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وجهة الضبط وعالقتها بتوجة المنافسة لدى العبى المالكمة طبقاً للمجموعات 
 الوزنية المختلفة

 *ناصف نمر خميفة                                                               
 البحث: أوال : مقدمة 

لمستوى البدنى والفنى أن األبطال الرياضيين عمى المستوى  الدولى يتقاربون لدرجة كبيرة من حيث ا
خططىى   ال  أن ننىاع عىاما نامىا يحىدد نتيجىة كفىاحه  أمنىاس المنايسىات الرياضىية يىى سىبيل  –) مهارى 

  .61: 8الفوز ونو العامل النفسى الذى يمعب دورا ناما يتأسس عميه لدرجة كبيرة تحقيق الفوز. )
امىىىىل لمرياضىىىيين مىىىىن النىىىواح  البدنيىىىىة يمقىىىد تىىىهدت السىىىىنوات األخيىىىرة تزايىىىىد ا نتمىىىا  با عىىىداد المتك

والمهارية والخططية والنفسية وحيث أن ا عىداد البىدن  والمهىاري والخططى  عىد تعىددت طرعىه ومباد ىه اللى  
حد كبير وظهرت الحاجة الل  المزيد من ا نتما  بدراسة العوامل النفسىية المرتبطىة با عىداد الرياضى  مىن 

مىىى األداس الرياضىى  مىن ناحيىىة وكيىل تىىسمر الممارسىة الرياضىىية عمىىى منظىور تىىأمير تمىع العوامىىل النفسىية ع
  69:  68نمو التخصية والنواح  النفسية من ناحية أخري.)

أنىه يىى المجىال الرياضىى ياحىظ أن الاعىب الرياضىى يقىو   م(2002محمد حسن عالوو   ويىرى 
تقيي  نتا جهىا وتقيىي  مسىتوى أدا ىه عقب اتتراكه يى المنايسة الرياضية بمحاولة استرجاع أحدامها ومحاولة 

ومحاولىة تحديىد أسىىباب ذلىع كمىىه  وبصىفة خاصىىة محاولىة تحديىد أسىىباب يىوزم أو نزيمتىىه أو محاولىة تحديىىد 
أسباب نجاحه أو يتمه  ويطمق يى عم  النفس الرياضى عمى محاولة الاعب الرياضى تحديد أسباب يوزم 

أو وجهىة الضىبط  Causol Attributionعميىل السىببى أو نزيمته أو أسىباب نجاحىه أو يتىمه مصىطمت الت
Locus of Control يكأن مصطمت التعميل السببى أو وجهة الضبط بالنسبة لاعب الرياضى يقصد به  

التعمىىيات السىىببية المدركىىة مىىن الاعىىب الرياضىىى لنتىىا ن أدا ىىه يىىى المنايسىىة الرياضىىية وبصىىفة خاصىىة يىىى 
 0 473:  61) 0ت الفوز أو الهزيمةحا ت النجاح أو الفتل أو يى حا 

أن النىىاس ينسىىبون نجىىاحه  التخصىىى اللىىى القىىدرة والمجهىىود  وTefordنقالالو عالالن وريفالالورد وتضىىيل 
)عوامىل داخميىىة    بينمىا يمقىىون يتىمه  عمىىى الحىىظ السىي  أو ظىىرول أو أحىداث خارجيىىة  يىر محكومىىة   يىىى 

المتأصىىىمة)عوامل داخميىىىة  وينسىىىبون نجىىىاح حىىىين يميمىىىون اللىىىى نسىىىبة يتىىىل اتخىىىرين اللىىىى تصىىىرياته  الفطريىىىة 
 (91:  7   0اتخرين اللى الحظ أو ظرول مواتية )عوامل خارجية 

   أن ننىاع مىن األسىباب التىى يمكىن لاعىب الريىام الىتحك  1001ويضيل محمد حسىن عىاوى )
الفتىىل ممىىل مقىىدار  ييهىىا بصىىورة كاممىىة بالنسىىبة لنتىىا ن األداس أو السىىموع  أو الفىىوز أو الهزيمىىة   أو النجىىاح أو

                                                           
*
 مدير عام بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة 
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الجهد الذى يمكن لاعب أن يبذله  كمىا أن ننىاع مىن األسىباب التىى   يمكىن لاعىب الرياضىى الىتحك  ييهىا 
لنتىىىا ن األداس أو السىىىموع  أو الفىىىوز أو الهزيمىىىة  أو نجىىىاح أو يتىىىل  ممىىىل  Uncontrollableبصىىىورة تامىىىة 
 0 486:  61)  .الحظ أو القرعة

يزة ضمن خصا ص النتاط الرياض  باعتبار أن عممية التدريب بمفردنا وتحتل المنايسة أنمية متم
تفقد عيمتها أذا ل  تتوج باختبارات تنايسية لتقيي  حصا ل األداس البدن  والحرك  المهارى والخطط   وتتهد 

ر األداس السنوات األخيرة تزايد ا نتما  بالتنايس ي  الرياضة عمى المستوى القوم  والعالم   ويتوعع أن يتأم
الرياض  يى المنايسة بالعديد من العوامل منها خصا ص المنايسة ذاتها وطبيعة النتاط الرياض  ومستوى 
المنايس والبي ة الت  يت  ييها المنايس ونو ما يطمق عميها الموعل التنايس  الموضوع   ومنها ما يتأمر 

كيل يدرع ويفسر الموعل الموضوع   بالعوامل التخصية واستعداد واتجانات وعدرات الرياض  من حيث
: Competitive Situation the Subjective  (1لممنايسة ونو ما يطمق عميه الموعل التنايس  الذات  

10- 14.  
 ثانيا : مشكمة البحث .

م( 9111و   Hanrahanسريفاني هانرهانو نقًا عن "م( 9111محمد حسن عوويو  يتير " 
لدى عدد كبير من الاعبين أو الفرق الرياضية ي  مختمل األنتطة الرياضية أنه يبدو أن نناع التجانًا 

لعزو نجاحه  اللى العوامل التخصية الذاتية   ي  حين يعزون الفتل اللى العوامل الخارجية أو العوامل 
ات البي ية   وعد أتار عدد كبير من الباحمين ي  عم  النفس اللى أن تكرار عزو الاعب لنجاحه ي  المنايس
:  9الرياضية اللى العوامل الداخمية   و عزو يتمه اللى العوامل الخارجية بتكل ما يسمى تحيز العزو ) 

461    

والماكمة من الرياضات المميزة عن  يرنا  بف ات األوزان الت  حددنا القانون الدول  لمماكمة 
زن الماك  وتسجيمه لموزن المحدد له خال ونظ  عواعدنا ي  المباريات الدولية والعالمية واألولمبية وعممية و 

البطولة له تأميراته ا يجابية والسمبية عم  حياة الماك  أمناس عممية النقاص الوزن وضبط الوزن مع مبات 
    186:  1يعالية عدراته الحركية والفنية والخططية والوظيفية والنفسية خال التدريب والمباريات. )

أنه من خال السنوات القميمة الماضية ازداد الوع  بين  م(9119أيمن محمود  كما يوضت 
الرياضيين والمدربين بأنمية العامل النفس  ي  الرياضة وأصبت لإلعداد النفس  دورم الفعال والمسمر ي  
عمميات ا عداد المتوازن والتامل لمرياضيين وعد حقق ا عداد النفس  نجاحًا  ير متوعع وذلع من خال 

الفعال والنتط الذي يقدمه األخصا يون النفسيون ي  العداد وتهي ة الرياضيين لممسابقات وكان لهذا  المحتوي



 

 
 بتىجت انمىافست نذي العبً انمالكمت طبماً نهمجمىعاث انىزويت انمختهفتوجهت انضبظ وعاللتها 

 و7102-نألبحاث انعهميت ثاوي نهىصف ان – نثاوًانمجهذ ا –جامعت انسلازيك  –كهيت انتربيت انرياضيت نهبىاث  –مجهت بحىث انتربيت انشامهت 

-27- 

عرارن  لمعامل السيكولوج   العامل أمرم الواضت عم  الاعبين ي  المنايسات الرياضية  عترايه  وا 
  48:  3ولممعمومات السيكولوجية النايعة.)

مجال تدريب يرق الماكمة ومتابعة العديد من بطو ت  من خال عمل الباحث ي وير  الباحث 
الماكمة المحمية  أن ا عداد النفسى الجيد لاعب له دور كبير ي  تحديد مستوى ا ستعداد النفسى له 
وتجاوز المواعل المختمفة التى يمر بها الاعب وا ستعداد لمبطولة والمنايسة   حيث  حظ الباحث ي  

ات تعرم الاعبين لدرجات مختمفة من ا ستعداد لممنايسة وي  نفس الوعت ياحظ العديد من المباري
 حدوث تغيرات ممحوظة ي  مستوى أداس الاعبين ي  البطو ت مما يسمر عمى نتا ن الاعبين.

بعم ا يعال التى تصدر من الاعبين امناس المنايسة من النظر لادام المستخدمة  الحظ الباحثعد 
 سقاطات التى تقو  بها عمى ا دوات أو التحكي  أو المكان وكذلع ا حتجاجات التى يقدمها نوعًا من ا

بعم المدربين لمجنة التحكي  وعد تكون  ير منطقية  ومن نذا المنطمق عد راس الباحث أن معرية العزو أو 
والتوجه التنايس  لدى وجهة الضبط عد تكون لها ضرورة لمعرية ا يكار التى يمكن أة تسمر عمى المنايسة 

الاعبين  لذا سع  الباحث اللى الجراس بحث " وجهة الضبط وعاعتها بتوجة المنايسة لدى  عبى الماكمة 
 طبقًا لممجموعات الوزنية المختمفة"

 Research Aim -ثالثا : هدف البحث:

الماكمة طبقًا يهدل البحث الل  التعرل عم  وجهة الضبط وعاعتها بتوجة المنايسة لدى  عبى  -
  -لممجموعات الوزنية المختمفة من خال :

 ووجهة الضبط لدى  عب  الماكمة ويقًا لموزن. التنايس التوجه التعرل عمى الفروق يى  .6

 ووجهة الضبط لدى  عب  الماكمة ويقًا لسنوات الخبرة. التنايس التوجه التعرل عمى الفروق يى  .1

 لدى  عب  الماكمة.وبتوجة المنايسة  جهة الضبطالتعرل عمى العاعة بين  .4

 رابعا: فروض  البحث.
 اآلرية: الرساؤالت من خول عنوان البحث وهدفه يضع الباحث 

 ووجهة الضبط لدى  عب  الماكمة ويقًا لموزن.التوجه التنايسى توجد يروق دالة الحصا يًا بين  .6

لىدى  عبى  الماكمىة ويقىًا لسىنوات الخبىرة  ووجهىة الضىبطالتوجىه التنايسىى توجىد يىروق دالىة الحصىا يًا بىين  .1
 اكمر من خمس سنوات . –)أعل من خمس سنوات

 ووجهة الضبط لدى  عب  الماكمة.التوجه التنايسى توجد عاعة دالة الحصا يًا بين  .4
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 خامسا : مصطمحات البحث

 الروجه الرنافسى :   -9

ية ومحاولة التفوق والتميز يى ضوس " الستعداد الاعب الرياضى لمواجهة مواعل المنايسة الرياض 
مستوى او معيار معين من معايير أو مستويات التفوق أو التميز   وعد يكون التوجه التنايسى نحو 

  .430: 64النتيجة أو نحو األداس " ) 
 : وجهة الضبط -1

كنزوة أو أن وجهة الضبط بأنها مدى الدراع المرس بأن نتا ن أعماله   يمكن التنبس بها أو أنها تكون 
النتا ن تعود اللى الحظ   ويكون الفرد يى نذم الحالة من ذوى وجهة الضبط الخارجى أما الذا أدرع المرس 
أن نتا ن أعماله التى يقو  بها تعتمد عمى مدى النجازم يإنه يى نذم الحالة يكون من ذوى وجهة الضبط 

 (91:  99   0الداخمى

 العزو :  -1
ات السببية المدركة سواس من الاعب الرياض  أو من المدرب يقصد بمصطمت العزو التعمي

ا داري أو من الفريق الرياض  أو من  يرن  لنتا ن األداس ي  المنايسات الرياضية و بصفة خاصة ي  
   404:  9حا ت النجاح أو الفتل أو ي  حا ت الفوز أو الهزيمة ) 

 الدراسات السابقة
  بدراسىىىة بعنىىىوان " المقىىىة الرياضىىىية وعاعتهىىىا بالتوجىىىة 61) (م2000محمالالالد يوسالالالف حجالالالاج و  عىىىا  " -6

التنايسىىىى لىىىدى  عبىىىى المسىىىتويات الرياضىىىية العاليىىىة يىىىى بعىىىم األنتىىىطة الرياضىىىية المختىىىارة " نىىىديت 
الدراسة اللى معرية العاعة بين المقة الرياضية والتوجة التنايسى  معرية مستوى المقة الرياضية ومسىتوى 

ى  عبى المستويات الرياضية العالية . وأسىتخد  الباحىث المىنهن الوصىفى   وكانىت التوجة التنايسى لد
العينىىىة مىىىن  عبىىىى المسىىىتويات الرياضىىىية العاليىىىة   وكانىىىت أنىىى  النتىىىا ن عمىىىى وجىىىود عاعىىىة بىىىين المقىىىة 

 الرياضية والتوجة التنايسى .
عتىة بدايعيىة األنجىاز   بدراسىة بعنىوان " وجهىة الضىبط وعا67م( 2009موسى طمعت إبالراهيم و عا  " -1

وتوجىىىة المنايسىىىة لىىىدى العبىىىى الكاراتيىىىة والماكمىىىة " نىىىديت الدراسىىىة اللىىىى التعىىىرل عمىىىى مسىىىتوى وجهىىىة 
الضبط ومستوى دايعية األنجاز ومستوى التوجة المنايسة لدى  عبى الكاراتيىة تخصىص ) كوميتيىة   

يىىة   الفىىا زين والمهىىزومين ويقىىا و عبىىى الماكمىىة   والمقارنىىة بىىين  عبىىى الكاراتيىىة تخصىىص )الكوميت
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لنتىا ن المباريىات يىى متغيىرات وجهىىة الضىبط وداييىة األنجىاز وتةجىىة المنايسىة   المقارنىة بىين ا عبىىين 
الىىذين يتميىىزون بمسىىتويات مختمفىىة مىىن الضىىبط يىىى كىىل مىىن دايعيىىة األنجىىاز وتوجىىة المنايسىىة   وكانىىت 

الضىىىبط وكىىىل مىىىن دايعيىىىة ا نجىىىاز وتوجىىىة  أنىىى  النتىىىا ن توجىىىد يىىىروق دالىىىة الحصىىىا يا بىىىين مسىىىتوى وجىىىه
 المنايسة  لدى  عبى الكاراتية تخصص ) كوميتية   و عبى الماكمة .

  بدراسىىة بعنىىوان "وجىىة الضىىبط وعاعتهىىا بالبروييىىل 6  )م2001أسالالامة عبالالد الالالرؤوف أحمالالد و  عىىا  " -4
وييىل األنفعىالى لاعبىى كىرة النفسى األنفعالى لدى  عبىى كىرة القىد  " نىديت الدرايىة اللىى بنىاس مقيىاس البر 

القد  ودراسة الفروق بين يرق المقدمة ويرق المسخرة يى خصا ص البروييل ويى مستوى وجهة الضبط   
أسىفرت نتىىا ن الدراسىىة وجىىود يىىروق بىىين يىىرق المقدمىىة ويىرق المىىسخرة يىىى بعىىد المقىىة بىىالنفس والدرجىىة الكميىىة 

وتر وبعد التحك  األنفعالى ويى بعد األلتزا  بالقانون لممقياس ويى بعد تحمل المسسلية  ويى بعد ضبط الت
 ويى بعد التصمي  والر بة والدرجة الكمية لممقياس 

دراسىة أوضىت ييهىا أنىه   يوجىد الخىتال  Glecknerعىد  جميكنىر   69م(  9117دراسة وجميكنالرو   -9
الع= واصىىين و  يىى  التعميىىل السىىبب  بىىين محموعىىة مىىن السىىباحين و العىىدا ين و بىىين  عبىى  الجمبىىاز و

   عب و كانت مجموعة السباحين و اعدا ين ذو اداس كسعت و كذلع نديه  موضع  68كانت العينة )
بينمىىا  عبىى  الجمبىىاز و الغواصىىين يقىىد كىىان أدا هىى  مسعىىت و نىىديه  موضىىع  و ذو معىىدل طبيعىى  و عىىد 

تجىام لممكسىب و الخسىارة .و الستخد  مقياس العزو أبعاد الرجاع األسباب و القدرة عمى التحك  و مبىات ا 
عد اظهرت النتا ن عد  وجود يروق الحصا ية بين المجموعات عيد البحث   وجود د لة بىين المجموعىات 
ي  المراكز الداخمية تجام التعميات المسعتىة و التعمىيات  يىر المابتىة تجىام الخسىارة و المكسىب ) المسعتىة 

 لرياض  السمب  و ا يجاب .  كما ظهرت التعميات المابتة تجام األداس ا
العاعىىىة بىىىين المقىىىة الرياضىىىية   بدراسىىىة بعنىىىوان Gill    9119) (10، جالالالل  Martinمالالالاررن عىىىا    -1

والتوجىىىه التنايسىىى   والكفىىىاسة الذاتيىىىة وعمىىىق األداس )   بهىىىدل التعىىىرل عمىىىى العاعىىىة بىىىين المقىىىة الرياضىىىية 
اسىىىتخدا  المىىىنهحن الوصىىىفى   العينىىىة مكونىىىة مىىىن والتوجىىىه التنايسىىى   والكفىىىاسة الذاتيىىىة وعمىىىق األداس   وتىىى  

خبىرة  لىديه تاميذ المرحمة المانوية من الرياضيين أن  ا ستنتاجات النات ون من العدا يين الذين لى  يكىن 
يىىىى سىىىباق المضىىىمار عىىىد مىىىنعه  ذلىىىع مىىىن تقىىىديرات ذاتيىىىة مناسىىىبة عمىىىى عكىىىس مىىىن العىىىدا يين ذو الخبىىىرة 

 .قاوالممارسة كانوا أكمر مقة وأعل عم
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 أجراءات البحث .
 منهج البحث : -أ

 0أستخد  الباحث المنهن الوصفى لماسمته لطبيعه البحث
 عينة البحث: -ب

الماكمة والمقيدين با تحاد المصري لمماكمة لموس  تتممل عينة البحث من  عبى  
 11حيث موزعين   عب  10وت  اختيار العينة بالطريقة العمدية العتوا ية وبمغة العينة   1061/1067
نفس مجتمع البحث وخارج    عب من 61. وعد ت  اختيار )  عب وزن مقيل 11و  وزن خفيل  عب

 كعينة استطاعية لحساب المعامات العممية.العينة ا ساسية 
 أدوات جمع البيانات :  -ج

 (9مرفق  ومحمد حسن عوو   و أواًل : مقياس مقياس الروجه الرنافسى
التوجه التنايسى لاعب الرياضى من حيث أنه أحد األبعاد الهامة لتوجهات   لروجة الرنافسيووامقياس  -

  عبىىىارة نصىىىفها ايجىىىابى يىىىى اتجىىىام التوجىىىه التنايسىىىى 10نىىىدل ا نجىىىاز الرياضىىىى وتتكىىىون القا مىىىة مىىىن )
القا مىة والنصل اتخر سمبى يى عكس اتجام التوجه التنايسى   ويقو  الاعب با ستجابة عمى عبىارات 

  أما  العبارة عمى مقياس خماسى التدرين )دا ما    البا   أحيانا   نادرًا   أبدا  وذلع بوضع عامة ) 
وأسفل الحالة التى تنطبق عميه طبقا لتوجهه نحو المنايسة الرياضية وسموكه عبىل وأمنىاس أو بعىد المنايسىة 

  6الرياضية مريق )
 الرصحيالالح -
 :أرقام العبارات اإليجابية -
- 6  1   3   7   8   60   64   63   68   69  
 أرقام العبارات السمبية: -
- 4   1   1  9   66   61   61   61   67   10 

درجات   نادرًا  4درجات   أحيانا  3درجات    البا  1دا ما ويت  تصحيت العبارات ا يجابية كما يمى  -
 لسمبية كما يمى: درجتان   أبدًا درجة واحدة كما يت  تصحيت العبارات ا

درجات ويت  جمع  1درجات   أبدا  3درجات   نادرًا  4دا ما درجة واحدة    البا درجتان   أحيانا  -
  600درجات الاعب يى جميع العبارات  وكمما اعترب مجموع الدرجات من الدرجة العظمى وعدرنا )

 . 107-106:  60) 0كمما تميز الاعب بالمزيد من التوجه التنايسى
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 :الروجة الرنافسي المعاموت العممية لمقياس  -
 أواًل: الصدق

 صدق االرساق الداخمى:
لمتعرل عمى ا تساق الداخم   لممحورت  حساب معامل ا رتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية 

 عب ماكمة من نفس  91التطبيق عمى عينة استطاعية عوامها  حيث ت ". Personلممقياس "بيرسون 
كما يوضحة الجدولى  61/4/1067اللى  6/4/1067يى الفترة من البحث وخارج العينة ا ساسية  مجتمع
 التالى :

(0جذول )  
 نهممياشمعامم ارتباط كم عبارة بانذرجت انكهيت 

57ن=  

 رقم العبارة االررباط رقم العبارة االررباط رقم العبارة االررباط رقم العبارة االررباط

0...9* 9. 0.791* 99 0.791* . 0.711* 9 
0.717* 97 0.719* 92 0.700* 7 0.711* 2 
0.199* 91 0.112* 91 0..11* 1 0.191* 1 
0..91* 91 0..90* 99 0.711* 1 0..21* 9 
0.777* 20 0..10* 91 0.799* 90 0...1* 1 

 0.333=  0.01عيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
داله  الدرجة الكمية لممقياست ا رتباط لمعبارات عمى جميع عي  معاما   أن6)جدول يتضت من 

   مما يتير الى صدق المقياس.عم  أتساق كل عبارة من العبارات   مما يدل0.01الحصا يًا عند مستوي 
 ثانًيا: الثبات

التطبيىىق عمىىى  حيىىث تىى   بطريقىىة التجز ىىة النصىىفية عىىا  الباحىىث بىىإجراس المبىىات بطريقىىة الفىىا كرونبىىاخ
يىىى  ماكىى  مىىن نفىىس مجتمىىع البحىىث وخىىارج العينىىة البحىىث ا ساسىىية عىىب  91عية عوامهىىا عينىىة اسىىتطا
   وأكىىد ذلىىع عمىىى صىىدق المقيىىاس أيضىىًا ألن كىىل اختبىىار مابىىت 61/4/1067اللىىى  6/4/1067الفتىىرة مىىن 

 . خصادق والجدول التالى يوضت المبات عن طريق معامل الفا كرونبا
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 (2جدول  
 رات المقياسقيم الفاكرونباخ لعبا

 القيـمـــــــة البيــــان

 0.919 ين معامل ا رتباط بين الجز 

 0.188 معامل جتمان

 عبارة 60 عدد عبارات الجزس األول  

 عبارة60 عدد عبارات الجزس المان 

 0.194 معامل ألفا لمجزس األول 

 0.800 معامل ألفا لمجزس المان 

    وأن عيمة معامل ألفا 0.919بين جز   المقياس بمغ )ا رتباط  عي    أن1يتضت من جدول )
لقبول مبات    مرضية    ونذم عي0.800    وعيمة معامل ألفا لمجزس المان  بمغ )0.194لمجزس األول بمغ )

 المقياس .
 (1مرفق   الرياضة(وجهة الضبط فى الرياضة  العزو فى ثانيًا: مقياس 
   لقياس 6998جهة الضبط يى الرياضة )العزو  )اختبارًا لقياس و  محمد حسن عوو صم  

أربعة أبعاد مرتبطة بوجهة الضبط بالنسبة لاعب الرياضى وبصفة خاصة ييما يرتبط بعزو النتيجة )الفوز 
 0 4أو الهزيمة  أو عزو األداس )الجيد أو الس     مريق )

ا ختيارين يتير اللى أن  عبارة ويى كل عبارة اختيارين )أ    )ب  وأحد 41ويتكون ا ختبار من 
الاعب الرياضى يعزو يوزم أو نزيمته أو أدا ه الجيد أو أدا ه السي  اللى عوامل داخمية يى نطاق تحكمه 
  يى حين يتير ا ختيار اتخر اللى عزو الاعب ألسباب يوزم أو نزيمته أو أدا ه الجيد أو أدا ه السي  

 0اللى عوامل خارجية خارج نطاق تحكمه
الاعىىب الرياضىىى باختيىىار واحىىد مىىن بىىين )أ  أو )ب  ويضىىع عامىىة )صىىت  أمىىا  ا ختيىىار ويقىىو  

 0 141 – 146:  60الذى يتناسب مع حالته بالنسبة لممنايسات الرياضية )
 الرصحيالالح:

عند تصحيت ا ختبار يراعى منت درجة واحد عند اختيار الاعب لمضبط الداخمى وعد  منت أية 
 .  ويت  جمع درجات المقياس ككل0   6ضبط الخارجى )درجة عند اختيارم لم
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 :الموكمةلوعبي  وجهة الضبط فى الرياضة  العزو فى الرياضة(المعاموت العممية لمقياس 
 أواًل: الصدق

تىىى  حسىىىاب معامىىىل ا رتبىىىاط بىىىين كىىىل عبىىىارة والدرجىىىة الكميىىىة لمبعىىىد لمتعىىىرل عمىىىى ا تسىىىاق الىىىداخم  
ماكى  مىن نفىس  عىب  91التطبيق عمى عينىة اسىتطاعية عوامهىا  يث ت ح". Personلممقياس "بيرسون 

كمىا يوضىحة  61/4/1067اللىى  6/4/1067يى الفتىرة مىن  مجتمع البحث وخارج العينة البحث ا ساسية
 الجدولى التالى :

 (1جدول  

 معامل اررباط كل عبارة من ابعاد المقياس بالدرجة الكمية لمبعد الرى رنرمى اليه
61ن=  

 عزو الفوز عزو الهزيمة عزو األداس الجيد و األداء السيئعز 

 ا رتباط
 ا رتباط رع  العبارة

 ا رتباط رع  العبارة
رع  
 ا رتباط العبارة

 رع  العبارة

8.727* 7 8.775* 7 8.777* 7 8.277*  6 
8.777* 7 8.777* 2 8.277* 7 8.777*  1 
8.277* 58 8.275* 55 8.785* 57 8.277*  9 
8.777* 57 8.777* 57 8.277* 57 8.777*  64 
8.757* 57 8.777* 57 8.777* 78 8.257*  67 
8.272* 77 8.777* 77 8.277* 77 8.727*  16 
8.277 77 8.277* 72 8.775* 77 8.285* 11 
8.755* 78 8.775* 75 8.277* 77 8.777* 19 

 0.333=  0.01عيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
جميع عي  معامات ا رتباط لمعبارات عمى البعد التى تنتمى اليه داله    أن4)جدول يتضت من 

  مما يدل عم  أتساق كل عبارة من العبارات با بعاد الذي تنتم  الليه   مما 0.01الحصا يًا عند مستوي 
 يتير الى صدق المقياس.

رل عمى ا تساق الداخم  ت  حساب معامل ا رتباط بين كل بعد والدرجة الكمية لممقياس لمتع
 ".Personلممقياس "بيرسون 
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 (9جدول 
 الموكمةلوعبي وجهة الضبط معامل اررباط كل بعد من ابعاد مقياس 

 91ن=
 معامل االرتباط أبعاد مقياس وجهة الضبط

*8.258 عزو الفوز-1  

*8.277 عزو الهزيمة-2  

*8.777 عزو األداء الجيد-3  

*8.778 عزو األداء السيئ-4  

جميع عي  معامات ا رتباط لابعاد والدرجة الكمية لممقياس داله    أن3)جدول يتضت من 
  مما يدل عم  أتساق كل بعد من ا بعاد لمدرجة الكمية لممقياس   مما يتير 0.01الحصا يًا عند مستوي 
 الى صدق المقياس.

 ثانًيا: الثبات
التطبيىىق عمىىى عينىة اسىىتطاعية عوامهىىا  حيىىث تى عىا  الباحىىث بىإجراس المبىىات بطريقىىة الفىا كرونبىىاخ  

اللىىىىىى  6/4/1067يىىىىى الفتىىىىرة مىىىىن  ماكىىىى  مىىىىن نفىىىىس مجتمىىىىىع البحىىىىث وخىىىىارج العينىىىىة البحىىىىىث عىىىىب  91
وكممىىا اعتربىىت عيمىىة معامىىل الفىىا مىىن الواحىىد الصىىحيت زاد مبىىات المقيىىاس  وأكىىد ذلىىع عمىىى   61/4/1067

المقيىاس أيضىًا ألن كىل اختبىار مابىت صىادق والجىدول التىالى يوضىت المبىات عىن طريىق معامىل الفىا  صدق
 كرونباكاخ .

 (1جدول  
 الموكمةلوعبي  وجهة الضبطاخ ألبعاد مقياس نبكرو  معامل الفا

 91ن= 
 كرونباخمعامل الفا  قياس المأبعاد 

 *32823 عزو الفوز-1

 *32860 عزو الهزيمة-2

 *32931 داء الجيدعزو األ-3

 *32043 عزو األداء السيئ-4

 *32065 إجمالي المقياس

تىراوح بىين الماكمىة لاعب   وجهة الضابطةمعامل الفاكرونباخ لمقياس    أن1)جدول يتضت من 
 ون  معامات مبات مقبولة ومرضية.  0.906  0.734
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 الدراسة االساسية:

 عب وزن خفيل  11كمة حيث ت  اختيار  عب من  عبى الما 10عمىرم رطبيق البحث 
 .11/4/1067حتى يو   3/1/1067يى الفترة من   عب وزن مقيل   11و
 المعالجات االحصائية: -

 ا حصاس الوصفى -6
 معامل ا رتباط -1
 اختبار )ت  لد لة الفروق -4

 (0.01وقد اررضي الباحث مسرو  معنويه       
 :عرض ومناقشة النتائج

لدى  عب  الماكمة ويقًا لموزن ووجهة الضبط الروجه الرنافسى ا يًا بين توجد يروق دالة الحص  -6
 وزن مقيل  –)وزن خفيل 

 (.جدول  
  بين االعبين الوزن الخفيف والوزن الثقيل ووجهة الضبط الروجه الرنافسى فى  داللة  الفروق بين

 (21=2= ن9ن    

 األبعــاد و
انفرق بيه  وزن ثميم وزن خفيف 

 انمتىسطيه
 ليمت )ث(

 ع و ع و

 
 0.65 -1.37 8.03 79.32 6.63 80.69 انتىجه انتىافسي

ظ
ضب

ان
ت 

ه
ج

و
 

 0.87 0.77 1.63 6.98 1.81 6.21 عسو انفىز

 0.59 -0.24 1.74 6.74 1.98 6.98 عسو انهسيمت

 0.28 0.49 1.86 6.74 2.36 6.25 عسو األداء انجيذ

 1.34 -0.43 2.71 4.69 2.63 5.12 عسو األداء انسيئ

 0.64 0.59 3.89 25.15 5.76 24.56 إجماني انممياش

 0.01 >* الداللة 

لاعبى الوزن الخفيل والمقيل  توجد يروق ذات د لة الحصا ية بين  أنه   1)جدول من يوضت 
   .التوجة التنايس  ووجهة الضبط متوسطات يى 

الجنسىىيًا عىىد يمارسىىون المعبىىة بهىىدل الفىىوز يرجىىع الباحىىث نىىذم النتىىا ن اللىىى أن  عبىىى الماكمىىة مىىن 
والحصول عمى ا نجازات الدوليىة وان اتىتراع الاعبىين والاعبىات عىد اكسىب الاعبىين الخبىرات التىى تزيىد 
مىىن الىىدوايع الداخميىىة والتىىى تعمىىل عمىىى زيىىادة التوجىىة لممنايسىىة الرياضىىية وكىىذلع يىىأن الاعبىىين والاعبىىات 
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صىىىة بالبطولىىىة لكىىى  يتعريىىىون عمىىىى اسىىىباب النجىىىاح والفتىىىل لىىىذا   يوجىىىد يقومىىىون باسىىىتراجع ا حىىىداث الخا
اخىىتال العىىزو   وحيىىث أن جميىىع الاعبىىين أى نىى  صىىفوت الفىىرق يىى  ا نديىىة يتتسىىاوى التوجىىه التنايسىى  

 وتنخفم وجهة الضبط.
أنىىه يىى  المجىىال الرياضىى  ياحىىظ أن الاعىىب م( 2000محمالالد حسالالن عالالووي  ويؤكالالد هالالذا الكالالوم 

و  عقىىب اتىىتراكه يىى  المنايسىىة الرياضىىية بمحاولىىة اسىىترجاع أحىىدامها ومحاولىىة تقىىي  نتا جهىىا وتقىىي  الرياضىى  يقىى
مستوي أدا ه ومحاولة تحديد أسباب ذلع كمه وبصفة خاصىة محاولىة تحديىد أسىباب يىوزم أو نزيمتىه ذلىع كمىه 

حاولىة الاعىب وبصفة خاصة محاولة تحديد أسباب نجاحه أو يتمه ويطمىق يى  عمى  الىنفس الرياضى  عمى  م
الرياض  تحديد أسباب يوزم أو نزيمته أو أسباب نجاحه أو يتىمه مصىطمت التعميىل السىبب  أو وجهىة الضىبط 
يكىىىان مصىىىطمت التعميىىىل السىىىبب  أو وجهىىىة الضىىىبط بالنسىىىبة الاعىىىب الرياضىىى  يقصىىىد بىىىه التعمىىىيات السىىىببية 

صفة خاصة ي  حا ت النجىاح أو الفتىل المدركة من الاعب الرياض  لنتا ن أدا ه من المنايسة الرياضية ب
 أو ي  حا ت الفوز أو الهزيمة.

 (66 :473  
كما يتير أن الباحمين عد توصموا الل  أن الرياضيين الذين يفتمون مرات عميمة وينجحىون كميىرا يىإنه  

يمىون الصىدية ونى  يم -عندما يفتمون يميس مىن السىهل عمىيه  تغيىر الحساسىه  بالنسىبة لمعوامىل المسعتىة الحىظ
الل  ا عتقاد بىان الخسىارة كانىت بسىبب أخطىا ه  وعمىة مجهىودن  وان أسىباب يتىمه  نى  أسىباب مسعتىة يمكىن 
تغييرنا بسهولة ي  المسىتقبل أمىا األيىراد الىذين ينجحىون مىرات عميمىة ويفتىمون كميىرا يىإنه  دا مىا يسىتندون اللى  

  13  14:  63األسباب الخارجية كمعزز لفتمه . )
أن ننىىاع مىىن األسىىباب التىى  يمكىىن الاعىىب الىىتحك  ييهىىا  م(2000ن عالالووي  محمالالد حسالالويضىىيل 

بصىىورة كاممىىة بالنسىىبة لنتىىا ن األداس أو السىىموع أو الفىىوز أو الهزيمىىة أو النجىىاح أو الفتىىل ممىىل مقىىدار الجهىىد 
ة الذي يمكن الاعب أن يبذله كما أن نناع من األسباب الت    يكمن الاعىب الرياضى  الىتحك  ييهىا بصىور 

  486: 66تامة لنتا ن األداس أو السموع أو الفوز أو الهزيمة أو النجاح أو الفتل ممل الحظ أو العزيمة. )
ويقًا لسنوات الخبرة )أعىل الماكمة لدى  عب   ووجهة الضبطالتوجه التنايسى توجد يروق دالة الحصا يًا بين 

 اكمر من خمس سنوات . –من خمس سنوات
ًا بىىين التوجىىه التنايسىىى ووجهىىة الضىىبط لىىدى  عبىى  الماكمىىة ويقىىًا لسىىنوات الخبىىرة توجىىد يىىروق دالىىة الحصىىا ي -1



 

 
 بتىجت انمىافست نذي العبً انمالكمت طبماً نهمجمىعاث انىزويت انمختهفتوجهت انضبظ وعاللتها 

 و7102-نألبحاث انعهميت ثاوي نهىصف ان – نثاوًانمجهذ ا –جامعت انسلازيك  –كهيت انتربيت انرياضيت نهبىاث  –مجهت بحىث انتربيت انشامهت 

-77- 

 اكمر من خمس سنوات . –)أعل من خمس سنوات

 (7جدول  
العبي الموكمة وفقًا لسنوات الخبرة  اكثر فى الروجة الرنافسي ووجهة الضبط بين  داللة  الفروق بين

 أقل من خمس سنوات(. -من خمس سنوات

 (10=2ن =9ن    

 األبعالالاد م

اكثر من خمس 
 سنوات

أقل من خمس 
 قيمة  ت( الفرق بين المروسطين سنوات

 ع م ع م

 6..6 -55.77 7..8 70..2 7..8 46.68 انتىجه انتىافسي 

ظ
ضب

ان
ت 

ه
ج

و
 

 17.. -5.77 6..0 6.76 0.70 .2.6 عسو انفىز

 48.. -5.77 0.40 28.. 1.42 2.77 عسو انهسيمت

 8.42 -7.77 7..7 8.42 0..0 7..2 داء انجيذعسو األ

 20.. -7.77 7.02 4... 7.01 6.88 عسو األداء انسيئ

 .2.7 -7.77 00.. 71.86 6.80 74.44 إجماني انممياش

أنه توجىد يىروق ذات د لىة الحصىا ية بىين  عبىى الماكمىة ذو سىنوات الخبىرة   7جدول ) من يوضت
لصىالت اكمىر الروجة الرنافسي ووجهة الضبط سنوات يى متوسطات اعل من خمس سنوات واكمر من خمس 

  .من خمس سنوات 
يرجع الباحث نذم النتا ن اللى أن المتتركين الجدد يحاولون ايجاد التبرير الذي عد يجعل تخفيل 
 ا حساس بالفتل وخاصتًا أن خبراته  ليست كبيرة وبالتال  ينعكس عمى التوجه التنايس  لديه  بينما كمما
تزيد خبرة الاعبين يالبطولة بالنسبة له  نى عياس المجهود المبذول وا ستعداد المسبق لمبطولة ويستطيع 

 الاعبين ذوى الخبرة تقدير المستوى الذي يمكن أن يحققة يى البطولة عمى عدر الكفاسة.  
لت ا كمىىر ويىىري الباحىىث وجىىود يىىروق بىىين  عبىى  ا عىىل خبىىرة وا كمىىر خبىىرة  يىىى وجهىىة الضىىبط لصىىا

خبرة ترجع الل  أن يرق المقدمة تتميز بوجهة الضبط الداخمية عن الخارجية حيث أن نىذم الفىرق تعىزو الفىوز 
أو الهزيمة أو األداس الجيد أو السي  الل  العوامىل الداخميىة المرتبطىة بىالفرد حيىث يعىزو ذلىع النصىر أو الفىوز 

بدنيىىة وأيضىىًا النفسىىية ومىىن العوامىىل أيضىىًا زيىىادة عىىدد سىىنوات اللىى  الحالىىة التدريبيىىة الجيىىدة والناحيىىة المهاريىىة وال
الخبىىرة وا حتكىىاع المسىىتمر يىىى البطىىو ت سىىواس محميىىة أو دوليىىة حيىىث أن الاعبىىين يكىىون لهىىا حىىظ أويىىر يىىى 
السىىىفر والتعىىىرم لمواعىىىل كميىىىرة سىىىواس يىىىى الىىىداخل أو الخىىىارج ويسىىىتطيع السىىىيطرة عميهىىىا والىىىتحك  ييهىىىا يهىىىذم 

ن طريىىق تىىوال  البطىىو ت الصىىعبة داخىىل وخىىارج الىىباد أمىىا يىىى حالىىة ا عبىىين ا عىىل خبىىرة الخبىىرات مكتسىىبة مىى
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يه  تعزو الهزيمة الل  وجهة الضبط الخارجية حيث أنها تته  أي ت س خارج  سواس التحكي  أو األرم أو 
لىى  أسىىباب ا دوات أو ا عىىا  أو المىىدربين يهىى  تحىىاول أن تهىىرب مىىن المسىى ولية وتحىىول الهزيمىىة وترجعهىىا ال

 خارجية.
حيىث أظهىرت النتىا ن أن ننىاع يروعىا دالىة م(Moore  9119مالورو وتتفق نذم النتىا ن مىع دراسىة 

  60:  1الحصا ياً  بين السباحين الدوليين والعموم  لصالت الدوليين.)

حيث أتار الى أنه كمما زادت سنوات الممارسة )العمر  1000ويتفق مع نذم النتا ن أسامة راتب 
بى  يزداد لدى الاعب القدرة عمى توجهه نحو ا نجاز وأنه من خال كمرة األتتراع يى المنايسات التدري

يكتسب الاعب القدرة عمى التوجه نحو األنجاز  كما يكتسب دايعية كبيرة نحو ا نجاز وتحقيق أندال 
المرتفع يتميزون بدرجة الفوز   وخاصة عندما يحقق من التنايس   وأن رياضى المستوى العالى ذو ا نجاز 

عالية من الطاعة النفسية الناتجة عن المتعة واألمارة ويى نفس الوعت لديه  مقدرة عمى السيطرة عمى األيكار 
   . 618:  4واألنفعا ت المختمفة وعد  التفكير يى نقم الذات أو تقيي  الذات  ) 

 لدى  عب  الماكمة. ووجهة الضبطالتوجه التنايسى توجد عاعة دالة الحصا يًا بين  -4
 (1جدول  

الموكمةالعبي لد  الروجه الرنافسى و  وجهة الضبطالعوقة بين   

 ( 10  ن= 
 وجهة الضبط

إجمااااااااااااااااااااااال  
 المقياس

عاااااااااااااازو األداء 
 السيئ

عاااااااااااازو األداء 
 الجيد

عااااااااااااااااااااازو 
 الهزيمة

عااااااااااااااازو 
 الفوز

 االبعاد

*.583 *.562 *.499 *.594 *.687 
لمروجه الدرجة الكمية 
 الرنافس

 0.01 >اللة * الد

مقياس وجهة الضبط و  التوجة التنايس أنه  توجد عاعة ارتباطية بين جميع مقياس   8)جدول من يوضت 
 لدى  عب  الماكمة .يى جميع المحاور والدرجة الكمية لممقياسين 

ويري الباحث ا رتباط بين التوجه التنايس  ووجهة الضبط الداخمية تسدي الل  وجود اتجىام عىوي لىدي 
عب  الماكمىة عمى  وتحمىل المسى ولية وأخىذ األمىور بجديىة أى كممىا زاد التوجىة التنايسىى لاعبىين يزيىد مىن  

الدايعيىىىة وتحمىىىل المسىىى ولية التىىىى تىىىنعكس عمىىىى الجهىىىد المبىىىذول اسىىىتعدادًا لمبطولىىىة وكىىىذلع ا سىىىتعداد النفسىىى  
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يتىىة بقدرتىىه تزيىىد مىىن وجهىىة الضىىبط والبىىدنى والفنىىى ليتناسىىب مىىع المنايسىىين وبالتىىال  يىىأن عىىدرة الاعىىب ومعر 
 الداخمى وليست الخارجية.   

ولك  يتحقق كل ذلىع يجىب أن يكىون لىدي الاعبىين كىل نىذم السىمات كمىا أنىه يجىب أن يرجىع عىزو 
الفىىىوز والهزيمىىىة وعىىىزو األداس الجيىىىد والسىىىي  سىىىواس يىىى  الفىىىوز أو الهزيمىىىة اللىىى  وجهىىىة الضىىىبط الداخميىىىة ولىىىيس 

التى  أظهىرت أن متسىابق  الدرجىة األولى  والمقدمىة  م(9110محمالود سالالم  اسىة الخارجية ويتفق ذلع مىع در 
   61يتمتعون بمركز تحك  داخم  )

حيث اتارة نذم الدراسة عمى   67  )1003")موسى طمعت إبراهيم دراسة" وتتفق نذم النتا ن مع 
 أنه توجد عاعة بين التوجة التنايس  ووجهة الضبط.

 االستخالصات والتوصيات :

 االسرخوصات :-أوال 
 لباحث الى االسرنراجات الرالية :فى ضوء عينة البحث واهدافه روصل ا

  متوسطات التوجة يى الوزن الخفيل والمقيل الاعبين  توجد يروق ذات د لة الحصا ية بين  أنه
 التنايس  ووجهة الضبط 

 برة اعل من خمس سنوات ذو سنوات الخالماكمة  عبى  أنه توجد يروق ذات د لة الحصا ية بين
 لصالت اكمر من خمس سنوات  التوجة التنايس  ووجهة الضبطمتوسطات يى واكمر من خمس سنوات 

  مقيىاس وجهىة الضىبط يىى جميىع المحىاور و  التوجة التنايسى أنه توجد عاعة ارتباطية بين جميع مقياس
 لدى  عب  الماكمة والدرجة الكمية لممقياسين 

 الروصيات : -ثانيا
 يالصابة العقمية ودايعية ا نجاز و  يعتمد عمى الخبرة يقط .الماكمة ضرورة اللما  مدربى  -
 ضرورة تدريب الاعبين عمى تنمية الصابة العقمية وتحسين دايعيية ا نجاز لتحسين مستوى ا داس  -
الجىنس  السىن   مىع اخىتال الماكمىةالجراس المزيد من الدراسىات التى  تتنىاول الصىابة العقميىة لاعبىى  -

 والمرحمة العمرية.
لما لها من دور يعال يى تحسين المتغيرات البدنية الماكمة الستخدا  تدريبات الصابة العقمية لاعبين  -

 ومستوى األداس. 
الماكمىة أنمية الدمن والتكامل بين تىدريبات الصىابة العقميىة ودايعيىة ا نجىاز واألداس العممىى لمهىارات  -

 عصى الستفادة يى تحسين مستوى األداس. لمحاولة تحقيق أ
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ضرورة الستخدا  تدريبات الصابة العقمية عبل البدس يى المنايسات لما لها من تأمير اليجىابى يىى خفىم  -
 حدة التوتر والقمق.

 العمل عمى الجراس دراسة مماممة عمى عينات مختمفة ومهارات أخرى. -
 روصيات البحث : ثانيا :

لبحث ويى حدود األسموب ا حصا ى المستخد  وعينة البحث  وتقدي  أمكن لمباحث يى ضوس نتا ن ا
 بعم التوصيات من خال ماث توجهات عمى النحو التالى :

 روجهات خاصة بالمدرب: -9
يجب عمى المدرب التعرل عمى مستوى التوجه التنايسى والمقة بالنفس لاعب كأحد أساليب الرعاية  -

 النفسية .
 اجهة مواعل المنايسة ومحاولة التفوق  .ريع استعداد الاعب لمو  -
 يجب عمى المدرب التأكيد عمى ريع مستوى التوجه نحو ا داس لاعب . -
توجيه الاعب الى بذل أعصى جهد لديه وتحقيق أيضل مستوى دون ان يرتبط ذلع بمستوى المنايسين  -

 ا خرين .
 النفس)المقة المممى .العداد منايسات ودية لاعبيين الهدل منها تطوير مستوى المقة ب -
 استخدا  التدريبات البدنية المختمفة التى من خانا يت  تطوير مستوى المقة بالنفس . -
مكايأة اندال ا داس لاعب وليس النتا ن يقط وعد  التركيز عمى المكسب يقط بل يجب تدعي  ا داس  -

. 
تعمق بالخبرات  السابقة والنتا ن تدعي  التفكير عمى التفكير ا يجابى وتجنب ا يكار السمبية بما ي -

 المتوععة لممنايسة أى تدعي  المقة بالنفس.
 ا بتعاد عن النقد الدا   الهدا  لاعب يى عدراته وامكاناته بل يجب تدعيمها . -
 مراعام عد  الضغط عمى الاعب يى مطالبته بتحقيق مستوى يفوق عدراته . -
 حمل المسسلية لاعب.يجب عمى المدرب أن ينمى مهارات  ا لتزا  وت -
 ا نتما  بريع عدرات الاعب البدنية والمهارية والخطيطية والنواحى النفسية . -
يجب عمى المدربين متابعة كل مانو جديد ي  عم  النفس الرياضى وذلع لمتعرل الفورى عمى حالة  -

 الاعب .
 مية .يجب التتراع الاعب يى منايسات تجريبية مختمفة من حيث درجة التدة وا ن -
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 روجهات خاصة بأولياء األمور: -2
تعد ا سرة من أن  العوامل المسانمة يى التنت ة األجتماعية والرياضية لاعب   والتى تمعب دورًا 

 كبيرا يى التأمير عمى سموكه أمناس التدريب والمنايسات .
 التواصل الدا   بينه  وبين الاعب والجهاز الفنى. -
 لقيادى لممدرب .التوعيه الدا مة بالدور ا -
 تويير البي ة ا جتماعية الصحية لاعب ومحاولة امبات ذاته . -
تبادل المقة مع المدرب عمى تحمل مسسلية تدريب وتوجيه الاعب خال عمميه التدريب  -

 والمنايسات.
 عد  الغضب يى حا ت الهزيمة والفتل وتقدير الجهد المبذول يى األداس الرياضى . -
اضية والسيطرة عمى األنفعالية  ن ذلع يسمر تأمير اليجابيًا عمى سموع األعب التحمى بالروح الري -

 أمناس التدريب والمنايسات . 
تقديرن  لممجهود الذى يبذله الاعب يى التدريب والمنايسات والتركيز عمى طريقة األداس الصحيحة  -

 وليس التركيز عمى النتا ن وتحقيق الفوز .
 :لمموكمةلمصر  روجهات خاصة باألرحاد ا -1 

 الرعابة واألترال المباتر عمى أماكن البطو ت من عبل لجنة من األتحاد وتويير األدوات الازمة . -
األنتما  بريع كفاسة الحكا  والتوعية الدا مة بدورم بكيفية التعامل مع الاعبين وعد  التحيز لاعب  -

 من الاعبين ُاناس المنايسة .
سى رياضى داخل الجهاز الفنى باألندية الرياضية وتفعيل دورم وتوعيه األنتما  بوجود أخصا ى نف -

 الاعبين والمدريبن بأنمية التعامل وذلع حتى تكتمل منظومة األعداد . 
تنظي  الدورات التى تهت  باألعداد النفسى لتوعية المدربين بدورم األساسى يى األنتما  بالرعاية  -

مقاييس النفسية لاعبيين والتعرل عمى البروييل النفسى لكل النفسية لاعبين والتعرل عمى أن  ال
  عب وكيفية تطبيقها وتسجيل نتا ن نذم ا ختبارات .

األستعانة بخبراس عم  النفس الرياضى لألستفادة منه  يى نذا المجال ألنه من ان  المجا ت  -
 الحديمة يى عم  التدريب .

مية في مجال الروجه الرنافسي والثقة بالنفس والضغوط روجهات خاصة بالدراسات والبحوث المسرقب -9
 المنافسة في المجال الرياضى: 

التعرل عمى التوجه التنايس  ومستوى المقة بالنفس ومصادر ضغوط المنايسة ي  مختمل ا نتطة  -
 الرياضية األخرى .
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 تصمي  برامن تدريب نفسية  دارة الضغوط النفسية وخاصة ضغوط المنايسة . -
 .يادة مستوى الدايعية نحو ا نجازبرامن تدريب نفسية لتطوير مستوى المقة بالنفس المممى وز تصمي   -
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