
 ر مهارات التأقلم تطويمقرتح ل برنامج إرشادي
 يف املصارعة النسائية العبات الفريق القومي لدى 

 نرمين رفيق محمد د/ *  
____________________________________________________________________________ 

 : مقدمة ومشكمة الدراسة

النفسي و العقمي ، وما ينشأ عنيا من آثار  الفرد وتوازنو المواقف الضاغطة تمثل خطرًا عمى طبيعة       
سمبية، كعدم القدرة عمى التكيف وضعف مستوى األداء والعجز عن ممارسة ميام الحياة اليومية، وانخفاض 

أساليب التعامل مع ىذه الضغوط ىي الحمول السحرية  عمل والشعور باإلنياك النفسي.لذلك تعدالدافعية لم
فق عند اإلنسان إذا ما استدل عمى معرفة األسموب المناسب لشخصيتو، وىنا تكمن الصعوبة. إلعادة التوا

 فإنو يستجيب بطريقة من شأنيا أن تساعده عمى التجنب  تمفةخالم فحينما يتعامل اإلنسان مع الموقف
بالوسائل واالساليب  وفي االونة االخيرة زاد االىتمام ،  تقميل األزمة ومعالجة المشكمةالتأقمم لأو اليروب أو 

 عمماء النفس ىذه بأساليب التي يمجأ إلييا الفرد لدرء المصاعب التي يواجييا يوميًا في حياتو، وسمى
من شأنيا أن تساعدىم عمى يستجيبون بطريقة  ندما يستخدميا االفراد فإنيمفع Coping المواجية او التأقمم 

 نفسية بغية الوصول إلى معالجة اى التقميل من شدتيأو حت اأو اليرب مني ةقف الضاغطاالمو  تجنب تمك
. ولم ينصب االىتمام عمى دراسة نوع واحد بعينو من الضغوط، بل تم دراسة أساليب التعامل  تحدث التوازن

        . (3551 )دافيدوف، ل.لندا، وطمع الضغوط بأنواعيا المختمفة وحسب نوعية الضغ

يمثل التأقمم جيود حيث  المختمفة عمـم الـنفست د فـي مجـااليـتعمال متزااس أصـبح مفيـوم التأقمم ذا       
والوجدانية إلدارة متطمبات شخصية محدده داخمية أو خارجية وتمك األساليب تتوقف  الفرد المعرفية والسموكية
فـــي الفرد بيـــا  فكـريي ـة التـيفيمكـن أن تعبـر عـن الكيب المواجيـة يفأسـال. نفسو  عمى طريقة تفكير الفرد

 يجياتو كـــل مـــن االسـترات لمضغوط و التوتر ب بيـــا لألحـــداث المســـببة يقـــة التـــي نســـتجيو الطر أاألحـــداث 
حيث ان التدريب والمنافسة يرتبطا بالعديد من  ، اىل آثـار يـة لممواجيـة تكـون فعالـة فـي تعـدية و المعرفيالسـموك

 لحرجة والضاغطة والتى تتطمب تطوير إستراتيجيات الالعب السموكية والوجدانية والمعرفية لمتصديالمواقف ا
            Crocker, Kowalski, and Graham (3554) and Lazarus (3555)لتمك  المواقف .  

 
                                                           

 جامعة مدينة السادات -كمية التربية الرياضية  -ول التربية الرياضية أص أستاذ مساعد بقسم *
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تعــد حيث نات.الضـغوط النفسـية منـذ السـتي تأقمم و مواجيةال ميارات ـة موضـوعىتمـام بدراسإلبدأ ا 
 ساليب التأقمم أوائل الدراسات التي تحدثت عن أمن  &4651Folkman's ( Lazarus(دراســة كل من 

 . في المجال الرياضي التي يستخدميا االفراد لمتغمب عمي المواقف الضاغطة و المشكالتة يو المواج
حيث  تعامل الموقفية،الرياضي عمى منظور عممية الويستند نموذج التكيف األكثر استخداما في عمم النفس 

لألىمية كيفية تقييم الفرد ليشير  اً بتدائيا اً تأقمم كعممية تبدأ بتقييم الظروف الموقفية تقييمينظرون إلى ال
ستراتيجيات إتم استخدام . حاليًا ي والتزاماتو ونواياه  قيمو ومعتقداتو الشخصيةفي ضوء  مموقفالشخصية ل

 Morganمباراة الالمواجية كطريقة لمتخمص من مستوى التوتر واإلثارة لدى الالعب الرياضي قبل 
الميارات النفسية اليامةكالحديث الذاتي ، والصور  فاستراتيجيات التأقمم تستخدم مجموعة من .(0242)

واالسترخاء العضمي. فالصور العقمية ىي شكل من أشكال إعادة الييكمة المعرفية. والفكرة ىي أن الرياضيين 
 . Shaw (0222)  "يعيدون تفسير التجارب السمبية السابقة من خالل رؤية مقننة جديدة

 التأقممو احداث الحياة الضاغطة وأساليب السمات الشخصية بعنوان  krenke  (4662)دراسةفي  
لتعامل مع مشكالت المراىق االدراسات التي قدمت حمول منطقية والتي تعد من افضل  مرحمة المراىقة " فى
,JHinkle . .النفسي عام رشاد مركز اال ا مجموعو من الباحثين العاممين فىقام بي اخري دراسةفى و .

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى إدخال بعض الرياضة(  مقدمو حول اإلرشاد النفسي فى) بعنوان)4661 .(
مبادىء وتقنيات ونظريات اإلرشاد النفسي لعالج بعض المشكالت العالجية المختمفة المستمده من  الطرق

مج وقد وضعت المجنة مجموعة من البرا ،اط الرياضيالنفسية والسموكية والصدمات المتعمقة بممارسة النش
 ضوء ىذه الدراسو وكان أىميا توضيح اساليب  عبين والمدربين وأولياء االمور فىوالتوصيات لتثقيف الال

 : حيمن خالل توضم ماستراتيجيات التأقو 

 أساليب تجنب األعراض النفسية المختمفة.    -
 . منع األعراض السموكية المرضية  -
 ة .عودة الالعب عقب التعرض لوعكو نفسي استراتيجيات  -

ـد  مفيوميـا فقـد اتيجيات التعامـــل و تحديـن فــي التعـــرف إلـــى اســـتر مــن ثــم اجتيــد العديــد مــن البــاحثيو 
خفيــــة التــــي تحــــدث لمتقميــــل مــــن ات الظــــاىرة أو المالســــموكي( استراتجيات التـأقمم بانيـا 3551( فمشمان عرف

ـــي ـــغوط النفســ ـــروف الضــاغطة .ويشــيرة أو الظـالضــ ـــتراتيجيات ( إلـــى وجـــود بعـــض 3551( كوووك ـ التـــي االسـ
ــاة الضــاغطة أحــداث الحيــ تســـاعد عمــى تخفيــف ة أو تخفيفيــا ، و أىميـــا فيـــم طبيعـــة ىـــذه الضـــغوط ، و تنمي

 ة أو اجتماعيـــة.فســــيـة نافــــق معيــــا  دون تــــرك آثــــار ســــمبية جانبيـــالميــــارة و الخبــــرة لــــدى الفــــرد لمحاولــــة التو 
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ــــــات كمـــــا   ــــــدة دراســ ــــــت عــ ــــــا بتطبيـــــاىتمــ ــــــت منيجيتيــ ــــــة وتمثمــ ــــــتراتيجيات المواجيــ ــــــابالت و باسـ ـق مقــ
ىنــاك العديــد  .ب األفـــراد لمختمـــف المواقـــفختمـــف الطـــرق التـــي مـــن خالليـــا يســـتجيانات بيـــدف حصـــر ماســـتبي

او تجنــب  ل مــع المشــكمة مباشــرة مــن خــالل عــدة اليــات امــا بمواجيتيــامــن االســتراتيجيات التــأقمم التــي تتعامــ
 الظروف الضاغظة المرتبطة بيا.                             التفكير فى

 مراحل كالتالي :عدة  التأقمم الرئيسية فىتتمثل استراتيجيات و 
يجاد الحمول الوسطية  :   المرونة وا 

كـن أن تأخـذ يم ص األثـر االنفعـالي لمضـغط تي تيدف إلى تقميال إلى األفكار و األفعالر تشيوىي  
  ة طبقا لمموقف.تجابات االنفعاليالجيـود الموجيـة نحـو ضـبط االسـ

 :  التحرك تجاه مصدر التيديد وذلك لتجنب االذى 
ضـغط النفسـي، بـذليا الفـرد و ىـو يحـاول التعامـل الفعـال مـع عوامـل الير لتمك الجيـود التـي فيي تشي 

   ..أو مـع الموقـف الضـاغط مباشـرة
 :تجنب التيديد لتجنب االذى الناتج عنو   

 .نو سموك فردي ناتج عن خبرة الفردينظر اليو عمي ا : وتجنب االذى المتوقع والذي يشكل تيديد 
لنوم، والتخيالت  كا ناتج ال ثرهأمحاولة تخفيف  او أ ليا االفراد لتجنب االذىاالساليب التي يمج وىناك العديد 

  ة . يل، و تناول الكحـول، و األدو و األك
 ة : يالمساندة االجتماعالدعم و  يجيةإسترات

ة يجتماعئـة اإليـة أو المدركـة لممصـادر المتاحـة فـي البيات الفعميىـي اإلمكان يةجتماعالمســــاندة اإل 
تـزود الفـرد بالـدعم االجتمـاعي مـن خالل شبكة يق. و يات الضـمكـن اسـتخداميا لممسـاعدة فـي أوقـيلمفـرد التـي 

ن ليم اتصال اجتماعي بشـكل أو بآخر مع الفرد، و تضم يالتي تضم كل األشخاص المذ يةعالقاتو االجتماع
  (Graziani et al, 4665). في الغالب األسرة، و األصدقاء و زمالء العمل 

 : دراسةأىمية ال
ىتمام بضرورة تواجد أخصائيين نفسيين أمًرا ميًما في المجال الرياضي ألن الرياضيين يعد اإل      

يتعرضون باستمرار لمضغط من أجل األداء االمثل و ذلك ليس باالمر السيل نظرا لطبيعة الممارسة 
 األداء ، وسوء األداء، والخصوم المتفوقة ، .فاإلصابات ، وىضابالرياضية و الضغوط المرتبطة بيا 

وصعوبة الميارات ، والجماىير ، جميعيا تؤدي إلى إطالق التوتر واالنفعال والذي يحتاج الرياضيون إلى 
  Aldwin,. M. (4661 ). إدارة أو مواجية ىذه المطالب والتأقمم مع ردودىم الفسيولوجية والعاطفية والنفسية
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 عووووداد النلسووووي لالعبووووين موووون خووووالل تطبيقيووووة فووووي مجووووال اإ أخوووورىىميووووة نظريووووة و ليووووة أولمدراسووووة الحا
 عمى :التعرف 

تطوير ميارات التأقمم التأقمم المختمفة التي من شأنيا مساعدة الالعبين و الالعبات عمى  تراتيجياتسا  -
 حل مشكالتيم المختمفة و التعامل مع االفكار السمبية و المواقف الضاغطة .و 

  فنيات و استراتيجيات ىاليامة المبنية عمالنفسية و التقنيات  لياتد البحث الحالي أحد األيع  -
 . نفسية حديثة

ي ينعكس بدوره عمى أداءه يتعامل البرنامج المقترح مع شخصية وسموك الالعب في المقام األول والذ  -
 داخل التدريب والمنافسة . ةودافعيت

 وتقنين مجال عمم النفس الرياضي من خالل ترجمة و صياغة ىف أداة قياس حديثة  يقدم البحث  -
 و تطبيقو عمي البيئة المصرية .لميارات التأقمم المقياس العالمي 

 لدراسات أخرى مبنية عمى نتائج ىذة الدراسة. جديدةاقا آفالبحث فتح ي  -
 : دراسةالأىداف 

 الى: ةالحالي تسعى الدراسة

 مياراتمستوى من خالليا التعرف عمي مجال عمم النفس الرياضي يمكن  أداة قياس حديثة فى بناء   -
وصياغة وذلك من خالل ترجمة المشكالت  حلمواجية الضغوط و  لتأقمم التي يستخدميا الالعبين فىا

 .عمم النفس الرياضي مجال و تقنين مقياس جديد في 

 بعض من ميارات التأقمم  طويرلتوذلك  استراتيجيات حديثةترح بإستخدام تصميم برنامج إرشادي مق  -
 لعبة المصارعة .نخبة فى الات لالعب

 . التأقمم لدى العينة المختارة  قيد البحث ميارات طويرت لتعرف عمى تأثير البرنامج المقترح عمىا  -
 :دراسةوض الفر 

 تلترض الباحثة مايمي :لدراسة ضوء أىداف ا ىف

 والعينو قيد البحث. ة المصري ةناسب مع البيئيتو  ةمرتفعة ميذو معامالت عم قنينةالمقياس الذي تم ت  -

 يؤثر البرنامج المقترح عمي تطوير ميارات التأقمم لدى عينة البحث المختارة .  -
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 فىالمختارة التجريبية  العينة ىالبعدي لدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس   -
 ميارات التأقمم .

 : لدراسةامصطمحات 

اإرشاد : وتعريف مليوم  

اإلرشاد خدمة نفسية تربوية ميمة في عصرنا الراىن إذ ال يقتصر عمى جانب واحد من جوانب الحياة        
بل يمتد ليشمل جوانب الحياة كافة )األسرية ، المدرسية ، االجتماعية ، المينية ( وعمى ىذا األساس  نشأ 

عممية إنسانية تيدف إلى تحقيق سعادة اللرد وتربويا ومينيا واجتماعيا كونو اإلرشاد لمساعدة الفرد نفسيا 
محمود  ومساعدتو لمتخمص مما لديو من مشكالت لموصول إلى أفضل مستوى ممكن من الصحة النلسية

 (.3553عطية )

 في الرياضة :التأقمم 

ــــة  التــــي يســــتخدمياىــــو  التووووأقمم  ــــات  اإلدراك المعرفــــي والســــموكيات الواعي الرياضــــي إلدارة المتطمب
مجموعة من االساليب االرشادية فيي تعني  استراتيجيات التأقممأما  . المتصورة  لممواقف الضاغطة المختمفة

 المعرفيــة التــي مــن شــأنيا تطــوير مجموعــة مــن الميــارات النفســية و زيــادة القــدرة عمــى التــأقمم مــع المســتجدات 
 .  Lazarus )6153 و المواقف المختمفة )

 : الدراسةإجراءات 

 :الدراسة منيج 

لمجموعة الواحدة  ، بإستخدام القياس القبمى التجريبى تصميم بالأستخدمت الباحثة المنيج التجريبي       
 والبعدي وذلك  لمتعرف عمى مدى تأثير البرنامج المقترح عمى عينة البحث المختارة.

 : الدراسةوعينة مجتمع 
 : يةسسسالدراسة االعينة 

المسجمين  النسائية الفريق القومي لممصارعة اتوتمثمت فى العب بةو بالطريقو العمدتم اختيار العين      
( منتخب الشابات عام 51. تحت )والمشاركين في البطولة االفريقيا (5132-5131تحاد المصري )إلبا

 العبات . 1وعددىم 
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  :  (التقنينستطالعية )العينة اإ

 ةالمصري ةه تقنينو عمي الرياضيين في البيئعادإلقياس ملم ةالمعامالت العممي حسابب ثةحات البامق       
 من العبي الفرق القومية لمشباب فى االلعاب الفردية والجماعية التالية :  العينة االستطالعية وتم اختيار

االتحادات الرياضية المعنية  تسجال( ، والمسجمين فى  السباحة –المصارعة  –رفع األثقال  –) لكرة الطائرة
لكل  العب 31بواقع  (العبو )العب و11 ةعينال حجم بمغقد و   (5132-5131بتمك الرياضات لمموسم  )

 . نوع من انواع الرياضات قيد البحث 
 (4جدول )

 2ن= التوصيف اإحصائي ألفراد عينة البحث
 

 وحدة القياس المتغيرات
االنحراف  مقاييس النزعة المركزية

 المعياري
 مقاييس التوزيع

 التلمطح االلتواء الوسيط المتوسط
 - ,243- .552 46.22 46.33 السنة العمر الزمني

2.55 
 - 2.22 - 2.30 4.22 4.02 السنة العمر التدريبي

2.05 

( ، مما يدل عمى 1)± (  إن معامال اإللتواء ليذه المتغيرات إنحصرت ما بين 3يتضح من جدول ) 
 أفراد العينة توزيعا" إعتداليا".توزيع 

 :           دراسةأداة ال

باألضطالع عمى بعض األبحاث والمراجع العممية االجنبية المتعمقة باالعداد النفسي لالعبين ، تـوفر 
استراتيجيات التـأقمم التـي تسـتخدم بصـورة  الحديثة والتي كان من اىميا لمباحثو العديد من المعمومات والبيانات

لتطوير االداء التنافسـي خاصـة لمشـباب . وكـان مـن اكثـر في االعداد النفسي لالعبين في دول عديدة  موسعة
 ACSI    Athletic Coping ىـو مقيـاسالمقاييس المستخدمة في المجـال الرياضـي لقيـاس ميـارات التـأقمم 

Skills Inventory  ،التـي  لمرياضـينوىـو يقـيس مجموعـة مـن الميـارات النفسـية .  ( 3551)سـمث واخـرون
يطمـق عمييــا  نفسـية فــي مجـال االعـداد النفسـي خمسـة اسـاليب قـدرة الالعـب عمـي التــأقمم مـن خـاللتطـور مـن 

عـادة صـياغة بعـض الكممــات و إالـي المغـة العربيـة ، حيـث قامـت الباحثـة بترجمـة المقيـاس اسـتراتيجيات التـأقمم
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ـــــاس بحســـــاب المعـــــامالت العمم ،لتوضـــــيحيا  ـــــي عينـــــة مـــــن خـــــارج عينـــــة و مـــــن ثـــــم تقنـــــين المقي  يـــــة لـــــو عم
    . البحث االساسية

 وصف المقياس : 

تكون قامت الباحثة بترجمة المقياس و اعادة صياغة بعض العبارات لتكون اكثر وضوحا حيث        
عمى سبعة محاور  يتم االستجابو عمى العبارات من المفحوصين فى ثالثة  ( عبارة مقسمة 54المقياس من ) 
ال ينطبق عمى ( والمقياس لو درجة  –ينطبق عمى بدرجة متوسطة  –طبق عمى بدرجة كبيرة مستويات ) ين

  -كمية ،  ويتكون المقياس من المحاور التالية  :
 Coping With Adversityالتعامل مع الشدائد  : المحور االول 

 51.  53.  33، 1وتمثمو عبارات رقم  :  
 Coach abilityقدرات المدرب  : المحور التاني 

 53.  31،  1,3    عبارات رقم وتمثمو   
 Concentrationتركيز االنتباه  : المحور الثالث  

 51،  32.  33،  1     وتمثمو عبارات رقم 
 Confidence and Achievement Motivationالثقة بالنلس ودافعية االنجاز  : لمحور الرابع  ا

 31.  5،  5،  52        ت رقم وتمثميا عبارا       
 Goal Setting and Mental Preparationاالعداد العقمى وتحديد االىداف المحور الخامس : 

  51.  31،  4،  3     ت رقم  وتمثميا عبارا
 peaking Under Pressureاالبداع تحت الضغط : المحور السادس 

  54.  55،  34،  2     وتمثميا عبارات رقم   
 freedom From Worryتحرر من القمق ال: المحور السابع 

 51،  35،  35،  3بارات رقم   وتمثميا ع
 -المعامالت العممية لممقياس :

 صدق المقياس : أواًل : 

استخدمت الباحثة صدق االتساق الداخمى لعبارات المقياس وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجة 
 تباط بين الدرجو الكميو لممحور و المجموع الكمى لممقياس  .العبارة بالمحور الذى تنتمى اليو ثم معامل االر 
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 (0) جدول
 حور التعامل مع الشدائدم صدق اإتساق الداخمى لعبارات

  12ن= مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين فى 
 

 ع±  س/ العبارة م
قيمة " ر 

" 

 *1.114 1.51 5.51 حولي اظل ايجابيا ومتحمسا اثناء المنافسة  غير مبالى بالسمبيات 3
عندما تسوء االمور احدث نفسي بضرورة  الحفاظ عمى ىدوئي ويكون  5

 لذلك اثرا عميا ايجابيا
5.11 1.41 1.355* 

 *1.211 1.21 5.22 ا واىدىء نفسياستطيع ان استرخى سريع بالتوتر عندما اشعر 1
و استطيع السيطرة عمى انفعاالتى ومشاعري بغض النظر عما تحمم 1

 االشياء لى )العواقب( 
5.11 1.33 1.453* 

  5.12 33.21 مجموع المحور

  
 1.123  ( = 1.11 داللة )* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى 
( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات  المحور  5تشير نتائج الجدول رقم ) 

الذى تنتمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات   األول " التعامل مع الشدائد " ومجموع المحور
 المحور األول " التعامل مع الشدائد " . 
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 ( 0جدول ) 
 قدرات المدربمحور  صدق اإتساق الداخمى لعبارات

 12 = ن مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين فى 
 قيمة " ر " ع±  س/ العبارة م
تحديد  ية او اسبوعية تساعدنى عمىف يومداوضع اىيحاول مدربي  3

 *1.341 1.44 5.51 ما اريده 

ى ارتكبيا ، اعتبر ذلك نقدا عندما يقوم المدرب بتصحيح االخطاء الت 5
 *1.112 1.43 5.51 لى و اصاب بالحزن  شخصياً 

عندما يقوم المدرب بنقدى او توجييى اقدر محاوالتو واقوم بتصحيح  1
 *1.452 3.14 5.41 .اخطائي دون غضب

من التعميمات صائح و ناحسن مياراتى عن طريق االستماع باىتمام لم 1
 *1.414 3.33 5.41 يمدرب

  1.11 31.12 مجموع المحور
 1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

ات المحور الثانى ( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبار  1تشير نتائج الجدول رقم ) 
" قدرات المدرب " ومجموع المحور الذى تنتمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات المحور الثانى " 

 قدرات المدرب "  .
 ( 1جدول ) 
 مقياس محور تركيز االنتباه فى  صدق اإتساق الداخمى لعبارات

 12 = ن ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين
 قيمة " ر " ع±  س/ عبارةال م
 *1.111 1.34 5.11 اثناء تدريباتى استطيع تركيز انتباىى وعزل المشتات 3
تت اثناء مشاىدتى او من السيل عميا الحفاظ عمى افكارى من التش 5

 *1.333 3.13 5.31 . ما استماعي لشئ

 *1.335 3.14 5.41 اتعامل مع المواقف غير المتوقعة فى لعبتى بطريقة جيده جدا 1
 *1.115 1.51 5.51 من السيل عميا ان اوجو اىتمامى وتركيزى عمى ىدف او شخص محدد 1

  5.12 31.31 مجموع المحور

 . 1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 
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ر ( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات المحو  1تشير نتائج الجدول رقم ) 
الثالث " تركيز االنتباه " ومجموع المحور الذى تنتمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات المحور 

 الثالث " تركيز االنتباه "  . 
 ( 2جدول ) 

  محور الثقة بالنلس ودافعية االنجاز صدق اإتساق الداخمى لعبارات
 12 = ن لمرياضيين مقياس ميارات التأقممفى 

 
 قيمة " ر " ع±  س/ العبارة م
 *1.253 3.51 5.31 استطيع ان احصل عمى اقصى استفاده من موىبتى و مياراتى 3
 *1.411 1.41 5.12 لدى الثقة فى قدرتى عمى االداء بشكل امثل . 5
 *1.354 1.34 5.11 %311متدريب او المعب النى اؤدي بنسبة لمثارة دافعيتى الى ا الاحتاج 1
 *1.441 1.33 5.42 داد اصرارى واعمل بجدية اكثر .ز افى ياىد عندما افشل فى تحقيق 1

  5.31 33.12 مجموع المحور

 1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات  المحور  1تشير نتائج الجدول رقم ) 
ية األنجاز " ومجموع المحور الذى تنتمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق الرابع " الثقة بالنفس ودافع

 عبارات المحور الرابع " الثقة بالنفس ودافعية األنجاز "  .
 ( 3جدول ) 

 محور الثقة اإعداد العقمى وتحديد األىداف صدق اإتساق الداخمى لعبارات
 12 = ن مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى  

 قيمة " ر " ع±  س/ العبارة م
 *1.411 1.51 5.11 بنقدى اشعر بالحزن بدال من شعورى بمساعدتو أحدعندما يقوم  3
 *1.352 1.41 5.31 اميل الى اعداد الكثير من الخطط حتى اصل الى اىدافي  5
 *1.113 1.31 5.11 اضع اىداف خاصة  الدائي اثناء  التدريب 1
 *1.223 1.33 5.12 بل بداية المعباضع خطو خاصة بي ق 1

  5.53 33.51 مجموع المحور
 1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 
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( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات المحور  2تشير نتائج الجدول رقم ) 
ر الذى تنتمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق الخامس " االعداد العقمى وتحديد األىداف " ومجموع المحو 

 عبارات المحور الخامس " االعداد العقمى وتحديد األىداف "  
 ( 4جدول ) 
 محور االبداع تحت الضغط صدق اإتساق الداخمى لعبارات

 12 = ن مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى  
 قيمة " ر " ع±  س/ العبارة م
 *1.231 3.51 5.11 تركيزً تفكيري يكون اكثر  لى المعب بشكل أفضل تحت الضغط ألنأميل إ 3
 *1.213 1.41 5.11 ادت متعتىز دادت ضغوط المعب كمما ز كمما ا 5
 *1.221 1.33 5.11 بالنسبة لى الضغوط تمثل حالة من التحدى لذلك ارحب بيا 1
 *1.112 1.41 5.53 تقوى من تركيزىداد الضغوط النيا ز ارتكب القميل من االخطاء عندما ت 1

  5.35 31.12 مجموع المحور
 1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات المحور  3تشير نتائج الجدول رقم ) 
إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات  السادس " االبداع تحت الضغط " ومجموع المحور الذى تنتمى

 المحور السادس " االبداع تحت الضغط"  .      
 ( 5جدول ) 
 محور التحرر من القمق صدق اإتساق الداخمى لعبارات

 12 = ن مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى  
 قيمة " ر " ع±  س/ العبارة م
 *1.411 1.35 5.52 ن الدائي القمق من تقييم االخريي يصيبنى 3
 *1.321 1.41 5.33 اصاب بالكثير من الضغوط والقمق حول ما ساقوم بادائو  5
 *1.451 1.43 5.13 اثناء المنافسة اخاف من ارتكاب االخطاء او الفشل 1
 *1.334 1.33 5.51 افكر كثيرا واتخيل ما سوف يحدث لى فى حالة فشمي 1

  5.13 31.31 مجموع المحور
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                                                                           1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات مقياس  4تشير نتائج الجدول رقم ) 
لمحور السابع " التحرر من القمق " ومجموع المحور الذى تنتمى إليو ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين ا

العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين المحور السابع " التحرر 
 من القمق "  . 

 ( 6جدول ) 
 مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيينمحور صدق اإتساق الداخمى ل
 12 = ن المجموع الكمى لممقياسو 

 قيمة " ر " ع±  س/ المحور م
 *1.223 5.12 33.21 التعامل مع الشدائد 3
 *1.322 1.11 31.12 قدرات المدرب 5
 *1.333 5.12 31.31 تركيز االنتباه 1
 *1.243 5.31 33.12 الثقة بالنفس ودافعية األنجاز 1
 *1.431 5.53 33.51 االعداد العقمى وتحديد األىداف 1
 *1.151 5.35 31.12 االبداع تحت الضغط 2
 *1.211 5.13 31.31 التحرر من القمق 3

  1.25 23.12 المجموع الكمى لممقياس

                                                                           1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين محاور مقياس  5ر نتائج الجدول رقم ) تشي
ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين والمجموع الكمى لمقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين ، مما 

 ت التأقمم )المواجية( لمرياضيين .يدل عمى صدق محاور مقياس ميارا

 :ت المقياس ثبا :ثانياً 

وذلك إليجاد ثيات لتجزئة النصفية " الجزاء المقياس قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ " ا
 النحو الموضح فى الجدول التالى :االختبار عمى 
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 ( 42جدول ) 
 معامل ثبات مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين

 12 = ن بإستخدام معامل اللا كرونباخ
 

 قيمة " ر " ع±  س/ المحور م
 *1.121 5.33 33.14 التعامل مع الشدائد 3
 *1.233 5.35 31.41 قدرات المدرب 5
 *1.115 5.31 33.11 تركيز االنتباه 1
 *1.212 5.15 33.35 الثقة بالنفس ودافعية األنجاز 1
 *1.211 5.35 33.51 االعداد العقمى وتحديد األىداف 1
 *1.121 5.51 31.51 االبداع تحت الضغط 2
 *1.351 3.21 33.31 التحرر من القمق 3

 *1.254 1.15 25.14 المجموع الكمى لممقياس

                                                                           1.123( =   1.11* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( مما 1.351: 1.115إلى أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين )(  31تشير نتائج الجدول رقم )
 يدل عمى ثبات محاور ومقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيين باستخدام معامل ألفا كرونباخ .

 : البرنامج اإرشادي المقترح

 :جراءات تطبيق البرنامج اإرشادي إ

عـــداد البرنـــامج المقتـــ   عمـــى البحـــوث المختمفـــو المطبقـــة فـــي رح تـــم اإلضـــطالعقبـــل البـــدء فـــي تطبيـــق وام
 المجال الرياضي واإلجتماعي وذلك لإلضطالع عمى اىم الفنيات والتقنيات المستخدمة في المجال . 

 العبــــــات والمتمثمــــــة فــــــي الوصــــــف اإلحصــــــائي لعينــــــة البحــــــث ومقيــــــاس تطبيــــــق القياســــــات القبميــــــة ل 
 استراتيجات التأقمم.

  ت جماعية وفردية .جمساطبيعة البرنامج : 
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 : جمستان اسبوعيا" تكرار الجمسات 
 ..يوما  11 -مدة البرنامج : دقيقو تقريبا 11مدة الجمسو : 
  المركز االوليمبي بالمعادي :مكان الرنامج 

 اليدف من البرنامج :
لك التــدريب مــن خــالل مجموعــة مــن الجمســات اإلرشــادية وتقنيــات توجيــو الســموك وبرمجــة األفكــار و كــذ -

 عمى بعض الميارات النفسية والعقمية يمكن لمبرنامج المقترح أن يعزز مايمي: 
إتاحـــة الفرصـــو لمتعبيـــر عـــن المشـــاعر والمخـــاوف واإلحتياجـــات المختمفـــو ألعضـــاء الفريـــق عـــن طريـــق   - 

  الجمسات الفردية والجماعية بما يضمن تحقيق المشاركة بين افراد الفريق والتغيير االيجابي .
 تشجيع الالعبات عمى تحمل المسؤولية والشعور.  -
 تعميم الالعبات أسموب التعمم الذاتي وحل المشكالت .  -
مساعدة الالعبة عمى معرفة نقاط الضعف والقوة في شخصيتيا  وما لدييا من إمكانيـات وكـذلك معرفـة   -

 إمكانيات البيئة المحيطو بيا .
 ات، ألنيا تحسن من قدرتيا عمي مواجية الضغوط .تعميم الالعبات طرق متعددة لضبط الذ  -
حالليا بأفكار ايجابية .  -  كيفية مقاومة األفكار السمبية وام
 تعميم الالعبة كيفية حل المشكالت بإستخدام بعض انماط واساليب التفكير العقالني.  -
 التفاعل( –التدريب عمى بعض الميارات اإلجتماعيو )اإلتصال   -
بعـض الميـارات النفسـية والعقميـة و التـى مـن شـأنيا المسـاعدة الـى الوصـول الـى أفضـل تعميم الالعبات   -

 مستوى من الصحة النفسية ومن ىذه الميارات عمى سبيل الذكر .
 الحديث الذاتي .  -
 تحديد وبناء األىداف .  -
 بعض تدريبات التأمل عن طريق اإلستدعاءات الساّرة عند الشعوربالقمق وعدم التركيز.   -
 بعض تدريبات التصور العقمي وتوظيفو لخدمة األداء المياري .  -

 :من جانب أولياء االمور
 الزيارت المتكررة لمتدريبات والمنافسات .  -
يجابية وغير مرتفعة.  -  أن تكون توقعات األىل من األبناء مناسبة لقدراتيم وموضوعية وام



-05 - 
 

 

أ، وأن يكون النقد موجيا إلى العمل وليس إلى تجنب توجيو النقد إلى ذات الالعب عندما يقع في الخط  -
 الشخص نفسو.

 عدم الضغط الزائد عمى األبناء لزيادة مستوى البدني والمياري.  -
 عدم استعمال أساليب تتسم بالقوة والشدة..  -
 عدم التدخل المباشر في شئون أبنائيم الخاصة .  -

 من جانب الجياز اللني :
 العبين في ضوء الطبيعة الخاصة بكل العب كيفية التعامل األمثل مع ال  -
 توطيد العالقات بين الالعبين والجياز الفني .  -
 اإلىتمام العادل بكل الالعبين وعدم التمييز .  -
 البعد عن العنف والتوبيخ في الفترات القادمة .  -

 : مقترحال االرشادي البرنامج
ات األساسـية التـى تـم اعـدادىا لتحقيـق أىـداف الدراسـة مـن األدو  عد البرنامج اإلرشادي المسـتخدم فـىي
وىــو برنــامج ارشــادي يحتــوي عمــى العديــد مــن األســاليب والفنيــات التــى تســاعد عمــى تعــديل الجانــب  الدراســة.

  ،والذي من شأنو تطوير ميارات التأقمم لالعبات  المعرفي والسموكي
 :اليدف من البرنامج 

 الدراسة. عينة لدى   ييدف البرنامج  إلى تطوير ميارات التأقمم
 مدة البرنامج: 

بواقع جمسـتين اسـبوعيًا وطبـق البرنـامج  ،دقيقة 11مدة كل جمسة  إثنى عشر جمسة طبق البرنامج فى
 عمى أفراد العينة.و فرديو  بصورة جماعية 

 محتويات البرنامج: 

الوسـائل واألدوات  ، سـةالجم الفنيـات المسـتخدمة فـى أىداف الجمسة، عنوان الجمسة، البرنامج يتضمن
 زيوضح شرح مختصر لفنيات البرنامج المقترح التاليالجدول  زمن الجمسة. و الجمسة، المستخدمة فى
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 (44)جدول 
 المقترح لتطوير ميارات التأقمم برنامجال

 
رقم 
 الجمسة

عنوان 
 الجمسة

 ىدف الجمسة
واللنيات االستراتيجيات 

 المستخدمة
زمن 
 الجمسة

 الجمسة 

 األولى 
 انيةو الث

جمسة 
 تمييدية

بطبيعة البرنامج و الجمسات و تطبيق  ريفتع
طبيعة و مقدمو حول  القياس القبمي لميارات التأقمم

 الضغوط وانواعيا و تأثيرىا النفسي و الفسيولوجي
 عمى االنسان

الحلول  وإيجاد المرونة
   الوسطية

      المناقشة الجماعية  -
 تطبيق المقياس -

 دقيقة 51

الجمسة 
 لثالثةا

مع  التعامل
 الشدائد

مى عدم القدرة عمى إدارة توضيح اآلثار المترتبة ع
 و الشدائد وتوضيح أىمية إدارة االنفعاالت ضغوطال

 .في االستقرار النفسي 

التحرك تجاه مصدر 
   التيديد وذلك لتجنب 

 االذى

 المناقشة الجماعية -

 

 دقيقة 11

الجمسة 
و الرابعة 

 الخامسة

افعية ميارة د
و االنجاز 

 الثقة بالنلس

وكيفية  مبيةعبات طريقة تحديد األفكار السالتعميم ال
 او تجنبيا . األفكار تمك البدائل لتعديل  إيجاد

التحرك تجاه مصدر 
   التيديد وذلك لتجنب 

 اتالمناقش-االذى
 الجماعية

 دقيقة 11

الجمسة 
 السادسة

ميارة تركيز 
 االنتباه و

مساعدة عمى عمميات تعميم الالعبات األساليب ال
التصور البصري و تركيز االنتباه عمى االمور 

 الميمو و الدقيقة 

-اشرالمب التوجيو
 –اإلرشاد الذاتي 

 مشاىدة المتنوعة ال

 المناقشة الجماعية 

 دقيقة 11
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رقم 
 الجمسة

عنوان 
 ىدف الجمسة الجمسة

واللنيات  ستراتيجياتاأل
 المستخدمة

زمن 
 الجمسة

الجمسة 
 السابعة 

ميارة تحديد  
 االىداف 

توضيح األبعاد المكونة لتحديد االىداف قصيرة 
المدى و طويمة المدى و كيفية قياسيا و ترتيبيا 

 وكتابتيا 

تجنب االذى المتوقع 
    /والذي يشكل تيديد

 الكتابو و التدوين  -

 دقيقة 11

الجمسة 
 الثامنة

د يميارة تحد
االىداف 
الدافعية 
 االنجاز

األساليب المساعدة عمى التفكير  تعميم الالعبات
عامل بمرونة في المواقف الجديدة  و المتكرره و الت

تحويل تمك المواقف معيابطرق غير تقميدية بل و 
 الضاغطو الي مواقف ايجابية دافعة 

الحلول  وإيجاد المرونة

المناقشة   الوسطية
 الجماعية

 دقيقة 11

الجمسة 
 التاسعو 
 و العاشرة

االبداع تحت 
 ط الضغ

و التحرر من 
  القمق

مساعدة الالعبات عمى معرفة األسباب التي تعيق 
تحديد المصادر عمى ين وتشجيعاستقرارىن النفسي 

 ، المربكو و التعامل معيا 
 اسيس المربكةعمى مقاومة اإلح مساعدتين -

و  واإلحباط عن طريق التفكير اإليجابي في المواقف
 ايجاد الحمول

التحرك تجاه مصدر 
 ديد التي

اإلرشاد الذاتي، التوجيو 
المباشر، المناقشة 

 الجماعية 

 دقيقة 51

الجمسة 
الحادية 

 عشر   

ميارتي 
االعداد 
 النلسي 
  و العقمي

 اساليب التفكير العقالني توضيح  -
 محاوالت برمجة العقل الالواعي             -

 المختمفة استعمال التفكير فى المواقف -

تجنب التيديد لتجنب 
 ذى الناتج عنواال

 دقيقة 11

الجمسة 
الثانية 
 عشر 

ميارة حل 
 المشكالت 

مساعدة الالعبات في حل المشكالت عن طريق 
و التعامل  تحميل المشكالت و طرق التفكير بيا

و التعرف عمى األشياء التي تكون سببًا في  معيا 
عمى  لالعباتالحالة المزاجية السمبية وتشجيع ا

  مع الزميالت و االسرة المشاركة االجتماعية 

إستراتيجية الدعم و 
 المساندة االجتماعية :

 

 دقيقة 11

الجمسة 
 الختامية 

الجمسة 
 الختامية 

مراجعة وتمخيص ما دار في الجمسات السابقة، 
 وتطبيق القياس البعدي

 دقيقة 21 
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:جمسة خاصة بالجياز اللني   

رة البطولة ية التعامل مع الالعبين في الفتره القادمة وىي فتحيث أوضحت الباحثو من خالليا لممدربين كيف        
وسممت الباحثو الجياز الفني تقريرا حول ،.وبعض اإلحتياطات التى يجب التعامل بيا مع بعض الالعبات  والسفر

بعض المالحظات التي يجب مراعاتيا  وضرورة التأكيد عمى تدريبات التنفس والتأمل في الفتره القادمة وأسس 
التصور العقمي كما تدرب عمييا الالعبين ، كما أرفقت الباحثو بالتقرير درجات القياس البعدي لالعبات وما تحقق 
خالل الفترة السابقة من تقدم . كما أييد الجياز الفني وجود اخصائي نفسي رياضي لما لمسوه من تحسن معنوي 

العبات .لصاحبو تحسن مياري وخططي في اداء ا  

 ة االحصائية :خطة المعالج

,  00.22االصدار  SPSSقامت الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا عن طريق البرنامج االحصائى  
 : وذلك الستخراج المعالجات األتية

 المتوسط الحسابى  -

 الوسيط -

 االنحراف المعيارى -

 معامل االلتواء -

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -

 معامل الفا كرونباخ  -

 " Z Testعينات الصغيرة " داللة الفروق لم -

 ومناقشتيا:  عرض نتائج البحث

 عمى النحو التالي:  ض البحثو ضوء فر  ائج البحث ومناقشتيا فىتم عرض نت

ي لدى المجموعة التجريبية فى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعد
 ميارات التأقمم .
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 (40جدول )
 قبل وبعد البرنامج لمعينة قيد البحث راف المعيارىالمتوسط الحسابى واالنح

 2ن =  محاور مقياس ميارات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى 
 

 وحدة القياس المحاور
 بعد البرنامج قبل البرنامج

 ع±  س/ ع±  س/
 1.54 33.53 3.12 5.11 الدرجة التعامل مع الشدائد

 1.24 33.31 1.21 4.21 الدرجة قدرات المدرب
 1.15 33.52 1.24 5.31 الدرجة تركيز االنتباه

 1.55 33.51 1.51 5.11 الدرجة الثقة بالنفس ودافعية األنجاز
 1.14 31.51 3.33 4.24 الدرجة االعداد العقمى وتحديد األىداف

 1.34 31.41 1.54 4.51 الدرجة االبداع تحت الضغط
 1.25 33.11 1.43 4.21 الدرجة التحرر من القمق

 3.24 35.53 5.11 21.21 الدرجة المجموع الكمى لممقياس
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 ( 40جدول ) 
 داللة اللروق بين القياسيين قبل وبعد البرنامج لمعينة قيد البحث

 2ن =  ات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى محاور مقياس ميار 
 

محاور مقياس ميارات 
متوسط  العدد االتجاه القياسيين التأقمم

 الرتب
موع مج

إحتمال  Zقيمة  الرتب
 الخطأ

 التعامل مع الشدائد

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.113* 1.113 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 قدرات المدرب

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.13* 1.114 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 تركيز االنتباه

 1.11 1.11 1 - بمىالق

5.35* 1.111 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

الثقة بالنفس ودافعية 
 األنجاز

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.15* 1.111 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 
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 ( 40تابع : جدول ) 
 البرنامج لمعينة قيد البحث داللة اللروق بين القياسيين قبل وبعد

 2ن =  ات التأقمم )المواجية( لمرياضيينفى محاور مقياس ميار 
 

محاور مقياس ميارات 
متوسط  العدد االتجاه القياسيين التأقمم

 الرتب
مجموع 
إحتمال  Zقيمة  الرتب

 الخطأ

االعداد العقمى وتحديد 
 األىداف

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.113* 1.113 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 االبداع تحت الضغط

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.13* 1.114 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 التحرر من القمق

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.35* 1.111 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 ع الكمى لممقياسالمجمو 

 1.11 1.11 1 - القبمى

5.15* 1.111 
 31.11 1.11 1 + البعدى
 = 1   
    المجموع 

 3.52( =  1.11" الجدولية عند مستوى داللة )   Zقيمة " 
 ( إنـو توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين القياسـيين قبـل وبعـد البرنـامج لمعينـة قيـد31يتضح من الجدول )

 . يبعدال( ولصالح القياس 1.11عند مستوى )ميارات التأقمم مقياس البحث فى 
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 مناقشة النتائج :

عدة وبعد لدى الالعبات  لقبمي لمكشف عن المشكالت التكيفيةتم تطبيق المقياس في االختبار ا  أوال/
  :معالجة البيانات إحصائيا ظير إنمقابالت تمييدية مع الالعبات وب

لقمة  وتعزو الباحثة ذلك من خالل محاور المقياس المختمفة، أقمم مع الضغوطالتفي مستوي  ضعفىناك   -
لعبة المصارعة فضال عن كون  االجتماعي لالعباتو المجال الرياضي في  الخدمات اإلرشادية والتوجييية

عبات و تحتاج الي قدرات عالية من الال مجتمعياً  حتىا و و مياريً  من المعبات ذات الطبيعة الخاصة بدنياً 
 .يف مع متطمبات و ضغوط تمك المعبة لمتك

التأقمم لالعبات مع ضغوط لعبة  في زيادة مستوى المعرفي التعرف إلى اثر البرنامج اإلرشادي / ثانيا
ضغوط ن البرنامج اإلرشادي ارتفع لديين مستوى التكيف مع يالمواتي تمق إن الالعباتاتضح ، المصارعة 
التنافسية و لبذل المزيد من التدريب و التعامل مع المواقف دت لديين الدافعية داو أز بشكل ممحوظ المنافسة 
لالعبات  الميارات االرشادية المناسبةسبب ذلك إلى حسن اختيار  وتعزو الباحثةالحياتية المختمفة .التدريبية و 

يت الالعبات سابقا االسرة في تعضيد تمك الميارات و ازالة بعض العقبات التي واجو تعاون الجياز الفني و 
ليشعروا أنيم قد تخطي قدراتيم المحدودة الصرار عمي الفوز بام بالتدريب وابعثت فيين روح االىتم والتي

  .والتي نفذت بأسموب مشوق تميزت بفاعميتيا يالت خالل تمك االستراتيجياتتعمموا شيئا نافعا من 

الثقة بالنفس ، االنتباه  تركيز، قدرات المدرب  ،لشدائدالتعامل مع ا -ميارات التأقمم و المتمثمة في :  ثالثا/
ىي مجموعة من ،االعداد العقمي ، التحرر من الضغط  االعداد العقمى وتحديد االىداف ودافعية األنجاز

الميارات النفسية و العقمية التي يمكن تطويرىا من خالل برنامج التوجية و االرشاد النفسي المقترح و الذي 
 -من االستراتيجيات الحديثة في مجال عمم النفس الرياضي و التي تتمثل في :ضم مجموعة 

 المرونة و ايجاد الحمول الوسطية   -

 .تجنب التيديد لتجنب االذى الناتج عنو  -

 .تجنب االذى المتوقع والذي يشكل تيديد  -

 و مواجيتو . التحرك تجاه مصدر التيديد  -

 .ماعية إستراتيجية الدعم و المساندة االجت  -
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   :اإستنتاجات
مقيــاس ميــارات التــاقمم  لمحــاور تشــير النتــائج الخاصــو بداللــة الفــروق بــين القياســات القبيميــة والبعديــة 

 البعـدي . الى وجود فروق دالة معنويا" بين القياسـين القبمـي والبعـدي ،لصـالح القيـاس  )المواجية(  لمرياضيين
ة البرنـــامج اإلرشـــادي المقتـــرح  فـــي المســـاعده عمـــى اإلرتقـــاء دل عمـــى فاعميـــوىـــذا يؤكـــد فرضـــا البحـــث حيـــث 

 بمستوى ميارات التاقمم )المواجية(  لالعبات .
العبــات الفريــق القــومي لممصــارعة أثنــاء بطــولتي ســاىم البرنــامج اإلرشــادي المقتــرح عمــى تحســن أداء  

 .افريقيا و االعالم و الحصول عمي ميداليات عالمية الول مرة لمناشئات 
 مقننة في مجال عمم النفس الرياضي .ي توفير اداة قياس حديثة ف ساىمت الدراسة 
الضــــوء عمــــي مجموعــــة مــــن االســــتراتيجيات النفســــية الحديثــــة لمواجيــــة  ســــاىمت الدراســــة فــــي تســــميط 

 و التأقمم مع المستجدات المختمفة .الضغوط و تجنب االذي 
العـداد النفسـي لمرياضـين مـن تطبيقـين و بـاحثين لمزيـد تفتح الدراسة افاقـا جديـدة لمعـاممين فـي مجـال ا 

 حديثة .استراتيجيات تطبيقية و  سمن الدراسات باستخدام مقايي
         التوصيات : 

و التـي مـن  ز ميمـرات التـأقممفـي تعزيـ مقتـرحبرنـامج الالفاعميـة  وضـحتالتـي أ دراسةفي ضوء نتائج ال 
. لـــذلك فـــأن الباحثـــة معيـــا والتـــاقمماالذى المتوقـــع  و تجنـــبضـــغوط العمـــى مواجيـــة الالعبـــات  مســـاعدةشـــانيا 
                                                                       ا يمي :بم توصي

ـــأثير ممحـــوظ عمـــى   - ـــرامج  فـــي مراحـــل اإلعـــداد النفســـي لالعبـــين لمـــا ليـــا مـــن ت ـــل تمـــك الب ضـــرورة تفعي
 ره وسموكو في المواقف المختمفو ثقتو بنفسو وبأدائو وتحسين طريقة تفكيتطويرشخصية الالعب وزيادة 

لقــــدرات التعــــرف عمــــى ا عمــــيالتــــي تســــاعد الحديثــــة مــــن األىميــــة تــــوفير المقــــاييس النفســــية والســــموكية   -
شـادية والنفســية و إعـداد البـرامج اإلر  الرياضـات العنيفـة  مرياضـيين خاصـة العبـيوالخصـائص المميـزة ل

 . موقدراتيم خصائصيالمناسبو ل
االعداد النفسي لالعبين يضم مجموعة كبيرة من االسـتراتيجات الحديثـة و منيـا اسـتراتيجيات التـأقمم لـذا   -

 يجب ان يكون ىناك متابعة عممية لكل ماىو جديد في مجال االعداد النفسي لالعبين .
كبيــرة لمتغمـــب عمـــي الضـــغوط  الالعبــات الممارســـات لمرياضـــات العنيفـــة يحتــاجن لمـــدعم النفســـي بصـــورة  -

 المتعدده التي تقابمين في التدريب و الحياة العامة . 
فسية الحديثة التي يجب تعريبيا و تقنينيا و استخداميا في البيئة المصرية ىناك العديد من المقاييس الن  -

اســـتفادة  لمواكبــة الحـــديث فــى العمـــوم النفســية و االجتماعيـــة فــي المجـــال الرياضــي و التـــي تحقــق اكبـــر
 لممنظومة ككل من العبين و مدربين و اجيزه ادارية .



-24 - 
 

 

 المراجع

 أوال: المراجع العربية :و
القاىرة,  -دافيدوف, ل.لندا, مدخل إلى عمم النلس, ترجمة سيد الطواب وآخرون, دار ماكجروىيل  -4

 .302, ص4650)ب.ظ( 
ي لمطالب مع البيئة المدرسية وعالقتو بالتحصيل التوافق النلسي واالجتماع محمود محمد عطية ؛   -0

 .041-040( ص 4664, جامعة القاىرة , كمية التربية ,  :) رسالة ماجستير غير منشورة
 ثانيًا : المراجووع األجنبيوووة 

3-  Aldwin, C. M. (0994). Stress, coping, and development: An integrative 

perspective. New York: Guildford. 

4-  Crocker, P. R. E., Kowalski, K. C., and Graham, T. R. (8991). Measurement 

of coping strategies in sport. In J. L. Duda (Ed.), Advances in sport and 

exercise psychology measurement (pp. 941-969). Morgantown, WV: Fitness 

Information Technology. 

5-  Folkman, S., and Lazarus, R. S. (8911). If it changes it must be a process: 

study of emotion and coping during three stages of a college examination. 

Journal of Personality and Social Psychology, 44, 951-971. 

6-  Krenke,i(0995).stress,coping and relationships in adolescence. 

7-  Hinkle, J. S. (4991). Integrating sport psychology and sports counseling: 

Developmental    programming, education, and research. "Journal of Sport 

Behavior."                                                              

4-  Lazarus, R. S. (8999). Stress and emotion: A new synthesis. New 

 York: Springer. 

1- Lazarus, R. S. (8991). Coping theory and research: Past, present and future. 

Psychosomatic Medicine, 55, 434-447.  
 

 



-25 - 
 

 

 المرفقست
 

 مقيسس مهسرات التأقلم للريسضيين

Athletic Coping Skills Inventory (ACSI) 

Ameasure of an athlete's psychological skills, developed by Smith et al. (4991). Determine your 

score on the following subscales by adding the scores on the question numbers identified. 

  1 9 4 3 

9 On a daily or weekly basis, I set very specific 

goals for myself that guide what I do. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

4 
I get the most out of my talent and skill. 

Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

3 When a coach or manager tells me how to 

correct a mistake I've made, I tend to take it 

personally and feel upset. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

4 When I'm playing sports, I can focus my 

attention and block out distractions. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

5 I remain positive and enthusiastic during 

competition, no matter how badly things are 

going. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

6 I tend to play better under pressure because I 

think more clearly. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

7 I worry quite a bit about what others think of 

my performance. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

4 I tend to do lots of planning about how to 

reach my goals. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

1 
I feel confident that I will play well. 

Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

91 When a coach or manager criticizes me, I 

become upset rather than feel helped. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 
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99 
It is easy for me to keep distracting thoughts 

from interfering with something I am 

watching or listening to. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

94 
I put a lot of pressure on myself by worrying 

about how I will perform. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

93 
I set my own performance goals for each 

practice. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

94 
I don't have to be pushed to practice or play 

hard; I give 9111. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

95 
If a coach criticizes or yells at me, I correct the 

mistake without getting upset about it. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

96 
I handle unexpected situations in my sport 

very well. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

97 
When things are going badly, I tell myself to 

keep calm, and this works for me. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

94 
The more pressure there is during a game, the 

more I enjoy it. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

91 
While competing, I worry about making 

mistakes or failing to come through. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

41 
I have my own game plan worked out in my 

head long before the game begins. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

49 
When I feel myself getting too tense, I can 

quickly relax my body and calm myself. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

44 
To me, pressure situations are challenges that 

I welcome. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

43 
I think about and imagine what will happen if I 

fail or screw up. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 
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44 
I maintain emotional control regardless of 

how things are going for me. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

45 
It is easy for me to direct my attention and 

focus on a single object or person. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

46 
When I fail to reach my goals, it makes me try 

even harder. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

47 
I improve my skills by listening carefully to 

advice and instruction from coaches and 

managers. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

44 
I make fewer mistakes when the pressure is 

on because I concentrate better. Almost never Sometimes Often 

Almost 

always 

 

 

 


