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بهاء وتطبيق مقياس الثقة بالهفس لطلبة املرحلة االوىل ألقسام الرتبية البدنية 
 وعلوم الرياضة يف كليات الرتبية االساسية

 
 عكلة سليمان احلوري .أ. د قصي فهمي عقيل البهاء الباحث

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية الرتبية األساسية/جامعة املوصل/ 
 

 
 
 
 لص: امل

وبالتالي الؾقؾف عمى سثمت مذكمة البحث في عجم وجؾد مكياس لمثقة بالشفذ لظمبة التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ت
 مدتؾػ ىحه السيارة الشفدية لجػ الظمبة .

 وىجفت الجراسة الى : 
بشاء مكياس الثقة بالشفذ لظمبة السخحمة االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضية في  -1

 التخبية االساسية.كميات 
التعخف عمى مدتؾػ الثقة بالشفذ لظمبة السخحمة االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضية  -2

 في كميات التخبية االساسية.
واستخجم الباحث السشيج الؾصفي لسالءمتو وطبيعة البحث , و حجدت عيشة البحث بظمبة السخحمة االولى في   

ؾم الخياضة / كميات التخبية االساسية بجامعات السؾصل وديالى والسدتشرخية والبالغ عجدىؼ ) اقدام التخبية البجنية وعم
 ( طالبا .  121

 واستشتج الباحثان ما يأتي:
فاعمية مكياس الثقة بالشفذ الحؼ قام الباحثان ببشائو عمى طمبة السخحمة االولى / قدؼ التخبية  -1

 ساسية / جامعات السؾصل وديالى والسدتشرخية .البجنية وعمؾم الخياضة / كميات التخبية اال
ارتفاع مدتؾػ الثقة بالشفذ لظمبة اقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة / كميات التخبية  -2

 االساسية / جامعات السؾصل ديالى السدتشرخية .
عمؾم الخياضة / ال تؾجج فخوق ذات داللة معشؾية في متغيخ الثقة بالشفذ بيؽ طمبة اقدام التخبية البجنية و 

 .لكميات التخبية االساسية / جامعات السؾصل وديالى والسدتشرخية
 
 
 
 
 

 02/9/0202؛ تاريخ قبهل النذر:  6/9/0202تاريخ تدليم البحث: 
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Building and Applying the Self-confidence Measure for First-stage 

Students of the physical Education and sports sciences departments 

in the Faculties of Basic Education 
  

Qusay Fahmy Aqeel AL-Banna Prof. Dr. Okla Sulaiman Al-Houry 
University of Mosul/ College of Basic Education 
Dept. of Physical Education and Sport Sciences 

 

Abstract: 
The research problem was represented in the absence of a measure of self-confidence 

for students of Physical Education and Sports Sciences, and thus investigating  the 

level of this psychological skill of students. 

The study aimed to: 

1- Building a measure of self-confidence for first-stage students of the physical 

education and sports sciences departments in the Faculties of Basic Education. 

2- Identifying the level of self-confidence of first-stage students of the physical 

education and sports sciences departments in the Faculties of Basic Education. 

The researcher used the descriptive approach for its suitability and the nature of the 

research, and the research sample was identified for students of the first stage in the 

departments of Physical Education and Sports Sciences / Faculties of Basic Education 

in the universities of Mosul, Diyala and Al-Mustansiriya, whose number is (120) 

students. 

The researchers concluded the following: 

1- The effectiveness of the self-confidence scale that the researchers built on the first 

stage students / Department of Physical Education and Sports Sciences / Faculties of 

Basic Education / Mosul, Diyala and Al-Mustansiriya Universities. 

2- The high level of self-confidence of students of physical education and sports 

sciences departments / colleges of basic education / universities of Mosul, Diyala Al-

Mustansiriya. 

3- There are no significant differences in the self-confidence variable between students 

of the departments of Physical Education and Sports Sciences / Faculties of Basic 

Education / Universities of Mosul, Diyala and Al-Mustansiriya. 
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 يف بالبحث. التعر  6
 المقدمة واهمية البحث  6-6

فقط  قترخ اىتساميا في تشسية الذخرية عمى كتابة االىجاف مؽ جانب واحجيان التخبية الحجيثة ال 

فزال عؽ السجال الحىشي والسجال الشفذ حخكي السيارؼ ىشالػ السجال ,وانسا يتعجػ الى جؾانب اخخػ 

مى االتجاىات واالنفعاالت والسذاعخ والثقة بالشفذ الؾججاني الحؼ يذسل االىجاف والشؾاتج التي تجل ع

. 

ا في تساسػ الذخرية وتختبط بعجد مؽ الدسات والعؾامل ميسوتمعب سسة الثقة بالشفذ دورا 

 ( 38,  1996البارزة كسفيؾم الحات والكفاية االجتساعية والتحكؼ بالحات ومخكد الزبط .)القؾاسسة ,

عمية في مؾاجية اىؼ اكثخ ف االفخاد الؾاثقيؽ مؽ انفديؼواشارت العجيج مؽ الجراسات الى ان 

واكثخ االجتساعية الغخوف الظارئة واكثخ قجرة عمى حل السذكالت واكثخ مذاركة في االنذظة 

ؾ ح( والعدو والخ 2111( والدالؼ )1993والداممي ) Ender (1982)انتفاضا عمى اآلخخيؽ كجراسات 

(2111. ) 

 الظالب بؾصفو محؾر العسمية التخبؾية يداعج عمى اعجاد اندانان زيادة الثقة بالشفذ لجػ 

السكانة السخمؾقة في قيادة السجتسع وتحسل السدؤولية عمى الؾجو السظمؾب واتخاذ  غ قادر عمى تبؾ 

, 1994)بؾلص, .القخار السشاسب فزال عؽ انو يداعج في تكؾيؽ قيادات جيجة وحازمة في السجتسع

413) 

شفذ تداعج الظالب في تظؾيخ اساليب سميسة في التفكيخ وتشسية فزال عؽ ان الثقة بال

 (43,  1986القجرة عمى حل السذكالت لجييؼ واالعتساد عمى انفديؼ. )الحدشي , 
أثشاء تجريدو إلى في ومؽ أجل تعديد الثقة بالشفذ عشج الظالب فيسكؽ أن يعظي اىتساما" واسعا"  

 -الجؾانب اآلتية :
أن مؽ واجب السجرس في داخل الرف ليذ فقط التجريذ , إنسا يحاول  احتخام شخرية الظالب: -1

إحاطة الظالب بالثقة واالطسئشان واشارة بذخريتو وضخوريتو وىحا يتؼ عؽ طخيق إفداح السجال 
 لمظالب بالتعبيخ عسا في نفدو بكل أنؾاع التعبيخ. 

ية لكي يكتسل نسؾه وكحلػ الظالب كائؽ حي يحتاج إلى الغحاء والحسا :االىتسام بحاجات الظالب -2
يتسيد بسدتؾػ معيؽ مؽ الحكاء والقجرة عمى التعمؼ فيؾ مشح الؾالدة في تفاعل مدتسخ مع البيئة 
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التي تحيط بو , ومؽ ىشا نذأت حاجة الظالب إلى السعخفة وحل التساريؽ والسذكالت ويتؼ ىحا في 
 تجريذ الظالب عؽ طخيق : 

 عؽ ميؾلو وإعيار مؾالبو وقؾتو الخاصة . إعظاء الحخية لمظالب في التعبيخ -أ
 الظالب بالظسأنيشة واألمان .     ةإشاد -ب
يختمف الظمبة مؽ حيث قجراتيؼ واستعجاداتيؼ العقمية , حيث يحتؾؼ    مخاعاة الفخوق الفخدية : -3

 . ا  الرف عمى مدتؾييؽ أو ثالثة مدتؾيات ويكؾن الكتاب السقخر الحؼ يجرسو الظالب واحج
) . لسدتؾياتا ػ تكؾن ميسة السجرس شخح واختيار تساريشو وواجباتو البيئية بسا يشاسب جسيعولحل    

 (  47-45:  1986الحدشي , 

تؾجيو نغخ السجرسيؽ في التخبية الخياضية الى جانب وججاني ميؼ وتكسؽ اىسية البحث في 

التدود ي تداعج الظالب عمى وىؾ الثقة بالشفذ وكيفية تشسيتو لجػ الظمبة والحؼ يعج احج الجوافع الت

 بالسعخفة وتعمؼ السيارات وتشسيتيا .
 مذكلة البحث  1-2

تذيخ الجراسات والبحؾث الى ان العقل البذخؼ ال حجود لعسق تفكيخه  وقجراتو اإلبجاعية عمى الخغؼ   
ب مؽ ان ىحه القجرات مؾجؾدة عشج االفخاد كميؼ ولكؽ بشدب متفاوتة وىي بحاجة الى  التعمؼ والتجري

 والسسارسات التظبيكية السشاسبة لشؾع  المعبة الخياضية  الحؼ يسارسو .
يعج مؾضؾع الثقة بالشفذ مؽ السؾاضيع السيسة بارتباطيا التي تختبط ارتباطا  وثيقا  بالذخرية 
بأرتباطيا الستالزم بسؾضؾع القجرة عمى مؾاجية القمق والترؾر والتخكيد وادارة الزغؾط والجافع حؾل 

التي تديؼ في تحجيج مدتؾػ األداء السيارؼ سؾاء في اثشاء التعمؼ او االنجاز الخياضي االمثل تحقيق 
وبسالحغة السحاضخات العسمية ومتابعتيا التي يتمقاىا الظمبة  في االختبارات العسمية لمسشاىج الجراسية ,

السباب التي تعيق وبالسالحغات والتؾصيات مؽ مجرسي السؾاد مؽ السذكالت والسعؾقات وغيخىا مؽ ا
االرتقاء بسدتؾػ االداء السيارؼ وتحديشو لمظمبة ضسؽ السشاىج السقخرة , الحع إن مدتؾػ الظمبة 

متؾاضع إلى حج بعيج , إذ لؼ يحققؾا السدتؾػ الخياضي السظمؾب . ويجج الباحث ان ضعف االىتسام  
االاداء وألىتسام بعض السجرسيؽ  بالجانب الشفدي لجػ الظمبة ربسا يكؾن أحج االسباب التي تأثخ عمى

بالشؾاحي البجنية والسيارية والخظظية وقمة التخكيد عمى الجؾانب الشفدية في وحجاتيؼ التجريدية وعجم 
استخجام مكياس لمثقة بالشفذ لسعخفة مدتؾػ الثقة بالشفذ لجػ الظمبة و لسا لو مؽ أىسية كبيخة في 

 إلى االداء الرحيح ضسؽ السشاىج الجراسية السقخرة . اإلعجاد الخياضي الستكامل لمؾصؾل بالظالب
تسثمت مذكمة البحث في عجم وجؾد مكياس لمثقة بالشفذ لظمبة التخبية البجنية وعمؾم  تقجم ما عمى وبشاء

 وبالتالي الؾقؾف عمى مدتؾػ ىحه السيارة الشفدية لجػ الظمبة .الخياضة 
 اهداف البحث  1-3
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 وىجفت الجراسة الى : 
الثقة بالشفذ لظمبة السخحمة االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضية في  بشاء مكياس -1

 كميات التخبية االساسية.
التعخف عمى مدتؾػ الثقة بالشفذ لظمبة السخحمة االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضية  -2

 في كميات التخبية االساسية.
 فروض البحث 6-4
في مدتؾػ الثقة بالشفذ لظمبة السخحمة االولى ألقدام  التؾجج فخوق ذات داللة إحرائية -1

 التخبية البجنية وعمؾم الخياضية في كميات التخبية االساسية. 
 مجاالت البحث  6-5

طمبة السخحمة األولى/ قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة / كميات التخبية  : السجال البذخؼ   6-5-6
 ( .2121-2119ية )األساسية / بجامعات السؾصل و ديالى و السدتشرخ 

 31/1/2121لغاية  13/11/2119السجال الدماني : الفتخة مؽ   6-5-0
السجال السكاني : قاعات قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ومالعبيا في كميات  6-5-0

 وديالى والسدتشرخية. التخبية  األساسية بجامعات السؾصل
 . اجراءات البحث0
 منهج البحث  0-6 

 .في نغخا لسالئستو لظبيعة ىحه الجراسة تؼ استخجام السشيج الؾص
 عينة البحث 0-0  
حجد مجتسع البحث عسجا بظمبة الدشة الجراسية األولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في   

كميات التخبية األساسية ) جامعة السؾصل وجامعة ديالى والجامعة السدتشرخية ( لمعام الجراسي 
 ( طالبا .268ىؼ )( والبالغ عجد2119-2121)

( طالبا  مؽ مجتسع البحث األصمي تسثل عيشة البشاء مؾزعة 121اما عيشة البحث فقج تكؾنت مؽ )
( طالبة الن البحث يقترخ عمى الظمبة فحدب وتؼ استبعاد 81عمى ىحه الجامعات وقج تؼ استبعاد )

( طالبا  لسذاركتيؼ ضسؽ 11)( طالبا  لعجم اكساليؼ االستبيانات الخاصة بالبحث فزال عؽ استبعاد58)
%( مؽ مجتسع البحث 45( طالبا  يسثمؾن ندبة )121التجخبة االستظالعية وبيحا تكؾن عيشة البحث )

 . الكمي
 وسائل جمع المعلهمات  0-0
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نغخا لذسؾلية الجراسة عمى قياس الثقة بالشفذ لجػ الظمبة فقج تظمب استخجام االستبيان كؾسيمة لجسع 
 البيانات.

 اء مقياس الثقة بالنفسبن 0-4
اقخب السقاييذ لفكخة بحثشا  2119بعج االطالع عمى السقاييذ الدابقة وججنا مكياس الدعجاوؼ    

الحالي عميو قسشا باعتساد السكياس لشخػ مجػ مالئستو ووججنا انو بحاجة الى تظؾيع وتعجيل ليالئؼ 
( فقخة وتحتؾؼ عمى فقخات 81والبالغ )مجتسع بحثشا عميو اعتبخ السكياس الرؾرة االولية لسكياسشا 

( فقخة ايجابية ومؾزعة عمى تدعة 42( فقخة سمبية و)38بعزيا ايجابية وبعزيا سمبية  إذ كانت )
مجاالت وىي )حل السذكالت , العالقات االجتساعية , االستعجاد البجني والسيارؼ , التحجؼ , اتخاذ 

التخدد والخؾف , الرحة الشفدية( ويرحح السكياس مؽ القخار , الدعادة والخضا , الزغؾط الشفدية , 
خالل خسدة بجائل ىي )تشظبق عمي دائسا , تشظبق عمي , احيانا , ال تشظبق عمي ,  ال تشظبق عمي 

 4, ,3, 2, 1( لمعبارات االيجابية و)1, 2, 3, 4,5تساما( , ويتؼ حداب الجرجة بإعظاء الجرجات )
لسكياس عمى الخبخاء كجدء مؽ تظبيق االسذ العمسية تؼ تعجيل ( لمعبارات الدمبية وبعج عخض ا5,

( مؾزعة عمى 1( فقخة ممحق )45وححف عجد مؽ الفقخات حتى استقخ السكياس برؾرتو الشيائية عمى )
,  51,  41,  39,  22,  21,  17,  6( فقخات وىي )9( محاور وىي : العالقات االجتساعية )7)

 48,  41,  36)( فقخات 6( , أتخاذ القخار )54,  51,  29,  9)( فقخات 4, التحجؼ ) (71,  66
,  67,  64,  46,  44,  31,  16,  11)( فقخات  8( , الدعادة والخضا )61,  52,  49, 

( فقخات 6( , التخدد والخؾف )79,  74,  56,  34,  31,  8( فقخات )6( الزغؾط الشفدية )72
( 57,  43,  38,  37,  25,  21( فقخة )6الشفدية ) , الرحة (68,  61,  58,  4,  2,  1)

 1( ىي أدنى درجة , والستؾسط الفخضي45( والجرجة )225وتكؾن الجرجة القرؾػ لمثقة بالشفذ )
 ( درجة.135لمسكياس ىؾ )

 

 حداب الخرائص الدايكهمترية للفقرات 0-5
ة مؽ بشاء مكياس يتستع يسكؽ اختيار الفقخات ذات الخرائص الكياسية الدايكؾمتخية السشاسب 

بخرائص سايكؾمتخية جيجة, لحا يجب التحقق مؽ ىحه الخرائص لمفقخات النتقاء السشاسب مشيا 
وتعجيل الفقخات غيخ السشاسبة او استبعادىا اذ يذيخ معغؼ الستخرريؽ في الكياس الشفدي الى ان 

جرتو عمى قياس ما وضع الخرائص الدايكؾمتخية لفقخات السكياس تذكل اىسية كبيخة في تحجيج ق
    . (  Holden,1985,389 ) . لكياسو فعال  

                                                 
1
 عدد البدائل  ÷  عدد الفقرات × المتوسط الفرضي = مجموع البدائل :  
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ويكاد يتفق اصحاب الكياس الشفدي عمى بعض الخرائص الكياسية التي يشبغي التحقق مشيا  
,  1997في فقخات مقاييذ الذخرية وىي القؾة التسييدية لمفقخات ومعامالت صجقيا. ) الديبارؼ , 

57  . ) 
 زية للفقراتالقهة التميي 0-5-6

يقرج بالقؾة التسييدية لمفقخات "قجرتيا عمى التسييد بيؽ ذوؼ السدتؾيات العميا والجنيا مؽ االفخاد  
 (        ,Shaw 450  ,1977في الخاصية التي تكيديا الفقخة . )

ولحداب القؾة التسييدية لفقخات مكياس الثقة بالشفذ  رتبت درجات أفخاد العيشة مؽ أعمى درجة 
%( مؽ كل 27ة الى أقل درجة كمية, وحجدت السجسؾعتان الستظخفتان بالجرجة الكمية وبشدبة )كمي

ان يكؾن عجد أفخاد كل مجسؾعة مؽ السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ في  Kellyمجسؾعة, اذا اقتخح كيمي 
 %( مؽ افخاد العيشة .27الجرجة الكمية عشج حداب القؾة التسييدية لمفقخات بشدبة )

 ( .  286,  1998) عؾدة ,                                                     
( العبا  ثؼ استعسل االختبار  33وبمغ عجد أفخاد كل مجسؾعة مؽ السجسؾعتيؽ الستظخفيؽ ) 

( لعيشتيؽ مدتقمتيؽ لسعخفة داللة الفخوق في درجات كل فقخة بيؽ السجسؾعتيؽ العميا t-testالتائي )
الكيسة التائية لجاللة الفخق القؾة التسييدية لمفقخة, التي تخاوحت درجات السجسؾعة العميا والجنيا إذ تسثل 

 ( درجة.3,118 – 1855( درجة ودرجات السجسؾعة الجنيا بيؽ )4,629 – 3553فييا بيؽ )
( لعيشتيؽ مدتقمتيؽ في حداب الفخق بيؽ السجسؾعتيؽ في t - testواستخجم االختبار التائي )

فقخة مؽ فقخات السكياس, إذ تسثل ان الكيسة التائية السحدؾبة القؾة التسييدية لمفقخة, ويبيؽ درجات كل 
 ( ذلػ.1الججول )

 
 
 
 

 (القهة التمييزية للفقرات6الجدول )

 ت
القيمة التائية  33المجمهعة الدنيا =  33المجمهعة العليا = 

 االنحراف المعياري  حدابيالمتهسط ال االنحراف المعياري  المتهسط الحدابي المحدهبة
1  3.577 1.270 2.032 1.230 5.130 
2  4.259 0.928 3.111 1.174 4.980 
3  3.553 1.279 2.688 1.155 5.374 
4  4.459 0.961 2.563 1.113 2.913 
5  4.429 1.456 2.643 1.138 4.499 
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 ت
القيمة التائية  33المجمهعة الدنيا =  33المجمهعة العليا = 

 االنحراف المعياري  حدابيالمتهسط ال االنحراف المعياري  المتهسط الحدابي المحدهبة
6  4.629 1.456 2.607 1.077 6.579 
7  3.866 1.119 2.623 0.987 4.146 
8  4.107 1.218 2.634 1.133 4.078 
9  4.491 0.615 2.120 1.089 5.838 
10  4.257 0.825 2.420 1.281 4.774 
11  3.995 1.187 1.855 0.838 3.888 
12  4.054 1.236 2.627 1.108 7.078 
13  4.445 0.804 2.326 0.875 6.028 
14  4.446 0.594 2.484 0.568 7.886 
15  4.020 1.124 2.717 1.241 2.744 
16  4.345 0.838 2.016 1.094 3.482 
17  4.405 0.989 2.422 1.135 4.188 
18  4.309 1.102 2.673 1.118 3.666 
19  3.798 1.100 2.345 1.113 2.914 
20  4.212 1.153 2.321 1.131 7.852 
21  4.070 1.33 2.598 1.162 4.018 
22  4.538 1.427 2.298 1.013 4.169 
23  4.141 0.788 2.688 1.123 6.847 
24  3.375 0.777 2.616 1.110 2.878 
25  4.138 1.515 2.670 1.102 5.413 
26  4.281 1.108 2.863 1.169 4.814 
27  4.116 1.221 2.589 1.222 6.561 
28  4.250 1.240 2.688 1.141 5.724 
29  4.427 0.905 3.027 1.313 3.126 
30  4.159 1.141 2.980 1.257 6.519 
31  4.545 1.126 2.441 0.982 7.401 
32  4.473 1.111 2.586 0.979 5.116 
33  3.893 1.157 2.452 1.041 3.981 
34  4.188 0.982 2.818 1.109 2.746 
35  4.036 1.169 2.802 1.086 2.819 
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 ت
القيمة التائية  33المجمهعة الدنيا =  33المجمهعة العليا = 

 االنحراف المعياري  حدابيالمتهسط ال االنحراف المعياري  المتهسط الحدابي المحدهبة
36  4.214 0.934 2.752 1.109 4.215 
37  3.991 1.111 2.984 0.988 3.085 
38  4.277 1.141 2.714 1.116 5.178 
39  4.313 0.870 2.941 0.958 4.918 
40  3.652 1.313 2.774 1.225 2.858 
41  4.250 0.833 2.288 1.040 5.709 
42  4.277 1.141 2.867 1.257 4.485 
43  4.348 0.908 2.753 1.110 5.517 
44  4.161 0.766 2.559 0.846 3.918 
45  4.068 0.729 3.118 0.815 2.842 

 * تذيخ الى الفقخات غيخ الستسيدة.
 .2.19  ( = 0.05( عشج مدتؾػ داللة )64الكيسة التائية الججولية بجرجة حخية )

( ان الفقخات جسيعيا مسيدة الن قيستيا التائية السحدؾبة أكبخ مؽ الكيسة التائية الججولية البالغة 1يتبيؽ مؽ الججول ) 
 فقخة . 45( لحا بقي السكياس عمى وضعو الحاليا لحؼ يتكؾن مؽ 0.05( ومدتؾػ داللة )64( بجرجة حخية )2.19)

 تداق الداخلياال  2-5-0
يتفق السخترؾن في مجال الكياس الشفدي عمى ان الرجق التجخيبي يتبيؽ بارتباط الفقخة بالجرجة الكمية وىؾ  

أكثخ دقة مؽ صجقيا الغاىخؼ ألنو يكذف عمى ان الفقخة تكيذ السفيؾم نفدو الحؼ تكيدو الجرجة الكمية إذ ان الفقخات 
ويدتخخج صجق الفقخات مؽ اغمب الباحثيؽ في  , (   113,  2119بيع , متجاندة في قياس ما اعجت مؽ اجمو   ) ر 

الكياس الشفدي تجخيبيا  بحداب معامل االرتباط بيؽ درجات الفقخة والجرجة الكمية لمسكياس ويعج ارتباط الفقخة بسحػ 
ب تسثل افزل محػ داخمي او خارجي مؤشخا  لرجقيا, وحيشسا ال يتؾفخ محػ خارجي مشاسب فان الجرجة الكمية لمسجي

 .(  82,  2117داخمي في حداب ىحه العالقة ) باىي وصبخؼ , 
وبعج استبعاد الفقخات غيخ السسيدة في السكياس اعتسج الباحث عمى حداب صجق الفقخة عمى معامل ارتباط  

 ( ذلػ. 2بيؽ درجات كل فقخة والجرجة الكمية ويبيؽ الججول )  Person correlationبيخسؾن 
 

 (يبين معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية على المقياس0) الجدول
رقم 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مدتهى 
معامل  رقم الفقرة الداللة

 االرتباط
مدتهى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
 الداللة

 معشؾؼ   0.312 31 معشؾؼ  0.417 16 معشؾؼ  0.289  1

 معشؾؼ  0.411 32 معشؾؼ  0.309 17 معشؾؼ  0.334  2
 معشؾؼ  0.350 33 معشؾؼ  0.312 18 معشؾؼ  0.353  3
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
 الداللة

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

مدتهى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
 الداللة

 معشؾؼ  0.358 34 معشؾؼ  0.385 19 معشؾؼ  0.323  4
 معشؾؼ  0.364 35 معشؾؼ  0.363 20 معشؾؼ  0.358  5
 معشؾؼ  0.387 36 معشؾؼ  0.354 21 معشؾؼ  0.293  6
 معشؾؼ  0.329 37 معشؾؼ  0.339 22 معشؾؼ  0.382  7
 معشؾؼ  0.432 38 معشؾؼ  0.367 23 معشؾؼ  0.321  8
 معشؾؼ  0.404 39 معشؾؼ  0.412 24 معشؾؼ  0.333  9
 معشؾؼ  0.388 40 معشؾؼ  0.400 25 معشؾؼ  0.395  10
 معشؾؼ  0.359 41 معشؾؼ  0.393 26 معشؾؼ  0.411  11
 معشؾؼ  0.367 42 معشؾؼ  0.378 27 معشؾؼ  0.286  12
 معشؾؼ  0.337 43 معشؾؼ  0.351  28 معشؾؼ  0.378  13
 معشؾؼ  0.358 44 معشؾؼ  0.344  29 معشؾؼ  0.339  14
 معشؾؼ  0.390 45 معشؾؼ  0.282  30 معشؾؼ  0.366  15

 .0.183( = 0.05( ومدتؾػ داللة )64الكيسة الججولية لسعامل االرتباط بجرجة حخية )

ة ( ان الفقخات جسيعيا دالة احرائيا  الن معامالت ارتباطيا بالجرجة الكمية اكبخ مؽ الكيس2يتبيؽ مؽ الججول ) 
( لحا استقخ السكياس برؾرتو الشيائية عشج 64ودرجة حخية )  (0.05الججولية لسعامل االرتباط عشج مدتؾػ داللة )

 ( فقخة.45)
و استخخجت الكيؼ االرتباطية بيؽ الجرجة الكمية لكل مجال مؽ مجاالت مكياس الثقة بالشفذ مع الجرجة الكمية  

بالجرجة الكمية لمسكياس ىي قياسات اساسية لمتجانذ إذ تداعج عمى تحجيج لمسكياس, الن ارتباطات السجاالت الفخعية 
( , وقج اعيخت الشتائج ان قيؼ معامالت االرتباط دالة   152, 2116مجال الدمؾك السخاد قياسو ) الحؾرؼ وعمي , 

( ودرجة 0.05ؾػ داللة )احرائيا  الن معامالت ارتباطيا السحدؾبة أكبخ مؽ الكيسة الججولية لسعامل االرتباط عشج مدت
 ( ذلػ.  3( ويبيؽ الججول )  64حخية ) 

 
 (معامل االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية على المقياس  0الجدول ) 

 مدتهى الداللة قيمة معامل االرتباط المجاالت ت
 معشؾؼ  0.741 العالقات االجتساعية 1
 معشؾؼ  0.698 التحجؼ 2
 عشؾؼ م 0.669 اتخاذ القخار 3
 معشؾؼ  0.686 الدعادة والخضا 4
 معشؾؼ  0.718 الزغؾط الشفدية 5
 معشؾؼ  0.757 التخدد والخؾف 6
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 معشؾؼ  0.710 الرحة الشفدية 7
 .0.183( = 0.05( ومدتؾػ داللة )64الكيسة الججولية لسعامل االرتباط بجرجة حخية )

 فسالخرائص القياسية )الدايكهمترية( لمقياس الثقة بالن 0-5-0
مؽ اىؼ الخرائص الكياسية لمسقاييذ التي اكجىا السخترؾن في الكياس الشفدي ىسا خاصيتا الرجق  

والثبات, اذ تعتسج عمييسا دقة البيانات او الجرجات التي نحرل عمييا مؽ السقاييذ الشفدية, ولكي يعظيشا االختبار 
الرائبة البج مؽ تتؾفخ فيو خرائص مؽ مثل الرجق  نتائج يسكؽ االعتساد عمييا في اصجار االحكام واتخاذ القخارات

 و الثبات و السؾضؾعية و وسيؾلة االستعسال , وقج تؼ التحقق مؽ ذلػ وكسا مؾضح في ادناه:

  Scale Validityصدق المقياس  0-5-0-6

 اعتسج الباحث انؾاع الرجق السؾضحة في ادناه:
 Face Validityالردق الظاهري  -أوالا 

صادقة اذا كان مغيخىا يذيخ الى ذلػ مؽ حيث الذكل و ارتباط فقخاتيا بالثقة بالشفذ , فاذا تكؾن االداة  
( .  264,  2119كانت محتؾيات االداة وفقخاىا مظابقة لمدسة التي تكيديا فإنيا تكؾن اكثخ صجقا ) عباس واخخون , 

عخضت السجاالت والفقخات بريغتيا  ولمتحقق مؽ صجق السجاالت والفقخات وصالحيتيا في قياس ما وضعت مؽ اجمو
( فقخة عمى مجسؾعة مؽ الدادة الخبخاء الستخرريؽ لمحكؼ عمى صالحيتيا وبعج االطالع عمى 81االولية التي تبمغ )

( 35( باستثشاء )2آرائيؼ ومالحغاتيؼ قبمت جسيع الفقخات ألنيا كانت دالة احرائيا  باستخجام اختبار )حدؽ السظابقة كا
جخاء بعض التعجيالت عمى الفقخات الجالة احرائيا  بحدب اقتخاح الخبخاء ولحا تؼ التحقق مؽ الرجق فقخة , مع ا

( فقخة كؾنت مكياس الثقة بالشفذ , اذ يعج 45الغاىخؼ عشجما اتفق الدادة الخبخاء عمى صالحية سبعة مجاالت مع )
 ( . Stanly, 1972 ,140اتفاق الخبخاء نؾعا  مؽ الرجق الغاىخؼ )

 Logical Validityالردق المنطقي  -نياا ثا
يقؾم ىحا الشؾع مؽ الرجق عمى مجػ تسثيل السكياس لمسياديؽ أو الفخوع السختمفة لمقجرة او الدسة التي يكيديا,  

وقج تحقق الباحث مؽ ىحا الشؾع مؽ الرجق بسخاجعة مجسؾعة مؽ األدبيات والجراسات الخاصة بالثقة بالشفذ والسيارات 
( 2119,  و تؼ اعتساد السجاالت التي يسكؽ ان تغظي الثقة بالشفذ ومؽ ثؼ اعتساد فقخات مكياس ) الدعجاوؼ العقمية  

التي تعبخ عؽ كل مجال واالخح بآراء الخبخاء حؾل مجػ مالئسة الفقخات مشظكيا  ومجػ تسثيميا أو قياسيا لمسجاالت التي 
  ) Ghiselli, 344 ,1963أُعجت لكياسيا)

 Construct Validityالبناء صدق  -ثالثاا 
بأن صجق البشاء يتظمب تحجيج بعض االفتخاضات الشغخية التي يدتشج الييا  Crounlundيجج كخونالنج 

الباحث في بشاء السكياس والتثبت مشيا تجخيبيا  , اذ يعشي مجػ تظابق الجرجات التجخيبية مع االفتخاضات الشغخية ان 
 ( .  Allen,1979,108) سيا.لكيا السكياس يكيذ الدسة التي اعج

وتبخز بعض السؤشخات لرجق بشاء مقاييذ الذخرية مشيا معامالت االرتباط بيؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية  
لمسكياس والقجرة التسييدية لمفقخات, اذ يسكؽ أن تكؾن معامالت االرتباط لمفقخات بالجرجة الكمية والقجرة التسييدية 

 (   281,  1998بشاء السكياس ) عؾدة , لمفقخات مؽ مؤشخات صجق 
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ولسا كان الباحث قج الثقة بالشفذ  مجسؾعة مؽ الدمؾكيات التي تختبط بيا وتسثميا السجاالت السختمفة لمثقة 
بالشفذ معا , وان االفخاد يختمفؾن بجرجة تؾفخ سسة الثقة بالشفذ لجييؼ, لحا عسج الباحث الى التثبت مؽ صجق البشاء 

الفخوق الفخدية في درجات السكياس, اذ تؼ االبقاء عمى  األول :ة بالشفذ بالتحقق التجخيبي الفتخاضيؽ لسكياس الثق
التجانذ الجاخمي بيؽ درجات االفخاد عمى فقخات السكياس والجرجة  والثاني:الفقخات التي تستمػ القجرة عمى التسييد, 

ت فقخات ومجاالت السكياس جسيعيا بالجرجة الكمية بجاللة الكمية , ودرجات مجاالت السكياس مع الجرجة الكمية, وكان
 احرائية, مسا يؤكج صجق البشاء لسكياس البحث الحالي .

 

 صدق مقياس الثقة بالنفس  0-5-0-0
يقرج بالرجق "مجػ قياس االختبار لمغاىخة السظمؾب قياسيا , إذ يكؾن االختبار صادقا  عشجما يكيذ ما    

( , تؼ ترسيؼ استبيان لغخض التعخف عمى صجق السكياس , 278,  2111رضؾان , وضع مؽ اجمو" )عالوؼ و 
سكياس لكياس ما وضعت مؽ وعخض مكياس الثقة بالشفذ عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء , لغخض بيان مجػ صالحية ال

( فقخة مؽ فقخاتو غيخ صالحة واصبح السكياس برؾرتو 35اجمو وأكج الخبخاء بأن السكياس صالح بعج ان تؼ ححف )
 ( فقخة.45الشيائية يتكؾن مؽ )

   ثبات مقياس الثقة بالنفس  0-5-0-0
لسكياس كي يكؾن صالحا لالستخجام )اإلمام يعج مفيؾم الثبات مؽ السفاليؼ األساسية في الكياس , ويجب تؾافخىا في ا  

 ( 143, 1991وآخخون ,
وىؾ احج السؤشخات التي تجل عمى دقة السكياس واتداق فقخاتو في قياس ما يجب قياسو   
(Cracker&Algiam,1986,125) 

ويعج الثبات مؽ الخرائص الؾاجب تؾفخىا لرالحية استخجام أؼ مكياس ألن صحة السكياس تعتسج عمى  
 (143, 2111ثبات وصجق نتائجو , وبجونيسا ال يكؾن ىشاك أؼ ثقة في تمػ الشتائج .)فخحات , مجػ

 -Testإعادة االختبار ) -ولغخض إيجاد معامل الثبات لسكياس الثقة بالشفذ , اختار الباحث طخيقة االختبار 
Retestءات .( الستخخاج معامل الثبات , وذلػ الن استخخاج الثبات يعدز سالمة اإلجخا 

 (Test. Retestطريقة إعادة االختبار ) 0-5-0-0-6 
 coefficient ifيظمق عمى معامل الثبات الحؼ يتؼ الحرؾل عميو بيحه الظخيقة ,بسعامل االستقخار )   

stability,77, 2111(,)الشعيسي ,146,  1991(,)مؾسى) 
 أؼ استقخار استجابات السفحؾصيؽ عمى السقاييذ عبخ مجة مؽ الدمؽ. 

ولغخض التأكج مؽ ثبات السكياس تؼ تؾزيعو عمى مجسؾعة مؽ الظمبة في قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة , كمية 
مؽ يؾم االحج , وأعيج  21/11/2119( طالب ,  بتاريخ   11التخبية االساسية , جامعة السؾصل والبالغ عجدىؼ )

 مؽ يؾم االحج . 3/11/2119 تؾزيع السكياس بعج أسبؾعيؽ مؽ التؾزيع األول بتاريخ  
بيق السقاييذ لمتعخف عمى ثباتيا يشبغي أن ال يتجاوز فتخة  ( " أن إعادة تط1989حيث يخػ الحياني)

 (1989,115أسبؾعيؽ مؽ تظبيقيا عمييؼ لمسخة األولى " )الحياني , 
ق الثاني , كانت الشتيجة أن ( بيؽ درجات التظبيق األول ودرجات التظبيPearsonوباستخجام معامل ارتباط بيخسؾن ) 

 ( . 1.89معامل الثبات لمسكياس بمغ ) 
 التجربة االستطالعية للمقياس و االختبارات المهارية   0-6
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( مؽ طمبة  قدؼ التخبية البجنية 11أجخػ الباحثان مع فخيق العسل السداعج تجخبة استظالعية عمى عيشة قؾاميا )   
مؽ يؾم االربعاء , لإلجابة عؽ فقخات  13/11/2119سية جامعة السؾصل بتاريخ وعمؾم الخياضة كمية التخبية االسا

( فقخة , "إذ كان تؾزيع فقخات السكياس تؾزيعا عذؾائيا مشتغسا لتجشب تأثخ السجيب بشسط كل 45السكياس الستكؾن مؽ )
 ( . 118,  2116مجال مؽ مجاالت السكياس" )باىي واألزىخؼ , 

 تجخبة االستظالعية ما يأتي : ويكؾن الغخض مؽ إجخاء ال
  . مجػ وضؾح الفقخات ودرجة استجابتيؼ ليا 
  . التأكج مؽ مجػ وضؾح تعميسات السكياس 
  . اإلجابة عؽ التداؤالت واالستفدارات إن وججت 
  . تذخيص السعؾقات والدمبيات التي قج ترادف الباحث 
 . الؾقت الحؼ يدتغخقو السختبخ في اإلجابة عؽ السكياس 
 (2, 2117ة كفاءة الكادر السداعج . )مشرؾر,معخف 
 ( دقيقة.15-11وقج كانت طخيقة اإلجابة واضحة ومفيؾمة وتؼ تحجيج الؾقت السدتغخق لإلجابة حيث بمغ         )  

 التجربة الرئيدية )تطبيق مقياس الثقة بالنفس( : 0-7
اس الثقة بالشفذ تؼ تظبيقو عمى بعج استكسال السدتمدمات العمسية السظمؾبة كافة إلعجاد وتييئة مكي

 . 2121/ 16/1أفخاد عيشة البحث بتاريخ  
 الهسائل اإلحرائية  0-8  
تحكيقا إلغخاض البحث الحالي استخجمت الؾسائل اإلحرائية التي تؼ حدابيا باستخجام الحاسؾب   

 لمحرؾل عمى: ( SPSS)اآللي
 .الؾسط الحدابي 
 .االنحخاف السعيارؼ 
 .معامل االلتؾاء 
 عامل االختالف.م 
                                 .معامل االرتباط 
 .الشدبة السئؾية لمتعبيخ عؽ ندبة االتفاق 
  عجد البجائل  ÷  عجد الفقخات × الستؾسط الفخضي = مجسؾع البجائل 
 . عرض النتائج ومناقذتها0
 داف البحث عرض وتحليل ومناقذة نتائج عينة البحث في الثقة بالنفس على ضهء اه 0-6

اليجف االول : بشاء مكياس الثقة بالشفذ لظالب السخحمة االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم  -1
 الخياضية في كميات التخبية االساسية.
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مؽ اجل تحقيق ىجف البحث االول , تؼ  بشاء مكياس الثقة بالشفذ عمى وفق االسذ العمسية واجخيت 
 الحرؾل عمى السكياس برؾرتو الشيائية بالفرل الثالث . التحميالت االحرائية لمبيانات وتؼ 

التعخف عمى مدتؾػ الثقة بالشفذ بذكل عام اوال ومؽ ثؼ حدب السجاالت لظالب السخحمة  -2
 االولى ألقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضية في كميات التخبية االساسية.

عمى طالب قدؼ التخبية البجنية وعمؾم  لغخض التعخف عمى الثقة بالشفذ قام الباحث بتظبيق السكياس
الخياضة في كمية التخبية االساسية / جامعة السؾصل وبعج تحميل استجابات الظالب في ضؾء بجائل 

 ( 4االجابة جاءت الشتائج كسا في الججول )
  

( المحدهبة t(يبين الهسط الحدابي واالنحراف المعياري والمتهسط الفرضي وقيمة )4الجدول )
 ية وداللة الفروق في اختبار الثقة بالنفسوالجدول

 العينة
 المتهسط

 الحدابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتهسط 
 الفرضي

مدتهى  القيمة التائية
الداللة عند 

 الجدولية المحدهبة 2.25

 الفرق دال 0.42 4.64 605 11.37 139.51 02
 

( وبانحخاف معيارؼ 139.51قج بمغ باالختبار القبمي )( يتبيؽ الؾسط الحدابي لمسجسؾع الزابظة 4مؽ خالل الججول)
( ولسعخفة صحة الفخوق بيؽ الستؾسظيؽ تؼ استخجام االختبار التائي  135( في حيؽ كان الستؾسط الفخضي ) 11.37)

خوق ( وبحلػ كانت الف2.41( ىي اكبخ مؽ الكيسة التائية الججولية )4.14واعيخت الشتائج ان الكيسة التائية السحدؾبة )
السعشؾية وىحا مؤشخ عمى ان مجرس مادة كخة الظائخة في قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في كمية التخبية االساسية 
قج اىتؼ بذكل جيج في مؾضؾع بشاء الثقة بالشفذ عشج الظمبة خالل فتخة السحاضخات ومؽ خالل تؾجيياتو لمظالب وىحا 

( مؽ ان الظالب مؽ خالل 2112وىحا يتفق مع ما تؾصل اليو )الجشابي, مؤشخ جيج عمى اىتسام السجرسيؽ بظالبيؼ 
مسارستو لأللعاب الخياضية خالل الكؾرسات الجراسية يتعخض الى الكثيخ مؽ السؾاقف سؾاء كان يتعمؼ ميارة ججيجة او 

غمب إيجابية وىحا ما يتجرب عمييا والتي يشتج عشيا مختمف االدراكات نحؾ نفدو ونحؾ االخخيؽ والتي قج تكؾن عمى اال
يجعل الظالب يبحل اقرى جيج مسكؽ باألداء البجني ويعسل عمى الديظخة عمى مداجو واعرابو اؼ االنزباط تجاه كل 
الحاالت التي تحجث خالل تظبيق السشيج الجراسي لكي يكدب ود استاذ السادة وزمالءه ومدؤولي ادارة القدؼ واالىل 

وىحا ما يعخف بتشغيؼ الحات واعيار اكبخ قجر مؽ االحتخام لمقؾانيؽ واالعخاف الخياضية وبالتالي تحقيق الشجاح والتفؾق 
 ( 111, 2112والجامعية رغؼ انيا لؼ تكؽ مؾجية مباشخة .  )الجشابي,

كسا ان السشيج الجراسي الستبع في القدؼ  يداعج عمى تعمؼ اساليب ججيجة لمتعخف عمى سمؾكيات اكثخ فاعمية ليكؾنؾا 
بالثقة فيؼ بحاجة الى زيادة الدمؾكيات السقبؾلة اكاديسيا والتقميل مؽ الدمؾكيات غيخ السقبؾلة اكاديسيا وتعمؼ  ججيخيؽ

سمؾكيات ججيجة غيخ مؾجؾدة لجييؼ وان تعجيل الدمؾك ىؾ الذكل االقترادؼ الحؼ يؾفخ الؾقت و الجيج والسال لتعجيل 
 (211, 2119الدمؾك.)الحؾرؼ ,

 ( .5لى نتائج عينة البحث في مجاالت الثقة بالنفس نتابع الجدول )ولغرض التعرف ع 0-0
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( المحدهبة والجدولية ومدتهى الداللة وداللة tيبين االوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (5الجدول )
 الفروق لعينة البحث في مجاالت الثقة بالنفس

 المجاالت العينة

 االختبارات
 (tقيمة )

 المحتدبة

 
( tقيمة)

 الجدولية
 

مدتهى 
 الداللة

داللة 
 الفروق 

 المتهسط الفرضي نتائج العينة

 -س
ع   

02 

العالقات 
 االجتماعية

 معشؾؼ  1.111 2.41 3.73  27 4.45 28.51

 معشؾؼ  1.111 2.41 4.81  12 3.96 13.25 التحجؼ
 معشؾؼ  1.111 2.41 3.57  18 4.52 19.51 أتخاذ القخار

 معشؾؼ  1.111 2.41 3.69  24 3.78 25.84 الدعادة والخضا

الزغؾط 
 الشفدية

 معشؾؼ  1.111 2.41 4.37  18 3.61 19.11

 معشؾؼ  1.111 2.41 4.44  18 4.17 21.56 التخدد والخؾف
 معشؾؼ  1.111 2.41 5.28  18 4.25 21.93 الرحة الشفدية

 
خالل الشتائج ومقارنتيا مع الستؾسط الفخضي قج حرمت عمى الكيؼ ( تبيؽ ان عيشة البحث ومؽ 5مؽ خالل الججول )

 ( السحتدبة .tاالتية في اختبار )
( الججولية t( وىي اكبخ مؽ قيسة )3.73( السحتدبة ىي )tففي مجال العالقات االجتساعية تبيؽ ان قيؼ )

تظؾر لجػ السجسؾعة الزابظة رغؼ ( وبحلػ فأن مجال العالقات االجتساعية قج 1.111( عشج مدتؾػ الجاللة )2.41)
انيا لؼ تتستع بالبخنامج الشفدي وىحا يجل عمى ان السشيج الجراسي الحؼ يتمقاه الظالب خالل ىحه الفتخة مؽ محاضخات 
نغخية وعسمية لو تأثيخ عمى جانب العالقات االجتساعية ومحبة الظمبة ألساتحتيؼ وكدب ثقتيؼ وبدخعة مؽ خالل 

و ليؼ باستسخار لألداء االفزل والتعاون البيشي بيؽ الظمبة ومذاركة الظمبة لسشاسبات زمالئيؼ مجرس السادة وتذجيع
والثقة الستبادلة بيشيؼ وسخعة التعارف واالنجماج خالل الجروس العسمية وسساع السجرس لخأؼ الظالب والسذاركة والتفاعل 

 (166,  2118في السشاقذات التي يذجع عمييا السجرس. )الحؾرؼ , 
( عمى التؾالي وىي 1.111( وبسدتؾػ داللة )4.81( السحتدبة وىي )tاما في مجال التحجؼ فكانت قيسة )

( وبحلػ فأن مجال التحجؼ معشؾؼ وىحا يجل عمى نذؾء اعتداز عالي في الشفذ 2.41( الججولية )tاكبخ مؽ قيسة )
جرات الجاخمية والتحكؼ باالنفعاالت وبالتالي رفع وبشاء رصيؽ لمذخرية والشغخة الستفائمة الى السدتقبل والذعؾر بالق

 (65,  2118مدتؾػ التحجؼ مع السخونة خالل السؾاقف السختمفة . )مبارك , 
( وىي اكبخ مؽ 1.111( وبسدتؾػ داللة )3.57( السحتدبة وىي )tاما في مجال اتخاذ القخار فكانت قيسة )

لقخار معشؾؼ وىحا يجل عمى ان السشيج الجراسي الستبع يخكد عمى ( وبحلػ فأن مجال اتخاذ ا2.41( الججولية )tقيسة )
االفكار التي تؤثخ ايجابيا عمى االداء واالستساع الى التؾجييات مؽ قبل السجرس والقجرة عمى كبت االفكار الدمبية التي 
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ميؼ. )الحؾرؼ و العداوؼ , تؤثخ عمى االداء والتعامل بكفاءة عالية مع السذاكل التي تؾاجييؼ مؽ اجل ان يكؾن القخار س
2112  ,118) 

( الججولية t( وىي اكبخ مؽ قيسة )3.69( السحتدبة )tاما في مجال الدعادة والخضا فقج كانت قيسة )
( وبيحا الشتيجة فأن الدعادة والخضا لجػ طمبة قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة قج تظؾرت بذكل ايجابي يجل 2.41)

راسي الستبع عسميا ونغخيا وىحا يحدب لسشياج قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة كؾن مشيجيؼ عمى رصانة السشيج الج
قج اىتؼ بأحالم وطسؾحات الظمبة وتخكيدىؼ عمى مدتقبميؼ وإرضائيؼ لسجرسييؼ في السؾاد العسمية والشغخية وخاصة في 

جيؾد الظمبة كسا ان تحدؽ السدتؾػ يحدؽ مؽ كخة الظائخة والذعؾر بالخضا الستبادل بيؽ الظالب واالستاذ وتثسيؽ 
 ( 134,  2112الدعادة والخضا . )الجشابي , 

( 2.41( الججولية )t( وىي اكبخ مؽ قيسة )4.37( السحتدبة )tاما في مجال الزغؾط الشفدية فكانت قيسة )
عمى تجاوز الزغؾط التي عانى  وىحا تأكيج عمى ان السشيج الستبع مع طالب التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ساعج كثيخا

مشيا الظمبة في بجاية الحياة الجراسية الجامعية ويعؾد ذلػ الى تجاوز الحخج والزيق وااللؼ الحؼ يتعخض لو الظالب في 
 بجاية الكؾرس الجراسي العسمي وتحقيق التظؾر في السيارة لجسيع الظمبة واىتسام السجرس بي وتراعج مدتؾاؼ كخياضي.

 ( 65,  2113)طو ,                                                      
( 2.41( الججولية )t( وىي اكبخ مؽ قيسة )4.44( السحتدبة )tاما في مجال التخدد والخؾف فكانت قيسة )

خفة وىحا تأكيج عمى ان السشيج الستبع مع طالب التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ساعج كثيخا عمى اكتداب الظمبة السع
السختبظة بذخرية الظالب الحؼ تجور حؾلو العسمية التخبؾية وان اليجف التخبؾؼ اصبح ال يعشي اكداب الظالب كسا 
كبيخا مؽ السعمؾمات فقط  وانسا اكداب القؾة الذخرية بجؾانبيا العقمية والشفدية كي نجعل مشو اندانا  واثقا  مجركا  يشغخ 

 (Weinberg , 1995 , 96او تخدد . )الى السدتقبل بظالقة عالية دون خؾف 
( وىحا دليل 2.41( وىي اكبخ مؽ الكيسة الججولية )5.28( السحتدبة)tوأخيخا وفي مجال الرحة الشفدية فكانت قيسة )

اخخ عمى ان السشاىج الستبعة في قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمى انيا مشاىج رصيشة تخاعي الجؾانب الشفدية في 
ميا واسيست في تحديؽ حالة الرحة الشفدية لجػ الظمبة مؽ خالل تشسية الذعؾر بالثقة ومؾاجية الحياة كل تفاصي

 (167,  2118الخياضية الجامعية بكل ثبات واتدان وثقة . )الحؾرؼ , 
 
   

 االستنتاجات والتهصيات  -4
 أتي:في ضؾء نتائج البحث ومشاقذتيا في حجود عيشة البحث استشتج الباحثان فيسا ي

 االستنتاجات 4-6
فاعمية مكياس الثقة بالشفذ الحؼ قام الباحثان ببشائو عمى طمبة السخحمة االولى / قدؼ التخبية  -1

 البجنية وعمؾم الخياضة / كميات التخبية االساسية / جامعت السؾصل وديالى والسدتشرخية .
اقدام التخبية البجنية  ارتفاع مدتؾػ الثقة بالشفذ بذكل عام وحدب مجاالت الثقة ايزا لظمبة -2

 وعمؾم الخياضة / كميات التخبية االساسية / جامعات السؾصل ديالى السدتشرخية.
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 التهصيات  4-0

 مسا سبق وفي ضؾء ما تؾصل اليو الباحثان مؽ استشتاجات يؾصيان بسا يأتي:
خبية البجنية وعمؾم الخياضة / تعسيؼ نتائج الجراسة الحالية والتأكيج عمى اىسية الثقة بالشفذ عمى طالب قدؼ الت -1

 السخحمة االولى . 
حث السجرسيؽ عمى اعتساد مكياس الثقة بالشفذ الحالي كجليل عسل لمؾقؾف عمى واقع مدتؾػ الثقة بالشفذ  -2

 لجػ طمبة اقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة . 
 فذ لجػ الظمبة.ضخورة وجؾد االخرائي الشفدي الخياضي لمكيام بجورة في تعديد الثقة بالش -3

 المرادر:     
التقؾيؼ والكياس , وزارة التعميؼ العالي والبحث : ( 1991اإلمام , مرظفى محسؾد وآخخون : ) -1

 العمسي , جامعة بغجاد.
( : أدوات التقؾيؼ في البحث العمسي 2116باىي , مرظفى حديؽ واألزىخؼ , مشى احسج : ) -2

 رخية , القاىخة .,مكتبة االنجمؾ الس 1البشاء( , ط -)الترسيؼ
(: قياس الثقة بالشفذ وعالقتو بالتحريل الجراسي , مجمة 1994بؾلص , صبحي حبيب ) -3

 التخبية والعمؼ , العجد الدادس عذخ , جامعة السؾصل.
(: فاعمية بخنامج ارشادؼ نفدي لتشسية الخوح الخياضية والدمؾك 2112الجشابي, سعج عباس) -4

خوحة دكتؾراه , كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة , االجتساعي لالعبي كخة الظائخة , أط
 جامعة بابل.

(: اثخ طخائق تجريذ الخياضيات في تعديد الثقة بالشفذ عشج 1986الحدشي , غازؼ خسيذ ) -5
 الظالب , دراسات لالجيال , العجد الثالث , الدشة الدادسة , جسيؾرية العخاق.

, مظبعة ابؽ  1لشفذ التجريب الخياضي , ط(: مبادغ عمؼ ا2118الحؾرؼ , عكمة سميسان ) -6
 االثيخ , السؾصل , العخاق .

, شخكة دار  1(: مفاليؼ حجيثة في عمؼ الشفذ الخياضي , ط2119الحؾرؼ , عكمة سميسان ) -7
 االكاديسيؾن لمشذخ والتؾزيع , عسان , السسمكة االردنية الياشسية

 1االعجاد الشفدي لمخياضييؽ , ط (:2112الحؾرؼ , عكمة سميسان و العداوؼ , كامل عبؾد ) -8
 , دار الكتاب الثقافي , اربج , االردن .
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(:الجليل الى البحث العمسي ومشاىجو في 2116الحؾرؼ, عكمة سميسان و عمي , ىشج سميسان ) -9
 , مخكد الكتاب الحجيث لمشذخ , االردن. 1العمؾم التخبؾية واالندانية , ط

رشاد التخبؾؼ الشفدي , دار الكتب لمظباعة والشذخ ( : اإل1989الحياني , عاصؼ محسؾد نجا ) -11
 , جامعة السؾصل .

( : الخوح الخياضية وعالقتيا ببعض الستغيخات الشفدية لجػ بعض 2113طو , عادل حسجؼ ) -11
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 مقياس الثقة بالنفس(6ملحق )

 الفقرة ت

تنطبق 

علي 

 دائما

تنطبق 

 علي
 أحيانا

التنطبق 

 علي

التنطبق 

علي 

 تماما

      اتخدد في اداء بعض السيارات الحخكية الرعبة  1

      اخذى الغيؾر بسدتؾػ غيخ الئق أمام الجسيؾر  2

      جما اتكمؼ امام زمالئي والسجرس ارتبػ عش 3

      اعزاء الفخيق يحبؾنشي  4

      اشعخ بالحخج مؽ انتقادات الغيخ  5

      اشعخ بالتعاسة اذا لؼ يتحقق حمسي  6

      اشعخ ان السجرس غيخ راٍض عشي  7

      اكدب ثقة االخخيؽ بدخعة  8

      اخذى المعب أساسيا  ألول مخة  9

      اشعخ ان مدتؾاؼ افزل مؽ زمالئي  11

      احتاج الى مؽ يذجعشي عشجما اقؾم باالداء الرحيح  11

      استثيخ زمالئي في بعض االمؾر  12

      اجج الجخأة في الجفاع عؽ وجية نغخؼ  13

      أبحل كل جيجؼ لكي اعيخ بسدتؾػ الئق  14

      اشعخ بالدعادة عشجما احقق الفؾز  15

      اشعخ بالزيق واأللؼ عشجما يشتقجني احج  16

      باني غيخ قادرعمى مؾاكبة زمالئي في أداء السيارات  اشعخ 17

      اتشازل خجال عؽ ارائي في بعض السؾاقف  18
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      اشعخ بأني أقل مدتؾػ مؽ بعض الالعبيؽ  19

      اشعخ بخيبة امل عشجما اخظئ في اداء بعض السيارات  21

      اشارك زمالئي في نذاطاتيؼ االجتساعية  21

      اتخح قخاراتي الذخرية مؽ دون استذارة الدمالء  22

      اعزاء الفخيق يثقؾن بي  23

      اشعخ بالظسأنيشة عشجما انفح ما يظمب مشي السجرس 24

      السجرسؾن راضؾن عشي  25

      السحاضخات اشعخ بالخضا ان مدتؾؼ تراعج في  26

      افزل ان يحجد لي السجرس واجباتي داخل الداحة  27

      افزل ان اتخح القخارات الذخرية بشفدي  28

      اتخدد مؽ مؾاجية الخرؼ  29

      يعجبشي التعخف عمى طمبة ججد في الفخق الخياضية  31

      اتسدػ بالخأؼ عشجما اكؾن عمى حق  31

      في مؾاجية الفخيق ألول مخة  اجج صعؾبة 32

      اشعخ بأنشي اقل مدتؾػ مؽ زمالئي  33

      انفح تؾجييات السجرب مؽ بجون تخدد  34

      اشعخ بان ىشاك مؽ يشتقجني  35

      ارتبػ عشج المعب مع العبيؽ اقؾياء 36

      استظيع ان اسيؼ في تحقيق الشجاح  37

      ي معغؼ الجروس العسمية  اشعخ بأني محغؾظ ف 38

      يعجبشي السجرس الحؼ يدسع اراء الظالب  39

      ارغب ان تثسؽ جيؾدؼ عشجما اقؾم بعسل ناجح  41
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      امتشع عؽ االستفدار عؽ االمؾر الغامزة  41

      اشارك في السشاقذات الخياضية الجامعية  42

      سمياشعخ ان زمالئي راضيؽ عؽ ادائي الع 43

      تحجيق السجرس لي يثيخ ارتباكي  44

      اشعخ باأللؼ إذا ىدمت في السشافدة  45

 

  
 

 


