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 شكر وتقدير

 

 عمى إنجاز ىذه أعانني ويسر أمري ووقفنيو  بفضمو ىأنعم عم الحمد والشكر هلل أواًل وأخيرًا، الذي
إال أن أتقدم بالشكر  –، بعد طول انتظار من البحث والعناء واجتياز المصاعب، وال يسعني الدراسة

، وفي مقدمتيم ليوإما وصمت  إلىالتي مدت لي يد العون، لتصل ىذه الرسالة  األيدي إلىرفان والع
الذي قام باإلشراف عمى ىذه الدراسة، وكان لتوجيياتو القيمة  عمر الريماوي الدكتور األستاذ

 .، فمني لو جزيل الشكر والتقديرومبلحظاتو البناءة األثر الكبير في إخراجيا إلى حيز الوجود

ذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة الدكتور أياد الحبلق والدكتور اتكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األس
اشكر السادة  أنعبد السبلم حمارشة عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة. وال يفوتني إال 

  المتخصصين الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة.

 يد العون من قريب أو بعيد.كما اشكر كل من ساعدني ومد لي 
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 الممخص: 

بين الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية لدى العبي  العبلقةعمى التعرف  لىإ ىدفت ىذه الدراسة

، وقد بمغ حجم االرتباطيمن أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنيج و ، واتير الكا

. وبعد إجراء التحميل اإلحصائي المناسب أظيرت فمسطيني العب كراتيو من العب (203)العينة 

 ،(3.3.)بمغ متوسط حسابي جاء متوسطًا وب ومستوى الطبلقة النفسية لدى العبي الكاراتيالنتائج أن 

وبمغ المتوسط الحسابي الكمي  جاء بدرجة عالية والصبلبة النفسية لدى العبي الكاراتي أن مستوىو 

بين الطبلقة النفسية والصبلبة ذات داللو إحصائية  طردية عبلقة جودوأظيرت النتائج و (. .38.)

أي أنو كمما زاد مستوى الطبلقة  .، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال التحكموراتياالنفسية لدى العبي الك

  والعكس صحيح. ،والنفسية زاد ذلك من مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي الكاراتي

ات تعزى لمتغير  وفروق في مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي الكاراتي دولقد تبين أيضا" عدم وجو 

، الدرجة الرياضيةو  المشاركة في البطوالتو  العمرو والمركز  سنوات الخبرةو  المؤىل العمميو  الجنس

، في الجنستعزى لمتغير  وفروق في مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي الكاراتي وكذلك تبين  وجود

فروق دالة  ت باستثناء مجال التحكم، بحيث كانت الفروق لصالح اإلناث، وتبين وجودجميع المجاال

كالوريوس ب -ق بين أعمى من بكالوريوس وتوجيييكانت الفرو المؤىل العممي و عزى لمتغير تإحصائيًا 

وكانت الفروق سنوات الخبرة عزى لمتغير تفروق دالة إحصائيًا لصالح أعمى من بكالوريوس، ووجود 

 فأكثر.سنوات ( 8)لصالح سنوات (  3-1 ) فأكثر ومن سنوات (8)ن بي

لقد و وجود فروق تعزى لمتغير العمر، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال التحدي. وأظيرت الدراسة إلى  

 الرياضية،الدرجة عزى لمتغير تووجود فروق دالة إحصائيًا ، فأكثر 21كانت الفروق لصالح عمر 

، 2 (دان)وأقل من أسود لصالح أكثر من  2 (دان)أكثر من  بينلفروق وكذلك لممجاالت وكانت ا

فروق دالة  تبين عدم وجود اكم .2من دان  أكثرلصالح  2 (دان) وأسود - 2 (دان)وبين أكثر من 



 د
 

وفي نياية الدراسة أوصى الباحث  .المشاركة في البطوالت ومتغيرالمركز، عزى لمتغير تإحصائيًا 

انب المدربين بتنمية الجوانب النفسية التي من شأنيا تحسين مستوى العبي ضرورة االىتمام من جب

 من تأثير فعال في الوصول إلى أعمى المستويات الرياضية.الجانب لما ليذا ، في فمسطين والكاراتي

االىتمام بدراسة عبلقة الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية بالمتغيرات النفسية والبدنية والميارية و 

ططية وغيرىا من المتغيرات األخرى التي ترتبط بتحقيق الخبرة المثمى في مواقف المعب وفي والخ

 .ة الجماعية والفعاليات والفرديةمختمف األلعاب الرياضي
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Psychological Fluency and Its Relation to the Psychological Hardness of 

the Players of Karate 

Prepared by: Jehad Durgham Jamal Khalil 

Supervised by: Dr. Omar Al-Rimawi 

 

Abstract 

 

This study aimed to identify the relationship between Psychological Fluency 

and Psychological Hardness of Karate Players. In order to achieve the 

objectives of the study, the researcher used the correlation method. The 

sample size reached (203) players from the West Bank. After performing the 

appropriate statistical analysis, the results showed that the level of 

psychological fluency among the karate players was average with an average 

of 3.30 and that the level of mental strength of the karate players was high and 

the total mathematical mean was )3.83(.  

 

The results showed a positive correlation between the psychological fluency 

and psychological hardness of the karate players, as well as the domains 

except the domain of control. That is, the higher the level of psychological 

fluency, the greater the level of mental rigidity of karate players, vice versa. 

 

There were no differences in the level of psychological fluency in karate 

players due to the variables: gender, qualification, years of experience, center, 

age, participation in tournaments and belt. While there were differences in the 

level of psychological hardness of karate players due to gender variable, as 

well as domains other than control. The differences were in favor of females. 

It was found that there were statistically significant differences due to the 

variable of scientific qualification. And there were statistically significant 

differences due to the variable years of experience. The differences were 

between (8) years and more and from )1-3(years to )8(and above. The 

differences were in favor to (8) years and above. 

 



 و
 

The differences are attributed to the variable of age, as well as to domains 

except for the challenge domain. The differences were for the age of 21 and 

over. There were statistically significant differences due to the belt variable, 

as well as to the domains. The differences between more than black belt 2
nd

 

(Dan) and less than black was in favor of more than 2
nd

 (Dan), and more than 

2
nd

 (Dan) and black belt 2
nd

 (Dan). Also, there were no significant differences 

due to the variable of the Center, and the variable participation in 

tournaments. At the end of the study, it was recommended that the trainers 

should pay attention to the development of the impact on reaching the highest 

levels of sport. At the end of the study, it was recommended that the trainers 

should pay attention to the development of the psychological aspects that 

would improve the level of karate players in Palestine and the effective 

impact on reaching the highest levels of sport. Furthermore, a study should be 

carried out on the relationship of psychological fluency and psychological 

hardness variables, with physical, skill; planning and other variables that are 

related to the achievement of the optimum experience in game situations in all 

various sports either individual or team sports. 
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 :الفصل األول

______________________________________________________ 

 :وأىميتيا خمفية الدراسة

 المقدمة: 1.1

يعد عمم النفس الرياضي من العموم اليامة لعمميتي التدريب الرياضي والمنافسات الرياضية حيث ييتم 

يبحث في و ببحث الموضوعات النفسية المرتبطة بالنشاط الرياضي في مختمف مجاالتو ومستوياتو، كما 

ذاتي لمنشاط الرياضي، بيدف تطوير ىذا التي تشكل األساس ال توخصيشالخصائص والسمات النفسية ل

 أن التطور إذ، مشاكمو التطبيقيةل ةالنوع من النشاط البشرى ومحاولة إيجاد الحمول العممية المختمف

أبحاث ودراسات وعموم مختمفة أسيمت في  إال حصيمةالحاصل في مختمف األنشطة الرياضية ما ىو 

ومن تمك العموم التي ساىمت في ىذا التطور  ،األصعدةتقدم الحركة الرياضية تقدما واسعا عمى جميع 

وان  ،عمم النفس الرياضي الذي لو األثر الكبير والواضح جنبا إلى جنب مع بقية العموم النظرية والتطبيقية

ات ير المستو و يدف بالنياية إلى تطياستغبلل التداخل بين ىذه العموم من حيث الجانب التطبيقي والنظري 

الذي ال تقل أىميتو في ، رياضية في مختمف األلعاب الرياضية من خبلل اإلعداد النفسيال واإلنجازات

عداد النفسي أحد أن اإل حيث ،وفي أثناء المنافسة الرياضية وبعد وصول البلعب إلى أفضل مستوى قبل

  .(2001،)عرب وكاظم فضبل عن عناصر التدريب األخرى تدريبيةاألعمدة التي ترتكز عمييا العممية ال

أن معظم المدربين ييتمون بمعرفة كيف تؤثر مستوى الطاقة النفسية عمى األداء الرياضي، وىم يعرفون 

كما أن الزيادة المبالغ فييا  ،من خبلل خبراتيم أن ضعف مستوى الطاقة النفسية يؤدي إلى ضعف األداء

ح الذي ييتم باإلعداد النفسي لذلك فإن المدرب الناج ،األداءعمى  ا"يؤثر سمب لمستوى الطاقة النفسية

 .(2000)راتب، لبلعبين يحتاج إلى معرفة مقدار الطاقة النفسية المناسب لتحقيق أفضل أداء رياضي
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يستطيع من خبلليا تحقيق أفضل أداء أثناء  ، الذيىي أفضل تييئة نفسية لدى الرياضي الطبلقة النفسية

مقابل انخفاض  اإليجابيةارتفاع مصادر الطاقة النفسية  المنافسة وتكون خبرة الطبلقة النفسية عادة نتيجة

 .(2004)راتب، مصادر الطاقة النفسية السمبية

 بدنية، أوأو  ،كانت نفسية سواءنو من الطبيعي أن يكون لدى البلعب مقدرة عالية من جميع النواحي آو 

تع البلعبين أثناء األداء والطبلقة النفسية تعني تم ،لتحقيق أفضل أداء أو عقمية ،أو خططية ،ميارية

 إنالعالي بمقدرة ذىنية وبدنية عالية، وتتميز بالتركيز والتحكم التام خبلل األداء الرياضي، ويمكن القول 

التكامل بين البدن والذىن واالندماج التام في األداء واالنعزال عن مصادر التشتت يؤدي إلى زيادة القدرة 

  .(2005)جياد، قبل البلعب دون جيد عقمي من اآلليعمى األداء 

يجابية عالية المستوي تحدث عندما يدرك الفرد التوازن بين التحديات إ بوتجر  ىيالطبلقة النفسية ف

   .(2004،نور الدين)أو مواجية ىذه التحديات  إلنجازوقدرتو الذاتية  ،المرتبطة بموقف ما

لتي يعيش فييا الرياضي أعمى درجات الثقة قة النفسية أي ىي الحالة اطال اإليجابيفالطبلقة ىي الجزء 

مما يؤثر في الرياضيين الذين لدييم مستوى عالي من الطبلقة النفسية لممارسة ، أىدافوبالنفس لتحقيق 

يمكن أن تساعد بشكل كبير في ظيور مستوى مميز  إيجابيةوبانفعاالت  ،"الرياضة بشكل أكثر استمتاعا

 .(2009، )الخيكاني ليم أثناء األداء

السموك، وىذا الموقع يتعامل  ىذا أن المنافسة الرياضية موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحكم

التي  من أجل تأكيد امتبلكو ليذه القدرات نفعاليةاو فيو الرياضي بكل ما لديو من قدرات بدنية وفنية وعقمية 

 .(2004،نور الدين) عن قدرات من ينازليم يتميز بيا

من قدراتو النفسية والعقمية  يعمى مدى استفادة الرياض "ي المنافسات الرياضية يعتمد أساساالتفوق فف 

كوجيي العممة  بجانب قدراتو البدنية، وذلك ألن األداء الرياضي الناجح ىو نتاج لمقوى البدنية والنفسية،

 .(2004)راتب، ال تستطيع أن نفصل بينيماالواحدة 
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لكبل  يايمن ممارس واسعأخذت مدى  إذاىم رياضات الفنون القتالية  واحدة من والكاراتيرياضة إن 

وان العديد من الدول تيتم بيذه المعبة لما ليا من شعبية واسعة كونيا تعطي القابمية لمفرد في  ،الجنسين

وكذلك من حيث ممارستيا من قبل  ،الحفاظ عمى قوامو والدفاع عن نفسو في الكثير من المواقف الصعبة

وأيضا تم االىتمام بيا كمعبة رياضية تسيم في  ،االشتباك مع العدو ت المسمحة لممواجية في حالةالقوا

لمبمدان كباقي الرياضات حيث تتميز ىذه المعبة بخصوصية في المعب عن باقي األلعاب  اإلنجازاتتحقيق 

إلى  كمةالمكمة أو الر  إيصاليث تتميز بالسيطرة والدقة من ح والتي ،(الكاتا أوالقتال )القتالية سواء بفعالية 

عالية لمجيازين  مكانياتا  و  وعقميةن ىذه المعبة تتطمب قدرات بدنية ا  و ، الخصم وعدم االحتكاك معو

العضمي والعصبي بالنسبة لممارسييا فضبل عن بعض المواصفات الجسمية لبلعب حيث أن األداء فييا 

تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر عمى النواحي  يعتمد عمى تطبيق النواحي الفنية بشكل متكامل والتي

 .(2014أحمد، عباس، وسممان، )  أثناء اليجوم أو الدفاع الديناميكية

فظيرت الحاجة  ،يعد العامل النفسي احد العوامل الميمة التي تسيم بشكل فعال في تحسين مستوى األداء

أن الطبلقة  إذ أصبح واضحا ،د الرياضيعداإلى المزيد من االىتمام بالحاالت النفسية المرتبطة باإل

ومدى تأثر نوع الفعالية الرياضية بالحاالت النفسية في  ،لمرياضيين جازناإلفي تحقيق  ليا الفضلالنفسية 

إذ يتأثر الرياضيين بشكل عام والعبي ، حدود ما تسمح بو قدراتيم العقمية والبحثية والميارية والخططية

رة بالة الطبلقة النفسية والتي أكدتيا اغمب الدراسات النظرية بوصفيا خبشكل خاص بوجود ح والكاراتي

فبل يكاد أي رياضي أن يستغني عنيا ألنيا تزيد من قدرتو  ،ذاتية تسيم في أنيماك الرياضي في األداء

 .(2011،الميارات الحركية المتنوعة )الطائي النفسية عمى أداء

 ون خبــرة الطبلقــة تكــون درجــة اســتمتاعيم بالرياضــة أكثــرأن الرياضــيين الــذين يعيشــ عبــده حســن ويضــيف

يعيشـــون تمـــك الخبـــرة، ومـــن ثـــم فكممـــا فيـــم  ولـــدييم خبـــرات انفعاليـــة موجبـــة بالمقارنـــة بالرياضـــيين الـــذين ال
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المسئولون والمـدربون حالـة الطبلقـة، وكيـف يشـعر بيـا الرياضـيين ، كممـا كـانوا أكثـر قـدرة عمـى مسـاعدتيم 

 .(2001المثالي ليذه الخبرة )عبده،عمى تحقيق المستوى 

خصائص الشخصية التي تعمل كمصدر لمقاومة الضغوط الناتجة عن أحداث  النفسية منتعتبر الصبلبة 

دراك الفرد أو تقبمو لممتغيرات أو الضغوط التي يتعرض ليا فيي تعمل كوقاية من ، و الضاغطةالحياة  ا 

 نيك النفسيقات الدائرية التي تبدأ بالضغوط وتنتيي بالالجسمية وتساىم في تعديل العبلو  الحسية العواقب

 .(2009وحسام الدين، الحميد، )عبد باعتباره مرحمة متقدمة من الضغوط النفسية

كما أنيم  "،مرضا لآفأن األشخاص األكثر صبلبة رغم تعرضيم لمضغوط كانوا  اوتشير دراسة كوباز 

نجازا  "وأكثر مرونة وكفاية واقتدار ونشاطا "،داخميا "وضبطا دةوسيطرة وقيا "يتسمون بأنيم أكثر صمودا وا 

 "أما األشخاص األقل صبلبة كانوا أكثر مرضا اإليجابية،وأكثر تقديرا لذاتيم  ،وواقعية "ومبادأة واقتحاما

حيث أن ، الفشلوأكثر شعورا وتعميما لخبرات  ،وأعمى في الضبط الداخمي وأكثر نقدا" لذواتيم ،"وعجزا

نفسية ومكوناتيا تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من واقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الصبلبة ال

الجسمية والنفسية لمفرد، وان ىذه السمة في الشخصية يجب أن تنشأ من خبلل تشجيع اآلباء لؤلبناء 

 لتزاماالعمى حد سواء عمى كيفية تقييم أي مواقف يتعرضون ليا، فتييئ ليم  اإلعاقةاألسوياء وذوي 

دراك ،والتحكم والتحدي  .(,1984Kopasa) النجاح وتحقيقو في جميع المواقف التي يتعرضون ليا وا 

 أوالصبلبة تساعد الفرد عمى مواجية األوضاع الصعبة والتوتر والمواقف الضاغطة وتزوده بحماية ف

 الحياةالضارة المحتممة وتصون صحتو النفسية وتساعده عمى التكيف مع مصاعب  األثارحصانة من 

(2006،Maddi). 
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 مشكمة الدراسة: 2.1

 ،أن منحنـى التدريب والعمـوم المسـاعدة فـي المجـال الرياضي تنصـب جميعيا عمـى البطولـة والتفـوق

تتطمب لعبة حيث  ،نجازاإلالمدربين ىي زيادة العوامل اإليجابية التي تساىم فـي تحقيق  ىدف نأو 

التي  الصفات اإليجابية لشخصية البلعب زابر وا   ،)المنافسة(إلى اليدف ميارات عالية لموصول  الكاراتيو

ضغوط شتى  تحت مكنو من التعامل مع الضغوط المختمفة لممنافسة والتدريب لمحفاظ عمى توازنو النفسيت

دراكووفق المواقف التي يتعرض ليا البلعب  وشدتيا أنواعياتتفاوت في  ليا، لذا يتفاوت البلعبون في  وا 

سمبي عمى أداء البلعبين في المنافسات الرياضية،  بشكل يم النفسي ليذه الضغوط وىذا ينعكستحمم

النفسية صبلبتيم  بين البلعبين ومن ثم قد ينعكس عمى النفسية ؤثر سمبا في عممية تنمية حالة الطبلقةيو 

 مستقببل.  وشخصيتيم

في األداء الحركي المتغير  يدبطابعيا الفر  الفرديةرياضات المنازالت  كإحدى والكاراتيحيث تتميز رياضية 

المضاد، حيث أن  واليجوموالسريع في جزء من الثانية طبقا لمواقف المعب المختمفة بين اليجوم والدفاع 

يعتمد بصفة عامة عمى مقاومة المنافس والتغمب عمى أشكال مختمفة ومتنوعة من  والكاراتينشاط العب 

ايرة خصائص تمك االستجابات ليس فقط من الناحية الميارية والخططية، استجاباتو مع ضرورة مراعاة ومس

نما   .من الناحية النفسية "اضيأوا 

أن كثيــرا مــن البلعبــين المميــزين  والكاراتيــولقــد الحــظ الباحــث مــن خــبلل عممــو فــي مجــال تــدريب رياضــة 

وخاصــة فــي األدوار  ،طــوالتباالســتعدادات والقــدرات البدنيــة والجســمية والفنيــة يفقــدون فــرص الفــوز فــي الب

النيائيــــة نتيجــــة ضــــعف الخصــــائص والميــــارات النفســــية اليامــــة المرتبطــــة بــــالتفوق الرياضــــي فــــي مواقــــف 

 .اإلعداد النفسي لبلعبين إلىىناك نقص في الدراسات التي تيدف  كما والحظ أن ،المنافسات اليامة
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ة ودورىا الفعال عمى مستوى األداء وفي ضوء االستعراض السابق يرى الباحث أىمية الخصائص النفسي

 إليجادرتأى الباحث الخوض في ىذه المشكمة ابصفة خاصة ف والكاراتيالرياضي بصفة عامة ورياضة 

 .والكاراتيالعبلقة بين الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية لدى العبي 

 أسئمة الدراسة: 3.1

  الكاراتيو مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي ما  .1

  الكاراتيو مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي ما  .2

   اتيور الكاىل توجد عبلقة بين الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية لدى العبي  .3

الجنس، المؤىل العممي،  متغيرات حسب والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي ختمف يىل  .4

 الرياضية رجة الدالمركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  سنوات الخبرة،

حسب متغيرات الجنس، المؤىل العممي،  والكاراتيىل يختمف مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي  .5

 الرياضية الدرجة سنوات الخبرة، المركز، العمر، المشاركة في البطوالت، 

 :فرضيات الدراسة 4.1

النفســية والصــبلبة  بــين الطبلقــة( α ≥ 0.05عنــد مســتوى الداللــة ) إحصــائيةذات داللــة  عبلقــةيوجــد  .1

 .النفسية لدى العبي الكاراتيو

النفســية لــدى العبــي  لمطبلقــة(α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة .2

 .الجنسيعزى لمتغير  والكاراتي

النفســية لــدى العبــي  لمطبلقــة(α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال ..

  .المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتي
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لــدى العبــي  لمطبلقــة النفســية(α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال .4

 .سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمطبلقــة النفســية(α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال .5

 .المركزغير يعزى لمت والكاراتي

لــدى العبــي  لمطبلقــة النفســية(α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة .6

 .العمريعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمطبلقــة النفســية(α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال .7

  .المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمطبلقــة النفســية(α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال .8

 . الرياضيةالدرجة يعزى لمتغير  والكاراتي

النفسـية لــدى العبــي  لمصــبلبة(α ≥ 0.05) ال توجـد فــروق ذات داللـو إحصــائية عنـد مســتوى الداللـة .9

 . الجنسيعزى لمتغير  والكاراتي

النفسـية لــدى العبــي  لمصــبلبة(α ≥ 0.05) ذات داللـو إحصــائية عنـد مســتوى الداللـة توجـد فــروق ال .03

 .المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمصــبلبة النفسـية(α ≥ 0.05) توجـد فــروق ذات داللـو إحصــائية عنـد مســتوى الداللـة ال .00

 .سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمصــبلبة النفسـية(α ≥ 0.05) إحصــائية عنـد مســتوى الداللـةتوجـد فــروق ذات داللـو  ال .02

 .المركزيعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمصــبلبة النفسـية(α ≥ 0.05) ال توجـد فــروق ذات داللـو إحصــائية عنـد مســتوى الداللـة ..0

 .العمريعزى لمتغير  والكاراتي
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لـدى العبـي  لمصـبلبة النفسـية(α ≥ 0.05) ةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عنـد مسـتوى الداللـ ال  .04

 .المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتي

لــدى العبــي  لمصــبلبة النفسـية(α ≥ 0.05) توجـد فــروق ذات داللـو إحصــائية عنـد مســتوى الداللـة ال .05

 .الرياضيةالدرجة يعزى لمتغير  والكاراتي

 أىداف الدراسة: 5.1

 اف اآلتية: تحاول ىذه الدراسة تحقيق األىد

  .والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي معرفة  .1

  .والكاراتيمستوى الصبلبة النفسية لدى العبي معرفة  .2

  .واتير الكاعبلقة بين الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية لدى العبي الكشف عن ال .3

الجنس،  متغيرات حسب والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  التحقق من االختبلف في .4

 الرياضية.الدرجة المركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  المؤىل العممي، سنوات الخبرة،

الجنس،  متغيرات حسب والنفسية لدى العبي الكاراتي الصبلبةمستوى  التحقق من االختبلف في .5

 رياضية.الالدرجة المركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  المؤىل العممي، سنوات الخبرة،

 أىمية الدراسة: 6.1

تعد الطبلقة النفسية من المواضيع الميمة التي شغمت الباحثين في شتى المجاالت وذلك لعبلقتيا باألداء 

وعمى الرغم من أىمية الجوانب البدنية والميارية والخططية الخاصة باألنشطة الرياضية في  ،الرياضي

والتفوق واإلبداع  اإلنجاز يساعد في جانب آخر يأتي ،اضيةرفع مستوى أداء البلعبين في المنافسات الري

الثقة بالنفس واالستمتاع والتركيز  ياينتج عنبالصفات النفسية التي  الرياضي عن طريق تمتع البلعبين

 عمى األداء.
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أن الطبلقة النفسية ىي أفضل تييئة نفسية لدى الرياضي يستطيع من خبلليا تحقيق أفضل أداء أثناء 

بالصبلبة النفسية لدى  النفسية وعبلقتياومن ىنا تكمن أىمية البحث بدراسة مستوى الطبلقة ، سةالمناف

 .والكاراتي بيالع

 العممية:األىمية 

رياضة بلعبي وعبلقتو بالصبلبة النفسية لالطبلقة النفسية دراسة  في األولى تعتبر ىذه الدراسة .1

 .الكاراتيو

 .رياضة الكاراتيو العبيعممية انتقاء وارتقاء مستوى  في ه الدراسةقد تساىم نتائج ىذ .2

 .س الرياضيإضافة عممية إلى مجال عمم النف تعتبر ىذه الدراسة .3

 التطبيقية: األىمية

تعتمد الطبلقة النفسية عمى كيفية إدراكنا لمميارات والتحديات التي تواجينا، فيمكننا الشعور بحالة قمق 

فإننا يجب أن نواجو تحديات صعبة لتحقيق حالة ، ن حالة الطبلقة مباشرةلمحظة يتبعيا ممل وبعدىا تكو 

 :الطبلقة التي تحقق ما يأتي

 .والكاراتيرياضة بلعبي والصبلبة النفسية ل الطبلقة النفسيةالتعرف عمى مستوى  .1

 .والكاراتي العبي والصبلبة النفسية عند الطبلقة النفسيةالتعرف عمى العبلقة بين  .2

 .في األداء الرياضيالنفسية إمكانية االستمتاع الذاتي  تحقق الطبلقة .3

 النفسي لرياضي. تدعيم ذاتيالتحقق الطبلقة   .4

 .تعطي الفرصة لتركيز االنتباه .5

 تجعل األفراد يميمون لمبقاء فترات طويمة فيما يؤدون.  .6

 تزيد التعمم لدى األفراد. .7
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 الدراسة:  محددات 7.1

 فمسطين. الكاراتيو في يالمجال البشري: العب .0

 .3/02/2308.حتى  0/9/2308جريت الدراسة وذلك في الفترة من أالمجال الزماني:  .2

ىـذه الدراسـة  أنتـدريبات الفـرق ومقـرات األنديـة، عممـا  بياالمجال المكاني: الصاالت التي تجرى  ..

 . فمسطينفي  األنديةاقتصرت عمى بعض 

 مصطمحات الدراسة: 8.1

 :”Flow State ”الطالقة النفسية

الطبلقة النفسية: ىي أفضل تعبئة أو تييئة نفسية لدى الرياضي، والتي يستطيع بموجبيا تحقيق أفضل 

 .(2004أداء )راتب،

حالة استغراق الرياضيين باألداء وال يكون لدييم وعي بما يحيط بيم، من  تعبر عن الطبلقة النفسية

الطبلقة يكون لدى الفرد وعي ذاتي بما  أي أنو خبلل حدوث حالة ،الشعور باالستمتاع في أثناء األداء

  (.2008يؤدي ويفقد لحظيا" الوعي بما يحيط بو ولكنو يستمتع باألداء ونتائجو )عبد العزيز،

  :الصالبة النفسية

الصبلبة النفسية: بأنيا مجموعة من خصائص الشخصية التي تعمل كمصدر لمقاومة الضغوط الناتجة 

 .(2009وحسام الدين، ،لحميد)عبد ا الضاغطةعن أحداث الحياة 

ىي اعتقاد عام لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخدام كل المصادر النفسية والبيئية  الصبلبة النفسية:

  .(2006،دخان والحجارالمتاحة كي يدرك ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة )

: األتيةجية الضغوط بميارات المواجيات اىي قدرة الفرد عمى مو  (1998الصبلبة النفسية: جيرسون )

 .(Gerson,1998التحميل المنطقي، التجنب المعرفي، التفريغ االنفعالي، االستسبلم )
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 الكاراتيو:

سم فن قتالي يرجع تاريخو إلى الصين وتعني الكممة )کارا( فارغة، )وتيو( اليد أي أ (Karate) والكاراتي

 .(1998ستخدام ضرب القدم واليد في القتال )الرفاعي،)اليد الفارغة(، ويمتاز ىذا الفن با

الكاراتيو: ىي الدفاع عن النفس ضد اعتداءات الخصوم باستخدام اليدين الخاليتين، واليدف من تعمميا 

االعتماد عمى النفس، والثبات االنفعالي في مواجية المواقف الصعبة، وبناء الجسم الرياضي، واكتساب 

 .(2009الروح القتالية )سري،
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة: 1.2

فمسفتيا ونظرياتيا المختمفة، كما أنيا بأصبحت التربية الرياضية عمم من أىم العموم التربوية واإلنسانية 

وعمم االجتماع  ،وعمم التدريب الرياضي ،من العموم كعمم النفس الرياضي وعمم الحركة تضم العديد

نشاط تربوي  :ىي والتربية الرياضية، ذلك من العموم الرياضية وغيريا الرياضة وفسيولوج ،الرياضي

عمل عمى تنميتو من جميع النواحي البدنية والعقمية والنفسية واالجتماعية وي ككل يتم بالفرديمتكامل 

فأن ىناك بعض الخصائص النفسية يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في مستوى أداء ، والتربوية وغيرىا

 .(2000)راتب، بلعبين لتحقيق أفضل النتائجال

حيث أن كثيرا" من الباحثين ال يفرقون بين مفيوم الطاقة النفسية ومفيوم الطبلقة النفسية، ولذلك نجدىم 

يقدمون نفس التفسير في كتاباتيم لممفيومين، لكن إذا دققنا النظر والتحميل فإننا تجد أن فييما ما يوحي 

طاقة النفسية ىي دوافع داخمية تدفع بالفرد لبذل أقصى جيوده لمقيام بعمل معين باختبلف المعنى ألن ال

أو نشاط رياضي، بينما الطبلقة النفسية كما سنوضحيا فيما بعد ىي التوازن الذي البد أن يصل إليو ىذا 

 (.2009،)قمراويالنشاط 

 الطالقة النفسية: 2.2

فسية التي باتت تظير بصورة واضحة في الدراسات يعتبر موضوع الطبلقة النفسية من الموضوعات الن

العممية في اآلونة األخيرة لما ليذا الموضوع من أىمية كبيرة لوصول البلعب إلى المستوى الذي يتمناه 

المستويات أعمى ويعتبر تطوير مجاالت التربية البدنية والرياضة أمر بالغ األىمية لموصول إلى  ،مستقببل
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كانت مشكمة البطولة الرياضية تتمثل في اإلعداد المتكامل  حيث رياضية،في مجاالت األنشطة ال

الذي يستمزم االىتمام بحالة البلعب من جوانب متعددة  األمرلمتطمبات النشاط الرياضي التخصصي 

يأتي في مقدمتيا الجوانب )النفسية والبدنية، والميارية، والخططية( وما إلى ذلك من مجاالت في ممارسة 

 .(2007)الديب، ق النتائج المرجوةيخاصة حتى تحق والكاراتية الرياضية عامة ورياضة األنشط

من تحقيق أفضل خبرة  وتمكنوالطبلقة النفسية ىي أفضل حالة من االستعداد النفسي يتميز بيا الرياضي ف

إليجابية التي مصادر التعبئة النفسية ا -إن لم تكن أىم  -الثقة بالنفس أحد  تمثلف رياضية،الممارسة في 

 .(2000)راتب، تؤدي إلى حالة الطبلقة النفسية

فالطبلقة النفسية ىي أفضل تييئة أو تعبئة نفسية لدى الرياضي يستطيع من خبلليا تحقيق أفضل أداء 

مقابل انخفاض مصادر  اإليجابيةمصادر الطاقة النفسية  رتفاعاأثناء المنافسة وتكون خبرتيا عادة نتيجة 

وىي حالة من الخبرة اإليجابية تحدث عندما يكون الفرد المؤدي مرتبطا" كميا"  ،ية السمبيةالطاقة النفس

كما أنيا حالة يتطمع  ،باألداء في موقف ما تتساوى فيو الميارات الشخصية والتحديات المطموبة لمموقف

االشتراك في  يستطيع أن يستمتع بيا البلعب وذلك في أي مستوى من مستوياتف ،إلييا صفوة الرياضيين

   .(1998)عبلوي، الرياضة

أن الطبلقة النفسية  إلىلمانيا أفي دراسة أجريت عمى البلعبين الموىوبين في كرة القدم في  أرنولدويشير 

ن آيرى و ، لييا البلعب بحيث يكون مندمج كميا مع النشاط الرياضيأىي حالة من الوعي التي يصل 

ن مستوى ا  في أي نشاط رياضي، و  إيجابيكن االستفادة منيا بشكل مستوى الخبرة التي يممكيا البلعب يم

 األنشطةومن ضمنيا  ،الحياتية المختمفة األنشطةكبير في تنفيذ العديد من  تأثيرالطبلقة النفسية لو 

 .(Arnold,2011) الرياضية

خبلل االشتراك  الطبلقة النفسية كسمة: ىو ميل الفرد عادة إلدراك التوازن بين التحديات التي يواجييا

 إيجابيةالطبلقة النفسية كحالة: ىي حالة نفسية  الذاتية إلنجاز أو مواجية ىذه التحديات. الرياضي وقدراتو



16 
 

عالية المستوى تحدث عندما يدرك الفرد التوازن بين التحديات المرتبطة بموقف معين وقدرتو الذاتية 

 (. 2009)قمراوي، لئلنجاز أو مواجية ىذه التحديات

 :الطالقة النفسية في المجال الرياضي 1.2.2

بدراسة الطبلقة النفسية  واىتمتفي المجال الرياضي  أجريتالتي  بحاثواألىناك الكثير من الدراسات 

الخبرة لدى العبي النخبة  أن إلىىذه الدراسات  ظيرتأو  ،النخبة المحترفين والبلعبينعمى المبتدئين 

 .والمنافساتالتدريب  أثناءيم طاقات إظيارفي  "كبيرا "تمعب دورا

لعاب عمى الطبلقة النفسية كانت عمى األ أجريتمعظم الدراسات التي  أنكسيكزانتمييولي  ويضيف

التغذية الراجعة  إيصالالفردية نظرا لتمثيميا المستوى الصحيح لحالة الطبلقة النفسية لبلعبين وسيولة 

 .(Csikszentmihalyi,1990) األداء أثناءلبلعبين 

بالزمن،  واإلحساستتميز حالة الطبلقة النفسية بالتركيز والتحكم التام خبلل األداء الرياضي وعدم الوعي و 

واالنعزال  ،ويبلحظ خبلل حالة الطبلقة النفسية وجود تكامل بين البدن والذىن واالندماج التام في األداء

 .(2001راتب،)البلعب مي من قبل القدرة عمى األداء اآللي دون جيد عق التشتت، وزيادةعن مصادر 

يتطمب معرفة التركيبة السيكولوجية،  حداء الرياضي الناجؤلأن فيم طبيعة العامل النفسي المصاحب ل

الفعمي، وىذا راجع إلى الطفرة العممية في  مستوى األداء تحديدوالتي ترتبط باألداء المثالي وتسيم في 

امل النفسي يظل المتغير الحاسم في األداء، وقد أشار العديد إعداد الرياضي بدنيا ونفسيا وخططيا، والع

% من األداء يرجع إلى العوامل العقمية  90 -40من المدربين والرياضيين في تقاريرىم الذاتية أن حوالي 

 .(1998،عبلوي)

الموقف ثم أن الرياضي عندما يواجو موقفا معينا أثناء المنافسة الرياضية يتكون لدية إدراك لمتطمبات ىذا 

مقدرتو عمى إنجازىا، وعندما يدرك أنيا أكثر من قدراتو فإنو يعاني  دىيحدث أنو يقارن ىذه المتطمبات بم
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من التوتر، ومن ناحية أخرى عندما يواجو موقفا آخر يدرك فيو أن قدراتو تزيد بكثير عن متطمبات ا" نوع

ذا وبين ىاتين الحالتين من التوتر توجد ىذا الموقف يحدث لديو نوعا من التوتر الناتج عن الممل، ى

 .(2008،عبد المجيد) النفسيةمنطقة الطاقة المثمي والتي تسمي بحالة الطبلقة 

التوافق بين يتطمب التفوق في المجال الرياضي التكامل بين العقل والجسم حيث يؤدي ىذا التكامل إلى 

من أقصى طاقاتو من تحقيق  ستفادةاالعب حتى يستطيع البل ،الطاقة البدنية والعقمية في اتجاه واحد

لتدريب الكافي األىداف المرجوة، ولكي يتم ذلك يجب أن يكون لدى البلعب الرغبة في قضاء الوقت 

األداء الفائق ىو  وىأن العبي المستويات العميا يعرفون بالتأكيد أن مست ثحي، تماماالعقل مثل الجسم 

 .(2001انب البدني )شمعون، إسماعيل،نتاج التفاعل بين الجانب العقمي والج

، وتبدأ عممية التناغم بين العضميالتوافق العصبي  اضطرابتكمن مشكمة التوتر أثناء المنافسة في 

تفقد تسمسميا وتتابعيا وعدم تواصميا، ويضيق مدى الحركة، ويصعب التدفق ف ،واالسترخاء االنقباض

الحسية  االستجاباتفة تأثيرىا عمى تشتت العقل عن طريق الحركي السميم، وتزداد المشكمة أىمية عند معر 

والتركيز عمى الجسم بدال من المعمومات البصرية الواجب التركيز عمييا، ولذلك يقل مجال الرؤية، 

في حدود المعمومات الداخمية، وتكون النتيجة  االستجابةوبالتالي قمة وصول المعمومات إلى العقل وتصبح 

 الحركيالكثير من المعمومات قبل إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ الواجب  بعد حجىي األداء الضعيف ب

 .(2002شمعون، إسماعيل، ) 

الخبرة اإليجابية التي تحدث لمفرد بحيث : أنيابحالة الطبلقة النفسية  جاكسون ومارش ويعرف كل من

 & Marsh)  فلمموق مطموبةاليكون مرتبطا كميا باألداء في موقف تساوى فيو الميارات مع التحديات 

Jackson,1996). 

مشاعر سارة ظيور حالة تعكس غياب التوتر، القمق، الممل، و  حالة الطبلقة النفسية بأنيا "روبرت"ويعرف 

 Robert) .،2001) االستثارةتصف مثالية 
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ألداء بلقة النفسية محددا إن الفرد يكون في حالة وعي شعوري في أثناء اطالعمماء يعرف ال بعض كان

فان البعض األخر يعرف الطبلقة النفسية بكونيا حالة استغراق الرياضيين باألداء وال يكون لدييم وعي 

نو خبلل حدوث حالة الطبلقة يكون لدى الفرد أأي ، بما يحيط بيم مع الشعور باالستمتاع في أثناء األداء

 .(2008باألداء ونتائجو )عبد العزيز، وعي ذاتي بما يؤدي ويفقد لحظيا الوعي بما يحيط بو ولكنو يستمتع

ببل جيد  ألداء ما أنيا خبرة تناغم حينما يعمل العقل والجسم معا منجزا" :الطبلقة النفسية الباحث عرفيو 

 األداء بجد عالي وتمقائيةب القيام فالرياضيون في الطبلقة يمتمكوا الثقة الكاممة لميارتيم والتي تمكنيم من

 وتركيز كامل.

يو يمكن فيم مدى التكامل بين الطاقة البدنية والنفسية التي يمكن من خبلليا الوصول إلى الحالة وعم

فعندما يفقد الرياضي المقدار المبلئم من  ،(Optimal Psychophysical state) النفسية والبدنية المثمى

واستثارة  بمعنى تحفيز، (Psych –up) نفسياالطاقة النفسية فأن الحاجة تصبح ضرورية وممحة لتعبئتو 

فأن  مثبللدى الرياضي بسبب القمق، الغضب  جداالدافعية لديو، أما عندما تكون الطاقة النفسية مرتفعة 

 (.2009)قمراوي، من الضروري تيدئتو والبحث عن األساليب المبلئمة لذلك

 :أبعاد الطالقة النفسية 2.2.2

التي تناولتيا الدراسة عمى وفق المقياس الذي تطبقو في  لمطبلقة النفسية أبعاد عديدة تأخذ منيا األبعاد

 أليةالبحث وىي كاآلتي: )الثقة بالنفس، تركيز االنتباه، مواجية القمق، االستمتاع، التحكم والسيطرة، 

 .األداء(

 بالنفس الثقة  -

نجاح في يعرف عبلوي الثقة بالنفس بأنيا درجة التأكد واليقينية من أن البلعب يمتمك القدرة عمى ال

  .(1998)عبلوي،  الرياضة
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 تستطيعتفاؤل( واالعتقاد أنك الأنيا خاصية ثابتة نسبيا ومكونة في درجة مرتفعة من التفكير اإليجابي )

التحكم والسيطرة )تحكم مدرك( واالعتقاد بأنك تممك الميارات والقدرات الضرورية ألن تكون ناجحا )كفاءة 

 .(2008ثبلث في تناغم لتشكيل درجة الثقة الرياضية )عبد العزيز،مدركة( مع تداخل ىذه المكونات ال

وعرفيا راتب بأنيا مدى إدراك الرياضي لمقدرات العقمية والبدنية والميارية بشكل واقعي وكيفية توظيفيا 

 .(2004لتحقيق أفضل أداء خاصة أثناء مواقف المنافسة الضاغطة )راتب،

توقع الرياضي الواقعي لتحقيق النجاح، فالثقة ال تعني ماذا يأمل  إن المفيوم الصحيح لمثقة بالنفس يعني

أن يفعمو الرياضي، ولكن ما ىي األشياء التي يتوقع عمميا: إن الرياضيين الذين يتسمون بالثقة بالنفس 

 .(1997يضعون ألنفسيم أىدافا واقعية )راتب،

 فيما يتصل بقدرتو عمى النجاح في الرياضة درجة اليقين التي يمتمكيا الفرد بأنياكسيكزانتمييولي يعرفيا 

(Csikszentmihalyi,1990). 

 تركيز االنتباه -

يعد تركيز االنتباه من الميارات النفسية لمرياضيين، فيو األساس لنجاح عممية التعميم أو التدريب بأشكاليا 

 .(1998وىشام، )نادر المختمفة فتشتت االنتباه أو عدم التركيز يؤثر سمبا في األداء

 ويعرف تركيز االنتباه عمى أنو " مقدرة الرياضي عمى التصنيف فضبل عن االحتفاظ باالنتباه نحو

   .(1998، عبلوي) األداءالمتغيرات المرتبطة بميام وواجبات 

لذا يعد تركيز االنتباه من الوسائل الميمة لرفع مستوى الرياضيين وقدرتيم عمى مبلحظة األشياء بدقة 

  .ووضوح

 القمق مواجية -

يعد القمق من أىم المشاكل الحيوية المعاصرة التي يتناوليا عمم النفس الرياضي، إذ يمثل أحد األبعاد 

إذ يواجو الرياضي ضغوطا تختمف درجة شدتيا وتكرارىا تبعا ، األساسية لمخبرات االنفعالية لمرياضيين
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يحقق إنتاجية انفعالية مؤلمة لعدم  لمتطمبات األداء الرياضي، ولعل من أبرز ىذه الضغوط ىو القمق مما

مكانية استجابة الرياضي، ووفقا لمدى إدراك الرياضي  وجود توازن جوىري بين المتطمب البدني والنفسي وا 

 (. 1990)العجيمي، ليذه الضغوط

قف األداء وما لديو من قدرات وميارات ايفقد الرياضي القدرة عمى االحتفاظ باالتزان بين تحديات مو  

 قيعاني من اإلجياد الذي يؤدي إلى االحترا وبذلك ،بالعديد من المظاىر السمبية منيا القمق فيشعر

وحينما يتمكن الرياضي من تحقيق االتزان اإليجابي بين الميارات والتحديات انطبلقا" ، النفسي واالنسحاب

داء، وىذا ما يؤدي إلى من األىداف الواضحة يتحقق تناغم العقل والجسم وتكامميما ويمكن التركيز في األ

قدرة الرياضي عمى خفض القمق الذي يشعر بو في مواقف األداء في المنافسات الرياضية مما ينعكس 

 .(2008،عبد العزيزإيجابا عمى طريقة األداء)

مقدرة الرياضي عمى مواجية أعراض القمق الجسمي أو المعرفي الذي قد يحدث لو قبل  بأنو يعرفو راتب

 .(2004أثناء المنافسات الرياضية اليامة )راتب، المنافسات أو

 الرياضية التحكم والسيطرة -

مقدرة الرياضي عمى إدارة وتنظيم التحكم في انفعاالتو وتوجيو سموكو في المواقف التي تتميز باإلثارة 

  .(2004)راتب، االنفعالية القوية في المواقف الضاغطة

التحكم وخاصة اإلحساس بممارسة التحكم في األداء في المواقف  ويعد ىذا البعد حاسًما ألنو يعني إمكانية

الصعبة، ذات التحديات المرتفعة، وىذه نقطة جوىرية في حالة الطبلقة النفسية حيث يحدد ىذا اإلحساس 

الرياضي من الخوف من الفشل ويكون لديو الشعور بامتبلك الثقة لمواجية التحديات التي يفرضيا األداء 

يا تحت التحكم والسيطرة مع ثقة الرياضي في مياراتو وقدراتو والشعور باليدوء، وقد عبر أكثر من كون

 .(2008عداء ضمن ىذا البعد بقولو أستطيع رؤية كل شيء في ىذه الحالة )عبد المجيد،
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 االستمتاع -

ما يجعمو ميام األداء ومتطمبات األداء لقدراتو م بتحدييعرف االستمتاع باألداء بأنو " شعور الرياضي 

وىو شعور داخمي  ،يشعر باالستمتاع والرضا والحماس لبذل أقصى جيد وتحقيق أقصى أداء ممكن

 شخصي يمكن التحكم فيو عن طريق التحديات التي يواجييا الرياضي في مواقف المنافسة )السيد،

2001).  

فسية لدييم فإنيا تمكنيم من إلى أن الرياضيين الذين يتميزون بحالة الطبلقة لن كسيكزانتمييوليوقد أشار 

مواجية تحديات مواقف المنافسة وتحقق حالة االستمتاع باألداء، وقد عبر أحد عدائي المسافات القصيرة 

عن ىذا البعد بقولو: كانت تحديات المنافسة مرتفعة ولكني شعرت باالستمتاع في التفوق عمى ىذه 

 .(Csikszentmihalyi،1990) التحديات

ودافع ذاتي مصدر إثابة في  إيجابيةنو شعور الرياضي أن األداء الرياضي يمثل لو خبرة با راتب يعرفو

 يشعر بالرضا والسعادة والحماس لبذل أقصى جيد لتحقيق أفضل أداء يحد ذاتو يجعل الرياض

 .(2004)راتب،

 آلية األداء -

ة واإلتقان دون التفكير ىو مقدرة الرياضي عمى أداء متطمبات الميارة الرياضية بدرجة عالية من الدق

إلى أن شعور الرياضي بما يؤدي يمثل اندماج الوعي  عبد المجيدوالوعي والشعور باألداء وتشير أسماء 

وال يتطمب ىذا التوحد في األداء جيدا، إذ  ،باألداء وتكاممو، إذ يندمج العقل و الجسم معا في أداء متناغم

مما يحقق االنيماك في األداء نتيجة لبلتزان  ،منة مع ىذا التوحدتعالج معمومات التغذية الراجعة عقميا متزا

اإليجابي بين التحديات المدركة والميارات البلزمة لمواجية ىذه التحديات ويصبح األداء تمقائي، وقد 

وصف ىذا البعد بطرائق متعددة منيا )تحدث األشياء بصورة آلية( )شعور بالتوحد مع األداء كما أن 

  .(2008من الجسم( )عبد المجيد،الذراع جزء 
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بأنيا مقدرة الرياضي عمى أداء متطمبات الميارات الرياضية بدرجة عالية من الدقة واإلتقان  راتب يعرفيا

 (2004)راتب، .الشعور باألداءو دون التفكير والوعي 

النفسية  حاول أن يحدد مجموعة من األبعاد لمطبلقة ((Csikszentmiholyi,1990 فإن كسيكزانتمييولي
 ي: نقدميا فيما يم

  (Cholenge-Skill belouer) .التوازن بين القدرة الميارية وتحديات الموقف .1
  .الواعي في الموقف االندماج .2
                                                           .وضوح األىداف .3
  .وضوح التغذية الرجعية .4
  .التركيز عمى الميمة الجارية .5
  .بالتحكم والسيطرة اإلحساس .6
 عدم الشعور بالذات. .7
 إدراك الوقت.  .8
 الخبرة الذاتية.  .9

 

 أنواع الطالقة النفسية: 3.2.2

 الطبلقة االختيارية مقابل الطبلقة الموجية.  الطبلقة:نوعين من  (Csikszentmihalyi) لقد حدد

 الطبلقة االختيارية وىي التي ترتبط باألنشطة الترويحية. -

 .التي ترتبط بالبحث وغير ذلك من األىداف المحددة بيدف: وىية الطبلقة الموجي -

رة بويتطمب كبل النوعين أنشطة مختمفة تصمم لتسييل حدوث حالة الطبلقة النفسية ويتجو األفراد األقل خ

والسموك  ،ريف الوقت، والتأثير من بعدعلرؤية الطبلقة عمى أنيا متعمقة بالمتعة والمذة وترتبط بكل من ت

 والتحدي، واالستثارة باألنشطة الترويحية. ح، وتركيز االنتباهالواض
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بينما يتجو ذوو الخبرة لرؤية الطبلقة عمى أنيا لممنفعة وال ينظرون إلى األسموب أو الجمال ويرتبط كل  

والخبرة باألنشطة التي يحكميا توجو الميمة مثل البحث والعمل، وىناك اتجاه  واألىمية والتحكممن الميارة 

. الطبلقة أكثر ظيورا في أثناء األنشطة التي يحكميا توجو الميمة من األنشطة الترويحية انب

(1990،Csikszentmihalyi) 

 

 التي تؤثر عمى الطالقة النفسية العوامل 4.2.2 

 ومنيا: _ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى مستوى الطبلقة النفسية 

رة: ويظير ذلك من خبلل عدة دراسات ومنيا دراسة التوازن بين التحدي والميا-1      

Csikszentmihalyi,1990) مستوى الطبلقة النفسية يكون مرتفعا عند ممارسة  إن أظيرت( التي

ظيارلمفوز  إصراراوذلك لما تحتويو المنافسة من تحدي يجعل البلعبين اكثر  ،التنافسية األنشطة  وا 

لدى البلعبين  مستوى الطبلقة النفسية مرتفعا لذا يكون ،التحديالميارة في حالة التوازن بين الميارة و 

وفي حالة وجود التحدي فان البلعب يحاول  ،وخاصة عند مواجية منافس يممك ميارات قريبة نسبيا منو

وعمى العكس من ذلك عندما يواجو البلعب منافس  اكبر قدر ممكن من الميارة لمواجية المنافس، إظيار

وى فانو ينخفض التحدي مما ينعكس عمى مستوى الطبلقة لدى البلعب مما يوفر لو اقل منو في المست

 الراحة النفسية عند مواجية المنافس.  

العوامل البيئية المحيطة  إن إلى (Arnold,2011)دراسة  ومنياالدراسات  أظيرت البيئية:العوامل -2

 تأثيرلذلك من  وما ،الفردي لبلعبين اءدواأل والتحفيزبالبلعب تؤثر بشكل كبير عمى مستوى الدافعية 

التغذية الراجعة الفورية تعد من العوامل الخارجية  أن إلى باإلضافة ،عمى مستوى الطبلقة النفسية لبلعبين
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عمى النشاط داخل  وحثيمالتي تؤثر عمى مستوى الطبلقة النفسية فالمدرب عندما يقوم بتوجيو البلعبين 

 عمى الحالة النفسية لدى البلعبين. ويؤثرداخل الممعب  األداء ى فاعميةيجابي عمإالممعب ينعكس بشكل 

مفيوم الذات لدى  ومستوىن البنية الجسدية أ (Csikszentmihalyi,1996) كسيكزانتمييولي ويضيف 

الدور الكبير لمجميور  إلى باإلضافة النفسية،البلعب تعد من العوامل الميمة المؤثرة عمى مستوى الطبلقة 

 المنافسة. أثناءالبلعبين معنويا مما يرفع من مستواىم  ودعمحفيز في ت

المعنوي  )الدعممعرفة العبلقة بين العوامل الخارجية  إلىىدفت  (Arnold,2011) أرنولدوفي دراسة 

 كرة القدموىوبين في ملدى ال واألداءالطبلقة النفسية  وبينلؤلداء( الجسم والتغذية الراجعة  وبنيةلممدرب 

مستوى الطبلقة النفسية لمفريق يكون اعمى في حالة الفوز منو في  أن إلىوخمصت الدراسة  لمانيا،أفي 

 والتغذيةالمعنوي لممدرب  شممت الدعممتغيرات الدراسة )العوامل الخارجية( والتي  وانحالة الخسارة 

 والبلعب.عمى الحالة النفسية )الطبلقة( لممدرب  إيجابيالراجعة تؤثر بشكل 

بشكل  ويؤثرنفسي لبلعبين يدعم  أعدادن من و خبلل ما سبق فان ما يقدمو المدرب حظ الباحث منيبلو 

 باألعدادضرورة االىتمام  إلى ضافةأ، يمعميكبير  تأثيرليذا من  ومالبلعبين  النفسيةعمى الثقافة  إيجابي

 .النفسي لبلعبين

 :الصالبة النفسية 3.2

وما تتمتع بو من خبرات نفسية وتجارب  ل مع الواقع وكيفية إدراكوالتعام ويتحدد مفيوم الصبلبة من خبلل

حياتية داخمية تعكس مدى الوعي بالمستجدات الموقفية التي تصادفيا بين الحين واآلخر، وأن المشاكل 

النفسية التي يتعرض ليا الفرد الرياضي خبلل التدريب والمنافسة كثيرة جدا" والتي يمكن أن تؤثر بشكل 

 .(1973،سموكو باعتباره العنصر األساسي في عممية اإلنجاز الرياضي )أسعدسمبي في 
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الصبلبة النفسية بأنيا قدرة الفرد عمى التعامل بفعالية مع الضغوط النفسية، والقدرة عمى  بروکسوقد عرف 

كل التكيف مع التحديات والصعوبات اليومية، والتعامل مع األحباط واألخطاء والصدمات النفسية والمشا

واحتراميم واحترام  األخريناليومية لتطوير أىداف محددة وواقعية، ولحل المشاكل والتفاعل بسبلسة مع 

  .((Brooks,2005 الذات

التي توصمت إلى ىذا المفيوم من خبلل سمسمة من ( (Kopasaا كوباز إلى يعود مفيوم الصبلبة النفسية 

واالجتماعية التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتيم التي استيدفت معرفة التغييرات النفسية  الدراسات

الجسدية والنفسية رغم تعرضيم لمضغوط النفسية، وقد اشتقت كوبازا مصطمح الصبلبة النفسية متأثرة 

بالفكر الفمسفي الوجودي الذي يرى أن اإلنسان في حالة صيرورة مستمرة، والذي يركز في تفسيره لسموك 

عن  عمى الماضي، ويرى أن دافعية الفرد تنبع أساسا من البحث المستمراإلنسان عمى المستقبل ال 

 .(Maddi, 2004) المعنى واليدف من الحياة

كما يرى الوجوديون أن الفرد في بحثو عن معنى لحياتو يتخذ حتما قرارات متعددة ىذه القرارات تشكل 

كياتنا كميا تترتب عمى قرارات درك فإن سمو نحجر األساس لكل شيء في الحياة، وسواء أدركنا أم لم 

وقد أدركت كوبازا نقاط التقاطع بين أساليب مواجية الضغوط مع التوجو نحو المستقبل، واقترحت  ،تتخذىا

أن الشخصية الصمبة تتمتع بثبلث خصائص ىي: القدرة عمى االنخراط وااللتزام تجاه حياتيا أو تجاه 

ريات أمور حياتيا، واالعتقاد بأن التغير مثير المجتمع، والقدرة عمى التحكم والتأثير في مج

 (.(Lambert, Lambert, & Yamse, 2003لمتحدي

فقد نشأ مصطمح الصبلبة النفسية كمجموعة من المعتقدات عن النفس في تفاعميا مع العالم من حولنا، 

من مصادر التي تمدنا بالشجاعة والدافعية لمعمل الجاد وتحويل التغيرات الضاغطة المثيرة لمقمق 

 مكونات ىي: االلتزام والتحكم والتحدي ثبلثلبلضطراب إلى فرص محتممة، وتحوي الصبلبة النفسية 

(Lambert, Lambert, & Yamse, 2003). 
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وتری کوبازا أن الصبلبة النفسية مركب يتكون من ثبلث أبعاد مستقمة ىي االلتزام والتحكم، والتحدي، 

المكونات الثبلثة ترتبط بارتفاع قدرة الفرد عمى تحدي ضغوط البيئة  ىذهو  ،وىذه األبعاد قابمة لمقياس

كما أن نقص ىذه األبعاد الثبلثة ، وتحويل أحداث الحياة الضاغطة لفرص النمو الشخصي وأحداث الحياة

وال يكفي مكون واحد من مكونات الصبلبة الثبلثة لتمدنا بالشجاعة والدافعية  ،يوصف بأنو احتراق نفسي

 .(Kopasa،1979الضغوط والقمق ألمور أكثر إيجابية ) لتحويل

حيث تعد الصبلبة النفسية من أىم متغيرات الوقاية أو المقاومة النفسية لآلثار السمبية لؤلزمات التي يحقق 

وجودىا لدى الفرد أىمية كبرى في التحكم في الظروف المحيطة وتحقق التحدي المطموب )صبلح الدين، 

  .(2005عبد الحميد، 

عمى أن الصبلبة تعد مزيجا من تمك المواقف واالستعداد التي تمد الشجاعة والدافعية بالقوة  مادي أكدكما 

لكي تعمل بجدية تجاه المشكبلت، والعمل عمى تحويل تمك الظروف الضاغطة من مشكبلت محتممة 

 .(Maddi، 2006) لمنموالوقوع إلى فرص 

يما وحيويا في الشخصية يجب التأكيد عميو في البحوث وأضاف لوكنير أن الصبلبة تمثل عامبل م

المستقبمية حتى يتطور استخدامو من مستوى األشخاص إلى مستوى المؤسسات والمراكز عمى نطاق 

 واسع، واختيار األشخاص ذوي الصبلبة النفسية المرتفعة في ميمات خاصة في شتى المجاالت

(1998،Loclner). 

 حتى وىو من الخصائص النسبية المينية لمفرد ا"من المفاىيم الحديثة نسبييعد مفيوم الصبلبة النفسية 

ن حياة  ،بنجاح والمتتاليةضغوط الحياة المتعددة  واجوي من نزاعات وضغوط نفسية  وال تخم األنسانوا 

سواء أكان مصدرىا داخمية أو خارجية بسبب الظروف واألزمات التي يمر بيا األفراد من خبلل تعامميم 

إلى أن عالمنا المعاصر يشيد حركة تقدم عممي كبيرة وثورة من المعمومات واكتشافات ، آلخرينمع ا

النفسية أىمية في كونيا تعمل عمى مقاومة الضغوط والشدائد التي يتعرض ليا  لمصبليةو  حديثة ةتكنموجي
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اقف التي تواجيو في لحمايتو من ىذه الضغوط والمو  ا"حيث تقف سدا منيعا وجدار  ،الفرد في حياتو اليومية

خبرات مفيدة وتجعل منو فرد قادرة عمى مجابية التحديات و مختمف جوانب الحياة لتحوليا التي مواقف 

 .(Kopasa،1979) السمبية أثارىاوسيطرة لتفادي  قدرة والصعوبات وأكثر

بمستوى األداء  فالصبلبة النفسية ىي أحد أىم العوامل والسمات الشخصية اإليجابية المؤثرة في االرتقاء

وتحقيق االنتصارات الرياضية حيث المواقف الصعبة التي تواجو الكثير من الرياضيين تسبب الكثير من 

العوائق أمام تحقيق اإلنجاز وبالوقت نفسو تعد حافز في مواجية التحديات والضغوط والعقبات 

وبة لذا يجب االرتقاء بمستوى المستويات المطم إلىالفشل والتحدي األمثل لموصول  وأشكالوالصعوبات 

الصبلبة النفسية لدى الرياضيين من اجل زيادة قدرتيم في التخمص ومواجية الضغوط النفسية التي تواجو 

وأن درجة الصبلبة النفسية لبلعب  ،خارجية لموصول لممستويات العالية أوالرياضي سواء كانت داخمية 

 .(2001المؤمن، ):تعتمد عمى ما يمي

 ،االحتياجات ،اتماالىتما ،ف)المواق:وتوجو نشاطو مثل الشخصية ين خصائصدرجة تكو   -1

  األىداف(

  الشخصية.عمى تركيب  -2

 .عمى الوضع النفسي والجسدي اآلني لبلعب -3

الجسمية والنفسية في مواجية  بصحتووان من اىم المتغيرات التي تساعد الرياضي عمى االحتفاظ 

يوميا المتعدد الصبلبة البدنية والصبلبة العقمية والصبلبة الضغوط ىو متغير الصبلبة النفسية بمف

 .(2012، بوعبدالوىا ،حسام) الضغوطاالنفعالية وتتميز بالمرونة وسرعة االستجابة والقوة والتكيف تحت 
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 .(2000، الدسوقي احمد)الرياضي: ة النفسية واألداء بالصال 1.3.2

الرياضية يتميزون عن غيرىم  لعابألامن يمارس  أوأن الرياضي  إلىأشارت دراسات عممية متعددة 

ة الصبلبة النفسية من خبلل قدرتيم الفائقة والبلمحدودة عمى مجابية الصعاب وعدم التكوين في ببنس

عدم التوفيق في المعب والمنافسات الرياضية والقدرة عمى تحمل النقد البلذع  حاالت الفشل واليزيمة أو

حماس وتشجيع األخرين في عمميات  إلىوعدم الحاجة  الشخصيةالسمات دون فقدانو التزانو وبعض 

حاالت والمواقف الصعبة والسمبية بينما ال جميعويراىا فرصة ميمة لتعزيز ذاتو نحو  ،التدريب والمنافسات

 تجنب ىذه المواقف الصعبة ألنو يرى فييا تيديد لو. إلىيسعى البلعب األخر 

أن الرياضي ال  إذل الرياضي ليا ارتباط وثيق بالقوة والتحمل والتصميم الن الصبلبة النفسية في المجا

يستسمم بسرعة أو بسيولة أثناء المواقف الصعبة والحرجة ولكنو يسعى دائما" لتحسين قدرتو عمى المقاومة 

لدرجة اإلرىاق ويتمسك بأىدافو بغض النظر عن قيمة الوقت والجيد وىذه ليا مؤشرات حاسمة عمى 

فروق الفردية المختمفة في مواجية الضغوطات المختمفة التي لمطبقا  اتنجاز اإل لتحقيق هوتحفيز  الدوافع

 تتفاوت في أنواعيا وشدتيا.

 (1995)الحمو، النفسية:أىمية الصالبة  2.3.2

الصبلبة النفسية في كونيا تعمل عمى مقاومة الضغوط والشدائد التي يتعرض ليا الفرد في  أىميةتكمن 

لحمايتو من ىذه الضغوط والمواقف التي تواجيو في مختمف  ا"وجدار  ا"منيع "يومية، حيث تقف سداحياتو ال

وتجعل منو فردا قادرا عمى مجابية التحديات والصعوبات  ،جوانب الحياة لتحوليا إلى مواقف خبرات مفيدة

 .وأكثر اقتدارا وسيطرة لتفادي آثارىا السمبية

األبحــاث أىميــة متغيــر الصــبلبة النفســية بالنســبة لمفــرد فــي الحيــاة، فنجــد فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات و 

أن كــل مــن المســاندة االجتماعيــة والصــبلبة النفســية يــؤثران فــي التخفيــف مــن الضــغط  تؤكــد جــانيمين دراســة

 Ganellen) .،1984)باعتبارىما عوامل مخففة لمضغط 
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ة أثبتت أن الصبلية الشخصية تعد عامبل وسيطا المتحدة األمريكي بالواليات (kash) كما نجد دراسة كاش

أن  "الحمــو"وقــد بينــت دراســة  ،(kash,1987جســمية) اإلصــابة بــاألمراض الــنفسم وعــد لمقاومــة الضــغوط

ضــعف الصـــبلبة الشخصـــية يســـبب ســـوء التوافـــق النفســي واالجتمـــاعي، واإلربـــاك فـــي العمـــل وقمـــة التركيـــز 

أنـــو توجـــد عبلقـــة ســـالبة بـــين الصـــبلبة النفســـية  "جرســـون"ة بينـــت دراســـ ،والبـــدنيالعقمـــي والتعـــب النفســـي 

والضغوط، فقد وجد أن الطمبة الذين حصموا عمى درجات منخفضة في الصـبلبة النفسـية أكثـر ضـغطا مـن 

 .الذين تحصموا عمى درجات مرتفعة في الصبلبة النفسية

 أنمواجية الشدائد، حيث وجد أن الصبلبة النفسية تستخدم لفاعميتيا في إلى  الدخان والحجار يشيرحيث 

وىم الذين  ،)الشخصية الصمدة( عمييا أطمقالمتكيفين مع المحن ىم الذين لدييم سمات شخصية  أفضل

 .(2006الدخان والحجار،) التحدياتالقدرة عمى مجابية م لدييو  ،ويستمتعون بحياتيم عاليلدييم التزام 

باألمراض النفسية والجسمية، فالفرد ذو  واإلصابةأن الصبلحية النفسية تعمل كحاجز يحول بين الفرد 

التفاؤل والتعامل المباشر مع مصادر  إلىالشخصية الصمبة يتعامل بصورة فعالة مع الضغوط، كما يميل 

الضغط، ولذلك يستطيع تحويل المواقف الضاغطة إلى مواقف اقل تيديدا، وعميو فإنو يكون اقل عرضة 

 .(Porter,1998) السمبية لؤلثار

قوة في تحمل  وأكثراألعمى في الصبلبة النفسية اقل مرضا  األشخاص( أن 2005،بخش)وتؤكد 

 .اإلعاقةالصعاب والحد من آثار 

 .(2008)ياس، :أنواع الصالبة النفسية 3.3.2

الفرد لعائق يحول دون أشباع حاجاتو أو رغباتو أو تحقيق  إدراكواألحباط ىو  :تحمل األحباط -1

 .ذا في المستقبلىدف أو توقع حدوث ى
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 ،رغبة أو حاجة أو ىدف أو توقع عمل ما أشباعوىي حالة انفعالية تظير حين تتدخل عقبة ما في طريق 

التراجع  إلىكذلك ىي حالة غير مرغوبة ومزعجة تحدث تغييرا في السموك تتراوح بين الغضب والعدوان 

 .واالنسحاب

محاولة الفرد تبديد اآلثار السمبية لؤلحباط وتحويميا أي  األحباط:يسبب األحباط ظاىرة جديدة ىي مقاومة 

أو ىي ، لصالحو ويرى أن تحمل األحباط طاقة تكيفية يمتمكيا األنسان لمواجية المواقف الخطرة والمؤلمة

 .النفسيقدرة الفرد عمى الصمود أمام الضغوط دون فشل في التوافق 

ة عمييا أو تجنبيا وطرق معالجتيا ىي جعل السيطر  نال يمكوينشأ األحباط عن تكرار أحداث ضاغطة 

 .حياتيمالناس يغيرون تفكيرىم عن األحداث التي تواجييم في 

الصمود ضد مظاىر األنا التي تتولد عند منع  أو ،ويعد تحمل األحباط مظير من مظاىر التحمل النفسي

 .اليدف الذي يرغب فيو إلىالشخص من الوصول 

لكل المواقف  واستجابتوعمى مواجية مشاعره المتناقضة يعني قدرة الفرد  تحمل الغموض: -2

يرتبط بقدرة الفرد عمى  وىو يرتبط بالمجال المعرفي لمفرد ألنو االنفعالية واإلدراكية االجتماعية

والسمبية لمموضوع نفسو أو قدرة الفرد ليصمد أو يقاوم الفشل  اإليجابيةالتمييز بين الخصائص 

 نظمة أو غير الواضحة. المتولد من المثيرات غير الم

إن المواقف الغامضة ىي المواقف الجديدة عمى خبرة الفرد أو المواقف المتناقضة بتفاصيميا أو محتواىا 

 .واإلجرائييحدث تحمل الغموض في مستويين ىما المستويين الظاىري 

ويعني  (Rogers) جاء بو روجرز (congruence) والتطابق ىو مصطمح :تحمل عدم التطابق -3

 الخارج. التساق بين ما يخبره الفرد نحو الداخل وبين ما يعبر عنو نحوا
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 .(2014، عباس، وسممان، )أحمد النفسية:أبعاد الصالبة  4.3.2

 :االلتزام أوال:

و ىو نوع من التعاقد النفسي يمتزم بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمو واآلخرين من حولو، فيعد من أكثر 

فسية ارتباطا بالدور الوقائي لمصبلبة بوصفيا مصدرا لمقاومة المثيرات الشاقة حيث مكونات الصبلبة الن

تبين إن غياب ىذا المكون يرتبط بالكشف عن اإلصابة ببعض االضطرابات النفسية ولقد تناول الباحثون 

عرفة ذاتو ( وىو اتجاه الفرد نحو م الذاتنحو  اإللزاممختمف مظاىر االلتزام فينالك االلتزام الشخصي ) 

وااللتزام  ،اإليجابية نحو تميزه عن اآلخرين االتجاىاتوتحديده ألىدافو وقيمة الخاصة في الحياة وتحديد 

التي يتعرض ليا الفرد وبضرورة التعامل معيا  االجتماعيةبأىمية وقيمة المواقف  االعتقادوىو  االجتماعي

د بقيمة العمل وأىميتو سواء لو أو لؤلخرين واعتقاده وااللتزام نحو العمل وىو اعتقاد الفر  ،والسيطرة عمييا

أما االلتزام األخبلقي فيو اعتقاد الفرد بضرورة االستمرار في عبلقاتو  ،بضرورة االندماج في محيط العمل

الشخصية واالجتماعية، أما االلتزام القانوني فيو الذي ارتبطت طبيعتو بطبيعة المين ومن أبرزىا ممارسة 

 ة حيث يمتزم بنفس االلتزام القانوني أثناء ممارسة الرياضة. مينة الرياض

 :التحكم ثانيا:

أن يكون لو تحكم فيما يمقاه من أحداث وتحمل المسئولية الشخصية عما  بإمكانوىو اعتقاد الفرد إن 

اجية يحدث لو ويتضمن التحكم والقدرة عمى اتخاذ القرارات، والقدرة عمى تفسير األحداث والقدرة عمى المو 

ويمكن تعريفة من الجانب الرياضي ىو اعتقاد الفرد في قدرتو عمى السيطرة والتحكم في  لمضغوط.الفعالة 

إحداث الحياة المتغيرة والمثيرة في مواقف المنافسة. أما عن خطوات حدوثو فنجدىا تشعل ثبلث خطوات 

كذلك أشار الكثير من الباحثين إلى  .الفعل( ،أو المعرفة بالموقف اإلدراك ،المبادأةأساسية متتالية وىي )

 ،التحكم المعموماتي ،المعرفي )التحكمصور التحكم المتباينة وان ىناك خمس صور رئيسية لمتحكم وىي 

 .االسترجاعي(والتحكم  ،التحكم باتخاذ القرار التحكم السموكي
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 :التحدي ثالثا:

أمر مثير وضروري عن كونو تيديد لو  وىو اعتقاد الفرد إن ما يطرأ من تغيرات عمى جوانب حياتو ىو

مما يساعد عمى المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعده عمى 

أمر طبيعي في الحياة وان التغير  ىو اعتقاد الفرد بان التغير :مواجية الضغوط بفاعمية أي إن التحدي

عوبات عمى إنيا مشكبلت ينبغي مواجيتيا بدرجة أكبر من تيديدا فالتحدي إدراك الص يسوليعد حافز 

 لمفرد.إدراكيا عمى إنيا ميددة 

 لعبة الكاراتيو: 4.2

 تاريخ لعبة الكاراتيو: 1.4.2

( وتعني خالي أو مجرد والثاني KARAتتكون من مقطعين األول كارا، ) لكاراتيوا أن (2007) أوزو ذكر

ي لممقطعين ىو اليد الخالية أي الدفاع عن النفس باليد الخالية من ( وتعني اليد والمعنى اإلجمالTEتيو، )

 السبلح، وتوجد فعاليتين في لعبة الكاراتيو ىما:

 القتال: وىو أن يتبارى البلعبون فيما بينيم لتطبيق خطط لتسجيل نقطة ضمن حدود المعب. (1

لتي يتعمميا البلعب القتال الوىمي )كاتا(: وىو عبارة عن سمسمة حركية لمميارات األساسية ا (2

 ليطبقيا في القتال. 

قدم وجود اإلنسان عمى األرض حيث انو دأب لمدفاع عن  إلى يعود قدم األساليب القتالية أن وأشار  سري

قام أحد األغنياء بالمحاولة لمبحث  ( قبل الميبلد400نفسو ضد الحيوانات المفترسة وغيرىا، وفي عام )

 لدفاع عن نفسيا ام بمبلحظة الحيوانات وكيفية استخداميا ألعضائيادفاع عن النفس، فقد قلمعن طرق 

 يدعى كونفوشيوس ظير راىب بعد ذلك والطيور الجارحة، والتركيز عمى حركات األطراف، ورمثل النم

دىارما وىو أيضا رجل دين ىندي  ثم جاء بعده بودي وضع المبادئ األولية واألساسية لمفنون القتاليةب
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البدنية، ووضع القوة  دئ واألساليب من خبلل عدة أمور منيا، التدريبات الجسدية لرفعطور تمك المبا

 المبادئ األساسية لرياضة اليوغا.

الصين القديمة واخذ عمى عاتقو تدريب الكينة، ومن خبللو انتقمت  إلىدىارما بنقل ىذه األساليب  قامو 

 أوكيناواذلك انتقمت إلى جزيرة  وبعدالقارة الكورية، الدول المجاورة ومنيا اليابان وشبو  إلىىذه األساليب 

منعت  الببلد عندما حكمت اليابان واىتموا بيا كثيرا خاصة ،عن طريق التجار ورجال الدين والمحاربين

اليابانيون السبلح الخفي، وفي العام عمييا  وأطمق، تطور تمك األساليب إلى أدىحمل السبلح وىذا ما 

التربية الرياضية الحكومية في جزيرة أوكيناوا، وتم نقميا إلى اليابان  ياجي منف ( أصبحت مادة1905)

دخوليا إلى عالمنا العربي في  أما ،فوناکوشي جيشين اسم الكاراتيو عمى يد عميو وأطمق وتطور ىذا الفن

رئاسة في اتحاد الجودو ب 1976أذ تشكمت أول لجنة لمكاراتيو عام  ومصر، اسوري إلىمنتصف الستينيات 

تشكل اتحاد الكاراتيو برئاسة  ذلكاحد ضباط الجيش العراقي لتقوم بأعمال االتحاد وتنظيم البطوالت بعد 

 .(2009)سري،  مناف عبد الحسين احد ضباط الجيش العراقي

تعتمد الضربة  القتالية من حيث الميارة والقانون لكونيا األلعابتختمف لعبة الكاراتيو عن باقي جميع 

اليجمات سواء  أثناءأو المؤثرة مما تسبب في خسارة البلعب فضبل عن أنيا تركز عمى السيطرة  القاضية

 بالرجل. كل الر  أوكان المكم في الذراع 

تعد لعبة الكاراتيو عمما وفنا وفمسفة تطورت خبلل السنين، وىي مزيج من الروح والعقل متواجدين بجانب 

ل األفراد يتمتعون بحياتيم الصحية والروحية، وىي أيضا وسيمة الناحية البدنية، وىي طريقة لمحياة تجع

 .(1999لمدفاع عن النفس باليد الخالية )خمف، 

( بأنيا الدفاع عن النفس ضد اعتداءات الخصوم باستخدام اليدين الخاليتين، واليدف 2009عرفيا سري )

قف الصعبة، وبناء الجسم الرياضي، من تعمميا االعتماد عمى النفس، والثبات االنفعالي في مواجية الموا

 واكتساب الروح القتالية.
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وتعني خالي أو مجرد والثاني  (KARA) ( بأنيا كممة تتكون من مقطعين األول كارا1995سيد ) وعرفيا

وتعني اليد والمعنى اإلجمالي لممقطعين ىو اليد الخالية أي الدفاع عن النفس باليد الخالية من  (TE) تيو

 .السبلح

براىيم )2009ا يتعمق بمسابقات الكاراتيو فقد أشار سري )وفيم ( بأنيا تتضمن نوعين لكل 1995( وا 

 دان،الكومتيو(. فقد عرف الكاتا كل من )منيما خصائصيا وىما القتال الوىمي )الكاتا( والقتال الفعمي 

(Dan,1987) ( بأنيا ىي سمسمة من الحركات المتتابعة المدر 1999( وخمف )2009وسري ) وسة

والمرتبة والمنطقية لمدفاع واليجوم والمكم ضد خصوم بشكل وىمي في مختمف االتجاىات. أما الكومتيو 

الدرجة و ، السن، )الوزن( بأنيا نزال بين العبين متكافئين من حيث الفئة 2009فقد عرفيا سري )

 معبة.وذلك من خبلل زمن محدد يتم تسجيل النقاط وفقا لمقواعد القانونية ل الرياضية(

 

 الميارات األساسية في الكاراتيو:  2.4.2

 (1995سيد، ( )والدفاعية)اليجومية 

  اليجومية:الميارات 

 لمكمة األمامية باليد األماميةا

 المكمة المعاكسة باليد الخمفية 

 األمامية المستقيمة  الركمة

 الجانبية الدائرية األمامية  الركمة

 األمامية الدائرية الركمة

 الدفاعية:  الميارات

 ؤلمام.ولحركة صد باليد األمامية لؤلمام، لؤلعمى، لمجانب 
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 .الجسم ممالؤلحركة قطع دفاعية 

 .ؤلعمىلؤلمام لحركة صد باليد األمامية لمجانب 

 (1998)عالوي،  :السموك التنافسي في لعبة الكاراتيو 3.4.2

يره سواء بالنسبة لطبيعة النشاط أو أن لكل نشاط رياضي خصائصو النقدية التي ينفرد ويتميز بيا عن غ

يحتاج فبالنسبة لمميارات الحركية والخططية أو بالنسبة لمقدرات والسمات النفسية التي يتميز بيا البلعب 

ومن ىذه القدرات  ،ميامو لتحقيق أفضل النتائج إنجازالعب الكاراتيو إلى قدرات نفسية يستطيع بيا 

الكاراتيو ذاتيا حول قدراتو و تقييمو لممواقف التنافسية عمى تنفيذ  الميارات الحركية فإذا أعتقد لبلعب

األداء والواجب المطموب منو بحماس وثقة في الذات فأنو ينجح وأما إذا أدرك أن قدراتو ال تسمح لو 

 باألداء المطموب فيذا يعني انخفاض مستوى أداءه. 

النجاح  المياري لدى الرياضي إذ تولد خبرات دور كبير في تحسين مستوى األداء والفشلولخبرات النجاح 

تحقيق اإلنجاز من خبلل األداء  وبالتالياتجاه شخصيتو  إيجابيةشعور بالتفوق عما يولد لدية مشاعر 

عمى السموك التنافسي لديو، إذ من الضروري أن تكون ىناك  "إيجابيابدوره ىذا ينعكس  والتيالصحيح 

يتأسس عمى توقع نتائج األداء الجيد، أي اعتقاد  والذيذا السموك ى ألداءعب البل ىلد إنجازدافعية 

ومن ىنا ندرك أن السموك التنافسي  معينة.العب الكاراتيو أن سموكو التنافسي سوف يؤدي إلى نتيجة 

يشكل البلعب )حكما أو إدراكا" ذاتيا"( بالنسبة لقدراتو لمواجية متطمبات معينة، كما  وفيياعممية معرفية 

  .التنافسيتؤثر عمى اإلنجاز الرياضي ومستوى سموكو أنيا 

 

 (2015، إبراىيمعرب، ) :النفسيةالطالقة المفسرة لمفيوم  نظرياتال 5.4.2

مستوى التعبئة النفسية من العب األخر يمعب دورا فعاال في تحديد ما يممكو ىذا البلعب من مستوى  أن

ألداء المياري، ىناك العديد من العوامل المؤثرة في تحديد مقبول لمتعبئة النفسية وعبلقة ىذا المستوى في ا
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مستوى تعبئة الطاقة النفسية وقد تناوليا الكثير من عمماء قدموا دراسات في مجال عمم النفس الرياضي 

طبيعة العبلقة بين االستثارة  إلىوتناولوا مفيوم االستثارة بالتحميل والتجريب والتفسير لمحاولة التوصل 

) الدافع (  الحافزوحيث ظيرت العديد من النظريات والنماذج التي تفسر ىذه العبلقة منيا نظرية  واألداء،

 . المقموب نظرية ىتن )منطقة الوظيفة المثمى ( ونظرية اإلخفاق الحاد u نظرية نموذج

 

 : (اإلنجازدوافع )نظرية الحافز 

ترض فاألداء واالستثارة وت بين طردية يةنظرية الدافع التي تفترض بوجود عبلقة خط (Hull, 1943) قدم

التعبئة النفسية ويتوقف ذلك عمى  ىذه النظرية أن الزيادة المفرطة لبلستثارة تؤدي إلى تحسين األداء وزيادة

والعكس صحيح فيذه الطردية تساعد  أخرىدرجة صعوبة الميارة من ناحية ومدى إتقانيا من ناحية 

البلزمة لتحقيق الفوز  اإليجابيةل اتجاه البلعب نحو مقدار الطاقة ممكن خبل أداء أفضلالبلعب لتحقيق 

 .الحسنواألداء 

 

  المنحنية( )العالقة المقموب U نظرية نموذج حرف

شير يومفيوم ىذه النظرية  أساسآن  ،باقتراح لنموذج اليو المقموب Yerkes & Dodson, 1908))قام 

عمى تحسين  الرياضي فارتفاع الطاقة النفسية يعمل األداءارة و ثىناك عبلقة منحنية بين االست إلى أن

النقطة فان زيادة الطاقة النفسية  ( ولكن بعد ىذه األمثل األداءنقطة محددة يطمق عمييا )  إلى األداء

يكون عندما تكون الطاقة النفسية  أداءتحقيق افضل  أن أيبشكل تدريجي  األداءانخفاض  إلىتؤدي 

انييار الطاقة  إلىلمطاقة فان ذلك يؤدي  األمثل( ولعدم المحافظة عمى الحد  ىنمعتدلة ) فتحة المنح

تفسير  انو ال يستطيع أال األمثلالنفسية وعمى الرغم من قدرة ىذا النموذج لتحديد الطاقة النفسية 
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 عن عدم مراعاتو لمفروق ارة فضبلثنقص االست أوعند الزيادة الطفيفة  األداءاالنخفاض المفاجئ في 

 .الفردية لمرياضيين

 

 المثمى:نظرية منطقة ىنن لموظيفة 

يري ىذه النظرية امتداد طبيعي لنموذج يو المقموب وعدم القدرة عمى مراعاة الفروقات الفردية  

(Hanin,1980)  أن مستوى االستثارة المثمى ألحد البلعبين يختمف عن مستواه لدى زمبلئو اآلخرين في

تحديد  إمكانية إلىجود منطقة لموظيفة المثمى لكل متنافس ويشير أيضا ويفترض ىنن و  ،المعبةنفس 

المثمى عن طريقة تقيم متكرر الستثارة الرياضي وعبلقتو باألداء المتميز وتؤكد العديد من  االستثارة

الدراسات عمى العبلقة الحاصمة بين وجود الرياضي في منطقة الوظيفة المثمى وتحقيق أفضل أداء يمكن 

حالة استرخاء تام  عندما يكونون في أداء أفضليحقق بعض البلعبين  المثال:وعمى سبيل  .اليول الوصو 

وبذلك فان ىذه ، عالية من االستثارة ليم عند التعرض لدرجة أداء أفضل األخربينما يحقق البعض 

 الرياضيين.الفروق الفردية بين  إلىالنظرية تنظر 

 

 الحاد:نظرية اإلخفاق  

ــة    أنموذجــا (Hardy,Fazey,1987التعامــل مــع طبيعــة االســتثارة كبنــاء متعــدد األبعــاد قــدم )ىــي محاول

أشــار  إذاألداء الرياضــي  أثنــاءالبلعبــون فــي  اليــوالمفــاجئ( الــذي يتعــرض  اليبــوط)الحــاد لنظريــة اإلخفــاق 

بة بالغـة يحدث انخفاض مفاجئ في مستوى األداء ومـن ثـم توجـد صـعو  األثارةيزداد مستوى انو عندما  إلى

القمـــق الـــذىني يعـــد عـــامبل حاســـما  أن، وتؤكـــد النظريـــة األثـــارةالمســـتوى المتوســـط مـــن  إلـــىلعـــودة البلعـــب 

 ومحددا لمستوى األداء.
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 :النظريات المفسرة لمفيوم الصالبة النفسية 6.3.2

 

 م(1939 –م 1856نظرية التحميل النفسي ) 

 نظم )اليوء الطبوغرافيا وتركيب الشخصية من ثبلثة الذي يبين العبلقة بين البنا (Freud) فرويد يةنظر 

فتعد  أما اليو ،مفرد وصبلبتولواالنا األعمى(، وتعد األنا في مركز الطاقة النفسية ومصدر القوة  -واالنا -

ولؤلنا وظائف ىامة ذات عبلقة بجياز اإلدراك  ومصدرىا.نقطة االتصال بين طاقة البدن والطاقة النفسية 

 ،عمميات الفعل حيث تقوم بفصل عممية التفكير بتأخير أو تقديم حدوث الحركة اإلدارية الحسي لتنظيم

كما تقوم بالتحكم بزمام األمور والرغبات الغريزية فيي تسمح بإشباع جزء منيا وكبت الجزء اآلخر بحسب 

راعاة السمطات ضرورة مبدأ الواقع أي مما يسمح بو الواقع وتعتل األنا الحكمة وسبلمة العقل وميمتيا م

ذا ما فشمت األنا بالتوفيق بين ىذه السمطات  األعمى.واالنا  االناو اليو  ىي: الثبلث في العالم الخارجي وا 

، ولذا فقد أولت النظريات النفسية أىمية كبيرة لمجانب ةالنفس جسميالثبلث نشأة االضطرابات 

نا والتي تعد مرادفة لقوة الصبلبة مقابل السيكولوجي الداخمي لمفرد في بعدي قوة األنا مقابل ضعف األ

بكفاءة  واالجتماعيةالعجز النفسي والتي تشير إلى قدرة الفرد عمى القيام بوظائفو النفسية والبدنية والعقمية 

ووظائفو  أعمالوعن أداء  انخفاض قدرة الفرد وقصوره النفسيا يعد مرادفا لمعجز نبينما ضعف األ ،عالية

 .(2006 ،)الموسويلعقمية واالجتماعية النفسية والبدنية وا

 

 (: 1855 - 1813) النظرية الوجودية

وأول  ،( أنو صاحب النظرية الوجودية الحديثة(Siren Kierkegaard كيرك جاردسيرين  المنظر

نشأة  كيرك جاردوقد لقب ب )سقراط الدنماركي(. وقد نشا  ،فيمسوف أوربي يحمل لقب المفكر الوجودي

ثم جاءت مسالة حبو لفتاة  ،بدوا انو سيطر عمى اإلحساس بالذنب الذي ارتكبتو أسرتودينية صارمة ي
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فأننا نتصل  ،وتبعا ليذه الوجية ،صغيرة وقولو انو )ممزق ذاتيا(، أو ببل أمل أن يحيي حياة دنيوية سعيدة

ليس  ،المؤلم في لحظات وجودنا الذي يتسم بالعمق والكثافة وال سيما لحظات القرار (Reality) بالواقع

الميم في حالة االختيار أن نختار الصواب يقدر ما ىو النشاط الحماسي الحاد، والعاطفة الحياتية التي 

الداخمي وأخيرا تعبر عن  تفاىمياتصاحب ىذا االختيار عمى ىذا النمو تفصح الشخصية عن عدم 

 (.2014)العبادي، ولفتو،  صبلبتيا

 

 )1997سمين، ) Kopasa, 1979)) از نظرية الصالبة الشخصية لكوبا

 أوا أن األشخاص الذين يخبرون درجات عالية من الضغوط دون أن يتعرضوا إلى مرض ز طبقا إلى كوبا

اضطراب ليم ترکيب شخصي يتميزون بو عن األشخاص الذين يصابون بالمرض من دون تعرضيم إلى 

ا ز ، وتفترض کوبا(Hardness) يةالضغوط ذاتيا، ويوصف ىذا التركيب عن طريق مفيوم الصبلبة النفس

 أن األشخاص الذين يتصفون بيذا التركيب لدييم ثبلث سمات رئيسة. 

واالعتقاد بقدراتو الخاصة عمى  وانفعاالتووتتضمن قدرة الفرد عمى التحكم بسموكو  السيطرة:سمة   -1

 السيطرة والتحكم باألحداث البيئية المحيطة بو. 

يتعمق بنشاطات  فيماااللتزام  أوى الشعور بعمق المشاركة وتتضمن القدرة عم االلتزام:سمة  -2

 حياتيم وسموكيم. 

وتتضمن الطريقة التي يستخدميا الشخص في مواجية األحداث الضاغطة فاألفراد الذين  التحدي: -3

فرص لمنمو الشخصي والتحكم في التيديدات التي  إيجادترتفع لدييم خبرة التحدي يتسمون بمرونة 

أن اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ عمى جوانب حياتو من تغيير ىو أمر مثير وفرصة يواجيونيا، أي 

يمثل جانبا طبيعيا في الحياة مما يساعد الفرد عمى و  ضرورية لمنمو أكثر من كونو تيديدا لو
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المبادأة واستكشاف البيئة، ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد عمى مواجية 

 .(2009، والرفاعيءة )محمود بكفا الضغوط

ا من صدق الفرضيات بشأن السمات الثبلث المرتبطة بالصبلبة، فقد كان األفراد الذين ز وقد تحققت كوبا

تظير عندىم األعراض المرضية عند  صحة، وال أكثريتميزون بسمات السيطرة وااللتزام، والتحدي 

ن كانت صحتيم اقل، وظيرت لدييم األعراض أحداث الحياة الضاغطة، بعكس األفراد الذي إلىتعرضيم 

  .(1997الحياة الضاغطة نفسيا )سمين،  أحداث إلىالمرضية عند تعرضيم 

( بأن ىناك بعض البناءات الشخصية المنظمة Averill، 1973ليو )إا عمى ما توصل ز كما اعتمدت كوبا

ون أصحاء من دون أن يشتكوا عند تعرضيا لممنبيات الضاغطة وافتراض أن األفراد الذين يبق فال تضع

 لدييم:

 قابمية عمى اختيار البديل المناسب من السموك التعامل مع الضغوط -1

في خطة الحياة المتقدمة باستمرار  ودمجياالضاغطة  األحداث أنواعقابمية عمى تفسير مختمف  -2

 . تأثيراتيالغاء إ أولتعطيل 

، وبالمقابل ىناك أشخاص تظير جميعياممواقف ز للئلنجا عن طريق الدافعية ،ميارات المواجية -3

 منخفض منالضغوط المختمفة، ألن لدييم مستوى  إلىعمييم أعراض مرضية عند تعرضيم 

 .Averill, 1973)الدافعية واألداء الضعيف )

سمة شخصية تقي الفرد من التأثيرات السمبية لظروف البيئة وتقيو من العجز في مواجية  فالصبلبة

 (.Carver, 1989) لوقت عوامل باعثة عمى التطور واالرتقاءوفي ذات ا ،األحداث

ا ما يسمي بنمط الشخصية شديدة القدرة عمى التحمل وأكدت أن ىذه الشخصية تفضل ز كوبا كما قدمت

، وىم إيجابيةالتعامل مع الضغوط بدال من أن يتأثرون بيا، كما أنيم يدركون أحداث الحياة عمى أنيا 

من خبلل معارف تتعمق بكل من مستوى التيديد وقدرتيم عمى التكيف وتنمو يواجيون الموقف الضاغط 
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صحتيم العقمية والجسمية بسبب انيم اقل تأثير بعمميات العمر الزمني، ويستعيد ىؤالء األفراد صوابيم 

 وأشارسمبية مثل األزمات القمبية، وىم أقل تعرضا ألعراض االكتئاب والقمق،  أحداثبسرعة عند حدوث 

((Alred& Smith, 1989 أسموبىذه الفئة تقاوم األعراض الناتجة عن الضغوط بسبب اتباعيم  أن 

ا أن الصبلبة ز ، ومن ناحية أخرى ترى کوباةوجيلو يالفسمعرفي توافقي يؤدي إلى تقميل مستوى اإلثارة 

و بالتالي تقوده  النفسية تعمل عمى تسييل أنواع عمميات اإلدراك و التقويم والمواجية التي يقوم بيا الفرد

 .(2009نحو الحل الناجح )محمود و الرفاعي،

 

 :(1961 - 1875) نظرية يونيج التحميمي 

يج مؤسس عمم النفس التحميمي تتسم نظريتو لمنوع البشري بأنيا تقدمية فيو يرى أن نيو  جوستاف كارل يعد

ىذا ما اسماه بالتحقيق فحسب بل لؤلعمى و  لؤلماماألفراد يستمرون في التحسن نحو المستقبل ليس 

ويتوقع حدوثيا الن نظرة الفرد  األحداثوىذا من شأنو أن يجعل الفرد يتعايش مع تجارب  األسمى

وقد ميز يونيج الشخص القوي  ،لممستقبل وحالتو النفسية ىي التي تحدد تحركاتو في تحقيق وجوده الذاتي

ألشخاص الصمبون ىم أشخاص متعاونون الصمب بأنو يحاول أن يتطور ويتوسع ويتغير نحو األفضل وا

تعاون ال يثير الروح الوقوة ال حد ليا في مواجية الظروف الصعبة الن  حماساالنيم يخمقون بتعاونيم 

المعنوية والنفسية بداخميم ويحفزىا فحسب بل يخمق الكفاءة العالية ويضاعف المقدرة ويقوي العزيمة 

توليف ومشاطرة مجريات األمور والعادات والتقاليد والقوانين وأساليب والمقاومة وىذا التماثل بين األفراد في 

أن ما يزيد الفرد صبلبة ويجعمو أكثر قدرة عمى تغيير األوضاع ىو  يونيج ذن حسب وجية نظرإ ،الحياة

عبد ) بمواجيتيا من خبلل التوجو نحو المستقبل والمساندة والمشاركة والتعاون وااللتزام وتحمل المسؤولية

 .(2010 ،لمجيدا
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 :(1952 - 1882)ى نظرية كارين ىورنا

البيئة االجتماعية ليا دور أساس في تشكيل شخصية اإلنسان وتحديد مدى توافقيا  ىورناي أنتری 

ومن خبلل الحب والتقبل  األخرينعدمو ومن خبلل عبلقة الفرد مع ذاتو ومع  أوبالكفاية  وشعورىا

 واإلنجاز.النفسية  والصبلبةوالشعور بالقوة 

وىي التعايش مع  إيجابيةفالفرد الذي يشبع حاجاتو من خبلل البيئة االجتماعية تخمق لديو توجيات  

األخرين والعمل معيم بكل أرادة وصبلبة في مواجية كل الظروف والشعور بالقوة في مواجية العالم 

عمى اآلخرين في  االتكاليةالخارجي والشخص الذي يثبت عمى ىذه الحالة تتسم شخصيتو بالصبلبة وعدم 

أو المتفائمة  اإليجابيةأما بالنسبة لمتوقعات فقد أعد ىورنای أن التوقعات  والبيولوجيةسد حاجاتو النفسية 

اإلنسان لديو القدرة عمى التغيير(  أناحدى المبادئ المينية المستخمصة من نظريتيا ويتضمن بما يمي )

ليست جامدة في تكوينيا عمى خبرات الطفولة وتعزو ذلك  فقد عدت الشخصية اإلنسانية شخصية صمبة

 ةة لبلبتعاد عن االندفاعات المتصارعة البعيدة عن السيطر يالضبط وقوة اإلرادة والميول القوية الكاف إلى

(Shankar, 1983). 
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 السابقة: الدراسات 4.2

 الدراسات التي تناولت الطالقة النفسية: 1.4.2

 

مقارنة لحالة الطبلقة النفسية لدى رياضيي األلعاب الجماعية والفردية في . (2016) سناريةدراسة 

عينة  أما المشكمة،جامعة ديالى استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بالطريقة المسحية لمبلئمة طبيعة 

عشر كمية التي تمثل مجتمع  ولثبلثة( العب والعبة من منتخب جامعة ديالى 823)البحث تم اختيار 

مجموعة من االستنتاجات أىميا من خبلل نتائج البحث  إلىبحث بالطريقة العمدية، وتوصمت الباحثة ال

حالة الطبلقة النفسية عند العبي األلعاب الجماعية األلعاب والفردية ال توجد فروق معنوية وليست  أن

 عالية.لدييم طبلقة نفسية 

بناء  إلىمطبلقة النفسية لمرياضيين" وكان ييدف بحث بعنوان "بناء مقياس ل (2010)عبد المجيد أجرت و 

مقياس لمطبلقة النفسية وتحديد أبعاد ىذا المقياس واستخدمت المنيج الوصفي باألسموب المسحي 

العب  (280)واشتممت العينة عمى العبين لمختمف األنشطة الرياضية الفردية والجماعية وبمغ عددىم 

 .طبلقة النفسية لمرياضيين وتركزت أبعاده في عشرة أبعادوأىم النتائج التوصل لمقياس لحالة ال

لدى العبي  اإلنجازدراسة استيدفت التعرف عمى "الطبلقة النفسية وعبلقتيا بدافعية  (2010) زيد تأجر و 

المنيج  ةالباحث تالكرة الطائرة المشتركين في أسبوع شباب الجامعات الثامن بجامعة المنوفية، واستخدم

( العبا لمكرة الطائرة، ومن أدوات البحث: مقياس حالة 72ت عينة البحث عمى عدد )الوصفي، واشتمم

، ومن أىم النتائج: وجود حالة الطبلقة النفسية عالية لدى العبي اإلنجازدافعيو  مقياس -الطبلقة النفسية

 الكرة الطائرة أصحاب المستوي العالي بمنتخبات جامعات مصر.

بعنوان "الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعاب  (2009الخواجا )و القدومي دراسة 

الجماعية في فمسطين "ىدفت الدراسة التعرف عمى مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة 
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الممتازة لؤللعاب الجماعية في فمسطين، إضافة إلى تحديد أثر متغيرات المعبة والخبرة في المعب، 

لمشاركات الدولية لبلعب عمى مستوى الطبلقة النفسية، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا وا

( لمطبلقة النفسية في المجال الرياضي. وأظيرت نتائج 2004ب )ت( العية، طبق عمييا مقياس را254)

ب الجماعية في فمسطين الدراسة أن مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعا

(، ومجال تركيز االنتباه في (%81.66كبير، وكان مجال الثقة بالنفس بالمرتبة األولى بواقع  بشكل كان

كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  (%69.66) .المرتبة األخيرة بواقع

لعاب الجماعية في فمسطين تبعا لمتغيرات المعبة الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤل

عبي كرة اليد، ولصالح والخبرة في المعب والمشاركات الدولية البلعب، حيث كانت الفروق لصالح ال

 .رة الطويمة، ولصالح أصحاب المشاركات الدوليةأصحاب الخب

لمستوى الرقمي لدي العبي بدراسية بعنوان "حالة الطبلقة النفسية وعبلقتيا با (2008) مصطفى أجرتو 

الفروق بين السباحين في مستوى حالة الطبلقة النفسية وكذلك  عمىالتعرف  ىإلوييدف البحث  السباحة.

واستخدم المنيج الوصفي وكانت  ،إيجاد العبلقة بين حالة الطبلقة النفسية والمستوى الرقمي لمسباحة

سباح  (14)سياح لنادي الصيد  (12)سباحين لمنتخب مصر  (10))سباح  (36إجمالي العينة )

المنتخب جامعة المنوفية( وكانت أىم النتائج توجد عبلقة بين حالة الطبلقة النفسية والمستوى الرقمي 

 لعينة البحث كما توجد فروق بين سباحي عينة البحث في درجة الطبلقة النفسية كدرجة كمية وأبعادىا.

عمى خصائص الطبلقة النفسية لبلعبي المنتخب الكويتي  بدراسة استيدفت التعرف (2008زىران )قام 

( العبا 32لمشباب والرجال" واستخدم الباحث المنيج الوصفي، واشتممت عينة البحث عمى عدد )

حالة الطبلقة النفسية، ومن أىم النتائج:  مقياس :بالمنتخب الكويتي لمشباب والرجال، ومن أدوات البحث

أصحاب المستوى العالي مقارنة لمرجال الية لدى العبي المنتخب الكويتي وجود حالة الطبلقة النفسية ع

 بالمنتخب الكويتي لمشباب.
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دراسة استيدفت التعرف عمى طبيعة العبلقة بين حالة الطبلقة النفسية ومستوى  (2007السيد ) ىأجر و 

نة البحث عمى عدد األداء الميارى لبلعبي تنس الطاولة" واستخدم الباحث المنيج الوصفي، واشتممت عي

( العب من العبي تنس الطاولة ومن أدوات البحث: اختبارات ميارية مقياس حالة الطبلقة النفسية، 75)

ومن أىم النتائج: ىناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد عينة البحث األساسية في جميع أبعاد 

 ة.مقياس حالة الطبلقة النفسية قيد البحث وفقا لسنوات الخبر 

بعنوان "بناء مقياس الطبلقة النفسية لمرياضيين" وقد اشتممت عينة الدراسة عمى  (2001السيد )دراسة 

العب تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية وتمثل العبي العديد من األنشطة الرياضية  (290)

السباحة( وقد  –الكاراتيو  -ألعاب القوى  -كرة السمة  -الكرة الطائرة  –الجماعية والفردية )كرة اليد 

توصمت نتائج الدراسة إلى تحديد سنة محاور لبناء مقياس الطبلقة النفسية لمرياضيين وىي )الثقة بالنفس 

 آلية األداء( -االستمتاع  -التحكم والسيطرة  -مواجية القمق  -تركيز االنتباه  -

التعرف عمى العبلقة بين  إلىلدراسة ىدفت االتي  Julia, & Sibylle, 2009)جوليا وسيباالي ) دراسة

المنيج  تانالباحث تالرياضي وخاصة لدى العبي الماراثون، واستخدم واألداءخبرة الطبلقة النفسية 

( عداء من العبي الماراثون، وخمصت 286الدراسة عمى عينة قواميا ) أجريتالوصفي، ولتحقيق ذلك 

الطبلقة  أنعبي الماراثون بشكل غير مباشر حيث ال أداءأن الطبلقة تؤثر عمى مستوى  إلىالدراسة 

 النفسية ترتبط بمستوى الدافعية لمواصمة السباق وبالتالي ال ترتبط بشكل مباشر باألداء.

عبلقة الطبلقة عمى التعرف  إلىىدفت الدراسة   (Arnold, & Bakker, 2011) كراوب آرلوند دراسة 

انيا بالعوامل الخارجية ) الدعم المعنوي لممدرب و بنية الجسم لمأالنفسية لدى الموىوبين في كرة القدم في 

(، حيث تم استخدام المنيج الوصفي باالعتماد عمى تقارير كل من المدرب و  لؤلداءوالتغذية الراجعة 

( العب 398) علالبلعبين الموىوبون لمعرفة العبلقة بين متغيرات الدراسة، وشممت عينة الدراسة 

أن مستوى الطبلقة النفسية  إلىمن فرق كرة القدم لمموىوبين، وخمصت الدراسة  ( مدرب45موىوب و )
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أن متغيرات الدراسة العوامل الخارجية والتي  لمفريق يكون اعمى في حالة الفوز منو في حالة الخسارة و

لممدرب  عمى الحالة النفسية )الطبلقة( إيجابيشممت الدعم المعنوي لممدرب والتغذية الراجعة تؤثر بشكل 

 .والبلعب

"خبرة الطبلقة وفق مرجعية نموذج الطبلقة  بعنوان (Nektarios. A- et al,2007) نيكتريوسدراسة 

وتيدف إلى التعرف عمى الفروق في حالة الطبلقة النفسية بين الرياضيين واستخدم المنيج الوصفي 

أىم النتائج تحقق وجود فروق  رياضي وطبق مقياس الحالة لمطبلقة النفسية وكانت( 220)وشممت العينة 

دالة بين حالة الطبلقة النفسية كدرجة كمية وكأبعاد بين الرياضيين، كما وجدت عبلقة ارتباطية دالة بين 

 حالة الطبلقة النفسية ومستوى األداء. 

بعنوان "تأثير التدريب العقمي والتغذية الراجعة  (Boris & Michael, 2003) ومايكلبوريس دراسة 

تأثير استخدام التدريب العقمي والتغذية الراجعة  عمىأداء الناشئين والدراسة استيدفت التعرف  عمىية الحيو 

سباح ومن  (78)عينة قواميا  عمى التجريبيواستخدم الباحثان المنيج  ،أداء الرياضيين الناشئين عمى

م النتائج يؤثر استخدام ومن أى العقمي،االسترخاء برنامج التدريبي  عمىأدوات البحث مقياس القدرة 

 حرة.( م50)االسترخاء وزمن أداء عمىالقدرة  عمىالتدريب العقمي 

 

 الدراسات التي تناولت الصالبة النفسية: 2.4.2

ىدفت الدراسة إلى معرفة الصبلبة النفسية وعبلقتيا بأساليب مواجية الضغوط  (2017دراسة جرعوب )

وتم استخدام المنيج الوصفي لمبلءمتو لمدراسة، وقد  ،العاديةميذ النفسية لمتبلميذ المتفوقين رياضيا والتبل

أظيرت الدراسة إن مستوى الصبلبة النفسية وأبعادىا لدى تبلميذ المتفوقين رياضيا أعمى منو لدى التبلميذ 

العادية ، كما أظيرت عمى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة بين غالبية أساليب مواجية الضغوط من جية 

صبلبة النفسية وأبعادىا االلتزام التحكم ، التحدي، من جية أخرى ، لدى تبلميذ أقسام رياضة ودراسة وال
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واألقسام العادية، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التبلميذ المتفوقين رياضيا 

المتفوقين ، ووجدت فروق  والعاليين في درجات أبعاد الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لمصبلبة لصالح

حقيقية بين أقسام رياضة ودراسة واألقسام العادية في أساليب مواجية الضغوط النفسية باستثناء التحميل 

 المنطقي تحمل المسؤولية االستسبلم ، التنفيس االنفعالي.

عمى فاعمية ىدفت التعرف إلى بناء برنامج التدريب الصبلبة العقمية، والتعرف  (2016دراسة إبراىيم )

البرنامج المقترح في تنمية الصبلبة العقمية الخاصة برياضة الكاراتيو، و تحسين مستوى نتائج المنتخب 

، واستخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام 2014القومي األول الكاراتيو ببطولة العالم الكبار بألمانيا 

عينة عمدية من العبي منتخب مصر لمكاراتيو المجموعة الواحدة عن طريق القياس القبمي والبعدي عمى 

العب والعبة كعينة أساسية، واستخدم ( 11المشاركين في بطولة العالم لمكاراتيو لمكبار بألمانيا، وعددىم )

الباحث مقياس الصبلبة العقمية في المجال الرياضي، كأدوات لجميع البيانات وكانت أىم النتائج أن 

يم في تطوير الصبلبة العقمية الخاصة برياضة الكاراتيو لدى العبي المنتخب البرنامج النفسي المقترح أس

القومي المصري لموصول بيم ألفضل استعداد نفسي يمكنيم من مواجية كافة التحديات والضغوط 

واألعباء النفسية المتوقعة دون حرمانيم من الوصول ألدائيم األفضل والتصميم عمى تحقيق المقب العالمي 

 العالم لمكبار لممرة األولى.لبطولة 

النجف  أنديةىدفت التعرف إلى مقارنة لمستوى الصبلبة النفسية لدى العبي  (2016دراسة عموان )

الدرجة الممتازة فئة الشباب في لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة .حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي 

النجف لدرجة الممتازة  أندية( العبا، وىم العبي 87باألسموب المسحي، إما عينة البحت فاشتممت عمى )

فئة الشباب في لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة، واعتمدت الباحثة مقياس الصبلبة النفسية والذي صيغت 

يجابيسمبي و  فقراتو باتجاىين ، واستنتجت الباحثة إن العبي كرة اليد ىم أفضل في مستوى الصبلبة ا 

 طائرة ألندية الدرجة الممتازة في النجف.النفسية من العبي الكرة ال



48 
 

 واستخدم دراسة بعنوان "الصبلبة النفسية وعبلقتيا باتخاذ القرار لحكام كرة القدم" (2012) عمروقام 

( حكما تم اختيارىم بالطريقة العمدية وكانت أىداف 602)عمى الباحث المنيج الوصفي واشتممت العينة 

سية وعبلقتيا باتخاذ القرار لحكام كرة القدم ومن أىم النتائج يوجد ارتباط الدراسة التعرف عمى الصبلبة النف

طردي بين الصبلبة النفسية واتخاذ القرار لحكام كرة القدم أي كمما زادت الصبلبة النفسية كمما زادت القدرة 

 لدييم.عمى اتخاذ القرار 

ط النفسية ومصادرىا وعبلقتيا بدراسة بعنوان "مستوى الضغو  (2006) نبيل دخان وبشير الحجارقام 

طبلب  نم (526) بمستوى الصبلبة النفسية" واستخدم الباحثان المنيج الوصفي واشتممت العينة عمى

الجامعة اإلسبلمية بغزة وكانت أىداف الدراسة التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية ومصادرىا وعبلقتيا 

بين مستوى الضغوط  إحصائياقة ارتباطية سالبة دالة النتائج وجود عبل بمستوى الصبلبة النفسية ومن أىم

 .النفسية والصبلبة النفسية لدييم

بدراسة عنوانيا " تأثير تدريبات الصبلبة العقمية عمى  (2006قامت ماجدة إسماعيل وجييان فؤاد )

 إلىدراسة االحتياجات النفسية األساسية في الرياضة ومستوى األداء لبلعبات الكرة الطائرة وتيدف ىذه ال

التعرف عمى تأثير تدريبات الصبلبة النفسية عمى االحتياجات النفسية ومستوى األداء )البدني _ المياري( 

تجريبية  أحداىمالبلعبات كرة الطائرة واستخدمتا المنيج التجريبي ذو القياس القبمي والبعدي لممجموعتين 

عبات كرة الطائرة بنادي المنصورة ( العبة من ال16واألخرى ضابطة عمى عينة عمدية قواميا )

البرنامج التدريبي لو تأثيرات إيجابية عمى محددات اختبار  أن إلىالرياضي، وكانت من اىم النتائج 

الصبلبة النفسية ومقياس االحتياجات النفسية في الرياضة وتحسن في مستوى األداء البدني والمياري 

 ووجود عبلقة ارتباطية بينيم.



49 
 

التعرف عمى العبلقة بين الصبلبة النفسية  إلىدراسة ىدفت  (2005وعبد الوىاب )سميمان  أجرت

والمساندة االجتماعية وادراك النجاح لبلعبي األنشطة الرياضية ذوي االحتياجات الخاصة، ومدى تأثرىا 

بمتغير نوع المعبة التخصصية التي يمارسيا البلعب وقد استخدم الباحثين المنيج الوصفي بصورتو 

 إلى( العبا تم تقسيميم 80) عددىملمسحية لمبلئمة طبيعة الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة عمى عينة ا

( 20( العبا تنس طاولة، )20( العبا كرة سمة ، )20( العبا كرة طائرة، )20اربع مجموعات ىي: )

عبين الرياضيين البل أنالعب سباحة، وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، حيث أظيرت نتائج الدراسة 

من ذوي اإلعاقة الحركية يتميزون بدرجة عالية من الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية وأن ليما تأثير 

 التدريب والمنافسات الرياضية. أحداثإيجابي في ادراك البلعبين ذوي اإلعاقة لضغوط 

ر الصبلبة النفسية ىدفت لمتعرف إلى تأثيدراسة (Ross and et. Al,2012) وآخرونروس أجري 

لى تأثير الصبلبة النفسية المباشر والغير مباشر إالرياضية قبل حدوثيا، باإلضافة  باإلصابةعمى التنبؤ 

في ىذه الدراسة تم استخدام منيج ، و واستجابات البلعبين عند حصول اإلصابة الرياضية أفعالعمى ردود 

 أعراض( العبا ظيرت لدييم 694اسة من )د(، حيث تكونت عينة الدر مالتصميم الطولي )طويل األ

( العبا تم أخذ استجاباتيم عمى 104خبلل فترة عامين، ثم بعد ذلك حدثت اإلصابة ل ) اإلصابةحدوث 

كشفت الدراسة عن وجود عبلقة  إحصائيافقرات االستبيان، وبعد االنتياء من جمع البيانات ومعالجتيا 

فسية واالستجابات وردود الفعل النفسية والتأقمم عند حدوث ارتباط موجبة ومرغوب بيا بين الصحية الن

وأثناء فترة االستشفاء، كما وجدت الدراسة أن لمصبلبة النفسية تأثير جيد عمى القدرة عمى التأقمم  اإلصابة

واالستجابة النفسية لدى الرياضيين المصابين، فيما أفضت الدراسة إلى أن الصبلبة النفسية ليا انعكاسات 

وث اإلصابة واستعادة دلدى الممارسين النشاط الرياضي، حيث تعمل عمى التقميل من معدالت ح ىامة

 الشفاه بشكل أسرع.
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تأثير الصبلبة  إلىدراسة ىدفت لمتعرف (Ramzi & Besharat,2010)  اجرى رمزي وبشارات 

( رياضيا بواقع 74يا )الرياضي والصحة النفسية، وقد أجريت الدراسة عمى عينة قوام اإلنجازالنفسية عمى 

العينة لمقياس الصبلبة النفسية ومقياس الصحة النفسية  أفراد، وتم خضوع أنثى( 30( ذكرا و)44)

ومقياس اإلنجاز الرياضي، وقد أظيرت النتائج تأثيرا" إيجابيا لمصبلبة النفسية عمى الصحة النفسية 

اضيين لما ليا من أثر عمى الصحة النفسية الرياضي، وقد اقترحت الدراسة بزيادة الصبلبة لري واإلنجاز

 .وزيادة اإلنجاز الرياضي من خبلل شعور الرياضيين بااللتزام والتحكم والتحدي

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.4.2

من أبعاد مختمفة لدى لقد تناولت الدراسات السابقة موضوعي الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية 

 أو رياضيين ينتسبون لرياضات معينة.  الرياضيين بصورة عامة

لتعرف إلى تأثير الصبلبة النفسية عمى التنبؤ ا( إلى  Ross and et. al، 2012)دراسة فقد سعت 

( عمى التعرف إلى الطبلقة النفسية وعبلقتيا 2010) زيدالرياضية قبل حدوثيا، بينما عمل  ةابصباإل

إلى التعرف عمى العبلقة بين  (Sibylle)يما ىدفت دراسة لدى العبي الكرة الطائرة، ف اإلنجازبدافعية 

( 2009الرياضي لدى العبي الماراثون، وعمل كبًل من القدومي الخواجا ) واألداءخبرة الطبلقة النفسية 

بعنوان "الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعاب الجماعية في فمسطين، وعمل 

سة استيدفت التعرف عمى خصائص الطبلقة النفسية لبلعبي المنتخب الكويتي ( بدرا2008زىران )

 لمشباب لكرة القدم. 

وقد تشابيت ىذه الدراسات من حيث األدوات والمنيج، فقد استخدمت غالبيتيا المنيج الوصفي ومقياس 

 ياضيين ولمعرفةالر تأثير الصبلبة النفسية عمى الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية، وذلك لتركيز عمى 

. وقد تّم تطبيق ىذه األدوات والمناىج نالعبلقة بين حالة الطبلقة النفسية ومستوى األداء الميارى لبلعبي
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رياضيا من رياضات متنوعة منيا ( 694( إلى )32مع عينات متنوعة، فقد تراوح حجم العينات ما بين )

 الفردية والجماعية.

ائج مختمفة، فقد تبّين وجود عبلقة ارتباط موجبة بين الصحية النفسية إلى نتالدراسات السابقة توصمت وقد 

وأثناء فترة االستشفاء، وأن لمصبلبة النفسية  اإلصابةواالستجابات وردود الفعل النفسية والتأقمم عند حدوث 

سات تأثير جيد عمى القدرة عمى التأقمم واالستجابة النفسية لدى الرياضيين المصابين، ولمصبلبة انعكا

وث اإلصابة واستعادة دىامة لدى الممارسين لنشاط الرياضي، حيث تعمل عمى التقميل من معدالت ح

الشفاه بشكل أسرع. ووجود حالة طبلقة نفسية عالية لدى العبي الكرة الطائرة أصحاب المستوي العالي، 

النفسية ترتبط بمستوى  العبي الماراثون بشكل غير مباشر، والطبلقة أداءوأن الطبلقة تؤثر عمى مستوى 

، وأن مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي باألداءال ترتبط بشكل مباشر  وبالتاليالدافعية لمواصمة السباق 

فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعاب الجماعية كبيرا. ووجود حالة الطبلقة النفسية عالية لدى البلعبين 

أن مستوى الطبلقة النفسية لمفريق ،ورنة بمنتخب لمشبابأصحاب المستوى العالي من منتخب الرجال مقا

 يكون اعمى في حالة الفوز منو في حالة الخسارة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطبلقة وأظيرت نتائج ىذه الدراسات من حيث المتغيرات 

رات المعبة والخبرة في المعب النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعاب الجماعية تبعا لمتغي

رة بوالمشاركات الدولية البلعب، حيث كانت الفروق لصالح العبي كرة اليد، ولصالح أصحاب الخ

 والتغذيةالدعم المعنوي لممدرب مثل وأن العوامل الخارجية  .الطويمة، ولصالح أصحاب المشاركات الدولية

وجود فروق دالة بين حالة و  .والبلعبلممدرب  طبلقة(عمى الحالة النفسية )ال إيجابيالراجعة تؤثر بشكل 

حالة الطبلقة النفسية في فروق دالة إحصائيا ووجود  الطبلقة النفسية كدرجة كمية وكأبعاد بين الرياضيين،

 وفقا لسنوات الخبرة.
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 لدى العبي ةومستوى الصبلبة النفسيمستوى الطبلقة النفسية معرفة عمى  ركزت فقد أّما ىذه الدراسة

التحقق من ، و واتير الكاعبلقة بين الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية لدى العبي الكشف عن الو  ،الكاراتيو

الجنس، المؤىل العممي،  متغيرات حسب والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  االختبلف في

 الرياضية.الدرجة المركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  سنوات الخبرة،
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 واإلجراءات الطريقة: الثالث الفصل

 الدراسة منيج 1 .3
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 الفصل الثالث: 

___________________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات

فـي تنفيـذ الدراسـة، ومـن ذلـك تعريـف مـنيج الدراسـة،  الباحـثيتناول ىذا الفصل وصفًا مفصبًل التـي اتبعيـا 

عداد أداة الدراسة)االستبانة(، والتأكد من صدقيا وثباتيـا،  ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا 

إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيمـا يمـي وصـف ليـذه وبيان 

 اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1 .3

ويعــرف بأنــو المــنيج  ،االرتبــاطي الوصــفي قــام الباحــث باســتخدام المــنيجمــن أجــل تحقيــق أىــداف الدراســة 

كن الحصول منيـا عمـى معمومـات تجيـب عـن أسـئمة الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يم

مــن خبللــو وصــف الظــاىرة موضــوع الدراســة،  الباحــثحــاول يوالتــي  .فييــا الباحــثدون تــدخل مــن  الدراســة

وتحميــل بياناتيــا، وبيــان العبلقــة بــين مكونــات واآلراء التــي تطــرح حوليــا، والعمميــات التــي تتضــمنيا واآلثــار 

تحميــل والتفســـير العممــي المـــنظم لوصـــف ظــاىرة أو المشـــكمة، وتصـــنيفيا التــي تحـــدثيا، وىــو أحـــد أشـــكال ال

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميل.  وتحميميا وا 

 الدراسة مجتمع 2 .3

والمسجمين رسميا"  العب (700)والبالغ عددىم ، فمسطينفي  والكاراتيالعبي تألف مجتمع الدراسة من 

 في اتحاد الكاراتيو.
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 دراسةال عينة 3 .3

بنســبة  العينــة الطبقيــة العشــوائية، بطريقــة، تــم اختيــارىم وراتيــاالعــب ك (203اشــتممت عينــة الدراســة عمــى )

يوضــح ، (1.3)والجــداول  .جيجــر ريتشــارد ماســون، وبــرتر كــل مــن تمثــل مجتمــع الدراســة حســب معادلــة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة:

 متغيرات أفراد العينة وصف 4 .3

% لمــذكور، ونســـبة 80.8متغيــر الجــنس أن نســبة ( توزيــع أفــراد عينــة الدراســـة حســب 1.3يبــين الجــدول )

% 43.8، ونســـبة ألقـــل مـــن تـــوجييي% 47.8أن نســـبة  المؤىـــل العممـــي% لئلنـــاث. ويبـــين متغيـــر 19.2

ــــى مــــن بكــــالوريوس% 8.4، ونســــبة بكــــالوريوس-لتــــوجييي ــــين متغيــــر ألعم أن نســــبة  ســــنوات الخبــــرة. ويب

ســـــنوات  (8)ل % 22.2ونســـــبة  ،ت( ســـــنوا7-4 (مـــــن% 27.6ونســـــبة  ،ت( ســـــنوا3-1مـــــن )% 50.2

لمخميـل، % 26.6، ونسـبة لنـابمس% 27.6، ونسـبة لـرام اهلل% 20.2أن نسبة  المركز. ويبين متغير فأكثر

 (21)% من 30، ونسبة ( سنة20-15) من% 70أن نسبة  العمرويبين متغير  .% لمقدس25.6ونسبة 

( 5-1)% مـن 37.4% لـم أشـارك، ونسـبة 30شاركة في البطـوالت أن نسـبة ويبين متغير الم .فـأكثرسنة 

% 51.2نســـبة  الرياضـــية أنالدرجـــة فـــأكثر. ويبـــين متغيـــر  ( مشـــاركات6)ل % 32.6، ونســـبة مشـــاركات

 (.2) % ألكثر من دان11.4، ونسبة 2% ألسود دان 37.4ألقل من أسود، ونسبة 

 .الدراسةتغيرات (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب م3.5جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 80.8 164 ذكر الجنس

 19.2 39 أنثى
 47.8 97 أقل من توجييي  المؤىل العممي

 43.8 89 بكالوريوس -توجييي
 8.4 17 أعمى من بكالوريوس
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 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 50.2 102 3-1من  سنوات الخبرة

 27.6 56 7-4من 
 22.2 45 فأكثر 8

 20.2 41 م اهللرا المركز
 27.6 56 نابمس
 26.6 54 الخميل
 25.6 52 القدس

 70.0 142 20-15من  العمر
 30.0 61 فأكثر 21

 30.0 61 لم أشارك المشاركة في البطوالت
 37.4 76 5-1من 
 32.6 66 فأكثر 6

 51.2 104 أقل من أسود الدرجة الرياضية 
 37.4 76 2دان -أسود

 11.3 23 2أكثر من دان 
 

 صدق األداة 5.3

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص 

، حيث وزع الباحث االستبانة عمى عدد من المحكمين. حيث طمب منيم إبداء الرأي في فقرات والخبرة

ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا لغويًا، 

ضافة أي معمومات أو تعديبلت أو فقرات يرونيا مناسبة ، ووفق ىذه المبلحظات تم إخراج االستبانة وا 

 بصورتيا النيائية.

لفقـرات االسـتبانة مـع من ناحية أخرى تم التحقـق مـن صـدق األداة أيضـًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون 

 اقالتصـاالستبانة ويدل عمى أن ىناك  واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات الدرجة الكمية لؤلداة،

 ذلك: تبين ةول التاليداداخمي بين الفقرات. والج
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 والكاراتيمستوى الطالقة النفسية لدى العبي 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.216** 0.002 12 0.615** 0.000 23 0.229** 0.001 
2 0.558** 0.000 13 0.338** 0.000 24 0.492** 0.000 
3 0.241** 0.001 14 0.214** 0.002 25 0.433** 0.000 
4 0.342** 0.000 15 0.488** 0.000 26 0.319** 0.000 
5 0.291** 0.000 16 0.222** 0.001 27 0.312** 0.000 
6 0.533** 0.000 17 0.271** 0.000 28 0.325** 0.000 
7 0.395** 0.000 18 0.490** 0.000 29 0.365** 0.000 
8 0.496** 0.000 19 0.419** 0.000 30 0.421** 0.000 
9 0.377** 0.000 20 0.339** 0.000 31 0.246** 0.000 
10 0.477** 0.000 21 0.551** 0.000 32 0.470** 0.000 
11 0.564** 0.000 22 0.538** 0.000 33 0.175* 0.013 

 0.001عند  إحصائية** دالو 
 0.050عند  إحصائية* دالو 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 والكاراتيمستوى الصالبة النفسية لدى العبي 

 اإلحصائية الدالة Rقيمة  الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم 
1 0.389** 0.000 11 0.145* 0.039 21 0.336** 0.000 
2 0.482** 0.000 12 0.358** 0.000 22 0.459** 0.000 
3 0.587** 0.000 13 0.415** 0.000 23 0.521** 0.000 
4 0.566** 0.000 14 0.578** 0.000 24 0.537** 0.000 
5 0.579** 0.000 15 0.347** 0.000 25 0.418** 0.000 
6 0.637** 0.000 16 0.454** 0.000 26 0.593** 0.000 
7 0.634** 0.000 17 0.514** 0.000 27 0.409** 0.000 
8 0.562** 0.000 18 0.400** 0.000 28 0.379** 0.000 
9 0.478** 0.000 19 0.449** 0.000 29 0.572** 0.000 
10 0.548** 0.000 20 0.449** 0.000    
0..0.عندإحصائيةاله**د

...0.عندإحصائية*داله




58 
 

 ثبات الدراسة  6 .3

لمجاالت  من التحقق من ثبات األداة، من خبلل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات، قام الباحث

مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي لالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية 

تمتع  إلىوىذه النتيجة تشير  ،والكاراتيمستوى الصبلبة النفسية لدى العبي و  (0.84)و ،(0.79) وراتيالكا

 بثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معامل الثبات لممجاالت والدرجة الكمية. األداةىذه 

 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 4.3جدول )

 اتمعامل الثب المجاالت المستجيب

 0.793 الدرجة الكمية الطالقة النفسية

 0.815 االلتزام الصالبة النفسية

 0.794 التحكم

 0.742 التحدي

 0.849 الدرجة الكمية

 

 الدراسة إجراءات 7 .3

مـن أفــراد  تبتطبيـق األداة عمــى أفـراد عينــة الدراسـة، وبعــد أن اكتممـت عمميــة تجميـع االســتبيانا قـام الباحــث

المســتردة الصــالحة والتــي  تجــابتيم عمييــا بطريقــة صــحيحة، تبــين لمباحــث أن عــدد االســتبياناالعينــة بعــد إ

 .استبانة( .23خضعت لمتحميل اإلحصائي: )
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 المعالجة اإلحصائية 8 .3

معينــة(، وذلــك تمييــدا  قامــاأر والتأكــد مــن صــبلحيتيا لمتحميــل تــم ترميزىــا )إعطائيــا  تبعــد جمــع االســتبيانا

لى جيـاز الحاسـوب اآللـي إلجـراء المعالجـات اإلحصـائية المناسـبة، وتحميـل البيانـات وفقـا إلدخال بياناتيا إ

ألســئمة الدراســة بيانــات الدراســة، وقــد تمــت المعالجــة اإلحصــائية لمبيانــات باســتخراج المتوســطات الحســابية 

تحميــل التبــاين  واختبــار(، t- testواالنحرافــات المعياريــة لكــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة، واختبــار )ت( )

 Cronbachومعامـل ارتبـاط بيرسـون، ومعادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا ) ،(one way ANOVA)األحـادي 

Alpha( وذلــــك باســــتخدام الــــرزم اإلحصــــائية ،)SPSS( )Statistical Package For Social 

Sciences.) 
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 تمييد 3.6

 نتائج أسئمة الدراسة 6.4
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 الفصل الرابع: 

_________________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

 تمييد 1 .4

الطالقة  عن موضوع الدراسة وىو " الباحثإلييا  تضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل

" وبيان أثر كل من المتغيرات من خبلل  الكاراتيوية لدى العبي النفسية وعالقتيا بالصالبة النفس

استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى يتم 

 تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقل ...2 منخفضة

 67..-4..2 متوسطة

 فأعمى 68.. عالية

 

 

 أسئمة الدراسة: نتائج 2 .4

 المتعمقة بالسؤال األول:  النتائج 1.2.4

  ؟الكاراتيومستوى الطالقة النفسية لدى العبي ما 
ت أفـراد المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابا بحساب قام الباحثعن ىذا السؤال  لئلجابة

 . والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  عناالستبانة التي تعبر  فقرات عينة الدراسة عمى
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى 3.6جدول )
 والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.886 3.91 لدي القدرة عمى التصرف السريع في المواقف الصعبة في المنافسة 28
 عالية 0.962 3.86 أنتظر المنافسة بشوق ورغبة 27
 عالية 0.941 3.83 أحقق أفضل أداء في المنافسات اليامة 4

 عالية 1.058 3.83 أشعر بالمتعة أثناء المنافسة 20
 عالية 0.949 3.79 أستطيع عزل األفكار التي تشتت انتباىي في المنافسة 1

 عالية 1.014 3.75 لدي درجة عالية من الثقة بالنفس أثناء المنافسة 13
 عالية 0.997 3.74 أصل إلى قمة األداء المياري في المنافسة 26
 ةعالي 1.024 3.71 أستطيع تحقيق أىدافي ميما كانت صعبة المنافسة 17
 عالية 1.044 3.70 أتحكم في انفعاالتي طوال فترة المنافسة 33
 متوسطة 0.978 3.67 أصل إلى مرحمة إتقان أدائي في المنافسة 9

 متوسطة 1.003 3.67 أجيد المبلحظة الجيدة لحركات المنافس 14
 متوسطة 1.011 3.65 لدي القدرة عمى ضبط انفعاالتي عند مواجية المنافس 16
 متوسطة 1.030 3.65 ع بدرجة عالية من التركيز أثناء األداءأتمت 31
 متوسطة 1.084 3.58 أتحكم بانفعاالتي رغم ضغط المنافسة 5
 متوسطة 1.156 3.57 أحتفظ بيدوئي عند مواجية المواقف الصعبة 3

 متوسطة 1.073 3.54 تشغمني نتيجة المنافسة  29
 متوسطة 1.197 3.31 يسيل إثارتي )استفزازي( أثناء المنافسة 8
 متوسطة 1.190 3.27 أشعر بعدم قدرتي عمى التركيز أثناء المنافسة 6

 متوسطة 1.341 3.21 أشعر بالخوف من حضور عدد كبير من الجميور 12
 متوسطة 1.303 3.16 نقد الجميور ألدائي يجعمني أفقد التركيز 11
 متوسطة 1.293 3.11 أرتكب أخطاء بسبب عدم التركيز 2

 متوسطة 1.290 3.10 أفقد أعصابي بسرعة إذا ىزمت  21
 متوسطة 1.284 3.02 لمستوى أدائي األخريينيقمقني تقييم  7

 متوسطة 1.200 3.00 أرتكب المزيد من األخطاء كمما زادت أىمية المنافسة 24
 متوسطة 1.211 2.95 أشعر أن تركيزي يكون ضعيفًا في بداية المنافسة 18
 متوسطة 1.183 2.90 إتقان أدائي في أثناء المنافسة يصعب عميّ  22
 متوسطة 1.384 2.86 أشعر بتقمصات المعدة قبل المنافسة 32
 متوسطة 1.238 2.81 أشعر بالتوتر عند االشتراك في منافسات جديدة 10
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 1.234 2.73 أشعر بالقمق أثناء المنافسات اليامة 15
 متوسطة 1.178 2.73 بسيولة أثناء المنافسةأفقد التحكم في انفعاالتي  30
 متوسطة 1.173 2.56 أشعر بأن ضربات قمبي سريعة قبل اشتراكي في المنافسة 25
 متوسطة 1.190 2.55 أخشى الفشل في تحقيق أىدافي 19
 منخفضة 1.003 2.22 يتحسن أدائي في المواقف التي تتطمب التحدي 23

 متوسطة 400. 3.30 الدرجة الكمية
يبلحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد 

الكميـــة لمدرجـــة المتوســـط الحســـابي  أن والكاراتيـــمســـتوى الطبلقـــة النفســـية لـــدى العبـــي عينـــة الدراســـة عمـــى 

جــاء  والكاراتيـالعبــي  مسـتوى الطبلقـة النفســية لـدىأن ( وىــذا يـدل عمــى 3.43( وانحـراف معيـاري )3...)

 بدرجة متوسطة. 

( فقـرة جـاءت بدرجـة 23عاليـة، و)جـاءت بدرجـة ات فقـر ( 9)( أن 1.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

. وحصــمت الفقــرة " لــدي القــدرة عمــى التصــرف الســريع فــي متوســطة، وفقــرة واحــدة جــاءت بدرجــة منخفضــة

(، ويمييـا فقـرة " أنتظـر المنافسـة بشـوق 3.91حسـابي ) عمى أعمى متوسـط"  المواقف الصعبة في المنافسة

(. وحصــمت الفقــرة " يتحســن أدائــي فــي المواقــف التــي تتطمــب التحــدي " 3.86ورغبــة " بمتوســط حســابي )

بمتوســـط حســـابي "  (، يمييـــا الفقـــرة " أخشـــى الفشـــل فـــي تحقيـــق أىـــدافي2.22عمـــى أقـــل متوســـط حســـابي )

(2.55.) 

 : الثانيؤال المتعمقة بالس النتائج 2.2.4

  الكاراتيو؟مستوى الصالبة النفسية لدى العبي ما 
المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد  بحساب قام الباحثعن ىذا السؤال  لئلجابة

 . والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي  مستوى عناالستبانة التي تعبر  مجاالت عينة الدراسة عمى
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 4.6جدول )
 والكاراتيالصالبة النفسية لدى العبي  مستوى

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية 56530. 4.0118 االلتزام 1

 عالية 0.49700 3.8340 التحكم 2

 متوسطة 0.45952 3.6420 التحدي 3

 عالية 0.41951 3.8357 الدرجة الكمية

يبلحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد 

الكميـــة لمدرجـــة المتوســـط الحســـابي  أن الكاراتيـــوالصـــبلبة النفســـية لـــدى العبـــي  مســـتوىعينـــة الدراســـة عمـــى 

جـاء  والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي  مستوىأن ( وىذا يدل عمى 3.409عياري )( وانحراف م.8..)

 الـتحكم(، ويميـو مجـال 4.30عمى أعمـى متوسـط حسـابي ومقـداره ) االلتزام. ولقد حصل مجال عاليةبدرجة 

 .التحديويميو مجال 

 فـــراد عينـــة الدراســـة عمـــىبحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أ قـــام الباحـــثو 

 . مجال االلتزام عناالستبانة التي تعبر  فقرات

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال االلتزام5.6جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.784 4.23 ق وأىدافوبشكل واضح بتنفيذ رسالة الفري مالتز  1
 عالية 0.882 4.09 أظير دائما التزاما تاما باألنظمة والتعميمات  3
 عالية 0.890 4.07 التعامل بخمق رياضي ىو السمة المميزة لعبلقتي مع زمبلئي في الفريق 8
 عالية 0.846 4.05 أتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر عني  9
 عالية 0.763 4.04 ريقة مسؤولة تجاه زمبلئيبط إمكانياتياستثمر  2
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 عالية 0.917 4.04 أبذل جيدا" واضحا" في دعم فريقي وزمبلئي  4
 عالية 1.020 3.99 الموعد المقرر التدريبات قبلالتزم بالحضور المبكر لمواعيد  5

 عالية 1.005 3.90 أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية داخل فريقي الرياضي 10
 عالية 1.045 3.89 ل عمى إدامة السموك القويم ألكون قدوة لغيري أعم 7
 عالية 1.028 3.81 والمشورة ليم وأقدم النصحاشعر بالمسؤولية تجاه زمبلئي  6

 عالية 0.5653 4.0118 الدرجة الكمية
أفــراد  يبلحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات

( 3.565( وانحـراف معيـاري )4.30)الكميـة لمدرجة المتوسط الحسابي  أنمجال االلتزام عينة الدراسة عمى 

 .عاليةبدرجة  جاء مجال االلتزامأن وىذا يدل عمى 

 ألتـزم. وحصـمت الفقـرة " جميـع الفقـرات جـاءت بدرجـة عاليـة( أن 3.4كما وتشير النتـائج فـي الجـدول رقـم )

(، ويمييـا فقـرة " أظيـر دائمـا 4.23عمى أعمى متوسط حسابي )"  ذ رسالة الفريق وأىدافوواضح بتنفي بشكل

(. وحصـــمت الفقـــرة " اشـــعر بالمســـؤولية تجـــاه 4.09التزامـــا تامـــا باألنظمـــة والتعميمـــات " بمتوســـط حســـابي )

إدامــة  (، يمييــا الفقــرة " أعمــل عمــى3.81عمــى أقــل متوســط حســابي )"  والمشــورة ليــم وأقــدم النصــحزمبلئــي 

 (.3.89بمتوسط حسابي )" السموك القويم ألكون قدوة لغيري 

 بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة عمـــى قـــام الباحـــثو 

  مجال التحكم. عناالستبانة التي تعبر  فقرات

 التحكمات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب6.6جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.735 4.24 لنفسي  أىدافأسعى إلى أخذ زمام المبادرة في مجال استحداث  1
 عالية 0.817 3.99 أتحمل مسؤولية اليزيمة ألني اعتبرىا بسببي 2
 عالية 0.914 3.97 لمباراة لتحقيق اإلنجاز الرياضيأخطط إلى التحكم في أحداث ا 6
 عالية 1.063 3.86 أتـحمل اليزيمة في المباراة  5
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عمى ضغوط المعبة بما يفوق  فريقي لمتغمباحتياجات  أستطيع تمبية 7
 توقعاتيم

 عالية 0.819 3.85

 عالية 0.999 3.81 وجودي المنافسة لتعزيزأسعى لمتأثير عمى زمبلئي في  8
 عالية 0.975 3.79 أستطيع المحافظة عمى وزني بسيولة  3
ْن كانت نتائجيا غير مضمونة  4  متوسطة 1.003 3.67 أتقبل المبادرات الجديدة وا 
 متوسطة 1.030 3.61 ال أنزعج كثيرا من قرارات الحكم  9

 متوسطة 1.190 3.57 ال أخاف من اإلصابة في المباراة 10
 عالية 0.4970 3.834 الدرجة الكمية

يبلحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد 

( 3.497( وانحـراف معيـاري ).8..)الكميـة لمدرجـة المتوسط الحسابي  أن مجال التحكمعينة الدراسة عمى 

 .عاليةجاءت بدرجة  مجال التحكمأن وىذا يدل عمى 

( فقـرات جـاءت بدرجـة 3( فقرات جـاءت بدرجـة عاليـة، و)7)( أن 4.4ائج في الجدول رقم )كما وتشير النت

عمـى أعمـى " لنفسـي  أىـدافوحصمت الفقرة " أسعى إلـى أخـذ زمـام المبـادرة فـي مجـال اسـتحداث  متوسطة.

يزيمــة ألنــي اعتبرىــا بســببي " بمتوســط حســابي الحمــل مســؤولية " أت(، ويمييــا فقــرة 4.24متوســط حســابي )

، يمييـا (3.57عمـى أقـل متوسـط حسـابي )"  ال أخاف من اإلصـابة فـي المبـاراة(. وحصمت الفقرة " 3.99)

 (.3.61" بمتوسط حسابي )أنزعج كثيرا من قرارات الحكم ال الفقرة " 

 بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة عمـــى قـــام الباحـــثو 

 . مجال التحدي عنبانة التي تعبر االست فقرات
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 مجال التحدي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل7.6جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.692 4.26 أتخذ القرار السميم أثناء المنافسة الرياضية 1
 عالية 0.891 4.05 باالنسجام مع زمبلئي داخل الفريق في المنافسةاشعر  3
 عالية 0.972 4.00 تسود روح التعاون بيني وبين زمبلئي داخل النادي 5
 عالية 0.904 4.00 أركز في التمارين لغرض الفوز في المباراة 7
 عالية 1.057 3.85 أشعر بالرغبة واالستعداد في مواجية المنافس 6
 عالية 1.005 3.79 د عن الشعور بالقمق أثناء المباراةأبتع 4
 عالية 0.972 3.70 ال أجد صعوبة في مواجية الخصم في المنافسة 8
 متوسطة 1.183 2.65 المتكررة ستضعف من إرادتي اإلحباطاتأن  9
 متوسطة 1.166 2.48   أخسر المباراة النخفاض مستواي المياري 2

 متوسطة 0.45952 3.6420 الدرجة الكمية

يبلحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد 

( 3.459( وانحراف معيـاري )64..)الكمية لمدرجة المتوسط الحسابي  أن مجال التحديعينة الدراسة عمى 

 .متوسطةبدرجة  جاء مجال التحديأن وىذا يدل عمى 

( فقـــرات جـــاءت بدرجـــة عاليـــة، وفقـــرتين جاءتـــا بدرجـــة 7)( أن 5.4نتـــائج فـــي الجـــدول رقـــم )كمـــا وتشـــير ال

. وحصـــمت الفقـــرة " أتخـــذ القـــرار الســـميم أثنـــاء المنافســـة الرياضـــية " عمـــى أعمـــى متوســـط حســـابي متوســـطة

(. 4.05بمتوسط حسابي )"  (، ويمييا فقرة " اشعر باالنسجام مع زمبلئي داخل الفريق في المنافسة4.26)

(، يمييــا 2.48أقــل متوســط حســابي ) عمــى“ الميــاريأخســر المبــاراة النخفــاض مســتواي  وحصــمت الفقــرة "

 (.2.65بمتوسط حسابي )"  المتكررة ستضعف من إرادتي اإلحباطاتالفقرة " أن 
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 : الثالثالمتعمقة بالسؤال  النتائج 3.2.4

  ؟الكاراتيوى العبي ىل توجد عالقة بين الطالقة النفسية والصالبة النفسية لد
 تم تحويمو لفرضية التالية: عن ىذا السؤال لئلجابة

بــين الطالقــة النفســية والصــالبة ( α ≥ 0.05عنــد مســتوى الداللــة ) إحصــائيةذات داللــة  عالقــةيوجــد 

 .تيوار االنفسية لدى العبي الك

النفســـية والصـــبلبة بـــين الطبلقــة  اإلحصـــائيةمعامـــل ارتبــاط بيرســـون والداللــة حســـاب بحـــص الفرضــية تــم ف

  .واتير الكاالنفسية لدى العبي 

بين الطالقة النفسية والصالبة النفسية  لمعالقة اإلحصائيةمعامل ارتباط بيرسون والداللة  (:8.6جدول )
 واتير الكالدى العبي 

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات
 0.000 *0.251 الطالقة النفسية االلتزام
 0.932 *0.006 التحكم
 0.000 *0.361 التحدي

الدرجة الكمية لمصالبة 
 النفسية

0.237* 0.001 

 

(، ومستوى الداللة 0.237يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون لمدرجة الكمية )

بين ( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة طردية (، أي أنو توجد عبلقة0.001)

أي أنو  .ما عدا مجال التحكم ، وكذلك لممجاالتوالكاراتيصبلبة النفسية لدى العبي قة النفسية والالطبل

. والعكس والكاراتي العبيلدى مستوى الصبلبة النفسية زاد ذلك من  الطبلقة النفسيةكمما زاد مستوى 

 صحيح.
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 : الرابعالمتعمقة بالسؤال  النتائج 4.2.4

الجنس، المؤىل العممي،  متغيرات حسب والكاراتيفسية لدى العبي مستوى الطالقة النختمف يىل 

 الرياضية؟الدرجة المركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  سنوات الخبرة،

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 : األولىنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "

 "الجنسلمتغير  يعزى والكاراتي

عينـة الدراسـة  أفـرادالمتوسـطات الحسـابية السـتجابة و نتـائج اختبـار "ت" حسـاب ب األولـىحص الفرضية تم ف

  .نسجاللمتغير  حسب والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي 

في مستوى الطالقة النفسية  العينة أفرادالستجابة لمستقمة لمعينات انتائج اختبار "ت"  (:9.6جدول )
 الجنسمتغير  حسب والكاراتيلدى العبي 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.082 1.771 0.40702 3.3258 164 ذكر

 0.41010 3.1966 39 أنثى

(، أي أنو 3.382(، ومستوى الداللة )0.770ة "ت" لمدرجة الكمية )يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيم

 قبولوبذلك تم  .الجنستعزى لمتغير  والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق ال 

 . األولىالفرضية 
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 : الثانيةنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  طالقــةلم (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " المؤىل العمميلمتغير  يعزى والكاراتي

مســـتوى  عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســابية الســـتجابة  الثانيـــةحـــص الفرضـــية تــم ف

 . المؤىل العمميلمتغير  يعزى والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات (:6.:)جدول 
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.42230 3.3174 97 أقل من توجيهي

 0.38753 3.2877 89 بكالوريوس-توجيهي

 0.46980 3.2763 17 أعلى من بكالوريوس

 يعـزى والكاراتيـفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  يةوجود فروق ظاىر  (8.8)يبلحظ من الجدول رقم 

ـــر  ـــة الفـــروقالمؤىـــل العممـــيلمتغي ـــل التبـــاين  ، ولمعرفـــة دالل ـــم اســـتخدام تحمي  one way)األحـــادي ت

ANOVA)  (934رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الطالقة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادييل التباين نتائج اختبار تحم: (6.;) جدول
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.154 0.026 2 0.052 بين المجموعات
 

0.857 
 0.169 200 33.868 اتداخل المجموع 

 202 33.920 المجموع 
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 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.857( ومستوى الداللة )0.154)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ( أي أنو 0.05 ≤

  . الثانيةالفرضية قبول ك تم وبذل المؤىل العممي.لمتغير 

 : الثالثةنتائج الفرضية 
النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " سنوات الخبرةلمتغير  يعزى والكاراتي

مســـتوى  مـــىععينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية الســـتجابة  الثالثـــةحـــص الفرضـــية تـــم ف

 . سنوات الخبرةلمتغير  يعزى والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:6..3)جدول 
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
1-3 102 3.2695 0.35331 
4-7 56 3.2657 0.39162 
 0.52460 3.4162 45 فأكثر -8
 والكاراتيــفــي مســتوى الطبلقــة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (40.8)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one way)األحــادي تــم اســتخدام تحميــل التبــاين  ، ولمعرفــة داللــة الفــروقســنوات الخبــرةلمتغيــر  يعــزى

ANOVA)  (0034رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الطالقة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (33.6) جدول
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.317 0.384 2 0.768 بين المجموعات
 

0.101 
 0.166 200 33.152 داخل المجموعات 

 202 33.920 المجموع 
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 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.101( ومستوى الداللة )2.317)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي صائيًا توجد فروق دالة إحال ( أي أنو 0.05 ≤

  .الثالثةالفرضية  قبولوبذلك تم  ،سنوات الخبرةلمتغير 

 : الرابعةنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " المركزلمتغير  يعزى والكاراتي

مســتوى  عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  الرابعــةحــص الفرضــية تــم ف

 . المركزلمتغير  يعزى والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:34.6)جدول 
 المركزيعزى لمتغير  والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المركز
 0.44954 3.2794 41 رام اهلل
 0.40309 3.2251 56 نابمس
 0.37892 3.3288 54 الخميل
 0.41195 3.3706 52 القدس

 والكاراتيــعبــي فــي مســتوى الطبلقــة النفســية لــدى ال يــةوجــود فــروق ظاىر  (8..4)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 (one way ANOVA)األحـادي تم استخدام تحميـل التبـاين  ، ولمعرفة داللة الفروقالمركزلمتغير  يعزى

 :(0.34رقم )كما يظير في الجدول 
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في مستوى الطالقة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (35.6) جدول
 المركزلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.267 0.212 3 0.636 بين المجموعات
 

0.287 
 0.167 199 33.284 داخل المجموعات 

 202 33.920 المجموع 

 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.287لة )( ومستوى الدال1.267)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ( أي أنو 0.05 ≤

 . الرابعةالفرضية  قبولوبذلك تم  المركز.لمتغير 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "

 "العمرلمتغير  يعزى والكاراتي

عينـة الدراسـة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب الخامسةحص الفرضية تم ف

  .العمرلمتغير  حسب والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي 

في مستوى الطالقة النفسية  العينة أفرادالستجابة نات المستقمة لمعينتائج اختبار "ت"  (:36.6جدول )
 العمرمتغير  حسب والكاراتيلدى العبي 

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

15-20 142 3.3017 0.39139 0.043 0.966 
 0.45315 3.2991 61 فأكثر 21
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 (، أي أنو3.966(، ومستوى الداللة ).3.34سابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبين من خبلل الجدول ال

 قبول، وبذلك تم العمرتعزى لمتغير  والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق ال 

 . الخامسةالفرضية 

 : السادسةنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " المشاركة في البطوالتلمتغير  يعزى والكاراتي

مســتوى  عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  السادســةحــص الفرضــية تــم ف

 . المشاركة في البطوالتلمتغير  يعزى والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

مستوى ل وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمت (:37.6)جدول 
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المشاركة في البطوالت

 0.36603 3.2340 61 أشاركلم 

 0.35144 3.2711 76 5-1من 

 0.49093 3.3972 66 فأكثر 6

 والكاراتيــفــي مســتوى الطبلقــة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (8..4)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one)األحــادي تــم اســتخدام تحميـل التبــاين  ، ولمعرفــة داللــة الفـروقالمشــاركة فـي البطــوالتلمتغيــر  يعـزى

way ANOVA)  (0634رقم )كما يظير في الجدول: 
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في مستوى الطالقة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (38.6) ولجد
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.888 0.476 2 0.952 بين المجموعات

 

0.058 

 0.165 200 32.968 داخل المجموعات 

 202 33.920 المجموع 

 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.058( ومستوى الداللة )2.888)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى ويالكاراتفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ( أي أنو 0.05 ≤

 . السادسةالفرضية قبول وبذلك تم ، المشاركة في البطوالتلمتغير 

 : السابعةنتائج الفرضية 

النفســية لــدى العبــي  لمطالقــة (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 “الرياضية الدرجة لمتغير  يعزى والكاراتي

مســتوى  عمــىعينــة الدراســة  أفــرادســطات الحســابية الســتجابة تــم حســاب المتو  الســابعةحــص الفرضــية تــم ف

  الرياضية.الدرجة لمتغير  يعزى والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:39.6)جدول 
 لدرجة الرياضية ايعزى لمتغير  والكاراتيالطالقة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدرجة الرياضية 
 0.36667 3.2614 104 أقل من أسود

 0.41000 3.3309 76 2دان -أسود 
 0.56757 3.3808 23 2أكثر من دان 
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 ويــالكاراتفــي مســتوى الطبلقــة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (8..4)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one way)األحـادي تـم اسـتخدام تحميـل التبـاين  ولمعرفـة داللـة الفـروق الرياضـية،الدرجـة لمتغيـر  يعـزى

ANOVA)  (0834رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الطالقة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (6.:3) جدول
 الدرجة الرياضية غير يعزى لمت والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.126 0.189 2 0.378 بين المجموعات
 

0.326 
 0.168 200 33.542 داخل المجموعات 

 202 33.920 المجموع 

 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.326ى الداللة )( ومستو 1.126)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ( أي أنو 0.05 ≤

 . السابعةالفرضية قبول وبذلك تم  الرياضية،الدرجة لمتغير 

 المتعمقة بالسؤال الخامس:  النتائج 5.2.4

الجنس، المؤىل العممي،  متغيرات حسب والكاراتية النفسية لدى العبي مستوى الصالبختمف يىل 

 الرياضية؟الدرجة المركز، العمر، المشاركة في البطوالت،  سنوات الخبرة،

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 : األولىنتائج الفرضية 

فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "

 "الجنسلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 
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عينـة الدراسـة  أفـرادالمتوسـطات الحسـابية السـتجابة و نتـائج اختبـار "ت" حسـاب ب األولـىحص الفرضية تم ف

  .الجنسلمتغير  حسب والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي 

في مستوى الصالبة النفسية  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة ر "ت" نتائج اختبا (:6.;3جدول )
 الجنسمتغير  حسب والكاراتيلدى العبي 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.025 2.298 0.58068 3.9732 164 ذكر االلتزام
 0.46776 4.1744 39 أنثى

 0.091 1.716 0.51295 3.8085 164 ذكر تحكمال
 0.41213 3.9410 39 أنثى

 0.015 2.492 0.47019 3.6077 164 ذكر التحدي
 0.38438 3.7863 39 أنثى

 0.005 2.881 0.43729 3.8030 164 ذكر الدرجة الكمية
 0.30191 3.9735 39 أنثى

(، أي أنو 3.335(، ومستوى الداللة )2.880مدرجة الكمية )يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" ل

، وكذلك لممجاالت ما الجنستعزى لمتغير  والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي توجد فروق 

 . األولىالفرضية  رفضوبذلك تم  وكانت الفروق لصالح اإلناث، .عدا مجال التحكم

 : الثانيةنتائج الفرضية 

فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروق ال"

 "المؤىل العمميلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

مســـتوى  عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســابية الســـتجابة  الثانيـــةحـــص الفرضـــية تــم ف

 . المؤىل العمميلمتغير  يعزى والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:6..4)جدول 
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالصالبة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال
 0.53542 4.0536 97 أقل من توجييي االلتزام

 0.59243 3.9247 89 بكالوريوس-توجييي
 0.53005 4.2294 17 أعمى من بكالوريوس

 0.47071 3.7773 97 أقل من توجييي التحكم
 0.53212 3.8427 89 بكالوريوس-توجييي

 0.36035 4.1118 17 أعمى من بكالوريوس
 0.43561 3.7514 97 أقل من توجييي التحدي

 0.45828 3.4869 89 لوريوسبكا-توجييي
 0.35815 3.8301 17 أعمى من بكالوريوس

 0.39690 3.8646 97 أقل من توجييي الدرجة الكمية
 0.44768 3.7606 89 بكالوريوس-توجييي

 0.28640 4.0649 17 أعمى من بكالوريوس

 والكاراتيــدى العبــي فــي مســتوى الصــبلبة النفســية لــ يــةوجــود فــروق ظاىر  (0.8.)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one way)األحــادي تــم اســتخدام تحميــل التبــاين  ، ولمعرفــة داللــة الفــروقالمؤىــل العممــيلمتغيــر  يعــزى

ANOVA)  (2034رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الصالبة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (43.6) جدول
 المؤىل العممييعزى لمتغير  وراتيالكالدى العبي 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.622 0.825 2 1.649 بين المجموعات االلتزام
 

0.075 
 0.315 200 62.902 داخل المجموعات 

 202 64.552 المجموع 
 3.377 0.815 2 1.630 موعاتبين المج التحكم

 
0.036 

 0.241 200 48.266 داخل المجموعات 
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

  202 49.895 المجموع
 10.075 1.952 2 3.904 بين المجموعات التحدي

 
0.000 

 0.194 200 38.751 داخل المجموعات 
 202 42.655 المجموع 

 4.333 0.738 2 1.476 بين المجموعات الدرجة الكمية
 

0.014 
 0.170 200 34.073 داخل المجموعات 

 202 35.549 المجموع 
 αمن مستوى الداللة ) أقل( وىي 0.014( ومستوى الداللة )4.333)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا 0.05 ≤

وتم . الثانيةالفرضية  رفضوبذلك تم  وكذلك لممجاالت ما عدا مجال االلتزام. ،المؤىل العمميلمتغير 

 يمي: اتجاه الفروق وىي كما لبيان (LSDفحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )44.6الجدول )
 لمؤىل العمميمتغير اعينة الدراسة حسب 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.366 06538.- بكالوريوس-توجييي أقل من توجييي التحكم
 0.010 *33445.- أعمى من بكالوريوس

 0.366 06538. أقل من توجييي بكالوريوس-توجييي
 0.040 *26907.- أعمى من بكالوريوس

 0.010 *33445. أقل من توجييي أعمى من بكالوريوس
 0.040 *26907. بكالوريوس-توجييي

 0.000 *26454. بكالوريوس-توجييي أقل من توجييي التحدي
 0.498 07863.- أعمى من بكالوريوس

 0.000 *26454.- أقل من توجييي بكالوريوس-توجييي
 0.004 *34317.- أعمى من بكالوريوس

 0.498 07863. ل من توجيييأق أعمى من بكالوريوس
 0.004 *34317. بكالوريوس-توجييي
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الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.088 10400. بكالوريوس-توجييي أقل من توجييي الدرجة الكمية
 0.066 20035.- أعمى من بكالوريوس

 0.088 10400.- أقل من توجييي بكالوريوس-توجييي
 0.006 *30435.- أعمى من بكالوريوس

 0.066 20035. أقل من توجييي أعمى من بكالوريوس
 0.006 *30435. بكالوريوس-توجييي

 بكالوريوس لصالح أعمى من بكالوريوس.-وكانت الفروق بين أعمى من بكالوريوس وتوجييي

 : الثالثةنتائج الفرضية 

فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " سنوات الخبرةلمتغير  يعزى والكاراتيعبي لدى ال

مســـتوى  عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية الســـتجابة  الثالثـــةحـــص الفرضـــية تـــم ف

 . سنوات الخبرةلمتغير  يعزى والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

مستوى ل فراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أ (:45.6)جدول 
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالصالبة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 0.56914 3.9304 102 3-1 االلتزام

4-7 56 4.0214 0.53690 

 0.56325 4.1844 45 فأكثر 8

 0.52144 3.7833 102 3-1 التحكم

4-7 56 3.8500 0.48015 

 0.45408 3.9289 45 فأكثر 8
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 0.45786 3.5664 102 3-1 التحدي

4-7 56 3.6865 0.45498 

 0.44714 3.7580 45 فأكثر 8

 0.43855 3.7667 102 3-1 الدرجة الكمية

4-7 56 3.8584 0.37904 

 0.39794 3.9640 45 فأكثر 8

 والكاراتيــفــي مســتوى الصــبلبة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (2.8.)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one way)األحــادي تــم اســتخدام تحميــل التبــاين  ، ولمعرفــة داللــة الفــروقســنوات الخبــرةلمتغيــر  يعــزى

ANOVA)  (2434رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الصالبة النفسية لعينة ا أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (46.6) جدول
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.234 1.011 2 2.022 بين المجموعات االلتزام
 

0.041 
 0.313 200 62.529 داخل المجموعات 

 202 64.552 المجموع 
 1.384 0.341 2 0.681 بين المجموعات التحكم

 
0.253 

 0.246 200 49.214 داخل المجموعات 
 202 49.895 المجموع 

 3.141 0.649 2 1.299 بين المجموعات التحدي
 

0.045 
 0.207 200 41.356 داخل المجموعات 

 202 42.655 المجموع 
 3.658 0.627 2 1.254 بين المجموعات ة الكميةالدرج

 
0.028 

 0.171 200 34.294 داخل المجموعات 
 202 35.549 المجموع 
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 αمن مستوى الداللة ) أقل( وىي 0.028( ومستوى الداللة )3.658)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيبة النفسية لدى العبي في مستوى الصبل( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا 0.05 ≤

وتم . الثالثةالفرضية  رفضوبذلك تم  وكذلك لممجاالت ما عدا مجال التحكم. ،سنوات الخبرةلمتغير 

 يمي: اتجاه الفروق وىي كما لبيان (LSDفحص نتائج اختبار )

الستجابات أفراد ( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )47.6الجدول )
 متغير سنوات الخبرةعينة الدراسة حسب 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.329 09104.- 7-4 3-1 االلتزام
 0.012 *25405.- فأكثر 8

4-7 1-3 .09104 0.329 
 0.147 16302.- فأكثر 8

 0.012 *25405. 3-1 فأكثر 8
4-7 .16302 0.147 

 0.114 12006.- 7-4 3-1 التحدي
 0.020 *19158.- فأكثر 8

4-7 1-3 .12006 0.114 
 0.433 07152.- فأكثر 8

 0.020 *19158. 3-1 فأكثر 8
4-7 .07152 0.433 

الدرجة 
 الكمية

1-3 4-7 -.09164 0.185 
 0.008 *19725.- فأكثر 8

4-7 1-3 .09164 0.185 
 0.204 10561.- فأكثر 8

 0.008 *19725. 3-1 فأكثر 8
4-7 .10561 0.204 

 فأكثر. 8لصالح  3-1فأكثر ومن  8وكانت الفروق بين 
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 : الرابعةنتائج الفرضية 

فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 " المركزلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

مســتوى  عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  الرابعــةحــص الفرضــية تــم ف

 . المركزلمتغير  يعزى والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:48.6)جدول 
 المركزيعزى لمتغير  والكاراتيالعبي الصالبة النفسية لدى 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المركز المجال
 0.50684 4.0244 41 رام اهلل االلتزام

 0.68224 3.9768 56 نابمس
 0.56549 4.0056 54 الخميل
 0.47670 4.0462 52 القدس

 0.45773 3.8268 41 رام اهلل التحكم
 0.60422 3.8232 56 نابمس
 0.44086 3.8870 54 الخميل
 0.46229 3.7962 52 القدس

 0.49382 3.6179 41 رام اهلل التحدي
 0.49295 3.5456 56 نابمس
 0.46211 3.6440 54 الخميل
 0.36820 3.7628 52 القدس

 0.37270 3.8301 41 رام اهلل الدرجة الكمية
 0.52251 3.7900 56 نابمس
 0.40808 3.8525 54 الخميل
 0.34152 3.8720 52 القدس

 والكاراتيــفــي مســتوى الصــبلبة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (8...)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 (one way ANOVA)األحـادي تم استخدام تحميـل التبـاين  ، ولمعرفة داللة الفروقالمركزلمتغير  يعزى

 :(2734رقم )كما يظير في الجدول 



84 
 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصالبة (27.4) لجدو
 يعزى لمتغير المركز والكاراتيالنفسية لدى العبي 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.143 0.046 3 0.139 بين المجموعات االلتزام
 

0.934 
 0.324 199 64.413 داخل المجموعات 

 202 64.552 المجموع 
 0.314 0.078 3 0.235 بين المجموعات التحكم

 
0.815 

 0.250 199 49.660 داخل المجموعات 
 202 49.895 المجموع 

 2.090 0.434 3 1.303 بين المجموعات التحدي
 

0.103 
 0.208 199 41.351 وعاتداخل المجم 

 202 42.655 المجموع 
 0.379 0.067 3 0.202 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.768 

 0.178 199 35.347 داخل المجموعات 
 202 35.549 المجموع 

 α)من مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.768( ومستوى الداللة )0.379)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا  ال ( أي أنو0.05 ≤

 . الرابعةالفرضية قبول وبذلك تم  وكذلك لممجاالت. ،المركزلمتغير 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

بة النفســية فــي مســتوى الصــال (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "

 "العمرلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

عينـة الدراسـة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب الخامسةحص الفرضية تم ف

  .العمرلمتغير  حسب والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي 
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في مستوى الصالبة النفسية  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:6.:4جدول )
 العمرمتغير  حسب والكاراتيلدى العبي 

المتوسط  العدد العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.003 3.016 0.58347 3.9401 142 20-15 االلتزام

 0.48515 4.1787 61 فأكثر 21

 0.004 2.926 0.48178 3.7683 142 20-15 التحكم

 0.50215 3.9869 61 فأكثر 21

 0.556 0.590 0.46968 3.6299 142 20-15 التحدي

 0.43743 3.6703 61 فأكثر 21

 0.006 2.791 0.42394 3.7846 142 20-15 الدرجة الكمية

 0.38669 3.9548 61 فأكثر 21

(، أي أنو 3.336(، ومستوى الداللة )2.790لمدرجة الكمية )يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" 

، وكذلك لممجاالت ما العمرتعزى لمتغير  والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي توجد فروق 

 . الخامسةالفرضية  رفضوبذلك تم  فأكثر، 20وكانت الفروق لصالح عمر  .عدا مجال التحدي

 : السادسةنتائج الفرضية 

فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) وجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةت ال"

 " المشاركة في البطوالتلمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

مســتوى  عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  السادســةحــص الفرضــية تــم ف

 . المشاركة في البطوالتلمتغير  يعزى وتيالكاراالصبلبة النفسية لدى العبي 
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:6.;4)جدول 
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيالصالبة النفسية لدى العبي 

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المشاركة في البطوالت المجال
 0.58199 3.9721 61 أشاركلم  االلتزام

1-5 76 3.9987 0.51730 
 0.60603 4.0636 66 فأكثر 6

 0.57392 3.8623 61 أشاركلم  التحكم
1-5 76 3.7789 0.45441 
 0.46864 3.8712 66 فأكثر 6

 0.37877 3.6102 61 أشاركلم  التحدي
1-5 76 3.5936 0.43944 
 0.53843 3.7273 66 فأكثر 6

 0.44353 3.8219 61 أشاركلم  الدرجة الكمية
1-5 76 3.7972 0.38825 
 0.43146 3.8929 66 فأكثر 6

 والكاراتيــفــي مســتوى الصــبلبة النفســية لــدى العبــي  يــةوجــود فــروق ظاىر  (8...)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one)األحــادي م اســتخدام تحميـل التبــاين تــ ، ولمعرفــة داللــة الفـروقالمشــاركة فـي البطــوالتلمتغيــر  يعـزى

way ANOVA)  (334.رقم )كما يظير في الجدول: 

في مستوى الصالبة النفسية العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (6..5) جدول
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين المجال
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.446 0.143 2 0.286 بين المجموعات االلتزام
 

0.641 
 0.321 200 64.265 داخل المجموعات 

 202 64.552 المجموع 
 0.748 0.185 2 0.371 بين المجموعات التحكم

 
0.475 

 0.248 200 49.525 داخل المجموعات 
 202 49.895 المجموع 
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مجموع  مصدر التباين المجال
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.717 0.360 2 0.720 بين المجموعات التحدي
 

0.182 
 0.210 200 41.935 داخل المجموعات 

 202 42.655 المجموع 
 0.966 0.170 2 0.340 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.382 

 0.176 200 35.209 داخل المجموعات 
 202 35.549 المجموع 

 αمن مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.382( ومستوى الداللة )0.966)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  

 يعزى والكاراتيفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي توجد فروق دالة إحصائيًا  ال ( أي أنو0.05 ≤

 . السادسةة الفرضي قبولوبذلك تم  وكذلك لممجاالت. ،المشاركة في البطوالتلمتغير 

 : السابعةنتائج الفرضية 
فــي مســتوى الصــالبة النفســية  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

 “الرياضية الدرجة لمتغير  يعزى والكاراتيلدى العبي 

توى مســ عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  الســابعةحــص الفرضــية تــم ف

  الرياضية.الدرجة لمتغير  يعزى والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:53.6)جدول 
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيالصالبة النفسية لدى العبي 

 االنحراف المعياري متوسط الحسابيال العدد الدرجة الرياضية  المجال
 0.57484 3.9183 104 أقل من أسود االلتزام

 0.52500 4.0105 76 2دان -أسود
 0.46392 4.4391 23 2أكثر من دان 

 0.51951 3.7538 104 أقل من أسود التحكم
 0.43400 3.8566 76 2دان -أسود

 0.49356 4.1217 23 2أكثر من دان 
 0.44974 3.5726 104 أسود أقل من التحدي

 0.44922 3.6798 76 2دان -أسود
 0.48879 3.8309 23 2أكثر من دان 
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 االنحراف المعياري متوسط الحسابيال العدد الدرجة الرياضية  المجال
 0.43540 3.7543 104 أقل من أسود الدرجة الكمية

 0.36355 3.8548 76 2دان -أسود
 0.38439 4.1409 23 2أكثر من دان 

 والكاراتيــلصــبلبة النفســية لــدى العبــي فــي مســتوى ا يــةوجــود فــروق ظاىر  (24.8)يبلحــظ مــن الجــدول رقــم 

 one way)األحـادي تـم اسـتخدام تحميـل التبـاين  ولمعرفـة داللـة الفـروق الرياضـية،الدرجـة لمتغيـر  يعـزى

ANOVA)  (234.رقم )كما يظير في الجدول: 

سية في مستوى الصالبة النفالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (54.6) جدول
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيلدى العبي 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.597 2.555 2 5.110 بين المجموعات االلتزام
 

0.000 
 0.297 200 59.442 داخل المجموعات 

 202 64.552 المجموع 
 5.522 1.306 2 2.611 بين المجموعات التحكم

 
0.005 

 0.236 200 47.284 داخل المجموعات 
 202 49.895 المجموع 

 3.468 0.715 2 1.430 بين المجموعات التحدي
 

0.033 
 0.206 200 41.225 داخل المجموعات 

 202 42.655 المجموع 
 8.747 1.430 2 2.859 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.000 

 0.163 200 32.689 داخل المجموعات 
 202 35.549 المجموع 

 αمن مستوى الداللة ) أقل( وىي 0.000( ومستوى الداللة )8.747)الكمية يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة  
 يعزى وكاراتيالفي مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا 0.05 ≤

وتم فحص نتائج اختبار . السابعةالفرضية  رفضوبذلك تم  وكذلك لممجاالت. الرياضية،الدرجة لمتغير 
(LSD) يمي: اتجاه الفروق وىي كما لبيان 
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )55.6الجدول )
 الدرجة الرياضية متغير عينة الدراسة حسب 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.263 09226.- 2دان -أسود أقل من أسود االلتزام
 0.000 *52086.- 2أكثر من دان 

 0.263 09226. أقل من أسود 2دان -أسود
 0.001 *42860.- 2أكثر من دان 

 0.000 *52086. أقل من أسود 2أكثر من دان 
 0.001 *42860. 2دان -أسود

 0.163 10273.- 2دان -أسود أقل من أسود التحكم
 0.001 *36789.- 2أكثر من دان 

 0.163 10273. أقل من أسود 2دان -أسود
 0.023 *26516.- 2أكثر من دان 

 0.001 *36789. أقل من أسود 2أكثر من دان 
 0.023 *26516. 2دان -أسود

 0.119 10717.- 2دان -أسود أقل من أسود التحدي
 0.014 *25827.- 2أكثر من دان 

 0.119 10717. أقل من أسود 2دان -أسود
 0.164 15109.- 2أكثر من دان 

 0.014 *25827. أقل من أسود 2أكثر من دان 
 0.164 15109. 2دان -أسود

الدرجة 
 الكمية

 0.101 10050.- 2دان -أسود أقل من أسود
 0.000 *38662.- 2أكثر من دان 

 0.101 10050. أقل من أسود 2دان -أسود
 0.003 *28612.- 2أكثر من دان 

 0.000 *38662. أقل من أسود 2أكثر من دان 
 0.003 *28612. 2دان -أسود

 -وأسود 2ن ، وبين أكثر من دا2وأقل من أسود لصالح أكثر من دان  2وكانت الفروق في أكثر من دان 
 .2من دان  أكثرلصالح  2دان 
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 الفصل الخامس:

__________________________________________________________ 

 والتوصيات:مناقشة النتائج 

ج التي تم التوصل إلييا من خبلل التحميل اإلحصائي لتساؤالت الدراسة يتناول ىذا الفصل مناقشة النتائ
 إضافة إلى االستنتاجات والتوصيات في ضوء نتائج ىذه الدراسة.

 مناقشة أسئمة الدراسة: 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل األول: 1.1.5

 ؟والكاراتيما مستوى الطالقة النفسية لدى العبي الذي نصو 

حيث يرجع  ،بدرجة متوسطة تءجا والكاراتيأّن مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي النتائج بأشارت 

وعدد  ،متوسطي الخبرةقميمي و الباحث سبب ذلك ىو كون الفئة المستيدفة في ىذه الدارسة تمثل البلعبين 

ن أحيث  ،ييملدىذه الفئات تمتاز بتفاوت مستوى الطبلقة النفسية و  ،قميل من أصحاب الخبرة العالية

ومن األسباب  ،يمتمكون حالة طبلقة نفسية عالية ومثالية الرياضيين الذين يمتمكون مستوى مياري عالي

تعرض العب الكاراتيو إلى الكثير من  والكاراتيتدني مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  إلىالتي أدت 

   اإلنجاز، إلىقمة الدافعية  ن المدربين،التغيرات في حياتو العامة، منيا الدراسية، كثرة التوجييات م

عميو الذي يقع  مواجية القمق في هتركيز و ، عمى ثقة البلعب بنفسو تؤثر التي األعباء العامة في الحياة

 إيجابي، حيث تختمف الطبلقة النفسية في النادي وأثناء التدريب عما ىي عميو في أوبشكل سمبي 

الت والتدريبات عبئًا عمى شخصية البلعب، لذلك كانت الدرجة ، كذلك تشكل البطو المنافسة الرياضية

 ة والفنيةطواقم اإلداريالبعض تمتع بو تمستوى الذي و يجب االىتمام بالومن ناحية أخرى فإنمتوسطة. 

مستوى اإلعداد النفسي  عمى "ايإيجاب الذي ينعكس يةاالحتراف من مستوى رفعل ةالمتخصص رشاديةواإل
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مع  ىذه النتيجة حيث اتفقت .يجابي عمى مستوى الطبلقة النفسيةإبشكل  ينعكس ورهبد الذيو  ،لبلعبين

األلعاب و عند العبي األلعاب الجماعية  ليست عالية حالة الطبلقة النفسية أن (2016) سناريةدراسة 

الطائرة وجود حالة الطبلقة النفسية عالية لدى العبي الكرة  (2010) زيد ةنتائج دراس ، واختمفت معالفردية

  العالي بمنتخبات جامعات مصر.ى أصحاب المستو 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني: 2.1.5

 ؟والكاراتيما مستوى الصالبة النفسية لدى العبي  نصو والذي

حيث أن مجال االلتزام  كان عاليًا، والكاراتيحيث أشارت النتائج بأّن مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي 

قميبل" لمعرفة أسباب تدني  نقف أنحكم جاء عاليا" ما عدا مجال التحدي كان متوسطا" وىنا يجب والت

 إلىإضافة  ،قمة المشاركة في البطوالت المحمية والدولية إلىدرجة ىذا المجال بحيث يعود السبب الرئيسي 

يتعرض لو البلعبين من وما  الضغوطات الخارجية التي يتعرض ليا البلعبين أىميا االحتبلل اإلسرائيمي

عمى الحالة النفسية  وىذا ينعكسالتحدي،  إلىالمبادرة لدييم والسعي  من تقمل ضغوط نفسية كبيرة

عمى تصرفات الفرد  ألنيا تنعكس بشكل إيجابي رياضة الكاراتيوىمية ممارسة أتظير  وىنا ،لبلعبين

بط الداخمي فيم يستطيعون السيطرة تجعل البلعبين يميمون أكثر إلى الض حيثوسموكو والعكس صحيح، 

وتحمل مسؤولية قراراتيم ونتائج سموكياتيم، وىم أكثر قدرة عمى تحدي  ،عمى البيئة المحيطة بيم

من الصبلبة النفسية وىذا ما يجعميم  يممكون مستوى عال  ، حيث المشكبلت والصعوبات التي تواجييم

 ،يكون تفكيرىم متدني ن الذينوعمى العكس م ،ي الحياةمكاناتيم لتحقيق أىدافيم فا  أكثر وعيًا بقدراتيم و 

لصبلبة النفسية لدييم يكون وبالتالي فإن مستوى ا ،نتائج سموكياتيم لعوامل خارجة عن سيطرتيم يررونوي

 .منخفض
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خرى فإن أصحاب الصبلبة النفسية المرتفعة قادرون عمى المحافظة عمى التوازن عند أومن ناحية 

فيستطيعون تحديد أىدافيم  ،تسمون بالواقعية والموضوعية في تقسيم األحداثوي ،التعرض لؤلزمات

وىم  ،مما يجعميم ذوي قدرة عالية عمى إدارة النزال في الصاالت الرياضية والبطوالت ،ويسعون لتحقيقيا

تائج وأيضا تتفق ىذه الن ،وعمى االستمرار في ممارسة النشاط الرياضي ،ذو قدرة عمى تقبل الفوز واليزيمة

وقد أظيرت الدراسة إن مستوى الصبلبة النفسية  (2017جرعوب ) اىاأجر مع ما أوضحتو نتائج دراسة 

وأبعادىا لدى تبلميذ المتفوقين رياضيا أعمى منو لدى التبلميذ العادية ، كما أظيرت عمى وجود عبلقة 

نفسية وأبعادىا االلتزام ارتباطية ذات داللة بين غالبية أساليب مواجية الضغوط من جية والصبلبة ال

 .التحكم ، التحدي، من جية أخرى

 مناقشة نتائج السؤال الثالث: 3.1.5

 ؟ والكاراتيىل توجد عالقة بين الطالقة النفسية والصالبة النفسية لدى العبي : ووالذي نص

ي أنـو كممـا زاد أ ،والكاراتيـوجود عبلقـة ارتباطيـة قويـة بـين الطبلقـة النفسـية والصـبلبة النفسـية لـدى العبـي 

الطبلقة ىم ما يميز أ لولع صحيح.والعكس  ،مستوى الطبلقة النفسية زاد ذلك من مستوى الصبلبة النفسية

أي عندما يدرك البلعب وجود توازن بين تحـديات المنافسـة والميـارات  ،النفسية أنيا خالية من أنواع التوتر

ويتوقـف عــن الــوعي  ،األداء يصــبح تمقـائي وآلــي لدرجـة أن األداء، ينـدمج بصــورة عميقـة فــي، الخاصـة بيــا

 الصـــــعب أن يصـــــبح الفـــــرد منغمســـــا فـــــي نشـــــاط مـــــنو  ،بذاتـــــو كأنـــــو منفصـــــل عـــــن األفعـــــال التـــــي يؤدييـــــا

يحـدث التركيـز الكامـل عمـى  وبالتـالي ،أىـداف واضـحةن يتكـو ل الواضحة الصبلبة النفسية تتوفر لديون لم إ

وبالتــالي زيــادة  ،مســتوى الثقــة بــالنفس لــدى البلعــب لــى ارتفــاعكــل ىــذا يــؤدي إو  ،الميمــة التــي يؤدييــا الفــرد

بعـاد الصـبلبة النفسـية ألئلنجاز الرياضي، وكذلك اإلحساس )بالتحكم وااللتزام والتحـدي( التـي ىـي  يةالدافع

إحســاس لبلعـب ال يوجـد لــدى ابمعنــى أنـو ، المنافسـة أثنــاءالتـي تسـاعد الرياضــي عمـى الــتخمص مـن القمـق 

 في تحقيق اإلنجاز.  رغبة يويصبح لدو لفشل في المنافسة ايقل لديو الخوف من ف ،قد التحكمبالقمق حول ف
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: مناقشة  4.1.5

حسب متغيرات الجنس، المؤىل العممي، سنوات  والكاراتيىل يختمف مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي 

 الرياضية الدرجة البطوالت، المركز، العمر، المشاركة في  الخبرة،

 مناقشة نتائج الفرضية األولى لمستوى الطالقة النفسية لمتغير الجنس: 

ىذه ، ويرجع الباحث واإلناثعدم وجود فروق في مستوى الطبلقة النفسية بين الذكور  إلىنجد أنو يشير  

ويتشاركون الصالة الرياضية  ،والنفسي والمياري التدريب واإلعداد البدني ذاتنيم يخضعون لألى النتيجة إ

تزيد  والكاراتيرياضة إضافة إلى أّن ولتعرضيم لذات الضغوط في المنافسات،  ،نفسيا في ساعات التدريب

بنفس التأثير تقريبًا،  األمر الذي ينعكس عمى الطرفين يجابية،من الثقة بالنفس والتعبئة النفسية اإل

ويكون  ،بيذه الرياضة بدوافع ذاتية وشخصية ونن يمتحقمن كبل الجنسي والكاراتي يخصوصًا أن العب

 .ميول كبيرة تجاه ىذه الرياضة ملديي

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية لمستوى الطالقة النفسية لمتغير المؤىل العممي: 

 .لى عدم وجود فروق في مستوى الطبلقة النفسية يعزى لمتغير المؤىل العمميإ نتيجة الفرضية شيرت 

التي الطبلقة تعتمد بشكل كبير عمى سمة  التي بئة النفسية اإليجابية لبلعبينالتعلى إلباحث ذلك ا ييعز 

ىناك نسبة ال بأس بيا من البلعبين  أنبحيث نجد  بعيدا عن المستوى األكاديمي، يتميز بيا البلعب

ينتسبون  والكاراتيالعبي كما أّن غالبية  ،عممية متقدمة أكاديميا" وال يحممون درجات غير مؤىمين ينالمميز 

عبارة عن أسموب حياة وليس مجرد  والكاراتيإلى ىذه الرياضة بسن مبكرة، األمر الذي يجعل من لعبة 

فقط. فالبلعب يتمثل الحركات ويعمل عمى تذويتيا في  رياضة تمارس داخل األندية والصاالت الرياضية

االجتماعية في األسرة والمدرسة والمجتمع سموكو وشخصيتو، بحيث تنعكس عمى سموكو اليومي وحياتو 

 لتصبح نمط حياة.
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة لمستوى الطالقة النفسية لمتغير الخبرة:

ويرجع  ،عدم وجود فروق في مستوى الطبلقة النفسية يعزى لمتغير سنوات الخبرة إلىنجد أنو يشير 

لدى العب  ىمال النواحي النفسيةوا   ،ية في التدريباالىتمام بالنواحي البدن إلى الباحث ىذه النتيجة

لى مستوى إوصول لم الكافيةالخبرة  سنوات التدريب والمعب المستمر في األنديةيم سبتأكبحيث  ،الكاراتيو

فإن غياب التركيز عمى العامل وبالتالي  ،العامل النفسيىمال ا  و  ،عداد المياري والخططيعال من اإل

 الكاراتيو والتدريب الشاق لسنوات طويمة رياضة كما أّن ممارسةلتفوق الرياضي. النفسي يؤثر سمبا عمى ا

ؤدي إلى تراكم خبرات نفسية لدى البلعبين، وىذه ت و الخسارةأوخوض مباريات تكون نتيجتيا الفوز 

  .ما بين البلعبين أنفسيميإلى البلعبين، وف المدربينالخبرات تنتقل من 

 في إحصائية داللة ذات فروق وجودبحيث  (2009القدومي والخواجا )راسة دتختمف مع وفي ىذا المجال 

 لمتغير تبعا فمسطين في الجماعية لؤللعاب الممتازة الدرجة أندية فرق العبي لدى النفسية الطبلقة مستوى

 .الطويمة الخبرة أصحاب لصالح، المعب في الخبرة

 ية لمتغير المركز:مناقشة نتائج الفرضية الرابعة لمستوى الطالقة النفس

فروق في مستوى الطبلقة النفسية يعزى لمتغير المركز، ويرجع الباحث ىذه أظيرت النتائج عدم وجود 

جميع ىذه ، و شابيةتوتحت ظروف م صغيرضمن نطاق جغرافي كائنة ىذه المراكز إلى أّن النتيجة 

المبتدئة  الدرجات إلىلى عدم تصنيف المراكز إباإلضافة  ،خرآ إلىال تختمف من مركز  الظروف

التطور في مما ال يسيم  ،الواحد المستوىنفس واألندية جميعيا ضمن  ،و المحترفةأالممتازة و  والمتوسطة

  . كما أن قمة النواحيجميع  من بالبلعبينلى االىتمام إ، التي تؤدي ةاالحترافيلى إوصول لم

فتجد  إلى ضعف الطبلقة النفسية،أدى  ين كل حسب اختصاصوينفس رشدينوم مدربين متخصصين منال

 في آن واحد مما يؤثر عمى مستوى األداء. النفسي واإلداري رشدالفني والم دور يشغل المدرب
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ىي ذاتيا في  والكاراتيفي رياضة  وطرق التدريب ةبعإّن طبيعة التعميمات والقوانين المت ىذا باإلضافة إلى

  ة نظرا ألنيم عاشوا نفس الظروف البيئية والنفسية.ليذا فإن المخرجات تكون متشابي جميع المراكز،

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة لمستوى الطالقة النفسية لمتغير العمر:

 .والكاراتيلمتغير العمر لدى العبي تعزى فروق في مستوى الطبلقة النفسية أظيرت النتائج عدم وجود 

من حيث التدريب واإلعداد النفسي لممباريات  ويالكاراتيعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أّن أىم مبادئ 

تتمثل في تقبل الخسارة والمبادرة و  ،البلعبينجميع الفئات العمرية من ة نفسية لدى قبلطن يوالمنافسات تكو 

فتكون الخسارة بمثابة  اإلعداد عمى حياة الرياضي بصورة عامة،ا نعكس ىذيواإلقدام وعدم اليأس، وقد 

التي وقع بيا البلعب وتفادييا في مباريات ومنافسات جديدة، وىذا اإلعداد يسري خطاء دافع لتغطية األ

( من وجود حالة عالية 2008عمى جميع الفئات العمرية، وىذه النتيجة تختمف مع ما توصل إليو )زىران،

من الطبلقة النفسية لدى العبي المنتخب الكويتي لمرجال وأصحاب المستوى العالي مقارنة بالمنتخب 

 الكويتي لمشباب.

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة لمستوى الطالقة النفسية لمتغير المشاركة في البطوالت:  

 والكاراتيال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي  أنو إلىأظيرت النتائج 

عمى قمة المشاركة في البطوالت  ، ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلىيعزى لمتغير المشاركة في البطوالت

التحضير  إلىوالحاجة النفسي والقمق  طوالضغ األداءبمستوى عال من  التي تمتازو  الدولي المستوى

 فيي ة،البطوالت المحمية ال تمتاز بطابع المنافسة القويإذ أن  ،النفسي والبدني والخططي بشكل كبير

   تطوير دافعيتيم إلىدون الحاجة  ،كل سيولةيتصدرون النتائج ب نتصر عمى بعض األشخاص الذيتق

ن قمة المشاركة في البطوالت إحيث متحضير لمثل ىذه البطوالت. لبذل جيد نفسي وبدني وعقمي و 

مما ينعكس عمى  ،لى فقدان البلعب الناشئ لمثقة في نفسو في معظم فترات المباراةإتؤدي  ،الخارجية



97 
 

سرعة وسيولة  إلىي أدى لواليجوم المضاد في المباريات، وبالتا وسرعة اتخاذ القرار أثناء الدفاع تصرفو،

وعميو  .في حالة عدم التركيز وعدم السيطرة عمى انفعاالتو في المباراة والكاراتيمما جعل العب  ،االنفعال

ىو السبيل لجعل ىذه الخبرة ممكن  ،والعوامل المرتبطة بحدوثيا ،الفيم األفضل لمطبلقة النفسية فإن

  .كين في البطوالت أو المنافسات الرياضيةار ا بالنسبة لكل الرياضيين المشتحقيقي

أظيرت النتائج وجود فروق  حيث (2009القدومي والخواجا ) وقد اختمفت نتائج الدراسة مع ما توصل أليو

ية ذات داللة إحصائية في مستوى الطبلقة النفسية لدى العبي فرق أندية الدرجة الممتازة لؤللعاب الجماع

لصالح أصحاب  الدولية لبلعب، حيث كانت الفروق في البطوالت المشاركات في فمسطين تبعا لمتغير

 المشاركات الدولية.

 الرياضية:الدرجة مناقشة نتائج الفرضية السابعة لمستوى الطالقة النفسية لمتغير 

عزى ت والكاراتيلدى العبي ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الطبلقة النفسية بأنو أظيرت النتائج 

لى يحتاج إ الرياضية البلعب كمما ارتقى بالدرجة نّ أليفسر الباحث ىذه النتيجة  ،الدرجة الرياضيةلمتغير 

ويكون اإلعداد النفسي والفكري أيضًا لبلعب بحسب  ،عمى من الدرجات المتدنيةأعداد نفسي أكبر و إ

زمة يتمقى إعداد نفسي معين يؤىمو لخوض مباريات كل مستوى معين من األحفالمرحمة التي يمر بيا، 

وقبل المباريات اشتراكيم في التدريب قبل االىتمام بالحالة النفسية لبلعبين يكون لذلك وتحمل نتائجيا، 

 .الرياضية في لعبة الكاراتيو بما يتناسب مع درجاتيموأثناء المباريات وبعدىا 

 خامس: النتائج المتعمقة بالسؤال ال مناقشة 5.1.5

حسب متغيرات الجنس، المؤىل العممي، سنوات  والكاراتيىل يختمف مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي 

 الرياضية الدرجة الخبرة، المركز، العمر، المشاركة في البطوالت، 
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 مناقشة نتائج الفرضية األولى لمستوى الصالبة النفسية لمتغير الجنس: 

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث،  والكاراتيبة النفسية لدى العبي فروق في مستوى الصبل اتضح وجود

 أثناءالذكور أقل حماسا" وتركيزا"  نبلعبيال أنالباحث ذلك  يويعز ، وبذلك تم رفض الفرضية األولى

 أثناءوبذلك يقل مستوى القمق والخوف  ،ملقمة نسبة الخوف عندى ،المسابقات واأللعاب الرياضية القتالية

عالية  وتكون، جو المنافسة الرياضية في (االلتزام والتحكم والتحدي والسيطرة)حاالت  ظيروت ،ساتالمناف

في  ،اإلناثوأن ىذه الحالة تولد قمق إيجابي تزيد من دافعية  ،خوفا" من النتائج السمبية، نسبيا" ودقيقة

 .الذكور أمامالذات  ثباتإلميم والتص اإلرادةواالتجاه نحو  النفسيةو طاقات البدنية معمى مستوى لأتقديم 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية لمستوى الصالبة النفسية لمتغير المؤىل العممي: 

يعزى لمتغير  والكاراتيفروق دالة إحصائيًا في مستوى الصبلبة النفسية لدى العبي وجود  إلىتشير النتائج 

بة النفسية تزداد بالتقدم العممي لدى العبي الصبل أنالمؤىل العممي، ويستنتج الباحث من ىذه النتيجة 

 لدى البلعبينالتحصيل األكاديمي عالي  نو كمما كانأحيث  ،بشكل خاص ووالكاراتي بشكل عام الرياضة

 .أيضا" كان مستوى الصبلبة النفسية لدييم عال

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة لمستوى الصالبة النفسية لمتغير سنوات الخبرة: 

في الصبلبة النفسية وفقا لمتغير  والكاراتيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين العبي  إلىو يشير نجد أن

فضبل عن الجانب  ،الخبرات التي تراكمت من التدريب والبطوالت إلىويرجع الباحث ذلك  ،الخبرة

النفسية  فدخول الفرد في خبرات حياتيو غنية ومتنوعة تساعده عمى نمو أبعاد الصبلبة ،االجتماعي

أي انو كمما زادت خبرة البلعب زادت  والكاراتيمما يساعد في نضج العب  ،)التحكم، التحدي، االلتزام(

 الصبلبة النفسية لديو.
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 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة لمستوى الصالبة النفسية لمتغير المركز: 

ىذه إلى أّن الباحث ىذه النتيجة  ويرجع ال توجد فروق في مستوى الطبلقة النفسية يعزى لمتغير المركز،

األندية تقع تحت ظروف  جميع ىذه، و شابيةتوتحت ظروف م صغيرضمن نطاق جغرافي كائنة المراكز 

من المشكبلت المادية ونقص في الموارد  واحدة من المشكبلت التي تواجييا ومن الضغوط المترتبة عمييا

 إلىلى عدم تصنيف المراكز إباإلضافة كز إلى آخر، تختمف من مر ال البشرية وفي قمة اإلمكانيات التي 

مما ال  ،الواحد المستوىنفس األندية جميعيا ضمن ف ،و المحترفةأالممتازة و  المبتدئة والمتوسطة الدرجات

ة، التي تؤدي إلى االىتمام بالبلعبين من جميع النواحي. كما أن االحترافيلى إوصول لمالتطور في يسيم 

ة النفسية، ببلصمدربين ومرشدين نفسيين كل حسب اختصاصو أدى إلى ضعف الالمتخصصين من  قمة

 فتجد المدرب يشغل دور الفني والمرشد النفسي واإلداري في آن واحد مما يؤثر عمى مستوى األداء.

ىي ذاتيا في  وىذا باإلضافة إلى إّن طبيعة التعميمات والقوانين المتبعة وطرق التدريب في رياضة الكاراتي

 يع المراكز، ليذا فإن المخرجات تكون متشابية نظرا ألنيم عاشوا نفس الظروف البيئية والنفسية. جم

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة لمستوى الصالبة النفسية لمتغير العمر:

 إنىذا يدل عمى  إنواستنتج الباحث  ،لصالح متغير العمر إحصائياوجود فروق دالة  إلىوتشير النتائج 

الخبــرة التـي تراكمــت  من خبلل ،تساعد عمى رفع مستوى الصبلبة النفسية لدى البلعبين ولكاراتيارياضة 

فضــبًل عــن الجانـب االجتمــاعي والنضــج الــذي حصل عميو العب  ،والبطـوالت مــن التمرين والتدريبات

ر عمى شخصيتو النفسية وتحدث األث ،من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرض ليا الفرد والكاراتي

 كونت قد تكررت عميو عدة مواقف وأحداث والكاراتين العب أال إ ،وعمى الرغم من ىذه اآلثار. والجسمية

ن أبعاد الصبلبة النفسية نجدىا أأي  .لمتغمب عمييا "وبذل تحديا ،لديو صبلبة نفسية لمقاومة ىذه األحداث
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دخول األفـراد فـي خبـرات حياتية غنية ومتنوعة بصفة مستمرة فـ ،في حالة نمو مستمرة مع التقدم فـي العمـر

 . التحدي( التحكم، االلتزام،تساعد عمى نمو ىذه األبعاد وىي )

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة لمستوى الصالبة النفسية يعزى لمتغير المشاركة في البطوالت:

وىذا يدل  ،لمتغير المشاركة في البطوالتعدم وجود فروق بمستوى الصبلبة النفسية  إلىتشير النتائج 

 نجازاإلب في أي نشاط رياضي يتطمب دراسة عوامل مؤثرة تساىم االحترافالوصول إلى  نأعمى 

أن إعداد  ،والكاراتيفي مجال تدريب من خبلل عممو وقد الحظ الباحث  ،والتفوق ياالرتقاء الرياضو 

ىمالالبلعبين يقتصر عمى بعض الجوانب  من أسباب رفع أنيا  مع، مشاركة في البطوالتجانب ال وا 

عدم االىتمام بالعوامل النفسية الناتجة عن الضغوط والقمق  إن .مستوى الصبلبة النفسية لدى البلعبين

 من النواحي النفسية. عدم ارتقاء مستويات العبينا إلىسببو المشاركة في البطوالت العالمية يؤدي تالذي 

بمستوى عال  التي تمتازعمى المستوى الدولي و قمة المشاركة في البطوالت إلى  ويفسر الباحث ىذه النتيجة

إذ أن  ،رالتحضير النفسي والبدني والخططي بشكل كبي إلىوالحاجة النفسي والقمق  طوالضغ األداءمن 

يتصدرون  نتصر عمى بعض األشخاص الذيتق فيي ة،البطوالت المحمية ال تمتاز بطابع المنافسة القوي

متحضير لمثل ىذه لبذل جيد نفسي وبدني وعقمي و تطوير دافعيتيم  إلىدون الحاجة  ،ائج بكل سيولةالنت

 البطوالت. 

 الرياضية:الدرجة ة النفسية لمتغير بالصمناقشة نتائج الفرضية السابعة لمستوى ال

عزى ت واراتيالكالنفسية لدى العبي  صبلبةتوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الأظيرت النتائج بأنو 

البلعب كمما ارتقى  نّ ألويفسر الباحث ىذه النتيجة  وقد تم رفض الفرضية، الدرجة الرياضيةلمتغير 

الصبلبة النفسية  لبلعب حيث  زاد المستوى المياري والخططي والتدريبي والنفسي لديو، الرياضية بالدرجة

ن الناحية النفسية مع متطمبات الدرجة يحتاج إلى تطور م حسب المرحمة التي يمر بيا، فكل مستوىتكون 
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ألنيا تحتاج إلى أعداد نفسي اكبر منيا في الدرجات الدنيا ألن الضغوط  التي يحصل عمييا البلعب

االلتزام في التمرين و  التحكم في انفعاالتو بشكل اكبر النفسية تكون اكبر في المنافسات فتحتاج من البلعب

إعداد نفسي معين يؤىمو لخوض مباريات البطوالت، فيتطمب ذلك وتتطمب التحدي أثناء المشاركة في 

وقبل المباريات اشتراكيم في التدريب قبل االىتمام بالحالة النفسية لبلعبين يكون لذلك وتحمل نتائجيا، 

 .الرياضية في لعبة الكاراتيو بما يتناسب مع درجاتيموأثناء المباريات وبعدىا 
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 التوصيات  5.2

 وء أىداف الدراسة ونتائجيا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:في ض

  ضرورة االىتمام من جانب المدربين بتنمية الجوانب النفسية التي من شأنيا تحسين مستوى العبي

 في فمسطين ولما ليذا من تأثير فعال في الوصول إلى أعمى المستويات الرياضية. والكاراتي

  لما لو من أىمية في إحراز  والكاراتيوقصير المدى لبلعبي االىتمام باإلعداد النفسي طويل

الرياضية، وخصوصا عند تقارب الصفات البدنية والميارية والخططية بين الفرق،  البطوالت

 يصبح العامل النفسي ىو العامل الحاسم لنتيجة المباريات.ف

  النفسية والبدنية والميارية االىتمام بدراسة عبلقة الطبلقة النفسية والصبلبة النفسية بالمتغيرات

والخططية وغيرىا من المتغيرات األخرى التي ترتبط بتحقيق الخبرة المثمى في مواقف المعب وفي 

 والفردية.مختمف األلعاب الرياضية الجماعية 

  إجراء دراسات حول تطوير أدوات بحثية لقياس الطبلقة النفسية تناسب المستويات واألعمار

 المدارس وانتياء ببلعبي المستويات الرياضية العميا. المختمفة ابتداء من

  البطوالت التي حققيا بتسميط الضوء عمى  بالدور اإليجابي أشكاليابمختمف  األعبلماىتمام وسائل

من خبلل وسائل اإلعبلم المسموعة  ،والعمل عمى تنمية الوعي لدى المشجعين ،لكاراتيوا والعب

 ور أساسي في تنمية الدوافع النفسية لدى العبي الكاراتيو.من د لما ليا والمقروءةوالمرئية 

 واألنشطةلبلعبين في رياضة الكاراتيو  النفسي األعدادالمزيد من البحوث في مجال  إجراء 

 .الرياضية المختمفة لبلرتقاء بمستوى األداء لدييم

 كميات التربية النفسي الرياضي من قبل الييئات المعنية بأعداد المدربين  المرشد تفعيل دور(

وزارة الشباب( وتأىيميم  – المجنة األولمبية الرياضية –االتحادات الفمسطينية الرياضية  –الرياضية 

 .لمعمل مع الفرق الرياضية
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 المالحق:

 (: أداة الدراسة1ممحق )
 

 

 جـــامعــة القـــدس

 كمية العموم التربوية

  وبعد،تحية طيبة 
"، وذلك استكمااًل لمتطمبات اتيوالطبلقة النفسية وعبلقتيا بالصبلبة النفسية لدى العبي الكار قوم الباحث بإجراء دراسة حول"ي

بصدق  االستبانةأرجو من حضرتكم التكرم بتعبئة  الذ النفسي والتربوي. اإلرشادالحصول عمى درجة الماجستير في 
 .وموضوعية، عممًا انو سيتم الحفاظ عمى سرية المعمومات التي تستخدم ألغراض البحث العممي فقط

    ر.وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدي

 جياد خميلإعداد الطالب: 

 القسم األول: معمومات عامة
 الدائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عميك. إشارة )/( داخلالرجاء وضع 
  ( أنثى   )       ( ذكر    الجنس:    )

 من بكالوريوس ىبكالوريوس     )   (   أعم -المؤىل العممي: )  ( اقل من توجييي    )  ( توجييي

 فاكثر -:- )  (           6-9 )  (               3-5 )  (     الخبرة:  ت سنوا

 القدس )  ( الخلٌل     )  ( نابلس      )  ( رام هللا     )  (         المركز:     

 فاكثر -43)  (                37-.4 )  ( العمر:           

 فاكثر- 6)  (           3-7 )  (     أشارك)  (  لم   المشاركة فً البطوالت:      

 4اكثر من دان  )  (        4دان  -اسود  )  ( اقل من اسود       )  ( :     الدرجة الرٌاضٌة 
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 الثاني: القسم

 اآلتية.يرجى التكرم باختيار اإلجابة المناسبة بعد قراءة العبارات  ،النفسيةمقياس الطالقة  فيما يمي

 سيةمقياس الطالقة النف

 الرقم
 الفقرات

بشكل 
كبير 
 جدا

بشكل 
 كبير

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 قميل

بشكل 
 قميل جدا

1.  
 

      أستطٌع عزل األفكار التً تشتت انتباهً فً المنافسة

2.  
 

      أرتكب أخطاء بسبب عدم التركٌز

3.  
 

      أحتفظ بهدوئً عند مواجهة المواقف الصعبة

4.  
 

      أحقق أفضل أداء فً المنافسات الهامة

5.  
 

      أتحكم بانفعاالتً رغم ضغط المنافسة

6.  
 

      أشعر بعدم قدرتً على التركٌز أثناء المنافسة

7.  
 

      ٌقلقنً تقٌٌم االخرٌٌن لمستوى أدائً

8.  
 

      ٌسهل إثارتً )استفزازي( أثناء المنافسة

9.  
 

      أصل إلى مرحلة إتقان أدائً فً المنافسة

10.  
 

      شتراك فً منافسات جدٌدةأشعر بالتوتر عند اال

11.  
 

      نقد الجمهور ألدائً ٌجعلنً أفقد التركٌز

12.  
 

      أشعر بالخوف من حضور عدد كبٌر من الجمهور

13.  
 

      لدي درجة عالٌة من الثقة بالنفس أثناء المنافسة

14.  
 

      أجٌد المالحظة الجٌدة لحركات المنافس

15.  
 

      امةأشعر بالقلق أثناء المنافسات اله

16.  
 

      لدي القدرة على ضبط انفعاالتً عند مواجهة المنافس

17.  
 

      أستطٌع تحقٌق أهدافً مهما كانت صعبة المنافسة

18.  
 

      أشعر أن تركٌزي ٌكون ضعٌفاً فً بداٌة المنافسة

19.  
 

      أخشى الفشل فً تحقٌق أهدافً

20.  
 

      أشعر بالمتعة أثناء المنافسة

21.  
 

      بسرعة إذا هزمت فً أول المنافسةأفقد أعصابً 
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22.  
 

ًّ إتقان أدائً فً أثناء المنافسة       ٌصعب عل

23.  
 

      ٌتحسن أدائً فً المواقف التً تتطلب التحدي

24.  
 

      أرتكب المزٌد من األخطاء كلما زادت أهمٌة المنافسة

25.  
 

      أشعر بأن ضربات قلبً سرٌعة قبل اشتراكً فً المنافسة

26.  
 

      فً المنافسة يالمهارلى قمة األداء أصل إ

27.  
 

      أنتظر المنافسة بشوق ورغبة

28.  
 

لدي القدرة على التصرف السرٌع فً المواقف الصعبة فً 
      المنافسة

29.  
 

      تشغلنً نتٌجة المنافسة مما ٌؤثر على تشتت انتباهً

30.  
 

      أفقد التحكم فً انفعاالتً بسهولة أثناء المنافسة

31.  
 

      متع بدرجة عالٌة من التركٌز أثناء األداءأت

32.  
 

      أشعر بتقلصات المعدة قبل المنافسة

33.  
 

      أتحكم فً انفعاالتً طوال فترة المنافسة
 

 :لثالثا القسم

 .اآلتية العبارات قراءة بعد المناسبة اإلجابة باختيار التكرم يرجى ،النفسية صالبةال مقياس يمي فيما

 "االلتزام":  ولاأل  المحور
 

 الرقم

بشكل  الفقـرة
كبير 
 جدا

بشكل 
 كبير

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 قميل

بشكل 
 قميل جدا

      واضح بتنفيذ رسالة الفريق وأىدافو بشكل لتزامأ 1

      استثمر امكانياتي بطريقة مسؤولة تجاه زمالئي 2

      الرياضي أظير دائما التزاما تاما باألنظمة والتعميمات الصادرة من فريقي 3

      أبذل جيدا" واضحا" في دعم فريقي وزمالئي من أجل الفوز في المباريات 4

      قبل الموعد المقرر مواعيد التدريباتالمبكر ل حضوربالالتزم  5

      اشعر بالمسؤولية تجاه زمالئي وأقدم النصح والمشورة ليم 6
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 "التحكم" :البعد الثاني

 الرقم
 موافق الفقـرة

 معارض   محايد  موافق  بشدة 
معارض 

 بشدة
      أسعى إلى أخذ زمام المبادرة في مجال استحداث اىداف لنفسي  1
      يزيمة ألني اعتبرىا بسببيالحمل مسؤولية أت 2
      أستطيع المحافظة عمى وزني بسيولة  3
ْن كانت نتائجيا غير مضمونة  4       أتقبل المبادرات الجديدة وا 
يشكل عنصرًا جوىريًا في استراتيجيتي مما حمل اليزيمة في المباراة ـتأ 5

      لتحقيق النجاح
      أخطط إلى التحكم في أحداث المباراة لتحقيق اإلنجاز الرياضي 6
أستطيع تمبية احتياجات فريقي لمتغمب عمى ضغوط المعبة بما يفوق  7

      توقعاتيم
      في المنافسة لتعزيز وجودي أسعى لمتأثير عمى زمالئي 8
      أنزعج كثيرا من قرارات الحكم ال  9

      ال أخاف من اإلصابة في المباراة 10
 

 "التحدي"البعد الثالث 

 الرقم
 
 الفقـرة

موافق 
 معارض   محايد  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

1  
      أتخذ القرار السلٌم أثناء المنافسة الرٌاضٌة

2  
        المباراة النخفاض مستواي المهاري أخسر

3  
      اشعر باالنسجام مع زمالئً داخل الفرٌق فً المنافسة

4  
      أبتعد عن الشعور بالقلق أثناء المباراة

5  
      تسود روح التعاون بٌنً وبٌن زمالئً داخل النادي

7 
لغيري من الالعبين في أعمل عمى إدامة السموك القويم ألكون قدوة 

      الفريق

      رياضي ىو السمة المميزة لعالقتي مع زمالئي في الفريق بخمقتعامل لا 8

       عني أتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر 9

      أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية داخل فريقي الرياضي 10
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6  
      أشعر بالرغبة واالستعداد فً مواجهة المنافس

7  
      ركز فً التمارٌن لغرض الفوز فً المباراةأ

8  
      ال أجد صعوبة فً مواجهة الخصم فً المنافسة

9  
      أن االحباطات المتكررة ستضعف من إرادتً

 

 

نتيتا  
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 (: قائمة بأسماء المحكمين: 2ممحق رقم )

 مكان العمل التخصص االسم والمقب
 جامعة القدس   يو بر تلاو  يسفنلا ادرشإلا د. إياد الحبلق

 جامعة االستقبلل عمم النفس اإلكمينيكي د. أنوار أبو ىنود
 جامعة القدس أساليب تدريس د. بعاد الخالص

 جامعة القدس التربية الرياضية د. عبد السبلم حمارشة
 جامعة القدس  يو بر تلاو  يسفنلا رشادإلا د. عبل حسين
 لجامعة االستقبل عمم نفس  د. رياض شريم
 جامعة االستقبلل لغة عربية د. معاذ اشتية

 جامعة القدس التربية الرياضية  د. مازن الخطيب
 جامعة القدس المفتوحة عمم نفس د. محمد شاىين

 لبلقتسالا ةعماج ةيضاير لا ةيبر تلا هللا رصن رذنم .د
 جامعة القدس   يو بر تلاو  يسفنلا رشادإلا د. سمير شقير
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  :ةميملا لييست باتك :(3) مقر  قحمم
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 : الجداولفيرس 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 55 الدراسةنة الدراسة حسب متغيرات توزيع أفراد عي 1.3
( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 2.3

 والكاراتيمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي فقرات 
57 

( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 3.3
 والكاراتيبي مستوى الصبلبة النفسية لدى العفقرات 

57 

 58 معامل الثبات لممجاالت نتائج 4.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  1.4

 والكاراتيلمستوى الطبلقة النفسية لدى العبي 
62 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  2.4
 والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي  مستوىلمجاالت 

64 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  3.4
 لمجال االلتزام

64 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.4
 التحكملمجال 

65 

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واال 5.4
 مجال التحديل

67 

بين الطبلقة النفسية والصبلبة  لمعبلقة اإلحصائيةمعامل ارتباط بيرسون والداللة  6.4
 والكاراتيالنفسية لدى العبي 

68 

في مستوى الطبلقة  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  7.6
 الجنسمتغير  حسب والكاراتينفسية لدى العبي ال

69 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 8.4
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

70 

مستوى الطبلقة في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  4.9
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

70 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 10.4
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

71 

 71في مستوى الطبلقة العينة  أفرادالستجابة  ياألحادنتائج اختبار تحميل التباين  11.4
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 12.4
 المركزيعزى لمتغير  والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

72 

في مستوى الطبلقة العينة  أفرادالستجابة  األحاديتحميل التباين نتائج اختبار  13.4
 المركزيعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

73 

في مستوى الطبلقة  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  14.4
 العمرمتغير  حسب والكاراتيالنفسية لدى العبي 

73 

مستوى ل سابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الح 15.4
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

74 

في مستوى الطبلقة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  16.4
 لمشاركة في البطوالتايعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

75 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 17.4
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيالطبلقة النفسية لدى العبي 

75 

في مستوى الطبلقة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  18.4
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيفسية لدى العبي الن

76 

في مستوى الصبلبة  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  19.4
 الجنسمتغير  حسب والكاراتيالنفسية لدى العبي 

77 

مستوى ل ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراس 20.4
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

78 

في مستوى الصبلبة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  21.4
 المؤىل العممييعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

78 

ن المتوسطات الحسابية الستجابات ( لممقارنات البعدية بيLSDنتائج اختبار ) 22.4
 متغير المؤىل العمميأفراد عينة الدراسة حسب 

79 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 23.4
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

80 

في مستوى الصبلبة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  24.4
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

81 

 82( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDنتائج اختبار ) 25.4
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 متغير سنوات الخبرةأفراد عينة الدراسة حسب 

مستوى ل افات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحر  26.4
 المركزيعزى لمتغير  والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

83 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصبلبة  27.4
 يعزى لمتغير المركز والكاراتيالنفسية لدى العبي 

84 

في مستوى الصبلبة  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة "ت"  نتائج اختبار 28.4
 العمرمتغير  حسب والكاراتيالنفسية لدى العبي 

85 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 29.4
 تالمشاركة في البطواليعزى لمتغير  والكاراتيالصبلبة النفسية لدى العبي 

86 

في مستوى الصبلبة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  30.4
 المشاركة في البطوالتيعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

86 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 31.4
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيي الصبلبة النفسية لدى العب

87 

في مستوى الصبلبة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  32.4
 الدرجة الرياضية يعزى لمتغير  والكاراتيالنفسية لدى العبي 

88 

بات ( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجاLSDنتائج اختبار ) 33.4
 الدرجة الرياضية متغير أفراد عينة الدراسة حسب 

89 
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