من املميزات
  .ينظر إىل الضغط كدائرة متداخلة املراحل ميكن اختيارها فرديا:  أوال-
للضغط على فردية إدراك موضـوع       Mc-Grath. 1970يؤكد تعريف مك جراث     :  ثانيا -

 كـل   نوذلك ميثل أمرا هاما نظرا ألن النشء الرياضـي ال يـدركو           . البيئة وليس البيئة وحدها   
  .األحداث على شكل مماثل

 Emotional إليها يف سـياق انفعـايل   رإىل الضغط كعملية يعين أننا ال ننظوأخريا، النظر 

Context                أنه جيد أو سيء أكثر من كونه وتعريفه كناتج ألحداث تقود إىل أفعال معينة وسلوك
  )15-14ص 1999األصفر أسامة (قد ميثل يف وقت معني اجيايب أو سليب أو حيادي 

تحليل ظاهرة الضغوط النفسية واالحتراق يف اجملـال         منوذجا متكامال ل   1986 قدم مسيث    و* 
نعـرض  و :1995وجولـد    Weinbergجوقام بتعديل هذا النموذج كل من وينبـو ر        . الرياضي
  : يف الرياضةالنفسيةربعة التالية لتحليل ظاهرة الضغوط األنات املكو

  ):التدرييب ( املوقف الضاغط  -أ

ت الرياضي فان املوقف عند ئذ يـصبح مـن          ويعين عند زيادة متطلبات التدريب عن قدرا      
املوقف الضاغط، وعند زيادة هذه املتطلبات لفترة طويلة تؤدي إىل أن يصبح الرياضـي أكثـر                

  .عرضة للضغوط النفسية



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

56 

  :التقييم املعريف للموقف الضاغط -ب

ويعين كيف يفسر الرياضي أو يدرك املوقف مع األخذ يف عني االعتبار أن املوقف لـيس                
ي حيدد طبيعة رد فعل الرياضي وإمنا الذي حيدد ذلك هو كيف يفـسر الرياضـي أو                 هو الذ 

  .يدرك هذا املوقف

  :االستجابات الفيزيولوجية للموقف الضاغط -ج

عندما يدرك الرياضي املوقف كموضوع مهدد أي مصدر لزيادة اخلوف من الفشل وعدم             
نه مع مرور الوقت يؤدي هذا املوقـف        إمكانية حتقيق ذاته وإجناز طموحاته وأهدافه املتوقعة فا       

اخنفاض الكفاءة البدنية، القابلية السـتثارة،      : الضاغط إىل تغريات فيزيولوجية سلبية تتضح يف      
  .زيادة التعب

  :السلوك كناتج لتأثري املوقف الضاغط -د

، ةويتضمن هذا املكون األخري النتائج السلوكية الناجتة عن حدوث الضغوط النفسية الـسلبي            
هبوط مستوى األداء، السلوك اجلامد، االتـصال الـسليب يف التفاعـل مـع              : ضح ذلك يف  ويت

1997 أسامة راتب ( وأخريا حيدث االحتراق النفسي مث االنسحاب       ..،اآلخرين
 والشكل،)21ص ب

  :Gould 1995 وجولد Weinberg راحل األربعة لعملية الضغط عن واينبورج املاملوايل يبني
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1998. حسن عالوي( 

  )18.ص.أ
  :العالقة بين الضغوط النفسية واالحتراق النفسي عند الرياضيين الناشئين .2.5.3

موضوع الضغوط النفسية وموضوع االحتراق يف علم النفس الرياضي مـن املوضـوعات             
الالعبني، وخاصة  احلديثة نسبيا اليت صادفت من االهتمام يف السنوات األخرية نظرا لتزايد أعداد             

يف املستويات الرياضية العالية وبني الالعبني الناشئني الذين يعانون من مصادر الضغوط النفـسية              
الواقعة على كاهلهم، والطريق إىل االحتراق النفسي بدايته األوىل وجود الضغوط املختلفة على              

ة باملمارسة الرياضـية أو      سواء الضغوط املرتبطة مباشر    ا واليت حياول مواجهته   ، الرياضي بالالع
  .املمارسة الرياضيةب املرتبطة  الغريالضغوط

 ) بدين ونفسي(املوقف الضاغط

  التقدير املعريف للموقف الضاغط
  )مدرك ـلاكمية التهديد البدين والنفسي (

  ) والنفسيةةالبدني(استجابات-
  رةاستثا -
  ) بدين –معريف ( حالة القلق  -
  توتر عضلي -
 تغيري التركيز-

النتائج السلوكية لتأثري املوقف
) األداء والنتيجة(الضاغط

  Gould 1995 وجولد Weinbergمراحل عملية الضغط عن واينبورج ) 03 (الشكل رقم
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 يف حالة قدرة الالعب الرياضي على حتمل مثل هذه الضغوط واألعباء ومواجهتـها فعندئـذ               
األمر الذي ينتج عنه عدم حدوث هبوط يف مستوى كفاءة وفعالية الالعب            . حيدث التكيف اإلجيايب  

درة الالعب الرياضي على حتمل ومواجهة الضغوط الواقعة عليه، فعندئذ الرياضي،أما يف حالة عدم ق
حتدث عملية التكيف السليب لالعب، وبالتايل يظهر اإلجهاد الذي يعترب مبثابة البداية األوىل أو إنذار               

  .لعدم قدرة وظائف أجهزة اجلسم على التكيف اإلجيايب مع هذه الضغوط واألعباء

جهاد وعدم القدرة على استخدام خمتلـف الطـرق والوسـائل            ويف حالة استمرار هذا اإل    
والذي هو   -ملواجهته فعندئذ حيدث اإلهناك الذي يعترب املعرب الرئيسي حلدوث االحتراق النفسي          

فقدان دافع املنافسة للرياضي وانسحابه قبل أن يصل إىل أفضل مستوي أدائي متوقع منه وحيدث               
 ولكن غري فعال ملواجهة متطلبات التدريب واملنافسة وعادة عادة نتيجة بذل الرياضي جهدا كبريا   

ترتبط حالة االحتراق النفسي للرياضي بالعديد من املشاعر واالستجابات النفسية السلبية حنـو             
1997أسامة راتب ( -نفسه واآلخرين وعملية التدريب ككل

   ).166ص أ

نتائج القدرة أو عدم القـدرة       يوضح الطريق إىل االحتراق النفسي و       )3( وفيما يلي الشكل    
على حتمل الضغوط الواقعة على الالعب الرياضي ونتائج كل من التكيف الـسليب والتكيـف               
اإلجيايب لالعب مع هذه الضغوط واليت تشري إىل حدوث االحتراق كنتيجة للتكيـف الـسليب               

1998عالوي حسن ( . وحدوث اإلجهاد مث اإلهناك
   ) 13 – 12ص .أ
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 الضغوط الواقعة على الالعب

 التكيف  السليب

  جهة الضغوطعدم القدرة على موا

و االنقطاع عن االنسحاب أ
 .املمارسة الرياضية

 حدوث االحتراق 

 استمرار .حدوث اإلهناك
 .اجلهد وعدم مواجهته

حدوث اإلجهاد البداية األوىل 
لعدم القدرة على التكيف ( 

 التكيف اإلجيايب

 القدرة على مواجهة الضغوط

عدم هبوط مستوى الكفاءة
 والفاعلية

  الطريق إيل االحتراق بالنسبة لالعب الرياضي):04(شكل رقمال
1998 عالوي حسن( 

أ
 ).18ص
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  :خالصة .6.3
 اليت  ةقد اختلفت النظريات اليت اهتمت بدراسة الضغوط النفسية طبقا لالختالف األطر النظري           

تبنتها وانطلقت منها على أساس أطر فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، كما اختلفت هـذه               
 سيلي تتخـذ مـن      النظريات فيما بينها بناء على ذلك من حيث مسلمات كل منها، فنظرية           

بينما سبيلرجر  . استجابة اجلسم الفيزيولوجية أساسا على أن الفرد يقع حتت تأثري موقف ضاغط           
اختذ من قلق احلالة وهو عامل نفسي أساسي للتعرف على وجود الضغط، أما موراي فالضغط               

تفسري  بيئي، أما الزاروس فنظريته تعتمد على عملية اإلدراك يف           ععنده خاصية أو صفة ملوضو    
  . الضغوط

ومن هنا كان منطقي أن ختتلف النظريات فيما بينها وأيضا يف مسلمات اإلطار النظري لكـل                
 كما أن هذا االختالف يف وجهات النظر يعود يف جانب منه إىل التطور التارخيي هلذا املفهوم،                 منها

 على فهم أوسع للضغوط     إال أن هذه األطر املوقفية املتباينة تشكل نوع من تكامل اجلهود اليت تعني            
واستخالص مفهوم شامل هلا، لذلك وجهات النظر جمتمعة تنظر إىل الضغوط على أهنـا مـثريات                

سواء كانت هذه املثريات داخلية أو خارجية يستجيب هلا جسميا أو نفـسيا أو              ,يتعرض هلا الفرد  
  .غوطسلوكيا، وتلعب الفروق الفردية دورا مهما يف تباين استجابات األفراد للض

ورغم الصعوبات اليت تواجه تعريف الضغوط بشكل عام والضغوط يف اجملال الرياضي بـصفة              
 فإن العديد من الباحثني يف هذا اجملال تبنوا تعريفـات           ،خاصة وأكثر حتديد يف جمال النشء الرياضي      

ـ           ،أكثر إجرائية   مـك   ف ومن التعريفات اليت حتظى بالقبول تعريف عامل النفس االجتماعي جوزي
حيث يعرف الضغط كعملية أو خطوات متتابعة تشري إيل اإلحساس           Joseph.Grath 1970جراث  

 ويصاحبه عادة مواقف فشل يصبح هذا الفشل يف  ،الناتج من فقدان االتزان بني املطالب اإلمكانيات      
  . مؤثرا قويا يف إحداث الضغوط النفسيةتمواجهة املطالب واإلمكانيا

 يتباينون فيما بينهم يف تفسرياهتم إلدراك الضغوط الناجتة عـن           كذلك جند أن النشء الرياضي    
مواقف بيئية معينة، فبعض النشء قد يدركون املنافسة يف حضور مجهور كبري كموقـف ضـاغط                

 بينما البعض اآلخر ال يرى ذلك، لذلك من األمهية التمييز بني الضغوط الكامنة يف البيئـة                 ،مرتفع
  .لضاغطوكيف يدرك النشء هذا املوقف ا

ما هي العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل ضغوط نفسية لـدى     : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    
  ... .النشء الرياضي؟ وإجابة هذا السؤال هو حمور الفصل الالحق
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  الفصل الرابع
  مصادر الضغوط النفسية

  
  :تمهيد .1.4

 الـيت يـصادفها الناشـئ       ،الرياضي أن هناك العديد من املثريات الضاغطة      يالحظ يف اجملال    
 واكتساب املهـارات    ، العايل زاإلجنا :الرياضي نظرا لتنوع املطالب اليت ينبغي عليه الوفاء هبا مثل         

 ، والتحكم االنفعايل  ،الستعداد البدين والنفسي للمنافسة الرياضية    ا و ، والقدرات اخلططية  ،احلركية
 بذلك كله   ط وما يرتب  ، والتفاعل اجليد مع اآلخرين    ،ذكر املسؤوليات امللقاة علي عاتقه    وإدراك وت 

 واالستشارة اليت ترتبط    ، والتوتر ، والقلق ، واخلوف من اإلصابة   ،من اخلوف من الفشل أو اهلزمية     
  وكذا متطلبات احلياة، وغري ذلك من العوامل الـيت         ، وحتقيق التفوق  ،باملنافسة الرياضة،والدراسة 

  .تساهم يف رفع مستوي الضغوط لدى الناشئ الرياضي
إن الضغوط النفسية لدي الناشئ الرياضي حتدث يف حالة إدراكه لعدم قدرته علي الوفـاء               
مبتطلبات اليت ينبغي عليه الوفاء هبا أي إدراك الناشئ بعدم وجود توازن بني ما هو مطلوب منـه                  

 حـسن عـالوي   ( يق هـذه املطالـب وإجنازهـا      إجنازه وبني قدرته علي االستجابة بنجاح لتحق      

1998
ويف ما يلي استعراض لعدد من العوامل املتسببة يف إحداث الضغط النفـسي              ؛ )15 .13ص.أ

  .خارج نطاق املمارسة الرياضية املتعلقة بالبيئة الرياضية والعوامل املتعلقة بالبيئة اخلارجية
  :ضغوط البيئة الرياضية .2.4

وعالقته مع ,  واملنافسةبعلقة باملمارسة الرياضية للنشء كالتدريونقصد هبا الضغوط املت
املدرب واإلداري و الرفاق واجلمهور ووسائل اإلعالم وميكن تلخيص ضغوط البيئة الرياضية يف 

  :ما يلي

  ):أحمال وواجبات التدريب(ضغوط عملية التدريب الرياضي . 1.2.4
  :اضي اليت يتعرض هلا النشء الرياضي كالتايلإن أهم الضغوط النفسية يف عملية التدريب الري

  : بداية التدريب واملنافسة يف سن مبكر. 1.1.2.4
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 يالحظ يف السنوات األخرية زيادة اشتراك النشء الصغري يف برامج التدريب واملنافسة 
سنوات  3 أنه يف أمريكا يبدأ األطفال يف سن 1987فعلى سبيل املثال يشري مارترت .الرياضية
 5راك يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة، اجلمباز، وأنه يسمح ألطفال عمرهم االشت

 6كما يشترك أطفال وأعمارهم . سنوات االشتراك يف أنشطة رياضية مثل املصارعة، والبيزبول
  ...سنوات يف كرة القدم

 سـنوات االشـتراك يف      6 أنه يف الربازيل يسمح ألطفال عمر        Ferera 1986 ويوضح فريرا 
أنـه يف   Falleriot Hans 1990 ويشري فالروت وهانس .املسابقات التنافسية كالسباحة واجلمباز

ويؤكد ؛   سنوات يف العديد يف املنافسات     8-6 يتراوح مابني    مكندا يشترك األطفال الصغار وسنه    
  من اهليئات الرياضية باشتراك األطفال     د أنه يف أستراليا تسمح العدي     Rebentson 1991روبنسون  
1997 أسامة راتب( سنوات يف املنافسات الرياضيات 4 ن ال يتعدونالصغار الذي

  ).25ص. ب

واشـتراكهم يف   ) التخصص الرياضي املبكر لألطفال     ( إن بدء التدريب يف سن مبكرة جدا        
مـسابقات   خمتلف األنشطة الرياضية، وانتظامهم يف برامج التدريب وكذلك املسابقات التنافسية       

ي من املدرب الرياضي واملشرفني على النشء الصغري اإلملام باملعـارف العلميـة             الرباعم يستدع 
  .املتعلقة بعمليات التدريب الرياضي

فيها  ىلا من حجم وشدة التدريب بصورة مغ      د وخاصة عند الناشئني فقد يرتبط ذلك باملزي      
رية إال أن   لعدة سنوات وقد يرتبط بارتفاع مستوي قدرات الطفل بصورة سريعة ويف فترات قص            

هذا املستوي يعود لالخنفاض بسرعة يف حالة عدم قدرة النشء علي مواجهة الضغوط الناجتة عن               
حنو التدريب ويبتعد عـن      وبالتايل يفقد الناشئ الدافعية   ,  الرياضي   باحلمل الزائد لعملية التدري   

1998 عالوي حسن( املمارسة الرياضية يف سن مبكرة جدا 
أ

  . )22.ص 

  
  : رتفاع املبالغ فيه يف محل التدريباال.2.1.2.4

تشهد برامج التدريب للناشئني الزيادة الكبرية حلمل التدريب ويتضح ذلـك يف أن بعـض               
الناشني يتدربون أكثر من فترة يف اليوم وأن التدريب قد يستمر علي مدار الـسنة دون فتـرات              

 1997راتب أسامة(أو أن فترات التوقف تكون قصرية جدا  ,توقف
   ) .202.ص.ج 



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

64 

كما أنه عند حماولة املدرب الرياضي الزيادة محل التدريب الرياضي إيل احلد األقصى لقدرة              
ألكثر من فترة خالل فترات التدريب األسـبوعية أو خـالل           ) احلمل األقصى ( الناشئ الرياضي 

 » تموجياحلمل ال  «دون أن يرتبط ذلك بااللتزام مببدأ        املراحل املختلفة إلعداد النشء الرياضي    
 1998 عالوي حسن( . علي مدار احلصص التدريبية املتتالية

   ).23ص.أ

ما   من أقصي%110عند حماولة املدرب تعدي أقصي قدرة للناشئ وهو ما يعرف بظاهرة 
يستطيع الناشئ الرياضي حتمله وقد بظن املدرب أن هذه الطريقة تساعد علي تعبئة كل طاقات 

وقد أشارت اخلربات التطبيقية أن مثل هذا اإلجراء . وة واإلرادة واإلسهام يف إكسابه القالنشء
  .قد يؤدي إيل املزيد من الضغوط النفسية على الناشئني الرياضيني

التدريب على وترية واحدة دون إدخال عوامل التغيري والتشويق واملرح والترويح مما يؤدي 
لقوي واالسترجاع وعدم كفايتها اخلطأ يف حتديد الفترات الصحيحة الستعادة ا و.إيل امللل

  .وتكرار احلمل قبل فترة التعويض الزائد
اإلجبار علي تعلم مهارات حركية معقدة أو اكتساب مهارات خططية تتطلب املزيد من 

 بفترات راحة كافية أو دون التمهيد لذلك الكتساب الناشئ مالتركيز واالنتباه دون االلتزا
 1998 عالوي حسن (. االستعداد البدين لألداء

 .)25  .23ص. أ

  :المنافسة)بعد –أثناء – قبل (ضغوط نفسية مرتبطة بالتنافس الرياضي . 2.2.4

املرتبطة باملنافسة الرياضية واملشاركة الرياضية املكثفة  إن زيادة مصادر الضغوط النفسية
صص للتدريب وزيادة متطلبات الوقت املخ, للناشئ واالهتمام الزائد باملكافئة وحتقيق الفوز 

واملنافسة، وقد يكون هلذا تأثري سليب علي النمو النفسي للناشئ باعتبار أن خربة املمارسة 
الرياضية للنشء هلا التأثري اهلام واملمتد حلياته املستقبلية حبيث ال تقتصر على فقدان الرياضة لناشئ 

 .)22ص.99 أسامة األصفر (.بل قد ميتد ذلك التأثري السليب جلوانب السلوك األخرى ,واحد فحسب
  :ومن بني أهم الضغوط اليت يعاين منها الناشئ الرياضي واليت ترتبط باملنافسات الرياضية ما يلي

أي الفوز يف املنافسة , االهتمام الزائد بالنتائج يف مقابل عدم االهتمام الكايف باألداء  
 بغض النظر عن الفوز بأية وسيلة هو اهلدف الرئيسي يف حني أن يبذل اجلهد يف األداء

 جانب هامشي ويشعر الناشئ من خالل االهتمام الزائد هواهلزمية قد ينظر إليه على أن
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أن قيمته وتقديره  )اخل ..الزمالء, األسرة , املدرب ,اجملتمع (  بالنتائج عن قبل اآلخرين
 . من قبل اآلخرين يتحدد يف ضوء مدي جناحه يف املنافسة

وأن الفوز نصيب العدد القليل ,مأمونة املكسب دائما للناشئ وحيث أن املنافسة غري  
وان  للفوز السليب لعدد كبري من الناشئني فانه يتوقع أن متثل املنافسة خربة فشل ومصدرا

, االعتماد علي النتائج وحدها لتقييم الناشئ يؤدي إيل عدم تدعيم قيمة الذات للناشئ 
غوط النفسية الناجتة عن القلق واإلحباط وعدم وزيادة الض, ورمبا يؤدي إيل ضعف الثقة 

  . )254ص 2001أسامة راتب ( الثقة يف النجاح 
نظرا الرتباط املنافسة بالفوز وما ينتج عنه من مكاسب مادية أو معنوية قد يلقي املزيد  

من الضغوط على الالعب ألن الفوز ال يرتبط بقدرات الناشئ فقط بل يرتبط أيضا 
وبالتايل  وهو األمر الذي يقع خارج نطاق حتكم الناشئ الرياضي بقدرات املنافسني،

 حسن (.بإحراز نتائج يصعب عليه حتقيقها يف مواجهة منافسني أفضل منه مطالبة الناشئ

 1998عالوي 
  . )25ص أ

أو اشتراك يف منافسات دون , االشتراك يف املنافسات الرياضية بصورة مبالغ فيها  
 قد يرتبط بذلك من قلق وتوتر واستشارة واسترتاف قوى وما, فترات كافية للراحة 

باإلضافة إيل ما قد تتطلبه هذه املنافسات من مشاق االنتقال .وطاقات الناشئ الرياضي
  .للنشء والسفر والتغري يف العادات اليومية السائدة بالنسبة 

 يرتبط  خربت الفشل واهلزائم املتكررة والظهور مبستويات رياضية منخفضة وماتكرار 
 1997راتب   أسامة( الدائم من الفشل وعدم الثقة يف النفسكاخلوفذلك من عوامل نفسية 

 ج
    )105 -101ص

 مصدر خصب للعديد من املواقف االنفعالية املتعددة واملتغرية وقد الرياضية املنافسات 
جاذبية أما يف حالة تقييم الناشىء الرياضي هلذه االنفعاالت على أهنا مهددة وذات  تكون

سلبية، فعندئذ يكون تأثريها السليب وأداء الناشئ الرياضي وتعترب من أهم مصادر الضغوط 
 1998حسن عالوي  ( الناشئ الرياضي النفسية اليت يتعرض هلا

    ).26– 25ص. أ
 :ضغوط نفسية مرتبطة بالجهاز الفني واإلداري .3.2.4

  :مايلي واملرتبطة باملدرب أو اإلداري الرياضيمن بني أهم الضغوط اليت يتعرض هلا الناشئ الرياضي 
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مطالبة املدرب الرياضي أو اإلداري للناشئ الرياضي بتحقيق متطلبات تفوق قدراته  
  .واستطاعته والتركيز الدائم على الفوز يف املنافسات بغض النظر عن مستوى املنافسني

 مع الناشئني وال يراعي  واإلداري يستخدم األسلوب الدكتاتوري يف التعاملالفين اجلهاز 
ويتخذ قرارات قاسية يف حالة خطأ الناشئ واليت قد تكون , مقترحات وآراء الناشئني 

بل , ألسباب خارجية عن إرادته وإحساس الرياضي الناشئ أنه ال يقوم بتوجيهه وإرشاده
  . يقوم دائما بعقابه

 سأو إحسا, رين ري اجلهاز الفين واإلداري لالعبني آخحشعور الناشئ الرياضي بت 
الناشئ بأن املدرب ال يعطيه الفرصة الكاملة إلظهار قدراته يف املنافسة الرياضة أو ال 

 بالرغم من ويعتربه من الالعبني االحتياطيني, يعطيه االهتمام الكايف يف التدريب الرياضي 
  .اعتقاد الناشئ بأن قدراته وإمكانياته تفوق بعض الالعبني األساسني

 بعض املكافآت ألسباب تبدو للناشئ غري منطقية وغري عادلة أو توزيع احلرمان من 
وطبقا ملزاج اجلهاز الفين واإلداري أو تبعا لعوامل , احلوافز واملكافآت بدون نظام ثابت 

  .شخصية
إحساس الناشئ الرياضي بعدم كفاءة املدرب الرياضي أو عدم قدرته علي اختاذ  

 . تسلط اآلخرينالقرارات أو أن قراراته نابعة من
اجلهاز الفين واإلداري ال يعامل الناشئ على أنه إنسان له العديد من املطالب وعليه  

بل ينظر للناشئ الرياضي على أنه العب جيب عليه االنتظام يف , العديد من األعباء 
التدريب الرياضي واالشتراك يف املنافسات وبذلك يغفل العوامل األخرى املرتبطة بالناشئ 

 1998حسن عالوي  (.ياضي خارج املمارسة الرياضيةالر
 )26ص. أ

  
   :ضغوط الجمهور ووسائل اإلعالم. 4.2.4

واحلضور اجلماهريي اهلائل يف التدريبات  بشعبية كبرية تتميز بعض األلعاب الرياضية
 باإلضافة إيل وسائل اإلعالم املسموعة أو, كرة القدم مثال ,واملنافسات اخلاصة هبذه األلعاب 

املقروءة أو املرئية وخيتلف تأثري ذلك علي الناشئني ويضعون لعامل اجلمهور أو املشاهدين الكثري 
من االعتبارات وال خيفى علينا ما هلذا االعتبار من عبئ ثقيل وضغط شديد يقع علي كاهل 
من الناشئ الرياضي باإلضافة إيل األعباء األخرى وخوف الناشئ الرياضي وهو يف بداية الطريق 
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كما أهنم يهتمون بالفشل أكثر من , من النقاد يف حالة فشله  النقد اإلعالمي ومدي توقعاته
  ) .26ص.1999أسامة األصفر ( الفوز حىت يكتبوا عنه

  ): خارج نطاق الممارسة الرياضية ( الضغوط البيئية الخارجية  .3.4
هم يف زيادة احتماالت وهي خمتلف العوامل اخلارجية عن نطاق النشاط الرياضي واليت تسا

  :عدم قدرة النشء الرياضي علي حتمل جهد التدريب واملنافسات ومن أهم هذه العوامل
  : ضغوط نفسية مرتبطة باتجاهات األسرة نحو الرياضة .1.3.4

  :تتباين وجهات نظر األسرة حول فائدة الرياضة للناشئ الرياضي فهناك
قادا منهم بأهنا تكسب الناشئ خصائص آباء معارضون ملمارسة أبنائهم للرياضة اعت 

اخل كما أهنا تضيع الوقت وتسبب ..,نفسية سلبية مثل العنف واخلداع والتوتر النفسي 
  .التأخر الدراسي

الكثري من النشء الرياضي يشارك يف املمارسة الرياضة بإجبار من اآلباء وقد تكون هذه  
  . ا للتوتر وليس مصدر للسعادة واملتعةاألخرية خربة سلبية، وتصبح املمارسة الرياضية مصدر

هناك الكثري من اآلباء لديهم معلومات خاطئة عن الرياضة وأهنا تضيع الوقت وتسبب  
تأخر املستوي الدراسي كما أهنا تشغله عن متابعة دروسه وأهنم ال يفضلون ألبنائهم ممارسة 

  .وقوع يف الصراع النفسيرياضات معينة بالرغم من أن أبنائهم حيبوهنا مما يدفع النشء لل
كما أن الكثري منهم ال يبالون ألي رد فعل إجيايب يف حالة متيز أبنائهم وال يقدمون  

 1997راتب  أسامة ( .التشجيع والتقدير هلم
 ).289 .288ص.ج

  

 

   :ضغوط الدراسة وإدارة الوقت. 2.3.4
اشئ الرياضي مـن    حيث يعاين الن  , هناك ضغوط متعلقة بالدراسة والنجاح يف االمتحانات        

رمبا , الصراع يف حماولة التوقيف بني كل من متطلبات التدريب و متطلبات الواجبات املدرسية              
وقد يؤثر ذلـك يف زيـادة       .... يتطلب األمر إجناز الواجبات املدرسية يف وقت متأخر يف الليل         

توقع أن تـزداد    وي, وزيادة القلق واخلوف من الفشل من ناحية أخري         , التعب البدين من ناحية     
 هذه املشكالت تعقيدا وخاصة عند اقتراب االمتحانات املدرسية و باملوازاة املنافسات الرياضـية            
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أسـامة راتـب     ( ويصبح الناشئ يف هذه الفترة أكثر عرضة للضغوط النفسية وأيـضا االحتـراق            

1997
  .)254: صج

  :ضغوط نفسية مرتبطة بمتطلبات الناشئ .3.3.4
السابقة هناك ضغوط متعلقة بأسلوب حياة الناشئ، وكذا ضغوط البيئة إضافة إىل العوامل 

   :بصفة عامة ونعرض خمتلف هذه العوامل كما يلي
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي :ضغوط متعلقة بأسلوب حياة الناشئ الرياضي. 1.3.3.4

  . الراحة الليلية الغري كافية 
  . احلياة اليومية الغري منتظمة 
  . ملنبهةزيادة تعاطي املواد ا 
 . أساليب احلياة الصحية الغري منتظمة 
 . سوء استخدام أوقات الفراغ وأوقات الراحة 
 1998.حسن عالوي(. سوء التغذية 

  ). .28ص أ

   :العوامل البيئية. 2.3.3.4
  :ويدخل حتت نطاق ذلك ما يلي

  .العالقة البيئية املرتبطة باملسكن والضوضاء أو نقص الدفء أو غريها من العوامل 
  .يادة احلمل العائلي كالتوتر بالنسبة للولدين أو اإلخوة مثالز 
 . الرتاع واملشاحنة وعدم اإلتفاق مع الزمالء يف الدراسة 
 1998 حسن عالوي(الرسوب أو ضعف التقديرات يف الدراسة أو االختبارات 

 ). 29.صأ

اد ختلو منها حياة كما تعترب األحداث الصغرية املزعجة واملواقف الشائعة والدائمة اليت ال تك
مصدرا من مصادر الضغوط البسيطة اليت ال , بشكل يومي ومتكرر تقريبا ,  الرياضي النشء

لذا يعتقد دافيد .فهي تعمل عمل قطرات املاء اليت حتفر الصخر بتكرار تساقطها, يستهان هبا 
  . أحداث كبريةوتكرار الضغط يوميا يؤثر علي الصحة بقدر امليدا أن التوترات اليومية البسيطة

 إيل أن الضغوط النامجة 1985وقد أشارت نتائج الدراسات اليت قام هبا الزروس وزمالؤه 
         ...رمبا تكون أكثر تأثريا علي األفراد من األحداث الكبرية, عن أحداث اليومية املزعجة املتكررة 

  ).49.ص.2003 مسعودي رضا(
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  : خالصة .4.4

بالضغط  عض مصادر ومسببات الضغط يعتقد أهنا ذات صلة هذا الفصل من البحث بعاجل
العوامل  :النفسي لدى الرياضيني الناشئني، حيث مت تضمني مجيع العوامل الضاغطة يف فئتني مها

  ).خارج نطاق املمارسة الرياضية(املتعلقة بالبيئة الرياضية والعوامل املتعلقة بالبيئة اخلارجية 
حيدث التكيف  مل مثل هذه العوامل واألعباء ومواجهتهاإن قدرة الرياضي الناشئ على حت

اإلجيايب عنده، األمر الذي ينتج عنه عدم حدوث هبوط يف مستوى كفاءة وفعاليته، أما يف حالة 
عدم قدرة الالعب الرياضي على حتمل ومواجهة الضغوط الواقعة عليه،واليت قد تتجاوز طاقات 

 لالعب، وبالتايل يظهر اإلجهاد الذي يعترب مبثابة التكيف عندئذ حتدث عملية التكيف السليب
البداية األوىل أو إنذار لعدم قدرة وظائف أجهزة اجلسم على التكيف اإلجيايب مع هذه الضغوط 

ويف حالة استمرار هذا اإلجهاد وعدم القدرة على استخدام خمتلف الطرق والوسائل  .واألعباء
  .....  السلبية واليت هي حمور الفصل الالحقملواجهته حتدث مجلة من اآلثار والنتائج
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  الفصل الخامسالفصل الخامس
نتائج وآثار الضغوط نتائج وآثار الضغوط 

  النفسيةالنفسية
  

  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  نتائج وآثار الضغوط النفسية

  
 : تمهيد .1.5

نتيجة لزيادة الضغوط اليت يتعرض هلا الناشئ الرياضي باختالف مصادرها فإنه عادة ما ينتهي 
النتائج التالية، إما التكيف اإلجيايب وبالتايل عدم هبوط مستوى الكفاءة به احلال إىل إحدى 
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الضغوط، أو التكيف السليب وبالتايل اهلبوط يف مستوى الكفاءة  والفاعلية والنجاح يف مواجهة
  .ويكون عرضة للضغوط النفسية. والفاعلية

 اهتماما وجدال حبثيا إن النتيجة السلبية للضغوط تعد من أهم املوضوعات اليت مازالت تلقى
لطفي راشد حممد (واسعا لدى الباحثني ملا هلا من آثار ضارة على الفرد واجملتمع بصفة عامة

ومن املمكن أن يؤدي استمرار الضغوط النفسية ويف حالة التكيف السليب، إىل استجابة  ).1992
ل الناشىء انفعالية حادة ومستمرة، ومضاعفات صحية، وجسمية، ونفسية، وسلوكية، جتع

ينحرف عن األداء املعتاد يف العمل، مع العلم أن تأثري هذه الضغوط يتوقف على طبيعة 
عبد  (...الشخصية، وما تتصف به من قدرة على حتمل اإلحباط، أو املرونة، أو مستوى التفاؤل

              )13ص 2002 الستار إبراهيم،

 آثار نفسية، آثار فيزيولوجية، آثار  النفسية كالتايل،طوميكن عرض نتائج وآثار الضغو
  .معرفية، آثار سلوكية، وأخريا انسحاب النشء من الرياضة

  : اآلثار المترتبة عن الضغوط النفسية لدى الرياضيين .2.5

  :تنجم عن الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني مجلة من اآلثار نوضحها كما يلي

   :ياضينياآلثار النفسية للضغوط لدى الر. 1.2.5

إن البحوث والدراسات النفسية أمجعت على أن للضغوط آثار نفسية تتمثل يف اضطراب  
اإلدراك، وعدم وضوح مفهوم الذات للفرد، كما أن ذاكرته تضعف وتصاب بالشتات، ويصبح 

أكثر قابلية للمرض النفسي واجلسمي، وأن تكرار الضغوط يؤدي بالفرد إىل الغضب واخلوف 
ر باالكتئاب والشعور باخلجل والغرية، وكراهية الذات، وضعف األنا وتصدع واحلزن والشعو

  ).124  ص1998 املوسوي (.اهلوية وامليل لالغتراب

 الرياضي من أهم املؤشرات احملددة لنتائج وآثار الضغط النفسي النشءتعترب احلالة النفسية 
  : النفسية مايليوميكن تلخيص هذه اآلثار اليت تظهر على الناشئ كنتيجة للضغوط

  .ارتفاع درجة التوتر واالستثارة والقلق وعدم القدرة على التحكم يف االنفعاالت 
 .زيادة امليل للشجار واملشاحنة 
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ضعف الرابطة بني املدرب والناشئ الرياضي أو الناشئ وبقية الزمالء يف الفريق،  
 .وضعف التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين

  .سهبوط يف مستوى الثقة يف النف 
 .زيادة احلساسية للنقد 
  .اخلوف من االشتراك يف املنافسات، أو اخلوف من الفشل 
 .اخنفاض وهبوط الروح املعنوية وقوة اإلرادة والشعور باالكتئاب 
 .ضعف الدافعية وهبوط احلماس 
 .عدم االستقرار الداخلي واإلحساس بالضيق 
 1998حسن عالوي (  .التقدير السليب للذات ولآلخرين 

 ). 30ص.أ

  ):الوظيفية ( اآلثار الفيزيولوجية  .2.2.5

إال . يعترب الضغط ضروريا كعامل حمفز لتثبيت التوازن الداخلي واإليقاع البيولوجي للفرد 
أن الزيادة يف الضغط، أو مدة التعرض له واليت تتجاوز طاقات التكيف قد تؤدي إىل نشأة 

أهم اآلثار الفيزيولوجية الوظيفية اليت وتتلخص  ).51ص. 2003رضا مسعودى (األمراض وتطورها 
  :يلي فيما تظهر على النشء الرياضي كنتيجة للضغوط

  .األرق والسهاد، وارتباط النوم باألحالم املزعجة 
 .فقدان الشهية للطعام 
 .اإلحساس بالتعب العضلي والشعور باألمل العضلي 
 .إعاقة يف وظائف املعدة واألمعاء 
 .ارة اجلسمالزيادة الواضحة يف درجة حر 
  ).الدوخة (اإلحساس بالدوار  
  . لإلصابة بالعدوى نظرا لعدم قدرة اجلسم على املقاومةةزيادة القابلي 
 .نقص السعة احليوية للرئتني والشعور بصعوبة التنفس 
 1998 .عالويحسن . (طول فترة استعادة النبض حلالته الطبيعية 

  ).32:ص.أ
  :اآلثار السلوكية للضغط النفسي .3.2.5
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تعترب اآلثار السلوكية للضغط أكثر وضوحا من اآلثار الفيزيولوجية والنفسية، حيث متثل  
وسيلة من الوسائل اليت ينفس هبا الناشئ عن نفسه من الضغوط اليت يعاين منها، وتتمثل 

الغياب املتأخر عن احلصص التدريبية، األرق، : االضطرابات السلوكية للضغط النفسي يف
وم، فقدان الشهية أو اإلفراط يف األكل، االعتداء على الزمالء واألشياء، الشكوى، اإلفراط يف الن

 1998 هيجان. 146 ص 1992 لطفي حممد راشد (التغري يف طريقة املشي واجللوس واضطرابات الكالم

   ).129 ص
 أن من العالمات البارزة للضغط النفسي سرعة الغضب، 1995ويرى أسامة كامل راتب  

، عدم الصرب، وحدة الطبع، وفقدان اللذة يف التدريب، وعدم امليل إىل بذل اجملهود واالنفعال
اجلسدي، عدم القدرة على التحكم يف أجزاء اجلسم كالتحدث بسرعة، قظم األظافر، مضغ 

كما . االرتعاش. فتح العينني وإغماضهما على حنو ال إرادي. عبوس الوجه. نتف الشعر. الشفاه
   .تتمثل يف اضطراب األداء وضعفه واحلركات الزائدة وكثرة الشكوىللضغوط آثار أخرى 

  : اآلثار املعرفية للضغط النفسي. 4.2.5
 هو أثره وعواقبه، وسواء ىيعرض احلادث الضاغط على الناشئ الرياضي مث ينتهي، وما يبق 

له وتفسريه كان هذا احلادث مهما أو تافها، فإن من أهم آثاره وجهة نظر الناشئ إليه وإدراكه 
ليس هذا فحسب بل يضاف إىل ذلك فكرة الناشئ  ،)103ص 1998أمحد عبد اخلالق ( إياه

  .الرياضي اجلديدة عن نفسه وإعادة تقديره إلمكانياته وقدراته
تتسبب الضغوط يف العديد من االضطرابات املعرفية لدى الناشئ الرياضي وأمهها النسيان،  

ختاذ القرارات االضطراب يف التفكري، ضعف الذاكرة أو صعوبة صعوبة يف التركيز، الصعوبة يف ا
استرجاع األحداث، اخنفاض الدافعية، إجناز املهام بدرجة عالية من التحفظ، تزايد عدد 

االختالط يف التفكري، اخنفاض . )85ص  2000علي عسكر ( .األخطاء، إصدار أحكام غري صائبة
 السيطرة، االنتباه قصري املدى، حواجز ذهنية، الكفاءة الشخصية، اخلوف املتزايد من فقد

، حسن 107ص 1998أمحد عبد اخلالق  (حساسية زائدة جتاه النقد، اخنفاض كل من الوظائف املعرفية 
  ).205ص 1999، موسى اللوزي 186ص 1997حرمي 
 الـيت   واآلثار السلوكية واآلثار املعرفيـة    ) الفيزيولوجية (ةإضافة إىل اآلثار النفسية والوظيفي     

. تسببها الضغوط لدى الرياضيني الناشئني هناك آثار مرتبطة مبستوى قدرات الالعـب الناشـئ             
وتشتمل هذه اآلثار على التغريات على مستوى األداء املادي ومستوى القـدرات أو الـصفات                
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ر يف وميكن تلخيص هذه اآلثا   ).  املباراة (للناشئ الرياضي وكذلك مستواه أثناء املنافسة الرياضية        
  : مايلي

  :ويكون كما يلي: بالنسبة ملستوى األداء املهاري. 5.2.5
  .هبوط يف نوعية األداء كظهور أخطاء بدائية أولية عند أداء مهارة مركبة معينة  
  .ضعف األداء االنسيايب للمهارة املركبة مع األداء الذي يتميز بالتوقيت اخلاطئ 
  .ملهارات احلركيةضعف القدرة على تركيز االنتباه عند أداء ا 
 .اخنفاض يف درجة القدرة على اكتشاف األخطاء وإصالحها 

 :ويظهر ذلك من خالل: بالنسبة ملستوى احلالة البدنية .6.2.5

  .هبوط يف القدرة على التحمل واملطالبة بزيادة فترات الراحة 
 .نقص القدرة على االستجابة والتلبية 
  .اخنفاض يف معدل السرعة 
 .قدرة العضليةهبوط يف مستوى ال 
 .سوء التوافق العصب العضلي، واالفتقار للدقة، وهبوط مستوى صفة الرشاقة 

 
  :ومن آثار ذلك: بالنسبة ملستوى الالعب الناشئ أثناء املنافسة الرياضية .7.2.5

االفتقار للجرأة والشجاعة يف املواقف احلرجة اليت تتطلب اإلقدام أثناء املنافسة  
  .الرياضية

  .على التنفيذ الصحيح خلطط اللعب املوضوعيةعدم القدرة  
ضعف مستوى األداء اخلططي أثناء املنافسة وتفضيل اللعب الدفاعي عن اللعب  

 1998 عالويحسن (  .اهلجومي
  ).31 ص.أ

 :النتائج المتوقعة للضغوط النفسية لدى النشء الرياضي .3.5
 اضي باختالف مصادرها فإنه عادة الريالناشئنتيجة لزيادة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا 
  : ما ينتهي به احلال إىل إحدى النتائج احملتملة التالية

  : االنسحاب الكلي .1.3.5
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  الرياضيالنتائج املتوقعة للضغوط النفسية اليت تواجه النشء

 انسحاب كلي من الرياضة انسحاب جزئي من الرياضة النجاح يف مواجهة الضغوط

االستمرار يف املمارسة استجابة للضغوط اخلارجية  ممارسة رياضة أخرى

 الرياضية كليا ويعترب الرياضة خربة فشل ومصدرا إلحباط والتوتر الناشئأن يترك الرياضي 
 تتحملها الدولة أو نفقات قد( النفسي، بعد أن تكلف الكثري من النواحي املادية والبشرية 
، إضافة إىل ذلك االفتقاد لرياضي )األندية من أجهزة وأدوات، جهود اجلهاز الفين واإلداري 

  ).رياضات املستوى العايل ( واعد يف املستقبل 
  : االنسحاب اجلزئي .2.3.5

ويتخذ شكلني أحدها ترك الرياضة اليت ميارسها وممارسة رياضة أخرى، أو االستمرار يف 
، ولكن )اخل .. املكافآت–األسرة –املدرب ( سة نفس الرياضة استجابة للضغوط اخلارجية ممار

  .دون تفاعل اجيايب ودون التزام ومحاس، ومن مث يستمر هبوط املستوى
  :النجاح يف مواجهة الضغوط .3.3.5

 وجند ذلك واضحا يف إصرار الناشئ على معرفة نواحي النقص وحتول خربة الفشل إىل طاقة 
 2001أسامة راتب ( . وهنا يكمن دور املدرب املؤهل الذي يعرف أساليب الوقاية والعالج...احجن

   )400ص 

  

  

  

  

  
  

  النتائج املتوقعة للضغوط النفسية اليت تواجه الناشئ الرياضي:)05(الشكل رقم
  ).401 ص 2001أسامة راتب ( 
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  : أسباب انسحاب النشء من الرياضة .4.5
انسحاب النشء من الرياضة إىل ضغوط شخصية وأخرى موقفية، ميكن تصنيف أسباب 

ومن الضغوط النفسية اليت تؤدي . وتصنف الضغوط الشخصية إىل ضغوط نفسية، وضغوط بدنية
امليل حنو ممارسة أنشطة أخرى، عدم الشعور باملتعة، الشعور : إىل انسحاب النشء من الرياضة

 حنو املكسب و الفوز، ةر املنافسة، اجتاهات سليببامللل، عدم حب املدرب، خشونة اللعب، توت
   )102 ص1995أسامة راتب ( . اجتاهات سلبية حنو اللياقة، ضغوط مرتبطة بالقدرة وبذل اجلهد

ضعف القدرات ، وعدم تقدم أو حتسن :  فقد أمكن تلخيصها يف البدنيةأما مصادر الضغوط
تؤدي إىل انسحاب النشء من الرياضية فقد بالنسبة للضغوط املوقفية اليت  و.املهارات احلركية

  : أمكن تلخيصها على النحو التايل

عدم إتاحة فرصة اللعب، افتقاد الربنامج إىل النظام، ضعف قنوات االتصال بني املدرب 
 القيام به يف مجاعة الفريق، الناشئ وأعضاء الفريق، ضعف الدور املنوط بالناشئبني ووالناشئني 

ماعية سواء من اآلباء أو األشخاص أو استجابة الذين ميثلون أمهية بالنسبة ضعف املساندة االجت
 الذي يستخدمه املدرب مع يدميقراط له مثل اجلمهور ووسائل اإلعالم، وأخريا األسلوب الغري

  )103.ص.95أسامة راتب ( النشء

  )102-103- ص1995أسامة راتب (  أسباب انسحاب النشء من الرياضة )06 (الشكل رقم
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  : خالصة .5.5

نتيجة لزيادة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الناشئ الرياضي تطرقنا يف هذا الفصل إىل أنه 
 إما إصرار :ما ينتهي به احلال إىل إحدى النتائج احملتملة التالية باختالف مصادرها فإنه عادة

 وبالتايل قدرته يف ته من خربة فشل إىل طاقة جناحل خربيالناشئ على معرفة نواحي النقص وحتو
 يعترب الرياضة خربة فشل ومصدرا إلحباط والتوتر أو ،....مواجهة الضغوط النفسية

 ويظهر ذلك جليا ةإضافة إىل ماقد حتدثه الضغوط من استجابات فيزيولوجية وآثار معرفيالنفسي،
رياضية كليا بعد أن تكلف الكثري من مما يستدعي الرياضي الناشئ ترك ال من خالل سلوكه؛

نفقات قد تتحملها الدولة أو األندية من أجهزة وأدوات، جهود (  النواحي املادية والبشرية
رياضات املستوى ( ، إضافة إىل ذلك االفتقاد لرياضي واعد يف املستقبل )اجلهاز الفين واإلداري 

 أسباب انسحاب النشء من الرياضة

 ضغوط شخصية
  

  ضعف احلالة البدنية         امليل حنو ممارسة أنشطة أخرى 
  عدم حتسن املهارة                                            امللل

  عدم حب املدرب
  خشونة اللعب
  توتر املنافسة

  اجتاهات حنو املكسب
  و اللياقةاجتاهات حن

  أسباب ترتبط بالقدرة واجلهد

  ضغوط موقفية
  

   اللعبعدم 
  االتصالضعف 
   الدورضعف

  جتماعيةال اساندةاملضعف 
   قيادة املدربأسلوب

  ضعف النظام
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سها وممارسة رياضة أخرى، أو االستمرار ويتخذ شكلني أحدهم ترك الرياضة اليت ميار). العايل 
، ولكن )اخل .. الدراسة–األسرة –املدرب ( يف ممارسة نفس الرياضة استجابة للضغوط اخلارجية 

 ويؤدي يف األخري إىل ما دون تفاعل اجيايب ودون التزام ومحاس، ومن مث يستمر هبوط املستوى
  ... باالحتراق النفسيىيسم

تيجية ملواجهة هذه الظاهرة أو احلد من زحفها، وهذا حمور حديثنا وهلذا البد من وضع إسترا
   ....يف الفصل املوايل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل السادسالفصل السادس
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استراتيجيات وأساليب استراتيجيات وأساليب 
الضغوط النفسية الضغوط النفسية   مواجهةمواجهة

  لدى الرياضيين الناشئينلدى الرياضيين الناشئين
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  الفصل السادس
   النفسيةطإستراتيجيات وأساليب مواجهة الضغو
  لدى الرياضيين الناشئين

  
  :تمهيد .1.6

نظرا لآلثار السلبية اليت قد حتدثها الضغوط النفسية للرياضيني للناشئني، واليت تتنوع 
مصادرها وختتلف يف درجة أمهيتها وشدهتا، فانه وجب على املشرفني على الرعاية النفسية 

 من أجل إدارة الضغوط يف حالة حدوثها، ومعاجلة نتائجها تللنشء وضع آليات وإستراتيجيا
سلبية أو الوقاية منها، وذلك بتجنب املسببات كضغوط املنافسة أو االرتفاع املبالغ فيه يف ال

  .محل التدريب

): 146 ص 1992لطفي راشد حممد، (  مواجهة الضغط حسب تويقصد بإستراتيجيا
، أو حيد من، أو يدير، أو يتحمل ىتلك اجلهود الصرحية اليت يبذهلا الفرد لكي يسيطر عل

غط اليت تفوق طاقته الشخصية، أما على مستوى املنظمة فتتمثل يف جمموعة مسببات الض
القرارات اليت تتخذها اإلدارة للسيطرة على مسببات الضغط أو التخفيف من آثارها الضارة 

  . على كل من األفراد واملنظمة

 مواجهة الضغط النفسي وهذا على تويف هذا الفصل سنحاول عرض أهم إستراتيجيا
وعلى مستوى الرياضي الناشئ وكذلك ..) اإلداري/ املدرب ( شرفني على النشء مستوى امل

  .األسرة ودورها يف الرعاية النفسية وأخريا على مستوى األخصائي النفسي الرياضي

  

  :اإلداري/ على مستوى المدرب  .2.6 
  :مالحظة سلوك الناشئ الرياضي .1.2.6
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سي من توابع الضغوط اليت يواجهها الناشئ االحتراق النف, اإلهناك، نظرا ألن اإلجهاد
لذا من األمهية دقة مالحظة , والحتدث بشكل مفاجئ وامنا خالل فترات زمنية طويلة نسبيا

، املدرب لالعب حىت ميكن حتديد األعراض األوىل لضغوط التدريب الزائد أو مظاهر اإلجهاد
 مالحظة لسلوك الناشئ، واليت ةارومن الوسائل املفيدة يف ذلك استخدام كراسة تدريب أو استم

  ).408ص . 2001 أسامة راتب( .تعرب عن أفكاره ومشاعره حنو التدريب واملنافسة
 : تنظيم فترات الراحة.2.2.6

يالحظ أن برامج التدريب الرياضي احلديثة تستمر على مدار السنة حتت ضغوط مرتفعة 
وأن !!.األكثر هو األفضل دائما  التدريبوهي أن ، الشدة يف ضوء بعض املفاهيم الشائعة اخلاطئة

, والنتيجة زيادة التعب البدين واإلهناك الذهين واالنفعايل!التوقف عن التدريب مؤشر ضعيف 
   .ويصبح الرياضي عندئذ أكثر عرضة حلدوث االحتراق النفسي

ويف املقابل فإن إنقاص أحجام أو شدة التدريب ورمبا التوقف بعض الوقت عن التدريب 
رض اإلستجمام وإستجماع القوى هو احلل األفضل للتغلب على مظاهر التدريب الزائد بغ

  .واإلجهاد أو اإلحتراق النفسي

  :أهداف األداء. 3.2.6

إىل أحد األسباب اهلامة حلدوث التدريب الزائد واالحتراق " Morgan 1984"يشري مورغان 
لنتائج من قبل املدرب، األسرة، الضغوط املرتبطة باإلهتمام الزائد با، النفسي الرياضي

 ,ويكون ذلك عادة على حساب الرياضي أي أن االهتمام يوجه أوال للمكسب. اخل...اجلمهور
  .وبالتايل الرياضي يف املرتبة الثانية

 ألن الرياضي يتحكم "Performance Gools" أهداف األداء ىوهنا تظهر أمهية التركيز عل
حيث أنه كما هو   "Out come Gools"على أهداف النتائج يف أدائه بشكل أكثر من السيطرة 
فاعلية أداء ،  تتأثر بالعديد من العوامل منها مستوى املنافسةمعروف أن نتائج املباراة أو املنافس

  )408ص . 2001 أسامة راتب( .إخل...التحكيم,اجلمهور، الزمالء يف الفريق
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كل ناشئ وميكن حتقيقها تضمن أن تكون إضافة إىل ما سبق فإن أهداف األداء اليت تناسب 
حيث يتوقع أن حيقق الرياضي النجاح مادام املستوى املطلوب . ممارسة الرياضة خربة إجيابية

حتديد , الشعور بالنجاح والرضا.ومن مث يتوقع آدائه زيادة ثقته يف نفسه.إجنازه يستطيع حتقيقه
 على أهداف النتائج أي ما حيققه الناشئ يف ويف املقابل فإن التركيز, أهداف واقعية يف املستقبل

أما النسبة الكبرية اليت مل تستطع ، البطولة أو املنافسة يعين مكافأة عدد قليل من الناشئني الفائزين
ومن مث يتوقع أن يكون نتيجة ذلك آثاراً ، )إحباط(حتقيق املكسب فتعترب املنافسة هلم خربة فشل 

  .ضعف الثقة يف األداء، زيادة القلق، شلزيادة اخلوف من الف: سلبية منها

 إىل أمهية وضع أهداف اآلداء على أساس أهنا حتت السيطرة 2001ويشري أسامة راتب 
فضالً ملا هلا من تأثري إجيايب على اجلوانب النفسية إال .والتحكم يف حدود قدرات الالعب الناشئ

آلداء كمدخل أفضل من التركيز على  أهداف اىأن هناك صعوبة يف إقناع الرياضيني بالتركيز عل
وهذا ما جنده .ويرجع ذلك إىل أن اجملتمع يكافئ الفائز بصرف النظر عن أدائه، أهداف النتائج

عند املدربني الذين يعتقدون أن وضع األهداف على أساس اآلداء وليس النتائج يفقد الناشئ 
  ).410ص . 2001 أسامة راتب (.احلماسة والكفاح من أجل الفوز

 :  األهداف املرحلية.4.2.6

تتميز األهداف يف التدريب الرياضي أهنا طويلة املدى سواء كانت بطولة حملية يف هناية 
 short(من هنا تبدو أمهية األهداف قصرية املدى .املوسم أو بطولة عاملية متتد أكثر من ذلك

terme gools(األهداف النهائية  حيث توضح ماذا ميكن أن يعمل الناشئ اآلن حىت يصل إىل 
 و قيمة األهداف القصرية أهنا ال تعترب مبثابة تقييم اجملهود )long terme gools(البعيدة املدى 

ولكن تدعم الدافع للفترة طويلة و ، فحسب، الرياضي وأنه يسري يف الطريق الصحيح للتدريب
يزيد من ثقة الرياضي يف األمر الذي ، خاصة عندما يشعر أنه حيقق األهداف القصرية أو املرحلية

  .نفسه و يف قدراته

الناشئ يف معرفة /ويضيف أسامة راتب إىل إن األهداف القصرية تساعد كال من املدرب 
كما تعمل ، وبالتايل اقتراح احللول البديلة ملواجهتها.بعض املشكالت واملعوقات فور حدوثها

  . رحلة املمارسة والتدريباألهداف القصرية على تطوير الدافعية واحملافظة عليها عرب
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إطالة فترة , تعبئة الطاقة، توجيه االنتباه حنو اآلداء: وهي على النحو السابق حتقق أربعة وظائف
كذلك من األمهية أن تتضمن األهداف بعض اجلوانب . تطوير وابتكار األساليب املستخدمة, اجلهد

  .بالقواعد الصارمة للتدريب و املنافسةاليت حتقق االستمتاع و الترويح للرياضيني دون االلتزام 

 الوصول إىل األهداف ىواخلالصة أن وضع األهداف قصرية املدى تعترب خطوة مرحلية تساعد عل
وهذه امليزة يصعب ، وتسهم يف تطبيق مبدأ توجيه األهداف حنو اآلداء وليس النتائج، النهائية

 يف الكثري من العوامل اليت ميكن أن تطرأ حتقيقها يف األهداف طويلة املدى نظراً لصعوبة التحكم
  ).411 ص .2001أسامة راتب...(تاإلمكانيا، معدالت التقدم، دون حتقيق األهداف مثل اإلصابة

  : األهداف الواقعية.5.2.6

كما هو معروف أن هناك حالة مثلى للرياضي من الناحية البدنية والنفسية ترتبط بتحقيق 
ومصدر زيادة الطاقة النفسية ميكن أن يتم من ..ا الطاقة املثلىوهي ما يطلق عليه، أداءأفضل 
وميكن أن يتم من .إخل...اخلوف من الفشل، القلق،  مصادر سلبية مثل زيادة الضغوطخالل

حيث يساعد على وصول ، خالل مصادر إجيابية بأيت يف مقدمتها إثارة دافع التحدي للرياضي
التحكم يف ، الدافعية العالية, التفكري اإلجيايب، ثقة بالنفسالرياضي للطاقة املثلى واليت تتميز بال

  ).411ص . 2001 أسامة راتب (.إخل...زيادة تركيز االنتباه، االستمتاع باألداء، القلق

ولذلك من األمهية تدعيم الطاقة النفسية اإلجيابية للرياضي واليت يأيت يف مقدمتها إثارة دافع 
إن أفضل حالة ألداء  .ب اهلامة الوقائية لعدم حدوث اإلحتراقالتحدي الرياضي وهي من األسالي

ويف ، ومستوى عايل من املهارة, الرياضي تتحقق عندما يكون لديه دافع عايل للتحدي للرياضي
  ).412 ص أسامة راتب (.املقابل فإن اخنفاض درجة التحدي تؤدي للملل والالمباالة

تطلب وضع أهداف تستثري التحدي لدى وعلى ضوء ما سبق فإن حالة األداء املثلى ت
ويف نفس الوقت جتنب األهداف اليت تتميز بدرجة سهولة كبرية أو حىت درجة ، الرياضي
كذلك من املهم أن تكون درجة الصعوبة مالئمة حيث أن الصعوبة الزائدة تؤدي إىل . متوسطة

  . االحتراق النفسيتكرار خربات الفشل وزيادة االستجابات النفسية السلبية اليت تؤدي إىل
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كيف ميكن وضع أهداف تستثري التحدي وتتميز : ويضيف أسامة راتب أن هناك مشكلة
ولتحقيق ذلك ميكن أن يسـترشـد ، مبا يكفل أن تكون خربة جناح. بدرجة صعوبة مالئمة

  :املـدرب مبا يلي
  : تقييم قدرات الناشئ.6.2.6

وخالل الفترات ، ات التدريب إذا أمكنيؤخذ يف االعتبار معدالت تقدم اآلداء خالل سنو
املطلوب ) طويل املدى(مث يقترح اهلدف النهائي ، القليلة اليت تسبق التخطيط بصفة خاصة

مع األخذ يف االعتبار أن ) قصرية املدى(كما يترجم هذا اهلدف العام إىل أهداف مرحلية .إجنازه
حيث أنه ، سبق التخطيط لبناء األهدافتكون مراجعة اآلداء السابق خالل الفترة القصرية اليت ت

. 2001 أسامة راتب( .عندما تطول الفترة تتأثر بعوامل كثرية يصعب معها التحديد الدقيق لألهداف
  ).413ص 

  : حتديد مدى التزام الناشئ يف التدريب.7.2.6
 وضع إن التزام الناشئ حنو التدريب من العوامل اهلامة اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار عند

وميكن حتديد مدى التزام الرياضي حنو حتقق اهلدف من خالل متابعة كمية .أهداف التحدي
وحيدد مثالً بعدد .الوقت الذي خيصصه الالعب للممارسة والتدريب من أجل حتقيق اهلدف

ألن هناك ، حصص التدريب األسبوعية وكذا درجة اجملهود الذي يبذله الالعب أثناء التدريب
      .ني الالعبني يف درجة عطائهم وجهدهم يف التدريبفروق واضحة ب

  : تدعيم الثقة.8.2.6
ويالحظ أن الرياضي الذي ، تتضمن املنافسات الرياضية يف طياهتا خربت النجاح والفشل

يقترح لنفسه أهدافاً واقعية تتماشى مع قدراته وجتعله " self confiance"لديه الثقة يف النفس 
بينما ،  إىل أعلى مستوى لقدراته وال يسعى إلجناز أهداف غري واقعيةيشعر بالنجاح عندما يصل

 خياف من الفشل بدرجة كبرية مبالغ "Take of confiance"الرياضي الذي تعوزه الثقة يف النفس 
, ضعف التركيز، وينعكس ذلك عادة على زيادة يف حالته النفسية من حيث زيادة القلق، فيها
االفتقاد إىل املتعة والشعور ،  مما يعوق التركيز على النقاط اإلجيابية،اإلهتمام حنو نقاط الضعفو

ولذلك من األمهية  ).415 ص 2001أسامة راتب  (.ومن مث يصبح أكثر عرضة إىل االحتراق, بالرضا
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, استخدام األساليب املالئمة لتنمية الثقة يف النفس للناشئ لوقاية من اآلثار النفسية السلبية
  :ن خالل ما يليويتحقق ذلك م

  . اإلمكانيات املادية والبشرية.1.8.2.6

 املادية والبشرية املتوفرة عند ختطيط أهداف اإلمكانياتجيب أن يؤخذ يف عني االعتبار نوع 
ومن ذلك على سبيل املثال نوع وعدد وتأهيل املدربني التحويل املادي املنافسات املتاح  التحدي
  . وأجهزة التدريبإمكانيات وأدوات؛  فيهاكاالشترا

  : الرعاية النفسية بعد املنافسة.2.8.2.6

يهتم أغلب املدربني باإلعداد النفسي للرياضي قبل املنافسة ويعتقدون أن اإلهتمام باحلالة 
النفسية لالعب قبل املنافسة تلعب دوراً هاماً يف اآلداء، ولكن القليل الذين يعطون نفس القدر 

والواقع أن انتهاء املنافسة ال يعين ؛ ة واالنفعالية للرياضي بعد املنافسةمن اإلهتمام للناحية النفسي
بالضرورة إنتهاء اإلنفعاالت احلادة اليت يعاين منها الرياضي قبل املنافسة، بل قد تزداد اإلنفعاالت 

ومن مث الشعور باإلحباط واليأس،اإلكتئاب،خاصة بعد ؛ وتؤثر على النواحي النفسية للرياضي
 أو الفشل يف اآلداء ورمبا تتضاعف هذه اإلنفعاالت النفسية السلبية وتساهم يف زيادة اهلزمية

اإلجهاد وإسترتاف الطاقة للرياضي ومن مث يؤثر ذلك سلبياً على الرياضي من حيث أداء محل 
  . )418 ص 2001راتبأسامة (التدريب أو املسابقات التالية 

فسة فضالً عن أهنا تؤثر يف املسابقة التالية، فإن إن استجابات الرياضي أو املدرب بعد املنا
إن األداء اجليد عادة يؤدي إىل النتيجة .تأثريها قد يكون أكثر على اجلوانب النفسية للرياضي

 ولكن ليس؛ )اخلسارة(كما األداء الضعيف يؤدي إىل النتيجة السلبية ؛ )املكسب (اإلجيابية
خلسارة ليسا حتت سيطرة الرياضيني وقد تتأثر املكسب وا؛ بالضرورة أن حيدث ذلك دائًما

بعوامل أخرى عديدة لذلك من األمهية أن يكون املدرب على دراية مبسؤولية التقييم املوضوعي 
وليس على أساس النتيجة فحسب فان ذلك ميثل مدخال ؛ وفقًا الهداف األداء املطلوب إجنازها

داد أمهية ذلك عندما خيسر الرياضي املسابقة وتز؛ هاما للرعاية النفسية للرياضي بعد املنافسة
بالرغم من أدائه اجليد فهذه متثل خربة نفسية سلبية للرياضي تتطلب من املدرب تدعيم النواحي 

  :اإلجيابية لألداء وتدعيم الروح املعنوية ولذلك ال بد من مراعاة ما يلي
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  .تقدمي اجلهد واألداء املتميزين بالرغم من اخلسارة 
اخلسارة تعترب شيئاً طبيعياً يف الرياضة وال تنقص من التقدير لألداء توضيح أن  

  واجلهد اجليدين 
متثل ردود فعلية طبيعية للخسارة، رمبا ) احلزن، الغضب(توضيح املشاعر السلبية  

يصعب التخلص منها بعد املباراة مباشرة ولكن ميكن التخلص منها مع مضي 
  .ائج مقابل أمهية إجناز أهداف األداءميكن اإلقالل من أمهية النت و.الوقت

  :االتصال الفاعل. 3.8.2.6

فإن ذلك يقلل من حدة اإلجهاد ، عندما يستطيع الناشئ أن يعرب عن مشاعره لألخريني 
لذلك من األمهية أن يساعد جهاز التدريب بشكل عام .النفسي وحيول دون حدوث اإلحتراق

واإلخفاق يف , القلق, شاعره من اإلحباطواملدرب بشكل خاص الالعب على أن يعرب عن م
حتقيق طموحاته وأن جيد الناشئ املساندة االجتماعية والتدعيم والعون من املدرب وجهاز 

لذلك البد من اكتشاف املشكالت مبكراً وعدم تراكم اخلربات ؛ التدريب وزمالئه يف الفريق
  .النفسية السلبية

وذلك ، كه يف بعض املواقف واختاذ القرارلذلك البد من إتاحة الفرصة لالعب يف إشرا
حيث أن ذلك يزيد من درجة التزام الرياضي حنو ؛ باإلستماع إىل اقتراحاته واستخدام املفيد منها

  .كرب باملسؤولية حنو حتقيق النجاحالتدريب ويصبح لديه إحساس أ

وخاصة ؛ إن االتصال الفاعل مهارة جيب أن يتمكن منها املسؤولون عن العمل مع الناشئ
املدرب مما يضمن للناشئني التعبري عن مشاعرهم واجتاهاهتم ومن مث املعرفة املبكرة ألعراض 

  . )419ص 2001راتبأسامة ( التدريب الزائد وأثاره النفسية السلبية، اقتراح احللول املناسبة
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  :املهــــارات النفسيــــة. 4.8.2.6

 النفسية،حاجته إىل التدريب على تنظيم الطاقة حيتاج الناشئ لتعلم مهارات ينظم هبا طاقة
البدنية، ويتم ذلك من خالل مساعدة الرياضي على التحكم يف حجم وشدة ومحل التدريب 

،فإن تنظيم الطاقة النفسية يعتمد على مساعدة املدرب ةعلى أجهزة اجلسم العضلية والفيزيولوجي
  .الرياضي يف السيطرة على أفكاره ومشاعره

 البدنية تؤثر يف الطاقة النفسية، بإعتبار أن لياقة اجلسم تعترب جزءاً هاماً من الصحة إن الطاقة
النفسية،وأن التعب اجلسمي قد ينقص من العزمية لتحقيق املكسب،ومن ناحية أخرى فان الطاقة 

  .النفسية تؤثر يف الطاقة البدنية

سم، ومن هنا تتضح فالذهن عندما يكون هادئا ويقضاً فإن ذلك ينعكس على أعضاء اجل
أمهية التكامل بني الطاقة البدنية والنفسية لتحقيق مستوى اآلداء األمثل أو ما يسمى باحلالة 

  ". optimal psycho physical state"النفسية البدنية املثلى 

أن تعلم الناشئ بعض املهارات النفسية يساعده على التخلص من الضغوط والقلق والتوتر، 
اليت يفضل أن يبدأ تعليمها للناشئ مثل تعلمه ...رات اإلسترخاء، والتصور العقلي،ومن هذه املها

  ).420 ص2001 أسامة راتب(الرياضية للمهارات 

  :على مستوى الرياضي الناشئ  .3.6

إن من بني الوسائل والطرق اهلامة يف خفض درجة الضغوط النفسية بالنسبة للرياضي الناشئ 
  :مايلي

  :اشئ األداء بثقةاعتياد الن .1.3.6

إن اعتياد ا لرياضي على اآلداء بثقة يساعده على االحتفاظ بروح معنوية عالية حىت أثناء 
إضافة إىل ذلك جيعل املنافس غري مدرك بالتحديد ما هي املشاعر ، األوقات الصعبة من املباراة

  .اليت متيز هذا الالعب
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  :ه اعتياد الناشئ التفكري اإلجيايب يف قدرات.2.3.6

يؤثر نوع تفكري الرياضي يف مقدار الثقة، حيث يالحظ أن بعض الرياضيني وخاصة قبل 
 املنافسات اهلامة يسيطر عليهم التفكري السليب الذي يركز على نقاط القوة يف املنافس، ويف املقابل
 نقاط الضعف وجوانب النقص يف قدراته وهذا النوع من التفكري السليب يؤثر يف ثقة الرياضي يف

لذلك من األفضل أن يعتاد الرياضي التفكري اإلجيايب الذي  .ويف تدعيم احلالة النفسية السلبية, نفسه
التركيز ، تذكر أفضل مستوى أداء سابق, كمراجعة خربات النجاح السابقةيدعم ثقته يف نفسه، 

  ).417. ص2001أسامة راتب ( على حتقيق أهداف اآلداء وبذل اجلهد بصرف النظر عن النتائج

  :احتفاظ الرياضي باحلالة البدنية اجليدة .3.3.6

فعلى سبيل املثال التغذية ، إن احتفاظ الالعب باحلالة البدنية اجليدة يدعم حالته النفسية
, أو النقص الشديد للوزن يؤدي إىل نقص تقدير الذات وقيمة الذات، زيادة الوزن، الصحيحة

  .ي يؤكد على احتفاظ الالعب باحلالة البدنية اجليدةاألمر الذ.وبالتايل ثقة الرياضي يف نفسه

  :األسرة والرعاية النفسية للناشئ .4.6

وذلك يتضمن ؛  الرياضيةاألنشطةجيب أن نتفق على إقناع اآلباء حبق أطفاهلم يف االشتراك يف 
حقهم يف االختيار وليس املشاركة، وبالرغم من دور اآلباء يف تشجيع أطفاهلم على املشاركة، 

إن األمهية هي مشاركة النشء بالرأي ؛ فإن هذا التشجيع جيب أن ال يتحول إىل نوع من الضغط
لنوع الرياضة اليت حيبها ومستوى املنافسة اليت يرغب فيها، ومن مث أمهية احترام رأي أبنائهم يف 

  )457 ص2001 أسامة راتب (.ذلك

 .)كاإلصابات املختلفة مثال(وقد حتدث بعض املصاعب املرتبطة باملمارسة النشاط الرياضي 
وبذلك ميكن القضاء على الصراع النفسي الذي ميتلك البعض من جراء معارضة األسرة 
ملمارستهم للنشاط الرياضي، وعلى ذلك يتطلب األمر التنسيق والتعاون التام بني املدرب 

ن التدريب على أن ال يثقل كاهل الرياضي الناشئ بأعباء تقلل من مستواه واألسرة، وذلك لضما
  )146 ص.1992 حسن عالوي. (وقدرته
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إن اآلباء الذين يرغبون حقاً يف مساعدة أبنائهم وجناح الربنامج التدرييب، جيب أن تكون 
اح الربنامج حنو معرفة بعض أدوارهم اهلامة يف جن لديهم الرغبة يف االلتزام و حتمل املسؤولية

  :ويكون كالتايل ، )457 ص2001 أسامة راتب( الرياضي

  :تبادل الثقة مع املدرب .1.4.6
ذلك يتطلب من اآلباء الثقة الكاملة يف مقدرة املدرب على حتمل املسؤولية يف تدريب 

 دون أن ننسى أمهية ).459،  ص2001، أسامة راتب.(وتوجيه أبنائهم خالل خربة املمارسة الرياضية
  .اآلباء يف الدعم و التوجيه وكذا تشجيع أبنائهم

 أن الناشئني "Lewth Waite 1988" و لويس ويت "Scanlon"فتشري دراسة سكان لون 
الذين لقوا املساندة االجتماعية من املدربني واآلباء كانوا أكثر رضاً واستمتاعاً الرياضيني 

 Scanlon, Lewth 1988  لون ولويت وايتاسكان( مبصادر الضغوط النفسية بالرياضة واقل تأثرا

waite ،48-41ص(   

  :مشاركة األبناء خربات النجاح والفشل .2.4.6
يواجه النشء خربات النجاح و الفشل وما يرتبط هبا من شعوره بالسعادة وفرحة النصر أو 
ت الشعور باإلحباط وعدم الرضا، ففي كلتا احلالتني البد على اآلباء مشاركة أبنائهم خربا
؛ النجاح كإظهار النواحي اإلجيابية اليت يتميزون هبا وتقدير اجلهد الذي يبذلونه يف املسابقات

كذلك تقدمي املساعدة والساندة لبنائهم عندما ميرون خبربات الفشل وذلك بعدم الغضب أو 
تارا، ؛  دراسة كل منتوصلتحيث ؛ الشعور باالستياء عندما خيفقون يف بعض املسابقات

 أن من أهم مصادر الضغوط النفسية " tare & Gary &, kenneth"1991وكينث وجريي، 
  ).120-103-ص Tara K. Scanlan 1991 تارا اسكان لون.( خربات الفشل

  : يف السلوك الرياضيالقدوة .3.4.6 
جيب أن يتذكر اآلباء أهنم مبثابة النموذج و القدوة اهلامة يف نظر أطفاهلم، وان اآلباء الذين 

وانه من الصعوبة أن يتوقع املدرب إمكانية ؛ ون السيطرة على انفعاالهتم يكون أبنائهم مثلهميفقد
  .تعليم الروح الرياضية والسيطرة االنفعالية للناشئني الذين يفقد آبائهم هذه الصفات الطيبة
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  :احترام رغبة األبناء وعدم إجبارهم .4.4.6

 يف الرياضة بناء على رغبة أطفاهلم حىت تصبح جيب أن يهيئ اآلباء ألبنائهم فرصة املشاركة
ويف سبيل ذلك فان املدرب جيب أن يشجع اآلباء على تقدمي ..ممارسة الرياضة مصدرا للمتعة

 ةاالقتراحات واإلرشادات املالئمة ألبنائهم،ولكن عدم إجبارهم على ممارسة رياضة معينة أو زياد
 2001 راتبأسامة ( .ء وأسلوب املمارسة شئ هامالتدريب بشكل حمدد، ولكن احترام رغبة األبنا

  ).461ص

  : التوجيه واإلرشاد النفسي للناشئ الرياضي. 5.6

  :أساليب التعامل مع الضغوط .1.5.6
ويتم ذلك عن طريق األخصائي النفسي للفريق الذي ميكنه تقدمي العديد من اخلدمات اهلامة 

  : التوتر والضغوط النفسية ومن اهم اخلدماتالتخصصية للرياضي الناشئ الذي يعاين من القلق و
  .تقدير احلالة النفسية  
  .أساليب التحكم يف األمل 
  .- املعرفية –أساليب التدخل السلوكية  
  .إدارة الضغوط واإلرشاد النفسي للناشئني الرياضيني 
  .التدريب على التخيل والتدريب العقلي لتسهيل العودة للتنافس 
 ).141 ص2002 إخالص عبد احلفيظ( .فريقتسهيل الدعم االجتماعي لل 

  :تقدمي برامج وقائية من الضغط النفسي. 2.5.6
اإلداري وكذا الرياضيني لفهم الضغوط النفسية و  ووهتدف هذه الربامج ملساعدة املدرب

أبعادها املختلفة أساليب التعامل معها بشكل يساعد على القيام خبطوات عملية، وقد تشمل هذه 
كما تتضمن توفري خدمات تشتمل على إجراء . ت وجلسات ودورات تدريبيةالربامج ندوا

مراجعة دورية للرياضيني الناشئني الذين يعانون من ضغوط نفسية وذلك للكشف مسبقاً عن أي 
  .مؤشر يدل على وجود مشكالت الختاذ اإلجراءات الوقائية

  : خالصة. 5.6
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ة النفسية للنشء وذلك من أجل وضع آليات مت يف هذا الفصل إبراز دور املشرفني على الرعاي
 إلدارة الضغوط النفسية يف حالة حدوثها لدى الرياضيني الناشئني ومعاجلة نتائجها توإستراتيجيا

السلبية، أو الوقاية منها وذلك بتجنب املسببات كضغوط املنافسة أو االرتفاع املبالغ فيه يف محل 
  :وتطرقنا إىل التدريب،

 يف حتديد األعراض األوىل لضغوط التدريب الزائد أو مظاهر اإلجهاد بر أمهية ودور املد
ه يف التعبري عن أفكاره ومشاعره، إضافة إىل وضع توذلك مبالحظة سلوك الناشئ، ومساعد

أهداف يف حدود قدرات الالعب الناشئ ملا هلا من تأثري إجيايب على اجلوانب النفسية، و مساعدة 
، الدافعية العالية, والتفكري اإلجيايب، ة املثلي واليت تتميز بالثقة بالنفسالرياضي للوصول إىل الطاق

  . وزيادة تركيز االنتباه، االستمتاع باألداء، التحكم يف القلق
لوقاية من لوكذلك من األمهية استخدام األساليب املالئمة لتنمية الثقة يف النفس للناشئ 

 املادية اإلمكانياتل األخذ بعني االعتبار نوع ويتحقق ذلك من خال، اآلثار النفسية السلبية
   .والبشرية املتوفرة عند ختطيط أهداف التحدي

كذلك من بني الوسائل اهلامة يف خفض درجة الضغوط النفسية بالنسبة للرياضي الناشئ هو 
 ،اجليدة على االحتفاظ بروح املعنوية،واحتفاظه باحلالة البدنية هاعتياده على األداء بثقة مما يساعد

وتعلم .  كمراجعة خربات النجاح السابقة، اإلجيايب الذي يدعم ثقته يف نفسهو كذا التفكري
الناشئ بعض املهارات النفسية اليت تساعده على التخلص من الضغوط والقلق والتوتر، 

  .كاالسترخاء، والتصور العقلي
 االلتزام و حتمل  وذلك من خالل رغبتهم يف، دور اآلباء يف مساعدة أبنائهمىوال ننس
حنو معرفة بعض أدوارهم اهلامة يف جناح الربنامج الرياضي، إضافة إىل مشاركة أبنائهم  املسؤولية

خربات النجاح كإظهار النواحي اإلجيابية اليت يتميزون هبا وتقدير اجلهد الذي يبذلونه يف 
  . ميرون خبربات فشلوكذلك تقدمي املساعدة واملساندة الكافية ألبنائهم عندما؛ املسابقات

ويف األخري دور األخصائي النفسي الرياضي يف تقدمي برامج من أجل مساعدة الرياضيني 
  . الناشئني يف فهم الضغوط النفسية، وأبعادها املختلفة وأساليب التعامل معها، وكيفية إدارهتا
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إن هدف الدراسة احلالية هو حماولة تشخيص ظاهرة الضغط النفسي لدى الرياضيني الناشئني 
إضافة إىل املؤشرات ,وكذلك اآلثار والنتائج املترتبة عن ذلك, والوقوف على مصادرها وأسباهبا

لذلك فان اإلجراءات , ئة من الرياضينيواألعراض الدالة على وجود ضغوط نفسية لدى هذه الف
:امليدانية تضمنت اخلطوات التالية  

  :منهج الدراسة. 2.7

الذي يعتمد على مجع احلقـائق وحتليلـها وتفـسريها          , استخدمنا املنهج الوصفي املسحي   
حيث قمنـا يف هـذه الدراسـة        , ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية    , الستخالص داللتها 

 يف احمليط الرياضي بالنسبة للرياضيني الناشئني من مصادر وأعراض الضغوط            كائن وبوصف ما ه  
 . النفسية اليت يتعرضون هلا من خالل ممارستهم لألنشطة الرياضية املختلفة

  :أداة الدراسة. 3.7

وألجل اختبار فرضيات البحث والوقوف علـى       , يف ضوء أهداف البحث وطبيعة الدراسة     
اس ملعرفة مؤشرات الضغط النفـسي لـدى الناشـئني الرياضـيني؛     مدى حتققها قمنا ببناء مقي  

واالستعانة بقائمة مصادر الضغوط النفسية للناشئني الرياضيني املصممة خصيصا هلذا الغرض من            
الذي يساعدنا على التعرف على     , ) أسامة عبد الظاهر     - إبراهيم خليفة    -أسامة راتب   ( إعداد  

  ). سنة 18-14( ا للناشئني مصادر الضغوط النفسية و درجة شدهت

  :خطوات بناء مقياس أعراض ومؤشرات الضغط النفسي لدى النشىء الرياضي. 4.7
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املسح املكتيب ومراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة املتعلقة بالضغوط النفسية           .1
 .يف جمال علم النفس وعلم النفس الرياضي

فسية واالحتراق النفسي اليت سبق     مراجعة العديد من املقاييس وقوائم الضغوط الن       .2
 .إعدادها يف جمال علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الرياضي بصفة خاصة

توجيه أسئلة مفتوحة استكشافية قصد التعرف على أهـم أعـراض ومؤشـرات              .3
املدرب، اإلداري، الالعـب،    ( الضغط اليت تظهر عند النشىء الرياضي لكل من         

 ).األسرة 
ترحة ألعراض الضغوط النفسية للنـشىء الرياضـي استرشـادا          حتديد احملاور املق   .4

 .باخلطوات السابقة
 . حتديد املفهوم النظري اإلجرائي للقائمة املقترحة .5
 .عرض احملاور على احملكمني يف جمال علم النفس والتدريب الرياضي .6
املقياس لكل حمور من حماور املقيـاس يف ضـوء الفهـم            ) بنود( اقتراح عبارات    .7

 . النظري اخلاص لكل حموروالتحليل
الصورة النهائية ملقياس أعراض ومؤشرات الضغط النفـسي لـدى الرياضـيني             .8

  .الناشئني
: الناشىءيويف مايلي نقوم بشرح خطوات بناء مقياس أعراض الضغط النفسي لدى الرياض  

 :مراجعة بعض األطر النظرية والدراسات السابقة املرتبطة بالضغوط النفسية. 1.4.7
ببناء املقياس بعد االطالع على العديد من املراجع العلمية اليت تناولت موضوع الضغوط قمنا 

سواء املراجع , النفسية واالحتراق النفسي يف جمال علم النفس وعلم النفس الرياضي بصفة خاصة
:األجنبية أو العربية و منها على سبيل املثال  

1997. 2001(أسامة راتب   
1998( ، حسن عالوي    ) ب 

حممد عز الدين   /حسن عالوي    ,)ب
املوسـوي  , )2001(سلطان املـشعان     عويد,  )2001( فاروق السيد عثمان     ، )1987 ( رضوان
، )1993(، حسن أبو عبـدة       )2003 (، رضا مسعودي    )1999(أسامة األصفر   , )1998(حسن

 & Gould)1996(، غوولد وآخـرون  Harlick & Mc Kenzie ) 2000( هارليك و مك كرتي 

Others،1990 ( تايلور ودانيال( Taylor & Daniel،سلفا ) 1990 (Silva  جولد وبتـشكوف ،
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)1988( Gould & Pettichcof، مورجان وآخرين )1987( Morgan &Others،  ديفد فونتانـا 
)1994(David Fontana.  

: مراجعة بعض قوائم ومقاييس الضغط النفسي واالحتراق النفسي وأمهها.2.4.7  

رينـر  ( تصميم  Coaches Burnout Scale :ياس االحتراق النفسي للمدرب الرياضيمق .1.2.4.7
  :1998 حممد حسن عالوي وأعد صورته بالعربية Rainer Martens) )1987(مارترت 

درجـة  , درجة كبرية جدا  ( مخاسي التدريج   , )أسئلة  ( عبارات  ) 10(ويتكون املقياس من    
وأشار مارتنـز إىل أن هذا املقياس مـا        ).  قليلة جدا    درجة, درجة قليلة , درجة متوسطة , كبرية

هو إال وسيلة مساعدة للمدرب الرياضي ويهدف إيل زيادة وعي املـدرب الرياضـي بنفـسه                
  ) 55 -57ص.أ1998حسن عالوي  .( وحاله

   :مقياس أسباب االحتراق للمدرب الرياضي .2.2.4.7
و العوامل اليت تسهم يف زيـادة       صمم املقياس حممد حسن عالوي للتعرف على األ سباب أ         

 عبارة موزعـة    30ويتضمن املقياس   . الضغط على املدرب الرياضي واليت قد تؤدي إىل االحتراق        
  :لعلى مخسة أسباب أو عوام

 - أسباب مرتبطة باإلدارة العليا      - خصائص املدرب وشخصيته     -عوامل مرتبطة بالالعبني    
  .  عوامل مرتبطة باملشجعني-وسائل اإلعالم 

 : قائمة مصادر الضغوط النفسية للرياضيني الناشئني. 3.2.4.7

تساعد هذه القائمـة علـى      ) 2001( أسامة األصفر    - إبراهيم خليفة    -إعداد أسامة راتب    
وتتـضمن هـذه     ).سنة18-14( التعرف على أنواع الضغوط ودرجة شدهتا للرياضيني الناشئني         

  : حماور05 عبارة موزعة على 55القائمة 
 اجلهاز الفـين    - اجتاهات األسرة حنو الرياضة      - ضغوط املنافسة    - أمحال التدريب    ضغوط(

ويقوم الناشئ باإلجابة علـى     ،  )، متطلبات احلياة    تإدارة الوق ,  الدراسة –واإلداري واجلمهور   
   ) 441:ص.2001.راتب أسامة ( .) غالبا - أحيانا -نادرا ( بنود القائمة على مقياس ثالثي 

   M.B.I(Maslach Burnout Inventory( ياس ماسالش لالحتراق النفسيمق. 4.2.4.7
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النـضوب  ,  موضوعا 22طور ماسالش جمموعة من أسئلة حول اإلعياء املهين واليت حتتوي           
حيث يقيس هذا الرائـز     , وعدم حتقيق الذات يف إطار العمل     , الشخصية مظاهر ضياع , العاطفي

1997 راتب أسامة( . تردد املتغريات وشدهتا
  . )139 ص1999 طوالبه ( )85ص أ 

  :مقاييس مؤشرات الضغط .5.2.4.7
  :مقياس التقدير الذايت ألعراض اضطراب الضغوط 

 عرضا؛ ويهدف إىل تقدير مدى تكرار األعـراض وشـدهتا يف            17على ويشمل هذا املقياس    
  .) 120ص 1998أمحد عبد اخلالق (األسبوعني املاضيني 

   ):Hopkins Symptom Distress Cheklist(  غطقائمة هوبكرت لفحص أعراض الض 

 هتدف هذه القائمة إيل التعرف على مدى تعرض األفراد هلذه االضطرابات وكذا اآلثار اليت              
 .حتدثها الضغوط للفرد

 :استبيان ا ملؤشرات الصحية للضغوط .6.2.4.7

 Kindler et.1995 وكندلر وجينس بريغ Girdano & al  1995 من وضع جريدانو وزمالئه

Gins Burg. ويشمل تسع أعراض , ميكن من خالله االستدالل على اآلثار الصحية للضغوط
وثالثة عشر عرضا نفسيا ومزاجيا؛ وفتح اجملال , وإحدى عشر عرضا فيزيولوجيا, ضغط عضلية

وبإمكان املفحوص أن , ظهرت لديه لإلضافة وعلى املفحوص أن يؤشر على يسار األعراض اليت
   ).140 ص 1998 هيجان ( أخرى عراضيضيف أي أ

  : مقياس مجلة األعراض .7.2.4.7

وقام ,  مجلة من األعراض كمؤشر للضغطMeltlin & Woelfel 1974 استعمل ملتلني وولفل 
جييب املفحـوص علـى   ,  مظهرا من ظاهر الضغط 33بذلك كل من دورين وبيت حيث وضعا        

أسـامة  ( دائما؛أحيانـا؛ نـادرا     مدى تكرر هذه األعراض لديه وفق سـلم متـدرج يـضم             
  .). 120ص1995.راتب

  :مقياس أعراض االحتراق للمدرب الرياضي .8.2.4.7
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 صمم هذا املقياس حممد حسن عالوي للتعرف على جمموعة األعراض أو األعراض املتزامنة             
)Syndrome  (             اليت قد تظهر يف وقت واحد واليت قد تؤدي إىل االحتراق للمدرب الرياضـي ,

 عبارة  30ويتضمن املقياس   .  التعرف على درجة اقتراب املدرب الرياضي من االحتراق        وكذلك
 الـتغري   - اإلهنـاك االنفعـايل      - اإلهناك البدين    -اإلهناك العقلي   : موزعة على مخسة أبعاد هي    

 نقص اإلجناز الشخصي، ويقوم املدرب الرياضي باالجابة على عبارات          -الشخصي حنو األسوأ    
 بدرجـة   – بدرجة متوسطة    – بدرجة كبرية    -بدرجة كبرية جدا    : ( سي التدريج املقياس اخلما 

   ). 62ص أ98حسن عالوي ( بدرجة قليلة جدا –قليلة 
للتعرف على أهم أعراض ومؤشـرات الـضغط        ) مفتوح  ( توجيه سؤال استكشايف    . 3.4.7

  : الرياضي الناشئىالنفسي اليت تظهر لد

لى مدربني وإداريني والعبني يف ألعاب خمتلفة؛ وكـذلك          قمنا بإعداد استمارة مت توزيعها ع     
، وتضمنت االستمارة التعريف مبفهـوم الـضغوط         )02:أنظر امللحق رقم  ( أفراد أسر الالعبني    

: ومت توجيه السؤال التـايل    , النفسية اليت تواجه النشىء الرياضي وكذا مؤشرات الضغط النفسي        
  .ضي نتيجة لتعرضه ملختلف الضغوط النفسيةماهي األعراض اليت تظهر لدى الناشئ الريا

حتديد املفهوم النظري اإلجرائي للمحاور املقترحة اخلاصة بقائمة أعـراض الـضغط            . 4.4.7
  :النفسي لدى الناشئني الرياضيني

 للمحاور املقترحة لقائمة أعـراض      إجرائيةقمنا من خالل القراءات النظرية بوضع تعريفات        
التعريـف باملـصطلحات    ( يني الناشئني وذلك يف الفـصل األول        الضغوط النفسية لدى الرياض   

  ). املستخدمة يف البحث 

  :عرض القائمة على احملكمني .5.4.7

  قسم التربية البدنيـة مت عرض احملاور املقترحة على عدد من األساتذة يف علم النفس وأساتذة    
  :لى هبدف التعرف ع ) 01:أنظر امللحق رقم( والرياضية بدايل إبراهيم 

 .مدى مناسبة البنود املقترحة للمقياس 

 .إضافة بعض العبارات والبنود اليت من شأهنا إثراء املقياس 
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  .حذف أو تعديل بعض العبارات والبنود الغري مناسبة 
  : يف ضوء الفهم والتحليل النظري لكل حمورساقتراح عبارات كل حمور من حماور املقيا.  6.4.7

 يف ضوء الفهم والتحليل النظري اخلاص بكل حمور وقد استعنا           قمنا بصياغة عبارات املقياس   
بالعبارات اليت حصلنا عليها من السؤال االستكشايف واسترشدنا باملقاييس واالختبارات السابقة           
حيث مت احلصول على بعض العبارات من تلك املقاييس ومت تعديل صياغتها مبا يتناسب مع العمر           

 عبارة، وقـد    33نة الدراسة، وتكونت الصورة األولية للمقياس من        الزمين واملستوى الرياضي لعي   
  :أخذنا يف عني االعتبار عند صياغة العبارات مايلي

  .أن تكون العبارات واضحة ومفهومة  
  . العبارة على أكثر من معىنل أن ال تشم 
  . أن تكون العبارات مناسبة للعمر الزمين لعينة الدراسة 
  .بةاالبتعاد عن العبارات الصع 

  :الصورة النهائية ملقياس أعراض ومؤشرات الضغط النفسي لدى الرياضيني الناشئني. 7.4.7
بعد تعديل املقياس واألخذ بعني االعتبار كل مالحظات األساتذة يف علم النفس وكـذلك              

وقمنا ,  عبارة 29 حماور و  03املختصني يف التدريب الرياضي تكونت الصورة النهائية للمقياس من          
  . عباراهتا بطريقة عشوائيةبترتيب

  : أدوات جمع البيانات .5.7
  : وصف أداة القياس .1.5.7

  :موزعة كالتايل ) 03:أنظر امللحق رقم( تتكون أداة الدراسة من ثالثة أجزاء 
  :اجلزء األول  - أ

اجلنس، السن،   (:وحيوي هذا اجلزء على البيانات الشخصية اخلاصة بالرياضي الناشئ وتشمل         
  .) لرياضة املمارسة، مدة املمارسةاسم النادي، ا

  :الضغط) مؤشرات ( مقياس أعراض : اجلزء الثاين  - ب
 عرضا للضغط النفسي، يتصدره سؤال عام يرتبط جبميع البنـود           29يتكون هذا املقياس من     

  .إىل أي مدى حتدث لديك األعراض التالية؟: حبيث يعترب كل بند تكملة للسؤال العام والذي هو
يف اخلانة  ) x(ص قراءة كل عرض وحتديد مدى ظهوره لديه بوضع عالمة           ويطلب من املفحو  

  : املناسبة أمام واحد من ثالث خيارات هي
  .درجات 03=  درجتني، غالبا 02= درجة واحدة، أحيانا 01=  أبدا



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

99 

حيث تعرب نادرا عن قلة وندرة حدوث أعراض الضغط لدى الناشئ، وتعرب أحيانـا عـن                
متوسطة، يف حني تعرب غالبا عن وجود أعراض الضغط بـصورة           حدوث أعراض الضغط بدرجة     

  :  هي)1(وتتوزع هذه األعراض على ثالث حماور كما يربزها اجلدول  .دائمة ومتكررة
  :توزيع البنود على حماور مقياس أعراض ومؤشرات الضغط النفسي): 1(جدول 

  :مقياس مصادر الضغوط النفسية:  اجلزء الثالث-جـ 
 يف اخلانـة    )x(عالمة عبارة يطلب من املفحوص اإلجابة بوضع        55ويتكون هذا املقياس من     

  : املناسبة أمام واحد من ثالث خيارات هي
  . درجة01=  درجتني، نادرا02=  درجات، أحيانا 03= غالبا 

   : هي كالتايل)2( حماور كما يربزها اجلدول5وتتوزع هذه العبارات على مخس  
   توزيع البنود على حماور مقياس مصادر الضغوط النفسية:)2(جدول 

 أرقام العبـــــــارات وراحملــــــام

 .26،27،33، 25، 20، 15، 13، 12، 2،7،11، 1 ضغوط أمحال التدريب 1

 .0،41، 34، 28، 21، 16، 14، 8، 3،4 ضغوط املنافسة  2

 .46، 45، 44، 35، 22،29، 17، 6، 5 اجتاهات األسرة حنو الرياضة  3

 .55، 54، 53، 52، 51، 48، 47، 43، 42، 37، 30،36، 23، 18، 9 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور 4

 .50، 49، 39، 38، 32، 3، 24، 19، 10الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة 5

  

  :الصدق والثبات. 6.7

للتأكد من صالحية أداة الدراسة، والتأكد من توفرها على اخلـصائص الـسيكومترية، مت              
ناشئا وناشئة مت اختيارهم عشوائيا من بعض        ) 70( تطبيقها على عينة استطالعية قوامها سبعون       

 أرقام العبارات احملاور م
  .25،26، 16، 14، 9،10، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 األعراض النفسية  1

 

  .23،24، 22، 21، 12 )الوظيفية  ( ةاألعراض الفيزيولوجي 2
 

  13،.29، 28، 27، 20، 19، 18، 17، 15، 11، 8 األعراض السلوكية  3
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، ومن خالل النتائج احملصل     )ألعاب القوى   – السباحة   – السلة   –كرة القدم   ( األنشطة الرياضية   
  : عليها مت حساب

  :صدق األداة . 1.6.7

  :مقياس أعراض الضغوط النفسية . 1.1.6.7

ور األعراض النفسية بالدرجة الكلية للمحور  معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حم. 1.1.1.6.7
  .والدرجة الكلية للمقياس

 معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض النفسية بالدرجة الكلية للمحور )3(جدول
  وللمقياس ككل

  70=ن
رقم العبارة م

 يف املقياس
املقياس  العبـــــــــــارات

  ككل
  احملور

 **0,46 **0,44 عدم الرغبة يف التدريب ولالشعور باملل 1 1

 **0,51 **0,51 اخلمول احلركي وامليل للتثاؤب  2 2

 **0,54 **0,48 تشتت االنتباه وعدم القدرة على التركيز  3 3

0,5 **0,45 ضعف الثقة يف النفس  4 4 **5  

 **0,43 **0,35 القابلية لالستثارة  5 5

 **0,54 **0,44 اخلوف من الفشل  6 6

 **0,36 **0,30 الشعور بالذنب والتقصري  7 7

 **0,49 **0,44 زيادة احلساسية جتاه النقد  9 8

 **0,54 **0,51 الشعور باخلوف من املنافس  10 9

 **0,40 **0,35 اخلوف من اهلزمية  1014

 **0,49 **0,44 عدم الرضا عن مردودي يف الفريق  1116

 **0,41 **0,38 الشعور بعدم الكفاءة  1225

 **0,50 **0,51 الشعور بعدم السيطرة  26 13

  .0.01دالة عند مستوى **

أن مجيع إرتباطات عبارات احملور األول األعراض النفسية للضغوط         ) 3( يتضح من اجلدول    
حيث بلغ أقصى معامـل      0.01 داللةبالدرجة الكلية للمقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى         

 الـشعور   – اخلوف من الفـشل      – اخلمول احلركي وامليل للتثاؤب   : اتلعبارا عند   0.51ارتباط  
   .  الشعور بالذنب والتقصري07 عند العبارة رقم 0.30وبلغ أدىن معامل ارتباط . بعدم السيطرة



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

101 

أما معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور فيتضح              
حيث بلـغ أقـصى      0.01 داللةرات ذات داللة إحصائية عند مستوى       من اجلدول أن مجيع العبا    

 0.30وبلغ أدىن معامل ارتباط     . ضعف الثقة يف النفس    -04رقم  ة  لعباراعند   0.51معامل ارتباط   
   . الشعور بالذنب والتقصري07عند العبارة رقم 

وجية بالدرجة الكلية معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض الفيزيول . 2.1.1.6.7
  للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض الفيزيولوجية للمحور )4(:جدول
  بالدرجة الكلية للمقياس

  70=                                                                                      ن

  .0.01دالة عند مستوى **

 ذات عالقة إرتباطيـة       أن مجيع عبارات حمور األعراض الفيزيولوجية      )4 (يتضح من اجلدول  
  عنـد  0.46حيث بلغ أقصى معامل ارتباط       0.01 داللةعند مستوى    دالة بالدرجة الكلية للقائمة   

 360.بلغ أدىن معامل ارتباط   . تأخر عودة النبض إىل احلالة الطبيعية بعد التدريب        -21رقم  ة  لعبارا
  ).الدوخة( نوبات من الدوار– 12عند العبارة رقم 

 أن مجيع عبارات احملور الثاين ترتبط إرتباطا داال بالدرجة الكلية           )4 (كما يتضح من اجلدول   
 -24رقـم   ة  لعبـار ا عند   0,46بلغ أقصى معامل ارتباط     حيث   0.01 داللةللمحور عند مستوى    

الشكوى من  :  عند البند  360.بلغ أدىن معامل ارتباط    و ؛  زيادة يف معدالت الشكوى من األمراض     
  .التعب واألمل العضلي

رقم  م
رة يف العبا

 املقياس
  احملور املقياس ككل العبـــــــــــارات

 **0,57 **0,36 )الدوخة ( نوبات من الدوار  12 1

 **0,62 **0,46 تأخر عودة النبض إىل احلالة الطبيعية بعد التدريب  21 2

 **0,59 **0,43 ارتفاع معدل النبض وقت الراحة  22 3

 **0,53 **0,37 الشكوى من التعب واألمل العضلي  23 4

 **0,65 **0,45 زيادة يف معدالت الشكوى من األمراض  24 5
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معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض السلوكية بالدرجة الكلية  . 3.1.1.6.7
  .لية للمقياسللمحور والدرجة الك

معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور األعراض السلوكية بالدرجة الكلية ) 5:(جدول
  للمحور وللمقياس ككل

  70=                                                                                    ن

  .0.01دالة عند مستوى **

تـرتبط إرتباطـا داال      الـسلوكية  أن مجيع عبارات حمور األعراض       )5:(يتضح من اجلدول  
 عنـد   0.56بـاط   حيث بلغ أقصى معامل ارت    ،  0.01 داللة للمقياس عند مستوى     الكليةبالدرجة  

 عند العبارة رقم    0.22 بلغ أدىن معامل ارتباط   و. الرغبة يف االنسحاب من الفريق     -29رقم  ة  لعبارا
  . اللجوء للدفاع بدل اهلجوم– 13

   حملور األعراض الفيزيولوجية   الكليةأن مجيع العبارات ترتبط بالدرجة      ) 5(ويتضح من اجلدول  
الرغبة يف االنـسحاب   ة  عند عبار 0,60مل ارتباط   حيث بلغ أقصى معا    0.01 داللةعند مستوى   
  . عند عبارة  اللجوء للدفاع بدل اهلجوم0,31 بلغ أدىن معامل ارتباطو. من الفريق

   :حساب االتساق الداخلي بني درجات كل حمور والدرجة الكلية للقائمة. 4.1.1.6.7

  لقائمة االتساق الداخلي بني درجات كل حمور والدرجة الكلية ل):6(جدول 

 
رقم العبارة 
 املقياس العبـــــــــــارات يف املقياس

 ككل
  احملور

 **0,46 **0,32 إظهار املشاعر السلبية حنو اآلخرين 8 1

 **0,37 **0,29 " املنافس -الزمالء–املدرب " سرعة النرفزة مع  11 2

 **0,31 **0,22 اللجوء للدفاع بدل اهلجوم 13 3

 **0,44 **0,33 السلوك العدواين جتاه اآلخرين 15 4

0,44** التدريبعدم القدرة على حتمل أعباء  17 5  **0,39  

0,35** عدم القدرة على اكتشاف األخطاء 18 6  **0,40  

0,51** زيادة يف أخطاء اآلداء 19 7  **0,51  

0,41** عدم القدرة على االلتزام بالواجب اخلططي 20 8  **0,51  

0,30** الغياب أو التأخر عن احلصص التدريبية 27 9  **0,43  

0,40** تراك يف التدريب واملنافسةفقدان الرغبة يف االش 1028  **0,49  

 **0,60 **0,56 الرغبة يف االنسحاب من الفريق 1129
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  70=ن                                                                  

املقياس  احملــــــــــاور م
 ككل

 **0,90 األعراض النفسية  1

 **0,70 األعراض الفيزيولوجية  2

 **0,85 األعراض السلوكية  3

  . 0.01دالة عند مستوى **         

 يتـبني مـن    وتباط بني حماور القائمة والدرجة الكلية للقائمةمت حساب قيمة معامالت االر    
 أن قيمة معامل االرتباط بني حماور القائمة والدرجة الكلية للقائمة تراوحت مابني              السابق اجلدول

) التناسق  (  مما يشري إىل التجانس      0.01 ومجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى        0-0.70 90,
حماور القائمة تقيس أعراض الضغط النفسي لدى الرياضيني الناشئني وأن          الداخلي للقائمة، وأن    

  .مجيع قيم االتساق الداخلي معامالت االرتباط بني أبعاد القائمة والدرجة الكلية دالة إحصائيا
  :مقياس مصادر الضغوط النفسية . 2.1.6.7

ال التدريب الرياضي بالدرجة معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور واجبات وأمح. 1.2.1.6.7
  .الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 درجة كل عبارة من عبارات حمور واجبات وأمحال التدريب الرياضي معامل ارتباط): 7(جدول
                                                                                       بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككل

  70=ن

رقم العبارة م
 يف املقياس

املقياس  العبـــــــــــارات
  ككل

  احملور

 **0,47 **0,34 أشعر بنقص يف قدرايت لعدم حتقيق الواجبات املطلوبة مين يف التدريب 1 1

 **0,26 *0,17 تواجهين صعوبات خمتلفة يف االنتقال إىل مكان التدريب  2 2

 **0,52 **0,37  مستوى اآلداء بالرغم من استمراري يف التدريب أشعر بعدم تقدمي يف 7 3

 **0,47 **0,35 محل التدريب أكثر من قدرايت وال أستطيع التكيف معه  11 4

 **0,59 **0,46 تواجهين ضغوط نفسية وبدنية  جتعل لدى عدم الرغبة يف التدريب  12 5

 **0,56 **0,33 السرعة  اليت كنت أمتناها  بمأعتقد أن مستوى أدائي يف التدريب ال يتقد 13 6

 **0,66 **0,41 أشعر بعدم االهتمام وفقدان الرغبة يف التدريب بالرغم من انتظامي فيه  15 7

 **0,53 **0,41 الأجدمن يشجعين ويثري اهتمامي حنو االنتظام يف التدريب  20 8

 **0,57 **0,43 تؤثر طول فترات التدريب على معنويايت   25 9

 **0,55 **0,40 أشعر باإلرهاق يف حيايت اخلاصة بسبب انتظامي يف التدريب  1026

 **0,48 **0,37 عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث يف نفسي امللل 1127

 **0,53 **0,37 احتاج لفترات راحة طويلة بني وحدات التدريب الستعادة الشفاء 1233
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  .0.01 دالة عند مستوى**

تـرتبط   السلوكية أن مجيع عبارات حمور واجبات وأمحال التدريب           ):7 (دوليتضح من اجل  
 حيث بلغ أقصى معامـل ارتبـاط        0.01 داللة للمقياس عند مستوى     الكليةإرتباطا داال بالدرجة    

 وبلـغ أدىن    –تواجهين ضغوط نفسية وبدنية جتعل لدى عدم الرغبة يف التدريب          : عند البند  0.46
  .تواجهين صعوبات خمتلفة يف االنتقال إىل مكان التدريب :البند عند 0.17معامل ارتباط 

ويتبني من اجلدول أن مجيع العبارات ترتبط باحملور األول إرتباطات ذات داللة إحصائية عند              
أشعر بعدم االهتمـام      15عند البند    0.66 حيث بلغ أقصى معامل ارتباط       ،0.01مستوى معنوية   

 : عند العبـارة   0.26وبلغ أدىن معامل ارتباط      غم من انتظامي فيه،   وفقدان الرغبة يف التدريب بالر    
   .تواجهين صعوبات خمتلفة يف االنتقال إىل مكان التدريب

معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور التنافس الرياضي، قبل، أثناء، و بعد . 2.2.1.6.7
  .املنافسة بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور التنافس الرياضي، قبل، أثناء، و بعد): 8(جدول
  املنافسة بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككل

  70=                                                                                         ن

رقم العبارة م
 يف املقياس

املقياس  ــــــــاراتالعبـــ
 كلل

  احملور

 **0,44 **0,31 أشعر بالقلق من عدم مقدريت على األداء بصورة جيدة يف املنافسات الرياضية  3 1
 **0,55 **0,39 أخش من احتمال إصابيت أثناء اشتراكي يف املنافسة  4 2
 **0,39 **0,33 أعتقد أن املطلوب مين يف املنافسة يفوق قدرايت وإمكانايت  8 3

 **0,56 **0,37 تواجهين ضغوط يف املنافسة تفوق مقدريت على حتملها  14 4
 **0,52 **0,31 قبل اشتراكي يف املنافسة أشعر بقلق من الصعب السيطرة عليه  16 5
 **0,32 **0,27 يصعب علي التحكم يف انفعااليت جتاه أخطاء اآلخرين  21 6

 **0,44 **0,22 الطبيعية بسرعة بعد اهلزمية من الصعب أن أعود إىل حاليت  28 7
 **0,66 **0,50 أشعر باخلوف والتوتر نتيجة االهتمام الزائد باملنافسة  34 8
 **0,49 **0,40  اجلهد البدين والنفسي الذي أبذله يمكافأة الفوز ال يساو 40 9

 **0,47 **0,30 خيتل توازين عند اقتراب موعد املنافسة  1041

  .0.01 عند مستوى دالة**
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)  بعـد    -أثنـاء –قبل  ( يظهر من خالل اجلدول أن مجيع عبارات حمور التنافس الرياضي           
املنافسة ذات عالقة دالة بالدرجة الكلية لقائمة مصادر الضغوط النفسية حيث بلغ أقصى معامل              

 وبلغ أدىن معامل    . أشعر باخلوف والتوتر نتيجة االهتمام الزائد باملنافسة       :عند العبارة  0.50ارتباط  
   .من الصعب أن أعود إىل حاليت الطبيعية بسرعة بعد اهلزمية – 28 عند البند رقم 0.22ارتباط 

  :معامل االرتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور الثاين بالدرجة الكلية للمحور

معنوية كما يتضح أن مجيع عبارات احملور الثاين ترتبط بالدرجة الكلية للمحور عند مستوى              
أشعر باخلوف والتوتر نتيجـة االهتمـام       : عند البند  0.66 حيث بلغ أقصى معامل ارتباط    ،  0.01

يصعب علي التحكم يف انفعـااليت        : عند العبارة  0.32وبلغ أدىن معامل ارتباط     . الزائد باملنافسة 
  .جتاه أخطاء اآلخرين

اهات األسرة حنو الرياضة بالدرجة معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور اجت . 3.2.1.6.7
  .الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور اجتاهات األسرة حنو الرياضة بالدرجة): 9(جدول
  الكلية للمحور وللمقياس ككل

  70=                ن                                                                         

رقم العبارة م
 يف املقياس

املقياس  العبـــــــــــارات
 كلل

  احملور

 **0,41 **0,22 . سوف تضيع وقيت وتسبب فشلي يف الدراسةةيعتقد والدي أن ممارسة الرياض 5 1

 **0,39 **0,20 أمارس هذه الرياضة إرضاء لوالدي 6 2

 **0,55 **0,31  ديأشترك يف املنافسة رغم رفض وال 17 3

 **0,50 **0,32  حتفظ والدي من اشتراكي يف املنافسة يرجع إىل خوفه على من اإلصابة 22 4

 **0,46 **0,34  والدي ال يستطيع تقدمي املساعدات الالزمة الستمراري يف التدريب 29 5

 **0,34 *0,16  .يقدم يل والدي التقدير والتشجيع عند الفوز فقط 35 6

 **0,35 **0,20 ي ال يهتم بالتعرف على مستوى تقدمي يف الرياضة اليت أمارسهاوالد 44 7

 **0,49 **0,30 .أواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أفراد األسرة  عندما أفشل يف املنافسة 45 8

 **0,39 *0,14 يضغط والدي علي لكي أتدرب  أكثر من زمالئي رغم تعيب الشديد 46 9

أن مجيع عبارات حمورضغوط نفسية مرتبطـة  ) 9(يتضح من اجلدول .0.01دالة عند مـستوى   **
باجتاهات األسرة حنو الرياضة ذات عالقة دالة بالدرجة الكلية لقائمة مصادر الضغوط النفـسية              

 والدي ال يـستطيع     : عند العبارة  0.34حيث بلغ أقصى معامل ارتباط       0.01 داللةعند مستوى   
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:  عند البنـد   0.14وبلغ أدىن معامل ارتباط     -ي يف التدريب    تقدمي املساعدات الالزمة الستمرار   
  .يضغط والدي علي لكي أتدرب أكثر من زمالئي رغم تعيب الشديد

أن مجيع عبارات احملور الثالث ضغوط نفسية مرتبطة باجتاهـات          ) 9(كما يتضح من اجلدول   
حيث بلغ أقـصى     0.01 األسرة حنو الرياضة ترتبط بالدرجة الكلية للمحور عند مستوى معنوية         

وبلـغ أدىن   - أشترك يف املنافسة رغم رفض والـدي         :17عند العبارة رقم     0.55معامل ارتباط   
  .يقدم يل والدي التقدير والتشجيع عند الفوز فقط: 35 عند العبارة رقم 0.14معامل ارتباط 

مهور بالدرجة معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حموراجلهاز الفين واإلداري واجل. 4.2.1.6.7
  .الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور): 10(جدول 
  بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككل

  70=                     ن                                                                                     

رقم العبارة م
 يف املقياس

املقياس  العبـــــــــــارات
 كلل

  احملور

 **0,37 **0,36 . التقدم مبستواي  يف الرياضةعأرى أن املدرب ال يستطي 9 1

 **0,54 **0,40 جهاز التدريب ال يقدر اجلهد الذي أبذله يف التدريب أو املنافسة 18 2

 **0,42 **0,40 "اخل...الدراسة ِِ االمتحانات اإلصابة" دريب ال يراعي ظرويف اخلاصة جهاز الت 23 3

 **0,53 **0,49 .أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق 30 4

 **0,54 **0,42  .ِأشعر بتحيز جهاز التدريب  لبعض الالعبني داخل الفريق 36 5

 **0,41 **0,27  .لةيطالبين اجلميع بالفوز يف املباراة  بأي وسي 37 6

 **0,40 **0,23 .والزمالء.عندما افشل يف املنافسة أشعر بصعوبة يف مقابلة جهاز التدريب 42 7

 **0,55 **0,40 .يقيمين جهاز التدريب واآلخرون على نتيجة املنافسة فقط 43 8

 *0,16 0,03  .أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق 47 9

 **0,53 **0,34 .بالفوز أكثر من االهتمام بالالعبجهاز التدريب يهتم  1048

 **0,51 **0,37  .أشعر بالضيق عندما يتحسن أداء زمالئي عين 1151

 **0,37 **0,31 .يزداد شعوري باخلوف كلما ازداد عدد اجلمهور 1252

 **0,44 **0,34  .يعاقبين املدرب عندما اقصر يف أي واجب من واجبات التدريب 1353

 **0,34 **0,21  .أواجه تعليقات سلبية من اجلمهور ووسائل اإلعالم عندما أفشل يف املنافسة 1454

 **0,20 0,09 .الرياضة اليت أمارسها ال حتظى باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهور 1555

  .0.01دالة عند مستوى **
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ة باجلهاز الفـين    ضغوط نفسية مرتبط   –أن مجيع عبارات احملور الرابع      ) 10(يتبني من اجلدول  
واإلداري واجلمهور ترتبط بالدرجة الكلية لقائمة مصادر الضغوط النفسية عند مستوى معنويـة             

 الرياضة الـيت    -.أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق       - 55و 47 العبارة رقم    باستثناء 0.01
 العبارتني على    حيث بلغ معامل االرتباط يف     .أمارسها ال حتظى باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهور      

بلغ أقصى معامل ارتباط    يف حني   . 0.01الداللة    وهي غري دالة عند مستوى     0.09و 0.03التوايل  
عنـد   0.21وبلغ أدىن معامل ارتباط  .أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق : عند العبارة  0.49
  .نافسةأواجه تعليقات سلبية من اجلمهور ووسائل اإلعالم عندما أفشل يف امل: البند

أن مجيع عبارات احملور الرابع ترتبط بالدرجة الكلية للمحور عند          ) 10(ونالحظ من اجلدول  
 يقيمين جهـاز    –43 عند العبارة رقم     0.55حيث بلغ أقصى معامل ارتباط       0.01 مستوى معنوية 

 عند العبـارة رقـم      0.34وبلغ أدىن معامل ارتباط     . التدريب واآلخرون على نتيجة املنافسة فقط     
  . أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق–17

معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمورالدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة . 5.2.1.6.7
  .األخرى بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

 تطلباتمعامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات حمور الدراسة، إدارة الوقت، م): 11(جدول 
  احلياة األخرى  بالدرجة الكلية للمحور وللمقياس ككل

  70=                                                                                                                ن

  .0.01دالة عند مستوى **

رقم العبارة م
 يف املقياس

املقياس  العبـــــــــــارات
 كلل

  احملور

 **0,24 **0,31 .لواجبات املدرسية نتيجة انتظامي يف التدريبتتراكم علي ا 10 1

 **0,33 **0,38 أضطر لعمل أكثر من شيء يف وقت واحد بسبب مشاغل التدريب 19 2

 **0,93 **0,55  .انتظامي يف التدريب جيعلين أسهر إلجناز الواجبات املدرسية 24 3

 **0,18 **0,23  .فاء بواجبات التدريبلالستمتاع مع أصدقائي وذلك للوال أملك الوقت  31 4

 **0,35 **0,43 الضغوط اليت تواجهين يف الرياضة تسبب يف التوتر و عدم التركيز يف الدراسة 32 5

 *0,14 **0,24  .فترات التدريب تتعارض مع فترات املذاكرة 38 6

 *0,16 **0,32  .أتغيب عن التدريب لكي أحصل على الراحة واالسترخاء 39 7

 **0,25 **0,32  .أجد صعوبة للتوفيق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسي 49 8

9 50 
أعتقد أن ما أعانيه من اضطرابات يف النوم يرجع إىل كثرة التفكري يف األشياء 

 *0,16 **0,35  .اليت مل أستطع إجنازها يف الرياضة أو الدراسة
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 ضغوط نفسية مرتبطة بالدراسة،     – اخلامسيع عبارات احملور    أن مج ) 11(يتضح من اجلدول  
 ترتبط بالدرجة الكلية لقائمة مصادر الضغوط النفـسية عنـد           –إدارة الوقت، متطلبات احلياة     

انتظـامي يف التـدريب     :  عند العبارة  0.55بلغ أقصى معامل ارتباط     حيث  . 0.01 داللةمستوى  
أشعر بالقلق   :  عند العبارة  0.23 وبلغ أدىن معامل ارتباط      جيعلين أسهر إلجناز الواجبات املدرسية،    

  .من عدم مقدريت على األداء بصورة جيدة يف املنافسات اهلامة
 ضغوط نفسية مرتبطة    – اخلامسأن مجيع عبارات احملور     ) 11(كما جند مما سبق يف اجلدول     

  عند مـستوى معنويـة     بالدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة ترتبط بالدرجة الكلية للمحور        
 انتظامي يف التدريب جيعلـين أسـهر        :24 عند البند    0.93بلغ أقصى معامل ارتباط      حيث،0.01

فترات التدريب تتعارض    :  عند العبارة  0.14إلجناز الواجبات املدرسية، وبلغ أدىن معامل ارتباط        
  .مع فترات املذاكرة

 والدرجة الكلية للقائمة مصادر الضغوط حساب االتساق الداخلي بني درجات كل حمور. 6.2.1.6.7
  النفسية

 االتساق الداخلي بني درجات كل حمور والدرجة الكلية للقائمة مصادر الضغوط )12(جدول
   النفسية
  
  

  70=ن

املقياس  احملــــــــــاورم
 كلل

 **0,71 ضغوط نفسية مرتبطة بواجبات وأمحال التدريب الرياضي   1

 **0,70 لتنافس الرياضي، قبل، أثناء، و بعد املنافسة  ضغوط نفسية مرتبطة با 2

 **0,57 ضغوط نفسية مرتبطة باالجتاهات األسرة حنو الرياضة 3

 **0,74 ضغوط نفسية مرتبطة باجلهاز الفين واإلداري واجلمهور   4

 **0,73 ضغوط نفسية مرتبطة بالدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى 5

  .0.01دالة عند مستوى    **          
 يتـبني مـن    ومت حساب قيمة معامالت االرتباط بني حماور القائمة والدرجة الكلية للقائمة    

السابق أن قيمة معامل االرتباط بني حماور القائمة والدرجـة الكليـة للقائمـة              )  12( اجلدول
 مما يشري   0.01 عنوية  ومجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى م        0.57- 0.74 تراوحت مابني 
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الداخلي للقائمة، وأن حماور القائمة تقيس مصادر الضغط النفسي لدى          ) التناسق  ( إىل التجانس   
الرياضيني الناشئني وأن مجيع قيم االتساق الداخلي معامالت االرتباط بني أبعاد القائمة والدرجة             

  .الكلية دالة إحصائيا

  : ثبات األداة .2.6.7

 االستبيان مرتني على نفس العينة فانه مت حساب معامالت ثبات أداة مجع              تطبيق رنظرا لتعذ 
مصادر الضغوط النفسية مبحاوره اخلمسة، ومقيـاس أعـراض         " البيانات واملكونة من مقياس     

وهي من أهم مقاييس  Alpha Cronbachكرونباخ معادلة ألفا الضغط مبحاوره الثالث باستخدام 
   ،)1993عبد احلفيظ مقدم ( كون من درجات مركبة االتساق الداخلي لالختبار امل

  = Alpha 0.75بلغ ثبات مقياس أعراض الضغوط النفسية * 

  = Alpha 0.85بلغ ثبات مقياس مصادر الضغوط النفسية * 

تتمتع بدرجة عالية مـن     )  مقياس مصادر الضغوط     –مقياس أعراض الضغوط     ( وعليه فإن 
العتماد عليهما كمقياسني مقننني للتعـرف علـى أعـراض          الصدق والثبات مما يفيد بإمكانية ا     

  . ومصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني

  : االجراءت التنفيذية واإلدارية للدراسة الميدانية.7.7

  ) مقياس أعراض ومصادر الضغط النفسي (مت إعداد أداة الدراسة وحتضريها للتطبيق امليداين  .1
بعض نوادي العاصمة، وكذلك    ( يتم التطبيق عليها بطريقة عشوائية      مت اختيار األندية اليت س     .2

السن من  ( مت تطبيق االستبيان يف الثانوية الوطنية الرياضية كوهنا حتتوي على العينة املطلوبة             
 سنة، يلعبون يف خمتلف نوادي العاصمة، ويشاركون يف البطـوالت واملنافـسات             14-18

  ) الرمسية 
على عينة البحث وفقـا     )  مقياس أعراض ومصادر الضغط النفسي       (مت تطبيق أداة البحث      .3

 :للشروط التالية
4.  

  . سنة18-14أفراد العينة من سن   -أ 
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  . استمرار الرياضي الناشئ يف التدريب لفترة التقل عن عامني -ب 
يلعبون يف بطوالت ومنافسات رمسية تشرف عليها االحتاديات اجلزائريـة            -ج 

 .املسؤولة عن الرياضة املمارسة
  .ولون الدراسة باملتوسط والثانويةيزا  -د 

 الناشئني والناشئات عن طريق الطالـب الباحـث و          مت تطبيق أداة البحث على الرياضيني      .5
 .مبساعدة املدربني واإلداريني وكذلك املتعاونني من الزمالء

 دقيقة وذلك بعد قراءة التعليمات على الناشـئني         25 و   20تراوحت جلسات التطبيق مابني      .6
 التعاون، ويف بعض األحيان نضطر إيل ترك االستبيان لإلداريني أو املدربني مث             وشكرهم على 
  ). الدراسة – تالتدريبا(  نظرا لضيق الوقت دمجعه يف ما بع

 إيل أواخر أفريل    2004استغرقت توزيع ومجع البيانات حوايل أربعة أشهر، بدءا من جانفي            .7
2004   

مئاتان ومخسون رياضي ناشئ و رياضية ناشئة        )250 (تطبيق أداة البحث على عينة قوامها       .8
وبـذلك  ،   ألهنا غري مـستكملة    04، ألغيت    )210( استمارة، أرجعت منها      )250( بواقع  

 ).ناشئ وناشئة(  رياضي 206أصبح العدد النهائي للعينة 

 

  :عينة الدراسة  .8.7

جزائر العاصمة   رياضيا ناشئا من أندية خمتلفة لل      206 مت اختيار عينة عنقودية قوامها      
 احتـاد   - أوملبك نادي اجلزائر     – شباب بلوزداد    – احتاد العاصمة    –مولودية اجلزائر   (

 النادي الرياضي لبئر خادم     - رائد القبة    – نصر حسني داي     – أومليب العناصر  –احلراش  
  .وكذا الثانوية الوطنية الرياضية ). فريق اجلزائر الوسطى –

  

  

  خصائص عينة البحث): 13(جدول 
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           اخلصائص  خربة املمارسة  السن النشاط الرياضي  اجلنس

  

  16 -14  فردي   جماعي  أنثى  ذآر  البيان اإلحصائي
  سنة

16- 18 
  سنة

أقل 
 03من

  سنوات

 03من
 05إلى

  سنوات

اآثر 
 05من

  سنوات

  82  64  60  127  79  112  94  95  111  العدد

  39.8  31.1  29.1  61.7  38.3  54.4  45.6  46.1  53.9  النسبة املئوية

 الناشئات،  %46.1و    الرياضيني الناشئني  %53.9أن العينة قد مثلت     ) 13( يتبني من اجلدول  
)  الكرة الطـائرة     – كرة اليد    –كرة السلة   –كرة القدم   ( يف العديد من األنشطة اجلماعية مثل       

كـرايت   ال – اجليدو   – السباحة   –ألعاب القوى   (  لألنشطة الفردية مثل     %54.4 و %45.6بنسبة  
، وكانت نسبة الرياضيني الذين تتراوح أعمـارهم   ) تنس الطاولة    – املالكمة – التايكواندو –دو  

، أما خربة املمارسة فقد كانت أكرب نسبة        %61.7) سنة18-16( و %38.3) سـنة 16 -14(مابني  
 05 -03 الذين تتراوح خـربهتم مـابني        %31.1 سنوات تليها نسبة     05للذين تتجاوز خربهتم    

  .   سنوات03 وأخريا الذين تقل خربهتم عن سنوات،
  :أسلوب التحليل والمعالجة اإلحصائية.  9.7

بعد مرحلة التطبيق مت تفريغ بيانات االستبيانات الصاحلة لغيات الدراسة واملستوفية اإلجابـة             
 spss االجتماعية  عن طريق الربنامج اإلحصائي للعلومايف احلاسب اآليل بغرض حتليلها ومعاجلته

Statistical Package for Social Science)(    وهذا من أجل مناقـشة الفرضـيات يف ضـوء ،
  :أهداف البحث، و قد استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية

معامالت االرتباط يف تقنني وحتديد  و؛Alpha Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ حساب  
 ). الثبات–الصدق(اخلصائص السيكومترية ألداة البحث 

حساب النسب املئوية لتكرار الناشئني على عبارات مقياسي مصادر وأعراض الضغوط            
 .النفسية، للتعرف على أهم املصادر واألعراض

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وذلك للتعرف على أهـم مـصادر وأعـراض              
  . الضغوط النفسية ودرجة شدهتا لدى الرياضيني الناشئني



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

112 

 مصادر الضغوط األكثر تـأثريا واألعـراض   ملعرفة) Friedman Test(إختبار فريدمن  
    .األكثر ظهورا

للتعرف على داللة الفروق بني درجات الرياضـيني الناشـئني يف            T-test" ت"اختبار   
  : مصادر ومؤشرات الضغوط النفسية وفقا لكل من

   الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية والفردية -

  ). سنة 18-16( ، ) سنة 16-14(  الناشئني أعمار من -

  ) إناث -ذكور(  الناشئني والناشئات -

 وذلك لتحديد الفروق لدى الرياضـيني الناشـئني يف مـصادر            Anovaحتليل التباين    
  .الرياضية) اخلربة( ومؤشرات الضغوط النفسية ملتغري سنوات املمارسة 
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  الفصل الثامنالفصل الثامن
  عرض وتحليل النتائجعرض وتحليل النتائج

  
  

  
  
  

  الفصل الثامن 
  عــرض وتحلـيـل النتـائـــج

  
  :تمهيد. 1.8

يهدف هذا الفصل إىل عرض النتائج كما أفرزهتا املعاجلة اإلحصائية للبيانات احملصل عليهـا              
بعد تطبيق أداة البحث على العينة املدروسة، ونسعى من خالل ذلك إىل عرض خمتلف النتائج يف                

  :لى النحو التايل عإطار التحقق من صحة الفرضيات املصاغة يف البحث

  :الخصائص اإلحصائية لتوزيع الدرجات لقائمتي أعراض ومصادر الضغط النفسي. 2.8

  . لقائميت أعراض ومصادر الضغط النفسيجمال الفئات ): 14(جدول 
  

وائم
الق

  

  احملـــاور

يمة
ىن ق
أد

يمة  
ى ق
أعل

عام  
ى ال

املد
فئة  

ل ال
طو

  

ا
لى 
ألع
د ا
حل

وىل
 األ
فئة
لل

  

ا
دىن 
 األ
حلد ة ال
للفئ

انية
ث

  

را  24,01 24,00 11,00 22 35 13  األعراض النفسيةض
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 9,51 9,50 4,50 9 14 5  األعراض الفيزيولوجية

 19,51 19,50 8,50 17 28 11 األعراض السلوكية

 49,51 49,50 19,50 39 69 30  الدرجة الكلية لقائمة أعراض الضغط

 23,01 23,00 11,00 22 34 12  تدريب الرياضيواجبات وأمحال ال

 17,51 17,50 7,50 15 25 10   ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي 

 15,51 15,50 6,50 13 22 9  اجتاهات األسرة حنو الرياضة

 30,01 30,00 13,00 26 43 17  اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور

وط 17,51 17,50 8,50 17 26 9 طلبات احلياة األخرىالدراسة، إدارة الوقت، مت
ضغ
ر ال
صاد

ة م
ائم
ق

 99,51 99,50 34,50 69 134 65   الضغطمصادرالدرجة الكلية لقائمة   

 مت حتويل البيانات من مستوى رتيب إىل مستوى مـسافات           للتحقق من صحة الفرض األول    
          ةأعلى قيم : اليةمتساوية وذلك عن طريق حساب املدى العام الذي يتم احلصول عليه باملعادلة الت            

مطروح منه أدىن قيمة، والناتج مقسوم على عدد الفئات، وقد ارتأينا أن           ) لكل حمور على حدا     ( 
 ومن مث يتم إضافة القيمة احملصل عليها إىل أدىن قيمة، لنحصل على             )02(يكون عدد الفئات اثنني     

الضغط النفسي، وبإضافة قيمـة     جمال الفئة األوىل والذي يعرب عن التعرض ملستوى منخفض من           
طول الفئة للحد األعلى للفئة األوىل حنصل على جمال الفئة الثانية واليت تعرب عن التعرض ملستوى                

   .)14(  رقمالسابقكما يوضحها اجلدول ، مرتفع من الضغط النفسي
  :مستويات الضغط النفسي للرياضيين  الناشئين. 3.8

،  النشء الرياضي ملستويات عالية من الضغط النفـسي        للتحقق من صحة الفرض القائل بتعرض     
 املنخفض والضغط النفسي املرتفع لكل حمور من        الضغط النفسي وبعد حساب طول كل من فئة       

 لكل فئـة يف     حماور املقياسني، وكذا الدرجة الكلية للقائمتني، مت حساب التكرار والنسبة املئوية          
، وكانت نتائج   ) املرتفع -املنخفض( ني املستويني    لداللة الفروق ب   2كاكل حمور ومن مثة حساب      

  :كل مقياس كالتايل

  :مستويات ظهور أعراض الضغط النفسي للرياضيني  الناشئني .1.3.8

الضغط ( مستويات ظهور أعراض الضغط النفسي للرياضيني  الناشئني  ): 15(جدول
  )املنخفض والضغط املرتفع 

  206= ن
  مرتفع منخفض  احملــــــــــاور  مستوى الضغط

الداللة   2كا
 اإلحصائية

النفسيةر األعراض
 0,037 4,369 118 88 التكرار
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 57,28 42,72 النسبة املئوية
 30,58 69,42 النسبة املئوية  األعراض الفيزيولوجية 63 143 التكرار

31,068 0,001 

 53,40 46,60 النسبة املئوية  األعراض السلوكية 110 96 التكرار
0,951 0,329 

 61,17 38,83 النسبة املئوية  الدرجة الكلية لقائمة أعراض الضغط 126 80 التكرار
4,369 0,001 

 من أفراد العينة لديهم أعراض الضغط النفسي الواقعة         % 61.17أن نسبة    يتضح من اجلدول  
 وكما نالحـظ أن     ،)أعراض الضغط النفسي  (ائمة   الكلية لق  ةيف اجملال املرتفع وهذا على الدرج     

 53.40واقعة يف اجملال املرتفع للضغط، أما نسبة  %57.28أفراد العينة لديهم أعرض نفسية بنسبة 

 مـن لـديهم األعـراض       %30.58وجند نسبة   .  لديهم األعراض السلوكية مبستوى مرتفع     %
 سبق أن أفراد العينـة تظهـر لـديهم          الفيزيولوجية واقعة يف اجملال املرتفع للضغط،ونستشف مما      

  .األعراض النفسية والسلوكية بشكل ملفت لالنتباه مقارنة باألعراض الفيزيولوجية
 والدرجة الكلية أن هناك فـروق ذات    حماور القائمة  على مجيع    2كا اختبارويظهر من تطبيق    

حمور مـن حمـاور     بني خمتلف األجوبة بالنسبة لكل       0.001 إحصائية عند مستوى الداللة      داللة
 أن ظهور أعراض ومؤشرات الضغط النفسية والسلوكية و         ما سبق   ويستنتج من خالل     ،القائمة

الفيزيولوجة لدى الرياضيني الناشئني ملفت لالهتمام مما يربز أن الضغط الذي يشعر به الرياضيني              
  .الناشئني وصل إىل مستويات مرتفعة

  :الضغط النفسي ملصادر الرياضيني الناشئنيتعرض مستويات  .2.3.8

الضغط املنخفض ( الضغط  ملصادر الرياضيني الناشئنيتعرض مستويات  ): 16(جدول
  )والضغط املرتفع 

  206=ن
  مرتفع منخفض  احملــــــــــاور  مستوى الضغط

الداللة   2كا
 اإلحصائية

 48,54 51,46 النسبة املئوية واجبات وأمحال التدريب الرياضي 100 106 التكرار
31,068 0,676 

 73,30 26,70 النسبة املئوية   ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي  151 55 التكرار
0,951 0,001 

 47,09 52,91 النسبة املئوية اجتاهات األسرة حنو الرياضة 97 109 التكرار
10,272 0,403 

 56,80 43,20 النسبة املئوية داري واجلمهوراجلهاز الفين واإل 117 89 التكرار
0,175 0,051 

وط 165 41 التكرار
ضغ
ر ال
صاد
ة م
ائم
ق

 80,10 19,90 النسبة املئوية الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى  
44,738 0,001 
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يةالنسبة املئو  الضغطمصادرالدرجة الكلية لقائمة  136 70 التكرار  33,98 66,02 
0,699 0,001 

 أن الرياضيني الناشئني يتعرضون ملستويات مرتفعة مـن الـضغط            السابق يتضح من اجلدول  
كما أن مستوى   .% 66,02 حيث بلغ مستوى الضغط    ،وذلك على الدرجة الكلية للقائمة     النفسي

حمـور   -كـذا  و -حمور التنافس الرياضي   -الضغط مرتفع بالنسبة ألفراد عينة البحث وهذا على       
يظهر من تطبيق   و %80.10و   % 73.30على التوايل   ماحيث بلغت نسبته  . الوقت وإدارة   ةالدراس
بالنسبة  إحصائية    والدرجة الكلية أن هناك فروق ذات داللة       حماور القائمة على مجيع    2كا اختبار

   ،0.001 الوقت وهذا عند مستوى الداللة وإدارة  وحمور التنافس الرياضي والدراسة للقائمة ككل

،  الضغط النفسي   ظهور أعراض   تدل على ارتفاع مستويات    إليهاوعليه فإن النتائج املتوصل     
دعم الفـرض   ي ما هذا مبستوى مرتفع ملصادر الضغط النفسي، و       الناشئني الرياضينيوكذا تعرض   

  . القائل بتعرض النشء الرياضي ملستوى مرتفع من الضغط النفسي

شاط الرياضي     . 4.8 ا ( أثر متغير الن ردي    –عي  جم دى          )  ف ى مستويات الضغط النفسي ل عل
  :النشء الرياضي

األنشطة الرياضية الفردية واجلماعية يف بني داللة الفروق ل )ت(اختبار )17(جدول
  . أعراض الضغط النفسي للرياضيني الناشئني

  206= ن
داللة  األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية

             البيان اإلحصائي   الفروق
 

دد حماور القائمة
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 0,31 1,02 4,63 22,20 3,91 21,60 األعراض النفسية

 0,46 0,74 2,08 7,91 2,00 7,71 األعراض الفيزيولوجية

 0,36 0,91 3,51 17,61 3,21 17,18 األعراض السلوكية

  قائمة أعراض الضغط النفسي
112 

46,48 7,62 

94 

47,72 8,55 1,10 0,27 

لـدى   0.05قيمة ت غري دالة إحصائيا عنـد مـستوى داللـة             أن   )17( يتبني من اجلدول  
وذلـك علـى قائمـة      )  فردي   –مجاعي  ( نوع النشاط الرياضي    اختالف  الرياضيني الناشئني ب  
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وهذا يعين عدم وجود فروق دالة       ، وحماورها الثالث  ية للرياضيني الناشئني   الضغوط النفس  أعراض
 أعراض   ظهور يفاملمارسني لألنشطة الفردية    ولألنشطة اجلماعية   إحصائيا بني الناشئني املمارسني     

  .الضغط النفسي

لـدى   0.05قيمة ت غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة         أن   الالحق   يتبني من اجلدول  كما  
وذلـك علـى قائمـة      )  فردي   –مجاعي  ( نوع النشاط الرياضي    اختالف  يني الناشئني ب  الرياض
وهذا يعين عدم وجود فروق دالة       ، وحماورها اخلمسة   الضغوط النفسية للرياضيني الناشئني    مصادر

 التعـرض   يفاملمارسني لألنشطة الفرديـة     ولألنشطة اجلماعية   إحصائيا بني الناشئني املمارسني     
  .النفسي الضغط ملصادر

 األنشطة الرياضية الفردية واجلماعية يف مصادر الضغطبني داللة الفروق ل )ت(اختبار): 18(جدول
  .  للرياضيني الناشئنيالنفسي

  206=ن

داللة  رياضة مجاعية رياضة فردية
                        البيان اإلحصائي الفروق
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 0,81 0,24 4,48 19,96 4,49 20,12 واجبات وأمحال التدريب الرياضي

 0,52 0,65 3,63 17,81 3,58 18,14   ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي 

 0,41 0,83- 2,65 13,74 2,99 13,41 اجتاهات األسرة حنو الرياضة

 0,79 0,27 4,92 26,87 4,51 27,04 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور

 0,09 1,70 3,47 16,73 3,32 17,54 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى

  قائمة مصادر الضغط النفسي

112 

96,26 14,22 

94 

95,12 14,59 0,56 0,57 

  
 لـدى    ومصادر الضغط النفسي   أعراض  يف )0.05(وجد فروق دالة عند مستوى      ت ومبا أنه ال  

لذلك يـتم قبـول الفرضـية        ،) فردي   –مجاعي  ( النشاط الرياضي   اختالف  النشء الرياضي ب  
 ة الرياضـي  ات النـشاط   النفسي بـني     الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف مستويات الضغط       

  .ةفردية والماعياجل



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

118 

نو . 5.8 ر س ر متغي دى    أث سي ل ضغط النف ستويات ال ى م ية عل ة الرياض ات الممارس
  :الرياضيين الناشئين

 5 إىل 3مـن    – سنوات 3 من أقل(  مت تقسيم أفراد العينة وفقا لسنوات اخلربة الرياضية إىل          

   ). سنوات 5 من وأكثر – سنوات

  وذلك لداللـة الفـروق يف أعـراض        Anova  األحادي  التباين اختبار حتليل  ومت حساب   
 – سنوات 5 إىل 3من – سنوات 3 من أقل:( لـ ومصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني     

ات املعيارية لـدرجات الرياضـيني      االحنرافوكذا املتوسطات احلسابية و    ، )سنوات 5 من وأكثر
الناشئني على املقاييس الفرعية الثالث ملقياس أعراض الضغط النفسي، وعلى املقاييس الفرعيـة             

  .خلمسة ملقياس مصادر الضغط النفسيا

قيم حتليل التباين غري دالة إحـصائيا عنـد          أن   )19(  رقم اجلدولوتربز النتائج املوضحة يف     
 3ألقل مـن    (  سنوات املمارسة الرياضية  اختالف  لدى الرياضيني الناشئني ب    0.05مستوى داللة   
 الـضغوط النفـسية     اضأعر وذلك على قائمة     ) سنوات 5سنوات وأكثر من     5 -3سنوات ومن 

   .وحماورها الثالث

 لداللة الفروق يف أعراض الضغط Anovaاختبار حتليل التباين األحادي  :)19(جدول
  .النفسي للرياضيني الناشئني وفقا لسنوات املمارسة الرياضية

  206=ن
 3أقل من 
 سنوات

 5إىل3من 
واتسن  

 5أكثر من 
 سنوات

60=ن 64= ن  82=ن   
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 0,06 2,78 4,12 21,02 4,79 22,50 3,64 22,37 األعراض النفسية

 0,77 0,26 1,91 7,91 2,10 7,67 2,15 7,78 عراض الفيزيولوجيةاأل

 0,77 0,26 3,59 17,18 3,58 17,42 2,73 17,58 األعراض السلوكية

 0,41 0,90 8,07 46,12 8,99 47,59 6,92 47,73  قائمة أعراض الضغط النفسي
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جد فروق ذات داللة    تو أنه ال  )20( الالحق رقم     يف اجلدول  اردةتبني النتائج اإلحصائية الو   و
 سنوات وأقل من    3 ألقل من    ( بني متوسطات مجيع الفئات   )  0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

 الضغوط النفسية للرياضيني الناشـئني    مصادر وذلك على قائمة     ) سنوات 5 سنوات وأكثر من     5
   .وحماورها اخلمسة

 يف مصادر الضغط  لداللة الفروقAnovaاختبار حتليل التباين األحادي : )20(جدول
  .النفسي للرياضيني الناشئني وفقا لسنوات املمارسة الرياضية

  
  206= ن

 3أقل من 
  سنوات

 5إىل3من 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

60=ن 64= ن  82=ن   

داللة 
 الفروق

                        البيان اإلحصائي
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 0,37 1,01 4,03 19,51 4,81 20,22 4,66 20,55 واجبات وأمحال التدريب الرياضي

 0,79 0,23 3,84 17,99 3,57 18,16 3,33 17,72  ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي 

 0,25 1,38 2,47 13,20 3,08 13,83 2,91 13,88 اجتاهات األسرة حنو الرياضة

 0,10 2,34 4,25 26,16 4,91 27,84 5,05 27,07 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور

 0,16 1,87 3,16 16,74 3,30 17,78 3,82 16,87 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى

 0,20 1,60 13,58 93,60 15,26 97,83 14,42 96,08  الضغط النفسيقائمة مصادر 

على قائميت أعراض ومصادر الضغوط النفـسية        ذات داللة إحصائية  توجد فروق    ومبا أنه ال  
، يـتم قبـول الفرضـية       )اخلربة الرياضية (  سنوات املمارسة  بني خمتلف لدى الرياضيني الناشئني    

سنوات املمارسـة    متغري    مستويات الضغط النفسي تعزى    الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف     
  ). اخلربة الرياضية(الرياضية 

س. 6.8 ر ال ر متغي سي  )  18 -16 (و )  16 -14  (نأث ضغط النف ستويات ال ى م نة عل س
  .لدى الناشئين

لدراسة داللة الفروق بني متوسطات عينة الدراسة، ويبني اجلـدول          " ت"اختبارمت حساب   
 الناشئني على املقـاييس الفرعيـة        الرياضيني ات املعيارية لدرجات  االحنرافبية و املتوسطات احلسا 
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 الـضغط   مصادر ملقياس   اخلمسةعلى املقاييس الفرعية    و الضغط النفسي،    أعراض ملقياس   الثالث
  .الناشئني لداللة الفروق بني" ت" النفسي وقيمة 

األعراض حموريف   إحصائيا   دالة" ت" أن قيم    اجلدول الالحق وأشارت النتائج كما يوضحها     
   ككـل  أعراض الضغط النفـسي    و كذلك على قائمة   ،0.01 داللةعند مستوى   النفسية للضغط   

      وهذا يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني الرياضيني الناشـئني أعمـار           ،  0.05 داللةعند مستوى   
ئمة ككل لـصاحل     القا كذاو يف كل من األعراض النفسية للضغط      ) سـنة    18-16 ( و )سنة14-16 (

 األعـراض   يحمور ند دالة إحصائيا ع    غري "ت"قيم  بينما   .)سنة16-14(الرياضيني الناشئني أعمار    
   .األعراض السلوكية والفيزيولوجية
 يف  ) سنة 18-16(  ومن ) سنة 16-14( بني السن ملتغريداللة الفروقل )ت(اختبار  ):21(جدول

  .أعراض الضغط النفسي للرياضيني الناشئني
  206= ن

سنة    16 داللة  16-18 سنة  14 -
             البيان اإلحصائي الفروق
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 0,01 2,70 4,12 21,25 4,29 22,87 األعراض النفسية

 0,30 1,04 1,94 7,69 2,17 7,99 راض الفيزيولوجيةاألع

 0,11 1,61 3,40 17,08 3,23 17,85 األعراض السلوكية

  قائمة أعراض الضغط النفسي
79 

48,71 8,25 

127 

46,02 7,79 2,36 0,02 

يف  ) سنة 18-16(  ومن ) سنة 16-14 ( بني السن ملتغري لداللة الفروق)ت(اختبار  ):22(جدول
  .غط النفسي للرياضيني الناشئنيمصادر الض

  206= ن

16  سنة داللة  16-18 سنة 14-
                        البيان اإلحصائي الفروق
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 0,27 1,10 4,39 19,76 4,60 20,47 ب الرياضيواجبات وأمحال التدري

  ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي 
79 

18,06 3,56 

127 
17,90 3,64 0,32 0,75 
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 0,24 1,19 2,83 13,41 2,76 13,89 اجتاهات األسرة حنو الرياضة

 0,35 0,95 4,96 26,70 4,34 27,34 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور

 0,29 1,05- 3,36 17,30 3,51 16,78 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى

96 قائمة مصادر الضغط النفسي .54  13 .90  95,07 14,73 0,71 0,48 

ـ    0.05 داللة دالة إحصائيا عند مستوى      غري" ت"أن قيم    )22( يتضح من اجلدول    لعلى ك
 مما يدل على عدم     -)مصادر الضغط النفسي  (للقائمة  لكلية   الدرجة ا  ذلك على كو ،حماور القائمة 

يف مـصادر   )  سـنة    18-16 ( و ) سـنة    16-14 (الرياضيني الناشئني أعمار    وجود فروق دالة بني     
   .الضغوط النفسية

 يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فـروق يف مـستويات             ما سبق   ومن خالل   
  .) سنة 18-16 ( و) سنة 16-14 (الزمين   تعزى ملتغري العمرنيلرياضيني الناشئالضغط النفسي ل

دى الرياضيين    )  إناث –ذآور ( أثر متغير الجنس  . 7.8 على مستويات الضغط النفسي ل
:الناشئين  

 ويبني اجلـدول    .لدراسة داللة الفروق بني متوسطات عينة الدراسة      " ت"اختبارمت حساب    
عيارية لدرجات الناشئني والناشئات على املقاييس الفرعيـة        ات امل االحنرافاملتوسطات احلسابية و  

 على املقاييس الفرعية اخلمسة ملقياس مـصادر الـضغط           الضغط النفسي،   أعراض  ملقياس الثالثة
.لداللة الفروق بني اجلنسني" ت"  وقيمة النفسي،  

لضغط يف أعراض ا)  إناث –ذكور ( سلداللة الفروق يف متغري اجلن) ت(اختبار: )23(جدول
  .النفسي للرياضيني الناشئني

  206= ن

داللة  اإلناث الذكور
             البيان اإلحصائي الفروق
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 0,001 4,39- 4,37 23,22 3,80 20,72 األعراض النفسية

 0,01 2,81- 2,23 8,23 1,78 7,43 األعراض الفيزيولوجية

 0,03 2,25- 3,74 17,95 2,90 16,88 األعراض السلوكية

  قائمة أعراض الضغط النفسي
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45,04 6,84 

95 

49,40 8,75 -3,94 0,001 
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كذا الدرجـة   كل حماور القائمة و    إحصائيا على  ةلاد" ت"أن قيمة     اجلدول خالليتضح من   
 عند مـستوى داللـة      ا حمور األعراض النفسية قيمة ت دالة إحصائي       الكلية للقائمة حيث جند يف    

 يفأما   0.01داللة   عند مستوى    ااألعراض الفيزيولوجية  قيمة ت دالة إحصائي      يف حمور   و  01,0.0
الكليـة   الدرجة   وفيما خيص  030. عند مستوى داللة   اقيمة ت دالة إحصائي   فاألعراض السلوكية   

لة الوهذا يعين وجود فروق عالية الد      1,000 عند مستوى داللة     اقيمة ت دالة إحصائي     فإن للقائمة
علـى   الضغوط النفـسية     أعراض  ظهور بني الرياضيني الناشئني والناشئات لصاحل الناشئات يف      

  .القائمة ككل وحماورها الثالث
عينة الدراسة بـني الرياضـيني       أن هناك فروق جوهرية بني أفراد        يتنب ما سبق   من خالل   

وذلك عنـد   ) النفسية، الفيزيولوجية وكذا السلوكية     ( الناشئني والناشئات يف أعراض الضغط      
 لصاحل الناشئات مما يبني أن هذه األعراض أكثـر          ،49.40مبتوسط حسايب    ،0.001 داللةمستوى  

   .ظهورا عند اإلناث مقارنة بالذكور
كل حماور القائمة حيـث      على لتها دال اختلفت "ت"مة  أن قي  )24( يتضح من اجلدول  كما  

 األسرة حنو الرياضة؛ وحمور     اجتاهات و؛  حمور واجبات وأمحال التدريب الرياضي    جند يف كل من     
 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبـات احليـاة        -اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور؛ واحملور اخلامس     

  ذات وجود فروق عدم  وهذا يعين    0.05وى داللة    عند مست  ا دالة إحصائي   غري  قيمة ت  - األخرى
واجبـات  املتعلقة ب  الضغوط النفسية    مصادر بني الرياضيني الناشئني والناشئات يف       ة إحصائي لةدال

متطلبات  و  الدراسة، إدارة الوقت    وكذا  األسرة حنو الرياضة   اجتاهات  و وأمحال التدريب الرياضي  
  .احلياة األخرى
الفروق يف مصادر )  ناشئات –ناشئني ( لة الفروق ملتغري اجلنس لدال) ت( اختبار:)24(جدول

  .الضغط النفسي للرياضيني الناشئني باختالف يف مصادر الضغط النفسي للرياضيني الناشئني
  206= ن

داللة  اإلناث الذكور
                        البيان اإلحصائي الفروق
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 0,09 1,72- 4,93 20,62 3,99 19,53 واجبات وأمحال التدريب الرياضي

  ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي 
111 

16,92 3,31 

95 

19,18 3,57 -4,71 0,001 
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 0,70 0,38- 2,81 13,67 2,81 13,52 و الرياضةاجتاهات األسرة حن

 0,50 0,68- 4,87 27,19 4,62 26,74 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور

 0,25 1,14- 3,72 17,40 3,13 16,85 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى

 0,02 2,26- 15,16 98,06 13,44 93,56 قائمة مصادر الضغط النفسي

قبل، أثنـاء، و    (  التنافس الرياضي    -كل من احملور الثاين      إحصائيا على  ةلاد" ت" أن قيمة    و
  .0.02عند مستوى داللة وكذا الدرجة الكلية للقائمة  ،0.001عند مستوى داللة  -)بعد املنافسة 

لرياضـيني الناشـئني     املتوسـطات احلـسابية ل     وهذا يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني       
قبل، أثناء، و بعـد     (  التنافس الرياضي    - حيث بلغ املتوسط احلسايب يف احملور الثاين         ،توالناشئا
أكثر عرضـة   ناشئات  ال حيث ،98.06 وبلغ املتوسط احلسايب على القائمة ككل      19.18 )املنافسة  

  و احملور الثاين املتعلق بالتنافس     . الضغوط النفسية  ملصادر  الدرجة الكلية  يفللضغوط من الناشئني    
  )قبل، أثناء، وبعد املنافسة ( الرياضي 

 يتبني مما سبق أن الناشئات يعانني من مصادر الضغوط النفسية أكثر من الرياضيني الناشئني              
قبل، أثناء، و بعد    (  الدرجة الكلية للقائمة، وخاصة املصدر املتعلق بالتنافس الرياضي        وذلك على 

 القائلة بوجـود فـروق يف       ة البديل بول الفرضية ق رفض الفرضية الصفرية و     لذلك يتم  ،)املنافسة  
  .  النفسي بني الرياضيني الناشئني والناشئاتومصادر الضغط أعراض

  : أهم عوامل الضغط النفسي األآثر تأثيرا على النشء الرياضي .8.8
ملعرفة متوسط  ) Friedman Test( اختبار فريدمنلإلجابة على هذا التساؤل قمنا بتطبيق 

، وكذا متوسط الرتب لكل بند من بنود احملور ملعرفة          قائمة مصادر الضغط النفسي    رالرتب حملاو 
   .أهم عوامل الضغط النفسي األكثر تأثريا على النشء الرياضي

  . قائمة مصادر الضغوط النفسية للرياضيني  الناشئني حملاور متوسط الرتب: )25(جدول
206=ن  

ملقياسا 2كا  مستوى  
رقم  الداللة

  يحماور قائمة مصادر الضغط النفس  المحور
متوسط 
 الرتب

رتبة 
 المحور

  5 2,59 واجبات وأمحال التدريب الرياضي 1

 1 3,52  ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي  2

 4 2,64 اجتاهات األسرة حنو الرياضة 3

 3 2,75 اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور 4

119,17 
 

0,001 
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 2 3,50 الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى 5

 متوسطات الرتب حملاور قائمة مصادر الضغوط النفسية،        اختلفت  أنه قد  يتضح من اجلدول     
،  ) قبل، أثناء، و بعد املنافـسة      (التنافس الرياضي    عند حمور  3,52 حيث بلغ أعلى متوسط رتب    

  .بات وأمحال التدريب الرياضيواجعند حمور  2,59 وبلغ أدىن متوسط رتب
القائمة أن هناك فروق ذات داللة إحـصائية         على مجيع حماور    2كااختبار من تطبيق  ويظهر
  . الضغط النفسي للنشء الرياضيلوتأثري عوام فيما خيص أمهية) 0.001( عند مستوى

)  املنافـسة   قبل، أثناء، و بعد    ( التنافس الرياضي    كما يستشف من خالل العرض السابق أن حمور       
يأيت يف املرتبة األوىل من حيث التأثري واألمهية بالنسبة للنشء الرياضي، يليـه حمـور الدراسـة، إدارة                  

،مث يف املرتبـة     واجلمهور الوقت، متطلبات احلياة األخرى، ويف املرتبة الثالثة يأيت اجلهاز الفين واإلداري          
واجبات وأمحال التـدريب    ا ويف املرتبة اخلامسة      وأخري الرابعة يأيت حمور اجتاهات األسرة حنو الرياضة،      

  .الرياضي

عوامل الضغط النفسي من حيث تأثريها      اختالف  على   تدل   إليها وعليه فان النتائج املتوصل     
 حسب األمهية والتأثري وذلـك      سوأمهيتها بالنسبة للرياضيني الناشئني وميكن ترتيب احملاور اخلم       

  :مة كالتايلمن خالل متوسط الرتب حملاور القائ
   . ) قبل، أثناء، و بعد املنافسة(التنافس الرياضي  .1
  .الدراسة، إدارة الوقت، متطلبات احلياة األخرى .2
  .اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور .3
  .اجتاهات األسرة حنو الرياضة .4
 .واجبات وأمحال التدريب الرياضي .5

  :رتبطة باملنافسة الرياضية أهم عوامل الضغط النفسي امل.1.8.8
حساب متوسط الرتب لبنود حمور املنافسة الرياضية على الدرجة الكلية للمحور والدرجة            مت  

الكلية للمقياس مصادر الضغوط النفسية حيث وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة              
 وكذا على حمور املنافسة الرياضية عند مستوى داللة         ،0.001للمقياس ككل عند مستوى داللة      

  .بالنسبة لكل بند من بنود احملور الثاين  األجوبةت خمتلف إمكانيابني.0.001
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متوسطات الرتب لبنود حمور املنافسة الرياضية على الدرجة الكلية للمحور  )26(جدول 
  .واملقياس

   
  206=ن

رقم  احملور املقياس
متوسط    املنافسة الرياضيةبنود حمور  البند

 الرتب
رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 1 6,33 4 33,87 .أشعر بالقلق من عدم مقدريت على األداء بصورة جيدة يف املنافسات اهلامة 3

 7 5,32 27 28,17 .أخشى من احتمال إصابيت أثناء اشتراكي يف املنافسة 4

 10 4,29 50 22,62  .أعتقد أن املطلوب مين يف املنافسة يفوق قدرايت و إمكانيايت 8

 9 4,75 36 25,54  .يف املنافسة تفوق مقدريت على حتملهاتواجهين ضغوط   14

 4 5,97 14 31,78  .قبل اشتراكي يف املنافسة أشعر بقلق من الصعب السيطرة عليه 16

 6 5,53 23 29,18 .يصعب علي التحكم يف انفعااليت جتاه أخطاء اآلخرين 21

 5 5,73 19 30,42  .من الصعب أن أعود حليايت الطبيعية بسرعة بعد اهلزمية 28

 3 6,04 10 32,08  .أشعر باخلوف والتوتر نتيجة الهتمامي الزائد باملنافسة 34

 2 6,14 8 32,51 .مكافئة الفوز ال تساوي اجلهد البدين والنفسي الذي أبذله 40

 8 4,89 33 25,96  خيتل توازين عند اقتراب املنافسة 41

 املنافـسة   متوسطات الرتب للبنود حمـور     اختلفت أنه قد  السابقاجلدول   خالليتضح من   و
أشعر بالقلق من عدم مقـدريت علـى        :  عند البند  6.33 ، حيث بلغ أعلى متوسط رتب     الرياضية

 ؛على مستوى احملـور    01 الرتبة   احتل ونالحظ أنه قد     ؛األداء بصورة جيدة يف املنافسات اهلامة     
 أعتقد أن املطلـوب     :د العبارة عن 4.29 رتبللوبلغ أدىن متوسط    . على املقياس ككل   04والرتبة  

 على احملور والرتبة    األخرية الرتبة   احتل ونالحظ أنه قد     ؛إمكانيايتمين يف املنافسة يفوق قدرايت و       
   بند55 املتكون من) مصادر الضغوط النفسية( على املقياس50

 الرياضيني الناشئني هـي    الضغط النفسي تأثريا على      ل جند أن أكثر عوام    قومن خالل ما سب   
  :تايللكا

  شعور الكثري من الناشئني بالقلق  بسبب عدم مقدرهتم على األداء بـصورة جيـدة يف                  -
  .املنافسات اهلامة

  يؤكد الكثري من الناشئني أن مكافئة الفوز ال تساوي اجلهد البدين والنفـسي الـذي                 - 
  . يبذلونه
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  . فسة خوف العديد من الناشئني وتوترهم نتيجة الهتمامهم الزائد باملنا-
  . شعور الكثري من الناشئني بالقلق من الصعب السيطرة عليه يف املنافسة-

 :أهم عوامل الضغط النفسي املرتبطة بالدراسة وإدارة  الوقت ومتطلبات احلياة األخرى .2 .8.8 

قمنا حبساب متوسط الرتب لبنود حمور املنافسة الرياضية على الدرجـة الكليـة للمحـور               
مقياس مصادر الضغوط النفسية حيث وجد أن هنـاك فـروق ذات داللـة              والدرجة الكلية لل  

 عنـد   - اخلامس وكذا على احملور     ،0.001إحصائية بالنسبة للمقياس ككل عند مستوى داللة        
؛كما  اخلامس بالنسبة لكل بند من بنود احملور      بني خمتلف إمكانات األجوبة   .0.001مستوى داللة   

  :يوضحها اجلدول التايل

متوسطات الرتب لبنود حمور الدراسة وإدارة  الوقت ومتطلبات احلياة  )27(جدول 
 .األخرى على الدرجة الكلية للمحور واملقياس

  206=ن 
رقم   احملور  املقياس

متوسط    الدراسة وإدارة  الوقت ومتطلبات احلياة بنود حمور  البند
 الرتب

رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 6 5,05 15 31,52  .ات املدرسية نتيجة انتظامي يف التدريبتتراكم علي الواجب 10

 5 5,06 13 31,85 أضطر لعمل أكثر من شيء يف وقت واحد بسبب مشاغل التدريب  19

 1 5,61 2 34,84 .انتظامي يف التدريب جيعلين أسهر إلجناز الواجبات املدرسية 24

 3 5,31 7 32,93 .اجبات التدريبلالستمتاع مع أصدقائي وذلك للوفاء بوال أملك الوقت  31

 8 4,42 26 28,19 التركيز يف الدراسة تسبب يف التوتر و عدم الرياضةالضغوط اليت تواجهين يف  32

 7 4,92 17 31,11  .فترات التدريب تتعارض مع فترات املذاكرة 38

 9 3,99 40 25,20  .أتغيب عن التدريب لكي أحصل على الراحة واالسترخاء 9

 2 5,34 5 33,63  . صعوبة للتوفيق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسيأجد 49

50 
أعتقد أن ما أعانيه من اضطرابات يف النوم يرجع إىل كثرة التفكري يف 

 4 5,30 6 33,09  .األشياء اليت مل أستطع إجنازها يف الرياضة أو الدراسة

 الوقـت   وإدارة   الدراسـة    حمور متوسطات الرتب للبنود     اختلفت أنه قد  من اجلدول    يتبني
:  عند البند5.61 بلغ أعلى متوسط رتب ، حيث بلغ أعلى متوسط رتبومتطلبات احلياة األخرى

على  01 الرتبة احتل ونالحظ أنه قد ؛انتظامي يف التدريب جيعلين أسهر إلجناز الواجبات املدرسية    
 أتغيب  : عند البند  3.99 رتبللوبلغ أدىن متوسط    . على املقياس ككل   02 والرتبة   ؛مستوى احملور 
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 علـى   األخرية الرتبة   احتل؛ ونالحظ أنه قد     عن التدريب لكي أحصل على الراحة واالسترخاء      
  .مصادر الضغوط النفسية  على مقياس40احملور والرتبة 

 هـي الناشئني   الضغط النفسي تأثريا على الرياضيني       أكثر عوامل    جند أن    ما سبق   ومن خالل    
  :تايللكا

  انتظام الرياضيني يف التدريب جيعلهم يسهرون إلجناز الواجبات املدرسية   -

  . صعوبة التوفيق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسي-

 ال يتملك الكثري من الناشئني الوقت لالستماع مع أصدقائهم وذلـك لوفـائهم بواجبـات                -
  . التدريب

كثرة التفكري يف األشياء اليت مل يـستطيعوا    معاناة النشء من االضطرابات يف النوم يرجع إىل          -
  .إجنازها يف الرياضة والدراسة

  : املرتبطة باجلهاز الفين واإلداريأهم عوامل الضغط النفسي  . 3.8.8

 على الدرجة الكلية للمحـور      اجلهاز الفين واإلداري  قمنا حبساب متوسط الرتب لبنود حمور       
سية حيث وجد أن هنـاك فـروق ذات داللـة           والدرجة الكلية للمقياس مصادر الضغوط النف     

 عند مستوى   الرابع وكذا على احملور     ،0.001إحصائية بالنسبة للمقياس ككل عند مستوى داللة        
؛كمـا   الرابع بالنسبة لكل بند من بنـود احملـور         األجوبة تبني خمتلف وإمكانا   .0.001داللة  

  :املوايليوضحها اجلدول 

 متوسطات الرتب لبنود حمور اجلهاز الفين واإلداري،        فتاختل أنه قد    خاللهيتبني من    الذي  
املدرب هو الذي يـضع األهـداف ويتخـذ         : البندعند   10.62 حيث بلغ أعلى متوسط رتب    

وبلغ أدىن  .  الرتبة األوىل على مستوى احملور وعلى املقياس ككل        احتلالقرارات؛ ونالحظ أنه قد     
ظ ؛ ونالح. التقدم مبستواي  يف الرياضةعتطيأرى أن املدرب ال يس : البند1.2 6 رتبلل متوسط
  .على مقياس مصادر الضغوط النفسيةوما قبل األخرية  على احملور األخرية الرتبة احتلأنه قد 
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على الدرجة الكلية اجلهاز الفين واإلداري متوسطات الرتب لبنود حمور  )28(جدول
  .للمحور واملقياس

  
  206= ن

رقم   احملور  املقياس
متوسط   ين واإلداري   اجلهاز الفبنود حمور  البند

 الرتب
رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 15 6,12 54 21,80  . التقدم مبستواي  يف الرياضةعأرى أن املدرب ال يستطي 9

  12 7,06 37 25,52 جهاز التدريب ال يقدر اجلهد الذي أبذله يف التدريب أو املنافسة 18

 10 7,37 30 26,79 "اخل...االمتحانات اإلصابةالدراسة ِِ " ي ظرويف اخلاصة  ال يراعالتدريبجهاز  23

 13 6,55 48 23,69  .أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق 30

 9 7,78 25 28,29  .ِأشعر بتحيز جهاز التدريب  لبعض الالعبني داخل الفريق 36

 3 8,80 11 31,90  .يطالبين اجلميع بالفوز يف املباراة  بأي وسيلة 37

 4 8,79 9 32,21 .والزمالء.عندما افشل يف املنافسة أشعر بصعوبة يف مقابلة جهاز التدريب 42

 11 7,25 31 26,20 .يقيمين جهاز التدريب واآلخرون على نتيجة املنافسة فقط 43

 1 10,62 1 38,54  .املدرب هو الذي يضع األهداف ويتخذ القرارات 47

 8 8,22 22 29,82  .بالفوز أكثر من االهتمام بالالعبجهاز التدريب يهتم  48

 6 8,57 16 31,18  .أشعر بالضيق عندما يتحسن أداء زمالئي عين 51

 5 8,58 18 30,97  .يزداد شعوري باخلوف كلما ازداد عدد اجلمهور 52

 7 8,25 20 29,92  .يعاقبين املدرب عندما اقصر يف أي واجب من واجبات التدريب 53

 14 6,52 46 23,91 . يف املنافسةجه تعليقات سلبية من اجلمهور ووسائل اإلعالم عندما أفشلأوا 54

 2 9,52 3 34,53  .الرياضة اليت أمارسها ال حتظى باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهور 55

 تأثريا على   ور اجلهاز الفين واإلداري   حملعوامل الضغط النفسي      جند أن أكثر   ما سبق ومن خالل   
  :تايللكا  هيالناشئنيضيني الريا

  . أن املدرب هو الذي يضع األهداف ويتخذ القرارات النهائية دون إشراك الرياضيني-
  . باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهورى اعتقاد الرياضيني بأن الرياضة اليت ميارسوهنا ال حتظ-
  .  أن اجلميع يطالبون النشء بالفوز يف املباريات بأي وسيلة-
  . مقابلة جهاز التدريب والزمالءنفشل الرياضيني ال يستطيعو عندما ي-
  . يزداد شعور الناشئني باخلوف كلما ازداد عدد اجلمهور-
  .هم عنهمبالضيق عندما يتحسن أداء زمالئالكثري من الناشئني شعور -
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  :املرتبطة باجتاهات األسرة حنو الرياضةأهم عوامل الضغط النفسي  .4.8.8
  على الدرجـة الكليـة      األسرة حنو الرياضة   اجتاهاتط الرتب لبنود حمور     قمنا حبساب متوس  

ـ    ؛للمحور والدرجة الكلية ملقياس مصادر الضغوط النفسية                 فريـدمن  اختبـار  قوذلـك بتطبي
 )Friedman Test (كما يوضحها اجلدول التايل:  

ى الدرجة علاجتاهات األسرة حنو الرياضة متوسطات الرتب لبنود حمور ) 29(جدول
  .الكلية للمحور واملقياس

  206=ن
رقم   احملور  املقياس

متوسط    اجتاهات األسرة حنو الرياضةبنود حمور  البند
 الرتب

رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 3 5,11 45 23,92 . سوف تضيع وقيت وتسبب فشلي يف الدراسةةيعتقد والدي أن ممارسة الرياض  5

 9 4,50 55 20,28   إرضاء لوالديأمارس هذه الرياضة 6

 8 4,72 53 21,82  أشترك يف املنافسة رغم رفض والدي 17

 1 5,65 28 27,22 حتفظ والدي من اشتراكي يف املنافسة يرجع إىل خوفه على من اإلصابة 22

 6 4,82 51 22,50  والدي ال يستطيع تقدمي املساعدات الالزمة الستمراري يف التدريب 29

 2 5,34 38 25,52  . والدي التقدير والتشجيع عند الفوز فقطيقدم يل 35

 4 5,07 47 23,84 والدي ال يهتم بالتعرف على مستوى تقدمي يف الرياضة اليت أمارسها 44

 5 4,99 49 23,27 .أواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أفراد األسرة  عندما أفشل يف املنافسة 45

 7 4,81 52 22,16  ثر من زمالئي رغم تعيب الشديديضغط والدي علي لكي أتدرب  أك 46

حتفظ والدي  : البندعند    5.65  األسرة حنو الرياضة   اجتاهاتحمور   يف   بلغ أعلى متوسط رتب   
 على  28 الرتبة     احتلمن اشتراكي يف املنافسة يرجع إىل خوفه على من اإلصابة؛ ونالحظ أنه قد              

 ؛4.50:  بقيمة رتبلل أدىن متوسط  ة إرضاء لوالدي  أمارس هذه الرياض  : البندوبلغ  . املقياس ككل 
  . على مقياس مصادر الضغوط النفسية أيضااألخرية الرتبة احتلقد و

  :هي  األسرة حنو الرياضةاجتاهاتور حملوعليه جند أن أكثر عوامل الضغط النفسي تأثريا 
  .بة حتفظ الوالدين الشتراك أبناهم يف املنافسة نتيجة خوفهم عليهم من اإلصا-
 . النشء أي تشجيع من أفراد األسرة إال يف حالة الفوزى ال يتلق-

  .  اعتقاد الوالدين أن ممارسة الرياضة تضيع الوقت وتسبب الفشل ألبنائهم يف الدراسة-
  .  عدم اهتمام الوالدين بالتعرف على مدى  تقدم  مستوى أبنائهم يف الرياضة-
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  : بواجبات وأمحال التدريبأهم عوامل الضغط النفسي املرتبطة .5.8.8
 للمحور   على الدرجة الكلية   واجبات وأمحال التدريب   حساب متوسط الرتب لبنود حمور       مت

 Friedman( فريـدمن وذلك بتطبيق اختبار  ؛ملقياس مصادر الضغوط النفسيةوالدرجة الكلية 

Test(كما يوضحها اجلدول التايل:  
على الدرجة الكلية أمحال التدريب واجبات ومتوسطات الرتب لبنود حمور ) 30(جدول

  .للمحور واملقياس
  206=ن

رقم  احملور  املقياس
متوسط    واجبات وأمحال التدريببنود حمور  البند

 الرتب
رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 8 6,22 39 25,36  أشعر بنقص يف قدرايت لعدم حتقيق الواجبات املطلوبة مين يف التدريب  1

 9 6,13 42 24,96  صعوبات خمتلفة يف االنتقال إىل مكان التدريبتواجهين  2

 10 6,12 41 24,99 .أشعر بعدم تقدمي يف مستوى األداء بالرغم من استمراري يف التدريب 7

 12 5,92 44 24,11  محل التدريب أكثر من قدرايت وال أستطيع التكيف معه 11

 6 6,34 34 25,88  لرغبة يف التدريبتواجهين ضغوط نفسية وبدنية جتعل لدي عدم ا 12

 3 7,05 24 28,99 .أعتقد أن مستوى أدائي يف التدريب ال يتقدم بالسرعة اليت كنت أمتناها 13

 7 6,29 35 25,73 .أشعر بعدم االهتمام وفقدان الرغبة يف التدريب بالرغم من انتظامي فيه 15

 4 6,53 29 27,08   التدريبال أجد من يشجعين ويثر اهتمامي حنو االنضمام يف 20

 11 6,12 43 24,94  .تؤثر طول فترات التدريب على معنويايت 25

 5 6,35 32 25,97  أشعر باإلرهاق يف حيايت اخلاصة بسبب انتظامي يف التدريب 26

 1 7,68 12 31,86  .عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث يف نفسي امللل 27

 2 7,24 21 29,85  ت التدريب الستعادة الشفاءأحتاج لفترات راحة طويلة بني وحدا 33

عدم تنـوع    :البندعند    7.68  األسرة حنو الرياضة   اجتاهاتحمور   يف   بلغ أعلى متوسط رتب   
.  على املقيـاس ككـل  12 الرتبة  احتلونالحظ أنه قد ؛ أسلوب التدريب يبعث يف نفسي امللل  

 علـى   طيع التكيف معـه، األخـرية     محل التدريب أكثر من قدرايت وال أست      : البندوكانت رتبة   
  .على مقياس مصادر الضغوط النفسية أيضا 44 الرتبة احتلو ،مستوي احملور

  :على الرياضيني الناشئني هيتأثريا   األسرة حنو الرياضةاجتاهاتحمور وعليه جند أن أكثر عوامل 
 .يب  عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث يف نفس الناشئ امللل وعدم الرغبة يف التدر-
  .  حاجة الرياضي الناشئ إىل راحة طويلة بني وحدات التدريب لالستعادة الشفاء واالسترخاء-
  . بالسرعة اليت يتمناهام  اعتقاد الناشئ أن مستوى أدائه يف التدريب ال يتقد-
  .  افتقاد النشء إىل من يشجعهم ويثري اهتمامهم حنو االنضمام إىل التدريب-



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

131 

  .شئني باإلرهاق يف حياهتم اخلاصة بسبب انتظامهم يف التدريب من الناشعور الكثري  -
  :أعراض ومؤشرات الضغط النفسي األآثر ظهورا لدى الرياضيين الناشئين. 9.8

ملعرفة متوسط  ) Friedman Test( اختبار فريدمنلإلجابة على هذا التساؤل قمنا بتطبيق 
الرتب لكل بند من بنود احملور ملعرفة       قائمة أعراض الضغط النفسي، وكذا متوسط        الرتب حملاور 

   .الرياضيني الناشئني لدى  الضغط النفسي األكثر ظهوراأعراض ومؤشرات

  . متوسط الرتب حملاور قائمة أعراض الضغط النفسي للرياضيني  الناشئني): 31(جدول 
  206=ن

مستوى   2كا  املقياس
رقم   الداللة

  حماور قائمة أعراض الضغط النفسي  المحور
توسط م

 الرتب
رتبة 
 المحور

 1  172, األعراض النفسية  1

 3 741, األعراض الفيزيولوجية 2

 2 092, األعراض السلوكية 3

45. 36 
  

,0010  
  

؛ 2.17توسـط    مب قائمة أعراض الضغط النفسي    على   الرتبة األوىل  األعراض النفسية حمور  بلغ  
  .حمور األعراض الفيزيولوجيةخريا ؛ وأ2.09مبتوسط رتب يليه حمور األعراض السلوكية 

بالنسبة وأمهيتها  مؤشرات الضغط النفسي من حيث ظهورها       اختالف   ونستشف مما سبق إىل   
  : وميكن ترتيب احملاور الثالث حسب األمهية يف الظهور وذلك كالتايلالناشئني للرياضيني 

 .ةاألعراض الفيزيولوج. 3   . األعراض السلوكية .2.   األعراض النفسية .1

  :الرياضيني الناشئني لدى  الضغط النفسية األكثر ظهوراأعراض ومؤشرات .1.9.8
 للمحور والدرجة    على الدرجة الكلية   األعراض النفسية  حساب متوسط الرتب لبنود حمور       مت

كما ) FriedmanTest(  فريدمن بتطبيق اختبار وذلك   ؛ الضغوط النفسية  أعراضالكلية ملقياس   
  :يوضحها اجلدول التايل

على الدرجة الكلية للمحور  األعراض النفسيةمتوسطات الرتب لبنود حمور ) 32(جدول
  .واملقياس

  206=ن
رقم 

 النفسيةبنود حمور األعراض
  احملور  املقياس
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متوسط   البند
 الرتب

رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 10 6,66 14 14,94  وعدم الرغبة يف التدريبلالشعور باملل 1

 11 6,50 17 14,64 مول احلركي وامليل للتثاؤب اخل 2

 2 7,64 3 17,19 تشتت االنتباه وعدم القدرة على التركيز  3

 13 6,13 22 13,84 ضعف الثقة يف النفس  4

 4 7,58 5 17,00 القابلية لالستثارة  5

 1 8,03 2 17,91 اخلوف من الفشل   6

 5 7,11 6 16,07 الشعور بالذنب والتقصري  7

 8 6,86 12 15,47  زيادة احلساسية جتاه النقد  9

 9 6,73 13 15,08  الشعور باخلوف من املنافس  10

 6 7,01 8 15,78 اخلوف من اهلزمية  14

 3 7,64 4 17,16  عدم الرضا عن مردودي يف الفريق  16

 12 6,22 19 14,03  الشعور بعدم الكفاءة  25

 7 6,88 10 15,57  الشعور بعدم السيطرة  26

اخلـوف مـن      كان للمؤشر  8.03  أعلى متوسط رتب   تربز النتائج املوضحة يف اجلدول أن       
 على مقياس أعراض الضغوط النفسية من حيث األمهية         الثانية هذا البند الرتبة     احتل وقد   ؛الفشل

 ضعف الثقة يف الـنفس؛     :عند العرض   6.13وبلغ أدىن متوسط رتب      أفراد العينة،    والظهور لدى 
  . على املقياس22 الرتبة احتلس البند ونف

  : يف تشخيص الضغط النفسي لدى الرياضيني الناشني هيتساعداليت األعراض النفسية وعليه فإن 

  .  اخلوف من الفشل املتعلق بالدراسة أو املنافسة الرياضية  للرياضيني الناشئني-
  س.ى التركيز تشتت انتباه الكثري من الرياضيني الناشئني  وعدم قدرهتم عل-
  . عدم الرضا عن املردود يف الفريق بالنسبة للنشء الرياضي-
  .  ضعف ثقتهم يف أنفسهم-
  . القابلية لالستثارة بالنسبة للرياضيني الناشئني-
  . يف ما قدمه النشء سواء يف املنافسة أو فيما يتعلق بالدراسة الشعور بالذنب والتقصري-
  
  
  

  :الرياضيني الناشئني لدى  ظهوراسلوكية األكثرأعراض ومؤشرات الضغط ال .2.9.8
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 على الدرجـة الكليـة للمحـور        السلوكيةاألعراض  مت حساب متوسط الرتب لبنود حمور       
 Friedman(  فريدمن بتطبيق اختبار وذلك ؛والدرجة الكلية ملقياس أعراض الضغوط النفسية

Test (كما يوضحها اجلدول التايل:  
على الدرجة الكلية  السلوكية ود حمور األعراضمتوسطات الرتب لبن) 33(جدول

 .للمحور واملقياس
  206= ن

رقم   احملور  املقياس
متوسط   بنود حمور األعراض السلوكية  البند

 الرتب
رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 7 5,72 23 13,79 إظهار املشاعر السلبية حنو اآلخرين  8

 3 6,36 11 15,50 " املنافس -الءالزم–املدرب " سرعة النرفزة مع  11

 10 5,42 1 18,41 اللجوء للدفاع بدل اهلجوم  13

 8 5,72 28 12,95  السلوك العدواين جتاه اآلخرين  15

 2 6,47 24 13,73 عدم القدرة على حتمل أعباء التدريب  17

 5 6,00 9 15,66 عدم القدرة على اكتشاف األخطاء  18

 4 6,13 18 14,42 ء زيادة يف أخطاء األدا 19

 6 5,77 16 14,68 عدم القدرة على االلتزام بالواجب اخلططي  20

 11 5,39 20 13,93 الغياب أو التأخر عن احلصص التدريبية  27

 9 5,53 29 12,90 فقدان الرغبة يف االشتراك يف التدريب واملنافسة  28

 1 7,50 26 13,23  الرغبة يف االنسحاب من الفريق  29

بني من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق أن أول العرض الـذي تـصدر قائمـة                 ت
وكـان مؤشـر     ،7.50  مبتوسط رتب  الرغبة يف االنسحاب من الفريق     املؤشرات السلوكية كان    

  .5.39توسط رتب مب يف آخر الترتيب الغياب أو التأخر عن احلصص التدريبية

 يف تشخيص الضغط النفسي لـدى       تساعداليت  ظهورا  السلوكية األكثر   األعراض  وعليه فإن   
  :هي واليت أفرزهتا املعاجلة اإلحصائية الناشنيالرياضيني 

  . الرغبة يف االنسحاب من الفريق-
  . عدم القدرة على حتمل أعباء التدريب-
  . سرعة النرفزة مع اآلخرين-
  . زيادة يف أخطاء األداء-



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

134 

  . عدم القدرة على اكتشاف األخطاء-
  .م القدرة على االلتزام بالواجب اخلططي عد-

  :الرياضيني الناشئني لدى  ظهوراأعراض ومؤشرات الضغط الفيزيولوجية األكثر .3.9.8
 على الدرجة الكلية للمحـور      الفيزيولوجيةاألعراض  مت حساب متوسط الرتب لبنود حمور       

 Friedman(  ريدمنف بتطبيق اختبار وذلك ؛والدرجة الكلية ملقياس أعراض الضغوط النفسية

Test (كما يوضحها اجلدول التايل:  
 على الدرجة الكلية الفيزيولوجيةاألعراض متوسطات الرتب لبنود حمور ) 34(جدول

 .للمحور واملقياس
  206= ن

رقم   احملور  املقياس
متوسط   بنود حمور األعراض الفيزيولوجية   البند

 الرتب
رتبة 
 البند

متوسط 
 الرتب

رتبة 
 البند

 5 2,81 27 13,03 )الدوخة ( نوبات من الدوار  12

 3 2,94 21 13,89  تأخر عودة النبض إىل احلالة الطبيعية بعد التدريب  21

 2 3,07 15 14,71  ارتفاع معدل النبض وقت الراحة  22

 1 3,28 7 15,85 الشكوى من التعب واألمل العضلي  23

 4 2,90 25 13,66  زيادة يف معدالت الشكوى من األمراض  24

الشكوى من    كان للعرض و 3.28  أعلى متوسط رتب   تبني النتائج املعروضة يف اجلدول أن       
 هذا البند الرتبة السابعة على مقياس أعراض الضغوط النفـسية           احتل وقد   ؛التعب واألمل العضلي  

خر عودة  من حيث األمهية والظهور لدى أفراد العينة، يليه ارتفاع معدل النبض وقت الراحة مث تأ              
النبض إىل احلالة الطبيعية بعد التدريب و زيادة يف معدالت الشكوى من األمراض، وبلـغ أدىن                

 27  الرتبـة  احتل؛ ونفس البند    )الدوخة  ( نوبات من الدوار    : عند العرض   6.13 متوسط رتب 
  .على املقياس
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  الفصل التاسعالفصل التاسع
  مناقشة النتائجمناقشة النتائج

  
  
  
  
  
  

  : الفصل التاسع
  مناقشة النتائج

  :تمهيد.1.9

يف ضوء نتائج البحث وأهدافه وإجراءاته واستنادا للعرض السابق يف البحث ملـدى صـحة               
نسعى يف هذا اجلزء إىل تفـسري النتـائج         ،  فرضيات الدراسة يف ضوء نتائج التحليل اإلحصائي      

ويف مـايلي   ،   معها ا السابقة ملعرفة مدى اتفاقها أو تعارضه      تاملتوصل إليها ومقارنتها بالدراسا   
  .ناقشة نتائج الدراسةم

  :يتعرض النشء الرياضي لمستوى مرتفع من الضغط النفسي. 2.9

،  الناشـئني  عن ارتفاع مستويات الضغط النفسي للرياضـيني       كشفت نتائج الدراسة احلالية   
 واقعة يف اجملال املرتفع للضغط النفسي وهذا        %0266, حيث وصلت مستويات الضغط لديهم إىل     

وهذا يبني أن الـنشء أكثـر شـعورا         ،  )مصادر الضغوط النفسية  (ائمة  على الدرجة الكلية لق   
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، بالضغوط النفسية ويرجع السبب يف ذلك إىل عدة عوامل كتلك املتعلقة بالتـدريب الرياضـي           
 بعالقة النشء باجلهاز    طواجتاهات األسرة حنو ممارسة النشء للرياضة وما يرتب       ،  واملنافسة الرياضية 

 بالدراسة وإدارة الوقت وكذا متطلبات      طوالزمالء من الرفاق وما يرتب    الفين واإلداري واجلمهور    
  .احلياة األخرى

وقد أشارت الدراسات السابقة إىل تعرض النشء الرياضي لضغوط عالية متعلقة بعدة عوامل             
 إىل أن زيادة مصادر الضغوط النفسية للرياضـيني تقـود إىل            1998تشري دراسة موراي    حيث  

مما يـؤدي إىل    ،   واالنفعايل والعقلي ويطلق عليه االحتراق لدى الرياضيني       حدوث اإلهناك البدين  
  .)9ص  John F.Murray, 1998  موراي (نقص يف الدافعية واالهتمام بالنشاط

إىل تزايد مصادر الضغوط النفسية الـيت تواجـه          2001 كما أشارت دراسة أسامة راتب      
  :ويات الضغط ومن أهم هذه املصادرالرياضيني الناشئني واليت تؤدي إىل ارتفاع مست

  .االرتفاع املبالغ فيه يف أمحال التدريب -
  .االهتمام الزائد باملكسب أكثر من االهتمام بالرياضي -
   .اخلوف من الفشل وعدم الكفاءة -
   .وضع أهداف طموحة أكثر من قدرات الرياضي -
   .ةعدم التوفيق بني متطلبات التدريب ومتطلبات احلياة اليومي -
   .ضعف االتصال بني املدرب والالعبني -
  . الوعي بالنتائج السلبية لضغوط التدريب -
  الـضغط النفـسية    )مؤشـرات (إىل ظهور أعـراض      أيضا   ةأظهرت نتائج الدراسة احلالي   و
واليت يستدل هبا عن وجود الضغط النفـسي         ة والسلوكية لدى الرياضيني الناشئني    يالفيزيولوجو

 الدرجة الكلية   ىلديهم أعراض الضغط النفسي وهذا عل       من أفراد العينة   % 61.17 أن نسبة حيث  
لالهتمام ممـا يـربز أن    وهذه النسبة ملفتة، واقع يف اجملال املرتفع  أعراض الضغط النفسي    لقائمة  

 وعليه فقـد حتقـق مـا    .الضغط الذي يشعر به الرياضيني الناشئني وصل إىل مستويات مرتفعة         
  .اإلجابة عنه الفرضية األوىل تحاول

ر  . 3.9 شاط الرياضي أث تالف الن اعي ( اخ ردي -جم ستويات   )   ف ى م نشء عل دى ال ل
  : الضغط النفسي 
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 فروق يف مصادر وأعراض الضغط النفسي بـني         د احلالية أنه ال توج    أظهرت نتائج الدراسة   
كل احملـاور   الرياضيني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني لألنشطة الفردية على          

الثالث لقائمة أعراض الضغط النفسي واحملاور اخلمسة لقائمة مصادر الضغط النفسي ونستشف            
تكاد تكون هي نفسها     مما سبق أن أعراض ومصادر الضغط النفسي للممارسني ألنشطة الفردية         

  ، اليت يتعرض هلا الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية

؛ Zaritskyلية مع ما أشارت إليه دراسة كل من، زاريتـسكي       وعليه تتفق نتائج الدراسة احلا    
، إىل عدم وجود فروق بني الرياضيني يف مـصادر          Vivan 1992 -؛ وفيفان   Sokol -وسوكول  

  ).179ص .1992. وسوكول فيفانيزاريتسك. (الضغوط تبعا لنوع الرياضة

دراسته عن وجود فروق  يف 1999األصفرإال أن نتائج دراستنا ختتلف مع ما توصل إليه أسامة          
بني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية والفردية يف مصادر الضغوط النفسية املتعلقة بالتدريب            
الرياضي واجتاهات األسرة حنو الرياضة ومصادر الضغوط النفـسية املرتبطـة بـإدارة الوقـت               

  ). 129.ص1999صفر أسامة األ(ومبتطلبات النشء الرياضي وكذلك على الدرجة الكلية للقائمة 

  : تباين سنوات الممارسة الرياضية لدى النشء على مستويات الضغط النفسي أثر  . 4.9

 توجد فروق بني الرياضيني الناشئني يف أعـراض ومـصادر            ال أظهرت نتائج الدراسة أنه    
 05  إىل 03مـن    - سنوات 03أقل من   :( لـ،  الضغوط النفسية وفقا لسنوات املمارسة الرياضية     

  ). سنوات05أكثر من  - نواتس

يعانون تقريبا مـن    ) اخلربة الرياضية ( الرياضيني الناشئني مبختلف سنوات املمارسة      أي أن    
 أن مجيع مصادر الضغط النفسي متثل       قونستشف مما سب  ،  أعراض الضغط النفسي   و نفس مصادر 

 تقريبا نفس أعراض    مصدرا هاما للرياضيني الناشئني باختالف سنوات املمارسة الرياضية ولديهم        
  .الضغوط النفسية

من % 24ومن النشء الكبار،    % 37أن حوايل   ). 1978ساب وهيبنستركر   (  وتؤكد دراسة   
سـاب  ( بسبب الضغوط النفسية اليت تواجههم   . النشء األصغر سنا لديهم الرغبة يف االنسحاب      

  )142.ص1978وهيبنستركر 
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 يف السنوات احلديثة تـشري الـدالئل إىل         أنيف دراسته إىل     ) 1997أسامة راتب   (ركما أشا 
ويف حالة  .االرتفاع الكبري لدرجة محل التدريب يف تدريب الناشئني أويف تدريب املستوى العايل           

 متطلبـات احليـاة     -الدراسة  ( زيادة احلمل الذي يؤديه الرياضي أثناء التدريب واحلياة اليومية          
 ليصبح الرياضي حتت ضغوط عالية، وقـد        عن مستوى قدرته على أداء محل التدريب      ) األخرى  

   )12. أ ص1997أسامة راتب . ( تؤدي به إىل االحتراق النفسي مث االنسحاب من الرياضة

 Vivan -؛ وفيفان   Sokol -؛ وسوكول   Zaritskyوقد توصلت دراسة كل من زاريتسكي       
هم خربة ممارسة أن املمارسني اجلدد للرياضة لديهم ضغوط أكثر من املمارسني الذين لدي 1992
  ).178ص.1992. وسوكول فيفانيزاريتسك. (أكرب

يف دراسته أنـه    ) 1999األصفر أسامة  ( إليه   لكذلك مل تطابق نتيجة هذه الدراسة مع ما توص        
توجد فروق يف مصادر الضغوط النفسية املرتبطة بالتدريب الرياضي واجتاهـات األسـرة حنـو             

 وإدارة الوقت وهذا وفقا لسنوات املمارسة الرياضية        الرياضة وكذلك العوامل املرتبطة بالدراسة    
  ).125ص1999أسامة األصفر . (بالنسبة للممارسني اجلدد والذين عندهم خربة رياضية

 ومن الدراسات السابقة أن املمارسني اجلدد يتعرضون لضغوط أكرب من           ق ونستشف مما سب   
تنا أن الرياضيني الناشئني للفئـات       إليه دراس  تالذين لديهم خربة ممارسة أكرب خبالف ما توصل       

يتعرضـون  )  سنوات 5أكثر من    -  سنوات 5  سنوات إىل  3من   - سنوات3أقل من   ( العمرية  
لنفس أعراض الضغط النفسي تقريبا ومتثل هلم مجيع عوامل الضغط النفسي مصادر هامة وهـذا               

  .رغم الفروق يف مدة املمارسة

رغم األقدمية يف املمارسة الرياضية وكذلك لعدم       وقد نرجع السبب إىل نقص اخلربة الكافية        
عدم (قدرهتم على مواجهة هذه العوامل الضاغطة لنقص األساليب املالئمة يف مواجهة الضغوط             

كذلك رمبا ومن بني األسباب اهلامة األخـرى        )قدرهتم على إدارة الضغوط وكيفية التعامل معها        
 يف التـدريب    متفوق قـدراهتم وإمكانيـاهت    هو عدم حتقيق نتائج رياضية كبرية ووضع أهداف         

  . هلم ضغوط شديدةبواملنافسات الرياضية وخوفهم الزائد من الفشل مما يسب
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وكـذا  ،   وقد تتعدد األسباب كتلك اليت تتعلق باجتاهات األسرة ومطالبتهم بتحقيق الفوز          
 عدم حتققهم لنتائج    اجلهاز الفين واإلداري الذي حيرمهم من احملفزات واملكافئات املادية يف حالة          

 كبرية تؤثر بالسلب على دراسـتهم ومتطلبـات احليـاة           ضغوطارياضية مرضية مما يسبب هلم      
  .اخل ...األخرى

 - New يف نيوزيالنـد  2000 ويدعم ما سبق ما توصلت إليه دراسة هارليـك وآخـرون   

Zealand.        لـدى   أن ضغط وتأثري اآلباء كان له عالقة هامة يف مـستوى االحتـراق النفـسي 
الرياضيني الناشئني لرياضة التنس، وقد خرجت الدراسة بتوصيات واقتراحات عملية وهي أمهية            

  ).36 ص 2000هارليك وآخرون . ( حتسني خربات العيب التنس الناشئني

  Australia - Wembley   وانبلي- اليت أجريت يف أستراليا 1986وتبني كذلك دراسة ميين 
يف فهم وإدارة الضغط النفسي يف الرياضـات        )  اإلداري   -املدرب  ( به  إىل الدور اهلام الذي يلع    
   ).56ص .1986 ميين( الصغرى عند الناشئني 

سن  . 5.9 ر ال ر متغي نة  18 - 16 و 16 - 14 (أث تال) س ي اخ ضغوط فف ستويات ال  م
  :النفسية للرياضيين

 ) سنة 16 - 14(  أعمار أظهرت نتائج الدراسة احلالية عن وجود فروق بني الرياضيني الناشئني         

يف أعراض الضغط النفسي وذلك على حمور األعراض النفسية وكذلك على           .  )سنة 18 - 16( ومن  
الدرجة الكلية للقائمة وهذا يدل أن الرياضيني الناشئني الصغار تظهر لديهم أعرض الضغط أكثـر               

  .راض الفيزيولوجية والسلوكيةمن النشء األكرب سنا وخاصة املتعلقة باألعراض النفسية مقارنة باألع
 - 14(وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الرياضيني الناشئني أعمار           

 املرتبطة بالتدريب الرياضي واملنافسة     يف مصادر الضغوط النفسية   )  سنة   18 - 16( ومن  )  سنة   16
هـاز الفـين واإلداري والـزمالء       الرياضية واجتاهات األسرة حنو الرياضة وعالقة الناشئني باجل       
 أن كـل هـذه      قونستنتج مما سب  ،  واجلمهور والدراسة وإدارة الوقت ومتطلبات احلياة األخرى      

ناشئني  - ناشئني كبار ( متثل مصادر هامة جلميع أفراد العينة مع اختالف سنهم           العوامل النفسية 
  :لسابقة جندوعند مقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج بعض الدراسات ا ).صغار
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اليت نفت وجـود أي      1986 إليه دراسة سنجر     ت أشار مع ما فق  أن نتائج الدراسة احلالية تت     
  ). 156 ص 2003 رضا مسعودي. ( متغري السن ومستويات االحتراق النفسيعالقة بني

أن أهـم    Vivan 1992 -؛ فيفـان    Sokol -؛ سوكول   Zaritskyدراسة زاريتسكي    وتبني  
 عدم التوفيـق    -عدم القدرة على إدراك الوقت      : (سية للنشء الرياضي هي   مصادر الضغوط النف  

 اخلوف من الفشل يف املنافسة الرياضـية أو         - ة الدراسة األكادميي  -بني متطلبات احلياة النوعية     
  ).179ص .1992. وسوكولن، فيفانيزاريتسك) (االمتحانات األكادميية 

صادر الضغوط النفسية واليت قد تؤدي إىل        أن من أهم م    1997 أسامة راتب    ق ويؤكد ما سب  
االحتراق النفسي هي عدم قدرة الناشئ التوفيق بني متطلبات التدريب ومتطلبات احلياة األخرى             

  )31.ص ب 1997 أسامة راتب(

، Daniel ودانيـال    Taylorتـايلور وخنتلف يف دراستنا مع ما توصلت إليه دراسة كل من           
ن الرياضيني األصغر سنا يعانون من االحتراق النفسي أكثر         أ Burthe 1990 وبروك   Laith واليت

   ).50ص .1990تايلور وآخرون . ( من األكرب سنا

إىل وجود اختالف يف عوامل وأسباب انسحاب Orlick 1974 وتشري نتائج دراسة أورليك 
 سـنوات الـسبب الرئيـسي       10النشء من الرياضة تبعا ملتغري العمر السين، ومن ذلك أقل من            

أما النشء األكثر   . نسحاهبم يرجع إىل عدم توفر فرصة اللعب، كذلك خربات النجاح والفشل          ال
 أورليـك (  فقد أظهرت النتائج أن لديهم مصادر ضـغوط متعـددة ومتداخلـة              سنوات 10من  

  ).27 ص.1974

يف  وجود فروق بني الرياضيني الناشئني       م إليه الدراسة احلالية يف عد     ت ميكن تفسري ما توصل    
حيث .   وهامة هلم مع اختالف أعمارهم الزمنية      ةاليت متثل مصادر كبري    و مل الضغط النفسي  عوا

تشري الدالئل إىل أن برامج التدريب تشهد زيادة كبرية يف أمحـال التـدريب سـواء بالنـسبة                  
للرياضيني األصغر سنا أو األكرب سنا رمبا تفوق قدراهتم يف بعض األحيان مما يتسبب يف الزيـادة                 

 16 - 14( هذا وجند أن هاتني املرحلتني من العمر         ؛تعب وبالتايل تصبح متثل حتديات صحية     يف ال 
 هامة بالنسبة للناشئني من حيث الدراسة فنجد فيها املرحلة املتوسطة           ) سنة   18 - 16( ومن) سنة  

   .وكذلك املرحلة الثانوية  مما يؤدي إىل زيادة الضغوط النفسية املرتبطة بالدراسة
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 القدرة على تنظيم أوقـات الدراسـة        كال ميتل  مهية املرحلتني العمريتني فإن الناشئ    ونظرا أل 
وتزداد هذه املشكلة مع فترة االمتحانات أو املنافسات وكذلك مع انتشار ظـاهرة             ،  والتدريب

، الدروس اخلـصوصية  ،  الدراسة( الدروس اخلصوصية مما جيعل الناشئ حتت الضغوط باستمرار         
  .)واملنافسات الرياضية، ناتاالمتحا، التدريب

 اختالف يف التعرض ملصادر الضغوط النفسية للرياضيني  د ويف األخري ميكن القول أنه ال يوج      
، لكن توجد فروق يف منط االستجابة هلـا،         ) سنة   18 - 16( و)  سنة   16 - 14(الناشئني من   

  .وهذا ما جيعل األصغر سنا أكثر تعرضا ألعراض الضغط النفسي

  

  :على مستويات الضغط النفسي)  ناشئات -ناشئين ( ر متغير الجنس أث. 6.9

يف أعراض ) الناشئني والناشئات( فروق بني اجلنسني دأشارت نتائج الدراسة احلالية إىل وجو   
الضغوط النفسية وذلك على احملاور الثالث وكذا الدرجة الكليـة للقائمـة حيـث كـشفت                

لضغط النفسية والفيزيولوجية والسلوكية بشكل أكرب      التحليالت اإلحصائية عن تكرر مؤشرات ا     
مقارنـة   حيث بدا الناشئات أكثر تأثرا بالـضغوط النفـسية        ،  لدى الناشئات مقارنة بالناشئني   

وكيفية التعامل معها    بالناشئني وقد يفسر ذلك بعدم قدرهن على حتمل عوامل الضغوط النفسية          
 مقارنة بالناشئني الذين لديهم قدرة على ضبط        لديهن أكثر ) املؤشرات(وبالتايل ظهور األعراض    

  .عوامل الضغط
وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الناشئات والناشئني يف مـصادر              

وكذا ) بعد   - أثناء - قبل( واملنافسة الرياضية    الضغوط النفسية املرتبطة حبمل التدريب الرياضي     
 بينما املصادر املتعلقة باجتاهات     .لصاحل الناشئات  حلياة األخرى متطلبات ا ،  إدارة الوقت ،  الدراسة
اجلهاز الفين واإلداري فال توجد فروق بني الناشئني والناشئات فكليهما ميثالن مصادر            واألسرة  
   .بالنسبة هلم هامة

الدراسـة وإدارة الوقـت      و وميكن القول أن أمحال التدريب الرياضي واملنافسة الرياضـية        
للرياضيات الناشـئات    وكبرية بالنسبة  حلياة األخرى متثل مصادر ضغوط نفسية هامة      ومتطلبات ا 

   .مقارنة بالرياضيني الناشئني
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 -؛ فيفـان    Sokol؛ سـوكول    Zaritskyويدعم ما سبق ما أشارت إليه دراسة، زاريتسكي         
Vivan 1992             وسـوكول   يزاريتـسك (أن الطالبات لديهن ضـغوط أكثـر مـن الطـالب 
  ).78 ص1992.فيفان

  وميكن تفسري ذلك أن الناشئات لديهن ضغوط أكثر متعلقة بأمحـال التـدريب مقارنـة               
بالناشئني قد يرجع السبب إىل التعب البدين واالنفعايل وعدم الشعور بالتقدم يف املستوى كنتيجة              

 ومتثل املنافسات الرياضية مصادر ضغوط كبرية رمبـا بـسبب   ؛Over Trainingللتدريب الزائد 
أما الضغوط  . وخوفهن الشديد من الفشل يف حتقيق املكسب أو كنتيجة للخربات السابقة           قلقهن

املتعلقة بالدراسة وإدارة الوقت هو عدم قدرهتن على التوفيق بني التدريب والدراسة ومتطلبـات              
  . احلياة األخرى

  . النشء الرياضيى عوامل الضغط النفسي وأآثرها تأثيرا علمأه . 7.9

أنه توجد مصادر متعددة للضغوط النفسية لدى الرياضـيني          الدراسة احلالية أسفرت نتائج    
كمـا توضـحها اجلـداول       الناشئني وقد اختلفت يف أمهيتها وتأثريها وذلك على أفراد العينة         

يوضح أمهية عوامل الضغط واألكثر تأثريا على النشء الرياضي         ) 24(اجلدولو  )29حىت  24(من
بعـد  ، و أثناء،   قبل (التنافس الرياضي   ء مصدر الضغط املتعلق ب    حيث جا : حسب الترتيب التايل  

متطلبـات احليـاة    ،  إدارة الوقـت  ،  يف املرتبة األوىل مث تليه العوامل املرتبطة بالدراسة        )املنافسة
مث يف املرتبـة    ،  اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور   ويف املرتبة الثالثة تأيت املصادر املتعلقة ب      ،  األخرى

   .واجبات وأمحال التدريب الرياضيوأخريا ، اجتاهات األسرة حنو الرياضة الرابعة تأيت

   . )بعد املنافسة، وأثناء،  قبل(التنافس الرياضي  .1
  .متطلبات احلياة األخرى، إدارة الوقت، الدراسة .2
  .اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور .3
  .اجتاهات األسرة حنو الرياضة .4
 .واجبات وأمحال التدريب الرياضي .5

  :  عوامل الضغط النفسي المرتبطة بالمنافسة الرياضية مأه . 1.7.9
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 حيث درجة   نأشارت نتائج الدراسة احلالية إىل أن ضغوط املنافسة تتصدر عوامل الضغط م           
  :، ومن أكثر بنود احملور أمهية ما يلي)عينة البحث(الشدة واألمهية لدى النشء الرياضي

ب عدم مقدرهتم علـى األداء بـصورة جيـدة يف          شعور الكثري من الناشئني بالقلق بسب      - 
  املنافسات اهلامة 

 يؤكد الكثري من الناشئني أن مكافئة الفوز ال تساوي اجلهد البـدين والنفـسي الـذي                 - 
  . يبذلونه
  .  خوف العديد من الناشئني وتوترهم نتيجة الهتمامهم الزائد باملنافسة- 
  .الصعب السيطرة عليه يف املنافسة شعور الكثري من الناشئني بالقلق الذي من - 
 عدم تقبل العديد من الناشئني اهلزمية وصعوبة العودة إىل احلياة الطبيعية بعـد املنافـسة                - 

  الرياضية 
  . يصعب علي الكثري من الناشئني التحكم يف انفعاالهتم جتاه أخطاء اآلخرين- 

املشاركة املكثفة للناشـئ     أن الضغوط النفسية الناجتة عن       1999 ويؤكد ذلك أسامة راتب     
ميكن أن تؤدي إىل القلق الزائد الغري الصحي، وتنقص من قيمة وفائدة املمارسة الرياضية للناشئ               
كمصدر استمتاع واستمرار الناشئ حتت هذه الضغوط لفترات طويلة قد يؤدي إىل االحتـراق              

ياضة أو االستمرار يف    النفسي، واختيار الناشئ التحول إىل رياضة أخرى، أو االنسحاب من الر          
املمارسة مع نقص فاعلية اإلجناز وان النشء يف هذه احلالة ينظر إىل الرياضة من منظور ضيق هو                 
املكسب واخلسارة فقط، وذلك ميثل مصدر للتهديد وتدين قيمة الذات والذي يسبب مستويات             

   ).392 - 391ص ج 1999 أسامة راتب( عالية من الضغوط 
 يف دراسته إىل أن أهم مصادر الضغوط النفسية املتعلقة باملنافسة           1999فر   ويشري أسامة األص  

 اجلهد  يالرياضية هو القلق الزائد قبل املنافسة، اخلوف من الفشل، مكافأة الفوز املنتظرة ال تساو             
  ).120 ص 1999أسامة األصفر ( الذي يبذلونه يف املنافسة، اخلوف من اإلصابات الرياضية 

 - Lupo.C لوبـو    - Bonifazi.M بونفازي - Fontani.Gل من فونتاين     وتؤكد دراسة ك  
، أن  Polidori.F 1998بولدوري   - Cameli.Sكاميلي   - Maffei.Dمايف   - Martelli.Dمارتيلي  

أهم مصادر الضغوط النفسية للمنتخب الوطين للناشئني للكرة الطائرة يف ايطاليا بروما حتديـدا              
  ).25 ص 1998 فونتاين وآخرون (مرتبط باملنافسة الرياضية 
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 إىل وجود ثالثة مصادر رئيسية تسبب الضغوط النفسية         Tierney 1988 وتشري دراسة تريين    
املطلوب إجنازها يف   ) الواجبات(لدى الرياضيني الناشئني هي عدم قدرة النشء على تنفيذ املهام           

  ).9 ص.1988 تريين(من الفشلاخلوف ، أمهية الفوز لتقدير شخصيته وذاته بني أقرانه، املسابقة

مصادر الضغوط النفسية عند الناشئني   إىل أن أهمCrocker1989  وأشارت دراسة كروكر 
 كروكـر  ( . يف بطولة كندا هي ضغوط متعلقة باملنافسات الرياضية        Juniorsلفريق الكرة الطائرة    

  .  )204 ص.1989

 أن املصارعني الناشئني يعانون     Petlichkoff 1988 . بتلشكوف ؛.Gould وتبني دراسة جولد    
وأن ،  ينظرون للمنافسة على أهنا مصدر للتوتر وعدم االستمتاع        و من درجة عالية من قلق املنافسة     

  .)64 ص.1988 جولد وبتشكوف(تقييمهم لقدراهتم وذواهتم يكون عادة منخفضا 

ى  إىل أن أسباب االحتراق النفـسي لـد        1987وآخرون   Morgan  وتشري دراسة مورجان  
  .الرياضيني الناشئني يرجع إىل زيادة الشعور باخلوف من الفشل يف املنافسات الرياضية

بالنـسبة   إىل أن أهم مصدر للـضغط النفـسي      Klavora.P - 1975 وتشري دراسة كالفورا  
 والسلة يف مشال أمريكا متعلق بأمهيـة        مللرياضيني الناشئني واألكابر يف املدارس العليا لكرة القد       

  .) 149 ص.1975 كالفورا(   الرياضيةاملنافسة

أن أهم مـصادر الـضغوط الـيت أدت إىل     Orlic.T.D 1974؛ كذلك تشري دراسة أورليك
 أورليـك ( . )االهتمام بالفوز   (انسحاب النشئ من الرياضة هي التركيز على املنافسة يف الربنامج           

  .)27 ص.1974

 - Starrin.B سـتارن    ؛ - Cook.C.A كـوك    ؛ - Larsson.Gكما تشري دراسة الرسون     
 - ا بفلنـد  .Golf أن أهم مصادر الضغوط النفسية لفريق النخبة السويدي لرياضة الغولف            1988

Finland 23 ص1988 الرسون وآخرون  (لظروف املنافسة هو اإلدراك والتقدير السليب للرياضيني( .  

اة     عوامل الضغط النفسي المرتبطة بالدراسة وإدارة الوقت و            مأه . 2.7.9 ات الحي متطلب
  : األخرى
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ويأيت هذا املصدر يف املرتبة الثانية من حيث درجة التأثري واألمهية للضغوط النفـسية لـدى                
  : الضغوط املتعلقة هبذا احملور فيما يليمالنشء الرياضي وميكن ذكر أه

   انتظام الرياضيني يف التدريب جيعلهم يسهرون إلجناز الواجبات املدرسية- 
  .وفيق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسي صعوبة الت- 
 ال يتملك الكثري من الناشئني الوقت لالستماع مع أصدقائهم وذلك لوفائهم بواجبـات              - 

  . التدريب
 معاناة النشء من االضطرابات يف النوم يرجع إىل كثرة الـتفكري يف األشـياء الـيت مل                  - 

  يستطيعوا إجنازها يف الرياضة والدراسة 
  .ار الناشئني لعمل أكثر من شيء يف وقت واحد بسبب مشاغل التدريب اضطر- 
  .  تتراكم الواجبات املدرسية نتيجة االنتظام يف التدريب بالنسبة للنشء-

جند أن أهم مصادر الضغوط هي تلك اليت تتعلق بعدم كفاية الوقـت وإدارتـه واملتعلقـة                 
وهذا ألمهية الدراسة بالنسبة للـنشء      بالدراسة والنجاح والتفوق الدراسي واخلوف من الفشل        

 الثانوي  ة مرحلة املتوسط واالنتقال إىل مرحل     -واليت تتطلب جمهود كبري خاصة يف هذه املرحلة         
ـ  ) التحضري لشهادة البكالوريا    ( وأمهية هذه األخرية يف األقسام النهائية         بالتـدريب   قوما يتعل

 يضطر النشء إيل إجناز الواجبات يف أوقـات         واالنتظام فيه وأمهية املنافسات بالنسبة هلم، حيث      
متأخرة من الليل أو التغيب املستمر عن التدريب إلجناز مامل يـستطع إجنـازه مـن واجبـات                  

  .كل هذا يؤدي إىل أعباء بدنية ونفسية تفوق قدرات النشء الرياضي.مدرسية

ة واالحتراق   أن من أهم مصادر الضغوط النفسي      1997 إليه أسامة راتب     ر ونتفق مع ما أشا   
أسـامة راتـب    (النفسي هو عدم التوفيق بني متطلبات التدريب ومتطلبات احليـاة األخـرى             

  ).31أص1997

 أن أهم مصادر الـضغوط النفـسية للـنشء          1999ويؤكد ذلك أسامة األصفر يف دراسته       
 هبا مـن امتحانـات وحتـضريات        طالرياضي تتعلق بعدم التوفيق بني واجبات الدراسة وما يرتب        

 به من التعب البدين وكذلك املنافسات الرياضية اليت تتطلب املزيد           ططلبات التدريب وما يرتب   ومت
  ).124ص 1999 أسامة األصفر. ( من الوقت واجلهد
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أهـم   أن   Vivan 1992 -؛ فيفـان    Sokol -؛ سوكول   Zaritsky وتبني دراسة زاريتسكي    
فيق بني متطلبات احلياة النوعيـة     عدم التو  -مصادر الضغوط هي عدم القدرة على إدراك الوقت         

. اخلوف من الفشل يف املنافـسة الرياضـية أو االمتحانـات األكادمييـة            .ةوالدراسة األكادميي 
  ).178ص .1992. وسوكول فيفانيزاريتسك(

تهم  Sapp.M - et Haubenstricker.J - 1978 ؛وتشري دراسة سـاب وهيبنـستركر     أن رغب

سـاب   ( ولكن ألن لديهم اهتمامات أخرى    ،  يس خلربات سلبية  يف االنسحاب ل   الناشئنيالرياضيين   
  .)145 ص1978 وهيبنستركر

 أن أهم الضغوط النفسية واالحتراق النفسي اليت        1998 كما تشري دراسة حممد عبد العاطي       
   ) 42ص .1990أسامة األصفر (تواجه الرياضيني هي الضغوط املرتبطة بصعوبة تنظيم الوقت  

  :الضغط النفسي المرتبطة بالجهاز الفني واإلداري عوامل مأه . 3.7.9

ويأيت هذا املصدر يف املرتبة الثالثة من حيث الترتيب واألمهية وأكثر تسببا يف إحداث 
:الضغوط النفسية لدى النشء الرياضي وميكن تفسريها كما يلي  

  .يني أن املدرب هو الذي يضع األهداف ويتخذ القرارات النهائية دون إشراك الرياض- 
  . باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهورى اعتقاد الرياضيني بأن الرياضة اليت ميارسوهنا ال حتظ- 
  .  أن اجلميع يطالبون النشء بالفوز يف املباريات بأي وسيلة- 
  . عندما يفشل الرياضيون اليستطعون مقابلة جهاز التدريب والزمالء- 
  .عدد اجلمهور يزداد شعور الناشئني باخلوف كلما ازداد - 
  .هم عنهمبالضيق عندما يتحسن أداء زمالئالكثري من الناشئني شعور - 
   . يف أي واجب من واجبات التدريبونعندما يقصرالناشئني يعاقب املدرب  - 
  .  أن جهاز التدريب يهتم بالفوز أكثر من اهتمامهم بالالعبني- 

 يف البيئة العربية أن أهـم       1999فر   إليه دراسة أسامة األص    تونتفق يف دراستنا مع ما توصل     
  :مصادر الضغوط للناشئني واليت حتتل املرتبة األوىل من حيث األمهية هي

 مطالبة اجلهاز الفين واإلداري واجلمهور وأعضاء الفريق الرياضيني بالفوز يف املباراة بأي             –
  وسيلة 
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  جتاه الالعبني بية للمدرب األساليب السل –
 أن يتقدم مبـستواه يف الرياضـة الـيت          عأن املدرب ال يستطي    أن الالعب الناشئ يعتقد      –

  ).167ص.1999 أسامة األصفر (ميارسها 
 أن التدريب الرياضي يف جوهره نوع مـن         1999 ما أشار إليه أسامة راتب       ق ويدعم ما سب  

حيث أن كل فعل يقوم به اجلهاز الفين واإلداري يتطلب االتـصال مـع اآلخـرين                ،  االتصال
ورمبا يتضح  ،  مع الالعبني ) التعامل  ( املدرب الناجح له القدرة اجليدة على االتصال        واحلقيقة أن   

حيث يرجع ذلك غالبا إىل ضـعف مهـارهتم يف          ،  ذلك عندما نالحظ فشل الكثري من املدربني      
   ) 31. صج أسامة راتب   (ةاالتصال مع الالعبني أكثر من ضعفهم كفاءهتم الفنية والبد ني

 - املـدرب ( الدور اهلام الذي يلعبـه   على Meaney - P. 1986 ميين وتؤكد دراسة  هذا
 - أسـتراليا (يف فهم وإدارة الضغط النفسي يف الرياضات الصغرى عند الناشئني يف            ) اإلداري  
   ) 49ص .1986 ميين  ()  Australia - Wembley.ومبلي

لنفسي للرياضـيني    أن أهم مصادر الضغوط النفسية واالحتراق ا       Silva .1990ويرى سيلفا   
) املـدرب، اآلبـاء، الـزمالء، اجلمهـور       (هي اإلحباط الناتج من حماولة إرضـاء اآلخـرين          

   ).20ص .1990.سلفا(
 أن أهم مصادر الضغوط النفسية اليت تقع على الالعـب           1998ويشري حممد حسن عالوي     

 واإلداري لالعب   واملرتبطة باملدرب هو أسلوب تعامل املدرب مع الالعب ومطالبة اجلهاز الفين          
   ) 26. صأ1998حسن عالوي . ( بتحقيق متطلبات تفوق قدراته

أن من أهم مصادر الضغوط      David1997 دوديف Bengamin دراسة كالس بنجامني   وتربز
. اإلداري. اآلبـاء . املـدرب .  الـزمالء  :مثـل (لدى الالعبني هي تلك املرتبطة بأمهية اآلخرين      

وأن أحـد    بانطباعات وتقدير اآلخرين أثناء أدائهم يف املنافـسة       أي أهنم يتأثرون    ). اخل  .احلكام
جـيمس   ( .مصادر الضغوط اهلامة للرياضيني تأيت نتيجة الستجابات اجلمهور وتقـدير الـذات           

  . )35 ص.1997.بنجامني

 على أن االتـصال بـني املـدرب         1987وآخرون   Morgan كما يؤكد دراسة مورجان     
 جيب أن يتميز هبا املدرب كأن يكون موضع ثقـة الالعـبني،             والالعب مهارة ذات أمهية كبرية    

جتنب األسلوب السليب، االهتمام بتقدمي املعلومات اليت حتسن من أداء الالعبني واالستماع اجليد             
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 ص1987مورجـان وآخـرون     (هلم واستعمال مهارات االتصال اجليدة يف التعامل مع الالعبني          
107(  

أن النقد السليب من املدرب لالعب يؤدي إىل         1993 بدةدراسة حسن أبو ع    ق وتدعم ما سب  
 حسن أبـو عبـدة    ( .زيادة كبرية يف مسة القلق لدى الالعب ومن مث زيادة مصادر الضغوط النفسية            

  ).ص  1993

  : عوامل الضغط النفسي المرتبطة باتجاهات األسرة نحو الرياضةمأه  . 4.7.9

يث درجة الشدة واألمهية للضغوط النفسية لـدى        ويأيت هذا املصدر يف املرتبة الرابعة من ح       
  :النشء الرياضي وميكن تفسريها كما يلي

  . حتفظ الوالدين الشتراك أبناهم يف املنافسة نتيجة خوفهم عليهم من اإلصابة- 
  . النشء أي تشجيع من أفراد األسرة إال يف حالة الفوزى ال يتلق- 
  .  الوقت وتسبب الفشل ألبنائهم يف الدراسة اعتقاد الوالدين أن ممارسة الرياضة تضيع- 
  .  عدم اهتمام الوالدين بالتعرف على مدى تقدم مستوى أبنائهم يف الرياضة- 
  . مواجهة النقد والتعليق القاسي من أفراد األسرة عند فشل النشء يف املنافسة الرياضية- 
  .رارهم يف التدريب ال يستطيع الوالدين تقدمي املساعدات الالزمة ألبنائهم الستم- 

 أن الـنشء    1999 دراسته يف البيئـة العربيـة         إليه أسامة األصفر يف    رويتفق هذا مع ما أشا    
  :الرياضي يعاين من ضغوط نفسية نتيجة الجتاهات أفراد األسرة حنو الرياضة مثل

  . االعتقاد اخلاطئ للوالدين بأن املمارسة الرياضية تضيع الوقت وتسبب الفشل يف الدراسة-
  .  وخوفهم الشديد وحتفظهم يف اشتراك أبنائهم يف املنافسات الرياضية-
  .  واالهتمام الزائد باملكسب والفوز واحلصول على املكافآت الكبرية-
   ).126ص 1999أسامة األصفر (  ممارسة النشء للرياضة إرضاء لوالديه -

 بـأن  MC. Kenzie 2000 ومك كرتي Harlick - Mويؤكد هذا مع ما أشار إليه هارليك 
ضغط اآلباء كان له عالقة هامة يف حدوث االحتراق النفسي لدى الرياضيني الناشئني لرياضـة               

، ومدى تأثري هؤالء اآلباء على إشراك أبنائهم ومـن بـني   New - Zealandالتنس يف نيوزيالند 
   ) 36 ص2000هارليك وآخرون .( ةمصادر الضغط كذلك عدم حتقيق املتعة للنشء عند املمارس
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 أن الرياضـيني يكونـون      Raedeke 1997ورايدك   Thomasوكذلك تشري دراسة توماس     
 ممارستهم للرياضـة ألسـباب تـرتبط        تأكثر تأثرا بالضغوط وأكثر عرضة لالحتراق إذا كان       

   ).369ص .1997توماس ورايدك . ( باإلجبار من جانب أفراد األسرة

 أن Lewth waite.R 1988 يس وايـت ؛ لوT.K Scanlonهذا وأكدت دراسة إسكان لون  
) البطوالت النهائية للمـصارعة     ( الرياضيني الناشئني لرياضة املصارعة كان أداؤهم منخفضا يف         

 أقل استمتاعا باملشاركة نتيجة لضغوط خارجية من اآلباء السـتمرارهم يف املمارسـة              اوكانو
   ).48ص .1988إسكان لون وآخرون (

 أن االحتراق النفسي يتحدد مـن خـالل   GevIa Bonita. 1991وتربز دراسة جيفال بونتا 
ومـدى أمهيـة    . إضافة إىل اخلربات الشخصية السابقة    . عوامل متعددة نفسية اجتماعية لالعبني    

   ).80ص .1991جفال بونتا . (وقيمة املشاركة الرياضية بالنسبة ألفراد األسرة

ن من بني أهم الضغوط النفسية الـيت    يف البيئة العربية أ    1998 ويؤكد هذا حممد عبد العاطي      
 ضغوط مرتبطة   -تواجه الرياضيني وتؤثر على مستوى أدائهم وقد تؤدي إىل حدوث االحتراق            

   ).126ص .1999. أسامة األصفر( بنص تقدير الذات واملساندة االجتماعية من اآلخرين 

  :رياضي عوامل الضغط النفسي المرتبطة بواجبات وأحمال التدريب المأه . 5.7.9

و هو املصدر الذي جاء يف املرتبة اخلامسة من حيث درجة الشدة واألمهية للضغوط النفسية               
  : لدى النشء الرياضي وميكن تفسريها كما يلي

  . عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث يف نفس الناشئ امللل وعدم الرغبة يف التدريب- 
تـدريب لالسـتعادة الـشفاء       حاجة الرياضي الناشئ إىل راحة طويلة بني وحـدات ال          - 

  واالسترخاء 
  . بالسرعة اليت يتمناهام اعتقاد الناشئ أن مستوى أدائه يف التدريب ال يتقد- 
  . افتقاد النشء إىل من يشجعهم ويثري اهتمامهم حنو االنضمام إىل التدريب- 
  . شعورالكثري من الناشئني باإلرهاق يف حياهتم اخلاصة بسبب انتظامهم يف التدريب- 
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 إىل أمهيـة  Volp.A et Kiel.U 1987 ويدعم هذا ما أشارت إليه دراسة فولـب وكيـل؛   
استخدام األساليب املالئمة لنقص مصادر الضغوط املرتبطة مبواقف التدريب اليت تواجه السباحني            

  ).375ص .1987 فولب وكيل(
 لضغوط ن أن الرياضيني يتعرضوweinberg & Gould 1995  وتوضح دراسة وينبورج غولد 

  .)38 ص.1993 وينبورج وجولد( نفسية نتيجة للتدريب الزائد واالستجابة السلبية جتاه التدريب

أن ارتفاع شدة محل التدريب تـؤثر   1988وآخرون   Morgan W.P وتؤكد دراسة مورجان 
  ).408 ص1988 وآخرون مورجان (سلبا على اضطراب احلالة املزاجية، وعدم التكيف النفسي للسباحني

 أن مـن بـني مـصادر        Kenneth 1991  وكينث Garyوجريي   taraدراسة تارا    وتوضح
  .)113 ص1991وآخرون تارا ( الضغوط اليت تواجه رياضيي النخبة القمة هي ضغوط التدريب الزائد

 أن من أهم مصادر الـضغوط  1980وآخرون  Mc. Pherson.B ؛ وتربز دراسة مك فرسون
واليت قد تؤدي إىل انسحاهبم من ممارسة الرياضـة         ،  ئون يف كندا  اليت يتعرض هلا السباحون الناش    

  .)475 ص1980وآخرون مك فرسون . ( هي عدم شعورهم بالتقدم يف املستوى
ـ      1999أسامة األصفر     وتوضح دراسة  محل التدريب اليت   :  أن أهم مصادر الضغوط تتعلق ب

  )119.ص 1999 األصفرأسامة   ( التكيف معهعقدرات الناشئ وال يستطي تفوق
 أن تعرض الناشئ لضغوط نفسية مرتبطة بواجبات وأمحـال          قإىل ما سب   ويشري أسامة راتب  

تقـل   و عدم الرغبة يف التـدريب     التدريب الرياضي نتيجة لتكيفه السليب هلذه الضغوط وحيدث       
ـ (  Over Trainingالدافعية عنده واحلماس وبالتايل تظهر عنده أعراض التدريب الزائد   بأسامة رات

  .)18 ص 1997
 ؛Henderson - ن وهند رسـو   ؛Gill - وخنتلف يف دراستنا إىل ما أشارت إليه دراسة جيل        

أن الضغوط املرتبطة بالتدريب الزائد احتلت املرتبـة األوىل مـن            Pargman 1995 - نبار مجا 
   ).24 ص.1995 جيل وآخرون(حيث درجة األمهية 

  :  الناشئيننأهم أعراض الضغط ظهورا لدى الرياضيي .8.9

 بعد أن الحظنا من خالل نتائج الدراسة احلالية تنوع مصادر الضغوط النفسية اليت تواجـه               
الرياضيني الناشئني واليت متثل ضغوط هامة وكبرية بالنسبة هلم، سنحاول يف هذا اجلانـب مـن                



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

151 

اضـيني  الدراسة التعرف على مجلة اآلثار واالستجابات اليت حتدثها الضغوط النفسية لـدى الري            
  .الناشئني

أعراض الضغوط النفسية حسب أمهية ظهورها لدى الرياضـيني          وميكن ترتيب حماور مقياس   
  :وذلك كما يلي الناشئني 

حيث أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن األعراض النفسية تأيت يف املرتبة األوىل مـن حيـث                
  .)الفيزيولوجية (لوظيفية مث تليها األعراض السلوكية وأخريا ا ظهورها لدى النشء الرياضي

ـ    ،   دفعة واحدة  ر إىل أن األعراض ال تظه     1998 حيث يشري حسن عالوي       رإذ غالبا ما تظه
مث يلي ذلك األعراض الوظيفية وكذا األعراض السلوكية        ،  ءاألعراض النفسية مبكرة بعض الشي    
الواضحة الـيت   واألعراض السالفة الذكر تشكل العالمات      ،  واملرتبطة باألداء وقدرات الرياضي   

و أتسهل على املدرب الرياضي مالحظتها واليت يكثر ظهورها عند الالعبني يف حالة اإلجهـاد               
1998 حسن عالوي (  لضغوط نفسية عاليةمتعرضه

   ).23 ص أ

كما يبني أسامة راتب أن األعراض النفسية متثل أمهية كبرية لتـشخيص التـدريب الزائـد            
 بسبب الفروق الفرديـة     ياض الفيزيولوجية وحدها ال تكف    واالحتراق النفسي وخاصة أن األعر    

 مرحلة متأخرة من التدريب الزائد مما يقلل من         الكبرية بني الالعبني فضال على أهنا تظهر عادة يف        
  ).257 ص.2001 أسامة راتب (فائدهتا يف التشخيص

  : الناشئيننأهم األعراض النفسية للضغوط وأآثرها ظهورا لدى الرياضيي . 1.8.9
نتعرض من خالل عرض وحتليل نتائج هذا احملور إىل مدى ظهور األعراض النفسية للضغط               

ونوضح أهم  ،  النفسي لدى الرياضيني الناشئني بسبب تعرضهم ملختلف مصادر الضغوط النفسية         
  :األعراض النفسية اليت تظهر لدى الرياضيني الناشئني كالتايل

  . ملنافسة الرياضية للرياضيني الناشئنياخلوف من الفشل املتعلق بالدراسة أو ا  
  . تشتت انتباه الكثري من الرياضيني الناشئني وعدم قدرهتم على التركيز 
  . عدم الرضا عن املردود يف الفريق بالنسبة للنشء الرياضي 
  .  ضعف ثقتهم يف أنفسهم 
  . القابلية لالستثارة بالنسبة للرياضيني الناشئني 
  . ما قدمه النشء سواء يف املنافسة أو فيما يتعلق بالدراسة الشعور بالذنب والتقصري يف 
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 أن أهم أعراض الضغوط النفسية لـدى الرياضـيني          Tierney 1988تؤكد دراسة تريين؛    و
   ).14 ص.1988 تريين(الناشئني هي اخلوف من الفشل 

  الناشئني الذين يتميزون بدرجة     يف دراستهما إلىأن   1988ويشري إىل هذا جولد وبتشكوف      
وأن ،  عالية من حيث قلق املنافسة ينظرون للمنافسة على أهنا مصدر للتوتر وعـدم االسـتمتاع              

  .)64 ص.1988 جولد وبتشكوف(تقييمهم لقدراهتم وذواهتم يكون عادة منخفضا 
  
  : الناشئيننأهم األعراض السلوآية للضغوط وأآثرها ظهورا لدى الرياضيي . 2.8.9

نتائج الدراسة احلالية عرض وحتليل نتائج هذا احملور إىل          عليه   تسنحاول من خالل ما أسفر    
السلوكية للضغط لدى الرياضيني الناشئني بسبب تعرضهم ملختلف مصادر          مدى ظهور األعراض  

   :ونوضح أهم األعراض السلوكية اليت تظهر لدى الرياضيني الناشئني كالتايل، الضغوط النفسية
  الرغبة يف االنسحاب من الفريق 
  درة على حتمل أعباء التدريبعدم الق 
  .سرعة النرفزة مع اآلخرين 
  زيادة يف أخطاء األداء  
  عدم القدرة على اكتشاف األخطاء 
  عدم القدرة على االلتزام بالواجب اخلططي  

أن أهم أعراض الضغوط السلوكية لـدى        Tierney 1988 ؛ دراسة تريين  ق وتشري إىل ما سب   
املطلوب إجنازها  ) الواجبات(شء الرياضي على تنفيذ املهام      عدم قدرة الن  الرياضيني الناشئني هي    

   ).14 ص.1988 تريين (يف املسابقة
أن ارتفاع شدة محل التدريب تـؤثر   1988ن و وآخر Morgan W.P دراسة مورجانوتبني 

  )20 ص.1988 نوآخر ومورجان( سلبا على اضطراب احلالة املزاجية، وعدم التكيف النفسي للسباحني
إىل زيـادة االسـتجابات الـسلبية        1987وآخرون   Morgan  دراسة مورجان  كذلك تشري 

   .)114 ص.1987وآخرون مورجان ( اخنفاض معدل اإلجناز و. للناشئ حنو نفسه والتدريب واآلخرين

أن  Sapp.M - et Haubenstricker.J - 1978 ؛ دراسة ساب وهيبنستركر إليهوهذا ما تشري
 عدم رغبتهم يف االستمرار يف رياضتهم املوسم القـادم بـسبب          نسبة عالية من النشء عربوا عن     

  .)142 ص1978 ساب وهيبنستركر ( . اليت تواجههمللضغوط النفسية
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  : الناشئينن للضغوط وأآثرها ظهورا لدى الرياضييةأهم األعراض الفيزيولوجي . 3.8.9

ـ  نتعرض من خالل عرض وحتليل نتائج هذا احملور إىل مدى ظهور األعـراض              ةالفيزيولوجي
ونوضح أهم  ،  للضغط لدى الرياضيني الناشئني بسبب تعرضهم ملختلف مصادر الضغوط النفسية         

  :كالتايل  اليت تظهر لدى الرياضيني الناشئنيةاألعراض الفيزيولوجي

  .الشكوى من التعب واألمل العضلي  
  . ارتفاع معدل النبض وقت الراحة 
  . بعد التدريب تأخر عودة النبض إىل احلالة الطبيعية  
  .  زيادة يف معدالت الشكوى من األمراض 

عند الزيادة يف مصادر الضغوط املتعلقة بأمحـال التـدريب الزائـد              وتظهر هذه األعراض  
  .واملنافسة وعدم التوفيق بني كل هذا ومتطلبات الدراسة واألشياء األخرى

 مرتبطة بواجبـات     أن تعرض الناشئ لضغوط نفسية     ق إىل ما سب   1997ويشري أسامة راتب    
 عدم الرغبة يف التـدريب     وأمحال التدريب الرياضي نتيجة لتكيفه السليب هلذه الضغوط وحيدث        

(  Over Trainingتقل الدافعية عنده واحلماس وبالتايل تظهر عنده أعراض التـدريب الزائـد   و
1997(راتب أسامة 

   ).18.21 ص  ب

  
  
  
  

  خاتمة البحث
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  عن مستوى الضغط النفسي لدى الرياضـيني الناشـئني          احلالية الكشف  الدراسةحاولت   
  الناشـئني  باختالف اخلصائص الفردية للرياضيني   الفروق يف مستويات الضغط النفسي لديهم       و
على قائمة أعراض الضغط النفسي وقائمـة        )سنوات املمارسة، السن، اجلنس   النشاط الرياضي،   (

 العوامل  م عن التساؤالت املتعلقة بأه    وكذلك حاولت الدراسة اإلجابة    ؛مصادر الضغط النفسي  
الـضغط   واملصادر األكثر تسببا يف إحداث الضغط النفسي لدى النشء الرياضـي وأعـراض            

  .  الناشئني لدى الرياضينيا األكثر ظهورهمؤشراتو
وإعداد أداة واالستعانة بقائمة مـصادر الـضغوط        ،  بعد حتليل وإثراء متغريات البحث نظريا     

 أندية  ف ناشئ وناشئة ينتمون إىل خمتل     206انات وتطبيقها على عينة مكونة من        جلمع البي  النفسية
وبعد مجع البيانات ومعاجلتها إحصائيا وعرضها وحتليلها وتفسريها ومناقـشتها      ،  اجلزائر العاصمة 

 توصـلت نتـائج     ؛ من دراسات سابقة أو مشاهبة     رباالعتماد على التناول النظري وعلى ما توف      
  :يالدراسة إىل مايل

كما تظهر لديه بـشكل     يتعرض النشء الرياضي ملستوى مرتفع من الضغوط النفسية،          :أوال
 مما يدل على وقوع الـنشء       .ة والسلوكية يمؤشرات الضغط النفسية والفيزيولوج    و أعراض كبري

  .الرياضي حتت وطأة الضغوط النفسية وعدم قدرته على التكيف معها

ا  ض الضغط النفسي بـني الرياضـيني الناشـئني         عدم وجود فروق يف مصادر وأعرا     : ثاني
املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني لألنشطة الفردية على قائمة أعراض الـضغط النفـسي             

  .وقائمة مصادر الضغط النفسي

ا  باختالف سنوات املمارسة الرياضية إىل نفـس مـستويات        يعاين الرياضيني الناشئني    :ثالث
 املستوى ملصادر الضغط، كما تظهر لديهم أعراض الضغوط         الضغط النفسي، ويتعرضون بنفس   

  .بشكل متماثل

ا  تظهر أعراض الضغط النفسي وخصوصا األعراض النفسية بـشكل أكـرب لـدى              :رابع
، يف  ) سـنة    18 - 16( ، مقارنة بالناشئني األكرب سـنا       ) سنة   16 - 14(الرياضيني الناشئني األقل سنا     

  . فس املستوى لعوامل ومسببات الضغط النفسيحني يتعرض الرياضيني الناشئني بن
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سا  توجد فروق بني الناشئني والناشئات يف أعراض الضغوط النفسية، حيث أشـارت             :خام
نتائج الدراسة احلالية إىل ظهور أعراض ومؤشرات الضغط النفسية والفيزيولوجيـة والـسلوكية             

ائج إىل أن اإلناث أكثر تعرضا بشكل أكرب لدى الناشئات مقارنة بالناشئني، وكذلك توصلت النت   
 - قبل( من الذكور ملصادر الضغوط النفسية املرتبطة حبمل التدريب الرياضي، واملنافسة الرياضية 

  . ، وكذا الضغوط النفسية املتعلقة بالدراسة وإدارة الوقت ومتطلبات احلياة األخرى) بعد -أثناء 

ادر ومسببات متعـددة للـضغوط      أسفرت نتائج الدراسة احلالية على وجود مص       :سادسا 
تسببا يف إحداث الـضغط     والنفسية لدى الرياضيني الناشئني، وأهم هذه العوامل وأكثرها تأثرياً          

  : النفسي هي

  .املدرب هو الذي يضع األهداف ويتخذ القراراتأن  
  .انتظام الناشئ يف التدريب جيعله يسهر إلجناز الواجبات املدرسية 
  . ال حتظى باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهوررياضي الناشئ الالرياضة اليت ميارسها 
  .ر الناشئ بالقلق من عدم قدرته على األداء بصورة جيدة يف املنافسات اهلامةوشع 
  .صعوبة للتوفيق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسي الرياضي جيد 
اليت مل يستطع    يف النوم بسبب كثرة التفكري يف األشياء         تمعانات الناشئ من اضطرا با     

  .إجنازها يف الرياضة أو الدراسة
لالستمتاع مع أصدقائه وذلـك وفـاًءا لواجبـات     للناشئ  بالنسبةعدم كفاية الوقت   

  .التدريب
  .مكافئة الفوز ال تساوي اجلهد البدين والنفسي الذي يبذلهيعتقد الرياضي الناشئ أن  
  . مقابلة جهاز التدريب والزمالءه يشعر بصعوبة يفنفإ املنافسة  يف  الرياضيفشليعندما  
  .باخلوف والتوتر نتيجة الهتمامه الزائد باملنافسةالرياضي الناشئ ر وشع 
  . بالفوز يف املباراة بأي وسيلة الناشئمطالبة اجلميع 
 .عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث يف نفس الرياضي الناشئ امللل 

لدى  بشكل كبري    النفسيةالضغط  عن تكرر مؤشرات    كشفت نتائج الدراسة احلالية      :سابعا 
  : الرياضيني الناشئني تليها األعراض السلوكية مث الفيزيولوجية؛ وأن أكثر األعراض ظهورا هي
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  .الفشلاخلوف من  
  . االنتباه وعدم القدرة على التركيزتشتت 
  .عدم الرضا عن مردودي يف الفريق 
  .الشكوى من التعب واألمل العضلي 
  .ماللجوء للدفاع بدل اهلجو 
  .الشعور بالذنب والتقصري 
  .اخلوف من اهلزمية 
  .عدم القدرة على اكتشاف األخطاء 
 . املنافس- الزمالء -املدرب " سرعة النرفزة مع  
  .ارتفاع معدل النبض وقت الراحة 
 .الشعور بعدم السيطرة 
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   والتوصياتقتراحاتاال
 دات خاصة يستفيسنحاول تقدمي توجيه،  بناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج        

  :على النحو التايل، منها؛ املدرب واإلداري واملهتمني بالرعاية النفسية للرياضيني الناشئني
ولني عن الصحة النفسية والقائمني على الرعاية النفـسية         ئتوعية وحتسيس املس   - أوٌال

بظـاهرة  بضرورة االهتمام   ) اإلداريني   - املدربني - أولياء أمور (للناشئني الرياضيني من    
الضغط النفسي وخصوصا ومع ارتفاع مستوياته وتعدد مصادره ومسبباته وظهور مجلة من         

واالستجابات النفسية والسلوكية وكـذا الفيزيولوجيـة املرتبطـة         ) املؤشرات(األعراض  
وهذا من أجل القيام مبراجعة دورية وتقييم مستمر للـضغط النفـسي لـدى              ،  بالضغوط

وتشخيص أسباب ارتفاعـه    ،  ق الكشف عن مستويات الضغط    الرياضيني الناشئني عن طري   
  . واخنفاضه عن املستويات املعتدلة والبحث يف العوامل املتسببة يف إحداث الضغط النفسي

اً  وإدخال أسـاليب اإلثـارة والتـشويق    ، ختطيط برامج التدريب بطرق علمية    : ثاني
 االعتبـار قـدرات     و مع األخذ بعـني    ،  وتشجيع النشء الرياضي على مواصلة التدريب     

ومراعـاة فتـرات الراحـة      . وإمكانيات النشء وعدم تعارضها مع األهداف املـسطرة       
  . واالسترجاع الكافية بني حصص التدريب

 ووضع أهـداف واقعيـة    ،  بدل التركيز على املكسب فقط      التركيز على األداء   :ثالثا
  . قدم حيرزونهومكافأهتم ماديا ومعنويا على أي ت، تتناسب وقدرات النشء الرياضي

ا  وتقدمي املساعدة  ،  عدم ضغط الوالدين على األبناء يف اختيار األنشطة الرياضية         :رابع
وكذا حتمل اآلبـاء    ،  خربات النجاح والفشل   هلم وتقدير اجلهد الذي يبذلونه ومشاركتهم     

  .املسؤولية مع املدرب واإلداري إلجناح الربنامج التدرييب
ساً  درب واجلهاز الفين والالعـبني وعـدم التفريـق يف         تدعيم االتصال بني امل    :خام

وتعويـد  ،  .أسلوب التعامل مع الالعبني وإشراكهم يف وضع األهداف واختاذ القـرارات          
. وجتنب التفكري الـسليب يف املنافـسات الرياضـية        ،  النشء الرياضي على التفكري االجيايب    
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 مـع ظـروف     ضعارومراعاة ظروفهم من حيث أوقات التدريب واملنافسات حبيث ال تت         
  ). األخرى اخلةحياته الدراسية واالمتحانات ومتطلبات احليا

ـ       :سادساً  والتصور ،  االسترخاء: (تعليم النشء الرياضي املهارات النفسية وتثبيتها ك
واكتساب هذه املهارات تقلل مـن الـضغوط النفـسية          ،   من أجل األداء األمثل    )العقلي

  . وختفض من التوتر والقلق
ادة مهارات التفاعل الوجداين يف برامج التدريب وذلك عن طريق العائـد             زي :سابعاً 
الذي يرفع من معنويات الرياضي الناشئ ويزيد من صالبته النفسية يف مواجهـة             ،  النفسي

  . خمتلف الضغوط النفسية
مع الرعايـة الكاملـة   ،  ضرورة االهتمام بالتوجيه واالختيار يف اجملال الرياضي  :ثامنًا
  .الناشئني صحيا ونفسيا وبدنيا واجتماعيا يقلل من الضغوط النفسيةللرياضيني 
 إعداد برامج ودورات تدريبية للرياضيني يف كيفيـة التعامـل أو مواجهـة              :تاسعاً 

الضغوط اليت تعوق مشوارهم الرياضي والدراسي وتبصريهم بالطرق واألساليب العلميـة           
   .للتغلب عليها
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ن التوصيات والتساؤالت اليت تتطلب املزيد مـن        وتستثري الدراسة احلالية عددا م    
  :الدراسة والبحث مستقبال وأمهها

أثر الضغوط النفسية على األداء الرياضي لدى الرياضيني الناشئني ورياضي املستوى           .1
  العايل
الضغوط النفسية وعالقتها بتقدير الذات واالكتئاب والقلـق لـدى الرياضـيني             .2

  .الناشئني ورياضي املستوى العايل
العوامل النفسية واالجتماعية الرئيسية يف االحتراق النفـسي لـدى الرياضـيني             .3
  .الناشئني

  . املستوى العايلمصادر وأسباب الضغوط النفسية لدى الرياضيني .4
 ادراسة ظاهرة الضغوط النفسية واالحتراق النفسي يف خمتلف الرياضات على حد           .5

  . للرياضيني
  .حاب من الرياضة لدى الرياضيني الناشئنيإدراك الضغوط النفسية وعالقته باالنس .6
 وكيفية التعامل معهـا     ؛تأثريها؛مصادرها،  الضغوط النفسية يف املنافسات الرياضية     .7

 .لدى النشء الرياضي ورياضي املستوى العايل

وضع جمموعة من األساليب واألدوات واملقاييس اليت ميكن اسـتخدامها لتقـدير             .8
  . ختلفةوأعراضه امل، مستويات الضغط النفسي

 .إدارة الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها لدى الرياضيني .9

  .اقتراح برامج عالجية خلفض الضغوط النفسية لدى عينة من الرياضيني  .10
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  قائمة المراجع العربية
   

مطبوعات جامعة الكويت،  جملس النشر      الصدمة النفسية،     : )1998(أمحد حممد عبد اخلالق      .1
  .ي، الكويت العلم

طبعة أوىل،  التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرياضي،       ):2002(إخالص حممد عبد احلفيظ      .2
  .مركز الكتاب والنشر، القاهرة

اسـتراتيجيات املقاومـة    ’ الكفالة النفسية للمصابني بالداء السكري        ):1997( ف  .ارزوق   .3
تري غري منشورة معهد علم النفس  جامعة        مذكرة ماجس  .الفعالة لتحقيق التوافق النفسي االجتماعي    

  .اجلزائر

مـذكرة  مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضـيني الناشـئني،         ): 1999(أسامة عبد الظاهر     .4
  .ماجستري     منشورة جامعة حلوان، القاهرة

اإلعداد النفسي للناشئني دليل اإلرشـاد والتوجيـه للمـدربني           ):2001(أسامة كامل  راتب      .5
 .دار الفكر العريب القاهرة. ور  وأولياء األم

): االختبارات النفسية واالجتماعيـة   .( املنافسة للنشء الرياضي    ): أ1999(أسامة كامل راتب     .6
 . دار الفكر العريب  القاهرة  25سلسلة الفكر العريب يف التربية البدنية والرياضية العدد 

نفسي للناشئ الرياضي، علم النفس     املنافسة الرياضية والنمو ال    ):  ب 1999(أسامة كامل راتب     .7
اجلمعية املصرية لعلم النفس الرياضي  مـارس  اإلصـدار           الرياضي بني النظرية والتطبيق،  إصدار       

 .األول ، القاهرة

دار ): مدخل للنمو املتكامل للطفل واملراهق      ( النمو احلركي   ): ج1999( أسامة كامل راتب     .8
 .الفكر العريب القاهرة 

دار الفكـر   . قلق املنافسة  ضغوط التدريب واحتراق الرياضي      ):   أ 1997 (أسامة كامل راتب   .9
 العريب القاهرة 
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دار احتراق الرياضي بني ضغوط التدريب واإلجهاد االنفعايل          ):  ب 1997(أسامة كامل راتب     .10
 .الفكر العريب  القاهرة

ربني  وأوليـاء    اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني دليل   املـد        ): ج 1997( أسامة كامل  راتب      .11
 .دار الفكر العريب القاهرة. األمور  

   .القاهرة دار الفكر العريب،علم نفس الرياضة،   ): 1995( أسامة كامل راتب  .12

منـشورات  . ترمجة أنطوان هاشـم     اإلجهاد أسبابه عالجه،      ):1997( ستورا   جان بنجامني  .13
 .بريوت لبنان ,   عويدات 

قة بني مسة القلق التنافسي الرياضي وبعـض مـصادر           دراسة العال  ):1993( حسن أبو عبدة     .14
  .اجمللة العلمية للتربية البدنية والرياضية جامعة حلوان  ،الضغط النفسي لدى ناشىء كرة القدم

دار زهـران للنـشر     السلوك التنظيمي سلوك األفراد يف املنظمات،        ):1997( حسن حرمي    .15
  .والتوزيع  عمان األردن 

ترمجة محدي الفرماوي ورضا أبو سريع مراجعة        . النفسية الضغوط ): 1994( ديفد فونتانا    .16
 .فؤاد                                           أبو حطب،  مكتبة األجنلو املصرية،  القاهرة 

الضغط املهين لدى أطباء مصلحة االستعجاالت، مصادره ومؤشرا         ): 2003( رضا مسعودى    .17
 .جامعة اجلزائر . ورة معهد علم النفس مذكرة ماجستري غري منش،   هت

نظريات اإلرشاد والعالج النفـسي،                   ): 1999( سعيد حسين العزة،  جودت عزة عبد اهلادي          .18
  .عمان األردن 1طبعة 

األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية والالبارامتريـة      ):1993(صالح الدين حممود عالم      .19
  دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، ا لقاهرة.وث النفسية والتربوية يف حتليل بيانات البح

مستويات االحتراق النفسي لدى معلمـي احلاسـوب يف         ): 1999(طوالبة حممد عبد الرمحان      .20
، 02، العدد   14اجمللد  ،  مؤته للبحوث والدراسات،      املدارس التابعة أربد واملفرق وعلجون وجرش     

 . األردن
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االكتئاب اضطراب العصر احلديث،  فهمه وأسـاليب عالجـه،          ):1998(عبد الستار إبراهيم     .21
 . اجمللس الوطين للفنون واآلداب  الكويت 239سلسلة عامل املعرفة،  العدد 

  .دار الكتاب احلديث  الكويتوأساليب  مواجهتها، ..ضغوط احلياة ):2000(علي عسكر  .22

راسة مقارنـة بـني املـوظفني       مصادر الضغوط يف العمل  د     ): 2001(عويد سلطان املشعان     .23
 العلوم اإلداريـة ص    13 م. جملة امللك  سعود    يف القطاع احلكومي،     ،     وغري الكويتيني      الكويتيني

 .الرياض .71.

 .دار العلم للماليني بريوت  . معجم علم النفس  ):1971( فاخر عاقل  .24

دار . مـان األردن     ع 1القلق وإدارة الضغوط النفسية الطبعة      ): 2001(فاروق السيد عثمان     .25
 .الفكر العريب  القاهرة 

جملة حنو إطار شامل لتسيري الضغوط العمل، وكيفية مواجهتها،           ):1992( لطفي حممد راشد     .26
  .معهد اإلدارة العامة الرياض السعودية 75 لعامة العدد ااإلدارة

انـات   فهم وحتليل البي   SPSSالنظام اإلحصائي   ): 2003(عباس الطالفحة   / حممد الزعيب    .27
 . دار وائل للنشر، األردناإلحصائية،    

دار قباء للطباعة والنشر    علم األمراض العقلية والنفسية،       ): 2000(حممد السيد عبد الرمحان      .28
 . والتوزيع،  القاهرة

  طبعة أوىل،   االحتراق لالعب واملدرب الرياضي،    ةسيكولوجي):  أ 1998( حممد حسن عالوي     .29
 . ة دار الكتاب والنشر،  القاهر

دار الكتـاب للنـشر،      ،    سيكولوجية اإلصابة الرياضـية    ):ب1998( حممد حسن عالوي       .30
 .القاهرة 

، دار املعـارف،     7سيكولوجية التدريب واملنافسات، الطبعـة      ):1992(حممد حسن عالوي     .31
 . القاهرة

االختبارات املهاريـة و النفـسية يف    ): 1987( حممد عز الدين رضوان     /حممد حسن عالوي     .32
 دار الفكر العريب القاهرة ال الرياضي، اجمل



  -مصادرها وأعراضها-الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين
  

 
162

دار ،    البحث العلمي يف اجملال الرياضي      ):1987( أسامة كامل راتب    ’ حممد حسن عالوي     .33
 .الفكر العريب،  القاهرة 

ديوان املطبوعات اجلامعية،    اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي،       ):1993( مقدم عبد احلفيظ   .34
  .اجلزائر

دراسـة  .الضغوط النفسية لدى العاملني يف جمال اخلدمـة النفـسية           ):1998(املوسوي حسن    .35
 .07 العدد12اجمللة التربوية  اجمللد عامليه،   

دار وائل للطباعـة    التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة،         ):1999( موسى اللوزي    .36
  والنشر األردن 

. تائجها وكيفية إدارهتـا       ضغوط العمل مصادرها ون    ):1998( هيجان عبد الرمحان بن أمحد       .37
 .معهد اإلدارة العامة،  الرياض السعودية
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  المالحقالمالحق
  

 

 

 

 

 

 

  جامعة الجزائر
          آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ).   01(ملحق رقم

  قسم التربية البدنية والریاضية       
  دالي إبراهيم

  
  ...........…………: الفاضل  األستاذ                                                    
  ……….........……:الوظـيـفــــــــــة                        

           
 استمارة استطالع رأي األساتذة المحكمين

  
/                                                                                                        تور السيد األستاذ الدآ  

  تحية طيبة وبعد
     االستمارة املعروضة على سيادتكم بشأن استطالع رأي سيادتكم يف بناء قائمة أعراض الضغوط النفسية لدى الرياضيني 

  الناشئني 
 واملشرف يشكرون مسبقا تفضلكم بالتعاون العلمي يف بناء القائمة املنشودة وإثراء البحث قي جمال علم النفس      الباحث

  .الرياضي 
  الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني :      عنـوان البـحــــــــــث عنـوان البـحــــــــــث 

                                                       أعراضها ومصادرها 
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   .درجة املاجستري:        جـــــة العلميـــــة جـــــة العلميـــــة الدرالدر

   .بوداود عبد اليمني/ األستاذ الدكتور :        المشـــــــــــــــــــــرفالمشـــــــــــــــــــــرف
  .بناء قائمة أعراض الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني :       استطالع الرأي  استطالع الرأي منمنالهدف الهدف 

كمال خطوات وإجراءات بناء القائمة  ويأمل الباحث من سيادتكم التفضل باملساعدة يف است
  :املنشودة من حيث

 .مدى مناسبة البنود املقترحة للمقياس 

 .إضافة بعض العبارات والبنود اليت من شأهنا إثراء املقياس 

  .حذف أو تعديل بعض العبارات والبنود الغري مناسبة 
ضـغوط نفـسية لـدى                  ويقصد بأعراض الضغوط النفسية ،املؤشرات الدالة على وجـود          

 املرتبطة بالتـدريب الرياضـي ،واملنافـسة        –الرياضيني الناشئني من خالل عالقاهتم يف احمليط الرياضي         
املـدرب  (الرياضية،والسمات الشخصية للناشىء، وصعوبة تنظيم الوقت ،وعالقة الناشىء باحمليطني به           

  ).،اإلداري ،الزمالء ،اجلمهور،األسرة
  
  
  

 عند تطبيق االستمارة على عينة يحث أمام كل عبارة ميزان تقدير ثالث   وسوف يستخدم البا
  :البحث كما يف اجلدول التايل 

  
  

 درجة انطباق العبارة
 

 ثالث درجات= غالبًا  درجتان= أحيانًا  درجة= نادرًا 

  
  :وتشمل القائمة املقترحة على ثالث حماور هي 

  

  رعدد عبارات المحو اسم المحور المقترح المحور
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  13 األعراض النفسية المحور األول
 

األعراض الوظيفية  يالمحور الثان
  05 الفيزیولوجية

 11 األعراض السلوآية ثالمحور الثال

  
  

  :ويف مايلي احملاور مع بنود القائمة املقترحة
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مدى ارتباط العبارة  مدى مناسبة العبارة

 م
                  :                  المحور الثاني 

  ویقصد به أهم األعراض الفيزیولوجية 
لدى الریاضيين الناشئين       )  الوظيفية  ( 

غير 
غير مرتبطةمرتبطة

غير مرتبطةمرتبطة
مرتبطة

     )الدوخة(بات من الدوارنو14
14 

مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة
 بالمحور

 م

:                                            المحور األول 
ية التي تظهر لدى یفصد به أهم األعراض النفس

 الناشئين الریاضيين نتيجة للضغوط النفسية
غير مناسبة

 مناسبة
أرى 
التعدیل

غير  مرتبطة
 مرتبطة

     الشعور بالملل و عدم الرغبة في التدریب 01
01      
     الخمول الحرآي و الميل للتثاؤب 02
02      
     تشتت االنتباه وعدم القدرة على الترآيز 03
03      
     ضعف الثقة في النفس 04
04      
     القابلية لإلثارة 05
05       
      الخوف من الفشل 06
06       
      الشعور بالذنب و التقصير 07
07        
      الحساسية للنقد 08
08       
       بالخوف من المنافسالشعور 09
09      
      إظهار المشاعر السلبية نحو اآلخرین 10
10           
      عدم الرضا عن مردودي في الفریق 11
11        
      الشعور بعدم الكفاءة  12
12       
      الشعور بعدم السيطرة 13
13        
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 بتأخر عودة النبض إلى الحالة الطبيعية بعد التدری15

15
 ارتفاع معدل النبض عن المعتاد وقت الراحة16
16 
 مالشكوى من التعب واأللم العضلي وخاصة عند النو17

17     
   من األمراض زیادة معدالت الشكوى18

18   

مدى ارتباط العبارة  مدى مناسبة العبارة
 بالمحور

 م
:                  المحور الثالث 

ویقصد به أهم األعراض السلوآية 
واالستجابات التي تظهر لدى الریاضيين 

 الناشئين
غير مناسبة

مناسبة
أرى 
التعدیل

غير مرتبطة
مرتبطة

  ر مشاعر سلبية نحو األجرینإظها19

19  
 ..سرعة النرفزة مع المدرب ،الزمالء،المنافس20
20  
 نالسلوك العدواني تجاه األخر ب21
21  
 عدم القدرة على تحمل أعباء التدریب22
22  
 عدم القدرة على اآتشاف األخطاء23
23   
 الزیادة في أخطاء األداء24
24  
 عدم القدرة على االلتزام بالواجب الخططي25
25  
 الغياب أو التأخر عن الحصص التدریبية 26
26   
 اللجوء للدفاع بدل الهجوم27
27   
 فقدان الرغبة في االشتراك في التدریب و المنافسة28
28  
 الرغبة في االنسحاب من الفریق29
29  
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  :محاور وعبارات أخرى ترون سيادتكم أهمية إضافتها 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

  

  مع جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم معنا
                                             

  
  
  
  

  الطالب الباحث بن عبد اهللا عبد القادر       
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  جامعة الجزائر).                        02(ملحق رقم
  آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم التربية البدنية والریاضية

  دالي إبراهيم
       

 استمارة أعراض الضغط النفسي 
 لدى الرياضي الناشئ

  
حول الضغوط النفسية لدى الرياضيني الناشئني، ومن خالل خربتكم يف التعامل مع                  يف إطار القيام بدراسة     

الناشئ الرياضي يرجى التكرم بتسجيل وكتابة مالحظاتكم حول األعراض واملؤشرات الدالـة علـى وجـود                
  :وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل التايل.الضغوط النفسية

  د ضغوط نفسية اليت ميكن أن يتعرض هلا الناشئ؟  ما هي األعراض والعالمات الدالة على وجو
  مع كتابة البيانات التالية

  ).اختياري:.....................................(االسم
  ( ) .،    العب ( )،    حكم ( )،   ويل أمر ( )،    إداري ( )مدرب :  الصفة 
  :.............................................الوظيفة
اح لكم كتابة أي عدد ممكن من العبارات اليت تعرب عـن أعـراض الـضغوط النفـسية، أو                   ومت

  .العالمات الدالة عن وجود الضغوط
  :والعبارات املقترحة من وجهة نظركم هي

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

   والتقدير لتعاونكم معناالشكرمع جزيل 
  الطالب الباحث بن عبد اهللا عبد القادر                                                                              
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  جامعة اجلزائر         ).                   3(ملحق رقم
  قسم التربية البدنية والرياضية

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

 استبيان
 

:حتية طيبة وبعد   
  

لصعوبات اليت يتعرض هلا الناشئ الرياضي، نرجو منك قراءة كل يف إطار القيام بدراسة حول املشاكل وا
أمام كل عبارة مبا يتناسب مع حالتك الشخصية وما تشعر به ) ⋅(عبارة بعناية مث اإلجابة عنها بوضع عالمة  

  .فعال
ليست هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطئة، ألن كل العب خيتلف عن األخر فيما يشعر به جتاه املواقف 

  .ضية املختلفة واملهم أن يعرب اختيارك عما تشعر به فعالالريا
  .واحدة أمام كل عبارة) ⋅(الرجاء عدم ترك أي عبارة دون إجابة مع وضع عالمة 

  
  .مع جزيل الشكر لصادق تعاونك واهتمامك

  :معلومات عامة
  (  ).     أنثى (  )       ذكر :   اجلنس
  .   سنة: (        )  السن

: اسم النادي
................................................................................................  

: الرياضة املمارسة
...................................................................................................  

: مدة املمارسة
...................................................................................................  
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  : للرياضيني الناشئني الضغوط النفسية ومصادرمقياس أعراض
:إلى أي مدى تحدث لديك األعراض التالية درا  

نا
يانا  

أح
  

البا
غ

  

     الشعور بامللل و عدم الرغبة يف التدريب .01

     لتثاؤباخلمول احلركي و امليل ل .02

     تشتت االنتباه وعدم القدرة على التركيز .03

     ضعف الثقة يف النفس .04

     القابلية لإلثارة .05

     اخلوف من الفشل .06

     الشعور بالذنب و التقصري .07

     إظهار املشاعر السلبية حنو اآلخرين .08

     احلساسية للنقد .09

     الشعور باخلوف من املنافس .10

     زمالء،املنافسسرعة النرفزة مع املدرب ،ال .11

     ).. الدوخة(نوبات من الدوار  .12

     اللجوء للدفاع بدل اهلجوم .13

     عدم الرضا عن مردودي يف الفريق .14

     السلوك العدواين جتاه األخر بن  .15

     )توقع اهلزمية(اخلوف من اهلزمية .16

     عدم القدرة على حتمل أعباء التدريب  .17

     عدم القدرة على اكتشاف األخطاء  .18

     الزيادة يف أخطاء األداء  .19

     عدم القدرة على االلتزام بالواجب اخلططي .20

     تأخر عودة النبض إىل احلالة الطبيعية بعد التدريب .21

     ارتفاع معدل النبض عن املعتاد وقت الراحة  .22

     الشكوى من التعب واألمل العضلي وخاصة عند النوم  .23

     زيادة معدالت الشكوى من األمراض  .24

     الشعور بعدم الكفاءة  .25

     الشعور بعدم السيطرة .26

     لغياب أو التأخر عن احلصص التدريبية .27

     فقدان الرغبة يف االشتراك يف التدريب و املنافسة .28

      الرغبة يف االنسحاب من الفريق .29
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 العبــــــــارات
درا 

نا
يانا 

أح
  

البا
غ

  

    .لوبة مين يف التدريبأشعر بنقص يف قدرايت لعدم حتقيق الواجبات املط .01

    .تواجهين صعوبات خمتلفة يف االنتقال إىل مكان التدريب .02

    .أشعر بالقلق من عدم مقدريت على األداء بصورة جيدة يف املنافسات اهلامة .03

     .أخشى من احتمال إصابيت أثناء اشتراكي يف املنافسة .04

    . فشلي يف الدراسة سوف تضيع وقيت وتسببةيعتقد والدي أن ممارسة الرياض .05

    . أمارس هذه الرياضة إرضاء لوالدي .06

     .أشعر بعدم تقدمي يف مستوى األداء بالرغم من استمراري يف التدريب .07

     .أعتقد أن املطلوب مين يف املنافسة يفوق قدرايت و إمكانيايت .08

    . التقدم مبستواي  يف الرياضةعأرى أن املدرب ال يستطي .09

    . لواجبات املدرسية نتيجة انتظامي يف التدريبتتراكم علي ا .10

    .محل التدريب أكثر من قدرايت وال أستطيع التكيف معه .11

    .تواجهين ضغوط نفسية وبدنية جتعل لدي عدم الرغبة يف التدريب .12

     .أعتقد أن مستوى أدائي يف التدريب ال يتقدم بالسرعة اليت كنت أمتناها .13

    .فسة تفوق مقدريت على حتملهاتواجهين ضغوط يف املنا .14

    .أشعر بعدم االهتمام وفقدان الرغبة يف التدريب بالرغم من انتظامي فيه .15

    .قبل اشتراكي يف املنافسة أشعر بقلق من الصعب السيطرة عليه .16

     .أشترك يف املنافسة رغم رفض والدي .17

     .نافسةجهاز التدريب ال يقدر اجلهد الذي أبذله يف التدريب أو امل .18

    .أضطر لعمل أكثر من شيء يف وقت واحد بسبب مشاغل التدريب .19

     .ال أجد من يشجعين ويثر اهتمامي حنو االنضمام يف التدريب .20

     .يصعب علي التحكم يف انفعااليت جتاه أخطاء اآلخرين .21

    .حتفظ والدي من اشتراكي يف املنافسة يرجع إىل خوفه على من اإلصابة .22

    "اخل...الدراسة ِِ االمتحانات اإلصابة" تدريب ال يراعي ظرويف اخلاصة جهاز ال .23

     .انتظامي يف التدريب جيعلين أسهر إلجناز الواجبات املدرسية .24

    .تؤثر طول فترات التدريب على معنويايت .25

    .أشعر باإلرهاق يف حيايت اخلاصة بسبب انتظامي يف التدريب .26

    .بعث يف نفسي املللعدم تنوع أسلوب التدريب ي .27

    .من الصعب أن أعود حليايت الطبيعية بسرعة بعد اهلزمية .28

     .والدي ال يستطيع تقدمي املساعدات الالزمة الستمراري يف التدريب  .29

     .أشعر أن مدريب ينتقدين بدون وجه حق .30

    .ال أملك الوقت لالستماع مع أصدقائي وذلك للوفاء بواجبات التدريب .31

    .غوط اليت تواجهين يف الرياضة تسبب يف التوتر و عدم التركيز يف الدراسةالض .32

    أحتاج لفترات راحة طويلة بني وحدات التدريب الستعادة الشفاء .33
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درا العبــــــــارات
نا

يانا 
أح

  

البا
غ

  

     .أشعر باخلوف والتوتر نتيجة الهتمامي الزائد باملنافسة .34

     .جيع عند الفوز فقطيقدم يل والدي التقدير والتش .35

     .ِأشعر بتحيز جهاز التدريب  لبعض الالعبني داخل الفريق .36

     .يطالبين اجلميع بالفوز يف املباراة  بأي وسيلة .37

    .فترات التدريب تتعارض مع فترات املذاكرة .38

    .أتغيب عن التدريب لكي أحصل على الراحة واالسترخاء .39

    .لبدين والنفسي الذي أبذلهمكافئة الفوز ال تساوي اجلهد ا .40

    .خيتل توازين عند اقتراب املنافسة .41

     .والزمالء.عندما افشل يف املنافسة أشعر بصعوبة يف مقابلة جهاز التدريب .42

    .يقيمين جهاز التدريب واآلخرون على نتيجة املنافسة فقط .43

    .اوالدي ال يهتم بالتعرف على مستوى تقدمي يف الرياضة اليت أمارسه .44

    .أواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أفراد األسرة  عندما أفشل يف املنافسة .45

     .يضغط والدي علي لكي أتدرب  أكثر من زمالئي رغم تعيب الشديد .46

    .املدرب هو الذي يضع األهداف ويتخذ القرارات .47

    .جهاز التدريب يهتم بالفوز أكثر من االهتمام بالالعب .48

    .يق بني متطلبات التدريب والتفوق الدراسيأجد صعوبة للتوف .49

أعتقد أن ما أعانيه من اضطرابات يف النوم يرجع إىل كثرة التفكري يف األشياء اليت مل  .50
  .أستطع إجنازها يف الرياضة أو الدراسة

   

    .أشعر بالضيق عندما يتحسن أداء زمالئي عين .51

    .يزداد شعوري باخلوف كلما ازداد عدد اجلمهور .52

    .يعاقبين املدرب عندما اقصر يف أي واجب من واجبات التدريب .53

    .أواجه تعليقات سلبية من اجلمهور ووسائل اإلعالم عندما أفشل يف املنافسة .54

    .الرياضة اليت أمارسها ال حتظى باهتمام وسائل اإلعالم واجلمهور .55

  
  .عاونكموشكرا على ت… الرجاء التأآد من أنكم أجبتم عن آل األسئلة

  
  
  
الطالب الباحث بن عبد اهللا عبد   

 القادر
  


