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   :المقدمة 

فيي مضيمون ويوليوجي  ي تتجمييظاهرة الضغوط من الظواهر اإلنسانية المعقدة التتعد 
رية تظييير الضييغوط النفسييية متيي يرة افميين الناةييية اليقافييية والةضيي .واجتمييا ي ومينييي  ونفسييي

أصيييوة   وغيرهيييا مييين العوامييي    فقيييدميييي  ونييييان ووظيفييية المجتمييي  وا سيييرة مختمفييية وعوامييي  
تمي  أسوأ هتمام الكيير من الواةيين في السنوا  ا خيرة وأصوة  الضغوط النفسية موضوع إ

فييي تعيد مين الركيا ز فراد  مي مختمف المين مشكمة نفسية وصةية يعاني منيا الكيير من ا 
وفييي المجييا    االساسييية المسييووة لض ييراض النفسييية المرضييية كييالقمو و اإلكت ييا  و العدوانييية 

و التيييدري  وظيييروف الض ويييين المةيطييية طوقيييا لمتطمويييا   الرياضيييي تختميييف درجيييا  الضيييغوط
 .الرياضة التي يمارسونيا طويعة 

ومفيومه الشام  يمي  الدرجية التيي ينييار  نيدها الض ي  و يعجيز ن الضغط النفسي إ
تمي  الضييغوط  مسيووا  الض ي  فيي مقاومية  يعتميد  ميي ريدرة ين المقاومية و التصيدي و هيو 

خمفييية الض وييين طويميية ا جيي  فييي المييييرا  كييذل  ي المقاوميية أكويير وريي  و ورييدرة الض يي   ميي
  ورييد و تيينعكس  مييد االداب الوييدني  كويييرة لمغييدة النخامييية سييو  إيييارةالنفسييية والضييغوط التييي ت

و تسيييو  انيييييار    ييي  لمضيييغوط أشيييار وعيييض العممييياب أن طيييو  الميييدة التيييي يتعيييرض لييييا الض
 Tuomas D., Raedek (7991)(71) ومن لعوة الي اخرى. تختمف من ال    خر

التييي يصييادفيا الض يي  الرياضييي نظييرا لتنييوع  اغطةنييا  العديييد ميين المتغيييرا  الضييوه
المطال  التي ينوغي  مية الوفاب ويا مي  االنجاز العالي واكتسا  المييارا  الةركيية والقيدرا  
درا  وتييييذكر  الخططييييية واالسييييتعداد الوييييدني والنفسييييي لممنافسيييية الرياضييييية والييييتةكم االنفعييييالي وا 

يييد ميي  انخييرين ومييا يييرتوط وييذل  كمييه ميين الخييوف المسيي وليا  الممقيياة  مييي  اتقيية والتعاميي  الج
ميين الفشيي  أو اليزيميية والخييوف ميين اإلصيياوة والقمييو والتييوتر واالسييتيارة التييي تييرتوط والمنافسيية 
 الرياضية وغير ذل  من العوام  التي تسيم في رف  مستوي الضغوط لدي الض   الرياضي. 
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الرياضيييين وليييا العديييد الضييغوط ميين أهييم المشييكض  التييي تواجييه معظييم  لقييد أصييوة 
من انيار السموية مي  توديد الطارة الودنية والةرمان من لةظا  االستمتاع وممارسة الرياضية 
وكذل  فان الضغوط تؤدي إلي نقص الدافعية واالهتمام واالنجاز  واإلضافة إلي انه رد يسيو  

يكيون سيووا لمفيروو  ةدوث الصراع الداخمي كما رد يسو  ةدوث اإلصاوة الودنيية وفيي الغالي 
 .(14:  1)  أو اال تزا  الموكر  ن الممارسة واالستمرار في التدري .

كييييرا مين الض وييين مين الضييغط رويي  وأينياب المنافسيية الرياضيية ورومييا يرتكوييون ويعياند 
ويخورنييا الض ويييين الييذين يخضييون منافسيية    أخطيياب ليسيي  سييمة ميين سييما  سييموكيم المعتيياد

لضييغوطا أكويير المعتيياد  نتيجيية ةيياجتيم لمنجيياح  غفييير انيييم تعرضييوا هامييه فييي وجييود جميييور 
لييذل  ميين الميييم أن تقييوم وتةضييير أو تيي يية نفسيي  نفسيييا لممنافسيية وجييزب ميين   واالداب االمييي  

وغالويا يكيون    النفسي هو أن تكون رادرا  مد التعرف  مد أ راض الضيغط والقميو التةضير
دة ضييروا  القميي  وصييعووة التيينفس وارتعيياش اليييدين زيييا  الضييغط شييديد لدرجيية أنييه يييؤدي إلييد
ويؤدي القمو إلد سمسمة من النتا ج السيموية تشيم  انعيدام    وارتجاف الرجمين والغييان والتعّرو

وغالوييا تتطييور    والتوجيييا  السييموية والخييوف والغضيي   وا مزجيية السييموية  التركيييز واالرتوييا 
لمصييا   ميي  أن يصييوغ منشيغض والتةييدث ليدى الشييخص أسيالي  غييير مجديية لمتغميي   ميد ا

ولكين القيدرة  ميد   ويص  في النيايه الد مرةمة الي س ويشعر الفرد ويالعجز   إلد نفسه سمويا
الضييغوط ميين أهييم ف العميي  وصييورة جيييدة تةيي  الضييغط   تعتويير ميييارة يمكيين تعمميييا واتقانيييا .

لسيييموية ميييي  تودييييد الطارييية المشيييكض  التيييي تواجيييه معظيييم الرياضييييين ولييييا العدييييد مييين انييييار ا
الودنييية والةرمييان ميين لةظييا  االسييتمتاع وممارسيية الرياضيية وكييذل  فييان الضييغوط تييؤدي إلييي 
نقص الدافعية واالهتمام واالنجاز  واإلضافة إلي انه رد يسو  ةدوث الصراع الداخمي كما ريد 

وكيييير  يييين يسييييو  ةييييدوث اإلصيييياوة الودنييييية وفييييي الغاليييي  يكييييون سييييووا لمفييييروو أو اال تييييزا  الم
 . (13:  6)   الممارسة واالستمرار في التدري 

 أىميتة:مشكمة البحث و 
  من رو  االتةادا  الدوليية جداو  المنافسا  في  دة رياضاتم تعدي   خيرة ا ونةفي اال      

وذلييي  وعيييد توصييييا  الجمعيييية االمريكيييية لعميييم الييينفس و التيييي ارييير  ان معظيييم   تمييي  الرياضيييا ل
ظييير تجاريييية وةتيييه ييييتم وضيييعيا مييين وجيييية ن  المختمفييية الدوليييية فيييي الرياضييياجيييداو  المنافسيييا  

 الوييييدني والتعيييي  لنفسيييييرييييد يييييؤدي إلييييد الضييييغط ا يييي ب المنافسيييية والييييذي وييييذل   يييين  نمتغاضييييي
وهيذا ميا  وية واستجاوا  نفسيية غيير مسيتةوةإلد تغييرا  كيميا ية ةيرضيم نتيجة تع لمرياضيين.
   فاب إليد الةيد ا رصيد تشيسا  المنشيطة لزييادة سير ة اإلمنتجيالكويير  ميد ال روا اإليوضغ سر 
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خاصيية ةيييث ايوتيي  العديييد ميين الدراسييا  ان المنافسييا  الدولييية المتكييررة طييو  المواسييم الرياضييية 
وجان  االيار   مد التكيفا  المنا ية واليرمونية لض وينوشك  كوير تؤير في الرياضا  الفردية  

  .Cohen.  Miller (7001) &النفسية المترتوة 

ظييير  فييييا ةيياال  تعيياطي منشييطا   الرياضييا  التييي ة المصييار ة واةييدة ميينورياضيي         
  الوط  االولموي كرم جياور من جاوية كييرة خض  السنوا  الماضية و اورزها العقووة التي نال إي

فاةيانيًا نيي كما يعاني الكييير مين الض ويين اليدولين المصينفين اليد تذويذ  واضيغ فيي المسيتوى الف
 كميا تكيير يوفقون في االداب وصورة ممةوظة و اةيانًا يخسرون وض اسوا  واضةة لتم  الخسيارة 

االصيياوا  غييير المتورعيية لييوعض االوطييا  نتيجيية ارتكييا  اخطيياب ميارييية ال تتناسيي  ميي  مسييتواهم 
راسيا  أن كما اشار  العدييد مين الد الفني و ا دادهم الودني الذي تمقو   مد ايدي متخصصين .

الجما ييية  فوجييود الض يي  ضييمن لعييا  ة يكونييون أكييير رمقييًا ميين ال وييي ا ال وييي االلعييا  الفردييي
  االوةياث ان المنافسييا    وكيذل  اشيار فرييو يخفيف مين رمقية و تيوتر  وعكييس الرياضيا  الفرديية 

ويا  التي تتم  مد ممع  المنافس ووسط جمييور  تيؤير سيموًا  ميد الفيرو القادمية و تزييد مين مسيت
 . Martens et al (1991)القمو لدييم 

وليييذل  وجيييد الواةييييان أهميييية التعيييرف  ميييد العوامييي  التيييي تسيييو  ارتفييياع معيييدال  الضيييغوط       
خياص ونياب مقيياس وذلي  مين خيض  و تنعكس  مد مستوى أدا يم و تورعاتيم   لض وين الدولين 

من ش نيا الت يير صر االسوا  التد لةة المصار  ةلض وين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيو
الفرصييية أتاةييية و مييين ييييم   مييد ةالييية الض ييي  المعنويييية و تصييييوه وييياال راض النفسيييية المختمفييية  

نيا مسييا دة الض وييين  مييد التييد ميين شيي  و الفنييية سييتراتيجيا  النفسيييةاإلوضيي  لضوةيياث القادميية ل
 .في دراسا  مستقومية الصةية  وتم  المسووا  و الةفاظ  مد سضمة الض وين النفسية تخطي 

    : هدف البحث

 :األتي ييدف البحث إلى
التييي تسيييو  الضيييغوط النفسييية لض ويييين فيييي المنافسييا  الدوليييية فيييي  االوعيييادتةديييد أهيييم  -1

 رياضة المصار ة .
 لض وييييييييين الييييييييدوليين فييييييييي  ةالضييييييييغوط النفسييييييييي ممييييييييي مقيييييييينن لقييييييييياس مقييييييييياس  ونيييييييياب -2

 .ةالمصار  ةرياض
   العممية لممقياس من ةيث صدره ويواته .المعامضالتعرف  مد  -3

نفسييييية تميييي  المسييييووا  ال معالجييييةمسييييتقومية يمكيييين ميييين خضليييييا  وةيييياث فيييتغ االفيييياو  -4
 ا  الدولية .المادية المصاةوة لممنافسو 
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     :البحث مصطلحات

   الضغوط النفسية
اوة االسييتج إدرا  الفييرد لعييدم وجييود تييوازن وييين مييا هييو مطمييو  إنجيياز  ووييين ردراتييه  مييي

 (19 : 5) .ونجاح لتةقيو المطال 
 :المرجعيةالدراسات 

مصييادر الضييغوط النفسييية لييدى ناشيي ا  " ( وعنييوان 4)  )2112) طااارب باادر الااديندراسيية  -1
التعيرف  ميي أهيم مصيادر الضيغوط النفسيية وتيدف الدراسة إليد وعض ا نشطة الرياضية" 

رياضد   92 مد  ينة الدراسة م  وت ييرها  مي ناش ا  وعض ا نشطة الرياضية   واشتم
أن أهييم مصييادر الضييغوط النفسييية هييي ) ضييغوط  توصيي  الواةييثورييد توصيييم  أهيييم النتييا ج 

 از الفنيي والجميييور وأ ضياب الفريييو  ضييغوط مرتوطية والجييي مرتوطية والمنافسيية الرياضيية  
وواجوا  وأةما  التدري   ضغوط مرتوطة وطة واتجاها  ا سرة نةو الرياضة  ضغوط مرت
 .(ضغوط مرتوطة ومتطموا  الناشئ الرياضي  

ونييياب مقيييياس الضيييغوط النفسيييية لمسيييواةين  " ( وعنيييوان 8)  )2112) نادياااة شوشاااةدراسييية  -2
م  التعييرف  مييي مصييادر الضييغوط النفسييية  واشييتموتيييدف الدراسيية إلييد )دراسيية  امميييه( " 

أهيم مصيادر أن  توصي  الواةيثوريد توصييم  أهييم النتيا ج رياضيد   71 ميد   ينة الدراسة
ورييييي    ضيييييغوط مرتوطييييية والمنافسييييية ضيييييغوط مرتوطييييية وتنظييييييم ال الضيييييغوط النفسيييييية هيييييي )

م  زيادة أ واب ومتطموا  التدري     ضيغوط مرتوطية ضغوط مرتوطة والتكيف  الرياضية  
 واالتجاها  السموية نةو الرياضة   ....  إلخ ( . ضغوط مرتوطة والشخصية  

             ( وعنيييوان 7997 () 9)  " Bengamin & David بنجاااامين وديفاااد"  دراسييية -3
 التعيييرف  ميييدإليييد  " وتييييدف الدراسييية مصيييادر الضيييغوط المرتوطييية ويييا داب أينييياب المنافسييية" 

 مييد  ينيية  الوصييفدالميينيج  انالواةييي  سييتخدموا  المنافيييسة وي مصييادر الضييغوط المرتوطييية
هنييا  يمانييية  لنتييا ج أنوأظييير  ا   يميمييون أنشييطة رياضييية متعييددة ال يي ( 317)رواميييا 

ضييغوط مرتوطيية و همييية  (مصييادر لمضييغوط المرتوطيية وييا داب أينيياب المنافسيية هييي كالتييالي
   ضييغوط ضييغوط مرتوطيية وييالقمو والشيي  ضييغوط مرتوطيية وييالتقييم االجتمييا ي  انخييرين

ضييييغوط مرتوطيييية    ضييييغوط مرتوطيييية وطويعيييية المنافسيييية  مرتوطيييية وييييسدرا  االسييييتعدادا  
ضييغوط مرتوطيية وعييدم تةقيييو المسييتوى المطمييو  لييوداب  واميي  متنو يية   ومتطموييا  الوي يية 

تشييير نتييا ج الدراسيية وصييفة  اميية إلييد أن الرياضيييين (   كمامييي : توريي  ةييدوث اإلصيياوا 
ويييالرغم مييين توييياين مسيييتواهم وتنييييوع ا نشيييطة الرياضيييية فيييسهنم يتيييي يرون وانطوا ييييا  وتقييييدير 

 انخيرين أينياب أدا ييم في المنافسة.
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Gould, Weinberg, & Robert  (1995         ) جولااد ووينبياارج وروباارت "دراسيية  -4
إليد  " وتييدف الدراسية ميصادر اليضغوط النفيسية لرياضيي المسيتوى العيالي"  وعنوان( 11) 

وتكوني     أهم مصادر الضغوط النفسية التي تواجيه رياضييي المسيتوى العيالي التعرف  مد
  وريييد أظيييير  النتيييا ج أن أهيييم   ييي  فيييي مختميييف ا لعيييا ال ( 311)  ينييية الدراسييية مييين 

 زيادة ضغوط التدري  والمنافسة(مصادر الضغوط التي تواجه رياضي المستوى العالي هي
   هيداف طموةية أكيير مين ريدرا  الريياضتوري  أ    يدم االسيتمتاع والتيدري  أو المنافسية  

 يدم وجيود فتيرا  راةية   د ف الزا يادة الشعور والخو  .   االستجاوة السموية لضغوط التدري
 .)مناسوة تسمغ لمرياضي واستجماع القوى

دراسيية العضريية وييين سييمة القمييو التنافسييي " ( وعنييوان 3)  )1993) حساان أبااو عباادةدراسيية  -5
 إلييد وتيييدف الدراسيية " الرياضييي ووعييض مصييادر الضييغط النفسييي لييدى ناشييئ كييرة القييدم

افسيي الرياضيي ووعيض مصيادر الضيغوط النفسيية التعرف  مد العضرية ويين سيمة القميو التن
ورد توصييم  أهييم النتيا ج إليد   ناش ا 21 مد   ينة الدراسةم  شتم  والدى ناشئ كرة القدم

ذا  سمة القمو المرتفي  فيي  المجمو ةذا  سمة القمو المنخفض تميز   ن  المجمو ةأن 
ه السيموية المتورعيية كييالخزي تقو  نتيا ج الفشي  وت ييراتي   الخوف من الفش ) انخفاض درجة 

انخفييياض   الجمييييور. و الييزمضب و المييدر  انويياب  تورعيييا لتقمييي  النقييد السييموي ميين  والخجيي  
 .( درجة الخوف من التقييم الخارجي

 :إجراءات البحث 
 

 منهج البحث        

المييينيج الوصيييفد وسسيييتخدام ا سيييمو  المسيييةد نظيييرًا لمض متيييه لطويعييية  اناسيييتخدم الواةيييي
 الوةث.

  عينة البحث   

فااً عٌ  اا  بنًةاا عن  باَ بن اا  نالنحااٍٍ بنااذننٍٍٍ بنًذٌاا  يااٍ بإختٍاا ع نٍُاا    ٌقاا و بنح   اا      

نالنحاا  يااٍ النحااً الناا  ( 70)   بن الثاا  ) بنةاا ا ن بن ني ٍَاا  ن بنُ اا  ٍ ( نقااذ بهااة قاا بو بن ٍُاا 

 . بنف ٌق بنق يً نهً  ه  بالننى ن بن  ٍَ  

  لبيانات   أدوات ووسائل جمع ا

 .) إ داد الواةيان( ة .لض وين الدوليين في رياضه المصار  ةمقياس الضغوط النفسي -1
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 خطوات بناء مقياس الضغوط النفسيو لالعبين الدوليين في رياضو المصارعو:  
الوةث رام الواةيان ووناب مقياس لمتعرف  مد الضغوط النفسيه لض وين  هدففي ضوب 

 لمصار ه وفقا لمخطوا  التالية في إ داد  :الدوليين في رياضه ا
 اليدف من بناء المقياس:

وشك   الضغوطتقيس متعددة  أن هنا  مقاييس ما ان من خض  تخصصيالواةي الةظ 
صي  وعض الض وين الدوليين ذوي المستوى مؤرتة ذا  طاو  خاص ت ضغوطلكن هنا     ام 

تؤير  مد ادا يم وشك  ممةوظ و  و يتور  الض    وأيناب مشاركتيم الدولية خارج الوضد العالي 
 وتم  ةالة استر   انتوا  الواةيان.  مكان وومد المنافسة نفسيارو  أن يص  الد الخسارة لنفسة 
 مد أهم لمتعرف المرتوطة والمنافسا  الدولية  تصميم مقياس خاص وعوام  الضغوط ةاوال لذل 

 .و تورعاتيمالفني ن و تؤير  مد مستواهم وين الدوليلض  الضغوط النفسية االسوا  التي تسو 
 لبناء المقياس الخطوات التالية :وقد اتخذ الباحثان 

 إلي القراءات النظرية لممراجع العممية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث. الرجوع -7
 إلعداد المقياس : )اإلفتراضية( تحديد المحاور المقترحة -2

ويدف  ةالضغوط النفسيا طر النظرية والدراسا  الساوقة لمقاييس ومراجعة  انرام الواةي
  شر مةاور وهي  : ةتةديد المةاور المقترةة لممقياس والتي ومغ  في صورتيا ا ولي

 ة.والنفسي ةوالميارية ط مرتوطه وكفايا  الض   الودنيضغو   -أ
             -االنتقييياال   –  ةوالجغرافييي ة) الظييروف المناخيييي ةضييغوط مرتوطييه واليييدو  المنظميي  - 

 ( ةاال اش – ةالتغذي – ةاالرام
 والمنافسين ةضغوط مرتوط  -ج
 . ( المنافسة وعد –أيناب  –رو   ضغوط نفسية مرتوطة والتنافس الرياضي )  -د
متطموا   –ضغوط نفسية مرتوطة والجياز الفني واإلداري والجميور وأ ضاب الفريو  -ه

 الةياة ا خرى(
 .التدري  لض   ةووي  ةمرتوط ةط نفسيضغو   -و

 

 :الرياضي والقياس والتقويم لنفس عرض المحاور عمى الخبراء في مجال عمم ا-3
من السادة   شرة مد  رض المةاور المقترةة في صورتيا ا ولديم رام الواةيان وع

وذل     ( 2مرفو ) س والتقويم الخوراب المتخصصين في مجا   مم النفس الرياضي والقيا
 م . 2118/  1/  18   م إلي 2118/  1/ 6 خض  الفترة من 
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 ( 7جدول ) 
 ةل محاور مقياس عمى الضغوط النفسيآراء السادة الخبراء حو

 71ن = ة اضو المصارعلالعبين الدوليين في ري                        

 المحاور م
 أوافب ال أوافب

  %   % 
 %31 31 %71 7 ةوالنفسي ةوالمياري ة  الودنيوط مرتوطه وكفايا  الض ضغ 7

 –) الظروف المناخيه والجغرافيه    ةضغوط مرتوطه والدو  المنظم 2
 %41 4 %61 6 اال اشه ( –التغذيه  –االرامه  –االنتقاال  

 %21 2 %81 8 وعد( المنافسة –أيناب  –ضغوط نفسية مرتوطة والتنافس الرياضي )رو   3

وطة والجياز الفني واإلداري والجميور وأ ضاب ضغوط نفسية مرت 4
 %71 7 %91 9 متطموا  الةياة ا خرى( –الفريو

ضغوط نفسية مرتوطة والجياز الفني واإلداري والجميور وأ ضاب الفريو  5
 - - %711 71 متطموا  الةياة ا خرى( –

6 
 ضغوط نفسية مرتوطة ومتطموا  ال   المصار ه 

متطموا  الةياة ا خرى( –  إدارة الور –)الدراسة   9 91% 7 71% 

 الخاص ورأي السادة المةكمين مدى مناسوة المةاور المقترةة لممقياس ( 1) يوضغ جدو       
 المقياس .مةاور  روو  جمي  ذل  تم   للممةور لقوو  (   %61 نسوة )ان   ورد ارتضي الواةي

 المقياس : أبعادمن  بعدصياغة مجموعة العبارات )المقترحة( الخاصة بكل  -4

 وارا  المقياس في ضوب الفيم والتةمي  النظري الخاص وك  وعد  وصياغة الواةيان رام  
من خض  اطض ه  مد المراج  والدراسا  الساوقة وآراب الخوراب المتخصصين في مجا   مم 

 :ما يمي النفس والقياس والتقويم  ورد را د الواةيان في صياغة العوارا  

 أن تكت  ومغة واضةة وسميمة ومفيومة . -أ

  دم إيةاب العوارة ونوع االستجاوة . -ب

 أن تكون العوارا  واضةة ومةددة  وال تقو  أكير من تفسير. -ج

  أن تتناس  العوارة م  اليدف الذى وضع  من أجمه . -د
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 : المحتوى صدب الخبراء لمتحقب من عرض المقياس في صورتو المبدئية عمى  -5

 مد (  1وذل  كما هو موضغ ومرفو ) وعرض الصورة ا ولد لممقياس  انرام الواةي    
                 إلي م2118 / 1/ 27 السادة المةكمين لمتةقو من صدو المةتوى خض  الفترة من 

 . م2118/ 2 / 28
 ( 2 جدول )

لالعبين الدوليين  الضغوط النفسيوالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات مقياس 
 71ن=  في رياضو المصارعو

 ةوالنفسي ةوالمياري ةبكفايات الالعب البدني ةالمحور االول : ضغوط مرتبط
 نسبة الموافقة % العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة

%711 نخفاض مستوي أدا ي والرغم من انتظامد في التدري .سأشعر و  
%91 المختمفه . ةهد اداب ال ود المستويا  العالميندما اشا  ةماسأشعر وال  

%711 أشعر و ن ردراتي الودنية أر  من المشاركين االخرين .  
%91 اجد صعووه في الةصو   مد المكمض  الغذا يه الضزمه لموناب الودند   

%81 وجود اخصا د نفسي في الوطوال  الدوليه ضرور  لتةقيو الفوز   
%711  ةواالرميمي ة ن الوطوال  المةمي ةفد في الوطوال  الدوليتزداد مخاو   

%71 واالمر السي    يعدا  امام ال وين مصنفين  الميا خوض المواري  
%71 يشعرند والقمو في منافستيم هزيمه الض وين المصنفين   
%711 الض وين المصنفين يوركني التواجد ايناب التدري  م    

 
 ةبالدول المنظم ةغوط مرتبطالمحور الثانى : ض

 االعاشو ( –التغذيو  –االقامو  –االنتقاالت  –)الظروف المناخيو والجغرافيو 
 نسبة الموافقة % العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة

%711 اتخوف من  دم وصولد لمميزان المطمو  في المنافسا  الدوليه لظروف الومد المضيفه    
%91 جه  صعووا  مختمفة تتعمو واالنتقاال  والتغذية واإل اشة في الوطوال  الدولية .اوا  

%81 اماكن االةماب والتدري  تكون مزدةمه جدا  
%711 ةااللتزام وورنامج الوطوله يقيدني في االستعداد الجيد لممنافس  

%71الجغرافيييييه ييييينخفض مسييييتوى ادا ييييد فييييي التييييدريوا  التييييد تسييييوو الوطولييييه نظييييرا لضختضفييييا    
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 والمناخيه لمدوله المستضيفه
%91 ةوالمنظم ةور من التد توفرها الدو  المشاركتةتاج الوطوال  الدوليه لفتر  تكيف اك  

%711 انشغالد وعمميه فقدان الوزن رو  الوطوله يفقدند التركيز في النواةد الفنيه والخططيه   
%91 سريعاً تكيف أاةه في مكان ارامتد و الر اشعر و  

 المحور الثالث : ضغوط مرتبطو بالمنافسين
 نسبة الموافقة % العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة

%711 المختمفه ايناب المنافسا  الدوليهة اشعر والقمو من االنماط الجسمي  
%91 ارتو   ند تعاممد ومغا  مختمفه ال اتقنيا ايناب المنافسا   

%81 . اإلطم نانفا ز في ميزاند تشعرند وا  الض   المواري مشاهدة  
%711 اتفاج  من ريام المنافس واداب ةركا  جديد  والتد لم اتدر   مييا من رو   

%71 اختضف المغه يقف ةا   وين تواد  الخورا  وتكوين صدارا  م  الض وين المشاركين  
ايية اشيتراكد فيد المنافسيا  مميا تدور فيد ذهنيد وعيض ا فكيار  ين اةتميا  هزيمتيد روي  ود

 يؤير  مد مستوى أدا د
71%  

%81 أشعر والخوف  ندما ألع  م  منافس ال أ رف شئ  نه  
%711 أخشد من  دم السيطرة  مد المنافس  

أشعر والخوف  ندما تضعند القر ة م  أةد أوطا  اليوزن المعيروفين ويالرغم مين اسيتعدادي 
 الجيد لموطولة

81%  

%91 ردراتدر  من مو  تةقيقيا فد المنافسة أاف المطأشعر أن ا هد  

 بعد( المنافسة –أثناء  –المحور الرابع : ضغوط نفسية مرتبطة بالتنافس الرياضي )قبل 
 نسبة الموافقة % العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة

%711 رو  مواراتي ا ولي.ميزاني د مشاهدة أي مواريا  لض وي أخش  
%81 أشعر والتوتر وعد انتياب الدريقة ا ولي ولم أةص   مي نقاط.  

%91 اشعر والتوتر من ةصولد  مد السمويه ايناب الموارا  .  
%711 ترتيوي في القر ة. ال ييمني  

%71 .أنام كييرًا لوطولة ليمة ا  
%81 .سمي في مذياع الوطولة لمنزا  اشعر والةماسةأوعد النداب  مي   

%91  تقد في وجود ال وين في وزني ال يمكن هزيمتيم.أ  
%711 توتري سووه أن مجيود السنة يةدد يوم الوطولة.  
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%71 من ررارا  الةكام. أشعر والتوترال   
%81 أ تقد في وجود ال وين في وزني ال يمكن هزيمتيم.  

%711 أفكر فد نظرة انخرين لد  ند فقدى  ى نقطة أيناب المواراة  
%91 ر وعدم القدرة  مد التعويض  ند تفوو المنافس  مد أيناب المواراةأشع  

%711 أش  فد ردراتد  مد ا داب الجيد  ند تعرضد لمدفاع من وض  الصراع ا رضد  

 
 المحور الخامس : ضغوط نفسية مرتبطة بالجياز الفني واإلداري والجميور وأعضاء الفريب

 نسبة الموافقة % ااااااااااااااابارةالعااااااااااااااااااااااااااااا

%711 اشعر والدور الكوير لمر يس الوعيه في التايير  مد الةاله النفسيه لض وين    
%91 يتم ووعض الموازين  ن غيرهامدروي ي   

%81 اتوتر ةين أشاهد جميورًا كويرًا يةضر المواراة.  
%711 اشعر وتوتر مدرود ايناب المنافسا  الدوليه .  
%91 أواجه تعميقا  سموية من الجمي   ندما أهزم.  

%71 ضايقني ألفاظ الجميور أيناب المواراة.ال ت  
%711 لوعض الض وين داخ  الفريو. الجياز الفنيأشعر وتةيز   

%71 ال ييم مدروي إال الفوز والمواريا .  
%71 أ م  ةسا  دا مًا لمجميور.  

%91 ةماس الجميور.يزداد ةماسي في المواراة كمما ازداد   
%711 إذا تقدم  وارتراح يواجيه مدروي والرفض.  

%71 يضايقني تنافس زمض ي والفريو في التودد والتقر  لممدر .  
%81 اختضف المدر  المصاة  لمفريو القومد يفقدند التواص  معه ايناب المنافسه  

%71 أسمو  التدري  يصيوني والفتور.  
%711 ومدرود إذا فشم  فد تةقيو الفوزأخشد مواجية زمض د ال   

  ةية مرتبطة بمتطمبات العب المصارعالمحور السادس : ضغوط نفس
 متطمبات الحياة األخرى( –إدارة الوقت  –)الدراسة 

 نسبة الموافقة % العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة

%711 .  المواريا  ةضور  ن سرتدأ غيا  من نفسيا ير تأ  
%91 . ةالخسار  ةاله في التدري  وتر  والدي ييددني  
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%71 المنظمه الدوله في والعم  واليرو  والخارج وجودى ايناب  ديد  فكارأ تنتاوند  
%711 والعممد الدراسد تةصيمد  مد الدوليه الوطوال  في مشاركتد تؤير  

%81 دوليه وميداليه يتتويج وعد ومدى في المسؤله الجيا  من تقديرى وعدم ير تأ  
%71 الدوليه المواريا  في االصاوه من خوفا القمو ينتاوند  
%91 .الجميور تشجي   ند المنافسة من والقمو أشعر  

%711 نفسيا الوطولة من أصع  التجار  مواريا   
%81 . ةالدول مس ولي من ا همية في ا صغر النصي  تنا  رياضتي  
%71 . وكيير ماديةال ظروفي تفوو الفوز أ واب  

%711 . لشغ  ور  فراغي  ةالمصار  مارسأ  
%71 الدوليه المةاف  في مصر امي  الند الدوليه مواريا لا في والمسؤليه والةماس اشعر  

%91 .  ال تؤير التدريوا   مد تةصيمي الدراسي   

 
الضييغوط ( النسييوة الم وييية نراب السييادة الخوييراب ةييو   وييارا  مقييياس  2 يوضييغ جييدو  )

" ةيث يتضغ نسوة آراب السادة الخوراب الميوافقين  ميد وجيود النفسيه لض وين المصار ه الدوليين 
( وريييد ارتضيييي   %111 :  %71  وعيييض العويييارا  وتتيييراوح النسيييوة الم ويييية لمعويييارا  ميييا ويييين )

  راب % فاكير من مجموع ان 71 وقوو  العوارا  التي ةصم   مد نسوية م وية ردرها  انالواةي
 لذل  تم روو  جمي   وارا  المقياس .

 :لممقياس  النيايةصياغة الصورة  -6
وعد  رض المقياس في صورته ا ولية أن يكون  دد  ويارا   أوضة  آراب السادة الخوراب      

المقياس وفقا لميزان التقدير اليضيي ) نعم    وأن يتم تصةيغ ( 3 مرفو )(  وارة  68 المقياس )
(  مييييد الترتييييي  لمعوييييارا  ذا  االتجييييا   1  2  3( ويييييتم توزييييي  الييييدرجا  )  ال  د مييييا إلييييي ةيييي  

ووضي  الشيك  النييا ي لممقيياس  انريام الواةيييم    اإليجاوي والعكس لمعوارا  ذا  االتجا  السمود
وغيرض ةسيا    ينية الوةيثوذل  لتطويقييا  ميد   يم وعد ذل  وض  العوارا  في ترتي   شوا ي

 .لعممية لممقياسالمعامض  ا
 
 



- 12 - 

 ةالمصارع ةلالعبين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيالمعامالت العممية لمقياس 
 : المقياسصدب ( حساب 7)

 ةلض وييييين اليييييدوليين فييييي رياضييييي ةالضيييييغوط النفسيييييمقييييياس  صييييدووةسيييييا   انرييييام الواةييييي      
 ا تد :  ن طريو ةالمصار 

 صدب المقارنة الطرفية -أ
وسسيييتخدام اختويييار ميييان ويتنيييد ليييوزواج الطرفيييية  ةالمقارنييي صيييدووةسيييا   انواةييييالا رامييي        

الضييغوط مقييياس  جمييي  أوعييادفييد  المسييتقمة لمعرفيية دالليية الفييروو وييين الييرويعين ا دنييد وا  مييد
 كانتد :كان  النتيجة والمجموع الكمد لممقياس و  ةالمصار  ةلض وين الدوليين في رياض ةالنفسي

 ( 3جدول ) 
لالعبين  ةالضغوط النفسيمقياس لالمقارنة الطرفية بين الربيعين األدنى واألعمى صدب 

 ةالمصارع ةالدوليين في رياض

 األبعاد م
 مجموع الرتب متوسط الرتب

اختبار 
 مان ويتى 

قيمة 
 اختبار 

 ( z) 

القيمة 
 االحتمالية

الربيع 
 األدنى 

الربيع 
 األعلى

الربيع 
 األدنى 

الربيع 
 األعلى

 1.1 2.7- 1 41 75 8 3 األول 7
 1.1 2.7- 1 41 75 8 3 الثانى  2
 1.1 2.4- 7 39 76 7.8 3.2 الثالث 3
 1.1 2.7- 1 41 75 8 3 الرابع 4
 1.1 2.7- 1 41 75 8 3 الخامس 5
 1.1 2.2- 2 38 77 7.61 3.41 السادس 6

 1.1 2.7- 1 41 75 8 3 المجموع

الرويييي  و الرويييي  ا دنيييد رتييي  درجيييا  متييييوسطد وجيييود فيييروو ويييين  ( 3يوضيييغ جيييدو  )  
 ةالمصييييار  ةلض وييييين الييييدوليين فييييي رياضيييي ةالضييييغوط النفسيييييجمييييي  أوعيييياد مقييييياس فييييد ا  مييييد 

ميا م   لييا المعنويية مسيتوى مين أري  المةسيووة ةتمالييةاإل القيم ةيث أنوالمجموع الكمد لممقياس 
فييي  المقييياسصييدو  د وا  مييد ووالتييالدرييدرة المقييياس  مييد التفريييو وييين الييرويعين ا دنيي يييد   مييد

 ةالمصار  ةلض وين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيرياس 
  الداخميتساب صدب اإل  -ب
 ين طرييو إيجياد معامي  االرتوياط ويين درجية  اإلتسياو اليداخمدواختويار صيدو  انرام الواةيي      

 ميد أسياس  الفرضييالتكيوين  وويذل  يتةقيو صيدو   تميميه اليذى لموعدك  مفردة والمجموع الكمد 
 لمدرجة الكمية. اجيد امؤشر تعد افتراض أن الدرجا  الفر ية 
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 ( 4جدول ) 
 درجة كل عبارة والمجموع الكميرتباط بين معامالت اإل قيم 

 (21لدرجات البعد األول )ن =  
رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 بةالمحسو 

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,66** 1,11 6 1,94** 1,11 

2 1,59** 1,11 7 1,91** 1,11 

3 1** 1,11 8 1,91** 1,11 

4 1* 1,11 9 1,91** 1,11 

5 1.81** 1,11 11 1,85** 1,11 

 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية      
يم معيامض  االرتوياط لجميي  العوييارا  دالية إةصيا يًا  نيد مسييتوى جميي  رييأن  ( 4يوضيغ جيدو  )       
( وكانييي  القييييم المةسيييووة أكوييير مييين  1:  1559) أن رييييم ) ر ( المةسيييووة تراوةييي  ويييين  ةييييث 1.15

المةسيووة أري  مين مسيتوى المعنويية لييا القييم اإلةتماليية ( كما أن  1.15الجدولية  ند مستوى معنوية ) 
كيي   وييارة ميي  الوعييد الييذى تنتمييد إليييه ووالتييالد صييدو العوييارا  فييد التعوييير  يين    ممييا يييد   مييد اتسيياو

 ة ( . والنفسي ةوالمياري ةوكفايا  الض   الودني ةضغوط مرتوطالوعد ا و  وهو )
 ( 5جدول )

 درجة كل عبارة والمجموع الكميمعامالت االرتباط بين قيم 
 (21لدرجات البعد الثانى )ن =  

 

رقم 
 العبارة

مة ) ر (  قي
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,67** 1,11 5 1,79** 1,11 

2 1,95** 1,11 6 1,64** 1,11 

3 1,79** 1,11 7 1,84* 1,12 

4 1,64** 1,11 8 1,84** 1,11 

 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية               
جمييي  ريييم معييامض  االرتويياط لجمييي  العوييارا  داليية إةصييا يًا  نييد أن  ( 5يوضييغ جييدو  )       

وكانيييي  القيييييم  ( 1595:  1564) أن ريييييم ) ر ( المةسييييووة تراوةيييي  وييييين  ةيييييث 1.15مسييييتوى 
المةسييووة  القيييم اإلةتمالييية( كمييا أن  1.15المةسييووة أكويير ميين الجدولييية  نييد مسييتوى معنوييية ) 

ووالتيالد  إلييه دتنتمي ىاليذ الوعد وارة م  مما يد   مد اتساو ك     أر  من مستوى المعنوية ليا
الظييروف  " ةوالييدو  المنظميي ةضييغوط مرتوطييوهييو ) الييياند  يين الوعييدالتعوييير  دصييدو العوييارا  فيي

 .  ("  ة اشاإل  التغذيه    ةاالرام  االنتقاال      ةوالجغرافي ةالمناخي
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 ( 6جدول )
 درجة كل عبارة والمجموع الكميمعامالت االرتباط بين قيم 

 (21لدرجات البعد الثالث )ن = 
 

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,61** 1,11 6 1,66** 1,11 

2 1,78** 1,11 7 1,81** 1,11 

3 1,68** 1,11 8 1,66** 1,11 

4 1,89** 1,11 9 1,61** 1,11 

5 1,68** 1,11 11 1,61** 1,11 

     
 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية   

جمي  ريم معامض  االرتواط لجمي  العوارا  دالة إةصا يًا  ند أن  (6يوضغ جدو  )      
وكان  القيم  ( 1589:  1561) ) ر ( المةسووة تراوة  وين  أن ريم ةيث 1.15مستوى 

المةسووة القيم اإلةتمالية ( كما أن  1.15معنوية ) المةسووة أكور من الجدولية  ند مستوى 
ووالتالد  إليه دتنتم ىالذ الوعدمما يد   مد اتساو ك   وارة م     أر  من مستوى المعنوية ليا

 . ( والمنافسين ةضغوط مرتوطوهو ) اليالث الوعد ن التعوير  دصدو العوارا  ف
 ( 7جدول ) 

 درجة كل عبارة والمجموع الكميمعامالت االرتباط بين قيم 
 (21لدرجات البعد الرابع  )ن =  

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,81** 1,11 8 1,97** 1,11 

2 1,91** 1,11 9 1,82** 1,11 

3 1,91** 1,11 11 1,98** 1,11 

4 1,61** 1,11 11 1,91** 1,11 

5 1,45* 1,11 12 1,91** 1,11 

6 1,66** 1,11 13 1,91** 1,11 

7 1,52** 1,11    
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 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

جمييي  ريييم معييامض  االرتويياط لجمييي  العوييارا  داليية إةصييا يًا  نييد أن  (7يوضييغ جييدو  )       
( وكانييييي  القييييييم 1598:  1545) أن رييييييم ) ر ( المةسيييييووة تراوةييييي  ويييييين  ةييييييث 1.15مسيييييتوى 

المةسييووة القيييم اإلةتمالييية ( كمييا أن  1.15المةسييووة أكويير ميين الجدولييية  نييد مسييتوى معنوييية ) 
ووالتيالد مما يد   مد اتساو ك   وارة م  الوعد اليذى تنتميد إلييه    مستوى المعنوية لياأر  من 

" ضااغوط نفسااية مرتبطاة بالتنااافس الرياضااي صيدو العويارا  فييد التعويير  ين الوعييد الراوي  وهيو )
 (.  المنافسة"  بعد ،أثناء  ، قبل 

 ( 8جدول ) 
 الكمي درجة كل عبارة والمجموعمعامالت االرتباط بين قيم 

 (21لدرجات البعد الخامس )ن =  
رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,66** 1,11 9 1,83** 1,11 

2 1,91** 1,11 11 1,55** 1,11 

3 1,75** 1,11 11 1,97** 1,11 

4 1,54* 1,11 12 1,91** 1,11 

5 1,48* 1,11 13 1,91** 1,11 

6 1,68** 1,11 14 1,45* 1,11 

7 1,55** 1,11 15 1,66** 1,11 

8 1,75** 1,11    

       
 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

د جمييي  ريييم معييامض  االرتويياط لجمييي  العوييارا  داليية إةصييا يًا  نييأن  ( 8يوضييغ جييدو  )       
وكانيييي  القيييييم  ( 1.97:  1545) أن ريييييم ) ر ( المةسييييووة تراوةيييي  وييييين  ةيييييث 1.15مسييييتوى 

المةسييووة القيييم اإلةتمالييية ( كمييا أن  1.15المةسييووة أكويير ميين الجدولييية  نييد مسييتوى معنوييية ) 
ووالتيالد  إلييه دتنتمي ىاليذ الوعدمما يد   مد اتساو ك   وارة م     أر  من مستوى المعنوية ليا

ضيييغوط نفسيييية مرتوطييية والجيييياز الفنيييي وهيييو ) الخيييامس  ييين الوعيييدالتعويييير  دالعويييارا  فيييصيييدو 
 .  ( متطموا  الةياة ا خرىو واإلداري والجميور وأ ضاب الفريو 
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 ( 9جدول ) 
 درجة كل عبارة والمجموع الكميمعامالت االرتباط بين قيم 

 (21لدرجات البعد السادس  )ن =  
 

رقم 
 العبارة

 قيمة ) ر ( 
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

رقم 
 العبارة

قيمة ) ر (  
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

1 1,66** 1,11 8 1,68** 1,11 

2 1** 1,11 9 1,61** 1,11 

3 1,67** 1,11 11 1,61** 1,11 

4 1,84** 1,11 11 1,68** 1,11 

5 1** 1,11 12 1,76** 1,11 

6 1,5* 1,13 13 1,55** 1,11 

7 1,67** 1,11    

 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية      
جمييي  ريييم معييامض  االرتويياط لجمييي  العوييارا  داليية إةصييا يًا  نييد أن  ( 9يوضييغ جييدو  )       

وكان  القييم المةسيووة  ( 1:  1551) أن ريم ) ر ( المةسووة تراوة  وين  ةيث 1.15مستوى 
المةسييووة أريي  ميين القيييم اإلةتمالييية ( كمييا أن  1.15ييية  نييد مسييتوى معنوييية ) أكويير ميين الجدول

ووالتيالد صيدو  إلييه دتنتمي ىاليذ الوعيدمما يد   ميد اتسياو كي   ويارة مي     مستوى المعنوية ليا
 ة       ضااغوط نفسااية مرتبطااة بمتطمبااات العااب المصااارعوهييو ) السييادس  يين الوعييدالتعوييير  دالعوييارا  فيي

 .  ( " متطمبات الحياة األخرى ،إدارة الوقت  ،الدراسة " 
 (  71جدول ) 

 (21والدرجة الكمية ليذا المقياس )ن =  درجة أبعاد المقياسمعامالت االرتباط بين قيم 
 

 القيمة اإلحتمالية قيمة ) ر (  المحسوبة األبعاد م

 1,11 **1598 األول 7

 1,11 **1592 الثانى 2

 1,11 **1593 الثالث 3

 1,11 **1596   لرابعا 4

 1,11 **1595 الخامس 5

 1,11 **1598 السادس 6

 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية     
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درجة أوعاد المقياس والدرجة وين جمي  ريم معامض  االرتواط أن  ( 11يوضغ جدو  )          

أن رييم ) ر ( المةسيووة تراوةي  ويين  ةيث 1.15ند مستوى دالة إةصا يًا   الكمية ليذا المقياس
(    1.15وكانيي  القيييم المةسييووة أكويير ميين الجدولييية  نييد مسييتوى معنوييية )  (1598:  1592) 

 وعيدمميا ييد   ميد اتسياو كي     المةسيووة أري  مين مسيتوى المعنويية ليياالقييم اإلةتماليية كميا أن 
مقيييياس  يين التعويييير  دفيي ا وعييادووالتييالد صيييدو    يييهإل دتنتمييي ىالييذ الدرجيية الكميييية لممقييياسميي  

 .  ةالمصار  ةلض وين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسي
 : ةالمصارع ةلالعبين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيثبات مقياس 

 ةلض وييين الييدوليين فييي رياضيي ةالضييغوط النفسيييمقييياس وةسييا  معاميي  يوييا   انرييام الواةييي      
 : األتى طريب عن ةالمصار 

 معامل " ألفا " وفقا لتعديل كرونباخ -أ
 ( 77جدول ) 

 ةالمصارع ةلالعبين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيمقياس معامل ثبات 
 21ن =  باستخدام معامل ألفا كرونباخ

 
 معامل ألفا كرونباخ المحاور م

 **1.69 ةوالنفسي ةوالمياري ةبكفايات الالعب البدني ةضغوط مرتبط 7

2 
  ةوالجغرافيا ة) الظاروف المناخيا ةبالدول المنظم ةضغوط مرتبط

 ة ( عاشاإل، التغذيو  ، ةاالقام، االنتقاالت  ،
1.72** 

 **1.76 بالمنافسين ةضغوط مرتبط 3

4 
 ،أثنااااء  ، قبااال  ضاااغوط نفساااية مرتبطاااة بالتناااافس الرياضاااي )

 بعد( المنافسة
1.75** 

لفنااااي واإلداري والجميااااور ضااااغوط نفسااااية مرتبطااااة بالجياااااز ا 5
 **1.78 متطمبات الحياة األخرىو وأعضاء الفريب 

 ،الدراساة  ضغوط نفساية مرتبطاة بمتطمباات العاب المصاارعو ) 6
 **1.87 ( متطمبات الحياة األخرى ،إدارة الوقت 

 **1.86 المجموع
 

   انالنحاٍٍ بناذننٍٍٍ فاً عٌ   بنضاو   بنُف اٍ(  أٌ جًٍع يةا نع  77ٌ  ح جذنل ) 

 تتًتع بقٍى يقح ن  نً  يم أنف  ك نَح خ يً  ٌذل نهى ثح ت بنًقٍ س .  بنًة عن
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 جتمان بإستخدام معادلة التجزئة النصفية -ب
 

 ( 72جدول ) 
 ةالمصارع ةلالعبين الدوليين في رياض ةالضغوط النفسيمقياس معامل ثبات 

 21= ن  جتمان بإستخدام معادلة طريقة التجزئة النصفيةباستخدام 
 الثباتمعامل  األبعاد م

 **1.73 ةوالنفسي ةوالمياري ةبكفايات الالعب البدني ةضغوط مرتبط 7

2 
  ةوالجغرافيا ة) الظاروف المناخيا ةبالدول المنظم ةضغوط مرتبط

 ة ( عاشاإل، التغذيو  ، ةاالقام، االنتقاالت  ،
1.82** 

 **1.91 بالمنافسين ةضغوط مرتبط 3

4 
 ،أثنااااء  ، قبااال  طاااة بالتناااافس الرياضاااي )ضاااغوط نفساااية مرتب

 بعد( المنافسة
1.72** 

5 
ضااااغوط نفسااااية مرتبطااااة بالجياااااز الفنااااي واإلداري والجميااااور 

 متطمبات الحياة األخرىو وأعضاء الفريب 
1.71** 

6 
 ،الدراساة  ضغوط نفساية مرتبطاة بمتطمباات العاب المصاارعو )

 ( متطمبات الحياة األخرى ،إدارة الوقت 
1.81** 

 **1.97 المجموع

  نالنحاٍٍ بناذننٍٍٍ فاً عٌ  ا  بنضاو   بنُف اٍيةا نع (  أٌ جًٍع  77ٌ  ح جذنل ) 

 يً  ٌذل نهى ثح ت بنًقٍ س . بن ح ت بإستخذبو ي  دن  جتً ٌتتًتع بقٍى يقح ن  نً  يم    بنًة عن

عادة التطبيب -ج  التطبيب وا 
بنحةث بإلستطالنٍ  نك ٌ ق بي    بنتةقق يٍ ثح ت بنًقٍ س يٍ خالل تطحٍقه نهى نٍُ  تى

 وذلييي  وفيييارو زمنيييد  ثاااى تاااى تنااا دا تطحٍاااق بنًقٍااا س نهاااى َفااا  بن ٍُااا  يةااا عن  دننٍااا (  70) 
 ردر  أسوو ين .

 
 
 

 



- 19 - 

 ( 73جدول ) 
لالعبين الدوليين  ةالضغوط النفسيمقياس ل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني تمعامال

 21ن =  ةالمصارع ةفي رياض
 

التطبيب  التطبيب األول اورالمح م
معامالت  الثانى

 ع س   ع س   اإلرتباط  
 **1.92 2.7 22.7 2 22.2 األول 7

 **1.56 7 22.7 7 22.6 الثانى  2

 **1.97 7.8 25.3 2.7 25.6 الثالث 3

 **1.94 2.5 39 2.6 32.6 الرابع 4

 **1.95 2 38.8 2 39 الخامس 5

 **1.97 7.9 35.6 2 35.4 السادس 6

 **1.96 8.9 776.7 9.7 777.4 المجموع

 1.444= 78ودرجة حرية  1.15قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية     
 نجا د بعتحاا    ا دي قاا ي باٍٍ بنتطحٍااق ببنل نبنتطحٍاق بن اا ًَ(   71ٌ  اح جااذنل ) 

ًا   أب ا د بنًقٍا س نبنً فاى   بنًةا عن  نالنحٍٍ بناذننٍٍٍ فاً عٌ  ا  بنضو   بنُف ًٍقٍ س ن

( نجًٍ  ا  أكحا   0.95:  0.65)  بنًة ا ب  تتا بنم يا بٍٍ( ع  )   ٍث ك َت قٍى بنكهى نهًقٍ س

 نهى ثح ت بنًقٍ س . مما يد  1.15 ند مستوى معنوية بن ذننٍ   (ع  ) يٍ قًٍ  

 

 : البحث  نتائجعرض 

 

ن طيييرو  ييالي واسيييتخدما الواةيييا توصييم  نتييا ج الوةيييث الةييالد إليييد مقييياس يتمتيي  وصيييدو      
واسيتخدما الواةييان   يالد يوا وكذل   (داخمد والمقارنة الطرفيةاإلتساو ال ةسا  الصدو االتيه)

 ميد وأظيير يويا  مرتفي   ( ألفا كرونواخ والتجز ية النصيفية )  طرو ةسا  معام  اليوا  االتيه 
وث النفسيية فد الدراسا  والوةي   ويمكن استخدام المقياسةالمصار  ةالدوليين في رياضالض وين 

من خالل خطوات و . ةالمصار  ةالدوليين في رياضالتد تتناو  رياس الضغوط النفسية لض وين 
لالعباااين  ةضاااغوط النفسااايبنااااء المقيااااس ونتاااائ  التحميااال اإلحصاااائى حاااددت أبعااااد مقيااااس لم

 ة وىى كاآلتى :المصارع ةالدوليين في رياض
 . ةوالنفسي ةاريوالمي ةوكفايا  الض   الودني ةضغوط مرتوط  -1
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   ةاالرامي  االنتقياال      ةوالجغرافيي ة) الظيروف المناخيي ةواليدو  المنظمي ةضغوط مرتوطي -2
 .ة (  اشاإل  التغذيه 

 . والمنافسين ةضغوط مرتوط  -3

 . وعد( المنافسة  أيناب    رو   ضغوط نفسية مرتوطة والتنافس الرياضي )  -4

 متطموييييا  و فنييييي واإلداري والجميييييور وأ ضيييياب الفريييييو ضييييغوط نفسييييية مرتوطيييية والجييييياز ال  -5
 . الةياة ا خرى

متطمويييا    إدارة الورييي    الدراسييية  ضيييغوط نفسيييية مرتوطييية ومتطمويييا  ال ييي  المصيييار ه ) -6
 .( ا خرىالةياة 

 55  وييارة 68سييتة مةيياور ر يسييية مييوزع  مييييا المقييياس فييي صييورته النيا ييية يتكييون ميين   -7
مين  ض ويينويتم ةسا  استجاوا  ال وارة  كس االتجا   13ياسلمق وارة في نفس اتجاة ا

  ال  2  ينطوييو  مييد ودرجيية متوسييطة 3ينطوييو  مييد ودرجيية كويييرة )  يضييييخييض  ميييزان 
 . (  1ينطوو  مد 

 

 االستنتاجات:

هنييا  العدييييد ميين االسيييوا  و العواميي  التيييي تييؤير  ميييد الض وييين و الض ويييا  - 
وداييية ومو ييد رةميية السييفر و سييا ا  الطيييران الييي اينيياب المشيياركا  الدولييية   

 لةظة المنافسة نفسيا .
ةاو  الواةيان ةصر الهم العوام  التي رد تسو  ضغوط  مد الض وين ايناب مشاركتيم - 

  ولكيين هنييا  العديييد الدولييية لمةاوليية التغميي   مييييا و  ميي  االسييتعداد النفسييي المناسيي  
الوةيياث القادميية و التييي تسييو  االن مشييكض  ميين االسييوا  التييي يجيي  ان تطييرو الييييا ا

وتورييي   نظييام المنافسييةتغييير  –القر يية  –التجنيييس  -كويييرة تخييص رياضيية المصييار ة كييا
 وغيرها من االسوا  . الميزان

المعسكرا  الخارجية هي اةيد متطمويا  المنافسية الدوليية اليامية  فسيعي الدولية لمةصيو  - 
المعسكرا  الخارجية النييا تعيد اساسيًا   مد ميداليا  يج  ان تض  ضمن خططيا د م

 . كيففر  لض وين من خورا  و تهامًا في المنافسا  الدولية لما رد تو 
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    التوصيات 

ف البحث واعتمادا عمى البيانات والنتائ  التى تم التوصل الييا وفاى ضاوء اىدأفى ضوء       
 عينة البحث يوصى الباحثان باألتى :

 لض وييييين الييييدوليين فييييي  ةالضييييغوط النفسييييي الد كيييي داة لمكشييييف  يييينا تميييياد المقييييياس الةيييي -
 .ة المصار  ةرياض

 .ة المصار  ةلض وين الدوليين في رياضاإلهتمام وشك  أكور والجوان  النفسية ضرورة  -

تقنين معدال  تناو  المكمض  الغذا ية الخاصة وسر ة االستشفاب رو  المنافسا  الدولية  -
 نامج خاص وك  ال   .و متاوعة الطوي  لوض  ور 

تو ييييية االجيييييزة الفنييييية و همييييية متاوعيييية الةاليييية النفسييييية و الودنييييية لض وييييين رويييي  و أينيييياب  -
 مشاركتيم في الوطوال  الكوري .

لض ويين اليدوليين مين خيض  النيدوا  والمقيابا  و هميية المرةمية التيد مور أولياب ا تو ية  -
 ه فد ا سرة والمجتم  والدولة .يعيشيا أونا يم ووسيجاوية الدور الذى سيمعوون
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 (  1مرفق ) 
 اسإستمارة استطالع رأي اخلرباء يف احملاور الرئيسيت للمقي

 واختيار مدرج  تصحيح املقياس
         

 

 ……………………………………………………………السيد األستاذ الدكتور / 
 تحية طيبة وبعد ،،،

 أ. م . د / نااارمين رفياااب محماااد و أ . م . د / ىااااني محماااد زكرياااا /  انالباحثااايقيييوم  
لالعبااين الاادوليين فااي  ةضااغوط النفساايبناااء مقياااس ال"  وةييث وعنييوان وس ييداد 
 " ةالمصارع ةرياض

واسييتخضص مجمو يية ميين المةيياور ا ساسييية تييم الةصييو   مييييا  انورييد رييام الواةييي
وعيد مراجعية وتةميي  العديييد مين الدراسيا  السياوقة والمرتوطيية والمراجي  العمميية المتخصصيية 

 واستطضع آراب مجمو ا  مميمة لعينة الوةث ا ساسية .

آراب ذوى الخويييرة والدرايييية فيييد مجيييا  ونظيييرا لميييا يتطمويييه الوةيييث العمميييد مييين االسيييتعانة وييي
االسيتعانة ويي راب  انالباحثاااختصاصياتيم ةتيد يمكيين االسيتفادة ومييا ليدييم ميين  ميم وخويرة فقييد رأى 

سيييادتكم االطييضع  مييد هييذ  المةيياور واوييداب مضةظيياتكم  مييييا السييتكما  ونيياب المقييياس وكيييذل  
 سوا د (  . –خماسد  –روا د  –اختيار مدرج استجاوا  لممقياس ) يضيد 

 

قييدمًا أممييين ميين سيييادتكم اإلسيييام وتسييجي   انالباحثاا وأخيييرًا ال يسيي   سييوي تقييديم الشييكر م 
ضافة ما هو جديد لنيضة الرياضة فد جميورية مصر العروية البحثآرا كم الونابة إليراب هذا   وا 

 

 ……………………………… الدرجة العممية : ………………………    ……:اسم الخبير  
 ……………………………… م :ااااالقس……………………………………:ةااالوظيف 
 ………………………………: ة ااااجامع……………… ……………………ية: ااالكم 

 ………………………………: م الياتفااارق………………………………:سنوات الخبرة 
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 أوافب المحاور م
غير 
 موافب

ارى 
 التعديل

    ضغوط مرتوطه وكفايا  الض   الودنيه والمياريه والنفسيه 7

 –) الظروف المناخيه والجغرافيه    ةه والدو  المنظمضغوط مرتوط 2
    اال اشه ( –التغذيه  –االرامه  –االنتقاال  

    وعد( المنافسة –أيناب  –ضغوط نفسية مرتوطة والتنافس الرياضي )رو   3

ضغوط نفسية مرتوطة والجياز الفني واإلداري والجميور وأ ضاب  4
    متطموا  الةياة ا خرى( –الفريو

ضغوط نفسية مرتوطة والجياز الفني واإلداري والجميور وأ ضاب الفريو  5
    متطموا  الةياة ا خرى( –

6 
 ضغوط نفسية مرتوطة ومتطموا  ال   المصار ه 

متطموا  الةياة ا خرى( –إدارة الور   –)الدراسة      

 

 أبعاد اخري ترون سيادتكم اضافىها

 

 المقترح  المحاور م
7  

2  

3  

4  

5  

6  
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 ( 2مرفق ) 
 ملقياساملقرتحه البعاد ا ة استطالع رأي اخلرباء يف العباراثإستمار

         

 

 ……………………………………………………………السيد األستاذ الدكتور / 
 تحية طيبة وبعد ،،،

 أ. م . د / نااارمين رفياااب محماااد و أ . م . د / ىااااني محماااد زكرياااا /  انالباحثااايقيييوم  
لالعبااين الاادوليين فااي  ةضااغوط النفساايبناااء مقياااس الوةييث وعنييوان  " وس ييداد 
 " ةالمصارع ةرياض

تييييم  و لكيييي  وعييييد المقترةييييةالعوييييارا  ورييييد رييييام الواةيييييان واسييييتخضص مجمو يييية ميييين 
الةصيييو   ميييييا وعيييد مراجعييية وتةميييي  العدييييد مييين الدراسيييا  السييياوقة والمرتوطييية والمراجييي  

  ا  مميمة لعينة الوةث ا ساسية .العممية المتخصصة واستطضع آراب مجمو 

مجيييا   فييييمييين االسيييتعانة ويييآراب ذوى الخويييرة والدرايييية  العممييييونظيييرا لميييا يتطمويييه الوةيييث 
 وييآراباالسيتعانة  انالباحثاااختصاصياتيم ةتيد يمكيين االسيتفادة ومييا ليدييم ميين  ميم وخويرة فقييد رأى 

 كما  وناب المقياس.واوداب مضةظاتكم  مييا الست لعوارا سيادتكم االطضع  مد هذ  ا
 

قييدمًا أممييين ميين سيييادتكم اإلسيييام وتسييجي   انالباحثاا وأخيييرًا ال يسيي   سييوي تقييديم الشييكر م 
ضافة ما هو جديد لنيضة الرياضة فد جميورية مصر العروية البحثآرا كم الونابة إليراب هذا   وا 

 

 ……………………………… الدرجة العممية : ………………………    ……:اسم الخبير  
 ……………………………… م :ااااالقس……………………………………:ةااالوظيف 
 ………………………………: ة ااااجامع……………… ……………………ية: ااالكم 

 ………………………………: م الياتفااارق………………………………:سنوات الخبرة 
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 مقياس الضغىط الىفسية لالعبيه )المىافسات الدولية(

 

 ميارية والنفسيةالمحور االول : ضغوط مرتبطة بكفايات الالعب البدنية وال
 غير موافب موافب العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة 
   أشعر وانخفاض مستوي أدا ي والرغم من انتظامد في التدري . 1
   المختمفه ة ندما اشاهد اداب ال ود المستويا  العالمي ةماسأشعر وال 2
   ين االخرين .أشعر و ن ردراتي الودنية أر  من المشارك 3
   اجد صعووه في الةصو   مد المكمض  الغذا يه الضزمه لموناب الودند  4
   وجود اخصا د نفسي في الوطوال  الدوليه ضرور  لتةقيو الفوز  5
   تزداد مخاوفد في الوطوال  الدوليه  ن الوطوال  المةميه واالرميميه  6
   ميا ليس واالمر السي   خوض المواريا  امام ال وين مصنفين  ال 7
   هزيمه الض وين المصنفين يشعرند والقمو  8
   التواجد ايناب التدري  م  الفرو المشاركه يؤير  مد نفسيا  9

 المحور الثانى : ضغوط مرتبطة بالدول المنظمة
 االعاشو ( –التغذيو  –االقامو  –االنتقاالت  –)الظروف المناخيو والجغرافيو 

   من  دم وصولد لمميزان المطمو  في المنافسا  الدوليه لظروف الومد المضيفه   اتخوف 11
   اواجه  صعووا  مختمفة تتعمو واالنتقاال  والتغذية واإل اشة في الوطوال  الدولية . 11
   اماكن االةماب والتدري  تكون مزدةمه جدا 12
   جيد لممنافسهااللتزام وورنامج الوطوله يقيدني في االستعداد ال 13
ينخفض مستوى ادا د في التدريوا  التد تسوو الوطوله نظيرا لضختضفيا  الجغرافييه والمناخييه لمدوليه  14

 المستضيفه
  

   تةتاج الوطوال  الدوليه لفتر  تكيف اكور من التد توفرها الدو  المشاركه والمنظمه 15
   التركيز في النواةد الفنيه والخططيه  انشغالد وعمميه فقدان الوزن رو  الوطوله يفقدند 16
   سريعاً تكيف أاشعر والراةه في مكان ارامتد و  17

 المحور الثالث : ضغوط مرتبطو بالمنافسين

   اشعر والقمو من االنماط الجسميه المختمفه ايناب المنافسا  الدوليه 18
   ارتو   ند تعاممد ومغا  مختمفه ال اتقنيا ايناب المنافسا  19
   .اإلطم نانمواريا  الض   الفا ز في ميزاند تشعرند و مشاهدة 21
   اتفاج  من ريام المنافس واداب ةركا  جديد  والتد لم اتدر   مييا من رو  21
   اختضف المغه يقف ةا   وين تواد  الخورا  وتكوين صدارا  م  الض وين المشاركين 22
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اةتما  هزيمتد رو  وداية اشتراكد فد المنافسا  مميا ييؤير  ميد تدور فد ذهند وعض ا فكار  ن  23
 مستوى أدا د

  

   أشعر والخوف  ندما ألع  م  منافس ال أ رف شئ  نه 24
   أخشد من  دم السيطرة  مد المنافس 25
أشييعر وييالخوف  نييدما تضييعند القر يية ميي  أةييد أوطييا  الييوزن المعييروفين وييالرغم ميين اسييتعدادي الجيييد  26

 ولةلموط
  

    ردراتدر  من أشعر أن ا هداف المطمو  تةقيقيا فد المنافسة أ 27

 بعد( المنافسة –أثناء  –المحور الرابع : ضغوط نفسية مرتبطة بالتنافس الرياضي )قبل 

 غير موافب موافب العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابارة 
   وزني رو  مواراتي ا ولي.أخشد مشاهدة أي مواريا  لض وي  28
   أشعر والتوتر وعد انتياب الدريقة ا ولي ولم أةص   مي نقاط. 29
   اشعر والتوتر من ةصولي  مد السموية ايناب المواراة . 31
   ال ييمني ترتيوي في القر ة. 31
   أنام كييرًا ليمة الوطولة. 32
   ياع الوطولة لمنزا .عد النداب  مي أسمي في مذو اشعر والةماسة 33
   أ تقد في وجود ال وين في وزني ال يمكن هزيمتيم. 34
   توتري سووه أن مجيود السنة يةدد يوم الوطولة. 35
   أشعر والتوتر الشديد من ررارا  الةكام.ال  36
   أ تقد في وجود ال وين في وزني ال يمكن هزيمتيم. 37
   قدى  ى نقطة أيناب المواراةأفكر فد نظرة انخرين لد  ند ف 38
   أشعر وعدم القدرة  مد التعويض  ند تفوو المنافس  مد أيناب المواراة 39
   أش  فد ردراتد  مد ا داب الجيد  ند تعرضد لمدفاع من وض  الصراع ا رضد 41

 المحور الخامس : ضغوط نفسية مرتبطة بالجياز الفني واإلداري والجميور وأعضاء الفريب
   اشعر والدور الكوير لمر يس الوعيه في التايير  مد الةاله النفسيه لض وين   41
   أشعر أن مدروي يركز  مي ال   معين. 42
   اتوتر ةين أشاهد جميورًا كويرًا يةضر المواراة. 43
   اشعر وتوتر مدرود ايناب المنافسا  الدوليه . 44
   ندما أهزم.أواجه تعميقا  سموية من الجمي    45
    يضايقني ألفاظ الجميور أيناب المواراة.ال  46
   أشعر وتةيز جياز التدري  لوعض الض وين داخ  الفريو. 47
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   ال ييم مدروي إال الفوز والمواريا . 48
   أ م  ةسا  دا مًا لمجميور. 49
   يزداد ةماسي في المواراة كمما ازداد ةماس الجميور. 51
   دم  وارتراح يواجيه مدروي والرفض.إذا تق 51
   يضايقني تنافس زمض ي والفريو في التودد والتقر  لممدر . 52
   اختضف المدر  المصاة  لمفريو القومد يفقدند التواص  معه ايناب المنافسه 53
   أسمو  التدري  يصيوني والفتور. 54
   الفوزأخشد مواجية زمض د ومدرود إذا فشم  فد تةقيو  55

 متطمبات الحياة األخرى( –إدارة الوقت  –المحور السادس : ضغوط نفسية مرتبطة بمتطمبات العب المصارعو  )الدراسة 
   أت ير نفسيا من غيا  أسرتد  ن ةضور المواريا   . 56
   ييددني والدي وتر  التدري  في ةاله الخسارة . 57
   لخارج واليرو  والعم  في الدوله المنظمهتنتاوند أفكار  ديد  ايناب وجودى وا 58
   تؤير مشاركتد في الوطوال  الدوليه  مد تةصيمد الدراسد والعممد 59
   أت ير وعدم تقديرى من الجيا  المسؤله في مصر وعد تتويجي وميداليه دوليه 61
   ينتاوند القمو خوفا من االصاوه في المواريا  الدوليه 61
   ن المنافسة  ند تشجي  الجميور.أشعر والقمو م 62
   مواريا  التجار  أصع   ندي من الوطولة نفسيا 63
   رياضتي تنا  النصي  ا صغر في ا همية من مس ولي الدوله . 64
   أ واب الفوز تفوو ظروفي المادية وكيير . 65
   أمارس المصار ه لمةصوله  مد المجد الشخصي . 66
    الند امي  مصر في المةاف  الدوليةة مواريا  الدوليلمسؤليه في ااشعر والةماس وال 67
   ال تؤير كيرة المنافسا   مد تةصيمي الدراسي . 68
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