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 :أهداف البحث

 –وضببع منهبباج لتأهيببل الثقببة بببالنفس لطببالب المرحلببة الثانيببة فببي كليببة التربيببة لرياضببية  -1
 .جامعة األنبار

نتبببائج االختببببارات القبليببة والبعديبببة لمسبببتوى الثقبببة ببببالنفس لمجمبببوعتي  معرفببة الفبببروق ببببين -2
 .البحث

 .معرفة الفروق بين نتائج االختبارات المهارية لمجموعتي البحث بداللة متوسط المجتمع -3
تم اختيار المنهج التجريبي ذو المجمبوعتين المسبتقلتين لمالئمتبه طبيعبة البحبث،  :إجراءات البحث

الطببول والببوزن لعينببة البحببث للتأكببد مببن تجانسببها، بعببدها تببم تحديببد مهببارات  كمببا تببم إجببراء قيبباس
المالكمببة، والمقيبباس المناسببب لقيبباس مسببتوى الثقببة بببالنفس، ثببم تببم أجببراء تجببربتين اسببتطالعيتين 
للتأكببد مببن صببدق وثبببات وموضببوعية مقيبباس مسببتوى الثقببة بببالنفس، بعببدها تببم قيبباس مسببتوى الثقببة 

البحببث وأدخلببت المجمببوعتين فببي المببنهج التعليمببي الموضببوع مببن قبببل بببالنفس القبلببي لمجمببوعتي 
الباحببث، وعنببد نهايببة الفتببرة المحببددة للمنهبباج تببم قيبباس مسببتوى الثقببة بببالنفس البعببدي لمجمببوعتي 
 .البحث، وتم أجراء االختبار المهاري لمعرفة مستوى تعلم المهارتين قيد البحث لمجموعتي البحث

 :صل الباحث إلىتو  :االستنتاجات والتوصيات

استنتج الباحث ببأن مسبتوى تعلبم المهبارات الهجوميبة يتبأثر بنسبب معينبة بمسبتويات الثقبة  -1
 .بالنفس

اسبببتنتج الباحبببث إن المسبببتويات المناسببببة مبببن الثقبببة ببببالنفس تبببؤثر إيجابيبببًا بمسبببتوى تعلبببم  -2
 .المهارات الهجومية في المالكمة

 :وأوصى ببعض التوصيات ومنها

 لتأهيل الثقة بالنفس وتأثيره في تعلم بعض المهارات الهجومية في المالكمةمنهاج مقترح 

 م مجيد حميد مجيد.م

 جامعة األنبار  - كلية التربية الرياضية
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والمدربين إلطالعهم على رلية التعامل مع المتعلمين والرياضبيين كباًل فتح دورات للمربين  -1
حسب مستوى الثقة بالنفس الذي يمتلكه ألن اخبتالف هبذه المسبتويات ببين األفبراد يفبرض 

 .على المربي والمدرب التعامل المختلف معهم وكاًل حسب مستواه
ها زيببببادة تجببببارب النجبببباأ دعببببم العمليببببة التعليميببببة والتدريبيببببة بالمسببببتلزمات التببببي مببببن شببببأن -2

 .للمتعلمين والالعبين، إذ أن هذا األمر من شأنه تطوير مستويات الثقة بالنفس
 

Abstract 

A proposed program for the rehabilitation of self-confidence and its 
impact on the learning level of some fighting skills in Boxing. 

 

Research Goals: 

1- Develop Platform for the rehabilitation of self-confidence for the 
second phase students in the College of Physical Education - 
University of Anbar. 

2- Know the differences between the results of the tests (before and 
after) of self-confidence for the tow research groups. 

3- Know the differences between the results of skill tests for the two 
groups of research in terms of the average community. 

Research procedures: 

The researcher choose the experimental method with two independent 
groups, also measured the height and weight of the samples to ensure 
homogeneity, then been identified skills of boxing, and appropriate 
measure to measure the level of self-confidence, and then was 
conducted two experiments tests to ensure the validity and reliability and 
objective measure of the level of self-confidence, then measured the 
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level of self-confidence (first test) for the research groups and 
introduced the two groups in the learning curriculum which develop by 
the researcher, and at the end of the period specified for the platform 
has been measuring the level of self-confidence (second test) for the 
two groups of research, has been testing the level of boxing skill the two 
groups of search. 

Conclusions and recommendations: Researcher concluded: 

1- The level of learning of offensive skills in boxing influenced by 
levels of self-confidence. 

2- That the appropriate levels of self-confidence affect positively of 
the level of learning offensive skills in boxing. 
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 3- الباب األول: التعريف بالبحث

 :المقدمة وأهمية البحث 3-3

تقترن عملية تعلم المهارات الرياضية من قبل المتعلمبين بعبدة متغيبرات تبؤثر إيجاببًا 
البدنيببة ، والحركيببة ، والفسببلجية ، : أو سببلبًا علببى مسببتويات ذلببك الببتعلم وهببذه المتغيببرات هببي

ية واالجتماعية ، ومجمل هبذه المتغيبرات تتنباغم بالتبأثير علبى المبتعلم وبآليبة والعقلية ، والنفس
خاصة لكل واحدة منها لتشكل المستوى العام لتعلمه المهارة في فعاليبة معينبة ، والتنباغم فيمبا 
بينها يتأثر بشكل كبير جدا بتأثر المستوى لكل واحدة منها في حالة الضعف أو القوة ، وهبذا 

جباأ أو فشبل األداء للمهبارة والمسبتوى لهبذا النجباأ أو الفشبل ، فضبعف جميبع ما يظهر في ن
المتغيببرات يعنببي الفشببل التببام فببي األداء ، وبببنفس الوقببت فقببوة هببذه المتغيببرات مجتمعببة تعطببي 
احتمباالت كبيبرة لظهببور أداء جيبد يرتقبي إلببى المسبتوى المطلبوب مببن هبذا األداء أمبا الضببعف 

آلخبببر هبببو مبببا يعطبببي المسبببتوى المتبببباين لبببألداء والبببذي يبببدل فبببي بعضبببها والقبببوة فبببي بعضبببها ا
 .بالنتيجة إلى مستوى التعلم للرياضي او المتعلم

والثقة بالنفس مبن الحباالت النفسبية المهمبة فبي النشباط الرياضبي كونهبا تعتببر ذات 
تقانهبا وربمبا تكبون  حدين بالتأثير على التعلم ، فربما تكون الثقة بالنفس محفزًا لتعلم المهبارة وا 

سببًا مباشرًا في تعويبق البتعلم وبالتبالي الفشبل بباألداء ، ولهبذا تنباول الباحبث هبذا الجانبب مبن 
 .الحالة النفسية الستكشاف تأثيره على أداء المهارات الهجومية في المالكمة موضوعة التعلم

 :مشكلة البحث 3-2

فبببي تركبببزت مشبببكلة البحبببث حبببول الضبببعف فبببي مسبببتوى تعلبببم المهبببارات الهجوميبببة 
جامعة بغداد  –المالكمة لدى نسبة كبيرة من طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية 

، ومن خالل مالحظبة الباحبث وجبد إن أحبد أسبباب ذلبك الضبعف يعبود إلبى وجبود تبباين فبي 
مستويات الثقة بالنفس في أداء تلك المسكات وبالتالي ظهبور المسبتويات الضبعيفة فبي البتعلم 

 .عن عدم إعطاء األهمية الكافية لتطوير مستويات الثقة بالنفس، فضاًل 
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 :أهداف البحث 3-1
 –وضببع منهبباج لتأهيببل الثقببة بببالنفس لطببالب المرحلببة الثانيببة فببي كليببة التربيببة لرياضببية  .1

 .جامعة األنبار
معرفببة الفبببروق ببببين نتبببائج االختببببارات القبليببة والبعديبببة لمسبببتوى الثقبببة ببببالنفس لمجمبببوعتي  .3

 .البحث
 .معرفة الفروق بين نتائج االختبارات المهارية لمجموعتي البحث بداللة متوسط المجتمع .2

 :فروض البحث 3-1

هنبببباك فببببروق عشببببوائية بببببين نتببببائج اختبببببارات الثقببببة بببببالنفس القبليببببة والبعديببببة للمجموعبببببة  .1
 .الضابطة

 .التجريبيةهناك فروق معنوية بين نتائج اختبارات الثقة بالنفس القبلية والبعدية للمجموعة  .2
هنبباك فببروق عشببوائية بببين نتببائج اختبببارات األداء المهبباري لبببعض المهببارات الهجوميببة فببي  .3

 .المالكمة ومتوسط المجتمع للمجموعة الضابطة
هنبباك فببروق معنويببة بببين نتببائج اختبببارات األداء المهبباري لبببعض المهببارات الهجوميببة فببي  .2

 .المالكمة ومتوسط المجتمع للمجموعة التجريبية
 :مجاالت البحث 3-1

 .جامعة األنبار –طالب المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية : المجال البشري 1-5-1

 .جامعة األنبار –قاعة المالكمة في كلية التربية الرياضية : المجال المكاني 1-5-2

 .2/12/2112ولغاية  1/11/2112الفترة من : المجال الزماني 1-5-3
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 الدراسات النظرية والمشابهة:  الباب الثاني -2

 :الدراسات النظرية 2-3

 :الثقة في النفس 2-3-3

والثقبة ببالنفس , واالعتقباد فبي إمكانيبة التحسبن, الثقة في النفس هي توقع النجاأ
فببببالرغم مبببن عبببدم تحقيبببق المكسبببب أو الفبببوز فلنبببه , ال تتطلبببب بالضبببرورة تحقيبببق المكسبببب
 .(351)ع األداءيمكن االحتفاظ بالثقة في النفس وتوق

أما محمود عنان فقد عرفها بأنها اعتقاد الفرد وشعوره بقدراته، واأليمان بها عند 
 .(352)فهي درجة تيقنُه بقدرته على النجاأ في الرياضة, مواجهة المنافسة الرياضية

 : (353)أنواع الثقة في النفس 2-3-2

الثقة في النفس يمكن تحديد أنواع الثقة في النفس من خالل طبيعة العالقة بين 
إذ يتوقبببع أن األداء يتحسببن مبببع زيببادة الثقبببة فبببي , المقلبببوب( U)واألداء فببي ضبببوء منحنببى 

 . وحيث أن الزيادة في الثقة تؤدي إلى نقص وضعف األداء, النفس حتى نقطة مثلى

 :الثقة المثلى في النفس: أوالً 

يبة مبن تعني االقتناع الشديد بالقدرة على تحقيق األهداف التي نكبافح بجد
ولكبن المهبم أن , وذلك ال يعنبي بالضبرورة أن يكبون األداء جيبد دائمباً , أجل تحقيقها

والثقبة القويبة فبي البنفس تسباعد فبي التعامبل مبع , تتحقق أفضل اإلمكانبات والقبدرات
, واالسببببتمرار فببببي الكفبببباأ مببببن أجببببل النجبببباأ, األخطبببباء ونببببواحي القصببببور بفاعليببببة

الثقببة فبي الببنفس يضببعون أهبدافًا واقعيببة وفقببًا والطبالب الببذين لبديهم درجببة مثلببى مبن 
 . لمستوى قدراتهم

 

                                                           
 .303ص , ( 7114هرة ، دار الفكر العربي ، القا) 7:ط,  تدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضيأسامة كامل راتب،  - 351

 .017ص ( 0991, القاهرة، دار الفكر العربي: )0ط, النظرية والنطق والتعريب–سيكولوجية التربية البدنية والرياضية محمود عبد الفتاح عنان،  - 352

 .302-302ص , 7114, المصدر السابقأسامة كامل راتب،  - 353
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 :ضعف الثقة في النفس: ثانياً 

ولكبببببنهم , أن الكثيبببببر مبببببن الطبببببالب لبببببديهم مهبببببارات بدنيبببببة لبببببألداء بنجببببباأ
وخاصبة تحبت , مصابون بفقد الثقة أو ضعف الثقة في قدراتهم ألداء هبذه المهبارات

 .ظروف األداء الضاغطة في االختبارات

, ويضبببعف مبببن التركيبببز, ويزيبببد القلبببق, ن الشبببك فبببي البببذات يعبببوق األداءأ
ويجعل الطالب يركز على نقاط الضعف أكثر من االهتمبام بنبواحي , ويسبب التردد

 .  القوة

 :الثقة الزائفة في النفس: ثالثاً 

أي أن ثقبتهم تزيبد عبن قبدراتهم , الطالب الذين لديهم ثقبة زائفبة فبي البنفس
توى أدائهم بسبب اعتقادهم لذا فأنهم ال يعدون أنفسهم أو يبذلون ويهبط مس, الفعلية

وكقاعببدة عامببة فببلن الثقببة الزائببدة تعتبببر مشببكلة , الجهببد ألداء العمببل المطلببوب مببنهم
 .أقل تأثير من مشكلة ضعف الثقة

 :  (354)فوائد الثقة في النفس 2-3-1

 :الثقة في النفس تثير االنفعاالت اإليجابية: أوالً 

فلنبببك تصببببح أكثبببر هبببدوءًا واسبببترخاء فبببي المواقبببف أو , تشبببعر بالثقبببة فعنبببدما 
وهذه الحالة العقلية والجسمية تسمح أن تتصرف بنجاأ في بعض , الظروف الضاغطة

 .مواقف األداء الحرجة

 : الثقة في النفس تساعد على التركيز: ثانياً 

اء فلنببببه يتببببوفر لببببديك صببببفاء ذهنببببي للتركيببببز علببببى األد, عنببببدما تشببببعر بالثقببببة
فلنببك تميببل إلببى القلببق حببول كيفيببة أن يكببون األداء , أمببا عنببدما تفتقببد إلببى الثقببة, الببراهن

                                                           
 .371-309ص,  7114, السابقالمصدر أسامة كامل راتب،  - 354
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كمببا أن زيببادة الخببوف ومحبباوالت تجنببب الفشببل , وكيفيببة تفكيببر اآلخببرين فببي أدائببك, جيببد
 .سوف تعوق التركيز، وتصبح أداة سهلة لتشتت االنتباه

 : الثقة في النفس تؤثر في األهداف: ثالثا

يضبعون أهبدافًا واقعيبة ويببذلون , لذين يتميزون فبي الثقبة فبي البنفسالطالب ا
أمبا الطببالب البذين يتصببفون , كبل مبا فببي وسبعهم بنشبباط مبن أجببل تحقيبق تلبك األهببداف

بضببعف الثقببة فببي الببنفس فيعببانون الخببوف مببن الفشببل والشببك فببي قببدراتهم، ويميلببون إلببى 
 .وضع أهداف سهلة أقل من قدراتهم

 : فس تزيد الجهدالثقة في الن: رابعاً 

أن مقببدار الجهببد المبببذول، ومببدى المثببابرة لتحقيببق األهببداف يعتمببدان بدرجببة 
 . كبيرة على مقدار الثقة بالنفس

 : الثقة في النفس تؤثر في إستراتيجية اللعب: خامساً 

وهبم , أن الطالب الذين يتميزون بالثقة يميلون إلى اللعب لتحقيق المكسبب
أمبا , المببادرة، ولهبم سبيطرة واسبتفادة مبن ظبروف االختببارعادة ال يخافون المحاولبة و 

وخوفبًا مبن , الطالب الذين يفتقدون إلى الثقة فلنهم يميلون إلى اللعب لتجنب الخسبارة
 . الفشل، ويكونون مترددين، ويحاولون تجنب حدوث األخطاء

 :الثقة في النفس تؤثر في تدعيم الطالقة النفسية: سادساً 

ية بأنها أفضل حالبة مبن االسبتعداد النفسبي يتميبز بهبا تعرف الطالقة النفس
وتمثل الثقة في النفس أحد , الطالب، وتمكنه من تحقيق أفضل خبرة ممارسة رياضية

 .مصادر التعبة النفسية اإليجابية التي تؤدي إلى حالة الطالقة النفسية
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 : (355)بناء األهداف 2-3-1

واالتجاهبات نحبو ممارسبة نبوع معبين تتكون لبدى الطبالب مجموعبة مبن الميبول 
وقبببد تكبببون ميبببول ورغببببات رنيبببة أو دائميبببة تبببؤدي ببببه إلبببى تحديبببد , مبببن األنشبببطة الرياضبببية
 .طريقه نحو هدف معين

, أن بنبببببباء األهببببببداف تحقببببببق الدافعيببببببة الالزمببببببة للطالببببببب نحببببببو األداء الرياضببببببي
ن عليببه أن وبصببرف النظببر عببن نببوع الببدوافع وراء ممارسببة الطالببب لألنشببطة الرياضببية فببل

 .يحدد الهدف من ممارسته الرياضة وليس أهداف النتائج

ويجب أن تمتاز األهداف بالتحدي والواقعية والفردية إضبافة إلبى تحديبد أهبداف 
ويجببب أن تتميببز بدرجببة مببن الصببعوبة تسببمح للطالببب بالقببدرة علببى إنجازهببا وعببدم , بديلببة

 .المبالغة في صعوبتها

نجازات  تبنى الثقة في النفس وتتطور من خالل زيادة الوعي بالثقة في النفس وا 
األداء والتصببور العقلببي لببألداء النبباجح، إضببافة إلببى أن اإلعببداد البببدني والمهبباري مببن أهببم 

 .الجوانب التي تساعد الطالب في بناء ثقته بنفسه

جراءات البحث: الباب الثالث -1  .منهج وا 
 :منهج البحث 1-3

التببي تحببدد مببنهج البحببث المسببتخدم للحصببول إن طبيعببة المشببكلة المببراد حلهببا هببي 
لمالئمتببه ( مجمببوعتين مسببتقلتين)علببى البيانببات الدقيقببة لببذا اسببتخدم الباحببث المببنهج التجريبببي 

 .طبيعة البحث

 :عينة البحث 1-2

 –اجري البحث على عينة من طبالب المرحلبة الثانيبة فبي كليبة التربيبة الرياضبية 
، بواقبع (القرعبة)الب تم اختيارهم بالطريقة العشبوائية ط( 31)جامعة األنبار، والبالغ عددهم 

خمسبببة عشبببر طالبببب مبببن كبببل شبببعبة، مبببع شبببرط عبببدم خضبببوع أي مبببنهم ألي منهببباج ( 15)
                                                           

 .001، ص( 7112ديالى ، )،  0:ط, معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر،  - 355
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طبالب فبي التجرببة الرئيسبية لشبمولهم ( 11)تعليمي أو تدريبي فبي المالكمبة، اسبتثني مبنهم 
شببعبهم كببل مجموعببة فببي التجربببة االسببتطالعية، ثببم قسببموا إلببى مجمببوعتين باالعتمبباد علببى 

المجموعببة ( ب)المجموعببة الضببابطة وشببعبة ( أ)عشببرة طببالب فمثلببت شببعبة ( 11)ضببمت 
 .التجريبية

 :  قياس الطول والوزن لعينة البحث 1-2-3

كببوري ( الميببزان)تببم قيبباس الببوزن لعينببة البحببث باسببتخدام جهبباز قيبباس الببوزن 
مببا قيبباس الطببول فببتم كلغببم، أ( 111)لمنشببأ، الببذي تصببل درجببات قيبباس الببوزن فيببه إلببى 

باسبببتخدام شبببريط قيببباس ثببببت علبببى حبببائط، وقبببد تبببم القيببباس بوقبببوف الالعبببب أمبببا شبببريط 
القيبباس، ويببتم تحديببد طولببه عببن طريببق وضببع مسببطرة خشبببية صببغيرة فببوق رأسببه بشببكل 
مبوازي لبألرض بحيبث تشبير إلبى قيباس الطبول فبي شبريط القيباس، أمبا قيباس البوزن فيببتم 

الميزان منتصبًا مرتديًا السروال القصبير فقبط، ويبتم عن طريق صعود الالعب على دكة 
تسببجيل البببوزن فببي اسبببتمارة قياسببات العينبببة المعببدة لهبببذا الغببرض، أمبببا الغببرض مبببن هبببذه 

 .القياسات فهو إجراء عملية التجانس للعينة

 :تجانس عينة البحث 1-2-2

لغرض التأكد مبن إن عينبة البحبث تتبوزع توزيعبًا طبيعيبًا فبي بعبض المتغيبرات 
، إذ أن التجببانس فببي متغيببر الجببنس (العمببر، الطببول، والببوزن)المتعلقببة بموضببوع البحببث 

معامببببل )لببببذا قببببام الباحببببث بببببلجراء اختبببببار . محقببببق الن أفببببراد العينببببة كلهببببم مببببن الببببذكور
وقد عالج الباحث تلك المتغيرات بوساطة طريقة معامبل االلتبواء وحصبل علبى (. االلتواء

 (.1)الحظ الجدول . ثالقيم اآلتية ألفراد عينة البح
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 (1)الجدول رقم 

 يوضح تجانس العينة في متغيرات العمر، الطول ، والوزن

 كغم -الوزن  سم -الطول  سنة -العمر  المعامالت اإلحصائية

 77.4500 174.9500 21.7500 الوسط الحسابي

 78.5000 175.0000 21.0000 الوسيط

 3.47131 3.83165 1.01955 االنحراف المعياري

 -0.565 -0.363 1.221 االلتواء

( صبفر)إن قيبم معامل االلتواء قد اقتربت من الدرجة ( 1)يالحظ من الجدول 
وهبببذا يعنبببي إن عينببة البحبببث كانبببت ضبببمن التوزيبببع ( 3-)أو ( 3)+ولببم تتجببباوز الدرجبببة 

ممبببا يعكبببس تجبببانس العينبببة فبببي تلبببك ( العمبببر، الطبببول، والبببوزن)الطبيعبببي فبببي متغيبببرات 
 .المتغيرات

 أدوات وأجهزت البحث 1-1

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية .1
 .االختبارات والقياس .2
 .استمارات لتسجيل وتفريغ البيانات .3
 (.مقياس الثقة بالنفس)استمارة االستبانة  .2
 .حلبة المالكمة .5
 (.كاسيو)حاسبة شخصية نوع  .1
 (.HP)جهاز حاسوب محمول نوع  .0
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 الميدانيةإجراءات البحث  1-1

 :تحديد مهارات المالكمة للمنهج التعليمي 1-1-3

لتحديبد أهبم  *()(المصبادر ورراء المختصبين فبي المالكمبة)بدءًا اسبتخدم الباحبث 
المهارات الهجومية المناسبة إلجراء البحث، وعدد الوحدات التعليمية المناسبة لكل مسبكة، 

ن، وهما الضربة المستقيمة، والضبربة مهارتا( 2)وبعد تحديد هذه المهارات اختار الباحث 
 (.الخطف)الجانبية 

 :اختبار مستوى الثقة بالنفس 1-1-2

( كبال)أو ( نعبم)خمسون سؤال تتم اإلجابة عليها ببب ( 51)اشتمل المقياس على 
درجبة لإلجاببة بكبال لكبل ( 1)درجة لإلجابة بنعم لكبل فقبرة و ( 2)وتقيم اإلجابات بلعطاء 

فبلن مسبتوى الثقبة ببالنفس عبالي ، وان ( 11–111)مجموع البدرجات ببين فقرة ، فلذا كان 
فبلن  الثقبة ببالنفس متوسبطة ، أمبا إذا كبان المجمبوع ( 01–10)كبان المجمبوع يتبراوأ ببين 

فببببلن مسببببتوى الثقببببة بببببالنفس ضببببعيف وبحاجببببة إلببببي تقويببببة، أمببببا إذا كببببان ( 12–05)بببببين 
لنفس ضببعيف جببدا ويحتبباج إلببي فهببذا يعنببي إن مسببتوى الثقببة بببا( 51–11)المجمببوع بببين 

عالج نفسي لتقويته ، وقد أعد هذا المقياس من قبل األسبتاذ البدكتور أمبل المخزومبي مبن 
واستخدم في قيباس مسبتويات الثقبة ببالنفس لألشبخاص  (356)دولة اإلمارات العربية المتحدة

 (. 1)هناك ، وكما هو مبين في الملحق رقم 

 :التجربتين االستطالعيتين 1-1

طببالب ( 11)الباحببث التجربببة االسببتطالعية األولببى علببى عينببة مؤلفببة مببن أجببرى 
تبببم اختيبببارهم عشبببوائيًا مبببن مجموعبببة العينبببة، وتبببم إجبببراء التجرببببة يبببوم الخمبببيس المصبببادف 

، أمبببا التجرببببة االسبببتطالعية الثانيبببة فقبببد أجراهبببا الباحبببث بعبببد سبببتة أيبببام مبببن  1/11/2112
                                                           

 :الخبراء المختصين *

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية   اختصاص المالكمة كمال جالل. د. أ -0

 جامعة بغداد –ربية الرياضية كلية الت  مدرس لعبة المالكمة  علي مسير. د. م -7

 جامعة بغداد –كلية اإلعالم   اختصاص مالكمة مهدي دويغر. د. م -3

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية    مدرس المالكمة محمد قصي . م -4

356 - http://majdah.maktoob.com/vb/majdah57660/ 

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah57660/
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الصدق والثبات )نها استخراج األسس العلمية التجربة االستطالعية األولى، وكان الغرض م
 .الختبارات الثقة بالنفس( والمعنوية

 :مؤشرات صدق المقياس 1-1-3

الصبببدق مبببن المؤشبببرات األساسبببية والمهمبببة التبببي نحتاجهبببا لمعرفبببة مبببا إذا كبببان 
ويعبد "المقياس قد حقق ما مطلوب منه بصورة جيدة ألي أداة أو جهباز قيباس أو اختببار، 

صائص السيكومترية لالختبار أو القياس، إذ ال بد أن يكبون صبادقًا إلبى الحبد من أهم الخ
 .(357)"الذي يقيس السمة أو الخاصية التي أعد لقياسها وعدم تأثره بالمتغيرات األخرى

 :الصدق الظاهري

إن أفضببل وسببيلة السببتخراج الصببدق الظبباهري للمقيبباس هببو ( Ebel)يببرى أيبببل 
ومبدى وضبوأ التعليمبات وصبالحية العببارات وذلبك مبن مالئمة المقيباس لمبا وضبع ألجلبه 

خبببالل عرضبببه علبببى خببببراء أو محكمبببين وبخاصبببة إن هبببؤالء المحكمبببين مبببن ذوي الدرايبببة 
 .(358)والخبرة

وتحقق هذا النوع من الصدق من خالل تحليل العبارات وعرضبها علبى الخببراء 
 .الذين أكدوا صدق المقياس وبمستوى جيد جدا *()والمحكمين

 :مؤشرات ثبات المقياس 1-1-2

المقصود بالثبات هو أن يعطي المقياس نفس النتائج تقريبًا إذا ما أعيبد تطبيقبه 
على المجموعة نفسها من األفراد، وعلى الرغم من إن كل مقياس صادق يعبد ثابتبًا إال أن 

                                                           
 .019ص( 7111عمان ، دار الفكر ، : ) القياس والتقويم في التربية الخاصة، ( وآخرون)مصطفى القمشي  - 357

 .040، ص 7112كلية التربية الرياضية ،  –، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد  تأثير برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات الطالب نحو لعبة الجمناستكعلي صبحي خلف ،  - 358

 :الخبراء والحكمين *

  جامعة األنبار –كلية التربية الرياضية   حامد سليمان. د. أ -0

 جامعة األنبار –كلية التربية الرياضية   وعد عبد الرحمن. د. م. أ -7

 جامعة األنبار –كلية التربية الرياضية   مروان عبد اللطيف . م -3

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية   أسعد عبدهللا حمد. م -4
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، (359)الصدق صفة نسبية وليست مطلقبة، فبال يوجبد مقيباس عبديم الصبدق أو تبام الصبدق
 :طرق الستخراج ثبات المقياس اعتمد الباحث واحدة منها وهي وهناك عدة

 :إعادة االختبار

تعد هذه الطريقبة مبن أهبم األسباليب لحسباب الثببات ألنهبا تكشبف عبن معامبل 
االسبببتقرار فبببي النتبببائج بوجبببود فاصبببل زمنبببي، حيبببث قبببام الباحبببث باسبببتخراج قيمبببة معامبببل 

األولبببببى ونتبببببائج اختببببببار التجرببببببة االرتبببببباط ببببببين نتبببببائج اختببببببار التجرببببببة االسبببببتطالعية 
، وانحصبببرت قبببيم (Person)االسبببتطالعية الثانيبببة  باسبببتخدام معامبببل االرتبببباط البسبببيط 

وهي قيمة جيدة، وهذا معناه إن االختببار يمتلبك درجبة ( 1.110)معامل االرتباط الناتج 
 .عالية من الثبات

 :مؤشرات موضوعية المقياس 1-1-1

أن يكبون موضبوعيا لقيباس الظباهرة التبي اعبد من أهم صفات االختبار الجيبد 
أصال لقياسها، والموضوعية هي التحرر من التحيبز أو التعصبب، وعبدم إدخبال العوامبل 
الشخصبببية للمختببببر كآرائبببه وميولبببه الشخصبببية، وحتبببى تحيبببزه أو تعصببببه، فالموضبببوعية 
 تعنببى بوصببف قببدرات الفببرد كمببا هببي موجببودة فعببال ال كمببا نريببدها أن تكببون، وهببي عببدم
اختالف المقدرين في الحكم على شيء مبا، أو علبى موضبوع معبين، أي أن هنباك فهمبا 
كامال من جميع المختبرين بما سيطبقونه، وان يكون هناك تفسبير واحبد للجميبع، وان ال 

 .يكون هناك فرصة لفهم معنى رخر غير المقصود منه

يحببدد  وعليببه يجببب علببى كببل مببن يقببوم بتطبيببق اختبببارات بدنيببة أو مهاريببة أن
التعليمبببات لكببببل اختبببببار، وان تكبببون التعليمببببات واضببببحة، ثببببم القيبببام بعمببببل نمببببوذج أمببببام 
المختبرين، باإلضافة إلى االطمئنان علبى صبحة األداة واألجهبزة المسبتخدمة، وان يثببت 
جميبع الشببروط الواجببب اتخاذهبا أثنبباء التطبيببق، باإلضبافة إلببى تببدريب بعبض األفببراد مببن 

 . دام األدوات واألجهزة، وكيفية استخراج النتائجذوي الخبرة لكيفية استخ

                                                           
 .798ص( 0983القاهرة ، مكتبة الفالح ، : ) المقياس النفسيعبد الرحمن سعد ،  - 359
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أن موضوعية إجراءات تطبيق أي اختبار يحكم عليهبا بواسبطة درجبة االتفباق 
 . (360)بين الدرجة النهائية التي يقدمها مالحظان مستقالن أو أكثر

ولقببد اسببتعان الباحببث بمحكمببين حيبباديين عنببد إجببراء االختبببارات علببى العينببة 
سبببابقًا، وعنبببد  إجبببراء االختببببارات جميعهبببا قبببام الباحبببث بجمبببع النتبببائج مبببن المشبببار إليهبببا 

بين نتائج أفراد ( بيرسون)المحكمين ومعاملتها إحصائيًا بحساب معامل االرتباط البسيط 
العينة للمحكمين كلهم في التطبيق الثاني، وقد حصل الباحث على نتبائج  أعطبت دلبياًل 

، وهببي (1.122)يعهببا إذ كببان معامببل االرتببباط واضببحًا علببى موضببوعية االختبببارات جم
إذ إن االختبببار ذا الموضببوعية الجيببدة هببو االختبببار الببذي يبعببد الشببك "قيمببة عاليببة جببدًا، 

،  لبذلك فقبد تأكبد الباحبث مبن موضبوعية  (361)"وعدم الموافقة من المختبرين عند تطبيقبه
 .سهااالختبارات في قياس المتغيرات التي ترشحت تلك االختبارات لقيا

 :المنهج التعليمي 1-1

قبببام الباحبببث بوضبببع مبببنهج تعليمبببي باسبببتخدام األسبببلوب األمبببري لتعلبببيم مهبببارتي 
معتمببببدًا علببببى عببببدد الوحببببدات التعليميببببة ( الخطببببف)الضببببربة المسببببتقيمة والضببببربة الجانبيببببة 

المحببددة مببن قبببل الخبببراء لتعلببيم تلببك المسببكة، وهببي وحببدتين تعليميتببين لكببل مسببكة وبفتببرة 
، وانتهببى يببوم 1/11/2112أربعببة أسببابيع، أبتببدأ يببوم الخمببيس المصببادف ( 2)ها زمنيببة أمببد
، وتخلبببل هبببذا المنهببباج وسبببائل تنميبببة الثقبببة ببببالنفس، وطببببق هبببذا 21/11/2112الخمبببيس 

المنهبباج علببى المجموعببة التجريبيببة، أمببا مببا يخببص المجموعببة الضببابطة فقببد خضببعت لببنفس 
ة ببالنفس وببنفس عبدد الوحبدات التدريبيبة والفتبرة المنهاج التعليمي باستثناء وسائل تنميبة الثقب

 .الزمنية للمجموعة التجريبية

 :المنهاج المقترح لتنمية الثقة بالنفس 1-7

تناعمًا مع المنهج التعليمي، اعتمد الباحث في وضع منهاج لتبدعيم االسبتجابات 
ظببروف اإليجابيببة للطببالب، حيببث قببام بالتببدرج بمسببتوى صببعوبة األداء مببن خببالل تسببهيل ال

                                                           
 . 0005ة ي  الاربي  الريةضي  ،  –،  ةمع  بغدا    المعةمرت الع مي  ، مبةضرات اإلحرة   اال ابةرات ف  الاربي  الريةضي اال ابةرات  ال يةسةت يرحي   ،إيمةب حسي  الطة    - 360

 . 79ص،  (6900ال ة ر  ، مطبع  الجي   ، ) : اال ابةرات  ال يةو ف  الاربي  الريةضي  ،إبرا ي  أحمد سرم   361
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والشروط المرتبطة بأداء المهبارات الهجوميبة فبي المالكمبة مبن حيبث تجزئبة المهبارات، وبمبا 
يتناسببب مببع ضبببط المهببارة، إذ تببم التببدريب عليهببا منفصببلة ثببم جمببع األجببزاء وأداء المسببكة 
بشبببكل مهبببارة واحبببدة، وبعبببدها إجبببراء أداء تنافسبببي ببببين أفبببراد العينبببة، علبببى أن يبببدعم األداء 

جيع والثنبباء والمببدأ الجميببل بشببكل كبيببر، أمببا األداء السببلبي فيقابببل بالنصببح الصببحيح بالتشبب
 .المختصر، وتهوين حالة الخطأ، والتشجيع على تكرار األداء مع تخطي حالة الخطأ

ومببن خببالل هببذا المنهبباج قببام الباحببث بلخضبباع العينببة لجلسببات التببدعيم النفسببي، 
ه الحبببباالت، والتطبببرق إلببببى الحبببباالت وتقويبببة الشخصببببية مبببن خببببالل التحببباور والمناقشببببة بهبببذ

والشخصيات العامة المعروفة في المجتمبع، ومناقشبة شخصبياتهم وثقبتهم بنفسبهم مبن خبالل 
دارتهببم لألمببور، واسببتمر المببنهج ألربعببة أسببابيع ابتببدأ وانتهببى مببع المببنهج  اسببتقراء قببراراتهم وا 

 (.2)التعليمي، وكما هو موضح بالملحق 

 

 :االختبارات المهارية 1-8

بعببد االنتهبباء مببن تنفيببذ المنهبباج التعليمببي علببى المجمببوعتين الضببابطة التجريبيببة، 
بببلجراء االختبببار المهبباري لكببال مجمببوعتي  2/12/2112قببام الباحببث يببوم األحببد المصببادف 

البحبببببث لمعرفبببببة مسبببببتوى األداء المهببببباري لمهبببببارتي الضبببببربة المسبببببتقيمة والضبببببربة الجانبيبببببة 
مستوى تعلم أفراد العينة، ومقدار استفادتهم من المنهباج ، والذي يعتبر دليال على (الخطف)

التعليمببي المخصببص لهببم، وتببم االختبببار بواسببطة مدرسببي مببادة المالكمببة فببي كليببة التربيببة 
، حيث نظمت نزاالت بين كل طالبين لهم نفس الوزن، وطلب *()جامعة األنبار –الرياضية 

سبببنى للمدرسبببين تقيبببيم أداء كبببل منهمبببا مبببنهم تنفيبببذ المهبببارات الهجوميبببة كببباًل ضبببد منافسبببه ليت
 (.111 –صفر )للمهارات الهجومية قيد الدراسة، وكانت درجة التقييم من 

 

                                                           
 :مدرسي مادة المالكمة *

 .جامعة األنبار –كلية التربية الرياضية  وعد عبد الرحمن. د.م.أ

 .جامعة األنبار –كلية التربية الرياضية   زياد مشعل. م
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 الوسائل اإلحصائية  1-8

( Windows)اإلحصائي البذي يعمبل فبي بيئبة ( Spss)استخدم الباحث برنامج 
ريبة، واسبتخدم حيث تم بواسطته الحصول على نتائج األوساط الحسابية، واالنحرافبات المعيا

اإلحصببائي الببذي هببو أحببد بببرامج مجموعببة ( Microsoft Excel)الباحببث أيضببًا برنببامج 
(Microsoft Office ) والببذي يعمببل فببي بيئببة(Windows ) للحصببول علببى نتببائج العمببل

 .اإلحصائي وترتيبها بالشكل النهائي

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: الباب الرابع -1

البعدية  –نتائج اختبارات مستوى الثقة بالنفس القبلية  عرض وتحليل ومناقشة 1-3
 : للمجموعتين الضابطة والتجريبية

البعدية للمجموعتين  –يوضح نتائج اختبارات مستوى الثقة بالنفس القبلية   (2)جدول 
 الضابطة والتجريبية

 المجموعة
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ف هـ ف  
ت 

 المحسوبة
 المعنوية

 ع س   ع س  

 المجموعة الضابطة
55.31
1 

3.11
2 

55.211 
3.01
5 

1.111 1.122 1.111 1.111 

 المجموعة التجريبية
52.21
1 

3.51
5 

12.111 
3.51
5 

21.21
1 

1.131 15.352 1.11 

 (1)ودرجة حرية ( 1.15)عند مستوى داللة 

إن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج اختبارات ( 2)نالحظ من الجدول 
، (55.311)المجموعة الضابطة بمستوى الثقة بالنفس لالختبار القبلي كانبت علبى التبوالي 

ف )و( فَ )، وكانببت قيمببة (3.015)، (55.211)بينمبا كانببت لالختبببار البعبدي ( 3.112)
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بمعنويبة ( 1.111)المحسبوبة ( ت)، وظهبرت قيمبة (21.12)، (1.111)علبى التبوالي ( هب
، وبمبا أن قيمبة المعنويبة (1)، ودرجة حريبة (1.15)تحت مستوى داللة ( 1.111)مقدارها 

، فهذا دليل على وجود فروق عشبوائية ليسبت ذات (1.15)ظهرت أكبر من مستوى الداللة 
عببة الضببابطة لمسببتوى الثقببة داللببة إحصببائية بببين نتببائج االختبببارات القبليببة والبعديببة للمجمو 

بببالنفس، ويعببزو الباحببث هببذه النتيجببة إلببى أن المجموعببة الضببابطة لببم تخضببع ألي منهبباج 
لتأهيل الثقة بالنفس فبقبي أفبراد هبذه المجموعبة يخضبعون لضبغوطات التبردد والخبوف وعبدم 
اإلقببدام وضببعف الشببجاعة، وغيرهببا مببن المتغيببرات النفسببية التببي مببن شببأنها أن ترفببع مسببتوى 

 .لثقة بالنفسا

إن الوسببط الحسببابي ( 2)أمببا بالنسبببة للمجموعببة التجريبيببة، فببنالحظ مببن الجببدول 
واالنحبببراف المعيببباري لنتبببائج اختببببارات مسبببتوى الثقبببة ببببالنفس لالختببببار القبلبببي كانبببت علبببى 

، (3.515)، (12.111)، بينمببببا كانببببت لالختبببببار البعببببدي (3.515)، (52.211)التببببوالي 
( ت)، وظهببببرت قيمببببة (1.131)، (21.211)علببببى التببببوالي ( بف هبببب)و( فَ )وكانببببت قيمببببة 

ودرجبة حريبة ( 1.15)تحت مستوى داللبة ( 1.11)بمعنوية مقدارها ( 15.352)المحسوبة 
، فهببذا دليببل علببى (1.15)، وبمببا أن قيمببة المعنويببة ظهببرت أصببغر مببن مسببتوى الداللببة (1)

لمجموعبببة التجريبيبببة، ويعبببزو وجبببود فبببروق معنويبببة ببببين نتبببائج االختببببارات القبليبببة والبعديبببة ل
الباحبببث هبببذه النتيجبببة إلبببى فاعليبببة المنهببباج المقتبببرأ لتأهيبببل متغيبببر الثقبببة ببببالنفس وتطببببوير 

 .مستوياتها المتدنية لدى أفراد المجموعة التجريبية

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبار المهاري بداللة متوسط المجتمع للمجموعة  1-2
 الضابطة والتجريبية

 (1) جدول رقم

 يوضح نتائج االختبار المهاري للمجموعة الضابطة والتجريبية بداللة متوسط المجتمع

 المجموعة
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
( ت(

 المحسوبة
( ت)

 الجدولية
 المعنوية
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 1.477 11.001 55.51 الضابطة
2.262 

.1741 

 0001. 10.300 1.213 01.51 التجريبية

 *(51)وقيمة متوسط المجتمع ( 1)ودرجة حرية ( 1.15)تحت مستوى داللة    

 

إن الوسببببط الحسببببابي لنتببببائج االختبببببار المهببببباري ( 3)نالحببببظ مببببن الجببببدول رقببببم 
( ت)، أمببا قيمببة ( 11.001)بببانحراف معيبباري قيمتببه ( 55.51)للمجموعببة الضببابطة هببو 

، (1.15)تحببببت مسببببتوى داللببببة ( 1.102)بمعنويببببة مقببببدارها ( 1.200)المحسببببوبة فكانببببت 
، وهببذا يببدل (2.212)الجدوليببة البالغببة ( ت)، وهببي هنببا أصببغر مببن قيمببة (1)ودرجببة حريببة 

، ومبن (51)على عدم وجود فروق بين نتائج المجموعة الضابطة ومتوسبط المجتمبع الببالغ 
التبي ظهبرت أكببر مبن مسبتوى الداللبة ( 1.102)ة المعنويبة للمجموعبة الضبابطة خالل قيمب

وهذا يعني عدم وجود فروق معنوية ببين نتبائج المجموعبة الضبابطة ومتوسبط  (362)(1.15)
، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى محدودية عملية التعلم في المجموعبة (51)المجتمع البالغ 

 . معنوية في نتائج اختبارها عن متوسط المجتمع الضابطة، إذ إنها لم تظهر فروقاً 

أمبببببا الوسبببببط الحسبببببابي لنتبببببائج االختببببببار المهببببباري للمجموعبببببة التجريبيبببببة فكانبببببت 
( 11.311)المحسوبة فكانبت ( ت)، أما قيمة (1.213)بانحراف معياري قيمته ( 01.51)

نبا أكببر ، وهبي ه(1)ودرجبة حريبة ( 1.15)تحت مستوى داللبة ( 1.111)بمعنوية مقدارها 
، وهذا يدل على وجود فروق بين نتائج المجموعة (2.212)الجدولية البالغة ( ت)من قيمة 

، ومببن خببالل قيمببة المعنويببة للمجموعببة الضببابطة (51)التجريبيببة ومتوسببط المجتمببع البببالغ 
، نجبد وجبود فبروق معنويبة ببين (1.15)التي ظهرت أصغر مبن مسبتوى الداللبة ( 1.111)

، وببذلك تكبون البدالئل واضبحة إن (51)تجريبية ومتوسط المجتمع الببالغ نتائج المجموعة ال
أفراد المجموعة التجريبية أظهروا مستويات تعلم عالية بالنسببة للمجموعبة الضبابطة، ويعبزو 
الباحث هذه النتيجبة إلبى فاعليبة المنهباج المقتبرأ لتأهيبل الثقبة ببالنفس إيجابيبًا بمسبتوى تعلبم 

                                                           
 (.011)المجتمع تعني متوسط درجات االختبار البالغة متوسط  - *

 . 021ص( 7112عمان ، دار وائل للنشر ، )محفوظ جودة ، التحليل اإلحصائي األساسي ،  - 362
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أن الثقبببة ببببالنفس تعنبببي القبببدرة علبببى األداء للمسبببكات الصبببعبة مبببع المهبببارات الهجوميبببة، إذ 
السببيطرة علببى حالببة الخببوف مببن الفشببل أو اإلصببابة وتوجيههببا بشببكل إيجببابي باتجبباه السببعي 
لألداء الصحيح الخالي من األخطاء، وهذه السيطرة تجعل من السهل تقبل التعلم واالحتفاظ 

تق  .انه المهارةبه مما يطور المستوى المهاري للمتعلم وا 

 

 االستنتاجات والتوصيات: الباب الخامس -1

 :االستنتاجات 1-3

على وفق المعالجات اإلحصائية وعرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها استنتج الباحث ما 

 :يلي

استنتج الباحث إن مستوى الثقة بالنفس لطالب المرحلة الثانية فبي كليبة التربيبة الرياضبية  -1
ان واطبب  عنببد أدائهببم للمهببارات الهجوميببة، ومنهببا الضببربة المسببتقيمة، جامعببة األنبببار كبب –

 (.الخطف)والضربة الجانبية 
اسببتنتج الباحببث فاعليببة المببنهج المقتببرأ فببي تأهيببل الثقببة بببالنفس الببذي طبقببه علببى عينببة  -2

 .البحث
استنتج الباحث ببأن مسبتوى تعلبم المهبارات الهجوميبة يتبأثر بنسبب معينبة بمسبتويات الثقبة  -3

 .سبالنف
اسبببتنتج الباحبببث إن المسبببتويات المناسببببة مبببن الثقبببة ببببالنفس تبببؤثر إيجابيبببًا بمسبببتوى تعلبببم  -2

 .المهارات الهجومية في المالكمة
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 :التوصيات: 1-2

 :في ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحث فأنه يوصي بما يلي

عطائهببا إجببراء االختبببارات الخاصببة بكشببف مسببتوى الثقببة بببالنفس للمتعلمببين والالعبببين و  -3 ا 
األهمية التي توازي تأثيراتها على مختلف نواحي اإلعداد والتعليم والتدريب على المهارات 

 .الرياضية
فتح دورات للمربين والمدربين إلطالعهم على رلية التعامل مع المتعلمين والرياضبيين كباًل  -2

يفبرض  حسب مستوى الثقة بالنفس الذي يمتلكه ألن اخبتالف هبذه المسبتويات ببين األفبراد
 .على المربي والمدرب التعامل المختلف معهم وكاًل حسب مستواه

دعببببم العمليببببة التعليميببببة والتدريبيببببة بالمسببببتلزمات التببببي مببببن شببببأنها زيببببادة تجببببارب النجبببباأ  -5
 .للمتعلمين والالعبين، إذ أن هذا األمر من شأنه تطوير مستويات الثقة بالنفس

المسبببتويات المنخفضبببة بالثقبببة ببببالنفس ومتابعبببة التعامبببل مبببع رليبببة التشبببجيع والمبببدأ لبببذوي  -1
 .أدائهم أكثر من ذوي المستويات العالية من الثقة بالنفس
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 المصادر

o القباهرة، مطبعبة الجيبزة، : )إبراهيم أحمد سالمة، االختببارات والقيباس فبي التربيبة الرياضبية
1111.) 

o 2:ط, لمجببببال الرياضببببيأسببببامة كامببببل راتببببب، تببببدريب المهببببارات النفسببببية تطبيقببببات فببببي ا 
 (.2112القاهرة، دار الفكر العربي، )
o  إيمببان حسببين الطببائي ، صببالحية االختبببارات والقياسببات والمعببامالت العلميببة، محاضببرات

كليبببة التربيبببة الرياضبببية،  –اإلحصببباء واالختببببارات فبببي التربيبببة الرياضبببية، جامعبببة بغبببداد 
2115 . 

o (.1113مكتبة الفالأ،  القاهرة،: )عبد الرحمن سعد، المقياس النفسي 
o  علبببي صبببببحي خلببببف، تببببأثير برنببببامج إرشببببادي فببببي تعببببديل اتجاهببببات الطببببالب نحببببو لعبببببة

 .2110كلية التربية الرياضية،  –الجمناستك، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد 
o (.2111عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ) 1:محفوظ جودة، التحليل اإلحصائي، ط 
o النظريبببببة والنطبببببق –يكولوجية التربيببببة البدنيبببببة والرياضببببية محمببببود عببببببد الفتبببباأ عنبببببان، سببببب

 (.1115, دار الفكر العربي: )1ط, والتعريب
o  عمببان، دار الفكببر، : )، القيبباس والتقببويم فببي التربيببة الخاصببة(ورخببرون)مصببطفى القمشببي

2111.) 
o ديبببببالى ، )،  1:ط, نبيبببببل محمبببببود شببببباكر، معبببببالم الحركبببببة الرياضبببببية والنفسبببببية والمعرفيبببببة

2110.) 
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 (:3)الملحق رقم 

 :مقياس مستوى الثقة بالنفس

  :عزيزي الطالب

يرجببى اإلجابببة علببى األسببئلة المدرجببة فببي قائمببة االسببتبانة أدنبباه بشببكل واضببح بحيببث 
تكون اإلجاببة تمثبل حقيقبة مبا تشبعر ببه تجباه نفسبك، إذ سبتعتمد نتبائج هبذا البحبث علبى اإلجاببة 

إنبك بهبذا تسباعد علبى تقبدم مسبتوى البحبث العلمبي الحقيقيبة التبي ستضبعها علبى األسبئلة، وأعلبم 
 .خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز

 الباحث

 :االسم

 :الصف

 :الشعبة

 :العمر

 :التاريخ

 خطأ صح األسئلة

    ب هل تزج نفسك في أمور فوق قدرتك ؟ 1

    هل تتعاون مع أفراد عائلتك ؟ ب 2

    ؟ التي تعترضكب هل تعتمد على نفسك في حل المشاكل  3

    ب هل تنتقي أصدقائك من ذوي األخالق العالية ؟ 4
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 خطأ صح األسئلة

    يطلق عليك الصفات السلبية ؟ ب هل تحاول أن تصد من 5

   ؟ أفراد عائلتك ب هل تحاول أن تخطط لحياتك المستقبلية ولحياة 5

    ب هل تعتمد عالقتك مع اآلخرين على المحاورة والتفاهم ؟ 6

    الجرأة في الدفاع عن النفس ؟ هل لديك ب 7

    ب هل ترفض الظلم الذي يقع عليك ؟ 8

    ب هل تحاول أن توضح رأيك لآلخرين ؟ 9

    المجاالت المختلفة ؟ ب هل تشترك مع اآلخرين في إبداء رأيهم في 10

    ب هل تشترك بالفعاليات االجتماعية المختلفة ؟ 11

    أداء مهامك اليومية ؟هل تعتمد على نفسك في  ب 12

    الكبار المساعدة ؟ ب هل ال تهتم وال تنتظر من 13

    ب هل تحاول أن تحل مشاكل اآلخرين ؟ 14

    خبرات وأخطاء وتجارب اآلخرين ؟ ب هل تستفيد من 15

    العالم ؟ ب هل تقرأ عن حياة الواثقين من أنفسهم في 16

    أنفسهم في العالم كثيرون ؟ب هل تعتقد أن الواثقين من  17

    تشترك بالنشاطات االجتماعية المختلفة ؟ ب هل 18

    تعمل على تكوين وتقوية ثقة الفرد بنفسه ؟ ب هل تعتقد أن الفعاليات والنشاطات 19
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 خطأ صح األسئلة

    ب هل تعبر عن أفكارك بحرية تامة ؟ 20

    ب هل تتخوف من انتقادات اآلخرين لك ؟ 21

    الجنس اآلخر نحوك ؟ بما يجول في فكر ب هل تهتم 22

    ب هل تفتش عن عيوبك ؟ 23

    المشاهير من تخطى عيوبه وأصبح مشهورًا ؟ ب هل تتفق من أن بعض 24

    ب هل تدع اآلخرين يتدخلون في شئونك ؟ 25

    ب هل تحاول أن تستفيد من فرص التعليم المتاحة لك ؟ 26

    حسنة تستفيد منها ؟قدوة  ب هل تضع أمامك 27

    ب هل تقاوم األشخاص المتسلطين ؟ 28

 الوطن ب اللغة ب الدين ب االنتماء العائلي ب االختصاص وكل ما)هويتك وال تفرط بها  ب هل تحترم 29
  ؟( يتعلق بك

 

 

 

 

    ب هل تتخذ قراراتك بدون تردد ؟ 30

    نجاحا في عملك وتبدع به ؟ ب هل تحاول أن تحقق 31

    مع التركيز عليها هو واثق من نفسه ؟ (ثقتي بنفسي عالية)ب هل تعتقد أن من يردد جملة  32

    للسيطرة على أفكارك ؟ ب هل تهي  نفسك قبل الشروع بالتحدث 33

    ب هل تنظر بعيون اآلخرين عند التحدث ؟ 34
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 خطأ صح األسئلة

    تمشي في وسط الطريق ؟ ب هل 35

    بجرأة ؟ب هل تدخل االجتماعات  36

    بأخطائك ؟ ب هل تعترف 37

    ب هل تسيطر على انفعاالتك ؟ 38

    ب هل تكره الخانعين ؟ 39

    هل تحب أن تظهر أمام اآلخرين ؟ ب 40

    ؟ ب هل تعيد البضاعة للبائع عندما تجدها مغشوشة 41

    ب هل تتجرأ وتسأل اآلخرين عن الطريق أو العنوان أو المكان ؟ 42

    تبادر اآلخرين بالسالم والسؤال عن صحتهم ؟ ب هل 43

    ب هل تخدم ضيوفك بدون إحراج ؟ 44

    ب هل تبادر ضيفك بالكالم والمحاورة ؟ 45

    ب هل تستأنس من صحبة اآلخرين ؟ 46

    ب هل تجلس في الخطوط األمامية ؟ 47

    ب هل تقدم الدعوة لألصدقاء ؟ 48

    تتحدث بشكل اعتيادي أمام اآلخرين ؟ب هل  49

    اهتمام لحجم الجمهور عند التحدث ؟ ب هل أنت من النوع الذي ال يعير 50

 يشكر الباحث الجهود المبذولة من قبلكم في إجابة هذه االستبانة


