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الضغوط االجتماعية لذى العبي بعض املنتخبات الوطنية 
 األردنية

 حسن جمال العوران

 جامعة الباحةكلٌة التربٌة، 

 المملكة العربٌة السعودٌة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الضغوط االجتماعية  -الممخـّص
لدى بعض العبي والعبات المنتخبات الوطنية لأللعاب اآلتية: كرة 

وكرة اليد، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وفقًا لمتغيرات: السمة، 
الجنس، وسنوات الخبرة، وتصنيف المعبة )فردي، جماعي(. وقد 

٪( من 90( العبًا والعبًا يمثمون )72اشتممت عينة الدراسة عمى )
وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي بصورتو   المجتمع الكمي لمدراسة.

ناء استبانة لمضغوط االجتماعية كأدوات لجمع المسحية، وقام بب
( فقرةً موزعةً 50البيانات، حيث تضمنت استبانة الضغوط االجتماعية )

عمى خمسة محاور وىي: الضغوط االجتماعية المتعمقة باألسرة، 
والضغوط االجتماعية المتعمقة بالجميور، والضغوط االجتماعية 

ماعية المتعمقة بإدارة المتعمقة بأعضاء الفريق، والضغوط االجت
وبعد جمع البيانات، المنتخب، والضغوط االجتماعية المتعمقة بالتدريب. 

، إذ تم استخدام (SPSS)تم معالجتيا إحصائيًا باستخدام برنامج 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية، ومعامل 

التباين األحادي، واختبار "ريان ارتباط بيرسون، واختبار "ت"، وتحميل 
أي نوت جابرل ولش" لممقارنات البعدية. وقد أظيرت نتائج الدراسة 
وجود ضغوط  اجتماعية بدرجة متوسطة. وبالنسبة لمتغير الجنس، فقد 
أظيرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عمى 

استثناء مجال مجاالت الضغوط االجتماعية ولصالح اإلناث )ب
أما بالنسبة لمفروق في الضغوط التي تعزى لمتغير الخبرة، الجميور(. 

فقد ظيرت فروقًا في محور الجميور لمضغوط االجتماعية ولصالح 
كذلك فقد ظيرت فروق في الضغوط ، ( سنوات5الفئة األقل من )

االجتماعية تعزى لتصنيف عمى مجالي الفريق والتدريب ولصالح 
وفي ضوء ىذه النتائج، يوصي الباحث بالبحث في  اب الجماعية.األلع

أسباب الضغوط في األلعاب الجماعية، وتوجيو الالعبين والالعبات 
وا رشادىم بإعداد برامج مناسبة، والعمل عمى إعداد استبانات لمضغوط 

 أخرى خاصة باألنشطة الفردية، وأخرى باألنشطة الجماعية. 
 طنية االردنيةالمنتخبات الو الضغوط االجتماعية،  المفتاحية:الكممات 

 . المقدمة1
اجو الفرد في حياتو العديد من المواقف الضاغطة التي يو      

تتضمن خبرات غير مرغوب فييا، وأحداثًا تنطوي عمى الكثير من 
مصادر القمق، وعوامل الخطر والتيديد في مجاالت الحياة كافة. 
وقد انعكست آثار تمك المواقف الضاغطة عمى معظم جوانب 

ذا كان العصر الحالي يوصف  بـ"عصر القمق، شخصية الفرد. وا 
فقد اعتبر بعض الباحثين أننا نعيش كذلك في عصر يتسم 

إذ لم يعد عصرنا الحاضر عصر  ،بالضغوط واألزمات النفسية
الحياة السيمة والميسورة، بل تعقدت ظروف الحياة، وبدأت تظير 
أنماط من السموك السمبي تقود إلى اضطراب العالقات اإلنسانية، 

 .[1]لتعامل معيا ومواجيتيا ونقص ميارات الفرد في ا
إن عممية الضغط من العمميات المعقدة التي ال تتأثر فقط      

نما تتضمن التفاعل بين اإلنسان والبيئة.  بسرعات التغير، وا 
فالضغط قد يكون عمميًة ذاتية أو شخصيًة، ويحدث حينما ندرك 
الموقف أو الشخص أو الحدث أو حتى األشياء عمى أنيا 

ا يعني أن المخ ال يستجيب بشكل أعمى، ولكنو ضاغطة، وىذ
يمارس درجة من التفسير الذاتي فإدراكنا يعتمد إلى حد ما عمى 
مفيومنا عن الذات، وقوة األنا، ونظام القيم، وحتى الوراثة، مما 
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يجعل من الضروري لتخفيف ىذا الضغط المتزايد، والوصول إلى 
إليو لنتعرف تؤدي  التي العواملحمول لمواجيتو من خالل تحديد 

 من خالليا عمى تشخيص المظاىر الجسدية والعقمية واالنفعالية،
باإلضافة لمتعرف عمى كيفية مواجية ىذه الضغوط حتى يستطيع 

إلى   [3]. ويشير ثوربي[2]الفرد مواجيتيا أو التخفيف من آثارىا
أن المطالب والضغوط االجتماعية تكّون مصادر لمضغوط 

صارت المجتمعات أكثر زحامًا وتحضرًا واإلحباط. فكمما 
وتصنيفًا، سارت الحياة بخطى أسرع، وصار من الضروري تنظيم 
سموك أعضاء المجتمع، مما يتطمب المزيد من القوانين والمزيد 
من القيود، وال شك أن حاجات المجتمع تتصارع مع حاجات 
م بعض األفراد أو الجماعات المعنية. ومن ىنا فإن القواعد والنظ

والموائح التي تعد ضروريًة لبقاء الجماعة، قد تؤدي فعاًل إلى 
تحطيم الفرد جسمانيًا أو نفسيًا بما تفرضو عميو من ضغوط، ومما 
يؤكد ذلك أيضًا أن مصادر الضغوط الخارجية وىي المواقف التي 
تحدث الضغوط مثل ضغط القيم والمعتقدات والمبادئ والصراع 

تي يتمسك بيا الفرد، وبين الواقع، فيذا بين العادات والتقاليد ال
 يسبب لو ضغوطًا اجتماعيًة مرتفعًة.

ونظرًا ألىمية دراسة ىذه الظاىرة في المجال الرياضي، حيث      
إن وجود الضغوط المختمفة عمى الرياضي والتي يحاول 
مواجيتيا، وخاصة في المستويات الرياضية العالية من خالل قدرة 

ثل ىذه الضغوط واألعباء، لضمان عدم الالعب عمى تحمل م
ىبوط في مستوى كفاءة الرياضي وفاعميتو. فالمنافسات الرياضية 
ىي مواقف اجتماعية خاصة تتضمن في جوىرىا العديد من 
مسببات القمق والتوتر، وفي مثل ىذه المواقف فإن األفراد 
يتعرضون ألشكال مختمفة من التيديد والخوف من الفشل، 

ى التقييم السمبي من قبل الشخص ذاتو أو من قبل باإلضافة إل
اآلخرين. واستجابات األفراد لمثل ىذه المواقف تأتي في حاالت 
مختمفة الشدة من القمق والضغط النفسي ومشاعر متفاوتة من 
الخشية والتوتر. فقد ارتأى الباحث القيام بالتعرف عمى 

تخبات الضغوطات النفسية واالجتماعية لدى بعض العبي المن
الوطنية من أجل الوقوف عمى أىم الضغوطات النفسية 
واالجتماعية التي يتعرض ليا العبو المنتخبات الوطنية لضمان 
قدرة الرياضي عمى تحمل ومواجية الضغوطات الواقعة عمى 
كاىمو لعدم حدوث عممية التكيف السمبي لمرياضي مع ىذه 

اصمة تحقيق الضغوطات، وبالتالي ضمان استمرارية الالعب لمو 
 اإلنجازات الرياضية المطموب تحقيقيا.

 مشكمة الدراسة. 2
 أهمية الدراسةأ. 

تعد ظاىرة الضغوط النفسية واالجتماعية من أكثر الظواىر      
اىتمامًا، وذلك ألىميتيا عمى مستوى الفرد والمجتمع. فموضوع 
الضغط النفسي واالجتماعي يكاد يكون قضية العصر التي 

نسان المعاصر سواء في المجتمعات المتقدمة أم يعيشيا اإل
النامية. حتى ال يكاد يخمو من آثارىا ونتائجيا طفل أو مراىق أو 
راشد في مجاالت الحياة المختمفة. ويتميز العصر الحالي بأنو 
مميء باألحداث المثيرة لمقمق واالضطراب النفسي بما يشعر الفرد 

واالجتماعي. فالفرد الذي بتيديد أمنو النفسي والجسمي والمادي 
يعاني من القمق ال يستطيع في كثير من األحيان أن يبعد مصادر 

 الخطر أو يسمك سموكًا إيجابيًا إزاءىا.
 وتكمن أىمية ىذه الدراسة في النقاط اآلتية:

التي  –حسب عمم الباحث  –أنيا الدراسة األولى من نوعيا  -1
من حيث التعرف عمى تناولت ىذا الموضوع في البيئة األردنية 

الضغوطات االجتماعية التي يتعرض ليا الالعبون والالعبات في 
 المنتخبات الوطنية، وحجم ىذه الضغوطات التي يتعرضون ليا.

تعد من الدراسات التي تساعد عمى ترسيخ التوجو نحو  -2
االىتمام بالعموم السموكية واالجتماعية، وتحديد مكانيا في مجال 

ي، خاصًة أن المدربين ييتمون بالجوانب التدريب الرياض
 الخططية والميارية، وييممون الجوانب األخرى.
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يأمل الباحثان أن تساعد نتائج ىذه الدراسة المدربين  -3
واإلداريين عمى االىتمام بالضغوطات االجتماعية من أجل تطوير 

 األداء لالعبين لتحقيق اإلنجازات الرياضية المطموبة.
راسات التي تتعامل مع فئة ميمة من المجتمع، أنيا من الد -4

أال وىي فئة الشباب، الذين يمثمون الشريحة الرئيسة ألىم األلعاب 
الرياضية في األردن وىي: )كرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطاولة، 

 والريشة الطائرة(.
تواجو الفرق الرياضية في العصر الحديث العديد من      

في المقاءات التنافسية أو البطوالت  التحديات عند المشاركة
والدورات المختمفة، مما يؤثر عمى تحقيق اإلنجازات والنتائج 
المرجوة. وكل ذلك يأتي من خالل السموكيات المختمفة التي قد 
يمارسيا األفراد داخل الفريق الرياضي أو من خالل القائمين 

 ون ليا.عميو، نتيجة لمضغوطات النفسية واالجتماعية التي يتعرض
ومن ىنا برزت مشكمة الدراسة في التعرف عمى الضغوطات      

االجتماعية التي يتعرض ليا العبو بعض المنتخبات الوطنية في 
األلعاب اآلتية: )كرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطاولة، والريشة 
الطائرة(، وذلك نتيجة لممثيرات الضاغطة التي يصادفيا الالعب، 

مثيرات مع الالعبين أو المدربين أو الجميور أو سواء كانت ىذه ال
اإلداريين أو األسرة، إلى جانب الضغوط الحياتية، والتي تحول 
دون تحقيقيم لإلنجازات الرياضية المطموبة. مما دفع الباحث 
إلجراء دراستو والتي يأمل أن تكون عونًا ومرجعًا لدى كافة 

 الميتمين بيذا المجال.
 أهداف الدراسةب. 
 دف ىذه الدراسة إلى ما يمي:تي
التعرف إلى الضغوطات االجتماعية لدى العبي والعبات  -1

المنتخبات الوطنية في األلعاب الجماعية والفردية )كرة السمة، 
 وكرة اليد، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة(.

التعرف إلى الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  -2
 ع المعبة )جماعية، فردية(، والخبرة، والجنس.أبعاد متغيراتيا: نو 

 الدراسةج. أسئمة 
ما درجة الضغوطات االجتماعية التي تواجو العبي والعبات  -1

بعض المنتخبات الوطنية في األلعاب اآلتية: )كرة اليد، وكرة 
 السمة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة(؟

وط االجتماعية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغ -2
بين العبي والعبات بعض المنتخبات الوطنية في األلعاب اآلتية: 

 )كرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة(؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوطات  -3

االجتماعية بين العبي بعض المنتخبات الوطنية في األلعاب 
ة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة( اآلتية: )كرة اليد، وكرة السم

 تعزى لمتغير الخبرة؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوطات  -4

االجتماعية بين العبي بعض المنتخبات الوطنية في األلعاب 
اآلتية: )كرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة( 

 عية(؟تعزى لمتغير تصنيف المعبة )الفردية والجما

 مصطمحات الدراسةد. 
ما يمكن قياسو أو مالحظتو من تغيرات  الضغوط االجتماعية: -

عقمية معرفية، أو انفعالية، أو فسيولوجية، أو سموكية لدى شخص 
ما، نتيجة لمتعرض لموقف ما لينتج قدرًا أعمى من سوء التوافق 
مع البيئة المحيطة، أو قدرة أكبر عمى التكيف مع البيئة 

 طة، وتحقيق األىداف المطموبة.المحي
ىو كل العب  العب )العبة( المنتخب الوطني األردني: -

)العبة( مسجل ضمن قائمة سجالت االتحاد عمى أنو يمثل 
 2007األردن في المعبة التي يمارسيا، وذلك في العام 

 )تعريف إجرائي(.
ىو الفريق الرياضي األول الذي يمثل  المنتخب الوطني: -

ناسبات، واألولمبياد، والفعاليات الرياضية األردن في الم
قميميًا، ودوليًا )تعريف إجرائي(.  محميًا، وا 
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 الدراسات السابقة. 3
عمى الرغم من تنوع الدراسات واألبحاث التي تناولت ظاىرة      

الضغوط وتعدد مجاالتيا، حيث شممت مجاالت مينية عديدة 
م، والمدربين، فإن كالالعبين، والمعممين، واإلداريين، والحكا

الباحثان وجيا االىتمام في مراجعتيما لمدراسات السابقة أن تكون 
 في المجال الرياضي

دراسة ىدفت  [4]قام كل من زارتيسكي وسوكول وفيفان      
التعرف إلى الضغوط التي تواجو الرياضيين من طالب وطالبات 

الخاص  المدارس العميا بالمجتمع األمريكي، وباستخدام المقياس
( رياضيين. 1607لذلك، والذي تم تطبيقو عمى عينة تكونت من )

وقد تمثمت أىم مصادر الضغوط في: عدم القدرة عمى إدارة 
الوقت، وعدم التوفيق بين متطمبات الحياة المتنوعة، والدراسة 
األكاديمية، والخوف من الفشل في المنافسة الرياضية أو 

ت نتائج الدراسة أن الطالبات االمتحانات األكاديمية. كما أظير 
لديين ضغوط أكثر من الطالب، وأن الممارسين الجدد لمرياضة 
لدييم ضغوط أكثر من الممارسين الذين لدييم خبرة ممارسة أكثر، 
ولم تظير النتائج وجود فروق دالة بين الرياضيين في مصادر 

 الضغوط تبعًا لنوع الرياضة.
اسة ىدفت إلى التعرف إلى أىم بدر  [5]وأجرى واينبرج وجولد      

مصادر الضغوط النفسية التي تواجو رياضيي المستوى العالي. 
وقد تكونت عينة الدراسة والتي تم اختيارىا بالطريقة العشوائية 

( العب في أنشطة رياضية متعددة، حيث استخدم 300عمى )
الباحثان المنيج الوصفي نظرًا لمالئمتو لطبيعة الدراسة. وأشارت 

نتائج اإلحصائية أن أىم مصادر الضغوط التي تواجو رياضيي ال
المستوى العالي ىي: زيادة ضغوط التدريب والمنافسة، وعدم 
االستمتاع بالتدريب أو المنافسة، وتوقع أىداف طموحة أكثر من 
قدرات الرياضي، وزيادة الشعور بالخوف الزائد، واالستجابة 

رات راحة مناسبة تسمح السمبية لضغوط التدريب، وعدم وجود فت
 لمرياضي باستعادة الشفاء واستجماع القوى.

والتي ىدفت التعرف عمى   [6]وفي دراسة بنجامين وديفيد     
مصادر الضغوط المرتبطة باألداء أثناء المنافسة. وقد تكونت 

( 317عينة الدراسة والتي تم اختيارىا بالطريقة العشوائية عمى )
ضية متعددة، ومستويات رياضية متنوعة، العبًا يمثمون أنشطة ريا

حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفي، نظرًا لمالئمتو لطبيعة 
الدراسة. وأسفرت النتائج اإلحصائية عن ثمانية مصادر لمضغوط 
المرتبطة باألداء أثناء المنافسة ىي: ضغوط مرتبطة بأىمية 

بطة اآلخرين، وضغوط مرتبطة بالتقييم االجتماعي، وضغوط مرت
بالقمق، وضغوط مرتبطة بإدراك االستعدادات، وضغوط مرتبطة 
بطبيعة المنافسة، وضغوط مرتبطة بمتطمبات البيئة، وضغوط 

 مرتبطة بعدم تحقيق المستوى المطموب لألداء، وعوامل متنوعة.

بدراسة ىدفت تحديد خمسة مصادر رئيسة  [7]وقام محمد      
الرياضية وىي: ضغوط قبل لمضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة 

وأثناء المنافسة وبعدىا، وضغوط االتصال بين المدرب والناشئ 
قبل وأثناء المنافسة وبعدىا، وضغوط الحمل الزائد وبداية المنافسة 
الرياضية في سن مبكر، وضغوط االىتمام بالمكسب واتجاىات 
األسرة نحو مواقف المنافسة، وضغوط تنظيم وقت الناشئ 

ي المنافسة لدى النشء الرياضي. وقد تكونت عينة لممشاركة ف
( العبًا الذين تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 150الدراسة من )

من بعض الالعبين المشاركين في البطوالت الرياضية أللعاب كرة 
اليد، والسباحة، وألعاب القوى، وكرة القدم، في جميورية مصر، 

االتصال بين المدرب  كما توصمت الدراسة إلى وجود فروق في
والناشئ وضغوط الحمل الزائد، وضغوط تنظيم وقت الناشئ، بين 
الناشئين الممارسين لألنشطة الرياضية المختمفة تبعًا لنوع النشاط 
الممارس، ووفقًا لعدد سنوات الممارسة الرياضية وأعمارىم 

 الزمنية.
در بدراسة ىدفت التعرف عمى شدة مصا [8]وقام بدر الدين      

الضغوط النفسية لدى ناشئات بعض األنشطة الرياضية )كرة اليد، 
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والسباحة، وألعاب القوى(. وقد تكونت عينة الدراسة والتي تم 
من بين الالعبات المواتي شاركن في  ،اختيارىا بالطريقة العمدية

بطولة منطقة اإلسكندرية، والجميورية، خالل الموسم 
ذه الدراسة: توجد فروق دالة (. وكانت أىم نتائج ى2002/2003)

إحصائيًا بين ناشئات السباحة، وكل من ناشئات كرة اليد وألعاب 
القوى في شدة جميع مصادر الضغوط النفسية فيما عدا مصدر 
الضغوط النفسية المرتبطة باتجاىات األسرة نحو الرياضة، وذلك 
ن لصالح ناشئات السباحة، كما أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بي

ناشئات كرة اليد، وناشئات ألعاب القوى في شدة مصادر الضغوط 
النفسية المرتبطة بواجبات التدريب والضغوط النفسية المرتبطة 
بالمنافسة الرياضية، والضغوط النفسية المرتبطة بالجياز الفني 

 والجميور وأعضاء الفريق.
دراسة ىدفت التعرف إلى مصادر الضغوط   [9]أجرى سيمفا     

لنفسية التي تؤدي إلى االحتراق النفسي لمرياضيين الممارسين ا
ألنشطة رياضية مختمفة. وقد تكونت عينة الدراسة والتي تم 

( العب. وقد أشارت 200اختيارىا بالطريقة العشوائية عمى )
٪( من الرياضيين الذين 50النتائج اإلحصائية إلى أن حوالي )

تراق النفسي بواقع مرة أو تمت عمييم الدراسة تعرضوا لخبرة االح
مرتين خالل العمر التدريبي، وأن ىذه الخبرة السمبية من وجية 
نظرىم تعد أسوأ خبرات التدريب، كما أوضحت النتائج أن أىم 
مصادر الضغوط النفسية لمرياضيين ىي: التعب البدني الشديد، 
وعدم كفاية الوقت الستعادة الشفاء واستجماع القوى من ضغوط 

سة، وعدم القدرة عمى مواجية تمك الضغوط، واإلحباط الناتج المناف
 –الزمالء  –اآلباء  –عن محاولة إرضاء اآلخرين )المدرب 

 الجميور(.
دراسة ىدفت التعرف إلى العالقة بين  [10]وأجرى أبو عبدة      

سمة قمق التنافس والضغوط النفسية. وقد اشتممت عينة الدراسة 
كرة القدم والتي تم اختيارىا بالطريقة ( ناشئًا لمعبة 26عمى )

العمدية، حيث استخدام الباحث المنيج الوصفي؛ نظرًا لمالئمتو 

لطبيعة الدراسة. وأشارت النتائج اإلحصائية إلى أن المجموعة 
ذات سمة القمق المنخفض تميزت عن المجموعة ذات سمة القمق 

الفشل  المرتفع في انخفاض درجة الخوف من الفشل، وتقبل نتائج
وتأثيراتو السمبية المتوقعة كالخزي والخجل، وتوقعيا التقبل لمنقد 

الجميور(، وانخفاض  –الزمالء  –اآلباء  –السمبي من )المدرب 
 درجة الخوف من التقييم الخارجي.

دراسًة ىدفت إلى التعرف إلى الضغوط  [11]وأجرت وىدان      
كونت العينة التي النفسية لمدربي بعض الرياضات المائية. وقد ت
( مدربًا ومدربًة 170تم اختيارىا بالطريقة العمدية العشوائية من )

يمثمون أندية القاىرة، حيث شمل مدربي بعض الرياضات المائية 
)السباحة، والباليو المائي، والغطس، وكرة الماء(، حيث استخدم 
الباحث المنيج الوصفي؛ نظرًا لمالئمتو لطبيعة دراستو. وقد 

ت النتائج اإلحصائية عن وجود فروق بين الضغوط النفسية أسفر 
تربية  –لمدربي ومدربات الرياضات المائية، يعزى لممؤىل العممي 

رياضية، وعدد سنوات الخبرة بين المدربين والمدربات، كما أشارت 
 إلى اختالف مصادر الضغوط النفسية بين المدربين والمدربات.

دفت التعرف عمى مصادر الضغط بدراسة ى [12]وقام حداد      
لدى حكام األلعاب الجماعية في األردن، ومعرفة أثر مصادر 
الضغط تبعًا لمتغيرات الدراسة: العمر، والمعبة، والخبرة، ودرجة 

( 71التحكيم، والمؤىل العممي. وقد تكونت عينة الدراسة من )
رة حكمًا معتمدين لدى االتحادات األردنية في األلعاب اآلتية: )ك

القدم، وكرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطائرة(، والتي تم اختيارىا 
بالطريقة العمدية، إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي؛ نظرًا 
لمالءمتو لطبيعة دراستو. وقد أسفرت النتائج عن أن مصادر 
الضغط لدى الحكام في األلعاب الجماعية مرتبة تنازليًا: 

، اإلداريين، المجال النفسي. ولم الجميور، الالعبين، المدربين
تظير النتائج أية فروق تبعًا لمتغير المعبة والمؤىل العممي، في 
حين أظيرت النتائج فروقًا تبعًا لمتغير العمر، وسنوات الخبرة، 

 (، حسب مجال الالعبين.15-10لصالح فئة )
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دراسًة ىدفت التعرف عمى  [13]كما أجرى بالمر وآخرون      
جات الجميور والخبرة عمى قرارات حكام كرة القدم. وقد تأثير إزعا

تكونت عينة الدراسة من أربعين حكمًا والتي تم اختيارىا بالطريقة 
العشوائية، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي؛ نظرًا لمالءمتو 
لطبيعة الدراسة. وأظيرت نتائج الدراسة أن قرارات الحكام تتأثر 

الجميور، وعدم السرور من اتخاذ بوجود الفوضى الناتجة عن 
الحكام قرارات لصالح الفريق المضيف، كما أظيرت النتائج أن 
 قرارات الحكام تتأثر بإزعاجات الخبرة لدى الالعبين عمى قراراتيم.

 التعميق الدراسات السابقة 
بعد إلقاء الضوء عمى الدراسات واألبحاث السابقة، يرى      

تميزت عن الدراسات األخرى بما الباحث أن ىذه الدراسة قد 
 يأتي:

التعرف عمى درجة الضغوطات االجتماعية لدى العبي  -
والعبات المنتخبات الوطنية، والذي يطمب منيم تحقيق 
اإلنجاز الرياضي بأعمى المستويات من خالل الحصول عمى 
 المراكز األولى في البطوالت التي يشارك بيا ىؤالء الالعبون.

جتماعية التي يشعر بيا العبو والعبات تحديد الضغوطات اال -
المنتخبات الوطنية، والتي تعطي مؤشرًا باتجاه وجود 

 اإلنذارات.
من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة جميعيا في  -

المجال الرياضي، تناولت الضغوط النفسية، ولم تتناول 

الضغوط االجتماعية. وبيذا فإن ىذه الدراسة تضيف بعدًا 
ى الدراسات السابقة لتحقيق اإلنجازات الرياضية جديدًا عم

 المطموبة من العبي والعبات المنتخبات الوطنية.
 . الطريقة واإلجراءات4

 منهج الدراسة. أ
استخدم الباحث المنيج الوصفي بصورتو المسحية االرتباطية؛ 

 لمالءمتو وطبيعة ىذه الدراسة.
 مجتمع الدراسة .ب

ن جميع العبي والعبات المنتخبات تكّون مجتمع الدراسة م     
الوطنية لأللعاب اآلتية: )كرة السمة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، 

( العبًا والعبًة، المسجمين 80والريشة الطائرة(، والبالغ عددىم )
ضمن القيود الرسمية لكل من االتحاد األردني لكرة اليد، واالتحاد 

ة الطاولة، واالتحاد األردني لكرة السمة، واالتحاد األردني لكر 
 .لمريشة الطائرة، لمموسم الرياضي األردني

 عينة الدراسة .ج
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية، حيث تكونت من      

( استبانات ألربعة العبين، 8( العبًا والعبًة، بعد استبعاد )72)
غر وأربع العبات، وذلك لمتحقق من ثبات االختبار. ونظرًا لص

حجم المجتمع الكمي لمدراسة فقد ارتأى الباحث أن تكون عينة 
الدراسة ىي مجتمع الدراسة نفسو، وتمثل ىذه العينة ما نسبتو 

( يوضح ذلك.1٪( من مجتمع الدراسة الكامل، والجدول )90)
 1 الجدول

 موزعة حسب متغيراتيا المستقمة توصيف أفراد عينة الدراسة

 الفئة المتغٌر
 المجموع ىنثأ ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 اللعبة

 78.89 78 79.11 71 79.11 71 ٌد

 77.77 71 76.67 77 76.67 77 سلة

 77.89 77 6.91 5 6.91 5 رٌشة

 77.89 77 6.91 5 6.91 5 تنس طاولة

 777.77 77 57.77 76 57.77 76 المجموع

 المؤهل
 77.77 8 8.77 6 .787 7 قل من ثانوٌةأ

 77.78 77 76.67 77 77.77 8 دبلوم
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 1الجدول تابع 

 67.77 11 75.77 78 76.77 76 بكالورٌوس 

 777.77 77 57.77 76 57.77 76 المجموع

 الخبرة

 78.89 78 75.77 78 77.89 77 سنوات 5قل من أ

 15.87 77 78.76 77 77.78 77 سنوات 5-77

 75.78 77 6.91 5 ..88 6 سنوات 77كثر من أ

 777.77 77 57.77 76 57.77 76 المجموع

 التصنٌف
 77.78 77 77.89 77 77.89 77 فردي

 77.77 57 76.77 76 76.77 76 جماعً

 777.77 77 57.77 76 57.77 76 المجموع

 
 د. أداة الدراسة

قام الباحث بتحديد المحاور المتعمقة باستبانة مجال الضغوط  -1
ية من خالل االطالع عمى الدراسات العممية التي استخدمت االجتماع

عينات مختمفة لدراسة الضغوطات، واستخدم الباحث مقياس ليكرت 
الخماسي، وذلك لإلجابة عن فقرات أداة الدراسة. وقد أعطيت النقاط 

 اآلتية لكل تقدير:
 ( نقاط.5أتعرض لمضغط بدرجة كبيرة جدًا ) -
 ( نقاط.4) أتعرض لمضغط بدرجة كبيرة -
 ( نقاط.3أتعرض لمضغط بدرجة متوسطة ) -
 ( نقطتان.2أتعرض لمضغط بدرجة قميمة ) -
 ( نقطة.1أتعرض لمضغط بدرجة قميمة جدًا ) -
قام الباحث بوضع درجات لمحكم عمى وجود الضغوطات  -2

لالعبي والعبات المنتخبات الوطنية في األلعاب اآلتية: )كرة اليد، 
الطاولة، والريشة الطائرة(، وذلك باعتماد سمم وكرة السمة، وكرة 

 لمنسب المئوية كما يأتي:
 ٪( ضغوط بدرجة منخفضة.60أقل من ) -

 ٪( ضغوط بدرجة متوسطة.69.9-60بين ) -

 ٪( ضغوط بدرجة عالية.79.9-70بين ) -

 ٪( فأعمى ضغوط بدرجة عالية جدًا.80) -

عممية وفي ضوء اإلطار المرجعي لمدراسات والمراجع ال -3
المتخصصة بموضوع الضغوطات فقد قام الباحث ببناء استبانة 

 الدراسة، ضمن الخطوات اآلتية:
   
تم بناء استبيان مجال الضغوط االجتماعية بصورتو األولية،    

والذي تكون من خمسة محاور وىي: )الضغوط المتعمقة باألسرة، 
كون من ( فقرات، والضغوط المتعمقة بالجميور وت10وتكّون من )

( 10( فقرات، والضغوط المتعمقة بأعضاء الفريق، وتكّون من )10)
( فقرات، 10فقرات، والضغوط المتعمقة بإدارة المنتخب، وتكّون من )

 ( فقرات.10والضغوط المتعمقة بالتدريب، وتكّون من )
بعد االطالع عمى مالحظات المحكمين واألخذ بيا، تم وضع و 

 الستخداميا في جمع البيانات.الصورة النيائية لالستبيان 
 المعامالت العممية ألداة الدراسة:

 والثبات معامل الصدقه. 
تم التأكد من صدق المحتوى لالستبيانين من خالل عرضيما      
( محكمين من أعضاء الييئة التدريسية في كميات التربية 10عمى )

سة الرياضية بالجامعات األردنية من ذوي الخبرة في موضوع الدرا
 ناالستبياحيث طمب منيم إبداء الرأي حول مدى مالءمة فقرات 

لقياس األغراض التي ُوضعت ألجميا من حيث وضوح عباراتيا من 
حيث المضمون والصياغة والمغة، ومناسبة العبارة لممحور الذي 
تندرج تحتو، وكذلك إضافة أو حذف أية عبارات أو أية اقتراحات 

ىذه الدراسة، ثم قام الباحث بجمع  أخرى يرونيا مناسبة قد تثري



 2012كانون أول،  –( 11(، العدد )1، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصة
 

785 
 

االستمارات وتفريغيا والخروج بيا عمى النحو المستخدم في الدراسة 
 الحالية.
قام الباحث باستخراج ثبات األداة عن طريق تطبيق االختبار      

عادة تطبيقو ) (، وبفارق زمني مدتو أسبوعان عمى Test-Retestوا 
( العبات من المنتخبات 4و)( العبين، 4عينة استطالعية قواميا )

الوطنية لأللعاب اآلتية: )كرة اليد، وكرة السمة، وكرة الطاولة، والريشة 
( يوضح 2الطائرة(، وتم حساب معامل االرتباط بيرسون، والجدول )

 ذلك.
 

 

 2الجدول 

 نتائج معامل ارتباط بٌرسون بٌن التطبٌقٌن األول والثانً لمجال الضغوط االجتماعٌة

 المحـاور

 التطبٌق الثانً التطبٌق األول
 معامل االرتباط

 (8)ن=
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الوسط الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة باألسرة8
7.98 7.75 1.77 7.88 7.877** 

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بإدارة المنتخب8
7.75 7.68 1.77 7.51 7.877** 

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالجمهور8
7.97 7.91 7.96 7.77 7.876** 

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بأعضاء الفرٌق8
1.77 7.81 1.79 7.87 7.877** 

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالتدرٌب8
1.71 7.57 1.79 7.67 7.877** 

 **7.881 7.57 1.77 7.17 7.99 المجموع الكلً

 7.776( = α ≤ 7.75دولٌة = عند مستوى )قٌمة ر الج

( نتائج معامل ارتباط بيرسون بين 2يبين الجدول رقم )
التطبيقين األول والثاني لمجاالت الضغوط االجتماعية، ويتبين أن 
قيم معامل االرتباط قد كانت أكبر من القيمة الجدولية. وقد بمغ 

ومناسبة  (، وىي عالية0.884معامل االرتباط الكمي لمدراسة )
 ألغراض الدراسة.

 متغيرات الدراسة .و
 المتغيرات المستقمة:أ. 
 الجنس، ولو مستويان: )ذكور، إناث(. -1
-5سنوات الخبرة، ولو ثالثة مستويات: )أقل من خمس سنوات،  -2

 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10

 تصنيف المعبة، ولو مستويان: )فردي، جماعي(. -3
 المتغيرات التابعة:ب. 

مجال الضغوط االجتماعية، وتكّون من خمسة محاور: )األسرة،  -
 الجميور، إدارة المنتخب، أعضاء الفريق، التدريب(.

 
 اإلحصائية ةالمعالج .ع

قام الباحث بتحميل البيانات واستخراج النتائج بالحاسب اآللي      
باستخدام الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية، بيدف اإلجابة عن 

 الت الدراسة، والمتمثمة بما يأتي:تساؤ 
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية.

 معامل ارتباط بيرسون.
 One Way)تحميل التباين األحادي اختبار"ت" لمعينات المستقمة.

ANOVA) اختبار.(REGW) .لممقارنات البعدية 
 
 
 



 2012كانون أول،  –( 11(، العدد )1، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصة
 

786 
 

 .النتائج5
 نتج الباحث ما يأتي:في ضوء ما توصمت إليو الدراسة، است

إن الضغوط االجتماعية المتعمقة بإدارة المنتخب جاءت بدرجة  -1
عالية، مما يشير إلى عدم اتفاق إدارة المنتخب مع الالعبين، أو 
اختالف اإلدارة فيما بين أعضائيا مما ينعكس عمى الالعبين بشكل 

 ضغوط.
طة، بشكل عام، جاءت درجة الضغوط االجتماعية بدرجة متوس -2

وىذا يعني وجود ضغوط اجتماعية ناجمة عن ضغوط من إدارة 
المنتخب، وضغوط متعمقة بأعضاء الفريق، وضغوط متعمقة 

 بالتدريب.
جاءت الفروق في الضغوط االجتماعية تبعًا لمتغير الخبرة  -3

ولصالح ذوي الخبرة األقل، مما يشير إلى سرعة تأثر ذوي الخبرة 
 األقل مقارنًة بغيرىم.

وجود فروق في الضغوط االجتماعية تعزى لمتغير نوع المعبة  -4
)فردي/ جماعي( يشير إلى راحة الالعبين في األلعاب الفردية مقارنًة 

 باأللعاب الجماعية.
 مناقشة النتائج.6

 أواًل: عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول:
وينص التساؤل االول عمى: "ما درجة الضغوط االجتماعية      
واجو العبي والعبات بعض المنتخبات الوطنية؟". ولإلجابة التي ت

عن ىذا التساؤل، فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات المحاور المتعمقة 

( إلى نتائج 7,6,5,4,3بالضغوط االجتماعية، حيث تشير الجداول ),
يم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ىذا التساؤل. ولمعرفة ق

واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات الضغوط االجتماعية لمحور 
 ( يبين ذلك.3الضغوط االجتماعية المتعمقة باألسرة، والجدول رقم )

 3الجدول 
 غوط االجتماعية المتعمقة باألسرةور الضالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات الضغوط االجتماعية لمح

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 األهمية النسبية المعياري

الترتيب في 
 الترتيب في االستبيان المجال

 32 7 59.17 1.27 2.96 الخالفات األسرية تسيم في انخفاض مستواي األدائي. .1
 2 1 80.83 0.85 4.04 في حالة موت أحد أفراد األسرة يقل إنجازي. .2
 26 3 61.94 0.97 3.10 أي إرباك ألفراد األسرة يقمل من إنجازي. .3
 31 6 60.00 1.15 3.00 قمة اىتمام أفراد األسرة بالمنافسات يقمل من إنجازي. .4
قمة تشجيع أفراد األسرة لخوض المنافسات يحد من  .5

 إنجازي.
3.08 1.17 61.67 5 28 

 50 10 41.11 1.05 2.06 األسرة خارج البالد يؤثر عمى إنجازي.سفر أحد أفراد  .6
 24 2 62.50 0.99 3.13 في حالة مرض أحد أفراد األسرة يقل إنجازي. .7
اتجاه أسرتي بعدم التفريق بين الفوز أو اليزيمة أثناء  .8

 المنافسات يحد من إنجازي.
2.89 1.19 57.78 8 37 

دة المنافسات يؤثر حضور أحد أفراد أسرتي لمشاى .9
 عمى إنجازي.

3.10 1.18 61.94 4 27 

 46 9 50.56 1.23 2.53 انشغالي في المنافسات يزيد من مشاكمي األسرية. .10
 72ن=   59.75 0.72 2.99 المجموع الكمي

( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 3يبين الجدول رقم )    
من فقرات المحور. ومن خالل واألىمية النسبية، وترتيب كل فقرة 

مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة الثانية والتي تنص 
عمى: "في حالة موت أحد أفراد األسرة يقل إنجازي" قد احتمت المرتبة 
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(، 0.85±4.04األولى من بين فقرات المجال بوسط حسابي )
في المجال  ٪(، بينما احتمت الفقرة السادسة80.83وبأىمية نسبية )

المرتبة األخيرة وىي تنص عمى: "سفر أحد أفراد األسرة خارج البالد 
(، وبأىمية نسبية 1.05±2.06يؤثر عمى إنجازي" بوسط حسابي )

كما بمغ الوسط الحسابي لممجال ككل  ٪(.41.11)
٪(. وقد جاءت الفقرة التي 59.75(، وبأىمية نسبية )2.99±0.72)

حد أفراد األسرة يقل إنجازي" تنص عمى أنو: "في حال موت أ
(، وبذلك 80.83بتصنيف بدرجة عالية جدًا، حيث بمغت نسبتيا )

فيي تمثل ضغطًا عاليًا بالنسبة لالعب. وتعد ىذه النتيجة منطقية 
وطبيعية، حيث إن الوفاة تمثل ضغطًا عاليًا سواًء لالعب أو غيره. 

يحد ذلك فالوفاة لشخص قريب من الالعب ستؤثر بصورة كبيرة، وس
نجازه؛ بسبب التوتر والضغط النفسي المذين يسببيما فراق  من أدائو وا 

أما بالنسبة لمفقرة التي احتمت المرتبة  الشخص القريب من الالعب.

األخيرة من قائمة الضغوط المتعمقة باألسرة فيي الفقرة التي تنص 
عمى: "سفر أحد أفراد األسرة خارج البالد يؤثر عمى إنجازي"، فقد 
جاءت بدرجة ضعيفة في إشارة إلى أن ىذا السبب، وىو سفر أحد 
أفراد األسرة لو تأثير ضعيف عمى إنجاز الالعب. وقد تعود ىذه 
النتيجة إلى أسباب منيا أن زمن السفر يمكن أن يكون قصيرًا، 
باإلضافة إلى أن الالعب قد اعتاد أمر السفر ليذا القريب، وبخاصة 

كذلك فإن لالعب أولويات فإذا كانت ىنالك إذا تكررت عممية السفر، 
بطولة ميمة وفييا تميز، فإنيا )البطولة( ستحظى بأىمية أكبر من 
سفر القريب، أي لن يكون لسفر القريب تأثير عمى إنجاز الالعب، 

وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع  ولذلك جاءت نتيجة الفقرة ضعيفة.
[ إلى أن أىم 4فيفان ]ما توصل إليو كل من زارتيسكي وسوكول و 

 مصادر الضغوط ىي عدم التوفيق بين متطمبات الحياة المتنوعة.

 4الجدول 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الضغوط االجتماعية لمحور الضغوط االجتماعية المتعمقة بإدارة المنتخب

 لفقرةا الرقم
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 ةاألهمٌ
 النسبٌة

الترتٌب فً 
 المجال

 الترتٌب فً االستبٌان

التغٌٌر المفاجئ فً إدارة المنتخب وأعضائه ٌسبب لً  78
 االرتباك أثناء المنافسات8

7.71 7.77 71.77 5 7 

78 
 سٌاسة الباب المغلق إلدارة المنتخب تجعلنً ال أثق بها8

7.75 7.76 66.91 8 77 

78 

 ل اإلدارة ٌحد من إنجازي8التحٌز لبعض الالعبٌن من قب

7.97 7.77 78.76 7 1 

18 
 ضعف التحفٌز المادي المقدم من اإلدارة ٌحد من إنجازي8

7.86 7.77 77.77 7 5 

58 

 التوتر حالة تالزمنً نتٌجة الستمرار نقد اإلدارة ألدائ8ً

7.76 7.17 67.77 7 79 

68 
 وجود خالفات فً إدارة المنتخب ٌؤثر على إنجازي8

7.96 7.79 59.77 77 71 

تدخل إدارة المنتخب بمسؤولٌات المدرب أثناء المنافسات  78
 تؤثر على إنجازي8

7.77 7.77 67.77 9 75 

رفض إدارة المنتخب االستجابة لبعض الطلبات الضرورٌة  88
 لالعبٌن تحد من إنجازي8

1.76 7.77 87.77 7 7 

من قبل عدم التدخل فً المشاكل التً تواجهنً فً العمل  98
 إدارة المنتخب تقلل من إنجازي8

7.78 7.77 75.56 1 6 

تلقً التعلٌمات المتعارضة فً بعض األحٌان من قبل إدارة  778
 المنتخب تحد من إنجازي8

7.56 7.77 77.77 6 77 

   77.77 7.97 7.57 المجموع الكلً
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( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 4يبين الجدول رقم )     
واألىمية النسبية، وترتيب كل فقرة من فقرات المحور. ومن خالل 
مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة الثامنة والتي تنص 
عمى: "رفض إدارة المنتخب االستجابة لبعض الطمبات الضرورية 
لالعبين تحد من إنجازي" قد احتمت المرتبة األولى من بين فقرات 

٪(، 81.11(، وبأىمية نسبية )1.10±4.06ي )المحور بوسط حساب
بينما احتمت الفقرة السادسة في المحور المرتبة األخيرة وىي تنص 
عمى: "وجود خالفات في إدارة المنتخب يؤثر عمى إنجازي" بوسط 

 ٪(.59.17(، وبأىمية نسبية )1.19±2.96حسابي )
ية (، وبأىم0.93±3.57كما بمغ الوسط الحسابي لممجال ككل )     

٪(. وقد جاءت الفقرة الثامنة والتي تنص عمى: 71.33نسبية )
"رفض إدارة المنتخب االستجابة لبعض الطمبات الضرورية لالعبين 

٪(، ويمكن تفسير ىذه 81.11تحد من إنجازي" بدرجة عالية جدًا )
أن المرونة بين إدارة المنتخب وبعض الالعبين  النتيجة عمى اعتبار

ان لو ظروفو واحتياجاتو، ولذلك عمى أداء ضرورية. فالالعب إنس
الفريق ككل، وبالتالي سيصب في مصمحة المنتخب كمل والذي 

دارتو المسؤولية المباشرة أواًل وآخرًا، كذلك عمى إدارة تتحمل إ

المنتخب أن تساعد الالعب عمى األداء بإخالص وتفاٍن ومسؤولية، 
حيث إن العالقة متبادلة بين الجيتين فإن قصر أحدىما تأثرت 
العالقة ككل، وبالتالي سيتأثر أداء الالعب في حال تجاىل إدارة 

العب والتي قد تكون شخصية أو المنتخب الحتياجات ومطالب ال
 عائمية أو متطمبات األداء ضمن صفوف المنتخب.

أما بالنسبة لمفقرة السادسة فقد احتمت المرتبة األخيرة من قائمة      
بدرجة ضعيفة  متعمقة بإدارة المنتخب، وقد جاءتالضغوط ال

٪(، وىي تشير إلى أن الخالفات داخل إدارة المنتخب يؤثر 59.17)
جازي، وبما أن ىذه الفقرة تعد ضعيفة، فمعنى ذلك أن عمى إن

الالعب ال يتأثر بدرجة كبيرة بسبب الخالفات داخل إدارة المنتخب. 
وقد يكون سبب ذلك أن ىذه الخالفات ال تؤثر عمى الالعبين. ومن 
ىنا نجد أن الالعب غير متأثر بيذه الخالفات. ويرى الباحث ىنا أن 

تخب كسبب ضعيف لمضغط عمى الالعب الخالفات داخل إدارة المن
قد تكون خالفات فردية تتعمق باإلدارة نفسيا، وليس بالالعبين، ولذلك 

 ال يكون الالعب معنيًا، وبالتالي غير متأثر.

 

 5الجدول 
 ميورالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الضغوط االجتماعية لمحور الضغوط االجتماعية المتعمقة بالج

 رةـالفق الرقم
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 األهمٌة
 النسبٌة

الترتٌب فً 
 المجال

 الترتٌب فً االستبٌان

 19 77 17.57 7.78 7.78 وجود الجمهور أثناء المنافسات ٌحد من إنجازي8 78
 11 8 57.67 7.79 7.68 إطالق الهتافات العدائٌة من الجمهور ٌحد من إنجازي8 78
لةةةةة الهتةةةةاف والتشةةةةجٌل للفرٌةةةةق ٌقلةةةةل مةةةةن إنجةةةةازي أثنةةةةاء ق 78

 المنافسات8

7.68 7.77 57.67 7 17 

 17 9 57.78 7.71 7.57 الهتاف والتشجٌل للفرٌق المنافس ٌحد من إنجازي8 18
 76 7 58.89 7.77 7.91 مقاطعة الجمهور لمنافسات المنتخب ٌحد من إنجازي8 58
عتةةةداء البةةةدنً علةةةى محاولةةةة المتعصةةةبٌن مةةةن الجمهةةةور اال 68

 الالعبٌن ٌولد لدي الخوف من المنافسات8

7.79 7.78 55.87 6 17 

التعلٌةةةق الجةةةار  الةةةمي ٌمسةةةنً مةةةن الجمهةةةور ٌةةةؤثر علةةةى  78
 إنجازي8

7.85 7.76 56.91 1 78 

 17 5 56.77 7.78 7.87 قلة الوعً الرٌاضً لدى الجمهور ٌربكنً أثناء المنافسات8 88
ص المهمةةٌن للمنافسةةات ٌةةؤثر علةةةى مشةةاهدة بعةةض األشةةخا 98

 إنجازي8

7.71 7.75 67.78 7 77 

تحٌةةز وسةةةائل اإلعةةةالم لجمهةةةور الفرٌةةةق المنةةةافس ٌقلةةةل مةةةن  778
 دافعٌتً لإلنجاز8

7.96 7.77 59.77 7 77 

 (77)ن=  55.17 7.97 7.77 المجموع الكلً
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( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 5يبين الجدول رقم ) 
واألىمية النسبية، وترتيب كل فقرة من فقرات المجال. ومن خالل 
مالحظة القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقرة التاسعة والتي تنص 
عمى: "مشاىدة بعض األشخاص الميمين في المنافسات يؤثر عمى 
إنجازي" قد احتمت المرتبة األولى من بين فقرات المجال بوسط 

٪(، بينما احتمت 62.78ىمية نسبية )(، وبأ1.15±3.14حسابي )
الفقرة األولى في المجال المرتبة األخيرة وىي تنص عمى: "وجود 
الجميور أثناء المنافسات يحد من إنجازي" بوسط حسابي 

 ٪(.47.50(، وبأىمية نسبية )2.38±1.28)
 

(، وبأىمية 0.91±2.77كما بمغ الوسط الحسابي لممجال ككل )     
قد جاءت الفقرة التاسعة والتي تشير إلى أن ٪(. و 55.47نسبية )

مشاىدة بعض األشخاص الميمين أثناء المنافسات يؤثر عمى 
٪(، وقد تعود ىذه 62.78إنجازي، حيث جاءت بدرجة متوسطة )

النتيجة إلى كون بعض الالعبين لدييم حساسية وتوتر وقمق داخمي 
راة فإنو ينعكس في حال معرفة الالعب أن شخصًا ميمًا يحضر المبا

يقمل من تركيز الالعب حيث يصبح الالعب منشغاًل بوجود ىذا 
الشخص، ويصبح الالعب لديو حرص عمى عدم الخطأ أمام ىذا 
الشخص الميم. ويرى الباحث أن ذلك قد يكون دافعًا لجعل الالعب 
يعطي وينجز بشكل جيد بحيث يحصل الالعب عمى انتباه ىذا 

الالعب أنو قد تميز أمام ىذا الشخص واىتمامو، وبالتالي يرى 
الشخص، وأن ىذا التميز قد يفيده بشكل ما، ولذلك يتبين السبب 

الذي جاءت فيو ىذه الفقرة بدرجة متوسطة. فالالعب يتأرجح بين 
 الحرص واإلنجاز الجيد، ولذلك يعد ذلك ضغطًا بدرجة متوسطة.

ئمة الضغوط أما بالنسبة لمفقرة التي احتمت المرتبة األخيرة من قا     
المتعمقة بالجميور فقد كانت الفقرة األولى والتي جاءت بدرجة 
ضعيفة، وىي تشير إلى أن وجود الجميور أثناء المنافسات يحد من 
إنجازي، بمعنى أن وجود الجميور ال يؤثر عمى إنجاز الالعب. 
ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى أساس أن الالعب يعد أن الجميور 

من أركان لعبتو، وقد يكون تأقمم واعتاد وجود الجميور ركنًا أساسيًا 
وأصوات التشجيع، فمذلك ال يتأثر كثيرًا بوجوده. ويرى الباحث أن 
الجميور الخاص بمعبة معينة إذا كان ممتزمًا بشعارات التشجيع 
الطبيعية والمنطقية يؤثر عمى الالعب، ولكن ىذا التأثير بدا ضعيفًا 

 في ىذه النتيجة.
 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذه النتيجة جاءت متوافقة مع نتيجة      
الضغوط لمحور الضغوط الخارجية، حيث كان وجود الجميور ال 
يربك الالعب وال يؤثر عمى إنجازه. وقد اختمفت نتيجة ىذه الدراسة 

[ في أن أىم الضغوط التي 6مع نتيجة دراسة بنجامين وديفيد ]
ضغوط المرتبطة بالقمق والشك مثل: يتعرض ليا الرياضيون ىي ال

قمق المقارنة االجتماعية مع المنافسين. وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة 
[ من حيث توقع وتقبل النقد 10كذلك مع ما توصل إليو أبو عبده ]

 السمبي من الجميور.
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 6 الجدول
 ماعية لمحور الضغوط االجتماعية المتعمقة بأعضاء الفريقالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الضغوط االجت

 األهمية النسبية االنحراف المعياري   الوسط الحسابي الفقـرة الرقم
الترتيب في 

 الترتيب في االستبيان المجال

ــــــة  .1 ــــــزمالء فــــــي حال ــــــوم مــــــن ال ــــــو الم توجي
ارتكــابي لألخطــاء أثنــاء المنافســات يقمــل 

 من إنجازي.

3.39 1.32 67.78 6 17 

عـــدم قـــدرتي عمــــى إبـــداء رأي خوفـــًا مــــن  .2
 انتقاد الزمالء لي يحد من إنجازي.

2.85 1.39 56.94 9 39 

أي تعميــق جـــارح مـــن قبـــل الـــزمالء يـــؤثر  .3
 عمى أدائي أثناء المنافسات.

3.38 1.38 67.50 7 18 

أخجــــل بســــيولة بصــــورة تضــــايقني أمــــام  .4
 الزمالء.

2.64 1.34 52.78 10 45 

الالعبـــين بعــــدم كفـــاءة المــــدرب  إحســـاس .5
 يقمل من إنجازي.

3.35 1.24 66.94 8 21 

محاولــــة الالعبــــين التكتــــل ضــــد المــــدرب  .6
 أثناء المنافسات يحد من إنجازي.

3.40 1.25 68.06 5 16 

عـــدم التـــزام الالعبـــين بتعميمـــات المـــدرب  .7
 يقمل من إنجازي.

3.49 1.24 69.72 3 13 

عبـين يحـبط حب الظيور لدى بعض الال .8
 أدائي في المنافسات.

3.53 1.35 70.56 2 12 

الخالفــات بــين أعضــاء الفريــق يولــد لــدي  .9
 شعورًا من اإلحباط.

3.53 1.48 70.56 1 11 

تغيـــــب بعـــــض الالعبـــــين المميـــــزين عـــــن  .10
 المنافسة ألي سبب يقمل من إنجازي.

3.40 1.24 68.06 4 15 

 (72)ن=  65.89 1.00 3.29 المجموع الكمي
( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 6يبين الجدول رقم )     

واألىمية النسبية، وترتيب كل فقرة من فقرات المحور. ومن خالل 
مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة الثامنة والتي تنص 
عمى: "حب الظيور لدى بعض الالعبين يحبط أدائي في 

ة التاسعة والتي تنص عمى: "الخالفات بين المنافسات"، والفقر 
األعضاء الفريق يولد لدي شعورًا باإلحباط" قد احتمتا المرتبة األولى 

(، وبأىمية 1.35±3.50من بين فقرات المحور بوسط حسابي )
٪(، وىي تعادل درجة ضغوط اجتماعية عالية، بينما 70.56نسبية )

خيرة وىي تنص عمى: احتمت الفقرة الرابعة في المحور المرتبة األ

"أخجل بسيولة بصورة تضايقني أمام الزمالء" بوسط حسابي 
٪(، وىي تعادل درجة 52.78(، وبأىمية نسبية )2.64±1.34)

 ضغوط اجتماعية منخفضة.
(، وبأىمية 1.00±3.29كما بمغ الوسط الحسابي لممجال ككل )     

 ٪(، وىي تعادل درجة ضغوط اجتماعية متوسطة.65.89نسبية )
٪( إلى 70.56وتشير الفقرة الثامنة التي تمثل ضغطًا بدرجة عالية )

أن حب الظيور لدى الالعب سيؤدي إلى أنانيتو في الممعب وعدم 
تعاونو مع زمالئو. وىذا حسب ما يرى الباحث يؤثر بالضغط عمى 
طرفين أوليما الالعب نفسو الذي يحب الظيور حيث سيتطمب منو 
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ليين، وبالتالي سيقع تحت تأثير الضغط، وىذا جيدًا بدنيًا وفكريًا عا
بدوره سيؤثر عمى عالقة ىذا الالعب بزمالئو في المعب بحيث إن 
أداء الالعبين اآلخرين سيتأثر أيضًا. وتشير الفقرة التاسعة إلى أن 
عدم االنسجام والتناغم بين الالعبين في األداء، سيساعد في خمق 

، وقد تصل األمور إلى جو من التوتر والضغط عمى الالعبين
خالفات بين الالعبين، حيث أظيرت النتيجة أن الخالفات بين 
الالعبين تولد شعورًا باإلحباط لدى الالعبين حيث إنو من الواضح 
أن ىذه الخالفات تؤثر عمى أداء الالعب. فالالعب يبذل مجيودًا 

جيد كبيرًا لمساعدة فريقو عمى الفوز أو اإلنجاز الجيد، ولكن ىذا ال
يضيع بسبب أنانية بعض الالعبين، والخالفات بين أعضاء الفريق 
نفسو، وىذا بدوره سيؤدي إلى عدم األداء بشكل صحيح من ىذا 
الالعب بسبب إحباطو، وقد تصل األمور إلى عدم التعاون أبدًا مع 

 زمالئو.

بينما احتمت الفقرة الرابعة في المحور المرتبة األخيرة والتي تنص     
"أخجل بسيولة بصورة تضايقيني أمام زمالئي" بأىمية نسبية  عمى:

٪(، حيث تعادل درجة منخفضة. ويرى الباحث أن كثرة 52.78)
المنافسات الرياضية التي يشترك بيا الالعب من خالل مواجية 
المنافسين، وكثرة السفر والتنقل لالشتراك في المنافسات، وطبيعة 

بة بغض النظر عن اختالف العالقة مع الزمالء بدرجات متقار 
المستوى. وقد يرجع ذلك إلى تشابو الكثير من الظروف المشتركة 
بينيم؛ نظرًا لطبيعة المجال الرياضي المحيط بيم، والعالقات التي 

 تربطيم.
[ التي 9وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو سيمفا ]     

تفقت ىذه أظيرت نتائجيا وجود ضغوط تتعمق بالزمالء، كما وا
[ في توقع وتقبل النقد 10النتيجة مع ما توصل إليو أبو عبده ]

 السمبي بين الزمالء.
 7الجدول 

 يبالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألىمية النسبية لكل فقرة من فقرات الضغوط االجتماعية لمحور الضغوط االجتماعية المتعمقة بالتدر 

 الوسط الحسابً رةـالفق الرقم
نحراف اال

 المعٌاري
 النسبٌة األهمٌة

الترتٌب فً 
 المجال

 الترتٌب فً االستبٌان

ضةعف شخصةٌة المةةدرب أثنةاء التةةدرٌب  78
 تجعلنً أقل إنجازا8ً

1.77 7.77 87.77 7 7 

تلقً التعلٌمات المتعارضةة مةن المةدرب  78
 أثناء التدرٌب ٌحد من إنجازي8

7.77 7.79 71.11 7 8 

عبٌن األساسةةةةٌٌن اهتمةةةام المةةةةدرب بةةةةالال 78
على حساب الالعبٌن اآلخةرٌن ٌقلةل مةن 

 إنجازي8

7.78 7.68 67.67 7 77 

حب الظهةور لةدى بعةض الالعبةٌن أثنةاء  18
 التدرٌب ٌحد من إنجازي8

7.16 7.19 69.77 1 71 

التغٌٌر المفاجئ فً موعد التدرٌب ٌةؤثر  58
 على إنجازي8

7.77 7.19 66.67 5 77 

درٌب بعةةد فتةةرة ضةةعف االنةةدما  فةةً التةة 68
 انقطاع طوٌلة ٌؤثر على إنجازي8

7.61 7.76 77.78 7 9 

ٌصةةعب علةةً استشةةارة المةةدرب عنةةدما  78
أواجةةةه مشةةةاكل فةةةً التةةةدرٌب خوفةةةاً مةةةن 

 انتقادي8

7.16 7.75 19.77 77 18 

عدم مالئمة وقت التةدرٌب ٌجعلنةً رٌةر  88
 مرتا  أثناء األداء8

7.96 7.77 59.77 8 75 

دة التةةةدرٌب تجعلنةةةً ال عةةةدم مناسةةةبة مةةة 98
 أهتم بالتدرٌب8

7.69 7.77 57.89 9 17 

تسلط المدرب على أحةد الالعبةٌن تجعةل  778
 التدرٌب ممالً ل8ً

7.78 7.77 67.67 6 79 

 (77)ن=  61.86 7.87 7.71 المجموع الكلً
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( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 7يبين الجدول رقم )
ب كل فقرة من فقرات المحور. ومن خالل واألىمية النسبية، وترتي

مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة األولى والتي تنص 
عمى: "ضعف شخصية المدرب أثناء التدريب تجعمني أقل إنجاز" قد 
احتمت المرتبة األولى من بين فقرات المحور بوسط حسابي 

جة ضغوط ٪(، وتعادل در 80.00(، وبأىمية نسبية )4.00±1.21)
اجتماعية عالية جدًا، بينما احتمت الفقرة السابعة في المحور المرتبة 
األخيرة وىي تنص عمى: "يصعب عمي استشارة المدرب عندما أواجو 
مشاكل في التدريب خوفًا من انتقادي" بوسط حسابي 

٪(، وتعادل درجة ضغوط 49.17(، وبأىمية نسبية )2.46±1.15)
الوسط الحسابي لممحور ككل  كما بمغ اجتماعية منخفضة.

٪(، وتعادل درجة ضغوط 64.86(، وبأىمية نسبية )3.24±0.82)
 اجتماعية متوسطة.

( أن الفقرة األولى والتي تنص عمى: 7يبين الجدول رقم )     
"ضعف شخصية المدرب أثناء التدريب تجعمني أقل إنجازًا" قد مثمت 

ب، إذ بمغت نسبتيا ضغوطًا بدرجة عالية جدًا من حيث محور التدري
٪(. وتعكس ىذه الفكرة عممية جدية التدريب سواء أكان ذلك من 80)

المدرب أم كان من الالعب، وكذلك فيذه النتيجة تعكس حالتين 
واقعيتين أوالىما أن المدرب ضعيف شخصية أثناء التدريب، وثانييما 
أن الالعب ال ييتم باإلنجاز، وعند جمع الناحيتين معًا نرى أن 

لالعب يكون أقل إنجازًا بسبب عدم جدية وضعف شخصية المدرب ا
أثناء التدريب ألسباب منيا طبيعتو التكوينية أو عدم رضاه عن 

 تعاممو مع الالعبين أنفسيم أو عدم رضاه عن اتحاد المعبة.
أما بالنسبة لمفقرة التي مثمت أقل الضغوط المتعمقة بالتدريب فقد      

التي تنص عمى: "يصعب عمي استشارة المدرب كانت الفقرة السابعة و 
عندما أواجو مشاكل في التدريب خوفًا من انتقادي" والتي مثمت 

٪(، وتعني ىذه النتيجة ناحية 49.17ضغوطًا بدرجة ضعيفة )

إيجابية حيث ال يصعب عمى الالعب أن يستشير. وقد تعود ىذه 
صعوبات التي النتيجة إلى مثل واىتمام الالعب القوي بالتغمب عمى ال

تواجيو أثناء التدريب، ويساعد في ذلك عدم جديتو وضعف 
شخصيتو المدرب التي تم الشرح عنيا مسبقًا. وقد تكون ىذه النتيجة 
تمثل قوة شخصيتو الالعب الذي ال يخشى من االنتقاد حين يسئل 
عن أشياء معينة تكون صعبة عميو، إذ إنو ىمو منصب عمى إتقان 

رب عمييا ويطمبيا مدربو، ويريد أن يزيل أية الميارات التي يتد
صعوبات من أمامو بحيث يحقق إنجاز أفضل. واتفقت نتيجة ىذه 

إلى أن أىم مصادر الضغوط  [9] الدراسة مع ما توصمت إليو سيمفا
النفسية لمرياضيين ىي اإلحباط الناتج عن محاولة إرضاء اآلخرين 

اتفقت نتيجة ىذه الدراسة )المدرب، واآلباء، والزمالء، والجميور(. و 
[ والتي ىدفت التعرف عمى مصادر 6مع ما توصل بنجامين وديفيد ]

الضغوط ومنيا ضغوط مرتبطة بأىمية اآلخرين، كما واتفقت نتيجة 
[ من حيث عوامل 14ىذه الدراسة أيضًا مع ما توصل إليو عباس ]

الضغوط النفسية واالحتراق النفسي التي تواجو الباحثين ومنيا: 
التعامل بين المدرب والالعبين. كما واتفقت ىذه النتيجة مع ما 

[ من حيث أن أىم مصادر الضغوط 5توصل إليو راينبرج وجولد ]
التي تواجو رياضيي المستوى العالي ىي زيادة ضغوط التدريب 
والمنافسة، وعدم االستمتاع بالتدريب أو المنافسة، وتوقع أىداف 

 طموحة أكثر من قدرة الرياضي.
: عرض ومناقشة التساؤل الثاني: ًً  ثانيًا

وينص التساؤل الثاني عمى: "ىل توجد فروق ذات داللة      
إحصائية في الضغوط االجتماعية تعزى لمتغير الجنس؟". ولإلجابة 
عن ىذا التساؤل، فقد استخدم اختبار "ت" لمتحقق من قيم فروق 
ر متوسطات كل من الذكور واإلناث عمى كل محور من محاو 

( نتائج ىذا 8الضغوط االجتماعية، حيث يوضح الجدول رقم )
 التساؤل.
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 8الجدول 
 نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمحور الضغوط االجتماعية الضغوط حسب متغير الجنس

 الجنس المحـور
الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 قٌمة ت

مستوى 

 الداللة

 الداللة لصالح

 (22)ن=

 جتماعٌة المتعلقة باألسرة8الضغوط اال
 7.75 7.87 مكر

 دال لإلناث 7.71 7.77
 7.61 7.75 أنثى

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بإدارة المنتخب8
 7.88 7.77 مكر

 لإلناث دال 7.77 1.69
 7.71 1.77 أنثى

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالجمهور8
 7.96 7.59 مكر

 رٌر دال 7.78 7.77
 7.87 7.96 أنثى

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بأعضاء الفرٌق8
 7.77 7.76 مكر

 لإلناث دال 7.71 7.75
 7.97 7.57 أنثى

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالتدرٌب8
 7.87 7.75 مكر

 دال لإلناث 7.71 7.76
 7.78 7.11 أنثى

 المجموع الكلً
 7.87 7.97 مكر

 لإلناث دال 7.775 7.88
 7.61 7.17 أنثى

 7.77( = α ≤ 7.75قٌمة الجدولٌة عند مستوى )

( نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة 8يبين الجدول رقم )     
لمضغوط االجتماعية حسب متغير الجنس، وباستعراض قيم "ت" 

( يتبين أن قيمة 2.00المحسوبة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
ميع محاور الضغوط االجتماعية كانت أعمى من "ت" المحسوبة لج

القيمة الجدولية، مما يعني وجود فروق من الناحية اإلحصائية بين 
الذكور واإلناث عمى الضغوط االجتماعية )باستثناء محور الضغوط 
المتعمقة بالجميور، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة ليذا المحور أقل 

الفروق بين متوسطات الذكور من القيمة الجدولية، وبالتالي فإن 
 واإلناث عمى ىذا المجال تعد فروقًا غير جوىرية(.

 
ويعزو الباحث ىذه الفروق في مجال األسرة والتي كانت دالة      

لصالح اإلناث إلى طبيعة االىتمام الخاص باألنثى من حيث أن 
حركة األنثى محدودة ومشروطة بالنسبة لألسرة، وبخاصة التنقالت 

بعيدة، كذلك فحركتيا محدودة أيضًا بالوقت، وتمثل ىذه  لمسافات
النواحي باإلضافة إلى أمور أخرى ضغوطًا أكبر عمى اإلناث مقارنًة 
بالذكور الذين يممكون حرية أكثر. وكذلك يرى الباحث زيارة التعرض 

لمضغوط نتيجة التجاىات األسرة نحو ممارسة الرياضة، باإلضافة 
 مقاة عمى عاتقيا مقارنًة بالرجل.إلى األعباء األخرى الم

أما بالنسبة لمضغوط االجتماعية المتعمقة بإدارة المنتخب فقد      
كانت الفروق دالة لصالح اإلناث أيضًا، بمعنى أن الضغوط الناجمة 
عن إدارة المنتخب والواقعة عمى اإلناث أكبر. وقد يكون سبب ذلك 

ناث، ورفض بعض تمسك إدارة المنتخب بسياسة معينة تجاه اإل
المطالب التي تتعمق باإلناث ومشاركتين في البطوالت، وبخاصة 
الضغط بإلزام الالعبات المشاركة بغض النظر عن ظروف ىذه 
الالعبة، وقد يكون عدم تحقيق ىذه الالعبة لإلنجاز موقف سمبي من 
إدارة المنتخب، وبذلك تمثل ضغطًا واضحًا عمى اإلناث مقارنًة 

 بالذكور.
 
ما يتعمق بالضغوط المتعمقة بأعضاء الفريق فقد كانت الداللة وفي

لصالح اإلناث، وقد تعود ىذه النتيجة ألسباب منيا االنسجام 
والحماس العالي خالل األداء بيدف تحقيق اإلنجاز. ويرى الباحث 
أن اإلناث يحاولن عادًة تحقيق اإلنجاز بيدف إثبات الذات والقدرة، 

ضغط عمى الالعب، مما يعني التأثير  ومن ىنا يشكل ىذا عامل



 2012كانون أول،  –( 11(، العدد )1، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصة
 

791 
 

عمى الالعبات األخرى ضمن الفريق. وفي ىذا الصدد يشير الباحث 
إلى أن قدرة الالعب الرياضي عمى مواجية الضغوط المتعمقة 
بالزمالء أعمى منيا لدى اإلناث؛ نظرًا لطبيعة الظروف التي يكون 

 فييا الالعب قادرًا عمى مواجية الضغوط من زميمو.
أما بالنسبة لمحور الضغوطات المتعمقة بالتدريب فقد كانت      

المتوسطات دالة لصالح اإلناث، وقد تفسر ىذه النتيجة من عدة نواٍح 
منيا أن المدرب قد يضغط عمى الالعبين حتى يتمكنوا من إتقان 
التمرين واكتساب المياقة بيدف اإلنجاز، حيث يالحظ أن اإلناث قد 

مدرب بحساسية نوعًا ما، كما قد تكون شخصية يستقبمن تعميمات ال
المدرب قوية بحيث ال يسمح لالعبة بعدم االلتزام والغياب والتأخير 
ومنيا أن المدرب قد ييدد الالعبة بعدم السماح بالمشاركة خالل 
البطولة القادمة مثاًل، ويرى الباحث أن كثرة االنتقادات التي توّجو 

ب ليا ضغوطًا ترجع إلى عدم نظرة إلى الالعبة من المدرب قد تسب
المدرب أن ليا العديد من المطالب، وعمييا العديد من األعباء 
األخرى غير التدريب والمنافسة، مثل األعباء الدراسية والوظيفية، 

 وكذلك مطالبة المدرب الالعبة بتحقيق متطمبات تفوق قدراتيا.
: عرض ومناقشة التساؤل الثالث: ًً  ثالثًا

ل الثالث عمى: "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية وينص التساؤ 
عمى مجاالت الضغوط االجتماعية لدى العبي بعض المنتخبات 
الوطنية تعزى لمتغير الخبرة؟". ولإلجابة عن ىذا التساؤل، فقد 
استخدم اختبار تحميل التباين األحادي لمجاالت الضغوط 

( 9،10،11ث توضح الجداول ذوات األرقام )االجتماعية، حي
 لمضغوط االجتماعية.

 
 9الجدول 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور الضغوط االجتماعية حسب متغير الخبرة
 االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً الخبرة المحـور

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة باألسرة

 7.77 7.77 ( سنوات5أقل من )

 7.65 7.87 ( سنوات77–5)

 7.66 7.97 سنوات فأكثر 77

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بإدارة المنتخب

 7.99 7.77 ( سنوات5أقل من )

 7.79 7.57 ( سنوات77–5)

 7.71 7.77 سنوات فأكثر 77

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالجمهور

 7.87 7.77 ( سنوات5أقل من )

 7.86 7.56 ( سنوات77–5)

 7.87 .784 سنوات فأكثر 77

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بأعضاء الفرٌق

 7.97 7.77 ( سنوات5أقل من )

 7.75 7.79 ( سنوات77–5)

 7.99 7.75 سنوات فأكثر 77

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالتدرٌب

 7.97 7.17 ( سنوات5أقل من )

 7.77 7.78 ( سنوات77–5)

 7.89 7.71 سنوات فأكثر 77

 لكلًالمجموع ا

 7.78 7.76 ( سنوات5أقل من )

 7.77 7.78 ( سنوات77–5)

 7.81 7.98 سنوات فأكثر 77
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 11 جدولال

 (72)ن= الخبرة8حسب متغٌر  لمحاور الضغوط االجتماعٌة األحادينتائج تحلٌل التباٌن 

 مصدر التباٌن المحـور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
مستوى 

 لداللةا

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة باألسرة
 7.777 7 7.17 الخبرة

 7.197 69 77.97 الخطأ 7.791 7.115

  77 76.77 الكلً

الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بإدارة 
 المنتخب

 7.675 7 7.77 الخبرة

 7.861 69 59.67 الخطأ 7.187 7.775

  77 67.88 الكلً

 ٌة المتعلقة بالجمهورالضغوط االجتماع

 7.777 7 7.16 الخبرة

 7.717 69 57.71 الخطأ 7.779 5.716

  77 58.57 الكلً

الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بأعضاء 
 الفرٌق

 7.777 7 7.77 الخبرة

 7.777 69 77.79 الخطأ 7.988 7.777

  77 77.17 الكلً

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالتدرٌب

 7.676 7 7.75 خبرةال

 7.677 69 15.68 الخطأ 7.177 7.975

  77 17.91 الكلً

 المجموع الكلً
 7.817 7 7.69 الخبرة

 7.571 69 79.58 الخطأ 7.777 7.169

  77 17.77 الكلً

 7.77( =  α  ≤7.75الجدولٌة عند مستوى ) "ف"* دال حٌث قٌمة 

ج تحميل التباين األحادي لمحاور ( نتائ10يبين الجدول رقم )     
الضغوط حسب متغير الخبرة. وعند االطالع عمى قيم "ف" 

( عند 3.13المحسوبة في الجدول ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
( يتبين أن جميع قيم "ف" لم تكن ذات داللة α ≤ 0.05مستوى )

شير إحصائية، حيث كانت جميعيا أقل من القيمة الجدولية، مما ي
إلى عدم وجود اختالف في الضغوط االجتماعية تعزى لمتغير الخبرة 
باستثناء الضغوط االجتماعية المتعمقة بمحور الجميور، حيث كانت 
قيم "ف" المحسوبة ليذا المجال أعمى من القيمة الجدولية، وتعد ىذه 

القيمة دالة من الناحية اإلحصائية، مما يشير إلى وجود فروق تعزى 
 الخبرة عمى ىذا المحور.لمتغير 
(، وىي 1.469وقد بمغت قيمة "ف" المحسوبة لالستبيان ككل )     

أيضًا غير دالة من الناحية اإلحصائية. ولتحديد مصادر فروق 
 (REGW)المتوسطات لممحاور االجتماعية، فقد استخدم اختبار 

لممقارنات البعدية لتحديد مصادر الضغوط الدالة لمحاور الضغوط 
 ( يبين ذلك.11لمتغير الخبرة، فإن الجدول رقم ) تبعاً 

 11الجدول 
 نتائج المقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق الدالة لمحور الضغوط االجتماعية المتعمق بالجمهور تبعًا لمتغير الخبرة

 سنوات فأكثر 11 ( سنوات11-5) الخبرة المتوسط المحـور
الضغوط االجتماعية المتعمقة 

 وربالجمي
 (72)ن=

 *0.77 *0.61 ( سنوات5أقل من ) 3.17
 0.16 - ( سنوات10–5) 2.56
 -  سنوات فأكثر 10 2.40
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( نتائج اختبار )ريان أي نوت جابرل ولش 11يبين الجدول رقم )
R. E. G. W لممقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق الدالة ).

رة. وباستعراض قيم لمجاالت الضغوط الدالة تبعًا لمتغير الخب
فروق المتوسطات المبينة في الجدول يتبين أن الفروق كانت بين 

( سنوات والفئتين األخريين، بحيث إن درجة 5فئة أقل من )
 ( سنوات.5أفضمية الضغوط كانت لصالح الفئة أقل من )

-1) ا أن الالعب صاحب الخبرة الحديثةويرى الباحث ىن     
قمم بوجود الجميور، حيث إن ىتافات سنوات( ليس سياًل أن يتأ5

الجميور قد تشحن ىذا الالعب وتسمبو تركيزه. وفي بعض 
األحيان قد يقوم الجميور بمدح العب معين أو ذمو باسمو، أو 
أن يقوم الجميور بمطالبة المدرب عن طريق ترديد عبارات معينة 
باستبعاد العب أو إدخال العب. وفي الحالتين، يتعرض الالعب 

غط، ففي الحالة األولى سيتيم الالعب بأنو مقصر وغير لمض
قادر عمى األداء الجيد، وبالتالي عدم مناسبة وجوده ضمن 
صفوف منتخبة، وىذا أمر يمثل ضغطًا واضحًا عمى الالعب 
حديث الخبرة، أو أن يكون ىذا الالعب مميزًا وأداؤه جيد ومناسب 

لجيد، ولذلك بحيث يصبح ىذا الالعب تحت تأثير ضغط أدائو ا
فالجميور ييتف باسمو. ويرى الباحث أن بعض الالعبين حديثي 
الخبرة، وفي الوقت ذاتو ليم أداء مميز وميم فإنيم قد يتأثرون 
 بوجود ىتافات الجميور، مما قد يعكس حالة من الضغط بالنسبة 

[ 9إلييم. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة سيمفا ]
مصادر الضغوط لمرياضيين اإلحباط الناتج عن إلى أن أىم 

محاولة إرضاء اآلخرين )المدرب، والجميور(، كما واتفقت نتيجة 
[ عن وجود فروق بين الضغوط 11ىذه الدراسة مع دراسة وىدان ]

النفسية تعزى لعدد سنوات الخبرة، كما اتفقت نتيجة ىذه الدراسة 
ط ىي: [، إلى أن أىم مصادر الضغ12مع دراسة حداد ]

الجميور، والالعبين، والمدربين، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع 
[ من حيث تأثير إزعاجات الجميور والخبرة عمى 13دراسة بالمر ]

قرارات الحكام، كما واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة بدر 
[عن وجود فروق في الضغوطات النفسية في شدة 8الدين ]

 ميور.مصادر الضغوط المرتبطة بالج
 رابعُا: عرض ومناقشة التساؤل الرابع:

وينص التساؤل الرابع عمى: "ىل توجد فروق ذات داللة      
إحصائية في الضغوط االجتماعية تعزى لمتغير تصنيف المعبة 
)فردي أو جماعي(؟". ولإلجابة عن ىذا التساؤل، فقد استخدم 
 اختبار "ت" لمتحقق من قيم فروق متوسطات كل من األلعاب
الفردية واأللعاب الجماعية عمى كل محور من محاور الضغوط 

 ( نتائج ىذا التساؤل.12االجتماعية، حيث يوضح الجدول رقم )
 

 لمحاور الضغوط االجتماعٌة حسب متغٌر تصنٌف اللعبة )فردي/ جماعً(8 نتائج اختبار "ت" للعٌنات المستقلة77الجدول 

 التصنٌف المحـور
الوسط 
 الحسابً

ف االنحرا
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 الداللة لصالح

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة باألسرة
 7.69 7.77 فردي

 رٌر دال  7.777 7.67
 7.77 7.77 جماعً

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بإدارة المنتخب
 7.81 7.17 فردي

 رٌر دال  7.178 7.87
 7.96 7.67 جماعً

 المتعلقة بالجمهورالضغوط االجتماعٌة 
 7.99 7.19 فردي

 رٌر دال  7.777 7.66
 7.86 7.88 جماعً

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بأعضاء الفرٌق
 7.77 7.97 فردي

 دال للجماعٌة 7.771 7.76
 7.87 7.15 جماعً

 الضغوط االجتماعٌة المتعلقة بالتدرٌب
 7.89 7.76 فردي

 دال للجماعٌة 7.777 7.71
 7.77 7.17 اعًجم

 المجموع الكلً
 7.81 7.87 فردي

 دال للجماعٌة 7.777 7.77
 7.77 7.79 جماعً

 (77و )ن= 7.77( = α ≤ 7.75قٌمة "ف" الجدولٌة عند مستوى )
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( نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة 12يبين الجدول رقم )
لمضغوط االجتماعية حسب متغير تصنيف المعبة. وباستعراض 

( 2.00قيم "ت" المحسوبة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
يتبين أن قيمة "ت" المحسوبة لمجاالت الضغوط االجتماعية 
المتعمقة بأعضاء الفريق والمتعمقة بالتدريب، ولمضغوط بشكل 
عام، كانت أعمى من القيمة الجدولية، مما يعني وجود فروق من 

جتماعية تعزى لتصنيف الناحية اإلحصائية عمى الضغوط اال
المعبة، بينما لم تكن باقي قيم "ت" ذات داللة إحصائية عمى باقي 

 مجاالت الضغوط االجتماعية.
ويمكن تفسير داللة الفروق بالضغوط المتعمقة بالفريق عمى      

اعتبار أن الفريق في األلعاب الجماعية عميو أن يؤدي بشكل 
الالعبين بحيث يتم تجاوز  متناسق، وأن يكون ىنالك تفاىمًا بين

أية عقبات بين الالعبين أو خالفات حتى يتمكن كل العب من 
أداء الميارات والواجبات المطموبة منو لفريقو بشكل كامل، حيث 
إنو من المعروف أن الفريق يجب أن يكون أداؤه متناغمًا ومتوافقًا 
يعكس تفاىم العبيو، حيث إن الالعب الذي قد يتعرض لضغوط 

ماعية خارجية يجب أال تؤثر عمى أدائو لمفريق؛ ألن ىذا اجت
التأثير سيتسبب في إنجاز سيء وضعيف لمفريق. ومن ىنا يرى 
الباحث نتيجة الضغوط في ىذه الدراسة فيما يتعمق باأللعاب 
الجماعية من حيث الضغوط المتعمقة بأعضاء الفريق جاءت 

كون في صالح عالية حيث يعتقد الباحث أن النتيجة يفترض أن ت
األلعاب الفردية، إذ إن الالعب وحده المتأثر بالضغوط 
االجتماعية، وىو الالعب الذي يرتبط أداؤه باإلنجاز مباشرًة، 
وبالتالي فإن أي تأثير سمبي لمضغوط االجتماعية سيؤثر عمى 
أدائو، ولكن يمكن تفسير نتيجة ىذه الدراسة عمى أن جميع العبي 

بيدف وبتناغم واحد بيدف تحقيق إنجاز  الفرق الجماعية يمعبون
حقيقي وعاٍل، حيث يشجع بعضيم بعضًا في حال إخفاق معين 

 بحيث ال يتأثر أداؤىم.

ويعتقد الباحث أن الضغوط لدى الالعب قد تزيد نتيجة      
لمعوامل المتشابكة بين الالعب والمدرب، وغير ذلك من العوامل 

التقدير الكافي أو التحفيز،  التي قد ينتج عنيا شعور الالعب بعدم
 أو محاولة مطالبتو بتحقيق مستوى طموحات ُمبالغ فيو.

أما بالنسبة لمضغوط المتعمقة بالتدريب فيي أيضًا كانت في      
صالح األلعاب الجماعية، وقد تعود ىذه النتيجة إلى أن مدرب 
األلعاب الجماعية يدرب فريقًا أي يتعامل مع عدد من الالعبين 

تقانيم لمميمات، وبالتالي قد يختم فون بمدى استجاباتيم وتفيميم وا 
يظير في سموك المدرب أمورًا تسبب لالعبين ضغطًا مثل 
عبارات التيديد بعدم إدراج الالعب في مباراة معينة، والتشديد 
بالمطالبة بتحقيق إنجازه، والتشديد بالمطالبة بااللتزام وغيرىا من 

تمثل ضغوطًا عمى الالعب في األلعاب األمور التدريبية التي قد 
الجماعية ترتبط بدوره في الممعب أثناء المنافسة والتدريب، 
وضغوط أخرى ترتبط بأحمال متطمبات التدريب عمى الالعبين، 
باإلضافة إلى ضغوط الزمالء أثناء المنافسات أو التدريب، مقارنًة 

شكل بالالعب في األلعاب الفردية الذي يتعامل مع المدرب ب
فإن كل من المدرب والالعب  –وحسب النتيجة  –مباشر، حيث 

في األلعاب الفردية متفاىمان عمى كل األمور المحيطة بعممية 
التدريب، مما يعني عدم وجود ضغوط بشكل كبير مقارنًة بالعب 

 األلعاب الجماعية.
ويعتقد الباحث أن الرياضات الجماعية تتميز بزيادة مصادر      

الرياضات الفردية، وذلك من حيث كثرة االىتمام  الضغوط عن
الجماىيري واإلعالمي، وكذلك من حيث العالقة بالمدرب 
وضغوط اإلدارة لتحقيق الفوز بأي وسيمة، وأيضًا ضغوط 

 اإلمكانات، وضغوط اإلصابة، والعالقة مع الزمالء.
[، حيث 7وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو محمد ]     

ديد خمسة مصادر لمضغوط منيا: ضغوط االتصال قام بتح
بالمدرب، وضغوط حمل التدريب الزائد، وكان من أىم النتائج 
وجود فروق إحصائية تبعًا لنوع النشاط الُممارس. كما اختمفت 
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[ إلى عدم 8نتيجة ىذه الدراسة مع ما توصل إليو بدر الدين ]
 المعبة.وجود فروق في الضغوط بشكل عام تعزى لمتغير تصنيف 

 
 التوصيات.7

 من خالل عرض النتائج ومناقشتيا، يوصي الباحث بما يأتي:
العمل عمى تخفيف الضغوط االجتماعية المتعمقة بإدارة  -1

المنتخب وتأثيرىا عمى الالعبين من خالل االىتمام بأسباب 
 الضغوط، والعمل عمى عالجيا.

تساعدىم التعامل مع الالعبين ذوي الخبرة الحديثة بطريقة  -2
عمى التخفيف من تعرضيم لمضغوط النفسية الداخمية 

 واالجتماعية.
البحث في أسباب ضغوط العبي األلعاب الجماعية، والعمل  -3

 عمى تخفيفيا، والحد منيا.
االىتمام بالتوجيو واإلرشاد الرياضي لالعبين والالعبات،  -4

عداد البرامج المناسبة ليم.  وا 
رى إلعداد برامج لتخفيف الضغوط ضرورة إجراء دراسات أخ -5
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Abstract 

The purpose of the current study was to investigate the degree of social 

pressures and sport performance for some national team players for handball and 

basketball, table tennis, and badminton, according to gender qualification, experience, 

and game. The sample consisted of (72) players (36 males and 36 females) 

representing (90%) of the whole population. The descriptive approach was used. A 

questionnaire concerning social stress was built up with (50) questions distributed 

over five domains (stress concerning: family, social, audience team members, national 

team administration, and stress concerning coaching). Data then were analyzed using 

SPSS, where means, standard deviation, percentages, person correlation, t-test, 

analysis of variance and REGW post hoc test were performed. Results revealed that 

the social stress were moderate. Concerning the differences according to gender, 

results showed significant differences over the social stress domains (except for the 

audience domain) in favor of females while no significant differences appeared over 

the psychological stress. Significant and differences were observed according to 

experience over the internal stresses and the audience domain in the social stresses in 

favor of the less than (5) years. Significant differences also appeared according to 

qualification over the external stresses in favor of the secondary category. Also it 

revealed differences over the family and audience domains in favor of the B.A. 

Concerning differences according game significant differences observed over internal 

stresses and the team, and training domains in favor of the team game. 

 

Keywords: Social Stress, Jordanian National Team Players 

 


