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  :مقدمة -

يواجه الفرد يف حياته اليومية العديد من املوقف الضاغطة اليت تتظمن خربات غري مرغوب فيها، وأحداث تنطوي          
وقد انعكست آثار تلك املواقف  على الكثري من مصادر عوامل القلق، وعوامل اخلطر والتهديد يف جماالت احلياة كافة،

 .الضاغطة على معظم جوانب شخصية الفرد 

ر يتسم سفقد اعترب بعض الباحثني أننا نعيش كذلك يف ع" بعصر القلق "وإذا كان العصر احلايل يوصف          
ف احلياة، وبدأت بالضغوك واألزمات النفسية، إذ مل يعد عصرنا احلاضر عصر احلياة السهلة وامليسورة، بل تعقدت ظرو 

تظهر أمناط من السلوك السليب تقود إىل إضطراب العالقات اإلنسانية، ونقص مهارات الفرد يف التعامل معها ومواجهتها 
 (. 747-58،ص  7991النيال، وآخرون،) 

الضغوط على  كن اعتبار مهنة التدريب من املهن اليت ترتب  بصورة واضةة بالعديد منميي ويف اجملال الرياضي          
خمتلف أنواعها، إذ أن عمل املدرب مرتب  بعوامل متعددة تتميز باالنفعاالت احلادة كالقلق والتوتر واالستثارة والضغ  

 .واليت قد تسهم يف إهناك قوى وطاقات وقدرات املدرب الرياضي

عوامل واملسببات اليت من شأهنا أن إن تعرض مدريب كرة القدم ملختلف الضغوط النفسية راجع إىل العديد من ال          
تؤثر على شخصية املدرب وعلى شىت جماالت حياته سواء املهنية أو العائلية، نتيجة ظهور العديد من األعراض املصاحبة 
لتعرضه للضغ  النفسي، وهذا ما ما يربز أمية هذه الدراسة، حيث قمنا بالبةث عن عوامل حدوث الضغ  النفسي 

من الطرق الوقائية والعالجية ملواجهة  دم وكذا جممل األعراض املصاحبة لذلك كما اقرتحنا جمموعةلدى مدريب كرة الق
هذه الضغوط، باإلضافة إىل مهام وواجبات مدرب كرة القدم ومن مث تطرقنا للدراسات السابقة واملشاهبة ملوضوع دراستنا  

 .هذا فيما خيص اخللفية النظرية للدراسة

شكالية البةث وتسالالته، وأسباب اختيار املوضوع، وأيمية البةث وادهدف إل تطرقناويف االطار العام للدراسة           
 .منه، إضافة إىل حتديد مصطلةات البةث وصياغة فروضه

جمتمع وعينة  أما الفصل الثالث فيةتوي على الدراسة االستطالعية واملنهج املتبع يف الدراسة باإلضافة إىل          
الدراسة وأدوات مجع البيانات واجراءات التطبيق امليداين لألداة وكذا األساليب االحصائية، ومن مث قمنا بعرض النتائج 
وتفسريها ومناقشتها يف ضوء فرضيات الدراسة، ويف األخري تناولنا اإلستنتاجات العامة وبعض اإلقرتاحات واآلفاق 

 .املستقبلية للدراسة



    
 

 

 :ثانيصل الـالف 
 
 

اإلطار العام 
 للدراسة
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 :الكلمات الدالة في الدراسة -1

ولذا يستلزم منا  كرة القدم  دريبملدى النفسية ط و الضغهو عوامل وأعراض إن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته  
 .حتديد املفاهيم األساسية اليت تندرج ضمن إطار هذه الدراسة

:مفهوم الضغط 1-2  

تاب ـوالك (156،ص6991املنجد يف اللغة واإلعالم،) .ق عليهــعصره، زمحه، ضي: ضغط، ضغطا، ضغطه أي :لغـة-   
" على"احملدثون يقيدون بـ   

وهي كلمة إجنليزية مشتقة من كلمة ( Stress)ضغط عليه، والضغوط يف اللغة الفرنسية يطلق عليها مصطلح : فيقولون
 :وتعين احلزن واإلهناك وتنقسم إىل جزئني ( Destress )أخرى 

    -Stress  :تعين الضغط. 

    -De  : (. 156،ص 6991املنجد يف اللغة واإلعالم، ) تعين سيء 

 ).الضغط مفهوم جاء يف الفيزياء وهو يعين املضاعفات اليت تؤثر على حركة ضغط الدم يف اجلسم  :اصطالحا -    
Lazarousse : Psychological stress and tne coping process, New Yourk) 

 :التعريف اإلجرائي -

درب عبارة عن جمموعة من العوامل اليت تسبب تعب وإرهاق امل هييف حبثنا هذا  النفسيةنقصد بالضغوط           
.خالل ممارسته ملهنة التدريب  

  :المدرب  1-3
 (650،ص4001مجعة سيد يوسف،.)، مدرب، معلم وهو شخصية مثقفة trainer،علم تعلم، تدرب،  :لغة-      
املدرب هو الشخصية الرتبوية اليت تتوىل عملية تربية وتدريب الالعبني وتؤثر يف مستواهم الرياضي  : اصطالحا-      

لذلك وجب أن يكون املدرب مثال أعلى  تأثريا مباشرا، وله دور فعال يف تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال ومتزنا،
حيتذى به يف مجيع تصرفاته ومعلوماته، وميثل املدرب العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية  

ثر، باملدرب املناسب ميثل أحد املشاكل الرئيسية اليت تقابل الالعبني واملسؤولني ومديري األندية املختلفة، فاملدربون ك
(. 22،ص 2002وجدي مصطفى الفاتح، . )ولكن من يصلح؟ هذه املشكلة  

:التعريف اإلجرائي -        

.يعترب العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب والركيزة احملركة للفريق                     
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 :تعريف كرة القدم  1-4

وهـي لعبـة  بـل كـل شـيء , هي عبارة عـن نشـاط رياضـي ميـارن ضـمن  ـوانني خا ـة اللـك هـيكال تنقيميـا د يقـا 
, حيــاول أحــد الفــريقني تســجيل أكــرب عــدد ممكــن مــن األهــداز كــي يكــون هــو الفــائز , ذات طــابع مجــاعي تلعــب بفــريقني 

 ـا  للعـب , قان علـى ميـدان مسـتطيل الشـكل يلعب الفري, يتكون كل فريق من أحد عشر العبا مبا فيهم حارن املرمى 
 ( .احتياط ) وأرضية مستوية ويشرز على حتكيمها حكم وسط وحكمني للخطوط اجلانبية وحكم رابع 

أداة اللعب كروية الشكل يشرتط أن تكون كاملة االستدارة أن تكون مصنوعة من اجللد ال جيوز : كلمة كرة تعني -     
.مادة تشكل خطر على الالعب أن تدخل يف  ناعتها أي   
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:الدراسةإشكالية  -2  

يالحظ يف العديد من املهن واألعمال والوظائف املختلفة توافر درجات متفاوتة ومتباينة من األعباء              
ضغوط ختتلف اختالفا واضحا والضغوط البدنية النفسية املرتبطة هبا، إال أن إدراك العاملني هبذه املهن واستجاباهتم هلذه ال

                           .                 من شخص آلخر يف ضوء اختالز خصائص الدور ويف ضوء بعض العوامل
ميكن اعتبار مهنة التدريب من املهن اليت ترتبط بصورة واضحة بالعديد من الضغوط على  ويف اجملال الرياضي            

.جانبيةأعراض رتبط عمل املدرب الرياضي بعوامل متعددة تتميز باالنفعاالت احلادة وكذا خمتلف أنواعها، إذ ي  

باعتبار أن رياضة كرة القدم هي األكثر شعبية يف العامل حبيث تستقطب الكثري من الشعوب ملشاهدهتا وكذلك 
ملمارستها وأ بح لالعب أمهية بالغة من أجل حتقيق الفوز أو اخلسارة للفريق واليت  د تسهم يف إهناك  وى وطا ات 

قته يف نفسه وتنمية اجتاهات سلبية حنو ذاته وحنو اآلخرين و درات املدرب الرياضي يف كرة القدم، وتعمل على إضعاز ث
واالعتقاد بأنه غري كفء يف عمله كما  د يشعر بإ ابته ببعض األعراض لألمراض العضوية وشبه الصراع النفسي الذي 

                                                                            .حيرمه من االستمتاع حبياته على الوجه الكامل
التعرض املستمر للضغوط   إىل أن الضغوط موجودة لدى كل فرد بدرجة معينة، إال أن" سيلي"كما أشار             

احلادة يؤثر بصورة سلبية على حياة الفرد ويؤدي إىل عدم  درته على األداء واإلنتاج وظهور بعض األعراض املرضية 
.(55،ص 4004،حسن عالوي حممد ) .اجلسمية أو النفسية  

  :التاليةومن هذا املنطلق نطرح اإلشكال أو التساؤالت  

.ما هي عوامل الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم؟ -1  

  .ما هي أعراض الضغوط النفسية لديهم؟ -2

:الدراسةأهداف -3  

: حيث يهدز حبثنا إىل النفسيةميكن حتديد األهداز اليت نسعى إىل حتقيقها من خالل دراستنا للضغوط     

.لدى مدريب كرة القدم النفسي الكشف عن وجود الضغط -  

.عوامل هذه الضغوط -  

.مدريب كرة القدم لدىهذه الضغوط  أعراض -  
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 : لدراسةأهمية ا-4

الفرد، و د تعد الضغوط النفسية من أبرز العوامل اليت ترتك أعراضا خطرية على اإلنسان، سواء على مستوى اجلماعة أو 
أ بح الضغط النفسي مسببا للعديد من األعراض الصحية،وهذا ما أوجب حتمية الكشف عن خمتلف عوامل الضغط 

 .النفسي وأعراضه لدى مدريب كرة القدم

والبحث الذي بني أيدينا يتناول خمتلف تلك الضغوط النفسية الوا عة على كاهل مدريب كرة القدم جراء مزاولتهم ملهنة 
 .ب، كما نتطرق إىل األعراض املرتتبة عن تلك الضغوط وأساليب مواجهتها وعالجهاالتدري

 :فرضيات الدراسة -5

 .هناك عدة عوامل وأعراض للضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم: الفرضية العامة -

  :الفرضية الجزئية األولى -

 :لدى مدريب كرة القدم وهي النفسيةهناك عدة عوامل تسبب الضغوط  -

 .باالعبني أو الفريق الرياضيضغوط مرتبطة  -     

  .شخصية املدرببضغوط مرتبطة -     

 .للفريق باالدارة العلياضغوط مرتبطة  -     

 .ضغوط مرتبطة بوسائل االعالم-     

 .ضغوط مرتبطة باملشجعني-     

 :الفرضية الجزئية الثانية -

 :وهيمدريب كرة القدم  لدى لضغوط النفسيةلأعراض هناك عدة -

 .أعراض نفسية -     

 .أعراض فسيولوجية -     

 .أعراض سلوكية-     

 .معرفيةأعراض -     

 



    
 

 

 :صل األولـالف 
 
 

ت الخلفية النظرية والدراسا
     السابقة والمشابهة

 

 الدراسات النظرية  
 الضغوط النفسية-1
 عوامل وأعراض الضغوط النفسية -2
 مدرب كرة القدم -3
 الدراسات السابقة 
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 : تعريف الضغط-1

ضيق على، ضغط، شد وأوثق، مل يظهر  : الذي يعين( stringer)من الفعل الالتيين  stressاشتقت كلمة         
هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية قبل القرن العشرين غري أنه استعمل على مدى قرون يف اللغة اإلجنليزية، حيث كان 
 .يستخدم للتعبري عن العذاب، احلرمان، الضجر واملصائب، وهي نتائج لقسوة احلياة يعرب عنها بكلمة واحدة هي الضغط

عامل الغدد جبامعة مونرتيال الكندية أول من قدم ترمجة لإلحساس مبفهوم الضغط إىل احلياة العلمية، " seyle"يعترب 
إىل العبء واحملنة، كما يشري إىل الشد والتوتر الذي تصل إليه النفس البشرية، كما  -الضغوط-ويشري هذا املصطلح 

عبد العزيز عبد اجمليد )د تزيد عن اإلحتمال يسبب اإلجهاد، كما يعين أن النفس البشرية بلغت درجة من الش
 (.81،ص5002حممد،

حالة تنتج عندما تزيد املطالب اخلارجية عن القدرات واإلمكانيات " : الضغوط بأهنا"  فونتانا fontana"يعرف 
متغري بيئي  ، وهذا يعين أن الضغط"استجابة انفعالية ملوقف معني": ، ويف هذا السياق يعرف بأنه"الشخصية للكائن احلي

توافق ضعيف للفرد مع املواقف الىت يتعرض هلا "  : مثل ضغوط اجلمهور على الالعبني، ومن مث تعرف الضغوط على بأهنا
 (.81،ص 5002عبد العزيز عبد اجمليد حممد،" )

راد رد فعل فيزيولوجي وسيكلوجي وعقلي نتاتج عن استجابات االف ": بأهنا 8811" جرينبريج   Grunberg"ويعرف
 "للتوترات البيئية والصراعات واألحداث الضاغطة 

الظروف املرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناجتة عن املتطلبات أو " : بأهنا 8811" ماند  Mandler "كما يعرفها 
د اجمليد عبد العزيز عب)املتغريات اليت تستلزم نوعا من إعادة توافق الفرد وما ينتج عن ذلك من أعراض جسمية أو نفسية 

 (.81،ص5002حممد،

رد فعل داخلي ينتج عن عدم قدرة الفرد على الوفاء باملتطلبات البيئية "  : أن الضغوط هي"  8815مليز " ويؤكد 
 (. 18، ص5008عويد سلطان املشعان، )الواقعة على كاهله 

، 8818عاقل،  فاخر)الشديد ة من التوتر النفسي توتر وصراع وحال"  : يعرف معجم علم النفس الضغط على أنه
 (.858ص

 .هرة جمردة وإمنا حقيقة بيولوجية وعضوية قابلة للتشخيص والفحص وهي ضرورية للتكيفا يعد  ط ملفالضغ
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 : نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الضغط 1-2

 بأنه وعرفه الضغط من األوائل الذين استخدمو عبارة( 8812-8118" )والركانون " يعترب الباحث األمريكي           
 .رد فعل ناتج عن حالة طوارئ، وهذا بسبب ارتباطه بإنفعال القتال أو املواجهة

املشقة والضيق واحلزن  : مفهوم الضغط يف أوائل القرن الرابع عشر ميالدي للتعبري عن حاالت كما استعمل
الشؤم،  : واستعملت  هذه الكلمة يف القرن السابع عشر من طرف اإلجنليز للداللة على(  00،ص8881أرزوق،)

 .الصعوبات، األمل العميق

أن الضغوط تعترب من العوامل العامة يف حدوث اإلجهاد واإلنفعال الزائد لدى الفرد،  8802" هانس سيلي"يضيف 
معينة، كما أن التعرض املستمر للضغوط احلادة يؤثر بصورة ومن ناحية أخرى فإن الضغوط موجودة لدى كل فرد بدرجة 
بعدها، ويف فرتة ( 80،ص8881حممد حسن عالوي،)سلبية على حياة الفرد ويؤدي إىل  هور األعراض املرضية 

األربعينات واخلمسينات اتسع جمال استخدام مصطلح الضغط ليشمل ميدان علم النفس وعلم اإلجتماع، فإستعمل 
على املستوى اإلجتماعي لشرح نسبة االنتحار واجلرمية  واألمراض العقلية يف جمتمع ما، أما يف ميدان  مصطلح الضغط

ونظرياته، مث " فرويد " علم النفس فقد  هرت بوادر استعمال مصطلح الضغط يف علم النفس املرضي، خاصة يف أعمال 
أرزوق، " )سيكولوجي  ضغط" ح القلق مبعىن تبعه من منتهجي التحليل النفسي حني كان يستعمل مصطل أعمال من
 (.00،ص8881

وكانت نقطة التحول الكربى يف البحث حول مصطل الضغط يف فرتة السبعينات، إذ متيزت بصدور عدة مؤلفات متيزت 
"  Scoutسكوت " و "  Lazarosالزروس " بالضبط املهين يف حتليل الضغط والعوامل املسببة له خاصة من خالل 

 ".  Paul Hanنبول ه"و 

وقد نالت هذه الظاهرة اهتمام بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي، واهتموا بدراستها يف إطار بعض الدراسات 
والنظريات املرتبطة يف جمال بعض الو ائف واملهن األخرى خارج اجملال الرياضي واملمارسة الرياضية واليت ينظر إليها على 

ؤدي إىل اخنفاض مستوى إجنازاته وعدم رضاه عن عمله أو مهنته أو نشاطه، وتؤدي يف أهنا مهن ضاغطة على الفرد، وت
النهاية إىل تقاعده أو تركه ملهنته سواء بإرادته أو بدوهنا يف حالة عدم قدرته على مقاومة أو مواجهة الضغوط وحماولة 

 (.00،ص8881حسن عالوي، ) التكيف اإلجايب معها 

الضغط ليست كلها ضارة أو ذات تأثري سليب، فالضغط هو العنصر اجملدد للطاقة التكيفية  ولقد وجد العلماء أن مصادر
لكل من العقل واجلسم، فإذا كانت هذه الطاقة ميكنها احتواء املتطلبات واالستمتاع باالستثارة املتضمنة فيها، فإن 

 . مقبوالً وغري مفيد الضغط يكون مقبوالً ومفيداً، أما إذا كانت ال تستطيع فإن الضغط ال يكون
 :ولذلك قام العلماء بتمييز نوعني من مصادر الضغط

 وتعد ضغطاً صحياً، واليت تؤدي إىل حتسن يف جودة احلياة مثل أعباء منصب جديد أو الرتقية : مصادر الضغط السارة
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  .لدرجة أعلى
 توافق، وتؤدي إىل تغريات جسمية ومزاجية، ويكون هلا تأثري سليب يفوق قدرة الفرد على ال: مصادر الضغط غري السارة

 .اخل... ولذا يطلق عليها املشقة احملدثة للمرض، مثل وفاة شخص عزيز، أو اإلصابة مبرض مزمن، أو التقاعد

 : لضغوط النفسيةلالنظريات المفسرة  1-3

تبنتها وانطلقت منها على  اختلفت النظريات الىت اهتمت بدراسة الضغط طبقا إلختالف األطر النظرية اليت          
أساس أطر فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، كما اختلفت هذه النظريات فيما بينها بناءا على ذلك من مسلمات كل 

 :منها، ويف ما يلي عرض ألهم هذه التساؤالت النظرية

 (:Hans seyle)نظرية هانز سيلي  1-3-1

تفسريا فيزيولوجيا للضغوط حيث يرى أن الضغوط النفسية متغري غري مستقل الطبيب " هانز سيلي " لقد عرض          
فهو استجابة لعامل ضاغط مييز الشخص ويضعه على أساس استجابته الضاغطة، وهتدف اإلستجابة الفيزيولوجية 

 (. 02-01،ص 5002عبد العزيز عبد اجمليد حممد، ) للمحافظة على كيان وحياة الفرد 

امليكانيزمات  العام للتكيف واليت حتدد التناذر ل للدفاع ضد الضغط، ويرى أن هذه املراحل متثلكما حدد ثالث مراح
 :الفيزيولوجية للتكيف وهي كما يلي

 :مرحلة اإلستجابة لإلنذار-

للضاغط، وفيها يتم إثارة اجلهاز العصيب املستقل واجلهاز الغدي، ويظهر اجلسم تغريات مميزة عند التعرض املبدئي         
) ويف نفس الوقت ينخفض مستوى املقاومة، وإذا كان الضاغط من الشدة بدرجة كافية فإن املقاومة تنهار وحتدث الوفاة 

 (.88-81،ص5008فاروق السيد عثمان، 

 :مرحلة المقاومة-

ط، وحماولة استعادة ويف هذه املرحلة حتاول آليات التكيف يف جسم اإلنسان املقاومة املستمرة يف مواجهة الضغو         
التوازن النفسي للفرد، ويف حالة عدم جدى هذه العمليات فعندئذ تصبح املقاومة غري فاعلة ويصل الفرد إىل املرحلة 

 (.50،ص8881حسن عالوي، ) الثالثة 
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 :مرحلة اإلنهاك واإلجهاد-
ئي ويعاين اجلسد من قلق أو دمار ال ميكن يف هذه املرحلة تنهك الطاقة الالزمة للتكيف وحيدث اإلهنيار النها         

عودته بعد التعرض لفرتة طويلة ملثري ضاغط، أي إن كانت االستجابة الدفاعية شديدة ومستمرة لفرتة طويلة فقد ينتج 
 :اآليت ، وميكن رصد هذه النظرية يف الشكل( 581،ص5000عبد الرمحان حممد السيد، ) عنها أمراض التكيف 

  "  Seyle" نموذج التناذر العام للتكيف لسيلييوضح : 11الشكل رقم       

 مثري ضاغط معني                       

 

زيادة هرمونات )زيادة اإلستجابات اليت متيز التناذر العام للتكيف 
 (األندرينوكورتيال 

 

 اخنفاض املقاومة اجلسدية إثر إهناك العضوية            
 

 إذا إستمرت تؤدي                                           

 

 املرض وأمراض التكيف وترتبط حبساسية وضعف خمتلف األعضاء
 

أنه ( 558،ص5000علم األمراض العقلية والنفسية،عبد الرمحان حممد السيد،)نقال عن "  Seyleسيلي  " ويضيف 
امتدت لفرتة طويلة، ينتج عنها حاالت مرضية ويطلق عليها إسم أمراض إذا كانت االستجابة الدفاعية ذاهتا شديدة 

التكيف ويعترب املرض يف هذه احلالة مثنا للدفاع عن العوامل الضاغطة، وحيدث ذلك عندما يزيد الدفاع عن اإلمكانيات 
 .اخلاصة باجلهاز الفيزيولوجي أو عندما يكون الدفاع لدرجة عالية جدا

، الىت (58،ص5000عبد الرمحان حممد السيد،) نقال عن " هانز سيلي " ط العام لنظرية وفيما يلي عرض للتخطي
 .تفسر تأثري العوامل الضاغطة على الفرد واستجابته التكيفية
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 Seyleتخطيط عام لنظرية يوضح :  12الشكل رقم                     

 العوامل الوسيطة      الضاغط        
 

 

 المضغوط             
 

 

 عدم التكيف        التكيف        
 

 

 استجابات عدم التكيف   استجابات التكيف 
 

 (:Speilberger)جر ر نظرية سبيلب 1-3-2

نظريته عن القلق واليت تعترب مقدمة ضرورية لفهم الضغوط، حيث يرى أن القلق نوعان قلق "  سبيلربجر"قدم          
أو اجتاه جيعل القلق يعتمد على اخلربات السابقة، وقلق حالة وهو موقفي يعتمد على الظروف مسة، وهو استعداد طبيعي 

الضاغطة وتسبب الضغوط قلق احلالة وال حيدث ذلك مع قلق السمة، وقد ركز سبيلربجر يف نظريته على اإلطار البيئي  
 .كضغوط وعرض متييزا بني كل من القلق، الضغوط والتهديد

 .فعالية تشري إىل تشبع االستجابات املعرفية السلوكية اليت حتدث كرد فعل لشكل ما من الضغوطعملية ان: القلق*

 .يشري هنا املصطلح إىل االختالفات يف األحوال البيئية اليت تتسم بدرجة ما من اخلطر املوضوعي :الضغوط*

 (.03-02،ص5002عبد اجمليد، عبد العزيز ) يشري هذا املصطلح إىل التفسري الذايت ملوقف خاص : التهديد*
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بتحديد طبيعة الظروف البيئية احمليطة واليت تكون ضاغطة ومييز بني حاالت " سبيلربجر"ويف اإلطار املرجعي للنظرية إهتم 
 .القلق الناجتة عنها

( إسقاط  كبت، إنكار،) ويعترب العالقات بينها وبني ميكانيزمات الدفاع اليت تساعد على جتنب تلك النواحي الضاغطة 
 (. 800،ص5008فاروق السيد عثمان،) وتستدعي سلوك التجنب 

 (: Moray) نظرية موراي  1-3-3

ويف هذه النظرية يعترب مفهوم احلاجة احملدد اجلوهري للسلوك والضغط احملدد املؤثر للسلوك يف البيئة ضروريات         
بني " موراي " جهود الفرد للوصول إىل هدف معني، ومييز  لتفسري املوضوعات البيئية أو الشخصية اليت تسري أو تعرقل

 :نوعني من الضغط

 .الذي يشري إىل داللة املوضوعات البيئية والشخصية كما يدركها الفرد: ضغط بيتا-

ضغط )أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول " موراي " يشري إىل خصائص املوضوعات وداللتها، ويوضح : ضغط ألفا-
" تكامل احلاجة " على أن الفرد خبربته يصل إىل ربط موضوعات معينة حباجة بعينها ويطلق على هذا املفهوم  ويؤكد( بيتا
 (.800،ص5008القلق وادارة الضغوط النفسية،فاروق السيد عثمان،) 

 (:Lazarus1970) نظرية التقدير المعرفي 1-3-4

الواقع عليه دورا يف حتديد األعراض اإلنفعالية والفيزيولوجية اليت يلعب التقدير املعريف من قبل الفرد حلجم الضغط         
يسببها احلدث الضاغط، وهو يفسر لنا تباين استجابة األفراد حلدث ضاغط واحد، وعادة ما يتم تقدير احلدث املثري 

نتائج متوقعة  وفق ثالث اجتاهات هي الضرر أو األذى ويتضمن وجود قلق أو خسارة وقعت بالفعل، والتهديد ويتضمن
ن يكون التقدير أو مستقبيلة، والتحدي ويتضمن أحداث مستقبلية رمبا تتضمن فوائد شخصية، وليس من الضروري أ

 (. 085،ص5000عبد الرمحان حممد السيد،)ون آيل، وغري عقالين وال شعوريشعوري ولكن رمبا يك املعريف عقالين أو

الكبري بعملية اإلدراك احلسي احلركي، حيث يعتمد التقدير املعريف على طبيعة هذه النظرية نتيجة لإلهتمام " الزروس"قدم 
الفرد، بينما يكون إدارك كم التهديد ليس إلدراك مصدر الضغوط فقط بل العالقة البيئية احمليطة بالفرد وخرباته 

) رجية بيئية اجتماعية الشخصية، حيث يعتمد تقدير املوقف على العديد من العوامل الشخصية وعلى عوامل أخرى خا
 (. 01 -03،ص5002عبد العزيز عبد اجمليد حممد،

وتعرف نظرية التقدير املعريف الضغوط بأهنا تنشأ عندما يولد تناقض بني املتطلبات الشخصية للفرد، ويؤدي ذلك إىل 
 :تقييم التحديد وإداركه يف مرحلتني
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 .ذاهتا شيء يسبب الضغوط حتديد ومعرفة أن بعض األحداث يف حد: المرحلة األولى*

فاروق السيد ) حيدد فيها الطرق اليت تصلح للتغلب على املشكالت اليت تظهر يف املوقف  :المرحلة الثانية*
 (. 800،ص5008عثمان،

 .(01،ص5002عبد العزيز عبد اجمليد حممد، ) ل التايل كوميكن رصد نظرية التقدير املعريف للضغوط يف الش

 :رية التقدير المعرفي للضغوطظنيوضح : 13الشكل رقم                            

 العوامل الخارجية        التقدير         العوامل الضاغظة    
 

  مهارات اإلتصال    
 
 
 
 

 

 العوامل الصحية       
 التأييد اإلجتماعي       الحالة اإلنفعالية     

 المتطلبات المهنية       الصحة          
 األمن والسالمة       التعب          

 مهارات اإلتصال التقدير الذاتي

 

 

  التكرار           
 الخبرة          
 التهديد          
 الضغط          

 

 

 :مراحل الضغوط النفسية 1-4

الضغط النفسي ختتلف بإختالف اإلنتماءات الفكرية والنظرية للعلماء وسوف نسرد وجهة إن مراحل حدوث           
 :نظر كل من

 العوامل الموقفية
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 ": Salah و  Fontaine"وجهة نظر كل من  1-4-1

 : اهرة الضغط النفسي على مخسة مراحل وهي حتدث          

 وجود حادث ضاغط شديد يلفت انتباه الفرد ويؤثر على نشاطاته احلالية :حالة اإلنذار. 
 الفرد بفك وحل املوقف عن خطر جسدي أو حالة فقدان، وميكن هذا تضخيم احلدث أو  يقوم: مرحلة التقييم

 .تصغريه
 تتمثل هذه اإلسرتاتيجيات يف جمموعة معقدة من السريورات النفسية اليت  :البحث عن إستراتيجية للتوافق

يستعملها الفرد ويو فها بغرض التخفيف من أثر الضغط على تو يفه اإلنفعايل مثل البحث عن املعلومات 
 .اخل...والتجنب

 تظهر هذه اإلستجابات على املستوى الفيزيولوجي الواحلركي واملعريف :استجابات الضغط. 

ن شدة هذه اإلستجابات قد تأخذ عدة مظاهر مثل القلق، واحلزن وآالم جسدية، وصعوبات احلياة املهنية إ
 .وصعوبات مدرسية أو عائلية، فالضغط ميثل عامل خطر لتفجري اضطرابات القلق واإلكتئاب

 مثل الضغط املزمن عامل خطر لظهور اضطرابات جسدية  ميثل :انعكاسات استجابات الضغط على الصحة
 .معوية ويؤدي أيضا إىل تفجري تظاهرات القلق واإلكتئاب –اضطرابات القلب واضطرابات معدية 

 ":Lazurus و Fulkman" وجهة نظر كل من 1-4-2

 : واجهة على مخسة مراحل أساسية وهي اهرة الضغط النفسي وعملية امل حتدث         

 أن اإلنسان يواجه يف حياته مواقف أو أحداث ضاغطة فكرة هذه املرحلة مبنية على  :مرحلة الحدث الضاغط
تستدعي الكثري من اجلهد ملواجهتها والتغلب عليها، وقد تنطوي عليه صعوبات صحية إذا مت إستعمال 

 .اسرتاتيجيات معرفية سلوكية غري فعالة
 على مواجهة املوقف يف هذه املرحلة يقوم الفرد بتقييم مدى قدرة إمكانياته الشخصية  :مرحلة التقييم األولي

 .الضاغط
 .كما تتضمن هذه مرحلة التقييم الثانوي حماولة حتديد اآلليات املناسبة ملواجهة املواقف والتغلب عليها

) ويقوم الفرد بالتخطيط لكيفية مواجهة هذا املوقف معتمدا على جمموعة من العوامل مبا فيها عوامل خارجية 
 (.كذكائه وشخصيته وثقافته وخرباته السابقة ) بالفرد نفسه  ، وعوامل داخلية(كطبيعة احلدث نفسه 

 يف هذه املرحلة يلجأ الفرد إىل استعمال اسرتاتيجية معرفية أو سلوكية ملواجهة املوقف  :مرحلة المواجهة
 .الضاغط
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 يف هذه املرحلة يتحدد مدى تأثري اسايب املواجهة على كل من النشاط اإلنساين،  :مرحلة نتائج المواجهة
واملعريف والفيزيولوجي، والسلوكي، وتتوقف استجابة الفرد التوافقية للموقف الضاغط على مدى جناحه يف 

 .استعمال اسرتاتيجية مناسبة للتغلب عليه

 ":Hans selye " وجهة نظر   1-4-3

إسهام هام يف تفسري (  881 -883، ص5008عبد الرمحان قاسم، ) نقال عن "  selye" بيب كان للط          
ويضم ثالث " تناذر التكيف العام " الضغط النفسي بفضل أحباثه ومالحظته املخربية، وتوصل إىل صياغة ما أمساه 

 .مراحل لعملية اإلستجابة للضغوط النفسية

 هذه املرحلة يستدعي اجلسم كل قواه الدفاعية ملواجهة اخلطر الذي يف : استجابة اإلنذار: المرحلة األولى
يتعرض له، فتحدث نتيجة التعرض املفاجئ ملنبهات مل يكن مهيأ هلا جمموعة من التغريات العضوية والكيماوية، 

اهب  فرتتفع نسبة السكر يف الدم، ويتسارع النبض، ويرتفع الضغط الشرياين، فيكون اجلسم يف حالة استنفار وت
 .كاملني من اجل الدفاع والتكيف مع العامل املهدد

 تشمل هذه املرحلة األعراض اجلسمية اليت حيدثها التعرض املستمر للمنبهات  :مرحلة المواجهة :المرحلة الثانية
واملواقف الضاغطة اليت يكون الكائن احلي قد اكتسب القدرة على التكيف معها، وتعترب هذه املرحلة هامة يف 

أعراض التكيف أو ما يسمى باألعراض السيكوسوماتية، وحيدث ذلك خاصة عندما تعجز قدرة الفرد  نشأة
على مواجهة املواقف عن طريق رد فعل تكيفي  كاف، ويؤدي التعرض املستمر للضغوط إىل اضطرابات التوازن 

 .لعضويةالداخلي مما حيدث مزيدا من اخللل يف االفرازات اهلرمونية املسببة لالضطرابات ا
 الفرد للضغوط ملدة أطول فإنه  إذا طال تعرض (:استنفاذ الطاقة ) مرحلة اإلنهاك أو اإلعياء  :المرحلة الثالثة

سيصل إىل نقطة يعجز فيها عن االستمرار يف املقاومة ويدخل يف مرحلة اإلهناك، ويصبح عاجزا عن التكيف 
 .بشكل كامل

 :Smith" 1891 "نموذج  1-4-4

منوذجا متكامال لتحليل  اهرة الضغوط النفسية يف اجملال الرياضي، وقام بتعديل هذا "  smith" مسيث "قدم          
وسنستعرض فيما يلي املكونات األربعة ، Gould  "8882"جولد "و "  Weinberg" وينربج " النموذج كل من 

 .ملراحل عملية الضغوط عند الرياضي

 التفاعل بني متطلبات التدريب وقدرات الرياضي، حيث يتوقع عندما تزيد مبعىن كيف يتم : الموقف الضاغط
متطلبات التدريب عن قدرات الرياضي أن يعترب املوقف عندئذ من النوع الضاغط، وحيدث خاصة عندما تزيد 

أكثر  هذه املتطلبات لفرتة طويلة، أي أن زيادة الضغوط اليت يتعرض هلا الرياضي لفرتة طويلة تؤدي إىل أن يصبح
 .عرضة حلدوث  اهرة اإلحرتاق النفسي
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 مبعىن كيف يفسر الرياضي أو يدرك املوقف، مع األخذ بعني اإلعتبار أن املوقف ليس هو  :التقييم المعرفي
 .الذي حيدد طبيعة رد فعل الرياضي، وإمنا الذي حيدد ذلك هو كيف يفسر أو يدرك الرياضي هذا املوقف

 ضي املوقف كموضوع مهدد، أي مصدر لزيادة اخلوف من الفشل وعدم إمكانية عندما يدرك الريا :االستجابات
حتقيق ذاته وإجناز طموحاته وأهدافه املتوقعة، فإنه مع مرور الوقت يؤدي هذا املوقف الضاغط إىل تغريات 

إضافة إىل اخل، ...فيزيولوجية سلبية تتضح يف إخنفاض الكفاءة البدنية، وزيادة القابلية لإلثارة، زيادة التعب
 .التغريات النفسية السلبية

 يتضمن املكون األخري النتائج السلوكية الناجتة عن حدوث  اهرة  غوط التدريب الزائد واإلحرتاق،  :النتائج
ويتضح ذلك يف هبوط مستوى االداء والسلوك اجلامد، االتصال السليب يف التفاعل مع اآلخرين وأخريا 

 (. 082-081، ص5000أسامة كمال راتب، ) االنسحاب 

 .Gould  "8882جولد "و "  Weinbergوينربج " والشكل املوايل يبني املراحل األربعة لعملية الضغط عن 

 ( 19،ص1889حسن عالوي، )  1881" جولد " و " وينبرج " مراحل الضغط عن :  14الشكل رقم    

 (بدني أو نفسي ) الموقف الضاغط 
 

التقدير المعرفي للموقف الضاغط 
البدني والنفسي كمية التهديد )

 (المدرك 
 

 (بدنية ونفسية ) استجابات -  
 استثارة-  
 (بدني -معرفي) حالة قلق -  
 توتر عضلي-  
 تغيير التركيز-  
 

 

السلوكية لتأثير الموقف النتائج 
 (األداء والنتيجة ) الضاغط 
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 :لمدربين وعالقته بالضغوط النفسيةاالحتراق النفسي عند ا 1-1

ينظر إىل  اهرة االحرتاق كحالة متقدمة من الضغوط النفسية، تتميز باإلهناك أو اإلستنزاف البدين واإلنفعايل         
نتيجة التعرض امليتمر لضغوط مرتفعة الشدة، أي أن االحرتاق هو رد فعل نتيجة الضغط املزمن الذي يتعرض له الشخص 

 (. 810،ص 5001كمال راتب، أسامة  ) 

إن الطريق إىل االحرتاقالنفسي بدايته األوىل وجود الضغوط املختلفة على املدرب واليت حياول مواجهتها، سواء كانت 
 .ضغوط مرتبطة مباشرة باملمارسة الرياضية أو الضغوط الغري مرتبكة باملمارسة الرياضية

الضغوط واألعباء ومواجهتها حيدث التكيف اإلجيايب، أما يف حالة عدم  يف حالة قدرة املدرب على حتمل مثل هذه       
قدرة املدرب على مواجهة الضغوط الواقعة عليه حيدث التكيف السليب، وبالتايل يظهر اإلجهاد الذي يعترب مبثابة البداية 

 .واألعباءاألوىل أو اإلنذار لعدم قدرة و ائف أجهزة اجلسم على التكيف اإلجيايب مع هذه الضغوط 

ويف حالة استمرار هذا اإلجهاد وعدم القدرة على استخدام الطرق والوسائل ملواجهته فعندئذ حيدث اإلهناك الذي        
 (. 833،ص8881أسامة كمال راتب،) يعترب املنرب الرئيسي حلدوث االحرتاق النفسي 

القدرة أو عدم القدرة على حتمل الضغوط الواقعة ويف ما يلي الشكل يوضح الطريق إىل االحرتاق النفسي ونتائج        
على املدرب، ونتائج كل من التكيف السليب والتكيف اإلجيايب للمدرب مع هذه الضغوط واليت تشري إىل حدوث 

 (. 80- 85،ص 8881حسن عالوي، ) االحرتاق كنتيجة للتكيف السليب وحدوث اإلجهاد مث اإلهناك 

 : Bensabat  "1891"قائمة أهم الضغوط حسب  1 -1

 "الضغوط " هناك مجلة من الضغوط اليت ورد ذكرها يف كتابه        

 :اإلنفعالية  -الضغوط النفسية-

 اإلحباط أسوأ عوامل الضغط. 
  مل املضايقة واإلكراهاكل عو. 
 عدم الرضا، وامللل، اخلوف واإلرهاق. 
 خيبة األمل. 
 اخلجل والغرية. 
 الشعور بعدم النجاح. 
  القوية املوجبة أو السلبيةاالنفعاالت. 
 وفاة أو مرض شخص قريب. 
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 الفشل، اإلفالس، والنجاح املفاجئ والغري متوقع. 
 اهلموم واالنشغاالت املادية واملهنية. 
 املشاكل العاطفية، الزوجية والطالق. 
 األرق. 
 التغريات املتكررة للبيئة، كتغري مقر السكن والرتقية املهنية. 

 :الضغوط الجسدية-

اجلوع واملرض، واإلرهاق اجلسدي والتعب، والربد، ودرجت احلرارة املرتفعة، والتغريات املناخية املتكررة، والتلوث           
 .والضجيج والعمل ليال

 :الضغوط البيولوجية-

تتمثل يف العوامل الغذائية واختالل النظام الغذائي، كزيادة السكر والدهون، واإلفراط أو اإلفتقار إىل الربوتينات،           
 .اإلفراط يف تناول القهوة والتدخني وتناول الكحول

 :الضغوط الالشعورية-

عومل الضغط ليست دائما معروفة، وإمنا ميكن أن تكون غري معروفة ويقال عنها ال شعورية، ويتم الكشف           
ت وصدمات جسدية عنها بعد املقابالت والتحليل مثل القلق، والوساوس ومصدرها يف الغالب ال شعوري وترتبط بصراعا

 .وجدانية-أو نفسية

 ": Murry" قائمة الضغوط حسب  1-7

قائمة للضغوط اليت تواجه "  Murry" قدم (  31- 33،ص  8888الرشيدي هارون توفيق، )نقال عن            
 :الفرد يف حياته اليومية وتشمل ما يلي

  ،ضغط نقص التأييد األسري، ويشمل التنافر األسري، وانفصال الوالدين أوغياب أحدمها،ومرض أحد الوالدين
 .كله ميثل ضغوطا على الفرد  وعدم االستقرار املنزيل وهذا

 ضغط األخطار والكوارث منها الكوارث الطبيعية واحلريق. 
  ضغط النبذ وعدم اإلهتمام واإلحتقار، كالشعور بالصراع وعدم الرضا الناتج عن وجود أشخاص يظهرون عدم

 .اإلهتمام وقلة تقديرهم للفرد والتأنيب والنقد والصد
   ،كالشعور بالتوتر والقلق واإلحباط الناتج عن وجود  روف بيئية وأشخاص ال ضغط اخلصوم واألقران املتنافسني

 .ييسرون للفرد النجاح، واملنافسة بني األقران يف جماالت احلياة مما يزيد لديهم الشعور بعدم الثقة
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 شقاء ضغط والدة األشقاء، كالشعور باإلحباط والقلق نتيجة احساس الشخص بالغرية جراء اهتمام الوالدين ياأل
 .اآلخرين

 ضغط االنتماء والصداقات، كالشعور باإلحباط والصراع والتوتر لبناتج عن عدم إشبع احلاجة إىل التواد. 
  (.اإلتصال اجلنسي ) ضغط اجلنس، كالشعور باإلحباط والتوتر والفشل يف عدم إشباع احلاجة إىل اجلنس 

 ": Lazurus"الضغوط حسب  1-9

قائمة الضغوط اليت تواجه الفرد يف حياته "  Lazurus"قدم (  18،ص 5000علي عسكر،) نقال عن           
 :اليومية وتضمنت ما يلي

 املشاكل الصحية كاإلصابة مبرض عضوي، القلق حول العالج الطيب والتأثريات اجلانبية لألدوية. 
 مهوم شخصية منها الوحدة واخلوف من مواجهة املسؤوليات. 
  العمل وتتضمن عدم الرضى الو يفي، واخنفاض الدافعية والعالقات السلبية مع زمالء العملمهوم. 
 الديون-املسؤوليات املالية مثل سداد القروض. 
 مشكالت بيئية وتتضمن املشكالت اإلجتماعية واألخالقية، والضجيج وحركة املرور. 
 للفرد، ومسؤوليات متعددة وعدم وجود وقت   مشكلة الوقت منها إجناز أمور أكثر مم يسمح به الوقت املتاح

 .كاف

 :مصادر الضغوط النفسية 1-8

 :إىل ثالث أقسام" سيلي"قسمها العديد من العلماء والباحثني، ومن بينهم          

 .اخل...واحلوادثجلسدية، اإلصابات، اجلروح مثل األصوات املزعجة، اآلالم ا :يعوامل الضغط النفسي الجسد-  

 .اخل...مثل القلق، اإلهناك، املخاوف، األخطار املهددة للحياة، الوحدة واإلرهاق الفكري :الضغط النفسيةعوامل -  

مثل الصراعات املهنية، الظروف احلياتية واملعيشية الصعبة، اخلالفات العائلية، صعوبة  :عوامل الضغط اإلجتماعية-  
 .العالقات اإلجتماعية الشخصية وكذا العزلة اإلجاماعية
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 :عوامل الضغوط النفسية لدى مدربي كرة القدم-2

، ونقصد هبا عدم إدراك  أنواعها وشدهتاختالف ايعترب التدريب الرياضي من أكثر األنشطة املرتبطة بالضغوط مع         
ستجابة بنجاح لتحقيق هذه املدرب قدرته على الوفاء باملتطلبات بني ما هو مطلوب منه إجنازه وبني قدرته على اال

النفسي لدى مدريب كرة إىل العوامل واملصادر اليت قد تسببت يف إحداث الضغط  ما يليوسنتطرق يف املطالب وإجنازها، 
 النفسي، كما سنتعرض يف األخري إىل بعض أساليب عالج الضغط  الناجتة عن الضغوط األعراضباإلضافة إىل  ، القدم

 .والوقاية منه

 :المرتبطة بشخصية المدرب النفسيعوامل الضغط  2-1 

واتسامه ببعض السمات الشخصية مثل عدم الضبط  مدرب كرة القدمتوافر بعض اخلصائص الشخصية لدى  -
االنفعايل وسرعة االستثارة والتقلب الوجداين ومسة القلق العايل وغريها من اخلصائص والسمات اليت تلقي باملزيد من 

 .ل املدربهالضغوط على كا

اولة وضع املعايري أو مستويات توافر بعض األمناط السلوكية لدى املدرب مثل حماولته الوصول إىل اإلتقان التام أو حم -
، أو ميل  ، وبالتايل عدم قدرهتم يف الوصول إليها عالية جدا أو غري حقيقية لالعبني أو الفريق الرياضي حملاولة حتقيقها

 ،ص5005، حممد حسن عالوي) .املدرب إىل إتقان املزيد من الوقت اجلهدي إزاء ما دون ضرورة حقيقية لذلك
811-812) 

من أو ( جملس إدارة النادي مثال)إحساس املدرب بعدم التقدير الكايف لعمله من جانب اإلدارة العليا للفريق الرياضي  -
 (.جانب الالعبني أو من جانب اآلخرين كوسائل اإلعالم أو املتفرجني مثال

 .حساسية املدرب للنقد الذي قد يوجه إليه من اآلخرين -

 .صال اجليد سواء بالالعبني أو اإلداريني أو ممثلي وسائل اإلعالم أو املشجعنيعدم قدرة املدرب على االت -

عدم قدرة املدرب على التكيف واملرونة جتاه العديد من العقبات والصعاب اليت قد تصادفه يف عمله وعدم حماولته  -
 .مواجهتها والسيطرة عليها

أو إضافة املزيد إىل قدراهتم وكذلك عدم قدرته على  إحساس املدرب بعدم قدرته على تطوير مستويات الالعبني -
 .إكساهبم الدافعية والتحفيز
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 :أو الفريق  المتعلقة بالعالقة مع الالعبين النفسيعوامل الضغط  2-2

واليت قد ترتبط بعالقاته مع الالعبني أو الفريق الرياضي  مدرب كرة القدممن بني أهم الضغوط اليت قد يعاين منها         
 :ما يلي

 .عدم احرتام الالعبني للمدرب بصورة كافية حبيث يشعر أنه معلم أو أب أو أخ أكرب لالعبني -

رئيسي عدم تقدير الالعبني للجهد الذي يبذله املدرب حملاولة االرتقاء مبستوياهتم الرياضية أو عدم االعرتاف بالدور ال -
 .للمدرب يف تطوير قدراهتم ومهاراهتم الرياضية

شعور املدرب بوجود عالقات فاترة مع الالعبني أو وجود صراعات بني أفراد الفريق الرياضي مع بعضهم البعض وعدم  -
 .وجود متاسك قوي للفريق

عبني أو الفريق الرياضي و هور بوادر عدم حتقيق الالعبني أو الفريق الرياضي للنتائج املرجوة أو اهلزائم املتكررة لال -
،سيكلوجية املدرب 481-481،ص2002حممد حسن عالوي،).التخاذل وعدم توافر دافعية اإلجناز لدى الالعبني

 (الرياضي

 :المرتبطة باإلدارة العليا للفريق النفسيعوامل الضغط  2-3

 .تقديرها املادي واملعنوي له عدم اقتناع اإلدارة العليا للفريق الرياضي بكفاءة املدرب أو عدم -

التدخل يف صميم العمل الفين للمدرب وحماولتها السيطرة عليه والتأثري يف قراراته أو حماولة وضع العراقيل واملعوقات  -
مثل رفض إقامة منافسات، أو معسكرات خارجية أو داخلية )والعقبات يف طريقه باستخدام بعض القرارات السيادية 

 (.لسبب أو آلخر

 .شعور املدرب بأنه مهدد باالستغناء عنه من قبل اإلدارة العليا للفريق أو شعوره باحلد من اختصاصاته وسلطاته -

 :المرتبطة بوسائل اإلعالم النفسي عوامل الضغط 2-4

 .النقد احلاد للمدرب عن طريق بعض وسائل اإلعالم وشعور املدرب بقسوة هذا النقد وعدم صحته -

وجود بعض احملاوالت من بعض وسائل اإلعالم إلبراز وتضخيم ما تطلق عليه أخطاء املدرب سواء شعور املدرب ب -
و اختيار الالعبني أو تغيريهم أو بالنسبة خلطط األداء أو طرق التدريب وغري ذلك من أبالنسبة لتشكيل الفريق الرياضي 

باإلضافة إىل عدم  ،ا أو تدركها بعض الوسائل اإلعالميةالنواحي اليت ترتبط بالرؤية املتكاملة للمدرب واليت قد ال تعرفه
أو عدم حماولة هذه  ،ستجابة هذه الوسائل اإلعالمية إليضاحات املدرب أو وجهة نظره اليت قد توضح بعض األسبابإ

 .الوسائل اإلعالمية االقتناع برأي املدرب
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 :المرتبطة بالمشجعين النفسي عوامل الضغط 2-5

 .ة من جانب املتفرجني واليت قد متس املدرب بالدرجة األوىلاهلتافات العدائي -

حممد حسن ).حماولة التهجم أو االعتداء البدين أو اللفظي على املدرب من بعض املشجعني املتعصبني لسبب أو آلخر -
 (،سيكلوجية املدرب الرياضي481-481،ص2002عالوي،

 .فيها فريق املدرب كوسيلة احتجاج على املدربمقاطعة املتفرجني ملشاهدة املنافسات اليت يشرتك  -

 :النفسي لدى مدربي كرة القدمالضغط أعراض  -3

كمرا ميكرن أن تكرون جرد خطررية ،على مستوى الفرد غري خطرية كزيادة ضرربات القلرب  األعراض ميكن أن تكون 
امرررل الضرررغط برررالتخلص مرررن حيرررث ترررؤدي إىل الوفررراة، ففررري حررراالت كثررررية يسرررمح سرررلوك الصرررراع أو اهلرررروب الرررذي يثرررريه ع

وخيمرة  نتائجره مصدر الضغط، بينما ال ميكن إثارة هذا النوع من السرلوك يف حالرة الضرغط املسرتدذ الرذي ميكرن أن تكرون
 :يف أربع مستويات هي ويل، وقد مت حتديد أعراض الضغط النفسي لدى املدربعلى املدى الط

 :نفسيةال عراضاأل 3-1

، ذلررك أن النرراس مجيعررا لررديهم النفسرريالضررغط  ألعررراضتعترررب احلالررة النفسررية لألفررراد مررن أهررم املؤشرررات احملررددة  
درجة حمدودة من التحمل للضغوط الواقعة عليهم واليت يؤدي جتاوزها نتيجة الضرغوط العاليرة الريت يواجهوهنرا إىل اخرتالالت 

 .جههاافرد اعتمادا زائدا وهو حياول  جتنب الضغوطات اليت يو عصبية متثل يف أساسها حيل دفاعية اعتمد عليها ال

 .االكتئاب، القلق، التوتر، العدائية، التعب وامللل :يف هذا اإلطار الضغوط النفسيةالنامجة عن  األعراضومن أهم       

 :القلق والتوتر -

ميررة إىل درجررة اعتبرراره مصرردر عرردة يعترررب الضررغط النفسرري  رراهرة انفعاليررة لإلنسرران، ويعررد عنصرررا مررن احلقررائق اليو  
أمرراض كرراألمل واخلرروف والغضررب وخاصرة القلررق الررذي يررؤدي إىل الشرعور بعرردم الراحررة، كمررا أنره عنررد زيررادة االنفعررال يررؤدي 

فيتحول إىل الشعور باخلوف الشديد من مواجهة موقف أو أمر علما أن هرذا املوقرف ال يثرري يف حرد  ،إىل زيادة شدة القلق
وذلرررررك كررررأن يشرررررتد خررررروف شررررخص عنررررردما يررررردخل إىل مكتررررب أو يقابرررررل شخصرررررا مررررا، حيرررررث يرجرررررع ذاترررره أي خررررروف، 

  .ن سبب هذا القلق إىل حالة سابقة قوامها الشعور بانعدام األمن، والعالقات االجتماعية الغري مرضيةو السيكلوجي

 :االكتئاب -

ؤملرة، ممرا قرد يرؤدي إىل إصرابة الفررد يظهر االكتئاب عندما يعجز الفرد عن التوافق مع بعض املواقرف واألحرداث امل 
االكتئرراب عررادة مررا حيرردث للفرررد عنرردما يتعرررض لصرردمة مررا كررأن يفقررد شخصررا عزيررزا عليرره، أو عجررزه يف و برراحلزن واالهنيررار، 
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إجنرراز املهررام املسررندة إليرره، أو خيبررة أمررل كبرررية، ولالكتئرراب نتررائج وخيمررة تظهررر علررى شرركل أعررراض تنهررك قررواه كالشررعور 
 .االستقرار واخنفاض دافعية الفرد يف العمل، والدافعية إىل االستجابة إىل املثريات احلياتيةبالتعب وعدم 

 :العدائية -

تنرتج عرن كبرت اجلهرود الالزمرة لتحقيرق هردف مرا، ومرن أعراضرها التروتر الشرديد واملبالغرة يف ردة الفعرل علرى أمررور  
 .لفرد االجتماعيةتافهة وثورات غضب عنيفة قد تؤدي إىل اضطرابات يف عالقات ا

 :ضعف اإلنسان -

عنرررردما تررررزداد التهديرررردات واالحباطررررات والصررررعوبات يلجررررأ اإلنسرررران إىل ميكانيزمررررات جررررد معقرررردة، حيررررث يبرررردأ  
باالنفصرال اجلزئرري عررن الواقررع بتشررويه مررنخفض للصررور العقليرة، مرررورا بتشررويه اجلسررم، إىل أن يصررل اإلنسرران إىل الفشررل يف 

واجهررة الضررغوط، ويقررود هررذا املسرتوى إىل انتكاسررة واهنيررار واضررح حبيررث يبرردو اإلنسرران يف هررذه تنظريم الرردفاعات املناسرربة مل
احلالرررة منفصرررال عرررن الواقرررع متخليرررا عليررره متامرررا، وهكرررذا يبقرررى اهلرررروب مرررن الواقرررع ميثرررل طريقرررة اإلنسررران حلمايرررة الشخصرررية، 

ومجلررة أخرررى مررن األمررراض العقليررة حررىت  وإحررداث الترروازن الررداخلي حررىت يصررل اإلنسرران إىل حرراالت مررن اهلررذيان واهللوسررة
 .(11،ص4111مسعودي رضا،).النضوب مث املوت

 :التعب -

االحرررتاق أيضررا ، ويسررمى  الضررغط النفسرريالرريت تررنجم عررن األعررراض ويسررمى أيضررا اإلعيرراء املهررين، ويعررد مررن أهررم  
 .فه بشكل طبيعيالنفسي، وكلها تدل على حالة من اإلهناك يعيشها يف عمله واليت تعوقه عن أداء و ائ

 .الضغط النفسيكما يذهب مجع كبري من الباحثني إىل تعريف اإلعياء املهين بأنه سوء التكيف الناتج عن           

لشرعور، وعردم القردرة علرى ل فريق آخر أنه حالة عقلية وخرربات نفسرية داخليرة تعررب عرن إهنراك عراطفي وتبلرد اهوير  
ونوعيرة  النفسريةضرغوط السه واهتمامره ملرن يقردم هلرم اخلردمات، وذلرك نراتج عرن حتقيق الذات لدى العامل الذي يفقد محا

 .املستفيدين من اخلدمة، وطبيعة الو يفة، والعالقات االجتماعية يف العمل

 :الملل -

يقصد بامللل تلك احلالة النفسية اليت تنشأ من القيرام بعمرل ينقصره الردافع القروي، أو اضرطرار الفررد إىل االسرتمرار  
 .عمل ال مييل إليه يف

، ولكنهمررا "وخيتلررف مفهرروم امللررل عررن التعررب، فالعمررل املمررل غررري املتعررب، خيتلررف عررن العمررل املتعررب غررري املمررل 
يشرتكان يف الضجر والسأم والتثاؤب وفتور املهمرة، ولكرن امللرل ميكرن السريطرة عليره بتنروع العمرل، أمرا الشرعور بالتعرب فرال 

فيشرعر العامرل برأن الوقرت قررد  ،ومرن أعررراض امللرل لردى العراملني املغراالة يف تقردير الررزمنخيففره سروى الراحرة واالسرتجمام، 
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طررال وعقررارب السرراعة ال تتحرررك، ومررن املعررروف أن مررن يررؤدي عمررال شرريقا ممتعررا يلفررت االنتبرراه ويثررري االهتمررام ال يشررعر 
ورمبرا كران ذلرك رغبرة ال شرعورية يف التعبرري ومرن يرؤدي عمرال رتيبرا ممرال يشرعر وكرأن الرزمن أبطرأ وال يريرد أن ميضري،  ،بالزمن

 (11،ص4111مسعودي رضا،).عن امللل مع العمل الرتيب

 :فيسيولوجيةالعراض األ 3-2

ضرروريا كعامرل حمفرز لتثبيرت التروازن الرداخلي واإليقراع البيولروجي لإلنسران إال أن الزيرادة يف  النفسري يعتررب الضرغط 
نسرربة الضررغط أو مرردة التعرررض لرره، والرريت تتجرراوز طاقررات التكيررف لرردى الفرررد قررد تررؤدي إىل نشررأة األمررراض أو تطورهررا، أو 

 :حىت صعوبة الشفاء منها ومن بني هذه األمراض

 :أمراض الجلد -

فقدان التوازن برني اجلهراز )ثر اجللد حباالت الضغط النفسي الذي حيدث خلال يف اجلهاز العصيب الالإرادي قد يتأ 
فينررررتج مررررن ذلررررك تقلصررررات أو امترررردادات يف أوعيررررة اجللررررد الدمويررررة مررررع نفرررروذ مررررادة ( السرررريمبتاوي واجلهرررراز الياراسرررريمبتاوي

 .اء التعرض للضغط الشديداهليستامني حتت اجللد ومن أهم أمراض اجللد اليت قد حتدث جر 

يف حالررة التشررنج الشرررياين ألوعيررة اجللررد أول مررا يتررأثر هررو الشررعر، نظرررا لررنقص تزويررده برراملواد الغذائيررة : سقققوط الشققعر -
 .واألكسجني وهلذا السبب يلجأ أطباء اجللد إىل استخدام مراهم ممددة لألوعية اجللدية لعالج سقوط الشعر

أسرباهبا الوراثيرة والبيئيرة والرطوبرة وخاصرة االنفعرال النفسري الرذي يرؤدي إىل نفروذ مرادة من أهرم : مرض حساسية الجلد -
 .اليت تعاجل مبضادات اهليستامني وبالكور تيزوالت واهليستامني حتت اجللد املسببة للحكة 

مادة الكرياتني املغطية للجلد، فيكثر انقسرام اخلاليرا الشرمعية بشركل سرريع  هيويف هذا املرض تنت :مرض تشمع الجلد -
البيتاميترازون، : فينتج تراكم قشرات مشعية يف اجللد، ولعالج هذا املرض جيب أيضا مكافحة القلق زيرادة وصرف أدويرة مثرل

 .(4112،241حممد علي شهيب،).والبوالرامني

 :أمراض الجهاز التنفسي -

يصريب الفررد يعمرل علرى ترواتر اجلهراز العصريب الرالإرادي، وخاصرة اجلهراز البارامسبتراوي، ومعلروم  إن الضغط الذي 
أن كررل عضررو مررن أعضرراء اجلسررم لرره هنايررات عصرربية مزدوجررة أي مكونررة مررن اجلهرراز السررمبتاوي واجلهرراز البارامسبترراوي وكررل 

السرريمبتاوي علررى مررواد كيميائيررة أمههررا املررواد جهرراز يعمررل بصررفة مضررادة للجهرراز اآلخررر، ويعتمررد التيررار العصرريب يف اجلهرراز 
 .األدرينرجية، النورادرينرجية املرخية لعضالت القصبات اهلوائية

أمررررا اجلهرررراز العصرررريب البارامسبترررراوي فإنرررره يعتمررررد علررررى األسررررتيل كررررولني لتمريررررر الكهربرررراء إىل أعضرررراء اجلسررررم ومررررن  
لسراء للقصرربات الرئويرة، وتنبيره الغردد اللعابيرة وخماطيررة خصرائص مرادة األسرتيل كرولني أهنرا تعمررل علرى تقلريص العضرالت امل
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األنف فيحدث ضيق تنفس لدى مرضى احلساسية يكون اجلهاز البارامسبتاوي مسيطرا على اجلهراز السرمبتاوي وهلرذا يلجرأ 
 .وتيفاتنيوفيلني وإىل عالج حساسية األنف مبضادات اهليستامني كالكيت: أطباء الرئة إىل تقدذ أدوية مسبتاوية مثل

 :أمراض القلب الوعائية -

من أضرارها ارتفاع ضغط الدم، الصداع النصفي، النوبرات القلبيرة، عردم انتظرام ضرربات القلرب وتصرلب الشررايني 
وبعد ارتفاع ضغط الدم الظراهرة املرضرية األكثرر انتشرارا حيرث يلعرب الضرغط دورا هامرا يف  هورهرا، وإن لروح  أنره خرالل 

وكرررذلك خررالل احلرررب العامليررة الثانيرررة أن عررددا كبررريا مرررن  4110-4191الروسرررية التقليديررة بررني  الفرررتة الشررتوية للحرررب
اجلنرررود واملتواجررردين يف الصرررف األول والرررذين كرررانوا يتمتعرررون بصرررحة جيررردة أصررريبوا فجرررأة بارتفررراع شرررديد يف ضرررغط الررردم، 

 (241،ص4112،ي شهيبحممد عل) .وعادت احلالة إىل وضعها الطبيعي مبجرد عودة اجلنود إىل منازهلم

أما فيما خيص السكتة القلبية فهناك دراسات خاصة أقيمت يف الواليات املتحدة األمريكيرة أثبترت أن األشرخاص  
الررذين يتميررزون بررذوق شررديد يف املنافسررة يتصررفون بالعدوانيررة وكثرررة انشررغاهلم مبسررتقبلهم ودرجررة قلقهررم علررى تنظرريم مراحررل 

الرردم جررد ضررعيف وحمرردد  ختثررر جنررد أهنررم ميلكررون لبيرردات يف الرردم جررد مرتفعررة  ووقررت  احليرراة االجتماعيررة بسرررعة بررأي مثررن
جد مرتفرع مرع احتمرال إصرابة الوريرد األجروف السرفلي باملقارنرة مرع أولئرك الرذين يتصرفون برنمط حيراة إدرار البول كذلك 

 .هادئة بعيدة عن االضطرابات والقلق

 :األمراض المعدية المعوية -

املعدية، االلتهاب، القولون، الغثيان، القيء، حرقة فم املعدة، اإلمسراك، اإلسرهال، وزيرادة محوضرة وتشمل القرحة  
 .املعدة

الشعور بعقدة يف املعدة كثريا ما يشكوا الناس إحساسهم بوجود شيء كالكرة يف أعلى البطن، هرذا راجرع لرتقلص  
البارامسبترراوي الررذي يرررتبط مباشرررة بأعضرراء التررنفس كمررا احلجرراب احلرراجز نظرررا لتررأثري الضررغط النفسرري علررى اجلهرراز العصرريب 

 (.إفراز محض اهليدروكليد، تقلصات املعدة)سبق ذكره وجبهاز اهلضم 

 :األمراض العضلية العظمية -

مررن بررني هررذه االضررطرابات جنررد آالم الظهررر، تشررنج العضررالت، الصررداع الضرراغط وغالبررا مررا يسررتجيب للمواقررف  
كمررا حيرردث أثنرراء املشرراحنات حيررث تررتقلص عضررالت الرربطن واملرعررردة وأثنرراء مواجهررة املواقررف   االنفعاليررة بترروتر العضررالت،

 .االنفعالية الشديدة مثل العمليات اجلراحية، اخلربات اجلديدة اليت مير هبا الفرد ألول مرة والذكريات املؤملة
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 : االضطرابات الجنسية -

 :وميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات         

رابات الو يفررة اجلنسررية، حيررث تضررطرب و يفررة بعررض األعضرراء وتعجررز عررن أداء مهامهررا ومررن أمثلررة ذلررك الررربود اضررط -
 .اجلنسي والعجز اجلنسي

اضطرابات و يفة التبول، وهي جمموعة من االضطرابات اليت تتعلق بو يفة التبرول الرالإرادي، التبرول الليلري، العجرز عرن  -
امليرراه العامررة، وتسررهل مالحظررة ذلررك يف املستشررفيات حيررث حيرردث كررف وعجررز عررن  التبررول، يف بعررض األمرراكن مثررل دورة

 (18،ص4111مسعود رضا،).التبول للكثري من األشخاص

 :اضطرابات الغدد واإلفرازات -

تتمثرررل هرررذه االضرررطرابات يف زيرررادة إفرررراز هرمرررون الغررردة الدرقيرررة والكظريرررة، مررررض السررركر، العررررق املفررررط، حرررب  
ص زيررادة إفررراز الغرردة الدرقيررة كهرمررون النريوكسررني فإنرره يررؤدي إىل زيررادة نشرراط الفرررد قابليترره لالنتشررار الشررباب، أمررا فيمررا خيرر

والزرقة والتوتر، وكذا تغري املرزاج، واإلصرابة براألرق، وقرد بينرت بعرض الدراسرات أن الضرغط يرؤثر علرى نشراط الغردة الدرقيرة 
بسربب زيرادة إفرازهرا وهرذا مرا يوضرح العالقرة برني اجلسرم والرنفس، حبيث يؤدي إىل تضخم الغدة مما يؤدي إىل زيرادة التروتر 

وحيرردث هررذا يف حالررة اسررتجابة الفرررد املبررالم فيهررا ملوقررف مثررري بطريقررة غررري كافيررة فهررذا دليررل علررى نقررص إفررراز هررذه الغرردة 
 .وبالتايل يصاب هذا الشخص باالكتئاب والعزلة

األدرينررررالني والنورادرينررررالني بسرررربب الضررررغط يررررؤدي إىل زيررررادة أمررررا الغرررردة الكظريررررة فقررررد لرررروح  أن الزيررررادة يف إفررررراز  
ضرربات القلرب وزيرادة السركر يف الردم، وكررذا ارتفراع ضرغط الردم وهري تشربه أغررراض القلرق مهمرا يكرن ال ينبغري أن تسرربب 

إىل هررذه االضرررطرابات وغريهرررا ألسرررباب نفسجسرررمية إال إذا تررروفر دليرررل بعرررد إجرررراء الفحررروص الطبيرررة والتحاليرررل الضررررورية، 
جانب الدراسات النفسية للمشكالت موضوع الدراسة، ولعل التأكيد على تداخل العوامل النفسجسرمية يف حردوث كثرري 
مررن األمررراض جيررد دعمررا للفكرررة القائلررة بتكامررل اجلوانررب النفسررية واجلسررمية وتررأثري بعضررها يف الرربعض اآلخررر، سررلبا وإجيابررا 

 .صحة ومرضا

 :سلوكيةال عراضاأل 3-3

 فيما خيص النتائج السلوكية ميكن اإلشارة إىل أنه غالبا ما تكون االستجابة االنفعالية ترمجة  

 سلوكية تتمثل يف استهالك الدخل أو السجائر وردود أفعال عدوانية وحماوالت االنتحار، ومشاكل يف 

رسررررالة -تعجاالت،الضررررغط املهررررين لرررردى أطبرررراء مصررررلحة االسرررر18،ص4111مسررررعودي رضررررا،).الرررروزن واضررررطرابات النرررروم
 (ماجيستري



الخلفية النظرية والدراسات السابقة:                                                            الفصل األول   
 

 

23 

الفيزيولوجيرررة والنفسرررية، حيرررث متثرررل وسررريلة مرررن  األعرررراضالسرررلوكية للضرررغط أكثرررر وضررروحا مرررن  األعرررراضوتعتررررب  
عرررن نفسررره مرررن الضرررغوط الررريت يعررراين منهرررا يف العمرررل، فمرررن املعرررروف أن هنررراك الكثرررري مرررن  ملررردربالوسرررائل الررريت يرررنفس هبرررا 

والرريت تتمثرل يف اإلفررراط يف األكرل، ترررك العمرل، امليررل للوقروع يف احلرروادث،  لنفسريااالضرطرابات السررلوكية املالزمرة للضررغط 
 .االعتداء على األفراد واألشياء

وقد يصل إىل ارتكاب احلوادث واملخالفات، واضطرابات الكالم، الشكوى، االسرتقالة، التغرري امللحرو  يف طريقرة  
 .املشي واجللوس

سررعة الغضرب واالنفعرال ونعردم الصررب وحردة : ات البرارزة للضرغط النفسريويرى أسامة كامل راتب أن مرن العالمر 
الطبع وفقدان اللذة يف العمرل، وعردم امليرل إىل برذل اجملهرود اجلسردي والرغبرة  الشرديدة يف تعراطي املخردرات وعردم القردرة 

عينرني وإغماضرهما علرى يف التحكم يف أجزاء اجلسم كالتحدث بسرعة، قضم األ افر، مضم الشفاه، عبوس الوجه، فرتح ال
 .االرتعاش أو الرجفة يحنو ال إراد

أخرررى تتمثررل يف اضررطرابات األداء وضررعفه، واحلركررات الزائرردة، وكثرررة الشرركوى، إضررافة  أعررراضكمررا أن للضررغوط  
السررلبية اخلاصرررة بالعالقررات الشخصررية كعرردم الثقررة غرررري املررربرة برراآلخرين، تصرريد أخطرراء اآلخررررين،  األعررراضإىل مجلررة مررن 

لتهكم والسخرية من اآلخرين، تبين سرلوك واجتراه دفراعي يف العالقرات مرع النراس، جتاهرل اآلخررين والتفاعرل معهرم بشركل ا
 .آيل يتضمن غياب االهتمام الشخصي

 :معرفيةال عراضاأل 3-4

البيئيرررة علرررى عمليرررة التفكرررري  أعراضرررهاتتسررربب الضرررغوط يف العديرررد مرررن االضرررطرابات املعرفيرررة وهلرررذه االضرررطرابات  
 .والعجز املتعلم

 :التفكير -

إن عدم القدرة على التفكري مبوقف معني تفكري موضعيا يزيد من صعوبة التماشري معره متاشريا بنراءا إال أن وضروح  
 :األثر الذي حيمله الضغط على التفكري يسهل عملية املعاجلة ومنها

 .اء ألن ضعف الرتكيز يعين حتما صعوبة إكمال الواجباتوينتج عنها تراجع األد: صعوبة الرتكيز -

أي صعوبة ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يسمح مبعاجلة املشاكل غالبا، مرا يرؤدي : عدم القدرة على التفكري بشكل سليم -
 (48،ص4111كيت كنان،) .بالفرد إىل الشك بقدراته ومؤهالته وهذا نتيجة للضغوط الزائدة

قد جيد الشخص نفسه مثبتا بشدة يف أمناط معينة من التصرفات مما يزيرد مرن صرعوبة قدرتره : مبالم فيها القيام بتصرفات -
 .على التماشي مع الظروف املتغرية اليت تتطلب الكثري من املرونة
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 :العجز المتعلم -

عنرد اسرتمرار هرذه ، و املردربنيإن فقدان اإلمكانات والقروة يعترربان مرن أهرم مسرببات الضرغط والقلرق والك برة عنرد  
يسرررتخلص مرررن ذلرررك بأنررره عررراجز عرررن عمرررل أي شررريء  املررردرباحلالرررة قرررد تطرررور  ررراهرة تسرررمى العجرررز املرررتعلم، حيرررث أن 

لتحسررني وضررعه وبداخلرره اليررأس، هررذه الظرراهرة تشرربه إىل حررد كبررري  رراهرة االحرررتاق النفسرري وبنرراءا علررى ذلررك مررن املمكررن 
ر إىل املصرادر والتعررود حلررل املشرراكل الرريت تواجهرره سرروف تكررون مصرردرا االفررتاض بررأن أي موقررع عمررل يكررون الفرررد فيرره مفتقرر

 :للضغط ويف حالة استمرار هذه احلالة حيدث العجز املتعلم والذي تتجلى مظاهره يف األشكال التالية

 .اخنفاض يف الدافعية املهنية، وغياب الرغبة يف املبادرة بالقيام بسلوك غري عادي أو طرح فكرة حتمل جديد -

االقتنرراع الشخصرري بعرردم إمكانيررة الررتحكم يف  ررروف العمررل وبالتررايل التكيررف معهررا حررىت وإن كرران ذلررك علررى حسرراب  -
 .الصحة البدنية النفسية

اخللرررل يف التررروازن االنفعرررايل الرررذي ميكرررن أن يرررؤدي إىل االكتئررراب والقلرررق ومرررا يررررتبط هبمرررا مرررن آثرررار سرررلبية علرررى األداء  -
 .الو يفي

 .بة يف مواجهة املشكالت والتغلب على املعوقات اليت تواجه الفردغياب أو اخنفاض الرغ -

مسررررررررعودي ).رفرررررررض وجتنرررررررب املعلومرررررررات الررررررريت تسرررررررراهم يف إعرررررررادة الرررررررتحكم أو التعامرررررررل مررررررررع األحرررررررداث مرررررررن حولررررررره -
 (10،ص4111رضا،

ذ النسرريان، الصررعوبة يف اختررا: فضررال عررن ذلررك تنسررب الضررغوط يف العديررد مررن االضررطرابات املعرفيررة األخرررى مثررل 
القرررارات، ضررعف الررذاكرة أو صررعوبة اسرررتجاع األحررداث، اسررتحواذ فكرررة واحرردة علررى الفرررد، تزايررد عرردد األخطرراء، إصرردار 
أحكام غري صائبة، اخنفاض لكفاءة الشخصية، اخلوف املتزايد من فقردان السريطرة، االنتبراه قصرري املردى، ضرعف اإلدراك، 

 .دي أيضا إىل اخنفاض كل الو ائف املعرفيةحواجز ذهنية، حساسية زائدة جتاه النقد، وقد يؤ 

 :النفسيأساليب عالج الضغط -4

الضرغوط الريت تسرقط عليره، كمرا  أعرراضهناك العديد من األساليب اليت قرد يلجرأ إليهرا املردرب حلمايرة نفسره مرن  
أن هنررراك أسررراليب أخررررى يلعرررب فيهرررا النرررادي دورا هامرررا يف الرررتحكم يف مصرررادر الضرررغوط النابعرررة مرررن البيئرررة وطبيعرررة املهرررام 

 .املختلفة فيها، وعلى هذا األساس سنصنف  األساليب إىل أساليب شخصية وأساليب تنظيمية
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 :األساليب الشخصية -

من االعتقرراد الشخصرري مررن جانررب املرردرب بأنرره املسررؤول األول واألخررري عررن سررالمته ترردخل هررذه األسرراليب ضرر 
وتعاسررته وبالتررايل إدراك دوره فيمررا جيررب القيررام برره، وجترردر اإلشررارة إىل أن األسرراليب تكمررل بعضررها الرربعض وتتطلررب إرادة 

 : قوية للنجاح فيها، هذه األساليب أمهها

 :العالج النفسي -

وسررريلة مرررن الوسرررائل الفعالرررة يف عرررالج االضرررطرابات النفسرررية، اجلسررردية الناجترررة عرررن ترررراكم يعتررررب العرررالج النفسررري  
الضغوط، وذلك عن طريق إجراء حوار مع املردرب املرريض إلجيراد كرل أشركال الترأثري علرى احلالرة النفسرية الريت يعراين منهرا، 

ب أن يتحقررق هررو اسررتخراج مررا هررو مكبرروت والرريت عررن طريقهررا حيرراول املعرراجل النفسرري التعررديل يف اسررتجاباته وأول شرريء جيرر
والالوعرري إىل الرروعي حينهررا يصرربح املررريض واعيررا مبررا جيررري داخررل نفسرره، فتسررهل عمليررة الررتحكم والتعامررل مررع العقررل دون 
 هررور أعررراض مرضررية، ودون أن يصررل االنفعررال إىل جترراوزات تررؤدي إىل فقرردان الترروازن كمررا يقرروم املعرراجل النفسرري مبسرراعدة 

شكالته وحتقق التوافق مع بيئته ومساعدته على تنمية شخصيته ودفعها حنو النمرو النفسري والصرحي، حبيرث املريض على م
 .يصبح املريض أكثر نضجا و راحة، و بامكانه االستفادة من قدراته و إمكانياته على أحسن وجه ممكن

سروء تكيرف ترجرع أسربابه احلقيقيرة إىل األساس الذي يعتمد عليه العالج النفسري هرو أن االضرطرابات النفسرية عبرارة عرن و 
عوامل نفسية، ووجدانية، ومعاجلة سروء التكيرف هرذا ممكنرة بالوسرائل الريت برهنرت عليهرا التجرارب املتعرددة، ومرن برني أهرم 

 :        املناهج املستعملة يف العالج النفسي نذكر

 .العالج البيئي اجلماعي -

 .العالج النفسي السلوكي -

 .أو االجتماعيالعالج البيئي -

 :العالج باألدوية -

إن أهم وأخطر عرض ناتج عن حالة الضغط هو القلرق أو القلرق الشرديد وال سريما إذا صرار مزمنرا يرافرق اإلنسران  
 .يف حياته ولذا سنبدأ مبضادات القلق مث يتبعها أنواع األدوية األخرى
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 :مضادات القلق-

عفاهتا الثانويرررة ومنهرررا مرررا يرررؤدي إىل االعتيررراد واإلدمررران ومنهرررا مرررا ال وهررري عديررردة وختتلرررف يف قررروة الترررأثري ويف مضرررا 
ومركبات البرتوديازيني، وهلرذا جيرب التحلري ( الرببيتورات)يؤدي إليهما ومن بني األدوية اليت تؤدي إىل االعتياد عليها يوجد 

 .تتجاوز مدة شهر باحلكمة يف استعماهلا ضد القلق وبفضل ختصيصها للحاالت املؤقتة لألعصاب واليت ال

 :أما األدوية اليت ال تؤدي إىل االعتياد واإلدمان فهي نوع مضادات الكولني املركزية 

 .املهدئات -
 .مضادات االكتئاب -

 .املثريات النفسية -

 .االيضات البنائية -

 

 :التمارين الرياضية -

ألعضررراء اجلسرررم كمررا أهنرررا تزيرررد مرررن تعترررب التمرررارين الرياضرررية مررن الوسرررائل الررريت تسرراعد علرررى التنظررريم الفيزيولرروجي  
حيوية اجلسم والطاقة والنشاط، ويساعد اجلسم على امتصاص الفيتامينات واملعادن املختلفة وحتسن و يفرة اجلهراز املنراعي 
وتكمرررن أمهيرررة الرياضرررة يف إحرررراق مرررادة األدرينرررالني واملرررواد الكيماويرررة األخررررى، الررريت يفرزهرررا اجلسرررم يف الررردم خرررالل تعرضررره 

 .املستمر لإلجهاد

والتمارين الرياضية ختتلف حسب اجملهود الذي يبذلره اجلسرم وبالترايل ختتلرف يف عردد احلريررات الريت حتررق، فكلمرا  
زاد عدد احلريرات احملروقة كلما كان ذلك أفضل كما تعترب الرياضة وسيلة ممتازة للمكافحرة ضرد انقبراض الرنفس النراتج عرن 

ة بانتظررام لكرري تصرربح نافعررة ومهدئررة لألعصرراب ومزيلررة للقلررق، وإال أصررربحت خمتلررف الضررغوطات وجيررب أن تكررون مربجمرر
مرهقرة للعضررالت ومتعبرة لألعصرراب حيرث إذا سررادت فيهرا املنافسررات الفوضروية واملشرراحنات برني األشررخاص، إمنرا يكفرري 

أهنرا خاليرة مرن  بشيء من احلركات يوميا دون منافسات أو إجهاد كاملشي العادي أو السرباحة وهرذه الرياضرات زيرادة علرى
اخلصومات هلا تأثري قوي على تقوية الكتلة اللحميرة للبردن، ومفعرول مضراد لتصرلب الشرريان وحفر  القلرب وبراقي أعضراء 
اجلسررم وخاصررة الرردورة الدمويررة للمرر  حبيررث يصرربح أكثررر محررال لألكسررجني واجللوكرروز الررذين يعتررربان مصرردر غررذائي وعمررل 

 .األعصاب واخلاليا

 .ني ميتازون بقوة حتمل األعباء، وقلة االنفعال النفسي اجلسدي أثناء الضغطولذلك جند الرياضي 
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 :العالج بالمياه الساخنة -

إن أقل ما ميكن توفريه للعرالج عرن طريرق امليراه هرو احلمرام املنرزيل، حيرث يعتررب العرالج باملراء سرواء كران معردين أو  
الشيخوخة وهتدئة األعصاب واسرتجاع راحة اجلسم مرع انشرراح غري ذلك وسيلة ناجحة لتحسني الدورة الدموية ومكافحة 

الصرردر، حيررث أن املرراء السرراخن يرخرري العضررالت  وحيلررل السررموم، فيسررمح بطرحهررا عررن طريررق اجللررد، وهررو مهرردئ قرروي 
 .لألعصاب واآلالم املفصلية والتشنجية

 :االسترخاء -

لريت ترؤدي إىل اسرتجابة فيزيولوجيرة تتمثرل يف اخنفراض وهو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم هبا الفررد، وا 
وهررري عبرررارة عرررن موجرررات بطيئرررة تسررراعد علرررى " α"نشررراطات اجلسرررم مثرررل الترررنفس، والررردورة الدمويرررة، والزيرررادة يف موجرررات 

 .االسرتخاء

 بعض التعليمرات الريت جيرب( هربرت بنسون)ويتضمن هذا االسرتخاء تنفس عميق ومتناغم ومتارين خيالية ويقرتح  
 :إتباعها يف عملية االسرتخاء هي

 .إجياد حميط هادئ -

 .اجللوس يف وضعية جيدة ومرحية للجسم -

 .إغالق العينني -

 .الرتكيز على اسرتخاء كل عضالت اجلسم والتنفس عن طريق األنف -

ني جيررب وجيررب االسررتمرار علررى هررذه احلالررة ملرردة ترررتاوح مررا بررني عشررر دقررائق إىل عشرررون دقيقررة، وعنررد فررتح العينرر 
االنتظرررار بعرررض الررردقائق للنهررروض وإذا مل جتلررررب طريقرررة االسررررتخاء الراحرررة وإزالررررة التررروتر يف املررردة األوىل، فعلرررى الشررررخص 

 .االستمرار يف العملية دون الفشل وجيب تطبيقها بعد ساعتني من األكل

لوب بررتعلم الفرررد كيفيررة ومررن أبرررز الوسررائل ضررمن هررذا اإلطررار االسرررتخاء التقرردمي أو الترردرجيي ويرررتبط هررذا األسرر 
 محررردي ياسرررني.)(يبررردأ مرررن األسرررفل ويتجررره إىل أعلرررى حنرررو الررررأس أو العكرررس)اسررررتخاء عضرررالت جسرررمه بشررركل منرررتظم 

 (481،ص4111،وآخرون

ومبعىن  آخر خيتار املدرب وضعا مرحيا ويغلق عينه وحياول أن يرتخلص مرن األفكرار املتضراربة يف ذهنره مث يقروم باختيرار  
 .بعد مرة كلمة يرددها مرة
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 :الروحي العالج-

يرجع الكثري من املفكرين وعلماء النفس أسباب املشكالت النفسية يف زخم احلياة احلديثة اليت تنظم بالتعقيد 
تزويد اإلنسان  –أي اإلميان باهلل  –الذي من شأنه  ، إىل خلو نفوس الناس من اإلميان باهلل ، واحملفوفة بالضغوط

أن الكثري : "  (8880)ويرى عبد الرمحان عدس  ، بأساليب وقائية نفسية جتعله قادرا على التعامل مع الضغوط احلياتية
ه مل جيديهم لكن ذلك كل ، ممن يرتادون العيادات النفسية ميلكون معظم متطلبات احلياة املادية الرفيعة إن مل تكن كلها

مصداقا " وبالتايل نعمة العيش يف  ل السكينة اليت ينزهلا اهلل تعاىل على عباده املؤمنني  ، فتيال ألهنم حرموا نعمة اإلميان
قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى لقوله عز وجل 

 ه معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى ن لإومن أعرض عن ذكري ف 851. آية ، سورة طه. 

حيث  ،وأكد املوىل سبحانه وتعاىل حقيقة التداوي والشفاء بالفزع إليه من أجل تفريج الكربات يف كثري من آياته
لك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم أوإذا س : قال عز وجل

من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أ : وقال تعاىل ،813:آية، البقرة يرشدون 
 . 35:آية،سورة النمل   له مع اهلل قليال ما تذكرون ءأ

فعن أبو سعيد  ،يعلم أصحابه أن يستعينوا باهلل يف النجاة من تيار التشاؤم واليأس لذلك كان رسول اهلل 
يا أبا : " فقال ،فإذا برجل من األنصار يقال له أبو أمامة ،دخل املسجد ذات يوم أن رسول اهلل : اخلذري 

قال أفال أعلمك   ،ا رسول اهللمهوم لزمتين وديون ي: قلت ، مايل أراك جالسا يف املسجد يف غري وقت صالة ؟.. أمامة
: " قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : قال ، بلى يا رسول اهلل: قلت ، وقضى دينك ؟ ،كالما إذا قلته أذهب اهلل مهك

وأعوذ بك من غلبة  ،وأعوذ بك من اجلنب والبخل ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن
 (.رواه أبو داود" ) فعلت ذلك فأذهب اهلل مهي وقضى عين ديين قال ف ،الدين وقهر الرجال

وبديهي أن ترديد كلمات معينة ليس إال : " معلقا على هذا احلديث( بدون سنة)ويقول الشي  حممد الغزايل 
رب قعود استغ فالنيب ،  مفتاحا ألحوال نفسية جديدة تتغري هبا حياة الرجل مث تستقيم بعدها خطاه وتالحقه عناية اهلل

ويبتدئ به أعماله بعيدا عن أغالل الضيق النفسي , فرده إىل امليدان مزودا بدعاء يفتتح به هناره ، الرجل يف املسجد
 ".والشلل الفكري و بذلك يأمن غلبة الدين وقهر الرجال 

 وقد كان النيب  ،اءألن فيها تالوة القرآن وفيها الذكر وفيها الدع ، كما أن للصالة تأثرياً عظيماً يف دفع القلق
فالوضوء الذي يسبق الصالة طهارة لألعضاء من  ،وكان يقول لبالل أرحنا هبا يا بالل ، إذا حز به أمر فزع إىل الصالة

وتربية للعقل  ،والدخول يف الصالة واالنشغال بأقواهلا وأعماهلا راحة للجسم والروح ،وراحة هلا من التعب والتوتر, الوس 
وخشوع القلب  ،وحركات الصالة من ركوع وسجود ترويح لعضالت اجلسم ومفاصله وتنشيط للدورة الدموية ،والبدن

 .فيها يصل الروح خبالقها حيث السكينة واألمان والصفاء
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إىل أن للصالة تأثري كبري فعال يف عالج اإلنسان من اهلم  ،(8811)ويشري الدكتور حممد عثمان جنايت 
يف الصالة أمام ربه يف خشوع واستسالم ويف جترد كامل عن مشاغل احلياة ومشكالهتا يبعث يف  فوقوف اإلنسان،والقلق

 .ويقضي على القلق وتوتر األعصاب الذي أحدثته احلياة ومشكالهتا،  النفس اهلدوء والسكينة واالطمئنان

عالج التوتر لعصيب حيث أثبتت نتائج إضافة إىل ذلك احدث التجارب العلمية يف أمريكا تؤكد تأثري األلفا  القرآنية يف 
من التجارب وذلك يف شكل تغريات فيزيولوجية تدل على %(  81)التجارب املبدئية وجود اثر مهدئ للقرآن يف 

وننزل من القران ما   : مصداقا لقوله تعاىل، ( 881.،ص8881،هيجان)ختفيف درجة توتر اجلهاز العصيب التلقائي 
 . 15آية  ،سورة اإلسراء    وال يزيد الظاملني إال خسارا هو شفاء و رمحة للمؤمنني
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 : مفهوم التدريب الرياضي  -5

يعرف التدريب الرياضي على أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية وتعلم التكنيك  »    
خاضع ألسس تربوية قصد الوصول بالرياضي إىل  ،مربمج وهادف والتكتيك ، وتطوير القابلية الفعلية ضمن منهج علمي

 (41،ص4180حنفي حممود خمتار،.)«أعلى املستويات الرياضية املمكنة 

أنه عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل إعداد الفرد للوصول إىل على  »: يفهم مصطلح التدريب الرياضي     
مستوى اإلجناز عن طريق اإلعداد الكامل لعموم األجهزة الو يفية ، اليت حتقق الوصول إىل مستوى الئق ، حيث يؤكدون 

ل تعليم املسار احلركي على مراعاة حياة الرياضي وصحته اجلسمية العامة ، كما يتحسن التوافق العصيب العضلي ويسه
 .«فضال عن زيادة قابلية اإلنتاج لدى الفرد 

والتدريب الرياضي فاإلعداد الرياضي أكثر مشولية يف  تطابق مفهوم اإلعداد الرياضي(  matweiv) ويرى  »    
ة الفرد مصطلح التدريب الرياضي حيث يعد من عناصر املستوى الرياضي ويتميز بكونه من العناصر اليت تربز قدر 

باستخدام الطرق واملستلزمات اليت يتمكن الفرد بواسطتها أن يضمن التطور الرياضي وقابلية املستوى ، حيث قابلية 
قاسم حسن )«املستوى ، الذي هو عبارة عن حالة ديناميكية معقدة تتميز باملستوى البدين والنفسي لتكامل القبلية 

 (11-18،ص4111حسني،

 :تنحصر أهداف التدريب الرياضي فيما يلي  :تدريب الرياضي األهداف العامة لل 5-1

االرتقاء مبستوى عمل األجهزة الو يفية جلسم اإلنسان من خالل التغريات اإلجيابية للمتغريات الفيزيولوجية  -    
 .والنفسية واالجتماعية 

 وى اإلجناز يف اجملالت الثالث حماولة االحتفا  مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة ثبات ملست -    

وميكن حتقيق أهداف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة من خالل جانبني ( النفسية  –االجتماعية  –الو يفية ) 
اجلانب الرتبوي ويطلق عليهما واجبات ( ألتدريسي  –التدرييب )أساسيني على مستوى واحد من األمهية ، مها اجلانب 

واملهارية واخلططية ( التحمل  –القوة  –السرعة ) ول يهدف إىل اكتساب وتطوير القدرات البدنية التدريب الرياضي فاأل
 .واملعرفية ، أو اخلربات الضرورية لالعب يف النشاط الرياضي املمارس 

والثاين يتعلق يف املقام األول بإيديولوجية اجملتمع ويهتم بتكميل الصفة الضرورية لألفعال الرياضية معنويا وإراديا ، ويهتم  
الدوافع وحاجات وميول املمارس واكتسابه السمات اخللقية واإلرادية احلميدة كالروح الرياضية . بتحسني التذوق والتقدير 
 .(42،ص4118أمر اهلل البساطي،.)من خالل املنافسات... لشجاعة ، واملثابرة وضبط النفس وا
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 :المدرب الرياضي  5-2

درب الرياضي العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب ، فتزويد الفريق أو الفرق الرياضية باملدرب املناسب ، ميثل امل    
 .ومديري األندية املختلفة ميثل أحد املشاكل الرئيسية اليت تقابل الالعبني واملسؤولية 

املدرب هو احملرك للفريق ، ويف بعض املرافق األداء الصعب يصبح املدرب مبثابة املعلم ، فمهمته األساسية بناء  »    
العبيه وإعدادهم بدنيا ونفسيا ومهاريا وفنيا للوصول هبم إىل أعلى املستويات ، فهو أول وأخريا يقع على عاتقه العبء 

 املنهج التدرييب والنشاط التدرييب ، وأخريا جيب علينا توضيح حقيقة هامة وهي أن مهنة التدريب تعترب مناألكرب من 

زكي .)  «الوضائف الصعبة وحتتاج إىل شخصية ذات طابع خاص ، فهذه املهنة حتتاج إىل جمهود ذهين وجسماين كبري 
 (41،ص4111حممد حسن،

بأنه الشخص الذي يدرب اجلياد، فاملدرب هو من يقوم بالتحضري  « Larousse »يعرفه املدرب حسب لروس     
املنهجي للخيول أو األشخاص ملنافسة ما وهو الذي ميد الرياضيني بالنصائح والذي ميلك القدرة على البسط وفرض 

متزنة بينه سلطته على الفريق، فاملدرب يقصد به ذلك القائد القوي الشخصية الكفء يف عمله القادر على ربط عالقات 
 . وبني أفراد فريقه احلازم يف قراراته املتزن انفعاليا ، املسؤول على التعامل مع املواقف اليت تصادفه 

 :شخصية المدرب الناجح  5-2-1

إن نشاط املدرب هو نشاط بيداغوجي ، والبيداغوجي يكون الشخصية وحيول نفسية اإلنسان يف ثقته بنفسه  »    
لنشاطات تنطبق على أساس فعاليات ونشاط شخصية املدرب الفعال، واملعرفة اجليدة لإلنسان هي وسلوكاته ، كل هذه ا
 جمموع العلوم اإلنسانية ، املدرب هو الذي يتكفل بتدريبات  باليت تسمح باستيعا

 ( Larousse Encyc lopedique1972 p332 .)«الفريق 

مدربه ، وعمله املستمر والفعال فوق أرضية امللعب وخارجه ،  كثريا ما نسمع أن قوة فريق ما تكمن يف شخصية  »    
كما جيب على املدرب أن يكون على دراية شاملة بكل األشياء اليت تسب له ردود أفعال متشددة أو باألحرى العقد 

عده النفسية اليت تؤثر بالسلب على معنويات ونتائج الفريق إذ هو مرغم على اكتساب معارف سيكولوجية دقيقة تسا
-10،ص4119باسم فاضل عباس العراقي،.)  «على تصفية وتطهري احلالة النفسية للفريق ، وكذا اجلو النفسي للفريق 

14) 

كما أن شخصية املدرب الناجح ترتكز أساسا على مكونات وخصائص نفسية حمددة مثل الشجاعة، الثقة بالنفس ،      
 .ه ووحدته التمعن ، التحكم يف الفريق لكي حياف  على متاسك
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كما توجد هناك خصائص أخرى هلا تأثري خاص على الشخصية مثل املداومة واملواصلة يف تطبيق الربنامج السنوي      
واملبادرة الشخصية إلجياد احللول للمشاكل ، املثابرة يف العمل لتفادي الركود واليأس والقلق ، زيادة إىل اختاذ القرار 

ائص النفسية تشكل كال متكامال، وهي الشخصية القوية للمدرب واليت تسمح له املناسب ، حبيث أن كل هذه اخلص
 .بالتسيري احلسن للفريق ، والوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة 

   :الصفات الشخصية لمدرب كرة القدم 5-2-2

 .اجملتمعأن يكون صاحب شخصية تربوية متطورة التفكري، وطين خملص لوطنه، يعلم دور الرياضة يف  -

 .أن يتسم بالشخصية املتزنة، مستقل يف تصرفاته ليحروز احرتام اجلميع -

 .أن يتميز بالضبط وأال تراه انفعايل، قادرا على ضبط النفس أمام العبيه يتقبل املناقشة بدون انفعال أو تعصب -

صة الذين لديهم عالقة بعملية التدريب أن يتمتع بالذكاء االجتماعي وهذا يعين قدرته على التعامل اجليد مع الغري وخا -
 .يف إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية املعاونة له ومع احلكام واجلمهور

 .يتمتع بالذكاء يف حل املشاكل اليت تقابله خالل العمل -

 .احلكم الصائب على األمور والعدالة يف تصرفاته وحكمه على املشاكل واألفراد -

 .نفعايل والثقة بالنفس والطموح دون طمعالنضج اال -

 .أن يكون مظهره العام يوحي باالحرتام والثقة وقوة التأثري اإلجيايب على الغري -

 .يتمتع بروح التفاؤل واثقا من نفسه وتصرفاته -

 .لديه القدرة على بث روح احلماس وخلق الدافعية لدى العبيه -

 .، ويف عملية التدريب بصورة خاصةله فلسفة متميزة يف احلياة بصورة عامة -

أن يكون مقتنعا بعمله كمدرب حمبا له، ولكل من يعمل معه مقدرا لدوره ولديه االهتمام الصادق بأمهية التدريب   -
 .كعامل

لديه القدرة واالستعداد على اإلطالع الدائم يف جمال اللعبة، كذلك اجملاالت األخرى املرتبطة هبا، مطلع على اجملاالت  -
علي فهمي ( .الدورية املتخصصة املرتبطة بالتدريب الرياضي والعلوم املرتبطة به بصفة عامة وجمال ختصصه بصفة خاصة

 (88-81-83ص ،2003،البيك

 .يداوم على االشرتاك يف دورات ودراسات تدريبية حملية أو دولية مرتبطة مبجال ختصصه -



الخلفية النظرية والدراسات السابقة:                                                            الفصل األول   
 

 

33 

 : الصفات الصحية لمدرب كرة القدم 5-2-3

 .يكون متمتعا بالصحة اجلسميةأن  -

 .أن يقوم بعمل الفحوص الطبية الدورية بصفة منتظمة يف بداية املوسم -

أن يتمتع بقدر عال من مستوى اللياقة البدنية بصورة متنكه من أداء احلركات والنماذج أثناء التدريب وكذلك املباريات  -
 .له بأداء النماذج املطلوبةالتجريبية ويكون على مستوى من املهارة احلركية يسمح 

أن يكون منوذجا يف إتباع الربامج الغذائية والصحية كي يستطيع القيام مبهام عمله، ويقتدي به مجيع الالعبني ويرون  -
 .فيه مثلهم الصحي الفريد

 .تدريبأن يكون ممارسا ألي نشاط رياضي خمالف لنوع الرياضة اليت يقوم بتدريبها للراحة الذهنية من عناء ال -

 :الصفات الفنية لمدرب كرة القدم 5-2-4

 .لديه القدرة على تقدذ الدعم النفسي لالعب يف مواجهة الظروف الصحية واملعقدة سواء يف التدريب أو املنافسات -

 .لديه القدرة على حتليل أخطاء الالعب بصورة منطقية وموضوعية لالستفادة من أدائه وقدراته الكاملة -

 .رة على اختاذ القرار حتت ضغط املنافسة هبدوء وتركيز ورويةلديه القد -

 .القدرة على حتويل الفشل إىل موقف جناح -

 .لديه القدرة على الوصول بالالعب لقمة أدائه يف توقيت املنافسة -

متقدم حتديد اهلدف املراد حتقيقه مع الفريق فمثال هل اهلدف هو الوصول إىل البطولة؟ هل احلصول على ترتيب  -
بالدوري؟ هل فقط البقاء يف الدوري وعدم اهلبوط إىل الدرجة األقل؟ ومن الضروري أال يغايل املدرب يف حتديد هذا 

حممد حسن . )اهلدف بل جيب عليه وضع هدف واقعي ميكن حتقيقه وفقا لإلمكانات املتاحة وقدرات العيب الفريق
 (20،ص1998 عالوي،

 .أدوات وأجهزة ومعسكرات حتديد متطلبات خطة التدريب من -

 .حتديد االحتياجات من قوى بشرية معاونة مع حتديد مسؤوليات وواجبات عمل كل فرد فيها -

 .مراجعة املتاح بالنادي من مالعب وصاالت تدريب وأجهزة وأدوات تدريب -

 وضع حتديد امليزات املطلوبة لتنفيذ خطة التدريب السنوية -
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 .خطوات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب سنويةوضع برنامج زمين يوضح فيه  -

لكل مرحلة ( األغراض)وضع معايري تقوميية للتعرف عن طريق القياس على مستوى حتقيق التدريب لألهداف املرحلية  -
زمنية من فرتات التدريب السنوية، وتعديل مسار العمل التدرييب لتحقيق األهداف يف حالة هناك قصور يف حتقيق هذه 

 .ذلك بعد دراسة أسباب هذا القصور والعمل على تفاديه مستقبال حىت حيقق للخطة التدريبية هدفها األصلياألهداف و 

 .أن يكون لديه القدرة على اختيار أنسب الطرق لتحقيق األهداف -

 .أن يكون ملما بالطرق العلمية والوسائل الفنية واألدوات احلديثة -

 .اإلبداع يف إخراج وحداته التدريبيةأن يكون شخصا لديه القدرة على  -

 .الذكاء يف وضع خطط التدريب واللعب اجليد -

يكون لديه اخلربة حبيث يستطيع أن يكتشف مواطن اخلطأ يف أي العب يف الفريق ليصلح األداء، وفقا ملتطلبات سري  -
 .املباراة

 .أن يكون متمتعا بلياقة بدنية وصحية ونفسية مميزة -

 .على التعبري وتوصيل املعلومات بسهولة إىل الالعبني ومجيع من يتعاملون معهلديه القدرة  -

 .شجاعا لديه القدرة على حتمل املسؤولية -

املدرب كقائد جيب أن يكون صبورا هادئا حازما دون تكلف أو شدة وأن خيتار األلفا  غري اجلارحة مع الالعبني وأن  -
حممد حسن . )حازما يف انتزاه وتعقل وأن يكون لديه روح املرح دون ابتذال حياف  على كرامتهم أمام الغري وأن يكون

 (58،ص1998،عالوي

 : الصفات المهنية لمدرب كرة القدم 5-2-5

احتاد )اخلربات السابقة كالعب، مبعىن أن يكون قد مارس اللعبة لعدة سنوات وشارك يف البطوالت اليت ينظمها االحتاد  -
 (.اللعبة

ال على شهادة تعليمية متوسطة على األقل حىت ميكن شبع الدراسات التدريبية املتخصصة حىت أن يكون حاص -
 .يستخلص ما هو مفيد له يف جمال عمله كمدرب

 .كعلم، واملعرفة اجليدة للعلوم اليت تتعلق بعملية التدريب( اللعبة)املعرفة اجليدة بنوع النشاط املمارس  -

 .ت األجنبية اليت تسمح له باإلطالع على أحدث املراجع والتحدث هبايفضل أن يكون ملما بأحد اللغا -
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جيب عليه أن يتمتع بقدر عال من التأمل املهين يف جمال التدريب فكلما زاد التأمل املدرب مهنيا كلما زاد إنتاجه من  -
 .هيحيث الرقي مبستوى العب

 :أخالقيات المدرب الناجح  5-2-6

إن شخصية املدرب كرل متكامرل ال تسرتطيع فصرل بعضرها عرن بعرض وإن توافرق أخالقيرات املردرب النراجح الرتبويرة  -    
واملهنية يف شخصيته ضرروريان جردا يف حتسرني مرردود الالعبرني وبالترايل إذا نقرص أحرد هرذه األخالقيرات يرنعكس بالسرلب 

 .على الالعبني 

ومنضربطا ، فاحتكاكره اليرومي برالالعبني يقروم بترأثري مباشرر علرى سرلوكهم لرذا ويتوجب على املدرب أن يكون طموحرا     
 .يتوجب عليه إرساء عالقات جيدة مع العبيه تفاديا للمشاكل اليت تواجه الفريق 

 :وهناك بعض األخالقيات اليت البد من توافرها يف املدرب نذكر منها  -    

 :المدرب كمربي  -

و معلررم ، فلرريس عليرره أن يكررون مسررؤوال فقررط علررى النررواحي التكتيكيررة والتصرررفات احلميرردة يعترررب املرردرب كمررريب أ -    
 .ة اليت جيب أن يتميز هبا املدربويعمل على صقل احلب اجلماعي بينهم ، ومن بني الصفات الرتبوي

  :القيم األخالقية  -

 وهرذا األمرر مرن شردة شريوعه يأخرذه كثرري مرن إنه من األشياء التقليدية أن نتوقع أن يكرون املردربون علرى خلرق عرايل »    
 .الناس على أنه شيء مسلم به ولكن املدربني ال يفعلون ذلك

إن هذه اخلاصية مهمة للغاية ألي إنسان يقوم بالتدريب ولكنه أمرر حسراس ملرن يعملرون يف ميردان التردريب الرياضري، إن  
لتأثر بالغري وحقيقة أن املردرب ميثرل مثرال حري حيتراج منره إىل املدرب يف حياة هذا اجليل شديد ا الدور اخلاص الذي يشغله

أن يكون مزودا بقيم أخالقية على مستوى عايل فاملدرب جيرب أن يهرتم بتجنرب الريراء والنفراق أمرام الالعبرني،وال جيرب أن 
يرة املردرب   وسريؤدي إىل إفسراد فاعل" حيث على قيم ويفعل هو عكسها ، فهو بذلك يساعد على تدمري صرالحية املردرب 

 (41،ص4111حممد حسن زكي،.) «كرتبوي ومنوذج وقائد لالعبني والالعبات 

 :االحترام  -

الصررفة التاليررة للمرردرب ، هرري الرريت جيررب أن يناضررل مررن أجلهررا حررىت يبرردوا حمرتمررا فرراإلحرتام هررو ذلررك الشرريء الررذي  »    
جيب على املدرب أن يكونه لنفسه وعليه أن يكتسبه، فمثال طريقته إذ جيب أن تكون له طريقة معينة ومقنعرة ، فهري أحرد 

اإلداريني ، وجيرب اإلشرارة هنرا إىل بعرض املردربني إىل أن تكرون لره  األساليب اليت تكتسب احرتام اجلميع سواء الالعبني أو
  .«شعبية بصورة أكثر من الالزم  إال أن هذا يفقد كثريا من االحرتام 
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 :االهتمام باألفراد -

كما حيتاج املدرب أيضا ألن ميتلك صفة احلياد ، واالهتمام الدائم بالنسربة لكرل مرا ينمري أي فررد يف الفريرق ، إال   » -    
أن هذا االهتمام ال جيب أن يكون قاصرا على املوسم الرياضي فمثال يعتررب مرن السرهل جردا علرى أحرد الالعبرني أن ينسرى 

وسم الرياضي وذلك عندما يكون هرؤالء الالعبرني غرري متضرامنني مرع هرذا ما حدث بالنسبة لبعض املدربني ، بعد انتهاء امل
املرردرب وعنرردما حيرردث هررذا فإنرره يعطرري الفرصررة لرربعض النقرراد ، بررأن يصررروا يف تصرررحياهتم بررأن هررذا املرردرب يررويل اهتمامرره 

بني ال جيهرردون أنفسررهم بررالالعبني خررالل املوسررم الرياضرري فقررط ولكررن جمرررد انتهرراء املوسررم فررإن هررذا املرردرب أو هررؤالء املرردر 
  «. أكثر من ذلك 

 :األمانة  -

إهنا إحدى الصفات اليت جيرب أن يتحلرى هبرا املردرب ، والريت ينبغري أن يصرري عليهرا كرل مرن كانرت الرياضرة مهنتره ،  »    
 ( 94،ص4114عبد املقصود السيد، ) .وليس هناك وضع وسط فإما أن يكون أمينا أو غري أمني

 :اإلخالص -

واإلخرررالص أن يبرررذل املررردرب , عتررررب اإلخرررالص أحرررد الصرررفات اهلامرررة الررريت جيرررب أن يتمترررع هبرررا مررردرب كررررة القررردم ي »    
كمرا , قصارى جهده خالل عمله بقدر املستطاع، وعام بعرد آخرر سروف يكرون هرذا املردرب مرن أفضرل وأحسرن املردربني 

ألخررص يف نظررر الالعبررني أو الناشررئني الررذين عليرره أن حيرراول أيضررا أن جيعررل رياضررته أحسررن رياضررة بقرردر املسررتطاع علررى ا
 .(81،ص2009البيك علي فهمي،.) «يدرهبم 

 :القدرة على التنظيم وضبط النفس  -

إلرشادهم ،  ( رواد ) احلاجة إىل التنظيم وضبط النفس جزء متكامل من التعلم فالشباب حيتاجون إىل مرشدين  »    
لقيادة والتعرف، فال حرج يف أن تقول للشباب ما هو الشيء الذي كما أهنم حيتاجون إىل معرفة حدود اإلشراف وا

اعمل ما ) يستطيعون أوال عمله أو تعلمه وكذا كيفية االستجابة للسلطة داخل النزعة الفردية آخذين بتطبيق املبدأ 
  «تنظيم ، ويف األيام احلالية داخل جمتمعنا جند أن هناك ضرورة لضبط النفس حىت يتحقق عامل ال( خيصك فقط 

- المققدرب كنفسققاني : يتعررني علررى كررل مرردرب أن يهررتم باجلانررب النفسرري مثررل اهتمامرره باجلانررب الرتبرروي واإلطررالع علررى 
املواضيع البسيكولوجية وإتقان أسسها ومناهجها من أجل تطوير شخصية الرياضي مرن جانرب النمرو الرذهين ، لرذلك فرإن 

اكتساهبا مرن خرالل القريم الرياضرية ، واعتمرادا علرى تقنيرة البحرث ميكرن  التحضري النفسي يستمد من املعلومات اليت ميكن
.مالحظة شخصية الرياضي من خمتلف اجلوانب ومن بني الصفات اليت جيب أن يتصف هبا املدرب ودوره كنفساين   
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 :القدرة على تنمية الشعور باالعتزاز  -

يرررة الشرررعور بررراالعتزاز واحلفرررا  علرررى تقاليرررد الفررررق الررريت إن أحرررد األهرررداف الررريت يكررردح املررردربون لتحقيقهرررا هررري تنم »    
فرررالفخر واالعتررزاز الرررذي يشررعر بررره الفريررق ينتقرررل إىل الالعبرررني الررذين يكونرررون الفريررق جيعرررل االنضررمام إليررره غايرررة , يرردربوهنا 

يررق وليكررون ميكررن للمرردرب أن يسررتخدمه كرردافع للفر , كمررا خيلررق جرروا مناسرربا للترردريب والفخررر هبررذا املعررىن , مرغوبررة جرردا 
 (441،ص4111حممد حسني زكي حممد، )«الالعبون أكثر تقبال ملا يراه املدرب ضروريا إلعداد هذا الفريق للمنافسة 

 :الرغبة الملحة للفوز  -

جيب علرى كرل مردرب أن ميتلرك ويتمترع باحلمراس وبالرغبرة امللحرة للفروز ن وطبيعري أن ترنعكس هرذه الصرفة اخلاصرة  »    
علررى الالعبررني ، فلرريس هنرراك خطررأ يف تعلرريم األفررراد أن يلعبرروا بغرررض حتقيررق الفرروز مررع إمرردادهم بالقواعررد  بالرغبررة يف الفرروز

 (19-14،ص4111كاشف عزة حممود،  )«والروح اخلاصة باللعب 

 :المدرب ومواجهة الهزيمة  -

د الكثررري مررن املرردربني هزميررة املرردرب يف إحرردى املباريررات ال تعترررب هنايررة املطرراف بالنسرربة لرره ، ولكررن يف الواقررع جنرر
يصررابون خبيبررة األمررل عنررد هررزميتهم ، فيلجررؤون إىل كثرررة الكررالم وإسررقاط اللرروم علررى العبرريهم ، ويصررل األمررر ببعضررهم إىل 
التفكررري برراعتزال مهنرررة الترردريب وسررربب ذلررك يعرررود إىل أن هررؤالء املرردربني غرررري مهيئررني لتقبرررل اهلزميررة  وعلرررى هررذا األسررراس 

يف حقررل الترردريب أن يقفرروا يف مواجهررة اهلزميررة بكررل صرررب وشررجاعة وذلررك مررن خررالل تطبرريقهم أو  ننصررح املرردربني العرراملني
 :معرفتهم لآليت 

 .إعادة البناء : أوال 

 .التعرف على األسباب الرئيسية اليت أدت إىل هذه اهلزمية : ثانيا 

 .حماولة جتاوز اهلزمية وجعلها كتحفيز لتحقيق الفوز : ثالثا 

 :مساعدة وتهيئة الالعبين المدرب في  -

لكررررل مرررردرب طريقررررة معينررررة يف مسرررراعدة وهتيئررررة الالعبررررني ، وجيررررب أن تكررررون هررررذه األخرررررية مررررن خررررالل االجتماعيررررات  »
 التمهيدية والنهائية ، يف حني أن املساعدة تتم عادة بني املدرب والالعبني بصورة منفردة ، أي حياول املدرب مقابلة كل

له سررواء العائليررة أو الرريت تتعلررق بوضررعه داخررل الفريررق وحماولررة حلهررا ، وإذا كانررت العررب علررى حرردى لررتفهم مشرراك
 .(904،ص4111أكرم زكي خطابية،) .«خارج صفوف الفريق جيب تتبعها حىت يسهل حلها 
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 :واجبات المدرب في كرة القدم  5-2-7

القدم أو املدير الفين مسؤولية إن ضمان الوصول بالالعب إىل أعلى املستويات الرياضية يفرض على مدرب كرة   
حتقيق العديد من الواجبات سواء يف عملية التدريب الرياضي أو املنافسات الرياضية وتتلخص أهم هذه الواجبات فيما 

 :يلي

 .الواجبات التعليمية -

 .الواجبات الرتبوية النفسية -

 :الواجبات التعليمية-

يت تستهدف اليت تستهدف التأثري يف قدرات ومهارات ومعلومات تتضمن والواجبات التعليمية مجيع املعطيات ال 
 :ومعارف الالعب الرياضي وتشمل أهم هذه الواجبات التعليمية على ما يلي

التنمية الشاملة املتزنة للصفات أو القدرات البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة وغريها  -
 .درات البدنية األساسيةمن الصفات أو الق

 .التنمية اخلاصة للقدرات والصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الالعبون -

 .تعليم املهارات احلركية األساسية لنوع النشاط الرياضي التخصص والالزم للوصول إىل أعلى املستويات الرياضية -

 .للمنافسات الرياضيةتعليم القدرات اخلططية الضرورية  -

إكساب املعارف واملعلومات النظرية من النواحي الفنية لألداء احلركي ومن خطط اللعب وطرق التدريب املختلفة  -
واجلوانب الصحية والنفسية والقوانني واللوائح واألنظمة األساسية املرتبطة بالنشاط الرياضي املتخصص وغري ذلك من 

 .اهلامة األخرى املعارف واملعلومات النظرية

 :الواجبات التربوية النفسية-

تتضمن اجلوانب الرتبوية النفسية كل املؤثرات املنظمة اليت تستهدف إكساب وتنمية اجلوانب الرتبوية والنفسية  
 :اهلامة لالعب الرياضي وتشتمل أهم هذه اجلوانب على ما يلي

ط الرياضي ذو املستوى العايل من احلاجات األساسية تربية النشء على حب الرياضة والعمل على أن يكون النشا -
 .للناشئ



الخلفية النظرية والدراسات السابقة:                                                            الفصل األول   
 

 

39 

تشكيل خمتلف دوافع وحاجات وميول الالعب واالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا االرتقاء مبستوى الالعب  -
 .ومستوى اجلماعة أو الفريق الرياضي

اللعب النظيف وغريها من السمات الرتبوية إكساب وتنمية السمات اخللقية احلميدة كاخللق الرياضي والروح الرياضية و  -
 (83-82،ص5000علي فهمي البيك، .)لدى الالعب الرياضي

إكساب وتنمية السمات واخلصائص اإلرادية كسمة اهلادفية ومسة ضبط النفس والتعميم والثقة بالنفس وحتمل املسؤولية  -
 .وغريها من السمات النفسية لدى الالعب الرياضي

ويف ضوء ما تقدم ميكن ترمجة أهم الواجبات التعليمية والرتبوية اليت تقع على كاهل املدرب أو املدير الفين إىل 
 : أربع عمليات حمددة هتدف كل منها إىل حتقيق بعض الواجبات املعينة، وهذه العمليات هي

 :اإلعداد البدني -

درات البدنية األساسية والضرورية لنوع النشاط يهدف اإلعداد البدين إىل إكساب وتنمية الصفات أو الق 
 .الرياضي املتخصص

 :اإلعداد المهاري والخططي -

يهدف اإلعداد املهاري واخلططي إىل تعليم وإتقان املهارات احلركية الرياضية والقدرات اخلططية اليت يستعملها  
إن املهارات احلركية الرياضية هي اليت تشكل الالعب الرياضي، واإلعداد املهاري و اخلططي يكونان وحدة واحدة، إذ 

 .أساس األداء اخلططي، كما أن عملية تعلم املهارات احلركية ينبغي أن خيضع أساسا لوجهة النظر اخلططية

 :اإلعداد المعرفي-

يهدف اإلعداد املعريف إىل إكساب الالعب الرياضي خمتلف املعارف واملعلومات العامة املرتبطة بالتدريب  
 .ياضي، واملنافسات الرياضية بصورة تسهم يف قدرته على استثمار هذه املعارف واملعلومات لالرتقاء مبستواه الرياضيالر 

 :اإلعداد التربوي النفسي-

يهدف اإلعداد الرتبوي النفسي إىل إكساب وتنمية خمتلف السمات والصفات والقدرات الرتبوية والنفسية  
مل اهلامة لتشكيل شخصية الالعب الرياضي بصورة متكاملة ومتوازنة، وينبغي علينا النظر اإلجيابية ، حبيث أهنا من العوا

إىل هذه اجلوانب األربعة على أهنا مكونات مرتابطة وينبغي االهتمام هبا مجيعها حىت ميكن التأثري على مستوى الالعب 
 .للوصول به إىل أعلى املستويات الرياضية
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 :يق دور المدرب تجاه الفر  5-2-8

أو الفريق غري حمدد فقط بإيصرال املعلومرات الكافيرة حرول تعلرم التقنيرات وكيفيرة حتسرينها  إن تدريب الرياضيني »  
، وال بتطرروير املهررارات احلركيررة ، وال باإلعررداد البرردين ، بررل علررى املرردرب أن يكررون علررى درايررة تامررة خببايررا املهنررة ، ليصرربح 

حررررتام املتبرررادل ، ويقررروم ذلرررك علرررى أسرررس عادلرررة كمرررا عليررره أن يررروفر اجلرررو الرررذي تسررروده الثقرررة واال. مرررريب حقيقررري وفعرررال 
ومتسرررراوية ، وتقسرررريم النافسررررة ، ومعرفررررة املشرررراكل النفسررررية لالعبررررني وكررررذا مراقبررررة سررررلوكاهتم وتصرررررفاهتم وعالقرررراهتم ، فمررررن 
املسرررؤوليات ، ويعررررف احلررراالت الررريت يكرررون عليهرررا الالعبرررني أثنررراء احلصرررص التدريبيرررة وخرررالل املنافسرررة ، ومعرفرررة املشررراكل 

سرررلوكاهتم وتصررررفاهتم وعالقررراهتم ، فمرررن الضرررروري علرررى املررردرب أن يعررررف الالعرررب الرررذي نفسرررية لالعبرررني وكرررذا مراقبرررة ال
 (18،ص4180حنفي حممود خمتار،.) «يستطيع التأقلم والتكيف مع جو الفريق وأن يرجعه وحياول إدماجه 

إن الدور الصعب الذي يقروم بره املردرب جتراه اجلماعرة يف كيفيرة توحيرد الالعبرني وتكروين فريرق متماسرك لرن  - »
يكررون إال بفضررل املراقبررة للعالقررات داخررل الفريررق ، ومالحظترره لصررفات الغرررية واألنانيررة الرريت تعرقررل تكرروين الفريررق ، حيررث 

   .«يبقى وفيا لقراراته وال يتغري 

وأن يرررذكر العبيررره بواجبررراهتم األساسرررية اجتررراه الفريرررق ، " كرررن واقعررري وعرررادل " حيررررتم املبررردأ  علرررى املررردرب أن - »
ويعلمهم أن كل واحد منهم يف خدمة الفريق وهذا ألن كرة القدم لعبة مجاعية تتطلرب اجملهرود اجلمراعي ، كمرا وجرب علرى  

" رميرون تومرراس " بطررق مناسربة ويعررف كرل مردرب أن يفهرم بالدرجرة األوىل برأن كرل العرب ميثررل شخصرية منفرردة تعامرل 
يلعرررب املررردرب دورا مميرررزا يف تعلررريم املهرررارات احلركيرررة ، وتسررريري وتوزيرررع التررردريب : دور املررردرب اجتررراه الفريرررق بالشررركل الترررايل 

بطريقررة علميررة مررن حيررث الكيررف والكررم ، وبعررث جررو اجتمرراعي يسررهل مررن العمررل ويسرراهم يف فررض النزاعررات واحلررد مررن 
 cettel ، 1996 . Manul de psyhologie .«ة مرن كرل مرا قرد يعيرق السرري احلسرن للفريرق الصرراع والوقاير

dusport . p( 135 

 :املدرب ذو شخصية متعددة األوجه تسمح له بأداء أدوار عديدة ومتنوعة نذكر منها ما يلي  »    

 .جيب أن يقوم بدور القائد ، مؤمن مبا يقوم به  -

 .امللم مبعرفة واسعة ودقيقة تسمح له بفرض طريقة عمله جيب أن يقوم بدور املعلم  -

 .جيب أن يكون األخصائي النفساين لالعبني ، القادر على معرفة وفهم تصرفاهتم  -

 .جيب أن يكون املثل والنموذج الذي يقتدى به  -

 .أن يكون من مهامه اختاذ القرارات اهلامة  -

 .ج شبكة من العالقات مع أفراد الفريقجيب أن يتحلى بقدرة فائقة يف االتصال تسمح له بنس -

 .جيب أن يكون له دور املنسق يف عملية التفاعالت داخل الفريق  -

  .ب أن يكون الرئيس واملدير فيما يتعلق مبا حيتاجه الفريقجي -



الخلفية النظرية والدراسات السابقة:                                                            الفصل األول   
 

 

41 

 :تأثير شخصية المدرب في الفريق  5-2-9

كريا ، فهو الذي يظهر مبظهر حيدد املدرب على انه املسيطر ، احليوي ، املستقر عاطفيا ، الناضج ف »
أن هناك نقاط تشابه بني املدرب وفريقه " أوجيلفي توتكو " ويقول . النموذج املثايل والقدوة احلسنة لآلخرين 

فاملدرب غالبا ما خيتار األفراد الذين ميلكون صفات تتطابق وصفاته ، حبيث يرى فيهم مسات شخصيته ، 
 "  handry –هاندري " الذين يتصفون بنوع من العدوانية ، وحسب  فمثال املدرب العدواين حيب الالعبني

فإن الالعبني هلم نفس اآلراء حول املدرب النموذجي ، مبعىن وجوب توفره على نفس الصفات املوجودة عند 
 .«أفراد الفريق 

 :عالقات التفاعل في فريق كرة القدم 5-2-11

جمموعة من األشخاص ، العبني ومدربني ومسؤولني إذ أن دور إن فريق كرة القدم يشكل أسرة يتفاعل فيها 
 .اجلماعة هو الشرط األساسي لضمان السري احلسن والفعال لفريق كرة القدم 

 :عالقة المدرب بالفريق  -
إن عالقة املدرب بالفريق تكمن يف كيفية توفري اجلو الذي تسود فيه الثقة واالحرتام املتبادلني داخل الفريق  »

ث أن هذه العالقة هي عمل مشرتك بني شخص وآخر ، وتتمثل يف معرفة شخصية كل العب مبفرده ، حي
ألنه يشكل شخصية منفردة مستقلة ، لذا فاملدرب مرغم مبعاملته على أساس ذلك ، وأيضا يف مراقبة العالقة 

دودهم وسلوكهم ، زيادة القائمة بني الالعبني ومعلقة أحواهلم ومشاكلهم الصحية والنفسية اليت تؤثر على مر 
على فهم قضايا الالعبني الذين مل يتأقلموا مع الفريق وكيفية إدماجهم وتكييفهم من جديد ، وبصفة عامة 

 (19،ص4118زيدان و آخرون،.) «فالعالقة اليت تربط املدرب بالفريق هي عالقة أخوة وصداقة 
 :عالقة المدرب بالمسؤولين  -

تطوير كرة القدم وحتقيق أهدافها السامية بالدرجة األوىل مثلهم مثل الالعبني  على املسؤولني أن يعملوا على
واملدربني ، إذ حيب على املسؤول أن يكون واعيا حمبا لفريقه ، يعيش معه عن قرب ويوفر له كل الظروف 

بىن على املادية ، دون التدخل يف الشؤون اخلاصة باملدرب ، بصفة عامة على هذا النوع من العالقات أي ي
 قيق األهداف السامية لكرة القدمأساس األخوة والتسامح والتفاهم والتعاون من أجل حتسني مسعة الفريق وحت

 :العالقة بين المدرب والالعب المراهق -
إن الالعب املراهق يف هذه املرحلة يشعر ، مبتطلبات نفسية ختتلف عن متطلبات مرحلة الطفولة ، حيث يبدأ 

يف هذه املرحلة يرفض املراقبة والتوجيه ، ويتعرف على أنواع التعامل مع الغري باكتشاف بعض الالعب املراهق 
 .املفاهيم اخلاصة بالعالقات اإلنسانية 
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نفسررية ومشرركالت سررلوكية تررؤثر يف النمررو النفسرري وذلررك نتيجررة  تإن الالعررب يف هررذه املرحلررة يتعرررض إىل اضررطرابا » -
ب لفررت انتبرراه املرردربني إىل الرتكيررز علررى االنفعرراالت النفسررية  وأخررذها بعررني االعتبررار ،  النمررو اجلسررمي والعقلرري ، وعليرره جيرر

 .كما جيب إمهال تصرفات املدربني وكذا أخالقهم تعكس شخصية الالعب 

يسررتوجب علررى مرردرب كرررة القرردم لفئررة األواسررط فهررم كررل مررا حيرردث للطفررل مررن تغررريات سررواء كانررت فيزيولوجيررة أو  -    
وذلك حىت يتمكن من معرفة متطلبات الالعبني األساسية ، وكرذلك كيفيرة التعامرل معهرم حرىت يكرون اجلرو  بسيكولوجية ،

.السائد بني الالعب واملدرب جوا إجيابيا وبالتايل يستطيع تأدية واجبه التدرييب من مجيع النواحي وعلى أكمل وجه   

العالقررة بررني املرردرب والعبرره املراهررق تلعررب دورا هامررا وأساسرريا يف بنرراء شخصرريتهم ، إذ يعتررب الالعررب مرررآة تعكررس  -    
حالررة املرردرب املزاجيررة واسررتعداداته وانفعاالترره ، فررإن هررو أ هررر روح االستبشررار والتفررتح للحيرراة وأ هررر الالعررب االسررتعداد 

بأنرره شررديد امليررل إىل السرريطرة فررإن سررلوكات العبيرره تكررون غررري سرروية ،  للعررب بكررل جررد وحررزم ، أمررا املرردرب الررذي يتميررز
 ومييلون إىل االحنراف

وجتنبررا حلرردوث اإلضررطرابات النفسررية املؤديررة إىل السررلوكات العدوانيررة . ذلررك مررا يكسرربهم سررلوكات ال أخالقيررة وعدوانيررة  
درب إعطرراء الالعبررني فرصررة لإلفصرراح عررن وإحبرراط شخصررية الالعررب ، يف هررذه الفرررتة احلرجررة مررن العمررر ، جيررب علررى املرر

آرائهرم وتصرحيح أخطرائهم ، وكرذلك حريرة اختيرار املالبررس واألصردقاء وذلرك يف إطرار القريم األخالقيرة ، للمجتمرع الررذي 
يعيشون فيه ، وتقرديرهم وإشرعارهم براالحرتام والتقردير ، مرع التقليرل مرن النرواهي واألوامرر ، فالعالقرة برني املردرب والالعرب 

اهق ليست باألمر اهلني كما يعتقد البعض ، حيث تدخل فيها عدة عوامرل معقردة ، جيرب أن تكرون العالقرة مبنيرة علرى املر 
 (11-11،ص4111، حممد حسنزكي .) «أساس التعاون والتفاهم واحملبة ، ألعلى السلطة والسيادة 

 :المدرب وسلوكه مع الالعبين  5-2-11

 .لديه سلوكات ثابتة بالنسبة للمواقف املختلفة  :جيب على املدرب أن يكون    - »    

 .لديه القدرة على االرتفاع مبستوى عالقاته مع أفراد الفريق  -
 .يعلم العبيه القواعد واللوائح اخلاصة باستخدام األدوات الرياضية  -

 .يراعي الفروق الفردية بني الالعبني  -

 .التعامل مع خمتلف املوقف املضطربة يعمل كخبري نفساين ملعرفة املشاكل النفسية ، وكيفية  -

أن يكررون قررادرا علررى اسررتخدام اللغررة السررهلة والبسرريطة وأن خيتررار كلماترره اختيررارا سررليما حررىت يتسررىن لرره توصرريل  -
 .مادته بيسر وسهولة 

أن يتمتررع املرردرب بالبصرررية الثاقبررة حررىت يسررتطيع الكشررف عررن األخطرراء والعمررل علررى إصررالحها ، خاصررة أثنرراء  -
 .املباريات 

 .أال يسيء استعمال سلطة القيادة اليت منحت له ، بل يستخدمها ملصلحة العبيه  -
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 .أن يكون لديه سلطات كاملة مطلقة وبذلك يتحمل النقد وحده سواء داخل أو خارج امللعب  -

لره القردرة علرى توجيره املردح أو النقرد لالعبيرره إىل حسربما تتطلبره الظرروف ووفرق أدائهرم ومرردودهم يف الترردريب  -
 .املباريات و 

لديه القدرة على حماكمة الالعب املخطئ يف مصلحة الفريق مهما كان مركرزه يف الفريرق ، ويصردر حكمره عليره  -
 .ويعاقبه 

حنفري حممرود .)«أن يعترب نفسه ويعتربه الالعبرون األخ والوالرد هلرم مرع احلررص علرى تنميرة عالقتره ب براء العبيره  -
 (1980،18خمتار،

 :أثر توجيه المدرب لالعبيه  5-2-12

يقع على عاتق املدر مسؤولية التوجيه واإلرشاد النفسي لالعبني ، إذ أن إرشرادات املردرب وتوجيهاتره مرن العوامرل 
اهلامرررة الررريت ترررؤثر علرررى احلالرررة النفسرررية لالعرررب ، فمرررثال إذا  هرررر علرررى املررردرب بعرررض املظررراهر االنفعاليرررة السرررلبية كررراخلوف 

والنرفزة ، فرإن ذلرك سروف ينتقرل أثرره إىل الالعبرني ، ومرن ناحيرة أخررى إذا بردا املردرب غرري مكررتث  واالضطراب أو القلق
ألمهية املباراة ويظهر استخفافه هبا ، فإن الالعبني بردورهم سروف يأخرذون عنره نفرس السرلوك ، لرذا جيرب علرى املردرب أن 

تخدام عبرارات التشرجيع ، احملببرة إىل الرنفس ودوافرع يعمل على تشجيع وبث روح احلمراس وامليرل باجلديرة يف اللعرب ، باسر
 .وميول األفراد حنو بذل أقصى اجلهد لتحقيق اللعب الشريف 

 :معوقات المدرب في تحقيق أهدافه  5-2-13

إن عدم وجرود و يفرة حترت مرا يسرمى املردرب الرياضري جعلرت أغلرب املردربني يعمردون إىل العمرل كمردربني غرري  »
مررردربني يف نفرررس الوقرررت يف حماولرررة مرررنهم لترررأمني أنفسرررهم علرررى املسرررتوى املرررادي اإلجتمررراعي حرررال متفررررغني للتررردريب أو 

تقليرردهم فرررص العمررل ، وإلغرراء تعاقرردهم مررع اهليئررات وهررو أمررر منرراف متامررا يف  ررل املفهرروم الضرريق لواجبررات املرردرب والرريت 
مشركلة نفسرية اجتماعيرة للمردرب هري تلرك واألمرر الثراين الرذي يشركل . تنحصر عندهم يف الفوز بأي مثن يف املنافسات 

الضغوط اليت تقع على كاهله باعتباره املسؤول األول عن نراتج الفريرق هرذه الضرغوط تطالرب املردرب برالفوز وال شريء غرريه 
 : ومصادرها تكون من 

 .مسؤويل اإلدارة يف الفريق ، واألنصار  -
 .أولياء األمور  -

 .لفريق مستوى طموح املدرب نفسه وارتباطه بواقع ا -

 .وسائل اإلعالم من الصحافة ، التلفزيون  -

وهذه الصعوبات تزيد من أعباء املدرب ، وتسبب له التوتر مما يعرضه ألخطرار صرحية ورمبرا مهنيرة ، ولقرد لروح  أن بعرض 
املدربني قرد ترأثروا مبثرل هرذه الضرغوط حرىت أهنرم قرد يتصررفون بتصررفات ال تربويرة وال مهنيرة ، برل الربعض ينسرى أو يتناسرى 
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، وجتاهرل االلترزام اخللقري لالعبرني ال يعفري املردرب مرن مسرؤولياته اجتراه ذلرك أن هناك اعتبارات أخالقية ينبغري أن يتعردها 
 .(419،ص  2001ويل،أمني أنور اخل.) «

 :الدراسات السابقة والمشابهة -1

متثل الدراسات السابقة سجال حافال باملعلومات اليت ميكن من خالهلا رصد الظاهرة وحتديد موقعها من              
الرتاث، وإللقاء الضوء على الدراسة احلالية من الدراسات السابقة، واألدوات املستخدمة، والنتائج املستخلصة، والبدأ من 

 .هو سلسلة متتابعة من املعارف والدراساتحيث انتهى اآلخرون ألن العلم تراكمي، و 

ويتضمن هذا اجلانب عرضا للبحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية، اليت أتيح للطالب الباحث              
اإلطالع عليها، واليت تتناول املتغريات اليت هلا صلة وثيقة بالبحث التايل، وبعد عرضها ومن أجل معرفة عالقة البحث 

يل بالدراسات السابقة، سيتم حتليل هذه الدراسات من خالل املوضوعات واألهداف، والعينة، واإلجراءات املنهجية، احلا
 .واألدوات والنتائج

 (:8880) دراسة شوقية ابراهيم السمادوني-

ة وهدفت الدراس ،قامت بدراسة الضغوط لنفسية لدى معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة وعالقتها بتحقيق الذات
كما استهدفت التعرف على شعور املعلم بعدم قدرته , إىل التعرف على املواقف الضاغطة كما يدركها املعلمون واملعلمات

 .على مواجهة أحداث متطلبات مهنة التدريس واليت تشكل هتديدا لذاته

( 11)اخلاصة، و معلم ومعلمة يف املعاهد ( 419)معلم ومعلمة، منهم ( 211)و تكونت عينة الدراسة من 
 :واستخدمت الباحثة أدوات البحث التالية ،معلم ومعلمة بالتعليم العام

 .استبيان الضغوط النفسية ملعلم الرتبية اخلاصة-        

 .استبيان الضغوط النفسية ملعلم التعليم العام-        

 .ملقياس تقدير الذات للمعلم-        

 :وقد أشارت النتائج إىل

جمال الرتبية اخلاصة -فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املعلمني واملعلمات املشتغلني يف وجود -
 .وكانت غالبية الفروق لصاحل املعلمات

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املعلمني واملعلمات للضغوط النفسية لصلح املعلمني -
 .واملعلمات صغار السن
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وق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات معلمني ومعلمات الرتبية الفكرية   ودرجات معلمني وجود فر -  
 .ومعلمات الصم والبكم

 (:8881) دراسة محمد بخيت محمد -

وهتدف , وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة من أساتذة املرحلة الثانوية الضغوط النفسيةتناولت 
وقد استخدم الباحث عينة قوامها , على الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات لدى املعلمنيالدراسة إىل التعرف 

أستاذ وأستاذة من التعليم العام، و ( 492)من أساتذة املرحلة الثانوية من إدارة الوايلي يف حمافظة القاهرة، منهم ( 921)
 .مل يكملوا بعض بيانات الدراسة أستاذ وأستاذة( 21)أستاذ وأستاذة من التعليم الفين، و( 418)

  :استخدم الباحث األدوات البحثية التالية يف الدراسةو 

 .قائمة الضغوط النفسية -      

 .مقياس وجهة الضبط-      

 .اختبار التوجيه الشخصي وقياس حتقيق الذات للمعلمني-      

     .مقابالت إكلينيكية-      

 :وقد أشارت نتائج الدراسة إىل

وجود عالقة ارتباطيه سالبة بني مصادر الضغوط كبعد من أبعاد الضغوط النفسية وبني احلساسية للمشاعر - 
 .واعتبار الذات وتقبل العدوان واملقدرة على إقامة عالقات ودية

 .وكذلك توجد عالقة ارتباطيه سالبة بني مظاهر الضغوط كبعد من أبعاد الضغوط النفسية- 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة ممن يعملون بالتعليم العام والفين لصاحل -      
 .أساتذة التعليم الفين

 ( :2111)دراسة المدني علي عبد اهلل  -

 (احملويت ) الغضوط النفسية وعالقتها ببعض املتغريات لدى طلبة كلية الرتبية : حتت عنوان -        

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن الضغوط النفسية لدى طلبة كلية الرتبية، وفقا ملتغري : اهداف الدراسة -        
 .يف اليمن، وكذلك الكشف عم العالقة بني الضغوط والتحصيل( احمليويت ) اجلنس والتخصص يف اجلامعة 

 بة طالبا وطال( 900)بلغت عينة الدراسة :عينة الدراسة -        
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 .استخدم الباحث مقياس الضغط النفسي من اعداد الباحث:أدوات الدراسة -        

كانت من أبرز نتائجها أن االناث يعانون من الضغوط النفسية أكثر من الذكور، باإلضافة إىل : نتائج الدراسة -        
 .وجود عالقة عكسية بني الضغوط اإلقتصادي والتحصيل

 ( :  2119)دراسة حدادة محمد  -

 .، رسالة ماجستري"الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية يف كرة القدم مستوياهتا ومصادرها:" حتت عنوان -          

هدفت إليه الدراسة التعرف على مستويات الضغط النفسي لدى حكام النخبة يف اجلزائر، ومعرفة أكثر العوامل اليت من أهم ما 
 .ي إىل حدوثهتؤد

وقام . حكمًا من حكام النخبة دوليني ووطنيني( 520)واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتكونت العينة من            
 .ببناء مقياس ملعرفة مصادر ومسببات الضغوط النفسية ودرجة شدهتا لدى حكام النخبة

تعرضون ملستوى مرتفع من الضغوط النفسية مما يدل على معاناة هذه الفئة أنَّ احلكام يومن بني ما خلصت إليه الدراسة            
م وإْن اختلفت درجاهتم التحكيمية، واختصاصاهتم، وروابطهم، وعمرهم فإهنم مجيعًا يعانون من تلك الضغوط،  من الرياضيني، وأهنَّ

وى الضغط النفسي لصاحل احلكام الذين طلقوا يف حني مل تظهر فروق حسب متغري احلالة العائلية ولكن هناك ميل الرتفاع مست
 .( 820، 5001حدادة حممد، ) .زوجاهتم

 :دراسة محمد حسين النظاري  -

 قياس الضغوط النفسية اليت تسببها الصحافة الرياضة على حكام كرة القدم حسب سنوات التحكيم :حتت عنوان -           

درجة الضغوط النفسية ليت تسببها الصحافة الرياضية على حكام الدرجة تصميم مقياس يقيس : يهدف البحث إىل-         
 .األوىل الذين يُديرون مباريات الدوري يف اجلمهورية اليمنية

 . الكشف عن أهم العوامل اليت ُتسبب الضغوط النفسية من قبل الصحافة الرياضية لدى احلكام-         

إحصائياً يف درجة الضغوط النفسية اليت تسببها الصحافة الرياضية على حكام هناك فروق دالة : فرضية البحث-         
 .الدرجة األوىل لكرة القدم باجلمهورية اليمنية

 .يف هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته حل مشكلة الدراسة :منهج البحث -         

حكام الدرجة األوىل املقيدين يف سجالت االحتاد اليمين العام لكرة القدم،  متثلت العينة املأخوذة يف :عينة البحث -          
 .حكماً  35، والبالم عددهم (دوري الدرجة األوىل)والذين يُديرون مباريات الدوري العام 
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 .استعان الباحث باألدوات اآلتية جلمع املعلومات :أدوات الدراسة -          

 .ية واألجنبيةاملصادر العرب -               

 .استمارة مقياس الضغوط النفسية اليت تسببها الصحافة الرياضية على احلكام                 

 .مقياس الضغوط النفسية اليت تسببها الصحافة الرياضية على احلكام -               

( 82)عددهم  جمموعة من اخلرباء والبالم ه علىقام بتصميمه الباحث بعد إطالعه على العديد من املقاييس املشاهبة وبعد عرض 
 .عبارة( 20)خبرياً، واملتكون من 

الضغوط النفسية اليت تسببها الصحافة الرياضية  تَربَرنين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة : نتائج الدراسة -         
وجود فروق يف درجة تأثري الضغوط النفسية : ليت ترىعلى احلكام حسب سنهم، وبالتايل مل تتحقق فرضية البحث وبدرجة عالية، وا

مبعىن أنَّ مجيع احلكام يتأثرون بالضغوط النفسية حبسب سنهم، غري أنه ال توجد . لدى احلكام بناًء على متغري السن، ومن مث رفضها
 .فروق دالة إحصائياً يف ذلك التأثري 

 :أمون مدراسة شريط محمد الحسن ال -

 .دراسة مقارنة ملستويات اإلحرتاق النفسي عند مدريب بعض األنشطة املختارة: عنوان حتت -            

  :أهداف الدراسة -            

  معرفة مستويات أعراض االحرتاق النفسي لدى املدربني يف األنشطة الرياضية-                

 .املختارة               

 .اق النفسي لدى املدربني يف األنشطة الرياضية املختارةمستويات عوامل االحرت -               

 .الفروق يف أعراض االحرتاق النفسي بني املدربني طبقا لتغري نوع النشاط الرياض-               

 .الفروق يف عوامل االحرتاق النفسي بني املدربني طبقا لتغري نوع النشاط الرياضي-               

 :الدراسة  فرضيات-             

 خمتلف يف الرياضي للمدرب النفسي االحرتاق لعوامل مستويات توجد -             

 .التخصصات                 

 .التخصصات خمتلف يف الدربني لدى النفسي االحرتاق إلعراض مستويات دجتو  -             
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 للمدرب النفسي االحرتاق عوامل مستويات يف إحصائيا دالة فروق هناك -              

 .التخصصات خمتلف مدريب بني الرياضي                

 مدريب بني النفسي االحرتاق أعراض مستويات يف إحصائيا دالة فروق هناك-         

 .الرياضية التخصصات خمتلف                  

 .استخدم الباحث املنهج الوصفي: منهج الدراسة -               

كرة القدم، كرة القدم داخل القاعة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة   :التالية الرياضات مدريب: عينة الدراسة -                
  .مدربا 812السلة، ألعاب القوى، السباحة، اجليدو، املالكمة، السامبو، واشتملت عينة الدراسة على 

 ( :2117)  عام وآخرون عرابي سميرة دراسة-

 االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم يف األردن: حتت عنوان -         

التعرف على مستوى االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم يف االردن وكذلك التعرف :اهلدف من الدراسة -         
 .على الفروق يف مستوى االحرتاق النفسي لدىيهم

 .املنهج الوصفي: منهج الدرسة -         

 .مدرب 18أجريت الدراسة على عينة قوامها : عينة الدراسة -         

 .املعرب واخلاص باحلرتاق النفسي" ماسالش"طبق على املدربني مقياس : أدوات الدراسة -         

أ هرت نتائج الدراسة أن مستوى االحرتاق لدى مدريب كرة القدم يف األردن، كما خلصت : نتائج الدراسة -         
هلا تأثري على مستوى االحرتاق، فقد دلت نتائج الدراسة على أنه كلما ( ا،ب،س :) الدراسة إىل أن درجة املدرب دويل 

 .ارتفعت درجة املدرب اخنفضت درجة االحرتاق لديه

 ( :1889)دراسة محمد عبد العاطي عام  -

  .   حتت عنوان الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي لدى الرياضيني-         

 .املنهج الوصفي:منهج الدراسة -         

 .العبا ميارسون أنواعا خمتلفة من األنشطة الرياضية 583عينة الدراسة مشلت : عينة الدراسة -         

 .استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي: وات الدراسة أد-        
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أ هرت نتائج البحث عن وجود سبعة عوامل رئيسية للضغوط النفسية واالحرتاق النفسي اليت : نتائج الدراسة -        
 :تواجه الرياضيني تلخصت فيما يلي 

 .عبيهالضغوط املرتبطة بأسلوب تعامل املدرب مع ال-        

 .الضغوط املرتبطة بنقص تقدير الذات واملساندة االجتماعية-        

 .الضغوط املرتبطة باملظاهر الفيسيولوجية واالنفعالية-        

 .الغضوط املرتبطة بقلق املنافسة-        

 .الضغوط املرتبطة حبمل التدريب-        

 .الضغوط املرتبطة بتنظيم الوقت-        

 : Silva 1881"سيفا"دراسة  -

 الضغوط النفسية اليت تؤدي إىل االحرتاق النفسي للرياضي: حتت عنوان -        

 .املنهج الوضفي:منهج الدراسة -        

 .جمموعة من الرياضيني املمارسني ألنشطة رياضية خمتلفة:عينة الدراسة -        

 .النفسي املؤدية لالحرتاق النفسي التعرف على صادر الضغط: هدف الدراسة -        

 :توصلت هذه الدراسة إىل أن أهم الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي للرياضي هي : نتائج الدراسة -        

 .التعب البدين الشديد-        

 .عدم كفاية الوقت الستعادة الشفاء واسرتجاع القوى-        

 (.املدرب، الزمالء، اآلباء، اجلمهور واالدارة ) االحباط الناتج عن حماولة ارضاء اآلخرين -        

حتت عنوان عوامل اإلحرتاق النفسي للمدرب ( 8815)بدراسة عام  Kroll" كرول  والرت"قام :  كرول والتر دراسة -
هبدف التعرف على أهم األسباب أو العوامل اليت قد تكون مؤدية إىل اإلحرتاق النفسي للمدرب الرياضي، وقد وجه 

عينة الباحث سؤاال للمدربني عن أهم األسباب اليت تسهم يف الضغط النفسي عليهم كمدربني رياضيني وقد اشتملت 
مدربا رياضيا يف بعض األنشطة الرياضية ، ومن أهم نتائج الدراسة حصول العوامل املرتبطة بالالعبني  80الدراسة على

    (. 008، ص5001وفاء درويش، . ) وكذلك وشخصية املدرب على نسبة عالية من التكرارات
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 : السابقة التعليق على الدراسات-7

 :السابقة ميكن االشارة إىل عدة نقاط منها  من خالل استعراض الدراسات       

 .معظم الدراسات السابقة تناولت أحد متغريات حبثنا سواء الضغوط النفسية أو مدرب كرة القدم-           

 .الدراسات كانت متنوعة بني اجملال الرياضي واجملال النفسي والتعليمي-           

 .النفسية لدى أساتذة التعليم بعض الدراسات تناولت الضغوط-           

 .الدراسات تناولت خمتلف مستويات الضغوط النفسية لدى املدربني والرياضيني-           

 



    
 

 

 :ثالثصل الـالف 
 
 

اإلجراءات 
 لدراسةلالميدانية 
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 :الدراسة االستطالعية -1
واليت  النفسيقياس الضغط لبعد النظر يف الدراسات السابقة، اليت استعملت استمارات استبيانية ومقاييس  

أيضا إىل امليدان من أجل تكوين فكرة واضحة حول أفراد الدراسة، ومن جهة أخرى  تحبثت يف أسبابه ومصادره، انتقل
 .النفسي الضغط أعراضلبناء استبيان يعرب بصدق عن 
 :منها ييف حبث بعدة محالحظات أفادتين تحالحظة الخصصية خرجاملعليها، و  تلوعلى أساس اإلجابات اليت حتص

  .ي املتوسطستوى التعليمامل يلتمثل مجيع فئات العينة مبن فيهم ذو إعادة صياغة أسئلة االستمارة بخكل مبسط  -
 .انتباه أفراد العينة تإضافة بعض األسئلة اليت لفت -
 .حذف بعض األسئلة اليت وجدنا أهنا ال تفيد يف دراستنا -
هنننذه املحالحظنننات انننكلنا اسنننتبيان يف هنننذا الخنننعن وعرضنننناه علنننى  موعنننة منننن ا كمننن  منننن أسننناتذة  ومننن خنننحالل 

  :من أجل الوصول إىل  ، وعلم النفس(التحضري البدين والذهين  )الرتبية البدنية 
 .وضوح البنود والتعليمات وسحالمتها لغويا -
 .ارتباط البنود بالتعليمات واجلانب املدروس -
 .بارات لقياس ملا أعدت لهمحالءمة الع -
 .إضافة أي معلومات أو تعديحالت أو بنود يروهنا مناسبة -
 .حذف أي معلومات أو تعديحالت أو بنود يروهنا غري مناسبة -
مناسبة وبناءا على ذلك مت  أوهاوبعد مجع االستبيانات ا كمة مت مراجعة اقرتاحات ا كم  والتعديحالت اليت ر  

 .وية لبعض العباراتتغيري الصياغة اللغ
مقياس أسباب "كما قمت باإلستعانة مبقياس الضغوط النفسية املعد من طرف الدكتور حممد حسن عحالوي حتت عنوان 

 .الواقع على كاهل مدريب كرة القدممن أجل معرفة عوامل الضغط النفسي " الضغوط النفسية على املدرب الرياضي
 :في الدراسة المتبع المنهج-2

إن أي دراسنننة علمينننة تتتلنننب اختينننار وإتبننناي مننننها معننن ، النننذي  ثنننل يف البحننن  العلمننني  موعنننة منننن القنننوان           
واألسننس مت وضننعها مننن أجننل الوصننول إىل انقيقننة، فنناملنها هننو التريننث الننذي يتبعننه الباحنن  يف دراسننته للمخننكلة وهنننذا 

جند أننواي منن املنناها العلمينة، إذ يسنتع  الباحن  مبنا إلكتخاف انقيقة، كما أن املنها خيتلف بإختحالف املوضوي هلذا تو 
 .يتناسب ومخكلة حبثه

 .ويف حبثنا هذا استصدم التالب الباح  املنها الوصفي نظرا ملحالئمته وطبيعة هذه اإلاكالية        
 :مجتمع وعينة الدراسة -3
" رابتة باتنة" "ب"فوج اجلهوي األول و الثاينأندية  مدريب يتمثل  تمع الدراسة يف حبثنا هذا يف :مجتمع الدراسة -   

 .اجلهوية
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حرصنا على الوصول إىل نتائا أكثر دقة وموضوعية ومتابقة للواقع،حي  قمنا باختيار عينتنا  :عينة الدراسة -   
  .اجلهوية "رابتة باتنة" "ب"فوج املتمثلة يف مدريب أندية اجلهوي األول والثاين

 ".رابتة باتنة" "ب"فوج مدريب أندية اجلهوي األول والثاين علىمقياس واستبيان  إستمارة 32قمنا بتوزيع -
وبعد استعادة االستمارات تب  أن استمارت  غري قابلت  للتحليل ألحتوائهما على أختاء يف مأل االستمارات، هلذا فقد 

 .استمارة 33مت احتساب باقي اإلستمارات الصانة للقياس واملقدر عددها 
 : المجال الزمني والمكاني-
 : نياالمجال الزم-

ماي  51إىل غاية يوم 4152أفريل  51كانت بداية القيام هبذه الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة ب  يوم          
 "رابتة باتنة" "ب"فوج الثاين ول واأل مدريب فرق اجلهويواستبيان على  مقياس حي  مت توزيع استمارة 4152

 :المجال المكاني -
، وذلك  "رابتة باتنة" "ب" فوج مت توزيع استمارة مقياس واستبيان على مدريب فرق أندية اجلهوي األول والثاين         

 .مبساعدة بعض الزمحالء ومدريب فرق والية املسيلة الناات  يف بتولة باتنة اجلهوية
 :تحديد متغيرات الدراسة  -

تكتسي مرحلة حتديد متغريات البح ،أمهية كبرية هلذا  كن القول أنه كي تكون فرضية البح  قابلة للتحقيث          
ميدانيا،أنه البد من العمل على صياغة وجتميع كل متغريات البح  بخكل سليم ودقيث إذ أنه البد أن حيرص كل باح  

بعض العوامل األخرى اليت من اعهنا أن تؤثر سلبا على مسار إجراء حرصا اديدا على التمييز ب  متغريات حبثه وب  
 .دراسته 

 :المتغير -
 :الذي حيصل فيه تعديل أي تغري لعحالقته مبتغري آخر وهو نوعان هو ذلك العامل 

 :المتغير المستقل  -أ 
 .هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع 

 :المتغير التابع -ب
 .العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباح  لقياسها،وهي تتعثر ملتغري مستقل هي تلك    

 :تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي 
 (عواملها وأعراضها )  الضغوط النفسية:املتغري املستقل يتمثل يف -
 .مدريب كرة القدم:املتغري التابع يتمثل يف -         
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 :أدوات جمع البيانات والمعلومات -4
أما " حممد حسن عحالوي " إستصدم التالب يف هذا البح  مقياس واستبيان فاملقياس من إعداد الباح              

طرحه على  موعة من أساتذة اإلختصاص ومت حذف العبارات اليت مل ختدم موضوي الدراسة   بعد اإلستبيان فقد أجنز
 . ه أكثر مصداقية وموضوعيةكما مت إضافة عبارات أخرى من اعهنا إثراء البح  وإعتائ

 :مقياس عوامل الضغوط النفسية  4-1
للتعرف على األسباب أو العوامل اليت تسهم يف زيادة الضغط على " حممد حسن عحالوي " صمم املقياس             

كما مت إجياد الصدق املنتقي للمقياس عن طريث   أبعادعبارة موزعة على مخس ( 33)املدرب الرياضي، ويتضمن املقياس 
خرباء يف  ال علم النفس الرياضي والتدريب الرياضي، ومت استبقاء العبارات اليت أمجع عليها اخلرباء الثحالثة يف كل بعد  3

 .من أبعاد املقياس
رات اليت يتكون منها كل مت تصحيح كل بعد من األبعاد اخلمسة على حدة وذلك جبمع حاصل الدرجات للعبا         

يف كل بعد كلما دل دل ذلك على املزيد من الضغط املرتبط هبذا ( 33)بعد وكلما اقرتبت درجة املدرب من الدرجة 
 .البعد

 :وكانت أبعاد املقياس كما يلي 
 :وعوامل مرتبتة باالعب  أو الفريث الرياضي - 

  1/30/11/10/21/20: عبارات هذا البعد              
 :وعوامل مرتبتة خبصائص املدرب الرياضي واصصيته -

 32/35/12/15/22/25: عبارات هذا البعد              
 :وعوامل مرتبتة باإلدارة العليا للفريث -

  33/35/13/15/23/25: عبارات هذا البعد              
 :وعوامل مرتبتة بوسائل اإلعحالم -

  30/35/10/15/20/25: عبارات هذا البعد              
 :وعوامل مرتبتة باملخجع  -

  37/13/17/23/27/33: عبارات هذا البعد              
 :محالحظة 
ست عبارات سببية ويقوم املدرب الرياضي باالجابة على عبارات ( 0)يتضمن كل بعد من األبعاد اخلمسة        

إلسهام يف زيادة الضغط النفسي على املدرب الرياضي وذلك املقياس طبقا لرأيه الخصصي واعتقاده يف مدى أمهيتها يف ا
ألقل ( 1)أعلى درجة من األمهية يف ح  متثل الدرجة واحد (  7)على مقياس مخاسي التدرج حبي  متثل الدرجة مخسة 

 .درجة من األمهية بالنسبة إلسهام العبارة يف زيادة الضغط النفسي على املدري الرياضي
 .مقياس عوامل الضغوط النفسية على املدرب الرياضي" استصدام املقياس أن يكون عنوانه كما يلي يراعى عند و        
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 :ستبيان أعراض الضغوط النفسية لدى مدربي كرة القدم ا 4-2

 :عبارة موزعة على أربعة أبعاد وزعت كما يلي ( 20)حيتوي هذا االستبيان على           
 :األعراض النفسية -

 1/2/3/0/7/0/5/5: عبارات هذا البعد        
 :األعراض الفيسيولوجية -

  5/13/11/12/13/10: عبارات هذا البعد        
 :األعراض السلوكية -

 17/10/151/15/15/23: عبارات هذا البعد        
 :األعراض املعرفية -

 21/22/23/20: عبارات هذا البعد        
 :لألداة  الخصائص السيكومترية 4-3

 :الصدق -
بالصدق مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ، ووضوح فقراهتا  يقصد       

 ( 105، ص  2332فاطمة عوض صابر ، ) ومرادفاهتا من ناحية أخرى حبي  تكون مفهومة لكل من يستصدمه 
وللتعكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستصدام صدق ا كم  كعداة للتعكد من أن االستبيان يقيس ما أعد له ، حي  

، ( جامعة املسيلة ) قمنا بتوزيع االستبيان على  موعة من أساتذة معهد علوم وتقنيات األنختة البدنية والرياضية 
 .إجراء التعديحالت اليت اتفث عليها معظم ا كم وباالعتماد على املحالحظات والتوجيهات ، قمنا ب

 :الثبات -

 مباستصداالثبات من املفاهيم اجلوهرية يف االسس العلمية لكي تكون االداة صانة للتتبيث، لذى قام الباح       

 : على النحو التايل ومن الثبات يف درجة االجابات للمفحوص  وه لتعكد معامل الثبات ألفا كرونباخ

 : بات مقياس عوامل الضغوط النفسيةث-
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,767 30 

 .وهو معامل ذو درجة متوستة وعليه فإن املقياس قابل للتتبيث 3750وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ  
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 :ثبات استبيان األعراض النفسية -
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,757 24 

 .وهو معامل ذو درجة متوستة وعليه فإن املقياس قابل للتتبيث 3757وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ 

 :  لألداة اجراءات التطبيق الميداني-5

 " .الضغوط النفسية عواملها وأعراضها لدى مدريب كرة القدم"حول موضوي دراستنا  اطار يف             

ومن أمثلتها نادي مولودية املسيلة ،  "باتنة اجلهوية"رابتة " ب"قسمي اجلهوي األول والثاين فوج  أندية توجهنا إىل بعض

ادي أوالد دراج ، وفيما أومليب املسيلة ، وفاق سحالمات ع  انجل ، احتاد سيدي عيسى ، وفاق سيدي عيسىي ، ن

خيص أندية اجلهوي الثاين نذكر منها نادي أوالد عدي لقبالة ، الخحالل ، مولودية بوسعادة ، ع  انجل ، سيدي مبارك 

، بري قاصد علي ، أما باقي مدريب الفرق األخرى فقد قمنا بإرسال اإلستمارات هلم عن طريث بعض الزمحالء واملدرب  

 .األعباء املادية املرتتبة عن التنقل اليهمنظرا لبعد املسافة و 

 :األساليب االحصائية -6

 . spss18استصدم الباح  برناما انزم االحصائية      

 2كاي -    

 النسب املؤوية -    

 ألفا كرونباخ-    

 

 

 

 



    
 

 

 :رابعصل الـالف 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض النتائج 
 وتفسيرها ومناقشتها
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 :لدى مدربي كرة القدم النفسيالكشف عن عوامل الضغط -1

ي يف النفسسنتناول عرض وحتليل ملا كشفت عنه الدراسة احلالية من نتائج تتعلق مبدى تسبب عوامل الضغط  
 :يلي على حدى كماعد ب لدى مدري كرة القدم، حبيث يتم عرض وحتليل كل النفسيإحداث الضغط 

 :الضغوط المرتبطة بالعالقة مع الالعبين 1-1

، النفسيإىل الوقوف على مدى تسبب الالعبني يف معاناة مدريب كرة القدم من الضغط  البعدترمي أسئلة هذا           
 .البعد فيما يلي عرض وحتليل إلجابات املدربني على هذاو للضغط  إحداثاأكثر  لبعداوكذا معرفة أي عوامل هذا 

رقم 
 العبارة

يف 
 املقياس

 التكرار               
 

  %النسبة                
 2يكا 
 
 

 
Sig  

 
 الرتبة 

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية 
 جدا

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جدا

10 01 01 12 11 11 33.3 01 0.6 11 11 12.8 0.002 10 

10 10 01 11 10 12 00.6 10.6 20.6 3.3 0.6 18.3 0.001 10 

00 11 00 16 11 11 03.3 01 23.3 03.3 11 10.8 0.013 13 

00 11 01 11 13 10 20.6 10.6 03.3 01 3.3 17.66 0.001 10 

20 00 16 10 10 11 03.3 23.3 21 3.3 11 15.6 0.001 12 

20 01 00 11 11 11 33.3 03.3 03.3 11 11 7.2 0.027 11 

  0.002 15.3 0.0 1.0 06.0 10.0 20.1 13 10 30 11 03 اجملموع

 .يوضح المعالجة اإلحصائية لبعد العالقة مع الالعبين:  10 جدول رقم

 :تحليل النتائج -

لدى  النفسيتسبب يف إحداث الضغط ت الالعبنيأن العالقة مع  10من خالل نتائج اجلدول رقم يتبني لنا          
، مث تأيت الدرجة  %6464بنسبة  بدرجة كبرية حيث أهنا تؤثر الستة،مدريب كرة القدم بنسب متفاوتة يف العوامل 

  . %064ة ، أما الدرجة املنخفضة فهي تقدر بنسب%0.60املتوسطة بنسبة 

 %35بالنسبة للعامل األول، و %41: فنسبها كالتايل النفسيبالنسبة ألكثر العوامل اليت تؤدي إىل الضغط            
وهو ما  16110، أما درجة الداللة فقد قدرت ب أيضا %31بالنسبة للعامل الثاين، بينما يقدر العامل الثالث بنسبة 

 .يؤكد داللة هذا البعد
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 :االستنتاج-

، وسنذكر منها العوامل الثالثة األوىل كما جاء النفسيأكثر العوامل املسببة للضغط  على السابقةدلت النتائج     
 :ترتيبها يف اجلدول السابق هي

 .عدم احرتام الالعب للمدرب بصورة كافية-

 حماولة بعض الالعبني التكتل ضد املدرب-

 .وجود العديد من املشاكل والصراعات بني املدربني-

 :المرتبطة بشخصية المدرب الضغوط 1-2

  لدى مدريب كرة القدمي النفسضغط يف الد عن مدى تسبب شخصية املدرب عتكشف أسئلة هذا الب             

رقم 
 العبارة

يف 
 املقياس

 التكرار              
 

  %النسبة             
 
  2يكا 

 

 
 

sig 

 
 

كبرية  الرتبة
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية 
 جدا

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جدا

12 03 02 13 12 11 13.3 11 01 0.6 11 03.10 1.111 10 

16 16 10 01 10 10 23.3 21 33.3 21 3.3 16 1.030 10 

02 10 00 16 13 11 00.6 01 23.3 01 11 00.10 1.100 12 

06 10 01 11 13 11 00.6 10.6 20.6 01 11 0.2 1.126 11 

22 11 10 10 11 13 03.3 31 21 20.6 01 1.33 1.303 10 

26 02 01 12 13 13 11 33.3 0.6 01 01 01.3 1.110 13 

  1.100 03.2 3.11 03.0 21 30.3 20.0 16 20 30 00 10 اجملموع

 .شخصية المدرب يوضح المعالجة اإلحصائية لبعد:  22جدول رقم

 :تحليل النتائج -

إىل أن  الناجتة عن الشخصية لدى املدربني  النفسيأن عوامل الضغط  10تشري املعطيات املبينة يف اجلدول رقم          
 نفسيسب هلم ضغط تبالنسبة للذين  ، أما %5465املدربني قيد الدراسة يتعرضون للضغط بدرجة كبرية كانت نسبتها 

بب هلم ضغط منخفض فقدرت نسبتهم ب ، أما بالنسبة للمدرينب الذين تس%01ب متوسط قدرت نسبتهم
 .وهذا ما يثبت داللة هذا البعد 16110، أما درجة الداللة فقد قدرت ب 5633%
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 :ستنتاجاال-

ي لدى مدريب كرة النفستسبب يف إحداث الضغط تأسفرت النتائج السابقة على أن العوامل الثالثة األوىل اليت       
 :يف هذا البعد جاءت كما يلي القدم

 .الشعور الداخلي للمدرب بعدم األمان أو اإلستقرار يف عمله -

 .إحساس املدرب بعدم قدرته على حتقيق املزيد من اإلجنازات لالعبني أو الفريق -

 (أسرية، شخصية أو مرتبطة بالالعبني ) تراكم بعض املشكالت املختلفة  -

 :تبطة باإلدارة العليا الضغوط المر  1-3

رقم 
 العبارة

يف 
 املقياس

 التكرار              
 

  %النسبة             
 
  2يكا 

 

 
 

sig 

 
 

كبرية  الرتبة
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية 
 جدا

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جدا

13 00 02 10 10 10 30.6 11 00.0 3.3 3.3 01.00 1.110 12 

11 12 00 02 10 11 0.6 30.6 11 00.6 11 0.2 1.126 10 

03 00 00 10 12 10 30.6 30.6 00.6 0.6 3.3 00.33 1.111 13 

01 12 00 00 10 11 0.6 03.3 30.6 3.3 11 21.03 1.111 10 

23 10 06 11 11 11 31 00.6 03.3 11 11 21.0 1.111 10 

21 13 03 02 12 11 01 13.3 11 0.6 11 03.10 1.111 11 

  1.110 21.1 0.0 0.0 26.2 11.1 20.0 12 00 10 11 31 اجملموع

 .لإلدارة العليا لبعد يوضح المعالجة اإلحصائية : 23جدول رقم

 :تحليل النتائح -

ي لدى مدريب كرة القدم لنفسإىل أن العوامل اليت تسبب الضغط ا 15تشري النتائج املعروضة يف اجلدول رقم         
من  %66الناشئة عن الضغوط املرتبطة باإلدارة العليا، هلا تأثري مرتفع، وهذا ما تؤكده النسب املعروضة حيث أن 

بينما  بدرجة متوسطة،تسبب هلم ضغطا  %0.60يف حني أن  بدرجة كبرية،تسبب هلم هذه العوامل ضغطا  املدربني
 .لذوي الضغط الضعيف %460بقيت نسبة 
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  :ستنتاج اال-

لدى مدريب كرة القدم كما جاء ترتيبها يف  النفسيمن خالل ما سبق عرضه جند أن العوامل اليت تسبب الضغط  
 :هي( 15)اجلدول رقم 

 .شعور املدرب بأنه مهدد من اإلدارة العليا للفريق باإلستغناء عنه -

 .تدخل بعض اإلداريني يف صميم العمل الفين للمدرب -

  .املدرب بأن اإلدارة العليا غري مقتنعة بكفاءته احساس -

 :الضغوط المرتبطة بوسائل اإلعالم 1-4

الضغط لدى مدريب كرة القدم واجلدول يف  وسائل اإلعالم  مدى تسبب د إىل إبرازعهتدف أسئلة هذا الب   
 .املوايل يلخص ذلك

رقم 
 العبارة

يف 
 املقياس

 التكرار              
 

  %النسبة             
 
 2يكا 

 

 
 

sig 

 
 

كبرية  الرتبة
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية 
 جدا

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جدا

11 10 10 16 01 12 00.6 21 23.3 33.3 0.6 0.00 1.220 12 

10 13 10 00 11 12 01 21 30.6 20.6 0.6 0.1 1.100 11 

01 13 10 10 01 12 01 21 31 33.3 0.6 1.33 1.111 13 

00 12 13 10 01 10 0.6 01 31 33.3 21 1.33 1.111 10 

21 10 11 10 10 00 3.3 03.3 00.6 31 30.6 0.33 1.102 10 

20 11 16 10 10 10 20.6 23.3 31 00.6 3.3 0.2 1.101 10 

  1.602 01 03.3 21.1 26.6 06.6 02.2 21 03 01 32 21 اجملموع

 .لوسائل اإلعالم لبعد يوضح المعالجة اإلحصائية : 24رقم جدول

 :تحليل النتائج -

لنفسي الضغط امن  إىل أن املدربني قيد الدراسة ال يعانون16تشري النتائج اإلحصائية املبينة يف اجلدول رقم          
، أما الذين %0363بـ  نسبتهم قدرت جة قليلةر بدالناتج عن الضغوط املرتبطة بوسائل اإلعالم، حيث أن الذين أجابوا 

بدرجة كبرية جدا كانت ، يف حني الذين أجابوا %.6 نسبتهم ب بدرجة متوسطة قدرت ضغط أجابوا على أساس أنه
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املدربني قيد الدراسة للضغط بسبب وهذا ما يؤكد عدم تعرض  16.4 ، أما درجة داللة البعد كانت% 0060نسبتهم 
 1613داللة البعد فاقت  ةوسائل اإلعالم ألن درج

 :ستنتاجاال-

نستنتج من خالل نتائج اجلدول السابق أن املدربني قيد الدراسة ال يتعرضون للضغط النفسي بسبب وسائل  
اإلعالم وهذا راجع إىل القسم الذي تنشط به فرقهم، فهذه األقسام ال حتضى مبتابعة إعالمية كبرية من شأهنا احداث 

 .ضغط لدى املدربني

 :الضغوط المرتبطة بالمشجعين 1-5

، النفسيالوقوف على مدى تسبب املشجعني مبعانات مدريب كرة القدم من الضغط  هذا البعد إىل سئلةترمي أ   
 : دعوفيما يلي عرض وحتليل إجابات مدريب كرة القدم على هذا الب

رقم 
 العبارة

يف 
 املقياس

 التكرار              
 

  %النسبة             
 
  2يكا 

 

 
 

sig 

 
 

كبرية  الرتبة
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية 
 جدا

كبرية 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبرية
 جدا

10 10 11 10 10 13 00.6 20.6 31 00.6 01 1.1 1.110 10 

01 00 10 11 12 11 01 31 03.3 0.6 11 03.10 1.111 10 

00 10 06 13 13 10 21 00.6 01 01 3.3 26.3 1.111 12 

21 12 11 10 02 13 0.6 03.3 31 11 01 02.33 1.100 10 

20 02 10 10 11 11 11 31 00.6 03.3 11 0.10 1.010 13 

31 10 00 13 12 11 31 03.3 01 0.6 11 00.00 1.110 11 

  1.110 06 3.1 00.0 01.3 30 26.2 16 21 33 03 10 اجملموع

 .للمشجعين لبعد اإلحصائيةيوضح المعالجة  : 25جدول رقم

 :تحليل النتائج -

أن املدربني يتعرضون لضغط املشجعني بنسب متفاوتة، حيث بلغت  13اجلدول رقم يتبني لنا من خالل نتائج         
، يف %563أما الدرجة القليلة جدا فقد قدرت ب  %0365، يف حني النسبة املتوسطة قدرت ب %53أكرب نسبة 

 .ربني للغضط النفسي بسبب املشجعنيوهو ما يؤكد تعرض املد 16160داللة البعد حني بلغت درجة 
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 :ستنتاجاال-

وسنذكر منها العوامل كما جاء  النفسيعلى أكثر األسباب وترتيبها لنسب الضغط  اجلدول السابق نتائجدلت  
 :وهي من حيث درجة تسبيبها للضغط النفسي على املدربني ترتيبها

 .املتعصبني التهجم أو اإلعتداءالبدين على املدربحماولة بعض -

 .حماولة بعض املدربني اإلعتداء اللفضي على املدرب-

 .مطالبة بعض املتفرجني املتعصبني بتغيري املدرب عقب اهلزائم الطارئة-

الفريق املنافس كإشارة انقالب املشجعني على الالعبني أو الفريق الذي يدربه املدرب، وتشجيعهم لالعبني املنافسني أو -
 .إىل عدم رضاهم عن املدرب

 :النفسي لدى مدربي كرة القدم الضغط  أعراضالكشف عن  -2

ومعرفة أهم العوامل املتسببة يف حدوثه،  الضغط النفسيبعد التأكد من معانات مدريب كرة القدم من              
اليت تظهر  األعراضأفرزهتا املعاجلة اإلحصائية معرفة مجلة  سنحاول يف هذا اجلانب من خالل عرض وحتليل النتائج اليت

 .لديهم النفسيعلى مدريب كرة القدم كنتيجة حلدوث الضغط 

 :األعراض النفسية  2-0

 بسببلدى مدريب كرة القدم األعراض النفسية إىل مدى ظهور  احملورنتعرض من خالل عرض نتائج هذا              
  .واجلدول املوايل يظهر املعطيات املتعلقة بذلك، النفسيتعرضهم للضغط 
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رقم   
العبارة يف 
 االستبيان

 %النسبة             التكرار              

 لرتبة ا  Sig 0يكا 
 نادرا أحيانا كثريا  نادرا أحيانا كثريا 

10 01 04 16 5565 3565 0565 .60 16103 15 

10 10 00 04 46. 61 5365 0166 1610. 1. 

15 13 10 04 046. 51 3565 460 16114 13 

16 00 13 11 .565 046. 11 463 16163 10 

13 15 06 05 01 646. 6565 .66 16100 14 

14 10 03 14 51 31 01 660 16103 16 

1. 10 01 00 565 5565 4565 0460 16000 13 

13 04 01 16 3565 5565 0565 .60 1611 10 

  16113 01605 51600 5060 03650 3. 06 43 اجملموع

 يوضح المعالجة اإلحصائية لمحور األعرض النفسية:  20جدول رقم   

 :تحليل النتائج -

بدرجة  األعراض النفسية من يعانونمن أفراد العينة  %03أن  14تكشف النتائج الواردة يف اجلدول رقم         
من أفراد العينة إىل هذه املظاهر  %51600منهم تظهر عليهم بدرجة متوسطة بينما يتعرض  %5060مرتفعة، وأن 
 .وهو ما يؤكد داللة هذا احملور 16113، يف حني كانت درجة داللة احملور بدرجة ضعيفة

 :االستنتاج -

 :مايلي ظهورا  األعراض النفسيةنستنتج من خالل العرض والتحليل السابق ألكثر           

 .القلق-

 .التعب-
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 .تقلب املزاج-

 .الشعور بامللل-

 :األعراض الفيسيولوجية  2-2

وكذا  لنفسيظهورا لدى مدريب كرة القدم جراء تعرضهم للضغط  األعراضعلى أكثر  احملورسنقف يف هذا             
  .حملورأقلها ظهورا، وفيما يلي عرض وحتليل اإلجابات احملصل عليها يف هذا 

رقم   
العبارة يف 
 االستبيان

 %النسبة             التكرار              

 الرتبة  Sig 0يكا 
 نادرا أحيانا كثريا  نادرا أحيانا كثريا 

10 00 06 10 61 646. 0565 364 1610. 15 

01 13 10 04 046. 51 3565 460 16140 13 

00 16 03 00 0565 31 546. 460 16163 14 

00 03 05 10 31 6565 46. 063 16163 10 

05 01 0. 15 5565 346. 01 063 1611. 16 

06 03 05 10 31 6565 46. 063 1611. 10 

  16153 363 0060 63 5563 53 0. 40 اجملموع

 .يوضح المعالجة اإلحصائية لمحور األعراض الفيسيولوجية:  20جدول رقم    

 :تحليل النتائج -

على مدريب كرة القدم  ألعراض الفيسيولوجيةأن النسبة الكلية لظهور  .1تدل املعطيات الواردة يف الدول رقم           
من أفراد العينة تظهر عليهم  %5563درجتها معتدلة أو متوسطة حيث أن نسبة لنفسي جراء تعرضهم للضغط 

يف حني تظهر على النسبة املتبقية من أفراد منهم تظهر عليهم بدرجة متوسطة  %63بدرجة مرتفعة وأن نسبة األعراض 
 16153، يف حني بلغت درجة داللة هذا احملور ةضبدرجة منخف %0060العينة واليت تقدر بـ 
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 :األعراض السلوكية  2-3

نتعرض من خالل عرض نتائج هذا البند إىل مدى ظهور اآلثار السلوكية للضغط املهين لدى مدريب كرة القدم            
 .لسبب تعرضهم للضغط املهين، واجلدول املوايل يظهر املعطيات املتعلقة بذلك

رقم   
العبارة يف 
 االستبيان

 %النسبة             التكرار              

 الرتبة  Sig 0يكا 
 نادرا أحيانا كثريا  نادرا أحيانا كثريا 

03 10 05 04 565 6565 3565 0064 1611. 10 

04 16 00 16 0565 .565 0565 0064 16110 10 

0. 15 00 03 01 61 31 .63 16111 16 

03 14 00 05 01 546. 6565 064 16101 15 

00 13 00 05 046. 61 6565 563 1.0.5 13 

01 00 06 16 61 646. 0565 364 1.031 14 

  16106 0363 54 6464 0.600 43 36 00 اجملموع

 .المعالجة اإلحصائية لمحور األعراض السلوكيةيوضح :  20جدول رقم     

 :تحليل النتائج -

السلوكية  األعراضمن أفراد العينة تظهر عليهم  %0.600أن  13تكشف النتائج الواردة يف اجلدول رقم           
ملظاهر من أفراد العينة إىل هذه ا %54منهم تظهر عليهم بدرجة متوسطة بينما يتعرض  %6464بدرجة مرتفعة، وأن 

 .بدرجة ضعيفة، وهذا يعين أن النسبة األكثر من مدريب كرة القدم ال تظهر عليهم اآلثار السلوكية األعراضأو 

 :االستنتاج-

الثالث األوىل كما  األعراضالسلوكية ظهورا نذكر  األعراضنستنتج من خالل العرض والتحليل السابق ألكثر  
 :ها يف اجلدول السابق جاء ترتيب

 .عالقتك مع اآلخرينتوتر -
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 .التهرب من العمل-

 .الضغط على األسنان-

 :ألعراض المعرفية ا 2-4

املعرفية ظهورا وكذا أقلها ظهورا لدى  األعراضأكثر  احملور رصد سنحاول من خالل عرض وحتليل نتائج هذا            
 :التايلاجلدول وهذا ما يوضحه مدريب كرة القدم 

رقم   
العبارة يف 
 االستبيان

 %النسبة             التكرار              

 الرتبة  Sig 0كاي 
 نادرا أحيانا كثريا  نادرا أحيانا كثريا 

00 1. 00 16 0565 4565 0565 0064 16140 10 

00 01 04 16 5565 3565 0565 .60 16110 10 

05 14 03 10 01 31 51 660 1610. 15 

06 1. 0. 14 0565 346. 01 .66 16000 16 

  16110 0066 0060 3363 0660 05 .4 51 اجملموع

 .يوضح المعالجة اإلحصائية لمحور األعراض المعرفية:  10جدول رقم     

 :تحليل النتائج -

املعرفية لألعراض من املشاركني يف الدراسة يتعرضون  %06إىل أن  10تشري النتائج املبينة يف اجلدول رقم            
منهم يتعرضون هلا  %0060منهم يتعرضون هلذه اآلثار بدرجة متوسطة، بينما نسبة  %3363بدرجة مرتفعة، ونسبة  

  .، وهذا يعين أن املدربني قيد الدراسة ال تظهر عليهم األعراض املعرفية بدرجة كبريةبدرجة منخفضة

 : االستنتاج-

 :املعرفية ظهورا لدى مدريب كرة القدم بالرتتيب كما يلي األعراضلقد أسفرت نتائج اجلدول السابق على أكثر  

 .صعوبة الرتكيز-

 .النسيان-
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 .كثرة األخطاء-

 :مناقشة النتائج -3

 :الفرضية األولى  3-1

املتوصل إليها أن هناك هناك عدة عوامل تسبب الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم، حيث أظهرت النتائج          
، حيث جاء (3-6-5-0-0)كرة القدم كما هو مبني يف اجلداولتسبب الضغطوط النفسية لدى مدريب  عدة عوامل 

اث الضغط النفسي لدى مدريب كرة القدم، يليه يف املرتبة األوىل من حيث درجة تسببه يف إحد( اإلدارة العليا ) عامل 
يف املرتبة الرابعة من حيث ( املشجعني ) ، بينما جاء عامل (شخصية املدرب ) ، مث عامل (العالقة مع الالعبني ) عامل 

 (0034)، وهذا ما يتفق مع دراسة حممد حسن عالوي (وسائل اإلعالم ) درجة إحدثه للضغط النفسي، وأخريا عامل 
مدربا لكرة القدم حملاولة التعرف على أهم األسباب والعوامل اليت قد تسهم يف زيادة  .3دراسة أجريت على وهي 

 .الضغط النفسي لدى مدريب كرة القدم

على أعلى درجة من الضغط النفسي إىل عدة أسباب ( اإلدارة العليا ) ويرجع الطالب الباحث السبب يف حصول عامل 
 :منها 

 .نه مهدد من اإلدارة العليا للفريق باإلستغناء عنهشعور املدرب بأ-

 .احساس املدرب أن اإلدارة العليا للفريق غري مقتنعة بكفاءته-

 .تدخل بعض اإلداريني يف صميم العمل الفين للمدرب-

اسة بينما حصل العامل املرتبط بالعالقة مع الالعبني أيضا على درجة عالية من الضغط النفسي وهذا ما يتفق مع در 
مدربا من خمتلف التخصصات حملاولة التعرف على أهم  05حيث أجريت هذه الدراسة على على " 0030والرتكول "

كان السبب الرئيسي يف ( عدم احرتام الالعب للمدرب ) الضغوط على املدربني،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن عامل 
 .احداث الضغط  النفسي

العامل املرتبط بالعالقة مع الالعبني على هذه النتيجة إىل عدة أسباب نذكر  ويرجع الطالب الباحث السبب يف حصول
 :منها 

 .عدم احرتام الالعب للمدرب بصورة كافية-

 .حماولة بعض الالعبني التكتل ضد املدرب-

 .وجود العديد من الصراعات واملشاكل بني الالعبني-
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أيضا من الضغط النفسي، ويرجع الطالب الباحث هذا  وقد حصل العامل املرتبط بشخصية املدرب على درجة عالية
 :جلملة من األسباب نذكر منها 

 .الشعور الداخلي للمدرب بعدم اإلستقرار واألمان يف عمله-

 .احساس املدرب بعدم قدرته على حتقيق املزيد من اإلجنازات لالعبني أو الفريق-

 (.مرتبطة بالالعبني وعدم قدرة املدرب على معاجلتها أسرية، شخصية أو ) تراكم بعض املشكالت املختلفة -

حيث كان العامل املرتبط بشخصية املدرب يف املرتبة األخرية، وهذا خيتلف " 0030والرتكول"وهذا ما يتفق مع دراسة 
ى مع الدراسة احلالية حيث احتل العامل املتعلق بشخصية املدرب املرتبة الثالة من حيث احداثه للضغط النفسي لد

 مدريب كرة القدم

 :وقد جاء العامل املرتبط باملشجعني يف املرتبة الرابعة ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل عدة أسباب منها 

 .أو اإلعتداء البدين على املدربالتهجم  املشجعنيحماولة بعض -

 .مطالبةبعض املشجعني بتغيري املدرب عقب اهلزائم الطارئة-

 .داء اللفضي على املدربحماولة بعض املتعصبني اإلعت-

بينما حصل العامل املرتبط بوسائل اإلعالم على درجة قليلة من الضغوط النفسية ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل عدة 
 :أسباب منها 

لرابطة باتنة ( ب)املدربون قيد الدراسة يزاولون مهامهم التدريبية يف فرق تنشط يف قسمي اجلهوي األول والثاين فوج -
 .ة ومها قسمني ال حيضيان مبتابعة إعالمية كبرية من شأهنا احداث ضغط نفسي لدى املدربنياجلهوي

 .وعليه فإن الفرضية األوىل حتققت

  :الفرضية الثانية  3-2

 .هناك عدة أعراض للغضوط النفسية لدى مدريب كرة القدم         

النفسية لدى مدريب كرة القدم وهذا ما وما حيث أظهرت النتائج املتحصل عليها أن هناك عدة أعراض للضغطوط 
، حيث تظهر األعراض النفسية لدى املدرينب بدرجة عالية وذلك ( 0-3-.-4) املبينة يف اجلداول  أوضحته النتائج

 .قلق، تعب، تقلب املزاج، الشعور بامللل: على شكل 
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الرتكيز، النسيان، كثرة األخطاء، أما صعوبة يف :ل وظهرت على شكل قيف حني جاءت األعراض املعرفية بدرجة أ
توتر عالقة املدرب مع اآلخرين، التهرب من : األعراض السلوكية فكانت بدرجة متوسطة وظهرت على شكل 

صداع، اضطرابات النوم، ارتفاع : العمل،قضم األضافر، يف حني ظهرت األعراض الفيسيولوجية بدرجة قليلة على شكل 
 .ضغط الدم

 . الفرضية الثانية القائلة بأن هناك عدة أعراض للضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم وهو ما يثبت صحة

 

 



 
 

 :خامسصل الـالف
 
 

استنتاجات 
 واقتراحات
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 :استنتاجات عامة-1

أن هناك العديد من الضغوط النفسية  من خالل ما تطرقنا له بالدراسة والتحليل ملختلف جوانب حبثنا نستنتج           
، حيث ختتلف  اليت تواجه مدريب كرة القدم عند مزاولتهم مهامهم التدريبية يف خمتلف الفرق اليت يشرفون على تدريبها

، حيث قمنا  هذه الضغوط من حيث أسباب حدوثها واألعراض املصاحبة هلا وهذا ما وصلنا إليه من خالل حبثنا هذا
مل الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم وكذا األعراض الناجتة جراء تعرضهم لتلك الضغوط وكانت بالكشف عن عوا

 :عوامل الضغوط النفسية كما يلي 

 .عوامل مرتبطة بالعالقة مع الالعبني-           

 .عوامل مرتبطة بشخصية املدرب-           

 .عوامل مرتبطة بالدارة العليا للفريق-           

 .عوامل مرتبطة بوسائل االعالم-           

 .عوامل مرتبطة باملشجعني-           

 :كما مت الكشف عن أعراض الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم وكانت كما يلي 

 .أعراض نفسية-           

 .أعراض فيسيولوجية-           

 .أعراض سلوكية-           

 .أعراض معرفية-           

ومما ال شك فيه أن مدريب كرة القدم اصبحو يعانون جراء تعرضهم هلذه الضغوط وتظهر عليهم العديد من األعراض اليت 
 .من شأهنا أن تؤثر على مشوارهم التدرييب وعالقتهم بالالعبني واالدارين يف الفريق وحىت املشجعني

 :ي يف ضوء نتائج البحث احلايل نقرتح ما يل :اقتراحات وتوصيات -2

ضرورة االهتمام مبوضوعات الضغوط النفسية وأساليب املواجهة لدى املدربني، وذلك من خالل اجراء املزيد من -
 .الدراسات واألحباث للتعرف على متغريات الضغط النفسي

ومسبباته، توعية وحتسيس املدربني بضرورة االهتمام بظاهرة الضغط النفسي خاصة مع ارتفاع مستوياته وتعدد مصادره -
يم مستمر للضغط النفسي لدى املدربني عم طريق الكشف عن مستويات يوهذا من أجل القيام مبراجعة دورية وتق



استنتاجات واقتراحات                                                                        :الفصل الخامس   
 

 

78 

خنفاظه عن املستويات املعتدلة والبحث عن العوامل املتسببة يف احداث الضغط ، وتشخيص أسباب ارتفاعه وا الضغط
 .النفسي

كيفية التعامل أو التكيف أو مواجهة الضغوط النفسية اليت تعوق مشوارهم   إعداد برامج ودورات تدريبية للمدربني يف-
 .التدرييب وتبصريهم بالطرق واألساليب العلمية للتغلب عليها

توفري الرعاية النفسية من خالل إنشاء وحدات العالج النفسي للتخفيف من مصادر الضغوط النفسية اليت يواجهوهنا، -
 .على استخدام األساليب املناسبة للتعامل مع الضغوط النفسية املختلفةومساعدهتم من خالل تدريبهم 

، وأعراضه  النفسي الضغط مستويات لتقدير استخدامها ميكن اليت واملقاييس واألدوات األساليب من جمموعة وضع-
 .املختلفة

 .اإلهتمام أكثر مبدرب كرة القدم والتخفيف من الضغوط الواقعة على كاهله-

اك املدرب للمحيطني به يف حل مشكالته النفسية كاألسرة واألصدقاء والالعبني حلل املشاكل والتخفيف ضرورة اشر -
 .من الضغوط

 .على املدربني تقدير امكاناهتم البدنية والنفسية والعقلية ووضع أهداف وفقا هلذه اإلمكانات تفاديا للضغوط النفسية-

 على رؤساء وإدارة الفريق عدم التدخل يف عمل املدرب -

 .فتح اجملال أمام الباحثني للبحث بشكل أكرب يف أعراض وعوامل الضغوط النفسية للمدرب-

 :اآلفاق المستقبيلة للدراسة -3

تعترب دراستنا من بني الدراسات اليت يندرج موضوعها ضمن موضوعات علم النفس الرياضي واليت ميكن             
 :االستفادة منها مستقبال من خالل 

 .اجراء مزيد من البحوث والدراسات اليت تتناول الضغوط النفسية ملدريب كرة القدم-

 .لضغوط النفسية وأعراضها والعالقة فيما بينهااجراء دراسات تتناول خمتلف العوامل املسببة ل-

 .اجراء دراسات تتطرق للضغوط النفسية للمدربني من منظور السن واخلربة املهنية-

 

 

 



استنتاجات واقتراحات                                                                        :الفصل الخامس   
 

 

79 

 :المراجع المعتمدة في الدراسة -4

 :المصادر -

 القرآن الكرمي-   

 احلديث النبوي الشريف-   

 :المراجع باللغة العربية  -

،دار الفكر  1النشاط البدين واالسرتخاء ، مدخل ملواجهة الضغوط وحتسني نوعية احلياة ، ط أسامة كمال راتب ،-
 . 4002العريب ،القاهرة ، مصر ، 

،دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، 1أسامة كمال راتب ، تدريب املهارات النفسية ، تطبيقات يف اجملال الرياضي ،ط-
4001 . 

نافسة ، ضغوط التدريب واإلجهاد االنفعايل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، أسامة كمال راتب ، قلق امل-
1991 . 

 1991، دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،  1أكرم زكي خطايبية ، موسوعة كرة الطائرة احلديثة ، ط-

 . 4001ريب ، القاهرة ، مصر ، ، دار الفكر الع 1السيد فاروق عثمان ، القلق وإدارة الضغوط النفسية ، ط-

 . 1991،دار النشر املشرق ، بريوت ، لبنان ،  53املنجد يف اللغة واإلعالم ، ط-

 . 1991أمر اهلل الباسطي، أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، الناشر للمعارف، االسكندرية، مصر، -

 . 1914، مصر،  ، القاهرة دار الفكر العريب ،  محدي ياسني وآخرون، علم النفس الصناعي والتنظيمي-

 . 1910حنفي حممود خمتار ، مدرب كرة القدم ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، -

 . 1991، املدرب الرياضي أسس العمل ومهنة التدريب ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، مصر ،  زكي حممد حسن-

، دار قياد للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  1عبد الرمحان حممد السيد ،علم األمراض النفسية والعقلية ، ط-
4000 . 

، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1عبد العزيز عبد اجمليد حممد ، سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرياضي ، ط-
 . 4003مصر ، 
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  4001،  ، األردن ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1، مدخل إىل الصحة النفسية ، ط قاسمعبد اهلل حممد -

 . 1919عبد املقصود السيد ، نظريات التدريب الرياضي ، مركز الكاتب للنشر ، القاهرة ، مصر ، -

 . 4000علي عسكر ، ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها ، دار الكتاب احلديث ، الكويت ، -

 . 4005علي فهمي البيك ، املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية ، االسكندرية ، مصر ، -

 . 1991فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، دار الع ملاملاليني ، بريوت ، لبنان ، -

، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ، مصر ،  1فاطمة عوض صابر ، مريفت علي خفاجة ، أسس البحث العلمي ، ط-
4004 . 

 . 1991، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  1قاسم حسن حسني، علم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفة، ط-

 . 1992كاشف عزه حممود ، االعداد النفسي للرياضيني ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، -

ة،عرض جيار حممود، الدار العربية للعلوم، كيت كنان، السيطرة على الضغوط النفسية،ترمجة مركز التعريب والرتمج-
 .، لبنان 1999

  1991، دار الكتاب والنشر ، القاهرة ، مصر ،  1حممد حسن عالوي ، سيكولوجية الالعب واملدرب الرياضي ، ط-

 . 1991، كار الكتاب والنشر ، القاهرة ، مصر ،  4حممد حسن عالوي ، علم التدريب الرياضي ، ط-

 . 1991، دار الكتاب والنشر ، القاهرة ، مصر ،  4ي ، علم التدريب الرياضي ،طحممد حسن عالو -

 . 1994حممد علي شهاب، السلوك االنساين يف التنظيم، -

هيجان عبد الرمحان بن أمحد بن حممد، ضغوط العمل ومصادرها ونتائجها وكيفية ادارهتا، معهد االدارة العامة، الرياض، -
 . 1991السعودية، 

 :قائمة المراجع باللغة األجنبية  -

   - La zarousse , Psychological stress and the coping process, New York.         

- Monod.H.F , landsrois .R .physiologie du sport .base physiologie de      
l’activitè spolrtif,3ème edition masson,paris 1996.                                  

- Norbett Sillany , Dictionnaire Encyclopedique, la rousse ,paris,1998 .    
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 :قائمة الدوريات والمجالت العلمية -

مصادر الضغوط يف العمل دراسة مقارنة بني املوظفني الكويتيني وغري الكويتيني يف القطاع  عويد سلطان املشعان  ،-
 . 4001، السلوم االدارية ، الرياض ، السعودية ،  15احلكومي ، م 

 :قائمة األطروحات والرسائل العلمية  -

ة لتحقيق التوافق النفسي االجتماعي ، أرزوق ، الكفالة النفسية للمصابني بداء السكري اسرتاتيجيات املقاولة الفعال-
 .معهد علم النفس ، بوزريعة ، جامعة اجلزائر ( غ م ) مذكرة ماجستري 

النيال ماسية وهشام عبد اهلل ، أساليب مواجهة ضغوط أحداث احلياة وعالقتها ببعض االضطرابات االنفعالية لدى -
، جامعة عني الشمس ،  1االرشاد واالرشاد النفسي، اجمللد  عينة من طالب جامعة قطر ، املؤمتر الدويل الرابع ملركز

 . 1991القاهرة ، مصر ، 

، ( غ م ) رضا مسعودي ، الضغط املهين لدى أطباء مصلحة االستعجاالت مصادره ومؤشراته ، مذكرة ماجيسرت -
 .معهد علم النفس ، جامعة اجلزائر 

ية للفرق الرياضية لفئة األشبال واألواسط ، قسم الرتببية البدنية زيدان وآخرون ، األبعاد الرتبوية للرياضات اجلماع-
 . 1993والرياضية ، جامعة اجلزائر ، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المالحق -5

 .الرياضيمقياس عوامل الغضوط النفسية لدي المدرب :  10الملحق رقم -

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة المسيلة

 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 

 

 رسسلة املسسرت يف العدادندرج يف إطسر حبث علمي ي والذي يقاس امل ايشرفين ان أضع بني يديك هذ عزيزي املدرب،
راجني منكم أن (  لدى مدريب كرة اليقدم -و أعراضهسعواملهس –الضغوط النفساة )التحضري البدين والذهين حتت عنوان 

.بذلك قد أسهمتم بيقسط كبري يف سبال إجنسز هذا البحث جتابو على هذه األسئلة بكل صدق وموضوعاة لتكونو  

 

 

 : مالحضات-

 .يف اخلسنة اليت تراهس منسسبة( x)الرجسء قراءة كل عبسرة من العبسرات ووضع عالمة -    

 .  لاست هنسك اجسبست صحاحة وأخرى خسطئة، لكن حسول أن تصف شعورك لكل عبسرة بكل صدق وموضوعاة-    

 

 

 



 

بدرجة 
قليلة 
 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

 أرى أن أهمية األسباب التى تساعد على زيادة الضغط العصبي-
 : على المدرب الرياضي هي

 10 عدم احرتام الالعب للمدرب بصورة كسفاة     
 10 عدم األمسن أو االستيقرار يف عملهبالشعور الداخلي للمدرب      
 10 احسس  املدرب بأن االدارة العلاس غري ميقتنعة بكفسءاته     
 10 النيقد من بعض وسسئل االعالم بصورة يعتربهس املدرب قسساة     
 10 اهلتسفست العدائاة لبعض املتفرجني واليت متس املدرب     
عدم تيقدير الالعبني للجهد الذي يبذله املدرب لإلرتيقسء      

 مبستويسهتم
10 

 10 حسسساة املدرب الزائدة للنيقد الذي قد يوجه إلاه من اآلخرين     
إحسس  املدرب أن اإلدارة العلاس للفريق ال تيقدره مسديس بصورة       

 كسفاة
10 

شعور املدرب بأن بعض وسسئل اإلعالم تعمل على تضخام      
 أخطسئه

10 

 01 البدين على املدرب حمسولة بعض املتعصبني التهجم أو اإلعتداء     
 00 وجود العديد من املشسكل والصراعست بني الالعبني     
إحسس  املدرب بعدم قدرته على حتيقاق املزيد من اإلجنسزات      

 لالعبني أو الفريق
00 

 00 تدخل بعض اإلداريني يف صمام العمل الفين للمدرب     
ضده أو ضد إحسس  املدرب بتحاز بعض وسسئل اإلعالم      

 العباه
00 

 00 حمسولة بعض املتعصبني اإلعتداء اللفضي على املدرب     
لنتسئج متواضعة أو كثرة ( أو الفريق الريسضي)حتيقاق الالعبني      

 اهلزائم
00 

شعور املدرب بعدم قدرته على حتفاز ودفع الالعبني حنو      
 اإلرتيقسء مبستويسهتم

00 

 



 

لبعض الطلبست  للفريق االستجسبةرفض االدارة العلاس  18
 الضرورية للمدرب

     

      جتسهل بعض وسسئل االعالم للمدرب 19
ميقسطعة عدد كبري من املتفرجني للمبسريست اليت يشرتك  20

 املدربفاهس الفريق الذي يدربه 
     

      حمسولة بعض الالعبني التكتل ضد الفريق 21
توافر بعض الصفست املعانة لدى املدرب كسلعصباة  22

 أواالنطوائاة أو الدكتستورية
     

شعور املدرب بأنه مهدد من االدارة العلاس للفريق  23
 بسالستغنسء عنه

     

      عدم اهتمسم بعض وسسئل االعالم بوجهة نظر املدرب 24
 مطسلبة بعض املتفرجني املتعصبني بتغاري املدرب عيقب 25

 اهلزائم الطسرئة
     

عدم التزام الالعبني بتعلامست املدرب يف املنسفسة  26
 الريسضاة

     

أسرية،شخصاة أو )تراكم بعض املشكالت املختلفة  27
 وعدم قدرة املدرب على معسجلتهس( مرتبطة بسالعبني

     

عدم منح االدارة العلاس لفريق اختصسصست ومسؤولاست   28
 كسفاة للمدرب

     

حمسولة بعض وسسئل االعالم اليقسء مسؤولاة هزائم  29
 الفريق أو الالعبني على املدرب مبفرده

     

انيقالب املشجعني على الالعبني أو الفريق الذي يدربه  30
املدرب، وتشجاعهم لالعبني املنسفسني أو الفريق 
 املنسفس كإشسرة إىل عدم رضسهم عن املدرب

     



:أعراض الضغوط النفسية  استبيان: 10الملحق رقم -  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة المسيلة

 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 

 استمارة استبيان

 

رسسلة املسسرت يف  العداديف إطسر حبث علمي  تندرجتعزيزي املدرب،يشرفين ان أضع بني يديك هذه االستمسرة والىت 
راجني منكم ان ( لدى مدريب كرة اليقدم -أسبسهبس وأعراضهس–الضغوط النفساة ) حتت عنوان التحضري البدين والذهين

.جتابو على هذه األسئلة بكل صدق وموضوعاة لتكونو بذلك قد اسهمتم بيقسط كبري يف سبال إجنسز هذا البحث  

 

 : مالحضات-

 .يف اخلسنة اليت تراهس منسسبة( x)الرجسء قراءة كل عبسرة من العبسرات ووضع عالمة -   

 .لاست هنسك إجسبست صحاحة واخرى خسطئة،لكن حسول أن تصف شعورك لكل عبسرة بكل صدق وموضوعاة-   

 

 

 

 



  بسبب الضغط النفسي التسلاة األعراضإىل أي مدى تظهر علاك  كثريا أحاسنس نسدرا
 00 املزاجتيقلب    
 10 العدواناة   
 10 اإلكتآب   
 10 اليقلق   
 10  الشعور بسلضاق   
 10 الشعور بسمللل   
 10 الشعور بسخلوف   
 10 التعب   
 10 آالم املفسصل   
 01 اضطرابست التنفس   
 00 اضطرابست اجلهسز اهلضمي   
 00 اضطرابست النوم   
 00 ارتفسع ضغط الدم   
 00 الصداع   
 00 التهرب من العمل   
 00  توتر عالقتك من اآلخرين   
 00 فرقعة األصسبع   
 00 الضغط على األسنسن   
 00 قضم األضسفر   
 01 فيقدان الشهاة   
 00 النساسن   
 00 صعوبة الرتكاز   
 00 كثرة األخطسء   
 00 احلسسساة الزائدة جتسه النيقد   

 

 

 



- Summary of the study: 

 - The title of the study: The psychological pressure (factored and 
symptoms for football coaches). 
       - Detect the presence of stress for football coaches . 

       - Factors such pressures . 

       - Symptoms of these pressures with football coaches . 

 

- The problem of the study: What are the factors and symptoms of 

psychological pressure of the football coaches ?  

- Hypotheses : 
        - The general premise : There are several factors and symptoms of 

psychological pressure for football coaches . 

 

        - The first partial hypothesis : There are several factors that cause 

psychological pressure of the football coaches . 

        - Partial second hypothesis : There are several symptoms to 

psychological pressures have football coaches . 

 

 - The study sample : Regional clubs coaches first and second regiment 

"B" Association "Regional Batna." 

 

- Methodology of the study : the descriptive approach . 

 

- Study Tools : A measure of psychological stress factors , symptoms of 

psychological stress questionnaire . 

 

- The results obtained : 
         - Psychological stress factors : factors associated with the 

relationship with the players , factors associated with the character of the 

coach , factors associated with the senior management team , factors 

associated with the media , factors associated with fans . 

 

         - Symptoms of psychological stress : psychological symptoms , 

symptoms of physiological , behavioral symptoms , cognitive symptoms . 

- Suggestions and recommendations : 
- Pay more attention to coach football and relieve pressure on him . 

- The need to involve the trainer for the people around him in solving 

psychological problems such as the family to solve problems and alleviate 

stress . 



 :ملخص الدراسة -6

 .لدى مدريب كرة القدم  )عواملها وأعراضها) الضغوط النفسية  :عنوان الدراسة - 

 :هدف الدراسة - 

 .الكشف عن وجود الضغط النفسي لدى مدريب كرة القدم-       

 .عوامل هذه الضغوط-   

 .  أعراض هذه الضغوط لدى مدريب كرة القدم-   

 عوامل وأعراض الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم ؟ ماهي :مشكلة الدراسة -

 :فرضيات الدراسة -

 .هناك عدة عوامل وأعراض للضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم :الفرضية العامة -        

 .هناك عدة عوامل تسبب الضغوط النفسية لدى مدريب كرة القدم :لفرضية الجزئية األولى ا-        

 .مدريب كرة القدم لدى هناك عدة أعراض للضغوط النفسية :الفرضية الجزئية الثانية -        

 ".باتنة اجلهوية"رابطة " ب"مدريب أندية اجلهوي األول والثاين فوج : عينة الدراسة -

 .املنهج الوصفي:  منهج الدراسة-

 .النفسية أعراض الضغوطمقياس عوامل الضغوط النفسية ، استبيان  :أدوات الدراسة -

  :اليها  لالنتائج المتوص-

    عوامل مرتبطة بالعالقة مع الالعبني ، عوامل مرتبطة بشخصية املدرب ، عوامل  :عوامل الضغوط النفسية -         
 .باإلدارة العليا للفريق ، عوامل مرتبطة بوسائل االعالم ، عوامل مرتبطة باملشجعني مرتبطة 

 .أعراض نفسية ، أعراض فيسيولوجية ، أعراض سلوكية ، أعراض معرفية  :أعراض الضغوط النفسية -         

 :اقتراحات وتوصيات -

  .االهتمام أكثر مبدرب كرة القدم وختفيف الضغوط عليه-

 .يف حل مشكالته النفسية كاألسرة حلل املشاكل والتخفيف من الضغوطضرورة اشراك املدرب للمحيطني به -


