
 الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي وحالة الثقة الرياضية لالعبي كرة الماء

 د. أحمد عيد عدلي

 مقدمة البحث وأهميتة :

 هذا وامتاز ، النفسية الضغوط روافد وتعددت فيه كثرت زمنا المعاصر اإلنسان يعيش

 طريق في التحديات من الكثير يواجه الفرد جعل المجاالت مما جميع في السريع بالتغير العصر

 (3) واالجتماعي الشخصي للتوافق وصوال احتياجاته وتلبية أهدافه تحديد
 

 التركيز في الماضية القليلة السنوات خالل النفسية الضغوط مجال في الدراسات بدأت وقد

 يظل الفرد تجعل أن شأنها من التي المتغيرات وعلى ، الشخصية في االيجابية على الجوانب

 ( 389:  9الضغوط ) مواجهة أثناء والنفسية الجسمية محتفظا بصحته
 

يواجه الفرد في حياته كثير من المواقف الضاغطة التي تتضمن خبرات غير مرغوب و 
جاالت فيها وأحداث قد تنطوي علي كثير من مصادر التوتر وعوامل الخطر والتهديد  في كافة م

 ( 555:  5الحياة . )
 

تظهر  واالنفعالي الذهني باإلنهاك تتميز هو)استجابة الرياضي المجال في النفسي واالحتراق
 (51:   2. )  والمنافسة( التدريب متطلبات لمواجهة فعال غير كبير جهد  تكرار نتيجة

 

 المجال في استخدامه انتشر األخيرة اآلونة في االحتراق مصطلح أن إلى  عالوي ويشير

 قد الرياضي مستواه أي أن – االحتراق أصابه قد ما العبا أن نقرأ، أو نسمع وأصبحنا الرياضي

 ( 3:  7الرياضية . ) الممارسة من الكلي االنسحاب إلى سبيله وفي درجة، أدنى إلى انخفض
 

االحتراق بمثابة حالة إنهاك للنواحي البدنية والذهنية التي تؤدي الي أن  راتباسامة ويري 
اضافة الي تكوين اتجاهات سلبية نحو العمل والحياة  –مفهوم سلبي للشخص نحو نفسة او ذاتة 

 (5والناس واالخرين فضاًل عن افتقاد المثالية والشعور بالغضب. )
 

م وخاصة فى ظل ظروف الحياة المتغيرة وموضوع األحتراق من المواضيع الجديرة باألهتما
 ( 5:  4والمعقدة حيث القى هذا الموضوع المزيد من األهتمام فى السنوات الخيرة .)

 مشكلة البحث:
إن الضغوط النفسية المختلفة التي يتعرض لها العبو كرة الماء أثناء مواقف اللعب خالل 

 يسهل كبير وقد يؤدي ذلك الي أن التدريبات والمباريات تؤثر علي حالتهم النفسية بشكل 

تغيبهم  إلى ذلك يتجاوز وربما عام، بشكل أدائهم على ذلك ينعكس وقد انفعاالتهم، وتكثر استثارتهم



وان كانت الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير علي الحالة البدنية ،أو تركهم للعبة أو خسارة الفريق 
ي تراجع الحالة البدنية وان لم يستطيعوا التغلب حيث أن انخفاض الحالة النفسية يؤدي بالتالي ال

علي هذه الضغوط قد يؤدي ذلك إلي انهيار في حالتهم النفسية أو يحدث لهم ما يسمي باحتراق 
نفسي ، ويري الباحث أيضا ان للثقة الرياضية دور كبير أيضا في مواجهة الضغوط واالحتراق 

الرياضية قد يؤدي الي عدم قدرة اللعب علي  النفسي لالعبي كرة الماء  فبهبوط مستوي الثقة
 مواجهة الضغوط النفسية التي يتعرض لها وبالتالي قد يحدث له احتراق نفسي

 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلي التعرف علي 

مستوي الضغوط النفسية ومستوي االحتراق النفسي ودرجة حالة الثقة الرياضية لالعبي كرة  -
 الماء

 التعرف علي العالقة بين الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لالعبي كرة الماء -

 التعرف علي العالقة بين الضغوط النفسية وحالة الثقة الرياضية لالعبي كرة الماء -

 التعرف علي العالقة بين االحتراق النفسي وحالة الثقة الرياضية لالعبي كرة الماء -

 تساؤالت البحث :

 غوط النفسية واالحتراق النفسي وحالة الثقة الرياضية لالعبي كرة الماء ما هو مستوي الض -
 هل توجد عالقة ذات داللة احصائيه بين الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لالعبي كرة الماء -

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية وحالة الثقة الرياضية لالعبي كرة الماء  -

ذات داللة احصائية بين االحتراق النفسية وحالة الثقة الرياضية لالعبي كر   هل توجد عالقة -
 ة الماء.

 

 مصطلحات البحث :
 الضغوط النفسية : -5

 األحداث من تنتج والبدني اإلجهاد النفسي من حالة هي الضغوط ن أ إلى Gorkinجرياكو  أشار

 التوتر مثل السارة غير االنفعاالت بعض عنها والتي يتمخض المحبطة، المواقف من أو المزعجة

 (552:  52) .واإلحباط والغضب
 

 االحتراق النفسي :  -2
 وضغط مستمر شد الى الشخص يتعرض بها التي المتدرجة بانه العملية كوركن( رك عرفه)ما

 اداء في مستواه هبوط ذلك فقابه وير  مايحيط كل عن االبتعاد الفرد فيحاول وانفعالي وذهني بدني

 (299:  55والالمباالة ) القلق عن فضال اعماله

 


