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 المستخلص
ة بين أبعاد الصالبة أستهدف البحث التعرف على مستوى الصالبة النفسية ومستوى األعراض السيكوسوماتية والعالق

النفسية واألعراض السيكوسوماتية لالعبات الجمباز الدرجة الثانية أصحاب مستوى األداء الفنى العالي والمنخفض، 
والتحقق من وجود فروق بين العبات الجمباز الدرجة الثانية أصحاب مستوى األداء الفنى العالي والمنخفض في أبعاد 

العبة جمباز ( 05)سيكوسوماتية ، وأستخدم الباحث المنهج التجريبى على عينة قوامها الصالبة النفسية واألعراض ال
مقياس األعراض السيكوسوماتية ، ومن المعالجات  -مقياس الصالبة النفسية : درجة ثانية ، ومن أدوات البحث 

 .، معامل اإلرتباط البسيط"ت"بار المتوسط الحسابى ، اإلنحراف المعيارى ، الوسيط ، معامل اإللتواء ، إخت: اإلحصائية 
 :ومن أهم النتائج 

تمتع العبات الجمباز الدرجة الثانية أصحاب مستوى األداء الفنى العالي بمستوى مرتفع من الصالبة النفسية  -0
 .وبمستوى منخفض من األعراض السيكوسوماتية

لمنخفض بمستوى متوسط من الصالبة النفسية تتصف العبات الجمباز الدرجة الثانية أصحاب مستوى األداء الفنى ا -0
 .وبمستوى متوسط من األعراض السيكوسوماتية

بين أبعاد الصالبة النفسية واألعراض السيكوسوماتية لالعبات ( 1.15)يوجد ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى  -3
 .الجمباز الدرجة الثانية أصحاب مستوى األداء الفنى العالي والمنخفض

بين بين متوسطات درجات العبات الجمباز الدرجة الثانية أصحاب ( 1.15)وق دالة إحصائيًا عند مستوى توجد فر  -1
 .مستوى األداء الفنى العالي والمنخفض فى الصالبة

 
  .الصالبة ، النفسية ، األعراض ، السيکوسوماتية ، الجمباز:  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

        The research aimed to identify the level of psychological stiffness and the level of 

psychosomatic symptoms and the relationship between the dimensions of psychological 

toughness and psychosomal symptoms of second-class gymnasts with a high and low level 

of technical performance, and to verify the existence of differences between second-class 

gymnasts with a high and low level of technical performance in the dimensions of 

psychological toughness and psychosomal symptoms. 

        The researcher used the experimental method on a sample consisting of (25) second-

degree gymnasts, and from the research tools: Psychological Hardness Scale - 

Psychosomatic Symptoms Scale. 

Among the most important results : 

1- Second-class gymnasts with a high level of artistic performance have a high level of 

psychological rigidity and a low level of psychosomal symptoms. 

2- The second-class gymnasts with a low level of technical performance are characterized 

by a moderate level of psychological rigidity and a moderate level of psychosomatic 

symptoms. 

3- There is a statistically significant correlation at the level of (0.05) between the 

dimensions of psychological toughness and psychosomatic symptoms of second-class 

gymnasts with high and low technical performance. 

4- There are statistically significant differences at the level (0.05) between the scores of 

second-class gymnasts with high and low technical performance in psychological rigidity 

and psychosomatical symptoms in favor of gymnasts with a high level of technical 

performance. 

 

Key words: Stiffness, psychological, symptoms, psychosomatics, gymnastics.  
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 :المقدمة ومشكلة البحث 
،  الجسـمية بالحالـة النفسـية الحالـة تتـأثرو  ، جسـمية نفسـية كوحـدة البيئـي محيطـه فـي يسـلك الفرد الرياضى إن

 الخارجيـة ، البيئـة بـين وسـيطا يعتبـر لجسـموا . متوافقـة سوية لشخصية العادية الظروف تحت توازن في صحيح والعكس
بـين  التـوازن هـذا يضـطرب ، وبالتـالى الشخصـية اضـطرابإلـى  الشديد االنفعالي الضغط ويؤدي ، ككيان نفسي الذات وبين

 .الجسم والنفس

 هيواجـ كـي للفـرد المهمة النفسية الخصائص من وهو نسبيًا، الحديثة المفاهيم من النفسية الصالبة مفهوم ويعد
كدراسـة األعـراض  ، الفـرد لقـدرة الداعمـة تاالمتغيـر  علـى اً مـؤخر  التركيـز وجـرى ، بنجـاح المتعـددة والمتتاليـة الحيـاة ضـغوط
 تاالمتغيـر  أي ، المقاومـة عوامـل أو الفاعلـة المواجهـة علـى ة الفـردقـدر  تزيد حيث أنها جسمية وكيفية تخفيفها، –النفس 
 قدرة الفرد دعم شأنها من التي الضاغطة الظروف مواجهة في حتى النفسية السالمة راباستمر  البيئية المرتبطة أو النفسية
 .عليها والتغلب المشكالت مواجهة على

ــازا   االلتــزام  :وهــي مكونــات تتضــمن ثالثــة النفســية الصــالبة أنKabasa  (0100 )وتشــير كاب
Commitment والتحكم ،Control  والتحدي ،Challenge ، كـل وأن ، شخصـية سـمة النفسـية البةالص" وترى بأن 

 ، الفـرد بـه يمـر الـذي والوقـت ،الموقـف علـى انخفاضـه أو ذلـك ارتفـاع ويعتمـد ، الصـالبة فى المستويات بعض يظهر فرد
أشـكال  مـن شـكل كـل فـي تـؤثر والتـي ، الفـرد تعلمهـا التـي والممارسـة الطريقـة إلـى جعـاً ار  االخـتالف يكـون ذلـك أن ويمكـن
 أن أي ، أن تتغيـر يمكـن متعلمـة قـدرة الصـالبة فـإن وبـذلك ،"صـحتهم علـى النهايـة فـي يـنعكس ومـا ، ةالشخصي تهماخبر 

 (  835) .الفرد لدى شخصية سمة وليس،  شخصي مصدر الصالبة

 علـى الفـرد تسـاعد التـي الشخصـية سـمات أهـم إحـدىPsychological Hardiness  النفسـية الصـالبة وتمثـل
 عـن الناتجـة النفسـية باتالالضـطر  تعرضـه وعـدم ، والجسـمية النفسـية بالصـحة واالحتفـاظ،  الضـغوط مـع الجيـد التعامـل
 والتجهيز االستعداد وبين،  الضاغطة للتجارب للفرد المعرفي التقييم بين الوسيط دور في يتمثل الصالبة فتأثير ، الضغوط
 .المواجهة تيجياتاباستر 

لالعب الرياضى تعنى التميز بالثقة التى تجعله يواجـه أى  ةالنفسيأن الصالبة Karen (0115 )ن يكار  وتضيف
والقــدرة علــى االســتمرار بــأعلى درجــة مــن القــدرات واإلمكانــات ، التــى ، موقــف بدرجــة عاليــة مــن اإليجابيــة أثنــاء المنافســة 

 ( 011.)قف المنافسةايمتلكها بغض النظر على الضغوط فى مو 

 حسـب ختلفـتأو ،  تعـددت السيكوسـوماتية األعـراض تناولـت التـي التعريفـاتأن ( 0105)العيسـوي  ويشـير
 أن نجـد ولغويـاً  ، السيكوسـوماتية لألعـراض العـام المفهوم في يؤثر لم التعدد هذا ولكن ، العلمية واالتجاهات التخصصات

( Soma) سـوما وكلمـة ، (العقـل أو الـنفس أو الـروح) تعنـي التـي (Psycho) سـيكو كلمـة من مشتقة سيكوسوماتي كلمة
 - الـنفس إلـى الكلمـة هـذه وتختصـر ، جسـمي نفـس ( سيكوسوماتي) م صطلح على يطلق العربية اللغة وفي ، البدن تعني

 (010).جسمي

 البشر بين الجسيمة الجسدية الشكاوى من العديد يسبب والتكيف، كما الصحة على محتمالً  اً خطر  الضغط يشكلو 
 لـيسو  ، التنفسـي الهضـمي، والجهـاز والجهـاز ، العصـبي الجهـاز مثل للجسم البيولوجية النظم على المباشر تأثيره نتيجة
 أن كمـا  ،باإلجهـاد المتعلقـة السلوكيات إلظهار عرضة األكثر هم الشديد التوتر من يعانون الذين دااألفر  أن في شك هناك
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 ، الهضـمية والقرحـة،  المعـدة مثـل الهضـمي الجهـاز فـي المشـاكل بعـض ظهور عن أيضاً  مسؤول هو الضغط أو اإلجهاد
 .العصبي القولون ومتالزمة

 أن سـاتاالدر  أوضـحت كمـا متضـخماً  حجمـاً  السيكوسـوماتية باتااالضـطر األعـراض و  مشـكلة بلغـت لـذلك وكنتيجـة
 ، وتفاعليـة تبادليـة عالقـة الجسـم والـنفس بـين العالقـة ألن اً نظـر  النفسـية صحته فيالحالة النفسية للفرد تلعب دورًا هامًا 

 لهـا الجاريـة واألحـداث الضـغوط نأو  ، الجسمية باتااالضطر  من العديد ظهور في النفسية والضغوط العوامل تشارك ذلكفك
 أو العـام تـوافقهم على سواء دااألفر  حياة على خطورة تشكل فإنها وعليه ، السيكوسوماتية األعراض تلك ظهور على اً تأثير 

 . السيكوسوماتية األعراض ظهور في ومسؤوليتها،  االنفعالية باتار االضط مرجعه يكون والذي ، المهني أو الصحي

 ، نفسـي وأصـل أسـاس ذات جسـمية باتاضـطر أعراض وا  "بأنها السيكوسوماتية األعراض( 0107) غانم  عرفيو 
 بهـذه خاصـاً  اهتمامـاً  السيكوسـوماتي الطـب ويهـتم ،"الـذاتي العصـبي الجهـاز فيهـا يـتحكم التـي األعضـاء وتصـيب
 ( 115.)األعراض

وتتميز رياضة الجمبـاز بتعـدد أجهزتهـا المختلفـة ، وبالتـالى تنـوع المهـارات الحركيـة التـى تـؤدى عليهـا فهنـاك كـم 
هائل من مهارات الجمبـاز ذات الصـعوبات المختلفة تصـل إلى الحـد الـذى جعـل اإللمـام  بالطــرق الفنيـة الخاصـة بـأداء كـل 

جال تدريـب الجمبـاز، وبخاصة عنـدما تختلـف المهـارات التمهيديـة التـى تسـبق هـذه مهارة يمثل صـعوبة أمام العاملين فى م
 . المهارات ذات الصعوبة

ــة ( 0111)الشــاذلي و يشــير  شــحاته         ــة البدني ــاز هــى المــدخل الصــحيح لتحقيــق واكتســاب اللياق أن رياضــة الجمب
 :وبعض السمات الشخصية مثل

 (.التوازن –التحمل  –السرعة  –المرونة  –القوة  )القدرات البدنية العامة والخاصة  -

 .يساعد فى تحسين القوام –الرشاقة  –التوافق العصبى العضلى  -

 .تحسين التوازن الثابت والحركى واإلدراك الحسى الحركى -

 .الثقة بالنفس والشجاعة وبعض السمات اإلرادية األخرى -

 ( 03. )النواحى االجتماعية المنشودة -

 األداء الفنىالحظ إنخفاض مستوى  العلمية والعملية فى مجال تدريب العبات الجمبازل خبرة الباحث ومن خال 
بالرغم من اإلنتظام فى التدريب ، األمر الذى يمثل وجود مشكلة تتطلب إيجاد الحلول الدرجة الثانية  العبات الجمبازلدى 

الدرجة الثانية  العبات الجمبازلتى تؤدى إلى عدم تحقيق ، ويرى الباحث أنه قد يكون أحد األسباب ا المناسبة لها
وما ، ة تعرض لها الالعبت، والضغوط النفسية الشديدة التى  المنخفضة النفسيةعالية إلى حالة الصالبة  فنيةمستويات 

فى المسابقات  النفسية الضغوط مواجهةعلى  ا، وعدم قدرته(السيكوسوماتية)يصاحبها من أعراض نفس جسمية 
 .الدرجة الثانية العبات الجمبازلدى  األداء الفنى، األمر الذى ينعكس سلبًا على مستوى الرياضية 

 األداء الفنـىمسـتوى و ، الدرجـة الثانيـة  العبـات الجمبـازلـدى  األداء الفنـىق بين مسـتوى اركما الحظ الباحث الف
ت األداء واإلعداد البدنى والفنـى ، وقـد يرجـع ذلـك إلـى ، بالرغم من تقارب أسلوب وفنياالدرجة األولى  العبات الجمبازلدى 

النفسية أثناء التـدريب  الضغوط مواجهةعلى  ا، وعدم قدرتهالدرجة الثانية  العبات الجمبازلدى  النفسيةإنخفاض الصالبة 
 ، ى والتصـميميتميـزون بالثبــات اإلنفعـال الدرجــة األولـى العبــات الجمبـازحيــث الحـظ الباحـث أن  ، والمنافسـات الرياضـية
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فــى حـين ال تتــوافر هــذه المحــددات  ، القــدرة علــى مواجهـة الضــغوط النفســية الحادثــة أثنـاء المنافســات الرياضــية نولـديه
 . الدرجة الثانية العبات الجمبازالنفسية فى 

، فقـد ضـيين مسـتوى األداء الفنـى للريامن أهمية أدت بدورها إلى تأثيرات ايجابية فـى  للصالبة النفسيةونظًرا لما  
وبعــض المتغيــرات النفســية ومســتوى األداء  العالقــة بــين الصــالبة النفســيةقــام العديــد مــن البــاحثين والمتخصصــين بدراســة 

 ، (0107) علـى ، Simon Middelton, et.,al (0101)سـيمون ميـدلتون وآخـرون : نذكر منها دراسة كل من الفنى 
  (0105)توكل   ، (0105)عباس   ، (0108) الطيب أبو  ،(0107) محمد ،(0107) السيد ، (0107) عبد المطلب 

كمـا أتضـح  ،وتبين وجود إرتبـاط دال إحصـائيًا بـين الصـالبة النفسـية والمتغيـرات النفسـية ومسـتوى األداء الفنـى للرياضـيين
ــم الباحــث  –للباحــث عــدم وجــود دراســة  ــين الصــالبة النفســية وعالق -فــى حــدود عل ــة ب ــت دراســة العالق ــبعض تناول تهــا ب

  .األعراض السيكوسوماتية ومستوى األداء الفنى لالعبات الجمباز

الصـالبة النفسـية وعالقتهـا بـبعض األعـراض السيكوسـوماتية  التعـرف علـىجاءت فكرة هذا البحث فـي  ومما تقدم
  .ومستوى األداء الفنى لالعبات الجمباز الدرجة الثانية

 :أهداف البحث 
 :ف علىيهدف هذا البحث إلى التعر 

 .العالي والمنخفضمستوى األداء الفنى أصحاب  لالعبات الجمباز الدرجة الثانية النفسية الصالبة مستوى -0

 .العالي والمنخفضمستوى األداء الفنى أصحاب  األعراض السيكوسوماتية لالعبات الجمباز الدرجة الثانية مستوى -0

مسـتوى األداء أصـحاب  لسيكوسوماتية لالعبات الجمبـاز الدرجـة الثانيـةواألعراض ا النفسية أبعاد الصالبة بين العالقة -3
 .العالي والمنخفضالفنى 

 العــالي والمــنخفض فــي أبعــاد الصــالبةمســتوى األداء الفنــى أصــحاب  العبــات الجمبــاز الدرجــة الثانيــةبــين  فــروقال -1
 .النفسية

األعـــراض  العـــالي والمـــنخفض فـــيداء الفنـــى مســـتوى األأصـــحاب  العبـــات الجمبـــاز الدرجـــة الثانيـــة بـــين فـــروقال -5
 .السيكوسوماتية

 : تساؤالت وفروض البحث

 كالعالي والمنخفضمستوى األداء الفنى أصحاب  لالعبات الجمباز الدرجة الثانية النفسية الصالبة مستوىما  -8

 كالعالي والمنخفضاء الفنى مستوى األدأصحاب  ما مستوى األعراض السيكوسوماتية لالعبات الجمباز الدرجة الثانية -0

واألعـراض السيكوسـوماتية لالعبـات الجمبـاز الدرجـة  النفسـية أبعـاد الصـالبة بـين إحصـائياً  دالـة ارتباطيـة عالقـة توجد -3
 .العالي والمنخفضمستوى األداء الفنى أصحاب  الثانية

العـالي مسـتوى األداء الفنـى أصـحاب  نيـةالعبات الجمبـاز الدرجـة الثادرجات  متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -.
 .العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  العبات الجمباز الدرجة الثانيةلصالح  الصالبة النفسية مقياس والمنخفض على

العـالي مسـتوى األداء الفنـى أصـحاب  العبات الجمبـاز الدرجـة الثانيـةدرجات  متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -.
 .العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  العبات الجمباز الدرجة الثانيةلصالح األعراض السيكوسوماتية فى والمنخفض 
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 :مصطلحات البحث

          : Pschological Hardiness النفسيةالصالبة 
ة علـى الـرغم مـن صـعوب القوة الذهنية والقدرة على الحفاظ علـى التركيـز والعـزم علـى اسـتكمال مسـار العمـل" هى 

 . (5ص ) "هذه الفترة والعواقب المترتبة على عدم التوقف عن العمل

 Pschosomatic symptoms : السيكوسوماتية األعراض
 التـي الشـديدةوالضـغوط النفسـية  الوجدانيـة باتااالضـطر  بسـبب وذلك ، نفسي وأصل أساس ذات جسمية باتاإضطر  " هي  

    (015ص ) "الذاتي العصبي لجهازا فيها يتحكم التي واألعضاء المناطق على تؤثر

The level of technical performance of gymnasts مستوى األداء الفنى لالعبات الجمباز
: 

 ". مجموع الدرجات الكلى لالعبة على أجهزة الجمباز المختلفة فى آخر بطولة جمهوية أشتركت بها" هو

 :المرجعية الدراسات 
ــدلتو  أجــرى ــة للموهــوبين Middelton l (0101 )ن مي ــى درجــة الصــالبة العقلي دراســة أســتهدفت التعــرف عل

رياضـى مـن رياضـات كـرة القـدم ( 175)، وبلغ حجم عينة البحث علـى عـدد  وأستخدم الباحثون المنهج الوصفى رياضيًا ،
وجـود إرتبـاط دال : مقيـاس الصـالبة العقليـة، ومـن أهـم النتـائج: ، ومن أدوات البحـث  وكرة السلة وألعاب القوى ، السباحة
ومسـتوى اإلنجـاز ( مهـارات التحمـل –التركيـز  –القدرة علـى اإلنتبـاه  –الكفاءة الذاتية )إحصائيًا بين أبعاد الصالبة العقلية 

 .   الرياضى لدى الموهوبين رياضياً 

ية لــدى العقليـة وعالقتهـا بــبعض المتغيـرات النفسـدراسـة أســتهدفت التعـرف علـى الصــالبة ( 0107) علـى أجـرتو  
:  ومـن أدوات البحـث ،ناشـئ جـودو( 51)وتكونت عينة البحـث مـن  ، وأستخدمت الباحثة المنهج الوصفى ،ناشئى الجودو

العقليـة والقلـق دالة أحصائيًا بـين أبعـاد الصـالبة سالبة رتباطية إوجود عالقة :  ومن أهم النتائج ،العقلية مقياس الصالبة 
 .    إلنجازكما توجد عالقة موجبة مع دافعية ا

باإلضــطرابات الجســمية وعالقتهــا  النفســيةبدراســة أســتهدفت التعــرف علــى الصــالبة ( 0107) عبــد المطلــب   وقــام        
، وأسـتخدم الباحـث المـنهج وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من معلمى ومعلمات المرحلة المتوسطة بدولة الكويـت

، ومـن أهـم النفسـية مقيـاس الصـالبة : ومـن أدوات البحـث  ،معلـم ومعلمـة ( 011)، وأشتملت العينة علـي عـدد  الوصفى
واإلضـطرابات الجسـمية لـدى معلمـى ومعلمـات المرحلـة  النفسـية بـين أبعـاد الصـالبةسـالبة  عالقـة إرتباطيـة توجـد:  النتائج

 .    المتوسطة بدولة الكويت

 بالثقـة بـالنفس والمسـتوى الرقمـىوعالقتها العقلية دراسة أستهدفت التعرف على الصالبة ( 0107) السيد أجرتو 
طالبـة بالفرقـة ( 15)وبلـغ حجـم عينـة البحـث علـى عـدد  وأسـتخدمت  الباحثـة  المـنهج الوصـفى ، ،م حواجز 011لسباق 
جـد يو : ، ومـن أهـم النتـائجالعقليـة مقيـاس الصـالبة  :ومـن أدوات البحـث ،ليـة التربيـة الرياضـية بنـات بالزقـازيق كالرابعـة ب

  .   متر حواجز011لسباق  العقلية والثقة بالنفس والمستوى الرقمىإرتباط دال إحصائيًا بين الصالبة 

                                                           

 .تعريف إجرائى 
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وتأثيرهــا علــى العقليــة  الصــالبةفعاليــة برنــامج لتــدريبات  دراســة أســتهدفت التعــرف علــى (0107) محمــد أجــرتو 
، وبلــغ حجــم  المــنهج التجريبــى ةالباحثــ تتخدموأســ ،اإلحتياجــات النفســية األساســية ومســتوى نتــائج العبــى ألعــاب القــوى 

دال  إرتبـاط وجـدي: ومـن أهـم النتـائج ،  مقياس الصالبة العقلية: ، ومن أدوات البحث العبة  (00)عينة البحث على عدد 
 . ومستوى نتائج العبى ألعاب القوىالعقلية  إحصائيًا بين أبعاد الصالبة

 التنافسـي بالسلوك العقلية الصالبة مساهمة مدىت التعرف على دراسة أستهدف( 0108) الطيب أبو  كما أجرى
: ومن أدوات البحث  سباح وسباحة ،( 01)، وتكونت عينة البحث من  ، وأستخدم الباحث المنهج الوصفى السباحين لدى

اليـة فيـه بلغـت وسـاهمت بنسـبة ع التنافسـي بالسـلوكعالقـة  العقلية للصالبة:  مقياس الصالبة العقلية ، ومن أهم النتائج
 .    األردني لدى سباحى وسباحات المنتخب%( 51)

العقليـة علـى مفهـوم الـذات ومسـتوى أداء الصـالبة  تـأثيردراسـة أسـتهدفت التعـرف علـى ب (0105)عبـاس  وقام 
 ئينالســباحيين الناشــتــم اختيــار العينــة بالطريقــة العمديــة مــن و  ، وأســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــى ، م حــرة 51ســباحة 
وجـود عالقــة إرتباطيــة دالــة : وأسـفرت النتــائج عــن  ، مقيــاس الصــالبة العقليــة :ومــن أدوات البحـث ،ســباح  (01)عـددهم 

     .  م حرة 51ومستوى أداء سباحة أبعاد الصالبة العقلية  إحصائيًا بين

العقليــة علــى بة الصــالتــأثير برنــامج تعليمــى بإســتخدام بدراســة أســتهدفت التعــرف علــى  (0105)توكــل  وقامــت 
التجريبـى ، وأستخدمت الباحثة المنهج مستوى اإلنجاز لناشئى سباحة الفراشة وعالقتها بمهارات مواجهة الضغوط النفسية 

ــي عــدد  ، ــة عل ــاس الصــالبة :  ومــن أدوات البحــث ، ســباح ناشــىء( 11)وأشــتملت العين ــة مقي ــاس  –العقلي مواجهــة مقي
العقليـة ومسـتوى اإلنجـاز لناشـئى سـباحة حصـائيًا بـين الصـالبة إوجـد عالقـة دالـة ت : ومن أهم النتـائج ،الضغوط النفسية 

    . الفراشة

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث

أستخدم الباحث المنهج الوصـفى متبعـًا أسـلوبى المسـح ، والدراسـات المقارنـة، والـذى يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة  
والتعبيـر عنهـا مـن خـالل إعطـاء وصـف رقمـى يوضـح مقـدار وجـود الظـاهرة ، كما توجد فى الواقع ووصفها وصـفًا دقيقـًا ، 

 .وحجمها ودرجة إرتباطها بالظواهر األخرى ، وتحليلها وتفسيرها

 :مجتمع وعينة البحث 
والمسـجالت باإلتحـاد المصـري للجمبـاز فـى الموسـم  ،الدرجـة الثانيـة  العبـات الجمبـازيتكون مجتمع البحث مـن 

، وقـام الباحـث بإختيـار عينــة البحـث بالطريقـة العمديـة مــن  جمبــاز ةالعبـ( 71)، والبـالغ عـددهم 0101/0100التـدريبى 
تـــم حيــث %( 35.70)، بنســـبة مئويــة قــدرها جمبــاز  ةالعبــ( 05) ن، وقـــد بلــغ عــددهالدرجــة الثانيــة  العبــات الجمبــاز

إحــداهما مجموعــة جمهوريــة  بطولــةر آخــفــى  األداء الفنــى علــى أجهــزة الجمبــازإلــى مجمــوعتين تبعــًا لمســتوى  نتقســيمه
المــنخفض  الفنــىواألخــرى مجموعــة أصــحاب المســتوى  العبــات ،( 5)، وقــد بلــغ قوامهــا  العــالى الفنــىأصــحاب المســتوى 

  .كعينة إستطالعية لتقنين اإلختبارات النفسية قيد البحث العبة (00)، كما تم إختيار عدد العبة ( 01)قوامها 
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  :عينة البحث إعتدالية توزيع أفراد
 الفنـىأصحاب المسـتوى ، و  العالى الفنىحساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية أصحاب المستوى تم 

والمتغيـرات النفسـية قيـد ،  األداء الفنىمستوى و ( العمر التدريبى -الوزن  -الطول  -السن )المنخفض فى معدالت النمو 
 . لكذ انوضحي( 0)،(0) ين، والجدول البحث
العمر  – الوزن –الطول  -السن )عينة البحث األساسية فى مـعدالت النمو  اعتدالية توزيع (0)جدول 
 05=ن                                          ومستوى األداء الفنى العالى والمنخفض  ( التدريبى

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 العالى  مستوى األداء الفنىأصحاب 
    5= ن 

  المنخفض مستوى األداء الفنىحاب أص
   01= ن 

 المتوسط
 الحسابى

االنحرا
 ف

المعيار 
 ى

 الوسيط
 معامل
 االلتواء

 المتوسط
 الحسابى

االنحرا
 ف

 المعيارى
 االلتواء معامل الوسيط

 1.50 05.51 1.55 01.11 1.55 01.11 1.13 01.01 سنة السن

 1.85 053.5 1.11 051.88 1.50 051.1 1.50 055.5 سم الطول

 1.50 17.11 3.35 18.11 1.17 11.51 3.01 17.00 كجم الوزن

 1.53 01.11 1.10 01.05 1.85 01.01 1.70 01.31 سنة التدريبي العمر
 1.85 15.51 0.00 11.51 1.18 50.11 0.53 50.11 درجة الفنيمستوى األداء 

، وأن جميع قيم معامالت  م اإلنحرافات المعياريةجميع قيم المتوسطات الحسابية تزيد عن قيأن ( 0)من جدول  يتضح
فى الجمباز  األداء الفنىمستوى و  (العمر التدريبى -الوزن  -الطول  - السن) معدالت النموفى  (3±)نحصرت ما بين اإللتواء أ

  .عينة البحث األساسيةأفراد  إعتدالية توزيعلى يشير إمما 
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النفس جسمية  النفسية واألعراضالبحث األساسية فى الصالبة  عينة اعتدالية توزيع (0)جدول 
                                                ألصحاب المستوى الفنى العالى والمنخفض             

 05=ن 

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

  العالى مستوى األداء الفنىأصحاب 
    5= ن 

  المنخفض مستوى األداء الفنىأصحاب 
   01= ن 

 المتوسط
 الحسابى

االنحرا
 ف

المعيار 
 ى

 الوسيط
 معامل
 االلتواء

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 الوسيط
 معامل
 االلتواء

          : النفسيةأبعاد الصالبة 

 1.51 30.51 3.01 30.51 1.85 37.11 3.50 38.11 درجة الثقة بالنفس                  
 1.15 31.51 3.10 30.05 1.75 35.11 3.37 35.85 ةدرج تحمل الضغوط

 1.50 07.51 0.57 08.11 1.15 33.51 3.00 31.00 درجة التحكم فى اإلنتباه

 1.80 01.11 0.83 01.75 1.51 05.11 3.05 31.11 درجة الدافعية

 1.58 01.51 3.55 07.05 1.17 08.11 3.10 08.17 درجة األعراض النفس جسمية

جميــع قــيم المتوسـطات الحســابية تزيــد عــن قــيم اإلنحرافـات المعياريــة، وأن جميــع قــيم معــامالت أن ( 0)ل مــن جــدو يتضـح
عينـة أفـراد  إعتداليـة توزيـعلـى يشـير إممـا  جسـمية -النفسـية واألعـراض الـنفس أبعـاد الصـالبة فـى  (3±)نحصرت ما بين اإللتواء أ

 .البحث األساسية

  :أدوات جمع البيانات

  (8)ملحق : للرياضيين النفسيةالبة مقياس الص -0
بهدف قياس مدى قدرة الالعب على ثبات أدائه المثالى عندما تشتد الضغوط التى  (0100) باشا هذا المقياس  بوضعقام 
 :كما يلى رئيسية هى  أبعاد( 1)على  شتملوي يتعرض لها،

 .عبارة( 00)     وطتحمل الضغ بعد –            .عبارة( 03)       الثقة بالنفس بعد  –

 .عبارات( 01)بعد الدافعية             -            .عبارة( 00)  التحكم فى اإلنتباهبعد  -

بدرجة )بميزان رباعى  ، درجة( 081)عبارة ، والمجموع الكلى للمقياس ( 11)وبالتالى يكون إجمالى عدد عبارات المقياس 
وفى حالة عدم  ، درجات( 1)ففى حالة تحقق العبارة يحصل الالعب على ( جة قليلة جداً بدر  –بدرجة قليلة  –بدرجة متوسطة  –كبيرة 

 .لدى الرياضي عالية النفسية، وكلما أرتفعت الدرجة كانت الصالبة  تحقق العبارة يحصل على درجة واحدة

     (6)ملحق : للرياضيين" جسمية  – النفس" األعراض  قائمة: ًا نيثا
 ومتاعـب، جسـمية كـالقلق والتـوتر واإلسـتثارة  –قيـاس بعـض األعـراض الـنفس  بهـدف( 0558)عالوى   هذه القائمة أعد 

إختيـار  وتـم،  المختلفة قبـل المنافسـات الرياضـية المراحلفى  -والنوم والتى تظهر على الرياضيين ، المعدة والقلب والدورة التنفسية 
، وتصلح القائمة للتطبيق على  تقيس حالة الالعب قبل المنافسات الرياضية التىعبارات القائمة من العديد من اإلختبارات والمقاييس 

 . الذكور واإلناث
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عبارة ويقوم الفـرد الرياضـى باإلجابـة علـى كـل عبـارة وفقـًا لدرجـة إنطباقهـا علـى ( 11)وتشتمل القائمة على عدد 
، "(صـفر"ال )أو ( نعـم درجـة واحـدة )عبـارة أمـا بــ حالته قبل إشتراكه الفعلى فـى المنافسـة الرياضـة ، ويسـتجيب الفـرد لكـل 

 –والدرجة العالية تشير إلى زيـادة حـدة األعـراض الـنفس ، والدرجة النهائية للقائمة هى مجموع درجات كل عبارات القائمة 
 . والدرجة المنخفضة تشير إلى قلة حدة هذه األعراض، جسمية لدى الفرد الرياضى 

 : الدراسة اإلستطالعية
عينـة اإلسـتطالعية أفراد العلي  05/8/0101وحتي  05/8/0101في الفترة من  إجراء الدراسة اإلستطالعيةب م الباحثقا 

( 00)أخـرى قوامهـا  ومجموعـة ،(مهاريـاً  مميـزةغيـر  مجموعـة)عينة األساسية المن مجتمع البحث وخارج  العبة جمباز( 00)قوامها 
وذلـك بهـدف تحديـد ، ( مهاريـاً  مميـزة مجموعـة) المعـادىبنـادى الدرجـة التانيـة  ت الجمبـازالعبـامـن  عمـدياً تم إختيارها  العبة جمباز

 .قيد البحثالنفسية لإلختبارات ( الثبات –الصدق )المعامالت العلمية 

 : معامل الصدق : أواًل 
داللـة الفـروق بـين  وذلـك بإيجـاد ، قيـد البحـثالنفسـية ختبـارات اإلستخدم الباحث طريقة صدق التمايز للتحقق من صـدق أ

 .يوضح ذلك( 3)، وجدول  قيد البحثالنفسية فى االختبارات  غير المميزةو المميزة  المجموعتيننتائج قياسات 
 

 فى اإلختبارات النفسية قيد البحث المميزة وغير المميزة المجموعتينداللة الفروق بين  (3)جدول 
 

 
 اإلختبارات

 
وحدة 
 القياس

 المميزة المجموعة
 00= ن 

 غير المميزة المجموعة
 "ت"قيمة  00= ن 

 ع م ع م

       : النفسيةأبعاد الصالبة 

 *3.51 3.13 33.11 3.18 38.51 درجة الثقة بالنفس                  
 *3.01 0.85 30.75 3.01 35.50 درجة تحمل الضغوط

 *1.35 0.50 05.11 3.11 31.58 درجة التحكم فى اإلنتباه

 *3.07 0.71 07.11 0.50 31.83 درجة الدافعية

 *5.13 0.15 05.11 0.53 08.75 درجة األعراض النفس جسمية

 1.15دال عند مستوى *                                0.171 = 1.15الجدولية عند مستوى " ت"قيمة   

 اإلختباراتميزة وغير المميزة فى الم المجموعتينبين  1.15وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( 3)يتضح من جدول 
 .فيما تقيسالنفسية المميزة مما يشير إلى صدق االختبارات  المجموعةولصالح  ، قيد البحثالنفسية 

 :معامل الثبات : ثانيًا 
ق علي نفس علي أفراد العينة اإلستطالعية ثم إعادة التطبي قيد البحثالنفسية ختبارات لحساب معامل الثبات تم تطبيق اإل        

يوضح ( 1)األول والثاني ، وجدول  ينأيام ، وتم حساب معامل اإلرتباط البسيط بين نتائج التطبيق( 01)العينة ، وبفاصل زمني قدره 
 .ذلك
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 =ن ث                                          قيــد البحــالنفســية ختبــارات لإلمعامــل الثبــات  (1)جــدول   

00    

 اإلختبارات
حدة و 

 القياس
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 "ر"قيمة 
 ع م ع م

       : النفسيةأبعاد الصالبة 

 *1.810 3.15 33.50 3.13 33.11 درجة الثقة بالنفس                  
 *1.755 3.00 30.51 0.85 30.75 درجة تحمل الضغوط

 *1.773 3.01 31.07 0.50 05.11 درجة التحكم فى اإلنتباه

 *1.780 3.01 08.10 0.71 07.11 درجة الدافعية

 *1.800 0.88 01.05 0.15 05.11 درجة األعراض النفس جسمية
 1.15دال عند مستوى *                                 1.571 = 1.15الجدولية عند مستوى " ر"قيمة          

ــاط دال إحصــائيًا عنــد مســتو ( 1)يتضــح  مــن جــدول  ــانى  1.15ى وجــود إرتب ــين نتــائج التطبيقــين األول والث ــارات لب إلختب
 .مما يشير إلى ثبات اإلختبارات عند إجراء القياسالنفسية 

 : الدراسة األساسية

 :المرحلة األولى تطبيق المقاييس النفسية  -0

ختيار   اإلختبـاراتالباحـث بتطبيـق  والتأكد مـن صـدقها وثباتهـا قـام، النفسية  اإلختباراتبعد تحديد عينة البحث األساسية وا 
والبـالغ ، علـى جميـع أفـراد العينـة األساسـية ( للرياضـيين" جسـمية  –الـنفس " قائمـة األعـراض  -مقياس الصالبة النفسية )النفسية 
ــ( 05)عــددهم  ــة العب ــاز درجــة الثاني ــرة مــن ة جمب ــى الفت ــك ف ــى حــدة ، وذل ــاس عل ــق لكــل مقي ــم التطبي ، وحتــى  31/8/0101، وت

1/01/0101 . 

  :المرحلة الثانية تصحيح المقاييس  -0

، وبعــد  بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة التطبيــق قــام الباحــث بتصــحيح المقــاييس طبقــًا للتعليمــات الــواردة فــى تعليمــات المقــاييس
 . ، وذلك تمهيدًا لمعالجتها إحصائياً  االنتهاء من عملية التصحيح تم رصد الدرجات

 : الدراسة في المعتمد المحك -3

أبعاد  مستوى على الحسابية المتوسطات ترتيب على الباحث عتمدأ االستجابة، مستوى على والحكم سةار دال نتائج لتفسيرو 
 موضح هو كما ،( 05:31) سةاللدر  المعتمد المحك حسب الموافقة درجة الباحث حدد وقد ،بعد  كل في العبارات ومستوى،  المقياس

          :( 5) الجدول في
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 ومقياس األعراض السيكوسوماتية لمقياس الصالبة النفسية المعتمد المحك(5)جدول 
 مقياس األعراض السيكوسوماتية مقياس الصالبة النفسية

 اإلستجابةدرجة  الحسابي المتوسط اإلستجابةدرجة  الحسابي المتوسط

 جدا منخفضة 08.11-من صفر  جدا منخفضة 1.71-من صفر 

 منخفضة 03.51 – 08.51أكثر من  فضةمنخ 0.51 – 1.81أكثر من 

 متوسطة 05.11 – 01.11أكثر من  متوسطة 0.31 – 0.11أكثر من 

 كبيرة 31.5 – 05.51أكثر من   كبيرة 3.01 – 0.11أكثر من  

 كبيرة جداً  11 – 35.11أكثر من   كبيرة جداً  1 – 3.01أكثر من  

 :األساليب اإلحصائية قيد البحث 
    اإلنحراف المعياري    -                                  المتوسط الحسابي -

 معامل اإللتواء                        -الوسيط                                             -

 "                             ت "إختبار  -                                 معامل اإلرتباط    -

 :شة النتائج عرض ومناق
  :التساؤل األول نتائجومناقشة عرض :  أوالً 

   

 مستوى األداء الفنى العالى والمنخفضلالعبات الجمباز أصحاب  النفسية الصالبة (2)جدول 
 

 النفسية الصالبة مستوى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى المجموعة األبعاد
 مرتفع 3.50 38.11 العالى الثقة بالنفس

 متوسط 3.01 30.51 منخفضال
 مرتفع 3.37 35.85 العالى تحمل الضغوط

 متوسط 3.10 30.05 المنخفض
 مرتفع 3.00 31.00 العالى التحكم فى اإلنتباه

 متوسط 0.57 08.11 المنخفض
 مرتفع 3.05 31.11 العالى الدافعية

 متوسط 0.83 01.75 المنخفض
المجموع الكلى 

 للمقياس
 مرتفع 00.05 038.00 العالى

 متوسط 00.70 008.11 المنخفض
أصحاب مستوى األداء   العبات الجمبازلدى  النفسية للصالبة الكلية الدرجة متوسطأن ( 1)يتضح من جدول 

 نلديه النفسية للصالبة الكلي المستوى أن يعني مما( 00.05)وبانحراف معيارى قدره ( 038.00)العالي بلغ الفنى 
بلغ  النفسية للصالبة الكلية متوسط الدرجة أن فتبين المنخفض أصحاب مستوى األداء الفنى  ات الجمبازالعبأما  مرتفع ،

 . متوسط نلديه النفسية للصالبة الكلي المستوى أن يعني مما( 00.70)وبانحراف معيارى قدره ، ( 008.11)

والتحكم فى ،  بالثقة بالنفستأسس على التحلى والتى ت،  منافسات رياضة الجمبازإلى طبيعة  هذه النتيجةالباحث  رجعوي
 العبات الجمبازوتحمل الضغوط النفسية الشديدة من خالل تحمل العبء البدنى والوظيفى والنفسى الواقع على كاهل ،  اإلنفعاالت

الى ، فى حين نجد أن ع أداء فنىلتحقيق مستوى  النفسيةاألمر الذى ينمى لديهم سمة الصالبة العالى  أصحاب مستوى األداء الفنى



366 
 

وهذه نتيجة منطقية ،  بدرجة متوسطة النفسيةبسمة الصالبة  يتصفون المنخفض أصحاب مستوى األداء الفنى العبات الجمباز
تعزى إلى إمتالك الفرد  النفسيةأن الصالبة Cress Well  (0117 )تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كرس ويل و ، ومقبولة 

 ، والثقة بالنفس والدافعية، ت النفسية التى تساهم فى االرتقاء بمستوى األداء لمهارة االنتباه ، ومواجهة الضغوط ،الرياضى للمهارا
وقد يالحظ من التعارف الوصفية السابقة أنها تكاد تتفق على الجوانب التى ينبغى أن يتسم بها الفرد الرياضى الذى يتميز بالصالبة 

 ( 00:03.)والتركيز والقدرة على تحمل الضغوط النفسية ، والثقة ،بالثبات االنفعالى  النفسية

 أبو م ،(0107) محمد ،(0107) السيد ،(0107) على: النتيجة مع نتائج دراسة كل من  كما تتفق هذه
على  أصحاب مستوى األداء الفنى العالىعلى تفوق الرياضيين   (0105)توكل   ، (0105)عباس  ،  (0108) الطيب
 .النفسيةفى درجة الصالبة مستوى األداء الفنى المنخفض ين الرياضي

أن التفوق الرياضى يتوقف على مدى إستفادة الالعبين من قدراتهم النفسية على ( 0111)راتب  وفى هذا الصدد يشير 
وطاقاتهم البدنية ، راتهم فالقدرات النفسية تساعد الالعبين على تعبئة قد نحو ال يقل عن اإلستفادة من قدراتهم البدنية والفنية ،

 ( 0.)فنىلتحقيق أقصى وأفضل أداء 

أصحاب  لالعبات الجمباز الدرجة الثانية النفسية الصالبة مستوى أن :"وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل األول للبحث
مستوى األداء أصحاب  انيةلالعبات الجمباز الدرجة الث النفسية فى حين كانت الصالبةكانت مرتفعة العالي مستوى األداء الفنى 

 ."متوسطةكانت  المنخفضالفنى 

  :التساؤل الثانى  نتائجومناقشة عرض : ثانيًا 
 مستوى األداء الفنى العالى والمنخفضلالعبات الجمباز أصحاب  األعراض السيكوسوماتية (8)جدول   

 
 فسيةالن الصالبة مستوى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى المجموعة األبعاد

 منخفضة 3.10 08.17 العالى األعراض السيكوسوماتية
 متوسطة 3.55 07.05 المنخفض

العبات الجمباز أصحاب لدى  األعراض السيكوسوماتية لمقياس الكلية الدرجة متوسطأن ( 7)يتضح من جدول 
لألعراض  الكلي مستوىال أن يعني مما( 3.10)وبانحراف معيارى قدره ( 08.17)العالي بلغ مستوى األداء الفنى 

 متوسط الدرجة أن فتبين المنخفض العبات الجمباز أصحاب مستوى األداء الفنىأما  ، منخفضة نلديه السيكوسوماتية
لألعراض  الكلي المستوى أن يعني مما( 3.55)وبانحراف معيارى قدره ، ( 07.05)بلغ  لألعراض السيكوسوماتية الكلية

 . ةمتوسط نلديه السيكوسوماتية

بدرجـة عاليـة مـن سـمة  يتصـفنالعـالى  أصـحاب مسـتوى األداء الفنـى العبـات الجمبـاز هذه النتيجة إلـى أنويرجع الباحث 
حيث تتضمن أبعادهـا علـى الثقـة بـالنفس وتحمـل الضـغوط والـتحكم فـى اإلنتبـاه والدافعيـة العاليـة، والتـى تعطـي مـن  النفسيةالصالبة 

العبـات فتـنخفض لـديهن األعـراض السيكوسـوماتية ، فـى حـين نجـد لمنافسـة بشـكل إيجـابى يتحلى بهـا القـدرة علـى مواجهـة ضـغوط ا
، أصحاب مستوى األداء الفنى المنخفض تظهر عليهن األعراض النفس جسـمية عنـد اإلشـتراك فـى أى مسـابقة فـى الجمبـاز  الجمباز

 Maddi & Kobasaمـادى وكوبسـا  مـا أشـار إليـهوهـذه النتيجـة تتفـق مـع النفسية لديهن، الصالبة وذلك يرجع إلى إنخفاض درجة 
 وارتفاع االجتماعي، التحمل علي تركيز ولديهم ، قليلة وجسمية نفسية أعراض لديهم المرتفعة النفسية الصالبة أصحاب أن( 0101)

 ولـديهم ، الضـاغطة لحيـاةا ألحـداث ومواجهـة للحيـاة توجها وأكثر ، الدائم التفاؤل ، التفاعل علي قدرة ولديهم ، العمل نحو الدافعية
 (015).اإلجهاد تالشي علي قدرة

علــى قـدرة الرياضــى ذو المسـتوى العــالى علـى مواجهــة ضــغوط   (0101)عبـاس  ،( 0117)خليــل  : كــل مـن  ويضـيف 
 .، وتمتعه بالعقالنية ، والموضوعية فى مواجهة الضغوط ، والمنافسات الرياضية التدريب الرياضى



367 
 

أن مستوى األعراض السيكوسوماتية لالعبات الجمباز الدرجة :" الثانى للبحث  ى التساؤلوبذلك يمكن اإلجابة عل
األعراض السيكوسوماتية لالعبات الجمباز فى حين كانت كانت منخفضة العالي مستوى األداء الفنى أصحاب  الثانية

 ."متوسطةكانت  المنخفضمستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية

                              .ومناقشة نتائج التساؤل الثالث عرض: ثالثًا 
لالعبات الجمباز أصحاب  ة واألعراض السيكوسوماتي النفسية ارتباط أبعاد الصالبة معامالت (1)جدول 

                                                                                                9=ن                                                            مستوى األداء الفنى العالى     

 المقياس
 النفسية الصالبةأبعاد 

تحمل  الثقة بالنفس
 الضغوط

التحكم فى 
المجموع الكلى  الدافعية اإلنتباه

 للصالبة
األعراض 

 *1.775- *1.750- *1.713- *1.755- *1.811- السيكوسوماتية
   1.15عند مستوى  دال*                                  1.111 = 1.15عند مستوى  الجدولية" ر" قيمة

 الصالبةأبعاد  بين( 1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى  سالبة ارتباطية عالقة وجود (8) يتضح من الجدول
 .العالياء الفنى مستوى األدأصحاب  العبات الجمباز لدى األعراض السيكوسوماتيةالنفسية و 

لالعبات الجمباز  واألعراض السيكوسوماتية النفسية ارتباط أبعاد الصالبة معامالت (9)جدول       
                                                                                              82=ن                                                         أصحاب مستوى األداء الفنى المنخفض

 المقياس
 النفسية الصالبةأبعاد 

تحمل  الثقة بالنفس
 الضغوط

التحكم فى 
 المجموع الكلى للصالبة الدافعية اإلنتباه

 *1.555- *1.113 *1.571 *1.550 *1.105- األعراض السيكوسوماتية
   1.15عند مستوى  دال*                                  1.157 = 1.15عند مستوى  الجدولية" ر" قيمة

 الصالبةأبعاد  بين( 1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى  سالبة ارتباطية عالقة وجود (5) يتضح من الجدول
 .المنخفض مستوى األداء الفنىأصحاب  العبات الجمباز لدى األعراض السيكوسوماتيةالنفسية و 

بدرجة عالية من  العالى مستوى األداء الفنىأصحاب  العبات الجمبازتع هذه النتيجة إلى تمويعزى الباحث 
التدريب  أحداث البناء مع التكيف على ايعينه ةلالعب نفسي دفاع جدار األمر الذى يسهم فى تكوين النفسيةالصالبة 
 السلبية آثارها من خففوت ، الضغوط أن تقاوم تستطيع االحتمال شديدة الشخصية من نمًطا وتخلق ، الضاغطة والمنافسات

مقبولة ،  اأفعاله ردود وتصبح واالكتئاب،  القلق من احياته وتخلو ، األعراض السيكوسوماتيةوبالتالى تنخفض لديهن 
 المصادر من مصدر هي النفسية الصالبة أن (0107) عبد السالم على علىتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه و 

 الصالبة تساهم حيث ، والجسمية النفسية الصحة علي آثارها من الحياة لضغوط السلبية ثاراآل لمقاومة ، الذاتية الشخصية

لي،  التواصل إلي يقود الذي والمواجهة ، اإلدراك من النوع ذلك وجود تسهيل في النفسية  خلفته الذي للموقف الناجح الحل وا 

 (      013:5.)الضاغطة الظروف

عبد  ، (0107) على ،Middelton (0101) ميدلتون  :  لدراسات العلمية مثل دراسةانتائج وهذا ما تؤكده العديد من 
على أنه   (0105)توكل  ، (0105)عباس  ، (0108) الطيب أبو ،(00()0107) محمد ، (0107) السيد ،(0107) المطلب 

 . فسيةوبعض من المتغيرات الن النفسية أبعاد الصالبةتوجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين 
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ستراتيجيات، التقييم  يستخدم النفسية بالصالبة يتمتع الذي الفرد أن( 0101)عباس  وفى هذا الصدد يشير  وا 
 الموقف يقدر الفرد ذلك فإن وهكذا ، النفسب الثقة من عالي مستوى الفرد ذلك لدى أن يشير وهذا ، بفاعلية المواجهة
    ) 075.)ةإيجابي أكثر شيء إلى بناءه يعيد ثم ، تهديًدا أقل بأنه الضاغط

أبعاد  بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة توجد:" الثالث للبحث  وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل
 ".والمنخفض العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  العبات الجمباز لدى األعراض السيكوسوماتيةالنفسية و  الصالبة

  :الفرض الرابع  نتائجومناقشة عرض : رابعًا 
العالي والمنخفض فى الفني مستوى األداء أصحاب داللة الفروق بين قياسات المجموعتين  (80)جدول 

 أبعاد الصالبة النفسية قيد البحث
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

  العالى األداء الفنىأصحاب 
    5= ن 

 األداء الفنىأصحاب 
  المنخفض

 "ت"قيمة    01= ن 

 ع م ع م

 النفسيةبعاد الصالبة أ
:       

 *3.85 3.01 30.51 3.50 38.11 درجة الثقة بالنفس                  
 *3.13 3.10 30.05 3.37 35.85 درجة تحمل الضغوط

 *5.58 0.57 08.11 3.00 31.00 درجة التحكم فى اإلنتباه
 *0.50 0.83 01.75 3.05 31.11 درجة الدافعية

المجموع الكلى 
 *3.10 00.70 008.11 00.05 038.00 درجة اسللمقي

 1.15مستوى دال عند *                                 0.115 = 1.15عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة

أصحاب قياسات المجموعتين بين ( 1.15)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( 01)يتضح من جدول 
أصحاب  ةالمجموعلصالح  النفسيةوالمجموع الكلى للصالبة  النفسيةفى الصالبة والمنخفض  العالي مستوى األداء الفنى
 .فى الجمباز العالي مستوى األداء الفنى

ولذا  ، النفسيةالصالبة ب تصفني العالي مستوى األداء الفنىأصحاب الجمباز  اتأن العب ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى
، Gould  (0110 ) جولد: تتفق هذه النتيجة ما أشار إليهو ،  منافسات الرياضيةمستوى عال فى الاألقدر على تحقيق  ننجده

كأحد عوامل المقاومة النفسية ضد  النفسيةإلى أهمية الصالبة ( 0117)شمعون  ،John Lefkowits  (0113)جون ليفكويتس 
تأثيرات المدمرة المباشرة الناتجة عن أحداث وتحميه من ال، يمكن أن تقى الرياضى  النفسيةفالصالبة  ، الضغوط واألزمات النفسية
كمتغير  النفسية،حيث تعمل الصالبة (الزمالء –المدرسة  –العمل  –األسرة )وأحداث الحياة الضاغطة  ، التدريب والمنافسة الرياضية
 ( 30) ،(51)،(053.)والصحة النفسية، وسيط بين الضغوط النفسية 

العبات درجات  متوسطات بين اً إحصائي لةاد فروق توجد:" والذى ينص على للبحث  الرابعوبذلك يتحقق صحة الفرض 
الدرجة  العبات الجمبازلصالح  الصالبة النفسية مقياس العالي والمنخفض علىمستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية الجمباز
  ."العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  الثانية
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  :الفرض الخامس  نتائجومناقشة عرض : خامسًا 
العالي والمنخفض  مستوى األداء الفنىأصحاب داللة الفروق بين قياسات المجموعتين  (00)جدول  

 فى األعراض السيكوسوماتية
 

وحدة  المتغير
 القياس

  العالى األداء الفنىأصحاب 
    5= ن 

 األداء الفنىأصحاب 
  المنخفض

 "ت"قيمة    01= ن 

 ع م ع م

األعراض 
 *5.71 3.55 07.05 3.10 08.17 درجة كوسوماتيةالسي

 1.15مستوى دال عند *                                 0.115 = 1.15عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة

أصحاب قياسات المجموعتين بين ( 1.15)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( 00)يتضح من جدول 
 مستوى األداء الفنىأصحاب  ةالمجموعلصالح األعراض السيكوسوماتية فى فض والمنخ العالي مستوى األداء الفنى

 .فى الجمباز العالي

 على الفرد تساعد التي الشخصية سمات إحدىتعد  النفسية الصالبة أن( 0101)عباس   تتفق هذه النتيجة ما أشار إليهو 
 عن الناتجة لالضطرابات السيكوفسيولوجية تعرضه عدمو  ، والنفسية الجسمية بالصحة واالحتفاظ ، مع الضغوط الجيد التعامل
 الفعال والتعامل ، االنفعالي والهدوء بالتفاؤل الصلبة الشخصية تصفتحيث  ، وغيرها الدموية والدورة القلب كأمراض ، الضغوط
 أقل مواقف إلى لضاغطةا المواقف تحويل ويستطيعون ، الضغوط مع في التعامل النجاح يحققون فإنهم الضغوط لذلك مع والمباشر
 (030) .تهديًدا

عبــد عبــد ،  Middelton (0101)ميــدلتون  : العلميــة مثــل دراســة كــل مــن  الدراســاتنتــائج وهــذا مــا تؤكــده العديــد مــن 
ــب  ــق واإلســتثارة  (0107) محمــد ،(0107) المطل ــديهم درجــة منخفضــة مــن القل ــالى ل ــى الع أن الرياضــيين أصــحاب المســتوى الفن

 . إلضطرابات النفسية مقارنة بالرياضيين أصحاب المستوى الفنى المنخفضاإلنفعالية وا

العبات درجات  متوسطات بين اً إحصائي لةاد فروق توجد:" للبحث والذى ينص على  الخامسوبذلك يتحقق صحة الفرض 
الدرجة  العبات الجمبازلصالح األعراض السيكوسوماتية فى العالي والمنخفض مستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية الجمباز
 ."العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  الثانية

 :إلستخالصاتا
 :فى ضوء إجراءات البحث وحدود العينة األساسية والتحليل اإلحصائى تم التوصل إلى اإلستخالصات التالية  

الثقة )بأبعادها  النفسيةى مرتفع من الصالبة بمستو العالي مستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمبازتمتع  -0
 .(الدافعية - التحكم فى اإلنتباه - تحمل الضغوط - بالنفس

 .النفسيةمن الصالبة  متوسطبمستوى المنخفض مستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمباز تتصف -0

 .األعراض السيكوسوماتيةمن  منخفضبمستوى العالي اء الفنى مستوى األدأصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمبازتمتع  -3

 .األعراض السيكوسوماتيةمن  متوسطبمستوى المنخفض مستوى األداء الفنى أصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمباز تتصف -1
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الدرجة  العبات الجمبازل يةلسيكوسوماتااألعراض النفسية و  أبعاد الصالبة بين (1.15)ًا عند مستوى إحصائي لاد ارتباط وجدي -5
 .والمنخفضالعالي مستوى األداء الفنى أصحاب  الثانية

مستوى أصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمبازدرجات  متوسطات بين بين (1.15)عند مستوى  اً إحصائي ةلاد فروق توجد -1
 .العاليمستوى األداء الفنى اب أصح العبات الجمبازلصالح  الصالبة النفسيةفى  والمنخفضالعالي األداء الفنى 

مستوى أصحاب  الدرجة الثانية العبات الجمبازدرجات  متوسطات بين بين (1.15)عند مستوى  اً إحصائي ةلاد فروق توجد -7
 .العاليمستوى األداء الفنى أصحاب  العبات الجمبازلصالح  األعراض السيكوسوماتيةفى  والمنخفضالعالي األداء الفنى 

 : التوصيات

:وصى الباحث بما يلىيفي ضوء النتائج واالستخالصات ،    

 تخفيفلما لها من دور فعال فى الدرحة الثانية العبات الجمباز ل النفسيةالصالبة  وضع برامج إرشادية لتطوير -0
 .مستوى األداء الفنىوتحسين األعراض السيكوسوماتية 

 .هاز الفنى للفريقضمن الج العبات الجمبازلأهمية تواجد أخصائى نفسى  -0

 .العبات الجمبازلمشاكل النفسية لتقديم الدعم والحلول لبإتحاد الجمباز لرعاية لنشاء مركز لإ -3
 .العبات الجمبازلإستخدام اإلختبارات النفسية قيد البحث فى تشخيص الحالة النفسية  -1

 األعراض السيكوسوماتيةلخفض  النفسيةر الصالبة رشادية لتطوياإل برامج عقد دورات صقل للمدربين تتناول كيفية وضع ال -5
 .العبات الجمبازل

 .فى رياضة الجمباز إجراء دراسات مشابهة على مراحل سنية وعينات أخرى مختلفة -1
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