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 السباحه العبً لدي النفسً بالصمود وعالقتها المعنوٌه الروح

 *زكي عزت يحي اسماء/م                                                                         
 **الدين جالل عمي شريف/م                                                                         

 اصبح حيث المرتكزات باقي حولو تدور حيث رياضو اي في الرئيسي المحور البشري العنصر يعد
 والدراسات االبحاث اتجيت لذلك  بو مسمما بديييا امر والماديو واالجتماعيو النفسيو بالحاجات االيمان
  المجتمع صالح ينفع بما واستثماره البشري لمعنصر والشعوريو النفسيو الحالو دراسو الي الحديثو

 وقدرتو شخصيتو عمي تؤثر صعبو حياتيو ظروف وشرائحو فئاتو بمختمف الرياضي يواجو حيث
 حتي نفسيا صمودا منو يتطمب وىذا الرياضي ذاتو واثبات التدريبي حياتو مشوار ليواصل التكيف عمي

 . التدريبي مشواره خالل ليا يتعرض التي الظروف تمك مواكبو يستطيع
 الصمود ان الي(35 ، 4006، السعيد محمد) ( 04- 00 ،0202 االعسر صفاء) وتشير

 األداء تحسين عمى يركز النفس عمم فروع من فرع وىو) االيجابي النفس عمم لبنات من لبنو النفسي
 بالقيمة مميئة إنسانية حياة ليحيا ، االنسانيو القوي ينظم الذي المنحني ذلك وىو لإلنسان العام النفسي
 والسعادة الرضا إلى لموصول اإلنسانية قدراتو فييا ويوظف طموحاتو الكتشاف فييا ويسعي والمعنى
 العالقات:  مثل القيمة ذات اإلنسانية المجاالت كافة في العامة اإلنسانية خبراتو وتحسين والصمود

 . المعب وحتى  العمل ، االجتماعية
 التجدد تعزز التي الحياه قوه ىو  النفسي الصمود ان ( Myers, M., 2011،97-90)  ويؤكد
 .لمحياه معني واعطاء واالمل الشدائد مواجيو عمي والقدره والتجديد

 يستند التي االساسيو الركائز من النفسي الصمود ان( 01، 0222، الجواد عبد محمد) ويشير
 ومثيرات وضغوطات انفعاالت من يواجيو لما وذلك  خاص بشكل والرياضي عام بشكل الفرد الييا

 مصادر من مصدرا يعد فانو ذلك عن ،فضال بو الخاص الرياضي النشاط ممارسو اثناء وخارجيو داخميو
  ضرورية تعد والتي النفسية الصحة
 . المختمفة البيئية التغيرات مع التوافق عمى الفرد قابمية مستوى يحدد انو إذ ، اإلنسان شخصية في

 الذي العام النفسي االتجاه تعد المعنوية الروح أن( 022، 0226 ، العتيبي نواف) ويضيف
 والمؤثرات لمعوامل لديو الفعل ورد االنفعالية استجاباتو نوع ،ويحدد مجموعة في الفرد عمى يسيطر
 واحد بعامل تحديدىا يصعب المعنويو الروح ان الي ( 0202،72 الزىراني، نوره) وتؤكد بو المحيطة

 بقدر الرسميو بالسمطو او الماديو بالحوافز التتاثر وانيا المختمفو العوامل من مجموعو بيا تتحكم فيي
 المحيطو الظروف حسب تنخفض او ترتفع انيا كما العامل بالفرد المحيط العمل بجو ماتتاثر

 الجماعو في تؤثر عديده مظاىر المعنويو لمروح ان الي( 75-0226،73، الحسن احسان) ويؤكد
 .الفرد او

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جبيؼت انشقبسٚق-*يذرص بقظى انؼهٕو انتزبٕٚت ٔاإلجتًبػٛت بكهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت بُبث 

 جبيؼت انشقبسٚق -يذرص بقظى َظزٚبث ٔتطبٛقبث انزٚبضبث انًبئٛت بكهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت بٍُٛ **
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 مرتفعو كانت اذا ايجابا او منخفضو كانت اذا سمبا اما
 المرتفعو المعنويو لمروح االيجابيو المظاىر من وجوىره بمحتواه النفسي الصمود ان الباحثان راي لذلك
 النفسي والصمود المعنويو الروح وان الخاص المستوي عمي الرياضي الفرد عمي ايجابا تؤثر ان يمكن التي
 تواجيو التي والضغوطات االزمات مع التعامل عمي الرياضي تساعد التي االيجابيو النفسيو الطاقات  من
 . االنفعالي والثبات االتزان من بقدر

  The objectives البحث أىداف
 والعبات لالعبي النفسي الصمود تحقيق فى المعنويو الروح أىمية عمى التعرف إلى البحث ييدف

  -:  خالل من وذلك السباحو
 السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود المعنويو الروح بين العالقة عمى التعرف -1

 السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود المعنويو الروح فى الفروق عمى التعرف -2

  2المعنويو الروح ومنخفضى مرتفعى السباحو والعبات لالعبي النفسي الصمود فى الفروق عمى التعرف -3

   The hypotheses البحث فروض
  السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود المعنويو الروح بين إحصائيا دالة ارتباطيو  عالقة توجد -1

  السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود المعنويو الروح فى  إحصائيا دالة فروق توجد -2

   المعنويو الروح ومنخفضى مرتفعى السباحو والعبات العبي بين النفسي الصمود فى إحصائيا دالة فروق توجد-5

 المصطمحات
 Morale *:المعنويو الروح 

 الجيد التكيف عمي والقدره بالسعاده يشعره الذي الرياضي لمفرد والوجداني والذىني النفسي االستعداد ىي
 تيديد اي ضد عنيا والدفاع انجاحيا عمي والعمل اىدافو تحقيق اجل من والنضال لمكفاح واالستعداد
 . خارجي

  Psychological Resilience :* النفسي الصمود
 درجو الي والوصول التدريبيو والتيديدات الضغوطات مع االيجابي التوافق عمي الرياضي الفرد قدره ىي
 وتحقيق النفسي التوازن استعاده سرعو عمي والقدره السمبيو واالحداث المواقف في االنفعالي الثبات من

 النجاح
 : المرجعيو الدراسات

التي تيدف الي التعرف عمي الصمود النفسي ( 0205 )سعاد سبتي عبود ، رغداء فؤاد محمددراسو -3
وعالقتو بدافع االنجاز الرياضي لدى العبي االركاض الطويمة والقصيرة"الصم والبكم" استخدمت الباحثتان 

االركاض القصيرة والطويمة "الصم  ( العب من العبي36المنيج الوصفي وتكونت عينو البحث من )
 والبكم" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعريف اجرائي *
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مقياس الصمود النفسي ،مقياس دافع االنجاز الرياضي  الباحثتان واستخدمت 4039-4038لمعام 
 وتوصمت

ان أفراد العينة من العبي االركاض الطويمة والقصيرة "الصم والبكم"لدييم درجة عالية  نتائج البحث الي
دافعية من الصمود النفسي وضعف في دافعية االنجاز الرياضي وتوجد عالقة ارتباط بين الصمود النفسي و 

 االنجاز الرياضي لدى العبي االركاض الطويمة والقصيرة "الصم والبكم"
 كرة ناشئ لدي المعنوية لمروح مقياس بناء إلي تيدف التي (م0204، حكمت محمد حسام) دراسو-4
 اىم وتوصمت ناشئًا، العباً ( 340) من الدراسة عينة وتكونت الوصفي المنيج الباحث ،استخدم القدم

 في الناشئين بالالعبين المرتبطة النفسية المتطمبات تحديد في أسيم المعنوية الروح مقياس أن إلى النتائج
 الباحث توصل الرياضي،كما التدريب في التطوير خطط نجاح احتماالت لرفع تحقيقيا والواجب القدم كرة
 المدرب عالقة– التدريبية المدرب كفاءة – الطموح مستوي -الذات تقدير) وىي المعنوية لمروح أبعاد 8 إلي

 (.االجتماعية سمة -الفريق تماسك – بالالعب
 النفسي الصمود بين العالقو طبيعو عمي التعرف الي تيدف التي"   0203، الوكيل ىبو" دراسو-5

  الوصفي المنيج الباحثو استخدمت التغيرات تمك عمي الجنس متغير تاثير ومدي النفسيو والمتغيرات
 المنوفيو جامعو التربيو بكميو الثانيو الفرقو طالب من وطالبو طالبا 535 من البحث عينو وتكونت

 الي النتائج وتوصمت االجتماعيو والمسانده الذات تقدير ومقايس النفسي الصمود مقياس الباحثو واستخدمت
 فروق وجود وعدم البحث قيد المختمفو المتغيرات وبين النفسي الصمود بين احصائيا موجبو عالقو وجود
  الجنس متغير الي تعزي احصائيا دالو
 وعالقتو النفسي الصمود عمي التعرف الي تيدف التي (:0202السميع، عبد مختار محمد ورد)دراسو-6

 عينو وتكونت الوصفي المنيج الباحثو استخدمت الجامعيو الطالبو لدي الكاديمي واالداء الحياه عن بالرضا
 واستخدمت شمس عين جامعو البنات بكميو والثالثو الثانيو الفرقو طالبات من طالبو 470 من البحث
 ارتباطيو عالقو وجود الي النتائج وتوصمت الحياه عن الرضا ومقياس النفسي الصمود مقياس الباحثو
  االكاديمي واالداء الحياه عن والرضا النفسي الصمود بين موجبو
 العالقة  عمي التعرف الي تيدف التي (مShalem and Hoadly،0227 وىودلي شاليم) دراسو-9
 أن الدراسة ىذه نتائج وأشارت أفريقيا، جنوب في المعممين لدى المعنوية والروح التدريسية العممية بين

 جنوب في والمتوسطة الثانوية المرحمة معممي معظم لدى منخفضاً  كان المعنوية الروح مستوى
 االقتصادية المعمم حالة مثل المدرسة في التنظيمية ت المتغيرا أن إلى الدارسة نتائج أفريقيا،وأشارت
 .المعمم لدى المعنوية الروح عمى تأثيرا األكثر العوامل كانت واالجتماعيو
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التي تيدف الي التعرف عمي العالقو بين الصمود  ( Hodes ،0226 )ىودس واخرين،دراسو -:
( :9النفسي وكل من االكتئاب وادراك الضغوط واستخدم الباحث المنيج الوصفي وتكونت العينو من )

طالبا من الجنسين واستخدم الباحث مقياس الصمود النفسي ومقياس الكتئاب وتوصمت اىم النتائج الي 
صائيا بين درجات الطالب عمي المقياسين وان ىناك فروق دالو وجود عالقو ارتباطيو سالبو دالو اح

 احصائيا بين متوسطي درجات الذكور واالناث عمي مقياس الصمود النفسي لصالح الذكور 
 اجراءات البحث

 البحث ىذا إجراءات لطبيعة لمناسبتو الوصفي المنيج الباحثان استخدمأواًل: منيج البحث:
-33 من مرحمو في نوادي ; من العشوائيو بالطريقو البحث مجتمع اختيار تم: ثانيا:مجتمع وعينو البحث

 ذلك يوضح( 3)  والجدول سنو 36
 (1) جدول

 النادي م
 تم التى االستمارات عدد

 توزٌعها
 االستمارات عدد
 استرجاعها تم التى

 72 03 دجله وادي 1

 77 72 الرٌاضً الشمس 7

 73 73 (city club) العبور 0

 73 73 بالشرقٌه بالزا المصرٌه 4

 70 72 بالشرقٌه بالزا بالمصرٌه البطل اكادٌمٌه 2

 77 72 ببنها دلمون 6

 72 72 بالقاهره المركبات دار 2

 74 72 بالعجوزه الفتٌات سباحه حمام 8

 12 73 القمح بمنٌا الشربٌنً نادي 9

 733 712 المجموع

 الحصول تم التى األساسية العينة وعدد عمييا البحث أدوات توزيع تم التى النوادي( 3)  جدول يوضح   
 . استمارة(  400)  وىى استماراتيا عمي

 :  االستطالعية البحث عينة -0

 بمغ وقد لممقاييس العممية المعامالت إلجراء النوادي جميع من البحث مجتمع من  ممثمة عينة سحب تم
 : األساسية البحث عينة وخارج والعبو العب( 0:)  عددىم

 :  األساسية البحث عينة -6

 . العبو(  80)   ، العب(   80)   بواقع والعبو العب(  340) عددىم بمغ وقد
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 ( 7)  جدول
 البحث قٌد المختارة المتغٌرات فى البحث عٌنة توصٌف

 022= ن

 القٌاس وحدة المتغٌـــــــــــرات م
 الجنس

 المتوسط
 االنحراف
 المعٌارى

 الوسٌط
 معامل
 االلتواء

 .83 17.33 0.23 17.94 العب السنة السن 1

 .27 17.42 7.89 17.96 العبه

 .13 04.33 0.74 04.11 العب الدرجة الذكاء 7

 .90- 04.33 7.86 00.11 العبه

 سنوات عدد 0
 التدرٌب

 .74- 0.23 7.22 0.72 العب السنوات عدد

 .97 0.33 7.92 0.97 العبه

 أن عمى يدل مما( 5)±  بين انحصرت المتغيرات ليذه االلتواء معامالت قيم أن( 4)  جدول من ويتضح
 0 البحث قيد المختارة المتغيرات ىذه جميع فى االعتدالى المنحنى تحت تندرج العينة
 :البٌانات جمع ووسائل أدوات:ثالثا

 والبحوث المراجع على االطالع خالل من وذلك الدراسة هذه طبيعة مع تتناسب التى األدوات تحديد تم
 :االتى إلى األدوات هذه تقسيم تم وقد السابقة والدراسات

 منيا العقمية الوظائف بعض قياس إلى وييدف"  خيرى محمد السيد"  إعداد:  العالى الذكاء اختبار -
دراك االنتباه تركيز عمى القدرة  متدرج سؤال 64 من االختبار ويتكون واالستدالل األشكال بين العالقات وا 
 (  4) ممحق الصعوبة فى

 :النمو متغٌرات بقٌاس خاصة أدوات 
 مماثل اخر بجهاز معايرته تم وقد(.سم ألقرب) الرستاميتر جهاز باستخدام: الطول -1
  مماثل اخر بجهاز معايرته وتم(كجم ألقرب) طبى الميزان باستخدام: الوزن -2
 .الميالد تاريخ خالل من: الزمنى العمر -3

 خاصة بقٌاس المتغٌرات النفسٌة:أدوات 
 (7ملحق )(الباحثان اعداد)مقٌاس الروح المعنوٌه لالعبً السباحه   -1

 : المقياس بناء خطوات
 :  لممقياس األساسية االبعاد تحديد – 3
 بالروح الخاصو السابقة والبحوث والدراسات النظرية واألطر العممية المراجع عمى باالطالع ذلك وتم

 االساتذه من بعض بمقابمة الباحثان قام كما ، الرياضى النفس وعمم النفس عمم مجال فى المعنويو
 محاور لبعض مبدئى تصور وضع فى خبراتيم من لالستفادة وذلك المجال بيذا العاممين والمشرفين
 عرضيا تم و استمارة فى المبدئية صورتيا فى االبعاد وضع من الباحثان تمكن ذلك خالل ومن ، المقياس
 ابعاد حول الخبراء السادة أراء يوضح( 5) رقم والجدول( 3) ممحق المتخصصين الخبراء السادة عمى

  المقياس
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 (3جذٔل )

 أراء انظبدة انخبزاء حٕل ابؼبد يقٛبص انزٔح انًؼُّٕٚ نالػبٙ انظببحّ
                                                                               =ٌ11 

 انُظب انًئٕٚت انتكزاراث االبؼبد و

 %111 11 يظتٕ٘ انطًٕح 1

 %111 11 انؼالقبث االجتًبػّٛ 2

 %91 9 انًكبَّ ٔانتقذٚز 3

 %111 11 االَتًبء انٙ انُبد٘ 4

 %111 11 انشؼٕر ببنحًبص 5

 %91 9 يٕاجّٓ انضغٕط احُبء انتذرٚب 6

 قبل من المقترح المقياس ابعاد جميع  عمى الخبراء السادة موافقة( 5) رقم الجدول من ويتضح       
 %0: عن تقل ال نسبو الباحثو وارتضت% 0; الي%300 من تراوحت بنسبو الباحثان

 الذى لميدف المقياس ابعاد مناسبة عمى الخبراء واتفاق الخبراء السادة عمى المقياس ابعاد عرض بعد
 فى وذلك المقياس ابعاد من بعد كل تحت العبارات من مجموعة بصياغة الباحثان قام أجمو من أعدت
 : يمى ما العبارات صياغة فى الباحثان راع وقد بعد بكل الخاص النظرى والتحميل الفيم ضوء
 بنوع العبارات توحى وأال-4 الصعبة األلفاظ عن واالبتعاد ومفيومة واضحة العبارات تكون أن -3

  إليو تنتمى الذى البعد جوانب من جانب العبارات تقيس وأن-6 لمعبارة االزدواجية وعدم-5 االستجابة
 االبعاد عرض تم وقد( 6)ممحق ابعاد( 8) عمى موزعة عبارة( 70) العبارات مجموع وكان          

 لمبعد العبارات انتماء مدى من ولمتحقق المنطقى الصدق من لمتحقق المتخصصين الخبراء عمى بعباراتيا
 0 بعد كل عبارات وعدد المقياس ابعاد يوضح( 6)  رقم والجدول اليو تنتمي التي

 (4جذٔل )

 ابؼبد يقٛبص انزٔح انًؼُّٕٚ نالػبٙ انظببحّ

 ػذد انؼببراث االبؼبد و

 9 يظتٕ٘ انطًٕح 1

 6 انؼالقبث االجتًبػّٛ 2

 8 انًكبَّ ٔانتقذٚز 3

 11 االَتًبء انٙ انُبد٘ 4

 8 انشؼٕر ببنحًبص 5

 8 يٕاجّٓ انضغٕط احُبء انتذرٚب 6

 51 انًجًٕع 

  المقياس لعبارات الكمى والعدد بعد كل عبارات وعدد االبعاد( 6) جدول من يتضح
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 : بعد بكل الخاصة العبارات عمى الخبراء ألراء اإلحصائية المعالجات
جراء الخبراء أراء بتفريغ الباحثان قام  :  اآلتية اإلحصائية المعالجات وا 
 ( . 7) ممحق  المقياس ابعاد لعبارات والكيفي الكمى التقدير – 3
 المقياس عمى الخبراء تعديل نتائج( 7) جدول ويوضح -

 (3) جدول
 السباحو لالعبي المعنويو الروح مقياس ابعاد عمى الخبراء السادة تعديالت

 02=ن

 االبعاد
 عبارات عدد

 االبعاد

 التى العبارات عدد
 استبعادىا تم

 التى العبارات عدد
 صياغتيا تعديل تم

 بعد لمعبارات النيائى العدد
 الخبراء السادة تعديل

 7 1 ـــــــ 7 الطموح مستوي
 4 0 ـــــــــــ 4 االجتماعيو العالقات

والتقدير المكانو  6 0 0 5 
النادي الي االنتماء  00 0 0 02 
بالحماس الشعور  6 0 0 5 

التدريب اثناء الضغوط مواجيو  6 0 0 5 
 24 1 2 32 المجموع

  والعدد صياغتيا تعديل تم التى والعبارات المستبعدة العبارات وعدد المقياس ابعاد( 7) جدول يوضح
 . الخبراء تعديل بعد لممقياس النيائى

 (4) جدول

 السباحو لالعبي المعنويو الروح مقياس لعبارات العشوائى التوزيع
 انًجًٕع ػببراث كم بؼذ يٕسػّ ػشٕائٛب انبؼذ و

0 
 يظتٕ٘ انطًٕح

0-2-03-02-65-30-32-46-44 2 

6 
 انؼالقبث االجتًبػّٛ

6-2-04-61-66-36 6 

3 
 انًكبَّ ٔانتقذٚز 

3-2-05-60-62-33-32 2 

4 
 االَتًبء انٙ انُبد٘

4-01-06-66-62-34-32-43-45-46 01 

5 
 انشؼٕر ببنحًبص

5-00-02-63-62-35-41 2 

6 
يٕاجّٓ انضغٕط احُبء 

 انتذرٚب 
6-06-02-64-31-36-40 2 

 46 انًجًٕع
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 ( التوزيع العشوائي لمعبارات 8يتضح من جدول )
 :السباحو لالعبي المعنويو الروح مقياسمفتاح تصحيح 

–االجابة عمى كل عبارة من المقياس عمى مقياس مدرج من ثالث تدريجات )اوافق اتفق الباحثان ان يتم 
 (3،4،5الاوافق( فى ضوء تعميمات المقياس. ويتم منح الدرجات عمى النحو التالى) –الي حد ما 

درجة كحد  :35ويتم جمع جميع درجات كل العبارات لتمثل الدرجة الكمية لممقياس والتى تتراوح ما بين ) 
 درجة كحد أدنى(  68،  أقصى

 (20ملحق )(الباحثان اعداد)مقٌاس الصمود النفسً لالعبً السباحه   -2
 : المقياس بناء خطوات

 :  لممقياس األساسية االبعاد تحديد – 3
 النفسي بالصمود الخاصو السابقة والبحوث والدراسات النظرية واألطر العممية المراجع عمى باالطالع و
 والمشرفين االساتذه من بعض بمقابمة الباحثان قام كما ، الرياضى النفس وعمم النفس عمم مجال فى

 ومن ، المقياس محاور لبعض مبدئى تصور وضع فى خبراتيم من لالستفادة وذلك المجال بيذا العاممين
 السادة عمى عرضيا تم و استمارة فى المبدئية صورتيا فى االبعاد وضع من الباحثان تمكن ذلك خالل
  المقياس ابعاد حول الخبراء السادة أراء يوضح( 9) رقم والجدول( 3) ممحق المتخصصين الخبراء

 (5) جدول
 السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس ابعاد حول الخبراء السادة أراء

 30= ن                                                                              

 المئوية النسب التكرارات االبعاد م

 %300 30 الشخصيو الكفاءه 3

 %300 30 المشكالت حل 4

بالتفاؤل الشعور 5  ; ;0% 
االصدقاء مع التعامل في المرونو 6  30 300% 

اليدف تحديد 7  30 300% 

الذات تقدير 8  9 90% 
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 قبل من المقترح    المقياس ابعاد  عمى الخبراء السادة موافقة( 9) رقم الجدول من ويتضح       
 استبعاد تم وبذلك% 0: عن تقل ال نسبو الباحثان وارتضي% 90 الي%300 من تراوحت بنسبو الباحثان

 . الذات تقدير بعد
 الذى لميدف المقياس ابعاد مناسبة عمى الخبراء واتفاق الخبراء السادة عمى المقياس ابعاد عرض بعد
 فى وذلك المقياس ابعاد من بعد كل تحت العبارات من مجموعة بصياغة الباحثان قام أجمو من أعدت
 : يمى ما العبارات صياغة فى الباحثان راع وقد بعد بكل الخاص النظرى والتحميل الفيم ضوء
 بنوع العبارات توحى وأال-4 الصعبة األلفاظ واالبتعادعن ومفيومة واضحة العبارات تكون أن -3

  إليو تنتمى الذى البعد جوانب من جانب العبارات تقيس وأن -6لمعبارة االزدواجية وعدم-5 االستجابة
 االبعاد عرض تم وقد( ;)ممحق ابعاد( 7) عمى موزعة عبارة( 64) العبارات مجموع وكان          

 لمبعد العبارات انتماء مدى من ولمتحقق المنطقى الصدق من لمتحقق( 3) ممحق الخبراء عمى بعباراتيا
 0 بعد كل عبارات وعدد المقياس ابعاد يوضح(  :) رقم ووالجدول بيا الخاص

 (6) جدول
 بعد كل عبارات وعدد السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس ابعاد

 ػذد انؼببراث االبؼبد و

 11 انكفبءِ انشخصّٛ 1

 9 حم انًشكالث 2

 7 انشؼٕر ببنتفبؤل 3

 7 انًزَّٔ فٙ انتؼبيم يغ االصذقبء 4

 9 تحذٚذ انٓذف 5

 42 انًجًٕع 

  المقياس لعبارات الكمى والعدد بعد كل عبارات وعدد االبعاد( :) جدول من يتضح
 : بعد بكل الخاصة العبارات عمى الخبراء ألراء اإلحصائية المعالجات

جراء الخبراء أراء بتفريغ الباحثان قام  :  اآلتية اإلحصائية المعالجات وا 
 ( . 30) ممحق  السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس ابعاد لعبارات والكيفي الكمى التقدير – 3
 المقياس عمى الخبراء تعديل نتائج( ;) جدول ويوضح -

 (7) جدول
 السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس ابعاد عمى الخبراء السادة تعديالت

 02=ن
 االبؼبد

ػذد ػببراث 

 االبؼبد

ػذد انؼببراث 

 اطتبؼبدْبانتٗ تى 

ػذد انؼببراث انتٗ 

 تى تؼذٚم صٛبغتٓب

انؼذد انُٓبئٗ نهؼببراث بؼذ 

 تؼذٚم انظبدة انخبزاء

 2 0 0 01 انكفبءِ انشخصّٛ

 2 0 0 2 حم انًشكالث
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 2 6 ــــــــــــ 2 انشؼٕر ببنتفبؤل
 6 0 0 2 انًزَّٔ فٙ انتؼبيم يغ االصذقبء

 2 6 6 2 تحذٚذ انٓذف

 32 2 5 46 انًجًٕع

 التى والعبارات المستبعدة العبارات وعدد  السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس ابعاد( ;) جدول يوضح
 . الخبراء تعديل بعد لممقياس النيائى  والعدد صياغتيا تعديل تم

 (02) جدول

 الخبراء تعديالت بعد  السباحو لالعبي النفسي الصمود مقياس لعبارات العشوائى التوزيع
 المجموع عشوائيا موزعو بعد كل عبارات البعد م

 7 15-13-10-04-00-04-00-4-0 الشخصيو الكفاءه 0

 6 14-10-05-00-05-00-5-0 المشكالت حل 0

بالتفاؤل الشعور 1  1-6-01-06-01-06-11 5 

 مع التعامل في المرونو 2
 االصدقاء

2-7-02-07-02-07 4 

اليدف تحديد 3  3-02-03-02-03-12-12 5 

 15 المجموع

 المقياس لعبارات العشوائي التوزيع( 02)جدول من يتضح
 :  مفتاح التصحيح مقياس الصمود النفسي لالعبي السباحو

 –الي حد ما –يتم االجابة عمى كل عبارة من المقياس عمى مقياس مدرج من ثالث تدريجات )اوافق 
 (3،4،5النحو التالى)الاوافق( فى ضوء تعميمات المقياس. ويتم منح الدرجات عمى 

درجة كحد  333ويتم جمع جميع درجات كل العبارات لتمثل الدرجة الكمية لممقياس والتى تتراوح ما بين ) 
 درجة كحد أدنى(  59أقصى ، 
 الي 9/4039/;) من الفترة في االستطالعية الدراسة بأجراء الباحثان قام: االستطالعٌة الدراسة: رابعا  
 البحث مجتمع من العشوائية بالطريقة اختيارىن تم والعبو العب( 0:) قواميا عينة عمي(46/9/4039

 - صدق) العممية المعامالت إيجاد إلي االستطالعية الدراسة ىدفت وقد األساسية، البحث عينة وخارج
 بالبحث المستخدمة واالختبارات األدوات صالحية من والتأكد البحث قيد لممقاييس( ثبات
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 العممية لممقاييس:المعامالت 
 أواًل: الصدق:   

الصمود  –قام الباحثان بإيجاد معامل الصدق لممقاييس النفسية قيد البحث )الروح المعنويو  
النفسي( بحساب صدق التكوين الفرضى باستخدام طريقة االتساق الداخمى وذلك بتطبيق المقاييس النفسية 

ت االرتباط بين درجة كل عبارة وبين درجات البعد الذى عمى أفراد العينة االستطالعية ثم حساب معامال
تنتمى إلية، كما تم حساب معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد وبين الدرجة الكمية لممقياس 

 ( توضح ذلك.34(، )33والجداول )
 (00جذٔل )

 نظببحّيؼبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم ػببرة يٍ ػببراث يقٛبص انزٔح انًؼُّٕٚ نالػبٙ ا

 ٔانذرجت انكهٛت نهبؼذ انذٖ تُتًٗ إنّٛ

 62ن = 
 انبؼذ

انؼببر
 ة

يؼبيم 
 االرتببط

 انؼببرة انبؼذ
يؼبيم 
 االرتببط

 .50 0 االَتًبء انٙ انُبد٘ .22 0 يظتٕ٘ انطًٕح

6 55. 6 63. 

3 26. 3 26. 

4 25.  56. 

5 26. 4 20. 

6 22. 5 26. 

2 20. 6 66. 

2 56. 2 52. 

2 24. 2 22. 

 .52 2 .26 0 انؼالقبث االجتًبػّٛ

6 64. 01 62. 

 .22 0 انشؼٕر ببنحًبص .26 3

4 23. 6 20. 

5 25. 3 23. 

6 65. 4 22. 

 .22 5 .26 0 انًكبَّ ٔانتقذٚز

6 20. 6 26. 

3 20. 2 20. 

يٕاجّٓ انضغٕط احُبء  .53 4
 انتذرٚب

0 62. 

5 26. 6 22. 

6 53. 3 56. 

2 23. 4 20. 

 5 21. 

6 51. 

2 22. 

 

 .011=  2023قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
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بين درجة كل  0007( أن معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى 33ويتضح من جدول ) 
الروح المعنويو عبارة وبين مجموع الدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو، األمر الذى يشير إلى صدق مقياس 

 الصدق.عمى درجة مقبولة من 
 (00) جدول

 لممقياس الكمية والدرجة السباحو لالعبي المعنويو الروح مقياس أبعاد من بعد كل بين االرتباط معامل
 62=  ن

 معامل االرتباط األبعاد
 .73 الطموح مستوي
 .80 االجتماعيو العالقات

والتقدير المكانو  :5. 
النادي الي االنتماء  99. 
بالحماس الشعور  94. 

التدريب اثناء الضغوط مواجيو  84. 
 .011=  2023قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

بين درجة كل  0007( أن معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى 34ويتضح من جدول ) 
لالعبي السباحو والدرجة الكمية لممقياس، األمر الذى يشير إلى أن  الروح المعنويو بعد من أبعاد مقياس

 صدق.الروح المعنويو لالعبي السباحو عمى درجة مقبولة من المقياس 
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

 

 (01جدول )
والدرجة الصمود النفسي  لالعبي السباحو معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 

 الكمية لكل بعد من االبعاد المقياس الذى تنتمى إلية
 62ن=

 االرتباط معامل العبارة األبعاد االرتباط معامل العبارة األبعاد
 الكفاءه
 الشخصيو

3 99.  5 :8. 
4 :;. 6 98. 
5 80. 7 ;3. 
6 ::. 8 :7. 
7 9:. 9 95. 
 التعامل في المرونو .83 8

االصدقاء مع  
3 :3. 

9 :4. 4 73. 
: :;. 5 :7. 
; 8:. 6 98. 

 حل
 المشكالت

3 7;. 7 99. 
4 :9. 8 78. 
اليدف تحديد .4: 5  3 ::. 
6 :8. 4 80. 
7 98. 5 98. 
8 83. 6 :3. 
9 74. 7 ::. 
: :8. 8 75. 

 الشعور
 بالتفاؤل

3 97. 9 80. 
4 88.   

 .011=  2023قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

بين درجة كل  0007( أن معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى 35ويتضح من جدول ) 
 انصًىد اننفسٍانكهُت نهبعذ انذي تنتًً إنُه، األيز انذي َشُز إنً صذق يمُاس عبارة وبين مجموع الدرجة 

 نالعبٍ انسباده

 (04جذٔل )

 يؼبيم االرتببط بٍٛ كم بؼذ يٍ أبؼبد يقٛبص انصًٕد انُفظٙ نالػبٙ انظببحّ ٔانذرجت انكهٛت نهًقٛبص

 = ٌ21 

 يؼبيم االرتببط األبؼبد

 .52 انكفبءِ انشخصّٛ

 .84 حم انًشكالث

 .61 انشؼٕر ببنتفبؤل

 .66 انًزَّٔ فٙ انتؼبيم يغ االصذقبء

 .71 تحذٚذ انٓذف

 .633=  1015قًٛت )ر( انجذٔنٛت ػُذ يظتٕٖ 

بٍُ درجت كم  1015( أٌ يعايالث االرتباط دانت ادصائُاً عنذ يستىي 14وَتضخ يٍ جذول ) 

نالعبٍ انسباده وانذرجت انكهُت نهًمُاس، األيز انذي َشُز إنً أٌ  انصًىد اننفسٍبعذ يٍ أبعاد يمُاس 

 صذق.انصًىد اننفسٍ نالعبٍ انسباده عهً درجت يمبىنت يٍ انيمُاس 

 حبَٛبً: انخببث:

يعايم انثباث نهًماَُس اننفسُت لُذ انبذث )انزوح انًعنىَه نالعبٍ انسباده وانصًىد تى دساب  

عهً أفزاد عُنت Test Retestذاو طزَمت تطبُك االختبار ثى إعادة تطبُمه اننفسً نالعبٍ انسباده( باستخ

عادة التطبيق وذلك إليجاد  انذراست االستطالعُه لُذ انبذث بفاصل زمنى قدرة أسبوعين بين التطبيق وا 
 ( يوضح ذلك.38(، )37معامل االرتباط، والجداول )

 (03جدول )
 معامل الثبات لمقياس الروح المعنويو

 62ن = 

 المتغيرات
 إعادة التطبيق التطبيق

 معامل االرتباط
 ع م ع م

 .89 3043 :8.3 3035 8.37 الطموح مستوي
 .74 3077 6.70 3039 :6.3 االجتماعيو العالقات
والتقدير المكانو  8.3: 3054 8.44 0097 97. 
النادي الي االنتماء  :.38 3038 :.39 3056 83. 
بالحماس الشعور  8.44 3078 8.46 3057 87. 

التدريب اثناء الضغوط مواجيو  7.67 3.34 7.88 3.54 90. 
 .011( = 2023قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )



 
- 661 - 

 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

( مما يدل 0007( أن قيمة معامل االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )37يتضح من جدول ) 
 من الثبات.عمى أن مقياس الروح المعنويو لالعبي السباحو عمي  درجة مقبولة 

 (04جدول )
 معامل الثبات لمقياس الصمود النفسي

 62ن=

 المتغيرات
 إعادة التطبيق التطبيق

 معامل االرتباط
 ع م ع م

 .93 3073 9.46 3043 9.45 الشخصيو الكفاءه
 .88 3056 8.44 3054 8.37 المشكالت حل

بالتفاؤل الشعور  7.47 30:7 7.50 3077 94. 
االصدقاء مع التعامل في المرونو  7.97 30;8 7.:0 3048 90. 

اليدف تحديد  8.44 3054 8.54 3068 88. 
 ..011( = 2023قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )

( مما يدل 0007( أن قيمة معامل االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )38يتضح من جدول ) 
 من الثبات.عمى أن مقياس الصمود النفسي لالعبي السباحو عمي درجة مقبولة 

 :األساسٌة الدراسة: خامسا
 مقياس - عبارة( 68) عباراتو عدد السباحو لالعبي المعنويو الروح" النفسية المقاييس بتطبيق الباحثان قام

 حتى م48/9/4039) من الفترة فى عبارة( 59) عباراتو عدد السباحو لالعبي النفسي الصمود
 ىذه تطبيق أثناء الباحثان وراع والعبو العب( 340)وعددىم األساسية البحث عينة عمى (،م4039/:/5

 .النتائج عمى التأثير شأنيا من التى الخارجية المتغيرات كل المقاييس
 :اإلحصائٌة المعالجات: سادسا

   (.ت) إختبار. اإلرتباط معامل. االلتواء معامل. المعيارى اإلنحراف. الحسابى المتوسط 
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

 :انُتبئج ٔيُبقشّ ػزض

 (02جذٔل )

يؼبيالث االرتببط بٍٛ يقٛبص انزٔح انًؼُّٕٚ نالػبٙ انظببحّ ٔيقٛبص انصًٕد انُفظٙ نالػبٙ 

 ٔانذرجت انكهٛت نكهًٛٓب نؼُٛت انبحج ) الػبٍٛ(انظببحّ 

=ٌ61 

 انصًٕد انُفظٙ

 

 انزٔح انًؼُٕٚت

انكفبءِ 

 انشخصّٛ

حم 

 انًشكالث

انشؼٕر 

 ببنتفبؤل

انًزَّٔ فٙ 

انتؼبيم يغ 

 االصذقبء

تحذٚذ 

 انٓذف

انذرجت انكهٛت 

نًقٛبص نهصًٕد 

انُفظٙ  نالػبٙ 

 انظببحّ

 1.22 1.24 1.60 1.26 1.25 1.20 يظتٕ٘ انطًٕح

 1.25 1.60 1.22 1.24 1.56 1.26 انؼالقبث االجتًبػّٛ

 1.25 1.53 1.20 1.62 1.56 1.23 انًكبَّ ٔانتقذٚز

 1.22 1.24 1.63 1.26 1.62 1.26 االَتًبء انٙ انُبد٘

 1.21 1.62 1.22 1.62 1.60 1.62 انشؼٕر ببنحًبص

يٕاجّٓ انضغٕط احُبء 

 انتذرٚب

1.21 1.20 1.61 1.22 1.23 1.26 

انذرجت انكهٛت  نًقٛبص 

انزٔح انًؼُٕٚت نالػبٙ 

 انظببحّ

1.23 1.25 1.26 1.20 1.22 1.24 

 .( 623= )1.15لًُت "ر" انجذونُت عنذ يستىٌ يعنىَت

( وجىد ارتباطاث دانت ادصائُاً بٍُ االبعاد االساسُت نًمُاس انصًىد اننفسٍ 17َتضخ يٍ انجذول رلى)

وانذرجت انكهُت نكهُهًا نعُنت نالعبٍ انسباده واالبعاد االساسُت نًمُاس انزوح انًعنىَت نالعبٍ انسباده 

 انبذث العبٍُ

 (02جذٔل )

يؼبيالث االرتببط بٍٛ يقٛبص انزٔح انًؼُّٕٚ نالػبٙ انظببجّ ٔيقٛبص انصًٕد انُفظٙ نالػبٙ 

 ٔانذرجت انكهٛت نكهًٛٓب نؼُٛت انبحج ) الػببث(انظببحّ 

=ٌ61 

 انصًٕد انُفظٙ

 انزٔح انًؼُٕٚت

انكفبءِ 

 انشخصّٛ

حم 

 انًشكالث

انشؼٕر 

 ببنتفبؤل

انًزَّٔ فٙ 

انتؼبيم يغ 

 االصذقبء

تحذٚذ 

 انٓذف

انذرجت انكهٛت 

نًقٛبص انصًٕد 

انُفظٙ نالػبض 

 انظببحّ

 1.22 1.24 1.20 1.26 1.55 1.22 يظتٕ٘ انطًٕح

 1.25 1.60 1.52 1.64 1.66 1.26 انؼالقبث االجتًبػّٛ

 1.25 1.23 1.60 1.22 1.26 1.23 انًكبَّ ٔانتقذٚز

 1.22 1.54 1.23 1.22 1.62 126 االَتًبء انٙ انُبد٘

ببنحًبص انشؼٕر  1.52 1.20 1.52 1.52 1.62 1.21 

يٕاجّٓ انضغٕط احُبء 

 انتذرٚب

1.21 1.60 1.62 1.62 1.23 1.26 

انذرجت انكهٛت نًقٛبص 

انزٔح انًؼُٕٚت نالػبٙ 

 انظببحّ

1.23 1.25 1.26 1.20 1.22 1.24 

 .(623= )1.15لًُت "ر" انجذونُت عنذ يستىٌ يعنىَت
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

( وجود ارتباطات دالة احصائيًا بين االبعاد االساسية لمقياس الصمود النفسي :3يتضح من الجدول رقم)
 لعينة لكمييما الكمية والدرجةلالعبي السباحو واالبعاد االساسية لمقياس الروح المعنوية لالعبي السباحو 

 العبات البحث
 (19) جدول

 المعنوٌه الروح مقٌاس فى  السباحه والعبات العبً بٌن الفروق داللة

  173= ن

 االبعاد م
 العبه 63= ن العب 63= ن

 " ت" قٌمة
 7ع 7م 1ع 1م

 .56 :406 45.33 4009 45043 الطموح مستوي 1

 0;.3 4095 ;3704 4053 0;370 االجتماعيو العالقات 7

والتقدير المكانو 0  3;073 5038 3:056 5009 04. 

النادي الي االنتماء 4  470:4 4076 47.33 50:5 3.75 

بالحماس الشعور 2  3;036 5069 3:.;; 408: 67. 

التدريب اثناء الضغوط مواجيو 6  3:093 40:0 3:.43 309: 3.8 

 3.07 37.79 340.34 38.57 ;344.4 للمقٌاس الكلٌة الدرجة 2

 7.33=  3.32=  الجدولٌة" ت" قٌمة

 الروح مقياس في السباحو والعبات العبي بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم( ;3) جدول من يتضح
 المعنويو

 (73) جدول

 النفسً الصمود مقٌاس  فى السباحه والعبات العبً بٌن الفروق داللة

  173= ن

 االبعاد م
 العبه 63= ن العب 63= ن

 " ت" قٌمة
 7ع 7م 1ع 1م

 .49 4087 47074 5035 47084 الشخصيو الكفاءه 1

 .74 40:8 36058 4060 36076 المشكالت حل 7

بالتفاؤل الشعور 0  3;098 4076 3;069 4067 ;0. 

 مع التعامل في المرونو 4
 االصدقاء

3807: 4098 38.70 4097 44. 

اليدف تحديد 2  3;0:9 5005 3;06: 40;5 3.04 

 .73 35.86 6.63; 8:.35 7.55; للمقٌاس الكلٌة الدرجة 2

 7.33=  3.32=  الجدولٌة" ت" قٌمة

 النفسي الصمود في والالعبات الالعبي بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم( 40) جدول من يتضح
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

 ( 71) جدول

 النفسً الصمود مقٌاس  فى المعنوٌه الروح ومنخفضى مرتفعى بٌن الفروق داللة

 173=  ن                                                                           

 م
 الصمود مقٌاس محاور
 السباحه لالعبً النفسً

 المعنوٌه الروح  مرتفعى
 62=  ن

 المعنوٌه الروح منخفضى
 " ت" قٌمة 22= ن

 7ع 7م 1ع 1م

 2.24 0.20 77.42 0.09 4;470 الشخصيو الكفاءه 1

 13.22 7.60 11.04 7.00 :3609 المشكالت حل 7

بالتفاؤل الشعور 0  3;0;9 0.28 12.62 0.24 2.34 

 مع التعامل في المرونو 4
 االصدقاء

390:6 7.68 12.26 0.44 2.84 

اليدف تحديد 2  3;098 0.24 14.62 4.32 13.47 

 2.83 12.09 81.62 12.27 98.72 للمقٌاس الكلٌة الدرجة 8

 4.00= 0.07 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة
 مرتفعى واالعبات الالعبي بين النفسي الصمود فى إحصائيا دالة فروق وجود(43) جدول من يتضح

 . المعنويو الروح ومنخفضى
 :  النتائج مناقشة
 لمروح الكمية الدرجة بين إحصائيا دالة طردية ارتباطية عالقة وجود إلى(  :3 ، 39)  الجدول نتائج تشير

 الروح أن إلى ذلك الباحثان ويرجع السباحو والعبات لالعبي النفسي لمصمود الكميو والدرجة  المعنويو
 النادي الي واالنتماء والتقدير والمكانو االجتماعيو والعالقات الطموح مستوي أبعادىا فى تتضمن  المعنويو
 ظل فى لالعب النفسي الصمود إلى بدورىا تؤدى التى التدريب اثناء الضغوط ومواجيو بالحماس والشعور
  التدريب اثناء تواجيو التى والضغوط والتحديات السريعة التغيرات

 الروح توافر من البد أنو نتائجو توصمت حيث (م0204، حكمت محمد حسام)  دراسة مع يتفق ىذا
 اي المنافسات او التدريب اثناء والتفوق والنجاح الصمود يستطيع حتي  الرياضي لالعب الجيده المعنويو

  0 النفسي بالصمود والشعور المعنويو الروح بين عالقة وجود عمى يؤكد
 عالقة وجود عمي (00م()0776محمد حسن عالوي ) ،( ;)م(0225عبد العزيز عبد المجيد ) ويتفق
، حيث انو كمما زادت الروح  البحث ىذا نتائج مع يتفق وىذا لالعبين النفسي والصمود المعنوية الروح بين

 المعنوية تحسن األداء ويشعر حينيا الالعب  بالصمود النفسي لمجابية تحدي متطمبات اآلداء 
الي ان كمما ارتفعت الروح المعنويو والدافع الداخمي لالعب كمما تمكن ( 0227صفاء االعسر، وتشير)

ء التدريب او المنافسو وبالتالي ينمو لديو الالعب عمي مواجيو الصعوبات والضغوطات التي تو اجيو اثنا
  الصمود النفسي لمقدره عمي النيوض من العثرات
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 انزٔح انًؼُّٕٚ ٔػالقتٓب ببنصًٕد انُفظٙ نذ٘ الػبٙ انظببحّ

 و6102 -نهُصف األٔل نألبحبث انؼهًٛت -انًجهذ انخبَٙ –جبيؼت انشقبسٚق  -كهٛت انتزبٛت انزٚبضٛت نهبُبث –يجهت بحٕث انتزبٛت انشبيهت 

 ان حيث النفسي الصمود تعزيز في ىاما دورا ليا المعنويو الروح بان (Bandura,،0220) يؤكد كما
 في والتعامل  الالعب تكيف عمي وتؤثر الشدائد مواجيو كفاءه تطوير في ىامو سمو تمثل المعنويو الروح

  بمرونو الصعبو المواقف

 المعنويو الروح بين إحصائيا دالة ارتباطيو عالقة توجد:  عمي ينص والذي االول الفرض يتحقق وبيذا
 " السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود

 بين النفسي والصمود المعنويو الروح فى إحصائيا دالة فروق توجد ال أنو إلى( 40 ، ;3) الجداول تشير
 حيث"0200، مصطفي محمد"  "  4037، الوكيل ىبو دراسة مع ذلك ويتفق السباحو والعبات العبي
  0 لالعبين النفسي الصمود عمى الجنس لتأثير داللة ىناك يكن لم أنو إلى الدراستين أشارت

 الي تشير  التيمع نتائج الدراسو الحاليو  ( Hodes ،0226 )ىودس واخرين،وتختمف نتائج دراسو  
  االناث من صمودا اكثر ىم الذكور ان
 مع نتائج الدراسو الحاليو(Sun ,J.&stewart، 4009 ) صن وستيورات ،دراسو نتائج ايضا وتختمف 

 . الذكور من صمودا اكثر ىم االناث ان عمي تؤكد حيث
 والعبات العبي بين النفسي والصمود المعنويو الروح فى إحصائيا دالة فروق يوجد ال انو الباحثان ويري
 بخصائص افرادىا يتميز والتي العمريو المرحمو نفس الي ينتمون الرياضين ىؤالء الن وذلك السباحو
 والحافز القدره المتالكيم وذلك بعيد حد الي ومشتركو متقاربو تكون تكاد ومياريو ونفسيو شخصيو وسمات
 . تواجييم التي العوائق عمي والتغمب الجيد لمعمل
 المعنويو الروح  فى  إحصائيا دالة فروق توجد" عمى ينص الذى الثانى الفرض تحقق ال النتيجة وىذه

 " السباحو والعبات لالعبي النفسي والصمود

 مقياس عمى درجتيم عمى بناءً  األساسية البحث عينة بتقسيم الباحثان قام الثالث الفرض صحة والختبار
 الروح ومنخفضى والعبو العب(  87)  وعددىم المعنويو الروح مرتفعة مجموعتين إلى المعنويو الروح

 االعبين بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم من التأكد بعد وذلك والعبو العب(77)  وعددىم المعنويو
 واظيرت" ت" باختبار المجموعتين بين الفروق ايجاد وتم ، النفسي والصمود المعنويو الروح فى والالعبات

 فى وتتفق المعنويو الروح مرتفعى لصالح المجموعتين بين إحصائياً  دالة فروق وجود( 43) جدول نتائج
 عمي قدره اكثر يكونوا المرتفعو  المعنويو الروح ذوى االفراد أن تؤكد حيث"4035، خمف بنت سحر"  ىذا

 .  المعنويو الروح منخفضي من صمودا اكثر وبالتالي والصعوبات الضغوطات مواجيو
 لدييم ذادت كمما لالفراد المعنويو الروح ارتفعت كمما انو الي(   057،0225، كمال طارق) ويشير
 فريق مع واالنسجام التعاون باسموب والعمل ممل دون النفسي والصمود والتدريب لمعمل والدافعيو الرغبو
   العمل
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 يؤدي فانو لمفرد المعنويو الروح انخفضت اذا ان الي( 9;-73، 0223، الحسن احسان)   وتضيف
 الصمود في انخفاض وبالتالي اعمال من اليو يؤل ما انجاز في وانخفاض العمل في تباطؤ الي بحالو
 لمفرد النفسي
 التوافق عمي االعتماد جاىدا يحاول الرياضي الفرد ان الي(   Savoy.C،1993 ،173-190 ) ويؤكد
 والمقاومو النفسيو والصالبو بالصمود تمده والتي لديو المعنويو الروح رفع مثل والخارجي الداخمي النفسي
  لو تيديدا تشكل والتي الضاغطو والظروف المواقف مواجيو عمي تساعده التي

 بين النفسي الصمود فى إحصائيا دالة فروق توجد" عمي ينص والذي الثالث الفرض يتحقق وبيذا 
 :المعنويو الروح ومنخفضى مرتفعى السباحو والعبات العبي

 : االستخالصات
 السباحو لالعبي النفسي والصمود المعنويو الروح يقيسا الباحثان قبل من المعدين المقياسين -1
 ومحاور المعنويو الروح لمقياس األساسية المحاور بين إحصائيا دالة طردية ارتباطية عالقة وجود -2

 . النفسي الصمود مقياس
  0 النفسي والصمود المعنويو الروح فى السباحو والعبات العبي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال -3
 والمنخفضى المرتفعى البحث عينو والعبات العبي بين النفسي االصمود فى إحصائيا دالة فروق توجد -4
  0 المعنويو الروح درجو في

  :التوصيات

 بالروح لمشعور وذلك السباحو والعبات العبي لدى المعنويو الروح لتنمية تدريبية برامج إعداد  -1
 .الكثيره الحياه ضغوطات ظل فى المرتفعو المعنويو

 فى كفائتيم لرفع وذلك السباحو والعبات العبي لدى النفسي الصمود لتنمية تدريبية برامج إعداد -2
  المنافسات فى النجاح من المزيد وتحقيق التدريب

 .المعنويو والروح النفسي الصمود مجال فى أخرى دراسات أجراء -3
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