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تقدير الذات البدنية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة
الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين
Physical self-esteem and its relation to self-confidence among the
volleyball players participating in the 14th Arab youth championship
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تاريخ التسليم ،)2018/5/7( :تاريخ القبول)2018/9/17( :
ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى تقدير الذات البدنية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى العبي الكرة
الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين .تم استخدام المنهج
الوصفي على عينة من ( )65العباً ،ممن شاركوا في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية
للناشئين (من  25يوليو إلى  5أغسطس 2017م) ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية .تم جمع البيانات
باستخدام استبيان مكون من ( )26فقرة لقياس مستوى تقدير الذات البدني ،واستبيان مكون من
( )13فقرة لقياس مستوى الثقة بالنفس .تم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،واختبار ) (tللعينات المستقلة ،واختبار مربع كاي .أظهرت النتائج بان
مستوى تقدير الذات البدنية جاء بدرجة متوسطة ،ومستوى الثقة بالنفس جاء بدرجة مرتفعة،
ووجود عالقة قوية ايجابية ذات داللة احصائية بين مقياس مفهوم الذات البدنية ومقياس الثقة
بالنفس .وأوصى الباحثان االهتمام بالجوانب النفسية المرتبطة بلعبة الكرة الطائرة ،وتنمية مفهوم
الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة الناشئين ،وتعزيز الثقة بالنفس لديهم ،وزيادة وعي الالعبين
بذاتهم البدنية ومواطن القوة والضعف فيها.
الكلمات المفتاحية :الذات البدنية ،الثقة بالنفس ،الكرة الطائرة.
Abstract
The study aimed to identify the physical self-esteem and its relation to
self-confidence among the volleyball players participating in the 14th Arab
Youth Championship. Descriptive process was used on a sample consisted
of (65) Youth volleyball players who participated in the 14th Arab Youth
Championship (July 25 to August 5, 2017). The data were collected using
a questionnaire consisting of (26) paragraphs to measure the level of selfesteem, a questionnaire consisting of (13) paragraphs to measure the level
of self-confidence. The data were analyzed using arithmetic mean,
standard deviations, t (test) for independent samples, and chi-squared test.
The results indicated that the level of self-esteem was medium. The level
of self-confidence was high, and there was a strong positive correlation of
statistical significance between the measure of self- esteem and selfconfidence. Based on the results of this study we recommended that
attention be given to the psychological aspects of volleyball, to developing
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the physical self- esteem of Youth volleyball players, to enhancing their
self-confidence, and to increase volleyball player’s awareness of their
physical selves, strengths and weaknesses.
Keywords: Physical Self-Esteem, Self-Confidence, Volleyball.
مقدمة الدراسة
شهدت الكرة الطائرة العربية في اآلونة األخيرة تطورا ً كبيراً ،ووصول بعض الدول العربية
إلى العالمية والمنافسة بقوة في البطوالت الدولية ،وذلك من خالل استخدام طرق التدريب الحديثة،
واالهتمام بالناشئين والشباب من أجل إعداد جيل من الالعبين المميزين والقادرين على قيادة الكرة
الطائرة العربية.
تهدف العمليات التدريبية الوصول بالالعب إلى أعلى المستويات الرياضية ،من خالل طرق
التدريب الحديثة التي أصبحت متاحة ومعروفة للجميع ،مما أدى إلى التقارب في إعداد الالعبين
في المستويات البدنية والتكنيكية والخططية ،بحيث أصبح اإلعداد النفسي هو الفيصل في تحقيق
اإلنجازات والفوز في المنافسات ،كون اإلعداد النفسي يوجه سلوك الالعب ،ويؤثر في النواحي
النفسية المرتبطة بالتدريب الرياضي والمنافسات الرياضية ،هذا باإلضافة إلى مساعدة المدربين
من أجل إيصال الالعبين إلى الحالة النفسية المثلى التي تخدم اإلنجاز الذي يطمحون له.
ويرى ( )Bilboul, 2009و ( )Rateb, 2004أن الثقة بالنفس ليست مرتبطة دائما ً الفوز،
حيث أن الالعب قد يفشل في الفوز ،ومع ذلك تكون ثقته بنفسه عالية في بعض النواحي مثل كفاءته
البدنية ،والمستوى الرياضي الذي يقدمه .أن الثقة بالنفس والكفاية البدنية والمهارية يدعم كل منهما
اآلخر ،فالالعب الذي يمتلك الثقة بالنفس دون الكفاية البدنية يعني أن لديه ثقة زائدة ،وبالتالي فإن
ذلك سوف يؤثر سلبا ً في تحقيق المستوى المطلوب من الذات البدنية التي قد تساعده في تحقيق أو
مواصلة االنجازات الرياضية التي يرنو اليها.
أن أحد طرائق تطوير الثقة بالنفس هو الحالة البدنية الجيدة ،حيث أن هناك عالقة وثيقة بين
الجسم والعقل ،لذا فإن الحالة البدنية الجيدة تعمل على تدعيم الحالة النفسية ،مما يساهم في زيادة
الثقة بالنفس ،حيث أن اقتناع الرياضي بذاته هو مفتاح الدافعية ،باعتبار أن الثقة بالنفس بمثابة
التعبير عن قيمة الذات ( )Vealey, 1986و(.)Hamad, 2012
ويرى ( )Abu Karakim, 2009أن كل نشاط رياضي له خصائصه النفسية التي ينفرد بها
عن األنشطة الرياضية األخرى من حيث طبيعة المهارات الحركية ،ومتطلباتها البدنية ،هذا
باإلضافة إلى ما يتطلبه هذا النشاط من عمليات عقلية ،وسمات انفعالية تميز ممارسو هذ النشاط
عن غيره.
ويرى ( )Abdul Salam & Abdul ali, 2016أن الذات البدنية تكون من خالل إدراك
الرياضي لقدراته الرياضية الكامنة ،وفهمه اإليجابي لذاته ،وتقديره لنقاط قوته وضعفه ،من أجل
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )1(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol34/iss1/1

Yacoub and Bany Saeed: Physical Self-esteem And Its Relation To Self-confidence Among Th

محمود يعقوب ،ونضال بني سعيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17

تطوير شخصيته وثقته بنفسه من خالل التدريب المبرمج المبني على أسس علمية ،واختبارات
دورية يتمكن الالعب من خاللها الوقوف على مستواه الرياضي الحقيقي تبعا ً لقدراته البدنية.
ويشير زغلول والسيد ( )Zaghloul & Alsid, 2001أن ما يميز لعبة الكرة الطائرة عن
غيرها من األلعاب المشابهة ،اعتمادها على القدرات العقلية والمهارات النفسية بقدر ما تعتمد على
القدرات البدنية ،وأن كل حركات ومهارات الكرة الطائرة تتطلب من الرياضي أن يوفق بين
جهازيه العصبي والعضلي ،وأن يحلل مواقف اللعب .كما ويرى ) (Soltani, et al. 2013إن
خضوع الرياضيين لبرامج التدريب العقلي في سن مبكر ،قد يكون له تأثير إيجابي جداً على
مستويات الثقة بالنفس.
تعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب التي تحتاج إلى أداء بدني خاص لمزاولتها ،لذا البد
لالعب أن يتمتع بقدرات بدنية ونفسية عالية تؤدي إلى زيادة الجهد المبذول والعطاء المثمر ،والذي
بدوره يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس والشعور بالذات ،وأن معرفة الالعب لما يتمتع به من
قدرات نفسية ومهارية يساعد على زيادة الجهد المبذول والعطاء خالل التدريب والمنافسات ،حيث
يزداد شعور الالعب بالثقة بالنفس والقدرة على النجاح ،مما يساعد المدربين على اكتشاف
نقاط القوة لدى الالعبين والعمل على تنميتها ،واكتشاف الصعوبات للعمل على معالجتها
()Abdul Ghafoor, et al. 2012
مشكلة الدراسة
من خالل عمل الباحثان كمدربين والعبين في الكرة الطائرة ،ومن خالل االطالع على
المراجع العلمية المعنية بالتدريب الرياضي ،الحظ الباحثان أن بعض المدربين ال يهتمون كثيراً
بتقدير الذات البدنية وعالقتها بالثقة بالنفس ،مع العلم أن الكرة الطائرة من االلعاب التي تعتمد على
النواحي النفسية والعقلية بقدر ما تحتاج إلى الجوانب البدنية والمهارية .هذا باإلضافة إلى أن بعض
منتخبات الكرة الطائرة العربية ال تعطي تقدير الذات البدني وعالقتها بالثقة بالنفس األهمية التي
تتناسب مع حجم المنافسات والبطوالت التي يشاركون بها ،وتركيزهم على اإلعداد البدني
والمهاري والخططي بشكل أكبر ،وخاصة الناشئين الذين هم بحاجة إلى تعزيز الثقة بأنفسهم ،ورفع
مستوى تقديرهم لذاتهم البدنية من أجل استغالل قدراتهم وطاقاتهم الرياضية الكامنة .حيث أن
معرفة الالعبين لما يتمتعون به من إمكانيات بدنية ،وتقديرهم اإليجابي لذاتهم البدنية قد يكون عامالً
مهما ً تحسين ثقتهم بأنفسهم ،وأن تقدير الذات البدنية والثقة بالنفس يعتبران من المهارات النفسية
المهمة في المنافسات الرياضية بشكل عام ومنافسات الكرة الطائرة بشكل خاص.
كما والحظ الباحثان أن هناك قصور في قدرة الالعبين في تقدير ذاتهم البدنية ،والذي ينعكس
على أداءهم المهاري خالل التدريب والمنافسات ،وخاصة أن تقدير الذات البدنية يعتبر من أهم
العوامل المؤثرة في سلوك الرياضي وثقة الرياضي بنفسه سواء إيجابا ً أو سلباً .وهو ما أشار إليه
( )Rateb, 2000أن الثقة بالنفس عامل مهم يرتبط بتقدير الذات.
لذا ارتأى الباحثان إجراء دراسة تتناول تقدير الذات البدنية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى العبي
الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين.
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أهمية الدراسة
تحدد أهمية الدراسة على النحو اآلتي:
 .1إن هذه الدراسة تهتم بتقدير الذات البدني وعالقتها بالثقة بالنفس لالعبي الكرة الطائرة ،والتي
يمكن أن يكون لها دور في تحسين مستوى الالعب الرياضي ،وإيجابية الالعب نحو تقديره
لذاته البدنية.
 .2إبراز أهمية تقدير الذات البدني وعالقتها بالثقة بالنفس الذي يجب على الرياضيين أخذه بعين
االعتبار لتحسين أو مواصلة إنجازاتهم الرياضية.
 .3محاولة الكشف عن تقدير الذات البدني وعالقتها بالثقة بالنفس ،ومواطن القوة والضعف فيها،
والتي يمكن أن تساعد الرياضيين على بذل المزيد من الجهد واستغالل قدراتهم البدنية بالشكل
األمثل.
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:
 .1مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين.
 .2مستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات
العربية للناشئين.
 .3العالقة بين تقدير الذات البدنية ومستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين
في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين.
تساؤالت الدراسة
 .1ما مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين؟
 .2ما مستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين تقدير الذات البدنية
ومستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين؟
محددات الدراسة
–

المحددات المكانية :صالة قصر الرياضة في المدينة الرياضية /عمان.

–

المحددات الزمنية :تم إجراء هذه الدراسة في الفترة من  25يوليو إلى  5أغسطس 2017م.
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–

المحددات البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة
الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين مواليد عام 1999م.

مصطلحات الدراسة
تقدير الذات البدنية :هو تقدير الفرد للصفات البدنية التي يتمتع بها في ضوء إدراكه لمواطن
القوة والضعف لكفاءته البدنية المرتبطة بممارسة نشاط رياضي معين (.)Allawi, 1998
الثقة بالنفس :هي االعتقاد بأننا نستطيع إجادة األداء بنجاح وتوقع النجاح ،واألكثر أهمية
االعتقاد في إمكانية التحسن ،وهي ال تتطلب بالضرورة تحقيق المكسب ،فبالرغم من عدم تحقيق
المكسب أو الفوز فإنه يمكن االحتفاظ بالثقة في النفس وتوقع تحسن األداء (.)Rateb, 2004
الدراسات السابقة
بعد اطالع الباحثان على الدراسات السابقة تبين اتخاذها أشكال متنوعة من حيث العنوان،
والهدف ،والمتغيرات ،والنتائج .وتم عرضها من األحدث إلى األقدم.
أجرى ( )Makhmada, 2017دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات
لدى العبي كرة القدم المحترفين في االردن ،والتعرف إلى تأثير فترة المنافسات على مستوى الثقة
بالنفس و تقدير الذات لدى العبي كرة القدم في االردن ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي على
عينة من ( )211العباً .تم استخدام (االهمية النسبية ،المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية،
تحليل التباين االحادي ،اختبار شيفيه ،اختبار ت) لجمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى العبي كرة القدم المحترفين في االردن جاءت بدرجة
مرتفعة ،باستثناء محور الخسارة ،وأوصت الدراسة ضرورة وجود أخصائي نفسي ضمن الكادر
التدريبي لألندية المحترفة ،وإجراء دراسة مقارنة بين الثقة بالنفس كسمة والثقة بالنفس كحالة.
أجرت ( )Farhan, 2015دراسة هدفت إلى تعّرف العالقة بين الثقة بالنفس واألداء المهاري
في الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات في جامعة بغداد/المرحلة الثانية،
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عينة من ( )30طالبة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية
من مجتمع الدراسة والبالغ عددهن ( )110طالبات ،واستخدم مقياس روبن فيلي ( )1986المكون
من ( )13فقرة والذي قام بتعريبه وتقنينه (محمد حسن عالوي) للوصول إلى النتائج .واظهرت
النتائج إلى أن هناك عالقة معنوية بين الثقة بالنفس واألداء المهاري في الكرة الطائرة ،وأن زيادة
مستوى الثقة بالنفس كان له أثر إيجابي في تحسين مستوى األداء المهاري في الكرة الطائرة،
وأوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج ارشادية لرفع مستوى الثقة بالنفس لدى الطالبات.
قام دايفز وكولنز ) )Davies & Collins, 2015بدراسة هدفت تعرف العالقة بين
المشاركة في المسابقات ومستوى تقدير الذات العام ومستوى تقدير الذات البدني لدى العبات
الفروسية .استخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينة من ( )239العبة تتراوح أعمارهن من
( )20-12سنة ،وتم استخدام مقياس تقدير الذات ( )PSDQونسخة معدلة من النشاط الرياضي
لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن مستوى تقدير الذات العام ومستوى تقدير الذات البدني تأثرا
بشكل كبير بعمر الالعبات من ( )17-15سنة ،وتأثر النشاط البدني بشكل كبير باالنضباط،
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وخلصت الدراسة إلى أن رياضة الفروسية يمكن أن تساهم في رفع مستوى تقدير الذات العام
والبدني لالعبات ،وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على التنمية النفسية واالجتماعية في اتحاد
الفروسية البريطاني.
أجرى ( )Mazar & Khomez, 2014دراسة بهدف التعرف إلى أهمية تقدير الذات البدنية
خالل ممارسة األنشطة البدنية والرياضية لتالميذ الطور المتوسط ( 15-12سنة) .استخدم المنهج
الوصفي على عينة من ( )80طالب تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،واستخدم الباحث مقياس
الذات البدني لجمع بيانات الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن تقدير الذات البدنية خالل ممارسة
األنشطة البدنية والرياضية لطلبة الطور المتوسط كان إيجابياً ،وأوصت الدراسة بتكثيف األنشطة
البدنية لما لها من دور في رفع مستوى تقدير الذات البدنية لدى طلبة هذه الفئة العمرية.
قام جوالب وماهيدا ) )Gholap & Mahida, 2013بدراسة هدفت التعرف إلى تأثير
الجنس والعمر على مفهوم الذات لدى العبي جامعة سوراشترا للكرة الطائرة .استخدم الباحثان
المنهج الوصفي على عينة من ( )200العب والعبة قسموا إلى مجموعتين ( / 100ذكور) و
( / 100إناث) ،أعمارهم من ( )25 -18سنة ،وتم استخدام مقياس ( )Deshpandeلقياس مستوى
تقدير الذات من( )60فقرة لجمع البيانات الالزمة للدراسة .أظهرت الدراسة أن مفهوم تقدير الذات
لدى العبي الكرة الطائرة الذكور كان أكثر إيجابية من اإلناث ،وأن مفهوم الذات لدى الالعبين من
عمر( )25-22سنة كان أكثر إيجابية من الالعبين في عمر (.)21-18
أجرى سينجوني وهاديان ) )Senejohnny & Hadiyan, 2013دارسة هدفت إلى مقارنة
عالقة الذات البدنية باإلنجاز األكاديمي بين طالبات كلية التربية الرياضية والطالبات من
التخصصات األخرى .استخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينة عشوائية من ( )100طالبة
قسمت إلى مجموعتين (طالبات التربية الرياضية ،وطالبات من التخصصات األخرى) .حيث تم
استخدام مقياس ( )PSDQللذات البدنية وعالمات الطالبات في التحصيل األكاديمي لجمع البيانات.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات العام بين طالبات التربية
الرياضية والطالبات من التخصصات األخرى ،بينما كان إيجابيا ً في تقدير الذات البدنية ،وعدم
وجود اختالفات بين طالبات كلية التربية وطالبات باقي التخصصات في اإلنجاز األكاديمي يعزوه
الباحثان إلى أن الطالبات يعوضون عدم القدرة على تقدير الذات البدنية بالبيئة التي توفرها الجامعة
للنجاز األكاديمي.
قام سلطاني وأخرون ) (Soltani, et al. 2013بدراسة هدفت إلى المقارنة بين الثقة بالنفس
كسمة وكحالة لدى الالعبين النخبة والالعبين من غير النخبة في لعبة الكرة الطائرة في إيران،
وتكونت العينة من ( )40العبا ً بواقع ( )20العبا ً لكل مجموعة ،تراوحت أعمارهم من بين (-18
 )31عاما ً ممن مارسوا اللعبة لمدة ( )17-4سنوات .وتم استخدام مقياس ( )Vealey,1986لقياس
الثقة بالنفس كسمة والثقة بالنفس كحالة ،وتم توزيع استبانة الثقة بالنفس كسمة على الالعبين قبل
المنافسة ب( )24ساعة ،واستبانة الثقة بالنفس كحالة قبل المنافسة ب( )30دقيقة ،وتم تحليل البيانات
باستخدام تحليل التباين األحادي ( .)ANOVAأظهرت النتائج وجود فروق كبيرة في المتوسطات
عند مقارنة الثقة بالنفس كحالة بين العبي النخبة للكرة الطائرة وغير النخبة عند مستوى الداللة
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( ) P <0.05لصالح العبي النخبة ،وأن هناك اختالف في الثقة بالنفس كسمة بين العبي الكرة
الطائرة عند مستوى الداللة ( )P <0.05لصالح النخبة أيضاً.
قام ( )Rabba'a, 2013بدراسة هدفت إلى ت ّعرف تأثير أسلوب التقييم الذاتي وتركيز االنتباه
على بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة .تم استخدام المنهج التجريبي على عينة من ()15
طالبا ً من طلبة كلية التربية الرياضة في جامعة مؤتة ،والمسجلين في مساق الكرة الطائرة ()1
للعام الدراسي ( .)2011\2010ولتحقيق أهداف الدراسة تم إيجاد المتوسطات الحسابية،
واالنحراف المعياري ،واختبار بيرسون ،واختبار( .)t-testأظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب
التقييم الذاتي كان له أثر ايجابي في تعلم مهارات اإلرسال من أعلى ،والتمرير من أعلى ،والضرب
الساحق ،وأن أسلوب التقييم الذاتي كان له أثر ايجابي أيضا ً في تحسين مستوى تركيز االنتباه.
وأوصت الدراسة باستخدام أسلوب التقييم الذاتي في تعلم مهارات الكرة الطائرة لما له تأثير في
تحسين تركيز االنتباه.
قام ( )Al-Jumaili, et al. 2012بدراسة تناولت بناء الحالة النفسية وأثرها في مستوى
األداء المهاري بالكرة الطائرة لدى طالبات كلية التربية الرياضية ،هدفت التعرف إلى األسباب
التي تؤدي إلى الخوف والقلق لدى ممارسات لعبة الكرة الطائرة في كلية التربية الرياضية/جامعة
بغداد ،والتعرف أيضا ً إلى الحاالت أو المواقف النفسية لديهن ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي
على عينة من ( )20العبة .تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وتم استخدام مقياس الذات البدنية
والمهارية في جمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن اغلب أفراد العينة وبنسبة ( )%46.7شعرن بعدم
الثقة بأنفسهن قبل المباراة ،ولكن أثناء المباراة فإن ثقتهن بأنفسهن ازدادت تدريجياً ،وأن الطالبات
وبنسبة ( )%40تميزن احيانا ً بسرعة االنفعال .وأوصت الدراسة بمزيد من االختبارات النفسية
على العبي الكرة الطائرة ألهميته في المباريات ،واإلكثار من اللقاءات الودية والمنافسات
والبطوالت والتي تهدف إلى رفع الكفاءة النفسية لدى العبات الكرة الطائرة ،والتخلص من الخوف
والقلق.
قامت ( )Al-Ghurairi, 2012بدراسة هدفت إلى المقارنة في سمة الثقة الرياضية بين
طالبات كلية التربية الرياضية وقسم التربية الرياضية جامعة الكوفة ،وتم استخدام المنهج الوصفي
بأسلوب المقارنة على عينة من طالبات من كلية التربية الرياضية وطالبات من قسم التربية
الرياضية والبالغ عددهن ( )60طالبة ،واستخدمت استبانة سمة الثقة الرياضية لروبن فيلي
( )1986للوصول إلى النتائج ،وأظهرت النتائج إن هناك فروق في سمة الثقة الرياضية بين طالبات
كلية التربية الرياضية وطالبات قسم التربية الرياضية في جامعة الكوفة لصالح طالبات كلية التربية
الرياضية ،توصلت النتائج إلى إن للقابلية البدنية والمهارية دور كبير في زيادة الثقة الرياضية،
وأن األلعاب الجماعية وخاصة مع الذكور يزيد من الثقة بالنفس ،وأوصت الدراسة بضرورة بث
روح التعاون واإليثار والعمل الجماعي بين الطالبات ،والعمل على زيادة قابلية الطالبة البدنية
والمهارية.
قام ( )Anzi, 2012بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين الذات المهارية ومفهومي الذات
البدنية والجسمية لدى العبي كرة اليد في مدينة الموصل ،استخدم الباحث المنهج الوصفي على
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عينة من ( )19العب من نادي الفتوة العراقي .تم استخدام مقياس الذات المهارية لكرة اليد ومقياس
تقدير الذ ات البدنية والجسمية لجمع البيانات .واستنتج الباحث أن هناك عالقة إيجابية بين الذات
المهارية ومستوى الذات البدنية ،وأن العالقة بين الذات المهارية والذات الجسمية إيجابية أيضاً،
وأوصى الباحث بضرورة تدعيم مفهوم كل من الذات المهارية والبدنية والجسمية لدى العبي كرة
اليد من خالل اإلعداد النفسي المرافق لإلعداد البدني والمهاري والخططي.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسـة
استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات
العربية للناشئين مواليد عام 1999م المقامة في عمان ،المملكة االردنية الهاشمية ،من  25يوليو
إلى  5أغسطس 2017م ،والبالغ عددهم ( )96العباً.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )65العبا ً من العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة
عشر للمنتخبات العربية للناشئين مواليد عام 1999م .تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وبلغت نسبة
العينة ( )%67.7من مجتمع الدراسة ،والجدول رقم ( )1يوضح وصف أفراد عينة الدراسة تبعا ً
للمتغيرات الشخصية.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة تبعا ً للمتغيرات الشخصية.
المتغيرات
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 ...تابع جدول رقم ()1

المتغيرات

مركز اللعب

درجة النادي

مركز النادي
بالدوري

الفئة
مهاجم
حائط صد
معد
العب حر (ليبرو(
المجموع
اولى
ثانية
ثالثة
غير ذلك
المجموع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
اقل من ذلك
المجموع

التكرار
26
18
14
7
65
27
16
18
4
65
39
13
8
5
0
65

النسبة المئوية
40
28
21
11
100
41.5
24.6
27.7
6.15
100
60
20
12.3
7.69
0
100

أدوات جمع البيانات
قام الباحثان بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة
مثل دراسة (Al-Ghurairi, ( ،)Mazar & Khomez, 2014( ،)Makhmada, 2017
.(Senejohnny & Hadiyan, 2013) ،)Bilboul, 2009( ،)2012
مقياس تقدير الذات البدنية لالعبي الكرة الطائرة
تم استخدام مقياس تقدير الذات البدنية لالعبي الكرة الطائرة الذي أعده محمد عالوي وعصام
الهاللي وتيمور راغب والمكون من ( )26فقرة ،وتكونت اإلجابة من خمسة بدائل هي (أبداً ،نادراً،
أحياناً ،غالباً ،دائماً) ،وكانت الدرجة القصوى للمقياس ( )130درجة ،والدرجة الدنيا ( )26درجة،
وكلما اقتربت درجة الفرد من الدرجة القصوى دل ذلك على مستوى تقدير عالي لذاته البدنية
(.)Allawi & Muhammad,1987
تصحيح المقياس
يتكون المقياس من ( )15عبارة إيجابية و( )11عبارة سلبية ،وأرقام العبارات كالتالي:
العبارات اإليجابية )  .(26.25.22.21.19.17.16.14.13.11.10.8.6.5.1والعبارات السلبية
).(24.23.20.18.15.12.9.7.4.3.2
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أوزان العبارات اإليجابية
– ( )5درجات عند اإلجابة دائماً.
– ( )4درجات عند اإلجابة غالباً.
– ( )3درجات عند اإلجابة أحياناً.
– ( )2درجتان عند اإلجابة نادراً.
– ( )1درجة واحدة عند اإلجابة أبداً.
أوزان العبارات السلبية
– ( )1درجة واحدة عند اإلجابة دائماً.
– ( )2درجتان عند اإلجابة غالباً.
– ( )3درجات عند اإلجابة أحياناً.
– ( )4درجات عند اإلجابة نادراً.
– ( )5درجات عند اإلجابة أبداً.
والملحق ( )1يوضح أداة الدراسة
مقياس سمة الثقة الرياضية
تم استخدام المقياس المصمم من قبل روبن فيلي ( )1986وقام بتعريبه وتقنينه (محمد حسن
عالوي) ،ويتكون المقياس من ( )13فقرة ،يقوم الالعب باإلجابة على فقرات هذا المقياس المدرج
من ( )9نقاط بحيث يحدد درجة الثقة الرياضية التي يتميز بها بصفة عامة .ويتم تصحيح المقياس
من خالل جمع الدرجات التي حددها المختبر في جميع العبارات وكلما اقترب من الدرجة العظمى
وقدرها ( )117كلما تميز بدرجة كبيرة في سمة الثقة الرياضية .والملحق ( )2يوضح أداة الدراسة.
المعامالت العلمية ألدوات الدراسة
صدق أداة الدراسة
للتأكد من صدق أدوات الدراسة قام الباحثان بإجراء صدق المحتوى ،حيث تم عرض أدوات
الدراسة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء الهيئات التدريسية في
كليات التربية الرياضية ،وذلك للحكم على مدى مناسبة المقاييس وطبيعة الدراسة والعينة.والملحق
رقم ( )3يبين أسماء السادة المحكمين.
ثبات أدوات الدراسة
قام الباحثان بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي ،لفقرات أداة الدراسة ،من خالل حساب
معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach alpha Coefficientحيث أن أسلوب كرونباخ ألفا ،يعتمد
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عل ى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات
المقياس ،إضافة لذلك فإن معامل ألفا يزود بتقدير جيد للثبات .وعلى الرغم من عدم وجود قواعد
قياسية بخصوص القيم المناسبة لمعامل كرونباخ ألفا ،لكن من الناحية التطبيقية يعد
( )0.60=> Alphaمعقوالً في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانية.
جدول ( :)2معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها.
المجال
مفهوم الذات البدني
سمة الثقة الرياضية
المقياس ككل

عدد الفقرات
26
13
39

معامل كرونباخ ألفا
0.75
0.80
0.81

يظهر من الجدول ( )2أن معامالت كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة تراوحت بين
( )0.75-0.80كان أعالها لمقياس "سمة الثقة الرياضية" ،وأدناها لمقياس "مفهوم الذات البدني"،
وبلغ معامل كرونباخ الفا لألداة ككل ()0.81؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض
الدراسة ،حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ الفا) مقبول إذا زاد عن (Amir &( .)0,60
.)Sonderpandian, 2002
جمع بيانات الدراسة
تم توزيع االستبانات طوال فترة البطولة (في الفترة من  25يوليو إلى  5أغسطس 2017م)،
حيث قام الباحثان بتوزيع االستبانات بالتنسيق مع مرافقي الوفود لجميع أفراد العينة ،حيث تكونت
العينة من جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وهي ( )8منتخبات (فلسطين ،العراق ،البحرين،
قطر ،السعودية ،اإلمارات ،عُمان ،باإلضافة إلى البلد المستضيف األردن).
تم التنسيق مع مرافقي الوفود بعد أخذ الموافقات الالزمة ،وتعيين الوقت المناسب لتوزيع
االستبانات وجمعها ،حيث قام الباحثان بإعطاء فكرة لالعبين عن أهداف الدراسة ،وتعليمات
االجابة على أدوات الدراسة ،وتم جمعها مباشرة بعد االنتهاء من االجابة ،وتم توزيع وجمع
االستبانات لكل منتخب على حده ،حيث إنه لم يكن باإلمكان جمع كل الالعبين لجميع المنتخبات
في وقت واحد.
المعالجات اإلحصائية
تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ( )SPSSلحساب:
–

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

– اختبار ) (T.testللعينات المستقلة.
– معادلة كرونباخ ألفا ()Chronbach Alpha
– اختبار مربع كاي
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عرض النتائج ومناقشتها
فيما يلي عرض نتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى تقدير الذات البدنية وعالقتها بالثقة
بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين،
وسيتم ذلك وفقا لما تناولته من تساؤالت.
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ما مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين؟
لإلجابة عن هذه السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات
أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات مقياس تقدير الذات البدنية والمقياس ككل ،والجدول رقم ()3
يوضح ذلك.
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس تقدير الذات البدنية.
الرقم

الفقرة

11

أؤدي معظم المهارات بسرعة
أستطيع التصرف السريع لالحتفاظ
بتوازني حتى ال اسقط
اتحرك بسرعة ألخذ المكان المناسب
أنا العب سريع الحركة
أستطيع أن أغير أوضاع جسمي تبعا ً
لتغيرات مواقف اللعب
هناك بعض الحركات ال اتمكن من
أدائها على الوجه المطلوب ألنها تتطلب
مرونة كبيرة
يمكنني االنطالق بسرعة بدون تردد
أستطيع أن أغير اتجاهات جسمي
بسهولة تبعا ً لمتغيرات اللعب
عندما أتعرض للسقوط أستطيع أن أغير
وضع جسمي المتصاص الصدمة حتى
ال اصاب
استطيع الوثب عاليا ً الرتفاع كبير
أستطيع أن أغير اتجاهاتي وتحركاتي
بسرعة عندما يتغير خط سير الحركة

26
16
5
6
12
8
10
17
1
21

درجة
المتوسط االنحراف
الرتبة
االهمية
الحسابي المعياري
مرتفعة
1
0.99
4.14
3.84

0.842

2

مرتفعة

3.74
3.7

1.046
1.298

3
4

مرتفعة
مرتفعة

3.7

1.182

5

مرتفعة

3.66

2.037

6

مرتفعة

3.64

1.29

7

متوسطة

3.54

1.129

8

متوسطة

3.52

1.054

9

متوسطة

3.46

0.973

10

متوسطة

3.36

1.352

11

متوسطة
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 ...تابع جدول رقم ()3

الرقم
25
7
14
19
22
13
15
24
18
23
20
9
4
3
2

الفقرة
أستطيع أداء أكبر عدد من المرات
عندما اتدرب بثقل معين في زمن
محدد
أثناء اشتراكي في المباريات أتمنى أن
تنتهي بسرعة ألني ال أشعر بالتعب
أسبق معظم زمالئي في العدو
أتميز بخفة الحركة
أشعر بأنني أفضل من يؤدي تدريبات
األثقال التي تتسم بالسرعة
أستطيع ان أتدرب باألثقال لمدة طويلة
عندما اتدرب باألثقال أشعر بالتعب
السريع
بطء تحركاتي يفقدني الكثير من
مهاراتي
في المباريات اشعر بالرغبة في
التوقف عن اللعب لبضع ثواني اللتقاط
أنفاسي
ال اتمكن من أداء مباراة قوية حتى
نهايتها بنفس الحيوية والنشاط
أخشى اإلصابة بالتمزق العضلي عند
أداء بعض الحركات التي تتطلب مدى
واسع
يصعب علي االحتفاظ بتوازني
أشعر بضعف في عضالت الرجلين
ال استطيع الوثب لألمام لمسافة كبيرة
عندما اتدرب باألثقال ال استطيع أن
أكرر التمرين عدة مرات
الكلي

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

درجة
االهمية

3.3

0.974

12

متوسطة

3.2

1.552

13

متوسطة

3.2
3

1.03
1.05

14
15

متوسطة
متوسطة

2.96

1.177

16

متوسطة

2.92

1.259

17

متوسطة

2.88

1.023

18

متوسطة

2.7

1.359

19

متوسطة

2.68

1.058

20

متوسطة

2.68

1.039

21

متوسطة

2.58

0.906

22

متوسطة

2.34
2.28
2.26

1.272
1.443
0.922

23
24
25

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.22

1.298

26

متوسطة

3.13

0.310

----

متوسط

يظهر من الجدول رقم ( )3أن مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة بشكل
عام جاء متوسطاً ،كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
المقياس تراوحت ما بين ( ،)4.14 -2.22حصلت ( )6فقرات منها على درجة تقييم مرتفعة؛ إذ
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تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات ما بين ( ،)4.14-3.66كان أعالها للفقرة رقم ()11
والتي تنص على "أؤدي معظم المهارات بسرعة" بمتوسط حسابي ( )4.14وبدرجة مرتفعة،
وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )2والتي تنص على "عندما اتدرب باألثقال ال استطيع أن أكرر
التمرين عدة مرات" بمتوسط حسابي ( )2.22وبدرجة متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي للمقياس
"تقدير الذات البدنية" ككل ( )3.13وبدرجة متوسطة.
يرى الباحثان أن توجه الالعبين نحو تقدير ذاتهم البدنية بدرجة متوسطة كان من ناحية حالتهم
البدنية ،وتبعا ً لتصوراتهم عن االمكانات البدنية التي يتمتعون بها ،حيث أن خصائص لعبة الكرة
الطائرة تتطلب امكانات بدنية محددة ،تلبي متطلبات األداء المهاري المتنوعة ،وبما يتناسب
وخصوصية كل مهارة ،وهذا ال يكون إال من خالل إدراك الالعب لقدراته البدنية وارتباطها
بالمهارات المعنية ،باإلضافة إلى أن هؤالء الالعبين هم العبي منتخبات وطنية تم إعدادهم
للمشاركة في بطولة عربية ،وتشير خصائصهم إلى أن معظمهم يلعبون في دوري الدرجة األولى
في بالدهم ،هذا باإلضافة إلى أن ( )%60منهم يلعبون لصاحب المركز األول في بطوالت الدوري
في دولهم.
كما أظهرت النتائج أن ( )6فقرات حصلت على درجة تقييم مرتفعة؛ إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية لهذه الفقرات ما بين ( ،)4.14-3.66كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على
"أؤدي معظم المهارات بسرعة" بمتوسط حسابي ( )4.14وبدرجة مرتفعة ،ويرى الباحثان أن
لعبة الكرة الطائرة تتميز بإيقاع لعب سريع ،تتطلب من الالعبين االنتقال من الواجبات الدفاعية
إلى الواجبات الهجومية وبالعكس ،وصغر مساحة ملعب الكرة الطائرة بالمقارنة بمالعب االلعاب
االخرى نسبيا ً ،وهو ما يؤكده ( )Hassanein & Abdel Moneim, 1997بأن التغير في هذه
الواجبات يكون بسرعة وبصورة مستمرة ،مما يتطلب توافر عنصر السرعة االنتقالية ،وسرعة
رد الفعل ،وسرعة تغيير المراكز بين الالعبين ،باإلضافة إلى سرعة سير الكرة .كما أظهرت
النتائج أن الفقرة رقم ( )2والتي تنص على "عندما اتدرب باألثقال ال استطيع أن أكرر التمرين
عدة مرات" جاءت بالمرتبة األخيرة ،وهنا يجدر االشارة إلى أن القدرات البدنية التي تتطلبها لعبة
الكرة الطائرة تعتمد على القدرة أكثر من القوة  ،ولهذا فإن جل الالعبين في الكرة الطائرة
يتدربون على تنمية مكون القدرة والتي عادة ً ما تكون بتكرارات قليلة نسبيا ً ،حيث أشار كل من
) )Darlene & Petter, 2000و ( )Al-washahi, 1994أن اللياقة البدنية في الكرة الطائرة
تكون وفقا ً لمتطلبات مهارات الكرة الطائرة بحيث يكون مبدأ التدريب تخصصيا ً ،وأن أداء متطلبات
الحركة للمهارات يستلزم متطلبات كثيرة تساعد الالعب على أداء المهارات بدقة والتصرف
بسرعة ضمن قوانين اللعبة.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما مستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين؟
لإلجابة عن هذه السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات
أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات مقياس الثقة بالنفس ،والجدول رقم ( )4يوضح ذلك.
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جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الثقة بالنفس.
الرقم
9
11
13
8
12
5
10
2
7
6
1
4
3

الفقرة
لدي القدرة على أن يستمر نجاحي
لدي القدرة على مواجهة التحدي أثناء
المنافسة
لدي القدرة على القيام بأداء ناجح بعد
قيامي بأداء فاشل
لدي القدرة على أن أكون ناجحا في
المنافسة
لدي القدرة على محاولة النجاح ولو كان
المنافس أقوى مني
لدي القدرة على التركيز بصورة جيدة
لكي أحقق النجاح
لدي القدرة على التفكير واالستجابة
بنجاح أثناء المنافسة
لدي القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة
خالل المنافسة الرياضية
لدي القدرة على انجاز أهدافي المرتبطة
بالمنافسة
لدي القدرة على التكيف مع مواقف
اللعب المختلفة لكي أحقق الفوز في
المنافسة
لدي القدرة على أداء المهارات الحركية
الضرورية إلحراز التفوق خالل
المنافسة الرياضية
لدي القدرة على تنفيذ خطط ناجحة في
المنافسة
لدي القدرة على األداء في المنافسة تحت
الضغوط العصبية
الكلي

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
1.773
7.8

الرتبة
1

درجة
االهمية
مرتفعة

7.42

1.579

2

مرتفعة

7.42

1.785

3

مرتفعة

7.4

1.979

4

مرتفعة

7.38

1.725

5

مرتفعة

7.02

1.635

6

مرتفعة

6.86

1.761

7

مرتفعة

6.84

1.53

8

مرتفعة

6.78

1.682

9

مرتفعة

6.7

1.821

10

مرتفعة

6.68

1.491

11

مرتفعة

6.58

1.864

12

مرتفعة

6.24

1.685

13

متوسطة

7.01

1.37

----

مرتفع

يظهر من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد "الثقة بالنفس" تراوحت بين
( ،)7.8 – 6.24كان أعالها للفقرة رقم ( )9والتي تنص على "لدي القدرة على أن يستمر نجاحي"
بمتوسط حسابي ( )7.80وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )3والتي تنص على
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"لدي القدرة على األداء في المنافسة تحت الضغوط العصبية" .بمتوسط حسابي ( )6.24وبدرجة
متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي للمقياس "الثقة بالنفس" ككل ( )7.01وبدرجة مرتفعة.
ويرى الباحثان أن ثقة الالعبين العالية بالنفس وبدرجة مرتفعة كان بسبب رغبة الالعبين
الناشئين في استغالل قدرتهم وامكاناتهم الرياضية لتحقيق أفضل أداء رياضي ممكن خالل
المنافسات ،ويعتبرون أن مستواهم الرياضي في هذه البطولة هو محصلة جهودهم الناتجة عن
التدريب وفترة االعداد لهذه البطولة ،وفرصة إلثبات نتائج استعداداتهم للمشاركة في البطولة .وأن
الالعبين يشعرون بالثقة بالنفس من خالل االعتقاد بأنه قد تم اختيارهم لتمثيل دولهم في منافسات
دولية ذات مستوى عال ،وهو ما أشار إليه ( )Rateb, 2000أن الثقة بالنفس عامل مهم يرتبط
بتقدير الذات ،وهو نتاج لتقدير الفرد لذاته .كما ويرى الباحثان أن حصول الفقرة رقم ( )9والتي
تنص على "لدي القدرة على أن يستمر نجاحي" على أعلى تقدير ،كان نتيجة تقدير الالعبين
ألنفسهم بصورة ايجابية تعكس مستوى الثقة بالنفس االيجابي لديهم ،كما أن تعرض الالعبين
لمواقف وحاالت لعب مختلفة خالل المنافسات كان له أثر إيجابي ،أسهم في توقع الالعبين الواقعي
لمدى قدراتهم في تحقيق النجاح ،ودفعهم لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الطموحات لديهم.
وهذا ما يؤكده ( )Omar, 2000عندما أشار إلى خصائص الثقة بالنفس إنها تثير االنفعاالت
اإليجابية ،وتساعد في تحسين تركيز االنتباه ،وتعزز القدرة على المثابرة وبذل الجهد في سبيل
تحقيق األهداف والنجاح.
كما ويرى الباحثان أن الفقرة رقم ( )3التي تنص على "لدي القدرة على األداء في المنافسة
تحت الضغوط العصبية" ،والتي جاءت بالمرتبة األخيرة ،قد يعود إلى إن طبيعة وحجم المنافسة
التي يشارك فيها الالعبين ،باإلضافة إلى أهمية المنافسة ،يؤدي عموما ً إلى زيادة الشعور بالضغط
النفسي خالل المنافسات ،وخصوصا ً عندما يكون جل الالعبين هم العبي منتخبات وطنية على
مستوى عال ،وهنا يجدر االشارة إلى أن ادراك الالعبين للضغوط يختلف وبدرجات متفاوتة نسبيا ً
تبعا ً للسمات الشخصية لكل العب ،حيث يتطلب من الالعب الفوز على المنافس الذي يتميز أيضا ً
بإمكانيات وقدرات رياضية كبيرة ،ويرى ) (Soltani, et al. 2013أن بعض الرياضيين
يستخدمون استراتيجيات وإجراءات معينة عندما تبدأ أخطاء األداء بالظهور ،فهم يعرفون من
خالل استخدام هذه االستراتيجيات إن أخطائهم ستكون مؤقتة ،وبالتالي لن تؤثر على الثقة بالنفس،
وفي نهاية المطاف لن يتأثر األداء بشكل عام .في حين إن بعض الرياضيين قد تتأثر ثقتهم بالنفس
سلبا ً عندما يكون هناك أخطاء باألداء .وبهذا الصدد يشير طه ( )Taha, 2002أن مالمح الرياضة
الحديثة يحفها الكثير من المواقف غير االعتيادية تتميز بمواقف بالغة الذروة تزيد فيها حدة الصراع
من اجل تحقيق الفوز على المنافسين وكلما زادت حدة الصراع خاصة في حال تكافؤ المتنافسين
تزداد الضغوط على الالعبين كالحاجة للفوز وتجنب الخسارة وضغط الجماهير والزمالء في
الفريق وقرارات الحكام ،األمر الذي يتطلب استدعاء كافة القوى البدنية والنفسية ،فالفروق بين
المتنافسين ال تتعدى جزءا بسيطا من الثانية أو عددا قليال من السنتمترات ،فالقدرات العقلية
والمهارات النفسية النموذجية وفي مقدمتها الثقة بالنفس وتقدير الذات تلعب دورا مفصليا في تجاوز
الضغوطات وتحقيق الفوز والنجاح.
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ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين تقدير الذات البدنية
ومستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات
العربية للناشئين؟
لإلجابة عن هذه السؤال تم استخدام اختبار مربع كاي لمعرفة العالقة بين مقياس مفهوم الذات
البدنية ومقياس الثقة بالنفس ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5اختبار مربع كاي لمعرفة العالقة بين مقياس مفهوم الذات البدنية ومقياس الثقة بالنفس.
البعد
مفهوم الذات البدنية

الثقة بالنفس
معامل االرتباط
0.561

Sig.
**0.01

يظهر من الجدول ( )5وجود عالقة قوية ايجابية ذات داللة احصائية بين مقياس مفهوم الذات
البدنية ومقياس الثقة بالنفس ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.561وبداللة احصائية ()0.01
وهي اقل من .0.05
ويرى الباحثان أن تقدير الذات البدني كان له دور كبير في زيادة الثقة بالنفس لدى الالعبين،
وإن المجال البدني هو أحد المجاالت المهمة التي يستخدمها الرياضيون في تقييم ذاتهم ،خاصة
عند الناشئين ،حيث أن احساس الالعبين وايمانهم بقدراتهم وكفاءتهم البدنية يمثل عامل مهم في
إيجابيتهم وبناء الثقة بالنفس لديهم سواء في التدريب أو المنافسات .وبهذا الصدد يرى كل من
) (Vealey, 1986و ( )Hamad, 2012أن الحالة البدنية الجيدة تعتبر أحد طرائق تطوير الثقة
بالنفس ،حيث أن هناك عالقة وثيقة بين الجسم والعقل ،لذا فإن الحالة البدنية الجيدة تعمل على دعم
الحالة النفسية ،مما يساهم في زيادة الثقة بالنفس ،حيث أن اقتناع الرياضي بذاته هو مفتاح الدافعية،
باعتبار أن الثقة بالنفس بمثابة التعبير عن قيمة الذات .كما ويتفق ( )Bilboul, 2009و( Rateb,
 )2004على أن كفاءة الالعب البدنية والمستوى الرياضي الذي يقدمه يعتبر من العوامل المهمة،
وأن الثقة بالنفس والكفاية البدنية والمهارية يدعم كل منهما اآلخر ،فالرياضي الذي يمتلك الثقة
بالنفس دون الكفاية البدنية يعني أن لديه ثقة زائفة ،وفيما يتعلق بمفهوم تقدير الذات والذي يشير
الى تقييم الالعب لذاته ومدى كفاءته وقدراته ،يرى ( )Makhmada, 2017إنه ال يقل أهمية عن
مفهوم الثقة بالنفس ،وهو بمثابة البوابة الرئيسية لكافة أنواع النجاح التي يسعى إليها الفرد ،فتقدير
الفرد االيجابي لنفسه يعزز من قدراته وإمكانياته ،على العكس من تقدير الفرد لنفسه بصورة سلبية
الذي قد ينال من قدراته أو إمكانياته وثقته بنفسه.
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االستنتاجات
في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها واستنادا ً إلى المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج
توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:
 .1مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر
للمنتخبات العربية للناشئين كان متوسطاً.
 .2مستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات
العربية للناشئين كان مرتفعاً.
 .3وجو د عالقة قوية ايجابية بين تقدير الذات البدنية ومستوى الثقة بالنفس لدى العبي الكرة
الطائرة المشاركين في البطولة الرابعة عشر للمنتخبات العربية للناشئين.
التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
 .1االهتمام بالجوانب النفسية المرتبطة بلعبة الكرة الطائرة ،وتنمية مفهوم الذات البدنية لدى
العبي الكرة الطائرة الناشئين وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.
 .2إجراء اختبارات بدنية لجميع عناصر اللياقة البدنية لزيادة وعي الالعبين بذاتهم البدنية
ومواطن القوة والضعف فيها.
 .3خلق مواقف تدريبية يكون الهدف منها تنمية وإظهار القدرات البدنية الخاصة بكل مهارة من
مهارات لعبة الكرة الطائرة.
 .4إجراء دراسات مشابهه تتناول الذات المهارية ومهارات نفسية أخرى في لعبة الكرة الطائرة.
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ملحق ()1
عزيزي الالعب:
ارجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بكل صدق وموضوعية ،وأن هذه المعلومات ليس امتحان لقدراتكم
ومعلوماتكم  ،بل سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
التعليمات
–

ارجو التكرم بقراءة العبارات بتمعن ،ووضع إشارة (صح) أمام العبارات التي يمكن أن تصف بها نفسك كالعب
كرة طائرة ،حيث أن هناك خمس خانات تدل على االستجابات المحتملة .

–

مالحظة :ليس هناك استجابات صحيحة أو خاطئة  ،فلكل العب مستوى معين من القدرات والمهارات.
شاكرين لكم حسن التعاون

البيانات الشخصية
العمر:

دون ( )15سنة

العمر التدريبي:

( )1سنة

مركز اللعب:

( )1ضارب

درجة النادي:

()1أولى

مركز النادي بالدوري :األول

()16
()3

() 2

()17

()18

() 4

() 5

( )2حائط صد(سنتر)
()2ثانية
الثاني

()3معد

()3ثالثة
الثالث

فوق ( )5سنوات
( )4ليبرو

()4غير ذلك
أقل من ذلك

الرابع

استمارة مقياس مفهوم الذات البدني
الفقرة

الفقرة

أبدا ً

1

استطيع الوثب عاليا ً الرتفاع كبير
عندما اتدرب باألثقال ال استطيع أن أكرر التمرين عدة
مرات
ال استطيع الوثب لألمام لمسافة كبيرة

4
5

أشعر بضعف في عضالت الرجلين
أنا العب سريع الحركة

2
3

6
7
8
9
10

نادراً

أحيانا ً

غالبا ً

دائما ً

أستطيع أن أغير أوضاع جسمي تبعا ً لتغيرات مواقف
اللعب
أثناء اشتراكي في المباريات أتمنى أن تنتهي بسرعة
ألني ال أشعر بالتعب
يمكنني االنطالق بسرعة بدون تردد
يصعب علي االحتفاظ بتوازني
أستطيع أن أغير اتجاهات جسمي بسهولة تبعا ً
لمتغيرات اللعب
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الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الفقرة
أؤدي معظم المهارات بسرعة

أبدا ً

نادراً

أحيانا ً

غالبا ً

دائما ً

هناك بعض الحركات ال اتمكن من أدائها على الوجه
المطلوب ألنها تتطلب مرونة كبيرة
أستطيع ان أتدرب باألثقال لمدة طويلة
أسبق معظم زمالئي في العدو
عندما اتدرب باألثقال أشعر بالتعب السريع
اتحرك بسرعة ألخذ المكان المناسب
عندما أتعرض للسقوط أستطيع أن أغير وضع جسمي
المتصاص الصدمة حتى ال اصاب
في المباريات اشعر بالرغبة في التوقف عن اللعب
لبضع ثواني اللتقاط أنفاسي
أتميز بخفة الحركة
أخشى اإلصابة بالتمزق العضلي عند أداء بعض
الحركات التي تتطلب مدى واسع
أستطيع أن أغير اتجاهاتي وتحركاتي بسرعة عندما
يتغير خط سير الحركة
أشعر بأنني أفضل من يؤدي تدريبات األثقال التي تتسم
بالسرعة
ال اتمكن من أداء مباراة قوية حتى نهايتها بنفس
الحيوية والنشاط
بطء تحركاتي يفقدني الكثير من مهاراتي
أستطيع أداء أكبر عدد من المرات عندما اتدرب بثقل
معين في زمن محدد
أستطيع التصرف السريع لالحتفاظ بتوازني حتى ال
اسقط
الكلي للبدني
ملحق ()2
مقياس سمة الثقة الرياضية

عزيزي الالعب:
التعليمات
– ارجو أن تفكر في درجة ثقتك بنفسك التي تتحلى بها بالمقارنة بالالعب المثالي (من وجهة نظرك) والذي يستحق
الدرجة القصوى في الثقة بالنفس في المجال الرياضي.
– المطلوب منك أن تحدد درجة ثقتك بنفسك التي تستحقها بالمقارنة بالعب أخر حاصل على أعلى درجة في الثقة
بالنفس في المواقف التنافسية.
حاول أن تحدد درجة الثقة بالنفس التي تستحقها بكل صدق وامانة وليس الدرجة التي تتمنى الحصول عليها.
–
– ضع دائرة حول درجة الثقة بالنفس التي تعتقد انك تستحقها فعالً لكل فقرة من الفقرات التالية:
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ف

1

العبارات

1

لدي القدرة على أداء المهارات الحركية الضرورية
إلحراز التفوق خالل المنافسة الرياضية
لدي القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة خالل المنافسة
الرياضية
لدي القدرة على األداء في المنافسة تحت الضغوط
العصبية
لدي القدرة على تنفيذ خطط ناجحة في المنافسة

5

لدي القدرة على التركيز بصورة جيدة لكي أحقق
النجاح
لدي القدرة على التكيف مع مواقف اللعب المختلفة
لكي أحقق الفوز في المنافسة
لدي القدرة على انجاز أهدافي المرتبطة بالمنافسة

8
9

لدي القدرة على أن أكون ناجحا في المنافسة
لدي القدرة على أن يستمر نجاحي

10

لدي القدرة على التفكير واالستجابة بنجاح أثناء
المنافسة
لدي القدرة على مواجهة التحدي أثناء المنافسة

12

لدي القدرة على محاولة النجاح ولو كان المنافس أقوى
مني
لدي القدرة على القيام بأداء ناجح بعد قيامي بأداء
فاشل

2
3
4

6
7

11

13

2

3

4

5

6

7

8

9

ملحق ()3
أسماء السادة المحكمين
الرتبة

االسم

التخصص

العنوان

مازن حتاملة

أستاذ

علم النفس الرياضي

جامعة اليرموك

عبد السالم جابر
أحمد البوريني

أستاذ
أستاذ مساعد

طرق وأساليب التدريس
الكرة الطائرة

الجامعة االردنية
جامعة اليرموك

حسن العوران

أستاذ مساعد

علم النفس الرياضي

الجامعة االردنية

أحمد العكور
جمال ربابعة

أستاذ مشارك
أستاذ مشارك

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة

جامعة اليرموك
جامعة مؤتة

نضال بني سعيد
ذياب الشطرات

أستاذ مساعد
مدرس

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة

جامعة اليرموك
الجامعة األردنية
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