دراسة مقارنة في الصالبة النفسية بين العبي دوري النخبة بكرة القدم
ألندية بغداد
طالب الماجستير حكمت عبد العزيز غفوري
ملخص البحث
الباب األول  :التعريف بالبحث :
احتوى على أهمية البحث وتم التطرق فيه على أهمية التربيةة الراضيةية فةع اعة ا
المواطن االاجضبع وعلى أهمية الصالبة النفسية فةع عمليةة التة اا والمنضفسةضت التةع
لهةةض ال ة و المهةةم والفلةةض فةةع اال تسةةض بمسةةتوى ب ة ات الالعةةا وا ةةتل ا اته به ة
الوصو بضلراضيع والفراق الى مستوى انجضز عضلع فع المنضفسةضت الةي اسةلى اليةه
كل من المة
التح

والالعةا واا ا

 ،الصةالبة النفسةية بعبلض هةض ( االلتةاا  ،الةتح م و

) أهمية كبير للراضيةيين واضصةة فةع يةاوط المنضفسةضت التةع اسةتهل فيهةض

الالعةةا الطضبةةة الب نيةةة والنفسةةية ومةةض تمتةةضز هةةي المرحلةةة ( مرحلةةة التصةةفيضت ) مةةن
فترات طوالة ومهمة للمنضفسضت وهيا اتطلا من الالعا أن اتسم بسو تحمل وصةالبة
نفسية ل ع اواجه الضاط اال هي المرحلة واآلثض السلبية التع اتلرض لهض .
مشكلة البحث :
تتبلو مش لة البحث فع بلة ويةل

الة عم والتوجيةه الةي احضةض فيةه العةا كةر

الس من الجضنا النفسع ومستوى ال ا اال المبض ا واتم فيهض ذل عن طراةق تسواةة
شخصية الراضيةع وابةراز بةو الصةالبة النفسةية التةع اتمتةي فيهةض مةن اةال تشةجيله
وش اللاامة وااصرا فع احراز الفوز والتسة فةع المنضفسةضت واةتم ذلة مةن اةال
متضبلة الالعا من ببل الم

والمشجي واا ا

بصو

مبضشر أو غير مبضشر .

أهداف البحث :
 .1التلر

على مستوى الصةالبة النفسةية لة ى العبةع فةرق و

با ا ب ر الس .

النخبةة نن اةة

 .2التلةر

علةى الفةروق فةع الصةالبة النفسةةية بةين العبةع فةرق المراكةا انولةةى

والو ط والمراكا اناير ل ى العبع و

النخبة نن اة با ا ب ر الس .

فرضا البحث :
 .1توج فروق ذات اللة احصةضيية عنة مسةتوى اللةة فةع الصةالبة النفسةية بةين
العبع أن اة النخبة نن اة با ا ب ر الس .
 5 – 1مجاالت البحث :
 1 – 5 – 1المجال البشري :العبو أن اة النخبة ب ر الس نن اة با ا .
 2 – 5 – 1المجااااال الزماااااني :للفتةةةةر مةةةةن  2011 / 11 / 11ولاضاةةةةة / 4 / 11
. 2012
 3 – 5 – 1المجااال المكاااني :مجموعةةة مةةن مالعةةا أن اةةة باة ا و

النخبةةة ب ةةر

الس .
الباب الثاني :
الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
الدراسااات النظريااة وت اامنت  :تمثةةل الجضنةةا النوةةر وال ا ةةضت السةةضبسة اذ يةةم
الجضنةةا النوةةر  :مفهةةو الصةةالبة النفسةةية  ،مفهةةو الصةةالبة النفسةةية فةةع المجةةض
الراضيع  ،بلض المضضمين التطبيسية فع الصالبة النفسية  ،أنواع الصةالبة النفسةية ،
النوراضت التةع فسةرت الصةالبة النفسةية  ،اللوامةل المةرثر فةع الصةالبة النفسةية فةع
المجض الراضيع  ،التنشئة االجتمضعية لألفةرا الةيان اتسةمون بضلصةالبة النفسةية  .أمةض
ال ا ضت السضبسة فس شملت على

ا ةة امةل علةع اليةل ( ، ) 2001

ا ةة مضا ةل

جم (  ) 2001البحث من النضحية الللمية .
الباب الثالث  :منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
ا تخ

البضحث المنهج الوصفع بع لو

اللالبضت اال تبضطية وت ونت عينة

البحث من (  ) 44العبض ً من العبع أن اة با ا و
ال مستلملة فع جمي المللومضت فهع ا تمض

النخبة ب ر الس .أمض الو ضيل

ا تبضنة والمسضبالت الشخصية والمصض

والمراجي اللربية وانجنبية وتم تح ا أهم المهض ات ب ر الس فضال ً عن ا تخراج

ان س الللمية لمسيضس الصالبة النفسية  ،أمض الو ضيل ااحصضيية فس ابتصرت على
( الو ط الحسضبع واالنحرا

المليض

وملضمل اال تبضط بير ون وتحليل التبضان

والنسبة المئواة ) .
الباب الرابع :
عرض النتائج وتحليها ومناقشتها :
اشتمل البض الرابي على عرض نتةضيج البحةث وتحليلهةض ومنضبشةتهض اذ تةم ا ةتخراج
النتةةضيج بض ةةتخ ا الو ةةضيل ااحصةةضيية وتةةم عةةرض انو ةةضط الحسةةضبية واالنحرافةةضت
المليض اة وملضمةل اال تبةضط ( بير ةون ) وعة الالعبةين ومسةتوى ال اللةة مةن اةال
الج او وبل هض نوبشت بع لو علمع مي االعتمض على المصض

الللمية .

الباب الخامس :
اال تنتضجضت :
 .1امتل العبو كر الس

و

النخبة صالبة نفسية ب جضت متفضوتة .

 .2لم توهر فروق ذات اللة ملنواة بين مجضميي البحث فع الصالبة النفسية .
التوصيضت :
فع يو اال تنتضجضت التع توصل اليهض البحث اوصع بمض اعتع :
 .1يرو

التمتي بضلصالبة النفسية وال عم الحسيسع والفضعةل لألن اةة واالتحةض ات

الراضيية من ببل الجهضت والمر سضت ذات اللالبة بضلراضيية كضفةة وبصةو
متسضواة .
 .2يةةرو

ابضمةةة ن ة وات و ةةفرات ترفيهيةةة لالعبةةين مةةن ببةةل اا ا

والم ة

لتشجيي ال عم الملنو لالعبين وتسليل الضاوط النفسية عنهم والتع تح ث فع
أثنض الت اا والمنضفسة .
 .3يةةةرو

االهتمةةةض بةةةضلحوافا والم ضفئةةةضت التشةةةجيلية ننهةةةض أصةةةبحت عةةةضمال ً

أ ض ةةيض ً فةةع انة فضع الالعبةةين نحةةو ان ا الجية وتطةةوار المسةةتوى بةةل أن هةةي
انمةةو تجلةةل أ ا الالعبةةين اتسةةم بضل فةةضل وان ا الرجةةولع والمثةةضبر وهةةع
عوامل مسضع وم ملة لتحسيق اانجضزات .

Comparison study in psychological hardness a many
elite players Of Bagdad clubs in football
This thesis has five sections :
First section Introduction about research :
It contains an introduction and the importance of research it also
discuss the importance of athletically education in building the good
person and the importance of Psychological hardness in the operation of
training and competitions which has the important and active role in
advance of player's ability and his real nesses to have the athletic and
team in high level of accomplishment during competitions which wanted
by player trainer and management .
The psychological hardness in it's points ( obligation , control and
challenge ) has big importance for especially in competitions pressure in
which player uses physical and psychological energy , as well as the
period ( final stage ) which has long time that world be important to
competitions .
This needs from player to have strongest and psychological hardness in
order to face pressure and bad affects .
The problem of research :
Problem research is concentrated in lack and weakness of support and
gelidness for football player in psychological side and fixing of
accomplishment level during completion .
This will be done by strengthening athlete personality and showing
the strength of psychological hardness through his encouragement and
insist to win and advance in competition .
The big role to achieve that by following the player by the tarter and
encomagiy him directly or indirectly .
Research's aims :
1.

To know the level of psychological hardness for elite players of

Baghdad clubs in football.
2.

To know the level of skill accomplishment for elite players of
Baghdad club in football .

3.

To know the relationship between psychological hardness and skill
accomplishment for elite players of Baghdad club in football .

4.

To know the difference in psychological hardness between players of
first levels, meddle levels and last level of Baghdad clubs in football.

5.

To know the difference in skill accomplishment between players of
first levels, meddle levels and last level for elite players of Baghdad
clubs in football .

Proposals Of Research :
1.

There are difference which are statistical point at level of
psychological hardness between elite players of Baghdad clubs in
football .

2.

There is connected relation with statistical point between
psychological hardness and skill accomplishment for elite players of
Baghdad clubs in football .

Research Fields :
1.

Human field : players of elite clubs in football , for Baghdad clubs .

2.

Time field : for period from 16 / 12 / 2011 to 15 / 4 / 2012 .

3.

Place field : clubs fields which concerned with study .

Second Section :
It is represented by theoretical level and last study . the theoretical
level contains meaning of psychological hardness , the meaning of
psychological hardness through athletical level , some conations of
psychological hardness , types of psychological hardness , theories which
express psychological hardness, affected factors in psychological
hardness in athletical level

, social growing for persons who has

psychological hardness , and skill accomplishment.

The last study contains study of ( AMEL ALI KHALIL 2006 ) , study
of ( MIKLE JIM 2006 ) and study of ( GHADA AL-SHAWAF 2010 ) to
support the research scientifically .
Third Section :
The program of research it's field operations the research uses
example program with connected relations style and the research sample
is about ( 84 ) players from elite players in football . concerning the used
devices in collecting information date from and personal interview ,
sources , Arabic resources and internet . the skill in football and prections
funlations have been limited for measure of psychological hardness .
The statistical devices :
( mathematical level , al-anheraf al-meaari , maomel

, alartebaad

siberson and tahleel al-tabayn and personates ) .
Forth Section :
Showing results and analysis and discuss this section contains showing
results of research and analyzing and discussing them . The results have
been fund by statistical devices . also it shows al-awsad al-hesabea and
al-enherafat al-meyaria and maamel al-artibad ( Person ) and numbers of
players and point level by tables and have been discussed in scientific
style depending on scientific sources .
Fifth section :
Conclusions and Recommendation .

الباب األول
 - 1التعريف بالبحث:
 1 – 1المقدمة أهمية البحث :
تل التربية الراضيية جا ا ً مهمةض ً مةن التربيةة اللضمةة ومية انض ً هضمةض ً مةن ميض انهةض
وعنصةةةرا ً بواةةةض ً فةةةع اعةةة ا المطضلةةةا االاجةةةضبع  ،اذ تنمةةةع وتصةةةون جسةةةمه وعسلةةةه
ومهض تةةه وانفلضالتةةه وتةةاو بخبةةرات ومهةةض ات وا ةةلة تسةةضع علةةى الت يةة
مجتمله بض ا ً على مسضار اللصر الح اث فع تطو

مةةي

ونمو .

أن الصةةالبة النفسةةية فةةع عمليةةة التة اا والمنضفسةةضت لهةةض أهميةةة وا ةةلة فةةع الوبةةت
الحضير اذ تل لهض أهمية للراضييين واضصة فةع يةاوط المنضفسةضت التةع تةر
ا تهالك الطضبةة الب نيةة والنفسةية بببلض هةض ( االلتةاا  ،الةتح م  ،التحة
فةةي بةةو الصةةالبة النفسةةية المطلوبةةة فةةع ان ا الراضيةةع اةةر

الةى

) نن تحسيةق

الةةى زاةةض التح ة

والصةةمو واا ا ل ة ى الالعةةا والصةةالبة النفسةةية تسةةضع الالعةةا بضلوصةةو الةةى
ان ا انمثل و بضلت اا أو المنضفسضت  .وتل الصةالبة النفسةية بعبلض هةض ( االلتةاا
 ،التح م و التح

) أهمية كبير للراضييين عن مض اصم واتح ى أو احتفظ فةع بةوا

واضصة فع ياوط المنضفسضت التع تر
العبةةع كةةر السة بصةةو

الةى ا ةتهالك الطضبةة الب نيةة والنفسةية لة ى

اضصةةة لمةةض تمتةةضز هةةي المرحلةةة ( مرحلةةة التصةةفيضت ) مةةن

فترات طوالة ومهمة للمنضفسضت فضلضاط الي اواجه الالعا اتطلا من ذل الالعةا
أن اب أ بع لو ج ا من التلضمل الي اسيه واحميةه مةن التةعثيرات السةلبية التةع تلتمة
على المحيط الخض جع وعلى طبيلة الالعا ال االية ليل الموب
ب ل عاامةة واصةرا واضصةة العبةع و

والضةاط واواجهةض

النخبةة الةي هةم فةع مسةتوى متسة مةن

ان ا ومشض كتهم فع تصفيضت ومنضفسضت على عمو السطر ومشةض كضت وليةة أاضةض ً
فع كر الس الي ت ون بةو التحمةل والصةالبة النفسةية لهةض الة و الفضعةل فةع تحسيةق
الفةةوز فةةع المنضفسةةضت وأن التلةةرض للضةةاوط أمةةر حتمةةع ال مفةةر منةةه  ،فوابةةي الحيةةض
محفةو

بضللسبةضت والصةلوبضت وأشة ض الفشةل والن سةضت والوةرو

غيةر المواتيةةة ،

ونحةن ال نسةتطيي تجنةا الفشةل أو ااحبةضط والنسة  ،وال نسةتطيي أن نتجنةا أو نهةر

من متطلبضت التايير فةع النمةو الشخصةع فةع أ مرحلةة مةن مراحةل النمةو .) 1 ( وأن
الصالبة النفسية تلتبر مص
لألح اث الضاوط من آثض

من مصض

المسضومة التع ام ن أن تحسةق أو تلةض

مةن

لبية على المة ان ا النفسع للفر  ، ) 2 ( ولهيا فيجا

علةةى كةةل العةةا أن اتسةةم بضلصةةالبة النفسةةية وبسةةمضت شخصةةية تم نةةه مةةن مواجهةةة
الضةةاوط الخض جيةةة الةةي اتلةةرض لهةةض اةةال الت ة اا والمنضفسةةضت وهةةيا وب ة الحةةظ
البضحث بلة ال ا ضت التع تنضولت مفهو الصالبة النفسية فع المجض الراضيع بصةفة
عضمة أو كر الس بصفة اضصة على الرغم مةن أهميتهةض فةع التةعثير علةى فةي الحضلةة
الب نية والصحة اللسلية لالعبع كر السة ممةض عةض السيةض بهةي ال ا ةة للتلةر
اللالبةةة بةةةين الصةةالبة النفسةةةية لةة ى العبةةةع و
والتلر

علةى

النخبةةة نن اةةةة باةة ا ب ةةةر السةةة

على مستوى الصالبة النفسةية لة ى العبةع و

النخبةة نن اةة باة ا ب ةر

الس  ،للله بةيل اسة ايةضفة علميةة فةع المجةض الراضيةع بصةفة عضمةة ومجةض كةر
الس بصفة اضصة .

 2 – 1مشكلة البحث:
ال ة اع ة ا الراضيةةع نفسةةيض ً أح ة انعم ة المهمةةة التةةع تتضةةمنهض اللمليةةة الت ابيةةة
فضةةةال ً عةةةن المتطلبةةةضت الت ابيةةةة اناةةةرى فمةةةن اةةةال متضبلةةةة ومشةةةضه البضحةةةث
للبطةةوالت و و اةةضت العبةةع كةةر الس ة واالتحض اةةة والمحليةةة فةةع اللةةراق الحةةظ أن
الصةةةالبة النفسةةةية لهةةةض تةةةعثير علةةةى مهةةةض ات الالعةةةا وعلةةةى نتةةةضيج المبةةةض ا

ةةةلبيض ً

وااجضبيض ًفضال ً عن ع ااال الم بين انهميةة ال ضفيةة للمتطلبةضت النفسةية  ،اذ ت مةن
مش لة الضاوط النفسية عن التف ير السةلبع لالعبةين فةع المبةض ا بضلخسةض
وعة احةةراز الفةةوز مةةن الالعبةةين الةةي ت ةةون

والهاامةة

جةةة الصةةالبة لة اهم بليلةةة حيةةث ابة أ

االيطرا فع التوافق اللضلع اللصةبع وكةيل التوفية

واةر

فس ان الثسة بضلنفس.

(  ) 1عمض محم مخيمر ؛ ا تبيضن الصالبة النفسية  ( :م تبة االنجلو المصراة  ) 2011 ،ص . 7
(  ) 2امل علع اليل ؛ الصالبة النفسية وعالبتهض بمواجهة الضاوط ل ى بضحع المسضفضت السصير .

ذلة طبيليةض ً الةى

 3 – 1هدف البحث:
 .3التلر

على مستوى الصةالبة النفسةية لة ى العبةع فةرق و

النخبةة نن اةة

با ا ب ر الس .
ا ة الفروق فع الصالبة النفسية بين العبع ان اةة النخبةة نن اةة باة ا ب ةر

.4

الس .

 4 – 1فرض البحث:
 .2توج فةروق ذات اللةة احصةضيية فةع مسةتوى اللةة فةع الصةالبة النفسةية بةين
العبع أن اة النخبة ب ر الس .

 5 – 1مجاالت البحث :
 1 – 1 – 1المجض البشر :العبو أن اة النخبة ب ر الس نن اة با ا .
 2 – 1 – 1المجض الامضنع :للفتر من  2011 / 12 / 11ولاضاة . 2012 / 3 / 1
 3 – 1 – 1المجض الم ضنع:مالعا انن اة المشمولة بضل ا ة .

 6 – 1تحديد المصطلحات:
 .1الصالبة النفسية  :اعتسض عض ل ى الفر فع فضعليته وب ته علةى ا ةتخ ا كةل
المصةةض

النفسةةية والبيئيةةة المتضحةةة كةةع اة ك وافسةةر واواجةةه بفضعليةةة أحة اث

الحيض الضضغطة .) 1 ( 
والر

البضحث الفر الي امتل صالبة نفسةية هةو الفةر أو الشةخذ الةي امتلة

صةةفضت شخصةةية مهمةةة ا ةةون بةةض ا ً علةةى مواجهةةة المواب ة

الضةةضغطة والوةةرو

الصةةلبة ومواجهةةة الضةةاوط النفسةةية الةةي اتلةةرض لهةةض واسةةتطيي مجضبهتهةةض وتجنةةا
اللوابا النفسية وااليطرابضت .
والتلرا ة

ااجرايةةع للصةةالبة النفسةةية هةةع ال جةةة التةةع احصةةل عليهةةض الالعةةا مةةن

اال تطبيق فسرات المسيضس .

(  ) 1نبيةةةةل كضمةةةةل وبشةةةةير ابةةةةراهيم ؛ الضةةةةاوط النفسةةةةية لةةةة ى طلبةةةةة الجضملةةةةضت اا ةةةةالمية وعالبتهةةةةض بضلصةةةةالبة النفسةةةةية لةةةة اهم ( :
مجلة الجضملة اا المية  ،المجل الرابي عشر  ،الل الثضنع  ) 2001 ،ص . 372

أبلض الصالبة النفسية : ) 1 ( 
االلتةةاا  :هةةو نةةوع مةةن التلضبةة النفسةةع التةةا بةةه الفةةر تجةةض نفسةةه وأه افةةه وبيمةةه
واآلاران من حوله.
الةتح م  :واشةةير الةى مة ى أعتسةض الفةةر أنةةه ببم ضنةه أن ا ةةون لةه تح ةةم فيمةض السةةض مةةن
أح اث واتحمل المسرولية الشخصية عمض اح ث له .
التحة
ويرو

 :هةةو اعتسةةض الفةر أن مةةض اطةةرأ مةةن تاييةر علةةى جوانةةا حيضتةه هةةو أمةةر مثيةةر
للنمو أكثر من كون ته اض ً له  ،ممض اسضع علةى المبةض أ وا ت شةض

وملرفةةة المصةةض

البيئةة

النفسةةية واالجتمضعيةةة التةةع تسةةضع الفةةر علةةى مواجهةةة الضةةاوط

بفلضلية .

الباب الثاني
 – 2الدراسات النظرية والسابقة :
 1 – 2الدراسات النظرية :
 1 – 1 – 2مفهوم الصالبة النفسية :) 2 ( 
اشةةير مصةةطلص الصةةالبة النفسةةية الةةى اعتمةةض الفةةر فةةع ب تةةه علةةى ا ةةتخ ا كةةل
الو ةةضيل النفسةةية واالجتمضعيةةة المتضحةةة كةةع ا ة ك وافسةةر واواجةةه بفضعليةةة انح ة اث
الضةةضغطة  .وهةةع امةةتالك الفةةر لمجموعةةة ةةمضت للةةيان اتمتلةةون بضلصةةالبة النفسةةية
وهع :
جة عضلية من االلتاا أثنض تع اة المهض المطلوبة .
جة عضلية من التح

.

جة عضلية من التح م فع انمو الوفيفية والحيضتية .
والصالبة النفسية هع موهةرا ً مةن موةضهر الشخصةية السةواة وعنصةرا ً هضمةض ً فةع
عملية التوافةق الفلةض وأن الفةر الةي ل اةه تحمةل عةض ل اةه مسةتوى عةض مةن السة
(  ) 1عمض محم مخيمر ؛ المص السضبق  :ص . 1
(  ) 2ا ةةةةةةمض ةةةةةةل اةةةةةةضس ؛ أثةةةةةةر اال ةةةةةةلو اللسالنةةةةةةع اللةةةةةةضطفع فةةةةةةع تنميةةةةةةة التفةةةةةةضح لةةةةةة ى طضلبةةةةةةضت المرحلةةةةةةة ااع ا اةةةةةةة :
( ضلة مضجستير غير منشو  ،جضملة اضلى  ،كلية التربية انصملع . 11 : ) 2004 ،

على التوافق والتلضمل مي ياوط الحيض طرحت كوبضزا مفهةو الصةالبة النفسةية عةض
 1171واعتم ت فةع صةيضغته علةى الفلسةفة الوجو اةة وتنويةر علمةض الةنفس الوجةو
بةةين ( ف تةةو فران ةةل )  ( ،تلنةةع الوجو اةةة محةةضوالت الشةةخذ لةةيحس بوجةةو مةةن
اال ااجض ملنى لهيا الوجو ثم اتولى أعمضلةه الخضصةة علمةض ً حةضو أن الةيا طبسةض ً
لسيمة ومبض يه ) .
وعلى يو ذل ترى أن انفرا بض ون على مواجهة الوةرو

الصةلبة وتحواةل

حوا ث الحيض المجه الى احتمضالت وفرص لمصلحتهم .
طبسةةض ً لهةةيا فةةعن الفةةر الةةي احتمةةل
بضلمرض فعن لةه بنةض للشخصةية اختلة

جةةة عضليةةة مةةن الضةةاوط ون ان اصةةض
عةن الفةر الةي امةرض عنة تلريةه لةنفس

ال جةةة مةةن الضةةاوط والتةةع أطلسةةت كوبض ةةض عليةةه (  ) Hardinessأ الس ة

علةةى

احتمض وتوصلت كوبضزا أن السبا فةع عة تةعثير بلةض انشةخضص بضلضةاوط الةو
الى اللوامل الو يطة بين التلرض للضاوط ونواتجهض وب مت كوبضزا نموذجهةض انو
كمض عن اللالبة بةين الضةاوط وانمةراض والةي اشةير الةى وجةو عالبةة بةين ا اك
الضاوط والتلةرض لهةض ونواتجهةض ( الصةحية  ،الجسةمية  ،النفسةية  ،المةرض النفسةع
والجسةةمع ) ووجةةو عالبةةة غيةةر مبضشةةر بةةين ا اك الضةةاوط والتلةةرض لهةةض وبةةين
نواتجهض.
 : 2 – 1 – 2مفهوم الصالبة النفسية في المجال الرياضي :
تل من المفضهيم المهمة والمتصلة بشخصةية الالعةا وصةحته النفسةية وفةع عالبتةه
التفضعليةةة مةةي البيئةةة واتفةةضوت الالعبةةون فةةع صةةالحيتهم النفسةةية تبل ةض ً للفةةروق الفر اةةة
ونوةةرا ً لمةةض تااةةر بةةه حيةةض الالعةةا مةةن يةةاوط شةةتى تختلة
المواب

التع اتلةرض لهةض  ،فةضلموب

فةةع أنواعهةةض وبحسةةا

الةي اتضةمن تحة اض ً لالعةا بمةض ا ةون غيةر

مه ا ً لالعا آار فضلالعا انو اتشجي للتلضمةل مةي هةيا الموبة
التح

واحةضو حةل هةيا

وارى فيه فرصة لتلااا ذاته بينمض اسةلى الالعةا اآلاةر الةى تجنةا الموبة

ننةةه اةةرى هةةيا الموب ة

ته ا ة ا ً لةةه  ،وأن تةةعثيرات الصةةالبة النفسةةية ام ةةن أن تتخةةيا

أش ة ضال ً مختلفةةة البةةر عنهةةض بل ة اال تيةةضل أو ع ة التركيةةا علةةى ان ا وأن أويةةضع

الصالبة النفسية المتجضنسة فضهر ب تحفا العبض ً لااض انجةضز بينمةض تليةق آاةر عةن
أ ا مهض اته بشة ل جية
حيضته كي

ةوا بضلتة اا أو بضلمنضفسةضت ولهةيا فةعن الالعةا اةتللم فةع

اتحمل واتلضاا مي الموب

الضضغط فعن لم اتم ن مةن ذلة فعنةه ةيواجه

صةةلوبضت كثيةةر ال اسةةتطيي التوافةةق ملهةةض وذل ة لضةةل
ار

الصةةالبة النفسةةية ل اةةه ممةةض

الى بلةة التركيةا وزاةض النرفةا واللصةبية ل اةه  .وأن جهة التة اا ال انسةجم

فسةةط عةةن حجةةم التة اا وكثضفتةةه وت ةةرا التة اا و تضبةةة الجهة وانمةةض اتللةةق أاضةةض ً
بحضلةةة النفسةةية اآلنيةةة لة ى الراضيةةع وأن

جةةة الصةةالبة النفسةةية لالعةةا تلتمة علةةى

جة ت وان اصضيصه الشخصية وبضمنهض أبلض وتوجه نشضطه مثل ( االهتمضمةضت –
االحتيضجةةضت – انه ة ا

) وعلةةى نةةوع ةةمضت الشخصةةية التةةع احملهةةض وكةةيل علةةى

والحضالت اآلنية التع اواجهه فع بيئته اللضمة أو الراضيية .) 1 ( 

المواب

 3 – 1 – .1أنواع الصالبة النفسية :) 2 ( 
.1

تحمل اإلحباط  :ااحبضط هةو ا اك الفةر للةضيق احةو

غبضته أو تحسيةق هة

ون اشةبضع حضجضتةه أو

أو توبةي هةيا فةع المسةتسبل  .وهةع حضلةة انفلضليةة توهةر حةين

تت ال عسبة مض فع طراق اشبضع غبة أو حضجه أو ه

أو توبي عمةل مةض كةيل هةع

حضلةة غيةر مرغوبةة وتحة ث تاييةرا ًفةع السةلوك تتةةراول بةين الاضةا واللة وان الةةى
التراجي واالنسحض .
اسبا ااحبضط فضهر ج ا هع مسضومةة ااحبةضط  :أ محضولةة الفةر تب اة اآلثةض
السلبية لإلحبضط وتحوالهةض لصةضلحه واةرى ( ةتيلع ) أن تحمةل ااحبةضط طضبةة ت يفيةه
امتل هض اانسضن لمواجهة المواب
أو هع ب

الخطة والمرلمة .

الفر على الصةمو أمةض الضةاوط ون فشةل فةع التوافةق النفسةع وانشةع

ااحبةةضط عةةن ت ةةرا أحةة اث يةةضغطة ال ام ةةن السةةيطر عليهةةض أو تجنبهةةض وطةةرق
ملضلجتهض هع جلةل النةضس اايةرون تف يةرهم عةن انحة اث التةع تةواجههم فةع حيةضتهم

) 1 ( http://www.iraqacad.org/Lib/hazim
) 2 ( http://www.iraqacad.org/Lib/hazim

والة تحمةةل ااحبةةضط موهةةرا ً مةةن موةةضهر التحمةةل النفسةةع أو الصةةمو ي ة موةةضهر
اآلثض التع تتول عن مني الشخذ من الوصو الى اله
.2

تحمااال الغماااوض  :النةةةع بةةة

وا ةةتجضبته ل ةةل المواب ة

الي ارغا فيه .

الفةةةر علةةةى مواجهةةةة مشةةةضعر المتنضبضةةةة

االجتمضعيةةة واا اكيةةة واالنفلضليةةة وهةةو اةةرتبط بضلمجةةض

الملرفع للفر ننه ارتبط بس
للمويةةوع بنفسةةه أو بة

الفر على التمييا بين الخصضيذ اااجضبية والسلبية

الفةةر ليصةةم أو اسةةضو الفشةةل المتولة عةةن المثيةةرات غيةةر

المنومة أو الاضمضة هةع الموابة

الج اة علةى ابةر الفةر أو الموابة

المتنضبضةة

بتفضصيلهض أو محتواهض احة ث تحمةل الامةوض فةع مسةتواين همةض المسةتوى الوةضهر
وااجرايع.
.3

تحماال عاادم التطاااب  :والتطةةضبق هةةو مصةةطلص (  ) Congruenceجةةض بةةه

وجرز (  ) Rogersوالنع االتسضق بين مض اخبر الفر نحو الة اال وبةين مةض البةر
عنه نحو الخض ج .) 1 ( 
 4 – 1 – 2النظريات التي فسرت الصالبة النفسية :
هنضك ع نوراضت بضلنسبة للمفهو فع علم النفس وهع :
 النظرية الوجودية :
مةن انف ةةض التةةع تركة عليهةض الوجو اةةة هةةع ف ةةر الوحة الايةةر بضبلةةة للتف ية أو
اليوبضن من الةوعع اانسةضنع وهةع مةض اطلةق عليةه الوجو اةون مصةطلص (الوجةو فةع
اللةضلم) ( .) World Being in theتتفةق النوراةضت الوجو اةة علةى مجموعةة مةن
ان س الفلسفية ا ةتن ت اليهةض ال ثيةر مةن البحةوث وال ا ةضت التةع تنضولةت مويةوع
الصةةالبة النفسةةية واتفسةةت هةةي النوراةةضت علةةى أن اانسةةضن اسةةلى ايمةةض ً للبحةةث عةةن
وجو فع الحيض وأن بيئته االجتمضعيةة واالبتصةض اة والسيض ةية فةع تاييةر مسةتمر لةيا
تركا هي النوراضت على تحليل وجو الفر فع عةضلم ملسة فضنفلةض طبسةض ً للنوراةضت
ال تبر على أ ضس نتضيجهض اذ أن هنضك عوامل أارى تح

المة السرا اانسةضنع أو

) 1 ( http://www.iraqacad.org/Lib/hazim

ع مه من النضحية اناالبية فضلبشر هم وحة هم السةض ون علةى ااتيةض

ةلوكهم فةع أ

وبت.
 نظرية فرويد ( التحمل النفسي وقوة األنا ) :
ا تبط نشو التحليل النفسع فع ب ااة السرن اللشران فع محضولة فرواة فةع تفسةير
لمضمون الوابي النفسع والوواهر النفسية  .وب فروا (  ) 1131 – 1411تحلةيال ً
لمفهو الصالبة النفسية من اال طرحه لمفهو اآلنض (  ) Egoواةرى فرواة أن اآلنةض
توهر اال نمو الطفل لتح م فع تلضمالتهم اليومية أثنض التللم وهنةضك حسيسةة منفصةلة
عةةةن حةةةضجتهم و غبةةةضتهم وبةةةرأ فرواةةة هةةةيا هةةةو جهةةةضز السةةةيطر اا ا
للشخصةةةةةةةةةةية وامثةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةة

المةةةنوم

علةةةةةةةةةةةى بيةةةةةةةةةةةض اآلنةةةةةةةةةةةض بوفضيفةةةةةةةةةةةه وهةةةةةةةةةةةع

( السيطر على منضفي السلوك والفلل وااتيض المنض ا من البيئة وكلمض كضن اآلنض بواض ً
وامتل الطضبة الالزمة للسيض بهي الوفيفة كةضن الفةر أكثةر نضةجض ً وتحمةال ً مةي نفسةه
وبيئته ومجتمله ) .
 نظرية ليفين الصالبة النفسية طاقة البيئة النفسية الموجهة :
اصو ليفين الشخصية بوصفهض بنية افصلهض عن اللضلم الخض جع بسيضج نفةضذ تلسبةه
مبضشر انجها اا اكية الحركية التةع تتصةل بةضلمحيط الخةض جع فةتحس بةضلمثيرات
وتةةر عليهةةض مبضشةةر بةةضلمثير فةةع نوةةر ليفةةين هةةو مجةةض ملس ة اتضةةمن حضجةةضت الفةةر
وم ونةةضت شخصةةيته وا اكةةه ام ضنيضتةةه المتضحةةة للفلةةل واتضةةمن هةةيا المجةةض الملس ة
التفضعل المستمر المتبض

بين التنويم ال االع للفر وبين اللضلم المويوعع .

واطلق على هي البيئة السي ولوجية مفهو ( حيا الحيض ) التع تح مبضشر

ةلوك

الفر فع لحوة ملينة والتبر ليفين ( حيا الحيض ) مفهومض ً انضمي يةض ً اتايةر بض ةتمرا
نتيجةةة التايةةرات الحض ثةةة فةةع حةةضالت التةةوتر الة االع للفةةر وابرتةةه وكةةيل التايةةرات
الحض ثة فع البيئة .) 1 ( 
 5 – 1 – 2العوامل المؤثرة في الصالبة النفسية في المجال الرياضي :
 .1الحضلة الصحية والجسمية والنفسية لالعا .
) 1 ( http://www.iraqacad.org/Lib/hazim

 .2ابرات الالعا السضبسة .
 .3التنشئة وأ ضليا الملضملة الوال اة فع السنوات انولى لالعا .
 .4الس ات اللسلية .
 .1ثسضفة الالعا .
 .1السيم والتسضلي االجتمضعية التع انشع عليهض الالعا . ) 2 ( 

 2 – 2الدراسات السابقة :
 1 – 2 – 2دراسة امل علي خليل ( : ) 2006
)1(

"الصالبة النفسية وعالقتها بمواجهة ال غوط لدى سباحي المسافات القصيرة

امثل مجتمي البحث السةبضحين والسةبضحضت المسية ان فةع االتحةض المصةر لسةبضحة
المسضفضت السصير والةيان اتةراول أعمةض هم مةن (  ) 17 – 14ةنة للةض  2001مةن
أن اةةة ( الملةةض

– انهلةةع – الامضل ة ) وه ة

البحةةث التلةةر

علةةى الفةةروق بةةين

ةةةبضحع المسةةةضفضت السصةةةير ( ذكةةةو وانةةةضث ) فةةةع ابلةةةض مسيةةةضس الصةةةالبة النفسةةةية
ومواجهة الضةاوط والتلةر

علةى اللالبةة بةين الصةالبة النفسةية ومواجهةة الضةاوط

للسبضحين ( ذكو وانضث ) وبينةت اال ةتنتضجضت اوجة ا تبةضط ملنةو موجةا لمسيةضس
الصالبة النفسية ل ى السبضحين والسبضحضت فع بلة الةتح م واالنفلةض وا تبةضط موجةا
ل ى السبضحين فع بل االلتاا و ضلا ل ى السبضحضت .
 2 – 2 – 2دراسة مايكل جم ( : ) 2006
)2(

"تأثير برنامج نفسي على تدريب مهارات السباحة وتطوير النفسي االيجابي

ذلةةة علةةةى عينةةةة م ونةةةة مةةةن (  ) 31ةةةبضل مرهةةةق مةةةن ذو المسةةةتواضت اللليةةةض
(  13ذكةةر –  23أنثةةى ) وشةةمل البرنةةضمج النفسةةع الت ة اا لم ة

ةةبلة أ ةةضبيي بوابةةي

(  ) 41بيسةةة أ ةةبوعيض ً علةةى مجموعةةة مةةن المهةةض ات النفسةةية ( تج اةة انهةة ا
التصةةو  ،اال ةةتراض  ،التركيةةا ،توب ة

،

انف ةةض ) هةةيا وب ة اضةةي السةةبضحين لسةةبلة

) 2 ( http://www.iraqacad.org/Lib/hazim
(  ) 1امةةةةل علةةةةع اليةةةةل حسةةةةين ؛ الصةةةةالبة النفسةةةةية وعالبتهةةةةض بمواجهةةةةة الضةةةةاوط لةةةة ى ةةةةبضحع المسةةةةضفضت السصةةةةير  ( :بحةةةةث
منشو فع كلية التربية الراضيية للبنين  ،جضملة حلوان  ،المجلة الللمية للتربية الب نية والراضيية  ،الل . ) 2007 ، 10
( 2 ) Michael – S , Gim – J ( 2006 ) ; ( Effect of psychological skills training on swimming performance
and positive psychological development ) , international journal of sport and exercise psychology . vo
14 ( 2 ) jun .

بوايم بيضس جو أ ا كيل

تة مسضايس لسيضس االاجضبية النفسية منهض مسيضس الصةالبة

النفسةةية وب ة أفهةةرت النتةةضيج تحسةةن فةةع أ ا يةةربضت الةةرجلين كةةيل تحسةةن ان ا
االاجضبع النفسع .

الباب الثالث
 – 3منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
 1 – 3منهج البحث :
ال منهج الوصفع من البحوث الوا لة االنتشض واال تخ ا فع مختل

المجةضالت

فهو اركا على الوواهر السضيمة وجمي الحسةضيق والمللومةضت والمالحوةضت عنهةض اذ أن
المنهج الوصفع اتمثةل فةع "
الحضير اسص تشخيصهض وكش

ا ةة فةضهر أو ملضلجةة مشة لة مةض كمةض هةع بضيمةة فةع
جوانبهض وتح ا اللالبضت بةين عنضصةرهض مةن اةال

ا تخ ا ان وات المويوعية لجمي البيضنضت وتحليلهض وتفسير نتضيجهض .) 1 ( 
ولهيا ا تخ البضحةث بضلةيات أ ةلو اللالبةضت اال تبضطيةة التةع تهةتم بضل شة

عةن

اللالبةةضت بةةين متايةةران أو أكثةةر لملرفةةة مةة ى اال تبةةضط بةةين هةةي المتايةةرات عنهةةض
بصو

بمية . ) 2 ( 

 2 – 3مجتمع البحث وعينته :
من انمو الواجا مراعضتهض ااتيض اللينة اذ تمثةل مجتمةي البحةث تمثةيال ً صةض بض ً
فهةةع " الجةةا لةةي امثةةل مجتمةةي انصةةل أو النمةةوذج الةةي اجةةر البضحةةث مجمةةل
ومحو عمله عليه .) 3 ( 
لةةيا ااتةةض البضحةةث مجتمةةي البحةةث بضلطراسةةة اللم اةةة وهةةو فةةرق أن اةةة باة ا و
النخبةةة ب ةةر الس ة للمو ةةم الراضيةةع (  ) 2012/2011والبةةضلع ع ة هض (  ) 1أن اةةة
وهةع ( السةو الجواةة  ،الطلبةةة  ،التةضجع  ،الصةنضعة  ،الحة و وباة ا ) اذ بلاةت عينةةة
ابةةةراهيم الشةةةوك  ،افةةةي صةةةضلص ال بيسةةةع ؛ ليةةةل البحةةةضث فةةةع التربيةةةة الراضيةةةية  ( :باةةة ا  ،مطبلةةةة الشةةةه 2004 ،

(  ) 1نةةةو
) ص . 11
(  ) 2نو ابراهيم الشوك  ،افي صضلص ال بيسع ؛ المص نفسه  ،ص . 17
(  ) 3وجيه محجو ؛ أصو البحث الللمع ومنضهجه  ،ط ( : 1عمضن  ،ا المنضهج والتوزاي  ) 2000 ،ص. 114

البحث (  ) 44العبةض ً تةم ااتيةض هم حسةا مراكةاهم اذ تةم ااتيةض فةراسين مةن المتسة
وفةةراسين مةةن مركةةا الو ةةط وفةةراسين مةةن المتةةعار مةةن مجتمةةي البحةةث امثلةةون مجتمةةي
انصل  .والج و (  ) 1اويص حجم عينة البحث بضلتسلسل .
ج و ()1
ابين حجم عينة البحث لألن اة المشض كة فع و
ت

أسم النادي

.1

القوة الجوية

.2

الطلبة

.3

الحدود

.4

الصناعة

.5

التاجي

.6

بغداد

المركز

النخبة نن اة با ا ب ر الس
عدد الالعبين
14

المتقدم

14
14

الوسط

14
14

المتأخر

المجموع

14
44

 3 – 3وسائل جمع المعلومات :
من أجل الحصو على نتضيج بيسة احتضج البضحث الةى أ وات وو ةضيل تسةضع فةع
تحسيق أه ا

البحث واسص بضن وات المستخ مة" الو ةيلة أو الطراسةة التةع اسةتطيي

بهض البضحث حل مش لته مهمض كضنت ان وات  ،بيضنضت  ،عينضت  ،أجها . . .الخ .) 1 ( 
وفيمض اعتع عرض الو ضيل وان وات التع ا تخ مهض البضحث انجضز البحث :
 .1المصض

والمراجي الللمية اللربية وانجنبية .

 .2المسضبالت الشخصية للخبرا والمختصين .
 .3المالحوة .
 .4ا ةةتمض

ا ةةتطالع آ ا الخبةةرا والمختصةةين حةةو بيةةضس الصةةالبة النفسةةية

نن اة با ا و

النخبة ب ر الس .

 .1شب ة المللومضت ال ولية ( االنترنت ) .
(  ) 1وجيةةةةة محجةةةةو ؛ طرايةةةةق البحةةةةث الللمةةةةع ومنضهجةةةةه  ،ط  ( : 2جضملةةةةة الموصةةةةل  ،ا ال تةةةةا للطبضعةةةةة والنشةةةةر ) 1114 ،
ص . 133

 .1مسيضس الصالبة النفسية .) 2 ( 
 .7أبال جض

.

 4 – 3مقياس الصالبة النفسية :
بل ة اطةةالع البضحةةث علةةى الل ا ة مةةن المصةةض

الللميةةة ووجةةو مسةةضايس مختلفةةة

للصةةالبة النفسةةية ووجةةو للمسيةةضس المنض ةةا وااتيةةض

مسيةةضس الصةةالبة النفسةةية للمةةض

مخيمر (  ) 3 (  ) 2011ننةه مسيةضس بيةق وويةول فسراتةه وح اثتةه وات ةون مسيةضس
الصالبة النفسية مةن (  ) 47فسةر جوانةا الصةالبة النفسةية للفةر وتسةي االجضبةة علةى
المسيضس فع ثالث مستواضت ( ايمض ً – احيضنةض ً – ابة ا ً ) وتتةراول ال جةة ل ةل عبةض
مض بين ثالث الى

جة واح بملنةى اذا كضنةت االجضبةة ( تنطبةق ايمةض ً  ، 3واذا كضنةت

االجضبةةة تنطبةةق احيضنةةض ً  2واذا كضنةةت التنطبةق  ) 1وبةةيل تتةةراول ال جةةة ال ليةةة مةةن
(  ) 141 – 47حيةةةث كلمةةةض از ا ت ال جةةةة از ا ت الصةةةالبة النفسةةةية للمسةةةتجيا
وللتعكة مةةن عة تحييةةا المفحةةوص تةةم ويةةي عبةةض ات ببتجةةض ملةةضكس أ تشةةير الةةى
الجضنةةا السةةلبع للصةةالبة النفسةةية وتصةةحص بضالتجةةض الملةةضكس كمةةض مبةةين فةةع الج ة و
(:)2
ج و ()2
ابين مستوى مسيضس الصالبة النفسية بعبلض هض
ت
.1

ابعاد المقياس
االلتزام

.2
.3

التحكم

.4
.5
.6

التحدي

فقرات المقياس

االيجابية

43 ، 40 ، 34 ، 31 ، 22 ، 11 ، 16 ، 10 ، 4 ، 1

السلبية

46 ، 24 ، 33 ، 13 ، 25

االيجابية

44 ، 21 ، 26 ، 3 ، 20 ، 14 ، 4 ، 5 ، 2

السلبية

32 ، 35 ، 34 ، 11 ، 23

االيجابية

45 ، 31 ، 33 ، 30 ، 23 ، 24 ، 15 ، 12 ، 1 ، 6 ، 3

السلبية

36 ، 42 ، 43 ، 14 ، 21

(  ) 2عمض محم مخيمر ؛ المص
(  ) 3عمض محم مخيمر ؛ المص

السضبق . 33 ،
السضبق . 34 ،

وب تم تطبيق المسيضس مةن ببةل البضحةث علةى عينتةه التمثلةة بالعبةع و
نن اةةة باة ا ب ةةر السة بصةةو

النخبةة

كضملةةة ولةةم اةةتم تفصةةيل فسةةرات المسيةةضس علةةى أ ةةضس

االبلض الثالثة للصالبة النفسية وانمض

كضملة ولم اتم عا ابلض

ا ة المحضو بصو

محضو المسيضس .

 5 – 3التجربة االستطالعية :
تلة التجربةةة اال ةةتطالعية " تة ابض ً علميةةض ً للبضحةةث للوبةةو
واالاجضبيةةضت التةةع تسضبلةةه فةةع أثنةةض اجةةرا التجربةةة لتفةةض

بنفسةةه علةةى السةةلبيضت

مسةةتسبال ً  ) 1 ( وبة أجةةرى

البضحةةث مةةي فراةةق اللمةةل المسةةضع بةةبجرا التجربةةة اال ةةتطالعية بتةةع اخ / 12 / 11
 2011على  13العبض ً من العبع نض

الخضلذ الراضيع ب ر السة وكةضن الاةرض

من اجرا التجربة اال تطالعية مض اعتع :
 .1ويول اللبض ات من حيث تحسيق انه ا

.

 .2التعك من ويول تلليمضت المسيضس .
 .3ااجضبة عن اال تفسض ات .
 .4ااجضبة عن التسضحالت .
 .1التعك من ويول فسرات المسيضس المل لهيا الارض .

 6 – 3األسس العلمية للمقياس :
تم ا تخ ا ان س الللمية للمسيضس :
 1 – 6 – 3صدق فقرات المقياس :
اسص ة بضلص ة ق ال جةةة التةةع تسةةيس بهةةض االاتبةةض الشةةع المةةرا بيض ةةه  ) 1 ( وأن
المسيةةةضس تةةةم عريةةةه علةةةى عةةة مةةةن السةةةض أصةةةحض الخبةةةر والمح مةةةين وذو
االاتصضص(  ) فع علةم الةنفس اللةض علةم الةنفس الراضيةع والسيةضس والتسةوام والةتللم

(  ) 1بض ةةةةم المنةةةة الو وآاةةةةرون ؛ االاتبةةةةض ات والسيةةةةةضس والتسةةةةوام فةةةةع التربيةةةةة الراضيةةةةةية  ( :جضملةةةةة باةةةة ا  ،بيةةةةت الح مةةةةةة ،
 ) 1141ص. 117
(  ) 1ليلةةةةى السةةةةي فرحةةةةضن ؛ السيةةةةضس الملرفةةةةع الراضيةةةةع  ،ط ( : 2السةةةةضهر  ،جضملةةةةة حلةةةةوان  ،مركةةةةا ال تةةةةض للنشةةةةر ) 2001 ،
ص . 17
(  ) الخبةةةةةةةةةةرا المختصةةةةةةةةةةين (  .1أ. .نةةةةةةةةةةضفم كةةةةةةةةةةضفم جةةةةةةةةةةةوا  .2أ . .نبيةةةةةةةةةةل محمةةةةةةةةةةو شةةةةةةةةةةضكر  .3أ . .فةةةةةةةةةةرات جبةةةةةةةةةةةض
 .4أ . . .احم مضضن  .1أ . . .مهض صبر ) .

الحركع وطرايق الت اس  ،وال هيا ااجرا و يلة منض بة للتعك مةن صة ق فسةرات
المسيةةضس  ،وبلةة جمةةي ا ةةتمض ات المسيةةضس تةةم ا ةةتخراج الصةة ق مةةن اةةال تحليةةل
ااجضبةةضت ووجةة البضحةةث علةةى حصةةوله علةةى نسةةبة اتفةةضق  %100لفسةةرات مسيةةضس
الصالبة النفسية .
 2 – 6 – 3الثبات :
ا تخ البضحث طراسة اعض االاتبةض لمسيةضس الصةالبة النفسةية اذ بةض بتطبيةق المسيةضس
على عينة التجربة اال تطالعية وأعض المسيضس على نفس المجموعة بفضصةل زمنةع مسة ا
 11اومض ً من التطبيق انو والبضلع ع التجربة اال تطالعية  13العبض ً مةن العبةع نةض
الخضلذ الراضيع ب ر الس .
تشةير " علةى أن هةي التطبيةق بةين ااتبةض

وأن هنضك بلض المصض

الثبةضت تتةراول

بين (  ) 20 – 10اومةض ً  ) 2 ( وبلة جمةي اال ةتمض ات تمةت ملضلجتهةض احصةضييض ً بض ةتخ ا
ملضمل ا تبضط الرتا ( ييرمضن ) فتبين أن المسيضس اتمتي ب جة ثبضت عضلية ج ا ً .
والثبضت من الشروط المهمة لأل ا الجي بملنى "لو كر ت عمليضت بيضس الفةر الواحة
تبينت

جته شيئض ً من اال تسرا وملضمل الثبضت وهع ملضمةل ا تبةضط بةين

جةضت انفةرا

فع االاتبض فع ع مرات ااجرا ات المختلفة . ) 3 ( 

 3 – 6 – 3الموضوعية :
واسصة بهةةض أن ت ةةون ان ةةئلة لمختلة
وعرض البضحث ا تمض

أفةةرا اللينةةة بلية عةةن التعواةةل أو الج ة

،

اال تبضنة على مجموعة من عينة البحث اليان تةم ا ةتبلض هم

مةةن التجربةةة الرييسةةية فعكة وا ويةةوحهض ولةةم اختلة

ملنةةى ان ةةلة ل ة اهم  ،ممةةض حسةةق

مويوعية االاتبض والتع اسص بهةض " عة تة ال ذاتيةة البضحةث وملتس اتةه فةع نتةضيج
االاتبض . ) 1 ( 

النخبةةةةة اللرابةةةةع

(  ) 2حةةةةر ان عااةةةةا ةةةةلمضن ؛ التف يةةةةر اابةةةة اعع وعالبتةةةةه بةةةةبلض المهةةةةض ات ان ض ةةةةية لحةةةةراس مرمةةةةى و
ب ر الس  ( :ضلة مضجستير  ،كلية التربية الراضيية  /جضملة اضلى  ) 2004 ،ص . 11
(  ) 3مصةةةةطفى حسةةةةن بةةةةضهع ؛ الملةةةةضمالت الللميةةةةة بةةةةين النوراةةةةة والتطبيةةةةق ( الصةةةة ق  ،الثبةةةةضت  ،المويةةةةوعية  ،الملةةةةضاير )  ،ط
 ( : 1السضهر  ،مركا ال تض للنشر  ) 1111 ،ص . 10
(  ) 1عبةةة ب عبةةة الةةةرحمن ومحمةةة احمةةة عبةةة الةةة اام ؛ مةةة ال الةةةى منةةةضهج البحةةةث الللمةةةع فةةةع التربيةةةة والللةةةو اانسةةةضنية  ،ط( 2
ال وات  ،م تا الفالل للنشر والتوزاي  ) 1111 ،ص . 113

 3 – 3تطبي المقياس :
بل ة االنتهةةض مةةن اع ة ا مسيةةضس الصةةالبة النفسةةية بصةةو ته النهضييةةة وتح ا ة أهةةم
المهةةض ات واننشةةطة التطبيسيةةة بضلصةةو

النهضييةةة والتعكة مةةن صةةالحية تطبيسهةةض علةةى

عينة البحث اذ بض البضحث مي فراق اللمل المسضع بتوزاي المسيضس على العبةع أن اةة
با ا و

النخبة ب ر الس والبضلع عة هض (  ) 1أن اةة هةع ( السةو الجواةة فةع اةو
 2012/2/4والطلبةةةة فةةةع اةةةو االثنةةةين المصةةةض

السةةةبت المصةةةض

والصةةةنضعة فةةةع اةةةو الخمةةةيس المصةةةض
المصض

 2012/2/1والحةةة و فةةةع اةةةو السةةةبت

 2012/2/11با ا فع او الخميس المصض

او الثالثض المصض

2012/2/1

 2012/2/11والتضجع فةع

 ) 2012/2/21فع السضعة الثضنية فهرا ً ووزع المسيةضس علةى

عينة البحث وب كضن متضمنض ًالشةرل المويةص لطراسةة ااجضبةة علةى فسةرات المسيةضس
وشرحض ً وايحض ً نهمية البحث وأه افه .
 4 – 3الوسائل اإلحصائية :
 الو ط الحسضبع : ) 2 ( 
 النسبة المئواة : ) 3 ( 

 االنحرا

المليض

: )4(

 تحليل التبضان : ) 5 ( 

(  ) 2مصةةةةطفى حسةةةةن بةةةةضهع ؛ ااحصةةةةض التطبيسةةةةع فةةةةع مجةةةةض البحةةةةوث التربواةةةةة والنفسةةةةية واالجتمضعيةةةةة والراضيةةةةية  ،ط ( : 1
السضهر  ،مصر الج ا  21 ،شض ع الخليفة المعمون  ) 1111 ،ص. 11
(  ) 3و اةةةي اض ةةةين  ،محمةةة اللبيةةةة ؛ التطبيسةةةضت ااحصةةةضيية وا ةةةةتخ ا الحض ةةةو فةةةع بحةةةةوث التربيةةةة الراضيةةةية  ( :الموصةةةةل ،
ا ال تا  ) 1111 ،ص. 14
(  ) 4مصةةةطفى عبةةة المةةةنلم  ،لبيةةةه حسةةةا النبةةةع ؛ مس مةةةة فةةةع ااحصةةةض  ( :اال ةةة ن اة  ،كليةةةة التجةةةض  ،الةةة ا الجضمليةةةة للطبةةةي
والنشر والتوزاي  ) 2000 ،ص. 123
(  ) 1و اي اض ين  ،محم اللبي ؛ المص السضبق نفسه  ،ص. 241

الباب الرابع
 – 4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
 1 – 4عرض النتائج :
البحث والتحسق من صحة الفرييضت عرض البضحةث

لارض الوصو الى أه ا

نتةةضيج الملضلجةةضت ااحصةةضيية لبيضنةةضت البحةةث علةةى ش ة ل ج ة او ثةةم حلةةل هةةي النتةةضيج
ومنضبشةةتهض لملرفةةة وابةةي الفةةروق و الالتهةةض ااحصةةضيية علةةى وفةةق المنوةةو الللمةةع
ال بيق لمجضميي البحةث الثالثةة  ،اذ ا ةتخرج البضحةث انو ةضط الحسةضبية واالنحرافةضت
المليض اة لمجضميي البحث فع مسيضس الصالبة النفسية .
ج و ()3
ابين انو ضط الحسضبية واالنحرافضت المليض اة لمجضميي البحث فع مسيضس الصالبة
النفسية
الصالبة النفسية

الملضلجضت ااحصضيية
مجضميي البحث

سَ

فرق المس مة

101،46

1،14

فرق الو ط

102،31

31

الفرق المتعار

105

3،11

اتضةةص مةةن الجة و (  ) 3أن الو ةةط الحسةةضبع لفةةرق المس مةةة فةةع مسيةةضس الصةةالبة
النفسية كضن ( )101،41بضنحرا

مليض

ب

(  ) 1،14أمض الو ط الحسةضبع لفةرق

الو ةةط فةةع هةةيا المسيةةضس فسة كةةضن (  ) 102،71بةةضنحرا

مليةةض

بة

(  ) 31أمةةض

فرق المراكا المتعار فس كضن الو ةط الحسةضبع فةع مسيةضس الصةالبة النفسةية اسةضو
(  ) 101وبضنحرا

مليض

ب

( . ) 7،11

ج و ()4
ابين تحليل التبضان بين مجضميي البحث الثالثة فع مسيضس الصالبة النفسية
االاتبض ات

مص

التبضان
بين

الصالبة

المجموعات

النفسية

داخل
المجموعات

متو ط

بيمة F

بيمة F

مجموع

جة

المحسوبة

الج ولية

المربلضت

الحراة

المربلضت

633

2

314،5

21141

41

330

0،46

3،03

ومن اال الج و (  ) 4اتضص أن البضحث عم الةى ا ةتخ ا بةضنون تحليةل التبةضان
لارض ا تخراج الفةروق بةين مجةضميي البحةث الثالثةة فةع مسيةضس الصةالبة النفسةية اذ
فهةةر أن بيمةةة (  ) Fالمحسةةوبة بةةين مجةةضميي البحةةث فةةع الصةةالبة النفسةةية تسةةضو (
 ) 0،41وهع أبل من بيمة (  ) Fالج وليةة تحةت

جةة حراةة (  ) 41 – 2ومسةتوى

اللة (  ) 0،01والتع تسضو ( . ) 3،07
 2 – 4مناقشة النتائج :
مةةن اةةال الجة او ( )4()3تتضةةص لنةةض نتةةضيج مجةةضميي البحةةث فةةع مسيةةضس الصةةالبة
النفسةةية اذ فهةةر مةةن اةةال ج ة و (  ) 3مسةةتوى كةةل مجموعةةة فةةع مسيةةضس الصةةالبة
النفسية اذ نج أن نتضيج هيا الج و أ ،مستوى مجموعة فرق ( المراكا انولى ) وهةم
( الجواة والطلبة ) فع مسيضس الصالبة النفسية كضن أعلى من مستوى مجموعة ( فرق
الو ةةط ) وهةةم ( الصةةنضعة والحةة و ) وكةةيل أعلةةى مةةن مسةةتوى مجموعةةة ( فةةرق
المراكا اناير ) ( التضجع وبا ا ) ول ن كضن الفرق بسيط فع الصالبة النفسية .
أن البضحةةث بل ة أن فهةةرت لةةه هةةي النتةةضيج اةةرى أن ع ة وجةةو فةةروق ذات اللةةة
ملنواة بين مجضميي البحث فةع الصةالبة النفسةية هةو مةن انمةو التةع تحسةا لصةضلص
هي المجموعضت اذ أن ع وجو هي الفةروق اتبةين أن العبةع هةي المجموعةة لة اهم
مض اعتع :
 .1التاا أ نةوع مةن التلضبة النفسةع التامةون بةه تجةض أنفسةهم وأهة افهم وبةيمهم
واآلاران من حولهم.

 .2ل اهم اعتسض أنه ببم ضنهم أن ا ون لهم تح ةم فةع مةض السونةه مةن أحة اث وتحمةل
المسرولية الشخصية عمض اح ث لهةم كمةض أن لهةم السة
على تسير انح اث والس

والس

علةى اتخةضذ السةرا ات

على المواجهة الفلضلة للضاوط .

 .3اعتسض هم أن مض اطرأ من تايير على جوانةا حيةضتهم هةو أمةر مفية ويةرو
وليس ته ا لهم ممض اسضع هم على مواجهة الضاوط بفضعليه . ) 1 (
والبضحث افسر الفسرات الثالث اعال فع مجض انللض والفلضليةضت مةن أن االلتةاا
فع المجض الراضيع ال من يمن أ ض يضت الللبة وله ا تبةضط فةع االلتةاا بضنوبةضت
المحةة

للتمةةران والواجبةةضت الراضيةةية وهةةي انمةةو ال تشةة ل عبئةةض ً نفسةةيض ً علةةى

الراضيع ننه من يمن يضبضت عمةل الالعبةين والفةرق االعتيض اةة ويةرو

حتميةة

لمتطلبضت الت اا والمنضفسة  ،كمض أن هرال الالعبين ببم ضنضتهم بةض ون علةى تحمةل
المسرولية عن أح اث المبض ا ونتضيجهةض والسة
ب ايل متل

والس

علةى اتخةضذ السةرا ات واالاتيةض مةن

على تفسير وتس ار الضةاوطضت الحضصةلة ببةل وأثنةض المنضفسةضت

كمض أن البضحةث اسةتطيي أن افسةر النسةضط الةثالث أعةال بةعن عينةة البحةث لة اهم السة
على حل مواب
الموب

الللةا الصةلبة ةوا كضنةت ببةل المنضفسةضت أو اةال الللبةة وابتحةض

كمض أن ل اهم حلو ع ا للمواب

المتل

التع توهر فع أثنض المنضفسضت.

وعن هيا ال ال اشير عمض مخيمةر " أن انفةرا الةيان اتسةمون بضلصةالبة النفسةية
ام ن أن انجحون فع كثير من مجضالت الحيض وواح من تل المحةضوالت النجةضل فةع
انللةةض والمسةةضبسضت الراضيةةية والمنضفسةةة فيهةةض وذل ة نن ل ة اهم الس ة
ول اهم التاا ول اهم الس

على التح

علةةى الةةتح م

. ) 1 (

( 1 ) Kobasa , S.C : ( 1982 b ) commitment and coping in stress resistance among lawyers , journal of
personality and social psychology . P.P 168 – 177 .
 ) 1 ( عمض مخيمر ؛ ا تبيضن الصالبة النفسية  ( :مصر  ،م تبة االن لو مصراة  ) 2011 ،ص. 12

الباب الخامس
 – 5االستنتاجات والتوصيات :
 1 – 5االستنتاجات :
 .1امتل العبو كر الس

و

النخبة صالبة نفسية ب جضت متفضوتة .

 .2لم توهر فروق ذات اللة ملنواة بين مجضميي البحث فع الصالبة النفسية .
 2 – 1التوصيضت :
فع يو اال تنتضجضت التع توصل اليهض البحث اوصع بمض اعتع :
 .1يرو

التمتي بضلصالبة النفسية وال عم الحسيسع والفضعةل لألن اةة واالتحةض ات

الراضيية من ببل الجهضت والمر سضت ذات اللالبة بضلراضيية كضفةة وبصةو
متسضواة .
 .2يةةرو

ابضمةةة ن ة وات و ةةفرات ترفيهيةةة لالعبةةين مةةن ببةةل اا ا

والم ة

لتشجيي ال عم الملنو لالعبين وتسليل الضاوط النفسية عنهم والتع تح ث فع
أثنض الت اا والمنضفسة.
 .3يةةةرو

االهتمةةةض بةةةضلحوافا والم ضفئةةةضت التشةةةجيلية ننهةةةض أصةةةبحت عةةةضمال ً

أ ض ةةيض ً فةةع انة فضع الالعبةةين نحةةو ان ا الجية وتطةةوار المسةةتوى بةةل أن هةةي
انمةةو تجلةةل أ ا الالعبةةين اتسةةم بضل فةةضل وان ا الرجةةولع والمثةةضبر وهةةع
عوامل مسضع وم ملة لتحسيق اانجضزات .
 .4اجرا بحوث فع الصالبة النفسية على عينضت مختلفة وللفلضليضت انارى .
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لةةةة ى طضلبةةةةضت المرحلةةةةة ااع ا اةةةةة ( :
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. ) 2000
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المجل الرابي عشر  ،الل الثضنع . ) 2001 ،
 نةةةةو

ابةةةةراهيم الشةةةةوك  ،افةةةةي صةةةةضلص ال بيسةةةةع ؛ ليةةةةل البحةةةةضث فةةةةع التربيةةةةة

الراضيية  ( :با ا  ،مطبلة الشه . ) 2004 ،
 وجيةةةةةةة محجةةةةةةو ؛ طرايةةةةةةق البحةةةةةةث الللمةةةةةةع ومنضهجةةةةةةه  ،ط  ( : 2جضملةةةةةةة
الموصل  ،ا ال تا للطبضعة والنشر . ) 1114 ،
 وجيةةةةةه محجةةةةةو ؛ أصةةةةةو البحةةةةةث الللمةةةةةع ومنضهجةةةةةه  ،ط (: 1عمةةةةةضن  ،ا
المنضهج والتوزاي .) 2000 ،
 و اةةةةي اض ةةةةين  ،محمةةةة اللبيةةةة

؛ التطبيسةةةةضت ااحصةةةةضيية وا ةةةةتخ ا الحض ةةةةو

فع بحوث التربية الراضيية  ( :الموصل  ،ا ال تا . ) 1111 ،
 Kobasa , S.C : ( 1982 b ) commitment and coping in stress
resistance among lawyers , journal of personality and social
psychology .
 Michael – S , Gim – J ( 2006 ) ; ( Effect of psychological skills
training on swimming performance and positive psychological
development ) , international journal of sport and exercise
psychology . vo 14 ( 2 ) jun .
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ملحق ( ) 1
بسم ب الرحمن الرحيم
مقياس الصالبة النفسية الذي تم توزيعه على العينة المطلوبة في الدراسة
ألندية بغداد دوري النخبة بكرة القدم
أ ــــــــــئلة ا ـــــــــــتبيضن
عزيزي الالعب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المحترم
تعليمـــــــــــــات :
أمضمةةة عةةة مةةةن اللبةةةض ات التةةةع تمثةةةل حاتةةة لةةةيات فةةةع مواجهةةةة عةةة مةةةن
المواب

والمطلو من :

أن تسرأ كل عبض

بلنضاة ثم تضي عالمة ( ) فع أح ى الخضنضت الثالث المسضبلة
لللبض

 فةةةبذا كضنةةةت اللبةةةض

انطبةةةق عليةةة

:
ايمةةةض ً فضةةةي عالمةةةة ( ) تحةةةت اضنةةةة

تنطبق ايمض ً .
 واذا كضنةةةةت اللبةةةةض

تنطبةةةةق عليةةةة أحيضنةةةةض ً فضةةةةي عالمةةةةة ( ) فةةةةع اضنةةةةة

تنطبق أحيضنض ً .
 واذا لم تنطبق اللبض
ونعمةةةل أال تتةةةرك عبةةةض
عبةةةةض

علي فضي عالمة ( ) أمض ال تنطبق أب ا ً .
واحةةة

ون أن تجيةةةا عليهةةةض مةةةي مالحوةةةة أنةةةه ال توجةةة

صةةةةحيحة وأاةةةةرى اضطئةةةةة  ،فضاجضبةةةةة تلتبةةةةر صةةةةحيحة عنةةةة مض تلبةةةةر عةةةةن

حسيسة مض تشلر به تجض الملنى الي تتضمنه اللبض

.
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