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  ملخص

مصادر التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في الضفة  الى هدفت هذه الدراسة الى التعرف
  ،العمر  ،الخبرة  ،جةر آل من متغيرات الدريثتأبيان آذلك و  ،مقترحة لهاالغربية والحلول ال

ار عينة الدراسة بطريقة الحصر يأختتم و  .ينعلى مصادر التوتر النفسي للمدربالمؤهل العلمي 
للدرجات  مدربًا) ٦٢(من المجتمع األصلي البالغ عدده  مدربا )٥٠(عددهم البالغ الشامل و

ان : وقد بينت الدراسة . %)٨٠.٦(مئوية النسبة حيث بلغت ال )ثانية  ،أولي  ،ممتازة(الثالثة 
وان أهم  ،مدربي آرة القدم في الضفة الغربية يعانون من التوتر النفسي بدرجة آبيرة جدًا

 ،االعالمو ،الجمهورو ،واالمكانات ،الحكام تنازليامصادر التوتر النفسي لدى المدربين مرتبة 
 ويوصي الباحث اتخاذ العقوبات الصارمة  ،االدارةو ،الالعبينو ،الحوافزو ،السياسيةالظروف و

  .على الحكام الذين تثبت عدم نزاهتهم في التحكيممن قبل اتحاد الكرة 
 
Abstract  

The purpose of this study was to identify the sources psychological 
stress among football coaches in the west bank and suggested solutions.  
In addition to determining the effect of division, experience, age, and 
scientific and litigation .The study sample was selected comprehensively 
and consisted of 50 football coaches (representing a percentage of 80.6% 
of the total population 62 coaches).  Results revealed that the football 
coaches in the west bank records a high degree of psychological stress 
and these sources of stress were arranged as follows referees, facilities, 
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spectators, sports media, political circumstances, rewards players and 
administrators  respectively, further the results showed that there were no 
significant differences between the sources psychological stress due to 
experience, scientific qualification, division while significant differences 
were  found related to age of the coach . 

 
  المقدمة

في هذا الوقت  اإلنساننرى والجماعات وبالتوتر النفسي لدى األفراد  تميز حياتنا الراهنة
التقدم العلمي  اضي لما يراه من شواهد آثيرة نظرا الزديادوسعادة من الم أقل استقرارًا

هور ظ هانتج عنوبدرجة  ،من تعقيد أسلوب حياة األفرادوالتكنولوجي والتغيرات االجتماعية 
من احباطات ناتجة عن عدم القدرة قلة انتاجاتهم ومعاناتهم  مؤثرات نفسية لديهم انعكست على

  .Beech,1982, p.55)( ارعةالمتس التكيف مع المتغيراتعلى 

خبرة الشخص ولرياضي من العلوم التي اهتمت في تفهم سلوك اويعتبر علم النفس 
ذلك  اإلنسان إسرار على من اجل التعرف كذلو ،راسة ما يمر به من ظروفدوعملياته العقلية و

  .المخلوق المعقد الترآيب

 وجاء نتيجة ألحداث تمس وتخص الفرد أوذلك ألن التوتر  ،لإلنسانوالتوتر صفة مالزمة 
ن أمثلة ذلك أصابه الفرد بالمرض ومي ترفع من مقدار توتره الطبيعأحداث متوقعة لدى الفرد 

  ).  ١٧ص   ،١٩٩٣  ،حقي(توقع نتائج سيئة وأ خوضه منافسةوأ اجتيازه المتحانوأ

 واإلرشادالتي يبحثها علم النفس بشكل عام والتوتر النفسي يعتبر أحد المواضيع الهامة 
وقد اختلف الباحثين باجتهاداتهم في تحديد مفهوم التوتر النفسي النفسي بشكل خاص 
shear,1997, p.512)(  

استجابة الجسم للتأثيرات (على أنه نفسي تعريف التوتر ال) p.11) Levi ,1984 قدم -
  .لتي تواجه ومحاولة التكيف معهاوالتغيرات والمتطلبات والضغوطات ا

تهديد لبعض القيم التي  بصحبهتوجس (على أنه ) ١٥ص  ،١٩٨٧ ،الرفاعي( آما عرفه -
  ).  أساسية لوجوده أنهايتمسك بها الفرد ويعتقد 

من أآثر المصطلحات  يعد لتوتر النفسيان مصطلح ا) ٧٥ص  ،١٩٩٤ ،الشبح( ويضيف
من قبل  حتىاستعماال في الحياة المدنية اال أنه من أآثر المصطلحات التي أسيء استعمالها 

للقوة المحدثة  لإلشارةأنه أحيانا يستعمل  والمتخصصين وأحد أهم أسباب الخلط في استعماله ه
وأحيانا أخرى يستعمل ليعني جهود   ،نللقوة اختالل التواز لإلشارةلالضطراب وأحيانا يستعمل 

عبارة عن عملية تفاعل  وأن التوتر النفسي بشكل عام ه التوازن وآما يؤثر وإعادةالفرد للتكيف 
  . ما بين الفرد والموقف
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تفكير الوالخوف من حوادث المستقبل و ،تر النفسي يمثل حالة من االضطرابالتوو
 قع الشرر بعدم االرتياح والشعور بالضيق والهم وتوة المختلفة والشعوتالتشاؤمي في أمور حيا

 خوفا من الوقوع في المشاآل اإلبداعواالبتعاد عن  ،موقف معين ومشكلة أوادراك الوقوع في 
)Shear, 1997, p.23(.  

 وأآثر ،ومرونة وشعبية من غيرهم إبداعاوالمصابون بالتوتر النفسي عادة ما يكونون أقل 
آما أن مفهوم  ،وأآثر ترددا وحذرا في نواحي الحياة المختلفة ،مشاآلهمو باآلخرينللتأثر عرضه 

تر التو وتكمن زيادة ،اآلخرينوغالبا ما يكونون معتمدين على  ،الذات لديهم عادة ما يكون متدنيا
 ,Shih & Richard.(شل حرآة الفرد إلىقد تؤدي  حالةوفي الوصول الى درجة أ النفسي

2000, p.45 (  

للمدربين وذلك من أجل القيام بواجبهم على أآمل وجه حيث فسي يعد ضرورة والتوتر الن
نوع : الى نوعين من التوتر النفسي )ليفي وسيلي(نقال عن ) ٨٤ص  ،١٩٩٣ ،الهمشيري(يشير 

 شيء طبيعي في حياتنا ومن المستحيل ووالتوتر ه ،مفيد لبقاء الفرد ونوع ضار معيق لنمائه
الى قليل من التوتر المعقول فالتوتر المعقول ضروري للفرد اذا يعمل يحتاج  اإلنسانوأن  ،تجنبه

أزداد التوتر عن حده الطبيعي فانه يتحول الى  إذاأما . على تنشيطه ودعم قدراته على االنجاز
  . الطبيعية والعقلية والجسدية اإلنسانأنشطة  إلعاقةعامل هدم وذلك 

أنه لتحقيق الهدف من أي ) فايول(ن نقال ع )٦٥ص  ،١٩٨١ ،عبد المقصود(حيث يقول 
لما لهما من  ،آالموارد المادية والبشرية ،ريةال بد من توفير االحتياجات الضرو ،خطة تدريبية

  . تأثير ايجابي في توجيه وتحريك الطاقات الكامنة لدى آل من المدرب والالعب

تقع على آاهل  ان األعباء والمتطلبات المتزايدة التي) ٥٦ص   ،١٩٩٧ ،عالوي(ويضيف 
العقلي واالنفعالي والبدني وخاصة عندما يدرك  رب الرياضي تؤدي الى حالة اإلنهاكالمد

المقابل  ولم تسهم في حدوث العائد أ اآلخرينعالقته مع  والمدرب الرياضي الجهود التي يبذلها أ
  . الذي يتوقعه

ر الحوافز المادية نقال عن إبراهيم الى أن عدم توفي) ٩٧ص  ،١٩٩٤ ،صباح(آما يشير 
  . يؤدي الى هجرة العديد من المدربين للخارج ،نوية واألدوات واألجهزة المتطورةوالمع

  
  الدراسة أهمية

تبحث في الحلول المقترحة للحد من مصادر التوتر النفسي آونها وتعتبر هذه الدراسة مهمة  -
 في حين تناولت ،رة القدمللمدربين العاملين في التدريب الرياضي في الضفة الغربية للعبة آ

القلق النفسي الذي يواجه المدربين لأللعاب الجماعية وسي الدراسات السابقة االحتراق النف
لحلول المقترحة لحل هذه العقبات بعضها لم تتناول او ،األلعاب الفردية بشكل عامو

  .والمعوقات
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وترات قدر ذه التيعمل على تجنب هيمكن  ،النفسي لدى المدربينتر مصادر التو بمعرفة -
  .باالحتراق النفسياإلمكان حتى ال يصابوا 

  .ية في موضوع التوتر النفسيملهذه الدراسة امتدادا للمعرفة العتعتبر  -

ان اقتراح الحلول المناسبة لها يكون له األثر األآبر في أنجاح العملية التدريبية وتوفر  -
وآذلك حتى يتمكن المدرب  ،ياضيستمرار في التدريب الراالواالستقرار وللمدرب الراحة 

  .فاعلية من اجل الوصول الى الغايات المطلوبة أآثرمن القيام بعمله بشكل 
  

  مشكلة الدراسة

العلمية أال انه ال يؤتي  المبادئوبالرغم من اعتماد التدريب الرياضي الحديث على األسس 
 ،١٩٨٤ ،عالوي(يب حيث يشير عملية التدر إدارةاذا وجد المدرب المؤهل القادر على  ثماره اال

بمدى قدرة  أن الوصول الى المستويات الرياضية العالية يرتبط ارتباطا وثيقا الى) ٨٤ص 
  .عملية التدريب إدارةعلى  ب الرياضيالمدر

وذلك الن  ويتعرض المدرب الرياضي للكثير من الضغوطات التي تعمل على توتره
حيث المدرب  ،المشرفينوأمثال المعلمين  نسانيةاإلعن العاملين في المجاالت المدرب يختلف 

التالي يكون بو أدائهعلى  ير من الضغوطات التي توتره وتضيقفي االرض المحتلة يتعرض للكث
في االرض المحتلة صعب بالنسبة للمدربين  األمانبما ان تقديم افضل ما عنده ور نتاج ذلك عدم

  .طبيومان مادي اآ وآان ذلك أمن نفسي ا الية وسواءفي ظل الظروف الح األحيانفي معظم 

بما ان والنجاحات المتتالية وتحقيق االنجازات مدى يعتمد على بقاء المدرب الرياضي و
في ظل الظروف التي يعيشها المدربون في االرض المحتلة من خالل  ًاصعبيعد ضمان ذلك 

ان تحقيق االنجاز حتى الجدار العازل وجود آذلك والحصار على جميع المدن في فلسطين 
الوقت الكافي وايضا توفير الالعب الجيد والالعب والالزمة للمدرب  اإلمكاناتيتطلب توفير 

  .للحياة األساسيةتأمين مستقبلهم المهني من حيث الحاجات  أيضاولهؤالء الالعبين للتدريب 

مهنية للكثير من الضغوط ال وناختالطه مع المدربين يتعرضخالل  وقد الحظ الباحث من
جتماعي وقلة الدعم اال ،المعنوية آحوافز للعملوالمادية  المكافآتالتي تتمثل في عدم توفر و
المدرب تعيق المرافق العامة التي واالمكانات المادية نقص والمشرفين ووي من الرؤساء المعنو

 رةونظ ،طلوب باالضافة الى ما سبقالمستوى الموتحول دون الوصول الى  عن ادائه لعمله
  .مقارنة مع المهن التربوية االخرى الرياضي مهنة التدريبالمجتمع المتدنية الى 

توترات نفسية تؤدي الى  وما يرتبط بها من المدربالتي تحيط ب لذا فان مثل هذه الظروف
البتكار في وفقدان القدرة على متابعتهم وضعف ا فقدان االهتمام بالالعبينوبالعجز  إحساسه

آما قد تنتاب المدرب حاالت من التشاؤم واالحباط والالمباالة وغير ، ياضيمجال التدريب الر
المهنة والبحث عن مهنه  التسرب من ذلك من الظواهر السلبية التي قد تدفعه في النهاية الى

  . أخرى
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بي لدى مدرفي التعرف على مصادر التوتر ي فان مشكلة هذه الدراسة تتمثل بالتحديد وبالتال
تقديم الحلول والمبادرة ب مصادرها واألسباب المؤدية اليهاوتحديد الضفة الغربية آرة القدم في 

  . هذه الظاهرة مثل المقترحة المناسبة للحد من
  

  أهداف الدراسة

  الىسة الحالية التعرف هدفت الدرا

 .بي آرة القدم في الضفة الغربيةمصادر التوتر النفسي لدى مدر .١

 ،سنوات الخبرة ،درجة تصنيف النادي(يرات التالية غالفروق في هذه المصادر تبعا للمت .٢
 ). المؤهل العلمي ،العمر

  . الحلول المقترحة للحد من مصادر التوتر النفسي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .٣
  

  الدراسة تساؤالت

 التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في الضفة الغربية ؟   التي تؤدي الى مصادرما ال .١

يرات تعزى لمتغ لدى مدربي آرة القدم في مصادر التوتر النفسي معنوية وقهل توجد فر .٢
 ؟  )المؤهل العلمي ،العمر ،سنوات الخبرة ،درجة تصنيف النادي(الدراسة 

   مصادر التوتر النفسي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ؟  الحلول المقترحة للحد من ما  .٣
  

  الدراسات السابقة

ي بعض المعوقات التي تواجه مدرب الىاسة هدفت التعرف در) ٢٠٠٢(واجرى قنديل 
مدربًا مصنفًا وعامًال في مجال ) ٣٨(وتكونت عينة الدراسة من   ،األلعاب الفردية في االردن

وتم أختيارهم ) بناء األجسام ورفع االثقال  ،المالآمة  ،المصارعة(دريب الرياضي من مدربي الت
ج هذه الدراسة الى ان درجة شيوع المعوقات الكلية جاءت وقد اشارت نتائ ،بالطريقة العمدية

وجاء مجال المعوقات المتعلقة بوسائل االعالم اآثر %) ٧٤(بدرجة آبيرة وبنسبة مئوية مقدارها 
بينما جاءت مجاالت %) ٨٥.٢(بنسبة مئوية مقدارها المعوقات حدة وبدرجة آبيرة جدا 

جاءت الحلول المقترحة الكلية لمجاالت المعوقات بينما   ،لمعوقات االخرى حادة بدرجة آبيرةا
وآان مجال الحلول %) ٨٦.٢(حلول مناسبة بدرجة آبيرة جدًا حيث بلغت النسبة المئوية 

وآذلك لم تكن   ،%)٨٨.٨(لول مناسبة وبنسبة مئوية المقترحة للمعوقات النفسية هي اآثر الح
ما عدا  ،لكلية تعزى لمتغيرات الدراسةات اهناك فروق ذات داللة احصائية لدرجة شيوع المعوق

المعوقات الكلية لمجال االمكانات حيث آانت فروق ذات داللة احصائية تعزى لسنوات الخبرة 
 .بين المدربين
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بدراسة هدفت الى التعرف على الصعوبات التي تواجه البطوالت ) ٢٠٠٢(وقام النعيمي 
من وجهة نظر اعضاء مجالس االتحادات  ،ب الجماعية والحلول المقترحة لهاالعربية لاللعا

فقرة اشتمل على ) ٧٤(من وأشتمل االستبيان . لعاب الجماعية في الدول العربيةلال) المحلية(
عضوا من أعضاء مجالس ) ١٨١(من وتكونت عينة الدراسة  ،رحة لهاالصعوبات والحلول المقت

) آرة اليد  ،آرة السلة  ،ة الطائرةالكر  ،آرة القدم(هى لاللعاب الجماعية ) المحلية( االتحادات
حادة  وآانت صعوبات حادة أ  ،واشارت النتائج ان جميع الصعوبات ،في بعض الدول العربية

وآذلك أشارت النتائج   ،ات االقتصادية أآثر الصعوبات حدةوآان محور الصعوب ،جة آبيرةبدر
وآانت الحلول المقترحة  ،انت حلول مناسبة بدرجة آبيرة جداان جميع الحلول المقترحة آ

 .هي اآثر الحلول المقترحة مناسبة للصعوبات التنظيمية

التي هدفت الى الكشف عن مستوى ومصادر التوتر النفسي ) ٢٠٠٠(وفي دراسة علوان 
مدربا تم اختيارهم ) ١٠٠(الدراسة من  ةوتكونت عين  ،دربي األندية الرياضية في االردنلدى م

وقد . وقد قام ببناء مقياس لمصادر ومستوى التوتر النفسي  ،ع الدراسةلطريقة العمدية من مجتمبا
ن من التوتر الى ان مدربي اندية االردنية لاللعاب الجماعية يعانوأشارت نتائج هذه الدراسة 

ي مستوى التوتر النفسائج وجود فروق داللة احصائية في واظهرت النت  ،النفسي بدرجة متوسطة
ائيًا بينما لم تجد الدراسة فروق ذات دالة احص) تصنيف المدرب ، ل العلميالمؤه(تبعًا لمتغيرات 

 .من حيث الخبرة ونوع اللعبة

بدراسة هدفت للتعرف الى العالقة بين التوتر النفسي الناشئ عن ) Buehana,1998(قام 
هذا التوتر من جهة وبين االداء الوظيفي من جهة أخرى لدى مديري  العمل ومصادر مواجهة

شتملت عينة الدراسة وا  ،انوية في والية جورجيا األمريكيةمدارس األساسية والمتوسطة والثال
وقام الباحث باستخدام ثالث   ،لي للمديرين في المدارس الرئيسيةالعدد الكووه  ،مدير ١٠٧على 

استبيانات االول لقياس التوتر النفسي والثاني لقياس مصادر مواجهة التوتر والثالث خصصه 
وآان من أهم ما توصلت اليه هذه الدراسة أنه ال توجد . ائب مدير المدرسة لتقييم اداء المديرلن

ن جهه عالقة جوهرية بين التوتر النفسي ومصادر مواجهته من جهه وبين االداء الوظيفي م
سي تتراوح ما المديرين من مستويات مختلفة من التوتر النف وحين عاني. أخرى لدى المديرين

 .وسطة ومنخفضةبين مت
  

  التعليق على الدراسات السابقة

 .استخدمت غالبية الدراسات المنهج الوصفي باحدى صورته المسحية -
 .اعتمدت الدراسات على االستبيان آأداة لجمع البيانات -
 .اختالف البيئات التي أجريت فيها الدراسات واالبحاث -
حيث آانت بعض الدراسات   ،اختالف مجتمعات الدراسة التي أجريت عليها هذه الدراسات -

 .على مدربين ومدربات وحكام واداريين والعبين
 .اختالف في حجم وجنس العينة فبعض الدراسات شملت اعداد محددة -
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اختلف معظم الدراسات في طريقة اختيار العينة فبعض الدراسات استخدمت العينة  -
 .العشوائية وبعض الدراسات االخرى العينة القصدية

  :ذه الدراسة عن الدراسات السابقةوقد تميزت ه

 .تناولت مصادر التوتر النفسي لدى المدربين في آرة القدم -
 .تناولت لعبة واحدة فقط هى آرة القدم -
 .)مثل التصنيف والخبرة( من قبلعلى حد علم الباحث  تناولت متغيرات لم يتم تناولها -
 .تقديم حلول مقترحة لمدربي آرة القدم في الضفة الغربية -

  
  طلحات الدراسةمص

التي تؤثر سلبيًا على المدرب  األسبابهي عبارة عن مجموعة من  :مصادر التوتر النفسي
 .)١٩٩٧ ،عالوي( .وبالتالي تؤدي الى حدوث التوتر النفسي لديه

حاجاته  إشباعلفرد على عبارة عن رد فعل نفسي عن عدم قدرة ا وه :التوتر النفسي
  .)*(ئق تحول دون اشباعه لهذه الحاجاتوره بوجود عواالضرورية واألساسية وذلك بسبب شع

واألفكار المستقبلية  هي عبارة عن مجموعة من األفكار والعمليات :الحلول المقترحة
حسن سير العملية التعليمية بصورة ايجابية للحد من المعوقات التي تواجه مدربي  المساهمة في

  .(*)آرة القدم في الضفة الغربية 
  

  راسةالد إجراءات
  

  منهج الدراسة

  .استخدام الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة
  

  مجتمع الدراسة

في الضفة ) الثانية  ،االولى  ،الممتازة(تكون مجتمع الدراسة من جميع مدربي آرة القدم 
د الفلسطيني لكرة حسب سجالت االتحا. مدربًا ٦٢م والبالغ عددهم ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الغربية لعام 

  .القدم
  

  عينة الدراسة

مدربًا ) ٥٠(تم اختيار عينة الدراسة بأسلوب الحصر الشامل حيث تكونت عينة الدراسة من 
  .من مجتمع الدراسة%) ٨٠.٦(وبنسبة مئوية 

                                                            
 .تعريف اجرائي )*(
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير درجة تصنيف النادي:  )١(جدول 

  %  التكرار  الدرجة
  %٣٤  ١٧  الممتازة 

  %٣٠  ١٥  أولى 
  %٣٦  ١٨  الثانية

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
  

  تقنين أداة الدراسة
  

  صدق األداة

ة من عن طريق عرض أداة الدراسة على هيئقام الباحث باستخدام صدق المحتوى وذلك 
يوضح  ١ملحق (محكمًا ) ٥(المحكمين من حملة درجة الدآتوراه في التربية الرياضية وعددهم 

افة ومدى ارتباطها وأض ،ي في مدى وضوح العبارات وسالمتهاابداء الرأوطلب منهم   ،)ذلك
وبعد ان حصل الباحث على ردود الخبراء وقام الباحث بأجراء   ،حذف بعض العباراتوأ

  .للتطبيق ه صالحانعلى  التعديالت المطلوبة واعادته مرة ثانية حيث أشار
  

  ثبات األداة

مدربين وبفاصل ) ١٠(واعادة التطبيق على عدد  تم حساب معامل الثبات بطريقة التطبيق
يومًا على استبيان مصادر التوتر وآذلك الحلول المقترحة وعلى آل محور من ) ١٥(زمني مدته 

ل الثبات دوبلغ مع%) ٨٦.٦(للمصادر محاور وعلى االستبيان آكل حيث بلغ معامل الثبات 
  %).٨٥.٣(تبيان الكلي وبينما آان معامل ثبات االس%) ٨٤.١(للحلول المقترحة 

  
  تطبيق الدراسة إجراءات

ة من صدق بعد ان تم اختيار عينة الدراسة من المدربين واجراء جميع المعامالت العلمي
  ،ات باليد على أفردا عينة الدراسةقام الباحث بعد ذلك بتوزيع االستبيان  ،وثبات على أداة الدراسة

حيث استغرقت عملية جمع االستبيانات وتوزيعها   ،باحث بنفسه عملية التوزيع والجمعوتابع ال
  .استبيان وزعت على المدربين) ٦٢(استبيان من أصل ) ٥٠(وبلغت حصيلة الجمع . يومًا )٤٠(
  

  ي الدراسة بالنسبة لدرجة التوترالمستويات المعتمدة ف

  .عدم وجود توتر: فأقل% ٢٠ -

 .توتر ضعيف: %٤٠-% ٢٠ -
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 .توتر متوسط%: ٦٠-%٤٠ -

 .توتر آبير%: ٨٠-%٦٠ -

  .توتر آبير جدًا%: ١٠٠-%٨٠ -
  

  المعالجة االحصائية

  :من أجل االجابة على تساؤالت الدراسة فقد تم استخدام المعالجات االحصائية التالية

 .الوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري -
 .النسب المئوية -
 .معامل ارتباط بيرسون -
 .)t .test" (ت"اختبار  -
 ).one wayAnovl(تحليل التباين األحادي  -
  

  عرض النتائج 

  مصادر التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في الضفة الغربية؟ما : التساؤل األول

لالجابة على هذا التساؤل قام الباحث في التعرف على مصادر التوتر النفسي لدى مدربي 
آرة القدم في الضفة الغربية حسب المحاور المختلفة وذلك باستخراج الوسط الحسابي 

  .يوضح ذلك) ٢(االنحراف المعياري واألهمية النسبية لفقرات االستبيان والجدول رقم و

النسبية وترتيب آل محور من سابي واالنحراف المعياري واالهمية الوسط الح:  )٢(جدول 
  ٥٠=ن. محاور مصادر التوتر للدراسة

 الوسط الحسابي  المحاور
االنحراف 
  المعياري

  األهمية النسبية
 الترتيب في
  االستبيان

  ٧  %٧٤.٤  ٠.٧٢  ٣.٧٢  الالعبين
  ٨  %٧٩.٢  ٠.٨٤  ٣.٩٦  ادارة النادي

  ٣  %٨١.٢  ٠.٧٤  ٤.٠٦  الجمهور الرياضي
  ١  %٨٢.٦٤  ٠.٥٦  ٤.١٣  االمكانات

  ٤  %٨١.٠  ٠.٥٦  ٤.٠٥  االعالم الرياضي
  ٦  %٧٩.٦  ٠.٨٠  ٣.٩٨  الحوافز
  ٢  %٨٢.٧  ٠.٦٣  ٤.١٣  الحكام

  ٥  %٨٠.٤٨  ٠.٦٧  ٤.٠٢  الظروف السياسية 
    %٨٠.٠  ٠.٤٩  ٤.٠  الكلي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

مصادر التوتر النفسي لدى أفراد عينة الدراسة على جميع محاور ) ٢( رقم يوضح الجدول
 واالمكانات محور الحكام وحيث وجد أعلى مصدر للتوتر لدى افراد عينة الدراسة ه  ،االستبيان

  ،ستوى آبير جدًاوهذا يعبر عن م%) ٨٢.٧(وبنسبة مئوية بلغت ) ٤.١٣(حيث بلغ متوسطها 
%) ٧٩.٢(وبنسبة مئوية بلغت ) ٣.٩٦(وآخر المحاور جاء محور ادارة النادي وآان متوسطها 

  .يعبر عن مستوى توتر آبيرأيضًا وهذا 
هل توجد فروق في مصادر التوتر النفسي تعزى للمتغيرات المستقلة : التساؤل الثاني

  ؟)لميالمؤهل الع ،العمر ،سنوات الخبرة ،درجة التصنيف(
لالجابة هن هذا التساؤل قام الباحث بالتعرف على الفروق في مصادر التوتر النفسي لدى 

توضح ) ٦- ٣(يانات الجداول من وذلك باستخدام تحليل التباين المتعدد وبافراد عينة الدراسة 
  .ذلك

الدراسة تبعًا نتائج تحليل التباين االحادي لمصادر التوتر النفسي على محاور :  )٣( جدول
  .٥٠=ن.  درجة الناديل

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  الدرجة  الالعبين 
  الخطأ
  الكلي

٠.١٦  
٢٤.٩٥  
٢٥.١٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٠٨  
٠.٥٣  

  
٠.١٥  

  
٠.٨٦  

  الدرجة  ادارة النادي
  الخطأ
  الكلي

٣.٠٤  
٣١.١٢  
٣٤.١٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

١.٥٢  
٠.٦٦  

  
٢.٢٩    

  
٠.١١  

  الدرجة  الجمهور
  الخطأ
  الكلي

٠.٢٨  
٢٦.٧٨  
٢٧.٠٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.١٤  
٠.٥٧  

  
٠.٢٤  

  
٠.٧٨  

  الدرجة  االمكانات
  الخطأ
  الكلي

٠.٩٨  
١٤.٣٤  
١٥.٣٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٤٩  
٠.٣٠  

  
١.٦١  

  
٠.٢٠  

االعالم 
  الرياضي

  الدرجة
  الخطأ
  الكلي

٠.٤٢  
١٥.١٩  
١٥.٦٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٢١  
٠.٣٢  

  
٠.٦٥  

  
٠.٥٢  

  الدرجة  افزالحو
  الخطأ
  الكلي

٠.٨٦  
٣٠.١٢  
٣٠.٩٨  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٤٣  
٠.٦٤  

  
٠.٦٧  

  
٠.٥١  



 ١٨٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود األطرش،  وهاشم إبراهيم
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  الدرجة   الحكام
  الخطأ
  الكلي

٠.٠١  
١٩.٢٦  
١٩.٢٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٠٨  
٠.٤١  

  
٠.٠٢  

  
٠.٩٨  

الظروف 
  لسياسيةا

  الدرجة
  الخطأ
  الكلي

٠.٦٠  
٢١.٢٨  
٢١.٨٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٣٠  
٠.٤٥  

  
٠.٦٧  

  
٠.٥١  

  الدرجة  الكلي
  الخطأ
  الكلي

٠.٣٥  
١١.٣٣  
١١.٦٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.١٧  
٠.٢٤  

٠.٧٣    
٠.٤٨  

  ٣.٢٠=  ٠.٠٥دال حيث قيمة ف الجدولية عند مستوى الداللة   *
ر التوتر النفسي على محاور نتائج تحليل التباين االحادي لمصاد) ٣(رقم يوضح الجدول 

المحسوبة في الجدول ومقارنتها بالقيمة ) ف(الدراسة تبعًا لمتغير درجة النادي وعند قراءة قيم 
عدم وجود  انت اقل من القيمة الجدولية مما يدلنجد ان جميع هذه القيم آ) ٣.٢٠( الجدولية البالغة

  .درجة النادي فروق ذات داللة احصائية في مصادر التوتر تعزى لمتغير
 نتائج تحليل التباين االحادي لمصادر التوتر النفسي على محاور الدراسة تبعًا:  )٤(جدول 
  .٥٠=ن. الخبرة لمتغير

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  الخبرة  الالعبين 
  الخطأ
  الكلي

٠.٨٥  
٢٤.٢٦  
٢٥.١٢ 

  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٤٢  
٠.٥١  

  
٠.٨٢  

  
٠.٤٤  

  الخبرة  ادارة النادي
  الخطأ
  الكلي

٣.٨٧  
٣٠.٢٩  
٣٤.١٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

١.٩٣  
٠.٦٤  

  
٣.٠٠    

  
٠.٠٥  

  الخبرة  الجمهور
  الخطأ
  الكلي

٠.٠٤  
٢٧.٠٢  
٢٧.٠٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٠٢  
٠.٥٧  

  
٠.٠٤  

  
٠.٩٦  

  الخبرة  االمكانات
  الخطأ
  الكلي

٠.٩١  
١٤.٤١  
١٥.٣٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٤٥  
٠.٣٠  

  
١.٤٩  

  
٠.٢٣  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٤(تابع جدول رقم .. .

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

االعالم 
  الرياضي

  الخبرة
  الخطأ
  الكلي

١.٢٥  
١٤.٣٧  
١٥.٦٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٦٢  
٠.٣٠  

  
٢.٠٤  

  
٠.١٤  

  الخبرة  الحوافز
  الخطأ
  الكلي

٠.٦٣  
٣٠.٣٤  
٣٠.٩٨  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٣١  
٠.٦٤  

  
٠.٤٩  

  
٠.٦١  

  الخبرة   الحكام
  الخطأ
  الكلي

١.٠١  
١٨.٢٦  
١٩.٢٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٥٠  
٠.٣٨  

  
١.٣٠  

  
٠.٢٨  

الظروف 
  السياسية

  الخبرة
  الخطأ
  الكلي

٠.٠٧  
٢١.٨٢  
٢١.٨٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٠٣  
٠.٤٦  

  
٠.٠٧  

  
٠.٩٢  

  الخبرة  الكلي
  الخطأ
  الكلي

٠.٦٠  
١١.٠٨  
١١.٦٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٣٠  
٠.٢٣  

  
١.٢٨  

  
٠.٢٨  

  ٣.٢٠=  ٠.٠٥ية عند مستوى الداللة دال حيث قيمة ف الجدول  *

 نتائج تحليل التباين االحادي لمصادر التوتر النفسي على محاور) ٤( رقم يوضح الجدول
المحسوبة في الجدول ومقارنتها بالقيمة ) ف(وعند قراءة قيم  الخبرة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى

عدم وجود  من القيمة الجدولية مما يدل نت اقلنجد ان جميع هذه القيم آا) ٣.٢٠( الجدولية البالغة
  .الخبرةفروق ذات داللة احصائية في مصادر التوتر تعزى لمتغير 

نتائج تحليل التباين االحادي لمصادر التوتر النفسي على محاور الدراسة تبعًا : )٥(جدول 
  .٥٠=ن. المؤهل العلمي

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  لمؤهلا  الالعبين 
  الخطأ
  الكلي

٢.٦٢  
٢٢.٤٩  
٢٥.١٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

١.٣١  
٠.٤٧  

  
٢.٧٤  

  
٠.٠٧  

  المؤهل  ادارة النادي
  الخطأ
  الكلي

١.١٤  
٣٣.٠٢  
٣٤.١٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٥٧  
٠.٧٠  

  
٠.٨١    

  
٠.٤٥  
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الدرجة  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  ربعاتالم

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  المؤهل  الجمهور
  الخطأ
  الكلي

٢.٢٠  
٢٤.٨٦  
٢٧.٠٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

١.١٠  
٠.٥٢  

  
٢.٠٨  

  
٠.١٣  

  المؤهل  االمكانات
  الخطأ
  الكلي

٠.٠١  
١٥.٣١  
١٥.٣٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٠٥  
٠.٣٢  

  
٠.٠١  

  
٠.٩٨  

االعالم 
  الرياضي

  المؤهل
  الخطأ
  الكلي

٠.٨٥  
١٤.٧٧  
١٥.٦٢  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٤٢  
٠.٣١  

  
١.٣٥  

  
٠.٢٦  

  المؤهل  الحوافز
  الخطأ
  الكلي

٠.٢٦  
٣٠.٧١  
٣٠.٩٨  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.١٣  
٠.٦٥  

  
٠.٢٠  

  
٠.٨١  

   المؤهل  الحكام
  الخطأ
  الكلي

٠.٣٩  
١٨.٨٨  
١٩.٢٧  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.١٩  
٠.٤٠  

  
٠.٤٩  

  
٠.٦١  

الظروف 
  السياسية

  المؤهل
  الخطأ
  الكلي

٠.٧٥  
٢١.١٤  
٢١.٨٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٣٧  
٠.٤٥  

  
٠.٨٣  

  
٠.٤٤  

  المؤهل  الكلي
  طأالخ

  الكلي

٠.٤٨  
١١.٢١  
١١.٦٩  

٢  
٤٧  
٤٩  

٠.٢٤  
٠.٢٣  

  
١.٠٠٦  

  
٠.٣٧  

  ٣.٢٠=  ٠.٠٥حيث قيمة ف الجدولية عند مستوى الداللة  دال  *
نتائج تحليل التباين االحادي لمصادر التوتر النفسي على محاور ) ٥( رقم يوضح الجدول
في الجدول ومقارنتها بالقيمة المحسوبة ) ف(وعند قراءة قيم  المؤهل العلميالدراسة تبعًا لمتغير 

عدم وجود  ت اقل من القيمة الجدولية مما يدلنجد ان جميع هذه القيم آان) ٣.٢٠(الجدولية البالغة
  .المؤهل العلميفروق ذات داللة احصائية في مصادر التوتر تعزى لمتغير 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .العمرللعينات المستقلة لمجاالت الدراسة حسب متغير " ت"نتائج اختبار :  )٦( جدول

الوسط   العدد  العمر  المتغيرات
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

فرق 
  المتوسطات

  قيمة
  ت

مستوى 
  الداللة

   ٣٠اقل من   الالعبين
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٣.٧٢  
٣.٧١  

٠.٨١  
٠.٦٩  

٠.٩٧  ٠.٠٣  ٠.٠١  

  ٣٠اقل من  ادارة النادي
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٣.٧٢  
٤.٠٤  

٠.٨٩  
٨١.٠  

-٠.٣٠  ١.٠٤-  ٠.٣٠  

الجمهور 
  الرياضي

  ٣٠اقل من 
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٣.٨٦  
٤.١١  

١.٠٨  
٠.٦٢  

-٠.٣٢  ٠.٩٩-  ٠.٢٥  

  ٣٠اقل من   االمكانات
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٤.٠١  
٤.١٦  

٠.٦٦  
٠.٥٣  

-٠.٤٥  ٠.٧٦-  ٠.١٥  

االعالم 
  الرياضي

  ٣٠اقل من 
أآثر من  

٣٠  

١١  
٣٩  

٣.٦٣  
٤.١٦  

٠.٧٤  
٠.٤٤  

-٠.٠٠٥  ٢.٩٦-  ٠.٥٣*  

  ٣٠اقل من   الحوافز
  ٣٠ن أآثر م

١١  
٣٩  

٣.٩٠  
٤.٠٠  

٠.٦٤  
٠.٨٣  

-٠.٧٤  ٠.٣٣-  ٠.١٠  

  ٣٠اقل من   الحكام
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٤.٠٤  
٤.١٦  

٠.٦٦  
٠.٦٢  

-٠.٥٩  ٠.٥٣-  ٠.١٢  

الظروف 
  السياسية

  ٣٠اقل من 
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٤.٠٣  
٤.٠٢  

٠.٥٢  
٠.٧٠  

٠.٩٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  

  ٣٠اقل من   الكلي
  ٣٠أآثر من 

١١  
٣٩  

٣.٨٧  
٤.٠٤  

٠.٦٠  
٠.٤٥  

-٠.٢٩  ١.٠٥-  ٠.٢٣  

لمصادر التوتر حسب محاور الدراسة تبعًا لمتغير " ت"نتائج ) ٦( رقم يوضح الجدول
نجد ) ٢.٠١(العمر وعند قراءة قيم ت المحسوبة في الجدول ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 

احصائية  ان جميع هذه القيم آانت أقل من القمية الجدولية مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة
باستثناء مجال االعالم الرياضي حيث بلغت قيمة ت لهذا (في مصادر التوتر تعزى لمتغير العمر 

  ).٣٠وتعتبر هذه القيمة دالة احصائيا وهذه الداللة لصالح فئة اآثر من  ٢.٩٦المجال 

ما هي الحلول المقترح للحد من مصادر التوتر النفسي من وجهة نظر : التساؤل الثالث
  عينة الدراسة ؟ أفراد

لالجابة على هذا التساؤل قام الباحث بالتعرف على الحلول المقترحة لمصادر التوتر 
سط وذلك باستخراج الو ،لضفة الغربية حسب محاور المختلفةالنفسي لدى مدربي آرة القدم في ا

يوضح ) ٧(واالهمية النسبية لفقرات االستبيان والجدول رقم ، واالنحراف المعياري ،الحسابي
  .ذلك



 ١٨٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود األطرش،  وهاشم إبراهيم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل محور من اري واألهمية النسبية وترتيب الوسط الحسابي واالنحراف المعي:  )٧(جدول 
  .٥٠=ن  .محاور الدراسة في االستبيان

  المحاور
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االهمية
  النسبية

الترتيب في 
  االستبيان

  ٣  %٨٧.٦  ٠.٤٧  ٤.٣٨  الالعبين
  ٥  %٨٦.٩  ٠.٥٨  ٤.٣٤  ادارة النادي

  ٦  %٨٣.٦  ٠.٦٧  ٤.١٨  الجمهور الرياضي
  ٧  %٨٢.٦٤  ٠.٥٦  ٤.١٣  االمكانات

  ٨  %٧٩.٨  ٠.٩٣  ٣.٩٩  االعالم الرياضي
  ٤  %٨٧.٠  ٠.٦٣  ٤.٣٥  الحوافز
  ١  %٩٤.١٦  ٠.٣٨  ٤.٧٠  الحكام

  ٢  %٨٨.٤  ٠.٦٥  ٤.٤٢  الظروف السياسية
    %٨٦.٢  ٠.٤٦  ٤.٣١  الكلي

واالنحراف المعياري واالهمية النسبية  قيم الوسط الحسابي) ٧( رقمالجدول يوضح 
وترتيب آل محور من محاور الحلول المقترحة ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول نجد 

وانحراف  ٤.٧٠ان محور الحكام قد أحتل الترتيب االول من بين المحاور بوسط حسابي 
رياضي المرتبة االخيرة بينما احتل محور االعالم ال% ٩٤.١٦وبأهمية نسبية  ٠.٣٨معياري 

  %.٧٩.٨وبأهمية نسبية  ٠.٩٣وانحراف معياري  ٣.٩٩بوسط حسابي 

 ٠.٤٦انحراف معياري بو ٤.٣١للحلول المقترحة فقد بلغ  الكلي أما بالنسبة للوسط الحسابي
  %.٨٦.٢وبأهمية نسبية قدرها 

  
  مناقشة النتائج

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل األولمناقشة ا: اوًال

  در التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في الضفة الغربية ؟مصاما 

 ،فاننا نالحظ أن محور الحكام آان أآثر المحاور توترًا) ٢( رقمبالرجوع لنتائج الجدول 
وهذه النسبة تعبر عن %) ٨٢.٧(وبنسبة مئوية مقدارها ) ٤.١٣(حيث بلغ متوسط االستجابة 

حيث بلغ   ،أقل المحاور من حيث درجة التوترعبين وآان محور الال  ،رة جدًاتوتر بدرجة آبي
والتي تعبر عن توتر بدرجة %) ٧٤.٤(وبنسبة مئوية بلغت ) ٣.٧٢(متوسط االستجابة عليه 

  .آبيرة 

عدم نزاهة الحكم تؤدي الى زيادة مستوى التعصب لدى الباحث ذلك الى ان  وويعز
ن قرار الحكم يتاثر بالعديد من االمور فاوآذلك  ،الجمهور وزيادة الشغب في المالعبالالعبين و



 "......مصادر التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في  وفي قرية ا وومن اهمها طبيعة الجمهور وحساسية المباراة ومكان المباراة هي في مدينة ا
وآذلك يشعر المدرب بان الحكام هم من اآبر المعوقات التي تواجههم وذلك ألن الحكام ، مخيم

آما دلت   ،ما احسن استخدامهاى الرياضة اذا يساهمون وبشكل آبير جدا في تطوير مستو
ان لحنكة الكم الخبير اثر آبير في رفع مسوى اللعبة فنيًا وارشاد ) ١٩٩٧عالوي (دراسة 

 ،ذلك فان قلة عدد الحكام الدوليينوآ ،بيهم على مراعاة القواعد الصحيحةالالعبين وتدري
بر في تشكيل السبب األآوه ،وتحيز بعضهم ألندية دون أخرى ،وضعف مستوى أغلب الحكام

  .االحباطات والمعوقات لدى المدربين

حيث آانت المعوقات المتعلقة ) ١٩٩٤ ،صباح(ونتائج هذه الدراسة تتفق مع ما اشار اليه 
 ،الرز وأب(وأختلفت مع دراسة  ،األولى في مجاالت معوقات الدراسةبالحكام تشكل المرتبة 

  .ب قبل األخير في درجة اعاقتهارتيحيث أحتلت المعوقات المتعلقة بالحكام الت) ١٩٨٣

  ئج المتعلقة بالتساؤل الثانيالنتا: ثانيًا

 ،درجة التصنيف(لمتغيرات المستقلة لهل توجد فروق في مصادر التوتر النفسي تعزى 
  )المؤهل العلمي، العمر ،ات الخبرةسنو

 هل هناك فروق في مصادر التوتر النفسي تعزى لدرجة التصنيف؟  -

نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لدرجة  )٣(رقم ول بالرجوع الى الجد
) ف(التصنيف لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور المصادر جميعها ألن قيمة 

وذلك عند مستوى ) ٣.٢٠(والتي تساوي  ،الجدولية) ف(من قيمة  المحسوبة في الجدول أقل
)=٠.٠٥ .(  

أن المدربين ذوي الخبرات المختلفة يشعرون بالتوتر الناتج عن  ويفسر الباحث ذلك الى
المصادر التي تواجههم بنفس المستوى تقريبا على اختالف درجات خبراتهم آونهم يعيشون نفس 

  . الظروف ويواجهون نفس مصادر التوتر

  هل هناك فروق في مصادر التوتر النفسي تعزى للعمر ؟   -

للعمر  ىوجد فروق داللة احصائية تعزنالحظ أنه ت) ٦( مرقبالرجوع الى نتائج الجدول 
) ت(لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على محور االعالم الرياضي حيث آانت قيمة 

 ٠.٠٥=وذلك عن مستوى داللة  ٢.٠١= الجدولية ) ت(وهي أآبر من قيمة  ٢.٩٦=  المحسوبة
سنة  )٣٠(ين المدربين ذوي فئة أقل من نالحظ أن هذه الفروق ب) ٦( رقموبمراجعة الجدول .

  . سنة ٣٠ولصالح فئة أآثر من ) ٣.٦٣ -٤.١٦(سنة بمتوسط حسابي  ٣٠والمدربين أآثر من 

سنة يشعرون بالتوتر الناتج  ٣٠الباحث ذلك الى أن المدربين أصحاب فئة أآثر من  وويعز
بيرة جدا أآثر من عن المصادر التي تواجههم وخاصة في محور االعالم الرياضي بدرجة آ

سنة وذلك آونهم حديثي العمل وخبرتهم قليلة للتغلب على مثل  ٣٠المدربين أصحاب فئة أقل من 
هذه المصادر فهم عندما تصادفهم أول اعاقة من خالل وسائل االعالم الرياضي يقلل حماسهم 

  . ونشاطهم



 ١٨٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود األطرش،  وهاشم إبراهيم

 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هل توجد فروق في مصادر التوتر النفسي تعزى للمؤهل العلمي ؟    -

نالحظ بأنه ال توجد فروق داللة احصائية تعزى ) ٥( رقمالرجوع الى نتائج الجدول ب
) ف(للمؤهل العلمي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور الدراسة جميعها ألن 

وذلك عند مستوى ) ٣.٢٠(يوالتي تساو ،الجدولية) ف(المحسوبة في الجدول أقل من قيمة 
)&=٠.٠٥(  .  

لباحث ذلك الى أن مصادر التوتر في جميع المحاور جميعها والتي تواجه المدربين ويفسر ا
وهذا يعني أن المدربين يشعرون ، دا وآبيرة على جميع مصادر التوترآانت حادة بدرجة آبيرة ج

بنفس المستوى تقريبا لهذا التوتر الناتج عن المصادر على اختالف المؤهل العلمي آونهم 
  . ف التدريبية ويواجهون نفس مصادر التوتريعيشون نفس الظرو

  تائج المتعلقة بالتساؤل الثالثالن: لثاثا

الحلول المقترحة للحد من مصادر التوتر النفسي لدى مدربي آرة القدم في الضفة ما 
  الغربية ؟ 

فاننا نالحظ أن الحلول المقترحة لمحور الحكام آانت ) ٧( رقم بالرجوع الى نتائج الجدول
بنسبة مئوية مقدارها ) ٤.٧٠(حلول المقترحة مناسبة حيث بلغ متوسط االستجابة عليها أآثر ال

  . وهذه النسبة تعبر عن حلول مناسبة بدرجة آبيرة جدا%) ٩٤.١٦(

بينما آانت الحلول المقترحة لمحور االعالم الرياضي أقل الحلول المقترحة مناسبة حيث 
وهذه النسبة تعبر عن حلول ) ٧٩.٨(وية مقدارها بنسبة مئ) ٣.٩٩(عليها  اإلجابةبلغ متوسط 

  . مناسبة بدرجة آبيرة 

ومن المالحظ أن الحلول المقترحة لجميع المحور جاءت ضمن مستوى حلول مقترحة 
وهذا يوافق جميع الدراسات السابقة ) ٨٦.٢(بدرجة آبيرة جدا وبنسبة مئوية مقدارها مناسبة 

) ١٩٩٩ ،الحديدي(و )٢٠٠٢قنديل (راسة آل من التي تناولت الحلول المقترحة التي آد
حيث جاءت الحلول المقترحة في ) ١٩٩٤ ،صباح(و) ١٩٩٤ ،خليفةواب(و) ١٩٩٧ ،الخالدي(و

  . هذه الدراسات مناسبة بدرجة آبيرة جدا

  بات على فقرات الحلول المقترحةبالنسبة االستجا  -

للمصادر بكل من المحاور أن فقرات الحلول المقترحة ) ٧( رقمفانه يظهر من الجدول 
 ،االمكانات ،الحوافز، االعالم الراضي ،لجمهور الرياضيا ،االدارة الرياضية ،الالعبين: ةالتالي

  : جاءت ضمن مستويين حسب درجة مناسبتها وهما ، الظروف السياسية ،الحكام

  . مستوى حلول مناسبة بدرجة آبيرة جدا -

  . مستوى حلول مناسبة بدرجة آبيرة -
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
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