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  المستخلص
، وقــد وعالقتهــا بــإدارة الضــغوط النفســية لــدى حكــام كــرة القــدم المرونــة النفســية هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مســتوىهــدف 

 حكـم مـن حكـام (003)استخدم الباحث المنهج الوصـفى لمالئمتـه لهـدف وتسـاؤالت هـذا البحـث، وذلـك علـى عينـة أساسـية قوامهـا 
تحـاد المصـرى سـجالت اال بالعشـوائية مـن الحكـام المقيـدين  الطبقيـة بالطريقة ختيارهمتم ا( الثالثة -الثانية -األولى)الدرجات الثالث 

 الباحــث، وقائمــة/ ، ومــن أدوات جمــع البيانــات مقيــاس المرونــة النفســية لحكــام كــرة القــدم إعــداد(0105/0101)موســم لكــرة القــدم
ــــا إعــــداد (SAC)مواجهــــة الضــــغوط النفســــية أســــاليب ــــزى الســــيد CarverSchwier (0585 )روشايي رفرك ــــين زي ترجمــــة وتقن
   (.0111)إبراهيم

دارة الضـغوط النفسـية إحصـائيًا بـين المرونـة النفسـيةدالـة عالقة ارتباطية طردية إيجابيـة وجود : إلىوأشارت النتائج  لـدى  وا 
لصـالح حكـام لتحكـيم وفقـًا لمسـتوى الـدى حكـام كـرة القـدم  المرونـة النفسـية فـي فـروق ذات داللـة إحصـائيةوجود ، و حكام كرة القدم

لصـالح حكـام  يالتعليمـ وفقـًا للمسـتوىلدى حكـام كـرة القـدم  المرونة النفسية في فروق ذات داللة إحصائيةوجود األول، و المستوى 
وجـود مقارنـة بغيـر المتـزوجين، و النفسـية  مرتفـع فـى المرونـةمسـتوى والحكـام المتزوجـون ذوى فـوق الجـامعي،  يالمستوى التعليمـ

لصـالح حكـام المسـتوى  وفقـًا لمسـتوى التحكـيممواجهة الضغوط النفسية لدى حكام كرة القـدم  أساليب في اللة إحصائيةفروق ذات د
لصـالح ي التعليمـ وفقـًا للمسـتوىمواجهة الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم  أساليب في فروق ذات داللة إحصائيةوجود األول، و 

مقارنـة بغيـر مواجهـة الضـغوط النفسـية  أسـاليبمرتفع فى مستوى الحكام المتزوجون ذوى و فوق الجامعي،  يحكام المستوى التعليم
  .المتزوجين

 .حكام كرة القدم -إدارة الضغوط النفسية  -المرونة النفسية : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

the aim of this research is to identify the level of psychological flexibility and its relation to the 

management of psychological pressures in football referees, and the researcher used the 

descriptive method to suit the purpose and questions of this research, on a basic sample 

consisting of (123) referees of the three grades (first- second - third) selected in the random class 

manner of the referees enrolled in the records of the Egyptian Federation Football season 

(2019/2020), And one of the tools for data collection include the psychological resilience of 

football referees prepared/researcher, and the list of methods of coping psychological pressures 

(SAC) prepared by Carver and Shayer Carver Schwier (1989) translated and codified by Zizi 

ELSayed Ibrahim(2006). 

The results indicated: the existence of a positive correlation relationship statistically function 

between psychological flexibility and management of psychological pressures in football 

referees, the existence of statistically significant differences in the psychological resilience of 

football referees according to the level of psychological pressure in favor of the referees of the 

educational level above university, and married referees with a high level of psychological 

flexibility compared to the unmarried, and the existence of statistically significant differences in 

methods of coping pressures Psychological in the referees of football according to the level of 

arbitration in favor of the referees of the first level, and the existence of statistically significant 

differences in the methods of dealing with psychological pressures in the rulers of football 

according to the educational level in favor of the referees of the educational level above 

university, and the married referees with a high level in the methods of facing psychological 

pressures compared to the unmarried. 

Key Words: Psychological Resilience - management of psychological pressures - football 

referees. 
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أنظـار  لالرياضة عمومًا ورياضـة كـرة القـدم علـى وجـه الخصـوص ممـا جعلهـا محـ فىتطور كبير  حدثاألخيرة القليلة السنوات  في
كـرة القـدم ت عـد الرياضـة األكثـر شـعبية لـيس علـى  كمـا أنالعالم بأسره من خالل التغطية الهائلـة لوسـائل اإلعـالم بمختلـف أنواعهـا، 

لـم تظهـر بـين ليلـة وضـحاها فقـد ظهـرت بـبطء ، وهذه الشـعبية فحسب بل على مستوى العالم أجمع جمهورية مصر العربيةمستوى 
 .أكثر األلعاب الرياضية شعبية وجماهيرية فى العالم أصبحتحتى  أكثرهواة  ألخرىشديد وكسبت من سنة 

، وجــاء القــرن الواحــد اً كبيــر  اً يــودول أخــذت لعبــة كــرة القــدم حيــًزا شــعبياً  ماضــىالقــرن ال بنهايــةأنــه " ( 0115)، موفــقيــذكر محمــودو 
والعشرين لتبادر الكثير من الفضائيات بالتخصص فى مجال الرياضـة، وتأخـذ اللعبـة المفضـلة دولًيـا وجماهيرًيـا المجـال األوسـع مـن 

لـى إظهـار مهـاراتهم إالتغطيات والنقل المباشر والتسجيل على السواء، وكل ذلك دفع كاًل من المدربين والالعبين والحكـام الرياضـيين 
واالتحــادات القاريــة والوطنيــة االهتمــام بكــل ( FIFA)هــم االتحــاد الــدولى لكــرة القــدم  صــبحوقــدراتهم وخبــراتهم بشــكل أكبــر وأفضــل، وأ

أو الخططــى أو المهــارى أو البــدنى ســواًء اإلعــداد الحكــام مــن جميــع نــواحى اإلعــداد  وأالمــدربين  وأالالعبــين  عناصــر اللعبــة ســواءً 
 (.03ص،")فسى للنهوض بالرياضة والوصول إلى أعلى المستوياتالن

وي عد التحكيم أحد األمور التي تسهم في رفع مستوي أى لعبة رياضية بشكل عام لكون سلطة الحكم مستمدة من قانون هذه اللعبـة 
ه سيزيد مـن حمـاس الالعبـين ويشـجعهم والذي ينشد العدالة أثناء قيادته للمباراة، ومن المعروف أن الحكم الجيد والصائب في قرارات

على بذل المزيد من الجهد لتطوير مستواهم والحصول على نتائج أفضل مما يسهم بشكل فاعل في متعة الجمهور المتـابع للمبـاراة، 
 .وعلى العكس من ذلك إذا كان الحكم غير قادر على إدارة المباراة وغير دقيق في قراراته

نهـا أحيـث ؛ كرة القدم السيمافى المنافسات الرياضية  الرئيسيةمن الركائز  الرياضى ي عدالتحكيم ن أ( " 0110)ويذكر عزمى، هشام
مـل كثيـرة منهـا واويرجـع ذلـك إلـى ع ،عـبء كبيـر هن حكـم كـرة القـدم يقـع علـى عاتقـإفـ ومن ثم، .فى العالماألولى الرياضة الشعبية 

، كثـر مـن تسـعين دقيقـة فـى بعـض المباريـاتأ إلـىوزمـن المبـاراة الـذى قـد يمتـد  ،ة الكبيرة لملعب كرة القـدمحالشعبية الكبيرة والمسا
ا ن يكـون الحكـم فـى فورمـة متكاملـة بـدنيً أممـا يقتضـى  ،االعًبـ 00وجود عدد كبير من الالعبين الذى يصـل عـددهم إلـى فضاًل عن 

ن يقــع فــى أدارة المباريــات بنجــاح دون إمــن  همكنــالعوامــل فــى شخصــية الحكــم ت هن تــوافر هــذإفــ، وبــذلك اًيــمعرفو  اا وانفعالًيــعقلًيــو 
 (.0ص، )"المباريات مشكالت قد يتعرض لها، مما يؤثر ذلك على مستواه التحكيمى فى

من الممكن أن تبدأ المباراة بدون وجـود جمهـور أو ف لرياضة كرة لقدم،واألساسية أن الحكم هو أحد الدعائم القوية ومما الشك فيه 
 –الحكمـان المسـاعدان  –حكـم السـاحة )من الالعبين، لكن ال يمكن أن تبدأ المباراة بدون وجـود طـاقم التحكـيم  مدربين أو بعدد أقل

 . وأن نجاح أى مباراة في كرة القدم ينظر إليها من خالل نجاح الطاقم التحكيمى وتعاونهم فى قيادتها( الحكم الرابع

وقــد تســتمر هــذه  ،رض لضــغوط مختلفــة قبــل المبــاراة وأثناءهــا وبعــدهافــى ظــروف صــعبة ويتعــ يــؤدى دوره كمــا أن حكــم كــرة القــدم
مـن وسـائل اإلعــالم المتحيـزة أو مـن الجمــاهير المتعصـبة والمتحفـزة ضــد الحكـام أو مـن مجــالس إدارات  الضـغوط لفتـرة زمنيـة ســواءً 

داخـل الملعـب  والمـدربين أو ضـغوط الالعبـينالرياضية الهامة  بارياتاألندية ذات النفوذ القوى والشعبية الجارفة أو ضغوط إدارة الم
 .ضغوط حياته الخاصة خارج نطاق الممارسة الرياضيةإلى باإلضافة 
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عـد أحـد األنشـطة ذات االرتبـاط الـدائم بالضـغوط النفسـية، فـالحكم غالبـًا مـا التحكـيم الرياضـي ي  أن ( " 0100)، محمـدألنظـاريويـرى 
داريـين واإلعبـين اللوا مـدربينمـن قبـل النته للمسائلة من قبـل الرياضـيين بشـكل عـام يكون ع رضة للتشكيك في نزاهته أو تعرض أما

حيث ي علق أفراد الفريق الخاسـر أخطـائهم عليـه، ونـادرًا  ؛ففي الوسط الرياضي تكون النظرة في الغالب له سلبية ،عالمواإلجمهور وال
المختلفـة مـن قبـل  وسـائل اإلعـالممبرر أحيانًا الذي يتعـرض لـه فـي لار من قبل الفريق الفائز، ناهيك عن النقد والهجوم غير كما ي ذ

                           . (388ص، ")وحتى الجمهور المدربين والالعبين واإلداريين

عمـل الحكـم خـالل المنافسـات الرياضـية يـرتبط بالعديـد مـن عوامـل الضـغط النفسـى تتفـاوت مـن أن ( " 0110)ويذكر محمـد، السـيد
وقــد تــؤدى فــى النهايــة إلــى اإلنهــاك الــذهنى والبــدنى للحكــم ممــا قــد يــؤثر علــى مســتوى قدراتــه البدنيــة  ،تها وأنواعهــاحيــث شــد

قدرتــه علــى تركيــز االنتبــاه واتخــاذ مــن ويضــعف  ،والفســيولوجية وعلــى حالتــه النفســية بشــكل عــام وعلــى مســتوى أدائــه فــى التحكــيم
فــى المواقــف الرياضــية المتعــددة قــد يواجـه الحكــام بعــض المشــكالت مــن الجمهــور أو  وأنــه مــن المالحـظ ،القـرارات أثنــاء المنافســات

حيث يضعف مـن ؛ مما قد يؤثر عليه بصورة سلبية لجنة الحكام الرئيسيةأو  دارى أو وسائل اإلعالمالالعبين أو الجهاز الفنى أو اإل
يشعر الحكم بأنه غيـر كـفء فـى عملـه وقـد ينتابـه الصـراع  كما قد ،ثقته بنفسه وينمى فيه مفاهيم سلبية نحو الذات ونحو اآلخرين

 .(3ص، )"النفسى الذى يشغل تفكيره ما بين االستمرار فى عمله أو اعتزاله لمهنة التحكيم

وفى ظل التطورات والتغيرات التى يعيشها اإلنسان فى مختلف ميادين الحياة، وما يواجهه من مشكالت وضغوط أثرت على اسـتقراره 
لهادئة أصبح اإلنسان عرضه للكثير من االضطرابات النفسية الناتجة عن الحياة التى يعيشها فى الوقـت الحاضـر فـى عـالم وحياته ا

كثير التعقيد مما يؤثر عليه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافه، لذا وجب على الفـرد أن يكـون لـه قـدر مـن الثبـات والحفـاظ علـى 
للضغوط أو المواقف العصيبة؛ فضاًل عن القـدرة علـى التوافـق الفعـال والمواجهـة اإليجابيـة لهـذه  هدوئه واتزانه الداخلى عند التعرض

الضغوط وتلك المواقف الصادمة، وحتى يستطيع الفرد مواجهة تلـك المواقـف الضـاغطة يجـب أن تتـوافر لديـه مجموعـة مـن السـمات 
علـى التكيـف مـع األحـداث الصـادمة والمحـن والمواقـف الضـاغطة والخصائص والتى من بينها المرونـة النفسـية والتـى تسـاعد الفـرد 

 . المتواصلة

أن المرونة النفسية تشير إلـى فكـرة ميـل الفـرد إلـى الثبـات والحفـاظ علـى هدوئـه واتزانـه االنفعـالي (" 0103)ويذكر أبوحالوة، محمد
اجهـة اإليجابيـة لهـذه الضـغوط وتلـك المواقـف عند التعرض لضغوط أو مواقـف عصـيبة؛ فضـاًل عـن قدرتـه علـى التوافـق الفعـال والمو 

الصــادمة؛ ومــن ثــم فــإن ذوى المرونــة النفســية العاليــة يتعايشــون بانفعــاالت إيجابيــة مثــل الهــدوء والســكينة مــع القــدرة علــى التمييــز 
نفعالية مما يخفض بصورة واإلدارة الفعالة لكل من االنفعاالت اإليجابية والسلبية؛ فضاًل عن القدرة على ضبط وتنظيم االستجابات اال 

 (.5ص، ()1ص، ")واضحة من التأثيرات السلبية للخبرات واألحداث الضاغطة

أن المرونـة النفسـية عمليــة ديناميكيـة يبـرز الفـرد مــن خاللهـا السـلوكيات اإليجابيـة التكيفيــة Wending(0100 ") وينـدينج ويـذكر
القـدرة علـى الصـمود والمقاومـة أمـام الصـدمات والمشـكالت واألحـداث أثناء مواجهتـه للمصـاعب والمشـكالت والصـدمات، وهـذا يعنـى 

الســلبية دون انكســار أو تشــوه، أو النــزوع إلــى اســتعادة أو اســترداد العافيــة أو التوافــق بســهولة بعــد التعــرض للصــدمات أو حــدوث 
 .(031ص، )التغييرات
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لتوافـق مـع المواقـف التـى تتصـف بـالمحن أو الشـدائد أو أن المرونـة النفسـية هـى قـدرة الفـرد علـى ا ("0105)وترى رضوان، فوقيـة
الضغوط أو المشكالت؛ حيث يعيد التفكير مرة أخـرى مـن أجـل الوصـول إلـى الهـدوء والراحـة النفسـية دون الشـعور بـالعجز، أى هـى 

جـاوز هـذه المواقـف القدرة على تحـدى أى تـأثير سـلبى أو شـدائد ناجمـة مـن المواقـف الحياتيـة الضـاغطة، األمـر الـذى يـؤدى إلـى ت
 (.0ص، ")بشكل إيجابي من أجل مواصلة الحياة بصورة جيدة

إلـى أن المرونـة النفسـية تلعـب دورًا أساسـيًا فـى قـدرة األفـراد علـى مواجهـة (" 0101)ويشير كل من أبو النور، محمد؛ عواد، هنـاء
ر إيجابيـة عنـد مواجهـة الضـغوط والشـدائد وخاصـة ذو الشدائد والمواقف الضاغطة، كما أن األفـراد المتمتعـين بالمرونـة النفسـية أكثـ

الطبيعة المتكررة أو التى تحدث بصـورة يوميـة، فالمرونـة النفسـية أحـد المكونـات النفسـية المهمـة التـى تمكـن الفـرد مـن فهـم نفسـه 
ط الـنفس عنـد التعـرض وفهم اآلخرين، وبالتالى سهولة التكيف مـع المواقـف المختلفـة والتغلـب علـى النتـائج السـلبية للضـغوط وضـب

القـدرة  :البعـد األوللتلك الضغوط، والعمل بفاعلية فى ضوء نظرة واقعية لمحددات الموقف الضاغط، وتشمل المرونة النفسية بعـدين 
على المواجهة الفعالة للضغوط واألزمات ويقصد بها استطاعة الفرد تخطى المواقف الضاغطة واألزمات مسـتخدمًا كـل مـا يملـك مـن 

ت اإليجابية للشخصية وموظفًا لكل اإلمكانات النفسية من االستبصار وضبط النفس واتخاذ القـرارات الصـائبة والمبـادأة وتحمـل السما
القـدرة علـى  :والبعـد الثـانىالمسؤولية والتخطيط للمستقبل ومواجهة المخاوف بواقعية والعمل على إيجاد الحلول المناسـبة لألزمـات، 

يــاة بعــد انتهــاء األزمــة ويقصــد بهــا اســتطاعة الفــرد أن يســترجع الشــعور بالســعادة والتفــاؤل والبحــث عــن التكيــف اإليجــابي مــع الح
 (.03ص، ()8ص، )المعانى اإليجابية المتضمنة فى المواقف الضاغطة

وط التـى يتعـرض وي عد متغير المرونة النفسية من المتغيرات النفسية التى تسهم فى قدرة الحكم على المواجهة األكثر إيجابيـة للضـغ
لها، كما أنها ت عد سمة عامة فى الشخصـية اإلنسـانية، والتـى تعمـل الخبـرات البيئيـة المتنوعـة المحيطـة علـى تكوينهـا وتنميتهـا فـي 
الفرد منذ الصغر، ويشير مضمونها إلـى أن الحكـام األكثـر مرونـة مـن السـهل أن يلزمـوا أنفسـهم بمـا يفعلونـه ويعتقـدون فـى قـدرتهم 

م فى أحـداث الضـغوط وينظـرون للتغيـر علـى أنـه تحـدى طبيعـى يسـمح لهـم بـالنمو، فسـمة المرونـة النفسـية سـمة بالغـة على التحك
األهمية لحكم كرة القدم البد أن يتميز بها أثناء إدارته للمباريات لما يتعرض له الحكم مـن اعتراضـات مـن الالعبـين واألجهـزة الفنيـة 

كـرة القـدم؛  التى يتعرض لهـا حكـامالنفسية دور مهم فى مواجهة الضغوط النفسية  مرونةيكون للومن هنا والجمهور أثناء المباراة، 
للحكم الرياضى، كما أنها تجعلـه أكثـر قـدرة علـى اتخـاذ  داً غير من التقييم المعرفى للحدث الضاغط فيبدو أقل تهديالنفسية ت   فالمرونة

 .غوط واقعة عليهالقرار الصحيح فى الوقت المناسب بغض النظر عن أى ض

كما أن الضغوط والمشكالت التى تقع على كاهل حكام كرة القدم فى السنوات األخيرة يتوقع زيادتها فى السنوات القادمة، وذلـك نظـرًا 
لالهتمام الكبير من وسائل اإلعالم والجمهور بالمنافسات الرياضية بوجه عام وكـرة القـدم بوجـه خـاص، ومـا تحملـه فـى طياتهـا مـن 

كيز على أخطاء الحكام وقـراراتهم وتضـخيمها واالعتـداء البـدنى واللفظـى مـن بعـض الجمـاهير المتعصـبة علـيهم، كـذلك كثيـر مـن التر 
االعتراضات من قبـل األجهـزة الفنيـة واإلداريـة علـى قـراراتهم؛ األمـر الـذى قـد ينـتج عنـه ضـعف ثقـتهم فـى أنفسـهم وينتـابهم الصـراع 

 .تحكيمى واتخاذهم للقرارات بشكل غير سليم أثناء المبارياتالنفسى وانخفاض مستوى أدائهم ال

، ولقـد ال يمكـن أن  ت لعـب أي مبـاراة مـن دون الحكـامفـ ،مهما كان مستوى مباريات كرة القدم من غير المعقول لعبها من دون حكمو 
لـذا فـإن مجـال  ...المبـاراة أثنـاء  يسـاوى أو يفـوق مجهـود الالعـب أن الحكم فى كرة القدم يبذل مجهوداً  أشارت بعض الدراسات إلى



- 241 - 
 

 كـرة القـدملعبـة التى تستوجب البحث والدراسة فى اآلونة األخيـرة لضـمان االسـتمرار واالرتقـاء بمسـتوى  الهامةالتحكيم من المجاالت 
توى أداءه وتطـوير مسـب االرتقـاء إلـىوالنفسـية لالعـب ممـا أدى  والفنيـة بعدما تناول البحث العلمى كافـة الجوانـب البدنيـة والوظيفيـة

 .كافة الجوانب الفنية وطرق اللعب المختلفة

تفـرض المسـئولية  ومـن ثـم، .عد بمثابة القاضى األوحـد فـى منافسـات كـرة القـدمحكم كرة القدم ي  أن (" 0101)ويذكر الشافعى، أحمد
نتقـادات الموجهـة ألداء األخيـرة تزايـد اال  ومـن المالحـظ فـى اآلونـة، وتناولـه بالبحـث والدراسـة يالعلمية االهتمام بهذا العنصر الرئيس

ــى الوســائل  ــى ظــل التطــور الواضــح ف ــات ف ــائج المباري ــى نت ــؤثر بصــورة ســلبية عل ــد ت ــى ق ــرى الت ــى البطــوالت الكب الحكــام خاصــة ف
 .(0ص، ")التكنولوجية التى تغطى المباراة إعالمياً 

، ودراسـة Beasley, et Al (0223 )مـن بيسـلى، وآخـرون  كـل إلـى مـا توصـلت إليـه نتـائج الدراسـات المرجعيـة كدراسـة واسـتناداً 
، ( 0115)، ودراسة محمود، هبـةMartin,     Marsh (0118 )ودراسة مارتن، مارش ، Kim, et Al(0222 )كيم، وأخرون 

ـــولين  (15()0101)، محمـــدحامـــدودراســـة  ـــىCollin(0101 )، ودراســـة ك ، ودراســـة صـــديق، ( 0100)، ودراســـة شـــقورة، يحي
دراسـة ، و  (0101)محمـد، خالـددراسـة ، و  Al Jennifer Hains, et  (0101) جينفيـر هـاينز وأخـروندراسـة ، و ( 0103)أحمـد

محمــد، دراســة و ،  (0108)، الشــيماءدراســة أحمــد، و  (0107)، ســكينة نصــر، محمــد؛ دراســة ســالمة، و  (0101)إبــراهيم، مــروان
مـن أن المرونـة النفسـية ضـرورية لألفـراد  " (0101)مـد، حسـناءمح، ودراسـة ( 0105)دراسة صـفوت، جيهـان، و  (0105)إبراهيم

لمنحهم الصحة النفسية والمساعدة على مواجهة األحداث الضاغطة، كما أوصـت تلـك الدراسـات علـى ضـرورة بنـاء مقـاييس لقيـاس 
 ". المرونة النفسية لدى األفراد

 :البحث ةاألسباب التى من أجلها تناول مشكلالباحث يحدد  أن مما سبق يمكنو 

، ونظـرًا ألن لالحترافتجاه كرة القدم اا لألهمية المتزايدة لكرة القدم وانتشارها على مختلف المستويات المحلية والقارية والدولية و نظرً  -
 يئيسة االهتمام بهذا العنصر الر يتفرض المسئولية العلم ىاألوحد فى منافسات كرة القدم، وبالتال ىبمثابة القاض دعحكم كرة القدم ي  

 .فى هذه الرياضة وتناوله بالبحث والدراسة
حللـين الرياضـيين وتأثيرهـا السـلبى علـى الجانـب كثرة االنتقادات التى توجه إلي الحكام من وسائل اإلعالم والمدربين والجمهور والم   -

 .وى األفراد أو الجماعاتالنفسى للحكام ومستوى أدائهم التحكيمى فى المنافسات الرياضية، وهذا ما ال يمكن إنكاره على مست
التى يواجهها الحكام المصريين فى اآلونـة األخيـرة نظـًرا لتزايـد االهتمـام بالمنافسـات  هةالموج واالنتقاداتتزايد المشكالت التحكيمية  -

أس المصـرى والكـالـدورى  مباريـاتالرياضية من حيث أهمية اتخاذ القرار السليم، وهذا ما دعا إلـى االسـتعانة بالحكـام األجانـب فـى 
بالسـلب علـى الحكـام المصـريين  وهـذا أنعكـس؛ بـين الفـرق الرياضـية الكبـرى وذات الشـعبية العريضـةوباألخص فـى لقـاءات القمـة 

مســتوى أدائهــم الفنــى والتحكيمــى ونــتج عنــه ضــعف ثقــتهم بأنفســهم واتخــاذهم القــرارات بشــكل غيــر ســليم أثنــاء المنافســات وعلــى 
الجانــب النفســى لــديهم، وهــذا مــا يعتبــره الكثيــر مــن المهتمــين بكــرة القــدم مــن أهــم أســباب انخفــاض علــى  اً ســلب أثــرالرياضــية ممــا 

 .مستوى التحكيم فى الدورى المصرى مقارنة بباقى الدوريات على الساحة الكروية
إلداريـين والمـدربين يالحظ فى السنوات األخيرة ارتفاع معدل االحتجاجات علـى الحكـام فـى مالعـب كـرة القـدم مـن جانـب الالعبـين وا -

ببعض مواد القانون مما ي زيد من اعتراضاتهم المبـالغ فيهـا والمسـتمرة علـى  والجمهور ومجالس إدارات األندية نتيجة عدم إلمامهم
، وقد يرتبط ذلك بالمردود الفني السيئ فى إدارة المباريات من طرف الحكام؛ حيث يشعر الحكـم أن قيمتـه وتقـديره مـن قرارات الحكام

 .قبل اآلخرين تتحدد فى ضوء مدى نجاحه أو فشله فى إدارة المباريات
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كما ي الحظ أن االهتمام من جانب الباحثين ينصب حول إعداد الالعبـين وبعـض جوانـب المـدربين علـى كافـة المسـتويات الرياضـية،  -
ارة االنفعاليـة الزائـدة المـؤثرة علـى األداء كمحاولة إبعاد الالعب والمدرب عن الضغوط النفسية التى قد تسبب القلق السـلبى واالسـتث

سلبًا، ولم يجد الحكام االهتمام الكافى رغم أنهـم هـم صـمام األمـان فـى جميـع المنافسـات، فمجـال التحكـيم غالبـًا مـا يكـون مشـحونًا 
اصـة أن مجـال التحكـيم بالعديد من مصادر الضغوط النفسية المختلفة؛ ومن ثم ينعكس سلبًا على أداء الحكام أثنـاء المباريـات، وخ

 .فى لعبة كرة القدم يتسم بالصعوبة نظرًا لتعدد مهاراتها وتحركاتها ومواقفها التي تحدث أثناء المباراة
من خالل متابعة العديد من المباريات المحلية والدولية في كرة القدم أن بعض الحكـام يخفقـون فـي قـراراتهم  أيضاً الحظ الباحث  كما

 ة المبـاراة وانفعـاالت الجمـاهير ووجـود وسـائل اإلعـالم المختلفـة واعتراضـات الالعبـين والجهـاز الفنـي واإلداريوذلك يرجـع إلـي أهميـ
علــي اتخــاذ القــرار فــي  علــي بعــض القــرارات فتظهــر علــيهم بعــض االنفعــاالت النفســية الســلبية والتــي تــؤثر ومجــالس إدارات األنديــة

 .جة المباراةالحاالت والمواقف التحكيمية المؤثرة علي نتي

ألن قرار الحكم يلعب دور هام ورئيسي في تحديد نتائج المباريات من خالل رفـع رصـيد فريـق عـن  هذه المشكلة ولقد اختار الباحث
أو حصول فريق علي بطولة غير مستحقة بقرار خاطئ أو احتساب ركلة جزاء قد تكـون السـبب فـي فـوز فريـق علـي  ،الفريق اآلخر
 .فريق آخر

مرجعيـة  ةطالع على الدراسـات العربيـة واألجنبيـة، وفـى حـدود علـم الباحـث، تبـين أنـه ال توجـد دراسـالبحث المرجعى واإلومن خالل 
وهذا ما دفع الباحث إلى محاولـة التعـرف علـى  .لدى حكام كرة القدمإدارة الضغوط النفسية بوعالقتها  دراسة المرونة النفسيةتناولت 
تـؤثر  وذلك لما تالقيـه هـذه الفئـة مـن ضـغوط نفسـية ،لدى حكام كرة القدم بإدارة الضغوط النفسية اوعالقته المرونة النفسيةمستوى 

 .مبارياتالأثناء إدارة  مبشكل واضح على مستواه

       Research Important: أهمية البحث والحاجة إليه 

 :للبحث همية النظريةاأل

للمرونة النفسية لحكام كرة القدم؛ حيث ندرة البحوث العربيـة  تهتم ببناء مقياسأنها من أوائل الدراسات التي  علم الباحث فى حدود -
 .فى المجال الرياضى التى تناولت متغير المرونة النفسية فى مقابل حجم الدراسات األجنبية التى تصدت لهذا المتغير

ابي ي عين الحكام على مواجهـة األحـداث الضـاغطة زيادة إلقاء الضوء على المرونة النفسية وأبعادها ومكوناتها باعتبارها مكون إيج -
 .أثناء المباريات ويساعدهم على التكيف المرن مع المواقف الضاغطة

طبيعة العينة المستخدمة فى الدراسة وهم الحكام؛ ألن نجاح الحكم فى إدارة المباراة يعتمـد علـى مقومـات وقـدرات تميـزه عـن غيـره؛  -
القدرات تؤهله لهذا الدور القيادي، وتساعده على التعامل بشكل فعال مع جميع الموجودين فى حيث أن معرفته وتقديره بوجود هذه 

 .بيئة المنافسة
كثرة التغيرات واألحداث التى تحدث أثناء المباريات والتى تشكل فى مجملها حزمة مـن الضـغوط النفسـية والتـى تتطلـب حكـام يتـوافر  -

 .التى تؤهلهم للتصدى والمواجهة لهذه التغيرات واألحداث أثناء المبارياتلديهم القدر الكافى من المرونة النفسية و 
مسـتوى إلـى تراجـع  يـؤدي ممـاواستعانة بعض الفرق بحكام أجانب المصرى لكرة القدم والكأس مستوى الحكام فى الدورى  انخفاض -

علــى المســتوى األفريقــي  المختلفــة دموكــؤوس كــرة القــ المصــرى بــين دوريــاتوالكــأس الــدورى مســتوى وأهميــة ككــل وتراجــع  اللعبــة
  .والعربي والعالمى
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البحث يقدم استثارة علمية لمزيد من البحوث المستقبلية فى المرونـة النفسـية وعالقتهـا بمتغيـرات نفسـية أخـرى وأسـاليب تطويرهـا،  -
 .وذلك من خالل ما يتوصل إليه البحث من مقترحات وتوصيات

 

 :األهمية التطبيقية للبحث

اس للمرونة النفسية له معامالت علمية مطمئنـة يسـتفيد منـه البـاحثين والعـاملين فـى المجـال الرياضـى، والـذى يمكـن فـى بناء مقي -
 .ضوئه تصميم العديد من البرامج اإلرشادية فى تحسين المرونة النفسية؛ فضاًل عن استخدامه فى أغراض التشخيص للحكام

تلبيه لمناداة لجنة الحكام واالتحاد المصري لكرة القـدم ببنـاء معـايير يـتم تقيـيم الحكـام  ي عد مقياس المرونة النفسية لحكام كرة القدم -
 .نفسيًا فى ضوئها، وذلك للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف لتالشيها

ة القـدم مـن ذوى يمكن أن تساهم نتائج هـذه الدراسـة فـى التوصـية بأهميـة وضـع بـرامج إرشـادية نفسـية وقائيـة وعالجيـة لحكـام كـر  -
المرونة النفسية المنخفضة فى تعزيز صحتهم النفسية، والتخفيف من ضغوطاتهم النفسـية التـى يعـانون منهـا، إذ يعـول علـى هـذه 

   .الفئة الكثير فى رفع مستوى لعبة كرة القدم
 .قدم الجدد بمهنة التحكيممن الممكن أن تفيد نتائج البحث الحالى فى وضع معايير نفسية أكثر دقة اللتحاق حكام كرة ال -
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن محاولتهــا التعــرف علــى األســاليب التــى يتبعهــا أو يســتخدمها الحكــام فــى مواجهــة الضــغوط النفســية  -

 .لديهم، وبالتالى فهم مشكالتهم وطريقة تعاملهم وقدرتهم على إدارة الضغوط والتصدي لها
لجوانب الوقائية كونه يتناول شـريحة مهمـة مـن شـرائح المجـال الرياضـى أال وهـم الحكـام، يؤكد البحث الحالى على أهمية العناية با -

وذلـك مــن خـالل تعزيــز المرونـة النفســية التـى تحقــق لهــم التوافـق النفســى والقـدرة علــى مواجهـة الضــغوط التحكيميـة واألســرية فــى 
 .حياتهم ومواجهة الشدائد والصعاب واألحداث الضاغطة أثناء المباريات

 Research Aims :هدف البحث

، وعالقتهـا بـإدارة الضـغوط النفسـية لـدى حكـام كـرة القـدم المرونة النفسية يهدف البحث إلى التعرف على مستوى
 : وذلك من خالل

 .عينة البحث وفقًا لكل من مستوى التحكيم، مستوى التعليم، الحالة االجتماعيةحكام اللدى  المرونة النفسيةمستوى التعرف على  -
عينــة البحــث وفقــًا لكــل مــن مســتوى التحكــيم، مســتوى التعلــيم، الحالــة حكــام الأســاليب إدارة الضــغوط النفســية لــدى التعــرف علــى  -

 .االجتماعية
دارة الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم -  .التعرف على العالقة بين المرونة النفسية وا 

 Research questions : تساؤالت البحث

 عينة البحث وفقًا لكل من مستوى التحكيم، مستوى التعليم، الحالة االجتماعيةكحكام اللدى  المرونة النفسيةستوى فروق فى مهل توجد  -
عينــة البحــث وفقــًا لكــل مــن مســتوى التحكــيم، مســتوى التعلــيم، الحالــة حكــام الفــروق فــى أســاليب إدارة الضــغوط النفســية لــدى هــل توجــد  -

 االجتماعيةك
دارة الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدمكبين المرو  هل توجد عالقة -  نة النفسية وا 
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  Research Terms : مصطلحات البحث

  Psychological Resilience المرونة النفسية

هــى نمــط مــن أنمــاط التوافــق اإليجــابي مــع الضــغوط، وتتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى التكيــف بنجــاح مــع المحــن " ( 0100)يعرفهــا البهــاص، ســيد
ص، )"تى يتعرض لها، وأن يجتاز مرحلة الصمود والصالبة أمام تلك المحن والضغوط إلي استخدام اسـتراتيجيات إيجابيـة لمواجهتهـاوالضغوط ال

057 .) 

 Psychological stress Managementإدارة الضغوط النفسية 

النفعاليـة والروحيـة التـى يسـتخدمها الفـرد بأنها مجموعة من الطرق والوسائل المعرفية والسلوكية وا( "0101)يعرفها إبراهيم، مروان
فى تعامله مع المواقف الضاغطة سواًء أكانت هذه الوسائل إيجابية أو سـلبية، والتـى تهـدف إلـى خفـض التـوتر االنفعـالي أو تجنـب 

 (. 8ص، ")والتوافق النفسى رمصادر الضغوط واالبتعاد عنها وما يترتب على ذلك من الشعور باالستقرا

 Football Refereeقدم حكم كرة ال

ختصاصـاته المعطـاة لـه وتبـدأ سـلطته ومزاولتـه ال اةإدارة المبـار عـن المباشـر و المسئول األول  بأنه( "0557)يعرفه رزق اهلل، بطرس
ب يقـاف اللعـإبحكم قوانين اللعبة بمجرد دخوله ميدان اللعب ويمتد نفوذه وسلطته فى توقيع العقوبة على األخطاء التى ترتكب أثنـاء 

 (. 313ص، ")فيما يتعلق بنتيجة المباراة وقراره على الوقائع الحقيقية باللعب يكون نهائياً  أو عندما تكون الكرة خارج اللعب،

 Reference Studies :ةالدراسات المرجعي

 ، والتـى هـدفت"عـةالمرونـة النفسـية وعالقتهـا بأحـداث الحيـاة الضـاغطة لـدى طلبـة الجام" بعنوان  (0100)الزهيرى، لمياءدراسة  -
ى التعرف على مستوى المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة، والتعرف علـى مسـتوى أحـداث الحيـاة الضـاغطة لـدى طلبـة الجامعـة، إل

والتعرف على العالقة بين المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لـدى طلبـة الجامعـة، وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفى، 
مـن جامعـة ديـالى تـم اختيـارهم بالطريقـة ( علـوم -هندسـة  –قـانون  –تربيـة )طالب وطالبة مـن أربـع كليـات 171نة وبلغ حجم العي

/ الباحثـة، ومقيـاس أحـداث الحيـاة الضـاغطة إعـداد/ الطبقية العشـوائية، ومـن أدوات جمـع البيانـات مقيـاس المرونـة النفسـية إعـداد
 (.0118)ابتسام محمود السلطان

تتصف عينة البحث بمستوى مرتفع من المرونة النفسية، وال توجد فـروق فـى مسـتوى : ج التى توصلت إليها الدراسةومن أهم النتائ
 -ثالـث -ثـانى -أول)والصـف( إنسـاني -علمـى )والتخصص( إناث -ذكور)المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة حسب متغير الجنس

الحياة الضاغطة، كما توجد فروق فى مستوى أحدث الحيـاة الضـاغطة ، كما تتصف عينة البحث بمستوى منخفض من أحداث (رابع
 -ثالــث -ثــانى -أول)والصــف( إنســاني -علمــى )بــين الــذكور واإلنــاث ولصــالح الــذكور، وال توجــد فــروق حســب متغيــرى التخصــص

 (.11)، وأخيرًا توجد عالقة سالبة بين المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة(رابع
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العالقـة بـين األحـداث الحياتيـة الضـاغطة والمرونـة " بعنـوان  Jennifer Hains et Al(0101)جينفيـر هـاينز وأخـرون دراسـة  -
ى التعرف على العالقة بين األحـداث الحياتيـة الضـاغطة والمرونـة النفسـية لطـالب المـدارس إل ، والتى هدفت"النفسية لدى المراهقين

طالب من الطـالب المـراهقين  017قة، وقد أستخدم الباحثون المنهج الوصفى، واشتملت عينة البحث على الثانوية خالل فترة المراه
ناثـًا بـإقليم لوبيـك فـى كنـدا، وتراوحـت أعمـارهم مـا بـين عامـًا تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية ( 07-01)بالمدارس الثانويـة ذكـورًا وا 

 (. النسخة الفرنسية)اكل والضغوط األسرية، ومقياس المرونة للشبابمقياس المش ومن أدوات جمع البياناتالمنتظمة، 

وجود ارتباط سلبى بين المسـتويات العاليـة للمرونـة وأحـداث الحيـاة الضـاغطة، وكانـت : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
 (.75)الفتيات أكثر عرضه لألحداث الضاغطة واألعراض النفسية ومخاطر الضغط من الذكور

األلعــاب الجماعيــة فــي مدينــة الموصــل فــي  تقــويم المرونــة النفســية لــدى العبــي بعــض" بعنــوان  (0101)، رؤيدراســة قــدوري -
المتقدمين ( كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد)لعاب الجماعية المرونة النفسية لدى العبي األ على التعرف  ىإل ، والتى هدفت"العراق

تـم العبـًا  11علـى عينـة قوامهـا المـنهج الوصـفى باسـتخدام األسـلوب المسـحى  ةالباحثـ ت، واسـتخدمقفـى العـرا في مدينة الموصل
، ومـن أدوات جمـع كـرة اليـدلكـرة السـلة، نـادي الفتـوة لكـرة القـدم، نـادي عمـال نينـوى لنـادي الموصـل العمدية من  بالطريقة هماختيار 

 (.0115)الرازق عبودعبدالعباس عبد/ المرونة النفسية إعدادالبيانات مقياس 

لعـاب فـراد عينـة البحـث مـن الالعبـين المتقـدمين فـي مدينـة الموصـل فـي األ أن جميع أ :ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
فـراد أالمرونـة النفسـية التـي يتمتـع بهـا ، كمـا أن يتمتعون بدرجة عاليـة جيـدة مـن المرونـة النفسـية( السلة - اليد -القدم)الجماعية

نها متقاربة جدًا في جميع الفعاليات المدروسة في البحثألى إنة البحث ال تختلف بقيمتها ودرجتها من فعالية عي  (.00)خرى وا 

بجمهوريـة  جودة الحياة وعالقتها بإدارة الضغوط النفسية لدى فئـات مـن حكـام كـرة القـدم" بعنوان  (0101)، أحمددراسة الشافعى -
 جودة الحياة وعالقتها بإدارة الضـغوط النفسـية لـدى فئـات مـن حكـام كـرة القـدم مستوى التعرف على ىإل ، والتى هدفت"مصر العربية

مـن الحكـام  حكمـاً  051علـى عينـة قوامهـا بجمهورية مصر العربية، واستخدم الباحث المنهج الوصفى باستخدام األسلوب المسحى 
وتـم تصـنيفهم وفقـًا  العشـوائية الطبقيـة بالطريقـة همالثالث تم اختيار تحاد المصرى لكرة القدم من الدرجات المقيدين ضمن سجالت اال 

، ومــن أدوات جمــع البيانــات مقيــاس جــودة الحيــاة لمنظمــة (الحالــة االجتماعيــة –مســتوى التحكــيم  –المســتوى التعليمــى )للمتغيـرات 
 مواجهـة الضـغوط النفسـية بأسـالي ، وقائمـة(0118)بشـرى إسـماعيل أحمـد تعريـب، ((WHOQOL-BREF,1996الصحة العالمية 

(SAC) إعداد Carver & Schwier (0585(.0111)ترجمة وتقنين زيزى السيد إبراهيم ،م 

مقارنــة بغيــر  مرتفــع فــى أســاليب مواجهــة الضــغوطمســتوى الحكــام المتزوجــون ذوى  :ومــن أهــم النتــائج التــى توصــلت إليهــا الدراســة
ط بزيادة خبرة الحكـام ومسـتوى التعلـيم؛ حيـث كانـت أعلـى لصـالح حكـام الدرجـة المتزوجين، كما ترتفع معظم أساليب مواجهة الضغو 

 (.1)األولى فالثانية وأخيرًا الثالثة، ومن ناحية أخرى كانت أعلى لصالح حكام مستوى الدراسة األعلى

 ، والتـى هـدفت"لرياضـيينالمرونة النفسية وعالقتها بدافعيـة اإلنجـاز لـدى ا" بعنوان  (0107)، سكينةنصر، محمد؛ دراسة سالمة -
ى التعرف على مستوى المرونة النفسية لدى الرياضيين، والتعرف على مستوى دافعية اإلنجاز الرياضى لدى الرياضيين، والتعـرف إل

 المنهج الوصفى باسـتخدام األسـلوبعلى العالقة بين المرونة النفسية ودافعية اإلنجاز الرياضى لدى الرياضيين، واستخدم الباحثان 
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ألعـاب القـوى  –الكاراتيـه  –الهـوكى  –كرة السلة  –كرة اليد  –العب من العبى كرة القدم  75، واشتملت عينة البحث على المسحى
تــم اختيــارهم بطريقــة عمديــة، ومــن أدوات جمــع البيانــات مقيــاس المرونــة  0105/ 0101بمحافظــة اإلســكندرية للموســم التــدريبى 

محمــد حســن / تعريــب GoWillis جــوولس/ ، ومقيــاس دافعيــة اإلنجــاز الرياضــى إعــداد(0100)يحــي عمــر شــقورة/ النفســية إعــداد
 (. 0558)عالوى

تمتع الرياضيين بدرجـة مـن المرونـة النفسـية فـوق المتوسـط، تمتـع الرياضـيين بدرجـة : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
تباطية موجبة دالة إحصائية بين أبعـاد مقيـاس المرونـة النفسـية وبعـدي من دافعية اإلنجاز الرياضى فوق المتوسط، وجود عالقة ار 

 (.50)دافع تجنب الفشل لدي الرياضيين –دافع إنجاز النجاح 

المرونــة النفســية وعالقتهــا بــإدارة الغضــب لــدى الطالبــة المعلمــة بكليــة ريــاض األطفــال " بعنــوان  (0108)، الشــيماءدراســة أحمــد -
دارة الغضـب لـدى عينـة مـن الطالبـات المعلمـات بكليـة ا التعرف على ىإل فت، والتى هد"جامعة المنيا لعالقـة بـين المرونـة النفسـية وا 

فــى كــاًل مــن المرونــة ( الرابعــة –الثالثــة ) التعــرف علــى الفــروق التــى ترجــع لمتغيــر الفرقــة الدراســية، و ريــاض األطفــال جامعــة المنيــا
ــي دارة الغضــب، والتعــرف علــى الفــروق ب  ةالباحثــ تواســتخدم ،ن مرتفعــي ومنخفضــي المرونــة النفســية فــى إدارة الغضــبالنفســية وا 

طالبة مـن طالبـات الفـرقتين الثالثـة والرابعـة بكليـة ريـاض األطفـال جامعـة المنيـا  001واشتملت عينة البحث على  ،المنهج الوصفى
 .من إعداد الباحثة اس إدارة الغضبومن أدوات جمع البيانات مقياس المرونة النفسية ومقي ،0105/0101للعام الجامعي 

دارة الغضـب، عـدم  ارتباطيـةوجود عالقـة  :ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ذات داللـة إحصـائية بـين المرونـة النفسـية وا 
وجـود فـروق ذات فى المرونة النفسية، كذلك عـدم ( الرابعة - الثالثة)وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع لمتغير الفرقة الدراسية 

بين مرتفعي ومنخفضي  فى إدارة الغضب، وجود فروق دالة إحصائياً ( الرابعة –الثالثة )داللة إحصائية ترجع لمتغير الفرقة الدراسية 
المرونة النفسية فى إدارة الغضب فى اتجاه مرتفعي المرونة النفسية، وجدت أبعاد فى مقيـاس المرونـة النفسـية وهمـا فاعليـة الـذات 

 (.7)توجه اإليجابي للمستقبل أكثر إسهامًا فى التنبؤ بإدارة الغضبوال

، "ينيلــدي الرياضــ الثقــة الرياضــية ودافعيــة اإلنجــاز المرونــة النفســية وعالقتهــا بمصــادر" بعنــوان  (0108)، والءدراســة أبــو زيــد -
، وبنــاء مقيــاس اضــية لــدى الرياضــيينية الر نجــاز والثقــالتعــرف علــى العالقــة بــين المرونــة النفســية والدافعيــة لإل  ىإلــ والتــى هــدفت

العبـي ، وتكونـت عينـة البحـث مـن اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفيالمرونة النفسية لالعبى بعض األلعاب الفردية والجماعيـة، و 
 - عـاب قـوىأل - مصـارعة)العـب، واأللعـاب الفرديـة  705والبـالغ عـددهم ( سـلةالكـرة  - يـدالكـرة  - قـدمالكـرة )األلعـاب الجماعيـة 

كعينــة  0015بمجمــوع كلــي ( أســوان -األقصــر –قنــا  -ســوهاج )العــب بمحافظــات جنــوب الصــعيد 101والبــالغ عــددهم ( راتيــهاك
الباحثة، ومقياس مصـادر الثقـة / إعداد ومن أدوات جمع البيانات مقياس المرونة النفسية، العب كعينة استطالعية 051أساسية و

 .محمد حسن عالوي/ ف، ومقياس دافعية اإلنجاز إعدادمجدى حسن يوس/ الرياضية إعداد

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين أبعاد مقياس المرونـة النفسـية وبعـدي : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
بـين أبعـاد مقيـاس المرونـة  دافع تجنـب الفشـل لـدي الرياضـيين، وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة إحصـائية –دافع إنجاز النجاح 

  (.11)اضية لدى الرياضيينيوالثقة الر النفسية 
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 –المرونة النفسية وعالقتها ببعض الجوانـب النفسـية لـدى طـالب كليـة التربيـة الرياضـية " بعنوان  (0105)محمد، إبراهيمدراسة  -
ستوى الطموح والتوافق النفسى واالجتماعي لـدى طلبـة العالقة بين المرونة النفسية وم التعرف على ىإل والتى هدفت ،"جامعة المنيا

وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، والتعرف على إمكانية التنبؤ بمستوى الطموح والتوافـق النفسـى واالجتمـاعي فـى ضـوء 
 ،(األسـلوب المسـحى)ج الوصـفىواسـتخدم الباحـث المـنه المرونة النفسية لدى طلبـة وطالبـات كليـة التربيـة الرياضـية جامعـة المنيـا،

جامعة المنيا تم اختيارهم بطريقـة  -طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية  111واشتملت عينة البحث على 
زينـــب محمـــود / الباحـــث، ومقيـــاس التوافـــق النفســـى إعـــداد/ إعـــدادومـــن أدوات جمـــع البيانـــات مقيـــاس المرونـــة النفســـية عمديـــة، 

 (.0111)أمال عبدالسميع باظة/ ، ومقياس مستوى الطموح إعداد(0113)شقير

توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًا بـين المرونـة النفسـية ومسـتوى الطمـوح والتوافـق : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
نيــة التنبــؤ بمســتوى الطمــوح والتوافــق النفســي النفســى واالجتمــاعي لــدى طلبــة وطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة المنيــا، إمكا

 (.0)واإلجتماعى فى ضوء المرونة النفسية لدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنيا

المرونــة النفســية كمنبــئ بــدوافع االتجــاه نحــو المنافســة الرياضــية لــدى العبــي بعــض " بعنــوان  (0101)محمــد، حســناءدراســة  -
المرونة النفسية لدى العبي بعض الرياضـات الفرديـة كمنبـئ بـدوافع االتجـاه نحـو  التعرف على ىإل ، والتى هدفت"الرياضات الفردية

العبــًا مــن العبــي  10واشــتملت عينــة البحــث علــى  ،(األســلوب المســحى)الباحــث المــنهج الوصــفى تواســتخدمالمنافســة الرياضــية، 
/ إعـدادومن أدوات جمع البيانات مقياس المرونـة النفسـية م بالطريقة العشوائية، الكونغوفو، وقد تم اختياره –المصارعة  –الكاراتيه 

 (.0558)ترجمة محمد حسن عالويWillis(0580 )جو ولس / الباحثة، وقائمة االتجاهات الرياضية إعداد

ة النفسـية وبعـد دافـع انجـاز وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة دالـة إحصـائيًا بـين المرونـ :أهم النتـائج التـى توصـلت إليهـا الدراسـة ومن
النجاح من أبعاد االتجاهات الرياضية نحو المنافسة الرياضية لدى العبي بعـض الرياضـات الفرديـة؛ وجـود عالقـة ارتباطيـة عكسـية 
دالـة إحصـائيًا بـين المرونـة النفسـية وبعـد الخـوف مـن الفشـل مـن أبعـاد االتجاهـات الرياضـية نحـو المنافسـة الرياضـية لـدى العبـي 

عض الرياضـات الفرديـة؛ حيـث تـوافر المرونـة النفسـية لـدى الالعبـين تعمـل علـي زيـادة دافعيـتهم للنجـاح وتـوجههم نحـو المنافسـة ب
 (.08)الرياضية وتجنبهم للفشل المحتمل وعدم الخوف منه

 :ة ومدى االستفادة منهاالدراسات المرجعيالتعليق على  0/1/0
على الدراسات المرجعية لم يتوصل الباحث إلى أى دراسة اهتمت بـالتعرف علـى العالقـة بـين المرونـة فى حدود علم الباحث ومن خالل االطالع 

دارة الضغوط النفسية النفسية و  للمرونـة النفسـية لحكـام كـرة القـدم، وي عـد هـذا  لدى حكام كرة القدم، كذلك ال يوجد دراسة اهتمـت  ببنـاء مقيـاسا 
دراســات مرجعيــة مــا بــين إنتــاج علمــى  5ســات المرجعيــة التــى تــم التوصــل إليهــا؛ حيــث تــم التوصــل إلــى بمثابــة ميــزة للدراســة الحاليــة عــن الدرا

، وقـد تعـددت هـذه الدراسـات وتنوعـت فـى أهـدافها مـا 0101إلـى  0100والتى أجريت خالل الفترة مـن ( أجنبية -عربية )وماجستير ودكتوراه 
ث الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة، كما هدفت دراسات أخري إلي التعـرف علـى العالقـة بين التعرف على العالقة بين المرونة النفسية وأحدا

علـى التعـرف  ىإلـودراسـات أخـرى هـدفت  بين األحداث الحياتية الضاغطة والمرونة النفسية لدي طالب المـدارس الثانويـة خـالل فتـرة المراهقـة،
 مسـتوى التعـرف علـى ىإلـ ، ودراسات أخـري هـدفتالمتقدمين( كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد)لعاب الجماعيةالمرونة النفسية لدى العبي األ 

، ودراسـات أخـري هـدفت إلـى التعـرف علـى بجمهورية مصر العربية جودة الحياة وعالقتها بإدارة الضغوط النفسية لدى فئات من حكام كرة القدم
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دارة الرياضـيين، وأخـري هـدفت إلـى التعـرف علـى االعالقة بين المرونة النفسـية ودافعيـة اإلنجـاز الرياضـى لـدى  لعالقـة بـين المرونـة النفسـية وا 
نجـاز والثقـة العالقـة بـين المرونـة النفسـية والدافعيـة لإل  ، كما هدفت دراسـات أخـري إلـي التعـرف علـىالغضب لدى عينة من الطالبات المعلمات

لعالقة بين المرونة النفسية ومستوى الطموح والتوافـق النفسـى واالجتمـاعي ا ، ودراسات أخري هدفت إلى التعرف علىاضية لدى الرياضيينيالر 
المرونة النفسية لدى العبي بعـض الرياضـات الفرديـة كمنبـئ بـدوافع  التعرف علىلدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية، وأخرى هدفت إلى 

 .االتجاه نحو المنافسة الرياضية

خدام المــنهج الوصــفى، بينمــا تنوعــت أســاليب اختيــار العينــة بــين العشــوائى والعمــدى والعشــوائي الطبقــى وقــد اتفقــت جميــع الدراســات علــى اســت
والعشوائي المنتظم، واشتملت العينات على مجموعة من الالعبـين فـى مختلـف األلعـاب الجماعيـة والفرديـة، وكـذلك طـالب الجامعـات المختلفـة، 

وقد اختلفت وسائل جمع البيانات المستخدمة فى هذه الدراسات وفقًا لطبيعة وهدف كل دراسة، ولقد وحكام كرة القدم، وطالب المدارس الثانوية، 
اس لوحظ اختالفات فى نتائج تلك الدراسات ويرجع الباحث هذه االختالفات فى أن هذه الدراسات استخدمت العديد من االختبارات والمقاييس لقيـ

 .هذه المتغيرات

الختالف بين هذه الدراسات إال أنها أفادت الباحث فى تحديد اإلطـار العـام للدراسـة وكـذلك إجـراءات البحـث مـن خـالل وعلى الرغم من االتفاق وا
ى تحديد مشكلة البحث الحالية وصياغة هدف وتساؤالت البحث وتحديد المنهج المستخدم واختيار العينة واختيار أنسب األساليب اإلحصائية الت

 .عتمد الباحث على ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج كقاعدة أساسية للمعالجة البحثية للبحث الحالىتتفق مع هدف البحث، كما ا

 : إجراءات البحث

 : منهج البحث

 يلـهوتحل ئنعـن طريـق وصـف مـا هـو كـا البحـثوهدف مته لطبيعة ئلمال ، وذلك (األسلوب المسحى)استخدم الباحث المنهج الوصفى
 .واستخالص الحقائق منه

 : مجتمع البحث 

تحـاد المصـرى لكـرة المقيدين ضمن سجالت اال و حكام كرة القدم المعتمدين من االتحاد المصرى لكرة القدم  شتمل مجتمع البحث علىا
 (.0105/0101)موسمالقدم 

 : عينة البحث

 : االستطالعية عينةال

لمجتمـع البحـث وخـارج العينـة األساسـية مـن حكـام  عشـوائية ممثلـينطبقيـة من حكـام كـرة القـدم بطريقـة حكم ( 33) تم اختيار عدد
لمقيـاس المرونـة النفسـية ( الثبـات -الصـدق)بهـدف اسـتخراج المعـامالت السـيكومترية( الثالثـة -الثانيـة  -األولى ) الدرجات الثالث

 .(SAC)مواجهة الضغوط النفسية أساليبوقائمة 
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 : عينة األساسيةال

موســم  تحــاد المصــرى لكــرة القــدمالعشــوائية مــن الحكــام المقيــدين ضــمن ســجالت اال  الطبقيــة بالطريقــة العينــة األساســية تــم اختيــار
مسـتوى التحكـيم  –، وقد تم توصيف عينة البحث وفقـًا للمسـتوى التعليمـى حكم( 003) من الدرجات الثالث بواقع (0105/0101)
 (.0)الحالة االجتماعية، كما يتضح من جدول –

          األساسية واالستطالعيةعينة البحث ل اإلحصائىالتوصيف العددى و (: 0)جدول

 المجموع العينة األساسية العينة االستطالعية متغيرات المقارنة األساسية م

 المستوى التعليمى 0
 11 33 7 متوسط

 81 13 00 جامعى

 30 07 5 فوق الجامعى

 مستوى التحكيم 0
 18 35 5 المستوى األول

 58 11 01 المستوى الثانى

 51 11 01 المستوى الثالث

 الحالة االجتماعية 3
 51 71 08 أعزب

 10 17 05 متزوج

 051 003 33 المجموع الكلى

 :أسباب اختيار عينة البحث

 .العينة لطبيعة البحثجميع أفراد تفهم واستجابة  -
 .مشعور الباحث بالمسئولية تجاه هذه المهنة ودورها الرئيسى فى لعبة كرة القد -
أن لعملية التحكيم األثر الكبير فى االرتقاء بمستوى اللعبة وذلك ألن الحكم هو عنصر من العناصر األساسية ألى لعبة شأنه شأن  -

 .الالعب والمدرب واإلدارى وهذا المربع يبنى عليه أى لعبة من األلعاب
الحقيقى أثناء إدارة المنافسات الرياضـية والعمـل علـى حاجة حكام كرة القدم إلى المزيد من البحث واالهتمام للوقوف على مستواهم  -

 .االرتقاء بهذا المستوى للنهوض بالرياضة عامة وكرة القدم ومجال التحكيم بصفة خاصة
توافر المساعدين من حكام كرة القدم وأعضاء لجان الحكام فى االتحاد المصرى لكرة القدم وبمختلف المناطق لمساعدة الباحـث فـى  -

 .سات المتعلقة بعينة البحثإجراء القيا
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 : أدوات جمع البيانات

 : فى ضوء ما أسفرت عنه القراءات النظرية والدراسات المرجعية، وطبقًا لمتطلبات البحث استخدم الباحث ما يلى

 الباحث/ إعداد :المرونة النفسية لحكام كرة القدم مقياس

 :مقياسخطوات بناء ال

 :كرة القدم تحديد تعريف المرونة النفسية لحكام

،  (0111)قـــام الباحـــث بتعريــــف المرونـــة النفســـية تعريفــــًا إجرائيـــًا اعتمـــادًا علــــى مـــا أوردتـــه الجمعيــــة األمريكيـــة لعلـــم الــــنفس
وبمــا يتناســب مــع المواقــف الضــاغطة التــى  (0103)، أبــوحالوة (0100)، شــقورة (0100)أل شــويل، ونصــر،  (0100)البهــاص

نمـط مـن أنمـاط التوافـق اإليجـابي مـع الضـغوط يتمثـل فـي قـدرة الحكـم علـى  :م أثنـاء المباريـات بكونهـاكثيرًا ما يقابلها حكام كرة القد
التكيــف بنجــاح مــع المحــن والضــغوط والشــدائد واألزمــات التــى يتعــرض لهــا، وأن يجتــاز مرحلــة الصــمود والصــالبة أمــام تلــك المحــن 

ية لمواجهتها الستعادة الوضع النفسى السابق بعد األزمة التى يمر بهـا والضغوط والشدائد واألزمات إلي استخدام استراتيجيات إيجاب
 .ومواصلة المباراة بفاعلية واقتدار

 : تحديد الهدف من المقياس

الدارسـة الحاليـة وخصـائص  هـدفبهـدف تـوفير أداة سـيكومترية حديثـة تناسـب  لحكـام كـرة القـدمتم إعداد مقياس المرونـة النفسـية 
حكــام كـرة القــدم، كمـا تــم تصـميم مقيــاس ســيكومترية لقيـاس المرونــة النفسـية لـدى  ةينــة، وذلـك لعــدم وجـود أداالعمريـة للع المرحلـة

المرونــة النفســية لقيــاس محــاور المرونــة النفســية لــدى حكــام كــرة القــدم للتعــرف علــى وجــه نظــرهم ورؤيــتهم لــذاتهم إزاء المواقــف 
 .التي تتميز باالستثارة االنفعالية القوية والتي يقابلها الحكم أثناء المباريات أو المواقف التحكيمية المعقدة والتحكيمية الصعبة أ

  :تحديد محاور المقياس

بعـد  الدراسـات السـابقةو للمراجـع العلميـة  لتحديد محاور مقياس المرونة النفسـية لحكـام كـرة القـدم قـام الباحـث بـإجراء مسـح مرجعـى
مجـال علـم الـنفس مجـال علـم الـنفس العـام و المستخدمة فى قياس المرونـة النفسـية فـى االطالع على العديد من المقاييس النفسية 

، (11)،(10)،(15)،(01)، (01)،(18)،(10)،(05) ،(00)،(11)،(05)،(70)،(77)،(75)،(83)،(81)،(70)،(85)ىالرياضـــــ
(0)،(15)،(03)،(71)،(5)،(88)،(53)،(11)،(00)،(08)،(51)،(55)،(55)،(8)،(5)،(01)،(37)،(30)،(7)،(31)،(58)،(

11)،(10)،(18)،(11)،(17)،(0)،(30)،(10)،(31)،(05)،(3)،(33)،(08.) 

 (. 0)محور بشكل عام والتى تتضح فى جدول 33وقد أظهر المسح المرجعي الذى قام به الباحث 
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 لمحاور مقياس المرونة النفسية المرجعيالمسح (: 0)جدول
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1.  
                                  015 بحث 85 م0553 فاجنيلد ويونج

0.  
                                  80 بحث 81 م0555 جوى وأخرون

3.  
                                  53 بحث 83 م0113 أوشيو وأخرون

4.  
                                  73 بحث 75 م0113   كونور ودافيدسون

2.  
                                  15 بحث 77 م0113 فريبورج وأخرون

6.  
                                  80 بحث 70 م0113 بيسلى وأخرون

7.  
                                  57 مرجع 01 م0115 زينب محمود شقير

8.  
                                  10 ماجستير 05 م0115 عبود العباس عبدالرزاقعبد

1.  
                                  15 بحث 11 م0117 محمد جاسم محمد وأخرون

12.  
                                  11 بحث 00 م0118 برونيه وأخرون

11.  
                                  018 مرجع 35 م0115 عماد محمد مخيمر

10.  

سامية لطفى األنصاري، حلمى محمد 

 الفيل
                         05 مرجع 05 م0115

         

13.  
                                  555 بحث 18 م0101 محمد سعد حامد

14.  
                                  055 بحث 01 م0100 بدوية سعد رضوان
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12.  

سعيد أحمد أل شويل، وفتحى مهدى 

 نصر
                         1 بحث 01 م0100

         

16.  
                                  78 ماجستير 15 م0100 يحيى عمر شقورة

17.  
                                  15 ماجستير 11 م0100 لمياء قيس الزهيرى

18.  
                                  87 ماجستير 0 م0103 سمير صديق أحمد

11.  
                                  00 مرجع 15 م0103 محمد السعيد أبوحالوة

02.  
                                  50 دكتوراه 15 م0101 والء عوض أبوزيد

01.  
                                  18 انسليس 03 م0101 بوسعيد سعاد

00.  
                                  71 دكتوراه 5 م0101 إيمان العلي

03.  
                                  55 بحث 71 م0101 دى كارولي، وساجوني

04.  
                                  1 بحث 88 م0101 مايا ماور وأخرون

02.  
                                  3 مقياس  11 م0105 فوقية حسن رضوان

06.  
                                  03 مقياس 00 م0105 رشا محمد عبدالستار

07.  
                                  053 بحث 08 م0101 صبري إبراهيم عمران

08.  

ء مصطفى محمد عبدالتواب أبو النور، هنا

 عواد
                       00 بحث 51 م0101

           

01.  
                                  07 بحث 55 م0101 نجاة عبد هللا محمد
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32.  
                                  017 ماجستير 55 م0101 مروان نعمات إبراهيم

31.  
                                  01 مقياس 8 م0101 أمال عبدالسميع باظة

30.  
                                  35 ماجستير 5 م0107 آسيا عياد عريبى

33.  
                                  87 ماجستير 01 م0107 رانيا محمد حسين

34.  
                                  010 بحث 37 م0107 فاطمة عبدالرحيم النوايسه

32.  
                                  05 ماجستير 13 م0107 النا باسل محمد

36.  
                                  10 دكتوراه 30 م0107 عبداللطيف فرج شحات

37.  
                                  80 ماجستير 7 م0108 الشيماء محمد أحمد

38.  
                                  038 بحث 31 م0108 المهايرة وأخرونعبدهللا سالم 

31.  
                                  11 ماجستير 58 م0108 ناصر خالد حسن

42.  
                                  157 بحث 11 م0108 نعمات أحمد قاسم

41.  
                                  10 بحث 10 م0108 نيفين عبدالستار عبدالغنى

40.  
                                  551 بحث 18 م0108 ياسمينا محمد يونس

43.  
                                  15 دكتوراه 11 م0108 والء محمود أبو زيد

44.  
                                  38 ماجستير 17 م0108 ياسمين محمود حسنى
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42.  
                                  8 بحث 0 م0105 إبراهيم رشاد محمد

46.  
                                  088 بحث 10 م0105 كرم عذت محمد وأخرون

47.  
                                  05 بحث 31 م0105 فاتن هادى صالح

48.  
                                  01 ماجستير 05 م0105 جيهان محمد صفوت

41.  
                                  011 بحث 3 م0105 أحمد سيد التالوي

22.  
                                  10 دكتوراه 33 م0101 كامل السعداوي ةعز

 2 2 7 2 5 4 7 2 3 0 7 0 7 0 3 0 4 2 28 2 23 0 0 7 2 5 2 5 20 20 3 2 2 التكرار

 25 33 27 72 3 23 22 20 5 23 22 24 28 0 20 27 20 23 4 20 7 22 22 25 72 3 78 0 2 2 28 23 24 الترتيب
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 (. 3)وتفاوتت نسبة االتفاق المرجعى عليها بشكل كبير وجاء ترتيبها كما يلى بجدول

                                                                                                   (51=ن)نة النفسية وفًقا للمسح المرجعى النسبة المئوية وعدد التكرارات لمحاور المرو (: 3)جدول  

 المحاور م -0
 النسبة المئوية  عدد التكرارات

 %51 08 البعد االجتماعي  .0

 %31 08 البعد االنفعالي  .0

 %31 07 الكفاءة الشخصية  .3

 %01 01 ساندة االجتماعيةالم  .1

 %08 5 التفاؤل  .5

 %08 5 البعد العقلي  .1

 %08 5 التوجه اإلبداعي  .7

 %01 8 البنية القيمية والدينية  .8

 %01 7 الثقة بالذات  .5

 %01 7 حل المشكالت  .01

 %00 1 فاعلية الذات  .00

 %00 1 التوجه اإليجابي للمستقبل  .00

 %00 1 التعاطف  .03

 %00 1 اإلصرار والمثابرة  .01

 %00 1 التكيف اإليجابي  .05

 %00 1 المجازفة المستقلة  .01

 %8 1 البعد الروحي  .07

 %8 1 تقبل الذات  .08

 %1 3 الهادفية  .05

 %1 3 النمو والتطور  .01

 %1 3 المواجهة اإليجابية  .00

 %1 3 السيطرة والتحكم  .00
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 المحاور م -0
 النسبة المئوية  عدد التكرارات

 %1 3 اتخاذ القرار  .03

 %1 0 المناقشة الرياضية  .01

 %1 0 مجال التدريب  .05

 %1 0 االنسجام األسري  .01

 %1 0 الشعور بالمسئولية  .07

 %1 0 التقبل اإليجابي للتغيير  .08

 %1 0 االستقاللية  .05

 %0 0 الشجاعة  .31

 %0 0 سعة الحيلة  .30

 %0 0 التوافق الجيد  .30

 %0 0 التحدي  .33

وتـم رفـق المسـح لمعرفـة مـدى مالئمتهـا لحكـام كـرة القـدم، ( 0)مرفـق -ثم قام الباحث بعرض محاور المرونة النفسية على السادة المحكمـين 
، وبعـد أن قـام الباحـث (0)مرفـق -المرجعى الذى قام به الباحث الستمارة استطالع رأى المحكمين للتأكـد مـن مـدى مناسـبتها لحكـام كـرة القـدم 

ول محـاور بإجراء المقابالت مع السادة المحكمين تم التوصل إلى اتفاقهم على مجموعة من المحاور، والجدول التالى يوضح آراء المحكمين حـ
 .المرونة النفسية
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                                                                         ( 00=ن)رأى المحكمين حول محاور المرونة النفسية             (:1)جدول

ين
كم

لمح
ا

 

 محاور المرونة النفسية

ضية
ريا
ة ال

قش
منا
ال

 
يب
تدر
ل ال

مجا
الت 

شك
الم
حل 

 
عدا
الب

عي
تما
الج

الي 
نفع
داال
لبع
ا

قلي 
 الع

بعد
ال

عة 
شجا

ال
ؤل 

لتفا
ا

يلة 
الح
عة 
س

 
فية
هاد
ال

ات 
 الذ
لية
فاع

 
قبل
ست
للم
ي 
جاب
اإلي
جه 

لتو
ا

 
صية

شخ
ة ال
فاء
الك

رى 
ألس
م ا
سجا

االن
عية 
تما
الج
ة ا
اند
مس
ال

لية 
سئو

الم
ر ب
شعو

ال
 

ات
 الذ
قبل
ت

طف 
تعا
ال

 
قلة
ست
الم
فة 
جاز

الم
نية 
لدي
 وا
مية
لقي
ة ا
لبني
ا

 
ور
لتط
 وا
مو
الن

ابرة 
لمث
 وا
رار
إلص

ا
بية 
يجا
 اإل
هة
واج
الم

بي 
يجا
 اإل
يف
لتك
ا

 
ات
بالذ
قة 
 الث

يير
لتغ
ي ل

جاب
اإلي
بل 
التق

 
حكم

والت
رة 
سيط

ال
حى 

رو
د ال
لبع
ا

عي 
إلبدا

ه ا
وج
الت

جيد 
ق ال

تواف
ال

رار 
 الق
خاذ
ات

 
دي
لتح
ا

لية 
قال
ست
اال

 

1     
                             

0             
                     

3                                  

4             
                     

2 
    

                   
          

6             
                     

7             
           

          

8             
                     

1 
     

                            

12                                  

11                                  

 5 0 8 1 3 0 5 3 3 8 5 3 0 3 0 3 0 0 3 0 01 8 5 0 3 0 3 1 01 1 8 0 0 التكرار

 00 33 5 01 00 30 5 00 01 8 1 05 30 08 31 07 01 05 01 05 0 7 3 08 05 01 01 00 0 03 1 07 03 الترتيب

 (. 5)ترتيبها كما يلى بجدولأن نسبة اتفاق السادة المحكمين لمحاور المرونة النفسية جاء : ، يتبين(1)بدراسة جدول
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                                                                                                                                                                                            ( 00=ن)النسبة المئوية وعدد التكرارات لمحاور المرونة النفسية وفقًا آلراء المحكمين    (: 5)جدول

ا -0
ل
ت
ر 
ت
ي
 ب

 المحاور
 عدد التكرارات

 النسبة المئوية

 %51 01 الكفاءة الشخصية  .8

 %51 01 االنفعاليالبعد   .6

 %80 5 فاعلية الذات  .3

 %80 5 المواجهة اإليجابية  ..

 %80 5 السيطرة والتحكم  ..

 %70 8 حل المشكالت  .2

 %70 8 اإليجابي للمستقبلالتوجه   .8

 %70 8 التكيف اإليجابي  .1

 %70 8 اتخاذ القرار  .9

 %51 1 التوافق الجيد  .80

 %15 5 االستقاللية  .88

 %31 1 البعد العقلي  .86

 %31 1 االجتماعيالبعد   .83

 %07 3 الشجاعة  ..8

 %07 3 سعة الحيلة  ..8

 %07 3 االجتماعيةالمساندة   .82

 %07 3 التعاطف  .88

 %07 3 ينيةالبنية القيمية والد  .81

 %07 3 اإلصرار والمثابرة  .89
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                                                                                                                                                                                            ( 00=ن)النسبة المئوية وعدد التكرارات لمحاور المرونة النفسية وفقًا آلراء المحكمين    (: 5)جدولتابع 

 %07 3 الثقة بالذات  .60

 %07 3 التقبل اإليجابي للتغيير  .68

 %07 3 التوجه اإلبداعي  .66

 %08 0 المناقشة الرياضية  .63

 %08 0 التفاؤل  ..6

 %08 0 الشعور بالمسئولية  ..6

 %08 0 تقبل الذات  .62

 %5 0 مجال التدريب  .68

 %5 0 هادفيةال  .61

 %5 0 االنسجام األسرى  .69

 %5 0 المجازفة المستقلة  .30

 %5 0 النمو والتطور  .38

 %5 0 البعد الروحى  .36

 %5 0 التحدي  .33

 - فاعليـة الـذات –االنفعـاليالبعـد  - الكفـاءة الشخصـية: محـاور للمرونـة النفسـية، وهـم 5اتفـاق المحكمـين علـى : ، يتبـين(5)بدراسة جدول
، وقـد ارتضـى الباحـث خاذ القـرارات - التكيف اإليجابي - التوجه اإليجابي للمستقبل - حل المشكالت - السيطرة والتحكم - المواجهة اإليجابية

 . فأكثر لقبول المحور، وتم استبعاد باقى المحاور% 71نسبة 

 اوفقً  لمحاور المرونة النفسيةة المئوية لكل من النسب ىقام الباحث بحساب المتوسط الحساب محور من المحاورلكل  النسبيةولتحديد األهمية 
محـور لكـل  النسـبيةوبـذلك يوجـد محكـان لحسـاب األهميـة  علـى محـاور المرونـة النفسـية،والنسبة المئوية لموافقـة المحكمـين  ىلمسح المرجعل

 :ىبالقانون التال لمحاور المرونة النفسيةفيصبح أكثر موضوعية، وقام الباحث بحساب األهمية النسبية 

 =للمحور  ألهمية النسبيةا

ى  وفق ا للمسح المرجع للمحوروية ئالنسبة الم

+ 
 وفق ا آلراء المحكمين للمحورالنسبة المئوية 

0  

 

 



- 259 - 
 

 .لمحاور المرونة النفسية ، والذى يبين األهمية النسبية(1)وفيما يلى جدول

 لمحاور المرونة النفسية األهمية النسبية : (1)جدول

 م -7
 المحاور

األهمية النسبية  للمحورالمئوية النسبة 

 وفقًا آلراء المحكمين المرجعيوفقًا للمسح  %للمحور

 %10 %51 %31 الكفاءة الشخصية  .0

 %13 %51 %31 نفعاليال البعد ا  .0

 %11.5 %80 %00 فاعلية الذات  .3

 %13.5 %80 %1 المواجهة اإليجابية  .1

 %13.5 %80 %1 السيطرة والتحكم  .5

 %13 %70 %01 حل المشكالت  .1

 %10 %70 %00 التوجه اإليجابي للمستقبل  .7

 %10 %70 %00 التكيف اإليجابي  .8

 %35 %70 %1 اتخاذ القرار  .5

فـى  محـور البعـد االنفعـالي وجـاء %13 إلـى %35 والتـى امتـدت مـن لمحـاور المرونـة النفسـية،األهميـة النسـبية : ، يتبـين(1)بدراسة جـدول
 .%35 المركز األخير بنسبة مئوية قدرهافى  محور اتخاذ القرار وجاء ،%13 المركز األول بنسبة مئوية قدرها

  : تحديد عبارات المقياس

محـاور مـن  محـورمقياس وأهميتها النسبية قـام الباحـث بصـياغة مجموعـة مـن العبـارات المقترحـة لقيـاس كـل الخاصة بال المحاوربعد تحديد 
بالعديـد مـن المقـاييس  اً داسترشـا لكوكـذ للحكام فـي كـرة القـدم،وأهميتها  محورالدقيق لكل صياغتها على التعريف  ىواستند ف المرونة النفسية
 ،(77)،(75)،(83)،(81)،(70)،(85)ىالرياضــــــــــــمجــــــــــــال علــــــــــــم الــــــــــــنفس مجــــــــــــال علــــــــــــم الــــــــــــنفس العــــــــــــام و  ىالنفســــــــــــية فــــــــــــ

(70)،(05)،(11)،(00)،(05)،(10)،(18)،(01)،(01)،(15)،(10)،(11)،(0)،(15)،(03)،(71)،(5)،(88)،(53)،(11)،(00)،(08)،(
51)،(55)،(55)،(8)،(5)،(01)،(37)،(30)،(7)،(31)،(58)،(11)،(10)،(18)،(11)،(17)،(0)،(30)،(10)،(31)،(05)،(3)،(33)،
(08 .) 

، وقصـيرة قـدر اإلمكـان جميـع الحكـاموقد حرص الباحث على مراعاة الدقة فـى صـياغة العبـارات بحيـث تكـون واضـحة ومفهومـة ومألوفـة لـدى 
استبعاد العبارات ، و أال توحى العبارات بنوع االستجابةو  الربط بين العبارات ذات المضمون الواحد، احتواء العبارة على فكرة واحدة، وكذلك مراعاةو 

الغمـوض، حتمًا، وكذلك البساطة والسهولة وعـدم  -أبدًا  –تلك المحاور، وتجنب استخدام االطالق فى العبارات مثل دائمًا مضمون  ىالمكررة ف
 .وأن تكون العبارات بصيغة المتكلم
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وهذا التنويع للعبارات مـا بـين إيجابيـة وسـلبية ، عبارة سلبية 10عبارة إيجابية و 017 عبارة منها 005بوضع الباحث وبذلك قام  
ب عــدد العبــارات تناســ ىوعــر  كمــا لضــمان إثــارة دافعيــتهم لإلجابــة،  اوكــذ ،علــى وتيــرة واحــدة الحكــامحتــى ال تكــون إجابــات  ىضــرور 

  (.3)مرفق -له  األهمية النسبيةمع محور المقترحة لقياس كل 

 .المرونة النفسية لحكام كرة القدمقياس مالعبارات اإليجابية والسلبية المقترحة ل مجموعبين ي   التالى والجدول

 المرونة النفسية قياس ممجموع العبارات اإليجابية والسلبية المقترحة ل: (7)دولج

 المحاور م
 عدد العبارات المقترحة

 مجموع العبارات
  

 43 00 01 نفعاليال البعد ا  .0

 40 12 30 الكفاءة الشخصية  .0

 07 3 04 فاعلية الذات  .3

 03 4 11 المواجهة اإليجابية  .1

 03 2 18 السيطرة والتحكم  .5

 11 1 18 حل المشكالت  .1

 18 ــــ 18 التوجه اإليجابي للمستقبل  .7

 18 1 1 بيالتكيف اإليجا  .8

 16 8 8 اتخاذ القرار  .5

 001 60 167 الكلي المجموع

 :األوليةصورته  ىف المرونة النفسية لحكام كرة القدممقياس 

عبـارة موزعـة علـى  005 عـددهاالتـى بلـغ و المرونة النفسية لحكام كـرة القـدم قياس مالباحث بوضع العبارات المقترحة ل بعد أن قام
، قام الباحث بعرضـها (7)السابق رقم  جدولبالكما هو موضح  محورداد تتناسب واألهمية النسبية لكل بأع محاور المرونة النفسية
 : وبعد العرض على المحكمين تم التوصل إلى -( 3)مرفق -على السادة المحكمين 

 .ينعبارة من عبارات المقياس بعد إعادة صياغتها لغويًا وتعديلها من قبل السادة المحكم 58االتفاق على  -
 (.8)عبارة من عبارات المقياس وأرقامهم كما هو موضح بجدول 030حذف  -
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 أرقام العبارات التى تم حذفها بناءًا على العرض على المحكمين(: 8)جدول

 أرقام العبارات المحور

 نفعاليال البعد ا
0-0-1-5-00-05-08-05-01-00-01-01-08-05-31-30-30-33-31-37-

38-35-10 

 يةالكفاءة الشخص
0-0-3-7-8-5-01-00-00-01-08-05-01-00-01-05-01-08-05-31-

30-35-31-37-38-35-11-10-10 

 07-01-05-03-00-05-01-05-01-00-5-8-7-1-3-0 فاعلية الذات

 03-00-00-01-05-08-07-01-03-5-7-5-3-0 المواجهة اإليجابية

 00-01-08-07-01-01-03-00-01-8-5-1-0 السيطرة والتحكم

 08-07-05-01-00-00-01-5-7-5-0 شكالتحل الم

 01-00-00-5-8-7-1-1-3-0 التوجه اإليجابي للمستقبل

 08-01-05-01-03-8-7-5-0 التكيف اإليجابي

 01-01-03-5-3-0 اتخاذ القرار

 :الثانيةصورته  ىف المرونة النفسية لحكام كرة القدممقياس 

 -عبــارة  58دة المحكمــين توصــل إلــى أن عــدد عبــارات المقيــاس أصــبح بعــد أن قــام الباحــث بعــرض عبــارات المقيــاس علــى الســا
عادة عرضها على السادة المحكمـين مـرة أخـرى، وقـد بلغـت نسـبة اتفـاق  -( 1)مرفق وقد قام الباحث بإعادة صياغة هذه العبارات وا 

 .قبل إجراء المعامالت السيكومترية له% 011السادة المحكمين على عبارات المقياس 

مع التأكيد على سرية هذه البيانـات،  الحكمعامة عن البيانات اللمقياس والتى تضمنت جميع لغالف الالباحث بإعداد صفحة ثم قام 
التــى تناســب شــعوره  اتوكــذلك تعريفــه بالهــدف مــن المقيــاس، والتأكيــد علــى ضــرورة قراءتــه للعبــارات بدقــة وعنايــة واختيــار اإلجابــ

االسـتطالعية  البحـثا لتطبيقـه علـى عينـة وبذلك أصـبح المقيـاس فـى صـورته الثانيـة جـاهزً  ،يكون عليه أنوليس ما يجب  ىالحقيق
 .(5)مرفق - له السيكومتريةلحساب المعامالت 

 :المرونة النفسية لحكام كرة القدم مقياسل المعامالت السيكومترية

 Validity: الصدق

 :االتساق الداخلى صدق
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 ،مالئمـة عبـارات المقيـاسو والتحقق من مدى تمثيـل  االتساق الداخلىطريقة  باستخدامالفرضى قام الباحث بحساب صدق التكوين 
ومـدى ارتبـاط درجـات  للمقيـاس،وكـذلك كـل عبـارة والدرجـة الكليـة  ه،لـ ةالتابعـ حـورومدى ارتباط درجة كـل عبـارة بالدرجـة الكليـة للم

مــن حكــام  حكــم( 33)شــملتالبحــث االســتطالعية والتــى عينــة  لمقيــاس، وذلــك علــىفيمــا بينهــا والدرجــة الكليــة ل محــاور المقيــاس
 . م00/5/0101ى تح م3/5/0101خالل الفترة ما بين وتم التطبيق ( الثالثة -الثانية -األولى)الدرجات الثالث

 (33=ن)والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية    المحاوربين العبارات و  االرتباطمعامالت : (5)جدول

 العبارات

 مع االرتباط

 العبارات

 االرتباط مع

 العبارات

 االرتباط مع

 العبارات

 االرتباط مع

 المقياس المحور المقياس المحور المقياس المحور المقياس المحور

 التوجه اإليجابي للمستقبل المواجهة اإليجابية الكفاءة الشخصية البعد االنفعالي

1 13731 13813 3 13787 13527 2 13561 13583 4 13231 13194 

6 13541 13486 12 13712 13575 9 13658 13553 24 13756 13568 

11 13712 13491 17 13526 13564 15 13535 13688 38 13819 13525 

14 13673 13458 25 13294 13235 22 13513 13671 52 13713 13491 

19 13694 13525 31 13215 13123 28 13563 13581 61 13181 13154 

23 13526 13434 35 13618 13556 42 13146 13177 66 13862 13595 

27 13831 13581 41 13129 13111 55 13229 13273 76 13461 13525 

32 13911 13474 49 13818 13628 68 13912 13867 82 13713 13519 

 التكيف االيجابي 13763 13614 92 13439 13687 62 13569 13755 37

 13526 13638 11 السيطرة والتحكم 13183 13239 67 13541 13595 43

47 13756 13568 77 13811 13641 5 13266 13176 18 13669 13687 

51 13757 13522 83 13527 13526 34 13219 13148 21 13576 13527 

56 13535 13562 93 13477 13494 39 13461 13526 29 13647 13535 

 13715 13732 36 13194 13219 46 فاعلية الذات 13491 13513 61

64 13564 13554 8 13772 13912 51 13481 13544 41 13611 13517 

71 13721 13711 21 13529 13649 75 13253 13155 54 13577 13711 

74 13553 13556 44 13576 13637 81 13218 13126 59 13534 13763 

81 13481 13595 53 13241 13135 85 13694 13472 71 13694 13472 

 اتخاذ القرار 13789 13746 94 13528 13711 58 13519 13535 88

97 13519 13694 65 13862 13595 98 13679 13614 16 13775 13756 

 13147 13219 26    13757 13775 69 حل المشكالت
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 (33=ن)والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية    المحاورارات و بين العب االرتباطمعامالت : (5)جدولتابع 

7 13256 13167 72 13819 13712    33 13185 13146 

13 13819 13524 86 13169 13193    45 13261 13225 

31 13679 13721 91 13623 13466    57 13591 13493 

48 13612 13546 95 13522 13412    63 13653 13554 

73 13775 13756       78 13819 13711 

79 13191 13193       84 13564 13554 

87 13254 13186       89 13746 13789 

96 13767 13748       91 13247 13135 

 1.311=  1.15الجدولية عند مستوي معنوية ( ر)قيمة 

حيـث أن  لمقيـاس المرونـة النفسـية؛والدرجـة الكليـة  المحـاوربـين العبـارات و ذو داللة إحصائية  ارتباطوجود  :(5)يتضح من جدول
–1)رقـم توجـد عالقـة بـين العبـارات نـه الأ، كمـا يتضـح (1.15) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية( ر)قيمة 

ــــــــــــة ( 75-75-80-81-87-50 -11-10-15-11-53-55-10-17–31-33-31–01–05–7–5 والدرجــــــــــــة الكلي
ممـا يشـير ( 1.15) المحسوبة أقل مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة( ر)حيث أن قيمة  للمقياس؛درجة الكلية وال للمحاور

 .، وقد قام الباحث باستبعاد هذه العبارات من المقياسالعبارات هذهلي عدم صدق إ

  (33=ن)الكلية للمقياس البعض والدرجة وبعضها محاور مقياس المرونة النفسيةبين  االرتباطمعامالت  :(01)جدول

 المحاور
البعد 

 االنفعالي

الكفاءة 

 الشخصية

فاعلية 

 الذات

المواجهة 

 اإليجابية

السيطرة 

 والتحكم

حل 

 المشكالت

التوجه 

 اإليجابي 

التكيف 

 االيجابي

اتخاذ 

 القرار

الدرجة 

 الكلية

 13684 13651 13678 13583 13691 13536 13643 13634 13567  البعد االنفعالي

  الكفاءة الشخصية
 

13537 13586 13446 13779 13629 13819 13721 13712 

  فاعلية الذات
  

13782 13612 13872 13471 13665 13519 13681 

  المواجهة اإليجابية
   

13496 13785 13611 13714 13766 13712 

  السيطرة والتحكم
   

 13682 13663 13618 13829 13549 

  حل المشكالت
   

 
 

13597 13756 13689 13534 

  التوجه اإليجابي للمستقبل
   

 
  

13634 13739 13763 

  التكيف االيجابي
   

 
   

13716 13613 

  اتخاذ القرار
   

 
    

13567 

  الدرجة الكلية
   

 
     

 1.311=  1.15الجدولية عند مستوي معنوية ( ر)قيمة 
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محاور مقياس المرونة النفسية وبعضها البعض، كمـا يوجـد ارتبـاط بـين هـذه المحـاور بين  دال إحصائياً  ارتباطوجود  :(01)يتضح من جدول
ممـا يـدل علـى وجـود اتسـاق  (1.15) المحسـوبة أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة( ر) حيـث أن قيمـة والدرجة الكلية للمقياس؛

 .لمقياسداخلى بين هذه المحاور، وبين هذه المحاور والدرجة الكلية ل

  Reliability :الثبات

  :ثبات التجزئة النصفية

قام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية والتى تعتمد علـى تجزئـة المقيـاس إلـى نصـفين متسـاويين وذلـك 
التجزئــة النصــفية لســبيرمان أيضــًا بطريقــة اســتعان الباحـث عـن طريــق اســتخدام العبــارات الفرديــة فـى مقابــل العبــارات الزوجيــة، وقــد 

مــن حكــام الــدرجات  حكمــاً ( 33) شــملتالبحــث االســتطالعية والتــى عينــة بــراون ومعامــل ثبــات جتمــان ومعادلــة ألفــا كرونبــاخ علــى 
 .م00/5/0101ى تح م3/5/0101خالل الفترة ما بين وتم التطبيق ( الثالثة -الثانية -األولى)الثالث

 (33=ن)ونة النفسية لحكام كرة القدم         المر  مقياسمعامل ثبات (: 00)جدول

 المحاور م

 العبارات الزوجية العبارات الفردية
التجزئة 

 النصفية

 سبيرمان

 براون

ثبات 

 جتمان

 معامل

لفا أ

 كرونباخ

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 13825 13896 13852 13742 43171 373242 23251 373545 البعد االنفعالي 1

 13812 13831 13878 13783 13694 313161 23212 313727 الكفاءة الشخصية 0

 13799 13811 13867 13766 23616 223667 23513 243576 فاعلية الذات 3

 13894 13855 13915 13827 13642 193515 23738 213616 المواجهة اإليجابية 4

 13768 13837 13869 13768 13183 213212 23249 213394 تحكمالسيطرة وال 2

 13821 13851 13891 13811 13381 163131 13833 173212 حل المشكالت 6

 13897 13829 13832 13712 13358 163697 13716 153485 التوجه اإليجابي للمستقبل 7

 13813 13831 13866 13763 13391 143394 13784 153939 التكيف االيجابي 8

 13795 13712 13779 13638 23637 163727 13424 183182 اتخاذ القرار 1

 2.113 2.820 2.868 2.716 1.182 113.242 0.282 020.666 للمقياسالدرجة الكلية  12

 03.0. = 0.0.الجدولية عند مستوي معنوية  (ر)قيمة 

ــغ ( 1.857)إلــي  (1.718)بــين  مــاتــراوح ألفــا كرونبــاخ  بطريقــة المقيــاسمعامــل ثبــات أن : يتبــين( 00)بدراســة جــدول  كمــا بل
وبلـــغ ( 1.851)إلــي ( 1.700) مـــا بــين بطريقــة جتمــان المقيــاسمعامــل ثبـــات  تــراوح، وقـــد للدرجــة الكليــة للمقيــاس( 1.503)
للدرجـة الكليـة ( 1.818)وبلـغ ( 1.515)إلي  (1.775)تراوح ما بين وبطريقة سبيرمان برون  للدرجة الكلية للمقياس،( 1.810)
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، وكــان للدرجــة الكليــة للمقيــاس( 1.751)وبلــغ ( 1.807)إلــي ( 1.138)ولقــد تــراوح معامــل التجزئــة النصــفية مــا بــين ، للمقيــاس
 .مما يشير إلى ارتفاع معامل ثبات المقياس ؛دال هذه المحاورمعامل االتساق الداخلي لكل 

 :النهائيةصورته  ىف المرونة النفسية لحكام كرة القدممقياس 

جراء المعامالت السيكومترية له استقر الباحث على المقياس فى صورته النهائية  والذى تكون  -( 1)مرفق -بعد تقنين المقياس وا 
  :محاور لقياس المرونة النفسية لحكام كرة القدم، والتى تتضح بالجدول التالى 5عبارة مقسمة على  71من 

 المرونة النفسية فى صورته النهائيةقياس مإليجابية والسلبية لالعبارات اوأرقام مجموع : (00)جدول

  :(SAC)مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمة

 المحاور م -4

ا -3 أرقام العبارات
ل

م

ج

م

و

 ع

 السلبية اإليجابية

2.  
 58-51-35-01-00-01-00-7-0 نفعاليال البعد ا

1-01-05-33-35-10-11-
15-10-17-75 

01 

2.  
 5 37 70-11-11-17-07-01-5-3 الكفاءة الشخصية

7.  
 5 ــــــــــــــ 73-15-51-53-51-11-31-07-5 فاعلية الذات

4.  
 7 71-1 50-03-05-00-0 المواجهة اإليجابية

3.  
 5 ــــــــــــــ 71-70-11-38-30 السيطرة والتحكم

0.  
 5 ـــــــــــــــ 71-57-31-05-01 حل المشكالت

3.  
 1 ــــــــــــــــ 13-55-50-11-31-00 التوجه اإليجابي للمستقبل

0.  
 5 55-15-30-08 10-01-08-05-8 ابيالتكيف اإليج

5.  
 1 18-10-18-03 15-13 اتخاذ القرار

 المجموع
51 00 71 
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 (0111)زيـزى السـيد إبـراهيموقـد قامـت  COPEويطلـق عليهـا  Carver, Schwier(0585)ر وشايي رفرأعـد هـذه القائمـة كـا
 كمـــا هـــو موضـــح فـــى جـــدول ،(7)مرفـــق علـــى خمســـة عشـــر بعـــًدا ةعبـــارة موزعـــ( 11)مـــن القائمـــةوتتكـــون  ،هـــاوتقنين تهـــاترجمب

 .(51)(03)رقم

 أساليب مواجهة الضغوط النفسية وأرقام عبارات قائمةأبعاد  :(03)جدول

 أرقام العبارات األبعاد م أرقام العبارات األبعاد م

 51-35-01-5 كىاالبتعاد السلو  5 11-30-01-0 إعادة التفسير اإليجابى 0

 55-11-05-01 التريث 01 17-30-07-0 االبتعاد الذهنى 0

ظهارها 3  51-10-01-00 الدعم االجتماعى اإلنفعالى استعمال 00 18-33-08-3 التركيز على االنفعاالت وا 

 57-10-07-00 النفسية األدويةتعاطى  00 15-31-05-1 االستعمال اإلجرائى للدعم االجتماعى 1

 58-13-08-03 التقبل 03 51-35-01-5 النشطة هةالمواج 5

 55-11-05-01 قمع األنشطة المتنافسة 01 50-31-00-1 اإلنكار 1

 11-15-31-05 التخطيط 05 50-37-00-7 الرجوع إلى الدين 7

    53-38-03-8 السخرية أو الدعابة 8

 :(SAC)مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةل المعامالت السيكومترية

 Validity: الصدق

 :االتساق الداخلى صدق

 القائمـة،مالئمـة عبـارات و والتحقـق مـن مـدى تمثيـل  االتسـاق الـداخلىطريقـة  الفرضـى باسـتخدامقام الباحث بحساب صدق التكوين 
 أبعـادبـاط درجـات ومـدى ارت للقائمـة،وكـذلك كـل عبـارة والدرجـة الكليـة  ه،لـ ةالتابعـ بعـدومدى ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لل

مــن حكــام الــدرجات  حكــم( 33) شــملتالبحــث االســتطالعية والتــى عينــة  لقائمــة، وذلــك علــىفيمــا بينهــا والدرجــة الكليــة لالقائمــة 
 . 00/5/0101ى تح 3/5/0101خالل الفترة ما بين وتم التطبيق ( الثالثة -الثانية -األولى)الثالث
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  (33=ن)    مواجهة الضغوط أساليب قائمةلوالدرجة الكلية  األبعادرات و بين العبا االرتباطمعامالت : (01)جدول

 العبارات
 االرتباط مع

 العبارات
 االرتباط مع

 العبارات
 االرتباط مع

 العبارات
 االرتباط مع

 القائمة البعد القائمة البعد القائمة البعد القائمة البعد

 التقبل السلوكيتعاد االب النشطة المواجهة اإليجابيإعادة التفسير 

1 13732 13565 5 13536 13463 9 13716 13623 13 13548 13467 

16 13833 13782 21 13514 13422 24 13593 13513 28 13631 13559 

31 13713 13617 35 13585 13483 39 13679 13516 43 13633 13528 

46 13674 13519 51 13659 13561 54 13611 13529 58 13715 13644 

 قمع األنشطة المتنافسة التريث اإلنكار الذهنياالبتعاد 

2 13695 13526 6 13845 13652 11 13864 13629 14 13647 13551 

17 13542 13442 21 13647 13541 25 13712 13532 29 13632 13527 

32 13527 13413 36 13618 13462 41 13836 13715 44 13649 13657 

47 13832 13734 51 13913 13762 55 13557 13461 59 13754 13569 
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  (33=ن)    مواجهة الضغوط أساليب قائمةلوالدرجة الكلية  األبعادبين العبارات و  االرتباطمعامالت : (01)جدولتابع 

 التخطيط  االجتماعيالدعم  استعمال الرجوع إلى الدين التركيز على االنفعاالت وإظهارها

3 13912 13726 7 13882 13642 11 13682 13513 15 13612 13482 

18 13756 13631 22 13672 13519 26 13719 13617 31 13688 13538 

33 13596 13492 37 13791 13637 41 13799 13429 45 13714 13519 

48 13764 13546 52 13833 13591 56 13617 13433 61 13673 13498 

    تعاطى األدوية النفسية السخرية أو الدعابة االجتماعيللدعم  ياإلجرائاالستعمال 

4 13674 13523 8 13896 13426 12 13624 13526    

19 13741 13626 23 13767 13457 27 13624 13422    

34 13534 13426 38 13722 13571 42 13623 13537    

49 13513 13437 53 13563 13468 57 13788 13626    

 03.0. = 0.0.الجدولية عند مستوي معنوية  (ر)قيمة 

مواجهــة الضــغوط  أســاليب لقائمــةوالدرجــة الكليــة  األبعــادبــين العبــارات و ذو داللــة إحصــائية  ارتبــاطوجــود  :(01)يتضــح مــن جــدول
 . العبارات هذهصدق  ليإ، مما يشير (1.15) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية( ر)حيث أن قيمة  ؛النفسية
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 (77=ن)       قائمةوالدرجة الكلية للالبعض وبعضها  مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمة أبعادبين  االرتباطمعامالت  :(05)جدول

 األبعاد

إعادة 

التفسير 

 اإليجابي

 المواجهة

 النشطة

االبتعاد 

 السلوكي
 التقبل

االبتعاد 

 الذهني
 التريث اإلنكار

قمع 

طة األنش

 المتنافسة

التركيز 

على 

 االنفعاالت 

الرجوع 

 إلى الدين

 استعمال

الدعم 

  االجتماعي

 التخطيط

 

 

االستعمال 

 اإلجرائي

 للدعم 

السخرية 

 أو الدعابة

تعاطى 

األدوية 

 النفسية

الدرجة 

الكلية 

 للمقياس

 13361 13544 13631 13533 13451 13571 13527 13326 13418 13573 13567 13599 13624 13576 13631  اإليجابيإعادة التفسير 

 13622 13395 13567 13538 13571 13464 13458 13374 13325 13484 13467 13537 13593 13413   النشطة المواجهة

 13418 13478 13427 13485 13598 13511 13367 13346 13591 13552 13581 13547 13429    السلوكياالبتعاد 

 13615 13369 13515 13399 13441 13414 13543 13424 13624 13443 13517 13554     التقبل

 13492 13611 13316 13372 13638 13426 13681 13397 13399 13454 13469      الذهنياالبتعاد 

 13545 13443 13562 13376 13414 13368 13635 13397 13328 13376       اإلنكار

 13445 13554 13372 13368 13461 13319 13561 13373 13355        التريث

 13571 13411 13543 13412 13385 13466 13581 13431         قمع األنشطة المتنافسة

 13396 13371 13354 13419 13484 13441 13444          التركيز على االنفعاالت

 13379 13393 13522 13582 13376 13335           الرجوع إلى الدين

الدعم  استعمال

  االجتماعي
           13616 13734 13442 13418 13461 

 13678 13477 13497 13431             التخطيط

 اإلجرائياالستعمال 

 للدعم 
             13453 13469 13599 

 13524                السخرية أو الدعابة

 13621                تعاطى األدوية النفسية

                 الدرجة الكلية للمقياس

 03.0. = 0.0.الجدولية عند مستوي معنوية  (ر)قيمة 

المحسوبة أكبر من ( ر)أن قيمة ، حيث لقائمةوالدرجة الكلية ل أبعاد القائمةكما يوجد ارتباط بين البعض، بعضها و  مواجهة الضغوط النفسية أساليب أبعاد قائمةدال إحصائيًا بين  ارتباطوجود  (:05)جدوليتضح من 
 .مما يدل على وجود اتساق داخلي بين هذه األبعاد، وبين هذه األبعاد والدرجة الكلية للقائمة (1.15)قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 
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  Reliability :الثبات

  :ثبات التجزئة النصفية

فية والتى تعتمد على تجزئة القائمة إلـى نصـفين متسـاويين قام الباحث بحساب معامل ثبات القائمة بطريقة التجزئة النص
أيضــًا بطريقــة التجزئــة اســتعان الباحــث وذلــك عــن طريــق اســتخدام العبــارات الفرديــة فــى مقابــل العبــارات الزوجيــة، وقــد 

( 33) شـملتالبحث االسـتطالعية والتـى عينة النصفية لسبيرمان براون ومعامل ثبات جتمان ومعادلة ألفا كرونباخ على 
ى تـــح 3/5/0101خـــالل الفتـــرة مـــا بـــين وتـــم التطبيـــق ( الثالثـــة -الثانيـــة -األولـــى)مـــن حكـــام الـــدرجات الـــثالث حكمـــاً 
00/5/0101. 

 (33=ن)          مواجهة الضغوط النفسية أساليب معامل ثبات قائمة(: 01)جدول     

 م

 األبعاد

 العبارات الزوجية العبارات الفردية
التجزئة 

 النصفية

رمانسبي  

 براون

ثبات 

 جتمان

 معامل

لفا أ

 كرونباخ

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.741 2.812 2.813 2.828 2.412 3.788 2.261 3.728 إعادة التفسير اإليجابى 1

 2.810 2.122 2.822 2.674 2.714 1.242 2.674 1.073 النشطة المواجهة 0

 2.881 2.130 2.101 2.868 2.610 0.333 2.171 0.242 االبتعاد السلوكى 3

 2.776 2.742 2.762 2.614 2.822 0.233 2.288 0.133 التقبل 4

 2.807 2.842 2.812 2.820 2.762 0.722 2.822 0.222 االبتعاد الذهنى 2

 2.837 2.161 2.116 2.846 1.233 0.733 1.723 0.133 اإلنكار 6

 2.740 2.862 2.830 2.713 2.210 0.222 2.177 0.833 التريث 7

 2.714 2.632 2.613 2.231 1.267 0.267 2.613 0.467 قمع األنشطة المتنافسة 8

ظهارها 1  2.727 2.277 2.616 2.446 2.063 3.212 2.028 0.133 التركيز على االنفعاالت وا 

 2.881 2.864 2.770 2.601 2.001 0.243 2.430 1.118 الرجوع إلى الدين 12

 2.871 2.442 2.671 2.226 2.121 0.222 2.102 0.122 الدعم االجتماعى اإلنفعالى استعمال 11

 2.837 2.671 2.706 2.271 2.078 0.767 2.200 0.422 التخطيط 10

 2.712 2.722 2.787 2.641 2.382 0.622 2.202 0.633 االجتماعياالستعمال اإلجرائى للدعم  13
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 (33=ن)          مواجهة الضغوط النفسية أساليب معامل ثبات قائمة(: 01)جدولتابع      

 2.846 2.610 2.812 2.681 2.142 3.222 2.367 3.167 السخرية أو الدعابة 14

 2.744 2.771 2.826 2.676 2.182 0.133 2.814 0.422 تعاطى األدوية النفسية 12

 2.160 2.814 2.812 2.720 0.743 30.211 1.772 33.212 قائمةالدرجة الكلية لل 16

 03.0. = 0.0.الجدولية عند مستوي معنوية  (ر)قيمة 

كمـا ( 1.850)إلـي  (1.717)بـين  مـاتـراوح بطريقـة ألفـا كرونبـاخ  القائمـةمعامل ثبـات أن : يتبين( 01)بدراسة جدول 
( 1.515)إلـي ( 1.111) مـا بـين بطريقـة جتمـان القائمـةمعامل ثبـات  تراوح، وقد للدرجة الكلية للقائمة( 1.510)بلغ 

ـــغ  ـــة للقائمـــة( 1.801)وبل ـــرون للدرجـــة الكلي ـــين ، وبطريقـــة ســـبيرمان ب ـــراوح مـــا ب ـــي  (1.101)ت ـــغ ( 1.505)إل وبل
( 1.710)وبلـغ ( 1.818)إلـي ( 1.111)ولقد تراوح معامل التجزئة النصفية ما بين ، للدرجة الكلية للقائمة( 1.805)

 .مما يشير إلى ارتفاع معامل ثبات القائمة ؛دال هذه األبعاد، وكان معامل االتساق الداخلي لكل كلية للقائمةللدرجة ال

 :الدراسة األساسية

مواجهـــة الضـــغوط  أســـاليب ، وكـــذا قائمـــةصـــورته النهائيـــة ىفـــالمرونـــة النفســـية لحكـــام كـــرة القـــدم تــم تطبيـــق مقيـــاس  
حكمــًا، وذلــك فــى الفتــرة مــن يــوم الجمعــة الموافــق  003 عــددهاالبــالغ و علــى عينــة البحــث األساســية  (SAC)النفســية

، ثــم قــام الباحــث بتصــحيح المقيــاس وكــذلك القائمــة ورصــد 05/01/0101إلــى يــوم الخمــيس الموافــق  5/01/0101
عدادها للمعالجة اإلحصائية وفًقا لمفتاح التصحيح الم عد لذلك  .وجدولة الدرجات الخام وا 

  :ةالمعالجات اإلحصائي

                  :تم الحصول عليها تم إجراء المعالجات اإلحصائية التالية ىالت النتائجالبحث و  هدففى ضوء 

 -معامــل التجزئــة النصــفية  –النســبة المئويــة  -اختبــار ت لداللــة الفــروق  –االنحــراف المعيــارى  –المتوســط الحســابى 
 تحليــل التبــاين األحــادى –معامــل ألفاكرونبــاخ  -جتمــان امــل مع -ســبيرمان بــراون معامــل  -بيرســون  معامــل ارتبــاط

(ANOVA)- ختبار أقل فرق معنوىا(L.S.D).   

 : عرض نتائج البحث ومناقشتها

 :التساؤل األول رض ومناقشة نتائجع

، هل توجد فروق فى مستوى المرونة النفسية لدى الحكام عينة البحث وفقًا لكل مـن مسـتوى التحكـيم: والذى ينص علي
 مستوى التعليم، الحالة االجتماعيةك
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 (003=ن)تحليل التباين األحادي لمحاور المرونة النفسية وفقًا لمستوي التحكيم : (07)جدول

 مصدر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

 البعد االنفعالي

 2.222 00.622 086.673 0 273.346 بين المجموعات

 10.626 101 1231.401 داخل المجموعات
  

 103 0124.774 المجموع
   

 الكفاءة الشخصية

 2.222 31.721 18.106 0 37.823 بين المجموعات

 2.216 101 70.127 داخل المجموعات
  

 103 121.162 المجموع
   

 فاعلية الذات

 2.222 77.741 13.086 0 06.271 بين المجموعات

 2.171 101 02.671 لمجموعاتداخل ا
  

 103 47.022 المجموع
   

 المواجهة اإليجابية

 2.217 4.000 0.336 0 4.673 بين المجموعات

 2.223 101 66.164 داخل المجموعات
  

 103 71.637 المجموع
   

 السيطرة والتحكم

 2.232 3.623 2.882 0 1.772 بين المجموعات

 2.046 101 01.714 داخل المجموعات
  

 103 31.484 المجموع
   

 حل المشكالت

 2.222 12.728 3.112 0 7.111 بين المجموعات

 2.024 101 32.671 داخل المجموعات
  

 103 38.661 المجموع
   

 التوجه اإليجابي للمستقبل

 2.222 112.442 12.042 0 112.471 بين المجموعات

 2.487 101 28.164 داخل المجموعات
  

 103 041.444 المجموع
   

 التكيف االيجابي

 

 2.222 067.462 633.104 0 1066.041 بين المجموعات

 0.367 101 086.401 داخل المجموعات
  

 103 1220.677 المجموع
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 (003=ن)تحليل التباين األحادي لمحاور المرونة النفسية وفقًا لمستوي التحكيم : (07)جدولتابع 

 اتخاذ القرار

 2.222 114.664 018.740 0 217.484 بين المجموعات

 0.622 101 312.022 داخل المجموعات
  

 103 110.734 المجموع
   

 الدرجة الكلية للمقياس

 2.222 11.428 1622.262 0 3312.102 بين المجموعات

 82.076 101 12318.401 داخل المجموعات
  

 103 13608.248 المجموع
   

 ...30(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية ( ف)قيمة *             

بين مستويات التحكيم الثالثة فـى جميـع المحـاور الفرعيـة لمقيـاس المرونـة  فروق دالة إحصائياً وجود : يتبين( 07)بدراسة جدول 
الباحــث إلــى اســتخدام  ممــا دعــا ،(1.15)ن قيمــة ف المحســوبة أكبــر مـن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى معنويـة إحيــث النفسـية؛ 

 .للتعرف على اتجاه الفروق L.S.Dباستخدام  معنويالموازنة مع أقل فرق 

 (003=ن)اختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التحكيم الثالثة في محاور المرونة النفسية : (08)جدول

 المحاور
مستوي 

 التحكيم

المتوسط 

 الحسابي

 فروق المتوسطات لمستوي التحكيم
Sig. 

ألولا  الثالث الثاني 

 البعد االنفعالي

 13111 73493 23351  823351 األول

 13111 53143   813111 الثاني

     743857 الثالث

 الكفاءة الشخصية

 13111 13321 13811  393321 األول

 13111 13521   383521 الثاني

     383111 الثالث

 فاعلية الذات

 13111 13117 13617  423117 األول

 13111 13511   413511 الثاني

     413111 الثالث

 المواجهة اإليجابية

 13111 33187 23623  323623 األول

 13111 13464   313111 الثاني

     293536 الثالث
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 (003=ن)اختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التحكيم الثالثة في محاور المرونة النفسية : (08)جدولتابع 

 السيطرة والتحكم

 13111 13845 13536  223536 األول

 13111 13319   213111 الثاني

     213691 الثالث

 حل المشكالت

 13111 13337 13617  223111 األول

 13111 13731   213393 الثاني

     213663 الثالث

 التوجه اإليجابي للمستقبل

 13111 43267 23964  253964 األول

 13111 13313   233111 الثاني

     213697 الثالث

 التكيف االيجابي

 13111 73812 73643  373643 األول

 13111 13169   313111 الثاني

     293831 الثالث

 اتخاذ القرار

 13111 53251 13615  193251 األول

 13111 33645   173645 الثاني

     143111 الثالث

ية للمقياسالدرجة الكل  

 13111 263127 183387  2413445 األول

 13111 73641   2233158 الثاني

     2153418 الثالث

وجود فروق دالة إحصائية في جميـع المحـاور الفرعيـة وكـذلك المجمـوع الكلـى لمقيـاس المرونـة (: 08)يتضح من جدول
لصـالح حكـام المسـتوى األول، كمـا توجـد فـروق دالـة ( ثالثـةال –الثانيـة  -األولى )النفسية بين حكام المستويات الثالثة 

 .دالة إحصائًيا L.S.Dحيث إن قيمة إحصائية بين حكام المستوى الثاني والثالث لصالح حكام المستوى الثاني؛ 

 اقـفالمو  التعامل بمرونـة مـع تمكنهم منرصيد كبير من الخبرات لديهم حكام هؤالء الإلى أن  النتيجة هذه ويرجع الباحث
واجهتم وكيفية تعـاملهم  التيكثرة المواقف التحكيمية نتيجة  مهنة التحكيمل تهمبها طوال فترة ممارس وامر  التي الضاغطة

 فـيمجـال التحكـيم  فـيا عليهـا و حصـل التيالدورات ، وكذلك مع تلك المواقف باستمرار أثناء إدارتهم للمنافسات الرياضية
قـدراتهم التحكيميـة والبدنيـة وقـدرتهم علـى  فـي، وأيًضـا ثقـتهم بأنفسـهم الـدوليى أو على المستوى المحلـ كرة القدم سواءً 

مســتواهم مــن قبــل اللجنــة لتقيــيم  باســتمرار الختبــاراتكثــرة تعرضــهم ، باإلضــافة إلــى ى بــر األمــانإلــ بالمباريــاتالخــروج 
 داً تكسـبهم مزيـ التـييهم مـن الخبـرات أصبح لدبذلك و  ،نهم يقومون بإدارة مباريات حساسة وهامةأالرئيسية للحكام، كما 
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، كمـا أن تكـرار المواقـف نفعـاالتهم ومواجهـة مـا يحـيط بهـم مـن ضـغوطا إدارةكثـر قـدرة علـى أمن الثقة بالنفس وتجعلهم 
الضاغطة والصعبة التي تواجه حكام المستوى األول أثناء المباريات أدت إلى زيادة القدرة على التكيف مع تلـك المواقـف 

زيادة المرونة النفسية التي تمكنهم من االستمرار والنجاح فـي إدارة المباريـات واجتيـاز الصـعاب والضـغوط التـي  وبالتالي
 .تواجههم أثناء هذه المباريات

 ى فـي التحكـيمالمسـتوى العـالن يبلغـو الـذين الحكـام معظـم أن(" 0101)، محمـددوهذا يتفق مع ما أشار إليـه عبـد الحميـ

حيـث إن حكـام كـرة القـدم يحرصـون علـى خـروج المبـاراة ؛ بمسـتوياتهم لالرتقـاء حقيقيـة ورغبـات ةايجابيـ اتجاهـات لـديهم
يهم فــى المبــاراة مــن ضــغوط ر علــى أكمــل وجــه، وبالتــالى هــم يحــاولون التغلــب علــى جميــع الصــعوبات التــى تعتــ تحكيميــاً 

حيـث يتميـزون ؛ لبحث حكام الدرجـة األولـىوالمسموع وهذا يتوافر فى عينة ا ىاإلعالم المرئو نفسية كبيرة منها الجمهور 
دون انفعـاالت أو مبالغـة فـى ردود  تهدوء فى التصرفات ومواجهـة المواقـف الصـعبة واللحظـات الحرجـة وحـل المشـكالالب

 .(71 ص،)"الفعل

خـالل  القـدم كـرة لحكـم الفنـى األداء مسـتوى بين طردية عالقة ثمة أن "(0110)، فهدويتفق ذلك مع نتائج دراسة بن ناصر
  .(35)"التي مر بها الخبرة سنوات وعدد للمباراة إدارته

ثمة عالقة هناك والتى أشارت إلى أن  "Proios, Doganis (0113)، دوجانيسبرويوس ةدراسنتائج يتفق ذلك مع كما 
 (.73")كرة القدم داء حكامأيجابية بين السن والخبرة فى إ

إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين حكــام  (" 0101)، محمــددالحميــ عبــدأشــارت نتيجــة الدراســة التــى قــام بهــا  وكــذلك
 –الدرجـة األولـى )وبـين حكـام  ،فـى المواقـف التحكيميـة ولصـالح حكـام الدرجـة األولـى( الدرجـة الثانيـة –الدرجة األولى )

فـى ( الدرجـة الثالثـة – الدرجـة الثانيـة)وبـين حكـام  ،فى المواقف التحكيمية ولصالح حكـام الدرجـة األولـى( الدرجة الثالثة
 (.50")المواقف التحكيمية ولصالح حكام الدرجة الثانية

بأنـه توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين الـدرجات الثالثـة لحكـام " (0103)مجدى، حاتمدراسة نتائج وتتفق تلك النتيجة مع 
ة األولى، كما توجد فروق دالة إحصـائًيا فى متغير اتخاذ القرار لصالح حكام الدرج( الثالثة -الثانية  -األولى )كرة القدم 

 (.01")بين حكام كرة القدم في الدرجة الثانية والثالثة لصالح حكام الدرجة الثانية
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 (003=ن)تحليل التباين األحادي لمحاور المرونة النفسية وفقًا لمستوي التعليم   : (05)جدول

 مصدر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

 البعد االنفعالي

 2.247 3.018 07.817 0 22.714 بين المجموعات

   8.661 101 1248.182 داخل المجموعات

    103 1124.774 المجموع

 الكفاءة الشخصية

 2.222 1.071 7.326 0 14.611 بين المجموعات

   2.788 101 12.341 داخل المجموعات

    103 121.162 المجموع

 فاعلية الذات

 2.222 10.812 4.121 0 8.321 بين المجموعات

   2.300 101 38.141 داخل المجموعات

    103 47.022 المجموع

 المواجهة اإليجابية

 2.222 8.704 2.144 0 12.088 بين المجموعات

   2.212 101 71.341 داخل المجموعات

    103 81.637 المجموع

 يطرة والتحكمالس

 2.241 3.076 2.821 0 1.617 بين المجموعات

   2.047 101 01.867 داخل المجموعات

    103 31.484 المجموع

 حل المشكالت

 2.222 16.126 2.307 0 12.624 بين المجموعات

   2.314 101 38.212 داخل المجموعات

    103 48.661 المجموع

 التوجه اإليجابي للمستقبل

 2.222 12.028 02.102 0 22.031 ن المجموعاتبي

   1.646 101 111.022 داخل المجموعات

    103 041.444 المجموع

 التكيف االيجابي

 

 2.222 12.441 127.841 0 312.617 بين المجموعات

   12.003 101 1036.182 داخل المجموعات

    103 1220.677 المجموع
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 (003=ن)لتباين األحادي لمحاور المرونة النفسية وفقًا لمستوي التعليم   تحليل ا: (05)جدولتابع 

 اتخاذ القرار

 2.222 14.164 86.272 0 173.121 بين المجموعات

   6.110 101 731.283 داخل المجموعات

    103 110.734 المجموع

 الدرجة الكلية للمقياس

 2.222 7.368 731.784 0 1471.268 بين المجموعات

   122.422 101 10148.182 داخل المجموعات

    103 13608.248 المجموع

 ...30(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية ( ف)قيمة *    

وجــود فــروق دالــة إحصــائية بــين مســتويات التعلــيم الثالثــة للحكــام فــى جميــع المحــاور الفرعيــة لمقيــاس (: 05)يتضــح مــن جــدول
ممــا دعــا الباحــث إلــى  ،(1.15)مــة ف المحســوبة أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة ن قيإحيــث المرونــة النفســية؛ 

 .للتعرف على اتجاه الفروق L.S.Dباستخدام  معنوياستخدام الموازنة مع أقل فرق 

 (003=ن)اختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التعليم المختلفة في محاور المرونة النفسية : (01)جدول

 مستوي التعليم حاورالم
المتوسط 

 الحسابي

 فروق المتوسطات لمستوي التعليم
Sig. 

 متوسط الجامعي فوق الجامعي

 البعد االنفعالي

 0.000 2.133 1.081  80.000 فوق الجامعي

 0.000 1.052   78.919 الجامعي

     77.867 متوسط

 الكفاءة الشخصية

 0.000 0.900 0.765  38.900 فوق الجامعي

 0.000 0.135   38.135 الجامعي

     38.000 متوسط

 فاعلية الذات

 0.000 0.700 0.565  41.700 فوق الجامعي

 0.000 0.135   41.135 الجامعي

     41.000 متوسط

 المواجهة اإليجابية

 0.000 0.135 0.100  30.000 فوق الجامعي

 0.000 0.035   29.900 الجامعي

     29.865 متوسط
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 (003=ن)اختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التعليم المختلفة في محاور المرونة النفسية : (01)جدولتابع 

 السيطرة والتحكم

 0.000 1.705 0.267  21.267 فوق الجامعي

 0.000 1.438   21.000 الجامعي

     19.562 متوسط

 حل المشكالت

 0.000 0.233 0.135  22.000 فوق الجامعي

 0.000 0.098   21.865 الجامعي

     21.767 متوسط

 التوجه اإليجابي للمستقبل

 0.000 1.767 1.361  24.767 فوق الجامعي

 0.000 0.405   23.405 الجامعي

     23.000 متوسط

 التكيف االيجابي

 0.000 4.467 3.386  34.467 فوق الجامعي

 0.000 1.081   31.081 الجامعي

     30.000 متوسط

 اتخاذ القرار

 0.000 3.233 2.558  17.233 فوق الجامعي

 0.000 0.676   14.676 الجامعي

     14.000 متوسط

 الدرجة الكلية للمقياس

 0.000 15.273 10.217  310.333 فوق الجامعي

 0.000 5.056   300.116 الجامعي

     295.060 متوسط

جود فروق دالة إحصائية فى جميـع المحـاور الفرعيـة وكـذلك المجمـوع الكلـى لمقيـاس المرونـة و (: 01)يتضح من جدول
النفسية بين مستويات التعليم الثالثة للحكام فوق جامعي وجامعي ومتوسط لصالح حكام مستوى التعليم فـوق الجـامعي، 

حيث لح حكام مستوى التعليم الجامعي؛ كما توجد فروق دالة إحصائية بين حكام مستوي التعليم الجامعي والمتوسط لصا
 .دالة إحصائياً  L.S.Dإن قيمة 

 ليعـاسـتوى قـد يتميـزون بم الجـامعيوالمؤهـل  الجـامعيأن الحكام الحاصلين على المؤهـل فـوق  ويرجع الباحث ذلك إلى
والعقلية التى تميزهم عن ، كما أن هؤالء الحكام غالبًا ما يكون لديهم العديد من المهارات النفسية واالجتماعية فقمن األ

زاد  غيــرهم ممــا يســاعدهم علــى مــا يواجهونــه مــن مشــكالت ويتجلــى ذلــك فــي القــدرة علــى فهــم انفعــاالت اآلخــرين، فكلمــا
القـدرة علـى الـتحكم فـى  هيكـون لديـ وبالتـالي للفرد أدى ذلك إلى تعرضه للكثير من مواقف االختبارات، التعليميالمستوي 

دارة ضغوطه  خريجـيمـن هـؤالء الحكـام  اً كبيـر  اً أن عـددكمـا  ،بشكل أفضل ويستطيع أن يتخذ قراراته فى هدوء انفعاالته وا 
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مقارنـة الضاغطة والصعبة بمرونة عالية المواقف التحكيمية على مواجهة  وبالتالي فهم قادرون كليات التربية الرياضية،
 .بالحكام الحاصلين على المؤهل المتوسط

أنه كلما زاد المستوى التعليمى لدى الفرد زاد اإلدراك والـوعى؛ حيـث (" 0107)يه حسين، رانياويتفق ذلك مع ما أشارت إل
يلعــب التعلــيم دور مهــم فــي تشــكيل الشخصــية ورســم خططهــا المســتقبلية وكــل هــذا يســاهم فــي تعزيــز وتــدعيم المرونــة 

 (. 015ص، ")النفسية لدى األفراد

كلمــا ارتفــع المســتوي  حيــث توصــلت إلــى أنــه ("0118)حســان، والءمــا توصــلت إليــه دراســة النتيجــة مــع هــذه وتتفــق 
كلمــا أرتفــع المســتوي التعليمــي كلمــا زاد تكيــف الفــرد وكــان أكثــر اســتجابة و كلمــا زادت المرونــة النفســية، للفــرد التعليمــي 

 .(11")ومرونة للظروف المتغيرة

وجـود فـروق فـي المرونـة النفسـية شارت إلـى حيث أ("0101)، نجاةمحمد وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
من أفراد العينـة فـي المسـتوى التعليمـي المتوسـط والمـنخفض لصـالح  بين أفراد العينة في المستوى التعليمي العالي وكالً 

عينـة أفراد العينة في المستوى التعليمي العالي، كما توجد فروق بين أفراد العينة في المستوى التعليمي المتوسط وأفـراد ال
 (.55")في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أفراد العينة في المستوى التعليمي المتوسط

وجــود فــروق ذات داللــة  حيــث توصــلت إلــى(" 0101)وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة أبوالنــور، محمــد
ى ودراسـات عليـا، وذلـك علـى إحصائية بين متوسط درجات المعلمين الحاصلين على مؤهل متوسط وفوق متوسط وجامع

مقياس المرونة النفسية لصالح المعلمين الحاصـلين علـي الدراسـات العليـا، ويرجـع ذلـك إلـى الفـرق الـذى يحدثـه التعلـيم 
على المستوى النفسى للفرد؛ حيث إن االطالع واإلعداد العلمـى والثقـافى لطـالب الدراسـات العليـا يزيـد مـن الثقـة بـالنفس 

 (.51")على التكيف اإليجابي مع ضغوط الحياة وبالتالي يرتفع مستوى المرونة النفسية لديهم والتفاؤل والقدرة
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 وفقًا للحالة االجتماعيةداللة الفروق في مقياس المرونة النفسية : (00)جدول

 المحاور م

 (76=ن) عزب أ (47=ن) متزوج 
الفرق بين 

 المتوسطين

 قيمة 

 ت

مستوي 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.000 5.048* 3.545 2.450 76.609 5.331 80.154 البعد االنفعالي 1

 0.002 *3.107 0.527 0.799 38.103 1.082 38.630 الكفاءة الشخصية 0

 0.000 *4.709 0.501 0.465 41.064 0.720 41.565 فاعلية الذات 3

 0.003 3.066* 0.421 0.579 29.630 0.951 30.051 لمواجهة اإليجابيةا 4

 0.706 1.778* 0.036 0.453 21.051 0.590 21.087 السيطرة والتحكم 2

 0.000 4.530* 0.439 0.359 21.587 0.717 22.026 حل المشكالت 6

 0.000 *6.323 1.459 0.858 23.128 1.707 24.587 التوجه اإليجابي للمستقبل 7

 0.000 *6.842 3.857 1.914 30.295 4.320 34.152 التكيف االيجابي 8

 0.000 *5.408 2.470 1.891 14.269 3.200 16.739 اتخاذ القرار 1

 0.022 *2.312 13.255 9.204 295.736 12.049 308.991 للمقياس الدرجة الكلية 12

   500.0(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية( ت)قيمة * 

وجود فروق دالة إحصـائيًا فـى جميـع المحـاور الفرعيـة وكـذلك المجمـوع الكلـى لمقيـاس المرونـة (: 00)يتضح من جدول
 .النفسية وفقًا للحالة االجتماعية لصالح الحكام المتزوجين

زوجيـة، وقـد ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن الحكام المتزوجون يشعرون بأنهم أكثـر تحمـاًل للمسـئولية تجـاه الحيـاة ال
يتمثل ذلك في تحديات الحياة والتغلب عليها وبـذلك فهـم قـادرون علـى مواجهـة عقبـات الحيـاة وأزماتهـا؛ ومـن ثـم التمتـع 

 .بمستوى عالى من المرونة النفسية والتي تساعدهم على مواجهة كل ذلك

قليلـة لـه باإلضـافة إلـى زيـادة ويمكن تفسير ذلك أيضـًا فـي ضـوء مـا يتمتـع بـه الحكـم المتـزوج مـن تـوافر مسـاحة حريـة 
المسئوليات الملقاة على عاتقـه وزيـادة األعبـاء الحياتيـة ومـا يـرتبط بهـا مـن متغيـرات ومـا يصـاحبها مـن تـوترات مقارنـة 
بغير المتزوجين الذين يعانون من ضغوطات قليلة وال يوجد لديهم مسئوليات منزليـة كتربيـة األبنـاء والبحـث عـن الـرزق، 

ى زيادة مستوى كفاءة الفرد الذاتية واالجتماعية، مما ينعكس تباعًا على مسـتوى المرونـة النفسـية لـدى كل ذلك يؤثر عل
األفــراد المتــزوجين مقارنــة بغيــر المتــزوجين، فــالفرد المتــزوج لديــه الكثيــر مــن المســئوليات األســرية واالجتماعيــة وم ثقــل 

حصــيل الــرزق والبحــث الــدائم عــن حيــاة مســتقرة، وبــذلك يمكــن بــالكثير مــن الهمــوم والمشــاكل المتعلقــة بتربيــة األبنــاء وت
القول أن كثرة التعرض لهذه األحداث والمشكالت تزيد من التوافـق النفسـي واالجتمـاعي لـدى األفـراد المتـزوجين وبالتـالي 

اع بالحيـاة، زيادة المرونة النفسية لديهم وبذلك يكونوا قادرون على مواجهـة هـذه األحـداث والمشـكالت مـن أجـل االسـتمت
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أي أن الضغوط النفسية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية الهائلة التي يتعرض لها الحكام المتزوجون داخـل المجتمـع 
 .قد منحتهم قدرة عالية من المرونة النفسية تؤهلهم إلى االستمرار في الحياة

فــرد بـدون ضــغوط أو ظـروف غيــر مالئمــة إلــى أن المرونـة ال تعنــى حيـاة الGrotberg(0113" )وقـد أشــار جروتبيـرج 
لكنها تعنى كيفية التعامل بفاعلية مع ضغوط الحياة التي ال مفر منها؛ حيـث أن تكـرار الظـروف الضـاغطة التـي يعيشـها 
األفراد كالظروف األسرية واالقتصادية واالجتماعية تساعد في القدرة على التكيف مع تلك الظروف وبالتـالي رفـع مسـتوى 

 (.0ص، ")لنفسية التي تمكنهم من االستمرار والنجاح في الحياة واجتياز الصعاب التي تواجههمالمرونة ا

حيث أشارت إلى وجود فروق فـي المرونـة النفسـية (" 0101)، نجاةمحمد وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
سـنوات  01تـي تراوحـت مـدة زواجهـن مـن سنة فأكثر وكـاًل مـن األسـر الال  05بين األسر الالتي كانت مدة زواجهن من 

سـنة فـأكثر؛ حيـث  05سنوات لصالح األسر الالتى كانـت مـدة زواجهـن مـن  01سنة، والالتى أقل من  05إلى أقل من 
كانوا أكثر مرونة نفسية، فكلما زادت مدة الزواج كلما زادت المرونة النفسية لدى األفراد، ويرجع ذلـك إلـى أن الفـرد يصـل 

 (.55)قدمة من النضوج العقلى تمكنه من التكيف والتمتع بالمرونة النفسيةإلى مرحلة مت

 :التساؤل الثاني ومناقشة نتائج عرض

عينـة البحـث وفقـًا لكـل مـن مسـتوى التحكـيم، حكـام الفـروق فـى أسـاليب إدارة الضـغوط النفسـية لـدى هـل توجـد : والذى ينص علي
 مستوى التعليم، الحالة االجتماعيةك

 (003=ن)وفقًا لمستوي التحكيم مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلحليل التباين األحادي ت: (00)جدول

 مصدر التباين األبعاد          
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

اإليجابيإعادة التفسير   

 007. 5.165 1.272 2 2.543 بين المجموعات

   246. 123 30.282 داخل المجموعات

    125 32.825 المجموع

النشطة المواجهة  

 000. 108.324 29.817 2 59.635 بين المجموعات

   275. 123 33.857 داخل المجموعات

    125 93.492 المجموع

 االبتعاد السلوكى

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 لمجموعا
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 (003=ن)وفقًا لمستوي التحكيم مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلتحليل التباين األحادي : (00)جدولتابع 

 التقبل

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 المجموع

 االبتعاد الذهنى

 000. 8.467 4.924 2 9.847 موعاتبين المج

   582. 123 71.526 داخل المجموعات

    125 81.373 المجموع

 اإلنكار

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 المجموع

 التريث

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 المجموعاتداخل 

    125 23.373 المجموع

 قمع األنشطة المتنافسة

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 المجموع

ظهارها  التركيز على االنفعاالت وا 

 005. 5.508 4.170 2 8.340 بين المجموعات

   757. 123 93.128 جموعاتداخل الم

    125 101.468 المجموع

 الرجوع إلى الدين

 000. 108.324 119.270 2 238.540 بين المجموعات

   1.101 123 135.429 داخل المجموعات

    125 373.968 المجموع

 االنفعالي االجتماعيالدعم  استعمال

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 خل المجموعاتدا

    125 23.373 المجموع

 التخطيط

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 المجموع
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 (003=ن)يموفقًا لمستوي التحك مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلتحليل التباين األحادي : (00)جدولتابع 

 االستعمال اإلجرائى للدعم االجتماعى

 002. 6.344 563. 2 1.126 بين المجموعات

   089. 123 10.914 داخل المجموعات

    125 12.040 المجموع

 السخرية أو الدعابة

 000. 108.324 7.454 2 14.909 بين المجموعات

   069. 123 8.464 داخل المجموعات

    125 23.373 المجموع

 تعاطى األدوية النفسية

 001. 7.192 2.172 2 4.345 بين المجموعات

   302. 123 37.155 داخل المجموعات

    125 41.500 المجموع

للقائمةالدرجة الكلية   

 000. 28.984 71.671 2 143.342 بين المجموعات

   2.473 123 304.150 داخل المجموعات

    125 447.492 المجموع

 ...30(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية ( ف)قيمة *   

وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين مسـتويات التحكـيم الثالثـة فـى جميـع األبعـاد الفرعيـة لقائمـة : يتبـين( 00)بدراسة جدول
دعـا ممـا  ،(1.15)ن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنويةإحيث  ؛مواجهة الضغوط أساليب

 .للتعرف على اتجاه الفروق L.S.Dباستخدام  معنويالباحث إلى استخدام الموازنة مع أقل فرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

 (003=ن)مواجهة الضغوط أساليباختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التحكيم في أبعاد قائمة : (03)جدول

 األبعاد
مستوي 

 التحكيم

المتوسط 

 الحسابي

كيمفروق المتوسطات لمستوي التح  

Sig. 

 الثالث الثاني األول

 إعادة التفسير اإليجابي

 0.000 0.393 0.155  8.000 األول

 0.000 0.238    7.845 الثاني

       7.607 الثالث

 المواجهة النشطة

 0.000 1.500 0.071  3.000 األول

 0.000 1.429    2.929 الثاني

       1.500 الثالث

 االبتعاد السلوكى

 0.000 0.750 0.036  4.000 األول

 0.000 0.714    3.964 الثاني

       3.250 الثالث

 التقبل

 0.000 0.750 0.036  6.000 األول

 0.000 0.714    5.964 الثاني

       5.250 الثالث

 االبتعاد الذهنى

 0.000 0.750 0.172  8.000 األول

 0.000 0.578    7.828 الثاني

       7.250 الثالث

 اإلنكار

 0.000 0.750 0.714  1.750 األول

 0.000 0.036    1.036 الثاني

       1.000 الثالث

 التريث

 0.000 0.750 0.714  7.750 األول

 0.000 0.036    7.036 الثاني

       7.000 الثالث

 قمع األنشطة المتنافسة

 0.000 0.750 0.714  2.750 األول

 0.000 0.036    2.036 انيالث

       2.000 الثالث
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 (003=ن)مواجهة الضغوط أساليباختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التحكيم في أبعاد قائمة : (03)جدولتابع 

 التركيز على االنفعاالت

وإظهارها   

 0.000 0.559- 0.121-  0.200 األول

 0.000 0.438-    0.321 الثاني

       0.759 الثالث

 الرجوع إلى الدين

 0.000 3.000 2.857  7.000 األول

 0.000 0.143    4.143 الثاني

       4.000 الثالث

 استعمال الدعم االجتماعى

نفعالىالا   

 0.000 0.750 0.036  4.000 األول

 0.000 0.714    3.964 الثاني

       3.250 الثالث

 التخطيط

 0.000 0.654 0.614  0.750 األول

 0.000 0.040    0.136 الثاني

       0.096 الثالث

االستعمال اإلجرائى للدعم 

 االجتماعى

 0.000 0.202 0.190  2.190 األول

 0.000 0.012    2.000 الثاني

       1.988 الثالث

 السخرية أو الدعابة

 0.000 0.750 0.036  5.000 األول

 0.000 0.714    4.964 الثاني

       4.250 الثالث

 تعاطى األدوية النفسية

 0.000 0.500 0.121  8.000 األول

 0.000 0.379    7.879 الثاني

       7.500 الثالث

 الدرجة الكلية للقائمة

 0.000 11.690 6.345  68.390 األول

 0.000 5.345    62.045 الثاني

     56.700 الثالث

مواجهة الضغوط  أساليب قائمةالفرعية وكذلك المجموع الكلى ل األبعادجميع  في فروق دالة إحصائيةوجود  :(03)يتضح من جدول
بين  إحصائيةكما توجد فروق دالة  األول،لصالح حكام المستوى  (الثالثة –الثانية  -األولى )الثالثةالنفسية بين حكام المستويات 

 .دالة إحصائًيا L.S.Dحيث إن قيمة الثاني؛ لمستوى والثالث لصالح حكام ا الثانيحكام المستوى 
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 التـي الضـاغطة المواقـف التعامل مـع فيرصيد كبير من الخبرات لديهم  حكامهؤالء الأن إلى  النتيجة هذه ويرجع الباحث
م مـع تلـك واجهـتم وكيفيـة تعـامله التيكثرة المواقف التحكيمية وذلك نتيجة  مهنة التحكيمل تهمبها طوال فترة ممارس وامر 

للمباريات، كما أن هذه الخبـرات تمكـنهم مـن مواجهـة الضـغوط بايجابيـة وتجاهـل األفكـار المواقف باستمرار أثناء إدارتهم 
السلبية األمر الذى يجعلهم أكثر قدرة على التحكم فى أفكارهم والسـيطرة عليهـا مقارنـة بغيـرهم مـن الحكـام ذوى المسـتوى 

علـى المسـتوى المحلـى أو  مجال تحكيم كرة القـدم سـواءً  فيا عليها و حصل التيلدورات ى ااألقل من الخبرات، باإلضافة إل
، باإلضـافة ى بـر األمـانإلـ بالمبارياتقدراتهم التحكيمية والبدنية وقدرتهم على الخروج  فيثقتهم بأنفسهم  ، وأيضاً الدولي
نهــم يقومــون بــإدارة أنــة الرئيســية للحكــام، كمــا تقيــيم مســتواهم مــن قبــل اللجل إلــى اختبــارات باســتمراركثــرة تعرضــهم إلــى 

ا مــن الثقــة بــالنفس تكســبهم مزيــدً  التـيأصــبح لــديهم مــن الخبــرات بــذلك و  وحساســة داخــل وخــارج مصـر، مباريـات هامــة
 .التي يتعرضون لها أثناء المباريات ضغوطالنفعاالتهم ومواجهة ا إدارةكثر قدرة على أوتجعلهم 

حيـث توصـلت إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فــى " (0115)محمـد، حـدادةدراسـة  وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائج
مصادر الضغوط النفسية بين الحكام تعزى لمتغير الخبرة التحكيميـة، وهـذه الفـروق تميـل لصـالح الحكـام األقـل خبـرة، أى 

بـرة، كمـا يوجـد فـروق ذات داللـة أن الحكام األقـل خبـرة أكثـر معانـاة لمصـادر الضـغوط النفسـية مقارنـة بالحكـام األكثـر خ
إحصــائية بــين مختلــف درجــات الحكــام فــي مســتويات الضــغط النفســى؛ حيــث أنــه كلمــا نزلنــا فــي ســلم الدرجــة التحكيميــة 
ارتفعــت مســتويات الضــغط النفســي أي أن الحكــام الــدوليين معانــاتهم مــن الضــغوط النفســية أقــل مــن الحكــام الفيــدراليين 

 (. 07")وحكام ما بين الرابطات

 مواجهــةفــروق فــى أســاليب حيــث توصــلت إلــى وجــود (" 0101)، أحمــدالشــافعى وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة
كرة القـدم؛ حيـث ترتفـع معظـم أسـاليب مواجهـة الضـغوط النفسـية بزيـادة خبـرة الحكـام؛ حيـث  الضغوط النفسية لدى حكام

 (.1")ثالثةكانت أعلى لصالح حكام الدرجة األولى فالثانية وأخيرًا ال

 (003=ن)عليموفقًا لمستوي الت مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلتحليل التباين األحادي : (01)جدول

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف

 الداللة

 إعادة التفسير اإليجابي

 035. 3.452 872. 2 1.744 بين المجموعات

     253. 123 31.081 لمجموعاتداخل ا

       125 32.825 المجموع

 المواجهة النشطة

 016. 4.283 3.043 2 6.087 بين المجموعات

     711. 123 87.405 داخل المجموعات

       125 93.492 المجموع
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 (003=ن)عليملمستوي الت وفقاً  مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلتحليل التباين األحادي : (01)جدولتابع 

 االبتعاد السلوكى

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع

 التقبل

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع

بتعاد الذهنىاال  

 001. 7.370 4.354 2 8.708 بين المجموعات

     591. 123 72.665 داخل المجموعات

       125 81.373 المجموع

 اإلنكار

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع

 التريث

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع

 قمع األنشطة المتنافسة

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع

 التركيز على االنفعاالت وإظهارها

 009. 6.130 5.052 2 10.104 بين المجموعات

     824. 123 101.365 داخل المجموعات

       125 111.468 المجموع

 الرجوع إلى الدين

 016. 4.283 12.173 2 24.347 بين المجموعات

     2.842 123 349.622 داخل المجموعات

       125 373.968 المجموع

 استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي

 016. 4.283 761. 2 1.522 مجموعاتبين ال

     178. 123 21.851 داخل المجموعات

       125 23.373 المجموع
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 (003=ن)عليموفقًا لمستوي الت مواجهة الضغوط النفسية أساليب قائمةلتحليل التباين األحادي : (01)جدولتابع 

 التخطيط

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 موعاتداخل المج

       125 23.373 المجموع

 االستعمال اإلجرائى للدعم االجتماعى

 003. 6.104 544. 2 1.087 بين المجموعات

     089. 123 10.953 داخل المجموعات

       125 12.040 المجموع

 السخرية أو الدعابة

 016. 4.283 761. 2 1.522 بين المجموعات

     178. 123 21.851 المجموعاتداخل 

       125 23.373 المجموع

 تعاطى األدوية النفسية

 040. 3.864 931. 2 1.862 بين المجموعات

     241. 123 29.638 داخل المجموعات

       125 31.500 المجموع

قائمةالدرجة الكلية لل  

 003. 5.981 19.832 2 39.664 بين المجموعات

     3.316 123 407.828 جموعاتداخل الم

       125 447.492 المجموع

 ...30(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية ( ف)قيمة *  

فـى جميــع األبعـاد الفرعيــة للحكــام الثالثـة مسـتويات التعلــيم وجــود فـروق دالــة إحصـائيًا بــين : يتبـين( 01)بدراسـة جــدول
ن قيمـة ف المحسـوبة أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة إ حيـث ؛مواجهة الضغوط النفسية أساليبلقائمة 

 .للتعرف على اتجاه الفروق L.S.Dباستخدام  معنويمما دعا الباحث إلى استخدام الموازنة مع أقل فرق  ،(1.15)
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 (003=ن)مواجهة الضغوط أساليباختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التعليم في أبعاد قائمة : (05)جدول

 مستوي التعليم األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

 فروق المتوسطات لمستوي التعليم
Sig. 

 متوسط الجامعي فوق الجامعي

 إعادة التفسير اإليجابي

 0.000 0.276 0.132  7.9324 فوق الجامعي

 0.000 0.144    7.8000 الجامعي

       7.6563 متوسط

 المواجهة النشطة

 0.000 0.622 0.500  3.0000 فوق الجامعي

 0.000 0.122    2.5000 الجامعي

       2.3784 متوسط

 االبتعاد السلوكي

 0.000 0.311 0.250  4.0000 فوق الجامعي

 0.000 0.061    3.7500 الجامعي

       3.6892 متوسط

 التقبل

 0.000 0.311 0.250  6.0000 فوق الجامعي

 0.000 0.061    5.7500 الجامعي

       5.6892 متوسط

 االبتعاد الذهني

 0.000 0.567 0.473  7.9730 فوق الجامعي

 0.000 0.094    7.5000 الجامعي

       7.4063 متوسط

 اإلنكار

 0.000 0.311 0.061  1.3108 فوق الجامعي

 0.000 0.250    1.2500 الجامعي

       1.0000 متوسط

 التريث

 0.000 0.311 0.061  7.3108 فوق الجامعي

 0.000 0.250    7.2500 الجامعي

       7.0000 متوسط

 قمع األنشطة المتنافسة

 0.000 0.311 0.061  2.3108 فوق الجامعي

 0.000 0.250    2.2500 الجامعي

       2.0000 متوسط
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 (003=ن)مواجهة الضغوط أساليببعاد قائمة اختبار أقل فرق معنوي بين مستويات التعليم في أ: (05)جدولتابع 

 التركيز على االنفعاالت وإظهارها

 0.000 0.081- 0.023-  4500. فوق الجامعي

 0.000 0.058-    4730. الجامعي

       5313. متوسط

 الرجوع إلى الدين

 0.000 1.243 0.243  5.2432 فوق الجامعي

 0.000 1.000    5.0000 الجامعي

       4.0000 طمتوس

 استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي

 0.000 0.311 0.250  4.0000 فوق الجامعي

 0.000 0.061    3.7500 الجامعي

       3.6892 متوسط

 التخطيط

 0.000 0.208 0.061  3108. فوق الجامعي

 0.000 0.147    2500. الجامعي

       0.1030 متوسط

 ئي للدعم االجتماعياالستعمال اإلجرا

 0.000 0.269 0.246  2.3000 فوق الجامعي

 0.000 0.023    2.0541 الجامعي

       2.0313 متوسط

 السخرية أو الدعابة

 0.000 0.311 0.250  5.0000 فوق الجامعي

 0.000 0.061    4.7500 الجامعي

       4.6892 متوسط

 تعاطى األدوية النفسية

 0.000 0.280 0.005  7.9054 فوق الجامعي

 0.000 0.275    7.9000 الجامعي

       7.6250 متوسط

 الدرجة الكلية للقائمة

 0.000 5.559 2.820  65.0472 فوق الجامعي

 0.000 2.739    62.2270 الجامعي

     59.4883 متوسط

 أســاليب قائمــةعيــة وكــذلك المجمــوع الكلــى لالفر  بعــادجميــع األ فــي فــروق دالــة إحصــائيةوجــود  :(05)يتضــح مــن جــدول
للحكام فوق جامعي وجامعي ومتوسط لصالح حكـام المسـتوى الثالثة  يةالتعليم اتمواجهة الضغوط النفسية بين المستوي
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بــين حكــام مســتوي التعلــيم الجــامعي والمتوســط لصــالح حكــام  إحصــائية فــوق الجــامعي، كمــا توجــد فــروق دالــة يالتعليمــ
 .اً يدالة إحصائ L.S.Dحيث إن قيمة ؛ الجامعي يمالمستوى التعلي

 ليعـاسـتوى قـد يتميـزون بم الجـامعيوالمؤهـل  الجـامعيأن الحكام الحاصلين على المؤهـل فـوق  ويرجع الباحث ذلك إلى
عرفيـة في المعرفة والرأى، كما أن هؤالء الحكام غالبًا ما يكون لديهم العديد من القـدرات العقليـة واإلمكانـات الم فقمن األ

التى تميزهم عن غيرهم نتيجة الدراسات العلمية التي حصلوا عليهـا ممـا يسـاعدهم علـى حـل مـا يواجهونـه مـن مشـكالت 
زاد  ويتجلــى ذلــك فــي ارتفــاع مســتوى الثقــة لــديهم باإلضــافة إلــى قــدرتهم علــى فهــم انفعــاالت ومشــاعر اآلخــرين، فكلمــا

القـدرة  هيكـون لديـ وبالتـالي ،وكثـرة التجـارب ر مـن مواقـف االختبـاراتللفرد أدى ذلك إلى تعرضـه للكثيـ التعليمىالمستوي 
دارة ضــغوطه بشــكل أفضــل ويســتطيع أن يتخــذ قراراتــه فــى هــدوء  ويكــون لديــه القــدرة علــى ،علــى الــتحكم فــى انفعاالتــه وا 

مجـال  فـي تدريبيـةال الدورات، باإلضافة إلى حصولهم على العديد من من طاقته العقلية والعضلية بشكل أفضل االستفادة
الــدولي والتــي تزيــد مــن معــرفتهم ووعــيهم الكامــل بــاللوائح والقــوانين علــى المســتوى المحلــى أو  كــرة القــدم ســواءً  تحكــيم

أن كمـا ، الخاصة بلعبة كرة القدم؛ فالقرار الصحيح البد أن يستند إلى قدر كاف من المعلومات والمعرفـة بجوانـب التحكـيم
المواقـف التحكيميـة علـى مواجهـة  وبالتـالي فهـم قـادرون كليـات التربيـة الرياضـية، خريجـيحكـام من هـؤالء ال اً كبير  اً عدد

 دون انفعـال أو مبالغــة فــى ردود الفعــلالتــي تحـدث أثنــاء المباريــات  تحــل المشــكالكـذلك و الضـاغطة والصــعبة والحرجــة 
 .مقارنة بالحكام الحاصلين على المؤهل المتوسط

حيث أشارت إلى أنه كلما زاد المستوى التعليمـى لـدى الفـرد (" 0107)شارت إليه حسين، رانياوتتفق تلك النتيجة مع ما أ
 (. 015ص، ")زاد اإلدراك والوعى؛ حيث يلعب التعليم دور مهم في تشكيل الشخصية ورسم خططها المستقبلية

لمـى يلعـب دورًا كبيـرًا فـي حيث ذكر أن اختالف التخصص والمسـتوى الع(" 0105)ويتفق ذلك مع ما ذكره أبوندى، محمد
كيفية مواجهة الضغوط والتعامل معها؛ فكلما ارتقى الفرد بدرجته العلمية كلما كانت لديه خبرة ووعى ايجابى فـي الحيـاة، 
ألن الدرجة الجامعية تعطى الفرد المجال في التوسع بـالعلم والعمـل وتزيـد عنـد الفـرد الخبـرة المعرفيـة لكيفيـة التعامـل مـع 

 (.001ص، )كيفية مواجهتهاالضغوط و 

والتي أشارت إلى أن قدرة الفرد على التكيف مـع الضـغوط (" 0110)جاد اهلل، فاطمة دراسةنتائج مع هذه النتيجة  وتتفق
 (.38")بشكل عام تزيد بزيادة المرحلة التعليمية

 مواجهـةفـى أسـاليب  فـروقحيـث توصـلت إلـى وجـود (" 0101)، أحمـدالشـافعى وتتفق هذه النتيجة مع مـا أكدتـه دراسـة
كرة القدم؛ حيث ترتفع معظم أساليب مواجهة الضغوط النفسية بزيـادة مسـتوى التعلـيم؛ حيـث  الضغوط النفسية لدى حكام

كانت أعلى لصالح حكام مستوى الدراسة األعلـى؛ فـاألفراد ذوي التعلـيم األعلـى لـديهم القـدرة علـى فهـم الموقـف الضـاغط 
 (.1")لتعليم المنخفضبدرجة أكثر من األفراد ذوي ا
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 مواجهة الضغوط النفسية وفقًا للحالة االجتماعية أساليب قائمةداللة الفروق في : (01)جدول

 األبعاد م

 (76=ن) عزبأ (47=ن) متزوج
الفرق بين 

 المتوسطين

 قيمة 

 ت

مستوي 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

*0.231 2.212 2.438 7.781 2.212 7.884 اإليجابيإعادة التفسير  1  2.242 

 2.231 *0.287 2.311 2.764 0.333 2.121 0.620 النشطة المواجهة 0

 2.231 *0.287 2.121 2.380 3.667 2.476 3.806 السلوكياالبتعاد  3

 2.231 *0.287 2.121 2.380 2.667 2.476 2.806 التقبل 4

*3.700 2.210 2.102 7.474 1.136 7.186 الذهنيتعاد االب 2  2.222 

 2.231 *0.287 2.121 2.380 1.174 2.476 1.333 اإلنكار 6

 2.231 *0.287 2.121 2.380 7.174 2.476 7.333 التريث 7

 2.231 *0.287 2.121 2.380 0.174 2.476 0.333 قمع األنشطة المتنافسة 8

 2.111 *1.714 2.010 2.026 2.368 2.347 2.282 وإظهارهاالتركيز على االنفعاالت  1

 2.231 *0.287 2.637 1.207 4.616 1.120 2.333 الرجوع إلى الدين 12

11 
 االجتماعيالدعم  استعمال

 االنفعالي
3.806 2.476 3.667 2.380 2.121 

0.287* 2.231 

 2.231 *0.287 2.121 2.380 2.174 2.476 2.333 التخطيط 10

*0.334 2.107 2.314 0.218 2.130 0.142 للدعم  اإلجرائياالستعمال  13  2.201 

*0.287 2.121 2.380 4.667 2.476 4.806 السخرية أو الدعابة 14  2.231 

*0.726 2.073 2.068 7.684 2.783 7.127 األدوية النفسية تعاطي 12  2.228 

*0.702 3.447 1.320 62.706 0.327 64.173 للقائمةالدرجة الكلية  16  2.227 

   500.0(= 0.0.)الجدولية عند مستوي معنوية( ت)قيمة * 

 أســاليب لقائمــة كــذلك الدرجــة الكليــةالفرعيــة و  ألبعــادجميــع ا فــي إحصــائية وجــود فــروق دالــة :(01)يتضــح مــن جــدول
 .مواجهة الضغوط النفسية وفقًا للحالة االجتماعية لصالح الحكام المتزوجين

العائلية  الحياة متطلباتكـذلك وه النتيجة إلى زيادة المسئوليات العائلية واألعبـاء األسـرية واالجتماعيـة ويعزو الباحث هذ
الملقــاة علــى عــاتق الحكــام المتزوجــون ومــا يــرتبط بهــا مــن متغيــرات ومــا يصــاحبها مــن تــوترات؛ فالحكــام المتزوجــون 

ارنة بغير المتزوجين الذين قد يعانون مـن ضـغوطات قليلـة يشعرون بأنهم أكثر تحماًل للمسئولية تجاه الحياة الزوجية مق
وال يوجد لديهم مسئوليات منزلية كتربية األبناء والبحث عن لقمة العيش من أجل توفير حياة أمنة ومسـتقرة لهـم، فـالفرد 
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وبـذلك يمكـن القـول المتزوج دائمًا م ثقل بالكثير من الهموم والضغوط والمشاكل المتعلقة بتربية األبناء وتحصـيل الـرزق، 
أن كثرة التعرض لهذه األحداث والضغوطات والمشكالت تزيد من قدرة الحكام المتزوجون على إدارة هذه الضـغوط وكيفيـة 

 .مواجهتها والتغلب عليها وبذلك فهم قادرون على مواجهة ضغوط وعقبات المباريات وأزماتها

 التعامــل مــع الحياتيــة فــيرصــيد كبيــر مــن الخبــرات ن لــديهم المتزوجــوحكــام الإلــى أن  النتيجــة هــذه كمــا يرجــع الباحــث
واجهتم وكيفية تعاملهم مـع تلـك  التيكثرة المواقف خالل مراحل حياتهم الزوجية نتيجة بها  وامر  التي الضاغطة المواقف

 إدارةرة علـى كثـر قـدأمـن الثقـة بـالنفس وتجعلهـم  تكسـبهم مزيـداً  التيأصبح لديهم من الخبرات بذلك المواقف باستمرار و 
، كما أن تكرار المواقف الضاغطة والصـعبة التـي تواجـه الحكـام المتزوجـون نفعاالتهم ومواجهة ما يحيط بهم من ضغوطا

أدت إلــى زيــادة القــدرة علــى التكيــف مــع تلــك المواقــف وبالتــالي االســتمرار والنجــاح فــي إدارة المباريــات واجتيــاز الصــعاب 
 .المباريات والضغوط التي تواجههم أثناء هذه

مـن أجـل إسـناد إدارة العديـد مـن  بمسـتوياتهم لالرتقاء حقيقية ورغبات إيجابية اتجاهات لديهمالمتزوجون  الحكامكما أن 
المباريات لهم في المستقبل من قبل لجنة الحكام وبالتالي ارتفاع المستوى المادى لهم، فهم في حاجة إلى ذلك من أجـل 

لـى بـر  علـى أكمـل وجـه يحرصـون علـى خـروج المبـاراة تحكيميـاً وألسـرهم، وبـذلك فهـم  تحقيق حياة زوجية مستقرة لهـم وا 
المبـاراة مـن ضـغوط نفسـية كبيـرة منهـا  أثنـاءيهم ر وبالتالى هم يحاولون التغلب علـى جميـع الصـعوبات التـى تعتـ ،األمان

زون بهـــدوء فـــى التصـــرفات حيـــث يتميـــاألجهــزة الفنيـــة؛  -الالعبـــين  - والمســـموع المرئـــياإلعـــالم  -الجمهـــورضــغوط 
 .دون انفعاالت أو مبالغة فى ردود الفعل تومواجهة المواقف الصعبة واللحظات الحرجة وحل المشكال

أن األفـراد المتـزوجين أقـدر علـى تحمـل الضـغوط ولـديهم (" 0105)وتتفق هذه النتيجة مع مـا أشـار إليـه أبونـدى، محمـد
دراك لألمور الحياتية والعالقة مع اآلخرين بشكل عام أكثر من األفراد غير المتزوجين، وكذلك لـديهم جـرأة  صبر وتحمل وا 

 (.001ص، ")أكثر في التعامل مع اآلخرين وذلك بسبب الخبرة الشخصية المكتسبة

الحكـام المتزوجـون ذوى  حيـث توصـلت إلـى أن(" 0101)، أحمـدالشـافعى وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليـه دراسـة
 .(1)ساليب مواجهة الضغوط مقارنة بغير المتزوجينمرتفع فى أمستوى 

 :التساؤل الثالث عرض ومناقشة نتائج

دارة الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدمك هل توجد عالقة: والذى ينص علي  بين المرونة النفسية وا 

 

 

 

 



294 
 

دارة الضغوط النفسية لحكام كرة القدمال: (07)جدول  (003=ن)      عالقة بين المرونة النفسية وا 

 م

 المحاور   

 

 األبعاد     

البعد 

 االنفعالي

الكفاءة 

 الشخصية

فاعلية 

 الذات

المواجهة 

 اإليجابية

السيطرة 

 والتحكم

حل 

 المشكالت

التوجه 

اإليجابي 

 للمستقبل

التكيف 

 االيجابي

اتخاذ 

 القرار

الدرجة 

الكلية 

 للمقياس

1 

إعادة 

التفسير 

 اإليجابي

2.231 2.477 2.202 2.222 2.468 2.474 2.311 2.007 2.408 2.470 

0 
 المواجهة

 النشطة
2.321 2.324 2.414 2.438 2.368 2.382 2.006 2.072 2.321 2.362 

3 
االبتعاد 

 السلوكي
2.470 2.434 2.332 2.448 2.481 2.423 2.410 2.047 2.067 2.421 

 2.312 2.444 2.302 2.202 2.344 2.418 2.422 2.230 2.431 2.411 التقبل 4

2 
االبتعاد 

 الذهني
2.340 2.386 2.468 2.442 2.372 2.322 2.011 2.017 2.280 2.307 

 2.061 2.236 2.018 2.001 2.076 2.111 2.016 2.308 2.322 2.231 اإلنكار 6

7 
 2.002 2.460 2.074 2.026 2.312 2.203 2.371 2.416 2.073 2.322 التريث

8 
قمع األنشطة 

 المتنافسة
2.361 2.077 2.027 2.072 2.321 2.032 2.312 2.331 2.480 2.366 

1 
التركيز على 

 االنفعاالت 
2.086 2.061 2.463 2.220 2.216 2.417 2.472 2.470 2.342 2.341 

12 
الرجوع إلى 

 الدين
2.382 2.313 2.073 2.344 2.113 2.003 2.316 2.016 2.070 2.036 

11 

 استعمال

الدعم 

  االجتماعي

2.077 2.302 2.444 2.422 2.446 2.420 2.036 2.082 2.014 2.403 

10 
 2.340 2.318 2.360 2.348 2.373 2.346 2.020 2.024 2.483 2.227 التخطيط

13 

االستعمال 

 اإلجرائي

 للدعم 

2.030 2.016 2.427 2.424 2.372 2.332 2.388 2.326 2.422 2.082 

14 
السخرية أو 

 الدعابة
2.231 2.477 2.202 2.222 2.468 2.474 2.311 2.307 2.408 2.470 

12 

تعاطى 

األدوية 

 النفسية

2.321 2.324 2.414 2.438 2.368 2.382 2.006 2.072 2.321 2.362 
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16 
الدرجة الكلية 

 قائمةلل
2.470 2.434 2.332 2.448 2.481 2.423 2.410 2.047 2.067 2.421 

 ..05.=0.0.الجدولية عند مستوي معنوية " ر"قيمة *

دارة الضـغوط النفسـية إحصائيًا بين المرونة النفسـيةدالة عالقة ارتباطية طردية إيجابية وجود  :(07)يتضح من جدول  وا 
، أى كلمــا ارتفـع مســتوى المرونـة النفســية لحكــام كـرة القــدم ارتفعــت (1.15)عنــد مسـتوى معنويــة  لـدى حكــام كـرة القــدم
 .التى يتعرضون لها أثناء المباريات والعكس صحيح ةإدارة الضغوط النفسيلديهم القدرة على 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المرونة النفسية تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لحكام كرة القدم؛ حيـث يتعـرض حكـام كـرة 
حهم القـدرة علـى القدم للضغوط المستمرة أثناء إدارة المباريات، وبالتالى فإن امتالك حكام كرة القدم للمرونة النفسـية تمـن

اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء المباريات، كما تجعلهم أكثر قدرة على التصـرف بشـكل إيجـابي وسـليم مـع مـا يـواجهم مـن 
مواقف ضاغطة أثناء المباريات، كما أن تحلى الحكم بالمرونة النفسية يؤدى إلى القدرة علـى التكيـف وتحمـل المسـئولية 

تحـدث أثنـاء المباريـات، والـذى يـؤدى إلـى شـعور الحكـم بثقـة كبيـرة فـى نفسـه تؤهلـه  ومواجهـة المواقـف الضـاغطة التـى
 .للنجاح فى إدارة المباراة والخروج بها إلى بر األمان

المرونة النفسية ت عد أحد المكونات النفسية الضرورية والهامة لمواجهة ضغوط  أن الباحث هذه النتيجة أيضًا إلىويرجع 
المتالحقة التى يتعرض لها الحكم، فكلما أمتلك الحكم المرونة النفسـية كلمـا أصـبح قـادرًا علـى التكيـف المباراة المتباينة و 

مع المواقف المختلفة والتغلب على النتائج السلبية للضغوط وضبط النفس عند التعـرض لتلـك الضـغوط، والعمـل بفاعليـة 
النفسـية تسـاعد بصـورة كبيـرة علـى التقليـل مـن حـدة فى ضوء نظرة واقعية لمحددات الموقف الضـاغط، كمـا أن المرونـة 

الضــغوط النفســية التــى يتعــرض لهــا الحكــم، فكلمــا كــان الحكــم أكثــر مرونــة نظــر للمشــكالت التــى يواجههــا نظــرة مختلفــة 
تساعده فـي إيجـاد الحلـول المناسـبة ممـا يقلـل مـن حـدة الضـغوط النفسـية لديـه باعثـة فـي نفسـه االرتيـاح وتقبـل الواقـع 

 .أفضل بصورة

أن الفـرد يمتلـك مسـتوى مـن المرونـة النفسـية وكلمـا زاد هـذا "   Hans Seelyوهذه النتيجة يدعهما ما ذكـره هـانز سـيلى
المســتوى كلمــا زادت قدرتــه علــى مواجهــة القلــق والضــغط، وكلمــا انخفــض هــذا المســتوى ضــعفت قدرتــه وانتابــه التعــب 

ة تعنـى التـوازن بـين مـا يتعـرض لـه الفـرد مـن ضـغوط وبـين قدرتـه واإلرهاق، كما يضيف هانز سـيلى أن المرونـة النفسـي
 (.011ص، ")على مواجهتها وتحملها، وقدرته على التوافق اإليجابي مع العوامل الضاغطة

حيـث توصـلت إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة (" 0101)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة إبراهيم، مروان
ًا بــين المرونــة اإليجابيــة وأســاليب مواجهــة الضــغوط الحياتيــة لــدى طــالب الجامعــة أي كلمــا زادت موجبــة ودالــة إحصــائي

المرونة اإليجابية زاد ميل الفرد إلـى اسـتخدام أسـاليب مواجهـة الضـغوط الحياتيـة، كمـا كشـفت نتـائج الدراسـة عـن وجـود 
سـتخدام أسـاليب مواجهـة الضـغوط الحياتيـة فروق ذات داللـة إحصـائية بـين مرتفعـى ومنخفضـى المرونـة اإليجابيـة فـي ا

 (.55")ولصالح األفراد مرتفعى المرونة اإليجابية



296 
 

 : البحث استنتاجات

جمــع البيانــات تمكــن الباحــث مــن  فــيالبحــث واألدوات المســتخدمة  ةالبحــث وفــى حــدود عينــ تســاؤالتو  ففــى ضــوء هــد
 : يةالتال نتاجاتالتوصل إلى االست

دارة الضـغوط النفسـية إحصائيًا بين المرونـة النفسـيةدالة إيجابية عالقة ارتباطية طردية وجود  - ، لـدى حكـام كـرة القـدم وا 
التــى  إدارة الضــغوط النفســيةأى كلمــا ارتفــع مســتوى المرونــة النفســية لــدى حكــام كــرة القــدم ارتفعــت لــديهم القــدرة علــى 

 .يتعرضون لها أثناء المباريات والعكس صحيح
 –األول المســتوى )وفقــًا لمسـتوى التحكـيملــدى حكـام كـرة القـدم  المرونـة النفسـية فـي ةفـروق ذات داللـة إحصــائيوجـود  -

بــين حكــام  ذات داللــة إحصــائيةكمــا توجــد فــروق  األول،لصــالح حكــام المســتوى  (الثالــث المســتوى - الثــانيالمســتوى 
 .الثانيالثالث لصالح حكام المستوى المستوى و  الثانيالمستوى 

 -فــوق جــامعي )يالتعليمــ وفقــًا للمســتوىلــدى حكـام كــرة القــدم  المرونــة النفســية فــي حصــائيةفــروق ذات داللــة إوجـود  -
بــين حكــام  ذات داللــة إحصــائيةفــوق الجـامعي، كمــا توجــد فــروق  يلصــالح حكــام المســتوى التعليمــ (متوســط – جـامعي

 .الجامعي يمستوي التعليم الجامعي والمتوسط لصالح حكام المستوى التعليم
 .مقارنة بغير المتزوجينالنفسية  مرتفع فى المرونةمستوى زوجون ذوى الحكام المت -
ـــة إحصـــائيةوجـــود  - ـــروق ذات دالل ـــي ف ـــدم  أســـاليب ف ـــام كـــرة الق ـــدى حك ـــًا لمســـتوى مواجهـــة الضـــغوط النفســـية ل وفق

 ذاتكمــا توجــد فــروق  األول،لصــالح حكــام المســتوى  (الثالــث المســتوى - الثــانيالمســتوى  –األول المســتوى )التحكــيم
 .الثانيالثالث لصالح حكام المستوى المستوى و  الثانيبين حكام المستوى  داللة إحصائية

ـــة إحصـــائيةوجـــود  - ـــروق ذات دالل ـــي ف ـــدم  أســـاليب ف ـــام كـــرة الق ـــدى حك ـــًا للمســـتوىمواجهـــة الضـــغوط النفســـية ل  وفق
ذات داللة توجد فروق فوق الجامعي، كما  يلصالح حكام المستوى التعليم (متوسط – جامعي -فوق جامعي )يالتعليم

 .الجامعي يبين حكام مستوي التعليم الجامعي والمتوسط لصالح حكام المستوى التعليم إحصائية
 .مقارنة بغير المتزوجينمواجهة الضغوط النفسية  أساليبمرتفع فى مستوى الحكام المتزوجون ذوى  -
البعــد : محــاور وهــى 5عبــارة مقســمة علــى  71تــم بنــاء مقيــاس المرونــة النفســية لحكــام كــرة القــدم والــذى تكــون مــن  -

التوجـه  - حـل المشـكالت - السـيطرة والـتحكم - المواجهة اإليجابيـة - فاعلية الذات - الكفاءة الشخصية - االنفعالي
 .اتخاذ القرار -اإليجابي التكيف  - اإليجابي للمستقبل
 :توصيات البحث

 :ىالباحث بما يل ىيوصها التي تم التوصل إلي نتاجاتفى ضوء نتائج البحث واالست

ضرورة االهتمام بتطبيق مقياس المرونة النفسية بشكل دورى على حكام كرة القدم، وذلك للتعرف على مستوى المرونـة  -
 .النفسية لديهم

االهتمام ببناء وتقنين مقاييس التشخيص والتقويم واالختبارات الموضوعية لتكون قاعدة انطالق لإلعداد النفسـى لحكـام  -
دد، ووسيلة فعالة الختبارات ترقى الحكام للدرجات األعلىكرة ا  .لقدم، وتكون معيار جيد الختيار الحكام الج 

زيـادة كفـاءتهم  والتـى يـنعكس دورهـا فـي لحكـام كـرة القـدملرفع مستوي المرونة النفسـية تطبيقية تصميم برامج إرشادية  -
 .اتفى إدارة الضغوط النفسية التى يتعرضون لها أثناء المباري
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عقد دورات وبرامج تدريبية تحت إشراف الجهات الرسمية لحكـام كـرة القـدم علـى اخـتالف مسـتويات التحكـيم وذلـك لرفـع  -
 .مهاراتهم وقدراتهم فى إدارة الضغوط النفسية المرتبطة بفعاليات ممارسات التحكيم على تباين مستوياته

يتعـرض لهـا حكـام كـرة القـدم أثنـاء المباريـات، وتشـخيص  القيام بمراجعـة دوريـة وتقيـيم مسـتمر للضـغوط النفسـية التـى -
األسباب المؤدية إلى ارتفاعها عن المستويات المعتدلة والمعروفة، وذلك بالكشـف عـن مسـتويات الضـغوط والبحـث عـن 

 .العوامل والمصادر المتسببة فى إحداثها
علـى السـلبيات والسـخرية مـنهم، والبعـد عـن مطالبة وسائل اإلعالم بعدم تضخيم أخطاء الحكام وعـدم التركيـز المسـتمر  -

 . الشحن اإلعالمى الزائد ضدهم، ألن ذلك قد يضعف ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرار الصحيح
س نُّ تشريع ي جرم االعتداء على الحكم أو مسـاعديه سـواًء أثنـاء المبـاراة أو بعـدها، والجديـة فـى تنفيـذ القـرارات الصـادرة  -

 .مصرى لكرة القدممن االتحاد ال
تأكيد الثقة فى الحكم المصرى واالستعانة به فى المباريات النهائية ذات الشعبية الكبيرة مثـل مباريـات نهـائى الكـأس أو  -

 . الدورى العام المصري لكرة القدم
ميـة للحكـام فـى رفع نتائج البحث الحالي إلى االتحاد المصـرى لكـرة القـدم لإلفـادة منـه فـى عمليـة تقـويم األداءات التحكي -

 .مختلف المستويات
للوصــول إلــى مــن الحكــام لرياضــات جماعيــة وفرديــة أخــري  مغــايرةعلــى عينــات للدراســة الحاليــة جــراء دراســات مماثلــة إ -

 .تعميمات علمية
 قائمة المراجع 0/00
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