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  دراسة مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية العربية

  للكرة الطائرة كما يقدرونها بأنفسهم

  

  *عبـد الناصـر القدومـي

  

  صـلخم
إضافة  ،هدفت الدراسة التعرف إلى مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة الطائرة كما يقدرونها بأنفسهماست

خبرة في اللعب، ومهمة الالعب الرئيسة في الفريق، وعدد المشاركات الدولية لالعب على هذه إلى تحديد أثر متغيرات ال
العباً للكرة الطائرة من المشاركين في بطولة األندية ) 90(لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها و .المصادر

م، طبق عليهـا مقياس الثقة 13/12/2003 ىحت 5/12/2003في األردن بتاريخ  أقيمتالعربية الثانية والعشرين التي 
فقرة موزعة على تسعة ) 40(يشتمل على و) Vealey et al., 1998(بالنفس في المجال الرياضي الذي طوره فيالي وآخرون 

 التمكن الرياضي، استعراض القدرة، اإلعداد البدني والمعرفي، الذات البدنية، الدعم االجتماعي، النمط القيادي(مصادر هي 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المصادر ). للمدرب، الخبرات غير المباشرة، الراحة في بيئة اللعب، والتفضيل الموقفي

درجة من أصل تسع ) 6.5(حيث كان متوسط االستجابة عليها أكبر من  ،السابقة كانت عالية عند أفراد عينة الدراسة
درجة، ومصدر التفصيل الموقفي في ) 7.67(بة األولى بواقع درجات، وكان مصدر استعراض التفوق الرياضي بالمرت

  .درجة) 6.74(المرتبة األخيرة بواقع 

وفيما يتعلق بأثر متغيرات الخبرة في اللعب، ومهمة الالعب الرئيسة في الفريق، وعدد المشاركات الدولية لالعب على 
) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي أنه ال ،مصادر الثقة بالنفس

في مصادر الثقة بالنفس تعزى لمتغيري الخبرة في اللعب، والمهمة الرئيسة لالعب، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا تبعا 
ها زيادة وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهم. لمتغير عدد المشاركات الدولية لصالح أصحاب المشاركات األكثر عددا

ولين باألندية بمصدر التفضيل الموقفي والراحة في بيئة اللعب كمصادر أساسية في تحقيق الثقة ؤاهتمام المدربين والمس
  .بالنفس عند الالعبين

    .الثقة بالنفس، الكرة الطائرة، األندية العربية: ةـالكلمات الدال

  

  

  مقدمـةال.  1
  

كياً مركباً وثابتاً إلى نمطاً سلو (Personality)تعد الشخصية 
حد كبير، ويميز الفرد عن غيره من األفراد، ويتكون من تنظيم 
فريد لمجموعة من الوظائف والسمات واألجهزة المتفاعلة معا، 
التي تضم القدرات العقلية واالنفعالية واإلرادة والتركيب 
الجسمي الوراثي، والوظائف الفسيولوجية، واألحداث التاريخية 

ة، التي تحدد طريقة الفرد الخاصة في االستجابة، الحياتي

، )24 :1993عبدالخالق، (تكيف مع البيئة وأسلوبه المميز لل
من  (Self – Confidence)ويعتبر موضوع الثقة بالنفس 

ارتباطا وثيقا بالشخصية المواضيع النفسية الهامة التي ترتبط 
ذلك وتعد من المؤشرات الهامة في الحكم على الشخصية، ل

القت رعاية واهتماماً من قبل العاملين في المجال التربوي 
بصفة عامة، والمجال الرياضي بصفة خاصة وذلك نظراً 
الرتباطها الوثيق بالصحة النفسية للفرد سواء أكان ممارساً أم 
غير ممارس لأللعاب الرياضية، ويبدأ ذلك منذ السنوات األولى 

 عن اريكسون نقالً) 1987(للطفل، حيث يشير نشواتي 
)Erikson ( إلى أن إحساس الطفل الرضيع بالثقة بمن حوله

يشكل أساس الشخصية الصحيحة، التي بدورها تزود الطفل 
  . بالشعور باإلنجاز والتغلب على مشكالت الحياة مستقبالً

.فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية، قسم التربية الرياضية*  
، وتاريخ قبوله4/8/2004تاريخ استـالم البحث 

23/5/2005 . 

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2006 ©
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وفي المجال الرياضي يعتبر البحث في مجال الثقة بالنفس 
لى النظريات العامة في حيث اعتمدت دراسته ع ،حديثاً نسبياً

لفاعلية  (Bandura)مجال علم النفس مثل نظرية باندورا 
لدافعية الكفاية، ونظرية  (Harter)الذات، ونظرية هارتر 

، )145 :1995 عنان،(لدافعية اإلنجاز  (Necholls)نيكولز 
ومن خالل النظر لمختلف النظريات يالحظ أن مفهوم الذات 

يعد مفهوم الذات من المواضيع يشكل جوهر هذه النظريات، و
النفسية الهامة للتقدم باإلنجاز الرياضي، حيث يشير عالوي 

إلى أن مفهوم الذات اإليجابي يلعب دورا هاما في ) 1978(
تحقيق التفوق الرياضي، وان الالعب صاحب مفهوم الذات 
اإليجابية يشعر بان لديه ذاتا قوية تعمل بكفاءة، ويشير فيالي 

الى أن عدم وجود أساس  )Vealey et al., 1998(وآخرون 
نظري خاص بدراسة الثقة بالنفس في المجال الرياضي يقف 

ن غالبية الدراسات في أمام الباحثين في المجال، حيث ا عائقاً
) Bandura(المجال الرياضي اعتمدت على نظرية بندورا 

التي تقوم على أساس ) Self - Efficacy Theory(لفاعلية الذات 
األداء، والخبرة : نه يوجد أربعة مصادر لفاعلية الذات هيأ

  .غير المباشرة، واالعتقاد اللفظي، والحالة الفسيولوجية
أن دراسة ) Vealey et al., 1998(ويرى فيالي وآخرون 

مصادر الثقة بالنفس في المجال الرياضي تحتاج إلى نظرية 
وم الثقة خاصة في المجال الرياضي واقترح إطاراً عاماً لمفه

 Conceptual Framework of(بالنفس في المجال الرياضي 

Sport Confidence( ، حيث يتم من خالل هذا اإلطار التنبؤ
بالثقافة السائدة في المؤسسة الرياضية وخصائص الرياضي، 
التي من خاللها يتم التأثير على مصادر ومستوى الثقة بالنفس 

لتأثير على السلوك عند الرياضيين، ويظهر ذلك من خالل ا
  .والخبرات المعرفية

في المؤسسة الرياضية فهي  بالثقافة السائدةوفيما يتعلق 
المستوى التنافسي، والدوافع، (تتضمن مجموعة من العوامل منها 

فالثقافة  ؛ن هذه العوامل نسبيةحيث ا )وأهداف البرامج الرياضية
ائدة في السائدة في أكاديمية للجمباز تختلف عن الثقافة الس

ن افي مدينة معينة ، حيث لألطفال مؤسسة رياضية للجمباز 
األهداف، والنمط القيادي للمدربين، والمستوى المتوقع يختلف 

فإنها تتضمن  بخصائص الفرد الرياضيوفيما يتعلق . بينهما
غرافية وسمات الشخصية، واالتجاهات، والقيم، والعوامل الديم

  .نس، والعرقالخاصة بالفرد مثل العمر، والج
على وبالتالي  ،ومثل ذلك يؤثر على مصادر الثقة بالنفس

مستوى الثقة بالنفس في المجال الرياضي عند الرياضيين 
وذلك من حيث الرضا، والمتعة، واألداء الجيد، والحالة 

  .المعرفية ممثلة بقلق الحالة والسمة

 ,.Vealey et al(وفي ضوء هذا اإلطار قام فيالي وآخرون 

بتطوير أداة لقياس مصادر الثقة بالنفس في المجال ) 1998
) Questionnaire Sources of Sport - Confidence(الرياضي 

)SSCQ (ليشتمل على تسعة مصادر للثقة بالنفس هي :
التفوق، واستعراض القدرة، واإلعداد البدني والمعرفي، (

، والذات البدنية، والدعم االجتماعي، والنمط القيادي للمدرب
والخبرات غير المباشرة، ومكان اللعب، والمواقف المفضلة 

  ).في التدريب
إلى وجود عالقة إيجابية بين الثقة ) 1995(وأثار راتب 

بالنفس المثلى، والتفوق في األداء وزيادة دافعية اإلنجاز 
والنجاح في المجال الرياضي، حيث ان األداء يتحسن إذا 

ا تزداد الثقة فوق المطلوب زادت الثقة إلى نقطة مثلى، وعندم
فإنها تؤثر سلباً في األداء، ويرجع ذلك إلى أن الثقة الزائدة قد 
تخدع الرياضيين، وتجعلهم يعتقدون أنهم موهوبون جداً، ومن 
. ثم ال يبذلون الجهد والمثابرة المطلوبة لتحقيق أفضل أداء

 1993نقال عن كوكس عام ) 124 :1995(ويضيف عنان 
جاز يعادل تقريبا مصطلحات الثقة بالنفس، أن دافع اإلن

، والكفاءة الشخصية (Self – Efficacy)وفاعلية الذات 
(Personal Competence) وذلك الن جميعها داخلية عند ،

الالعب، وان الدافع النجاز النجاح في المنافسة الرياضية إنما 
لدى الالعب  (Intrinsic Motivation)يمثل الدافعية الداخلية 

في ضوء ما . جتازهييجعله يقترب من الموقف التنافسي وو
سبق وفي ظل نقص الدراسات التي أجريت على مصادر 
الثقة بالنفس عند العبي األندية العربية لمختلف األلعاب 
الرياضية بشكل عام والعبي الكرة الطائرة بشكل خاص 

  .تظهر الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة
  

  أهمية الدراسة
راء مثل هذه الدراسة ا سبق تظهر أهمية إجفي ضوء م

  :بما يلي ويمكن إيجاز جوانب هذه األهمية
من  –في حدود علم الباحث  - تعتبر الدراسة الحالية  .1

الدراسات الرائدة على مستوى الوطن العربي التي تهتم 
ببحث مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية العربية 

  .فسهمللكرة الطائرة كما يقدرونها بأن
تتميز الدراسة الحالية باستخدام مقياس جديد لقياس  .2

 تمصادر الثقة بالنفس في المجال الرياضي، حيث تم
ترجمته وتعريبه واستخراج معاملي الصدق والثبات له 
ألول مرة في البيئة العربية في دراسة القدومي والشكعة 

، لذلك يمكن االستفادة منه في دراسات عربية )1999(
  .هذا المجال الحقة في
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يتوقع من خالل نتائج الدراسة التوصل إلى أكثر  .3
المصادر أهمية في التأثير على الثقة بالنفس والعمل على 
تعزيزها، والمصادر األقل أهمية من أجل العمل على 

  .بناء البرامج العالجية لها وتحسينها
تهتم الدراسة الحالية بدراسة اثر متغيرات الخبرة في  .4

الالعب الرئيسة في الفريق، وعدد اللعب، ومهمة 
المشاركات الدولية لالعب على مصادر الثقة بالنفس لدى 
عينة من العبي األندية العربية للكرة الطائرة، وهذا من 
شأنه أن يساهم في إعطاء تصور واضح حول فاعلية 
دراسة مثل هذه المتغيرات، وبالتالي االستفادة منها في 

  .ربينالواقع العملي من قبل المد
  

  أهداف الدراسة
  :استهدفت الدراسة التعرف إلى

مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة  .1
  .الطائرة كما يقدرونها بأنفسهم

أثر متغيرات الخبرة في اللعب، ومهمة الالعب الرئيسة  .2
في الفريق، وعدد المشاركات الدولية لالعب على 

ندية العربية للكرة مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األ
  .الطائرة

  
  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تعد البطوالت العربية منبعا جيدا لتنمية العالقات 
االجتماعية عند الفرق العربية، وتشكل فرصة جيدة لتنمية 
روح المنافسة وتطور المستوى الرياضي عند الالعبين، 

زمة إضافة إلى أهميتها في إتاحة الفرصة لجمع البيانات الال
لألبحاث العلمية في مختلف المجاالت البحثية الرياضية، ومن 
الموضوعات الحيوية والهامة التي ترتبط باإلعداد النفسي 
للرياضيين الثقة بالنفس وذلك نظرا الرتباطها الوثيق باالنجاز 
الرياضي، وفي ظل النقص في الدراسات العربية في هذا 

ث، وبالتحديد يمكن المجال ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباح
  :إيجاز مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤالت اآلتية

ما مستوى وترتيب مصادر الثقة بالنفس لدى العبي  .1
  األندية العربية للكرة الطائرة كما يقدرونها بأنفسهم ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مصادر الثقة  .2
  ئرة ؟بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة الطا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
)α≥0.05 ( في مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية

العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير الخبرة في اللعب عند 
الالعبين، والمهمة الرئيسة لالعب في الفريق، وعدد 

  المشاركات الدولية لالعب ؟
  

  مجاالت الدراسة
  :ل المكانيالمجا -1

قصر الرياضة والشباب، مدينة الحسين الرياضية، عمان، 
  .األردن

  :لزمانياالمجاالن البشري و -2
العبو األندية العربية المشاركون في بطولة األندية 
العربية الثانية والعشرين للكرة الطائرة التي أقيمت في األردن 

ولغاية  5/12/2003في الفترة الزمنية الواقعة بين 
13/12/2003.  

  
  الدراسات السابقة.  2

  
لباحثين في المجال حظيت دراسة الثقة بالنفس باهتمام ا

كان ذلك لمديري المدارس مثل دراسات كل التربوي سواء 
سولنين و، )Garian, 1997(جارين و، )1999(من شوكت 

)Cullinane, 1996(بالنسبة لتحصيل الطلبة مثل دراسة كل  و، أ
، وكلوسترمان )Sax, 1992(و، )1995(من العبيد 

)Kloosterman, 1988( ،الشخصية  وأ)،1992 عبدالخالق .(  
أما في المجال الرياضي، ونظرا الرتباط الثقة بالنفس 
بدافعية اإلنجاز والنجاح، فقد اهتمت عدة دراسات بدراسته، 

 Rondney et)ومن هذه الدراسات ما قام به رودني واخرون 

al., 2004)  مصادر الثقة بالنفس لدى قدامى بهدف تحديد
لتحقيق ذلك أجريت الدراسة والمتفوقين رياضيا في كندا، 

فرداً من الالعبين القدامى، الذين ) 216(على عينة مكونة من 
 -عند اجراء الدراسة –تقدمت بهم السن وتراوحت اعمارهم 

سنة وممن مارسو العاب القوى، والتنس  96و 50بين 
ن المصدر اهرت نتائج الدراسة أظ. األرضي، والسباحة

األول للثقة بالنفس لديهم كان مصدر اإلعداد البدني 
والمعرفي، وأكدت نتائج تحليل االنحدار انه من خالله بمفرده 

  .يمكن التنبؤ في المعدل العام لمصادر الثقة بالنفس
التعرف إلى الى بدراسة هدفت ) 2003(وقام حافظ 

لثقة بالنفس عند العبي فرق العالقة بين القيم التربوية وا
األلعاب الرياضية في الجامعات الفلسطينية، والفروق في 
مصادر الثقة بالنفس والقيم التربوية تبعا لمتغيرات الجنس، 
ونوع اللعبة، والخبرة، والجامعة، وتكونت عينة الدراسة من 

تقريباً من %) 40(العب والعبة، وتمثل ما نسبته ) 600(
اية جمع البيانات استخدمت أداتان األولى ولغ. مجتمع البحث

لقياس مصادر الثقة بالنفس، واألخرى لقياس القيم التربوية، 
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وفيما يتعلق بقياس مصادر الثقة بالنفس استخدم مقياس 
 - Sources of Sport(مصادر الثقة بالنفس في المجال الرياضي 

Confidence Questionnaire) (SSCQ.(  
مستوى مصادر الثقة بالنفس،  توصلت الدراسة إلى أن

عند العبي فرق األلعاب الرياضية في الجامعات الفلسطينية، 
كان عاليا على جميع المصادر، حيث كانت النسبة المئوية 

، ووصلت النسبة المئوية %)70(لالستجابة عليها أكثر من 
، وان أعلى مصدر %) 77.55(لالستجابة للدرجة الكلية إلى 

لنفس كان مصدر اإلعداد البدني والمعرفي من مصادر الثقة با
، %)80(، يليه مصدر الخبرات غير المباشرة %)80.33(

، يليه مصدر %)79.88(يليه مصدر النمط القيادي للمدرب 
، يليه مصدر استعراض القدرة %)79.55(الذات البدنية 

يليه ، %)77(، يليه مصدر الدعم االجتماعي %)77.22(
، يليه مصدر مكان %)76.33(مصدر التفوق الرياضي 

،وأخيرا مصدر التفضيل الموقفي %)74.55(اللعب 
إضافة لذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات %). 73.33(

داللة إحصائية في مصادر الثقة بالنفس تبعا لمتغيرات 
الجنس، واللعبة، والخبرة في اللعب، إضافة إلى وجود عالقة 

  .بويةإيجابية بين الثقة بالنفس والقيم التر
التعرف إلى ) 1999(واستهدفت دراسة القدومي والشكعة 

مصادر الثقة بالنفس لدى العبي أندية الدرجة الممتازة 
إضافة إلى تحديد  عاب الرياضية الجماعية في فلسطين،لألل

أثر متغيري اللعبة الممارسة والخبرة في اللعب والتفاعل 
دراسة على بينهما على هذه المصادر، ولتحقيق ذلك أجريت ال

العباً لكرة القدم، والسلة، واليد، ) 320(عينة قوامها 
عليهـا استبانة الثقة بالنفس في المجال  توالطائرة، طبق

) Vealey et al., 1998(الرياضي التي طورها فيالي وآخرون 
فقرة موزعة على تسعة مصادر هي ) 40(تشتمل على و
لبدني التفوق الرياضي، استعراض القدرة، اإلعداد ا(

والمعرفي، الذات البدنية، الدعم االجتماعي، النمط القيادي 
للمدرب، الخبرات غير المباشرة، مكان اللعب، والتفضيل 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المصادر السابقة ). الموقفي
كانت عالية عند أفراد عينة الدراسة حيث كان متوسط 

تسع درجة من أصل ) 6.5(االستجابة عليها أكبر من 
درجات، وكان مصدر استعراض القدرة بالمرتبة األولى 

يل الموقفي في المرتبة ضدرجة، ومصدر التف) 7.24(بواقع 
  .درجة) 6.55(األخيرة بواقع 

وفيما يتعلق بأثر متغيري اللعبة الممارسة، والخبرة في 
اللعب والتفاعل بينهما، على مصادر الثقة بالنفس أظهرت نتائج 

أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 2×4(لثنائي تحليل التباين ا

في مصادر الثقة بالنفس ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى 
تعزى لمتغير الخبرة في اللعب، بينما كان هناك تفاعل بين 
متغيري اللعبة والخبرة في اللعب على الدرجة الكلية، إضافة 
 إلى ظهور الفروق على غالبية المصادر والدرجة الكلية لصالح

  .العبي كرة القدم والسلة واليد مقارنة بالعبي الكرة الطائرة
) Vealey et al., 1998(وفي دراسة قام بها فيالي وآخرون 

بهدف إيجاد إطار نظري للثقة بالنفس في المجال الرياضي، 
انطالقا من أن الدراسات التي تم إجراؤها اعتمدت على 

د إطار نظريات عامة في علم النفس كان ال بد من وجو
نظري خاص بالواقع الرياضي، ولتحقيق ذلك قام بإجراء 

مراحل من أجل تحديد مصادر الثقة بالنفس ) 4(دراسة على 
في المجال الرياضي، وذلك من خالل تطوير أداة قياس 
خاصة بذلك باالستناد إلى إطار نظري خاص بالواقع 
الرياضي، وتم استخراج معاملي الثبات والصدق على عينة 

) 208(رياضياً للمستوى الجامعي، و) 335(نة من مكو
العبين لكرة السلة للمدارس الثانوية، واستخدم التحليل العاملي 
لتحديد صدق المقياس حيث كان تشبع الفقرات على مصادرها 

اخ ألفا لتحديد الثبات حيث ب، ومعادلة كرون)0.30(أكثر من 
لتحليل وقد كانت نتائج ا). 0.93(وصل الثبات الكلي إلى 

فقرة موزعة على تسعة ) 40(الوصول إلى مقياس مكون من 
  .مصادر كما هو مبين في أداة الدراسة

دراسة بهدف تحديد أثر ) Scott, 1997(وأجرى سكوت 
مشاهدة أشرطة الفيديو للمتفوقين رياضياً على الثقة بالنفس 

لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على  .وقلق الحالة عند السباحين
من السباحين المتفوقين في أمريكا، ) 48(امها عينة قو

وأظهرت نتائجها وجود زيادة في مستوى الثقة بالنفس عند 
أفراد العينة ونقص في مستوى قلق الحالة قبل المنافسة، ومثل 
هذه النتائج تؤكد أهمية الخبرات غير المباشرة في زيادة الثقة 

  .بالنفس وتقليل مستوى القلق
بدراسة استهدف تحديد العالقة ) Yang, 1995(وقام يانج 

بين الثقة بالنفس وفاعلية الذات وقلق المنافسة واألداء 
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من  .الرياضي

) 15(سباحاً، و) 18(العب سرعة للتزلج على الجليد، و) 23(
أظهرت نتائج الدراسة أن ذوي القلق المنخفض والثقة . عداء

بالنفس كانوا من أصحاب خبرات النجاح األطول، العالية 
بينما كان المستوى العالي من القلق والثقة المنخفضة بالنفس 
لدى أصحاب خبرات النجاح القليلة، ومثل هذه النتيجة تؤكد 

  .أهمية خبرات النجاح على القلق والثقة بالنفس
بهدف  )Thibodeu, 1993(وفي دراسة قامت بها ثيبوديو 

بين الرياضيين وغير الرياضيين في مستوى الثقة المقارنة 
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خريجاً ممن شاركوا في ) 166(بالنفس وأجريت على 
) 4936(في الجامعة و وجودهمأثناء في األلعاب الرياضية 

تبين وجود فروق  ،خريجاً ممن لم يمارسوا األلعاب الرياضية
بين المجموعتين لصالح الرياضيين، وأشارت النتائج الى أن 

نفس، اك في األنشطة الرياضية الجامعية يقوي الثقة بالاالشتر
حد أهم مظاهر عملية التطور في والمهارات المتبادلة ويشكل أ

  .الجامعة
حول عالقة الثقة ) Lirge, 1992(وفي دراسة قامت بها ليرج 

بالنفس بممارسة األنشطة الرياضية على مجموعة من الشباب 
ب العامة لممارسة يترددون على المالع نوالشابات الذي

األنشطة الرياضية تَبين وجود عالقة إيجابية بين ممارسة 
على األنشطة الرياضية والثقة بالنفس، إضافة إلى تفوق اإلناث 

بدرجة الثقة بالنفس ، إضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة الذكور 
  .أهمية التعزيز في بناء الثقة بالنفس عند الجنسين

دراسة الثقة بالنفس وذلك  في ضوء ما سبق ظهرت أهمية
من خالل عالقتها مع مواضيع حيوية سواء أكان ذلك في 

ورغم . المجال الرياضي خاصةفي المجال التربوي عامة، أم 
ذلك فإن الدراسات التي اهتمت بدراسة مصادر الثقة بالنفس 

وفي  ).Vealey, 1998(قليلة جداً كما أشار فيالي واخرون 
العلمية البحثية في الواقع ضوء النقص في الدراسات 

  .الرياضي لألندية العربية تظهر أهمية إجراء الدراسة
  

  إجراءات الدراسة.  3
  

  فرضيات الدراسة
  :سعت الدراسة الختبار الفرضيات الصفرية اآلتية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
)α≥ 0.05 (ة بين مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندي

  .العربية للكرة الطائرة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

)α≥ 0.05 ( في مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية
العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير الخبرة في اللعب عند 

  .الالعبين
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

)α≥ 0.05 ( الثقة بالنفس لدى العبي األندية في مصادر
العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير المهمة الرئيسة 

  .لالعب في الفريق
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

)α≥ 0.05 ( في مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية
العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير عدد المشاركات 

  .بالدولية لالع
  

  منهج الدراسة
استخدم المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته ألغراض 

  .الدراسة
  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من العبي الكرة الطائرة المشاركين 
في البطولة العربية الثانية والعشرين لألندية في األردن التي 

غاية م ول5/12/2003جرت في الفترة الزمنية الواقعة بين 
العبا من مختلف ) 168(م، والبالغ عددهم 13/12/2003

ناديا، وتم استثناء الالعبين ) 14(الدول العربية موزعين على 
األجانب إضافة إلى الالعبين الذين لم يبدوا الرغبة في تعبئة 
االستبانة، وبعض األندية التي لم يتم التمكن من توزيع 

شباب الحسين العربي القطري، و: المقياس عليها وهي
وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة  .األردني، والنجمة البحريني

من الالعبين %) 53.57(، أي ما نسبته العباً) 90(
المشاركين في البطولة، وقد تم توزيع المقياس من قبل رئيس 
الوفد الفلسطيني للبطولة بمساعدة اثنين من الالعبين، 

لدولة وعدد الالعبين يبين اسم النادي وا) 1(الجدول رقم و
  .الذين قاموا بتعبئة المقياس

  
  )1(الجدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة تبعا لألندية والدولة

التكرار الدولة اسم الناديالرقم
النسبة 

 (%)المئوية 
 10 9 البحرين المحرق 1
 13.3 12 اليمن سيؤن 2
 03.3 3 الجزائر المولودية 3
 01.1 1 تونس األولمبي 4
 12.2 11 الكويت لقادسيةا 5
 8.9 8 األردن الوحدات 6
 11.1 10 السعودية األهلي السعودي 7
 11.1 10 فلسطين القدس 8
 8.9 8 فلسطين الجمعية اإلسالمية 9

 11.1 10 السودان دريم حمد 10
 8.9 8 قطر قطر الرياضي 11

 100 90 المجموع
  

في اللعب،  لخبرةيتعلق بتوزيع عينة الدراسة تبعا لوفيما 
ومهمة الالعب الرئيسة في الفريق، وعدد المشاركات الدولية 
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  .تبين ذلك) 4(، )3(، )2(الجداول  ، فإنلالعب
  

  )2(الجدول رقم 
  لخبرة في اللعب عند الالعبلتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا 

 (%)النسبة المئوية التكرار الخبرة في اللعب
 17.8 16 سنوات فاقل 5
 31.1 28 اتسنو 6-10

 30 27 سنة 15- 11
 21.1 19 سنة 15اكثر من 

 %100 90 المجموع
  
  

  )3(الجدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمهمة الالعب 

  الرئيسة في الفريق

المهمة الرئيسة لالعب في 
 الفريق

 (%)النسبة المئوية  التكرار

 20 18 معد
 17.8 16 العب حر

 18.9 17 العب ضارب
 43.3 39 عب صدال

 %100 90 المجموع
  
  

  )4(الجدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لعدد المشاركات 

  لالعب الدولية

 (%)النسبة المئوية التكرار عدد المشاركات الدولية
 43.3 39 مشاركات فاقل 10

11 -20 16 17.8 
21 -30 11 12.2 
31 -40 8 8.9 
41 -50 6 6.7 
 11.1 10 كةمشار 50اكتر من 

 %100 90 المجموع
  

  ةـأداة الدراس
من أجل قياس مصادر الثقة بالنفس عند العبي أندية الدرجة 
الممتازة لأللعاب الرياضية الجماعية في فلسطين استخدم مقياس 

 - Sources of Sport(مصادر الثقة بالنفس في المجال الرياضي 

Confidence Questionnaire) (SSCQ ( فيالي وآخرون الذي طوره
)Vealey et al., 1998( والذي عربه القدومي والشكعة ،)1999( ،

وكان تطويره على أربع مراحل واستخدم التحليل العاملي حتى 
مصادر للثقة في النفس في المجال الرياضي ) 9(توصل إلى ال

  : فقرة وذلك كما يلي) 40(موزعة على 
من فقرات ) Mastery(: )5(مصدر التمكن الرياضي  .1

ويقصد به زيادة عدد المهارات المتعلمة والتميز ). 1-5(
  .في اللعبة الممارسة

: )Demonstration of Ability( مصدر استعراض القدرة .2
هو شعور الفرد بتميزه عن ). 11-6(فقرات من ) 6(

اآلخرين وذلك من خالل القدرة على مواجهة المنافس 
ادة وتكرار الفوز والحصول على مراكز متقدمة وزي

  .خبرات النجاح
 Physical and Mental(مصدر اإلعداد البدني والمعرفي  .3

Preparation(: )6 ( فقرات من)ويقصد به ). 17-12
التميز وحسن اإلعداد في الصفات المعرفية والبدنية عند 

  .الالعب مقارنة باآلخرين قبل المنافسة
) Physical Self-presentation(: )3(مصدر الذات البدنية  .4

ويقصد به رضا الرياضي عن ). 20-18(قرات من ف
وزنه ومظهره الخارجي والظهور بمظهر حسن أمام 

  .اآلخرينأمام نفسه و
فقرات ) Social Support(: )3(مصدر الدعم االجتماعي  .5

ويقصد به التشجيع المناسب من المدرب ). 23-21(من 
واألهل والجمهور إضافة إلى التغذية الراجعة اإليجابية 

  .لمدربين لالعبينمن ا
  :)Coach Leadership(مصدر النمط القيادي للمدرب  .6

ويقصد به ثقة الالعب بقدرات ) 28-24(فقرات من ) 5(
مدربه وبالقرارات التي يتخذها وقدرته على القيادة ومدى 

  .انعكاس ذلك على تطور السلوك القيادي عند الالعبين
 :)Vicarious Experience(مصدر الخبرات غير المباشرة  .7

ويقصد به مجموعة الخبرات ). 33-29(فقرات من ) 5(
التي يكتسبها الفرد من خالل المشاهدة لآلخرين سواء 
كانوا العبين مميزين أو أصدقاء يؤدون المهارات 

  .بنجاح، أو مشاهدة فلم فيديو لالعب مميز
 :)Environmental Comfort(مصدر الراحة في بيئة اللعب  .8

ويقصد به ممارسة اللعب في ). 37-34(فقرات من ) 4(
المكان الذي يحبه الالعب والشعور بالراحة في المكان 

  .الذي يلعب فيه الالعب
 :)Situational Favorableness(مصدر التفضيل الموقفي  .9

ويقصد به مجموعة األشياء ). 40 - 38(فقرات من ) 3(
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التي يحبها ويفضلها الالعب في التدريب مثل الراحة 
  .سير أمور التدريب كما يرغب الالعبالمناسبة و
  :سلم االستجابة

درجات ) 9(يتكون سلم االستجابة على المقياس من 
) 1(حيث تمثل االستجابة ) 9-1(بطريقة ليكرت يمتد من 

أعلى درجة ) 9(مصدراً متوسطاً، و) 5(مصدراً منخفضاً، و
وفي ضوء ذلك يكون تفسير النتائج كما  ،)اًعالي اًمصدر(

  :كما يلي) Vealey et al., 1998(لي واخرون حدده فيا
  .مصدر ثقة بالنفس منخفض    3.5أقل من 

  .مصدر ثقة بالنفس متوسط    6.5 -  3.5
  .مصدر ثقة بالنفس عال    6.5أكثر من 

وقد تمت صياغة جميع الفقرات صياغة إيجابية ألنها 
التعديل على  إجراء تمثل مصادر زيادة الثقة بالنفس، وتم

فقرات لكي تناسب لعبة الكرة الطائرة، حيث بعض صياغة ال
إلى أن المقياس ) Vealey et al., 1998(أشار فيالي وآخرون 

يمكن تعديل اسم ، حيث يمكن استخدامه لمختلف األلعاب
  .اللعبة
  

  صدق المقياس
استخراج صدقه وحيث تم بناؤه  ،المقياس الحالي صادق

العاملي وهو  باستخدام الصدق) Vealey et al., 1998(من قبل 
كذلك استخرج له الصدق التمييزي . من أقوى أنواع الصدق

) 80(على عينة قوامها )1999(في دراسة القدومي والشكعة 
منهم من العبي الفرق ) 40(طالباً من جامعة النجاح الوطنية 

من طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح ) 40(و
الى مجموعتين مستقلتين ل) ت(الوطنية،وأشارت نتائج اختبار 

أنه توجد فروق في الدرجة الكلية لمصادر الثقة بالنفس في 
المجال الرياضي بين المميزين وغير المميزين لصالح 

) 7.58(المميزين، حيث وصل المتوسط الحسابي للمميزين 
المحسوبة ) ت(درجة، وقيمة ) 4.85(درجة ولغير المميزين 

لمقياس على التمييز وبهذا ، وهذا بدوره يؤكد قدرة ا)4.01(
  .يكون قد تحقق الصدق التمييزي للمقياس

  
  ثبات األداة

حيث وصل معامل ثباته الكلي  ،المقياس المستخدم ثابت
باستخدام معادلة ) 1999(في دراسة القدومي والشكعة 

) 2003(وفي دراسة حافظ ) 0.94(كرونباخ ألفا إلى 
لعاب الرياضية باستخدام نفس المعادلة على العبي فرق األ

، )0.92(في الجامعات الفلسطينية وصل الثبات الكلي إلى 
وصل ) Vealey et al., 1998(ن يوفي دراسة فيالي وآخر

وفي الدراسة الحالية  ،)0.93(معامل الثبات الكلي لألداة إلى 
وصل معامل الثبات باستخدام نفس المعادلة ألفراد عينة 

ذلك يؤكد ثبات المقياس  ومثل) 0.92(الدراسة الحالية إلى 
في قياس مصادر الثقة بالنفس عند الرياضيين، إضافة إلى أن 

؛ القيمة )0.70(جميع معامالت الثبات كانت أعلى من 
  ).Nunnally, 1978(تربوياً كما يشير نونالي  المقبولة

  
  ةمتغيرات الدراس

  ) Independent Variables: (المتغيرات المستقلة   - أ
سنوات  5: (عب ولها أربعة مستويات هيالخبرة في الل .1

  ).سنة 15سنة، أكثر من  15-11سنوات،  10- 6فاقل، 
: أربعة مستويات هي االمهمة الرئيسة في الفريق وله .2

  ).معد، العب حر، العب ضارب، العب صد(
 10: (عدد المشاركات الدولية وله ستة مستويات هي .3

، 50-41، 40-31، 30-21، 20-11مشاركات فاقل، 
  )مشاركة 50ر من أكث

تتمثل في ): Dependent Variables(المتغيرات التابعة    -ب
على مقياس مصادر الثقة  استجابة الالعبين ودرجاتهم

ره طّوالذي ) SSCQ(بالنفس في المجال الرياضي 
)Vealey et al., 1998.(  
  

  المعالجات اإلحصائية
من أجل معالجة البيانات استخدم البرنامج اإلحصائي 

وذلك باستخدام المعالجات ) SPSS(لوم االجتماعية للع
  :اإلحصائية التالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل  .1
تحديد مستوى مصادر الثقة بالنفس إضافة إلى ترتيب 

  .المصادر تبعاً ألهميتها عند أفراد عينة البحث
 (MANOVA)تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة .2

 ،)Hotelling’s Trace(دام اختبار هوتلنج تريس باستخ
لتحديد الفروق بين مصادر ) Sidak Test(واختبار سداك 

  .الثقة بالنفس
من أجل  (One-Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  .3

تحديد أثر متغيرات الخبرة في اللعب، ومهمة الالعب 
الرئيسة في الفريق، وعدد المشاركات الدولية لالعب 

ثير على مصادر الثقة بالنفس عند العبي األندية في التأ
العربية للكرة الطائرة، إضافة إلى ذلك استخدم اختبار 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات ) Sidak Test(سداك 
الحسابية للمصادر الدالة إحصائياً تبعاً لمتغيرات 

  .الدراسة
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  نتائج الدراسة ومناقشتها.  4
  
  :الذي نصهبالتساؤل األول متعلقة النتائج ال: أوالً

ما مستوى وترتيب مصادر الثقة بالنفس لدى العبي 
  األندية العربية للكرة الطائرة كما يقدرونها بأنفسهم ؟

لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية 
  .تبين ذلك) 5(الجدول رقم واالنحرافات المعيارية ونتائج 

مصادر التي أن جميع ال) 5(الجدول رقم يتضح من 
تضمنتها االستبانة والمعدل العام تشكل مستوى عالياً للثقة 
بالنفس عند أفراد عينة الدراسة، حيث كان متوسط االستجابة 

درجات ومثل هذه ) 9(درجة من أصل ) 6.5(عليها أكثر من 
ن يالنتيجة تؤكد صدق االستبانة وتتفق مع دراسة فيالي وآخر

)Vealey et al., 1998( ظهرت صالحية االستبانة الحالية التي أ
)SSCQ ( ،في قياس مصادر الثقة بالنفس لدى الرياضيين

وجاءت الدرجة الكلية في الدراسة الحالية أفضل من نتائج 
على العبي أندية الدرجة ) 1999(دراسة القدومي والشكعة 

حافظ دراسة الممتازة لأللعاب الجماعية في فلسطين، و
لعاب الرياضية في الجامعات على العبي فرق األ) 2003(

الفلسطينية، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى الفروق في 

خبرات النجاح ومستوى األداء بين الالعبين في تلك الدراسات، 
ن أفراد الدراسة الحالية يمثلون أعلى مستوى رياضي احيث 

على مستوى أندية لعبة الكرة الطائرة في الوطن العربي، 
زة من خبرات النجاح ومستوى األداء مقارنة ولديهم درجة ممي

، وحافظ )1999(مي والشكعة بالالعبين في دراستي القدو
) 1978(عالوي : ويؤكد مثل هذا التفسير كل من ).2003(

في إشارتهما لوجود عالقة إيجابية بين خبرات ) 1995(وراتب 
  .النجاح وتطور مستوى األداء ومستوى الثقة بالنفس

  
  :المتعلقة بالفرضية األولى التي نصها النتائج:ثانيا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α≥ 0.05 ( بين مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية

  .العربية للكرة الطائرة
الختبار الفرضية وتحديد الفروق بين مصادر الثقة بالنفس 

 تابعةتم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات ال
(Multivariate Analysis Of Variance) )MANOVA ( وذلك

 Hotelling’s(باستخدام االختبار اإلحصائي هوتلنج تريس 

Trace(،  رقم الجدول ونتائج)تبين ذلك) 6.  

  
  )5(الجدول رقم 

  ربيةالترتيب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصادر الثقة بالنفس عند العبي األندية الع
  )90= ن (للكرة الطائرة كما يقدرونها بأنفسهم 

 **المستوى االنحراف المعياري *متوسط االستجابة مصادر الثقة بالنفس الترتيب
 عال 1.25 7.67 مصدر التفوق الرياضي  1
 عال 1.08 7.44 مصدر استعراض القدرة 4
 عال 1.19 7.65 مصدر اإلعداد البدني والمعرفي 2
 عال 1.66 7.07 ذات البدنيةمصدر ال 6
 عال 1.81 6.97 مصدر الدعم االجتماعي 7
 عال 2.12 6.88 مصدر النمط القيادي للمدرب 8
 عال 1.51 7.52 مصدر الخبرات غير المباشرة 3
 عال 1.38 7.25 مصدر مكان اللعب 5
 عال 1.75 6.74 مصدر التفضيل الموقفي 9
 عال 1.06 7.25 المعدل العام 

  .درجات) 9(أقصى درجة لالستجابة * 
  ).Vealey et al., 1998(تم تحديد المستوى كما حدده فيالي واخرون **

  
  )6(الجدول رقم 

  نتائج اختبار هوتلنج تريس لداللة الفروق بين مصادر الثقة بالنفس
 *مستوى الداللة درجات حرية الخطأ درجات حرية البسط التقريبية)ف( قيمة اختبار هوتلنج

0.56 5.82 8 82 0.0001* 
  .دال إحصائيا*
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وجود فروق ذات داللة ) 6(يتضح من الجدول رقم 
بين مجاالت الثقة ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

بالنفس عند عينة من العبي األندية العربية للكرة الطائرة، 
يد بين ولتحد.ومثل هذه النتيجة تعني رفض الفرضية الصفرية

 Sidak(استخدم اختبار سداك  ،أي المصادر كانت الفروق

Test ( للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية ونتائج
  .تبين ذلك) 7(الجدول رقم 

أن غالبية المقارنات الثنائية ) 7(يتضح من الجدول رقم 
بين المتوسطات الحسابية للمجاالت كانت دالة إحصائيا عند 

، وكان أعلى متوسط على مصدر )α ≥ 0.05(مستوى 
درجة، ) 7.67(الرياضي الذي وصل إلى  )التفوق( التمكن

واقل متوسط على مجال مصدر التفضيل الموقفي حيث وصل 
  .درجة) 6.74(المتوسط إلى 

  :وكانت هذه الفروق على النحو اآلتي
الذات البدنية، (بين مصدر التمكن الرياضي ومصادر  -

نمط القيادي للمدرب، والتفضيل عم االجتماعي، الدال
  .لصالح مصدر التمكن الرياضي) الموقفي

بين مصدر استعراض القدرة ومصدر التفضيل الموقفي  -
  .لصالح مصدر استعراض القدرة

الذات (بين مصدر اإلعداد البدني والمعرفي ومصادر  -
البدنية، الدعم االجتماعي، النمط القيادي للمدرب، 

صالح مصدر اإلعداد البدني ل) والتفضيل الموقفي
  .والمعرفي

المباشرة ومصدر التفضيل غير بين مصدر الخبرات  -
  .الموقفي لصالح مصدر الخبرات غير المباشرة

بين مصدر الراحة في بيئة اللعب ومصدر التفضيل  -
  .الموقفي لصالح مصدر الراحة في بيئة اللعب

بينما لم تكن المقارنات األخرى بين المصادر دالة 
  .إحصائيا

تبين أن غالبية الفروق كانت ) 7(ومن نتائج الجدول رقم 
لصالح مصدري التمكن الرياضي واإلعداد البدني والمعرفي 
بينما كان المتوسط لمصدر التفضيل الموقفي األقل بالنسبة 

ويرى الباحث أن السبب في الحصول على  .خرىللمصادر األ
صول إلى المستويات مثل هذه النتيجة أن التمكن الرياضي والو

الرياضية العليا هو الهدف الرئيس عند الالعبين في هذه 
األندية، إضافة إلى أن هذا المصدر يقصد به زيادة عدد 

ويتفق هذا مع  المهارات المتعلمة والتميز في اللعبة الممارسة،
الهدف الرئيس للتدريب الرياضي وهو الوصول إلى المستويات 

إضافة إلى أن التفوق ) 1992، عالوي(الرياضية العليا 
ن، الرياضي مرتبط بزيادة خبرات الفوز والنجاح عند الالعبي

في أن ) Melissa, 1998(ا وهذا ما أكدت عليه دراسة ميليس
التطور في القدرات يعمل على زيادة فاعلية الذات عند 
الممارسين لأللعاب الرياضية، والذات تعد جوهر الشخصية، 

التي تقوم على أساس  (Vealey, 1986)يالي وتؤكد ذلك نظرية ف
قدرته على التفوق الرياضي من أن درجة تيقن الالعب 

والنجاح في المجال الرياضي تساهم في زيادة الثقة بالنفس 
للثقة في المجال الرياضي  لديه، وان التنبؤ في الحالة الموقفية

عتمد بشكل أساسي على عاملين هما الثقة بالنفس والتوجهات ي
وفيما يتعلق بالحصول على . التنافسية النوعية عند الالعب

نفس نتائج المقارنات بين مصدر اإلعداد البدني والمعرفي مع 
المصادر األخرى كما في مصدر التمكن الرياضي وعدم 
ظهور الفروق بين مصدر التمكن الرياضي ومصدر اإلعداد 

ني من البدني والمعرفي، فان ذلك يعود إلى أن اإلعداد البد
حيث اكتساب وتطور الصفات البدنية يعد األساس الذي تبنى 
عليه الجوانب األخرى في التدريب الرياضي من ناحية مهارية 
وخططية ونفسية، وفيما يتعلق بالجانب المعرفي فان معرفة 
الخطط وحسن تنفيذ مركبات اللعب تعد النتاج النهائي لجميع 

عبي المستويات الجوانب اإلعداد وعلى وجه الخصوص عند 
وفيما يتعلق بأهمية مصدر اإلعداد البدني  .الرياضية العالية

والمعرفي لالعبي المستويات الرياضية العالية أشارت دراسة 
إلى انه من أهم  (Rondney et al., 2004)رودني واخرون 

مصادر الثقة بالنفس عند العبي المستويات الرياضية العالية، 
ؤ في المعدل العام لمصادر الثقة بالنفس ويمكن من خالله التنب

أما فيما يتعلق بحصول مصدر التفضيل . عند الرياضيين
الموقفي على اقل متوسط مقارنة بالمصادر األخرى، فإن ذلك 
يعود إلى أن المواقف التدريبية متغيرة ومن الصعب على أي 
مدرب ضبط المواقف التدريبية بنفس الدرجة طوال استمرار 

وذلك نظرا الختالف الجوانب  ،دريب لموسم تدريبيعملية الت
النفسية المرتبطة بالفرد الرياضي من تدريب إلى آخر ومن 

  .مباراة إلى أخرى من هنا تم الحصول على مثل هذه النتيجة
  
  :التي نصهابالفرضية الثانية  النتائج المتعلقة: ثالثا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α≥ 0.05 ( في مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية

العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير الخبرة في اللعب عند 
  .الالعبين

 One-Way)الختبار الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي

ANOVA)  المتوسطات الحسابية ) 9(و) 8(ويبين الجدوالن
بالنفس تبعاً  ونتائج تحليل التباين األحادي لمصادر الثقة

  .للخبرة في اللعب عند الالعبين
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  )7(الجدول رقم 
  نتائج اختبار سداك لداللة الفروق بين مصادر الثقة بالنفس

  

 مصادر الثقة بالنفس
المتوسط
 الحسابي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

كن ــدرالتمــمص
 ي ـالرياض

7.67  0.23 0.016 0.60* 0.69* 0.79* 0.15 0.38 0.92* 

ستعراض در اــمص
 القدرة

7.44   -0.21 0.36 0.46 0.56 -0.07 0.15 0.69* 

در اإلعداد ــمص
 البدني والمعرفي

7.65    0.58* 0.68* 0.77* 0.13 0.37 0.91* 

ذات ــدر الــمص
 ةــالبدني

7.07     0.09 0.19 -0.44 -0.21 0.32 

م ـــدر الدعــمص
 يـاالجتماع

6.97      0.09 -0.54 -0.30 0.23 

مصدر النمط القيادي 
 للمدرب

6.88       -0.64 -0.40 0.13 

مصدر الخبرات غير 
 المباشرة

7.52        0.23 0.77* 

مصدر الراحة في بيئة 
 اللعب

7.25         0.53* 

ل ـدر التفضيــمص
 الموقفي

6.74          

  ).α ≥ 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
  
  

  )8(الجدول رقم 
  طات الحسابية لمصادر الثقة بالنفس والمعدل العام تبعاً لمتغير الخبرة في اللعب عند الالعبينالمتوس

  
 سنة 15اكثر من  سنة15-11 سنوات10-6 سنوات فاقل5 مصادر الثقة بالنفس

 8.32 7.80 7.35 7.25 مصدر التمكن الرياضي 
 7.40 7.56 7.38 7.38 مصدر استعراض القدرة 
 7.85 7.95 7.38 7.41 البدني والمعرفيمصدر اإلعداد  
 7.31 7.29 7 6.54 مصدر الذات البدنية 

 7.75 7.09 6.65 6.41 مصدر الدعم االجتماعي
 7.55 7.08 6.17 6.97 مصدر النمط القيادي للمدرب 
 7.55 7.16 7.72 7.71 مصدر الخبرات غير المباشرة 
 8.15 7.13 7.08 6.84 مصدر الراحة في بيئة اللعب 
 7.24 6.77 6.73 6.12 مصدر التفضيل الموقفي 

 7.68 7.32 7.05 6.96 المعدل العام 
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  )9(الجدول رقم 
  طائرةنتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير الخبرة في اللعب عند الالعبين على مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة ال

*الداللة  )ف(متوسط المربعاتمجموع مربعات االنحرافدرجات الحرية لتباينمصدر ا مصادر الثقة بالنفس
  بين المجموعات مصدر التمكن الرياضي

  داخل المجموعات
 المجموع

3  
86  
89 

14.20  
125.44  
139.64 

4.73  
1.45 

3.240.02* 

  بين المجموعات مصدر استعراض القدرة
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

0.61  
104.39  

105.0009 

0.20  
1.21 

0.160.91 

مصدر اإلعداد البدني 
 والمعرفي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

6.19  
120.46  
126.66 

2.066  
1.40 

1.470.22 

  بين المجموعات مصدر الذات البدنية
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

7.13  
238.81  
245.95 

2.37  
2.77 

0.850.46 

  بين المجموعات دعم االجتماعيمصدر ال
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

19.81  
272.36  
292.17 

6.60  
3.12 

2.080.10 

  بين المجموعات مصدر النمط القيادي للمدرب
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

24.03  
376.59  
400.62 

8.01  
4.37 

1.820.14 

مصدر الخبرات غير 
 المباشرة

  بين المجموعات
  المجموعات داخل

 المجموع

3  
86  
89 

5.28  
199.98  
205.26 

1.76  
2.32 

0.750.52 

  بين المجموعات مصدر الراحة في بيئة اللعب
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

19.24  
151.57  
170.82 

6.41  
1.76 

3.630.01* 

  بين المجموعات مصدر التفضيل الموقفي
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

10.94  
263.35  
274.29 

3.64  
3.06 

1.190.31 

  بين المجموعات المعدل العام 
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

6.11  
95.53  

101.65 

2.03  
1.11 

1.830.14 

 )2.71( = الجدولية) ف( ،)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •

  
انه توجد فروق ذات داللة ) 9(يتضح من الجدول رقم 

في مصادر الثقة ) α≥0.05(ى الداللة إحصائية عند مستو
بالنفس على مصدر التمكن الرياضي، ومصدر الراحة في 
بيئة اللعب عند العبي األندية للكرة الطائرة تعزى لمتغير 
الخبرة في اللعب عند الالعبين، بينما لم تكن الفروق دالة 
إحصائيا على المصادر األخرى والمعدل العام لمصادر الثقة 

  .ا لمتغير الخبرة في اللعب عند الالعبينبالنفس تبع
ولتحديد الفروق على مصدر التمكن الرياضي، ومصدر 

الراحة في بيئة اللعب تبعاً لمتغير الخبرة في اللعب استخدم 
بين المتوسطات  ةللمقارنات البعدي) Sidak Test(اختبار سداك 

  .تبين ذلك) 10(ونتائج الجدول رقم  ،الحسابية
أن غالبية الفروق في الثقة ) 10(رقم  يتضح من الجدول

بالنفس على مصدر التمكن الرياضي، ومصدر الراحة في 
بيئة اللعب كانت بين الالعبين من أصحاب الخبرة الطويلة 

وباقي فئات الخبرة األقل، لصالح ) سنة 15أكثر من (
سنة، بينما لم تكن  15الالعبين من أصحاب الخبرة أكثر من 
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وجاءت . على المصدرين دالة إحصائياالمقارنات األخرى 
مثل هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات القدومي والشكعة 

التي أظهرت تفوق الالعبين من ) 2003(، وحافظ )1999(
أصحاب الخبرة الطويلة على مصدري التمكن الرياضي 

الالعبين من أصحاب الخبرة  علىوالراحة في بيئة اللعب 
السبب في ذلك يعود إلى امتالك  ويرى الباحث أن .القصيرة

لمعارف والمعلومات الالزمة اأصحاب الخبرة الطويلة 
للتصرف بمواقف اللعب المتغيرة بهدوء وبنجاح دون إرباك 
بدرجة أفضل من أصحاب الخبرة القصيرة،وذلك الن دافع 

عنان، (اإلنجاز يكون لديهم أقوى من دافع الخوف من الفشل 
وماتفيف ) 1978(وي ، ويؤكد على ذلك عال)1995

(Matveyev, 1980)  في إشارتهما إلى أهمية اإلعداد النفسي
للرياضيين ودوره في حسم نتيجة المباراة عند تقارب الفرق 
والالعبين في جوانب اإلعداد األخرى وهي البدنية والمهارية 

ومثل هذا اإلعداد يكون بدرجة أفضل عند . والخططية
وبالتالي كانت الفروق  ،لطويلةالالعبين من أصحاب الخبرة ا

في مستوى مصادر الثقة بالنفس على مصدري التمكن 
الرياضي، والراحة في بيئة اللعب أفضل لديهم من أصحاب 

  .الخبرة القصيرة
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة التي نصها: رابعا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α≥ 0.05 ( مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية في
العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير المهمة الرئيسة لالعب 

  .في الفريق
 One-Way)الختبار الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي

ANOVA)  المتوسطات الحسابية ) 12) (11(ويبين الجدوالن
تبعاً ونتائج تحليل التباين األحادي لمصادر الثقة بالنفس 

  .لمهمة الرئيسة لالعب في الفريقل
انه ال توجد فروق ذات ) 12(يتضح من الجدول رقم 

في مصادر ) α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الثقة بالنفس لدى العبي األندية للكرة الطائرة تعزى لمتغير 

ويرى الباحث أن السبب . المهمة الرئيسة لالعب في الفريق
ت اللعب ك يعود إلى طبيعة اللعبة ومتغيراالرئيس في ذل

في ) 1987الكاتب، (ويؤكد ذلك  .السريعة في مساحة محدودة
إشارته الى أن من أهم خصائص لعبة الكرة الطائرة الحديثة 
مركبات اللعب السريعة في فترة زمنية قصيرة جدا، ومثل 
ذلك يؤدي إلى تداخل األدوار والمهام بين الالعبين فالالعب 

ارب مثال في بعض مواقف اللعب قد يكون معدا وهكذا الض
بالنسبة للمراكز األخرى، لذلك لم تظهر الفروق في مصادر 

  .الثقة بالنفس تبعا لمتغير المهمة الرئيسة لالعب داخل الفريق
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة التي نصها: خامسا
اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

)α≥ 0.05 ( في مصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية
العربية للكرة الطائرة تعزى لمتغير عدد المشاركات الدولية 

  .لالعب
 One-Way)الختبار الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي

ANOVA)  المتوسطات الحسابية ) 14) (13(ويبين الجدوالن
ر الثقة بالنفس تبعاً عدد ونتائج تحليل التباين األحادي لمصاد

  .المشاركات الدولية لالعب
وجود فروق ذات داللة ) 14(يتضح من الجدول رقم 
في مصادر الثقة ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

عداد المعرفي ، واالالتمكن الرياضي( بالنفس على مصادر
) والبدني، ومفهوم الذات البدنية، والراحة في بيئة اللعب

ل العام لمصادر الثقة بالنفس لدى العبي األندية للكرة والمعد
الطائرة تعزى لمتغير عدد المشاركات الدولية لالعب، بينما 

  .لم تكن الفروق دالة إحصائيا على المصادر األخرى
ولتحديد الفروق على المصادر الدالة إحصائيا والمعدل 

) Sidak Test(العام لمصادر الثقة بالنفس استخدم اختبار سداك 
ونتائج الجدول  ،بين المتوسطات الحسابية ةللمقارنات البعدي

  .تبين ذلك) 15(رقم 
تبين وجود ) 15(ومن خالل عرض نتائج الجدول رقم 

فروق في مصادر الثقة بالنفس تبعا لمتغير عدد المشاركات 
ن غالبية الفروق كانت ية عند أفراد عينة الدراسة، حيث االدول

ات الدولية األكثر عددا،ويرى لصالح أصحاب المشارك
الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى أن الالعبين من أصحاب 
المشاركات الكثيرة لديهم خبرات نجاح وقدرة جيدة على 
 .التكيف النفسي بدرجة أفضل من أصحاب المشاركات القليلة

ويشير راتب إلى وجود تأثير ايجابي لخبرات النجاح وتطور 
ثقة بالنفس، أضف إلى ذلك أن الصقل مستوى األداء على ال

الجيد للشخصية وتطوير الصفات اإليجابية لدى أصحاب 
يساهم في زيادة الثقة بالنفس،  المشاركات الدولية الكثيرة

األشقر، (، )1998(ن يخرالقدومي وآ ؤكد ذلك دراساتوت
2000( ،(Scott, 1997), (Thibdeu, 1993)، (Marsh, 1998) ،

(Lirge, 1992) ،(Rondney et al., 2004) حيث أظهرت نتائج ،
هذه الدراسات وجود تأثير إيجابي لالشتراك في األنشطة 
الرياضية والبرامج التدريبية على مفهوم الذات البدنية وتطور 

ومن خالل النظر للنتائج تبين أن . مستوى الثقة بالنفس
المجاالت التي كانت دالة إحصائيا ترتبط بدرجة كبيرة في 
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ن اإلعداد البدني والمعرفي يشكل االرياضيين، حيث  إعداد
 ذلك معحجر الزاوية واألساس في إعداد الرياضيين، ويتفق 

في  (Matveyev, 1980: 167)، ومتفيف )1992(عالوي 
اشارتهما إلى أن إعداد الرياضيين يشتمل على اإلعداد البدني 

يرا د الخططي، وأخوالمعرفي، ثم اإلعداد المهاري، ثم اإلعدا
علماً بأن العبي المستويات الرياضية العالية  اإلعداد النفسي،

يكونون متقاربين في هذه المستويات، والعامل الحاسم في ذلك 
العامل النفسي الذي يكون متوفرا بدرجة اكبر لدى الالعبين 
من أصحاب المشاركات الدولية األكثر التي تزيد من فرص 

من أصحاب المشاركات  النجاح والتكيف لديهم بدرجة أفضل
 ,.Vealey et al(وهذا ما أكده فيالي وآخرون . الدولية األقل

في إشارتهم إلى أن المستوى التنافسي وزيادة فرص ) 1998
االحتكاك والخبرات الميدانية لالعبين تزيد من الثقة بالنفس 

التي ) Lirge, 1992(ليرج  دراسة تدعم هذه النتائجو .لديهم
ة باستمرار والتردد ارسة األنشطة الرياضيأشارت إلى أن مم
عمل على زيادة في مستوى الثقة بالنفس لدى على المالعب ت

تعتبر زيادة فرص االحتكاك والمباريات عامالً  كماالشباب، 
هاماً في تقليل مستوى قلق المنافسة وزيادة الثقة بالنفس عند 

 ,Yang(دراسة يانج  هالالعبين وتحسين أدائهم وهذا ما أكدت

في إشارته إلى أن ) 1995عنان، (، ويتفق مع ذلك )1995
دافع اإلنجاز والنجاح يكون أقوى من دافع الخوف من الفشل 

  .عند الالعب
  

  )10(الجدول رقم 
  نتائج اختبار سداك للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمصدر التمكن الرياضي،

  ير الخبرة في اللعبومصدر الراحة في بيئة اللعب تبعاً لمتغ

 الخبرة مصادر الثقة بالنفس
المتوسط
 الحسابي

سنوات5
 فاقل

6-10 11-15 
 15أكثر من 
 سنة

 *1.07- 0.55- 0.10-  7.25 سنوات فاقل 5 الرياضي مصدر التمكن
6-10 7.35   -0.44 -0.96* 

11 -15 7.80    -0.52 
     8.32 سنة 15أكثر من 

مصدر الراحة في بيئة 
 للعبا

 *1.31- 0.29- 0.24-  6.84 سنوات فاقل 5
6-10 7.08   -0.04 -1.06* 

11 -15 7.13    -1.01* 
     8.15 سنة 15أكثر من 

  .)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

  )11(الجدول رقم 
  ة لالعب في الفريقالمتوسطات الحسابية لمصادر الثقة بالنفس والمعدل العام تبعاً لمتغير المهمة الرئيس

 العب ضارب العب صد العب حر معد مصادر الثقة بالنفس
 7.68 7.50 7.72 7.77 مصدر التمكن الرياضي 
 7.29 7.61 7.34 7.67 مصدر استعراض القدرة 
 7.52 7.61 7.89 7.77 مصدر اإلعداد البدني والمعرفي 
 7.18 7.13 7.39 6.48 مصدر الذات البدنية 
 7.01 6.66 7.31 6.88 االجتماعيمصدر الدعم  
 6.81 6.97 6.90 6.92 مصدر النمط القيادي للمدرب 
 7.26 7.89 7.50 7.74 مصدر الخبرات غير المباشرة 
 7.19 6.98 7.43 7.62 مصدر الراحة في بيئة اللعب 
 6.95 6.07 6.79 6.68 مصدر التفضيل الموقفي 
 7.21 7.16 7.36 7.30 المعدل العام  
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  )12(الجدول رقم 
  نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير المهمة الرئيسة لالعب في الفريق على مصادر الثقة

  بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة الطائرة
  

 درجات الحرية مصدر التباين مصادر الثقة بالنفس
مجموع مربعات 

 االنحراف
متوسط 
 المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات كن الرياضيمصدر التم
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

0.71  
138.92  
139.64 

0.23  
1.61 

0.14 0.93 

  بين المجموعات مصدر استعراض القدرة
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

2.46  
102.54  

105.009 

0.82  
1.19 

0.68 0.56 

مصدر اإلعداد البدني 
 والمعرفي

  بين المجموعات
  عاتداخل المجمو

 المجموع

3  
86  
89 

1.87  
124.78  
126.66 

0.62  
1.45 

0.43 0.73 

  بين المجموعات مصدر الذات البدنية
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

8.55  
237.39  
245.95 

2.85  
2.76 

1.03 0.38 

  بين المجموعات مصدر الدعم االجتماعي
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

3.64  
288.53  
292.17 

1.21  
3.35 

0.36 0.78 

مصدر النمط القيادي 
 للمدرب

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

0.38  
400.23  
400.62 

0.12  
4.65 

0.28 0.99 

مصدر الخبرات غير 
 المباشرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

5.89  
199.36  
205.26 

1.96  
2.31 

0.84 0.47 

مصدر الراحة في بيئة 
 اللعب

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

4.27  
166.55  
170.82 

1.42  
1.93 

0.73 0.53 

  بين المجموعات مصدر التفضيل الموقفي
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

9.71  
264.57  

2.74.29 

3.23  
3.07 

1.05 0.37 

  بين المجموعات المعدل العام 
  داخل المجموعات

 المجموع

3  
86  
89 

0.45  
101.19  
101.65 

0.15  
1.17 

0.12 0.94 

 .)2.71( =الجدولية ) ف( ،)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •
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  )13(الجدول رقم 
  المتوسطات الحسابية لمصادر الثقة بالنفس والمعدل العام تبعاً لمتغير عدد المشاركات الدولية لالعب

 50أكثر من  50-41 40-31 30-21 20-11 فاقل10 مصادر الثقة بالنفس
 8.68 8.40 8.65 7.94 7.48 7.10 مصدر التمكن الرياضي 
 7.55 8.02 8.10 7.62 6.87 7.37 مصدر استعراض القدرة 
 8.05 8.11 8.54 7.90 7.16 7.44 مصدر اإلعداد البدني والمعرفي 
 8.26 7 8.25 6.93 6.72 6.71 مصدر الذات البدنية 
 7.96 6.83 8.25 6.81 6.66 6.65 عيمصدر الدعم االجتما 
 8.20 6.20 8.17 6.18 6.50 6.73 مصدر النمط القيادي للمدرب 
 8.10 8.26 7.87 7.10 7.46 7.32 مصدر الخبرات غير المباشرة 
 8.57 7.87 7.46 7.45 6.90 6.93 مصدر مكان اللعب 
 7.90 7.38 7.04 6.57 6.37 6.49 مصدر التفضيل الموقفي 

 8.14 7.56 8.03 7.17 6.90 6.97 ل العام المعد
  

  
  )14(الجدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير عدد المشاركات الدولية لالعب على مصادر الثقة 
  بالنفس لدى العبي األندية العربية للكرة الطائرة

 درجات الحرية مصدر التباين مصادر الثقة بالنفس
مجموع مربعات 

 االنحراف
متوسط 
 المربعات

 *الداللة  )ف(

  بين المجموعات مصدر التمكن الرياضي
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

34.77  
104.86  
139.64 

6.95  
1.24 

5.57 0.0001* 

  بين المجموعات مصدر استعراض القدرة
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

11.37  
93.63  

105.009 

2.27  
1.11 

2.04 0.08 

د البدني مصدر اإلعدا
 والمعرفي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

15.42  
111.24  
126.66 

3.08  
1.32 

2.32 0.04* 

  بين المجموعات مصدر الذات البدنية
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

32.36  
213.58  
245.95 

6.47  
2.54 

2.54 0.03* 

  بين المجموعات مصدر الدعم االجتماعي
  وعاتداخل المجم
 المجموع

5  
84  
89 

28.66  
263.51  
292.17 

5.73  
3.13 

1.82 0.11 

مصدر النمط القيادي 
 للمدرب

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

42.12  
358.49  
400.62 

8.42  
4.26 

1.97 0.09 

مصدر الخبرات غير 
 المباشرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

11.14  
194.12  
205.26 

2.28  
2.31 

0.96 0.44 

مصدر الراحة في بيئة 
 اللعب

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

26.36  
144.45  
170.82 

5.27  
1.72 

3.06 0.01* 
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 درجات الحرية مصدر التباين مصادر الثقة بالنفس
مجموع مربعات 

 االنحراف
متوسط 
 المربعات

 *الداللة  )ف(

  بين المجموعات مصدر التفضيل الموقفي
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

21.46  
252.83  
274.29 

4.29  
3.01 

1.42 0.22 

  بين المجموعات العام  المعدل
  داخل المجموعات

 المجموع

5  
84  
89 

18.43  
83.21  

101.65 

3.68  
0.99 

3.72 0.004* 

  .)2.32(الجدولية  = )ف( ،)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •
  

  )15(الجدول 
  بعاً لمتغير عدد المشاركات الدولية لالعبنتائج اختبار سداك للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمجاالت الدالة إحصائياً ت

مجاالت الثقة 
 بالنفس

عدد المشاركات
 الدولية لالعب

المتوسط
 6 5 4 3 2 1 الحسابي

مصدر التمكن 
 الرياضي

 *1.57- *1.29- *1.54- *0.83- 0.37-  7.10 فاقل 10
11 –20 7.48   -0.45 -1.16* -0.91 -1.19* 
21 -30 7.94    -0.70 -0.45 -0.73 
31 -40 8.65     0.25 -0.03 
41 -50 8.40      -0.28 

       8.68 50أكثر من 
مصدر اإلعداد 

 البدني والمعرفي
 0.60- 0.67- *1.10- 0.46- 0.27  7.37 فاقل 10
11 –20 6.87   -0.74 -1.37* -0.94 -0.88 
21 -30 6.62    -0.63 -0.20 -0.14 
31 -40 8.10     0.43 0.49 
41 -50 8.02      0.06 

       7.55 50أكثر من 
مصدر الذات 

 البدنية
 *1.52- 0.28- *1.52- 0.22- 0.011-  6.93 فاقل 10
11 –20 6.90   -0.21 -1.52* -0.27 -1.53* 
21 -30 7.45    -1.31* -0.06 -1.32* 
31 -40 7.46     1.25 -0.016 
41 -50 7.87      -1.26 

       8.57 50أكثر من 
مصدر الراحة في 

 بيئة اللعب
 *1.63- 0.93- 0.53- 0.51- 0.029  6.97 فاقل 10
11 –20 6.90   -0.54 -0.56 -0.96 -1.66* 
21 -30 7.17    -0.014 -0.42 -1.12 
31 -40 8.03     -0.40 -1.10 
41 -50 7.56      -0.70 

       8.14 50أكثر من 
 *1.16- 0.59- *1.06- 0.19- 0.068  6.97 فاقل 10 المعدل العام

11 –20 6.90   -0.26 -1.13* -0.65 -1.23* 
21 -30 7.17    -0.86 -0.39 -0.97* 
31 -40 8.03     0.47 -0.10 
41 -50 7.56      -0.57 

       8.14 50أكثر من 
  ).α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 



  2006، 2، العدد 33، العلوم التربوية، المجلّد دراسات

- 365 -  

  االستنتاجات.  5
  

  :ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يستنتج الباحث ما يليفي 
ن مستوى مصادر الثقة بالنفس وفق معايير مقياس فيالي ا .1

ن كان عالياً لدى العبي األندية العربية للكرة يوآخر
الطائرة المشاركين في بطولة األندية العربية الثانية 
والعشرين في األردن، حيث كان متوسط اإلجابة لديهم 

ع المصادر والمعدل العام لمصادر الثقة بالنفس على جمي
درجات على مقياس ) 9(درجة من أصل ) 6.5(أكثر من 

  .مصادر الثقة بالنفس
ن مصدر التمكن الرياضي حصل على أعلى ترتيب ا .2

للثقة بالنفس بينما حصل مصدر التفضيل الموقفي على 
الترتيب األخير بالنسبة للمصادر األخرى، إضافة إلى 

وق ذات داللة إحصائية بين مصادر الثقة وجود فر
  .بالنفس

ظهور الفروق في مصادر الثقة بالنفس تبعاً لمتغير عدد  .3
وكانت غالبية الفروق لصالح  ،المشاركات الدولية لالعب

  .الالعبين من أصحاب المشاركات األكثر عددا
لم تظهر الفروق في مصادر الثقة بالنفس على المعدل  .4

الدراسة تبعاً لمتغيري الخبرة في  العام عند أفراد عينة
اللعب، والمهمة الرئيسة لالعب في الفريق، وكانت 
الفروق دالة إحصائيا على مصدري التمكن الرياضي 

والراحة في بيئة اللعب تبعا للخبرة في اللعب لصالح 
  .الالعبين من أصحاب الخبرة الطويلة

  
  التوصيات.  6

  
الباحث بما  في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي

  :يلي
األندية بمصدر ؤولين في زيادة اهتمام المدربين والمس .1

التفضيل الموقفي والراحة في بيئة اللعب كمصادر 
حيث أظهر مستوى أقل  ،أساسية في تحقيق الثقة بالنفس

  . من المصادر األخرى
ضرورة اهتمام المدربين بزيادة عدد المشاركات الدولية  .2

في زيادة التكيف النفسي مع  لالعبين لما لها من أهمية
المنافسات الرياضية وخبرات النجاح وتحسن مستوى 

  .األداء وبالتالي زيادة الثقة بالنفس عند الالعبين
إجراء دراسة مقارنة في مصادر الثقة بالنفس بين  - .3

العبي األلعاب الرياضية الجماعية والفردية عند العبي 
  .األندية العربية

ير أدوات بحثية لقياس الثقة إجراء دراسات حول تطو .4
بالنفس في المجال الرياضي تناسب المستويات واألعمار 
المختلفة ابتداء من المدارس وانتهاء بالعبي المستويات 

  .الرياضية العليا
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Sources of Sport Self- confidence of Arab Clubs for Volleyball Players 
 

Abd Al-Nasser Al-Qaddoumi * 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to determine the sources of sport self- confidence of Arab clubs for volleyball 
players, furthermore, to determine the effect of experience, player’s duty and number of international 
participations on sources of self - confidence.  

To achieve that, the study was conducted on (90) players, and Vealey et al. (1998) questionnaire was used for 
measuring sources of self - confidence. 

The results indicated high level of all sources and of the total score. Furthermore, the results indicated significant 
differences in sources of self- confidence due to the number of international participations variable, while there 
were no significant differences found due to experience of player and player duty variables. 
Based on the study findings, the researcher recommended that the volleyball coaches should increase the attention 
of situational favorableness and environmental comfort domains when training players. 

KEYWORDS: Self-confidence, Volleyball, Arab Clubs. 
 
 
 

  

 
________________________________________________  

* Department of Physical Education, An-Najah National University, Nablus, Palestine. Received on 4/8/2004 and 
Accepted for Publication on 23/5/2005. 


