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دراسة مقارنة لحالة الثقة بالنفس لدى العبي كرة السلة في جامعة 
الموصل

م عصام محمد عبد الرضا .م
الریاضیةالتربیةكلیة /جامعة الموصل 

  ٢٠/٦/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٣/٦/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :

ة الثقــة بــالنفس لــدى العبــي كــرة التعــرف علــى الفــروق الفردیــة فــي حالــإلــى هــدف البحــث 

)العبــــا فــــي ثــــالث ٣٠الســــلة، اجــــري البحــــث علــــى عینــــة تــــم اختیارهــــا بالطریقــــة العمدیــــة تمثــــل (

كلیات(كلیــة االدارة واالقتصــاد، كلیــة علــوم الحاســبات ،كلیــة الزراعــة) بكــرة الســلة  والمشــاركین فــي 

م الباحث مقیاس حالة الثقة استخد٢٠٠٣/٢٠٠٤بطولة جامعة الموصل بكرة السلة للعام الدراسي 

) إذ ١٩٩٥بـــالنفس الریاضـــیة(لروبن فیلـــي) والـــذي اعـــد صـــورته العربیـــة د.محمـــد حســـن عـــالوي (

)فقرة وبعد التأكد مـن صـدق وثبـات المقیـاس تـم معالجـة البیانـات إحصـائیا ١٣یتكون المقیاس من(

یرســـون،تحلیل التبـــاین باســـتخدام  (الوســـط الحســـابي،االنحراف المعیاري،معامـــل االرتبـــاط البســـیط ل

-باتجاه واحد)أسفرت النتائج عما یأتي :

عدم وجود فروق معنویة لحالـة الثقـة بـالنفس لـدى العبـي الفـرق الثالثـة  بكـرة السـلة عینـة 

أوصـى كمـا البحث وتمتع العبي الفرق الثالثـة بمسـتوى متقـارب مـن حالـة الثقـة بـالنفس الریاضـیة 

داد النفســي للالعبــین أثنــاء الوحــدات التدریبیــة والتركیــز علــى الباحــث بالعمــل علــى االهتمــام باإلعــ

تطویر حالة الثقة بالنفس من خالل إجراء المباریات التجریبیة قبل االشتراك بالمنافسات الریاضـیة 

٠  

A Comparative Study for Self Confidence for Basket ball
Players at The University of Mosul 2004

Assistant Lecturer Isam . M . Abdulridha
University of Mosul - College of Physical Education

Abstract:
The research aims to identify the individual differences in the

degree of Self-confidence State in. basketball players.

The research was carried out on a sample chosen by the deliberate

method which represented (30) players from three colleges (Forest and
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Agriculture College , Computers Science College the Administration and

Economic college, which are, participated in University of Mosul

Champion in basketball in 2004-2003.

The Researcher used sport the degree of self confidence state scale

(Robin Feely ) which is Arabic version was prepared by D. Muhammad

Hassan Alawi (1995) .

The scale consists of (13) article, after the accuracy and the validity

of the scale. The data was statistically processed using (the arithmetic

mean, standard deviation, Pearson simple correlation factor, and Uni.

–directional variance analysis) .

The results showed the following: No significant differences exist

in the degree of self -confidence state in among the three basketball teams

players as a sample of research.

The three teams’ players have close levels of Self-confidence State.

The researcher recommends that work must be carried out for preparing

the players psychically through training units and focus on the

development of self-confidence through trial competition before

participation in sport competitions.

:. التعریف بالبحث١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

الشـــك ان الالعـــب بشـــكل عـــام فـــي األلعـــاب الفردیـــة آو الجماعیـــة یتعـــرض إلـــى نـــوع مـــن 

الضغوط النفسیة المتباینة في شدتها والتي تؤدي إلى حدوث حالة من القلق والخوف والتوتر أثناء 

ســیطرة والــتحكم علــى انفعاالتــه واســتقراره فــي المبــاراة ممــا یــؤدي إلــى فقــدان الثقــة بــالنفس وعــدم ال

األداء  " إذ یشعر الفرد بأنه قد نسي خبراته السابقة وشعوره بالخوف مـن المنـافس واإلحسـاس فـي 

  )  ٣٦٨، ١٩٩٤فقد الثقة في قدراته الذاتیة " ( السعدي .و الراوي ، 

ســات بــان یركــز  ومــن األهمیــة التــي تؤخــذ بنظــر االعتبــار عنــد إعــداد الالعــب لجــو المناف

بالناحیة النفسیة لالعب واعطائه مزیدا من الثقة بقدراته وٕامكاناته في التعامل مع اهتمامه المدرب 

المواقف وظروف اللعب المختلفة "إذ ان ثقة الالعب في قدراته على التعـاون مـع األشـیاء والـتحكم 
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بطالقـة للمـدرب أو زمالئـه "( في المواقف غیر متوقعة وٕاصدار القرارات بثقة والتحدث عن أفكـاره 

  )  ٤، ١٩٩٦صالح،

لذا فان الثقة بالنفس تعد من العوامل النفسیة التي تشكل دورا مهما في تفوق العـب علـى 

مـن الضـغوط اً خالل المنافسة كما ان منافسات لعبـة كـرة السـلة مـن األلعـاب التـي تشـهد نوعـآخر

ب المستوى الفنـي لـدى الالعبـین ومـدى قـدرة  النفسیة المصاحبة لالعب اخذین بنظر االعتبار تقار 

العب كرة السلة على األداء بثقة تساعده علـى احتفاظـه بـروح معنویـة وتركیـز عـالیین وانـه سـوف 

یحقق النجاح  في حسم المباراة لصالح فریقه والفوز بالنتیجة  ، ومن هنا تكمن أهمیة البحـث فـي 

  ٠لة دراسة  حالة الثقة بالنفس  لدى العبي كرة الس

:مشكلة البحث٢-١
أهمیة البحث ونظرا للدور الـذي یشـكله الجانـب النفسـي فـي عملیـة عن من خالل ما تقدم 

عملیـــة إعـــداده فـــي الجوانـــب البدنیـــة والخططیـــة والـــذي ال یقـــل أهمیـــة عـــن إعـــداد الالعـــب نفســـیا 

نافسات والـذي غالبـا والمهاریة في غضون الوحدات التدریبیة والمباریات التجریبیة والتهیئة لجو الم

مــا تــزداد فیــه الضــغوط النفســیة بشــكل ملحــوظ عنــد الالعبــین لــذا ارتــأى الباحــث دراســة حالــة الثقــة 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤بــالنفس لــدى العبــي كــرة الســلة المشــاركین ضــمن بطولــة الجامعــة للعــام الدراســي 

ة كــرة الســلة قــد وباعتبــار العامــل النفســي والمتمثــل بحالــة الثقــة بــالنفس لالعــب فــي منافســات  لعبــ

یكـــون عـــامال حاســـما فـــي الحصـــول علـــى افضـــل النتـــائج  وذلـــك مـــن خـــالل الوصـــول إلـــى عملیـــة 

لدیــه درجـة الثقـة بـالنفس یتـوفر لدیـه االسـتقرار النفسـي لـدى الالعـب  " اذ ان الالعـب الـذي ترتفـع 

معرفـة الفـرد سالح قوي في مواجهة األزمات فال تجده ینهزم من أول اللقاء ، وتأتى هذه الثقة مـن 

  ) . ٧٩.  ١٩٩٥بإمكانیته وتقدیره لها " (الصنیع ، 

ھدف البحث : ٣-١
التعـــرف علـــى  الفـــروق الفردیـــة فـــي حالـــة الثقـــة بـــالنفس  لـــدى العبـــي جامعـــة الموصـــل بكـــرة -

  ٠السلةعینةالبحث

فرضیة البحث :  ٤-١
وق معنویة في درجة حالة الثقة بالنفس لدى العبي كرة السلة فـي  جامعـة الموصـل ال توجد فر -

  ٠عینةالبحث
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مجاالت البحث :  ٥-١
المجال البشري : العبو كرة السلة في كلیات جامعة الموصل  ١-٥-١

    ٢٥/٤/٢٠٠٤ولغایة  ٢٥/٣/٢٠٠٤من المدة المجال الزماني : ٢-٥-١

الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل المجال المكاني : القاعة  ٣-٥-١

تحدید المصطلحات :  ٦-١
الثقة بالنفس ( عرفها ،فیلي) " أنها االعتقاد او درجة التأكد آو الیقینیة بان الفرد یملـك القـدرة لكـي 

  ٠) ٣٨٥،  ١٩٩٨یكون ناجحا في الریاضة " ( عالوي، 

  :ة الدراسات النظریة والدراسات المشابھ-٢
الدراسات النظریة: ١-٢
بالنفس :مفھوم الثقة ١-١-٢

ن في مجال علم النفس الریاضي بإیجاد وسائل وطرق تسهم في یلقد اهتم كثیر من الباحث

رفــع مســتوى األداء لالعـــب مــن خــالل حصـــوله علــى االســـتقرار واالتــزان النفســي قبـــل وفــي أثنـــاء 

والسـیما للعـب المختلفـة لنفس في مواجهة ظروف اباالمنافسات الریاضیة والذي یتمثل بمنحه الثقة

) فـي مفهومـه للثقـة  ٢٠٠٠عند تقـارب المسـتویات الفنیـة فـي األداء وهـذا مـا یشـیر الیـه (  راتـب، 

بـالنفس" عنـدما تشـعر بالثقـة بـالنفس فانـك تصــبح اكثـر هـدوءا واسـترخاء فـي المواقـف او الظــروف 

مح لــك ان تتصــرف بنجــاح فــي بعــض مواقــف األداء الضــاغطة وهــذه الحالــة العقلیــة والجســمیة تســ

   ٠) ٣٠٥، ٢٠٠٠الحرجة " ( راتب،

ومن ناحیة أخـرى یمكـن ان نتعـرف علـى ماهیـة الثقـة بـالنفس بالنسـبة لالعـب بشـكل عـام 

) اذ یقــول " هــي إیمــان الالعــب بقدرتــه وثقتــه فــي مواجهــة  ١٩٩٨مــن خــالل مــا ذكــره ( عــالوي ، 

وده ، وهـي معرفتـه بنـواحي قوتـه وضـعفه واسـتخدامها جمیعـا فـي وتقبل التحدیات التي تختبر صـم

عقبـات فـي حـدود قـدرات  ةالوصول إلى افضل النتائج ، وهي تعني ان هناك استعدادا لمواجهة أیـ

   ٠)  ٣٥،    ١٩٩٨الالعب " (عالوي، 

) إلى ممیزات الثقـة بـالنفس  التـي تسـهم فـي تطـویر أداء الالعـب  ١٩٩٧ویشیر( راتب ، 

:اآلتيالمنافسة الریاضیة من خالل أربع طرق وعلى النحو أثناء 

الثقــة تثیــر االنفعــاالت اإلیجابیــة : تبعــث لــدى الریاضــي الشــعور بالحیویــة والحمــاس والبهجــة -

  ٠واالنتعاش والمتعة والرضا مما تؤدي إلي االنسیابیة باألداء 

یحـاول تجنـب الفشـل الـذي الثقة تساعد علـى تركیـز االنتبـاه : یرجـع ذلـك إلـى ان الریاضـي ال -

 ٠یاتي نتیجة ضعف الثقة  وانما یركز او یوجه االهتمام نحو األداء فقط 

ذات صـعوبة اً ان یضع أهدافعلیه الثقة تؤثر في بناء األهداف : الریاضي الذي یتمتع بالثقة -

٠مالئمة وتستثیر التحدي ثم یبذل الجهد ال نجازها  
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وتعنـي ان الثقــة هـي درجــة التأكـد او االعتقــاد التـي یمتلكهــا الثقـة تزیـد المثــابرة وبـذل الجهــد :-

  ) ٣٤٢،  ١٩٩٧(راتب ، تحقیق النجاح في الریاضةفي ه مدى قدرتالریاضي عن

الدراسات المشابھة : ٢-٢
)٢٠٠٢الشیخو، خالد فیصل ، محمد حیدر سلیمان ( دراسة

لقطر بكرة الید ""قیاس درجة الثقة بالنفس لدى العبي منتخبات جامعات ا

هدفت الدراسة الى التعرف على درجة الثقة بالنفس لدى العبي منتخبات جامعات القطـر 

أجریـت هـذه الدراسـة وقـد التعرف علـى الفـروق بـین العبـي هـذه  المنتخبـات فضال عن  ٠بكرة الید

یمثلــون اً ) العبـ ٤٨كركـوك واشـتملت عینـة الدراسـة علـى(بفـي القاعـة الریاضـیة فـي المعهـد الفنـي 

ـــة للموســـم  ـــة االتحـــاد العراقـــي للریاضـــة الجامعی منتخبـــات جامعـــات القطـــر بكـــرة الیـــد ضـــمن بطول

) وعربـه  ١٩٨٦وقد استخدم الباحثان نموذج( روبـین فیلـي) للثقـة الریاضـیة عـام ( ٢٠٠١/٢٠٠٢

) عبارة وبدائله مكونة من (نعم،ال)أسفرت نتائج ١٦محمد حسن عالوي ویتكون المقیاس من ( ٠د

لدراسة عن تمیز منتخب جامعـة تكریـت بـأعلى درجـة ثقـة بـالنفس عـن بـاقي الجامعـات بلعبـة كـرة ا

الیـــد ووجـــود فـــروق معنویـــة بـــین جامعـــة بغـــداد والموصـــل لصـــالح جامعـــة بعـــدادكما وتوجـــد فـــروق 

معنویة بین جامعة تكریت  وكل من الموصل والقادسیة ولصالح تكریت واخیرا التوجود فروق بین 

(الشــــــیخو،  ٠وصــــــل و القــــــاد ســــــیة وبــــــین بغــــــداد وتكریــــــت وبــــــین بغــــــداد والقادســــــیة جــــــامعتي الم

  ) ١٥٩،  ٢٠٠٢محمد،

إجراءات البحث : -٣
١-٣��Ι ѧѧΣΑϟ�ΞϬϧѧѧϣوطبیعــة ءمتهــااســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي بالطریقــة المســحة لمال

البحث 

مجتمع البحث وعینتھ:  ٢-٣
فـي بطولـة جامعـة الموصـل بكـرة السـلة كـرة السـلة المشـاركین  يشمل مجتمع البحث العبـ

) العبـــــا یمثلـــــون كلیـــــات اإلدارة ٣٠(بــــــ ،وتمثلـــــت  عینـــــة البحـــــث  ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعـــــام الدراســـــي 

واالقتصاد وعلوم الحاسبات والزراعـة والغابـات بكـرة السـلة تـم اختیارهـا بالطریقـة العمدیـة باعتبارهـا 

  ٠تضم افضل العبي كرة السلة من حیث المستوى واألداء في جامعة الموصل

أداة البحث :٣-٣
وصف المقاس وتصحیحھ: ١-٣-٣

محمـد  ٠حالـة الثقـة بـالنفس الریاضـیة والـذي اعـد صـورته العربیـة داختبار( روبین فیلي) ل

) فقــرة یقــیس ثقــة الالعــب بنفســه فــي لحظــة مــا ١٣) یتكــون المقیــاس مــن ( ١٩٩٥حســن عــالوي (

) درجـــات لكـــل فقـــرة والدرجـــة العظمـــى٩قبـــل المنافســـة الریاضـــیة علمـــا بـــان المقیـــاس یتكـــون مـــن (
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الالعب بدرجة اكبر من حالـة الثقـة بـالنفس الریاضـیة ) تعبر عن حالة تمیز١١٧للمقیاس قدرها (

  ) ١انظر الملحق( ٠) ٦٠، ١٩٩٨(عالوي،

المواصفات العلمیة للمقیاس :٢-٣-٣
صدق المقیاس :١-٢-٣-٣

تــــم عرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن ذوي الخبــــره فقــــد بغیــــة الحصــــول علــــى صــــدق المقــــایس 

وبعد جمع االسـتمارات توصـل )*(والتقویمواالختصاص في مجال العلوم التربویة والنفسیة والقیاس

ل وسـیلة ضـافأن في هذا المجال (Eble:1972)الباحث الى الصدق الظاهري للمقیاس اذ یشیر 

للتأكد من صدق األداة هو ان یقـرر عـدد مـن المختصـین  مـدى تغطیـة وشـمولیة الفقـرات لجوانـب 

Eble)الصفة المراد قیاسها "  :1972:P555) ٠   

ت المقیاس:ثبا ٢-٢-٣-٣
 )٤علـى عینــة مؤلفــة مــن (بــالتوزیع قـام الباحــث فقــد وبغیـة الحصــول علــى ثبـات المقیــاس 

العبین من العبي كرة سلة في منتخب كلیة التربیة الریاضیة كاختبار أول ثم أعید االختبار نفسه 

) ایــام مــن االختبــار االول علــى العینــة نفســها إذ تشــیر بعــض المصــادر الــى ان١٠بعــد مــرور (

ثالثــــة –اســــبوعین تجــــاوزت"الفتــــرة بــــین التطبیــــق األول لــــألداة والتطبیــــق الثــــاني لهــــا یجــــب ان ال

جمع البیانات تم معالجتها إحصائیا باستخدام معامل االرتبـاط  عدوب).adam،1964،88("أسابیع

ومـن ثــم )وهـذا یـدل علـى وجـود ارتبـاط عـالي ٠،٩١ظهـرت قیمـة (ر)المحتسـبة(فالبسـیط  لبیرسـون 

   ٠معامل ثبات للمقیاس وجود

الوسائل اإلحصائیة : ٤-٣
:اآلتیة تم استخدام الوسائل اإلحصائیة 

الوسط الحسابي -

االنحراف المعیاري -

معامل االرتباط البسیط لیرسون -

) ، ٢٨٩، ٢٠٩، ١٥٤، ١٠١، ١٩٩٦تحلیل التباین (التكریتي والعبیدي ، -

د ضرغام جاسم محمد / القیاس والتقویم / كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل٠م٠ا)*(

اضیة جامعة الموصلد سبهان محمود الزهیري /اختبارات ومقاییس/كلیة التربیة الری٠م٠ا     

د زهیر محمد محمد علي /علم النفس الریاضي /كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل٠م      
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عرض النتائج ومناقشتھا : -٤
معرفــة مــا تحقــق مــن هــدف وفرضــیة البحــث وبعــد معالجــة البیانــات إحصــائیا التــي بغیــة  

اآلتیة: تفسیر النتائج ،من خالل الجداول ثم حصل علیها الباحث  

  )١الجدول (

یمثل األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وحجم العینة

نع-+َس الكلیات

٦٩.٣٢٢.٤١٠كلیة الزراعة

٨٧.٤٢٣.٤١٠اسباتكلیة علوم الح

٨٧.٧١٤.٩١٠كلیة اإلدارة واالقتصاد

) یمثل تحلیل التباین الختبار حالة الثقة بالنفس الریاضیة الفراد عینة البحث٢الجدول(

مصدر التباین
درجة 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات
النتیجةف الجدولیةف المحتسبة

  ١١١٠.٤  ٢٢٢٠.٨  ٢  بین المجموعات

غیر معنوي  ٣.٣٥  ٢.٦١   ٤٢٥.٠٥  ١١٤٧٦.٦  ٢٧  داخل المجموعات

١٣٦٩٧٠.٤  ٢٩  الجموع الكلي

كانت قیمة ف الجدولیة عند بینما ٢،٦١) ان قیمة ف المحتسبة =٢یتضح من الجدول (

ولمــــا كانــــت القیمــــة المحتســــبة اقــــل مــــن  ٣.٣٥= ٠.٠٥) ونســــبة خطــــأ <= ٢٧-٢درجـــة حریــــة (

ققــت فرضــیة البحــث  بعــدم وجــود فــروق معنویــة بــین الفــرق الثالثــة عینــة البحــث تحذاً الجدولیــة ا

بمســتوى مــن خــالل اداء العبیهــا  تویعــزو الباحــث ســبب ذلــك الــى ان مســتویات هــذه الفــرق تمیــز 

متقـــارب مـــن حالـــة الثقـــة بـــالنفس  والتـــي عبـــرت عـــن مـــدى قـــدرات وٕامكانیـــات الالعبـــین واســـتثمار 

أداء افضــل مــن خــالل الوصــول الــى حالــة مــن االســتقرار النفســي مهــاراتهم الفنیــة للحصــول علــى 

والثبــــات وعــــدم التــــوتر خــــالل المنافســــة وینــــتج ذلــــك مــــن حالــــة االنســــجام والتعــــاون بــــین المــــدرب 

)"   ١٩٨٧والالعبـین مــن ناحیـة والالعبــین فیمـا بیــنهم مــن ناحیـة أخــرى اذ یؤكـد (عــالوي ومحمــد 

ن واثقا جدا من نفسة ومن قدراته ومهاراته وال یبدو علیه ان الریاضي الذي یتمیز بثقة بالنفس یكو 

متوقعـة  ولـه اإلمكانیـة علـى اتخـاذ القـرار بثبـات  نحـو مسـتوى الالقلق او التردد فـي المواقـف غیـر 

ام لزمالئــه ه ســواء للمــدرب ئــلعبــه ونجــده متصــفا  باالســتقرار والقــدرة علــى التعبیــر عــن أفكــاره وارا
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حالـــة أن (فیلي )مـــن خـــالل دراســـته إلـــى ) وكمـــا یؤكـــد ٤٧٥-٤٥٦ ،١٩٨٧الالعبـــین " (عـــالوي، 

والتي یظهرها الالعب في المنافسة الریاضیة  تعطي  دفعة تقدمیة لإلدراك بالنفس الریاضیة لثقة ا

.النجاحالذاتي للالعب وینتج عنها الرضا والشعور ب

  )٢٨٥، ١٩٩٨(عالوي ومحمد،

:االستنتاجات والتوصیات   -٥
اجات :االستنت١-٥
   ٠عدم وجود فروق معنویة في حالة الثقة بالنفس لدىالعبي الفرق الثالثة عینة البحث -

   ٠الفرق الثالثة بمستوى متقارب ومثالي لحالة الثقة بالنفس الریاضیة یتمتع العبو -

التوصیات :٢-٥
ري خــــالل االهتمــــام باإلعــــداد النفســــي جنبــــا الــــى جنــــب مــــع اإلعــــداد الخططــــي والبــــدني والمهــــا-

   ٠الوحدات التدریبیة 

التركیز على تطویر درجة الثقة بالنفس من خالل إجراء المباریات التجریبیة استعدادا للمشـاركة -

  ٠في المنافسات
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المصادر العربیة واألجنبیة:
ـــدي :( . ١ ـــع یاســـین محمد،حســـن محمـــد العبی ) التطبیقـــات االحصـــائیة فـــي ١٩٩٦التكریتـــي ،ودی

  ٠اضیة ،المكتبة الوطنیة ،دار الكتب والوثائق ،بغدادبحوث التربیة الری

،مركـــزا لكتـــاب للنشـــر ، ١)مـــدخل فـــي علـــم الـــنفس الریاضـــي ،ط١٩٩٨عالوي،محمـــد حســـن:(. ٢

  القاهرة 

،مركز الكتاب للنشـر ١)موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین،ط١٩٩٨عالوي،محمد حسن:(. ٣

  ٠، القاهرة 

) االنفعــــــاالت النفســــــیة المصــــــاحبة ١٩٩٤الــــــرحیم الــــــراوي:(الســــــعدي،عامر جبــــــار،هیثم عبــــــد . ٤

  ٠،بغداد١٩للمباریات عند العبي كرة الطائرة للمتقدمین،مجلة التقني،البحوث التقنیة،عدد

) االختبـارات المهاریـة والنفسـیة فـي ١٩٨٧عالوي،محمد حسن ،محمـد نصـر الـدین رضـوان :(. ٥

     ٠،دار الفكر العربي ،القاهرة ١المجال الریاضي ،ط

) قیــاس درجــة الثقــة بــالنفس لــدى العبــي  ٢٠٠٢الشــیخو،خالد حامــد ،محمــد حیــدر ســلیمان (. ٦

، جامعــة ٢٩،عــدد٨منتخبـات جامعــات القطــر بكـرة الیــد مجلــة الرافـدین للعلــوم الریاضــیة ،مجلـد

  ٠الموصل

) الســمات االنفعالیــة لالعبــي منتخبــات كــرة القــدم تحــت ١٩٩٦صــالح ،،إبــراهیم مجــدي احمــد (. ٧

مجلـد سنة وعالقتها بنتائج البطولة الدولیة الثالثة للشـباب ،مجلـة علـوم وفنـون الریاضـة ، ١٨

   ٠جامعة حلوان القهرة١،٢،٣عدد ، ٨

) دراسـات فـي التأصـیل اإلسـالمي فـي علـم الـنفس ،دار ١٩٩٥لصنیع ،صـالح بـن إبـراهیم :( ا. ٨

   ٠عالم الكتاب للطباعة والنشر ، الریاض

) تدریب المهارات النفسیة تطبیقـات فـي المجـال الریاضـي ، دار ٢٠٠٠مل ( راتب ، أسامة كا. ٩

   ٠الفكر العربي ، القاهرة 

10.Adams, Georgia(1964): Measurement and evaluation education
psychology and guidance, new York, holt.

11.Eble،R.L.(1972): Essential of educational measurement, 2ed, prentice-
hall, Englewood, cliff, New Jersey.
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  )١ملحق(

استبیان حالة الثقة بالنفس الریاضیة

الدرجاتالعبارات

عنــــــد أداء المهــــــارات الحركیــــــة الضــــــروریة إلحــــــراز . ١

التفوق خالل المنافسة الریاضیة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

قرارات حاسمة خالل المنافسـة في القدرة على اتخاذ. ٢

الریاضیة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

فــي القــدرة علــى األداء فــي المنافســة تحــت الضــغوط . ٣

العصبیة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  في القدرة على تنفیذ خطط ناجحة في المنافسة .٤

فـــي القـــدرة علـــى التركیـــز بصـــورة جیـــدة لكـــي أحقـــق  .٥

النجاح
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

فــي القــدرة علــى التكیــف مــع مواقــف اللعــب المختلفــة  .٦

لكي أحقق الفوز بالمنافسة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  في القدرة على إنجاز أهدافي المرتبطة بالمنافسة .٧

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  في القدرة على آن أكون ناجحا في المنافسة .٨

واالســــتجابة بنجــــاح أثنــــاء فــــي القــــدرة علــــى التفكیــــر  .٩

المنافسة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  في القدرة على مواجهة التحدي أثناء المنافسة .١٠

فـــــي القـــــدرة علـــــى أن أكـــــون ناجحـــــا علـــــى أســـــاس  .١١

إعدادي لهذه ا المنافسة
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

فــي القــدرة علــى اســتمرار أدائــي الجیــد لكــي أكــون  .١٢

المنافسةناجحا في 
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

فــــي القــــدرة علــــى محاولــــة النجــــاح حتــــى وان كــــان  .١٣

المنافس أقوى مني
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  


