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 ملخص البحث

احتوى الباب االول على المقدمة واهمية البحث اذ تجلت اهمية البحث في 

فسية لدى العبي الساحة از العدواني وعالقته بالضغوط النمعرفة ودراسة االنج

ت من سؤال هل هناك اساليب غير مشروعة لتحقيق يدان ، أما مشكلة البحث فكانوالم

 . غوط النفسية واالنجاز العدواني العدواني وماهي العالقة بين الض االنجاز

ن االنجاز العدواني والضغوط يالعالقة ب التعرف على أما هدف البحث فكان

 . العباً ( 05)لبالغ عددهم النفسية لدى العبي الساحة والميدان ألندية ديالى ا

حث اوتضمن الباب الثالث منهجية البحث واجراءاته الميدانية اذ استخدم الب

ة البحث وتم اختيار العينة بالطريقة لوصفي باسلوب المسح لمالئمته عينالمنهج ا

عبارة الذي قام ( 05)العمدية ، وتم استخدام مقياس االنجاز العدواني المكون من 

فى حسين باهي ومقياس الضغوط النفسية الذي قامت ببنائه راوية بتصميمه مصط

 . عبارة (72)عبد الفتاح والذي تضمنت 

ا من خالل عرض الجداول ثم شتهلباب الرابع عرض النتائج ومناقوتضمن ا

مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها ، وتضمن الباب الخامس اهم االستنتاجات وهي 

وية بين االنجاز العدواني والضغوط النفسية أما اهم هناك عالقة ارتباط معن

 . هاري عبين بجانب االعداد البدني والمسي لالفالتوصيات فهي ضرورة االعداد الن

 

 

 



Summary of research 

Achievement and its relationship to aggressive Psychological 

Pressures to Follower and the Field Players . 

( D Kamil Abboud Hussein ) Section I Definition Search Contained 

first door to submitted and the importance of research as reflected 

the importance of research to Know and study of achievement of 

aggression and its relationship o psychological pressure to arena 

players and the field . The problem of search were asked whether 

there is illegal methods to achieve aggressive achievement what is 

the relationship between psychological pressures and achievement of 

aggression . The goal of the search was o identify the relationship 

between achievement psychological pressures to aggressive players 

of the Arena and the field .  

For Diyalas clubs (50)players . And ensures title 111 research 

methodology and Ajraeth Field as the researcher used the descriptive 

style surrey of suitability sample was tested sample way convex . 

was used measure achievement aggressive consisting of (40) is 

designed by Mustafa Hussein Bahi and measure stress that has 

buittharrator Abdel Fattah who guarantee (27) words .  

The fourth section Resutts and discussion the presentation of tables . 

and then discuss the resutts that have been reached part V included 

the most important conclusions of which there are significant 

correlation between achievement aggressive and stress the most 

important recommendations are the heed psychological preparation 

for the players next to physical preparation and skills .  



 الباب االول

  :التعريف بالبحث -1

 :المقدمة وأهمية البحث  1-1

ايا العصر الحديث الذي عد التطور الكبير في مجال البحث العلمي من أهم مزي

لمجاالت كان لها كانت الرياضة احدى هذه ا الحياة المختلفة ، وكما عم مجاالت

والمهارية فسية والبدنية في البحث في مختلف المتغيرات الن النصيب البأس به  

 ء النفس على انه يمكنجمع معظم علماوالجسمية وغيرها من المتغيرات ، ويكاد ي

هي احدى المكونات الدافعية المهمة وي من خالل تغير معظم انماط السلوك االنسان

 . ع لالنجاز افالحاجة او الد

ردية لرياضي ان الدافع لالنجاز ليس من الشروط الفس اويرى علماء علم النف

هتمام الفرد وزيادة جهده با انه  ضروري لالحتفاظ ء التعليم والعمل فحسب بللبد

تاج ، كما ان الدافع لالنجاز االنتباه وتأخر التعب ويزيد االن بحيث يؤدي الى تركيز

لدراسي لدى الرياضيين والطلبة در مهم من مصادر تباين التحصيل ايكون مص

طالباً متفوقاً ير الدافع طالباً فاشالً فيجعله يغفقد . والفوز في المنافسات لدى الالعبين 

.وقد يكون االفتقار للدافع سبباً وراء فشل رياضياً او طالباً آخر
(1)

  

في موقف معين من مواقف االنجاز و استعداد الفرد للتنافس لالنجاز هوالدافع 

ع في ضوء مستوى او معيار معين من معايير او مستويات االنجاز ، لذا فان لداف

لي المستفيد هنا االنجاز عمل مضاعف ومتزايد على مختلف تقدم السنين وبالتا

مجال الرياضي سواء كان العمل في المفصل النفسي او التدريبي او العاملين في ال

االداري والذي ينصب بدوره على عاتق الالعبين من خالل تواجد هذا المفصل 

اذ يعمل االنجاز العدواني على نقطة  بصورة مستمرة قبل او اثناء او بعد المنافسات

عبين على حقيقة يهتم فعالة ومتميزة نحو هدف مرسوم يضعه المدرب ليصل الى الال

النفسي سيساهم  غطنها اثناء تنافسهم في السباق وكذلك الضوقبها الالعبون ويطب
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وبشكل فعال على تحقيق االنجاز العالي من خالل ضبط سلوكية الالعبين والسيطرة 

 . يها نحو محور علمي واحد ومنتظم نفسياً عل

اما دوافع تجنب الفشل هي تلك الدوافع التي تستثير قلق الفرد حول نتائج 

وضعف ثقة الفرد  اقدامه على معالجة االنشطة المختلفة وتبدوا في الخوف من الفشل

بل وتمثل مرتبط ببدء العمل والنشاط القلق المرتبط بالمستققلق الته والبقدراته ومعلوما

هذه دوافع احجام لدى الفرد ، وتعد الضغوط النفسية من العوامل المهمة والمؤثرة 

عبين في تحقيق االنجاز العالي سواء كانت هذه الضغوط سلبية او ايجابية على الال

وخاصة في فعاليات الساحة والميدان بسبب اعتماد هذه الرياضات على االنجاز 

هناك تقارب في المستويات البدنية  يكونالفردي لالعب وخصوصاً عندما 

واالنجازات الرقمية سيكون هناك ضغط نفسي كبير على الالعب من اجل تحقيق 

 . هدفه وبشتى الطرق واالساليب 

وتتجلى اهمية البحث الحالي في معرفة ودراسة االنجاز العدواني وعالقتهُ 

ا فهماً أكثر عن شخصية مما يقدم لن نبالضغوط النفسية لدى العبي الساحة والميدا

االعداد النفسي لالعبين وجعلهم مؤهلين لخوض الالعب وبعد ذلك ستساهم في عملية 

السباقات على أكمل وجه دون المرور بمشكالت نفسية كونها تؤثر على اداء 

 . الالعبين وبالتالي االخفاق في تحقيق االنجاز 

 :مشكلة البحث 1-2

نجازات المرضية كونها من مؤثرات ان الكفاح من اجل التفوق وتحقيق اال

الطموح لدى الالعب في انجاز الواجبات الصعبة وتحدي العقبات فهي بمثابة الدافع 

الذي يجب ان يحسم به الالعب السباق ، وان نظرية الدافع لالنجاز الرياضي هي 

المحصلة النهائية للرياضيين المتوجهين للنجاح ويفضلون المجازفة المتوسطة والتي 

 . ل الى احتمالية النجاح او الفشل فيها تص



من  بينما يميل االشخاص المهددين بالفشل لتجنب هذا النمط من المجازفة ،

عرض نجد ان الدافع لالنجاز يرتبط بكثير من المتغيرات النفسية التي خالل هذا ال

تكون سبب مباشر في االنجاز واما ان تكون سبب في عدم الوصول للهدف 

عبين في سماتهم الشخصية وطرق تفكيرهم ، ومع اختالف الال المرغوب فيه

ومستواهم المهاري والخططي وكذلك مستوى التدريب طبقاً لمبدأ الفروق الفردية لذا 

نجد بعض الالعبين يرغبون في االنجاز والفوز في المنافسات بغض النظر عن 

 . مشروع االسلوب الذي يحقق به الالعب الفوز سواء كان مشروعاً او غير 

مشروعة لتحقيق االنجاز  ومن هنا برزت المشكلة وهي هل هناك أساليب غير

هي في المنافسات وما هو الدافع الذي يدفع الالعب لسلوك هذا االسلوب وما 

 . ا الالعب لتحقيق االنجاز الضغوط النفسية التي يتعرض له

 :هدف البحث 1-3

العدواني والضغوط يهدف البحث الى التعرف على العالقة بين االنجاز 

 . احة والميدان سالنفسية لدى العبي ال

  :فرضية البحث 1-4

هناك عالقة معنوية بين االنجاز العدواني والضغوط النفسية لدى العبي 

 .الساحة والميدان 

 . مجاالت البحث  1-5

البالغ عددهم دية ديالى بألعاب الساحة والميدان العبي أن: المجال البشري  1-0-1

 . العباً ( 05)

 .  10/0/7517لغاية   05/17/7511من : المجال الزماني  1-0-7

القاعات والمالعب التي يتدرب ملعب الساحة والميدان في : اني المجال المك 1-0-0

 .  عليها الالعبون



  :تحديد المصطلحات 1-6

 . االنجاز العدواني  1-6-1

ة بطرق غير هو تحقيق اهداف مشروعة كالفوز في المنافسات او النجاح في الدراس

مشروعة 
(1)

  . 

 . الضغوط النفسية  1-6-7

تضيق اشباع الحاجات النفسية وتتجاوز قدرة الفرد على  هي مواقف غير سارة

 التكيف لها ويدركها على شكل ضيق او ضجر او توتر
(7)

   .   

 الباب الثاني

 :الدراسات النظرية  -2

 :ي العدوان في المجال الرياض 2-1

في  (Aggression)في اللغة العربية كلمة ( العدوان ) بل كلمة تقا: مفهوم العدوان 

ة يوم العدوان في اللغة العربتحمل أكثر من مفه ةالكلمة االخير اللغة االنكليزية اال ان

 . حيث تشتمل على سلوك االقدام والمبادرة فضالً عن عدوان 

ة الشيء الى غيرة مجاوز( التعدي)والعدوان في اللغة العربية يعني الظلم الصادر و 

وقول العرب فالن عدو فالن معناه فالن يعدو على فالن ( الظالم : والعادي ) ، 

على ( الركض)بالمكروه ويظلمه ، وقولهم عدا عليه ضربه بسيفه ، اليراد به العدو 

والتعاونوا على االثم ))  ( :  71آية / المائدة ) ي سورة الرجلين ، حيث قال تعالى ف

 . اي وال تعاونوا على المعصية والظلم  ((والعدوان 
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م النفس فالعدوان يعني افعال ومشاعر عدائية وهو حافز علوضمن مفردات     

او فعل معاد موجه : يزية وهو هجوم الغر او يسببه االثارة( التثبيط)يستثيره االحباط 

 نحو شخص او شيء
(1)

  . 

الغضب ، العنف ، )مثل والبد من التفريق بين مصطلحات اخرى ترتبط به     

حاالت داخلية تتصف بجوانب معرفة خاصة )) يعني  (Anger)فالغضب ( والعداء 

واحساسات وردود افعال فسيولوجية وسلوك تعبيري معين وهي نزع للظهور فجأة 

ن امصطلح يتعدى ظوهر العدو (Violence)، والعنف (( ويصعب التحكم بها 

والحرق والتدمير والتحطيم التي تشكل خرقاً  لقتلوالشغب حتى يصل احياناً الى ا

نما يان بان الغضب قد يؤدي الى سلوك العدوقوانين المدنية ، وبذلك نرى لصريحاً ل

العداء والعدائية ) العنف هو اعلى درجة يصل اليها الكائن الحي في العدوان اما عن 

 )(Hostility) رغم التقارب فيعني النزوع الى تمني ايقاع االذى باالخرين ، و

) اذا لم يفرق الباحثون بينهما مثل ( العدائية) و ( العدوانية ) طلحي الكبير لمص

ايديموندس ) الذي اورد هذين المصطلحين مثل (  Foulds  ،1160فولدز 

Edmunds  ،1195  )    لالشارة الى الميول ( العدائية) الذي اورد مصطلح

نما استخدام يعني ان العدوان هو السلوك االني العدوانية والمدعمة تدعيماً جوهرياً بي

و الميل لعدوان ه (العداء ) ير له ، بينما لذي ينتهي بعد ظهوره او يزول المثوا

 بمشاعر قد تستمر الى ابعد من الوقت الحاضر
(7)

    . 

 :ازم والعدوان العدائي والوسيليالسلوك الج:  2-1-2

ازم نوع من السلوك البدني او اللفظي في مجال علم النفس يقصد بالسلوك الج    

الذي يقوم بعه الالعب الرياضي اثناء المنافسة الرياضية والذي يتميز بالقوة والشدة 

حاولة تحقيق اعد قوانين معترف بها لماطار لوائح وقو والحزم والتصميم والكفاح في

دعيم او الفوز وتسجيل افضل النتائج ، وليس بهدف محاولة الحصول على تعزيز او ت
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 تشجيع خارجي
(1)

 ك فالمنافس نتيجة لهذا النوع من السو فاذا حصل وان اصيب.  

ضمن يعد ذلك سلوكاً عدوانياً او سلوكاً متعمداً ، الن معظم االنشطة الرياضية تت

 Lithاليث ) لة تعمد العب اصابة منافس ، وأشار قوانينها عقوبات رادعة في حا

فرد اصابة ه الالعدائي هو السلوك الذي يحاول فيان الى ان المقصود بالعدو( 1111،

ذى والمعاناة التي لحقت بالفرد المعتدي عليه كنتيجة كائن حي آخر الحداث األلم واأل

 . لهذا السلوك العدواني ويكون هنا العدوان غاية في حد ذاته 

  وبل(Weinberg, 1984)فقد أشار كل من واينبرج  الوسيلياما العدوان     

(Bull, 1993) الى ان العدوان الوسيلي يقصد به هو السلوك الذي يحاول الشخص

اصابة كائن حي اخر الحداث االلم واالذى والمعانات للشخص االخر بهدف 

الحصول على تعزيز او تدعيم خارجي مثل تشجيع الجمهور او رضا الزمالء او 

واب الحصول على ث المدرب وفي هذه الحالة يكون العدوان وسيلة لتحقيق غاية مثل

ومن أمثلة هذا النوع الالعب الذي يحاول اعاقة او حافز او الحصول على انجاز،

منافس له في مضمار السباق او عند ارتداد الكرة من اللوحة في كرة السلة يقوم 

   المنافس او غيرها من المحاوالت  الالعب برفع المرفقين في اتجاه وجه

  :ينجاز العدوانمقياس اال 2-1-3

ان سمة الفرد الذي يتميز بالدافع لالنجاز هي الحصول على أعلى المستويات في     

الفشل وان دافعية االنجاز تتجه مباشرة  وفيه يتميز االداء بالنجاح او المهام المختلفة

عب من تحقيق اهدافه قد يلجأ في بعض نحو تحقيق االهداف وحتى يتمكن الال

العدواني هو احد هذه  فاالنجازعة لتحقيق الفوز ، االحيان الى اساليب غير مشرو

تحقيق اهداف مشروعة كالفوز في : االساليب اذ يشير االنجاز العدواني الى 

 . المنافسات او النجاح في الدراسة بطرق غير مشروعة 
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 . مجاالت استخدام مقياس االنجاز العدواني  2-1-4

 . بية الرياضية مجال البحوث والدراسات النفسية في مجال التر -1

يمكن استخدام هذا المقياس في اجراء العديد من البحوث والدراسات النفسية لدى     

العبي االنشطة الرياضية المختلفة سواء كانت فردية او جماعية الن درجات المقياس 

ك الكشف عن الجوانب لذتمدنا بمعلومات عن الشخصية العدوانية في الرياضة ، وك

 . بية في شخصية الرياضي لسلااليجابية وا

 :بين االنشطة الرياضية المختلفة المقارنة  -2

اذ يمكن استخدام هذا المقياس للمقارنة بين الفعاليات الرياضية سواء كانت فردية     

موعة الواحدة بين الرياضيين انفسهم للتعرف جاو جماعية او زوجية او داخل الم

 . نجاز العدواني اكثر من غيرها على اي األنشطة الرياضية التي ترتبط باال

 . مجال االرشاد النفسي والتربوي للرياضي  -3

يمكن خصية األكثر عدوانية خدام هذا المقياس للتعرف على الشمن خالل است

مج او منهج ارشادي للحد او التخفيف من السلوك العدواني وكذلك عمل برنا

 . يمكن ان يستخدم في االعداد النفسي للرياضيين 

 :الضغوط النفسية  2-1-5

يتعرض الفرد للضغوط النفسية المختلفة باستمرار ويستطيع ان يعيد توازنه بشكل     

سريع حال انتهاء الموقف الضاغط ، فاالنسان له بعض الخصائص التي تميزه من 

باقي االفراد االخرين ، فبعض المواقف الضاغطة تشكل اعباء على انماط معينة من 

ستطيع أنماط اخرى تحملها ، ومن ثم تصريفها بالشكل الذي الشخصيات في حين ت

 . اليترك اثر لدى االنسان 

النسان في مواقف ر الحياة االنسانية التي تواجه اوتعد الضغوط ظاهرة من ظواه    

ن معظم الظواهر ع البيئة ، وهذه الظاهرة شأنها شأواوقات مختلفة تتطلب توافقاً م



تراب واالنهاك واالغالصراع واالحباط والعدوان النفسية المختلفة كالقلق و

 . واالحتراف وغيرها ، وهي من طبيعة الوجود االنساني 

ان الضغوط النفسية تعبر عن حالة من االجهاد ( 1111)ويذكر فاروق جبريل     

البدني والعقلي وتحدث نتيجة للحوادث التي تسبب قلقاً او ازعاجاً وان حدة الضغط 

استجابة االنسان لتأثير هذه العوامل اثناء التفاعل مع الموقف تتوقف على مدة 
(1)

  . 

أي رد فعل داخلي او خارجي بحيث يجعل " -:وكذلك تعرف الضغوط النفسية بأنها     

 "طبيعياً   التكيف صعباً ويستوجب جهداً اضافياً البقاء التوازن الداخلي للفرد 
(7)

  

مظاهر الضغوط النفسية  2-1-6
(3)

 : 

  -:اك العديد من مظاهر الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد منها هن

 . المظاهر الفسيولوجية  -:أوالً 

قد يؤدي الموقف الضاغط الى تغيرات فسيولوجية سلبية ومنها انخفاض الكفاءة 

التنفس ، آالم  في البدنية او زيادة التعب ، ارتفاع معدل النبض وقت الراحة ، صعوبة

 . عضالت ، التعب العضلي وتقلصات المعدة المفاصل وال

 . المظاهر االنفعالية للضغوط  -:ثانياً 

وان ، ديؤدي الموقف الضاغط الى المظاهر االنفعالية ومنها الشعور بالع    

االنفعاالت غير السارة ، الدرجات االولى من االكتئاب ، القلق والغضب ـ الشعور 

 .  بالضيق ، عدم التحكم في االنفعاالت

 

 

                                                           
(1)

 .  770، ص 7511ردن ، اربد ، ، دار الكتاب الثقافي اال االعداد النفسي للرياضيين: عكلة سليمان الحوري وكامل عبود حسين  
(7)

 .  051، ص 1119، مركز الكتاب للنشر ، الكويت ،  االكتئاب اضطراب العصر الحديث: عبد الستار ابراهيم  
(0)

،القاهرة ، مركز  1، ط الضغوط النفسية المرتبطة بالمناسبات الرياضية لدى النفسي الرياضي: جمال عبد الناصر محمد السيد  

 .  19، ص 7550شر ، الكتاب للن



 . المظاهر السلوكية للضغوط  -:ثالثاً 

تجنب مصادر الضغوط ومنها احجام الالعب عن  محاولة الالعب تجنب الهزيمة او

التدريب وعدم االشتراك في المنافسات ونقص حماس الالعب وارتفاع درجة التوتر 

 . والميل للشجار والمشاحنة 

توقيت الضغوط النفسية  2-1-7
(1)

  . 

 المدى  ضغوط طويلة -1

ود ببطء وتكون اذ يأخذ منحنى االستثارة في الصعوتبدأ بمعرفة موعد المنافسة 

 . الدافعية عالية المستوى لدى الرياضي 

 . ضغوط ماقبل المنافسة  -7

وتكون هذه الضغوط قبل المنافسة الرياضية بيوم او يومين ويزداد منحنى االستثارة 

 . ويمكن ان يصاحب ذلك مجهود بدني بسيط 

 . غوط بداية المنافسة ض -0

سة وحيث التواجد في مكانها وخالل اللحظات فوتحدث هذه الضغوط في زمن المنا

 . التي تسبق المنافسة مباشرة 

 . ضغوط اثناء المنافسة -0

وتحدث هذه الضغوط في بداية المنافسة الرياضية وتستمر باستمرارها وتتغير بتغير 

 . احداث المنافسة 

 . افسة ضغوط مابعد المن-0

                                                           
(1)

،  7550، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1، ط سيكولوجية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي: عبد العزيز عبد المجيد محمد  

 .  19ص



تتوقف هذه الضغوط على نتائج المنافسة وقد تكون طويلة المدى كما في المرحلة 

االولى في حالة الفشل في تحقق الفوز في المنافسة وتستمر حتى موعد المنافسة 

 محددة  التالية وقد تستمر لتتكرر كلما تكرر الموقف لتصبح ضغوطاً مرتبطة بمنافسة 

 الالعب من الضغط النفسيقاية بعض االساليب لو 2-1-8
(1)

 :  

 . تخصيص فترات للراحة تسمح باستعادة طاقة الرياضي  -1

 . تدعيم ثقة الالعب بنفسه  -7

 . مدرب ال بين الالعب والتحسين االتص -0

 . الرعاية النفسية للرياضي بعد المنافسة  -0

 . ية للتعامل مع ضغوط التدريب تعليم الالعب المهارات النفس -0

 . يفية االستفادة من التغذية الراجعة تعليم الالعب على ك -6

 . التوتر  إلزالةتعويد الالعب على االسترخاء  -2

  . االهتمام باالهداف القصيرة المدى للتدريب  -9

 

 الباب الثالث

  :منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

 :.منهج البحث  3-1

لحقيقة راسة المشكلة الكتشاف ادالمنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في 

ن استخدامه كهي التي تفرض منهج البحث الذي يموان مشكلة البحث 
(7)

، لذا اختار  

ج ئمة حل المشكلة ، وهو احد المناهلمنهج الوصفي باسلوب المسح لمالالباحث ا

جمع البيانات من افراد  ث الوصفية اذ يسعى هذا المنهج الىاالساسية في البحو

 لراهنة له بمتغير معين او متغيرات معينةالمجتمع لمحاولته تحديد الحالة ا
(0)

  . 

                                                           
(1)

 .  710المصدر السابق ، ص: عكلة سليمان الحوري  
(2)

 .  02، ص 1111، االسكندرية ،  يةمبادئ البحث العلمي في التربية الميدانية والرياض: حسن محمد  
(3)

 .  10، ص 1111، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  البحث في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي  



  :عينة البحث  3-2

 (النموذج الذي يجري الباحث عليه مجمل ومحور عملهُ ) ويقصد بها 
(1)

  .

البحث واالجراءات التي يستخدمها الباحث تحدد طبيعة الصيغة التي  وان اهداف

عينة باالسلوب العمدي سوف يختارها والتي تمثل مجتمع الدراسة لذا اختار الباحث 

     العباً يمثلون أندية محافظة ديالى بألعاب الساحة والميدان للعام( 05)لغ عددهم االب

 (7511-7517 ) . 

 :البحث وات المستخدمة فيداال 3-3

  .دوات والوسائل التالية استعان الباحث باأل

 . المصادر العربية واالجنبية  -1

 . استمارة االستبيان  -7

 . الشخصية المقابالت  -0

مقياس االنجاز العدواني  -0
(7)

 . 

مقياس الضغوط النفسية  -0
(0)

 . 

 تصميمهب والذي قام(  1ملحق ) باحث مقياس االنجاز العدواني لاستخدم ا

واني لدى دعبارة تمثل مظاهر االنجاز الع( 05) ويتكون منمصطفى حسين باهي 

 ن االنجاز العدواني ،والتي تعبر عويتكون من خمسة عوامل او مجاالت : الالعبين 

) أما مفتاح المقياس ذو تدرج رباعي  بر باالجابة على عبارات المقياس ،ويقوم المخت

( اربعة)اذ تمثل الدرجة ( موافق بشدة غير  –غير موافق  –موافق  –موافق بشدة 

اقل درجة من االهمية بالنسبة ( واحد ) اعلى درجة من االهمية في حين تمثل الدرجة 

اما اقل ( 165) وتبلغ اعلى درجة للمقياس العبارة في االنجاز العدواني السهام 

  .درجة ( 05)درجة يحصل عليها المستجيب فهي 

                                                           
(1)

 . 191، ص 1110، جامعة بغداد ،  0، ط طرائق البحث العلمي ومناهجه: وجيه محجوب  
(2)

 .  05دة ، المصدر السابق ، صمصطفى حسين باهي واميمة انور عق 
(3)

بناء مقياس للضغوط النفسية لدى العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة اليد في العراق ، رسالة ماجستير ، : راوية عبد الفتاح عطوف  

 .  7550كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ، 



  -:ي عبارة موزعة على خمسة مجاالت او عوامل ه( 05)وتضمن المقياس 

عامل ثماني عبارات تشير الى وتضمن هذا ال –االستغراق في العمل  :العامل االول 

 ( . 9، 2، 6، 0، 0، 0، 7، 1) وهي لالعب في العمل ق ااراستغ

مل ثماني عبارات تشير الى ويتضمن هذا العا –الرغبة في الفوز  :العامل الثاني 

، 15، 1) وهي لالعب في الفوز من خالل التدريب واالشتراك في المنافسة رغبة ا

11 ،17 ،10 ،10 ،10 ،16 . )  

يل في الم العامل عبارات تشير الى ضمن هذاوت –الميل للتنافس :  العامل الثالث

، 12) وهي صرار على الفوز والتنافس لتحقيق الهدف التنافس الشديد من خالل اإل

19 ،11 ،75 ،71 ،77 ،70 ،70 . ) 

ويتضمن ثماني عبارات تشير الى الميل للمجازفة  –الميل للمجازفة :  العامل الرابع

، 76، 70) ما كان مستوى المنافسة وهي تنافس مهمن خالل اصرار الالعب على ال

72 ،79 ،71 ،05 ،01 ،07 .) 

تشير الى الثقة عامل ثماني عبارات هذا الوتضمن  –الثقة بالنفس :  العامل الخامس

، 00، 00، 00)االخرين وهي  ة الالعب بنفسه وفي التنافس معبالنفس من خالل ثق

06 ،02 ،09 ،01 ،05 ) 

 . مقياس الضغوط النفسية 

ه راوية الذي قامت ببنائ (7)ملحق  س الضغوط النفسيةام الباحث باستخدام مقياق

ية التي يتعرض لها الالعب في وقت سعبد الفتاح للتعرف على مجموعة الضغوط النف

ضمن هذا تسي وواحد وكذلك التعرف على درجة اقتراب الالعب من الضغط النف

: المقياس  ر باالجابة على عباراتعاد او مجاالت ويقوم المختبالمقياس على ستة اب

تنطبق علي كثيراً  –تنطبق علي دائماً ) اي مفتاح االجابة فهو ذو تدرج رباعي هي 

رجة من داعلى ( اربعة)اذ تمثل الدرجة ( التنطبق علي أبداً  –تنطبق علي قليالً  –



سهام العبارة اقل درجة من االهمية بالنسبة إل( واحد ) االهمية في حين تمثل الدرجة 

  -:عبارة موزعة على ستة مجاالت هي ( 72)في الضغط النفسي ، وتضمن المقياس 

مطالبة الالعب بواجبات ومهمات تدريبية اكثر مما يتحمله :  العبء التدريبي -1

 ( . 0،7،1)او اكثر مما يتوقع ان يقوم به وفقراته هي 

نتيجة ظروف  عدم االرتياح والضيق الذي عليه الالعب:  بيئة التدريب -7

التدريب والمنافسة والبيئة الغير جيدة كسوء الخدمات وعدم مناسبة الملعب او 

 ( . 15،1،9،2،6،0،0)مكان التدريب ، وفقراته هي 

االهداف والتعليمات  عدم وضوح:  اف التدريب والمنافساتالغموض في اهد -0

والمسؤوليات والتوجيهات واسس تقويم الالعب من قبل المدرب وضعف 

 ( . 10،10،17،11)درته على التوقع ، وفقراته هي ق

هي الحاالت والمواقف والمشاكل التي يتعرض لها :  مجال الضغوط العائلية -0

( 19،12،16،10)الالعب داخل االسرة وتسبب له الضيق والتوتر ، وفقراته هي 

 . 

ة ، وهي استجابة الالعب غير المتزنة سواء كانت لفظية ، بدني:  ردة فعل العدائي -0

انتقامية ، عدوان عقابي اتجاه الغير ، وفقراته هي  –سخرية ، عدوانية  –انتقاد 

(70،70،77،71،75،11 . ) 

نه قد سبب مشكلة لنفسه او لالعب الى لوم ذاته عند تيقنهُ بألجوء ا:  لوم الذات -6

ضغط الناشئ من المشكلة ، لفريقه او للخصم وذلك كنوع من اساليب التعامل مع ال

 ( . 72،76،70)هي  هوفقرات

  :التجربة االستطالعية للبحث  3-4

العبين ( 0)على عينة مكونة من  10/17/7511تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 

  -:خارج عينة البحث وضمن مجتمع البحث وكان الهدف منها هو 

 . التاكد من وقت اجابة المفحوص والخاص بفقرات المقياس  -1

 . لالعبين لفقرات المقياس التحقق من استيعاب ا -7

 . التأكد من المعلومات التي ترافق اجراء البحث  -0



 :صدق االختبار  3-5

مدى صالحية االختبار او المقياس في قياس ما وضع من ) عرف الصدق بأنهُ ي   

 (أجله 
(1)

لى صدق االختبار تم عرض المقياسين على مجموعة وبغية الحصول ع 

من الخبراء والمخصصين 
)*(
والرياضة وبعد جمع  ي مجال العلوم النفسية والتربويةف

اذ تبين ان نسبة اتفاق ( صدق المحكمين ) كد للباحث الصدق الظاهري االستمارات تأ

 . الفقرات  على% 155المحكمين مثلت نسبة 

 :الختبار ثبات ا 3-6

ر من ا اعطي اكثذيقصد بالثبات هو قدرة االختبار على اعطاء النتائج نفسها ا     

مرة لنفس العينة وتحت نفس الظروف ، وهناك طرق عديدة الستخراج الثبات وكلها 

تهدف الى الحصول على ارتباط قوي ولحساب الثبات لجأ الباحث الى طريقة 

العبين ( 6)غت ار من خالل تطبيق االختبارين على عينة بلاالختبار واعادة االختب

ة االختبار على نفسها وتحت نفس اولي وبعد مرور اسبوعين تم اعاد كاختبار

رسون الرتباط لبام معامل البيانات ومعالجتها احصائياً باستخدالظروف ، تم جمع ا

ل على وجود ارتباط عالي بين االختبارين مما يدل دوهذا ي( 5890)فظهرت قيمة 

 . على ثبات المقياس 

 :التجربة الرئيسية  3-7

ديالى  ينة الرئيسية والتي تمثل العبي انديةالعالرئيسية على  تم اجراء التجربة    

العباً بمختلف ( 05)والبالغ عددهم  7517 – 7511بالعاب الساحة والميدان للعام 

مختبرين وتم توزيع استمارات البحث والخاص بال 77/0/7517الفعاليات وبتاريخ 

 . سس علمية صادقة وقد تمت االجابة عليها بأ

                                                           
(1)

 .  117، ص 7551، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1، ط الرياضيةالقياس واالختبار في التربية : ليلى السيد فرحات  
)*(
 اختصاص علم النفس التجريبي / مهند عبد الستار  . د.أ 

 . اختصاص علم النفس الرياضي  / غازي صالح . د.أ    

 . اختصاص علم النفس الرياضي / احمد رمضان احمد . د.م.أ   

 . نفس الرياضي اختصاص علم ال/ مها صبري . د.م.أ   

 . اختصاص علم النفس الرياضي / آالء زهير . د.م.أ   



  :الوسائل االحصائية 3-8

ولمعالجة  (SPSS)تم االسعانة بالحقيقة االحصائية للعلوم االجتماعية لنظام     

  -:بيانات البحث تم استخدام الوسائل االحصائية التالية 

 . الوسط الحسابي  -1

 . االنحراف المعياري  -7

 . االرتباط البسيط لبرسون  -0

 

 الباب الرابع

  :عرض ومناقشة النتائج -4

مت معالجتها احصائياً باستخدام عدد من الوسائل بعد جمع البيانات وتنظيمها ت

 . ضيته لتي من خاللها تحقق هدف البحث وفراالحصائية وا

 (1)جدول 

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط لمتغيرات البحث المدروسة

 الوسط الحسابي المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

 150،555 9،072 150،1555 االنجاز العدواني

 91،555 0،916 91،5655 الضغوط النفسية

الذي يبين قيمة الوسط الحسابي بالنسبة لمتغير االنجاز ( 1)من خالل الجدول 

وكان ( 9،072)اما االنحراف المعياري فقد بلغ ( 150،1555)العدواني الذي بلغ 

ة فقد بلغ الوسط ، أما بالنسبة لمتغير الضغوط النفسي( 150،555)الوسيط الحسابي 

ووسيط حسابي قدره ( 0،916)وبانحراف معياري قدره ( 91،5655)الحسابي 

(918555 . ) 



هم الرغبة في تحقيق ابق نرى ان الالعبين معظمهم لديمن خالل الجدول الس

ي ان االنجاز العدواني في سلوكهم شرعية ااالنجاز العدواني ولو بطرق غير 

يضاً مرتفعة نسبياً وفي وط النفسية كانت لدى الالعبين أضغالتنافسي كان مرتفعاً ، وال

وجهات النظر الى ان هناك اختالف في (  1111عاطف نمر ) هذا الصدد يشير 

مية العدوان الرياضي في بعض االنشطة الرياضية اذ ان لبعض العلماء حول اه

ل طاقات اهمية العدوان الرياضي وفائدتهُ في استغال االعلماء النفسانيين قد برزو

ات الالعب النفسية في توجيهه نحو ممارسة نشاط معين او فعالية معينة ويتطلب صف

نفسية مميزة لهذا الالعب وعليه نجد ان بعض الالعبين الذين يتميزون بالعدوان 

تمون جداً بعدم اجهة االحتكاك البدني واللفظي ويهالرياضي يميلون الى االستمتاع لمو

تقهقر وينتظرون بتوتر واضح العودة للتنافس خاصة االفراد االستسالم للهزيمة وال

فسين في مواقفهم واليطيقون الذين هزموهم من قبل ويسعون دائماً لمهاجمة المنا

 ار حتى يبدأ المنافسين في المهاجمةاالنتظ
(1)

  . 

 (2)جدول 

 يبين االلتواء والتفلطح واعلى قيمة واقل قيمة لمتغيرات البحث

 اقل قيمة اعلى قيمة التفلطح لتواءاال المتغيرات  

 99،55 111،55-  5،600-  5،591 االنجاز العدواني

 69،55 91،55 5،015 5،099 الضغوط النفسية

(  -58600) تفلطح  و(  -58591) ان معامل االلتواء لالنجاز بلغ ( 7)يبين الجدول  

از العدواني في حين بلغت اقل قيمة لالنج( 111،555)وكانت اعلى قيمة بلغت 

( 5،099)، أما بالنسبة للضغوط النفسية فقد كان معامل االلتواء ( 99،55)كانت 

واقل قيمة ( 91،555)في حين بلغت اعلى قيمة للضغوط النفسية ( 5،015)وتفلطح 

(69،555 . ) 

                                                           
(1)

، كلية التربية الرياضية ، الزقازيق ، جامعة الزقازيق ( اطروحة دكتوراه ) البروفيل النفسي لالعبي المالكمة ، : عاطف نمر خليفة  

 .  11، ص 1111، 



عاله تبين ان معامل االلتواء والتفلطح موزعة توزيعاً من خالل بيانات الجدول أ

االنجاز العدواني والضغوط النفسية ، أما فيما يتعلق بأعلى قيمة  طبيعياً لكل من

وهي تمثل اعلى قيمة يحصل ( 165)من مجموع ( 111،5)لالنجاز العدواني فكانت 

عليها المستجيب وهذا يدل على ان الدافع لالنجاز العدواني معتدالً وهذا ما أشار اليه 

على درجات مقياس االنجاز  ونلمصطفى حسين باهي الى ان االفراد الذين يحص

االنجاز اما االفراد الين  تمثل اعتدالً في( 170-05)العدواني والتي تتراوح مابين 

على هذا المقياس فيعد لدى االفراد انجازاً ( 165-170)يحصلون على درجات من 

عدوانياً 
(1)

مة حصل عليها الالعبون هي يأما مقياس الضغوط النفسية فكانت اعلى ق.  

وهي اعلى قيمة يحصل عليها المستجيب وهذا يدل ( 15985)من مجموع ( 91،5)

                            الضغوط بسيطة وكما اشرنا سابقاً على ان الضغوط النفسية لها دور ايجابي اذا كانت 

 (3)جدول 

 ى الداللة مابين االنجاز العدواني والضغوط النفسيةويبين عالقة االرتباط ومست

 يراتالمتغ
 الداللة الجدولية قيم الداللة االرتباط

 االنجاز العدواني
 معنوي 5800 5،555 **5،621

 الضغوط النفسية

 ( 5،00()ر)وقيمة ( 09()7-ن)وامام درجة حرية ( 5،51)معنوي عند نسبة خطأ 

الذي يبين عالقة االرتباط مابين االنجاز العدواني والضغوط ( 0)من خالل الجدول 

( 5،555)ية وهذا يوحي بأن االرتباط معنوي مع كال المتغيرين الن قيم الداللة النفس

وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ( 5851)كانت اصغر من مستوى الداللة 

وهذا يدل على معنوية ( 5،00)وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة **( 5،621)

المعنوية بين االنجاز العدواني  الفروق بين المتغيرين ويرى الباحث ان سبب العالقة

والضغوط النفسية انه كلما زادت الضغوط النفسية لالعبين كلما ادى الى زيادة 

الى ان ( 7559عامر الخيكاني )الدافعية لالعب لتحقيق االنجاز وهذا ما أشار اليه 

                                                           
(1)

 .  02ص المصدر السابق ،: مصطفى حسين باهي واميمة انور  



الطموح الزائد والتنافس وطريقة التفكير واالثر الناتج من التعرض للضغوط النفسية 

يعتمد على الشدة التي يواجهها الفرد ، فالضغوط النفسية البسيطة قد تساعد الفرد في 

 (النها تكون بمثابة حافز لالعب ) االداء واالنجاز وزيادة الكفاءة 
(1)

ان بعض و 

ية من اجل االنجاز في حين هناك وضغوط دافعية قالرياضيين يستطيعون تحمل 

ال الياً حاداً عصبياً ضعيف االتزان فأنهم بعض الرياضيين يمتلكون مزاجاً انفع

 تحمل مثل هذه الضغوط يستطيعون
(7)

   .  

 

 الباب الخامس

  :االستنتاجات والتوصيات-5

 :االستنتاجات 5-1

من خالل النتائج وعلى ضوء االهداف والمنهج المستخدم وفي حدود عينة البحث      

طار المعالجات االحصائية أمكن ث وفي اومن واقع البيانات التي تجمعت لدى الباح

 . التالي  التوصل الى لالستنتاج

اني والضغوط النفسية لدى العبي واالنجاز العد وجود عالقة معنوية بين -1

 . ز العدواني االساحة والميدان اذ كان لديهم توجه ورغبة مرتفعة نحو االنج

هذا سيساهم في المنافسة و دالً فيبين يمتلكون انجازاً عدوانياُ معتمعظم الالع -7

 . فظة على مستوى الضغوط النفسية لديهم وبدرجة معتدلة أيضاً المحا

 :التوصيات 5-2

 . عداد البدني وفي كافة المستوياتضرورة االعداد النفسي لالعبين بجانب اال -1

تنمية الثقة بالنفس لدى الالعبين والبعد عن اتباع الطرق غير الشرعية في  -7

 . تحقيق االنجاز 

                                                           
(1)

 .  700، ص 7559، مطبعة دار الضياء ، العراق ، النجف ،  1، ط سيكولوجية كرة القدم: عامر سعيد الخيكاني  
(2)

 .  11المصدر السابق ، ص: عكلة سليمان وكامل عبود  



دورات ارشادية ونفسية لصقل نفسية الالعبين واعداد البرامج  بإقامة امماالهت -0

 . المناسبة لهم 

االلعاب  فللبحث وعلى مختلضرورة اجراء دراسات وبحوث مشابهة  -0

  . العراقية  االنديةية وعلى مختلف قالفردية والفر
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 ( 1ملحق )

 مقياس االنجاز العدواني

 العبارات ت
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 فقموا

غير 

موافق 

 بشدة

     . حينما اقوم باداء عمل معين فانني ابذل اقصى جهدي  1

     الاستسلم بسهولة عندما يسوء موقف اثناء اللعب  7

     اثناء المنافسة اشعر بأنني اصبحت شخصاً اخر اكثر عنفاً من ذي قبل  0

     الاشعر بمرور الوقت عندما اتدرب  0

     في مناقشة زمالئي إلقناعهم بوجهة نظري استغرق وقت طويل  0

     عندما اكون بالملعب ال استطيع التفكير في عمل اخر  6

     اعتبر نفسي شخصاً يجيد التركيز بالملعب بالرغم من زيادة الجماهير  2

     اكافح بأقصى ما استطيع من جهد حتى لو كنت مهزوماً  9

     وز بالمنافسةيتميز لعبي بطابع الخشونة للف 1

     لكي اكسب المنافسة البد من مهاجمة الخصم بعنف  15

     اثناء المنافسة اشعر بأنني يجب ان افوز حتى مع ضعف مستواي  11

     استخدم اللعب العنيف للوصول للهدف  17

     لو شعرت بالهزيمة فأنني العب بخشونة  10

     المنافسةال استخدم العنف أثناء اشتراكي ب 10

     يضايقني ان مدربي اليقبل طريقة لعبي التي تتميز بالخشونة  10

     افضل المشاركة في المنافسات التي تتسم بالصعوبة  16

     اثناء المنافسة اعتبر الفوز مسألة حتمية  12

     اقبل على المنافسات التي تتسم بالمنافسة العنيفة  19

     هدف أساسي اسعى النجازه بكل وسيلة  فوزي في المنافسة 11

     من االفضل لالعب ان يكون جريئاً في مواجهة الخسارة  75

     حينما يطلب مني عدم الخشونة بالملعب فانني ارفض ذلك  71

     اعد الفوز بالمنافسة امر ضروري 77

     اميل الى تحديد المنافسين الذين يتميزون بمستوى يفوق مستواي  70

افضل االشتراك في منافسة ضد متنافسين على درجة كبيرة من العنف  70

 البدني 

    



     لدي القدرة على حسم نتيجة المباراة لصالحي  70

     استطيع قيادة زمالئي الى الفوز مهما كانت الظروف  76

     كلما ازدادت اهمية المنافسة اشعر بأنني سوف افوز  72

     ء المهام التي اشعر معها بالفخر عند الفوزاقوم بادا 79

     المهام العصبة اثناء المنافسة اليقوم بها احد غيري  71

     من الطبيعي ابتكار اساليب جديدة للفوز بالمنافسة  05

     اتنافس بشدة عندما أشعر بالهزيمة  01

     الاخشى الالعب الذي يتميز بالعنف  07

     لرياضية هواية ممتعة ليالمنافسات ا 00

     في المنافسات المهمة اشعر بأنني استطيع االداء بأفضل قدراتي 00

     افضل المنافسات العادية على المنافسات التي تتسم بأهميتها  00

     اتمتع بروح رياضية عالية عندما اشترك في المنافسة  06

     وداً بدنياً احب التنافس في االنشطة التي تتطلب مجه 02

     التنافس مع االخرين متعة جماعية  09

     تناسبني المنافسات المتكررة لالنشطة الرياضية  01

     افضل ممارسة المنافسات التي تظهر تفوقي  05

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2ملحق ) 

 مقياس الضغوط النفسية

 العبارات ت
تنطبق 

 علي دائماً 

تنطبق 

 علي كثيراً 

تنطبق 

 الً علي قلي

التنطبق 

 علي أبداً 

دائي ائد قبل المنافسة يؤدي الى هبوط احماء الزتركيز المدرب على اإل 1

 فيها 

    

الرغم من تدريبي المستمر الى ان الخصم يستطيع ان يجتازني  على 7

 بسهولة 

    

     الكثيرة يؤثر في مستوى ادائي بشكل سلبي  االشتراك في المنافسات 0

     االلتزام بمواعيد التدريب  النقل يدفعني الى توافر وسائل 0

     التدريب كلها يساعدني على بذل جهد أكبر بالتدريب  توافر مستلزمات 0

     المستمر التدريب  قرب مكان التدريب من سكني يحفزني على 6

الجيدة في التدريب يقلل من اهتمامي بالمشاركة في  عدم توافر الخدمات 2

 المنافسات 

    

     عدم التزام المدرب بمواعيد التدريب يقلل من اهتمامي بالتدريب  9

     حباط لفني في قاعة التدريب يشعرني باإلاهمال الكادر االداري للجانب ا 1

     ين في المنافسات يشعرني باالرتباك في ادائي وجود حكام غير كفوئ 15

صورة صحيحة لعدم تدريبه يفشل الالعب في تنفيذ الخطة الموضوعة ب 11

 عليها 

    

     التزم بالتدريب اليومي  عدم وجود منافسات خارجية يجعلني ال 17

     اري في اللعب لعدم وضوح االهداف التربوية انخفاض مستوى ادائي المه 10

     عدم تحقيقي الفوز في السباق يرجع الى عدم جدية التدريب اليومي  10

الستمرار ا من قبل عائلتي لمستوى ادائي يفقدني الثقة على النقد الجارح 10

 في التدريب 

    

     االلتزام بالتدريب اليومي  اشعر بالضيق عندما تجبرني عائلتي على عدم 16

     ور من ادائي الجمه لم استطع تحقيق الفوز في المنافسات لسخرية 12

تمامي من المشاركة في خوف والدي على مستقبلي الدراسي يقلل من اه 19

 المنافسات 

    

     اشعر بالعداء تجاه الخصم عندما يفوز بالسباق  11

     عدم رضا الجمهور عن مستوى ادائي يزيد من عدائي اثناء المنافسة  75



تعامل مع المنافس الخصم بقسوة بالمنافسة من اجل الحصول على أ 71

 االنجاز 

    

     ثناء السباق دما يعترضني الخصم بقوة االمثل عناحاول الرد ب 77

     ثناء السباق استخدم ذراعي إليقاع األذى بالخصم أ 70

     ضبي عندما اخسر من خالل ضرب االدوات بالملعب عن غ انفس 70

     حقق هدفي في الفوز بالسباق كافئ نفسي عندما أأ 70

     في السباق افرح عندما يحفزني زمالئي على اجتياز الخصم  76

     سريع الجمهور على أدائي الجيعي من قبل تزداد ثقتي بنفسي عند تش 72

 

 


