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  ملخص

ى      هدفت الدراسة   سية   االتعرف إل ي تواجه ال     لضغوطات النف ة       الت اء تأدي دم أثن رة الق ي آ عب
ى    )٤٣(مكونة من   بإعداد استبانة ولتحقيق ذلك قام الباحثان .الجزاء رآلة رة موزعة عل ع  فق  أرب

ور،     ( :مجاالت وهي   ين، الجمه ي واإلداري     مجال الالعب از الفن اراة   ، الجه ة المب تكونت  و. )طبيع
ة      )٨(أندية من المحترفين بواقع     )١٢(عينة الدراسة من     ضفة الغربي ادي في ال . العبين من آل ن

ه        اناحثوقد استخدم الب   ك لمالئمت نهج الوصفي وذل ذه الدراسة      وطبي  الم ة ه ات      . ع د جمع البيان وبع
امج  تخدام برن صائية SPSSواس ات االح ة   للمعالج ة أن درج ذه الدراس ائج ه رت نت أظه

ة الجزاء     النفسية التي تواجه العبي آرة       اتالضغوط ة رآل اء تأدي ع    القدم اثن  آانت متوسطة لجمي
االت، ه ال  المج ة أن ائج الدراس رت نت ا أظه ة إح آم روق ذات دالل د ف رات ا لمتصائية تبًعتوج غي
ة ة تبعً  ،الدراس روق ذات دالل اك ف ت هن ا آان ل    بينم ى آ ز الالعب عل ر مرآ ال ا لمتغي ن مج م

ز          .الح المهاجم وذلك لص ) الجمهورداري،  الجهاز الفني واإل  ( ان بضرورة الترآي  وأوصى الباحث
ع   ى جمي ن األهمي    عل در م نفس الق ة ب االت الدراس ال ا   مج ل للمج ال مكم ل مج ر،ة ألن آ  ألخ
ة       ضع الالعبين في ظروف مشابهة ل     وضرورة و  ة رآل ار الالعب المناسب لتأدي لمنافسة ليتم اختي

  .الجزاء
 
Abstract 

The purpose of this study was to pressures Encountered by Football 
Players before during the performance penalty. in order to achieve that, a 
questionnaire consisting of (43) items distributed in (4) areas was 
prepared by two researchers. these (4) areas was (the field of the players, 
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spectator, the technical and administrative staff and the nature of the 
match). The study sample consisted of (10) by professional clubs (10) 
players from each club in the West Bank. the researchers used the 
descriptive method because of its appropriateness to the nature of the 
study. the results of this study revealed  that the degree of psychological 
distress Encountered by the players was moderate in all areas. it showed, 
moreover, that there was no statistically significant differences depending 
on the variables of the study, while there were significant differences 
depending on the variable center of each player in the fields of (the 
technical and administrative staff and the spectators)for the benefit of the 
attacker. finally, the researchers recommended the need to focus on all 
areas equally because each area is complementary to the other, and they 
asserted the importance of exposing the players to similar circumstances 
for competition in order to choose the fitting player to perform penalty. 

 
   وخلفيتها النظريةمقدمة الدراسة

دم  رة الق هدت آ ة ش دودة،   العالمي نوات مع الل س ذهًال خ شارًا م ساحرة انت ة ال ذه المجنون  ه
ردات      ا وخاصة في            وواحد من مف ع نواحيه دة في جمي سرعة متزاي دم ب ا تتطور وتتق ا أنه جنونه

بعض للوصول             ة والمهاري  الخططيةونية والنفسية   دالنواحي الب  داخل ببعضها ال واحي تت ذه الن ، فه
ادئ         ى األسس والمب ي عل دريب المبن الل الت ن خ ية م ستويات الرياض ى الم ى أعل الالعبين إل ب

درات   العلمية، ولكن ينصب االهتمام     الكبير بتنمية المهارات األساسية والتي تعد مؤشرًا ذا قيمة لق
  .*تنفيذ المهام الرئيسة في اللعبةالالعبين في 

دفها                           ة ه ى أسس علمي ة عل ة مبني ة منظم ة تربوي دم عملي رة الق ويعد التدريب الحديث في آ
سعى      الوصول بالالعبين إلى أرقى المستويات لتحقيق األداء المتكامل والمتطور            ذي ت سريع ال وال

دربيها                       ل م ديتها وتأهي ا وأن ى إعداد منتخباته دول العمل عل إليه دول العالم، وتحاول معظم هذه ال
ألداء       دًا ل رًا جدي اء واالستعانة بمدربين يحملون فك ة من      لالرتق ات واألندي ذه المنتخب ستويات ه  بم

ستويات      ي تتطلب     أجل التمثيل المشرف لبالدهم في البطوالت الدولية، والم ة الت الرياضية العالمي
صورة        سية ب ة والنف ة والخططي ة والمهاري ه البدني تخدام قدرات رورة اس رد الرياضي ض ن الف م

 ).٢٠١٠ ،الشيخ( متكاملة وذلك لمحاولة إحراز أفضل مستوى ممكن

شاط الرياضي        ة وخاصة في مجال الن ـل   ،آما تتسابق الدول في المجاالت آاف ـاول آ  وتح
ستويات  ألسلوب العلمي في الدراسة والبحث  االدول أن تتبع   ى الم . للوصول بالفرد الرياضي ألعل

ـق               و ا يتعل  لقد استعان علم التدريب الرياضي باألسلوب العلمي في معالجة مشكالته، وخاصة فيم
ـن               ،باإلعداد النفسي لالعبين   ـا م سية وغيره سمات النف صفات وال   وذلك من أجل تنمية وتطوير ال
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ـى         العوامل السيك   ولوجية المرتبطة بالتدريب، والمنافسات الرياضية التي تؤثر بدرجة واضحة عل
  ).٢٠٠٦ فوزي،( المستوى الرياضي لالعبين

وم                        د من العل سانية والتي تع ة واإلن وم الطبيعي ى دعم العل ويعتمد علم التدريب الرياضي عل
وم         المهمة والمساعدة لعملية التدريب ونخص منها هنا علم النفس الرياضي          م العل  الذي يعد من أه

ى نجاح                     ساعدة عل وم الم ة العل اإلنسانية التي يعتمد عليها التدريب الرياضي، حيث يأتي في مقدم
ة           دريب الرياضي يوجهون عناي راء الت ذلك أخذ خب المدرب وتطوير األداء الرياضي، ونتيجة ل

در    رتبط بالت سية الم واحي النف ف الن ة لمختل سات فائق يةيب الرياضي والمناف الوي(  الرياض  ،ع
٢٠٠١.(  

نفس الرياضي     م ال سهم عل سات        وي االت المرتبطة بالمنافـ دوافع واالنفع سط في دراسة ال  بق
ـة       ة، وهو في حال  الرياضية، والتي يتأسس عليها وصول الالعب إلى المستويات الرياضية العالي

وق وأحسن ا       نفسية متزنة، وبالتالي حالة نفسية جسمية تفيد ف         ق التف ستويات،  ي تحقي دًا عـن  لم  بعي
 ).٢٠٠٣ ،فوزي (واالستثارة القلق والتوتر

دني           ارى ولقد تقاربت طرق اإلعداد الب سنوات         والمه رة خالل ال ى درجة آبي  والخططي إل
دول  ولكن الذي يوجد الفارق  ابهة لظروف االحتراف،األخيرة لدرجة أصبحت متش  بين مستوى ال

ذا ف        د           هو العوامل النفسية لدى الالعبين، ل ى المزي د ظهرت الحاجة إل النواحي     ق من االهتمامات ب
سية  شير  .النف ا ي دام  آم اج   ) ٢٠٠١(لق ى أن الالعب ال يحت دني أو    إل دريب الب د من الت ى المزي إل
ا وذلك ألنه بالفعل  المهارى دريب         ،يتقنهم امج متخصص في ت ى برن اج إل ع يحت ه في الواق   ولكن

ى تزو ل عل سية يعم ة و النف ارات العقلي تمكنالمه ى ي ارات حت ذه المه صه من ه ا ينق ده بم من  ي
ة الموقف ا ىمواجه ادرا عل صبح ق سابقات وي ات والم ذي تفرضه المباري اري ال ة  الختب مواجه

ى  درة عل ى الق ة باإلضافة إل ة للبطول رات المختلف ي تفرضها المتغي ضغوط الت د  ال ز الجي الترآي
ارات     ويتأتى ذلك منووضع األهداف التي تستثير التحدي ولكن بصورة واقعية  ان المه خالل إتق

النفس،    ترآيزالتصور العقلي، (سية األساسية مثل العقلية و النف ة ب ة الضغوط   االنتباه، الثق مواجه
  . )النفسية

أثيرً         ن الحالة االنفعاليـة ل   إ ؤثر ت اراة، ت ل المب ى األداء الحرآي لالعب        ا مباشرً  العب قب ا عل
د  رة الي ـهآ ن األ  .ولياقت ر م ي آثي ًا،  وف دنيًا وفني ين ب داد الالعب تم إع ان ي معون  حي شير ش ا ي  آم

ل في          الى) ١٩٩٦( اه    -االسترخاء  ( أن تنمية المهارات النفسية والتي تتمث ز االنتب  التصور   - ترآي
ة     يجب أن تسير جنبً  ).  الثقة بالنفس  -العقلي االسترجاع   -العقلي ة عناصر اللياق ا الى جنب مع تنمي

رامج   الل الب ن خ ة م دى ويالبدني ة الم ي   الطويل ال ف و الح ا ه ا آم ز عليه ارات جب الترآي  المه
ة ية المختلف شطة الرياض ية لألن دما .األساس تلط األوراق وعن وب فتخ اح المطل ق النج  ال يتحق

دربين   وتتضارب اآلراء وتختلف المعالجات اإلدارية والفنية، وفي عالمنا العربي        تقال إدارات وم
املين  أفرادًا وجماعات لسوء نتائج ا   لفرق في المنافسات المحلية والقارية ولكن يغفل الكثير من الع

سية   اال مهما من عوامل النجاح أال وهو    في إدارات األندية والمدربين عام  ارات النف  ستخدام المه
ل عن     ألن التفوق الرياضي يتوقف على مدى استفادة الالعبين من قدراتهم النفسية على نحو ال يق
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ة   االستفادة من قدرا   تهم البدنية، فالقدرات النفسية تساعد األفراد على تعبئة قدراتهم وطاقاتهم البدني
ة     اربون بدرج ثًال يتق دوليون م الميون أو ال الالعبون الع ضل أداء رياضي، ف صى وأف ق أق لتحقي

دني         ارى آبيرة من حيث المستوى الفني والب ين             والمه ارق ب سي الف  والخططي ويحدد العامل النف
. بين أثناء المنافسة، حيث يلعب دورًا رئيسا في أدائهم وبالتالي تحقيقهم للنجاح والفوز   هؤالء الالع 

  ).٢٠٠٢عالوي، (

ه                         ا بلغت قدرات ستطيع مهم ن ي ة ل سية اإليجابي سمات النف ى ال ر إل ذي يفتق فالفرد الرياضي ال
ل  ل الت ومستوياته البدنية والفنية من تحقيق أعلى المستويات، لذا يجب الترآيز عليها خال          دريب قب

سي الوصول إلى المنافسات،  ة   وألن اإلعداد النف في تطور الالعب باإلضافة       من العوامل المهم
دم    الرتباطه بتأديةلعوامل البدنية والفنية والخططية، إلى ا رة الق  .ببعض المهارات األساسية في آ
ذا   ة  ل د رآل ة  من الحاالت   الجزاء  تع ائز     الثابت ق الف د الفري ة في تحدي ذ     والمهم ى منف ، إذ يجب عل

دوء   ز باله ا      الرآلة أن يتمي ًا أثن ال وأن ال يكون قلق د موضوع      وعدم االنفع ذا يع ة ، ل ذ الرآل ء تنفي
اء    الجزاء أثناء تأدية رآلة الالعبالنفسي الذي يواجه  الضغط ا أثن من األمور التي يجب مراعاته

ر       ا من دور آبي ا له ا لم ين عليه دربين في       ف  تدريب الالعب اراة ألن أغلب الم د نتيجة المب ي تحدي
  .*العالم يعتبرونها مفتاح فوز الفريق

الم توجت آأبطال ي الع رق ف د من الف ة وآأس ال فالعدي دورات األولمبي الم والبطوالت لل ع
ا             الجزاء   المحلية بفضل حسن التصرف في رآلة      تحكم في األداء لم ات وال وزيادة القدرة على الثب

صفات    ة ال از وتنمي ق اإلنج ة لتحقي ة األداء المثالي ى حال ي الوصول إل ال ف م وفع ن دور مه ه م ل
ذ  ى تنفي درة عل ين الق دى الالعب ي تنمي ل سية الت ة والبدنيالنف واحي الخططي ضًا الن ي( ة أي ، العرب

١٩٩٦.(  

ا       " والتي هدفت إلى  ) ٢٠٠٣(وفي دراسة سليمان     سية وعالقته ة    الضغوط النف القلق ودافعي ب
 العبيالعبا من  )٢٣٩( تكونت عينة الدراسة من ،"ا آرة القدم بمحافظة المنياإلنجاز لدى العبي 

ى  رق األول يةالف سم األول األساس ة الق اني بأندي دم بمحافوالث رة الق ا، لك ة المني رت ظ ائجأظه   نت
سم األول   ية بالق ى األساس رق األول ي الف ة أن العب انيالدراس سية والث ضغوطات نف  يتعرضون ل

وانه آلما ارتفعت الدرجة على مقياس الضغوط        ،تختلف شدتها وارتباطها وفقًا للمتغيرات النفسية     
ا   سية بأبعاده ور (النف وافز،  ضغط الجمه آت والح د ، المكاف ة بالم يم،  العالق غوط التحك رب،  ض

ة    ضغوط اإلدارة ،  ضغط اإلعالم  ،  ضغوط اإلصابة، المشكالت الشخصية        ،االمكانات ، العالق
اس آك زمالء والمقي ع ال اس ) لم ى مقي ق وارتفعت الدرجة عل ة القل ا زادت حال دتها آلم وزاد ش

دى  ق ل ة القل يحال سم األول العب ية بالق ى األساس رق األول اني، الف أثروالت ا يت ي  آم رق العب  الف
ي األولى األساسية بالقسم األول لكرة القدم بضغوط نفسية أآثر من             ى األساسية       العب رق األول  الف

  .بالقسم الثاني

النفس    " والتي هدفت إلى )١٩٩٠ (وفي دراسة سوان وجونيز ة ب ق والثق قياس مستويات القل
ـل سة قب ن "المناف ة م ة الدراس ت عين ي الم ) ٦٠( ، تكون ن العب ًا م ضمارالعب دان والم الل ي ، خ

ة  ٣٠ ،أسبوع، يومان،  يوم، ساعتان التي تسبق المسابقة الفتـرات التاليـة  الدراسـة  أظهرت  .دقيق
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سة         المعرفي يتميز باالستقرار وعدم التغيير م      أن القلـق  ل المناف ى ساعتين قب ـدو    ،ن أسبوع إل  ويب
 . سةزيادة متدرجة لزمن التفكير أثناء فترة قبل المناف أن هنـاك

ة الجزاء في     عالقة القلق بضرب   التعرف على   "والتي هدفت إلى     )٢٠٠٨ (عليوفي دراسة   
دم رة الق ة آ ن  ، "لعب ة م ة الدراس ت عين ث تكون ة  العب)٧٦(حي ى بمحافظ ة األول ة الدرج  أندي
دين رت ،صالح ال ائج أظه ة   نت راض جانبي ديهم أع دث ل ين تح م الالعب ة أن معظ ل   الدراس مث

م وا    ذ ضربة                 الصراخ واألل د تنفي ق عن اف وارتعاش وإزعاجات نتيجة القل  الجزاء   لخمول والجف
ذا   آما أن معظم ،الفشل وحدوث نتائج سلبية للفريق والخوف من الالعبين يجدون صعوبة في اتخ

يفهم    القرار المناسب عند تنفيذ ضربة الجزاء وتراودهم أفكار د تكل بضربة   مزعجة خصوصًا عن
ي  الجزاء،  ددة عن    وأن معظم الالعب ار متع ديهم أفك سديد ضربة     ن ل د ت ديهم    الخداع عن الجزاء ول
يفهم   الخوف  د تكل ضربة      وشعور مؤقت    بضربة الجزاء،   واألرق عن د االنطالق ل الحرج عن ب
  .الجزاء

ى  ) ٢٠٠٩(وفي دراسة جابر  ى  " والتي هدفت إل دى العب     التعرف عل سية ل ي الضغوط النف
ا  ،"آرة القدم في محافظات قطاع غزة    رات   تبع بعض المتغي ق  ) مرآز اللعب   ،الدرجة ( ل ولتحقي

ق أ    العًبا،) ٣٤٠( راسة على عينة قوامهاذلك أجريت الد ات الدراسة وتحقي م   ولجمع بيان دافها ت ه
سية من إعداد الباحث،       ومقياس مقياس ،استخدام المنهج الوصفي ائج   الضغوط النف  وأظهرت نت

رة الق   الدراسة أن الضغوط النفسية لدى رة حيث        العبي آ دم في محافظات قطاع غزة آانت آبي
ائج الدراسة أن الضغوط     %).٧٢.٩(على  وصلت النسبة المئوية لالستجابة  وآذلك يتضح من نت

ة ت المرتب صادية احتل ى االقت ي ، األول ك وف ال ذل سياسيةت ضغوط ال ة ال ة الثاني اءت المرتب ، وج
ة  ضغوط المرتبط اإلد  ال ة  ب ة الثالث ي المرتب يم ف اإلعالم  ،ارة والتنظ ة ب ضغوط المرتبط م ال  ث

م جاءت الضغوط ا   المرتبة الرابعة والجمهور في رة    ، ث ة واألخي ة في المرتب وال توجد  . الجتماعي
  .ذات داللة في الضغوط النفسية تعزى لمتغير الدرجة و المرآز فروق

ى  التعرف  والتي هدفت  ) ٢٠٠٩(وفي دراسة جابر  ة  عل ق  حال سة  قل دى  الرياضية  المناف  ل
 ،)أولى درجة ممتازة، درجة دفاع، هجوم، (اآلتية للمتغيرات تبعا ،"فلسطين في القدم آرة العبي

ك  ولتحقيق ى  الدراسة  أجريت  ذل ة  عل ا  عين ي  من  االعبً  )٢١٠( قوامه دوري  العب سطيني  ال  الفل
نهج  استخدام تم أهدافها وتحقيق الدراسة بيانات ولجمع  ،القدم لكرة واألول الممتاز  الوصفي،  الم

ة  صورتها  أعد " وآخرون  مارتنز راينز "تصميم من الرياضية المنافسة قلق حالة ائمةوق  العربي
 بعد ذلك تلى  األولى، المرتبة أحتل  بالنفس الثقة بعد الدراسة أن نتائج أظهرت) ١٩٩٨( عالوي
ة  المرتبة في البدني القلق بعد جاء فيما  المعرفي، القلق رة  الثالث ا ،واألخي روق  توجد  ال آم  ذات ف
ة  د  إحصائية  دالل ة  في  )٠.٠٥( مستوى  عن ق  حال سة  قل ر  تعزى  الرياضية  المناف  المرآز  لمتغي

ا  هجوم، ( ا . )عدف روق  توجد  ال آم ة  ذات ف د  إحصائية  دالل ة  في  )٠.٠٥( مستوى  عن ق  حال  قل
  . )األولى الممتازة،( الدرجة لمتغير تعزى الرياضية المنافسة

ابر   دفت إل) ٢٠٠٩(وفي دراسة ج ي ه ى" ىوالت سلوك التعرف عل  مدى شيوع ظاهرة ال
زة    اع غ ات قط ي محافظ دم ف رة الق ي آ دى العب سي ل ة  تبًع،"التناف ر الدرج ازة (ا لمتغي  –الممت
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ى ا    ،)األول ة قوامه ى عين ة عل ت الدراس ك أجري ق ذل دوري  العًب) ١٤٠( ولتحقي ي ال ن العب ا م
الغ       مجتمع الد   من%) ٢٨(الفلسطيني الممتازة واألول لكرة القدم أي ما نسبته          راسة األصلي والب

ق أ         العب) ٥٠٠( ات الدراسة وتحقي نهج الوصفي،         ، ولجمع بيان م استخدام الم دافها ت ار  تخ وا  ه ب
اريس  ي ه صميم دوث ن ت سي م سلوك التناف الوي) ١٩٨٤ (Harrisال د ع ب محم ن تعري  وم

بي آرة القدم  أن درجة شيوع ظاهرة السلوك التنافسي لدى الع  وأظهرت النتائج ما يلي،   ) ١٩٩٨(
ى       ديهم إل تجابة ل ة لالس سبة المئوي ث وصلت الن طة حي اءت متوس زة ج اع غ ات قط ي محافظ ف

في درجة شيوع ظاهرة     ) ٠.٠٥(آماال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         %). ٦٦.١(
  ).الممتازة، األولى(السلوك التنافسي لدى العبي آرة القدم تعزى لمتغير الدرجة 

ل      ع الض  وت التي تطرقت لموض     تعددت الدراسا  ا قب اراة وم سية المرتبطه بالمب غوطات النف
اراة ضغوطات   وعالالمب ة ال ازق ة باإلنج وعات  والدافعي ةوموض النفسالثق وان   ، ب ة س آدراس

معون      ب وش ليمان ورات ابر وس الوي وج ول وع ونيز وب ابر     .وج ة ج ت دراس ا تطرق بينم
دوري  للضغوطات النفسية الناتجة عن موقع الالعب ودر       ا  ،جة ال ي     أم آانت  ) ٢٠٠٨(  دراسة عل

شابهة قرب الدراسات    من أ  ذه الدراسة من حيث          الم ا  له ا  رآالت الجزاء إال أ     بضغط    ارتباطه نه
ا، اختلفت من حيث مجاالت الدراسة وتأثير  ي و     ه از فن ين وجه ة  إ من جمهور والعب داري وطبيع

ي تطرقت       لذا يعتقد الباحثان أن هذه الدراسة     ،   على رآلة الجزاء   مباراة  هي من أول الدراسات الت
ل  ة العوام ددةلمعرف سية المح ضغوطات النف ة لل ل  المرتبط ده مث رات عدي ع الالعب، (بمتغي موق

رجيح       في الملعب،  الخبرة رآالت الت خ ... منفذ ل ان من خالل تواجدهما في              ). ال د الحظ الباحث وق
ة    المدربين والالعبين،مع العديد من واحتكاآهم  الميدانيةالناحيةمن المجال الرياضي     ومن الناحي

 االهتمامًا في    وجدوا أن هناك قصور    ،  التعليمية آونهم مدرسين في الجامعة واحتكاآهم األآاديمي      
  .  الباحثان على أجراء هذه الدراسةبالناحية النفسية خصوصا في ضربة الجزاء األمر الذي حث

  
  أهمية الدراسة 

ة الدراسة من خالل التعرف ددة  تكمن أهمي ى العوامل المح دى عل سية ل ضغوطات النف  لل
ر في حسم     العبين آرة القدم أثناء تأدية رآلة الجزاء اراة  لم له من دور آبي ة العمل    .المب ومحاول

سيين       على مجابهتها وعالجها بواسطة ال      دربين واإلخصائيين النف ام م اد     واالهتم ه واإلرش  بالتوجي
التعرف               النفسي لالعبين لتخفيف حدة الضغوط النف      ام ب ى المدرب االهتم ا يجب عل ديهم، آم سية ل

  . هذه الضغوطات للعمل على تفاديهاعلى
  

  مشكلة الدراسة

ر      ،  في مجال التدريب الرياضي لكرة القدم     من خالل عمل الباحثان       ولديهم اطالع بشكل آبي
ال في عدم تهي      ، بشكل عام وآرة القدم بشكل خاص     الرياضةعلى   اك بعض اإلهم دا أن هن ة   وج ئ

سياً  ة    الالعب نف ة رآل اء تأدي رفين في     الجزاء  أثن دوري المحت ضفة ل ة ال رغم أن األعداد    ، الغربي
داد الخططي  ة األع در أهمي ره بق م بدرجه آبي سي مه دنيالنف ارى والب ار آل من  .والمه ا أش آم

ابر  زي ج ز ) ٢٠٠٩(رم اتنز وراين ود   )٢٠٠٣(م ادر الزي ستطيع  ) ٢٠٠٦(ون ي ن ه لك م ان الفه
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سة الرياضية ن الجوانب  المتكامل للمناف د م ضمن العدي ه تت ا عملي ا آأنه ا النظر إليه  ينبغي علين
ل اء ، والمراح ن العلم د م ق العدي ارتينيز( ويتف شن ، Martensم د Henschen هينت ، محم

ى أن  )  أسامة راتب   عالوي، العربي شمعون،   ة موقف اختب        عل ر بمثاب سة الرياضية تعتب ار  المناف
سية                تقويمي لقدرات الفرد الرياضي،      د والضغوط النف د من مصادر التهدي ا العدي تحمل في طياته

ي لبيً الت ؤثر س د ت ى أداء الرياضي ق ي    .ا عل صوصًا ف ره خ ه آبي ا أهمي زاء له ة الج ون رآل  وآ
ريقين من  اج لخروج أحد الف ي تحت ات الت سةالمنالمباري ه رياضيه أو اف ى بطول  أو الحصول عل

ر        . اء خالل اللعب وغيرها من األسباب     تسجيل هدف من رآلة جز     وبما أن الالعب يتعرض للكثي
اء        من الضغوط النفسية سواء من الجمهور أو المدرب أو    ى أداءه أثن لبًا عل ؤثر س ا ي اإلعالم  مم

ستطيع      الضغوطات هذه  إلى   مشكلة البحث في التعرف      ، لذا جاءت  فيذ هذه الرآلة  تن سية لكي ن   النف
  . ها وتفاديها وبالتالي مساعدة المدربين بكيفية التعامل معالمناسبةأيجاد الحلول 

  
  أهداف الدراسة

  هدفت الدراسة التعرف إلى

ا للمجاالت                          .١ ة الجزاء تبع ة رآل اء تأدي دم أثن رة الق ين آ ي تواجه العب الضغوطات النفسية الت
  ).ين، طبيعة المباراة، الجهاز الفني واإلداريالجمهور، الالعب(التالية 

ة الجزاء ت                    الضغوط .٢ ة رآل اء تأدي دم أثن رة الق ين آ ي تواجه العب رات   ات النفسية الت ا لمتغي بع
 ).مرآز الالعب رآالت الجزاء، مشارآة الالعب، تنفيذ  الخبرة في الملعب،(

  
 أسئلة الدراسة

دم أثناء تأدية رآالت الجزاء تبعا لمجاالت       الضغوطات النفسية التي تواجه العبين آرة الق      ما   .١
 ؟)الجهاز الفني واإلداري المباراة، طبيعة الالعبين، الجمهور،(

ي تواجه ال          في تأثير  إحصائيةلة  هل يوجد فروق ذات دال     .٢ سية الت رة     الضغوطات النف ين آ عب
ة     ة رآل اء تأدي دم أثن ا الق رات   الجزاء تبع ذ رآالت     ( لمتغي ي الملعب،  تنفي رة ف الجزاء، الخب

 ).مرآز الالعبمشارآة الالعب، 
  

  مصطلحات الدراسة

زاء ة الج اره : رآل ي عب ن ه ذ م رة تؤخ رة مباش ن ضربة ح د  ع ى بع ن ) ١٢(عل ارده م ي
ى صف المرم ى الفر  .منت ارس مرم إن ح ضربة ف ذ ال اء أخ ي وأثن و المعن افس ه ق المن د ي  الوحي

رة         عنها سوا    إذا أنه ليس ألي العب أخر الحق في الدفاع         ،بالدفاع عنها  انون آ ًا لنصوص ق ه طبق
  .)١٩٩٠، المفتي(القدم 



 "...... التي تواجه العبي آرة القدم أثناء النفسيةلضغوطات ا "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)١(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ه الالعب    خطأ مباشر  بأنها   رآلة الجزاء  يعرف الباحثان    آما د          يرتكب رة بالي  سواء بلمس الك
  .*الفريق المنافس داخل المنطقة المخصصة لحارس المرمىالالعب في ضد  المتعمدة اإلعاقةأو 

ي      هي عوامل بيئية وب   : النفسيةالضغوطات   وتر جسدي وعقل  .يولوجية وعاطفية تؤدي إلى ت
وادث    رض للح ي التع ضغوطات فه سببة لل ة الم ة والبيولوجي ل البيئي ا العوام دوى،، أم    والع

  .*واألمراض واإلصابات بكافة أنواعها والسموم، 

ضغوطات        اس ال رن بعض الن ا يق ة فبينم ددة ومتباين ضغوطات متع ة لل باب العاطفي واألس
وة يمكن أن                  بالضغوطات النفس  ى أي ق دل عل ية فان العلماء واألطباء يستخدمون هذا المصطلح لي
  .)٢٠٠٧الزغاري، . (ازن وثبات وظائف الجسمتحدث خلل في تو

  *. وأعضاءدارية رئيسًامكون من أعضاء الهيئة اإل: الجهاز اإلداري

  .*مكون من المدرب ومساعديه من طاقم تدريبي وعالجي ونفسي وطبي: الجهاز الفني

دريب أو             : الخبرة التدريبية  يختلف آل العب بالنسبة لمقدار الخبرة التي عاشها سواء في الت
د من              . المنافسات الرياضية  فالالعب الناشئ يختلف في حاالته عن الالعب الدولي الذي مر بالعدي

 .*التجارب والخبرات التي تكسبه القدرة على التكيف والمالئمة لمختلف المواقف
  

  اإلجراءات ويقةالطر

  منهج الدراسة

ة البحث   دد منهجي ي تح ي الت شكلة البحث ه ة م ل الوصول   إن طبيع ن أج ة م ى الحقيق إل
شكلة  والدقيق  وذلك عن طريق االنتقاء الشاملوبالتالي الكشف عنها  ة بم  للظواهر األولية المتعلق

  .باألسلوب المسحي وعليه فقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي البحث

  دراسةمجتمع ال

الغ     ة والب ضفة الغربي ي ال رفين ف ة المحت ي درج رق ف ع الف ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك
ادي ) ١٢(عددهم   سطي        و ن اد الفل دم في        مسجلين في اإلتح رة الق ضفة ني بك ة في الموسم       ال  الغربي
٢٠١١\ ٢٠١٠  

  عينة الدراسة

ة       ) ١٢(تكونت عينة الدراسة من      ادي من أندي ضفة ن ة  ال رفين   الغربي ع    بو للمحت ين   ٨اق  العب
تبعاد    . مع األصلي للدراسة  المجتمن  %) ٣٥(من آل نادي ويمثلون      ال       ٤وتم اس دم اآم ين لع  العب

 .تعبئة االستبانة بالشكل المناسب

                                                            
  .تعريف أجرائي    *
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  . لمتغير الخبرة في الملعب توزيع عينة الدراسة تبعًا:)١( جدول

  النسبة المئوية   عدد الالعبين  سنوات الخبرة لالعبين 
  %١٩.٦  ١٨  ات أقل من ثالث سنو

  %٣٤.٨  ٣٢   سنوات ٦-٣من 
  %٤٢  ٤٢  سنوات ٦أآثر  من 

  %١٠٠  ٩٢  المجموع الكلي 

  . لمتغير تنفيذ رآلة  الجزاءيع عينة الدراسة تبعًاز يبين تو:)٢( جدول

  النسبة المئوية  عدد الالعبين  تنفيذ رآلة الجزاء 
  %٦٧.٤  ٦٢  العب منفذ 

  %٣٢.٦  ٣٠  العب غير منفذ
  %١٠٠  ٩٢  لكليالمجموع ا

  .ا لمتغير مشارآة الالعب توزيع عينة الدراسة تبًع:)٣( جدول

  النسبة المئوية  عدد الالعبين  مشارآة الالعب
  %٧٣.٩  ٦٨  أساسي 
  %٢٦.١  ٢٤   احتياط

  %١٠٠  ٩٢  المجموع الكلي

  . لمتغير مرآز اللعب توزيع عينة الدراسة تبعًا:)٤( جدول

  سبة المئويةالن  عدد الالعبين  مشارآة الالعب
  %١٤.١  ١٣  حارس مرمى 

  %٢٩.٣  ٢٧  مدافع 
  %٣٩.١  ٣٦  وسط 

  %١٧.٥  ١٦  مهاجم 
  %١٠٠  ٩٢  المجموع الكلي

  
  أداة الدراسة

ام الباحث  داد انق تبانة بإع ه     االس ي تواج سية الت ضغوطات النف ددة لل ل المح ة العوام  لمعرف
تبانة عبارة وتستخدم هذه    ) ٤٣ (العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت الترجيح وقد تكونت من           االس

اد  فقط وقد تم     األنديةمن قبل العبين     ة               اعتم ة عالي ات بحيث تأخذ اإلجاب درج الخماسي لإلجاب  الت
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دًا  ات )٥(ج ة ،درج ة عالي ات )٤( واإلجاب طة، درج ة متوس ات) ٣ (واإلجاب ة ،درج  واإلجاب
  .درجة واحده) ١(  واإلجابة منخفضة جدًا،درجه) ٢(منخفضة 

  . ألفاآرو نباخ معادلة باستخدام يوضح ثبات أداة الدراسة :)٥( ولجد

  ترتيب  مجاالت الدراسة  معامل الثبات 
  األول  مجال الالعبين  .%٨٢
  الثاني   واإلداريمجال الجهاز الفني   .%٨٧
  الثالث  مجال الجمهور   .%٨٤
  الرابع  مجال طبيعة المباراة   .%٨٨
    المجموع الكلي   .%٩١

  
 مرت بها الدراسة التي المراحل

   .الدراسة لالعبين من عينة الدراسةتم شرح : المرحلة األولى

ر          : المرحلة الثانية  دخل أحد غي توزيع اإلستبانه على عينة الدراسة مع الحرص على عدم ت
  .الالعب المراد تطبيق الدراسة عليه

  االستبانةأهداف 

 . اليهاصلالتعرف إلى أراء العينة في المجاالت التي تم التو .١

 .أهمية آل مجال من مجاالت الدراسةتحديد درجة  .٢

  :فقرة موزعة على اربع مجاالت) ٤٨( من وقد تكونت اداة الدراسة بصورتها األولية

 مجال الالعبين. 

 مجال طبيعة المباراة . 

 مجال الجمهور. 

 داريمجال الجهاز الفني واإل. 

اضية  ن في تدريس التربية الري على خمسة من المحكمين المتخصصيوبعد عرض االستبانة  
دآتوراه   هادة ال ة ش ن حمل ارات ا ، م ذف العب م ح ا،  ت وا عليه م يجمع ي ل ع اال لت م وض تبانة  وت س

  .مجاالت من مجاالت الدراسة )٤(فقرة موزعه على  )٤٣(بصورتها النهائية حيث اشتملت على 

ممارسة  رجات ال وبناء على مراجعة دراسات سابقة في آثير من مجاالت شبيهة تم اعتماد د            
  :التالية في تفسير النتائج
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  درجة ممارسة آبيرة جدا) ٤(أآثر من. 

  ة آبيرةدرج) ٣.٩٩ -٣.٥(من. 

  درجة متوسطة) ٣.٤٩ -٣(من. 

  ة قليلةدرج) ٢.٩٩ -٢.٥(من. 

  درجة قليلة جدا) ٢.٥(أقل من .  
  

  التجربة االستطالعية

ى       ة االستطالعية عل أداء التجرب ان ب ام الباحث ة وا  ق الغ عددها   عين م    ) ١٠(لب ين حيث ت العب
تبعادهم من   اختيار إفراد التجربة االستطالعية من بعض سية   الالعبين حيث تم اس ة الرئي ، التجرب

 :حيث آان الغرض من التجربة االستطالعية ما يلي

 .االختبار من قبل الالعبين التعرف على الوقت المستغرق عن تطبيق .١

  .عبين والفهم لهاالستمارة لال مدى مالئمة معلومات .٢

  .العمل المساعد في تنفيذ االختبار معرفة آفاءة فريق .٣

  .وتالفيها التي يواجه عملها التطبيق النهائي من أجل تجنبها التعرف على الصعوبات .٤
  

  محددات الدراسة

ا   الواقعة الفترة في   قام الباحثان بإجراء الدراسة الحالية وجمع البيانات      : المحددات الزمنية   م
  .٢٠١١\٥\١٤ إلى ٢٠١١\٤\١٤بين 

  . فلسطين\أندية المحترفين في الضفة الغربية  :المحددات المكانية

   . فلسطين\ الغربية  أندية المحترفين في الضفةالعبي: المحددات البشرية
  

  لالختباراألسس العلمية 

  صدق األداة

ها       الل عرض ن خ ذه األداة م وى له ن صدق المحت د م م التأآ ى ت ن ذوي  ٨عل ين م  محكم
ة النجاح الوطن            االختصاص والخبرة    ة الرياضية في جامع ة، في آلية التربي ان الغرض من       ي  وآ

ه،          للمجال ومدى صدق قيا    نتماء الفقرة ذلك معرفة مدى ا    ذي تنتمي الي م أخذ      سها للمجال ال ومن ث
م     رات التي أجمع عليها المحكمون      الفق ى أرائه اءًا عل ل بعض       وبن م نق ارات وت  حذفت بعض العب
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ا ى مجاالت أخرىالعب وع ،رات إل رات  حيث أصبح مجم دال من  )٤٣(الفق ره ب ره )٤٨(فق  ،فق
 ).  ١(أنظر الملحق رقم 

  ثبات األداة

ارين  أاالختبار وترك فترة  قام الباحثان باستخدام طريقة االختبار وإعادة سبوعين بين االختب
ذآر مع تثبيت نفس       ى عامل الت ار      للتغلب عل ي سبقت االختب م استخراج   ،األولالظروف الت  وت
ة           اط بيرسون للدرجة الكلي تبانة،  معامل اإلرتب ات      لالس سبة ثب ى ن م الحصول عل  )٠.٩١( حيث ت

  . وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة

  متغيرات الدراسة

  . تنفيذ رآلة الجزاء، الخبرة في الملعب، مشارآة الالعب، مرآز الالعب:المتغير المستقل

  . النفسية التي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآلة الجزاءالضغوطات :المتغير التابع
  

  المعالجات اإلحصائية

 واالنحرافاتوتم استخدام المتوسط الحسابي  من عملية جمع البيانات تم تفريغها   االنتهاءبعد  
  .وتحليل التباين األحادي حسب متغيرات الدراسة على المجاالت األربعةالمعيارية، 

  
  ج ومناقشتهاعرض النتائ

   النتائج المتعلقة بالسؤال األولعرض ومناقشة

ا  اء ت   م دم أثن رة الق ين آ ه العب ي تواج سية الت ضغوطات النف ا ال زاء تبع الت الج ة رآ  أدي
 ؟)واإلداريالجهاز الفني  ،المباراة طبيعة ،الالعبين الجمهور، (لمجاالت

م حساب المتوسطات الحسابية              رة        نوااللإلجابة عن هذا السؤال ت ة لكل فق ات المعياري حراف
  تبين ذلك  )  ٦,٧,٨,٩(الجداول مجاالت الدراسة ونتائج ١وآل مجال من 

 المعيارية للضغوطات النفسية التي تواجه       واالنحرافات يوضح المتوسطات الحسابية     :)٦(جدول  
  .العبي آرة القدم تبعا لمجال الالعبين

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  اريالمعي

درجة 
  الضغوط

سيا         ١ غطا نف شكلون ض ق ي ي الفري ون ف الالعب
  .على الالعب أثناء تأدية رآلة الجزاء

  متوسطة  ١.٤٤٠ ٣.٢٨

ى       ٢ أثير عل م ت ق له ي الفري ون ف ارالالعب  اختي
  .الالعب لتسديد رآلة الجزاء 

  متوسطه  ١.٤١٣ ٣.٠٧
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 )٦( تابع جدول رقم …

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  اريالمعي

درجة 
  الضغوط

ة              ٣ صفة المرح والدعاب ع ب إذا آان الالعب  يتمت
الفريق  ة  الب غوطات رآل اوز ض ستطيع تج ي
  .الجزاء 

 منخفضة   ١.٣٢٧ ٢.٤١

ر     ٤ ب غي ى الالع سي عل ضغط النف د ال يزي
اء         المحبوب من قبل بعض الالعبين بالفريق أثن

  تأدية رآلة الجزاء

  عالية  ١.٢٩٣ ٣.٦٠

اوز    ٥ ستطيع  تج ذي ي ب ال اداتالالع  انتق
ين  ستطيعالالعب ة  ال ي غوطات رآل اوز ض  تج

  .الجزاء 

  منخفضة ١.٣٣٠ ٢.٤٨

ة            ٦ ة رآل ستطيع تأدي الالعب صاحب الخبرة ال ي
  . الجزاء بسهولة

  منخفضة ١.٣٥٣ ٢.٢٨

ي         ٧ زاء ف ة ج ق لرآل ي الفري ب ف اعة الع إض
المباراة  يزيد من الضغط النفسي لدى زمالئك         

  .في الفريق

  عالية  ١.١٢٣ ٣.٥٥

ى     ٨ ؤثرون عل ق ي ي الفري ون ف اركالالعب  اختي
   .لة الجزاءلتسديد رآ

  متوسطة  ١.٢١٨ ٣.٤٩

ضغوط     ٩ ن ال د م دف يزي ر به ق األخ دم الفري تق
  .النفسية لدى الالعب خالل أداء رآلة الجزاء

 عالية جدا  ,٩٥٥ ٤.٠١

اراة   ١٠ ى في المب ة جزاء أول إضاعة الالعب رآل
ة جزاء أخرى              ى أداء رآل ادر عل تجعله غير ق

  .بسبب الالعبين 

  عالية  ١.٢٢٢ ٣.٦١

  عالية ,٤٩٤٥٥ ٣.٥٧٨  المتوسط الكلي

 .١.٩٦=  الجدولية فدرجات   )٥( هيجابةلإلأقصى درجة   *

سي      ) ٦(يتضح من الجدول رقم      رة            أن درجة الضغوط النف ى الفق دا عل ة ج ، )٩(ة آانت عالي
سابي     ط الح راوح المتوس ث ت ةلإلحي ا جاب رات     ، )٤.٠١( عليه ى الفق ة عل ة عالي ت درج وآان

 وآانت درجة متوسط على     ،)٣.٦١-٣.٥٥( عليها   لإلجابةالمتوسط الحسابي   وتراوح  ) ٤،٧،١٠(
ر سابي  ، )١،٢،٨ (ةالفق ط الح ان المتوس ث آ ة ،)٣.٤٩-٣.٠٧(حي ت درج ضة وآان ى منخف  عل

رة  سابي   ،)٣،٥،٦(الفق ط الح ان المتوس ذا     . )٢.٤٨-٢.٢٨( وآ ة له ة الكلي ق بالدرج ا يتعل وفيم
ة          ) ٣.٥٧(المجال وصل المتوسط الحسابي إلى       ر عن درجة ضغوط عالي ومثل هذا المتوسط يعب

   .ذا المجال في تأدية رآالت الجزاءله
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زو  ي ا ويع سبب ف ان ال ة الباحث اع درج رات رتف ة الفق ضغوط إلجاب ى) ١٠ ،٩ ،٧ (ال  أن إل
رامجهم جزء لإل      لهم  يخصص   الالعبين ال  ذا ضغوط         من ضمن ب سي لتحمل هك ة   عداد النف  وآيفي

وفر     على أداء الالعب لرآلة الجزاء وتسديدها بالشكل الصحيح        س   يعك  وهذا ،التعامل معها  دم ت  لع
ين   ،الخبرة التي تسمح له التعامل مع هكذا ضغوط آما يالحظ الباحثان من خالل النتائج ان الالعب

ى الالعب من                      ع عل سبب الضغط الواق الغير محبوبين بالفريق ال يستطيعون تأدية رآلة الجزاء ب
ذا يع   ونتيجته، بالسلب على الفريق     قبل فريقه وهذا يعكس    رف       ت ل ة المحت ى أندي ان ان عل د الباحث ين ق

ة    تم بإ هتحديد جزء من الخطة السنوية ت      عداد الالعبين من الناحية النفسية لكي يتسنى لالعب معرف
  .لنفسية التي تواجهه في الملعباالتعامل مع األشكال المختلفة من الضغوط 

 للضغوطات النفسية التي تواجه       المعيارية واالنحرافاتسابية   يوضح المتوسطات الح   :)٧( جدول
  .واإلداريالعبي آرة القدم تبعا لمجال الجهاز الفني 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
  الضغوط

ه      باختيارجهاز الفني   قيام ال   ١١ ل آفائ  العب أق
د     زاء يزي ة الج ة رآل ن لتأدي ضغط م ال

  . لالعبينالنفسي لدى ا

  عالية  ١.٠٣٠  ٣.٩٢

اء    ١٢ ي إعط از الفن ةالجه ب  الحري لالع
 الجزاء يزيد من الضغط     ةختيار أداء رآل  اب

   .النفسي الواقع عليه

 منخفضة جدا  ١.٠٥٢ ٢.٢٤

ي ل  ١٣ از الفن ضغط لجه ادة ال ي زي  دور ف
ة       اء تأدي ب أثن ه الالع ذي يواج سي ال النف

  . الجزاء ةرآل

  عالية  ١.٢٥٤ ٣.٦٤

ة رآل              ١٤ ل لتأدي ا من قب  ةتحديد المدرب العًب
روف   ت الظ ا آان زاء مهم دالج ن تزي  م

  .الضغط النفسي الواقع عليه 

  عالية  ١.٢٢٢ ٣.٦١

اد ال  ١٥ ي انتق از الفن ال جه ي ح ب ف لالع
ضغط       ن ال د م زاء يزي ة ج اعته لرآل إض

   .النفسي الواقع عليه

  منخفضة جدا ١.٣١٢ ٢.٢٤

دم إدراك ال  ١٦ ي ع از الفن ضغوطات   جه  لل
ي رآل   ب ف ا الالع ي يواجه سية الت  ةالنف

  تساعد الالعب على تجاوزها الجزاء ال

  عالية  ١.٠٧٨ ٣.٦٢

ود ال  ١٧ ي وج از الفن ة  جه م إلزال ر مه يعتب
  .الجزاء ة الضغط النفسي في تأدية رآل

  عالية  ١.٣١٥ ٣.٧٠
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 )٧ (رقم جدول تابع... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
  الضغوط

د  ١٨ ى أداء الالعب رالم ؤثر عل ب العصبي ي
  . الجزاءة أثناء تأدية رآل

 منخفضة جدا  ١.٣٨٢ ٢.٣٨

تقدم الفريق األخر بهدف يزيد من الضغط         ١٩
اء    النفسي من قبل المدرب عل     ى الالعب أثن

   .أداء رآلة الجزاء

 منخفضة جدا ١.٠٦٩٦٦ ٢.٤٠٢٢

اراة     ٢٠ ي المب ى ف زاء أول ة ج اعة رآل إض
زاء      ة ج ى أداء رآل ادر عل ر ق ك غي تجعل

 .ى خوفا من انتقاد الجهاز الفنيأخر

  متوسطة ١.٢٤٦٨٨ ٢.٦٩٥٧

وجود الجهاز اإلداري في ارضية الملعب          ٢١
ى     ع عل سي الواق ضغط النف ن ال د م  يزي

  .الالعب أثناء تأدية رآلة الجزاء

  متوسطة ١.١٢٢٤٦ ٢.٧١٧٤

ي            ٢٢ از الفن عدم وجود ثقة بين الالعب والجه
ى      ع عل سي الواق ضغط النف ن ال د م يزي

  .ء الالعبين أثناء تأدية رآلة الجزا

  عالية١.٢٩٩٤٢ ٣.٧٨٢٦

ي واال     ٢٣ از الفن شاآل بالجه ود م داري وج
ع عل  سي الواق د الضغط النف ى الالعب تزي

   .أثناء أداء رآلة الجزاء

 منخفضة جدا ١.٣٠٧١٢ ٢.٣٠٤٣

از اإلداري     ٢٤ ل الجه ن قب ر م دخل المباش الت
ع          سي الواق بالالعبين  يزيد من الضغط النف

  .رآلة الجزاءعلى الالعبين أثناء أداء 

  منخفضة جدا١.١٥٣٤٨ ٢.٢٩٣٥

  منخفضة ,٣٠٢٥٧ ٢.٩٦٧٤  المتوسط الكلي

  .١.٩٦=  الجدولية فدرجات  )٥(  هيلإلجابةأقصى درجة   *

رة      ) ٧(يتضح من الجدول رقم   ى الفق ة عل سية آانت عالي  ،١٣ ،١١(أن درجة الضغوط النف
سابي ، )٢٢ ،١٧ ،١٦ ،١٤ راوح المتوسط الح ث ت ةحي ا    لإلجاب ت ،)٣.٩٢ -٣.٦١(عليه  وآان

ر  ى الفق ط عل ة متوس سابي  ، )٢٠،٢١ (ةدرج ط الح ان المتوس ث آ ت ،)٣.٧١ -٢.٦٩(حي  وآان
ة  ضةدرج دا  منخف رة ج ى الفق سابي ،)٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٥، ١٢(عل ط الح ان المتوس  وآ

ى   ). ٢.٤٠-٢.٢٤( سابي إل ال وصل المتوسط الح ذا المج ة له ة الكلي ق بالدرج ا يتعل ) ٢.٩(وفيم
ة ضغوط   ر عن درج ذا المتوسط يعب ل ه ضةومث ذا منخف زاء له ة رآالت الج ي تأدي ال ف  .المج

رات      ة درج ارتفاعويعزو الباحثان    د األشخاص          عدم    هو  الضغوط للفق ي لتحدي از الفن وعي الجه
ة رآالت الج  ي تأدي اراةالمناسبين ف ى نتيجة المب ؤثر عل ا ي ين . زاء مم ة ب دم وجود ثق ا ان ع آم
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ين          الالعب وال  ى الالعب ار األن    ،جهاز الفني يزيد من الضغط النفسي الواقع عل از    وأن افتق ة للجه دي
ذا   من  وذلك ألن آل القرارات تصدر، الالعبين لرآالت الجزاءالفني يؤثر على أداء     المدرب وه

 تشكيل جهاز فني ولذا يقترح الباحثان أن يتم. ان يسمح بوقوع الكثير من األخطاءفي اعتقاد الباحث
ة و  البدنية و النفسية و من النواحي ال  شمل متخصصين   ي ة التكتيكي ر من           عالجي ادي الكثي  من اجل تف

ي    هذا  عمل لقاءات بشكل دوري بين       و األخطاء،   ين،      الجهاز الفن ين الالعب تم  لكي    واإلداري وب ي
ا    من خالله توضيح عمل هذا الجهاز ومشارآة الالعبين ب         ومهم مم ارهم وهم ين    أفك ة ب  يكسب الثق

م في الملعب سواء             واإلداريوالجهاز الفني   عبين  الال ى أدائه  في اللعب أو     األمر الذي يعكس عل
  . تأدية رآالت الجزاء

للضغوطات النفسية التي تواجه      المعيارية   واالنحرافات يوضح المتوسطات الحسابية     :)٨( لجدو
  .بي آرة القدم تبعا لمجال الجمهورالع

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 نحرافاال
  المعياري

درجة 
  الضغوط

ى   ٢٥ سي عل ضغط النف ن ال د م ور يزي الجمه
  . الجزاءةالالعبين أثناء تأدية رآل

  عالية جدا ٤.٤٥ ٤.٤١٣٠

ع          ٢٦ سي الواق عدم إدراك الجمهور للضغط النف
الجزاء يمنعه ة على الالعب أثناء تأديته رآل   

  . من تجاوزها

  منخفضة جدا ١.٢٨ ٢.٢٣٩١

 ة رآل اء أد  الالعب اختيار في   ثرالجمهور يؤ   ٢٧
  . الجزاء

  متوسطه  ١.٥٥ ٣.٠٩٧٨

ن   ٢٨ د م ور يزي ن الجمه رة م داد آبي ود أع وج
ة   اء تأدي ب أثن ى الالع ع عل ضغط الواق ال

   . الجزاءةرآل

  عالية  ١.٢٠ ٣.٧٦٠٩

د من           ٢٩ إضاعة رآلة جزاء خالل المباراة يزي
سبب    ب ب دى الالع سي ل ضغط النف ال

  الجمهور

  عالية  ١.١٠ ٣.٨٦٩٦

ؤثر            ٣٠ اراة ي انتقاد الجمهور لالعب خالل المب
  .رآلة الجزاء ل أدائهعلى

  عالية  ١.١٦ ٣.٩٢٣٩

تقدم الفريق األخر بهدف يزيد من الضغوط          ٣١
ة     الل أداء رآل ب خ دى الالع سية ل النف

   الجزاء من قبل الجمهور

  عالية  ١.٢٠ ٣.٦١٩٦

ار           ٣٢ اء المب اة عدم تشجيع الجمهور لالعب أثن
ة     اء تأدي ه أثن سي لدي ضغط النف ن ال د م يزي

   . الجزاءةرآل

  منخفضه ١.٣٣ ٢.٦٤١٣
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 نحرافاال
  المعياري

درجة 
  الضغوط

اراة        ٣٣ ي المب ى ف زاء أول ة ج اعة رآل إض
زاء   ة ج ى أداء رآل ادر عل ر ق ك غي تجعل

   .أخرى خوفا من آالم الجمهور

  عالية  ١.٠٩ ٣.٥٦٥٢

ال يستطيع الالعب تجاوز ضغط الجمهور            ٣٤
  .لجزاء في حال عدم تسجيله لرآلة ا

  عالية  ١.١٨ ٣.٥٤٣٥

  متوسط ,٦٥  ٣.٤٦٧٤  المتوسط الكلي

  .١.٩٦=  الجدولية فدرجات   )٥(  هيلإلجابةأقصى درجة   *

رة              ) ٨(يتضح من الجدول رقم      ى الفق دا عل ة ج ، )٢٥(أن درجة الضغوط النفسية آانت عالي
ث  سابي حي ط الح راوح المتوس ا ت ة عليه ة عالي ، )٤.٤١٣(  لإلجاب ت درج رات  وآان ى الفق ة عل

سابي لإل) ٢٨،٢٩،٣٠،٣١،٣٣،٣٤( راوح المتوسط الح ا وت ة عليه ت ،)٣.٩٢-٣.٥٤(جاب  وآان
ة وآانت درجة منخفض     ،  )٣.٠٩(حيث آان المتوسط الحسابي      ،  )٣٧ (ةدرجة متوسط على الفقر   

رة  ى الفق ان المتوسط الحسابي )٣٢(عل رة ،)٢.٦٤(، وآ ى الفق دا عل  وآانت درجة منخفضة ج
ر،)٢٦( سابي   وت ط الح ل      . )٢.٢٣(اوح المتوس ال وص ذا المج ة له ة الكلي ق بالدرج ا يتعل وفيم

ذا المجال            ) ٣.٤٦(المتوسط الحسابي إلى     ومثل هذا المتوسط يعبر عن درجة ضغوط متوسطة له
   .زاءفي تأدية رآالت الج

ور،   ل ارتفاع درجة الضغوط     الباحثان سبب    ويعزو رة في      أن  هو    مجال الجمه األعداد الكبي
ادر    ب تتابع المباراة، وبالتالي يقع على       ملعال الالعب عبء آبير غير معتاد علية مما يجعله غير ق

رار بالصورة الصحيحة،          ه ال يتجرأ      على اخذ الق ا أن ه ق         آم ة الجزاء رغم أن أداء رآل ى  ب ادر عل
ا من الجمهور    ا خوف م    ، أدائه ه الجدول رق ا يبين ذا م ان ان   ) ٦(وه رح الباحث ذا يقت  ه يجب وضع ل

زاء    ة الج ة رآل شابه لتأدي ي ظرف م ان ف در اإلمك ين ق ك  الالعب ة  وذل ل بداي ا قب رة م الل الفت خ
يح للمدرب   هذه المباراة المباراة بسبب وجود أعداد آبيرة من الجمهور تنتظر بداية    ار  مما يت اختي

ى المدرب التع     لكن لكي ينجح هذا األمر       و ،ين لتأدية رآالت الجزاء   بالالعبين المناس  امل  يجب عل
   .وآذلك الالعبين مع هذا األمر بجدية
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 للضغوطات النفسية التي تواجه      نحرافات المعيارية  يوضح المتوسطات الحسابية واال    :)٩(جدول  
  .القدم تبعا لمجال طبيعة المباراةالعبي آرة 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
  الضغوط

سي   ٣٥ ضغط النف شعر الالعب بال ذ ي د تنفي  عن
ى  اراة عل ون المب دما تك زاء عن ة الج رآل

  .ملعب الخصم 

  عالية ١.١٦ ٣.٦٧٣٩

دقائق          ٣٦ حصول الفريق على ضربة جزاء بال
ن     د م صم يزي ب الخ ى ملع رة عل األخي
اء    ى الالعب أثن ع عل سي الواق ضغط النف ال

  تأدية رآلة الجزاء 

  عالية  ١.٠٨ ٣.٧٨٢٦

دقائق  حصول الفريق على ضربة جزاء با        ٣٧ ل
ضغط       ن ال د م ه يزي ى ملعب رة عل األخي
النفسي الواقع على الالعب أثناء تأدية رآلة       

  .الجزاء 

  عالية ١.١٨ ٣.٥٠٠٠

دقائق          ٣٨ حصول الفريق على ضربة جزاء بال
األخيرة على ملعب محايد يزيد من الضغط        
النفسي الواقع على الالعب أثناء تأدية رآلة       

  .الجزاء

  منخفضه  ١.٢٨ ٢.٥٠٠٠

اراة       ٣٩ ة المب عند إضاعة رآلة الجزاء في بداي
ذي         يزيد من الضغط النفسي على الالعب ال

  .يؤدي رآلة الجزاء 

 منخفضة جدا   ١.١١ ٢.٢٧١٧

درب    ٤٠ ام الم ارقي ة   باختي ة رآل ب لتأدي  الع
 يزيد   وتكون نتيجة المباراة حاسمه      الجزاء  

  .الضغط النفسي لدى الالعبمن 

  عالية  ١.١٠ ٣.٧٦٠٩

د              ٤١ ه يزي ى ملعب ة جزاء عل أداء الالعب لرآل
  .من الضغط النفسي الواقع عليه 

  منخفضة جدا ١.٠٦ ٢.١٤١٣

د          ٤٢ أداء الالعب لرآلة جزاء على ملعب محاي
  .يزيد من الضغط  النفسي الواقع عليه  

  عالية  ١.١٢ ٣.٥٧٦١

اراة   ٤٣ إضاعة الالعب لرآلة جزاء خالل المب
  .قية  المباراةيؤثر على أدائه في ب

 منخفضة جدا  ١.١٦ ٢.٣٩١٣

  متوسطة ,٣٥ ٣.٠٦٦٤  المتوسط الكلي

  .١.٩٦=  الجدولية فدرجات   )٥( هي  لإلجابةأقصى درجة  *
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رة      ) ٩(يتضح من الجدول رقم   ى الفق ة عل سية آانت عالي ، ٣٦، ٣٥(أن درجة الضغوط النف
سابي  ، )٤٢، ٤٠، ٣٧ راوح المتوسط الح ث ت ةحي ا لإلجاب ت  ،)٣.٧٨٢٦-٣.٥٠٠٠( عليه وآان

ضة  ة منخف رات  درج ى الفق سابي   ) ٣٨( عل ط الح راوح المتوس ة وت ا لإلجاب  ، )٢.٥٠٠٠(عليه
ة   ت درج دا  وآان ضة ج ر منخف ى الفق سابي    ، )٤٣، ٤١، ٣٩ (ةعل ط الح ان المتوس ث آ حي

ذا المج . )٢.٣٩١٣-٢.١٤١٣( ة له ة الكلي ق بالدرج ا يتعل ى  وفيم سابي إل ال وصل المتوسط الح
   .ذا المجال في تأدية رآالت الجزاءعن درجة ضغوط متوسطة له يعبر وهذا) ٣.٠٦(

بب    ان س زو الباحث اعويع ة  االرتف ي درج ة ف م    اإلجاب دول رق ين بالج ا مب و أن ) ٩( آم ه
ى ارض الخصم أو                      ة رآالت الجزاء سواء عل الالعبين غير مهيئين لمثل هذه الظروف في تأدي

رة      أو في بداية    ،على ارض الفريق نفسة    دقائق األخي اراة أو في ال ان عمل     .المب رح الباحث ذا يقت  ل
سنى لالعب التعامل          محاضرات توعية لمثل هذه الضغوط       ووضع جميع الحلول المناسبة لكي يت

ة                        ساعده في تجاوز رآل د ت ي ق مع مثل هذه الظروف ولو بتخفيف جزء قليل من هذه الضغوط الت
  .  الجزاء

دول  ضغوطسابية متوسطات الح يوضح ال:)١٠(ج دم  اتلل رة الق ي آ ه العب ي تواج سية الت  النف
   .المجاالت آكلعلى حسب درجة 

  المجاالت  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الترتيب  درجة الضغوط

  الثاني  درجة متوسطة ,٤٩٤ ٣.١٧  مجال الالعبين   ١
  الرابع  درجة منخفضة ,٣٠٢ ٢.٩٦ واإلداريمجال الجهاز الفني   ٢
  األول  درجة متوسطة ,٦٥٦ ٣.٤٦  مجال الجمهور   ٣
  الثالث  درجة متوسطة ,٣٥٦ ٣.٠٦  المباراةمجال طبيعة   ٤

   درجة متوسطة ,٢٥ ٣.١٦  المتوسط الكلي

  .١.٩٦=  الجدولية فدرجات  )٥(  هيلإلجابةأقصى درجة   *

م      ي تواجه   للضغوط ا ترتيب المجاالت وفقً   ) ١٠(يتضح من الجدول رق سية الت ين   النف  العب
رتيب              ان ت ة رآالت الجزاء وآ اء تأدي ور،         آرة القدم أثن ى مجال الجمه غ   هم بالدرجة األول حيث بل

غ    وآانت الدرجة متوسطة، وبالدرجة الثانية مجال الالعبين،        ) ٣.٤٦(ابي  المتوسط  الحس   حيث بل
ط الح طة، ) ٣.١٧(سابي المتوس ة متوس ت الدرج ة وآان ة الثالث ار  وبالدرج ة المب ال طبيع ، اةمج

از       وبالدرجة الر   وآانت الدرجة متوسطة،      ) ٣.٠٦(سابي  يث بلغ المتوسط الح   ح ة مجال الجه ابع
ي واإلداري،  سابي الفن غ المتوسط الح ث بل ضة، ) ٢.٩٦(حي ة منخف ت الدرج اوآان المتوسط  أم

  .وآانت الدرجة متوسطة) ٣.١٦(الحسابي للمجاالت آكل فكان 
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اني يوضح   م بي ي ت رس سية الت ضغوط النف رة  ال ي آ ه العب الت  واج ة رآ اء تأدي دم أثن الق
   درجة المجاالت آكلالجزاء على
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االت الدرا    ة أن مج ائج الدراس ت نت سابية       بين طات ح ى متوس صلت عل د ح ة ق ة األربع س
الباحثان ويرى  الممارسة الكلية آانت متوسطة،ودرجة  ) ٣.٤٦ -٢.٩٦(متوسطة تراوحت مابين    
وب في إ        األ اهتمامأن السبب يعود إلى عدم       شكل المطل سية          ندية بال ة النف ين من الناحي عداد الالعب

شابهة           روف م ي ظ ان ف در اإلمك ين ق ع الالعب دربين بوض ام الم دم اهتم صحيح وع شكل ال بال
  .لظروف المباراة

  
  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيعرض ومناقشة ا

رة     هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الضغوطات النفسية التي             ين آ تواجه العب
ا            ة الجزاء تبع ة رآل ا القدم أثناء تأدي رات    تبع ذ رآالت الج           ( لمتغي رة في الملعب، تنفي زاء، الخب

  .)مشارآة الالعب، مرآز الالعب

ر         تم حساب المتوسطات الحسابية واال     لإلجابة عن هذا السؤال    ة لكل متغي ات المعياري نحراف
  .تبين ذلك) ١٧-١١(ونتائج الجداول من متغيرات  الدراسة تبعا لمجاالت الدراسة 
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  .نحرافات المعيارية تبعا لمتغير الخبرة في الملعبالمتوسطات الحسابية واال :)١١( جدول

  .١.٩٦=  الجدولية فدرجات   )٥(  هيلإلجابةأقصى درجة   *

ي     أن هناك فروق بين المت  ) ١١(يبين الجدول رقم     سية الت أثير الضغوطات النف وسطات في ت
ة رآالت الجز اء تأدي دم أثن رة الق ين آ بتواجه العب ي الملع رة ف ر الخب ا لمتغي د  ، اء تبع ولتحدي

اين األ             مستوى الداللة اإل   ل التب م استخدام تحلي روق ت ك الف م       حصائية لتل ) ١٢(حادي والجدول رق
  .يوضح ذلك

  العدد  المتغير التابع  المجاالت
الموسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعياري

 ,٤٨ ٣.٢٧ ١٨  سنوات ٣أقل من 
 ,٣٩ ٣.٢١ ٣٢  سنوات ٦-٣من 

 ,٥٥ ٣.١٠ ٤٢ سنوات ٦ن أآثر م

  مجال الالعبين 

 ,٤٩ ٣,١٧ ٩٢  المجموع 
 ,٢٩ ٣.٠٣ ١٨  سنوات ٣أقل من 

 ,٣٢ ٢.٩٠ ٣٢  سنوات ٦-٣من 
 ,٢٨ ٢.٩٨ ٤٢ سنوات ٦أآثر من 

  واإلداريالجهاز الفني 

 ,٣٠ ٢.٩٦ ٩٢  المجموع 
  ,٦٦ ٣.٣٠  ١٨  سنوات ٣أقل من 

 ,٤٥ ٣.٣٧ ٣٢  سنوات ٦-٣من 
 ,٧٥ ٣.٦٠ ٤٢ سنوات ٦أآثر من 

  الجمهور 

 ,٦٥ ٣.٤٦  ٩٢  المجموع 
 ,٥٠ ٢.٩١ ١٨  سنوات ٣أقل من 

 ,٢٧ ٣.١٦ ٣٢  سنوات ٦-٣من 
 ,٣٢ ٣.٠٥ ٤٢ سنوات ٦أآثر من 

  طبيعة المباراة 

 ,٣٥ ٣.٠٦ ٩٢  المجموع 
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أثير الضغوطات              نتائج التحليل التباين األ    :)١٢( جدول ا للمجاالت في ت روق تبع ة الف حادي لدالل
  .الترجيح لمتغير الخبرة في الملعبالنفسية التي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت 

  مصدر التباين  المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

متوسط 
 االنحراف

  *الداللة  )ف(

مجال 
  الالعبين 

  بين المجموعات 
  خل المجموعات دا
  جموعاتمال

٢ 
٨٩ 
٩١  

٤٥٨. 
٢١.٧٩٩ 
٢٢.٢٥٧  

٢٢٩.٠ 
٢٤٥.٠  

٣٩.٠ ٩٣٤.٠  

مجال 
الجهاز 

الفني 
   واإلداري

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٢ 
٨٩ 
٩١  

١٩٨. 
٨.١٣٣ 
٨.٣٣١  

٠٩٩.٠ 
٠٩١.٠  

٣٤.٠ ١.٠٨٤  

مجال 
  الجمهور 

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٢ 
٨٩ 
٩١  

١.٦١٢ 
٣٧.٥٥٠ 
٣٩.١٦٢  

٨٠٦.٠ 
٤٢٢.٠  

١٥.٠ ١.٩١٠  

مجال 
طبيعة 
  المباراة

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٢ 
٨٩ 
٩١  

٧٤٧. 
١٠.٨٣٥ 
١١.٥٨٢  

٠.٨٠٦ 
٠.٤٢٢  

٠٥.٠ ٣.٠٦٨* 

المجال 
  الكلي 

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٢ 
٨٩ 
٩١  

٠٤١. 
٥.٧٢٤ 
٥.٧٦٤  

٠٢٠.٠ 
٠.٠٦٤  

٧٢.٠ ٠.٣١٦  

  .)٠.٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى   *

توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير الضغوطات النفسية   أنه ال ) ١٢(يبين الجدول رقم    
ى آل   ، الخبرة في الملعب     تأدية رآالت الجزاء تبعا لمتغير       التي تواجه العبين آرة القدم أثناء      عل

ر      ،) الجمهور مجال  ، يدارجال الجهاز الفني واإل م،مجال الالعبين( من ائج أآب حيث آانت النت
ة      ا  ،)٠.٠٥(من مستوى الدالل ة                   بينم ة إحصائية تعزى لمجال طبيع روق ذات دالل اك ف  آانت هن

اراة ن  ، المب رة م ين الخب صالح العب ك ل نوات٦-٣ وذل ى  ، س سابي إل ث وصل المتوسط الح  حي
ل و،)٣.١٦٦٧( ن  )٣.٠٥٥٦( وص ر م نوات، ) ٦( ألآث ل وس ن   أل)٢.٩١٣٦(وص ل م  ٣ق

نوات ساوي   ،س ة ي ستوى الدالل ان م ث آ ك الن طبي ).٠.٠٥(حي ان ذل زو الباحث اراة ويع ة المب ع
ستمر يخ  ر م ف  تلمتغي اختالف المواق ل      ف ب ا قب ة م ي مرحل ه ف دريب علي صعب الت الي ي وبالت

  .المنافسات
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 اإلحصائية المعيارية وقيمة ف ومستوى الداللة       واالنحرافات المتوسطات الحسابية    :)١٣( جدول
  .تبعا لمتغير تنفيذ رآالت الجزاء

 .)٠.٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى   *

 ذات داللة احصائية في تأثير الضغوطات النفسية  توجد فروق أنه ال ) ١٣(يبين الجدول رقم    
ر               ا لمتغي ذ رآالت الجزاء      التي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت الجزاء تبع ى  ،  تنفي عل

ين،  لالعمجال ا ( من آل   ي واإل   ب از الفن ائج     ،)مجال الجمهور  ، داريمجال الجه حيث آانت النت
ة  ستوى الدالل ن م ر م ال  ،)٠.٠٥(أآب زى لمج ة إحصائية تع روق ذات دالل اك ف ت هن ا آان  بينم

رآالت الجزاء           ،  طبيعة المباراة  ذ ل ر المنف صالح غي ك ل ى           ،وذل  حيث وصل المتوسط الحسابي إل
ل ،)٣.٠٠( ر المن) ٣.١٨( ووص زاء،لغي رآالت الج ذ ل ستوى ف ان م ث آ ساوي  حي ة ي الدالل
)٠.٠٥.(  

 اإلحصائيةنحرافات المعيارية وقيمة ف ومستوى الداللة        المتوسطات الحسابية واال   :)١٤( دولج
  .تبعا لمتغير مشارآة الالعب

  المجاالت
المتغير 
  التابع

  العدد
الموسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الداللة  ف

  مجال الالعبين  ١.٠٠٠.٣١٩ ,٥١٣٧٢ ٣.١٧٤٢  ٦٢  منفذ
   ,٤٦٠٦٨  ٣.١٨٦٧ ٣٠  غير منفذ

  واإلداريالجهاز الفني  ٠٣٨,٠.٨٤٦ ,٢٩٨٥٥ ٣.٠١٠٤ ٦٢  منفذ
   ,٢٩٦٠٩ ٢.٨٧٨٦ ٣٠  منفذغير 
  الجمهور  ٥٣٩,٠.٤٦٥ ,٧٣٢٢٩ ٣.٤٤١٩  ٦٢  منفذ

   ,٤٦٧١٣ ٣.٥٢٠٠ ٣٠  غير منفذ
  طبيعة المباراة   *٣.٩٤٠.٠٥٠ ,٣٩٢٨٦ ٣.٠٠٩٠ ٦٢  منفذ

    ,٢٣٠٣٧ ٣.١٨٥٢ ٣٠  غير منفذ
  المجموع الكلي  ٣.١٧٠.٠٧٨ ,٢٧٤٤٩ ٣.١٥٨٩ ٦٢  منفذ

   ,١٩٨٧٤ ٣.١٩٢٦ ٣٠  غير منفذ

  المجاالت
المتغير 
  التابع

  العدد
الموسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  *الداللة  ف

  الالعبين  ٠.٦٩٢ ,١٥٨ ,٤٨١٠٢ ٣.٢٢٣٥ ٦٨  أساسي
   ,٥٣٨٢٤ ٣.٠٢٧٣  ٢٢  حتياطا

  واإلداريالجهاز الفني  *٠.٠٠٤ ٨.٥٠ ,٣٢٩١٣ ٢.٩٧٧٩ ٦٨  أساسي
   ,١٧٧٢٥ ٢.٨٩٩٤ ٢٢  احتياط
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

 .)٠.٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى   *

توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير الضغوطات النفسية   أنه ال ) ١٤(يبين الجدول رقم    
 على آل من ، مشارآة الالعبجزاء تبعا لمتغيرالتي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت ال        

اراة ،مجال الالعبين( ا    ،) مجال طبيعة المب ة     حيث آانت النت ر من مستوى الدالل  ،)٠.٠٥(ئج أآب
ة إحصا     ي واإل    بينما آانت هناك فروق ذات دالل از الفن  حيث وصل   داري،ئية تعزى لمجال الجه
اط   العب اال   ووصل ل   ،)٢.٩٧(المتوسط الحسابي إلى الالعب األساسي       ان   )٢.٨٩(حتي ، حيث آ

ساوي    مستوى   ة احصائيا لمجال الجمهور حيث وصل المتوسط                 ،)٠.٠٠٤(الداللة ي  وآانت دال
ساوي    ،)٣.٤٥(حتياط ولالعب اال) ٣.٤٨(الحسابي لالعب األساسي   ة ي  حيث آان مستوى الدالل

)٠.٠٤٩(.  

 اإلحصائيةف ومستوى الداللة     المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية    :)١٥( جدول
  .تبعا لمتغير مرآز الالعب

  

  المجاالت
المتغير 
  التابع

  العدد
الموسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  *الداللة  ف

  الجمهور  *٠.٠٤٩ ٣.٩٧ ,٧٣٧٦٧ ٣.٤٨٢٤ ٦٨  أساسي
   ,٣٣٩٠٨ ٣.٤٥٤٥ ٢٢  احتياط
  طبيعة المباراة  ٠.٢٨٩ ١.١٣ ,٣٧٦٤٣ ٣.٠٥٧٢ ٦٨  أساسي
   ,٢٥٣٢٥ ٣.٠٤٠٤ ٢٢  احتياط
  المجموع الكلي  *٠.٠٤١ ٤.٣١ ,٢٧٢٦٣ ٣.١٨٥٣ ٦٨  أساسي

  ,١٥٨ ,١٧٠١١ ٣.١٠٥٤ ٢٢  حتياطا

  العدد  المتغير التابع  المجاالت
الموسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الدرجة

درجة متوسطة  ,٤٤١٣٠ ٣.١١٥٤ ١٣  حارس مرمى
درجة متوسطة   ,٥٤٢٤٢ ٣.٢٠٣٧ ٢٧  مدافع 
درجة متوسطة  ,٥٠٤٧١ ٣.٠٨٨٩ ٣٦  وسط 

  الالعبين

درجة متوسطة   ,٣٩١٣٧ ٣.٣٨٧٥ ١٦  مهاجم 
 درجة قليلة  ,٣٤٨٩٠ ٢.٨٠٢٢ ١٣  حارس مرمى

درجة متوسطة  ,٢٩٤٣٨ ٣.٠٢١٢ ٢٧  مدافع 
درجة متوسطة  ,٢٢٥٤٧ ٢.٨٩٨٨ ٣٦  وسط 

  واإلداريالجهاز الفني 

درجة متوسطة ,٣٢٧٥٥ ٣.١٦٥٢ ١٦  مهاجم 
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 )١٥(جدول رقم  تابع ...

  .)٠.٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى   *

ي     أن هناك   ) ١٥(يبين الجدول رقم     سية الت أثير الضغوطات النف فروق بين المتوسطات في ت
ر مرآز ا                ا لمتغي د مستوى    , لالعب تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت الجزاء تبع ولتحدي

اين األ              الداللة اإل  ل التب م استخدام تحلي روق ت ك الف م    حصائية لتل يوضح  ) ١٦(حادي والجدول رق
  .ذلك

أ          اين األحادي ل   نتائج التحليل التب   :)١٦( جدول ا للمجاالت في ت روق تبع ة الف ثير الضغوطات  دالل
  .النفسية التي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدية رآالت الترجيح لمتغير تنفيذ مرآز اللعب

  مصدر التباين  المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  *الداللة  )ف(

  بين المجموعات   الالعبين 
داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٣ 
٨٨ 
٩١  

١.٠٥٧ 
٢١.٢٠٠ 
١.٠٥٧  

٣٥٢.  
٢٤١.  

٠.٢٣٠  ١.٤٦٢ 

الجهاز 
الفني 
  داري واإل

  بين المجموعات 
داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٣ 
٨٨ 
٩١  

٢١.٢٠٠ 
٢٢.٢٥٧ 
١.٢٢٨  

٤٠٩. 
٠٨١.  

٠.٠٠٣ ٥.٠٧٢*

  العدد  المتغير التابع  المجاالت
الموسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الدرجة

 درجة قليلة  ,٣٠٢٥٧ ٢.٩٦٧٤ ٩٢  حارس مرمى
درجة متوسطة ,٤١٢٦٢ ٣.١٢٣١ ١٣  مدافع 
 درجة آبيرة  ,٣٥٦٦٦ ٣.٦٤٨١ ٢٧  وسط 

  الجمهور 

درجة متوسطة ,٥٩٢٥٥ ٣.٣٥٥٦ ٣٦  مهاجم 
 درجة آبيرة  ١.٠٩٠٢٤ ٣.٦٩٣٨ ١٦  حارس مرمى

درجة متوسطة ,٦٥٦٠١ ٣.٤٦٧٤ ٩٢  مدافع 
درجة متوسطة ,٢١٢٠٢ ٣.٠٩٤٠ ١٣  وسط 

  طبيعة المباراة 

درجة متوسطة ,٢٧٦٢١ ٣.٠٩٨٨ ٢٧  مهاجم 
درجة متوسطة ,١٥٢٠٤ ٣.٠٣٣٧ ١٣  حارس مرمى

درجة متوسطة ,٢٢٩٩٣ ٣.٢٤٢٩ ٢٧  مدافع 
درجة متوسطة ,٢٢٧٠٩ ٣.٠٨٧٤ ٣٦  وسط 

  المجموع الكلي 

درجة متوسطة ,٢٨٢٦٣ ٣.٣٤٢٩ ١٦  مهاجم 
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 )١٦( تابع جدول رقم …

  مصدر التباين  المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  *الداللة  )ف(

ال  مج
  الجمهور 

  بين المجموعات 
داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٣ 
٨٨ 
٩١  

٧.١٠٣ 
٨.٣٣١ 
٣.٦٩٣  

١.٢٣١ 
٤٠٣.  

٠.٠٣٣  ٣.٠٥٥* 

ة  طبيع
  المباراة

  بين المجموعات 
داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٣ 
٨٨ 
٩١  

٣٥.٤٦٩ 
٣٩.١٦٢ 

٢٢٤.  

٠٧٥. 
١٢٩.  

٦٣١ ,٥٧٨. 

  بين المجموعات   الكلي 
داخل المجموعات 

  جموعاتمال

٣ 
٨٨ 
٩١  

١١.٣٥٨ 
١١.٥٨٢ 
١.١٠٩  

٣٧٠. 
٠٥٣.  

٠.٠٠٠ ٦.٩٩٠* 

  .)٠.٠٥  ≤α(ئيا عند مستوى دال إحصا  *

ة إحصائية        )١٦(يبين الجدول رقم     ر مرآز          أن هناك فروق ذات دالل ي لمتغي  للمجموع الكل
ي واإلدار     ( تعزىاللعب، آما توجد فروق      از الفن صالح   ،)ي، مجال الجمهور  لمجال الجه ك ل  وذل

اجم ى  المه سابي إل ث وصل المتوسط الح دافع، )٣.٠٢١٢(و )٣.١٦٥٢(، حي  )٢.٨٩٨٨(و  للم
ة           )٢.٨٠٢٢(و للوسط، ان مستوى الدالل ى  .*) ٠٣٣( و*)٠.٠٠٣( لحارس المرمى، حيث آ عل
ي تواجه                ال بينما آانت  .التوالي سية الت توجد فروق ذات داللة احصائية في تأثير الضغوطات النف

ر مرآز الالعب                     ا لمتغي ة رآالت الجزاء تبع اء تأدي دم أثن رة الق ى آل من      ،العبين آ مجال  (  عل
ينالال اراة ،عب ة المب ال طبيع ز الالعب )  مج ر مرآ زى لمتغي ن  ،تع ر م ائج أآب ت النت ث آان  حي

   .)٠.٠٥(مستوى الداللة 

ائج   :)١٧(جدول  ار  يوضح نت ى        )L.S.D(اختب ين المتوسطات الحسابية عل ة ب ات البعدي للمقارن
  .ي آرة القدم تبعا لمرآز الالعبينالضغوطات التي تواجه العب

 مرآز الالعبين
  
  جاالتالم

مستويات 
  المتغير

حارس 
  مرمى

  مهاجم  وسط  مدافع

  *٠.٣٦٢ -٠.٠٩٦ *-.٢١٨   حارس 
 -٠.١٤٤ ٠.١٢٢  *٠.٢١٨  مدافع 
 *-٠.٢٦٦  -٠.١٢٢ -٠.٠٩٦  وسط 

الجهاز الفني 
  واإلداري

  *٠.٢٦٦ ٠.١٤٤ *٠.٣٦٢  مهاجم 
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 )١٧( تابع جدول رقم …

م  دول رق ن الج ضح م ه  ) ١٧(يت ي تواج ضغوطات الت أثير ال ي ت ة ف روق معنوي اك ف أن هن
ين  رجيح  الالعب الت الت ة رآ اء تأدي ةأثن ائج متفاوت ت النت ت  وآان دول آان ي الج ين ف و مب ا ه  آم

اجم     وللحارس  وللمهاجم بالنسبة للمدافع،     ،للحارسلصالح المدافع والوسط بالنسبة       والوسط والمه
سبة للوسط ا بالن، بالن ورأم ال الجمه ث مج ال الثال اجم ،سبة للمج دافع والوسط والمه ت للم   فكان

  . لمدافع والمهاجم بالنسبة للوسط ول وآانت للمهاجم بالنسبة للمدافع،بالنسبة للحارس، 
 

  االستنتاجات

  :على نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثان ما يليمن خالل اإلطالع 

ة رآالت الجزاء    تأثير  أن   .١ درجة الضغوطات النفسية التي تواجه العبين آرة القدم أثناء تأدي
 .لجميع مجاالت الدراسة آانت متوسطة

ور  .٢ و ضغط الجمه ة رآالت الجزاء ه اء تأدي ين أثن ى الالعب ع عل سي يق ى ضغط نف أن أعل
  .  يكون الفريق األخر متقدم بهدفوخصوصا عندما

 :فيما يتعلق بترتيب المجاالت تبعا لدرجة الضغوطات النفسية فكانت على النحو التالي .٣

 .مجال الجمهور :المرتبة األولى -

 .مجال الالعبين: المرتبة الثانية -

  .مجال طبيعة المباراة: المرتبة الثالثة -

 .واإلداريمجال الجهاز الفني : المرتبة الرابعة -

رة في الملعب   (ختالف متغيرات الدراسة  د فروق ذات داللة إحصائية تعزى ال     توج ال .٤  ،الخب
ا          ،) مشارآة الالعب  ،تنفيذ رآالت الجزاء   ة إحصائية تبع روق ذات دالل اك ف ا آانت هن  بينم

ب ع  ز الالع ر مرآ ال  لمتغي ن مج ل م ى آ ي واإل ( ل از الفن ور،داريالجه ك ) والجمه  وذل
 .لصالح المهاجم

 مرآز الالعبين
  
  جاالتالم

مستويات 
  المتغير

حارس 
  مرمى

  مهاجم  وسط  مدافع

 *-٠.٥٧٠ -٠.٢٣٢ *-٠.٥٢٥   حارس 
 -٠.٠٤٥ ٠.٢٩٢   *٠.٥٢٥  مدافع 
 -٠.٣٣٨  -٠.٢٩٢ ٠.٢٣٢  وسط 

  الجمهور 

   ٠.٣٣٨ ٠.٠٤٥ *٠.٥٧٠  مهاجم 
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  التوصيات

  :ائجها يوصي الباحثان بما يليضوء اهداف الدراسة ونتعلى 

ذه            .١ ك ألن آل مجال من ه ة وذل در من األهمي نفس الق أن يتم الترآيز على جميع المجاالت ب
 .المجاالت مكمل للمجال األخر

شابهة لظر                 .٢ ين في ظروف م ى وضع الالعب ز عل سنى       ضرورة الترآي ى يت اراة حت وف المب
 .لالعب الذي يستطيع تأدية رآلة الجزاءختيار الصحيح للمدرب اال

ذه  .٣ شابهة له ة م ل دراس ة    عم أثير الدرج ة ت رى لمعرف ة اخ ى درج ة عل ى او ( الدراس األول
اء تأ      للضغوطات النفسية التي   العوامل المحددة  على) الثانية دم أثن رة الق ين آ ة   تواجه العب دي

 .رآالت الجزاء

ي تواجه          المحددة عمل دراسة مشابهة لهذه الدراسة لمعرفة العوامل       .٤ سية الت  للضغوطات النف
  .تأدية رآالت الترجيح وليس الجزاءالعبين آرة القدم أثناء 
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