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 المستخلص
أســتهدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى قــدرة البرنــامج علــى تحســين وتنميــة الصــمود النفســي وتخفيــف حــدة 

ـــ  ــى المســتوى الرقمــي لــدى ناشــئ ال ــأثيرة عل ص متــر حــواجز، حيــث أمكــن التأكــد مــن الخصــائ 001الضــغوط النفســية وت
ــف حــدة  ــة الصــمود النفســي وتخفي ــامج لتنمي ــاء برن ــذلك بن الســيكومترية لمقياســي الصــمود النفســي والضــغوط النفســية وك

حـواجز مـن / متـر 001ناشـئ فـى سـباق الــ  11الضغوط النفسية ، وقد أجريت الدراسة على عينة استطالعية مكونة من 
عاًمـا، وانحـراف معيـاري  07.35عاًما، بمتوسط قدره ( 08:  01)تالميذ المدرسة الرياضية بأسيوط وتراوحت أعمارهم من 

 00، واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، حيث أمكن تنفيـذ البرنـامج وتطبيقـه علـى عينـة تجريبيـة مكونـة مـن 1.31
جراء القيا/ متر 001من ناشئ الـ  سات القبليـة حواجز ممن تنطبق عليهم شروط العينة التجريبية، وبعد تطبيق البرنامج وا 

والبعدية أمكن تحليـل البيانـات، وأظهـرت النتـائج أن المقـاييس تتمتـع بخصـائص سـيكومترية جيـدة، كمـا تشـير النتـائج إلـى 
مدى فاعلية البرنامج في تنمية الصمود النفسي بفروق دالة إحصائًيا لصالح القياس البعدي، وكذلك تخفيف حـدة الضـغوط 

القياس القبلي حيث كانت درجة الضغوط أقل بعد تطبيق البرنامج، وكما أمكن تقـديم عـدد النفسية وكانت الفروق في اتجاه 
مــن التوصــيات تــتلخص فــي مــدى أهميــة الــدعم النفســي وتعزيــز دور الصــمود النفســي والتخفيــف مــن حــدة الضــغوط لــدى 

 .المتسابقين

 .الصمود النفسي، الضغوط النفسية، المستوى الرقمي: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study aimed to identify the extent of the program’s ability to improve and develop 

psychological resilience and reduce psychological stress and its impact on the digital level 

among the young people of 110 meters barriers, where it was possible to verify the 

psychometric characteristics of the two measures of psychological resilience and 

psychological stress, as well as building a program to develop psychological resilience and 

reduce stress, The study was conducted on an exploratory sample consisting of 40 juniors 

in the 110-meter race / hurdles from students of the Sports School in Assiut and their ages 

ranged from (16: 18) years, with an average of 17.35 years, and a standard deviation of 

0.30, and the study relied on the experimental approach, where it was possible to 

implement The program and its application on an experimental sample consisting of 12 

beginners of the 110 meters / barriers who meet the conditions of the experimental 

sample, and after applying the program and conducting the pre and post measurements, 

it was possible to analyze the data, and the results showed that the measures have good 

psychometric properties, and the results indicate the extent of the program’s effectiveness 

in The development of psychological resilience with statistically significant differences in 

favor of the post-measurement, as well as reducing the severity of psychological stress. 

The differences were in the direction of the pre-measurement where the degree of stress 

was less after the application The program confirms, and as possible, a number of 

recommendations are presented, which are summarized in the importance of 

psychological support, enhancing the role of psychological resilience, and relieving stress 

among the contestants. Key words: psychological resilience, psychological stress, digital 

level. 
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تعتبــر ألعــاب القــوى مــن أقــدم الرياضــات األوليمبيــة والســيما رياضــات قطــاع البطولــة ســواء فــي األنديــة أو المراحــل 
 التعليميـة المختلفـة التـي تحتـوي علـى العديـد مـن سـباقات الجـري والوثـب والرمـي الـذاخرة بالمشـكالت المختلفـة والتـي تقــف
حائاًل أمام تحطيم األرقـام، فقـد كـان للبحـث العلمـي فـي هـذا المجـال فضـاًل كبيـرًا فـي الكشـف عـن بعـض المشـكالت ووضـع 
الحلـول المناســبة لهــا ومــع اسـتمرار تطــور المســتوى الرقمــي ظهـرت الحاجــة إلــى إجــراء العديـد مــن الدراســات العلميــة التــي 

هتمــام الزائــد بعلــم الــنفس فــي المجــال الرياضــي لــيس وليــد الصــدفة بــل وأن اال، تســهم فــي إيجــاد الحلــول لتلــك المشــكالت 
الرتباطه الوثيق بعلوم التدريب الرياضي وفسيولوجيا الرياضة وغيرهم لالسـتفادة مـن نظرياتـه وتطبيقهـا، األمـر الـذي يسـهم 

 .فى تحسين األداء الرياضي والتفوق فى عملية التدريب والمنافسات الرياضية

إلى أن تنمية وتعليم المهارات النفسية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع تنميـة ( " 0110)محمد ويشير شمعون ، 
عناصر اللياقة البدنية، وأن المهارات النفسية والعقلية يجب التخطيط لتنميتها مثل المهارات والعناصر البدنية، وأن التكامـل 

ر المهارات البدنية والمهارية إلى جانب العقليـة واالنفعاليـة، فى اإلعداد خاصة في المراحل األولى يجب أن يعمل على تطوي
غفال مثل هذا اإلعداد يعوق تحقيق اإلنجازات على المستوى التنافسي  (.310ص، " )وا 

إلـى اهميـة العامـل النفسـي لمعظـم األبطـال علـى المسـتوى الـدولي حيـث يتقـاربون ( "0110)ويشير عالوى، محمد 
بدني والمهارى والخططي ولكن مدي التكيف واالستقرار النفسي يظهر اثارة االيجابية او السـلبية لدرجة كبيرة في المستوى ال
 (.01 ص،" )اثناء المنافسة الرياضية

ــه األبعــاد العقليــة، واالجتماعيــة، والنفســية، "بــأن الصــمود النفســي ( م0100) نــاث بردهــام ويــري يشــكل فــي مجمل
بحيث تكسبه القدرة على التكيـف مـع األحـداث غيـر المواتيـة والتـي مـن المتوقـع أن  واالنفعالية واألكاديمية لشخصية الفرد،

تعرقـل مســيرة نمـو الشخصــية فـي االتجــاه الطبيعــي إذا مـا كــان هـذا الشــخص غيـر قــادر علــى التعامـل مــع مـا يواجهــه مــن 
 (.013ص، " )أحداث صادمة

ة الصمود لدى األفراد والتي تعمل علـى تعـديل أن العوامل التي تساعد على استمراري" (م0111) Lightseyويذكر 
اآلثار السلبية الناتجة عن مواقف الحياة الضاغطة هي وجـود الرعايـة والـدعم والثقـة والتشـجيع سـواء مـن داخـل األسـرة أو 
 من خارجها، باإلضافة إلى فاعلية الفرد في التكيف مع الضغوط النفسية وحكمة الفرد فـي وضـع خطـط واقعيـة لنفسـه التـي

 (.55ص، " )تساعده على حل المشكالت التي تواجهه

بـأن موضـوع الضـغوط ( 0558)؛ عـالوي ، محمـد( 0110)؛ حلمي ، عبد الحكـيم ( 0110)ويتفق محمد ، جمال 
النفسية يعد من الموضوعات الحديثة نسـبيًا أو التـى صـادفت المزيـد مـن اإلهتمـام فـى السـنوات األخيـرة، نظـرًا لتزايـد أعـداد 

ن الذين يعانون من هذه الظاهرة فـى ضـوء العديـد مـن مظـاهر الضـغوط الواقعـة علـى كـاهلهم والتـى ال يسـتطيعون الرياضيي
 .التكيف معها، مما يؤدى إلى إنحدار مستوياتهم الرياضية وقد يصل األمر إلى اإلنهاك الفعلى واإلجهاد النفسى

بــأن الفــرد الرياضـي يتعــرض للعديــد مــن " (0110)؛ وشــمعون ، اسـماعيل ( 0111)ويـذكر كــال مــن راتـب، أســامة 
الضـغوط مثــل ضــغوط الجــو المحــيط مــن وســائل اإلعــالم والجمهــور وحضــور شخصــيات هامــه، وضــغوط التــدريب الرياضــي 
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كالتــدريب الزائــد واإلجهــاد وأولويــة الفـــوز والعالقــة مــع المــدرب مــع اإلضـــافة إلــى ضــغوط المنافســة الرياضــية والضـــغوط 
 (. 050ص،) ، ( 15ص، " )جتماعيةالشخصية والعقلية واال

أن سباقات الحواجز تعتبر مـن أمتـع سـباقات المضـمار وأصـعبها فـي األداء  (0557) ، بسطويسيويري بسطويسي
كالســرعة والرشــاقة والقــدرة والمرونــة والتوافــق ) حيــث يتوقــف مســتوي اإلنجــاز فيهــا علــي تنميــة العناصــر البدنيــة الخاصــة 

كعناصــر تســاعد فــي اكتســاب التكنيــك الجيــد الخــاص ( وح لتحقيــق الفــوز، وأخيــرا الثقــة بــالنفسوالتــوازن ، المثــابرة والطمــ
 . بالمهارة

 –الطيـران  –االرتقـاء ) تنقسـم إلـى ثـالث مراحـل هـي " أن مراحل خطوة الحـاجز  (م0115)ويرى زاهر، عبد الرحمن
توجب نظامـا ديناميكيـا مختلفـا عمـا يحـدث فـي وتختلف عن خطوة الجرى العادية فـي طـول فتـرة الطيـران التـي تسـ( الهبوط 

مرات على طول السـباق مـع االلتـزام بـاالداء الفنـى االمثـل حسـب قـدرات  01خطوة الجري العادية هذا باالضافه إلى تكرارها 
 (.57ص، " )كل متسابق والعدو بين الحواجز بخطوات ثابتة تقريبا

حـواجز /م001حـاجز أهـم جـزء فـي األداء الفنـي لسـباق الى أن خطوة المروق فـوق ال (م0113) Cohويشير كوة 
ويكـون هـدفها إجتيـاز الحـاجز بإرتفـاع ( اإلرتقـاء ، الطيـران ، الهبـوط ) واألكثر تعقيدا حيث تتكون من ثالثة أجـزاء حركيـة 

ت الجـرى متر مع عدم هبوط سرعة العدو بقدر اإلمكان ، باإلضافة إلى نوعية اإلنتقال من خطوة الحـاجز إلـى خطـوا 0.17
 (.5010ص، ) بين الحواجز 

 :مشكلة البحث 

خالل الخبرة العلمية والعملية للباحث كمدربًا والعبًا، توصل الي أنه بالرغم من تقارب طرق اإلعداد وكذا تقارب  ومن
تي مستوى األداء للفرق المنافسة فى هذه البطوالت على مستوى القاعدة العريضة وخاصة المراحل السنية الصغيرة ال

تتأثر أكثر بضغوط المنافسة بسبب قلة الخبرة واالحتكاك، إال أن الكثير من الناشئين ليس لديهم القدرة علي الصمود 
 .النفسي لمواجهة جميع أنواع الضغوط البدنية والعقلية واالنفعالية حتى يصبحو أكثر تفاعاًل فى المنافسة

نافسـية التـي تتطلـب مـن العـدائيين أن يتميـزوا بالصـمود حـواجز مـن السـباقات الت/متـر001ويرى الباحث أن سـباق 
حـواجز ، نظـرا الن جـزء مـن /متـر001النفسي نتيجة للعبء البـدني الواقـع علـى الناشـئ أثنـاء األداء الفنـي لمراحـل سـباق 

عـداد الثانية في السباق هي التي تحدد الفائز، ممـا يترتـب عليـه حـدوث ضـغط نفسـي بجانـب العـبء البـدني، لـذا أصـبح اإل
 .النفسي من أساسيات التدريب

حـواجز يتطلـب اداء حرکـض مركـب /م001بـأن سـباق  Muller & Hournel(0557) ويؤكد ذلك مـوللر وهوممـل  
، إلـى (أثنـاء العـدو بـين الحـواجز) ومعقد حيث تنحصر صعوبته في عملية التغييـر المسـتمر مـن أداء الحركـات المتشـابهة 

 .أثناء التعديه( المروق فوق الحاجزخطوة ) الحركات غير المتشابهة 

ومن هنا تبلورت فكـرة البحـث فـي ذهـن الباحـث مـن خـالل مالحظتـه للفـروق الهائلـة بـين مسـتويات األداء العالميـة 
حواجز ، علي الرغم من أن الناشئين ليس لديهم القدرة علـى المقاومـة والتـأقلم فـي مواجهـة /متر001والمصرية في سباق 
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ات القوية التي يمرون بها ، فقد تبين للباحث أن هناك هبوط ملحوظ فـي مسـتوى أداء المشـتركين فـي الضغوطات والمنافس
حواجز وعدم قدرة الناشئ على االستمرار في التدريب مما يـؤدى إلـى تعرضـهم لإلصـابة وقـد يرجـع الباحـث /متر001سباق 

، ( م لمواجهة الضـغوط النفسـية التـي يتعرضـون لهـاعدم االهتمام بالجانب النفسي للناشئين وقلة صموده)هذا الهبوط إلى 
فـي مجـال علـم ( االنترنـت)وباإلضافة الى ذلك قام الباحث باألطالع علي الدراسـات السـابقة ، والشـبكة العالميـة للمعلومـات 

يتعـرض  النفس الرياضي وجد قلة الدراسات النفسية الرياضية والتي تقيس الصمود النفسي للحد من الضغوط النفسية التي
 .Fulgham, (0111)وفى هذا الصدد يشير فولغام حواجز، /متر 001لها ناشئ 

إلى أن اغلب الدراسات التي أجريت في مجال تدريب المهارات النفسية اقتصرت على المقارنة بين الموهوبين وغيـر 
سـات التـي اهتمـت بكيفيـة اسـتخدام الموهوبين رياضيا ، والتعرف على أهم العوامل التي تحقق االنجاز الرياضي ، وان الدرا

 . وتطبيق برامج لتنمية الصمود النفسي التي تعكس حدة الضغوط النفسية تعتبر قليلة جدا في المجال الرياضي

مـدى فاعليـة برنـامج لتنميـة الصـمود النفسـي فـى تخفيـف حـدة  "مما دفع الباحث بإجراء هذه الدراسـة تحـت عنـوان 
 (.حواجز/متر001)توي اإلنجاز الرقمي لدى ناشئ الضغوط النفسية وتأثيره على مس

 :البحث هدف

) فاعلية برنامج لتنمية الصمود النفسي فى تخفيف حدة الضغوط النفسية وتأثيره على المستوي الرقمي لدى ناشـئ 
 (.حواجز/متر001

- :فروض البحث
يه على مقياس الضغوط وأبعاده توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريب -0

 (.حواجز/متر001) لدى عينة الدراسة من ناشئ والمستوى الرقمي الفرعية 
الضغوط وأبعاده  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة على مقياس -0

 (.جزحوا/متر001) لدى عينة الدراسة من ناشئ والمستوى الرقمي الفرعية 
توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياس البعدى للمجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الضغوط وأبعاده  -3

 (.حواجز/متر001) لدى عينة الدراسة من ناشئ والمستوى الرقمي الفرعية 
 -:المصطلحات المستخدمة بالبحث

 الصمود النفسي -0
ــانس  ــأن الصــمود النفســي هــو Wicks (0115 )؛ وويكــس Haynes (0101 )يتفــق هاف مجموعــة الســمات " ب

اإليجابية في الشخصية، والتي تساعد الفرد في مقاومة الضغوط من ناحية، واستخدام األساليب األكثر فعالية عند مواجهـة 
فأصـحاب الشخصـية الصـامدة هـم هـؤالء األفـراد الـذين يتعرضـون لدرجـة عاليـة مـن الضـغوط وال . الضغوط من ناحية أخرى

رون ما يشير إلى التأثر بها، ألنهم أكثر قدرة على التكيف معها، ويستخدمون اسـتراتيجيات المواجهـة التـي تركـز علـى يظه
 (.5ص، ) ، ( 05ص، " )المشكلة

 الضغوط النفسية -0
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العبء الذي يقـع علـى أجهـزة الجسـم ومـا يتبعـه مـن اسـتجابات بغـرض "بإنها ( م0115)يعرفها راتب ، اسامة 
ص، " )وافق ومواجهة تلك األعباء الحتفـاظ الفـرد بحالـة التـوازن العضـوي والكيميـائي واالنفعـاليالتكيف، أو الت

031 .) 

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

استخدام الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية بإتباع القياسين القبلي 
 .، نظرًا لطبيعة الدراسة(ريبيةالضابطة، التج)والبعدي للمجموعتين 

 :مجتمع وعينة البحث

حواجز من طالب المدرسة الرياضية بأسيوط، /متر 001تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئ جرى 
سنة بمتوسط  08إلى  01ناشئ وتراوحت أعمارهم ما بين ( 01)حيث أمكن الحصول على عينة استطالعية قوامها 

ناشئ، تم تقسيمهم ( 31)عاًما، في حين بلغت العينة األساسية  1.15عاًما، وانحراف معياري قدره  07.03عمري قدرة 
ناشئ تحت ( 05)عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية بلغ قوام كل مجموعة 

 (.1)ويمكن توضيح العينة من خالل جدول ، 1.31عاًما، وانحراف معياري  07.35سنة بمتوسط قدره ( 08 -01)

 .البحثالتوصيف اإلحصائي لمجتمع وعينة ( 2)ويوضح جدول 

 النسبة المئوية العدد العينة الوصف م

 42 02 ستطالعيةاال االستطالعية المجموعة 1

0 
 المجموعة الضابطة

 األساسية
12 32 

 32 12 المجموعة التجريبية

 %122 22 إجمالي مجتمع البحث

 :ختيار العينة إشروط 

 .التدريبي، والمستوي الرقمي أن يكون جميع أفراد العينة متقاربين في العمر –
 .سنة( 08-01)أن يكون سن المتسابق يتراوح ما بين  –
 .توافر عدد كافي إلجراء الدراسة –
  .توافر كافة األدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسة –

 :البحثتوزيع عينة  اعتدالية

راء القياس القبلي وذلك للتأكد من وقوع أفراد عينة البحث تحت المنحني االعتدالي في المتغيرات التـي تـم اختيارهـا تم إج
 :والتي تتمثل في وتحديدها بعد االطالع على الدراسات السابقة والمراجع العلمية ورأى السادة الخبراء

 ( العمر التدريبي –الوزن –الطول –نيالعمر الزم)القياسات األساسية وتشتمل على متغيرات النمو  -
 (.1)مقياس الضغوط النفسية مرفق  -     .حواجز/متر001المستوي الرقمي لدي ناشئ  -
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 (31= ن)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء في بعض المتغيرات المختارة لمجتمع البحث ( 0)جدول 

وحدة  المتغيرات

االنحراف  لوسيطا المتوسط القياس

 المعياري
معامل 

 االلتواء

متغيرات 

النمو 

 األساسية

 1.02 2.32 17 17.21 سنة العمر الزمنى

 2.62 1.02 122 122.27 سم الطول

 2.12 1.12 21 21.21 كجم الوزن

 1.01 2.62 0.22 0.81 سنة العمر التدريبي

 

الجوانب 

 ةالنفسي

 2.282 1.78 06 06.02 درجة ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضية

 2.431- 1.22 02 02.33 درجة ضغوط مرتبطة بالعالقات االجتماعية

 2.476- 1.77 02 02 درجة ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

 2.211 2.88 02 02.27 درجة ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية

 2.030- 1.13 02 04.87 درجة ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية

 2.632- 4.07 102.22 106.47 درجة لكليةالدرجة ا

 2.77 1.02 17 17،12 ثانية مستوى الرقميال

( 0.05إلــى  1.131-)أن جميــع قــيم معــامالت االلتــواء المحســوبة قــد تراوحــت مــابين ( 0)يتضــح مــن جــدول  
 .في هذه المتغيرات مما يدل على إن عينة البحث تندرج تحت المنحني االعتدالي (3±)وجميع هذه القيم تنحصر ما بين 

 :أدوات ووسائل جمع البيانات 

 : استخدم الباحث وسائل متعددة لجمع البيانات كما يلى  

 :تحليل المراجع والدراسات السابقة -0
استخدم الباحث تحليل المراجع والدراسات السابقة فى التعرف على الدراسات التى اهتمت بالتعرف على الضغوط  

 .بعض الناشئين في بعض الرياضات الفردية بشكل عام ومسابقات العاب القوي بشكل خاصالنفسية التي يتعرض لها 

  :قياس مستوى اإلنجاز الرقمي -0

 .حواجز/متر001تم قياس مستوى اإلنجاز الرقمي عن طريق القياس الرقمي لدي ناشئ 

 :مقياس الضغوط النفسية -3

وهي أداة تعطي ( 0115)عبد العزيز، غادة /نفسية إعدادقام الباحث بإعداد وتعريب مقياس إلكتروني للضغوط ال
 .حواجز/متر001تقديرا للضغوط النفسية التي يتعرض لها ناشئ 
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 وصف المقياس

خمسة ضغوط أساسية مرتبطة بكاًل من  ويغطي بنود 5هو صورة مختصرة من مقياس الضغوط النفسية يتكون من 

، ويتم االستجابة على (الحالة اإلنفعالية –البيئة التعليمية  –رة الوقت إدا –العالقات اإلجتماعية  –المهنة الرياضية )

 .0= ، إلى نادرًا 3= المقياس وفق لنظام ثالثي كثيرًا 

ويمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيدة في البيئة المصرية، حيث ( 0115)عبد العزيز، غادة وقام بتعريبه 

 (3)راسة الحالية بلغ الصدق والثبات كما في جدوليتمتع بصدق عاملي توكيدي ممتاز ، وفي الد

 :الدراسة االستطالعية 

ويمتـع المقيـاس بخصـائص ( 0115)عبد العزيز، غـادة اختبار الضغوط النفسية إعداد وتعريب قام الباحث بتطبيق 
لتربيـة الرياضـية، والخاص بطالبات كليـة ا ,سيكومترية جيدة في البيئة المصرية، حيث يتمتع بصدق عاملي توكيدي ممتاز

مــن ناشــئ ( 01)علــى عينــة قوامهــا حــواجز فــي البيئــة المصــرية /متــر001وذلــك بعــد تعديلــه وتعريبــه ليناســب ناشــئ 
 م5/00/0101م لمقياس الضغوط النفسية ويوم االثنـين الموافـق 8/00/0101حواجز وذلك يوم األحد الموافق /متر001

ــد اللقيــاس المســتوى الرقمــي للناشــئين ،  ــم أعي م 01/00/0101، 05المــوافقين  واألثنــينتطبيــق مــرة ثانيــة يــوم االحــد ث
ــم اخــذ القياســات فــي المدرســة الرياضــية ( 5)بفاصــل زمنــي  ــاني وبــنفس الترتيــب الســابق وت ــام بــين التطبيــق األول والث أي

 :بمحافظة أسيوط وذلك بهدف ما يلى 

 تحديد درجة استجابة المبحوثين لالختبار. 
 تغرقه المبحوثين في اإلجابة على االستبيان عن طريق المعادلة التاليةتحديد الزمن الذي يس: -

 الزمن الذي أستغرقه أخر العب+ الزمن الذي استغرقه أول العب =   الزمن الالزم لالختبار    

0 

ومن خـالل تطبيـق االسـتبيان علـى العينـة االسـتطالعية اسـتخلص الباحـث مـدى تفهـم العينـة االسـتطالعية لعبـارات 
ــي معناهــا  ــر مــن تفســير واحــد أو غامضــة ف ــارات تحتمــل أكث ــه ال توجــد عب ــث وجــد ان ــاتهم، حي االســتبيان مــن خــالل إجاب

 . ومفهومها 

 (الثبات-الصدق )المعامالت العلمية للمقياس 

- :ثبات مقياس الضغوط النفسية -0

االتساق الداخلي ،وتم ايجاد  بالتحقق من ثبات االستبانة بطرية( 0115)قام معدة االستبانة عبد العزيز، غادة 

معامل االتساق الداخلي للعبارات من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة ومجموع درجات البعد الذي تنتمي 

إليه ،وحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد وبين المجموع الكلي لدرجات االستبانة، وذلك من أجل بيان التجانس 
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ة، وقد وجد ارتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وكذلك درجة كل بعد والدرجة الكلية الداخلي لالستبان

 (.1،10)،( 1،15)للمقياس وجميعها دالة عند مستوي 

 -:صدق مقياس الضغوط النفسية  -0

ظاهري وصدق بالتحقق من صدق المقياس بإستخدام الصدق ال( 0115)قام معدة االستبانة عبد العزيز، غادة 

حواجز من تالميذ مدرسة /متر001ناشئ )ففي الصدق الظاهري تم عرض عبارات المقياس علي ، اإلتساق الداخلي 

 :يوضح ذلك( 3)وجدول ( سميح السعيد الرياضية بأسيوط

حواجز /متر001ثبات االتساق الداخلي وألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس الضغوط النفسية لدي ناشئ ( 3)جدول 
 (01= ن)

 م
 المتغيرات

 

 صدق االتساق الداخلي بين

ثبات ألفا 

 كرونباخ

 ثبات التجزئة النصفية

درجة الكلية  الفقرات والدرجة الكلية

لألبعاد والدرجة 

الكلية للمقياس 

 ككل

معامل 

 االرتباط

 تصحيح أثر الطول

سبيرمان  إلى من

 جتمان براون

ضغوط مرتبطة بالمهنة  1

ضيةالريا  2.222** 2.720** 2.672** 2.780 2.712 2.883 2.883 

ضغوط مرتبطة بالعالقات  0

 2.836 2.840 2.707 2.724 **2.743 **2.780 **2.242 االجتماعية

 2.710 2.717 2.663 2.822 **2.817 **2.612 **2.286 ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت 3

 2.844 2.846 2.733 2.708 **2.871 **2.824 **2.741 ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية 4

ضغوط مرتبطة بالحالة  2

 2.817 2.103 2.828 2.801 **2.776 **2.741 **2.602 االنفعالية

 2.170 2.173 2.147 2.143  **2.722 **2.401 الدرجة الكلية

 :البرنامج التدريبي المقترح

 :الهدف من البرنامج -

 :التالية( العقلية)التدريبي النفسي من المهارات النفسية  يتكون البرنامج: محتوى البرنامج -

تم إجراء مسح مرجعي لتحديد المهارات النفسية المستخدمة فى البرنامج التدريبي النفسي وكانت نتيجة المسح المرجعي 
 .كالتالي
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 .سرعة العودة للحالة الطبيعية -.               القدرة على مواجهة الضغط -

 .دافعية اإلنجاز -.                         الثقة بالنفس -تباه                             تركيز االن -

 :أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح 

 :الهدف من البرنامج -

يهدف البرنامج إلى أعداد برنامج لتنمية الصمود النفسي للحد من الضغوط النفسية والتعرف على تأثيره على تحسين 
 .حواجز/متر001المتغيرات البدنية المتعلقة بتحسين المستوي الرقمي لدى ناشئ  بعض

 :تتمثل األهمية في عدة نقاط تظهر في الجوانب التالية: أهمية البرنامج

حواجز، والتي تساعدهم /متر001تتضح أهمية البرنامج من خالل األسس الوقائية التي يقدمها البرنامج لدى ناشئ  -
رة على الصمود النفسي لمواجهة كافة الضغوط التي يتعرض لها الناشئين نتيجة األشتراك في على اكتساب القد

 التدريب والمنافسات
 :األهداف اإلجرائية

 .تنمية مفهوم الصمود النفسي لدى عينة الدراسة -
لتي يمرون حواجز للتغلب الضغوطات والمنافسات القوية ا/متر001تدريب عينة الدراسة على الصمود النفسي لناشئ  -

 .بها وبالتالي تحسين بعض المتغيرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي
 .تدريب عينة الدراسة على األستمرار في التدريب مهما كانت الظروف -
 .تنمية مهارات االسترخاء وحل المشكالت واتخاذ القرارات بأساليب علمية -
لتي يتعرضون إليها نتيجة التدريب الشاق والمثابرة على تدريب عينة الدراسة على الوعي الذهني في حل المشكالت ا -

 .حلها
 .تنمية النواحي اإليجابية المتمثلة في األمل والتفاؤل كسمات أساسية للناشئين المشفقين بذواتهم والصامدين نفسيا -

 أسس البرنامج اإلجراءات التمهيدية للبرنامج أبعاد البرنامج 

 مراعاة الفروق الفردية  رات النفسيةتصنيف المها بناء الثقة بالنفس  0
 االستمرارية في التدريب تحديد الزمن الكلى المقترح للوحدة التفكير دائما كفائز 0
 عدم التسرع في االنتقال من مرحلة إلى أخرى تحديد زمن كل وحدة التحدث الذاتي االيجابي 3
 رتيب والتكوين الهرميمراعاة الت تحديد محتوى تدريبات االسترخاء التصور العقلي 1
 مراعاة الظروف الخاصة بالتطبيق  تحديد زمن تدريبات االسترخاء األداء بثبات تحت ضغط 5
  االنتباه والتركيز 1

 :التقسيم الزمني للبرنامج التدريبى المقترح -

( 8)البحـث بواقـع من خالل المسـح المرجعـي للدراسـات والبحـوث قـام الباحـث بتحديـد مـده البرنـامج التـدريبي لعينـة 
وايضًا اسـتعان الباحـث بالدراسـات والبحـوث السـابقة التـي تناولـت بـرامج التـدريب لتنميـة الصـمود النفسـي أسابيع ، 

وذلـك ( 0)خبـراء مرفـق ( 8)وكذلك استعان الباحث بآراء الخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس وكان عـددهم 
 . يوضح ذلك( 1)لمقترح لتحقيق هدف البحث وجدول في وضع محاور وجلسات البرنامج التدريبي ا
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 (   8=ن)يوضح األهمية النسبية لمحاور البرنامج التدريبي وأراء الخبراء     ( 1)جدول 

 مجموع آراء الخبراء األهمية النسبية المحاور م
 % 87.5 7 .أسبوع( 8)مدة البرنامج التدريبي  0
 % 75 1 .أسابيع( 0)مرحلة األعداد العام ( أ) 0
 % 87.5 7 .أسابيع( 0)مرحلة األعداد الخاص ( ب) 3
 % 87.5 7 .أسبوع( 1)مرحلة المنافسات ( ج) 1
 % 011 8 وحدات( 0)عدد وحدات التدريب األسبوعية  5
 % 011 8 . ق( 11)زمن الوحدة التدريبية  1
 % 87.5 7 ق      01زمن األحماء ( أ) 7
 % 011 8     ق  15زمن الجزء الرئيسى ( ب) 8
 % 87.5 7 ق                                 5زمن الختام ( ج) 5
، وقد أرتضى الباحث بنسبة %(011إلي % 75)أن نسبة موافقة الخبراء تراوحت ما بين ( 1)يتضح من جدول   
 .من موافقة الخبراء لقبول محاور وجلسات البرنامج التدريبي%( 75)

 :ومن هنا يتضح التالي

 أسابيع( 8= )دة البرنامج التدريبي شهرين م -0

 .ق 11=زمن الجلسة التدريبية الكلية مشتملة اإلحماء والختام -0

 .ق 15= زمن الجزء الرئيسي  -3

 .جلسة تدريبية 0=عدد الجلسات التدريبية في األسبوع -1

 جلسات تدريبية 8= الجلسات التدريبية الشهرية -5

 .يبيةجلسة تدر  01=الجلسات التدريبية لمدة شهرين  -1

 ساعة 00=11/ق 701=01×15=وبالتالي يكون زمن جلسات البرنامج التدريبي الكلي بدون اإلحماء والتهدئة  -7

- :ق لإلحماء والختام وتوزع كالتالي  05ثم بعد ذلك يتم إضافة 

 ق ختام 5 -ق إحماء                                      01 -

 ق 81=01×5       ق                            011= 01×01

 ق 011=81+011= وبالتالي زمن اإلحماء والختام خالل البرنامج ككل 

 ساعة 01 =11/ق  511=011+701=زمن اإلحماء والختام + إذًا زمن البرنامج ككل 

 :الدراسة األساسية
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ي ومسـتوى حيث تم تطبيق المقيـاس النفسـ( م00/00/0101)حتى ( 08/00/0101)تم إجراء القياس القبلي من يوم 
حــواجز لمجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة وذلــك بغــرض التكــافؤ بــين مجمــوعتي /متــر001اإلنجــاز الرقمــي لناشــئ 

 (. 5)البحث في هذه المتغيرات، كما يوضحه جدول 

 التكافؤ بين المجموعات على القياس القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس( 5)جدول 

 (05= ن ( )حواجز /متر001) بعاده الفرعية والمستوى الرقمي لدى ناشئ الضغوط النفسية وأ

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 اتجاه

 ع م ع م الفروق

 - غير دال 1.183 1.10 02.42 1.78 06.02 ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضية

ضغوط مرتبطة بالعالقات 

 - غير دال 2.420 1.70 02.62 1.22 02.33 االجتماعية

 - غير دال 1.024 1.22 04.33 1.77 02.22 ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

 - غير دال 2.638 2.83 04.87 2.88 02.27 ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية

 - غير دال 1.374 1.21 02.23 1.13 04.87 ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية

 - غير دال 2.482 4.12 102.73 4.07 106.47 الدرجة الكلية

 - غير دال 1.424 2.24 18.22 2.22 18.23 المستوى الرقمي

 3.08، من 2.21دال عند  3.07 :0.21، من 2.22دال عند  0.28 :1.16غير دال، من  1.16أقل من : قيمة ت

 2.221فأكثر دال عند 

قيــاس القبلــي والبعــدي لمقيــاس الضــغوط وأبعــاده أن هنــاك فــروق جوهريــة بــين ال( 5)ويتضــح مــن خــالل جــدول   
( 0.111، 1.181، 0.371، 1.138، 0.051، 1.150، 0.083)الفرعية لـدى عينـة الدراسـة حيـث بلغـت قيمـة ت 

ضـغوط ، ضـغوط مرتبطـة بـإدارة الوقـت، ضغوط مرتبطة بالعالقات االجتماعيـة، ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضيةلمتغيرات 
، والدرجة الكلية لمقياس الضـغوط، والمسـتوى الرقمـي، وكانـت ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية، ليميةمرتبطة بالبيئة التع

جميع الفروق غير دالة مما يعطي مؤشر جيد بأن هناك تكافؤ بين المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الضـغوط 
 .وأبعاده الفرعية، والمستوى الرقمي قبل تطبيق البرنامج التدريبي

وبعــد التاكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي المتغيــرات قيــد البحــث تــم تطبيــق البرنــامج التــدريبي المقتــرح علــى   
ولمـدة ثمـاني أسـابيع بواقـع ( 08/0/0100)حتـى ( م01/00/0101)المجموعة التجريبية دون الضابطة في الفترة من 

برنـامج المتبـع مـع المجموعـة التجريبيـة وبعـد االنتهـاء دقيقة وتم تطبيـق ال( 15)وحدتين أسبوعية وزمن الجزء الرئيسي 
من تطبيق البرنامج التدريبي النفسي تم إجراء القياس البعـدي علـى مجمـوعتي البحـث التجريبيـة والضـابطة يـوم األربعـاء 

علـــى مجمـــوعتي البحـــث التجريبيـــة والضـــابطة حيـــث تـــم تطبيـــق مقيـــاس الضـــغوط النفســـية ( م01/0/0100)الموافـــق 
 .  ى الرقمي وتم تفريغ البيانات في جداول معدة لذلك تمهيدًا لمعالجتها إحصائياً والمستو 
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 :المعالجات اإلحصائية
 :استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية

  االنحراف المعياري -                          المتوسط الحسابي -
 معامل اإلرتباط -األلتواء                          معامل  -                                     Tاختبار  -

 :خطوات تنفيذ البحث 
 :قام الباحث بإجراء االتىبعد تحديد المتغيرات األساسية واألدوات واألجهزة المستخدمة 

م وشـملت القياسـات الطـول والـوزن والتعـرف  0101/ 00/ 08الموافـق األربعـاء إجراء القياسات القبليـة يـوم  -0
 لعمر الزمني والتدريبي لكل الالعبين على ا

م ، وتـم قبـل إجـراء االختبـار 0101/ 05/00الموافـق الخمـيس تطبيق أختبار الضغوط النفسية ، وذلك يـوم   - 0
 . ق ولشرح مفهوم المقياس والهدف منه( 5)جلسة لالسترخاء العقلي بواقع 

 .م 00/00/0101يوم السبت الموافق وذلك حواجز /متر001قياس زمن  -3

( 8)م لمـدة شـهرين بواقــع 01/00/0101الموافـق  الثالثــاءيـوم  بـدء تنفيـذ برنـامج لتنميــة الصـمود النفسـي  - 1
 (.7)وحدة تدريبية أسبوعيا مرفق ( 0)وحدة تدريبية بواقع( 01)ويتكون من ابيعأس

ومقارنتـه بالقيـاس القبلـي م وبنفس التسلسـل السـابق 01/0/0100الموافق األربعاء تم إجراء القياسات البعدية يوم  -0
 . باستخدام األساليب اإلحصائية الالزمة
 :عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها

 نتائج الفرض األول ومناقشتة: أوالً 

توجد فروق ذات داللـه إحصـائية بـين القياسـين القبلـى والبعـدى للمجموعـة التجريبيـه علـى مقيـاس "والذي ينص على أنه  
،  وللتحقـق مـن صـحة الفـرض تمكـن الباحـث ("حـواجز /متر001) لمستوى الرقمي لدى ناشئ الضغوط وأبعاده الفرعية وا

من حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار الفروق بـين المتوسـطات الحسـابية للمجموعـات المترابطـة 
 :كما يلي( 1)كما هو موضح بجدول 
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لي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس الضغوط وأبعاده الفرعية، والمستوى الفروق بين المتوسطات للقياسين القب( 1)جدول 
 (05= ن ( )حواجز /متر001) الرقمي لدى ناشئ 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 اتجاه

 الفروق

 قيمة حجم

 األثر
مستوى 

 ع م ع م حجم األثر

 كبير 2.17 القبلي 2.221 03.126 1.31 10.73 1.78 06.02 رياضيةضغوط مرتبطة بالمهنة ال

 كبير 2.18 القبلي 2.221 06.111 2.11 10.87 1.22 02.33 ضغوط مرتبطة بالعالقات االجتماعية

 كبير 2.18 القبلي 2.221 03.184 2.88 10.73 1.77 02.22 ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

 كبير 2.11 القبلي 2.221 31.102 1.11 10.87 2.88 02.27 ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية

 كبير 2.18 القبلي 2.221 32.211 1.13 10.23 1.13 04.87 ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية

 كبير 2.11 القبلي 2.221 41.311 0.43 63.73 4.07 106.47 الدرجة الكلية

 كبير 2.10 بليالق 2.221 13.882 2.20 17.80 2.22 18.23 المستوى الرقمي

 2.221فأكثر دال عند  3.08، من 2.21دال عند  3.07:  0.21، من 2.22دال عند  0.28:  1.16غير دال، من  1.16أقل من : قيمة ت

 فأكثر تأثير كبير 2.8تأثير متوسط، من  2.8إلى أقل من  2.2تأثير ضعيف، من  2.2أقل من : حجم التأثير

ــين القيــاس القبلــي والبعــدي لمقيــاس الضــغوط وأبعــاده أن هنــاك ( 1)يتضــح مــن خــالل جــدول  فــروق جوهريــة ب
، 15.355، 31.100، 30.505، 03.581، 01.500، 03.011)الفرعيــة لــدى عينــة الدراســة حيــث بلغــت قيمــة ت 

ــرات ( 03.885 ــة الرياضــيةلمتغي ــة، ضــغوط مرتبطــة بالمهن ــات االجتماعي ــإدارة ، ضــغوط مرتبطــة بالعالق ضــغوط مرتبطــة ب
، والدرجـة الكليـة لمقيـاس الضـغوط ، والمسـتوى ضغوط مرتبطة بالحالـة االنفعاليـة، ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية ،الوقت

فـي اتجـاه القيـاس القبلـي ممـا يعطـي مؤشـر علـى التحسـن  1.110الرقمي، وكانت جميع الفروق دالة عند مسـتوى داللـة 
القيـاس البعـدي مقارنـة بالقيـاس القبلـي، وكمـا أمكـن حسـاب  الذي حدث بعد تطبيق البرنامج وانخفاض درجات الضغوط في

وهـي قـيم تعبـر عـن مسـتوى كبيـر  1.55إلـى  1.57مستوى حجم التأثير حيث تراوحت قيمة مستوى حجم التـأثير مـا بـين 
 .في التحسن

ا إلـى إلـى أن تنميـة المهـارات النفسـية يجـب أن تسـير جنبـ( 0110)هذه الدراسة مع شمعون ، محمد  نتائجوتتفق 
 .جنب مع النواحي المهارية والفنية

كما تبين من نتائج البحث ان هناك عالقة ارتباط بين الصمود النفسي والضغوط النفسية التي يتعرض لها الناشـئين 
ويفسر الباحث ذلك بان الفرد الذي لديه القـدرة علـى الـتحكم والسـيطرة علـى انفعاالتـه المختلفـة لـه القـدرة علـى التعامـل مـع 

مواقف واإلحداث الجارية بحيث تكون اسـتجابته االنفعاليـة مناسـبة للمواقـف التـي تسـتدعي هـذه االنفعـاالت ، وهـذا يتفـق ال
أن الفرد المتزن يستجيب للمواقف والمشاكل التي تواجهه بأسلوب يتصف بالمرونـة ( 0111)مع ما جاء به ريان ، محمد 

عر بالتفاؤل وبالبشاشة واالستقرار النفسي والتحرر إلى حـد كبيـر ، وأن وعدم التطرف والمبالغة واالندفاع أو هو شخص يش
 .اإلفراد يميلون إلى السعادة والهدوء والتفاؤل والدافعية وثباتا للمزاج وثقة في النفس
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ــع الباحــث التحســن الــذي طــرأ علــى أفــراد المجموعــة التجريبيــة بينمــا لــم يحــدث ألفــراد المجموعــة الضــابطة إلــى  ويرج 
ام من قبل أفراد المجموعة التجريبيـة فـي الحضـور والمشـاركة فـي األنشـطة، وجلسـات البرنـامج، وكـذلك قيـامهم بعمـل االلتز 

إطار المواقف الحياتية الواقعية، مما أدى إلى تحسـين الصـمود النفسـي   الواجبات المنزلية، وكذلك تنوع فنيات البرنامج في
، ودراســـة ( Kaplanet, etal., 1996)ات الســـابقة مثـــل دراســـة لـــديهم ، وتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـ

(Steinhardt, M., &Dolbier,2008 ) 

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتة: ثانياً 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة ال " والذي ينص على أنه 
،  وللتحقق من صحة الفرض ("حواجز /متر001) ستوى الرقمي لدى ناشئ على مقياس الضغوط وأبعاده الفرعية والم

تمكن الباحث من حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية 
 :كما يلي( 7)للمجموعات المترابطة كما هو موضح بجدول 

البعدي للمجموعة الضابطة على مقياس الضغوط وأبعاده الفرعية، والمستوى الفروق بين المتوسطات للقياسين القبلي و ( 7)جدول 
 (05= ن ( )حواجز /متر001) الرقمي لدى ناشئ 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 اتجاه

 الفروق

قيمة 

 حجم

 األثر

مستوى 

حجم 

 ع م ع م األثر

 ضعيف 2.22 - غير دال 2.840 1.10 02.42 2.16 04.13 ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضية

 ضعيف 2.22 - غير دال 2.027 1.70 02.62 1.81 02.47 ضغوط مرتبطة بالعالقات االجتماعية

 ضعيف 2.22 - غير دال 2.802 1.22 04.33 1.18 04.67 ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

 ضعيف 2.22 - غير دال 2.222 2.83 04.87 2.74 04.87 ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية

 ضعيف 2.21 - غير دال 2.081 1.21 02.23 1.26 02.42 ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية

 ضعيف 2.21 - غير دال 2.300 4.12 102.73 0.23 102.33 الدرجة الكلية

 ضعيف 2.21 - غير دال 2.281 2.06 18.21 2.24 18.22 المستوى الرقمي

فأكثر دال عند  3.08، من 2.21دال عند  3.07:  0.21، من 2.22دال عند  0.28:  1.16غير دال، من  1.16أقل من : قيمة ت

2.221 

 فأكثر تأثير كبير 2.8تأثير متوسط، من  2.8إلى أقل من  2.2تأثير ضعيف، من  2.2أقل من : حجم التأثير

لبعدي لمقياس الضـغوط وأبعـاده الفرعيـة أن هناك فروق جوهرية بين القياس القبلي وا( 7)ويتضح من خالل جدول 
، 1.300، 1.080، 1.111، 1.801، 1.017، 1.810)للمجموعة الضابطة لدى عينـة الدراسـة حيـث بلغـت قيمـة ت 

لمتغيرات ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضية، ضغوط مرتبطة بالعالقات االجتماعية، ضـغوط مرتبطـة بـإدارة الوقـت، ( 1.585
لتعليمية، ضغوط مرتبطة بالحالـة االنفعاليـة، والدرجـة الكليـة لمقيـاس الضـغوط، والمسـتوى الرقمـي، ضغوط مرتبطة بالبيئة ا
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وكانت جميع الفروق غير دالة مما يعطي مؤشر على أنه لم يحدث تحسن نتيجة عدم التـدخل المهنـي بالبرنـامج التجريبـي 
مكن حساب مستوى حجم التـأثير حيـث تراوحـت قيمـة لدى العينة الضابطة على الضغوط وأبعادها والمستوى الرقمي، وكما أ

 .وهي قيم تعبر عن مستوى ضعيف للغاية في التحسن 1.10إلى  1.111مستوى حجم التأثير ما بين 

 Garry Kuan & Joll Roy(2007)أى جـارى كـوان وجـولير نتائج هذه الدراسة مع دراسة كـل مـنوبذلك اتفقت 
 .ثقة بالنفس ودافعية اإلنجاز والقدرة على مواجهة الضغطفي أن مستوى اإلنجاز يرتبط بمهارات ال

أن اإلحبــاط واإلكتئــاب يعتبــر اســتجابة ســلبية للضــغوط الكثيــرة التــي يتعــرض لهــا ( 0557)ويشــير راتــب، أســامة 
الرياضيين وعدم قدرتة علي تحملها، مما ينجم عنه ظهور انسحاب الرياضـي وعزوفـه عـن االسـتمرار فـي ممارسـة النشـاط 

 .اضي التخصصىالري

حـواجز علـي مواجهـة الضـغوط وتجنـب المشـكالت إلـي /متـر001لذلك يرجع الباحث انخفاض مستوي قدرة ناشـئ 
نشـغال الالعبـين لكثيـر مـن المواقـف السـلبية التـي تـدور حـولهم ممـا  كثرة المشكالت اإلدارية في مجال مسابقات الميـدان وا 

والتركيز في المنافسات، وهـذا مـن شـأنه يجعلهـم يتجنبـون المشـاركة فـي يشتت أفكارهم وذهنهم بعيدا عن مواصلة التدريب 
أن عـدم قـدرة األفـراد ( 0111)المنافسات والتواجد في أجواء ضاغطة تسبب لهـم األلـم النفسـي، حيـث تشـير رجـاء ، مـريم 

دراكهــم لألحــداث علــي أنهــا تهديــد لــذات هم، يــؤدي إلــي علــي مواجهــة الضــغوط والتعامــل مــع األحــداث علــي نحــو متصــلب وا 
 . انخفاض مستوي التحمل النفسي

 :نتائج الفرض الثالث ومناقشتة: ثالثاً 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياس البعدى للمجموعة الضابطة والتجريبية على  "والذي ينص على أنه 
قق من صحة الفرض تمكن ،  وللتح("حواجز /متر001) مقياس الضغوط وأبعاده الفرعية والمستوى الرقمي لدى ناشئ 

الباحث من حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات 
 :كما يلي( 8)المترابطة كما هو موضح بجدول 
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وط وأبعاده الفرعية، والمستوى الفروق بين المتوسطات للقياس البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الضغ( 8)جدول 
 (05= ن ( )حواجز /متر001) الرقمي لدى ناشئ 

 المتغيرات
 التجريبية الضابطة

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 اتجاه

 الفروق

قيمة 

 حجم

 األثر

مستوى 

 ع م ع م حجم األثر

 كبير 2.14 الضابطة 2.221 02.713 1.31 10.73 1.10 02.42 ضغوط مرتبطة بالمهنة الرياضية

ضغوط مرتبطة بالعالقات 

 كبير 2.16 الضابطة 2.221 04.826 2.11 10.87 1.70 02.62 االجتماعية

 كبير 2.17 الضابطة 2.221 30.711 2.88 10.73 1.22 04.33 ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

 كبير 2.17 الضابطة 2.221 30.232 1.11 10.87 2.83 04.87 ضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمية

 كبير 2.16 الضابطة 2.221 06.782 1.13 10.23 1.21 02.23 ضغوط مرتبطة بالحالة االنفعالية

 كبير 2.11 الضابطة 2.221 22.314 0.43 63.73 4.12 102.73 الدرجة الكلية

 كبير 2.82 الضابطة 2.21 0.771 2.20 17.80 2.06 18.21 المستوى الرقمي

فأكثر دال عند  3.08، من 2.21دال عند  3.07:  0.21، من 2.22دال عند  0.28:  1.16غير دال، من  1.16أقل من : قيمة ت

2.221 

 فأكثر تأثير كبير 2.8تأثير متوسط، من  2.8إلى أقل من  2.2تأثير ضعيف، من  2.2أقل من : حجم التأثير

ــدي للمجموعــة الضــابطة و ( 8)ويتضــح مــن خــالل جــدول  ــين القيــاس البع ــروق جوهريــة ب التجريبيــة أن هنــاك ف
، 30.135، 30.755، 01.811، 01.703)لمقياس الضغوط وأبعاده الفرعية لـدى عينـة الدراسـة حيـث بلغـت قيمـة ت 

، ضـــغوط مرتبطـــة بالعالقـــات االجتماعيـــة، ضـــغوط مرتبطـــة بالمهنـــة الرياضـــيةلمتغيـــرات ( 0.775، 51.351، 01.785
، والدرجـة الكليـة لمقيـاس ضـغوط مرتبطـة بالحالـة االنفعاليـة، ةضغوط مرتبطة بالبيئة التعليمي، ضغوط مرتبطة بإدارة الوقت

في اتجاه القياس الضـابطة ممـا  1.10، 1.110الضغوط، والمستوى الرقمي وكانت جميع الفروق دالة عند مستوى داللة 
وعـة يعطي مؤشر على التحسن الذي حدث بعد تطبيق البرنـامج وانخفـاض درجـات الضـغوط، والمسـتوى الرقمـي لـدى المجم

التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وكما أمكن حساب مستوى حجم التأثير حيث تراوحت قيمة مستوى حجـم التـأثير مـا 
 نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة كـل مـنوبذلك اتفقت وهي قيم تعبر عن مستوى كبير في التحسن ،  1.55إلى  1.51بين 

ــدين ، طــارق  ــدر ال ــراهيم، شــعبان ؛ وب ــي( 0110)إب ــيم والتــدريب  ف ــن تنميتهــا مــن خــالل التعل أن المهــارات النفســية يمك
 . الرياضي

حواجز من المجموعة التجريبية الذين خضعو للبرنامج التدريبي أكثر استفادة /متر 001وأوضحت النتائج أن ناشئ 
 مج، من البرنامج، وذلك لتحسن الصمود النفسي لديهم، لذا كانت النتائج لصالحهم بعد تطبيق البرنا

حواجز علي المواجهة، وقلة تقبلهم للنقد وزيادة قلقهم من /متر001ويرجع الباحث أن انخفاض قدرة ناشئ 
إبداء أرائهم بشكل واضح علي وسائل التواصل االجتماعي وعرضهم لمشاكلهم المتعلقة بأعباء التدريب والمنافسات، ينجم 
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، من أن هناك عالقة عكسية بين ( 0101)يس، شيماء دراسة خمعنه انخفاض مستوي التحمل النفسي، حيث تؤكد 
التحمل النفسي والقلق، حيث كلما زادت نسبة مستوي القلق انخفض مستوي التحمل نفسي لالعبين، ويمكن تفسير 
ومناقشة هذه النتيجة الخاصة بالفرض الثالث في ضوء تعرض أفراد المجموعة التجريبية لجلسات البرنامج التدريبي وما 

ستراتيجيات وأنشطة وخبرات أدت إلى زيادة الوعى بالصمود النفسى، وتكوين اتجاه  احتوي عليه من معلومات وفنيات وا 
الكفاءة الذاتية أو الشخصية، التفاؤل، هدف ومعنى للحياة، المثابرة، قوة الشخصية )ايجابى نحو الصمود النفسي 

 (سرية، القيم الروحية والدينية، الدعم والمساندة األ(الصالبة)

وقــد يرجــع ذلــك التــأثير اإليجــابي لجلســات البرنــامج التــدريبي النفســي والــذي ســاعد الناشــئين علــى تنميــة الصــمود 
النفسي لديهم والتركيز على الهدف المراد تحقيقه وعزل المثيرات السلبية والضغوط النفسية التي بدورها تؤثر على مسـتوى 

 .حواجز/متر001اإلنجاز الرقمي لدي ناشئ 

 :الستنتاجاتا
 :في في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى مستوى الصمود النفسي  -
 .حواجز ولصالح القياس البعدى /متر 001والمستوي الرقمي  لدي ناشئ 

حصـائية بـين القياسـين القبلـى والبعـدى للمجموعـة الضـابطة فـى المسـتوي الرقمـي لـدي ناشـئ توجد فروق ذات داللـة إ -
 . حواجز ولصالح القياس البعدى/متر 001

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين القياسـين البعـديين للمجموعـة الضـابطة والتجريبيـة فـى مسـتوى الصـمود النفسـي  -
 .ولصالح القياس البعدى ولصالح المجموعة التجريبيةحواجز /متر 001والمستوي الرقمي لدي ناشئ 

 .حواجز لديهم درجة عالية من الصمود النفسي/متر 001ان أفراد العينة من ناشئ  -
 .حواجز/متر 001توجد عالقة ارتباط بين الصمود النفسي والضغوط النفسية لدي ناشئ  -

 :التوصيات
 :والعينة المختارة، يوصى الباحث بما يليفي ضوء أهداف البحث ونتائجه وفى حدود مجتمع البحث  

 . عقد دورات ودراسات تدريبية للمدربين للتعرف على إمكانية تطبيق البرامج النفسية والتدريبية -
 001يفضـــل حـــث الالعبـــين أثنـــاء التـــدريب علـــى الصـــمود النفســـي لمواجهـــة أســـاليب الضـــغوط النفســـية لـــدي ناشـــئ  -

 .حواجز/متر
حواجز بأهمية الصمود النفسـي مـن أجـل تمـتعهم بصـحة /متر 001هدف إلى توعية ناشئ عقد الندوات والورش التي ت -

 .نفسية سوية
االهتمام بتطوير المتغيرات النفسية بجميع السباقات الخاصـة بمسـابقات الميـدان والمضـمار لمـا لهـا مـن نتـائج ايجابيـه  -

 .على المستوى الرقمي
 .سباق على حدة  مراعاة المهارات العقلية والنفسية المميزة لكل -
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 .إجراء دراسات أخرى إلعداد برامج للوقاية من الضغوط النفسية -
 .اعداد برامج إرشادية لتنمية الصمود النفسي والحد من الضغوط النفسية لدى الالعبين  -
نـاء لمساعدة الناشئين في التغلب على الضغوط النفسية التي يتعرضـون لهـا أث  تفعيل دور اإلرشاد النفسي في النوادي -

 .التدريب أو المنافسات
 .حواجز/متر 001تنمية الصمود النفسي كمدخل عالجي لخفض حدة الضغوط النفسية لدى ناشئ  -
األجهـزة الفنيـة لمـا فيـه يجب توفير األخصائي النفسي الرياضي مع الفرق الرياضية المختلفة وتنظيم طرق تعاونـه مـع  -

 .صالح للناشئ الرياضي 
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