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 التعريف ابلبحث

 
 
 
 
 
 

  
 

 :مقدمة -1



  

  يف السريع للتطور  نظرا الفرد منها يعاين اليت املشاكل األخرية  اآلونة  يف تعددت  لقد     
النفسية  طوخاصة الضغو  ،  احلياة هذه ضغوط من املعاانة إىل ابلفرد أدى ،مما احلياة جماالت  خمتلف

إىل أتثريات سلبية على الصحة قد تصل إىل اإلهناك العقلي و اإلجهاد البدين   طمما أدت هذه الضغو 
 معها بسهولة.  فواملشاعر النفسية السلبية اليت ال يستطيع الفرد جتاهلها أو التكي ت ،وبعض املشكال

النفسية  طلفرد الرايضي يعاين من الضغو ويف اجملال الرايضي ،جند نفس الشيء حيث أصبح ا        
 اليت ترافقه يف حياته الرايضية وما يصادفه من جتارب وخربات أثناء ممارسته للرايضة . 

وحاليا فان الفرد املشارك يف املنافسات الرايضية خيتلف عن رايضي السنوات السابقة ،وهذا  
حت هذه املنافسات تستمر لفرتة ور يف شكل املنافسات، وحجمها، وشدهتا ،حيث أصبطللت ةنتيج

لباهتا للوصول إىل املستوى الذي يسمح  طويلة ،مما أدى كذلك إىل التغيري يف العملية التدريبية ومتط
 مبسايرة عمر املنافسة ،ويرتقي أبداء الرايضي للوصول إىل أحسن النتائج . 

ة الرايضية أي  وخيتلف الناشئون فيما بينهم يف الضغوط النفسية حسب عدد سنني املمارس
سنة نتيجة لتأثري اخلربة اليت اكتسبها الناشئ من خالل عدد 12خيتلف عن انشئ  16انشئ 

سنوات املمارسة ،وابختالف التخصص من نشاط إىل آخر ،فناشئ كرة القدم خيتلف عن انشئ كرة  
اليد أو كرة السلة أو انشئ السباحة ،نتيجة الختالف متطلبات وظروف التخصص من حيث 

عداد البدين ،اخلططي ،الذهين والنفسي أو من حيث النواحي الفنية كشكل امللعب أو امليدان  اإل
ومكانه داخل القاعة أو خارجها، أو وقت إجراء املنافسة الرايضية وحجمها ،وكذلك طبيعة املنافسة 

اجللة  من حيث االختالف يف فرتة التحضري البدين والصفات البدنية املميزة لكل نشاط فالعب رمي
خيتلف عن العب رفع األثقال من حيث القوة الالزمة ألداء حركاته والسرعة املناسبة لذلك ،وكذلك 

 تقنية األداء وما يرتتب عليها من معوقات ومشاكل واليت يعمل 
الرايضي على تفسريها وابلتايل ختتلف ردود أفعاله ،واستجاابته هلا ودرجة أتثره هبا ،وهذا ينتج ضغوط  

 تلفة. نفسية خم
واملنافسة الرايضية هي االختبار احلقيقي جلاهزية الرايضي يف مجيع اجلوانب البدنية واملهارية  
واخلططية والنفسية ،وعليه لتحقق جاهزية الرايضي جيب أن يكون مستعدا ومتكامال يف مجيع اجلوانب  

 كجانب هام يف جمال التدريب الرايضي . 
نفسية تكون عملية مستمرة تبدأ منذ نشأته، فالسنوات  لذا فمتابعة الرايضي من الناحية ال

األوىل ملمارسة الرايضي،الناشئ هي احلجر األساس لتكوين شخصيته،ومبادئه، وقدراته حنو النشاط  



  

الرايضي الذي ميارسه، وحنو اآلخرين ألهنا تعترب مرحلة اكتساب و تعلم جلميع ما حيتاجه ملواجهة  
 املتنافسني معه.

ن جيد الناشئ الرايضي صعوابت عديدة طوال مدة املنافسة، مما يواجه  ومن الطبيعي أ
ضغوطات نفسية ختتلف شدهتا تبعا ملصدرها، سواء أكانت اجتماعية أو شخصية، أو ضغوط اجلو  

 احمليط من حيث اجلمهور ووسائل اإلعالم، وضغوط التدريب الرايضي، أو ضغوط املنافسة الرايضية. 
يني خيتلفون فيما يتعلق مبدى إدراكهم هلذه الضغوطات وابلتايل  كما جند الناشئني الرايض

ختتلف استجاابهتم هلا، وهذا أمر طبيعي نظرا لالختالف بني األفراد حسب مبدأ الفروق الفردية،فقد  
يشعر انشئ رايضي ابخلوف عند مشاهدته لكثرة اجلمهور، يف حني يشعر آخر بفرحة و شعور  

 ن االستعداد ملواجهة حتدايت املنافسة، و التفوق على املنافس.ابلسعادة و تظهر عليه حالة م
و إذا استمرت الضغوط النفسية، وكانت بدرجة كبرية ينشأ عنها االحرتاق النفسي الذي هو  
درجة عالية من التعب واإلهناك البدين و النفسي، و كذلك االنسحاب من النشاط البدين الذي 

 ميارسه كنتيجة لتكرر خربات الفشل.
ولذلك فإن معرفة الضغوط اليت تنشأ عن املنافسة الرايضية كمصدر هام و اليت يتعرض هلا الناشئ  
الرايضي أمر ضروري يف سبيل إعداده للمستقبل بشكل سليم و موجه، ويكون منو سليما ومتكامال  

 يف مجيع اجلوانب. 
هذه املواجهة مبنية على ما مر و يكون قادرا على مواجهة الضغوطات النفسية اليت تواجهه، و تصبح 

 من خربات و جتارب يف مرحلة األوىل للممارسة و املنافسة.
 

ومن خالل هذا كله،يتناول البحث يف اببه األول و املتعلق ابجلانب النظري ثالثة فصول 
حيث يتعرض الفصل األول للضغوط النفسية للرايضيني، و كما أن املوضوع يتضمن املنافسة  

ن الفصل الثاين يدور حول املنافسة الرايضية و الضغوط النفسية، و تضمن الفصل الرايضية، كا
 سنة. 18-14الثالث الناشئني الرايضيني و خصائص منوهم و تطورهم من 

وتضمن الباب الثاين اجلانب التطبيقي فصلني، الفصل األول يتعرض إىل منهجية البحث و ما         
 عينة البحث، و أدوات للبحث.تضمنه من دراسة استطالعية، و من 

 أما الفصل الثاين فتضمن عرض للنتائج و مناقشتها. 



  

ويف األخري تضمنت هذه الدراسة خالصة للبحث، و االقرتاحات املوجهة بصفة خاصة إىل        
 املربني، و املدربني القائمني على العملية التدريبية و التكوينية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 اإلشكالية:  -2 

إن االهتمام بتأثري الضغوط النفسية على الرايضي يعترب موضوع هام من انحية فهم الرايضي  
للصعوابت اليت يالقيها أثناء اشرتاكه يف املنافسات الرايضية حيث )يشري مفهوم الضغط النفسي على 

دة مواقف فشل حيث انه اإلحساس الناتج عن فقدان االتزان بني املطالب واإلمكاانت ويصاحبها عا
،  (1)يصبح هذا الفشل يف مواجهة املطالب واإلمكاانت مؤثرا قواي يف إحداث الضغوط النفسية( 

الضغوط يهدف ملساعدته يف إجياد احللول املناسبة هلا لتحسني األداء و  هوابلتايل فالفهم اجليد هلذ
ألخرية مصدر هام من مصادر حتقيق أفضل النتائج أثناء اشرتاكه يف املنافسة، حيث تعترب هذه ا



  

إىل أن الضغوط املرتبطة ابملنافسة الرايضية   1998الضغوط النفسية حيث )يشري أسامة راتب 
والتدريب الرايضي املكثف قد تكسب الناشئ أعراض القلق غري الصحي،  وتنقص خربة االستمتاع  

      ( 2).)لناشئ من الرايضة ابملمارسة وإذا استمرت هذه الضغوط فرتة طويلة قد تؤدي إىل انسحاب ا
ان أهم مصادر  McPherson.1980دراسة م ك فرسون  ج وابملقابل أوضحت نتائ

للنشء هي عدم الشعور ابلتقدم يف املستوى ،عدم االستمتاع ،زايدة متطلبات وقت املمارسة   الضغوط
 ( 3.)الرايضية ،العالقات السببية وضعف االتصال مع املدرب ،الرغبة يف ممارسة أنشطة أخرى

 

 

 

 

 
بيق.إصدار اجلمعية املصرية لعلم  طالرايضي بني النظرية والت(أسامة كامل راتب .املنافسة الرايضية والنمو النفسي للناشئ الرايضي .علم النفس 1)

 . 10.ص1997النفس الرايضي .اإلصدار األول .مارس 
 . 392.ص1998دار الفكر العريب القاهرة . 2( أسامة كامل راتب.علم النفس الرايضة املفاهيم والتطبيقات .ط2)

     (3)    Mc.PHersen.B.The Social System of age Grops Swimmers. The Perception 
of Swimmer and   Coaches.Candian Journal of applied Sport Siences,5.142-475. 

 
 
 

وبذلك فالناشئ الرايضي معرض منذ بداية اخنراطه يف النوادي الرايضية وبداية مشاركته يف  
،وكذلك على مدار عمر املنافسة اليت أصبحت أتخذ وقت   ةاملنافسة الرايضية إىل ضغوط نفسية خمتلف

 أطول من السابق .
هذه الضغوط النفسية ختتلف من ختصص إىل آخر ومن رايضي إىل أخر كما تظهر هذه  
الضغوط يف فرتات خمتلفة خالل مدة املنافسة كبدايتها ،فنجد درجتها متغرية فهناك من أتثريها كبري 

نافسة ،كعدم وجود املساعدة من قبل الوالدين البنهما املنخرط يف فريق يستمر لفرتة طويلة خالل امل
رايضي ،وما يالقيه من صعوابت اجتاههم نظرا لعدم تفهمهم له ،واإلصرار على رأيهم ابن يركز يف  

 الدراسة ،ومنها ما يستمر لفرتة قصرية كهزمية يف مباراة ما مث العودة للفوز يف املباراة الالحقة. 
يت الضرورة القصوى إلعداد الناشئ جيدا لكل أطوار املنافسة ، ومواجهة ما يتعرض  ولذلك أت

له من صعوابت تعيق أداؤه وحتقيق أهدافه ،ومساعدته على مواجهتها ،هذا األمر أصبح أمر ضروري  



  

يف العملية التدريبية حيث فهم شخصية الرايضي من الناحية النفسية يوفر جهد كبري للقائمني على 
واستعداده وابلتايل النجاح يف مهامهم وحتقيق  هه يف اختصار السبل والطرق اليت تضمن جاهز يت تكوين

 أهدافهم .                          
   :وحنن حناول يف حبثنا هذا اإلجابة على التساؤالت التالية

كرة القدم،كرة ).هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية 1
 ؟م(1500)اجلودو ،واملمارسني لألنشطة الفردية اليد(

األلعاب  فيما بنيللنشاط املختار؟سواء  ا. هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني تبع2
 فردية ؟ ال األلعاب و أ ماعيةاجل
)اقل  . هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني تبعا لسنوات املمارسة الرايضية 3
 ؟سنوات(5سنوات،أكثر من5-3سنوات ،من3من
 
 
 
 
 

 البحث: فرضيات -3
)كرة  األنشطة اجلماعيةابملنافسة الرايضية بني العيب  الضغوط املرتبطةصائيا يف حفروق دالة إ كهنا-1

 .م(1500)اجلودو،و الفردية اليد(القدم،كرة 
  ط النشا  ع ابملنافسة الرايضية بني الناشئني تبعا لنو  الضغوط املرتبطة صائيا يف حفروق دالة إ كهنا -2

  فيما بني األنشطة  أو )كرة القدم،كرة اليد(ماعيةاجل فيم بني األنشطةاملختار،
 .م(1500)اجلودو،فرديةال
ابملنافسة الرايضية بني الناشئني تبعا لسنوات   الضغوط املرتبطةصائيا يف حفروق دالة إ كهنا -3

 .سنوات(5سنوات ،أكثر من5-3سنوات ،من3)اقل من املمارسة الرايضية

 :أهداف البحث-4
 بناء مقياس للتعرف على الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية . -1



  

الفردية األنشطةو )كرةالقدم،كرة اليد(املمارسني لألنشطة اجلماعيةبني الرايضيني الناشئني املقارنة-2
 .م(1500)اجلودو،

ة الفردية )تبعا  طماعية وفيما بني األنش ة اجلطفيما بني األنش  املقارنة بني الرايضيني الناشئني -3
   .(املختار طللنشا
سنوات وأكثر 5-3سنوات ومن 3املمارسني اقل من املقارنة بني الرايضيني الناشئني  -4
 سنوات .5من
 أمهية البحث: -5
 ية املرتبطة ابملنافسة الرايضية  تساعد على بناء مقياس خاص للتعرف على مصادر الضغوط النفس -1
ملرتبطة                 تساعد القائمني على رعاية الناشئني ابلتعرف على الضغوط النفسية ا-2

ابملنافسة الرايضية للناشئني ،والتعرف على اآلاثر السلبية واالجيابية للمنافسة الرايضية يف سن مبكرة  
 على الناشئني الرايضيني . 

 
 
 
 
 :التعاريف اإلجرائية ملصطلحات البحث -6

أوحبث علمي ،ولعل أكرب الصعوابت تعترب املفاهيم اليت يستعملها الباحث لغة أساسية يف أية دراسة 
اليت يواجهها الباحث يف ميادين العلوم االجتماعية والنفسية هي كثرة املصطلحات واملرادفات ،ولذا  
وجب على كل ابحث أن حيدد يف بداية كل عمل علمي املصطلحات حتديدا واضحا ،حيت يتسىن له  

 على دراسته فيما بعد.فهم الظاهرة اليت يدرسها دون لبس أوغموض لكل من يطاع 
تعين إدراك الفرد لعدم وجود توازن بني ماهو مطلوب منه اجنازه وبني قدرته على االستجابة  الضغط :

 ( 1)بنجاح لتحقيق املطالب واجنازها.

يشري مفهوم الضغط يف ابسط معانية إىل أي تغيري داخلي أوخارجي من شأنه أن  الضغوط النفسية: 
يؤدي إىل استجابة انفعالية حادة ومستمرة فاألحداث اخلارجية مبا فيها ظروف العمل أو الصراعات 
األسرية هي ضغوط مثلها يف ذلك مثل األحداث الداخلية كاألرق أو التغريات اهلرمونية الدورية  



  

لدالة على تزايد الضغط النفسي يف اضطراب النوم واضطراب اهلضم ،واضطراب التنفس  واألعراض ا
 ( 2)،وخفقات القلق والقلق واالكتئاب والتوتر العضلي والشد ألتفه األسباب .

الضغط النفسي هو اإلحساس الناتج عن فقدان االتزان بني املطالب واالمكاانت ويصاحبها عادة  
فشل يف مواجهة املطالب واإلمكاانت مؤثرا قواي يف إحداث  مواقف فشل حيث يصبح هذا ال

 (3)الضغوط النفسية .

العبء أو احلمل الذي يقع على أجهزة جسم اإلنسان وما يتبعه من استجاابت بغرض التكيف أو  
 .(4)تلك التعبريات الحتفاظ الفرد حبالة التوازن العضوي والكيميائي واالنفعايل  ةالتوافق ومواجه

وبناءا على هذه التعريفات نقول أن الضغوط النفسية هي إدراك الفرد عدم مقدرته على مواجهة  
 الظروف اليت هتدده مما ينتج عنها استجاابت معينة . 

 
 

(1)  Hardy,Psychological stress and children in compétition ,1986,p15.   
 95،ص 1990لس الوطين للثقافة والفنون واالدب ،الكويت ( عادل الدمرداس ،اإلدمان مظاهره وعالجه ،اجمل2)
النفس   أسامة كامل راتب ،املنافسة الرايضية والنمو النفسي للناشئ الرايضي ،علم النفس الرايضي بني النظرية والتطبيق ،اجلمعية املصرية لعلم (3)

 . 10،ص19978الرايضي ،
 1ط  القاهرة.أسامة كامل راتب .النشاط البدين واالسرتخاء .مدخل ملواجهة الضغوط وحتسني نوعية احلياة .دار الفكر العريب  (4)
 . 134ص 2004.

 ضغط املنافسة :
استجابة انفعالية سلبية عندما يهدد تقدير الذات وحيدث عندما يدرك الفرد الرايضي عدم التوازن بني 

 ( 1)متطلبات أداء املنافسة ومقدرته على األداء الناجح ملواجهة هذه املتطلبات.

 املنافسة الرايضية:
موقف أو حدث رايضي حمدد بقوانني ولوائح وأنظمة معرتف هبا ،وفيها حياول الالعب الرايضي )أو    

الفريق الرايضي (إظهار وإبراز أقصى ما لديه من قدرات ومهارات واستعدادات كنتيجة لعمليات  
قيق مستوى التدريب املنظمة ،حملاولة حتقيق النجاح أو الفوز على منافس) أو منافسني( أو حملاولة حت

 (  2)األداء املوضوعي املتوقع من الالعب )أو من الفريق الرايضي (.

موقف اختبار ذو شدة عالية تربز فيه مجيع خربات ومهارات الالعب أو الفريق املكتسبة من خالل  
 حياته التدريبية هبدف التفوق على منافسه يف لقاء حتكمه القواعد والقوانني احمللية أو الدولية .)3( 



  

اشرتاك الناشئ يف اللقاءات الرايضية )بطوالت أوتدريب تنافسي(ويربز فيه الناشئ  تعريف اجرائي :
أقصى قدراته واستعداداته البدنية والنفسية لتحقيق أفضل إجناز رايضي ممكن خالل التنافس مع 

 .اآلخرين 
سنه وبعض الباحثني حددها  18-6الناشئ الرايضي تعريف إجرائي :هي الفرتة العمرية اليت متتد من 

 سنة للذكور . 12-6سنة لإلانث ،و11-6سنة ،والبعض اآلخر حددها من 16-6من 
 ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة :

 هي املشاكل واألفكار السلبية اليت يواجهها الالعب قبل أثناء وبعد املنافسة واملرتبطة بنتائج املنافسة  
 ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة:

املدرب فيحدث قصور يف عملية االتصال   هتعين عدم جناح الناشئ يف التوفيق بني متطلباته وما يريد
 لناشئ للمدرب مما يرتتب عليه زايدة الضغوط على الناشئ. وعدم فهم ا

 
 
 

 . 216،ص1991أسامة كامل راتب ،اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني ،دار الفكر العريب القاهرة ،(1)
 429،ص 1997،القاهرة ( عزت حممود كاشف ،اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني ،دليل املدربني وأولياء األمور ،دار الفكر العريب 2)
 29.28.ص2002(حممد حسن عالوي .علم النفس التدريب واملنافسة الرايضية .دار الفكر العريب القاهرة 3)

هي بذل جهد كبري ملواجهة متطلبات ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة :
أقل على مقاومة أمحال التدريب  التدريب ابإلضافة إىل اشرتاكه يف سن مبكر حيث تكون قدرته 

 للضغوط النفسية .  هواملنافسة مما يعرض
وتعين الرتكيز الزائد على الفوز ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة :

واملكافأة ،وعدم حصول الناشئ على التقدير والتشجيع من األهل مع املطالبة ابلفوز دائما ،واليت  
 زايدة الضغوط النفسية على الناشئ الرايضي . تؤدي إىل 

 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة :
وتعين عدم توفيق الناشئ بني متطلبات التدريب اليت يستمر لفرتات طويلة وبني متطلبات احلياة  

 اليومية اليت يؤدي إىل عدم كفاية الوقت للراحة واالسرتخاء . 
 ة : الضغوط املرتبطة ابملنافس 



  

املنافسة الرايضية هي مصدر للضغوط ابعتبارها موقف اختبار وتقييم لقدرات الالعب وقد يتضمن 
شعوره ابخلوف من الفشل أو فقدان الثقة ،أو عدم املقدرة على السيطرة على العوامل املختلفة املرتبطة  

 بتحقيق الفوز واالنتصار يف املنافسة . 
،وبني ما  اخلربة ابملعىن السيكولوجي تعين حدوث تفاعالت خربية بني خربة أوخربات سابقة اخلربة :

يستقبله املرء من مثريات مستمدة من الواقع اخلارجي ،فيتأتى عن تلك التفاعالت مركب خربي أكثر 
مقوماته   تراكبا من اخلربة املكتسبة من الواقع اخلارجي ،وأكثر كفاءة جملاهبة ذلك الواقع ،واستثمار 

 أبكثر كفاءة وجناعة .* 
هي كمية املكتسبات اليت يكتسبها الناشئ واليت يستخدمها بفاعلية يف مواجهة املواقف املتكررة ،حىت  

 يظهر طبيعيا أثناء املوقف الذي مير به . 
 التخصص :

 املقصود به النشاط الرايضي الذي ميارسه الناشئ سواء كان مجاعيا أو فرداي . 
 املنافسة :طبيعة 

 املقصود به االختالف املوجود بني األنشطة اجلماعية ،واالختالف املوجود بني األنشطة الفردية .
 

 . 6ص2000يوسف ميخائيل اسعد ،سيكولوجية اخلربة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ، (1)
 
 :املشاهبةالدراسات  -7

بعنوان :" مصادر االحرتاق النفسي لدى  وكانت :1998دراسة حممد عبد العاطي -1
بعض األنشطة الرايضية"وهدفت إىل التعرف على مصادر الضغوط النتفسية واالحرتاق 

 النفسي لدى الرايضيني. 
استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي الذي قام إبعداده وتصميمه    -

أنشطة رايضية متنوعة وأظهرت النتائج  (العب ميثلون 216وأجريت على عينة عددها)
التحليل العملي أن هناك سبع عوامل رئيسية للضغوط النفسية واالحرتاق النفسي تواجه  

 الرايضيني هي : 
 الضغوط املرتبطة أبسلوب تعامل املدرب مع الالعب. -

 الضغوط املرتبطة بنقص تقدير الذات واملساندة االجتماعية .  -



  

 نافسات .الضغوط املرتبطة بنتائج امل -

 الضغوط املرتبطة ابملظاهر الفسيولوجية واالنفعالية. -

 الضغوط املرتبطة حبمل التدريب .  -

 الضغوط املرتبطة بقلق املنافسة . -

 ( 1)الضغوط املرتبطة بصعوبة تنظيم الوقت.  -

بعنوان"مصادر الضغوط النفسية لدى النشء  :1999دراسة أسامة السيد عبد الظاهر -2
 .تعرف على مصادر الضغوط النفسية لدى النشء الرايضيالرايضي" هدفت إىل ال

          ( العب من خمتلف األنشطة الرايضية وأوضحت 430وأجريت على عينة عددها )            
 : أن أهم مصادر الضغوط النفسية لدى النشء الرايضي هي النتائج 

 
 
 
 

األنشطة الرايضية .رسالة ماجيسرت .كلية الرتبية الرايضية للبنات .جامعة  (حممد عبد العاطي عباس .مصادر االحرتاق النفسي لدى بعض 1)
 1998حلوان.

 
 ضغوط نفسية مرتبطة بواجبات وأعمال التدريب الرايضي.  -
 بعد (املنافسة.  –أثناء  –ضغوط نفسية مرتبطة ابلتنافس الرايضي )قبل -

 ضغوط نفسية مرتبطة ابجتاهات األسرة حنو الرايضة . -

 ط نفسية مرتبطة ابجلهاز الفين واإلداري واجلمهور وأعضاء الفريق . طضغو -

 (. 1.)ة الوقت ( متطلبات احلياة األخرىإدار  –ضغوط نفسية مرتبطة مبتطلبات الناشئ )الدراسة -

"دراسة العالقة بني مسة القلق التنافسي الرايضي وبعض :1992دراسة حسن أبو عبده  -3
مصادر الضغوط النفسية لدى انشئ كرة القدم" وهدفت إىل التعرف على العالقة بني مسة القلق 
التنافسي الرايضي وبعض مصادر الضغوط النفسية لدى انشئ كرة القدم وأجريت على عينة 

ن اجملموعة ذات مسة  القلق املنخفض متيزت (انشئا وقد توصلت أهم النتائج إىل أ26عددها )
تقبل نتائج الفشل  –عن اجملموعة ذات القلق املرتفع يف اخنفاض درجة اخلوف من الفشل 



  

توقعها لتقليل النقد السليب من املدرب واآلابء والزمالء  –وأتثرياته السلبية املتوقعة اخلزي واخلجل 
 (2)ارجي. اخنفاض درجة اخلوف من التقييم اخل-واجلمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1999.(أسامة السيد عبد الظاهر .مصادر الضغوط النفسية لدى الرايضيني الناشئني .رسالة ماجيسرت.كلية الرتبية الرايضية للبنني.جامعة حلوان 1)

ية البدنية  حسن أبو عبده .دراسة العالقة بني مسة القلق التنافسي الرايضي وبعض مصادر الضغوط النفسية لدى انشئ كرة القدم *اجمللة العلمية للرتب (2)
 1993والرايضية جامعة حلوان *

 
وكانت بعنوان "الضغوط :1999دراسة مصطفى حسني ابهي وإشراف حسام ابراهيم  -4

هلا مدرب رايضة املبارزة" ومتثل مشكلة البحث يف حماولة التعرف على الضغوط النفسية اليت يتعرض 
النفسية اليت يتعرض هلا مدرب رايضة املبارزة.وقد استهدفت الدراسة إعداد قائمة الضغوط النفسية 

للمدربني حيث ميكن من خالهلا التعرف على ترتيب الضغوط النفسية وفقا لتأثريها على مدرب 
 زة . رايضة املبار 

أهم النتائج عن أن العبء  ت وقد استخدم الباحثان قائمة الضغوط النفسية للمدربني ،وقدا سفر 
املهين ونقص الدافعية وصعوابت إدارة الوقت متثل أكرب قدر من الضغوط النفسية على مدرب رايضة  

ابملهنة واملظاهر   املبارزة ،وأن املظاهر السلوكية والفسيولوجية ميثالن أقل قدر من الضغوط وأن الضيق
 (1)من الضغوط . ااالنفعالية ميثالن قدرا متوسط



  

 وببك Bridges ز وبريد جي Udryوأدري  Gould دراسة جولد    -5
Beck1997  بعنوان "مصادر الضغوط املؤثرة والناجتة عن اإلصاابت يف املوسم الرايضي "أجريت:

 األمريكي الذين عانوا إصاابت قبل انتهاء املوسم. العب من العيب التزحلق  21على عينة عددها 
 مصدرا للضغوط يف مثانية اجتاهات:  182أظهرت النتائج أن هناك 

نفسية ،اجتماعية ،بدنية طبية ،مالية واجتاهات أخرى وأوضحت النتائج أن إصاابت الرايضيني ليست  
 ( 2)فقط نتيجة الضغوط البدنية ولكن الضغوط النفسية االجتماعية.

 
 
 

 

 
 1999( ابهي مصطفى .إشراف إبراهيم .الضغوط النفسية لدى مدريب رايضة املبارزة .جملة جانعة املنيا.1)

(2)Gould , Udry, Bridges, Beck –stress Sources encountered when rehabilitating From. 

Season ending ski.1997. 

 

 

 

:  Pargman  1995نوابرمجا Henderson  نو هند رسو   Gillدراسة جيل  - 6
وأجريت  "خماطر الضغوط النفسية واإلصابة الرايضية لدى العداء بني مستوى )أ ( ومستوى )ب( " 

وجود فروق بني البحث يف مصادر  ج ( عداء لكل جمموعة وأظهرت النتائ27على عينة عددها)
الضغوط النفسية وأن الضغوط املرتبطة ابلتدريب الزائد احتلت املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية  

.(1 ) 

ي ابلضغوط بعنوان "عالقة االحرتاق الرايض (: 1990دراسة دانيال واليت واتيلور وبروك) - 7
النفسية واالنسحاب من الرايضة "هدفت الدراسة إىل التعرف على دور االحرتاق كاستجابة انفعالية  

والضغوط النفسية واالنسحاب من الرايضة عند العاملني يف كرة القدم ،واستخدم الباحث املنهج  
القدم ،وأوضحت  الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من الرايضيني العاملني يف جمال كرة

وجود عالقة دالة إحصائيا بني االحرتاق الرايضي والضغوط النفسية ،كما د لت على وجود   ج النتائ



  

عالقة دالة إحصائيا بني عدم الشعور بتقدير اآلخرين كمصدر لالحرتاق واالنسحاب من الرايضة  
.(2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Gill,K, Henderson, Pargman:The type A Competitive Run, A Risk for Psychological 

stress and injury ,International Journal of sport Psychology10,4-26.1995.  
(2)Taylor, A, Daniel,Leigh,Burke perceived stress psychological Burnout and paths to  

Turnout intentions Among Sports officials, Journal 1F :Sport psychology,8,36-50.1990. 
 
 

 
  وكندرمان Gabril  و جابريل Urhausen  دراسة أورهوزن - 8

Kinderman1995   ضغوط التدريب واحلمل الزائد عن طريق قياس املستوى اهلرموين يف" :
الدم"وأوضحت النتائج وجود تغيري يف مستوى هرموانت الدم يف اجلسم نتيجة لضغوط التدريب 

 (  1)واحلمل الزائد .

ومن خالل كل هذه الدراسات تبني أن اغلب هذه الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفي يف   -
 مجع وحتليل البياانت . 

 ن هناك مصادر للضغوط النفسية وأمهها: أو 
ضغوط مرتبطة حبمل التدريب ،ضغوط مرتبطة ابألسرة واملساندة االجتماعية ،ضغوط خاصة حبياة   -

 فسه حيث الناشئ الرايضي يرتبط بواجبات أخرى غري التدريب واملنافسة كالدراسة. الرايضي ن
 كما أن هناك ضغوط مرتبطة بعالقة الرايضي ابملدرب واآلخرين.  -



  

وتعترب اإلصابة الرايضية مصدرا من مصادر الضغط النفسي اليت يتلقاها الرايضي املصاب خاصة أثناء  
 املوسم الرايضي . 

واالحرتاق   ةراسات على أن هناك عالقة دالة إحصائيا بني الضغوط النفسيتوصلت هذه الد -
 الرايضي . 

 
 
 
 
 
 
 

  
(1)Urhausen, Gabriel,Kinderman: Blood Hormone as markes of Training stress and 

overtraining4,9-14.1995 
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 الدراسة النظرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 الفصل األول

 الضغوط النفسية للرايضيني

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 متهيد: 
إن اإلنسان يف خمتلف مراحل حياته مير مبواقف متغرية من شأهنا أن تغري مالمح اإلنسان وسلوكه 
واستجاابته خالل مواجهته هلذه املواقف تبعا إلدراكه وتقييمه للمواقف سواء كان مهددا أو غري 

 مهدد.
نفسية تسببها املواقف اليت يتعرض هلا ،وميكن القول أبن الضغط النفسي ومنه فاإلنسان مير بضغوط 

هو شعور اإلنسان بوجود خطر داخلي أو خارجي يهدد سالمته اجلسدية والنفسية أي هناك مصدر  
للضغط النفسي انبع من داخل اإلنسان ككبت الفرد ملشكلة يف داخله مثل ذنب اقرتفه فهو خيجل 

 سيولد ضغطا نفسيا .   أن يبوح به ،فهذا الذنب



  

ضغوط النفسية هي العمل على حتقيق التوازن بني املتطلبات الداخلية للفرد مع املتطلبات اخلارجية أي 
 أن حياول اإلنسان التكيف مع مطالب البيئة اخلارجية .

وجند أن الفرد الرايضي مير بضغوط نفسية كذلك تتغري تبعا لشدة املواقف اليت يتعرض هلا ،كضغط  
مهور على العب ما قد اليؤدي بشكل جيد يف املنافسة ،هذا الضغط سيكون له أتثري على الفرد اجل

 سواء إجيااب حبيث يرفع التحدي أوسلبا حبيث يستسلم وابلتايل تنقص ثقته بنفسه .
 سنحاول يف هذا الفصل التعرض للضغوط النفسية وحماوال شرح كل مايتعلق هبا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الضغوط النفسية: -1-1

يشري مفهوم الضغط إىل أي شيء من شانه أن يؤدي إىل استجابة حادة ومستمرة ،وهناك العديد من  
 الضغوط اليت ميكن تقسيمها فيما يلي : 

 الضغوط االنفعالية والنفسية كالقلق .-1
 الضغوط األسرية واليت تتعلق جبميع املشكالت األسرية.  -2
 تنتج من تفاعل األفراد فيما بينهم.  الضغوط االجتماعية واليت -3
 ضغوط االنتقال والتغيري كالسفر واهلجرة ................إىل غري ذلك . -4



  

ومصطلح الضغط يستخدم إىل لإلشارة إىل املوقف الذي يكون فيه الفرد حممال فوق طاقته بطريقة  
 ( 1)ما.

الكندية أول من قدم ترمجة لإلحساس مبفهوم  عامل الغدد الصماء جبامعة مونرتايل  Selye ويعترب
الضغط إىل احلياة العملية ،ويشري هذا املصطلح إىل الضغوط إىل العبء واحملنة ،كما أنه يشري إىل 
الشد والتوتر الذي تصل إليه النفس البشرية ،كل مايسبب اإلجهاد ،كما يعين أن النفس البشرية 

 تمال . لإلنسان بلغت درجة من الشد تزيد عن االح
الضغوط أبهنا"حالة تنتج عندما تزيد املطالب اخلارجية عن القدرات Fontanaكما يعرف 

 واإلمكاانت الشخصية للكائن احلي مبعىن أهنا استجابة انفعالية ملوقف معني .
كما تعرف الضغوط النفسية أبهنا"عوامل خارجية ضاغطة تؤثر على الفرد جزئيا أو كليا بدرجة عالية  

ه إحساس  ابلتوتر،وزايدة هذه الضغوط تفقد الفرد قدرته على التوازن ،وقد يؤدي إىل  ،توجد لدي
 ( 2)اإلجهاد مث االحرتاق النفسي.

 
 
 

  
.الدار العاملية للنشر  1مصطفى ابهي.مسري جاد .املدخل إىل االجتاهات احلديثة يف علم النفس الرايضي ط (1)

 . 196.ص2004والتوزيع.األهرام.
 18ص20050.مركز للكتاب للنشر .القاهرة  1عبد العزيز عبد اجمليد حممد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي ط (2)

 
 

الضغوط أبهنا "الظروف املرتبطة ابلضغط وابلتوتر والشدة الناجتة عن Mandlerكما يعرف 
وعا من إعادة توافق الفرد وما ينتج عن ذلك من آاثر جسمية أو  املتطلبات أو املتغريات اليت تستلزم ن

 . (1)نفسية"
والضغوط كذلك مصطلح يستخدم للداللة على نطاق واسع من حاالت اإلنسان الناشئة كرد فعل 
لتأثريات خمتلفة ابلغة القوة ،وحتدث الضغوط نتيجة لعوامل خارجية مثل كثرة املعلومات اليت تؤدي إىل  

يل ،وتظهر الضغوط نتيجة التهديد واخلطر ،ويؤدي الضغوط إىل تغريات يف العمليات إجهاد انفعا
 ( 2)العقلية وحتوالت انفعالية وبنية دافعية متحولة للنشاط ،وسلوك لفظي وحركي قاصر .



  

ويواجه الفرد بصفة عامة والرايضي بصفة خاصة يف حياته كثريا من املواقف ،اليت تتضمن خربات غري 
 . (3)أو مهددة له،حبيث تتعرض رفاهية الفرد وتكامله للخطر نتيجة لذلك.مرغوب فيها 

وابلتايل فالضغوط النفسية هي مؤثرات خارجية تؤثر على الفرد الرايضي وختتلف بذلك استجابته هلا  
 تبعا لشدهتا ،وتظهر أعراضها على شكل استجاابت جسمية أو نفسية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   18ص 20050.مركز للكتاب للنشر .القاهرة  1اجمليد حممد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي ط( عبد العزيز عبد 1)
 .   18،ص2001(فاروق السيد عثمان ،القلق وإدارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العريب ،القاهرةن 2)
.مكتبة األجنلو 1( مصطفى حسني ابهي.حسني امحد حشمت .املرجع يف علم النفس الفسيولوجي.نظرايت.حتليالت .تطبيقات ط3)

 . 203.ص2002املصرية.القاهرة. 
 
 

 

 ضغوط : التفسري الفسيولوجي لل-1-2-1
اىل حدوث اضطراابت يف  Selye1976 وتذهب نظرية الضغط النفسي اليت وضعها "سيلي" 

النظام اهلرموين الذي يربط بني الغدة النخامية يف املخ والغدة الكظرية ،وذلك نتيجة التعرض  
إرادي ..ويرى أن  ونية من خالل اجلهاز العصيب الالاملستمر للضغط مما يؤدي إىل الدفاعات اهلرم

هذا االضطراب هو املسؤول عن الكثري من األمراض النفسجمية اليت تنشأ نتيجة التوتر والضغط 
وأن   Challenging Stimulusاملستمرين ،وحيث عندا يتعرض اجلسم ملثريات التحدي 

 تتميز االستجابة مبراحل ثالث للضغط وهي استجابة اإلنذار،واملقاومة واالستنزاف. 



  

مرحلة االستجابة لإلنذار أن اجلسم يستدعي كل قواه الدفاعية ،فتحدث جمموعة من  وتتميز 
التغريات الفسيولوجية نتيجة التعرض املفاجئ ملنبهات مل يكن الشخص مهيئا هلا ،فرتتفع نسبة  

 السكر يف الدم مثال.
جلسم هي زايدة ولذا فان املرحلة يصحبها تغريات كيميائية يف اجلسم،وأول وسيلة للدفاع يتخذها ا

الذي يعمل بدوره  ACTHإفراز األدرينالني ،مث ينبه اهليبوثالموس الغدة النخامية إلفراز هرمون 
على تنبيه قشرة الغدة الكظرية فتفرز الكورتيزون ،وهو املادة اهلامة والضرورية للتغلب على حاالت 

وإذا استمر  ،غط الضغط ،وخاصة الشديدة ،وبذلك يتغلب الفرد على مواقف التعب أو الض
هذه املرحلة   لاملوقف الضاغط فإن مرحلة اإلنذار تتبعها مرحلة املقاومة هلذا املوقف، وتشم

األعراض اجلسمية اليت حيدثها التعرض املستمر للمنبهات واملواقف الضاغطة اليت يكون الفرد قد  
 اكتسب القدرة على التكيف معها. 

التوازن الداخلي مما يؤدي إىل مزيد من اإلفرازات  ويؤدي التعرض املستمر للضغوط إىل اضطراب 
اهلرمونية اليت تتسبب يف اضطراابت عضوية.فعلى الرغم من حدوث قدر من التوافق أثناء هذه 
املرحلة نظرا الستمرار إفراز الكورتيزون ،إال أن الفرد يتعرض لآلاثر اجلانبية الناشئة من هذه  

ختلفة وتظهر األعراض اجلسمية وكأهنا بديل عن التوافق الزايدة.مما يؤثر على أعضاء اجلسم امل
 ( 1)الذي حدث.

 
.دار الفكر العريب القاهرة 1(أسامة كامل راتب.النشاط البدين واالسرتخاء .مدخل ملواجهة الضغوط وحتسني نوعية احلياة .ط1)
 135.136.ص2004.

عجز فيها عن استمرار  وإذا استمر التعرض للضغوط ملدة أطول وصل الفرد إىل نقطة ي     
املقاومة ويدخل يف مرحلة اإلهناك ،ويصبح عاجزا عن التكيف بشكل كامل ،ويف هذه املرحلة  
تنهار الدفاعات اهلرمونية ،وإذا استمر التعرض ملزيد من الضغط تصبح مرحلة اإلهناك أكثر  

 خطورة وقد تؤدي إىل املوت .
 :  التفسري السيكولوجي للضغوط-1-2-2

 دور العملية النفسية فإن النموذج الذي اقرتحه كوكس Selye جتاهل "سيلي" ورغم 

Cox  ومكايMac Kay1976  اعترب فكرة القوة اإلدراكية على املواجهة عامال هاما يف نتائج
 الضغوط .



  

فإذا أدرك الفرد ضعف مقدرته على مواجهة املوقف الضاغط وان مسببات الضغوط اكرب من 
رتفاع درجة شدة الضغوط ،أما إذا أدرك الفرد ارتفاع مقدرته على مواجهة  مقدرته يتوقع عندئذ ا

املوقف الضاغط وأن مسببات الضغوط المتثل هتديدا كبريا له فأنه يستطيع حتمل نفس مسببات 
الضغوط ،وتصبح خربة التوتر والضغوط أقل شدة .ويفيد االرتقاء مبقدرة الشخص على االستجاابت 

إلدراكية ملواجهة مسببات أومصادر الضغوط أداء تدريبات االسرتخاء أبنواعها  الفسيولوجية والقوى ا
 ( 1)املختلفة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.دار الفكر العريب القاهرة  1(أسامة كامل راتب.النشاط البدين واالسرتخاء .مدخل ملواجهة الضغوط وحتسني نوعية احلياة .ط1)
 . 137.ص2004.

 

 

 

   مراحل عملية الضغط :-1-3
( عن " سنجر " إىل أن حالة الضغط تتميز ابالستجابة االنفعالية اليت   1980يشري " هانن "  )

تسيطر على الفرد الرايضي ، حني يدرك تفاصيل  املواقف من حيث مدى خطورهتا و هتديدها لذاته  
دد سلوكه ، كما أن حالة الضغط تتغري تبعا لطبيعة املواقف و الظروف اليت يعيشها الرايضي و اليت حت

 الناتج عنها وفقا للتحليل التايل :      
 وجود مواقف خارجية ضاغطة :   -1-3-1

عندما تزيد املتطلبات البدنية و النفسية الواقعة على كاهل الرايضي عن قدراته الفعلية سواء يف  
 عمليات التدريب أو يف املنافسات الرايضية فتشكل لذلك مواقف ضاغطة عليه .  



  

 و تقييم املواقف الضاغطة :   إدراك  – 1-3-2
حيث يبدأ الرايضي يف عملية تفسري ، و تقييم  و إدراك لتلك املواقف بتفاصيلها ، من حيث مدى  
خطورهتا و مدى هتديدها لذاته ، بصرف النظر عن وجود خطر فعلي من عدمه ، حيث ختتلف  

 اكهما لتلك املواقف .  عملية تقييم و إدراك نفس املواقف من العب إىل أخر تبعا لكيفية إدر 
  االستجابة للضغط :   – 1-3-3

يف حالة تقييم و تفسري الرايضي لتفاصيل تلك املواقف على أهنا مهددة لكيانه ، بناءا على إدراكه  
الفعلي بعجز قدراته الذاتية عن الوفاء ابملتطلبات اليت تقع على عاتقه ، فإنه يشعر خبطورة و تبعات 

سات مثال ، وعدم إرضاء دوافعه و أهدافه  و طموحاته املستقبلية ، مما ميثل  ذلك ، كفشله يف املناف
هتديدا لذاته ، و يف هذه احلالة تنشأ االستجابة للضغط ابضطراب عام ينتج عن بعض التغريات 
الفيسيولوجية لتعبئة القوى الدفاعية ابجلسم يف حماولة ملقاومة املؤثرات الضاغطة لتحقيق التكيف و  

التوازن ، و يف حالة فشله يف ذلك حتدث بعض التغريات السلبية كهبوط قوى الفرد الدفاعية   استعادة
، وزايدة القابلية لالستثارة ،و فقدان اجلسم  مقدرته على املقاومة و التكيف للظروف احمليطة ، و  

 (  1 (زايدة التوتر العضلي ، وهبوط حاد يف تركيز االنتباه .....اخل .
 

 
 

  69ص  2002( حممد لطفي طه . األسس النفسية النتقاد الرايضيني . اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية . القاهرة . 1) 

 
 السلوك الناتج عن أتثري الضغوط :   -1-3-4

إذا أدرك الرايضي أبن تلك الضغوط مهددة لكيانه و فشل يف حتقيق التكيف هلا الستعادة توازنه ،  
استجابته هلذه الضغوط تبدأ يف التعبري عن حالة الضغط السليب مما يؤثر ابلتايل على أدائه بشكل فإن 

 سليب خاصة يف أدائه التنافسي .
أما إذا أدرك تفاصيل تلك الضغوط على أهنا ليست مهددة له فإن استجابته هلذه الضغوط سوف 

   ( 1)تؤثر على أدائه بصورة إجيابية .تعرب عن حالة "الضغط اإلجيايب " ، و ابلتايل فإهنا سوف 



  

كما أن بعض الباحثني يف علم النفس الرايضي يرون أنه يف بعض األحيان قد يسهم إدراك الالعب 
، وابلتايل يتأثر أداء   الالعب بصورة   بالتهديد كنتيجة للضغط الواقع عليه إىل تعبئة قوى الالع

 إجيابية . 
ية تغذية راجعة إىل املرحلة األوىل من عملية الضغط و يؤدي  و يف ضوء النتائج السلوكية حتدث عمل 

إىل إكساب الالعب املزيد من اخلربات ابلنسبة للمطالب البيئية و املزيد من القدرة على إدراك 
   (2)املواقف البيئية املختلفة . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  70. ص  2002( حممد لطفي طه . األسس النفسية النتقاء الرايضيني . اهليئة العلمية لشؤون املطابع األمريية . القاهرة . 1) 
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 مراحل عملية الضغط :      -1-3-5
 (1) (1995خ وجولد)عن واينرب    

   
 
 
 

 

 املطلب البيئي)بدين ،نفسي(

 إدراك املطلب البيئي
 )كمية التهديد البدين والنفسي(

 االستجابة) البدنية والنفسية(. -
 االستثارة. -
 حالة القلق )معريف/بدين(-
 التوتر العضلي.-
 تغري الرتكيز.-



  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ويف ضوء التقدمي السابق ميكن تلخيص مراحل عملية الضغط لدى الالعب الرايضي كما يلي: 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                            

                                                                                                     
 

 406.ص2001.مركز الكتاب للنشر .القاهرة.6(حممد حسن عالوي .مدخل يف علم النفس الرايضي. ط1)

                                                                                                   مصادر الضغوط : -1-4
هناك العديد بل  اآلالف من املصادر اخلاصة ابلضغوط ، و قد أظهر علماء النفس الرايضي أن  

افة إىل التشاجر  أكثرها أمهية هي أحداث احلياة مثل تغري العمل أو وفاة أحد أفراد األسرة ابإلض
اليومي ، فهذه تسبب الضغوط و تؤثر على الصحة البدنية و العقلية ، و هذه املصادر ينظر إليها  
على أهنا ضغوط احلياة اليومية املعتادة ، اليت يتعرض هلا مجيع الناس يف أوقات خمتلفة و بدرجات شدة  

 و تكرار متباينة . 

 النتائج السلوكية
 والنتيجة( )األداء 

 املطلوب من الالعب من موقف املنافسة 

 إدراك الالعب هلذه املطالب

 مطالب زائدة عن قدراته واستطاعته )موقف مهدد( 

 الشعور ابلضغط او حالة القلق



  

تتعلق ابلقلق حول تطور األداء و تطور قدرات الرايضي  فإن مصادر الضغوط و ابلنسبة للرايضيني   
و ما حيتاجه  الرايضيون من نفقات مالية و من وقت و إمكاانت للتدريب ، ومبا يثار حنو املوهبة من  
مشكالت و عالقتها ابألداء أو اخلربات املرضية من خارج الرايضة مثل وفاة احد أفراد أسرة الرايضي  

مبختلف أسباهبا و   –خاصة رايضي الصفوة  –بة اليت تلحق ابلرايضي ، و حديثا أصبحت اإلصا
درجاهتا و  أتثرياهتا و اخلربات السيكولوجية املصاحبة هلا مثل اخلوف من اإلصابة و أاثرها ، تشتت 
ا؟ألمال تصبح فرتات العالج الطيب و التأهيل البدين املرتبط هبا متثل مصادر ضغوط املهنة ابلنسبة  

، و منها ما حيدث حينما يفقد أحد الرايضيني الفرصة لزايدة جولة أخرى ضمن البعثة  للرايضيني 
 لرايضية فهذا يشكل أالف املصادر للضغوط و اليت ميكننا تصنيفها يف الفئات التالية :                          

 هناك مصدرين رئيسني للضغوط املوقفية : مصادر الضغوط املوقفية:  1-4-1
كلما كان أكثر أمهية كلما كان أكثر إاثرة للضغوط و لذا فإن موقف املنافسة على   ة احلدث :أ( أمهي

 البطولة الرايضية خيتلف عن املبارايت العادية ضمن البطولة .  
كما يثبت يف دراسة  ضرابت القلب كان أعلى منه يف املوقف ذات األمهية لدى العيب كرة السلة   

 ة . مقارنة مبوقف أخر أقل أمهي 
كما أن احلدث الذي ميثل أمهية كشد كبري من الناس يكون أكثر أمهية من احلدث الذي يهم   

شخص واحد ، فاملباراة النهائية يف الرايضة كرة القدم تكون أكثر أمهية كحدث لفريقي النهائي ، 
 (  1)بينما ال يكون األمر كذلك لباقي فرق املنافسة .  
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 ب(عدم الثقة ابلنتائج: 

إن عدم الثقة ابلنتائج متثل املصدر املوقفي الثاين للضغوط فغالبا اليؤدي الشخص أي شيء اليثق يف  
نتائج موقفية حلدثني حمددين فيكون هناك درجة قصوى من عدم الثقة  نتائجه.فحينما يتم املقارنة بني 

ابلنتائج ،والقليل من األحداث يكون حول ذلك ،مث يكون تقدير ملعلم واملدرب الضروري لتقدير 
 مدى الثقة يف النتائج. 

ما هو   وأ ومن األمهية عدم إعالم املشاركني بكل األشياء مثل:الئحة أمساء الفريق الذي يبدأ املباراة، 
 متوقع بعد استعادة الشفاء من اإلصابة. 



  

 املصادر الشخصية للضغوط : -1-4-2
خيصص بعض األفراد كثري من املواقف أبهنا هامة، مع عدم الثقة يف نتائجها وهؤالء يبدون بدرجة  
كبرية من القلق أكثر من اآلخرين، ولذا يكون هناك تصرفان شخصيان يرتبطان بردود أفعال قلق 

 .احلالة
يعترب قلق السمة عامل شخصي يوجه الفرد لريى املنافسة والتقييم االجتماعي أكثر  )أ(قلق السمة:

أوأقل هتديدا ،حيث يدرك الشخص مرتفع قلق السمة املواقف على أهنا أكثر هتديدا ويستثار القلق 
 لديه أكثر من ذوي قلق السمة املنخفض . 

لفرد للتهديد ومبدى مطابقة التغريات يف قلق يرتبط تقدير الذات إبدراك ا)ب(تقدير الذات:
احلالة،فعلى سبيل املثال األقل ثقة وخربة واألكثر قلق حالة أكرب من ذو تقدير الذات املرتفع وتكون  

 اسرتاتيجيات حتسني الثقة ابلنفس وسيلة لتقليق قلق احلالة كخربة فردية . 
اعي تصرف شخصي يعرف أبنه :"الدرجة  يعترب قلق البناء اجلسمي االجتم)ج(قلق البناء اجلسمي:

 اليت يصبح الفرد عندها قلق حينما يالحظ آخرون بناءه اجلسمي ". 
وهذا يعكس اجتاه الفرد ألن يصبح عصبيا أ,سريع اإلدراك عند تقييمه جسمانيا،ويكون األفراد ذوقلق 

أكثر سلبية فيما   البناء اجلسمي أكثر تقرير لتعرضهم للضغوط خالل تقومي اللياقة وتكون خرباهتم
يتعلق ابلتفكري يف أجسامهم ،وهؤالء مييلون لتجنب مواقف اللياقة ،ألهنم خيافون من تقييم اآلخرين 

 ( 1)لبنائهم اجلسمي .
 

 . 27( عبد العزيز عبد اجمليد حممد.مرجع سابق ص1)
 

 مصادر الضغوط لالعب :-1-5
 بداية التدريب واملنافسة يف عمر مبكر: -1-5-1

السنوات احلالية طفرة يف زايدة اشرتاك النشء الصغري يف برامج التدريب واملنافسة.وأصبح من  تشهد 
املألوف مالحظة األطفال الصغار يشرتكون يف برامج التدريب ،ورمبا مسابقات تنافسية يف رايضات  

 عديدة حتت مسميات عديدة مثل مسابقات الرباعم .



  

ون أكثر عرضة لالحرتاق ،نظرا ألن ضغوط التدريب عادة  وتشري الدالئل إىل أن الناشئ الصغري يك
حاجاته النفسية،وخاصة إذا مل يتم تدريب هذا النشء الصغري حتت  ماتفوق إمكاانته البدنية وال تليب

 أشراف تربوي جيد. 
 االرتفاع املبالغ فيه حلمل التدريب : -1-5-2

ويتضح ذلك يف أن بعض الناشئني  تشهد برامج تدريب الناشئني الزايدة الكبرية حلمل التدريب 
أن فرتة التوقف عن  و التدريب يستمر على مدار السنة كلها، أ نيتدربون أكثر من مرة يف اليوم وأ

 التدريب تكون قصرية جدا.
إن التدريب يف جوهره عملية تنظيم جيد بني اجلهد والراحة وأثرها على أجهزة اجلسم الفيسيولوجية 

التدريب على حساب فرتات الراحة املناسبة اليت تسمح ابستعادة الشفاء  ،وعندما يزداد محل 
واستجماع القوى فإن ذلك يؤدي إىل شعور الناشئ ابإلجهاد واألمل ،إضافة إىل الشعور ابمللل نتيجة 

 التكرار الكثري وعدم التنوع ،فضال عن عدم أخذ الراحة الكافية. 
أن أحد األسباب اهلامة الحرتاق الرايضي هي:عدم  لقد أكدت نتائج الدراسات واخلربات العلمية

راحة مناسبة تسمح للناشئ ابستعادة الشفاء واستجماع القوى بعد ضغوط التدريب أو  ت وجود فرتا
 املنافسة.

ويالحظ أن اآلابء والدربني حيرصون على اشرتاك الناشئ يف برامج تزيد عن معدل منوهم 
يف عمر متأخر وحياول تعويض مافقده من خالل زايدة كمية   وقدراهتم،كما قد يبدأ الناشئ التدريب

 ( 1)املمارسة أو التدريب الشاق لتحقيق األهداف.
 

  
 . 403.ص2001النفسي للناشئني .دار الفكر العريب .القاهرة . د(أسامة كامل راتب .اإلعدا1)
 

 ابلنتائج:  داالهتمام الزائ  -1-5-3
الزائد ابلنتائج من قبل اآلخرين)اجملتمع،املدرب ،األسرة....(أن قيمته  يشعرالناشئ من خالل االهتمام 

ضوء مدى جناحه يف املنافسة ،وحيث أن املنافسة غري مأمونة  وتقديره من قبل اآلخرين يتحدد يف
املكسب دائما للناشئ، وان الفوز نصيب العدد القليل فأنه يتوقع أن متثل املنافسة خربة فشل ومصدر 

 كبري من الناشئني .   دلبية لعدللتوتر الس 



  

وحدها يف لتقييم الناشئ يؤدي إىل عدم تقدمي قيمة الذات للناشئ،ورمبا   جعلى النتائ  مأن االهتما
 يؤدي إىل ضعف لثقة ،وزايدة الضغوط النفسية الناجتة عن القلق واإلحباط ،عدم الثقة يف النجاح.

 عدم التوفيق بني متطلبات التدريب والدراسة: -1-5-4
يتطلب كل من النجاح يف التدريب الرايضي ،والنجاح الدراسي املزيد من الوقت واجلهد،وإن كال 
منهما يرتبك ابلنجاح يف املنافسة أو االختبار.. وذلك يؤدي إىل زايدة الضغوط النفسية ،حيث أن  

الواجبات الناشئ قد يعاين من الصراع يف حماولة التوفيق بني كل من متطلبات التدريب ،ومتطلبات 
املدرسية ،ويتوقع أن تزداد هذه املشكلة تعقيدا وخاصة عند اقرتاب االمتحاانت املدرسية أو النافسة  

 الرايضية ،ومن مث يصبح الناشئ يف هذه الفرتة أكثر عرضة لالحرتاق . 
 الوعي ابلنتائج السلبية للضغوط : -1-5-5

أي كيف يدرك أو يفسر الرايضي الضغوط إن االحرتاق يعتمد بدرجة كبرية على الناحية املعرفية ،
املرتبطة حبمل التدريب ،وعندما تكون استجاابت الناشئ حنو هذه الضغوط سلبية ،أي ضعف الثقة  
،زايدة القلق ،اخلوف من الفشل واإلحباط ،فإن مثل هذه االستجاابت السلبية قد تزداد حدهتا مع  

من كوهنا مصدرا للمتعة واإلاثرة ومع مضي الوقت وتصبح الرايضة مصدرا للتوتر واإلحباط بدال 
 ( 1)الوقت حيدث االحرتاق والرغبة يف االنسحاب من الرايضة.

 
 
 
 
 

 406(أسامة كامل راتب .اإلعداد النفسي للناشئني.مرجع سابق.ص1)
 

 
 

 تكرار خربات الفشل واهلزائم:  -1-5-6
يرتبط بذلك   امبستوايت رايضية منخفضة ومإن تكرار خربات الفشل واهلزائم املتكررة وظهور الناشئ 

من عوامل نفسية مثل القلق واخلوف من الفشل وضعف الثقة يف النفس ميثل أحد أهم املصادر اهلامة  
 للضغوط النفسية للناشئ.



  

كما يعترب تكرار تعرض الناشئ إىل اإلصابة من خربات الفشل املؤثرة جذا يف زايدة الضغوط وتعرضه  
 ( 1)واالنسحاب من الرايضة.لظاهرة االحرتاق 

اخلوف من الفشل من أهم مصادر القلق ومن مث الضغوط النفسية ،وحيدث اخلوف املباشر   كما يعترب
 نتيجة توقع خسارة املباراة ،أو فقدان بعض النقاط أثناء املسابقة أوضعف األداء أثناء املنافسة ...اخل. 

أن هناك نقصا نعينا يف استعداداته سواء من وحيدث اخلوف من عدم الكفاءة عندما يدرك الرايضي 
اجلانب البدين أو الذهين يف مواجهة املنافس أو املسابقة ويرتكز هذا النوع من املخاوف على أن  

 الرايضي يشعر بوجود قصور أو خطأ حمدد يؤدي إىل عدم رضائه عن نفسه. 
ن نوعا من الضغط النفسي والواقع أن كال من اخلوف من الفشل أو اخلوف من عدم الكفاءة ميثال

حيث أهنما يعكسان عدم شعور الرايضي ابألمان ملفهومه لذاته أوتقديره لذاته ،مما يدفع لتفكري 
 السليب املسيطر على الرايضي . 

 وضع أهداف طموحة أكثر من قدرات الرايضي : -1-5-7
رايضي ،املدرب تزيد عن  نظرا لزايدة االهتمام ابملكسب والفوز فإنه غالبا ماتقرتح أهداف من قبل ال

قدرات الرايضي ،ومن مث يصعب حتقيقها ابلرغم من جدية التدريب وبذل اجلهد ،األمر الذي جيعل 
الرايضي أكثر عرضة لظاهرة التدريب الزائد أمال يف حتقيق هذه األهداف ،وعندما يفشل يصبح أكثر  

 ( 2)تعرضا للضغوط النفسية السلبية اليت تؤدي إىل االحرتاق. 
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 مصادر الضغوط لالعب : -1-5-8

(6 ) 
الوعي ابلنتائج السلبية  



  

 
 

(1 ) 
(5 )                               

 

 
 

(4 )                (2                           )  
 

  
    
 

                               
                                               (3 ) 

شكل يوضح بعض مصادر الضغوط اهلامة اليت تواجه الناشئ الرايضي وتؤثر يف هبوط مستواه  
الرايضي عن قدراته الفعلية،ورمبا تؤدي إىل االنسحاب الكامل أو توقفه عن االستمرار يف التدريب أو  

 * املنافسة .
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 األعراض العامة للضغوط : -1-6

 فيما يلي تصنيف إلعراض الضغوط املختلفة:*

 للضغوط

بداية التدريب واملنافسة يف  
 عمر مبكر

عدم التوفيق بني متطلبات 
 التدريب واملنافسة 

مصادر الضغوط للناشئ 
 الرايضي 

االهتمام الزائد ابلنتائج  
مقابل نقص االهتمام 

 ابألداء

االرتفاع املبالغ فيه حلمل  
تكرار خربت الفشل واهلزائم  التدريب

 املتكررة 



  

األعراض اخلاصة ابلعالقات 
 االجتماعية

األعراض الفكرية أو 
 الذهنية

 األعراض اجلسدية األعراض االنفعالية

عدم الثقة غري املربرة يف -
 اآلخرين.

 لوم اآلخرين.-
 تصيد أخطاء اآلخرين.-
التهكم والسخرية من -

 اآلخرين.
تبين سلوك دفاعي يف -

 العالقات مع اآلخرين.
 جتاهل اآلخرين.-
التفاعل مع اآلخرين بشكل -

عايل .)غياب االهتمام 
 الشخصي(.

 النسيان.-
 الصعوبة يف الرتكيز.-
الصعوبة يف اختاذ -

 القرارات.
 االضطراب يف-

 التفكري.
اخنفاض يف االنتباه أو -

 دافعية منخفضة.
 تزايد عدد األخطاء.-
إصدار أحكام غري -

 صائبة .
 

 سرعة االنفعال.-
 تقلب يف املزاج.-
 سرعة الغضب.-
العدوانية واللجوء إىل -

 العنف.
الشعور ابالحرتاق -

 النفسي.
 االكتئاب.-
 

 العرق الزائد-
 التوتر العايل -
أبنواعه )نصفي الصداع  -

 ،دوري ،توتري(.
 اإلسهال واملغص.-
 التعب أو فقدان الطاقة.-
أمل يف العضالت وخباصة -

 يف الرقبة واألكتاف.
عدم االنتظام يف النوم -

 الزائد(.  م)األرق، النو 
 اهلضم.  راإلمساك، عص-
زايدة التعرض للحوادث  -

اليت تؤدي إىل إصاابت 
 جسمية.
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 االحرتاق النفسي كمشكلة مصاحبة للضغوط : -1-7



  

يشري مفهوم االحرتاق النفسي إىل حالة من اإلهناك أو االستنزاف البدين واالنفعايل نتيجة التعرض  
 . ( 1)املستمر لضغوط عالية 

على سبيل املثال التعب،اإلرهاق  اويتمثل االحرتاق النفسي  يف جمموعة من املظاهر السلبية منه
ام ابلعمل ،السخرية من اآلخرين ،الكآبة  الشعور ابلعجز ،فقدان االهتمام ابآلخرين ،فقدان االهتم

 ( 2)،السلبية يف مفهوم الذات ،الشك يف قيمة احلياة والعالقات االجتماعية.
 وهناك مكوانت ثالثة لالحرتاق وهي:

 اإلهناك االنفعايل ويشمل االنفعاالت الزائدة.-
 والالمباالة.   فقدان اإلحساس ابلشخصية ،أي ضعف التعامل مع اآلخرين وفقدان االهتمام هبم-
 االجنازات الشخصية اليت تتميز ابالخنفاض وعدم القدرة والتحكم يف املواقف اليت يواجهها الفرد.-
 ومن أعراض االخرتاق مايلي :-
                                                                     من  ةإدمان العمل وعدم احلصول على إجازات،وأتجيل األنشطة  االجتماعية والرتوحيية السار -  

 االقتناع الذايت انه ليس لديه وقت لذلك.منطلق 
    زايدة الشكوى من التعب البدين ،التوتر العضلي ،تقلصات املعدة ،القابلية لإلصابة ابألمراض -  

 وإجناز الفرد األعمال املطلوبة منه بشكل آيل دون اتصال عاطفي مع اآلخرين.
 ماعي وفقدان االهتمام ابآلخرين مثل زمالء العمل،األصدقاء ،أعضاء األسرة.االنسحاب االجت-
 ( 3)التغريات االنفعالية السلبية مثل فقدان تقدير الذات ،اإلحباط ،االكتئاب ،زايدة احلساسية.-
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 ( 1)مراحل االحرتاق الرايضي كنتائج للضغوط النفسية: -1-7-1



  

  
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 . 169خليفة .اهليئة العامة للشباب والرايضة.مكتب التدريب وإعداد القادة )إصدارات علمية يف اجملال الرايضي (ص ه(إبراهيم عبد رب1) 
 

 

 هبوط مستوى الرايضي يف التدريب أو املنافسة

 التعويض ابملزيد من التدريب وبذل اجلهد لتطوير املستوى

 استمرار هبوط املستوى نتيجة لزايدة محل التدريب وشدته 

 القدرة على مواجهته  مالتفسري السليب لنتائج التدريب الزائد وعد

 )ب(
 االستجابة النفسية السلبية

)اإلحباط،زايدة اخلوف من الفشل ،زايدة  
القلق ،ضعف الثقة ابلنفس ، نقص تقدير 

 الذات(

 )أ(
إدراك الرايضي لآلاثر السلبية الناجتة  
عن التدريب الزائد   )عدم تقدير قيمة  

 (ت نقص التقدير واملكافآ-داجله

حدوث اإلهناك البدين والذهين واالنفعايل نتيجة الستمرار التدريب الزائد  
 وزايدة االستجابة النفسية والسلبية

 حدوث االحرتاق الرايضي 

 االنسحاب اجلزئي أو الكلي من الرايضة 



  

 الضغوط النفسية واألداء الرايضي:  -1-8
حينما يقع الرايضيون يف براثن الضغوط النفسية يتساقط العرق من راحيت اليد ،وقد يشعر ابالنقباض  

يتساءل الرايضي عن كيفية حتقيق االحتفاظ بقدراته لدفع خماوف الفشل من ارتكاب يف املعدة ،وهنا 
أخطاء يف األداء وحتقيق النتائج املستهدفة ،وهذا ما ال ميكن حتقيقه يف وجود حالة عصبية وزايدة القلق 

نتيجة  نتيجة تفسري ردود أفعال املوقف ونقص الثقة ابلنفس يف القدرة على القيام ابألداء املطلوب 
للتأثري السليب ابالستجابة الضاغطة من املصادر املتعددة اليت تبدد القدرة على التفكري وحتدث اضطراب 

 األداء وحتقق نتائج العقالنية مع حماولة اعتقاد األفراد يف قدراهتم وإدراكهم كحقيقة واقعة . 
 ضي من خالل ثالثة جوانب : وتؤثر الضغوط النفسية يف الشخصية اإلنسانية وابلتايل يف األداء الراي

 أوال:اجلانب املعريف :
  ة العقلية، صعوب ة،الذاكرة، القدر  ز يف بعض املتغريات مثل مدى االنتباه، الرتكي ويتمثل هذا التغيري

 ( 1)التنبؤ واالستجابة ببطء. 
 اثنيا:اجلانب االنفعايل :

ات يف مسات الشخصية يزداد التوتر الفسيولوجي والنفسي ،يزداد معدل الوساوس ،حتدث تغري 
،تضعف القيود األخالقية واالنفعالية ،يظهر االكتئاب والعجز ،ينخفض اإلحساس بتأكيد الذات 

 بشكل حاد . 
 اثلثا :اجلانب السلوكي : 

تزداد مشكالت الكالم ،نقص امليول واحلماس ،يزداد تغيب الفرد عن العمل ،يزداد سوء استخدام 
ضطرب عادات النوم ،يزداد امليل إللقاء اللوم على اآلخرين العقاقري ،ينخفض مستوى الطاقة ،ت

 ( 2)،توزيع املسؤوليات على اآلخرين ،حل املشكالت بشكل سطحي .
 

 
 20.ص2005.مركز الكتاب للنشر.القاهرة.1(عبد العزيز عبد اجمليد حممد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي .ط1)
 13.ص1999ابراهيم .بناء مقياس الضغوط واالحرتاق النفسي ملدرسي الرتبية الرايضية .القاهرة.(مسرية حممد خليل 2)

  

 
 مستوايت الضغوط املثالية :  -1-8-1



  

تعترب مستوايت الضغوط اليت يعمل يف ظلها الرايضي هامة وذات أثر كبري على األداء يف املنافسات 
الضغوط قد يتأثر األداء ألنه سوف يشعر ابمللل  الرايضية ،فإذا مل يكن يعمل يف ظل قدر كاف من 

 وفقد الدافعية الكافية لتحسني األداء أثناء املنافسات . 
 ويوضح الرسم البياين التايل العالقة بني الضغوط وبني األداء .

 

 
 

األداء ابلضغوط ،فحني تكون الضغوط منخفضة من املمكن أن يقل األداء وتبعا   ى ويتأثر مستو 
الدافعية ،وإذا استمرت هذه احلالة فرتة طويلة من املمكن أن  صلذلك حيدث امللل ويقل الرتكيز وتنق

 ترتك اللعبة )النشاط(أو تكتشف أهنا مملة  
داء من مجيع أعراض الضغوط ،وأن يصبح وحني ترتفع الضغوط ارتفاعا كبريا،من املمكن أن يعاين األ

 .  ةمشتتا وأن حيدث خطر يف املنافس 
أما إذا كانت الضغوط متوسطة يف هذه احلالة ،وإذا استطاع الرايضي احملافظة على هذه الوسطية 
سيكون أداؤه أفضل ،وسيتم إاثرته بقدر كاف ليقدم أداء على مستوى عال من اجلودة وخيتلف أتثري  

 ( 1)ص إىل أخر ،لذلك فلكل العب يف الفريق الضغوط اليت تناسبه.الضغوط من شخ
 

 203ص،2004األهرام. ،الدار العاملية للنشر والتوزيع،1ت احلديثة يف علم النفس الرايضي ،طاملدخل إىل اإلجتاها،مسري جاد ،(مصطفى ابهي1) 
 

 

 

 
 



  

 الرايضية *:  ةالفوائد النفسية للممارس-1-9
الرايضية تعترب ضرورة للصحة النفسية للناشئ ،فقد أوضحت األحباث يف جمال علم النفس املمارسة 

الرايضي أن الرايضي املنتظم ابستمرار يف تنفيذ برامج التدريب أبعمال تدريبية مقننة تتحسن لديه  
 والثقة الوظائف الذهنية، وكفاءة األجهزة احليوية الداخلية والقبول االجتماعي واالستقرار االنفعايل

 ابلنفس، وتعترب هذه املكوانت هامة لتحقيق الصحة النفسية للنشء الرايضي. 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 
 الفوائد النفسية للممارسة الرايضية                                     

 
 
 

 
 

 . 160،159.ص1997القادة .*إبراهيم عبد ربه خليفة .اهليئة العامة للشباب والرايضة .مكتب التدريب وإعداد 
 

 

 لصحة املتكاملة للرايضي : ا -1-10

الثقة ابلنفس واالستقرار  
 االنفعايل

 التقدير اإلجيايب للذات 

حتقيق أسلوب 
 أفضل للحياة

 االستمتاع ابملمارسة 

القدرة على حل املشكالت 
 وإختاذ القرارات

للممارسة  الفوائد النفسية 
 الرايضية 

التخلص من عادات 
 السلوك السلبية

 حتسني عادات النوم

 اإلحساس ابلسعادة



  

تعين أن يتمتع الفرد بكل من الصحة البدنية والنفسية وأن يتمتع بلياقة صحية متكاملة )اللياقة  
لياقة  –اللياقة االجتماعية -لياقة النفسية-لياقة تركيب اجلسم-لياقة املفاصل-اللياقة العضلية-القلبية

راض املختلفة.والشكل من األم هاألداء الفين واملهاري(مع سالمة أجهزته العضوية احليوية وخلو جسم
 التايل يوضح "التكامل بني الصحة البدنية والنفسية" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . 145ص،1997،مكتب التدريب وإعداد القادة ،.اهليئة العامة للشباب والرايضة ،* إبراهيم عبد ربه خليفة 

 

   :اخلامتة

 الصحة البدنية

 خفض التوتر والقلق الصحة العقلية

الصحة 
 النفسية

 التكامل النفسي الصحة البدنية
 لياقة املفاصل 

القدرة على مواجهة 
 مطالب احلياة

 لياقة تركيب اجلسم

 حتقيق الذات الشعور ابلسعادة السلوك املعتدل



  

لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم الضغوط النفسية وتفسريها حسب خمتلف وجهات النظر يف  
جمال الضغوط النفسية ،مث عرضنا مراحل عملية الضغوط وكيف حيدث داخل الفرد ،مث عن مصادر  
الضغوط النفسية بصفة عامة ،ومصادرها ابلنسبة للفرد الرايضي ،مث تكلمنا عن األعراض العامة 
للضغوط ،وانتقلنا إىل التحدث عن االحرتاق النفسي ومراحله ألن له صلة وثيقة ابلضغط النفسي 

وتكلمنا عن الضغوط املثالية الواجب توفرها يف الفرد الرايضي ،وختمنا هذا الفصل ابلفوائد النفسية ،
 للممارسة الرايضية والصحة املتكاملة للرايضي جبميع جوانبها . 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 الفصل الثاين  

 املنافسة الرايضية والضغوط النفسية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متهيد: 



  

املنافسة الرايضية هي االختبار احلقيقي لقدرات وإمكانيات الفرد الرايضي الذي يكون قد أخذ  تعد 
وقتا يف التحضري واالستعداد هلا من مجيع اجلوانب البدنية والنفسية واملهارية والتكتيكية ،وحياول إبراز  

االقرتاب منه مما قد  واستغالل هذا التحضري للحصول على أفضل أداء أي األداء النموذجي أو حماولة 
 يؤثر يف النتيجة النهائية للمنافسة ابإلجياب .

كما تعد املنافسة الرايضية موقف ميكن من خالله مالحظة الرايضي جيدا حيث تكون استجاابته  
ومالحمه وتصرفاته وكل مايصدر عنه قابل للتفسري والتأويل ،وتتميز املنافسات الرايضية ابملواقف  

ليت يتعرض هلا الرايضي بصفة عامة والناشئ الرايضي بصفة خاصة ومن بينها الضغوط  النفسية املؤثرة ا
النفسية ،فالناشئ الذي ينهزم يف منافسة تكون لديه ضغط نفسي سببه الفشل الذي حلق به ،وطبعا  
فالضغوط ختتلف حسب مصدرها ،وميكن أن تكون داخلية ،أو خارجية ويف هذا اجملال حتدد املنافسة  

 لضغط النفسي .كمصدر ل
وسنحاول يف هذا الفصل إعطاء نظرة عن املنافسة الرايضية بصفة عامة ،واملنافسة الرايضية والضغط  

 يف اجملال الرايضي .  ةالنفسي بصفة خاص
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 املاهية واملفهوم:    -املنافسة الرايضية    -2-1



  

والضرورية لكل نشاط رايضي سواء املنافسة مع الذات أو تعترب املنافسة الرايضية من العوامل اهلامة 
املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية أو املنافسة يف مواجهة منافس وجها لوجه أو املنافسة يف مواجهة  

 منافسني آخرين وغري ذلك من أنواع املنافسة الرايضية.
رايضي حمدد بقوانني ولوائح وحسب تعريف حسن عالوي للمنافسة الرايضية أبهنا :موقف أو حدث 

وأنظمة معرتف هبا،وفيها حياول الالعب الرايضي أو الفريق الرايضي إظهار وإبراز أقصى مالديه من 
قدرات ومهارات واستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب املنظمة حملاولة حتقيق النجاح أو الفوز على 

اء املوضوعي املتوقع من الالعب أو من الفريق آخرين أو حملاولة حتقيق مستوى األد منافس أومنا فسني
 الرايضي. 

(أبهنا:العملية اليت تتضمن مقارنة أداء الالعب الرايضي 1994)Martensزويعرفها راينر مار تن
طبقا لبعض املستوايت يف حضور شخص آخر على األقل،وهذا الشخص يكون على وعي مبحكات 

 ( 1)عملية املقارنة .املقارنة وأن يكون مبقدوره تقييم 
كما تعد املنافسة الرايضية حمكا رئيسيا لظروف التدريب واجلو االجتماعي وحصائل جهود القائمني  
على الرايضة،وكذا فهي ترمجة لفلسفة االحتادات الرايضية يف سبيل حتقيق الغاايت الكربى الالهنائية  

ية الرايضية اليت ميكن وصفها بتكامل  هنائي إىل بناء الشخص فمن الرايضة واليت هتدف أساسا وكهد
 ( 2)اجلوانب احلركية واملعرفية واالنفعالية.

 املنافسة الرايضية أبهنا: 1976ويعرف حممود عنان 
موقف اختبار وشدة عالية تربز فيه مجيع خربات ومهارات الالعب أو الفريق واملكتسبة من خالل  

  لقاء حتكمه القواعد والقوانني النحلية أو الدولية. حياته التدريبية هبدف التفوق على منازل أو فريق يف
 

 

 
 

 29.28.ص2002(حممد حسن عالوي .علم النفس الرتيب واملنافسة الرايضية .دار الفكر العريب .القاهرة.1)
 421.ص1995.القاهرة. .النظرية والتطبيق والتجريب .دار الفكر العريب  1سيكولوجية الرتبيةالبدنية والرايضية ط.(حممود عبد الفتاح عنان 2)
 

 



  

واملنافسة الرايضية يف حد ذاهتا ومهما كانت نتيجتها التعترب اهلدف النهائي من االندراج يف النشاط  
الرايضي وتعترب هدفا وسيطا )وسيلة وليست غاية(يسعى لتحقيق هدف أمشل وهو االرتقاء 

ية الكاملة والقادرة على التكيف  إبمكانيات الفرد وقدراته الكامنة وابلتايل الوصول للشخصية الرايض
 ( 1)مع احلياة العامة أي الشخصية الفاعلة يف اجملتمع.

أما يف خيص طبيعة املنافسة الرايضية للناشئني فاملنافسة الرايضية تعترب موقف اختبار أو تقييم لقدرات 
العالية ،ويدرك  الالعب سواء كانت هذه املنافسات ودية أو منافسات رمسية فهي تتميز ابلشدة 

الناشئ أن قيمته وتقديره من قبل اآلخرين يتحدد يف ضوء مدى الفوز أو املكسب يف املنافسة مع أن 
املنافسة ونتائجها غري مأمونة دائما وأن الفوز عادة هو نصيب العدد القليل وأن املنافسة عندئذ متثل  

 ( 2)نافسة لدى الرايضيني الناشئني . خربة فشل ومصدرا سلبيا لزايدة الضغوط النفسية املرتبطة ابمل

نوع هام من أنواع االختبار فحسب ،ولكن أيضا عمل   كما أنه الينبغي النظر إىل املنافسة على أهنا
تربوي ،إذ أهنا تسهم بنصيب وافر يف التأثري على تنمية وتطوير مهارات وقدرات الفرد وتشكيل مساته  

 ( 3)اخللقية واإلرادية .
  ر املمكن القول أن املنافسة الرايضية للناشئني تعترب اختبار لتقييم قدراهتم وإمكانياهتم، وتتأثومنه من 

 نفسية الناشئ الرايضي تبعا لنتائج املنافسة الرايضية غري أهنا ضرورية إلعدادهم يف املستقبل.
 
 
 
 
 
 

 
 . 422.ص1995ظرية والتطبيق والتجريب .دار الفكر العريب.القاهرة..الن 1والرايضية ط ةسيكولوجية الرتبية البدني.(حممود عبد الفتاح عنان 1)

(2) Benjamine James, David Colins .Self prensentational   Sources of Competitive.Stress During 

performance .Journal sport a Exercices Psychology, Vol.19 Mar.1997.pp17-35 

 . 31،30ص6،1987جية التدريب واملنافسات ،دار املعارف ،طحممد حسن عالوي ،سيكولو  (3)

 اخلصائص النفسية للمنافسة الرايضية:-2-2



  

واجب املدربني التوضيح  من املنافسة اختبار وتقييم  لعمليات التدريب واإلعداد :-2-2-1
للشباب أنه من املناسب مجع كل اجلهود من أجل حتسني النتائج األكثر إجيابية من السلبية للرايضيني 

إن عملية التدريب الرايضي وحدها ال تنطوي على أي معىن ولكنها تكتسب معناها من ارتباطها  ،(1)
أو املنازلة   ة مستوى يف املنافسة، املباراوخططيا ونفسيا لكي حيقق أفضل ما ميكن من  بدنيا ومهاراي

 الرايضية. 
 املنافسة نوع هام من العمل الرتبوي : -2-2-2

تعد املنافسة نوع هام من العمل الرتبوي الذي حياول فيه املدرب الرايضي إكساب الالعب الرايضي 
مات املنافسة الشريفة أو الفريق الرايضي العديد من املهارات والقدرات والسمات اخللقية واإلرادية كس

 واللعب النظيف واخللق الرايضي واحرتام املنافسني واحلكام.
 املنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية : -2-2-3

هناك دوافع ذاتية كتحقيق الذات واحلصول على إاثبة أو مكاسب شخصية إن األمر يرتبط أيضا  
شأن أو مسعة الفريق الرايضي ،أو أحسن متثيل الوطن يف ابلدوافع االجتماعية مثل اإلعالء من 

 املنافسات على املستوى الدويل.
 تسهم املنافسة يف االرتقاء مبستوى األجهزة احليوية لالعب :  -2-2-4

إن االشرتاك يف املنافسات الرايضية يتطلب ضرورة االرتقاء مبستوى مجيع أجهزة الالعب كاجلهاز  
اجلهاز العصيب وغري ذلك من خمتلف أجهزة اجلسم وابلتايل االرتقاء مبستوى  العضلي واجلهاز الدوري و 

الوظائف البدنية واحلركية والعقلية والنفسية الستخدامها أبقصى قدر من الفاعلية لتحقيق أفضل ما 
 ميكن من مستوى .

 ترتبط املنافسة الرايضية ابالنفعاالت املتعددة :  -2-2-5
الرايضية مصدر خصب للعيد من املواقف االنفعالية املتعددة واملتغرية نظرا الرتباطها بتعدد  إن املنافسة 

مواقف خربات النجاح والفشل وتعدد مواقف الفوز أو التعادل أو اهلزمية من حلظة إىل أخرى يف 
 ( 2)غضون املنافسة الرايضية الواحدة أو من خالل املنافسات املتعددة.
 

 .204ص1996،عامل املعرفة الصفاة ،1ويل ،الرايضة واجملتمع ،طأمني أنور اخل (1)
 . 32.ص2002(حممد حسن عالوي .علم النفس التدريب واملنافسة الرايضية .دار الفكر العريب .القاهرة.2)

 املنافسة الرايضية تثري االهتمام والتشجيع: -2-2-6



  

ابلكثري من االهتمام والثناء والتشجيع واالعرتاف اندرا ما يكون يف حياة الفرد أو اجلماعة ما حيظى 
 مثلما ماحيدث يف جمال املنافسة الرايضية ،وخاصة على املستوى القومي أو الدويل أو العاملي . 

وكثريا ما يالحظ اهتمام القيادات العليا يف الدولة ابملنافسات الرايضية ونتائجها ويواظبون على 
 ،وما يرتبط هبا من تقدير خاصة يف حاالت النجاح والفوز . حضورها وخاصة املنافسات الدولية

 املنافسات الرايضية حتدث يف حضور مشاهدين: -2-2-7
حتدث املنافسات الرايضية يف حضور مجاهري املشاهدين،األمر الذي الحيدث يف كثري من فروع  

رون املنافسات الرايضية يف  األنشطة اإلنسانية ،ابإلضافة إىل اإلعداد اهلائلة من املشاهدين الذين حيض
يقرب من مائة ألف   ابعض األنشطة الرايضية ذات الشعبية اجلارفة ككرة القدم،والذي قد يقدر مب

 .مشاهد
أن العديد من  ا وخيتلف أتثري املشاهدين على الالعبني إجيااب أو سلبا طبقا للعديد من العوامل، كم

 ( 1)شاهدين الكثري من االعتبار.الالعبني واملدربني يضعون لعامل اجلمهور أو امل
 هبا: ةجتري املنافسة طبقا لقوانني ولوائح وأنظمة معرتف -2-2-8

الالعبون والفرق الرايضية جمربون على احرتام القوانني واللوائح واألنظمة املعرتف هبا،واليت حتدد األسس 
الالعبني ،ومن انحية أخرى  والقواعد املختلفة للجوانب الفنية والتنظيمية ألنواع النشاط والسلوك 

فهذه القوانني واللوائح تضمن املقارنة العادة والتنافس الشريف املتكافئ بني املستوايت الرايضية  
 بعضها ابلبعض األخر. 

 تعاظم البث التليفزيوين للمنافسات :-2-2-9
تلف الدول وما  تتسابق احملطات التلفزيونية لنيل حق بث املنافسات الرايضية اهلامة اليت تقام يف خم

يرتبط بذلك من استمتاع ماليني املشاهدين مبشاهدة هذه املنافسات على اهلواء مباشرة ،ابإلضافة إىل  
إشباع رغبات اجلماهري يف معرفة نتائج هذه املنافسات ،وما يرتبط ذلك ابلعامل االقتصادي اهلام  

 (2). الناتج عن طريق عملية البث التليفزيوين
 

 . 34،33.ص2002عالوي .علم النفس التدريب واملنافسة الرايضية .دار الفكر العريب .القاهرة.حممد حسن (1)

 . 119،ص2008،عمان ، 1(رمضان ايسني ،علم النفس الرايضي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط2)

 املنافسة الرايضية كعملية : -2-3



  

الفهم املتكامل للمنافسة الرايضية فإنه  (إىل أنه لكي نستطيع 1994)Martens زأشار راينر مار تن
ينبغي علينا النظر إليها على أهنا عملية تتضمن العديد من اجلوانب واملراحل يف إطار مدخل التقييم 
االجتماعي ،وأشار إىل أن هناك أربعة مراحل يف إطار املنافسة الرايضية كعملية ترتبط كل منها  

 ابألخرى وتتأثر هبا وهي : 
إن املوقف التنافسي املوضوعي يعترب مبثابة الشرط األول    ف التنافسي املوضوعي:املوق -2-3-1

الضروري لبدء عملية املنافسة ،فاملوقف التنافسي املوضوعي ينبغي أن يتضمن مقارنة األداء مبستوى 
ووجود شخص آخر على األقل يستطيع أن يقوم بتقييم هذه املقارنة ،وعلى ذلك ففي حالة  معني
 هذه املتطلبات فعندئذ ميكن لعملية املنافسة أن تبدأ. توافر 

يتضمن املوقف التنافسي الذايت إدراكات وتفسريات وتقييمات  املوقف التنافسي الذايت:  -2-3-2
لالعب دورا هاما مثل  ة الالعب للموقف التنافسي املوضوعي ،ويف هذه املرحلة تلعب اجلوانب الذاتي

يف نفسه ودافعيته ومدى أمهية املنافسة ابلنسبة له ومدى تقديره   قدرات الالعب املدركة ومدى ثقته
 ملستوى املنافس أو املنافسني ،وغري ذلك من العوامل الشخصية والفروق الفردية األخرى. 

فعلى سبيل املثال قد يشرتك العب منافسة ما على أساس اكتساب اخلربة،يف حني قد يشرتك العب  
 ( 1)الفوز ابملركز األول. آخر يف نفس املنافسة على أساس 

ويبدو أن أغلب البحوث اليت اهتمت بدراسة عملية املنافسة تبنت افرتاض عام مفاده أن اجلانب  
جيانبه  ضاملوضوعي ملوقف املنافسة يتم إدراكه على حنو متماثل ابلرغم من اختالف األفراد وهذا افرتا

لك األفراد يف مواقف املنافسة هو حماولة  الصواب وأن الشيء املنطقي هو إذا أردان حقا فهم كيف يس 
التعرف على الفروق بينهم من حيث كيف يدركون هؤالء األفراد أنفسهم مواقف املنافسة ،ولصعوبة  

مباشرة ،ميكن أن يستدل عليه من بعض املؤشرات السلوكية ،فمستوى مسة  هالتحقق من هذا أوقيا س
ل الفرد يدرك مواقف املنافسة على أهنا شيء  قلق املنافسة لدى الفرد مؤشر مفيد حيث يوضح ه

 ( 2)مهدد أو غري مهدد ابلنسبة له.
 

 . 29.ص2002حممد حسن عالوي .علم النفس التدريب واملنافسة الرايضية .دار الفكر العريب .القاهرة. (1)
 22.ص1997.دار الفكر العريب القاهرة .1أسامة كامل راتب .قلق املنافسة ضغوط التدريب احرتاق الرايضي .ط (2)

 االستجابة:-2-3-3



  

مرحلة االستجابة تتضمن إما االستجاابت الفسيولوجية مثل زايدة دقات القلب أو زايدة إفراز العرق  
يف اليدين أو االستجاابت النفسية مثل الدافعية أو الثقة ابلنفس أو الشعور ابلتوتر أو القلق أو الضيق 

 األداء أو السلوك العدواين.أو االستجاابت السلوكية اليت تتمثل يف 
املرحلة األخرية يف عملية املنافسة هي النتائج واليت تتضمن النتيجة الظاهرة يف لنتائج:ا-2-3-4

الرايضة التنافسية وهي الفوز أو اهلزمية ،ويرتبط الفوز واهلزمية مبشاعر النجاح والفشل ولكن العالقة 
 اليعين الفوز كما أن اهلزمية التعين الفشل . ،أي أن النجاح ةبينهما ليست عالقة أوتوماتيكي

فقد يشعر الالعب ابلنجاح بعد أدائه اجليد ابلرغم من هزميته من منافس أقوى منه،كما قد يشعر 
 ابلفشل عقب أدائه السيئ ابلرغم من فوزه على منافسه. 

التنتهي عند هذا احلد بل تقوم ومشاعر النجاح والفشل وغريها من النتائج احلادثة لعملية املنافسة 
حىت  إبحداث عملية تغذية راجعة حنو كل من املوقف التنافسي املوضوعي واملوقف التنافسي الذايت

ميكن بذلك التأثري على العمليات التنافسية التالية ،وابلتايل إمكانية التغيري يف بعض العوامل 
 املوضوعية أو الذاتية للموقف التنافسي. 

 (. 1987يل يوضح منوذج املنافسة الرايضية كعملية طبقا لوجهة  راينر مارتنز ) والشكل التا
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 Martens(1987) املنافسة الرايضية كعملية عن :مارتنز
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إن من أهم مبادئ االستقراء العلمي للتفسري أي ظاهرة من الظواهر النفسية هو حتليلها من خالل  
متيزه سواء بشكله ،أو بطريقة  ذات النشاط ،وميكن التفريق بني كل نوع من األنشطة ابلصفة اليت 

أدائه أو ابلوسيلة اليت يتحقق هبا ،أو مبؤثراته االنفعالية الضاغطة ،أو خبصائصه املكانية الزمنية ،أو  
 مبيكنزماته الفسيولوجية...اخل . 

ولكن املهم بعد كل ذلك معرفة أن اختالف أي نشاط عن النشاط اآلخر ينحصر يف الفرق بني  
الطبيعة غري العادية للنشاط الرايضي   إىلBony1984 هذا الصدد "بوين "موضوعهما ،ويشري يف

التنافسي ،حيث إن املواقف غري العادية اليت متيز مالمح الرايضة احلديثة هي املواقف ابلغة الذروة اليت  
 تزيد فيها حدة الصراع من أجل حتقيق الفوز على املنافس.

الشدة ،يعترب من أهم خصائص النشاط الرايضي   وعلى ذلك فإن استمرار الضغط النفسي مرتفع
مصاحبا لالعب يف املنافسات الرايضية خاصة   ر التنافسي ،هذا الضغط يظل دائما بشكل أواب خ

عندما تزيد حدة الصراع التنافسي يف حالة تكافؤ املتنافسني ،األمر الذي يتطلب سرعة التعبئة  
 والنفسية لالعبني املشرتكني. ةالقصوى لكافة القوى البدني 

فاملنافسات هبذا الشكل تعترب أكثر جوانب النشاط الرايضي انفرادا بتلك الطبيعة غري العادية اليت  
 ( 1)غالبا ماتستدعي عند الالعبني أشكاال خمتلفة من حاالت الضغط .

ات األساسية  فتحدي املنافسة هو املصدر األول للضغوط النفسية حيث يتطلب األمر أداء املهار 
املختلفة،وااللتزام بقواعد اللعب ،وتطبيق االسرتاتيجيات املوضوعة من قبل اجلهاز الفين ،والتغلب على 

 التعب والتوتر العضلي والقلق .
وهذه التحدايت التشكل عائقا كبريا أمام الالعب صاحب االجنازات ،ولكن هناك عدم التأكد من 

لضغوط املنافسة هو املنافس فهناك حتدي اللعب أفضل من املنافس  الفوز واخلطأ أيضا،واملصدر الثاين 
،يف الوقت الذي حياول فيه املنافس ليس فقط ،أن يلعب أفضل ،ولكن أن مينع الالعب من الوصول 

 ( 2)إىل أفضل مالديه.

  
   64.ص2002القاهرة.حممد لطفي طه .األسس النفسية النتقاء الرايضيني .اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية .(1)
 .194.ص 2002 1حممد العريب مشعون .ماجدة حممد إمساعيل .التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرايضي ط(2)
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 يعاين منها الرايضي واليت ترتبط ابملنافسات الرايضية:  من بني أهم الضغوط النفسية اليت
االهتمام املغاىل فيه ابلنتائج يف  مقابل عدم االهتمام ابألداء أي أن الفوز يف املنافسة أبية وسيلة   -1

هو اهلدف الرئيسي يف حني أن بذل اجلهد يف األداء بغض النظر عن الفوز أو اهلزمية قد ينظر ‘ليه  
 (1)،فهنا تكون األولوية للفوز. امشي على أنه جانب ه

االشرتاك يف املنافسات بصورة مغاىل فيها أو االشرتاك يف املنافسات دون فرتات كافية للراحة وما   -2
 قد يرتبط بذلك من القلق واالستثارة والتوتر واستنزاف قوي لطاقات الالعب.

ضة وما يرتبط بذلك من عوامل تكرار خربات الفشل واهلزائم والظهور مبستوايت رايضية منخف-3
 نفسية كاخلوف الدائم من الفشل وعدم الثقة ابلنفس.

تتميز املنافسات الرايضية حبدوثها يف حضور مجاهري املشاهدين وخيتلف أتثري املشاهدين على  -4
الرايضيني طبقا للعديد من العوامل ،كما أن العديد من الرايضيني يضعون لعامل اجلمهور أو 
املشاهدين الكثري من االعتبار وما هلذا االعتبار من عبء ثقيل وضغوط شديدة على الرايضي جبانب  

 ( 2)األعباء األخرى.

ومن بني الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الرايضي يف بعض املواقف منها ما يكون مصدره من   -5
وميكن أن تتغري مصادر الضغوط فقد  داخل الفرد ،ومنه ما يكون من خارج الفرد ،وكالمها ينمو فرداي 

يشعر الرايضي يف فرتة من الوقت أن متطلبات الرايضة أو املنافسة كبرية وأن القدرات اليت ميتلكها  
 متكنه من الوفاء هبذه املتطلبات ،وميكن أن أييت اإلحساس ابلضغوط من مصادر خمتلفة تتضمن :

 ارسته.حينما اليؤدي الفرد أداء جيدا يف أداء سابق مم-
 حينما حتدث أخطاء يف األداء أو اخلوف من حدوث هذه األخطاء.-
 ( 3) عدم حتقيق تقدم أوأن معدل التقدم اليكون ابلسرعة املتوقعة .-

 
      

(1) p.s Wienbarg D.Gould-Psychologie du sport et l’activité,vigot,paris,1997,p125.   
 26.ص1998.سيكولوجية التدريب واملنافسات.دار الفكر العريب القاهرة .(حممد حسن عالوي 2)
 29.ص2005.مركز الكتاب للنشر القاهرة . 1(عبد العزيز عبد اجمليد حممد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي ط3)
 
 

 

 ما يصدر من تعليقات أو توقعات للوالدين أو غريهم.-



  

لومات التغذية الراجعة سواء من املدرب أو ذاتيا أو عدم كتابة  أساليب حصول املؤدي على مع-
 املعلومات اليت يتم احلصول عليها. 

 أساليب االتصال بني أعضاء الفريق وتوقعاهتم أو الشعور ابالنفصال عن الفريق -
 اهلزمية يف ضوء متطلبات بدنية أوسيكولوجية يصعب حتقيقها .-
 متطلبات الدراسة واحلياة االجتماعية. العالقات الوظيفية خارج الرايضة و -
 يف حاالت املبارايت اهلامة أو الظروف احليوية غري املالئمة. -
 االنتقال. لبيئة اللعب مثل اختالف سطح امللعب، وسائ-
 اهلتاف السيئ ضد الفرد من اجلمهور أو النقد السليب من وسائل اإلعالم.-
 لنفسه وتوقعات اآلخرين له . درجة مقدرة املنافس وتوقعات الالعب  -
وسواء اعتقد الفرد يف قدراته على األداء اجليد مقابل منافس مميز أم ال،فقد حيدث بعض األخطاء -

يف األداء فتؤدي إىل قلق الرايضي أو املدرب أو الوالدين ،وخاصة أن مصادر الضغوط حتيط بصغار 
 ( 1)رايضي واعد. الرايضيني ويرتتب على ذلك عبء ثقيل مرهق يؤدي لفقدان 

إن الذين ينتقدون املنافسة الرايضية للنشء الصغري يرون أن الضغوط املرتبطة ابملنافسة متثل دائما شيئا  
ضارا للنشء الصغري بينما املدافعون عن وجهة نظر أمهية وفائدة اشرتاك النشء يف الرايضة يرون أن  

أن وجهيت النظر  Selyeا يري "سيلي "الضغوط متثل شيئا حمبب مفيدا للنشء الرايضي والواقع كم
السابقتني غري مالئمتني نظرا ألن نتائج البحوث تبني أن الضغوط هلا نوعان من التأثري أحدمها إجيايب  

 ( 2)واآلخر سليب .
 
 

 

 
 . 30.ص2005القاهرة ..مركز الكتاب للنشر  1(عبد العزيز عبد اجمليد حممد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرايضي ط1)
 . 293،292(أسامة كامل راتب .مدخل النمو املتكامل للطفل واملراهق .دار الفكر العريب .القاهرة.ص2)
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 ضغوط طويلة املدى:-2-6-1

تبدأ مبعرفة موعد املنافسة حيث أيخذ منحىن االستثارة يف الصعود ببطء وتكون الدافعية عالية لدى  
 الرايضي . 

 ضغوط ماقبل املنافسة :-2-6-2

وتكون هذه الضغوط قبل املنافسة الرايضية بيوم أو يومني ويزداد منحىن االستثارة وميكن أن يصاحب  
 ذلك جمهود بدين بسيط. 

 ضغوط بداية املنافسة :-2-6-3

الضغوط عادة عند حلظة االتصال ابجلو احمليط ابملباراة والوصول إىل املكان احملدد إلقامة   هتبدأ هذ
املنافسة وهي الفرتة السابقة مباشرة على بداية التنافس،وتنحصر يف حلظة مالمسة األرض بعد ترك 

غرف خلع املالبس واالصطفاف لدخول امللعب ومراسم بداية  وسيلة املواصالت والدخول إىل
 ملنافسة حىت حلظة البداية الفعلية .ا

 ضغوط أثناء املنافسة:-2-6-4
حتدث من حلظة إعالن احلكم بداية التنافس ،وتستمر طوال األداء الفعلي حىت يف األنشطة الرايضية  
اليت تتطلب فرتات طويلة ويتأثر األداء فيها بتطورات األحداث يف املنافسة ،وعموما فإن الضغوط 

مستمرة سواء كانت النتيجة الفوز أو اهلزمية أوحىت يف حالة التعادل إىل أن يعلن احلكم هناية  النفسية 
 املنافسة . 

 : ضغوط مابعد املنافسة -2-6-5
يتوقف هذا النوع من الضغوط النفسية على ما حتقق من نتائج يف املنافسة ،وقد تعود للتأثري لتصبح  

ألوىل اليت سبق اإلشارة إليها وتتولد عند الالعب وتستمر  ضغوطا نفسية طويلة املدى مثل املرحلة ا
 ( 2) ومتابعتها . ج إىل فرتات طويلة من الزمن يتم فيها رصد النتائ
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 مظاهر الضغوط النفسية : -2-7



  

 املظاهر الفسيولوجية :  -2-7-1
قد يؤدي املوقف الضاغط إىل تغريات فسيولوجية سلبية منها اخنفاض الكفاءة البدنية ،وزايدة التعب  

قلب يف وقت الراحة ،صعوبة التنفس ،أمل املفاصل والعضالت ،التعب  ،ارتفاع معدل نبضات ال
 العضلي املزمن ،آالم وتقلصات املعدة . 

 املظاهر االنفعالية للضغوط : -2-7-2
 حيث يؤدي املوقف الضاغط إىل املظاهر االنفعالية منها : 

لق والغضب ،الشعور الشعور ابلعدوان ،االنفعاالت غري السارة ،الدرجات األوىل من االكتئاب ،الق
 ابلضيق ،عدم التحكم يف االنفعاالت .

 املظاهر السلوكية للضغوط : -2-7-3
 مجتنب مصادر الضغوط منها إحجام الالعب عن التدريب، عد و حماولة الالعب جتنب اهلزمية، أ

 ( 1)للشجار واملشاحنة.  لدرجة التوتر، املي ع محاس الالعب، ارتفا  صاالشرتاك يف املنافسة، نق
 منوذج ملراحل الضغوط للناشئ:  -2-8
هبوط مستوى الناشئ سواء يف أداء محل التدريب أو عند أداء اختبارات األداء أو املنافسة ويكون   -1

ذلك عادة نتيجة التدريب الزائد،أوأن ضغوط محل التدريب تزيد عن إمكاانت الناشئ البدنية  
 والوظيفية . 

هبوط مستواه ابلرغم من عطائه يف التدريب ، فإنه حياول أن يعوض ذلك   عندما يدرك الناشئ -2
ابملزيد من التدريب وبذل اجلهد أمال يف تطوير مستواه حنو األفضل وبعض ذلك تشجيع املدرب  

 ( 2)األسرة...اخل /
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حيدث استمرار هبوط مستوى الناشئ نظرا ألن املزيد من اجلهد والتدريب يضاعف من زايدة   -3
 احلمل الذي يفوق طاقة الناشئ.

 إدراك الناشئ اآلاثر السلبية للتدريب الزائد يف تساؤالت مثل : يبدأ -4

 ما قيمة اجلهد املبذول وما فائدة التدريب مادام األداء مل يتقدم ؟-  
كيف يواجه ضغوط اآلخرين )املدرب /األسرة/الزمالء (وخاصة أهنم يقيمونه على أساس مدى    -  

 جناحه وتقدم مستوى أدائه ؟
  م ري اإلدراك السليب ألعراض التدريب الزائد من حيث اخنفاض املستوى، عدحيدث نتيجة التفس -5

قيمة اجلهد،نقص املكافأة ، ضعف تشجيع املدرب/األسرة ....اخل ،وظهر اإلجهاد متمثال يف 
استجاابت نفسية سلبية مثل اإلهناك الذهين واالنفعايل ،زايدة اخلوف من الفشل ،زايدة القلق 

نقص تقدير الذات وسهولة الغضب أو العدوان ،عدم االهتمام واالتصال  ،ضعف الثقة يف النفس ،
 السليب مع املدرب ،الزمالء ،اآلخرين.

يستمر التدريب الزائد ،وتزداد االستجاابت النفسية السلبية ،ويتملك الناشئ التفكري   اعندم-6
عرضا للمزيد من السليب ،وعدم القدرة على مقاومته ،ويستمر ذلك لفرتة طويلة ويصبح الناشئ م

 ( 1)اإلهناك البدين والذهين واالنفعايل أي االحرتاق .
له التوجيه النفسي  مويتوقع أن تنتهي دورة الضغوط النفسية عندما تزداد شدهتا لدى الناشئ وال يقد

 ابالحتماالت التالية: 
 لإلحباط والتوتر. االنسحاب الكلي:أن يرتك الناشئ الرايضة كليا ويعترب الرايضة خربة فشل ومصدر 

االنسحاب اجلزئي:ويتخذ عدة أشكال منها ترك الرايضة اليت ميارسها وممارسة رايضة أخرى ،أو  
االستمرار يف نفس الرايضة استجابة للضغوط اخلارجية من املدرب األسرة ،املكافأة ولكن دون تفاعل 

 نفسي إجيايب ودون التزام ومحاس ،ومن مث يستمر هبوط املستوى . 
 

 
 398،400.ص2001النفسي للناشئني .دار الفكر العريب .القاهرة . د(أسامة كامل راتب .اإلعدا1)

 

 



  

مراحل ضغوط التدريب اليت يتعرض هلا الناشئ قبل أن يصل إىل اإلجهاد النفسي مث  2-9
 االحرتاق * 

 
 (8االنسحاب)
             

(1)                              
    (7) 
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املستوى نتيجة هبوط يف  
 التدريب الزائد

تعويض هبوط املستوى ابملزيد من 
 التدريب وبذل اجلهد

 االحرتاق
 النتيجة املباشرة لزايدة اإلهناك

 اإلهناك
زايدة االستجاابت النفسية 

 السلبية 

 اإلجهاد
 استجاابت نفسية سلبية

استمرار اهلبوط يف املستوى 
 نظرا لزايدة محل التدريب 

التفسري السليب لنتائج التدريب 
 الزائد 
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 النفسي وأنواعه: د اإلعدا -2-10
يعتمد علم التدريب الرايضي يف العصر احلديث على األسس العلمية اليت حتقق النمو الشامل 

عناصر اإلعداد املختلفة سواء كانت بدنية ،مهارية أو خططية أونفسية للوصول ملختلف 
 إىل أعلى املستوايت الرايضية يف الرايضة اليت ميارسها.  بابلالع

وحاليا أصبح اإلعداد البدين واملهاري واخلططي يف متناول اجلميع وابإلمكان الوصول ألعلى  
هذه العناصر من حيث املستوى ،ولذلك أصبح   املستوايت وأصبح أبطال العامل متقاربني يف

من جانب اإلعداد النفسي إىل أفضل حاالته وذلك لتحقيق   بالتنافس اآلن للوصول ابلالع
النمو الشامل ،حيث هدف اإلعداد النفسي هو إجياد احللول اإلجيابية جلميع املشاكل النفسية 

ابلسلوك داخل مساحات اللعب والتدريب  اليت يعاين منها الفرد واملتعلقة ابلشخصية واليت تتعلق
. 
أهم ما يهدف إليه هذا اإلعداد وهو تطوير دوافع  اإلعداد النفسي طويل املدى:-2-10-1

الرايضيني حنو اللعبة املزاولة ومساعدهتم على اكتساب دوافع قوية جديدو ،وهذه الدوافع تساعد  
،ومن مث يتكون لديه اجتاهات إجيابية تؤدي إىل  على االستمرار يف الكفاح وبذل املزيد من اجلهد 

تثبيت مكوانت الشخصية اليت تكون من مستلزمات جناحه يف نوع اللعبة اليت يزاوهلا ،وألجل  
 حتقيق أغراض اإلعداد النفسي الطويل املدى يتم استخدام األساليب التالية : 

 منح الالعب فرصة كفاح مالئمة لقدراته .  -1
 ومات الصحيحة اليت ختدم نوع الرايضة اليت يزاوهلا  إمداد الرايضي ابملعل  -2

 نتائجه بنتائج زمالئه من نفس املستوى.  ة مساعدة الرايضي يف تقييم ذاته، ومقارن -3

 مشاركة الالعب يف منافسات رايضية .  -4

 تعويد الرايضي على بذل اجلهد والكفاح يف سبيل الفوز.  -5

 لومات الصحية اليت تفيده. االهتمام ابحلالة العصبية للرايضي ،وإعداده ابملع -6



  

الوضوح التام لالعب اهتمام املدرب بعملية التدريب وإميانه القوي يزيد من الدافع لتحسني  -7
 ( 1)مستوى هذا الالعب. 
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يسعى اإلعداد النفسي قصري املدى إىل تعبئة  : النفسي قصري املدى داإلعدا  -2-10-2
قبل املسابقات إىل  ن وتنشيط قدرات الالعب للتنافس أبعلى مستوى ،فأحياان يتعرض الالعبو 

بعض املظاهر املتمثلة يف عدم انتظام النوم أو األرق وزايدة درجة التوتر ،واإلاثرة ووصوهلا أحياان إىل 
لذلك ،درجة التشنج واإلرهاق وعدم التفكري واخنفاض درجة احلماس والفتور لالشرتاك يف املسابقة

على املدرب أن أيخذ يف االعتبار عدة نقاط تؤثر يف اإلعداد النفسي قصري املدى مثل عمر  
ابياته  الناشئ يكون إعداده موجها وقائما على إبراز إجي بالرايضي وخربته يف اجملال الرايضي ،فالالع

،بينما الالعب الذي ميتلك خربة جيدة يكون إعداده متضمنا التقدير واحلساب الكامل ملختلف  
الظروف يف إطار من التواضع والشعور ابحلماس ،وكذلك لتجنب حاالت القلق وجيب على املدرب 

هنم يشرتكوا  أن يزرع يف نفوس الالعبني أن اشرتاكهم يف املباراة يكون جنبا إىل جنب مع زمالئهم ،وأ
 يف املباراة نتيجة إلصراره على املنافسة وغريها من العبارات اليت تزيد من رابطة جأش الرايضي . 

 وعلى املدرب يف اليوم األخري أن يتبع مايلي :   
أن يكون اإلعداد النفسي يف هذا اليوم قائما على أساس توفري أكرب قدر من الثقة  -1

 لدى الالعب الرايضي. 
 أو الفريق على نقاط القوة والضعف للخصم وبشكل كامل. معرفة الالعب -2

 استعداده للعمل يف كافة الظروف واملتغريات يف املباراة .  -3

 تفكري الالعب على كيفية التأثري النفسي على املنافسني. -4

 إجياد تدريبات منوذجية قبل املباراة ملواقف ميكن أن جترى يف املباراة.  -5

و هادئ وخصوصا يف ليلة املباراة عندا يلجأ العمل على أن يكون الالعب يف ج -6
 الالعب للنوم واالسرتخاء.

كما يعمل املدرب يف يوم املباراة على كيفية أ، يتحكم الالعب يف حالته االنفعالية واملزاجية ،وأن  
يؤدي اإلمحاء املطلوب لرفع درجة االستعداد والتعبئة والذي يكون حسب اللعبة املمارسة ،وأن يستمر  



  

اد النفسي حىت الثواين األخرية قبل بدء السباق أو املباراة وأن حيس الالعب ابلثبات واكتساب  اإلعد
 ( 1)اإلحساس والرغبة يف الفوز. 

  
 . 86،85.ص2002.الدار العاملية للنشر والتوزيع عمان .1يف التدريب واملنافسة الرايضية .ط يانهد رسن سكر .علم النفس الرايض (1)
 

 اإلعداد النفسي والفروق الفردية: -2-11
يعتمد اإلعداد النفسي لألفراد على ضرورة مراعاة اخلصائص الفردية لكل منهم مبعىن أن عملية تعليم 

 علتعامل مع هذا الفرد بشكل شخصي ومنفرد، موإتقان التدريبات النفسية تعتمد على ضرورة ا
 مراعاة الرتكيز على اجلوانب التالية: 

 االختالفات النفسية:2-11-1   
يتميز الالعبون عن الالعبات مبيلهم الطبيعي للتنافس واالشرتاك يف املنافسات الرايضية فلديهم  

املنافسات على الرغم مما قد رغبة يف مواجهة مواقف الضغط النفسي اليت حتدث أثناء ظروف 
يصاحبها من مظاهر كاخلوف أو االنبهار من قوة املنافس واحتمال التعرض لإلصاابت نتيجة  
االشرتاك يف املسابقات ،وعلى اجلانب اآلخر جند الالعبات يتفوقن يف األنشطة الرايضية املتميزة  

زون به من انضباط ،كما أن العبات  ابلدقة الفائقة وحتمل تكرار األداء ذي النمط الواحد ملا يتمي
 الفرق اجلامعية ميلن إىل التشاجر أو النزاعات بني أفراد الفريق الواحد. 

 االختالفات العمرية :  -2-11-2
تتميز رايضة املستوايت العالية خالل األعوام األخرية بصغر سن الالعبني ، ويكفي للتدليل على 

(سنة متكنوا من الوصول ألعلى املستوايت 17-16أعمارهم )ذلك أن هناك انشئني مل تتجاوز 
الرايضية يف بعض األلعاب كالسباحة أو اجلمباز ،وهذا يرجع إىل وجود قدر هائل من الطاقات 
والقدرات البدنية والعقلية والنفسية املخزونة لدى الناشئني بداخل أجسامهم وعقوهلم ،كما  

لدى الناشئني عند تعرضهم حلاالت الفشل والذي يبدو  يالحظ عدم الشعور ابملسؤولية الكاملة 
يف عدم ظهور انفعاالت قوية ،وهنا يكون احلذر ضروري يف وضع برامج التدريب النفسي هلؤالء  

 الالعبني ،وهذا احلذر راجع إىل النظرة التقديرية أو االستهانة اليت يبديها الناشئون هبذا اإلعداد . 
 توافرها :  اخلربة الرايضية ودرجة-2-11-3

 ،ولذلك فهم حيتاجون دائما  (1)الناضجني  يعترب الالعبون الناشئون أقل خربة مقارنة ابلالعبني



  

 
 18.ص1991النفسي للرايضيني.دار الفكر العريب .القاهرة . دعزت حممود كاشف. اإلعدا (1)

 
مر الذي  إىل الرعاية والنصيحة وتدعيم وتقومي سلوكياهتم مجلة وتفصيال خالل املسابقات ،األ

يقتضي من املدرب ضرورة متابعة تصرفاهتم وأفعاهلم بقصد املساعدة على تنمية ثقتهم أبنفسهم  
،ويتم ذلك الدعم أو النصيحة من خالل املناقشات الفردية مع املدرب أو بني الالعب األكثر  

 خربة ونضجا والالعب الناشئ األقل خربة . 
 املستوى العقلي :-2-11-4

الالعب الناضج عقليا )ذهنيا ( أكثر قدرة واستعداد على تنمية ذاته عن طريق إتقان يعترب 
أساليب اإلعداد النفسي والعقلي الصعبة ،وذلك من خالل القدرة على التنبؤ أبحداث املسابقة 
وظروفها ،ومن مث يستعد هلا جيدا ،بعكس الالعب الناشئ ذي درجة النمو العقلي احملدودة 

رض إىل مواقف خمتلفة من إمكانية عدم التوفيق أو الفشل تؤدي إىل إاثرته وانفعاله  ،والذي قد يتع
وتوتره قبل بداية املسابقات ،وهو ما يقتضي بذل جهد أكرب يف إعداده نفسيا بقصد استعادة  
توازنه النفسي وابلتايل ثبات أدائه ،هذا متثل احملاضرات والندوات واملناقشات والتحليل املرجعي 

 ظاهر اإلعداد العقي املتميز. أهم م
 النمط العصيب: -2-11-5

 "إىل بعض األمناط العصبية لالعبني واملتمثلة يف : 1989توصل كل من "ايكو بشيك وراديوان ف
يتميز أبن الالعب ذوجهاز عصيب قوي التظهر عليه غالبا أعراض اإلرهاق أو النمط اجليد :-أ

النفسي التخصصي ،فيعتد  دجة أقل من االستعدااإلجهاد النفسي ،وحيتاج هذا النوع إىل در 
إعدادهم على طريقة التدريب املركز مبعىن حجم كبري مع شدة عالية ،ملا يتميزون به من اعتدال 

 واستقرار ملزاجهم مقارنة بغريهم.
 
 
 
 

 



  

 20.ص1991النفسي للرايضيني.دار الفكر العريب .القاهرة .  د(عزت حممود كاشف. اإلعدا1)

 
 النمط الضعيف: -ب

ويتميزون بتشتت طاقتهم العصبية وفتور محاسهم لالشرتاك يف املسابقات ، ويرتتب على ذلك 
وجود نوع من البطء يف أدائهم احلركي خالل التدريب أو املسابقات ،األمر الذي يتطلب ضرورة 

إعدادهم النفسي تفصيلية أكثر ،وتستخدم التعبريات اللفظية اهلادفة لرفع درجة  أن تكون خطة 
 االستعداد والتنبيه لدى الالعب ،ويستعد فرتة كبرية قبل املنافسة . 

 النمط املندفع: -ج
ويتميزون بزايدة درجة االستثارة االنفعالية ،وعدم ثبات تصرفهم وتعرضهم للنرفزة ،وهم الذين 

رشيد طاقتهم العصبية جتنبا لإلرهاق العصيب والنفسي ،وهنا جيب إبعادهم قبل حيتاجون لضبط وت
املسابقات عن كل األمور املسببة لإلاثرة العصبية ،ويساعد يف ذلك حتقيق هذا األمر استخدام 

 ( 1)التعبريات اللفظية اهلادفة للهدوء والتفكري املتعمق وزايدة الثبات العاطفي . 
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 حاالت ما قبل بداية النافسة : -2-12
 حالة محى البداية : -2-12-1

تعزى حالة محى البداية إىل زايدة عمليات اإلاثرة العصبية يف مركز متعددة من املخ ،ويف نفس الوقت 
إبطال مفعول بعض التنبيهات أو اإلاثرة العصبية  هبوط ملحوظ يف عمليات الكف اليت تعمل على 

،ومن أهم األعراض النفسية املميزة هلذه احلالة هي شدة االستثارة القوية الظاهرة ،االضطراابت 
واالرتباك وعدم االستقرار ،الشعور ابخلوف من املنافس واإلحساس بفقد الثقة يف القدرات الذاتية 

 على الرتكيز. لالعب ،تشتت االنتباه وعدم القدرة
ابإلضافة إىل أعراض فسيولوجية كزايدة سرعة التنفس ،زايدة سرعة نبضات القلب ،ارتعاش األطراف  

 .كاليدين أو الساقني ،اإلحساس ابلضعف يف أطراف اجلسم السفلية 
 حالة عدم املباالة ابلبداية : -2-12-2

تعزى إىل زايدة عمليات الكف يف املخ  تعترب حالة عدم املباالة ابلبداية عكس حالة محى البداية ،إذ 
،اهلبوط امللحوظ يف عمليات اإلاثرة العصبية ومن أهم األعراض النفسية هلذه احلالة هي عدم املباالة  

،وفقد الرغبة يف االشرتاك يف املباراة ،حالة انفعالية سلبية مصحوبة ابلضجر وعدم الرضا  ث واالكرتا
والتذكر ،وهبوط السمات اإلرادية لالعب كالعزمية أو عدم امليل ،اخنفاض يف مستوى اإلدراك والرتكيز 

 إىل الكفاح .
ومن األعراض الفسيولوجية هي االرختاء يف معظم عضالت اجلسم وخاصة العضالت الكبرية ،اخلمول  

 احلركي وامليل للتثاوب ،اخنفاض سرعة التنفس ،ومعدل سرعة نبضات القلب .
   حالة االستعداد للكفاح :-2-12-3

تعترب حالة االستعداد للكفاح على نقيض احلالتني السابقتني ،حيث تتميز ابلتوازن التام بني العمليات 
العصبية كحاليت الكف واإلاثرة ،األعراض النفسية املصاحبة هلذه احلالة هي استثارة معتدلة بسيطة  

باه يف املباراة ،ارتفاع درجة القوة  ،حالة انفعالية إجيابية سارة كالفرح لالشرتاك يف املباراة ،تركيز االنت
 ( 1)لعمليات اإلدراك والتذكر للواجبات اليت ينبغي على الالعب القيام هبا . 

 
 



  

 .81،80.ص 2003.مركز الكتاب للنشر القاهرة .1(حممد حسن عالوي وآخرون .اإلعداد النفسي يف كرة اليد.تطبيقات .ط1)

 
 قبل بداية املنافسة:العوامل املؤثرة يف مظاهر حاالت ما -2-13

من أهم العوامل اليت تسهم يف حدوث املظاهر لدى الالعب قبل اشرتاكه يف املباراة )حالة محى  
 البداية، حالة قلة املباالة ابلبداية، حالة االستعداد للكفاح (                                 

 النمط العصيب لالعب :   -2-13-1
لرايضي ، يؤثر بدرجة كبرية على حالته قبل بداية املباراة ، فهناك  إن نوع النمط العصيب لالعب ا

بعض األفراد يتميزون ابهلدوء و القدرة على ضبط انفعاالهتم ، كما أن هناك بعض األفراد الذين 
يتميزون ابالستثارة السريعة ألقل مثري و حيتاجون إىل املزيد من الوقت للتحكم يف انفعاالهتم و هؤالء 

 تنتاهبم حالة محى البداية يف كثري من املبارايت غالبا ما 
 اخلربة السابقة : -2-13-2
خيتلف كل العب النسبة ملقدار اخلربة اليت عاشها سواء يف التدريب، أو املنافسات الرايضية،   -

فالالعب الناشئ خيتلف يف حاالته عن الالعب الدويل الذي مر ابلعديد من التجارب و اخلربات اليت 
لقدرة على التكيف و املالئمة ملختلف املواقف ، و لذا يرى البعض أن الناشئ مير غالبا حبالة  تكسبه ا

 محى البداية  . 
 احلالة التدريبية لالعب :  -2-13-3

تؤثر احلالة التدريبية لالعب الرايضي بدرجة كبرية على حالته قبل بداية املباراة ، فالالعب الرايضي  
فورمة رايضة ( عالية يتوقع منه أن مير حبالة مغايرة للحالة اليت يكون عليها   الذي يتميز حبالة تدريبية )

 عندما يكون يف حالة تدريبية منخفضة .  
 مستوى املنافسة: -2-13-4

ختتلف حالة الالعب طبقا ملستوى املنافسة ، إذ ختتلف حالة الالعب عندما تقارب املستوايت عن 
ليه لدرجة كبرية أو عندما يكون منافسه أضعف منه بكثري ،  حالته عندما يدرك أن منافسه متفوق ع

و من انحية أخرى ختتلف حالة الالعب عند معرفته للمستوى احلقيقي للمنافسة أو عند معرفته 
املنافس الفعلي ) حالة املنافس اجملهول ( ، و تسبب هذه احلالة األخرية املزيد من األعباء النفسية 

 ( 1)على الالعب الرايضي .
 



  

 . 309ص  2002علم نفس التدريب و املنافسة الرايضية . دار الفكر العريب القاهرة   حممد حسن عالوي .(1) 
      
 أمهية املنافسة:  -2-13-5

من الطبيعي أن ختتلف حالة الالعب يف املبارايت الرمسية عن حالته يف املبارايت احلبية أو املبارايت  
 الرايضي يف املبارايت الدولية عن حالته يف املبارايت احمللية.*   التجريبية، كما ختتلف حالة الالعب

 نظام املنافسات : -2-13-6
يؤثر نظام أو طريقة تنظيم املنافسات ) املبارايت ( على حالة الالعب الرايضي ، فعلى سبيل املثال   -

ر واحد أو من ختتلف حالة الالعب الرايضي عندما يكون نظام املبارايت على طريقة الدوري من دو 
 دورين مثال عن حالته عندما يكون نظام املبارايت على طريقة خروج املغلوب من مرة واحدة .  

 عامل املتفرجني :  -2-13-7
إن نوع االستجاابت املختلفة للمتفرجني و اخلصائص املميزة هلذه االستجاابت ، من أهم العوامل 
املؤثرة على حالة الالعب قبيل اشرتاكه يف املباراة ، كنا أن عدد املتفرجني يلعب دورا هاما أيضا يف 

دما يشرتك يف  ذلك ، إذ ختتلف حالة الالعب يف املباراة حيضرها عشرات املتفرجني عن حالته عن
مباراة و حيضرها عشرات األلوف من املتفرجني ، وكذلك ختتلف حالة العب عندما تكون املباراة   

 مذاعة تلفزيونيا عن حالة الالعب عند عدم بث املباراة إذاعيا أو تلفزيونيا .  
  مكان املنافسة: -2-13-8

ى امللعب الذي اعتاد عليه عن قد ختتلف حالة الالعب الرايضي عندما يشرتك يف منافسة تقام عل 
حالته عندما يشرتك يف مباراة تقام على ملعب املنافس أو يف ملعب حمايد مل يسبق له أن تدرب أو 
اشرتك يف منافسات أقيمت على أرض هذا امللعب ، كما يرتبط بذلك نوع األدوار و األجهزة  

 املستخدمة . 
 احلالة املناخية :  -2-13-9

لرايضي عندما يشرتك يف منافسة رايضية يف جو مناخي خيتلف اختالف  ختتلف حالة الالعب ا
 واضحا و جوهراي عن البيئة املناخية اليت يعيش فيها و اليت اعتاد عليها .  

و يرتبط بذلك أيضا أماكن املنافسة اليت تتميز ابرتفاعها أو اخنفاضها على سطح البحر ليت حتتاج إىل 
 ( 1)مع مثل هذه األجواء املناخية .   املزيد من الوقت الكتساب التكيف
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 احلالة العصبية للناشئني قبل بداية املنافسة :   -2-14
العصبية و االنفعالية ، بينما على  يستطيع رايضيو املستوايت العاملية التحكم نسبيا يف حالتهم  -

العكس من ذلك جيد الناشؤون صعوبة يف إمكانية حتقيق هذا التحكم بسبب صعوبة تعلمهم و  
 إتقاهنم لوسائل اإلعداد النفسي املعتمد على الكلمات أو العبارات كمؤثرات ذاتية . 

  – 13من أعمار )  إىل أن الناشئني 1986و قد خلصت الدراسات اليت قام هبا فيال نوف سنة 
( سنة يتعرضون لتغريات يف حالتهم االنفعالية بسبب اشرتاكهم يف املسابقات و تتمثل تلك  15

 التغريات فيما يلي:  
رعشة األطراف، زايدة يف ضرابت القلب قبل بداية املنافسة، اختالل عمليات النوم، إذ تبني أهنم  

 يف النوم لفرتة ترتاوح ما بني      و عدم االستقرار  ظيعانون من طول فرتة االستيقا
 ) عشرين دقيقة ز حىت ساعتني ( .  

و حىت يستطيع املدرب القيام بعملية تدريب الصفات اإلرادية للناشئني فإن األمر يقتضي قيامه 
مبتابعة احلالة االنفعالية هلم يف مواقف املنافسات ، و هبذا األسلوب يتمكن من إعطائهم واجبات و  

اجهة  مسؤوليات حتقق هلم التحكم و التوجه الذايت خالل مواقف املنافسة و خبصوص كيفية مو 
حاالت اإلاثرة العاملية ، فإن ذلك يعتمد على استخدام الكلمات املهدئة عقب املسابقات أو يف  

   ( 1)فرتات الراحة أو يف الفواصل الزمنية بني احملاوالت و عند اجللوس على مقاعد البدالء. 
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 الرعاية النفسية بعد املنافسة : -2-15

يالحظ أن أكثر اهتمام ابلناحية النفسية لالعب يكون قبل االشرتاك يف املنافسة، بينما القليل من 
 االهتمام يوجه لالعب بعد انتهاء املنافسة.  

أن املنافسة انتهاء املنافسة ال يعين انتهاء االنفعاالت احلادة لالعب ، بل قد تزداد  و احلقيقة اهلامة 
حدهتا مثل الشعور ابإلحباط و اليأس و االكتئاب عند اهلزمية ، أو الشعور ابلغرور والزهو عند الفوز  

ة اليت جيب أن مما قد يؤثر سلبيا على احلالة النفسية لالعب ، و من مث مستوى أدائه  اإلرشادات اهلام
 يراعيها املدرب عند التعامل مع الناشئ بعد املنافسة :  

 أن يقدم املساندة لالعبني بعد املنافسة مباشرة.   -
 الرتكيز انفعاالت الالعبني و ليس على انفعاالتك.  -
 أن حيرص على أن يكون مع فريقه بعد املسابقة و ليس مع الصحافة أو اجلمهور...اخل.  -

 ألداء كل رايضي .   –غري االنفعايل  –لتقييم الواقعي أن يقدم ا -
 التحدث مع مجيع أعضاء الفريق حىت مع الذين مل يشاركوا يف املسابقة .   -
بعد تغيري مالبسهم مثل حفل غداء/   –يف نشاط اجتماعي  أن حيرص على مشاركة الالعبني -

 شاي....اخل.  
 وز أو االكتئاب يف حالة اخلسارة .  ال تسمح لالعبني ابلفرح الشديد يف حالة الف -
   ( 1)سرعة االندماج يف الربانمج و اإلعداد للمنافسة يف جرعة التدريب التالية.   -
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 .  366.  362. ص  2001( أسامة كامل راتب . اإلعداد النفسي للناشئني . دار الفكر العريب . القاهرة. 1)

 خامتة:
لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم املنافسة الرايضية واخلصائص املميزة هلا،واملنافسة الرايضية كعملية  

ا ،وتكلمنا عن املنافسة الرايضية  تتضمن العديد من اجلوانب واملراحل إلعطاء الفهم الصحيح هل
كمصدر للضغط النفسي تؤثر على الفرد الرايضي بصفة عامة والناشئ الرايضي بصفة خاصة وابلتايل  
خيتلف سلوكه تبعا لتأثريها عليه ،وأهم الضغوط املرتبطة ابملنافسة ،وذكران توقيت الضغوط هذه 

الفرد الرايضي بصفة عامة والناشئ الرايضي  الضغوط فمعرفة وقت حدوثها أمر ضروري يف فهم نفسية 
 بصفة خاصة يف اجملال الرايضي ،مث أعطينا منوذجا ملراحل الضغوط للناشئ .

مث عرضنا مبادئ تدريب الناشئني ،واإلعداد النفسي أبنواعه وركزان على اإلعداد النفسي القصري املدى 
والفروق الفردية ألهنا عملية هامة يف اجملال  ألنه فعال يف مواجهة الضغوط النفسية ،مث اإلعداد النفسي

الرايضي التنافسي  ،وذكران حاالت ماقبل املنافسة اليت حتدث للرايضي وأهم العوامل املؤثرة فيها مث  
 الرعاية النفسية بعد املنافسة . 

 وختمنا هذا الفصل ابحلالة العصبية للناشئني قبل بداية املنافسة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 الفصل الثالث 

 خصائص املرحلة العمريةاملراهقة و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



  

 
 

 متهيد: 
أدق وأهم املراحل اليت مير هبا اإلنسان،ذلك ألهنا هي املرحلة اليت يتحول  نتعترب مرحلة املراهقة م

،فمرحلة املراهقة يبحث فيها املراهق من جديد  خالهلا الفرد من طفل غري كامل النمو إىل ابلغ انضج
ن  عن ذاته ،فهو يف طفولته املبكرة قد أحس هبويته ولكنه فقدها يف االسرة والشلة ويف الوالء هلما،واآل 

 ( 1)تصبح مشكلة املراهق هي البحث من جديد عن هويته .
والتغريات اليت حتدث للمراهق أثناءها التقتصر على جانب أو بعض جوانب شخصيته وإمنا تشملها  

 عاما يف املتوسط .  20إىل   12مجيعا ،كما أهنا مرحلة طويلة نسبيا تبدأ من سن 
ة السائدة وقد يطول مداها أو يقصر يف هذا وتعتمد أمهية هذه املرحلة على الظروف االجتماعي

اجملتمع أوذاك ،وقد تتحول هذه الفرتة من حياة الفرد إىل أزمة اجتماعية يعيشها ،ويواجه فيها  
مصاعب وحتدايت توافقية يتحتم عليه التغلب عليها واجتيازها بنجاح ،ضماان إلمكانية انتقاله صحيا  

ون ذلك االنتقال الناجح التكيف مع متطلبات املرحلة إىل مرحلة الرشد،حيث يتعذر على الفرد د
 النمائية التالية . 

 للمراهقة ثالث مراحل فرعية وحسب تصنيف العلماء فهي : 
 سنة.  15-12املراهقة املبكرة املمتدة بني   -
 سنة.  18-15املراهقة املتوسطة املمتدة بني  -
 سنة .   21-18املراهقة املتأخرة املمتدة بني  -
سنحاول  يف هذا الفصل إلقاء الضوء على املراهقة املبكرة واملتوسطة وذلك لطبيعة حبثنا الذي يهتم   

سنة ،وسنحاول حتديد مفهوم املراهقة وخصائصها ،ودوافع املراهق 18-14ابلفرتة العمرية املمتدة من  
 ضي .  ملمارسة النشاط البدين الراي 

 
 

 
 

 
 



  

 . 682،ص1977(سيد حممد غنيم ،الطفولة واملراهقة ،اجمللد السابع ،العدد الثالث ،عامل الفكر 1)
 
 التعريف ابملراهقة :-3-1

من الناحية اللغوية يعرف "   منت اللغة " املراهقة أنه الغالم الذي قارب االحتالم و مل حيتلم بعد ،  
 .   ( 1)فهو مراهق و راهق ، وهي مراهقة و راهقة 

 (  2)و يف اللغة العربية الفعل راهق يعين اقرتب من .... و راهق تعين قارب االحتالم 
أما ستانلي  ،( املراهقة هي الوقت الذي حيدث فيه التحول البيولوجي Ausbelو يعرف )

(Stanly Hallو هو اآلخر عرفه )أبهنا الفرتة من العمر اليت تتميز فيهاالتصرفات السلوكية   ا
سنة ( و تنتهي بني   13 – 12االنفعاالت احلادة و التوترات العنيفة ، و تبدأ بني ) ابلعواطف و 

سنة ( و ظهور املراهقة و مدهتا ختتلفان حسب اجلنس و الظروف اجلغرافية ، و   21- 18سن )
   (  3)العوامل االقتصادية و االجتماعية . 

سنة و   12دى األوالد غالبا قبل و حتدث هذه التغريات عند البنات يف سن مبكرة ، و ال حتدث ل
مرحلة املراهقة هي املرحلة النمائية ، أو الطور الذي مير فيه الناشئ و هو الفرد غري الناضج جسميا ،  

   (4)و انفعاليا و عقليا ، و اجتماعيا ، حنو بدء النضج اجلسمي و العقلي و االجتماعي . 
نتقالية بني الطفولة و الرشد ، و على العموم  و من خالل هذا نقول إن مرحلة املراهقة هي مرحلة ا

 من السهل حتديد بداية املراهقة و لكن من الصعب حتديد هنايتها .  
و هي من املراحل احلساسة يف حياة الفرد ، و ذلك ملا حيدث فيها من تغريات فيزيولوجية و نفسية  

 تؤثر بصورة ابلغة على حياة الفرد يف املراحل الالحقة.  
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لرايضي العوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على ممارسة النشاط البدين ا-3-2
: 

 من أهم العوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على املمارسة النشاط الرايضي ما أييت:  
 املتطلبات األساسية حلياة الفرد و أثر البيئة اليت يعيش فيها .   -
 حياة املراهق العائلية و اجتاه الوالدين حنو النشاط البدين .   -
 ة الدراسية األوىل و ما تشمل عليه من مثريات و منبهات. الرتبية الرايضية يف املرحل  -
 الرتبية البدنية و الرايضية يف الساحات و املؤسسات و األندية الرايضية .   -
املهرجاانت و املنافسات الرايضية.  ، سواء عن طريق الصحف أو اجملالت أو التلفزيون أو  -

 الراديو......  
 يات اليت تنتجها الدولة للرتبية الرايضية .  التشريعات الرايضية و اإلمكان -

و هناك الكثري من الدوافع العامة اليت تعمل على توجيه الفرد حنو ممارسة النشاط الرايضي ، و منها  
ما يرتبط بصورة مباشرة مبمارسة النشاط الرايضي كهدف يف حد ذاته و ما يرتبط بذلك من نواحي  

يق بعض األهداف اخلارجية عن طريق املمارسة الرايضة ، و طبقا  متعددة و منها ما يرتبط مبحاولة حتق
 إىل :   ( 1)( الدوافع املرتبطة ابلنشاط البدين الرايضي Roduikeلذلك يقسم )روديك (  ) 

 الدوافع املباشرة ملمارسة النشاط البدين الرايضي :   -3-2-1
 و ميكن تلخيص أهم الدوافع املباشرة ملمارسة النشاط البدين الرايضي يف ما أييت : 

 اإلحساس ابلرايضي و اإلشباع كنتيجة للنشاط البدين .   -
 ( 2)املتعة اجلمالية بسبب رشاقة و مجال و مهارة حركات الفرد الذاتية . -
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الشعور ابالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد  -
 من الشجاعة و اجلرأة و قوة اإلرادة .  

( الرايضية اليت تعد ركنا هاما من أركان النشاط الرايضي و ما   االشرتاك يف املنافسات ) املبارايت  -
 يرتبط هبا من خربات انفعالية متعددة.  

   (1)تسجيل األرقام و البطوالت و إثبات و إحراز الفوز .   -
 الدوافع غري املباشرة ملمارسة النشاط البدين الرايضي :   -3-2-3
 حماولة اكتساب الصحة و اللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط البدين الرايضي .   -
ممارسة النشاط الرايضي إلسهامه يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل و اإلنتاج، فقد جييب الفرد  -

الرايضي ألنه يسهم يف زايدة قدرته على أداء عمله و رفع مستوى  ) املراهق ( أبنه ميارس النشاط 
 إنتاجه يف العمل.  

اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرايضي ، إذ قد جييب املراهق) الفرد ( أييت : " بدأت يف  -
ممارسة النشاط الرايضي ألنه كان من الضروري حضور حصص الرتبية البدنية و الرايضية ابملدرسة  

 إجبارية تدخل ضمن اجلدول الدراسي "  ألهنا 
الوعي ابلدور االجتماعي الذي تؤديه الرتبية البدنية و الرايضية ، إذ يرى املراهق أنه يريد أن يكون   -

رايضيا يشرتك يف األندية و الفرق الرايضية و يسعى إىل االنتماء إىل مجاعة معينة و متثيلها رايضيا .  
(2)   
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 أمهية النشاط البدين والرايضي يف مرحلة املراهقة:-3-3

حاجات جسمية واجتماعية ووجدانية ،واليت ميكن إشباعها عن  حاجات املراهقة متنوعة منها إن 
 طريق ممارسة النشاط البدين . 

 

 احلاجات اجلسمية والنشاط البدين :  3-3-1

إن حاجة املراهق للنشاط البدين التقل قوهتا عن حاجاته للغذاء وامللبس واملسكن ...،فاقوانني  
،وبديهي أن التلميذ يف معظم حصص اليوم الدراس   البيولوجية الرئيسية هي الغذاء والنشاط والراعحة

ييكون ساكنا مركزا انتباهه يف موضوعات دروسه وأحباثه فحصة الرتبية البدنية تكون أجنع عالج 
لتنشيط جسمه وتزويده ابحلركة واحليوية اليت الغىن للشخص عنها ،كما أن النشاط البدين له قيمة  

 ( 1)اب واألعضاء ..... عالجية كربى يف ختفيف حدة توتر األعص

" أنه بفضل النشاط البدين خيفف املراهق من الضغوط الداخية ذات Cavigioliويف هذا يضيف "
املنشأ الفيزيولوجي ،كما حيرر طاقة ويعرب عن مشاكله ومطاحمه /كما جتعله يعطي صورة حسنة عن  

وذلك بفرض صورة أانه املثالية  شخصيته وحضوره اجلسدي ،إىل غاية حتقيق رغبة التفوق واهليمنة 
 ( 2)على اآلخرين .

 Langage duضافة فالرايضة متكن املراهق من جتاوز احلوار اللغوي إىل احلوار اجلسدي "إلاب

corps  والذي له التعبري املطلق عن مكوانته السيكوفيولوجية ،حيث أن جزءا كبريا منها مهشته "
ملراهق مجيع القوانني والتقنيات واملقومات املفروضة ،وبذلك مادية احلضارة ،فعن طريق احلركة يتجاوز ا 

 حياول جتاوز الواقع.
ومبعىن آخر إحداث قطيعة إجيابية مع احلياة اليومية الروتينية ابجتاهه حنو املمارسة الرايضية بل إحداث 

 القطيعة السلبية حني يتجه حنو اإلابحية واإلجرامية . 
 

 

 .196،ص1962،مكتبة األجنلو مصرية،مصر  2عب والرتبية الرايضية ،ط(ليلى يوسف ،سيكولوجية الل1)

(2)Cavigioli(b),psychopédagogie du sport ,C A librairie J Vrin ,paris ,1976 ,p91 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 احلاجات االجتماعية والنشاط البدين : -3-3-2
تلعب دورا يف حياة الفرد وسلوكه إن التأثريات االجتماعية تشكل شخصية الفرد وميله وأخالقه فهي 

لدرجة أننا نستطيع أن نقول حبق أهنا العامل األول واألهم يف صبغة وتكوين الشخصية ،فالرغبة يف  
التقدم االجتماعي واالندماج يف اجلماعة عامل قوي الينبغي التغاضي عنه ، كما أن نقص إشباع  

جوم والسلوك العدواين ،أو االنزواء واالبتعاد عن احلاجات االجتماعية يؤدي ابملراهق عادة أما إىل اهل
الناس واالنسحاب والتسليم ،والسلوك اهلجومي حيقق اإلشباع االجتماعي أكثر من حالة االنطواء 
على النفس وهلذا جيب على املدرس توجيه اهتمام أكرب هلؤالء التالميذ الذين يبدوا عليهم املزاج 

 (1)السليب .
"االفندي أن الضغط اليت تولده النزوات اجلنسية والعدوانية ميكن التحكم فيها وتوجيهها بفضل ويذكر 

املمارسة الرايضية ابعتبارها الوسيلة املقبولة اجتماعيا وابعتبارها كذلك الطريقة الوحيدة اليت متكن  
اج قصد التكيف  املراهق من إثبات ذاتيته وتكوين هويته والتحكم يف انفعاالته وابلتايل االندم

 ( 2)االجتماعي .

كما أن يف مرحلة املراهقة يتسع جمال احلاجات االجتماعية ،وأهم األسئلة اليت تدور بفكر املراهق هي  
:هل أنتمي إىل مجاعة ؟ وماهو مركزي داخل هذه اجلماعة ؟..فماهي إذن املساعدات اليت ميكن أن 

ق ليحصل على رفاق وليحدد مركزه بينهم ؟ أن  تقدمها الرتبية البدنية أو النشاط البدين للمراه
القوة النتماء الفرد إىل اجلماعة أورفضه حيث يوجد ترابط قوي  املهارات اجلسمية عامل من عوامل 

 بني القدرة واملهارة اجلسمية والتوافق االجتماعي يف مرحلة املراهقة.
جلماعة ،وحىت وسط اجلماعة من  وغالبا مايرجع سبب ذلك إىل امليل للظهور ابملظهر الالئق أمام ا

نفس السن واجلنس جند املراهقني الينظرون بعني التقدير واالحرتام إىل زميل يبدو عليه الضعف أو  
ومبا أن إتقان النشاط البدين عامل مهم يف التكيف االجتماعي فأستاذ الرتبية البدنية  ،تشويه جسدي 

ا التوافق وذلك مبساعدته على تنمية قدراهتم  ذيف إمكانه أن يساعد املراهقني على الوصول إىل ه
 احلركية ،كما ينبغي بذل جمهودات أكرب مع أولئك ذوي القدرات الضعيفة .
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 احلاجات الوجدانية والنشاط الرايضي : -3-3-3
فعدم االجتماعي والوجداين متحدان احتادا وثيقا لدرجة أننا النستطيع الفصل بينها ،إن التكيف 

وافق االجتماعي هو السبب الرئيس يف عدم التكيف الوجداين ،وجناح الشخص يف حياته يكون  الت
 غالبا نتيجة حسن تكيفه واتزانه يف خمتلف النواحي . 

ومبا أن جناح الشخص متوقف إىل حد كبري على هذا التكيف والتوافق فهو معتمد إذن على شعور  
تمشى حبسب مستوايت اآلخرين وأرائهم إال بقدم وأتثري  الفرد بنفسه وحالته الوجدانية اخلاصة ، والي

هذه املستوايت واآلراء يف شعوره اخلاص ،ويتطلب النمو النجاح ولو أن احلياة الختلو من الكثري من 
احملاوالت واألخطاء والفشل مما الشك أن النجاح يبعث االمل واالنشراح يف النفس ويدفع ابلشخص 

 أنه اليوجد جناح متتابع ومستمر يف حياة الشخص ي إىل توايل التقدم ولكن بديه

الشخص املتزن وجدانيا ÷و أن يقابل النجاح مبثل مايقابل االهنزام والفشل ،ومثل هذا هم مامييز أف
 الشخص املتزن متكامل الشخصية نطلق عليه حبق شخص رايضي . 

فال يهتزون كثريا  وهنا أتيت قيمة الرتبية يف تدريب التالميذ على الثبوت واالتزان من الناحية الوجدانية 
ابنتصاراهتم والجيوز أن يظهر عليه االمل والغضب عند اهنزامهم يف املبارايت املختلفة ،ومن انحية  

بتمرينات تضايقهم وال تتماشى   أخرى الجيوز مثال ملدرس الرتبية البدنية أن جيرب تالميذه على القيام
 مع طبيعته . 

واالجتماعية وكذا    ةوهكذا تظهر أمهية النشاط الرايضي ابلنسبة للمراهق ألي إشباع حاجاته اجلسمي
يف اجتاهاته حنوها كوسيلة دفاعية خلفض التوتر والقلق النامجني عن التغريات اجلسمية احلاصلة يف  

 ( 1)مرحلة املراهقة .
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 عالقة النشاط البدين الرايضي ابلنسبة للمراهق :  -3-4
لتوضيح هذه العالقة ما علينا إال أن نستند إىل بعض التجارب اليت أجراها العلماء ، حيث اهتم  
بعضهم بتأثري التمرينات احلركية على القدرات العقلية ، و النفسية اليت تلعب دورا هاما يف عملية  

 االجتماعي .  إدماج و احتكاك املراهق مع اجلماعة ، و هذا ما يسمح له ابكتساب التوازن النفسي 
 (  Fazaza ouine et Sakو حسب العلمان الروسيان " فزازايرون " و " صاك " )

التالميذ املتفوقني من حيث للقوة البدنية من نفس السن ، هم أكثر ديناميكية من حيث النشاط  
  3500( على Rotezالرايضي و التحصيل الدراسي ، كما الحظ الباحث النفساين " روتر " ) 

مدرسة االبتدائية و املتوسطة يف " سان لويز " بفرنسا ، و استنتج أن التالميذ الذين  تلميذ لل 
يتحصلون على نتائج دراسة جيدة يتمتعون بنمو بدين جيد، و نفس املالحظات أثبتت على التالميذ 

   ( 1)مراهقني يف إحدى الدارس يف مدينة " بون " . 
( يف اعتبار اللعب و     Richad ade et Ferouidو يتفق " ريتشارد أدرملان " مع " فرويد" )

النشاط الرايضي كمخفض للقلق و التوتر ، هو وليد اإلحباط ، فعن طريق اللعب ميكن للطاقة 
الغريزية أن تتحور بصفة مقبولة ، وبفضل اللعب و النشاط الرايضي أيضا يتمكن املراهق من تقييم و 

 (   2)نية و حماولة تطويرها ابستمرار . تقومي إمكاانته الفكرية و العاطفية و البد 
ذات املنشأ الفيزيولوجي و يعرب عن مشاكله   ةو بفضل الرايضة خيفض املراهق من الضغوطات الداخلي

و طموحاته ، كما جتعله يعطي صورة حسنة لكينونته الشخصية و حضوره اجلسدي إىل غاية رغبة  
 ( 3)ية على اآلخرين. التفوق و اهليمنة ، و ذلك بعرض صورة أانه املثال 

 
 

 
 

 
(1)VAN SCHAGEN :rôle de l’éducation physique dans le développement de la personnalité 

p .uf paris1993,p37. 

  444. ص  1965( حممد حممد األفندي ، علم النفس الرايضي ، و األسس النفسية للرتبية البدنية . عامل الكتب . القاهرة . 2) 
(3) VAN SCHAGEN :rôle de l’éducation physique dans le développement de la personnalité 

p .uf paris1993,p379 
 



  

 

( يؤكد على وجود عالقة    Rosen Bargeurن برقر"  )ابإلضافة إىل هذا فإن الباحث " روز 
بني التمرينات البدنية و الرايضية ابلقدرات العقلية و احلالة النفسية و االجتماعية اليت تساهم يف 

   (1)حتسني عملية التوازن النفسي و االجتماعي للمراهق 
و من خالل هذه التجارب العلمية و النفسية جتدر لنا اإلشارة إىل أن سالمة البدن ، و النمو  
اجلسمي السليم يعين سالمة العقل و التفكري ، وهذا ما يؤدي إىل اطمئنان النفس و الشعور لدى  

 .     يالفرد املراهق يكون واضحا على سلوكه النفسي و االجتماع
 أسباب اشرتاك الناشئ يف الرايضة :   -3-5

 تطوير املهارات احلركية .  -
 تكوين أصدقاء .   ،االستماع   -
 ير .  النجاح و التقد -
 . ،التحديحتسني اللياقة البدنية  -
 املساندة االجتماعية و تشجيع األسرة . -
 األسلوب اإلجيايب لتفاعل املدرب مع الناشئ .   -
 املكافآت أبنواعها املختلفة ) اجلوائز ،  ميداليات الفوز ....اخل ( .  -

 أسباب انسحاب الناشئني من الرايضة :   -3-6
 امللل و عدم الشعور ابملتعة .  -
 ضعف تقديره لذاته .    ،ضغوط املنافسة -
 عدم حتسن قدراته املهارية و البدنية .  -
 عدم مساندة األسرة ) اآلابء ( .   -
 ضعف التفاعل مع زمالء الفريق .   ،ضعف التفاعل مع املدرب  -
 ( 2)االهتمام الزائد ابملكافأة اخلارجية .  -

 
 

 
(1) VAN SCHAGEN :rôle de l’éducation physique dans le développement de la personnalité 

p .uf paris1993,p379. 



  

 . 20،ص1998، 1(صدقي نور الدين املشاركة الرايضية والنمو النفسي لألطفال ،ط2)
 

 أسباب عزوف النشء عن ممارسة النشاط الرايضي :  -3-7
عندما يبدأ املوسم الرايضي يالحظ إقبال كبري من الناشئني ، يرغبون االشرتاك يف الربانمج ، مث  
سرعان ما يالحظ تسرب الكثري منهم ، و مبا بقدر يزيد عن درجة إقباهلم ، و من أهم أسباب 

 النشاط الرايضي :   تسرب الناشئني من برانمج
 يتسم النشاط ابمللل .  – 1
 يفتقد النشاط التحدي و االستثارة .   -2
 يفتقد النشاط املتعة و السعادة .   -3
 تتسم اخلربات املتضمنة يف النشاط أبهنا حمبطة و خميبة لآلمال الناشئ   .   – 3
 شعور الناشئ ابخلوف من الفشل .  -4
 جاح . شعور الناشئ ابخلوف من الن -5
 عدم حصول الناشئ على االعرتاف و التقدير .   -6
 عدم حتديد الناشئ أهداف واقعية .   -7
   (1) ضعف املساعدة و املساندة من قبل األسرة و األصدقاء و املدرب .  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 .  44. ص  1990أسامة كامل راتب . دوافع التفوق يف النشاط الرايضي . دار الفكر العريب . القاهرة . (1)

 مبادئ الناشئني:   -3-8

التدريب مبعناه البسيط هو العمل على حتسني األداء الرايضي من الناحية البدنية واملهارية واخلططية 
.  (1)الناشئ حىت يقبل حبب ورغبة على التدريب للناشئ ،ومهمة املدرب هنا هو استثارة محاس ووعي

من األمهية أن يتعرف املدربون على تلك املبادئ اليت يراها الناشئون يف الرايضة ، إن معرفة املدربني هلا 
تفيدهم خالل التخطيط لربامج التدريب ، من حيث استخدامها يف أتصيل و ترسيخ تلك املبادئ  

ك فيه أن جاذبية  لديهم ، و ليس ابلضرورة أن يرى الناشئون كل املبادئ يف الرايضة ، و مما ال ش
املبادئ ابلنسبة للناشئني غري متكافئة ، و إمنا قد جند أن اجلاذبية  واحدة أكرب من األخرايت لديهم 

 و فيما يلي بعض املبادئ : 
قيمة الشعور ابلفرح :  و هي خربات الشعور ابلرضا و السعادة من خالل املمارسة الرايضية   – 1

 املختارة .  
 صفة املنافسة: و هي تعين االستمتاع ابملباراة دون النظر إىل النتيجة.   – 2
وا  الصحة و العافية: أن يكون الناشئون أصحاء البنية للمشاركة يف الرايضة املعينة و أن يصبح – 3

 الئقني بدنيا.  
 قيمة االجناز : و تعين حتقيق النجاح الشخصي و اجلماعي يف املباراة .   -4
 قيمة االهتمام: و تعين إظهار االهتمام ابألفراد اآلخرين يف املواقف الرايضة.   – 5
  التفاين يف العمل: و تعين أن حياول الناشئون بذل ما يف وسعهم يف مجيع أوقات املباراة و أن  -6

 يعملوا على أن ال يفشل زمالئهم.  
 التعاون اجلماعي: و تعين لعب املباراة بتعهد اتم لروح املباراة.   – 7
الصداقة الرايضية : و تعين استمرار الصداقة مع الزمالء الذين لديهم نفس االهتمام ابلرايضة    – 8
 زمية مع إظهار اجملاملة .  الروح الرايضية العالية : و تعين التصرف أبسلوب سليم و تقبل اهل -9

 املهارة العالية : إبراز املهارات احلركية اليت جييدها  الناشئون .   – 10
 (2)التكاتف : العمل على حتقيق النصر للطريق املبين على األسس الرتبوية الصحيحة. -11

 
 . 7ص1997حنفي حممود خمتار ،كرة القدم للناشئني ،دار الفكر العريب ،القاهرة ، (1)
 . 133ص ، 2002عمان  ،الدار العاملية للنشر و التوزيع  1ط ،علم النفس الرايضي يف التدريب و املنافسة الرايضية  ،( انهد رسن سكر 2)

 



  

 

 تعليم املهارات الرايضية للناشئني :  -3-9

ئيسة للمدرب القيام بتدريس املهارات الرايضية لالعبني ،والتدريس اجليد يساعد  إحدى املهام الر 
الالعبني على التعلم وحىت يتسىن للمدرب أن يقوم بذلك الدور فإنه من األمهية أن يتعرف ويقيم أكثر  

 حول كيف يتعلم الناشئون .
 وتوجد هناك ثالث مراحل لتعلم املهارات الرايضية هي : 

 املرحلة العقلية :3-9-1
عندما يتعلم الناشئ ألول مرة مهارة جديدة ،فإنه يتطلب منه الرتكيز على هذه املهارة لتقييمها بطريقة 
صحيحة ،لذلك يتوجب على املدرب إتباع طريقة بسيطة وواضحة لتعليمه هذه املرحلة ،وقد يتطلب 

 ذلك عرض املهارة مع الشرح .
،وابلتايل تعلم  ب هناك فروق فردية بني الناشئني يف سرعة فهم واستيعاوجتدر اإلشارة إىل أن تكون 

هذه املهارة الرايضية لذلك يتوجب على املدرب أن يفسر تفاصيل املهارة يف ضوء تباين استعدادات 
الناشئني ،وأن يتحلى ابلصرب وأن ينتقل بعمله من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد لكي  

 العبني فهم وتعلم املهارة وأدائها ابلشكل املطلوب .يتسىن جلميع ال
 مرحلة املمارسة : -3-9-2

سيكون الرتكيز يف هذه املرحلة بوجه عام حنو املمارسة مبا حيقق حتسني املهارة ،وعادة هذه املرحلة  
من   تستغرق وقتا أطول ابملقارنة مع املرحلة العقلية ،لذلك جيب على املدرب أن يتحمل مسؤولية كبرية 

حيث االهتمام مبستوى املمارسة اليت يرتتب عليها زايدة معدل التعلم ،وليس االهتمام بتكرار املمارسة  
وهنا تظهر أمهية دوره يف حتديد ماهو مقدار تكرار املمارسة املناسبة للناشئ ،وماهي الفرتة املالئمة  

 للممارسة . 
 املرحلة اآللية :  -3-9-3

ة ،فإن أداء املهارة يتميز ابآللية ،أي بعدم التفكري بكيفية أداء املهارة  عندما يستمر الناشئ ابملمارس
 ( 1)،ويكون أدائه صحيحا ،وعندما حيدث ما يعرف كيف يصححه .

 
 . 160ص ، 2002عمان  ،الدار العاملية للنشر و التوزيع  1ط ،علم النفس الرايضي يف التدريب و املنافسة الرايضية  ،( انهد رسن سكر 1)
 
 



  

 

 :خصائص املراهقة -3-10
املراهقة هي املرحلة اليت يتحول خالهلا الفرد من طفل غري كامل النمو إىل ابلغ انضج فهي مرحلة 

 انتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج والتغريات 
 (1)ة.اليت حتدث له متس مجيع جوانب الشخصي

ميكن التمييز يف النمو العضوي بني نوعني رئيسيني اخلصائص الفسيولوجية واجلسمية: -3-10-1
من النمو مها النمو الفسيولوجي والنمو اجلسمي ،فالنمو الفسيولوجي فهو تلك التغريات الداخلية اليت 

على شكل اجلسم أن نراها وإمنا ميكن أن نرى آاثرها  عحتدث داخل جسم الكائن احلي ،وال نستطي
 وحجمه. 

أما النمو اجلسمي فهو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي وحجمه يف الطول   -      
 ( 2)والشكل اخلاص لكل عضو من أعضاء اجلسم ،والعالقة بني نسب هذه األعضاء.

،فمن املعروف فالنمو الفسيولوجي يظهر من خالل اجلهاز الدوري حيث يتضاعف وزن القلب        
أنه ابتداء من سن العاشرة حىت الثالثة عشر تتفوق األنثى على الذكر يف احلجم ،وبعد السن الثالثة  

 عشر تزداد سرعة النمو عند الفىت يف حني يبطئ النمو ويكاد ينعدم عند الفتاة . 
ة لدى الذكور  ومن خالل اجلهاز التنفسي حيث يتزايد حجم الرئتان خالل فرتة املراهقة املبكرة خاص 

. 
 (3)ومن خالل اجلهاز اهلضمي يتضح زايدة حجم املعدة وتزداد قدرهتا على اهلضم.      
ومن خالل الغدد فتضمر الغدة الصنوبرية والغدة التيموسية يف املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية       

عظمي خالل املراهقة حىت ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قواي يف أتثريه على النمو ال
تؤثر عليه هرموانت الغدد اجلنسية ،فتحد من نشاطه وتعوق عمله ،وتتأثر أيضا هرموانت الغدة 

 الدرقية ابلنضج اجلنسي فتزداد يف بدء املراهقة مث تقل بعد ذلك قرب هنايتها. 
راهقة حىت تبلغ أما الغدة الكظرية بعدما نقص وزهنا يف مرحلة آخر الطفولة ،تسرتجع قوهتا يف امل

 ( 4)نصف حجمها األول عند اكتمال الرشد.
 

 .131،ص1981(سعدية هبادر ،علم نفس النمو ،دار البحوث العلمية الكويت ،1)
 . 225.ص2006( عالء الدين كفايف .االرتقاء النفسي للمراهق.دار املعرفة اجلامعية .2)
 . 153.ص 2003امليالد إىل املراهقة .مكتبة األجنلو املصرية.القاهرة (جمدي حممد الدسوقي .سيكولوجية النمو من 3)



  

 . 234.ص1998.دار الفكر العريب.القاهرة 2(فؤاد البهي السيد.األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة.ط4)
  

 أما النمو اجلسمي : 
اجلنسني يتساواين طوال حىت سن يرتبط منو الطول ابلنمو العظمي الطويل ،ومن املعروف أن     

الرابعة عشر.،ويف هذه السن تسبق البنت الولد ويستمر الفروق لصاحل الفتاة حىت سن السابعة 
عشر،ولكن الفىت يلحقها عندما مير بطفرة النمو اجلسمي ،وتصل الفتاة إىل أقصى طول هلا حيث  

 .تتوقف قبل الفىت الذي يواصل منوه الطويل إىل سن الثامنة عشر
أما النمو العظمي العرضي فيسري حسب وظيفة كل من اجلنسني فيزداد منو قوس احلوض عند         

الفتاة متهيدا للقيام أبعباء ووظائف احلمل والوالدة ،بينما يزداد عرض املنكبني عند الفىت متهيدا 
 ( 1)لتحمله األعباء اجلسمية وبذل اجملهودات العضلية العنيفة .

نمو الوزن فإن الولد أقل وزان من البنت حىت احلادية عشر ،فتنقلب اآلية ويفوق وزن  وابلنسبة ل      
الفتاة وزن الفىت طوال فرتة النمو األنثوية من احلادية عشر حىت الرابعة عشر مث يعود الفىت أثقل وزان  

 ( 2)مرة أخرى .
بني اجلنسني يف شكل   ويرى فؤاد أبو حطب وآمال صادق أنه مع تقدم البلوغ ،تزداد الفروق      

اجلسم وضوحا ،والسبب يف ذلك هو النمو التدرجيي للخصائص اجلنسية الثانوية ،واليت تشمل 
السمات اجلسمية اليت متيز الذكور عن اإلانث ،ففي الذكور يصري الصدر مسطحا ويظهر شعر العانة  

مما قد يؤدي إىل ظهور  مث شعر اإلبط وشعر الذقن والشارب مث شعر اجلسم ،وتنشط الغدة الدهنية  
 على الصوت. ت حب الشباب ،كما تطرأ تغريا

أما اإلانث تزداد األرداف عرضا واستدارة نتيجة اتساع عظام احلوض،ومسك الطبقة الدهنية حتت      
 (3)اجللد وينمو الصدر ،حيث يزداد كربا واستدارة ،كما يزداد الصوت نعومة.

 
 

 
 233.ص 2006.االرتقاء النفسي للمراهق.دار املعرفة اجلامعية .( عالء الدين كفايف 1)
 . 43،ص 1981(ألفت حممد حقي ، علم نفس النمو ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2)
.مكتبة األجنلو مصرية .القاهرة  3(فؤاد أبو حطب .آمال صادق .منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة   املسنني.ط 3)
 26.ص 1995.



  

 
 اخلصائص احلركية: -3-10-2

يف مرحلة املراهقة املبكرة يعاين املراهق من االضطراب واالرتباك وهذا ما يالحظ عليه يف أثناء        
املشي واجلري ،كما تتميز حركاته ابفتقارها لصفة الرشاقة ،كما ترتبط حركاته بدرجة كبرية ببعض  

ة االقتصاد احلركي ويظهر عليه نقص يف هادفية احلركات اجلانبية الزائدة مما يفقد املراهق خاصي
 ( 1)احلركات ،كما جيد صعوبة يف اكتساب بعض احلركات اجلديدة.

أما يف مرحلة املراهقة املتوسطة يظهر االتزان التدرجيي يف نواحي االرتباك واالضطراب احلركي       
لتصل إىل درجة عالية من اجلودة  ،وأتخذ خمتلف النواحي النوعية للمهارات احلركية يف التحسن والرقي
 ،كما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية . 

ويستطيع فيها الفىت والفتاة سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقاهنا وتثبيتها ،ابإلضافة إىل       
ملزيد من القوة العضلية  ذلك يستطيع الفىت ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرايضية اليت تتطلب ا

،كما أن زايدة مرونة عضالت الفتاة تسهم يف قدرهتا على ممارسة بعض األنشطة الرايضية كاجلمباز  (2)
والتمرينات الفنية ،كما يستطيع املراهق الوصول إىل أعلى املستوايت الرايضية العالية يف بعض  

 ( 3)،اجلمباز،التمرينات الفنية ابلنسبة للفتيات . األنشطة الرايضية مثل السباحة 
حيدث يف هذه املرحلة درجة كبرية من التنوع والتمايز يف  :والنفسيةاخلصائص العقلية -3-10-3

سنة(  12-6القدرة العقلية ،فبعد االزدهار الواضح الذي يشهده النمو العقلي يف املرحلة السابقة)
راجع إىل حادث البلوغ الذي يؤثر على كل جوانب النمو،  حيدث نوع من التعثر عند البلوغ وذلك 

ولكن ما أن ينتهي البلوغ حىت يستأنف النمو العقلي تقدمه حيث يتوقف يف النصف الثاين من 
وخالل هذا التطور ينمو التفكري االبتكاري بصورة واضحة وهذا يعين اإلتيان أبفكار جديدة  ،املراهقة

ألوفة حلل املشكالت املألوفة ،كما تظهر مسة عقلية جديدة وهي غري معروفة وإتباع أساليب غري م
التفكري النقدي وهي مسة تنسجم مع احلالة املزاجية واالنفعالية للمراهق حبيث أنه اليقبل مايسمع أو  
ما يقرأ دون متحيص ،حبيث تكون له قدرة على اكتشاف مواطن الصحة ومواطن اخلطأ فيما يعرض  

 ( 4)عليه.
 

 .141.ص1994.دار املعارف 8ن عالوي .علم النفس الرايضي .ط(حممد حس1)
(2) Keogh, Jack a David Sugden ,Movement skill Development ,New yourk 1985p39. 

 132.ص1998.مركز الكتاب للنشر .القاهرة .1( حممد حسن عالوي.سيكولوجية النمو للمريب الرايضي.ط3)



  

 245.ص1996،علم نفس النمو من اجلنني إىل الشيخوخة ،دار احلسام للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،عادل عز الدين األشول ( 4)

 

 

كما تزيد قدرة املراهق على االنتباه،فيستطيع أن يركز انتباهه على أي موضوع مدة أطول إذا أراد      
درة على استدعاء خربات قدمية  مما كان يستطيع يف املاضي ،وتنمو القدرة على التذكر وتتسع مبعىن الق

،كما تزيد قدرته على التخيل بسبب تقدمه يف تعلم اللغة ومتلكه انصية التعبري  هبا خاصة ابلنسبة  
 للمراهقني الذين يواصلون تعليمهم .

فيحقق فيه مامل حيققه يف  وما يالحظ هو جلوء املراهق إىل عامل اخليال )عامل أحالم اليقظة(    
الفرد لتحقيق بعض آماله  هويرى إبراهيم وجيه حممود أن أحالم اليقظة تعد متنفسا ،يلجأ إلي(1).الواقع

،فال يوجد عمل رائد إال وسبقه هذا النوع من األحالم ،فالشخص الذي أصبح مهندسا انجحا  
يل نفسه يقوم هبذا العمل أو ذلك ،وحيقق فيه أوطبيبا كبريا البد وأنه مرت عليه أوقات أثناء مراهقته خت

 ( 2)أقصى أماين النجاح .
وابلنسبة للذكاء فينمو منوا مضطردا ،ويتوقف حسب ما أكدته الدراسات احلديثة منوه بني      

السادسة عشر والثامنة عشر ،وهذا يعين أن الذكاء يصل إىل حده األعلى خالل مرحلة املراهقة ،كما  
 ( 3)دية يف هذه القدرة بشكل واضح .تظهر الفروق الفر 

 :والنفسيةاخلصائص االنفعالية -3-10-4
يوجد اتفاق عام بني علماء النفس على أن مرحلة املراهقة هي مرحلة"أزمة" ويعد جورج ستانلي     

هو أول من أطلق هذا الوصف يف مقولته الشهرية "مرحلة الضغوط والعواصف "وهو وصف يتضمن  
التقليدي من أن مرحلة املراهقة هي مرحلة توتر انفعايل شديد  ،مصدره التغريات اجلسمية  املعىن 

 والسيكولوجية اليت حتدث يف هذه املرحلة . 
قد يعرب املراهق عن انفعاالته بشدة وعنف ،وعندما يريد أن يبدي احتجاجه قد يبديه حانقا      

 اتفهة ،كما أنه يغضب بسرعة وألسباب ساخطا،وعندما يفرح فهو يضحك ويصرخ ويكاد أن يرقص 

 مل متس إذا ما ظنها تتعلق بكرامته أو مكانته ويفرح أيضا إذا ما اطمئن إىل أن مكانته 
 ( 4) قورنت ابنفعاالت الراشدين الكبار . ولذا فإن انفعاالت املراهق سطحية وسريعة إذا ما

 
 246.ص2006للمراهق.دار املعرفة اجلامعية .( عالء الدين كفايف .االرتقاء النفسي 1)
 42.41.ص1981(إبراهيم وجيه حممود .املراهقة خصائصها ومشكالهتا .دار املعارف القاهرة .2)
 . 173.ص2003(جمدي حممد الدسوقي .سيكولوجية النمو من امليالد إىل املراهقة .مكتبة األجنلو مصرية .القاهرة .3)



  

 5.ص6.1978واملشكالت اليت يواجهها.سلسلة عامل املعرفة .الكويت .العدد( عزت حجازي.الشباب العريب 4)

ومن املظاهر االنفعالية كذلك اخلجل واحلساسية املفرطة فهو خيشى غشيان االجتماعات      
واملناسبات االجتماعية خاصة إذا كان مبفرده ظنا منه أنه سيكون حمط أنظار وتعليقات احلاضرين ،  

 ساسية يف التعامل مع اآلخرين .كما يكون مفرط احل
فتتميز   (1)وحيس املراهق كثريا ابلذنب نتيجة األخطاء اليت يرتكبها ،أو يتوهم أنه يرتكبها      

 انفعاالت املراهق أبهنا مراهقة سريعة االستجابة متيل إىل الكآبة واالنطالق . 
جة الختالل اتزانه الغدي الداخلي ولتغري كما يتأثر أتثرا سريعا ابملثريات االنفعالية املختلفة ،نتي      

املعامل اإلدراكية لبيئته احمليطة به ،فريتطم عليه أمره، وتسد عليه مذاهبه ومسالكه القدمية ، وهلذا فهو  
مرهف احلس يف بعض أمره يذوب أسى وحزان حينما ميسه الناس بنقد هادئ بعيد ،وسرعان ما يشعر 

يندفع  ، نثرية على مجاعة فصله أو يلقي حديثا أمام مدرسته ابلضيق واحلرج حينما يتلو مقطوعة 
املراهق أحياان وراء انفعاالته حىت ميسي متهورا يركب رأسه فيقدم على األمر مث ينخذل عنه يف ضعف 

 وتردد ويرجع ابلالئمة على نفسه.
 نقد الناس  يرتدد املراهق أحياان يف اإلفصاح عن انفعاالته ،ويكتمها يف نفسه خشية أن يثري     

ولومهم فينطوي على ذاته ،ويلوذ أبحزانه ومهومه وهواجسه ليصبح حائر النفس ثقيل الظل يصاحب 
نفسه وينأى عن صحبة الناس ،فيخلد إىل التأمل هرواب من الواقع ،وإىل هواايته وميوله ليمأل به فراغه  

 ( 2)، وجيد يف رفاقه ما خيفف به من آالم نفسه وكآبة شعوره .
كما تتميز هذه الفرتة بقلق نتيجة التغريات النفسية واجلسمية واليت تؤدي به كذلك إىل القلق        

 ( 3)اجلنسي ،مثله كأي دافع آخر.
أيخذ النمو االجتماعي يف هذه املرحلة شكال مغايرا ملا كان  اخلصائص االجتماعية:  -3-10-5

تكوين عالقات اجتماعية من نوع جديد مع  عليه يف فرتات النمو السابقة ، حيث يبدأ املراهق يف 
،ويقضي معظم يزداد بعد املراهق عن أسرته إىل حد كبري غريه من املراهقني ويف بداية هذه املرحلة

 هلا أكرب األثر يف تكوين اجتاهات ومن مث ميكن القول أبن هذه اجلماعة، مع مجاعة األقران أوقاته
 

 288.287.ص  2006.االرتقاء النفسي للمراهق.دار املعرفة اجلامعية .( عالء الدين كفايف 1)
 . 260.ص 1998.دار الفكر العريب .القاهرة . 2(فؤاد البهي السيد .األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة .ط 2)
 166.ص 1981( مالك سليمان خمول .علم النفس الطفولة واملراهقة .مطابع مؤسسة الوحدة .القاهرة  3)
 



  

 
 ومن أهم مظاهر التغري اليت تطرأ على السلوك االجتماعي  ، املراهق وميوله وقيمه وسلوكه

 :للمراهق 
مييل املراهق إىل االستقاللية االجتماعية والرغبة يف الزعامة ، حىت يكون مستعدا لتحمل  -1

 مسؤولياته يف املستقبل . 
يفعلونه يف املواقف  حياول تبين أو تقمص شخصية أحد الراشدين ، حيث يفعل ما  -2

االجتماعية املختلفة ، كما حيدث لدى مراهقي األسر ذات املستوى االجتماعي االقتصادي 
 املرتفع يف صورة رغبة قوية يف قيادة السيارات أو التدخني . 

منو قدرة املراهق على تكوين عالقات اجتماعية انجحة ،كما يتحول من النفور من اجلنس  -3
 تمام به. اآلخر إىل الشغف وااله

العناية ابلذات ويتمثل ذلك يف االهتمام ابملظهر وامللبس وارتداء األلوان امللفتة للنظر  -4
 ( 1)،ومسايرة أحدث خطوط املوضة كاحلصول على بنطلون مستورد.

 وميكن تلخيص اخلطوات الرئيسية للنمو االجتماعي عند املراهقني يف املراحل التالية : 
سنة وتوشك أن تنتهي يف اخلامسة   12ه املرحلة عندما يبلغ الفرد وتبدأ هذيد : لمرحلة التق -أ

عشر من عمره ، وتتميز بفرط إعجاب املراهق بزمالئه األقوايء األذكياء يف األلعاب والدراسة أو الذين  
 يتزعمون أقرانه ،فهو ينتقل يف تطوره هذا من إعجابه أببيه إىل إعجابه بزعيمه وحياول تقليدهم.

وتبدأ بعد اخلامسة عشر من العمر وتتميز مبحاولة املراهق  عتزاز ابلشخصية :مرحلة اال -ب
االنتصار على زمالئه يف ألعابه ، ومبغاالته يف منافستهم ، ومبيله أحياان إىل السلوك العدواين ،وجبرأته 

 اليت تتحدى بعض املخاوف القائمة ،ليؤكد بذلك شخصيته ومكانته ويربهن على قوته وشجاعته . 
وتبدأ يف أواخر املراهقة ، وتبدو يف ختفف املراهق من العصيان  مرحلة االتزان االجتماعي :  -ج

واالندفاع والتهور ، ويف نظرته اجلديدة هلذه األمور على أهنا أعمال صبيانية ال تدل إال على القصور 
 (2)والعجز.

 
 . 173.ص 2003مكتبة األجنلو مصرية .القاهرة . (جمدي حممد الدسوقي .سيكولوجية النمو من امليالد إىل املراهقة . 1)
 281.ص1998.دار الفكر العريب القاهرة 2( فؤاد البهي السيد .األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة .ط 2)

  خامتة:



  

املراهقة مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد ،وهي من املراحل احلساسة وذلك ملا حيدث فيها من  
فسيولوجية وجسمية ونفسية اليت تؤثر بصورة ابلغة على حياة الفرد يف املراحل التالية من تغريات 

 عمره.
وتتسم مبحاولة املراهق التوافق النفسي االجتماعي ،وحماولة االندماج االجتماعي قصد حتقيق الذات 

تصادي عن واحلصول على مكانته االجتماعية ،وذلك من خالل حماولة االستقالل االنفعايل واالق
األسرة أي االنتقال من االعتماد على الغري إىل االعتماد على النفس ، واالنتماء إىل مجاعات ،وذلك 
لكي يكتشف قواه احلقيقية وتفهم رغباته وميوله ، واهتماماته األساسية ، وابلتايل يتقبل ذاته ويثق يف  

ىل األمن وإىل احلب والقبول  حاجاته ، واليت تتمثل أساسا وعلى اخلصوص احلاجة إفسه ويليبن
 ابإلضافة إىل احلاجات اجلسمية االجتماعية الوجدانية . (1)

اليت تساهم يف تشكيل دوافع املراهق لإلقبال على ممارسة النشاط   لواستخلص الباحث كذلك العوام
البدين الرايضي ، حيث أن الدافع هو مثري داخلي حيرك سلوك الفرد ، ويوجهه لتحقيق أو إشباع  

 حاجة معينة ،أو إعادة التوازن للحالة الداخلية . 
ومن بني الطرق األكثر مالئمة لتحقيق ذلك هو االشرتاك يف النشاطات الرايضية اليت تسمح له  

 ابلتنفيس عم مطالبه وحاجاته . 
وإنه ملن األمهية معرفة شخصية املراهق وما حييط به يف مجيع اجلوانب ليساعد ذلك يف احلكم والتنبؤ  

 ا سيحدث وسيصدر عنه واملساعدة يف اجناز البحث ابلشكل السليم .مب
 
 
 
 
 
 
 

 .232،ص 1991(عادل عبد هللا حممد ،اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو الطفل واملراهق ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،1)
 

 
 



  

 
 

 
 
 
 

 الباب الثاين 
 

 الدراسة امليدانية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 منهج البحث وإجراءاته امليدانية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد: 



  

من خالل املشكلة املطروحة يف حبثنا هذا واملعنون ابلضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية  
للناشئني من حيث متغريات اخلربة والتخصص وطبيعة املنافسة كان لزاما علينا أن نوضح منهجية  

 .الدراسة وإجراءاهتا امليدانية  
 منهج البحث :  -1-1

،ويعرف هذا   الوصفي ومشكلة البحث الذي حنن بصدده فإين اعتمدت املنهجنظرا لطبيعة املوضوع 
املنهج على أنه عبارة عن استقصاء ينصب يف ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر بقصد 

 ( 1)تشخيصها ،وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها .
ة بقصد استخدام البياانت لتربير  كما هو عبارة عن مجع أوصاف مفصلة على الظواهر املوجود

األوضاع أو املمارسات الراهنة ،أو لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسني األوضاع والعمليات االجتماعية  
 (2) أو االقتصادية أو الرتبوية . 

ويعرفه وجيه حمجوب :هو عبارة عن االستقصاء حول ظاهرة من الظواهر الرتبوية والنفسية على ماهي 
صد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقة بني عناصرها وإجياد العالقة بينها  عليه يف احلاضر ،ق

 ( 3)وبني الظواهر األخرى اليت هلا عالقة هبا . 

ومبا أن الباحث بصدد دراسة ظاهرة نفسية لدى الرايضيني واملتمثلة يف الضغوط النفسية لدى  
 الناشئني الرايضيني وجب على الباحث تتبع هذا املنهج . 

مشلت عينة البحث بعض العيب الفرق املشاركة يف البطولة الوطنية من فرق  عينة البحث :-1-2
 دو . و ،اجل م1500مسافةالقسم الوطين أ والقسم الوطين ب يف كرة القدم ،كرة اليد ،

 
 
 
 
 

 
 .23ص 1984النفس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ، م(رابح تركي ،مناهج البحث يف علوم الرتبية وعل1)
 . 155،ص1982( صالح مصطفى لفوال ،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية ،مكتبة الغريب ،القاهرة 2)
 .130ص1995( وجيه حمجوب جاسم ،طرق البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 3)
 
 

 



  

 ينة البحث ابلطريق العشوائية ووفقا للشروط األثية : ومت اختيار ع
 مسجلة يف االحتادات الرايضية اجلزائرية .    -
 االشرتاك يف املنافسات الرايضية .   -
مثلت العينة الناشئني يف العديد من األنشطة اجلماعية )كرة القدم ،كرة اليد (واألنشطة الفردية   -

 انشئ .  178العينة  ،سباق نصف الطويل (،وبلغت  و)اجلو د
 ( يبني عدد الناشئني الرايضيني يف كل نشاط رايضي . 1اجلدول )

 

 األنشطة الرايضية  عدد الالعبني يف كل نشاط

 كرة القدم  60

 كرة اليد 48

   واجلو د 24

   م1500 46

 عدد اإلمجايل  178

 
 ( يبني فرق كل نشاط رايضي : 2اجلدول)     

 

 األنشطة الرايضية الفرق

 كرة القدم مولودية وهران ،شبيبة تبارت ،احتاد السوقر 

 كرة اليد مولودية سعيدة ،مزغران 

 م 1500 معسكر ،تيارت ،احتاد السوقر ،مولودية وهران    ةشبيب

 واجلو د ،احملمدية ،وهران  وفريق معسكر للجو د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جماالت البحث :  -1-3



  

 اجملال البشري :  -1-3-1
أجري البحث على بعض العيب الفرق املشاركة يف البطولة الوطنية قسم أ وقسم ب يف األنشطة 
اجلماعية كرة القدم ،كرة اليد واألنشطة الفردية نصف الطويل واجلودو حيث كان العمر اخلاص  

 . انشئ رايضي 178،وكان العدد اإلمجايل للرايضينيسنة   18إىل  14ابلناشئ من 
 اجملال املكاين :    -1-3-2

يشمل هذا اجملال على مالعب ومقرات الفرق املذكورة سابقا )تيارت،وهران ،معسكر ،حممدية ،سوقر  
 ( ،مزغران،سعيدة 

 اجملال الزماين :  1-3-3
  2009-2008نقصد ابجملال الزماين الوقت املخصص إلجراء االختبارات وهم املوسم الرايضي  

 االستمارة واسرتجاعها(.  حيث مت إجراء االختبار )تقدمي
 .2008شرعت يف البحث بعد االتفاق مع املشرف على املوضوع يف شهر ماي -
 انتهيت من الدراسة النظرية خالل شهر ديسمرب.  -
 .2009جانفي  20مت صياغة االستبيان يف شكله النهائي يف  -

 مت توزيع االستبيان يف شهر فيفري .  -
 مت الفرز يف شهر مارس.  -
 .2009ليل واملناقشة شهر أفريل التح -
 . 2009مت الطبع والنسخ والتغليف يف شهر ماي  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أدوات البحث : -1-4



  

االستبيان :  -1-4-1  
خاص ابلضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني الرايضيني عن طريق    استبيان يتم بناء 

مراجعة الدراسات املرتبطة مبصادر الضغوط النفسية ،عن طريق مراجعة قوائم الضغوط النفسية 
واالحرتاق النفسي اليت سبق إعدادها يف جمال علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الرايضي بصفة  

د املفهوم اإلجرائي حملاور القائمة املقرتحة ،وهذا يف ضوء عدد من األسئلة مث القيام  خاصة ،حتدي
بعرضها على جمموعة من األساتذة واخلرباء واملختصني بغرض التحكيم ،مث وضع األسئلة املناسبة يف  

 حماور ليتم يف األخري تشكيل االستبيان يف صورته النهائية . 
 االستطالعية :الدراسة -1-5
الغرض من الدراسة :-1-5-1  

من أجل الوصول ألفضل طريق إلجراء االختبار اليت تؤدي بدورها إىل احلصول على نتائج صحيحة  
ومضبوطة وكذلك تطبيقا للطرق العلمية املتبعة كان البد على الباحث من تنفيذ االستبيان وهذا  

 لغرض مايلي :
 لبحث .التوصل إىل أفضل طريق إلجراء ا -1
 معرفة مدى وضوح األسئلة وفهمها من العينة املختربة .  -2
 معرفة مدى التفهم اللغوي لبنود االستبيان من طرف العينة .  -3
 معرفة الوقت الكايف إلجراء االختبار .  -4
 عينة الدراسة االستطالعية :1-5-2

اب املعامالت العلمية س انشئ رايضي ابلطريقة العشوائية من أجل ح 27مت تطبيق االستبيان على 
 لالستبيان ،حيث أخذت هذه العينة من فرق )إحتاد السوقر ،شبيبة تيارت ،مولودية وهران(. 

 وهذه العينة استبعدت من عينة الدراسة األساسية . 
 

 

 

 

 

 
 حساب املعامالت العلمية لالستبيان : -1-6



  

يعترب الصدق أهم شروط االستبيان اجليد ، فاالستبيان الصادق هو الذي   الصدق :  -1-6-1
ينجح يف قياس ما وضع من أجله فعال و ليس شيئا آخر ، و يبشر " اتيلر " أن الصدق أهم اعتبار  

 جيب توافره يف االختبار .  
الغرض الذي  و يرى كل من " ابروا " و "ماك جي " أن الصدق يعين املدى الذي يؤدي فيه االختبار 

   (1)وضع من أجله .  
 :  ،صدق احملتوى الظاهريصدق  -1-6-1-1

يبدو املقياس أو االختبار صادقا ظاهراي إذا كان يقيس القدرة املوضوع لقياسها ،ويقصد بصدق  
احملتوى مدى توافر جوانب السمة يف أسئلة االختبار ،وهذا النوع من الصدق يتطلب حتليال منطقيا 

   ( 2)ختبار لتحديد نسبة كل منها لالختبار ككل .لفقرات ومواد اال
و عبارات كل حمور على جلنة حتكيم مكونة من أساتذة    االستبيانقام الباحث بعرض حماور هلذا  

( ستة مشهود هلم مبستواهم العلمي ، و  6خرباء يف علم النفس ، و علم النفس الرايضي و عددهم )
 جتربتهم امليدانية يف اجملاالت الدراسية و مناهج البحث العلمي هبدف التعرف على :  

إضافة أو حذف أو تعديل احملاور اليت من شأهنا إثراء  ، لالستبيانمدى مناسبة احملاور املقرتحة  -
 املقياس .  

 و مشلت على :    االستبيانو مت وضع مخس حماور يف  -
 احملور األول : ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة .  

 احملور الثاين : ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و هبد املنافسة .  
 وط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر . احملور الثالث : ضغ

 احملور الرابع : ضغوط االهتمام ابملكسب و اجتاهات األسرة حنو نتائج املنافسة .  
 احملور اخلامس : ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة .  

ح عدد العبارات يف القائمة  و توصل الباحث من خالل رأي األساتذة اخلرباء إىل حذف عبارات ليصب
 عبارة .   52عبارة بعدما كانت  27

  
 .  583. ص  1995( حممد صبحي حسنني . القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرايضية . اجلزء األول . القاهرة 1)
 . 60ص1998( عباس حممود عوض ،القياس النفسي بني النظرية والتطبيق ،دار املعرفة اجلامعية ،2)
 

 



  

و فيما يلي رأي السادة اخلرباء ، كما مت حساب الصدق الذايت كما سيأيت معنا من خالل حساب 
 معامل ثبات االستبيان.  

 و مت توزيع االستمارات على األساتذة احملكمني اآلتية أمساؤهم : 
نية  بومسجد عبد القادر . أستاذ حماضر .جامعة مستغامن. معهد علوم وتقنيات النشاطات البد – 1

 والرايضية. 
حرشاوي يوســف .  أستاذ حماضر. جامعة مستغامن. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية   – 2

 والرايضية. 
ـد .  أستاذ حماضر. جامعة مستغامن. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  قمــاري حمـم – 3

 والرايضية. 
بن عكي حممد آكلي .أستاذ التعلــيم العالــي.جامعة اجلزائر.معهد الرتبية البدنية والرايضية سيدي   – 4

 عبد هللا. 
بن تومي عبد الناصر.أستاذ التعلـــيم العالــي. جامعة اجلزائر.معهد الرتبية البدنية والرايضية سيدي   – 5

 عبد هللا. 
لـــي . جامعة اجلزائر.معهد الرتبية البدنية والرايضية سيدي عبد  ـد .أستــاذ التعلـــيم العاانفــي حمـم – 6

 هللا. 
و إىل جانب ذلك مت االعتماد على املراجع و املصادر و بعض البحوث املشاهبة بغرض التفكري و  

و املناسبة و كذا احملاور املناسبة املتعلقة ابلضغوط  ةالتحليل املنطقي من أجل استخدام العبارات الالزم
فسية و اليت تناسب الناشئ الرايضي ، و هذا كله من أجل إعداد االستبيان يف صورته النهائية و  الن

  18إىل  14الواضحة لتقدميها لعينة البحث آخذين يف عني االعتبار خصائص املرحلة العمرية من 
 سنة يف كل اجلوانب و خاصة العقلية و النفسية . 

 
 
 
 
 



  

         ف إجرائية حملاور يقبل عرضها على األساتذة احملكمني ،وقد مت تقدمي تعار   االستبيانوفيما يلي حماور 
 من خالل االطالع عليها يف  الدراسات النظرية :  االستبيان

 

 )ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة ( ( عبارات احملور األول3اجلدول )
 

 

 

 

العبارة   ارتباط مدى 
 ابحملور 

 احملور األول  مدى مناسبة عبارة احملور 
ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية وهي األفكار السلبية  

  اليت يواجهها الالعب واملرتبطة بنتائج املنافسة 

 

 غري مرتبطة 
 

 

 
 

 مرتبطة 

 
 

 أرى التعديل 
 

 
 

 غري مناسبة  
 

 
 

 مناسبة 

 يتملكين اخلوف قبل املنافسة. -1     

 تبدأ املنافسة. أخشى اهلزمية حىت قبل أن    -2     

 هتتز ثقيت يف نفسي كلما اقرتب موعد املنافسة   -3     

 ينتابين القلق الشديد قبل اشرتاكي يف منافسة هامة.   -4     

 أخشى من احتمال إصابيت يف املنافسة. -5     

 من الصعب عزل تفكريي عما يدور حويل.   -6     

 يشاهدين شخصيات مهمة. أفتقد تركيز انتباهي عندما    -7     

 ينخفض أدائي يف املنافسة عند صياح اجلمهور.   -8     

أشعر ابخلوف من التعليقات اليت أتعرض هلا بعد املنافسة    -9     
 من الزمالءو األصدقاء. 

يصعب علي مواجهة وسائل اإلعالم واجلمهور بعد   -10     
 اهلزمية. 

 حالة سيئة لعدة أايم. اخلوف من اهلزمية جيعلين يف  -11     



  

 )ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قيل اثناء وبعد املنافسة( ( عبارات احملور الثاين 4اجلدول)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدى ارتباط العبارة  
 ابحملور 

 احملور الثاين  مدى مناسبة العبارة    

ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء وبعد  
الناشئ يف التوفيق بني متطلباته  املنافسةوتعين عدم جناح 

وما يريده املدرب فيحدث قصور يف عملية االتصال  
وعدم فهم الالعب للمدرب مما يرتتب عليه زايدة  

 الضغوط على الالعب 

 

 غري مرتبطة 

 

 مرتبطة 

 

 

 أرى التعديل 
       

 

 غري مناسبة 

 

 

 

 مناسبة 

 

    

 مشوقة. أرى أن االستماع إىل املدرب عملية غري  -1     

 املدرب يستمع إيل بدون تركيز. -2     

 ينشغل املدرب عين عندما أحتدث معه.   -3     

 يضايقين حديث املدرب معي خالل املنافسة. -4     

يقاطعين املدرب عندما أحتدث معه يف موضوعات    -5     
 هامة حول املنافسة. 

 أشعر بعدم االرتياح عند حديث املدرب معي. -6     

أشعر بعدم احرتام املدرب يل نتيجة هلزمييت يف    -7     
 املنافسة. 

مدى ارتباط العبارة  
 ابحملور 

 

 احملور الثالث  مدى مناسبة العبارة       
ضغوط العمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر  

وحيدث عادة نتيجة بذل جهد كبري لتحقيق مواجهة كمتطلبات  
التدريب مع اشرتاكه يف سن مبكر حيث تكون قدرته أقل  

 مقاومة احتمال التدريب واملافسة مما يعرضه للضغوط النفسية 



  

 مبكرة (  )ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن( عبارات احملور الثا لث5اجلدول )
 

 نافسة()ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقفاملاحملور الرابع( عبارات  6)اجلدول
 

 
 
 

 غريمرتبطة 

 
 
 

 مرتبطة 

 
 
 

أرى  
 التعديل 

 

 
 
 

 غري مناسبة 

   
 
 

 مناسبة 

 أخشى عدم توفيقي يف اللعب قبل اشرتاكي يف املنافسة. -1     

 نتيجة لكثرة املنافسة الرايضية . أشعر ابمللل  -2     
 

 أان غري طبيعي نتيجة لكثرة املنافسات.   -3     
 

 أمتىن أخذ راحة كافية بني املنافسات.   -4     
 

 يزداد ارهاقي نتيجة كثرة اشرتاكي يف املنافسات . -5     
 

 مطلوب مين حتقيق أهداف تزيد عن قدرايت أثناء املنافسة.   -6     

 أشعر أبن هناك تدريبات زائدة والأستطيع أتديتها.   -7     
 

ال أحتمل كمية التدريب خالل فرتة املنافسات اليت اشرتك  -8     
 فيها. 

أشعر بعدم تقدم مستوى أدائي ابلرغم من االستمرار يف    -9     
 التدريب . 

أشعر ابإلرهاق الشديد ونقص يف الطاقة بسبب كثرة   -10     
 املنافسات . 

 أشعر أبن وحدات التدريب التنافسية أكرب من قدرايت .  -11     

أحتاج لفرتة طويلة الستجماع الطاقة بعد التدريب أو  -12     
 املنافسة . 



  

 مدى ارتباط العبارة ابحملور 

 

 احملور الرابع  مدى مناسبة العبارة 
  اجتاهات األسرة حنو مواقفضغوط االهتمام ابملكسب و 

املنافسة وتعين الرتكيز الزائد على املكافأة وضرورة املكسب  
والفوز اليت تـؤدي زايدة الضغوط النفسية على الرايضي  

 وخاصة الناشئ. 

 
 غري مرتبطة 

 
 مرتبطة  

 
 أرى التعديل  

 
 غري مناسبة 

 
 مناسبة  

 يصعب علي حتقيق املكسب يف كل منافسة . -1     

 قبل أن تبدأ املنافسة . أخشى اهلزمية حىت    -2     

االنفعاالت الزائدة لدى اجلهاز الفين تؤثر على أدائي  -3     
 يف املنافسات . 

 التعليقات اخلارجية تثري انتباهي.  -4     

مكافأة الفوز التتناسب مع اجلهد البدين والنفسي  -5     
 الذي أبذله. 

الزائد ابملنافسة  أشعر ابخلوف والتوتر نتيجة االهتمام   -6     
 . 

تعتقد األسرة أن مواقف املنافسة تضيع وقيت وسبب    -7     
 فشل يف الدراسة. 

 أمارس رايضيت إرضاءا لألسرة واألهل.   -8     

متنعين األسرة من االشرتاك يف املنافسة للخوف من    -9     
 اإلصابة . 

 فقط. تقدم األسرة التقدير والتشجيع عند الفوز  -10     

هتتم أسريت بنتائج املنافسة دون النظر جملهودي أو    -11     
 مستوى أدائي . 

يوجه يل نقد شديد من أفراد أسريت عندما أفشل يف   -12     
 املنافسة. 

 جيب أن أفوز يف املنافسات الرايضية .  -13     

 أحتاج ملن يرافقين لالنتقال إىل مكان املنافسة .  -14     

 أتعب من صعوبة املواصالت لالنتقال إىل   -15     

   مكان املنافسة يف موعدها.

      

 

 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة ( )عبارات احملور اخلامس(7اجلدول )        



  

 

 

 

 

 

           
مت عرض احملاور على األساتذة اخلرباء ، و اجلدول التايل يوضح النسب املئوية آلراء اخلرباء يف احملاور   

 .  6املقرتحة : ن = 

 مدى ارتباط العبارة ابحملور 

 

 احملور اخلامس  مدى مناسبة العبارة 
 للمشاركة يف املنافسة . ضغوط تنظيم وقت الناشئ  

وتعين عدم توفيق الالعب بني متطلبات التدريب  
الذي يستمر لفرتات طويلة وبني متطلبات حلياة  

اليومية مما يؤدي إىل عدم كفاية الوقت للراحة  
 واالسرتخاء. 

 
 
 

 غري مرتبطة 

 
 
 

 مرتبطة  
 
 

 
 
 

 أرى التعديل  

 
 
 

 غري مناسبة 

 
 
 

 مناسبة 

الواجبات املدرسية نتيجة اشرتاكي يف  ترتاكم علي -1     
 املنافسات  . 

اضطر لعمل أكثر من شيئ يف وقت واحد   -2     
 بسبب اشرتاكي يف املنافسات . 

ال أملك الوقت لالستمتاع مع أصدقائي وذلك  -3     
 الشرتاكي يف املنافسات الرايضية . 

فرتات املنافسة تتعارض مع متطلبات احلياة   -4     
 اليومية. 

تتعارض فرتات املنافسة مع مواعيد االمتحاانت  -5     
 املدرسية . 

أجد صعوبة للتوفيق بني متطلبات املنافسة    -6     
 والتفوق الدراسي . 

غري مستقر يف النوم بسبب عدم التوفيق بني  -7     
 املنافسة والدراسة . 

املدرسية أو  تتعارض املنافسات مع واجبايت   -8     
 فرتات نومي أو مواعيد املدرسة . 



  

النسبة املئوية  
 للموافقة

غري  أرى التعديل
 مناسب

 احملاور مناسب 

 ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة .  –  1  6      -        -       %  100

ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ   –  2  5    1  -       %  83،    33   
 قبل و أثناء و بعد املنافسة.

ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة –  3  6     -        -       %  100
 الرايضة يف سن مبكر .

ضغوط االهتمام ابملكسب و اجتاهات   –  4  6     -        -       %  100
 األسرة و نتائج املنافسة .

ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف   –  5  5                                                                    1        -       %  83،    33   
 املنافسة .

 
الظاهري  يوضح النسب املئوية آلراء اخلرباء حول احملاور . ) صدق  (8رقم) جدول               
 . (   وصدق احملتوى 

 
 
 
 
 
 
 
 و توصل الباحث من خالل االستطالع رأي األساتذة اخلرباء إىل ما يلي :   -



  

 .  االستبيان حذف بعض العبارات من – 1
 تعديل الصياغة اللفظية لبعض العبارات .   – 2
 .   ستبيان إضافة عبارات جديدة لال – 3

ا النهائية حيث  و بناء على مالحظاهتم العلمية مت التعديل يف العبارات إال أن أصبحت يف صورهت
وضعت عبارات مناسبة لكل حمور بشكل يتصف ابلوضوح و ال حيتاج إىل تفسري أو شرح ، أما  

 ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية و سيتم شرح اإلجراءات املتبعة يف تعديل االستمارة فيما بعد .  
 :    6: ن =  االستبيان النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات

 النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات احملور األول : (يبني  9اجلدول رقم )
 ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية :  
 عبارات احملور األول       النسب املئوية لالتفاق     

              33  ،16  %                1   

             100 %                2   

             50 %                3   

             100 %                4   

             50 %                5   

             33   ،33  %                6   

             33   ،83  %                7   

             33   ،16  %                8   

             100 %                9   

            33  ،16 %                10   

            33 ،33 %               11 

  

نسبة مئوية أكثر من  ىحتصلوا عل -9-7-4-2 رقم (نالحظ أن العبارة 9من خالل اجلدول )
 من اتفاق احملكمني على عبارات احملور األول.80%
 

 النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات احملور الثاين :  
 شئ قبل و أثناء و بعد املنافسة ضغوط االتصال بني املدرب و النا(يبني 10اجلدول رقم )



  

 عبارات احملور الثاين   النسبة املئوية لالتفاق  

              100 %        1   

              100 %        2   

             33   ،83  %        3   

             50 %        4   

             100 %        5   

             33  ،83 %        6 

            33،33 %        7   

حتصلوا على نسبة مئوية أكثر من  -6-5-3-2-1(أن العبارة رقم 10نالحظ من خالل اجلدول )
%80. 

 النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات احملور الثالث :  (يبني  11اجلدول رقم )
 ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر :  

 عبارات احملور الثالث     النسبة املئوية لالتفاق  

           33  ،33 % 1 

           33  ،16 % 2 

           50 % 3 

           50 % 4 

           50 % 5 

           33  ،83 % 6 

          33  ،83 % 7 

          33 ،16 % 8 

           100  % 9 

           100  % 10 

            33،33 % 11 

           100  % 12 
 

حتصلوا على نسبة مئوية أكثر من  -12-10-9-7-6(أن العبارة رقم 11من خالل اجلدول رقم )
%80. 



  

 النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات احملور الرابع :  (يبني  12اجلدول رقم )
 ضغوط االهتمام ابملكسب و نتائج املنافسة :  

 عبارات احملور الرابع     النسبة املئوية لالتفاق   

             100 % 1 

            33  ،16 % 2 

            33  ،33 % 3 

            100 % 4 

            50 % 5 

            33  ،83 % 6 

             50 % 7 

             33   ،33  % 8 

             33   ،16  % 9 

            33  ،33 % 10 

            33  ،33 % 11 

            33  ،16 % 12 

            33  ،83 % 13 

            33  ،83 % 14 

حتصلوا على نسبة مئوية أكثر من  -14-13-6-4-1(أن العبارة رقم 12من خالل اجلدول رقم )
%80. 
 
 
 

 

 
 

 النسب املئوية التفاق احملكمني على عبارات احملور اخلامس :  (يبني  13اجلدول رقم )
 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة : 



  

 عبارات احملور اخلامس      النسبة املئوية لالتفاق   

             33   ،83  %          1   

             100 %          2   

            33  ،83 %          3   

             33   ،83  %          4   

            100 %          5 

            100 %          6   

            33  ،83 %          7   

            100 %          8   
 

حتصلوا على نسبة مئوية   -8-7-6-5-4-3-2-1(أن العبارة رقم 13من خالل اجلدول رقم )
من نسبة اتفاق احملكمني على عبارات احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت الناشئ %80أكثر من 

من نسبة اتفاق احملكمني يف  %80للمشاركة يف املنافسة ،وسيتم أخد العبارات اليت تساوت وجتاوزت 
يف مجيع   %80على نسبة اتفاق أقل من مجيع حماور االستبيان ،ومت استبعاد العبارات اليت حصلت 

 عبارات احملاور ،وهذا ما سنوضحة يف اجلدول اآليت .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أرقام العبارات املستبعدة بكل حمور بعد عرضها على احملكمني : (يبني 14اجلدول رقم)



  

عدد العبارات يف كل حمور 
 بعد التصحيح

 م    احملاور                  أرقام العبارات املستعيدة عددها 

 
                 4  

 
7   

1    ،3    ،5    ،6    ،8   ،
10    ،11   . 

ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة 
 الرايضية .

 
1   

 
                 5  

  
2   

ضغوط االتصال بني املدرب و  .   7،    4
 الناشئ قبل و أثناء و بعد املنافسة

 
2   

 
                 5  

 
7   

1    ،2    ،3    ،4    ،5   ،
8    ،11   . 

ضغوط العمل الزائد و بداية 
 املنافسة الرايضية يف سن مبكر .

 
3   

  
                5  

 
9   

2    ،3  ،5    ،7    ،8    ،9 
  ،10    ،11    ،12  . 

ضغوط االهتمام ابملكسب و 
اجتاهات األسرة حنو مواقف 

 املنافسة . 

 
4   

                 8  

 

 .    27جمموع العبارات :    

  
 ــ

 
 ــــــــــ
 

ضغوط تنظيم وقت الناشئ 
 للمشاركة يف املنافسة . 

 
5   

 
و مت حذف العبارات اليت قلت % 80علما أن العبارات املقبولة هي اليت حصلت على نسبة اتفاق 

 عن هذه النسبة املئوية .  
 وابلتايل مت التأكد من صدق الظاهري ،وصدق احملتوى ،وسيتم بعد ذلك حساب الصدق الذايت  -
  . 

 

 

 

    



  

 عبارات مت نقلها من حمور إىل آخر طبقا لرأي السادة احملكمني :  ( يبني 15اجلدول رقم) 
 

احملور املنقول  العبارات   
 إليه 

رقم العبارة  احملور التابعة له 
 ابحملور 

 العبارات      
 

أحتاج ملن يرافقين إىل مكان 
 املنافسة  

 
 الثالث        

 
 الرابع          

 
         14  

 
      1 

أتعب من صعوبة املواصالت 
لالنتقال إىل مكان املنافسة يف 

 موعدها 

 
 الثالث        

 
 الرابع         

 
        15  

 
     2 

    
 عبارات مت تعديل صياغتها :  (16اجلدول رقم)   
 

 احملاور  رقم العبارة  العبارة قبل التعديل  العبارة بعد التعديل 

يتشتت تركيز انتباهي  
عندمايشاهدين 

 شخصيات مهمة . 

تركيزانتباهي    أفتقد 
عندمايشاهدين شخصيات 

 مهمة . 

 
         7  

 األول : 
ضغوط قبل ، أثناء ، بعد 

 املنافسة الرايضية . 

 
 املعدلة بعد رأى اخلرباء .   ت جدول يوضح العبارا    
 عبارة .   27و ابلتايل يصبح عدد عبارات االستبيان    
 
 
 
 
 
 

 
 أرقام العبارات يف صورهتا النهائية لالستبيان :  (يبني  17اجلدول رقم )



  

 
 م               احملاور       أرقام العبارات ابلقائمة  عددها 

  1        ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة .   21،    15،    10،    1  4      

ضغوط االتصال بني املدرب و   16،    12،    7،    5،    2  5      
 الناشئ قبل و أثناء و بعد املنافسة . 

       2  

      7  17    ،19    ،22    ،24   ،
25    ،26    ،27  

ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة  
 الرايضية يف سن مبكر . 

       3  

ضغوط االهتمام ابملكسب و   13،    8،    3  3      
 اجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة . 

       4  

     8  4    ،6    ،9    ،11    ،14   ،
18    ،20    ،23  

ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة 
 يف املنافسة . 

       5  

 اجملموع :   27     
 

 
عبارة يف صورته النهائية و استخدم الباحث صدق   27يف األخري حتصلنا على استبيان حيتوي  -

، و كذا صدق احملتوى ) املضمون ( من أجل معرفة صدق االستبيان ، حيث ذكر  الظاهري 
أن االستمارة بصورهتا النهائية تتضمن مفردات ترتبط ارتباطا جوهراي ابهلدف ، كما أن   وناحملكم
ت االستمارة حبالتها الراهنة صحيحة ودقيقة و  شاملة و هذا ما أكد صدق احملتوى ، و سيتم  مفردا

 مل الثبات .  امع حيسبكذلك االعتماد على الصدق الذايت بعدما 
  

 

 

 
 
 :    االستبيانثبات   -1-6-1-2
يعرف ثبات االختبار على أنه مدى الدقة أو االنسياق أو استقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة   -

   ( 1)من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني . 



  

كما أن االختبار اثبتا إذا كان يعطي نفس النتائج ابستمرار إذا ما تكرر على نفس املفحوصني و     -
الختبار أنه إذا ما أعيد االختبار على نفس العينة حتت كما يعين ثبات ا  (2)حتت نفس الشروط . 

 ( 3)نفس الظروف يعطي نتائج معنوية أي وجود معامل ارتباط كبري بني نتائج االختبار.

و استخدم الباحث حلساب ثبات االختبار طريقة " تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه " للتأكد من  
ا قام الباحث إبجراء االختبار على مرحلتني بفاصل زمين مدى دقة و استقرار نتائج االختبار ، و هلذ

 قدره أسبوع مع احلفاظ على املتغريات ) نفس العينة ، نفس التوقيت ، نفس املكان (  
حيث يدل االرتباط بني درجات االختبار األول و االختبار الثاين على معامل استقرار االختبار ،  

 ( زاد هذا االختبار استقرارا و ثباات .   01 , 00) حيث كلما اقرتب هذا املعامل من الواحد 
و استعملنا حلساب معامل الثبات الطريقة العامة حلساب االرتباط لبريسون كما هو موضح يف  

 التايل :   (18رقم) اجلدول
معامل ثبات  القيمة اجلدولية 

 االختبار 

 االستبيان  حجم العينة  درجة احلرية مستوى الداللة 

 القائمة   27      25         0.05     0،    95        0،    38    

  
و بعدما قمنا ابلكشف يف جدول دالالت  0،  95بعد حساب معامل االرتباط " بريسون " وجد 

تبني لنا أن   0،   05( و مبستوى داللة  2  –االرتباط ملعرفة ثبات االختبار عند درجة حرية ) ن 
يتميز بدرجة ثبات عاملية ألن الدرجة احملسوبة ملعامل الثبات كانت أكرب من القيمة اجلدولية   االستبيان

 .    0،   38، و اليت تساوي 
 
 .56ص ،  1997( مقدم عبد احلفيظ ، اإلحصاء و القياس النفسي و الرتبوي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 1)
  193، ص  1995، دار الفكر العريب القاهرة ،  2( حممد صبحي حسنني ، القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرايضية ، اجلزء األول ، ط 2)
 . 70،ص1999،دار الفكر ،عمان 1م ،األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختيارات والقياس يف الرتبية الرايضية .طمروان عبد اجمليد إبراهي(3)

 
جودة صالحية االختبارات واملقاييس  تكما تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية ابلنسبة حملكما  -

يف قياس ما وضع ألجله ،فاالختبار أو املقياس السابق وصدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها 
 (1هو الذي يقيس بدقة الظاهرة اليت صمم لقياسها .)



  

ومن أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا الصدق الذايت والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي 
 ملعامل ثبات االختبار ،والنتائج اليت حتصلنا عليه موضحة يف اجلدول التايل :

 لصدق والثبات : (يبني ا19اجلدول رقم )
معامل 

 صدقال
 الذايت

 الستبيان  ل

معامل ثبات 
 االستبيان  

 القائمة   حجم العينة   درجة احلرية   مستوى الداللة 

الضغوط  27 25 0.05 0.95 0.97
املرتبطة  

ابملنافسة  
 الرايضية  

 
عالية من الصدق ،وهذا لكون القيم  من خالل هذا اجلدول نستنتج أن االستبيان يتميز بدرجة 
وهي أكرب من القيمة اجلدولية   0.97احملسوبة ملعامل الصدق الذايت لالختبار جاءت مساوية ل 

( وابلتايل فاالستبيان يتميز بدرجة عالية  2-عند درجة حرية )ن  0.38ملعامل االرتباط املقدر ب  
 من الصدق والثبات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 86،ص1978السيد ،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،دار الفكر العريب ،القاهرة (البهي فؤاد 1)

 
 املوضوعية : -1-6-1-3



  

يقصد ابملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب ،وعدم إدخال العوامل الشخصية فيم يصدر  
 ( 1)الباحث من أحكاك . 

لدرجات أو النتائج اخلاصة به  كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة ابالستبيان وحساب ا
 ،حيث ركز الباحث على سهولة العبارات ووضوحها بعيدا عنت الصعوبة أو الغموض . (2)

وقد مت تعزيز املفحوصني بكل تفاصيل ومتطلبات اإلجابة على االستبيان من خالل توضيح طريقة  
 اإلجابة . 

ألفراد ،إدارة االستبيان ،درجة الدافعية  كما التزم الباحث من خالل توزيع االستمارات مبراعاة طبيعة ا
 لدى املختربين . 

كما مت القيام إبجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمني يف ضوء نتائج الدراسة  
 االستطالعية حىت يتحقق لالستبيان شرط املوضوعية . 

الذكر يستخلص الباحث أن االستبيان يف  دانية واالعتبارات السابقة يواستنادا على كل اإلجراءات امل
 صورته املقرتحة يتمتع مبوضوعية عالية ،ابإلضافة إىل صدق وثبات االستبيان . 

بعد مجع االستمارات على عينة البحث نقوم حبساب درجة كل فرد يف طريقة تقييم االستبيان :
 االستبيان يف كل بعد ،ويف االستبيان ككل حيث : 

=درجة واحدة،وعند اإلجابة أبحياان =درجتان ،وعند اإلجابة بغالبا =ثالث  عند اإلجابة بنادرا -
 درجات.

 األساليب اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج :  -1-7
تعترب من أهم الطرق املؤدية إىل فهم العوامل األساسية اليت تؤثر على الظاهرة املدروسة من خالل  

ها بعد ذلك علما وأن لكل ابحث وسائل إحصائية خاصة  الوصول إىل نتائج يتم حتليلها ومناقشت
واليت تتناسب مع نوع املشكلة وخصائصها ،وقد اعتمدان يف هذه الدراسة على األدوات اإلحصائية 

 التالية : 
 
 . 332،ص2003( عبد الرمحان حممد عيسوي ،االختبارات واملقاييس النفسية ،منشاة املعارف ابإلسكندرية ،1)
إخالص حممد عبد احلفيظ ،مصطفى حسني ابهي ،طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية ،مركز ( 2)

 .179،ص2000الكتاب للنشر ،القاهرة 
 

 املتوسط احلسايب : 



  

عدد  هو أحد مراكز النزعة املركزية والذي حيسب جبمع قيم عناصر اجملموعة مث قسمت النتيجة على
 ( 1)العينة وذلك من خالل املعادلة التالية :

 مج س
 س=      
 ن           

 س = املتوسط احلسايب .  
 مج س = جمموع الدرجات .  

 ( 2)ن = عدد العينة . 
 

االحنراف املعياري أهم مقاييس التشتت ، و هو يقوم يف جوهره على حساب االحنراف املعياري : 
   ( 3)احنرافات الدرجات عن متوسطها .  

 
 2مج ع 

  ع = 
 ن 

 ع = االحنراف املعياري .  
 مج ع = جمموع مربعات االحنرافات . 

 ( 4)ن = عدد األفراد . 

 
 
 
 .  92، ص  1991( قيس انجي عبد اجلبار و شامل كامل حممد ، مبادئ اإلحصاء يف الرتيب البدنية ، دار املعارف ، القاهرة ، 1)
 . 29،ص1999( عباس حممود عوض نعلم النفس اإلحصائي ،دار املعرفة اجلامعية ،2)
 .  88، ص  1984، مطبعة بريوت ،  2اإلحصاء ، ط ( عبد القادر حليمي ، مدخل إىل3)
،دار الفكر العريب القاهرة 1عاطف عديل العيد ،زكي أمحد عزمي ،األسلو اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام واإلعالم ،ط (4)

  .68ص1993

 حساب االرتباط ابلطريقة العامة : 



  

مل االرتباط على الدرجات اخلام و مربعات هذه تعتمد هذه الطريقة العامة مباشرة يف حساهبا ملعا
 الدرجات .  

 مج ص  مج س   –ص ن مج س  
  ر=    

 2)مج ص(-2ن مج ص 2)مج  س(-2ن مج س 
         

 مج س × ص = جمموع حاصل ضرب الدرجات املقابلة يف االختبارين .  
مج س × مج ص = حاصل ضرب جمموع درجات االختبار األول س يف جمموع درجات االختبار  

 الثاين ص .  
 = جمموع مربعات درجات االختبار األول س .  2مج س 

 = مربع جمموع درجات االختبار األول  س .   2) مج س ( 
 = جمموع مربعات درجات االختبار الثاين ص .   2مج ص 

    ( 1)= مربع جمموع درجات االختبار الثاين ص .  2) مج ص ( 
 النسبة املئوية :  

القياس الثاين هو  نسمي النسبة املئوية أو املعدل املئوي ابلنسبة الثابتة ملقدارين متناسبني عندما يكون 
 :    (3)و يعرب عنها ابملعادلة التالية     (2)مائة 

ن( =      %النسبة املئوية )

س
  ×100   
 حيث س : هو عدد التكرارات .  

 ن : حجم العينة .  
 
 
 .  244، ص  1978( فؤاد البهي السيد ، علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري ، دار الفكر العريب ، القاهرة 1)
 .  141، ص  1999( نبيل عبد اهلادي ، القياس و التقومي الرتبوي و استخدامه يف جمال التدريس الصفي ، دار وائل للنشر ، 2)

( 3 ) Stéphane champely , Statistique appliquée au sport , cours exercices, Editions de bœck 

université , bru scelles , 2004 , p 64 .  

 
 :    الصدق الذايت



  

و يطلق عليه أيضا مؤشر الثبات ، فالصلة وثيقة بني الثبات و الصدق من حيث أن الثبات االختبار  
إذا أعيد االختبار على نفس اجملموعة من يؤسس على ارتباط الدرجات احلقيقية لالختبار بنفسها 

 :    (1) األفراد ، و حيسب الصدق الذايت لالختبار وفق املعادلة التالية
 

 معامل الصدق الذايت =    معامل الثبات .                      
 

س مدى داللة  لقيا هو اختبار : 2ن   1( ملتوسطني غري مرتبطني حيث ن ت ت ) استو دن -
حتسب داللة لفرق متوسطي غري مرتبطني و خمتلفني يف ،ويف هذه احلالة (2)الفرق بني متوسطي عينتني  

 عدد األفراد ابملعادلة التالية :  
 

            2  س -                        1س                         
 ت = 

   

2عن                           

11  +     2ن    2ع
2                                              

نن 12

11
+ 

                                                  2-  2+ن  1ن                         
 

 = متوسط املتغري األول .     1س
 = متوسط املتغري الثاين .   2س
 = تباين املتغري األول .  1ع

 = تباين املتغري الثاين .  
 = عدد أفراد املتغري األول .   1ن
 = عدد أفراد املتغري الثاين .   2ن
 ( 3).    2ـ  2+ ن 1( = نتدرجة احلرية ل ت)استو دن -

 
 . 193ص  1995، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  3( حممد صبحي حسانني ، القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرايضية ، اجلزء األول ، ط1)
 . 222ص1997حممد خري اإلحصاء النفسي ،دار الفكر العريب ،القاهرة ، (2)
 .  336، ص  1978( فؤاد البهي السيد ، علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 3)
 

 

 (1)حتليل التباين ) ف فيشر ( : 



  

 

  التباين  بني اجملموعات                                                                                     
   :حيث أن    =ف

  التباين داخل اجملموعات             
   

                                                        ت  اجملموعااملربعات بني  جمموع                                
 =   التباين بني اجملموعات

 (                                        1-درجة احلرية)عدد اجملموعات                             
 

 

 اجملموعاتجمموع املربعات داخل                                          
 =التباين داخل اجملموعات  

   ( عدد اجملموعات–درجة احلرية  )جمموع عدد أفراد العينة                                 

 
يهدف هذا االختبار إىل إجراء  : للمجموعات غري متساوية العدداختبار دانكن للمدى املتعدد

 احملسوبة من حتليل التباين دالة إحصائيا. Fاملقارانت املتعددة بني العينات عندما تكون قيمة 
 
 

 التباين داخل اجملموعات   اخلطأ املعياري للتوسطات=
  عددأفراداجملموعات الكلية                                             

 

 

 

 

 

 
.   294ص1987،،2( حممود السيد أبو النيل ،اإلحصاء النفسي واإلجتماعي والرتبوي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،ط1)  
 
 

عدد أفراد  3ن   عدد أفراد اجملموعة الثانية ،2ن  األوىل ،أفراد اجملموعة  1ن  ).3+ن 2+ن 1عدداجملموعات الكلية =   ن 
 اجملموعة الثالثة (.



  

 ×اخلطأ املعياري للمتوسطات.نأقل مدى معنوي =ك  
 .3و2=القيمة احلرجة املقابلة لدرجة حرية التباين داخل اجملموعات عند كل مننك  

 .                              (    1)  أقل مدى معنوي   2س   -   1س
 صعوابت البحث :  

 متثلت صعوابت البحث يف :   -
 يف خمتلف األنشطة الرايضية .   عدم اسرتجاع كل االستمارات املوزعة على الناشئني الرايضيني -
نقص يف املراجع و املصادر و البحوث املتشاهبة يف جمال الضغوط النفسية للناشئني الرايضيني على   -

 ه اخلصوص .  وج
صعوبة توزيع االستمارات ، ألن الناشئني كانوا جيدون صعوبة يف اإلجابة خلطة تسليم االستمارات  -

 ، و هذا راجع إىل مشكل مع املدربني .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 138،ص2003العريب القاهرة ،،دار الفكر 1،طاإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية والرايضية،(حممد نصر الدين رضوان 1)

 

 خامتة الفصل :  



  

قصد بلوغ أهداف البحث املنشودة تطرق الباحث خالل هذا الفصل إىل عرض منهج البحث   -
املتبع ، و إىل عينة البحث ، و جماالته البشرية و الزمانية و املكانية ، و مشل البحث على دراسة أولية  

إبدخال بعض التعديالت على االستبيان اخلاص ابلضغوط أين وضع الباحث الغرض منها ، و قام  
النفسية ، هذا النزع غموض بعض العبارات و املفردات اليت جاءت فيه ، كما تطرق إىل صدق و  

 .  نثبات و موضوعية االستبيا 
و انتقل الباحث إىل عرض مجلة من الوسائل اإلحصائية املستخدمة بعينة الوصول إىل إصدار   -

ة حول الظاهرة موضوع البحث ، و تطرق يف األخري إىل أهم  الصعوابت اليت أحكام موضوعي
 اعرتضت طريق البحث .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 الفصل الثاين 
 عرض ومناقشة النتائج 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد: 



  

نتعرض يف هذا الفصل إىل حتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفقا خلطة حبث مناسبة لطبيعة  
 الدراسة ، و قد قمنا بعرض هاته النتائج و اإلجابة على أسئلة مشكلة البحث . 

 عرض و مناقشة النتائج :  -2-1
ضغوط النفسية توجد هناك فروق دالة إحصائيا يف ال عرض نتائج الفرضية األوىل :  -2-1-1

 املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئ األنشطة اجلماعية و الفردية .  

 :واألنشطة الفردية ماعيةابلنسبة لألنشطة اجل
 (  يبني قيمة ت ستودنت احملسوبة : 20اجلدول رقم )

 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب   االحنراف املعياري   ت     

    1.28           1.56   
        1.80   
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أنشطة مجاعية   
 أنشطة فردية 

 احملور الثاين  
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أنشطة مجاعية   
 أنشطة فردية 

 احملور الثالث  

    0.12   1.14             
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5.41   
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108  
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أنشطة مجاعية   
 أنشطة فردية 

 احملور الرابع  

    4.97   3.15             
2.54 

14.47 
12.28    

108  
70  

أنشطة مجاعية   
 أنشطة فردية 

 احملور اخلامس 

    3.99   7.83             
5.90 

43 .48   
44.12   

108  
70  

أنشطة مجاعية   
 أنشطة فردية 

 الدرجة الكلية  

 

 من خالل اجلدول األول أعاله :  
  ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية وجدت أن ت احملسوبة ابلنسبة للمحور األول : -

 ةأقل من ت اجلد ولي( ، و هي   2_  2+ ن 1) ن  176عند درجة حرية  1.28مساوية ل 
 .    0.05عند مستوى داللة   1.96املقدرة ب  



  

 مما يعين عدم وجود فرق دالة إحصائية يف الضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية . 
 
 
 
 

 

 

 

 
 أنشطة مجاعية  أنشطة فردية 

 ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور األول بني كل من األنشطة الفردية واالنشطة اجلماعية  1الشكل رقم )  
 ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و بعد املنافسة .   ابلنسبة للمحور الثاين : -
، و هي أكرب من ت اجلدولية   176عند درجة حرية  2.92وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .    0.05عند مستوى داللة   1.96ب   املقدرة
مما يعين وجود فرق لدالة إحصائية يف ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و بعد 

 املنافسة بني األنشطة اجلماعية و األنشطة الفرديةلصاحل األنشطة اجلماعية .  
 

 
 
 
 
 
 

 أنشطة مجاعية    أنشطة فردية  
 بني كل من األنشطة الفردية واألنشطة اجلماعية  الثاين ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور  2الشكل رقم )   

 
 ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر .   ابلنسبة للمحور الثالث : -



  

 ة، و هي أكرب من ت اجلد ولي  176عند درجة حرية  2.46وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 
 .   0.05عند مستوى داللة  1.96املقدرة ب 

مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر بني  
 األنشطة اجلماعية و األنشطة الفردية لصاحل األنشطة اجلماعية .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أنشطة مجاعية    أنشطة فردية  

 .بني كل من األنشطة الفردية واألنشطة اجلماعية  الثالث( ميثل املتوسط احلسايب للمحور    3الشكل رقم )  
 ضغوط االهتمام ابملكسب و اجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة .   ابلنسبة للمحور الرابع : -

، و هي أقل من ت اجلدولية   176عند درجة حرية  0.12وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 
 .   0.05عند مستوى داللة 1.96 املقدرة ب 

مما يعين عدم وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط االهتمام ابملكسب و اجتاهات األسرة حنو مواقف  
 املنافسة بني األنشطة اجلماعية و األنشطة الفردية .  

 
 
 
 
 
 



  

    أنشطة فردية                                                                    أنشطة مجاعية     
 .بني كل من األنشطة الفردية واألنشطة اجلماعية  الرابع ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور    4الشكل رقم )  

 نافسة الرايضية .  ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف امل   ابلنسبة للمحور اخلامس : -
، و هي أكرب من ت اجلدولية   176عند درجة حرية  4.97وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 

   0.05عند مستوى داللة  1.96املقدرة ب  
مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية بني  

 ة ل األنشطة اجلماعية .       األنشطة اجلماعية و األنشطة الفردي

 
    أنشطة فردية                                                                    أنشطة مجاعية     

 .بني كل من األنشطة الفردية واألنشطة اجلماعية  اخلامس( ميثل املتوسط احلسايب للمحور    5الشكل رقم )  
 :ابلنسبة الدرجة الكلية  االستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية  -

، و هي أكرب من اجلدولية املقدرة   176عند درجة حرية  3.99وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 
 .  0.05عند مستوى داللة 1.96ب  

ماعية و األنشطة الفردية لصاحل مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف الضغوط النفسية بني األنشطة اجل
 األنشطة اجلماعية .     

 



  

    أنشطة فردية                                                     أنشطة مجاعية                   
بني كل من األنشطة الفردية واألنشطة   للدرجة الكلية لالستبيان ( ميثل املتوسط احلسايب    6الشكل رقم )  

 .اجلماعية
من خالل كل ما سبق اتضح للباحث أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية  -

املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني املشرتكني يف األنشطة اجلماعية و املشرتكني يف األنشطة الفردية لصاحل 
د املنافسة  األنشطة اجلماعية حيث إن هناك ضغوط اتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و بع

حيث يف األنشطة اجلماعية يشرتك أكثر من العب مما تؤدي إىل اختالف العالقة القائمة بني كل 
انشئ و املدرب نظرا الختالف القدرات فبما بني الناشئني ، و اختالف دور و مركز كل انشئ يف  

 الفريق مما يؤدي على ضغوط يف عملية االتصال بني املدرب و الناشئ .  
هناك ضغوط نفسية يف تنظيم وقت الناشئ للمشاركة لصاحل األنشطة اجلماعية لكثافة   كما أن  -

املنافسة فيها مما يتطلب حتضري دائم و مستمر من الناشئ ، و عليه يكون انضباط دائم مما يؤدي إىل  
نشوء ضغوط حيث على الناشئ تنظيم وقته بني ساعات التدريب و متطلبات احلياة اليومية كالدراسة  

 مثال ، و هذا ما يظهر أكثر يف موعد االمتحاانت املدرسية .  
كما أن هناك فرق دال يف الضغوط النفسية للناشئ لصاحل الناشئ املشرتك يف األنشطة اجلماعية   -

حيث أن ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر يكون واضحا ، فاملتطلبات  
يكية و التقنية ابلنسبة لناشئ األنشطة اجلماعية أكثر من متطلبات البدنية ،  البدنية و النفسية و التكت

و النفسية و التكتيكية و النفسية ابلنسبة لناشئ األنشطة الفردية ، و ابلتايل كثافة املنافسة تكون  
 أكثر عند انشئ األنشطة اجلماعية .  

النفسية أكثر من انشئ األنشطة  و ابلتايل فالناشئ املشرتك يف األنشطة اجلماعية معرض لضغوط
 الفردية .  

هناك فروق دالة إحصائيا يف الضغوط املرتبطة ابملنافسة  :  ةالثاني يةعرض نتائج الفرض -2-1-2
 الرايضية تبعا لنوع النشاط املختار فبما بني األنشطة اجلماعية ، و فيما بني األنشطة الفردية :  

   ابلنسبة األنشطة اجلماعية : - 2-1-2-1
 ( يبني قيمة ت بني األنشطة اجلماعية كرة اليد ، كرة القدم .  21اجلدول رقم )

 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب   االحنراف املعياري   ت    

 احملور األول  كرة اليد    48   7.18   1.23   0.44



  

 كرة القدم  60   7.06   1.80

9.15   2.08   
1.63   

8.93   
6  

48  
60 

 كرة اليد  
 كرة القدم 

 احملور الثاين  

13.21   1.39   
3.29   

14.06   
11.8   

48  
60 

 كرة اليد  
 كرة القدم 

 احملور الثالث  

2.52   0.68   
1.37   

5.68   
5.2   

48  
60 

 كرة اليد  
 كرة القدم 

 احملور الرابع  

0.29   2.26   
3.72   

14.56   
14.4   

48  
60  

 كرة اليد  
 كرة القدم 

 احملور اخلامس 

3.12   3.007   
9.98   

50.56   
46.37   

48  
60  

 كرة اليد  
 كرة القدم 

 الدرجة الكلية  

 
 من خالل اجلدول املوضح أعاله :  

 ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية .   ابلنسبة للمحور األول : -
و هي أقل من ت اجلدولية املقدرة    106عند درجة حرية  0.44وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 

   0.05عند مستوى داللة  1.96ب 
مما يعين عدم وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة بني نشاط كرة اليد و  

 كرة القدم . 
 
 
 
 
 
 

 كرة القدم                                 كرة اليد                              
 بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم .   االول( ميثل املتوسط احلسايب للمحور 7شكل )



  

 ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و بعد املنافسة .   ابلنسبة للمحور الثاين : -
و هي أكرب من ت اجلدولية   106عند درجة حرية  9.15وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .   0.05عند مستوى داللة   1.96املقدرة ب 
ء و بعد  مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثنا

 املنافسة لصاحل نشاط كرة اليد .  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 كرة القدم               كرة اليد                                              
 بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم .  الثاين( ميثل املتوسط احلسايب للمحور 8شكل ) 

 ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر .   ابلنسبة للمحور الثالث : -
و هي أكرب من ت اجلدولية  106عند درجة احلرية  13.21وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

   0.05عند مستوى الداللة   1.96املقدرة ب 
 سن مبكر  مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط العمل الزائد و بداية املنافسة الرايضية يف

 لصاحل كرة اليد .  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط كرة القدم                     نشاط كرة اليد         
 ( ميثل املتوسط احلسايب للمحورالثالث  بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم .9شكل )

 
 
 ضغوط االهتمام ابملكسب و اجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة .   ابلنسبة للمحور الرابع : -
و هي أكرب من ت اجلدولية   106عند درجة حرية  2.52وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .    0.05عند مستوى داللة   1.96املقدرة ب    
مواقف املنافسة   مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو

 لصاحل نشاط كرة اليد .  

 
 نشاط كرة القدم                     نشاط كرة اليد         

 بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم .   الرابع ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور 10شكل )



  

 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة .    ابلنسبة للمحور اخلامس : -
و هي أكرب من و أقل من ت   106عند درجة حرية  0.29احملسوبة مساوية ل  وجدت أن ت  -

 .   0.05عند مستوى داللة   1.96اجلدولية املقدرة ب  
مما يعين عدم وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة بني نشاط  

 كرة اليد و كرة القدم .  
 
 
 
 
 
 
 

 
 نشاط كرة القدم                     نشاط كرة اليد  

 بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم .  اخلامس( ميثل املتوسط احلسايب للمحور 11شكل )
 الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية :   ابلنسبة لدرجة الكلية لالستبيان :-
و هي أكرب من ت اجلدولية   106حرية عند درجة  3.12وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .  0.05عند مستوى داللة 1.96املقدرة ب 
مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني بني نشاط  

 كرة اليد و نشاط كرة القدم .  



  

 
 نشاط كرة القدم                     نشاط كرة اليد  

 .بني نشاط كرة  اليد و كرة القدم  للدرجة الكلية لالستبيان ل املتوسط احلسايب( ميث12شكل )
 
 
 
 
 
 :  ألنشطة الفردية ابلنسبة ل  -2-1-2-2

 ، و ألعاب القوى  و ( ينب قيمة ت احملسوبة بني األنشطة الفردية اجلو د22اجلدول رقم )
 املتغري  اجملموعات  العدد  املستوى احلسايب  االحنراف املعياري   ت       

1.5   1.93   
1.71   

7.87   
7.21   

24  
46  

 اجلودو 
 م 1500

 احملور األول 

1.41   2.44   
1.63   

5.87   
6.65   

24  
46  

 اجلودو 
 م 1500

 احملور الثاين  

3.45   1.25   
2.70   

10.5   
12.47   

24  
46  

 اجلودو 
 م 1500

 احملور الثالث  

0.94   1.27   
2.41   

5.12   
5.60   

24  
46  

 اجلودو 
 م 1500

 احملور الرابع  

 احملور اخلامس  اجلودو   24   10.58   1.99   4.04



  

 م 1500  46   13.17   2.84

2.85   3.68   
6.34   

41.37   
45.56   

24  
46  

 اجلودو 
 م 1500

 الدرجة الكلية  

 
 من خالل اجلدول املوضح أعاله :  

 ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية .    ابلنسبة للمحور األول :
و هي أقل  من ت اجلدولية املقدرة ب    68عند درجة حرية  1.5وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 

 .   0.05عند مستوى داللة   1.96
مما يعين عدم وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط قبل و أثناء و بعد املنافسة الرايضية بني نشاط  

 م. 1500ط اجلودو و نشا

 
 

 

 

 

 

 

    

 م1500اجلودو                                                 
 م.1500بني نشاط اجلودو و  األول( ميثل املتوسط احلسايب للمحور  13شكل )

 ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء و بعد املنافسة .  ابلنسبة للمحور الثاين :  
و هي أقل من ت اجلدولية املقدرة    68عند درجة حرية  1.41وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

   0.05عند مستوى داللة  1.96ب 



  

و بعد   مما يعين عدم وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط االتصال بني املدرب و الناشئ قبل و أثناء
 م  .  1500املنافسة بني الناشئني املمارسني للجودو ونشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م1500                                                      اجلودو        
 م.1500بني نشاط اجلودو و  الثاين( ميثل املتوسط احلسايب للمحور  14شكل )    

 

 

 

 

 . احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضيةيف سن مبكر:ضغوط ابلنسبة للمحور الثالث

وهي أكرب من ت اجلدولية املقدرة   68عند درجة حرية  3.45وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -
 .  0.05عند مستوى داللة  1.96ب 

مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر 
 . م1500اط اجلودو ونصف الطويل لصاحل نشاط بني نش 

 

 
   م1500                                                        اجلودو         



  

 م.1500بني نشاط اجلودو و  الثالث( ميثل املتوسط احلسايب للمحور  15شكل )    
 قف املنافسة . ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواابلنسبة للمحور الرابع : 

من ت اجلدولية املقدرة  أقل وهي  68عند درجة حرية  0.94وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -
 .  0.05عند مستوى داللة  1.96ب 

ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو   وجود فرق دال إحصائيا يفعدم مما يعين 
 م . 1500مواقف املنافسةبني نشاط اجلودو ونشاط 

 
   م1500                                                        اجلودو         
 م.1500بني نشاط اجلودو والرابع  ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور 16شكل )    

 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة .   للمحور اخلامس :ابلنسبة ابلنسبة 
 ةو هي أكرب من ت اجلد ولي  68عند درجة حرية  4.04وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .  0.05عند مستوى الداللة  1.96املقدرة ب  
املنافسة بني نشاط اجلو  مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف 

 م.                        1500و نشاط نصف طويل لصاحل نشاط  ود

 
 م 1500                                               اجلودو         



  

 م.1500بني نشاط اجلودو و  اخلامس  ( ميثل املتوسط احلسايب للمحور  17شكل )    
لضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني يف نشاط  ا ابلنسبة للدرجة الكلية لالستبيان :

 م :  1500و نشاط  واجلو د
 ةو هي أكرب من ت اجلد ولي  68عند درجة حرية  2.85وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

 .  0.05عند مستوى الداللة  1.96املقدرة ب 
ابملنافسة الرايضية للناشئني يف نشاط   مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة

 م .  1500م لصاحل نشاط 1500و نشاط  واجلو د
 
 
 
 
 
 

 
   م1500                                            اجلودو            
 م.1500بني نشاط اجلودو و  درجة الكلية لالستبيان ( ميثل املتوسط احلسايب لل18شكل )       
 من خالل كل ما سبق يتضح أن :   -
 ابلنسبة لألنشطة اجلماعية : ) كرة اليد ، كرة القدم ( :   -



  

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية تبعا للنشاط   -
املختار ) كرة اليد ، كرة القدم ( لصاحل انشئ كرة اليد حيث أن ضغوط االتصال بني املدرب و  

ب و  الناشئ تؤدي إىل ضغوط نفسية على الناشئ بسبب أن هناك اتصال سريع و مباشر بني املدر 
الناشئ حيث أن املدرب يستطيع توجيه الناشئ بصورة أسرع يف كرة اليد لقلة الناشئني منه أثناء  
املنافسة ، و كذلك لقلة عددهم ابملقارنة مع انشئ كرة القدم حيث يتواجد يف مكان بعيد ، و  

كبري    يصعب عليه عملية التوجيه لظروف اللعب يف نشاط كرة القدم ككرب امللعب ، و تواجد عدد
 من احلاضرين بصفة عامة . 

كل هذا يؤدي إىل حساسية عملية االتصال بني الناشئني يف كرة اليد مما يولد ضغوط نفسية إضافية  
  . 
و أن هناك ضغوط عمل الزائد بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر لصاحل انشئ كرة اليد حيث   -

ية أخرى مما تتطلبه كرة اليد كالتنطيط الكرة و  يقع عليه تطوير الناحية املهارية أكثر من أي انح
 االرتقاء حيث هي مهارات أساسية ظاهرة من خالهلا حيكم على مستوى الناشئ يف كرة اليد .  

و أن الناشئ يتعرض لضغوط نفسية عالية من جهة األسرة وجهته هو نفسه ، حيث قلة املبارايت   -
، و حتقيق أكرب عدد من االنتصارات عكس انشئ كرة  يف املنافسة مما جيعل يفكر يف جتنب اهلزائم 

 القدم الذي يتعرض ملنافسات عديدة .  
 و ابلتايل فالناشئ املشارك يف النشاط كرة اليد معرض لضغوط نفسية أكثر من انشئ كرة القدم .  

 ( :  م1500 سباق ،   وابلنسبة لألنشطة الفردية : ) اجلو د
إحصائية يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية تبعا للنشاط  أن هناك فروق ذات داللة  -

م حيث  أن هناك ضغوط احلمل الزائد و بداية  1500م ( لصاحل انشئ 1500،  و املختار ) اجلو د
م ألنه جيب أن تكون له قدرة حتمل عالية أثناء  1500املنافسة الرايضية يف سن مبكر لصاحل انشئ 

الكبري  املطلوب أثناء هذا السباق ، و كذلك أثناء املنافسة حيث يعطي كل ما   التدريب نظرا للجهد
 لديه ،و أن الناشئ يبدأ املنافسة يف سن مبكر مما تنتج عنها ضغوط إضافية .  

كما أن هناك ضغوط تنظيم الوقت للناشئ نصف طويل عالية ألن اجملهود الذي يقدمه أثناء    -
 قيام بواجباته أبمت وجه ألن التعب يؤثر عليه كثريا .  التدريب يكون عائق أمامه يف ال



  

م  يف احملور األول ضغوط  1500وانشئ و كما وجدان أنه اليوجد فرق دال إحصائيا بني انشئ اجلو د
قبل و أثناء و بعد املنافسة ،واحملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ الرايضي قبل وأثناء  

 لرابع ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة .  وبعد املنافسة واحملور ا
أما ابلنسبة للدرجة الكليلة لالستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئني  

  م وجد هناك فرق دال إحصائيا لصاحل الناشئني املمارسني1500ونشاط   واملمارسني لنشاط اجلو د
الذي يتميز مبجهودات إضافية سواء يف التدريب أو املنافسات حيث يتطلب قوة   م1500لنشاط 

حتمل كبرية يف األداء ،ويف مواجهة الظروف احمليطة به من حيث التعب املسيطر عليه وضرورة إهناء  
السباق يف وقت قصري ،والتعب احلاصل بعد التدريب مما يؤثر على الواجبات األخرى للناشئ  

 ها . كالدراسة وغري 
 
 
 
 :  ةالثالث يةعرض وحتليل نتائج الفرض -2-1-3

تبعا لسنوات   هناك فروق دالة إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئني
 املمارسة الرايضية . 

احملسوبة يف احملور األول :ضغوط قبل وأثناء وبعد املنافسة   F( يبني قيم 23اجلدول رقم )
 الرايضية . 

درجة  جمموع املربعات مصادر التباين  املتغري 
 احلرية  

 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
احملور 
 األول

  11.28 2 22.57 بني اجملموعات
3.24 

 
0.05 

 
 3.48 175 610.02 اجملموعاتداخل   3.06

 
 اجملموع

 
632.59 

 
177 

 
00 

وداخل اجملموعات  22.57من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 
عند   3.48وداخل اجملموعات بلغ  11.28،أما متوسط املربعات بني اجملموعات  610.02بلغ 



  

اجلدولية املقدرة   Fوهي أكرب من قيمة 3.24احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2درجة احلرية )
مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات وداخلها   0.05عند مستوى الداللة  3.06ب 

( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة 24اجلدول رقم )
 احملور األول ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف 

 الرايضية : 
 
 ملتغريا

 
عدد سنوات 

 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 االحنراف املعياري

 1.78 6.88 50 سنوات 3أقل من   احملور األول 
 1.29 7.63 61 سنوات5-3من  

 1.90 7.07 67 سنوات5أكثر من  

تكون أعلى نسبة يف ضغوط قبل وأثناء وبعد املنافسة الرايضية نقوم إببرازها يف وملعرفة صاحل من 
 اجلدول التايل :
( يبني مقارنة بني اجملموعات الثالث يف ضغوط قبل وأثناء املنافسة وبعد 25جدول رقم )

 دال :  جمموعةاملنافسة الرايضية ابستخدام معالة )دانكن ملدى املتعدد (ألي 
 سنوات5أكثر من   سنوات 5-3من سنوات 3أقل من   

 0.19 "" 0.75 ــــ سنوات 3أقل من  
 0.56 ــــ ــــ سنوات 5-3من

 ــــ   سنوات5أكثر من  
سنوات  3املمارسني أقل من  ( نالحظ أنه يوجد فرق بني متوسط الناشئني25من خالل اجلدول ) 

  دسنوات ،وال يوج5-3سنوات لصاحل الناشئني املمارسني 5-3،ومتوسط الناشئني املمارسني من 
سنوات ،وال 5سنوات ومتوسط الناشئني أكثر من 3فرق بني متوسط الناشئني املمارسني أقل من 

 سنوات .5سنوات والناشئني أكثر من 5-3فرق بني متوسط الناشئني  ديوج
الرايضية لصاحل   ةومما تقدم نستدل أبنه يوجد فروق بني الناشئني يف ضغوط قبل وأثناء وبعد املنافس 

 سنوات . 5-3الناشئني املمارسني من 



  

 
 سنوات 5سنوات                            أكثر من   5-3سنوات                          من  3أقل من 

 
يف احملور األول ضغوط قبل وأثناء وبعد املنافسة الرايضية عند كل من انشئ املمارس أقل   ( ميثل املتوسط احلسايب19شكل رقم ) 

 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3من  
 

 
احملسوبة يف احملور الثاين :ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ   F( يبني قيم   26اجلدول رقم ) 

 وبعد املنافسة الرايضية . 
درجة  جمموع املربعات منصادر التباين  املتغري 

 احلرية  
 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
احملور 
 الثاين 

  24.94 2 49.89 بني اجملموعات
6.94 

 
0.05 

 
 3.59 175 629.67 داخل اجملموعات 3.06

 
 اجملموع

 
679.56 

 
177 

 
00 

وداخل اجملموعات  49.89من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 
عند  3.59وداخل اجملموعات بلغ 24.94،اما متوسط املربعات بني اجملموعات  629.67بلغ 

اجلدولية املقدرة   Fوهي أكرب من قيمة 6.94احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2درجة احلرية )
  .مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات وداخلها 0.05عند مستوى الداللة  3.06ب 

( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة    27اجلدول رقم ) 



  

رايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف احملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب  ال
 والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية : 

 
 املتغري

 
عدد سنوات 

 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 االحنراف املعياري

 2.17 7.78 50 سنوات 3أقل من   احملور الثاين
 2.15 7.03 61 سنوات5-3من  

 1.98 6.46 67 سنوات5أكثر من  

أثناء وبعد املنافسة   وملعرفة صاحل من تكون أعلى نسبة يف ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل 
 الرايضية : 

 نقوم إببرازها يف اجلدول التايل :

املدرب والناشئ  ( يبني مقارنة بني اجملموعات الثالث يف ضغوط االتصال بني 28جدول رقم )
 قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية ابستخدام معالة )دانكن للمدى املتعدد (ألي جمموعة:

 سنوات5أكثر من   سنوات 5-3من سنوات 3أقل من   
 "" دال إحصائيا1.32 ""دال إحصائيا0.75 ــــ سنوات 3أقل من  

 غري دال إحصائيا0.57 ــــ ــــ سنوات 5-3من
 ــــ ــــ ــــ سنوات5أكثر من  

سنوات  3املمارسني أقل من  من خالل اجلدول ) ( نالحظ أنه يوجد فرق بني متوسط الناشئني
سنوات لديهم   3أقل من  سنوات لصاحل الناشئني املمارسني5-3،ومتوسط الناشئني املمارسني من 

فرق بني متوسط الناشئني املمارسني أقل   دضغوط االتصال بني املدرب والناشئ بنسبة أكرب،وأنه يوج
سنوات  3أقل من  سنوات لصاحل الناشئني املمارسني5سنوات ومتوسط الناشئني أكثر من 3من 

 سنوات .5سنوات والناشئني أكثر من 5-3فرق بني متوسط الناشئني  دبنسبة أكرب ،وأنه ال يوج
قبل أثناء   التصال بني املدرب والناشئا ومما تقدم نستدل أبنه يوجد فروق بني الناشئني يف ضغوط

 سنوات. 3لصاحل الناشئني املمارسني  أقل من الرايضية وبعد املنافسة 
مما يدل أن اخلربة تلعب دور كبري يف ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ حيث كلما زادت سنوات 

 على فهم اآلخر جيدا. املمارسة كانت العالقة واضحة بني الناشئ واملدرب ،وأصبح كل منهما قادر 



  

 
 
 

 
 سنوات 5سنوات                            أكثر من   5-3سنوات                         من  3أقل من 

( ميثل املتوسط احلسايب يف احملور  الثاين  ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ الرايضي  قبل وأثناء وبعد املنافسة    20شكل رقم ) 
 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3الرايضية عند كل من انشئ املمارس أقل من 

:ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة   الثالثاحملسوبة يف احملور  F( يبني قيم   29اجلدول رقم ) 
 الرايضية يف سن مبكرة. 

درجة  جمموع املربعات منصادر التباين  املتغري 
 احلرية  

 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
احملور 
 الثاين 

  33.2 2 66.4 بني اجملموعات
4.51 

 
0.05 

 
 7.36 175 1288.12 داخل اجملموعات 3.06

 
 اجملموع

 
1354.52 
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00 

وداخل اجملموعات بلغ  66.4من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 
عند درجة  7.36وداخل اجملموعات بلغ 33.2،أما متوسط املربعات بني اجملموعات  1288.12

  3.06اجلدولية املقدرة ب  Fوهي أكرب من قيمة 4.51احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2احلرية )
 . مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات وداخلها 0.05عند مستوى الداللة 



  

 
 
 

( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة    30اجلدول رقم ) 
الرايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف احملور الثالث  ضغوط احلمل الزائد وبداية 

 املنافسة الرايضية يف سن مبكرة :
 

 املتغري
 

عدد سنوات 
 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 اف املعيارياالحنر 

 3.18 13.16 50 سنوات 3أقل من   الثالثاحملور  
 2.68 12.37 61 سنوات5-3من  

 2.14 11.64 67 سنوات5أكثر من  

 احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة   وملعرفة صاحل من تكون أعلى نسبة يف ضغوط
 نقوم إببرازها يف اجلدول التايل :

( يبني مقارنة بني اجملموعات الثالث يف ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة  31جدول رقم )
 الرايضية يف سن مبكرة ابستخدام معالة )دانكن للمدى املتعدد (ألي جمموعة:

 سنوات5أكثر من   سنوات 5-3من سنوات 3أقل من   
 "" دال إحصائيا1.52 دال إحصائياغري 0.79 ــــ سنوات 3أقل من  

 غري دال إحصائيا0.73 ــــ ــــ سنوات 5-3من
 ــــ ــــ ــــ سنوات5أكثر من  

سنوات  3املمارسني أقل من  من خالل اجلدول ) ( نالحظ أنه يوجد فرق بني متوسط الناشئني
سنوات ، وأنه   3أقل من  سنوات لصاحل الناشئني املمارسني5،ومتوسط الناشئني املمارسني أكثرمن

-3سنوات ومتوسط الناشئني املمارسني من3فرق بني متوسط الناشئني املمارسني أقل من  داليوج
ت والناشئني املمارسني أكثر من  سنوا 5-3سنوات ،وأنه اليوجد فروق بني الناشئني املمارسني من 5
 سنوات . 5



  

احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف   ومما تقدم نستدل أبنه يوجد فروق بني الناشئني يف ضغوط
 سنوات. 3لصاحل الناشئني املمارسني  أقل من  سن مبكرة

 
لناشئ املمارس  مما يدل كذلك أن اخلربة تلعب دور كبري يف ضغوط احلمل الزائد حيث يكون جسم ا

سنوات مكيف جيدا ألنواع التدريب بدليل زايدة منو قدراته اجلسمية والوظيفية ،ويكون  5أكثر من 
سنوات واقع حتت ضغوط بداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة ،حيث متثل هذه  3املمارس أقل من 

 األخري خربات جديدة مل يتعود عليها . 

 
 سنوات 5سنوات                            أكثر من   5-3من          سنوات                  3أقل من 

( ميثل املتوسط احلسايب يف احملور  الثالث  ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة املمارسني     21شكل رقم ) 
 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3أقل من 

االهتمام ابملكسب واجتاهات :ضغوط  الرابع احملسوبة يف احملور  F( يبني قيم   32اجلدول رقم ) 
 املنافسة . االسرة حنو مواقف 

درجة  جمموع املربعات منصادر التباين  املتغري 
 احلرية  

 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
احملور 
 الثاين 

  1.1 2 2.2 بني اجملموعات
2.36 

 
0.05 

 
 2.6 175 455.74 داخل اجملموعات 3.06

 
 اجملموع

 
457.94 
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00 



  

وداخل اجملموعات بلغ  2.2من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 
 عند درجة  2.6وداخل اجملموعات بلغ 1.1،أما متوسط املربعات بني اجملموعات  455.74

 

 

  3.06اجلدولية املقدرة ب  Fمن قيمة أقل  وهي2.36احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2احلرية )
 .وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات وداخلها عدم مما يعين 0.05عند مستوى الداللة 

( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة 33اجلدول رقم )
ام ابملكسب الرايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف احملور الرابع ضغوط االهتم

 واجتاهات االسرة حنو مواقف املنافسة .
 

 املتغري
 

عدد سنوات 
 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 االحنراف املعياري

 1.38 5.6 50 سنوات 3أقل من   الرابعاحملور  
 2.01 5.6 61 سنوات5-3من  

 1.2 5.37 67 سنوات5أكثر من  

غري دال إحصائيا( بني الناشئني املمارسني يف احملور الرابع   Fإحصائيا )مبا أنه التوجد فروق دالة 
 فال فائدة من إبراز املقارانت . ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة 

مما يعين أن الناشئ بصفة عامة له توجه حنو النتيجة حيث يريد حتقيق مكسب فيها ،وأن األسرة هلا  
 غط عليه حيث تعتقد أن املنافسة الرايضية سبب يف الفشل الدراسي .دور يف الض



  

 
 سنوات   5سنوات                         أكثر من   5-3سنوات                        من  3أقل من 

مواقف املنافسة للناشئني  ( ميثل املتوسط احلسايب يف احملور  الرابع ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو 22شكل رقم ) 
 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3املمارسني  أقل من 

 
 

تنظيم وقت الناشئ  :ضغوط  اخلامس احملسوبة يف احملور  F( يبني قيم    34اجلدول رقم )
 للمشاركة يف املنافسة  .

درجة  جمموع املربعات منصادر التباين  املتغري 
 احلرية  

 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
احملور 
 الثاين 

  51.46 2 102.92 بني اجملموعات
5.37 

 
0.05 

 
 9.57 175 1675.32 داخل اجملموعات 3.06

 
 اجملموع

 
1778.25 

 
177 

 
00 

 
وداخل اجملموعات   102.92من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 

عند  9.57وداخل اجملموعات بلغ 51.46،أما متوسط املربعات بني اجملموعات  1675.32بلغ 
اجلدولية املقدرة   Fوهي أكرب من قيمة 5.37احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2درجة احلرية )

 . مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات وداخلها 0.05عند مستوى الداللة  3.06ب 



  

( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة 35اجلدول رقم )
الناشئ  الرايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت 

 للمشاركة يف املنافسة  .
 

 املتغري
 

عدد سنوات 
 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 االحنراف املعياري

 3.06 14.32 50 سنوات 3أقل من   الرابعاحملور  
 3.12 14.49 61 سنوات5-3من  

 3.03 12.85 67 سنوات5أكثر من  

 
 
 

ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة نقوم إببرازها  وملعرفة صاحل من تكون أعلى نسبة يف 
 يف اجلدول التايل :

للمشاركة يف  تنظيم وقت الناشئ( يبني مقارنة بني اجملموعات الثالث يف ضغوط 36جدول رقم )
 ابستخدام معالة )دانكن ملدى املتعدد (ألي جمموعة دال : املنافسة 
 سنوات5أكثر من   سنوات 5-3من سنوات 3أقل من   

 "" دال إحصائيا1.47 دال إحصائياغري 0.17 ــــ سنوات 3أقل من  
 دال إحصائيا  ""1.64 ــــ ــــ سنوات 5-3من

 ــــ ــــ ــــ سنوات5أكثر من  
سنوات  3املمارسني أقل من  ( نالحظ أنه يوجد فرق بني متوسط الناشئني36من خالل اجلدول ) 

سنوات ، وأنه   3أقل من  سنوات لصاحل الناشئني املمارسني5،ومتوسط الناشئني املمارسني أكثرمن
سنوات ومتوسط الناشئني املمارسني أكثرمن 5-3فرق بني متوسط الناشئني املمارسني من  ديوج
بني الناشئني املمارسني أقل   سنوات،وأنه اليوجد فروق5-3سنوات لصاحل الناشئني املمارسني من 5

 سنوات .5 -3سنوات والناشئني املمارسني من3من 



  

  تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة ومما تقدم نستدل أبنه يوجد فروق بني الناشئني يف ضغوط
 سنوات .5سنوات،والناشئني املمارسني أكثر من  3لصاحل الناشئني املمارسني  أقل من 

سنوات يتميز بضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة  5ئ املمارس أكثر منمما يدل أن الناش
الرايضية بنسبة منخفضة حيث يكون قادر على تنظيم وقته ،ويعطي تنظيما جيدا لوقته سواء يف  

 املشاركة يف املنافسة أو متطلبات الدراسة وهذا يرجع إىل النضج الذي يصل إليه .
 
 

 
 سنوات  5سنوات                            أكثر من   5-3من     سنوات                         3 أقل من 

( ميثل املتوسط احلسايب يف احملور  اخلامس  ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة للناشئني املمارسني     23شكل رقم ) 
 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3أقل من 

النفسية ضغوط ال: الدرجة الكلية لالستبيان  احملسوبة يف  F( يبني قيم   37اجلدول رقم ) 
 ضية للناشئني املمارسني. املرتبطة ابملنافسة الراي

درجة  جمموع املربعات منصادر التباين  املتغري 
 احلرية  

 متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 Fقيمة  
 اجلدولية

 
الدرجة 
الكلية  

  لالسبيان 

272.5 2 545.02 بني اجملموعات

1 
 

3.32 
 

0.05 
 

3.06 
 81.95 175 14342.21 داخل اجملموعات

 
 اجملموع

 
14887.23 
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وداخل اجملموعات   545.02من خالل اجلدول أعاله يتبني أن جمموع املربعات بني اجملموعات بلغ 

وداخل اجملموعات بلغ 272.5،أما متوسط املربعات بني اجملموعات  14342.21بلغ 
 Fوهي أكرب من قيمة 3.32احملسوبة  F( فكانت قيمة 175،2عند درجة احلرية ) 81.95

مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني   0.05عند مستوى الداللة   3.06اجلدولية املقدرة ب 
 . اجملموعات وداخلها

 
( ينب املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات الناشئني املمارسني لألنشطة   38اجلدول رقم )

ايضية حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية يف الدرجة الكلية لالستبيان  الضغوط النفسية الر 
 املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني املمارسني. 

 
 املتغري

 
عدد سنوات 

 املمارسة الرايضية

 
 العينة

 
 املتوسط احلسايب 

 
 االحنراف املعياري

الدرجة الكلية 
 ن لالستبيا

 9.73 47.98 50 سنوات 3أقل من  
 6.17 44.98 61 سنوات5-3من  

 7.18 43.65 67 سنوات5أكثر من  

وملعرفة صاحل من تكون أعلى نسبة يف ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة نقوم إببرازها  
 يف اجلدول التايل :

لالستبيان  الضغوط  ( يبني مقارنة بني اجملموعات الثالث يف الدرجة الكلية 39جدول رقم )
النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني املمارسني ابستخدام معالة )دانكن ملدى املتعدد 

 (ألي جمموعة دال : 
 سنوات5أكثر من   سنوات 5-3من سنوات 3أقل من   

 "" دال إحصائيا4.33 دال إحصائياغري 3 ــــ سنوات 3أقل من  
 غريدال إحصائيا1.33 ــــ ــــ سنوات 5-3من

 ــــ ــــ ــــ سنوات5أكثر من  



  

سنوات  3املمارسني أقل من  ( نالحظ أنه يوجد فرق بني متوسط الناشئني39من خالل اجلدول )
سنوات ، وأنه   3أقل من  سنوات لصاحل الناشئني املمارسني5،ومتوسط الناشئني املمارسني أكثرمن

-3سنوات ومتوسط الناشئني املمارسني  من 3رسني أقل من فرق بني متوسط الناشئني املما داليوج
سنوات والناشئني املمارسني أكثر من 5-3سنوات ،وأنه اليوجد فرق بني الناشئني املمارسني من 5
 سنوات . 5

ومما تقدم نستدل أبنه توجد فروق يف الدرجة الكلية لالستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة  
سنوات .وعليه ميكن القول أن الناشئ الذي  3املمارسني لصاحل الناشئني أقل من  الرايضية للناشئني

تكون له خربة اكتسبها من خالل عدد سنوات املمارسة تساعده يف مواجهة الضغوط النفسية حيث 
 يستطيع التحكم فيها ،وتكون عنده بدرجة منخفضة .

 
 سنوات  5سنوات                          أكثر من  5-3سنوات                        من  3أقل من 

( ميثل املتوسط احلسايب يف الدرجة الكلية لالستبيان  ضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني    24شكل رقم ) 
 سنوات . 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من 3املمارسني  أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة :
على عرض وحتليل النتائج ،وقد بينت هاته النتائج أن هناك اختالف يف الضغوط مشل هذا الفصل 

النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني وهذا بني كل من األنشطة اجلماعية )كرة القدم وكرة اليد( 
ينها )كرة القدم م( ،وبني كل من األنشطة اجلماعية فيما ب1500وسباق وواألنشطة الفردية)اجلو د

م(،وبني كل من الناشئني املمارسني حسب 1500و  ووكرة اليد( واألنشطة الفردية فيما بينها )اجلو د
 سنوات (. 5سنوات ،أكثر من 5-3سنوات ،من3عدد سنوات املمارسة الرايضية )أقل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث
 مناقشة فرضيات البحث 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 
 

 مناقشة فرضيات البحث:  -3-1
حل للمشكلة املطروحة  دبغية توظيف البياانت والنتائج اليت توصلنا إليها يف الدراسة امليدانية، وإلجيا

 سوف نقوم مبناقشة النتائج ابلفرضيات. 
 فرضية البحث األوىل:  ةمناقش  -3-1-1

إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة  من خالل فرضية البحث اليت تشري إىل أن هناك فروق دالة 
ابملنافسة الرايضية بني انشئي األنشطة اجلماعية )كرة القدم ،كرة اليد(واألنشطة الفردية )اجلودو  

 م(. 1500و
( حيث كان هناك فرق  20البحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا يف اجلداول رقم ) ج ومن خالل نتائ

االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية   دال إحصائيا يف احملور الثاين ضغوط
لصاحل األنشطة اجلماعية ،وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية  
املنافسة الرايضية يف سن مبكرة بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واألنشطة الفردية لصاحل الناشئني  

ألنشطة اجلماعية ،وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت املمارسني ل
الناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية بني الناشئني يف األنشطة اجلماعية والفردية لصاحل األنشطة 

 اجلماعية . 
رسني لألنشطة  وابلنسبة للدرجة الكلية لالستبيان كان هناك فروق دالة إحصائيا بني الناشئني املما

اجلماعية واملمارسني لألنشطة الفردية لصاحل الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية،ومن خالل هذا  
 كله نقول أن فرضية البحث األوىل قد حتققت .

 مناقشة فرضية البحث الثانية:  -3-1-2



  

وط النفسية من خالل فرضية البحث الثانية اليت تشري إىل أن هناك فروق دالة إحصائيا يف الضغ
املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئني تبعا لنوع النشاط املختار فيما بني األنشطة اجلماعية،وفيما بني  

 األنشطة الفردية.
( فبالنسبة  21ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية يف اجلداول رقم )

(حيث كان هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الثاين ضغوط لألنشطة اجلماعية )كرة القدم ،كرة اليد
االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية لصاحل نشاط كرة اليد على حساب 
نشاط كرة القدم ،وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة  

احل نشاط كرة اليد ،وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الرابع ضغوط  الرايضية يف سن مبكرة لص
االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة لصاحل نشاط كرة اليد على حساب نشاط  

 كرة القدم .
ية  وأن هناك فرق دال إحصائيا يف الدرجة الكلية لالستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايض

 للناشني بني نشاط كرة اليد ونشاط كرة القدم لصاحل نشاط كرة اليد.
( وجد ن هناك فرق دال 22م(وحسب اجلدول رقم )1500أما ابلنسبة لألنشطة الفردية )اجلودو،

إحصائيا يف احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة بني الناشئني  
 م.1500م لصاحل نشاط  1500و  واجلو د املمارسني لنشاط

م يف احملور اخلامس ضغوط  1500و ووأن هناك فرق دال إحصائيا بني الناشئني يف نشاط اجلو د
 م.1500تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة لصاحل نشاط 

فسة الرايضية  وأن هناك افرق دال إحصائيا يف الدرجة الكلية لالستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنا
م . مما سبق نقول أن فرضية  1500م لصاحل انشئي نشاط 1500و  و نشاط اجلو د بني انشئي 

 البحث الثانية قد حتققت.
 مناقشة فرضية البحث الثالثة:  -3-1-3

من خالل فرضية البحث الثالثة واليت تشري إىل أن هناك فرق دال إحصائيا يف الضغوط النفسية 
 ابملنافسة الرايضية تبعا لسنوات املمارسة الرايضية. املرتبطة 

(  26( )25( )23ومن خالل نتائج البحث املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية وحتديدا يف اجلداول ) 
( حيث وجد أن هناك فرق دال إحصائيا يف  39( ) 37( )36( )34( )32( )31( )29( ) 28)



  

سنوات ومن 3سة الرايضية بني الناشئني املمارسني أقل من احملور األول ضغوط قبل أثناء وبعد املناف
 سنوات .5-3سنوات لصاحل املمارسني من 5سنوات  وأكثر من 3-5

ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد   وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الثاين
 سنوات.3املنافسة لصاحل الناشئني املمارسني أقل من 

فرق دال إحصائيا يف احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن  وأن هناك 
 سنوات.3مبكرة لصاحل الناشئني املمارسني أقل من

وأن هناك فرق دال إحصائيا بني الناشئني املمارسني يف احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت الناشئ  
 سنوات.5-3سنوات ومن3أقل من املمارسني من للمشاركة يف املنافسة الناشئني

وأن هناك اختالف يف الدرجة الكلية لالستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني  
 سنوات.3حسب عدد سنوات املمارسة الرايضية لصاحل الناشئني اقل من 

 وعليه من خالل النتائج السابقة نقول أن الفرضية الثالثة قد حتققت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 االستنتاجات:  -3-4
 من خالل إشكالية البحث اليت قمنا مبعاجلتها بوسائل إحصائية مناسبة توصلنا إىل النتائج التالية:  -
يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية وجود فروق دالة إحصائيا بني انشئي األنشطة   -*

م ( حيث وجد أن هناك  1500، ووانشئي األنشطة الفردية )اجلو داجلماعية )كرة اليد ،كرة القدم( 
فروق دالة إحصائيا لصاحل األنشطة اجلماعية يف كل من  احملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب 

والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية ،ويف احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة  
ظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة ،ويف  الرايضية يف سن مبكرة ،ويف احملور اخلامس ضغوط تن 

 الدرجة الكلية الستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية . 
ومن خالل هذا كله نستنتج أن الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية هي بدرجة عالية عند  

 انشئي األنشطة اجلماعية . 
نافسة الرايضية وجود فروق دالة إحصائيا بني انشئي األنشطة  يف الضغوط النفسية املرتبطة ابمل  -*

اجلمعية فيما بينهم )كرة القدم ،كرة اليد( حيث وجدت فروق دالة إحصائيا لصاحل نشاط كرة اليد  
يف كل من احملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية ويف 

احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة ،ويف احملور الرابع ضغوط  احملور الثالث ضغوط 
االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة ،ويف الدرجة الكلية الستبيان الضغوط 

 النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية . 
  -*هي بدرجة عالية عند انشئ كرة اليد  املرتبطة ابملنافسة الرايضية  ةومنه نستنتج أن الضغوط النفسي

م ( فيما بينهم لصاحل  1500، ووكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بني األنشطة الفردية )اجلو د 
م يف كل من احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة  1500نشاط 



  

كة يف املنافسة الرايضية ،ويف الدرجة الكلية  ويف احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشار 
 الستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية .  

 م. 1500املرتبطة ابملنافسة الرايضية هي بدرجة عالية عند انشئ  ةومنه نستنتج أن الضغوط النفسي
 
 
ق دالة إحصائيا بني الناشئني  ويف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني وجود فرو  -*

سنوات حيث وجد فرق دال  5سنوات ،وأكثر من 5-3سنوات ،ومن 3املمارسني ل أقل من
ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة    لسنوات يف احملور األو 5-3إحصائيا لصاحل الناشئني املمارسني من 

سنوات يف كل من احملور 3الرايضية ،ووجود فرق دال إحصائيا لصاحل الناشئني املمارسني أقل من 
الثاين ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية ،ويف احملور الثالث ضغوط 

 احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة . 

  ووجود فرق دال إحصائيا يف احملور اخلامس ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة لصاحل
سنوات ،كما وجد فرق دال إحصائيا يف الدرجة  5-3سنوات ومن 3الناشئني املمارسني أقل من 

الكلية الستبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني املمارسني لصاحل أقل 
 سنوات .3من

ند الناشئني املمارسني  ومنه نستنتج أن الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية هي بدرجة عالية ع
 راجع لنقص اخلربة لديهم.  اسنوات، وهذ3أقل من

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 العامة: اخلالصة-3-5

إىل املستوايت العالية ابلنسبة للرايضي هو هدف بعيد املدى يستلزم سنوات طويلة من   لإن ا لوصو 
اإلعداد والتكوين والتحضري ،فالتكوين هو عملية مستمرة يكتسب فيها الرايضي خربات جديدة  

،فيحدث فيها تفاعل بينه وبني هذه املواقف    ةومتغرية نتيجة مروره مبواقف االشرتاك يف املنافسة الرايضي
وحياول خالهلا الوصول إىل أهدافه واخلروج من هذه املواقف بنجاح وعلى األقل أبخف األضرار  
،وميكن القول أن رايضي املستقبل املتميز هو نتيجة لعمل مسبق خمطط له ،ويتجسد يف الناشئ  

يمية نظرا إلمكانياته األولية وقابليته للتطوير من خالل  الرايضي حيث يعترب مركز العملية التدريبية التعل 
التدريب املقنن ،والذي يؤثر يف اجلوانب البدنية والفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية هلذا الناشئ القادر  

على التغري والتعلم على مستوى متطلبات النشاط الرايضي الذي ميارسه البدنية واملهارية والتكتيكية  
 .والنفسية 

إىل أهدافها املرسومة   ةفالعناية الشاملة للمتطلبات السابقة الذكر أمر ضروري للوصول ابلعملية التدريبي
،ومن هنا تظهر أمهية املتطلب النفسي ،فالناشئ الرايضي يف نشاط معني مير من الناحية النفسية بعدة  

ه ،وهذه الضغوط مشاعر واضطراابت ،ومشاكل وضغوط نفسية حسب طبيعة املوقف الذي مير ب
النفسية هي حمور دراستنا ،وهذا لعدم االهتمام هبذه الضغوط من طرف معظم املربني واملربيني ،مما  

 يؤثر على عملهم . 
وعلى هذا األساس جاعت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة املطروحة يف مشكلة البحث،وحماولة  

ضياته ،حيث قمنا بتقسيم هذا البحث إىل الوصول إىل أهداف البحث ،والتأكد من صحة أو نفي فر 
 اببني : 

 الباب األول خصصناه للدراسية النظرية والباب الثاين للدراسة امليدانية . 



  

قسمنا الباب األول إىل ثالثة فصول ،تطرقنا يف الفصل األول إىل الضغوط النفسية للرايضيني وكل  
تطرقنا إىل املنافسة الرايضية والضغوط  مايتعلق ابلضغوط النفسية بضفة عامة ،ويف الفصل الثاين 

النفسية ،حيث قمنا إببراز الضغوط النفسية املتعلقة ابملنافسة الرايضية ،ويف الفصل الثالث الناشئني  
سنة ،ابإلضافة إىل تعرضنا قبل هذه الفصول إىل 18-14الرايضيني وخصائص منوهم وتطورهم من 

 .  الدراسات املشاهبة اليت تناولت موضوع البحث
 

وتضمن الباب الثاين ثالثة فصول :الفصل األول تناولنا فيه منهج البحث وإجراءاته امليدانية حيث  
تطرقنا إىل الدراسة األولية لالستبيان املستعمل والدراسة األساسية للبحث ،أما الفصل الثاين فقد 

ث واألخري قمنا بعرض  تضمن عرض النتائج اليت توصلنا إليها وحتليلها ومناقشتها ،ويف الفصل الثال
 االستنتاجات ومناقشة الفرضيات واخلالصة العامة للبحث والتوصيات . 

ولغرض التحقق من فروض البحث اعتمد الباحث املنهج الوصفي املسحي ،حيث متت الدراسة   -
على عينة من انشئي الفرق املشاركة يف خمتلف البطوالت حسب التخصص نشاط كرة القدم ونشاط  

 .  وم واجلو د1500نشاط كرة اليد ،
وملعرفة صدق وثبات االستبيان قمنا بدراسة أولية لالستبيان حيث أسفرت نتائجها على أن االستبيان  

  178يتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات واملوضوعية ،وقد تكونت عينة الدراسة األساسية على 
لكل انشئ يف جمال ختصصه استمارة   انشئا رايضيا مت اختيارهم بطريقة عشوائية ،حيث قمنا بتقدمي

حتمل استبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية املتضمن خلمسة حماور حيث يضم احملور  
األول الضغوط النفسية قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية ،واحملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب 

ر الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن  والناشئ قبل أثناء وبعد املنافسة ،واحملو 
املنافسة ،واحملور خلامس   فمبكرة ،واحملور الرابع ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواق

للمشاركة يف املنافسة ،وهذا بغية اإلجابة على أسئلته ،وبعدها يتم   ئ ضغوط تنظيم وقت الناش
وقد قمنا بتفريغها وفق مفتاح تصحيح معني ،وبعد مجع البياانت ومعاجلتها  اسرتجاع االستمارة ،

إحصائيا وفق أساليب إحصائية معينة وحتليلها ومناقشتها استنتجنا أن هناك فروق دالة إحصائيا يف  
الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واألنشطة الفردية لصاحل 

ألنشطة اجلماعية،وبني املمارسني لألنشطة اجلماعية فيما بينهم ) كرة اليد ،كرة القدم (لصاحل نشاط  ا
م،وبني 1500م (لصاحل نشاط 1500، وكرة اليد وفيما بني األنشطة الفردية فيما بينهم )اجلو د



  

قل من سنوات لصاحل الناشئني أ5سنوات ،وأكثر من5-3سنوات ،ومن 3الناشئني املمارسني أقل من
 سنوات ،وهذه كلها إجاابت على األسئلة املطروحة يف مشكلة البحث .3
 
 
 
 التوصيات واالقرتاحات: -3-6

املتوصل غليها من خالل هذه الدراسة ،تبني جليا أن هناك فروق دالة    جبعد حتليل ومناقشة النتائ
 يعة املنافسة واخلربة . إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية حسب التخصص وطب

 وعلى ضوء هذه النتائج يوصي الباحث مبايلي : 
ضرورة استخدام استبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني الرايضيني خالل   -1

املنافسات وبعد املنافسات للتعرف على الضغوط النفسية  لفرتات موسم التدريب الرايضي، وقب
 فسة الرايضية للناشئني. املرتبطة ابملنا

تصبح املمارسة مصدرا   جيب أن يقتنع اآلابء حبق أبنائهم يف أسلوب املشاركة يف الرايضة، حىت -2
أن يقدم اآلابء االقرتاحات وهتيئة الظروف ألبنائهم مع عدم إجبارهم على ممارسة   لالستمتاع، مبعىن

 نشاط رايضي معني أو املبالغة يف نشاط ما. 
صص اآلابء بعض الوقت ملشاركة أبنائهم التدريب حىت وأن كانوا مشغولني بدرجة  يفضل أن خي -3

املشاركة اإلجيابية مع أبنائهم ،فتكفي املشاركة الوجدانية   نكبرية وليس لديهم الوقت ،وال يستطيعو 
العاطفية من خالل االستفسار من أبنائهم عن أدائهم يف التدريب واملنافسات وكذلك مشاركتهم خربة  

 النجاح والتفوق لألبناء . 
أن يساعد اآلابء أبنائهم على مواجهة خربات الفشل ،وهذا مايالحظ عندما يكون تقييم الناشئ   -4

الرايضي على أساس نتائج املنافسة ،وليس على أساس نتائج األداء ،وهنا تظهر أمهية دور األسرة يف  
الفشل ،وأن يتذكر اآلابء دائما أهنم املثل   تقدمي املساعدة واملساندة ألبنائهم عندما ميرون خبربات 

والقدوة ألبنائهم ،فمن الصعوبة أن يكتسب الطفل الروح الرايضية والسيطرة على انفعاالته عندما  
 اليوجد هذه الصفات يف والديه ويف األسرة . 



  

ابستخدام الوسائل  جيب على املدربني واملهتمني ابإلعداد النفسي للناشئني الرايضيني أن يهتموا   -5
تكون األهداف املوضوعة تتناسب مع قدرات وإمكانيات  ن احلديثة يف التدريب وتعليم املهارات، وأ

 الناشئ الرايضي. 
جيب على املدربني ختطيط برامج التدريب بصورة علمية تتناسب مع قدرات الناشئ البدنية   -6

 والنفسية ،وعدم الرتكيز على النتائج فقط . 
 املدرب االهتمام ابإلعداد النفسي قبل املبارايت وبعد املبارايت. جيب على  -7
يسمح ابشرتاك   ن أن يقوم املدرب بتقوية وتدعيم االتصال بينه وبني الناشئني بصورة كبرية، وأ -8

 الناشئ يف وضع األهداف واختاذ القرارات.

التدريب واملنافسات حبيث جيب على املدرب واملريب مراعاة ظروف الناشئ من حيث أوقات  -9
 التتعارض مع ظروف حياته الدراسية واالمتحاانت واحلالة االقتصادية واالجتماعية له. 
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 ملخص البحث :
لقد تعددت يف اآلونة األخرية املشاكل النفسية اليت يعاين منها الفرد الرايضي نظرا للتطور احلاصل يف  

شكل املنافسات وحجمها،ومتطلباهتا ،ومن هذه املشاكل الضغوط النفسية ،وبصفة خاصة الناشئ  
أاثر واضحة    الرايضي الذي  يكون يف فرتة حرجة يف حياته  الرايضية ،فتعرضه للضغوط النفسية هلا 

 عليه ممكن أن توصله إىل االحرتاف النفسي مث االنسحاب الرايضي .  
 وعليه جاءت هذه الدراسة لتطور اإلشكاالت التالية : 

الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية)كرة   هل ختتلف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة بني  -1
 م( ؟1500ة)اجلودو،القد،كرة اليد( و املمارسني لألنشطة الفردي

هل ختتلف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني  بني األنشطة اجلماعية )كرة القدم   -2
 م(  ؟ 1500،سباق   وكرة اليد ( وفيما بني النشطة الفردية )اجلو د 

رسة  هل ختتلف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئني تبعا لسنوات املما -3
 الرايضية ؟

 وعلى هذا األساس وضعت الفرضيات التالية :  
هناك فروق دالة إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسات الرايضية بني الناشئني يف   -1

 م(. 1500األنشطة اجلماعية )كرة القدم،كرة اليد( واألنشطة الفردية )اجلودو،
سية املرتبطة ابملنافسة الرايضية فيما بني الناشئني  هناك فروق دالة إحصائيا يف الضغوط النف -2

 م(. 1500،سباق   واملمارسني لألنشطة اجلماعية )كرة القدم،كرة اليد( األنشطة الفردية )اجلو د
يف الضغوط النفسية  املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني الناشئني تبعا   اهناك فروق دالة إحصائي -3

 سنوات(.5سنوات ،أكثر من5-3سنوات ،من3ل منلسنوات املمارسة الرايضية )أق
ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة فقد قسم البحث إىل اببني حيث تضمن الباب األول  -

الدراسة النظرية وتضمن ثالثة فصول ،الفصل األول الضغوط النفسية للرايضيني ،الفصل الثاين 
-14املنافسة الرايضية والضغوط النفسية،الفصل  الثالث املراهقة وخصائص املرحلة العمرية من

سنة ،وقد قسم الباب الثاين إىل ثالثة فصول تضمن الفصل األول منهج البحث وإجراءات 18
 امليدانية ،والفصل الثاين عرض وحتليل ومناقشة النتائج ،والفصل الثالث مناقشة فرضيات البحث .  



  

  178وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املسحي ،حيث متت الدراسة على عينة بلغت -
م ،اجلو دو ،وقد مت  1500ضي املشاركني يف األنشطة الرايضية كرة القدم ،كرة اليد ،سباق انشئ راي

انشئ   27التأكد من األسس العلمية للبحث الصدق ،الثبات املوضوعية من خالل دراسة أولية على 
مخسة  رايضي ،واعتمد الباحث على استبيان الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية املتكون منن  

  ئحماور احملور األول ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة ،احملور الثاين ضغوط االتصال بني املدرب والناش
قبل أثناء وبعد املنافسة ،احملور الثالث ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكرة  

املنافسة ،احملور اخلامس ضغوط   ،احملور الرابع ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف
 تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية. 

واستنتج الباحث يف األخري وجود فروق دالة إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة   -
وجود  الرايضية بني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية واألنشطة الفردية لصاحل األنشطة اجلماعية ،و 

كرة اليد ،وبني    طفروق دالة إحصائيا بني األنشطة  اجلماعية كرة القدم ،كرة اليد لصاحل انشئي نشا
 م . 1500م ،اجلو دو لصاحل  انشئ 1500انشئ األنشطة الفردية سباق 

املمارسني أقل   كما وجدت فروق الدالة إحصائيا يف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني
سنوات  3سنوات لصاحل الناشئني املمارسني أقل من  5سنوات فأكثر من  5-3سنوات ،ومن 3من 
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Résumé de la thèse : 

Dans cette dernière époque ,les problèmes mentaux ont 

multiplies dans les quelles souffre l’individu sportive à cause 

du développement de l’occurrence dans les dispositifs 

d’accrochage concurrentiels et sa taille ,ses conditions .et 

parmi ces problèmes la bénédiction des problèmes mentaux 

,et plus précisément la période critique dans sa vie sportive , 

qui lui expose vers des pressions mentales,qui ont une 

influence claire qu’elle peut lui conduire à un 

professionnalisme mentale puis le retrait sportif. 

Cette étude est venue pour développer les problématiques 

suivantes : 
1-est-ce qu’il y a une différence entre les pressions mentales 

reliées dans la rivalité entre le commencement pour les 

activités collectives et pratiqué pour les différentes activités 

individuelles ? 
2-est- ce qu’il y a une différence entre les pressions 

mentales reliées dans la rivalité entre le commencement 

pour les activités collectives (football, handball) et pratiqué 

pour les différentes activités individuelles (judo, course 

1500m)? 
3- est-ce qu’il y a une différence” entre les pressions 

mentales reliées dans la rivalité entre le commencement 

différent des années de la pratique sportive. 

Sur ce chemin, on a posé les hypothèses suivantes: 

1- il y a des différences indicatives statistiques dans les 

pressions mentales qui sont reliées dans la rivalité sportive 

entre commencement pour les activités collectives et les 

différentes activités individuelles. 



  

-2 Il y a des différences indicatives statistiques dans les 

pressions mentales reliée par la rivalité sportive entre le 

commencement des différentes activités pratiqués 

individuellement ( judo , cours 1500 M ) . 

-3 Il y a des différences indicatives  statistiques dans les 

pressions mentales sont reliées dans la rivalité sportive entre 

le commencement suivi pendant des années sportives ( de la 

pratique moins de 3 ans , de 3 à 5 ans , plus de 5 ans ) 

Pour répondre à la problématique posée , la recherche était 

divisé en deux parties : 

La  première partie : étude théorique , elle se divise en trois 

chapitres : Le premier : Les premières pressions mentales 

pour les attelhes le deuxième chapitre : La rivalité sportive 

et les pressions mentales , le troisième chapitre : l’ 

adolescence et les caractéristiques de la période entre 14 à 

18 ans . 

La deuxième partie est aussi divisée   en trois chapitres : 

Le première : La méthode de recherche et ses mesures. 

Le deuxième : Analyse et interprétation des résultats. 

Le troisième : Discussion des hypothèses  de la recherche 

Le chercheur a compté sur la méthode descriptive on  une 

étude était faite sur un échantillon de 178 complets 

commençants (football, handball ….) 
Le chercheur dans son travail a montré les pression 

mentales reliées  dans une concurrence sportive , il a divisé 

son questionnaire a 5 chapitres : 

Le premier : pression avant pendant et dans l’acné , 

le 2 èm : pression concurrentielle d’axe de la 

communication avant pendant et dans l’acné . 



  

le 3èm : la pression de charge sportif dans l’ age jeune . 

Le 4èm : la pression d’intérêt dans le profitable et des 

directions de famille vers des situations concurrentielles 

d’organisations. 

Le 5ém : le temps de commencent pour participé dans la 

rivalité sportive. 

La conclusion du chercheur était de trouver des 

différences statistiques dans la pression mentale reliée 

dans la rivalité sportive entre pratiqué pour les activités 

collectives et les différentes activités individuelles  pour 

les bonnes activités collectives et des différences de 

présence de staticien  évident sportive . 

Comme il a trouvé des différences dans la pression 

mentale entre le commençent moins de trois ans , de 3 à 5 

ans , et plus de 5 ans pour intérêt des commençants moins 

de 3 ans . 
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 البدنية والرايضية معهد علوم وتقنيات النشاطات 
 قسم الرتبية البدنية والرايضية

استمارة حتكيم موجهة للسادة اخلرباء حول بناء مقياس للضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية  
 للناشئني الرايضيني 

 السيد األستاذ /الدكتور: 
نظرا ألمهية خربتكم يف جمال البحث العلمي  يتشرف الباحث ابستطالع رأي   

سيادتكم يف بناء استبيان للضغوط النفسية لدى الناشئني يف الرايضة ونشكر لسيادتكم مسبقا 
 تفضلكم ابلتعاون العلمي يف بناء القائمة املنشودة وإثراء البحث يف جمال علم النفس الرايضي . 

 عنوان البحث
ة  الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناشئني من حيث متغريات اخلرب 

 املنافسة. والتخصص وطبيعة 
 تساؤالت البحث :

هل ختتلف الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية   -1
 لألنشطة الفردية؟ واملمارسني

اجلماعية  هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني تبعا للنشاط املختار)بني األلعاب  -3
  الفردية(؟ ب وبني األلعا

 تبعا لسنوات املمارسة الرايضية؟  هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناشئني -2

 أهداف البحث: 
 بناء مقياس للتعرف على الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية. -1
 والفردية؟املقارنة بني الناشئني املمارسني لألنشطة اجلماعية   -2
املمارسني اقل املقارنة بني الرايضيني الناشئني تبعا لسنوات املمارسة الرايضية أي بني انشئي  -3
 سنوات .5سنوات وأكثر من5-3سنوات ومن3من

  الطالب : 
 املشرف:                 بن نعجة حممد                                                                         

 د .   شعالل عبد اجمليد                                                                                                    

 



  

لتفضل مبساعدته يف استكمال خطوات وإجراءات بناء مقياس الضغوط  وأيمل الباحث من سيادتكم ا
 النفسية املرتبطة ابملنافسة الرايضية من حيث: 

 مدى سالمة صياغة العبارات املقرتحة. -1
 مدى مناسبة العبارات لكل حمور.  -2
 مدى ارتباط كل عبارة ابحملور نفسه )انتماء العبارة للمحور(.  -3
افة عبارات أخرى للقائمة املنشودة للناشئني يف جمال األنشطة الرايضية  حذف أو تعديل أو إض -4

)اجلماعية والفردية (.هذا وسوف يستخدم الباحث أمام كل عبارة ميزان تقدير ثالثي عند تطبيق  
 على عينة البحث على النحو التايل :  االستمارة

  
 
 
 

 مصطلحات البحث:
عوامل خارجية ضاغطة تؤثر على الفرد جزئيا أو كليا بدرجة عالية توجد لديه   الضغوط النفسية:

إحساس  ابلتوتر،وزايدة هذه الضغوط تفقد الفرد قدرته على التوازن ،وقد يؤدي إىل اإلجهاد مث  
 االحرتاق النفسي.
لوائح وأنظمة معرتف هبا،وفيها حياول  موقف أو حدث رايضي حمدد بقوانني و  املنافسة الرايضية:

الالعب الرايضي أو الفريق الرايضي إظهار وإبراز أقصى مالديه من قدرات ومهارات واستعدادات  
آخرين أو  كنتيجة لعمليات التدريب املنظمة حملاولة حتقيق النجاح أو الفوز على منافس أومنا فسني

 من الالعب أو من الفريق الرايضي. حملاولة حتقيق مستوى األداء املوضوعي املتوقع 
كمية املكتسبات لدى الفرد الرايضي واليت جتعله يستجيب بشكل عادي أمام خمتلف املواقف  اخلربة :

 املتكررة. 
 املقصود به األلعاب الرايضية اجلماعية ككرة القدم واأللعاب الفردية كاجليدو. التخصص :

 

 
 

 قبل أثناء بعد املنافسة( )ضغوط ( عبارات احملور األول1اجلدول )

 غالبا  أحياان  اندرا 

 ثالث درجات   درجتان   درجة  



  

 

 

 

 
 
 

 

 )ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل اثناء وبعد املنافسة( ( عبارات احملور الثاين 2اجلدول)
 

العبارة   ارتباط مدى 
 ابحملور 

 احملور األول  مدى مناسبة عبارة احملور 
ضغوط قبل أثناء وبعد املنافسة الرايضية وهي األفكار السلبية  

  اليت يواجهها الالعب واملرتبطة بنتائج املنافسة 

 

 غري مرتبطة 
 

 

 
 

 مرتبطة 

 
 

 أرى التعديل 
 

 
 

 غري مناسبة  
 

 
 

 مناسبة 

 يتملكين اخلوف قبل املنافسة. -1     

 أخشى اهلزمية حىت قبل أن تبدأ املنافسة.   -2     

 هتتز ثقيت يف نفسي كلما اقرتب موعد املنافسة   -3     

 ينتابين القلق الشديد قبل اشرتاكي يف منافسة هامة.   -4     

 املنافسة. أخشى من احتمال إصابيت يف  -5     

 من الصعب عزل تفكريي عما يدور حويل.   -6     

 أفتقد تركيز انتباهي عندما يشاهدين شخصيات مهمة.   -7     

 ينخفض أدائي يف املنافسة عند صياح اجلمهور.   -8     

أشعر ابخلوف من التعليقات اليت أتعرض هلا بعد املنافسة    -9     
 من الزمالءو األصدقاء. 

يصعب علي مواجهة وسائل اإلعالم واجلمهور بعد   -10     
 اهلزمية. 

 اخلوف من اهلزمية جيعلين يف حالة سيئة لعدة أايم. -11     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدى ارتباط العبارة  
 ابحملور 

 احملور الثاين  العبارة مدى مناسبة    

ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء وبعد  
املنافسةوتعين عدم جناح الناشئ يف التوفيق بني متطلباته  

وما يريده املدرب فيحدث قصور يف عملية االتصال  
وعدم فهم الالعب للمدرب مما يرتتب عليه زايدة  

 الضغوط على الالعب 

 

 غري مرتبطة 

 

 مرتبطة 

 

 

 أرى التعديل 
       

 

 غري مناسبة 

 

 

 

 مناسبة 

 

    

 أرى أن االستماع إىل املدرب عملية غري مشوقة. -1     

 املدرب يستمع إيل بدون تركيز. -2     

 ينشغل املدرب عين عندما أحتدث معه.   -3     

 يضايقين حديث املدرب معي خالل املنافسة. -4     

املدرب عندما أحتدث معه يف موضوعات  يقاطعين   -5     
 هامة حول املنافسة. 

 أشعر بعدم االرتياح عند حديث املدرب معي. -6     

أشعر بعدم احرتام املدرب يل نتيجة هلزمييت يف    -7     
 املنافسة. 

مدى ارتباط العبارة  
 ابحملور 

 

 احملور الثالث  مدى مناسبة العبارة       
ضغوط العمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر  



  

 ( ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر)( عبارات احملور الثا لث3اجلدول )
 

 املنافسة( واجتاهات االسرة حنومواقف )ضغوط االهتمام ابملكسب(عبارات احملور الرابع4) اجلدول

 
 
 

 غريمرتبطة 

 
 
 

 مرتبطة 

 
 
 

أرى  
 التعديل 

 

 
 
 

 غري مناسبة 

   
 
 

 مناسبة 

وحيدث عادة نتيجة بذل جهد كبري لتحقيق مواجهة كمتطلبات  
التدريب مع اشرتاكه يف سن مبكر حيث تكون قدرته أقل  

 مما يعرضه للضغوط النفسية   ةمقاومة احتمال التدريب واملنافس 

 أخشى عدم توفيقي يف اللعب قبل اشرتاكي يف املنافسة. -1     

 أشعر ابمللل نتيجة لكثرة املنافسة الرايضية . -2     
 

 أان غري طبيعي نتيجة لكثرة املنافسات.   -3     
 

 أمتىن أخذ راحة كافية بني املنافسات.   -4     
 

 يزداد ارهاقي نتيجة كثرة اشرتاكي يف املنافسات . -5     
 

 مطلوب مين حتقيق أهداف تزيد عن قدرايت أثناء املنافسة.   -6     

 أشعر أبن هناك تدريبات زائدة والأستطيع أتديتها.   -7     
 

ال أحتمل كمية التدريب خالل فرتة املنافسات اليت اشرتك  -8     
 فيها. 

بعدم تقدم مستوى أدائي ابلرغم من االستمرار يف  أشعر    -9     
 التدريب . 

أشعر ابإلرهاق الشديد ونقص يف الطاقة بسبب كثرة   -10     
 املنافسات . 

 أشعر أبن وحدات التدريب التنافسية أكرب من قدرايت .  -11     

أحتاج لفرتة طويلة الستجماع الطاقة بعد التدريب أو  -12     
 املنافسة . 



  

 

      

 

 مدى ارتباط العبارة ابحملور 

 

 احملور الرابع  مدى مناسبة العبارة 
 ضغوط االهتمام ابملكسب ونتائج املنافسة  

وتعين الرتكيز الزائد على املكافأة وضرورة املكسب والفوز  
اليت تـؤدي زايدة الضغوط النفسية على الرايضي وخاصة  

 الناشئ. 

 
 غري مرتبطة 

 
 مرتبطة  

 
 أرى التعديل  

 
 غري مناسبة 

 
 مناسبة  

 منافسة . يصعب علي حتقيق املكسب يف كل -1     

 أخشى اهلزمية حىت قبل أن تبدأ املنافسة .   -2     

االنفعاالت الزائدة لدى اجلهاز الفين تؤثر على أدائي  -3     
 يف املنافسات . 

 التعليقات اخلارجية تثري انتباهي.  -4     

مكافأة الفوز التتناسب مع اجلهد البدين والنفسي  -5     
 الذي أبذله. 

أشعر ابخلوف والتوتر نتيجة االهتمام الزائد ابملنافسة    -6     
 . 

تعتقد األسرة أن مواقف املنافسة تضيع وقيت وسبب    -7     
 فشل يف الدراسة. 

 أمارس رايضيت إرضاءا لألسرة واألهل.   -8     

متنعين األسرة من االشرتاك يف املنافسة للخوف من    -9     
 اإلصابة . 

 األسرة التقدير والتشجيع عند الفوز فقط. تقدم  -10     

هتتم أسريت بنتائج املنافسة دون النظر جملهودي أو    -11     
 مستوى أدائي . 

يوجه يل نقد شديد من أفراد أسريت عندما أفشل يف   -12     
 املنافسة. 

 جيب أن أفوز يف املنافسات الرايضية .  -13     

 يرافقين لالنتقال إىل مكان املنافسة . أحتاج ملن   -14     

 أتعب من صعوبة املواصالت لالنتقال إىل   -15     

   مكان املنافسة يف موعدها.

 مدى ارتباط العبارة ابحملور 

 

 احملور اخلامس  مدى مناسبة العبارة 
 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة . 

متطلبات التدريب  وتعين عدم توفيق الالعب بني  
الذي يستمر لفرتات طويلة وبني متطلبات حلياة  

اليومية مما يؤدي إىل عدم كفاية الوقت للراحة  
 واالسرتخاء. 



  

 )ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة(عبارات احملور اخلامس( 5اجلدول ) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 غري مرتبطة 

 
 
 

 مرتبطة  
 
 

 
 
 

 أرى التعديل  

 
 
 

 غري مناسبة 

 
 
 

 مناسبة 

ترتاكم علي الواجبات املدرسية نتيجة اشرتاكي يف  -1     
 املنافسات  . 

اضطر لعمل أكثر من شيئ يف وقت واحد   -2     
 بسبب اشرتاكي يف املنافسات . 

ال أملك الوقت لالستمتاع مع أصدقائي وذلك  -3     
 الشرتاكي يف املنافسات الرايضية . 

فرتات املنافسة تتعارض مع متطلبات احلياة   -4     
 اليومية. 

االمتحاانت  تتعارض فرتات املنافسة مع مواعيد -5     
 املدرسية . 

أجد صعوبة للتوفيق بني متطلبات املنافسة    -6     
 والتفوق الدراسي . 

غري مستقر يف النوم بسبب عدم التوفيق بني  -7     
 املنافسة والدراسة . 

تتعارض املنافسات مع واجبايت املدرسية أو    -8     
 فرتات نومي أو مواعيد املدرسة . 



  

 
 
 

 
 االستبيان يف صورته النهائية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 02امللحق رقم
 جامعة عبد احلميد بن ابديس*مستغامن*



  

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
  

 للرايضيني الناشئني : استبيان خاص ابلضغوط النفسية 
 

 عزيزي الرايضي  
 حتية طيبة وبعد ،،،،  

 
يف إطار إجناز مذكرة خترج يف شهادة املاجيسرت يف طرق ونظرايت الرتبية البدنية والرايضية   -

الضغوط  ،يشرفين أن أضع بني أيديكم هاته االستمارة اليت تندرج يف إطار حبثنا املتمثل يف "
ابملنافسة الرايضية للناشئني من حيث متغريات اخلربة والتخصص وطبيعة النفسية املرتبطة 

 املنافسة".
 

لذا نرجو التكرم مبليء االستمارة واليت تتضمن عددا من العبارات اليت تعكس رأيك الشخصي 
 جتاه املواقف املتعلقة ابلرايضة اليت متارسها. 

 (على اإلجابة املختارة. X: اإلجابة بوضع عالمة ) مالحظة
 
 
 
 

     من إعداد الطالب:                                                      من إشراف الدكتور : 
 شعالل عبد اجمليد بن نعجة حممد

 
 

 : واآلن تفضل مبليء البياانت التالية  
 االسم واللقب :

 :السن



  

 األسرة:عدد أفراد 
 اسم الفريق:

 اسم املؤسسة: 
 نوع الرايضة اليت متارسها: 

 
 

 سنوات 5سنوات          أكثرمن5-3سنوات      من3أقل من               عدد سنوات املمارسة الرايضية:  

  

 
 أواسط      أشبال                          أصاغر                                  فئة الرايضي: 

 
 
 

  ال         نعم               : هل انقطعت عن ممارسة الرايضة 
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 ترتاكم علي الواجبات املدرسية نتيجة اشرتاكي  -4
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    أخشى من احتمال إصابيت يف املنافسة .  -10

    فرتات املنافسة تتعارض مع متطلبات احلياة اليومية .  -11

    عندما أحتدث معه يف موضوعات هامة حول املنافسة. يقاطعين املدرب  -12

تعتقد األسرة أن مواقف املنافسة تضيع وقيت وسبب فشلي يف  -13
 الدراسة. 

   

    تتعارض فرتات املنافسة مع موعد امتحاانيت . -14

 
 
 
 

 غالبا أحياان   اندرا   تالــعــبــارا
    تركيز انتباهي عندما يشاهدوين شخصيات مهمة.   يتشتت -15
    اشعر بعدم االرتياح عند حديث املدرب معي.  -16

    مطلوب مين حتقيق أهداف تزيد عن قدرايت أثناء املنافسة.  -17
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    زائدة وال استطيع أتديتها. اشعر ابن هناك تدريبات  -19

    غري مستقر يف النوم بسبب عدم التوفيق بني املنافسة والدراسة.  -20
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