
 م 3102 سبتمرب –العشرون العدد الواحد و      جملة كلية الرتبية الرايضية

109 

 ثقة الرياضية لالعبي املستويات العلياالبناء مقياس 
 حسن أمحد بدران وأ. د/ عمر 

 أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرايضي
 جامعة املنصورة -كلية الرتبية الرايضية

 د/ جهاد نبيه حممود عبد احملسن
 مدرس بقسم التدريب الرايضي

 جامعة املنصورة -كلية الرتبية الرايضية
 ي علي البيوميد/ أمحد البيوم

 مدرس بقسم علم النفس الرايضي
 جامعة املنصورة -كلية الرتبية الرايضية

 غادة عاطف علي حممود
 ماجستري بقسم علم النفس الرايضيابحثة 

 جامعة املنصورة -كلية الرتبية الرايضية
 امللخص:

 : "بناء مقياس للثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا".يهدف البحث إيل

العب والعبة من رايضي املستوايت العليا، املستمرون يف التدريب  300عينة استطالعية قوامها  ىأجريت الدراسة عل وقد
 م، لبعض األلعاب الفردية واجلماعية، ومت اختيارها بطريقة عشوائية.2013م/ 2012واملشرتكون يف البطوالت الرمسية يف املوسم الرايضي 

الوصفي، وذلك ملالءمته لطبيعة هذا البحث، قامت الباحثة إبعداد مقياس الثقة الرايضية، وقد استخدمت الباحثة املنهج 
 عبارة. 49حيث تكون املقياس من أربعة عوامل و 

(، 180)ن =  عينة البحث وقوامها ىوالعلمية مت تطبيق مقياس الثقة الرايضية عل اإلداريةوبعد التأكد من توافر كافة الشروط 
 املوضوعية الختيار العينة. وذلك وفق الشروط

 أهم النتائج:

 بناء مقياس الثقة الرايضية للرايضيني. -

 اإلجناز الرايضي للرايضيني. ىمقياس الثقة الرايضية قيد البحث أثبت صالحيته يف أتثري الثقة الرايضية عل -

 ة للرايضيني.درجة الثقة الرايض ىالواثئق التحليلية لإلجناز الرايضي أثبتت صالحيتها يف التعرف عل -

 توجد عالقة دالة إحصائيا بني الرايضيني ذوي الثقة الرايضية العليا وبني درجة اإلجناز الرايضي لديهم. -

 توصيات البحث:

 الرايضيني.لدى القيام بعمل برامج إرشادية لتنمية الثقة الرايضية  -

 اإلجناز الرايضي.ستوى ماستخدام مقياس الثقة الرايضية يف اجملال الرايضي، مما قد يساعد يف رفع  -

لدى اإلجناز الرايضي مستوى عمل برامج لتوعية املدربني والرايضيني واملنافسني أبمهية الثقة الرايضية مبا يساعد ذلك يف رفع  -
 الرايضيني.
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 عمل برامج لتنمية الثقة الرايضية للرايضيني بوجه عام وللرايضيني ذوي الثقة املنخفضة بوجه خاص. -

 بحث:مقدمة ومشكلة ال

عندما تثق أنت  خرينثقة األ ىعلالثقة عامل مهم لنجاح العالقات الشخصية بني البشر، وهي طريق مزدوج، فأنت حتصل تعد 
هبم، فمثال إذا أراد الالعب أن يكسب ثقة مدربه، فيجب أن تثق به وختربه عن ما يدور يف حياتك، وأحياان جيب أن تعمل لكسب 

 يء جيعلهم يفقدون الثقة بك.، وخاصة إذا حصل شخرينثقة األ

النشاط  ىوتشكل الثقة ابلنفس سببا رئيسا يف اإلبداع وجناح أي إنسان، فالثقة هي األرضية الصلبة اليت ميكن أن تنطلق منها قو 
 يف احلياة الدراسية، أو العملية، واالجتماعية، والتدريب الرايضي. املؤثرة

يتمكن من خالهلا الالعب تقدمي العطاء املميز أثناء التدريب واملنافسة  وجيب أن تنطلق هذه الثقة من إمكاانت حقيقية
 الرايضية.

املبادرة  ىم(، أن الرايضيني الذين يتمتعون بسمة الثقة ابلنفس يكون لديهم القدرة عل1991عزت حممود الكاشف ) يوير 
 (204: 14خالل األداء بصورة كبرية )

( قد اهتمت ببناء منوذج نظري ملفهوم ,Vealey، 1986أن روبني فيايل ) إيل م(،1995ويشري حممود عبد الفتاح عنان )
كل من: نظرية فاعلية الذات   يالثقة ابلنفس يف اجملال الرايضي أطلق عليه مفهوم الثقة الرايضية، وقد اعتمدت يف تكوين هذا املفهوم عل

: Corbin (22األداء املتوقع لكوربني نظرية  Harter-ارترإدراك الكفاية هل نظرية -Bandura and Weinberg-لباندورا، ووينربج 
345.) 

إجيابية تدفعهم لبذل املزيد من اجلهد  أداء الرايضيني بصورة ىولذا، تعد الثقة ابلنفس من أهم املظاهر النفسية اليت تؤثر عل
جاح أو بصورة سلبية تسهم يف إعاقة األداء حتقيق الن ىملواجهة املواقف التنافسية يف جمال نشاطهم الرايضي لتأكدهم من قدرهتم عل

 حتقيق النجاح يف جمال النشاط الرايضي. ىلعدم أتكدهم من قدرهتم عل

أن الثقة حالة عقلية، أكثر من كوهنا  ،(David Kayouم( نقال عن ديفيد كايوس )2000ويذكر أسامة كامل راتب )
كجزء من مشاعرهم، لذا فإنه يفضل أن يتعامل معها كأحد أوجه االنفعاالت   حيث إن الرايضيني يفكرون عادة يف الثقة ؛انفعاال واقعيا

 أهنا سلسلة من األفكار. ىبدال من االقتصار عل

النجاح والتفوق بدال من التفكري  التفكري اإلجيايب املؤدي إيل ىقيمة الثقة يف مساعدة الرايضي عل ومن هنا جيب اإلشارة إىل
 .(129: 6، فالواقع أن الثقة جتعل الرايضي يركز عملياته العقلية يف تطوير األداء األفضل )السليب الذي حياول جتنب الفشل
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تؤثر يف ذلك   أخرىوسلوك الالعب وإن كان يعكس أهدافه ورغباته إال أن هذا السلوك ال ينفرد به وحده نظرا لوجود جوانب 
دة واملتغرية سواء أثناء عمليات التدريب أو املنافسات الرايضية، وأحياان مبواقفه املتعد كالظروف احمليطة ومدركاته، واجملال الرايضي غين

الشخصية كما لو كانت مستقلة عن املواقف  األمر الذي جيعلنا ال نستطيع أن ننظر إىل ؛سلوك الرايضي ىتلك املواقف هلا أتثريها عل
حيث  ؛ثر يف سلوك الالعب إال أن ذلك ليس له صفة العموميةاليت متر هبا أو توجد فيها، فالشخصية كنظام من السمات الداخلية هلا أ

 (.931 6:سلوكه ) ىإن املوقف الذي يوجد فيه الرايضي قد يلعب دورا يف التأثري عل

م(، ضرورة تنمية الثقة ابلنفس للرايضي مع مراعاة احلذر من املغاالة يف ذلك، وإال انقلبت 2002حممد حسن عالوي ) يوير 
 (.157: 17أسس موضوعية ) ياملنافس علمستوى الغرور مع مراعاة ضرورة تقدير الرايضي ملستواه و  ابلنفس إىل الثقة

أن الثقة شيء مثني، ال متنحه ملن ال يستحقه أبدا، فعندما متنحه إايه فهو لن  م(، إىل2003ويشري عمرو حسن أمحد بدران )
دها، ولن تستطيع التخلي عنه ألن ثقتك معه إال إذا قررت أن تعيد بل سيسرق ثقتك وسيرتكك بع ؛يبادلك الثقة أبدا، ولن يثق فيك

 (.5198بناء ثقتك، وهذا سيستغرق وقتا ولن تكون ثقتك اجلديدة كالسابقة اليت أنشأهتا منذ طفولتك واليت منت وأصبحت قوية )

لثقة ابلنفس وتعين إدراك الالعب ن من بني أهم السمات النفسية للرايضيني مسة اأ م(، إىل2012ويذكر أمحد حممد الشافعي )
أن يتعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة، كما تعين أحساس الالعب بقيمته وأن لديه من اإلمكاانت ما  ىلكفاءته ومهارته وقدرته عل

اختاذ  ىفضال عن مقدرته عل ؛خريناآل ىالعطاء ومواجهة الصعاب والتحدايت والتغلب عليها دون االعتماد عل ىجيعله قادرا عل
 (.146، 145: 4القرارات يف الوقت املناسب وعدم احلساسية للنقد )

تعد الثقة الرايضية أحد أهم السمات الشخصية للرايضيني، ويشري حممود عبد الفتاح عنان، وصدقي نور الدين حممد 
م(، أن الشخصية 2002حسني ابهي، وهناء عبد الوهاب حسن، وحسني أمحد حشمت ) يويتفق معهم كل من مصطف ،م(1993)

متثل جلميع الدراسات النفسية املختلفة نقطة البدء ونقطة النهاية، فهي نقطة بدء ألهنا تساهم يف الكشف عن فاعلية الالعب يف أي 
 ىالكفيلة بتحقيق هذه الفاعلية، وهي نقطة النهاية، ألن فهمنا للشخصية، كما تضفي عل جمال يريد دراسته، وعن أحسن الشروط

 (".53: 23( )21وضع القوانني اليت ختضع هلا الظواهر النفسية ") صفة القضااي الكلية العامة، اليت تؤدي بدورها إيلالعلم 

املكسب والفوز، واحلقيقة أن الثقة  م(، أن بعض الرايضيني يعتقدون أن الثقة ابلنفس حتقق2004ويذكر أسامة كامل راتب )
عين ماذا أيمل أن يفعله الرايضي؟، ولكن ما األهداف الواقعية اليت يتوقع حتقيقها، وقد يكون ابلنفس أكرب من ذلك، فالثقة ابلنفس ال ت

يتوقع الرايضي حتقيق املكسب أو اخلسارة يف املنافسة  يأي مد إىل من املناسب أن نفرق بني األداء الرايضي بثقة وتوقع النتائج، مبعين
(7 :337.) 

لرايضية ابلعديد من العوامل، واليت منها العامل النفسي، وتعد الثقة الرايضية كسمة وكحالة ويتأثر األداء الرايضي يف األنشطة ا
أداء الرايضي بصورة إجيابية تدفعهم لبذل املزيد من اجلهد للمواجهة التنافسية يف جمال نشاطهم  ىمن أهم الظواهر النفسية اليت تؤثر عل
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حتقيق النجاح يف جمال  ىرة سلبية يف إعاقة األداء لعدم أتكدهم من قدرهتم علالنجاح، أو بصو  ىالرايضي لتأكدهم من قدرهتم عل
 نشاطهم الرايضي.

يتوقع الالعب حتقيق  يأي مد وقد يكون من املناسب أن نفرق بني العمل بثقة، وتوقع النتائج، فتوقع النتائج يعين إىل
إذا كان  أداءه سوف يكون جيدا بصرف النظر عن النتائج، وحىت املكسب أو اخلسارة يف املنافسة، بينما الثقة هي شعور الالعب أن

 املنافس متفوقا عليه.

 حتقيق املكسب. لذا، فإن األداء اجليد املقرون ابلثقة الرايضية ليس من الضروري أن يؤدي دائما إىل

هم بينما يوجد بعض الرايضيني ويالحظ يف جمال الرايضة واملمارسة البدنية وجود بعض الرايضيني يكونون غري واثقني من أنفس
هو  يتميزون بدرجة مبالغ فيها من الثقة الرايضية أو الثقة الزائفة، ويوجد فريق اثلث من الرايضيني لديهم مقدار من الثقة الرايضية، وهذا

 املرغوب فيه من الثقة.ستوى امل

حيث  ؛الثقة الرايضية لرايضي املستوايت العليا يإلقاء الضوء عل ما سبق وجدت الباحثة أنه يوجد حاجة ماسة إيل ىوبناء عل
تدعيم تنمية الثقة الرايضية، ومن مث  ىاألمر الذي يعمل عل ؛إنه من املمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف عمليات التطوير املنشود

 .يرايضيت السباحة وألعاب القو جاءت هذه الدراسة: الثقة الرايضية وعالقتها ابإلجناز الرايضي يف 

 هدف البحث:

 املستوايت العليا. بناء مقياس للثقة الرايضية لالعيب

 تساؤل البحث:

 الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا؟ ىما العوامل املستخلصة اليت ميكن من خالهلا التعرف عل

 الدراسات املرجعية:

ص خربات العيب الصفوة يف الثقة فح (، واليت هدفت إىلWhitney, Bernard Joseph, 2000دراسة ويتين، جوسيف )
من أجل حتقيق اهلدف املقصود  الرايضية، وقد مت استخدام أسلوب البحث الكيفي املتكون من صيغة مقابلة شبه هيكلية ويف العمق

واقف الثقة يف امل ىالالعبني ذوي مستوايت الثقة العليا والدنيا، وكذلك تلك التأثريات اليت ميكن أن تؤثر على وهو احلصول عل
االستنتاجي لبياانت  يالتنافسية، وقد مت إجراء املقابالت مع مثانية العبني من الصفوة من مثاين رايضات خمتلفة، وقد حدد حتليل احملتو 

حلفاظ الثقة الرايضية وكذلك االستفادة من اسرتاتيجيات متعددة لبناء الثقة وا ىاملقابلة نطاقا واسعا من التأثريات الداخلية واخلارجية عل
 عليها.
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ومتثلت أهم نتائج يف: إن الثقة الرايضية هي ذات طبيعة متعددة اإلبعاد تتألف من مكوانت عقلية وعاطفية وإدراكية وسلوكية 
(31.) 

تقييم وحتليل مصادر ومستوايت الثقة  واليت هدفت إىل(، Wlison, Rodney Carlton, 2000دراسة وليسون، كارلتون )
 الكبار )املسنني(، الالعبني لدى ابلنفس 

( لتفسري مصادر الثقة الرايضية، وكذلك SSCQ-Mمنوذج من ستة عناصر معدل ) ومتثلت أهم نتائج يف: وجود حاجة إيل
أوضح حتليل االرتداء إن األعداد البدين/ العقلي كان أفضل مؤشر للثقة الرايضية لالعيب املدارس الثانوية،  -بناء عناصرها بشكل عرضي

أن األمهية املدركة ملختلف مصادر  يوجدت التحليالت متعددة املتغريات وأحادية املتغري للتباين وحتليل توك -لبالغني الكبارالكليات، ا
منوذج العناصر الستة مستقرا –الثقة الرايضية قد اختلفت بني اجلنسني ويف كل جنس، وكذلك بني مستوايت املشاركة يف رايضة اجلري 

 (.32م( عن التقدم يف السن )1989و اجلنس ومستوايت املشاركة الرايضية ويؤيد نظرية االستمرارية )ألتشلي مع اختالف النوع أ حيت

معرفة العالقة بني كل من الثقة الرايضية كسمة والثقة  م(، واليت هدفت إىل2002حممد ) دراسة جنالء البدري نور الدين
مرت حواجز واختبار العالقة بني الثقة الرايضية كسمة  100الرقمي لسباق ستوى املالرايضية كحالة والدافعية لإلجناز واملتغريات وبني 

 طالبات كلية الرتبية الرايضية للبنات جامعة حلوان.لدى والثقة الرايضية كحالة 

ايضية  ومتثلت أهم نتائج البحث يف: وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني كل من الثقة الرايضية كسمة والثقة الر 
وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بني الثقة الرايضية  –مرت حواجز  100الرقمي لسباق ستوى كحالة والدافعية لإلجناز وبني امل

وجود فروق دالة إحصائيا بني الدافعية لإلجناز واملؤهل العلمي لألب وفروق دالة  -عينات البحثلدى كسمة والثقة الرايضية كحالة 
 (.25مرت حواجز واملؤهل العلمي لألب ) 100الرقمي لسباق ستوى امل بنيإحصائيا 

تعريب وتقنني قائمة كارولينا للثقة الرايضية، ودراسة  م(، واليت هدفت إيل2003عمرية ) يسامي مصطف يدراسة مصطف
، وكذلك دراسة العالقة التبادلية منخفض( يف املتغريات النفسية قيد البحث –متوسط  -الفروق بني مستوايت اإلجناز الرقمي )مرتفع

بني تلك املتغريات واإلجناز الرقمي لسباحي وسباحات املسافات القصرية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي وكانت عينة البحث 
 سباحا وسباحة، 89قوامها 

 أمكن التوصل إىل–الرقمي  اإلجنازو ومتثلت أهم نتائج يف: وجود عالقات ارتباطية دالة بني الثقة الرايضية وحاالت قلق املنافسة 
 (.24الرقمي مبعلومة مؤشر الثقة الرايضية وحالة القلق املعريف ) اإلجنازستوى معادالت رايضية للتنبؤ مب
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 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وذلك ملالءمته لطبيعة هذا البحث.

 جمتمع وعينة البحث:

 العب والعبة. 300ث من العيب املستوايت الرايضية العليا لبعض األلعاب الفردية واجلماعية، بواقع يتألف جمتمع البح

وقامت الباحثة ابختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من العيب املستوايت الرايضية العليا املقيدين ابالحتادات الرايضية يف 
 بة.العب والع 180م وقوامها 2013م/ 2012املوسم الرايضي 

 أدوات مجع البيانات:

 استخدمت الباحثة أدوات مجع البياانت التالية:

 املقابلة. -

 مقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا )إعداد / الباحثة(. -

 خطوات بناء مقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت الرايضية العليا:

العبني والعبات املستوايت الرايضية العالية متبعا لدى ة الرايضية يف ضوء أهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس الثق
 اخلطوات التالية:

 :مراجعة األطر النظرية والدارسات املرجعية املرتبطة ابلثقة الرايضية للرايضيني

ليت تناولت موضوع العديد من املقاييس واملراجع العلمية والدراسات ا يقامت الباحثة ببناء مقياس الثقة الرايضية ابالطالع عل
 ( ويتينWlison Rodney, and Carlton, 2000الثقة الرايضية يف جمال علم النفس الرايضي، مثل: وليسون رودين، كارلتون )

م(، وعمرو حسن أمحد 2003عمرية ) يسامي مصطف ي( ومصطفWhitney Bernard and Joseph, 2000برانرد وجوسيف )
م(، 2009عبد املعطي ) يم(، وحسن مصطف7002م(، وأمحد رأفت فريد أبو السعود )2004وأسامة كامل راتب ) م(،2003بدران)

 (".37(، )39(، )72(، )70(، )98(، )90( ، )2(، )3(، )7م( ")2012) يم(، وحممد حسن عالو 2012وأمحد صالح )
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 سبق إعدادها يف جمال علم النفس الرايضي: مراجعة قوائم ومقاييس الثقة الرايضية اليت

 .(٧٢( )Doyle, W., 1986عداد / دويل )إياس الثقة الرايضية.... مق -

 (.16م( )1991) يحممد حسن عالو  /قائمة الثقة الرايضية... إعداد -

 العبني والعبات املستوايت الرايضية العليا:لدى حتديد العوامل املقرتحة ملقياس الثقة الرايضية 

مية والدراسات املرجعية، حيث مت حتديد عوامل مقياس الثقة الرايضية يف أربعة قامت الباحثة إبجراء املسح الشامل للمراجع العل
 عوامل رئيسية، وذلك كما يلي:

 إدارة ذاته.  ىقدرة الرايضي عل -

 مواجهة الضغوط.ى قدرة الرايضي عل -

 اهتزاز إمكاانت الرايضي. -

 الرايضي. أخالقيات -

 حتديد املفهوم النظري اإلجرائي لألبعاد املقرتحة:

ت الباحثة من خالل القراءات النظرية بوضع تعريفات إجرائية للعوامل املقرتحة ملقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت قام
 الرايضية العالية.

 إدارة ذاته. ىقدرة الرايضي عل -

التفوق يف  حيقق رفع مستواه املهاري حىتى اختاذ القرارات احلامسة والبحث عن وسائل جديدة تساعده عل ىهي القدرة عل
 الرايضة اليت ميارسها.

 مواجهة الضغوط. ىقدرة الرايضي عل -

 هو ما يتسم به الرايضي من االستعداد النفسي متكنه من حتقيق أفضل خربة ملواجهة الضغوط يف املمارسة الرايضية.

 اهتزاز إمكاانت الرايضي. -

 يطر عليه إحساسه ابلفشل.حتقيق أهدافه، وبذلك يس ىقادر عل غري هو شعور ميتلكه الرايضي أبنه

 خالقيات الرايضي.أ -

 هو ما يتميز به الرايضي من مسات جتعله يتوافق مع البيئة التدريبية.
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 مفتاح تصحيح مقياس الثقة الرايضية:

 14إدارة ذاته بواقع  ىعوامل تقيس: العامل األول )قدرة الرايضي عل 4 ىموزعة عل عبارة 49يتكون مقياس الثقة الرايضية من 
العامل الثاين )الطاقة النفسية للرايضي يف  -(25، 27 ، 70 ،92، 93، 97، 90، 1، 5، 2، 6، 8، 3، 9بارة ، وهي أرقام: ع

العامل الثالث –( 31، 72، 76، 72، 73، 77، 79، 91، 95، 92، 98، 2، 7وهي أرقام:  ،عبارة 13مقاومة الضغوط بواقع 
، 35، 36، 38، 32، 33، 37، 39، 30، 71، 75، 78، 96وهي أرقام: )عبارة،  92)اهتزاز إمكاانت الرايضي بواقع 

 (.21، 22، 26، 28، 22، 23، 32، 99وهي أرقام:  ،عبارة 8مل الرابع )اخالقيات الرايضي بواقع االع -(29، 20

 9 -7 -3غري موافق، حيث يعرب ذلك عن درجات:  -أحياان–وللمقياس درجة استجابة وفق ميزان تقدير ثالثي: موافق 
عن وجود الثقة الرايضية بدرجة متوسطة، وتعرب الدرجة  7عن عدم وجود الثقة الرايضية، وتعرب الدرجة  9حيث تعرب الدرجة  ؛للعبارات

 درجة كحد أدين 49، ويدرجة كحد أقص 147الثقة الرايضية بدرجة كبرية، وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس ما بني  عن وجود 3
 للمقياس.

 الثبات( العلمية ملقياس الثقة الرياضية لالعبي املستويات العليا: –ت السيكومرتية )الصدق املعامال
 صدق املقياس:

 استخدمت الباحثة صدق التحليل العاملي، وذلك هبدف:

صائص عدد من العوامل املستخلصة، واليت متثل العبارات ذات الصلة االرتباطية املرتفعة اليت يفرتض أهنا تعكس خ التوصل إىل -
 مشرتكة.

جمموعة من العبارات ذات  ىحيث تعد هذه العوامل أمساء وصفية تطلق عل ؛إجياد جمموعة العوامل املناسبة لتلك العبارات -
 املرتفعة. اترتباطاأل

 خطوات التحليل العاملي ملقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا:

وقبل ، SPSSمن جمموعة برامج  16ابستخدام اإلصدار  PCAاسية لتحليل املكوانت األس 134خضعت عبارات املقياس 
مالءمة البياانت هلذا التحليل العاملي، وكشف فحص مصفوفة االرتباط عن وجود  ىإجراء حتليل املكوانت األساسية مت تقييم مد

هبا  يأي تزيد عن القيمة املوص 0.690تبلغ  Kaiser-Meyer-Oklinقيمة  وتزيد عنها، وكانت 0.3الكثري من املعامالت اليت تبلغ 
 مما يعزز عامليه مصفوفة االرتباط.؛الداللة اإلحصائيةستوى مل Barlett، ووصل اختبار الكروية 0.090 حبوايل 0.6

يف حتليل املصفوفة  Hotteling Princpal Componentsوقد استخدمت الباحثة طريقة املكوانت األساسية هلوتلنج 
تباين للمصفوفة  يللتحليل العاملي يف استخالص أقص خرىث، وقد مت اختيار هذه الطريقة لتميزها عن الطرق األملتغريات البح هالعاملي
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لتحديد عدد العوامل، وهذا  Kaisserفضال عن تقبلها حملك كايزر  ؛املكوانت األساسية ىاالرتباطية، كما أهنا تسمح ابحلصول عل
ن عن الواحد الصحيح، وعند استخدام هذا احملك مع عدد متغريات يزيد عن اخلمسني، احملك يقبل العوامل اليت يزيد جذرها الكام

فاملتوقع يف هذه احلالة استخالص عوامل أكثر مما جيب من خالل قبول هذا احملك ذلك أن اجلذر الكامن لعامل مكون من بواق قليلة 
 ملصفوفات الكبرية.الواحد الصحيح يف حالة ا القيمة ولكن كبرية العدد ميكن أن يصل إىل

 ىخالل رسم بياين يوضح به علمن  Scree testابلقائمة الركامية  ىواملسم Cattellاستخدمت الباحثة حمك كاتل  ،لذا
احملور األفقي عدد العوامل يف التحليل، ويقسم احملور الرأسي لوحدات متساوية متثل قيمة اجلذر الكامن املستخلص من العوامل 

نقطة توقف تناقص واستواء اخلط، مث خنتار العوامل بعد  ىتخالص العوامل من الشكل البياين من خالل التعرف علاملختلفة، ويتم اس
 (. 726، 728: 95حساب اجلذر الكامن هلا بطريقة كايزر )

ابلقائمة الركامية  ىواملسم Cattell، وحمك كاتل Kaisserعوامل تبعًا لشروط حمك كايزر  2وقد استخلصت الباحثة 
Scree Plot Test . 

 

 (: القائمة الركامية لعدد العوامل وجذورها الكامنة0شكل )

 (3جدول )

 مصفوفة ارتباط العوامل قبل التدوير املتعامد لعبارات مقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا

 العوامل م
 العبارات

 قيم الشيوع الرابع الثالث الثاين األول

 0.228 -0.026 0.263 0.716 -0.201 املنافسة الرايضية. ىدريت علأشعر بصعوبة يف مق  .9

 0.786 0.951 0.021 0.296 -0.707 أؤدي يف التدريب بشكل أفضل عن املنافسة الرايضية  .7

 0.936 0.706 0.036 0.782 0.969 .التنافسية مميزايت إىل أنظر  .3

 0.708 0.902 0.725 0.006 0.362 .الرايضي التدريب برامج يف االستمرار ىعل القدرةلدى   .2
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 0.389 0.978 0.723 0.355 -0.337 .الرايضية اصابيت بعد دافعييت قلت  .8

 0.897 0.338 0.325 0.052 0.879 .املهارى أدائيمستوى  لرفع جديدة وسائل عن أحبث  .6

 0.787 0.928 0.066 0.962 0.236 .ضيتايبر  اخلاصة ةيالبدن املمارسة ىعل القدرةلدى   .2

5.  
 املنافسة خالل حامسة قرارات اختاذ ىعل القدرة لدى

 0.220 0.231 0.025 0.706 0.225 .ةيضايالر 

 0.329 0.382 -0.971 0.932 0.276 .االنتباه زيترك ىعل قدرةلدى   .1

 0.750 0.962 -0.739 0.959 0.202 .املنافسة ضغوط حتت األداء عيأستط  .90

 0.938 0.088 0.001 0.782 0.786 .ةيضاير  اسرتاتيجية وفق أعمل  .99

 0.392 0.092 0.902 0.879 -0.928 .دهج أبقل الفوز أحقق  .97

 0.711 0.008 -.765 0.731 0.297 .ةيضايالر  املنافسة خالل يمشاعر يف  التحكم عيأستط  .93

 0.259 -.792 0.936 -.095 0.622 .ةيبيالتدر  ةيئيالب مع فيالتك عيأستط  .92

 0.053 -.966 0.977 -.013 0.921 .يل ابلنسبة حسنة قدرة املدرب ثلمي  .98

96.  
يف  أفشل عندما ةيعيالطب حاليت إىل العودة عيأستط

 0.975 0.026 0.963 0.027 0.393 .ةيضاياملنافسة الر 

 0.796 0.32 0.972 -.052 0.232 .الفشل عند حىت يدهج ىقصار  أبذل  .92

 0.282 0.980 0.022 -.365 0.831 .املفضلة ضيتايلر  ممارسيت عند ابلسعادة أشعر  .95

 0.297 0.772 0.936 -.309 0.803 .ةيهبالذ ةيداليابمل الفوز أمتىن  .91

 0.792 0.073 -.016 0.917 0.201 .ةيهار امل يأخطائ معاجلة عيأستط  .70

ر   .79  0.732 0.911 -.922 0.319 -0.979 .ايضاير  بطالً  لكوين ةيشخص مقابالت يمع يجتج

 0.957 -.799 0.970 -.989 0.392 .يضايالر  يأبدائ يمحاس رتبطي  .77

 0.722 0.055 0.085 0.065 0.259 .ةيضايالر  املنافسة ملستجدات وفًقا خطيت أجدد  .73

 0.312 0.907 0.926 -.329 0.216 .ةيضايالر  املنافسةيف  الفوز أمتىن  .72

 0.161 188. 058.- 266. .227 .ةيضايالر  املنافسات يف يأدائ عن راض   أان  .78

 0.333 147. 149. 125.- .523 .ةيواخللق ةيراداإل السمات من ديابلعد أمتتع  .76

 0.194 055.- 271.- 268. .214 .خريناأل من االفتخار حمط أبنين أشعر  .72

 0.268 011.- 159.- 295. .395 .ةيضايالر  املنافسة يف الفوز مقومات أمتلك  .75

 0.355 089. 343. 354. -.323 .ابلفشل إحساس ىعل طريسي  .71

 0.216 217.- 204.- 304. .187 .الصعاب كافة مواجهة ىعل قادر  .30

 0.133 142.- 102.- 286. .142 .ديأر  ما ىعل للحصول تساعدين وسائل ريتوف كنينمي  .39

 0.334 005. 026. 025. .577 .لتحقيقها ىوأسع حمددة أهدافا أضع  .37

33.  
 يف دةياجلد األحداث مع بكفاءة التعامل عيأستط

 0.344 053.- 141. 388. .413 .اجملتمع

 0.312 016. 212. 478. -.195 .ةيضايالر  املنافسة صعوابت مواجهة عند أغضب  .32

 0.282 001. 014.- 498. .184 .بزمالئي مقارنةً  الذكاء من كبريًا قدرًا أمتلك  .38

 0.385 258. 109. 193. .519 .الرايضية املنافسة أثناء إيل املوكلة املهام تنفيذ أستطيع  .36
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 0.337 245. 144. 018. .506 .دةيجد دقاتص نيتكو  ىعل القدرة يلد  .32

 0.251 095. 039. 158. .464 .ةياسيالق يرياملعايف  يقيفر  أعضاء أشارك  .35

 0.072 057. 162. 003.- .205 .تمامهاال بؤرةيف  أكون عندما ةيالنفس ابلراحة أشعر  .31

 0.157 086. 140. 336. .129 .تمامايتها يريتغ ىعل القدرة يلد  .20

 0.153 040.- 017.- 061.- .384 .اهأمارس اليت ضةايالر يف  يأدائ ريو تط عيأستط  .29

 0.209 017.- 216.- 362. .176 .اهأمارس اليت ضةايالر  نيلتحس مقرتحات أقدم  .27

 0.227 192.- 241. 103.- .348 .اآلن هأبذل مما أكثر وًداهجم أبذل أن عيأستط  .23

 0.237 056.- 067.- 077. .473 .ارايتهم نيحتس ىلإ دفهي برانمج ىعل ريأس  .22

 0.133 174.- 098.- 162. .258 .املنافسات عيمجيف  أشارك  .28

26.  
يف  املشاركة قبل دهج يأقص لبذل اينفس معًدا أكون

 0.276 297.- 193. 076. .380 ةيضايالر  املنافسة

 0.187 354. 213.- 129. -.009 .ةيضايالر  املنافسةيف  اإلخفاق ىأخش  .22

 0.240 108. 349. 280. -.168 .ةيضايالر  املنافسةيف  ياشرتاك عند ئدالزا ابخلوف أشعر  .25

 0.530 346.- 036.- 099.- .632 .قيالفر يف  يزمالئ مع أتعاون  .21

 0.410 284.- 258.- 040.- .511 .االحرتام ىعل قائمة يبزمالئ عالقايت  .80

 0.332 132.- 097.- 356. .423 .نيالالعب يزمالئ مشكالت حلل ًداهج أبذل  .89

 0.234 005. 076. 154. .452 .البناء النقد أتقبل  .87

 0.419 117. 128. 115.- .613 .املختلفة بيالتدر  فرص من ديأستف  .83

 0.373 242. 066.- 159.- .534 .اهأمارس اليت ضةايالر يف  التفوق قيلتحق ىأسع  .82

 0.384 028. 157. 026.- .598 .املنافسةيف  البدء قبل ينفس ئيهأ  .88

 0.314 119. 134. 034.- .530 .اهلعالج ىوأسع ويبيع أعرف  .86

 0.269 034. 036.- 209. .472 .ةميز اهل حالةيف  انفعااليت ضبط ىعل قادر  .82

 0.268 039.- 101.- 008. .506 .خريناآل جتارب من ديأستف  .85

 0.102 118.- 181.- 035. .232 .ةيضايالر  املنافسةيف  يأدائ ميتقو  ىعل قادر  .81

60.  
 شيأع اليت ةيضايالر  ئةيالب مع التوافق ىعل القدرة يلد

 0.408 372.- 008.- 118. .506 .اهيف

69.  
 املنافسةيف  املشاركة قبل اخلوف ىعل التغلب ىعل قادر

 0.322 214. 246.- 335. .321 .ةيضايالر 

 0.323 052.- 020.- 274. .495 .إيل توكل اليت الواجبات متامإ ىعل قادر  .67

 0.256 121.- 127.- 206. .427 .ةيضايالر  املنافسة أثناء حامسة اتقرار  اختاذ ىعل قادر  .63

 0.165 174.- 025.- 098. .353 .العمل ضغوط حتمل ىعل قادر  .62

 0.273 161.- 200.- 257. .376 .انجحة ةيجياسرتات خطة أداء ىعل قادر  .68

 0.311 058.- 151.- 354. .399 .ةيضايالر  املنافسة أثناء انفعااليت ضبط ىعل قادر  .66

 0.045 006.- 082.- 163. .110 .املدرب بنجاح يجناح رتبطي  .62

 0.289 096. 057. 173. .497 .الرتاجع بعد يمستوا استعادة ىعل قادر  .65

 0.195 150. 080. 125. .388 .دياجل يأبدائ ةيضايالر  املنافسةيف  يفوز  قرتني  .61
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 0.235 035.- 065. 233. .419 .اخلطأ وه وما صواب وه ما نيب قيالتفر  عيأستط  .20

 0.457 053. 179. 510. -.403 .مهجناح ىعل خريناأل أحسد  .29

 0.375 082. 485. 250. -.265 .يعل سلطة هل َمن كل ِمن ىأخش  .27

 0.103 014. 150.- 007. .284 .يضايالر  بيللتدر  دافعلدى   .23

22.  
 للممارسة اهوضعت اليت دايفهأ قيحتق ىعل قادر

 0.323 120.- 059. 053. .550 .ةيضايالر 

 0.342 274.- 003. 111. .505 .دياجل األداءيف  االستمرار ىعل القدرة يلد  .28

 0.258 210.- 030.- 001.- .461 .السابقة يأخطائ من ديأستف  .26

 0.287 260.- 066. 462. -.035 .يدهجيف  أقتصد  .22

 0.402 327.- 052. 178. .511 .طةياحمل الظروف خمتلف مع التعامل عيأستط  .25

 0.313 105. 047.- 121.- .534 .للتفوق للوصول املدرب ماتيتعل نفذأ  .21

 0.296 084. .068 200.- .494 .املنافسة أثناء ةياملسئول أحتمل  .50

 0.287 064.- 235. 421. -.224 .ةيواقع ريغ داًفاهأ أضع  .59

 0.194 022.- 065. 135.- .414 .بتفاؤل للمستقبل أنظر  .57

 0.201 144. 024. 418. -.073 .ةيضايالر  املنافسة من أفضل بيالتدر يف  يمستوا  .53

 0.222 068.- 119.- 016.- .450 .ةيالذات ورغبايت قدرايت أعرف  .52

 0.394 372.- 216. 138.- .436 .يريالتغ إىل ىأسع  .58

 0.375 144.- 121.- 181.- .554 .الفوز قيلتحق زيالرتك ىعل القدرة يلد  .56

 0.206 099.- 213. 123.- .368 .قيالفر  عضاءأ نيب يب الالئق مكاين ألخذى أسع  .52

 0.178 339. 117. 076. .209 .املنافسةيف  وقت إضاعة أجتنب  .55

51.  
 ولو حىت يكاتف ىعل الواقعة اتياملسئول أداء من أمتكن

 0.245 070.- 013.- 175. .457 .لةيثق كانت

 0.409 237. 008.- 032.- .593 .بشجاعة املواقف كافة ةهمواج ىعل قادر  .10

 0.117 189. 130. 003. .254 .خريناآل ىعل اللوم وإلقاء االعتزاز أجتنب  .19

 0.107 146. 078. 054.- .277 .الزمالء أمام ذايت عن ثياحلد نبأجت  .17

 0.174 174. 283.- 252. .018 .ةيالشخص مصلحيت عن عياجلم مصلحة أفضل  .13

 0.255 075. 142.- 102. .468 .بيالتدر  ديمواع ىعل أحافظ  .12

 0.319 136.- 204. 014.- .509 .حدثت ذاإ ةميز اهل أتقبل جتعلين ةيضاير  بروح أمتتع  .18

 0.116 029. 061. 194. .271 .ولةهبس يأبخطائ أعرتف  .16

 0.279 011. 109.- 356. .374 .املناسب الوقتيف  املناسب القرار اختاذ ىعل قادر  .12

 0.451 134.- 003.- 520. .403 .ديج بشكل ضيتاير يف  املتوقعة ريغ املواقف أعاجل  .15

 0.381 305.- 137.- 517. .038 .قيالفر  العيب ةيبق عن يأدائيف  زيمتم  .11

 0.301 296.- 172.- 427. -.034 .اهيف أشارك اليت ةيضايالر  املنافسات كليف   الفوز أتوقع  .900

909.  
 من أقل يار هوامل والبدين الفين يإعداد أن أشعر

 0.288 150.- 289. 355. -.237 .يمنافس
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 0.261 077. 187. 051.- .466 .املنافسة ةياهن حيت مثابرة يلد  .907

 0.148 026. 041. 296. .240 .مدريب مع مشكلة وجود من ابلرغم يقرار  اختاذ عيأستط  .903

 0.188 007.- 120.- 073.- .410 .بيالتدر  ديمواع أحرتم  .902

 0.169 150.- 222. 227.- .214 .بيالتدر  أثناء يأخطائ عن مسئول  .908

 0.292 098. 136.- 084. .507 .بيالتدر  أثناء املختلفة األخطاء مبعاجلة أقوم  .906

 0.224 025.- 159.- 384. .225 .ممشكالهت حلل يزمالئ ىعل عتمدي  .902

 0.280 140. 273. 048. .429 .ةميز اهل عند وأبتسم النصر عند أتواضع  .905

 0.223 193. 104. 202.- .366 .احلكم قرارات أحرتم  .901

 0.396 357. 125. 250.- .436 .يأدائ ريلتطو  ىأسع  .990

 0.474 067.- 023. 397.- .558 .اللعبة قانون أحرتم  .999

 0.449 020.- 180.- 472. .440 .انفعااليت ضبطيف  أحتكم  .997

 0.514 349.- 197. 305.- .510 .فيالنظ اللعب قواعد أتبع  .993

992.  
ة يضايالر  املنافسة أثناء تنتابين اليت اإلحباط حالة تؤثر

 0.154 049. 110. 238. -.288 .يأدائمستوى  ىعل

998.  
بداًل  املنافس ريأتخ أو االنسحاب قيطر  عن الفوز أفضل

 0.441 070.- 481. 426. -.152 .ةهاملواج من

 0.105 060.- 050.- 064.- .308 .يتميز هب معرفيت من ابلرغم يدهج ىقصار  أبذل  .996

 0.226 126. 109.- 039.- .443 .وأسريت يألصدقائ ابلنسبة ًماهم شخًصا أجعد  .992

 0.180 128. 094.- 077.- .386 .يأخالقمستوى  عن راض   أان  .995

 0.189 107.- 022.- 160.- .389 .ةياجلماع واألعراف ديوالتقال ابلعادات ألتزم  .991

 0.429 099.- 412. 256.- .429 .اهأمارس اليت ضةايللر  ليم يلد  .970

 0.419 041.- 031.- 586. -.270 .املال أجل من ةيضايالر  أمارس  .979

 0.381 186. 088.- 270.- .516 .اهوأقدر  ذايت أحرتم  .977

 0.209 017. 121.- 096.- .430 .واملدرب قيالفر  أعضاء ابحرتام ىأحظ  .973

 0.080 118. 039. 139. .212 .خريناآل من النقد أتقبل  .972

 0.414 024. 441. 262. -.388 ء.اياألقو  نياملنافس ةهمواج من أخاف  .978

 0.094 076.- 239. 033. .172 .ايبجياال الذايت ثياحلد ىعل القدرة يلد  .976

 0.294 217.- 024.- 190.- .459 .اريً كثيف   مدريب يرأ أقدر  .972

 0.345 050.- 050.- 046. .581 .تايالتحد ةهملواج دايفهأ قيحتق عيأستط  .975

 0.327 126.- 303. 078.- .462 .يضايالر  اخللق ثاقيمب ألتزم  .971

 0.325 200. 117.- 167. .493 .يضايالر  قيالفر  أعضاء نيب ييرأ عن أعرب  .930

 0.193 211. 033.- 079. .376 .املسئول ةهمواج ىعل القدرة يلد  .939

 0.265 015.- 010.- 106. .503 .نياملنافس هأواج جتعلين اراتهم أمتلك  .937

933.  
 املنافسة أثناء يأدائيف  اريً كث تؤثر عيالتشج كلمة

 0.252 289.- .314 016.- .263 .ةيضايالر 

 0.270 136.- 392. 091. .299 .قيابلفر  اخلاصة االجتماعاتيف  ثياحلد ىعل أحرص  .932
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  3.823 4.143 8.055 21.166 الكامن اجلذر

 27.753 2.853 3.092 6.012 15.796 نيالتبا نسبة

 :Orthogonal Rotation التدوير املتعامد

ول لشكل أكثر بساطة وانتظاما للعوامل املستخلصة، مما يسهل عملية تفسري العوامل تؤدي عملية تدوير األبعاد إىل الوص
مدا ابستخدام طريقة التدوير الفارميكس االعوامل املستخلصة تدويرا متع واحلصول على أفضل احللول للبناء العاملي البسيط، ومت تدوير

Varimux Rotation درجة بني احملورين، حبيث يكون جيب  90 قدرها فاظ بزاويةحيث يعتمد هذا األسلوب من التدوير على احل؛
ة متام الزاوية القائمة مساواي للصفر، لتكون العالقة بني أي عاملني متعامدين عالقة صفرية، أي أننا أمام عوامل مستقلة أو فئات تصنيفي

 غري متداخلة.

 ويهدف التدوير املتعامد إىل:

توزع تشبعات العامل على ابقي العوامل، مما يؤدي لتقارب األمهية النسبية للعوامل وحترر تقارب قيم تباين العوامل مبعىن أن ت -
 .ةالعامل األول من عموميته ويالحظ أن معظم تشبعاته موجب

اإلقالل من التشبعات الصفرية والسالبة على العوامل، مما يرتتب على ذلك استبعاد بعض املتغريات كما يهبط تشبعها ابلعامل  -
 لصفر.إىل ا

 حتويل منط التشبعات إىل الرتكيب البسيط، حيث يضمن ذلك الوصول لنتيجة اثبتة وموحدة. -

 (2جدول )

 مصفوفة ارتباط العوامل بعد التدوير املتعامد لعبارات مقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا

 م
 العوامل

 العبارات
 قيم الشيوع الرابع الثالث الثاين األول

 0.226 0.063 -0.621 -0.982 -0.967 املنافسة الرايضية. ىصعوبة يف مقدريت علأشعر ب  .9

 0.786 -0.769 -0.298 0.991 0.036 أؤدي يف التدريب بشكل أفضل عن املنافسة الرايضية  .7

 0.936 -0.015 -0.931 0.918 0.763 .التنافسية مميزايت إىل أنظر  .3

 0.706 0.733 -0.072 0.080 0.358 .الرايضي يبالتدر  برامج يف االستمرار ىعل القدرة يلد  .2

 0.389 -0.967 -0.865 -0.075 -0.030 .الرايضية اصابيت بعد دافعييت قلت  .8

 0.893 0.913 -0.010 0.053 0.621 .يهار امل مستوى أدائي لرفع جديدة وسائل عن أحبث  .6

 0.787 0.053 0.092 0.782 0.273 .برايضيت اخلاصة البدنية املمارسة ىعل القدرة يلد  .2

 0.229 -0.022 -0.070 0.737 0.629 .الرايضية املنافسة خالل حامسة قرارات اختاذ ىعل القدرة يلد  .5

 0.329 -0.923 0.922 0.763 0.250 .االنتباه تركيز ىعل قدرة يلد  .1

 0.721 -0.016 0.959 0.350 0.308 .املنافسة ضغوط حتت األداء أستطيع  .90
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 0.938 0.075 -0.028 0.717 0.705 .رايضية اسرتاتيجية وفق أعمل  .99

 0.392 -0.927 -0.259 0.723 -0.060 .هدج أبقل الفوز أحقق  .97

 0.711 -0.079 0.925 0.253 0.953 .الرايضية املنافسة خالل يالتحكم يف مشاعر  أستطيع  .93

 0.259 0.893 0.912 0.309 0.711 .التدريبية البيئية مع التكيف أستطيع  .92

 0.053 0.721 0.062 0.093 0.032 .يل ابلنسبة حسنة ةو قد رباملد ميثل  .98

 0.128 194. 010.- 103. .283 .أفشل يف املنافسة الرايضية عندما الطبيعية حاليت إىل العودة أستطيع  .96

 0.215 262. 146. 090. .342 .الفشل عند حيت هديج ىقصار  أبذل  .92

 0.282 268. 399. 075.- .466 .املفضلة لرايضيت ممارسيت عند ابلسعادة أشعر  .95

 0.413 222. 299. 089.- .516 .هبيةالذ ابمليدالية الفوز أمتىن  .91

 0.792 073. 097. 371. .248 .هاريةامل يأخطائ معاجلة أستطيع  .70

ري  .79  0.238 369.- 206.- 243. .014 .رايضيا بطالً  لكوين شخصية مقابالت يمع جتج

 0.957 382. 161. 052. .088 .يالرايض يأبدائ يمحاس يرتبط  .77

 0.722 177. 105. 236. .386 .الرايضية املنافسة ملستجدات وفًقا خطيت أجدد  .73

 0.312 314. 322. 093.- .428 .الرايضية الفوز يف املنافسة أمتىن  .72

 0.161 112.- 058.- 276. .262 .الرايضية املنافسات يف أدائي عن راض   أان  .78

 0.333 251. 186. 063. .481 .واخللقية ديةاإلرا السمات من ابلعديد أمتتع  .76

 0.193 079.- 085. 424 . .015 .خريناآل من االفتخار حمط أبنين أشعر  .72

 0.268 030. 066. 474. .196 .الرايضية املنافسة يف الفوز مقومات أمتلك  .75

 0.355 088.- 585.- 068.- .-.028 .ابلفشل إحساس ىعل يسيطر  .71

 0.216 045. 017. 453. -.094 .لصعابا كافة مواجهة ىعل قادر  .30

 0.133 037. 058.- 356. -.039 .أريد ما ىعل للحصول تساعدين وسائل توفري ميكنين  .39

 0.334 266. 196. 286. .378 .لتحقيقها ىوأسع حمددة أهدافا أضع  .37

 0.343 215. 177.- 436. .275 .اجملتمع يف اجلديدة األحداث مع بكفاءة التعامل أستطيع  .33

 0.311 083.- 527.- 158. -.038 .الرايضية املنافسة صعوابت مواجهة عند أغضب  .32

 0.282 035.- 244.- 454. .121 .بزمالئي مقارنةً  الذكاء من كبريًا قدرًا أمتلك  .38

 0.385 084. 004.- 278. .548 .الرايضية املنافسة أثناء إىل املوكلة املهام تنفيذ أستطيع  .36

 0.337 144. 084. 134. .540 .جديدة صدقات تكوين ىعل القدرة يلد  .32

 0.251 134. 050. 299. .376 .القياسية املعايرييف  فريقي أعضاء أشارك  .35

 0.071 147. 023.- 015. .221 .االهتمام بؤرةيف  أكون عندما النفسية ابلراحة أشعر  .31

 0.157 007. 264.- 224. .192 .اهتمامايت تغيري ىعل القدرة يلد  .20

 0.154 203. 206. 161. .210 .أمارسها اليت الرايضةيف  أدائي تطوير أستطيع  .29

 0.209 111.- 029.- 441. .036 .أمارسها اليت الرايضة لتحسني مقرتحات أقدم  .27

 0.227 442. 064. 046. .160 .اآلن أبذله مما أكثر جمهوًدا أبذل أن أستطيع  .23

 0.237 195. 184. 328. .240 .مهارايت حتسنيإىل  يهدف برانمج ىعل أسري  .22

 0.133 140. 069. 329. .012 .املنافسات مجيعيف  أشارك  .28
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 0.276 459. 004.- 238. .094 الرايضية املنافسةيف  املشاركة قبل جهد أقصي لبذل نفسيا معًدا أكون  .26

 0.188 385.- 027. 083. .178 .الرايضية املنافسةيف  اإلخفاق ىأخش  .22

 0.240 011.- 479.- 053.- .085 .الرايضية املنافسةيف  شرتاكيا عند الزائد ابخلوف أشعر  .25

 0.530 513. 359. 342. .144 .الفريقيف  زمالئي مع أتعاون  .21

 0.411 280. 411. 402. .042 .االحرتام ىعل قائمة بزمالئي عالقايت  .80

 0.333 145. 004. 538. .150 .الالعبني زمالئي مشكالت حلل جهًدا أبذل  .89

 0.234 209. 030. 298. .317 .البناء قدالن أتقبل  .87

 0.419 297. 231. 131. .510 .املختلفة التدريب فرص من أستفيد  .83

 0.373 079. 345. 108. .486 .أمارسها اليت الرايضةيف  التفوق لتحقيق ىأسع  .82

 0.383 345. 153. 199. .448 .املنافسةيف  البدء قبل نفسي أهيئ  .88

 0.314 244. 142. 146. .462 .لعالجها ىوأسع عيويب أعرف  .86

 0.270 124. 072. 387. .315 .اهلزمية حالةيف  انفعااليت ضبط ىعل قادر  .82

 0.268 195. 263. 304. .262 .خريناآل جتارب من أستفيد  .85

 0.102 072. 192. 244. .007 .الرايضية املنافسةيف  أدائي تقومي ىعل قادر  .81

 0.409 442. 150. 433. .058 .فيها أعيش اليت لرايضيةا البيئة مع التوافق ىعل القدرة يلد  .60

 0.321 208.- 052. 443. .281 .الرايضية املنافسةيف  املشاركة قبل اخلوف ىعل التغلب ىعل قادر  .69

 0.323 186. 033. 460. .275 .إيل توكل اليت الواجبات متاما ىعل قادر  .67

 0.256 155. 123. 441. .148 .ضيةالراي املنافسة أثناء حامسة قرارات اختاذ ىعل قادر  .63

 0.165 238. 102. 299. .095 .العمل ضغوط حتمل ىعل قادر  .62

 0.273 105. 118. 494. .066 .انجحة اسرتاتيجية خطة أداء ىعل قادر  .68

 0.311 055. 026. 528. .169 .الرايضية املنافسة أثناء انفعااليت ضبط ىعل قادر  .66

 0.045 029.- 011.- 207. .041 .املدرب بنجاح جناحي يرتبط  .62

 0.290 155. 042. 318. .404 .الرتاجع بعد مستواي استعادة ىعل قادر  .65

 0.195 094. 013. 205. .379 .اجليد أبدائي الرايضية املنافسةيف  فوزي يقرتن  .61

 0.235 198. 026.- 354. .265 .اخلطأ هو وما صواب هو ما بني التفريق أستطيع  .20

 0.458 227.- 613.- 084. .-.153 .جناحهم ىعل خريناآل أحسد  .29

 0.375 047. 584.- 171.- .048 .علي سلطة له َمن كل ِمن ىأخش  .27

 0.103 032. 203. 202. .143 .الرايضي للتدريب دافع يلد  .23

 0.323 348. 153. 313. .283 .الرايضية للممارسة وضعتها اليت أهدايف حتقيق ىعل قادر  .22

 0.343 385. 142. 397. .130 .اجليد األداءيف  راراالستم ىعل القدرة يلد  .28

 0.258 329. 215. 292. .135 .السابقة أخطائي من أستفيد  .26

 0.287 091. 345.- 358. . -.178 .جهدييف  أقتصد  .22

 0.403 435. 072. 442. .113 .احمليطة الظروف خمتلف مع التعامل أستطيع  .25

 0.313 171. 316. 164. .396 .للتفوق للوصول املدرب تعليمات أنفذ  .21

 0.295 249. 280. 045. .391 .املنافسة أثناء املسئولية أحتمل  .50
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 0.287 018.- 512.- 115. -.106 .واقعية غري أهداًفا أضع  .59

 0.194 267. 213. 083. .265 .بتفاؤل للمستقبل أنظر  .57

 0.201 205.- 327.- 218. .069 .الرايضية املنافسة من أفضل التدريبيف  مستواي  .53

 0.222 183. 270. 275. .199 .الذاتية ورغبايت قدرايت أعرف  .52

 0.394 592. 148. 121. .081 .التغيري إىل ىأسع  .58

 0.375 315. 425. 227. .208 .الفوز لتحقيق الرتكيز ىعل القدرة يلد  .56

 0.205 378. 097. 027. .229 .الفريق أعضاء بني يب الالئق مكاين ألخذ ىأسع  .52

 0.178 078.- 061.- 018. .410 .املنافسةيف  وقت ضاعةإ أجتنب  .55

 0.245 206. 079. 373. .239 .ثقيلة كانت ولو حىت كاتفي ىعل الواقعة املسئوليات أداء من أمتكن  .51

 0.409 115. 249. 205. .540 .بشجاعة املواقف كافة مواجهة ىعل قادر  .10

 0.117 063. 006. 022. .336 .خريناآل ىعل اللوم وإلقاء االعتزاز أجتنب  .19

 0.107 085. 088. 025. .302 .الزمالء أمام ذايت عن احلديث نبأجت  .17

 0.174 321.- 013. 262. .048 .الشخصية مصلحيت عن اجلميع مصلحة أفضل  .13

 0.255 059. 205. 340. .306 .التدريب مواعيد ىعل أحافظ  .12

 0.320 437. 089. 189. .292 .حدثت ذاإ اهلزمية أتقبل جتعلين رايضية بروح أمتتع  .18

 0.116 096. 060.- 239. .215 .بسهولة أبخطائي أعرتف  .16

 0.279 022. 016.- 482. .215 .املناسب الوقتيف  املناسب القرار اختاذ ىعل قادر  .12

 0.450 154. 171.- 607. .168 .جيد بشكل رايضيتيف  املتوقعة غري املواقف أعاجل  .15

 0.382 026. 220.- 530. -.227 .الفريق العيب بقية عن أدائييف  متميز  .11

 0.301 011.- 167.- 442. -.279 .فيها أشارك اليت الرايضية املنافسات كليف   الفوز أتوقع  .900

 0.288 077. 503.- 060. -.159 .منافسي من أقل واملهاري والبدين الفين إعدادي أن أشعر  .909

 0.261 276. 095. 092. .409 .املنافسة هناية حىت مثابرة يلد  .907

 0.147 050. 126.- 306. .188 .مدريب مع مشكلة وجود من ابلرغم قراري اختاذ أستطيع  .903

 0.188 137. 288. 199. .216 .التدريب مواعيد أحرتم  .902

 0.169 370. 101. 112.- .097 .التدريب أثناء أخطائي عن مسئول  .908

 0.292 069. 228. 338. .348 .التدريب أثناء املختلفة األخطاء مبعاجلة أقوم  .906

 0.225 056.- 060.- 460. .080 .مشكالهتم حلل زمالئي ىعل يعتمد  .902

 0.280 245. 042.- 093. .458 .اهلزمية عند وأبتسم النصر عند أتواضع  .905

 0.223 141. 201. 062.- .399 .احلكم قرارات أحرتم  .901

 0.395 088. 238. 114.- .564 .أدائي لتطوير ىأسع  .990

 0.474 395. 472. 007.- .308 .عبةالل قانون أحرتم  .999

 0.449 006. 019.- 634. .215 .انفعااليت ضبطيف  أحتكم  .997

 0.514 637. 297. 039. .135 .النظيف اللعب قواعد أتبع  .993

992.  
مستوى  ىالرايضية عل املنافسة أثناء تنتابين اليت اإلحباط حالة تؤثر

 0.154 152.- 344.- 027.- -.110 .أدائي
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 0.441 156. 643.- 053. .013 .املواجهة بداًل من املنافس أتخري أو االنسحاب طريق نع الفوز أفضل  .998

 0.105 164. 200. 141. .136 .هبزمييت معرفيت من ابلرغم جهدي ىقصار  أبذل  .996

 0.226 064. 264. 199. .335 .وأسريت ألصدقائي ابلنسبة مهًما شخًصا أجعد  .992

 0.180 054. 257. 137. .304 .مستوى أخالقي عن راض   أان  .995

 0.189 268. 281. 111. .162 .اجلماعية واألعراف والتقاليد ابلعادات ألتزم  .991

 0.429 547. 082. 121.- .329 .أمارسها اليت للرايضة لدى ميل  .970

 0.420 241.- 470.- 316. -.202 .املال أجل من الرايضية أمارس  .979

 0.382 119. 428. 043. .427 .وأقدرها ذايت أحرتم  .977

 0.209 135. 311. 185. .245 .واملدرب الفريق أعضاء ابحرتام ىأحظ  .973

 0.080 010. 038.- 156. .232 .خريناآل من النقد أتقبل  .972

 0.414 002. 609.- 189.- -.085 األقوايء. املنافسني مواجهة من أخاف  .978

 0.093 255. 101.- 029. .132 .االجيايب الذايت احلديث ىعل القدرة يلد  .976

 0.294 376. 336. 153. .128 .كثريًايف   مدريب رأي أقدر  .972

 0.345 256. 236. 350. .318 .التحدايت ملواجهة أهدايف حتقيق أستطيع  .975

 0.327 479. 049. 076. .299 .الرايضي اخللق مبيثاق ألتزم  .971

 0.325 012.- 149. 356. .419 .الرايضي الفريق أعضاء بني رأيي عن أعرب  .930

 0.193 005.- 106. 197. .378 .املسئول واجهةم ىعل القدرة يلد  .939

 0.265 207. 139. 329. .307 .املنافسني أواجه جتعلين مهارات أمتلك  .937

 0.252 489. 069.- 062. .063 .الرايضية املنافسة أثناء أدائييف  كثريًا تؤثر التشجيع كلمة  .933

 0.271 426. 183.- 085. .220 .ابلفريق اخلاصة االجتماعاتيف  احلديث ىعل أحرص  .932

  7.646 8.529 10.181 10.832 الكامن اجلذر

 27.753 5.706 6.365 7.598 8.084 التباين نسبة

(، يتبني أن: مصفوفة ارتباط العوامل بعد تدويرها تدويرا متعامدا بطريقة الفارميكس، حيث يتضح 3ومن خالل دراسة جدول )
(، وهذا يدل على إعادة توزيع القيم الرقمية 3قد تغريت عما كانت عليه ابجلدول ) تشبعات العبارات على العوامل املستخلصة أن قيم

 حبيث تتضح التجمعات الطائفية للعوامل. ؛للتشبعات
 ثبات املقياس:

استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لسبريمان براون للتأكد من ثبات مقياس الثقة الرايضية، حيث مت حساب معامل 
  عبارات النصفني األول والثاين كما هو موضح ابجلدول.االرتباط بني

 (4جدول )
  (180)ن =      ثبات مقياس الثقة الرايضية لالعيب املستوايت العليا

 العوامل م
 النصف الثاين النصف األول

 معامل االرتباط
معامل ثبات سبريمان 

 نو برا
 ألفا كرونباخ جتمان

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

 ٨٫٢٢ ٨٫٢٢ ٨٫٢٢ ٨٫٢٢ ١٫٢٢ ٢١٫٢١ ١٫٫٢ ١١٫٢٢ العامل األول 9
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 العوامل م
 النصف الثاين النصف األول

 معامل االرتباط
معامل ثبات سبريمان 

 نو برا
 ألفا كرونباخ جتمان

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

 ٨٫٢٢ ٨٫٫٢ ٨٫٫٢ ٨٫٢٢ ١٫٢١ ٢٢٫٨٢ ١٫١٢ ٢٢٫٨٨ العامل الثاين 7

 ٨٫٢٢ ٨٫٫١ ٨٫٫١ ٨٫٢٢ ٢٫٢٢ ٢٫٫١٢ ٢٫٫٫ ٢٢٫٢١ العامل الثالث 3

 ٨٫٫١ ٨٫٫١ ٨٫٫٢ ٨٫٢٫ ٢٫١٢ ٢٢٫١٢ ٢٫٫١ ٢٢٫٨٢ العامل الرابع 2

 ٨٫٢٨ ٨٫٢١ ٨٫٢١ ٨٫٢٨ ٢٫٨٢ ٢٫٫٢١ ٢٫٢٫ ٢٢٫٢٫ املقياس ككل

 0.16=  0.05قيمة ر اجلدولية عند 
(، يتبني أن: وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني العوامل والدرجة الكلية ملقياس الثقة الرايضية 2ومن خالل دراسة اجلدول )

 عوامل. 4ذلك تصل عدد عوامل املقياس إىل يف مجيع العوامل، وب 0.05لالعيب املستوايت العليا عند مستوى معنوية 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

 متثلت املعاجلات اإلحصائية يف :

 املتوسطات احلسابية. -

 االحنرافات املعيارية. -

 . Pearsonمعامل ارتباط بريسون  -

 ن وجتمان وألفا كرونباخ.او معامل الثبات لسبريمان بر  -

 صدق التحليل العاملي. -

 استنتاجات البحث:

عينة البحث وخصائصها، ويف ضوء املنهج املستخدم وأدوات مجع البياانت، ومن  حدود يف ضوء هدف البحث وتساؤله ويف
 -خالل التحليل اإلحصائي، وانطالقا من نتائج هذا البحث تستنتج الباحثة ما يلي:

 عوامل مستخلصة، وهي: 4عبارة موزعة على  49مت بناء مقياس الثقة الرايضية 

 عبارة. 14ويتضمن  ،األول: قدرة الرايضي على إدارة ذاته العامل -

 عبارة. 13العامل الثاين: قدرة الرايضي على مواجهة الضغوط، ويتضمن  -

 عبارة. 14اهتزاز إمكاانت الرايضي، ويتضمن  -

 عبارات. 8أخالقيات الرايضي، ويتضمن  -
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درجة كحد أقصى و  147لدرجة الكلية للمقياس ما بني ، وترتاوح ا3 -2 -1للمقياس درجة استجابة وفق ميزان تقدير ثالثي: 
 عبارات سلبية. 13و  ،إجيابية عبارة 36درجة كحد أدىن وحيتوي املقياس على  49

 توصيات البحث:

 يف ضوء عينة البحث واألسلوب اإلحصائي ونتائج البحث توصي الباحثة مبا يلي:

 ا قد يساعد يف رفع مستوى اإلجناز الرايضي.استخدام مقياس الثقة الرايضية يف اجملال الرايضي، مم -

 االهتمام ابلقياسات النفسية يف بداية املوسم الرايضي لوضع الربامج املناسبة لنتائج القياس النفسي خالل املوسم التدرييب. -

 إلجيايب حنو ذاته.االهتمام ابلـتأهيل النفسي للرايضي الذي ميتلك ثقة ضعيفة على تقوية ثقته بنفسه وقدراته وتنمية مفهومه ا -

عمل دورات لتوعية املدربني والرايضيني واملنافسني أبمهية الثقة الرايضية مبا يساعد ذلك يف رفع مستوى اإلجناز الرايضي لدى  -
 الرايضيني.

 تطبيق املقياس على عينات خمتلفة من الرايضيني للتعرف على ضغوط املمارسة الرايضية وأتثريها على الثقة الرايضية. -
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Abstract 

Research Objectives: 

"Study of Confidence Sports and its Relationship to Reports Achievement in both Sports 

Swimming and Athletics." 

The study was conducted on a sample of 60 athletes from the upper levels; still involved 

in the training, participants in the tournament's official sports season 2012/2013; Athletic as 

well as 180 sample reconnaissance. 

The researcher used the descriptive method, and it suits the nature of this research, the 

researcher prepare a measure of confidence in sports, where the scale of the four factors and 49 

words, as the use of analytical documents for the completion of the athletic players in 

swimming and athletics. 

After confirming the availability of all of the conditions of administrative and scientific 

measure of confidence has been the application of mathematical research and strong sample (n 

= 60), in accordance with the conditions laid down for the selection of the sample. 

Research Conclusions: 

˗ Building of measure Confidence sports to athletes. 

˗ A measure of confidence sports proved its validity under the influence of confidence 

sports in achievement sport for the athletes. 

˗ Analytical documents to accomplish Sports proved its validity in identifying the degree 

of confidence sport for athletes. 

˗ There is statistically significant between sports athletes with confidence and high degree 

of athletic achievement. 

Research Recommendations: 

- Do outreach programs for the development of confidence sport to athletes. 

- The use of measure of confidence sports in field sport, which may help in raising the 

level of athletic achievement. 

- Work programs to educate coaches, athletes and sports competitors of the importance of 

confidence sport, including help in raising the level of athletic achievement in athletes. 

- Work programs for the development of confidence sports for athletes in general, and 

athletes with low confidence in particular. 
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