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  العبي المنتخب األردني لكرة السلةالسلوك التنافسي لدى وأثرها في الصالبة العقلية 

 فرح حسن نصير 
 سالم "محمد قدري "عباس إ

 عال أحمد عباس 
 قصي باسم الياسين 

 ملخص:
السلوك التنافسي لدى العبي وأثرها في العقلية  الصالبة إلىرف التع الدراسة ت هذههدف

( العبة من العبي 09و) ا  ( العب09المنتخب األردني لكرة السلة، حيث تكونت عينة الدراسة من )
واستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، كما  المنتخب األردني لكرة السلة،

، ومقياس (James Loehr, 1986) لوهر الصالبة العقلية لجيمس مقياسواستخدم الباحثون 
( في تحليل Spssوبرنامج الرزم اإلحصائية )(، (Harris, 1984لـ دورثي هاريس  السلوك التنافسي

العبي في السلوك التنافسي لدى إيجابية وأشارت نتائج الدراسة بأن للصالبة العقلية عالقة  .البيانات
 αلكرة السلة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ردنيالمنتخب األ والعبات

االهتمام بالجانب النفسي وتنمية مهاراته بضرورة صى الباحثون أو ، و ( تعزى لمتغير الجنس1010≥
 وخاصة الصالبة العقلية.

 .السلة كرة التنافسي، السلوك العقلية، الصالبة الكلمات المفتاحية:
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Mental Rigidity and its Impact on the Competitive Behavior of the 

Jordanian Basketball Team 
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Abstract: 

The study aimed at identifying the mental rigidity and its impact on the 

competitive behavior of the Jordanian basketball team. The sample of the 

study consisted of (12) female players and (12) male players from the 

Jordanian basketball team. The scale of the Physical Rigidity of James 

Loehr, (1986) and the Competitive Behavior Measure of Dorothy Harris 

(1984) were used by the researchers.The statistical analysis was performed 

on SPSS. The results indicated that mental rigidity has a positive relation to 

the competitive behavior of players and players of the Jordanian basketball 

team. Besides, there were no significant statistical differences at the level of 

significance (α 00.05) due to sex. It was recommended to apply mental 

strength training on Athletes in all sports. 
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 المقدمة: 
اضـي يعتمـد علـى مجموعـة مـن العناصـر، وهـذه العناصـر مترابطـة مـع بعضـها إن التدريب الري

ن النجـاح فـي أ  إسـاس فـي تحقيـض أفضـل النتـائج، إذ البعض، وتجسيد العالقة بينها تعد الضمان األ
المستوى المطلوب مرهـون بتضـافر كافـة الجهـود والقضـا  علـى كافـة الم ـاكل  إلىووصولها  رياضة 

ــة ــة كــل الســلبيات مــن أوإ التــي تواجــه اللعب ــة جــل رفــع مســتواها فــال بــد مــن تضــافر ازال لعناصــر البدني
كــدت الدراســات فــي مجــان علــق الــنفس عالقــة فقــد أفضــال  عــن الجانــب النفســي، يــة والمهاريــة والخطط

ال ــامل  اإلعــدادومــن هنــا فــين عمليــة  ،االرتبـا  الوثيقــة بــين مســتوى القــدرات العقليــة وتفــوق الرياضـي
ــاربعــين تتطلــب األخــذ  ــين الخطــ   االعتب ــل تكــامال  ب ــذ  يمتل ــد هــو ال هــذه العناصــر، والرياضــي الجي

 النفسي والقابلية البدنية. واالستعدادالجيدة والمهارات العالية 
ن علــق الــنفس مــن العلــوم التــي أ( Crust & Clough, 2005أشــار كريســت وكولــ  ) و

 إلـىالنفسـي للرياضـين  يهـدف اإلعـداد إذعلـى المسـتويات، إلـى تحقيـض أ ساهمت في وصون الرياضـي 
ثنــا  واجهــة الصــعوبات التــي تعترضــهق فــي أتــوجيههق بهــدف االرتقــا  بمــا يملكونــه مــن قــدرات علــى م

وذلـل لفهـق نفسـه عـن  ريـض ادراكـه  ؛التوجـه التنافسـي إلىالمنافسة الرياضية التي تحتاج من الالعب 
ان المنافسـة الرياضـية تعتبـر مـن ( ,8991Allaowe  )و لمدى قدرتـه واماانياتـه وميولـه، وأشـار عـأ

المنافســة فــي مواجهــة  أوالعوامــل الهامــة والضــرورية لكــل ن ــا  رياضــي، ســوا  المنافســة مــع الــذات 
ــة المنافســة فــي مواجهــة منافســين  أو ،المنافســة فــي مواجهــة منــافس وجهــا لوجــه أو ،العوامــل الطبيعي

 اخرين.
( بـأن المهـارات النفسـية تمثـل بعـدا  Christiane & Sophie, 2014ويـرى كرسـتن وسـوفي )

وأصـــبن ينإـــر إليهـــا كأحـــد  ،تطـــوير األدا  يفـــتلعـــب دورا  أساســـيا   حيـــث ،إعـــداد الالعبـــين فـــيهامـــا  
فاألبطـان  ،جنب مع المتطلبات البدنيـة والمهاريـة والخططيـة إلىيجب العناية بها جنبا   التيالمتغيرات 
ــــاو الرياضــــي ــــى المســــتوى العــــالي يتق ــــث المســــتوى ن عل ــــرة مــــن حي ــــدنيربون بدرجــــة كبي  والمهــــارى  الب

 والخططي. 
( بـأن القـدرة علـى ثبـات األدا  المثـالي عنـدما ت ـتد ضـغو  Kishore, 2017كي ـرو ) شـاروأ

لـى و فعدم ثبـات األدا  أثنـا  المنافسـات يعـزى بالدرجـة األ ،المنافسة يتطلب تقنية جيدة ومهارات عقلية
 مقدمتها ما يعرف بالصالبة العقلية. فييأتي  لذ وا ،المتغيرات النفسية إلى
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حالـة  فـي( بأن الصالبة العقليـة تلعـب دورا  فعـاال  بـالتحاق Shamo'on, 2001ويرى شمعون )
بنا  القـوة العقليـة واالنفعاليـة، والتـدريب علـى الصـالبة العقليـة هـو  إلىكما أنها تهدف  ،األدا  المثالية

ـــدرة الالعـــب علـــى ـــة  فـــن وعلـــق زيـــادة ق ـــواة الضـــغو  البدنيـــة والعقلي المواجهـــة والتعامـــل مـــع جميـــع أن
يـنعاس علـى إتقـان المهـارات الرياضـية  الـذ المنافسـة األمـر  فـيواالنفعالية حتى يصبن أكثـر تفـاعال  

 تقلل من مخا ر اإلصابات الرياضية واالنسحاب االنفعالي.  نفسهوفى الوقت 
لــذ  يجعــل ال ــخج النــاجن رادبــا فــي أدا  الو يفــة الصــالبة العقليــة بمثابــة االتجــاه ا وتعتبــر

ولهـذا ينطبـض مبـدأأ تأنـت  األخـرى لتحقيـض النجـاح، ووسـائل التطـويروتحتاج للمزيد من الراحة والتأمل 
وقـد يبـدو هـذا بسـيطا لكـن  المجـاالت،لست بحاجة ألن تحب نفس ال ي  من أجل النجاح في معإق 

 (.1086لبياتي ،ا) .العقليةهذه هي الصالبة 
تحقيـض  إلـىن الصـالبة العقليـة تتطلـع أ (Radhi & Hassan، 1082ويـرى راضـي وحسـن )

وزيـادة قـدرة الالعـب علـى المواجهـة  ،العديد من األهداف التي تتجسد في بنا  القوة العقليـة واالنفعاليـة
 المنافسـة،كـي يصـبن أكثـر تفـاعال فـي  ؛والتعامل مع جميع أنواة الضغو  البدنيـة والعقليـة واالنفعاليـة

وتبــدأ الصــالبة العقليــة مــع ال خصــية واتجاهــات الالعــب، وتتطــور مــع ثقافــة الفريــض التــي تــدعق قيمــة 
ـــي مواجهـــة  ـــا  االيجـــابي ف ـــل ميـــزة األزمـــات، البق ـــي تمتل ـــي األن ـــطة الرياضـــية الت ـــض النجـــاح ف وتحقي

 التحد .
رحلـة العليـا أن المنافسة هي الم إلى( Adas&Qtame, 2000من عدس وقطامي ) وأشار كل  

فهــي تســمن للجميــع بم ــاهدة جوانــب القــوة والضــع  للرياضــيين مــن  ،فــي تركيــب الن ــا  الرياضــي
 كما أنها تنمي وتصقل الصفات البدنية للرياضي.  ،الناحية البدنية والمهارية والنفسية

هادفــة، تختلــ   إنجازيــه( بــأن الســلوك التنافســي ذو  بيعــة Omran, 2016ويــرى عمــران )
مــن حيــث النــوة والقــوة عــن ذلــل األســلوب فــي التــدريب، فحالــة االســتعداد فــي التنــافس ووجــود دوافعــه 

الخصــق والحاــام والجمهــور وديرهــا مــن متغيـــرات الموقــ  التنافســي تســتثير دافعيــة ســلوك الرياضـــي 
 لإلنجاز بطريقة تختل  عن الحالة التي تستثيره في التدريب.

 ؛رجـا  العـالقلتـي حققـت انت ـارا واسـعا فـي أالرياضـية ا وتعد لعبة كرة السـلة واحـدة مـن األلعـاب
لمـا لهـا مـن مزايـا وخصـائج بدنيـة ومهاريـة وعقليـة، هـذا فضـال عـن وجـود عناصـر خاصـة بهـا مثــل 

( بـأن التفـوق الرياضـي Cowden, 2017دن )أو ويـرى كـلممارسـيها، اإلثـارة واألدا  الحيـو  والمتعـة 
مـن قـدراتهق  االسـتفادةراتهق النفسـية علـى نحـو ال يقـل عـن الالعبـين مـن قـد اسـتفادةيتوق  على مـدى 



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

562 

ـــض أقصـــى وأفضـــل أدا   ـــاتهق البدنيـــة لتحقي ـــراد علـــى تعب ـــة  اق البدنيـــة، فالقـــدرات النفســـية تســـاعد األف
ـــرامج تـــدريب  ـــذلل الغـــر  وهـــي ب ـــرامج خاصـــة ل رياضـــي، ويماـــن تطويرهـــا مـــن خـــالن تـــدريبات وب

 للمهارات النفسية.
 مشكلة الدراسة
( بـأن الصـالبة Jones, Hanton&Connaughton, 2002نز وهـانتون وكونتـون )يـرى جـو 

ــه،  ــة هــي أقصــى مســتوى نفســي يماــن الوصــون إلي ــى التحمــل فالعقلي هــي تكســب الرياضــيين قــدرة عل
مقارنة بمنافسيهق أثنا  المسابقات وذلل من خالن تطوير التركيـز والثقـة والثبـات تحـت الضـغو  التـي 

أن السـلوك  إلـى( Saleh & Hassan, 2012ي، فقد أشار حسن وصالن )تؤثر على سلوك الرياض
ن فيـــه الرياضـــي إحـــراز الفـــوز، وال يتأســـس ذلـــل علـــى الـــدوافع الذاتيــــة أو التنافســـي يعتبـــر ن ـــا  يحـــ

 ه فــيللرياضـي فحسـب، بـل أيضـا  علـى المـؤثرات الخارجيــة، لـذا يتميـز السـلوك التنافسـي بوضـوح تـأثير 
 .والف ل، وما يرتب  بال منهق من نواحي سلوكية وبصورة واضحة ومباشرة النجاح أوالفوز والهزيمة 

لـة أو ويتطلب السـلوك التنافسـي ضـرورة تعب ـة الرياضـي لبـذن أقصـى قدراتـه البدنيـة والنفسـية لمح
تسجيل أفضل مستوى ممان، األمر الذ  يسهق فـي تطـوير وتنميـة السـمات النفسـية وخاصـة السـمات 

 اضي.الخلقية واإلرادية للري
 اإلعـدادوبهدف تحقيض أفضل النتائج في األدا  الرياضي فقد ركز بعـض المـدربين علـى مسـالة 

حـــدى األن ـــطة الرياضـــية لجوانـــب النفســـية، وتعـــد كـــرة الســـلة إالبـــدني فـــي حـــين ركـــز الـــبعض علـــى ا
وف ب السـريع مـع  ـر أو التنافسية التي تتميـز بـاألدا  الحركـي المتغيـر، الـذ  يتطلـب القـدرة علـى التجـ

نهــا تزخــر بالعديــد مــن المواقــ  إلــى أالمبــاراة. كمــا انهــا تتميــز بالكفــاح المباشــر بــين الفــريقين، إضــافة 
ن يـؤثر علـى األدا  المهـارى ها وسـرعة تغيرهـا، والـذ  مـن شـأنه أوالضغو  النفسـية التـي تتميـز ب ـدت

 والخططي ومن ثق التأثير على نتيجة المباراة.
 الالعبـينأن هنـاك بعـض  كرة السـلة لـوح ان تدريس وتدريب في مج الباحثينومن خالن عمل 

فقــد تــق اإلشــارة فــي  ،ببــرامجهق التدريبيــة التــزامهقيــنخفض مســتواهق فــي بعــض المنافســات بــالردق مــن 
(، ودراســــة الفر وســــي Kamal, 2015(، ودراســــة كمــــان )Omran, 2016دراســــة عمــــران )

(Alfartosse, 2014( ودراســة صــالن وحســن ،)Saleh& Hassan, 2012 ) بــأن للســلوك
وكـــذلل تلعــــب الصــــالبة العقليـــة التــــي يمتلكهــــا  ،التنافســـي دور فــــي التــــأثير علـــى اإلنجــــاز الرياضــــي

كمــا أشــير فــي  ،وتحمــل الضـغو  التــي تصــاحب المنافسـة ،الرياضـي دور فــي تحديــد النـواحي النفســية



 ير، اسالم عباس، عال عباس، قصي الياسينفرح نص  .........            السلوك التنافسيوأثرها في الصالبة العقلية 

522 

ة إبـــراهيق (، ودراســـKishore, 2017(، ودراســـة كي ـــرو )Cowden, 2017دراســـة كـــادون )
(Ibrahim, 2015( ودراســة مهرابرفــار وســلطاني ،)Mehrparvar&Soltani, 2013 ودراســة ،)

ومـن هنـا جـا  ( Crust & Clough, 2005(، ودراسـة كريسـت وكلـوف )Hassan, 2010حسن )
دور لمســتوى الصـالبة العقليـة التــي لــة متواضـعة للتعـرف اذا مــا كـان هنـاك أو اهتمـام البـاحثون فـي مح

 في سلوكهق التنافسي أثنا  المسابقات والبطوالت؟ردني األ العبي المنتخبا يمتلكه
 أهمية الدراسة

 يليأ فيماتكمن أهمية هذا الدراسة 
ـــي والعبـــات المنتخـــب الصـــالبة العقليـــة لـــدى  أبعـــادســـتخالل الســـمات المحـــددة لدرجـــة و ا .8 العب

 األردني لكرة السلة
ـــة المـــؤثرة فـــي اإلنجـــ .1 ـــة الســـلوكيات اإليجابي ـــي والعبـــات المنتخـــب از أثنـــا  المنافســـات معرف العب

 األردني لكرة السلة
العبـي والعبـات المنتخـب األردنـي لكـرة السـلة  للسـلوك التنافسـي مـن إجابـات تنبؤيةوضع معادلة  .3

 على مقياس الصالبة العقلية.
 أهداف الدراسة

 أإلىهدف هذا الدراسة التعرف 
 .العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلة مستوى الصالبة العقلية والسلوك التنافسي لدى .8
ــين  .1 ــة والســلوك التنافســي ب العبــي والعبــات المنتخــب األردنــي الفــروق فــي مســتوى الصــالبة العقلي

 لمتغير الجنس.   لكرة السلة
 .العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلةعالقة الصالبة العقلية بالسلوك التنافسي لدى  .3
 .السلوك التنافسي لدى العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلةفي قلية لصالبة العالتنبؤ ل .4

 تساؤالت الدراسة
 التساؤالت التاليةأ عن لإلجابةالدراسة  ههذ تجا 
المنتخـــب العبــي والعبـــات كـــرة الســلة فـــي لـــدى مســـتوى الصــالبة العقليـــة والســـلوك التنافســي  مــا .8

 ؟األردني
مسـتوى الصـالبة العقليـة والسـلوك التنافسـي بـين العبـي  هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي .1

 ؟الجنسلكرة السلة تعزى لمتغير  والعبات المنتخب األردني
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الصـالبة العقليـة والسـلوك التنافسـي لـدى العبـي  أبعـادحصـائية بـين إهل توجد عالقـة ذات داللـة  .3
  ؟والعبات المنتخب األردني في كرة السلة

للصـالبة العقليـة فـي السـلوك التنافسـي لـدى  0.00عند مسـتوى  ذو داللة احصائية أثرهل يوجد  .4
 ؟العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلة

 مجاالت الدراسة:
 الب ر أ العبين والعبات المنتخب الو ني لكرة السلة المجان  .8
 30/2/1082 – 80/2/1082أ المجان الزماني .1
  أ قاعة سمو األمير حمزة بن الحسين المجان المااني .3

 مصطلحات الدراسة
 أوالحالـة الطبيعيـة  (Radhi & Hassan، 1082) راضـي وحسـنالصـالبة العقليـةأ يعرفهـا 

ــد مــن متطلبــات  ــى المواجهــة ب ــال أفضــل مــن منافســيه بالعدي ــادرا  عل النفســية التــي تجعــل الالعــب ق
فــي علــى وجــه الخصــول أكثــر اتســاقا  وأفضــل مــن خصــومه  وأن ياــون  التــدريب،المنافســة وأســاليب 

  السيطرة على الضغو .
ن قــدرة الالعــب علــى التركيــز فــي هــي عبــارة عــ (Young ,2009)الصــالبة العقليــةأ ويعرفهــا 

ــأعلى مســتوى األ ــافس باســتخدام المواهــب والمهــارات الخاصــة ب ــى االســتمرار فــي التن دا  والتصــميق عل
 االنسحاب. إلىبالردق من وجود الصعوبات والعواقب التي تدفع 

 باســتجابة( تRatib, 1997(أ يعرفــه راتــب )Competitive behaviorنافســي )الســلوك الت
 الفرد نحو موق  المنافسة الموضوعي تبعا  إلدراكه الذاتي لموق  المنافسةت.

( تباـل مـا Omran, 2016(أ يعرفـه عمـران )Competitive behaviorالسـلوك التنافسـي )
إدراك  أو ،م ـاعر أو ،انفعـاالت أو ،لغـو  سلوك  أو ،تفكير أو ،يصدر عن الالعب من عمل حركي

 أثنا  المنافسةت. 
 الدراسات السابقة

ف مسـتوى الصـالبة العقليـة للـوعي تعـر   ( دراسـة هـدفت إلـىCowden, 2017أجـرى كـادون )
( العبــة تــنس، تــق اســتخدام 801( العــب و)820الــذاتي لالعبــي التــنس، تكونــت عينــة الدراســة مــن )

ــائج الدراســة مقيــاس الصــالبة العقليــة ومق ــة، ومقيــاس الــوعي الــذاتي، وأشــارت نت يــاس االســتجابة الذاتي
 بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الصالبة العقلية والوعي الذاتي لالعبي التنس. 
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الفـروق فـي الصـالبة النفسـية بـين  إلـى( بدراسـة هـدفت التعـرف Kishore, 2017قـام كي ـرو )
( العـب كـرة قـدم جـامعي، تـق 60كز لعبهق على عينـة ماونـة مـن )العبي كرة القدم تبعا  الختالف مرا

ثالثـة مجموعـات )العبـي الهجـوم، والعبـي الوسـ ، والعبـي الـدفاة( تـق اسـتخدام مقيــاس  إلـىتقسـيمهق 
(، وأشـارت Arun Kumar Singh's Psychological hardiness scaleالصـالبة النفسـية )

إحصائية في مستوى الصالبة العقلية بين العبي كرة القـدم نتائج الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة 
  تبعا  لمتغير مركز اللعب. 

ــدى Omran, 2016أجــرى عمــران ) ( بدراســة المرونــة النفســية وعالقتهــا بالســلوك التنافســي ل
ــة ماونــة ) ( العــب والعبــة مــن منتخــب جامعــة المنيــا 820العبــي منتخبــات جامعــة منيــا، علــى عين

تخدام مقيــاس المرونــة النفســية ومقيــاس الســلوك التنافســي، وأشــارت نتــائج الدراســة الم ــاركين، وتــق اســ
 بوجود ارتبا  بين المرونة النفسية والسلوك التنافسي.  

الصـالبة العقليـة ف تعـر   إلـى( بدراسـة هـدفت Algareb& Haji, 2016قـام الغريـب وحـاجي )
نية في رياضة سالح ال يش، وتكونـت عينـة لطالب قسق التربية البد المهارى وعالقتها بمستوى األدا  

(  الــب مــن قســق التربيــة البدنيــة، وأشــارت نتــائج الدراســة بوجــود عالقــة  رديــة بــين 41الدراســة مــن )
 درجة الصالبة العقلية ومستوى األدا  في رياضة ال يش.

 علـى تـأثيرف تعـر  دراسـة هـدفت إلـى ( Al-Dusuki et. al، 1086أجـرى الدسـوقي واخـرون )
الصالبة العقلية على مسـتوى أدا  مهـارة الضـرب السـاحض مـن المنطقـة االماميـة لناشـ ي كـرة تدريبات 

( ناشــب بالطريقــة العمديــة 86الطــائرة، واســتخدم البــاحثون المــنهج التجريبــي وتــق اختيــار عينــة قوامهــا )
ين مجمــوعت إلــىســنة بمركــز شــباب إســتاد المنصــورة وتــق تقســيمهق  82مــن ناشــب كــرة الطــائرة تحــت 

 هـر البرنــامج التــدريبي ( ناشــ ين، وأ1ابطة قــوام كــل منهـا )متكـاف تين احــداهما تجريبيـة و األخــرى ضـ
ـــرات ـــرات المهاريـــة ومتغي ـــى المتغي ـــا عل ـــأثيرا إيجابي ـــرح ت ـــد الدراســـة، وأو  المقت ـــة قي صـــى الصـــالبة العقلي

 .الباحثون بضرورة تواجد المعد النفسي داخل أجهزة تدريب كرة الطائرة
الســلوك التنافســي وعالقتــه بفعاليــة ف تعــر   إلــى( دراســة هــدفت Kamal, 2015ن )جــرى كمــاأ

( المســجلين 10( العــب مبـارزة تحــت ســن )84الـذات لــدى العبــي المبـارزة، علــى عينــة تكونـت مــن )
مجمـوعتين، مجموعــة )اإلنجــاز المرتفــع( ومجموعــة )اإلنجــاز  إلــىفـي االتحــاد المصــر ، تــق تقســيمهق 

الذات والسلوك التنافسي، وأشارت نتائج الدراسة وجـود عالقـة ارتبا يـة عاسـية المنخفض( من فاعلية 
 بين فاعلية الذات والسلوك التنافسي. 
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تأثير تطوير بعض المهـارات النفسـية ف تعر   إلى( بدراسة هدفت Ibrahim, 2015قام إبراهيق )
( العبـين مبـارزة 80مـن ) على الصالبة العقلية ودقة اللمسات لـدى ناشـ ي المبـارزة علـى عينـة ماونـة

ناشـــ ين مـــن المنتخـــب المصـــر ، ولجمـــع البيانـــات تـــق اســـتخدام اختبـــارات بدنيـــة ومهاريـــة لقيـــاس دقـــة 
اللمسات، ومقياس لالختبارات النفسية، ومقياس الصـالبة العقليـة، وأشـارت نتـائج الدراسـة بـأن لبرنـامج 

الصــالبة العقليــة ودقــة اللمســات لــدى  ادأبعــالتــدريب العقلــي دور فــي تنميــة المهــارات النفســية وتطــوير 
 العبي المبارزة الناش ين.
السـلوك التنافسـي وعالقتـه ف تعـر   إلـى( دراسـة هـدفت Alfartosse, 2014أجـرى الفر وسـي )

( العـب 96بدافعية اإلنجاز لدى العبي ألعاب القوى بالجامعـة المستنصـرية، علـى عينـة ماونـة مـن )
تق استخدام مقياس السلوك التنافسي لــ دورثـي هـاريس والمعـرب و  ألعاب قوى من جامعة المستنصرية،

  ومقيـاس دافعيـة اإلنجـاز لــ محمـد نعمـة ال ـمر ، وأشـارت نتـائج الدراسـة و من قبل محمد حسن عـأ
 بوجود عالقة  ردية بين دافعية اإلنجاز والسلوك التنافسي. 

ف تعـــر   إلــى ( بدراســةAbdel-Ghani & Mohamed، 1084ومحمـــد ) ىعبــد الغنــقــام 
الصــالبة العقليــة وعالقتهــا بمفهــوم الــذات والضــغو  النفســية لــدى العبــي كــرة القــدم ، حيــت تكونــت 

( العبا  ، وتق استخدام مقياس الصالبة العقليـة لكلـوف اريـل وسـيويل ،ومقيـاس مفهـوم 810العينة من)
أنــه  إلــىالنتــائج  الــذات لوليــام فــتس ،ومقيــاس الضــغو  النفســية للرياضــين لصــبر  عطيــة ، وأشــارت 

كلمــا ارتفــع مســتوى الصــالبة العقليــة لــدى العبــي كــرة القــدم ارتفــع بمســتوى مفهــوم الــذات لــديهق ، أمــا 
 إلـىصى الباحثـان أو مستوى إدراكهق للضغو  التي يتعرضون لها في التدريب والمنافسة ينخفض ، و 

ة العقليـة وتنميـة مفهـوم الـذات ضـرورة التركيـز فـي بـرامج التـدريب العقلـي علـى تـدريبات تنميـة الصـالب
 ب ال إيجابي لما له تأثير على تنمية الصالبة العقلية

الفـروق ف تعـر   إلـى( بدراسة هدفت Mehrparvar&Soltani, 2013قام مهرابرفار وسلطاني )
(  الـــب فـــي 400فـــي الصـــالبة العقليـــة بـــين الرياضـــيين وديـــر الرياضـــيين، علـــى عينـــة ماونـــة مـــن )

وأشـارت نتـائج الدراسـة بعـدم وجـود فـروق بـين العبـي األلعـاب الجماعيـة والرياضـات  المرحلة الثانوية،
 في مستوى الصالبة العقلية لصالن الطلبة الرياضيين.  ا  الفردية، وأن هناك فروق

السـلوك التنافسـي ف تعـر   إلـى( بدراسـة هـدفت Saleh & Hassan, 2012قام صالن وحسن )
( العـب 86لالعبي الكاراتيه الناش ين، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ) واإلنجاز المهارى وعالقته باألدا  
ـــة العـــراق )60ناشـــب وزن ) (، تـــق اســـتخدام مقيـــاس الســـلوك 1088( كغـــق مـــن الم ـــاركين فـــي بطول
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 ، وأشــارت نتــائج الدراســة أن هنــاك و التنافســي لـــ دورثــي هــاريس والمعــرب مــن قبــل محمــد حســن عــأ
 وك التنافسي واإلنجاز لدى العبي الكاراتيه الناش ين.ذات داللة إحصائية بين مستوى السل

ف الفـروق فــي الصـالبة العقليــة بــين تعــر   إلـى( دراسـة هــدفت Hassan, 2010أجـرى حســن )
ــة ) (، تــق اســتخدام مقيــاس الصــالبة 011العبــي بعــض األلعــاب الرياضــية المختلفــة علــى عينــة ماون

ي شـمعون، وأشــارت نتــائج الدراسـة بعــدم وجــود العقليـة لـــ جــيمس لـوهر والمتــرجق مــن قبـل محمــد العربــ
فروق ذات داللة إحصائية )الثقة بالنفس، والطاقـة السـلبية، وتحاـق االنتبـاه، وتحاـق التصـور البصـر ، 

 ومستوى الدافعية، وتحاق االتجاه( بين العبي األلعاب الرياضية المختلفة. 
تـأثير تـدريبات الصـالبة  نتدراسة بعنوا(  Majeda & Jihaan ،2016وجيهان ) ماجدة تقام

ـــى االحتياجـــات النفســـية االساســـية فـــي الرياضـــة ـــات ا دا ومســـتوى األ ،العقليـــة عل كـــرة الطـــائرةت لالعب
وكانـت   ـائرة،( العبـة كـرة 81واشـتملت عينـة الدراسـة علـى ) التجريبي،المنهج  الباحثتانواستخدمت 

القيـــاس البعـــد   والضـــابطة فـــيجريبيـــة بـــين المجمـــوعتين الت إحصـــائيا  اهـــق النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة 
 لصالن المجموعة التجريبية المهارى للصالبة العقلية ومستوى االدا  
ــوان تتطــوير قائمــة الصــالبة Sandy Gordon2004قامــت ســاندى جــوردون  ) ( دراســة بعن

 فــيمــن الم ــاركين  دولــي( العــب كريايــت 300العقليـة لموهــوبى الكريايــتت علــى عينــة بلــ  قوامهـا )
(عبــارة ذات 00، وقامــت الباحثــة بتصــميق قائمــة للصــالبة العقليــة تتكــون مــن ) للكرياــتلــة العــالق بطو 

، وقــام البــاحثون بتحديــد ارتبــا  القائمــة بمقيــاس المرونــة لكويتــو واختبــار توجيــه الحيــاه  ســباعيميــزان 
 ،و خـــرون لســميث  الرياضـــيوقائمــة مهـــارات التحمــل  ،واختبــار اســـتراتيجيات األدا  لتومــاس و خـــرون 
وكــان مــن أهــق النتــائج وجــود ارتبــا  دان إحصــائيا بــين  ،ومقيــاس الردبــة االجتماعيــة لمــاكراى وكوســتا

وكانـــت أكثــــر  ،ة( والمقـــاييس النفســـية األخـــرى ثـــعبـــارات قائمـــة الصـــالبة العقليـــة )مـــن تصــــميق الباح
 دا .واختبار استراتيجيات األ الرياضياالرتبا ات داللة بال من قائمة مهارات التحمل 

العالقـة بــين ف تعـر   إلـى( بدراسـة هـدفت Crust & Clough, 2005قـام كريسـت وكلـوف )
(  الــب جــامعي، وأشــارت نتــائج 48الصــالبة العقليــة والقــدرة علــى التحمــل علــى عينــة ماونــة مــن )
 الدراسة بوجود عالقة بين زمن التحمل ومستوى الصالبة العقلية.

   التعليق على الدراسات السابقة
تبـــين للبــاحثين مـــن خــالن ا العهـــق علــى الدراســـات الســابقة مـــدى تــأثير وأهميـــة الصـــالبة قــد ل

اسـتخالل  إلـىفرديـة، وخطـوات الوصـون  أوسوا  فـي األلعـاب جماعيـة  ،العقلية في إنجاز الالعبين
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مجاالت الصالبة، كما ولوح  أيضا  التنوة في عينات الدراسـة مـن حيـث المسـتويات واألعمـار وأنـواة 
 اب لكال الجنسين.األلع

 :يليمن الدراسات السابقة ما  ن استفاد الباحثوو 
 التعرف على منهجية الدراسات السابقة وإجرا اتها .8
 امتالك القدرة على تحديد أهق المجاالت التي يمان أن يتضمنها مقياس الصالبة العقلية. .1
 اختيار التحليل اإلحصائي الذ  يتوافض مع هدف الدراسة. .3
ئج الدراسـات السـابقة وتفسـيرها، سـاهق علـى مسـاعدة البـاحثون فـي تفسـير نتـائج اال الة على نتـا .4

 الدراسة ومناق تها واستخالل توصياتها.
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

عــدم كثــرة الدراســات التــي أ هــرت اهتمــام بمعرفــة مجــاالت الصــالبة العقليــة المرتبطــة باأللعــاب 
رة الســلة بصــفة خاصــة بـاألردن، جعــل هــذا ال ــي  يزيــد مــن أهميــة الدراســة الجماعـة بصــفة عامــة وكــ

 .الحالية
 إجراءات الدراسة
  منهج الدراسة:

 مته  بيعة الدراسة. استخدام المنهج الوصفي لمال تق
 مجتمع الدراسة: 

، والبـال  عـددهق (1082لكـرة السـلة للعـام )المنتخـب األردنـي  العبـيتكون مجتمـع الدراسـة مـن 
 . العبة( 81، و)العب( 81)

 عينة الدراسة:
فـي  نوالمنتإمـيتكونت عينة الدراسة مـن جميـع أفـراد المجتمـع تـق اختيـارهق باألسـلوب المسـحي 

 العبة.( 81و) العبا،( 81حضور تدريبات المنتخب، حيث تكونت من )
إلجـرا  بعـد أخـذ موافقـاتهق  لكـرة السـلةبالتنسيض مع مدربي المنتخـب الـو ني  الباحثون قام حيث 
كـاس العـالق،  العبي المنتخب األردني المنتإمين في التدريبات والم اركين في تصـفياتالدراسة على 

الـذين شـاركوا فـي الـدورة العربيــة التـي أقيمـت فـي دولـة مصـر خـالن الفتــرة  ردنـيوالعبـات المنتخـب األ
0/1/1082 – 88/1/1082. 
 الدراسة وأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة.وتعريفهق بأهمية وأهداف  الالعبينمع  االجتماةتق  -
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مقيـــاس الصـــالبة  عـــنباإلجابـــة الالعبـــين  تــق توضـــين كيفيـــة اإلجابـــة علـــى المقياســـين حيـــث قـــام -
 العقلية ومقياس السلوك التنافسي

 أدوات جمع البيانات
 مقياس الصالبة العقلية

 Psychologicalعقليــةالبتطبيــض اختبــار قائمــة األدا  النفســي لتحديــد الصــالبة  البــاحثون قــام 
Performance Inventory جـيمس لـوهرل Loehr, 1995) ) وذلـل بعـد إعـداده وتعريبـه مـن قبـل

 ( محددات نفسيةأ2( وهو ي تمل على )Shamo'on, 2001)شمعون 
( 80، 8( وكلها عبارات في اتجاه الُبعد والعبارات السلبية )36، 19، 11، 1) بالنفسالثقة  .8

 د.وهي عبارات عاس الُبع
( وكأنها عبارات عاس اتجاه 30، 13، 86، 9، 1والعبارات السلبية هي ) الطاقة السلبية .1

 . الُبعد( هي عبارة إيجابية في اتجاه 32والعبارة ) الُبعد
( وهي عبارات عاس اتجاه الُبعد 31، 38، 14، 3والعبارات السلبية هي ) االنتباه فيالتحكم  .3

 رات في اتجاه الُبعد. ( وهي عبا82، 80والعبارات إيجابية )
( وكلهـا عبـارات 39، 31، 10، 81، 88، 4اإليجابيـة هـي ) والعبـارات البصري تحكم التصور  .4

 في اتجاه الُبعد.
( وكلهــا عبــارات فــي اتجــاه 40، 16، 89، 81، 0والعبــارات اإليجابيــة هــي ) مستتتوى الدافعيتتة .0

 .الُبعد( هي عبارة في عاس اتجاه 33الُبعد والعبارة )
ــة هــي ) اإليجابيتتةالطاقتتة  .6 ــارات اإليجابي ــارات فــي 48، 34، 12، 10، 83، 6والعب ( وكلهــا عب

 اتجاه الُبعد.
( وكلهـا عبـارات فـي اتجـاه 41، 30، 11، 18، 2والعبارات اإليجابيـة هـي ) االتجاه فيالتحكم  .2

 .الُبعد( هي عبارة سلبية في عاس اتجاه 84والعبارة ) الُبعد
( 6ل محـدد مـن المحـددات السـبعة السـابض توضـيحها يمثلـه )( عبارة وكـ41ويتضمن االختبار )

( يبـين مفـردات 8الـدرجات، والملحـض ) خماسـيعبـارات المقيـاس  عنباإلجابة  الالعبعبارات، ويقوم 
 المقياس.
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 على مقياس الصالبة العقلية االستجابةسلم 
( درجــات، دالبــا  0اســتخدام ســلق لياــرت الخماسـي لالســتجابة علــى فقــرات المقيـاسأ )دائمــا  ) تـق

( درجـة(، تـق تحديـد ثالثـة مسـتويات للحاـق 8أبدا  ) ( درجة،1( درجات، نادرا  )3( درجات، أحيانا  )4)
أ مســـتوى متوســـ ، 3.62-1.34مســـتوى مـــنخفض،  أ1.33-8علـــى مســـتويات الصـــالبة العقليـــةأ )

 مستوى عالي(. 3.61-0
 مقياس السلوك التنافسي
لــة التعــرف علــى أو ببنــا  مقيــاس الســلوك التنافســي لمح (Harris, 1984)قــام دورثــي هــاريس 

الرعايـة والتوجيـه والتـدريب علـى المهـارات النفسـية ويتضـمن  إلىالسلوك التنافسي لالعب الذ  يحتاج 
( بتعريــب Allaowe, 1998  )و ( عبــارة، وقــام محمــد حســن عــأ00ليــة )و المقيــاس فــي صــورته األ

 - أحيانــا -دالبــا –)دائمــا  ابــة عليهــا الالعــب ببــدائل اإلج ( عبــارة يجيــب10) إلــىالمقيــاس واختصــاره 
( 1/80/88/81/83/82/ 3/6/ 1(عبـــارات إيجابيـــة وأرقامهـــا )9أبـــدا ( ويتضـــمن المقيـــاس ) - نـــادرا  

أحيانـا  ( درجـات، 4دالبا )( درجات، 0وعند تصحين هذه العبارات يتق منن درجاتها كما يليأ )دائما  )
عبـارة فـي اتجـاه السـلوك  88( درجـة(، كمـا يتضـمن المقيـاس 8، أبـدا  )جـة ( در 1درجـات، نـادرا )( 3)

ــيأ ) (. وعنــد تصــحين هــذه 8/4/0/2/9/84/80/86/81/89/10التنافســي الســلبي وأرقامهــا كمــا يل
ــي )دائمــا  ) ــتق مــنن درجاتهــا كمــا يل ــادرا ( درجــة، 3أحيانــا  ) ( درجــة،1دالبــا ) ( درجــات،8العبــارات ي ن

ــ  10( درجــة وأقــل درجــة )60درجــة(. وتبلــ  أعلــى درجــة للمقيــاس )( 0أبــدا  )( درجــة 4) ( درجــة وتبل
 ( درجة.40درجة الحياد)

 سلم االستجابة على مقياس السلوك التنافسي
دالبــا   ( درجــات،0علــى فقــرات المقيـاسأ )دائمــا  ) لالســتجابة الخماسـياســتخدام ســلق لياــرت  تـق

( درجـة(، تـق تحديـد ثالثـة مسـتويات للحاـق علـى مسـتويات 8)أبدا   (،1نادرا  ) ( درجة،3أحيانا  ) (،4)
 0-3.62أ مســـــتوى متوســـــ ، 3.62- 1.34 أ مســـــتوى مـــــنخفض،1.33 -8الســـــلوك التنافســـــيأ )

 ( يبين مفردات المقياس.1مستوى عالي( والملحض )
 المعامالت العلمية ألدوات جمع البيانات

 صدق األداة :الا أو 
( محامـين ممـن يحملـون درجـة الـدكتوراه 6سـتبيان علـى )استخدام صدق المحتوى بعر  اال تق

 .%10والتي حصلت على نسبة قبون أعلى من مساق كرة السلة في علق النفس الرياضي وتدريس 
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 ثبات األداة :ثانياا 
االتساق  باسلوبمقياس الصالبة العقلية ومقياس السلوك التنافسي  بعاد(: نتائج الثبات أل1جدول )

 الفاالداخلي لكرونباخ 
 االرتباطمعامل  بعاداأل مقياس الصالبة العقلية

 

 0.621 الثقة بالنفس
 0.282 الطاقة السلبية
 0.214 تحاق االنتباه

 0.600 تحاق التصور البصر  
 0.212 مستوى الدافعية
 0.134 الطاقة اإليجابية
 0.118 تحاق االتجاه
 0.143 المقياس الكلي

 0.180 السلوك التنافسي مقياس السلوك التنافسي
تحاـق  ( فـي بعـد0.600ليهـا كانـت )عقـل قيمـة ثبـات تـق الحصـون أ( أن 8تبين نتائج الجـدون )

التنافســي مقيــاس الصــالبة العقليــة كمــا بلغــت قيمــة ثبــات مقيــاس الســلوك  أبعــادمــن  التصــور البصــر  
د هـذه القـيق مقبولـة ومناسـبة وتعـ مرتفعـة،ن المقياسين يتمتعـان بقـيق ثبـات أ( وتبين هذه القيق 0.180)

ن أو  0.60دنى الذ  تقبل فيـه قـيق ثبـات هـذا النـوة هـي ن الحد األإيث حألدرا  إجرا  هذا الدراسة 
 .ن تصله هي الواحد الصحينأالحد االعلى الذ  يمان 

 متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة

 (.انثى، ذكرالجنس وله مستويان )
 المتغيرات التابعة
 العقلية.الصالبة 

 السلوك التنافسي.
 المعالجة اإلحصائية

 ( الستخراجأSPSSتق استخدام برنامج الحزم اإلحصائية )
والنسب  (،Standard deviations(، واالنحرافات المعيارية )Meanالمتوسطات الحسابية ) -

 (.Percentagesالم وية )
 معامل االلتوا . -
 .(Pearsonبيرسون ) االرتبا معامل  -
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 .(Cronbach's Alpha)ألفا  بات كرونباخالثمعامل  -
 ( لداللة التوزيع الطبيعي.  Shapiro-Wilkاختبار شابيرو ويلل ) -
 للعينات المستقلة.( Independent t-Test)ت( ) اختبار -
 (.Liner Stepwize Regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد ) -

 ومناقشتها عرض نتائج الدراسة
لتدى مستوى الصالبة العقليتة والستلوك التنافستي  ماذ  ينج على )ن والو تساؤن الدراسة األ

 (؟المنتخب األردنيالعبي والعبات كرة السلة في 
واالهميـة  هذا التساؤن فقد تق استخدام المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة عن لإلجابة

 ( يبين ذللأ1النسبية، والجدون)
الصالبة العقلية والسلوك  بعادألرافات المعيارية واالهمية النسبية (: المتوسطات الحسابية واالنح2جدول )

 (.22التنافسي لدى العبي كرة السلة في المنتخب األردني )ن =

مقياس الصالبة 
 العقلية

المتوسط  بعاداأل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

ترتيب 
 المستوى  األهمية

 مرتفع 8 79.44 0.62 3.97 الثقة بالنفس
 مرتفع 0 72.64 0.63 3.63 الطاقة السلبية
 مرتفع 3 76.53 0.82 3.83 تحاق االنتباه

 مرتفع 2 69.31 0.79 3.47 تحاق التصور البصر  
 مرتفع 4 75.14 0.60 3.76 مستوى الدافعية
 مرتفع 6 72.22 0.54 3.61 الطاقة اإليجابية
 مرتفع 1 77.78 0.56 3.89 تحاق االتجاه

المقياس الكلي للصالبة 
 مرتفع  74.72 0.45 3.74 العقلية

مقياس السلوك 
 مرتفع  73.88 0.60 3.69 السلوك التنافسي التنافسي

 وقــد عــان بمســتوى  مقيــاس الصــالبة العقليــة قــد تحققــت أبعــادن جميــع أ( 1الجــدون رقــق ) يإهــر
( %29.44( وبأهميـة نسـبية )3.92) ذ بلغت قيمتهإكبر الثقة بالنفس المتوس  الحسابي األكان لُبعد 
 تحاـق االنتبــاه(، ثـق لُبعـد %22.21( وبأهميـة نسـبية )3.19بمتوسـ  حســابي ) تحاـق االتجـاهثـق لُبعـد 

ــة نســبية )3.13بمتوســ  ) ــق لُبعــد %26.03( وبأهمي ( 3.26بمتوســ  حســابي ) مســتوى الدافعيــة(، ث
( وبأهميــــة نســــبية 3.63حســــابي ) بمتوســــ  الطاقــــة الســــلبية(، ثــــق لُبعــــد %20.84وبأهميـــة نســــبية )

(، ثــق %21.11( وبأهميــة نســبية )3.68بمتوســ  حســابي ) الطاقــة اإليجابيــة(، ثــق لُبعــد 21.64%)
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(، وكــان المتوســ  %69.38( وبأهميـة نســبية )3.42ُبعـد تحاــق التصــور البصـر  بمتوســ  حســابي )
 (%24.21( وبأهمية نسبية )3.24الحسابي للمقياس الكلي للصالبة العقلية )

مقيــاس لصــالبة العقليـة جــا  بســبب أن أفـراد عينــة الدراســة هــق  أبعـادويـرى البــاحثون أن ارتفــاة 
فهــق يمتلكــون القــدرة علــى الــتحاق بطاقــاتهق النفســية  بالتــاليو  ،ن علــى مســتوى المنتخــب الــو نيالعبــو 

ة م ـاركتهق فـي والتخلج من األفكار السلبية والتركيز على العناصر اإليجابية ويرجع ذلل نتيجة لكثـر 
ن الثقة بالنفس مـن ( أ,8992Sellarsوهذا ما أكده سيالرز ) ،مما يزيد من ثقتهق بأنفسهق ،البطوالت

هداف لالعبـين يعملـون علـى ها من خالن التدريب عن  ريض وضع أ السمات النفسية التي يمان تنميت
يجابيــة والتفكيــر الصــحين ة اإلقــدرتهق علــى التنإــيق االنفعــالي باســتخدام الطاقــ إلــىباإلضــافة تحقيقهــا، 

ثنا  الضغو  التي تصـاحب المنافسـة مـن حيـث سـرعة الـتخلج مـن شـرود الـذهن وثقـة الالعـب فـي أ
( أن علــى الالعــب Shamo'on, 2001شــمعون )قدراتــه البدنيــة والمهاريــة والنفســية وهــذا مــا أكــده 

 فـيحتـى يصـبن أكثـر تفـاعال   اليـةواالنفعالمواجهة والتعامل مع جميـع أنـواة الضـغو  البدنيـة والعقليـة 
ـــنعاس  ـــي المنافســـة األمـــر الـــذى ي ـــى اإلنجـــازو اإليجابيـــة عل ـــة، ،عل  وهـــذا مـــا يعـــرف بالصـــالبة العقلي

الصـــالبة العقليــة الكليـــة ألفــراد عينـــة الدراســة الـــذين يحققــون مســـتويات إنجــاز عـــالي  ارتفــاة والنتيجــة
(، و كي ــرو Cowden, 2017كــادون )مــن  مــع مــا أشــار إليــه كــل  هــذا أتفــض  ،كالعبــي المنتخبــات

(Kishore, 2017( والغريـب وحـاجي ،)Algareb& Haji, 2016( وكمـان ،)Kamal, 2015 ،)
(، وحســن Mehrparvar&Soltani, 2013(، ومهرابرفــار وسـلطاني )Ibrahim, 2015وإبـراهيق )

(Hassan, 2010( وكريسـت وكلـوف ،)Crust & Clough, 2005بـأن الصـالبة العقليـة ي ) اـون
 مستواها عالي لدى الرياضيين على مستوى المنتخبات.

( وبأهميــــة نســــبية 3.69( المتوســــ  الحســــابي لمقيــــاس الســــلوك التنافســــي )1ويبــــين الجــــدون )
 .مرتفع( وبمستوى 23.11%)

واالتيـان  ،ردبـة الالعبـين بـالتفوق واالنجـاز إلىويعزو الباحثون ارتفاة مستوى السلوك التنافسي 
وى راق، بالتالي هق يمتلكون القدرة على التنافس وتحمل المسؤولية ويوجهـون أهـدافهق بأشيا  ذات مست

ثنــا  المنافســة، وهــذا يــأتي مــن خــالن التــدريب الطويــل والخبــرة تحقيــض معــدالت مرتفعــة مــن اإلنجــاز أل
ن وأتفـض هـذا مـع مـا نتـائج دراسـة عمـرانتيجة االشتراك في العديـد مـن المنافسـات المحليـة و الخارجيـة 

(Omran, 2016( ودراسة كمـان ،)Kamal,2015( ودراسـة الفر وسـي ،)Alfartosse, 2014 ،)
( بـأن العبـي المسـتويات العليـا يمتلكـون قـدرات Saleh & Hassan, 2012ودراسة صالن وحسـن )
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وهو الفوز في مجان اللعب والمنافسة وبذلل يؤدون جميـع  ،تنافسية عالية من أجل تحقيض داية معينة
 د.التي تنا  بهق من قبل مدربهق ب ال جي المهام
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى )الثاني والذ  ينج على  ساؤن الدراسةت

لكرة السلة تعزى لمتغير  الصالبة العقلية والسلوك التنافسي بين العبي والعبات المنتخب األردني
 (؟الجنس

لدراسة بالتوزيع الطبيعي وذلل باستخدام معامل ت اامن مدى مقاربة بيان بالتأكدقام الباحثون 
 المعلمي والجدون التالي يبين tويلكس لتحديد اماانية استخدام اختبار  –االلتوا  واختبار شابيرو 

 نتائج هذه النتائج
مقياس الصالبة  بعادلداللة التوزيع الطبيعي أل ويلكس-ونتائج اختبار شابيرو(: معامل االلتواء 3جدول )

 ة ومقياس السلوك التنافسيالعقلي
معامل  الُبعد

 االلتواء
مستوى داللة اختبار شابيرو 

 ويلكس-

 مقياس الصالبة العقلية

 136. 0.59- الثقة بالنفس
 693. 0.09- الطاقة السلبية
 173. 0.85- تحاق االنتباه

 131. 0.53- تحاق التصور البصر  
 252. 0.36 مستوى الدافعية
 476. 0.35- بيةالطاقة اإليجا
 123. 0.36- تحاق االتجاه
 247. 0.15- المقياس الكلي

 118. 0.41- السلوك التنافسي مقياس السلوك التنافسي
لوك سة ومقياس الليمقياس الصالبة العق بعادأل( قيق معامالت االلتوا  3يبين الجدون )

ما ي ير  8+ إلى 8-بين قيق المدى نها تنحصر أيتبين  ،وباستعرا  قيق معامل االلتوا  ،التنافسي
نتائج قيق  إلىكما ي ير الجدون  ،اقتراب توزيعها من التوزيع الطبيعي بين داللة التوزيع الطبيعي إلى

ا يعني م 0.00ويلكس حيث كانت جميع القيق المحسوبة اكبر من  –مستوى داللة اختبار شابيرو 
دراسة والتوزيع الطبيعي ما يعاس نات متغيرات الحصائية بين توزيع بياإعدم وجود فروق ذات داللة 

عبي والعبات منتخب ماانية استخدام اختبار)ت( المعلمي لتحديد الفروق بين متوسطات إجابات الإ
 ( يبين ذللأ    4ردني والجدون )كرة السلة األ
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ي لكرة السلة في ت لتحديد معنوية الفروق بين العبي والعبات المنتخب األردن اختبار(: نتائج 2جدول )
 الصالبة العقلية والسلوك التنافسي أبعاد

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 النتيجة الداللة

 0.65 3.79 12 أنثى دير دان 0.800 8.42 0.55 4.15 12 ذكر الثقة بالنفس
 0.71 3.53 12 أنثى دير دان 0.430 0.10 0.55 3.74 12 ذكر الطاقة السلبية
 1.01 3.64 12 أنثى دير دان 0.120 8.81 0.57 4.01 12 ذكر تحاق االنتباه

 0.81 3.28 12 أنثى دير دان 0.104 8.82 0.76 3.65 12 ذكر تحاق التصور البصر  
 0.49 3.57 12 أنثى دير دان 0.812 8.01 0.66 3.94 12 ذكر مستوى الدافعية
 0.50 3.46 12 أنثى دير دان 0.824 8.40 0.56 3.76 12 ذكر الطاقة اإليجابية
 0.62 3.79 12 أنثى دير دان 0.403 0.10 0.49 3.99 12 ذكر تحاق االتجاه

 0.48 3.58 12 أنثى دير دان 0.090 8.22 0.38 3.89 12 ذكر الكلي للصالبة العقلية
 0.67 3.50 12 أنثى دير دان 0.818 8.68 0.46 3.88 12 ذكر يالكلي للسلوك التنافس
ات المنتخـب األردنـي فـي بـع( نتـائج اختبـار )ت( لداللـة الفـروق بـين العبـي وال4يبين الجدون )

فـي  α≥0.00عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  إلـىكرة السلة حيـث أشـارت النتـائج 
يـــث بلغـــت قيمــة ت المحســـوبة للدرجــة الكليـــة للصـــالبة ح ،وك التنافســيالصـــالبة العقليــة والســـل أبعــاد

ــة  ) ( 0.800( وبمســتوى )8.42( كمــا بلغــت قيمــة ت المحســوبة )0.090( وبمســتوى )8.22العقلي
( وبمسـتوى 8.81وبلغت )الطاقة السلبية ( لبعد 0.430( وبمستوى )0.10وبلغت ) الثقة بالنفسلبعد 

ـــاه ( لبعـــد 0.120) تحاـــق التصـــور البصـــر  ( لبعـــد 0.104( وبمســـتوى )8.82بلغـــت )و تحاـــق االنتب
( لبعـد 0.824( وبمسـتوى )8.40وبلغت ) مستوى الدافعية( لبعد 0.812( وبمستوى )8.01وبلغت )

تحاــق االتجــاه وتعــد هــذه القــيق ديــر دالــة ( لبعــد 0.403( وبمســتوى )0.10وبلغــت )الطاقــة اإليجابيــة 
 (0.00من ) رائيا ألن قيق مستوى الداللة أكبإحص

تعـد هـذه ( و 0.818( وبمستوى )8.68) السلوك التنافسيكما بلغت قيمة ت المحسوبة لمقياس 
 (0.00القيق دير دالة إحصائيا ألن قيق مستوى الداللة المحسوبة كانت أكبر من )
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امـتالك العبــي والعبـات المنتخــب الـو ني الصــالبة العقليـة والســلوك  إلــىويعـزو البــاحثون ذلـل 
ــة التــي يمثلونهــا علــى صــعيد  ،يالتنافســ وذلــل يرجــع لخبــرتهق فــي مجــان المنافســات ســوا  مــع األندي

نهـق يعتبـرون التـدريب والمنافسـات عنصـر على صعيد المنتخب الو ني، كما أ أو ،المنافسات المحلية
ـــديهق ـــض ذاتهـــق ممـــا يحـــرك دافـــع اإلنجـــاز ل ـــي االرتقـــا  بمســـتواهق  ،مهـــق واساســـي لتحقي ممـــا يســـهق ف

وإدراك النجــاح ممــا ماــنهق مــن اكتســاب قــدر عــالي مــن  ،ن ويــدفعهق للمثــابرة لتحقيــض أهــدافهقكرياضــيي
ــة ــدى العبــي  ،الصــالبة العقلي ــة ومســتوى الســلوك التنافســي ل وأن التقــارب فــي مســتوى الصــالبة العقلي

ــا  ــه كــل   اتفــضالمســتويات العلي (، ودراســة Cowden, 2017مــن دراســة كــادون ) مــع مــا أشــارت إلي
 Saleh(، ودراسـة صـالن وحسـن )Omran, 2016(، ودراسـة عمـران )Kishore, 2017كي ـرو )

& Hassan, 2012( ودراسة حسن ،)Hassan, 2010.) 
الصتالبة  أبعتادجتد عالقتة ذات داللتة احصتائية بتين )هتل تو  علىالثالث والذ  ينج  تساؤنال

 (؟ة السلةلدى العبي والعبات المنتخب األردني في كر التنافسي  العقلية والسلوك
 ( يوضن ذلل.0هذا التساؤن فقد تق استخدام معامل ارتبا  بيرسون، والجدون ) عن لإلجابة

الصالبة العقلية والسلوك التنافسي لدى العبي والعبات  أبعاد(: نتائج معامل ارتباط بيرسون بين 5جدول )
 المنتخب األردني في كرة السلة

 مستوى الداللة معامل االرتباط العالقات
 *0.040 0.412 التنافسي السلوك-الثقة بالنفس

 *0.009 0.018 التنافسي السلوك-السلبية الطاقة 
 *0.030 0.443 التنافسي السلوك-االنتباهتحاق 

 *0.008 0.643 البصر   التنافسي السلوك-التصور تحاق 
 *0.042 0.409 التنافسي السلوك-مستوى الدافعية
 *0.000 0.610 افسيالتن السلوك-الطاقة اإليجابية

 0.021 0.432 التنافسي السلوك-االتجاه تحاق 
 *0.000 0.289 التنافسي السلوك-المقياس الكلي

 α ≥0.00*دان عند مستوى 
 α≥0.00عنــد مســتوى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية إيجابيــة  إلــى( 0نتــائج الجــدون ) ت ـير

 ،األردنــي المنتخــبالعبــي والعبــات المنتخــب مقيــاس للصــالبة والســلوك التنافســي لــدى   أبعــادلمعإــق 
الصـالبة العقليـة وهـو  أبعـادفـي بعـد واحـد فقـ  مـن  0.00حيث كانت قيمة مسـتوى الداللـة اكبـر مـن 

 0.00( وهـي قيمـة ديـر دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى 0.021ذ بلغـت هـذه القيمـة )إاـق االتجـاه حبعد ت
لصــالبة العقليــة بالســلوك التنافســي دالــة مــن الناحيــة ا أبعــادبينمــا تعتبــر بــاقي قــيق عالقــة  ،اكبــر ألنهــا

ذ بلغـت قيمـة العالقــة إ ،الطاقـة اإليجابيـةقـوى هـذه العالقـات هـي عالقـة بعـد أحيـث كـان  ،االحصـائية
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التنافســي ( كمــا بلغــت قيمــة عالقــة الدرجــة الكليــة الممثلــة لمقيــاس الصــالبة العقليــة بالســلوك 0.610)
ــد مســتوى  حصــائياإ( وهــي قيمــة دالــة 0.289) ــين الجــدون ك 0.00عن ــيق العالقــات أمــا يب ــع ق ن جمي

نــه كلمــا ارتفعــت قيمــة الصــالبة العقليــة ازداد الســلوك التنافســي والعاــس أمــا يعنــي م ،يجابيــةإكانــت 
 صحين

ــة  ارتفــاة الســلوكيات إلــىن ارتفــاة مســتوى المنافســة يــؤد  أ إلــىويعــزو البــاحثون ذلــل  اإليجابي
ــتحاق باالنفعــاالت أ ــا وال ــاة الصــالبة العقليــة والتــي تتمثــل بالثقــة  ،المنافســات ثن وذلــل يــدن علــى ارتف
 تفـضمـا وهـذا  ،لإلنجـاز، وعـدم ت ـتت التركيـز التعب ة بطاقة إيجابية ومستوى عان  بالنفس والقدرة على 

(، ودراسـة Kamal, 2015(، ودراسـة كمـان )Omran, 2016إليـه دراسـة عمـران ) أشـارتمـا  مـع
( بارتبـا  Saleh & Hassan, 2012(، ودراسـة صـالن وحسـن )Alfartosse, 2014الفر وسي )

 .السلوك التنافسي العالي بقدرات نفسية وعقلية إيجابية
 5... احصائية عند مستوى  داللة أثر)هل يوجد  علىتساؤن الدراسة الرابع والذ  ينج 

 (؟لكرة السلة السلوك التنافسي لدى العبي والعبات المنتخب األردنيالعقلية في للصالبة 
المتدرج  باألسلوبهذا التساؤن فقد تق استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد  عن لإلجابة

(multiple Liner Stepwise Regression( والجدون )يوضن نتائج تحليل االنحدار الخطي 6 )
 المتعددأ

 بالسلوك التنافسي ة العقليةالصالب أثرلالنحدار الخطي المتعدد لبحث  ANOVA(: تحليل التباين 6جدول )

 المؤثرة بعاداأل
 قيم المعامالت مؤشرات نموذج االنحدار

R 2R  )قيمة )ف
F Sig f β t Sig t الحد الثابت 

 *0.000 3.81 0.392 السلبيةالطاقة  0.868 - *0.000 4.04 0.661 *0.000 81.80 0.633 0.296 الطاقة االيجابية
 α ≥0.00*دان عند مستوى 

لصالبة أثر البحث  المتدرج باألسلوب( نتائج تحليل التباين الخطي المتعدد 6يبين الجدون )
المحسوبة  fوتبين قيمة  ،العقلية في السلوك التنافسي لالعبي والعبات المنتخب االردني لكرة السلة

 fلغت قيمة وقد ب ،العقلية هما الطاقة االيجابية والطاقة السلبية الصالبة أبعادقبون بعدين من 
( 0.000ن قيمة مستوى داللتها البال  )أل 0.00دالة إحصائيا عند مستوى  ( وهي قيمة81.80)

  0.00كان اقل من 
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قد بلغت  2Rن قيمة معامل التحديد )معامل التفسير( والمعبر عنه بقيمة أكما يبين الجدون 
بعد الطاقة ن أالقيمة على وتدن هذه  ،وهي نسبة مرتفعة % 63.3)معبرا عنها ب ال نسبة م وية( 

  في قيق السلوك االختالف المالح أو ،سران هذه النسبة من التبيانفااليجابية والطاقة السلبية ي
 خرى فهي نسبة تبين قدرة هذين المتغيرين في التنبؤ بقيق السلوك التنافسيأوبلغة  ،التنافسي

المبين في الجدون  االنحدارموذج في ن قبولهلكل متغير تق  التأثيرقيق  إلىكما ي ير الجدون 
( وبلغت قيمة تأثير 0.661حيث بلغت قيمة تأثير الطاقة االيجابية ) βوالمعبر عنه من خالن قيمة 

ن قيمة مستوى داللة اختبار قيمتان تعتبران دالتان إحصائيا ألال وهاتان( 0.392الطاقة السلبية )
ما يعني داللتهما من الناحية  0.00قل من أ( وهما 0.000( و )0.000د بلغتا )المرافقة لهما ق

 االحصائية
فانه يمان تحديد معادلة  ،وفي حان الردبة بتحديد قيق السلوك التنافسي من خالن هذه النتائج

 أتيخالن هذين البعدين على النحو اآل خطية للتنبؤ بقيق السلوك التنافسي من
 الطاقة السلبية×  0.392ية + الطاقة االيجاب×  0.661+  0.868-السلوك التنافسي = 
الصالبة العقلية التي تق استبعادها من نموذج االنحدار بسبب قيق  أبعاد( 2ويبين الجدون رقق )

 أكبركانت  بعادلهذه األالداللة ن قيق مستوى أحصائية )أ  التي لق تكن دالة من الناحية اإل تأثيراته
 ( وكما هو مبين في الجدون0.00من 

 الصالبة العقلية المستبعدة من نموذج االنحدار المتعدد ادأبع(: 7جدول )
 β t Sig t ات المستبعدة من النموذجالمتغير 

 c.073 .472 .642 الثقة بالنفس
 c.060 .383 .706 تحاق االنتباه

 c.166 .855 .403 تحاق التصور البصر  
 c-.006- -.037 .971 مستوى الدافعية
 c.036 .229 .821 تحاق االتجاه

مقياس الصالبة  أبعادلجميع  0.00من  أكبرنها كانت ألة يالح  من خالن قيق مستوى الدال
في السلوك التنافسي  تأثيرهالعقلية المستبعدة من نموذج االنحدار والمبين في الجدون داللة على عدم 

 .ولذلل تق استبعادها ،من الناحية االحصائية
ن تمتع الالعب ، حيث أفي ضو  النتائج السابقةن هذه النتيجة منطقية ويرى الباحثون أ

تالي قدرته على تحمل الضغو  النفسية الوب ،بالطاقة اإليجابية يدن على جاهزيته لخو  المنافسة
تالي زيادة مستوى السلوك الوب ،وهذا دليل على تمتعه بقدر من الصالبة العقلية ،الواقعة عليه
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طاقة سلبية يعني شعوره بالت اؤم حتى قبل بداية المباراة، ن شعور الالعب بأالتنافسي لديه، في حين 
 ،تالي عدم قدرته على بذن الجهد البدني المطلوب والكافي للفوز نتيجة انخفا  الدافعية لديهالوب
 انخفا  مستوى السلوك التنافسي  بالتاليو 

 االستنتاجات والتوصيات 
 ال: االستنتاجاتأو 

 أالباحثون ما يلي في ضو  نتائج الدراسة فقد استنتج
 .ن العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلة يتمتعون بصالبة عقلية مرتفعةإ .8
 .العبي والعبات المنتخب األردني لكرة السلة يمتازون بسلوك تنافسي مرتفعن إ .1
العبي والعبات المنتخب األردني الذين يتمتعون بصالبة عقلية يإهرون سلوك تنافسي ن إ .3

 .فساتمرتفع في المنا
 ثانيا: التوصيات 
 أاليه الدراسة من استنتاجات يوصي الباحثون بما يلي تفي ضو  ما توصل

 االهتمام بالجانب النفسي وتنمية مهاراته وخاصة الصالبة العقلية. .8
بالتالي تحسين ضرورة تعين اخصائي نفس رياضي للفريض لالهتمام بالجوانب النفسية لالعبين و  .1

 .ثنا  المنافساتاألدا  أ
 ن طة رياضية أخرى.راسات مماثلة على عينات مختلفة وأجرا  دإ .3
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