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الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الضغوط النفسية وعالقتها باألداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة كلية التربية
الرياضية في جامعة اليرموك ،استخدم الباحثون المنهج الوصفي بصورته المسحية ،تكونت عينة الدراسة من ( )114طالباً وطالبة
من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين لمساق نظريات تدريب العاب القوى خالل الفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي  .2017/2016ولغاية قياس الضغوط النفسية استخدم الباحثون المقياس الذي أعده العوران ( )2007المكون من ()40
فقرةً موزعةً على مجالين هما :الضغوط النفسية الد اخلية (الذاتية) ،والضغوط النفسية الخارجية ،بعد تعديله من قبل الباحثين .وبعد

جمع البيانات واجراء المعامالت اإلحصائية المناسبة أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة كلية
التربية الرياضية جاءت بمستوى مرتفع ،وأنه ال يوجد تأثير لمتغير الجنس على مستوى الضغوط النفسية في مجالي الدراسة واألداة
ككل .وأن هناك عالقة سلبية بين الضغوط النفسية واألداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة
اليرموك.
الكلمات المفتاحية :الضغوط النفسية الداخلية ،الضغوط النفسية الخارجية الوثب العالي.

Psychological Stress and Its Relation with Skill Performance in High Jump Event for Physical
Education Students in Yarmouk University
D. Eed Mohammed Kanaan

D. Sluaiman Qazaqzah

D. Nezar Al – Luwaici
Abstract

This study aimed to explore levels of psychological stress and its relation to skill performance in high
jump event for physical education students at Yarmouk University. The researchers used the descriptive
approach for the purpose of the study. The sample of the study consisted of (114) male and female students
of the physical education college registered in track and field class as for the second semester 2016/2017. In
order to measure psychological stress, a modified questionnaire of Al-Oran, 2007 consisted of 40 items was
used. The questionnaire measures two domains, internal and external stresses. Results showed that students
are facing high psychological stresses. Furthermore, a significant negative relationship between stress and
performance was found. on the other hand, no significant difference were found among male and female in
students related to psychological stress in general.
Key words: internal psychological stress, external psychological stress, high jump.
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أن تكون الضغوط ظاهرة سلبية ،وبالتالي ال تستطيع الهروب

المقدمة:

منها أو أن تكون بمنأى عنها؛ ألن ذلك يعني نقص فاعلية

عاش اإلنسان منذ بداية نشأة الكون عبر ماليين

الفرد وقصور كفاءته ،ومن ثم اإلخفاق في الحياة (Kobasa,

السنين ،باحثاً عن االستقرار ،واألمان ،جارياً وراء الراحة التي

).1990

تعطيه االتزان ،فمنذ تلك األزمان ،وهو ينشد الطمأنينة له
وألبنائه ،فهو يسعى لتخفيف عبء الحياة عن كاهله ،ولما

وتختلف طبيعة الض غ غ غ غ غ غغغوط باختالف مص غ غ غ غ غ غغادرها،

ازدادت الحياة تعقيداً وقوة وتوسعت وازدادت مطالبها

فبعضغ غ غ غ غغها يرتبط بظروف الحياة اليومية االعتيادية ،أو يرتبط

وحاجاتها ،ازدادت الضغوط الواقعة عليه لتلبية تلك المطالب،

بمطالب وظروف العمل .وتعد الض غ غ غ غ غ غغغوط المرتبطة بظروف

العمل من أكثر الضغ غغوط تأثي ار في حياة األفراد والمجتمعات،

فال يستطيع التوقف عن مجاراة ذلك ،ألنه سيتخلف عن اللحاق

نظ ار ألثارها الس غغلبية على الص غغحة النفس غغية للفرد وعالقاته مع

بها ،مما اضطره إلى مواكبة التسارع لتحقيق الرغبات

والمطالب ،هذا التسارع في الحياة المعاصرة زاد من الضغط

اآلخرين ،وتدني مستوى إنتاجه (رمضان.)2008 ،
تشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسي الذي تبنى

على النفس وتحميلها أكثر من طاقتها بغية اللحاق بموكب

عليه بقية الض غ غ غغغوط األخرى ،وهو يعد العامل المش غ غ غغترك في

التحضر بكل ما يحمله من قسوة ورخاء ،فالحضارة تحمل

جميع أنواع الضغ غ غ غغغوط األخرى مثل :الضغ غ غ غغغوط االجتماعية،

معها رياح التغيير ،والذي يحمل معه التبديل في السلوك،

ض غ غغغوط العمل (المهنية) ،الض غ غغغوط االقتص غ غغادية ،الض غ غغغوط

وينتج عنه بعض االنحرافات ،وهي بالتالي نتاج الحضارة.

األسغ غ غرية ،الض غ غغغوط الد ارس غ غغية ،الض غ غغغوط العاطفية .ويش غ غغير

تعد الضغوط المحصلة النهائية من تكيف أجسامنا

الرضغ غ غ غوان ( )2002أن الض غ غ غغغوطات النفس غ غ غغية التي يتعرض

وعقولنا للتغير الذي يتطلب جهداً جسدياً ونفسياً وانفعالياً سواء

إليها الطلبة هي ناتجة عن تراكم المشغ غ غ غ غ غ غغكالت وازدياد حدتها

بالنسبة لألحداث السلبية أو حتى األحداث اإليجابية التي

مما تعيق تكيفه مع نفسغ غ غ غ غ غ غغه ومع المجتمع مما لها من تأثير

تتطلب تغي اًر أو تكيفاً ،فإحساس اإلنسان بالعجز قد يؤدي إلى

خارجي وداخلي على حياته اليومية والتي ينتج عنها ض غ غ غغعف

جرعة كبيرة من الضغوط .وال شك أن الضغوط تؤثر على

القدرة على إحداث االسغغتجابة المناسغغبة وما يصغغاحب ذلك من

اإلنتاجية ،ويتجلى ذلك في نسب تغيب العاملين عن العمل،

اضطرابات انفعالية فسيولوجية تؤثر سلباً عليه.

وفي صحة األفراد و ارحتهم النفسية ،باإلضافة للتكلفة المتزايدة

أش غ غ غ غ غ غ غغارت الغغد ارس غ غ غ غ غ غ غغات الحغغديثغغة في مجغغال علم نفس

لألفراد والمؤسسات والمجتمع ،وكلها أمور تنتج من تقدير شدة

الرياضة االهتمام البالغ بدراسة ظاهرة الضغوط النفسية ،التي

الضغوط ،وتكرار حدوث الضغط ،وما يمكن أن ينتج عن ذلك

يتعرض لها الرياضيون ،ومدى تأثيرها على أدائهم الرياضي،

من عوامل ضاغطة لها مؤشرات بيولوجية كاإلجهاد والتوتر

فهناك الضغوط المرتبطة بالتدريب والمنافسة الرياضية ،والتي

(محمد .)2002 ،ويرى كوهن ) (Cohen, 2000أن

قغغد ينتج عنهغغا اإلنهغغاك واإلجهغغاد وال يسغ غ غ غ غ غ غغتطيع الريغغاض غ غ غ غ غ غغي

الضغوط النفسية تمثل مصد اًر للخطر على الفرد وكيانه

النفسي ،وذلك لما لها من آثار على طريقة ونوعية حياته،

مقاومتها ،وقد يص غ غغبة عرض غ غغة لترك الرياض غ غغة بالرغم من أنه

وغالباً ما تظهر هذه اآلثار في األداء المتدني والعجز

يمتلغغك مقومغغات النجغغاح البغغدنيغغة والمهغغاريغغة ،ولكنغغه ال يمتلغغك
القدرة على مواجهة الضغغوط النفسغية التي يتعرض لها .ويرى

وانخفاض الدافعية لديه.

أنش غ غ غ غ غ غ غغل ) ) Anshel, 2007أن هنغغاك عالقغغة متبغغادلغغة بين

والضغوط النفسية هي إحدى الظواهر اإلنسانية

مصغ غغادر الضغ غغغط النفسغ غغي واألداء ويعود ذلك إلى شغ غغخصغ غغية

يخبرها اإلنسان في مواقف وأوقات مختلفة تتطلب منه توافقاً

المدرب الرياض غ غ غغي وطرق الحوار البناء مع الالعبينة ولدرجة

جديداً أو إعادة توافق مع البيئة .وهذه الظاهرة شأنها شأن

المنغغافس غ غ غ غ غ غ غغة وأهميتهغغا ،ويتم التخلص من التوتر واالنفعغغاالت

معظم الظواهر النفسية كالقلق ،والصراع ،واإلحباط ،والعدوان.

باالسغ غغترخاء البدني والذهني ومناقشغ غغة المشغ غغاكل التي تعترض

فضالً عن أنها من طبيعة الوجود اإلنساني ،وليس بالضرورة
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العملية التدريبية .ويشغ غ غ غ غ غ غغير الطلب واللويس ( )2000أن من

أهمية الدراسة:

العمل باللعبة التخصغ غ غ غ غ غص غ غ غ غ غغية وتقديم المعلومات حول الفوائد

 )1الكشف على أهم الضغوط النفسية لدى مساقات العاب

وتكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:

واجب مدرس التربية الرياض غ غ غ غغية هو معرفة مواقف طلبته إزاء

الجس غ غغمية والنفس غ غغية واالجتماعية للنش غ غغاط الرياض غ غغي كأس غ غغاس
لتكوين موقف إيجابي نحو هذا النشغ غ غ غ غ غ غغاط الحيوي مما يعمل

القوى ،وأثارها على أداء الطلبة .والطرق التي يمكن
استخدامها في الحد من هذه الضغوط ،مما يسهم في

على تخفيض الض غ غ غ غ غ غغغوطات النفس غ غ غ غ غ غغية من خالل حض غ غ غ غ غ غغور

مساعدة الطلبة على كيفية مواجهة تلك الضغوط النفسية.

المهرجانات الرياض غغية ومش غغاهدة المباريات المحلية والخارجية

 )2مساعدة المدربين والمدرسين في كلية التربية الرياضية في

مما تولد خبرة مباشرة لتخفيض التوترات واالنفعاالت.

جامعة اليرموك على التعرف على أهم الضغوط النفسية

ويشغ غ غ غ غ غ غغير عبغغد القغغادر ( )2004أن طلبغغة كليغغة التربيغغة

التي تواجه العبيهم وطلبتهم سواء الضغوط النفسية

يصغادفونها نظ اًر لتنوع المطالب التي ينبغي عليهم الوفاء بها،

 )3يأمل الباحثون أن تساعد نتائج هذه الدراسة المدربين

الداخلية أو الخارجية وكيفية التغلب عليه.

الرياضغ غغية يواجهون العديد من المثيرات الضغ غغاغطة التي قد
كالد ارس غ غ غ غغة ،واكتس غ غ غ غغاب المهارات الحركية ،والقدرات البدنية،

والمدرسين على االهتمام بالضغوطات النفسية ،من أجل

والتحكم اإلنفعالي ،واالس غ غ غ غغتجابة للمس غ غ غ غغؤوليات الملقاة على

تطوير األداء لالعبين والطلبة لتحقيق اإلنجازات

الرياضية المطلوبة.

عغ غغاتقغ غغه ومحغ غغاولغ غغة التوفيق بين كغ غغل من متطلبغ غغات التعلم
ومتطلبات الحياة والد ارس غ غ غ غ غغة؛ والتفاعل الجيد مع اآلخرين،

مشكلة الدراسة:

وكذلك مواجهة الخوف من الفشل أو الرسوب.

تؤثر الضغوط في شخصية اإلنسان ،وتؤثر على أداء

وتعد رياضة العاب القوى من األلعاب الرياضية التي

الريغغاضغ غ غ غ غ غ غغي من خالل ثالثغغة جوانغغب هي :الجغغانغغب المعرفي،

يتعرض العبيها إلى العديد من الضغوط النفسية الداخلية

ويتمثغل هغذا التغأثير في بعض المتغيرات مثغل :مغدى االنتبغاه،

والخارجية ،التي تتنوع مصادرها سواء كانت ناتجة عن ظروف

والتركيز ،والغ غ غغذاكرة ،والقغ غ غغدرة العقليغ غ غغة ،وصغ غ غ غ غ غ غغعوبغ غ غغة التنبؤ،

حياة الالعب الخاصة ،أو التي تنتج عن ممارسته للعبة

واالسغ غ غ غ غ غ غغتجغغابغغة ببطء .والجغغانغغب االنفعغغالي ،حيغغث يزداد التوتر

الباحثون إجراء هذه الدراسة للتعرف على الضغوطات النفسية

والجانب السغ غ غ غ غ غ غغلوكي مثل التغيب عن العمل ،ونقص الميول،

كالجمهور والمنافسات واإلدارة ونظام التدريب لذلك ارتأى

الفسغغيولوجي والنفسغغي وينخفض اإلحسغغاس ،ويظهر االكتئاب.

التي يتعرض لها العبي العاب القوى في كلية التربية الرياضية

وسغ غ غ غ غ غ غغلبية االتجاهات ،واضغ غ غ غ غ غ غغطرابات عادات النوم (محمد،

في جامعة اليرموك ،من أجل الوقوف على أهم تلك

.)2005

ومواجهة الضغوطات الواقعة على كاهله لعدم حدوث عملية

العملية س غ غ غ غواء أكان ذلك قبل أم أثناء أم بعد المحاض غ غ غ غرة إلى

الضغوطات النفسية ،لضمان قدرة الرياضي على تحمل

يتعرض طلبة كلية التربية الرياض غ غغية في المحاضغ غ غرات

التكيف السلبي للرياضي مع هذه الضغوطات ،وبالتالي ضمان

ضغغغوط نفسغغية عالية ،ومصغغدر هذه الضغغغوط قد يكون داخلياً

استم اررية الالعب لمواصلة تحقيق اإلنجازات الرياضية

يرجع للطالب نفسغغه ،وقد يكون خارجياً يرتبط بالعناصغغر ذات

العاب القوى أو أية رياضة أخرى استخدام األسلوب العلمي

الملعب ،وكل ذلك يؤثر سغ غ غ غ غ غ غغلباً على األداء .من خالل عمل

منذ اللحظة التي يبدأ فيها الناشئ بالتدريب على المهارات

ض غ غ غ غ غغغوط نفس غ غ غ غ غغية تواجه الطلبة أثناء تعلمهم لفعاليات العاب

الص غ غغلة من مدرس غ غغين واداريين ،وزمالء ومكان اللعب وطبيعة

المطلوب تحقيقها .يتطلب الوصول إلى المستويات العليا في

المنظم الذي يراعي الجوانب المختلفة لعلم التدريب الرياضي

الب غغاحثون في مجغغغال ت غغدريس العغغغاب القوى الحظ أن هن غغاك

األساسية.

القوى بش غ غ غ غغكل عام وفعالية الوثب العالي بش غ غ غ غغكل خاص ،وقد

تعود تلك الضغوطات إلى طبيعة الفصل الصيفي الذي يكون
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مض غ غ غغغوطاً على المدرس غ غ غغين والطلبة على حد سغ غ غ غواء ،وازدياد

عيد محمد كنعان

 )2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α

أع غغداد الطلبغغة داخغغل المحغغاض غ غ غ غ غ غ غرة ،ولنقص األدوات والبيئغغة

≤ )0.05

الطلبة يسغ غغتخدمون مجموعة من المهارات للحد من الضغ غغغوط

اليرموك تبعاً لمتغير الجنس؟

الصغغفية المثلى؛ كلها تشغغكل ضغغغوط نفسغغية على الطلبة .وأن

في مستوى الضغوط النفسية الداخلية

والخارجية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة

النفس غغية التي تواجههم أثناء التعليم .كما الحظ الباحثون تأثير

 )3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (α

الض غ غ غغغوطات النفس غ غ غغية على مس غ غ غغتوى الطلبة البدني والمهاري

≤  )0.05بين مستوى الضغوط النفسية الداخلية

والخططي ،وبغ غغالتغ غغالي عغ غغدم تحقيقهم ل نجغ غغاز الريغ غغاض غ غ غ غ غ غغي

والخارجية واألداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة
كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟

المطلوب ،ومن خالل تحليغغل البغغاحثون لفعغغاليغغة الوثغغب العغغالي

وجغغد أنهغغا تتطلغغب قغغدر عغغالي من التركيز للقغغدرة على أدائهغغا

محددات الدراسة:

بالش غ غ غ غ غغكل المطلوب ،وكذلك تحتاج إلى الص غ غ غ غ غغالبة النفس غ غ غ غ غغية

 )1المحدد البشري :طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين

والعقلية وقد يكون عدم قدرة الطالب األداء بشغ غ غ غ غ غ غغكل جيد قد

لمساق نظريات تدريب العاب القوى (ت .ر216أ).

يعود إلى الض غ غ غ غ غغغوط النفس غ غ غ غ غغية وعدم القدرة على مواجهة تلك

 )2المحدد الزمني :الفصل الدراسي الثاني .2017/2016

الضغ غ غ غ غ غ غغغوطغغات حيغغث أن هغغذه الفعغغاليغغة تتطلغغب قغغدر كبير من

 )3المحدد المكاني :كلية التربية الرياضية -جامعة اليرموك.

التركيز ،وتعمد بش غ غ غ غ غغكل كبير على ثقة الطالب بقدراته البدنية

مصطلحات الدراسة:

من ناحية وقدراته المهارية من ناحية أخرى .ومن هنا برزت

الضغغغغوط النفسغغغية" :حالة نفسغ غغية ناشغ غغئة من تفاعل الفرد مع

مشغ غ غ غغكلة الد ارسغ غ غ غغة في التعرف على الضغ غ غ غغغوط النفسغ غ غ غغية التي

البيئة الضغ غ غ غغاغطة والتي تؤدي إلى اسغ غ غ غغتنفاد الطاقة االنفعالية

يتعرض لهغا طلبغة مس غ غ غ غ غ غ غغاقغات العغاب القوى وعالقتهغا بغاألداء

والجسغ غ غ غ غ غ غ غغديغغة" ( .)Kelloway, 2000ويعرفهغغا أبو حرمغغة

المهاري لفعالية الوثب ،والتي تحول دون تحقيقهم ل نجازات

( )2013ب غغأنه غغا "مجموع غغة من التف غغاعالت بين الفرد وبيئت غغه،

الرياضية المطلوبة.

والتي تسغ غ غ غ غغبب من حالة عاطفية أو وجدانية غير سغ غ غ غ غغارة مثل

أهداف الدراسة:

التوتر وعدم الشعور باألمان ".

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:

األداء المهاري ":درجغة قرب وتمغاثغل هغذا األداء المهغاري مع

 )1مس غغتوى الض غغغوط النفس غغية الداخلية والخارجية لدى طلبة

أكثر أنمغغاط التكنيغغك منطقيغغة وعقالنيغغة علميغغة مثغغاليغغة وأنهغغا ال

كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك.

تمثل (بالمقارنة المنطقية أو مثالية التكنيك) أحد الخصغ غ غغائص

 )2الفروق في الضغوط النفسية الداخلية والخارجية لدى طلبة

الموص غ غ غ غغفة لهذا النمط من التكنيك بقدر ما توص غ غ غ غغف الجانب

كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك تبعاً لمتغير

الكيفي لمس غ غ غ غ غغتوى إتقان األداء المهاري" ).(Hasan, 2011

الجنس.

ويعرفها الباحثون إجرائياً بالمسغ غ غ غ غ غ غغتوى الذي تعبر عنه الدرجة

 )3العالقة بين مستوى الضغوط النفسية الداخلية والخارجية

التي يحص غ غ غ غ غ غ غغل عليهغا الطغالغب في االختبغار المهغاري لفعغاليغة

واألداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة كلية

الوثب العالي.

التربية الرياضية في جامعة اليرموك.

الدراسات السابقة:

تساؤالت الدراسة:

أجرى كومور وبهكور (Kumar & Bhukar,

تسعى هذه الدراسة ل جابة على التساؤالت التالية:

) 2013دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين مستوى الضغط

 )1ما مس غ غ غغتوى الض غ غ غغغوط النفس غ غ غغية الداخلية والخارجية لدى

النفسي واستراتيجيات التأقلم للضغط لدى طالب كلية التربية

طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟

الرياضية ومعهد الهندسة في الهند .تكونت العينة من ()60
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طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية حيث اشتملت العينة

العالقة طردية بين الضغوط النفسية ،وكل من العصبية ،

على ( )30طالباً ( 15ذكور و 15إناث) من كلية التربية

االكتئابية ،االستثارة ،السيطرة ،الضبط)  ،وعكسية بين (الهدوء

من معهد الهندسة ومتوسط أعمارهم  21سنة ،تم قياس

عالقة بين العدوانية والضغوط النفسية لدى العبات كرة

االجتماعية ) مع الضغوط النفسية ،في حين لم تظهر الدراسة

الرياضية ،باإلضافة إلى ( )30طالباً ( 15ذكور و15إناث)

الطائرة.

محفزات الضغط النفسي لديهم بالتسلسل التالي (الكبت
واإلحباط ،الحمل النفسي الزائد ،عدم المقاومة ،استعجال

وأجرى عبد القادر ( )2011دراسة هدفت إلى التعرف

 ،)1979كما تم قياس إستراتيجيات التأقلم للضغط النفسي

والفروق في مستوىات الضغط النفسي باختالف الخصائص

على مستوى الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين

الوقت والسلوك العدواني) باستخدام إستبانة ( Daniel et al

باستخدام إستبانة ) ، Heyward (1991وأشارت النتائج إلى
أن جميع محفزات الضغط النفسي التي تم قياسها كانت أعلى

الفردية لديهم (النشاط الرياضي ،السن ،الجنس) ،استخدم

الباحث المنهج الوصفي ،وبلغت عينة الدراسة ( )206ناشئ

لدى اإلناث منها لدى الطالب الذكور في تخصص التربية

وناشئة ينتمون إلى مختلف أندية الجزائر العاصمة ،استخدم

الرياضية وفي تخصص الهندسة ،وكانت إستراتيجيات التأقلم

الباحث مقياس أعراض الضغط النفسي الذي أعده الباحث،

لدى الذكور أفضل من إستراتيجيات التأقلم لدى اإلناث في كل
تخصص على حدة ،بينما كانت إستراتيجيات التأقلم لدى

ومقياس مصادر الضغط النفسي (األصفر ،)1999 ،وقد
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :يتعرض النشء

اإلناث في تخصص التربية الرياضية أفضل منها لدى الذكور

الرياضي لمستوى مرتفع من الضغوط ،وتظهر لديهم بشكل

واإلناث في تخصص الهندسة ،وخلصت الدراسة إلى أن

كبير أعراض ومؤشرات الضغط النفسي والفيزيولوجية

طالب التربية الرياضية ذكور واناث يمتلكون إستراتيجيات

والسلوكية ،وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

تأقلم لمواجهة الضغوط النفسية أفضل من الطالب الهندسة

إحصائية لمصادر وأعراض الضغط النفسي بين الرياضيين

قام الدباغ و الطائي ( )2012بدراسة هدفت إلى

الفردية ،في حين أظهرت الدراسة وجود أعراض الضغط

الناشئين الممارسين لألنشطة الجماعية والممارسين لألنشطة

الذكور واإلناث في تخصص الهندسة .
التعرف على درجة الضغوط النفسية ودرجة أبعاد السمات

النفسي

الشخصية لدى العبات كرة الطائرة في العراق والتعرف على

الرياضيين الناشئين األقل سناً( )16 -14سنة ،مقارنة

لدى العبات كرة الطائرة  ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي

وقام صبري ( )2010بدراسة هدفت إلى الكشف عن

طبيعة العالقة بين الضغوط النفسية وأبعاد السمات الشخصية

وخصوصاً األعراض النفسية بشكل أكبر لدى

بالناشئين األكبر سناً (.)18-16

باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة البحث ،تكونت عينة

الضغوط النفسية وعالقتها بالقلق ودافعية االنجاز لدى العبي

البحث من ( )107العبه ،تم استخدام مقياس الضغوط النفسية

كرة القدم بمحافظة المنيا  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي

والسمات الشخصية ومقياس فرايبورج للشخصية كمقاييس

لمالئمته إلجراءات الدراسة ،تكونت عينة الدراسة من ()239

للبحث توصل الباحثان إلى أن درجة الضغوط النفسية ظهرت
بدرجة كبيرة الالعبات ،وأن السمات الشخصية (االستثارة،

العب من العبي الفريق األولى األساسي بالقسم األول والثاني
لكرة القدم بمنطقة المنيا ،أظهرت نتائج الدراسة إلى تعرض

الضغط  ،السيطرة) ظهرت بدرجة عالية ،في حين ظهرت

العبي الفرق األولى األساسية بالقسم األول والثاني لضغوط

السمات الشخصية (العصبية  ،االكتئابية) بدرجة متوسطة،

نفسية تختلف شدتها وفق المتغيرات النفسية بأبعادها " ضغط

أما السمات الشخصية (العدوانية  ،الهدوء االجتماعية) فقد

الجمهور ،والمكافآت ،والعالقة بالمدرب ،وضغط الحكام،

ظهرت بدرجة منخفضة ،كما أظهرت الدراسة وجود عالقة

واإلمكانات ،وضغط اإلصابة ،وضغط اإلعالم ،وضغط
اإلدارة " زادت شدتها وشدة القلق لدى الالعبين ،كلما ارتفعت

قوية بين السمات الشخصية والضغوط النفسية ،حيث جاءت
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الدرجة على المقياس بأبعاده المذكورة زادت شدتها ،وانخفضت

السلبية لضغوط التدريب ،وعدم وجود فترات ارحة مناسبة

دافعية االنجاز لدى الالعبين ،كما أظهرت نتائج الدراسة إلى

تسمة للرياضي باستعادة الشفاء واستجماع القوى.

تأثر الالعبين بالقسم األول بضغوط نفسية أكثر من العبي

وأجرى كل من زارتيسكي وسوكول وفيفان

القسم الثاني ،إضافة إلى تساوي الالعبين في القسمين في

) (Azaritsky, Sockol & Vivan, 2002دراسة هدفت

وأجرى العوران ( )2007دراسة هدفت إلى التعرف

وطالبات المدارس العليا بالمجتمع األمريكي ،تكونت عينة

فقدان دافعية االنجاز.

الكشف عن الضغوط التي تواجه الرياضيين من طالب

على الضغوط النفسية لدى بعض العبي والعبات المنتخبات
الوطنية لأللعاب اآلتية :كرة السلة ،وكرة اليد ،وكرة الطاولة،

الدراسة من ( )1607رياضيين .وقد تمثلت أهم مصادر

الضغوط في :عدم القدرة على إدارة الوقت ،وعدم التوفيق بين

والريشة الطائرة ،وفقاً لمتغيرات :الجنس ،والمؤهل العلمي،

متطلبات الحياة المتنوعة ،والدراسة األكاديمية ،والخوف من

وسنوات الخبرة ،وتصنيف اللعبة (فردي ،جماعي) .تكونت

الفشل في المنافسة الرياضية أو االمتحانات األكاديمية .كما

عينة الدراسة من ( )72العباً والعباً يمثلون ( )٪90من

أظهرت نتائج الدراسة أن الطالبات لديهن ضغوط أكثر من

بصورته المسحية ،وقام ببناء استبيان للضغوط النفسية ،كأداة

من الممارسين الذين لديهم ممارسة أكثر ،ولم تظهر النتائج

الطالب ،وأن الممارسين الجدد للرياضة لديهم ضغوط أكثر

المجتمع الكلي للدراسة .استخدم الباحث المنهج الوصفي

لجمع البيانات ،حيث تضمن استبيان الضغوط النفسية ()40

وجود فروق دالة بين الرياضيين في مصادر الضغوط تبعاً

فقرةً موزعةً على محورين وهما :الضغوط النفسية الداخلية
(الذاتية) ،والضغوط النفسية الخارجية ،وأظهرت نتائج الدراسة

كما قام الحتاملة ( )2002بدراسة أسباب ومصادر

الضغوط النفسية تعزى لمتغير الجنس .أما بالنسبة للفروق في

تعزى لمتغيرات الجنس والمرحلة الدراسية إذ تكونت عينة

لنوع الرياضة.

وجود ضغوط نفسية بدرجة ضعيفة ،بينما لم تظهر فروق في

الضغط لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

الضغوط التي تعزى لمتغير الخبرة ،فقد ظهرت في الضغوط

الدراسة من ( )87طالباً وطالبة .تم استخدام االستبانة كأداة

يخص الفروق التي تعزى لمتغير المؤهل ،فقد كانت في مجال

للضغوط النفسي لدى أفراد عينة الدراسة وبمستويات عالية

النفسية الداخلية ولصالة الفئة األقل من ( )5سنوات ،وفيما

لجمع البيانات ،أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود مصادر

الضغوط النفسية الخارجية ولصالة فئة ثانوي فما دون ،كذلك

والى وجود فروق في مستويات الضغط تعزى لمتغير الجنس

فقد ظهرت فروق في الضغوط النفسية الداخلية تعزى لتصنيف

ولصالة الذكور ولم توجد فروق في مستويات الضغط النفسي

اللعبة ولصالة األلعاب الجماعية.

تعزى لمتغير المرحلة الدراسية وعليه أوصى الباحث بإجراء
مزيد من الدراسات حول العالقة ما بين الضغط واألداء

وقام واينبرج وجولد (Weinberg & Gould,

المهاري لدى طلبة كلية التربية الرياضية في األردن.

) 2005بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أهم مصادر الضغوط
النفسية التي تواجه رياضيي المستوى العالي .تكونت عينة

وأجرى عمران ( )2001دراسةً هدفت للكشف عن

الدراسة من ( )300العب من أنشطة رياضية متعددة ،تم

الضغوط النفسية للرياضيين في جمهورية مصر العربية،

اختيارها بالطريقة العشوائية ،حيث استخدم الباحثان المنهج

استخدم الباحث المنهج الوصفي نظ اًر لمالئمته لطبيعة دراسته.

اإلحصائية أن أهم مصادر الضغوط التي تواجه رياضيي

الذكور و( )270من اإلناث .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

تكونت عينة الدراسة من ( )728رياضياً بواقع ( )458من

الوصفي نظ اًر لمالئمته لطبيعة الدراسة .وأشارت النتائج

المستوى العالي هي :زيادة ضغوط التدريب والمنافسة .وعدم

من العبي الرياضات الجماعية (كرة القدم ،وكرة السلة ،والكرة

االستمتاع بالتدريب أو المنافسة ،وتوقع أهداف طموحة أكثر

الطائرة ،وكرة اليد ،والهوكي) ،والعبي الرياضيات الفردية

(الجودو ،وتنس الطاولة ،والسالح ،والمالكمة ،والكاراتيه ،ورفع

من قدرات الرياضي ،وزيادة الشعور بالخوف الزائد ،واالستجابة
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األثقال ،والسباحة ،ومسابقات الميدان والمضمار ،وكمال

عيد محمد كنعان

أداة جمع البيانات:

لتحقيق هدف الدراسة أستخدم الباحثون مقياس الضغوط

األجسام ،والمصارعة ،والكونغ فو ،والتايكواندو) في الموسم

الرياضي ( .)2000/1999أظهرت نتائج الدراسة أن العبو

النفسية الذي طبقه العوران ( )2007والمكون من ( )40فقرة

األنشطة الفردية واألنشطة الجماعية يتعرضون للضغوط

موزعة على مجالين وهي:

األنشطة الرياضية من العبين والعبات يتعرضون لضغوط

فقرةً.
 مجال الضغوط النفسية الخارجية :يتكون من ( )20فقرةً.
والملحق رقم ( )1يوضة أداة الدراسة حيث حصل هذا

 مجال الضغوط النفسية الداخلية (الذاتية) :يتكون من ()20

النفسية بنسب مختلفة طبقاً لطبيعة النشاط ،وأن جميع ممارسي

نفسية تختلف في حدتها طبقاً لطبيعة النشاط ،ويتأثر العبو
المستوى األول بضغوط نفسية أكثر من العبي المستوى الثاني

سواء لألنشطة الفردية أم الجماعية.

المقياس على درجات ثبات وصدق عالية في البيئة

األردنية.

إجراءات الدراسة

تكون س غغلم اإلجابة على فقرات االس غغتبيان من خمس درجات

منهج الدراسة:

وفق مقيغغاس ليكرت الخمغغاسغ غ غ غ غ غ غغي وعلى النحو التغغالي :درجغغة

استخدام الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب دراسة

كبيرة جغغداً ( ،)5بغغدرجغغة كبيرة( ،)4بغغدرجغغة متوس غ غ غ غ غ غ غطغغة (،)3

العالقات لمناسبته لطبيعة وأغراض الدراسة.

بدرجة قليلة ( ،)2بدرجة قليلة جداً (.)1

وتم تحديد الفقرات السلبية وعكسها قبل إجراء التحليل

مجتمع الدراسة:

اإلحصائي بالرجوع إلى المصادر والمراجع العلمية والدراسات

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين

السابقة تم تحديد ثالثة مستويات للحكم على مستوى الضغوط

لمساق نظريات تدريب العاب القوى في الفصل الدراسي الثاني

النفسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

للعام الدراسي  .2016/2015والبالغ عددهم ( )220طالباً

على نحو اآلتي:

وطالبة ،حسب دائرة القبول والتسجيل.

 )1من -1.000أقل من  :2.333درجة قليلة.

عينة الدراسة:

 )2من -2.334أقل من  :3.666درجة متوسطة.

تكونت عينة الدراسة من ( )120طالب وطالبة قام من

 )3من  :5.000-3.667درجة كبيرة.

طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق نظريات تدريب
العاب القوى تم اختيروا بالطريقة العشوائية ،تم استرجاع

صدق األداة:

( )114استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي يشكلون ما نسبته

التأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحثون بعرضها

( )%51.8من مجتمع الدراسة ،والجدول ( )1يبين توزيع أفراد

على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في

عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس.

محال رياضة العاب القوى وعلم النفس الرياضي انظر ملحق

جدول ()1

رقم ( ،)3وطلبوا منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول صالحية

توزيع أفراد العينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس (ن=)114
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

65

%57

أنثى

49

%43

المجموع

114

% 100

هذه الفقرات لقياس أهداف الدراسة ،وابداء اقتراحاتهم ،ومدى
مناسبة الفقرات للمجال الذي تتدرج تحته ،وتمثيلها للغرض
الذي صممت من أجله ،حيث اجمع المحكمين على صالحية
الفقرات ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.
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عملية
أتم
ّ
 )4يحصل الطالب على درجة مقدارها  5إذا ّ
الهبوط بالشك ّل السليم.

ثبات األداة:

جرى التحقق من ثبات األداة بطريقة االختبار واعادة

 )5يتم تقسيم المجموع على  2للوصول إلى درجة من 10

االختب غغار ( )Test-Re-testعلى عين غغة قوامه غغا ( )10من

أتم جميع النقاط السابقة بالشك ّل
وهي العالمة المثالية إذا ّ
السليم .ملحق رقم ( )2يبين ذلك.

طلبة كلية التربية الرياضغ غغية ،تم اختيارهم من مجتمع الد ارس غغة

ومن خارج عينتها ،وبفاص غ غغل زمني أس غ غغبوع بين التطبيقين ،ثم
أعيد تطبيق األداة نفسغ غغه تحت نفس الشغ غغروط والظروف وبعد

الدراسة االستطالعية:

الدراسة واألداة ككل .والجدول رقم ( )2يبين ذلك.

خارج عينة الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين

تم إجراء د ارس غ غ غ غغة اس غ غ غ غغتطالعية على ( )10طالب من

ذلك تم حس غغاب معامالت االرتباط بين التطبيقين على مجالي

لمسغ غ غ غ غ غ غغاق نظريات تدريب العاب القوى ،ولم تدخل نتائج هذه

جدول ()2

العينغغة في نتغغائج الغغد ارسغ غ غ غ غ غ غ غغة ،وكغغان الهغغدف من الغغد ارسغ غ غ غ غ غ غ غغة

معامالت الثبات بطريقة االختبار واعادة تطبيقه

االسغ غ غ غ غ غ غغتطالعيغة التغأكغد من صغ غ غ غ غ غ غغالحيغة االختبغارات واألدوات

عدد

معامل االرتباط

الفقرات

بين التطبيقين

الضغوط النفسية الداخلية

20

0.86

الضغوط النفسية الخارجية

20

0.92

إجراءات الدراسة:

األداة ككل

40

0.89

التالية:

المجال

المستخدمة في الدراسة.
لغغغايغغة تحقيق أهغغداف الغغدراسغغغغغغغغغغة اتبع البغغاحثون ا جراءات

يظهر من الج غ غ غغدول رقم ( )2أن جميع مع غ غ غغامالت

 )1إعداد أدوات الد ارس غ غ غ غ غ غغة بص غ غ غ غ غ غغورتها النهائية والتحقق من

االرتباط بين التطبيقين في على مجالي الد ارسغ غ غ غغة واألداة ككل

دالالت صدقها وثباتها.

كانت أكثر من ( ،)0.86وهذه القيم تشغ غ غ غ غ غغير إلى درجة عالية

 )2تحغغديغغد مجتمع الغغد ارسغ غ غ غ غ غ غ غغة وعينتهغغا ،وذلغغك بغغالرجوع إلى

من الثبغغات ،وبغغالتغغالي يمكن االعتمغغاد عليهغغا لتحقيق أغراض

السغغجالت الرسغغمية في دائرة القبول والتسغغجيل في جامعة

الدراسة.

اليرموك.

اختبار مستوى األداء المهاري لفعالية الوثب العالي:

 )3التنسيق مع مدرسي مساق نظريات العاب القوى في كلية

تم تقييم الطلبة لقياس مسغ غ غ غ غ غ غغتوى األداء المهاري لفعالية

التربية الرياضية في جامعة اليرموك إلجراء الدراسة،

بناء على اس غ غ غ غغتمارة خاص غ غ غ غغة تم عرض غ غ غ غغها على
الوثب العالي ً
مجموعغغة من الخبراء في ريغغاضغ غ غ غ غ غ غ غغة العغغاب القوى .واعتمغغدت

هناك تأثير التعب ناتج عن محاضرة سابقة على نتائج

الدرجة وهي كالتالي:

النهائية للطلبة بحيث كان الطلبة في أعلى مستوى لهم،

حيث تم إجراء الدراسة بعد يوم راحة للطلبة حتى ال يكون

االس غ غغتمارة على خمس نقاط أس غ غغاس غ غغية توض غ غغع على أس غ غغاس غ غغها

الدراسة ،علماً بأن تطبيق الدراسة تم خالل االمتحانات

والتزم الطلبة ببذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف

أتم خطوات
 )1يحصل الطالب على درجة مقدارها  5إذا ّ
االقتراب بالشك ّل السليم.
عملية
أتم
ّ
 )2يحصل الطالب على درجة مقدارها  5إذا ّ

الدراسة.

 )4اإلحماء المناسب للطلبة ،وبعد ذلك تم إجراء اختبار
األداء المهاري لفعالية الوثب العالي.

النهوض (االرتقاء) بالشك ّل السليم.
عملية
أتم
ّ
 )3يحصل الطالب على درجة مقدارها  5إذا ّ
اجتياز العارضة (العبور) بالشك ّل السليم.

 )5توزيع مقياس الضغوط النفسية بعد أداء اختبار مقياس
األداء المهاري لفعالية الوثب العالي.
 )6جمع االستبيانات وتدقيقها والتأكد من صالحيتها للتحليل
اإلحصائي.
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جدول ()4

متغيرات الدراسة:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة

 المتغير المسغ غ غغتقل :اسغ غ غغتجابات الطلبة على أداة الد ارس غ غغة

الدراسة عن مجالي الضغوط النفسية (ن=)114

(مجاالت الضغوط النفسية :الداخلية والخارجية).
 المتغير التابع :األداء المهاري لفعالية الوثب العالي.

الرتبة

الرقم

المعالجات ا حصائية:

ل جابة عن السؤال األول حسب المتوسطات الحسابية

1

واالنحرافات المعيارية ،ول جابة على السؤال الثاني تم

1

المجال
الضغوط
النفسية

الداخلية

استخدام اختبار ()Independent Samples T-Test

2

للضغوط النفسية حسب متغير الدراسة ،ول جابة على السؤال

2

الضغوط
النفسية

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

0.89

3.82

0.84

3.73

مرتفعة

مرتفعة

الخارجية

الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ( parson

األداة ككل

)Correlation

0.85

3.88

مرتفعة

يظهر الجدول رقم ( )4أن المتوسطات الحسابية

نتائج الدراسة:

إلجابات أفراد العينة عن مجالي الدراسة تراوحت بين

أوال النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على:

( ،)3.82-3.73حيث جاء في المرتبة األولى مجال

"ما مستوى الضغوط النفسية الداخلية والخارجية لدى طلبة

"الضغوط النفسية الداخلية" بمتوسط حسابي ( )3.82ودرجة

كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟" ل جابة على هذا

تقييم مرتفعة ،وفي المرتبة الثانية جاء مجال "الضغوط

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النفسية الخارجية" بمتوسط حسابي ( )3.73ودرجة تقييم

لدرجات أفراد العينة على مقياس الضغوط النفسية لدى طلبة

مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ( )3.88بدرجة

كلية التربية الرياضية والجدول ( )4يوضة ذلك:

تقييم مرتفعة وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع من الضغوط
النفسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية.
المجال األول :الضغوط النفسية الداخلية:
الجدول ()5

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات الضغوط النفسية لمجال الضغوط النفسية الذاتية
(الداخلية)( .ن=)114

الوسط

االنحراف

الترتيب في

درجة

الحسابي

المعياري

المجال

التقييم

1.28

13

متوسطة

14

متوسطة
متوسطة

الرقم

الفقغغغغغغرة

.1

الرهبة من اإلصابة يجعلني في حالة خوف دائم من األداء والمنافسة.

3.46

.2

3.55

1.35

9

.4

لدي التردد في المشاركة.
الخوف من النتيجة يولد ّ
الوصول إلى الفشل يجعلني أبدأ بدايةً جديدةً.

3.46

1.39

الرغبة في النجاح يزيد من توتري عند أداء فعالية الوثب العالي.

3.01

1.55

19

متوسطة

.5

عدم قناعتي بأدائي يولد لدي عدم التركيز أثناء األداء.

3.64

1.41

6

متوسطة

.6

اليأس من النتيجة يجعلني عصبياً أثناء األداء.

3.65

1.43

5

متوسطة

3.32

1.57

17

متوسطة

3.65

1.36

4

متوسطة

.3

.7
.8

تكرار اإلخفاق في الحصول على اإلنجاز يحد من قدراتي.
كثرة االنقطاع التدريب على الفعالية يحد من دافعي ل نجاز.
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب في

درجة

.9

تدني درجة دافعيتي تحد من قدراتي على اإلنجاز.

3.05

1.78

18

متوسطة

.10

في األوقات الحرجة من األداء تجدني غير قادر على ضبط انفعاالتي.

3.67

1.36

3

مرتفعة

.11

أعاني من القلق عند حدوث أشياء غير متوقعة أثناء األداء.

3.59

1.39

8

متوسطة

.12

القلق الذي أشعر به قبل أداء فعالية الوثب العالي يؤثر على إنجازي.

3.33

1.5

16

متوسطة

.13

يتملكني الخوف من األداء الذي ُيظهر يؤدي إلى إصابتي.
تتملكني حالة من عدم المباالة في أثناء أداء فعالية الوثب العالي.

3.49

1.24

12

متوسطة

3.44

1.46

15

متوسطة

3.53

1.45

10

متوسطة

3.69

1.37

2

مرتفعة

.17

يتولد لدي رغبة إليذاء الزميل في بعض مواقف التنافسية

3.51

1.44

11

متوسطة

.18

أثناء المنافسات أنسى الواجبات المطلوبة مني مما يحد من إنجازي

2.95

1.74

20

متوسطة

.19

كثرة تفكيري في األداء يؤثر على إنجازي

3.6

1.38

7

متوسطة

3.7

1.2

1

مرتفعة

3.82

0.89

--

مرتفع

الرقم

14
.15
.16

.20

الوسط

الفقغغغغغغرة

تصبني حالة من عدم معرفة ما الذي ينبغي عمله حتى تبدأ المشاركة

في أداء فعالية الوثب العالي

أظهر عدم قدرتي على ضبط انفعاالتي عند اتخاذ قرار تحكيمي خاطئ

ضدي أثناء المنافسات

يقل تركيز انتباهي في األوقات الحرجة أثناء وخاصة في االمتحانات

العملية لفعالية الوثب العالي

المجموع الكلي

المجال

التقييم

يظهر من الجدول رقم ( )5أن المتوسطات الحسابية

االمتحانات العملية لفعالية الوثب العالي" ،وأدناها للفقرة ()11

إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال الضغوط الداخلية تراوحت

والتي نصت على " تتملكني حالة من عدم المباالة في أثناء أداء

بين ( )2.95-3.7كان أعالها للفقرة ( )20والتي نصت على"

فعالية الوثب العالي ،" .وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل

يقل تركيز انتباهي في األوقات الحرجة أثناء وخاصة في

(.)3.82

المجال الثاني :الضغوط النفسية الخارجية:
الجدول ()6

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات الضغوط النفسية لمجال الضغوط النفسية الخارجية.
(ن=)114

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب في

درجة

.1

قلة الدعم العائلي يشعرني بعدم السعادة والرضا.

3.63

1.4

7

متوسطة

.2

الخالفات العائلية تجعلني في توثر أثناء المشاركة في األداء

2.71

1.45

19

متوسطة

.3

الطريقة السيئة في إدارة المحاضرة تسهم في خفض إنجازي.

3.65

1.42

5

متوسطة

.4

كثرة أعباء المحاضرة الوثب العالي تقلل من إنجازي.

3.57

1.33

8

متوسطة

.5

قلة التدريب على فعالية الوثب العالي التي أشارك بها تحد من إنجازي

3.73

1.37

3

مرتفعة

.6

الخالف مع أحد الطلبة يحد من أدائي أثناء المنافسات

3.42

1.5

13

متوسطة

الرقم

الوسط

الفقغرة

المجال

التقييم
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب في

درجة

.7

وجود الطلبة أثناء أداء فعالية الوثب العالي يولد لدي االرتباك

3.37

1.5

14

متوسطة

.8

تدني مستوى األداء لدي نتيجة لعدم كفاءة المدرس يقلل من إنجازي

3.65

1.44

6

متوسطة

.9

انتقاد مدرسي لي بدون وجه حق يزيد من حالة القلق لدي.

3.75

1.41

2

مرتفعة

.10

ارتكاب بعض األخطاء في اللحظات الحاسمة يقلل من إنجازي

3.76

1.36

1

مرتفعة

.11

التغيير المفاجئ في مواعيد التدريب والطقس يحد من إنجازي

2.73

1.78

18

متوسطة

.12

تغيير أماكن المحاضرة يحد من إنجازي

3.55

1.44

10

متوسطة

.13

صعوبة عملي تعيق من تحقيقي ل نجاز أثناء األداء

3.46

1.33

11

متوسطة

.14

ارتفاع مستويات الطلبة اآلخرين يسبب لي االرتباك

3.44

1.36

12

متوسطة

.15

التركيز على مستقبلي المهني يسبب لي القلق

2.70

1.76

20

متوسطة

.16

إلقاء المدرس المسؤولية على الطلبة أثناء الفشل في األداء يؤثر على إنجازي

3.56

1.47

9

متوسطة

.17

تقدم الطلبة يقلل من ثقتي بنفسي وبخاصة كلما اقتربت االمتحانات

3.04

1.54

17

متوسطة

.18

األحداث خارج المحاضرة تشتت انتباهي

3.26

1.28

16

متوسطة

.19

كثرة إيقاف تعطل المحاض ارت ألي سبب يقلل من تركزي انتباهي

3.65

1.44

4

متوسطة

.20

كثرة االنتقادات من الطلبة ألدائي يزيد من توتري

3.3

1.24

15

متوسطة

3.73

0.84

--

مرتفع

الرقم

الوسط

الفقغرة

المجموع الكلي

يظهر من الجدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية

المجال

التقييم

ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على:

إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال الضغوط الخارجية

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط

نصت على" ارتكاب بعض األخطاء في اللحظات الحاسمة

في جامعة اليرموك تبعاً لمتغير الجنس؟"ول جابة عن هذا

"التركيز على مستقبلي المهني يسبب لي القلق ،".وبلغ

متوسطات كل من الذكور واإلناث على كل مجال من

تراوحت بين ( )3.76- 2.70كان أعالها للفقرة ( )10والتي

النفسية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية الرياضية

يقلل من إنجازي ،".وأدناها للفقرة ( )15والتي نصت على

السؤال ،تم استخدم اختبار "ت" للتحقق من قيم فروق

المتوسط الحسابي للبعد ككل (.)3.73

مجاالت الضغوط النفسية ،والجدول رقم ( )7يبين ذلك:
الجدول ()7

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للضغوط النفسية حسب متغير الجنس .ن=114
المجال
الضغوط النفسية الذاتية (الداخلية)
الضغوط النفسية الخارجية.
المجموع الكلي

الجنس الوسط الحسابي االنحراف المعياري
ذكر

4.00

0.77

أنثى

3.97

0.73

ذكر

3.69

0.77

أنثى

3.68

0.73

ذكر

3.81

0.62

أنثى

3.90

0.62

قيمة ت

مستوى الداللة الداللة لصالح

0.219

0.827

غير دال

0.036

0.971

غير دال

0.144

0.886

غير دال
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يظهر من الجدول (7عدم وجود فروق في مستوى الضغوط

عيد محمد كنعان

مستوى الطلبة على مقياس الضغوط النفسية زادت درجات
الطلبة في مستوى األداء المهاري لفعالية الوثب العالي.

النفسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية تبعاً لمتغير الجنس،

حيث أن جميع قيم ( )Tكانت غير دالة إحصائياً عند مستوى

مناقشة النتائج:

الداللة (.)0.05 ≤α

فيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة وفق أسئلتها:

أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص

ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

على ":ما مستوى الضغوط النفسية الداخلية والخارجية لدى

نص السؤال الثالث على" :هل توجد عالقة ذات داللة

طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟"

إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين مستوى الضغوط

أظهرت نتائج الجداول ( )4و( )5والجدول ( )6أن

النفسية الداخلية والخارجية واألداء المهاري لفعالية الوثب

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة على مجالي

العالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟"

الدراسة ( ،)3.71-3.15حيث جاء في المرتبة األولى

ل جابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة

مجال" الضغوط النفسية الداخلية " بمتوسط حسابي ()3.71

واألداء المهاري لفعالية الوثب العالي ،لدى طلبة كلية التربية

الضغوط النفسية الخارجية " بمتوسط حسابي ( )3.51ودرجة

بيرسون بين إجابات أفراد العينة على مجاالت أداة الدراسة،

ودرجة تقييم مرتفعة ،وفي المرتبة الثانية جاء مجال "

الرياضية في جامعة اليرموك والجدول ( )8يوضة ذلك.

تقييم مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ()3.649

جدول ()8

بدرجة تقييم مرتفعة وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع من

قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مجالي الضغوط

الضغوط النفسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية .وهذه

النفسية وبين األداء المهاري لفعالية الوثب العالي
المستوى

المجال
معامل االرتباط

الداخلية

الداللة اإلحصائية

0.000

الضغوط النفسية

معامل االرتباط

**-0.612

الداللة اإلحصائية

0.000

معامل االرتباط

**-0.654

الداللة اإلحصائية

0.000

الخارجية

األداة ككل

( )2012ودراسة عبد القادر ( )2011الحتاملة ()2002

الرقمي
**-0.782

الضغوط النفسية

النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة كل من الدباغ والطائي
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن الطلبة بشكل عام يعانون
من الضغوطات النفسية نظ اًر للتركيز على الجانب التحصيل
العالي واالختالف في القدرات لتحقيق نتائج عالية للقدرة

التنافسية في لوظائف العامة بعد التخرج .كما يرى الباحثون
أن الطلبة ال يمتلكون القدرة على مواجهة الضغوط النفسية
وكيفية التعامل معها وبالتالي ظهور المستوى المرتفع
للضغوط النفسية بشكل مرتفع .وفي هذا السياق أشار النادر

** دال عند مستوى داللة  * .0.01دال عند مستوى داللة .0.05

وآخرون ( )2014أن طلبة كلية التربية الرياضة يعانون من

يظهر من الجدول ( )8وجود عالقة ارتباطية سالبة

ضغوط نفسية مثل عدم توفر األدوات واألجهزة التدريبية

اء على مجالي الدراسة أو الدرجة
بين الضغوط النفسية سو ً
الكلية ألداة الدراسة ومستوى األداء المهاري لفعالية الوثب

والنظام واالنضباط والفروق في القدرات البدنية والحركية بين

الطلبة .ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل ما أكده المومني

العالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك،

( )2001أن الضغط النفسي يحدث عندما يشعر الطالب أنه

والعالقة االرتباطية السالبة بين الضغوط النفسية ومستوى

غير قادر على التكيف مع متطلبات الملقاة على عاتقه من

األداء المهاري تعني وجود ارتباط عكسي بمعنى أنه كلما

المحيط الخارجي ،كما أن طلبة كلية التربية الرياضية يعانون

ارتفع مستوى الطلبة على مقياس الضغوط النفسية كلما قلت

من ضغوطات نفسية مزدوجة تلقى على عاتقهم وهي

درجاتهم في مستوى األداء المهاري ،والعكس أنه كلما قل

المتطلبات األكاديمية والرياضية.
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عيد محمد كنعان

ثالثاً مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص

على ":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

على ":هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

الرياضية في جامعة اليرموك تبعاً لمتغير الجنس؟"

والخارجية واألداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة

( )0.05 ≤ αبين مستوى الضغوط النفسية الداخلية

الضغوط النفسية الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية
أظهرت النتائج المتعلقة بمستوى الضغوط النفسية لدى

كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟"

أظهرت نتائج السؤال الثالث وجود عالقة ارتباطية

طلبة كلية التربية الرياضية تبعاً لمتغير الجنس عدم وجود
فروق في مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة كلية التربية

اء على مجالي و الدرجة الكلية
سالبة بين الضغوط النفسية سو ً
ومستوى األداء المهاري لفعالية الوثب العالي لدى طلبة كلية

الرياضية تعزى لمتغير الجنس ،حيث أن جميع قيم ( )Tكانت
غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05 ≤α

التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،ويعزو الباحثون هذه

ويعزو الباحثون هذه النتيجة بأن الضغوط النفسية الذاتية

النتيجة إلى أن الضغوطات النفسية التي يتعرض إليها الطلبة

والخارجية شائعة عند كل من الذكور واإلناث نظ اًر ألن

هي ناتجة عن تراكم المشكالت كضرورة االهتمام بزيادة

متطلبات أداء اللعبة والمهارات المطلوبة هي متماثلة من

التحصيل وازدياد حدتها مما تعيق تكيفه مع نفسه ومع المجتمع

الذكور واإلناث ،كما أن ظروف ومتطلبات األداء متشابهة
بشكل كبير ،إضافة إلى وضع التحديات النفسية من قبل

مما لها من تأثير خارجي وداخلي على حياته اليومية والتي
ينتج عنها ضعف القدرة على إحداث االستجابة المناسبة وما

المدرسين بهدف تشجيع الطلبة على تحقيق االنجاز من كل

يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية فسيولوجية تؤثر سلباً

( )2002إلى أن الطلبة من كال الجنسين يحصلون على

الضغوط النفسية تؤدي إلى اإلحساس بفقدان االتزان بين

فرد سواء أكان ذك اًر أم أنثى .وفي هذا السياق أشار الحتاملة

عليه وعلى أدائه الرياضي .وهذا ما أكده محمد ( )2003أن

نفس المادة وبنفس الظروف للمنهاج ،مما يولد كفاءة عاليه

المطالب واإلمكانات ويصاحبها العديد من مواقف الفشل في

عند كال الجنسين ألنهم تعرضا لنفس المواقف في العملية

مواجهة األداء الرياضي .وفي هذا السياق أكد عوض

التعليمية والتدريبية الذي اكسبهم تأدية األداء المهاري

(" )2005بأن الضغوط النفسية لها آثارها السلبية المتمثلة

وتطورهم وتحسنهم مما عزز ثقتهم بأنفسهم .كما يعزو

بصورة رئيسة في ظاهرة اإلنهاك النفسي ،وهذه من شأنها أن

الباحثون عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث أن الطلبة

يتعامل الفرد مع عمله بطريقة آلية وبدون اكتراث ،باإلضافة

يتعرضون لدرجة متقاربة من شدة الضغوط النفسية المرتبطة

إلى ما ينتابه من حاالت من التشاؤم ،والالمباالة ،وقلة

بالمشكالت الشخصية ،وضغوط المحاضرات ،وضغوط

الدافعية ،ومقاومة التغيير ،وفقدان القدرة على االبتكار،

المدرس ،وضغوط اإلصابة ،والعالقة مع الزمالء ،تشكل

والتغيب غير المبرر ،وغير ذلك من الظواهر السلبية".

مصد اًر للضغوط النفسية .كما وقد تعزى هذه النتيجة كذلك

ويرى الباحثون كذلك أن الشروط التي يتم بها تعليم

إلى أن كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك تهيئ فرص

الفعالية والتدريب عليها مهمة للطلبة؛ ألنهم يتعلمون مهاراتهم

اشتراك الذكور واإلناث في األنشطة الرياضية والمنافسات

ويطورونها في ظلها ،وبالتالي فإن مقدار الضغط النفسي الذي

بشكل متساوي ،وان الخطة الدراسية نفسها لكال الجنسين.

ينطوي عليه الموقف الرياضي يمثل عامالً حاسماً في تطوير

 ،(Kumar and Bhukarو & (Azaritsky, Sockol

تصاحب التدريب واألداء تحدد مقدار القلق الذي يعتري

واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من (،2013

األداء المهاري .ومما ال شك فيه أن الخبرات النفسية التي

) Vivan, 2002والحتاملة ( )2002التي أظهرت وجود

الطالب وهو يؤدي مهارة رياضية معينة ،أو يواجه المدرس،

اختالف بمستوى الضغوط النفسية بين الذكور واإلناث

أو الزمالء .فارتباط األداء الرياضي بظروف ضاغطة قد يعيق

ولصالة الذكور.

الوصول إلى األداء المهاري المطلوب من جهة ،وقد يعمل
-32-
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على ربط األداء الرياضي بمشاعر التوتر والقلق من جهة

اإليجابية والسغ غ غغلبية وكيفية التعامل معها بأسغ غ غغلوب علمي

أخرى .وهذا ما أشار إليه كل من شمعون واسماعيل ()2001

صحية.

أن الضغوط النفسية بشقيها النفسي والعقلي ،تعد من أهم

 )2توعية مدرسي مساقات العاب القوى والقائمين على إدارة

أسباب عدم وصول بالطالب والالعب إلى األداء بمستوى

الكلية بضرورة االهتمام بطاهرة الضغوط النفسية وعمل

يقترب من الحد األقصى لقدراته .كما تمثل شدة ودرجة

مراجعة دورية عن طريق الكشف عن مستويات الضغوط،

الضغوط النفسية أهميةً قصوى في تحديد طرق مواجهتها

وتشخيص أسباب ارتفاعه والبحث في العوامل المسببة
في إحداث الضغط النفسي.

والتغلب عليها.

 )3االهتمام بتوجيه الطلبة واختياراتهم في المجال الرياضي،

االستنتاجات:

مع تقديم الرعاية الكاملة لطلبة كلية التربية الرياضية

في ض غغوء أهداف الد ارس غغة وأس غغئلتها واس غغتناداً إلى المعالجات

اإلحصغغائية وتحليل النتائج توصغغل الباحثون إلى االسغغتنتاجات

صحياً ونفسياً وبدنياً واجتماعياً الذي قد يؤدي إلى تقليل

 )1إن مستوى الضغوط النفسية لطلبة كلية التربية الرياضية

جامعة اليرموك.

مستوى الضغوط عن طلبة كلية التربية الرياضية في

اآلتية:

 )4العمل على د ارسغ غ غغة الضغ غ غغغوطات النفسغ غ غغية على فعاليات

المسغ غ غ غ غغجلين لمسغ غ غ غ غغاق نظريات تدريب العاب القوى كانت

وألعاب أخرى ود ارسغ غ غ غ غ غ غغة الفروق ما بين األلعاب الفردية

بمس غ غ غغتوى مرتفع على الدرجة الكلية ألداة الد ارس غ غ غغة ككل،

والجماعية واجراء دراسات حول العالقة ما بين الضغوط

وجاءت كذلك بمسغ غ غ غ غ غ غغتوى مرتفع في مجالي الضغ غ غ غ غ غ غغغوط

النفسية وتقييم األداء المهاري وانعكاسها على تحسين أو

النفسية الداخلية والضغوط النفسية الخارجية.

انخفاض األداء.

 )2ليس هناك أثر لمتغير الجنس في الضغ غ غ غ غ غغغوط النفسغ غ غ غ غ غغية

 )5إنشاء قسم إرشادي خاص في كلية التربية الرياضية يهتم

الداخلية والخارجية لدى طلبة كلية التربية الرياضغ غ غ غ غ غ غغية

المس غ غ غ غ غغجلين لمس غ غ غ غ غغاق نظريات تدريب العاب القوى على

بالطلبة ومساعدتهم على تخطي األزمات والضغوط من

الدرجة الكلية ألداة الدراسة.

خالل طرح البرامج التدريبية اإلرشادية والوقائية والعالجية
والتعرف على أساليب المواجهة الفعالة للضغوط

 )3هناك عالقة سغ غ غ غ غغلبية بين الضغ غ غ غ غغغوط النفسغ غ غ غ غغية والداخلية

واألحداث والمواقف الصعبة.

والخغغارجيغغة األداء المهغغاري لفعغغاليغغة الوثغغب العغغالي لغغدى
طلب غغة كلي غغة التربيغ غة الري غغاض غ غ غ غ غ غ غي غغة في ج غغامع غغة اليرموك
المسجلين لمساق نظريات تدريب العاب القوى.
التوصيات:

من خالل عرض النتائج ومناقشتها ،يوصي الباحثون باآلتي:

 )1العمل على تخفيف الضغغغوط النفسغغية الداخلية والخارجية
لطلبة كلية التربية الرياض غ غ غ غغية في جامعة اليرموك ،وذلك

تدعيم االتص غ غ غغال بين المدرس والطالب وعدم التفريق في
أس غ غ غ غغلوب التعامل مع الطلبة ،وعقد دورات ومحاضغ غ غ غ غرات
تدريبية للطلبة من قبل المختصغ غ غ غ غ غ غغين بمجال علم النفس

الرياضغ غ غ غ غ غغي لبيان طبيعة الضغ غ غ غ غ غغغوط النفسغ غ غ غ غ غغية وأبعادها
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ملحق رقم ()1

مقياس الضغوط النفسية بصورته النهائية

أخي الطالب /أختي الطالبة
تحية تقدير وبعد:

يقوم الباحثون بدراسة تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية "الضغوط النفسية وعالقتها األداء المهاري لفعالية الوثب
العالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك"  ،لذا أرجو التكرم با جابة عن فقرات هذا االستبيان بدقة وأمانة ،علماً
بأن هذه ا جابات ستعامل بغاية السرية التامة .ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
الجنس:

ذكر

أنثى 



المجال األول :الضغوط النفسية الذاتية (الداخلية)

(شاك اًر لكم حسن تعاونكم)
كبيرة جداً

الرقم

الغعبغغارة

.1

الرهبة من اإلصابة يجعلني في حالة خوف دائم من األداء والمنافسة.

.2

لدي التردد في المشاركة.
الخوف من النتيجة يولد ّ

.3
.4

الوصول إلى الفشل يجعلني أبدأ بدايةً جديدةً.

الوصول إلى النجاح يزيد من توتري في المنافسات.

.5

عدم قناعتي بأدائي يولد لدي عدم التركيز أثناء األداء.

.6
.7

اليأس من النتيجة يجعلني عصبياً أثناء األداء.

تكرار اإلخفاق في الحصول على اإلنجاز يحد من قدراتي.

.8

كثرة االنقطاع التدريب على الفعالية يحد من دافعي ل نجاز.

.9

تدني درجة دافعي تحد من قدراتي على اإلنجاز.

.10

في األوقات الحرجة من األداء تجدني غير قادر على ضبط انفعاالتي.

.11

أعاني من القلق عند حدوث أشياء غير متوقعة أثناء األداء.

.12

القلق الذي أشعر به قبل أداء فعالية الوثب العالي يؤثر على إنجازي.

.13

يتملكني الخوف من األداء الذي ُيظهر يؤدي إلى إصابتي.

.14

تتملكني حالة من عدم المباالة في أثناء أداء فعالية الوثب العالي.

.15

تصبني حالة من عدم معرفة ما الذي ينبغي عمله حتى تبدأ المشاركة

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

في أداء فعالية الوثب العالي.
.16

أظهر عدم قدرتي على ضبط انفعاالتي عند اتخاذ قرار تحكيمي خاطئ
ضدي أثناء المنافسات.

.17

يتولد لدي رغبة إليذاء الزميل في بعض مواقف التنافسية.

.18

أثناء المنافسات أنسى الواجبات المطلوبة مني مما يحد من إنجازي.

.19

كثرة تفكيري في األداء يؤثر على إنجازي.

.20

يقل تركيز انتباهي في األوقات الحرجة أثناء وخاصة في االمتحانات
العملية لفعالية الوثب العالي.
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المجال الثاني :الضغوط النفسية الخارجية
الرقم

الغعبغغارة

.1

قلة الدعم العائلي يشعرني بعدم السعادة والرضا.

.2

الخالفات العائلية تجعلني في توثر أثناء المشاركة في األداء.

.3

الطريقة السيئة في إدارة المحاضرة تسهم في خفض إنجازي.

.4

كثرة أعباء المحاضرة الوثب العالي تقلل من إنجازي.

.5

كبيرة جداً

قلة التدريب على فعالية الوثب العالي التي أشارك بها تحد من

إنجازي.

.6

الخالف مع أحد الطلبة يحد من أدائي أثناء المنافسات.

.7

وجود الطلبة أثناء أداء فعالية الوثب العالي يولد لدي االرتباك.

.8

تدني مستوى األداء لدي نتيجة لعدم كفاءة المدرس يقلل من

إنجازي.

.9

انتقاد مدرسي لي بدون وجه حق يزيد من حالة القلق لدي.

.10

ارتكاب بعض األخطاء في اللحظات الحاسمة يقلل من إنجازي.

.11

التغيير المفاجئ في مواعيد التدريب والطقس يحد من إنجازي.

.12

تغيير أماكن المحاضرة يحد من إنجازي.

.13

صعوبة عملي تعيق من تحقيقي ل نجاز أثناء األداء.

.14

ارتفاع مستويات الطلبة اآلخرين يسبب لي االرتباك.

.15

التركيز على مستقبلي المهني يسبب لي القلق.

.16
.17
.18
.19
.20

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

إلقاء المدرس المسؤولية على الطلبة أثناء الفشل في األداء يؤثر

على إنجازي

تقدم الطلبة يقلل من ثقتي بنفسي وبخاصة كلما اقتربت
االمتحانات

األحداث خارج المحاضرة تشتت انتباهي.
كثرة إيقاف تعطل المحاض ارت ألي سبب يقلل من تركزي
انتباهي

كثرة االنتقادات من الطلبة ألدائي يزيد من توتري.
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ملحق ()2

استمارة تقيم األداء المهاري لفعالية الوثب العالي
ّ
الرقم

خطوات االقتراب 5

االسغغغغغغغغغغغغغغغغغم

عالمة

النهوض 5
عالمة

العبور 5
عالمة

الهبوط 5
عالمة

المجموع2/

الملحق ()3

أسماء محكمي االستبانة
االسم

الرتبة

التخصص

العنوان

عبد الكريم المخادمة

أستاذ

تدريب وتعليم العاب قوى

كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك
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