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 :  مقياس الوعي الذاتي .الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث

الوعي ذاتي لدى العبي كرة القدم الشباب، التعرف على مستوى بناء مقياس الوعي الهدفت الدراسة الى

 ،أميا البحي  لطبيعية لمالءمتي  الوصييي المينج  الباحثيا  . اسيتددملدى العبيي كيرة القيدم الشيبابالذاتي 

من العبي بعض أندية محافظات المنطقة الغربيية االموصي ، االنبيار، تكرييت    تكو  فقد البح  مجتمع

مقيياس حسب تصنيف االتحاد العراقي المركزي وألجي  التحقيم مين اهيداف البحي  قيام البياحثو  ببنياء 

وفييم االسييع العلمييية المتبعيية ببنيياء المقييياييع، وتيي  معالجيية  الييوعي الييذاتي لالعبييي كييرة القييدم الشييباب

البيانات التي حص  عليجا الباحثو  باستددام االوسي  الحسيابي. االنحيراف المعيياري، معامي  االرتبيا  

بيييراو   وتييي  -سيييبيرما  البسيييي ، ااتبيييار ات  لعينييية واحيييدة، ااتبيييار ات  للعينيييات المسيييتقلة، معادلييية

  Microsoft Effice Excelو SPSSاسييييتدراه هيييييذ  الوسييييياى  باالعتمييييياد علييييى نظيييييامي ا

:يتميز مقيياس اليوعي اليذاتي اليذي قيام الباحثيا  ببناىي  اآلتي فيضوءالمعالجةاالحصاىية استنت  الباحثا  

لقيدم الشيباب وعيي ياتيي على العبي كرة القدم الشباب باألسع العلميية الصيحيحة، يمتليع العبيوا كيرة ا

 ويلع من االل اجاباتج  على فقرات المقياس.
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Construction a self-awareness scale for young 

 Soccer players 

 

Mohamed Khalid M. Dawod Prof. Dr. NadhimShakir Al-Wattar 

 

Abstract 

The study aimed to: Construction a self-awareness scale for young Soccer 

players,Recognition the of the level of self-awareness among young soccer 

players. The researchers used the descriptive approach due to Its relevance to 

the nature of the research, while the research popultion may be included 

players of some clubs of western region governorates (Mosul, Anbar and 

Tikrit), according to the classification of the Central Iraqi Federation, and in 

order to verify the goals of the research, the researchers built a measure of 

self-awareness for young football players according to the scientific 

foundations Approved by building scales, and data obtained by researchers 

were processed using (arithmetic mean, standard deviation, simple correlation 

coefficient, t-test for one sample, t-test for independent samples,  Spearman-

Brown equation). These methods were extracted by relying on the two 

available systems (SPSS and Microsoft Office Excel) On the basis of 

statistical treatment, the researchers concluded the following: The self-

awareness scale that the researcher built on young Soccer players is 

characterized by the correct scientific foundations, Young Soccer players 

have self-awareness through their answers to the paragraphs of the scale. 

Key words: self-awareness measure. 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -2

 قدمة البحث وأهميته :م 2-2

تعد ظاهرة الوعي الذاتي مين المكتسيبات التيي يكتسيبجا الييرد فيي مراحي  حياتي  والتيي تتكيو  لي  ايالل 

مراح  تنشئت  فجي مجمة لك  أنشطة الحياة البشرية، ومنجا الرياضية كونجيا أحيد الجوانيب النيسيية التيي 

النواة االساسية التي تبنى عليجيا شدصييتج  فجيو لجا من تأثير مباشر على مستوى أداء الالعبين اي يمث  

احد مكونات الذكاء الشدصي واساس الشدصية القويية، فاالسيتقرار النيسيي والصيحي واليكيري ييرتب  

بدرجة وجودة الوعي الذاتي الذي يعد الدعامة االساسية للشدصية السوية القادرة على التأثير إيجابا ميع 

واالنيعالية تتس   المزاجية ا  االفراد الذين لديج  وعي ياتي لحاالتج و، المواقف التي يتعام  معجا اليرد

 وسييلوكج  تيكييره  ونييي ايجيابي وهي  القيرار اتديياي عليى ليديج  القيدرة باالسيتقالل وتتشيك   شدصييتج 

يواجي  وفي عصرنا الحالي الذي يتس  بالتسارع المسيتمر  ،محبطة  التعرض لمواقف عند واليستسلمو 

القدم الكثير من الضغو ات سواء كا  فيي التيدريب او المنافسية او حتيى فيي حياتي  اليوميية  العبي كرة

االمر الذي يتطلب ا  يكو  الالعب اكثر وعييا  وقيدرة  عليى اتدياي القيرار عنيد مواججية هيذ  الظيروف، 

 فييالوعي بالييذات يمثيي  اتجاهييا يعكييع فكيير الالعييب عيين نيسيي  وابراتيي  واتجاهاتيي  وتسيياعد  علييى تملييع

إيجابييا لتحقيييم  ويسييتجيب لجيا علييى نحيو انيعيياليأسياليب مثالييية فيي التعاميي  ميع المعضييالت والمواقيف 

 .اهداف  والوصول إلى غايات 

ومن االل ما تقدم فا  أهمية البح  الحالي تظجر حول دراسية اليوعي اليذاتي فالالعيب يحتياه ا  يمي  

اليش  الذي قد يتعيرض لي  ويمكني  مين ا  يصيب  نيس  بعوا ف النجاح التي تحرر  من البقاء عالقا في 

مليئييا  بالحميياس والطاقيية لتقييدي  االداء والمسييتوى االفضيي  والييوعي بالييذات يسييج  بييال شييع فييي الييم 

 الشدصية المتزنة التي تساعد الالعبين على تحقيم ياتج .

 مشكلة البحث: 2-1

مييا ليي  ميين تييأثير مباشيير علييى أداىجيي  ا  االهتمييام بييالوعي الييذاتي يعييد بمثابيية ميتيياح النجيياح لالعبييين ل

وسيلوكج ، مين اييالل اليم صييورة عقليية صييافية تينعكع علييى تحقييم اهييدافج  وغايياتج  اي ا  مسييتوى 

وقدرات الالعب تتأثر سلبا وايجابيا بتقدير الالعيب لذاتي  فالالعيب ايا كيا  لديي  ادراي واعيي عين ياتي  

ب بيين مي ا يسيتطيع إنجيا   وبيين ميا يرييد، فيأ  لي  أ  يقيي   تليع وإمكانات  وقدرات  البدنية والمجاريية وفير 

الذات إما بطريقة إيجابية أو سلبية، وبالنظر للدور الذي يلعب  اليوعي اليذاتي ومين ايالل اال يالع عليى 

العديييد ميين الدراسييات العلمييية وعلييى حييد عليي  الباحثييا  وجييدوا ا  هييذ  الظيياهرة ليي  تلقييى االهتمييام الييذي 



 

 

 

 
 
 

 

44 

   (56) لىإ( 41) ص من الصفحات
 (03/21/1313ن )يوالعشر  واحدال العدد  – خامسالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

P- ISSN:2074 – 9465                           E-ISSN:2706-7718             

اضي لذا ارتأى الباحثا  في هذ  الدراسة الى بناء مقيياس اليوعي اليذاتي لالعبيي تستحق  في المجال الري

كرة القدم والدي يمكن من االل  التعرف على مستوى اليوعي ليدى الالعبيين وعليي  فيا  مشيكلة البحي  

الحييالي يمكيين أ  تنبثييم ميين الحاجيية لمثيي  هييذا المقييياس وتتحييدد بعييدم وجييود مقييياس مصييم  علييى البيئيية 

 يمكن استددام  في قياس الوعي الذاتي لالعبي كرة القدم الشباب. العراقية

 هدفا البحث:2-0

 بناء مقياس الوعي الذاتي لدى العبي كرة القدم الشباب..1

 التعرف على الوعي الذاتي لدى العبي كرة القدم الشباب..2

 مجـاالت البحـث:2-4

 الرياضي بكرة القدم  العبوا شباب نادي المستقب  المشرب المجال البشري: 2-4-2

 .2222/  2/  11الى    2212/  6/  22: للمدة من المجال الزماني 2-4-1

: المالعييب الداصييية باألنديييية الرياضييية، فضيييال  عييين القاعيية الداصييية بنيييادي المجااال المكااااني 2-4-0

  المستقب  المشرب الرياضي اادارة النادي  والتي ت  فيجا تنييذ التجربة الرىيسية .

 حديد المصطلحات:ت 2-5

تعرف بأنجا "قدرة اليرد على قراءة انيعاالتي  وادراكي  لتياثير تليع االنيعياالت فيي سيلوك  :الوعي الذاتي

  1ا 621، 2211ومعرفت  بنقا  القوة لدي  وجوانب الضعف".اعبدالجادي والبسا ي، 

 الفصل الثاني

 واجراءاته الميدانية : منهجية البحث -1

 دم الباح  المنج  التجريبي لمالءمت  و بيعة البح استد منهج البحث: 1-2

تكييو  مجتمييع البحيي  ميين بعييض اندييية محافظييات االموصيي  واالنبييار  مجتمااع البحااث وعينتااه: 1-1

وصالح الدين  المنطقة الغربيةحسيب تصينيف اتحيادكرة القيدم واليذين ليديج  فئيات عمريية مدتليية منجيا 

  أندية وه  ك  من أندية االموص ، حكنية، ربيعية، نينيوى، 7افئة الشباب ، اي بلغ عدد اندية الموص  ا

  أنديية وهي  كي  مين أنديية 6المستقب  المشرب، القيارة  في حين بلغ عدد أنديية محافظية صيالح اليدين ا

االسعد، الدور، العل ، صالح الدين، سامراء، الشرقا ، االسيمدة  أميا محافظية االنبيار بليغ عيدد االنديية 

ن أندية االرمادي، االنبار، اليجد، الصوفية، البيو ريشية، حبانيية الصيمود، الجزييرة    أنديةوه  ك  م7ا

                                                
الاوعي بالاذات لادى اع ااء هيلاة التادريس مان جامعاة  : " 1221عبدالجادي، سامر عدنا  والبسا ي، غان  جاسرا 1ا

"، بح  منشور فيي مجلية العليوم  ابو ظبي في ضوء متغيرات النوع )ذكر/أنثى( والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة

 . 621،ص 2 ، العدد ا16التربوية والنيسية، كلية االداب والعلوم، جامعة ابو ظبي، المجلد ا
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  يبيين عيدد االنديية التيي تي  اعتمادهيا 1  نادي، والجيدول ا22وبذلع بلغ عدد أندية المحافظات الثالث ا

 في البح  وعدد االندية المستبعدة ونسبج  المئوية.

 (2دول )ج 

 في البحث والمستبعدة ونسبهم الملويةيبين عدد االندية المعتمدة 

 المحافظات ت
عدد 

 االندية

 االندية
 النسبة الملوية

 المستبعدة المعتمدة

 %03 2 6 7 الموصل 2

 %13 1 4 6 صالح الدين 1

 %13 0 4 7 االنبار 0

 %73 6 24 13 المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ %03 %73 %233 النسبة الملوية

 

  نيادي وهي  11أ  عدد االندية التي ت  اعتمادها في عينية البنياء والتطبييم ا  من الجدول اعال  بينيت    

كيي  ميين االموصيي ، حكنيية، ربيعيية، نينييوى ، المسييتقب  المشييرب، القيييارة، السييعد، الييدور، العليي ، صييالح 

اي ،  %72يمثليو  نسيبة ا الدين، سامراء، الرمادي، البو ريشة، حبانية الصمود، الجزيرة  ليئة الشيباب

  العبييا ، يشييكلو  نسييبة 222  العبيا ، فييي حييين تكونييت عينيية البنياء ميين ا717بليغ مجتمييع هييذ  االندييية ا

 % من مجتمع البح  تي  ااتيياره  بالطريقةالعشيواىية اميا عينية التحليي  االحصياىي فقيد بلغيت 67.26ا

جربيية االسييتطالعية فضييال عيين اسييتبعاد   العييب لمشيياركتج  بالت12 العبييا  بعييد ا  تيي  اسييتبعاد ا222ا

   يبين تياصي  يلع.2  العبينلعدم اكمالج  االجابة على فقرات المقاييع والجدول ا2استمارات لـ ا

 (1جدول ) 

 يبين مجتمع البحث وعينة البناء للمقياس والالعبين المستبعدين

 العينة االندية ت
 الالعبين المستبعدين

 عينة البناء
 التجربة االستطالعية االستبياناتلم يكملوا 

 26 4 ــــــــــــــــــــــــ 00 الموصل 2

 1 1 ــــــــــــــــــــــــ 10 نينوى 1

 ــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــ 12 المستقبل المشرق 0

 25 1 ــــــــــــــــــــــــ 11 حكنة 4

 25 ــــــــــــــــــــــــ 2 13 ربيعة 5

 22 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 12 القيارة 6
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 22 ــــــــــــــــــــــــ 1 13 صالح الدين 7

 25 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 15 العلم 2

 25 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 15 الدور 9

 27 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 13 سامراء 23

 27 ــــــــــــــــــــــــ 1 15 البو ريشة 22

 13 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 15 حبانية الصمود 21

 13 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 03 الرمادي 20

 13 ــــــــــــــــــــــــ 0 00 الجزيرة 24

 057 المجموع الكلي
2 21 132 

112 

 60.26 %233 النسبة الملوية

 

  مين مجتميع االبحي  االصيلي فضيال 21.21  العبا يمثلو  نسيبة ا22اما عينة التطبيم فقد تكونت منا

 و يع افراد عينة البح .  ت  اجراء الثبات عليج ، والجدول يبين ت72عن استبعاد ا

 (0جدول )

 مجتمع البحث وحجم عينات)البناء والتطبيق والثبات والتجارب االستطالعية( يبين

 ونسبهم الملوية

 النسبة الملوية العدد النفاصيل

 %52.16 132 عينة البناء

 %15.12 93 عينة التطبيق

 %2.42 03 عينة الثبات

 المستبعدين

 21 ناءالتجربة االستطالعية للب

 9 عينةالتطبيق 2.21% 19

 2 لعدم اكمالهم االستجابة

 %233 057 المجموع الكلي لمجتمع البحث

 

ا  الجييدف االساسييي للبحي  هييو بنيياء مقيياس الييوعي الييذاتي، واسييتند  بنااء مقياااس الااوعي الاذاتي: 1-0

 بذلع الى مجموعة من الدطوات في عملية البناء هي:  الباحثا 

مين ايالل مراجعية الكثيير مناألدبييات والبحيوث واأل ير  محااور مقيااس الاوعي الاذاتي: تحدياد1-0-2

النظرية والدراسات السابقة الداصة بالموضوع قيد البح  فضال عليى اال يالع عليى المصيادر العلميية 
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يد والنظريات التي تناولت الوعي الذاتي في مجاالت اعل  النيع العام, عل  النيع الرياضي  فقد ت  تحد

محياور مقييياس الييوعي الييذاتي ميين اييالل االعتميياد عليى نظرييية اكولمييا   والتييي اشييتملت علييى االتقيييي  

 الدقيم للذات، الشعور بالثقة بالنيع، الوعي باالنيعاالت . 

ت  صياغة مجموعية مين اليقيرات لكي  محيور مين المحياور الثالثيةمن  صياغة فقرات المقياس: 1-0-1

العلمية يات العالقة وبميا ييتالى  ميع مجتميع البحي  وعينتي ، اي تي  وضيع االل تحلي  محتوى المصادر 

  فقرة، تو عيت اليقيرات عليى محياور المقيياس الثالثية االيوعي 17عدد من اليقرات والتي تكونت من ا

 ، 27 ، ا11باالنيعيياالت، الشييعور بالثقيية بييالنيع، التقيييي  الييدقيم للييذات  اي بلغييت فقييرات كيي  محييور ا

والي، وقد ت  مراعياة جوانيب اساسيية فيي صيياغة اليقيرات منجيا:ا  تكيو  اليقيرة ميجومية   على الت16ا

 لدى المستجيب، ا  تكو  اليقرة قصيرة ومدتصرة وتدل على معنى واحد، تجنب التكرار في اليقرات.

يمثيي  الصييدب ميين الدصيياىم السيييكومترية االساسييية للمقيياييع واالاتبييارات  صاادق المقياااس: 1-0-0

وألج  التحقم من يلع استددم الباح  في هذ  الدراسة االنواع التالية للتأكد من صحة اسيتددام النيسية،

 المقياس.

بعد ا  ت  تحديد ابعاد المقياس واعداد الصييغة االوليية ليقيرات المقيياس تي   الصدق الظاهري:1-0-0-2

ضيي وعلي  الينيع عرض  على مجموعة من السادة الدبراء والمتدصصيين فيي مجيال علي  الينيع الريا

وعلييى مييدار اسييبوعين للحكيي  علييى مييدى مالىميية اليقييرات للمحييور الييذي  22/1/2212التربييوي بتيياري  

وضعت في  ومدى مالىمتجا لقياس الوعي الذاتي لالعبي كرة القدم فضال عن اتداي مايرون  مناسيبا مين 

سييبا للتأكييد ميين صييدب اييالل تعييدي  او دميي  او حييذف او اضييافة علييى اليقييرات، وهييذا االجييراء يعييد منا

مين أراء السيادة  %71المقياسوبجذا االجراء تماعتماد اليقيرات التيي حصيلت عليى نسيبة اتيياب أكثير مين

 الدبراء.

  11قيام الباحثيا  بتطبييم المقييياس بصييغت  االوليية واليذي يتكيو  ميين ا التجرباة االساتطالعية: 1-0-4

العبا والذين تي  اسيتبعاده  مين عينية البنياء   12على عينة مكونة من ا 2212/ 6/ 27- 21فقرة بتاري  

الميترضييية وكيييا  الجيييدف مييين التجربييية االسيييتطالعية لغيييرض التحقيييم من:ميييدى وضيييوح ومالءمييية 

فقراتالمقييياس بالنسييبة لالعبييين، االجابيية عيين التسييا الت ا  وجييدت، احتسيياب الييزمن الييذي يسييتغرق  

 الالعب في االستجابة على فقرات المقياس.

ة تطبييم التجربية االسيتطالعية عين مايأتي:وضيوح ومالءمية فقيرات المقيياس بالنسيبة وقد أسيرت نتيجي

للمستجيب، احتساب الزمن الذي يستغرق  الالعب عند االجابة عليى فقيرات المقيياس اي تراوحيت ميابين 

   دقيقة، اعداد الصيغة االولية لمقياس الوعي الذاتي لالعبي كرة القدم وتو يع  على افيراد عينية11-6ا

 البناء. 
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 إجراء تحليل لفقرات المقياس: 1-0-5

بعييد اكمييال أعييداد التعليمييات الداصيية بالمقييياس تيي  تطبيقيي  :طاارفيتين أساالوب المجمااوعتين ال 1-0-5-2

  العبا ، وبعد جمع االستمارات من العينة ت  اسيتدراه درجية لكي  فقيرة 222على عينة التمييز البالغة ا

تييب درجيات الالعبيين تنا لييا  امين االكبير اليى االصيغر  عليى اسياس من فقرات المقياس وبعدها تي  تر

الدرجة الكلية، وإستنادا  إلى ما اشارت الي  المصادر العلمية حول تحديد حج  المجموعتين العليا واليدنيا 

  مين %27  مين اليدرجات العلييا وا%27والتي تعتمد في االسياس عليى حجي  العينية تي  ااتييار نسيبة ا

  العبيا  لكي  مجموعية لتميثال المجميوعتين المتطيرفتين وتي  إجيراء االاتبيار 16نيا وبواقع االدرجات الد

   يبين يلع.1التاىي على المجموعتين المتطرفتين بجدف معرفة اليرب بينجما والجدول ا

 (4جدول )

 ن لفقرات المقياستييبين القدرة التميزية بأسلوب المجموعتين الطرفي

رقم 

 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا علياالمجموعة ال

 المحسوبة
 (sigقيمة )

القدرة التميزية 

 ع س ع س للفقرة

 مميزة 3.333 6.109 3.733 0.921 3.519 4.724 2

 مميزة 3.333 23.412 3.631 0.101 3.603 4.446 1

 مميزة 3.333 6.127 3.616 0.529 3.636 4.012 0

 غير مميزة 3.273 2.022 3.446 4.701 3.073 4.209 4

 مميزة 3.330 0.316 3.269 0.529 3.279 4.329 5

 مميزة 3.333 1.542 2.332 4.075 2.379 0.275 6

 مميزة 3.333 7.023 3.625 0.257 3.422 4.615 7

 مميزة 3.333 4.475 3.294 0.527 3.692 4.296 2

 غير مميزة 3.226 2.524 2.423 0.291 3.761 4.101 9

 مميزة 3.333 22.200 3.644 0.350 3.633 4.446 23

 مميزة 3.333 4.222 3.643 0.923 3.722 4.446 22

 مميزة 3.333 0.612 3.646 0.701 3.755 4.124 21

 غير مميزة 3.253 3.293 3.499 4.412 3.496 4.423 20

 مميزة 3.333 7.562 3.620 0.412 3.726 4.421 24

 مميزة 3.333 25.727 3.239 1.533 3.590 4.637 25
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 مميزة 3.333 7.211 3.993 0.533 3.504 4.572 26

 مميزة 3.333 23.399 3.992 1.257 3.592 4.412 27

 غير مميزة 3.261 2.436 3.491 4.637 3.446 4.701 22

 مميزة 3.333 9.923 3.941 1.230 3.692 4.057 29

 مميزة 3.333 7.915 2.191 1.446 2.356 4.124 13

 غير مميزة 3.454 3.751 3.534 4.527 3.532 4.446 12

 مميزة 3.333 7.607 3.757 0.209 3.534 4.767 11

 مميزة 3.333 2.770 3.995 1.923 3.772 4.091 10

 مميزة 3.333 7.792 3.772 0.637 3.529 4.615 14

 مميزة 3.306 1.212 3.913 4.329 3.759 4.412 15

 مميزة 3.333 9.179 3.992 0.350 3.630 4.5 16

 غير مميزة 3.291 2.031 3.574 4.215 3.527 4.167 17

 مميزة 3.333 23.319 3.911 0.350 3.656 4.572 12

 مميزة 3.333 6.504 3.269 0.423 3.237 4.446 19

 غير مميزة 3.322 2.710 3.562 4.091 3.504 4.572 03

 مميزة 3.333 7.626 3.700 0.423 3.654 4.423 02

 مميزة 3.333 4.692 3.251 0.505 3.926 4.012 01

 مميزة 3.333 6.606 3.737 0.529 3.652 4.446 00

 مميزة 3.333 6.627 3.679 0.724 3.571 4.5 04

 مميزة 3.333 22.503 3.661 0.215 3.622 4.529 05

 مميزة 3.333 22.371 3.733 0.167 3.504 4.572 06

 مميزة 3.333 5.915 3.779 0.724 3.502 4.464 07

 مميزة 3.333 4.997 3.251 0.964 3.550 4.641 02

 غير مميزة 3.426 3.226 3.670 0.921 3.725 0.275 09

 مميزة 3.333 6.311 3.776 0.615 3.612 4.412 43

 مميزة 3.333 2.170 3.525 0.057 3.662 4.009 42

 

 – 2.111ي  التاىيية ليقيرات المقيياس اقتربيت بيين ا  يتبيين لنيا أ  القي1من االل مالحظتنيا للجيدول ا    

  ومسييتوى 112  أمييام درجيية حرييية ا1.22 ، وعنييد مقارنتجييا بقيميية ات  الجدولييية البالغيية ا11.717

، 21، 12، 17، 2، 1  فقرات غير مميزة والتي تحمي  التسلسي  ا2  يتبين لنا أ  هناي ا2.21معنوية ا
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جييا أصييغر ميين قيميية ات  الجدولييية وبييذلع تيي  اسييتبعاد هييذ   ، أل  قييي  ات  المحسييوبة ل72، 72، 27

   يبين اليقرات المحذوفة والمحور الدي تنتمي الي .1اليقرات من المقياس, والجدول ا

 (5جدول )

 يبين الفقرات التي سقطت بالتمييز والمحاور التي تنتمي اليها

 الداللة الفقرات المستبعدة محاور المقياس ت

 غير مميزة 9،  4 الوعي االنفعالي 2

 غير مميزة 17، 12،  22،  20 الثقة بالنفس 1

 غير مميزة 09،  03 التقييم الدقيق للذات 0

 

 معامل االتساق الداخلي :  1-0-5-1

لقد ت  استدراه معام  االتساب الداالي للوصول إلى القوة التمييزية لليقرات إي إ  هذ  الطريقة تقدم لنيا 

راتيي ، بحييي  تقيييع كيي  فقييرة البعييد السييلوكي نيسيي  الييذي  يقيسيي  المقييياس ككيي ، مقياسييا متجانسييا فييي فق

والسيتدراه معامي  االتسياب تيي  اسيتددام معامي  االرتبييا  لبيرسيو  لقيياس درجية ارتبييا  كي  فقيرة مييع 

الدرجة الكلية للمقياس ولك  العب، فضال  عن استدراه معام  االرتبا  ك  فقرة مع البعد اليذي تنتميي 

   يبين يلع. 7  و ا6جدولين اإلي  وال

 (6جدول)

 يبين معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه بالنسبة لألبعاد

 المحور الثالث المحور الثاني المحور االول

 (sigقيمة ) الفقرة ت (sigقيمة ) الفقرة ت (sigقيمة ) الفقرة ت

 3.333 3.542 19 تمييز 20 3.333 3.042 2

 تمييز 03 3.333 3.525 24 3.333 3.446 1

0 3.475 3.333 25 3.722 3.333 02 3.527 3.333 

 3.333 3.530 01 3.333 3.441 26 تمييز 4

5 3.464 3.333 27 3.656 3.333 00 3.524 3.333 

 3.333 3.420 04 تمييز 22 3.331 3.122 6

7 3.510 3.333 29 3.632 3.333 05 3.654 3.333 

2 3.542 3.333 13 3.613 3.333 06 3.630 3.333 

 3.333 3.537 07 تمييز 12 تمييز 9

23 3.535 3.333 11 3.575 3.333 02 3.529 3.333 
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 تمييز 09 3.333 3.664 10 3.333 3.401 22

21 3.424 3.333 14 3.491 3.333 43 3.512 3.333 

  15 3.292 3.334 42 3.521 3.333 

  16 3.602 3.333    

    تمييز 17  

  12 3.621 3.333    

 

  وعنيد الرجيوع إليى 712 - 122  أ  قي  معام  االرتبا  قد تراوحت ما بين ا6من الجدول ا بينيت    

  نجد إ  قيمية ار   2.21  وأمام مستوى معنوية ا 112جدول داللة معام  االرتبا  عند درجة حرية ا

ع فييأ  جميييع اليقييرات كانييت مميييزة ويلييع ال  قييي  معاميي    وفييي ضييوء يليي2.172الجدولييية تسيياوي ا

 االرتبا  الداص بجا أعلى من قيمة ا ر   الجدولية.

 (7جدول )

 يبين قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس الوعي الذاتي بالدرجة الكلية

 الفقرة ت
قيمة 

(sig) 
 الفقرة ت

قيمة 

(sig) 
 (sigقيمة ) الفقرة ت

2 3.441 3.333 25 3.669 3.333 19 3.475 3.333 

 3.373 تمييز 03 3.333 3.520 26 3.333 3.591 1

0 3.407 3.333 27 3.560 3.333 02 3.454 3.333 

 3.333 3.042 01 3.322 تمييز 22 3.319 تمييز 4

5 3.169 3.33 29 3.555 3.333 00 3.406 3.333 

6 3.322- 3.136 13 3.522 3.333 04 3.403 3.333 

 3.333 3.595 05 3.912 تمييز 12 3.333 3.472 7

2 3.027 3.333 11 3.522 3.333 06 3.590 3.333 

 3.333 3.471 07 3.333 3.503 10 3.313 تمييز 9

23 3.554 3.333 14 3.523 3.333 02 3.072 3.333 

 3.601 تمييز 09 3.333 3.153 15 3.333 3.002 22

21 3.033 3.333 16 3.505 3.333 43 3.402 3.333 

 3.333 3.476 42 3.320 تمييز 17 3.723 تمييز 20

24 3.463 3.333 12 3.620 3.333    
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  إ  قييي  معاميي  االرتبييا  بييين فقييرات المقييياس والدرجيية الكلييية للمقييياس قييد 7ميين الجييدول ا بييينيت   

ة حريية   وعنيد الرجيوع إليى جيداول داللية معامي  االرتبيا  عنيد درجي2.626 – 2.212تراوحت بين ا

  وعنيد مقارنتجيا ميع 2.172  نجيد أ  قيمية ار  الجدوليية تسياويا 2.21  وأمام مستوى معنوييةا226ا

قيميية ار  المحتسييبة لمعييامالت االرتبييا  لليقييرات نجييد إ  جميييع فقييرات المقييياس كانييت مميييزة بأسييتثناء 

 .  فجي غير مميزة وبدلع ت  حذفجا من بين اليقرات6اليقرة التي تحم  التسلس  ا

بعيد حيذف اليقيرات التيي سيقطت ضيمن اجيراءات التميييز واالتسياب تي  اجييراء  ثباات المقيااس: 1-0-6

  العييب تيي  ااتييياره  بصييورة عشييواىية بطييريقتين االولييى التجزىيية 72الثبييات علييى عينيية مكونيية ميين ا

ني اليقيرات النصييةاي ت  تجزىة فقرات المقياس الى قسمين ض  القس  االول اليقرات اليردية والقسي  الثيا

ت  حساب االرتبا  بين القسمين بطريقة بيرسو   Spssالزوجية وباستددام الحاسب االلي وفم نظام الـ 

  وا  هذا االرتبا  يمث  االتساب اليداالي 2.227وفي ضوء يلع ظجرت درجة االرتبا  بين النصيين ا

بيراو    وعنيد -ا سيبيرما  لنصف االاتبار وليع االاتبار كل  ولتصحي  يلع يتطليب اسيتددام معادلية

. امييا 2.227اسييتددام هييذ  المعادليية بلييغ معاميي  الثبييات للمقييياس كليي  ا   وهييذا يعتبيير معاميي  ثبييات عييال 

  وهيدا يعتبير مرسير 2.211فظجرت قيمية معامي  االرتبيا  ا ريقية الييا كرونبيا :الطريقة الثانيية فجيي 

 عال  للثبات.

بعيد االنتجياء منالمتطلبيات الال مية لبنياء مقيياس  ه:وصف المقياس بصايغته النهايياة وتصاحيح 1-0-7

  فقييرة تيي  صييياغة جميييع 72اليوعي الييذاتي لالعبييي كييرة القييدم، اسييتقر المقييياس بصييغت  النجاىييية علييى ا

  2فقيرات المقيياس بشييك  ايجيابي مو عيية عليى ثالثيية محياور وهييي: اليوعي باالنيعيياالت ويتكيو  ميين ا

  فقييرة، وتشييم  12  الثقيية بييالنيع ويتكييو  ميين ا2-1لسيي  مين افقيرة، وتشييم  اليقييرات التييي تحميي  التس

  فقيرة، وتشيم  اليقيرات التيي 11  تقييي  اليذات ويتكيو  مينا21-12اليقرات التيي تحمي  التسلسي  مين ا

 ، وت  تحديد بداى  االجابة وفيم مقيياس ليكيرت الدماسيي اي تي  وضيع اميام 72-22تحم  التسلس  من ا

، 7، 1، 1، موافم، محايد، ال اوافم، ال أوافم بشدة  واعطييت اليدرجات اك  فقرة البداى  اموافم بشدة

  وبمتوسي  فرضيي 72  والدرجية اليدنيا ا162  على التوالي وبذلع بلغت الدرجة الكلية للمقيياسا1، 2

 ، وبذلع اصب  المقياس جاهزا  للتطبيم على افراد عينة البح ، ومن الجدير باليذكر ا  درجية 26بلغ ا

كلما ارتيعيت دليت عليى وجيود وعيي ياتيي لالعبيين وكلميا انديضيت درجية المسيتجيب دليت المستجيب 

علييى اندييياض الييوعي الييذاتي لييدى الالعبييين، وبييدلع اصييب  المقييياس جيياهزا  للتطبيييم علييى أفييراد عينيية 

  .البح 

حسيابي، :النسبة المئوية، الوسي  الاآلتية استددم الباح  الوساى  اإلحصاىية  الوسايل اإلحصايية:  1-4

االنحييراف المعييياري، االاتبييار التيياىي للعينييات المسييتقلة غييير المرتبطيية، معادليية اليييا كرونبييا ، معاميي  
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بيراو ، االاتبيار التياىي لعينية واحيدة. والتيي تي  حسيابجا باسيتددام  –ارتبا  لبيرسو ، معادلة سبيرما  

  .  Excel  فضال  عن استددام برنام  اSPSSالبرنام  االحصاىي الـ ا

 الفصل الثالث

 عرض النتايج وتحليلها ومناقشتها: 0-2

 :التعرف على الوعي الذاتي لدى لالعبي كرة القدم الشباب 0-2-2

 (2جدول )

 المعالم االحصايية ألفراد عينة البحث لمقياسي الوعي الذاتييبين 

 العينة المتغيرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

 قيمة ت
 الداللة

 الجدولية المحتسبة

 معنوي 2.99 27.269 96 23.292 224.44 93 الوعي الذاتي

 

 2.99(، قيمة )ت( الجدولية = 29( وأمام درجة حرية )3.35≥ )معنوي عند نسبة خطأ      

  يتبين لنا ا  قيمية الوسي  الحسيابي الفيراد عينية البحي  فيي االجابية 2من االل مالحظتنا للجدول ا    

  وعنييد مقارنيية قيميية 12.121  بييانحراف معييياري بلييغ ا111.11مقييياس الييوعي الييذاتي بلغييت ا علييى

  باستددام ااتبار ات  لعينة واحدة تَبين لنا وجود 26الوس  الحسابي مع قيمة الوس  اليرضي البالغة ا

  2.22  بمسيتوى داللية ا17.162فروب معنويية لصيال  الوسي  الحسيابي اد بلغيت قيمية ت المحتسيبة ا

  هييدا وا  دل علييى ا  افييراد عينيية البحيي  يمتلكييو  2.21وهييي اصييغر ميين مسييتوى الدالليية المعتمييدة ا

مسيتويات جييدة مين اليوعي اليذاتي، يعيزو الباحثييا  النتياى  الحاليية اليى ا  اليوعي اليذاتي يمثي  الدعاميية 

ثير ايجابيية وتعيدي  االساسية للشدصية السوية والذي يساعد الالعبين عليى التعامي  والتيكيير بطريقية اك

سلوك  وانيعاالت  واتجاهات  والتغليب عليى المعوقيات التيي تيواججج  والتكييف ميع الجوانيب المحيطية بي  

  26، ص2216  نقيال ابديو والكياكي، Rankin et al, 2004لتحقييم اهيدافج  المنشيودة، اي يشيير ا

لتعيرف عليى مشياعر  الحقيقيية با  "الشدم الذي يمتلع وعي ياتي يكيو  لديي  القيدرة العاليية فيي ا 1ا

 ويعبر عنجا بطريقة تنسج  معميولجوأفكار  وأنجيمتا بوعيجلحاالتجاالنيعالية والمزاجية،فضال عن كوني 

 فتتشيك  مستقلة وشدصيت  محبطة، لمواقف تعرض  عند واليستسل  تيكير  وسلوك  اسلوب  في ايجابي

 التوافييم الشدصييي ميين عييالي مقييدار علييي  يييضيي ممييا القييرار بصييورة ايجابييية اتديياي علييى القييدرة لدييي 

                                                
بنااء مقيااس الاوعي الاذاتي لادى تدريساي التربياة الرياضاية فاي  : " 2216كياكي، فياتن علييابديو، مجييد ايدا وال 1ا

 . 26،ص 67، بح  منشور في مجلة اليت ، كلية التربية الرياضية، جامعة كرميا ، العدد اجامعات كوردستان "
 



 

 

 

 
 
 

 

54 

   (56) لىإ( 41) ص من الصفحات
 (03/21/1313ن )يوالعشر  واحدال العدد  – خامسالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

P- ISSN:2074 – 9465                           E-ISSN:2706-7718             

فضييال  عيين " أ  الييوعي بالييذات يحييدد اسييلوب   1ا  722، ص2212واالنيعالي".ويضيييف االعكايشييي ، 

اليرد في  بيعة االداء عند تياعل  مع البيئة، ويعد مرشرا  للقدرة على مواججة المشكالت وحلجا بطريقية 

االداء وتحقييم االهيداف يبيدءا  مين ايالل معرفية الالعيب  جيدة ". كما ا  تحقيم التميييز والتطيور فيي

لذات  وهذ  تعد أولى اطوات النجاح والتي من االلجيا يسيتطيع الالعيب ادراي ميا يمتلكي  مين امكانييات 

  الييى أ  الييوعي الييذاتي يمثيي  "سييمة تتضييمن تركيييز 2211بدنييية او مجارييية، وهييذا مييا اكييد  اسييلطا ، 

وييرى الباحي  ايضيا اليى ا  . 2ا 172، 2211مصال  الشدصيية" اسيلطا ، االنتبا  نحو الذات تحقيقا لل

الوعي الذاتي يعد مطلبا هاما في حياتنا الرياضية لما ل  من تأثيرات ايجابية حي  أ  ارتياع هيذ  السيمة 

لدى الالعبين يدل على قدرتج  في التعام  مع حاالت االنيعاالت والضغو ات وتسياه  فيي تعزييز ياتي  

تعزيييز الجوانيب المرغييوب فيجييا والتييي تسياعد علييى تحقيييم االداء المتوقيع ميينج ، والحييد ميين مين اييالل 

الممارسات التي تعيم اداىجي  فيي حيين اني  فيي حالية عيدم اميتالي الالعبيين اليوعي اليذاتي وفجي  انيسيج  

 بشك  جيد فانج  سوف يالقو  صعوبة في التياع  مع االارين والوعي بمشاعره  .

 

 

 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات: 4-2

يتميز مقياس اليوعي اليذاتي اليذي قيام الباحي  ببناىي  عليى العبيي كيرة القيدم الشيباب باألسيع العلميية .1

 الصحيحة. 

 يمتلع العبوا كرة القدم الشباب وعي ياتي ويلع من االل اجاباتج  على فقرات المقياس..2

 التوصيات: 4-1

الوعي الذاتي الذي قام الباح  ببناى  على العبي كرة القدم ومحاولية تطبيقي  عليى بقيية  اعتماد مقياس.1

 اليعاليات الرياضية.

 

 

                                                
"، بحي   لبة جامعاة الشاارقةعالقة الوعي الذاتي بقوة السيطرة المعرفية لدى ط :" 2212العكايشي، بشرى احمد ا 1ا

 . 722، ص 122منشور في مجلة االداب، كلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة، العددا
 

الشعور بالذنب وعالقته بوعي الذات لدى طلبة الكلية التربوية المفتوحاة بحاث  :" 2211سلطا ، احمد رشيد عبد ا 2ا

 . 172، ص 17كلية التربية، العدد ا ،ية والنفسية "منشور في مجلة البحوث التربو
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 المصادر

بنيياء مقيياس الييوعي الييذاتي ليدى تدريسييي التربييية  : " 2216بديو، مجيييد ايدا والكيياكي، فيياتن علييا-1

لييية التربييية الرياضييية، جامعيية ، بحيي  منشييور فييي مجليية اليييت ، كالرياضييية فييي جامعييات كوردسييتا  "

  .67كرميا ، العدد ا

 :" الشعور بالذنب وعالقت  بوعي اليذات ليدى  لبية الكليية التربويية 2211سلطا ، احمد رشيد عبد ا-2

  .17الميتوحة بح  منشور في مجلة البحوث التربوية والنيسية "، كلية التربية، العدد ا

الييوعي بالييذات لييدى اعضيياء هيئيية  : " 2211  جاسييراعبييدالجادي، سييامر عييدنا  والبسييا ي، غييان-7

التييدريع ميين جامعيية ابييو ظبييي فييي ضييوء متغيييرات النييوع ايكر/أنثييى  والمرهيي  العلمييي والتدصييم 

"، بحي  منشيور فيي مجلية العليوم التربويية والنيسيية، كليية االداب والعليوم، جامعية ابيو ظبيي،  والدبرة

  .2 ، العدد ا16المجلد ا

عالقية اليوعي اليذاتي بقيوة السييطرة المعرفيية ليدى  لبية جامعية  :" 2212احميد االعكايشي، بشيرى -1

"، بح  منشور في مجلة االداب، كلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الشيارقة،  الشارقة

  .122العدد ا
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