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 السمات النفسية لالعبات رياضات املنازالت                              

 أ.د/ عزة شوقى الوسيمى )*(
 أ.د/ إيياب محمد البديوى )**(
 أ.د/ محمد محمود الشناوى )***(
 الباحثة/ شروق محمد حسن شمس )****(

 البحث: مقدمة
إن اإلىتمام بعمم النفس الرياضى بوصفو عممًا ميمًا لتحقيق التفوق فى األداء الرياضى , وأنو 
يأتى فى مقدمة العموم المساعدة عمى نجاح المدرب وتطوير  األداء الرياضى , ولممظاىر 

م لمواجبات النفسية دور ىام فى نتائج المباريات فعى تؤثر فى أداء الالعبات وقدراتيم عند تنفيذى
الفنية والخططية , وتعد الناحية النفسية من أىم العوامل التى تؤدى دورًا ميمًا وحيويًا فى تحقيق 
عداد الالعب نفسيًا قبل المباراة  أفضل المستويات الرياضية إذا تم ضبطيا والتعرف عمى طرق وا 

 وأثناء عممية التدريب .

خالل مساعدة الالعبات فى السيطرة عمى أفكاره  واإلعداد النفسى يتم التدريب عميو من       
وتركيز إنتباىو والتحكم باإلنفعاالت وعدم التوتر أو الخوف الزائد من المنافسة وتتطمب طبيعة 
المستويات الرياضية العالية من الالعبة ضرورة إستخدام قدراتو البدنية والميارية والخططية 

راز أفضل مستوى ممكن , وقد تقاربت طرائق اإلعداد والنفسية بصورة متكاممة وذلك لمحاولة إح
البدنى والميارى والخططى ومبادئيا إلى درجة كبيرة خالل السنوات األخيرة , ولذا فقد ظيرت 

 (00م , 3002الحاجة الى المزيد من العناية بالناحية النفسية.)أمين , 

اإلسيامات الكبيرة فى تنمية وتعد السمات النفسية فى مجال النشاط الرياضى أحد اىم        
وتطوير قدرات الالعبات حيث ىناك تأثير كبير لمسمات النفسية فى وصول الالعبات ألفضل 
حاالتيم لتقبل جرعات التدريب , وكذلك مقابمة المنافس فى أفضل حالة فنية لمتغمب عميو 

 وتحقيق اإلنتصار 
 

 طنطا جامعة–الرياضية  التربية بكمية الرياضى النفس أستاذعمم )*(
 جامعةطنطا-الرياضية  الفردية بكميةالتربية والرياضات المنازالت بقسم المنازالت أستاذ )**(

 الشرطة بكمية المساعدئي الجنا أستاذالقانون ( )***

 جامعة طنطا –كمية التربية الرياضية  –باحثة بقسم عمم النفس الرياضى  )****(
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البدنى والميارى والخططى من السيل الوصول اليو لتعدد الدراسات التى , حيث أصبح اإلعداد 
تناولت ىذه الجوانب ومعظم أبطال العالم متقاربين فى ىذه العناصر بشكل كبير , لذلك أصبح 
التنافس ااّلن فى الجانب النفسى لممحاولة لموصول بالالعبات الى أفضل الحاالت النفسية أثناء 

افسات , وأن اليدف ااّلن من دراسة السمات النفسية ىو إيجاد الحمول التدريب وفترات المن
اإليجابية لجميع المشاكل التى تعانى منيا الالعبة والمتعمقة بالسموك داخل وخارج الممعب وأثناء 

 (93م , 3002, كامل ,   3افسات .)التدريب والمن
اضيين وخاصة المستويات أن السمات النفسية لمري م(0222محمد عبداهلل )ويشير        

الرياضية العالية تعتبر إحدى الظواىر النفسية اليامة التى تناوليا الباحثون فى المجال الرياضى 
لما ليا من تأثير عمى مستوى الالعبين وظيورىم بمستويات رياضية عالية من األداء فى 

 (322م , 3000المقاءات التنافسية .) عبداهلل , 
أن كل نشاط من األنشطة الرياضية لو متطمبات خاصة  م(7553راتب ) أسامةويذكر         

فى بناء الشخصية لمرياضى وان النشاط الرياضى فى مجموعو لو خصائص وسمات مميزة 
تختمف بإختالف نوع النشاط الرياضى الممارس , وبناء عمى ىذه السمات يتم إنتقاء الالعبات 

 (29م , 9331المناسبات لكل نشاط .) راتب , 
 الت الواضحة االنفعالية المواقف من بالعديد تزخر التي الرياضات نت مالمنازال ورياضات 

 التنافس يتم وأخرى,حيث لحظة بين شدتيا في ريوتتغ تختمف والتي الالعبة ليا يتتعرض
 ونفسية بدنية وضغوط تحديات إلى الالعبة تعرض مما المنافسين, مع مباشر نزال في واالحتكاك

 .منو اآلخرون ويتوقعو ىونفسو يتوقعو الذي ,والمستوى األفضل اإلنجاز لتقديم محاولة في
ولذلك فإن ممارسى األنشطة الرياضية بشكل عام يتميزون ببعض السمات النفسية المعينة التى 
تميزىم عن غيرىم غير الرياضيين , لذلك يجب اإلعتماد عمى أساليب اإلنتقاء والتقويم عند 

 (23م , 3002اإلختيار.)راتب و المرسى , 
حيث أن الممارسة الرياضية تتطمب مجموعة من الميارات األساسية التى تؤىل الرياضى       

وتساعده عمى التوافق النفسى , وفى التغمب عمى الضغوط التى تواجيو خالل مواقف التدريب أو 
ولة تحديد ىذه الميارات النفسية التى المنافسة , لذلك إتجيت بعض الدراسات الحديثة إلى محا
 ( 20م ,3002يتعمميا الرياضى ويتدرب عمييا وتوظيفيا.)بدر الدين , 

تعتبر دراسة سمات الشخصية لمرياضيين واحدة من أكثر موضوعات البحث فى مجال عمم 
يا النفس عامة وعمم النفس الرياضي خاصة فالخصائص النفسية الفريدة والمواىب التي يتميز ب

الرياضيون تدعوا إلي العديد من المتخصصين فى عمم النفس الرياضي إلي محاولة التعرف عمى 
 (949, 9330البروفيل النفسي ليؤالء األشخاص.)النقيب , 
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أنو من الصعوبة  م(0222أسامةراتب , إبراىيمخميفة , عبدالحفيظإسماعيل)وقد أشار كاًل من  
النفسية والعقمية المميزة لمنشاط الرياضى ويحققوا إنجازًا فى  أن تجد العبين يفتقرون لمسمات

المجال الرياضى , وىذا يتطمب التعرف عمى البروفيل النفسى فى كل نشاط رياضى والذى يميز 
 (23م , 3000العبيو .)راتب و خميفة و إسماعيل  , 

 مشكمة البحث:
العبات التى يقمن بممارستيا تعتبر رياضات المنازالت رياضات ذات طابع خاص بالنسبة ال

حيث يختمف أداء العباتيا فى الواجبات الحركية والخططية والفنية أثناء المنافسات , ولذلك فإن 
الجانب النفسى يؤثر بدرجة كبيرة بتمك الواجبات , مما يتطمب أن تتمتع الالعبة بسمات نفسية 

 نافسة والظروف المحيطة .    خاصة  تتناسب مع طبيعة تمك الرياضات وذلك بسبب طبيعة الم
وتكمن مشكمة البحث أنو لم تقم دراسة )فى حدود عمم الباحثة( سابقًا وقامت بتحديد أىم          

السمات النفسية التى تتسم بيا العبات رياضات المنازالت فى ج . م . ع , حيث تعد السمات 
من النفسية من أىم معايير اإلنتقاء والتى يمكن من خالليا التوصل الى إنتقاء أفضل العناصر 

ضافة  الفتيات لموصول الى اإلنجاز الرياضى المرجو , لذلك فإن لمبحث الحالى أىمية واضحة وا 
عممية متميزة يمكن أن يسيم فى التطوير واإلرتقاء لممجال الرياضى عامة وفى مجال رياضات 

 المنازالت لمفتيات بصفة خاصة .
نا الى حد كبير اإلطار العام لذلك نجد ان سمات العبات رياضات المنازالت ترسم ل 

لشخصيتين , فإذا إستطعنا إختيار الالعبات الذين يتسمون بيذه السمات تعتبر دليل ىام يوضح 
لممدرب إمكانية تميز ىؤالء الالعبين فى الجوانب النفسية ومن ثم إنتقائين ليصبحن العبات 

 بارزات فى المستقبل .
 ىدف البحث:

 المنازالت . رياضات العباتل النفسية التعرف عمى السمات
 تساؤالت البحث:

  المنازالت ؟ رياضات لالعبات النفسيةماىى السمات 
 

 مصطمحات البحث:
 : السمات النفسية 

 أساسو عمى تفرق أن يمكن صفة ,اوىي معينة بطريقة يسمكو لكي لمشخص المميز ىو االتجاه

 (20م , 3002.)أمين , أخر ابينفردو
 الدراسات المرجعية
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 التنافسي بالتوجو وعالقتو االنفعالي بعنوان "البروفيل (5م()0275عادل ) عتابدراسة  .9
 قيد الطائرة الكرة لالعبات االنفعالي لمبروفيل مقياس بيدف بناء الكرةالطائرة" , لالعبات

الطائرة ,  الكرة لالعبات التنافسى التوجو وي االنفعال البروفيل فى الفروق البحث, دراسة
الطائرة , عمى عينة  الكرة لالعبات التنافسى يوالتوجو االنفعال البروفيل بين العالقة دراسة
ستخدمت الباحثة10ا )قوامي ستخدمت الباحثة فى جمع  ( العبة , وا  المنيج الوصفى , وا 

 التوجو الطائرة "اعدادالباحثة" , مقياس الكرة لالعبات االنفعالي البروفيل البيانات مقياس
 ابعاد سبعة من مكون االنفعالى البروفيل عالوي" , مقياس حسن محمدد "اعدا التنافسي

المسئولية(  ,تحمل الرغبة االنفعالي, التحكم القرار, أتخاذ عمى بالنفس,القدرة الثقة )التصميم,
 الكرة العبات استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق , وكانت من أىم النتائج توجد

 مقياس بين االنفعالى  , وجودعالقة االتزان لمقياس الكمية الدرجة و عاداالب جميع فى الطائرة
 لممقياس . الكمية والدرجةي االنفعال البروفيل مقياس ابعاد و التنافسى التوجو

 العالية المستويات العبى إلنتقاء نفسى بروفيل بعنوان" (71م()0274أبوبكر) ىانىدراسة  .3
 فى العالية المستويات العبى إلنتقاء نفسى بروفيل الرجبى" , بيدف وضع رياضة فى

 فى والمدافعين المياجمين الرجبى العبى بين لفروقا ىعم الرجبى , التعرف رياضة
 المسجمين الرجبى العبى من ( العبا43النفسى, عمى عينة قواميا ) البروفايل خصائص

ستخدم الباحث بفريق ستخدم الباحث المنيج الوصفى وا   فى جمع البيانات مقياس إسكندرية, وا 
 البروفيل إلى التوصل ومن أىم النتائج تم لمشخصية فرايبور اإلنفعالية , قائمة السمات
 البروفيل لخصائص المعيارية لمرجبى, تحديدالمستويات العالية المسويات لالعبى النفسى
 الرجبى. فى العالية المستويات لالعبى النفسى

 
 الثانية الدرجة لحكام النفسى بعنوان" البروفيل (77م()0274)الشربينى  محمددراسة  .2

القدم,  كرة فى الثانية الدرجة لحكام النفسى كرةالقدم " , بيدف تحديدأبعادالبروفيل فى والثالثة
 حكام بين الفرق القدم , تحديد كرة فى الثالثة الدرجة لحكام النفسى البروفيل أبعاد تحديد
 ( حكم420, عمى عينة قواميا ) القدم كرة فى النفسى البروفيل لمقياس والثالثة الثانية الدرجة
ستخدم 3092م/3091الرياضى  مسلممو  القدم كرة فى الثالثة و الثانية الدرجة من م , وا 

ستخدم فى جمع البيانات مقياس  الدرجة لحكام النفسى البروفيل الباحث المنيج الوصفى , وا 
 و )الثانية الدرجة لحكام النفسىل البروفي مقياس .القدم  كرة فى الثالثة و الثانية

 طبيعة عمى التعرف فى صالحيتو البحث , ومن أىم النتائج أثبت قيد القدم كرة الثالثة( فى
 مصر بجميورية القدم كرة فى الثالثة و الثانية الدرجة لحكام النفسى البروفيل مقياس سمات
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 النفسى البروفيل مقياس فى النفسية السمات فى إحصائية داللة ذات فروق , توجد العربية
 الثانية . الدرجة لصالح ثالثةلوا الثانية الدرجة لحكام

 التنافسي البروفيل و العقمية االستراتجيات بعنوان " دراسة(71م()0272مبروك ) وائلدراسة  .4
 تجارب عمى تطبيقية المياري : دراسة األداء فاعمية بمستوى وعالقتو الشباب لمالكمي
 البروفيل و العقمية االستراتيجيات عمى " , بيدف التعرف 33 - 32مواليد  المنتخب
( 32الميارى , عمى قواميا ) األداء فاعمية بمستوى وعالقتيم الشباب لمالكمي التنافسي
ستخدم  33, 32مواليد  منتخب اختيار تجارب في المشاركين المالكمة العبي من مالكم , وا 

ستخدم الباحث فى جمع البيانات  الباحث المنيج الوصفى التنافسى ,  البروفيل مقياس , وا 
 والمالكمين الفائزين المالكمين بين إحصائية داللة ذات فروق وكانت أىم النتائج ,وجود

 التنافسي .  البروفيل مستوى في الفائزين المالكمين لصالح الميزومين
 العبى إلنتقاء رشكمؤ  النفسى بعنوان "البروفيل (72م()0272عمادعبدالجبار )دراسة  .2

 ,وكذلك الثالثة لألسمحة والمبارزات لممبارزين النفسي البرفيل مقياس المبارزة" , بيدف بناء
 الى النفسي,التوصل البروفيل خصائص في والمبارزات المبارزين بين الفروق عمى التعرف
السيف(, عمى  سالح –سيفالمبارزة  -والمبارزات )الشيش  المبارزين إلنتقاء مثالي نموذج

 العمدية بالطريقة اختيارىم مبارزة( تم 992مبارز,  921 ومبارزة ) مبارز 320عينة قواميا 
المسحي  باألسموب الوصفي العربية, واستخدم الباحث المنيج مصر جميورية أندية من

ستخدم فى جمع البيانات مقياس ائج النفسي )إعدادالباحث( , وكانت من أىم النت البروفيل وا 
 محاور جميع ,السيف( في المبارزة ,سيف الثالثة )الشيش األسمحة بين معنوية فروق وجود

 المبارزات و المبارزين بين فروق )التصميم(. توجود ماعدا النفسي البروفيل مقياس مجموع و
في  االمبارزات ( ولصالح الشجاعة النجاز, دافعيةا , االنفعالي نفي )التحكم المبارزي لصالح
 بالنفس,التصميم( . )الثقة

الماء " ,  كرة ناشئ النتقاء الالزمة النفسية بعنوان " السمات (3م()0271إياد خميل )دراسة  .0
الماء, عمى عينة قواميا  كرة ناشئ الالزمةالنتقاء النفسية بيدف التعرف عمى السمات

ستخدم الباحث المني91-94كرة الناشئين مرحمة ) العبى ( من222) ج الوصفى, ( سنة, وا 
ستخدم فى جمع البيانات, وكانت أىم النتائج  السمات النفسية الالزمة إلنتقاء ناشئ كرة  وا 

 –الثقة بالنفس  –الشجاعة  –دافعية اإلنجاز  –( سمات وىى )الجرأة 2الماء تتكون من )
 ( عبارة سالبة .94( عبارة موجبة , )32( عبارة بواقع )43اإلصرار( وىو يتكون من )

 إجراءات البحث
 منيج البحث:

جراءاتو وذلك لمالئمتو لطبيعة البحث.  استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بخطواتو , وا 
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 مجتمع وعينة البحث
 –اشتمل مجتمع البحث عمى العبات رياضات المنازالت المسجمينباألندية )اتحاد الشرطة 

( العبة  , 920والبالغ عددىن ) نادى المؤسسة العسكرية ( –نادى الجيش  –النادى األوليمبى 
( 20( العبة, وعينة البحث االستطالعية تمثمت في )900وتمثمت عينة البحث األساسية في )

( إجمالي أعداد 9العبةمن مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية , ويوضح جدول )
 العينة.

 (7جدول )
 إعداد عينة البحث الكمية )األساسية واالستطالعية(

 العينة االستطالعية العينة األساسية مجتمع البحث

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

031 011% 011 26.67% 31 73.12% 
 أدوات ووسائل جمع البيانات:

 مقياس السمات النفسية )إعداد الباحثة(
 خطوات بناء مقياس السماتالنفسية:

  الرجوع إلى القراءات النظرية لممراجع العممية والدراسات المرجعية بموضوع البحث 
 تحديد المحاور االفتراضية المقترحة إلعداد المقياس 
 تحديد المفيوم اإلجرائي لممحاور المقترحة 
 عرض المحاور االفتراضية عمى السادة الخبراء المتخصصين فى المجال 
  صياغة مجموع العبارات المقترحة الخاصة بكل محور 
 عرض المقياس في صورتو األولية عمى السادة الخبراء إلبداء الرأي 
 .صياغة الصورة النيائية لممقياس بعد الحذف واإلضافة المقترحة من السادة الخبراء 

 وفيما يمي شرح لخطوات بناء مقياس السمات النفسية:
 ظرية لممراجع العممية والدراسات المرجعية بموضوع البحث الرجوع إلى القراءات الن

قامت الباحثة باالطالع عمى العديد من المراجع العممية , والبحوث, والدراسات المرجعية        
 التى تناولت موضوع الدراسة كدراسة .

 عرض المحاور االفتراضية عمى السادة الخبراء المتخصصين فى المجال 
 
 
 

 (0)جدول 
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            5آراء السادة الخبراء حول محاور البروفيل النفسي                 ن = 
 رأى الخبير  المحاور م

 % عدد  آراء اإلتفاق

 %722 5 الثقة بالنفس  7
 %33.33 3 إتخاذ القرار  0
 %11.11 1 اإلصرار 3
 %44.44 8 المسئولية  2
 %77.77 7 التحكم اإلنفعالى  2
 %33.33 3 التصميم  2
 %11.11 1 تركيز اإلنتباه  7

( آراء السادة الخبراء حول محاور السماتالنفسية, وقد ارتضت 3يتضح من جدول )              
%, وبالتالي تم التوصل إلى )ثمانة 10الباحثة بقبول المحاور التي تكون نسبتيا أعمى من 

 محاور( لقياس السماتالنفسية لالعبات رياضات المنازالت.
 ة بكل محورصياغة مجموع العبارات المقترحة الخاص

لقد صاغت الباحثة عبارات المقياس في ضوء الفيم والتحميل النظري الخاص بكل محور        
من خالل اطالعيا عمى المراجع والدراسات المرجعية وآراء الخبراء المتخصصين في مجال عمم 

 النفس , وقد راعت الباحثة في صياغة العبارات ما يمي:
  ومفيومة.أن تكتب بمغة واضحة وسميمة 
 .عدم إيحاء العبارة بنوع االستجابة 

 .أن تكون العبارات واضحة ومحددة وال تقبل أكثر من تفسير 

 بارة مع اليدف الذي وضعت من أجموأن تتناسب الع 
 

 عرض المقياس في صورتو األولية عمىالخبراء لمتحقق من الصدق المنطقي )المحتوى(: 
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 (3جدول )
 5ن= النفسية مقياس السماتفي عبارت النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء 

رقم 
 العبارة

 تحمل المسئولية التحكم اإلنفعالى التصميم الثقة بالنفس

 % عدد آراء االتفاق % عدد آراءاالتفاق % عدد آراء االتفاق % عدد آراء االتفاق

7 5 722% 3  8 44.44% 8 44.44% 
0 8 44.44

% 

8 44.44% 8 44.44% 5 722% 
3 0 00.00

% 
8 44.44% 0 00.00% 7 77.77% 

1 7 77.77

% 
0 00.00% 7 77.77% 3 33.33% 

1 5 722% 7 77.77% 7 77.77% 8 44.44% 
2 5 722% 8 44.44% 3 33.33% 8 44.44% 
3 8 44.44

% 
5 722% 7 77.77% 5 722% 

4 7 77.77

% 
5 722% 5 722% 5 722% 

5 0 00.00

% 
2  7 77.77% 5 722% 

72 7 77.77

% 
5 722% 7 77.77% 7 77.77% 

22 5 722% 8 44.44% 0 00.00% 7 77.77% 
20 8 44.44

% 
5 722% 5 722% 3 33.33% 

23 3 33.33

% 
0 00.00% 7 77.77%   

22 3 33.33

% 
      

22 0 00.00

% 
      

( النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات مقياس 2يتضح من جدول )       
السماتالنفسية؛ حيث يتضح أن نسبة آراء السادة الخبراء الموافقين عمى وجود بعض العبارات, 

%( ؛ حيث ارتضت الباحثة والسادة 900 -% 33.33وتتراوح النسبة المئوية لمعبارات ما بين )
%( فأكثر من مجموع 10بول العبارات التى حصمت عمى أىمية نسبية مئوية قدرىا )المشرفين بق

 اآلراء.
 (1جدول )

 العدد المبدئي والنيائي وأرقام العبارات المستبعدة لمقياسالسماتالنفسية
 العدد النيائي لمعبارات أرقام العبارات المستبعدة  عدد العبارات المستبعدة  العدد المبدئي المحور م

 72 92-94-92-3-2 2 92 انثقة ببننفس 9
 72 73-5-1-7 4 94 انتصمَم 3
انتحكم  2

 اإلنفعبني 
92 2 3-2-77 72 

 72 70-1 3 93 تحمم انمسئونَة 4
( العدد المبدئي والنيائي وأرقام العبارات المستبعدة لمقياس 4يتضح من جدول )     

 السماتالنفسية
 (0مرفق )صياغة الصورة النيائية لممقياس:
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وقامت الباحثة بوضع الشكل النيائي لممقياس , ثم بعد ذلك وضع العبارات في ترتيب        
( العبةمن 20عشوائي لتطبيقيا عمى العينة االستطالعية )عينة التقنين( التي بمغ عددىا )

 مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة بغرض حساب المعامالت العممية لممقياس.

 (1جدول )
لعبارات لكل محور من محاور مقياس السماتالنفسيةفي صورتو النيائية بعد العرض عدد ا

 عمى السادة المحكمين 
 العدد النيائي لمعبارات المحاور م

 72 انثقة ببننفس 9
 72 انتصمَم 3
 72 انتحكم اإلنفعبني  2
 72 تحمم انمسئونَة 4

( والخاص بعدد العبارات داخل محاور المقياس, أن عدد العبارات 2يتبين من جدول )       
 ( عبارة.40)

 طريقة تصحيح المقياس
 ال( .–إلى حد ما  –بعد استكمال الخطوات السابقة تم وضع أمام كل عبارة سمم ثالثى ) نعم 

 الثبات( –حساب المعامالت العممية لممقياس: )الصدق 

 المقياس:صدق 
قامت الباحثة بحساب معامل الصدق لممقياس الخاص بالسمات النفسيةعن طريق كل من        

 صدق المحتوى , وصدق المحكمين , وصدق االتساق الداخمي.
 صدق المحتوى:

لنفسية قامت الباحثة بتحميل األطر النظرية والدراسات المرجعية لمتعرف عمى السمات ا      
 لمنازالتلالعبات رياضات ا
 صدق المحكمين:

قامت الباحثة بتحديد المحاور المقترحة لالعبات رياضات المنازالتووضع تعريفات إجرائية        
( محاور لمقياس السمات 1ليا من خالل األطر النظرية والدراسات المرجعية ومن ىنا تم اقتراح )

( محكمين 3النفسية , ثم قامت الباحثة بعرض المحاور المقترحة فى صورتيا األولى عمى )
 خبراء .
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 صدق االتساق الداخمي لممقياس:
قامتت الباحثتة بحستاب قتيم معتامالت االرتبتاط بتين درجتة كتل عبتارة متن عبتارات المقيتاس والدرجتتة 

( 00الكمية لممحور الذي تنتمي إليو وذلك بتطبيقو عمى عينتة الدراستة االستتطالعية التتي قواميتا )
لممتقتتتدمات متتتن خريجتتات كميتتتة التربيتتتة  متتن عينتتتة البحتتث ومتتتن غيتتتر العينتتة األساستتتية لمبحتتتث متتن

 .(توضح ذلك3(, )2(, )1(, )0وجداول ), الرياضية ومن غير العينة األساسية لمبحث
 (2جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة 
 الثقة بالنفس( -الكمية لممحورالذي تنتمي إليو )المحور األول 

 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 298.0 أثق فى قدرتى عمى أداء الميارات المختمفة . 1

 298.0 أشعر بالراحة مع الالعبات  األقوياء . 0

 298.8 أستطيع الفوز فى التدريب عمى زميالتى بسيولة . 3

 298.0 أؤمن بقدراتى البدنية كثيرًا . 0

 298.1 األداء .أستطيع إتخاذ القرارات السريعة أثناء  0

 29830 أشعر بعدم ثقتى فى قدرتى البدنية . .

 298.2 أشعر بالخوف عندما أواجو منافسة قوية . .

 29880 أخشى اليزيمة قبل أن يبدأ التدريب  . 8

 .2988 أشعر بالتوتر فى المواقف المناخية أثناء التدريب . .

 ..298 أثق فى ثباتى أثناء التدريب . 12

 293.1=  2920ومستوى  08انجدونَةعنددرجةحرٍة  قَمة "ر"

( معتتامالت االرتبتتاط بتتين درجتتة كتتل عبتتارة متتن عبتتارات المقيتتاس  والدرجتتة 0يتضتتح متتن جتتدول )
الكميتتة لممحتتور التتذى تنتمتتي إليتتو , ويتضتتح أن جميتتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد 

 الداخمي لمحورالثقة بالنفس ., مما يشير إلى صدق االتساق  0.02مستوى معنوية 
 
 
 
 
 
 

 32ن = 
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 (3جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة 

 التصميم( -الكمية لممحور الذي تنتمي إليو )المحور الثاني 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

ضافية خارج أوقات  1  .2980 التدريب .أستمر فى تدريبى فترات طويمة وا 

 29803 أحاول الوصول إلى أعمى مستوى فى المباراة حتى لو كان تأكد فوزى بالمباراة . 0

 298.2 يسرنى عدم التدريب بمفردى . 3

 29800 أحرص عمى حضور التدريب بإنتظام . 0

 .2983 أتقن التدريبات التى أكمف بيا . 0

 .2980 . أبذل جيدًا فى المباراة أكثر من زميالتى .

 298.0 أستسمم لمخسارة بسيولة . .

 ..298 أشعر بأننى ال أستطيع تحمل التدريبات الصعبة . 8

 298.8 أنشغل بأشياء ّاخرى عن التدريب . .

 29880 أتحمس كثيرًا فى التدريب والمنافسة .  12

                               293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتتامالت االرتبتتتتاط بتتتتين درجتتتة كتتتتل عبتتتتارة متتتتن عبتتتتارات المقيتتتتاس  1يتضتتتح متتتتن جتتتتدول ) 

والدرجة الكمية لممحور الذى تنتمي إليو , ويتضح أن جميع قيم معتامالت االرتبتاط دالتة إحصتائيا 
 , مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورالتصميم . 0.02ية عند مستوى معنو 

 

 

 (4جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة 

 التحكم اإلنفعالى( -الكمية لممحور الذي تنتمي إليو )المحور الثالث 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 ..298 أستطيع األداء بسيولة فى أصعب أوقات التدريب.  1

 29800 أحتفظ بيدوئى أثناء التدريب . 0

 298.8 أشجع زميالتى عمى التحكم فى أنفسيم أثناء التدريب. 3

 29800 أىنئ المنافسات فى حالة الفوز . 0

 298.3 أستطيع اإلحتفاظ بيدوئى عند اتخاذ الحكم قرار خاطئ . 0

 .2981 عمى إنفعاالتى فى المواقف الحرجة .أسيطر  .

 298.1 أشعر بالتوتر عندما تكون المنافسة قوية . .

 .2988 أرى أننى ال أستطيع التحكم فى إنفعاالتى . 8

 .29.0 أقوم بإصدار رد فعل عنيف ومتوتر فى المواقف الحرجة . .

 29800 أخشى من مواجية المنافسة التى سبقت وىزمتنى . 12

 32ن = 

 32ن = 
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                               293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتتامالت االرتبتتتتاط بتتتتين درجتتتة كتتتتل عبتتتتارة متتتتن عبتتتتارات المقيتتتتاس  2يتضتتتح متتتتن جتتتتدول ) 

والدرجة الكمية لممحور الذى تنتمي إليو , ويتضح أن جميع قيم معتامالت االرتبتاط دالتة إحصتائيا 
 , مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورالتحكم اإلنفعالى . 0.02معنوية عند مستوى 

 (5جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة 

 تحمل المسئولية( -الكمية لممحور الذي تنتمي إليو )المحور الرابع 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 .2980 تنفيذ الواجبات الصعبة التى أكمف بيا  .أفضل  1

 29882 أبذل جيدًا إضافيًا فى التدريب . 0

 29883 أقوم بالتدريب لفترات طويمة ألحافظ عمى المستوى الخاص بى . 3

 ..298 أقوم باألعمال التى تسند إلى فى التدريب والمنافسة. 0

 .2988 أعتذر عندما أخطئ فى التدريب . 0

 29881 أقوم بتيدئة  زميالتى عند حدوث أى خطأ . .

 29880 أشعر بالضيق من تحمل مسئولية فريقى . .

 298.0 أبذل قصارى جيدى لكى أكون قدوة حسنة لزميالتى فى الفريق . 8

 298.8 أشعر بعدم قدرتى عمى الجيد المطموب أثناء التدريب . .

 298.0 أى ميمات صعبة . أفضل التدريب مع المدرب الذى ال يسند لى 12

                               293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتتامالت االرتبتتتتاط بتتتتين درجتتتة كتتتتل عبتتتتارة متتتتن عبتتتتارات المقيتتتتاس  3يتضتتتح متتتتن جتتتتدول ) 

ة إحصتائيا والدرجة الكمية لممحور الذى تنتمي إليو , ويتضح أن جميع قيم معتامالت االرتبتاط دالت
 , مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورتحمل المسئولية . 0.02عند مستوى معنوية 

قامت الباحثة بحساب قيم معامالت االرتبتاط بتين درجتة كتل عبتارة متن عبتارات المقيتاس  والدرجتة 
البحتث ( من عينة 20الكمية لممقياس وذلك بتطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية التي قواميا )

 (  توضح ذلك .92( , )93( , )99( , )90ومن غير العينة األساسية لمبحث , وجداول )
 
 
 
 
 

 32ن = 



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية –جامعة طنطا  –كلية التربية الرياضية 
 

 0202عدد ديسمبر                                020                    الرياضيةالمجلة العلمية لعلوم التربية 
  

 (72جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس 

 الثقة بالنفس( -والدرجة الكمية لممقياس )المحور األول 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 29.00 قدرتى عمى أداء الميارات المختمفة .أثق فى  1

 .29.0 أشعر بالراحة مع الالعبات  األقوياء . 0

 29.28 أستطيع الفوز فى التدريب عمى زميالتى بسيولة . 3

 29.83 أؤمن بقدراتى البدنية كثيرًا . 0

 29.20 أستطيع إتخاذ القرارات السريعة أثناء األداء . 0

 29.81 قدرتى البدنية .أشعر بعدم ثقتى فى  .

 .29.0 أشعر بالخوف عندما أواجو منافسة قوية . .

 2..29 أخشى اليزيمة قبل أن يبدأ التدريب  . 8

 .2908 أشعر بالتوتر فى المواقف المناخية أثناء التدريب . .

 29.30 أثق فى ثباتى أثناء التدريب . 12

                               293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين درجتتتة كتتتل عبتتتارة متتتن عبتتتارات المقيتتتاس  90يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس , ويتضتتح أن جميتتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى 
 شير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورالثقة بالنفس ., مما ي 0.02معنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 32ن = 
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 (77جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس 

 التصميم( -والدرجة الكمية لممقياس )المحور الثاني 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

ضافية خارج  1  0..29 أوقات التدريب .أستمر فى تدريبى فترات طويمة وا 

0 
أحتتتتاول الوصتتتتول إلتتتتى أعمتتتتى مستتتتتوى فتتتتى المبتتتتاراة حتتتتتى لتتتتو كتتتتان تأكتتتتد فتتتتوزى 

 29.00 بالمباراة .

 .29.0 يسرنى عدم التدريب بمفردى . 3

 2..29 أحرص عمى حضور التدريب بإنتظام . 0

 8..29 أتقن التدريبات التى أكمف بيا . 0

 29.33 زميالتى .أبذل جيدًا فى المباراة أكثر من  .

 29.00 أستسمم لمخسارة بسيولة . .

 .29.8 أشعر بأننى ال أستطيع تحمل التدريبات الصعبة . 8

 29.31 أنشغل بأشياء ّاخرى عن التدريب . .

 .29.0 أتحمس كثيرًا فى التدريب والمنافسة .  12

                              293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين درجتتتة كتتتل عبتتتارة متتتن عبتتتارات المقيتتتاس  99يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس , ويتضتتح أن جميتتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى 
 شير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورالتصميم ., مما ي 0.02معنوية 
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 (70جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس 

 التحكم اإلنفعالى( -والدرجة الكمية لممقياس )المحور الثالث 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 .29.0 أستطيع األداء بسيولة فى أصعب أوقات التدريب.  1

 8..29 أحتفظ بيدوئى أثناء التدريب . 0

 29.20 أشجع زميالتى عمى التحكم فى أنفسيم أثناء التدريب. 3

 ...29 أىنئ المنافسات فى حالة الفوز . 0

 29.01 أستطيع اإلحتفاظ بيدوئى عند اتخاذ الحكم قرار خاطئ . 0

 29.80 عمى إنفعاالتى فى المواقف الحرجة .أسيطر  .

 29.02 أشعر بالتوتر عندما تكون المنافسة قوية . .

 29.00 أرى أننى ال أستطيع التحكم فى إنفعاالتى . 8

 .29.2 أقوم بإصدار رد فعل عنيف ومتوتر فى المواقف الحرجة . .

 29.83 أخشى من مواجية المنافسة التى سبقت وىزمتنى . 12

                              293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين درجتتتة كتتتل عبتتتارة متتتن عبتتتارات المقيتتتاس  93يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس , ويتضتتح أن جميتتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى 
 الداخمي لمحورالتحكم اإلنفعالى ., مما يشير إلى صدق االتساق  0.02معنوية 
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 (73جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس 

 تحمل المسئولية( -والدرجة الكميةلممقياس )المحور الرابع 
 

 معبمل االرتببط  العببرات  م

 1..29 أفضل تنفيذ الواجبات الصعبة التى أكمف بيا  . 1

 29.30 أبذل جيدًا إضافيًا فى التدريب . 0

 29.00 بالتدريب لفترات طويمة ألحافظ عمى المستوى الخاص بى .أقوم  3

 2..29 أقوم باألعمال التى تسند إلى فى التدريب والمنافسة. 0

 29.83 أعتذر عندما أخطئ فى التدريب . 0

 29.80 أقوم بتيدئة  زميالتى عند حدوث أى خطأ . .

 ...29 أشعر بالضيق من تحمل مسئولية فريقى . .

 29.00 قصارى جيدى لكى أكون قدوة حسنة لزميالتى فى الفريق . أبذل 8

 ...29 أشعر بعدم قدرتى عمى الجيد المطموب أثناء التدريب . .

 .29.3 أفضل التدريب مع المدرب الذى ال يسند لى أى ميمات صعبة . 12

                              293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين درجتتتة كتتتل عبتتتارة متتتن عبتتتارات المقيتتتاس  92يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس , ويتضتتح أن جميتتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى 
 شير إلى صدق االتساق الداخمي لمحورتحمل المسئولية ., مما ي 0.02معنوية 

 (71جدول )
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور من 

 ككلمحاور المقياس والدرجة الكمية لممقياس 
 معامل األرتباط المحبور م

 8..29 الثقة ببلنفس 1

 29801 التصميم 2

 ...29 التحكم اإلنفعبلى 3

 29800 المسئولية تحمل 4

                              293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين الدرجتتتة الكميتتتة لكتتتل محتتتور متتتن محتتتاور 30يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

المقيتاس والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس ككتتل , ويتضتتح أن جميتع قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا 
 , مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي لممقياس ككل . 0.02عند مستوى معنوية 

 32ن = 
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 ثبات مقياس السمات النفسية.
 ثبات المقياس بإستخدام التجزئة النصفية .

قامت الباحثة باستخدام طريقة التجزئة النصفية عتن طريتق إيجتاد معتامالت االرتبتاط بتين 
لمحاور لمقياس السماتالنفستية, حيتث تتم تطبيتق المقيتاس عمتي العبارات الفردية والعبارات الزوجية 

( من عينة البحث ومتن غيتر العينتة األساستية لمبحتث 00عينة الدراسة االستطالعية التي قواميا )
 ( يوضح ذلك .92, وجدول )

 (71جدول )
 معامالت االرتباط بين العبارات الفردية والعبارات الزوجية لمحاور المقياس

 

                              293.1=  2920ومستوى  08قَمة "ر" انجدونَةعنددرجةحرٍة 
( معتتتامالت األرتبتتتاط بتتتين العبتتتارات الفرديتتتة والعبتتتارات الزوجيتتتة 92يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

قتتيم معتتامالت االرتبتتاط دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى معنويتتة لمحتتاور المقيتتاس , ويتضتتح أن جميتتع 
 , مما يشير إلى ثبات المقياس . 0.02

 ثبات المقياس  بإستخدام معامل ألفا كرونباخ .
قامتتتتت الباحثتتتتة باستتتتتخدام معامتتتتل ألفتتتتا كرونبتتتتاخ إليجتتتتاد ثبتتتتات محتتتتاور الستتتتمات النفستتتتية 

االرتبتتاط بتتين األجتتزاء المتعتتددة لمحتتاور لالعبتتات رياضتتات المنتتازالت عتتن طريتتق إيجتتاد معتتامالت 
 ( يوضح ذلك .90المقياس , جدول )

 معامالت ألفا كرونباخ لمحاور مقياس السمات النفسية  (72جدول )
 معبمل ألفب كرونببخ عدد العببرات المحبور م

 298.0 12 الثقة ببلنفس 1

 29800 12 التصميم 2

 .2983 12 التحكم اإلنفعبلى 3

 .2982 12 تحمل المسئولية 4

 2920* دال إحصبئَب عند مستوى معنوٍة 

 احملاور  م

 العبارات الزوجية العبارات الفردية
معامل 

المتوسط  األرتباط

 الحسببً

االنحراف 

 المعيبري

المتوسط 

 الحسببً

االنحراف 

 المعيبري

 29801 .39.0 129033 .3910 129.22 الثقة ببلنفس 1

 .2983 39030 9033. 390.3 9033. التصميم 2

 29803 1..39 .129.1 39.32 129002 التحكم اإلنفعبلى 3

 .2980 39.10 9.02. 0..39 9.33. تحمل المسئولية 4
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( قتتتيم معتتتامالت ألفتتتا كرونبتتتاخ لمحتتتاور مقيتتتاس الستتتمات النفستتتية 90يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 
لالعبات رياضات المنازالت , ويتضح أن جميع قيم المعامالت دالة إحصائياعند مستتوى معنويتة 

 ثبات محاور المقياس . وذو معامل ثبات عالي , مما يشير إلى 0.02
 الدراسة االستطالعية

م 3/3030/ 93,إلى2/3/3030قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية فى الفترة من        
( من العبات رياضات المنازالتمن مجتمع البحث وخارج 00عمى عينة استطالعية قواميا )
 العينة األساسية وذلك بيدف :

  تقابل الباحثة أثناء تطبيق أدوات جمع البياناتتحديد الصعوبات التي قد 
 التعرف عمى مدى فيم عينة لعبارات المقياس المستخدم 

  الثبات( لممقياس قيد البحث –حساب المعامالت العممية )الصدق 

 اإلجراءات التنفيذية لمبحث:
 الدراسة األساسية:

ث , قامت الباحثة بتطبيقيما بعد أن تأكدت الباحثة من صدق وثبات المقياس المستخدم قيد البح
م, وبعد ذلك قامت 3030/ 33/90م, إلى33/3/3030عمى العينة األساسية, في الفترة من 

الباحثة بتجميع استمارة االستبيان وتصحيحيا ووضع الدرجات ليا, ثم تبويب تمك النتائج تمييًدا 
 لمعالجتيا إحصائًيا.

 المعالجات اإلحصائية
قامتتت الباحثتتة بعتتد جمتتع وتستتجيل البيانتتات الخاصتتة بالبحتتث بتتإجراء المعالجتتات اإلحصتتائية       

المناستتبة لتحقيتتق األىتتتداف واإلجابتتة عمتتى تستتاؤالت البحتتث باستتختتتدامالقوانين اإلحصتتائية, وكتتذلك 
 )الحزمتة اإلحصتائية لمعمتوم اإلجتماعيتة( , ”SPSS“الحاسب اآللي باستخدام البرنامج اإلحصائي

 وتم حساب ما يمي:

 .Mean انمتوسط انحسبب9ٌ

 Standard Deviation االنحراف انمعَبرً

 Correlation (person) معبمم االرتببط انبسَط )بَرسون(

 Cronbachs Alpha معبمم انفب كرو نببخ

 Chi - Square "0اختببر دالنة انفروق "كب

 Percentage اننسبة انمئوٍة
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 عرض ومناقشة النتائج
 تساؤلعرض النتائج الخاصة بال

 )ما ىى السمات النفسية لالعبات رياضات المنازالت؟( 
 (73جدول )

آلراء العينةبالنسبة  0التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واألىمية النسبية ومربع كا
 الثقة بالنفس( لمقياس السماتالنفسية–لعبارات )المحور األول 

رقم 
 العبارة

الوزن  ال إلى حد ما  نعم
 النسبي

األهمية 
 النسبية 

 0قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 67 67.11 70 70.11 02 02.11 745 70.662 32.774 
7 73 73.11 56 56.11 07 07.11 715 67.333 31.173 
3 62 62.11 07 07.11 05 05.11 757 74.111 50.045 
4 60 60.11 76 76.11 03 03.11 747 77.662 36.674 
5 77 77.11 53 53.11 06 06.11 716 66.662 07.677 
6 06 06.11 72 72.11 52 52.11 056 53.111 72.173 
2 73 73.11 60 60.11 06 06.11 712 66.111 35.074 
7 72 72.11 56 56.11 04 04.11 703 20.111 37.073 
6 75 75.11 54 54.11 70 70.11 714 67.111 06.467 
01 56 56.11 75 75.11 06 06.11 743 70.111 31.763 

  27.733 7075 الدرجة الكلية للمحور

 2.33( = 0.02( ومستوي داللة )3الحرجة عند درجات حرية ) 3قيمة كا
لعبارات  البحث  عينة أفراد المحسوبةالستجابات 3كا ( قيمة91يتضح من نتائج جدول ) 

( 0.02داللة ) مستوي عند إحصائية دالة جميعيا عبارات بالنفس( وىي الثقة –)المحوراألول 
 لمئوية النسبةا تراوحت كما ( ,29.942:  92.033بين ) المحسوبة 3كا قيمة تراوحت حيث

 بت لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت01.000% : 90.000بت )نعم( مابين) لالستجابة
بت )ال(  لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت09.000% : 92.000ما( مابين ) حد )إلي

 عبارات في البحث عينة آلراء النسبية األىمية %( ,كماتراوحت01.000% : 92.000مابين )
 %(  .24.000% : 22.000بين ) ما المحور

 
 
 

 222ن = 
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 (74جدول )
آلراء العينةبالنسبة  0النسبي واألىمية النسبية ومربع كاالتكرارات والنسب المئوية والوزن 

 النفسية التصميم( لمقياس السمات -لعبارات )المحور الثاني 

رقم 
 العبارة

الوزن  ال إلى حد ما  نعم
 النسبي

األهمية 
 النسبية 

 0قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 67 67.111 73 73.111 05 05.111 742 77.333 32.644 
7 67 67.111 06 06.111 03 03.111 755 75.111 54.675 
3 06 06.111 74 74.111 52 52.111 067 54.111 75.573 
4 65 65.111 70 70.111 04 04.111 750 73.662 45.765 
5 52 25.111 72 72.111 06 06.111 740 71.333 72.173 
6 76 76.111 55 55.111 06 06.111 712 66.111 70.767 
2 05 05.111 71 71.111 65 65.111 051 51.111 45.515 
7 73 73.111 65 65.111 07 07.111 700 21.333 46.645 
6 06 06.111 76 76.111 57 57.111 057 57.662 77.773 
01 62 62.111 06 06.111 04 04.111 753 74.333 50.375 

  20.062 7035 الدرجة الكلية للمحور

 2.33( = 0.02( ومستوي داللة )3الحرجة عند درجات حرية ) 3قيمة كا
لعبتارات  البحتث عينتة أفتراد المحسوبةالستتجابات 3كتا ( قيمة92يتضح من نتائج جدول ) 

 ( حيتث0.02داللتة ) مستتوي عنتد صتائيةإحدالة جميعيتا عبتارات التصتميم( وىتي -)المحورالثاني 
 لالستتجابة المئويتة النستبة ( ,كماتراوحت24.032:  39.203بين ) المحسوبة 3كا قيمة تراوحت

متا(  حتد بتت )إلتي لالستتجابة المئويتة النستبة %( ,وتراوحت02.000% : 92.000بت )نعم( مابين)
بتتتتتتتتت )ال( متتتتتتتتابين  لالستتتتتتتتجابة المئويتتتتتتتتة النستتتتتتتبة %( ,وتراوحتتتتتتتتت02.000% : 93.000متتتتتتتابين )

 عبتتتتتارات فتتتتتي البحتتتتتث عينتتتتتة آلراء نستتتتتبيةال األىميتتتتتة %( ,كماتراوحتتتتتت%02.000 : 93.000)
 %(.22.000% : 20.000بين ) ما المحور

 (75جدول )
بالنسبة  آلراء العينة 0التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واألىمية النسبية ومربع كا

 النفسية التحكم اإلنفعالى( لمقياس السمات -لعبارات )المحور الثالث 

رقم 
 العبارة

الوزن  ال إلى حد ما  نعم
 النسبي

األهمية 
 النسبية 

 0قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 73 73.111 60 60.111 06 06.111 712 66.111 35.074 
7 70 70.111 62 62.111 07 07.111 716 66.662 57.775 
3 56 56.111 73 73.111 07 07.111 740 71.333 31.173 

 222ن = 

 222ن = 
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4 60 60.111 75 75.111 04 04.111 742 77.333 36.764 
5 76 76.111 60 60.111 03 03.111 703 20.111 36.674 
6 76 76.111 54 54.111 02 02.111 707 21.662 70.377 
2 73 73.111 67 67.111 05 05.111 717 66.333 32.644 
7 65 65.111 74 74.111 00 00.111 754 74.662 42.665 
6 03 03.111 76 76.111 57 57.111 055 50.662 30.773 
01 06 06.111 75 75.111 56 56.111 063 54.333 73.667 

  21.311 7016 الدرجة الكلية للمحور

 2.33( = 0.02( ومستوي داللة )3الحرجة عند درجات حرية ) 3قيمة كا
لعبتارات  البحتث عينتة أفتراد المحسوبةالستتجابات 3كتاة ( قيم93يتضح من نتائج جدول ) 
داللتتتة  مستتتتوي عنتتتد إحصتتتائية دالتتتة جميعيتتتا عبتتتارات اإلنفعتتتالى( وىتتتي التتتتحكم –الثالتتتث  )المحتتتور

 النستتتبة ( ,كماتراوحتتتت23.332:  39.223بتتتين ) المحستتتوبة 3كتتتا قيمتتتة تراوحتتتت ( حيتتتث0.02)
 المئويتتتتتتة النستتتتتتبة ,وتراوحتتتتتتت%( 02.000% : 92.000بتتتتتتت )نعتتتتتتم( متتتتتتابين) لالستتتتتتتجابة المئويتتتتتتة

 المئويتتتتتة النستتتتتبة %( ,وتراوحتتتتتت01.000% : 32.000متتتتتا( متتتتتابين ) حتتتتتد بتتتتتت )إلتتتتتي لالستتتتتتجابة
 عينتة آلراء النستبية األىميتة تراوحتت %( ,كمتا22.000% : 99.000بتت )ال( متابين ) لالستجابة

 %(  .24.001% : 29.001مابين ) المحور عبارات في البحث
 (02جدول )

بالنسبة آلراء العينة 0والنسب المئوية والوزن النسبي واألىمية النسبية ومربع كاالتكرارات 
 تحمل المسئولية( لمقياس السماتالنفسية -لعبارات )المحور الرابع 

رقم 
 العبارة

الوزن  ال إلى حد ما  نعم
 النسبي

األهمية 
 النسبية 

 0قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 06 06.111 64 64.111 02 02.111 717 62.333 47.374 
7 70 70.111 62 62.111 07 07.111 716 66.662 57.775 
3 63 63.111 73 73.111 04 04.111 746 73.111 41.774 
4 56 56.111 77 77.111 06 06.111 741 71.111 75.773 
5 55 55.111 76 76.111 06 06.111 736 27.662 70.767 
6 64 64.111 74 74.111 07 07.111 757 74.111 44.474 
2 76 76.111 56 56.111 05 05.111 700 21.333 30.463 
7 62 62.111 73 73.111 01 01.111 752 75.662 53.545 
6 07 07.111 75 75.111 63 63.111 046 46.662 47.044 
01 76 76.111 57 57.111 06 06.111 701 21.111 02.077 

  23.733 7705 الدرجة الكلية للمحور

 2.33( = 0.02( ومستوي داللة )3الحرجة عند درجات حرية ) 3قيمة كا

 222ن = 
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لعبتارات  البحتث عينة أفراد الستجابات المحسوبة 3كا ( قيمة30يتضح من نتائج جدول ) 
( 0.02داللتتة ) مستتتوي عنتتد إحصتتائية دالتتة جميعيتتا عبتتارات بتتالنفس( وىتتي الثقتتة –)المحتتوراألول 

 المئويتتتة النستتتبة اتراوحتتتت ( ,كتتتم22.242:  91.923المحستتتوبةبين ) 3كتتتا قيمتتتة تراوحتتتت حيتتتث
بتتتت  لالستتتتجابة المئويتتتة النستتتبة %( ,وتراوحتتتت01.000% : 93.000بتتتت )نعتتتم( متتتابين) لالستتتتجابة

)ال( بتتتت  لالستتتتجابة المئويتتة النستتتبة %( ,وتراوحتتتت01.000% : 32.000متتتا( متتابين ) حتتتد )إلتتي
 عبارات في البحث عينة آلراء النسبية األىمية راوحتا ت%( ,كم02.000% : 90.000مابين )
 %(.22.001% : 43.001مابين ) المحور
 وتفسير النتائج : مناقشة

 مناقشة نتائج التساؤل: 
 "ما ىى السمات النفسية لالعبات رياضات المنازالت"

لعبتارات  البحتث عينتة أفتراد المحسوبةالستتجابات 3كتا ( قيمة91جدول ) نتائج من يتضح 
( 0.02داللتتة ) مستتتوي عنتتد إحصتتائية دالتتة جميعيتتا عبتتارات بتتالنفس( وىتتي الثقتتة –)المحتتوراألول 

 المئويتتتة النستتتبة تراوحتتت ( ,كمتتتا29.942:  92.033بتتين ) المحستتتوبة 3كتتتا قيمتتة تراوحتتتت حيتتث
بتتت  لالستتتجابة المئويتتة النستتبة ,وتراوحتتت%( 01.000% : 90.000بتتت )نعتتم( متتابين ) لالستتتجابة

بتتتت )ال(  لالستتتتجابة المئويتتة النستتتبة %( ,وتراوحتتتت09.000% : 92.000متتتا( متتابين ) حتتتد )إلتتي
 عبتارات فتي البحتث عينتة آلراء النستبية األىمية %( ,كماتراوحت01.000% : 92.000مابين )
 %(  .24.000% : 22.000بين ) ما المحور

عبتتارات قتتد  90( أن جميتتع عبتتارات محتتور الثقتتة بتتالنفس وعتتددىا 91)كمتتا أظيتترت نتتتائج جتتدول 
وىتتي تتتتنص  1,  0,  2% فتتأكثر متتا عتتدا العبتتتارات أرقتتام  19.000حصتتمت عمتتى نستتبة مئويتتتة 

عمتتى التتتوالي عمتتى أستتتطيع إتختتاذ القتترارات الستتريعة أثنتتاء األداء  , أشتتعر بعتتدم ثقتتتى فتتى قتتدرتى 
 افسة قوية .البدنية  , أشعر بالخوف عندما أواجو من

وترجتتتع الباحثتتتة أن القتتترارات الستتتريعة أحيانتتتًا تتتتأتي متتتن عتتتدم الثقتتتة بتتتالنفس , وعتتتدم التغمتتتب عمتتتى 
المواقف ويجعميا غير قادرة عمى إثبات مستواىا ونجاحيا فى عمميا أو تدني خبرتيا بمقارنة بمتن 

فتتاءة األداء تعمتل معيتتا, وعتتدم الراحتتة والتختوف , وضتتعف الثقتتة والتوقعتتات الستمبية يضتتعف متتن ك
ويتتتؤدى إلتتتى حتتتدوث القمتتتق , وضتتتعف التركيتتتز وعتتتدم التأكتتتد متتتن اليتتتدف , عمتتتى عكتتتس التوقعتتتات 
اإليجابيتتة فيتتى بمثابتتة وقتتود نفستتى يوجتتو الالعبتتة نحتتو تحقيتتق ىتتدفيا كمتتا أنيتتا تكتتون أكثتتر فاعميتتو 

 عندما تكون أكثر واقعية .
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تطتتوير أو تحستتين األداء, وىتتذا وتحقيتتق الثقتتة لتتدى الرياضتتيين يعتمتتد بدرجتتة أساستتية عمتتى        
يتحقتتق متتن ختتالل وضتتع أىتتداف واقعيتتة ثتتم التتتدريب الجتتاد الضتترورى لتحقيتتق ىتتذه األىتتداف وىتتذا 

أن البد ان يمتمك الالعب الثقتة بتالنفس كستمة  (73م()0221ميا سويمم )يتفق مع نتائج دراسة 
 نفسية أساسية .

أن متتن اىتتم ستتمات العبتتين  (2()م0222أشرررف مرسررى , أسررامة األصررفر)وأكتتدت دراستتة        
 المستويات العالية ىى الثقة بالنفس .

% 13.222الثقة بالنفس -وكانت استجابة العبات رياضات المنازالت عمى المحور األول       
 أي أن مجمل االستجابة جيد.

 %.13.222وجاء محور الثقة بالنفس في الترتيب الثانى , حيث بمغت أىميتو النسبية        

لعبارات  البحث عينة أفراد الستجابات المحسوبة 3كا ( قيمة92يتضح من نتائج جدول ) 
( 0.02داللة ) مستوي عند إحصائية دالة جميعيا عبارات التصميم( وىي -الثاني  )المحور
 المئوية النسبة راوحتا ت( ,كم24.032:  39.203بين ) المحسوبة 3كا قيمة تراوحت حيث

بت  لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت02.000% : 92.000مابين )بت )نعم(  لالستجابة
بت )ال(  لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت02.000% : 93.000ما( مابين ) حد )إلي

 عبارات في البحث عينة آلراء النسبية األىمية تراوحت %( ,كما02.000% : 93.000مابين )
 (.%22.000% : 20.000بين ) ما المحور

عبارة قد حصمت  90( أن جميع عبارات محور التصميم وعددىا 92كما أظيرت نتائج جدول )
وتنص عمى التوالى  3,  1,  0,  2% فأكثر ما عدا العبارات أرقام  10.222عمى نسبة مئوية 

زميالتى, أستسمم لمخسارة بسيولة  من أكثر المباراة فى جيداً  يسرنى عدم التدريب بمفردى, أبذل
 أنشغل بأشياء ّاخرى عن التدريب ., 

ترى الباحثة أن الالعبة إصراراىا عمى عدم الخسارة والتأكيد لموصول لمفوز يعتبر دافع ليا        
يساعدىا عمى التحمل الضغوط المختمفة فى المواقف التى قد تتعرض ليا فى المستقبل , كما 

مة لإلنتقاء والقبول فى الكميات العسكرية أنيا ال تتأثر بالصعوبات التى تقابيا مما يجعميا مؤى
وذلك ألن أىم سمو فى ىذه الكميات ىى عدم اإلستسالم والتصميم عمى الفوز وبذل أقصى جيد 

 لموصول إلى النجاح وعدم الفشل .
% 19.901التصميم  -المنازالت عمى المحور الثانى  رياضات وكانت استجابة العبات       

 يد.أي أن مجمل االستجابة ج
 %.19.234وجاءت محور التصميم في الترتيب الثالث , حيث بمغت أىميتو النسبية        
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لعبارات  البحث ينةاد عأفر  الستجابات المحسوبة 3كا ( قيمة93يتضح من نتائج جدول ) 
داللة  مستوي عند إحصائية دالة جميعيا عبارات ( وىي اإلنفعالى التحكم –الثالث  )المحور

 النسبة تراوحتا كم , ( 23.332:  39.223بين ) المحسوبة 3كا قيمة تراوحت ( حيث0.02)
 المئوية النسبة %( ,وتراوحت02.000% : 92.000بت )نعم( مابين ) لالستجابة المئوية

 المئوية النسبة %( ,وتراوحت01.000% : 32.000ما( مابين ) حد بت )إلي لالستجابة
 عينة آلراء النسبية األىمية تراوحت %( ,كما22.000% : 99.000بت )ال( مابين ) لالستجابة

 %(.24.001% : 29.001بين ) ما المحور عبارات في البحث
 

 90( أن جميع عبارات محور التحكم اإلنفعالى وعددىا 93كما أظيرت نتائج جدول )       
,  3,  1,  3,  9% فأكثر ما عدا العبارات أرقام  10.001عبارة قد حصمت عمى نسبة مئوية 

التدريب ,أحتفظ بيدوئى أثناء  أوقات أصعب فى بسيولة األداء أستطيع وتنص عمى التوالى 90
أستطيع اإلحتفاظ بيدوئى عند اتخاذ الحكم قرار خاطئ , أشعر بالتوتر عندما تكون التدريب  , 

المنافسة قوية , أقوم بإصدار رد فعل عنيف ومتوتر فى المواقف الحرجة , أخشى من مواجية 
 المنافسة التى سبقت وىزمتنى .

عمى اإلحتفاظ باليدوء ترى الباحثة أن تحمى الالعبة بصفة التحكم اإلنفعالى يجعميا قادرة        
والسيطرة عمى نفسيا والبعد عن التوتر العصبى والقمق فى المواقف المتغيرة التى تتميز باإلستثارة 

 العالية .
فالفرد الصحيح نفسيا ىو الذي يسيطر عمى انفعاالتو ويعبر عنيا بشكل يتناسب مع        

إخفائيا أو الخجل منيا أو المبالغة في المواقف المختمفة, وعدم المجوء إلى كبت االنفعاالت أو 
 إظيارىا.
التحكم اإلنفعالى   –وكانت استجابة العبات رياضات المنازالت عمى المحور الرابع        

 % أي أن مجمل االستجابة جيد.10.200
وجاء محور التحكم اإلنفعالى  في الترتيب السادس , حيث بمغت أىميتو النسبية        

10.200.% 
لعبارات  البحث دعينة أفرا الستجابات المحسوبة 3كا ( قيمة30من نتائج جدول ) يتضح 
( 0.02داللة ) مستوي عند إحصائية دالة جميعيا عبارات بالنفس( وىي الثقة –األول  )المحور
 المئوية النسبة تراوحت ( ,كما22.242:  91.923بين ) المحسوبة 3كا قيمة تراوحت حيث

بت  لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت01.000% : 93.000مابين)بت )نعم(  لالستجابة
بت )ال(  لالستجابة المئوية النسبة %( ,وتراوحت01.000% : 32.000ما( مابين ) حد )إلي
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 عبارات في البحث عينة آلراء النسبية األىمية راوحتتا%( ,كم02.000% : 90.000مابين )
 .%( 22.001% : 43.001بين ) ما المحور
 90( أن جميع عبارات محور تحمل المسئولية وعددىا 30كما أظيرت نتائج جدول )       

  3,  1,  9% فأكثر ما عدا العبارات أرقام  10.312عبارة قد حصمت عمى نسبة مئوية 
وتنص عمى التوالىأبذل جيدًا إضافيًا فى التدريب ,أشعر بالضيق من تحمل مسئولية فريقى , 

 لكى أكون قدوة حسنة لزميالتى فى الفريق .أبذل قصارى جيدى 
ترى الباحثة أن محور تحمل المسئولية لدى الالعبات يشير إلى قدرتين عمى تحمل        

 األخطاء التى قد تظير فى المواقف المختمفة والقدرة عمى تصحيحيا بشجاعة .
وسمة تحمل المسئولية تعنى إلتزام الالعبة فيما يتصل بشخص أو شئ ما وتتقبل        

 (32م , 3000المحاسبة عمى أفعاليا وعواقبيا وتتمثل لمقوانين واألعراف .)جبل , 
تحمل المسئولية  –وكانت استجابة العبات رياضات المنازالت عمى المحور الرابع        

 تجابة جيد.% أي أن مجمل االس12.222
وجاء محور تحمل المسئولية  في الترتيب األول , حيث بمغت أىميتو النسبية        

12.222.% 
 االستنتاجات

في ضوء عرض النتائج ومناقشتيا ونتائج التحميل اإلحصائي وفي حدود عينة البحث  
 التالية: تم التوصل لالستنتاجات

 ( محاور 4ت رياضات المنازالت مكون من )إمكانية التوصل لمقياس السمات النفسية لالعبا
 ( عبارة.40بإجمالي )

 التوصيات:
استناًداإلى نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة وفي حدود عينة البحث توصى  

 الباحثة باآلتي:
 تطبيق مقياس السمات النفسية لالعبات رياضات المنازالت . .9
 اإلسترشادبنتائجالمقياسميكونمؤشرًاإلنتقاءالالعباتمرياضاتالمنازالت . .3
 تطبيق المقياس عمى عينات مختمفة من رياضات مختمفة . .2
 اإلىتمام بالدورات التثقيفية النفسية وتدريب الالعبات عمييا . .4
إجراء المزيد من البحوث لمتعرف عمى السمات النفسية التى تتسم بيا العبات رياضات  .2

 منازالت.ال
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 المراجع العربية:
 مبادئ عمم النفس الرياضى , دار الفكر العربى , القاىرة . م(:0223أحمد أمين ) .9
 والتوزيع , اإلسكندرية. لمنشر الكتاب الشخصية , مركز سيكولوجيةم(:0223أحمدكامل ) .3

 القاىرةتطبيقات(, دار الفكر العربى ,  –عمم نفس الرياضة )مفاىيم م(:7553أسامة راتب ) .2

الرياضي :  لمنشئ النفسي البروفيل مقياس بناءم(:0223أسامةراتب , منىالمرسى ) .4
 التربية ( , كمية03( , العدد )30الرياضية , المجمد ) التربية بحوث دراسةعاممية , مجمة

 الزقازيق . لمبنين , جامعة الرياضية

 لمبطل النفسى إلعدادا م(:0222إسماعيل ) خميفة , عبدالحفيظ راتب , إبراىيم أسامة .2
  العربى , القاىرة . الفكر الرياضى , دار

 النفسية بالسمات وعالقتو الجسمانى النمط م(:0222األصفر ) مرسى , أسامة أشرف .0
الرياضية ,  التربية وفنون لعموم أسيوط ( , مجمة9( , الجزء )31الجودو , العدد ) لالعبى
 أسيوط . الرياضية , جامعة التربية كمية

 العممية الماء , المجمة كرة ناشئ النتقاء الالزمة النفسية السماتم(:0271إياد خميل ) .1
 ( , كمية التربية الرياضية لمبنين , جامعة حموان .13الرياضة , العدد ) وعموم البدنية لمتربية

الرياضية ,  الثقافة الرياضى , سمسمة لمناشئ النفسية الرعاية م(:0221الدين ) بدر طارق .2
 ( , المكتبةالمصرية , القاىرة .33العدد )

الطائرة  الكرة لالعبات التنافسي بالتوجو وعالقتو االنفعالي البروفيل م(:0275عادل ) عتاب .3
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 الجامعية,االسكندرية .

القدم  ,  كرة فى والثالثة الثانية الدرجة لحكام النفسى البروفيل م(:0274محمدالشربينى ) .93
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العربية  مصر بجميورية الدوليين الجمباز لالعبى النفسى البروفيل م(:0221مم )سوي ميا .94
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