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 2102/ 9/ 9استالم البحث: 
 2102/ 9/ 22قبول النشر: 

 ملخص البحث
 ةسة أبوا  وي: تضمن البحث مخ

إىل التقدم احلاصل يف جمال الرتبية الرايضية وأمهية احلالة النفسية يف تقدم الفعاليات  فيها ومت التطرقاألول ومشل املقدمة وأمهية البحث الباب  
ن مراكز اللعب ووضعها يف مقياس أما أمهية البحث فتكمن يف التعريف على نسب الشجاعة املطلوب توفرها يف كل مركز مالرايضية السيما كرة القدم، 

 ملساعدة املدربني يف اختيار الالعبني الذين يتمتعون ابستعداد نفسي على وفق مراكز اللعب املختلفة:
 هدفا البحث:إما 
 بناء وتقنني مقياس الشجاعة الختيار الالعبني وفق مراكزهم وحسب خطوط اللعب. .0

 حسب خطوط اللعب.تطبيق املقياس الختيار الالعبني وفق مراكزهم و  .2
 فهي:جماالت البحث: أما 

أما اجملال املكاين مالعب  2102/ 7/ 21إىل  2100/ 3/ 02اجملال البشري/ العيب األندية املشرتكة بدوري النخبة العراقي أما اجملال الزماين 
 ومرافق األندية املشمولة ابلبحث.

 اللعب(. مراكز –فشمل املواضع التالية )الشجاعة  الثاينأما الباب 
أما الباب الثالث فشمل منهج البحث حيث استخدم الباحثان املنهج الوصفي وكذلك تضمن عينة البحث واألدوات املستخدمة وخطوات بناء 

 مقياس الشجاعة وإجراءات تقنينه والوسائل اإلحصائية.
 جداول ومن مث مت حتليلها ومناقشتها.أما الباب الرابع فتضمن عرض وحتليل ومناقشة النتائج حيث مت عرض النتائج على شكل 

 أما الباب اخلامس فتضمن االستنتاجات والتوصيات وكان أمهها:
 املقياس النفسي مصمم بشكل علمي ويصلح الختيار العيب كرة القدم. .0

 تباين مستوايت الشجاعة لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب. .2
 أما التوصيات: فأمهها:

  عملية اختيار الالعبني حسب مراكز اللعب يف كرة القدم.عدم إمهال اجلانب النفسي يف .0

 اعتماد املقياس يف عملية اختيار الالعبني حسب مراكز اللعب يف كرة القدم. .2

 كرة القدم يف كل موسم للتعرف على مستوايهتم.إجراء اختبارات نفسية دورية لالعيب   .3

 ا علي مراكز اللعب.إجراء حبوث مشاهبة وخاصة يف الفعاليات اليت تعتمد بطبيعته .4
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Abstract 
Building and Regulating the Courage scale to selecting Senior Footballers in 

accordance with the position of the play 
Lecture. Rafat Abdu Al-Hadei Kadem Assist prof. Salam Jabar Sahib 

This research deals with the progress and the importance of the psychological state 
in sports especially football , It aims at exploring the proportions of designing and 
struggle required in each position to be set in a scale which helps the coaches to select 
the players who possess a psychological readiness in different positions. 

The paper comes up with several conclusions , First , the psychological scale is 
designed in a scientific way to selecting footballers , There is a difference in the levels of 
courage in accordance with the positions of play. 

It is highly recommended that the psychological aspect should not be neglected in 
selecting footballers and that the scale be used in this respect. 

 التعريف بالبحث: – 0
 املقدمة وأهمية البحث: 1 – 1

التطور الذي شهدته هذه األلعاب والذي مل يكن لوال اجلهود املضنية اليت بذهلا الفرقية بشهرة كبرية وانعكست بشكل كبري على متتعت األلعاب 
كن من خالله املختصون والباحثون وعلى كافة اجملاالت واألصعدة، فلم تقتصر البحوث على العملية التدريبية وإمنا عمد الباحثون إىل مالحقة كل شيء مي

ى الرغم من متتعها حبصة األسد على مستوى العامل من حيث الشهرة واالهتمام إال إهنا لزالت حباجة إىل تطوير هذه األلعاب وكرة القدم واحدة منها، وعل
ذلك تبعا لطبيعة الكثري خاصة يف جمال دراسة الوضع النفسي لالعب إذ مير الالعب قبل وأثناء وبعد املباراة حباالت نفسية عديدة تبعا لظروف املباراة وك

ت احلاةمة أو النهائية تكون احلالة النفسية أصعب من املباراة االعتيادية بسبب ضووط املباراة كما أن للعلوم الرايضية األخرى مثل املنافس، ففي املباراي
 االختبار والقياس والتدريب دورها الكبري يف مساعدة الباحثني لدراسة اجلوانب النفسية.

ب توفرها يف كل مركز من مراكز اللعب ووضعها يف مقياس ملساعدة املدربني يف وتكمن أمهية البحث يف التعرف على نسب الشجاعة املطلو 
 اختيار الالعبني الذين يتمتعون ابستعداد نفسي على وفق مراكز اللعب املختلفة.

 مشكلة البحث: 2 – 1
لعب إذ إن وضع الالعب املناسب يف إن من أهم األمور اليت جيب على املدربني إجادهتا هي اختيار الالعب املناسب لكل مركز من مراكز ال

لباحثان املكان املناسب يسهل على الفريق تطبيق اخلطط املرسومة من قبل املدرب وهذا يتطلب إعداد الالعبني كال حسب مركزه، ومن خالل استفسار ا
رات البدنية واملهارية وإمهال االختبارات النفسية يف أغلب ومقابلة الكثري من املدربني وجد إن عملية اختيار الالعبني يف الفريق تتم عن طريق إجراء االختبا

ب خطوط اللعب الفرق رغم أتكيد املصادر على أمهية احلالة النفسية لالعب لذا ارأتى الباحثان بناء مقياس الشجاعة الختيار الالعبني وفق مراكزهم وحس
  العزيز.للمساعدة يف عملية اختيار الالعبني وخدمة لعبة كرة القدم يف قطران

 أهداف البحث: 3 – 1
 يهدف البحث إىل:

 بناء وتقنني مقياس الشجاعة الختيار الالعبني وفق مراكزهم وحسب خطوط اللعب. .0

 تطبيق املقياس الختيار الالعبني وفق مراكزهم وحسب خطوط اللعب. .2
 جماالت البحث: 4 – 1
وية، النجف، امليناء، الكر،، النفط، الكهرابء، دهو،، أربيل، ااخو، بوداد،  اجملال البشري: العبو أندية )الزوراء، الطلبة، الشرطة، اجل – 0

 كربالء، الصناعة، الشرقاط، التاجي، احلدود، كركو،، املصايف( املشرتكة يف دوري النخبة لكرة القدم.
 .اجملال املكاين: مالعب ومرافق األندية املشمولة ابلبحث – 2
 .2102/ 7/ 21لواية  2100/ 3/ 02اجملال الزماين:  – 3
 الدراسات النظرية: – 2
 الشجاعة   1 – 2

للتعب وجماهبة املواقف الصعبة واحلرجة  مقاومتهم "حيث حيتاج الالعبون صفة الشجاعة يف مواجهة املنافسني األقوايء عدم التخوف من ذلك ويف
ى احلسم صفة ال غىن عنها لالعيب كرة القدم لتقرير مصري حماوالهتم واالنقضاض على املنافس لالستحواذ على الكرة ويف غري ذلك كما أن القدرة عل
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على املدرب اهلجومية أو الدفاعية وإعطاء القرار الصحيح املتناسب مع حاالت اللعب املختلفة دون تردد أو خوف من فشل هذا القرار لتحقيق املطلوب و 
 .(1)لعب املباراة" أن يريب هذه الصفة ابهتمام عند الالعبني كل حسب وظيفته يف م

 مراكز اللعب يف كرة القدم  2 – 2
من خالل ما ذكر من تشكيالت اللعب املختلفة يف كرة القدم جند أن مراكز اللعب يف كرة القدم كانت ضرورية لتكوين هذه التشكيالت إذ إن  

( يطبق 0 – 2 – 4ساليب تطبيقه فمثال يف تشكيل )كل تشكيل من تشكيالت اللعب يعتمد على جمموعة معينة من مراكز اللعب يف كل أسلوب من أ
أبسلوب أتخر العب مدافع قشاش وأمامه شبه وسط متقدم واثنني على اجلانبني )ظهريين( يف خط الدفاع ويف أسلوب آخر يطبق تشكيل خط دفاعي 

 مكون من قليب الدفاع والظهريين يكونون على شكل خط مستقيم.
ام هجومية ودفاعية ختتلف ابختالف التشكيل املستخدم يف اللعب وأسلوب تطبيق ذلك التشكيل وفيما يلي كل مركز من مراكز اللعب مهلوإن 

 ( واختالف مراكز يف كل أسلوب.0 – 2 – 4أشكال توضح أساليب تشكيل )

 
 

 (1 – 5 – 4( يوضح أحد أساليب تشكيل )2شكل ) (1 – 5 – 4( يوضح أحد أساليب تشكيل )1شكل )

  
 (1 – 5 – 4( يوضح أحد أساليب تشكيل )4شكل ) (1 – 5 – 4( يوضح أحد أساليب تشكيل )3شكل )

 الدراسة املشاهبة  2 – 2
 (2)دراسة )عامر سعيد جاسم(  1 – 2 – 2

 للعدوانية على الرايضيني وتقنيه على العيب كرة القدم وحتديد مستوايته واملقارنة به حسب مركز اللعب()بناء مقياس 
ة ياس للعدوانية على الرايضيني يف األلعاب الرايضية املختلفة، وتقنني مقياس العدوانية على العيب كرة القدم، وحتديد مستوايت العدوانيبناء مق

 للمقياس، مقارنة يف درجة العدوانية وجماالهتا بني العيب كرة القدم حسب مراكز اللعب املختلفة.
 مبراكز اللعب. ب العيب كرة القدم يف درجة العدوانية وجماالهتا حسوقد افرتض الباحث أن هنا، فروق معنوية بني

( العب كرة قدم من 429( رايضيا من األلعاب املختلفة لبناء املقياس أما لتقنني املقياس واملقارنة فقد مشل )021أما عينة البحث فقد مشلت )
 املتقدمني.

 أما أهم االستنتاجات اليت توصل إليها الباحث وأمهها:
املشاركني يف  مت بناء مقياس للعدوانية على الرايضيني املتقدمني يف األلعاب الرايضية املختلفة، مت تقنني مقياس العدوانية على العيب كرة القدم من

ني ابملقياس احلايل متثلت للعدوانية عند املفحوص  على املقياس، مت حتديد مستوايتدوري النخبة من خالل اشتقاق معايري الرتبة املئينية لدرجات الالعبني
 بثالثة مستوايت هي )املستوى الواطئ، املستوى املتوسط، املستوي العايل(.

 أما أهم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث وأمهها:
ري النخبة أو الدرجة استخدام املدربني للمقياس احلايل ملعرفة درجات العدوانية ومستوايهتا لدى العيب كرة القدم املتقدمني يف العراق سواء يف دو 

 .عدوانيتهماألوىل أو الثانية أو الثالثة، ليكون بعدها التوجيه واإلرشاد والتعامل مع الالعبني وفقا ملعرفة دقيقة خبصائصهم ومستوى 
 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: – 3

                                                            
 .024، 2112، دار الضياء للطباعة والنشر والتصميم، 0اخليكاين: سيكولوجية كرة القدم، ط  معامر سعيد جاس( 1)
يب كارة القادم وحتدياد مساتوايته واملقارناة باه حساب مركاز اللعاب، أطروحاة دكتاوراه غاري منشاورة، جامعاة عامر سعيد جاسم: بناء مقيااس للعدوانياة علاى الرايضايني وتقنياه علاى العا( 2)

 .2112اببل، 
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 منهج البحث  1 – 3
لطبيعة املشكلة املطروحة إذ يعتمد على "مجع البياانت واملعلومات عن ظاهرة ما أو الباحثان املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالئمته استخدم 

وضع أو شيء أو حادث هبدف التعرف على هذه الظاهرة وحتديد الوضع احلايل هلا والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها املعرفة مدى صالحية هذا ال
 .(3)ه الظاهرة" مدى احلاجة للقيام بتوريات أساسية أو جزئية يف هذ

 جمتمع وعينة البحث  2 – 3
( العب كما مبني 011والبالغ عددهم ) 2102 – 2100موسم العراقي لكرة القدم للاشتمل جمتمع البحث على العيب أندية دوري النخبة 

 .(0يف اجلدول )
 (1جدول )

 يبني عدد األندية  وعدد الالعبني لكل اندي ضمن جمتمع البحث
 عدد الالعبني النادي ت عبنيعدد الال النادي ت
 31 أربيل 00 31 الزوراء 0

 31 ااخو 02 31 الطلبة 2

 31 بوداد 03 31 الشرطة 3

 31 كربالء 04 31 اجلوية 4

 31 الصناعة 02 31 النجف 2

 31 الشرقاط 00 31 امليناء 0

 31 التاجي 07 31 الكر، 7

 31 احلدود 02 31 النفط 2

 31 كركو، 09 31 الكهرابء 9

 31 املصايف 21 31 دهو، 01
 أما عينة البحث فكانت كما يلي:

 ( من اجملتمع األصل.%22( العبا وبنسبة )021عينة البناء والتقنني وبلغ عددها ) 

 ( من اجملتمع األصل.%72( العبا وبنسبة )421عينة التطبيق فقد بلغ عددها ) 
 األدوات والوسائل املةستخدمة يف البحث  3 – 3
 ستبيان:اال – 0

 * صمم الباحثان استمارة استبيان لتحديد صالحية فقرات املقياس ومت عرضها على اخلرباء واملختصني.
 املقابالت الشخصية. – 2
 املصادر واملراجع العلمية. – 3
 استمارات االستبيان. – 4
 استمارات تفريغ النتائج. – 2
 أقالم رصاص وأقالم جاف. – 0
 فريق العمل املساعد – 7
 حتديد فقرت املقياس  2 – 4 – 3

على حتديد الفقرات ملقياس الشجاعة ابالعتماد على التعريف النظري للشجاعة فضال عن مراجعة الباحثان لعدد من املقاييس  عمل الباحثان
يسهل على الالعب تصور احلالة ن تكون الفقرات معربة عن مواقف موجودة فعال يف اللعب وخارجه لكي ادر واملراجع مع مراعاة أذات العالقة واملص

( فقرة وهي على شقني ابجتاه 09وإعطاء صورة حقيقية عن امكانياته يف تلك املواقف وبذلك فقد أعد الباحثان فقرات املقياس بشكل أويل وكان عددها )
 البعد وعكس اجتاه البعد.

 صالحية فقرات املقياس  4 – 4 – 3

                                                            
 .013، ص 0999خري الدين علي أمحد عويس: دليل البحث العلمي، القاهرة، دار الفكر العريب، ( 3)



 5151حزيران               3( ج 5(                  العدد )51اجمللد )علوم الرتبية الرايضية                   لجملة القادسية 

5 

بشكله األويل على اخلرباء واملختصني يف جمال علم النفس للتعرف على صالحية فقرات املقياس عن صالحية اخلرباء: عرض الباحثان املقياس 
لكل فقرة  2طريق استبيان حيتوي على اختيارين مها )تصلح( و )ال تصلح( وبعد مجع االستمارات من اخلرباء واملختصني استخرج الباحثان قيمة مربع كا

 اء يف املقياس النفسي ورفع الفقرات اليت سقطت.للتعرف على الفقرات اليت تصلح للبق
 القدرة التمييزية  1 – 3 – 4 – 3
 اجملموعتان الطرفيتان  1 – 1 – 3 – 4 – 3

ز لورض التعرف على القدرة التمييزية لفقرات املقياس استخدم الباحث اجملموعتان الطرفيتان إذ حتقق الباحثان من قدرة الفقرة على التميي
 ( العب إذ قام ابخلطوات التالية:021ا األسلوب من خالل عينة البناء البالوة )ابستخدامه هذ
من االستمارات احلاصلة على الدرجات الدنيا إذ بلغ عدد  %27من االستمارات احلاصلة على الدرجات العليا و %27حدد نسبة  – 0

 ( العبا ومثلهم للمجموعة الدنيا.42العيب اجملموعة العليا )
 ( للعينات املستقلة.T( فقرة وذلك ابستخدام اختبار )72امل متييز كل فقرة من فقرات املقياس البالوة )حسب مع – 2
 االتةساق الداخل:  2 – 1 – 3 – 4 – 3
حتديد مدى التجانس بني الفقرات لقياس ما وضعت من أجله استخدم الباحثان معامل االتساق الداخلي وقد مت ذلك على ثالث لعرض  

 مراحل:
 عالقة كل فقرة ابجملال الذي تنتم: إليه  – 1

 إذ مت إجياد عالقة كل فقرة ابجملال الذي تنتمي إليه من خالل إجياد معامل االرتباط لكل فقرة ابجملال والورض من ذلك هو معرفة هل هذه
 الفقرات معربة عن هذا اجملال أي أهنا متثل جانبا من جوانب هذا اجملال.

 رجة الكلية للمقياس عالقة اجملال ابلد – 2
املقياس على عينة البناء إلجياد عالقة كل جمال ابلدرجة الكلية للمقياس ويعتمد هذا األسلوب مدى اتساق الفقرة مع املسار الذي يسري عرض 

الفقرة متصلة ومتدرجة ألن فيه املقياس ككل واستعمل الباحثان معامل االرتباط البسيط )بريسون( بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية "لكون درجات 
و "إن  (4)اس أكرب" معامل االرتباط ميثل صدقها يف املقياس واملعروف أنه كلما ااد معامل ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية كان احتمال تضمنها يف املقي

فإن الدرجة الكلية أفضل حمك داخلي يف حساب  ال يتوفر حمك خارجي مناسب لذاارتباط الفقرة مبحك داخلي أو خارجي يعد مؤشرا لصدقها وأحياان 
 .(5)هذه العالقة" 
 صدق الفقرات  – 4 – 4 – 3
 صدق احملتوى  1 – 4 – 4 – 3

ذي "ويعين التأكد من أن فقرات املقياس تعرب تعبريا دقيقا عما يراد قياسه عن طريق فحص حمتوى املقياس لورض حتديد مدى متثيله للموضوع ال
 .(6)يراد قياسه" 

ى عرض الباحثان املقياس على اخلرباء واملختصني يف جمال علم النفس وكرة القدم للتعرف على صدق فقرات املقياس عن طريق استبيان حيتوي عل
 اختيارين مها )تصلح( و )ال تصلح( وبعد مجع االستمارات من اخلرباء واملختصني استخرج الباحث قيمة مربع كاي لكل فقرة.

 ثبات الفقرات  5 – 4 – 3
يتخذ الثبات أشكال متعددة منها االتساق والتجانس والتناسق ولكل من طرق الثبات املتعددة ميزة يف قياس ما وضع من أجله ومن هنا عمد 

 الباحثان إىل استخدام أكثر من طريقة غري متشاهبة لقياس الثبات وكما يلي:
 طريقة اإلعادة  1 – 5 – 4 – 3

ومت إعادة تطبيق االختبار على نفس العينة  2102/ 3/ 2ق بني فقرات املقياس مت تطبيق املقياس على عينة التقنني بتاريخ لورض قياس التناس
ني األول والثاين( بعد مرور أسبوعني من اتريخ تطبيق املقياس إذ يذكر )حممد جاسم الياسري( أن "االختبارات النظرية فتكون املدة بني االختبارين )القياس

 .(7)( أسابيع حلساب معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار" 4 – 2ن )م
 قيمة ألفا  2 -  5 – 4 – 3

ما  لورض التعرف على االتساق الداخلي لكل فقرات املقياس وحبسب كل جمال من جماالته مت استخراج قيمة ألفا كرونبا، جملاالت املقياس إذ كل
( وتذكر جلنة التأليف 1771الثبات عال أيضاً وتعترب قيمة ألفا مقبولة إذا كانت تساوي أو أكرب من ) أنملقياس عال كلما كان االتساق الداخلي لفقرات ا

                                                            
 .029، ص 0990ة هناء حمسن العكيلي، دار احلكمة، بوداد، جورج أي فريكسون: التحليل اإلحصائي يف الرتبية وعلم النفس، ترمج( 4)

 )5( Anastasi, A. Psychological Testing, The Macmillan, New York, 1976, P. 206. 
 .219، ص 1012، دار املناهج للنشر والتوايع، عمان، األردن، 0حمسن علي عطية: البحث العلمي يف الرتبية مناهجه أدواته وسائله اإلحصائية، ط ( 6)
 .72، ص 2101، دار الضياء للطباعة، جامعة اببل، 0حممد جاسم الياسري: األسس النظرية الختبارات الرتبية الرايضية، ط ( 7)
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( ميكن أن تكون مقبولة 1771اما من أجل البىن النفسية فإن قيمًا أدىن من )( ميكن أن تكون مقبولة يف الدراسات النفسية "1771والرتمجة أن أقل من )
 .(8)بب تنوع البىن اليت يتم قياسها" وذلك بس

 اخلطأ املعياري:
وإلجياد ثبات املقياس  (9)ويقصد به "االحنراف املعياري للتوايع الطبيعي لدرجات االختبار أي حتديد الفرق بني القيم احلقيقية والقيم املقدرة" 

رق املهمة والدقيقة إلجياد الثبات وذلك ألن "اخلطأ املعياري للقياس يعد عاماًل بطريقة قياس العوامل غري املشرتكة مت حساب اخلطأ املعياري فيعترب من الط
واملختربين وال يتأثر   أساسيا يف تقرير نتائج االختبارات واملقاييس وتفسريها وهو مرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم الثبات ولكنه أيسر فهما ملستخدمي االختبارات

( "أن اخلطأ املعياري للمقياس مؤشر من مؤشرات Ebel 1972كما يذكر )  (10)ات الذي يعتمد على التشتت" كثرياً بتشتت الدرجات علي عكس الثب
إذ مت إجياد إعادة االختبار وطريقة ألفا ومت استخراج اخلطأ  (11)دقة املقياس ألنه يوضح مدى اقرتاب درجات الفرد على املقياس من الدرجة احلقيقية" 

 يلي: يكون املقياس بشكله النهائي كمااملعياري لكل منهما وبذلك 

 الفقرات ت
 بدائل اإلجابة

موافق 
 جدا

موافق إىل 
 درجة كبرية

موافق إىل 
 غري موافق موافق حد ما

 0 2 3 2 2 أقوم ابخرتاق املدافعني حىت وإن كان أكثر من واحد 0
 2 4 3 4 0 أخشى االشرتا، مع املنافسني يف املواقف الصعبة يف املبادرة 2
 0 2 3 2 2 ال اكرتث لعدد املهامجني املتقدمني للهدف وأقوم بواجيب الدفاعي 3
 2 4 3 4 0 أخاف عند مواجهة أكثر من مهاجم 4
 0 2 3 2 2 أنقض علي الكرة يف املواقف املختلفة وال أخشى اإلصابة 2
 2 4 3 4 0 التهرب من املنافس الذي يفوقين بدنيا ومهاراي 0
 0 2 3 2 2 تع بشجاعة كبرية يف املباراةأعتقد أنين أمت 7
 2 4 3 4 0 إذا تعرضت إلصابة من منافس فإنين ال اقرتب منه طيلة املنافسة 2
 0 2 3 2 2 ال أخشى االشرتا، يف املواقف الصعبة يف املباراة 9
 2 4 3 4 0 أهترب من تنفيذ ركالت اجلزاء أو الرتجيح 01
 0 2 3 2 2 ان أفضل مين بدنيا أو مهارايال أخاف من املنافس حىت إذا ك 00
 2 4 3 4 0 أخاف من انزعاج مجهور الفريق املنافس ويؤثر هذا على أدائي يف املباراة 02
 0 2 3 2 2 امالئي يصفونين ابلشجاع يف املنافسات 03
 2 4 3 4 0 أخاف من اللعب يف ملعب الفريق املنافس 04
 0 2 3 2 2 شجاعة عاليةيوكل إىل املدرب مهام حتتاج إىل  02
 2 4 3 4 0 إذا كان أكثر من مدافع يف الفريق املنافس فإنين أخشى اخرتاقهم 00
 0 2 3 2 2 ال أخاف من تنفيذ ركالت اجلزاء أو الرتجيح حىت إذا اعتمد عليها مصري فريقي 07
 2 4 3 4 0 أخشى من انزعاج مجهور فريقي ويكون أدائي منخفضا 02
 0 2 3 2 2 لعب يف ملعب الفريق املنافسال أخاف ال 09

 استخراج املةستوايت للمجاالت املدروسة  5 – 3
ل بعد استخراج الوان النسيب لكل فقرة من فقرات املقياس مت إجياد املستوايت من خالل إجياد طول الفئة وذلك بطرح أعلى درجة ميكن أن حيص

 عليها الالعب يف اجملال مقسومة على عدد املستوايت.عليها الالعب يف اجملال من أقل درجة ميكن أن حيصل 
ميكن أن حيصل عليها الالعب يف اجملال بطول الفئة ميكن استخراج الفئة األقل ومجع طول الفئة مع أعلى قيمة يف وبعد ذلك مجع أقل درجة 

 ابملستوايت يف الباب الرابع. اجملال السابق مت إجياد املستوى الثاين وهكذا إىل آخر مستوى وسيتم عرض اجلداول اخلاصة
 تطبيق املقياس  6 – 3

                                                            
 .000، ص 2117، شعاع للنشر والعلوم، حلب، 0، ط SPSSجلنة التأليف والرتمجة: اإلحصاء ابستخدام ( 8)
 .223، ص 0990يف الرتبية وعلم النفس، ترمجة هناء حمسن العكيلي، دار احلكمة، بوداد،  جورج أي فريكسون: التحليل اإلحصائي( 9)
 .079، ص 2111، دار الفكر العريب، القاهرة، 0صالح الدين حممود عالم: القياس والتقومي الرتبوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة، ط ( 10)

 )11( Ebel. R. L. : Essentials of Educational Measurement, Englewood cliffs prentice Hall, New jersey, 1972, P. 
429. 
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/ 4/ 01 – 2102/ 3/ 00( العبا وخالل الفرتة )421بعد أن مت بناء املقياس بصورته النهائية مت تطبيقه على عينة التطبيق البالوة )
رة جيدة وذكر مركز اللعب لكل العب وكذلك النادي ( وقد حرص الباحثان أثناء تطبيق املقياس على التأكيد بضرورة قراءة فقرات املقياس بصو 2102

 وتوصل الباحثان إىل مجلة من النتائج اليت سيوضحها يف الباب الرابع.
 املةسائل اإلحصائية املةستخدمة يف البحث  7 – 3

 استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية التالية:
 الوسط احلسايب. .0

 النسبة املئوية. .2

 مربع كاي. .3

 ت املستقلة.( للعيناTاختيار ) .4

 معامل االرتباط البسيط )بريسون(. .2

 ألفا كرونبا،. .0

 اخلطأ املعياري. .7
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها: – 4

إمتام عملية بناء وتقنني وتطبيق املقياس على عينة البحث ومجع البياانت ارأتى الباحث عرض النتائج على شكل جداول لكي ميكن قراءهتا بعد 
 ناقشتها.ومن مث حتليلها وم

 (2اجلدول )
 يبني عالقة الفقرة بدرجة جمال الشجاعة

 الشجاعة
 نوع الداللة معامل االرتباط تةسلةسل الفقرات

 معنوي 1723 0
 معنوي 170 2

 معنوي 1733 3
 معنوي 1732 4
 معنوي 1742 2
 معنوي 1.20 0
 معنوي 1730 7
 معنوي 1729 2
 معنوي 1744 9
 معنوي 1777 01
 معنوي 1709 00
 معنوي 1730 02
 معنوي 172 03
 معنوي 1747 04
 معنوي 1732 02
 معنوي 1732 00
 معنوي 1732 07

 معنوي 1739 02
 معنوي 1729 09

( فقرة معنوية أي أعلي من 09( يتبني لنا أن قيمة معامل االرتباط البسيط )ر( احملسوبة جلميع فقرات الشجاعة والبالوة )2من خالل اجلدول )
 ( وهذا يدل على إن الفقرات صاحلة لقياس ةمة الشجاعة.1712( عند مستوى داللة )1702يمة )ر( اجلدولية والبالوة )ق

 عرض نتائج االتةساق الداخل: )عالقة اجملال ابلدرجة الكلية( وحتليلها  4 – 4
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 (3جدول )
 يبني عالقة درجة اجملال ابلدرجة الكلية للمقياس

 الداللة بةقيمة )ر( احملةسو  اجملاالت
 معنوي 1792 الشجاعة

هلا داللة إحصائية وذلك تكون  ( وهي معنوية أي أن1792لشجاعة )( يتبني لنا أن قيمة )ر( احملسوبة بلوت جملال ا3من خالل عرض اجلدول )
 صاحلة للقياس.
 عرض نتائج طريقة اإلعادة وقيمة )ألفا( واخلطأ املعياري وحتليلها  5 – 4

 (4جدول )
 ادة االختبار وقيمة )ألفا( واخلطأ املعيارييبني إع

 اخلطأ املعياري ألفا اخلطأ املعياري اإلعادة اجملاالت
 2702 1770 0794 1720 الشجاعة

( للشجاعة وهي 1720( يتبني لنا أن قيمة االرتباط البسيط )ر( احملسوبة واملستخدمة يف طريقة إعادة االختبار قد بلوت )4من خالل اجلدول )
( للشجاعة وهي معنوية إذ تعترب قيمة ألفا مقبولة إذا  1770ية وهذا يدل على وجود التناسق بني فقرات املقياس، أما قيمة ألفا كرونبا، فقد بلوت )معنو 

املعياري  ( وهذا يدل على وجود االتساق الداخلي لكل فقرات املقياس وحبسب كل جمال من جماالته، أما قيمة اخلطأ1771كانت تساوي أو أكرب من )
( للشجاعة وهي معنوية إذ تعترب قيمة اخلطأ 2702( للشجاعة أما قيمة اخلطأ املعياري أللفا كرونبا، فقد بلغ )0794لطريقة إعادة االختبار فقد بلغ )

ة اخلطأ املعياري عالية دل على أن املعياري للثبات غري املشرتكة إذ "كلما كانت قيمة اخلطأ املعياري واطئة دل على أن الدرجات دقيقة أما إذا كانت قيم
 .(12)الدرجات غري دقيقة نسبيا" 

 عرض نتائج مةستوايت املقياس وحتليلها  6 – 4
 (5جدول )

 يبني مةستوايت جمال الشجاعة
 الدرجة املةستوى
 277429 – 23719 جيد جدا

 237129 – 0270929 جيد
 0270922 – 047292 متوسط
 047294 – 97297 مقبول
 97290 – 27492 ضعيف

( 0270929( أما املستوى جيد فيرتاوح من )277429( إىل )23719( يتبني لنا أن املستوى جيد جدا يرتاوح من )2من خالل اجلدول )
( أما 047294( إىل )97297)( أما املستوي مقبول فيرتاوح من 0270922( إىل )047292( أما املستوى متوسط فيرتاوح من )237129إىل )

 (.97290( إىل )27492عيف فيرتاوح من )املستوى ض
 عرض نتائج مواصفات مراكز اللعب حةسب مةستوايت الشجاعة وحتليلها ومناقشتها  7 – 4

 بعد إجياد الوسط احلسايب للشجاعة ولكل مركز من مراكز اللعب يف كرة القدم تبني لنا مواصفات كل مركز.
 (6جدول )

 شجاعةاليبني مواصفات مراكز اللعب حةسب مةستوايت 
 املةستوى الوسط احلةسايب مركز اللعب ت
 متوسط 027342 قليب الدفاع 0
 متوسط 00729700 الظهريين 2
 متوسط 02713010 احملور 3
 متوسط 07724223 االرتكاا 4
 متوسط 00707992 اجلناحني 2
 متوسط 00793137 مهاجم هداف 0
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ني لنا أن ةمة الشجاعة يف مراكز اللعب مجيعها ظهرت مبستوى متوسط رغم تباين قيمة الوسط احلسايب من مركز ( يتب0من خالل اجلدول )
كده كل من لعب إيل آخر وهذا ال يعين إن الالعبني ال حيتاجون إىل ةمة الشجاعة يف هذه املراكز ولكن مبا يتناسب مع طبيعة وظروف اللعب وهذا ما أ

إذ حددا "الشجاعة يف كرة القدم بثالث درجات األوىل هي الشجاعة الناجتة عن التهور  (13)( و )عامر سعيد اخليكاين( 2709)سامي الصفار وآخرون 
لذا جند الشجاعة اليت تتطلبها ظروف اللعبة  (14)والثانية هي الشجاعة اليت تتطلبها ظروف املباراة والثالثة الشجاعة اليت ال تكفي ألداء الفعالية املطلوبة" 

ن إن النتائج قد أخذت مكانة متوسطة أي إن الالعبني ويف مجيع خطوط اللعب البد أن يتحلوا ابلشجاعة اليت تتطلبها منهم ظروف اللعبة لذا يرى الباحثا
 اليت ظهرت أعاله هي نتائج منطقية وواقعية.

 االستنتاجات والتوصيات: – 2
 االستنتاجات  1 – 5
 يصلح الختيار العيب كرة القدم.املقياس النفسي مصمم بشكل علمي و  .0

 تباين مستوايت الشجاعة لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب. .2
 التوصيات  2 – 5

 يوصي الباحثان مبا يلي:
 عدم إمهال اجلانب النفسي يف عملية اختيار الالعبني حسب مراكز اللعب يف كرة القدم. .0

 لعب يف كرة القدم.اعتماد املقياس يف عملية اختيار الالعبني حسب مراكز ال .2

 إجراء اختبارات نفسية دورية لالعيب كرة القدم يف كل موسم للتعرف على مستوايهتم. .3

 إجراء حبوث مشاهبة وخاصة يف الفعاليات اليت تعتمد بطبيعتها على مراكز اللعب. .4
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