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امللخص:
من املعروف أن هناك ثالثة جوانب رئيسة يف شخصية اإلنسان؛ وهي اجلانب املعريف واجلانب الوجداني واجلانب املهاري  .وينبغي ان
يتم بناء هذه اجلوانب الثالثة يف الشخصية اإلنسانية لكي نستطيع خلق شخصية اإلنسان املتكاملة واملتزنة معرفيا ووجدانيا ومهاريا
 .ويف ضوء ذلك يتوجب ان تسري عملية البناء بصورة متوازية جنبا اىل جنب ،مستمرة ومتكاملة مع بعضها البعض الن اي خلل يف اي
جانب من هذه اجلوانب سوف خيلق شخصية إنسانية غري متزنة وغري كاملة النمو بصورة صحيحة وبالتالي التكون فاعلة ومؤثرة يف
بناء اجملتمع .
يعد النموذج اإلدراكي (البارادايم  )Paradigmطريقةً للحديث عن شعور الفرد حيال نفسه ،وحيال اآلخرين والعامل من حوله ،إضافةً
إىل احلديث عن األشياء اليت تؤثّر يف مشاعره وأفكاره ،ومن اجلدير بالذّكر أنّ هذا النموذج اإلدراكي يركّز على املشاكل والصعوبات
اليت يواجهها الالعب ،أي أنّه عالج يركّز على احلاضر بدالً من الرتكيز على األسباب املاضية اليت رمبا تكون سبباً يف ظهور هذه
األعراض على الالعب وبالتالي فهو عالج لتحسني حالته النفسية .
وتكمن مشكلة البحث يف ان هنالك الكثري من الظروف اليت مير بها االعب ينتج عنها الكثري من املشكالت النفسية ،واالجتماعية
واالقتصادية تودي اىل ظهور حاالت الضغوط النفسية لدى العب كرة القدم ,لذا ارتأى الباحثان استخدام النموذج اإلدراكي ((البارادايم
) )Paradigmللحد من الضغوط النفسية على العيب كرة القدم .
ويهدف البحث اىل :
 -1التعرف على النموذج اإلدراكي (البارادايم ) )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم .
 -2استخدام النموذج اإلدراكي (البارادايم  ))Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم .
اما فروض البحث فكانت:
 -1وجود فروق ذات داللة معنوية بني رتب اجملموعة التجريبية ورتب اجملموعة الضابطة يف مقياس الضغوط النفسية لالختبار القبلي.
 -2وجود فروق ذات داللة معنوي ة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لرتب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس
الضغوط النفسية ولصاحل اجملموعة التجريبية .
 -3توجد فروق ذات داللة معنوية بني رتب اجملموعة التجريبية ورتب اجملموعة الضابطة يف مقياس الضغوط النفسية (بعد تطبيق
النموذج اإلدراكي.
اشتمل جمتمع البحث على العيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية /وعددهن ( )120العب من املشاركني ببطولة اجلامعة املستنصرية
بكرة القدم ميثلون ( )7كليات وهم عينة االجابة على االستبيان اما عينة البحث فقد بلغت (  ) 20العب من العيب اجلامعة املستنصرية
بواقع ( )10العبني للمجموعة التجريبية و( )10العبني للمجموعة الضابطة اختريوا بالطريقة العشوائية  ،ومت اختيار ( )5العبني
للتجربة االستطالعية .

*الباحث املسؤل.
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استخدم الباحثان مقياس الضغوط النفسية من احد البحوث املشابهة والذي حيتوي على ( )30فقرة و( )5بدائل ومت اتباع األسس
العلمية للمقاييس النفسية ،إذ عمدت الباحثان اىل اجراء جتربة استطالعية على وفق نتائج االختبارات القبلية لعينة البحث إذ مت بناء
املنهج ملدة ( 8اسابيع) بواقع وحدتني يف االسبوع ليكون العدد الكلي للوحدات ( 16وحدة) .تراوحت مدة الوحدة االرشادية من
( 20دقيقة اىل  30دقيقة).
ويهدف النموذج اإلدراكي بشكل عام اىل ختفيف الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم  ,وتعويد افراد عينة البحث على امناط التفكري
االجيابي واالبتعاد عن التفكري السليب الذي يؤدي اىل اعراض الضغوط النفسية .ومراقبة الذات لغرض الوقوف على السلوكيات غري
املرغوب بها من اجل تصحيحها وممارسة السلوك املرغوب مما يؤدي اىل الضبط الذاتي للنفس .
بعد ذلك مت اجراء االختبار البعدي لعينة البحث واستخدم الباحثان احلقيبة االحصائية  SPSSالستخراج نتائج البحث وبعد عرض
النتائج ومناقشتها وحتليلها و يف ضوء نتائج مت اخلروج باالستنتاجات االتية .:
 -1كانت الفروق مؤثرة ودالة يف االختبار القبلي للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس الضغوط النفسية قبل تطبيق الربنامج.
 -2ظهرت فروق ذات داللة معنوية فى االختبار البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية يف مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق النموذج
اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية .ولصاحل االختبار البعدي للمجموعة
التجريبية
 -3.ساهم النموذج اإلدراكي ( ( ) Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية) ولصاحل
اجملموعة التجريبية .
الكلمات الدالة :النموذج اإلدراكي ،الضغوط النفسية ،كرة القدم.
 - 1التعريف بالبحث
 1-1املقدمة واهمية البحث:
يسعى العلماء والباحثون للوصول إىل البحث بأحدث الطرائق اجلديدة
اليت تعني املدربني وتؤمن هلم حسن توظيف العبيهم واستثمار قدراتهم
الذاتية مع ضرورة السعي الدائم لتنمية هذه القدرات وتطويرها خالل
مواقف التدريب واملنافسات الرياضية لتحقيق أفضل اإلجنازات
الرياضية .ولعل النموذج اإلدراكي واحد من أهم وأحدث هذه الطرائق
املستخدمة يف اجملال الرياضي بهدف حتسني أداء الرياضيني وبهذا
ميكن حتسني كل ما يتعلق باألداء املهاري .
وجند ان لعبة كرة القدم تعتمد بدرجة كبرية على الكثري من املتغريات
النفسية اليت تلعب دورا مهما يف تنفيذ املهارات احلركية و البارادايم
هو نظام التفكري عند االنسان وهو منوذج فكري من الضروري أن
يستخدم بصورة إجيابية وذلك بتغري إطار اإلدراك وتفكري الفرد وذلك
جبعل إطار إدراكه لألمور إجيابياً على الدوام وبدوره سيغري من نظرته
للموقف ومن ثم حكمه وتقييمه له وبالتالي سيغري من سلوكه.
وعندما يظن اإلنسان أنه ال يستطيع القيام بأمر ما فإنه ال
يستطيع ذلك حتى لو كان قادراً يف احلقيقة على أدائه  .ولذلك فإن جناح
اإلنسان أو فشله يكون حبسب نظام تفكريه  ..وقد تكون الفرص أمامه
ولكنه اليراها (عبد اهلادي. 1999 ,.ص)112
يُستخدم النموذج اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من التوتر والقلق
واالضطرابات النفسية والضغوط على نطاق واسع من املشكالت .وهو
النوع املفضل يف التأهيل النفسي واالرشادي والتكيف معها ومعاجلتها
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 .وبوجه عام ،ال يتطلب استخدام النموذج اإلدراكي ()Paradigm
سوى جلسات قليلة مقارنة بأنواع اجللسات التاهيلية واالرشادية االخرى
 ،كما أنه يُقدَّم بطريقة حديثة يف تغيري سلوك السليب وهو أداة مفيدة
يف التخفيف واحلد من الضغوط .ينبغي ان تسري عملية البناء النفسي
بصورة متوازية جنبا اىل جنب مع اجلوانب االخرى لالعب ومستمرة
ومتكاملة مع بعضها البعض ،الن اي خلل يف اي واحد من هذه اجلوانب
سوف خيلق شخصية إنسانية غري متزنة وغري كاملة النمو بصورة
صحيحة وبالتالي التكون فاعلة ومؤثرة يف بناء اجملتمع.
ويف املقابل نرى أن العيب كرة القدم وخاصة يف جانب التدريبات
واملنافسات يفتقرون اىل استخدام اجللسات االرشادية فاملدربني قد
يلجأون اىل التوجيه واالرشاد عن طريق ارتباطها بالتدريب التقليدي
وبشكل غري عام واليت بال شك تؤثر على مستوى األداء املهاري
لالعبني.
وبذلك فان أهمية البحث تتجلى أكثر كونها حماولة علمية تساعد يف
إعطاء رؤية واضحة حول أهمية توظيف برنامج استخدام النموذج
اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية وتأثرياتها على
تنمية شخصية الالعب واليت تسهم بصورة اجيابية يف اداءه باعتباره
احد أهم املهارات النفسية اليت تساعد الالعب يف حتقيق التفوق يف لعبة
كرة القدم.
 2-1مشكلة البحث:
يعد النموذج اإلدراكي ) (Paradigmطريقةً للحديث عن شعور الفرد
حيال نفسه ،وحيال اآلخرين وحيال ما يدور من حوله ،إضافةً إىل
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احلديث عن األشياء اليت تؤثّر يف مشاعره وأفكاره ومن اجلدير بالذّكر

2-6-1الضغوط النفسية :وهي املشاكل والصعوبات واألحداث اليت

أنّ هذا النموذج اإلدراكي يركّز على املشاكل والصعوبات اليت يواجهها
االعب أي أنّه عالج يركّز على احلاضر بدالً من الرتكيز على املاضي فهو

قد تواجه االعب يف التدريب او املنافسات وتسبب له توتراً أو تشكل
له تهديداً أو تكون عبئاً على ادائه " ( كريم, 2004ص)37

عالج نفسي لتحسني احلالة النفسية والتخلص من الضغوطات خاصة
وان العيب كرة القدم قد يعانون من الضغوط النفسية اليت هي حمصلة
ملا ميرون به من مؤثرات نفسية و اجتماعية واقتصادية.

 -2منهجيه البحث وإجراءاته امليدانية:

وتكمن مشكلة البحث يف ان هنالك الكثري من الظروف اليت مير بها العب
كرة القدم ينتج عنها الكثري من املشكالت النفسية ,وقد تودي اىل ظهور
حاالت الضغوط النفسية لديهم لذا ارتأى الباحثان استخدام النموذج
اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لدى العيب كرة
القدم يف اجلامعة املستنصرية حماولة منهما يف االسهام مبساعدة
الالعبني يف التخفيف من الضغوط ومن ثم اختاذ االجراءات الالزمة
واستخدام الوسائل املالئمة لتاليف ذلك.
 3-1أهداف البحث:ـ

 1-2منهج البحث :
استخدم الباحثان املنهج التجرييب وذلك ملالئمته طبيعة الدراسة.
 2-2جمتمع وعينة البحث:
اشتمل جمتمع البحث على العيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية
للعام الدراسي ( ) 2021/2020وعددهم ( )120العب ،ميثلون ()7
كليات وهم جمتمع البحث الذين مت توزيع االستبيان اخلاص بالضغوط
النفسية عليهم .اما عينة البحث فقد بلغت (  ) 20العب مت اختيارهم
من اجلامعة املستنصرية بواقع ( )10العبني للمجموعة التجريبية
و( )10العبني للمجموعة الضابطة اختريوا بالطريقة العشوائية ومت

11-3-1التعرف على النموذج اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من
الضغوط النفسية لدى العيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية.

استخدام ( )5العبني للتجربة االستطالعية مت استبعادهم من العينة
الرئيسية للبحث وقد مثلت عينة البحث نسبة  %17.6من اجملتمع
االصلي:

-2-3-1استخدام النموذج اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من
الضغوط النفسية لدى العيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية.

 3-2األدوات والوسائل واألجهزة املستخدمة يف البحث
املصادر واملراجع العربية واألجنبية.
-1

 4-1فروض البحث:ـ
 1-4-1توجد فروق ذات داللة معنوية بني رتب اجملموعة التجريبية
ورتب اجملموعة الضابطة يف مقياس الضغوط النفسية لالختبار القبلي.
 2-4-1فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلي واالختبار
البعدي لرتب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف
مقياس الضغوط النفسية ولصاحل اجملموعة التجريبية .
 3-4-1توجد فروق ذات داللة معنوية بني رتب اجملموعة التجريبية
ورتب اجملموعة الضابطة يف مقياس الضغوط النفسية (بعد تطبيق
الربنامج اإلدراكي) ولصاحل اجملموعة التجريبية .
 5-1جماالت البحث :ـ
 1-5-1اجملال املكاني  :اجلامعة املستنصرية  /كلية الرتبية
البدنية وعلوم الرياضة .
 2-5-1اجملال الزماني :الفرتة من 2020/11/1ولغاية
. 2021/3/15
 3-5-1اجملال البشري :العيب كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية.
 6-1حتديد املصطلحات :ـ
 6-1النموذج اإلدراكي () : Paradigmهو منوذج من
-1
اخلربات واملعلومات مهمتها رسم احلدود اليت يسري داخلها الفرد وحتديد
تصرفه يف املواقف املختلفة أو هو نظام التفكري عند الفرد والبارادايم
هو جلسات ارشادية وعالجية معرفية حتاول تغيري السلوك عن طريق
تغيري حمتوى التفكري واعادة بناء القناعات ( .وادي )2003(:ص66

-2

املقابلة

 -3االستبانـة
 4-2ادوات البحث :
اعتمدت الدراسة احلالية على األدوات التالية :
1-4-2مقياس الضغوط النفسية :
استخدم الباحثان مقياس الضغوط النفسية من احد البحوث املشابهة
(احلمداني) 2008 :والذي حيتوي على ( )30فقرة و( )5بدائل وهي
(بدرجة كبرية جداً  ,بدرجة كبرية ,بدرجة متوسطة  ,بدرجة قليلة  ,مل
اتعرض لذلك) اما درجات البدائل فكانت على التوالي ()1,2,3,4,5
وقد بلغت اعلى درجة للمقياس ( )150درجة اما اقل درجة فكانت
( )30درجة واملتوسط الفرضي هو ( )75وتشري ارتفاع درجة
املقياس اىل ارتفاع نسبة الضغوط عند الالعب بينما تشري الدرجة
املنخفضة اىل اخنفاض مستوى الضغوط النفسية عند الالعب .
 5-2األسس العلمية للمقاييس النفسية
 1-5-2صدق املقياس ()Validity
يعد الصدق من اخلصائص السيكومرتية االساسية للمقاييس
واالختبارات الرتبوية والنفسية فاالختبار الصادق هو االختبار الذي
يصلح لالستخدام يف ضوء االهداف اليت وضع من اجلها (.عبد اهلادي.
1999م,ص ) .111
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وقد اعتمد الباحثان على الصدق الظاهري ,اذ مت عرض املقياس على

مت اجراء القياس القبلي لعينة البحث يف القاعات الدراسية لكلية الرتبية

املختصني يف جمال علم النفس الرياضي لبيان رأيهم مبدى مالءمته
وصالحياته لعينة البحث .وقد اكدوا مجيعهم صالحيته*. 1

البدنية وعلوم الرياضة يف يوم االربعاء املوافق 2019/11 /28
 8-2تطبيق النموذج اإلدراكي ( )Paradigm

 2-5-2الثبات ))Reliabity
يعد الثبات امراً ضرورياً يتعني توافره يف املقياس لكي يكون صاحلاً
لالستخدام ,النه يشري اىل الدقة واالتساق يف درجات املقياس اليت

على وفق نتائج االختبارات القبلية لعينة البحث فقد عمد الباحثان
باالستفادة من املصادر العلمية احلديثة واراء اخلرباء املختصني يف
جمال علم النفس وعلم النفس الرياضي )*(.اىل بناء النموذج اإلدراكي

يفرتض ان تقيس ما جيب قياسه ومت حساب ثبات املقياس بطريقة
اعادة االختبار (معامل االستقرار) .ومعامل الثبات عبارة عن تقدير نسبة

( )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لالعيب كرة القدم وقد مت
االخذ باملالحظات السديدة هلم وعدل على وفق االراء العلمية املطروحة

االستقرار يف درجة الفرد على الرغم من التغريات الشخصية والبيئية
خالل مدى زمين مناسب لذلك يسمى مبعامل االستقرار( عبد املنعم,

ثم اخرج بصيغتة النهائية ليكون على النحو التالي:
 -1مت بناء الربنامج ملدة ( 8اسابيعً) بواقع وحدتني ارشادية يف

جابر , 1,1995 ,:ص  ).157و للتاكد من ثبات املقياس فقد مت

االسبوع ليكون العدد الكلي للوحدات التدريبية ( 16وحدة).

تطبيقه على عينه التجربة االستطالعية من خارج عينة البحث بلغ
عددهم ( )5العبني من خارج عينة البحث يوم االثنني املوافق / 1

 -2تراوحت مدة الوحدة االرشادية من ( 40دقيقة اىل  45دقيقة)
وتضمنت:

 2019 / 11وبعد مضي اسبوعني مت التطبيق الثاني بتاريخ االثنني
 2019 /11 /18اذ يرى ادمز ( )Adamsان االسبوعني مدة مناسبة
العادة االختبار للحصول على نسبة ثبات املقياس ( Adams,.
(1996). P85.
وحلساب الثبات استخدم معامل االرتباط البسيط لـ (بريسون) فبلغ
معامل االرتباط ملقياس الضغوط النفسية ( )0.89حتت مستوى داللة

 متارين اسرتخاء خاصة. نصائح وارشادات . -ختفيف الضغوطات النفسية لالعب.

( )0.05وبذلك فان العالقة دالة احصائية وان املقياس قد اكتسب
عامل االستقرار والثبات.
وقد متتع املقياس بقدر عال من املوضوعية كونه واضح وخالي من
التميز والصعوبة فضالً عن عدم ادخال العوامل الشخصية فيه وتسجيل
الدرجات بطريقة حمددة يسهل حسابها من قبل احملكمني.
 6-2التجربة االستطالعية:
عمد الباحثان اىل اجراء جتربة استطالعية اولية بصفتها ((دراسة
جتريبية اولية يقوم بها الباحث على عينة صغرية قبل قيامهما باجراء
التجربة الرئيسة باإلجراءات بهدف اختبار اساليب البحث وادواته))(
عبد احلفيظ و باهي  :2000 :ص )55وبلغ عدد افراد العينة ()5
العبني يوم االحد املوافق  2019 /11 /25وهدفت التجربة اىل
التعرف على املعوقات والصعوبات اليت من احملتمل ظهورها عند تنفيذ
التجربة الرئيسة وكذلك الوقت الالزم للجلسات .

 تعويد افراد عينة البحث التجريبية على امناط التفكري االجيابيواالبتعاد عن التفكري السليب الذي يؤدي اىل اعراض الضغوط النفسية.
 مراقبة الذات لغرض الوقوف على السلوكيات غري املرغوبة من اجلتصحيحها وممارسة السلوك املرغوب به مما يؤدي اىل الضبط الذاتي
للنفس .
وقد بلغ عدد جلسات النموذج اإلدراكي ( )8جلسات ارشادية مبعدل
جلستني يف االسبوع ابتداءاً من االربعاء املصادف 2019 /11 /27
ولغاية االحد املصادف  2020 /1 /9وقد اعتمد الباحثان على
الدرجات اليت حصال عليها من جمموعتى التجريبية والضابطة على
مقياس الضغوط النفسية قبل البدء بتطبيق النموذج اإلدراكي وهو ميثل
نتائج االختبار القبلي .
 9 -2جلسات برنامج النموذج اإلدراكي (Paradigm) :
اجللسة االوىل:/
موضوع اجللسة  (/اجللسة التعريفية ) للنموذج اإلدراكي:
اهداف اجللسة/اعداد وتهيئة عينة البحث التجريبية للجلسات القادمة
لكي يتعرفوا على مفهوم الضغوط النفسية وطبيعتها.

 7-2االختبارات القبلية

 * 1الخبراء
 -1أ.د ابتهاج رفعت  /كلية االدارة واالقتصاد  /الجامعة المستنصرية /
علم النفس الرياضي.
 أ.د مها صبري  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة كركوك /علم النفس الرياضي.
 أ.د مويد حسو  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الموصل /علم النفس الرياضي.
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أ.م.د حيدر غضبان  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /الجامعة
المستنصرية  /كرة القدم .
ا.م.د تيسير ناظم جاسور  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /
الجامعة المستنصرية  /كرة القدم .
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موضوع اجللسة  :ختفيض اعراض االنفعاالت والضغوط

االجراءات :يوضح الباحثان اهمية النموذج اإلدراكي ())Paradigm

-

واهداف الربنامج ومدة اجللسة مع تقديم كراس للعينة لتلخيص ما يدور
يف اجللسات االرشادية وملئء استمارة خاصة بالواجبات املقدمة .

النفسية.
اهداف اجللسة  :مواجهة االفكار السلبية اليت تسبب
-

وتتضمن اجللسة التعريفية –ايضا -القاء حماضرة عن
الضغوط النفسية  /تدريب افراد العينة على ملئ االستمارة ,تقويم
اجللسة.

االنفعاالت والضغوط النفسية ومعرفة كيفية حتديد االفكار السلبية
وحماولة ايقاف تلك االفكار.
االجراءات :مراجعة سريعة ألحداث اجللسة السابقة تلقي
-

اجللسة الثانية:
التعريف باألفكار التلقائية السلبية وتأثريها يف السلوك
-

الباحثة حماضرة عن االفكار السلبية املسببة للضغوط النفسية مع
تقديم االفكار السلبية واستبداهلا بأفكار اجيابية .مع ذكر بعض االمثلة.

واألداء.
ان يتعرفوا على االفكار السلبية وحتديدها وكيفية مواجهتها
-

اجللسة اخلامسة :
موضوع اجللسة  :التنفس واالسرتخاء.
-

.

-

يلقي الباحثان حماضرة عن االفكار التلقائية السلبية واهم
حماورها :التفكري الثنائي  ,اي التفكري بطريقة مطلقة كاالعتقاد بأن

اقبض عضالت معدتك وأبقى يف الوضع خذ شهيق قوي
وزفري قوي وختلص من التوترات واشعر بالراحة واالطمئنان.

الشخص الذي يرتكب االخطاء هو شخص سيئ ال يفعل إال األشياء
السيئة ومن الصعوبة اصالحها وربطها بطريقة تفكري الالعب باألداء .
االستنتاج االعتباطي :ويشمل اخلروج باالستنتاجات اعتماداً
-

2التنفس العميق (الشهيق الطويل من األنف والزفري القوي من الفم)حبيث يكون التنفس عرب عضالت البطن.
 -3ادخل يف االسرتخاء واشعر به يف ذراعيك ورجليك وحاول إن تشعر

على ادلة غري كافية  ,كأن يغضب الالعب نتيجة كلمة سيئة او نظرات
غاضبة من اجلمهور عند اخلسارة  ,وهذه الكلمة او النظرة مل تكن يف

بالفرق بني االنقباض واالسرتخاء مع تكرار عملية الشهيق والزفري
بصورة طبيعية.

االصل موجهة حنوها شخصياً بل موجهة حنو اداءه.
االفراط يف التعميم  :ويعين تبين اعتقادات وافكار عامة بناء
-

اجللسة السادسة:
موضوع اجللسة  :ختفيض اعراض الضغوط النفسية
-

على خربات حمدودة  ,كأن يعتقد الالعب بانه إنسان فاشل يف كل شيء

اهداف اجللسة  :االسرتخاء والتنفس.

املعرفية .

حينما يفشل يف األداء اجليد اكثر من مرة.
تعظيم االمور بني (االفكار واالنفعال والسلوك ) وان االفكار
-

اهداف اجللسة  :مواجهة االفكار التلقائية املسببة حلدوث
اعراض الضغوط النفسية مع ذكر امثلة لذلك ,تصحيح االفكار السلبية

تعد مقدمة لالنفعاالت والسلوك ,وان التفكري غري الصحيح (السليب) هو
سلوك مضطرب وقلق ورسم املخطط االتي على السبورة:
(افكار سلبية -انفعال – سلوك –مضطرب ) ( ,افكار
-

واستبداهلا بأفكار اجيابية.
االجراءات  :نفس اجراءات اجللسة اخلامسة مع القاء
حماضرة عن الضغوط النفسية اليت تسبب االفكار السلبية مع (اعطاء

اجيابية – اتزان انفعالي – سلوك سوي )
الطلب من عينة البحث التجريبية ان يذكروا بعض االفكار
-

امثلة لذلك/اشعر ان تفكريي مشوش -البديل – لدي القدرة على التفكري
املنطقي)

التلقائية السلبية اليت راودته اثناء التدريب او املباراة ومناقشة تلك

-

(اجد صعوبة التأقلم مع اخلصم – املنافس)

اجللسة السابعة:
موضوع اجللسة  :السيطرة على االنفعاالت يف التدريب
-

االفكار ,واالهتمام بالنشاط الدوري للجلسة وتقويم اجللسة.
اجللسة الثالثة :
موضوع اجللسة :التعريف باحلديث الذاتي السليب .
اهداف اجللسة :التعريف باحلديث او احلوار الذاتي السليب
-

واملباراة.
اهداف اجللسة :تدريب افراد اجملموعة التجريبية على حتديد
-

والذي يؤدي اىل السلوك املضطرب  ,واالنتباه اىل احلديث الذاتي وان
مييز الالعب بان بني ما يقوله لنفسه وهل هو حديث سليب او اجيابي.
االجراءات  :نفس اجراءات اجللسة السابقة مع التاكيد على
-

احلديث الذاتي السليب وكيف ميكن ان يسبب هذا احلديث يف حدوث
االنفعاالت السلبية وعدم السيطرة عليها ،وتدريب افراد اجملموعة
التجريبية على نقد احلديث الذاتي السليب وتبديله حبديث اجيابي (

مراقبة الذات ،وتعليم الذات الذي يسبب السلوك املضطرب وحذف
احلديث الذاتي السليب واستبداله حبديث اجيابي مع كتابة بعض االمثلة

مثال /اجد صعوبة يف الرتكيز باي موضوع _البديل_ االنتباه والرتكيز
مهم جدا يف فهم املواقف )

على السبورة .

 (اتردد يف اختاذ القرارات –البديل -علي ان افكر جيدا قبل ان اختذالقرار املناسب)

اجللسة الرابعة:
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-التاكيد على املالحظات السابقة بشان االهتمام بالنشاط الدوري

مت اجراء االختبار البعدي لعينة البحث يف نفس القاعة اليت اجريت فيها

للجلسات وملئ استمارة التقويم
اجللسة الثامنة:

االختبارات القبلية وذلك يوم الثالثاء املوافق 2020 /1/22وذلك
بعد ان مت توزيع مقياس الضغوط النفسية على عينة البحث الضابطة

موضوع اجللسة  :التأقلم مع افراد الفريق.
اهداف اجللسة:
 مواجهة التعليقات السلبية واالنتقادات اليت توجه لالعب من قبلزمالئه واملدرب واالخرين.
-ان يتعرف افراد اجملموعة التجريبية على االفكار التلقائية السلبية

والتجريبية معا .
 11-2الوسائل االحصائية:
استخدم الباحثان احلقيبة االحصائية  SPSSالستخراج نتائج
البحث:
-1الوسط احلسابي

املسببة لالنفعاالت ومعرفة اسبابها ومعاجلتها.
-ان يتعلم افراد اجملموعة التجريبية على كيفية التعامل مع االفكار

-2االحنراف املعياري
 -4اختبار (  ) Tللعينات املتناظرة

املسببة لالنفعاالت السلبية وحماولة ضبطها.

 -5معامل االرتباط البسيط :

االجراءات :نفس اجراءات اجللسة السابقة مع اعطاء بعض االمثلة: -اشعر اني اقلق اكثر من الالزم قبل املباراة – البديل – أحاول ان

-6اختبار (مان-وتين) للعينات املتماثلة الصغرية
-3عرض النتائج ومناقشتها وحتليلها

يكون اداءي جيدا يف املباراة .
 اشعر ان ادائي يف التدريب خيتلف عن ادائي يف املباراة– البديل-لدي القدرة على األداء اجليد يف التدريب ويف املباراة .

 1-3عرض النتائج
مت عرض نتائج البحث ومناقشتها على وفق فرضيات البحث من اجل

 كما حيث الباحثان افراد اجملموعة التجريبية على تقويم جلساتالنموذج اإلدراكي عن طريق ملئ  -استمارة التقويم ويف نهاية الربنامج
يشكر الباحثان عينة البحث التجريبية الذين تلقوا النموذج اإلدراكي
() ))Paradigmعلى تعاونهم والتزامهم مبوعد اجللسات.

اختبار صحتها واستخدم الباحثان اختبار(مان-وتين ) لعينتني
مستقلتني ملعرفة داللة الفرق بني اجملموعتني (الضابطة  ,التجريبية)
و اجلدول ( )1يبني الدرجات اليت حصل عليها افراد اجملموعة التجريبية
والضابطة وقيمة(مان وتين ) تبني بأن القيمة احملسوبة واجلدولية
لالختبار القبلي.

 10-2االختبارات البعدية
جدول ( : )1يبني اجلدول رتب درجات افراد اجملموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس الضغوط النفسية قبل تطبيق برنامج النموذج
اإلدراكي ()Paradigm
ت
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درجات اجملموعة التجريبية

درجات اجملموعة الضابطة قبل التطبيق

قبل التطبيق
الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

1-

71

1

71

1

2-

73

2

73

2

3-

74

3

77

3

4-

78

4

80

4

5-

80

5

83

5

6-

82

6

85

6

7-

84

7

88

7

8

85

8

90

8

9

87

9

91

9

10

88

10

93

10

اجملموع

742

770

احملسوبة

قيمة

مستوى

دالة

و

الدالة

الفروق

اجلدولية
دالة

17.10
6,11
0,05
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الوسط احلسابي

85

70

اظهرت النتائج ان الفروق غري دالة معنويا يف مقياس الضغوط النفسية
وعند مالحظة اجلدول ( )1تبني ان قيمة (و) اجلدولية لالختبار البعدي
واليت قيمته ( )17.10وهي اكرب من احملسوبة والبالغة ( )6.11عند

التجريبية تعرب عن ارتفاع يف مستوى الضغوط النفسية يف رتب درجات
اجملموعة الضابطة والتجريبية قبل تطبيق النموذج اإلدراكي
( )Paradigmكما مبني يف اجلدول(. )2

مستوى دالة ( )0,05مما يدل على ان رتب درجات افراد اجملموعة
جدول ( )2يبني رتب درجات افراد اجملموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق برنامج النموذج اإلدراكي
()Paradigm
ت

درجات اجملموعة التجريبية

درجات اجملموعة الضابطة بعد التطبيق

قيمة

بعد التطبيق

مستوى الدالة

دالة الفروق

و

الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

1-

51

1

70

1

2-

56

2

71

2

3-

57

3

72

3

4-

58

4

74

4

5-

61

5

75

5

6-

62

6

76

6

7-

64

7

78

7

8
9

65
67

8
9

80
86

8
9

10

70

10

90

اجملموع

399

596

الوسط

56.42

70

احملسوبة

اجلدولية
غري

17.10

دالـــــة

6,11
0,05

10

احلسابي

اظهرت النتائج ان الفروق غري دالة احصائياً يف مقياس الضغوط النفسية
وعند مالحظة اجلدول ( )2تبني ان قيمة (و) اجلدولية لالختبار البعدي
واليت قيمته ( )17.10وهي اصغر من احملسوبة والبالغة ( )6.11عند

 2-3مناقشة النتائج
اظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسط رتب
درجات اجملموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات اجملموعة الضابطة

مستوى دالة ( )0,05مما يدل على ان رتب درجات افراد اجملموعة
التجريبية تعرب عن اخنفاض يف مستوى الضغوط النفسية يف رتب درجات

يف االختبار البعدي ولصاحل افراد اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي
مما يدل على ان افراد اجملموعة التجريبية الذين تلقوا النموذج اإلدراكي

اجملموعة الضابطة والتجريبية بعد تطبيق النموذج اإلدراكي
( ))Paradigmولصاحل اجملموعة التجريبية كما موضح يف
اجلدول(.)2

( ))Paradigmاخنفض لديهم مستوى الضغوط النفسية عند
مقارنتها بافراد اجملموعة الضابطة الذين مل يتلقوا أي جلسات.
ويعزو الباحثان هذه النتائج إىل أن جلسات النموذج اإلدراكي
( ))Paradigmساهمت يف خفض مستوى الضغوط النفسية لالعيب
كرة القدم ،إذ مشلت اسرتاتيجيات ونشاطات ومناقشات ساعدت على
تهيئة اجلو املناسب لتحقيق اهداف الربنامج عن طريق االخنفاض
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الواضح ملستوى الضغوط يف االختبارات البعدية ،ويرى الباحثان ان
الدور االجيابي للجلسات املُعدة من قبل الباحثان مت تطبيقها على وفق
اسس علمية رصينة وتضمن ( )16جلسة شخّصت اجلوانب اليت من
شأنها ان تعزز األداء اجليد وتساهم بشكل او باخر يف خفض مستوى
الضغوط عند الالعب.
"هناك إمجاع بني علماء النفس على أن للجلسات النفسية واالسرتخائية
فوائد نفسية واضحة يف ختفيض الضغوطات والتوتر ،وتطوير الصحة
النفسية .ومنها أساليب التدريب على االسرتخاء ،إذ تقوم على إرخاء
العضالت إرخاءاً عميقاً بهدف التخلص من حاالت التوتر والقلق ،مثل
نظرية (جاكسون) و(جوزيف وليب) ،وهي جزء من املنهج النفسي العام
يف التخفيف من االعراض النفسية "( وادي :2003:ص)66
ان حتقيق األداء األفضل يتطلب التكامل التام بني العقل واجلسد ومن
هنا نالحظ اهمية تطوير القدرات النفسية الرتقاء مبستوى األداء
وخفض مستوى التوتر مما يؤدي اىل استقرار نفسي عند الالعب
وبالتالي عدم ظهور االخطاء .وهذا ما اكدته دراسة ( ,farooqi
 " ) 802003 pان االسرتاتيجيات النفسية والعقلية تساعد الالعب
على تكوين حمتوى التفكري الذي يستطيع عن طريقه مواجهة
الضغوطات وحتقيق األداء االفضل "
مما يدل على ان النموذج اإلدراكي ( ) Paradigmاملقرتح كان له
اثرا اجيابيا واضحا على افراد اجملموعة التجريبية كما موضح يف اجلدول
( )2والذين اخنفضت لديهم الضغوط النفسية وهذا ما ظهر واضحا يف
االختبار البعدي يف مقياس الضغوط النفسية للمجموعة التجريبية وهذه
النتيجة تتفق مع دراسة ( )2003,farooqiودراسة (وادي ,
 )2003لذا ميكن ان يعد استخدام النموذج اإلدراكي اجراءا ارشاديا

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :
وقد توصّل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات أهمّها:
ظهور فروق ذات د الة معنوية فى االختبار البعدي ولصاحل
-1
اجملموعة التجريبية يف مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق النموذج
اإلدراكي ( ( )Paradigmيف احلد من الضغوط النفسية لدى العيب
كرة القدم يف اجلامعة املستنصرية .
ان النموذج اإلدراكي ( ( ))Paradigmالذي مت تطبيقه
-2
يف هذه الدراسة قد اثبت فعاليته يف خفض مستوى الضغوط النفسية
لدى العيب كرة القدم .
 2-5التوصيات:
استخدام النموذج اإلدراكي ( )Paradigmيف احلد من
-1
الضغوط النفسية على عينات اخرى لكال اجلنسني.
اعداد وتدريب معاجلني نفسيني للقيام بتطبيق مثل هذه
-2
الربامج العالجية على الرياضني وغري الرياضيني الذين يعانون من
اضطرابات نفسية.
االهتمام بالعيب كرة القدم من حيث االرشاد النفسي
-3
الرتبوي واالجتماعي .
-4

لتشخيص احلاجات النفسية لدى العيب كرة القدم.
املصادر
اخالص عبد احلفيض  ،مصطفى حسني باهي :طرق البحث العلمي والتحليل
اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية االعب مركز الكتاب للنشر،
القاهرة .2000 ،

وتوجيهيا مناسبا يف ختفيف حدة الضغوط النفسية لدى العيب كرة
القدم.

-

و ميكن القول :إن مت حتديد األطباع والسلوكيات غري الصحيحة
واملسببة للضغوطات عن طريق جلسات النموذج اإلدراكي
( ،)Paradigmوبالتالي أدى النموذج اىل حتسني السلوك ،ومنو

-

القدرة يف السيطرة على االفعال ،إذ تولد شعور احرتام الذات ،فضال عمّا
تضمّنه الربنامج االرشادي من قيم وافكار مستمدة من تعديل االمناط

ترمجة عادل عبد اهلل حممد  ,دار الرشاد  ,القاهرة .

-

حليمة سلمان خلف اجلبوري :اثر السلوك التصرحيي واالسرتخاء يف
ختفيف الضغوط النفسية لدى العبني معهد اعداد املعلمات  ,أطروحة
دكتوراه غري منشورة  ,اجلامعة املستنصرية  ,قسم االرشاد النفسي

ما توصلت أليه دراسة ( حنا .) 2001,,ويعتقد الباحثان ان تطور
سلوك الالعبني  -عن طريق النتائج اليت اُظهرت واالفكار اليت قدمت

-
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جودت عزت عبد اهلادي .مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي ,عمان  :دار
الثقافة للنشر والتوزيع. 1999 ,

-

دراسة كل من ( عكاشة  ) 2003و( اجلبوري ) 2002

امحد عكاشة ( )2003الطب النفسي املعاصر ,مكتبة االجنلو
املصرية -.االن كازدين االضرابات السلوكية لألطفال واملراهقني ,

السلوكية غري املرغوب بها ،وتنمية السلوك االجتماعي املرغوب به،
فضال عن األلفة والتفاعل االجتماعي الذي أحدثه النموذج اإلدراكي
( )Paradigmيف اجملموعة التجريبية .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع

هلم واليت ساعدتهم يف اعادة تنظيم ادراكهم واستبصارهم بذواتهم
وتصحيح افكارهم اخلاطئة حنو االخرين  -جاءت نتائجها متفقة مع

تفعيل عمل الباحثني النفسيني من حيث اجراء حبوث

.2002
علي امحد وادي ( : )2003اثر العالج املعريف السلوكي يف القلق ,
اطروحة دكتوراه غري منشورة  ,مكتبة اجلامعة املستنصرية  ,كلية الرتبية
 ,قسم االرشاد النفسي.
ناجح كريم  :الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا املراهق العراقي وعالقته
بعمره وجنسه ومفهوم الذات مركز السيطرة  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية
الرتبية  ،جامعة بغداد 2004،م
-

علي رحيم احلمداني /اثر السلوك التصرحيي واالسرتخاء يف خفض
الضغوط النفسية ) لدى طالبات معهد املعلمات  ,اطروحة دكتوراه غري
منشورة 2008. ,
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حممود عبد املنعم ,عيسى عبد اهلل جابر  :القياسات والتقويم النفسي

-

-Adams, Georgis, Measurement and Edoluation in
Educatio Psychology and Guidance. New York,
Holt. (1996(.

والرتبوي ،االمارات :مكتبة الفالح.1995 ,
- farooqi , (2003) . coghitive therapy for pakistani
depressines and ahxiety cases
ملحق ()1

مقياس الضغوط النفسية *
تعرضت لذلك بدرجة
الفقـــــــــــــــــرات

كبرية جداً

كبرية

متوسطة

درجة
قليلة

مل اتعرض
لذلك مطلقا

 1نضرت اىل عاملي اخلاص ورأيته حزيناً 2مرت بي مواقف صعبة جعلتين امتنى املوت -3شعرت بأن احلياة مل تعد هلا معنى
 -4راودتين حلظات رغبت فيها بالصراخ بأعلى صوتي
 -5تعرضت ملواقف حمرجة ففكرت باالنتحار والتخلص من احلياة
 -6تراودني كوابيس ليلية واحالم مزعجة
 -7تنتابين خماوف بصورة مستمرة
 -8بدأت اميل اىل االنطواء واالنعزال
 -9تنتابين نوبات انفعالية
 -10بكيت كثرياً حتى اصبت بالصداع
-11احسست باحتباس الكالم
 -12مل استطع الوقوف على قدمي من شدة االمل
 -13بدأت اتنفس بصعوبة
 -14بدأت اشعر بضعف شهييت للطعام
-15اشعر بأمل حاد يف مجيع مفاصل جسدي
 -16اشعر باضطراب يف مستوى نبضات قليب
 -17اشعر برعشة واضطراب يف جسدي من شدة ما اعانيه من اجهاد
 -18احس بالتلعثم أثناء التكلّم
-19شعوري بالضيق وقلة الراحة جعلين اشعر بالغثيان
 -20احاول كسب حمبة االخرين
 -21اشعر بالعجز لتحقيق اهدايف
 -22ال احب االجواء املرحة
 -23ال استطيع اقامة عالقات عاطفية مع االخرين
 -24ابتعدت عن ممارسة الطقوس الدينية
 -25اشعر بأن قيميت االجتماعية بدأت تضعف
 -26اعاني من الرتدد يف اختاذ القرار
 -27اشعر بالوحدة واالبتعاد عن اجملتمع
 -28اشعر ان الروابط والعالقات االجتماعية بدأت تضعف بيين وبني
االخرين
 -29بدأ يتكون لدي احساس بأني لست جزءاً من اجملتمع
 -30بدأت اشعر بوجود معيار قيمي يربطين باألخرين
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كاریگهری بهكارهێنان نمونهی درككردن له سنورداركردن فشاری دهروون لهالی یاریزانان تۆن ن له زانكۆی موستهنسهریه
 تۆن ن، فشاری دهرون،  نمونهی درككردن:وشهكلیلیهكان
:پوخته
پێویسته ئهم. ئهمانیش لیهن زانین (مهعریف) و لیهن ویژدان و لیهن توانست،وهك ئاشكرایه س لیهن سهرهیك له كهسایهن مرۆڤدا بوونیان ههیه
 لهژێر ڕۆشنان،س لیهنه بونیادبنێ له كهسایهن مرۆڤدا بۆ ئهوهی كهسایهتیهیك پێگهیشتوی خاوهن زانیاری و خاوهن ویژدان و خاوهن توانستن
 چونكه به دروستبوون كێشه له ههر یهكێك لهم لیهنانه كهسایهن،ئهمهشدا پێویسته پرۆسهی بونیادنانهكه هاوشان یهكنی و بهردهوام و تهوكاری بن
. كه كهسایهتیش ناتهواو و بوو سوود و كاریگهری له بونیادنان كۆمهڵگهدا نان،مرۆڤهكه ناتهواو دهن
، و قسهكردن دهربارهی كهسان تر و جیهان دهوروبهری،نمونهی (پارادایم) ڕێگایهكه بۆ قسهكردن دهربارهی ههسن تاك بهرامبهر به خودی خۆی
 شایان باسه ئهم نمونهی درككردنه جهخت،ههروهها قسهكردنیشسه دهربارهی ئهو شتانهی كه كاریگهریان لهسهر ههستهكان و بنكردنهوهكان ههیه
 واتا چارهسهرێكه جهخت لهسهر ئێستا دهكاتهوه لهبری جهختكردنهوه،دهكاتهوه لهسهر ئهو كێشه و ئاستهنگانهی كه ڕوبهڕووی یاریزانان دهبێتهوه
. ههروهها چارهسهرێكیشه بۆ باشنكردن لیهن دهروون،لهسهر ڕابردوو
 لهبهر ئهوه، وهك كێشهی كۆمهڵیهن و ئابوری، ئهم بارودۆخانه دهبنه هۆی كێشهی دهروون،بارودۆخ زۆر بوونیان ههیه كه یاریزان پێیدا تێدهپهڕێت
.توێژهران نمونهی (پارادایم)یان بهكارهێناوه بۆ سنورداركردن فشاری دهروون لهسهر یاریزانان تۆن ن

The effect of using the perceptual model(Paradigm) In reducing psychological
Stress among football players at Al-Mustansiriya University
Abstract:
It is known that there are three main aspects of the human personality, namely the cognitive aspect, the emotional side
and the skilled aspect. These three aspects of the human personality should be built so that we can create an integrated
and balanced human personality, cognitively, emotionally and maharia. In light of this, the construction process
should proceed in parallel, continuous and integrated with each other, because any defect in any of these aspects will
create an unbalanced and fully developed human personality properly and therefore not be effective and influential in
the social construction of society. .
The problem of research is that there are a lot of circumstances that the player
goes through that result in a lot of psychological, social and economic problems that lead to the emergence of
psychological pressures in the football player, so the researchers decided to use the cognitive model (Paradigm) in
reducing the psychological pressures of football players.
.
The research aims to:
1- Identifying the cognitive model (Paradigm) in reducing the psychological pressures of footballers.
2- Using paradigm in reducing the psychological pressures of footballers.
The search duties were:.
1. There are statistically significant differences between the grades of the pilot group and the ranks of the control
group in the psychological pressure scale of the tribal test.
2- There are statistically significant differences between tribal testing and remote testing of the grades of the
experimental group and the control group in the psychological pressure scale and in favor of the experimental group.
There are statistically significant differences between the grades of the experimental group and the ranks of the control
group in the psychological pressure scale (after the application of the cognitive model.
Keywords: cognitive model, psychological pressures, football.
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