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  :الملخص

امج إرش    ن دور برن شف ع الي للك دف البحث الح ترخاء  يه ي لالس ادي جمع

ي المجال       رة ف سبة آبي صفة ون ستعمل ب ه أسلوب استرخائي مطور وم العضلي آون

سة الرياضية ق المناف سي وقل ضغط النف ى تخفيض ال ه يعمل عل . الرياضي، حيث ان

ذا           ا درس ه وذلك من خالل إجراء مقارنة بين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، آم

سة       ) السن واالختصاص (البحث عالقة بعض المتغيرات      ق المناف سي وقل بالضغط النف

 . الرياضية

ة من            ة مكون ى مجموعتين     80وفي هذا البحث تم اختيار عين م توزعت إل  حك

ساويتين، تخدام  مت اس باس ا القي م تم سة     ث ق المناف اس قل ضغط ومقي اس إدراك ال  مقي

 .  وأهدافهالرياضية، من اجل اإلجابة على تساؤالت البحث ومحاولة تحقيق فرضياته

وبعد جمع المعطيات وإجراء التحليالت والمعالجات اإلحصائية، توصل الباحث إلى 

   :عدد من النتائج آانت آاألتي

ال توجد فروق بين القياسين  القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  

  .درجة الضغط النفسي وقلق المنافسة

الضابطة والتجريبية في درجة توجد فروق بين القياسين البعديين للمجموعتين  

 .الضغط النفسي

  



  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين عند  

 .حكام الرابطة المحترفة في درجة قلق المنافسة 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على مجموعة  

لح القياس البعدي في درجة الضغط حكام الرابطة المحترفة التجريبية لصا

 .النفسي وقلق المنافسة عكس المجموعة الضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على مجموعة  

حكام الرابطة الهاوية التجريبية لصالح القياس البعدي في درجة الضغط 

 .النفسي وقلق المنافسة

ادي في خفض الضغوط النفسية وقلق المنافسة تستمر فاعلية البرنامج اإلرش 

  .بعد فترة المتابعة

 .تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف السن 

 .تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف االختصاص 

 :و قد أوصى الباحث بما يلي

  .إجراء تربصات للحكام للتعرف والتدرب على مختلف أساليب االسترخاء •

  . من اجل التعرف على الحالة االنفعالية لحكام آرة القدمالقيام بدراسات •

ل         • رامج التأهي التوازي لب دم ب رة الق ام آ سي لحك داد النف رامج لإلع سطير ب ت

  .والتدريب لتخطي المشاآل النفسية

دم     • رة الق ة لك ة الجزائري ستوى الفدرالي ى م سي عل ة المختص النف راز أهمي إب

  .سي لدى الحكاملمواجهة حاالت اإلرهاق واالضطراب النف
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Résumé:  
       La recherche actuelle vise à révéler le rôle d'un programme collectif 

de relaxation musculaire, vue que cette dernière et l’une des méthodes les 

plus développé et les plus utilisé dans la réduction du stress et l'anxiété de 

compétition sportive. Et ce à travers une comparaison entre un groupe 

expérimental et un autre groupe témoin, n’ayant pas subi ce programme.  

Cette recherche vise à examiner la relation de certaines variables (âge        

et spécialité) avec le stress psychologique et l'anxiété causée par la 

compétition sportive. 

      Nous avons sélectionné un échantillon de 80 arbitres réparti en deux 

groupes égaux. Ensuit nous avons soumis les deux groupes au teste de 

perception de stress et au teste d'anxiété de compétition, et cela pour 

atteindre les objectifs de cette recherche et répondre à ses questions           

et parvenir à tester les hypothèses.  

       Après la collecte des données, l'analyse et le traitement          

statistique, nous somme arrivés à un certain nombre de résultats sur le 

degré de stress et d’anxiété, dont les plus importants sont:  

 

- Il y a des différences significatives entre le pré-test et le post-test du 

group d’arbitres de ligue professionnelle en faveur du pré-test. 

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux 

tests du group d’arbitres de ligue amateur.  

- Il n'y a aucune différence entre les deux pré-tests des deux groupes 

(expérimental et témoin).  



- Il existe des différences entre les deux poste-tests des deux groupes en 

faveur du groupe témoin. 

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux 

poste -tests des deux groupes d’arbitres de ligue professionnelle. 

- Il y a une continuité dans l’efficacité du programme de relaxation 

musculaire sur la diminution de stress et d'anxiété de compétition après 

l’arrêt de l’application du programme.  

- l’efficacité du programme varie selon l'âge.  

- L’efficacité du programme varie selon la spécialité.  

 

Nous recommandons de : 

- Faire des stages de formation aux arbitres de football pour connaitre et 

s’entrainé sur les méthodes de relaxation.  

- Proposé et appliqué des études visant à identifier l'état émotionnel des 

arbitres de football.  

- Tracé et développé des programmes de préparation psychologiques pour 

les arbitres de football simultanément avec les programmes 

d’entraînement et d’aptitude pour surmonter les problèmes 

psychologiques.  

-Indiquer et faire apparaitre l’importance des spécialistes en psychologie 

du sport au niveau de la fédération algérienne de football. 
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  مقدمة

لى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إ:" يقول عز وجل بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم   

   )30-27: الفجر(".ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي

نفس                     ة ال اتهم وهي طمأنين ة وهدف في حي اده غاي ذه                  . لقد ألهم اهللا سبحانه وتعالى عب وه

ه اهللا      ر ب ا أم اع  م ق إال بإتب ن تتحق ة ل سنة     أالطمأنين رآن وال ا الق دد لن د ح ع، فق ن يتب

ات من         . ن نتخذه حتى نعيش سعداء    الصراط الذي يجب أ    ا وواجب فقد أعطى للناس حقوق

صرفات امالت والت ادات والمع ث العب ا  و. حي ا موثوق ة ارتباط سية مرتبط ضغوط النف ال

 بما ضغوط نفسية خارجية من يوميا استثناء وبال آلنا بطمأنينة النفس، فما نتعرض إليه

ة  واألمور  والدراسة العمل ضغوط فيها ددة،  اتواألزم  المالي ة  وضغوط ... المتع  داخلي

 .السلوآية، فهي تؤثر على حالتنا النفسية أخطائنا عن عضوية منها ونفسية تنتج

آما يعتبر الضغط النفسي من أهم االضطرابات النفسية التي تواجه الفرد لما له 

 الضغط من المعاصر اإلنسان معاناة أصبحتمن انعكاسات عديدة على حياته اليومية، ف

أن يستوعبوا ويقاوموا  يستطيعون األفراد بعض أن لوحظ وقد. الناس معظم لدى مشكلة

األخر يفشل وينهار، لذا  البعض أن حين في أزماتها، ويتجاوزون المتغيرات الضاغطة

اعتبر الباحثون أن آل الضغوط النفسية لها انعكاساتها النفسية وبسبب أن نواتج 

سيه وهي من الظواهر اإلنسانية المعقدة الضغوط تظهر في مخرجات فسيولوجية ونف

  .)1(التي تتجلى في مضامين بيولوجية ونفسية واجتماعية ومهنية واقتصادية

نفس المجال الرياضي، إذ يعد التقدم الذي        ومن الميادين التي اهتم بها علماء علم ال

 العالم في بالرياضة االهتمام لمدى انعكاًسا الحالي القرن في الرياضية وصلت إليه

الحكام اللذين يكلفون بالسهر على احترام  أم المدربين أم لالعبين بالنسبة سواًء آان

 هو بالرياضي تمامااله جوانب أبرز من وقد يكون .التقدم هذا قوانين األداء لتحقيق

 فترات في سواء واالجتماعية النفسية الضغوط من للعديد يتعرض إذ له، النفسي الجانب

 ثالثة خالل من التدريب ومنه على أداءه الرياضي المهني وهذا  فترات المنافسة أم

   :هي جوانب
                                                 

 3، ص1999 نظرياتها برنامج لمساعدة الذات في عالجها، مصر، -الضغوط النفسية طبيعتها: هارون توفيق الرشيدي  )1(
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 االنتباه مدى : مثل المتغيرات بعض في التأثير هذا  ويتمثل:المعرفي الجانب-

         . ببطء واالستجابة التنبؤ، صعوبة العقلية، القدرة الذاآرة، لترآيز،وا

 وينخفض اإلحساس والنفسي الفسيولوجي التوتر يزداد  حيث:الجانب االنفعالي-

  . االآتئاب ويظهر

 الميول، وسلبية أالتجاهات ونقص العمل عن التغيب مثل: الجانب السلوآي-

  .)1(النوم عادات واضطرابات

 للضغوطات ومعايشته حكام آرة القدم الوطنية خالل متابعة الباحث لوضع        ومن

 الضغوطات هذه تأثير الحظ فقد الرياضية، للقاءات االجتماعية والنفسية المصاحبة

الرياضي المهني  لإلنجاز تحقيقهم عدم وبالتالي البدنية والتحكيمية، مستوياتهم لىع

  .الضغوطات تلك مواجهة على الحكم قدرة لعدم المطلوب التحكيمي

       وتعتبر رياضة آرة القدم من الرياضات الجماعية الشعبية التنافسية والتي لها 

ولقد تطورت رياضة آرة القدم آثيرا . حدإقبال آبير نظرا لبساطتها وفنياتها في آن وا

عرفت اإلقليمية وحيث أخذت في السنوات األخيرة حيزا آبيرا من المنافسة العالمية و

آما عرفت أبعادا سياسية واقتصادية آبيرة فأصبح من . مشارآة مختلف دول المعمورة

 البدنية الالزم على الحكام ومن الضروري التحضير لهذه اللقاءات من جميع النواحي

األمر الذي أدى إلى ظهور بعض االضطرابات لدى الحكام والمتمثلة . التقنية والنفسية

في الضغوط النفسية واالجتماعية سواء نتجت عن المنافسات والتدريب الزائد أو عن 

     ضواغط الحياة اليومية، مما قد انعكس على أدائهم في مختلف اللقاءات 

ادر هذه الضغوط فإن هؤالء الحكام يحتاجون إلى عناية والمنافسات، ومهما آانت مص

نفسية تجعلهم يواجهون هذه الضغوط دون أن تأثر عليهم بالسلب سواء من طرف 

  .االتحاديات والفدراليات أو من طرف الجماهير

وللتخفيف من هذه الضغوط النفسية والتقليل منها عمد علماء النفس اإلرشادي إلى        

ليب االسترخاء للتعامل مع هذا التوتر، منها أسلوب االسترخاء مجموعة من أسا

                                                 
 54،مرآز الكتاب للنشر، القاهرة،ص1سيكولوحية مواجهة الضغوط في المحال الرياضي،ط: د عبد العزيز عبد الجيد محم )1(
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التوتر  العضلي حيث يعتبر هذا األسلوب من أهم اإلستراتيجيات التي تتعامل بفاعلية مع

  . النفسي

       واالسترخاء العضلي أسلوب ليس بالظاهرة الجديدة فالعديد من الديانات الشرقية 

 السترخاء العضلي آعالج لعدة قرونخدمت اليوغا اقد مارست هذا األسلوب، آما است

. )1(حيث أصبحت هذه األساليب القاعدة األساسية لطرق االسترخاء اإلآلينيكية الحديثة

وقد طور هذا األسلوب من طرف ادموند جاآوبسون حيث أدرك بأن الفرد ولو آان 

مسترخيا فان عضالته تبقى متوترة إلى درجة معينة وإن توتر العضالت يمكن أن 

يعكس تأثيرات الظروف البيئية السيئة على الفرد لتؤثر فيما بعد على مختلف نواحي 

  .)2(شخصيته

      واالسترخاء من المهارات العقلية التي تلعب دورا هاما في مساعد الالعب على 

تحكم و توجيه استثارته خالل التدريب والمنافسة لتحقيق اإلنجازات الرياضية، أين 

يالحظ أن الكثير من الرياضيين يفشلون في تحقيق أفضل مستويات أدائهم بسبب التوتر 

 يصاحب االشتراك في المنافسات الهامة والذي يؤدي إلى تقلص العصبي والقلق الذي

عضالت الجسم آافة بدال من أن يحدث التقلص في العضالت المشترآة في أداء 

  .)3(المهارة فقط

 الحكام الجزائريين من لديهم إمكانيات بدنية آبيرة، ما يجعلهم يديرون        ومن

لقاءات من الدرجة القارية والعالمية، لكن في الواقع عدد مشارآتهم في هذه المنافسات 

األمر الذي . جد محتشمة بالنظر إلى عدد المشارآين األجانب خاصة األوروبيين منهم

ها تأثير الضغوط النفسية على الحكام آونهم أدى بنا إلى وضع احتماالت عديدة من

يحضرون بدنيا وتقنيا آما ينبغي، فقمنا باقتراح برنامج إرشادي جمعي ألسلوب 

االسترخاء العضلي وتما تطبيقه على عينة من الحكام ذوي المستوى الجيد، وفي نفس 

يث الوقت ترآنا مجموعة أخرى من الحكام آمجوعة ضابطة تتدرب تدريبا عاديا، بح

قمنا بتطبيق مقياس إدراك الضغط وآذلك مقياس قائمة قلق المنافسة على المجموعتين 

                                                 
أثر التدريب على حل المشكالت و االسترخاء العضلي في ضبط التوتر النفسي، رسالة ماجستير غير :  باسم محمد علي دحادحة )1(

 7، ص1995 منشورة، جامعة اليرموك،
 .7  نفس المرجع، ص )2(
 277-271، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 2 التطبيقات، ط–علم نفس الرياضة المفاهيم : أسامة آامل راتب )3(
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قبل البدء في تطبيق البرنامج ثم مباشرة بعد االنتهاء من تطبيقه ثم بعد شهر من ذلك 

قمنا بقياس آخر وهو القياس المؤجل أو قياس االحتفاظ أو آما يسميه البعض بالقياس 

  .التتبعي

ق ذلك قمنا بتقسيم الدراسة إلى قسمين الجانب، النظري وتناولنا فيه  من اجل تحقي

ثالثة فصول، في الفصل األول تناولنا تعريف االسترخاء وأنواعه ثم مجاالت استعماله 

و تقييم قدرة ية االسترخاء في الميدان الرياضي آما تطرقنا إلى أهم) أهميته و فوائده(

الثاني فخصص لمفهوم الضغوط النفسية أما الفصل . الرياضي على االسترخاء

مصادرها وأعراضها آما تناولنا النظريات المفسرة لها، باإلضافة إلى األساليب التي 

يتخذها الفرد للتعامل مع هذه الضغوط وتما في هذا الفصل ذآر مفهوم القلق خاصة 

سالمي إل امفهوم قلق المنافسة لما لهذا األخير من عالقة مع الضغط النفسي وإلى الهدي

ة التحكيم أشنويقدم الفصل الثالث لمحة تاريخية عن  .في الوقاية من  القلق وعالجه

العالمي عامة والتحكيم الجزائري  خاصة  وذآر المراحل الهامة  في تاريخ التحكيم في 

آرة القدم، آما تطرق هذا الفصل إلى المواد القانونية العالمية التي توزع وتحدد مهام 

الطاقم التحكيمي و آذا أهمية التحكيم في سير مباريات  آرة القدم آل فرد من 

والمتطلبات الواجب توفرها في الحكم، وآذلك الهيئات المشرفة على الحكام على 

قليمي والقاري والمحلي، آما استعرض هذا الفصل مراحل إلالمستوى  العالمي وا

  .تكوين الحكام وأنواعهم من حيث المهام

 الثاني الخاص بالجانب التطبيقي تطرقنا في فصله األول إلى اإلجراءات       أما القسم

المنهجية حيث قمنا بتقديم منهجية البحث من خالل الدراسة الميدانية وآذا مجاالت 

وأدوات البحث والتعريف بالعينات، وخصصنا فصل ثاني لعرض، تحليل    ومناقشة 

اقتراحات مع فتح آفاق جديدة للبحث في النتائج، وفي األخير قمنا بإنهاء هذا البحث ب

  .هذا الموضوع
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  : اإلشكالية-1

ذا         ان ه واء آ عة س وات واس ة خطت خط دم الوطني رة الق ه أن آ ا ال شك في  مم

ر                يخ ام الكبي د االهتم ص الالعبين أو حكام مقابالت آرة القدم، وفي السنوات األخيرة بع

لكرة القدم من طرف الدولة ضخت أمواال هائلة على الالعبين والفنيين لتمثيل البالد في        

دم         رة الق ة لك ة الجزائري ة الفدرالي مختلف البطوالت القارية والعالمية، ولم تقتصر أولوي

يم             على الالعبين فق   ة التحك ضا في فئ ا أي شاهده اآلن       . ط، بل أرادت تمثيال دولي ا ن لكن م

ابقا                 تمثيل يقتصر على بعض الحكام فقط على غرار حيمودي وبنوزة  مثال، و لكارن س

ه                  . وفئة قليلة جدا   إذا ب ا ف ا وعالمي ام قاري وفيما آنا اليوم ننتظر أن يرتفع عدد تمثيل الحك

ل            نجده لم يتخطى حتى األدوار األو      ة نجد أن التمثي لى إقليميا، وحتى في البطولة الوطني

ة                    ده الفدرالي ا تري ة بم رة مقارن ا آبي ا م ة نوع ي لفئ ر مرض ون غي اد يك يك

  . والرابطات والجمهور أيضا، وهذا ما يترتب عليه بعض المشاآل في البطولة

ا       فاألآيد أن الحكام حضروا جيدا من الناحية البدنية والتقنية وال          معرفية لكن الحظن

سي  ب النف و الجان ي التحضير أال وه م ف ب مه اب جان ن . غي د م الحكم يتعرض للعدي ف

اء     ه الوف ي علي ي ينبغ ب الت وع المطال را لتن صادفها نظ د ي ي ق ضاغطة الت رات ال     المثي

سي                 بها دني والنف ا، واالستعداد الب ين و الجمهور قانوني  آاإلنجاز العالي إلرضاء الالعب

ة  للمباري ه، ومحاول ى عاتق اة عل سؤوليات الملق تجابة للم الي، واالس تحكم االنفع ات، وال

ع     د م ل الجي صية، والتفاع ه الشخ يم ومتطلبات ات التحك ن متطلب ل م ين آ ق ب التوفي

وتر   ق والت أ والقل ة، والخوف من الخط شل أو الهزيم ذلك الخوف من الف اآلخرين، وآ

دخل في               واالستثارة التي ترتبط بالمنافسات الرياضي      ك من العوامل التي تت ر ذل ة، وغي

 قد ال يستطيعون التكيف االيجابي معها فتؤدي    رفع مستوى الضغوط لدى الحكام، والتي     

م  سي ث االحتراق النف رف ب ا يع ابة بم ية واإلص ستوياتهم الرياض دار م ى انح م إل به

ية  ة الرياض ن الممارس سحاب م ا،  . االن سب دائم ة المك ر مأمون سة غي  وأن إذ أن المناف

شل ومصدرا للضغط                      رة ف سة خب ل المناف ع أن تمث النجاح نصيب العدد القليل، فانه يتوق

د                   يم الرياضي ق ائج وحدها لتقي السلبي لعدد آبير من الرياضيين، وأن االعتماد على النت

ادة الضغوط                 يؤدي إلى عدم تدعيم قيمة الذات عنده، وربما يؤدي إلى ضعف الثقة، وزي
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ن   ة ع سية الناتج اطالنف ق واإلحب ك  . )1(القل ع أورلي ا يرج سحاب Orlickآم باب ان  أس

رات   سنة إلى 18 – 17الرياضي في المجتمع الكندي والذين تتراوح أعمارهم بين           الخب

ة               السلبية مثل عدم المشارآة الفعلية في اللعب، عدم الترآيز على تطبيق الخطط التكتيكي

ا ذآر   .)2(، عدم االتصال الجيد مع المدرب )االهتمام بالفوز(والتقنية أثناء المنافسة     ومم

ى أداءه  ك عل نعكس ذل ي أي وقت وي سية ف ضغوط النف ستنتج أن الرياضي معرض لل ن

  .المهاري والتقني

ين يتحدد في       ويشعر الحكم في آرة القدم اليوم أن قيمته وتقديره من قبل اآلخر

ويالحظ في . ضوء مدى نجاحه في المنافسة، وتحكمه في إدارة لقاءاته الكروية

السنوات األخيرة زيادة الحكام في شدة التدريب لما تطلبه منهم العملية التحكيمية من 

  .لياقة بدنية عالية، وقد يرتبط ذلك باالرتفاع في حجم وشدة التدريب بصورة مغالى فيها

ف من آثار الضغوط النفسية وإدارتها ضاعف الباحثون من جهدهم قصد       وللتخفي

إيجاد طرق وأساليب عديدة تسمح للرياضيين بالتكيف والتحكم في انعكاسات الضغوط 

النفسية، ومن بين هذه األساليب أسلوب االسترخاء العضلي إذ أن الهدف منه هو 

نفس وضربات القلب            تدريب العقل على السيطرة على العمليات الحيوية آالت

والسيطرة على التفكير لكي يصل الحكم إلى درجة عالية من الهدوء والتحكم في النفس 

  . والجسم

من أجل ذلك قمنا في هذا المشروع ببناء برنامج إرشاد جمعي متمثل في      

االسترخاء العضلي وذلك للتعامل مع الضغط النفسي لتحسين المهارات التكيفية 

تحكيمية وخفض الضغوط النفسية لدى الحكام، وعليه برزت مشكلة الدراسة في ال

  :السؤال العام التالي 

  

                                                 
امة   )1( داد : راتب  آامل  أس سي  اإلع ئين  النف ل  للناش اد  دلي ه  اإلرش اء   والتوجي دربين وأولي ي  الفكر  دار . األمور  للم اهرة  العرب ، 2001،الق

 253.254ص
)2(  Orlick, T.D., : The Athletic Dropout: A High Price for Inefficiency, Canadian Association for Health. 

Physical Educational Recreation Journal. 1974, P. 21-27 
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ما مدى فعالية أسلوب االسترخاء العضلي في مساعدة حكام نخبة آرة القدم 

 الجزائرية في إدارة ضغوطهم النفسية؟

  :آما تفرعت عدة تساؤالت من السؤال العام و هي

 بين القياس القبلي للمجموعة الشاهدة والقياس القبلي للمجموعة  هل هناك فروق دالة-

  التجريبية في درجة الضغط النفسي وقلق المنافسة؟

 هل توجد فروق بين القياس البعدي للمجموعة الشاهدة والقياس البعدي للمجموعة -

 التجريبية في درجة الضغط النفسي وقلق المنافسة ؟

تطبيق البرنامج اإلرشادي على مجموعة حكام  هل هناك فروق دالة قبل وبعد -

  الرابطة المحترفة التجريبية والشاهدة في درجة الضغط النفسي وقلق المنافسة؟

 هل هناك فروق دالة قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي على مجموعة حكام -

  الرابطة الهاوية التجريبية والشاهدة في درجة الضغط النفسي وقلق المنافسة؟

 ستستمر فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض الضغوط النفسية وقلق المنافسة بعد  هل-

 .فترة المتابعة؟

  . هل تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف السن؟-

   هل تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف االختصاص؟-

  

 : الفرضيات-2

  : الفرضية العامة2-1

ية في إدارة الضغط النفسي لدى حكام نخبة آرة القدم ألسلوب االسترخاء العضلي فعال

  .الجزائرية

  : الفرضيات الجزئية2-2

 ال توجد فروق بين القياسين  القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في درجة -

  .الضغط النفسي و قلق المنافسة

لضغط توجد فروق بين القياسين البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في درجة ا -

 .النفسي وقلق المنافسة 
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 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على مجموعة حكام -

الرابطة المحترفة التجريبية لصالح القياس البعدي في درجة الضغط النفسي وقلق 

 .المنافسة عكس المجموعة الضابطة

عدي على مجموعة حكام  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والب-

الرابطة الهاوية التجريبية لصالح القياس البعدي في درجة الضغط النفسي وقلق 

  .المنافسة عكس المجموعة الضابطة

 ستستمر فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض الضغوط النفسية وقلق المنافسة بعد -

  .فترة المتابعة

  .ن تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف الس-

  . تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف االختصاص-

  

  : أهداف البحث-3

  :البحث الحالي يهدف إلى تحقيق جانبين نظري وتطبيقي

  : األهداف النظرية 3-1

 إبراز نظريات اإلرشاد والعالج المعرفي السلوآي ونموذج االسترخاء العضلي -1

  . المستخدم في دراستنا

لنفسي والنماذج والنظريات التي فسرته، والتعرف على  شرح مفهوم الضغط ا-2

  .مصادر الضغوط، واآلثار المترتبة عليها، وآذلك أساليب مقاومة الضغوط

 مراجعة الدراسات الميدانية السابقة المتعلقة بضغوط الرياضيين واستراتيجيات -3

  .نفسيةمواجهتها، واألساليب اإلرشادية التي أثبتت فاعليتها في خفض الضغوط ال

  .  تقديم إطار نظري للتعريف بالحكم والتحكيم-4
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  :األهداف التطبيقية 3-2

 . معرفة و تحديد مستويات الضغط النفسي لدى حكام آرة القدم-1

 تقديم برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية لدى الحكام، يستند إلى الفنيات -2

 .ه لدى الحكامواألساليب اإلرشادية للتدريب التحصيني ضد الضغط وتنفيذ

 إبراز أثر البرنامج اإلرشادي على الحكام في مواجهة الضغوط النفسية وقلق -3

 .المنافسة

و السن (المتغيرات  معرفة مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف بعض -4

 ).التخصص

  : أهمية البحث-4

بية أصبح الضغط النفسي مشكلة خطيرة بالنسبة للرياضي إذ يترتب عليه أثار سل

فيما يتعلق باداءه المهاري والتقني، وتتجلى أهمية هذه الدراسة في الشريحة المدروسة 

فقد أآدت . وفي حيوية الظاهرة التي يتصدى لها البحث بجانبيها النفسي والبدني

الدراسات والبحوث أن الحكام يتعرضون لضغوط تؤثر على أدائهم وبالتالي على نتائج 

 جهتهافقد أصبح هناك حاجة ملحة للقيام بإجراءات لمواوعليه . مختلف المنافسات

وتقديم المساعدة للحكام لتحقيق أآبر قدر من التكيف واالتزان النفسي لتقديم أحسن 

  . تحكيم في مختلف اللقاءات

  

  :البحث مفاهيم  تحديد-5

  : مفهوم االسترخاء5-1

ون يرى مصطفى المصري أن االسترخاء هو حالة جسمية عقلية منظمة يك

  .(1) الجسمية والترآيز السلبي-الشخص فيها في حالة من الراحة النفسية

 والتقلصات لكل االنقباضات آامل توقف بأنه يعرف االسترخاء أن نجد         لهذا

  .(2)للتوتر المصاحبة العضلية

                                                 
 1التدريب على االسترخاء، الجمعية الجزائرية للبحث في علم النفس،ص:  مصطفى المصري (1)
 104 ص1980العالج النفسي الحديث، عالم المعرفة، الكويت، : إبراهيم بد الستار ع (2)
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  : مفهوم االسترخاء العضلي5-2

الفرد يرتكز على مجموعة عضلية ويحاول شدها ثم إرخائها إلى أبعد حد       إن    

ويتحول إلى مجموعة عضلية أخرى وهكذا ليشمل على أآثر المناطق التي يتمكن من 

  .(1)ا ثم إرخائهاشده

 :النفسي الضغط  مفهوم5-3

وهو أي . هي عملية تحدث عندما يطلب من الفرد أداء يفوق إمكاناته العادية

ي أو خارجي من شأنه أن يؤدي إلى استجابة حادة أو مستمرة تفسد على  تغير داخل

  .)2(الفرد سعادته وصحته النفسية والبدنية

 وظيفية وهو حالة من الخلل النسبي لإلنسان تجبر الجسم على القيام بواجبات

  .)3(لمواجهة متطلبات عقلية أو بدنية أو نفسية إلعادة التكيف مع البيئة الخارجية

  : مفهوم قلق المنافسة5-4

      القلق هو انفعال مرآب من التوتر الداخلي والشعور بالخوف وتوقع الخطر أو هو 

  .)4(خبرة انفعالية غير سارة يدرآها الفرد آشيء في داخله

  : مفهوم إدارة الضغوط5-5

هو الفن الذي يسهم بدور فعال في خفض الضغوط لدى الفرد وتحسين اإلنتاجية        

واألداء في العمل وتحسين جودة ونوعية الحياة لديه وتحقيق قدر مالئم من التوافق 

  .)5(الجسمي والنفسي

  : رياضيي النخبة5-6

هو آل الرياضيين الذين تميزوا على المستوى الوطني والدولي خالل 

  .المنافسات الوطنية والدولية

  

                                                 
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1النظرية و التطبيق و التجريب، ط-سيكولوجية التربية البدنية و الرياضية:  محمود عبد الفتاح عنان (1)

 .165، ص1995
 14، ص2002 الخطوات المثيرة إلدارة الضغوط النفسية، دار ابن حزم،بيروت، أآرم مصباح عثمان، )2(
عبد الباسط مبارك عرسان و آحرون، أثر برنامج تدريبي مقترح للتمرينات الهوائية بمصاحبة الموسيقى في الحـد مـن الـضغوط                   )3(

 .330، ص2008، 50ية، العدد النفسية لدى طالبات الجامعة الهاشمية، مجلة إتحاد الجامعات العرب
 61عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص)4(
سين )5( يم ح د العظ المة عب سين، س يم ح د العظ ه عب سية: ط ة و النف ضغوط التربوي تراتيجيات ادراة ال ر األردن، 1،طاس ، 2006، دار الفك

 146ص
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  : الدراسات السابقة، المشابهة و المرتبطة-6

جال اإلدارة      موضوع الضغوط النفسية استحوذ على اهتمام العديد من الباحثين في م

والتربية وعلم النفس، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الحياة اليومية وحتى المتعلقة 

.                 والمنافسات ضغوط المتولدة من آثرة التدريباتبالرياضة، خاصة ال

وسوف نستعرض الدراسات التي أستطاع الباحث الحصول عليها في مجال هذا البحث 

 :ن الدراسات العربية واألجنبية وهيوقد تم ذآر آل م

 

  :العربية البيئة في  الدراسات-6-1

ذات        )1(:1991 دراسة سهير أسامة المدلل        6-1-1 د ال   أثر االسترخاء العضلي وتوآي

  :على المشارآة الصفية

     هذه الدراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشاد جماعي لتدريب طالبات من            

ترخاء     لوبي االس تخدام أس ى اس ان عل دارس عم دى م ي إح امن األساسي ف صف الث ال

صفية                        شارآة ال ى حدى لخفض الخوف من الم ا أو آل عل ذات مع د ال . العضلي وتوآي

شارآة            ط 40تكونت العينة من     اس الم البة هن الحاصالت على أدنى الدرجات على مقي

ل    ن أص صفية م شوائيا               200ال ة ع راد العين د وزع أف ار، وق ن االختب دم له ة ق  طالب

ة ضابطة         : وبالتساوي على أربع مجموعات    ة والرابع ا تجريبي حيث خضع    . ثالث منه

اعي للت    اد جم امج إرش ى لبرن ة األول ة التجريبي راد المجموع ترخاء أف ى االس درب عل

اعي             اد جم امج إرش ة خضعت لبرن ة الثاني العضلي وتوآيد الذات، والمجموعة التجريبي

امج          . للتدرب على االسترخاء العضلي فقط      ة خضعت لبرن ة الثالث والمجموعة التجريبي

ذات فقط            د ال ى توآي درب عل م          . إرشاد جماعي للت ضابطة التي ل ة ال والمجموعة الرابع

دريب   تخضع ألي نوع من      واع الت اء         . أن دل لق ابيع بمع سعة أس دة ت امج م د البرن د امت وق

  .واحد آل أسبوع

     وقد أظهر تحليل المقارنات المخطط لها المتعامدة وجود فروق ذات داللة إحصائية            

ا              بين المجموعة التجريبية األولى والتي خضعت لالسترخاء العضلي و توآيد الذات مع
                                                 

  .، ص و1991سهير أسامة المدلل، أثر االسترخاء العضلي و توآيد الذات على المشارآة الصفية،الجامعة األردنية، عمان،   )1(
 



   13 

ي ضابطة، وب ة ال ين المجموع ضعت وب ي خ ة و الت ة الثاني ة التجريبي ن المجموع

ة                ة الثالث ين المجموعة التجريبي ذلك ب لالسترخاء العضلي فقط والمجموعة الضابطة وآ

دي األول       ار البع ي االختب ضابطة ف ة ال ط والمجموع ذات فق د ال ضعت لتوآي ي خ والت

  .واالختبار البعدي الثاني أيضا آما جاء في فرضية الدراسة

ى                  وقد خلصت    دريب عل اعي للت اد الجم الدراسة إلى استنتاج مفاده أن برنامج اإلرش

االسترخاء العضلي وتوآيد الذات ذو فعالية إجماال في معالجة حاالت ضعف المشارآة            

 .الصفية

 

  : 1993عبدة أبو حسن  دراسة6-1-2

ى  التعرف  إلى الدراسة هدفت       هذه ة  عل ين  العالق ق  سمة  ب  يالرياض  التنافسي  القل

ة من   .القدم آرة ناشئ لدى النفسية مصادر الضغوط وبعض ئا  21 تكونت العين  .   ناش

ا أن   ق  سمة  ذات موعة جملا وآانت نتائجه نخفض  القل  ذات موعة جملا عن  تميزت  الم

ل   من  الخوف درجة في انخفاض المرتفع القلق سمة شل، تقب ائج  الف شل  نت ه  الف  وتأثيرات

الخزي والخجل،   المتوقعة السلبية ا و آ ل  توقعه د  لتقلي سلبي  النق اء،    ال درب، اآلب  من الم

 .)1(الخارجي التقييم من الخوف الزمالء، والجمهور وانخفاض درجة
 

حتراق النفسي لدى إل حول الضغوط النفسية وا)2(.1998 عبدالعاطي  محمد6-1-3

 :الرياضيين

ذه  ى   الدراسة  ه ى  التعرف  تهدف إل سية  الضغوط  مصادر  عل راق  النف  واالحت

سية  الضغوط مقياس الباحث  واستخدم .لدى الرياضيين النفسي راق  النف سي  واالحت  النف

ذي  ام  ال ة من    .بإعداده وتصميمه   ق ا  216  تكونت العين ون  العب شطة  يمثل  رياضية  أن

ل   وأظهرت . متنوعة  ائج التحلي اك  أن نت سية  عوامل  سبع  هن سية  للضغوط  رئي  النف

 :هي تواجه الرياضيين النفسي راقواالحت
                                                 

لة العلمية جملدراسة العالقة بين سمة القلق التنافسي الرياضي وبعض مصادر الضغط النفسي لدى ناشىء آرة القدم، ا:حسن أبو عبدة   )1(
 1993 .ة حلوان للتربية البدنية والرياضية جامع

 ،1999 .مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين، مذآرة ماجستير منشورة جامعة حلوان، القاهرة:أسامة عبد الظاهر  )2(
 116-49ص
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 .الالعب مع المدرب تعامل بأسلوب المرتبطة  الضغوط •

 .االستجابة من االجتماعية والمساندة الذات تقدير بنقص المرتبطة  الضغوط •

 .المنافسة بنتائج المرتبطة  الضغوط •

 .واالنفعالية الفيزيولوجية بالمظاهر المرتبطة  الضغوط •

 .المنافسة بقلق تبطةالمر  الضغوط •

 .التدريب بحمل المرتبطة  الضغوط •

 .الوقت تنظيم بصعوبة المرتبطة  الضغوط •

 

 :1999 األصفر الظاهر عبد أسامة 6-1-4

 الرياضيين لدى النفسية الضغوط مصادر على التعرف تهدف إلى الدراسة هذه

 من آل وتصميمه دهبإعدا قام الذي النفسية الضغوط مقياس الباحث الناشئين، واستخدم

 محاور خمس على يحتوي الذي )األصفر أسامة خليفة و إبراهيم أسامة راتب،(

 رياضية أنشطة يمثلون ناشئ رياضي 430تكونت العينة من  .النفسية للضغوط

 لدى النفسية للضغوط متعددة مصادر توجد أنه الدراسة متنوعة، وأظهرت نتائج

 على وذلك اهتوشد أهميتها درجة في المصادر اختلفت هذه وقد الناشئين الرياضيين

  : على النحو التالي العينة أفراد

  .الفريق وأعضاء والجمهور واإلداري الفني بالجهاز مرتبطة  ضغوط نفسية-

  .الرياضي التدريب وأحمال بواجبات مرتبطة نفسية  ضغوط-

  .المنافسة )بعد-أثناء-قبل(الرياضي بالتنافس نفسية مرتبطة  ضغوط-

 الحياة متطلبات-الوقت إدارة– الدراسة(الناشئ مرتبطة بمتطلبات نفسية غوط ض-

  ). األخرى

  .)1(الرياضة نحو األسرة باتجاهات مرتبطة نفسية  ضغوط-

 

  
                                                 

  43-42نفس المرجع، ص  )1(
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  : 2002 دراسة أسماء عبد اهللا محمد العطية 6-1-5

امج إر    شادي معرفي سلوآي لخفض          هذه الدراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية برن

  .بعض اضطرابات القلق لدى عينة من األطفال بمرحلة الطفولة المتأخرة بدولة قطر

طفلة من بعض المدارس االبتدائية للبنات بمدينة الدوحة بدولة     ) 746(تكونت العينة من    

ار       ) 12-9(قطر، ممن تراوحت أعمارهن الزمنية ما بين         م اختي ة  ) 40(سنة، وقد ت طفل

ق المستخدمة في            منهن   اس اضطرابات القل ى مقي ة عل ى درجات مرتفع من حصلن عل

 20مجموعة تجريبية تضم  : الدراسة، جرى تقسيم العينة الكلية بالتساوي إلى مجموعتين       

سلوآي          20ومجموعة ضابطة ضمت     . طفلة طبق عليها البرنامج اإلرشادي المعرفي ال

ال المجموعتين من          و تمت ال  . طفلة لم يطبق عليها البرنامج اإلرشادي      ين أطف سة ب مجان

اعي          ذآاء، مستوى التحصيل الدراسي والمستوى االجتم سبة ال زمن، ن ر، ال حيث العم

  .واالقتصادي لألسرة، واضطرابات القلق

  :   استخدمت الباحثة في هذه الدراسة األدوات اآلتية

  .استمارة البيانات األولية من إعداد الباحثة -

 ).1979(ين فؤاد أبو حطب وآخرين استمارة رسم الرجل من تقن -

 .مقياس اضطرابات القلق لألطفال من إعداد الباحثة -

 .البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوآي من إعداد الباحثة -

 .اختبار الكات أإلسقاطي لبيالك و بيالك -

  :وأسفرت نتائج الدراسة على

ال المجموعة التج                 - ين متوسطات درجات أطف ة إحصائيا ب روق دال ة في    وجود ف ريبي

اس اضطرابات                 ى مقي ي عل اس القبل القياس البعدي مقارنة بمتوسطات درجاتهم في القي

  .القلق

اس         - ي القي ضابطة ف ة ال ال المجموع ات أطف طات درج ين متوس روق ب ود ف  ال توج

ق                  اس اضطرابات القل ى مقي ي عل اس القبل . البعدي مقارنة بمتوسطات درجاتهم في القي

ائيا بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية   في حين وجدت فروق دالة إحص     
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ة في             ومتوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة لصالح أطفال المجموعة التجريبي

  .القياس البعدي على مقياس اضطرابات القلق

ة    - ة التجريبي ال المجموع ات أطف طات درج ين متوس صائيا ب ة إح روق دال د ف و   توج

  .وعة التجريبيةمتوسطات درجات أطفال المجم

اس البعدي               -  ال توجد فروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القي

  .و متوسطات درجاتهم في القياس التتبعي على مقياس اضطراب القلق

سلوآي في خفض اضطرابات                  وهذا داللة على فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي ال

تمرار تأثير هذا البرنامج بعد تطبيقه لمدة شهر من          القلق لدى أطفال عينة الدراسة، واس     

  .المتابعة

ن     ي تكم سية الت ل النف ضح أن العوام د ات ة فق ة اإلآلينيكي ائج الدراس سبة لنت ا بالن      أم

د                      ق بع ى في مستوى اضطرابات القل التين األعل دى الح ق ل وراء استمرار مستوى القل

  .ت األسريةتعرضهم للبرنامج اإلرشادي هي الضغوط والمشكال

  

ة 6-1-6 ي دحادح د عل م محم ة باس شكالت         )1(:  دراس ل الم ى ح دريب عل ر الت  أث

  :واالسترخاء العضلي في ضبط التوتر النفسي

ل        ي ح ي ف ادي جمع امج إرش ة برن دى فاعلي شاف م ى اآت دفت إل ة ه ذه الدراس      ه

سي     المشكالت وبرنامج إرشا   وتر النف . دي جمعي في االسترخاء العضلي على ضبط الت

راد               30تكونت العينة من     ار أف م اختي  طالبا من الصفين السابع والثامن األساسي حيث ت

سي    الدراسة الذين يعانون من التوتر النفسي بناءا على درجاتهم على            وتر النف  مقياس الت

مجموعة  : ا إلى ثالث مجموعات     حيث اعتبرت درجاتهم قياسا قبليا، ثم وزعوا عشوائي       

تجريبية أولى وتلقى أفرادها التدريب على برنامج إرشادي جمعي يتضمن أسلوب حل              

ادي      امج إرش ى برن دريب عل ا الت ى أفراده ة وتلق ة ثاني ة تجريبي شكالت، ومجموع الم

ق               م يتل جمعي يتضمن االسترخاء العضلي، ومجموعة ثالثة عملت آمجموعة ضابطة ل

و ا أي ن دة  أفراده ريبيتين  لم وعتين التج دريب المجم م ت د ت ة، وق واع  المعالج ع من أن

                                                 
  باسم محمد علي دحادحة، مرجع سابق ص ك )1(
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م               اء المعالجة مباشرة ت د انته ستين أسبوعيا لكل مجموعة، وبع عشر جلسات بواقع جل

اء    ن انته بوعين م د أس ضابطة، وبع ريبيتين وال وعتين التج ر للمجم اس المباش ذ القي أخ

  :المعالجة أخذ القياس المؤجل تحصلنا على

ي         وج- ضابطة ف ة ال ريبيتين والمجموع وعتين التج ين المجم ة ب روق ذات دالل ود ف

  .القياس المباشر والقياس المؤجل ولصالح المجموعتين التجريبيتين

ة                -  ى والمجموعة التجريبي ة األول  عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعة التجريبي

  . بانخفاض مستوى التوتر النفسيالثانية في القياس المباشر والقياس المؤجل فيما يتعلق 

  

الي6-1-7 اجس مع راهيم ب دريب )1(:2003 دراسة اب وتر والت ر التحصين ضد الت  أث

دى    ستوى التكيف ل سية وتحسين م ضغوطات النف ي خفض ال شكالت ف ى حل الم عل

  :أمهات ذوي االحتياجات الخاصة

ى حل                     هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على أثر التحصين ضد التوتر والتدريب عل

س        دى أمهات ذوي            المشكالت في خفض الضغوطات النف ية وتحسين مستوى التكيف ل

ة من       . اإلحتياجات الخاصة   اقون    60تكونت العين ال مع ديهن أطف ا ل وهن األمهات   .  أم

درجات                   ل ال سية وأق ار الضغوطات النف ى اختب دراجات عل اللواتي حصلن على أعلى ال

ف ار التكي ى اختب امج التحصي. عل تمر برن د اس ابيعوق دة عشرة أس وتر لم  ن ضد الت

رنامج مهارات حل المشكالت لمدة ثمانية أسابيع، وقد قسمت عينة الدراسة عشوائيا              وب

ين     15المجموعة التجريبية األولى والتي تكونت من         : إلى ثالث مجموعات هي    ا تلق  أم

شرة   دة ع وتر لم تراتيجيات التحصين ضد الت ى اس دريب عل اد جمعي للت امج إرش برن

دة       بوعيا م دة أس سة واح دل جل ابيع بمع سة  أس ل جل ة90آ ة  .  دقيق ة الثاني والمجموع

ارات حل المشكالت      أما تلقين برنامج إرشاد جمعي   15وتكونت من    ى مه دريب عل   للت

سة      ل جل دة آ بوعيا م دة أس سة واح دل جل سات بمع ان جل دة ثم ة90لم ت .  دقيق وتكون

  . أما لم يتلقين تدريبا30المجموعة الضابطة من 

                                                 
إبراهيم باجس معالي، أثر التحصين ضد التوتر و التدريب على حل المشكالت في خفض الضغوطات النفسية و تحسين مستوى التكيف  )1(

  ، ص ل2003عربية، عمان، لدى أمهات ذوي االحتياجات الخاصة، رسالة دآتوراه غير منشورة، جامعة عمان ال
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اس        د                 استخدم في هذه الدراسة مقي ي وبعدي لتحدي اس قبل سية آمقي الضغوطات النف

اس       ذلك مقي تخدم آ سية، واس ضغوطات النف ستوى ال اض م ي انخف سن ف ستوى التح م

ي وبعدي     اس قبل ة آمقي د مستوى التحسن في التكيف       التكيف األسري مع اإلعاق لتحدي

  . لدى األمهات المشارآات

ى التي              فبينت نتائج اختبار شيفي أن الفروق آانت بين          المجموعة التجريبية األول

ذلك وجود  ضابطة أظهرت آ وتر، والمجموعة ال ى التحصين ضد الت دريبا عل تلقت ت

ة التي تلقت ت            ارات حل المشكالت    فروق بين المجموعة التجريبية الثاني ى مه  دريبا عل

ى         ة األول ة التجريبي ين المجموع ة ب روق ذات دالل ر ف م تظه ضابطة ل ة ال والمجموع

تحسين مستوى   و  التجريبية الثانية في انخفاض مستوى الضغوطات النفسية       والمجموعة

  .التكيف لألمهات

ود      سية وج ضغوطات النف دد ال صاحب المتع اين الم ل التب ائج تحلي رت نت ا أظه      آم

ثالث  ين المجموعات ال ة ب روق ذات دالل اين المصاحب  . ف ل التب ائج تحلي رت نت وأظه

رو         ذه              المتعدد للتكيف األسري وجود ف دل ه ثالث، وت ين المجموعات ال ة ب ق ذات دالل

الين                     ا فع ارات حل المشكالت آان امج مه وتر وبرن النتائج أن برنامج التحصين ضد الت

في خفض مستوى الضغوطات النفسية وتحسين مستوى التكيف األسري ألمهات ذوي             

  .االحتياجات الخاصة، ولم تكن هناك فروق دالة بين نتائج البرنامجين

  

راد       6-1-8 ة م ذهني في م    (1):2003 دراسة بوطب أثير التحضير ال واجهة ضغط    ت

سات     اء المناف ري أثن الي الجزائ ستوى الع ائرة للم رة الط ي آ دى العب سة ل المناف

  : الرياضية

ة                       هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير برنامج تدريبي ذهني في مواجه

ن       ة م ت العين ة، تكون أس الجزائري ة والك الل البطول ية خ سة الرياض ضغط المناف

امج  CACة في فريق    مجموعة تجريبية متمثل    قسنطينة الذي خضع العبيه إلى البرن

                                                 
(1)  Les Effets de la préparartion Mental Face au stress de la compétition chez les volleyeures de haut 
niveau Algerien lors des compétitions sportives, Université Mentouri Constantine, These de Doctorat 
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ق                 ة من فري ة ضابطة متكون ذهني، ومجموعة ثاني ة وفريق     SRAالتدريبي ال  عناب

WBSسكيكدة اللذان خضعا فقط لبرنامج تدريب رياضي .  

ار الشخصية            ى اختب ة عل تمارة المبني ستعملة االس          آانت الطرق والوسائل الم

ر  Friedmen et rosenmanلـ " ج"و " ب"، " أ"المتوترة   مع تكيف المقابلة غي

ـ     ين      Mucchielli و   Cilandالمباشرة ل دربين والالعب صالح الم ويم    .  ل وجرى التق

  .لتأثيرات التحضير الذهني من الجانب الكمي والكيفي

ق                      بينت النتائج أن تأثيرات التحضير الذهني لمواجهة توتر المنافسة في الفري

سن         ائج أح ق نت د حق لة ق ة و متواص ة عقالني ورة علمي سب ص ي ح ي مبن التجريب

وترة           التي أدت   " أ"بالنسبة لفريقي المجموعة الضابطة نتيجة سيطرة الشخصية المت

ة  شدة ونوعي دة، ال ذا في الم رق وه ين الف ذهني داخل المجموعة وب ى الضعف ال إل

  .االنفعاالت حسب المنافسات الرياضية

ق           آم صوصيات فري ات وخ ب أن االختالف ة الجان ائج دراس ت نت ا بين

سة       وتر المناف ة لت سلبية واإليجابي االت ال سن االنفع ه أح ة يواج ة التجريبي المجموع

وفي األخير قامت الدراسة باقتراح نمط من التحضير       . مقارنة بالمجموعة الضابطة  

والهجوم لتحقيق    لدفاعس استراتيجيات في االذهني لمواجهة توتر المنافسة على أسا

  .نتائج عالية في نخبة آرة الطائرة الجزائرية

  

 حول مصادر الضغوط التي يتعرض لها حكام 2006 زياد الطحانية  دراسة6-1-9

  :األلعاب الرياضية ونيتهم لترك التحكيم

هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على مصادر الضغوط النفسية التي يتعرض لها 

 حكما رياضيا 117تكونت العينة من  .لترك التحكيم حكام األلعاب الرياضية ونيتهم

 34 تحتوي على  حكام آرة القدم لدى جابوا على نسخة معدلة من مقياس الضغوطأ

  :هي النفسية    مصادر للضغوطإلى وجود خمسة  ظهرت النتائجأمفردة، و

 .مخاوف اإليذاء 

 .ضغوط الوقت 
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 .قلة التقدير واالحترام 

 .هانة اللفظيةإلا 

 .البدني   االعتداء  الخوف من 

ولي تسبب لهم الضغوط بدرجة ألربعة األن المصادر اإف اعتقاد الحكام  وحسب

لوحيد ن الخوف من االعتداء البدني آان  المصدر اأمعتدلة، آذلك بين التحليل 

  . التحكيم للضغوط المرتبطة بنية الحكام لترك

  

حتراق النفسي لدى مدربين إل حول ا2007خرون آ دراسة سميرة عرابي و6-1-10

   :آرة القدم

 االحتراق النفسي لدى مدربي آرة  هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى

  .حتراق النفسي تبعا لمتغير الدرجةإلوآذلك التعرف على الفروق في مستوى االقدم 

المعرب من طرف " ماسالش"وطبق عليهم مقياس .  مدربا81تكونت هذه العينة من 

حتراق النفسي إلن مستوى اأحتراق النفسي، وأظهرت النتائج إلالباحثين والخاص با

نه آلما أالدراسة إلى  آما خلصتآرة القدم آان ضمن المستوى المتوسط،  لدى مدربي

  . النفسي حتراقإل درجة ا ارتفعت درجة المدرب انخفضت

 

حتراق النفسي لدى حكام إل حول مستويات ا2007 دراسة زياد الطحاينة 6-1-11

  :األلعاب الرياضية وعالقتها ببعض المتغيرات

 حكام   لدى  حتراق النفسيإل الكشف عن مستوى ا إلى الدراسة هدفت  هذه  

 األلعاب الرياضية في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات، وتكونت العينة من 

  الدراسة أهداف ولتحقيق  الوصفي،  المنهج   باستخدام وقام الباحث حكما،120

ن حكام أظهرت النتائج أو. حتراق النفسي للحكم الرياضيإلستخدم الباحث مقياس اإ

  ظهرت وجودأي بدرجة متوسطة، آما حتراق النفسإلا األلعاب الرياضية يعانون من
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 في حين  لمتغير العمر والخبرة،  تعزي حتراق النفسي إلفروق ذات داللة في مستوى ا

حتراق النفسي تعزي لمتغير حكام األلعاب إل في مستوى ا  ذات داللة توجد فروق لم

  .وحكام األلعاب الجماعية الفردية

  

و سليمان          6-1-12 د أب د المجي دريب      : )1(2007  دراسة بهجت عب ر االسترخاء والت أث

ي خفض ى حل المشكالت ف ة  عل ة من طلب دى عين ة ل اءة الذاتي ق وتحسين الكف  القل

   :الصف العاشر القلقين

        هذه الدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر االسترخاء والتدريب على حل المشكالت        

ين   ة الصف العاشر القلق ن طلب ة م دى عين ة ل اءة الذاتي ق وتحسين الكف ي خفض القل . ف

ن    ة م ت العين ذين ح   45تكون م ال ا وه اس             طالب ى مقي درجات عل ى ال ى أعل صلوا عل

ة اءة الذاتي اس الكف ى مقي ة عل ق ودرجات متدني م إجراء الدراسة خالل الفصل . القل وت

ام  اني من الع امج حل 2006الث ابيع وبرن ة أس دة ثماني امج االسترخاء لم تمر برن ، واس

ى ثال               ث مجموعات   المشكالت لمدة ثمانية أسابيع، وقد قسمت عينة الدراسة عشوائيا إل

 طالبا تلقوا برنامج إرشاد جمعي  15المجموعة التجريبية األولى والتي تكونت من   : هي

سة  ل جل دة آ بوعيا م دة أس سة واح دل جل ترخاء بمع ى االس دريب عل ة90للت .           دقيق

دريب            15والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من       اد جمعي للت امج إرش وا برن  طالبا تلق

ارات  ى مه دة  عل بوعيا م دة أس سة واح دل جل شكالت، بمع ل الم ة90ح رت . دقيق وأظه

ة              د مستوى دالل ين المجموعتين   α=0.05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن  ب

ق        ستوى القل ي م ة ف دي والمتابع ار البع ى االختب ضابطة عل ة ال ريبيتين والمجموع التج

رق ذي           . والكفاءة الذاتية ولصالح المجموعتين التجريبيتين     ائج وجود ف ا أظهرت النت آم

ة         ار           α=0.05داللة إحصائية عند مستوى دالل ى االختب ين المجوعتين التجربيتين عل  ب

ة  ة الثاني ة التجريبي صالح المجموع ق ول ستوى القل ي م دي ف ي )حل المشكالت(البع ، ف

                                                 
 عبد المجيد أبوسليمان، أثر االسترخاء و التدريب على حل المشكالت في خفض القلق و تحسين الكفاءة الذاتية لدى عينة من طلبة بهجت )1(

 .، ص ك2007الصف العاشر القلقبن، دآتوراة غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن،
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ار                ى اختب  حين لم يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجربتين عل

  .المتابعة في مستوى القلق والكفاءة الذاتية

امج االسترخاء وحل المشكالت في خفض مستوى                    ة برن       وتبين هذه النتائج فاعلي

د      ى بع ا حت تمرارية إثرهم ر واس صف العاش ة لطالب ال اءة الذاتي سين الكف ق وتح القل

  .توقف التدريب

 

حتراق النفسي إلدراسة  تقويمية لظاهرة ا: 2008  دراسة رمزي جابر6-1-13

  :للمدرب

ى   هذه الدراسة ا مدى شيوع ظاهرة ا        هدفت إل ى م سي   إلالتعرف عل راق النف حت

رة الطائرة،         مدربا 60تكونت العينة من . للمدرب د وآ رة الي سلة، آ رة ال وطبق   في آ

  عالوي  حسن  محمد   إعداد من  الرياضي  النفسي للمدرب حتراق إلا عليهم مقياس 

ائج  أو). 1998( رة  نأوضحت النت ة    الفق شعر  " ب المتعلق ادة   ت  عليك   الضغوط    بزي

وز   لكي  سات     تف د  " في المناف ة ا  حتلت إق ى، أل المرتب رة      ول ا جاءت الفق ديك  " بينم ل

ة   بينما جاءت  الثانية، في المرتبة" حباط متزايد يرتبط بمسؤولياتك إ رة المتعلق   " ب الفق

ة   في المرتبة  "   لك  مناسبة التدريب عما إذا آانت مهنة   أفكار  ذهنك  في تدور الثالث

  .خيرةألوا

  
حتراق النفسي لدى حكام إلحول مستويات ا: 2008جابر  رمزي دراسة 6-1-14

  :األلعاب الجماعية

   حكام  لدى النفسي حتراق إلا مستويات  إلى التعرف على هدفت  الدراسة هذه 

 حكما 68جريت  الدراسة على عينة عشوائية قوامها أ.  فلسطين  في األلعاب الجماعية

 الرياضي الذي صممه آل  حتراق للحكمإلا في األلعاب الجماعية، وطبق عليهم مقياس 

لقياس شعور  الحكم " ريتشارد سون"  و" بيجي " ، "وينبورج"  و" روبرت"من 

وأظهرت نتائج ". ماسالش"حتراق، وهو مقياس مقتبس ومعدل من قائمة إلالرياضي با

حتراق النفسي آانت عالية لدى حكام األلعاب الجماعية حيث إلن درجة اأالدراسة 
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ن الحكم الرياضي أ ويؤآد الباحث 63.3%ستجابة لديهم إلى إللوصلت النسبة المئوية 

  : في مجال التحكيم منهايعاني من ضغوط آثيرة

 .ضعف أجرة التحكيم 

 .عدم وجود نظام لحماية الحكام من قبل االتحادات الرياضية 

 .النظرة السلبية للحكم الرياضي 

والمدربين وآل من هو موجود في  هانات اللفظية من قبل الجمهور والالعبين إلا 

 .الملعب

 .على الحكم الرياضي  االعتداءات البدنية 

  

  :األجنبية البيئة في  دراسات6-2

ة6-2-1 ورا   دراس ولKlavora 1975آالف ق ح ة تطبي بيلبيلجر نظري  س

Spielberger 1972  ة  قلق    لضغوط سمة  وقلق  الحال ا  لقلق  آنموذج   ال ل  م  قب

  :المنافسة

ر  أمريكا حول  شمال في الدراسة آانت هذه ل  التغيي سة  قب ة  في  المناف ق  حال  القل

ذلك  أين والسلة القدم لكرة العليا المدارس في واألآابر الناشئين للرياضيين  يدرسون وآ

ة  في  تجارب   حيث أجريت ثالث  .الرياضيين لهؤالء القلق سمة وظيفة  الرياضية  البيئ

رتبط  للضغط النفسي اإلجابة وفي مرهقة، وغير مرهقة ظروف في وهذا سة  الم  بالمناف

  )1(.الحالة لقلق النتيجة هذه المباحث، آل في ظهر آحالة القلق الرياضية،

 

 

  

                                                 
)1(   Klavora,-P : Application of the spielberger trait state anxiety model and STAT in 165 pre competition 

anxiety research .In proceedings  –  conference  – North American Society for the psychology of sport and 
physical Activity ,pennsylvania state University ,May 16-18 ,1976 , 1975,p :141-149 ,.  
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ؤثرات  لمصادر، Meaney   1986ميني    دراسة 6-2-2 سة  ضغوط  وإدارة م  المناف

 :الرياضيين الناشئين لدى

 العالي المستوى تؤدي رياضة آيف وانبلي وتبين -أستراليا آانت في الدراسة        هذه

 النفسية والفيزيولوجية المظاهر الممارسين وتناقش للرياضيين بالنسبة عالي ضغط إلى

ة (  سي،  للضغط   )الوظيفي شير  التناف ى  وت ذه  أن إل د  المظاهر  ه ى  تمت من   بعض  إل

الي  المستوى ومعرفة تحديد أهمية على وتؤآد الناشئين، رياضات سبة  الع  للناشئين  بالن

. الرياضة  في  النفسية الضغوط إلدارة والفيزيولوجية النفسية تصف االستراتيجيات آما

ذي  الدور الهام الدراسة وتستنتج ه  ال م  في   )اإلداري / المدرب ( يلعب الضغط   وإدارة فه

  .)1(الناشئين عند الصغرى الرياضات في النفسي

  

 للتعرف على مصادر Daniel 1987  ودانيالTaylor دراسة تايلور6-2-3

  :)2 (الضغوط النفسية لحكام آرة القدم

 soccer( القدم   آرة هذه الدراسة هدفت لتطوير معرفة الضغوط النفسية لحكام

officiales stress sarvey (للضغوط النفسية  المسببة  العوامل  أهم   على  للتعرف

تمثل   آرة القدم، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى التعرف على ستة عوامل لحكام 

  : الضغوط النفسية لحكام آرة القدم المتضمنة

 ).التعامل مع العب سيئ(الصراع الشخصي   

 ).عتداء من قبل الالعبينإلمحاولة ا(يذاء البدني إلالخوف من ا 

 ).مطالب التحكيم مقابل األسرة(لوقت ا  ضغوط 

 .الصراع مع زمالء المهنة 

 ).حكام  خاطئةأإصدار (الخوف من الفشل  

 
                                                 

)1(  Meaney ,-P: Sources , effects and management of competitive stress , Sports  –  coach- (Wembley , 
Aust) 9 (4) ,1986 ,P 44-49-56. 

)2(  Taylor.A, H.Daniel  J.v, sources of stress in soccer  officiating An empirical  study, first  world  
congress of  science and football, Liverpool, England, 1987, p544 
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 التنافسية الرياضة في النفسية الضغوط  حول Tierney 1988تيرني  دراسة 6-2-4

 :السباحين عند

ذه  ى   الدراسة  ه ى  التعرف  هدفت إل سية  الضغوط  مصادر  عل ة  النف  والبدني

سباحة  ناشئين الممارسين  لل المصاحبة  سية،  لل ائج وجود    التناف ة  بينت النت  مصادر  ثالث

 :هي الناشئين الرياضيين لدى الضغوط النفسية تسبب رئيسية

 .المسابقة في إنجازها الواجبات المطلوب المهام تنفيذ على النشء قدرة  عدم •

 .أقرانه بين وذاته شخصيته لتقدير الفوز  أهمية •

  )1(.لالفش من  الخوف •

  

ر    دراسة 6-2-5 يم Crocker 1989آروآ درب  الضغط  لتقي ى  والت ه  عل  في  إدارت

 :الطائرة المنافسة للكرة ظروف

يم    هذه ى تقي ى  الضغط  إدارة الدراسة هدفت إل اطفي   المستوى  عل  المعرفي والع

رة  فرق من عضو 21 من تكونت العينة . المنافسة ظروف في وهذا  ذآور  الطائرة  الك

ـ  19 من  أقل وإناث ة   في  Albertaل دا  بطول رة  آن د  الطائرة  للك سمت   عن  الناشئين وق

اس    .ضابط وفريق تجريبي فريق إلى العينة ة  تمثلت الدراسة في قي ق  حال ين  القل  لالعب

 مستوى عنده آان الضابط الفريق أن تبين من النتائج .الوطنية للبطولة مقابالت 5 خالل

نخفض  اء  من  م دني  اإلعي الفريق   والمعرفي  الب ة ب ي،  مقارن ا  التجريب سبة  أم ق  بالن  لفري

  )2(.الضابط من الفريق أحسن آان اإلحصائية الوجهة من التجريبي اإلناث

  

                                                 
)1(  Tierney, j. Stress in Age-group Swimmers, From What Sources do Young Athletes feel 
)2(  Crocker  – P-R-E : Evaluating stress management training under competition conditions. International  – 

journal  – of sport psychology  – Rome 20 (3) ;July /sept 1989 ,P : 191-204. 
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 حول Richardson 1990 وريشاردسون  Weinberg دراسة وينبورج6-2-6

 :الضغط النفسي لدى حكام آرة السلة

النفسي، واستخدم   على مدى إدراك الحكام للضغط      هذه الدراسة هدفت إلى التعرف

وتكونت العينة من مجموعة من حكام آرة السلة في الواليات . الباحث المنهج الوصفي

  :تائجالمتحدة، وأوضحت الن

ن التحكيم الرياضي آمهنة يشكل ضغط أ من حكام آرة السلة على 45%آيد أت 

 .نفسي بطبيعته

 . بالضغوط النفسية يتميز التحكيم 

رتفاع إ  الصراع الذاتي، التوتر العضلي،(عراض البدنية ألتعرض الحكام لبعض ا 

 .)1( )ضغط الدم

 

        Burthe وبروث Laith واليتDanielدانيال Taylor  دراسة تايلور 6-2-7

نسحاب من  إلحتراق النفسي وعالقته باإل حول إدراك الرياضي للضغوط و ا1990

  :الرياضة

حتراق إلهذه الدراسة هدفت إلى التعرف على مدى إدراك الرياضي للضغوط وا

وللتحقق من ذلك تم استخدام مقياسين . نسحاب من الرياضةإلبا النفسي وعالقة ذلك

حتراق إللماسالش   والثاني صورة معدلة من مقياس جهاد  النفسيإلأولهما لقياس ا

Burnoute Scal  Maslashوأظهرت النتائج  :  

الرياضيين األآبر   حتراق النفسي أآثر منإل يعانون من ا سنا  صغرأل أن الرياضيين ا-

 .سنا

خرين يعتبران مصدرين هامين آلن خبرات الخوف من الفشل وعدم الشعور بتقدير اأ- 

 .نسحاب من الرياضةإلحتراق النفسي واإلل

                                                 
)1(  Weiberg .R.S. , Richandson. P.A,  psychology  of officiatingChampaign  IL, leisure, 1990, p11-12  
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  .سي والضغوط النفسيةحتراق النفإلوجود عالقة دالة إحصائيا بين ا- 

نسحاب من إلحتراق واإلل  وجود عالقة دالة إحصائيا بين الخوف من الفشل آمصدر -

 .)1(الرياضة

 

ة  Silva 1990 سيلفا   دراسة  6-2-8 ين  النفسي  الضغط  أعراض  لمعرف  في  لالعب

 : الرياضية المنافسة

سية  الضغوط مصادر على التعرف إلى الدراسة هدفت هذه ؤدي  التي  النف ى  ت  إل

 نالممارسي الرياضيين من مجموعة على العينة واشتملت للرياضيين، االحتراق النفسي

 .مختلفة رياضية ألنشطة

ائج  وأظهرت  رة  تعرضوا  الرياضيين  من  % 5 حوالي  أن النت راق  لخب سي  االحت  النف

 نظرهم وجهة من السلبية الخبرة هذه وأن . حياتهم التدريبية خالل أو مرتين مرة بواقع

 النفسية الضغوط مصادر أهم أن الدراسة نتائج أظهرت  آما.التدريب خبرات أسوء تعد

 :هي للرياضيين النفسي راقواالحت

 .الشديد البدني  التعب •

 .للمنافسة القوى واستجماع الشفاء الستعادة الوقت آفاية  عدم •

 .الضغوط تلك مواجهة على القدرة  عدم •

  )2(.الزمالء، الجمهور اآلباء، المدرب،) اآلخرين إرضاء محاولة من الناتج  اإلحباط •

 

 

  

                                                 
)1(  Taylor .A, Daniel, Leigh.Burke, perceived  stress  psychological  Burnout and Paths to  Turnout 

Intentions  Among  sports officials, Journal  IF  sport  psychology, 1990, p36 
)2(  Silva, J.M :Analysis of the Training Stress Syndrome in Competitive Athletics. Journal 

of Applied Sport Psychology 2, 1990, - 5-20. 
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ارا  دراسة  6-2-9 ري   Taraت  مصادر  حول  Kenneth 1991 وآينث   Garyوجي

سية   وأسباب  دى  الضغوط النف الي  المستوى  الرياضيين  ل زلج  لرياضة  الع ى  الت  عل

 )1(:الجليد

ى  الدراسة هدفت هذه ى  التعرف  إل سية  الضغوط  وأسباب  مصادر  عل  التي  النف

ة    .الجليد على التزلج رياضة في العالي المستوى ذو رياضيلها ال يتعرض تكونت العين

ة   26 من  ا والعب ددة  البحث  أدوات استخدام  خالل  ومن  العب ة الشخصية      :المتع المقابل

ى  التوصل  الضغوط،أمكن  مصادر تحديد واستبيان  الضغوط  مصادر  من  مجموعة  إل

  :النخبة وهي رياضيي تواجه التي

  .الرياضية والمنافسة لزائدا التدريب  ضغوط •

 .اآلخرين مع السلبية  العالقات •

  .للرياضيين الشخصية  الخصائص •

  

سكي    دراسة 6-2-10 ان،  Zaritskyزاريت  Sokol 1992 سوآول  Vivian ، فيفي

 :العليا المدارس في الرياضيين الطلبة عند النفسية  الضغوط مصادر حول

ذه  ى   الدراسة  ه ى  التعرف  هدفت إل  من  الرياضيين  تواجه  التي  وطالضغ  عل

دارس طالب ات الم ا وطالب ا العلي عجملب ي تم ن . األمريك ة م ت العين         1607وتكون

 : الضغوط في مصادر أهم جاءت الغرض الخاص لذلك المقياس رياضي، وباستخدام

 .الوقت إدراة على القدرة  عدم •

 .النوعية الحياة متطلبات بين التوفيق  عدم •

 .األآاديمية االمتحانات أو الرياضية المنافسة في الفشل من  الخوف •

 .الطالب من أآثر ضغوط لديهن الطالبات أن الدراسة أظهرت  آما •

ديهم  للرياضة  الجدد   الممارسين  • ر  ضغوط  ل ذين  الممارسين  من  أآث ديهم  ال رة  ل  خب

  .أآثر ممارسة

                                                 
)1(  Tara K. Scanlan. Gary L. Stin & Kenneth Ravizza: An In-depth Study of Former Elite Figure stakers 

Sources of Stress. Journal of Sport  &Exercise Psychology 13, 1991, 103-120. 



   29 

ا  الضغوط  صادرفي م   الرياضيين  بين فروق وجود عن الدراسة نتائج تظهر  لم •  تبع

  .)1(الرياضة لنوع

  

اني   دراسة   6-2-11 ارتيلي  Fontani.Gفونت و  ، Martelli.D ، م  ، Lupo.C لوب

ازي اميلي  .Bonifazi.M بونف افي  Cameli.S، آ دوري Maffei.D، م   ، بول

Polidori.F 1998  : أثير ات   ت رة  مباري ائرة  الك ى  الط ادة  استجابة  عل ورتزول   م الك

cortisol النفسي بالضغط وعالقتها الناشئين الرياضيين عند:  

 مادة استجابة اختالف معرفة إلى دفهت و-إيطاليا-روما أجريت في الدراسة هذه

تكونت العينة  .لكرةالطائرة الممارسين لناشئينا الرياضيين لدى Cortisol الكورتزول 

ق  ضد  للعب مباراة الطائرة الكرة في العب 15 من الي،  مستوى  ذو فري د  ع  سجل  وق

 من وانطالقا ناشئ، العب لكل المقابلة آل الصائبة طوال االرتقاءات والمحاوالت عدد

  :مجموعات ثالث الناشئين إلي الرياضيين تقسيم تم االختبار معطيات

F ق ين S ،أساسي   فري دالء   الالعب ين   N ،الب م  مجموعة العب شارآوا  ل اراة  في  ي  المب

دم  من  عينات أخذت ل  ال ة  قب سخين  عملي د  ومباشرة  الت اء  بع اراة  انته د  المب ة  لتحدي  آمي

 .البالزما  في Cortisolالكورتزول 

 راةالمبا  بعد Cortisol الكورتزول مادة في معتبرة  زيادةSنتيجة المجموعة  ت أظهر

م  حين  في  مباشرة،  ر  أي يالحظ  ل دى  تغيي ل .  Fو N موعتين جملا ل ر  ب ك  من  أآث  ذل

 مع مقارنة المقابلة بعد اهتأعلى مستويا في الكورتيزول من  آميةS موعةجملا أظهرت

 .األخريين موعتينجملا

ذه  ائج  ه سر  أن يمكن  النت ات  وفق  تف سي  الضغط  معطي د  النف  الناشئين  الرياضيين  عن

 وقت في أفضل بشكل اللعب في ورغبتهم البدالء حاجة فيها تكون خاصة لةالمتعلقة بحا

  )2(. المباراة من حاسمة مرحلة لهم وفي بالنسبة هام

  

                                                 
)1(  Zaritsky,  et al: Student  - Athlete StressAt the High School Level ,Boston Universtiy, 1992, P103-113. 
)2(   Fontani,-G et al: Influence of a volleyball match on cortisol response in young athletes .Coaching-

and-sport-science-journal-,Rome, 1998, P 25-27  ,.  
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ودرو   6-2-12 دين   P. Gaudreau دراسة ق ار  Blondin, J.-P ، بلون  .M و البي

Lapierre  A 2001    عالقة استراتيجيات المواجهة   :  تأقلم الرياضيين خالل المنافسة

  ):تناقض( تعارض الهدف -باألثر اإليجابي واألثر السلبي واألداء 

ى مع    دفت إل ة ه ذه الدراس سة       ه ل مناف ر مراح ر عب ين واألث أقلم الالعب ة ت رف

دف األداء  اقص ه ف تن دى تخفي ية وم ى )PGD(رياض ضا إل ة أي دفت الدراس ، وه

ة            أقلم في عالق ر  PGDاستكشاف الدور الوسيط الستراتيجيات الت ة    .  واألث تكونت العين

ين             62 من ارهم ب راوح أعم دي تت سي وآن ة    13/20 العب ذآور فرن وا ترجم  سنة أنه

اعي    ( PAMASو) علم النفس الرياضي (M copeسية لـ فرن نفس االجتم ) ... علم ال

  . ساعة بعد المنافسة24ساعتين قبل المنافسة، ساعة بعد المنافسة و

ـ    دل لل دور المعت ة ال تنتجت الدراس ر   PGD        اس أقلم واألث ة للت ى الزمني ى البن  عل

ة (تظهر بأن طبيعتها الحرآية      ه          يمكن أن تكو    ) الحيوي ا بين دا مم ر تعقي     Lazarusن أآث

أقلم،   "Folkmann  1984و  ين والت ضغط، التثم ر   ..." ال ات األث ضا عالق  PGDأي

والدور الوسيط للتأقلم في هاته العالقات بين حاجة اعتبار الميزات الشخصية لألداء في            

  .)1(دراسات التأقلم واألثر

  

ر  دراسة تريسي 6-2-13  Tracie Elizabeth Mcguire2001  إليزابيت ماك قي

  :  الضغوطات الرياضية وتأثيرها على الفروقات النوعية والتطويرية

دارس     ي الم ة ف ة والتطويري ات النوعي ى تفحص الفروق دفت إل ة ه ذه الدراس ه

ي       ضغط الرياض ة بال ة المتعلق سباحة االحترافي ات لل ا والكلي ت الع. العلي ن  تكون ة م ين

ين    ارهم ب راوح أعم باحين تت دة     13/22س ات المتح ي الوالي ات ف بع والي ن س نة م  س

ة ستوى التعليمي  . األمريكي ين الجنس والم ارز إحصائيا ب ى تفاعل ب شر إل م ت ائج ل النت

  . المتعلق بتقنيات التأقلم

                                                 
)1(  P. Gaudreau *  , J.-P. Blondin, A.-M. Lapierre: Athletes ’coping during a competition: relationship of 

coping strategies with positive affect, negative affect, and performance–goal discrepancy, Psychology of 
Sport and Exercise 3, Elsevier Ltd  , 2002, P 125-150 
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مشاآل  حل ال /التعويض/التسامح:   ففروقات النوع وجدت لهاته التقنيات المتعلقة بالتأقلم      

دعم  ن ال ث ع ـ  . والبح ة ب ة والمعروف أقلم الخاص ة الت ى تقني افة إل ول : إض القب

  .والتي أعطت تأثيرات مهمة على آل من المستوى الدراسي والنوع) التنازل /التخلي(

ا استعملوا              ـي المدرسة العلي سباحين وسباحـــ ى أن ال ول   : عالوة عل ازل (القب ر  ) التن أآث

  .)1(كليةمما فعل الذآور و سباحو ال

  

 Sandra و سوندرا جيفور    .Andrew J. Noblet أوندرو  نوبلي  دراسة6-2-14

Gifford  2001                 دم األستراليين رة الق ة من طرف العبي آ ، مصادر الضغط المجرب

  :المحترفين

رف       ن ط ة م ضغط المجرب صادر ال شخيص م ى  ت دف إل ة ته ذه الدراس ه

تراليين المح    دم األس رة الق ي آ ن العب ة م ات مختلف ن  مجموع ة م ت العين رفين، تكون ت

ل                     تجواب آ ة باس رت الدراس سترالية، و ج دم ال رة الق اديين لك ي ن العب

ى مصادر                   وا عل ين تعرف الالعبين مع فتح  نقاش مرّآز، فأسفرت النتائج على أن الالعب

سيء    (الضغط والتي تجاوزت تلك المتعلقة بالحدث الرياضي         ل األداء ال : وتضمنت ) مث

  .م التجاوب انعدا-

  .صعوبة موازنة آرة القدم وااللتزامات الدراسية -

  . عدم االطمئنان على الوظيفة-

سيير                      ار ت ين االعتب د تطوير الرياضة يجب أن تؤخذ بع وآنتيجة لهاته الدراسة فانه عن

  .)2(استراتيجيات الضغط

  

  

  

                                                 
)1(  Tracie Elezabeth: Sports-Related stress and coping, Developmental and gender differences, A 

Disertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of psychology, 
Alliant University, California, 2001.  

)2(  Andrew j. noblet and Sandra m. Gifford: The Sources of Stress Experienced by Professional Australian 
Footballers, JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 14,  ,2002  P 1- 13 
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و    .Nicholas L ، نيكوال   .Adam R  دراسة أدم  6-2-15  Remco ، ريمك

C.J.ومفيو وني بل ضواJonny Bloomfi ،2006 ج ة ، ال أقلم، وفاعلي غط، الت

  :التأقلم عند العبي إتحاد الروغبي المحترفين

أقلم             ة الت أقلم وفاعلي ة الضواغط، استراتيجيات الت ى معاين هذه الدراسة تهدف إل

رفين        ة من       . الُمدَرك بين العبي إتحاد الروغبي المحت  ذآور من الصف       8تكونت العين

هذه المذآرات تضمنت  .  يوما28لــ  األول محترفين في اتحاد الروغبي جعلوا مذآرات        

  .قائمة ضغوطات، وقسم مفتوح لالجا بات وقسم لتقييم فاعلية التأقلم

ر                 أن الضواغط األآث ين ب ا وتب جميع الضواغط المكتوبة واستراتيجيات التأقلم تم تحليله

ة         تكرارا آانت الخوف من اإلصابات     ذالك األخطاء الفيزيولوجي ة، وآ . ، األخطاء العقلي

صد،والتثمين اإليجابي    : استراتيجيات التأقلم األآثر بروزا آانت    أما   د، ال الترآيز المتزاي

  .)1(والترآيز على الهدف

 

شال  6-2-16 ارك ان ة م ان سي  MarkH.Anshel دراس  Gangyan Siو قانقي

    أساليب التأقلم التابعة لضغط حاد في الرياضة بين رياضيي النخبة الصينيين2008

  )  :الحرآي(اختبارا لألثر ونظريات التأقلم خالل العمل 

ة                      أقلم والتجنب والمقارب اليب الت د مدى تماسك أس ى تحدي هذه الدراسة هدفت إل

ار         ت سة الرياضية، اختب اد المجرب خالل المناف فاعال مع المصادر المختلفة للضغط الح

ة     رياضي  391تكونت العينة من     . أثر ونظريات التأقلم   شعبية  أشار         من نخب  الصين ال

سة           8إلى إستراتيجية تأقلمهم تبعا لكل       اد المجرب خالل المناف .   مصادر من الضغط الح

ا آمق م تعيينه ل ت ة عوام أقلم و ثماني ة ت ل 8ارب اب تحلي أقلم اجتن ل ت  أخرى آانت عوام

  .عامل التأآيد مع مقاربة التأقلم وتأقلم االجتناب آانت مرضية مع جميع الضغوطات

سة            نخفض لحظة المناف ة        معامل االرتباط الداخلي لـ بيرسن آان م  التي اختبرت العالق

ا   بين أساليب التأقلم لكل ضاغط، حيث أشارت إلى استقالل نس        أقلم فيم بي بين أساليب الت

  .بين الضواغط
                                                 

)1( Adam R. Nicholls, Nicholas L. Holt, Remco C.J. Polman and Jonny Bloomfi eld, The Sport 
Psychologist ,Human Kinetics, Inc  ,20 ,  2006, P314-329. 
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اب                ة واالجتن ة وعناصر المواجه       أما ألفا آرومباخ أشار إلى أن االستجابات لمقارب

ل ضاغط  ي آ ة ف ت ثابت دعم    . آان ائج أعطت ال ذه النت ع، ه شكل مجتِم ذ ب ا تؤخ وحينم

ة ن         ) الحرآي(لنظرية المواجهة خالل العمل      ة هو وظيف وع الحدث   بأن أسلوب المواجه

  )1(.الضاغط

  

ا  سابقة آله ات ال ن الدراس ن ضغوط   م انون م نهم يع ام م ستنتج أن الرياضيين والحك  ن

سة أو هي ضغوط ناتجة عن    دريب أو ظروف المناف سية سواء آانت ناتجة من الت نف

ا     سة الرياضية، آم دريب والملعب والمناف الم الت ارج ع م خ اة الحك رات تخص حي مثي

ا               ا لكنه م تجرب في      وجدنا أنه لمواجهة هذه الضغوط هناك استراتيجيات للتعامل معه ل

امج                        تفادة من البرن ذه الدراسة االس ذلك سنحاول في ه دم، ل رة الق الجزائر على حكام آ

ن      ة م ى عين ه عل ضلي وتطبيق ترخاء الع ي االس ل ف ضغوط والمتمث دريبي إلدارة ال الت

  .الحكام ومقارنته بمجموعة أخرى لم تتدرب عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  MarkH.Anshel, Gangyan Si : Coping Styles Following Acute Stress in Sport Among Elite Chinese 

Athletes: A Test of Trait and Transactional Coping Theories Journal of Sport Behavior, Vol. 31, No1, 
2008, P3-21 
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 :تمهيد

ضغوط           ي ال تحكم ف ى ال ساعد عل ي ت ة الت ة الهام ارات العقلي ن المه سية        م النف

ترخاء    سة الرياضية االس دريب أو المناف ة الت ة خالل عملي تثارة االنفعالي ه االس و توجي

اء         ى اإلبق تثارة ال    العضلي، حيث يعمل عل ستويات االس ى م واز في      عل ى وخفض م مثل

  )1(.الذي يتخذ صورة توتر في المجموعات العضلية الكبيرةالتوتر العضلي والقلق و

 من الكثير قوبلت في الرياضيين تحضير العضلي في االسترخاء إدخال تقنية إن    و 

للمعلومات  البعض افتقار إلى يرجع وهذا المدربين، بالرفض القاطع من بعض األحيان

 منطلق من عليها التدريب و المهارات هذه اآتساب ووسائل المرتبطة بطرق لمعارفاو

 النفسي المرشد تدخل أن المدربين، أما البعض األخر فيرى بعض لدى التجديد مقاومة

  )2(.في تسيير الرياضيينالتحكم ودخال مباشرا في يعد ت الرياضي

ه            ده و أهميت وم االسترخاء، و االسترخاء العضلي، فوائ ذا الفصل مفه    و سنتناول في ه

 .آذلك أنواعه خاصة األآثر ممارسة منهاو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 173، ص 1998مدخل في علم النفس الرياضي، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، :  محمد حسن عالوي )1(
 203 ص ، 2002 القاهرة، .العربي الفكر دار .رياضيةلا المنافسة و التدريب النفس علم :عالوي حسن محمد  )2(
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  : مفهوم االسترخاء-1

د      ت، متعم سحاب مؤق و ان ترخاء ه ين  –        االس ت مع ي وق سمح  و -ف دروس، ي م

ة،          تحكم          وللرياضي بفرصة إلعادة تعبئة الطاقة النفسية، البدني ه من ال ا يمكن ة، مم  العقلي

  )1(.السيطرة على أعضاء الجسم لمنع حدوث التوتر أو التخفيف منهو

ل " وآول  توماس  حسب  و ة  االسترخاء  يمث ة  آلي ين   التغذي ة ب  الضغط  الرجعي

شاط و العضلي  دماغي  الن شعوري  ال اعالت  تعكس  حيث  ال وتر  مع  الجسم  تف ى   الت عل

  )2(.ةاإلرادي الحشائية العضالت مستوى

ى  تسمح تقنية يمثل االسترخاء فإن Bousingen حسب و  تحكم  بالوصول إل  ال

 القدرة تنمية على يساعد فهو الجسدي، بالضبط المرور طريق عن النفسية القدرات في

 التحكم يسهل مما التنشيط،و اليقظة إثارة خالل من للطاقة ريعالس على الترآيز والحشد

ل  فاالسترخاء. االنفعالية للحياة األمثل القلق والتسييرو التوتر في ة  أداة يمث سبة  ثمين  بالن

  )3(.الجسم التحكم في عن البحث يريد من لكل

ساعد  التي  النفسية بالمهارات ينطوي تحت ما يسمى االسترخاء         و ى  ت ديل  عل  تع

 الفسيولوجي النفس علم تعد ملتقى االسترخاء تقنيات دائما فان حسب بوزنقن إذ السلوك

 العضوية  للتفاعالت استعمالها خالل من الجسم تأثيرها على بفضل وهذا اإلنسان، عند

  )4(.اهب صةخا نفسية أساليب بمساعدة

ضا    ترخاء أي رف االس سكون و         و يع ن ال رة م ه فت فر   بأن واس، أي ص ال الح إغف

تثارة  ترخاء      واس ون االس ي يك درجات الت ن ال ي م صل آم ن مت ر ع الي يعب شكل الت        ال

االت  و ضل ح ن أف ر ع لة تعب ات متواص ا درج صل، بينم ي  المت تثارة قطب االس

  )5(.االسترخاء

                                                 
 .110، ص2005سيكولوجية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، : د محمدعبد العزيز عبد المجي )1(

)2(  Thomas R. et Coll: Psychologie du sport de haut niveau, Ed Puf, Paris, 1987 P259 
)3(  Bousingen Rd: La relaxation, Ed Dahlab, Alger, 1996, P125 
 )4( Bousingen Rd, op-cit, P124. 

 110 ، ص سابق مرجع، 2002، عالوي حسن محمد  )5(
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ه، أي     و من خالل االسترخاء يتمكن الفرد من توجيه انتباه         ه للعمل الذي سيقوم ب

ال يمكن أن يوجد العقل القلق في جسم مسترخي، حيث             انتباه مسترخي و   يكون في حالة  

أنه يصعب أن يكون الفرد عصبيا أو متوترا في حالة استرخاء جزء من أجزاء جسمه                   

ا، بم ترخاء تام وتر العضالت واس ى أن العصبية و ت ن عن ة يمك ر اإلرادي األعضاء غي

  )1(.ذا أصبحت العضالت الهيكلية في حالة استرخاءتخفيضها إ

  :االسترخاء مهارة استعمال ميادين2-

  :ميادين نذآر منهايمكن استعمال مهارات االسترخاء في عدة 

 :المريض اإلنسان عند االسترخاء 2-1

   :الجسدي– النفسي الطب ميدان في 2-1-1

شد  إرخاء على االسترخاء يعمل إن  العضلي،  ال ة  ف دريب  في  الحرارة  تجرب  الت

 الضغط من على التخفيف يساعد مما السطحية الوعائية األجهزة تمدد في تساعد الذاتي

سمح    ذي ي شرياني ال الي  المستوى  بخفض  ال ذي  االنفع سعى  ال ى  االسترخاء  ي ه   إل تحقيق

 الشرياني، آما يستعمل للضغط المفاجئة الزيادات من مأمن في الوعائي الجهاز بوضع

 االنفعالية العوامل تلعب حيث الجسدي -النفسي الطب في مجاالت عديدة في االسترخاء

 )2(.الوعائية– األمراض القلبية هذه في هاما دورا

                                                 
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط)النظرية و التطبيق و التجريب( سيكولوجية التربية البدنية و الرياضية:   محمود عبد الفتاح عنان)1(

 .315، ص1995
)2(  Bousingen Rd, op-cit, P66 

 استثارة

 أفضل درجات االسترخاء

 صفر استثارة

 االسترخاء
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 إرخاء إلى بالتوصل يسمح حيث التوليد عملية أيضا في االسترخاء يستعمل آما

ع  ذا  العضالت  جمي شيء   ضبط  وآ نفس، ال ذي  الت سمح  ال الوالدة  ي دون          من  دوءهب ب

م،  ا  أل ون  طب  في  طرف األخصائيين   من  االسترخاء  استعمل  آم  واألمراض  العي

  .الجلدية

ذل شير آ دة      و ن صاب باضطرابات معق اطني أن ي از الب ان الجه ه بإمك ى أن ك إل

االت   ة لالنفع زة الباطني ف األجه رة لمختل ساسية الكبي تمس الح ا نل ة، فإنن     ومزمن

سمح             ائج حسنة حيث ي والتوتر، آما بينت الدراسات أن المعالجة باالسترخاء أعطت نت

  )1(.أرقهللمريض من خالل تدريب يومي بتخفيف قلقة واختفاء 

 

 :العقلي -العصبي الطب في ميدان 2-1-2 

از   را   أمراض الجه ا  العصبي آثي ع  م رات  تتب ة  بتغي ة  خفي ى  وعميق  مستوى  عل

ذا  الشخصية  ردود  وآ ال  ب دة  أفع اه   معق ؤدي  حيث  مرضه  للمريض تج  الضطراب ا ي

سي  اطفي  -النف ى  الع د  إل سمح  العصبية، فاالسترخاء   األعراض  تعقي ى   ي  بالتوصل إل

سي  تكيف  تحقيق و االرتجاف  تخفيف  اعي  نف د  أحسن  اجتم  بمرض  المصابين  عن

 الخاصة  األعراض  وبعض العادية غير الحرآات بعض تحسين بارآنسون، آما يمكن

ق  المزعجة ا       و )2(.االسترخاء  عن طري ه لن ذي قدم ذا يتطابق مع الطرح ال  توماس " ه

  )3(.السلوآي العالج في النسقي حاالت التخفيف في لجاآبسون التدريجي لالسترخاء"

  

  :التربية ميدان في االسترخاء 2-2 

را          أظهرت عدة دراسات على أن االسترخاء خاصة االسترخاء العض          ساعد آثي لي ي

اء                 ائج دراسة هيف التالميذ على التحصيل الدراسي و تجاوز قلق االمتحانات، فقد دلت نت

دريجي و االسترخاء               1978أبو غزالة    ل الحساسية الت ة آل من أسلوبي تقلي  على فعالي

                                                 
)1(  Perrot-Pierre E: Sophrologie et performence sportive, Ed Amphora, Paris, 1997, P65 
)2(  Bousingen Rd, op-cit, P82 
)3(  Thomas. R, 1991.op-cit, p72 
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ة مع                العضلي وحده في خفض قلق االمتحان و على جميع المقاييس المستخدمة بالمقارن

 )1 (.ابطةالمجموعة الض

   :السوي اإلنسان عند االسترخاء 2-3

ة  اضطرابات أن تسبب الممتدة و الشديدة للتفاعالت يمكن  يمكن و ،للجسم  عميق

اب  ذبات  اجتن ة  التذب زة  العنيف ق  عن  لألجه رد       طري ات االسترخاء، التي تعطي للف تقني

 الصدى  بإلغاء يسمح مما الترآيز ألظرفي عملية خالل من الراحة إلى التوصل إمكانية

  )2(.لالضطرابات المثيرة العاطفية التفاعالت على القضاء وبالتالي الجسمي لالنفعال

 :االسترخاء  أنواع-3

تختلف مستويات االسترخاء مع وجود عالقة قوية فيما بينها بحيث يؤدي حدوث              

ا يحدث استرخاء       . استثارة في إحداها إلى تغير في مستوى االستثارة في اآلخر            في  مم

  : تقنيات منها والعقلية، ولالسترخاء أقسامالحالة البدنية، االنفعالية و

          :نيات التأمل و التفكير تق3-1

  : اليوقا3-1-1

وقا يسمح له الوصول إلى التحكم في التنفس، بالنسبة لرياضي الي الهدوء والسكون و   

   )3(.اآلنابالتحكم في الذات، وعند الهدوء والسكون الرياضي يتآلف مع الهنا و

  : الزان3-1-2 

  SU SANSKRIT DHYANAأصل هذه الكلمة صيني بحيث أخذت من       

 باللغة اليابانية، ومعنى هذه الكلمة هو التأمل Zenيعني  an'Tchالذي أعطى آلمة 

حديدها أو طاعتنا تليس باستوالتفكير بغير هدف معين وهذا باستعمال الترآيز، و

ال يمكن التفكير في فهمها ألنها تخص ممارسة تعلمنا أن حصرها في مفهوم معين و

نكون في ترآيز آامل للقطة المعاشة في الحاضر فقط، وهذا ألي عمل أو حرآة في 

  .الحياة اليومية

  
                                                 

، سليمان الريحاني، أثر االسترخاء العضلي في التحصيل و خفض قلق االمتحان، المجلد الثاني، 1983:المجلة العربية للبحوث التربوية )1 (
 .45العدد الثاني، تونس، ص

)2(    Bousingen Rd, op-cit, P62 
 )3(  Ostrander S. et Schroeder L.: les fantastiques facultés du cérveau, éd Robert Laffont, Paris, 1982, 

p291 
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  : التنويم المغناطيسي3-2

اط بسيكولوجي يكون فيه فإن التنويم المغناطيسي طابع ذو نش قورين.  حسب ج     

يبقى على عالقة آخر يتجرد من العالم المحيط به والرياضي، وبفضل تدخل شخص 

سترخاء الذي يعالج بمرافقه، وهذا االنفصال عن الواقع هو الذي يسمح بنوع من اال

هذا الطابع المنفرد للسير يظهر إمكانيات إضافية جديدة وهي تأثير حالة خاصة، و

  . عمل بسيكولوجي على مستوى الالشعورالروح بالجسد أو

 Ericksonالطبيب  اقتبسها معروف منذ العصور القديمة   و التنويم المغناطيسي 

فجعل التنويم المغناطيسي آنافذة تطل على الروح لتسمح عبر تداعي األفكار إلى تبديل 

مغناطيسي آما يعتبر التنويم ال. جعلها مناسبة لحالة معينة الفردية وبعض السلوآيات

آحالة نوم اصطناعية تظهر عن طريق اإليحاء، المعني فيها يكون في حالة وعي 

 . ولكن متغيرة

  :و من أهداف التنويم المغناطيسي نذآر

  .التوترتحسين الترآيز ومقاومة الخوف و -  

  . تسمح للفرد باستبدال األفكار السلبية باألفكار اإليجابية-  

  . للمشاآل عند الفزع تسمح للشخص أن يجد حلول-  

  : البرمجة اللغوية العصبية3-3

ت أبح    در و  آان ون جرين ى تحلي    اث ج دف إل در ته شارد بان تطالع ل وريت اس

اذج ا ساني و   النم سلوك اإلن ي ال تحكم ف ي ت ا   لت روفين عالمي سيين مع الجين نف ذا مع تخ

م العال               ج الحرآي   بإنجازاتهم الفائقة في عملهم آنماذج لهما مثل فرتز بيرلز مؤسس عل

ة و       و فرجينيا ساتير األ    د         خصائية في عالج مشاآل العائل التي استطاعت أن تجنب عدي

ي االتصاالت  دة ف ا الفري ة الطالق بواسطة طريقته ادةومن األزواج الوصول لحال  إع

المي  وضع األمور في إطارها الصحيح، و      أخيرا ميلتن اريكسون المنوم المغناطيسي الع

  )1(.أبو العالج الحديث عن طريق التنويم المغناطيسيالمشهور الذي وصف بأنه 

                                                 
 12البرمجة اللغوية العصبية، المرآز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية، آندا، بدون سنة، ص:  ابراهيم الفقي )1(
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تخ وذج يمكن اس را نم ا أن ابتك ة أبحاثهم صال و آانت نتيج بل ات اد س دامه إليج

ضل و يم أأف ستتعل ى م ازات عل ىسرع و انج ة و. وى أعل ة اللغوي شاف البرمج ذ اآت من

صبية  سلبية      NLPالع ادات ال ر االعتق ي تغيي ة ف ائج خارق ى نت م التوصل إل راد  ت لألف

ذعر و            اوالتحكم في العواطف و     ة وال ر المنطقي تخلص من المخاوف غي سلوك    ل ر ال تغيي

  )1(.السلبي

  

  :  الرفلكسولوجي3-4

العالج    سمى ب شا أو ي دين و    ال دليك الي ر ت دمين مل للجسم عب الرفلوآسولوجي  . الق

د من             ات       هي فرع أساسي من فروع الطب البديل، يدرس في العدي  الجامعات في الوالي

ا، و    سويد وألماني ان وال صين والياب دن وال ا ولن دة وأوروب دان  المتح ن البل ا م غيره

ى         ... المتحضرة في العالم   د عل ق يعتم اط ضغط معي     وهو تطبيق عري ة في أخمص       نق ن

ه                 تنعكس ع . جوانبهالقدم و  ه يمارس وظيفت اقي أنحاء الجسم وتجعل ى آل عضو في ب ل

ة ر المو. الطبيعي ضغط غي ذا ال شاط وضبط  ه ت ألي رواسب، ون سح و تفتي و م ؤلم ه

ا، و دد وإفرازاته وازن للغ ةوت رابض الطاق تح م روو. ..ف ام الم ام ع ة استرخاء ت ر بحال

ر لكل    هذا يعطينا آمية أآسيجين      يعي الشعوري، و  وتنفس عميق طب  ...مالجسللعقل و  أآث

  )2(.ترآيز فكري أعمقخلية من خاليا الجسم، و

  

  : االسترخاء العضلي3-5

شاط العضلي و        ى د  هو انخفاض التوتر في العضالت إل      ك  رجة تقترب من الن ذل

ر  في     ين االنقباض و االنبساط العضلي وعن طريق التمييز ب  ة الزفي ى عملي الترآيز عل

ى  نفس للوصول إل ترخاء و الت ن االس بة م ة المناس ضلي   الدرج ترخاء الع ضمن االس يت

                                                 
 13نفس المرجع، ص   )1(
 14 -11، ص 2004الرفلكسولوجي العالج الشامل للجسم عبر تدليك اليدين و القدمين، دار الخيال، بيروت، : محمد عمرو )2(
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ى                      يلة التي توصل إل ا تختلف في الوس أنواعا متعددة تشترك جميعها في الهدف، ولكنه

  :نذآر منها و)1(.ذه الحالةه

   االسترخاء الذاتي -

   االسترخاء التدريجي-

   االسترخاء التخيلي-

  

  :ترخاء الذاتي االس3-5-1

ي ج ساني  األمريك صائي النف ولتز. األخ و الذي  SHULTZ ش سه ذه أس  ه

ة ة   الطريق صبية، المناع راض الع ي طب األم ي يختص ف درس الطب لك ذ ي ث أخ   حي

د  راض الجل ويم      و. وأم ى التن ل عل ه بالعم محت ل ه س نة  أول محاوالت سي س المغناطي

   )2(.التنويم المغناطيسي الذاتيبرهن على أعمال أوسكار فوي المتمثلة في ، و1911

ء الذاتي بداية القرن التاسع عشر بحيث قام بنشر أعماله عام                  وقد أسس تقنية االسترخا   

سوفيتي     1971، أما في سنة     1932 شر نموذج       ODESSKYأودا سكي     الطبيب ال ام بن ق

د من الرياضيين                        ة التي ساهمت في نجاح العدي ذه التقني تمارين يومية تسمح بالتحكم في ه

ي آانت ر  شطرنج الت يكي و ال رقص الكالس ك خاصة ممارسي ال ي ذل شهورة ف ياضات م

  )3(.الوقت

  

  :الذاتي االسترخاء أهداف •

سمح بتحقيق                 - ا ي  الوصول إلى تحرير الجسم عن طريق تمارين فيزيولوجية محددة مم

 .ذا انطالقا من األعمال القديمة حول التنويم المغناطيسيالحاالت االيجابية وه

 . إحداث عمليات االستراحة خالل األزمات النفسية الفيزيولوجية-

  )4(. آبح االنفعال ومنعه من أن يصبح مرضا-    

                                                 
 االسترخاء الطريق إلى البطولة، اإلتحاد العربي للطب الرياضي، مجلة علوم الطب الرياضي، -التدريب العقلي:  محمد العربي شمعون )1(

 .66، ص 1995البحرين، العدد الثاني، 
آثار التحضير الذهني اتجاه ضغط المنافسة عند رياضي نخبة آرة الطائرة الجزائرية أثناء المنافسات الرياضية، أطروحة :  بوطبة مراد )2(

 .243، ص2003دآتوراه غير منشورة، تحت إشراف لوآيا هاشمي، جامعة قسنطينة، 
)3(  Ostrander S. et Schroeder L.: les fantastiques facultés du cérveau, éd Robert Laffont, Paris, 1982, p17 
)4(  Shultz J.: Le training autogéne, Ed Puf, Paris1974, P1 
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  : االسترخاء التدريجي3-5-2

و  ين ف د أم اقبي يع أحم دني التع ترخاء الب ى أن االس شير إل ضل  زي ي ن أف ر م تب

ذلك عن طريق محاولة الرياضي قبض عضالته ثم بسطها بطريقة          الطرق لالسترخاء و  

واني   ضلي لث ساط الع م االنب دودة ث واني مع ضلي لث اض الع ث أن االنقب ة، حي تعاقبي

ل               ه قب ا آانت علي النقباض حيث     ا مضاعفة يجعل العضالت في حالة استرخاء أآثر مم

ى              أن تعاقب االنقباض و    دوره إل ؤدي ب ذي ي دم ال االنبساط يعمل على إمداد العضالت بال

دون أي     ة ب ة الصحيحة و الدقيق ى االستجابة الحرآي ادرة عل ة العضالت لتصبح ق تغذي

  )1(.توتر

اقبي      ز           يعرف ، و و يسمى أيضا االسترخاء التع ة جاك تيرن ذا األسلوب بطريق  ه

من مجموعة  االسترخاء  تعاقب االنقباض و  أول من استخدمه جاآوبسون و سمي آذلك        و

رى، و   ة أخ ضلية لمجموع ر  ع ساعدة الف دف لم اض   يه ين االنقب الفرق ب ساس ب د لإلح

  )2(. الفرد من اآتشاف التقلص العضلي بأي جزء من الجسماالسترخاء حتى يتمكنو

 : التدريجي االسترخاء أهداف •

  )3(:إلى على هذه التقنية التدريب طريقة دفهت

 .زائدة عضلية توترات لديه أن يعلم الفرد جعل -

 .العضلي التوتر من المختلفة المستويات ويدرك يتبين أن على الفرد مساعدة -

 ال التي المتزايدة العضلية التوترات مستويات من يقلل أن على الفرد مساعدة -

 .اليومية حياته في أنشطة إليها يحتاج

 موعاتجملا ألهم الترتيبي واالرتخاء التقلص على التدريج االرتخاء يشمل -

 .العضلية

 على بدوره يؤدي الذي العضلي الضغط تخفيف إلى الجسم ارتخاء ييؤد -

 .انخفاض الضغط الذهني

 

                                                 
 181، ص 2003ربي، القاهرة، ، دار الفكر الع1 التطبيقات، ط– المفاهيم –مبادئ علم النفس الرياضي : أحمد أمين فوزي )1(
 121مرجع سابق، ص: عبد العزيز عبد المجيد محمد  )2(
 222، مرجع سابق ص  2002محمد حسن عالوي،  )3(
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  )1(:خطوات االسترخاء التدريجي •

ا                   - رد وضعا مريح دريجي يتخذ الف ود   -بعد إيضاح الهدف من االسترخاء الت  رق

ادئ مع البع         –على الظهر    ان ه تخلص من    ود عن مصادر اإلزعاج،    في مك ال

ضيقة  س ال ت ... المالب ضوء خاف ون ال ق و... ويك نفس العمي رار الت  ...      تك

  .مرات 6إخراج زفير بطيء و

دة     - سية لم ضلية الرئي ات الع اض للمجموع صى انقب ام بأق ا  5-4القي وان يعقبه  ث

ة االسترخاء التي تعقب االن                  شعر الالعب بحال قباض  االسترخاء الكامل حتى ي

 .ألبعد مدى ممكن

... خذ شهيق عميق قبل االنقباض    أو...  السابق لمختلف أجزاء الجسم    يكرر األداء  -

 .إخراج الزفير البطيء أثناء استرخاء المجموعات العضليةو

ة       - ل استرخي    ... يمكن مصاحبة ذلك بسماع موسيقى نوعي ة مث ... أو استخدام آلم

الوصول لحالة االسترخاء    الستخدام و ميق العالقة بين هذا ا    مع محاولة تع  ... اهدأ

 .التام

 .عدد مرات التدريب أسبوعياو...تحدد فترة التدريب اليومي  -

يمكن        - يتم مراعاة ممارسة التدريب على االسترخاء بعيدا عن مواقف الضغوط ل

تثارة و        إتمام ذلك في موا    اة        قف المنافسة حيث شدة االس سة، مع مراع ق المناف قل

 .افسية متدرجة بالنسبة للضغوطتدرج الشدة في مواقف تن

ترخاء و  - ق االس م يتحق س  إذا ل ن اإلح ب م تمكن الالع التي  ي ين ح الفروق ب اس ب

ي يعاد التدريب بالنسبة للمجموعات العضلية الت      ... االنبساط العضلي االنقباض و 

وترة    ا مت ب بأنه شعر الالع تدعاء      و... ي ستطيع اس ى ي دريب حت ي الت تظم ف ين

 .قات المنافسات الرياضية بأقل جهدالشعور باالسترخاء في أو

  

  

  

                                                 
 122عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص  )1(
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  : االسترخاء التخيلي3-5-3

ان                   شعور بالراحة           في هذا األسلوب يتخيل الالعب انه في مك ه ال رتبط ب ادئ ي  ه

ادئ محددة،             و ل    واالسترخاء ثم يمارس االسترخاء لتحقيق أهدافه وفق مب يعرف بالتخي

ايوس لال    د  آ ة ديفي رف بطريق ا ع ترخائي آم ترخاءاالس ترخاء  . س داف اإلس ن أه وم

ا ال يمك  ل حينم ل العق ان داخ ر المك ي تغيي ب التخيل ة بالالع ة المحيط ر البيئ ن تغيي

  )1(.استخدام قدرة العقل البشري على التخيل لألحداث الماضية أو المستقبليةو

  : االسترخاء العقلي3-6

ة م و درج ترخاء العميه وتر ون االس اض الت ى انخف ل عل ذي يعم ي ق ال تحكم ف ال

اال ق و   االنفع نفس العمي ق الت ن طري ى      ت ع دريب عل ن الت اء م د االنته أتي دوره بع ي

  :إلىينقسم  و)2(االسترخاء العضلي

  : االستجابة لالسترخاء3-6-1

ادئ األساسية للتأمل      وضع هذه الطريقة هيريرت بنسون، و         ا من المب استمد مبادئه

د وس   ذي يع سات و  ال ي للمناف داد العقل ا  يلة اإلع دد دوره ى    يتح درة عل وير الق ي تط ف

  )3(.ترآيز االنتباهاالسترخاء و

  : التحكم في التنفس3-6-2

      عندما نعلم أن آثيرا من الناس يتعودون على طرق غير صحيحة من التنفس نتيجة              

دة     و.الضغط أو اإلجهاد أو القلق، نستطيع أن نرى قيمة هذا التمرين            ار الجي لتعميق اآلث

ى اإلستجابة    هي تعتمد   ، و للتنفس العميق نلجأ إلى تعليم العميل طريقة التنفس ألبطني         عل

شهيق و       الطبيعية المتمثلة في إرخاء    ى الخارج         عضالت البطن مع ال دفاعها إل الي ان بالت

  )4(.بما يشبه امتالء البطن

  

  

                                                 
 119عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص   )1(
 192، ص2001، دار الفكر العربي، القاهرة، 2التدريب العقلي في المجال الرياضي،ط: محمد العربي شمعون  )2(
 .125عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص  )3(
 .3-1 ، صSARPتدريب االسترخاء، الجمعية الجزائرية للبحث في علم النفس : مصطفى المصري )4(
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  )1(: االسترخاء المعرفي3-6-3

 :  إيقاف األفكار  - أ

دافع              دفق ال شتيت ت و يكون هذا التوقف مطلوبا حينما تتواجد أفكار سلبية، لت

ان           سلبي في األداء و إن آ أثير ال السلبي، و إحالل التفكير البناء مكانه لتالقي الت

 .هذا ليس سهل التحقيق

  :  التفكير المنطقي-ب

سلبية                   يعتبر التفكي   ار ال تخلص من األفك د صعوبة ال ة عن ة فعال ر المنطقي طريق

ة    قد وضع ألبرت أليس طريقة التفكير المنطقي       واستبدالها باإليجابية، و   من خالل معرف

 .مناقشتها آأسلوب تعليمياألفكار السلبية و

  :  الحديث الذاتي اإليجابي-ج

ر       تشف يكتحدد مواقف تؤدي إلثارة الفرد، و     في هذه الطريقة     ذاتي غي  الحديث ال

 .يحل محله أفكار بناءة ذآيةالمنطقي و

  :االسترخاء أهمية -4

برامج العبي المستويات العالية       يحتل التدريب اإلسترخائي أهمية خاصة ضمن 

تنمية  الالعبين برنامجا خاصا لتعليم وأصبح من المألوف أن يتضمن برامج هؤالءو

 )2(.مقدرة الرياضي على اإلسترخاء

آما القلق ومحاور الرئيسية في إزالة التوتر       و يمثل االسترخاء بوجه عام أحد ال

  )3(.التوتريتميز بغياب النشاط و

  

   :الرياضي الميدان في االسترخاء أهمية 4-1

رى           ر ي ات  أن  بيروبي اد  لعملي سي  اإلرش ة  بصفة  النف  بصفة  االسترخاء و عام

ة  تسهيل :بينها من الرياضي أهمية آبيرة الميدان في خاصة  التعامل  االسترجاع،  علمي

سيير  مع األحداث،   اإليجابي  التوتر  االنفعاالت  ت ق،  آ تحكم  والقل ة  في  ال  سلوك  تربي

                                                 
 .128-126محمد، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المجيد  )1(
 .345، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 2لتدريب السباحة، ط االسس العلمية: أسامة آامل راتب، على محمد ذآي)2(
 .74، ص 1999، مرآز الكتاب للنشر  القاهرة، 1و القياس النفسي، طعلم النفس الرياضي : محمد العربي شمعون )3(
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سيير الرياضيين دواني، آت سلوك الع ة ال ة تنمي ذات، معرف وير ال ات              تط إمكاني

ذاآرة،  ة  ال ة  تنمي نفس،  في  الثق ة   مع  التكيف  ال سيق  المحيط، تنمي ق،  تن تثارة  الفري  االس

ل  النفسيةو البدينة د، ا قب را و لجه ز  أخي ا  الشخصية،  نمو  تحفي ات  آم  االسترخاء  أن تقني

  )1(.اليومية حياته في الرياضي تساعد

سا               تعداد للمناف اد األساسية في إجراءات االس ساهم         و االسترخاء أحد األبع ت حيث ي

وتر و   دة الت ي خفض ح ن أن   ف ي يمك ة الت ر المطلوب تثارة غي ذه   االس ل ه ي مث شأ ف  تن

شت    م الم ترخاء القاس ر االس ا يعتب روف، آم ي   الظ دريب العقل رامج الت ع ب ي جمي رك ف

ى مستوى             دخل األساسي لالسترجاع العقلي، و    المو ى الوصول إل د عل عادة ما يتم التأآي

ان                 من هذه المهارة قبل الدخول في أي من األبعاد األخرى للتدريب العقلي على مدى إتق

   )2(.هذه المهارة

  )3(: أهداف االسترخاء في المنافسات الرياضية4-2

  :تتمثل أهداف االسترخاء لنجاح المنافسة الرياضية في عدة نقاط نذآر منها

الي ل   - وتر الع ستوى الت ض م ل و  خف ة قب صورة ايجابي سيطرة ب سة  ل اء المناف أثن

 .الرياضية على الضغوط النفسية

 .تحقيق مزيد من الوعي باإلحساس الحرآي -

 .التغلب على حاالت القلق -

 .مساعدة الرياضي في الدخول للنوم أيام ما قبل المنافسة -

رات البيني            - د االسترخاء في الفت ه ظروف      االستفادة من فوائ سمح ب ا ت ة حسب م

 .التدريب أو المنافسة

سة من                   - ل المناف ا قب ي الستراتيجيات م يعتبر االسترخاء مدخل لالسترجاع العقل

  .خالل التصور العقلي االيجابي

  

                                                 
)1(  Perrot-Pierre E, op-cit, P9 

 185 ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة،2التدريب العقلي في المجال الرياضي، ط: محمد العربي شمعون )2(
 113عبد العزيز عبد المجيد محمد، ص   )3(
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  : فوائد التدريب على االسترخاء-5

  : الفوائد البدنية5-1
 .التخلص من األرق -

 .تأخير ظهور التعب -

 .تحقيق القدرة على االسترخاءعضلي والاالآتشاف المبكر للتوتر  -

 .تقليل نسبة اإلصابة بأمراض القلب -
 

  : الفوائد النفسية5-2
  . الشعور بالهدوء -
 .تقدير الذاتتطوير الثقة بالنفس و -

 .الجسمتطوير التوافق بين العقل و -

 .عدم االستجابة لإلستثارات السلبية -

 .الذاآرةتطوير اإلنتباه، الترآيز و -

 

  :يولوجية الفوائد الفس5-3

  .عمق و بطء التنفس -

 . استخدام أقل لألآسيجيناحتياج و -

 .خفض معدل ضربات القلب -

 .استرخاء العضالت -

 .تحقيق توافق أفضل بين موجات المخلص -
 
  :االسترخاء في الرياضة  -6

 :النوم و  االسترخاء6-1

ى   إن دريب عل ة  يحسن  االسترخاء  الت وم  نوعي ة  بصفة  الن إذ أن  )1(.تدريجي

د ذي يري ه والرياضي ال لوب حيات ديل أس ة   تع ع محاول سيئة م ادات ال ن الع تخلص م ال

التقليل من شرب المنبهات من شاي  حية سليمة آاإلقالع عن التدخين و  تكوين عادات ص  

                                                 
)1(  Perrot-Pierre E, op-cit, P55 
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ع و     و قهوة و محاولة تخفيف الوزن خاصة أن الوزن ي          را رتبط بضغط الدم المرتف ض أم

  )1(.التوتروبالتالي انخفض القلق  لديه والقلب فقد يجد أن باالسترخاء قد تحسن النوم 
 

    :الترآيز و  االسترخاء6-2

ى             لقد نشر آل من بيك و بار       ؤدي إل ة االسترخاء ت ا أن حال ولين معلومات مفاده

ى مستوى الج         ة عل رات وظيفي ى        بروز تغي ا إل سكون وإنم ى ال ؤدي إل از العصبي ال ت ه

  )2(.االنتباهالترآيز و

ذهني  الترآيز على يتدرب االسترخائية حصتهو عندما يبدأ الرياضي  في أول   ال

ه  ا . فقرة ل ة  آانت  فمهم ستعملة  التقني ة أو  الم ة  الطريق إ  المتبع ر   اهنف ستوجب الكثي  من  ت

ز اه والترآي س . االنتب د ف ترخاء فوائ دة و فلالس سية ع سي يولوجية ونف د النف ل الفوائ ة تتمث

النفس     ة ب ادة الثق دوء وزي شعور باله ي ال ترخاء ف ذات و لالس دير ال ز   وتق ادة الترآي زي

  )3(.تقوية الذاآرةواالنتباه و

  

   :االسترخاء و  التنفس6-3

 وينتج عنه الشعور العميق الهادئ التنفس  يرتكز االسترخاء عند الرياضي على

ة  تستلزمو الثقة بالنفس،وبالهدوء  نفس  عملي ر   الت رار  من  الصحيحة الكثي  أجل  من  التك

ى  الوصول تحكم  إل ا  ال د ، وفيه ين  لق الم  ب درفير " األمريكي  الع ه  خالل  من  "ني  أن أبحاث

نفس   ة الت دال  الحاجز،  الحجاب  بعضلة  تقني صدرية  العضلة  من  ب وفر  ال شعور  ت  ال

  )4(.الحاجز الحجاب عضلة ورفع عنه حفظ  ينجم والذي باالسترخاء

  

  :المرونة و االسترخاء 6-4

ة  عن  مؤشر الرياضي مرونة إن مستوى       داخلي،   حال ا  الضغط   ال ا  فغالب  يكون  م

د المفصلي   نقص  ادة  نتيجة  الم تقلص  درجة  لزي ا  العضلي  ال ؤدي  مم ى  ي   في نقص  إل
                                                 

 151،ص2006استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية و النفسية، دار الفكر، األردن، : طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين  )1(
)2(  RIOUX G et COLL : competition sportive et psychologie, ED .Chiron , Paris, 1983,  p 199 

 
 .151  طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص)3(

 )4(  Weinberg S. et Gould D.: Psychologie du sport de haut niveau, Ed Puf, Paris, 1997, P277 
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شديد  للتوتر يتعرضون ممن الكثير قولد يقولحسب وينبرق و األداء، وو التنسيق م هنأ ال

ه  ينجر  الحالة قلقو التنشيط ارتفاع فإن عضلية، بآالم يشعرون ا  عضلي  ضغط  عن  مم

  )1(.يسيء في التنسيق أن يمكن

  

 :الحرآي والعمل  االسترخاء6-5

ة  مكانة المدرآة المثيرات الحقيقيةو المصورة المثيرات لكل        إن  ة  نوعي  في  مماثل

 يلجأ ما آثيراو. المثير شدة في أي فقط الكمية يكمن في الفرق والشعورية الذهنية الحياة

دما  الرياضي  ى  الحرآات  يتصور  عن يالة عصبية   إرسال  إل اه  س اطق  تج  الجسم  من

  )2(.أدائه تحسين أجل من الحرآة انجاز على المسئولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  )1(  Idem, P103 
)2(  Weinberg S. et Gould D., P293 
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  :خالصة

د  ات  عرفت  لق شار  االسترخائية  التقني ادين  مختلف  في  واسعا  انت ا   نظرا  المي لم

 على تساعد تدريب وسيلة إنما و فحسب عالجية وسيلة تمثل ال فهي توفرها للرياضي،

  .الوظائف بعض في إلى التحكم التوصل

ل   ا تمث ات  آم ة   سترخائية اال التقني ادة حيوي م  م نفس  لعل سيولوجي  ال د  الف  عن

ة  بالتوصل إلى تسمح حيث الرياضي، سية  الطمأنين ى     خالل  من  النف أثير المباشر عل الت

 ما بين الفصل يمكن ال أنه الشخصية، أي وحدة مبدأ من انطالقا وهذا الحالة االنفعالية،

سيولوجي  هو وما نفسي هو ذا الف    و. الف ة االسترخاء    صل تعرفن من خالل ه ى ماهي ا عل

الرياضي خصوصا و ذلك    يد الحياة اليومية للفرد عموما و     آيف يمكن لالسترخاء أن يف    و

ام التحضيري للرياضي في مختلف                     امج الع بإدماج التدريب على االسترخاء في البرن

  .يتأقلم مع التقنيات المناسبة للرياضي أن يتعلم والمراحل ليسمح

ا  ت            آم دان  دخول  من  رخاءتمكن االس ه    التحضير  مي سي نظرا ألهميت  في  النف

دان ز  الرياضي المي ى الترآي ساعد عل ه ي ى فان ل عل دريب مراح سة الت  والمناف

  .االسترجاعو
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  : تمهيد

ضطرابات النفسية يجد عددا من الصعوبات في  إلالدارس لموضوع ا     

نفعالي السوي إلتعريفها، وقد يعود السبب في ذلك إلى صعوبة تحديد معايير السلوك ا

نفعالي السوي أو غير السوي من بيئة إلأو غير السوي، إذ قد تختلف معايير السلوك ا

 في صعوبة خر، أوٱإلى نمط  نفعاليإلن أنماط السلوك اثقافية إلى أخرى، أو من نمط م

والسمعية   آالعقليةخرىألعاقات اإلنفعالي وارتباطه بعدد من اإلضطراب اإلقياس ا

   .وصعوبات التعلم والبصرية،

ضطرابات النفسية اليوم القلق الذي يعتبر سمة العصر وأحد مالمحه، بل إلومن ا

إلى القول بأننا ال نستطيع   ويذهب البعضإنه يقال على هذا العصر بأنه عصر القلق،

ن الناس الجوع والمرض الجزم بصحة هذا  الرأي ألنه في األزمنة السابقة عا

ولكن تعقيد . آوارث مختلفة تجعلهم معرضين للقلق آما نحن اآلنوالحروب، و

جتماعي، وصعوبة التكيف مع هذا التقدم الحضاري إلالحضارة وسرعة التغير ا

ة تحقيق الرغبات الذاتية وضعف القيم الدينية والخلقية مع التطلعات السريع، وصعوب

مما يجعل القلق النفسي  اإليديولوجية، خلق الصراع والقلق عند الكثيرين من األفراد،

  .هو محور الحديث الطبي في األمراض النفسية والعقلية

للشخص                 ولقد اختلف العلماء في إعطاء مفهوم للقلق حول المقومات التي يمكن 

تعطي معظم النظريات السيكولوجية و. عليها للتخلص من القلق النفسيعتماد إلا

مكانة آبيرة في نظامها النظري، وفي دراستها للشخصية والسلوك في لظاهرة القلق 

في المستويات العمرية المختلفة، فالقلق حقيقة من حقائق نحراف وإلحاالت السواء وا

يعتبر      "  Heidegger" "هيديجر"إلنساني، بل إن الفيلسوف الوجودي الوجود ا

العدمية هي لب  الوجود آكل هو موضوع القلق وأن  احتمالية الفناء والدمار و " :أن

   ."ظاهرة القلق
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  : مفهوم الضغط النفسي-1

دد        صر مج سي عن ضغط النف سانية، و  ال ة اإلن اة  للطاق صبح الحي ضغط ت دون ال ب

الفر . بدون معنى  ات و         ف واء المتطلب ى احت ادر عل سببها        د الق تثارة التي ت االستمتاع باالس

يحدد ماك لين متغيرين أساسيين  يؤديان       و. لضغوط، فان الضغوط تكون مقبولة ومفيدة     ا

يادة حجم العمل المطلوب    هو ز ا العبء الكمي و   هملعمل إلى تجاوز حدود االحتمال، و     با

  )1( .هو أن العمل يتطلب مهاما صعبة في تحقيقهاإنجازه،والعبء الكيفي و

سية                       أما رى أن الضغوط النف ه ي د فان د محم ة      عبد العزيز عبد المجي  هي من طبيع

ا، حتى ال          ليس ضروريا أن تكون ظاهرة سلبي     الوجود اإلنساني، و   ام عنه ة يمكن اإلحج

اة التي    كون هناك نقص في فعاليات الفرد وقصور في آفاءته و  ي من ثم اإلخفاق في الحي

لبيا              بدون ضغوط تعني الموت م      ؤثر س شديدة والمتكررة ت ال أن الضغوط ال ع عدم إغف

 )2(.تؤدي إلى االختالل الوظيفي في حياة اإلنسانو

ري   ا ي سون  آم ان  – بارآن ه  1995 وآولم اد  الصعب  من  أن  محدد  تعريف  إيج

 فغالبا قياسه السهل من المعالم واضح ملموسا شيئا وليس فرضي أنه تكوين في للضغط

ة  سلوآية  ستجابات ا خالل  من وجود الضغوط على يستدل ما ا  معين  في  الحال  هو  آم

 التكوينات من غيرهاو الشخصية من معين نمط أو مفهوم الذات أو الذآاء على التعرف

  )3(.السلوآية العلوم في  المتخصصون يستخدمها التي الفرضية

 

  :مفهوم الضغط -2

شتقة  آلمة  ضغط       يعتبر ال ذي  ( stringer ) الالتيني  الفعل  من  م  ضيق  :يعني  ال
استخدمت  والالتينية  لغويا فإن الضغوط آلمة مشتقة من        أما   )4(.علي، ضغط، شد، أوثق   

ة أو                        شدة أو الضيق و المحن سابع عشر لتعني الصعاب و ال بطريقة شائعة منذ القرن ال
  .ضراء أو األسى أو الحزن أو األلمالحظ العاثر أو ال

                                                 
 .96، ص 2001القلق و ادارة الضغوط النفسية، دار الفكر العربي، القاهرة، :  فاروق عثمان )1(
 .17، ص2005يكولوجية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، س:  عبد العزيز عبد المجيد محمد )2(
 .9، ص 2000ضغوط الحياة و أساليب مواجهتها، دار الكتاب الحديث، الكويت، :علي عسكر  )3(
 .4، ص1997اإلجهاد أسبابه و عالجه،منشورات عويدات، بيروت، : ستورا، ترجمة أنطوان هشام نا جان بنجم )4(
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تخدامها ل  امن عشر تطور اس رن الث ي أواخر الق وتر  و ف ضغط أو الت وة أو ال ي الق يعن
واه     الجهد أو المجهود الضخم في إشارة بصفة أساسية أل         و ساني أو لق عضاء الجسم اإلن

 )1(.الذهنية
سيولوجية و         و يترجم الضغط على أنه مجم      أثر   وعة من االضطرابات الف ة  ت البنيوي

  )2(.، أين نجد االنفعاالت من أآبر نتائجهاداخل العضوية من طرف عوامل متعددة

د  ة  استخدمت  وق رن   في Stress  آلم ر  17 الق ذاب  عن  للتعبي  والضجر  والمحن  الع

 18 القرن ذمن وحدث واحدة، بكلمة عنها يعبر التي الحياة لقسوة نتائج والمصائب وهي

وة  أي األساسي سببه  إلىStressاالنفعالية  من النتيجة االنتقال إذ جرى ،داللة تطور  ق

ذا  للمادة، تشوها أو توترا ينتج الذي الثقل ضغط ستنتج  وهك ة   أن ن ا Stressآلم   يرافقه

 )3(.وعناء إجهادا غالبا

دلر   ويعرف  ك  هي  :غوط الض Mandlerمان  بالضغط  المرتبطة  الظروف  تل

 .الفرد عند التوافق إعادة من نوعا تستلزم التي المتطلبات عن وبالشدة الناتجة

ي  فعل  رد :هي الضغوط أن ميلز ويؤآد  تج  داخل درة  عدم  عن  ين رد  ق ى  الف  عل

  )4(.عليه الواقعة البيئية الوفاء بالمتطلبات

  

  :النفسية الضغوط نظريات -3

 أي الظاهر،  من السلوك عليها يستدل عملية تفسير أو شرح تفترض النظريات 

ا  رى  أنن م  أن حاول ون األحداث  بعض  ن ذه  مغزى  نفه ك   األحداث،  ه سيرها وذل  أي تف

افتراض  اك  أن ب ياء  هن ات  أو أش ة  عملي إن  وقعت  إذا معين التي   الظاهرة  أو األحداث  ف

  )5(.تحدث سوف نالحظها

د  ات  اختلفت  وق سية  الضغوط  بدراسة  اهتمت  التي  النظري ا  النف  الختالف  طبق

 .منها وانطلقت تبنتها النظرية التي األطر

                                                 
 16، ص2001، مكتبة الشقري، الرياض، 1مهارات مواجهة الضغوط في األسرة في العمل في المجتمع،ط:  اعتدال معروف)1(

)2(  Alain Labruffe: Prévenir et combattre le stress, Chiron, Paris, 2002, P11 
 .4ا، مرجع سابق، صستور ناجان بنجم  )3(
لكويتيين، وغير الكويتيين في القطاع الحكومي،       العمل دراسة مقارنة بين الموظفين ا     مصادر الضغوط في    : عويد سلطان المشعان    )4(

 71 ، ص2001العلوم اإلدارية،الرياض،  13م . مجلة الملك سعود
 11ص ،1999 ،، عمان األردن1ط نظريات اإلرشاد والعالج النفسي،: سعيد حسني العزة، جودت عزة عبد الهادي   )5(
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 على للتعرف أساسي نفسي عامل وهو الحالة قلق من تاتخذ رجربسبيل فنظرية

ى  أساسا الفسيولوجية الجسم استجابة من فإنها تتخذ وجود الضغط، أما نظرية سيلي  عل

ا  .ضاغط تأثير موقف تحت يقع الفرد أن ده  موراي فالضغط   بينم  صفة  أو خاصية  عن

ي لموضوع  ا  بيئ ه  الزاروس أم ى  فنظريت د عل ة تعتم سير  في اإلدراك عملي     تف

ا  ومن  الضغوط،  ان  هن ات  تختلف  أن منطقي  آ ا  النظري ضا   فيم ا أي سلمات  في  بينه  م

  )1(.منها لكل النظري اإلطار
  

 :سبيلبرجر  نظرية3-1

ة   رى نظري بيلبرجر أن  ت م الضغوط، حيث         س ة ضرورية لفه ر مقدم ق يعتب القل

د             : يرى أن القلق نوعان    ق يعتم قلق سمة وهو استعداد طبيعي أو اتجاه طبيعي يجعل القل

ة   ق حال ية و قل رات الماض ى الخب و م : عل ضاغطة   و ه روف ال ى الظ د عل وقفي يعتم

ة  و       سمة، و           وتسبب الضغوط قلق الحال ق ال ك مع قل بيلبرجر في        ال يحدث ذل د رآز س ق

ي آضغوط، و عرض ت ى اإلطار البيئ ه عل ضغوط نظريت ق، ال ل من القل ين آ زا ب ميي

  )2(.التهديدو

ة و  قلق بين يربط سبيلبرجر األساس هذا على ستبعد  الضغط، الحال ك  وي  عن  ذل

   .أصال القلق الفرد سمات شخصية من يكون يثح آسمة القلق

تم  للنظرية المرجعي اإلطار وفي بيلبرجر  أه د  س ة  بتحدي ة  الظروف  طبيع  البيئي

ا، و  الناتجة  القلق حاالت بين ويميز تكون ضاغطة والتي المحيطة سر عنه ات  يف  العالق

ساعد  التي  الدفاع مات مكنز وبين بينها ى  ت ك  تجنب  عل واحي  تل ضاغطة   الن  -بت آ (ال

ين  سبيلبرجر ويميز .التجنب سلوك وتستدعى )إسقاط  -إنكار وم  ب وم   الضغط  مفه ومفه

سلوآية  المعرفية االستجابات تتابع إلى تشير انفعالية عملية فالقلق القلق،  تحدث  التي  ال

 )3(. الضغوط من ما فعل لشكل آرد

  

  
                                                 

 .98، مرجع سابق، صفاروق عثمان  )1(
 .35 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )2(
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 :سيلي هانز  نظرية3-2

شكل                    ائن الحي التي ت          تعرف نظرية سيلي  الضغط على أنه حالة من حاالت الك

 )1(.أساسا التفاعالت التي يبدي فيها تكيفا أو التي يبدي فيها سوء تكيف

انز  م  سيلي  و ه أثرا    خصصه ت بحك ان مت سير  آطبيب آ سيرا  الضغط  بتف  تف

ر  الضغط  أن من  وتنطلق نظريته فسيولوجيا، ر  متغي ستقل،  غي  لعامل  استجابة  وهو  م

ز  ضاغط  ى  الشخص ويضعه   يمي ة  استجابته  أساس  عل ضاغطة،  للبيئ اك  وأن ال  هن

اط  أو استجابة ة  أنم ا  االستدالل  االستجابات يمكن   من  معين ى  منه ع  الشخص  أن عل  يق

أثير  تحت  ر  مزعج،  بيئي  ت سيولوجية  االستجابة  أعراض  أن سيلي  ويعتب  للضغط  الف

  :للدفاع مراحل ثالث سيلي وحدد )2(.والحياة الكيان على المحافظة وهدفها عالمية،

  

  )3(:الفزع مرحلة 3-2-1

رات    ابات نتيجة درجة التعرض للضاغط  و      استجحيث تظهر تغيرات و    ذه التغي نتيجة ه

  .قد تحدث الوفاة عند الزيادة الشديدة للضغطومة الجسم وتقل مقا

 

 :المقاومة مرحلة 3-2-2

يتالزم معها ظهور تغيرات تدل     لسابقة و  التي ظهرت في المرحلة ا     تختفي فيها التغيرات  

  .على التكيف مع هذه الضغوط

 

 : اإلجهاد3-2-3

ذه  في  تنفذت، و     تكو ةالمرحل  ه د اس ة الضرورية ق ؤدي استمرار االستجابات    ن الطاق ي

  .الدفاعية إلى أمراض التكيف آاإلجهاد الذي يليه االحتراق

  

  

                                                 
 52، ص1999نظرياتها، دار النهظة المصرية، مصر، -الضغوط النفسية طبيعتها:  هارون توفيق الرشيدي )1(
 .98، مرجع سابق، ص فاروق عثمان )2(
 .35، ص2005 المجال الرياضي، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، سيكولوجية مواجهة الضغوط في:  عبد العزيز عبد المجيد محمد )3(
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  :نميز) 1(و في إطار هذا الشكل 

  .نه ضغوطهو متغير مستقل ينتج ع و:الضاغط -

أثير         و:العوامل الوسيطة   - د من ت ل أو يزي ام في أن يقل ا ه ك التي يكون دوره هي تل

  .الضاغط مثل المناخ و الطعام

ائن الحي             و :أعراض التكيف المتزامن   - يقصد بها الضغوط الطارئة التي تظهر في الك

  .مثل التغيرات الكيميائية

  )1(.لب مثل ضغط الدم أو أمراض الق:استجابات التكيف -

  

                                                 
 53 هارون توفيق الرشيدي، مرجع سابق، ص )1(

 الضغوط

 عدم التكيف التكيف

 الوسيطة العوامل الضاغط

 استجابات التكيف   استجابات عدم التكيف

 سيلييمثل تخطيط عام لنظرية ) 01(الشكل رقم 
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  :موراي نظرية 3-3

ة و           وم الحاج ان     إن مفه ان مرآزي وراي مفهوم ا م ضغط  يعتبرهم وم ال مفه

ا يلتقي آل         يعد الفصل بينهما تحريف    افآن في تفسير السلوك اإلنساني و     متكو ا خطرا، آم

امي يظهر في مف   الحاجة في حوا من الضغط و   ا و  ر دين وم الثيم ه موراي     ه ذي يعني ب ال

اء      والحاجة، و  ) الضغط(ة تتضمن الموقف الحافز     وجدة يلوآية آلية تفاعلي    ذه األثن في ه

باعها           بعض المواقف أو بعض األشخاص     قد يحدث أن ترتبط بعض الحاجات في إش  ب

تعداد           و حينما يحدث ذلك فإنه يظهر مفهوم تكامل الحاجة الذي يعبر به موراي عن االس

ين أو موضوع  ال ع شخص مع ين من التفاعل م وع مع ى ن ه حاجة إل موضوعي أي أن

    )1(.معين

 :هما الضغوط من نوعين بين موراي ويميز

  .الفرد يدرآها آما واألشخاص البيئية الموضوعات داللة إلى ويشير : بيتا ضغط

  .هي آما وداللتها ضوعاتالمو خصائص إلى ويشير: ألفا ضغط

رى  رد  سلوك  أن موراي  و ي رتبط  الف النوع  ي ى    ب ه إل  ربط  األول و يصل بخبرات

   )2(.الحاجة تكامل المفهوم هذا على ويطلق معينة بحاجة معينة موضوعات

  

  :المعرفي التقدير  نظرية3-4

ة    ذه النظري شأت ه ام نتيجة   ن ر   لالهتم ة  الكبي  الحسي  والعالج  اإلدراك بعملي

دير   وم  هو  المعرفي  اإلدراآي، والتق د  أساسي  مفه ى  يعتم ة  عل رد  طبيع ذه   و. الف دم ه ق

 مبسط إدراك ليس مجرد التهديد آم تقدير أن حيث يقول  Lazarusالنظرية الزاروس 

الفرد  المحيطة البيئة بين رابطة ولكنه للموقف، المكونة للعناصر ه الشخصية   ب  وخبرات

 )3(.الموقف تفسير الفرد يستطيع وبذلك الضغوط مع

ين                ى عمليت آما يرى الزاروس و فولكمان أن تفسير الحدث الضاغط يرتكز عل

ا أهداف      األولى والتقييم الثانوي، و   ) التقييم(لية التقديير   أساسيتين و هما عم    أن لكل منهم

                                                 
 57 هارون توفيق الرشيدي، مرجع سابق، ص )1(
 36 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )2(
 100، مرجع سابق، صفاروق عثمان  )3(
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ا ة ف شيرمختلف ي ي ه وهل  لتقييم األول ه ل ة إدراآ رد للموقف وطريق يم الف ة تقي ى عملي  إل

ي                 الموقف خطير ومهدد و    يم األول ة التقي ك، فمن خالل عملي يمثل تحديا للفرد أم غير ذل

ي    الحدث على أنه ايجابي أو ضاغط، و      للحدث الضاغط يتم تفسير      ي   قد يكون التقي م األول

مصادر وتهديدا وتحديا يتجاوز إمكانات الفرد وللموقف سلبيا و ضاغطا ويسبب ضررا 

  )1(.المواجهة لديه

رجة إدراك   و يمكن تفسير هذا على أن العوامل الشخصية تلعب دورا هاما في د            

ضاغط و رد للعامل ال ك حسب خالف ضغط وذل ي تحمل ال ه ف ه و مهارات ه آبرات ذا حالت

ر يكون                     د أآب ذي يتلقى عامل تهدي الفرد ال الصحية، آما يتوقف على العوامل الموقفية ف

ة و      أآثر إدراآا للضغط، أما العوامل األخ        ل في العوامل الخارجي ة في   رى فتتمث المتمثل

  .المحيط االجتماعي

  :الرياضة في النفسية الضغوط ظاهرة  تحليل-4

امال    ا متك ميث نموذج دم س ي              ق راق ف سية واالحت ضغوط النف اهرة ال ل ظ  لتحلي

د، و         قام بتعديل هذا    المجال الرياضي و   ورج و جول ا   النموذج آل من وينب ستعرض فيم ن

  .يلي المكونات األربعة لتحليل ظاهرة االحتراق في الرياضة

 ):الضاغط(التدريبي   الموقف4-1

در        ات الت ين متطلب ل ب تم التفاع ف ي دريبي آي ف الت ي الموق درات       يعن ع ق يب م

روا                 درات الرياضي أن يعتب الرياضي، حيث يتوقع عندما تزيد متطلبات التدريب عن ق

ة، أي               الموقف عندئذ من النوع الضاغط، ويحدث عندما تزيد هذه المتطلبات لفترة طويل

ر                       ى أن يصبح أآث ؤدي إل ة ت رة طويل ا الرياضي لفت أن زيادة الضغوط التي يتعرض له

د          فعلى سبيل الم  . تراقعرضة لحدوث االح    ثال عندما يشعر الرياضي أن الوقت و الجه

ست ه، وو م ن قدرات د ع ارة يزي ع  وى المه ل م ي التعام رة ف عوبات آبي اك ص   أن هن

  )2(. و قيمة المكافأةالنفسية الناتجة عن أهمية المكسبالمدرب، إضافة إلى الضغوط 

  

  
                                                 

 .57 طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص )1(
 173راق الرياضي ، مرجع سابق، صاالحت-قلق المنافسة ضغوط التدريب:  أسامة آامل راتب )2(
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 :التدريبي للموقف المعرفي  التقييم4-2

يم المعرفي    سر  آيف   يعني التقي درك الرياضي   أو يف د     ي دما تزي ف، فعن الموق

در ات الت درات الرياضيمتطلب سة عن ق د  يب أو المناف دريب الزائ ار الت درك آث ه ي فإن

ستمر الو دث أن ي دما يح رة عن د لفت دريب الزائ ة وت ق طويل ت ال يحق س الوق ي نف ف

زداد    الرياضي مستوى التقدم المنشود، أو حتى يحافظ على مستوى األداء ا         ه ي سابق فإن ل

ه اإلدراك و سلب لدي ائج ال وعي بالنت يطرته     ال دم س شعر بع م ي ن ث د وم دريب الزائ ية للت

ه، فضال عن  و ة من ام المطلوب از المه ى إنج ه عل ف، و ضعف مقدرت ي الموق ه ف تحكم

  )1(.ساس بعدم قيمة بذل الجهداإلح

 :الضاغط للموقف  االستجابات الفسيولوجية4-3

ادة الخوف م              ن  عندما يدرك الرياضي الموقف آموضوع مهدد، أي مصدر لزي

ه و انجاز طموحا         عدم إمكان الفشل و  ة تحقيق ذات ه و  ي ه مع مرور          ت ة، فإن ه المتوقع أهداف

لبية      سيولوجية س رات ف ى تغي دد للرياضي إل ضاغط المه ف ال ذا الموق ؤدي ه ت ي الوق

ب   ادة التع ارة وزي ة لإلث ادة القابلي ة، زي اءة البدني اض الكف ي انخف ضح ف .              تت

ة في التوقف ع                 ل الرغب سلبية مث سية ال دريب، و   إضافة إلى التغيرات النف ق، و   ن الت القل

وتر والضغوط            من ثم يصبح الموقف     ضعف الثقة، و   ، أي ممارسة الرياضة مصدر للت

  )2(.الشعور بالرضا آما يجب أن تكونالسلبية وليس مصدرا لالستمتاع و

 :النتائج السلوآية 4-4

سلو     يتضمن ال  ائج ال راق، و         جزء األخير النت تضح  يآية الناتجة عن حدوث االحت

ستوى األداء، و   وط م ي هب ك ف د،  ذل سلوك الجام صال وال ع   االت ل م ي التفاع سلبي ف ال

  .أخيرا االنسحاباآلخرين، و

ى   إ- و تجدر اإلشارة إلى أن نتائج السلوك الرياضي من ضغوط التدريب يتأثر  ل

رة   ه                و بخصائص الشخصية      -درجة آبي ه، حيث ان ز ب ذي يتمي دافعي ال ة النظام ال طبيع

يي ض الرياض ظ أن بع ف  يالح م التكي ن ث ضغوط، وم ذه ال ة ه ستطيعون مواجه ن ي

                                                 
 23احتراق الرياضي بين ضغوط التدريب و اإلجهاد االنفعالي، ص:  أسامة آامل راتب )1(
 174االحتراق الرياضي ، مرجع سابق، ص-قلق المنافسة ضغوط التدريب:  أسامة آامل راتب )2(



   62 

ب شل ال ا يف ي، بينم دريب الرياض ة الت تكمال رحل ذه واس ة ه ي مواجه ر ف عض اآلخ

  )1(.استكمال التدريبالضغوط و

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(يمثل نموذج تحليل ظاهرة االحتراق في الرياضة) 02(شكل رقم 

  
                                                 

 .405، ص1998الكتاب للنشر، القاهرة، مدخل في علم النفس الرياضي، مرآز :  محمد حسن عالوي )1(
 .172، ص1997االحتراق الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، -قلق المنافسة ضغوط التدريب:  أسامة آامل راتب )2(

 عوامل الشخصية والدافعية

  الضغوط
 )و القدراتالمتطلبات (

 :االحتراق

 متطلبات بين التوازن عدم

  الرياضي قدرات و التدريب

  )زائد تدريب(

  المساندة انخفاض

  االجتماعية 

   االستقاللية انخفاض

  المكافأة انخفاض

 )الملل (المتطلبات انخفاض

 السلوك

السلوك الجامد 

هبوط في 

  المستوى

االتصال 

السلبي مع 

  اآلخرين

االنسحاب من 

 النشاط

  :التقييم المعرفي لكل من
  المتطلبات            
        االستجابات    القدرات               

   الفسيولوجية     النتائج                    
 معني النتائج

   إدراك التدريب الزائد-

   إدراك منخفض للتحكم في                  التوتر-

   الموقف                                        الغضب

                                                      القلق

  إدراك ضعف اإلنجاز                          اإلآتآب

  التعب                                                    

  إدراك عدم قيمة الجهد                 ضعف المناعة

     و السرعة                           و اإلنجاز      

                 اإلصابة باألمراض                       

 افعيةعوامل الشخصية والد
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  :الضغوط النفسية لدى الرياضي مصادر -5

القل            ق ب د الرياضيين تتعل ر األداء و تطور   ق حول تطو    إن مصادر الضغوط عن

دريب          ما يح قدرات الرياضي و   تاجه الرياضيون من نفقات مالية ومن وقت وإمكانات للت

األداء   بة من مشكالت و   بما يثار نحو الموه   و ا ب ديثا أصبحت اإلصابة التي        ، و عالقاته ح

ق بالرياضي   ة –تلح ة رياضي النخب ا   - خاص بابها و درجاته ف أس ا  بمختل وتأثيراته

سبة للرياضيين           الخبراو . ت السيكولوجية المصاحبة لها تمثل مصادر ضغوط المهنة بالن

  :مصادر الضغوط النفسية أربع أقسامو

  : الضغوط الخارجية5-1

ادة      لخارجة عن نطاق النشاط الرياضي و     هي مختلف العوامل ا    التي تسهم في زي

  :آلتيهي آاالتدريب و المنافسات واحتماالت عدم قدرة الالعب على تحمل جهد 

  )1(: حياة الرياضي نمط-أ-

  .  تعاطي المشروبات الكحولية أو زيادة تعاطي المواد المنبهة-

  .  أساليب الحياة الصحية الغير منتظمة-

  .  الحياة اليومية الغير منتظمة-

 .  الراحة الليلية الغير آافية-

  .ذية سوء التغ-

 : العوامل البيئية-ب-

 . عدم االتفاق بين الرؤساء أو الزمالء في العمل أو الدراسةالنزاع والمشاحنة و -

ا من    ضوضاء أو نقص الدفء أو التهوية و       العالقة البيئية المرتبطة بالمسكن آال     - غيره

 . العوامل

 . د مثال زيادة الحمل العائلي آالتوتر بالنسبة للوالدين أو الزوجة أو األوال-

 . عدم وجود مستقبل مهني واضح-

ائلي أو في مجال      -  استنفاذ طاقة آبيرة للكفاح ضد أعداء الرياضة سواء في المجال الع

  .العمل أو الدراسة

                                                 
 28سيكولوجية االحتراق،مرجع سابق، ص:  محمد حسن عالوي )1(
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  :تتجلى فيما يلي )1(:ضغوط التدريب 5-2

دريب و- ل الت شكيل حم وء ت ذلك س رة آ ى وتي دريب عل ل  الت ال عوام دة دون إدخ واح

 .الترويحالتغيير والتشويق والمرح و

رة التعويض                   - ل فت رار الحمل قب رار الحمل أي تك  عدم االلتزام بالتوقيت الصحيح لتك

 .الزائد

 . عدم القدرة على تشكيل حمل التدريب بما يتناسب مع طريقة التدريب المستخدمة-

تعداد           اإلجبار على تعلم مهار    - ات حرآية معقدة دون التمهيد لذلك إلآساب الالعب االس

  .البدني و العقلي لألداء

 ). التخصص الرياضي المبكر لألطفال(  بدأ التدريب الرياضي في سن مبكرة جدا -

ادل              االرتفاع بحمل التدريب الرياضي و      - ذي تتب دأ الحمل التموجي ال زام بمب عدم االلت

 .ةفيه مستويات الحمل المختلف

د من الضغوط                       - ى المزي ؤدي إل ا ي درة لالعب مم  عند محاولة المدرب تعدي أقصى ق

ذين        ين الرياضيين ال ذات              على بعض الالعب ة ال النفس وفاعلي ة ب سمات الثق سمون ب  ال يت

 .التنافسيةودافعية اإلنجاز و

 إهمال مبدأ التدرج في حمل التدريب الرياضي عقب فترة طويلة من الراحة أو عقب                  -

  .ة إصابة الالعبفتر

  

  : ضغوط المنافسة5-3

ات        ن المباري ف ع ة يختل دورات الدولي ي ال سة ف اء المناف م أثن ف الحك   إن موق

ر مصدر    المي أآث ى المستوى الع سة عل ا أن المناف ة، آم ة الوطني ة ضمن البطول العادي

و     ي إلثارة الضغوط من المنافسة على المستوى الدولي أو القاري، آما ثبت في دراسة ل

سلة               رة ال أن معدل ضربات القلب آان أعلى منه في المواقف ذات األهمية لدى العبي آ

  )2 (.مقارنة بموقف آخر أقل أهمية

  
                                                 

 25-23سيكولوجية اإلحتراق،مرجع سابق، ص:  محمد حسن عالوي )1(
 27 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )2(
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  :هي تتجلى فيما يليو :)1( ضغوط المدرب أو اإلداري الرياضي5-4

أن                 -  شعور الرياضي بتحيز المدرب أو اإلداري لالعبين آخرين، أو إحساس الالعب ب

 .المدرب الرياضي ال يعطيه الفرصة الكاملة لإلظهار قدراته في المنافسة الرياضية

ان- آت و الحرم ن بعض المكاف ر    م ة أو غي ر منطقي دو لالعب غي باب تب وافز ألس الح

 . عادلة

ي ل مطال- درب أو اإلداري الرياض ة الم ه  ب وق قدرات ات تف ق متطلب ب بتحقي الع

  .استطاعتهو

ي بالن- ي أو اإلداري الرياض درب الرياض ة الم ار  دآتاتوري دم اعتب ب وع سبة لالع

ات وأراء الالعب و أن ا مقترح وم إحساس الالعب الرياضي ب درب الرياضي ال يق لم

 . إرشاده، بل يقوم دائما بعقابهبتوجيهه و

اء               - ى االرتق ه عل  إحساس الالعب الرياضي بعدم آفاءة المدرب الرياضي أو عدم قدرت

رارات أو أن        لشعور بضعف شخصيته و   بمستوى الالعب، أو ا    عدم قدرته على اتخاذ الق

 .قراراته نابعة من تسلط اآلخرين عليه

د   عدم قدر المدرب الرياضي على النظر لالعب الرياضي على ا  - من  نه إنسان له العدي

اء، و   د من األعب ه العدي ل العوامل األخرى المرتبطة بالالعب   المطالب وعلي ذلك يغف ب

  .مسؤولياتاضي من حيث أنه إنسان له حاجات ودوافع و عليه التزامات والري

  

  : أثار الضغوط النفسية-6

تلخص في         سية ت ار          : آثار الضغوط النف سيولوجية، اآلث ار الف سية، اآلث ار النف اآلث

 .اآلثار السلوآيةالمعرفية و 

 : اآلثار النفسية6-1

ى   سية عل ضغوط النف ى الرياضي آنتيجة لل ر عل ي تظه ار الت يمكن حصر اآلث

 )2(:النحو التالي

  .  ارتفاع درجة التوتر واالستثارة والقلق وعدم القدرة على التحكم في االنفعاالت-
                                                 

 27-26سيكولوجية اإلحتراق،مرجع سابق، ص:  محمد حسن عالوي ) 1(
 .30 محمد حسن عالوي، سيكولوجية االحتراق،مرجع سابق،ص  )2(
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  . ادة الميل للشجار والمشاحنة زي-

درب و- ين الم صلة ب ة وال عف الرابط ة  ض ب وبقي ين الالع ي أو ب ب الرياض الالع

 .الزمالء في الفريق وضعف التفاعل اإليجابي مع اآلخرين

  .  هبوط في مستوى الثقة بالنفس-

  .  زيادة الحساسية عند النقد-

  . لفشل الخوف من االشتراك في المنافسات، أو الخوف من ا-

  .  انخفاض وهبوط الروح المعنوية وقوة اإلرادة والشعور باالآتئاب-

  .  ضعف الدافعية وهبوط الحماس-

  .  عدم االستقرار الداخلي واإلحساس بالضيق-

  . التقدير السلبي لآلخرين التقدير السلبي للذات و-

سية تت               ار نف ى أن للضغوط آث سية عل ل  آما قد أجمعت البحوث والدراسات النف مث

ضعف       ه ت ا أن ذاآرت رد، آم ذات للف وم ال دم وضوح مفه ي اضطراب اإلدراك، وع ف

رار الضغوط         وتصاب بالشتات، ويصبح   أآثر قابلية للمرض النفسي والجسمي، وأن تك

ل        شعور بالخج اب وال شعور باالآتئ زن وال وف والح ضب والخ ى الغ الفرد إل ؤدي ب ي

  )1(.هوية والميل لالغترابوالغيرة، وآراهية الذات، وضعف األنا وتصدع  ال

  : اآلثار الوظيفية6-2

ط زيادة مستويات الكولسترول هي نتيجة للضغو     إن  إفراز هرمون األدرينالين و     

اع ضغط        التي تحدث تغيرات جسمانية، و    النفسية   ل ارتف قد تؤدي إلى أمراض القلب مث

  )2(.البول آما يؤآده األطباء في الدم والدم و إلى تغيرات

ة     ن بعض او ا ة الدموي راض األوعي سية وأم ل االضطرابات النف راض مث ألم

شع األو ة بال راض الخاص سل و م ة وال ة   ب الهوائي ي نتيج راض ه ن األم ا م غيره

سان                  دى اإلن از المناعة ل للضغوط، باإلضافة إلى ذلك فإن الضغوط يمكن أن تضر بجه

                                                 
سن ا  )1( وي ح سية       :لموس ة النف ال الخدم ي مج املين ف دى الع سية ل ضغوط النف ة.ال ه، ا . دراس ة ا جملعاملي ة التربوي د جملل دد  12ل          الع

 124، ص1998، 07
.       24اعتدال معروف، مرجع سابق، ص )2(  



   67 

ة و       الذي بدوره يجعله   ذا حسب     و األمراض الفيروسية    أآثر عرضة لألمراض المعدي ه

  . ما يقوله سيلي

 : اآلثار السلوآية6-3

  )1(:ة فيما يلييمكن تلخيص أهم األعراض السلوآي

  . تغيب مزمن عن العمل-

  . اإلحجام عن اآلخرين-

  . العالقات الوظيفية المتوترة-

  . تتناول الطعام بسرعة أو بطئ عن المعتاد-

  . التحدث بسرعة أو بطئ عن المعتاد-

وحا   ر وض ضغط أآث سلوآية لل ار ال ر اآلث ا تعتب سيولوجية آم ار الف ن اآلث م

ا الرياضي عن نفسه من الضغوط هبوالنفسية، حيث تمثل وسيلة من الوسائل التي ينفس         

  :التي يعاني منها، وتتمثل االضطرابات السلوآية للضغط النفسي في

  .  الغياب المتأخر عن الحصص التدريبية-

  . األرق-

  . اإلفراط في النوم-

  .ألآل فقدان الشهية أو اإلفراط في ا-

  . االعتداء على الزمالء واألشياء-

  . الشكوى-

   )2(. التغير في طريقة المشي والجلوس واضطرابات الكالم-

 : اآلثار المعرفية6-4

دى الناشئ الرياضي  ة ل د من االضطرابات المعرفي سبب الضغوط في العدي تت

رارات االضطراب في        اذ الق صعوبة في اتخ ز، ال سيان، صعوبة في الترآي ا الن وأهمه

                                                 
 .34 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )1(
د  )2( د راش ي محم دد :لطف ة الع ة اإلدارة العام ا، مجل ة مواجهته ل، وآيفي ضغوط العم سيير ال امل لت ة  75نحو إطار ش د اإلدارة العام معه

 .129ص ،1992 ،الرياض السعودية 
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ام           ة، إنجاز المه التفكير، ضعف الذاآرة أو صعوبة استرجاع األحداث، انخفاض الدافعي

   )1(.، تزايد عدد األخطاء، إصدار أحكام غير صائبةبدرجة عالية من التحفظ

 إلى ذلك نجد االختالط في التفكير، انخفاض الكفاءة الشخصية، الخوف المتزايد           

واجز     دى، ح صير الم اه ق سيطرة، االنتب د ال ن فق ة،م د   ذهني اه النق دة تج ساسية زائ   ح

ة    و ائف المعرفي ن الوظ ل م اض آ ة     )2(.انخف سية والوظيفي ار النف ى اآلث افة إل  إض

سيولوجية( سببه  ) الف ي ت ة الت ار المعرفي سلوآية واآلث ار ال دى واآلث ضغوط ل ا ال

درات الالعب    ستوى ق ة بم ار مرتبط اك آث يين، هن ى   . الرياض ار عل ذه اآلث شتمل ه وت

ذلك                  صفات للرياضي، وآ درات أو ال ادي ومستوى الق التغيرات على مستوى األداء الم

سة الرياضية   اء المناف ستواه أثن اراة ( م شكل   ). المب ي ال ار ف ذه اآلث ن تلخيص ه ويمك

  )3(:التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يمثل األعراض المرتبطة بمستوى قدرات الالعب) 03(الشكل رقم 

                                                 
 .85ص ،2000 ، الكويت،وأساليب مواجهتها، دار الكتاب الحديث..ضغوط الحياة : علي عسكر   )1(
 .205 ص،1999  ، األردن،دار وائل للطباعة والنشرالتطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة، :موسى اللوزي  )2(
 .31سيكولوجية االحتراق، ص : عالوي محمد حسن  )3(

 الرياضياألعراض المرتبطة بمستوى أداء 

الرياضية الحالة البدنية األداء المهاري المنافسة أثناء

   هبوط في نوعية األداء-

ضعف األداء االنسيابي  -

  للماهرة الحرآية

 ضعف القدرة على -

  ترآيز االنتباه عند األداء

 انخفاض القدرة على -

 اآتشاف األخطاء

  هبوط في القدرة على التحمل -

   المطالبة بزيادة فترات الراحة-

 نقص القدرة على سرعة -

  االستجابة و التلبية

   انخفاض في معدل السرعة-

 هبوط في مستوى القدرة -

  العضلية

   سوء التوافق العصبي العضلي-

   االفتقار للدقة-

  هبوط مستوى صفة الرشاقة-

  تقار للشجاعة و الجرأةف اال-

 عدم القدرة على التنفيذ -

  الصحيح

 ضعف مستوى األداء الخططي -

 أثناء المنافسة
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 : نتائج الضغوط النفسية على الرياضي-7

ضغو  ادة ال ة لزي ائج المحتمل ن النت ي  م ا الرياض رض له ي يتع سية الت ط النف

 :باختالف مصادرها ما يلي

   :االنسحاب الكلي -

شل ومصدرا              هوو رة ف ر الرياضة خب ا ويعتب رك الرياضي الناشئ الرياضية آلي  أن يت

  .إلحباط والتوتر النفسي

   :االنسحاب الجزئي -

رى، أو     ة أخ ة رياض ها وممارس ي يمارس ة الت رك الرياض دها ت كلين أح ذ ش  ويتخ

ة ولكن دون تفاعل  ضغوط الخارجي ي ممارسة نفس الرياضة استجابة لل تمرار ف االس

  .ايجابي ودون التزام وحماس، ومن ثم يستمر هبوط المستوى

   :النجاح في مواجهة الضغوط -

ونجد ذلك واضحا في إصرار الرياضي على معرفة نواحي النقص وتحول خبرة الفشل             

اح  ة نج ى طاق ن دور ال...إل ا يكم ة   وهن اليب الوقاي رف أس ذي يع ل ال درب المؤه م

   )1(.والعالج

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2(يمثل النتائج المتوقعة للضغوط النفسية التي تواجه الرياضي)04(الشكل رقم

                                                 
، 2001، القاهرة، دار الفكر العربي،اإلعداد النفسي للناشئين دليل اإلرشاد والتوجيه للمدربين وأولياء األمور : أسامة آامل راتب  )1(

 .400ص
 401 نفس المرجع، ص )2(

النتائج المتوقعة للضغوط النفسية التي تواجه الرياضي

  ضةاالريانسحاب جزئي من  انسحاب آلي من الرياضة

 ممارسة رياضة أخرى

االستمرار في الممارسة استجابة للضغوط الخارجية



   70 

  : قلق المنافسة-8

  : مفهوم القلق8-1

اك       يعرف شية أو أن هن ام بالخ عور ع ه ش د أن ن فاي ال ع الق نق د الخ د عب ه أحم

شديد وخوف                  التوتر ال شعور ب مصيبة وشيكة القوع، أو تهديد غير معلوم المصدر مع ال

ستقبل أو         ن الم وف م ذا الخ ق ه ا يتعل ا م وعية وغالب ة الموض ن الناحي ه م ا ل ال أساس

  )1( .المجهول

ة              Norbert و حسب  شتقة من اليوناني ا م ق لغوي ا  Angor  آلمة قل ن  وتعني مك

َقو. ضيق أو ممر ضيق أو موقف صعب م َقل ْق ل د، وَقل ان واح ستقر في مك م ي ا ل  قلًق

ق       ل، وقلَق اضطرب و   يستقر على حا   ة استخدام القل ة العربي ر معجم اللغ انزعج، وقد أق

  )2(.بوصفه حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث،  والمقالق شديد القلق

د ا ق د اهللا حا" م آم ال عن عب ران نق د زه امل  م وتر ش ة ت ه حال ق بأن ا للقل تعريف

د يحدث، يصاحبها خوف غامض                        ي أو رمزي ق د خطر فعل ع تهدي ومستمر نتيجة توق

  )3(.وأعراض نفسية وعضوية

يم األ             ساسية لوجود    و يرى ماي القلق على أنه توجس يصطحبه تهديد لبعض الق

ة من     و يعرفه يونج بأنه رد فعل يقوم به الفرد حينها يغزو عق        . الفرد ر معقول وى غي له ق

ة                الالشعور و  ة وجداني ق حال رى أن القل تنظر هذه التعاريف من الناحية الوجدانية التي ت

   )4(.مؤلمة تتضمن خطرا موجها لجوهر الشخصية يستدعى ظهور استجابة القلق

سان        أما  فرويد فيرى أن القلق حالة من الخوف الغا          ك اإلن ذي يمتل مض الشديد ال

م و ضيق واألل در وال ن الك را م ه آثي سبب ل اي شر دائم ع ال ق يتوق شخص القل و ، وال  وه

وتر األعصاب                   دو مت ه ضرر، ويب صيبه من ه ويخشى أن ي يتشكك في آل أمر يحيط ب

  )5( .بدنية عديدة ب القلق أعراض نفسيةمضطربا وتصاح

                                                 
 .، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية1اب في العصر الحديث، نظرة تكاملية، طالعدوان واالآتئ: حسين علي فايد )1(

 94 ص ،2001
 169ص ،2001 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن،1مدخل إلى الصحة النفسية ، ط:  محمد قاسم عبد اهللا  )2(
 169عبد اهللا محمد قاسم، نفس المرجع السابق، ص   )3(
 58لمجيد محمد، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد ا)4(
 03ص ،1985 ، الكف، العرض والقلق ، ترجمة نجاتي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر: سجموند فرويد )5(
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شابك                ل مت رد فع ة آ تجابة انفعالي ه اس ق بأن وم للقل ديم مفه ن تق بق يمك ا س مم

ع أو ينتظر وقوعه               د واق وتر من خطر أو تهدي رد     للخوف والت  موجه نحو شخصية الف

 .إضافة إلى اإلحساسات الجسمانية والنفسية المصاحبة له

  : أنواع القلق8-2

  : القلق الموضوعي8-2-1

ل أو الخطر من     القلق الموضوعي فهو ذلك النوع من الخوف أو توقع الفش

ن آثير من المواقف تسببه لمعظم الناس مثل خوف الرياضيين معواقب تسدعي ذلك و

 أو خوفهم من أسلوب أو طريقة نافسية، أو توقعهم الهزيمة من بعض الخصومالت

  )1(.غير ذلك من أسباب القلق في الرياضةداء زمالئهم، وتدريبهم أو من أ

  :القلق العصابي 8-2-2

وف غامض ال يمكن للفرد الشعور به أو معرفة أسبابه، أي أنه رد فعل           هو خ

الذي يرتبط باألفكار ) الطليق(ينقسم إلى القلق الهائم داخلي من الجانب الغريزي للفرد و

وهذه المخاوف ) المخاوف الشاذة(ائج السيئة، والقلق الرضي الخارجية مع توقع النت

الهستريا، وهذا يكون قلق   و ليس لها مبرر، و يمكن تفسيرها الترتبط بشيء خارجي و

صعوبة حبه أعراض هستيرية مثل اإلغماء ويصاواضحا في بعض األحيان و

  )2(.التنفس

 : القلق آسمة8-2-3

سي إلدراك                  تعداده النف ل في اس  القلق آسمة فهو صفة ثابتة نسبيا لدى الفرد تتمث

ا          موا تجابة له تم االس ف ي ذه المواق دده، وه ا ته ى أنه وعيا عل رة موض ر خط ف غي ق

  . بمستويات مختلفة من حالة القلق ال تتناسب شدتها مع حجم الخطر الموضوعي

  : القلق آحالة8-2-4

شعر     ي ي ة الت ة الذاتي ة االنفعالي ك الحال التوتر و         تل رد ب ا الف ة  فيه تثارة نتيج االس

  )3(.خطر من الموقف الراهن الذي يكون عليهللخوف أو توقع ال

                                                 
 15،ص2004القلق و العدوان في الرياضة، المكتبة المصرية، اإلسكندرية، :  أحمد أمين فوزي )1(
 .58 عبد العزيز عبد المجيد، مرجع سابق، ص  )2(
 16أحمد أمين فوزي، مرجع سابق، ص  )3(
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 : قلق المنافسة الرياضية8-2-5

حالة، فسمة قلق المنافسة الرياضية قلق المنافسة على أنه سمة و  يقسم مارتينز 

لهذا االستجابة و الرياضي على إدراك موقف المنافسة آمهدد -ميل–يعرفها بأها نزعة 

يضيف إمكانية التنبؤ بأن الالعب المرتفع في درجات الموقف بمشاعر توقع الخطر و

سمة القلق يدرك المنافسة الرياضية آمهدد من القلق بعكس الالعب الذي لديه درجات 

أما حالة قلق المنافسة الرياضية يتشابه مع مفهوم سبيلبرجر . منخفضة في سمة القلق

ي يؤدي للقلق هنا هو حالة المنافسة الرياضية التي تعرف لحالة القلق إال أن المثير الذ

  )1(.بأنها حالة انفعالية تتميز بمشاعر ذاتية شعورية ترتبط بموقف المنافسة الرياضية

  : قلق متعدد األبعاد8-2-6

ياضي يرتكز على أن أساس مفهوم القلق المتعدد األبعاد في مجال علم النفس الر  

. المنافسة الرياضية ترتبط بمثير القلق وهي موقف نوعي في المجال الرياضي

  :ويتضمن أبعاد القلق

  : القلق الجسمي-ا-

  .يرتبط بإدراك مظاهر األعراض الجسمية لنشاط الجهاز العصبي الالإراديو

  : القلق المعرفي-ب-

فشل وافتقار الترآيز تصور الولمنافسة يرتبط بالتوقع السلبي لمستوى األداء في او

  .تشتيت االنتباه و غير ذلك من األفكار السلبية في المنافسة الرياضيةو

  : الثقة بالنفس-ج-

  )2(.هي البعد اإليجابي في مواجهة القلقو

  

  

  

  

                                                 
 62 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )1(
 63  نفس المرجع، ص)2(
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  )1(يمثل تلخيص للنماذج المختلفة للقلق) 05(شكل رقم 

  

  

                                                 
 .402مدخل في علم النفس الرياضي، مرجع سابق، ص : محمد حسن عالوي  )1(

 القلق

   لق المنافسة الرياضيةق

 القلق آمتعدد األبعاد القلق آسمة و آحالة

 القلق المعرفي

 القلق البدني

 سهولة االنفعال

حالة قلق 
 المنافسة الرياضة

حالة قلق ما قبل 
 المنافسة

حالة قلق بداية 
 المنافسة

 لمنافسةحالة قلق ا

حالة قلق ما بعد 
 المنافسة

سمة قلق المنافسة 
الرياضية

 سمة القلق

 حالة القلق
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  )1(:السلوآات التي تشير لدرجة القلق لدى الرياضي نذآر من : أعراض القلق8-3

 .آثرة األخطاء في مواقف المنافسة الرياضية سواء الفنية أو القانونية -

 .ضعف أداء الرياضي في مواقف األداء الحاسمة في المنافسة الرياضة -

 .عدم التزام الرياضي بالواجبات الخططية -

 .توجه الرياضي نحو إدعاء اإلصابة -

 .زيادة االرتباك الحرآي والتوتر والعصبية وعدم االستقرار -

 .سرعة تغيرهاعدم ثبات الحالة االنفعالية و -

 .عدم القدرة على اتخاذ القرار -

 .زيادة نشاط الموجات المخية -

 .التهيجشدة االستثارة و -

 .الخوف من المنافس وضعف الثقة بالنفس -

  :باإلضافة إلى ما سبق هناك أعراض أخرى هي

  )2( :األعراض البدنية •

  .ضربات زائدة أو سرعة في دقات القلب -

 .اإلغماءنوبات من الدوخة و -

 .تنميل في اليدين أو الذراعين أو القدمين -

 .غثيان أو اضطراب المعدة -

 .الشعور بألم الصدر -

 .فقد السيطرة على الذات -

 .نوبات العرق التي ال تتعلق بالحرارة أو الرياضة البدنية -

 .ض أثناء الراحةسرعة النب -

 .األحالم المزعجة -

 .التوتر الزائد -

                                                 
 64جيد محمد، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد الم )1(
 30عثمان، مرجع سابق، ص فاروق السيد  )2(
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  :األعراض النفسية •

  .نوبة من الهلع التلقائي -

 .ضعف األعصاباالآتئاب و -

 .اإلنفعال الزائد -

 .التمييزعدم القدرة على اإلدراك و -

 .نسيان األشياء -

 . اختالط التفكير -

  .زيادة الميل إلى العدوان -

  : مصادر القلق8-4

هي على اربعة مصادر للقلق في الرياضة، والرياضي لقد حدد علماء النفس 

  )1(:النحو التالي

   : فقدان السيطرة على الموقف8-4-1

يظهر القلق لدى الرياضي عندما يفقد االحساس بالسيطرة على الموقف 

  .ثالالرياضي الذي يتعامل معه، آتحول نتيجة المباراة إلى غير صالحه م

   : الخوف من الفشل8-4-2

 سواء ر الرياضي بنقص استعداده لمواجهة الموقفو يتمثل هذا الخوف في شعو

آان هذا النقص ناتج عن اسباب شخصية تتمثل في تهاونه في التدريب أو عدم انتظامه 

  .فيه، أو ألسباب تتعلق بطريقة التدريب أو اإلمكانات المتاحة إلعداده

  : طئ للقلق الطبيعي التفسير الخا8-4-3

عندما يفسر الرياضي القلق الطبيعي الذي ينتابه تفسيرا خاطئا على أنه حالة 

سلبية، فان ذلك يقوده الى مزيد من القلق الذي غالبا ما يؤدي إلى عدم القدرة على 

  .مواجهة الموقف الرياضي المهدد له

  
                                                 

 14  أحمد أمين فوزي، مرجع سابق، ص )1(
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  : عالقة القلق بالضغط النفسي8-5

دورها  التي القلق حالة الخوف تنتج ، فاستجاباتالخوف عن ينتج القلق  إن- الغ  ب  في  تب

 )1(.الضغط مستوى ترفع ثم ومن المواجهة المدرآة، وقدرات المدرآة المطالب

صطلح     - را ألن م ق نظ صطلح القل ع م ة م صورة مترادف ضغط ب صطلح ال ستخدم م  ي

ى             ؤثر عل ا و ت ة أو بغيضة يحاول الالعب تجنبه ة مؤلم ة انفعالي ه حال الضغط يقصد ب

دما يكون الالعب        د عن    األداء بصورة سلبية عن طريق التوتر العضلي الزائ        الحد، فعن

ى العمل    خالي ا من الضغط االنفعالي أو الضغط العصبي فإن آل تفكيره يكون مرآزا عل

  )2(.الذي يؤديه و العكس صحيح

سية - شارآة في الرياضة التناف اء الم ه الرياضيين أثن ذي يعاني سي ال ضغط النف تج ال  ين

  )3(.انفعاالت أخرىامة مثل القلق، والخوف، واالنفعاالت الهدمجموعة من 

ى االستجابة                        - ام إل زع بوجه ع ه ين ق، فإن ة في القل ى درجة عالي ا عل رد م إذا حصل ف

ره من ال            ر من غي سيره            بالقلق للمواقف الضاغطة أآث ى مدى تف ك عل اس، ويتوقف ذل ن

ق               . للموقف الحاضر    ة من سمة القل لذلك نجد أن األشخاص الذين يتميزون بدرجة عالي

الم                         ى الع ق تعني النظرة إل إن سمة القل ه ف ت، وعلي يتميزون بحالة من القلق معظم الوق

ا تع ا أنه دد آم درك آشيء خطر أو مه ي ت رة الت د من المواقف المثي يء بالعدي ي المل ن

 )4(.التهديدات بحالة من القلق  لمثل هذهالميل إلى االستجابة

سة         يعتبر عبد العزيز عبد المجيد أن ق       - لق السمة عامل شخصي يوجه الفرد ليرى المناف

سمة                و التقييم االجتماعي آموقف أآثر أو أقل تهديدا، حيث يدرك الشخص مرتفع قلق ال

سمة         ق ال ن ذوي قل ر م ه أآث ق لدي ستثار القل دا و ي ر تهدي ا أآث ى أنه ف عل المواق

 )5(.المنخفض

                                                 
ضواغط العمل المدرآة لدى المشرفين و استراتيجيات مواجهتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دآتوراة دولة في علم : بوزازوة مصطفى   )1(

 8، ص2007 التنظيم، جامعة الجزائر، النفس العمل و
 403مدخل في علم النفس الرياضي، ص:   محمد حسن عالوي)2(
 .18، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1دليل الرياضي لإلعداد النفسي، ط:  تيرس عوديشو أنويا )3(
أيت حمودة، دور سمات الشخصية واستراتيجيات المواجهة في تعديل العالقة بين الضغوط و الصحة الجسدية و النفسية، رسالة   )4(

 173، ص2006دآتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر،
 28 عبد العزيز عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص )5(
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ر      تت- دأ بمثي ن أن تب ا يمك ة زمني داث المتتابع ن األح سلة م ق سل ة القل ارة حال ضمن إث

دد                    ه خطر مه ة أن ة المعرفي خارجي أو بمثير داخلي، وإذا قدر الموقف المثير من الناحي

ر أو         ف الخط ب الموق سلوك لتجن ن ال سلة م ا سل دأ له ارة تب د آإش ق تفي ة القل إن حال ف

ان            معالجته مباشرة، وقد تنشط حالة ا      ة التي آ ة والحرآي ة المعرفي لقلق العمليات الدفاعي

دير المعرفي للموقف                 لها فاعليتها في الماضي في خفض حاالت القلق وذلك بتعديل التق

 )1(.الخطر

  

  :غوط النفسية استراتيجيات إدارة الض-9

        استراتيجيات إدارة الضغط النفسي هي الجهود الصريحة التي يبذلها الفرد لكي 

يسيطر على، أو يجد من،  أو يدير، أو يتحمل  مسببات الضغط التي  تفوق طاقته 

و من يرا من الظروف و الخبرات الضاغطة حيث يواجه الفرد في حياته آث. الشخصية

ها من خالل إتباع أساليب عديدة تبعد الخطر عنه و تجعله في حالة ثم يحاول التعامل مع

تختلف استراتيجيات إدارة الضغوط لدى األفراد تبعا الختالف مميزات و. ..من التوازن

على ذلك فإن الهدف الذي يكمن وراء إدارة و...، و آذلك تبعا لنوعية الموقفالشخصية

أو سلبية لتلك الضغوط بقدر اإلمكان الضغوط هو محاولة التخفيف من التأثيرات ال

والبديهي أن يحاول الفرد مواجهة الضغوط إمكانية التعامل معها بصورة إيجابية، 

  )2(.التعامل معها فيما يعرف باسم المواجهةو

  : مفهوم المواجهة9-1

ة  ة مواجه ي Copingإن آلم ا تعن ، أي To cope with Faire avec لغوي

ع " ل م ا،        "التعام ذآر منه ا ن ة عليه اهيم للدالل دة مف ت ع د اقترح تراتيجيات "، وق إس

  )3(".التسوية"وآذلك  "الدفاع ميكانزمات"، و"التكيف

هي تلك الطريقة التي تتعامل       " المعجم األساسي لعلم النفس   "و آلمة المواجهة في            

تجابة مباشرة   ارة عن اس ون عب د تك ا وضبطها، وق تحكم فيه ع وضعية ضاغطة وال م
                                                 

 71ص1973 .، مكتبة األسد، سوريا1القلق وأمراض الجسم، ط:غالي محمد أحمد وأبو عالم رجاء محمود   )1(
 77-76 طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  )2(

)3(  Dantchev, Nicolas: "Stratégies de coping et pattern A Coronarogene " , Rev- de Med-Psychosom, 17/ 
18, 1989, P 23  
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سطة آتقليص اإلدراك الخاص                    د تكون استجابة مب آحذف مصدر التهديد والخطر، وق

الخطر ي  ب يء ه ل ش ل آ ة قب ة، فالمواجه ى األدوي وء إل عية واللج ي الوض ل نف  مث

  )1(.مكانيزمات من أصل نفسي تؤثر على استجابات الجهاز العصبي و الغددي

ر          بعض األخ رجم ال ا يت ذه آم ة ه ة، أو  ) coping( الكلم تراتيجيات المواجه بإس

أساليب أو طرق المواجهة، وقد تشير إلى التوافق أو التعامل مع المشكالت، أو التغلب        

   )2(.على الضغوط أو معايشة الضغوط

ة و ل اريف للمواجه دة تع سيكولوجي ع راث ال ي الت اع ف د ش ن  ق ل م ا آ فيعرفه

Launier و Lazarus   ة سلوآية الموجه ة وال ودات المعرفي ن المجه وع م ا مجم ، بأنه

ة و  ات الخارجي سيير المتطالب و إدارة وت رد  /نح درآها الف ي ي ة الخاصة، والت أو الداخلي

  )3(.الشخصية وتتجاوز موارده بأنها مهددة 

ضيف   ا     "Steptoe"وي ي يظهره تجابات الت ك االس ضمن تل ة تت ، أن المواجه

ة      الفرد لمواجهة   ة أو وجداني ة معرفي ل  (المواقف الضاغطة، وقد تكون من طبيع آتحوي

ع شخصي           ى فرصة ذات نف سلوك المباشر         )وضعية خطرة إل د تضم أشكاال من ال ، وق

  )4(.مثل مواجهة المشكل أو اتخاذ سلوك تجنبي

دمها           ا     1992  سنة     Lazarusومن أحدث المفاهيم هي تلك التي ق  حيث اعتبره

ك                د وذل ين الحدث المدرك آتهدي ه وب رد بين سيرورات التي يتوسطها الف مجموع من ال

  )5(. على صحتهبهدف ضبط وتحمل أو تقليص آثار

ة              مما سبق يمكن أن       و ودات المعرفي ا مجموعة من المجه ة بأنه نعرف المواجه

اتج من التفاعل الخارجي               والسلوآية التي   يوظفها الفرد بهدف التعامل وإدارة الطلب الن

سي   ضيق النف ن ال اص م ض وإنق ل، وخف بط، وتحم يص، وض الل تقل ن خ ك م وذل

                                                 
)1(  Bloch, H et al: Grand dictionnaire de la Psychologie,   édition Larousse, Paris, 1993, P757 

 69ص ،2000 ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دراسات في علم النفس اإلآلينيكي: يوسف، جمعة سيد  )2(
)3(  Coussongelie, et al: "L’évaluation des stratégies de coping chez les patients Asthmatiques "  , Revue 

Européenne de Psychologie Appliqué, 2ème trimestre, vol 48, N °2 , p 89- 94 1998. 
)4(  Paulhan, I. et al: " La mesure du coping, traduction et validation française de l’échelle de vitaliano  " ,

Annales. Médico- Psychologique, vol 125, N °5 , pp 292- 299. 1994 
)5(  Dupain, PH.:   " Le coping, une revue du concept et des méthodes d’évaluation  " , Journal de thérapie 

comportementale et cognitive, vol 8, N °4 , p 131- 138. 1998 
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اغط ومه     ه ض رد بأن دره الف ذي يق ف ال ضغوط   .ددوالموق تجابة لل ي اس ة ه  فالمواجه

 .الخارجية والداخلية بهدف تقليص آثارها على صحة الفرد النفسية

  : تصنيف إستراتيجيات المواجهة9-2

اهتمت عدة دراسات بإستراتيجيات المواجهة وتمثلت منهجيتها بتطبيق مقابالت          

ف     راد لمختل ستجيب األف ا ي ن خالله ي م رق الت ف الط دف حصر مختل تبيانات به واس

ة   ة والمهني ة واالجتماعي ا العائلي ا فيه ة بم ف الحياتي ن  ...المواق ق م م التحق د ت خ ، ولق ال

رى بي  و ة وأخ ا فردي ة منه تراتيجيات المواجه ر إلس وع آبي ود تن ة نج ة أي مرتبط فردي

راد     ين األف ة ب املي    ) Inter et Intra –Individuelle(بالعالق ل الع وباستعمال التحلي

  )1(.لنتائج الدراسات التي أجريت على عينات آبيرة تم اقتراح عدة تصنيفات للمواجهة

  :)Billings ")1981"و " Moss" تصنيف -ا-

وس    نجس و م ن بلي ل م صنف آ تراتيجيات "Billings"و " Moos"و ي  إس

رى أن     ة وي رى إحجامي ة و أخ ة إقدامي تراتيجيات موجه ى اس ضغوط إل ة ال مواجه

ر      اليب التفكي ر أس استراتجيات المواجهة االقدامية تتضمن القيام بمحاوالت معرفية لتغيي

ا          عن المشكلة ومحاوالت سلوآية، و     ى الفرد لد ذلك بهدف حل المشكلة بشكل مباشر، أم

ام بمحاوالت      ة، و استراتيجيات المواجهة اإلحجامية فهي تتضمن القي ك بهدف   معرفي ذل

سببها الموقف و       اإلنكار أو التقليل من    ام بمحاوالت سلوآية لتجنب         التهديدات التي ي القي

  )2(.التحدي مع المواقف الضاغطة

 ):Suls) " 1985" و  " Fletcher"  تصنيف -ب-

  )3(:قسم هذا التصنيف استراتيجيات المواجهة إلى نقطتين وهما

 

ة • ة التجنبي سالمية :المواجه لبية واست تراتيجيات س ي إس ب  وه ل التجن مث

 .والتهرب، والنفي والتقبل الطوعي

                                                 
)1(  Paulhan, I. et al, op-cit, P293 

 .95 طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  )2(
)3(  Paulhan, I. et al, op-cit, P294 



   80 

ة • ة اليقظ ترا:المواجه ي إس ن   وه ث ع ا البح شطة منه اتتيجيات ن  المعلوم

 .ومخططات حل المشكل والدعم االجتماعي

 )Folkman)" 1984:()1" و  Lazarusتصنيف  -ج-

 : لتي ترآز على المشكلالمواجهة ا •

ل                   ن التفاع ة ع ضاغطة الناتج روف ال ر الظ ودات لتغيي ى المجه شير إل        ت

رد شكل، وحسب  -ف ى الم ز عل ي الترآي ة، يعن ك  Schafer"1992" بيئ شير لتل فهي ت

سي، أو مع                   الجهود التي يبذلها الفرد وهو يحاول التعامل الفعال مع عوامل الضغط النف

 )2(.لضاغط مباشرةالموقف ا

زة على المشكل    اجهة المرآ  بأن المو  "Cooper"و  " Payne"ويضيف آل من  

ق التعامل مع الوضع           ومعرفية لمواجهة الضغط الن    هي استجابة سلوآية    فسي عن طري

  )3(.سلوآيات متخذة لتغيير الوضع نهاوأ

 : المواجهة التي ترآز على االنفعال •

الي                   تشير هذه المواجهة إلى األفكار واألفعال التي تهدف إلى تقليص األثر االنفع

ضغط شأ         .  لل ي تن سلبية الت االت ال يص االنفع ودات لتقل ى المجه شير إل ذلك، ت ي ب فه

  )4(.آاستجابة للتهديد

ه عن                        رد لتنظيم انفعال ذلها الف ود التي يب ى الجه ة عل ذه الحال وتعتمد المواجهة في ه

ضاغطة      داث ال ة لألح ة العاطفي ديل األهمي بط أو تع ق ض الي  ،طري يم االنفع  أي التنظ

ة التي                المرآز على التعامل مع الخوف، والغضب أو الشعور بالذنب وتتضمن المواجه

  )5(.ترآز على االنفعال مواجهة سلوآية وانفعالية، ومواجهة معرفية انفعالية

                                                 
 91طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  )1(

)2(  Graziani, P et al: "Validation Française du questionnaire de coping et analyse des événements 
stressants du quotidien "  , Journal de thérapie comportementale et cognitive, 8 )3( , France,  1998 , P101 

ى  )3( ا بنمطي الشخصية :" شريف، ليل سي وعالقته ضغط النف ة ال اليب مواجه ة )  ب-أ(أس اء الجراح دى أطب ة "ل ، أطروح
 72ص ،2002،لصحة النفسية، جامعة دمشق، سوريادآتوراه غير منشورة في ا

)4(  Graziani, P et al, op-cit, P101 
 .68شريف ليلى، مرجع سابق، ص  )5(
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عية       دها الوض ي تول ة الت تجابات االنفعالي بط االس و ض ة نح ود الموجه إن الجه

اليب             ان مجموعة من أس رح الزاروس و فولكم د اقت الضاغطة قد تأخذ عدة أشكال، فق

سافة    ال–وجهة نحو تقليص الضيق االنفعالي منها التجنب      المواجهة الم  اذ م  تهرب، واتخ

ذات   سؤولية، وضبط ال ل الم ابي، وتحم ي للحدث للجانب اإليج ى المعرف ر المعن وتغيي

  )1(.والدعم االجتماعي

 

 :  العوامل المؤثرة في استجابات المواجهة9-3

تجابات المواج  ر اس رف       تظه ة للظ ل الحالي ين العوام ل ب الل التفاع ن خ ة م ه

ف زاج، والموق ين الم رى  وب ث ي صي، حي ين " Cooper"الشخ اط ب اك ارتب أن هن

ك ألن            استجابات الضغط والعوامل النفسية مثل إستراتيجيات المواجهة والشخصية، وذل

ديل    الفروق الفردية وثيقة الصلة باستجابات الضغط النفسي ألنها تلعب دور تغيير            أو تع

  )2(.الطريقة التي يواجهه بها الفرد الحاجات البيئية،

تراتيجيات       ون في استخدام اس راد يختلف ى أن األف ازلر إل ون و آ شير ويثنجت و ي

ؤثر ف                   اك عوامل عدة ت ضاغطة، و أن هن ار   المواجهة في االستجابة لألحداث ال ي اختي

ل نمط           ، و إستراتيجية المواجهة  رد مث هي تتضمن عوامل تتعلق بخصائص شخصية الف

سية، و  الشخص صالبة النف ذات وال ة ال ضبط و فاعلي ز ال رى  هية ومرآ ل أخ اك عوام ن

ه و     الموقف ذات ق ب ة تتعل ة ونوعي تراتيجيات      موقفي د اس ي تحدي د ف د بعي ى ح سهم إل ت

عه من حيث هو    لموقفية في طبيعة الحدث الضاغط ونو     تتمثل هذه العوامل ا    و المواجهة،

اد و زمن أو ح ي     م ضواغط ف ن ال وع م ذا الن ه ه ون واج د يك رد ق ى أن الف دة بمعن الج

  )3(.الماضي أو أنها جديدة

 الديمغرافية مثل العمر الزمني والمستوى االقتصادي        إضافة إلى ذلك فان المتغيرات    

ي  االو ة الت تراتيجية المواجه وع إس د ن ي تحدي ام ف دور ه ؤثر هي األخرى ب اعي ت جتم

  )4(.يستخدمها الفرد إزاء المواقف الضاغطة

                                                 
 .182أيت حمودة، مرجع سابق، ص )1(
 .81شريف ليلى، مرجع سابق، ص  )2(
 122طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  )3(
 .123طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  )4(
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  : أساليب إدارة الضغوط النفسية9-4

ك  ا أهمية آبيرة للفرد و    ة يعتبر ذ          إن التعرف على أساليب إدارة الضغوط النفسي       ذل

ه و             ألنه يشارك  ال في خفض الضغوط لدي دور فع و تحسين   تحسين األداء في العمل         ب

سي                   جودة و  م من التوافق الجسمي و النف در مالئ ه و تحقيق ق و يمكن   . نوعية الحياة لدي

  )1(:تصنيف أساليب إدارة الضغوط إلى

   : األساليب السلوآية-

ة و     ترخاء والدعاب ى االس دريب عل ضمن الت د         وتت تجابات  الت ى االس ريب عل

ى إدارة الوقت و             دريب عل سلوآية والت ة ال دى        التوآيدية، والبروف اة ل ديل أسلوب الحي تع

  .الفرد

   : األساليب المعرفية-

  .التدريب على حل المشكالتار وأحاديث الذات و         وتتضمن التخيل ووقف األفك

   : األساليب الجسمية و الفسيولوجية-

  .التأملوالتغذية واليوجا         وتتضمن التمرينات الجسمية و

   : األساليب الوجودية-

ى   اؤل والرجوع إل ذلك التف اة وآ ي الحي ى والهدف ف ضمن البحث عن المعن         وتت

دين و وي عل  ال ا ينط ك لم ة    ذل ن أهمي ديني م ل ال ه العام األمن    ي شعور ب ق ال ي تحقي  ف

ى اهللا و           الطمأنينة النفسية لألفراد،  و ودة إل دين والع ى ال طلب العون من     إذ يعد اللجوء إل

  .الضغوط في الحياةطرق الفعالة في مواجهة األزمات وال

ي      تحكم ف اليب ال ب بوضع مخطط يلخص أس ل رات امة آام ام أس ار ق ذا اإلط ي ه و ف

  :ط النفسية و هوالضغو

  
  

                                                 
 146ين، مرجع سابق، ص طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حس )1(
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  )1(أنواع أساليب التحكم في الضغوط) 06(شكل رقم 

  

  :عالجه سالمي في الوقاية من القلق وإلي ا الهد9-5

نسان من الشعور بالقلق التحلي بحسن     إلسالمية التي تقي اإلمن اآلداب ا

تيارية وهي خإلرادية اإلهيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال ا الخلق، والخلق

قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها، فإذا ربيت هذه الهيئة على الفضيلة 

  تصدر عنه األفعال الحسنة بسهولةأصبح ذلك طبعا لها والحق والرغبة في الخير

  .خلق حسن: ودون تكلف، وقيل فيه

                                                 
 257، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة، 1تدريب المهارات النفسية، ط: ل راتب أسامة آام )1(

زيادة 
 التيقن

  
 أساليب التحكم في الضغوط
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نقص 
 األهمية



   84 

ة، حتى أصبح آما أنها لو أهملت فلم تهذب التهذيب الالئق بها وربيت تربية سيئ

 ل مكروها عندها، وذلك آالخيانة والكذب، والجزع و الطمعالجميومحبوبا لها  القبيح

  .والفحش وما  إليها

سالم نوه بالخلق إلا: " أن"عبد الرحمان محمد العيسوي"وفي هذا الصدد يقول 

اعتبر إيمانه إيمان العبد ي المسلمين وتنميته في نفوسهم، ودعا إلى تربيته فو الحسن

إسالمه بحسن خلقه، وأثنى اهللا تعالى على نبيه بحسن خلقه          و نفسه، بفضائل

ادفع بالتي هي : "، وأمره بمحاسن األخالق فقال)4: القلم(" خلق عظيم وإنك لعلى: " فقال

 وبعث رسول اهللا صلى ،)34:فصلت(" بينه عداوة آأنه ولي حميمبينك و أحسن فإذا الذي

إنما بعثت ألتمم مكارم  : "السالمها فقال عليه الصالة وتمامإل سلماهللا عليه و

  . )البخاري("األخالق

ما من شيء       : "      وبّين صلى اهللا عليه و سلم فضل مكارم األخالق في غيرها فقال

، )رواه البخاري( "البر حسن الخلق: "قال، و)أحمد أبو داود("في الميزان أثقل من حسن الخلق

، و )البخاري(" إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخالقا كمإن من أحب: "وقال

و سأل عن أآثر ما يدخل الجنة؟ " حسن الخلق: "أفضل؟ فقال سئل عن أي األعمال

إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم : " ، وقال)الترميذي(" وحسن الخلق تقوى اهللا: "فقال

  )الطبراني بسند جيد( ".بادةأنه لضعيف العالمنازل، و شرفة ودرجات اآلخر

الم و سماته، تطرد مشاعر القلق والتوتر سإلوبحسن الخلق أي التحلي بأخالقيات ا

جده قد أفضى في سالمي سوف نإللو تعمقنا في الدين او )1(.التأزموالشر والصراع و

وده  حتما  إلى السواء نسان  فسوف  تقإللو إتباعها  ا التيتقديم القوانين والقواعد و

  :نذآر منهاالنفسي، و

من توآل على اهللا فهو "سالم لدى الفرد قيمة التوآل على اهللا إل يربي ا:والأ

ليس التواآل، فإنه يزيل ل وم  بإعالئه  قيمة التوآسالإلا، و"وآفى  باهللا وآيال"، "حسبه

التوجس ألنني ال أخشى من أحد التي تقود إلى القلق والخوف ومن الفرد آافة العوامل 
                                                 

-126، ص 2002سالمي والصحة النفسية ، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،إلعبد الرحمان محمد العيسوي ، الهدي ا )1(

127. 
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لفاقة نسان المعاصر ناتجة في أحد أسبابها في الخوف من اإللعل أزمة او. إال اهللا

  .هذا يقودنا إلى الخاصية  الثانيةوالعوز، و

نسان بهذه الخاصية يجعله ال يخشى أي شيء إلإيمان ازق بيد اهللا، و أن الر:ثانيا

العوز فيجب أن رزقه على خالق السموات واألرض، وحتى لو ابتليت بالفقر ون أل

ولنبلونكم : " ال اهللا مصداقا لقوله تعالىأقتنع أن ذلك ال يتم عبثا بل لحكمة ال يعلمها إ

" بشر الصابريننفس والثمرات وونقص من األموال واألالجوع بشيء من الخوف و
  .)155:البقرة(

تعالى لحكمة ال يعلمها إال ذه القاعدة، أن الرزق بيد اهللا وأنه سبحانه ويمان بهإلوا

لذلك نجد الرسول  هذا الداء الخبيث أقصد القلق، ونسان المؤمن ينجو منإلهو يجعل ا

 إن أصابته مصيبة عجبا آلمر المسلم أن أمره آله خير: "سلم يقولوصلى اهللا عليه 

  .)معنى الحديث("صبر وإن أتاه خيرا شكر

ال ينشغل بقضايا سالم العزلة وأن ينطوي الفرد على نفسه وإل يرفض ا:ثالثا

سلم  إذ قال الرسول صلى اهللا عليه وشؤونه  خاصية إيمانية هتمام  بالجار وإلفاغيره 

  ".مازال جبريل  يوصيني  بالجار حتى  ضننت  أنه سيورثه"

جزيرة العزلة أن آل فرد يعد نفسه : " قائال أن" محمد حسن غانم"ؤآد هذا و ي

أصبحت  ما يميز إنسان القرن العشرين، ولذلك آثرت األمراض النفسية وهو أهمنائية، 

عيادات العالج النفسي مزدحمة بالبشر، واللذين ال يريدون سوى شيئا واحدا أن يدفعوا 

هم، ألننا جميعا وألسباب متعددة أصبحنا بحق يتواصل معع إليهم ونقودا لشخص يسم

عدم التواصل الحميم مع اآلخرين نكفاء على الذات وإلمن أن  اناهيك " جزر نائية"

    )1(."يقود أيضا إلى االنتحار واليأس من آل شيء

 الصالة، إذا آنا ذآرنا من قبل أن أهم طريقة من طرق عالج القلق هو :رابعا

سترخاء، فإن الصالة تعد من أنجع إلنسان على حسن الخلق و فضيلة اإلتعويد و تعليم ا

  .من آل  ضغوطات  الحياةمن  التوتر  نهائيا  والوسائل للخالص 

                                                 
 .97، ص. 85، ص2005سالمي، المكتبة المصرية،إلمحمد حسن غانم، األمراض النفسية و العالج ا )1(
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طلب من مؤذنه و لذلك فإن الرسول صلى اهللا عليه و سلم آان إذا أحزنه أمر ي

  ".أرحنا  بها  يا  بالل: "بالل أن يؤذن للصالة  قائال له

تعني أن اهللا أآبر من "  اهللا أآبر"أنت ترفع يديك مكبرا قائال إحساسا يغمرك و

أستقبل نا أطرح آل هذه المنغصات جانبا ومن آل منغصات حياتي، ها أوآل مشاآلي 

".   آن"من يحرك بعلمه آل شيء من بيده ملكوت آل شيء، وبنفس راضية مطمئنة 

)   2) (البخاري(" قرة عيني في الصالة: "لذلك آان الرسول صلى عليه وسلم  يقول دائماو

  .)28:الرعد("القلوببذآر اهللا تطمئن ال أذآر اهللا ب قلوبهم منوا وتطمئنأوالذين :"قال تعالىو

سالم بصورة واقعية إلمالت التي قدمها اأتلعض الحلول واوهذه بإختصار ب

  .  وعلمية لمواجهة  قلق  الحياة  ومنغصاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .101محمد حسن غانم، نفس المرجع السابق، ص.)2(
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  :خالصة

ا        ا رأين سي آم ضغط النف وم ال ى مفه صل إل ذا الف ي ه ا ف د تطرقن تالف لق  اخ

سية  الضغوط  بدراسة  اهتمت  التي  النظريات ا  النف ة  األطر  لالختالف  طبق التي   النظري

  .بينها فيما هذه النظريات اختلفت آما منها، وانطلقت تهاتبن

ذه الضغ                 رد مع ه ة تعامل الف ى آيف ا  وط وآما تطرقنا آذلك في هذا الفصل إل م

ا          تصنيفات استراتيجيات المواجهة و    هي أهم   فنيات إدارة الضغوط و الحل اإلسالمي له

 .ابقالس الفصل محور الذي هو لتي آان فيها االسترخاء جزء منها وا
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  :تمهيد 

إن رياضة آرة القدم فرضت نفسها آوسيلة تربوية وثقافية تمارس وفق أسس   

ة والتنافسية، والتحكيم عامل من العوامل وقوانين تنظيمية تحكم موضوعاتها الفني

المهمة في ممارسة وتطوير هذه الرياضة وال يمكن االستغناء عنه، إذ فرض نفسه 

  .وفرضته الحاجة واألهمية التي يكتسيها في جعل آرة القدم مشوقة وممتعة ومثيرة

 باإلضافة مي والوطني ففي هذا الفصل سوف نتطرق إلى تاريخ التحكيم العال  

معايير اختيار ما سوف نتحدث عن أهمية التحكيم وى القانون الدولي للتحكيم، آإل

 .الحكام
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  :تاريخ نشأة التحكيم في آرة القدم. 1 

سمح بممارست رياضة آرة القدم بعد أن قننت " شارل الثاني"في وقت الملك   

ت أصبح الفوز مع مرور الوقو.  انتشرت في معظم أنحاء أوروبااونظمت، ومن ثم

بالمباريات يكتسي أهمية آبيرة، لذا فقد  أضحى من الضروري البحث عن أشخاص 

قادريين على اتخاذ قرارات هامة تساعد على سير المباريات مع االلتزام بالحياد، وآان 

"  السالطين"من الصعب العثور على الشخصيات التي اصطلح عليهم في بادئ األمر 

  ". الشخص الوحيد " ذي يعني بالعبارة وال"  les empires " و

 لكن وجود شخص يرضى الفريقين لم يكن باألمر الهين وآان أول حكم هو       

ومعه شخصين آل منهما يعينه قائد الفريق، وذلك برضا الحكم، إذ " شلوت ونهام"

خطاء التي يغفل عنها        أليسير الحكم المقابلة من خارج الميدان ويصفر ا

ن، وبقي التحكيم يشهد تطورات آثيرة شأنه في ذلك شأن باقي الميادين السالطي

  .الرياضية وذلك مسايرا للتطورات الرياضية

 إدارة اللعب عدلت وجدد القانون فأصبح الحكم له الصالحية في 1889       ففي سنة 

لب مراقبة الوقت وله الصالحية في طرد الالعب ونقل اسمه إلى الفدرالية وهذا بدون ط

رأيه أو إذن من الحكمان المساعدان، بعد ذلك تدخلت اللجنة العالمية بإسناد مهمة القيادة 

إلى حكم وحيد في وسط الميدان والحكمان اآلخران على التماس محتفظين برايتهما 

محددين بذلك تجاوز الكرة عن خط التماس، وآان للحكم الرئيسي السلطة في الطرد 

  )1(.مخالفات وضربات الجزاء بكل نزاهة وبكل شفافيةواإلنذار واإلعالن عن ال

بإنشاء جمعية سنة " فريدريك وايل" ولتطوير وضعية الحكام في الملعب قام  

ة وتحضيرهم لنيل ، وذلك بهدف تكوين الحكام بمعاهد خاص"فورد" بلندن مع 1893

  .مكانة هامة في آرة القدم، فهم خدام اللعب، فقد آانوا يعوضون ماليا عند تنقالتهم

 بالمكسيك بدأ الحكام استعمال البطاقات 1967أثناء األلعاب األولمبية سنة 

 إثر اجتماع 1968  سبتمبر 20 و19الصفراء والحمراء واستمدت من طرف الفيفا يوم 

                                                 
19، ص1984، بيروت،  لبنان، 6، آرة القدم، دار المعارف للماليين،  طحسين عبد الجواد  (1)  
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كام، وأعطت للفيدراليات الوطنية السلطة في استعمالها، أي أنها اللجنة الدولية للح

اختيارية بالنسبة للمسابقات الوطنية الداخلية لكن استعمالها يكون إجباري في المنافسات  

  :نذآر هنا المراحل الهامة لتاريخ التحكيم الدولي لكرة القدم و .التي تشرف عليها الفيفا

  .لى قطاع التحكيم في إنكلترا تأسيس أول جمعية تسهر ع:1863

  .LES EMPIRESأطلق أول مرة إسم حكم بعد أن آان يلقب السالطين :1863

  . وضع قانون التسلسل:1870

 أول منافسة على الكأس بين جهوي بريطانيا حيث طبقت فكرة الحكم :1871

 .المحايد والحكمان المساعدان

  .ون للعبة قان14 تأسيس اإلدارة الدولية التي اعتمدت :1886

  . استعمال الحكم للصافرة:1878

  . إعطاء الصالحيات للحكم في احتساب الهدف أو رفضه:1881-1882

  . تحديد مسؤولية الحكم:1883

  . أول مقابلة احترافية للرابطة اإلنكليزية:1888

  . تعديل صالحيات الحكم في ضبط الوقت، حق الطرد:1889

يدان والحكمان اآلخران على خط حكم فوق الم:  توزيع مهام الحكام:1891

  .التماس

  . تأسيس جمعية لتكوين الحكام في لندن:1893

  .  وذلك بإدراج الروح الرياضية عليه12 تعديل القانون رقم :1906

  .دارة ثالث حكامإب أول مقابلة  دولية :1908

 أول بطولة عالمية لكرة القدم باألورغواي بإدارة حكام يحملون الشارات :1930

  .ولية ألول مرةالد

  . االتفاق على إثراء ومناقشة قوانين اللعبة مرة واحدة في السنة:1935



   92 

  . اعتماد استعمال البطاقات الصفراء والحمراء من طرف الفيفا:1968

  . يسمح باستبدال اللعب:1970

  . تطوير التسلسل:1990

  .س العالم النسائيةأآ تنظيم أول مباريات :1992

  .ع في آل المباريات اعتماد حكم راب:1994

  .جراء ثالث تبديالتإب السماح :1995

  . المعتمد من الخلف يستوجب البطاقة الحمراءأطخل ا:1998

  . تغيير االختبارات البدنية للحكام:2006

  . اعتماد حكم مساعد احتياطي:2008

  . اعتماد حكمين لخط المرمى:2010

  . ا الحكم اعتماد آاميرا مراقبة لخط المرمى يعتمد عليه:2013

  : تاريخ التحكيم في الجزائر-2

تاريخ التحكيم في الجزائر له عالقة وثيقة بتاريخ آرة القدم الجزائرية التي   

آانت لها شعبية آبيرة أثناء فترة االستعمار لما لها  من أهمية في الدفاع عن الهوية 

ائري تحت العربية نظرا للظروف القاسية التي آان يعيشها الشعب الجز اإلسالمية

الذي أسس " عمر بن محمود علي رايس"االحتالل الفرنسي، والفضل يرجع للشيخ 

في سنة " طليعة الحياة في الهواء الطلق"أول فريق رياضي جزائري تحت اسم 

 :ويمكن تقسيم تاريخ التحكيم الجزائري إلى مرحلتين. 1895

  : مرحلة االستعمار2-1

 آان التحكيم مهيكل ومنظم من طرف تمتد هذه المرحلة حتى االستقالل حيث  

مجموعة من المكونين المختصين، المتميزين بمستويات لبأس بها من حيث التحكم 
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النفسية، ولم تقتصر هذه الفترة على الحكام  حتىد في المعارف القانونية والفنية والجي

  ."بن ذهيبة و  بن شداد"الفرنسيين فقط بل آان هناك حكام جزائريين من أمثال  

آل " وهران، الجزائر، قسنطينة"حيث آانت تتواجد ثالث رابطات جهوية   

رابطة يرئسها مهندس تقني فرنسي، وآان الحكام الجزائريون المسلمون يحرمون من 

إدارة مباريات المستويات العالية بل آانت مقتصرة على إدارة مباريات القسم الشرقي 

ند لهم المباريات الصعبة اءة العالية آانت تسفقط، ونظرا لتميز الحكام الجزائريين بالكف

" وهران، ومن "  FABREفابر"أو للثالثي الفرنسي المشهور آنذاك والهامة 

  .من الجزائر "ECHECOإيشكو"من سكيكدة و  " JACANOجاآونو

 صدر قرار جبهة التحرير الوطني بمقاطعة األنشطة 1950 أفريل 04و في   

آل النشاطات الرياضية، فلم يتوانى الحكام الجزائريين الرياضية واالنسحاب الكلي من 

في تلبية نداء الواجب، حيث عرفت بطولة رابطة الشمال اإلفريقي والكأس اضطربا 

آبيرا وهذا لغياب الحكام الجزائريين عن الميادين وإلتحقاهم بصفوف الجيش في حرب 

 )1(.التحرير

  : مرحلة االستقالل2-2

 مباشرة بعد االستقالل 1962يبدأ التاريخ الرسمي لكرة القدم في الجزائر عام   

 31دورة آروية بتاريخ حيث شهدت آرة القدم ببالدنا مرحلة جديدة، أين نظمت أول 

معوش "  وهذا بمناسبة تأسيس مجلس الرياضة تحت إشراف الدآتور 1962أآتوبر 

،  وقد شارك في هذه الدورة آل من الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، االتحاد "محمد

  )2(".ألحاج خليفي"الطرابلسي الليبي، و بمشارآة الحكم الدولي الجزائري 

و بعد هذه الدورة نظمت بطولة ما بين الرابطات التي ضمت آل من       

وهران، الجزائر و قسنطينة، من طرف بعض الشباب المتطوعين والحكام ثم بعد ذلك 

د الدولي لكرة القدم أنشأت االتحادية الجزائرية لكرة القدم واعتمدت من طرف اإلتحا

                                                 
)1(  Bouchuika. A, étude de la structure socio- professionnelle  du corps  arbitral  de la FAF,  I.S.T.S, 

Alger, 1991, p78 
  14ص، 2004حادية الجزائرية لكرة القدم، بدون عدد، الجزائر، ، مجلة االتفاف ينور )2(
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 ونال لقبها إتحاد 1962/1963، فأقيمت أول بطولة وطنية لموسم 1963قبل حلول عام 

  )1(.العاصمة وأول آأس فاز بها إتحاد سطيف بإدارة حكام جزائريين

 يترأسها C.C.Aلمرآزية للتحكيم نظرا ألهمية التحكيم أنشأت اللجنة او   

من أجل تكوين وتطوير هذا القطاع، حيث اعتمد آنذاك على " محمد معوش"الدآتور 

طريقة في التكوين وهي طريقة التربصات و الملتقيات، وآان أول تربص تكوين 

 إلى 07 من 1964الحكام حسب الجريدة الرسمية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم لسنة 

  . بسيدي موسى1965 أآتوبر 25 إلى 23 ببن عكنون والثاني من 1964  جوان13

 اعتزل الحكم الدولي الحاج خليفي التحكيم بعد إدارته للمباراة 1975و في سنة   

النهائية في إطار آأس الجزائر، والتي دارت بين مولودية وهران ومولودية قسنطينة 

 اعتمد على تكوين الحكام وتوليه إدارة شؤون اللجنة المرآزية للتحكيم حيث

   )2(.والمكونين

و منذ هذا التاريخ تكون العديد من الحكام لملئ النقص الكبير في عددهم   

 وذلك ةالوالئيوهوية، ولضمان السير الحسن للبطولة بشتى أقسامها األولى، الثانية، الج

 2000بإسناد هذه العملية للجان الوالئية للتحكيم، وحسب إحصائيات اإلتحادية لسنة 

 حكم على 105 ثالثي أي ما يعادل 35فإن هناك نقص في عدد الحكام بحوالي 

   )3(.المستوى المرآزي

والذي شارك في نهائيات آأس " بلعيد لكارن"للحكم الدولي السابق آان آما   

، الفضل الكبير في بروز حكام شباب في نهائيات آؤوس إفريقيا من 1982العالم لسنة 

بمشارآته في آأس العالم لسنة "   حراز ميلود"، و 1998سنة " دحو آريم"أمثالهم 

  .ن الموجه للشباب خاصة، وذلك باعتماد الفيدرالية على سياسة التكوي2006

" رشيد مجيبة" ومع هيكلة اللجنة المرآزية للتحكيم من طرف الحكم الدولي

أصبحت لالتحادية الجزائرية لكرة القدم مديرية فنية وطنية للتحكيم، تتولى شؤون 

                                                 
)1(  Echibek, Annuaire du football Algérien, Alger, 1996, p28. 
)2(  Khelifi.A, L’arbitrage a travers  les caractères du football, Enal, Alger, 1990, p08 
)3(  F.A.F (2000), Elément d’analyse, C.C.A, Alger, 2000, p02 
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التطوير، حيث وصل عدد الحكام على جميع جوانبه المتعلقة بالتكوين والتحكيم من 

  . 2008 حكم حسب إحصائيات االتحادية لسنة 350ى المستوى المرآزي إل

 اعتمد السيد لكارن سياسة جديدة في تكوين الحكام اعتمادا 2008و انطالقا من سنة 

. يدرالية الجزائرية لكرة القدمعلى قوانين الفيفا الجديدة التي فرضت االحتراف على الف

والتكوين، ي فرقت بين اإلدارة شملت هذه السياسة إنشاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم التو

كام حيمودي، بنوزة من نتائج هذه الخطة التمثيل المشرف جدا الذي قدمه الحو

  .  2013ايتشيالي في آاس أمم إفريقيا لسنة و

 

  : مواد القانون الدولي للتحكيم -3

جاءت مواد القانون الدولي لرياضة آرة القدم متسلسلة من المادة األولى إلى   

سابعة عشر، تطبق في آل ميادين آرة القدم العالمية وهي بشكل خاص، وهناك المادة ال

مادتين أساسيتين الخامسة والسادسة الخاصة بالتحكيم هي التي تسهر على تطبيق 

  :المواد المتبقية، فهي بمثابة السلطة والهيئة التنفيذية لتطبيق باقي مواد القانون

  ):الحكم( المادة الخامسة 3-1

مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة لتطبيق مواد قانون اللعبة وذلك تدار آل   

  .فيما يتعلق في المباراة التي يتم تعيينه فيها

  :صالحيات وواجبات الحكم •

  . ينفذ مواد قانون اللعبة-

  . يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب األمر-

  .كرة المستعملة في المباراة، تفي بشروط المادة الثانية يتأآد من أن ال-

 يوقف اللعب، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعتة بسبب أي مخالفة لمواد -

  .القانون

  . يتخذ اإلجراء التأديبي ضد الالعبين المدانين بمخالفات إنذار أو طرد-
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  .اهدها بنفسه األخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق باألحداث التي لم يش-

 يقدم تقريرا عن المباراة إلى الجهات المختصة، يتضمن معلومات عن أي إجراءات -

  .تأديبية ضد الالعبين

  . تعتبر قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع المتصلة باللعب نهائية-

 يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح، آما يجوز له تغيير -

  .اره بموجب نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنفقر

  ):الحكم المساعد( المادة السادسة 3-2

  :يعين حكمان مساعدان مهمتهما

  . اإلخطار عندما تكون الكرة بكاملها قد عبرت خارج ميدان اللعب-

  . أي فريق له الحق في الرآنية أو رآلة المرمى أو رمية التماس-

  .عب عندما يكون في موقف التسلل متى يعاقب الال-

  . عند طلب إجراء التبديل-

   )1(. عند حدوث سلوك سيء أو أي حادثة أخرى دون أن يتمكن الحكم من مشاهدتها-

  : الحكم الرابع3-3

  :يجوز تعيين الحكم الرابع طبقا لالئحة المسبقة

 يجب توضيح قبل بدئ المقابلة أن تبين بوضوح في حالة عدم قدرة أي حكم من -

  .الطاقم التحكيمي على االستمرار في مهمته

   هل يقوم الحكم الرابع بمهمة الحكم الرئيسي أم الحكم المساعد األول ؟-

قبل  يقوم الحكم الرابع بمساعدة الحكم عند الطلب بالواجبات والمسؤوليات اإلدارية - 

  .وأثناء وبعد المباراة

  . الحكم الرابع مطالب بمساعدة الحكم في إجراءات التبديل أثناء المباراة-
                                                 

)1(  FIFA, Les lois du jeu, Hitziweg, Zurich, Suisse, 2008, p16-18 
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  . يشرف على مراقبة معدات الالعبين قبل دخولهم إلى ميدان اللعب-

   )1(. يساعد الحكم الرابع الحكم الرئيسي في آافة األوقات-

 

  : أهمية التحكيم في سير مباريات آرة القدم-4

إن آل المنافسات الرياضية الفردية منها أو الجماعية إال و آان هناك أشخاص   

وهو تقييم  .يفصلون بين العبيها بكل نزاهة وعدالة حتى يسود التآخي والمحبة

والقدرات المبذولة  دون اللجوء إلى أشياء ووسائل     رياضي للمستوى المتقدملل

أخرى، خاصة في الرياضات التي فيها إحتكاك بين المتنافسين أين تكثر النرفزة 

والغضب وعدم التحكم في النفس، وعليه فال توجد رياضة بدون حكم رغم أن الرياضة 

  )2( .لم تخترع من اجل الحكام

حكم آرة القدم ما هو إال رياضي آالرياضيين األخريين، مؤهل بكفاءته  و إن 

 )3(.وصفاته البدنية والفنية والنفسية وحتى الشخصية إلدارة مباراة في آرة القدم

تطلب االتحادية الدولية لكرة القدم دائما من الحكام القضاء على اللعب العنيف  و   

والخشن، حيث أنه من واجب الحكام حماية اللعب اإلبداعي ضد اللعب السلبي بحماية 

ي يعلب بروح مثالية ويجب أن يكون الحكم صارما تجاه الالعب الذي يدخل الالعب الذ

ولية آبيرة في تطبيق قانون  للحكم مسؤ وحاليا.أرضية الميدان من أجل تدمير اللعب

 حيث أن جهل القوانين والتأويل الخاطئ له يؤدي إلى إجهاض آل محاولة اللعب

   )4(.لتطوير اللعب

 أنه في الميدان PIERRE SOHWINTE و CUY CARONو يرى 

القضائي التحكيم له موضع وهدف واحد وهو جعل حد للخصام وذلك بقرار يرتكز 

  :على العدالة، أما في ميدان آرة القدم فالتحكيم له هدفين إثنين

                                                 
)1(  FIFA, Règlements généraux, Hitziweg, Zurich, Suisse, 8008, p39 
)2(  Michel  Vautrot , Alain  Delmer, Leon  Plaete, Le football et ses  règles, Promo  foot, France, 2002, 

p45 
)3(  Guy Caron ,Pierre  Schwinte, L’arbitrage du football, édition Salvator, France, 1971, p21 
)4(  Lacarne .B, Le support de l’arbitre, FAF, 1997, p01 
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والصدمات في المباراة والمساهمة  مالحظة قوانين اللعب وراقبتها لتسوية الخالفات -

 .في تطوير اللعبة وتشجيع اإلبداع في اللعب

 أما في الجانب القضائي فالتحكيم في آرة القدم هو وسيلة تؤثر في مسار تطور  -

صفاته وتطور صفات الالعبين، سواء التقنية أو التكتيكية وجعلهم يتصفون  بالروح 

   )1(.ة من الناحية الفنيةالمثالية وهذا ما يجعل المباراة ناجح

ز أصبح في آرة القدم المعاصرة ذو أهمية آبرى لطبيعته والمؤآد أن الف  

التنافسية وسيطرة الجانب المادي على الجانب الرياضي، وعلى هذا فانه من 

 ويتحملون إيقاع اللعب الضروري االحتكام إلى الحكام الذين تظهر عليهم الحيوية

الحالي ويسيرون المنافسات ويفصلون بين المتنافسين، فلوال هؤالء األشخاص لتغير 

  .مستوى المنافسة إلى وجهه غير رياضية

  

  :المتطلبات األساسية لحكام آرة القدم -5

إن القدرات البدنية هي المكون األساس التي تبنى عليها بقية المكونات الالزمة 

لرياضي إلى المستويات العليا، وترجع أهمية تطوير القدرات الخاصة إلى للوصول با

عملية ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بتنمية المهارات الحرآية إذ ال يمكن إتقان وتحسين ناحية 

 آنا نجد 1990فقبل آأس العالم . المهارة في حالة افتقارها إلى القدرات البدنية الخاصة

اما هواة يتحكمون في العبين محترفين ذوي مؤهالت   داخل ميدان آرة القدم حك

لتفادي هذا عملت الفيفا عالية، وهذا ما آان يولد بعض المالسنات والمشاآل بينهم، و

جل تفادي مواقف مبهمة، فالتجارب التي أعلى تطبيق االحتراف للحكام الرئيسيين من 

ذوي المستوى العالي أجريت في هذا الميدان أعطت نتائج مشجعة حيث مكنت الحكام 

ذلك بظهور الحكام المساعدين المختصين والذي يعتبر  مهمتهم، ومن الترآيز آلية على

لكي ينجح الحكم في مهمته التحكيمية و. إبداعا هائال في مجال ظل مهمال لمدة طويلة

  :عليه أن يتصف ببعض مواصفات الكرة العصرية منها

                                                 
)1(  Guy Caron ,Pierre  Schwinte, op-cit, p23 
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  : المتطلبات البدنية5-1

لمتطلبات البدنية األساسية التي يمكن معرفتها من خالل تحليل األداء         إّن ا  

البدني للحكم أثناء المباراة، فضًال عن نوعية االختبارات التي يتعرض لها الحكم خالل 

الموسم الكروي المحلي ألآثر من مرتين في السنة وعند مشارآة الحكام الدوليين في 

حاد اإلفريقي أو الدولي، تحتم على الحكم أن يكون المسابقات الرسمية التي ينظمها اإلت

 .على استعداد دائم لغرض االرتقاء بالواجبات المناطة به خالل أداء المباريات الرسمية

      وبعد التحليل الدقيق على وفق األجهزة الحديثة والمتطورة ، وجد أنَّ حكم المباراة 

 6-5، منها ما يعدل ) دقيقة90(اراة  آيلو مترًا خالل وقت المب12يقطع مسافة بمعدل 

 مترًا وبسرعة شبه قصوى 150-120آيلومترات مطاولة سرعة لمسافات تتراوح بين 

 مترًا، في حين تتراوح المسافة المتبقية بين الهرولة 60-30لـ  أو سرعة قصوى

والمشي في أحيان أخرى، وبنظرة للمسافات التي يقطعها حكم آرة القدم في أثناء 

اة نجد أنه يبذل جهدًا آبيرًا جدًا قياسًا بالفعاليات األخرى، آما أنه يتفوق حتى المبار

على جهد العب آرة القدم إذ أثبتت اإلحصائيات أنَّ المسافة المقطوعة لالعب خط 

  )1(. آيلومترات10-9الوسط تتراوح من 

       وفي ضوء ما تقدم سنتطرق إلى أهم القدرات التي يجب أن يتمتع بها حكام آرة 

 :القدم

   : السرعة -أوال 

       تعد أحد أهم القدرات األساسية لألداء البدني وهي مقياس للفروق الفردية بين 

دل بين االنقباض واالنبساط، فضًال عن مدى توافق الحكام من حيث سرعة التبا

االستجابات العضلية مع االستجابات العصبية في وحدات زمنية معينة، إذ نجد 

نية وترتبط السرعة بعناصر اللياقة البد. االختالفات واضحة بين سرعات الحكام

أداء حرآات  قدرة الرياضي على   بأنها يعّرفها العلماءاألخرى جميعًا وبشكل مؤثر، و

                                                 
 125، ص2003منشأة دار المعارف ، اإلسكندرية، . عية على البيك ، عماد الدين عباس أبو زيد، المدرب الرياضى فى األلعاب الجما )1(
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معينة في أقصر زمن ممكن أو قابلية الرياضي على قطع مسافة معينة في أقل زمن 

   .)1( ممكن

ج إلى السرعة بشكل خاص وبأشكالها المختلفة سواء          إنَّ حكم آرة القدم يحتا

أآانت سرعة انتقالية أم سرعة حرآية أم سرعة االستجابة، وتعد السرعة لدى حكم آرة 

القدم مكونًا مهمًا و من المتطلبات الرئيسة، فيتطلب منه سرعة انتقالية جيدة يكون قادرًا 

دث في أثناء األداء ومن ثم فيها أآثر من غيره في الحصول على موقع قريب من الح

تتوافر لديه زاوية رؤية مناسبة، وهذا يؤدي إلى تسهيل مهمة نوع آخر من السرعة 

وهي سرعة االستجابة واتخاذ القرار المناسب ما يسهل عليه قيادة المباراة ومجاراتها 

ومواآبة سرعة الالعبين وطبيعة اللعبة ذات اإليقاع السريع والمفاجئ الذي يقوم به 

 . الالعبون

   : المطاولة–ثانيا 

         تعد المطاولة من القدرات البدنية األساسية التي تستخدم في الفعاليات واأللعاب 

 فالمطاولة تعّبر عن قدرة  طويلةالرياضية جميعا التي يتطلبها اإلعداد البدني لمدة

البدني، فهي الرياضي على األداء لمدة طويلة من دون الهبوط في المستوى الوظيفي و

من القدرات الالزمة واألساسية في عدد آبير من األنشطة الرياضية المختلفة وخاصة 

الفعاليات التي يتم فيها تحديد المستوى من خالل مستوى آفاءة عمل القلب والرئتين 

   .والدورة الدموية

جسم في          ويعّرفها الباحثون على أنها القابلية على مقاومة التعب، أو قدرة ال

التغلب على التعب وأداء الواجب الحرآي ألطول فترة زمنية ممكنة من دون أن يؤدي 

ذلك إلى هبوط في مستوى األداء سواء من حيث سرعته أو قوته أو التوافق الذي 

يط فإن المطاولة ، وبتعبير بس)2(يصاحبه أو دقة تطبيق المهارات الفنية المكونة له

بالنسبة لحكم آرة القدم تمثـّل قدرة الحكم على أداء المباراة بشوطيها من دون ظهور 

                                                 
 56، ص1998، ، القاهرة، دار الفكر العربى الحديثالرياضىلتدريب مفتى إبراهيم ،  )1(
  64، نفس المرجع السابق، صمفتى إبراهيم )2(
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 لذا تعد المطاولة من القدرات البدنية الرئيسة في .التعب أو انخفاض مستوى اإلنجاز

أداء حكام آرة القدم إذ تسمح لهم بأداء حرآي مستمر تحت أنواع من الشدة والحمل      

ختلفين، وتزداد أهمية قدرة المطاولة آلما طال وقت المباراة وارتفع مستوى األداء الم

 .للفرق المتنافسة

   : القــوة–ثالثا 

         تلعب القوة العضلية دورًا بارزًا ومميزًا في الحرآات جميعا التي يقوم بها حكم 

د ترتيب الصفات البدنية آرة القدم في أثناء قيادته للمباراة، فهي تحتل موقع الصدارة عن

الالزمة، إذ تعد هذه الصفة البدنية القاسم المشترك، آونها األساس الذي ترتبط به معظم 

القدرات البدنية األخرى، فعند بناء القاعدة األساسية للياقة البدنية للرياضي ينبغي 

ات البدنية االهتمام أوًال بالقوة العضلية التي تكون نقطة انطالق وأساس الآتساب القدر

األخرى التي لها دور آبير في أداء مثل هذه القوة السريعة وتحمل القوة، وإنَّ صفة 

السرعة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل قوة عضلية، آما تمنح صفة القوة الشكل 

الخارجي الخاص بالترآيب التشريحي الذي يكسبه مظهرًا حسنًا الذي يشكل جزءًا مهمًا 

   .من شخصيته

    ويعّرفها علماء التدريب الرياضي على أنها قدرة الفرد في التغلب على      

 بأنها إحدى مكونات الرياضة البدنية  المقاومات المختلفة أو مواجهتها، وآذلك

 .)1(األساسية وهي تعني أقصى جهد يمكن إنتاجه في أقصى انقباض عضلي واحد

   : القـوة المميزة بالسرعة-رابعا

تطلبات الضرورية لحكام آرة القدم إذ تعد            تعد القوة المميزة بالسرعة من الم

 القوة  في أدائهم، وتظهر مثل هذه والنوع الغالب واألآثر ٌاستخدامًامن أهم أشكال القوة

 فضًال عن القدرة على أداء المهارات التحكيمية التي في حاالت االنطالق السريع

 قدرة الرياضي في التغلب  تتطلب السرعة في أدائها، وتعّرف من قبل العلماء بأنها
                                                 

  34، ص1999الرياضى، دار الفكر العربى ، القاهرة، التدريب بسطويسى أحمد، أسس ونظريات  )1(
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ى على المقاومات بانقباضات عضلية سريعة، آما يعّبر عنها بأنها قوة أقل من القصو

 .في سرعة أقل من القصوى وتتميز بالتكرار من دون فترات انتظار لتجميع القوة

و بذلك تمثل قدرة القوة المميزة بالسرعة لحكام آرة القدم بأنها إظهار انقباض عضلي 

  )1(.في أقل زمن ممكن وألآثر من مرة واحدة

   : مطاولة السرعة-خامسا

 قدرة الفرد على االحتفاظ           هي صفة مرآبة من المطاولة والسرعة ويقصد بها

بالسرعة في ظروف العمل المستمر بتنمية مقدرة مقاومة التعب عند حمل ذي درجة 

من مقدرة الفرد والتغلب على التنفس الالهوائي الآتساب %) 100-75(عالية شدته من 

زة الجسم على مقاومة التعب في أثناء المجهود الطاقة، فضًال عن آونها قدرة أجه

المتواصل الذي يتميز بطول فترته وارتباطه بسرعة عالية من دون هبوط في مستوى 

آفاية األداء، وتعّرف بأنها قدرة الالعب في المحافظة على سرعته ألطول مدة زمنية 

ية ألآبر مسافة ممكنة وتعّرف أيضا بأنها قدرة الفرد في المحافظة على السرعة العال

 وهي إحدى القدرات البدنية المهمة .)2(ممكنة آذلك زيادة قدرته على مقاومة التعب

ت من لحكام آرة القدم إذ تساعدهم على أن يرآضوا بأقصى سرعة لهم في أي وق

المباراة السيما في أوقات اللعب الحرجة التي غالبًا ما تكون عند نهاية المباراة، لكونها 

  . تتطلب أداًء بشدة قصوى أو شبه قصوى

           وعّرفها الباحثون بأنها القدرة على مقاومة التعب عند أداء أحمال بدرجة 

كة في هذا األداء هي سرعة ابتداًء قبل القصوى حتى القصوى، والطاقة المستهل

الالهوائي، ويعني بذلك بالنسبة لألنشطة الرياضية ذات الحرآات المتكررة، إذ يجب أن 

ال يحدث هبوط آبير في مستوى سرعة الحرآة االنتقالية للحكم أثناء قيادته للمباراة 

 )3(.نتيجة أي من ظواهر اإلعاقة األخرى

                                                 
  42نفس المرجع، ص بسطويسى أحمد، )1(
 120، ص2001، دار زهران للنشر والتوزيع ، القاهرة، التدريب الرياضي نظريات وتطبيقاتعصام عبد الخالق،  )2(
 95، ص2005نشأة دار المعارف، اإلسكندرية، ، مالميكانيكية الحيويةسمير مسلط الهاشمي،  )3(
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   : الرشاقة-سادسا

إن ما يميز عنصر الرشاقة هو أن يتم أداء الحرآات الخاصة بالرشاقة بأعلى 

سرعة ممكنة، وعلى ذلك فإن أداء تدريبات خاصة بالنسبة للحكم البد أن تتم من خالل 

ذلك انه في المجال ) لسرعة االنتقا(طرائق التدريب الخاصة بالسرعة الحرآية 

التطبيقي سوف يواجه الحكم مواقف تحتاج منه إلى أداء حرآات مغايرة لبعضها 

البعض على وفق ظروف التحرآات داخل الملعب وتفادي آل من الالعبين والكرة 

بسرعة عالية، وعليه فسوف يحتاج إلى مستوى عال من االستجابة والتوافق والتوازن 

د يتوقف توقفات مفاجئة، وبناًء عليه ينبغي على الحكم أن يكون والعديد من األمور، وق

على مستوى عاٍل نسبيًا من مدى الحرآة في المفصل وإال فإن نقص هذه الصفة قد 

يكون سببًا أساسيًا في حدوث اإلصابة لبعض الحكام، وتكمن أهميتها بظهور الحكم 

 لذا فإن الرشاقة تكون لبدنيصة إعداده ابأداء حرآي يعّبر عن مدى إعداد الحكم لخال

  . من القدرات البدنية األساسية الواجب توافرها عند الحكم

 و عليه فإن الرشاقة تعني قدرة الحكم على األداء بدقة وانسيابية وسرعة انتقال 

الجسم لجهات مختلفة وبحرآات مرنة ورشيقة، مما يساعد على تحقيق أهدافه وهي 

  .  لغرض اتخاذ قرار سليمالوصول إلى زاوية رؤية مناسبة

مما سبق فإن توفر عنصر اللياقة البدنية للحكام يعتبر أهم أسباب النجاح وحسن 

إدارة المباراة، بل بعض الحكام وخاصة األوروبيين يعتمدون على وضع برنامج اللياقة 

البدنية آأساس لمزاولتهم التحكيم، وهناك فرق بين الحكم الذي يصفر على خطأ وهو 

  )1(. مترا وبين الحكم الذي يصفر على الخطأ وهو قريب من مكان الخطأ30د  على بع

  

  

         

                                                 
، 1998مصطفى آامل راتب ومحمد حسام الدين، الحكم العربي وقوانين آرة القدم والكرة الخماسية، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة،  )1(

 59-58ص
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  : متطلبات نظرية وفنية5-2

 المعيار األساسي للقيام بواجبات التحكيم، حيث أن معرفة قوانين اللعب يعتبر  

قوانين اللعب يجب أن تكون معروفة من طرف الحكم و روح القانون يشكل عنصر 

 فللحكم مسؤولية آبيرة في تطبيق قوانين       )1(.إضافي في تطبيق قوانين اللعب

ل القوانين والتأويل الخاطئ لها يؤدي إلى إجهاض آل محاولة اللعب، حيث أن جه

لتطوير اللعب، إذ دون الدراية والمعرفة المعمقة للعب وقوانينه، ال يمكن التحكم الجيد 

   .ثناء المباراةأفي الصعوبات التي تالقي الحكم 

  

  :متطلبات نفسية 5-3

البدني بعد اقتناع دخل اإلعداد النفسي مجال الرياضة مثل اإلعداد الفني و  

المسؤولين بجداوه نحو الوصول إلى مستويات أعلى، بل وأصبح علما  يستفيد منه 

المدربون والالعبون والحكام، حتى أن البعض يوليه أولوية في الترتيب ألنه يؤثر على 

   )2(.النواحي الفسيولوجية ألجهزة الجسم المختلفة والتي يقوم بدور فعال في األداء

  

  :  االختبارات البدنية لحكام آرة القدم-6

 ):آوبر سابقا(التطور التاريخي الختبارات اللياقة البدنية للحكام 1 -6

        تعد اختبارات آوبر من أشهر االختبارات المقننة المستخدمة في معظم أنحاء 

 إلى هذه االختبارات من خالل البحث في العالقة بين تأثيرات )آوبر(العالم إذ توصل 

ة على عينات من الجنود والطيارين        القابليات البدني واألنشطة الرياضية

األمريكان، آذلك توصل آوبر أيضا إلى معدالت الطاقة المصروفة خالل الجهد البدني 

 الرياضي عند رياضي القمة التي تكون آافية في الوصول إلى مستويات عالية لألداء

 أصبح 1967من بحثه عام ) آوبر(وفي مختلف مجاالت الرياضة، وبعد أن انتهى 

                                                 
)1(  F.A.F Règlements généraux, Alger, 2004, p02 

 62، ص 1998ل راتب، محمد حسام الدين،مرجع سابق، مصطفى آام )2(
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من خالل تطبيقه على ) برامج الحرآة الهوائية(البحث جاهزا من حيث النتائج وسمي 

شخص في المختبر وفي الساحات، وآجزء من هذا االختبار هو ) 5000(أآثر من 

في الساحات، يحسب من خالل أطول مسافة مقطوعة )  مستمردقيقة رآض12اختبار (

  )1(.باألمتار

        و لكي يصبح حكام آرة القدم جاهزين من حيث اللياقة البدنية، تقوم االتحادات 

سابقا وفي بداية آل موسم آروي أو أآثر من مرة خالل الموسم،   ة باختباراتالوطني

        آانت تجرى اختبارات آوبر بتحديد المسافة التي يجب أن يقطعها الحكم خالل

 : دقيقة رآض مستمر وحسب األعمار على النحو األتي12

 .م2300 سنة يجب أن يقطع مسافة ال تقل عن 39سنة إلى 25من  •

 .م2000سنة فما فوق يجب أن يقطع مسافة ال تقل عن  40من  •

 . ث75م في زمن ال يزيد عن 400إضافة إلى ذلك رآض  •

 .ث8م في زمن ال يزيد عن  50ورآض  •

م ذهاب 10ث بشكل 11,50م في زمن ال يزيد عن 40ورآض متعرج مسافة  •

  .م إياب10و

  : جرى تعديل على االختبارات لتصبح1989وفي عام

 .ث7,5 ال يزيد عن  م بزمن50رآض  •

 .ث32م بزمن ال يزيد عن 200رآض  •

 .ث7,5 م بزمن ال يزيد عن 50رآض  •

 .ث32م بزمن ال يزيد عن 200رآض  •

  . دقيقة ال طول مسافة ممكنة12رآض مستمر لمدة  •

هو أول ) دقيقة12( اجري تعديل على االختبار إذ أصبح رآض 2000وفي عام 

ى الحكام الدوليين هي نفسها بالنسبة إلى اختبار،علما إن االختبارات بالنسبة إل
                                                 

 86، ص2006دار الفكر العربى ، القاهرة،  ، التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادةمفتي إبراهيم حماد،  )1(
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 الدرجات الباقية لكن هناك اختالف واحد فقط هو إن الحكم المساعد المعتمد دوليا

م، واستمرت هذه االختبارات 200يختبر جميع هذه االختبارات باستثناء اختبار 

  .سنوات5لمدة 

 اعتمد االتحاد 2005      و في نشرة االتحاد الدولي لكرة القدم في افريل لعام 

الدولي لكرة القدم على االختبار الحديث للياقة البدنية وأآد على جميع االتحادات 

الوطنية اعتماد هذه االختبارات الختبار حكامهم، وآذلك تعتمد هذه االختبارات 

البطوالت التي يقيمها االتحاد الدولي لكرة القدم آافة وآذلك البطوالت القارية  في

لمحلية، وفعال طبقت هذه االختبارات في نهائيات آاس العالم للشباب والبطوالت ا

.            2005ونهائيات آاس العالم للناشئين بالمكسيك في جويلية  2005بهولندا في ماي 

آما حدد االتحاد الدولي لكرة القدم بموجبه االختبارات التي يجب على الحكم أن 

          اة بكرة القدم الحديثة بصورة يجتازها ليكون قادرا على إدارة مبار

 االختبارات السابقة للحكام التي اعتمدت وتختلف هذه االختبارات آليا عن، صحيحة

 :  حيث أآد هذه االختبارات على اختبارين رئيسين همام1970منذ عام 

 . ث للحكام المساعدين6 ث لحكام الساحة، 6,2 بزمن 6 ×م40االختبار األول  •

 .ث30  مرة متواصل بزمن 30-20  ×م150ثاني االختبار ال •

 )1(: اختبارات اللياقة البدنية الحديثة2 -6

ا االتحاد الدولي لكرة آل البطوالت التي يقيمه         يطبق هذا االختبار على الحكام في

 والقارية وتعتمدها االتحادات الوطنية الختبار حكامها اعتبارا البطوالت الدوليةالقدم و

% 30تكون درجة نجاح االختبار للحكم بنسبة م و2005من عام  األول من أآتوبر  من

  : هي والطويلة في المسافات القصيرة ومعايير يتم إتباعهاهناك درجات وو 

 

                                                 
)1(  FIFA, Règlements généraux, Hitziweg, Zurich, Suisse, 2006, p12 
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 . درجة لكل محاولة درجتان12المسافات القصيرة  •

 درجة عند اجتياز الحكم عشرة دورات يتم احتساب درجة 18الطويلة المسافات  •

  .آاملة

درجات تتوزع على  و بقية ال100 من أصل 30و بهذا تصبح الدرجة النهائية 

  :ويكون االختبار آما يلي. االمتحان النظريالحكم وشخصية المستوى الفني و

 :6×م40 االختبار األول -

 :اإلجراءات

يحق  وست مرات، الراحة دقيقة واحدة بين محاولة وأخرىم 40الجري لمسافة  •

م ويكرر هذا 40للحكم الرجوع مشيا أو هرولة وتكون المسافة المقطوعة 

ث لحكام الساحة لكل 6,2االختبار بنفس الطريقة، يجب أن ال يزيد الوقت عن 

 .ث للحكام المساعدين لكل تكرار6تكرار و 

ولة إضافية، والحكام المساعدون في في حالة فشل حكم الساحة تعطى له محا •

  .حالة فشلهم يعطون محاولة أخرى آذلك

 : تكرار30 -20 ×م150 االختبار الثاني -

قدرة الحكم على إعادة أداء رآضات عالية الشدة لمسافات متقطعة ويرآض  •

 . بإشارات وصافرة ويؤدي في ملعب الساحة والميدان

                 :اإلجراءات

  : ساحة حكام ال-ا-

بعد أول صافرة من مراقب االختبار على الحكام أن يقطعوا مسافة   •

ث من بداية منتصف الملعب من مجال الساحة المستقيم مع راحة ×30م150

م مشي، وفي الصافرة الثانية على الحكام أن 50ث لقطع مسافة 35مقدارها 
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 مشي ال م50ث ويتبع ذلك ×30م150يرآضوا مرة أخرى ويقطعوا مسافة 

م، الحد األدنى للرآض هو 400ث وهذا يساوي دورة آاملة أي 35تزيد عن 

 . دورة15 دورات والحد األعلى للرآض هو10

 دقيقة إذا وصل 35 دقيقة وأقصى زمن هو23,20يكون أداء االختبار بوقت  •

م آحد أدنى 4000دورة، على الحكام قطع مسافة ألتقل عن 15الحكم إلى 

 ×1م150 فشل الحكم يعاد االختبار لمرة واحدة م آحد أقصى، في حالة6000و

 .وإذا فشل في أآثر من محاولة يعد فاشال

  : الحكام المساعدون-ب-

الصافرة األولى من مراقب االختبار يقوم الحكام المساعدون بقطع مسافة   •

م مشي ال تزيد عن 50ث من البداية، بعدها عليهم اخذ راحة ل×30 م150

   ث وبعدها×30م150نية يرآض الحكام المساعدون ث، و في الصافرة الثا40

م مشي، وتعد هذه دورة واحدة من 50ث لمسافة 40اخذ راحة لمدة ال تزيد عن 

 .م400االختبار مع قطع مسافة 

 دورة 15والحد األقصى  م4000 دورات بمسافة 10الحد األدنى للدورات هي  •

 .م6000بمسافة 

م المحددة بأربع أقماع خلف خط 50يجب أن يصلوا قبل الصافرة بمكان المشي  •

  .م3بداية المشي 

 .   دقيقة37,30 دقيقة والحد األقصى هو 25الحد األدنى لوقت االختبار هو •

  و إذا فشل في أآثر  ×1م150في حالة فشل الحكم المساعد يعاد لمرة واحدة  •

 .من محاولة يعد فاشال
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  : الهيئات المشرفة على الحكام الجزائريين-7

  :FIFAلجنة الحكام الدولية للفيفا  7-1

تخضع فئة من حكام النخبة الوطنية وهو الحكام الدوليون إلى سلطة لجنة الحكام لإلتحاد 

هذه اللجنة تسهر على تطبيق قوانين اللعبة وتعطي قراءات و . FIFAالدولي لكرة القدم 

ما تعيين الحكام والحكام لقوانين اللعبة  وتقترح تعديالت عليها للجنة التنفيذية الدولية، آ

 . المساعدين إلدارة المنافسات المنظمة من طرف الفيفا

  :CAF لجنة الحكام اإلفريقية 7-2

 وتعطي قراءات لقوانين اللعبة وتقترح تعديالت تسهر على تطبيق قوانين اللعبة 

فسات تعيين الحكام والحكام المساعدين إلدارة المنالي لكرة القدم، وعليها لإلتحاد الدو

   )1(.المنظمة من طرف الكاف والفيفا التي تجري على المستوى اإلفريقي

  : لجنة الحكام لإلتحاد العربي لكرة القدم7-3

تعيين الحكام والحكام المساعدين العرب تسهر على تطبيق قوانين اللعبة و 

  .منافسات المنظمة من طرف اإلتحاد العربي لكرة القدمدارة الإل

  :CFA اللجنة الفيدرالية للتحكيم7-4

تنظيم التحكيم الوطني مسند للجنة الفيدرالية للحكام تحت إشراف االتحادية  

 بين الجزائرية لكرة القدم، و إلى هيئات اللجنة الوطنية للحكام الهواة، رابطة ما

التي تأسست طبقا لألحكام  والرابطات الوالئية والجهات، الرابطات الجهوية

اللجنة الفيدرالية للحكام جزء و. المنصوص عليها من قبل قانون تنظيم التحكيم الوطني

التطوير من ، المعايير والمراقبة، التنظيم. من االتحادية الجزائرية لكرة القدم

  )2(.االختصاص ألحصري للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم

يخضع جميع حكام النخبة الوطنية بجميع رتبهم إلى سلطة اللجنة الفيدرالية 

دارة المباريات ضمن البطولة إللحكام، في مراقبتهم وتكوينهم وترقيتهم وتعيينهم 

                                                 
)1(  FIFA, Règlements généraux, Hitziweg, Zurich, Suisse, 2008, p27 

 01، ص02-03، المادة2011حاد الجزائري لكرة القدم، االت )2(
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لهاوية أو الجمعيات رابطات آرة القدم ا، والثانياألول والوطنية االحترافية بصنفيها 

  .االتحادية الجزائرية لكرة القدمالمعروفة من قبل  المعتمدة واألخرى

  : هيئات التحكيم-8

  :التي تمتلك صنفين من الحكامتحكيم آرة القدم االحترافية و: اهناك هيئتين للتحكيم هم

ة في  مر12، حيث يراقب على األقل 2 يدير مباريات الرابطة المحترفة :2 فيدرالي -ا-

  .الموسم الرياضي

  .، يراقب في آل المباريات1يدير مباريات الرابطة المحترفة : 1 فيدرالي -ب-

ن ، و الذين لهم على األقل سنتي1 الحكام السبع األوائل في الترتيب فيدرالي : دولي-ج-

التي وط السن المحددة من قبل الفيفا وتتوفر فيهم شر و1تجربة في الرابطة المحترفة 

بالنسبة لهذين الصنفين الترتيب يكون وفق النقاط المحصل عليها في و .ا تعينهمبدوره

  )1(.الموسم الرياضي

  :أما تحكيم آرة القدم الهاوية فيشرف عليه

  .يدير مباريات القسم الوطني لكرة القدم الهاوية: A)1(1 هاوي -ا-

  .يدير مباريات رابطة ما بين الجهات لكرة القدم الهاوية: (A2)2  هاوي-ب-

  .يدير مباريات الرابطة الجهوية لكرة القدم الهاوية: (A3)3 هاوي -ج-

  )2(.يدير مباريات الرابطة الوالئية لكرة القدم الهاوية: (A4)4 هاوي -د-

  :لحكام في الجزائرا تكوين -9

ال شك أن عنصر التكوين في التحكيم من أهم العناصر في تطوير آرة القدم لما   

يلعبه الحكم من دور استراتيجي، حيث يكون هو ملك الساحة فيعطي الحكم جميع 

القرارات سواء احتساب ضربات الجزاء أو إلغاء األهداف، وقد يتعلق أمل جمهور بيد 

طأ أو يصيب، لدى وجب االهتمام بعنصر التحكيم من حيث التكوين حكم قد يخ
                                                 

 06، ص14االتحاد الجزائري لكرة القدم، نفس المرجع، المادة )1(
  07، ص16االتحاد الجزائري لكرة القدم،مرجع سابق المادة )2(
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بالتخطيط وتوفير الدعم المادي والمعنوي و االهتمام بالتربصات والحرص على تكوين 

حداث القوانين والتعرف عليها، وإعداد الندوات من خالل دعوة خبراء أالحكام على 

ت وللتعرف على آخر تطورات التحكيم في العالم لتاطير تلك الندوات أو التربصا

  .التحكيم العالمي وزيادة خبرات حكام النخبة

فيدرالية الجزائرية لكرة الحكام المساعدون يتم تكوينهم عن طريق الالحكام و  

اللجان المسيرة واللجنة الفيدرالية للحكام و. ابطات آرة القدم الهاويةلجان حكام رالقدم و

يضمنون المراقبة والتسيير، أما برنامج التطوير لتحكيم مسئولة عن تكوين الحكام ول

التكوين فهو مسطر من قبل اللجنة الفيدرالية للحكام ألجل توحيد المحتوى و

  .البيداغوجي

  : أنواع الحكام-10

  :)1( الحكم الرئيسي10-1

 له السلطة المطلقة لتطبيق مواد قانون اللعبة وذلك تدار آل مباراة بواسطة حكم  

  . فيما يتعلق في المباراة التي يتم تعيينه فيها

  : )2( الحكام المساعدون10-2

يقوم الحكام . يعين حكمان مساعدان تكون مهمتهما خاضعة لقرار الحكم

  .لى المباراة وفقا لقوانين اللعبةالمساعدون أيضا بمساعدة الحكم في السيطرة ع

  :)3( الحكم الرابع10-3

يجوز تعيين الحكم الرابع طبقا لقواعد المسابقة والتي سوف يقوم فيها بواجبات 

  .أي من الحكام الثالث الذي يصبح غير قادر على االستمرار في مهمته

  

  

                                                 
)1(  FIFA, Les lois du jeu, Hitziweg, Zurich, Suisse, 2008, p16 
)2(  FIFA, 2008,  op-cit, p18  
)3(  FIFA, 2008, op-cit, p39 
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  :خالصة 

ستغاء عنه إلدم آعامل من العوامل التي ال يمكن افرض التحكيم نفسه في آرة الق

يكتسبها همية  التي ألفي ممارسة اللعبة األآثر شعبية في العالم، حيث فرضته الحاجة وا

  .متميزةفي جعلها مشوقة وممتعة و

ثبتته اللقاءات التاريخية أففي الشمال عرف التحكيم تطورا ملحوظا من خالل ما 

ة المستديرة عبر الزمن، الزمتها مجموعة  من التطورات وآذا التطور التي شهدته الكر

ثراء والتطوير والمناقشة من طرف الوصية إللوالتغيرات في مجال قوانين اللعبة قابلة 

  ".FIFA"تحادية الدولية لكرة القدم إلال وهي اأالعليا للتحكيم 

ة إلى الوطني، إضافتارخ التحكيم العالمي وآما تطرقنا في هذا الفصل إلى تقديم 

فراد الطاقم أتعريف مواد  القانون التي تحدد مهام وصالحيات وواجبات آل فرد من 

التحكيمي وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، وآذا متطلبات الحكم األساسية في لعبة 

قليمية أو إلآرة القدم، والتعريف بالهيئات المشرفة على حكام النخبة سواء الدولية أو ا

  .المحلية منها
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  :منهجية للدراسةاإلجراءات ال

  : الدراسة االستطالعية-1

  :الغرض منها هو د أجرى الباحث دراسة استطالعية ولق  

 . التأآد من وجود مستوى ضغط مرتفع لدى حكام نخبة آرة القدم-

مقياس إدراك :  و موضوعية المقاييس المستخدمة والتي هي التأآد من صدق، ثبات-

 .مقياس قلق المنافسةالضغط، و

  . حكم آلهم يحكمون في الرابطة الهاوية 30عينة الدراسة االستطالعية من  تكونت 

  .لقد راعينا أن تكون هذه العينة خارج العينة التي تدخل في الدراسة األصليةو

  :وزعت قائمة إدراك الضغط على العينة االستطالعية فكانت النتائج آما يلي

  

   لمقياس إدراك الضغطيمثل نتائج الدراسة االستطالعية ) 01(جدول رقم 
أفراد 

 العينة

درجة 

إدراك 

 الضغط

مستوى 

 الضغط

أفراد 

 العينة

درجة 

إدراك 

 الضغط

مستوى 

 الضغط

أفراد 

 العينة

درجة 

إدراك 

 الضغط

مستوى 

 الضغط

مرتفع0.71 21معتدل0.45 11معتدل0.44 1

معتدل0.54 22معتدل0.48 12معتدل0.46 2

معتدل0.48 23عمرتف0.66 13معتدل0.49 3

مرتفع0.60 24مرتفع0.59 14مرتفع0.57 4

مرتفع0.64 25مرتفع0.62 15مرتفع0.61 5

مرتفع0.62 26مرتفع0.60 16مرتفع0.65 6

مرتفع0.60 27مرتفع0.61 17مرتفع0.60 7

معتدل0.46 28معتدل0.42 18معتدل0.46 8

معتدل0.51 29معتدل0.43 19معتدل0.53 9

مرتفع0.63 30مرتفع0.59 20مرتفع0.62 10
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 من هم معتدلي الضغط من خالل نتائج الجدول نالحظ أن هناك من الحكام

هذا ما يدل اآلخرين نجد عندهم ضغط مرتفع و، بينما السبعة عشرة 13عددهم النفسي و

ي وجب علينا بالتالفعة نوعا ما وعلى أن هؤالء الرياضيين يعانون من ضغوط مرت

االستمرار في الدراسة األساسية من أجل تدريب الحكام على آيفية التعامل مع هذه 

  .الضغوط

ة رغم أنه لم تكن هناك منافسة، والغرض من و وزعنا آذلك قائمة قلق المنافس

سنوضح ذلك في عنصر أدوات الدراسة ذلك هو التأآد من صدق وثبات المقياس، و

  .الحقا

  :خدم المنهج المست-2

ما خدمه في دراسته على طبيعة بحثه ويعتمد اختيار الباحث للمنهج الذي يست

يهدف إليه، وترتكز أهداف البحث الذي بين أيدينا على معرفة أثر البرنامج اإلرشادي 

 التقليل ومواجهة الضغط النفسي المتمثل في برنامج االسترخاء العضلي علىالجمعي و

  .نهما حكام النخبة في رياضة آرة القدمقلق المنافسة اللذان يعاني مو

وتبعا ألهداف الدراسة وطبيعة الموضوع وآذلك تبعا للمشكلة المطروحة نرى    

تغير متعمد أن المنهج التجريبي هو المنهج المالئم، ويعرف هذا المنهج على أنه 

غير في الظاهرة موضوع مالحظة نواتج التومضبوط للشروط المحددة للظاهرة و

  (1).يعرف أيضا بأنه استخدام التجربة في إثبات الفروض، والدراسة

  : مجتمع الدراسة-3

ذين يشكلون موضوع مشكلة مجتمع الدراسة هو جميع األفراد أو األشخاص ال

هو جميع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث على أن و. بحثال

    )2(.يعمم عليها نتائج الدراسة

                                                 
 .79، ص2007، دار المسيرة، عمان، األردن، 1مدخل إلى مناهج البحث في التربية و علم النفس، ط:  محمد خليل عباس و آخرون (1)

 .217 نفس المرجع، ص  )2(
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التي تكون يعتبر مجتمع الدراسة المصدر الوحيد للعينة بحيث تأخذ منه العينة 

 الناشطين ل في  الحكامفي هذه الدراسة فالمجتمع الدراسي يتمثو. ممثلة لهذا المجتمع

  .مثلهم في الرابطة الهاوية في الرابطة المحترفة و

  : العينة-4

تم اختيار العينة بالطريقة المقصودة أي عمد الباحث إلى اختيار أفراد العينة حسب 

  :عوامل محددة

 . أن يكون الحكم من الممارسين باستمرار-

 . أن يكون غير مصاب بإصابات-

  .ى النخبة أن يكون منتمي إل-

  : خصائص العينة -1.4

  :حجمها 

 حكم موزعين على مجموعتين 80:        يقدر حجم العينة في الدراسة الحالية بـ 

 حكم في اختصاص الرابطة المحترفة  20تجريبية و ضابطة آل مجموعة تتكون من 

 . حكم في اختصاص الرابطة الهاوية20و

  المجموعة الضابطةية ويمثل حجم المجموعة التجريب: )02(جدول رقم 

   
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 20 20 حكام الرابطة المحترفة
 20 20   حكام الرابطة الهاوية

 :  مصدرها  

د                  أبما          د اعتم دم فق رة الق ة في آ ن موضوع بحثنا يتعلق بحكام النخبة الجزائري

دم        دراج  الحكام المسجلين في آشوفات االت        إالباحث على    رة الق ة لك ة الجزائري حادي

  ).حكام للرابطة المحترفة، حكام للرابطة الهاوية(على حسب الدرجات التحكيمية 

  :   تم إجراء البحث الميداني آما يلي: مكان دراسة العينة - 2.4

ة -أوال  اييس القبلي ع المق ة   :  توزي ر الفيدرالي ستوى مق ى م ع عل ان التوزي آ

  .جتماع للحكامالجزائرية لكرة القدم أثناء ا



  118 

ا  ة  -ثاني اييس البعدي ع المق ة      :  توزي ر الفيدرالي ستوى مق ى م ع عل ان التوزي آ

  .الجزائرية لكرة القدم أثناء اجتماع للحكام

  :أنجز البحث الميداني على مرحلتين:  زمن دراسة العينة -3.4      

  .دراسة استطالعية وجمع المعلومات عن الحكام: 2010شهر نوفمبر -

 .تم توزيع  المقاييس القبلية وجمعها: 2012 شهر جانفي -

 .شهر جانفي إلى غاية شهر مارس تم تطبيق البرنامج اإلرشادي -

 .جمعها تم توزيع المقاييس البعدية و2012شهر مارس  -

  .جمعها اإلحتفاظ أو المقاييس المؤجلة و تم توزيع مقاييس2012شهر أفريل  -

  :   نوع المتغيرات المستعملة -5

سبب والعامل المستعمل     :يرات المستقلة   المتغ -1.5   وتتمثل المتغيرات المستقلة في ال

  . والذي نتحصل من جراء تطبيقه على النتائج وبالتالي قياسها

  :وحددت المتغيرات المستقلة في بحثنا الحالي في 

  .البرنامج اإلرشادي لالسترخاء العضلي*

  :النفسية وحددت آمايليوتتمثل في إدارة الضغوط : المتغيرات التابعة -2.5

  .درجة إدراك الضغط*

  .درجة قلق المنافسة*

  :  أدوات الدراسة -6

     إن اختيار الباحث ألدوات جمع البيانات يتوقف على العديد من العوامل، فطبيعة 

وقد يعتمد الباحث على أداة …المشكلة والفروض تتحكمان في عملية اختيار األدوات 

والتعرف الظاهرة المختارة من جميع نواحيها يانات لكي يدرس أآثر لجمع الب أو واحدة

  .على طبيعتها بدقة

  :واعتمد الباحث في البحث الحالي على األدوات التالية
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  : مقياس إدراك الضغط 6-1

وآخرون لقياس مؤشر إدراك " Levenstein" وضع من طرف ليفنستين 

  .ود المباشرة وغير المباشرة عبارة، نميز منها نوعين من البن30الضغط، ويشمل 

 عبارة، وتدل على وجود مؤشر إدراك ضغط مرتفع، عندما 22تشمل البنود المباشرة 

يجيب المفحوص بالقبول اتجاه الموقف، وإلى مؤشر إدراك ضغط منخفض، عندما 

  .يجيب بالرفض

  2،3،4،5،6،8،9،11،1218،19،20: وتتمثل هذه البنود في العبارات رقم 

تقريبا ( من اليمين 4 إلى 1وتنقط من . 22،23،24،26،27،28،30، 14،15،16،

  ).عادة(إلى اليسار ) أبدا

. 1،7،10،13،17،21،25،29 عبارات رقم 8وتشمل البنود غير المباشرة 

وتدل على وجود مؤشر إدراك مرتفع عندما يجيب المفحوص بالرفض، وإلى مؤشر 

  .إدراك منخفض عندما يجيب بالقبول

إلى اليسار ) تقريبا أبدا( من اليمين 1 إلى 4بنود بصفة معكوسة من وتنقط هذه ال

  )1().عادة(

  :التصحيح 

  : آما يلي4 إلى 1 درجات، من 4تنقط بنود االختبار وفق 

  .تقريبا أبدا  -1

  . أحيانا -2

  .آثيرا -3

  . عادة -4

  ).مباشرة أو غير مباشرة ( إليه سابقا       ويتبع التنقيط حسب نوع البنود آما أشرنا 

:ويستنتج مؤشر إدراك الضغط في هذا االختبار وفق المعادلة التالية   

  30 -مجموع القيم الخام = مؤشر ادراك الضغط 
90 
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ود                 ار من البن ويتم الحصول على القيم الخام بجمع آل النقاط المتحصل عليها في االختب

د حساب مؤشر إدراك الضغط من             المباشرة وغير المباشرة وتتراوح      الدرجة الكلية بع

ى     و) 1(ى ممكن من الضغط، إلى واحد       ويدل على أدنى مستو   ) 0( صفر   ى أعل يدل عل

 )1(.مستوى ممكن  من الضغط

  :ثبات وصدق المقياس 

  : الثبات -

النفسية   الجسدية و   الضغوط النفسية الصحة   استعمل هذا المقياس في دراسة حول     

وتحصلت في دراستها على ثبات هذا ). 2005أيت حمودة   (في معهد علم النفس للباحثة      

، فأظهر وجود    ألفاالمقياس وآان ذلك بقياس التوافق الداخلي لالختبار باستعمال معامل          

   .0.90: تماسك قوي يقدر بـ 

ك          اس وذل ات المقي ة بحساب ثب ة   وقام الباحث في الدراسة الحالي باستعمال طريق

د الجزئين   ضم أح افئين، ي ى جزئين متك اس إل ة المقي م تجزئ صفية، حيث ت ة الن التجزئ

ين            اط ب الفقرات الفردية، ويضم الجزء الثاني الفقرات الزوجية، تم حساب معامل االرتب

ـ در ب ذي ق ة ال ة والزوجي رات الفردي ى وجود 0.73: درجات آل من فق دل عل ذا ي  وه

زئين للفقرات، وهذه النتيجة مكافئة فقط لصورة واحدة من نصف               تماسك قوي بين الج   

ة         ق معادل وم بتطبي ر نق ذا األث صحيح ه لي، ولت ار األص بيرمان"االختب راون–س "  ب

ة        0.88وتحصلنا على معامل ثبات االختبار األصلي الذي قدربـ          إن قيم  ، وآما نالحظ ف

  .معامل الثبات دالة وبالتالي تأآدنا من ثبات المقياس

  : الصدق-

اس الصدق                      ك بقي ان ذل اس وآ لقد قامت أيت حمودة من التحقق من صدق المقي

اييس           ع المق ضغط م تبيان إدراك ال ة اس ى مقارن ز عل ذي يرتك ار ال ي لالختب التالزم

ـ          األخرى للضغط فأظهر وجود ارتباط قو      در ب اس     و 0.75ي مع سمة القلق و يق مع مقي

 مع مقياس 0.56قدر بـ  سجل ارتباط معتدل ي، بينما0.73إدراك الضغط لكوهن يقدر بـ 

 . مع مقياس قلق الحالة0.35ارتباط ضعيف يقدر بـ اإلآتئاب و
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صدق     تعمال ال اس باس ن صدق المقي د م ة بالتأآ ة الحالي ي الدراس ام الباحث ف ق

ـ                 در ب ات وق ا   0.94: الذاتي وهو جذر قيمة معامل االرتباط المتحصل عليه في الثب  وبم

  .لمقياس يعتبر صادقاأنه دال، فإن ا

  : اختبار قلق المنافسة الرياضية6-2

صمم االختبار راينر مارتنز أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الينوى 

 SCAT  Sport Competition Anxietyبالواليات المتحدة األمريكية تحت عنوان 

Test  القلق لفردية في سمةصادقة لدراسة الفروق ابهدف توفير أداة قياس ثابتة و 

ات ذلك بقياس ميل الفرد الرياضي أونزوعه نحو إدراك المواقف بمستويالتنافسية و

آما أن . أعد صورته العربية الدآتور محمد حسن عالويو. متباينة من شدة حالة القلق

  )1(. سنة15االختبار يصلح للتطبيق على الجنسين ابتداءا من 

 عبارات حقيقة فقط وهي تقيس سمة 10ارة، منها  عب15يتكون االختبار من 

نظرا ألن هذه العبارات تتميز بصدق ظاهري عالي فقد أضيف إليها و. القلق التنافسية

ص صورة واضحة عن الختبار لكي ال تعطي المفحو عبارات ال تدخل في مجال ا5

  .بالتالي تقلق من تميز استجابات المفحوصين نحو العبارات الحقيقيةوجهة االختبار و

  :التصحيح

أما . 15، 14، 12، 11، 9، 8، 6، 5، 3، 2: أرقام العبارات العشر الحقيقة

  .13، 10، 7، 4، 1: العبارات الخمس التي ال تحتسب لها أي درجات فأرقامها هي

، 12، 9، 8، 5، 3، 2أرقامها  الحقيقية التي في اتجاه القلق وو تحتسب الدرجة

  :وفقا لمفتاح التصحيح التالي. 15، 14

  .3=، غالبا2=، أحيانا1=نادرا

 11، 6: أرقامهاالتي تشير إلى عكس اتجاه القلق وأما العبارات الحقيقية 

  :ليفتحسب لها درجة وفقا لمفتاح التصحيح التا

  .3=، نادرا2=، أحيانا1=غالبا
                                                 

، دار الفكر العربي، 1تبارات المهارية و النفسية في المجال الرياضي،طاالخ: محمد حسن عالوي، محمد نصرالدين رضوان )1(
 556،ص1987القاهرة،
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  :ثبات وصدق االختبار

  :الثبات

ة       ة التجزئ تخدام طريق ات باس ي بعض الدراس ار ف ات االختب ساب ثب م ح د ت لق

ابين        ار م  0.92 و 0.78النصفية، حيث تراوحت قيمة معامالت االتساق الداخلي لالختب

ا     تعمال مع رى باس ات أخ ي دراس ار ف ات االختب ساب ثب م ح ا ت ودربينم -دالت آب

ين  ا ب ار م داخلي لالختب ساق ال امالت االت ة مع شاردسون حيث تراوحت قيم     0.89ريت

  .0.97و 

ار ب                    ات االختب م حساب معامل ثب د ت ة فلق ة    أما في الدراسة الحالي استخدام طريق

  : آانت النتائج آالتاليالتجزئة النصفية ومعامل ألفا آرونباخ و

ى         ار إل رات            قام الباحث بتجزئة االختب افئين، يضم أحد الجزئين الفق جزئين متك

ين درجات                اط ب الفردية، ويضم الجزء الثاني الفقرات الزوجية، تم حساب معامل االرتب

وي    0.75: آل من فقرات الفردية والزوجية الذي قدر بـ         وهذا يدل على وجود تماسك ق

ن نصف    دة م صورة واح ط ل ة فق ة مكافئ ذه النتيج رات، وه زئين للفق ين الج ار ب االختب

بيرمان "األصلي، ولتصحيح هذا األثر نقوم بتطبيق معادلة         راون  –س ى    "  ب وتحصلنا عل

ات            0.87معامل ثبات االختبار األصلي الذي قدربـ        ة معامل الثب إن قيم  ، وآما نالحظ ف

  .دالة وبالتالي تأآدنا من ثبات المقياس

  .0.73أما معامل آرونباخ فلقد تحصلنا على 

  :الصدق

ة صدق              حسب مارتنز   صدق الصورة األصلية لالختبار باستخدام آل من طريق

  .المحتوى و طريقة الصدق التالزمي و طريقة صدق التكوين الفرضي

ارتينز   رح م وى، اقت ة صدق المحت سبة لطريق سة 75فبالن رتبط بالمناف ارة ت  عب

احثين   ) خبراء( محكمين   6عرضها على   ضية في بداية تصميمه لالختبار، و     الريا من الب

ين      نفس الرياضي أو التعلم الحرآي، و     المؤهلين في مجال علم ال     دير المحكم في ضوء تق

ى       صلت عل ي ح ارات الت شر عب ددت الع ارة تح ل عب دق    لك ي ص دراجات ف ى ال  أعل

  .تكون منها االختبارالمحتوى والوضع اللغوي، و
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ذر   و الج ذي ه ذاتي ال صدق ال ام بال ى الباحث بالقي ة اآتف ة الحالي ي الدراس ا ف أم

  .هو دال، إذن فإن االختبار صادق و0.92التربيعي لمعامل الثبات بحيث بلغت قيمته 

  

  : برنامج اإلرشاد الجمعي باستخدام االسترخاء العضلي6-3

         اقتباس البرنامج من دراسة باسم محمد علي دحادحة في بحثه حول أثر التدريب 

ر النفسي لدى الطلبة، رسالة على حل المشكالت و االسترخاء العضلي في ضبط التوت

و قد تم تكيفه في الدراسة الحالية . 1995ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

أخذت التدريبات على االسترخاء في البداية من سلسلة عالم و. )الرياضيين(على الحكام 

  ".العالج النفسي الحديث"المعرفة لمؤلفها عبد الستار إبراهيم 

لكي يتسنى للحكام االستماع ل التدريب على االسترخاء على أقراص         و تم تسجي

  .مرارا لتمرينات االسترخاء

  

  : المعالجة اإلحصائية - 7

بعد تصحيح أدوات و وسائل القياس وفقا لتعليمات آل منها ثم تفريغ درجاتها 

نامج وإخضاعها للتحليل اإلحصائي، وذلك باستخدام جهاز اإلعالم اآللي باالستعانة ببر

فتم )  s.p.s.s(خاص باإلحصاء الذي هو الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  :حساب

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لدرجات أفراد مجموعتي البحث في  -

 .آل متغير من متغيرات الدراسة

لقياس داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي ) T.Test" (ت"اختبار  -

  .إدراك الضغط، القلق المنافسة الرياضية. في المتغيرات التاليةالبحث 

 .إدراك الضغط، قلق المنافسة الرياضة: معامل االرتباط لبيرسون بين المتغيرات -
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  : إجراءات الدراسة-8

الشخصية لتطبيق الدراسة على الحكام تم  و     بعد الحصول على الموافقة الرسمية

مقياس قلق المنافسة الرياضية على ضغط النفسي وس المقيا:  توزيع أدوات الدراسة

قراءة التعليمات على الحكام، طلب  الدراسة، وأفراد العينة، بعد توضيح الهدف من

  .إليهم وضع االسم على االستبيان حتى يتم التعرف عليهم عند إعادته
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  :مناقشة النتائجتحليل و

  :حكام  الرابطة المحترفة -1

  :الضغط النفسي-1-1

بين االختبار القبلي   لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي ) ت(نتائج  1-1-1

  :االختبار البعدي للمجموعة التجريبيةو

 استبيان على المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ياآلت الجدول يوضح

 .بين االختبار البعدي للمجموعتين للفروق التائية والدرجة الضغط إدراك

  
االختبار ألبعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي ويمثل فروق المتوس) 03(جدول رقم 

  لمحترفةالتجريبية في مستوى الضغط النفسي لحكام الرابطة ا

  

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

68.44 5.42 

االختبار ألبعدي 
 للمجموعة التجريبية

62.44 7.31 

  
12  
 

  
3.63  
 

  
3.02 

  
 دال

  
  

 
الشكل رقم (07) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي والقياس البعدي 

للمجموعة التجريبية

58
60
62
64
66
68
70

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي
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م   و) 03(الجدول رقم  من يتضح شكل رق امج المطبق عمل     أن) 07(من ال البرن

ة،     ام المجموعة التجريبي د حك ذا الختلفت  و فعال على خفض الضغط النفسي عن ائج   ه نت

ي و ار القبل ةاالختب ة التجريبي دي للمجموع ار ألبع ثاالختب غ المتوسط ا  حي سابي بل لح

  . لالختبار البعدي62.44 لالختبار القبلي وبلغ 68.44

روق جوه        ) ت( آما أسفرت نتائج اختبار      ة  للمجموعة التجريبية عن وجود ف ري

ي بحيث                بين نتائج االختبار القبلي و     ار القبل صالح االختب ك ل ار البعدي و ذل نتائج االختب

ة   ت قيم ة    و3.63) ت(بلغ ستوى الدالل د م و دال عن ستوى   0.01ه ه انخفض م أي أن

  . ذلك بعد تطبيق برنامج االسترخاء العضليضغط النفسي في االختبار البعدي وال

  

غط النفسي بين االختبار القبلي لداللة الفروق في شدة الض) ت( نتائج 1-1-2

 :االختبار البعدي للمجموعة الضابطة لحكام الرابطة المحترفةو

  
االختبار البعدي للمجموعة بين نتائج االختبار القبلي وطات يمثل فروق المتوس) 04(جدول رقم 

  الضابطة في مستوى الضغط النفسي

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

64.86 8.22 

ي االختبار البعد
 للمجموعة الضابطة

69.98 6.06 

  
12  
 

  
1.876 

  
2.14 

  
غير دال

  

الشكل رقم (08) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي    للمجموعة 
الضابطة

62

64

66

68

70

72

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي
القياس البعدي
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ه ال توجد ف   من الشكل يتضح الجدول و من ي     أن ار القبل ين اإلخب ة ب روق جوهري

سي،      و ضابطة في درجة الضغط النف ه البعدي عند حكام آرة القدم للمجموعة ال د   ألن  ق

ضابطة نتائج االختبار القبلي و تلفتاخ غ المتوسط     حيث االختبار البعدي للمجموعة ال بل

   . لالختبار البعدي69.98 لالختبار القبلي وبلغ 64.86الحسابي 

ة             ) ت(لكن أسفرت نتائج اختبار      روق دال ضابطة عن عدم وجود ف للمجموعة ال

صائيا  ي و إح ار القبل ائج االختب ين نت ار البع ب ائج االختب ة  نت ت قيم ث بلغ ) ت(دي، بحي

ة  و1.876 ستوى الدالل د م ر دال عن و غي ضغط 0.05ه ستوى ال نخفض م م ي ه ل  أي أن

  . النفسي في االختبار البعدي، بالعكس بل ارتفع بالنظر إلى المتوسط الحسابي

  

ر القبلي لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي بين االختبا) ت( نتائج 1-1-3

  :الضابطة لحكام الرابطة المحترفةوللمجموعتين التجريبية 

  
ر القبلي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 05(جدول رقم 

  الضابطة في مستوى الضغط النفسيو

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

عة االختبار القبلي للمجمو
 التجريبية

68.44 5.42 

االختبار الفبلي للمجموعة 
 الضابطة

64.86 8.22 

  
12  
 

  
1.62 

  
2.09 

  
غير دال

  

الشكل رقم (09) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي للمجموعتين

63
64
65
66
67
68
69

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي للتجريبية

القياس القبلي  للضابطة
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ي      من الشكلالجدول و من يتضح ار القبل ين االختب ة ب روق جوهري  أنه ال توجد ف

  .الضابطة في درجة الضغط النفسين التجريبية وموعتيللمج

االختبار القبلي للمجموعة   بار القبلي للمجموعة التجريبية و    نتائج االخت و هذا ألن    

غ المتوسط الحسابي      اختلفت، حيث   قدالضابطة ي للمجموعة    68.44بل ار القبل  لالختب

غ ة وبل ضابطة64.86 التجريبي ة ال ر د . للمجموع تالف غي ذا االخ ن ه صائيا  لك ال إح

ه          ) ت(بالنظر لنتائج اختبار     د        و 1.876للمجموعتين بحيث بلغت قيمت ر دال عن هو غي

ا         0.05مستوى الداللة    ين االختب ة ب روق جوهري ه ال توجد ف ى أن ر  وهو ما يدل فعال عل

 .الضابطة في درجة الضغط النفسيالقبلي للمجموعتين التجريبية و

  

دة الضغط النفسي بين االختبار البعدي لداللة الفروق في ش) ت( نتائج 1-1-4

  :للمجموعتين التجريبية و الضابطة لحكام الرابطة المحترفة

  
ر البعدي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 06(جدول رقم 

  الضابطة في مستوى الضغط النفسيو
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

 ت قيمة
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

62.44 7.31 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

69.98 6.06 

  
12  
 

  
2.59 

  
2.15 

  
 دال
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الشكل رقم (10) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي للمجموعتين

58
60
62
64
66
68
70
72

القياس البعدي
للتجريبية

القياس البعدي 
للضابطة

القياس البعدي للتجريبية

القياس البعدي  للضابطة

  

د    ) 10(و من الشكل رقم ) 06 (      من الجدول رقم   ة عن روق جوهري يتبين لنا وجود ف

ة  ستوى دالل درب أفراد0.05م ذين ت ة ال ة التجريبي ين  المجموع لوب  ب ى أس ا عل ه

ترخاء العضلي و رامج    االس ن ب وع م ا أي ن ق أفراده م يتل ذين ل ضابطة ال ة ال المجموع

  . البعدياإلرشاد النفسي فيما يتعلق في انخفاض شدة الضغط لالختبار

ة             هي   و 2.59المحسوبة   ) ت( وهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية حيث بلغت قيم

ة              ة و البالغ ة الجدولي ر من القيم ا أن المتو   ، و 2.15قيمة أآب سط الحسابي للمجموعة      بم

ة و ـ  التجريبي در ب ذي يق ن الم62.44ال ضابطة   أصغر م ة ال سابي للمجموع توسط الح

ـ  و در ب ذا يعن 69.98المق ة      فه دى المجموع نخفض ل سي م ضغط النف ستوى ال ي أن م

ر    ضلي أث ترخاء الع لوب اإلس ى أن أس ك إل ع ذل ن أن نرج ة و يمك راد التجربي ى أف  عل

  .ساعدهم في خفض الضغط النفسيالمجموعة التجريبية و

لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي بين االختبار البعدي ) ت( نتائج 1-1-5

  :عة التجريبيةواالختبار المؤجل للمجمو

  
) االحتفاظ (االختبار المؤجل طات بين نتائج االختبار البعدي ويمثل فروق المتوس) 07(جدول رقم 

  للمجموعة التجريبية في مستوى الضغط النفسي
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 ة التجريبيةللمجموع

62.44 7.31 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة التجريبية

59.68 8.62 

  
12  
 

  
1.28 

  
2.13 

  
غير دال



  131 

  

الشكل رقم (11) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل  للمجموعة 
التجريبية

58

59

60

61

62

63

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي
القياس المؤجل

  
م   دول رق ن الج م  و) 07(       م شكل رق ن ال ة  ) 11(م ة التجريبي ستنتج أن المجموع ن

ا أثر لحك ة احتفظت ب ا، وم الرابطة المحترف ق عليه ترخاء المطب دم أسلوب االس ذا لع ه

ستوى د   د م روق عن ود ف ة وج دي و 0.05الل ار البع ين االختب ل   ب ار المؤج االختب

ى أسلوب االسترخاء العضلي              ) االحتفاظ( ا عل للمجموعة التجريبية الذين تدرب أفراده

ار           حيث أنه بعد انتهاء تطبيق البرنامج اإلرشاد       م تطبيق اإلختب ي لالسترخاء العضلي ت

راد                        ان أف ا إذا آ ة م ادة التطبيق لمعرف م إع البعدي مباشرة، ثم بعد مضي شهر من هذا ت

أثر االسترخاء أم ال، و       العينة قد    ة      احتفظوا ب ا أن قيم ـ       ) ت(بم درة ب  1.28المحسوبة مق

ة ب          ) ت(هي أصغر من قيمة     و روق دال ارين   المجدولة، فهذا يعني عدم وجود ف ين االختب

ذا يعني أن مستوى الضغط     . للمجموعة التجريبية فيما يتعلق في شدة الضغط النفسي   فه

اء تطبيق االسترخاء                   ه رغم انته ى حال ا عل دى المجموعة      النفسي بقي تقريب العضلي ل

أثر أسلوب    التجريبية و  منه نستنتج أن المجموعة التجريبية للرابطة المحترفة احتفظت ب

  .طبقاالسترخاء الم
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ائج 1-1-6 دي ) ت( نت ار البع ين االختب سي ب ضغط النف دة ال ي ش روق ف ة الف لدالل

  :المؤجل للمجموعة الضابطة واالختبار
  
  

يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبار البعدي و االختبار المؤجل للمجموعة ) 08(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى الضغط النفسي

  
المتوسط  

 الحسابي
حراف االن

المعياري
درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

69.98 6.06 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة الضابطة

57.35 18.24 

  
12  
 

  
1.63 

  
2.10 

  
غير دال

  
  
  

الشكل رقم (12) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل  للمجموعة 
الضابطة

0

20

40

60

80

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
  

م         د مستوى د         ) 08(يتضح من الجدول رق روق عن ة  عدم وجود ف ين  0.05الل  ب

ار البعدي و  ار المؤجل  االختب اظ (االختب درب   ) االحتف م يت ذين  ل ضابطة ال للمجموعة ال

ار البعدي  في نفس                        م تطبيق االختب ه ت أفرادها على أي أسلوب إرشادي نفسي حيث أن

ار  ع االختب ة واالوقت م ة التجريبي ى المجموع ق عل د شهر اتملمطب ق بع ادة التطبي  إع

ة                   المحسوبة  ) ت(لمعرفة ما إذا آان هناك تغيير أم ال نتيجة لعوامل أخرى فنجد أن قيم

ـ درة ب ة  1.63المق ن قيم ة   ) ت( أصغر م راد المجموع ى أن أف ل عل ذا دلي ة فه المجدول

سي، ب  الضابطة قد احتفظوا على نفس مستوى ال     ا، و   ضغط النف ا م يمكن  ل انخفض نوع
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سة الكأس و         تفسير ذلك آون هذه الفترة امتازت بتحض       ة لمناف راد العين ذه    ير أف تختلف ه

بعض              ا ل ة أو عدم إدراجه ة سواء في القيم دم عن البطول المنافسة بالنسبة لفرق آرة الق

  .الفرق ضمن األهداف األولى بالنسبة لها

  

  : قلق المنافسة-1-2

ائج 1-2-1 ار   ) ت( نت ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف ي لدالل القبل
  :ألبعدي للمجموعة التجريبية واالختبار

  
  

االختبار ألبعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي ويمثل فروق المتوس) 09(جدول رقم 
  التجريبية في مستوى القلق

  

  
  
  
  

الشكل رقم (13) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة التجريبية في 
مستوى قلق المنافسة

16

17

18

19

20

21

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي
القياس البعدي

  
  

  

المتوسط  
 الحسابي

نحراف اإل
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

19.87 3.58 

االختبار ألبعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.42 4.02 

  
12  
 

  
1.35 

  
2.11 

  
غير دال
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ة       من الشكل الجدول و من يتضح ى المجموعة التجريبي امج المطبق عل أن البرن

سة،   ق المناف ا يخص قل ى الرياضيين فيم ة عل ة الكافي ؤثر بالدرج م ي ذا الن ل ائج  وه نت

بلغ المتوسط الحسابي   حيث.  اختلفتالقياس البعدي للمجموعة التجريبيةالقياس القبلي و

  . للقياس البعدي17.42 للقياس القبلي وبلغ 19.87

ة          ) ت(كن أسفرت نتائج اختبار      ل روق دال للمجموعة التجريبية عن عدم وجود ف

ة                     اس البعدي بحيث بلغت قيم ائج القي ي و نت  1.35) ت(إحصائيا بين نتائج القياس القبل

ة          و د مستوى الدالل سة في         0.05هو غير دال عن ق المناف نخفض مستوى قل م ي ه ل  أي أن

ى المتوسط   النظر إل ن ب دي، لك اس البع اض طفيف القي اك انخف الحسابي نالحظ أن هن

د   ه ال توج ك فان ن ذل الرغم م ي و ب اس القبل ين القي ة ب روق جوهري ام ف د حك دي عن البع

سة  ق المناف ة قل ي درج ة ف ة التجريبي ة للمجموع ة المحترف ى  و.الرابط ا إل ا يجرن ذا م ه

ة  ة الكافي ؤثر بالدرج م ي ة ل ة التجريبي ى المجموع ق عل امج المطب أن البرن ول ب ى الق  عل

  .الرياضيين فيما يخص قلق المنافسة

ائج 1-2-2 ي   ) ت( نت ار القبل ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :البعدي للمجموعة الضابطة واالختبار

  
  

االختبار البعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي ويمثل فروق المتوس) 10(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى القلق

  
المتوسط  

 الحسابي
اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

15.35 3.19 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.28 2.68 

  
12  
 

  
1.17 

  
2.15 

  
غير دال
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الشكل رقم (14) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة 
الضابطة في درجة قلق المنافسة

14,5

15

15,5

16

16,5

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي

  
  

ه      من  شكل يتضح أن د  الجدول و من ال ي و    اختلفت  ق اس القبل ائج القي اس  نت القي

ضابطة    غ المتوسط الحسابي      حيث البعدي للمجموعة ال غ    15.35بل ي وبل اس القبل  للقي

ار          . للقياس البعدي  16.28 ائج اختب ة عن عدم        للمجمو) ت( لكن أسفرت نت عة التجريبي

اس البعدي بحيث بلغت                  ائج القي ي و نت وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج القياس القبل

ة             و 1.17) ت(قيمة   د مستوى الدالل ر دال عن نخفض مستوى          0.05هو غي م ي ه ل  أي أن

روق جوهري              ي       قلق المنافسة في القياس البعدي و بذلك فانه ال توجد ف اس القبل ين القي ة ب

  .ي عند حكام المجموعة الضابطة في درجة قلق المنافسةالبعدو

  
لداللة الفروق في درجة قلق المنافسة بين االختبار القبلي ) ت(  نتائج 1-2-3

  :الضابطةلتجريبية وللمجموعتين ا
  
  

لتجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبار القبلي للمجموعتين ا) 11(جدول رقم 
  لقلقالضابطة في مستوى او

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

19.87 3.58 

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

15.35 3.19 

  
12  
 

  
3.24 

  
3.01 

  
 دال
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الشكل رقم (15) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي للمجموعتين في درجة 
قلق المنافسة

0
5

10
15
20
25

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي للتجريبية

القياس القبلي  للضابطة

  
روق واضحة             ) 15(يتضح من الجدول رقم      ائي وجود ف ار الت بعد تطبيق االختب

ضابطة في درجة                    ي للمجموعة ال اس القبل ة والقي بين القياس القبلي للمجموعة التجريبي

هو ما نالحظه آذلك من      و 0.01 إحصائيا عند مستوى داللة      قلق المنافسة، حيث أنه دال    

ـ                در ب ة يق  19.87الشكل بحيث نجد المتوسط الحسابي للقياس القبلي للمجموعة التجريبي

ـ               در ب رق    15.35بينما المتوسط الحسابي للقياس القبلي للمجموعة الضابطة يق ، إذن الف

ق  هنا هو لصالح المجموعة التجريبية أي أن أفراد المجموعة التجريبية أآثر عرضة لق      ل

  .المنافسة من المجموعة الضابطة

  
لداللة الفروق في درجة قلق المنافسة بين االختبار البعدي ) ت(  نتائج 1-2-4

  :الضابطةلتجريبية وللمجموعتين ا
  
  

ر البعدي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 12(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى القلقو

  
  

المتوسط  
 لحسابيا

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.42 4.02 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.28 2.68 

  
12  
 

  
0.68 

  
2.10 

  
غير دال
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الشكل رقم (16) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي للمجموعتين في درجة 
قلق المنافسة

15,5
16

16,5
17

17,5
18

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي للتجريبية

القياس القبلي  للضابطة

  
م  دول رق ن الج ين م م ) 12(    يتب شكل رق ن ال د ) 16(و م ة عن روق دال ود ف دم وج ع

ة  ستوى دالل درب أفراد0.05م ذين ت ة ال ة التجريبي ين  المجموع لوب  ب ى أس ا عل ه

ترخاء العضلي و رامج  االس ن ب وع م ا أي ن ق أفراده م يتل ذين ل ضابطة ال ة ال المجموع

سي ب    اس البعدي             اإلرشاد النف سة للقي ق المناف ق درجة قل ا يتعل ة       . م ) ت(حيث بلغت قيم

سط بما أن المتو  ، و 2.10البالغة  أصغر من القيمة الجدولية و    هي قيمة    و 0.68المحسوبة  

ة و   ة التجريبي سابي للمجموع ـ   الح در ب ذي يق ن الم 17.42ال ر م سابي   اآب ط الح توس

ضابطة و ة ال ـ للمجموع در ب ت16.28المق ذا االخ ن ه ة  لك ر دال و بالمقارن الف غي

صالح          رق دال ل اك ف وعتين هن ي للمجم اس القبل ي القي ظ أن ف سابق نالح دول ال بالج

روق،        اس البعدي للمجموعتين فال توجد ف ا في القي ة أم يمكن أن  والمجموعة التجريبي

ر   ضلي أث ترخاء الع لوب االس ى أن أس ك إل ع ذل ة  نرج ة التجريبي راد المجموع ى أف  عل

  .لو بدرجة طفيفة درجة قلق المنافسة وعدهم في خفضساو
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ائج 1-2-5 دي         ) ت(  نت ار البع ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :المؤجل للمجموعة التجريبية واالختبار

  
االختبار المؤجل للمجموعة ات بين نتائج االختبار االبعدي ويمثل فروق المتوسط) 13(جدول رقم 

   القلقالتجريبية في مستوى
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.42 4.02 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة التجريبية

15.84 2.54 

  
12  
 

  
1.29 

  
2,13 

  
  غير دال

 

  

الشكل رقم (17) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل 
للمجموعة التجريبية

15
15,5

16
16,5

17
17,5

18

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
م  م ) 13(يتضح من الجدول رق شكل رق د ) 17(و من ال روق عن ود ف دم وج ع

ستوى د ة م دي و 0.05الل ار البع ين االختب ل   ب ار المؤج اظ(االختب ة ) االحتف للمجموع

ى أسلوب االسترخاء العضلي حيث                   ا عل درب أفراده ذين ت اء      التجريبية ال د انته ه بع أن

د          م بع تطبيق البرنامج اإلرشادي لالسترخاء العضلي تم تطبيق القياس البعدي مباشرة ث

د                      ة ق راد العين ان أف ا إذا آ ة م أثر    مضي شهر من هذا تم إعادة التطبيق لمعرف احتفظوا ب

ترخاء أم ال، و ة االس ا أن قيم ـ ) ت(بم درة ب ة  1.29مق ن قيم غر م ي أص ) ت( و ه

ا                   المجدولة، فهذا  ة فيم ارين للمجموعة التجريبي ين االختب ة ب روق دال  يعني عدم وجود ف

سة ق المناف ة قل ق بدرج ى     . يتعل ا عل ت تقريب سة بقي ق المناف ة قل ي أن درج ذا يعن فه

ستنتج                 ه ن ة و من حالتها، رغم انتهاء تطبيق االسترخاء العضلي لدى المجموعة التجريبي

  .ة احتفظت بأثر أسلوب االسترخاء المطبقأن المجموعة التجريبية للرابطة المحترف
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ائج 1-2-6 دي         ) ت(  نت ار البع ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :  واالختبار المؤجل للمجموعة الضابطة
  

االختبار المؤجل للمجموعة ات بين نتائج االختبار االبعدي ويمثل فروق المتوسط) 14(جدول رقم 
  قالضابطة في مستوى القل

  
  
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
 المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.28 2.68 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة الضالطة

17.35 3.03 

  
12  
 

  
0.30 

  
2.12 

  
غير دال

  
  
  

الشكل رقم (18) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل للمجموعة 
الضابطة

15,5

16

16,5

17

17,5

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
  

م  دول رق ن الج د احت ) 14(م ضابطة ق ة ال راد المجموع ين أن أف نفس يتب وا ب فظ

سة، و ق المناف ستوى قل ة  م ستوى دالل د م روق عن ود ف دم وج ذا لع اس 0.05ه ين القي  ب

ى   للمجموعة الضابطة الذين) االحتفاظ(البعدي و القياس المؤجل   ا عل   لم يتدرب أفراده

اس                  أي أسلوب إرشادي نفسي حيث أنه تم تطبيق القياس البعدي  في نفس الوقت مع القي

اك           اتمالمطبق على المجموعة التجريبية و      إعادة التطبيق بعد شهر لمعرفة ما إذا آان هن

ة  ر أم ال نتيجة لعوامل أخرى فنجد أن قيم ـ) ت(تغيي درة ب ة 0.30المق  أصغر من قيم

نفس مستوى                  ) ت( د احتفظوا ب ضابطة ق المجدولة فهذا دليل على أن أفراد المجموعة ال

  .قلق المنافسة
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  : حكام الرابطة الهاوية-2
 
  :الضغط النفسي-2-1
  

ائج 2-1-1 ي ) ت(  نت ار القبل ين االختب سي ب ضغط النف دة ال ي ش روق ف ة الف لدالل
  :البعدي للمجموعة التجريبية واالختبار

 
 

االختبار البعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي ويمثل فروق المتوس) 15(جدول رقم 
  التجريبية في مستوى الضغط النفسي

  

الشكل رقم (19) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة 
التجريبية في شدة الضغط النفسي

0

20

40

60

80

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي

 
 

ه   الجدول و من يتضح شكل أن د  من ال ي و    اختلفت  ق ار القبل ائج االختب ار  نت االختب

ة   غ المتوسط الحسا     حيث البعدي للمجموعة التجريبي غ    67.89بي بل ي وبل اس القبل  للقي

ار                . للقياس البعدي  52.92 ائج اختب ذا االختالف نجد أن نت للمجموعة  ) ت( لكن رغم ه

روق ج          ي و          التجريبية تدل عن عدم وجود ف اس القبل ائج القي ين نت ة ب اس    وهري ائج القي نت

ة            و 2.21) ت(البعدي، بحيث بلغت قيمة      د مستوى الدالل ر دال عن ه    0.05هو غي  أي أن

د           الضغط النفسي في القياس البعدي و     فض مستوى   انخ ك بع ة  وذل ة معنوي لكنه ليس دالل

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

67.89 8.89 

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

52.92 9.61 

  
05  
 

  
2.21 

  
2.32 

  
غير دال
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ى                 . تطبيق برنامج االسترخاء العضلي    امج المطبق عمل عل ى أن البرن دل عل ا ي وهو م

ة، آون                  يس بالدرجة الكافي خفض الضغط النفسي عند  مجموعة الحكام التجريبية لكن ل

اجون إل ة يحت ام الرابطة الهاوي ا حك ى ربم دريب عل ي الت امج ف ر من البرن ى وقت أآث

  .االسترخاء و تطبيقه

  

ائج 2-1-2 ي       ) ت(  نت ار القبل ين االختب سي ب ضغط النف ة ال ي درج روق ف ة الف لدالل

  :واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة

   
  

االختبار البعدي  للمجموعة ختبار القبلي ويمثل فروق المتوسطات بين نتائج اال) 16(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى الضغط النفسي

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

62.43 11.06 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

58.22 7.12 

  
05  
 

  
0.721 

  
2.51 

  
غير دال

  

الشكل رقم (20) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة 
الضابطة في شدة الضغط النفسي

56
57
58
59
60
61
62
63

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي

  
  

ه   الجدول و  من           يتضح  شكل أن د  من ال ي و    اختلفت  ق اس القبل ائج القي اس  نت القي

غ المتوسط الحسابي      حيث البعدي للمجموعة الضابطة غ    62.43بل ي، وبل اس القبل  للقي

ار       لكن أسفر    . للقياس البعدي   58.22 ائج اختب ضابطة عن عدم        ) ت(ت نت للمجموعة ال
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ي و        وجود فروق دالة إح    اس القبل ائج القي اس البعدي بحيث بلغت         صائيا بين نت ائج القي نت

ة             و 0.72) ت(قيمة   د مستوى الدالل ر دال عن نخفض مستوى          0.05هو غي م ي ه ل  أي أن

ه ال توجد                 ة    الضغط النفسي في االختبار البعدي وهو ما يدل فعال على أن روق جوهري ف

  .البعدي عند حكام المجموعة الضابطة في درجة الضغط النفسيين اإلخبار القبلي وب

  

لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي بين االختبار القبلي ) ت(  نتائج 2-1-3
  :الضابطة التجريبية وللمجموعتين

  
  

ر القبلي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 17(جدول رقم 
  سيالضابطة في مستوى الضغط النفو

  

  
  

الشكل رقم (21) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي للمجموعتين في شدة    الضغط 
النفسي

58
60
62
64
66
68
70

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي للتجريبية

القياس القبلي  للضابطة

  
شكل  الجدول و من يتضح ه  من ال ا     أن ين القي ة ب روق جوهري ي   ال توجد ف س القبل

ة و   سي     للمجموعتين التجريبي ضابطة في درجة الضغط النف د  حيث . ال ائج   اختلفت  ق نت

ة و  الق ة التجريبي ي للمجموع اس القبل ضابطة  اي ة ال ي للمجموع اس القبل ثلقي غ   حي بل

غ     67.89المتوسط الحسابي  ة وبل ي للمجموعة التجريبي  للمجموعة  62.43 للقياس القبل

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

يمة ت ق
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

67.89 8.89 

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

62.43 11.06 

  
05  
 

  
1.51 

  
2.43 

  
غير دال
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ار            .الضابطة للمجموعتين  ) ت( لكن هذا االختالف غير دال إحصائيا بالنظر لنتائج اختب

ه        ة             و 1.51بحيث بلغت قيمت د مستوى الدالل ر دال عن ا ي      0.05هو غي دل فعال    وهو م

اس الق      ين القي ة ب روق جوهري ة و   على أنه ال توجد ف ي للمجموعتين التجريبي ضابطة  بل ال

 .في درجة الضغط النفسي

  
لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي بين االختبار البعدي ) ت(  نتائج 2-1-4

  :الضابطة التجريبية وللمجموعتين
  
  

ر البعدي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 18(جدول رقم 
  ستوى الضغط النفسيالضابطة في مو

  

  

الشكل رقم (22) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي للمجموعتين في 
شدة الضغط النفسي

50
52
54
56
58
60

القياس البعدي
للتجريبية

القياس البعدي 
للضابطة

القياس البعدي
للتجريبية

القياس البعدي 
للضابطة

  
م     و) 18(يبين الجدول رقم     شكل رق د مستوى          ) 22(ال ة عن روق جوهري وجود ف

ة  درب أفراد 0.05دالل ذين ت ة ال ة التجريبي ين  المجموع ترخاء   ب لوب االس ى أس ا عل ه

سي            المجموعة الضاب العضلي و  طة الذين لم يتلق أفرادها أي نوع من برامج اإلرشاد النف

دي  اس البع ضغط للقي دة ال اض ش ي انخف ق ف ا يتعل ة . فيم صالح المجموع رق ل ذا الف وه

ة        ة             و 3.91المحسوبة   ) ت(التجريبية حيث بلغت قيم ة الجدولي ر من القيم ة أآب هي قيم

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 ةالحري

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

52.92 9.61 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

58.22 7.12 

  
05  
 

  
3.919 

  
2.50 

  
 دال
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ة و  سط الحسابي للمجموعة التجر   بما أن المتو  ، و 2.50والبالغة   ـ       يبي در ب ذي يق  52.92ال

ن الم ضابطة و أصغر م ة ال سابي للمجموع ـ توسط الح در ب ي أن 58.22المق ذا يعن  فه

ى أن         ي منخفض لدى المجموعة التجربية و     مستوى الضغط النفس   ك إل يمكن أن نرجع ذل

ر      ة و       أسلوب االسترخاء العضلي أث راد المجموعة التجريبي ى أف ساعدهم في خفض     عل

  .الضغط النفسي

  

ائج 2-1-5 دي         ) ت(  نت ار البع ين االختب سي ب ضغط النف دة ال ي ش روق ف ة الف لدالل

  :واالختبار المؤجل للمجموعة التجريبية

  
االختبار المؤجل للمجموعة طات بين نتائج االختبار البعدي ويمثل فروق المتوس ) 19(جدول رقم 

  التجريبية في مستوى الضغط النفسي
  

  
  

الشكل رقم (23) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل   للمجموعة 
التجريبية

51

51,5

52

52,5

53

53,5

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

52.92 9.61 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة التجريبية

51.71 8.49 

  
05  
 

  
1.00 

  
2.50 

  
غير دال
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د            ) 35(من الشكل رقم    و) 19(من الجدول رقم     روق عن ا عدم وجود ف يتضح لن

ستوى ة م دي و 0.05 دالل اس البع ين القي ل   ب اس المؤج اظ(القي ة ) االحتف للمجموع

اء                        د انته ه بع ى أسلوب االسترخاء العضلي حيث أن ا عل درب أفراده ذين ت التجريبية ال

د       تطبيق البرنامج اإلرشادي   م بع  لالسترخاء العضلي تم تطبيق القياس البعدي مباشرة ث

أثر                         د احتفظوا ب ة ق راد العين ان أف ا إذا آ ة م مضي شهر من هذا تم إعادة التطبيق لمعرف

ترخا ة  ء أم ال، واالس ا أن قيم ـ  ) ت(بم درة ب ة    و1.00مق ن قيم غر م ي أص ) ت(ه

ين ل   ين القياس ة ب روق دال ود ف دم وج ي ع ذا يعن ة، فه ا المجدول ة فيم ة التجريبي لمجموع

ى                 . يتعلق في شدة الضغط النفسي     ا عل سي بقي تقريب ذا يعني أن مستوى الضغط النف فه

دى     ة و  حاله رغم انتهاء تطبيق االسترخاء العضلي ل ستنتج أن   المجموعة التجريبي ه ن من

أثر أسلوب االسترخاء المطبق                    ة احتفظت ب ام الرابطة الهاوي ة لحك المجموعة التجريبي

  .عليها

ائج 2-1-6 دي ) ت( نت ار البع ين االختب سي ب ضغط النف دة ال ي ش روق ف ة الف لدالل

  :واالختبار المؤجل للمجموعة الضابطة
  
  

االختبار المؤجل للمجموعة طات بين نتائج االختبار البعدي ويمثل فروق المتوس) 20(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى الضغط النفسي

  

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

58.22 7.12 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة الضابطة

56.23 5.81 

  
05  
 

  
1.50 

  
2.51 

  
غير دال
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الشكل رقم (24) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل  للمجموعة 
الضابطة

55
55,5

56
56,5

57
57,5

58
58,5

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
  

م  دول رق ن الج ين م ستوى ) 20(يتب د م روق عن ود ف دم وج ة ع ين 0.05 دالل  ب

دي و  اس البع ل  القي اس المؤج اظ(القي درب     ) االحتف م يت ذين  ل ضابطة ال ة ال للمجموع

اس البعدي  في نفس                            م تطبيق القي ه ت سي حيث أن ى أي أسلوب إرشادي نف أفرادها عل

ار   ع االختب ت م ة الوق ة التجريبي ى المجموع ق عل هر   والمطب د ش ق بع ادة التطبي م إع ت

ة                    ر أم ال نتيجة لعوامل أخرى، فنجد أن قيم اك تغيي درة  ) ت(لمعرفة ما إذا آان هن المق

د            ) ت( أصغر من قيمة     1.50بـ ضابطة ق المجدولة فهذا دليل على أن أفراد المجموعة ال

ا، و         احتفظوا بنفس مستوى ال    ا م ك آون        ضغط النفسي، بل انخفض نوع سير ذل يمكن تف

ذه ازت بتحضه رة امت أس و  الفت سة الك ة لمناف راد العين سة عن  ير أف ذه المناف ف ه تختل

  .البطولة سواء في القيمة أو عدم إدراجها لبعض الفرق ضمن األهداف األولى
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  :قلق المنافسة-2-2

  

ائج 2-2-1 ي   ) ت( نت ار القبل ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :البعدي للمجموعة التجريبية واالختبار

  
االختبار البعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي وق المتوسيمثل فرو) 21(جدول رقم 

  التجريبية في مستوى القلق
  

  

الشكل رقم (25) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة 
التجريبية في مستوى قلق المنافسة

17,2
17,4
17,6
17,8

18
18,2
18,4

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي

  
م       من الشكل أنالجدول و من        يتضح ة ل ى المجموعة التجريبي البرنامج المطبق عل

سة، يؤثر بالدرجة اس    اختلفت   حيث  الكافية على الحكام فيما يخص قلق المناف ائج القي نت

ي و  ة     القبل اس البعدي للمجموعة التجريبي غ المتوسط الحسابي     إذالقي اس   18.26بل للقي

ة   ) ت( لكن أسفرت نتائج اختبار . للقياس البعدي17.56 القبلي وبلغ للمجموعة التجريبي

نتائج القياس البعدي بحيث     نتائج القياس القبلي و    صائيا بين عن عدم وجود فروق دالة إح     

ة   ت قيم ة    و0.41) ت(بلغ ستوى الدالل د م ر دال عن و غي نخفض  0.05ه م ي ه ل  أي أن

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 التجريبية

18.26 2.37 

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.56 2.10 

  
05  
 

  
0.41 

  
2.51 

  
غير دال
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ى المتوسط الحسابي نالحظ أن                    النظر إل اس البعدي لكن ب مستوى قلق المنافسة في القي

ه ال توجد              ك فان ين الق      هناك إنخفاض طفيف بالرغم من ذل ة ب روق جوهري ي    ف اس القبل ي

ة او ام المجموع د حك دي عن سة والبع ق المناف ة قل ي درج ة ف ى لتجريبي ا إل ا يجرن ذا م ه

ى   ة عل ة الكافي ؤثر بالدرج م ي ة ل ة التجريبي ى المجموع ق عل امج المطب أن البرن ول ب الق

  .الحكام فيما يخص قلق المنافسة

  

ائج 2-2-2 ين االختب) ت(  نت سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف ي لدالل ار القبل

  :البعدي للمجموعة الضابطة واالختبار
  

االختبار البعدي للمجموعة طات بين نتائج االختبار القبلي ويمثل فروق المتوس) 22(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى القلق

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

قبلي للمجموعة االختبار ال
 الضابطة

16.54 2.02 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.06 1.51 

  
05  
 

  
0.50 

  
2.52 

  
  غير دال

 

  
  

الشكل رقم (26) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي و القياس  البعدي للمجموعة 
الضابطة في مستوى قلق المنافسة

15,8

16

16,2

16,4

16,6

القياس القبلي القياس البعدي

القياس القبلي

القياس البعدي
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اس القب   اختلفت قد من الشكل يتضح أنهالجدول و       من ائج القي اس البعدي    نت ي والقي ل

ضابطة   غ المتوسط الحسابي      حيث للمجموعة ال غ    16.54بل ي وبل اس القبل  16.06 للقي

دي اس البع ار  .للقي ائج اختب فرت نت ن أس ود  ) ت( لك دم وج ضابطة عن ع ة ال للمجموع

ي و         فروق دالة إح    اس القبل ائج القي ين نت ة            صائيا ب اس البعدي بحيث بلغت قيم ائج القي نت

ر  و0.50) ت( و غي ة ه ستوى الدالل د م ق 0.05دال عن ستوى قل نخفض م م ي ه ل  أي أن

دي،  اس البع ي القي سة ف ي   والمناف اس القبل ين القي ة ب روق جوهري د ف ه ال توج ذلك فان  ب

  .البعدي عند حكام المجموعة الضابطة في درجة قلق المنافسةو

 

ي القبللداللة الفروق في درجة قلق المنافسة بين االختبار ) ت(  نتائج 2-2-3
  :الضابطةللمجموعتين التجريبية و

  
  

ر القبلي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 23(جدول رقم 
  الضابطة في مستوى القلقو

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار القبلي للمجموعة 
 لتجريبيةا

18.26 2.37 

االختبار القبلي للمجموعة 
 الضابطة

16.54 2.02 

  
05  
 

  
1.05 

  
2.54 

  
غير دال

  
  
  

الشكل رقم (27) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس القبلي للمجموعتين في درجة 
قلق المنافسة

15,5
16

16,5
17

17,5
18

18,5

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي للتجريبية

القياس القبلي  للضابطة
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بعد تطبيق االختبار التائي عدم وجود فروق بين القياس ) 23(  يبين الجدول رقم       

لقبلي للمجموعة التجريبية والقياس القبلي للمجموعة الضابطة في درجة قلق  ا

نالحظ آذلك من خالل الشكل أن المتوسط الحسابي للقياس القبلي للمجموعة ، والمنافسة

 بينما المتوسط الحسابي للقياس القبلي للمجموعة الضابطة 18.26التجريبية يقدر بـ 

و لصالح المجموعة التجريبية أي أن أفراد المجموعة ، إذن الفرق هنا ه16.54يقدر بـ  

التجريبية أآثر عرضة لقلق المنافسة من المجموعة الضابطة لكن هذا الفرق ليس له 

  .داللة معنوية

 

 لداللة الفروق في درجة قلق المنافسة بين االختبار البعدي) ت(  نتائج 2-2-4
  :الضابطةللمجموعتين التجريبية و

  
  

ر البعدي للمجموعتين التجريبية يمثل فروق المتوسطات بين نتائج االختبا) 24 (جدول رقم
  الضابطة في مستوى القلقو

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.56 2.10 

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.06 1.51 

  
05  
 

  
1.01 

  
2.52 

  
الغير د

  
  

الشكل رقم (28) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي للمجموعتين في درجة    
قلق المنافسة

15
15,5

16
16,5

17
17,5

18

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة

القياس القبلي
للتجريبية

القياس القبلي 
للضابطة
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م  ) 24(        يتبين من الجدول رقم    د      ) 28(و من الشكل رق ة عن روق دال عدم وجود ف

ة  ستوى دالل د0.05م ذين ت ة ال ة التجريبي ين  المجموع لوب  ب ى أس ا عل رب أفراده

رامج         وع من ب ا أي ن ق أفراده م يتل ذين ل ضابطة ال االسترخاء العضلي و المجموعة ال

اس البعدي                 سة للقي ق المناف ق درجة قل ا يتعل سي بم ة       . اإلرشاد النف ) ت(حيث بلغت قيم

سوبة  ة    1.01المح ة و البالغ ة الجدولي ن القيم غر م ة أص ي قيم ا أن  و2.52 و ه بم

ساب المتو ط الح ة و س ة التجريبي ـ   ي للمجموع در ب ذي يق ط   17.56ال ن المتوس ر م  أآب

ـ           در ب ضابطة و المق ر            . 16.06الحسابي للمجموعة ال ه غي ذا االختالف فإن لكن رغم ه

اس ا ي القي روق ودال أي ف د ف وعتين ال توج دي للمجم ى أن لبع ك إل ع ذل ن أن نرج يمك

راد المجموعة ال            ى أف ة في خفض درجة        أسلوب االسترخاء العضلي لم يؤثر عل تجريبي

  .قلق المنافسة

  

ائج 2-2-5 دي         ) ت(  نت ار البع ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :واالختبار المؤجل للمجموعة التجريبية

  
  

االختبار المؤجل للمجموعة طات بين نتائج االختبار البعدي ويمثل فروق المتوس) 25(جدول رقم 
  التجريبية في مستوى القلق

  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

17.56 2.10 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة التجريبية

17.13 1.69 

  
05  
 

  
1.50 

  
2.52 

  
غير دال
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ل    اس المؤج الشكل رقم  (29) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القي
للمجموعة التجريبية 

16,9
17

17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6

القياس البعدي  القياس المؤجل 

القياس البعدي

القياس المؤجل

 
  

م   دول رق ن الج ين م م  و) 25(         يتب شكل رق ن ال ة ) 29(م ة التجريبي أن المجموع

ة    احتفظت بأثر االسترخاء المطبق عليها لعدم وجود فروق عند مستوى           ين   0.05 دالل  ب

اس المؤجل     القياس البعدي و   اظ (القي ا          للمجم) االحتف درب أفراده ذين ت ة ال وعة التجريبي

ادي         امج اإلرش ق البرن اء تطبي د انته ه بع ث أن ضلي، حي ترخاء الع لوب االس ى أس عل

م                            ذا ت د مضي شهر من ه م بع اس البعدي مباشرة ث م تطبيق القي لالسترخاء العضلي ت

ا أن   باحتفظوا بأثر االسترخاء أم ال، و     إعادة التطبيق لمعرفة ما إذا آان أفراد العينة قد           م

ـ     ) ت(قيمة   ة          و 1.50المحسوبة مقدرة ب ذا يعني      ) ت(هي أصغر من قيم ة، فه المجدول

ق بدرج           ا يتعل ة فيم ة التجريبي ين للمجموع ين القياس ة ب روق دال ود ف دم وج ق ع ة قل

هذا يعني أن درجة قلق المنافسة بقيت تقريبا على حالتها، رغم انتهاء تطبيق             و. المنافسة

ترخاء  دى الاالس ضلي ل ة والع ة التجريبي ة  مجموع ة التجريبي ستنتج أن المجموع ه ن من

  .احتفظت بأثر االسترخاء المطبق
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ائج 2-2-6 دي         ) ت(  نت ار البع ين االختب سة ب ق المناف ة قل ي درج روق ف ة الف لدالل

  :واالختبار المؤجل للمجموعة الضابطة

  
الختبار المؤجل للمجموعة اطات بين نتائج االختبار البعدي ويمثل فروق المتوس) 26(جدول رقم 

  الضابطة في مستوى القلق
  
  

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

16.06 1.51 

االختبار المؤجل 
 للمجموعة الضابطة

15.32 1.55 

  
05  
 

  
2.00 

  
2.52 

  
غير دال

  

الشكل رقم (30) يمثل المتوسطات الحسابية ٌللقياس البعدي و القياس المؤجل  للمجموعة 
الضابطة

14,8
15

15,2
15,4
15,6
15,8

16
16,2

القياس البعدي القياس المؤجل

القياس البعدي

القياس المؤجل

  
  

م     د مستوى           ) 26(       الجدول رق روق عن ين عدم وجود ف ة    يب اس     0.05 دالل ين القي  ب

ى     ) االحتفاظ(القياس المؤجل  البعدي و  ا عل درب أفراده م يت للمجموعة الضابطة الذين  ل

اس            أي أسلوب إرشادي نفسي حيث       أنه تم تطبيق القياس البعدي  في نفس الوقت مع القي

اك           اتمالمطبق على المجموعة التجريبية و      إعادة التطبيق بعد شهر لمعرفة ما إذا آان هن

ة              ـ   ) ت(تغيير أم ال نتيجة لعوامل أخرى، فنجد أن قيم درة ب ة       2.00المق  أصغر من قيم

ضا         ) ت( نفس مستوى         المجدولة فهذا دليل على أن أفراد المجموعة ال د احتفظوا ب بطة ق

  . قلق المنافسة
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  :متغير السن لكل العينةبين درجة الضغط النفسي و نتائج معامل االرتباط  -3
  
  

  متغير السنتباطية بين مستوى الضغط النفسي ويمثل العالقة اإلر) 27( جدول رقم       
  

نوع العالقة  
 اإلرباطية

N  معامل
 Rاإلرتباط 

 الداللة

 فسيالضغط الن

 متغير السن

  
 سلبية

  
80  
 

  
0,48 

  
 دال

  

ة إحصائيا  ) 27(من الجدول رقم   ين الضغط   نرى أن هناك عالقة ارتباطيه دال  ب

ذه العال        و. 0.05متغير السن عند مستوى داللة      النفسي و  ة و  يتضح من خالل ه ا  ق نوعه

اس إدراك الض   ى مقي ضة  عل درجات منخف ت ال ا آان ر آلم سن أآب ان ال ا آ ه آلم غط أن

سي، نتيجة                      ل تعرضا للضغط النف ون أق سن يكون النفسي، أي أنه آلما تقدم الحكام في ال

  .المواقف المثيرة للضغط النفسيعامل و مواجهة مثل هذه الحاالت وللخبرة في الت

  :متغير السن لكل العينةلمنافسة و نتائج معامل االرتباط بين درجة قلق ا-4
  
  

  رتباطية بين مستوى قلق المنافسة و متغير السنيمثل العالقة اإل) 28(جدول رقم 
  
نوع العالقة  

 اإلرباطية
N  معامل

 Rاإلرتباط 
 الداللة

 قلق المنافسة

 متغير السن

  
 سلبية

 

  
80  
 

  
0.50 

  
 دال

  
  

م       ة إحصائيا            ) 28(من خالل الجدول رق ه دال ة ارتباطي اك عالق رى أن هن ين   ن  ب

  . 0.01لة متغير السن عند مستوى دالدرجة القلق و

حيث يتضح من خالل هذه العالقة و نوعها أنه آلما آان السن أآبر آلما آانت الدرجات       

ون                  سن يكون منخفضة  على قائمة قلق المنافسة الرياضية، أي أنه آلما تقدم الحكام في ال

سا     ل       أقل تعرضا لقلق المنافسة، نتيجة الآت ة مث ة في التعامل ومواجه رة الالزم بهم الخب

  .المواقف المنتجة للقلقت وهذه الحاال
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ائج -5 ضغط ال  ) ت( نت دة ال ي ش روق ف ة الف ة   لدالل ة الهاوي ام الرابط ين حك سي ب نف

  :حكام الرابطة المحترفةو

  
  يمثل فروق المتوسطات في مستوى الضغط النفسي حسب االختصاص) 29(جدول رقم 

  
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

 5.42 68.44 الرابطة الهاوية. حكام
 8.54 62.08 الرابطة المحترفة.حكام

  
12  
 

  
1.64 

  
2.04 

  
غير دال

  

الشكل رقم (31) يمثل المتوسطات الحسابية لشدة الضغط النفسي حسب 
متغير اإلختصاص

58
60
62
64
66
68
70

اختصاص
ر,الهاوية

اختصاص
ر,المحترفة

اختصاص ر,الهاوية

اختصاص ر,المحترفة

  
شكل أن المتوسط ال        ذلك من ال ائج الجدول و آ  الختصاص  حسابي يتضح من نت

ـ    الرابطة الهاوية و   ذي             68.44المقدر ب ة ال ة باختصاص الرابطة المحترف ع مقارن  مرتف

ـ   در ب رأي ب    62.08ق ر ال ا نغي رعان م ن س ة    لك ة قيم رد مالحظ سوبة ) ت(مج المح

ـ  و درة ب ة من   بحي 1.64المق ل قيم ة و ) ت(ث هي أق درالجدولي ـ  المق ا  و2.04ة ب ذا م ه

سي حسب            يجعلنا نقول أنه ال توجد هناك      ة إحصائيا في مستوى الضغط النف روق دال  ف

  .االختصاص

نفس مستوى                     و ازون ب ة يمت ام الرابطة المحترف ة و حك ام الرابطة الهاوي بالتالي فان حك

  .الضغط النفسي
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حكام طة الهاوية ولداللة الفروق في درجة قلق المنافسة بين حكام الراب) ت( نتائج   -6

  :الرابطة المحترفة

  
  يمثل فروق المتوسطات في مستوى القلق حسب االختصاص) 30(جدول رقم 

  
المتوسط  

 الحسابي
اإلنحراف 
المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
المجدولة

 الداللة

 3.84 21.11 الرابطة المحترفة.حكام
 2.62 19.06 الرابطة الهاوية.حكام

  
12  
 

  
2.53 

  
2.26 

  
 دال

  
  

الشكل رقم (32) يمثل المتوسطات الحسابية لدرجة قلق المنافسة حسب متغير اإلختصاص

18
18,5

19
19,5

20
20,5

21
21,5

اختصاص
ر,الهاوية

اختصاص
ر,المحترفة

اختصاص ر,الهاوية

اختصاص
ر,المحترفة

 
م           دول رق الل الج ن خ ضح م روق    ) 30(يت ود ف ائي وج ار الت ق االختب د تطبي بع

ق              ضحة بين حكام الرابطة الهاوية  و      وا ة  في درجة قل ام الرابطة المحترف سة  حك المناف

شكل بحيث        هو ما  و 0.05 إحصائيا عند مستوى داللة      حيث أنه دال    نالحظه آذلك من ال

 بينما المتوسط الحسابي    21.11المحترفة  يقدر بـ     .نجد المتوسط الحسابي الختصاص ر    

صالح اختصاص الرابطة       19.06الهاوية  يقدر بـ       .الختصاص ر  ، إذن الفرق هنا هو ل

ن ذوي       سة م ق المناف ة لقل ر عرض ة أآث ة المحترف ام  الرابط ة  أي أن حك المحترف

صاص ة  و الراخت زات إابطة الهاوي ى ممي ك إل اع ذل ابالت الرابطة يمكن إرج دارة مق

يم، و             ما يترتب المحترفة و  أ في التحك ة الخط ام         عنها من نتائج في حال ا يجعل حك ذا م ه

الترآيز ال  زون ب صاص يتمي ذا االخت ات، و ه اء المباري ل  و أثن ع قب ل  مرتف ا يجع و م ه

  .سةالرياضي يكون في حالة قلق مرتفعة قبل المناف
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  مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات
 سيتم ونفى أخرى، وعليه فرضيات البحث بعض صحة النتائج عرض لقد أسفر

 في السابقة والدراسات السيكولوجي التراث الحالية على ضوء الدراسة نتائج مناقشة

  . البحث محل المتغيرات وفق وتفسيرها النفسية بالرياضة الضغوط عالقة مجال

  

  :االولى بالفرضية النتائج المتعلقة مناقشة -1

ين  القبلي  عدم وجود فروق بين القياس علىاالولىتنص الفرضية 

. قلق المنافسةلتجريبية في درجة الضغط النفسي واللمجموعتين الضابطة و

القياس القبلي ياس القبلي للمجموعة التجريبية وفبالمقارنة بين نتائج الق

تين من حيث مستوى الضغط موعتين متجانسللمجموعة الضابطة نجد أن المج

هذا ما يدعم الغرض من وضع المجموعة النفسي وآذلك قلق المنافسة، و

  .الضابطة بحيث يمكن أن نتحكم من خاللها في المتغيرات العشوائية

 

  :الثانية بالفرضية النتائج المتعلقة  مناقشة-2

ضابطة     وجود فروق بين القياسين    تنص على  الثانية     الفرضية    البعدي للمجموعتين ال

 .قلق المنافسةلتجريبية في درجة الضغط النفسي واو

ة              ) 12(حيث يبين الجدول رقم        ين  المجموعة التجريبي ة ب روق دال عدم وجود ف

درب أفراد    ى أسلوب االسترخاء العضلي و          الذين ت ا عل م        ه ذين ل ضابطة ال المجموعة ال

اس           يتلق أفرادها أي نوع من برامج اإلرشاد ا        سة للقي ق المناف لنفسي فيما يتعلق درجة قل

  . البعدي

رق               لكن رغم هذا فإنه و             اك ف ي للمجموعتين نالحظ أن هن اس القبل ة بالقي بالمقارن

روق                          اس البعدي للمجموعتين فال توجد ف ا في القي ة أم دال لصالح المجموعة التجريبي

ضلي و ترخاء الع لوب االس ى أن أس ك إل ع ذل ن أن نرج ريمك ة  أث راد المجموع ى أف  عل

  .لو بدرجة طفيفةعدهم في خفض درجة قلق المنافسة وساالتجريبية و
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ى              ليمان  إل و س ر في خفض               فلقدت توصل بهجت عبد المجيد أب أن لالسترخاء أث

ن أظهرت                 القلق و  ين أي ة الصف العاشر القلق ة من طلب دى عين ة ل اءة الذاتي تحسين الكف

روق ذا ود ف ائج وج ة النت ة و المجموع وعتين التجريبي ين المجم صائية ب ة إح ت دالل

ي   ة ف دي و المتابع اس البع ى القي ضابطة عل ة وال اءة الذاتي ق و الكف ستوى القل صالح م ل

  .المجموعة التجريبية

ذين     ) 06(       آما يبين الجدول رقم      وجود فروق جوهرية بين  المجموعة التجريبية ال

ت       م يتلقى       تدرب أفرادها على أسلوب االس ذين ل ضابطة ال رخاء العضلي و المجموعة ال

اس                 أفرادها أي نوع من برامج اإلرشاد النفسي فيما يتعلق في انخفاض شدة الضغط للقي

وهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية ، فهذا يعني أن مستوى الضغط النفسي     . البعدي

ى أن                 ك إل ة، و يمكن أن نرجع ذل  أسلوب االسترخاء     منخفض لدى المجموعة التجريبي

سي       على أفراد المجموعة التجريبية والعضلي أثر فعال   ساعدهم في خفض الضغط النف

  .عكس المجموعة الضابطة

ق                   ا في شطرها المتعل         و من هذا يمكن القول أن الفرضية الرابعة قد تحققت جزئي

النخفاض  بانخفاض الضغط النفسي ولم تتحقق فيما يخص انخفاض قلق المنافسة رغم ا            

  .الطفيف و لكنه غير دال

 

 :الثالثة بالفرضية النتائج المتعلقة مناقشة 3- 

لة إحصائية بين القياس القبلي هناك فروق ذات دال الحالية أن الدراسة افترضت

س البعدي في البعدي على مجموعة حكام الرابطة المحترفة التجريبية لصالح القياو

 .عكس المجموعة الضابطةقلق المنافسة درجة الضغط النفسي و

ى  )03( الجدول  في  موضح  آما هو  التحاليل اإلحصائية،        تبين روق  وجود  عل  ف

 إدراآا القياس القبلي يظهر أن تبين حيث الضغط النفسي شدة في القياسين بين جوهرية

   .بالقياس البعدي مقارنة النفسي الضغط شدة في مرتفعا

ى أن البرن   ل عل ذا دلي ي              و ه ر ف د أث ة ق ة التجريبي ى المجموع ق عل امج المطب

ه من         و. بالتالي أآسبهم القدرة على مواجهة الضغوط      و الحكام، ى أن ك عل يمكن تفسير ذل
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نفس و       خالل تطبيق االسترخاء العضلي يكتسب الحك        تحكم في الت ى ال درة عل ذلك  م الق آ

ن بي  رازات م ن اإلف ف م ذلك يخف ضالت وب ي الع د ف شد المتواج ل ال رف آ ا ص نه

ده آل                     ا أآ سي آم ة مباشرة بالضغط النف الكورتزول، حيث نجد أن الكورتزول له عالق

ن  اني م ارتيلي Fontani.Gفونت و ، Martelli.D ، م ازي ، Lupo.C لوب  بونف

Bonifazi.M.   اميلي افي   Cameli.S، آ دوري  Maffei.D، م  Polidori.F 1998  ، بول

الكورتزول  مادة استجابة على الطائرة كرةال مباريات  تأثيرأين أوضحت الدراسة مدى 

cortisol النفسي بالضغط وعالقتها الناشئين الرياضيين  عند.   

ق ا يخص قل ة فيم روق دال د ف ه ال توج د أن ي حين نج ين القياسين           ف سة ب  المناف

د               القبلي و  سة انخفض بع ق المناف ا المتوسط الحسابي نجد أن قل و الحظن البعدي،  لكن ل

تحكم               و ق البرنامج تطبي ة لل يمكن إرجاع ذلك ربما إلى  عدم إدراج حصص تدريبية آافي

  .في مهارة االسترخاء العضلي

      أما بخصوص المجموعة الضابطة المتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

قلق المنافسة، فيعود البعدي في درجة الضغط النفسي وبين القياس القبلي والقياس 

هذا ما يدل على أن جموعة لتدريب االسترخاء العضلي ولك بعدم تلقي هذه المتفسير ذ

  .البرنامج المطبق هو الذي أثر فعال على حكام المجموعة التجريبية

  

  :الرابعة بالفرضية النتائج المتعلقة  مناقشة-4

ية        ةالفرض ي        الرابع اس القبل ين القي صائية ب ة إح روق ذات دالل اك ف ول أن هن      تق

والبعدي على مجموعة حكام الرابطة الهاوية التجريبية لصالح القياس البعدي في درجة             

  .الضغط النفسي و قلق المنافسة عكس المجموعة الضابطة

االختبار نتائج القياس القبلي و اختلفت قد أنه ) 15(الجدول رقم  من يتبين       حيث 

 لكن رغم . في شدة الضغط النفسيدي لصالح القياس البعالبعدي للمجموعة التجريبية

للمجموعة التجريبية تدل على عدم وجود ) ت(هذا االختالف نجد أن نتائج اختبار 

نتائج القياس البعدي، أي أنه انخفض مستوى وهرية بين نتائج القياس القبلي وفروق ج

نامج لكنه ليس له داللة معنوية  وذلك بعد تطبيق برالضغط النفسي في القياس البعدي و
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وهو ما يدل على أن البرنامج المطبق عمل على خفض الضغط . االسترخاء العضلي

النفسي عند حكام الرابطة الهاوية للمجموعة التجريبية لكن ليس بالدرجة الكافية، آون 

ربما هؤالء الحكام يحتاجون إلى وقت أآثر من البرنامج في التدريب على االسترخاء  

  .تطبيقهو

ا نج  ق              لكنن ا يخص قل تالف فيم ود اخ دم وج ق لع م تتحق ة ل ية الثاني د أن الفرض

التنظيمية يمكن إرجاع السبب إلى أن أثناء المنافسة وقعت بعض االختالفات       و المنافسة،

ا      و اإلدارية بين رؤساء األندية  مع الفيدرالية والرابطة بخصوص قوانين االحتراف، مم

  .ن التغلب على القلقأثر في أداء الحكام و جعلهم ال يستطيعو

 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة-5

امج ا   ة البرن ستمر فاعلي ه ست ى أن سة عل ي         افترضت الفرضية الخام ادي ف إلرش

 .قلق المنافسة بعد فترة المتابعةخفض الضغوط النفسية و

ه   ) 13(و  ) 07(         فمن خالل النتائج الموضحة في الجداول           سواء مستوى     نجد أن

هذا ما يدل على أنه رغم افسة قد حافظا على نفس المستوى والضغط النفسي أو قلق المن    

لضغوط النفسية توقف التدريب على االسترخاء العضلي فإنه مازال يؤثر على مستوى ا         

ليمان في نفس دراسته                و. و قلق المنافسة   في نفس السياق أثبت بهجت عبد المجيد أبو س

ه حتى            السابقة على أن    البرنامج المطبق المتمثل في االسترخاء العضلي استمرت فعاليت

  . بعد توقف التدريب بمدة معينة

  .مما سبق يمكن أن نقول فعال أن الفرضية قد تحققتو      

  

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة-6

  .دي باختالف السنتنص الفرضية السادسة على أنه تختلف فاعلية البرنامج اإلرشا      

ت،  د تحقق ذه الفرضية ق ذا من وإن ه ر ه م يظه ين أن ) 27(خالل الجدول رق ذي يب ال

 يتضح من خالل      متغير السن،  بين الضغط النفسي و    هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا    

درجات منخفضة   نوعها أنه آلما آان السنهذه العالقة و   اس    أآبر آلما آانت ال ى مقي عل
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ل تعرضا للضغط           إدراك الضغط ال   ون أق سن يكون ام في ال نفسي، أي أنه آلما تقدم الحك

المواقف المثيرة للضغط    نفسي، نتيجة للخبرة في التعامل ومواجهة مثل هذه الحاالت و         ال

  .النفسي، بحيث يكونون قد اآتسبوا استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط

م              دول رق الل الج ن خ ضا  أن هن  ) 28(و م رى أي ة   ن ه دال ة ارتباطي اك عالق

ة و        متغير السن    بين درجة القلق و    إحصائيا ذه العالق ه    بحيث يتضح من خالل ه ا أن نوعه

سة           ق المناف ة قل ى قائم ضة  عل درجات منخف ت ال ا آان ر آلم سن أآب ان ال ا آ آلم

ق المن                ل تعرضا لقل سة، نتيجة    الرياضية، أي أنه آلما تقدم الحكام في السن يكونون أق اف

رة  ل و للخب ي التعام ضغط     ف رة لل ف المثي االت و المواق ذه الح ل ه ة مث سي مواجه النف

  . القلق، بحيث يكونون قد اآتسبوا استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوطو

دة الممارسة     سكي    أشار          و في سياق م آخرون في دراستهم     و Zaritskyزاريت

س   الضغوط  مصادر  المذآورة في الجانب النظري حول د  يةالنف ة  عن  الرياضيين  الطلب

 الممارسين من أآثر ضغوط لديهم للرياضة الجدد الممارسين  إلى أنالعليا المدارس في

   .أآثر ممارسة لديهم خبرة الذين

  

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة-7

اختالف                 امج اإلرشادي ب ة البرن ه تختلف فاعلي ى أن             تنص الفرضية السابعة عل

 .االختصاص

ة إحصائيا في مس                ) 29(           يتضح من الجدول      روق دال اك ف ه ال توجد هن توى أن

سي حسب االختصاص و ضغط النف ة  ال ة أو الرابط ة المحترف ام الرابط إن حك الي ف بالت

  .الهاوية يمتازون بنفس مستوى الضغط النفسي

م      دول رق الل الج ن خ ضح م ا يت روق واض  ) 30(         بينم ود ف ين وج ام حة ب حك

ه دال و     حكام الرابطة الهاوية  في د    الرابطة المحترفة و   سة، حيث أن ق المناف هو  رجة قل

ة                    ة ذوي اختصاص الرابطة المحترف راد العين ة أي أن أف لصالح حكام الرابطة المحترف

ة،               سة من ذوي اختصاص الرابطة الهاوي ق المناف ك       و أآثر عرضة لقل يمكن إرجاع ذل

زات االختصاص       ل             إلى ممي ع قب الترآيز المرتف ة ب ام الرابطة المحترف ز حك بحيث يتمي
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ابالت آون                      ات المق ي في مجري تحكم الكل ى ال و أثناء إدارة اللقاءات الكروية، إضافة إل

ذار من ط          ة، و       أي خطأ يعرض الحكم لإلن دى       رف الرابطة من ناحي ارة العنف ل ى إث إل

ة أخرى ن ناحي درجات م ي الم صار ف ل ا و.األن ا يجع و م ق ه ة قل ي حال ون ف م يك لحك

  .مرتفعة قبل المنافسة

  .و منه فإن الفرضية السابعة قد تحققت
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  :الخاتمة

إرشادي لالسترخاء العضلي         تبرز أهمية الدراسة الحالية في اقتراح برنامج 

 في اآتساب مهارة تمكنه من مواجهة الضغوط النفسية سواء تلك الناتجة الحكميساعد 

الرياضية، ليرقى إلى مصاف ك المترتبة عن ممارسته المهنية وعن الحياة اليومية أو تل

  .الحكام العالميين

لالسترخاء        و يهدف البحث الحالي للكشف عن دور برنامج إرشادي جمعي 

راء قلق المنافسة الرياضية وذلك من خالل إجعضلي في الخفض من الضغط النفسي وال

أخرى ضابطة، آما اهتم هذا البحث بفحص عالقة مقارنة بين مجموعة تجريبية و

  .  متغيرات السن واالختصاص بالضغط النفسي و قلق المنافسة الرياضية

جابة على تساؤالته وتحقيق فروضه، تم       من اجل تحقيق أهداف هذا البحث واإل

 ثم تم القياس . حكم توزعت إلى مجموعتين متساويتين80اختيار عينة مكونة من 

 . مقياس إدراك الضغط ومقياس قلق المنافسة الرياضيةباستخدام

    وبعد جمع المعطيات وإجراء التحليالت والمعالجات اإلحصائية، توصل الباحث إلى 

  :همها ما يليعدد من النتائج أ

  

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على  

مجموعة حكام الرابطة المحترفة التجريبية لصالح القياس البعدي في 

 .درجة الضغط النفسي و قلق المنافسة عكس المجموعة الضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على  

 حكام الرابطة الهاوية التجريبية لصالح القياس البعدي في مجموعة

 .درجة الضغط النفسي و قلق المنافسة

لتجريبية في اين  القبلي للمجموعتين الضابطة وال توجد فروق بين القياس 

  .قلق المنافسةدرجة الضغط النفسي و

التجريبية في ن البعديين للمجموعتين الضابطة وتوجد فروق بين القياسي 

 .جة الضغط النفسيدر
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين  للمجموعتين  

 .عند حكام الرابطة المحترفة في درجة قلق المنافسة 

قلق إلرشادي في خفض الضغوط النفسية وتستمر فاعلية البرنامج ا 

  .المنافسة بعد فترة المتابعة

 .السنتختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف  

 .تختلف فاعلية البرنامج اإلرشادي باختالف االختصاص 

 

        باعتبار أن نتائج البحث قد حققت صحة أغلب فرضياته وأهدافه، فإن الدراسة لم 

تعالج جوانب عديدة أخرى بحيث لم نتطرق إلى الجوانب الشخصية للحكام، علما بأن 

من  سية تتضمن سمات الشخصيةالضغوط النفسية ترتبط بمجموعة من المتغيرات النف

  .تقدير وفعالية الذات، وسمة القلق وإستراتيجيات المواجهة المستعملة

        فالحكم الكفء هو الذي يتميز بمستوى مرتفع لفعالية الذات مع انخفاض في سمة        

 آما أنه  واآلخرينتقدير عال للذات،  ويحترم نفسه والقلق، ويتسم بالثقة في النفس،

شعر بالقدرة ويشعر بالكفاءة مع اإلحساس بالقدرة على فعل أشياء بطريقة أحسن، مما ي

  . يسمح له بتوظيف قدراته للتعرف على األحداث وحل المشكالت

بداية  في المجال ة الحالية استمرارية لبحوث مضت و       ومن هنا تعتبر الدراس

تسعى إلى اآتشاف المزيد من الرياضي و ذلك لتعزيز مختلف الدراسات األخرى التي 

الطرق البناءة إلعداد الحكام الجزائريين للمشارآة في اغلب اإلعراس الكروية سواء 

 . منها المحلية أو الدولية
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 : توصيات واقتراحات ميدانية للبحث

  :نستخلص من عرض نتائج البحث ومناقشتها التوصيات واالقتراحات الميدانية التالية

  

  .ت تهدف للتعرف على الحالة اإلنفعالية لحكام آرة القدمإجراء دراسا •

  .اقتراح دورات تدريبية على الحكام الستيعاب مختلف أساليب االسترخاء •

وضع برامج لإلعداد النفسي لحكام آرة القدم بالتوازي لبرامج التأهيل والتدريب            •

  .لتخطي المشاآل النفسية

ستوى الفيد    • ى م سي عل تص النف ة المخ راز أهمي ر إب ة لك ة الجزائري دم رالي ة الق

  .االضطراب النفسي لدى الحكاملمواجهة حاالت اإلرهاق و
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  برنامج التدريب على االسترخاء

  :الجلسة األولى •

أعضاء المجموعة        ناء عالقات جيدة ما بين الباحث وة األولى أساسية في بتعد الجلس

التعرف على توقعات الحكام من  بالبرنامج وأهدافه وفائدته وتعريف الحكام المشارآينالتجريبية، و

  .حقوقه فيه، وإجراءات البرنامج، ومكان االلتقاء، وواجبات آل فرد ومشارآتهم

 :أهداف الجلسة •

 .قعات مالئمة لدى الحكام حول البرنامجبناء تو -

 .الحكامتحديد واجبات وحقوق الباحث و -

 .الباحث وإعطاء الفرصة للتعارف بين الحكام -

 .الحكامقيق درجة من األلفة بين الباحث وتح -

 .مكوناتهتحديد الهدف العام من البرنامج و -

 .ضرورة االلتزام بهافاق عل مكان و مواعيد اللقاءات واالت -

 :الجلسةنشاطات  •

  :أوال

لآلخرين  إتاحة المجال لكل حكم أن يقدم نفسه امن ثم، و يقوم الباحث بتقديم نفسه للحكام

إن اإلرشاد الجمعي يتضمن مساعدة : بعد ذلك تقديم فكرة من اإلرشاد الجمعي حيث يقول الباحثو

 من خالل أنهمغبة في إيجاد حل لهذه المشكلة، ولديهم رمشكلة ومجموعة من األفراد لديهم 

مشكالتهم أساليب تساعدهم في التغلب على دية يستطيعون التوصل إلى الطرق والجلسات اإلرشا

  .يؤآد الباحث على أن ينال آل فرد من أفراد المجموعة المساعدة التي يحتاجهاو

  

  : ثانيا

الهدف منه، حيث يقول للحكم بأن هذا رة عن البرنامج من حيث مكوناته ويتم تقديم فك

مناقشات وواجبات يتكون من ثماني جلسات إرشادية، وآل جلسة تتضمن تدريبات وامج البرن

درة الفرد على خفض مستوى الضغط والقلق الذي الهدف من هذه الجلسات هو زيادة قية، ومنزل

وهذا األمر يجنبه التعب  واإلرهاق . ديهبالتالي زيادة مستوى الكفاءة الذاتية ليعاني منهما و

وأفراد أسرته مدربه لخوف الشديد والفشل، ويجعل تعامله أحسن وأفضل مع زمالئه والتشتتات واو

  .يزيد من تفاعله االجتماعي االيجابي مع اآلخرين الذي يعطيه شعورا باالرتياحو
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  : ثالثا
لتوقعات الخاطئة و يتم يناقش الباحث مع الحكام توقعاتهم من البرنامج و يتعرف على ا

 ما يتوقع منهم من تفاعل ونشاط داخل  التوقعات الصحيحة، آذلك الحكامتعزيزتصحيحها وتثبيت و

المواظبة ، ويؤآد على ضرورة االلتزام بالمواعيد وااللتزام بأداء الواجبات المنزليةالمجموعة و

حقوق الفرد داخل  يؤآد على واجبات وعلى حضور الجلسات اإلرشادية في مواعيدها المحددة، و

  .مكانهاالتفاق على مواعيد اللقاءات وم ايت والمجموعة آما

  

 :الجلسة الثانية

 :أهداف الجلسة

 .ربطهما باالسترخاءتوضيح مفهوم الضغط، والقلق والمسببات، واألعراض، و -1

 .للقلقعرف على المواقف المسببة للضغط وتقديم واجب بيتي إلى الت -2

   :نشاطات الجلسة

التالي إلى تدفعه ب يشعر بالضغط  واقف التي تجعلهالمولعوامل و         يناقش المرشد مع الحكام ا

  .الخ.. تشتت األفكارالتصرف بدون ترآيز، و

د أشكالهما و             ق وتحدي ى        شرح المث  حيث يتم مناقشة مفهوم الضغط والقل ؤدي إل رات التي ت ي

وم المرشد بتع      . استجابة القلق عند آل عضو في المجموعة           حدوث الضغط و   م يق ه      ث ق بأن ريف القل

ؤ   د     ثر شامل و   حالة ت ستمر نتيجة تهدي ق خوف                  م ا يصاحب القل ادة م ل الحدوث، وع  خطر أو متخي

عبارة عن صراع داخلي ينتج عن   آما يشير إلى الضغط على أنه       . أعراض نفسية جسمية  غامض، و 

  .نفسية تعود بالسلب على الفردخارجية، يتولد منها آثار جسمية ومؤثرات 
دما نجد أنفسنا في سلوآياتنا عن ودث في أجسامنايقوم المرشد بتوضيح التغيرات التي تح

  :يعطي المرشد الحكام المثال التاليو. مواقف ضاغطة ومثيرة للقلق

ه يعنفان وأثناء التحكيم ينتقده مساعداه جدا أثناء وجوده مع اآلخرين ومحمد حكم خجول

  .يحاول تجنب الجماعةفيشعر بالقلق ويصبب عرقا و

 إلى يجعلهم يحددون الموقف الذي أدى بمحمد ول مع الحكامثم يناقش المرشد هذا المثا

الخجل والعزلة البدائل األخرى التي آان من الممكن أن يقوم بها بدال من القلق، الخجل والتعرق، و

  .تصبب العرقو

 .وجوده داخل مجموعة مع اآلخرين: فالموقف الذي دفع محمد لهذا السلوك هو  -
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 .تصبب العرقالقلق والخجل و: فآيفية استجابة محمد تجاه الموق -

 :البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها بدال من القلق و الخجل و العزلة و تصبب العرق -

تجنب  لهم ما حدث معه من الخجل ولماذا لم يحدث اآلخرين والنظر إلى الحكام -1

 .أن يصبح مثلهماآلخرين وتصبب العرق وبالتالي االستفادة من ذلك و

 .خفض مستوى القلقسترخاء واالالتنفس و -2

ن هذه التغيرات و أثناء ذلك يطلب المرشد من الحكام أن يشارآوا بخبراتهم السابقة في بيا

آاحمرار الوجه، وزيادة التنفس، وزيادة معدل ضربات القلب، واضطراب الذاآرة، واألرق، 

  .سوء التصرفوالنسيان ، و

لقلق من حيث            يقوم المرشد بإدارة نقاش حول المثيرات التي تؤدي إلى ا

األحداث، حيث يطلب من األعضاء أن يذآروا أمثلة على األشخاص الذين األشخاص، األماآن، و

غرفة : إضافة إلى األماآن المسببة للقلق مثل.......، إدارة الفرق، الرياضيين: يسببون القلق لهم مثل

األداء السيئ في المنافسات            ث فتشمل المنافسة، وأما األحدا...........الملعبواإلدارة، 

القلق يمكن التغلب عليها بالتدريب على الرياضية، وضغط العمل ، وأن أعراض الضغط و

  .الذي سيتم تعلمه في الجلسات القادمةان، واالسترخاء الذي يريح اإلنس

ة في نهاية الجلس ومناقشة، والحكام بتلخيص ما دار في الجلسة من حواريقوم المرشد و

يعطي المرشد الحكام الواجب المنزلي الذي يهدف إلى تدريب الحكام إلى التعرف على         

استجابة القلق حسب النموذج ة التي تسبب حالة الضغط النفسي والعوامل الضاغطالمثيرات و

  :التالي

المثير الذي يؤدي  اليوم

 للقلق

المشاعر المصاحبة االنفعاالت و

 للقلق

 المثيرالسلوك الناتج من 

    األحد

    اإلثنين

    الثالثاء

   األربعاء

   الخميس
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 : الجلسة الثالثة •

 :لجلسةأهداف ا -

 .مناقشة الواجب البيتي -1

 .توضيح مهارة االسترخاء بشكل عام -2

 .تقديم واجب بيتي يهدف إلى التدريب على االسترخاء بشكل مختصر -3

 :نشاطات الجلسة •

  :مناقشة الواجب البيتي السابق: أوال •

قف يتم مناقشة الموالبيتي السابق، و        حيث يتيح المرشد الفرصة لكل حكم أن يقدم الواجب ا

المرشد، و يتم تعزيز لفظي من قبل المرشد لالستجابات ة للقلق من قبل أعضاء المجموعة والمسبب

تقديم التغذية الراجع المناسبة حول أداء الحكام تصحيح االستجابات الخاطئة، والصحيحة ، و

  .للواجب البيتي

  :تعريفا عن مهارة االسترخاءيقدم المرشد شرحا و: ثانيا •

خالل خاء أسلوب سلوآي، يمثل أحد الطرق العالجية لمواجهة الضغط من إن مهارة االستر

االنتباه ية المختلفة في الجسم بالتعاقب واسترخاء في المجموعة العضلقيام الفرد بإحداث انقباض و

يستطيع الفرد و. ادي تدربيإلى المشاعر المختلفة التي يحس بها نتيجة لذلك باستخدام برنامج إرش

المهارة ويستخدمها في حياته اليومية من خالل عملية التدريب على ممارسة هذه أن يتعلم هذه 

  .المهارة

العامل الضاغط الذي  اليوم

 يؤدي للضغط النفسي

االنفعاالت و المشاعر 

 المصاحبة للقلق

السلوك الناتج من 

 المثير

    األحد

    اإلثنين

    الثالثاء

   األربعاء

   الخميس
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بالرأس يتم بالتدريج من األعلى مبتدئا  بشرح أسلوب االسترخاء العضلي، ويقوم المرشد

قصد إدراك الفرق ما بين التوتر يكون النزول تدريجيا بهاء باألسفل في منطقة األطراف، واالنتو

ت ثم يسمح المرشد للحكام بممارسة تدريبا. أن هاتين الحالتين ال يمكن أن تحدثا معااء، وواالسترخ

ة أثناء الممارسة يقوم المرشد بمتابعة أداء المجموعاالسترخاء العضلي بشكل مختصر وسريع، و

العضلي بعد االنتهاء من ممارسة التدريب  و. لعضالتإرخاء الالسترخاء العضلي من خالل شد و

  .أثره بعد الممارسة حول أسلوب االسترخاء العضلي وفائدته، والحكام حوار بين المرشد ويدور

ام الواجب الذي يهدف إلى تدريب الطالب على و في نهاية الجلسة يعطي المرشد للحك

خاصة أثناء المواقف التي تسبب له الضغط             رسة االسترخاء العضلي بشكل عام ومما

مشاعر االطمئنان بعد ممارسة االسترخاء، ثم يطلب منهم النفسي، ومحاولة تحقيق الراحة النفسية و

الل أسبوع، واستخدام أسلوب االسترخاء معها طة التي تحدث معهم خأن يسجلوا العوامل الضاغ

  :النتائج المترتبة حسب النموذج التاليو

   

 :الجلسة الرابعة •

 :أهداف الجلسة -

 .مناقشة الواجب البيتي السابق -1

الوجه، العينان، ( تقديم اإلجراءات التفصيلية على االسترخاء العضلي  -2

 ).األسنان ، الشفتانوالفكان 

 .تقديم الواجب البيتي -3

  

الموقف المثير  اليوم

 للقلق

 )سلبية، إيجابية(النتائج  )نعم ، ال( استخدام االسترخاء 

    األحد

    اإلثنين

    الثالثاء

    األربعاء

   الخميس
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 :شاطات الجلسةن •

  :مناقشة الواجب البيتي: أوال •

      يتم مناقشة الواجب البيتي السابق حول تطبيق تدريبات االسترخاء 

أن يقدم الواجب البيتي العضلي، حيث يتيح المرشد لكل فرد في المجموعة 

  .تقديم التغذية الراجعة حول أداء الحكم للواجب البيتيالسابق، و

  :ت التفصيلية للتدريب على االسترخاء العضليتقديم اإلجراءا: ثانيا •

عضلي بشكل تفصيلي، آل على       يقوم المرشد بتقديم تدريبات االسترخاء ال

  :في نهاية آل جزء يقدم المرشد نشاطين يتضمنان ما يليحده، و

 : النشاط األول •

االستجابة واإلشارة         التدريب على االسترخاء باإلشارة، إذ أن الربط المتكرر بين 

يجعل من السهل على اإلشارة الملفتة أن تولد استجابة ) االسترخاء(تلحقها التي 

 .االسترخاء بشكل تلقائي

 : النشاط الثاني •

 .تطبيق التدريب بشكل جماعي  

 - السعادة الشخصية–و فيما يلي تفصيل هذه التدريبات آما ورد في آتاب الرياض 

  .ديلها بما يتناسب مع غايات الدراسةللمؤلف عبد الستار إبراهيم مع تع

  :الوجـــــــــه •

آرسي أو في وضع مريح لجسمك قدر : استلق اآلن على مكان مريح  -

 .استطاعتك

 .أغمض عينيك أو أرخهما بهدوء و أصغ إلي -
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سأبين لك بعدها لتوترات في جسمك ، وسأنبهك اآلن لبعض اإلحساسات أو ا -

 ).انتظار لعشر ثوان(م فيها  أن تقلل منها وأن تتحكأنه باستطاعتك

ناك مغمضتان في مازالت عي اآلن ال يزال في وضعه المريح، وإن جسمك -

 ).لحظة صمت(استرخاء لطيف 

حاجبيك إلى أن تشعر بأن اآلن عليك أن تغمض عينيك، وأن تجعد جبهتك و -

 .عضالت الجبهة قد اشتدت

ها أآثر ت الجبهة إلى وضعها المسترخي، وأرخعد بعضالو اآلن استرخ و -

 ).عشر ثوان(فأآثر 

اآلن أرخ           الحظ التوتر في منطقة  الجبهة، وأعلى العينين، وآرر من جديد،  -

الحظ من جديد التعارض بين التوتر . الجبهة، واسترخ بعضالتها

 ).عشر ثوان( االسترخاء في الجهة و

التدريب على الذي يتضمن  و        ثم يقوم المرشد بتقديم النشاط األول للحكام

يفضل ( االسترخاء باإلشارة، حيث يطلب من الحكام أن يختاروا آلمة أو إشارة معينة  

يربط هذه اإلشارة مع و). ات التي يؤديها الفرد آل يومأو اإلشار تجنب الكلمات

من  لنستحث االسترخاء بشكل مباشر، واالسترخاء فإننا نستطيع استخدام هذه اإلشارة

م المرشد بتقديم النشاط بعد ذلك يقو. ط التدريب باإلشارة المختارةثم يطلب المرشد رب

  .    تكرارها للوصول لالستجابة التلقائيةيتضمن التعليق الجماعي للمهارة والذي الثاني و

 .        و يرآز المرشد على تقديم هذين النشاطين في آل جزء من أجزاء الجسم

 :العينان •

غلقهما بقوة حتى تشعر بأن التوتر قد أخذ  و اآلن أغلق عينيك بإحكام، أ -

عشر (والعضالت التي تحكم حرآات العينين يشمل آل المنطقة المحيطة، 

 ).ثوان
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السابق الحظ التعارض بين التوتر و اآلن أرخ تلك العضالت، و -

 ). خمس ثوان(واالسترخاء 

التوتر يشملهما، استمر أغلق عينيك بإحكام وقوة و. ذا من جديدآرر ه -

 ). ثوانخمس(

دع عضالت عينيك على سجيتها في وضعها المريح و...و اآلن استرخ -

 ).عشر ثوان(  المغلق

ربطه            ة ونشاط االسترخاء باإلشار(م يقوم المرشد بتقديم النشاطين و من ث     

  ).النشاط الجماعيبالعينين و

  

 :األسنانالفكان و •

 تعض على شيء ، الحظ أسنانك بإحكام آما لو آنتو اآلن أطبق فكيك و -

  ).خمس ثوان (التوتر في الفكين

ليال، الحظ التعارض اترك شفتيك منفرجتين قو اآلن دع فكيك واسترخ، و -

 ).عشر ثوان(ة الفكين االسترخاء في منطقبين التوتر و

، دع ذلك )خمس ثوان(الفكين، الحظ ما فيهما من توتر مرة أخرى أطبق  -

 ).عشر ثوان( أآثر فأآثر اترك نفسك على سجيتها مسترخيا و

ربطه                 نشاط االسترخاء باإلشارة و(م يقوم المرشد بتقديم النشاطين و من ث

  ).النشاط الجماعيبالفكين واألسنان ، و

  

 :الشفتان •

و اآلن اتجه إلى شفتيك و ضمهما معا، و اضغط بكل منهما على األخرى             -

 .دأ ينتشر حول الفمبإحكام، و الحظ التوتر الذي ب
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 .و اآلن أسترخ و أرخ عضالت شفتيك و دع ذقنك في وضع مريح -

خمس ( مرة أخرى اضغط على شفتيك و ادرس التوتر المحيط بالفم استمر  -

 ).ثوان

 الحظ آيف أن مختلف تلك العضالت قد بدأت تتراخى بعد هذا الشد -

 .االسترخاء المتواليو

ربطه            ونشاط االسترخاء باإلشارة(ن م يقوم المرشد بتقديم النشاطيو من ث

الحكام بتلخيص ما وفي نهاية الجلسة يقوم المرشد و) . بالشفتين، و النشاط الجماعي

إعطاء الواجب البيتي الذي يهدف إلى تدريب الحكام على االسترخاء جلسة، ودار في ال

تين يوميا على األقل لشفتين مراباإلشارة، وتطبيق تدريبات الوجه والعينين والفكين و

  .خاصة في المواقف المثيرة للضغطو

 :الجلسة الخامسة •

 :أهداف الجلسة -

 .مناقشة الواجب البيتي -1

الرقبة ، الكتفان، اليدان (تفصيلية على االسترخاء تقديم اإلجراءات ال -2

 ). الذراعانو

 .تقديم الواجب البيتي -3

 : نشاطات الجلسة -

  :مناقشة الواجب البيتي: أوال

تم مناقشة الحكام للواجب البيتي السابق حول تطبيق تدريبات االسترخاء        ي

 الواجب البيتي السابق العضلي، حيث يتيح المرشد لكل فرد في المجموعة أن يقدم

  .تقديم التغذية الراجعة حول أداء الرياضيين للواجب البيتيو
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  :تقديم اإلجراءات التفصيلية على االسترخاء العضلي: ثانيا

 :بةالرق •

ى أن اضغط برأسك إلى الخلف على الوسادة التي تستند عليها، اضغطها إل -

استمر هر بالذات، الجزء األعلى من الظتشعر بتوتر في خلف الرقبة و

 ).عشر ثوان(

 حاول أن تتمتع بالفرق بينريح، وعد برأسك إلى وضع مو اآلن دع ذلك، و -

 مر فيما أنت فيه أآثراالسترخاء العميق الذي أنت عليه اآلن، استالتوتر و

 ). عشر ثوان(فأآثر وأعمق فأعمق بقدر ما تستطيع 

الحظ التوتر المستثار، استمر ا من جديد، شد برأسك إلى الخلف وآرر هذ -

 ).خمس ثوان(في ذلك 

، مد رأسك إلى ) عشر ثوان(و اآلن دع ذلك وانتقل إلى استرخاء عميق  -

تر الذي يحدث حظ التوالما لو آنت ستدفن ذقنك في صدرك، واألمام ، آ

 ).خمس ثوان(اآلن في الرقبة 

 ).عشر ثوان(و اآلن استرخ،  دع آل هذا واسترخ على سجيتك  -

استرخ . خمس ثوان(ك في صدرك، استمر في ذلك قليال آرر ذلك ادفن ذقن -

 ).عشر ثوان(أآثر فأآثر 

ربطه                 ونشاط االسترخاء باإلشارة (م يقوم المرشد بتقديم النشاطين        و من ث

 ). النشاط الجماعيبالرقبة، و
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 :الكتفان •

التوتر الذي يظهر الحظ  بكتفيك، وارفع آتفك آما لو آنت تريد لمس أذنيك -

 .الحظهعلى الكتفين، وفي عضالت الرقبة، والرأس، ادرس هذا التوتر و

دع عد بكتفيك إلى وضع مريح، و..... ...........استرخ و.... توقف  -

آثر فأآثر، الحظ من جديد الفرق والتعارض بين التك في سجيتها أعض

 .االسترخاءالتوتر و

ذنين األ آرر ذلك مرة أخرى، ارفع آلتا الكتفين آأنك تريد أن تلمس بهما -

 .الرقبة أدرس هذا التوتر في تلك العضالتالحظ التوتر في الكتفين و

 أدرس التعارض مريح،عد بهما إلى وضع و اآلن استرخ ، أرخ عضالتك و -

 ).عشر ثوان(بين التوتر واالسترخاء من جديد 

ربطه                نشاط االسترخاء باإلشارة و(بتقديم النشاطين         و من ثم يقوم المرشد 

  ). النشاط الجماعي، وبالكتفين

  

 :الذراعاناليدان و •

احة يدك اليسرى، ترآيزك إلى ذراعك اليسرى، أغلق روجه انتباهك و -

الحظ أن عضالت يدك اآلن وعضالت ) لحظة صمت( بقوة لقها بإحكام وأغ

رى تنقبض وتتوتر وتسند انتبه لهذا التوتر والشد مقدمة الذراع اليس

 .الحظهو

 .ضعها في أي وضع يشعرك بالراحةو اآلن افتح يدك اليسرى وأرخها، و -

 ا آان عليه ذراعك األيسر من شد وتوتر وما هو عليهالحظ الفرق بين م -

 ).عشر ثوان صمت(اآلن من استرخاء 
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 ما آنت عليه من توتر وما هي الحظو اآلن مرة أخرى آرر التدريب، و -

 ).عشر ثوان صمت(عليه اآلن من استرخاء 

 .آرر ما فعلته مع اليد اليسرى على اليمنى فقطاتجه اآلن ليدك اليمنى، و -

هي عليه  ما الحظ. آرر ذلك من جديد، أغلق راحة يدك اليمنى بإحكام و قوة -

 .دعها في وضع مريح فاردا أصابعك باسترخاءأرخهما و. من شد و توتر 

اليسرى، أن دا بدأ ينتشر في ذراعيك اليمنى والحظ أن هناك تنميال ولي -

 .ذراعك اآلن آالهما يسترخيان

و اآلن لنتجه إلى راحة اليد اليمنى، طبق التدريب على راحة اليد اليمنى  -

 .فقط

عد بمعصميك إلى وضعهما المريح، الحظ الفرق بين              و اآلن استرخ، و -

 ).عشر ثوان(االسترخاء  وتر والت

راع اشعر بالشد في مقدمة الذ مرة أخرى اثن معصمك إلى الخلف وآرر هذا -

ما عد بهما إلى وضعه. أرخ معصميكو خلف راحة اليد، ثم استرخ و

 .ثراشعر باسترخاء أآالمريح، دع نفسك على سجيتها و

الذراعين إلى أن تشعر اثنهما في المقدمة باتجاه و اآلن، أطبق بأحكام آفيك و -

تى بتوتر عضالت أعلى الذراعين في ذلك الجزء الممتد من الرسغ ح

 .تحسهالكوع، حاول أن تكرس التوتر و

توتر السابق في الحظ الفرق بين الن استرخ، أنزل ذراعيك بجانبك، وو اآل -

عشر ثوان (ي عليه اآلن من االسترخاء تحسه اآلن ما هالعضالت الذراع و

 ).صمت

حاوال أن اثنهما باتجاه الكتفين مذا مرة أخرى، اقبض آفيك بإحكام وآرر ه -

انزل ذراعك و استرخ، وانتبه اآلن للتناقض بين                 تلمسهما بقبضتك، توقف و
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عشر (آثر العضالت على سجيتها أآثر فأالتوتر و االسترخاء، ودع تلك 

 ).ثوان

ربطه                 نشاط االسترخاء باإلشارة و( النشاطين و من ثم يقوم المرشد بتقديم        

  ) . النشاط الجماعيباليدين والذراعين، و

و في نهاية الجلسة يطلب المرشد من الحكام أن يطبقوا االسترخاء باإلشارة على             

خاصة في يا وتطبيق التدريبات مرتين يوميدين والذراعين، والوجه، والرقبة وال

 .المواقف الضاغطة

 .الجلسة السادسة •

 :أهداف الجلسة -

 .مناقشة الواجب البيتي السابق -1

الجزء األعلى من            (لتفصيلية على االسترخاء العضلي تقديم اإلجراءات ا -2

 ). المعدة من الداخلالظهر، منطقة البطن و

  .ب البيتيتقديم الواج -3

 :نشاطات الجلسة •

  :مناقشة الواجب البيتي: أوال

يتم مناقشة الحكام للواجب البيتي حول تطبيق تدريبات االسترخاء العضلي، 

تقديم التغذية أن يقدم الواجب البيتي السابق، وحيث يتيح المرشد لكل فرد من المجموعة 

  .الراجعة حول أداء الحكام للواجب البيتي

  :جراءات التفصيلية للتدريب على االسترخاء العضليتقديم اإل: ثانيا

 الجزء األعلى من الظهر •

 .قوس ظهرك ، قوسه آما لو آان صدرك سيالمس البطن -
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 ).خمس ثوان(في الظهر خاصة في الجزء األعلى الحظ التوتر  -

عد بجسمك إلى وضعه الطبيعي فاردا ظهرك في وضع و اآلن استرخ، و -

لسابق الحظ الفرق بين التوتر اأريكة، و سواء أآنت على آرسي أم مريح

 ).عشر ثوان(االسترخاء الحالي في الظهر و

 ).خمس ثوان(ظ التوتر المستثار،أستمر قليالالحمرة أخرى قوس الظهر ، و -

رخي تارآا آل شيء على و اآلن عد بعضالت ظهرك إلى وضعها المست -

 ).عشر ثوان(سجيت 

ذ ينتشر في حظ أن التوتر قد أخال، و)شهيقا عميقا( خذ نفسا عميقا و اآلن -

 ).خمس ثوان(الصدر وفي أسفل البطن 

 .آن على السجية استرخ وو اآلن -

الحظ من جديد سك العادي ، واستمر في تنفانفث الهواء للخارج، و -

ما آانتا عليه  عليه اآلن صدرك وبطنك من استرخاء، والتعارض بين ما 

 ).عشر ثوان(هاتين المنطقتين من توتر 

العضالت التي  وخذ شهيقا عميقا واآتمه، والحظ التوتر وك من جديد،اعد ذل -

 .تشتد

البطن و اآلن أزفر وتنفس بطريقة عادية ومريحة، تارآا عضالت الصدر و -

 ).عشر ثوان(استرخاء أآثر فأآثر آلما تنفست في 

 ربطه بالجزءنشاط االسترخاء باإلشارة و(م يقوم المرشد بتقديم النشاطين  و من ث     

  ) .النشاط الجماعي، واألعلى من الظهر
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  المعدة من الداخل منطقة البطن و •

حافظ على هذا الوضع  عضالت البطن، شدها إلى الداخل واآلن اقبض -

 .قليال

              دع نفسك على سجيتها و اآلن استرخ ودع تلك العضالت تتراخى، و -

 ).عشر ثوان(

الحظ . وترهام إلى أن تشعر بتاعد هذا من جديد، شد عضالت بطنك بإحكا -

 ).خمس ثوان(هذا التوتر وادرسه 

توقف عن أي              . دع آل شيء يتراخى في عمق أآثر فأآثرو اآلن استرخ و -

 .تخلص من أي توتر في أي عضلةشد، و

      ثم يقوم المرشد بعمل مراجعة للتدريبات السابقة مع الحكام، والترآيز على 

رار خفض الفترة الزمنية لالسترخاء اقل فترة ممكنة، وتكرة وسترخاء باإلشااال

في نهاية الجلسة يعطي المرشد للحكام الواجب البيتي و. التدريب حتى نهاية الجلسة

خاصة في المواقف ابقة مرتين في اليوم على األقل والذي يتضمن تطبيق التدريبات الس

  .المثيرة للضغط

  

 :الجلسة السابعة •

 :أهداف الجلسة -

 .ناقشة الواجب البيتي السابقم -1

الفخذان، (تقديم اإلجراءات التفصيلية للتدريب على االسترخاء العضلي  -2

 ).القدمانالساقان و

 .تقديم الواجب البيتي -3
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 :نشاطات الجلسة •

  أوال مناقشة الواجب البيتي

      يتم مناقشة الواجب البيتي السابق حول تطبيق تدريبات االسترخاء العضلي، حيث 

تقديم التغذية أن يقدم الواجب البيتي السابق، و المرشد لكل فرد في المجموعة يتيح

  .الراجعة حول أداء الحكام للواجب البيتي

  

  :تقديم اإلجراءات التفصيلية للتدريب على االسترخاء العضلي: ثانيا

 :الفخذان •

لتوتر أبعدهما عن بعضهما بقدر ما تستطيع حتى تالحظ اافرد ساقيك، و -

 ).خمس ثوان( في منطقة الفخذ المستشار

ديد بين التوتر الحظ الفرق من جو اآلن استرخ ودع ساقيك يسترخيان و -

عشر (السابق للفخذين وما هو اآلن من وضع مريح، واسترخاء محسوس 

 ).ثوان

اعد هذا من جديد، الصق رآبتك وابعد رجليك بقدر ما تستطيع حتى تحس  -

 ).عشر ثوان(ر شديد في الفخذين بتوت

جسدك دع آل األعضاء على سجيتها أرخ عضالت  اآلن استرخ ، وو -

 ).عشر ثوان(تخلص من آل الشد الذي حدث في الفخذين و

ربطه بالفخذين نشاط االسترخاء باإلشارة و(م يقوم المرشد بتقديم النشاطين      و من ث

  ). والنشاط الجماعي
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 :الساقان و القدمـــان •

ن تشد عضالتها بأن تثني قدميك إلى األمام، و اآلن إلى بطن الساق، حاول أ -

في القصبة على  تشعر بالشد والتوتر واالنقباضات في بطن الساق وأنت

 .السواء

أعدهما إلى الوضع السابق، الحظ من جديد الفرق و اآلن استرخ بالقدمين و -

 ).عشر ثوان(الشد واالسترخاء بين    

ل أصابع القدمين ممتدة  جعو اآلن هذه المرة اثن قدميك للخلف محاوال -

 .بطنهما، استمر قليالباتجاه الرأس،  والحظ الشد في قصبتي الساقين و

و اآلن عد إلى سجيتك مسترخيا بكل عضالتك إلى وضعيهما السابق ساعد  -

 ).عشر ثوان( االسترخاء أعمق وأعمق من قبل نفسك على

 تالحظ رئيسية في جسمك مسترخية تقريبا وأنتو اآلن إن آل المناطق ال -

 تشد عضالت تالحظ انك تستطيع انالفرق بين التوتر واالسترخاء، و

 .بنفس القدر تستطيع أن تسترخي بجسمك آلهجسمك و

نشاط االسترخاء باإلشارة وربطه بالساقين (م يقوم المرشد بتقديم النشاطين و من ث

مارسة الحكام من ثم يقدم المرشد واجبا بيتيا يهدف إلى مو) والقدمين، والنشاط الجماعي

تقليص قف المثيرة للضغط ومحاولة تطبيقية في المواسترخاء العضلي مرتين في اليوم، ولال

  :الفترة الزمنية للتطبيق حسب النموذج التالي
  

  

  

  

  

 النتائجالزمن الموقف الثانيالنتائجالزمن الموقف األول اليوم

       األحد

       اإلثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس
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  :سة الثامنةالجل •

 :أهداف الجلسة -

 .مناقشة الواجب البيتي السابق -1

 .، حيث تعتبر هذه الجلسة جلسة ختامية للبرنامجتقديم تلخيص للمهارات -2

  .مالحظات الحكام حول البرنامجالتعرف على انطباع و -3

 :نشاطـــــات الجلســـــة •

  : أوال

 لالسترخاء العضلي تعلق بممارسة الحكاممناقشة الواجب البيت السابق الم

حاولة تطبيقه في المواقف المثيرة للضغط ممرتين في اليوم، وتطبيقه باإلشارة، و

  . وتقليص الفترة الزمنية

تقديم يم الواجب البيتي ومناقشته، وحيث يترك المرشد ألعضاء المجموعة تقد

  .التغذية الراجعة حول أداء الحكام

  :ثانيــــــــا

 المرشد تلخيصا سريعا للمهارات التي تم تقديمها خالل الجلسات السابقة يقدم

ويؤآد أن الهدف من هذه الجلسات هو أن تزيد قدرتنا على خفض مستوى الضغط مما 

ايجابية بالتالي نستطيع التصرف بطريقة  لدى الفرد، ويزيد من مستوى الكفاءة الذاتية

  .غطة التي تواجهنا في حياتنامع المواقف الضافي تعاملنا مع اآلخرين و

  :ثالثـــــــا

 المجموعة أن يعبر عن مالحظاته يعطي المرشد الفرصة لكل عضو من أعضاء

آذلك التعرف على  ال، وهل استفاد من البرنامج أمو. وانطباعه حول البرنامج وجلساته

د في نهاية الجلسة يشكر المرشلتي واجهته في تطبيق البرنامج، وأهم الصعوبات ا

هد الذي بذلوه في تطبيق الواجبات البيتية على الجبالبرنامج، والحكام على اهتمامهم 
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يؤآد على أن يعمم الحكام ما تعلموه على المواقف المختلفة في حياتهم اليومية و

  .المستقبليةو
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  )2(الملحق رقم 

  ستطالعيةإلاستبيان الدراسة ا

  (  )ال (  ) نعم            .توتر عصبي شديد داء عملي تحت أبأقوم - 1

  (  )ال (  ) نعم       .  ال أستطيع أن أرآز تفكيري في موضوع واحد - 2

  (  )ال (  ) نعم         . تفكيري في المستقبل يسبب لي القلق -  3

  (  )ال (  ) نعم           .أحيانا ال أستطيع النوم بسبب القلق - 4

  (  )ال (  ) نعم           . ي أخجل بسهولة بصورة تضايقن- 5

  (  )ال (  )           نعم           . من السهولة أن أشعر بالحرج- 6

  (  )ال (  )           نعم      . حراجي إبخرين آلأخاف غالبا من أن يقوم ا- 7

  (  )ال (  )           نعم     . شياء ال أستطيع أن أخبر الناس عنها أبأحلم - 8

  (  )ال (  ) نعم           . ب أو ضيق الخلق أنا سريع الغض- 9

  (  )ال (  ) نعم           . أجد نفسي في مواقف صراعية -  10

  (  )ال (  )                   نعم         . تبدوا مشاآلي أنها ستتراآم- 11

  (  )ال (  )          نعم            . أنا خائف من المستقبل - 12

  (  )ال (  ) نعم     . قا بعد حدوث أي مشكلة فعله الحأسأرآز آثيرا فيما - 13

  (  )ال (  )          نعم             .  أنتقد نفسي آثيرا - 14

  (  )ال (  ) نعم     . ن شيئا لم يحدث أكأتصرف حين حدوث المشاآل - 15

  (  )ال (  ) قوم به بعد  حدوث المشكل  نعم أسقوله أو ما أسيشرد ذهني إلى ما - 16

  (  )ال (  ) نعم             .  بة آكل بالحزن واأنا أشعر- 17

  (  )ال (  )     نعم         . ن المستقبل غير مشجع أبأنا أشعر - 18

  (  )ال (  )              نعم       .  نني حكم فاشل في حياتي أبأنا أشعر - 19

  (  )ال (  )     نعم             . مل في نفسي ألأنا فاقد ا- 20
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  )3(ملحق رقم 
  

  ادراك الضغطمقياس 
  3جامعة الجزائر

  معهد التربية البدنية و الرياضية
  
  
  

  ــــــــــــــ تعليمات المقياس ــــــــــــــــ

     نحن بصدد إنجاز بحث علمي في إطار تحضير رسالة الدآتوراه في نظرية         

 هذه لهذا الغرض نضع أمامك. الرياضية بجامعة الجزائرومنهجية التربية البدنية و

في اإلجابة ) x(المقاييس، سوف تجد أن آل عبارة يمكنك اإلجابة عليها بوضع عالمة 

  .التي تختارها

نتعهد لك بالسرية التامة ك اإلجابة على األسئلة بكل صدق وصراحة، و    نرجو من

  .لكافة المعلومات التي ستقدمها

  .التقدير          مع جزيل الشكر و

  ـــــــــــــــــــ

  
  
  :للقب واالسما

  :الدرجة التحكيمية
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                                                                          تقريبا     أبدا     أحيانا     آثيرا    عاد  

(  )       (  ) .                                                (  )       (  )      (  )      تشعر بالراحة - 1

  .                        (  )       (  )      (  )      (  )       (  )     تشعر بوجود متطلبات آثيرة لديك- 2

  .                       (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) أنت سريع الغضب أو ضيق الخلق - 3

.                                 (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) ها لديك أشياء آثيرة للقيام ب- 4

.                                     (  )       (  )      (  )      (  )      (  )        تشعر بالوحدة أو العزلة - 5

    (  )       (  )      (  )      (  )       (  )        .                          تجد نفسك في مواقف صراعية - 6

.                         (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) شياء تحبها فعال أبتشعر أنك تقوم - 7

     (  )       (  )        .                                                 (  )       (  )      (  )  تشعر بالتعب -8

. (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) مور لبلوغ أهدافك ألتخاف من عدم استطاعتك إدارة ا- 9

.                                              (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) تشعر بالهدوء - 10

.                                (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) خذها أل لديك عدة قرارات- 11

.                                             (  )       (  )      (  )      (  )       (  ) حباط إلتشعر با- 12

      (  )       (  )      (  )      (  )       (  )       .                                  أنتي مليئة بالحيوية - 13

.                                               (  )       (  )      (  )      (  )       (  )        تشعر بالتوتر - 14

     (  )      (  )      (  )        .                                (  )       (  ) تبدو مشاآلك أنها ستتراآم - 15

.                          (  )       (  )      (  )      (  )      (  ) نك في عجلة من أمرك أبتشعر - 16

          (  )     (  )   (  )  (  )     (  )                   . من والحماية ألتشعر با- 17

     (  )       (  )      (  )      (  )       (  )                         . لديك عدة مخاوف - 18

.         (  )       (  )      (  )      (  )       (  )              خرين ألشخاص األأنت تحت ضغط مقارنة با- 19

  (  )      (  )       (  )              .                                         (  )       (  )     تشعر بفقد العزيمة -20

.                                                  (  )       (  )      (  )      (  )       (  )              تمتع نفسك - 21

 (  )       (  )              .                                  (  )       (  )      (  )     أنت خائف من المستقبل - 22

   (  )       (  )      (  )      (  )      (  )                                               نك قمت تريدهاأبتشعر - 23

           .                         (  )       (  )      (  )      (  )        (  )   نك موضع انتقاد وحكم أبتشعر - 24

.                            (  )       (  )      (  )      (  )        (  )              أنت شخص خال من الهموم - 25

  .                       (  )       (  )      (  )      (  )       (  )              نهاك أو التعب الفكري إلتشعر با- 26

  



 202 

.                               (  )       (  )      (  )      (  )     (  )             سترخاء إللعوبة لديك ص- 27

  .                                 (  )       (  )      (  )      (  )       (  )              تشعر بعبء المسؤولية - 28

                           (  )       (  )      (  )      (  )        (  )              .     لديك الوقت الكافي لنفسك - 29

.                          (  )       (  )      (  )      (  )       (  )                       تشعر أنك تحت ضغط مميت - 30
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  )4(ملحق رقم 
  

  لق المنافسةمقياس ق
  
  

 تعليمات االختبار
  

  :.......................................السن:.................................... االسم

فيما يلي بعض العبارات التي يستخدمها الرياضيون لوصف شعورهم في   

  .المنافسات 

رك نحوها وفقا لما          المطلوب منك هو أن تقرأ آل عبارة بدقة ثم تحدد درجة شعو

 واحدة فقط أمام xتشعر به عادة  و بصفة عامة في المواقف الرياضية ثم تضع عالمة 

  .آل عبارة

لكن الصحيح هو ما تشعر به بصفة  صحيحة وأخرى خاطئة، و          ال توجد إجابات

 .عامة في المواقف الرياضية التنافسية
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  قائمة المنافسة الرياضية
  

 غالباأحيانانادرا العباراتالرقم
    التنافس مع اآلخرين متعة اجتماعية 1
    قبل أن أشترك في النافسة أشعر بأنني مرتبك 2
قبل أن أشترك في المنافسة أخشى من عدم توفيقي في  3

 المنازالت
   

    أتمتع بروح رياضية عالية عندما اشترك في المنافسة 4
رتكابي لبعض عندما اشترك في المنافسة أخشى ا 5

 األخطاء
   

    قبل أن أشترك في المنافسة أآون هادئا 6
    من المهم أن يكون لي هدف في المنافسة 7
   قبل أن أشترك في المنافسة أشعر باضطراب في معدتي 8
قبل أن أشترك في المنافسة أشعر أن ضربات قلبي  9

 أسرع من المعتاد
   

    ي تتطلب مجهودا بدنياأحب التنافس في األنشطة الت 10
    قبل أن أشترك في المنافسة أشعر  باسترخاء 11
    قبل أن أشترك في المنافسة أآون عصبيا 12
    انتظر بشغف المنافسة 13
    أآون متوترا عند انتظار بدء المنافسة 14
    قبل أن اشترك في المنافسة أشعر بالضيق 15
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