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  :ممخص
العالقة بين مستويات الضغط النفسي بالقمق ودافعية انجاز  إلى معرفة الدراسة تىدف

 -ذكور - العبي كرة القدم لمرابطة المحترفة األولى والثانية صنف أكابر
لمموسم  الثانيةوندية الرابطة المحترفة األولى أل العبي كرة القدم وتمثمت عينة البحث في

 وقد قام الباحثون باختيار عينة ،(ذكور)صنف أكابر  ( 2016 / 2015 )الرياضي 
.  من مجتمع البحث% 25مائتان العب يمثمون نسبة  ( 200 )عشوائية قواميا 

 : ومن خالل نتائج البحث توصمنا الى
 .ال يوجد أي العب ال يتأثر أو غير مرشح  لمضغط  -
كل الالعبين يحتاجون لمضغط لإلنجاز الجيد في أدائيم ولكن بدرجات ومستويات  -

 . مختمفة
 . وجود أبعاد لدافعية االنجاز التي تميز العبي النخبة الوطنية لكرة القدم-
بين الضغط النفسي والقمق كحالة لدى العبي النخبة لكرة " موجبة " وجود عالقة طردية -  

 .       كمما زاد الضغط النفسي عند الالعبين زادت حدة القمق كحالة لدييمالقدم،ومنو 
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The study aimed to determine the relationship between stress levels with 

nervousness and motivation of the achievement of football players of the first and 

second professional league clubs (-males-).The sample of the research was 

represented in the football players of the first and second professional league clubs 

for the sports season (2015/2016).The researchers selected a random sample of 

(200 players) two hundred players representing 25% of the research community. 

Through the results of the search we found: 

-No player is not affected or non- candidate stress. 

- All players need to stress for good achievement in their performance but to 

different degrees and levels stress. 

- Existence of motivation dimensions of achievement that distinguish the players of 

the national football elite. 
-There is a correlation "positive" between stress and nervousness as a case for the 

elite footballers, and the more stress the players have, the more nervous they will 

be. 
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І -مقدمة  :
يعاني الرياضيون ألوانا مختمفة من االضطرابات النفسية عمى رأسيا القمق      

واالكتئاب نتيجة لما يتعرضون لو من ضغوط، فاألحداث والمواقف الضاغطة التي 
يتعرض ليا الالعب غدت تؤثر عمى البناء النفسي لديو في إطار عالقاتو بالبيئة 

االجتماعية التي يحيا فييا وجعمتو يعاني الشعور بالضيق واإلحباط واالكتئاب والقمق 
وغيرىا من االنفعاالت السمبية األخرى، وقد تدفعو ىذه األحداث الضاغطة إلى القيام 
باستجابات سموكية غير مالئمة يمكن أن تؤدي إلى االرتباك في الحياة والعجز في 
 .اتخاذ القرار، وتفشي أعراض األمراض الجسمية وغير ذلك من االختالل الوظيفي

وعمى الرغم مما تسببو الضغوط لمرياضيين من أثار نفسية  (72، ص2004 راتب، )
سيئة فإن الضغوط ليست جميعيا شيئا ضارا أو حالة مرضية وغير سوية، بل قد 

تكون حالة صحية دافعة لمسموك الجيد والنجاح والتفوق وحافزا عمى االنجاز وتحقيق 
الذات، خاصة وأن تعرض الرياضيين لمضغوط أمر حتمي ال مفر منو حيث أن 

الضغط النفسي أثناء المنافسة جد عادي، فقد يكون حافزا أكبر لممنافسة ما لم يتجاوز 
الحد العادي فإذا زادت شدة الضغط الحد المعقول ينبغي منا معرفة مصدره أو محاولة 

اجتنابو أو التخفيف منو وضبط عواممو، فالرياضي بحاجة إلى اكتساب ميارات 
واستراتيجيات لمتعامل مع الضغط والتغمب عميو، فإذا أحسن التحكم فيو وتوجييو كان 

والقمق من ، (46، ص 2002عالوي،  )الرياضي بمثابة القوة الدافعة اإليجابية لألداء
االنفعاالت  التي  يمر بيا الالعب قبل وأثناء المنافسة الرياضية، ولو وظيفتو 

التنشيطية، إلى جانب تأثيراتو السمبية عمى األداء، فإذا أحسن التحكم فيو وتوجييو 
كان بمثابة القوة الدافعة اإليجابية لألداء، ويطمق عميو في ىذه الحالة القمق الميسر، 
أما إذا زادت شدتو لدى الالعب فإنو في ىذه الحالة يصبح قمقّا معسرًا لألداء ويسيم 

نجازه ومستوى القمق لدى ، (34، ص1990راتب، ).في إعاقة أداء الالعب وا 
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الرياضي من الخصائص الفردية اليامة التي تؤثر في أداءه وال بد من النظر إلييا 
وفي  بعالقتيا بالمواقف الضاغطة ومدى تأثير وانعكاس ذلك عمى األداء واإلنجاز،

 إلى أن القمق ىو عممية انفعالية (p97 ،1966،Spielberger)ىذا الصدد يشير
تشير إلى االستجابات المعرفية السموكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط، 

لحظة التعرض لمموقف – استجابة انفعالية – كما أن قمق الحالة ىو حالة فعمية 
 بينما يعتبر قمق المنافسة الرياضية عمى أنو القمق المتولد فى مواقف ،الضاغط

كارثيك، ) وىو شكل خاص من القمق كنتيجة لممواقف التنافسية، المنافسة الرياضية
ويرى العديد من عمماء النفس الرياضي أن وصول الالعب إلى ، (57، ص 2005

المستويات الرياضية العالية يتأسس عمى دافعية االنجاز الرياضي، والتي يقصد بيا 
استعداد الالعب لمواجية مواقف المنافسة الرياضية ومحاولة التفوق واالمتياز عن 
طريق إظيار أكبر قدر ممكن من النشاط والفاعمية والمثابرة كتعبير عن الرغبة في 

، 2002عالوي،  ).الكفاح والنضال من أجل التفوق في مواقف المنافسة الرياضية
كرة القدم من الرياضات التي تحتاج إلى تضافر أجزاء الجسم كمو وتعتبر  ،(91ص

مع ارتفاع في مستوى المياقة البدنية والميارية والسمات النفسية، ولذا تتسم مبارياتيا 
بمستوى إنفعالى عالي، األمر الذي يستمزم من الالعبين حسن التفاعل مع مختمف 
المواقف أثناء المباريات، فاإلحباط أو الفشل في أي مباراة يؤثر عمى مستوى أداء 
الالعب في المباريات التالية خالل البطولة، لذا البد وأن يتوافر لدى الالعب القدرة 

عمى مواجية الضغوط النفسية أثناء المباراة، والتمتع بمستوى عال من ضبط التوتر و 
حاالت القمق باإلضافة إلى دافعية إنجاز عالية تحقق لو المنافسة عمى المراكز 

وقد تناولت العديد من  (72، ص2002، حسن سيد أبوعبده)المتقدمة في البطولة 
الدراسات موضوع دراسة مستويات الضغط النفسي وعالقتيا بالقمق ودافعية انجاز 

 : العبي كرة القدم عمى عينات مختمفة وفي أوساط الدراسة ومن بينيا
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بعنوان الضغوط النفسية وعالقتيا بالقمق   (2003طارق سعد سيد أبو الميل )دراسة 
. ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة القدم بجامعة المنيا، مصر

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى العالقة بين الضغوط النفسية والقمق لدى العبي الفرق 
األولى األساسية بأندية القسم األول والثاني لكرة القدم بمنطقة المنيا بمحافظة المنيا، 

وكذا العالقة بين الضغوط النفسية ودافعية االنجاز لدى العبي الفرق األولى األساسية 
بأندية القسم األول والثاني لكرة القدم بمحافظة المنيا، واستخدم الباحث المنيج 

مقياس :  العب، ومن أدوات البحث239الوصفي واشتممت عينة البحث عمى 
لمضغوط النفسية لمرياضيين إعداد صبري إبراىيم عمران، مقياس القمق إعداد حسن 

 وأشارت أىم النتائج إلى وجود عالقة ،عبده، مقياس دافعية االنجاز إلبراىيم قشقوش
إرتباطية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية ودافعية االنجاز لدى العبي الفرق األولى 
األساسية بأندية القسم األول والثاني لكرة القدم بمنطقة المنيا بمحافظة المنيا، باإلضافة 
إلى وجود ارتباط دال إحصائيا بين الضغوط النفسية والقمق لدى العبي الفرق األولى 

. األساسية بأندية القسم األول والثاني لكرة القدم بمنطقة المنيا بمحافظة المنيا
 الجوانب ببعض وعالقتيا النفسية الضغوط بعنوان ( 2002شحاتة إبراىيم  ) دراسة
. بجامعة المنيا، مصر القدم كرة لدى ناشئ واالنفعالية الدافعية
 الدافعية وبعض الجوانب النفسية الضغوط بين العالقة عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
االنفعالية  الجوانب وبعض النفسية الضغوط بين والعالقة لإلنجاز، الدافعية في متمثمة
 المنيج الباحث واستخدم القدم، كرة ناشئ لدى العدواني السموك كحالة القمق في متمثمة

 النفسية لمضغوط مقياس استخدام كما ناشئ، (100) من وتكونت العينة الوصفي،
: النتائج  وأظيرت كحالة، القمق مقياس و الرياضي دافعية االنجاز ومقياس لمرياضيين

 عالقة والدافع لإلنجاز، وجود الضغوط النفسية بين ودالة سالبة ارتباطيو عالقة وجود
القدم،   كرة ناشئ لدى الطموح النفسية ومستوى الضغوط بين ودالة سالبة ارتباطيو
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  عالقة والقمق كحالة، وجود النفسية الضغوط بين ودالة موجبة ارتباطيو عالقة وجود
 .القدم كرة ناشئ لدى العدواني والسموك النفسية الضغوط بين ودالة موجبة ارتباطيو
بعنوان العالقة بين سمة القمق التنافسي الرياضي  (1993حسن أبو عبدة )دراسة 

وبعض مصادر الضغوط النفسية لدى ناشئ كرة القدم بكمية التربية الرياضية، جامعة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين سمة القمق التنافسي ، حموان، مصر

 واشتممت العينة عمى ،الرياضي وبعض مصادر الضغوط النفسية لدى ناشئ كرة القدم
ناشئا، وقد توصمت أىم النتائج إلى أن المجموعة ذات سمة القمق المنخفض  (21)

. تميزت عن المجموعة ذات سمة القمق المرتفع في انخفاض درجة الخوف من الفشل
توقعيا وإضافة إلى تقبل نتائج الفشل وتأثيراتو السمبية المتوقعة كالخزي والخجل، 

لتقميل النقد السمبي من المدرب، اآلباء، الزمالء، الجميور، انخفاض درجة الخوف من 
ىل ىناك عالقة بين الضغوط  :وفي ضوء ما سبق نطرح التساؤل، التقييم الخارجي

النفسية وكل من القمق كحالة و دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم 
                    . الجزائريين لألندية المحترفة وفي ماذا تتمثل ىذه العالقة ؟

  :ولإلجابة وضع الباحثان الفروض التالية
 العبي كرة توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الضغوط النفسية لدى- 

                                                                              .القدم
توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين الضغوط النفسية والقمق كحالة لدى العبي - 

 .كرة القدم الجزائريين ألندية الرابطة المحترفة األولى والثانية
توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين الضغوط النفسية ودافعية االنجاز الرياضي - 

 .لدى العبي كرة القدم الجزائريين لمفرق المحترفة
П - الطريقة وأدوات:                                                                           
مائتان   (200)عينة عشوائية قواميا  باختيارونقام الباحث :العينة وطرق اختيارها- 1



 
 دراسة مستويات الضغط النفسي وعالقتها بالقمق ودافعية انجاز 
-ذكور- العبي كرة القدم من فرق الرابطة المحترفة األولى والثانية صنف أكابر  

 

113 
 

  المثمثل في اندية الرابطة االولى  من مجتمع البحث% 25العب يمثمون نسبة 
(.                                                ذكور)ثمانمائة العب صنف أكابر (800)والبالغ قوامووالثانية المحترفة لكرة القدم 

. توزيع األندية وعدد أفراد العينة الذين أجريت عمييم الدراسة الميدانية :1الجدول 

 : إجراءات الدراسة- 2
كمنيج أساسي  (أسموب المسح  )استعمل الباحثان المنيج الوصفي  :المنهج- 2-1

في ىذا البحث وذلك لطبيعة الموضوع الذي يستمزم الوصف والتحميل والتشخيص 
لمعالقة الموجودة بين الضغط النفسي وكل من القمق ودافعية االنجاز الرياضي لدى 

 .  العبي كرة القدم لفرق النخبة الجزائرية من الرابطة المحترفة األولى والثانية
: تحديد المتغيرات – 2-2

لالعبي كرة القدم لفرق الرابطة   تمثل في الضغط النفسي:المتغير المستقل- 
. المحترفة األولى والثانية

 في القمق كحالة ىو المتغير التابع األول ودافعية االنجاز الرياضي :المتغير التابع- 
. كمتغير تابع ثان

:     لجمع البيانات الخاصة بالبحث استخدم الباحث ما يمي  :أداة الدراسة- 2-3
 .   مقياس لمضغوط النفسية لمرياضيين، إعداد الدكتور غازي صالح محمود: أوال 

فرق الرابطة المحترفة الرقم 
األولى 

عدد أفراد 
عدد أفراد فرق الرابطة المحترفة الثانية العينة 

العينة 
 19شباب باتنة  20شباب قسنطينة  1
 21شباب عين فكرون  17أمل األربعاء  2
 23إتحاد الشاوية  23دفاع تاجنانت  3
 20إتحاد حجوط  18سريع غيميزان  4
 17إتحاد بمعباس  22إتحاد الحراش  5

 100المجموع  100المجموع 
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.         مقياس القمق كحالة، إعداد تشارلز سبيمبرجر، تعريب حسن عالوي: ثانيا 
.          مقياس دافعية االنجاز الرياضي،إعداد جو ولس، تعريب حسن عالوي: ثالثا 
 :األسس العممية لألداة- 2-4

 ونإليجاد معامل الثبات لممقاييس النفسية قيد البحث،  قام الباحث: ثبات األداة- 
باستخدام طريقة االختبار ثم إعادة تطبيقو عمى أفراد عينة الدراسة االستطالعية، 

أربعة وعشرون العبا من مجتمع البحث ومن خارج العينة  ( 24 )والتي قواميا 
األساسية لمبحث وبفاصل زمني قدره أسبوعين بين التطبيق األول والثاني، وذلك في 

، ثم حساب معامل االرتباط بين 2015 سبتمبر01، إلى 2015أوت 15الفترة من 
 باستخدام معامل ألفا كرومباخ عمى نفس العينة السابقة لتحقيق ناالتطبيقين، كما قم

 .معامل ثبات المقاييس
ن إليجاد معامل الصدق لالختبارات النفسية قيد البحث وقام الباحث: صدق االختبار- 

باستخدام طريقة االتساق الداخمي وذلك بتطبيق االختبارات النفسية عمى أفراد العينة 
االستطالعية، ثم حساب معامل االرتباط البسيط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية 
لممقاييس الثالثة، أما بالنسبة لمقياس دافعية االنجاز فقد تم إضافة إلى ذلك حساب 
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تمثمو، كما تم حساب 

                                          .معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد والدرجة الكمية لممقياس
:  األدوات اإلحصائية – 2-5

تمت معالجة بيانات الدراسة باألسموب الكمي من خالل إخضاع نتائج الدراسة لمتحميل 
: وتم بواسطتيا حساب ما يمي " SPSS 18 .0" باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

 .التكرار والنسبة المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري :اإلحصاء الوصفي
  ،(ألفا لكرونباخ  )، معامل الثبات (بيرسون  )معامل االرتباط  :اإلحصاء التحميمي

 .  لداللة الفروق " T " (ت  )معامل الصدق الذاتي، اختبار 
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ІП – النتائج: 
 . االولى  الجزئيةعرض وتحميل النتائج المتعمقة بالفرضية -1

داللة الفروق في الضغط النفسي بين العبي كرة القدم لفرق الرابطة  :2الجدول 
. المحترفة األولى والثانية

االنحراف العينة المستوى 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

ت 
المحسوبة 

ت 
المجدولة 

مستوى 
الداللة الداللة 

 98.52 25.75192 100الرابطة األولى 
دال  0.05 1.95 2.29

 90.32 24.87418 100الرابطة الثانية 

 يتبين من خالل الجدول أن ىناك فروق بين المتوسط الحسابي 0.05: دال عند 
لصالح العبي  (8.20)وىو مقدر بــ ، لالعبي فرق الرابطة المحترفة األولى و الثانية

" ت " وقيمة  ( 2.29 )المحسوبة تساوي " ت " فرق الرابطة األولى، بما أن قيمة 
عند درجة  ( 0.05) ، وبما أن المستوى الذي قدرناه ىو ( 1.95 )الجدولية تقدر بــ  

توجد فروق ذات داللة : نستنتج ما يمي  (% 95) ودرجة الثقة  ( 198 )الحرية 
إحصائية في الضغط النفسي بين العبي فرق الرابطة المحترفة األولى والثانية باعتبار 

  .  الجدولية" ت " من قيمة  المحسوبة أكبر" ت " أن قيمة 
 . ثانية ال الجزئيةعرض وتحميل النتائج المتعمقة بالفرضية -2

 .نتائج مستوى الضغط النفسي لالعبي كرة القدم :3 الجدول 

النسبة  التكراراتالدرجة الضغط النفسي 
% 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

– – – – عال جدا 

25.58548 94.42 
 23.5 17.5 35 4700عال 

 45.12 44.5 89 9024متوسط 
 25.8 38 76 5160منخفض 
 94.42 100 200 18884المجموع 
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من ىذا الجدول أن معظم الالعبين يتعرضون لمستوى متوسط من الضغوط   نستنتج
النفسية والذي نفسره بتأثير نوع الرياضة الممارسة عمى سموك الالعب وكذا المواقف 
. الضاغطة التي تعود عمى معايشتيا في التدريب والمنافسات وتركت أثرىا في سموكو

 .نتائج مستوى القمق لالعبي كرة القدم: 4الجدول 

النسبة  التكراراتالدرجة  (حالة)القمق 
% 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 12.08 18 36 2416عال 

12.438 48.14 
 26.07 52 104 5214متوسط 
 9.99 30 60 1998منخفض 
 48.14 100 200 9628المجموع 

من ىذا الجدول أن معظم الالعبين يتميزون بمستوى متوسط من القمق  نستنتج
والذي نفسره إلى حاجة الرياضي لمستوى مالئم من القمق لمحالة أو الموقف  (كحالة)

التنافسي الذي يكون في مواجيتو كما يعتبر جزءا من أسموبيم في الحياة ونمطا 
  .سموكيا اعتيادي

 . لثة الثا الجزئيةعرض وتحميل النتائج المتعمقة بالفرضية -3
. توزيع الالعبين حسب مستوى دافعية إنجازىم الرياضي :  5الجدول 

دافعية اإلنجاز 
 التكراراتالدرجة الرياضي 

النسبة 
% 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

 11.4 14 28 2280عال جدا 

8.52298 70.61 
 52.175 73 146 10435عال 

 7.035 13 26 1407متوسط 
- - - - منخفض 
 70.61 100 200 14122المجموع 

نستنتج من ىذا الجدول أن معظم الالعبين يتمتعون بدافعية إنجاز رياضي عالية، 
وىي أىم مكون يجب أن يتوفر في العبي كرة القدم لكي يحققون ذواتيم من خالل ما  
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 .ينجزونو وما يحققونو من أىداف تجعميم يسعون دائما إلى األفضل
.  معامل االرتباط بين الضغط النفسي والقمق لدى أفراد العينة  :6 الجدول 

االنحراف العينة المتغيرات 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

معامل 
االرتباط 

مستوى 
الداللة الداللة 

الضغط النفسي 
200 

25.58 94.42 
دال  0.01 ٭٭  0.707

 48.14 12.438 (كحالة  ) القمق
من خالل الجدول نالحظ أن معامل االرتباط بين الضغط النفسي والقمق كحالة عال 

، مما يثبت وجود عالقة ارتباطيو طردية موجبة ودالة إحصائيا عند (0.707)ويقدر بــ 
لدى عينة البحث، ومنو نستنتج ( كحالة ) بين الضغط النفسي والقمق (0.01)مستوى

. أنو كمما زاد الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم زادت حدة القمق لدييم
  .العينةمعامل االرتباط بين الضغط النفسي ودافعية االنجاز الرياضي لدى : 7الجدول 

العينة المتغيرات 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

معامل 
االرتباط 

مستوى 
الداللة الداللة 

– 94.42 25.58 200الضغط النفسي  دال  0.01 ٭٭  0.883
    70.61 8.52 دافعية االنجاز الرياضي 

من خالل الجدول نالحظ أن معامل االرتباط بين الضغط النفسي ودافعية االنجاز 
، مما يثبت وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا (– 0.88  )الرياضي عال ويقدر بــ 

عكسية سالبة بين الضغط النفسي ودافعية االنجاز الرياضي ومنو (0.01 )عند مستوى
  .نستنتج أنو كمما زاد الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم كانت دافعية إنجازىم أقل

VI – المناقشة :
 .(فروق مستويات الضغوط النفسية) :ولىمناقشة نتائج الفرضية الجزئية األ- 1

تبين لنا أنو توجد فروق في الضغط  7من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
النفسي بين العبي فرق الرابطة المحترفة األولى والثانية وىو لصالح العبي فرق 

 ىذه النتيجة إلى أسباب ومصادر الضغوط ونالرابطة المحترفة األولى، ويرجع الباحث
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النفسية من ارتفاع حجم وشدة التدريب لدى العبي الرابطة المحترفة األولى مقارنة 
بالعبي فرق الرابطة المحترفة الثانية، فاستمرار تدريب الالعبين عمى مدار السنة 

بدون توقف وامتداد جرعات التدريب إلى مرتان أو ثالث جرعات يوميا وكثرة 
التربصات لدى فرق الرابطة المحترفة األولى، يؤدي إلى حدوث الضغط البدني 

 باإلضافة إلى ارتفاع ضغوط ،والعصبي وظيور أعراض التدريب الزائد النفسية السمبية
البيئة المحيطة وتعرض العبي الرابطة المحترفة األولى في مواقف المنافسة لضغوط 

من الجميور لما لو من أىمية كبيرة جدا في نتيجة المنافسات، وضغوط اإلعالم 
، وارتفاع مستوى وشدة ...والمنافس والمدرب، وضغوط التحكيم، والمكافئات والحوافز

مكانات الالعب وأىمية  المنافسات وأىداف النتائج التي ال تتناسب مع قدرات وا 
األحداث في البطولة المحترفة األولى تؤدي إلى زيادة مظاىر الضغوط لدييم، فعدد 

إلخ، ...الجماىير وتغطية اإلعالميين ومستوى المنافسات واإلمكانيات وأىميةاألحداث 
في البطولة المحترفة األولى اكبر منو في البطولة المحترفة الثانية، وىذا يترتب عميو 

 . كثير من الضغوط النفسية لدى العبي الرابطة المحترفة األولى 
(  2003)كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كل من دراسة طارق سعد أبو الميل 

ودراسة إبراىيم  (2002)ودراسة عبد الحكيم حممي (1993)ودراسة حسن أبو عبده 
كمما كان الحدث أكثر أىمية كمما كان أكثر إثارة حيث اشارو الى انو ( 2002)ربيع 

لمضغوط، ولذا فإن موقف المنافسة عمى البطولة الرياضية يختمف عن المباريات 
العادية ضمن البطولة، كما أن المنافسة عمى المستوى العالمي أكثر مصدر  

. إلثارة الضغوط من المنافسة عمى المستوى الدولي أو القارئ
:  (العالقة االرتباطية لمضغط والقمق  )ثانية  ال الجزئيةمناقشة نتائج الفرضية- 2

أن العالقة بين الضغط   تبين 3 و 2من خالل النتائج المبينة في الجدولين رقم 
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لدى العبي كرة القدم  ىي عالقة ارتباطية طردية موجبة  (كحالة  )النفسي والقمق 
وبما أن نتيجة العالقة بين المتغيرين جاءت عمى أساس االرتباط بينيما، وحيث أن 

مستوى الضغوط النفسية كان متوسطًا، ومستوى القمق كحالة كان أيضا متوسطا عمى 
. (موجبة  )العموم لدى الالعبين، فال بد وان تكون العالقة االرتباطية طردية 

وقد يعزى ذلك إلى تعرض الالعبين لمصادر ومسببات الضغوط النفسية المختمفة 
والمتمثمة في ضغوط الجميور وضغوط المشكالت الشخصية وضغوط وسائل اإلعالم 
صراره عمى الفوز بأي وسيمة ووضعو ألىداف  والحوافز والمكافئات وضغوط المدرب وا 
تعوق قدرات الالعب واستعداده، باإلضافة إلى ضغوط التحكيم وبيئة الممعب والجياز 

، كل ىذه األسباب والعوامل ...الفني اإلداري، وضغوط العالقة مع الزمالء في الفريق
 (شدة  )تضع الالعبين في ضغوط نفسية كبيرة وشديدة تعمل كميا عمى زيادة حدة 

 " Spielberger" ومستوى حالة القمق والتوتر لدى الالعبين، وىذا وفق نظرية  
عن القمق والتي تعتبر مقدمة ضرورية لفيم الضغوط، ويتفق ىذا مع ما  ( 1972) 

في قولو إن قمق " سبيمبرجر " نقال عن  ( 2003 )فاروق السيد عثمان " أشار إليو 
              .الحالة ىو قمق موضوعي أو موقفي يعتمد عمى الظروف الضاغطة

بين الضغط وقمق الحالة، ويعتبر الضغط الناتج  سبيمبرجروعمى ىذا األساس يربط 
 .ضاغطا مسببا لحالة القمق

(  2003)كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كل من دراسة طارق سعد أبو الميل
ودراسة إبراىيم  (2002)ودراسة عبد الحكيم حممي (1993)حسن أبو عبده  ودراسة
  والتي أشارت أن الضغوط النفسية ليا تأثيرىا اإليجابي (2002)ربيع

.  عمى مستوى القمق لدى الرياضيين وخاصة قمق المنافسة
   (العالقة االرتباطية بين الضغط ودافعيةاالنجاز)لثة مناقشة نتائج الفرضية الثا- 3

تبين لنا من النتائج المتحصل   6 و5، 4من خالل النتائج المبينة في الجداول رقم 
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عمييا أن العالقة بين دافع إنجاز النجاح والضغط النفسي ىي عالقة عكسية سالبة 
ومنو نستنتج أنو كمما زاد الضغط النفسي عند الالعبين قل دافع إنجازىم لمنجاح 

. والعكس صحيح، فكمما قل الضغط النفسي زاد دافع إنجاز النجاح
أن زيادة مستوى الضغوط  (2000)وفي السياق نفسو يذكر مصطفى حسين باىي

النفسية تؤدي إلى ظيور أعراض الضغط والقمق التي تعيق اإلنجاز واألداء الجيد وىذا 
زيادة الضغوط تؤثر سمبا عمى  (2006)ما أشار إليو  طو، سالمة عبد العظيم حسين 

 ( 2004 )ويؤكد ذلك أسامة كامل راتب ، أداء الفرد، وتعوقو عن االنجاز واإلبداع
في قولو أن الالعب عندما يشعر باإلجياد الزائد من الناحيتين البدنية واالنفعالية نتيجة 

الضغوط النفسية المسمطة عميو، يتضح ذلك من خالل فقدانو االىتمام، الطاقة، 
، وتمك الضغوط النفسية التي يعاني منيا الالعب تسبب لو المزيد ...الحماس، الثقة

من االستجابات السمبية نحو اآلخرين من حيث عدم التعامل والتعاون مع الزمالء في 
إلخ، وتصبح لديو مشاعر االنجاز الشخصي المنخفض، انخفاض ...الفريق أو المدرب

وتدني مستوى الدافع لديو، انخفاض تقديره لذاتو، الفشل وربما االكتئاب، وقد ينعكس 
 .ذلك كمو في ىبوط مستوى أدائو في التدريب أو المنافسة

ودراسة إبراىيم  ( 2002 )عبد الحكيم حممي   وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من
ودراسة طارق سعد أبو اليل  ( 2005) ودراسة محمد محمد  ( 2002 )ربيع شحاتة 

، حيث أشاروا إلى أن الضغوط ( 2008) إضافة إلى دراسة عثمان عمي  ( 2003) 
النفسية تعمل عمى نقص الدافعية، وأنو كمما إنخفضت حدة ومستويات الضغوط 

.  النفسية كمما زادت الدافعية لالنجاز لدى الالعبين
V – خاتمة : 

     يتعرض الرياضي خالل رحمة التدريب الرياضي والمنافسات الرياضية إلى مواقف 
مختمفة قد تعرضو إلى ضغوط نفسية تتوقف عمى نوع وظروف المنافسات التي يمر 
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بيا، وتعد الضغوط النفسية أحد المظاىر النفسية المؤثرة عمى صحة الالعب، وقد 
لى خمل في  تؤدي شدة الضغوط النفسية إلى تأثيرات سمبية في األداء الرياضي وا 

، حيث يشعر الالعب الرياضي باليأس والقمق  وفقدان الدافعية الكافية الصحة النفسية
 .لتحسين األداء 

:                                       وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا
عدم وجود أية فروق ذات داللة إحصائية  بين العبي فرق الرابطة المحترفة األولى - 

.                                                                        (كحالة  )والثانية فيما يخص مستويات القمق 
ال توجد أية فروق ذات داللة إحصائية بين العبي فرق الرابطة المحترفة األولى - 

                                .والثانية لكرة القدم فيما يخص مستويات دافعية انجازىم الرياضي
كل الالعبين يحتاجون لمضغط لإلنجاز الجيد في أدائيم ولكن بدرجات ومستويات - 

.                                                                          مختمفة
وجود أبعاد لدافعية االنجاز التي تميز العبي النخبة الوطنية لكرة القدم وىي دافع - 

 .إنجاز النجاح ودافع تجنب الفشل
بين الضغط النفسي " موجبة "  كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية 

 بين الضغط ودالة إحصائيا "سالبة " عكسية والقمق كحالة ووجود عالقة ارتباطية 
 ارتباطيو، وعالقة كرة القدمل  النخبةالنفسي ودافعية االنجاز الرياضي  لدى العبي

وأبعاد دافعية االنجاز بالنسبة سمبية ذات داللة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية 
        .لبعد دافع انجاز النجاح ودافع تجنب الفشل 

IV – اإلحاالت والمراجع  :
 ،القاىرة  تدريب الميارات النفسية في المجال الرياضي،(2004)أسامة كامل راتب -1

 .الطبعة الثانية، دار الفكر العربي
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 دار  القاىرة،عمم نفس التدريب والمنافسة الرياضية،(2002)محمد حسن عالوي  -2
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