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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). 

 

 

 


