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 المقدمة ومشكله البحث: -
يعد مفهوم الكفاءة النفسية من مفاهيم علم الننف  اكثرنت قعداندات كقتاا نات يهنو يبناد ً عنارات ارانت  
منهنننا اليسننناية كالعدلينننة كالولدينننة كالو،دالينننة ااينننب ي كلهنننءا قعننندرل كق ا نننن  ا  اء ال ننن  قعنننال   نننءا 

على ض ط سلواب ل يية ما لديب من مع دندال  الافهوم كطبيع ب ي كقعك  الكفاءة النفسية قد ة الفتر 
شوصننيب قعكنن  مدنندا  مننا   ا نن   ننب ال عننى مننن مسنن ول لفسننى مرننال    نني  لننب الدنند ة علننى ق انند 
ًع اء كضغوط ال د يى كالانايسة ي كاءلك قد قب على إحندا  قغاانت ين  سنلواب  بنكد مرنال  يسنهم 

ًعلى معدالل اإللياز التياض  ي  النباط التي  اض  ال وصص  .ي  ق داق 
( ًن ً اية الكفاءة النفسية ق ض  من خن   الاسناعدة 2005)  Pajares,fكيءات  ا،ا ي  ف  

علنننى ق د ننند مدننندا  اليهننند النننءف سنننابءلب ال عنننى يننن  النبننناط الاانننا   كمدننندا  الارنننا تة كموا،هنننب 
 (69 : 51العد الي كمددا  الطاقة كالص  ة النفسية ًمام ضغوط الانايسة. )

( ًن مع دندال الكفناءة النفسنية 2006) Zimmerman,b., cleary,tكيبات زياتمان كالاتقى 
 (199:  56ًيضد مؤشتال للنياح كاإللياز ل عى كمها اقب التياضية. )

( ًن إر اك التياضنناان لكفنناءقهم  ننؤ ت علننى 2002) Gould,D,diffenكيوضنن  ،ولانند ريفننان 
 ًرائهننم التياضنن   طننتد م عنندرةي يالتياضنناان الننء ن لنند هم إر اك عننا  لكفنناءقهم البوصننية  وا،هننون 

الاهام الاطلوبة منهم ذال طا   ال  دف  دو  كطاقة لفسنيب مرلنىي كيرهنتكن رقنب عالينة ين  قدانياهم 
 البوص  كرائهم التياض  كرايعيب عالية لإللياز كال فود ل و الوا، ال ال تاية الاطلوبة. 

(46 :296 ) 

المساهمة النسبية لبعض مؤشرات الكفاءة النفسية في المستوى الرقمي  "

 " لمتسابقي المسافات القصيرة

 م.د/هاني محمود ابو بكر أ.  

  
     الرياضية التربيةقسم اصول أستاذ مساعد ب

                   للبنين  الرياضية التربية كلية
 اإلسكندرية جامعه 
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ب علننى كيضننيا ال احنن  ًن الكفنناءة النفسننية مصننطل  يبننات إلننى مع دنندال التياضنن  حننو  قد قنن
كقنفاء الاهام الاطلوبنة مننب  نىعلى ر ،نال منن االسن دتا  النفسن  النءف   سنم  الردنة  نالنف  كالارنا تة 

 ل و قدد ت الءال ي  الرتكف الضاغطة للانايسة.
( ًن الكفنناءة النفسننية قع انند علننى إر اك الفننتر لءاقننب ك ننو قب 2014) lemonsكيبننات لياننول  

عننن لفسننبي يهنن  مؤشننت لدنند   الفننتر علننى النن  كم ينن  الفعاالقننب البوصننية كقصننتياقب ككضنن  ً دايننب 
الاس دبلية من خ   ال  ؤم كال كيا م  حينم الايهنور البندل  كالاهنا ل الاطلنو  خن   الانايسنة. 

(49 :27) 
( ًن الكفاءة النفسية قه م  دد   التياض  على إلياز ال صتيال 2010)  lefley,hكيءات ليفلى  

الاطلوبة منب  ال عامد م  الاواقف ال نايسية الاس دبلية  تين  افاءقنب ك سنم خطوطنات كاضن ة إييا ينب 
 (249: 48قدور  ل و اإللياز. )

 Stajkovic, y( ي سنن ا،ككيك 2006) Tella,a.and ayenyiكي فننق انن ت مننن قننا  كا نننى 
( علننى ًن  ننناك خصننائا للكفنناءة 2002) Cynthia g.& boaco( ي اا رانننا كبواثننا 2013)

البوصية منها  دب الفنتر ين  قد قنب علنى النيناح ي قوقعنال الفنتر لناراء ين  الاسن دبد ي قدند ت الفنتر 
سنوولية كالطانوح لءاقب ي اس تاقيييال ال عامد م  الضغوط النفسية ي ال ا    الردة  النف  كق اند الا

العال  كالتغ ة ي  ال فود كاإللياز ي لاد م طاقب لفسيب عالية ي ر ،نب عالينة منن الصناور النفسن  ي 
  صفون  ال فاؤ  كمس ول متقف  من اإل تا  كالص  ة النفسنية ي اانا ًلهنم يا لكنون ر ،نال عالينة 

 (207: 42( )92: 54( )13: 55ي  موا،هب الضغوط النفسية. )
( إلننى ًن إليننازال التياضنن  عننن ًرائننب مننن ًثرننت العوامنند ً ايننة 2017كيبننات مينندف  وسننف )

 النس ة لكفاءقب البوصيةي حا  ًن متك  التياض  ي  موقنف معنان يعطنى مؤشنتال كاضن ة عنن 
 (  8: 23مس ول قد اقب كبكفاءة عالية ي  إلياز  ءا اكراء. )

سنننيات ًحننند اكعاننندة الاهانننة ال ننن  ق ضنننانها ( ًن إعننندار التياضننن  لف2014كقنننءات ياطانننة علنننى )
العاليننة ال د يبيننة يضنن ت عننن الا طل ننال ال د يبيننة اكخننتلي كالحرنن  ًن الصنن  ة النفسننية لهننا قننى ات 
علننى مهننا ال ال عننى كعلننى ل ائيننب ينن  الانايسننال سننلبيات ًك إييا يننات كيت،نن  ذلننك إلننى عنندم إعطنناء 

إذ قكانننن مبنننكلة الضنننغوط كعننندم إحنننتاز الفنننوز منننن  الاننند بان اال  انننام الكننناي  للا طل نننال النفسنننية
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ال عبان الء ن قكون ر ،ة الص  ة لد هم قلالة حا   بدً االضطتا  ي  ال وايق العضل  العصنب  
 (37 :20ماا  ؤرل الى يدد ال عى الردة يى لفسب. )

ل عبنان  كيتل ال احن  ًن  نناك العد ند منن الا غانتال النفسنية ال ن  قنؤ ت علنى ال النة ال د يبينة
ين  الاينا  التياضنن  سنواء ين  ال علننيم ًك ال ند يى ًك الانايسننة كال ن  منهنا الطاقننة النفسنية كالط قننة 

 النفسية كالص  ة النفسية كالصاور النفس  كقدد ت الءال كموا،هة الضغوط.  
( ي ،ولند شن ان 2014)Sarkar & Fletcher كينى  نءا البنىن يبنات اند منن يل ننبت كسننا اا 

( إلنى ًن الصناور النفننس  يع بنت منن مكولنال الكفناءة  2004) Brooks & Goldstein كبنتكا 
النفسننية الهامننب للتياضنناان ي لرننتات لاننا  وا،هولننب مننن ضننغوط ينن  ال نند يى كالانايسننال التياضنننية ي 
حا  لب قى ات كاض  علنى قعبونة الطاقنة النفسنية لهنم ي  اإلضناية إلنى ًلنب يع بنت مصند  ق فان  لهنم 

لتياضنننن  كمننننساعدقهم علنننننى االسنننن اتا ية يننن  العاليننننة ال د يبينننة ًكراء الانايسننننال  البننننكد لإلليننناز ا
الارننال  ي  انانننا إذا لننم يسنن طي  ال عننى ًن يصنناد ًمننام  ننء  النننضغوط يانننؤرف إلنننى ضنننعف ال تااننن  

 (20: 47( )72: 45( )19: 44كالعصبية كاإلخفاد ي  الانايسال . )
( ًن مصنننطل  الطاقنننة 2014دل الفننناق ي م اننند غتينننى )(ي ك،ننن2016عكلنننب سنننلياان ) كقبنننات

يس ودم  د  ت ل س را ة ًك ال نبيط كيدصد  هنا البند  كال اوينة كالدنو  ( psychic Energy)النفسية 
ال    ؤرل  هنا العدند كئائفنب كيع بت نا ًسنا  عاانق للدايعينة يهن  قع بنت منن الاكان ل الهامنب ين  

ًك السلبى ًكن قلك الطاقة ق اا   ال د ج  اإلييا  ق داق االلياز التقا  ل عبان ًكلها قىخء البكد 
 (63: 40( )191: 17كقال الاو لفة كيدا لنوع الاوقف. )خ   اال

( ًن التياضاان الء ن يعيبون خبتة الط قة قكون ر ،نة اسن ا اعهم 2001كيءات حسن عبد  )
النء ن ال يعيبنون قلنك الوبنتةي ًكن يهنم  التياضناانخبتال الفعالية مو، ة من    كلد هم التياضة ًثرت  

اننان ًثرننت قنند ة علننى مسنناعد  التياضنناان علننى  الاننااان  هننا الانند بان للط قننة كايننا يبننعت التياضنن
 (43: 11ق داق الاس ول الارال . )

زينننى  اضنن  (ي 2010( منندح  ع ننا  )2002) Gould,etalكي فننق انن  مننن ،ولنند ك خننتكن 
علننى ًن الصنن  ة النفسننية قسنناعد الفننتر علننى ال عامنند منن  الضننغوط  فاعليننةي كالفننتر الننءف  (2008)

  ا نن   الصنن  ة النفسننية يسنن ودم ال داننيم كتسنن تاقيييال الاوا،هننة  فاعليننةي كينند  ذلننك ًن الفننتر لديننة 
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 م يعاد مس ول عال  من الردة النفسية ك كءا يإن ذلك الفتر يدد  الاوقف الضاغط  الة ًقد قهد داتي 
 (22: 12( )291: 31) (302: 46 ناء  الى ش ء ًثرت إييا ية. )

(ي إ ننتاهيم 2005(ي العتبن  شنناعوني ما،ندة إسنااعاد )2001ثانا   فنق ان ت مننن ًسنامة  اقنى )
( ًن ئنننا تة الضنننغوط النفسنننية يننن  الاينننا  التياضننن   بنننداها البننندل  كااللفعنننال  2008عبننند  بنننب )

ً ننم اكسنن ا  ينن  عنن الننى اكراء  اسنن ول يد ننت  مننن ال نند اكقصننى  ال عننى دم ك ننو  كالعدلنن  قارنند 
 لرتات لو،ور العد د من الضغوط كاكحاا  كالا طل ال الاتق طة  النباط التياض .  

(6 :24 ( )26  :191 ( )2  :148) 
( إلى ًن مفهوم النءال منن الافناهيم النفسنية الهامنة لكند شنواي 1995كيضيا ًسامة  اقى )

اان كغال ات ما يسعى الاد بان اكثفاء إلنى قندعيم ميانة النءال لندل التياضناان كبصفب خا ب التياض
 (251: 4لديب. ) الدايعيةاق ناعات منهم  ىن قديم ًك معتية التياض  لءاقب  و مف اح 

كلرتات لدصت مسايب العدك ي  الاسا دال الدصاتة كال   ق طلنى منن الا سنا ق ًن   ا ن   ال النة 
عننننة الانايسننننة كال نننن  قراننننت  ل ننننو ق داننننق مسنننن ول  قانننن  ماانننن  عننننن منايسننننيبي النفسننننية الارلننننى لطبي

قننؤ ت سننل ات علننى مسنن ول  كالانايسننال يالابننك ل النفسننية ال نن    عننتال لهننا ال عبننان خنن   ال نند يى 
ًرائهم خ   ال د يى كالانايسنة ي كمنن خن   إطن ع ال احن  علنى ال  نو  كالد اسنال السنا دة كينى 

 و د إلى ًف ر اسة قهدف إلى ال عتف على ع قنة  عنم مؤشنتال الكفناءة حدكر علم ال اح  لم  
النفسية كلس ة مسا ا ها ي  الاس ول التقان  لا سنا د  الاسنايال الدصناتة لنءا  نتل ال احن  ضنتك ة 

 الديام  هء  الد اسة.
 أهداف البحث:  -

  ناء مديا  مؤشتال الكفاءة النفسية لا سا د  الاسايال الدصاتة. .1
ال عنننتف علنننى ع قنننة  عنننم مؤشنننتال الكفننناءة النفسنننية  الاسننن ول التقاننن  لا سنننا د  الاسنننايال  .2

 م(.400مي 200مي 100الدصاتة )
ال عتف على لس ب مسا اة مؤشنتال الكفناءة النفسنية ين  الاسن ول التقان  لا سنا د  الاسنايال  .3

 م(.400مي 200مي 100الدصاتة )
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 فروض البحث: -
مؤشتال الكفاءة النفسية كالاس ول التقا  لا سا د  الاسايال الدصناتة ك،ور ا ق اط معنوف  ان   .1

 م(.400مي 200مي 100)
ياكننن ال نبننؤ  الاسنن ول التقانن  لا سننا د  الاسننايال الدصنناتة  اعلوميننة مؤشننتال الكفنناءة النفسننية  .2

 لد هم.
مي 200مي 100من اإلمكان ال و د إلى مديا  الكفاءة النفسية لا سا د  الاسنايال الدصناتة ) .3

 م(.400
 مصطلحات البحث: -
 مؤشرات الكفاءة النفسية للرياضيين: ✓

   مددا  ما   ا    ب ال عى من مس ول لفس  مرال    ي  لب الدد ة على ق اند ًع ناء اليهند 
كقد قب على إحدا  قغاانت ين  سنلواب منن خن   قناينب الطاقنة كالط قنة كالصن  ة كالصناور النفسن  

ًعلنى معندالل كقدد ت  لءاقب  بنكد   يسنهم ين  قطنويت قد قنب علنى موا،ه نب للضنغوط النفسنية كق دانق 
 اإللياز التياض  ي  النباط التياض  ال وصص . " قعتيا إ،تائ  "

 الطاقة النفسية:  ✓
(    ال اوية كالدو  ال   قعاد  هنا كئنائف 2004يعتف مصطف   ا  ي ساات عبد الدار  )  

لى لباط اليسد كالعدد ًكن التياضاون ي  ا،ون إلى ال  كم إ  قؤرلالعدد ك   ق ض   اليدرة ال    
 (42: 32ي  طاقاقهم النفسية مرلاا ي  ا،ون إلى ال  كم ي  الطاقة البدلية. )

 الطالقة النفسية:  ✓
(  ىلهنننا ًيضننند قعبونننب ًك قهاونننب لفسنننيب لننندل التياضننن  يسننن طي  2000يعتيهنننا ًسنننامة  اقنننى )  

دك ها ركن ً ت لل وقت  ىشنكا  مو لفنة السنياا الناقينة عنن  او،بها ق داق ًيضد ًراءي يض ت عن ح
االلفعننناالل السنننلبية مرننند الونننوف كالدلنننق كالالننند كقبننناد مكولاقهنننا )الردنننة  نننالنف ي قتااننن  االل  نننا ي 

 (146: 5موا،هب الدلقي االس ا اعي ال  كم كالسيطتةي ا لية. )
 
 
 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

44 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 061مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 الصالبة النفسية:  ✓
 ىلهنننا مياوعنننب منننن الوصنننائا  Kobasaم( لدننن  عنننن اوبننناز2011يعتيهنننا عانننار مويانننت)   

البوصننية كئيف هننا مسنناعدة الفننتر ينن  الاوا،هننة الفعالننة للضننغوط ك نن  ق كننون مننن االل نن ام كالنن  كم 
 (31: 18)   كال  دف.

 الصمود النفسي:   ✓
( الصنناور النفسنن   ىلننب الدنند ة علننى الا ايرننة علننى ال النننة 2013يعننتف م انند ا ننو حنن كة )  

اإلييا يننة كال ننى ات الفعننا  كال ااسننك كالر ننال االلفعننال  ينن  الرننتكف الصننع ة منن  البننعو    الننة مننن 
 (36: 25االس  با  كال فاؤ  كاالطاونان إلى الاس دبد".  )

 تقدير الذات: ✓
(  ىلننب الفكننتة ال نن  يكولهننا الفننتر عننن لفسننب  اننا   ضننانب مننن ،والننى 1997قعتيننب  الننة ذانن  )

،سايب كا، ااعيب ًكخ مينة كقفاعلينب كال ن  يكولهنا عنن لفسنب منن خن   ع قاقنب  ناكختين كقفاعلنب 
 (58: 38معهم. )

 الضغوط النفسية: ✓
(  ىلهننا قلننك الرننتكف الاتق طننة  الضننغط كال ننوقت 2002 ننا   ) مصننطف قعتيهننا لا نند ،ينناالي 

كالبننند  الناقينننة عنننن الندننند كالبنننعو   التضننناي كال ىمننند النننءاق ي كال دننند ت منننن ا خنننتيني كاال، ااعينننةي 
 (55: 33كمفهوم الءال. )

 المستوى الرقمي:  ✓
 ندليات كمهنا ف كلفسنيات كالنءف يعبنت عنن مسن ول  الا سنا دان و الا صلة النهائينة لعالينال اعندار 

 (10: 19اكراء من الس اقال كيدا   ال من. )
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 الدراسات السابقة: -
 الدراسات العربية -1
كال ن   ندي  إلنى ال عنتف علنى الفنتكد  نان ( 27(  2001دراسة: محمد توفيق  محمقد قنقدي     -

كالانوفم ي  قدد ت الءال كبعم الا غانتال النفسنية: النداي  ال عبان ذكف اكراء الاها ل الاتقف   
( العنى منن ال عبنى 30لإلليازي مس ول الطاوحي الردة  نالنف ي اشن ال  عاننة ال  ن  علنى عندر )

ك،ننور ع قننة ا ق اطيننة مو، ننة رالننة إحصننائيات   ينن  اال دننا  راخنند مد نننة الانينناي كقو ننل  ل ائيهننا إلننى
كالداي  لإللياز كمس ول الطاوح كالردة  النف  ا النة كالردنة  نالنف  اسناة لندل ال  ان قدد ت الءال  

 عبى  ي  اال دا  ذكف مس ول اكراء الاها ل الاتقف .
كال ننن   ننندي  إلنننى ال عنننتف علنننى الفنننتكد  نننان ( 24(  2005دراسققققة: محمققققد خلققققرا ي   ليقققق    -

 30ليننازي اشنن ال  عانننة ال  نن  علننى السنن احان كالسنن احال ينن  الضننغوط النفسننية ًك عننار رايعيننة اإل
ك،نور ينتكد  نان السن احان  س اح كس احة قم اخ يا  م عبوائيات منن الاي ان ي كقو نل  ل ائيهنا إلنى

يننن  الضنننغوط النفسنننية ًك عنننار رايعينننة اإلليننناز كيدنننا لاسننن وف االليننناز التياضننن  )العنننال ي الا وسنننطي 
 اكقد(.

   ندي  إلنى ال عنتف علنى الع قنة  نان حالنة كال ( 29(  2005دراسة : محمد سال  العجيلي    -
الط قة النفسنية "خبنتة ال ند " كرايعينة اإلليناز لندل التياضناان منن طل نة ،امعنة الانينا ي كال عنتف 
علننى الع قننة  ننان سنناة الط قننة النفسننية "خبننتة النبنناط" كرايعيننة اإللينناز لنندل التياضنناان مننن طل ننة 

( 590ل ة التياضاان منن طن   ،امعنة الانينا قوامهنا )،امعة الانياي اش ال  عانة ال    على الط
ك،ور ع قة مو، ة رالة احصائيات  ان مديا " حالنة الط قنة النفسنية"   الع ات ي كقو ل  ل ائيها إلى

ال  كم البوص " ي  اناا ال قو،ند  -االس دتا  -ًك عار مديا  " متا  ال  كم ك ى " مصد  ال  كم
منن   عنند" النن  كم الوننا ، " مننن مديننا " متانن  النن  كم "  لنندل عانننة  ع قننة ا ق اطيننة رالننة احصننائيات 

 ال   .
كال ن   ندي  إلنى ال عنتف علنى قنى ات اسن ودام ( 22(  2006دراسة: ماجد محمود فتح البقا     -

م حنتةي اشن ال  عاننة ال  ن  50ال د ي ال الاائية ي  الاس ول التقان  لسن احة ال حنف علنى الن طن 
وصا الس احة  الفتقة الرالرة كالتا عة  دسم ال د يى التياض  ،امعنة ( من ط   ق25على عدر )
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م 50مي ك25لسنى ق سنن  نان الدينا  الدبلن  كال عندف ين  زمنن وجوو     طنطاي كقو ل  ل ائيها إلنى
 حتة قاد ال    لصال  الديا  ال عدف.

كع ق هنا كال    دي  إلى ال عنتف علنى الصن  ة النفسنية ( 8(  2014دراسة: ام  على  لي     -
( العننى منننهم 87 اوا،هننة الضننغوط لنندل سنن اح  الاسننايال الدصنناتةي اشنن ال  عانننة ال  نن  علننى )

عننندم ك،نننور ينننتكد رالنننة احصنننائيا  نننان سننن اح   ( إلنننا ي كقو نننل  ل ائيهنننا إلنننى39( ذانننو  ك)48)
كس احال الاسايال الدصاتة ي  اس بيان الص  ة النفسية كموا،هنة الضنغوطي اانا ًن  نناك ا ق ناط 

،ننى  ننان االق ننتا  مننن الاوا،هننة الا اتانن ة حننو  االلفعننا  كبعنند النن  كم االل نن ام كااللفعننا  اننءلك مو 
 الد ،ة الكلية لاديا  الص  ة النفسية لدل الس احال.

كال نن   نندي  إلننى ال عننتف علننى الفننتكد  ننان العبنن  ( 10(  2008دراسققة: مامققد أممققد محمققد   -
لاننننوفم يننن  الط قنننة النفسنننيةي اشننن ال  عاننننة ال  ننن  الانننا ا ون ذكل الاسننن ول التقاننن  الاتقفننن  كا

ًلنب  ( من العب  الاا  ون الابا اان ي   طولة الاا ا ون الدكل  ي كقو ل  ل ائيهنا إلنى208على)
ثلاننا قدنندم ال عننى ينن  ينن  مسنن ول الاهننا ال النفسننية سنناعد ذلننك علننى زيننارة مسنن وا  التقانن  ي ًكن 

سنية يكنون ين  حالنة اسن ا اع  الانايسنة ركن النرنت النى ال عى عندما يصند النى حالنة الط قنة النف
 عواقى الن يية ماا يدلد من قلق الانايسة كبال ال    رار مس وا  التقا .

كال نن   نندي  إلننى ال عننتف علننى ع قننة مسنن وف الطاقننة ( 9(  2010دراسققة: مققام أممققد مققراد   -
عنننند العنننى انننتة الدننندم ًثنننا تي ال دنننن (  -النفسنننية  العوامننند الابنننتكطة لإلليننناز التياضننن  )البننندل 

ًن الع قنة  ( ينتد لكنتة الدندمي كقو نل  ل ائيهنا إلنى4( العى منن )60اش ال  عانة ال    على )
 ان الطاقة النفسية كالصفال البدلية اال  إييا ينة كينق م غانت الوبنتة التياضنيةي الانا ا قفعن  خبنتة 

 ل البدلية.ال عى ا قفع  ر ،ة اال ق اط  ان الطاقة النفسية كالصفا
كال ننن   ننندي  إلنننى ال عنننتف علنننى الع قنننة  نننان  (28(  2014دراسقققة: محمقققد مصقققطفى عمقققر   -

الصنن  ة النفسننية كانند مننن مفهننوم الننءال كمسنن ول الطاننوح كاإللينناز العنندكال  لنندل العبنن  الد ،ننة 
د االكلى للتياضال اليااعية  ا ايرة الانيناي اشن ال  عاننة ال  ن  علنى العبن  انتة الدندم كانتة الان

ك،ور ا ق اط  نان الصن  ة النفسنية  ( العىي كقو ل  ل ائيها إلى230كاتة السلةي كال الغ عدر م )
  اتة الاد(  ا ايرة الانيا. -اتة الددم  -كمس وف الطاوح لدف العب  التياضال اليااعية )ثتة السلة
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ة النفسنية كال ن   ندي  إلنى ال عنتف علنى ع قنة الط قن( 35(  2015دراسة: نبي  المنصوري    -
( ًلدينة لكنتة 3( العنى منن )60 دايعية اإللياز لدف العب  اتة الددمي اش ال  عاننة ال  ن  علنى )

ك،ننور ع قننة  الدنندم علنن  مسنن ول كاليننة البننويتة قننم اخ يننا  م  طتيدننة عبننوائيةي كقو ننل  ل ائيهننا إلننى
كمسننن ول رايعينننة طترينننة مو، نننة  نننان الط قنننة النفسنننية كرايعينننة اإللينننازي مسننن ول الط قنننة النفسنننية 

 اإللياز عل  العب  اتة الددم.
كال نن   نندي  إلننى ال عنتف علننى الع قننة اال ق اطيننة ( 30(  2015دراسققة: محمققد  ريقق  لققدوي   -

 ننان الدنند ال البدليننة كالكفنناءة الفسنناولو،ية كالاسنن ول التقانن  لسنن اح  ال ننتة عانننة ال  نن ي اشنن ال  
( سننننن احان للاياوعنننننة الضنننننا طةي 10ال يتيبينننننة ك)( سننننن احان للاياوعننننة 10عانننننة ال  ننننن  علنننننى )
م( حنت  400مي 200م ي100مي 50ك،نور ينتكد رالنة إحصنائية  نان سن اح  )  كقو ل  ل ائيها إلى

 ي  الدد ال البدلية كالكفاءة الفساولو،ية كالاس ول التقا  لس اح  ال تة عانة ال   .
 عنتف علنى الع قنة  نان ال ند يى كال ن   ندي  إلنى ال(  15(  2020دراسة: صريح عبد الكري     -

 عنن كم الدننول كبعننم الاؤشننتال النفسننية كقى ات ننا ينن  ميكاليكيننة ًراء متحلننة التمنن  كااللينناز  تمنن  
ك،نور ع قنة إييا ينة  الع ناتي كقو نل  ل ائيهنا إلنى 20الدتص للب ا ي اش ال  عانة ال  ن  علنى 

  ان  عم الاؤشتال النفسية كااللياز  تم  الدتص للب ا .
 التعلي  على الدراسات السابقة: -

من خ   إط ع ال اح  على ال  و  كالد اسال السنا دة لنم  ن اكن منن ال و ند إلنى ر اسنة قهندف 
إلى ال عتف على ع قة  عم مؤشتال الكفاءة النفسية كق د د مدل مسا ا ها ي  الاس ول التقان  

 ءا ال   .لا سا د  الاسايال الدصاتة لءا  تل ال اح  ً اية الديام  ه
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 اجراءات البحث: -
 اس ودم ال اح  الانه  الو ف  لا ئا ب لطبيعة ال   .  منهج البحث: -
 مجتمع البحث وعينة البحث:  -

( الع ناتي قنم 132قم اخ يا  م  الطتيدة العبوائية من م سا د  الاسايال الدصاتة كقد  لغ عندر م )
منننن  %14.39( الع نننات  نسننن ب 19اسننن ط عية كبلنننغ عننندر ا )قدسنننياهم إلنننى ميانننوع ان إحننندا اا 

مننن  %85.60( الع ننات  نسنن ب 113إ،اننال  عانننة ال  نن  الكليننةي كاكخننتل ًساسننيب كبلننغ عنندر ا )
 إ،اال  عانة ال    الكليةي كاليداك  ال الية قوض  ال و يا العدرف كاإلحصائ  لعانة ال   .

 ( 1جدول  
 عة على الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية  التوصيف العددي لعينة البحث موز  

 عينة البحث الكلية  عينة البحث األساسية  عينة البحث االستطالعية 

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  النسبة%  العدد 

19 14.39% 113 85.60  % 132 100% 

 ( 2جدول  
 113التوصيف العددي لعينة البحث في مسابقات المسافات القصيرة   ن =  

 م عدو  400متسابقي  م عدو  200متسابقي  م عدو  100متسابقي 

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  النسبة%  العدد 

38 33.6% 39 34.5 % 36 31.8 % 
 

 (  3جدول  
 132المتغيرات األولية    ن= التوصيف اإلمصائي لبيانات عينة البحث الكلية في 

 المتغيرات

 الدالالت اإلحصائية للتوصيف 

 المتوسط 
 الحسابي 

 الوسيط 
 االنحراف  
 المعياري 

 معامل  
 التفلطح 

معامل  
 االلتواء

 0.96 -0.73 1.02 16 15.8 السن )سنة(

 -1.42 -1.06 2.17 166 165.7 الطول )سم(

 -1.05 0.49 2.45 76 73.30 الوزن )كجم(

 -0.39 -0.43 1.32 7.0 6.19 عدد سنوات الممارسة )سنة(
 

( كالوننناص  ال و نننيا اإلحصننننائ  لبيالنننال عاننننة ال  ننن  الكلينننة ينننن  3  ضننن  منننن ،ننندك  )  
( ما  ان مانا  ند  علنى -1.42إلى  0.96الا غاتال اككلية ًن معام ل االل واء قتاكح  ما  ان )
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ًن الدياسال الاس ولصة قتي ة من االع دالية حا  قتاكح  ميم معامد االل واء االع دالية ق تاكح ما 
( ك نءا -1.06إلنى 0.49كقد ت  ،دات من الصفتي ااا  لغ  منيم معامند الن فلط  منا  نان )  3ن ± ا

يعنى ًن قء ء  الان نى االع دال  يع بت مدبوالت كيى الا وسط كلني  م ء نء ات كعلنى كال كسنفد مانا 
  ؤاد قيال  ًيتار مياوعة ال    الكلية ي  )الا غاتال اككلية(.

 اإلمصائي لبيانات عينة البحث:التوصيف  -
( التوصيف اإلمصائي لبيانات عينة البحث الكلية في أبعاد مقياس مؤشرات الكفاءة  4جدول  

 132النفسية لمتسابقي المسافات القصيرة    ن = 

 االبعاد

 الدالالت اإلحصائية للتوصيف 

المتوسط  

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 التفلطح

معامل  

 االلتواء 

 0.68 0.17 1.01 24 23.26 الطاقة النفسية 

 0.69- 0.58 1.28 23 22.41 الطالقة النفسية 

 0.67- 1.11 1.53 25 24.25 الصالبة النفسية

 0.73- 0.09- 1.40 24 23.10 الصمود النفسي

 0.52- 0.60- 1.29 22 21.27 تقدير الذات 

 0.36 0.14- 2.18 29 28.52 الضغوط النفسية 

( كالوننناص   ينننال   يالنننال عاننننة ال  ننن  اكساسنننية يننن  ً عنننار مدينننا  4  ضننن  منننن ،ننندك  )
 0.68مؤشننتال الكفنناءة النفسننية لا سننا د  الاسننايال الدصنناتة ًن معننام ل االل ننواء ق ننتاكح مننا  ننان )

( مانننا  ننند  علنننى ًن الدياسنننال الاس ولصنننة قتي نننة منننن االع دالينننة حاننن  ًن منننيم معامننند 0.73-إلنننى
. كقد ننت  ،نندات مننن الصننفت. ااننا  لننغ معامنند النن فلط  مننا  ننان 3الل ننواء االع داليننة ق ننتاكح مننا  ننان ±ا
( ك ننءا يعنننى ان قء ننء  الان نننى االع نندال  يع بننت مدبننوال كيننى الا وسننط كلنني  0.14-إلننى 1.11)

م ء نننء ا كعلنننى كال كسنننفد مانننا  ؤاننند قينننال  ًينننتار مياوعنننة ال  ننن  االساسنننية يننن  ً عنننار مدينننا  
 تال الكفاءة النفسية لا سا د  الاسايال الدصاتة.مؤش

 شروط ا تيار عينة البحث: -
 م عدك(. 400م عدكي  200م عدكي  100من م سا د  الاسايال الدصاتة ) ✓
 ًن يكون مسي ت  االق ار الاصتف كلعا  الدول. ✓
 كالاسا دال على اكقد.ًن يكون شا ك ي  إحدل ال طوالل  ✓
 ال د يى ح ى كق  إ،تاء ال   .ًن يكون من رم ي   ✓
 ًن  وايق على االش تاك ي  ا،تاءال ال    كاس كاا  ااية االخ  ا ال. ✓
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 أدوات جمع ليانات البحث: -
 ساعة إيداف. -
 مديا  مؤشتال الكفاءة النفسية لا سا د  الاسايال الدصاتة. )إعدار ال اح (  -
 مقياس:الخجراءات لناء  -
 ل  د د ً عار الاديا  قام ال اح   اا  ل :تحديد أبعاد المقياس:  -1
قننام ال احنن   اتا،عننة كق لانند الد اسننال السننا دة ذال الع قننة  الكفنناءة النفسننية مرنند ر اسننة شنناتين  -

( ي 13( )2002(ي س ت  شدف م اور )36( )1994(ي ليول عبد الو ا  )14( )2017حسن )
( ي  نننتي  عبننند الكنننتيم 1( )1997ي إ نننتاهيم عبننند الع يننن  )( 37( )1994لرانننى م اننند ر كيننن  )

(ي ر اسننة مننا او 2011( )43)  Deborah d.& Cathy( ي ر اسننة ر بننو ا كاننا ى15( )2020)
( كقو د ال اح  إلنى ًن  نء  اك  نا   ان ل علنى 2010( )50) Matthew Thomasقوما  

رايعية اإللياز ي الط قة النفسية ي الاتكلة الا غاتال النفسية ال الية ) ناء اك دافي الردة  النف  ي 
النفسنننية ي اإل نننتا  ي الصننن  ة النفسنننية ي قدننند ت النننءال ي الضننن ط االلفعنننال  ي النننتكح التياضنننية ي 
الارنننا تة ي الضنننغوط النفسنننية ي الدننند ة علنننى الانايسنننة( ي يلنننم   و ننند إلنننى مدينننا  الكفننناءة النفسنننية 

ةي كعليننب قننام ال احنن   البنندء ينن   ننناء  ننءا الاديننا  للتياضنناان كخا ننة م سننا د  الاسننايال الدصننات 
 مس ندات على  ء  الا غاتال النفسية. 

( 13كبناءات على ما سبق ذات  من ل ائ  ق لاد الد اسال السا دة يدد حدرل ً عار الاديا  منن ) -
( ل  د نننند منننندل 1 عنننندات  صننننو قب اككليننننة قننننام ال احنننن   عننننتال  ننننء  اك عننننار علننننى الوبننننتاء متيننننق )

( ً عننار للاديننا  ك نن  6 ها ينن  مديننا  الكفنناءة النفسننية للتياضننااني كقو نند ال احنن  إلننى ) نن حا
)الطاقنننة النفسنننيةي الط قنننة النفسنننيةي الصننن  ة النفسنننيةي الصننناور النفسننن ي قدننند ت النننءالي الضنننغوط 

 يىثرت.  %80النفسية( كذلك  عد حصو   ء  اك عار على لس ة اقفاد 
قام ال اح   صياغة مياوعنب منن الع نا ال   ان  ق ناسنى من  ً عنار تحديد عبارات المقياس:   -2

الادينننننننا  كذلنننننننك اسننننننن نارات علنننننننى الد اسنننننننال كال  نننننننو  كالادنننننننا ي  النفسنننننننية مرننننننند مدينننننننا  ر بنننننننو ا 
 Matthew Thomas(ي مدينا  منا او قومنا  2011( )43) Deborah d.& Cathyكانا ى

( ي مديننننا  إم نننننا  ع ننننا  ال ننننندار 34( )2008 ننننول  م اننننند )( ي مديننننا  لبنننننتا  50( )2010)
( ي مديا  عبد التزاد ك اى 21( )2013( ي مديا  يتا  ط ي بي م اد ال اتان )7( )2006)
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( ي كقننم عتضننها علننى الوبننتاء للاوايدننة علاهننا ًك ال ننءف ًك ال عنند د ي كقننام ال احنن  16( )2017)
ينىثرت ي اانا قنم إ،نتاء ال عند  ل علنى  %80وايق   اإل داء على الع ا ال ال   حصل  على لس ب م

الع ا ال ال   ق  اج إلى قعد د من حا  الصياغة ًك الا  ول كالوضوح ي ااا قنم حنءف الع نا ال 
 ال   ال قصل  كال ق ناسى م  الاديا  كما  هدف إليب.

ة ال نن  كالننءف يبنات إلننى االسن دالالل الوا نن صقالمية عبققارات المقيققاس  التحليقق  المنطقققي(: -3
قوننتج  هننا منننن ر ،ننال الديننا  كمننندل مناسننب ها ينن  الادينننا  كمنندل كضننوحها منننن حانن  السننن مة 

( كقو نل  الن نائ  إلنى ًلنب 2اللغوية كالصياغةي قام ال اح   عتال االسن اا ة علنى الوبنتاء متينق )
 % يىثرت. 80قم االقفاد على الع ا ال ال   حدد  لس ة اقفاد 

كذلنك اس مؤشرات الكفاءة النفسية لمتسابقي المسقافات القصقيرة: الدراسة االستطالعية لمقي  -4
 (.3 هدف إ،تاء الاعام ل العلاية للاديا . متيق )

 قم قطباق ال    ي  ًلدية )ساوحب التياض ي لارل سبو قن  التياض (.  المجال المكاني: -
/  1/  28م إلننى  2020/ 12/  19قننم قطباننق الد اسننة ينن  الف ننتة ال منيننة مننن  :المجااال النمنااي -

 كاال  موزعب اال ال : 2021
 2020/  12/  24م إلنى  2020/ 12/  19خ   الف تة ال منية من  ( الدراسة االستطالعية:1)

 كذلك إلييار الاعام ل العلاية الخ  ا ال كمديا  الد اسة.

 .2021/  1/  28م إلى  2020/ 12/  26خ   الف تة ال منية من  ( الدراسة األساسية:2)

 . )إعدار ال اح (لا سا د  الاسايال الدصاتةمديا  الاؤشتال النفسية أداة البحث:  -
 

 المعالجات اإلمصائية: -
الوسننط ال سننا  ي االل ننتاف الاعيننا في الوسننيطي معامنند النن فلط ي معامنند االل ننواءي معامنند االقسنناد 

 الداخل ي معامد الفا لكتكل اكي معامد اال ق اطي معامد االل دا .
 المعامالت العلمية لمقياس مؤشرات الكفاءة النفسية لمتسابقي المسافات القصيرة: -
 معام  الصدق: -

( كالوننناص  اعامننند االقسننناد النننداخل  )معامننند ا ق ننناط ر ،نننة الع نننا ة 1/1  ضننن  منننن ،ننندك  )
 ننالاياوع الكلننى لل عنند الننءف قن انن  اليننب( لع ننا ال ً عننار مديننا  مؤشننتال الكفنناءة النفسننية لا سننا د  
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( ك نء  0.973إلنى  0.583الاسايال الدصاتةي ًن معامند االقسناد النداخل  للع نا ال  لنغ منا  نان )
ماننا  ؤانند ًن الع ننا ال قننتق ط ا ق اطننات ك يدننات  ال عنند الننءف  0.01ي 0.05سنن ول الدياننة معنويننة عننند م

قن ا  اليب ًكلها قدي  ما يديسب ال عد كلءلك يه  قسا م ي   ناء ال عد كقدي  ما كضع  من ً،لنب 
 كلءا يه  ق سم  الصدد الءاق .
ال عننند مننن  ( كالوننناص  اعامننند االقسننناد النننداخل  )معامننند ا ق ننناط 1/2ثانننا   ضننن  منننن ،ننندك  )

إلننى  0.667الاياننوع الكلننى للاديننا (ي ًن معامنند االقسنناد الننداخل  لا عننار قنند قتاكحنن  مننا  ننان )
ماا  ؤاد ًن اال عار قتق ط ا ق اطات ك يدات  الادينا   0.01( ك ء  الدياة معنوية عند مس ول  0.804

ضع  من ً،لب كلءا ًكلها قدي  ما يديسب الاديا  كلءلك يه  قسا م ي   ناء الاديا  كقدي  ما ك 
 يه  ق سم  الصدد الءاق .

 

 معام  الثبات: -
 معام  الفا لكرونباك لعبارات وأبعاد المقياس: -

( كالوناص  اعامنند الفنا لكتكل ناك لا نناك  الادينا ي ا قفنناع منيم معامنند 1/3  ضن  منن ،نندك  )
(ي اانا  لغن  ميانة ًلفنا 0.793إلنى  0.736لع ا ال الا اك  كال   قتاكحن  منا  نان )  الفا لكتكل اك

مانا  ؤاند ًن الع نا ال ق ينال  ،يانا  انهنا  0.06( ك نء  الدنيم ًثبنت منن 0.806لكتكل اك للا و  )
كق سم  الر ال ًكلها م كاملة قسهم ين   نناء الا نو  كان اال عنار ق ينال  ،يانا  انهنا كقسنهم ين   نناء 

اديا ي ًكن ًف حءف ًك إضاية كف من  ء  الع ا ال اك اال عار من الااكن  ؤ ت سلبيات ي   ناء ال
 الاديا .

 ثبات التطبي  وإعادة التطبي : -
( كالونناص  داللننة الفننتكد  ننان ال طباننق اكك  كال طباننق الرننال  كمعامنند 1/4  ضنن  مننن ،نندك  )

ق ً عار مديا  مؤشنتال الكفناءة النفسنية لا سنا د  اال ق اط   ان ال طبيدان إلييار   ال إعارة  قطبا
الاسننايال الدصنناتة عنندم ك،ننور يننتكد معنويننة  ننان ال طباننق االك  كال طباننق الرننال  ي حانن  قتاكحنن  

ي اانا  0.05( ك نء  الدنيم غانت معنوينة عنند مسن ول 1.29إلنى  0.61مياة ل الا سوبة ما  ان ) 
( مانا  ؤاند ًن ً عنار مؤشنتال الكفناءة النفسنية 0.963إلنى 0.901 لغ  ميم معامد الر ال ما  ان )

لا سا د  الاسايال الدصاتة ق سم  الر ال كالها قعطى لف  الن ائ  اذا اعاد قطبيدها متة اختل علنى 
 لف  العانة كيى لف  الرتكف.
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 :النتائجعرض  -

 مؤشرات الكفاءة النفسية وبين المستوى الرقمي لمتسابقي المسافات القصيرة:  لين العالقة -

 

 (  5جدول )

 معامالت االرتباط )العالقة( بين مؤشرات الكفاءة النفسية وبين المستوى الرقمي   

 113لمتسابقي المسافات القصيرة     ن = 

 

 

 المستوى الرقمي لمتسابقي المسافات القصيرة 

 م عدو  400سباق  م عدو  200سباق  عدو م  100سباق 

مؤشرات  

الكفاءة  

 النفسية

 ** 0.471- ** 0.452- ** 0.510- الطاقة النفسية

 ** 0.356- ** 0.541- ** 0.432- الطالقة النفسية 

 ** 0.557- ** 0.526- ** 0.352- الصالبة النفسية

 ** 0.430- ** 0.457- ** 0.502- الصمود النفسي

 ** 0.551- ** 0.513- ** 0.408- تقدير الذات

 ** 0.667 ** 0.604 ** 0.559 الضغوط النفسية 

   0.194=  0.05* معنوي عند مستوى           0.254=  0.01** معنوي عند مستوى      

( كالواص  اعام ل اال ق اط )الع قة(  ان مؤشتال الكفاءة النفسية كبان 5  ض  من ،دك  )
 نان  0.01ي  0.05لا سا د  الاسايال الدصاتة ك،ور ا ق ناط طنترف عنند مسن ول الاس ول التقا   

مؤشننتال )الطاقننة النفسننية ي الط قننة النفسننية ي الصنن  ة النفسننية ي الصنناور النفسنن  ي قدنند ت الننءال( 
( ك ءا يبات إلى ًلب الاا ا قفع  0.667إلى  0.352-حا  قتاكح  ميم معامد اال ق اط ما  ان )

 عار الانا الوفنم زمنن السن اد كق سنن الاسن ول التقان  لا سنا د  الاسنايال الدصناتة ي ميم  ء  اك
(  ان الضغوط النفسنية كبنان ًزمننب السن اد ين  0.01ثاا   ض  ك،ور ا ق اط عكس  عند مس ول )

( لا سنا د  0.559إلنى  0.352-الاسايال الدصناتة حان  قتاكحن  ميانب معامند اال ق ناط منا  نان )
 200( لا سنا د  0.604إلنى 0.452-ا قتاكح  مياب معامند اال ق ناط منا  نان )م عدك ي اا  100

م مانا  400( لا سنا د  0.667إلنى  0.356-م ي ي  حان قتاكح  مياب معامد اال ق اط ما  ان )
  ؤاد الب الاا ا قف  مس ول الضغوط النفسية الاا زارل ًزمنة الس اد .
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 م عدو: 100* سباق 

 ( 6جدول )   

          ( لمؤشرات الكفاءة النفسية في المستوى الرقمي Enterدالالت معادلة المتعدد بطريقة )

 38ن =                                  م عدو100لمتسابقي                                                

 دالالت التنبؤ

 

 

 مؤشرات الكفاءة النفسية

معامل  

االرتباط  

 المتعدد 

R 

المساهمة  

الكلية  

للمتغيرات  

R2 

النسبة  

المئوية  

 للمساهمة 

معامل  

االنحدار  

 الجزئي 

  tقيمة 

 لإلضافة 

 قيمة 

F 

الخطأ  

 المعياري

 0.051 69.402 7.803 0.400 43.468 0.312 0.659 الطاقة النفسية
 0.068 58.135 5.740 0.388 11.158 0.396 0.628 الطالقة النفسية 
 0.054 72.475 4.081- 0.219- 9.664 0.435 0.729 الصالبة النفسية
 0.059 57.039 3.861 0.449 3.134 0.531 0.750 الصمود النفسي

 0.044 45.288 3.666- 0.161- 13.165 0.563 0.630 تقدير الذات
 0.035 36.120 3.485 0.136 3.275 0.774 0.655 الضغوط النفسية 

 36.806 قيمة القاطع 
 * القيمة معنوية 

 م عدو( بمعلومية مؤشرات الكفاءة النفسية:100معادلة التنبؤ  بسباق 
( +  الصققالبة 0.388( +  الطالقققة النفسققية  0.400+  الطاقققة النفسققية  36.806م عققدو =  100سققباق 

( +  الضقققغوط النفسقققية 0.161-( +  تققققدير القققذات  0.449( +  الصقققمود النفسقققي  0.219-النفسقققية   
 0.136 ) 

اد ( كالونناص  نندالالل االل نندا  لاؤشننتال الكفنناءة النفسننية ينن  )سنن 6ثاننا   ضنن  مننن ،نندك  )
 م عدك( ًن: 100
 .%43.46)الطاقة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%11.15)الط قة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%9.66)الص  ة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%3.13)الصاور النفس ( يسهم  نس ة  −
 .%13.16)قدد ت الءال( يسهم  نس ة  −
 .%3.275)الضغوط النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%77.4م عدك قسهم  نس ب  100زمن س اد اك عار )الس ة( قسهم ي   −

م عندك( قؤاند  100ثاا   ضن  ًن ،اين  الا غانتال اإلحصنائية الاؤ لنة لاعارلنة ال نبنؤ ) سن اد 
 يعالية الاعارلة ي  ال نبؤ.
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 م عدو: 200* سباق 

 ( 7جدول )

 ( لمؤشرات الكفاءة النفسية في المستوى الرقمي  Enterدالالت معادلة االنحدار بطريقة ) 

    39ن =                                م عدو    200لمتسابقي                                        

 دالالت التنبؤ

 

 

 مؤشرات الكفاءة النفسية

معامل  

االرتباط  

 المتعدد 

R 

المساهمة  

الكلية  

للمتغيرات  

R2 

النسبة  

المئوية  

 للمساهمة 

معامل  

االنحدار  

 الجزئي 

  tقيمة 

 لإلضافة 

 قيمة 

F 

الخطأ  

 المعياري

 0.097 84.151 4.712 0.455 39.830 0.398 0.572 الطاقة النفسية
 0.086 71.111 6.286 0.539 9.515 0.443 0.665 الطالقة النفسية 
 0.045 40.195 5.931 0.265 8.457 0.506 0.670 الصالبة النفسية
 0.023 65.881 11.316 0.262 48.109 0.549 0.694 الصمود النفسي

 0.043 91.543 7.867 0.341 15.091 0.651 0.741 تقدير الذات
 0.061 70.868 4.497 0.203 6.279 0.718 0.835 الضغوط النفسية 

 72.311 قيمة القاطع 
 * القيمة معنوية 

 م( عدو بمعلومية مؤشرات الكفاءة النفسية: 200معادلة التنبؤ  بسباق 
( +  الصققالبة 0.539( +  الطالقققة النفسققية  0.455+  الطاقققة النفسققية  72.311م عققدو =  200سققباق 

( +  الضقققققغوط النفسقققققية 0.341( +  تققققققدير القققققذات  0.262( +  الصقققققمود النفسقققققي  0.265النفسقققققية  
 0.203) 
 

م  200( كالونناص  نندالالل االل نندا  ك عننار الكفنناءة النفسننية ينن  )سنن اد 7ثاننا   ضنن  مننن ،نندك  )
 عدك( ًن:

 .%39.830)الطاقة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%9.515)الط قة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%8.457)الص  ة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%48.109)الصاور النفس ( يسهم  نس ة  −
 .%15.091)قدد ت الءال( يسهم  نس ة  −
 .%6.279)الضغوط النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%71.8م عدك قسهم  نس ب  200كاك عار )الس ة( قسهم ي  زمن س اد  −

م عنندك( قؤانند 200ثاننا   ضنن  ًن ،اينن  الا غاننتال اإلحصننائية الاؤ لننة لاعارلننة ال نبننؤ ) سنن اد 
 يعالية الاعارلة ي  ال نبؤ.
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 م عدو: 400* سباق 

 (  8جدول )

( لمؤشرات الكفاءة النفسية في المستوى الرقمي  Enterدالالت معادلة االنحدار بطريقة )

        36م عدو     ن =  400لمتسابقي  

 

 دالالت التنبؤ
 

 

 مؤشرات الكفاءة النفسية

معامل  

االرتباط  

 المتعدد 

R 

المساهمة  

الكلية  

للمتغيرات  

R2 

النسبة  

المئوية  

 للمساهمة 

معامل  

االنحدار  

 الجزئي 

  tقيمة 

 لإلضافة 

 قيمة 

F 

الخطأ  

 المعياري

 0.050 258.131 8.861 0.447 58.916 0.399 0.768 الطاقة النفسية
 0.038 111.795 9.685 0.364 38.313 0.483 0.619 الطالقة النفسية 
 0.046 163.790 11.770 0.542 47.643 0.460 0.690 الصالبة النفسية
 0.058 119.525 8.596 0.499 39.905 0.510 0.632 الصمود النفسي

 0.069 209.936 14.489 1.004 53.876 0.539 0.734 تقدير الذات
 0.076 167.464 11.165 2.414 20.835 0.752 0.807 الضغوط النفسية 

 60.218 قيمة القاطع 
 * القيمة معنوية 

 م عدو( لداللة مؤشرات الكفاءة النفسية:  400معادلة التنبؤ  بسباق 
( +  الصقالبة 0.364( +  الطالققة النفسقية   0.447+  الطاققة النفسقية    60.218م عقدو =    400سباق  

( +  الضقققغوط النفسقققية   1.004( +  تققققدير القققذات   0.499( +  الصقققمود النفسقققي  0.542النفسقققية   
2.414) 

م  400( كالواص  دالالل االل دا  لاؤشتال الكفاءة النفسنية ين  )سن اد 8  ض  من ،دك  )ثاا  
 عدك( ًن:

 .%58.91)الطاقة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%38.31)الط قة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%47.643)الص  ة النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%39.90)الصاور النفس ( يسهم  نس ة  −
 .%53.87س ة )قدد ت الءال( يسهم  ن −
 .%20.83)الضغوط النفسية( قسهم  نس ة  −
 .%75.2م عدك قسهم  نس ب  400اك عار )الس ة( قسهم ي  زمن س اد  −

م عندك( قؤاند  400ثاا   ضن  ًن ،اين  الا غانتال اإلحصنائية الاؤ لنة لاعارلنة ال نبنؤ ) سن اد 
 يعالية الاعارلة ي  ال نبؤ.
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 مناقشه النتائج:  -
الينننندك  الونننناص  اعننننام ل اال ق نننناط )الع قننننة(  ننننان مؤشننننتال الكفنننناءة النفسننننية كبننننان   ضنننن  مننننن 

ي  0.5الاسننن ول التقاننن  لا سنننا د  الاسنننايال الدصننناتة ك،نننور ا ق ننناط معننننوف عكسننن  عنننند مسننن ول 
 ننان ً عننار )الطاقننة النفسننية ي الط قننة النفسننية ي الصنن  ة النفسننية ي الصنناور النفسنن  ي قدنند ت  0.01

( ي مانا  ؤاند ًلنب الانا ا قفعن  منيم  نء  اك عنار الانا 0.667إلنى  0.352-ح ما  نان )الءال(  قتاك 
(  نان الضنغوط النفسنية 0.01الوفم زمن الس اد ي ااا  و،د ا ق اط معننوف طنترف عنند مسن ول )

 0.352-كبننان ًزمنننب السنن اد ينن  الاسننايال الدصنناتة حانن  قتاكحنن  مياننب معامنند اال ق نناط مننا  ننان )
 0.452-م عننندك ي اانننا قتاكحننن  ميانننب معامننند اال ق ننناط منننا  نننان ) 100سنننا د  ( لا 0.559إلنننى 
إلننى  0.356-م ي ينن  حننان قتاكحنن  مياننب معامنند اال ق نناط مننا  ننان ) 200( لا سننا د  0.604إلننى

 م ماا  ؤاد الب الاا الوفم مس ول الضغوط  نوفم زمن الس اد . 400( لا سا د  0.667
سنننا د  الاسنننايال الدصننناتة عنننندما ق  سنننن افننناءقهم النفسنننية كيت،ننن  ال احننن   نننء  الن يينننة إلنننى ًن م 

قدند ت النءال(  -الصاور النفسن  -الص  ة النفسية -الط قة النفسية -كالا ارلة ي  )الطاقة النفسية
مننن  الوفننناال مسننن ول الضنننغوط النفسنننية لننند هم ينننإن مرننند  نننءا البنننعو  كالكفننناءة النفسنننية ي سنننن منننن 

ًعلنى الاسن ويال الااكننة منن اإلليناز الاس ول التقان  لند هم كبال نال  ق  طنو  رايعان هم ل نو ق دانق 
 التقا .

ثاننا يعنن ك ال احنن   ننء  الن ييننة إلننى ًن ك ننو  الا سننا دان إلننى ال الننة الارلنن  ينن  مؤشننتال الكفنناءة 
النفسية قيعد ً ندايهم كاضن ة اكمنت النءف ييعلهنم  نؤركن الاهنا ة  صنو ة كاضن ة كالنءف  نن   عننة 

 راء كالاس ول التقا  ك والت إلى اك داف الاطلوبة.ا قفاع ي  معد  اك
ً نم العوامند اكساسنية ال ن  2014كينى  نءا الصندر  نتل  انرم انائم ) ( ًن الارنا ت النفسنية إحندل 

قسنناعد ينن  ق داننق االلينناز كالفننوز  الانايسننال كمننن  ننان قلننك اكلبننطة ال نن  ق اانن   نناكراء ال تانن  
ي  ئتكف ال ناي  ك ءا   طلى من ال عى ًن   سم  صفال الا غات كالدد ة على ال ياك  الستب   

 (61:  39لفسية لدل ال عبان الابا اان. )
ثاا  تل ال اح  ًن م سا د  الاسايال الدصاتة   عتضون ً ناء الس اد إلنى ا قفناع البنعو   نال وقت 

كااللينناز كالدلننق كضننعف ال تاانن  كارننتة اكخطنناء ماننا  ننؤ ت ذلننك سننل ات ينن  ضننعف الاسنن ول التقانن  
التياضنن ي حانن  ي  نناج مسننا دال الاسننايال الدصنناتة إلننى قعبوننة لفسننية  دنند  حا، ننب الننى قعبوننة قننوا  
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البدليننة كال نن  قننؤ ت ح اننات علننى مسنن وا  التقانن ي ًكن ًف اخنن    ينن  ال ننوازن  انهاننا  ننؤرف إلننى عنندم 
 .الو و  إلى ال الة البدلية كالفنية الارلى

الننف  اإليينا   ين  ال ند منن ال نى اتال السنلبية لاواقنف الانايسنة  ك نا  ؤاد ال اح  على ً اية علم
 التياضية كذلك  اال  اام  اليوالى النفسية ل عبان ي  اكلبطة التياضية الاو لفة.

( كال ن   ندي  إلنى ال عنتف علنى 10( )2008كق فق  ء  الن نائ  كل نائ  ر اسنة حامند ًحاند م اند )
لاس ول التقا  الاتقف  كالانوفم ي  الط قة النفسية كقو ل  الفتكد  ان العب  الاا ا ون ذكف ا

ل ائيهنننا إلنننى ًلنننب الانننا قدننندم ال عنننى يننن  مسننن ول الاهنننا ال النفسنننية سننناعد ذلنننك علنننى زينننارة مسننن وا  
التقا ي ااا ًن ال عى عندما يصند النى حالنة الط قنة النفسنية يكنون ين  حالنة اسن ا اع  الانايسنة 

 ة ماا يدلد من قلق الانايسة كبال ال    رار مس وا  التقا .ركن النرت الى عواقى الن يي
( كال نن  قو ننل  إلننى ك،ننور 27( )2001ثاننا ق فننق  ننء  الن ننائ  كل ننائ  ر اسننة م انند قوياننق قننند د )

ع قنننة ا ق اطينننب مو، نننة رالنننة إحصنننائيات  نننان قدننند ت النننءال كالنننداي  لإلليننناز كمسننن ول الطانننوح كالردنننة 
 اساة لدل العب   ي  اال دا  ذكف مس ول اكراء الاها ل الاتقف . النف  ا الة كالردة  النف  

( ي كل نننائ  26( )2005كق فنننق ل نننائ   نننء  الد اسنننة كل نننائ  ر اسنننال اننن ت منننن م اننند إ نننتاهيم خلاننند )
( ي كل ننائ  ر اسننة 35( )2015( ي كل ننائ  ر اسننة لبانند الانصننو ف )9( )2010ر اسننة حنناج مننتار )

( 2014م اننند غتينننى عطينننة ) ك،ننندف مصنننطفىيائ  ر اسنننة ( ي كل ننن2003( )53) Scottسنننكول 
( حاننن  قو نننل  ل نننائ   نننء  الد اسنننال إلنننى ك،نننور ينننتكد  نننان ال عبنننان يننن   عنننم الا غانننتال 40)

النفسنننية مرننند ) الضنننغوط النفسنننية ي رايعينننة اإلليننناز ي الطاقنننة النفسنننية ي مسننن ول الط قنننة النفسنننية ي 
ة كالاسنننن ول التقانننن  كمسنننن ول اكراء لنننندل العبنننن  الدايعيننننة الءاقيننننة ... إلننننئ ( كبننننان ل ننننائ  الانايسنننن

اكلبطة التياضية الاو لفة ي ااا ًثدل ل ائ   ء  الد اسال علنى قنى ات العامند النفسن  علنى ل نائ  
الانايسنال التياضننية كالاسنن ول التقانن  ينن  السنن اقال الاو لفننة كاننءلك ًثنندل علننى ك،ننور ع قننة  ننان 

 لبطة التياضية الاو لفة. الا غاتال النفسية كمس ول اكراء ي  اك
( إلنننى ًن  نننناك ع قنننب ق ارلينننب  نننان 2001) ,Nelson. l.r. faurst.m. lكيبنننات لالسنننون ياك يسننن  

الكفنننناءة البوصننننية للتياضنننن  كاكراء ًكن اكراء مننننؤ ت ًقننننول لكفنننناءة التياضنننن  مننننن قننننى ات الكفنننناءة 
البوصنننننية علنننننى اكراء كقارننننند إلينننننازال اكراء الاصننننند  اكثرنننننت ل كنننننوين إحسنننننا  قنننننول  الكفننننناءة 

 ( 81:  51ها. )البوصية لدل التياض  كلب يع اد على الوبتال ال   يا لك
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( ًن اكينننتار ذكف الكفنناءة العالينننة 2003) fletcher, D.,sarkar اناننا  ؤانند يل بنننت كشننا ات 
يع دنندكن ًن لنند هم الدنند ة علننى إلينناز الاهننام الصننع ة   فننودي كقبننات العد نند مننن الد اسننال كال  ننو  

 لنفسية. إلى ًن ًراء التياضاان ياكن قطويت  من خ   قع ي  مفهوم افاءقب البوصية كا
(44  :39 ) 

كمننن  ننننا  نننتل ال احننن  إلننى ًن الكفننناءة النفسنننية منننن ال ا،نننال النفسننية كال ننن  قعكننن  مننندل الدننند ال 
البدلينة كالعدلينة كالنفسنية كااللفعالينة للتياضن  كال ن  قاكننب منن السنيطتة علنى زمنام اكمنو  كالسنيطتة 

الردننة  ننالنف  ينن  موا،هننب ئننتكف علننى الننءال كضنن ط النننف  كق داننق اإللينناز التياضنن  كقوئيننا 
 الانايسة.

( إلننى ًن ال عبونننة النفسننية اإلييا يننة قيعننند التياضنن  علنننى  دننة عالينننة 2008كيبننات ًحانند عتيبننن  )
 نننالنف  ل  دانننق طاوحنننب كالنيننناح  ننناكراء كزينننارة ا نننتا   يننن  ال  ننندف كاإل نننا ة كالردنننة  نننالنف  كال ننن  

ليكينة الاطلوبنةي ًمنا الاصنار  السنلبية يدند قبنعت  قنعك  ح اات على ًرائنب الفنن  كينق البنتكط الايكا
  النننة منننن يدننند السنننيطتة علنننى الاوقنننف كيننن  إطنننا  ذلنننكي يدننند لنننوح  يننن  السننننوال اكخانننتة قطنننو ال 
كاض ة ين  الاسن ول التقان  ين  السن اقال كال طنوالل العالاينةي كقند ًئهنتل الد اسنال ال ن  ً،تين  

 (87: 3   الاوضوعال النفسية. )ًن ذلك  ت،  إلى ا  اام منا   ال د يى التياض
 
 االستنتاجات: -
ك،ننور ا ق نناط معنننوف  ننان مؤشننتال الكفنناءة النفسننية كبننان الاسنن ول التقانن  لا سننا د  الاسننايال  .1

 الدصاتة.
 ان مؤشتال )الطاقة النفسيةي الط قة النفسيةي  0.01ي 0.05ك،ور ا ق اط طترف عند مس ول  .2

  ت الءال( لا سا د  الاسايال الدصاتة.الص  ة النفسيةي الصاور النفس ي قدد 
(  ننننان الضنننغوط النفسننننية كبننننان ًزمننننب السنننن اد ينننن  0.01ك،نننور ا ق نننناط عكسنننن  عنننند مسنننن ول ) .3

 الاسايال الدصاتة.
م عدك(  اعلومية مؤشتال الكفاءة النفسنية لا سنا د  100قم ال و د إلى معارلة لل نبؤ ) س اد   .4

 الاسايال الدصاتة:
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+  الطاققققققة النفسقققققية 36.806م عقققققدو =  100سقققققباق  م عننننندك(:100) سننننن اد معارلنننننة لل نبنننننؤ  ✓
( +  الصققمود النفسققي 0.219-( +  الصققالبة النفسققية   0.388( +  الطالقققة النفسققية  0.400 
 (  0.136( +  الضغوط النفسية  0.161-( +  تقدير الذات  0.449 

تال الكفاءة النفسنية لا سنا د  م عدك(  اعلومية مؤش200قم ال و د إلى معارلة لل نبؤ ) س اد   .5
 الاسايال الدصاتة:

( + 0.539( +  الطالققققة النفسقققية  0.455+  الطاققققة النفسقققية  72.311م عقققدو =  200سقققباق  ✓
( +  الضقغوط 0.341( +  تقدير الذات  0.262( +  الصمود النفسي  0.265 الصالبة النفسية  

 (0.203النفسية  
عندك(  اعلومينة مؤشنتال الكفناءة النفسنية لا سنا د    400اد  قم ال و د إلى معارلة لل نبؤ ) سن  .6

 الاسايال الدصاتة:
( + 0.364( +  الطالقققة النفسققية   0.447+  الطاقققة النفسققية   60.218م عققدو =  400سققباق  ✓

( + 1.004( +  تقققققدير القققققذات   0.499( +  الصقققققمود النفسققققي  0.542 الصققققالبة النفسققققية   
 (2.414 الضغوط النفسية   

 
 التوصيات: -
ميام الاد بان  وض   نتام  قد يبينة ل ناينة مؤشنتال الكفناءة النفسنية لا سنا د  الاسنايال الدصناتة  ✓

 ل  سان مس ول اإللياز التقا  لد هم  اا   ناسى م  قد اقهم البدلية كاس عداراقهم النفسية.
قوئيننا الاعننارالل ال نبؤيننة ال نن  قننم ال و نند إلاهننا لل نبننؤ  الاسنن ول التقانن   اعلوميننة مؤشننتال  ✓

 الكفاءة النفسية لدل م سا د  الاسايال الدصاتة. 
ً اية ك،ور اكخصائ  النفس  كالءف يدوم   طباق البتام  النفسية كال ى الية لتي  الكفاءة النفسية  ✓

ًعلننى للتياضنناان  صننفب عامننة كم سننا د  ال اسننايال الدصنناتة  صننفب خا ننب  اننا يضننان ق داننق 
 معدالل اإللياز ي  الاس ول الاها ل كالتقا  لا سا د  الاادان كالاضاا . 

إ،تاء الا يد من الد اسال كال  و  لل عتف على ع قة مؤشتال الكفناءة النفسنية  اسن ول اكراء  ✓
 البدل  كالاها ل ي  س اقال الاادان كالاضاا  اكختل.
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 المراجع: -
 المراجع العربية: -
ا تاهيم عبد الع ي  إ تاهيم: الساال اإل ارية الااا ة لا سا د   عم مسا دال الاادان كالاضاا ي  .1

 .1997 سالة را و ا ي الية ال تبية التياضيةي ،امعة حلواني 
كال و،اهننال الاعا ننتةي ا ننتاهيم عبنند  بننة خليفننة: علننم النننف  التياضنن ي االسنن  كالا ننار  النرتيننة  .2

 .2008را  الفكت العتب ي الدا تةي 
احانند عتيبنن  عننورة: الانند   كعاليننة اإلعنندار النفسنن ي الط عننة اككلننىي  غننداري الاك ننى الهندسنن ي  .3

2007. 
 .1995الافاهيم كال طبيدالي را  الفكت العتب ي الدا تةي  -اسامة اامد  اقى: علم لف  التياضة .4
 .2000النف  التياض ي را  الفكت العتب ي الدا تةي اسامة اامد  اقى: علم  .5
اسننامة اامنند  اقننى: االعنندار النفسنن  للناشننوان رلانند لإل شننار كال و،يننب للانند بان كاإلرا يننان ًككلينناء  .6

 .2001اكمو ي را  الفكت العتب ي الدا تةي 
ة كاال، ااعينة ام ا  ع ا  ال دار: ً ت  تلام  قد يب  لدايعية اإللياز ي  قناية الكفاءة البوصني .7

لدل الط   الاكفنويان ين  ركلنة الكوين ي  سنالة را نو ا ي معهند الد اسنال ال تبوينةي 
 .2006الدا تةي 

امنند علننى خلانند: الصنن  ة النفسننية كع ق هننا  اوا،هننة الضننغوط لنندل سنن اح  الاسننايال الدصنناتةي  .8
ي 50در     منبو ي ميلة الية ال تبية التياضية للبنان  نالهتمي ،امعنة حلنواني العن

2014 . 
 -حناج ًحانند مننتار: ع قننة مسنن ول الطاقننة النفسنية  العوامنند الابننتكطة لإللينناز التياضنن  )البنندل  .9

ال دننن ( عننند العننى اننتة الدنندم ًثننا تي  سننالة ما،سنن ات غاننت منبننو ةي ،امعننة رالنن  
 .2010إ تاهيمي الي ائتي 

سنن ول التقانن  لنندل العبنن  حامنند ًحانند م انند: الاهننا ال النفسننية كالط قننة كالدلننق كع قنن هم  الا .10
الانننا ا وني  سنننالة ما،سننن ات غانننت منبنننو ةي الينننة ال تبينننة التياضنننيةي ،امعنننة الانيننناي 

2008. 
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حسننن حسننن عبنند : قدنننان مديننا  حالننة الط قننة النفسننية لنندل التياضنناان مننن طنن   اليامعننةي  .11
( ،امعنننب حلنننواني 34  ننن  منبنننو ي الايلنننة العلاينننة لل تبينننة البدلينننة التياضنننيةي ع )

2001. 
زينننى لوينند  اضنن : الصنن  ة النفسننية لنندل امهننال شننهداء ال فاضننة االقصننى كع ق هننا  نن عم  .12

 .2008الا غاتالي  سالة ما،س ات غات منبو ةي اليامعة اإلس ميةي غ  ي
سنننن ت  شنننندف م اننننور: قننننى ات  تلننننام  مد ننننتح لل نننند يى العدلنننن  علننننى  عننننم الاهننننا ال النفسننننية  .13

ل ننننننال قوصننننننا مسننننننا دال الاانننننندان كالاسنننننن ول التقانننننن  ينننننن  الو ننننننى الر  نننننن  لطا
ي ميلنننة   نننو  2كالاضننناا ي   ننن  منبنننو ي ميلنننة   نننو  ال تبينننة البننناملةي ميلننند 

 .2002ال تبية الباملةي 
شننناتين حسنننن عبننند الف ننناح: قنننى ات  تلنننام  االق نننار الننندكل  كلعنننا  الدنننول لاطفنننا  علنننى  عنننم  .14

نوالي  سنننالة سننن 8-7الا غانننتال ال تاينننة كالنفسنننية ل  مانننء الاتحلنننة اال  دائينننة منننن 
 .2017را و ا ي الية ال تبية التياضية للبنالي ،امعة حلواني 

 تي  عبد الكتيم عبد الصاحى: ال د يى  عن كم الدنول كبعنم الاؤشنتال النفسنية كقى ات نا ينى  .15
ميكاليكية ًراء متحلة التم  كااللياز  تمن  الدنتص للبن ا ي   ن  منبنو ي الايلنة 

 2020ي 3ةي عالدكلية للعلوم النفسية كالتياضي
عبد التزاد ك اى ياسنان: الكفناءة البوصنية كع ق هنا  اسن تاقيييال الصنتاع ال نايسن  كمسن ول  .16

اإلليننناز للتياضننناان ذكف الاسننن ويال العليننناي  سنننالة را نننو ا ي الينننة ال تبينننة التياضنننية 
 .2017للبناني ،امعب اإلسكند يةي 

متانن  الك ننا  ال نند  ي الدننا تةي  عكلننة سننلياان ال ننو ف: علننم النننف  التياضنن ي  ؤيننة معا ننتةي .17
2016. 

 .2011عاار م اد مويات: مديا  الص  ة النفسيةي مك  ة االليلو الاصتيةي الدا تةي  .18
ياريننة ًحانند عبنند الع ينن ي م انند الديسننطى عننوالي م انند  هنناء النند ن الوينناط: قننى ات قنند ي ال  .19

انن  لناشنننو  الدنند ة اإليداعيننة علننى  عننم الا غانننتال البدليننة الوا ننة  الاسنن ول التق
م نننت/ حنننوا، ي   ننن  منبنننو ي الينننة ال تبينننة التياضنننية للبننننالي ،امعنننة ال قنننازيق 11

 .2015ي
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ياطاننة م انند علننى: ً ننت الكفنناءة البوصننية كالااننو  التياضننية علننى النضنن  العدلنن  لنندل طل ننب  .20
 .2014الصف الوام  اإلعدارف ي  م ايرة  غداري ا ن سانا للنبتي 

قنننند ي  كحنننندة قعليايننننة كيدننننا لناننننوذج ال فاعنننند الاعتينننن   يننننتا  ط ي ننننبي م انننند ال اننننتان: ً ننننت .21
االلفعننال  علننى قنايننة الكفنناءة الءاقيننة الاد اننة لنندل طل ننة الصننف العاشننت اكساسنن : 

 .2013ي 27ميلة ،امعة النياح لا  ا ي العلوم اإللساليةي العدر 
داكمنننة علنننى ما،ننند م انننور م اننند ا نننتاهيم يننن   ال نننا : قنننى ات اسننن ودام قننند ي ال مائينننة ل ينننارة الا .22

الاسنن ول التقانن  ينن  السنن احةي  سننالة را ننو ا  غاننت منبننو ةي اليننة ال تبيننة التياضننيةي 
 .2006،امعة طنطاي 

مينننندل حسننننن  وسننننف: ال صننننو  ال تانننن  ينننن  الايننننا  التياضنننن : اإلسننننكند يةي مؤسسننننب عننننالم  .23
 .2017التياضةي 

ل سن اح  الاسنايال م اد ا نتاهيم م اند خلاند: الضنغوط النفسنية كع ق هنا  دايعينة االليناز لند  .24
 .2005الدصاتةي  سالة را و ا  غات منبو ةي الية ال تبية التياضيةي ،امعة طنطا ي

الديننا (ي شنن كة العلننوم  -اال عننار  -م انند السننعاد عبنند اليننوار ا ننو حنن كة: حالننة ال ننديق" الافهننوم .25
 .2013(ي 29النفسية العتبيةي ع )

كاال شنار النفسن  ين  الاينا  التياضن ي  م اد العتب  شاعوني ما،دة م اد إسااعاد: ال و،ينب .26
 .2005الط عة الرالرةي متا  الك ا  للنبتي الدا تةي 

م انند قوياننق قننند د: قدنند ت الننءال كع ق هننا  نن عم الا غاننتال النفسننية كمسنن ول االراء الاهننا ل  .27
لنندل العبنن   ينن  اال دننا   اد نننة الانينناي  سننالة ما،سنن ات غاننت منبننو ةي اليننة ال تبيننة 

 .2001التياضيةي ،امعة الانيا ي
م انند حسننن مصننطفى عاننت: الصنن  ة النفسننية كع ق هننا  نن عم اليوالننى النفسننية لنندل العبنن   .28

الد ،ننة االكلننى للتياضننال اليااعيننة  ا ايرننة الانينناي  سننالة را ننو ا  غاننت منبننو ةي 
 .2014ثلية ال تبية التياضيةي ،امعة الانياي 

لنفسنننية كع ق هنننا  دايعينننة االليننناز كمتاننن  الننن  كم لننندل م اننند سنننالم سنننعاد العيالننن : الط قنننة ا .29
التياضنننناان مننننن طل ننننة ،امعننننة الانينننناي  سننننالة را ننننو ا  غاننننت منبننننو ةي اليننننة ال تبيننننة 

 .2005التياضيةي ،امعة الانياي 
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م اد غتيى عطية  دكف: قى ات  تلام   اس ودام اسلو  ال ند يى الا غانت علنى  عنم الدند ال  .30
،ية كالاس ول التقا  لس اح  ال تة  ا ايرنة الانيناي  سنالة البدلية كالكفاءة الفساولو 

 .2015را و ا  غات منبو ةي الية ال تبية التياضيةي ،امعة الانياي 
مدح  الطاف ع ا : الص  ة النفسية اانبئ  وفم الضغوط النفسية كالسلوك العدكال  لدل  .31

 .2010اكك ي  ي العدر 26معلا  الاتحلة اإلعداريةي ميلة الية ال تبيةي ميلد 
مصطفى حسان  ا ىي ساات عبد الدار  ،ار: الادخد الى االقيا نال ال د رنة ين  علنم الننف   .32

 .2004التياض ي الدا  العالاية للنبت كال وزي ي الدا تةي 
لا نند خاننتف ،ينناالي مصننطفى حسننان  ننا ى: الضننغوط ال ياقيننة كع ق هننا  الايننا اة لنندل منند ب   .33

(ي ،امعة 14اضةي الية ال تبية التياضيةي الايلد ) ياضة اليا ازي ميلة علوم التي
 .2002الانياي 

لبتا   ول  م اد    متار:  ناء كقطباق مديا  الكفاءة الءاقية لدل التياضنااني ميلنة ،امعنة  .34
 .2008ي 11ي العدر 15قكتي ي للعلوم اإللساليةي الايلد 

ف العب  اتة الددم  ىلدية اليهوف لباد الانصو ف: الط قة النفسية كع ق ها  دايعية االلياز لد  .35
(ي معهنند علننوم كقدنيننال النبنناطال البدليننة 16لواليننة البننويتةي ميلننة معننا في العنندر )

 .2015كالتياضيةي ،امعة البويتةي 
ليننول عبنند الو ننا  كالننى: كضنن  مديننا  الردننة  ننالنف  لاسننا دال الاانندان كالاضنناا  للناشننوان  .36

 -التياضننية كالا ننار  اككلابيننة  - سنننةي   نن  منبننو ي الاننؤقات العلانن  16ق نن  
 .1994ي 1ال تاثاال كال  ديالي الايلد 

لرانن  م انند ر كينن : السنناال االلفعاليننة الاصنناح ة لا سننا د  كم سننا دال الاانندان كالاضنناا   .37
 -التياضننية كالا ننار  اككلابيننة  -ً ننناء الانايسننةي   نن  منبننو ي الاننؤقات العلانن  

لينننة ال تبيننننة التياضنننية للبننننناني ،امعنننة حلننننواني ي ا2ال تاثانننال كال  نننديالي الايلنننند 
1994 

 الننة احانند ذانن : متانن  النن  كم كع ق ننب  افهننوم الننءال كاللياقننة البدليننة الوا ننة كقتقاننى ل ننائ   .38
سنننةي ميلنننة علنننوم التياضنننةي الايلننند ال اسننن ي 16الا ا يننال )لاشنننوال انننتة الاننند ق ننن  

 .1997ي الية ال تبية التياضية ،امعة الانياي 18العدر 
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ال تانن  لنندل العبنن   -رم م انند اننائم: الردننة  ننالنف  كع ق هننا  اسنن ول ال ااسننك اال، انناع  ان .39
 .2014ثتة الددم للب ا ي ميلة الية ال تبية التياضيةي ،امعة  ا دي العتاد ي

ك،دف مصطفى الفاق ي م اد غتيى عطية: ع قة اإللياز التقا  ي  ضنوء الندالالل للكفناءة  .40
غاتال النفسية لس اح  الاسايال الدصاتة )ر اسة قنبؤية(ي البدلية الاائية كبعم الا 

    منبو ي ميلة   نو  الانؤقات العلان  الندكل ي الينة ال تبينة التياضنيةي ،امعنب 
 .2014الانياي
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