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 : مقدمــة البحـث

بالمستويات الرياضية العالمية ومن أجل  ** من أجل تطوير رياضة المبارزة في مصر ولكي تلحق
تحقيقققق الرياضقققيين للميققق اليات فقققي المحافقققل ال وليقققة واموليمةيقققة فرياضقققة المبقققارزة  قققي أو  رياضقققة 

فققي حقق  ي   1912بققا   إســهولم  مصققرية برةيققة تققل تمفيلاققا فققي المحافققل ال وليققة فققي أولمةيققات 
 صققل ال بقق   2012رة لنقق ع بققا  وفققي  و  أحمــح حيــباش    ــ الشققيو وحققيم المبققارزة بلققي  قق  

المصري ب ء الق  ن أوقو القاحقل بلقي المي اليقة الفيقية فقي حق و الشقيو و قو أو  مصقري وبرةقي 
 وأفريقي يصل إلي ال ور الناائي في ال ورات امولمةية.

ت ** ولذلك  نا نج  أنه من اليروري أع يمتلك المبارز للماارات النفسية ال زمة بجانق  المتطلبقا
و تميز ل نية والماارية التي تؤ له للمستويات العالمية، وأ اء المبارز لن يحقق الجا  المفمر  تى الة

ية يئقة النفسقام اء باآللية ومع تفوق مااراته الفنية ما لل يكن ل يه من ال وافع والطاققة النفسقية و والتا
وذلققك مققن أجققل تحقيققق أفيققل المفلققي ا التققي ت تقق تي إت مققن اقق   امبقق ا  النفسققي والعقلققي الجيقق  

 مستوي أ اء رياضي.
فإع المتغيرات النفسية  ي أ  ي المتطلبات الاامقة و يقأ أع مع قل امبطقا  الرياضقيين  ** ولذلك

امققا  بلققي المسققتوي المتققق    تقققارةوع ل رجققة قةيققرة ويفققرق ويققنال " العامققل النفسققي " الققذي  لعقق   ورا   
 اتنتصار بالمنافسة. ويت حس بليه تحقيق اإلنجاز والفوز أو

** وةققالن ر إلققي ال ققوا ر النفسققية نجقق  أع الط قققة النفسققية التققي الققخ مققن أقلاققا فامققا  واا ققة  فققي 
 ة المنافسقققات الرياضقققية إت أناقققا أافقققر الاةقققرات  قققراء  التقققي يمكقققن للرياضقققي تذقققققر ا مناققققا تحققققق زيقققا

ة إل راايققققا  بققققاء الرياضقققي فقققي المنطقققققة الفعاليققة المعرةيققة، وانامقققاا الرياضقققي فقققي ام اء مقققن اقققق 
 لتطاوق الق رات والماارات مع التح يات. 

 أنه إذا قاع الم رب الرياضي يستطيع تن يل الطاقة الة نية من ا   التحكل فقي الع ققة ** و يأ
  ق    تحوين أ ما  الت ري  وفترات الرا ة، فإع تن يل الطاققة النفسقية والقق رة العقليقة تكقوع مقن اق 

 بكوناققا "أفيققل  الققة مققن مــ نزب الاصققائا النفسققية المرتبطققة بالطاقققة النفسققية المفلققى التققي يعرفاققا 
 اتحتع ا  النفسي العقلي لتحقيق أفيل مستوى أ اء".

** ويذقر أع ال افعية تعتةر من الشروط امحاحية التي  توقف بلياا تحقيق الا ف وذلك حواء في 
رف أو فققي  ققل المشقك ت إلققي أاقر جميققع أحققالي  السقلوا التققي تايققع تحصقيل المعلومققات والمعقا

 لعوامل الت ري .
ب ناققا احققتع ا  ال بقق  الرياضققي لمواجاققة  عــي   يعرفاققا دافعيــا اجازــ ر ا ي   ــ   و يققأ أع** 

مواقف المنافسة الرياضية ومحاولة التفوق واتمتياز في ضوء مستوي أو معيار معين من معا ير أو 
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لتفقوق واتمتيققاز بقن  ريقق إااققار قق ر قةيقر مققن النشقاط والفابليقة والمفققاورة قتعةيقر بققن مسقتويات ا
 .الرغبة في الكفاو والنيا  من أجل التفوق واتمتياز في مواقف المنافسة الرياضية

إ ق ى الرياضقات التقي تسقاب  ال بق  بلقى تنميقة الصقفات الة نيقة   ي رياضة المبارزةف -
كقار  ق المناحقبة واإلجقراءات والوحقائل المعرةيقة التقي تعمقل بلقى القتحكل فقي أفوالنفسية وإمق ا   بقالطر 

وتعقق  ل حققلوقه للو ققو  إلققى أفيققل مسققتوى، قمققا يسققاب  فققي زيققا ة الققق رة بلققى التصققور العقلققي مققن 
  إلقى ا   الممارحة المنت مة مع اتحتعانة بالعبارات اإليجاوية واتحترجاع العقلي الذي  ؤ ي و ور 

و قذا مقا نعقره لقه فقي  راحقة الع ققة وقين الط ققة النفسقية  بقلقي أفيقل لقء اء الجيق  وضع تصور
 .و افعية اإلنجاز ل بةي المنتا  المصري للمبارزة في امحلحة الف  ة

 

 مشكلة البحث : 
 إلى أ مية اإلب ا  المتكامقل لرياضقي الصقفوة، ويتوققف  قذا بلقى (2000) نازبأس ما  يشير -

ة ة والمققق رة العقليققة اا ققة مققع تقققارب المسققتويات الة نيققة والمااريققة والاططيققالاصققائا النفسققي
 ي،النفسقية المرتبطقة بقام اء القمق ، و ذا ما   بو للمزي  من البحأ لتح  ق  الاصقائاللمتنافسين

ن إع قل مناما ماارات يمكق أع ت ري  الماارات العقلية  وازى ت ري  الماارات الحرقية  يأاما 
ناققا تسققاب  بلققى تكققوين أحققا  بقلققي قققوي و ققى أ ى فققي الناايققة إلققى قمققة ام اء قمققا ، وتققؤ تعلماققا

، فةقق وناا ممكققن أع ييققيع بلققى المققتعلل فققر  النجققاو كونققات  امققة لتقق ري  أي نشققاط رياضققيم
 .بن ما يكوع مستع  و نيا وغير مستع  بقليا

مبقققارزة ال أنققه ن ققرا  لطةيعققة ام اء فققي رياضققة (1999)يإيستتفين ليكيفتتش يف  ويشققير -
 ف المبارزةوالذي  تميز بع   الفبات وفقا  لر و  امفعا  وين المتبارزين فالحرقات تتغير وفقا  لمواق

 وتغيراتاا.

هيشيجشليكشمنسي، (1999)إيسفين ليكيفش يف ي ق   من  ذقر أييا  وفى  ذا الص    -

نتبقققا  واتحقققترااء أع التفقققوق فقققي رياضقققة المبقققارزة  تطلققق   رجقققة باليقققة مقققن ترقيقققز ات( 1997)
والتصققور للماققارات واتحققترجاع العقلققي الققذي  ققؤ ي وقق ور  إلققى وضققع تصققور بقلققي أفيققل لققء اء 
الجي  ويساب  أييا  بلى ممارحات منت مة مع اتحتعانة بعبارات إيجاويقة ممقا  قؤ ي إلقى حقربة 

  تعلل  ذ  الماارات.

فسقققية التقققي تتميقققز بقققام اء ولمقققا قانقققخ رياضقققة المبقققارزة أ ققق  امنشقققطة الرياضقققية التنا -
الحرققي المتميققز والققذي  تطلقق  الققق رة بلققي التجققاوب السققريع مققع اققروف المبققاراة، قمققا أناققا نشققاط 
رياضي  تميز بالكفاو المباشر وقين تبةقين  تنقافس قق   منامقا لتسقجيل امقس لمسقات فقي  ق   
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واليققغوط النفسققية التققي  ، باإلضققافة إلققي أناققا تزاققر بالع  قق  مققن المواقققفالمبققاراة   قققائق و ققو زمققن
ل بقق  تتميققز بشقق تاا وحققربة تغير ققا، والققذي مققن شقق نه أع  ققؤ ر بلققي ام اء الماققاري والاططققي 

بقليققة ، و يققأ أع الط قققة النفسققية و افعيققة اإلنجققاز تشققكل ماققارات ومققن  ققل بلققي نتيجققة المبققاراة 
 ري  والمنافسقققة فقققي مواققققف التققق انشقققطة تتطلققق  الكفيقققر مقققن الفاقققل وال راحقققة تحقققتا ا  مكوناتامققق

للو ققو  بقققال بةين إلققي ام اء المفقققالي و القمققي ا ومقققن  نققا  تيقققق أ ميققة الققق ور الققذي يققققو  بقققه 
الحالققة النفسققية  المقق رب لتحقيققق التكامققل وققين الطاقققة الة نيققة والنفسققية  تققى يصققل الرياضققي إلققي

الحاجققة تكققوع فققإع  ،مققق ار الم ئققل مققن الطاقققة النفسققية، فعنقق ما يفتققق  الرياضققي للوالة نيققة المفلققي
، أمققا إذا قققاع الرياضققي ل يققه  اقققة نفسققية تحفيققز  واحققتفارة  افعيتققه لققء اء ، أيملحققة لتعةئتققه نفسققيا  
، بققن امحققالي  الم ئمققة لتحقيققق ذلققكالحاجققة تصققبق ضققرورية لتا ئتققه والبحققأ  مرتفعققة جقق ا  فققإع

بلققي معرفققة منطقققة  ولققذا قققاع لزامققا  ا بلققي المقق رب الرياضققي أع  ققتعلل قيققم يسققاب  الرياضققيين
 الطاقة المفلي بانت ا  .

ف راحققة الط قققة النفسققية لقق ي ال بةققين فققي قطققاع البطولققة فققي رياضققة المبققارزة لققه أ ميققة اا ققة 
لقك وذلك بسة  ب   وجو  أبحا  تناولخ الط ققة النفسقية وب قتاقا و افعيقة اإلنجقاز لاقذ  الفئقة ذ

 تائجاا في مواقف الت ري  أو المنافسة.بلي    بلل البا أ والتي يمكن اتحتفا ة من ن
ن ، فيق   بقفقل الاطقوة امولقي فقي  قذ  العمليقةويعتةر قيا  الط قة النفسية و افعية اإلنجاز تم

إجققا ة تن ققيل الطاقققة النفسققية والمققق رة العيققلية للرياضققي مققن اقق   مسققاب ة تبقق  المبققارزة بلققي 
ن بمليقة التق ري  أو المنافسقة الرياضقية . ومقالتحكل والسيطرة بلي أفكار  وانفعاتتقه فقي غيقوع 

 ققذا المنطلققق ااققرت مشققكلة البحققأ والتققي تاقق ف إلققي محاولققة التعققرف بلققي الع قققة وققين أبعققا  
بةققي رياضققة المبققارزة واصققائا ققق   مققن الط قققة النفسققية و افعيققة اإلنجققاز والتققي  تصققف واققا ت

لاصققائا النفسققية المرتبطققة وتحقيققق ، وةمققا يفيقق  معرفققة  ققذ  انققوع السقق و المسققتا  اققت ف مقع ا
 أفيل إنجاز رياضي، مما ق  يسا ل في تطوير ورامج اإلب ا  النفسي ل بةي رياضة المبارزة.

      -ف البحث :اهدأ
  ا ف البحأ إلي التعرف بلي الط قة النفسية وب قتاا و افعية اإلنجاز ل ى تبةي

 -رياضة المبارزة من ا   :
 ا  لكل من الط قة النفسية و افعية اإلنجاز ل بةي رياضة المبارزة.إب ا  وةناء مقي -1
 –و الشقققيو  المبقققارزةلققق ى تبةقققي  و افعيقققة اإلنجقققاز التعقققرف بلقققي مسقققتوي الط ققققة النفسقققية -2

 حنة وشبابا. 20 حخت حيم المبارزة ا مر لة -السيم 
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 –و الشقيو  المبقارزةلق ى تبةقي  و افعيقة اإلنجقاز التعرف بلي الفروق وين الط قة النفسية -3
 حنة وشبابا. 20 حخت حيم المبارزة ا مر لة -السيم 

و  زةالمبقار التعرف بلي الع قة وين أبعا  الط قة النفسية وأبعا   افعية اإلنجاز لق ى تبةقي  -4
 حنة وشبابا. 20 تحخ مر لة احيم المبارزة  -السيم  –الشيو 
 اآلزيا: االفهيا  تبحث  هحفه يضع ا ب حث مش خيل عبمان ا   :  فروض البحث

 -السققيم  –الشقيو و افعيققة اإلنجقاز لقق ى تبةقي المبققارزة و لط قققة النفسقيةمقا  ققو مسقتوي ا -1
 حنة وشبابا. 20 تحخ حيم المبارزة ا مر لة

السقيم  –و الشقيو   افعية اإلنجاز ل ى تبةقي المبقارزة ما  ي الفروق وين الط قة النفسية -2
 حنة وشبابا. 20 تحخ لمبارزة ا مر لةحيم ا -

 و  المبققارزة ققل توجقق  ب قققة وققين أبعققا  الط قققة النفسققية وأبعققا   افعيققة اإلنجققاز لقق ى تبةققي  -3
 حنة وشبابا. 20 تحخ ا مر لة حيم المبارزة -السيم  –الشيو 

 :راءات البحثـإج
حلوب باحتا ا  امباطواته وإجراءاته  الو فياحتا   البا أ المناج   :منهج البحـث -

نجاز ية اإلإلجراءات إب ا  وةناء مقيا  لك   من: الط قة النفسية و افع ه، ن را  لم ئمتالمسحي
 ل ى تبةي المبارزة.

 20ققا  البا قأ بااتيقار بينقة البحقأ مقن تبةقي رياضقة المبقارزة مر لقة تحقخ  :عابـا ا بحــث
  .2014/  2013لموحل الرياضي ل حنة الشباب، والمسجلين باتتحا  المصري للس و

 :عينة البحث االستطالعية

 ا تبةقين10قا  البا أ بااتيار بينة البحأ اتحتط عية بالطريققة العشقوائية وقواماقا و
ية من المبارزين من أن ية الس و المصري والجزيرة والشمس لنفس المر لقة السقنية للعينقة امحاحق

 حنة من الشباب. 20مر لة تحخ 
 

 لبحث األساسية:عينة ا

ا تبققق   12ققققا  البا قققأ بااتيقققار بينقققة البحقققأ امحاحقققية بالطريققققة العم يقققة وقواماقققا و 
لحة حنة شباب في امحق 20مبارزة المشارقين في البطولة امفريقية للمبارزة للمر لة السنية تحخ 

ا  رة اق   أيقبإحتا  القا  4حيم المبارزة ا والمقامة بالصالة المغطاة رقل  –السيم  –و الشيو 
  .2014/  3/  5 - 1السةخ، ام  ، ات نين، الف  اء، وامرةعاء الموافق 

 جمع ا بي ا ت : أد ات
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 ة من إب ا  البا أ.تبةي المبارز ة ل ى يفس قة النطالمقيا   -
 بةي المبارزة من إب ا  البا أ.مقيا   افعية اإلنجاز ل ى ت -

 

 خطا ا بحث :
 20مر لة الشقباب تحقخ  بلي تبةي المبارزة امولي ال راحة اتحتط عيةقا  البا أ بإجراء  -

 .حنة من أن ية الجزيرة والس و المصري والشمس
 20بلي تبةقي المبقارزة مر لقة الشقباب تحقخ ة الفانية قا  البا أ بإجراء ال راحة اتحتط عي -

 .حنة من أن ية الجزيرة والس و المصري والشمس
فققي البطولقققة  مبقققارزة المشققارقينال يتبةققبلققي طةيققق ال راحقققة امحاحققية قققا  البا ققأ وت -

حقيم  –السقيم  –حنة شباب فقي امحقلحة و الشقيو  20امفريقية للمبارزة للمر لة السنية تحخ 
نققين، بإحققتا  القققا رة اقق   أيققا  السققةخ، ام قق ، ات  4المبققارزة ا والمقامققة بالصققالة المغطققاة رقققل 

 . 2014/  3/  5 - 1لموافق الف  اء، وامرةعاء ا
 ا مع  ز ت اجحص ئيا :

 تل تحليل الةيانات المستالصة من  ذا البحأ وفقا  لءحالي  اإل صائية التالية :
 اANOVA و           تحليل التبا ن - The medium           المتوحط. -
 Sums of squaresمجموع المرةعات    - The mediator            الوحيط. -
 The percentageالنسبة المئوية. %  - Coefficient Sprainsمعامل اتلتواء.   -
 The Relative weight الوزع النسةي - Standard deviation اتنحراف المعياري  -
 Mean Squaresمتوحط المرةعات    - " t-Testااتبار " -
 ا LSDقل فرق معنوي و ااتبار ا - Ca 2 square Test    2ااتبار مرةع قا -
 Pearson correlation coefficient        معامل ارتباط ويرحوع.                -

 

 : االستنتاجات
 :  ليفى ضوء النتائج اإل صائية للبحأ تل التو ل إلى ما 

  رجقة فية، وق  ااتلفخ  ذ  المصا ر المبارز  بةيل ى ت  قة النفسيةطتوج  مصا ر متع  ة لل -1
لكققل بعقق  وقققوة تقق  ير  بلققى  النسققةية شقق تاا وأ ميتاققا وترتيقق   ققذ  المصققا ر وفقققا ل رجققة ام ميققة

 ة أ ناء المنافسة قما  لي:المبارز  تبةي
 .ةالتحكل والسيطر  -3            .ترقيز اتنتبا  -2        .الفقة بالنفس -1

 متاع بام اء.اتحت -5      .مواجاة القلق -4
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 رجقة  فيتلفخ  ذ  المصا ر ة، وق  ااالمبارز  ل ى تبةياإلنجاز  متع  ة ل افعية توج  مصا ر -2
لكققل بعقق  وقققوة تقق  ير  بلققى  النسققةية شقق تاا وأ ميتاققا وترتيقق   ققذ  المصققا ر وفقققا ل رجققة ام ميققة

 ة أ ناء المنافسة قما  لي:المبارز  تبةي
 .تجتمابي افع المرقز وال ور ا -2              . افع ت اي  الذات -1
 . افع التمفيل امبلى -4       . افع السعي نحو التفوق  -3
  افع الحاجة لإلنجاز. -5

جققو  ب قققة  الققة إ صققائيا  وققين الط قققة النفسققية و افعيققة اإلنجققاز فققي المجمققوع الكلققي لقق ي و  -3
 م المبارزة ا.حي –السيم  –تبةي رياضة المبارزة في امحلحة الف  ة و الشيو 

نتبققا  وةققين أبعققا  ب قققة ارتبا يققه وققين أبعققا  الفقققة بققالنفس والققتحكل والسققيطرة وترقيققز ات  توجقق -4
م حقققي –السقققيم  –فقققي امحققلحة الف  قققة و الشققيو  مقيققا   افعيقققة اإلنجققاز ل بةقققي المبققارزة

 بارزة ا.الم
  قيقققامت توجققق  ب ققققة ارتبا يقققه وقققين أبعقققا  مواجاقققة القلقققق واتحقققتمتاع بقققام اء وةقققين أبعقققا   -5

 .ام المبارزةحي –السيم  –الشيو في امحلحة الف  ةو  افعية اإلنجاز ل بةي المبارزة
  وين تبةقي حق و الشقيو والسقيم وحقيم المبقارزة فقي قق  فروق ذات  تلة إ صائية جو ت -6

 .من بع  التحكل والسيطرة وةع  ترقيز اتنتبا  في مقيا  الط قة النفسية
مبارزة في ائيا  وين مستويات ال بةين في امحلحة الف  ة لرياضة الت توج  فروق  الة إ ص -7

 بع  الفقة بالنفس وةع  مواجاة القلق وةع  اتحتمتاع بام اء.
 والمجموع الكلقي للمقيقا  أبعا   افعية اإلنجاز جميع روق ذات  تلة إ صائيا  وينت توج  ف -8

 .م المبارزة احي –السيم  –و الشيو ل ي تبةي رياضة المبارزة في امحلحة الف  ة 
 : التوصيات

تل التو ل إلياا وفى ضقوء  التيوابتما ا  بلى النتائج  فروضهالبحأ و  أ  اف ءفى ضو 
 بينة البحأ  و ى البا أ بالتو يات التالية :

 

بطقققة وتحقيقققق الط ققققة الاصقققائا النفسقققية المرت تنميقققة ب  ميقققة مقققن جانققق  المققق رةين اتحترشقققا  -1
ه بقا  المفلي ق    بوامل النجاو وتحقيق أفيقل النتقائج الرياضقية لق ي الرياضقيين ووجق النفسية

 .وتبةي المبارزة بلي وجه اا 
الاصقققائا النفسققققية المرتبطقققة وتحقيقققق  افعيققققة  تنميقققة ب  ميقققة مقققن جانققق  المقققق رةيناتحترشقققا   -2

ن ووجه با  وتبةقي اإلنجاز ق    بوامل النجاو وتحقيق أفيل النتائج الرياضية ل ي الرياضيي
 المبارزة بلي وجه الاصو .
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جراء  راحات تاتل بالجوان  النفسية لناشئي المبارزة وقذلك مر لة العمومي لتحسيناا ات تما  بإ -3
 واترتقاء واا لتايئة ال بةين للو و  إلي مر لة البطولة.

رات الموحقل التق ريةي وقةقل لنفسقية القذي ققا  البا قأ بإبق ا   اق   فتقاحتا ا  مقيقا  الط ققة ا -4
المنافسقققات للتعقققرف بلقققى المصقققا ر والطقققرق التقققي تصقققل بال بققق  إلقققي منطققققة الطاققققة النفسقققية 

 امفيل أو المفلي.
حققتا ا  مقيققا   افعيققة اإلنجققاز الققذي قققا  البا ققأ بإبقق ا   اقق   فتققرات الموحققل التقق ريةي وقةققل ا -5

از حقق ل ب  قيفية اترتقاء و افعية اإلنجوأ ناء وةع  المنافسات للتعرف بلى المصا ر التي ت
 اإليجاوية.

 مية أع  تعلل الم رب قيم يساب  ال بةين بلي معرفة منطقة الطاقة النفسية المفلي بانت ا ، أ  -6
مقققع ابتبقققار أع قيقققا  الط ققققة النفسقققية الاطقققوة امولقققي فقققي  قققذ  العمليقققة للتعقققرف بلقققي جوانققق  

 القصور وتطوير ا.
فققي ضققوء  ل المقق رب قيققم يسققاب  ال بةققين بلققي وضققع أ قق افا  م روحققة لنفسققه،أ ميققة أع  ققتعل -7

 معا ير ومستويات ييقعاا لنفسقه، وات تمقا  بام ق اف المسقتقةلية ذات المق ى البعيق ، مقع تنميقة
 الفقة بالنفس واإلنجاز والتفوق، وأع يميل إلي زيا ة ش ة السلوا بق  اةرة الفشل.

نفسية و افعيقة اإلنجقاز للمبقارزين بصقفة  وريقة لقيقا  بعق  قة الاحتا ا  قل من مقيا  الط  -8
 الجوانقق  النفسققية لاققل، واتحققتفا ة مققن النتققائج فققي تصققنيم ال بةققين، مققع الت ايقق  بلققي أنققه قلمققا

 أمكن الت ري  بلي الماارات النفسية في بمر مبكر قاع ذلك أفيل.
 باية النفسية للمبارزين.لفني وذلك للر اتعيين أاصائي نفسي رياضي ضمن الجااز  -9
 


