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)*(  خالد مسعود حسن حسين  
   املقدمة ومشكلة البحث:

ينظر إىل الرياضة على أهنا إحدى الوسائل الرتبوية اهلامة اليت تؤثر يف سلوك الناشئ،  
والثقئة بئالن،   والئرول الرياضئية   وقد يكون هذا التأثري إجيابياً فيكسئه  اسسئتارايف يف اااايفسئة

واسلتئئماو ولائئل ااسئئ ولية  وااقئئديفا علئئى موا، ئئة الوئئاوت  وقئئد يكئئون التئئأثري سئئلهياً فيكسئئه  
الائئرويف  والودواةيئئة  وايةاةيئئة  والقلئئ  المائئئد وةقئئف الثقئئة بئئالن،   وعئئدو ااقئئديفا علئئى موا، ئئة 

. ويتوقئ  التئأثري ااجيئاو أو السئل  الواوت مما قد يئؤي  إىل اسةسئبام مئا ممايفسئة الرياضئة
على مئدى إسسئام الناشئ، اا،ئاهيرت الرتبويئة الن،سئية ال ئبيبة  وهنئا تئأر أليئة ة ئر الثقافئة 
والتوعية الن،سية لدى اا تاني بالتن  ة الرياضية وخاصئة الرياضئية مثئل اائديفبني وأوليئاو ايمئويف 

(3 :52). 
اسئئئئئتويا  الواليئئئئئة يسئئئئئت يوون و أن يفياضئئئئئ  ا1991سائئئئئا أوضئئئئئش عئئئئئم  الكاشئئئئئ  

الئئتبكرت ةسئئهياً يف حئئالت رت الو ئئهية واسة،واليئئة  بينائئا علئئى الوكئئ  مئئا  لئئ  جيئئد الناشئئ ون 
صئئئووبة يف إمكاةيئئئة لقيئئئ  هئئئئذا الئئئتبكرت بسئئئها صئئئووبة تولا ئئئئرت وإتقئئئاهنرت لوسئئئائل ااعئئئئداي 

 12: 13أن الناشئ ني مئا أعائايف  Felanovو 1991الن،س   وأوضبت ييفاسة فيال ةوف 
نة يتورضئئئئون لتائئئئريا  يف حئئئئالت رت اسة،واليئئئئة بسئئئئها الوئئئئاوت الن،سئئئئية النا ئئئئة عئئئئا  ئئئئل سئئئئ

 التديفيا المائد واشرتاس رت يف ااسابقا .
(7 :11.) 

و أن هنئاك ثالثئة م ئاييف مرته ئة Murry 1999بيناا أظ ر  ةتائج ييفاسئة مئويفا  
 عا ممايفسة الرياضة وه : ،حبدوث ظاهرا اةسبام الن 

 ال التديفيا المائد واسفتقاي إىل ااتوة.ضاوت مرته ة حب -
 ضاوت اسفتقاي إىل ااساةدا اس،تااعية. -
 (.52: 15ضاوت مرته ة بتبقي  ااكسا ) -

                                                           
 اجملل  القوم  للرياضة. –مدير عاو اايايفا الوامة لولرت الن،  الرياض  )*(
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و أن ممايفسئئئئة الرياضئئئئة تت لئئئئا ضئئئئرويفا اسئئئئت داو ال،ئئئئري 1999سائئئئا يوضئئئئش عئئئئالو  
تئئئرته  سئئئذل  يق ئئى قئئئوار وقديفاتئئئ  الن،سئئية والهدةيئئئة حاولئئئة تسئئ،يل أحسئئئا مسئئئتوى ممكئئا   

 (.33: 9بكثري ما ااواق  اسة،والية ااتوديا واليت تتايم بقوهتا وشدهتا )
( إىل أن الوئئئئئئاوت اارته ئئئئئئة ضاايفسئئئئئئة الرياضئئئئئئة 12و )1999وي ئئئئئئري أسئئئئئئامة يفاتئئئئئئا 

تظ ئئئئر لئئئئدى الناشئئئئ، بوئئئئ  إعئئئئراق القلئئئئ   ئئئئري ال ئئئئب  وتئئئئنقف خئئئئ ا  الرياضئئئئ والتئئئئديفيا 
وت فئرتا وويلئة قئد تئؤي  إىل اةسئبام الناشئ، اسستاتاع باااايفسة  وإ ا استار  هذر الوئا

 (.395: 3ما الرياضة )
و Weinberg and gould 1992هذا وقد ات،قت ةتائج سل ما وينئ   و،ولئد 

و 1993و  ييفاسئئئة حسئئئا أبئئئو عهئئئدر Henderson 1992وهنديفسئئئون  gill(  ،يئئئل 13)
(  1) 1999(  ييفاسئئئئة أسئئئئامة عهئئئئد الظئئئئاهر 9و )1999(  ييفاسئئئئة عائئئئد عهئئئئد الوئئئئاو  2)

( إىل أن أهئئئرت م ئئئاييف الوئئئاوت الن،سئئئية الئئئيت توا،ئئئ  الئئئن و 4و )5331مجئئئاب عهئئئد الناصئئئر 
الرياضئئ  والئئيت قئئد تئئؤي  إىل اسةسئئبام مئئا ممايفسئئة الرياضئئة هئئ  ضئئاوت اانافسئئة  الوئئاوت 
الهي يئئئة  ضئئئاوت تقيئئئيرت اوخئئئريا  ضئئئاوت إييفاك اسسئئئتوداي  ضئئئاوت القلئئئ  وال ئئئ  وا ئئئوف 

يا المائئئئد  ضئئئاوت إييفاك الوقئئئت  ضئئئاوت الوالقئئئا  السئئئلهية مئئئ  المائئئئد  ضئئئاوت  ئئئل التئئئديف 
اوخئئريا مئئئ  بدايئئئة التئئديفيا واانافسئئئة يف عائئئر مهكئئر  اسيفت،ئئئاع ااهئئئال  فيئئ  ي ئئئاب التئئئديفيا  

أهئئداف واوحئئة أسثئئر مئئا قئئديفا   اسهتائئاو المائئئد بئئال،و  أسثئئر مئئا اسهتائئاو بئئايياو  وضئئ 
 الناش،.

ل عديئئئدا ومتنوعئئئة ااايفسئئئة وعئئئموف الئئئن و ويتوئئئش مئئئا  لئئئ  سلئئئ  أةئئئ  تو،ئئئد عوامئئئ
للرياضئئئة ومئئئا أهئئئرت هئئئذر الووامئئئل الوامئئئل الن،سئئئ  الئئئذ  يؤهلئئئ  ل قهئئئاب علئئئى ممايفسئئئة الن ئئئات 

وضئئئاوت اسشئئئرتاك يف الرياضئئئ  ولائئئل الوئئئاو الهئئئدن والن،سئئئ  النئئئاتج مئئئا عاليئئئة التئئئديفيا 
لئئئئ  سخئئئئتالف بئئئئد مئئئئا ت، ئئئئرت اسة،وئئئئاس  واس اهئئئئا  ا اصئئئئة بالناشئئئئ،  و اانافسئئئئا  وس

اات لهئئئا  الن،سئئئية مئئئا يفياضئئئة إىل أخئئئرى  وممئئئا جيئئئديف ااشئئئايفا إليئئئ  أن الناشئئئ، الئئئذ  ي،تقئئئد 
الت ي ة واسستوداي الن،سئ  يكئون أسثئر عرضئة للا ئكال  الن،سئية وال   ئية ممئا يئؤي  إىل 
ضئئو  مسئئتوى ايياو بااضئئافة إىل احتائئاب عموفئئ  عئئا ممايفسئئة الرياضئئة ومئئا خئئالب إوئئالع 

لئئئئى الوديئئئئد مئئئئا الديفاسئئئئا  والهبئئئئوث الولايئئئئة سحئئئئ  أن موظئئئئرت هئئئئذر الديفاسئئئئا  الهاحئئئئ  ع
والهبئئوث الولايئئة هتئئترت بااقئئاو ايسئئ  بأسئئهام عئئموف ال ئئهام عئئا ممايفسئئة الن ئئات الرياضئئ  
ومئئا خئئالب خئئ ا الهاحئئ  سئئواو يف اجملئئاب ايسئئايط  أو اجملئئاب الت هيقئئ  قئئد سحئئ  أن هنئئاك 
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ا مئئئ ايفسئئة الن ئئات الرياضئئئ  وبوئئد فئئرترهدايئئة متباسئئئاً ااال عئئدي سهئئري مئئا الناشئئئ ني يكئئون يف
 المما جندر ي،قد هذا احلااس شي اً ف ي اً حىت يتالشى الداف  للااايفسة الرياضة.

ولئئئي  هنئئئاك ييفاسئئئة هتئئئترت بئئئالتورف علئئئى أسئئئهام اا ئئئايفسة واسةسئئئبام للئئئن و مئئئا 
و ت ئئئئئ،يو رت خئئئئئالب  ايفاو اائئئئئديفبني وأوليئئئئئاو أمئئئئئويف هئئئئئؤسو الئئئئئن و ومئئئئئدى ت ئئئئئ،يو رت أو عئئئئئد

للااايفسئئئة الرياضئئئية ب عائئئل بوئئئ  التو، ئئئا  أو النائئئا   ااقرتحئئئة لت،ويئئئل اا ئئئايفسة يف ضئئئوو 
الق ئئئئئويف أو السئئئئئلهيا  الئئئئئيت تظ رهئئئئئا ةتئئئئئائج الهبئئئئئ  أو ،ئئئئئد  وخاصئئئئئة وأن الهاحئئئئئ  أحئئئئئد 
ااسئئ ولية عئئا تنايئئة الاةئئا الن،سئئ  لايئئ  مراحئئل النائئو مئئا خئئالب ت،ويئئل عائئل إسئئرتاتي،ية 

 للرياضة بإة او إيايفا مت   ة لولرت الن،  الرياض .اجملل  القوم  
 األهمية العلمية:

 تر،  ايلية الولاية هلذا الهب  إىل ما يل :
يقدو هذا الهب  للولرت منظويفاً ،ديداً للتوامل م  القوئايا الرياضئية للئن و الرياضئ   -

 ما خالب ييفاسة أسهام ممايفسة واةسبام الن و ما الرياضة.
ذا الهبئئئئ  يف توصئئئئي  اسحتيا،ئئئئا  الن،سئئئئية للئئئئن و الرياضئئئئ  يف تكائئئئا أليئئئئة هئئئئ -

 م ر.
تكائئا أليئئة هئئذا الهبئئ  يف قلئئة الديفاسئئا  الئئيت تناولئئت هئئذا ااوضئئوع يف  ئئاب علئئرت  -

 الن،  الرياض  ب ،ة عامة  مما قد يوي  إىل هذر الديفاسا  مر،واً ،ديداً.
مماثلئئئة علئئئئى الئئئئن و قئئئد تئئئئدف  هئئئذر الديفاسئئئئا  بوئئئ  الهئئئئاحثني إىل إ،ئئئراو ييفاسئئئئا   -

الرياض  يف  ئاس  وص  ئا  أخئرى متوئديا  ممئا قئد يوئي  إىل ييفاسئا  الئن و 
 الرياض  إس اما  علاية أخرى.

 األهمية التطبيقية
 -تر،  ايلية الت هيقية هلذا الهب  إىل ما يل :

يتنئئئئاوب هئئئئذا الهبئئئئ  موضئئئئوعاً طثئئئئل بئئئئؤيفا اهتائئئئاو للئئئئرأ  الوئئئئاو سئئئئواو علئئئئى مسئئئئتوى  -
الولايئئة وايوسئئات  ئئري الولايئئة أس وهئئو ممايفسئئة واةسئئبام الئئن و لرياضئئة   ايوسئئات

 مما يك   عا يواف  اااايفسة وأسهام اةسبام الن و للرياضة.
قئئد يسئئت،اي مئئا مو يئئا  هئئذا الهبئئ  يف الوصئئوب لئئهو  ا ئئ ا  اايداةيئئة الئئيت قئئد  -

 الرياض . الن وتس رت يف إثراو الاةا ااوريف عا 
 أهداف البحث
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 ئئئئئدف الهبئئئئئ  احلئئئئئا  إىل بنئئئئئاو مقيئئئئئاس للتوئئئئئرف علئئئئئى الووامئئئئئل اارته ئئئئئة بأسئئئئئهام ي
 -الرياض  عا اية  ة الرياضية و ل  للتورف على: الن واااايفسة أو اسةسبام لدى 

 أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر ااديفم؟ -1
  ة ةظر ااديفم؟أسهام اةسبام الن و عا ممايفسة الن ات الرياض  ما و، -5
 أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر و  ايمر؟ -3
 أسهام اةسبام الن و عا ممايفسة الن ات الرياض  ما و، ة ةظر و  ايمر؟ -4

 تساؤالت البحث
هنئئئئاك عئئئئدا تسئئئئاةس  جيئئئئا اا،ابئئئئة عن ئئئئا للاسئئئئاعدا يف مورفئئئئة يوافئئئئ  م ئئئئايفسة أو 

 -اةسبام الناش، ما الرياضة:
 ما ه  أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر ااديفم؟ -1
مئئئئا هئئئئ  أسئئئئهام اةسئئئئبام الئئئئن و عئئئئا ممايفسئئئئة الن ئئئئات الرياضئئئئ  مئئئئا و، ئئئئة ةظئئئئر  -5

 ااديفم؟
 ما ه  أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر و  ايمر؟ -3
رياضئئ  مئئا و، ئئة ةظئئر و  مئئا هئئ  أسئئهام اةسئئبام الئئن و عئئا ممايفسئئة الن ئئات ال -4

 ايمر؟
 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: -أواًل:
( وهئئئئدفت إىل التوئئئئرف علئئئئى م ئئئئاييف 1) 1999ييفاسئئئئة أسئئئئامة سئئئئيد عهئئئئد الظئئئئاهر  -1

ةاشئ، مئا  433الرياض   وأ،ريت علئى عينئة عئديها  الن والواوت الن،سية لدى 
ل  أن أهئئئئئرت م ئئئئئاييف خمتلئئئئئ  اية ئئئئئ ة الرياضئئئئئية  وأوضئئئئئبت ةتئئئئئائج التبليئئئئئل الوئئئئئام

هئ  ضئاوت ة،سئية مرته ئة بوا،هئا  وأعائاب  الرياضئ  الن والواوت الن،سية لدى 
بوئئئئد( اانافسئئئئة  با اهئئئئا   -أثنئئئئاو –التئئئئديفيا الرياضئئئئ   بالتنئئئئاف  الرياضئئئئ  )قهئئئئل 

ايسئئئئرا لئئئئو الرياضئئئئة  بال ئئئئا  ال،ئئئئع واايايف  والا ئئئئويف وأعوئئئئاو ال،ريئئئئ  وضئئئئاوت 
 ، )الديفاسة  إيايفا الوقت( ومت لها  احلياا ايخرى.ة،سية مرته ة ضت لها  الناش

( وهئئدفت إىل التوئئرف علئئى م ئئاييف الوئئاوت 9) 1999ييفاسئئة عائئد عهئئد الوئئاو   -5
الن،سئئئية واسحئئئرتاس الن،سئئئ  لئئئدى الرياضئئئيني  واسئئئت داو الهاحئئئ  مقيئئئاس الوئئئاوت 

عينئة الن،سية واسحرتاس الن،س  الذ  قاو بإعداير وت ايا   وأ،ريت الديفاسة علئى 
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سعا طثلئون أة ئ ة يفياضئية متنوعئة  وأظ ئر  ةتئائج التبليئل الولائ   511عديها 
أن هناك سه  عوامل يفئيسية للواوت الن،سية توا،  الرياضيني ه  الواوت اارته ئة 
بأسئئلوم توامئئل اائئديفم مئئ  الالعئئا  بئئنقف تقئئدير الئئذا  وااسئئاةدا اس،تااعيئئة  

،ية واسة،واليئئة  حبائئل التئئديفيا  بقلئئ  اانافسئئة بنتئئائج اانافسئئا   بااظئئاهر ال،سئئيولو 
 وسذل  الواوت اارته ة ب ووبة تنظيرت الوقت.

( والئيت هئدفت إىل عاولئة التوصئل 1) 1993ييفاسة شئي ة يوسئ  عهئد احل احلهيئا  -3
يهئئئرت ايسئئئهام الئئئيت تئئئؤي  إىل عئئئموف والهئئئا  اارحلئئئة الثاةويئئئة بدولئئئة الهبئئئريا عئئئا 

ات الرياضئ  ا ئايف،   واسئت دمت الهاحثئة اائن ج الوصئ،   اسشرتاك يف برةامج الن ئ
سائئئا اسئئئت دمت اسسئئئتهيان اا،تئئئول سئئئأياا لائئئ  الهياةئئئا   وأ،ريئئئت الديفاسئئئة علئئئى 

مئئئئئديرا مديفسئئئئئة   15مديفسئئئئئة  و  57مئئئئئا أوليئئئئئاو ايمئئئئئويف  و 151والهئئئئئة  و  151
وتوصئئئلت الديفاسئئئة إىل أن أهئئئرت الووامئئئل وايسئئئهام الئئئيت تئئئؤي  إىل عئئئموف والهئئئا  

رحلئئئئئة الثاةويئئئئئة بدولئئئئئة الهبئئئئئريا تتاثئئئئئل يف عوامئئئئئل تتولئئئئئ  بنظئئئئئاو الديفاسئئئئئة وعوامئئئئئل اا
 ا،تااعية ويينية تتول  باس اها  واا،اهيرت السلهية وأيواً عوامل اقت ايية.

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
( وهئئئئئدفت إىل التوئئئئئرف 14) Ellery 1991وايلئئئئئر   stewartييفاسئئئئئة سئئئئئتيويفا  
ة لالع  الكرا ال ائرا مقايفةة بالع  الهيسهوب  وأ،ريئت علئى عينئة على ساية الواوت الن،سي

% 2% سئئ،لوا  يئئايا 72سعئئا بنسئئهة  525وضئئبت النتئئائج  أن سعئئا  وأ 473عئئديها 
 % ضا  ة،س  مقايفةة بالع  الهيسهوب.5.3يف مودب ضا  الدو وحوا  
  لئئئئئئئئئئئئوك بئئئئئئئئئئئئوو Tuffay  تئئئئئئئئئئئئويف Wilson  ويلسئئئئئئئئئئئئون gouldييفاسئئئئئئئئئئئئة ،ولئئئئئئئئئئئئد 

Lockboum 1993 (11 والئئئئيت هئئئئدفت إىل التوئئئئرف علئئئئى تئئئئأثري الوئئئئا  الن،سئئئئ  علئئئئى )
أعائئئايفهرت مئئئا بئئئني  تئئئرتاولو،ئئئل  433الرياضئئئ   وأ،ريئئئت الديفاسئئئة علئئئى عينئئئة عئئئديها  الئئئن و
سئئنة  وأوضئئبت النتئئائج أةئئ  سلائئا  اي  أليئئة ومسئئتوى اانافسئئة سلائئا  اي  سايئئة  11-11

 الرياض . الن والواوت ااؤثرا على هذا 
( وهئئدفت إىل التوئئئرف علئئئى تئئأثري ضئئئاوت احليئئئاا 13) Betr 1995 –بيئئئرت ييفاسئئة 

وم ئئئايفا  اسسئئئتوداي الن،سئئئ  والقلئئئ  علئئئى ااصئئئابة لالعئئئ  سئئئرا القئئئدو  وأظ ئئئر  النتئئئائج أن 
% مئئا توئئدي حئئاس  ااصئئابة تر،ئئ  إىل صئئ،ة القلئئ  التنافسئئ  بااضئئافة إىل تأثريهئئا علئئى 13

 وت سلاا  اي  فرتا ااصابة.،واةا احلياا ايخرى  وتمياي هذر الوا
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اتوئئش مئئا ةتئئائج الديفاسئئا  الوربيئئة واي،نهيئئة أن موظئئرت تلئئ  الديفاسئئا  اسئئت دمت 
اسسئئئئئتهيان لائئئئئ  الهياةئئئئئا  بااضئئئئئافة إىل أن ةتئئئئئائج تلئئئئئ  الديفاسئئئئئا  يفسئئئئئم  علئئئئئى الووامئئئئئل 
 وايسهام الن،سية واس،تااعية واسقت ايية ااؤييئة إىل عئموف ال ئهام علئى ممايفسئة اية ئ ة
الرياضئئية وت تت ئئرس أ  مئئا الديفاسئئا  السئئابقة ارحلئئة الناشئئ ني هئئذا وقئئد اسئئت،اي  الديفاسئئة 
احلالية ما ةتائج الديفاسئا  السئابقة يف اسسرتشئاي بئهو  أبوئاي ااقئايي  الئيت اعتائد  علي ئا 

 تل  الديفاسا  يف ت ايرت مقياس ااديفبني وأولياو ايمويف..
 اإلجراءات 
 منهج البحث

حيئئ  أن هئئذا اائئن ج س يقئئ   ااسئئبية  اائئن ج الوصئئ،  بال ريقئئة اسئئت دو الهاحئئ
 عند وص  الظواهر فق  بل إة  طتد إىل الت،سري ومورفة أسهام هذر الظواهر.

 مجتمع البحث
ي ال  تا  الهب  ااديفبني وأولياو ايمويف للناش ني الذيا ترتاول أعاايفهرت مئا سئا 

  للناشئئئ ني والئئئذ  يتوئئاا خمتلئئئ  اية ئئئ ة سئئنة( وا اضئئئوني للا ئئئروع القئئوم 13إىل  13)
 الرياضية اليت متايفس الن ات الرياض  يف هذر اارحلة الوارية.

 عينة الهب 
( فئئرياً حيئئ  اشئئتال 359مت اختيئئايف عينئئة الهبئئ  بال ريقئئة الو ئئوائية وبلئئ  قوام ئئا )

( مئئئئئئديفم ضو،ئئئئئئا 159مجاعيئئئئئئة( والهئئئئئئال  عئئئئئئديهرت ) –علئئئئئئى ف ئئئئئئة اائئئئئئديفبني )أة ئئئئئئ ة فرييئئئئئئة 
( مئئديفم 33الاربيئئة( و) –الدق ليئئة  –ااسئئكنديفية  –مئئديفم مئئا عافظئئا  )أسئئيوت )(52)

ما عافظة القاهرا الك ى س يقئل خئ هترت يف  ئاب التئديفيا عئا وئ  سئنوا  وحاصئل علئى 
يويفا  تديفيهيئئئئة ص  ئئئئية ومسئئئئ،ل باسلئئئئاي التئئئئاب  لئئئئ   وبالنسئئئئهة ل، ئئئئة أوليئئئئاو ايمئئئئويف والهئئئئال  

( و  أمئئئئئر مئئئئئا ة،ئئئئئ  تلئئئئئ  احافظئئئئئا  سئئئئئواو سئئئئئان 43) ( و  أمئئئئئر ضو،ئئئئئا533عئئئئئديهرت )
 الوالدا(. -)الوالد

 أدوات البحث 
 استخدم الباحث لجمع البيانات األدوات التالية 

 مقياس خاص بااديفبني )إعداي الهاح ( -1
 مقياس خاص بأولياو ايمويف )إعداي الهاح ( -5

 أواًل: وصف مقياس المدربين:
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( عهئئايفا لقيئئاس ايفاو اائئديفبني يف الووامئئل 43ليئئة علئئى )اشئئتال ااقيئئاس يف صئئويفت  ايو 
الئئئيت تكائئئا ويفاو اااايفسئئئة أو عئئئدو اااايفسئئئة للناشئئئ ني مئئئا و، ئئئة ةظئئئرهرت وقئئئد خوئئئ  ااقيئئئاس 
للتبليئئل الوئئامل  اورفئئة الووامئئل الئئيت تكائئا ويفاو هئئذر الظئئاهرا والوصئئوب بااقيئئاس إىل صئئويفت  

 (.1( عهايفا )مرف  59الن ائية والذ  اشتال على )
 ثانياً: وصف مقياس أولياء األمور:

( عهايفا لقياس ايفاو أولياو ايمويف يف الووامل اليت 33اشتال ااقياس يف صويفت  ايولية على )
تكاا ويفاو اااايفسة أو عدو اااايفسة للناش ني ما و، ة ةظرهرت وقد خو  ااقياس للتبليل 

والوصوب بااقياس إىل صويفت  الن ائية الوامل  اورفة الووامل اليت تكاا ويفاو هذر الظاهرا 
 (.5( عهايفا )مرف  53والذ  اشتال على )

 المعامالت العلمية للمقياس قيد البحث:
 -:حسام موامل الثها  اقياس ا اص بااديفبني -

 (1جدول )
 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )ن=

121) 
 القيمة البيان

 3.7212 مل اسيفتهات بني المأياموا
 3.9115 موامل ،تاان لاليفتهات 
 عهايفا 53 عدي عهايفا  المو ايوب 
 عهايفا 53 عدي عهايفا  المو الثان
 3.2934 موامل أل،ا لل،مو ايوب 
 3.1919 موامل أل،ا لل،مو الثان 

 -( أن:1يتضح من جدول )
(  وأن موامئئل أل،ئئا لل،ئئمو ايوب بلئئ  3.7212موامئئل اسيفتهئئات بئئني ،ئئمئني ااقيئئاس )

( وهئئذر موئئامال  مرضئئية و،يئئدا مئئا 3.1919(  وموامئئل أل،ئئا لل،ئئمو الثئئان بلئئ  )3.2934)
 يدب على صالحية ااقياس للت هي .

 حساب معامل الثبات للمقياس الخاص بأوليات األمور: -
 (2جدول )
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فا كرونباخ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة أل
 (222)ن=

 القيمة البيان
 3.1939 موامل اسيفتهات بني المأيا
 3.2294 موامل ،تاان لاليفتهات 
 عهايفا 12 عدي عهايفا  المو ايوب 
 عهايفا 12 عدي عهايفا  المو الثان
 3.7953 موامل أل،ا لل،مو ايوب 
 3.1597 موامل أل،ا لل،مو الثان 

 ( أن:2يتضح من جدول )
( وأن موامئئل أل،ئئا لل،ئئمو ايوب 3.1939مئئل اسيفتهئئات بئئني ،ئئمئني ااقيئئاس بلئئ  )موا

( وهئذر موئامال  ثهئا  مرضئية  وئل 3.15( وموامل أل،ئا لل،ئمو الثئان بلئ  )3.7953بل  )
 ااقياس مقهوًس للت هي .
 عرض ومناقشة النتائج

 أواًل: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالمدربين
 (3جدول )

 تنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصغرية للعامل األولالترتيب ال
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.749 استثايف بسرعة 39 1

   3.719 أ وا بسرعة 39 5

  3.295  اتسرت باسةدفاع يف توامالر 37 3

  3.231  اة،واسر س أست ي  السي را على 32 4

  3.215  أفقد أع او بسرعة 43 2

 -( أن:3يتضح من جدول )
إىل  3.949( عهئئئئايفا  تراوحئئئئت قئئئئيرت ت ئئئئهواهتا بئئئئني )2الوامئئئئل ايوب ت ئئئئه  عليئئئئ  )

( وتوكئئئ  هئئئذر الوهئئئايفا   تاوئئئة إىل دئئئة مئئئا دئئئا  اائئئديفم الرياضئئئ  وهئئئ  سئئئرعة 3.215
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تئئ   حيئئ  أوضئئبت الوهئئايفا  أن هنئئاك  يئئايا يف اسئئتثايفت   عئئدو السئئي را والئئتبكرت يف اة،واس
التئئئوتر الن،سئئئ  وتايئئئري يف دئئئا  ال   ئئئية للائئئديفم أو القائئئئد الرياضئئئ  وبالتئئئا  ضئئئو  يف 
القيرت ايخالقية واسة،والية ويظ ر ااحسئاس بتأسيئد الئذا  ب ئكل حئاي وتوتئ  هئذر ااظئاهر 

الرياضئئئئ  أثنئئئئاو التئئئئديفيا أو  السئئئئلهية ةا ئئئئة مئئئئا الوئئئئاوت الن،سئئئئية الئئئئيت يتوئئئئرق إلي ئئئئا اائئئئديفم
 اانافسة.

واجملئاب الرياضئ  ملئ و بئا  ا  الرياضئية الئيت س لقئ  يف سثئري مئا ايحيئان السئئوايا 
مئئا ي، ئئل يف  والسئئرويف وخئئ ا  الن،ئئال يهنئئا مئئا اااكئئا أن س تقئئدو مئئا يتوقوئئ  اائئديفم وسثئئريا

 تديفيا أو اانافسة.قي  أهداف  ويوان ما ااحهات يف عدو ااواصلة يف يفحلة الل
ويالا على الوهئايفا  ال ئاب  الئذار النئاب  مئا سئلوك اائديفم ة،سئ  مئا من لئ  سثئرا 
الوئاوت الن،سئئية عليئئ   ضوئل أن الوهئئايفا  ااست ل ئئة متثئل مسئئتوى عئئاب مئا اسئئتثايفا اائئديفم 
وعئئئدو الئئئتبكرت يف اة،واستئئئ  ممئئئا يئئئؤي  إىل ضئئئو  است ئئئاب اليئئئد مئئئ  أعوئئئاو ال،ريئئئ  وأوليئئئاو 

يمئئويف ممئئا يئئؤي  إىل ضئئو  قنئئوا  است ئئاب مئئ  الناشئئ ني والئئذ  بئئدويفر يئئؤي  إىل اةسئئبام ا
 الناش، عا ممايفسة الرياضة وااواصلة م  هذا ااديفم.

ولئئئذل   3.32( عهئئئايفا  بقئئئيرت ،وهريئئئة سئئئ ى   2وقئئئد ت ئئئه  علئئئى هئئئذا الوامئئئل )
 طكا تساية هذا الوامل )عدو الثها  اسة،وا (.
 (4جدول )

 لتنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل الثانيالترتيب ا
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.939 أتوامل م  الالعهني س دي  هلرت 52 1

5 59 
أسوى حل وب الالعهني على مجي  مستبقاهترت 

 ما الناي 
3.933   

   3.135 اس،تااعية ويهة م  الالعهني عالقيت 57 3

  3.299  اهترت بسؤاب صبياً عا الالعهني 53 4

  3.423  اهترت حب وب الالعهني على مستبقاهترت ااالية 51 2

  3.439  أتواون اعداي اي، ما واييوا  لالعهني 54 1

 -( أن:4يتضح من جدول )
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ايفا  تراوحئئئت قئئئيرت ت ئئئهواهتا بئئئني ( عهئئئ1الوامئئئل الثئئئان يف ااقيئئئاس قئئئد ت ئئئه  عليئئئ  )
(  وتوكئئ  هئئذر الوهئئايفا   تاوئئة إىل اهتائئاو اائئديفم بئئالالعهني ولائئل 3.439 -3.939)

ااس ولية واسلتماو بتبقيئ  يف هئاهترت والتوئاون مئ  اايايفا للوصئوب إىل مسئتبقا  الالعهئني وسئل 
هئني علئى إجنئا  مئا ما حيتا،وة  مما يوضش أن هناك وسئيلة ات ئاب ،يئدا وةا،بئة تسئاعد الالع

 ي له  ااديفم من رت بك،اوا.
وما هنا يأر يويف اائديفم يف موا، ئة الوئاوت الئيت يتوئرق إلي ئا الالعئا سئواو مئا 
اايايفا أو ما  مالو ال،ري  إهناو ال ئراعا  إن و،ئد  وقئد متثئل هئذر الوئاوت عئاو ة،سئ  

اوت مئئا الهي ئئة الئئيت يوئئي  علئئى الالعئئا وعئئدو توا ةئئ  بئئني مجيئئ  مت لهاتئئ  يهنئئا توتئئ  ضثابئئة ضئئ
 في ا.

والواق  أن عالية است اب اليد بني الالعا واائديفم تئؤي  إىل جنئال مثائر لتبقيئ  
ايهئئداف يهنئئا تسئئاعد الالعئئا علئئى مقئئدايف م ئئايفسة أفوئئل يف اللوئئا حيئئ  يو،ئئد أسئئلوم 

مكاةئا  قيايا ،يد وأيواً مساةدا ا،تااعية مما حيي ون ب  ويفول يفياضية عاليئة واسئتاتاع باا
 واييوا  والوائم واحلوافر ااالية جباي  أشكاهلا.
ولئئذل  طكئئا إييفا، ئئرت  3.32( عهئئايفا   4وجنئئد أةئئ  قئئد ت ئئه  علئئى هئئذا الوامئئل )

 الوامل )است اب اليد(.يف ال ويفا اا ارا للاقياس  وبذل  طكا أن يقرتل تساية 
 (5جدول )

 صفرية للعامل الثالثالترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى وال
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.735 است داو الون  م  الالعهني 34 1

   3.111 است داو أسلوم النقد لالعا اا  ، 14 5

3 7 
است داو الوقام اااي  م  الالعا ااق ر 

 يف أياو وا،هات 
 3.257  

 -( أن:5يتضح من جدول )
 -3.735مئئا بئئني ) ( عهئئايفا  تراوحئئت قئئيرت ت ئئهواهتا3الوامئئل الثالئئ  ت ئئه  عليئئ  )

( وتوكئئ  هئئذر الوهئئايفا   تاوئئة إىل أحئئد السئئاا  السئئلهية للائئديفم وهئئو اسئئت داو 3.257
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الونئئئ  والوئئئدوان مئئئ  الالعهئئئني يف سئئئلوس  مو ئئئرت أو احلئئئدي  وتو،يئئئ  اسعئئئرتاق والنقئئئد وهئئئذا 
  اةسبام الالعهني ما التديفيا وعدو ااواظهة على ايياو ب ويفا ،يدا.يؤي  إىل

ولئذل  طكئا  3.32( عهايفا  بقيرت ،وهرية س ى  3وقد ت ه  على هذا الوامل )
 إييفا، ا يف ال ويفا اا ت را للاقياس  وطكا تساية هذا الوامل )الون (.

 (6جدول )
 صفرية للعامل الرابع الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى وال

 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و
 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.739 أتوامل ب راحة م  الالعهني 59 1

   3.143 أحد الوا،ها  اا لوبة ما سل سعا 33 5

  3.299  لدى خ ا  تديفيهية وقديفا  م ايفية 13 3

 3.317   عهني إ ا اقتنوت هااخذ بآيفاو الال 31 4

 3.313   أو،  تولياار يف الوقت ااناسا 19 2

 3.355   أتسرت باحلمو م  الالعهني 4 1

 -( أن:1يتوش ما ،دوب )
 -3.739( عهئئئايفا  تراوحئئئت قئئئيرت ت ئئئهواهتا مئئئا بئئئني )1الوامئئئل الرابئئئ  ت ئئئه  عليئئئ  )

،ا  اليئئئئئدا للائئئئئديفم ( وتوكئئئئئ  هئئئئئذر الوهئئئئئايفا   تاوئئئئئة إىل أحئئئئئد السئئئئئاا  وال ئئئئئ3.355
النئئئا،ش يف سي،يئئئة التوامئئئل مئئئ  الالعهئئئني وسي،يئئئة إع ئئئائ رت ايوامئئئر والتو،ي ئئئا  ال،نيئئئة واا ايفيئئئة 
أثنئئئاو ايياو ويف ة،ئئئ  الوقئئئت والودالئئئة يف احلكئئئئرت علئئئي رت واحلئئئمو يف اصئئئا  القئئئرايفا  والتوامئئئئل 

 مو رت وم  سل فري يف التديفيا يون احابار أو التاييم يحد من رت.
و لئئ  طكئئا إييفا، ئئا  3.32( عهئئايفا  علئئى هئئذا الوامئئل   3أةئئ  قئئد ت ئئه  ) وجنئئد

 يف ال ويفا اا ت را للاقياس. وطكا تساية هذا الوامل )أسلوم القيايا النا،بة(.
 (7جدول )

 الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل الخامس
 الوهايفا  ترتيه رت و

  الرتتيا التنا   للت هوا

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.724است دو الوقام ااونو  يف حالة عدو تن،يذ  9 1
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 تو،ي ار

   3.7213 أةقد الالعهني ب كل  ري مهاشر 53 5

 3.322   أ نا اسحتكاك بإيايفا الناي  33 3

 -( أن:7يتضح من جدول )
 -3.724ا بئني )( عهئايفا  تراوحئت مئ3الوامل ا ام  يف ااقياس قئد ت ئه  عليئ  )

( وتوك  هذر الوهايفا   تاوة إىل النا  السل  للاديفم  ري اليئد يف التوامئل مئ  3.322
الالعهني أو م  إيايفا الناي  وسي،يئة اسئت دام  للوقئام وت،وئيل  لئ  بئالر رت مئا و،ئوي أشئكاب 
أخئئئرى لوقئئئام الالعئئئا بأسئئئلوم تربئئئو  ،يئئئد  وهئئئذا قئئئد يئئئدب علئئئى أحئئئد أسئئئهام اةسئئئبام 

 التديفيا وممايفسة الرياضة جباي  أشكاهلا. الناش، ما
وبئئذل  طكئئا إييفا، ئئا يف  3.32( عهئئايفا   5وبئئذل  قئئد ت ئئه  علئئى هئئذا الوامئئل )

 ال ويفا اا ت را للاقياس. وطكا تساية هذا الوامل )التوامل السل (.
 (1جدول رقم )

 الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل السادس
 الوهايفا  يه رتترت و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.799 استا  ،يداً اقرتحا  الالعهني 3 1

   3.759 أييفك مت لها  الالعهني 17 5

  3.499  أ،يد اسستااع ويفاو الالعهني 19 3

  3.413  أشايفك الالعهني يف اصا  القرايفا  5 4

 3.334   ئ  ما ااديفبنياستا  إىل ايفاو  مال 9 2

 -( أن:1يتضح من جدول )
 -3.799( عهئئئايفا  تراوحئئئت قيائئئة ت ئئئهواهتا بئئئني )2الوامئئئل السئئئايس ت ئئئه  عليئئئ  )

( توك  هذر الوهايفا   تاوة أحد السئاا  اليئدا للائديفم حيئ  ي ئترت بئالالعهني 3.334
اً ضورفئئئئة مئئئئا يقولوةئئئئ  ومت لهاهتئئئئا واسسئئئئتااع إىل مقرتحئئئئاهترت وقئئئئرايفاهترت يف التئئئئديفيا وي ئئئئترت أيوئئئئ
 ويالح  است،اباهترت بود اصا  القرايفا  الال مة للتديفيا أو يف اانافسة.

ممئئا طكئئا أن ةئئديف، ا يف  3.32( عهئئايفا   5وجنئئد أن هئئذا الوامئئل قئئد ت ئئه  عليئئ  )
 ال ويفا اا ارا للاقياس  وبذل  طكا تساية هذا الوامل )اسستااع اليد(.



 

019 

 (9جدول )
 بعا بالعوامل المستخلصةأكبر العبارات تش

 اسرت الوامل يفقرت الوامل
الرقرت 
 بااقياس

 الت ه  الوهايفا

 3.949 استثايف بسرعة 39 عدو الثها  اسة،وا  ايوب

 3.939 التوامل م  الالعهني س دي  هلرت 52 است اب اليد الثان

 3.735 است داو الون  م  الالعهني 34 الون  الثال 

 3.739 أتوامل ب راحة م  الالعهني 59 بةالقيايا النا، الراب 

 9 التوامل السل  ا ام 
است داو الوقام ااونو  يف حالة عدو 

 تن،يذ تو،ي ار
3.724 

 3.799 استا  ،يداً اقرتحا  الالعهني 3 اسستااع اليد السايس

 -( أن:9يتضح من الجدول )
حيئ  ال ئر  و، ئة مت است الص أسهام اةسبام الن و مئا اااايفسئة الرياضئية 

التوامئل السئل  مئ  الالعهئني(  سائا مت  –الونئ   –ةظر ااديفبني حوب )عدو الثها  اسة،وا  
است الص أسهام م ايفسة الن و يف ممايفسة الرياضة ما و، ئة ةظئر اائديفبني حئوب )است ئاب 

 اسستااع اليد لالعهني(. –القيايا النا،بة  –اليد 
 -اؤلين األول والثاني اللذان ينصان على:وبذلك قد تم الرد على التس

 ماهية أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر ااديفم؟ -
 الن و ما الن ات الرياض  ما و، ة ةظر ااديفم؟ ية أسهام اةسبامماه -

 : عرض ومناقشة النتائج الخاصة بأولياء األمور:ثانياً 

 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و
 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.749 اهتااو ااديفم بالسؤاب على الالعهني 1 1

   3.744 قديفا ااديفم على ف رت ش  ية الالعا 2 5

3 
 

   3.194 ااديفم لدي  القديفا على لديد اا او لالعهني 13

   3.157إوالع ااديفم على سل ،ديد يف  اب  7 4
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  التديفيا الرياض

   3.114 ااديفم يتوامل م  الالعهني س دي  15 2

  3.275  ااديفم هو ااثل ايعلى لالعهني 9 1

7 14 
قديفا ااديفم على ااالحظة اليدا لالعهني 

 أثناو التديفيها 
 3.225  

 ( أن:12يتضح من جدول )
  3.225 -3.749( عهئئايفا  تراوحئئت ت ئئهواهتا مئئا 7ت ئئه  علئئ  الوامئئل ايوب )

وتوك  هذر الوهايفا   تاوة إىل دة ما دا  اائديفم اليئد وهئ  ف ئرت ش  ئية الالعهئني  
الوامل بإجيابية لوهرت  يقوو بوالية ات اب ةا،بئة حيئ  أن ممايفسئة السئلوك ااجيئاو لئي  يف 

 ئئال  بئئاوخريا  وأيوئئاً افتقئئر اائئديفم إىل ااورفئئة مرحلئئة التئئديفيا ولكئئا يف مجيئئ  موامالتئئ  وات
دا حوب ما يقول  يقلل ما م داقية اسعتااي علي  يف استسام ااوئايفف وااولومئا  وهئذا الي

 ما جيول  يتبدث بأسلوم سل .
ويالا على الوهايفا  ال ئاب  النئاب  مئا السئلوك اليئد لئدى اائديفم مئا من لئ  ف ئرت 

 م اعر واة،واس  الالعهني ب ،ة يائاة مما جيول  موق  ثقة وتقدير ما ،اةه .
 3.32( عهئئايفا  بقئئيرت ،وهريئئة سئئ ى أسئئ  مئئا   7ت ئئه  علئئى هئئذا الوامئئل ) وقئئد

 ولذل  طكا تساية هذا الوامل )التوامل ااجياو للاديفم(.
 (11جدول )

 كبرى والوسطى والصفرية للعامل الثانيالتنازلي للتشبعات الالترتيب 
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى لك ىا

   3.779- أفول الديفاسة على ممايفسة الرياضة 12 1

   3.733 أيفسم يائااً على ال،و  19 5

   3.191 أهترت بت،وس ابع يف الديفاسة عن  ما الرياضة 51 3

4 54 
أسون مسرويفاً فق  عندما يكون ابع بأحد 

 ااراسم الثالثة ايوىل يف التديفيا.
 3.277  

2 17 
ب دا عندما خيسر ابع يف إحدى  أ وا

 ااهايفيا 
 3.451  
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 ( أن:11يتضح من جدول )
- 3.779-( عهئئئئئايفا  تراوحئئئئئت ت ئئئئئهواهتا مئئئئئا بئئئئئني )2ت ئئئئئه  علئئئئئى هئئئئئذا الوامئئئئئل )

( وتوك  هذر الوهايفا   تاوة مدى اهتااو أولياو ايمويف بأبنئائ رت يف  ئاب الديفاسئة 3.451
وأيوئاً علئى اائديفم يف سي،يئة ااواسهئة وااواظهئة خاصاً ممئا طثئل  لئ  عئاو سهئري علئى الالعئا 

بني فرتا  التديفيا وفرتا  الديفاسئة  سائا أن هنئاك ف ئة مئا أوليئاو ايمئويف لئدي رت تو ئا  ائئد 
لئئئو ااكسئئئا فقئئئ  ولئئئي  ايياو لئئئذا يتوئئئاملون مئئئ  أبنئئئائ رت بقسئئئوا وخ ئئئوةة مئئئا أ،ئئئل ال،ئئئو  

 باارسم ايوب فبسا.
و لئئئ   3.32ايفا  بقئئئيرت سئئئ ى أسئئئ  مئئئا   ( عهئئئ4وقئئئد ت ئئئه  علئئئى هئئئذا الوامئئئل )

 طكا تساية هذا الوامل )التو ا المائد لو ااكسا(.
 (12جدول )

 الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل الثالث
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

  3.233  ااديفم على ف رت حا،ا  الالعهنيعدو قديفا  9 1

  3.415  جييد ااديفم لالستااع ويفاو الالعهني 11 5

 3.395   ااديفم يتوامل م  الالعهني س دي  15 3

4 17 
أ وا ب دا عندما خيسر ابع يف إحدى 

  اااهايفي
  3.339 

 3.339   الرياضة مويوة للوقت ما و، ة ةظر  57 2

1 7 
على سل ،ديد يف  اب  إوالع ااديفم

 التديفيا الرياض 
  3.331 

 ( أن:12يتضح من جدول )
( عهئئايفا  مقهولئئة إح ئئائياً ولكنئئ  حيتئئو  علئئى الوديئئد 1اسئئت الص هئئذا الوامئئل بئئئ )

ما ااوان اا تل،ة لكئل عهئايفا منديف،ئة بئ   لئذا ي ئوا تسئاية هئذا الوامئل وطكئا حذفئ  مئا 
 سكل. اوع ااقياس ا اص بأولياو ايمويف  

 (13جدول )
 الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل الرابع
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 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و
 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

1 19 
أعاقا ابع حبرماة  ما اا روف عند ا سايفا 

 يف إحدى اانافسا 
3.779   

   3.191 على ابع يف التديفيها  الوني،ةينتابع القل   52 5

3 13 
سثرا است داو ااديفم أسلوم الوقام 

 الااع 
 3.224  

4 51 
أولا ما ااديفم مواقهة ابع ةتي،ة سوو 

 مستوار يف التديفيا
 -3.235  

 ( أن:13يتضح من جدول )
 -3.779( عهئئئئئايفا  تراوحئئئئئت قئئئئئيرت ت ئئئئئهواهتا بئئئئئني )4الوامئئئئئل الرابئئئئئ  ت ئئئئئه  عليئئئئئ  )

( وتوكئئئ  هئئئذر الوهئئئايفا   تاوئئئة إىل دئئئة يقئئئوو هئئئا اائئئديفم مئئئ  الالعهئئئني يف حالئئئة 3.235
التوامئئل السئئل  مو ئئرت حيئئ  ي ئئترت اائئديفم بالنقئئد والت ديئئد و يئئايا ا ئئوف لئئدى الالعهئئني ممئئا 
يئئئئؤي  إىل ضئئئئو  ثقئئئئت رت يف أة،سئئئئ رت  والثقئئئئة بئئئئالن،  م ئئئئايفا ة،سئئئئية هامئئئئة جيئئئئا اسهتائئئئاو 

 خالب مراحل اااايفسة الرياضية اا تل،ة.الن و ال اري  لد بتنايت ا 
ويالا على هذر الوهايفا  وئاب  السئل  مئا اائديفم وهئذا مئا و، ئة ةظئر و  ايمئر 

 مما يؤي  إىل عدو حا الالعهني للاديفم وةقف تقديرهرت واحرتام رت.
 3.32قرت ،وهريئئة سئئ ى أسئئ  مئئا   ي( عهئئايفا  بئئ4وقئئد ت ئئه  علئئى هئئذا الوامئئل )

 ا الوامل )الوقام(.و ل  طكا تساية هذ
 (14جدول )

 الترتيب التنازلي للتشبعات الكبرى والوسطى والصفرية للعامل الخامس
 الوهايفا  يفقرت الوهايفا بااقياس و

 الرتتيا التنا   للت هوا 

 ال ارى الوس ى الك ى

   3.742 عدو حيايية ااديفم م  الالعهني 5 1

5 54 
 بأحد أسون مسرويفاً فق  عندما ي،و  ابع
 ااراسم الثالثة ايوىل يف التديفيا.

 -3.457  

  3.455 أولا ما ااديفم مواقهة ابع ةتي،ة سوو  51 3
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 مستوار يف التديفيا

 3.392   عدو قديفا ااديفم على ف رت حا،ا  الالعهني 9 4

 3.351   جييد ااديفم لالستااع ويفاو الالعهني 19 2

 ( أن:14يتضح من جدول )
( 3.351 – 3.742( عهئئئايفا  تراوحئئئت مئئئا بئئئني )2م  ت ئئئه  عليئئئ  )الوامئئئل ا ئئئا

وتوكئئئ  هئئئئذر الوهئئئئايفا   تاوئئئة دئئئئة مئئئئا دئئئا  اائئئئديفم الرياضئئئئ  والئئئيت توضئئئئش سئئئئلوس  مئئئئ  
الالعهئئئني يف أسئئئلوم قيايتئئئ  اخ،ئئئاو مئئئواوا الوئئئو  لديئئئ  حيئئئ  أن  لئئئ  س يسئئئاعد علئئئى 

يوئئة تسئئل ية س تئئئؤي  إىل لقيئئ  خئئ ا اسسئئتاتاع باااايفسئئة لئئدى الئئن و الئئذ  يكئئون  و وه
واة،وئئاس  الالعهئني تقلئئل مئئا   يئايا الدافويئئة لئدى الئئن و  سائئا أن عئدو ف ئئرت أفكئايف وم ئئاعر

ت ئئئ،ي  الالعهئئئني لل،واةئئئا ااجيابيئئئة للااايفسئئئة الرياضئئئية ويف ة،ئئئ  الوقئئئت س يو ئئئ  ال،رصئئئة 
 .للتوهري عا و، ة ةظرهرت أو اا ايفسة يف اصا  القرايفا  اليت ص  رت م  ااديفم

 3.32( عهئئئايفا بقئئئيرت ،وهريئئئة سئئئ ى أسئئئ  مئئئا   1وقئئئد ت ئئئه  علئئئى هئئئذا الوامئئئل )
ولئئذل  طكئئا إييفا، ئئا يف ال ئئويفا اا ئئارا للاقيئئاس ا ئئاص بأوليئئاو ايمئئويف  سائئا طكئئا تسئئاية 

 هذا الوامل )السلوك ااايم للاديفم(.
 (15جدول )

 أكبر العبارات تشبعاً بالعوامل المستخلصة
 الت ه  الوهايفا الرقرت بااقياس اسرت الوامل يفقرت الوامل

 3.749 اهتااو ااديفم بالسؤاب على الالعهني 1 التوامل ااجياو للاديفم ايوب

 الثان
التو ا المائد لو 

 ااكسا
 3.779- أفول الديفاسة على ممايفسة الرياضة 12

 19 الوقام الثال 
أعاقا ابع حبرماة  ما اا روف عند ا سايفا يف 

  إحدى اانافسا
3.779 

 3.742 عدو حيايية ااديفم م  الالعهني 5 السلوك ااايم للاديفم الراب 

 ( أن:15يتضح من جدول )
مت اسئئت الص أسئئهام اةسئئبام الئئن و مئئا اااايفسئئة الرياضئئية حيئئ  ال ئئر  مئئا 

السئئئئلوك ااايئئئئم  –الوقئئئئام  –و، ئئئئة ةظئئئئر أوليئئئئاو ايمئئئئويف حئئئئوب )التو ئئئئا المائئئئئد للاكسئئئئا 
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سائئئا مت اسئئئت الص أسئئئهام م ئئئايفسة الئئئن و ااايفسئئئة الرياضئئئة مئئئا للائئئديفم ب ئئئكل سئئئل (   
 و، ة ةظر أولياو ايمويف حوب )التوامل ااجياو للاديفم(.

 وبذلك قد تم الرد على التساؤلين الثالث والرابع واللذان ينصان على:
 ماهية أسهام م ايفسة الن و يف الن ات الرياض  ما و، ة ةظر و  ايمر؟ -
 سبام الن و ما الن ات الرياض  ما و، ة ةظر و  ايمر؟ماهية أسهام اة -

 االستخالصات
 أوال: املدربني

 اشتملت نتائج المقياس على ستة عوامل
  32  37  39  39الوامئئل ايوب عئئدو الثهئئا  اسة،وئئا  واشئئتالت عهايفاتئئ  أيفقئئاو  -

43. 
  51  53  57  59  52الوامئئئل الثئئئان است ئئئئاب اليئئئد واشئئئئتالت عهايفاتئئئ  أيفقئئئئاو  -

54. 
 .7  14  34الوامل الثال  الون  واشتالت عهايفات  أيفقاو  -
  31  13  33  59الوامل الراب  أسلوم القيايا النا،بة واشئتالت عهايفاتئ  أيفقئاو  -

19  4. 
 .33  53  9الوامل ا ام  التوامل السل  واشتالت عهايفات  أيفقاو  -
 .9  5  19  17  3يفات  أيفقاو الوامل السايس اسستااع اليد واشتالت عها -

 ثانيًا: أولياء األمور
 اشتملت نتائج المقياس على أربعة عوامل

  7  13  2  1الوامئئئئل ايوب التوامئئئئل ااجيئئئئاو للائئئئديفم واشئئئئتالت عهايفاتئئئئ  أيفقئئئئاو  -
15  9  14. 

  51  19  12الوامئل الثئئان التو ئئا المائئئد لئو ااكسئئا واشئئتالت عهايفاتئئ  أيفقئئاو  -
54  17. 

 .51  13  52  19الوامل الثال  الوقام واشتالت عهايفات  أيفقاو  -
 .11  9  54  5الوامل الراب  السلوك ااايم للاديفم واشتالت عهايفات  أيفقاو  -

 طريقة التصحيح
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للوهئئايفا   3-5-1للوهئئايفا  ااجيابيئئة و  1-5-3خيوئئ  ااقيئئاس إىل اايئئمان الثالثئئ  
 السلهية

 المدربينالدرجة على المقياس الخاص ب
 .ييف،ة 12 -2الوامل ايوب عدو الثها  اسة،وا  ترتاول ييف،ات  ما  -
 .ييف،ة 19-1الوامل الثان است اب اليد وترتاول ييف،ات  ما  -
 .ييف،ا  9-3الوامل الثال  الون  وتراول ييف،ات  ما  -
  ييف،  19-1ما  ييف،ات  وترتاول القياياالوامل الراب   -
 ييف،ا   9-3  التوامل السل  وترتاول ييف،ات  ما الوامل ا ام       -
     
 .ييف،ة 12-2الوامل السايس اسستااع اليد وترتاول ييف،ات  ما  -

 الدرجة الكلية على المقياس
 ( ييف،ة94-59ما ) -

 مستوى الدرجة على المقياس
 .ييف،ة )ضوي ( 49-59ااستوى ايوب ما  -
 .ييف،ة )متوس ( 19-49 ااستوى الثان ما -
 .ييف،ة )عا (-94-73ااستوى الثال  ما  -

 ثانيا: معىن الدرجة على املقياس اخلاص بأولياء األمور
 .ييف،ة 51-7الوامل ايوب التوامل ااجياو للاديفم ترتاول ييف،ات  ما  -
 .ييف،ة 12-2الوامل الثان التو ا المائد لو ااكسا وترتاول ييف،ات  ما  -
 .ييف،ة 15-4اول ييف،ات  ما الوامل الثال  الوقام وترت  -
 .ييف،ة 15-4الوامل الراب  السلوك ااايم للاديفم وترتاول ييف،ات  ما  -

 للمقياسالدرجة الكلية 
 .( ييف،ة13-53ما ) -
 .مستوى الديف،ة على ااقياس -
 .ييف،ة )ضوي ( 32-53ما  -
 .ييف،ة )متوس ( 23-31ما  -
 .ييف،ة )عا ( 13-21ما  -
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 .قياسجماالت االستفادة من امل
 أواًل: مجال التقويم

طكا است داو ااقياس يف تقومي أسهام ممايفسة واةسبام الئن و لنة ئ ة الرياضئية 
 ما خالب است،ابا  ااديفبني وسذا أولياو ايمويف.

 : مجال المقارنةثانياً 
طكئئا اسئئت داو ااقيئئاس للاقايفةئئة بئئني عينئئا  خمتل،ئئة مئئا الناشئئ ني ا تلئئ  اية ئئ ة 

 وهقاً للهي ة القاوا في ا الناش، الرياضية وسذا
 : املعايريثالثاً 

طكا است داو ااقياس لتبديد ااوئايري ا اصئة بأسئهام ممايفسئة أو اةسئبام الئن و 
لنة  ة الرياضية و ل  ما خالب لويل الديف،ا  ا او إىل ييف،ا  مويايفيئة وت يئترت يف هئذا 

 هئئ  علي ئئا الهبئئ  ةسئئهياً وي،وئئل الهبئئ  وضئئ  ييف،ئئا  مويايفيئئة ةظئئراً ل ئئار ح،ئئرت الوينئئة اا
 عند وض  ااوايري است داو عينا  سهريا ةسهياً.

 التوصيات:
قئئاو الهاحئئ  بإعئئداي تو، ئئا  مقرتحئئة يف شئئكل م ئئروع يتوامئئل مئئ  الووامئئل اائئؤثرا 

 على اةسبام الن و ما الرياضة.
 املشروع:

 مئئئئئئئئا من لئئئئئئئئ  الديفاسئئئئئئئئا  السئئئئئئئئابقة واسرتشئئئئئئئئاي الهاحئئئئئئئئ  بئئئئئئئئآيفاو ا ئئئئئئئئ او ويف ضئئئئئئئئوو
اسست الصئئئا  الئئئيت مت التوصئئئل إلي ئئئا يف الهبئئئ  يقئئئدو الهاحئئئ  توصئئئيات  يف شئئئكل اا ئئئروع 

 التا .
 رؤية المشروع:

 الوصوب ضستوى الالعا إىل أعلى مستوى بدن وة،س  تساش ب  قديفات .
 السياسة العامة للمشروع:

ا وضئئئي  موئئئايري ومواصئئئ،ا  للانئئئاجل اس،تائئئاع  اليئئئد الئئئذ  جيئئئا أن يتئئئوافر لالعئئئ -
 القياو بايياو ب ويفا ،يدا.

 ،ذم اهتااو أولياو ايمويف للوال على لسني احلالة ااما،ية يبنائ رت. -
 ،ذم اهتااو ااديفبني إىل ألية إيايفا الواوت على الالعا. -

 الهدف من المشروع:
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يففئئ  مسئئتوى الئئرول ااونويئئة لالعئئا لتبقيئئ  أفوئئل أياو لل،ئئو  والت،ئئوس الرياضئئ  ضئئد  -
 منافسي .

 ويتحقق من خالل األهداف الفرعية التالية:
 توعية أولياو ايمويف بألية الرعاية الن،سية لالعا. -
اهتائئاو  ئئال  إيايفا  اسلئئايا  وايةديئئة الرياضئئية بت ي ئئة الظئئروف ااناسئئهة واانئئاجل  -

 اليد لرف  الرول ااونوية لدى الالعهني.
م القيئئايا ايمثئئل للبئئد مئئا الوئئاوت توسئئي  مئئدايفك اائئديفبني يليئئة اسئئت داو أسئئلو  -

 الن،سية على الالعهني.
 الجهات المنفذة:

 اسلايا  الرياضية. *
 ايةدية الرياضية.. *  
 أولياو أمويف الالعهني. *
ت ئئئئوير الاةئئئئا الن،سئئئئ  لالعهئئئئني مئئئئا خئئئئالب التوامئئئئل مئئئئ  اا ئئئئكال  الئئئئيت توئئئئوق رت  *

 ومن ا:
 املشكالت النفسية  -1

 التوصية المقترحة:
،يئئئئ  الوئئئئاوت النا ئئئئة مئئئئا اا ئئئئكال  يف  ئئئئاب التئئئئديفيا واانافسئئئئا  والاةئئئئا ص
 الديفاس .

 آلية التنفيذ:
 اسستواةة بأخ ائ  ة،س  يفياض  حلل اا كال  اليت توا،  الالعهني. -
تنظيرت يويفا  تديفيهية وةدوا  تثقي،ية خاصة للائديفبني لتئوعيت رت بأليئة تئأثري الاةئا  -

 الن،س .
 تثقي،ية خاصة يولياو ايمويف لتوعيت رت بألية تأثري الاةا الن،س .تنظيرت ةدوا   -
تنظئئئئئيرت ويف  عائئئئئل للائئئئئديفبني والالعهئئئئئني وأوليئئئئئاو ايمئئئئئويف لئئئئئت عنئئئئئوان  اا ئئئئئكال   -

 الن،سية للرياضيني وأساليا موا، ت ا .
 مشكلة االتصال بني املدرب والالعب. -2

 التوصية المقترحة
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 اديفبني والالعهني ب كل مستار.خل  قنوا  ات اب خمتل،ة بني ا -
 آلية التنفيذ:

اسئئئئت داو اليئئئئة ات ئئئئاب ،يئئئئدا بئئئئالالعهني عئئئئا وريئئئئ  م ئئئئايفست رت يف خمتلئئئئ  ااواقئئئئ   -
 احلياتية لالعا.

 ا،تااعا  يويفية أسهوعية للاديفبني وأولياو ايمويف لتبقي  ايبواي التالية. -
 ااقناع. -
 التدعيرت. -
 حسرت ال راعا . -
 ا .توصيل ااولوم -
 مشكالت تقدير الالعب )الناشئ(. -3

 التوصية المقترحة:
 إظ ايف الناش ني  و  الك،اوا الوالية أماو باق  أفراي ال،ري .

 آلية التنفيذ
ة ئئئئر صئئئئويف وشئئئئكر لالعهئئئئني ااايئئئئميا يف الن ئئئئات الرياضئئئئ  ا ئئئئاص بأحئئئئد اجملئئئئاس   -

 الرياضية أو لوحة ال رف بالناي .
 يا يف القيرت ايخالقية واية  ة الرياضية والولاية.تكرمي سنو  لالعهني ااايم  -
 مشكالت املكافآت واالستحقاقات لالعبني -4

 التوصية المقترحة:
 صرف استبقاقاهترت ااايية يون تأخر وسذل  صرف مكافآ   مية عند ال،و .

 آلية التنفيذ:
ني يفياضئياً إتاحة فرصة لالعهني للوصئوب إىل مسئتوى أعلئى باسلتبئاس ضئدايفس ااوهئوب -

 باحافظا  على حسا س،اواهترت.
 عال ويف  عال لالعهني اوا، ة اا كال  الن،سية اليت يتورضون إلي ا. -
 املشكالت االجتماعية التي تواجه الالعبني: -5

 التوصية المقترحة:
 تدعيرت الوالقة اس،تااعية بني ااديفم والالعا وسذل  الالعا و مالو ال،ري  

 آلية التنفيذ:
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يئئترت  لئئ  مئئا خئئالب ضئئه  وتو،يئئ  ال اقئئة ال،رييئئة ل جنئئا  الائئاع  لتبقيئئ  احئئاويف و 
 التالية:

 التواون. -
 التواصل. -
 اس،تااعية. -
 التكامل. -
 التناس  اس،تااع . -

ويت لئئئئا  لئئئئ  عقئئئئد ويف  عائئئئل مسئئئئتارا لتبقيئئئئ  ايبوئئئئاي السئئئئابقة وبالتئئئئا  لقيئئئئ  
 ااديفبني وسذل  الالعهني بوو رت الهو .التكامل اس،تااع  اليد بني الالعهني و 

 .للمدربتوجيه النمط القيادي    -6
 التوصية المقترحة:

 ةوعية ااديفبني بكي،ية است داو أساليا القيايا ااثلى
 آلية التنفيذ:

 اس،تااعا . -
 الندوا . -
 مداومة اللقاوا . -

 متطلبات تنفيذ املشروع:
 يت لا تن،يذ اا روع ما يل :

لنئئئة عليئئئاً ل شئئئراف علئئئى تن،يئئئذر مئئئا خئئئالب اسلئئئايا  الرياضئئئية وايةديئئئة ت ئئئكيل  -
 الرياضية ومتابوة اجملل  القوم  للرياضة هلذر ال ا .

ت ئئئئئايرت اسئئئئئتاايفا  تقئئئئئومي لكئئئئئل مئئئئئديفم اتابوئئئئئة مئئئئئدى استسئئئئئاب  للا ئئئئئايفا  ومئئئئئدى  -
 است دام  يسلوم القيايا ا يمثل.

 الفائدة واملخرجات املتوقعة من املشروع:
 توسي  قاعدا اااايفسة الرياضية للناش ني. -
ضئئئئه  الئئئئنا  القيئئئئاي  للائئئئئديفم ضئئئئا حيقئئئئ  ااثاليئئئئئة يف است ئئئئاب بئئئئالالعهني ب ئئئئئكل  -

 صبيش.
  اية مجي  الالعهني ما التورق للواوت الن،سية ااؤثرا على م ايفست رت الرياضية. -
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 المراجع
 أوال المراجع العربية:

 ئئاييف الوئئاوت الن،سئئية لئئدى الرياضئئيني الناشئئ ني  (: م1999أسئئامة عهئئد الظئئاهر ) -1
 ،اموة حلوان. –يفسالة ما،ستري  سلية الرتبية الرياضية للهنني 

(: ااعئئئداي الن،سئئئ  لتئئئئديفيا الناشئئئ ني يليئئئل اائئئئديفبني  1997أسئئئامة سامئئئل يفاتئئئئا ) -5
 أولياو ايمويف  يايف ال،كر الورو  القاهرا.

ااتكامئل لل ،ئل يف ااراهقئة  يايف ال،كئر (: مئدخل النائو 1999أسامة سامئل يفاتئا ) -3
 الورو.

(: الوئئئئئاوت الن،سئئئئئية اارته ئئئئئة باانافسئئئئئة 5331مجئئئئئاب عهئئئئئد الناصئئئئئر عائئئئئد السئئئئئيد ) -4
الرياضية لدى الن و الرياض  )ييفاسئة ايفتقائيئة مقايفةئة( يفسئالة ما،سئتري  ئري من ئويفا   

 سلية الرتبية الرياضية  ،اموة حلوان  القاهرا.
(: ييفاسئة الوالقئة بئني دئة القلئ  التنافسئ  الرياضئ  وبوئ  1993)حسا أبئو عهئدر  -2

م ئئئئاييف الوئئئئئاوت الن،سئئئئية لئئئئئدى ةاشئئئئئ، سئئئئرا القئئئئئدو  اجمللئئئئئة الولايئئئئة للرتبيئئئئئة الهدةيئئئئئة 
 والرياضية  ،اموة حلوان.

(: عئئموف والهئئا  اارحلئئة الثاةويئئة عئئا اسشئئرتاك يف 1993شئئي ة يوسئئ  احلهيئئ  ) -1
الهبريا  يفسالة ما،سئتري   ئري من ئويفا  سليئة الرتبيئة الن ات الرياض  ا ايف،  بدولة 

 ،اموة حلوان. -الرياضية للهنني
(: ااعئئئداي الن،سئئئ  للرياضئئئيني  يايف ال،كئئئر الوئئئرو  1991عئئئم  عائئئوي الكاشئئئ  ) -7

 القاهرا.
(: مئئدخل علئئرت الئئن،  الرياضئئ   يايف الكتئئا للن ئئر  1999عائئد حسئئا عئئالو  ) -9

 القاهرا.
(: م ئئئاييف اسحئئرتاس الن،سئئئ  لئئدى سعئئئ  بوئئئ  1999هئئئاس )عائئد عهئئئد ااو ئئ  ع -9

 –اية ئئئ ة الرياضئئئية  يفسئئئالة ما،سئئئتري   ئئئري من ئئئويفا  سليئئئة الرتبيئئئة الرياضئئئية للهنئئئا  
 ،اموة حلوان.

 ثانيًا املراجع األجنبية:
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10. Gill, Henderson, Bargman, (1995): the type competitive 

Run = ARISK for psychological stressand injury, 

International Journal of sports Psychology, 10,4-26. 

11. Gould, Wilson, Tuffy, lochbaum (1993): stress and the 

young athlete the child's Perspective. 

12. Johnf- Murray, ph. D, (1998): combating Burnout in sport, 

Mental Equipment, Nov, Article, pp. 2-3. 

13. Petrie (1993): coping skills, competitive trait anxiety and 

playing status moderating effects on the life stress injury 

relationship. 

14. Stwart, Ellery (1996): Amount of psychological stress 

reported by high school volley ball official. 

15. Weinbnerg, Dial. Gould, (1995): Foundation of sport and 

Exercises psychology chomping, Human Kintics, 

publisher, Inc. 
 بناء مقياس للعوامل النفسية املؤثرة
 على ممارسة وانسحاب النشء للرياضة

* خالد مسعود حسن حسين(1)  
الئن و للرياضئة مئا و، ئة ةظئر هتدف هذر الديفاسة إىل التوئرف علئى أسئهام ممايفسئة 

ااديفبني وأولياو ايمويف  وأسهام اةسبام الن و مئا الرياضئة مئا و، ئة ةظئر اائديفبني وأوليئاو 
ايمويف  ووض  تو، ئا  مقرتحئة مئا و، ئة ةظئر الهاحئ  للووامئل الن،سئية اائؤثرا علئى ممايفسئة 

( و  533يفم  )( مئد159واةسبام الن و ما الرياضة وقد مت الت هي  علئى عينئة قوام ئا )
أمئئئر مئئئا خمتلئئئ  عافظئئئا  الا ويفيئئئة واسئئئت داو الهاحئئئ  اائئئن ج ااسئئئب  مئئئا خئئئالب ت هيئئئ  
استاايفا  استهيان متهواً ا  وا  الولاية لهنائ ا حي  اسئت دو ال ئدس الوئامل  مئا الديف،ئة 

( عهئئئئايفا  59( أبوئئئئاي ضو،ئئئئا )1ايوىل وتوصئئئئل إىل اسئئئئتهيان خئئئئاص باائئئئديفبني مكئئئئون مئئئئا )
( عهئئئايفا علئئئى ميئئئمان 53( عئئئاويف ضو،ئئئا )4اسئئئتهيان خاصئئئة بأوليئئئاو ايمئئئويف توئئئرت )واسئئئتاايفا 

                                                           
 اجملل  القوم  للرياضة. –مدير عاو اايايفا الوامة لولرت الن،  الرياض  ( 1)
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س( و،ئاو  أهئرت النتئائج ااتولقئة باائديفبني أن مئا أهئرت الووامئل  –أحياةئاً  –تقدير ثالثة )ةورت 
ااؤثرا يف اااايفسة است اب اليد بني ااديفم والالعا  القيايا النا،بة  اسسئتااع اليئد مئا 

يعواو ال،ري  ساا ،او  الووامل ااؤثرا أيواً يف ممايفسة الرياضة ما و، ئة ةظئر  قهل ااديفم
أمئا بالنسئئهة للووامئل اائئؤثرا علئئى اةسئبام الناشئئ، مئئا   أوليئاو ايمئئويف السئلوك ااايئئم للائئديفم

و، ئئئة ةظئئئر اائئئديفبني فيوتئئئ  الونئئئ   عئئئدو الثهئئئا  اسة،وئئئا  للائئئديفم  والتوامئئئل السئئئل  مئئئ  
لنسئهة يوليئاو الووامل ااؤيية لالةسئبام أو الوئموف عئا ممايفسئة الرياضئة وبا الالعهني ما أهرت

أن التو ا المائد لئو ااكسئا الئيت طايفسئ ا و  ايمئر علئى الناشئ، مئا  ايمويف فيتوش أيواً 
عئئا  الئئن وللائئديفم مئئا الووامئئل اائئؤثر علئئى ،نئئول ةاحيئئة وسئئذل  الوقئئام  والسئئلوك السئئل  

ايف يف ممايفسئت ا وقئد وضئ  الهاحئ  بوئ  التو،ي ئا  مئا و، ئة ةظئرر ممايفسة الرياضئة واسسئتار 
 يف شكل م روع مقرتل اوا، ة تل  السلهيا .

Construction of a seal for psychological 
factors which lead to 

practice sports or not 

Khaled massoud Hassan Hossen 

This study aims to know the reasons why youngsters practice 

sports fro the coaches' point of view in addition to parents' view point 

as well as the reasons of why youngsters away from sports and 

creating suggestions to the psychological reasons which affect why 

youngsters practice sports or not from the researcher's point of view 

by examining a random sample of about 128 coaches and 200 parents 

all over the republic of Egypt 

The researcher makes a survey through academic and scientific 

questionnaire. He uses the factor validity. The result is that the 

questionnaire of coaches consists of 6 dimensions and 28 questions 

and a questionnaire for parents contains 4 dimensions 20 questions 

triple estimation (yes-no-sometimes) The conclusion related to the 
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coaches shows the main reasons of the youngster's attraction to sports 

is that: 

1. the good relationship between the coaches and the players 

2. the fair leaders 

3. the coach is a good listener to his members of the team. 

4. the coach's kindness and this is fro parents' point of view 

the understanding between parents and their children in 

addition t the strict parents who consider stricture will motivate their 

children to practice sports. 

As for the reasons of youngsters' unwilling to sports fro the 

coaches' point of view: the coach's passion is not under control in 

addition to his bad behavior with the players 

The children are faced psychological stress by their parents as 

they want their children to care about their school more than 

practicing sports as well as the parents don't care about the reasons of 

their unwillingness to sports. The scholar sets up some suggestions fro 

his point of view to the coaches to help the how to attract youngsters 

to sports and this is by putting into consideration the circumstances of 

the youngsters that is to say to care about the time of training and 

competitions so as not to contradict with his situation and his school 

as well as his exams. Moreover, the participation of the youngsters in 

the decisionmaking process. As for parents they have to respect their 

children's' desires; choose freely their sports which they like in 

addition to they have to help their children how to face failure. 

These suggestions for coaches to face the psychological stress 

which leads youngsters leaving sports. 
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the main factor is that the coaches put effective and actual 

suitable targets which suits the abilities of the youngsters. in fact to set 

up scientific training which suits also the physical and psychological 

abilities of the player. These suggestions for parents to make a balance 

between spots and school ; specify time for their children to practice 

sports and never mind to win all the time.
 (2)
 

                                                           
(2)  General Manger of department of sports psychological National council 

of sports 
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