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انية جليلة حيث يناط إىل املدربني إعداد أجيال تتمتع مبواصـفات          إن مهنة التدريب مهنة إنس     
فنية وخططية ونفسية ومعرفية تتواءم وطبيعة املنافسات الرياضية مـع التطـور اهلائـل السـريع يف                 

 كد أن التدريب مل يعد عمالً سـهالً       املستويات واألرقام على املستوى احمللي والعاملي، األمر الذي يؤ        
وحيتاج إىل خربات ومهارات متنوعة لكـي يـتم حتقيـق           عمل له جوانبه املتعددة     وبسيطاً، بل هو    

 .األهداف املنشودة من تلك العملية

أن التدريب الرياضي عملية دف إىل الوصول بالالعب إىل         ) ١٩٧٨(وحيث يشري عالوي     
ة ومن بـني    املتناغمأعلى مستوى ممكن تسمح به قدراته واستعداداته من خالل جمموعة من العوامل             

ارتباطاً مباشـراً مبـدى      هذه العوامل املدرب الرياضي إذ يرتبط الوصول إىل املستويات الرياضية            أهم
قدرات املدرب الرياضي على إدارة عملية التدريب الرياضي وعلى قدراته يف إعداد الالعب قبل وأثناء               

 )٧٧: ٣٦. (وبعد املنافسة الرياضية

ه لضمان جناح العملية التدريبية وختطيط التـدريب، هـو          أن) ١٩٩٣(كما يشري علي البيك      
 الظروف التدريبية والبيئية واستخدام الوسائل والطرق اخلاصة بتحقيق األهداف احملددة، كمـا             تصور

علـى إدارة العمليـة،     ) املخطط(أن جناح عملية التدريب والتخطيط هلا تتوقف على إمكانية املدرب           
لفة، الختيار أفضل الوسائل والطرق اخلاصة وحتقيقهـا مبـا يتناسـب            وحتديد اجتاهات اإلعداد املخت   

 )١٠: ٢٨(وطبيعة النشاط الرياضي 

إن كل رياضي ميارس رياضة املسـتويات يهـدف إىل          ) ١٩٩٥(ويرى السيد عبد املقصود      
حتقيق أقصى مستوى إجناز ممكن له، ولكن ال ميكن حتقيق هذا اهلدف إال إذا تعاون الرياضي تعاونـاً                  

                                                 
1
 .التربية الرياضية جامعة املنوفية أصول التربية الرياضية والترويح بكلية أستاذ بقسم 
2
 .ية التربية الرياضية جامعة بنهامدرس بقسم ألعاب القوى بكل 
3
 .مدرس بقسم املنازالت والرياضات املانية بكلية التربية الرياضية جامعة املنوفية 
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إدارية إجيابيـة وعمليـات عقليـة       وثيقاً مع مدرب ذو علم نظري وفري وخربة عملية كبرية ومسات            
 )١١: ١٣. (مترابطة وإدارة واعية تدفعه للعمل حىت ميكن أن ميهد له الطريق لتحقيق هذا اهلدف

أن التدريب الرياضي ال يقتصر على جمرد اإلملام بفـن          ) ١٩٨٩(كما يشري مصطفى زيدان      
جيب أن يلم ا    ومراقبة املباريات، إمنا يشتمل يف حقيقة األمر على كثري من اجلوانب اهلامة اليت              إدارة  

املدرب ومنها اإلدارة املالئمة لشئون الالعبني، ويئة مناخ مناسب بعينـه علـى حتقيـق أهدافـه                 
تالكـه  وطموحاته، وامتالكه للعديد من الصفات واخلربات كمخطط ومنظم وإداري، عالوة على ام           

 . ملقومات الشخصية القوية احلازمة الشجاعة، ومتتعه بالروح اخلالقة واملبتكرة

كما يضيف أن حتقيق النجاح يف جمال التدريب الرياضي يتطلب قدراً كـبرياً مـن اجلهـد                  
 واإلداريوالوقت والعديد من القدرات واملهارات والصفات والسمات الشخصية للمدرب الرياضي           

عدة، واليت تعد القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها، كما جيب أن يكتسبوا العديد مـن     واألجهزة املسا 
اخلربات الدراسية والتحصيلية أو من اخلربات امليدانية يف جمال التدريب وااالت املرتبطة به، والـيت               

ية، القدرة علـى     املعرفة الفن  منها القدرة على التنظيم، توفر الشخصية القيادية، القدرة على التخطيط،         
 القدرة على ترمجة األهـداف إىل خطـوات ميكـن        حتمل املسئولية، وامتالك التفكري البناء املستقبل،     

 )٣٩: ٤٣. (قدرات التقومي املوضوعيتنفيذها، وامتالك 

أن العملية التدريبية دف إىل رفع كفاءة الالعبني بدرجـة          ) ١٩٩٦(كما يرى عماد عباس      
ى أداء أثناء املنافسة الرياضية، وأن الوصول إىل هذا املستوى يف أي لعبـة              تسمح بتحقيق أفضل مستو   

منـها الالعـب واملـدرب      رياضية ال يأيت مبحض الصدفة، بل يكون نتيجة االهتمام بعدة حمددات            
واألجهزة املعاونة واإلدارة العليا واحملتوى التدرييب الذي يوضع وخيطط طبقاً لألسس العلمية لتحقيـق              

 )٢: ٢٩. (ددةأهداف حم

العـامل  أن تاريخ اإلجنازات الرياضية الكبرية ألبطـال        ) ١٩٩٤(كما يضيف عزت كاشف      
والدورات األوليمبية يف أي رياضة من الرياضات وثيق الصلة بأمساء مدربيهم الذين يتسـم علمهـم                

واالرتقـاء جبميـع    بالبذل واملشقة، والذي يسعى كالً منهم أثناء قيامه بالعملية التدريبية إىل التنمية             
لدى العبيه، واضعاً يف اعتباره النمو املتزايـد        ) واخلططية واملعرفية البدنية واملهارية والنفسية    (الصفات  

لإلجنازات احلادثة يف اال وما يرتبط ا من استخدامه للطرائق واألساليب احلديثة واليت تساعده على               
 ).١١٥: ٢٦. (الصحيحة يف مجيع األحوالالقرارات اختاذ 

عمليـة  أن التخطيط هو أوىل اخلطوات التنفيذ يف        ) ١٩٩٤(كما يضيف السيد عبد املقصود       
توجيه وتعديل اإلجناز يف العملية التدريبية، وهو عبارة عن عملية توقع فكري لنشاط يريـد املـدرب      
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ـ               ئولة عـن   تنفيذه بالتطابق مع هدف أو أهداف التدريب الرياضي اليت تضعها اإلدارة العليـا واملس
 ). ٢٨٧: ١٢. (املؤسسة ويف نطاق زمن حمدد

ددات العمليـة التدريبيـة ومـن    إلدارة العليا من حم وملا كان املدرب واإلداري واملشرفني وا      
املؤشرات اهلامة لوصول الرياضي لألداء األمثل لذا كان لزاماً عليهم أن تتوافر لديهم العديـد مـن                  

لية التدريبية والتنافسية واليت تعكس ما متتلكـه مـن معلومـات         الكفايات اليت متكنهم من قيادة العم     
التخصصي يف ظـل بيئـة تدريبيـة        ومعارف متكنهم من التخطيط والتنفيذ والتقومي يف نوع النشاط          

 . متوافقة ووجود الالعبني واإلمكانيات

اءم ومن خالل خربة الباحثني بالعملية التدريبية بالقطاع األهلي وعملهم األكـادميي وقـر             
النظرية يف جمال التدريب والتربية يرى الباحثني أن العملية التدريبية هي تلك النظام املخطط له بقصد                
اكتساب وإتقان الالعبني موعة من املهارات يف نوع النشاط التخصصـي ومنـوهم يف اجلوانـب                

رب واإلمكانات واإلدارة   املختلفة لتلك العملية من خالل العناصر األساسية للنظام وهي املدرب واملتد          
 . واإلشراف بقصد توصيف تلك املهارات باملستوى األمثل يف املنافسات الرياضية

وعليه فإن العملية التدريبية ما هي إال نشاط تواصـلي بـني املـدرب والالعـب واإلدارة                  
 مـع   واإلمكانات لتحصيل واكتساب خربات مهارية ومعرفية وبدنية واجتاهات وقيم وعادات تتوافق          

املواقف والظروف واألحداث اليت تشترطها تلك العملية واليت تعرض مستويات من التواصـل بـني               
الالعب واإلمكانات واإلدارة واإلشـراف حـول       مكونات البيئة التدريبية واليت تتمثل يف املدرب و       

 وبعـد   العديد من األنشطة التدريبية مثل حماولة إجياد حلول ملشكالت تواجه الالعب قبـل وأثنـاء              
األمر الذي يتطلب توافر العديد من الكفايات اليت تسـاهم          . الوحدات التدريبية أو املنافسة الرياضية    

وبشكل فعال يف إجياد حلول أو تالشي املشكالت اليت تعترض طريق الالعب للوصـول للمسـتوى                
 . األمثل

 التدريبية يف اـال     ومن هنا آثر الباحثان التصدي لتلك املشكلة من خالل بناء مقياس للبيئة            
 . الرياضي
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 .لتدريبيةيهدف البحث احلايل إىل بناء مقياس البيئة ا
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 . ما هي حماور مقياس البيئة التدريبية
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 :منهج البحث

 :استخدم الباحثني املنهج الوصفي، حيث أنه املنهج املناسب لطبيعة جمتمع وعينة البحث 

 الكرة الطائرة   – كرة سلة    – كرة يد    –كرة قدم   (ل جمتمع البحث على العيب األلعاب       يشتم
واملنوفية واملسجلني بسجالت املناطق    والقليوبية  مبحافظات القاهرة واجليزة    ) واملصارعة وألعاب القوى  
 العـب ) ٥٠٠(الباحثان باختيار عينة قوامها وقد قام ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(واالحتاد للموسم الرياضي  
العب لالسـتبيان املفتـوح و   ) ١٠٠(منهم )  سنة وحىت الدرجة األوىل١٨(ومن املراحل السنية من     

 . العب لعينة التقنني خطوات بناء املقياس) ٤٠٠(

قام الباحثني فيما يتصل مبفهوم البيئة التدريبية بدراسة التعريفات الـيت وردت يف املراجـع               
دراسات والبحوث اليت تعرضت للبيئة التدريبية يف اـال         العربية واألجنبية وكذلك اإلطالع على ال     

 . ةالنفسي واالجتماعي بصفة عامة ويف اال الرياضي بصفة خاص

 :وقد التزم الباحثني بعدة خطوات لتصميم مقياس البيئة التدريبية وهي

 . حتديد تعريف البيئة التدريبية . ١

 . حتديد أهداف املقياس . ٢

 . هاحتديد حماور املقياس وتعريف . ٣

عرض تعريفات احملاور على جمموعة من الالعبني من خـالل اسـتبيان مفتـوح كدراسـة                . ٤
 . استطالعية أوىل حملاولة حتويل تعريفات احملاور إىل عبارات

منـهم  إعادة عرض العبارات بعد صياغتها لغوياً حسب تكرارها على الالعبني، يف حماولـة               . ٥
 .  احملاور املرفق مع استمارة العباراتلوضع كل عبارة يف حمورها وكما يتفق مع تعريف

استبعاد العبارات ذات الصعوبات العالية، واليت مل يتمكن معظم الالعبني وضعها يف حمورهـا    . ٦
 . املناسب

الرياضي وعلم  عرض املقياس على جمموعة من احملكمني من أساتذة علم النفس وعلم النفس              . ٧
 . االجتماع الرياضي وعلم التدريب الرياضي

 .املعامالت العلمية للمقياسحساب  . ٨
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تعريفاً إجرائياً اعتماداً على قراءم بأـا جممـوع         وقد قام الباحثني بتعريف البيئة التدريبية        
التدريب من عالقـة بـني      االستثارات اليت يتلقاها الالعب من عامله اخلارجي واملناخ السائد يف أثناء            

 والالعب، وعالقة الالعب بأقرانه تبعاً للنظم السائدة يف املؤسسة أو اهليئة الرياضـية وهـي                املدرب
بذلك تتألف من مواقف، أو مركبات من املثريات، وتشمل األشياء واألحداث، والعالقات اليت تؤثر              

 . يف الالعب كإنسان

(�-. :�������	
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الدراسة احلالية الوصول إىل أداة ميكن من خالهلا التعرف على مسـتوى            حياول الباحثني يف     
 . البيئة التدريبية اليت يعيشها معظم الالعبني يف اال الرياضي

جيب أن يعرب املقياس عن البيئة التدريبية باعتبارها حالة إجيابية وميسرة لألداء بالنسبة لالعبني               -أ 
 .واملدربني

 . ريف البيئة التدريبية وتعريفات حماورة املكونة لهجيب أن يعرب املقياس عن تع -ب 

جيب أن يتناول املقياس خصائص األداء يف اال الرياضي سواء يف التـدريب أو املنافسـة                 -ج 
 .الرياضية

 .جيب أن يتصف املقياس بالشمولية -د 

(/	. :0��12
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 :مبا يليويف هذا الصدد قام الباحثني 

اإلطالع على ومراجعة األطر النظرية واملرجعية واليت تناولت البيئة التدريبية سواء يف جمـال               . ١
علم النفس أو علم االجتماع أو علم النفس الرياضي واليت منها إبراهيم عصـمت وأمنيـة                

وتوفيـق مرعـي    ، أمحد بلقـيس     )١٩٧٢(،  )١٩٧٠(، أمحد زكي صاحل     )١٩٨٠(حسني  
، أسامة راتب وإبـراهيم خليفـة       )١٩٧٢(مة وعبد السالم عبد الغفار      ، أمحد سال  )١٩٨٣(
 ).٢٠٠٢(، أمني اخلويل ووليد أمحد عبد الرازق )٢٠٠٠(، أمني اخلويل )١٩٩٩(

 ليت اشتملت على البيئة كأحد حمددات     اإلطالع على ومراجعة الدراسات العربية واألجنبية وا       . ٢
، )١٩٩٧( دراسة مجال أمحـد اجلمسـي        ،)١٩٩٤(الدراسة واليت منها دراسة اين منيب       
، دراسة عبد   )١٩٨٤(، دراسة ضياء صادق     )١٩٨١(دراسة سليمان اخلضري وفوزي زاهر      



 ١٧٥

) ١٩٩٨(ودراسة عال شـاهني     ) ١٩٨٢(ودراسة عبد املنعم سعد     ) ١٩٨٤(الرحيم خبيت   
 ).١٩٨٥(ودراسة فائقة بدر ) ١٩٩٣(ودراسة عمر رفعت 

 :واء العربية أو األجنبية ومنهااإلطالع على بعض مقاييس البيئة س . ٣

 ).١٩٨٣(مقياس التفاعل االجتماعي لفتحي عبد الرحيم وحامد الفقي  -

 ). ١٩٨٥(قائمة البيئة املدرسية لفائقة بدر  -

 . قائمة واستبيان البيئة التعليمية لفيشر -

 . قائمة بيئة الفصل ملوس -

 . مقياس البيئة املدرسية أليفر -

 .ريئة املدرسية لفيكتومقياس الب -

 قام الباحثني من خالل نتائج التحليل واإلطالع بتحديد مخس حماور ميكن من خالهلـا حتقيـق                 -٤
 . هدف بناء املقياس مبا يتناسب والتعريف اإلجرائي للبيئة التدريبية

 : قاما الباحثني بوضع التعريفات اإلجرائية للمحاور املنتقاة وهي-٥

 .اإلدارة -أ 

 . املدرب -ب 

 .املناخ التدرييب -ج 

 اخ التنافسياملن -د 

 .األجهزة واألدوات -ه 

 قام الباحثني بعرض تعريف البيئة التدريبية وكذلك تعريفات احملاور على جمموعة مكونـة مـن                -٦
) ٢٠(العب كرة سـلة،     ) ٢٠(العب كرة يد،    ) ٢٠(العب كرة قدم،    ) ٢٠(العب منهم   ) ١٠٠(

واالحتاد، وذلك خـالل  العب ألعاب قوى ومجيعهم من املسجلني بسجالت املناطق    ) ٢٠(مصارعة،  
 وطلـب  ٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٣ حىت يوم اخلميس املوافق ٢٠٠٨/ ١٠/ ١١الفترة من يوم السبت املوافق    

من الالعبني حتويل تعريف كل حمور إىل عبارات تبعاً ملا يراه الالعب يف بيئته التدريبية وذلك حتقيقـاً                  
 .للهدف العام من املباراة



 ١٧٦

املستقاة من عملية العرض على الالعبني ووضـع أرقـام ترتيـب             قام الباحثني بتفريغ العبارات      -٧
تسع عبارات،  ) ٩(للعبارات املتشاة واليت اتفق عليها معظم الالعبني، وقد بلغت عبارات كل حمور             

مث قام الباحثني بإعادة صياغة العبارات لغوياً وجتميعها يف قائمة واحدة وحسب ترتيب معني، مث قاموا                
إىل تعريفات احملاور، وطلب من كل العب وضع رقـم           نفس الالعبني باإلضافة     بعرض القائمة على  

احملور يف اخلانة ااورة للعبارة واليت تتفق مع تعريف احملور وذلك يف الفترة من يوم السـبت املوافـق     
 ).٢( مرفق رقم ٢٠٠٨/ ١١/ ٢ حىت يوم األحد املوافق ٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٥

 استجابات الالعبني وذلك للتعرف على مدى فهم الالعبني لعبارات           قام الباحثني بعد ذلك بتفريغ     -٨
احملاور اخلمسة وذلك من خالل التعرف على معامالت صعوبة وسهولة املفردات، وكذلك الوصـول        

 .يوضح ذلك) ١(إىل معامالت التمييز اخلاصة بكل مفردة واجلدول 

 )١(جدول 

 ارات مقياس البيئة التدريبيةمعامالت الصعوبة والسهولة ومعامالت التمييز لعب

 م
معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 م

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز

٠,١٥ ٠,٨٢ ٠,١٨ ٢٤ ٠,٠٨ ٠,٩١ ٠,٠٩ ١ 

٠,١٨ ٠,٧٦ ٠,٢٤ ٢٥ ٠,١٣ ٠,٨٤ ٠,١٦ ٢ 

٠,١٢ ٠,٨٦ ٠,١٤ ٢٦ ٠,١٢ ٠,٨٥ ٠,١٥ ٣ 

٠,١٥ ٠,٨٤ ٠,١٩ ٢٧ ٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ٤ 

٠,١٣ ٠,٨٥ ٠,١٥ ٢٨ ٠,١٥ ٠,٨١ ٠,١٩ ٥ 

٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ٢٩ ٠,٠٦ ٠,٩٣ ٠,٠٧ ٦ 

٠,١٢ ٠,٨٦ ٠,١٤ ٣٠ ٠,٠٥ ٠,٩٤ ٠,٠٦ ٧ 

٠,١٧ ٠,٧٩ ٠,٢١ ٣١ ٠,١٧ ٠,٧٨ ٠,٢١ ٨ 

٠,٠٧ ٠,٩٣ ٠,٠٧ ٣٢ ٠,١٤ ٠,٨٣ ٠,١٧ ٩ 

٠,٠٤ ٠,٩٦ ٠,٠٤ ٣٣ ٠,٠٧ ٠,٩٢ ٠,٠٨ ١٠ 

٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ٣٤ ٠,١٢ ٠,٨٦ ٠,١٤ ١١ 



 ١٧٧

٠,٠٦ ٠,٩٤ ٠,٠٦ ٣٥ ٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ١٢ 

٠,١٥ ٠,٨١ ٠,١٩ ٣٦ ٠,١٥ ٠,٨١ ٠,١٩ ١٣ 

٠,١٨ ٠,٧٧ ٠,٢٣ ٣٧ ٠,١٤ ٠,٨٣ ٠,١٧ ١٤ 

٠,١٣ ٠,٨٥ ٠,١٥ ٣٨ ٠,٠٩ ٠,٩٠ ٠,١٠ ١٥ 

٠,١٤ ٠,٨٣ ٠,١٧ ٣٩ ٠,٠٧ ٠,٩٢ ٠,٨ ١٦ 

٠,١٢ ٠,٨٦ ٠,١٤ ٤٠ ٠,١٣ ٠,٨٤ ٠,١٦ ١٧ 

٠,١٨ ٠,٧٧ ٠,٢٣ ٤١ ٠,١٥ ٠,٨١ ٠,١٩ ١٨ 

٠,١٥ ٠,٨١ ٠,١٩ ٤٢ ٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ١٩ 

٠,١٦ ٠,٨٠ ٠,٢٠ ٤٣ ٠,١٣ ٠,٨٥ ٠,١٥ ٢٠ 

٠,٠٦ ٠,٩٣ ٠,٠٧ ٤٤ ٠,١٥ ٠,٨٢ ٠,١٨ ٢١ 

٠,١١ ٠,٨٧ ٠,١٣ ٤٥ ٠,٠٨ ٠,٩١ ٠,٠٩ ٢٢ 

٠,١٧ ٠,٧٩ ٠,٢١ ٢٣ 

 – ٠,٠٤(أن معامل الصعوبة لعبارات املقياس قد تراوحت ما بـني           ) ١(يتضح من اجلدول     
 – ٠,٧٧(بينما تراوحت قيم معامالت السهولة لعبارات املقياس قد تراوحـت مـا بـني               ) ٠,٢٣
مما يشري إىل قـدرة     ) ٠,١٨ – ٠,٠٤(ما بني   ) التباين(كما تراوحت قيم معامالت التمييز      ) ٠,٩٦

 . حماورها املختارة بدرجة متميزةأفراد العينة االستطالعية على فهم العبارات ووضعها يف 

(+�
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قام الباحثني بعرض املقياس يف صورته الثانية والناجتة من حساب معامالت الصعوبة والسـهولة              . ١
علم النفس وعلم النفس الرياضي     ومعامالت التمييز على جمموعة من مخسة حمكمني من أساتذة          

مجيعهم من احلاصلني على درجة أستاذ أو أسـتاذ         وعلم االجتماع وعلم التدريب الرياضي، و     
 :مساعد على األقل، وقد طلب الباحثان من السادة احملكمني ما يلي

احلكم على صالحية أو مناسبة احملاور اخلمسة لتحقيق هدف املقياس وذلك اسـتناداً              -أ 
 .إىل التعريف اإلجرائي للبيئة التدريبية



 ١٧٨

 – ميكن تعديلها    –مناسبة  (ل ميزان ثالثي    احلكم على مناسبة العبارة للمحور من خال       -ب 
، وإذا كانت العبارة مناسبة يتم وضع درجة ملدى مناسبتها تتراوح ما بني             )غري مناسبة 

)١٠، ٥.( 

، واليت حصلت   %١٠٠قام الباحثني حبصر العبارات اليت وافق عليها احملكمني وبنسبة           -ج 
/ ١١/ ١٢اء املوافـق    على مثان درجات من عشرة وذلك خالل الفترة من يوم األربع          

 ).٣(مرفق . ٢٠٠٨/ ١١/ ١٦ حىت يوم األحد املوافق ٢٠٠٨

قاما الباحثان بوضع عبارات احملاور يف استمارة واحدة وحسب ترتيب معني وذلـك              -د 
 .ن إجياد املعامالت العلميةى عينة التقنني حىت يتثىن للباحثامتهيداً لعرض املقياس عل

ياس عن طريق الوصول إىل الصدق الوصـفي وكـذلك          قام الباحثني بالتحقق من صدق املق     
 .إجياد الصدق اإلحصائي

 : وقد قام الباحثني بإجياد الصدق الوصفي بطريقتني مها:  الصدق الوصفي-أ

 :  الصدق الظاهري-١

الصـدق  إىل أن  ) ١٩٨٤(وحممود السيد أبو النيـل      ) ١٩٧٩(حيث يشري فؤاد البهي السيد       
املقياس وحماورة وعباراته للمفحوصني ومدى قدرم على التمييز بني         الظاهري يعرب عن مدى مالئمة      

 ). ٢٢٤: ٤٢(، )٥٥١: ٣٣. (مفرداته وفهمهم لعباراته

وقد وضح ذلك للباحثان من خالل نتائج االستبيان املفتوح والدراسة االسـتطالعية األوىل              
 ومعامـل السـهولة والـيت    )٠,٢٣، ٠,٠٦(واليت يعرب عنها قيم معامل الصعوبة واليت تراوحت بني    

أن عينة  ) ١(وكذلك معامل التمييز حيث وضح من نتائج جدول         ) ٠,٧٧،  ٠,٩٤(تراوحت ما بني    
 ). ٠,١٨، ٠,٠٤(التقنيني قد استطاعت التمييز بني العبارات وبنسب تراوحت بني 

 :  صدق احملكمني-٢

 ممثلة للمحاور اخلمسـة     عبارة) ٤٥(وقد قام الباحثني بعرض احملاور والعبارات واليت بلغت          
حمكمني من أساتذة التدريب وعلم النفس      ) ٨(على جمموعة مكونة من     واملكونة ملقياس البيئة التدريبية     

الرياضي وعلم النفس والصحة النفسية، ومن خالل شروط التحكيم واملتمثلة يف اتفاق مجيع احملكمني              
مثـان  ) ٨(رجة مناسبة ال تقـل عـن        على مناسبة العبارة للمحور، وكذلك حصول العبارة على د        

احملكمني السابقني وضح صدق العبارات املكونـة للمحـاور         وعلى ضوء نتائج    ) ١٠(درجات من   
 . اخلمسة وللمقياس



 ١٧٩

 : الصدق اإلحصائي-ب

 :وقد قام الباحثني بإجياد الصدق اإلحصائي عن طريق 

وامل اليت ميكن أن تتشبع عليها      ويتم هذا النوع من الصدق للوصول إىل عدد الع        : الصدق العاملي . ١
العب مـن   ) ٤٠٠(قوامها  عبارات املقياس، وقد قاما الباحثان بإجراء التحليل العاملي على عينة بلغ            
قبل التدوير وبعـد    ) اوراحمل(العيب األلعاب اجلماعية، والذي تضمن تشبعات العبارات على العوامل          

 باستخدام اجلذور الكامنـة كمـا أورده        Kaiser لكايزر   Varimaxالتدوير بطريقة الفارميكس    
 .توضح ذلك) ٥(، )٤(، )٣(واجلداول ) ٧٠٤ – ٧٠٣: ٣١. (صالح عالم

 )٣(جدول 

 قبل التدوير) احملاور(تشعبات العبارات على العوامل 

 العوامل

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس
 الشيوع

٠,٩٢٦ ٠,٣٧٤ ٠,٢٦٦ ٠,٣٣٧ ٠,٤٣٥ ٠,٦٤٣ ١ 

٠,٦٣٧ ٠,٢٠٤ ٠,٢٨٤ ٠,٢٤٢ ٠,٥٩١ ٠,٣١٤ ٢ 

٠,٨٦٢ ٠,٢٨٣ ٠,٣١٤ ٠,٦٤١ ٠,٣٠٨ ٠,٤٢١ ٣ 

٠,٧٢٧ ٠,٢٤٧ ٠,٦٤٨ ٠,١٤٨ ٠,٢٩٥ ٠,٣٧١ ٤ 

٠,٦٦٢ ٠,٥٩٣ ٠,٢٦٣ ٠,٢٣١ ٠,٣٣٢ ٠,٢٧٩ ٥ 

٠,٩٤٥ ٠,٣٦٤ ٠,٣٢٥ ٠,٤١٠ ٠,٣٢٨ ٠,٦٥٨ ٦ 

٠,٨٧٠ ٠,٣١٠ ٠,٣٤٤ ٠,٣٣١ ٠,٦٤٧ ٠,٣٥٧ ٧ 

٠,٦٣٤ ٠,٣٠١ ٠,٣٠٨ ٠,٤٩٥ ٠,٣١٦ ٠,٣٢٤ ٨ 

٠,٦٦٠ ٠,٣٠٨ ٠,٥١٦ ٠,٣١٠ ٠,٣٢٥ ٠,٣١١ ٩ 

٠,٨٣٦ ٠,٦٠٤ ٠,٣٧١ ٠,٤١٢ ٠,٣١٤ ٠,٢٥٣ ١٠ 

٠,٧٥١ ٠,٣٦١ ٠,٣٣٥ ٠,٢٣٤ ٠,٣٨٧ ٠,٥٦٢ ١١ 

٠,٨١٨ ٠,٣٤٦ ٠,٢٧٢ ٠,٣٨٦ ٠,٥٨٦ ٠,٣٩٣ ١٢ 

٠,٧١٤ ٠,٢٣٦ ٠,٣٥٤ ٠,٥٢٢ ٠,٣٦١ ٠,٢٨٤ ١٣ 



 ١٨٠

 العوامل

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس
 الشيوع

٠,٦٨٩ ٠,٣١٨ ٠,٥١٧ ٠,٢٩٣ ٠,٣٦٤ ٠,٣٢١ ١٤ 

٠,٨٠٦ ٠,٦٠١ ٠,٣٦٤ ٠,٣٥٢ ٠,٣٠٨ ٠,٣٠٦ ١٥ 

٠,٩٢٧ ٠,٢٦٢ ٠,٣١٢ ٠,٤٣٤ ٠,٣٧٨ ٠,٦٥٦ ١٦ 

٠,٦٣١ ٠,٢١٣ ٠,٢٩١ ٠,٢٠٦ ٠,٨٥٤ ٠,٣٤٣ ١٧ 

٠,٧٢٤ ٠,٣٣٢ ٠,٣٤٦ ٠,٥٣٨ ٠,٢٥٩ ٠,٣٧١ ١٨ 

٠,٦٩١ ٠,٢٥١ ٠,٦١٥ ٠,٢٣٢ ٠,٣٤١ ٠,٢٨٤ ١٩ 

٠,٦٩١ ٠,٥٦١ ٠,٣٤٣ ٠,٣٤١ ٠,٣١٣ ٠,١٧٩ ٢٠ 

٠,٧٤٤ ٠,٢٦١ ٠,٣٥٢ ٠,٢٩٣ ٠,٤٠١ ٠,٥٥٣ ٢١ 

٠,٧٨٣ ٠,٣٦٤ ٠,٣٣١ ٠,٢٥١ ٠,٦٠١ ٠,٣٤٢ ٢٢ 

٠,٧٠١ ٠,٢٦١ ٠,٣٢٢ ٠,٥٨٦ ٠,٣٤١ ٠,٢٦٥ ٢٣ 

٠,٦٣٥ ٠,٣١٣ ٠,٥٧٧ ٠,٢٦١ ٠,٢٦٧ ٠,٢٥٥ ٢٤ 

٠,٦٠٩ ٠,٥٦٩ ٠,٢٣٢ ٠,٢١٤ ٠,٢٦٣ ٠,٣٤١ ٢٥ 

٠,٧٤١ ٠,٣٠٥ ٠,٢٨٧ ٠,٣٦٤ ٠,٣٥١ ٠,٥٥٨ ٢٦ 

٠,٧٣٣ ٠,٣٥٢ ٠,٣٦١ ٠,٢٩٧ ٠,٥٦٩ ٠,٢٥٨ ٢٧ 

٠,٨١٧ ٠,٣٦٢ ٠,٢٤٦ ٠,٦١٧ ٠,٣٢٥ ٠,٣٧١ ٢٨ 

٠,٧٩٣ ٠,٢٨١ ٠,٥٨٤ ٠,٣٦٢ ٠,٣٧١ ٠,٣٢٢ ٢٩ 

٠,٦٦٩ ٠,٥٤٦ ٠,٢٨١ ٠,٣١١ ٠,٣٥١ ٠,٢٦٨ ٣٠ 

٠,٦٢٧ ٠,٢٧١ ٠,٢٣٦ ٠,٣٠٦ ٠,٣١٢ ٠,٥٥٤ ٣١ 

٠,٨٦٢ ٠,٢٥٤ ٠,٣٢١ ٠,٣٤٢ ٠,٦٩١ ٠,٣١٦ ٣٢ 

٠,٩١٦ ٠,٣٧١ ٠,٣٢٥ ٠,٦٨٢ ٠,٣٤١ ٠,٣٦٥ ٣٣ 

٠,٧٩٣ ٠,٣٤٢ ٠,٥٨٩ ٠,٢٨٨ ٠,٣٦٩ ٠,٣٣١ ٣٤ 

٠,٨٥٢ ٠,٦٢٥ ٠,٢٧٤ ٠,٣٥٢ ٠,٣٦٧ ٠,٣٥٧ ٣٥ 



 ١٨١

 العوامل

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس
 الشيوع

٠,٦٦٨ ٠,٣٣٦ ٠,٣١٣ ٠,٣٥٢ ٠,٣٢٨ ٠,٥١٦ ٣٦ 

٠,٧١٤ ٠,٢٤٣ ٠,٢٨٥ ٠,٣٤١ ٠,٥٦٨ ٠,٣٦٨ ٣٧ 

٠,٨٢٦ ٠,٣٧٤ ٠,٣١٣ ٠,٥٩٢ ٠,٣٦٤ ٠,٣٢١ ٣٨ 

٠,٧١٣ ٠,٢١٥ ٠,٥٩١ ٠,٣٩٧ ٠,٣٦٣ ٠,٢٦٣ ٣٩ 

٠,٨٢١ ٠,٥٧٤ ٠,٣٨٢ ٠,٣١٤ ٠,٣٦١ ٠,٣٤٢ ٤٠ 

٠,٥٨٩ ٠,٢٢٩ ٠,٢٠٦ ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٢ ٠,٥٠٨ ٤١ 

٠,٧٠٩ ٠,٣٤٦ ٠,٣٤٧ ٠,٢٨٩ ٠,٥٧٢ ٠,٢٤٣ ٤٢ 

٠,٧١٧ ٠,٣٦٦ ٠,٣٦١ ٠,٥١٨ ٠,٣٢١ ٠,٢٨٧ ٤٣ 

٠,٨٢٤ ٠,٣٤٥ ٠,٦١٣ ٠,٢٩٠ ٠,٣٧١ ٠,٣٢٥ ٤٤ 

٠,٧٣٩ ٠,٥٨٤ ٠,٣٦٥ ٠,٣٢٧ ٠,٣٣٦ ٠,٢١٣ ٤٥ 

أن العبارات قد تشبعت على مجيع احملاور ولكن بدرجات متفاوتة أن ) ٣(اجلدول يتضح من  
 ).٠,٩٤٥(، )٠,٥٨٩(قيم الشيوع قد تراوحت ما بني 

 )٤(جدول 

 بعد التدوير) احملاور(تشعبات العبارات على العوامل 

 العوامل        

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 
 اخلامس

٠,١٢٢ ٠,٠٠٨ ٠,٠٧٣ ٠,٠٢٣ ٠,٧٤١ ١ 

٠,٠٠٣ ٠,١٠٦ ٠,٠٠٥ ٠,٦٢٤ ٠,١٣٦ ٢ 

٠,٠٠٤ ٠,٠٦١ ٠,٧٣٠ ٠,٠٢٤ ٠,١٣٨ ٣ 

٠,٠٤١ ٠,٧١١ ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,١٢٧ ٤ 

٠,٥١٣ ٠,١١٦ ٠,٠٣٠ ٠,١٧٣ ٠,٠٦٢ ٥ 

٠,٠٦٨ ٠,٠١٢ ٠,١١٢ ٠,٠٥٥ ٠,٧٤٤ ٦ 



 ١٨٢

 العوامل        

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 
 اخلامس

٠,٠٣٥ ٠,٠١٤ ٠,٠٦٣ ٠,٧١٣ ٠,١٢٠ ٧ 

٠,٠٠٤ ٠,٠٢١ ٠,٥٣٤ ٠,١٠٦ ٠,٢٠٢ ٨ 

٠,١٤٤ ٠,٥٦٤ ٠,١٢٨ ٠,١٢٣ ٠,٠٠٧ ٩ 

٠,٧٠١ ٠,٠٤٢ ٠,١٢٠ ٠,٠٤٣ ٠,٠١٦ ١٠ 

٠,٠١٣ ٠,٠٢٧ ٠,٠٦٥ ٠,١١٦ ٠,٦١٣ ١١ 

٠,٠٣٨ ٠,٠١٣ ٠,١٠٩ ٠,٦٢٨ ٠,١٢٩ ١٢ 

٠,٠٤٧ ٠,١٣٥ ٠,٥١٥ ٠,١١٩ ٠,٠٢٣ ١٣ 

٠,١٢٦ ٠,٤٩٢ ٠,٠١٥ ٠,١٣٩ ٠,١٤٣ ١٤ 

٠,٦٤٧ ٠,١٥٤ ٠,١٢٦ ٠,٠٦٢ ٠,٠٢٥ ١٥ 

٠,٠١٨ ٠,٠٢٤ ٠,١٢٦ ٠,٠٢٥ ٠,٧٠٦ ١٦ 

٠,٠٠٦ ٠,١٤٢ ٠,٠١٥ ٠,٦٢٦ ٠,١٣٢ ١٧ 

٠,١٤٦ ٠,١١٥ ٠,٥٩٤ ٠,٠٣٧ ٠,١٥٢ ١٨ 

٠,٠٠٨ ٠,٧٠١ ٠,٠٢٤ ٠,١٤٥ ٠,٠١٠ ١٩ 

٠,٦٢٢ ٠,١٠٢ ٠,٠١٥ ٠,١٠٧ ٠,٠١٢ ٢٠ 

٠,٠٠٣ ٠,٠١٢ ٠,١٠٣ ٠,١١٠ ٠,٦١٣ ٢١ 

٠,٠١٧ ٠,١١٣ ٠,٠٢٦ ٠,٥٥٢ ٠,١٦٠ ٢٢ 

٠,٠٠٤ ٠,٠٠٩ ٠,٥٤٣ ٠,٢١٥ ٠,٠٢٧ ٢٣ 

٠,١٣٢ ٠,٥٧٣ ٠,٠١٦ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٢٤ 

٠,٥٧٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,١٣٧ ٢٥ 

٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٢ ٠,٠٩٣ ٠,٦٠٧ ٢٦ 

٠,١١٩ ٠,١١٧ ٠,٠١٨ ٠,٦٠٢ ٠,٠٠٦ ٢٧ 

٠,١٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٦١٣ ٠,٠١٩ ٠,١٠٨ ٢٨ 



 ١٨٣

 العوامل        

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 
 اخلامس

٠,٠٠٧ ٠,٦٠٨ ٠,١٦٣ ٠,١١٩ ٠,٠١٢ ٢٩ 

٠,٦١٨ ٠,٠٠٣ ٠,١٠٨ ٠,١٠٥ ٠,٠٠٣ ٣٠ 

٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,١٠٣ ٠,٦٠٥ ٣١ 

٠,٠٠٥ ٠,٠٠٤ ٠,١١٦ ٠,٧٣٣ ٠,٠٢٣ ٣٢ 

٠,١٠٣ ٠,٠٠٦ ٠,٧١٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠٥٨ ٣٣ 

٠,٠٠٤ ٠,٦٤٣ ٠,٠١٢ ٠,١١٧ ٠,١٣٠ ٣٤ 

٠,٦٩٣ ٠,٠١٧ ٠,٠١٨ ٠,٠١١ ٠,٠١٣ ٣٥ 

٠,٠٠٦ ٠,٠٠١ ٠,١٠١ ٠,٠٠٤ ٠,٦١٥ ٣٦ 

٠,٠١٢ ٠,٠٠٣ ٠,١٤٤ ٠,٥٩٤ ٠,٠٠٦ ٣٧ 

٠,١١٥ ٠,١١٤ ٠,٦٢١ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٣ ٣٨ 

٠,٠٠٤ ٠,٥٨٧ ٠,١٦٥ ٠,١٠٩ ٠,٠٠٧ ٣٩ 

٠,٥٨٥ ٠,٠١١ ٠,٠١٦ ٠,١١٣ ٠,١١٦ ٤٠ 

٠,٠١٨ ٠,٠١٣ ٠,١١٧ ٠,١٥٢ ٠,٥٧٢ ٤١ 

٠,١١٣ ٠,١١٢ ٠,٠١١ ٠,٥٩٥ ٠,٠٠٣ ٤٢ 

٠,٠١٣ ٠,١٠٨ ٠,٥٥٢ ٠,١٠٦ ٠,٠١٨ ٤٣ 

٠,٠٣٥ ٠,٧١٥ ٠,٠١٣ ٠,٠١٩ ٠,٠١٥ ٤٤ 

٠,٦٣٤ ٠,١٠٦ ٠,٠١٤ ٠,١٠٤ ٠,٠٠٨ ٤٥ 

 ٠,٣±أن العبارات قد تشبعت بعد عملية التدوير وبقيم أعلى مـن            ) ٤(يتضح من اجلدول     
 .  على العوامل األخرى٠,٣±وبنسب أقل من ) احملاور(على بعض العوامل 

 

 

 



 ١٨٤

 )٥(جدول 

 ٠,٣±بعد التدوير وعزل التشبعات األقل من ) احملاور(شبعات العبارات على العوامل ت

 العوامل       

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس

٠,٧٤١ ١     

٠,٦٢٤  ٢    

٠,٧٣٠   ٣   

٠,٧١١    ٤  

٠,٥١٣     ٥ 

٠,٧٤٤ ٦     

٠,٧١٣  ٧    

٠,٥٣٤   ٨   

٠,٥٦٤    ٩  

٠,٧٠١     ١٠ 

٠,٦١٣ ١١     

٠,٦٢٨  ١٢    

٠,٥١٥   ١٣   

٠,٤٩٢    ١٤  

٠,٦٤٧     ١٥ 

٠,٧٠٦ ١٦     

٠,٦٢٦  ١٧    

٠,٥٩٤   ١٨   

٠,٧٠١    ١٩  

٠,٦٢٢     ٢٠ 



 ١٨٥

 العوامل       

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس

٠,٦١٣ ٢١     

٠,٥٥٢  ٢٢    

٠,٥٤٣   ٢٣   

٠,٥٧٣    ٢٤  

٠,٥٧٩     ٢٥ 

٠,٦٠٧ ٢٦     

٠,٦٠٢  ٢٧    

٠,٦١٣   ٢٨   

٠,٦٠٨    ٢٩  

٠,٦١٨     ٣٠ 

٠,٦٠٥ ٣١     

٠,٧٣٣  ٣٢    

٠,٧١٣   ٣٣   

٠,٦٤٣    ٣٤  

٠,٦٩٣     ٣٥ 

٠,٦١٥ ٣٦     

٠,٥٩٤  ٣٧    

٠,٦٢١   ٣٨   

٠,٥٨٧    ٣٩  

٠,٥٨٥     ٤٠ 

٠,٥٧٢ ٤١     

٠,٥٩٥  ٤٢    



 ١٨٦

 العوامل       

 العبارة

 العامل

 األول

 العامل

 الثاين

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 اخلامس

٠,٥٥٢   ٤٣   

٠,٧١٥    ٤٤  

٠,٦٣٤     ٤٥ 

قد ) ٤١،  ٣٦،  ٣١،  ٢٦،  ٢١،  ١٦،  ١١،  ٦،  ١(أن العبارات رقم    ) ٥(يتضح من اجلدول     
) ٠,٥٧٢،  ٠,٧٤٤(تشبعت بعد عملية التدوير على احملور األول وبقيم تشبعات تراوحت ما بـني              

قد تشبعت على احملور الثاين وبقـيم       ) ٤٢،  ٣٧،  ٣٢،  ٢٧،  ٢٢،  ١٧،  ١٢،  ٧،  ٢(والعبارات رقم   
، ٣٣،  ٢٨،  ٢٣،  ١٨،  ١٣،  ٨،  ٣(والعبارات رقـم    ) ٠,٥٥٢،  ٠,٧٣٣(بني  تشبعات تراوحت ما    

والعبارات رقم  ) ٠,٥١٥،  ٠,٧٣٠(احملور الثالث وبقيم تراوحت ما بني       قد تشبعت على    ) ٤٣،  ٣٨
قد تشبعت على احملور الرابـع وبقـيم  تشـبعات           ) ٤٤،  ٣٩،  ٣٤،  ٢٩،  ٢٤،  ١٩،  ١٤،  ٩،  ٤(

، ٤٠، ٣٥، ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥(ات رقـم  والعبـار ) ٠,٤٩٢، ٠,٧١٥(تراوحت ما بني    
 ). ٠,٥١٣، ٠,٧٠١(قد تشبعت على احملور اخلامس وبقيم تشبعات تراوحت ما بني ) ٤٥

 ): املقارنة الطرفية( صدق التمايز -٢

اتفاقاً مع ما أشار إليه حممد حسن عـالوي،         وقد قام الباحثني بإجياد هذا النوع من الصدق          
القدرة العاليـة، وأصـحاب     أصحاب  يف أن قدرة املقياس على التمييز بني        وحممد نصر الدين رضوان     

القدرة املنخفضة يف مسة أو صفة ما من الدالئل اهلامة اليت ميكن أن تشري إىل صدق املقيـاس وكلمـا                    
 )٣٠٣: ٣٧. (زادت هذه القدرة كلما زادت درجة صدق املقياس

اً تنازلياً من حيث الدرجة الكلية للمقياس مث        وقد قام الباحثني بترتيب أفراد عينة البحث ترتيب        
قاما بإجياد املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للربيع األعلى والربيع األدىن للعينة الكلية وعـددها              

العب، مث لكل لعبة من األلعاب املختارة على حدة مث قاما بإجياد الفـرق بـني متوسـطي                  ) ٤٠٠(
 . ذلكتوضح) ٧(، )٦(الربيعني واجلداول 

 

 

 



 ١٨٧

 )٦(جدول 

 صدق التمايز ملقياس البيئة التدريبية للعينة الكلية

 ٢٠٠= ن 

 احملــاور الربيع األدىن الربيع األعلى

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

 قيمة

 ت

 ٤٧,٨١ ١,٦٥ ١٢,١٢ ١,٨٢ ٢٣,٨٧ اإلدارة 

 ٤٨,٢٦ ١,٤٨ ١٢,٨٥ ١,٧٧ ٢٣,٩٧ املدرب

 ٤٧,٧٣ ١,٦٥ ١٢,٧٤ ١,٧ ٢٤,٠٦ املناخ التدرييب

 ٤٣,٠٩ ١,٦٦ ١٣,٠٦ ١,٦٧ ٢٣,٢٣ املناخ التنافسي 

 ٥١,٢٥ ١,٥١ ١٣,٦٢ ١,٣٦ ٢٤,٠٣ األجهزة واألدوات 

 ٤٨,٤٤ ٧,٧٩ ٦٣,٣٩ ٨,١٩ ١١٩,١٦ الدرجة الكلية للمقياس 

 .٢,٥٧ = ٠,٠١قيمة ت اجلدولية عند مستوى معنوية ) ٢٠٠= (عندما ن 

وق دال إحصائياً وبيانياً بني متوسطي الـربيعني األعلـى          وجود فر ) ٦(يتضح من اجلدول     
 .واألدىن يف احملاور اخلمسة ويف الدرجة الكلية للمقياس

 )٧(جدول 

 صدق التمايز ملقياس البيئة التدريبية

 ٤٠=  ن

 الربيع األدىن الربيع األعلى
 احملاور األلعاب

 ع س ع س

 قيمة

 ت

 ١٣,٧٧ ١,٩٨ ١٢,١٥ ٣,١٧ ٢٣,٦٥ اإلدارة 

 ١٥,٦٣ ١,٧٨ ١٣,٦٥ ٢,٤٦ ٢٤,٤٥ املدرب 

رة 
ـ
ـ

ـ
ـ

ك

دم
الق

 

 ١٣,٤٢ ٢,٣٧ ١٣,٨٥ ٢,٥٣ ٢٤,٢٥ املناخ التدرييب



 ١٨٨

 ١٨,٣٥ ١,٥٩ ١٤,٧ ١,٦٦ ٢٤,١٥ املناخ التنافسي

 ١٦,٣٣ ٢,١١ ١٣,٩٥ ١,٨٠ ٢٤,١٠ األجهزة واألدوات

 

 ١٥,٦٠ ٩,٧٢ ٦٨,٣٠ ١١,٤ ١٢٠,٦ الدرجة الكلية للمقياس

 ١٣,٣١ ٣,٠٨ ١٥,٧٥ ٠,٨٥ ٢٥,٢٥ اإلدارة 

 ١٥,٨٢ ٢,٤٠ ١٦,٢٥ ٠,٨٩ ٢٥,٢٧ املدرب

 ١٣,٤٧ ٢,٨٩ ١٦,٤٠ ٠,٧٥ ٢٥,٤٠ املناخ التدرييب 

 ١٦,٠٨ ٢,٣٨ ١٥,٠ ١,٢٦ ٢٤,٧٠ املناخ التنافسي

 ١٥,٢١ ٢,٣٩ ١٦,٤٠ ٠,٥٥ ٢٤,٧٥ األجهزة واألدوات

ليد
ة ا

ـر
ـ
ـ

ك
 

 ١٤,٩٩ ١٣,٠ ٧٩,٨ ٣,٩٨ ١٢٥,٣٥ الدرجة الكلية للمقياس

 ١٢,٨٧ ١,١٩ ١٠,٥٥ ١,١٢ ١٥,٢٥ اإلدارة 

 ١٣,٩٩ ٠,٩٧ ١١,٣٠ ٠,٩٨ ١٥,٦٥ املدرب 

 ١٤,٢٠ ٠,٩٣ ١١,١٥ ١,٢٧ ١٦,١٥ املناخ التدرييب 

 ١٣,٧٠ ١,٠٤ ١١,١٥ ١,١١ ١٥,٨٠ املناخ التنافسي 

سلة ١٤,٠٥ ١,٠٨ ١٢,٠ ٠,٩٤ ١٦,٥٠ األجهزة واألدوات
ة ال

ـر
ـ

ـ
ـ

ك
 

 ١٤,٦٦ ٤,٨٧ ٥٦,١٥ ٥,١٣ ٧٩,٣٥ للمقياسالدرجة الكلية 

 ١٥,٠٣ ٢,٧١ ١٤,٢٥ ١,٢٦ ٢٤,٣٠ اإلدارة 

 ١٥,٧٢ ٢,٥٠ ١٤,٤٥ ١,٢٣ ٢٤,٣٠ املدرب

 ١٥,١١ ٢,٦٠ ١٤,٥٥ ١,٠٦ ٢٤,٣٨ املناخ التدرييب 

 ١٥,٨١ ٢,٣٠ ١٤,١٥ ١,٠٩ ٢٣,١٥ املناخ التنافسي 

 ١٧,٠٤ ٢,١٢ ١٥,٧٥ ٠,٩٤ ٢٤,٦٠ األجهزة واألدوات

عة
ـار

ـ
ـ
ـ

ملص
ا

 

 ١٥,٩٣ ١٢,٢ ٧٢,٩ ٥,٦٢ ١٢٠,٦٥ الدرجة الكلية للمقياس

لعا
أ

ب  قو
ال ى

 

 ١٧,٨٨ ١,٧٦ ١٤,٦٠ ١,٤٢ ٢٣,٦٥ اإلدارة 



 ١٨٩

 ١٦,١٨ ٢,٣٨ ١٥,٠٨ ١,٢٦ ٢٤,٧٠ املدرب

 ١٧,٦٥ ١,٥٩ ١٤,٧ ٢,٤٥ ٢٤,١٥ املناخ التدرييب

 ١٥,٢٠ ١,٤٧ ١٤,٤٠ ١,٦٧ ٢١,٩٥ املناخ التنافسي

 ٢٠,٥٤ ١,٣٩ ١٥,١٥ ١,٣٤ ٢٤,٠ تاألجهزة واألدوا

 

 ١٨,٢٢ ٨,٠٢ ٧٣,٣٥ ٧,٠٦ ١١٦,٩ الدرجة الكلية للمقياس

 ٢,٧ = ٠,٠١قيمة ت اجلدولية عند مستوى معنوية ) ٤٠= (عندما ن 

وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي الربعني األعلـى واألدىن يف           ) ٧(يتضح من اجلدول     
 البيئة التدريبية، وأن قيمة الفرق بني املتوسطني لالعيب كرة القـدم  مجيع احملاور والدرجة الكلية ملقياس 

، وأن قيم الفرق بني املتوسطني لالعيب كرة اليد تراوحت ما بني            )١٨,٣٥،  ١٣,٤٢(تراوحت ما بني    
، ١٢,٨٧(، وأن قيم الفرق بني املتوسطني لالعيب كرة السلة تراوحت ما بـني              )١٥,٨٢،  ١٣,٣١(

، )١٧,٠٤،  ١٥,١١ (املتوسطني لالعيب املصارعة تراوحت مـا بـني       ق بني   ، وأن قيم الفر   )١٤,٦٦
مما يشري إىل   ) ٢٠,٥٤،  ١٥,٢٠ (بينما تراوحت قيم الفرق بني املتوسطني لالعيب ألعاب القوى ما بني          

وجود درجة عالية من التمايز بني الالعبني ذوي الدرجة املرتفعة يف البيئة التدريبية والالعـبني ذوي                
 .نخفضة يف البيئة التدريبية، وبذلك يكون املقياس صادق ويقيس ما وضع لقياسهالدرجة امل

 :  الصدق املرتبط باحملك-٣

قاما الباحثان لتطبيق هذا النوع من الصدق باالستعانة مبقياس البيئة املدرسية كمحك خارجي              
 االرتباط بـني الدرجـة      للمقياس احلايل، حيث قاما بتطبيقه على عينة التقنني مث قام بإجياد معامالت           

 .الكلية للمقياسني، واجلدول التايل يوضح ذلك

 )٨(جدول 

 معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس البيئة التدريبية ومقياس البيئة املدرسية كمحك

 احملك املقياس احلايل
 العدد عينة التقنني

 ع س ع س

 قيمة

 ر

 ٠,٧٣١ ٤,٧٦ ٣٥,٨١ ٢٠,٦٧ ٩١,٣١ ٤٠٠ العينة الكلية 

 ٠,٧٦٣ ٣,٥٦ ٣٣,٢٠ ١٩,٩٤ ٩٤,٥٩ ٨٠ العيب كرة القدم



 ١٩٠

 ٠,٦٨١ ٣,٨٧ ٣٤,٨ ١٨,٣٠ ١٠٢,٨٥ ٨٠ العيب كرة اليد

 ٠,٧٥٤ ٣,٧٢ ٣٥,١٦ ٨,٤٧ ٩٨,٢٥ ٨٠ العيب كرة السلة

 ٠,٧٦٨ ٣,١٥ ٣٥,٨٢ ١٨,٧٩ ٩٧,٧٤ ٨٠ العيب املصارعة 

 ٠,٧٨٩ ٣,٤٢ ٣٦,٧٠ ١٦,٧٥ ٩٣,٧٨ ٨٠ العيب ألعاب القوى 

  ٠,١٢٨ = ٠,٠١ قيمة ر عند مستوى معنوية ٤٠٠= عندما ن  

 ٠,٢٨٣ = ٠,٠١ قيمة ر عند مستوى معنوية ٨٠= عندما ن  

 وجود ارتباط دال إحصائياً بني درجات عينة التقنني على مقياس )٨(يتضح من اجلدول 
، ٠,٦٨١( تراوحت بني البيئة التدريبية ودرجام على مقياس البيئة املدرسية وأن معامالت االرتباط

 . من الصدق يف املقياس احلايلعاليةوهي معامالت ارتباط مرتفعة مما يشري إىل توافر درجة ) ٠,٧٨٩

(�-. :���2
 $�. >"? : 

 :قام الباحثني حبساب ثبات املقياس عن طريق

 :طريقة إعادة االختبار. ١

ا أشار إليه صفوت فرج بأن طريقة إعادة        وقد قام الباحثني باستخدام هذه الطريقة اتفاقاً مع م         
على مقيـاس مـا، مث   االختبار من أهم أساليب حساب الثبات، واليت تتم باختبار جمموعة من األفراد     

إعادة تطبيقه عليهم مرة أخرى ويف ظروف مشاة للمرة األوىل وذلك بعد مرور فترة زمنية معينة مث                 
 يف التطبيقني على املقياس ويشري معامل االرتباط الـذي          حساب معامالت االرتباط بني نتائج األفراد     

 ). ٣٤٩: ٢٠. (يتم احلصول عليه إىل درجة ثبات املقياس

الزمين بني إجراء االختبار يف املـرة       كما دلت العديد من األحباث التجريبية على أن الفاصل          
 ). ٣٨٢ :٣٥. (األوىل مث إعادة إجرائه للكبار البالغني جيب أال يتجاوز ستة أشهر

لذا قام الباحثني بتطبيق املقياس على عينة التقنني مث أعاد تطبيقه عليهم بفاصل زمـين قـدرة                 
/ ٣٠ حىت يوم الثالثاء املوافـق       ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٩يوماً وذلك يف الفترة من يوم السبت املوافق         ) ٣٠(

 مـن درجـات      مث قاموا بإجياد معامالت االرتباط بني درجات التطبيقني وذلك يف كال           ٢٠٠٨/ ١٢
احملاور اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس للعينة الكلية، مث قاما باختاذ نفس اإلجراء مـع التقسـيمات                

 . توضح ذلك) ١٠(، )٩(واجلداول املختلفة للعينة حسب اللعبة اجلماعية، 



 ١٩١

 )٩(جدول 

 معامالت االرتباط بني درجات التطبيق وإعادة التطبيق للعينة الكلية

 ٤٠٠= ن

 إعادة التطبيق التطبيق
 وراحملا

 / ع / س ع س

 قيمة

 ر

 ٠,٩٦٥ ٤,٠٦ ١٨,١٠ ٤,٤٨ ١٧,٨٧ اإلدارة 

 ٠,٩٥٣ ٤,٥١ ١٨,٢٢ ٤,٢٨ ١٨,٢٤ املدرب

 ٠,٩٥١ ٤,٦٣ ١٨,٢٣ ٤,٣٢ ١٨,٣٣ املناخ التدرييب 

 ٠,٩٢٩ ٣,٧٢ ١٨,٢٧ ٤,٠٣ ١٨,٠١ املناخ التنافسي

 ٠,٩٤٣ ٣,٦٦ ١٨,٤٤ ٤,٠١ ١٨,٨٩ األجهزة واألدوات 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

٠,٩٦٩ ١٩,١٨ ٩١,٢٢ ٢٠,٦٧ ٩١,٣٦ 

 .٠,١٢٨ = ٠,٠١اجلدولية عند مستوى معنوية  قيمة ر 

 )١٠(جدول 

 ةمعامالت االرتباط بني درجات التطبيق وإعادة التطبيق لأللعاب املختار

 إعادة التطبيق التطبيق
 احملاور األلعاب

 ع س ع س

 قيمة

 ر

 ٠,٩٥٢ ٤,٠٢ ١٨,٥٣ ٤,٥١ ١٧,٨٨ دارة اإل

 ٠,٩٤١ ٣,٩٧ ١٨,٦٠ ٤,٢٦ ١٨,٩٨ املدرب 

 ٠,٩٤٧ ٣,٨٨ ١٨,٧١ ٤,١٤ ١٨,٩٣ املناخ التدرييب

دم ٠,٩٢٩ ٣,٨٠ ١٩,١٧ ٣,٦٨ ١٩,٦٥ املناخ التنافسي
الق
رة 

ـ
ـ

ـ
ـ

ك
 

 ٠,٩٥٨ ٣,٨٥ ١٩,٠٦ ٣,٩٨ ١٩,٢٣ األجهزة واألدوات



 ١٩٢

 ٠,٩٧٥ ١٩,٢٩ ٩٤,٠٣ ١٩,٩٤ ٩٤,٥٩ الدرجة الكلية للمقياس 

 ٠,٩٤٧ ٣,٦٨ ٢٠,٤١ ٣,٩٧ ٢٠,٢٤ اإلدارة 

 ٠,٩٣٢ ٣,٥٦ ٢٠,٥٦ ٣,٦٧ ٢٠,٤٨ املدرب

 ٠,٩٢٢ ٣,٥١ ٢٠,٥٨ ٣,٧٧ ٢٠,٨٣ املناخ التدرييب 

 ٠,٩٠١ ٣,٤٩ ٢٠,٤٨ ٣,٩٣ ٢٠,٠٣ املناخ التنافسي

 ٠,٩٢٠ ٣,٥٣ ٢٠,٦٠ ٣,٤٣ ٢٠,٥٩ األجهزة واألدوات

ليد
ة ا

ـر
ـ
ـ

ك
 

 ٠,٩٤٨ ١٧,٥٦ ١٠٢,٩ ١٨,٣٠ ١٠٢,٥ قياسالدرجة الكلية للم

 ٠,٩٣١ ١,٨٠ ١٣,٧٨ ١,٩٢ ١٢,٩٨ اإلدارة 

 ٠,٨٣٢ ١,٨٤ ١٣,٨٧ ١,٧٥ ١٣,٥٣ املدرب 

 ٠,٨١٩ ١,٩٠ ١٣,٩٠ ٢,٠٣ ١٣,٦٤ املناخ التدرييب 

 ٠,٧٩٢ ١,٨٢ ١٣,٩٩ ١,٧٨ ١٣,٧٠ املناخ التنافسي 

سلة ٠,٨١٠ ١,٨٨ ١٤,١٨ ١,٨٣ ١٤,٤٠ األجهزة واألدوات
ة ال

ـر
ـ

ـ
ـ

ك
 

 ٠,٩٢٨ ٨,٩٤ ٦٩,٧٤ ٨,٤٨ ٦٨,٢٥ الدرجة الكلية للمقياس

 ٠,٩٦١ ٣,٥٨ ١٩,٤١ ٤,١١ ١٩,٥٠ اإلدارة 

 ٠,٩٤٢ ٣,٦٤ ١٩,٤٣ ٣,٩٤ ١٩,٥٦ املدرب

 ٠,٩٣٦ ٣,٦٧ ١٩,٥١ ٤,٠٢ ١٩,٤٤ املناخ التدرييب 

 ٠,٩١٥ ٣,٤٢ ١٩,٣٨ ٣,٦٠ ١٨,٧٥ املناخ التنافسي 

عة ٠,٩١٣ ٣,٧ ١٩,٧٩ ٣,٥ ٢٠,٤٥ ألدواتاألجهزة وا
ـار

ـ
ـ
ـ

ملص
ا

 

 ٠,٩٣٥ ١٧,٧ ٩٧,٥٤ ١٩,٨ ٩٧,٧٤ الدرجة الكلية للمقياس

 ٠,٩٣٤ ٣,٣٢ ١٨,٣٧ ٣,٥٣ ١٨,٨٠ اإلدارة 

 ٠,٩٣٩ ٣,٢٩ ١٨,٣٥ ٣,٨٤ ١٨,٧٦ املدرب

وى
الق
ب 

لعا
أ

 ٠,٩٣٧ ٣,٢٧ ١٨,٣٢ ٣,٤٦ ١٨,٨٧ املناخ التدرييب 



 ١٩٣

 ٠,٨٩١ ٣,١٦ ١٨,٠٦ ٣,٠٧ ١٧,٩١ املناخ التنافسي

 ٠,٩١٥ ٣,١٤ ١٨,٥٦ ٣,٣٩ ١٩,٥٠ األجهزة واألدوات

 

 ٠,٩٤٧ ١٦,٠ ٩١,٦٨ ١٦,٦ ٩٣,٧٨ الدرجة الكلية للمقياس

 ٠,٢٨٣ = ٠,٠١قيمة ر اجلدولية عند مستوى معنوية ) ٨٠= (عندما ن 
وجود ارتباط دال إحصائياً بني درجات التطبيق ودرجـات         ) ١٠(،  )٩(يتضح من اجلداول     
 يف احملاور اخلمسة والدرجة الكلية ملقياس البيئـة التدريبيـة           ٠,٠١بيق عند مستوى معنوية     إعادة التط 

سواء لعينة التقنني الكلية أو من حيث التقسيم حسب اللعبة املختارة، وأن قيم معـامالت االرتبـاط                 
دم قد  ، وأن قيم معامالت االرتباط لالعيب كرة الق       )٠,٩٦٩،  ٠,٩٤٣(للعينة الكلية قد تراوحت بني      

معامالت االرتباط لالعيب كرة اليد قد تراوحـت بـني          ، وأن قيم    )٠,٩٧٥،  ٠,٩٢٩(تراوحت بني   
، ٠,٧٩٢(كرة السلة قد تراوحـت بـني        لالعيب  ، وأن قيم معامالت االرتباط      )٠,٩٤٨،  ٠,٩٠١(

، وأن  )٠,٩٦١،  ٠,٩١٣(، وأن قيم معامالت االرتباط لالعيب املصارعة قد تراوحت بـني            )٠,٩٣١
وهي قيم معامالت   ) ٠,٩٤٧،  ٠,٩١٥(عامالت االرتباط لالعيب ألعاب القوى قد تراوحت بني         قيم م 

 .ارتباط مرتفعة مما يشري إىل ثبات املقياس
 ف االغتراب إىل قياس عكس ما يقيسهمث قاما الباحثان حبساب معامل االغتراب حيث يهد

 .يوضح ذلك) ١١(االرتباط واجلدول 

 )١١(جدول 

 ملقياس البيئة التدريبيةمعامل االغتراب 

 احملاور
العينة 

 الكلية

العيب 

 القدم

العيب 

 اليد

العيب 

 السلة

العيب 

 الطائرة

العيب 

 الصاروخية

 ٠,٣٥ ٠,٢٧ ٠,٣٦ ٠,٣٢ ٠,٣١ ٠,٢٦ اإلدارة 

 ٠,٣٣ ٠,٣٤ ٠,٢٥ ٠,٣٦ ٠,٣٤ ٠,٣٠ املدرب

 ٠,٣٤ ٠,٣٥ ٠,٢٧ ٠,٣٨ ٠,٣٢ ٠,٣١ املناخ التدرييب

 ٠,٢٦ ٠,٤٠ ٠,١٦ ٠,٢٣ ٠,٣٣ ٠,٣٧ املناخ التنافسي

 ٠,٤٠ ٠,٤١ ٠,٢٨ ٠,٣٩ ٠,٢٨ ٠,٣٣ األجهزة واألدوات

 ٠,٣١ ٠,٣٠ ٠,٣٧ ٠,٣١ ٠,٢٢ ٠,٢٤ الدرجة الكلية للمقياس



 ١٩٤

) ٠,٤٠(،  )٠,٢٢(أن قيم معامالت االغتراب قد تراوحت ما بني         ) ١١(يتضح من اجلدول     
 .ئة التدريبيةوهي قيم اغتراب منخفضة مما يشري إىل ثبات مقياس البي

 : التجزئة النصفية-٢

يف التطبيق األول بتقسيم عبارات املقياس      وقد قام الباحثني بعد تفريغ قيم استجابات الالعبني          
مث قاما بإجياد معامالت االرتباط بني درجات القسمني        ) عبارات زوجية (و) عبارات فردية (إىل قسمني   

 .يوضح ذلك) ١٢(الل أقسامه واجلدول رقم وحصل من خالهلا على مستوى ثبات املقياس من خ

 )١٢(جدول 

معامالت االرتباط بني العبارات الفردية والعبارات الزوجية ملقياس االتصال لدى العيب األلعاب 

 اجلماعية

 عبارات زوجية

 

 عبارات فردية

 العينة

 الكلية

 العيب

 القدم

 العيب

 اليد

 العيب

 السلة

 العيب

 املصارعة

العيب ألعاب 

 القوى

      ٠,٩٣٦ العينة الكلية

     ٠,٩٦٤  العيب كرة القدم

    ٠,٩١١   العيب كرة اليد

   ٠,٨٥٦    العيب كرة السلة 

  ٠,٩٢٤     العيب املصارعة 

 ٠,٩١٨      العيب ألعاب القوى

وجود ارتباط دال إحصائياً بني درجات العبارات الفردية ودرجات         ) ١٢(يتضح من اجلدول     
 الزوجية لعينة التقنني والعينات النوعية املكونة لأللعاب املختارة وأن قيم معامالت االرتبـاط       العبارات

 .وهي قيم ارتباط مرتفعة مما يشري إىل ثبات املقياس) ٠,٩٦٤، ٠,٨٥٦(قد تراوحت ما بني 

 : االتساق الداخلي-٣

م طريقة نانلي حيث    قام الباحثني حبساب الثبات عن طريق إجياد معامل ألفا، وذلك باستخدا           
يشري جمدي عبيد أن معامل ألفا هو الصيغة الرئيسية لتحديد معامل الثبات القـائم علـى االتسـاق                  

 )١١١: ٣٥( . الداخلي واليت جيب استخدامها مع كل وسائل القياس اجلديد



 ١٩٥

كما يرى عباس حممود عوض أن معامل االتساق الداخلي عادة ما يستخدم حلساب الثبـات         
وقـد  ) ٥٧: ٢٣( ومدى صالحية وحداته يف قياس ما وضعت لقياسه من ناحية أخـرى              من ناحية 

 .استخدم الباحثان يف ذلك املعادلة

 
 يوضح ذلك) ١٣(واجلدول التايل جدول رقم 

 )١٣(جدول 

 معامل ألفا حلساب االتساق الداخلي حملاور ومقياس االتصال لدى العيب األلعاب اجلماعية

 معامل ألفا احملاور م

 ٠,٩٩٥ اإلدارة ١

 ٠,٩٩٤ املدرب ٢

 ٠,٩٩٦ املناخ التدرييب ٣

 ٠,٩٩٢ املناخ التنافسي ٤

 ٠,٩٨٩ األجهزة واألدوات ٥

 ٠,٩٤٢ الدرجة الكلية للمقياس ٦

أن قيم معامل ألفا يف احملاور اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس قـد            ) ١٣(يتضح من اجلدول    
ا يشري إىل وجود درجة عالية من االتساق واليت تدل علـى         مم) ٠,٩٨٩(،  )٠,٩٤٢(تراوحت ما بني    

 . وجود درجة عالية من الثبات سواء للمحاور اخلمسة أو ملقياس البيئة التدريبية

 : االستنتاجات

من خالل خطوات بناء املقياس ونتائج التحليل اإلحصائي حددت حماور البيئة التدريبيـة يف               
ملدرب، املناخ التدرييب، املنـاخ التنافسـي، األجهـزة واألدوات          اإلدارة، ا : مخسة حماور رئيسية هي   

 .وبذلك مت االستجابة على تساؤل البحث

 



 ١٩٦

 : التوصيات

 :من خالل نتائج البحث واحملاور اليت توصل إليها الباحثني يوصوا باآليت 

 .تطبيق املقياس على عينات خمتلفة يف األلعاب الرياضية واملراحل السنية . ١

 على عالقة البيئة التدريبية وبعض املتغريات النفسية اليت يتعرض هلـا بعـض              حماولة التعرف  . ٢
 .الالعبني يف التدريب واملنافسات

 : تعليمات تطبيق املقياس

()�� :���2
 @��A# $���+#: 

 . جيب أن يتأكد مستخدم املقياس من فهم املستفيدين للتعليمات اخلاصة به -

 .  على املقياس لغرض البحث العلمي فقطحيب أن يدرك املفحوص أن االستجابة -

 . جيب أن يدرك الالعب أنه ال توجد استجابة صحيحة وأخرى خاطئة -

 .ترك أي عبارة بدون االستجابة عليها لعدم بجيب أن يوجه نظر الالع -

 . حتت أحد اخلانات الثالثة) √(جيب أن يضع املفحوص العالمة  -

(�-. :���2
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 – املناخ التدرييب    – املدرب   –اإلدارة  (ئة التدريبية على مخسة حماور هي       يتأسس مقياس البي   
ومن النتائج املستخلصة من املعامالت العلمية للمقياس اشتمل        )  األجهزة واألدوات  –املناخ التنافسي   

تسع عبارات لكل حمور مـن      ) ٩(عبارة ممثلة للمحاور اخلمسة وبواقع      ) ٤٥(يف صورته النهائية على     
، وملـا كانـت مجيـع       ) أبداً – أحياناً   –دائماً  (املقياس، وقد استخدم الباحثان امليزان الثالثي       حماور  

العبارات يف االجتاه اإلجيايب حيث أن البيئة التدريبية يفترض أن تكون عملية إجيابية جيب أن يتوافر ا                 
حيـث  ) ١ – ٢ -٣(املناخ املناسب، فقد قام الباحثني بتوزيع درجات االستجابات حسب الترتيب           

تنحصر على املقياس واليت    درجته  أن زيادة الدرجة تعكس ارتفاع املفحوص يف احملور وبالتايل ارتفاع           
يوضح أرقام العبارات   ) ١٤(درجة واجلدول التايل جدول رقم      ) ١٣٥(درجة و ) ٤٥(درجاته ما بني    

 .لنهائيةاخلاصة بكل حمور حسب ترتيب يل كارت وترتيبها يف املقياس يف صورته ا

 

 



 ١٩٧

 )١٤(جدول 

 أرقام العبارات املكونة حملاور مقياس البيئة التدريبية

 أرقام العبارات احملاور

 ٤١-٣٦-٣١-٢٦-٢١-١٦-١١-٦-١ اإلدارة 

 ٤٢-٣٧-٣٢-٢٧-٢٢-١٧-١٢-٧-٢ املدرب 

 ٤٣-٣٨-٣٣-٢٨-٢٣-١٨-١٣-٨-٣ املناخ التدرييب 

 ٤٤ -٣٩-٣٤-٢٩-٢٤-١٩-١٤-٩-٤ املناخ التنافسي 

 ٤٥-٤٠-٣٥-٣٠-٢٥-٢٠-١٥-١٠-٥ جهزة واألدواتاأل
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