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ملخص
هدف هذا البحث التعرف إلى مدى مساهمة الصالبة العقلية بالسللو التااسسلي للدى حلبا ي
وحللبا اا المات للر األردنللي ،يللث تكونللن ياللة البحللث ملل( ( )12حللباو و( )14حللبا ة ملل(
المات ر األردني ،وتم احت دام مقياس الصالبة العقلية لجيمس للوهر)،(James Loehr, 1986
ومقيللاس السلللو التااسسللي لللد دور للي هللاريس ) ،)Harris, 1984وأشللارا نتللال البحللث ب ل ن
للصالبة العقلية القة سي السلو التااسسي وحاهمن باسبة الية سيه بلغن ( )90%للدى حلبا ي
وحبا اا المات ر األردني ،وأوصى البا ث االهتمام بالجانر الافسي للسلبا ي( أحلو ب بالجوانلر
البدنية والمهارية وال ططية والمعرسية سي الو داا التدريبية لتعزيز مستوى الصالبة العقلية لملا
لها أ ر لى السلو اإليجابي أ ااء المااسساا.
الكلمات المفتاحية :الصالبة العقلية ،السلو التااسسي ،السبا ي(.
Abstract
This study aimed to recognize the contribution of mental toughness
in competitive behavior among swimmers, the study was conducted on a
sample of (12) male and (14) female from the Jordanian national
swimmers team, to collect data was used mental toughness scale for
(James Loehr, 1986) and competitive behavior scale for (Harris, 1984),
The results showed that mental toughness has a relation with the
competitive behavior and have a high percentage contribution (90%) in it
among Jordanian swimmers, the researcher recommended to
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development the psychological aspects of swimmers as the physical,
skills, tactical and knowledge in the training programs to enhance the
level of mental toughness because of their impact on the positive
behavior during the competitions.
Keywords: Mental Toughness, Competitive Behavior, Swimmers.
مقدمة البحث
إن التدرير الرياضي يعتمد لى مجمو ة م( العااصر ،وهذه العااصر مترابطة مع
بعضها البعض ،وتجسيد العالقة بياها تعد الضمان األحاس سي تحقيق أسضل الاتال  ،إذ أن
الاجاو سي أية رياضة تطلر توسر مجمو ة م( المتطلباا الضرورية المتمثلة سي العااصر
البدنية والمهارية وال طط سضالب ( الجانر الافسي ،وم( هاا سإن ملية اإل داد الشامل تتطلر
األخذ بعي( اإل تبار هذه العااصر ،والرياضي الجيد هو الذي يمتلك تكامالب بي( ال طط الجيد
والمهاراا العالية واإلحتعداد الافسي والقابلية البدنية.
يث أشار كريسن وكولف ) (Crust & Clough, 2005ب ن لم الافس الرياضي م(
العلوم التي حاهمن سي وصول الرياضي إلى تحقيق أ لى المستوياا يث يسا د اإل داد
الافسي الال ر لى اإلرتقاء بما يملكه م( قدراا لى مواجهة الصعوباا التي تعترضه أ ااء
المااسسة.
ويرى كرحت( وحوسي ) (Christiane & Sophie, 2014ب ن المهاراا الافسية تمثل
بعدا ب هاما ب سى إ داد الال بي( سهي تلعر دورا ب أحاحيا ب سى تطوير األداء وأصبح ياظر إليها ك د
المتغيراا التى يجر العااية بها جابا ب إلى جار مع المتطلباا البدنية والمهارية وال ططية
ساألبطال الرياضيي( لى المستوى العالي يتقاربون بدرجة كبير م( يث المستوى البدنى
والمهاري وال ططي.
وأكد كيشرو ( )Kishore, 2017ب ن القدر لى باا األداء المثالي ادما تشتد ضغوط
المااسسة يتطلر تقاية جيد ومهاراا قلية سعدم باا األداء أ ااء المااسساا يعزى بالدرجة
األولى إلى المتغيراا الافسية والذى ي تي سى مقدمتها ما يعرف بالصالبة العقلية.
ويلرى شلمعون ( )Shamo'on, 2001بل ن الصلالبة العقليلة تلعلر دورا ب سعلاالب بلالتحكم سلى
اللة األداء المثاليلة كملا أنهلا تهلدف إللى باللاء القلو العقليلة واالنفعاليلة ،والتلدرير للى الصللالبة
العقلية هو س( و لم زياد قدر الال ر لى المواجهة والتعامل مع جميع أنلواع الضلغوط البدنيلة
والعقلية واالنفعالية تى يصبح أكثر تفا الب سى المااسسة األمر الذى ياعكس لى إتقلان المهلاراا
الرياضية وسى الوقن نفسة تقلل م( م اطر اإلصاباا الرياضية واالنسحاب االنفعالي.
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وأشار ك ٍل م( دس وقطامي ( )Adas & Qtame, 2000إلى أن المااسسة هي المر لة
العليا سي تركير الاشاط الرياضي سهي تسمح للجميع بمشاهد جوانر القو والضعف للرياضيي(
م( الاا ية البدنية والمهارية والافسية كما أنها تامي وتصقل الصفاا البدنية للرياضي.
ويرى مران ( )Omran, 2016ب ن السلو التااسسي ذو طبيعة إنجازية هادسة ،ت تلف
دواسعه م( يث الاوع والقو ( ذلك األحلوب سي التدرير ،سحالة االحتعداد سي التااسس ووجود
ال صم والحكام والجمهور وغيرها م( متغيراا الموقف التااسسي تستثير داسعية حلو الرياضي
لإلنجاز بطريقة ت تلف ( الحالة التي تستثيره سي التدرير.
وأشار الحمداني ( )Alhmdani, 2016ب ن هاا العديد م( العوامل التي تؤ ر لى
السبا ي( أ ااء األداء والذي يمك( القول ب ن حلوكه تااسسيا ب وبالتالي سإن هذه العوامل هي التي
تسبر الفروق الفردية سي حلو السباو بالمواقف التااسسية امة سيمك( مال ظة دد كبير م(
السبا ي( وهم يكاسحون م( أجل الفوز أ ااء السباقاا ،ويرى كاودن ( )Cowden, 2017ب ن
التفوق الرياضي يتوقف لى مدى إحتفاد الال بي( م( قدراتهم الافسية لى نحو ال يقل (
اإل حتفاد م( قدراتهم البدنية ،سالقدراا الافسية تسا د األسراد لى تعبئة طاقاتهم البدنية لتحقيق
أقصى وأسضل أداء رياضي ،ويمك( تطويرها م( خالل تدريباا وبرام خاصة لذلك الغرض
وهي برام تدرير للمهاراا الافسية.
مشكلة البحث
يللرى جللونز وهللانتون وكونتللون ( )Jones, Hanton & Connaughton, 2002بل ن
الصالبة العقلية هي أقصى مستوى نفسي يمك( الوصول إليه ،وهي تكسر الرياضيي( قدر للى
التحمل مقارنة بمااسسيهم أ الاء المسلابقاا وذللك مل( خلالل تطلوير التركيلز والثقلة والثبلاا تحلن
الضلغوط التلي تلؤ ر لللى حللو الرياضلي ،سقللد أشلار سل( وصللالح ( Saleh & Hassan,
 )2012إلى أن السلو التااسسي يعتبر نشاط يحاول سيه الرياضي إ راز الفوز ،وال يت حلس ذللك
لللى الللدواسع الذاتيللة للرياضللي سحسللر ،بللل أيضلا ب للى المللؤ راا ال ارجيللة ،لللذا يتميللز السلللو
التااسسللي وخاصللة باأللعللاب الفرديللة دون حللالر أنشللطة اإلنسللان األخللرى بوضللوو ت ل ير الفللوز
والهزيمة أو الاجاو والفشل ،وما يرتبط بكل ماهم م( نوا ي حلوكية وبصور واضلحة ومباشلر
ويتطلر السلو التااسسي ضرور تعبئة الرياضلي لبلذل أقصلى قدراتله البدنيلة والافسلية لمحاوللة
تسللجيل أسضللل مسللتوى ممكلل( ،األمللر الللذي يسللهم سللي تطللوير وتاميللة السللماا الافسللية وخاصللة
السماا ال لقية واإلرادية للرياضي.
وم( خالل مل البا ث سي مجال تدريس وتدرير السبا ة وم( خالل متابعته لمستوياا
السبا ي( ال ظ أن هاا بعض السبا ي( يا فض مستواهم سي بعض المااسساا بالرغم م(
إلتزامهم ببرامجهم التدريبية سقد تم اإلشار سي دراحة مران ( ،)Omran, 2016ودراحة كمال
( ،)Kamal, 2015ودراحة الفرطوحي ( ،)Alfartosse, 2014ودراحة صالح و س(
( (Saleh & Hassan, 2012ب ن للسلو التااسسي دور سي الت ير لى اإلنجاز الرياضي
وكذلك تلعر الصالبة العقلية التي يمتلكها الرياضي دور سي تحديد الاوا ي الافسية وتحمل
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الضغوط التي تصا ر المااسسة كما أشير سي دراحة كادون ( ،)Cowden, 2017ودراحة
كيشرو ( ،)Kishore, 2017ودراحة إبراهيم ( ،)Ibrahim, 2015ودراحة مهرابرسار
وحلطاني ( ،)Mehrparvar & Soltani, 2013ودراحة س( ( ،)Hassan, 2010ودراحة
كريسن وكلوف ( )Crust & Clough, 2005سهل هاا دور لمستوى الصالبة العقلية التي
يمتلكها حبا ي األردن دور سي حلوكهم التااسسي أ ااء المسابقاا والبطوالا؟
أهمية البحث
تكم( أهمية هذا البحث سي ما يلي:
 .1إحت الص السماا المحدد لدرجة وأبعاد الصالبة العقلية لدى حبا ي وحبا اا المات ر
األردني.
 .2معرسة السلوكياا اإليجابية المؤ ر سي اإلنجاز أ ااء المااسساا لسبا ي وحبا اا المات ر
األردني.
 .3وضع معادلة تابئوية للسلو
الصالبة العقلية.

التااسسي م( إجاباا السبا ي( والسبا اا

لى مقياس

أهداف البحث
هدف هذا البحث التعرف إلى:
 .1مستوى الصالبة العقلية والسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني.
 .2الفروق سي مستوى الصالبة العقلية والسلو
األردني تبعا ب لمتغير الجاس.
.3

التااسسي بي( حبا ي وحبا اا المات ر

القة الصالبة العقلية بالسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني.

 .4مدى مساهمة الصالبة العقلية بالسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني.
تساؤالت البحث
جاء هذا البحث لألجابة لى التساؤالا التالية:
 .1ما مستوى الصالبة العقلية والسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني؟
 .2هل توجد سروق ذاا داللة إ صالية سي مستوى الصالبة العقلية والسلو التااسسي بي(
حبا ي وحبا اا المات ر األردني تبعا ب لمتغير الجاس؟
 .3ما العالقة بي( الصالبة العقلية والسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني؟
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 .4ما مدى مساهمة الصالبة العقلية بالسلو
األردني؟

التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر

مصطلحات البحث
الصالبة العقلية :يعرسها لوير (" )Loehr, 1995ب نها االحتجابة بطرق متاو ة تمك(
الرياضي م( دم التوتر واالحترخاء والقدر لى التاظيم اإلنفعالي باحت دام الطاقة اإليجابية
والتفكير الصحيح أ ااء الضغوط التي تصا ر المااسسة".
ويعرسها شمعون (" )Shamo'on, 2007بالقدر لى وضع الجانر البدني سي إلتزام مع
الجانر العقلي ،لت كيد نتال تطوير االتجاه نحو الفوز" وتتكون الصالبة العقلية م( األبعاد التالية:
 .1الثقة بالنفس ) :(Self-Confidenceيعرسها س( ( )Hassan, 2010بإقتااع الال ر
بمهاراته ومواهبه الذاتية وإصراره لى أن يتعامل بفا لية سي المواقف الرياضية الم تلفة.
 .2الطاقة السلبية ( :(Negative Energyيعرسها س( (" )Hassan, 2010بإن فاض
مستوى الاشاط والحيوية والشد لوظالف العقل والجسم نتيجة للقلق والغضر أ ااء ممارحة
الاشاط الرياضي".
 .3التحكم في االنتباه ) :(Attention Controlيعرسه س( (" )Hassan, 2010بقدر
الال ر لى احتمرار تركيز االنتباه لى المثيراا المرتبطة باألداء الرياضي".
 .4التحكم في التصور البصري ) :(Visual & Imagery Controlيعرسه س(
(" )Hassan, 2010بقدر الال ر لى االحترجاع العقلي لطريقة األداء المثلى لمهاراته
الحركية وخبراته السابقة وأداله سي المواقف الصعبة لكي يسا ده ذلك لى األداء بصور
جيد سي التدرير والمااسساا".
 .5مستوى الدافعية ) :(Motivational Levelيعرسه س( (" )Hassan, 2010بقدر
الال ر لى بذل الجهد واألداء بجدية لتحقيق هدف معي( والوصول إلى أقصى إمكانياته
سي التدرير والمااسساا".
 .6الطاقة اإليجابية ) :(Positive Energyيعرسها س( (" )Hassan, 2010بإرتفاع
مستوى الاشاط والحيوية والشد لوظالف العقل والجسم نتيجة لإل ار والمتعة أ ااء ممارحة
الاشاط الرياضي".
 .7التحكم في االتجاه ) :(Attitude Controlيعرسه س( (" )Hassan, 2010بقدر
الال ر لى التحكم سيما يلقاه م( أ داث ( طريق التفكير البااء واإل تفاظ بحالة مزاجية
جيد كاتيجة لالتجاهاا اإليجابية نحو األداء الرياضي".
السلوك التنافسي ( :)Competitive behaviorيعرفه راتب ()Ratib, 1997
"بإحتجابة الفرد نحو موقف المااسسة الموضو ي تبعا ب إلدراكه الذاتي لموقف المااسسة".
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ويعرسه مران (" )Omran, 2016بكل ما يصدر ( الال ر م( مل ركي أو تفكير
أو حلو لغوي أو إنفعاالا أو مشا ر أو إدرا أ ااء المااسسة".
الدراسات السابقة
أجرى كادون ( )Cowden, 2017دراحة هدسن التعرف إلى مستوى الصالبة العقلية
للو ي الذاتي لال بي التاس ،تكونن ياة الدراحة م( ( )175ال ر و( )158ال بة تاس ،تم
احت دام مقياس الصالبة العقلية ومقياس االحتجابة الذاتية ،ومقياس الو ي الذاتي ،وأشارا نتال
الدراحة بوجود القة ذاا داللة إ صالية بي( الصالبة العقلية والو ي الذاتي لال بي التاس.
قام كيشرو ( )Kishore, 2017بدراحة هدسن التعرف إلى الفروق سي الصالبة الافسية
بي( ال بي كر القدم تبعا ب الختالف مراكز لعبهم لى ياة مكونة م( ( )60ال ر كر قدم
جامعي ،تم تقسيمهم إلى ال ة مجمو اا (ال بي الهجوم ،وال بي الوحط ،وال بي الدساع) تم
احت دام مقياس الصالبة الافسية ( Arun Kumar Singh's Psychological hardiness
 ،)scaleوأشارا نتال الدراحة بعدم وجود سروق ذاا داللة إ صالية سي مستوى الصالبة
العقلية بي( ال بي كر القدم تبعا ب لمتغير مركز اللعر.
أجرى مران ( )Omran, 2016بدراحة المرونة الافسية و القتها بالسلو التااسسي لدى
ال بي مات باا جامعة مايا ،لى ياة مكونة ( )170ال ر وال بة م( مات ر جامعة المايا
المشاركي( ،وتم احت دام مقياس المرونة الافسية ومقياس السلو التااسسي ،وأشارا نتال
الدراحة بوجود ارتباط بي( المرونة الافسية والسلو التااسسي.
قام الغرير و اجي ( )Algareb & Haji, 2016بدراحة هدسن التعرف إلى الصالبة
العقلية و القتها بمستوى األداء المهاري لطالب قسم التربية البدنية سي رياضة حالو الشيش،
وتكونن ياة الدراحة م( ( )42طالر م( قسم التربية البدنية ،وأشارا نتال الدراحة بوجود
القة طردية بي( درجة الصالبة العقلية ومستوى األداء سي رياضة الشيش.
أجرى كمال ( )Kamal, 2015دراحة هدسن التعرف إلى السلو التااسسي و القته بفعالية
الذاا لدى ال بي المبارز  ،لى ياة تكونن م( ( )14ال ر مبارز تحن ح( ( )20المسجلي(
سي االتحاد المصري ،تم تقسيمهم إلى مجمو تي( ،مجمو ة (اإلنجاز المرتفع) ومجمو ة
(اإلنجاز الما فض) م( سا لية الذاا والسلو التااسسي ،وأشارا نتال الدراحة وجود القة
ارتباطية كسية بي( سا لية الذاا والسلو التااسسي.
قام إبراهيم ( )Ibrahim, 2015بدراحة هدسن التعرف إلى ت ير تطوير بعض المهاراا
الافسية لى الصالبة العقلية ودقة اللمساا لدى ناشئي المبارز لى ياة مكونة م( ()10
ال بي( مبارز ناشئي( م( المات ر المصري ،ولجمع البياناا تم احت دام اختباراا بدنية
ومهارية لقياس دقة اللمساا ،ومقياس لالختباراا الافسية ،ومقياس الصالبة العقلية ،وأشارا
نتال الدراحة ب ن لبرنام التدرير العقلي دور سي تامية المهاراا الافسية وتطوير أبعاد
الصالبة العقلية ودقة اللمساا لدى ال بي المبارز الااشئي(.
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أجرى الفرطوحي ( )Alfartosse, 2014دراحة هدسن التعرف إلى السلو التااسسي
و القته بداسعية اإلنجاز لدى ال بي ألعاب القوى بالجامعة المستاصرية ،لى ياة مكونة م(
( )96ال ر ألعاب قوى م( جامعة المستاصرية ،تم احت دام مقياس السلو التااسسي لد دور ي
هاريس والمعرب م( قبل محمد س( الوي ومقياس داسعية اإلنجاز لد محمد نعمة الشمري،
وأشارا نتال الدراحة بوجود القة طردية بي( داسعية اإلنجاز والسلو التااسسي.
قام مهرابرسار وحلطاني ( )Mehrparvar & Soltani, 2013بدراحة هدسن التعرف
إلى الفروق سي الصالبة العقلية بي( الرياضيي( وغير الرياضيي( ،لى ياة مكونة م( ()400
طالر سي المر لة الثانوية ،وأشارا نتال الدراحة بعدم وجود سروق بي( ال بي األلعاب
الجما ية والرياضاا الفردية ،وأن هاا سروق سي مستوى الصالبة العقلية لصالح الطلبة
الرياضيي(.
قام صالح و س( ( )Saleh & Hassan, 2012بدراحة هدسن التعرف إلى السلو
التااسسي و القته باألداء المهاري واإلنجاز لال بي الكاراتيه الااشئي( ،وتكونن ياة الدراحة
م( ( )16ال ر ناشئ وزن ( )60كغم م( المشاركي( سي بطولة العراق ( ،)2011تم احت دام
مقياس السلو التااسسي لد دور ي هاريس والمعرب م( قبل محمد س( الوي ،وأشارا نتال
الدراحة أن هاا ذاا داللة إ صالية بي( مستوى السلو التااسسي واإلنجاز لدى ال بي
الكاراتيه الااشئي(.
أجرى س( ( )Hassan, 2010دراحة هدسن التعرف إلى الفروق سي الصالبة العقلية بي(
ال بي بعض األلعاب الرياضية الم تلفة لى ياة مكونة ( ،)582تم احت دام مقياس الصالبة
العقلية لد جيمس لوهر والمترجم م( قبل محمد العربي شمعون ،وأشارا نتال الدراحة بعدم
وجود سروق ذاا داللة إ صالية (الثقة بالافس ،والطاقة السلبية ،وتحكم االنتباه ،وتحكم التصور
البصري ،ومستوى الداسعية ،وتحكم االتجاه) بي( ال بي األلعاب الرياضية الم تلفة.
قام كريسن وكلوف ( )Crust & Clough, 2005بدراحة هدسن التعرف إلى العالقة بي(
الصالبة العقلية والقدر لى التحمل لى ياة مكونة م( ( )41طالر جامعي ،وأشارا نتال
الدراحة بوجود القة بي( زم( التحمل ومستوى الصالبة العقلية.
إجراءات البحث
منهج البحث :تم احت دام الماه الوصفي لماللمته طبيعة البحث.
مجتمع البحث :تكون مجتملع البحلث مل( حلبا ي المات لر األردنلي الااشلئي( األول للموحلم
( ،)2015والبالغ ددهم ( )12حباو ،و( )14حبا ة.
عينة البحث :تكونن ياة البحث م( جميع أسراد المجتملع تلم اختيلارهم باألحللوب المسلحي
والماتظي( سي ضور تدريباا المات ر ،يث تكونن م( ( )12حلباو تلراوو متوحلط أ ملارهم
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( )15.1حللاة بللانحراف معيللاري ( )3.2حللاة ،و( )14حللبا ة تللراوو متوحللط أ مللاره( ()14.9
حاة حبا ة بانحراف معياري ( )3.9حاة.
متغيرات البحث
المتغيرات المستقلة
 الجاس وله مستويان (حباو ،وحبا ة).
المتغيرات التابعة
 الصالبة العقلية.
 السلو التااسسي.
أدوات جمع البيانات
مقياس الصالبة العقلية
قلام البا لث بتطبيلق اختبلار قالملة األداء الافسلي لتحديلد الصلالبة العقليلة Psychological
 Performance Inventoryلجلليمس لللوهر ) )James Loehr, 1986وذلللك بعللد إ للداده
وتعريبه م( قبل شمعون ( )Shamo'on, 2001وهو يشتمل لى ( )7محدداا نفسية:
 .1الثقة بالنفس ( )36 ،29 ،22 ،8وكلها باراا سي اتجاه البُعد والعباراا السلبية ()15 ،1
وهي باراا كس البُعد.
 .2الطاقة السلبية والعباراا السلبية هي ( )30 ،23 ،16 ،9 ،2وك نها باراا كس اتجاه
البُعد والعبار ( )37هي بار إيجابية سي اتجاه البُعد.
 .3التحكم فى االنتباه والعباراا السلبية هي ( )38 ،31 ،24 ،3وهي باراا كس اتجاه
البُعد والعباراا اإيجابية ( )17 ،10وهي باراا سي اتجاه البُعد.
 .4تحكمممم التصمممور البصمممري والعبلللاراا اإليجابيلللة هلللي ( )39 ،32 ،25 ،18 ،11 ،4وكلهلللا
باراا سي اتجاه البُعد.
 .5مستوى الدافعية والعباراا اإليجابية هي ( )40 ،26 ،19 ،12 ،5وكلها باراا سي اتجلاه
البُعد والعبار ( )33هي بار سي كس اتجاه البُعد.
 .6الطاقة اإليجابية والعباراا اإليجابية هلي ( )41 ،34 ،27 ،20 ،13 ،6وكلهلا بلاراا سلي
اتجاه البُعد.
 .7الممتحكم فممى االتجمماه والعبللاراا اإليجابيللة هللي ( )42 ،35 ،28 ،21 ،7وكلهللا بللاراا سللي
اتجاه البُعد والعبار ( )14هي بار حلبية سي كس اتجاه البُعد.
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ويتضم( االختبلار ( )42بلار وكلل محلدد مل( المحلدداا السلبعة السلابق توضليحها يمثلله
( )6باراا ،ويقوم السباو باإلجابة لى باراا المقياس خماحى الدرجاا ،والملحق ( )1يبلي(
مفراداا المقياس.
سلم اإلستجابة على مقياس الصالبة العقلية
تم احت دام حلم ليكرا ال ماحي لالحتجابة لى سقراا المقياس( :دالما ب ( )5درجاا ،غالبلا ب
( )4درجاا ،أ يانلا ب ( )3درجلاا ،نلادراب ( )2درجة،أبلدا ب ( )1درجلة) ،تلم تحديلد ال لة مسلتوياا
للحكللم لللى مسللتوياا الصللالبة العقليللة : 2.33 -1( :مسللتوى مللا فض :3.67-2.34 ،مسللتوى
متوحط 5-3.68 ،مستوى الي).
مقياس السلوك التنافسي
قام دور ي هاريس ) (Harris, 1984ببااء مقياس السلو التااسسي لمحاوللة التعلرف للى
السلللو التااسسللي لال للر الللذي يحتللاا إلللى الر ايللة والتوجيلله والتللدرير لللى المهللاراا الافسللية
ويتضللم( المقيللاس سللي صللورته األوليللة ( )50بللار  ،وقللام محمللد سلل( للالوي ( Allaowe,
 )1998بتعرير المقياس واختصاره إلى ( )20بار يجير ليها الال ر ببلدالل اإلجابلة الثال لة
(دالمللللللا ب – أ يانللللللا ب  -أبللللللداب) ويتضللللللم( المقيللللللاس ( )9بللللللاراا إيجابيللللللة وأرقامهللللللا (6/3 /2
 )17/13/12/11/10/8/و اللد تصللحيح هللذه العبللاراا يللتم مللاح درجاتهللا كمللا يلللي( :دالم لا ب ()3
درجاا ،أ يانا ب ( )2درجة ،أبدا ب ( )1درجة) ،كملا يتضلم( المقيلاس  11بلار سلي اتجلاه السللو
التااسسي السلبي وأرقامهلا كملا يللي .)20/19/18/16/15/14/9/7/5/4/1( :و الد تصلحيح هلذه
العباراا يتم ماح درجاتها كما يلي (دالما ب ( )1درجاا ،أ يانا ب ( )2درجة ،أبدا ب ( )3درجة) .وتبللغ
أ لى درجة للمقياس ( )60درجة وأقل درجة ( )20درجة وتبلغ درجة الحياد( )40درجة.
سلم االستجابة على مقياس السلوك التنافسي
تم احت دام حلم ليكرا الثال ي لإلحتجابة لى سقراا المقيلاس( :دالملا ب ( )3درجلاا ،أ يانلا ب
( )2درجة ،أبداب ( )1درجة) ،تلم تحديلد ال لة مسلتوياا للحكلم للى مسلتوياا السللو التااسسلي:
( :1.66 -1مستوى ما فض :2.32-1.67 ،مسلتوى متوحلط 3-2.33 ،مسلتوى لالي) والملحلق
( )2يبي( مفرداا المقياس.
إجراءات البحث


قام البا ث بالتاسيق مع مدربي المات ر الوطاي للسبا ة بعد أخذ مواسقلاتهم إلجلراء البحلث
لى حبا ي الموحم ( )2015والماتظمي( سي التدرير.



تم اإلجتماع ملع السلبا ي( وتعلريفهم ب هميلة وأهلداف البحلث وأن اإلجابلاا حلتعامل بسلرية
تامة.
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تم توضيح كيفية اإلجابة لى المقياحي( يلث قلام كلل حلباو وحلبا ة باإلجابلة للى مقيلاس
الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي.

المعامالت العلمية ألدوات جمع البيانات
أوالً) صدق األداة
ت لم احللت دام صللدق المحتللوى بعللرض االحللتبيان لللى ( )5محكمللي( مملل( يحملللون درجللة
الدكتوراه سي لم اللافس الرياضلي وتلدريس السلبا ة والتلي صللن للى نسلبة قبلول أ للى مل(
.%70
ثانياً) ثبات األداة
أن مقياس الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي يتمتعان بالثباا ،وللتحقق م( ذلك تم
احت راا معامل الثباا سي البيئة األردنية باحت دام االتساق الداخلي للمقياحي( بتطبيق معادلة
كرونباخ ألفا ) (Cronbach's Alphaلى ياة البحث والمكونة م( ( )26حباو وحبا ة،
والجدول ( )1يبي( ذلك:
جدول ( :)1معامل الصدق والثباا ألبعاد مقياس الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي.

مقياس الصالبة العقلية

مقياس السلوك التنافسي

األبعاد
الثقة بالافس
الطاقة السلبية
تحكم االنتباه
تحكم التصور البصري
مستوى الداسعية
الطاقة اإليجابية
تحكم االتجاه
المقياس الكلي
السلو التااسسي

معامل األرتباط
0.81
0.83
0.78
0.84
0.79
0.77
0.72
0.82
0.71

يبي( الجدول ( )1أن أبعاد مقياس الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي تتمتع بقليم بلاا
الية ،وتعد هذه القيم مقبولة ومااحبة ألغراض إجراء هذا البحث.
المعالجة اإلحصائية
تم احت دام برنام الحزم اإل صالية ( )SPSSالحت راا:


المتوحلللطاا الحسلللابية ( ،)Meanواالنحراسلللاا المعياريلللة (،)Standard deviations
والاسر المئوية (.)Percentages
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معامل اإلرتباط بيرحون). (Pearson



معامل الثباا كرونباخ ألفا ).(Cronbach's Alpha



-اختبار شابيرو ويلك ) (Shapiro-Wilkلداللة التوزيع الطبيعي.



إختبار (ا) ( (Independent t- Testللعيااا المستقلة.



تحليل االنحدار ال طي المتعدد (.)Liner Stepwize Regression

عرض نتائج البحث ومناقشتها
أوالً:عرض نتائج البحث
لإلجابة لى تساؤل البحث األول والذي ياص (ما مستوى الصالبة العقلية والسلوك
التنافسي لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني؟) تم احت دام المتوحطاا الحسابية
واالنحراساا المعيارية والاسر المئوية ،والجدول( )2يبي( ذلك:
جدول ( :)2المتوحطاا الحسابية واالنحراساا المعيارية والاسر المئوية لمستوى الصالبة
العقلية وأبعادها والسلو التااسسي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني (ن =.)26
األبعاد

مقياس
الصالبة
العقلية

مقياس
السلوك
التنافسي

الثقة بالافس
الطاقة السلبية
تحكم االنتباه
تحكم التصور
البصري
مستوى الداسعية
الطاقة اإليجابية
تحكم االتجاه
المقياس الكلي
السلو التااسسي

المتوسط
الحسابي
4.32
3.71
3.65
3.61

االنحراف
المعياري
0.04
0.21
0.32
0.41

األهمية
النسبية
%86.4
%74.2
%73
%72.2

4.29
4.22
4.19
3.99
2.45

0.15
0.26
0.33
0.22
0.22

%85.8
%84.4
%83.8
%79.8
%81.7

ترتيب
األهمية
1
5
6
7
2
3
4

المستوى
الي
الي
متوحط
متوحط
الي
الي
الي
الي
الي

يبي( الجلدول ( )2ترتيلر أبعلاد مقيلاس الصلالبة العقليلة والتلي صللن للى مسلتوى لالي
يللث كللان لبُعللد الثقممة بممالنفس أ لللى متوحللط بمقللدار ( )4.32وب هميللة نسللبية ( )86.4%للم لبُعللد
مستوى الدافعية بمتوحلط سلابي ( )4.29وب هميلة نسلبية ( ،)85.8%لم لبُعلد الطاقمة اإليجابيمة
بمتوحللط ( )4.22وب هميللة نسللبية ( ،)84.4%للم لبُعللد تحكممم االتجمماه بمتوحللط سللابي ()4.19
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وب هميللة نسللبية ( ،)83.8%للم لبُعللد الطاقممة السمملبية بمتوحللط سللابي ( )3.71وب هميللة نسللبية
( ،)%74.2أما ألبعاد مقياس الصلالبة العقليلة التلي صللن للى مسلتوى متوحلط سكلان ترتيبهلا
لللى الاحللو التللالي بُعللد تحكممم االنتبمماه بمتوحللط سللابي ( )3.65وب هميللة نسللبية ( ،)73%للم بُعللد
تحكممم التصممور البصممري بمتوحللط سللابي ( )3.61وب هميللة نسللبية ( ،)72.2%وكللان المتوحللط
الحسابي للمقياس الكلي للصلالبة العقليلة ( )3.99وب هميلة نسلبية ( ،)79.8%ويبلي( الجلدول ()2
المتوحط الحسابي لمقياس السلوك التنافسي ( )2.45وب همية نسبية ( )81.7%وبمستوى الي.
لألجابة لى تساؤل البحث الثلاني واللذي يلاص (همل توجمد فمروق ات داللمة إحصمائية فمي
مستوى الصالبة العقلية والسلوك التنافسي بين سباحي وسباحات المنتخب األردني تبعا ً لمتغيمر
الجمممنس؟) تلللم احلللت دام اختبلللار شلللابيرو ويللللك والمتوحلللطاا الحسلللابية واالنحراسلللاا المعياريلللة
واختبار(ا) للعيااا المستقلة والجدولي( ( )3و( )4يبياان ذلك.
جدول ( :)3نتال اختبار شابيرو ويلكس لداللة التوزيع الطبيعي إلجاباا أسراد ياة البحث لى
أبعاد مقياس الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي.
البُعد

مقياس الصالبة
العقلية

مقياس السلوك
التنافسي

الجنس

السبا
الثقة بالافس
السبا
السبا
الطاقة السلبية
السبا
السبا
تحكم االنتباه
السبا
السبا
تحكم التصور
البصري
السبا
مستوى الداسعية السبا
السبا
الطاقة اإليجابية السبا
السبا
السبا
تحكم االتجاه
السبا
السبا
المقياس الكلي
السبا
السلو التااسسي السبا
السبا

ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا
ي(
اا

إحصائية
Shapiro-Wilk
0.89
0.99
0.77
0.88
0.91
0.79
0.96
0.68
0.91
0.88
0.87
0.89
0.89
0.81
0.82
0.97
0.91
0.76

درجات
الحرية
12
14
12
14
12
14
12
14
12
14
12
14
12
14
12
14
12
14

مستوى
الداللة
0.34
0.22
0.33
0.35
0.34
0.61
0.33
0.45
0.47
0.56
0.48
0.56
0.63
0.47
0.55
0.64
0.81
0.56
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يبي( الجدول ( )3داللة التوزيع الطبيعي إلجاباا أسراد ياة البحث لى أبعاد مقياس
الصالبة العقلية ومقياس السلو التااسسي يث لم تك( ذاا داللة إ صالية مما يعاي أن توزيع
الطبيعي لإلجاباا يث يمك( احت دام اختبار(ا) المعلمي للتعرف إلى الفروق بي( إجاباا
السبا ي( والسبا اا والجدول ( )4يبي( ذلك:
جدول ( :)4المتوحطاا الحسابية واالتحراساا المعيارية ونتال إختبار ا لداللة الفروق بي(
حبا ي وحبا اا المات ر األردني سي أبعاد الصالبة العقلية والسلو التااسسي.
المجال
الثقة
بالافس
الطاقة
السلبية

مقياس
الصالبة
العقلية

تحكم
االنتباه
تحكم
التصور
البصري
مستوى
الداسعية
الطاقة
اإليجابية

الجنس
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14

المتوسط
الحسابي
4.4

االنحراف
المعياري
0.22

4.22

0.31

3.8

0.4

3.64

0.3

3.62

0.11

3.69

0.1

3.5

0.3

3.69

0.4

4.32

0.1

4.26

0.2

4.15

0.3

4.27

0.12

قيمة
(ت)
1.67

1.16

1.69

1.35

0.94

1.37

مستوى
الداللة
0.16

0.25

0.1

0.18

0.35

0.18

المستوى
اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد
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 ...تابع جدول رقم ()4

المجال
تحكم
االتجاه
المقياس
الكلي
مقياس
السلوك
التنافسي

السلو
التااسسي

الجنس
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14
السبا ي(
ن=12
السبا اا
ن=14

المتوسط
الحسابي
4.25

االنحراف
المعياري
0.2

4.14

0.13

4.1

0.15

3.99

0.16

2.51

0.3

2.29

0.4

قيمة
(ت)
1.68

1.79

1.56

مستوى
الداللة
0.1

0.08

0.13

المستوى
اليوجد

اليوجد

اليوجد

*دال اد مستوى 0.05≥ α

يبي( الجدول ( )4نتال اختبار (ا) لداللة الفروق بي( حلبا ي وحلبا اا المات لر األردنلي
يلث أشلارا الاتلال بعلدم وجلود سلروق ذاا داللللة إ صلالية الد مسلتوى  0.05≥ αسلي أبعللاد
الصلالبة العقليلة والسللو التااسسلي .لألجابلة للى تسلاؤل البحلث الثاللث واللذي يلاص (مما همي
العالقة بين الصالبة العقلية والسلوك التنافسي لمدى سمباحي وسمباحات المنتخمب األردنمي؟) تلم
احت دام معامل االرتباط بيرحون ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5قيم معامل االرتباط بي( أبعاد الصالبة العقلية والسلو
وحبا اا المات ر األردني.
أبعاد
الصالبة
العقلية
السلوك *0.66 *0.72
التنافسي
الثقة الطاقة
بالنفس السلبية

تحكم
االنتباه
*0.75

تحكم
التصور
البصري
*0.51

التااسسي لدى حبا ي

مستوى
الدافعية

الطاقة
اإليجابية

تحكم
االتجاه

المقياس
الكلي

*0.59

*0.56

*0.64

*0.78

*دال اد مستوى 0.05≥ α

يبللي( الجللدول ( )5وجللود القللة ذاا داللللة إ صللالية إيجابيللة اللد مسللتوى  0.05≥ αبللي(
المقياس الكلي للصالبة العقلية وأبعادهلا (الثقلة بلالافس ،والطاقلة السللبية ،وتحكلم االنتبلاه ،وتحكلم
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التصور البصلري ،ومسلتوى الداسعيلة ،والطاقلة اإليجابيلة ،وتحكلم االتجلاه) ملع السللو التااسسلي
لدى حلبا ي وحلبا اا المات لر األردنلي .لإلجابلة للى تسلاؤل البحلث الرابلع واللذي يلاص (مما
مدى مساهمة الصالبة العقلية بالسلوك التنافسي لدى سباحي وسباحات المنتخمب األردنمي؟) تلم
احلت دام تحليلل االنحلدار ال طلي المتعلدد ( )Liner Stepwize Regressionبإدخلال جميلع
أبعاد الصالبة العقلية كمتغيراا مسلتقلة ،والسللو التااسسلي كمتغيلر تلابع (متابل بله) والجلدولي(
( )6و( )7يوضحان نتال تحليل االنحدار ال طي المتعدد:
جدول ( :)6تحليل التباي(  ANOVAلالنحدار ال طي المتعدد للمعادلةالتابؤية بالسلو التااسسي.
مجموع
المربعات
0.141
0.005
0.146

النمو ج ()1
االنحدار
الباقي
المجموع

متوسط
المربعات
0.02
0.0

درجات
الحرية
7
18
25

قيمة (ف) F

الداللة

66.17

*0.0

*دال اد مستوى 0.05≥ α

المتنبئات ( :ابن االنحدار) الثقة بالافس ،وتحكم االتجاه ،والمقياس الكلي للصالبة العقلية.
المتغير التابع :السلوك التنافسي
يبي( الجدول ( )6نتال تحليل التباي( ال طي المتعدد للاموذا ككل م( خالل داللة قيمة (ف)
والتي بلغن ( )66.17وهي دالة إ صاليا ب اد مستوى  0.05 ≥ αمما يدل لى معاوية االنحدار
ويؤكد القو التفسيرية العالية لاموذا االنحدار ال طي المتعدد للتابوء بالمتغير التابع (السلو
التااسسي) م( خالل المتغيراا المستقلة (الثقة بالافس ،وتحكم االتجاه ،والمقياس الكلي للصالبة
العقلية).
جدول ( :)7نتال تحليل االنحدار المتعدد ونسر مساهمة المتغيراا التابؤية سي السلو التااسسي
لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني.
المتغير

المعامل
B

المعامل الثابن

2.92

المقياس الكلي
للصالبة العقلية
الثقة بالافس
التحكم باالتجاه

المعامل
Beta

قيمة
(ت)T

معامل
االرتباطات
التراكميةR

نسبة
المساهمة
التراكميةR²

نسبة
المساهمة
الجزئية

7.5-

مستوى
الداللة

*0.0

0.55

0.46

5.82

0.78

%61

%61

*0.0

0.39
0.36

0.38
0.33

4.82
3.83

0.914
0.949

%22.5
%16.5

%83.5
%90

*0.0
*0.0

*دال اد 0.05  
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يبي( الجدول ( )7نتال تحليلل االنحلدار المتعلدد يلث تبلي( أن قليم (ا) الد مسلتوى ) 
 )0.05دالة إ صاليا ب للمتغيراا المستقلة التالية( :الثقلة بلالافس ،وتحكلم االتجلاه ،والمقيلاس الكللي
للصالبة العقلية) وأن نسبة مساهمة المتغيراا المستقلة بلغن ( )%90سلي تفسلير التبلاي( للمتغيلر
التابع (السلو التااسسي) وم( خالل ذلك يمك( صياغة المعادلة التابؤية بالاحو التالي:
السلوك التنافسي = الصالبة العقلية  +0.55 xالثقة بالنفس +0.39xالتحكم باالتجاه 2.92 - 0.36 x

والمعادل ة أ الها هي معادلة تابؤية تم إحتاتاجها م( خالل مساهمة المتغيراا المستقلة
(الثقة بالافس ،وتحكم االتجاه ،والمقياس الكلي للصالبة العقلية) سي المتغير التابع (السلو
التااسسي) م( خالل المعامل الثابن ومعامل . B
ثانياً :مناقشة النتائج
أوالً :مناقشة تساؤل البحث األول
يبي( الجلدول ( )2ترتيلر أبعلاد مقيلاس الصلالبة العقليلة والتلي صللن للى مسلتوى لالي
يللث كللان لبُعللد الثقممة بممالنفس أ لللى متوحللط بمقللدار ( )4.32وب هميللة نسللبية ( )86.4%للم لبُعللد
مستوى الدافعية بمتوحلط سلابي ( )4.29وب هميلة نسلبية ( ،)85.8%لم لبُعلد الطاقمة اإليجابيمة
بمتوحللط ( )4.22وب هميللة نسللبية ( ،)84.4%للم لبُعللد تحكممم االتجمماه بمتوحللط سللابي ()4.19
وب هميللة نسللبية ( ،)83.8%للم لبُعللد الطاقممة السمملبية بمتوحللط سللابي ( )3.71وب هميللة نسللبية
( ،)%74.2أما ألبعاد مقياس الصلالبة العقليلة التلي صللن للى مسلتوى متوحلط سكلان ترتيبهلا
لللى الاحللو التللالي بُعللد تحكممم اإلنتبمماه بمتوحللط سللابي ( )3.65وب هميللة نسللبية ( ،)73%للم بُعللد
تحكممم التصممور البصممري بمتوحللط سللابي ( )3.61وب هميللة نسللبية ( ،)72.2%وكللان المتوحللط
الحسابي للمقياس الكلي للصالبة العقلية ( )3.99وب همية نسبية ( )79.8%ومستوى الي.
ويعزو البا ث أبعاد مقياس الصالبة العقلية التي جاءا بمستوى الي ب ن أسراد ياة
البحث هم حبا ي وحبا اا لى مستوى المات ر الوطاي ويمتلكون قدراا بدنية ومهارية
ونفسية تمكاهم م( اإلحتجابة بطرق مااحبة تمكاهم م( دم التوتر واإلحترخاء والقدر لى
التاظيم اإلنفعالي باحت دام الطاقة اإليجابية والتفكير الصحيح أ ااء الضغوط التي تصا ر
المااسسة وإن القدر لى التحكم الافسي سى الة األداء المثالية وبااء القو العقلية واإلنفعالية
اإليجابية يجر أن يمتاز بها السبا ي( لى مستوى المات باا ،يث أشار شمعون
( )Shamo'on, 2001ب ن لى الال ر لى المواجهة والتعامل مع جميع أنواع الضغوط
البدنية والعقلية واإلنفعالية تى يصبح أكثر تفا الب سى المااسسة األمر الذى ياعكس لى
باإليجابية لى اإلنجاز وهذا ما يعرف بالصالبة العقلية ،والاتيجة إرتفاع الصالبة العقلية الكلية
ألسراد ياة البحث الذي( يحققون مستوياا إنجاز الي كال بي المات باا أتفق مع ما أشار إليه
ك ٍل م( كادون ( ،)Cowden, 2017و كيشرو ( ،)Kishore, 2017والغرير و اجي
( ،)Algareb & Haji, 2016وكمال ( ،)Kamal, 2015وإبراهيم (،)Ibrahim, 2015
ومهرابرسار وحلطاني ( ،)Mehrparvar & Soltani, 2013و س( (،)Hassan, 2010
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وكريسن وكلوف ( )Crust & Clough, 2005ب ن الصالبة العقلية يكون مستواها الي لدى
الرياضيي( لى مستوى المات باا.
ويبي( الجدول ( )2المتوحط الحسابي لمقياس السلوك التنافسي ( )2.45وب همية نسبية
( )%81.7وبمستوى الي ،ويعزو البا ث ذلك ب ن ارتفاع مستوى السلو التااسسي لدى أسراد
ياة البحث ب نهم لى مستوى مات ر وطاي يث يمتلكون القدر لى التعبئة الافسية لبذل
أقصى قدراتهم البدنية والافسية لمحاولة تسجيل أسضل اإلنجازاا أ ااء المااسسة وهذا يت تى م(
خالل التدرير طويل المدى وال بر المتشكلة م( اإلشترا سي المااسساا المحلية وال ارجية،
وأتفق هذا مع ما نتال دراحة مران ( ،)Omran, 2016ودراحة كمال (،)Kamal, 2015
ودراحة الفرطوحي ( ،)Alfartosse, 2014ودراحة صالح و س( ( Saleh & Hassan,
 )2012ب ن ال بي المستوياا العليا يمتلكون قدراا تااسسية الية م( أجل تحقيق غاية معياة
وهو الفوز سي مجال اللعر والمااسسة وبذلك يؤدون جميع المهام التي تااط بهم م( قبل مدربهم
بشكل جيد.
ثانياً :مناقشة تساؤل البحث الثاني
يبي( الجدول ( )4نتال اختبار (ا) لداللة الفروق بي( حبا ي وحبا اا المات ر األردني،
يث أشارا الاتال بعدم وجود سروق ذاا داللة إ صالية اد مستوى  0.05≥ αسي أبعاد
الصالبة العقلية والسلو التااسسي ،ويعزو البا ث ذلك إلى أن السبا ي( والسبا اا هم لى
مستوى المات ر الوطاي ،وأن خبرتهم سي مجال المااسساا طويلة أبتدا بء م( تااسسهم سي األندية
تى وصولهم إلى مستوى المات ر ،وأنهم يمتلكون قدر الي م( الصالبة العقلية والسلو
التااسسي ،يث ي ضعون لبرام تدريبية متقاربة ويشاركون سي البطوالا المحلية وال ارجية
نفسها ،ومااسساا السبا ة تحدد م( خالل الزم( سلذلك هم يتااسسون مع الزم( الذكور واإلناث
مما مكاهم م( اكتساب قدر الي م( الصالبة العقلية والتي تظهر م( خالل قدرتهم لى إنجاز
أهداسهم وتحقيق أرقام الية المستوى والسيطر لى انفعاالتهم والتركيز بتقليل األخطاء أ ااء
األداء والظهور بسلو تااسسي الي ،وأن التقارب سي مستوى الصالبة العقلية ومستوى السلو
التااسسي لدى ال بي المستوياا العليا إتفق مع ما أشارا إليه ك ٍل م( دراحة كادون ( Cowden,
 ،)2017ودراحة كيشرو ( ،)Kishore, 2017ودراحة مران ( ،)Omran, 2016ودراحة
صالح و س( ( ،)Saleh & Hassan, 2012ودراحة س( (.)Hassan, 2010
ثالثا ً :مناقشة تساؤل البحث الثالث
يبلي( الجلدول ( )5وجلود القلة ذاا دالللة إ صلالية الد مسلتوى  0.05≥ αبلي( الصلالبة
العقلية وأبعادها مع السللو التااسسلي للدى حلبا ي وحلبا اا المات لر األردنلي ،ويعلزو البا لث
ذلك ب نه كلما زادا المااسسلة وارتفعلن السللوكياا اإليجابيلة واللتحكم باالنفعلاالا أ الاء المااسسلة
دل ذلللك لللى ا رتفللاع الصللالبة العقليللة لللدى السللبا ي( وأنهللم يمتلكللون قللدراا اليللة ملل( أبعللاد
الصالبة العقلية والمتمثلة بالثقة بالافس ومستوى داسعية الي لإلنجاز والقدر لى التعبئلة بطاقلة
إيجابية ،والتحكم باالنتباه و دم تشتن التركيلز ،وان فلاض الطاقلة السللبية التلي تلؤ ر بشلكل غيلر
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مرغوب لى اإلنجاز ،وهذا أتفق ملع أشلارا إليله دراحلة ملران ( ،)Omran, 2016ودراحلة
كمال ( ،)Kamal, 2015ودراحة الفرطوحلي ( ،)Alfartosse, 2014ودراحلة صلالح و سل(
( )Saleh & Hassan, 2012بارتباط السلو التااسسي العالي بقدراا نفسية و قلية إيجابية.
رابعا ً :مناقشة تساؤل البحث الرابع
يتضح م( خالل الجدولي( رقم ( )6و( )7أن قيمة (ف) المحسوبة أ لى م( قيمة (ف)
الجدولية مما يدل لى وجود ارتباط دال إ صالي بي( المتغيراا المستقلة (الثقة بالافس ،وتحكم
االتجاه ،ومقياس الصالبة العقلية الكلي) والمتغير التابع (السلو التااسسي) .وأنه يمك( احت دام
الاموذا للتاب بالمتغير التابع (السلو التااسسي) م( خالل المتغيراا المستقلة (الثقة بالافس،
وتحكم االتجاه ،والمقياس الكلي للصالبة العقلية) ،وقد بلغن نسبة مساهمة المتغيراا المستقلة سي
تفسير التباي( للمتغير التابع ( ،)90%سقد أظهر الجدول ( )7أن الصالبة العقلية والثقة بالافس
وتحكم االتجاه حاهمن سي حلو تااسسي إيجابي لدى حبا ي وحبا اا المات ر األردني.
أوالً :اإلستنتاجات
في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث مايلي:
 .1إن حبا ي وحبا اا المات ر األردني يتمتعون بصالبة قلية الية.
 .2إن حبا ي وحبا اا المات ر األردني يمتازون بسلو تااسسي الي أ ااء المااسساا.
 .3إن حبا ي وحبا اا المات ر األردني الذي( يتمتعون بصالبة
تااسسي الي سي المااسساا.

قلية يظهرون حلو

 .4حاهمن الصالبة العقلية والثقة بالافس وتحكم االتجاه سي حلو تااسسي إيجابي لدى حبا ي
وحبا اا المات ر األردني.
ثانيا :التوصيات
في ضوء ما توصل إليه البحث من استنتاجات يوصي الباحث ما يلي:
 .1احللت دام التللدريباا العقليللة والافسللية التللي تامللي الصللالبة العقليللة سللي البللرام التدريبيللة
للسلبا ي( ،مللع ضللرور الوضللع سللي اال تبللار األهميللة الاسللبية لكللل بعللد ملل( أبعللاد الصللالبة
العقلية اد وضع هذه البرام التدريبية.
 .2االهتمام بالجانر الافسي للسبا ي( أحلو ب بالجوانلر البدنيلة والمهاريلة وال ططيلة والمعرسيلة
سي الو داا التدريبية لتعزيلز مسلتوى الصلالبة العقليلة لملا لهلا أ لر للى السللو اإليجلابي
أ ااء المااسساا.
 .3إجراء المزيد م( الدراحاا لى حبا ي وحبا اا األندية.
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ملحق ()1
مقياس الصالبة العقلية
الرقم

األسئلة

1

أرى نفسى ك احر أكثر م( سالز سى المااسساا.

2

يصيباي الغضر واإل باط أ ااء المااسساا.

3
4

أسقد انتباهي وتركيزي أ ااء التااسس.
قبل التااسس ،أتصور نفسى أؤدي بصور جيد .

5
6

أنا لدى داسعية الية تجعلاي أؤدي أسضل.
أحتطيع أن أ اسظ لى انفعاالا إيجابية وقوية أ ااء التااسس.

7
8

أنا مفكر إيجابى أ ااء التااسس.
أيماني بافسي كرياضي إيجابياب.
أصبح صبيا ب وخالف أ ااء التااسس.

10

أ ااء اللحظاا الحرجة م( المااسسة أشعر أن قلي يعمل
بسر ة الية.
أمارس مهاراتي البدنية قليا.ب

12
13

األهداف التى وضعتها لافسي كرياضي تجعلاي أؤدي بجدية.
أنا قادر لى التمتع بالتااسس تى ادما تواجهاي المشكالا
الصعبة.
ديثي الذاتى أ ااء التااسس يكون حلبيا ب.

15
16

أسقد قتى بافسى بسر ة.
األخطاء تجعل شعوري وتفكيري حلبي.
أحتطيع أن أت لص م( انفعاالتي حريعا ب واحتعيد تركيزي

9

11

14

17
18

مر أخرى.
تفكيري سى التصور ول أدالي يجىء لي بسهولة.

19

ليس م( الضروري دسعي للتااسس أو للتدرير بشد  ،س نا
بطبعي متوه .
أهتم ب ن تصبح انفعاالتي بدون تغيير تى ادما ت تي األمور
كس ما أريد.
أبذل أقصى جهدي باسبة  %100أ ااء التااسس مهما دث.

22
23

أحتطيع أن أؤدي ألقصى مدى م( قدراتي ومهاراتي.
تصبح ضالتي مشدود ومتوتر أ ااء التااسس.

24

أصبح غرير األطوار و الر أ ااء التااسس.

20
21

دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادرا

أبدا ً
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25

أتصور أدالي سى المواقف الصعبة قبل التااسس.

26

أنا راغر سى بذل الجهد مهما كلف األمر للوصول ألقصى
إمكانياتي كرياضي.
أتدرب بطاقة إيجابية الية.
يمك( أن أغير مزاجي السلبي ليصبح إيجابيا ب م( خالل

27
28
29
30

31
33

السيطر لى تفكيري.
أنا بطبعي مااسس قليا ب صلد.
المواقف واأل داث التى تعتبر خارا السيطر مثل هبوب
الرياو وغش المااسسي( والتاظيم السىء يجعالني مضطرب
ومتوتر.
أجد نفسي أسكر سى أخطالي السابقة والفرص التى لم أحتغلها
أ ااء التااسس.
احت دم التصور أ ااء التااسس ألنه يسا دني لألداء أسضل.

33
34

أح م ويصيباي الملل واإل باط.
أصبح لدي التحدي وملهم سى المواقف الصعبة.

35
36

مدربياي يقولون أن لي اتجاهاا جيد .
أ رض الصور ال ارجية لى كمتسابق وا ق م( نفسه.

37

أحتطيع أن أ اسظ لى هدوء ادما أكون مرتبك ومحاط
بالمشاكل.
أسقد تركيزي بسهولة.

38
39
40
41
42

ادما أتصور نفسي أتااسس ،أرى وأ س األشياء بوضوو.
ادما أحتيقظ سى الصباو ياتباني شعور بالفرو والتفاؤل
يال التدرير أو التااسس.
تااسسي سى هذه الرياضة يعطياي إ ساس م( البهجة
واإلنجاز.
أحتطيع أن أ ول األزماا إلى سرص أحتفيد ماها.
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ملحق ()2
مقياس السلوك التنافسي
الرقم
1

األسئلة
يا فض مستوى أدالي سي المااسسة التي يشاهدها بعض المهمي(.

2

ادما أرتكر بعض األخطاء أ ااء المااسسة س ناي ال أجد صعوبة سي إحتعاد
تركيز إنتباهي.
تزداد قتي سي نفسي كلما اقترب مو د المااسسة.

4
5

أسقد قتي ادما أرتكر بعض األخطاء أ ااء المااسسة.
ادما ياتقدني مدربي أو أ د زماللي أ ااء المااسسة س ناي أجد صعوبة سي
تركيز انتباهي طوال الفتر الباقية م( المااسسة.
تظهر قدراتي العالية بصور واضحة أ ااء المواقف الحساحة سي المااسسة.

7
8

سي المااسساا الهامة أشعر بالقلق م( دم قدرتي لى األداء بصور جيد .
قبل اشتراكي سي المااسسة ال أ تاا للمزيد م( الوقن لالحتعداد نفسيا وذهايا.ب

9
10

ياتاباي القلق قبل اشتراكي سي مااسسة هامة.
ادما تسوء األمور سي المااسسة سإن ذلك ال يسبر لي االرتبا أو القلق.

11

أدالي سي المااسسة الرياضية أسضل بكثير م( أدالي أ ااء التدرير.

12

أ ااء المااسسة ادما أ تقد أن الحكم قد أخط سي بعض قراراته بالاسبة لي أو
لزماللي.
بعد انتهاء المااسسة أحتطيع ان أتذكر كل ما دث سي المااسسة.

14
15

أخشى م( ا تمال إصابتي أ ااء اشتراكي سي المااسسة.
أ اول تجار التفكير سي المااسسة القادمة ألن ذلك يسبر لي المزيد م(
الضيق.
قبل إشتراكي سي المااسسة مباش ر أشعر باناي ال احتطيع تذكر شيء.
مستوى أدالي ابن سي المااسسة.

18

بعد إنتهاء المااسسة أشعر ب ني كان أحتطيع األداء بصور أسضل.

19
20

أجد متعة أ ااء التدرير بدرجة أكبر ماها أ ااء المااسسة.
أرتكر بعض األخطاء سي اللحظاا الحساحة بالمااسسة.

3

6

13

16
17

دائما ً

أحيانا ً

أبدا ً
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