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الرياضية المدرسية
محـمـود جـمال محمـود عـلى

م ـاجستير علـ ـوم الصحة الري ـاضية
و ازرة التربية والتعليم – مصر
dr.mgma@yahoo.com

الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية واإلصابات الرياضية في األنشطة الرياضية المدرسية لطالب
المرحلة االعدادية والثانوية من  18 - 14سنة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحى وذلك لمالءمته طبيعة
البحث ،واختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب المرحلة االعدادية والثانوية من  18- 14سنة المشاركين فى
األنشطة الرياضية المدرسية ،واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية للرياضيين الناشئين ،وبلـغ عدد عينة البحث ( )200طالبًا

وطالبة ،أسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة بين الضغوط النفسية واإلصابات الرياضية في األنشطة الرياضــية المـدرسية ووجود

فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في إصابات الكدم ،الكسر ،التمزق ،الخلع لصالح الذكور ،ولصالح اإلناث في إصابة

االلتواء .

الكلمات المفتاحية :الضغوط النفسية ،اإلصابات الرياضية ،األنشطة الرياضية المدرسية.

المقدمة ومشكلة البحث:
تعد الضغوطات النفسية التي يعيشها التالميذ داخل المؤسسات التربوية من الموضوعات التي أثارت اهتمام الباحثين
والدارسين في علم النفس وعلوم التربية ،وذلك إلدراكهم للمعاناة التي يعانونها والمتمثلة في التوتر واإلحباط نتيجة األعباء الدراسية

المتراكمة ،كما أنها أحد المظاهر المالزمة لألداء الرياضي أثناء المشاركة في المنافسات ،والتي غالبًا ما يتعرض لها الرياضيون
كنتيجة طبيعية للتركيز على النجاح أو الخوف من الفشل أو التقييم السيئ أو عدم القدرة على التحكم في االنفعاالت أو فقدان الثقة
بالنفس بسبب ارتكاب نفس الخطأ أو عدم ثبات األداء وبعض هذه المشكالت والمشاعر النفسية السلبية التي ال يستطيع الفرد
تجاهلها أو التكيف معها بسهوله مما يؤدى إلى إخفاق معظم الالعبين وعدم القدرة على الوصول ألقصى أداء ممكن هو عدم القدرة
على تركيز االنتباه أثناء تعرضهم للضغوط النفسية.

إن الضغوط النفسية بشكل عام تعتبر سمة من سمات الحياة فهي في بعض مستوياتها قد تكون مطلوبة إن لم تكن ضرورية؛

وذلك لتحفيز الفرد ودفعه إلى االنجاز وتحقيق النجاح ،غير أن زيادتها عن الحد المناسب قد تفضي إلى مشاكل يصعب حلها لما
لها من آثار سلبية على الصحة العقلية والبدنية؛ ذلك أن عدم االهتمام بحاالت الضغوط النفسية بشكل مناسب قد يؤدي إلى تفاقم
الوضع وحدوث حاالت االحتراق النفسي الذى ينظر إليه باعتباره المحصل النهائي للضغوط النفسية)551: 12(.

حيث ركزت معظم النظريات التربوية واألبحاث العلمية على أهمية النشاط الرياضي من حيث تنمية وصقل شخصية األفراد

والالعبين الرياضيين من النواحي الجسمية والبدنية والنفسية حيث تعد العوامل النفسية من العوامل المهمة والمؤثرة على مستوى األداء

الرياضي لهذا ازدادت الحاجة إليه في السنوات األخيرة مع ازدياد دور الرياضة الترويحية والتنافسية في حياة األفراد سواء كانوا
ممارسين أو العبين.

وقد يكون صراع الناشئ الرياضي في محاولة التوفيق بين كل متطلبات التدريب ،والمنافسة الرياضية ،ومتطلبات الدراسة

والحياة األخرى سببا في إحداث التعب واإلعياء النفسي لديهم .ويمكن أن يكون إصرار الناشئ على التوفيق بين المتطلبات سبيل إلى
معرفة نواحي النقص فيه ،وتحويل خبرة الفشل إلى طاقة نجاح ،وهنا يكمن دور المدرب المؤهل الذي يعرف أساليب الوقاية والعالج
في مساعدة الناشئ على إدارة الضغوط والتكيف اإليجابي معها؛ أما في حالة عدم قدرة الناشئ على مواجهة الضغوط فإنها تؤدي

ومصدر لإلحباط والتوتر النفسي ،ويتخذ االنسحاب كمؤشر من مؤشرات عدم القدرة
ًا
إلى أن يترك الرياضية كليا ،ويعتبرها خبرة فشل
على التكيف مع الضغوط شكلين أحدهم ترك الرياضة التي يمارسها وممارسة رياضة أخرى ،أو االستمرار في ممارسة نفس الرياضة

استجابة للضغوط الخارجية (المدرب ،األسرة ،المكافآت.الخ) ولكن دون تفاعل ايجابي ودون التزام وحماس ،ومن ثم يستمر هبوط
المستوى)400 :5(.
وتشير دراسة موراي ( )Murray, 1998إلى أن زيادة مصادر الضغوط النفسية للرياضيين تقود إلى حدوث اإلنهاك البدني

واالنفعالي والعقلي ،ويطلق عليه االحتراق النفسي لدى الرياضيين ،مما يؤدي إلى نقص في الدافعية واالهتمام بالنشاط ،ويرى موراي

أن هناك مصادر ثالث للضغوط النفسية المرتبطة بظاهرة االحتراق للنشء الرياضي وهي :ضغوط مرتبطة بتحقيق المكسب،
وضغوط التدريب الزائد واالفتقاد إلى المتعة ،وضغوط االفتقاد إلى المساندة االجتماعية)3 :17( .
وحي ث أن المنافسة غير مأمونة المكسب دائما ،وأن الفوز نصيب العدد القليل ،فإنه يتوقع أن تمثل المنافسة خبرة فشل
ومصد ار للضغط السلبي لعدد كبير من الناشئين ،وأن االعتماد على النتائج وحدها لتقيم الناشئ قد يؤدي إلى عدم تدعيم قيمة الذات

للناشئ ،وربما يؤدي إلى ضعف الثق ة ،وزيادة الضغوط النفسية الناتجة عن القلق واإلحباط وعدم الثقة في النجاح)254،253 :5( .

وقد تزايد االهتمام بموضوع اإلصابة الرياضية في اآلونة األخيرة في مجال علم النفس الرياضي حيث اشارت االحصائيات
الى زيادة نسبتها ،ويرى بارجمان ( )Pargman, 1993أن هناك ( )7العبين مصابين من بين كل ( )10العبين ،وأكد برجاندى
( )Bergandi, 1985إلى حدوث ما يقرب من ثالثة ارباع مليون إصابة رياضية من الممارسين لرياضة المنافسات على مستوى

المدارس ،كما أشار وينبرج وجولد ) )Weinberg& Gould,1995إلى حدوث ما بين ثالثة ماليين إلى خمسة ماليين اصابة
رياضية للشباب واالطفال على مستوى الممارسة التنافسية والترويحية)13 ،12 :10( )18( )21( .

ويضيف عالوى ( )١٩٩٨أن اإلصابات الرياضية في تزايد مستمر نظ اًر لكثرة أعداد الممارسين للرياضة علي مختلف

مستواياتها ومجاالتها ،ونظ اًر لما يرتبط بطبيعة بعض أنواع األنشطة الرياضية من احتكاك ومواجهة بين الالعبين ،ونظ اًر لشدة وعنف

المنافسة الرياضية وما يرتبط بها من كفاح في سبيل الفوز وتسجيل االنتصارات وإلى غير ذلك من العوامل المتعددة ،وفي اآلونة

األخيرة ازداد االهتمام بموضوع اإلصابات الرياضية في مجال علم النفس الرياضي بعد أن كان هذا المجال مقصو اًر على اهتمامات

األطباء واألخصائيين في العالج الطبيعي)21 - 12 : 10( .

تحدث اإلصابة نتيجة تضافر عوامل داخلية شخصية ترجع للشخص ذاته وتنقسم إلى (عوامل بيولوجية كضعف الصحة
العامة وقلة الخبرة وضعف الصفات البدنية ،عوامل عقلية ونفسية كقصور الذكاء واالندفاع واإلكتئاب والملل والالمباالة) وعوامل
خارجية ترتبط بالمتاعب االسرية وضغوط الحياة ،وتختلف األ همية النسبية للعوامل الداخلية والخارجية بإختالف نوع وطبيعة النشاط
الرياضى والتكوين النفسى لالعب ،كما أن العوامل الخارجية ال أثر لها إال إذا تجاوبت وتفاعلت مع عوامل شخصية وخبراته
التدريبية)149 ،148 : 9( .

ويذكر عالوى ( )١٩٩٨أن اإلصابة الرياضية قد تحدث نتيجة حادث عارض أو غير مقصود مثل سقوط الالعب فجأة أثناء

األداء كما في الجمباز ،كما قد تحد نتيجة أداء مقصود مثل العدوان والعنف أثناء المنافسة الرياضية)17 :10( .
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كما أشار بارجمان ( )Pargman, 1993إ ن بعض الدراسات أظهرت وجود ارتباط بين اإلصابة الرياضية وبعض السمات

الشخصية لدى الالعبين وتتمثل فى اإلفتقار إلى التحكم االنفعالى وضبط الذات والثقة بالنفس والصالبة وفاعلية الذات وغيرها من
السمات؛ كما أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة بين اإلصابة الرياضية وكال من سلوك المخاطرة Rick – Taking Behavior
والقلق Anxietyوالنصائح السلبية من االخرين )23، 21 :10 ( .Negative Advices

ويذكر عالوى ( )2002أن اإلصابة الرياضية أحد أشكال العزو السببي الذى يكون له أثره الواضح على دافعية الالعب

الرياضي لإلنجاز الرياضي أو التنافسية وعلى مستوى الحالة االنفعالية وعلى توقع مستوى األداء المستقبلى بالنسبة لالعب
الرياضي) 378 - 374 :11( .

يصاب الرياضيون الذين يواجهون معوقات تحول دون انجازهم ،فتسبب لهم نوعاً من اإلحساس بالقصور والعجز عن تأدية

االنجاز الرياضي بالمستوى المطلوب ،وغالبا ما يترتب على هذا الوضع حدوث ضغط نفسي يحتم على الرياضي بأن يتكيف معه
كي يقلل من إحساسه بالعجز ،ويتميز هذا النوع من التكيف بتدني مستوى الدافعية والشعور بعدم الرضا)551: 12( .

االشتراك في المنافسات الرياضية بصورة مبالغ فيها ،أو اشتراك في منافسات دون فترات كافية للراحة ،وما قد يرتبط بذلك من

قلق وتوتر واستشارة واستتراف قوى وطاقات الناشئ الرياضي .باإلضافة إلي ما قد تتطلبه هذه المنافسات من مشاق االنتقال والسفر
خبرت الفشل والهزائم المتكررة والظهور بمستويات رياضية منخفضة وما
والتغير في العادات اليومية السائدة بالنسبة للنشء وتكرار ا
يرتبط ذلك من عوامل نفسية كالخوف الدائم من الفشل وعدم الثقة في النفس()101: 3
وتوصلت بعض الدراسات أن نسبة االنسحاب من الرياضة للنشء خالل الموسم التدريبي تتراوح ما بين  % 25و ،% 40

وجها سلبيا للرياضة التنافسية للنشء الرياضي.
وتمثل ظاهرة االنسحاب المبكر من الرياضة قبل الوصول إلى قمة مستوى األداء ً
()138 :2
ومع الجهد الرياضى والدراسى المبذول باالضافة الى المشكالت االسرية وفى ظل مثل هذه الظروف قد تولد عند الالعب
احتراقًا نفسياً ،مما يؤدي إلى إحساسه بالعجز وفقدان اال هتمام بنفسه وفقدان القدرة على متابعته وضعف اإلبداع في المجال
الرياضي .كما قد تنتاب الالعب حاالت من التشاؤم واإلحباط والالمباالة وانخفاض مستوى التركيز مما يجعله عرضة أكثر من غيره
لإلصابات الرياضية ،وغير ذلك من الظواهر السلبية التي تدفعه في النهاية إلى ترك الرياضة.

ومما سبق يرى الباحث ان شخصية الالعب تختلف بصورة واضحة من العب آلخر طبقا لبعض المتغيرات المرتبطة بقدراته

ومهاراته واستعداداته وسماته وخبراته والتى تساهم فى تحديد سلوك الالعب أثناء ممارسة النشاط الرياضى ،باإلضافة إلى ضغوط
عملية التدريب والمنافسة الرياضية والمتاعب األسرية والمشكالت اليومية التى تظهر من أسلوب حياة الالعب ،وكلها متغيرات تؤثر
على الرياضى وعلى سلوكه اثناء ممارسة النشاط وتشتت إنتباهه وتجعله عرضة لإلصابات ومن ثم العزوف عن ممارسة الرياضة،
كما وجد الباحث كثرة اإل صابات الرياضية بين الطالب فى هذه الفترة السنية من (18- 14سنة) وبخاصة فى المنافسات ،مما دفع
الباحث إلجراء هذه الدراسة للتعرف على الضغوط النفسية وعالقتها باإلصابات الرياضية في األنشطة الرياضية المدرسية.

أهمية البحث:
األهمية النظرية للبحث:


يعد هذا البحث (في حدود علم الباحث) من أولى المحاوالت العلمية التي تهتم بدراسة الجوانب النفسية لإلصابات الرياضية
لالعبين المصابين فى االنشطة الرياضية المدرسية.



تقديم المزيد من المعارف والمعلومات وخاصة من جانب علم نفس اإلصابة الرياضية بما يساهم في تط وير الجوانب النفسية
لالعب المصاب.



قد تساهم نتائج هذه الدراسة في توجيه اهتمام الباحثين إلي اجراء دراسات علمية أخرى تتناول الجوانب التي لم تتعرض لها

الدراسة الحالية.
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األهمية التطبيقية للبحث:


توفير قاعدة من المعلومات والبيانات العلمية للمدربين لبناء برامج التدريب علي أسس علمية سليمة لالرتقاء بمستوى الالعبين

العائدين من اإلصابات.


إمكانية استفادة المتخصصين في مجال علم النفس وأخصائى الطب الرياضى ومعلمى التربية الرياضية من نتائج هذه الدراسة
في برامج اإلعداد المتكامل لالعبين العائدين من اإلصابات الرياضية.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلي التعرف علي الضــغوط النفسية وعالقتها باإلصــابـات الريــاضية في األنشطة
الرياضــية المـدرسية وذلك من خالل التعرف على :



العالقة بين الضــغوط النفسية واإلصــابـات الريــاضية في األنشطة الرياضــية المـدرسية.

دراسة الفروق بين الذكور واإلناث في اإلصابـات الرياضية في األنشطة الرياضية المدرسية.

فروض البحث :

 ال توجد عالقة ارتباطية بين الضــغوط النفسية واإلصــابـات الريــاضية في األنشطة الرياضــية المـدرسية.
 ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة احص ــائية ب ــين ال ــذكور واإلنـ ــاث ف ــى التع ــرض ل إلصــابـ ــات الري ـ ــاضية ف ــي األنش ــطة الرياضـ ـ ــية
المـدرسية.

مصطلحات البحث:
 اإلصابة الرياضية Sports Injury:يعرفها أبو الفتوح (١٩٨٣م) بأنها حد غير متوقع ناتج عن الممارسة الرياضية يسبب تغير تشريحياً أو فسيولوجيًا في بعض
أنسجة الجسم وقد يكون خارجيا أو ظاهريا أو داخلياً غير ظاهر يمكن أن يؤدى إلى إعاقة مؤقتة أو ذات أثر دائم" )18 :7( .
 -الضغوط النفسية Psychological Stress :

عرفها عالوى ( )١٩٩٨فـي المجـال الرياضـي بأنهـا الضـغوط المرتبطـة بالعالقـات المتشـابكة والمركبـة بـين الالعـب وكـل مـن

المــدرب واإلداري والجمــاهير ووســائل األعــالم وغيرهــا ممــن ت ـربطهم مــع الالعبــين العديــد مــن العالقــات فــي المحــيط الرياضــي ومــا قــد
يرتبط بنوعية هذه العالقات من إنقاص أو عـدم التقـدير الكـافي أو عـدم التحفيـز أو محاولـة المطالبـة بتحقيـق مسـتوى طموحـات مغـالى

فيها)39 :10( .
 -المراهقةAdolescence :

يعرف الباحث المراهقة إجرائياً بأنها مرحلة تكوين هوية مستقلة عن اآلخرين وهى فتًرة عواصف وشدة تكتنفها األزمات النفسية

وتسودها المعاناة واإلحباط والصراع والقلق ومشكالت وصعوبات التوافق.

الدراسات المرتبطة:

فيما يلى عرض للدراسات السابقة مرتبة زمنياً من األقدم لألحدث وهى:

هدفت دراسة وينبرج وجولد ) )Weinberg& Gould,1995إلى التعرف على أهم مصادر الضغوط النفسية التي تواجه

رياضي المستويات العالية ،واستخدم المنهج الوصفي ،وأشارت أهم النتائج أن أهم مصادر للضغوط التي تواجه رياضي المستويات

العالية هي زيادة ضغوط التدريب والمنافسة ،وعدم االستمتاع بالتدريب أو المنافسة ،ووضع أهداف طموحه أكثر من قدرات
الرياضي ،واالستجابة السلبية لضغوط التدريب ،وزيادة الشعور بالخوف الزائد ،وعدم وجود فترات راحة مناسبة تسمح للرياضي
باستعادة الشفاء واستجماع القوى.
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وأجرى الشرقاوي ( )20١0دراسة لتصميم برنامج لألعداد النفسي وبناء مقياس الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة لناشئ

كرة القدم ،وهدفت التعرف على تأثير برنامج األعداد النفسي في مواجهة الضغوط النفسية لناشئ كرة القدم وتأثير برنامج األعداد
النفسي على أداء ركالت الجزاء ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،وأهم النتائج يؤثر البرنامج المقترح لألعداد النفسي تأثي ار إيجابيا
على مواجهة الضغوط النفسية التي يتعرض لها ناشئ كرة القدم ،ويؤثر البرنامج المقترح لألعداد النفسي تأثي ار إيجابيا على أداء ركلة
الجزاء لناشئ كرة القدم ،وهناك عالقة بين مستوى أداء ركلة الجزاء ودرجة الضغوط النفسية لناشئ كرة القدم.

وسعى جونسون و إيفارسون ( )Johnson & Ivarsson,2011إلى التعـرف علـى العوامـل النفسـية التـي يمكـن أن تـؤدي

إلى زيادة خطر اإلصابة بين العبي كرة القدم المبتدئين ،باإلضافة إلى بنـاء نمـوذج تجريبـي لعوامـل خطـر االصـابة العبـي كـرة القـدم،

وعينة الدراسة من  108طالباً وطالبة الذين يدرسون في المدارس الثانوية لكرة القدم في جنـوب غـرب السـويد واسـتخدم الباحـث المـنهج

التجريبـي ،وأهــم العوامــل الرئيســية هـي اإلجهــاد وضــغوط الحيــاة ،والقلـق والســمات الجســدية ،وعــدم الثقـة وعــدم التــأقلم .وتقــدم توصــيات
لفرق الطب الرياضي والمدربين بشأن الوقاية من اإلصابات الرياضية.

وأجــرت ســهير الشــاف ى ( )20١2د ارســة بهــدف التعــرف علــى العالقــة بــين الضــغوط ومســتوى الطمــوح ود ارســة الفــروق بــين

الذكور واإلناث في الضغوط ومستوى الطموح لدى المرحلة األولى من الثانوية العامة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفى ،وأهـم النتـائج

وجود عالقة ارتباطية بين الضغوط األسرية والدراسية والنفسـية وبـين مسـتوى الطمـوح األسـري ،والد ارسـي ،والمهنـي لـدى طلبـة المرحلـة
األولى من الثانوية العامة ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الـذكور واإلنـاث فـي الضـغوط النفسـية واألسـرية والد ارسـية والضـغوط

العامة لصالح الذكور ،ويعني ذلـك أن الـذكور يواجهـون ضـغوطاً أعلـى مـن اإلنـاث ،فمسـاندة األم للبنـت وقربهـا منهـا تخفـف مـن وطـأة
شعورها بالضغوط.

وأكـدت دراسة جابر وآخرون ( )20١5التـى هـدفت إلـى التعـرف علـى تـأثير جلسـات التفريـغ االنفعـالي علـى تخفيـف الضـغوط

النفسية على العبي كرة القدم بعد تعرضهم لإلصابة الرياضـية ،واسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـى ،بلـغ عـدد أفـراد العينـة ( )12العبـاً
مصــاباً ،واســتنتج البــاحثون مــن جلســات التفريــغ النفســي لهــا أثــر فعــال فــي تخفيــف الضــغوط النفســية لــدى العبـى كـرة القــدم المصــابين

وأيضاً هناك تفاعالً واضحاً من قبل العبى كرة القدم المصابين مع جلسات التفريغ النفسي كونها ظاهرة علمية جديدة.

وقــدم الحجايــاا الــت يالت ( )20١6د ارســة بهــدف التعــرف علــى مســتوى االحتـراق النفســي وعالقتــه باإلصــابات الرياضــية لــدى

العبــي التايكوانجتســو فــي جنــوب األردن ،واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفى ،بلــغ عــدد أفـراد العينــة ( )85العبـاً ،وأظهــرت النتــائج أن

العبـي التايكوانجتسـو فـي جنـوب األردن قـد عـانوا مـن االحتـراق النفسـي بدرجـة متوسـطة ،باإلضـافة إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـه طرديـة

بين االحتراق النفسي لدى الالعبين وعدد اإلصابات الرياضية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين االحتـراق النفسـي ومتغيـر

درجة الحزام والعمر التنافسي وفضال عن عدم وجود فروق تبعاً لمتغير العمر.

وتطرقت دراسة ويندتا جابيت ( )Windt & Gabbett , 2017إلى التعرف على ضغوط العمل المتعلقة بالتدريب

والمنافسة وعالقته باإلصابات الرياضية والعوامل المسببة لإلصابة الرياضية الناتجة عن ضغوط العمل المتعلقة بالتدريب والمنافسة،

واستخدم الباحث المنهج الوصفى ،وأظهرت النتائج ع وامل مسببة لإلصابات الرياضية وهى عوامل داخلية مثل العمر ،السيطرة
العصبية والعضلية ،عوامل خارجية مثل سطح الملعب أو المعدات أو تالحم بين الالعبين حيث يحدث انهيار بيوميكانيكي ثم

اإلصابة .وأعباء التدريب والتنافس ترتبط ارتباطا وثيقا باإلصابة ،وتساهم ضغوط العمل في اإلصابة بثالث طرق وهى التعرض

لعوامل الخطر الخارجية واألحداث التحريض المحتملة ،التعب أو التأثيرات الفسيولوجية السلبية ،اللياقة البدنية ،أو التكيفات

الفسيولوجية إيجابية.
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الت ليق على الدراسات السابقة:
هدفت دراسة ( ،)Weinberg&Gould,1995الشرقاوي ()20١0ا ()2011 Johnson&Ivarsson,ا الشاف ى

()20١2ا جابر وآخرون ()20١5ا الحجاياا الت يالت ()20١6ا ( )Windt & Gabbett, 2017إلى التعرف على مصادر

ومسببات الضغوط النفسية واالحتراق النفسي وعالقتها باإلصابات الرياضية وكذلك مستوى الطموح  -تأثير برنامج األعداد النفسي

والتفريغ االنفعالي في مواجهة للضغوط النفسية الناتجة عن اإلصابة الرياضية ،وتنوعت العينة بين العبين وناشئين كرة القدم وطالب
المرحلة الثانوية ورياضي المستويات العالية ،ومن حيث المنهج تنوعت بين دراسات ( )4وصفية )3( ،تجريبية ،وأكدت معظم نتائج
الدراسات السابقة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية وكال من اإلصابات الرياضية ومستوى الطموح األسري ومستوى

أداء ركلة الجزاء ،وبرنامج األعداد النفسي وجلسات التفريغ النفسي لها أثر فعال في تخفيف الضغوط النفسية عند الرياضيين وكان

لضغوط المنافسة والتدريب يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة الرياضية.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فى معرفة مسببات الضغوط النفسية التى يتعرض لها الطالب الممارسين لألنشطة
الرياضية المدرسية واكتشاف المشكالت والمعوقات التى تؤثر على الممارسة الرياضية المدرسية وكذلك اإلهتمام بالناحية النفسية
للطالب الممارسين لألنشطة الرياضية المدرسية ،معرفة اإلصابات الرياضية بين الطالب فى هذه الفترة السنية من (18-14سنة)
وبخاصة فى المنافسات ؛كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى تحديد هدف البحث واختيار أداة البحث وتفسير النتائج التى
توصل لها البحث.

إجراءات البحث :
منهج البحث :

وفقـا لطبيعـة البحـث وتحقيقــا ألهدافـه فقـد اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصـفي باسـتخدام األســلوب المسـحى وذلـك لمالءمتـه طبيعــة

البحث .
عينة البحث:

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقـة العمديـة مـن سـن(18-14سـنة) مـن طـالب وطالبـات المرحلـة االعداديـة والثانويـة للعـام

الدراسي 2017 / 2016م ،وكانت عينة البحث موزعة على مدارس محافظة الدقهلية بالتعاون مع توجيه التربية الرياضـية فـى إدارات
(إدارة أجا التعليمية ،إدارة ميت غمر التعليمية ،إدارة السنبالوين التعليمية) وبلـغ عددهـم ( )200طالبًا وطالبة.
جدول ()١

خصائص عينة البحث
توصيف العينة
من (18-14سنة)

النشاط الرياضي

الجنس
ذكور

اناث

جماعى

فردى

127

73

108

82

مدة المشاركة فى االنشطة المدرسية
أقل من 2سنوات
77

 2سنوات فأكثر
123

مجاالت البحـث:

المجال البشري:

كما هو موضـح بجـدول ( )1المشـاركين فـى األنشـطة الرياضـية والتـى تتكـون مـن طـالب وطالبـات المرحلـة االعداديـة والمرحلـة

الثانويــة والتــي يتـراوح عمرهــا بــين ( )18-14ســنة موزعــة علــى مــدارس محافظــة الدقهليــة بالتعــاون مــع توجيــه التربيــة الرياضــية خــالل
العام الدراسي2017/ 2016م.
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المجال التمني:

تـم تطبيـق إجـراءات البحـث خـالل العـام الد ارسـي 2017/2016م فـي الفتـرة مـن  2017/2/15م إلـى 2017/4/26م كمـا

يلي:
الدراسة االستطالعية :تم إجرائها في الفترة من  2017/2/15م إلى2017/2/20م.
التجربة األساسية  :تم إجرائها في الفترة من 2017/3/1إلى 2017/4/26م.
المجال المكاني:

تـم إجـراء القياســات للطــالب المشـاركين فــى األنشــطة الرياضــية مـن طــالب وطالبــات المرحلــة االعداديـة والثانويــة للعــام الد ارســي

2017 / 2016م .وكانت عينة البحث موزعة على مدارس محافظة الدقهلية خالل العام الدراسي2017/ 2016م.
تجانس عينة البحث

قام الباحث بإجراء التجانس بين أفـراد عينـة البحـث فـي المتغيـرات العمـر الزمنـى والتـدريبي التـي قـد تـؤثر علـى نتـائج البحـث كمـا

هو موضح في الجدول التالي:

جدول ()2
إعتدالية توزيع أفراد البحث في المتغيرات قيد البحث.

المتغيرات
العمر الزمنى
العمر التدريبي

وحدة القياس

ن =200

المتوسط

االنحراف

م امل االلتواء

ذكور

سنة

16.45

0.825

0.223

اناث

سنة

15.73

2.79

1.44

ذكور

سنة

4.64

2.09

0.09

اناث

سنة

3.31

1.93

0.15 -

يتضح من جدول ( )2إن معامالت االلتواء لعينة البحث في متغيرات العمر الزمنى والتدريبي تقـع بـين  3 +ممـا يـدل علـى
اعتدالية القيم .
وسائل جمع البيانات.



مقياس الضغوط النفسية للناشئين الرياضيين ( .مرفق() )١

استمارة جمع بيانات تتضمن االسم والنشاط عن مكان ونوع االصابة وسببها (.مرفق() )2

مقياس الضغوط النفسية للناشئين الرياضيين:

قام بإعداد قائمة الضغوط النفسية للناشئين الرياضيين "أسامة راتبا إبراهيم خليفةا أسامة السيد عبد الظاهر"( )2()4وذلك

بهدف التعرف على مصادر الضغوط النفسية الواقعة على الرياضيين ،وقد اشتملت عبارات االستمارة على عدد  55عبارة ،ليست

هناك عبارات صحيحة ،وأخرى خاطئة ،ألن كل العب يختلف عن اآلخر فيما يشعر به تجاه الموقف ،ويتكون ميزان التقدير من

ثالث اختيارات ( ناد ًار ،أحيانًا ،غالبًا ) ويتكون كل محور من العبارات التالية أحمال التدريب (، 35 ،32 ،27 ،22 ،19 ،16 ،5

)52 ،50 ،43 ،41 ،38؛ ضغوط المنافسة()53 ،44 ،34 ،30 ،23 ،17 ،12 ،9 ،6 ،1؛ الجهاز الفني (،14 ،10 ،7 ،3
)54 ،51 ،49 ،47 ،45 ،40 ،37 ،29 ،25 ،18؛ اتجاهات األسرة ()55 ،39 ،36 ،31 ،26 ،21 ،15 ،13 ،8 ،4؛
ضغوط الدراسة (.)48 ،46 ،42 ،33 ،28 ،24 ،20 ،11 ،2
الدراسة االستطالعية :

قام الباحث بـإجراء الد ارسـة االسـتطالعية علـى عينـة قوامهـا ) (40طالـب مـن نفـس مجتمـع البحـث مـن خـارج العينـة األساسـية

وذلك من 2017/12/15م حتى 2017/2/20م واستهدفت اآلتي:


التعرف على الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس قيد البحث.



التعرف على مدي مالئمة المقياس إلفراد عينة البحث.
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تقدير الخصائص السيكومترية (الصدق -الثبات) لمقياس الضغوط النفسية للناشئين الرياضيين قيد البحث.

الم امالت ال لمية للبحث :

صدق الضغوط النفسية ( صدق االتساق الداخلي) :

تم حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس وذلك عن طريق تطبيقه علي عينة الدارسة االستطالعية والبالغ قوامها ( )40طالبًا

وطالبه من غير المشاركين في الدارسة األساسية ،وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للمحور ال تى
تنتمى له العبارة وبين درجة كل عبارة توضح صدق االتساق الداخلي لمقياس الضغوط النفسية كما يوضحها جدول رقم (.)3
جدول ()٣

م امالت االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للمحور في مقياس الضغوط النفسية
ضغوط مرتبطة
بالتدريب

ضغوط مرتبطة
بالدراسة

ضغوط مرتبطة بجهاز
التدريب

ضغوط مرتبطة
بالمنافسة

(ن =)4 0
ضغوط مرتبطة
باألسرة

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

١

*0.5١١

١

*0.647

١

*0.60٨

١

*0.5١7

١

*0.600

2

*0.624

2

*0.57١

2

*0.5٩٣

2

*0.64٩

2

*0.6١0

٣

*0.65٩

٣

*0.6٩5

٣

*0.627

٣

*0.622

٣

*0.577

4

*0.677

4

*0.6٣4

4

*0.664

4

*0.644

4

*0.6٣7

5

*0.666

5

*0.5٨٩

5

*0.555

5

*0.6٣5

5

*0.5٩٩

6

*0.5٩7

6

*0.60١

6

*0.646

6

*0.6٣6

6

*0.605

7

*0.662

7

*0.6١٩

7

*0.647

7

*0.6٣0

7

*0.6١٣

٨

*0.6٣٣

٨

*0.5٩0

٨

*0.62٩

٨

*0.645

٨

*0.62٣

٩

*0.5٩7

٩

*0.6٩٣

٩

*0.566

٩

*0.5٩6

٩

*0.5٩7

١0

*0.644

١0

*0.5٨4

١0

*0.654

١0

*0.6١4

-

-

١١

*0.566

-

-

١١

*0.5٩6

-

-

-

-

١2

*0.60١

-

-

١2

*0.6١١

-

-

-

-

-

-

-

-

١٣

*0.54٩

-

-

-

-

-

-

-

-

١4

*0.62٩

-

-

-

-

* يوجد داللة معنوية عند ()0.05

يتضح من جدول ( )3وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05بين بين درجـة كـل عبـارة والمجمـوع الكلـي للمحـور

التى تنتمى له العبارة فى مقياس الضغوط النفسية ،مما يدل على صدق االتساق الداخلي للمقياس.
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جدول ()4

رقم ال بارة

قيمة(ر)

م امالت االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي لمقياس الضغوط النفسية

(ن =)4 0

قيمة(ر)

رقم ال بارة

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

رقم ال بارة

قيمة(ر)

١

*0.6١4

١2

*0.6١7

2٣

*0.6١2

٣4

*0.6٣0

45

*0.6١١

2

*0.62٣

١٣

*0.67١

24

*0.6١4

٣5

*0.6١6

46

*0.624

٣

*0.662

١4

*0.6٣2

25

*0.60٩

٣6

*0.600

47

*0.65٩

4

*0.6٨6

١5

*0.647

26

*0.624

٣7

*0.6٣2

4٨

*0.6٣7

5

*0.5٩٣

١6

*0.622

27

*0.6٣5

٣٨

*0.5٩٩

4٩

*0.626

6

*0.6٨٨

١7

*0.5٩٨

2٨

*0.64٨

٣٩

*0.6٨4

50

*0.5٩7

7

*0.662

١٨

*0.604

2٩

*0.6٣7

40

*0.662

5١

*0.6١2

٨

*0.6٨5

١٩

*0.656

٣0

*0.6١١

4١

*0.6٣٣

52

*0.6٣٣

٩

*0.65٩

20

*0.60٩

٣١

*0.600

42

*0.5٩7

5٣

*0.6١7

١0

*0.66٣

2١

*0.655

٣2

*0.577

4٣

*0.644

54

*0.624

١١

*0.5٩6

22

*0.5٩٩

٣٣

*0.64٩

44

*0.5٩6

55

*0.646

* يوجد داللة معنوية عند ()0.05

يتضــح مــن جــدول ( )4وجــود ارتبــاط دال إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــين بــين درجــة كــل عبــارة والمجمــوع الكلــي

لمقياس الضغوط النفسية ،مما يدل على صدق عبارات المقياس فيما يقيسه.
جدول ()5

م امالت االرتباط بين درجة كل محور والمجموع الكلي لمقياس الضغوط النفسية
المحور

(ن =)4 0

قيمة م امل االرتباط

ضغوط مرتبطة بالتدريب
ضغوط مرتبطة باألسرة
ضغوط مرتبطة بالمنافسة

*0.625
*0.606
*0.630

ضغوط مرتبطة بجهاز التدريب
ضغوط مرتبطة بالدراسة

*0.619
*0.621

*يوجد داللة معنوية عند ()0.05

يتضــح مــن جــدول ( )5وجــود ارتبــاط دال إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــين بــين درجــة كــل محــور والمجمــوع الكلــي

لمقياس الضغوط النفسية ،مما يدل على صدق المقياس.
 2/٩/٣حساب ثبات مقياس الضغوط النفسية:
استعان الباحث فـي حسـاب معامـل الثبـات لمقيـاس الضـغوط النفسـية بطريقـة ألفـا كرونبـا علـي عينـة بلـغ قوامهـا ( )40طالبـًا

وطالبه من غير المشاركين في الدراسة األساسية ،كما يوضحـه جدول رقم (. )6
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جدول ()6
معامل ثبات مقياس الضغوط النفسية

(ن =)4 0

المحور

م امل إلفا كرونباخ

ضغوط مرتبطة بالتدريب

0.674

ضغوط مرتبطة باألسرة

0.625

ضغوط مرتبطة بالمنافسة

0.672

ضغوط مرتبطة بجهاز التدريب

0.6٣١

ضغوط مرتبطة بالدراسة

0.6٣6

الكلى

0.64٨

يتضح مـن جـدول ( )6تمتـع محـاور المقيـاس بقـيم مقبولـة وكـذلك المجمـوع الكلـى لمقيـاس الضـغوط النفسـية حيـث بلـغ معامـل
إلفا كرونبا ( )0.648وهى قيمة مقبولة ،مما يدل على ثبات مقياس الضغوط النفسية المستخدم فى البحث.
الم الجات اإلحصائية:
لقــد تنوعــت الطــرق اإلحصــائية المســتخدمة ف ــى هــذه الد ارســات علــى الــرغم مــن اتف ــاق هــذه الد ارســات علــى اســتخدام بع ــض
المعامالت اإلحصائية األولية مثل - :
 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعيارى

 معامل االلتواء.

 معامل االرتباط البسيط

 المتوسط الحسابي

 قيمة ت

عرض ومناقشة النتائج:
عرض النتائج:

النتائج المت لقة بالفرض األول:

تم استخدام معامل االرتباط البسيط إليجاد مصفوفة االرتباطات بين بين الضغوط النفسية واإلصابات الرياضية في األنشطة

الرياضــية المـدرسية كما يوضحها جدول (.)7

جدول ()7
مصفوفة االرتباطات بين الضغوط النفسية واإلصابات الرياضية

المتغيرات

ن = 200
اإلصابات الرياضية

كدم

كسر

تمتق

التواء

خلع

السن

*0.١٩٣

*0.٩5٩

*0.7١2

*0.402

0.١24

ضغوط مرتبطة بالتدريب

*0.٣٣5

*0.7٣5

*0.54١

*0.٣25

*0.١٨5

ضغوط مرتبطة باألسرة

*0.57٩

*0.7٨٣

*0.٨60

*0.4٣2

*0.24٨

ضغوط مرتبطة بالمنافسة

*0.756

*0.٩2١

*0.7٨2

*0.6٣٩

*0.5٣2

ضغوط مرتبطة بجهاز التدريب

*0.4١2

*0.١72

*0.247

*0.١٩2

0.١١٩

ضغوط مرتبطة بالدراسة

*0.26٣

*0.56٩

*0.٣7٨

*0.25١

*0.١7١

قيمة ر الجدولية عند 0.139 =0.05

دال = *
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يتضح من جدول ( )7وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين متغيرات الضــغوط النفسية واإلصــابـات الريــاضية في

األنشطة الرياضــية المـدرسية عند مستوى معنوية  0.05فيما عدا عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغير الضغوط
مرتبطة بجهاز التدريب وإصابة الخلع ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين متغير السن وإصــابـة الكدم والكسر والتمزق

وااللتواء في األنشطة الرياضــية المـدرسية عند مستوى معنوية  ، 0.05وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغير السن
وإصابة الخلع عند مستوى معنوية .0.05

النتائج المت لقة بالفرض الثانى:

تــم اســتخدام قيمــة " ت " والف ــرق بــين المتوســطات بـ ـين الــذكور واإلنــاث ف ــى اإلصــابات الرياضــية الت ــى تعرض ـوا لهــا نتيج ــة

الضغوط في األنشطة الرياضــية المـدرسية كما يوضحها جدول (.)8

جدول ()٨
داللة الفروق بين متوسطى اإلصابات الرياضية بين الذكور واإلناث
عينة الذكور ()١27

اإلصابات الرياضية

س

عينة اإلناث ()7٣

ع

ع

س

كدم
كسر

23.14
27.56

تمزق

29.27

0.928
3.74
1.56

16.19

التواء

19.16

5.34

24.67

6.49

خلع

17.81

3.50

15.91

2.56

ن +١ن200 =2
الفرق بين

المتوسطين

قيمة " ت "

19.48
22.34

1.63
3.27

3.66
5.22

*4.769
*6.104

0.189

13.08

*12.267

5.51

*6.054

1.90

*2.094

دال = *

قيمة ت الجدولية عند ١.٩60 =0.05

يتضــح مــن جــدول ( )8وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين الــذكور واإلنــاث فــي إصــابات الكــدم ،الكســر ،التمــزق ،الخلــع نتيجــة
الضغوط في األنشطة الرياضــية المـدرسية عند مستوى معنوية  0.05لصالح الذكور ،ووجود فروق دالة إحصائيًا بـين الـذكور واإلنـاث

في إصابة االلتواء عند مستوى معنوية  0.05لصالح اإلناث.
مناقشة النتائج :
مناقشة نتائج الفرض األول :

" ال توجد عالقة ارتباطية بين الضــغوط النفسية واإلصــابـات الريــاضية في األنشطة
الرياضــية المـدرسية"

يتضــح مــن عــرض بيانــات الجــدول رقــم ( )7والخاصــة بمعــامالت االرتبــاط بــين الضـ ــغوط النفســية واإلصــاب ــات الريـ ــاضية وجــود

عالقة ارتباطية موجبة متوسـطة وضـعيفة دالـة إحصـائيا بـين متغيـر ضـغوط التـدريب وإص ــابة الكـدم ،الكسـر ،التمـزق ،االلتـواء ،الخلـع

حيــث بلغــت ( )0.185 ،0.325 ،0.541 ،0.735 ،0.335عنــد مســتوى معنويــة  ،0.05ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة متوســطة
وضـعيفة دالــة إحصــائيا بــين متغيــر ضــغوط األسـرة وإص ــابة الكــدم ،الكســر ،التمــزق ،االلتـواء ،الخلــع حيــث بلغــت (،0.783 ،0.579

 )0.248 ،0.432 ،0.860عنــد مســتوى معنويــة  ، 0.05ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة قويــة ومتوســطة دالــة إحصــائيا بــين متغيــر
ضـغوط المنافسـة وإص ــابة الكـدم ،الكسـر ،التمــزق ،االلتـواء ،الخلـع حيـث بلغـت ( )0.532 ،0.639 ،0.782 ،0.921 ،0.756عنــد

مســتوى معنويــة  ،0.05ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة متوســطة وضــعيفة دالــة إحصــائيا بــين متغيــر ضــغوط الد ارســة وإص ــابة الكــدم،

الكســر ،التمــزق ،االلت ـواء ،الخلــع حيــث بلغــت ( )0.171 ،0.251 ،0.378 ،0.569 ،0.263عنــد مســتوى معنويــة  ،0.05ووجــود
عالقـة ارتباطيـة موجبـة متوسـطة وضــعيفة دالـة إحصـائيا بـين متغيــر ضـغوط جهـاز التـدريب وإصـــابة الكـدم ،الكسـر ،التمـزق ،االلتـواء

حي ــث بلغ ــت ( )0.192 ،0.247 ،0.172 ،0.412عن ــد مس ــتوى معنوي ــة  ،0.05ووج ــود عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة قويـ ـة ومتوس ــطة
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وضعيفة دالة إحصائيا بين متغير السن وإص ــابة الكـدم ،الكسـر ،التمـزق ،االلتـواء حيـث بلغـت ()0.402 ،0.712 ،0.959 ،0.193

عند مستوى معنوية 0.05

كمـا يتضـح مـن عـرض بيانـات الجـدول رقـم ( )7عـدم وجــود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين متغيـر ضـغوط جهـاز التــدريب

وإصابة الخلع حيث بلغت ( )0.119عند مستوى معنوية  ، 0.05وعدم وجود عالقة ارتباطية دالـة إحصـائيا بـين متغيـر السـن وإصـابة

الخلع حيث بلغت ( )0.124عند مستوى معنوية .0.05

وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا ذكـره روتـال وهيمـان (  )Rotella &Heyman, 1986إلـى وجـود عالقـة إيجابيـة بـين ضـغوط

الحيـاة واإلصـابة الرياضـية ،كمـا أكـدت د ارسـات وليـامت وأندرسـون ( )Williams&Anderson,1986إلـى أن المشـكالت اليوميـة
وضغوط الحياة عوامل تنبىء بحدوث اإلصابات الرياضية ،وأشار دوتشى ( )Deutsch, 1985اإلخصائى النفسى الرياضـى إلـى أن

بعض الالعبين يعزو إصاباتهم ببعض اإللتواءات فـى مفاصـل أقـدامهم إلـى وقـوعهم تحـت ضـغط عصـبى أثنـاء اللعـب بسـبب تفكيـرهم
فى بعض المشكالت العائلية)23 ،22 :10( )19( .
ويتفـق مـع مــا أشـارت أليــه د ارسـة كــال مـن حســن وعبـد الــرحيم ( )١٩٩5إلـى أن أكثــر االسـباب لحــدوث اإلصـابات الرياضــية

يرجع إلى أداء مجهود بدنى عالى الشدة لفترات طويلة وذلك لطبيعة ومستوى المنافسات بجانب عدم االحماء الجيد ()58 :1

ويـرى بيترسـون ( )peterson, 1988أن اإلصـابة الرياضـية تختلـف بـإختالف األداء الرياضـى وطبيعـة اللعبـة وأجـزاء الجسـم

التى يقع عليها العبء األكبر فى األداء)14( .

وهذا يؤكد ما تشـير أليـه بعـض الد ارسـات إلـى وجـ ود عالقـة إرتباطيـة موجبـة بـين الض ــغوط النفسـية واإلصــابــات الري ــاضية فـي

األنشطة الرياضــية المـدرسية للطالب والطالبات ذوى المرحلة السنية من سن(18-14سنة) وبذلك يتحقق الفرض األول .
مناقشة نتائج الفرض االثانى :
" ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث فى التعرض لإلصــابـات الريــاضية
في األنشطة الرياضــية المـدرسية "

يتضح من عرض بيانات الجدول رقم ( )8وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في إصابات الكدم ،الكسر ،التمزق،

الخلع نتيجة الضغوط في األنشطة الرياضــية المـدرسية عند مستوى معنوية  0.05لصالح الذكور حيث أن الذكور أكثر تعرضًا
إلصابات الكدم ،الكسر ،التمزق ،الخلع من اإلناث ،ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في إصابة اإللتواء عند مستوى
معنوية  0.05لصالح اإلناث حيث أن اإلناث أكثر تعرضًا إلصابة اإللتواء من الذكور.

ويعزو الباحث ذلك إل ستخدام اإلناث األحذية ذات الكعوب المرتفعة فى الحياة العادية واستبدالها فى الممارسة مما يؤدى إلى

اإلخالل بتوزيع ثقل الجسم وجعلهم أكثر عرضة لإللتواء من الذكور ،وميل الذكور إلى الرياضة التى تتطلب إحتكاك مع المنافسين
أو الرياضات القتالية يجعلهم أكثر عرضة لإلصابات عن اإلناث.

ويتفق ذلك مع نتائج دراسة سهير الشاف ى ( )20١2حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في

الضغوط النفسية واألسرية والدراسية والضغوط العامة لصالح الذكور ،ويعني ذلك أن الذكور يواجهون ضغوطاً أعلى من اإلناث،

فمساندة األم للبنت وقربها منها تخفف من وطأة شعورها بالضغوط وتمثل داعم ومساند نفسى لها)8(.

كما الحظ الباحث مشاركة الذكور بنصيب أكبر من مشاركة اإلناث فى االنشطة الرياضية المدرسية وذلك بسبب العادات
والتقاليد وخوف الوالدين على االناث أكثر من الذكور وكذلك نظرة المجتمع وكذلك إستم اررية الذكور فى ممارسة الرياضة سواء كانت
فردية أو جماعية كان النصيب االكبر للذكور حيث استمرار الممارسة للولد أعلى من االناث مع إختالف النسب فى المجتمع الريفى
عن الحضر.

وللتأكيــد علــى أهميــة المرحلــة العمريــة فقــد خلــص عــدد مــن البــاحثين مثــل ثومبســونا وهمبــرتا وميرولــد ( Thompson,

 )Humbert & Mirwald, 2003إلـى أن ممارسـة التمـارين الرياضـية فـي مرحلـة الطفولـة والمراهقـة لهـا آثـار بعيـدة المـدى تـنعكس
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على مدى ميل األفراد نحو ممارسة التمارين الرياضية عند البلوغ أو عدمه ،وتشير هذه النتيجـة إلـى أن مرحلـة الطفولـة ومرحلـة المراهقـة
همـا مرحلتــان هامتـان للتحفيــز علـى المشــاركة فـي األنشــطة الرياضــية وتطـوير مهــارات الفـرد بشــكل يجعلـه يمــارس النشـاط البــدني بشــكل
دائم)20(.

وهذا يؤكد ما تشير أليه بعض الدراسات إلـى وجـود فـروق بـين الـذكور واإلنـاث فـى التعـرض لإلص ــابــات الري ــاضية فـي األنشـطة

الرياضــية المـدرسية لصالـ ـ ـ ـح الذكور ذوى المرحـلة السـنية م ـ ـن س ـ ـن(18-14سـنة) فـى إصـابات الكـدم ،الكسـر ،التمـزق ،الخلـع ولصـالح
اإلناث فى إصابة اإللتواء وبذلك يتحقق الفرض الثانى .

اإلستخالصات:

في ضوء نتائج البحث يمكـن للباحث تقديم إستخالصات البحث على النحو التالي:
وجود عالقات إرتباطية دالة إحصائياً بين الضــغوط النفسية واإلصــابـات الريــاضية في األنشطة الرياضــية المـدرسية للطالب
والطالبات ذوى المرحلة السنية من سن(18- 14سنة).



وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ضغوط التدريب وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق ،االلتواء ،الخلع وبين ضغوط األسرة



وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق ،االلتواء ،الخلع وبين ضغوط المنافسة وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق ،االلتواء ،الخلع وبين

ضغوط الدراسة وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق ،االلتواء ،الخلع وبين ضغوط جهاز التدريب وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق،

االلتواء وبين السن وإصــابة الكدم ،الكسر ،التمزق ،االلتواء عند مستوى معنوية 0.05

عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين كال من (السن وضغوط جهاز التدريب) وإصابة الخلع عند مستوى معنوية



.0.05

وجود فروق بين الذكور واإلناث فى التعرض لإلص ــابـات الريــاضية في األنشطة الرياضــية المـدرسية لصال ـ ـ ــح الذكور ذوى



المرحـلة السنية م ــن س ــن(18- 14سنة) فى إصابات الكدم ،الكسر ،التمزق ،الخلع ولصالح اإلناث فى إصابة اإللتواء عند

مستوى معنوية .0.05

يتعرض كل من الالعبين والالعبات لضغوط نفسية متشابهة من ناحية العمل لتحقيق اإلنجاز والنجاح.



التوصيـات:

في إطار ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي:

 وضــع ب ـرامج تدريبيــة ترويحيــة وترفيهيــة للطــالب داخــل فت ـرات التــدريب والمنافســة للــتخلص مــن الضــغوط النفســية مــع تــوفير
عوامل االمن والسالمة إثناء التدريب والمنافسة.


ضرورة تواجد أخصائى نفسى رياضـى مؤهـل للرياضـيين الناشـئين أو دعـم معلمـى التربيـة الرياضـية بتـدريبات لكيفيـة التعامـل
النفسى مع الرياضيين الناشئين.

 االهتمام بتوعية أولياء األمور لتشجيع أبنائهم وبناتهم على ممارسة الرياضة ومساعدتهم نفسيًا ومعنويًا.
 إعداد برامج مشتركة بين و ازرتي التربية والتعليم والصحة باإلشتراك مـع كليـات التربيـة الرياضـية تركـز علـى األنشـطة الرياضـية
المرتبطة بالصحة النفسية.
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Abstract
The aim of the research was to identify the relationship between psychological stress and
sports injuries in school sports activities for Prep and high school students from 14-18 years. The
researcher used the descriptive method using the survey method to suit the nature of the research. 1418 years participated in the school sports activities the researcher used a measure of psychological
stress for the Youth athletes and the number of research sample (200) male and female students. the
results of the search for a relationship between psychological stress and sports injuries in school
sports activities and the presence of statistically significant differences between males and females in
contusions injuries, fracture, rupture, dislocation in favor of males and females in favor of sprains
injury.
Keywords: Psychological stress, sports injuries, School Sports activities
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