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  الملخص
  :هدف البحث الى 

 الریاضــیة بكلیــة  مقیــاس فاعلیــة الــذات الریاضــیة فــي مــادة الجمناســتك لطــالب قــسم التربیــةبنــاء -
  .  في جامعة الموصل األساسیةالتربیة 

 فـي مـادة الجمناسـتك  والتحـصیل العملـي النهـائي، مـستوى فاعلیـة الـذات الریاضـیةالتعرف الـى  -
  .لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 

 فــــي مـــــادة  النهــــائيوالتحــــصیل العملـــــي التعــــرف الــــى العالقـــــة بــــین فاعلیــــة الـــــذات الریاضــــیة  -
  . الجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل

 ،       تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي باالســـلوب المـــسحي واالرتبـــاطي لمالءمتـــه وطبیعـــة البحـــث
بیـــة الریاضـــیة بكلیـــة فـــي قـــسم التر ) الثـــاني والثالـــث (الـــصفواشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى طـــالب 

) ٩٧( والبــالغ عــددهم ،)٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(للعــام الدراســي التربیــة االساســیة فــي جامعــة الموصــل 
 ، وتــم تقــسیم عینــة البحــث الــى عینتــین،امــا عینــة البحــث فكانــت هــي نفــسها مجتمــع البحــثطالبــا، 

ـــاء والبـــالغ عـــددها  ـــارهم%) ٦٥(طالـــب، وبنـــسبة ) ٦٣(عینـــة بن وائیة مـــن بالطریقـــة العـــش تـــم اختی
،  البحـث مـن مجتمـع%)٣٥(طالـب، وبنـسبة ) ٣٤( وعینة التطبیق والبالغ عـددها ، البحثمجتمع

وقد استخدم مقیاس فاعلیة الـذات الریاضـیة فـي مـادة الجمناسـتك الـذي اعـده الباحثـان كـاداة لجمـع 
 االولـى والتجربـة االسـتطالعیة ،تحدیـد مجـاالت المقیـاس:  وقـد تـضمنت إجـراءات البنـاء ،البیانات

 ، وصـــیاغة فقـــرات كـــل مجـــال بـــصورتها االولیـــة، وصـــدق المحتـــوى، والـــصدق الظـــاهريللمقیـــاس
، ومعامــــل االتــــساق ضادتینالمجمــــوعتین المتــــ (بأســــلوبي للفقــــرات اإلحــــصائي، والتحلیــــل للمقیــــاس
 المتوسـط الحـسابي، والمنـوال، :، والثبـات للمقیـاس، واقتـصرت الوسـائل االحـصائیة علـى )الداخلي

 لعینتــین مــستقلتین) ت(، ومعامــل االرتبـاط البــسیط، واختبـارمعامـل االلتــواءنحـراف المعیــاري، و واال
لحــساب الثبــات، والمتوســط الفرضــي ) الفــا(، ومعامــل ) بــراون-ســبیرمان (ولعینــة واحــدة، ومعادلــة 

  .للمقیاس، والنسبة المئویة 
  

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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   :اآلتیةاالستنتاجات  الى انوقد توصل الباحث
 لقیاس مستوى فاعلیة الذات الریاضیة في مـادة الجمناسـتك بنائهالمقیاس الذي تم  فاعلیة -      

  .  في جامعة الموصل األساسیةلطالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة 
 فــي جامعــة الموصــل بــصورة عامــة األساســیة طــالب قــسم التربیــة الریاضــیة بكلیــة التربیــة -      

یعطـیهم  اذ ،وهـذا بـدوره جیـدا ، ایجابیـةضیة فـي مـادة الجمناسـتكیتمتعون بمستوى فاعلیة ذات ریا
  . والنجاح في التحصیل العملي الریاضي لألداءالدافع 
  وجــود عالقــة ارتبــاط ایجابیــة بــین فاعلیــة الــذات الریاضــیة والتحــصیل العملــي فــي مــادة -      

  في جامعة الموصل  األساسیةالجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة 
  

ABSTRACT 
Construction  scale of sport self- efficiency and its 

relation with practical performance in gymnastic lesson 
Lecturer. Dr. Thamer M. Thanoon  &  Assistsnt Lecturer Ali Hussain M.Tbeel 

University of Mosul / college of physical education 
 

            The study aimed at : 
- Construction  scale of sport self- efficiency in gymnastic lesson for 
students of the department of the sport education in college of basic 
education in mousl university. 
- evaluating the level of sport self- efficiency in gymnastic lesson for 
students of the department of the sport education in college of basic 
education in mousl university . 
- expounding the relation between sport self- efficiency with final 
practical performance  in gymnastic lesson for students of the department 
of the sport education in college of basic education in mosul university . 
        The researchers adopted the descriptive method with survey style, 
because it’s the most suitable method for these research . 
the subject sample included the students of ( sophomore and junior stage ) 
in the department of the sport education in college of basic education in 
mosul university for the year ( 2007-2008 ) .the subject sample consisted 
of (97 ) students but the subject sample was the same subject of society 
Which divided into two sample , construction sample ( 63 ) students , and 
they selected ( 65 %) randomly from the society , and application sample 
( 34 ) students at the rate of ( 35 % ) from the society , and the two 
researchers used scale of sport self- efficiency in gymnastic lesson which 
made by the two researchers to raise data , and construction steps 
included :- identify the scale axises- the first  pilot-study determining the 
elements draft etems every field in its primary amage . the validity of 
content – face validity – statistical analysis of the items using the methods 
of ( two opposite groups and internal consistency ) , stability , the two 
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 ١٣٧

researchers used the following statistical tools : ( arithmetic mean , mode 
, standard deviation , carl persons coefficient , simple correlation 
coefficient , and T- Test for one sample and two sample , hypothetical 
mean and percentage . The researchers concluded the following :- 
-  a measure of self- efficiency was prepared to  measure the level of sport 
self- efficiency in gymnastic lesson for the students of the department of 
sport education in college of basic education in mosule university . 
-  the students of the department of sport education in college of basic 
education in mousl university in general they have agood sport self- 
efficiency level which may give them an impulse in practical 
performance . 
-  there was relation between the level of sport self- efficiency and 
practical performance in gymnastic lesson for the students of department 
of sport education in college of basic education in mousl university . 

  
   التعریف بالبحث-١
  وأهمیته مقدمة البحث ١-١

، وان والالعبــینا للطــالب  الریاضــياألداء علــى التــأثیر فــي ا  مهمــ ا   فاعلیــة الــذات دور تــؤدي      
 التـأثیر اداء ممكـن، مـن حیـث أقـصىیمثـل العامـل الحاسـم فـي انجـاز یهم مستوى فاعلیة الذات لـد

ـــه فـــي األلعـــابالمباشـــر فـــي مـــستوى الفـــرد الریاضـــي فـــي  ـــك الن األلعـــاب الفردیـــة عن  الفرقیـــة، ذل
 الالعـب وحـده معتمـدا  تكـون المـسؤولیة فیهـا موجهـه الـى وخاصة لعبة الجمناسـتك الفردیةاأللعاب

فاعلیـــة ) بانـــدیورا( الذاتیـــة، وقـــد صـــاغ كفایتـــه متمثلـــة بفاعلیتـــه او وقابلیتـــه  الشخـــصیةعلـــى قدراتـــه
الذات مـن خـالل تـصوره للتغیـر الـسلوكي الـذي یحـدث بوسـاطة المیكـانزم المعرفـي لفاعلیـة الـذات، 

 الریاضـي، األداءوكیات مثـل مـدى اعتقـاد الفـرد انـه یمكنـه ان ینفـذ بنجـاح سـل"وان مدركاتها تعنـي 
  ).٢٢ ،١٩٩٣ ،محمد" (وتحقیق نتیجة مؤكدة مثل النجاح في الریاضة 

 الریاضــي المتغیــرات المهمــة فــي تحدیــد العالقــة بــین ســلوك الفــرد إحــدى      وتعــد فاعلیــة الــذات 
ا وما یتوقعه من نتائج تمكنه من ان یتوقع او یتنبأ بنجاحه او فشله فـي سـلوك محـدد فـي ضـوء مـ

 معــین ســبق لــه ألداءیمتلكــه مــن قــدرات، فكــأن فاعلیــة الــذات تــرتبط بالقــدرة الحقیقیــة للفــرد بالنــسبة 
 مـن قبـل، وهـذه القـدرة الحقیقیـة تعـد المـصدر الـرئیس المعرفـي للفـرد، والمرجـع الـذاتي لفاعلیـة أدائه

ـــسلوك متعلمـــا بـــل"، الـــذات  انـــه مـــن عنـــدما یمكـــن اداء ســـلوك مـــا فانـــه ال یكفـــي ان یكـــون هـــذا ال
 هــذا الــسلوك، وضــرورة تــوافر ألداء ان تكــون هنــاك دافعیــة لــدى الفــرد فــضًال عــن ذلــكالــضروري 

حـافز، والـذي یتاسـس علـى توقـع نتـائج االداء أي اعتقـاد الفـرد ان سـلوكه سـوف یـؤدي الـى نتیجــة 
  ).٢٧٦ ،١٩٩٨ ،عالوي" (معینة 

 ونتیجــة لهــذا ، الریاضــي للفــردألداءا      وفــي ضــوء اهمیــة الــدور الــذي تلعبــه فاعلیــة الــذات فــي 
 العلمیــة أبحــاثهم  هــذا الــدور فــيأهمیــة اال ان البــاحثین لــم یختبــروا األهمیــة، ورغــم كــل هــذه األداء

 او المــدربین، لــذا یــرى الباحثــان ان درس الجمناســتك بــصفة خاصــة قــد التدریــسیینســواء مــن قبــل 
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 وقــوة الــدور الــذي یمكــن ان تلعبــه ألهمیــةیكــون مجــاال مناســبا الجــراء الدراســات التطبیقیــة، وذلــك 
فاعلیــة الــذات فــي كــل مــن االداء الریاضــي، وخاصــة فــي مواقــف المواجهــه والمنافــسة واالختبــار، 

 وكمیـــة المجهـــود الـــذي ســـیبذل ،فـــضال عـــن دور فاعلیـــة الـــذات فـــي تحدیـــد واختیـــار الفـــرد للنـــشاط
بحـث ببنـاء مقیـاس فاعلیـة الـذات  الأهمیـةوالمثابرة في مواجهة الصعوبات، وفي ضـوء ذلـك تكمـن 

 فــي جامعــة األساســیةالریاضــیة فــي مــادة الجمناســتك لطــالب قــسم التربیــة الریاضــیة بكلیــة التربیــة 
 العالقة بـین على مستوى فاعلیة الذات الریاضیة، فضال عن التعرف للتعرف الىالموصل، وذلك 

    .فاعلیة الذات الریاضیة وتحصیلهم العملي في مادة الجمناستك 
   مشكلة البحث٢-١

عــاب الفردیــة نــشاهدهم اكثــر تــوترا وقلقــا عنــه فــي االلعــاب لاثنــاء ممارســتهم لالان الطــالب       
یتحملـون عبئـا  و ، یمرون بحاالت نفـسیة فالطالب،هذا االختالف وبدرجة عالیة اذ نالحظ ،الفرقیة

 والتـي تولـد ،الـستةتهـا اجهز تعامـل مـع و  ، اداء فـرديمـن نتیجـة لمـا تتطلبـه لعبـة الجمناسـتك ،كبیرا
ؤدي الــى  ســتومــن ثــم ،  والتــوتر، والخــوف، كــالقلق،نــوع مــن المقاومــات الداخلیــة النفــسیة الــسلبیة

ان لفاعلیة الذات الریاضیة اهمیة كبیرة في تقلیل تاثیر ویرى الباحثان  ،الفشل في االداء الریاضي
 مــستوى علــىك بــرزت الحاجــة للتعــرف وفــي ضــوء ذلــ ،المقاومــات النفــسیة الداخلیــة غیــر االیجابیــة
 خاصة وانه وعلى حد علم الباحثان انه لم تجـري اي ،فاعلیة الذات الریاضیة في مادة الجمناستك

وهــذا یتطلــب  ،دراســة ســابقة فــي فاعلیــة الــذات الریاضــیة فــي المجــال المیــداني لــدرس الجمناســتك
   . ومن هذه الوسائل توفر مقیاس یقیس ذلك،وسائل تساعد في ذلك

  :ومن هنا برزت مشكلة البحث ویمكن اختصارها على شكل التساؤالت االتیة  
 هل یوجد مقیاس یقیس مستوى فاعلیة الذات الریاضیة في مادة الجمناستك لطالب قسم التربیـة -

  .الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
 فــي مــادة الجمناســتك لــدى  النهــائيلــي والتحــصیل العم، مــا هــو مــستوى فاعلیــة الــذات الریاضــیة-

  .طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
ـــي النهـــائي فـــي مـــادة - ـــذات الریاضـــیة والتحـــصیل العمل ـــاط بـــین فاعلیـــة ال  هـــل توجـــد عالقـــة ارتب

  .موصل الجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة  في جامعة ال
  .اعاله  تلك التساؤالت عنلالجابة الباحثان ضرورة اجراء دراسة ذا یرى ل

   اهداف البحث٣-١
طـالب قـسم التربیـة الریاضـیة  الریاضـیة فـي مـادة الجمناسـتك ل مقیاس فاعلیـة الـذاتبناء ١-٣-١

  . جامعة الموصل كلیة التربیة االساسیة فيب
 فـــي مـــادة  والتحـــصیل العملـــي النهـــائي،اضـــیة الری مـــستوى فاعلیـــة الـــذاتعلـــىالتعـــرف  ٢-٣-١

جامعــــة  كلیــــة التربیــــة االساســــیة فــــيبطــــالب قــــسم التربیــــة الریاضــــیة الجمناســــتك لــــدى 
  .الموصل
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 فــي مــادة  النهــائي العالقــة بــین فاعلیــة الــذات الریاضــیة والتحــصیل العملــيعلــى التعــرف ٣-٣-١
جامعــــة  الساســــیة فــــيكلیــــة التربیــــة ابطــــالب قــــسم التربیــــة الریاضــــیة لــــدى الجمناســــتك 

  .الموصل
   فرض البحث ٤-١
 توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ایجابیـــة بـــین فاعلیـــة الـــذات الریاضـــیة والتحـــصیل العملـــي فـــي مـــادة ١-٤-١

الجمناســــتك لــــدى طــــالب قــــسم التربیــــة الریاضــــیة بكلیــــة التربیــــة االساســــیة فــــي جامعــــة 
  . الموصل 

   مجاالت البحث٥-١
في قسم التربیة الریاضـیة بكلیـة التربیـة ) ثاني والثالثال(طالب الصف :  المجال البشري ١-٥-١

  .االساسیة في جامعة الموصل 
   .٢٠٠٨ / ٧ / ١ ولغایة  ٢٠٠٨ / ٣ / ١٧المدة من :  المجال الزماني ٢-٥-١
القاعات الدراسیة في قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسـیة فـي :  المجال المكاني ٣-٥-١

  .جامعة الموصل 
     تحدید المصطلحات  ٦-١
درجــــة اعتقــــاد الفـــرد فــــي قدراتــــه  " بانهـــا) بانــــدیورا(عرفهـــا :  فاعلیــــة الــــذات الریاضــــیة ١-٦-١

 ویستطیع النجاح في ،واستطاعاته وادراكه بانه فاعل وكفوء
  ) .٢٧٥ ،١٩٩٨ ،عالوي( "اداء سلوك نوعي معین 

ــي ٢-٦-١ قــسم التربیــة الریاضــیة  بالدرجــة التــي یحــصل علیهــا طــال " وهــي:  التحــصیل العمل
فــي االمتحــان  بكلیــة التربیــة االساســیة فــي جامعــة الموصــل

ــــي النهــــائي بمــــادة الجمناســــتك ــــى  ،العمل ــــق المهــــارات عل وف
  . المحددة في المنهج الدراسي المقرر 

ــا بانهــا         الدرجــة الكلیــة التــي یحــصل علیهــا طــالب قــسم التربیــة : ویعرفهــا الباحثــان اجرائی
كلیة التربیـة االساسـیة فـي جامعـة الموصـل علـى الریاضیة ب

  .ضوء استجابتهم لفقرات مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة 
  
  المشابهةطار النظري والدراسات  اال-٢
  طار النظري  اال١-٢
    مفهوم فاعلیة الذات١-١-٢

اة المــسم هتــنظریاول مــن قــدم فاعلیــة الــذات كمفهــوم فــي  ) ١٩٨٦ -١٩٧٧(  بانــدیورا یعــد       
 تــشیر الــى ان ســلوك المبــادرة والمثــابرة لــدى الفــرد یعتمــد علــى احكــام  والتــي،بنظریــة فاعلیــة الــذات

ـــسلوكیةالفـــرد وتوقعاتـــه المتعلقـــة بمهاراتـــه   ومـــدى كفایتهـــا للتعامـــل بنجـــاح مـــع تحـــدیات البیئـــة ،ال
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سي وفــي تلعــب دورا مهمــا فــي التكیــف النفــ) بانــدیورا(وهــذه العوامــل فــي رأي  ،والظــروف المحیطــة
  ) .٤٥ ،٢٠٠٠ ،حمدي وداؤد(تحدید مدى نجاح أي مواقف انفعالیة او سلوكیة 

ى تحقیق مستوى معین من االنجـاز لفاعلیته الذاتیة یتعلق بتقییمه لقدرته عل وان ادراك الفرد      
یــؤثر علــى طبیعـــة  كمــا ان الحكــم علــى مــستوى الفاعلیــة الذاتیــة ،قدرتــه علــى الــتحكم باالحــداثو 

 وعلــى مقــدار الجهــد الــذي ســیبذله ومــدى مثابرتــه ،او الهــدف الــذي یــسعى الفــرد الــى تحقیقــهالعمــل 
 وعلـى ، وعلى اسلوبه في التفكیر وهل یـسهل او یعیـق سـلوكه،في التصدي للعقبات التي تعترضه

 , Bandura,etal(مقــدار التــوتر الــذي ســیعانیه فــي تكیفــه مــع المطالــب البیئیــة التــي یواجههــا 

 فـاذا كانـت ، وتدخل التوقعات المرتبطـة بالفاعلیـة الذاتیـة فـي تكـوین مفهـوم الـذات،)114 , 1987
قناعــة الــشخص بفاعلیتــه عالیــة فــي مجــال یعتبــره مهمــا فــان ذلــك ســوف یــسهم فــي تــشكیل مفهــوم 

  .     ایجابي عن الذات لدیه وبالعكس
لكنهـــا تقـــاس  و ، ســـمةبوصـــفه     وفاعلیـــة الـــذات لیـــست ســـمة مـــن ســـمات الشخـــصیة وال تقـــاس  

 وفــي الوقــت نفــسه فــان توقعــات ، توقعــات محــددة تــرتبط بــسلوك محــدد فــي موقــف محــددبوصــفها
قابلة للتعمیم عبـر الـسلوكات والمواقـف المختلفـة بنـاء علـى مـدى التـشابه بینهـا مـن الفاعلیة الذاتیة 

  ) .Maddux , 1995 , 98(حیث المهارات المتطلبة 
 فتوقع الفرد لفاعلیته الذاتیة یحدد ،وسیطا معرفیا للسلوك )اندیوراب(   وتمثل فاعلیة الذات عند    

 أي یحــدد مقــدار الجهــد الــذي ســیبذله الفــرد ودرجــة المثــابرة ،طبیعــة ومــدى الــسلوك الــذي ســیقوم بــه
فیمــا اذا كــان الفــرد فالفاعلیــة الذاتیــة تحــدد  " ،التــي ســیبذلها فــي مواجهــة الــصعوبات التــي تعترضــه

علـى  وبـذا تـؤثر فاعلیـة الـذات ، فرصة او تهدیدابوصفها یرید االضطالع بها سیدرك المهمة التي
 كمــا تــؤثر علــى ســلوك المبــادرة والمثــابرة لــدى ،قــرار الفــرد المتعلــق بالقیــام بــاالداء او االمتنــاع عنــه

یمكــن القــول بــان فاعلیــة  اذ ،)٤٦ ،٢٠٠٠ ،حمــدي وداؤد(الفــرد فــي مواقــف التحــصیل واالنجــاز 
عرفیــة وفیهــا یــشكل الفــرد حكمــا او ادراكــا ذاتیــا بالنــسبة لقدراتــه لمواجهــة متطلبــات الــذات عملیــة م

  . كما انها تؤثر على كل من دافعیة االنجاز للفرد وعلى مستوى ادائه الفعلي ،معینة
قـدرات بالنـسبة الداء       كما ان فاعلیة الذات التي ال تتاسس على االدراك الصحیح والـواقعي لل

تبــر نوعــا مــن االدراك الخــاطئ لفاعلیــة الــذات أي ان فاعلیــة الــذات تــرتبط بالقــدرة تعنــوعي معــین 
قیقیة للفرد تعد المـصدر القدرة الح وهذه ،الحقیقیة للفرد بالنسبة الداء معین وسبق له ادائه من قبل

  . المعرفي للفرد والمرجع الذاتي لفاعلیة الذات الرئیس
  ) ٢٧٦- ٢٧٥ ،١٩٩٨ ،عالوي(

  
  
  
   اد فاعلیة الذات ابع٢-١-٢
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  :    تتكون فاعلیة الذات من بعدین رئیسیین هما 
اهمیة توقع الفاعلیـة الذاتیـة التـي تـشیر إلـى مـستوى صـعوبة المهمـة التـي یعتقـد الـشخص انـه  -١

  .قادر على إنجازها 
قـوي قوة توقع الفاعلیة الذاتیة التي تشیر فیما إذا كان الحكم عـن أهمیـة توقـع الفاعلیـة الذاتیـة  -٢

ــــة الخبــــرة أم ضــــعیف كــــالتردد فــــي مواجهــــة  ــــالرغم مــــن قل ــــابرة فــــي االســــتمرار بالجهــــد ب كالمث
 ) .www.des.emory.edu.com(الصعوبات والتحدیات 

    انواع فاعلیة الذات٣-١-٢
 ،      یمكـــن للفـــرد أن یكـــون اعتقـــادات أو انطباعـــات عـــن فاعلیـــة الـــذات ألي جهـــد إنـــساني

  :ن فاعلیة الذات وهناك ثالثة أنواع مدروسة م
 وتعني القدرة على مقاومـة ضـغوط المنـافس وتجنـب الفعالیـات :فاعلیة الذات للتنظیم الذاتي  - ١

  .الخطرة جدًا 
ــــة  - ٢ ــــذات االجتماعی ــــة ال ــــى تــــشكیل وتكــــوین العالقــــات االجتماعیــــة :فاعلی  وتعنــــي القــــدرة عل

 . والمشاركة واالختالط في نشاطات معینة ،والمحافظة علیها

 وتعنـي القـدرة علــى القیـام بسلـسلة مــن المهـام أو األعمـال وتنظــیم :علیـة الـذات األكادیمیــة فا - ٣
  ) .www. nationmaster.com(نشاطات التعلم ومواجهة التوقعات 

     العوامل المؤثرة في فاعلیة الذات٤-١-٢
 یمكـن أن الى ان هناك بعض المصادر الرئیسیة للمعلومـات والتـي ) ١٩٨٦(      اشار باندیورا 

  :  ومن بین أهم هذه العوامل ما یأتي ،تؤثر على شدة وقوة ودینامیة فاعلیة الذات
ففـــي حالـــة مـــرور الالعـــب فـــي خبـــرة نجـــاح فـــي أداء معـــین فـــان ذلـــك یعطـــي  : إنجـــازات األداء -

 وعلــى العكــس فــان خبــرة ،مؤشــرات واضــحة عــن مــستوى قدرتــه وفاعلیتــه فــي هــذا النــوع مــن األداء
 كما أن نجـاح الالعـب ،یعیشها الالعب في أداء ما یثیر الشكوك حول قدرته وفاعلیتهالفشل التي 

في أداء مهمة تتمیز بالصعوبة التي تتحدى قدرات الالعب فان ذلك یساعد على االرتقاء بفاعلیـة 
  .داء مهمة تتمیز بالسهولة الواضحةالذات بدرجة اكبر من نجاحه في أ

ات الریاضیة قد یتقابل الالعب مع منافس ألول مرة ولم یـسبق لـه في المنافس : الخبرة البدیلة  -
 وفـي مثـل هـذه الحالـة فـان فاعلیـة الـذات ال تتأسـس علـى الخبـرة الذاتیـة الـسابقة ،مواجهته من قبـل

لالعب ولكن یمكن عن طریق مشاهدة الالعب المنافس الذي لم یسبق المنافسة معه من قبـل فـي 
إذ ) الخبـرة البدیلـة ( افـسین اآلخـرین وهـو مـا یطلـق علیـه مـصطلح أثناء منافسة له مع بعـض المن

 . أن ذلك كله یمكن أن یؤدي إلى زیادة فاعلیة الذات لدى الالعب 
فــــي المجــــال الریاضــــي نالحــــظ أن المــــدرب أو بعــــض الــــزمالء یقومــــون : اإلقنــــاع اللفظــــي   -

 بأنــــه یمتلــــك قــــدرات باســــتجابات لفظیــــة ومحادثــــات شــــفهیة مــــع العــــب فــــي الفریــــق بغیــــة إقناعــــه
وٕامكانیات تمكنه من مواجهة أداء معین بنجاح مثل إقناعه بقدرته على الفوز على المنافس معین 
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ومثــل هــذه المحاولــة ســواء مــن جانــب المــدرب أو الــزمالء یطلــق علیهــا فــي إطــار نظریــة فاعلیــة 
 ).اإلقناع اللفظي ( الذات 

ة فـي المجـال الریاضـي ارتفـاع مـستوى االسـتثارة من بین الخبرات العامـ: الحالة الفسیولوجیة   -
 وقــد یفــسر الالعــب االســتثارة علــى ،الفــسیولوجیة المرتبطــة بحالــة مــا قبــل بدایــة المنافــسة الریاضــیة

 األمر ،أنها حالة قلق أو عالمة من عالمات االنزعاج المرتبطة بالمنافسة التي سوف یشترك فیها
 إمكانیـة انخفـاض مـستوى فاعلیـة ومـن ثـم ،شك فـي قدراتـهالذي قد یشیر إلى معاناة الالعب من ال

 وعكــس ذلــك قــد یفــسر الالعــب هــذه االســتثارة الفــسیولوجیة علــى أنهــا عالمــة مــن عالمــات ،الــذات
التنــــشیط البــــدني والنفــــسي وٕاشــــارة لحالــــة مــــن حــــاالت االســــتعداد لبــــذل المزیــــد مــــن الجهــــد واألداء 

  .ة الذات إمكانیة ارتفاع مستوى فاعلیومن ثم ،األفضل
 )٢٨١- ٢٧٦ ،١٩٩٨ ،عالوي (

   : الدراسات المشابهة٢-٢
  ) ١٩٩٣ ،محمد(  دراسة ١-٢-٢
   "اختبار الطرق المستخدمة بواسطة مدربي المالكمة لزیادة فاعلیة الذات لدى  المالكمین" 

  :      هدف البحث الى 
 -لـــدى المالكمـــین  التعــرف علـــى درجـــة اســـتخدام مــدربي المالكمـــة لطـــرق زیـــادة فاعلیــة الـــذات -

التعـــرف علـــى أي مـــن طـــرق زیـــادة فاعلیـــة الـــذات أكثـــر فعالیـــة فـــي زیـــادة فاعلیـــة الـــذات    لـــدى 
  .المالكمین 

مدربًا من مدربي المالكمة بمصر بحیـث ال تقـل سـنوات ) ٤٦(       واشتملت عینة البحث على 
الكمـــین كـــاداة لجمـــع  وتـــم اســـتخدام مقیـــاس فاعلیـــة الـــذات للم،ســـنوات) ٧(الخبـــرة الي مـــنهم عـــن 

 ومعامــــل ، االنحــــراف المعیــــاري،المتوســــط الحــــسابي :  الوســــائل اإلحــــصائیة فهــــيامــــا ،البیانــــات
  :الباحثان ما یأتي  واستنتج ، والنسبة المئویة،)ت( واختبار ،االرتباط البسیط

ــــي - ــــائج المتوســــط الحــــسابي واالنحــــراف المعیــــاري والنــــسبة المئویــــة للعینــــة الت ــــى نت  التوصــــل إل
  .ستخدمت الدرجة غالبًا من درجات استخدام طرق زیادة فاعلیة الذات ا

 التوصل إلى نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة لعینـة المـدربین التـي -
اســـتخدمت الدرجـــة فعالـــة جـــدًا بالنـــسبة لفاعلیـــة الطـــرق المـــستخدمة فـــي زیـــادة فاعلیـــة الـــذات لـــدى 

   ) .٣١-٢٢ ،١٩٩٣ ،محمد( المالكمین 
  
  
  
  
   ) ٢٠٠٧ ،الحمداني(  دراسة ١-٢-٢
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) دراسة مقارنة(النماذج المعرفیة واالجتماعیة لدافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي كرة القدم " 
"  

  :      هدف البحث الى 
  . بناء مقیاس لفاعلیة الذات لالعبي اندیة النخبة بكرة القدم في العراق-  
بـین فـرق )  والتوجـه الریاضـي، والثقة الریاضـیة،فاعلیة الذات(ق في نماذج  التعرف الى الفرو -  

   .والثاني من جهة اخرى وبین فرق المستوى االول ،اندیة النخبة من جهة
      اشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى العبـــي اندیـــة الدرجـــة الممتـــازة بكـــرة القـــدم فـــي العـــراق للموســـم 

 امــا ،نادیــا ریاضــیا) ٣٦(العبــا مــوزعین علــى ) ٩٥٩( والبــالغ عــددهم ،)٢٠٠٦-٢٠٠٥(الكــروي 
 وتــم تقــسیم عینــة ،نادیــا كرویــا)  ١٧(العبــا مــوزعین علــى ) ٤٣٦(عینــة البحــث فاشــتملت علــى 

البــالغ عــددها ) عینــة التطبیــق( و،العبــا) ٢٠٩(والبــالغ عــددها ) عینــة البنــاء(البحــث مــن قــسمین 
) ٣٦( ومــن اصــل ،ن مجتمــع البحــث والــذین ترشــحوا مــ،اندیــة) ٨( وتــضم افــضل ،العبــا) ٢٠٠(

 والــذین تــم تــصنیفهم وفقــا لمــستوى انجــازهم ، مــن حیــث النتــائج علــى مــستوى الــدوري،نادیــا كرویــا
 واســتخدم الباحــث مقیــاس فاعلیــة ،وترتیــب مراكــزهم فــي الــدوري الــى فــرق المــستوى االول والثــاني

 ،المتوسط الحسابي : یأتيما  فاقتصرت على اإلحصائیةالوسائل اما  ،الباحثانالذات الذي اعده 
ـــار ، معامـــل االرتبـــاط البـــسیط،االنحـــراف المعیـــاري  اختبـــار ، تحلیـــل التبـــاین االحـــادي،)ت( اختب

  :  ومن اهم النتائج التي توصل إلیها الباحث ، والنسبة المئویة،دنكن
  . تم التوصل الى بناء مقیاس فاعلیة الذات لالعبي اندیة النخبة بكرة القدم -
لــدى العبــي اندیــة النخبــة بكــرة القــدم )  والثقــة الریاضــیة،فاعلیــة الــذات( تــاثیر لنمــوذجي  هنــاك -

  ) .االعلى(عندما تتباین مستویات االنجاز ولصالح فرق المستوى االول 
   اجراءات البحث -٣
   منهج البحث  ١-٣

  .البحث  وطبیعة لمالئمته  واالرتباطي تم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسحي      
    مجتمع البحث وعینته  ٢-٣
    مجتمع البحث  ١-٢-٣

فـي قـسم التربیـة الریاضـیة بكلیـة ) الثاني والثالـث(طالب الصف    اشتمل مجتمع البحث على    
) ٩٧( والبــالغ عــددهم ،)٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(للعــام الدراســي   جامعــة الموصــلالتربیــة االساســیة فــي

  .  یبین ذلك)١ ( رقمالجدولو  ،طالبا
  
  
  

  )١ ( رقمالجدول
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  یبین تفاصیل مجتمع البحث
  النسبة المئویة  عدد افراد المجتمع الكلي  الطالب  ت
  % ٤٦   طالب٤٥  طالب الصف الثاني  ١
  % ٥٤   طالب٥٢ ثالث الصفطالب ال  ٢

   %١٠٠   طالب٩٧  المجمـوع الكلـي
  

   عینة البحث ٢-٢-٣
 عینـة ،قـسیم عینـة البحـث الـى عینتـین اذ تـم ت،     عینة البحـث هـي نفـسها كانـت مجتمـع البحـث

 بالطریقـــة العـــشوائیة مـــن مجتمـــع تـــم اختیـــارهم%) ٦٥( وبنـــسبة ،ا  طالبـــ) ٦٣(بنـــاء والبـــالغ عـــددها 
   . البحث من مجتمع%)٣٥( وبنسبة ،ا  طالب) ٣٤( وعینة تطبیق والبالغ عددها ،البحث

   ) ٢(رقم الجدول 
    والتطبیقیبین تفاصیل عینة البناء

عینة التجربة   العینـات  نـة البنـاءعی
  االستطالعیة

 صدقالعینة 
  والثبات

مجموع عینة 
  البناء

عینة 
  التطبیق

العدد 
  الكلي

  ٩٧  ٣٤  ٦٣  ٥٠  ١٣  عدد الطالب 
  %١٠٠  %٣٥  %٦٥  %٥٢  %١٣  النسبة المئویة 

  

    اداة البحث  ٣-٣
 فاعلیة الـذات الریاضـیة فـي مـادة الجمناسـتك لطـالب  لقیاس مستوى  نظرا لعدم وجود مقیاس    

  هـذا المقیـاسببنـاء  قام الباحثان، جامعة الموصلقسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في
ـــای،لیـــتالئم ومجتمـــع البحـــث الحـــالي ـــتم بنـــاء المق ـــارات " یس واالختبـــارات  اذ ی ـــدما تكـــون االختب عن

 ،رضـــوان" (المنـــشورة فـــي المراجـــع والـــدوریات العلمیـــة المتخصـــصة غیـــر مناســـبة للبیئـــة المحلیـــة 
٤٦١ ،٢٠٠٦(.  

    تحدید مجاالت المقیاس  ١-٣-٣
بقة الخاصـــــة والدراســـــات الـــــساادبیـــــات البحـــــوث و   المـــــصادر العلمیـــــةمـــــن خـــــالل مراجعـــــة        

 ,Weinberg ,et al, 1981 , 345(، )Gould , eat al , 1989( البحـثبالموضـوع قیـد 

129(، )Bandura , 1990 , 128(،) ٢٢ ،١٩٩٣ ،محمـد- (، )Maddox , 1995 , 33(، 
  )٤٥-٤٤ ،٢٠٠٠ ،حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وداؤد()٢٩٤ -٢٧٣ ،١٩٩٨ ،عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوي(
 ،)٣٢-٢٨ ،٢٠٠٧ ،الحمـــداني (،)www.nationmaster.com()٢٠٠٤ ،الموســوعة النفـــسیة(

تـم  ،محتـوى الموضـوع تـشمل الـذاتفاعلیـة ل وانواع وابعـاد تعاریف نظریة  ان هناكانحظ الباحثال
   . وتوظیفها بما یخدم البحث ،االستعانة بها في عملیات بناء المقیاس

) ثالثـة ( تـم اختیـار للدراسات والبحـوث والتعـاریف النظریـة اعـاله ونتیجة الجراء عملیة مسح     
         : هي  و ، في مادة الجمناستك الریاضیةالذاترحة لمقیاس فاعلیة  رئیسیة مقتمجاالت

   .اهمیة توقع الفاعلیة الذاتیةمجال  :اوال  -
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  .قوة توقع الفاعلیة الذاتیة مجال :ثانیا  -

   . فاعلیة التنظیم الذاتي مجال  :ثالثا -
  صیاغة فقرات كل مجال   ٢-٣-٣

 وبمـــا یـــتالءم وطبیعـــة مجتمـــع وفـــق مجـــاالت المقیـــاس صـــیاغة عـــدد مـــن الفقـــرات علـــى متـــ       
من خالل االعتماد على االسس الواردة في البحوث والدراسات العلمیة حول اسـالیب بنـاء  ف،البحث

ذات العالقة بمجـال   السابقة والمقاییسالدراسات وبعض ،االطر النظریة االطالع علىو  ،المقاییس
 منهــا ،فقــرة) ٤٥(ة فقــرات المقیــاس بــصیغتها االولیــة مــن  تــم اعــداد وصــیاغ،والمــذكورة انفــاً  البحــث

 ،الـسابق تحدیـدها) ثالثـةال( موزعـة علـى مجـاالت المقیـاس ،فقرة سـلبیة) ٢٠( و،فقرة ایجابیة) ٢٥(
  اذ یقـدم للمـستجیب فقـرات،مـن متعـدد  فـي اعـداد الفقـرات وصـیاغتها علـى اسـلوب االختیـاراعتمدو 

علمـا ان بـدائل  ،دیل واحد من بین عدة بدائل لها اوزان مختلفـةویطلب منه تحدید اجابته باختیار ب
-١( بـین تعطى لهـا االوزان )ا   ابد،أحیاناً  ،دائمآ(   بدائل هي) ثالثة(المقیاس المقترحة عبارة عن 

   :وقد روعي في اعداد وصیاغة فقرات المقیاس ما یاتي ، درجة)٣
    ان ال تكون الفقرة طویلة تؤدي الى الملل -
  ) .١٣٤ ،١٩٨٩ ،ابو عالم وشریف(ن تكون الفقرة قابلة لتفسیر واحد   ا-
   المقیاس ومرتبطة معهمجاالت  ان تقیس الفقرة احد -
  ) .٩٧ ،١٩٩٠ ،كاظم(  ان تكون الفقرة بصیغة المتكلم -
   صدق المقیاس ٣-٣-٣

بالصدق  والمقیاس الذي یتصف ،للمقاییس) السایكومتریة(       ان الصدق هو احد الخصائص 
" المقیـــاس الـــذي یحقـــق الوظیفـــة التـــي وضـــع مـــن   اجلهـــا " هـــو ) ســـتانلي وهـــو بكنـــز(كمـــا یـــرى 

)Stanley and Hopkins , 1972 , 101(،مـن صـدق المقیـاس عـن طریـقحقـقتم ال وقـد تـ  
   .  )الخبراءصدق (الصدق الظاهري و  صدق المحتوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الصدق الظاهري ١-٣-٣-٣
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 ١٤٦

 تـــم ،فقـــرة وصـــیاغتها واعـــدادها بـــصورتها االولیـــة) ٤٥(رات المقیـــاس البالغـــة  بعـــد اعـــداد فقـــ       
مجال القیاس  و ،ریاضیةالفي مجال العلوم  ∗عرضها على عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص

ا والحكم على مدى صالحیتها ومالءمتها للمجال  لغرض تقویمه، وتدریسي مادة الجمناستك،والتقویم
حـذف او اعـادة صـیاغة او اضـافة عـدد (جراء التعـدیالت المناسـبة مـن خـالل  وا،الذي خصصت له

 اذ یعـد ، االجابـة المقترحـة فضال عن ذكر صالحیة بدائل،وبما یتالءم ومجتمع البحث )من الفقرات
یمكـــن   "اذ ،یبـــین ذلـــك) ١(رقـــم  والملحـــق ،اسهـــذا االجـــراء وســـیلة مناســـبة للتاكـــد مـــن صـــدق المقیـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــصدق الظــــــــــــــــــــــــــــــاهري   "  اعتمــــــــــــــــــــــــــــــاد صــــــــــــــــــــــــــــــدق المحكمــــــــــــــــــــــــــــــین نوعــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن ال
)Ferguson ,  1981 ,  104(،  " هذا اإلجراء یمثل وسیلة من وسائل إیجـاد الـصدق فـي بنـاء ان و

   .)٥٤ ،١٩٨٥ ،عیسوي" ( ویسمى بالصدق الظاهري ،یس النفسیةالمقای
 ومالحظــات الــسادة الخبــراء تــم اســتخراج صــدق الخبــراء مــن خــالل وبعــد تحلیــل اســتجابات      

 اذ تم قبول الفقرات التـي اتفـق علیهـا ،النسبة المئویة التفاق الخبراء حول صالحیة فقرات المقیاس
 )بلـوم واخـرون (    اذ یشیر، وقد تم حذف وتعدیل بعض الفقرات،فاكثر من اراء الخبراء%) ٧٥(

حــصل علـى نـسبة اتفـاق للخبـراء فــي صـالحیة الفقـرات وامكانیـة اجــراء علـى الباحـث ان ی"الـى انـه 
بلـوم " (فاكثر من تقدیرات الخبراء في هذا النوع مـن الـصدق %) ٧٥(التعدیالت بنسبة التقل عن 

  .یبین ذلك ) ٣(رقم  والجدول ،)١٢٦ ،١٩٨٣ ،واخرون
  
  
  

  )٣ ( رقم الجدول
                                                 

   اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص∗
  الجامعة  الكلیة  االختصاص  االسم

  الموصل  التربیة الریاضیة  علم الحركة  تكریتيودیع یاسین ال. د.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم الحركة  عامر محمد سعودي. د.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  طرائق التدریس  قتیبة زكي طه التك. د.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  عبد الكریم قاسم. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  مقیاس وتقوی  ایثار عبد الكریم. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  ناظم شاكر الوتار. د.م.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  مكي محمود الراوي. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  ضرغام جاسم محمد. د.م.أ
  الموصل  تربیة الریاضیةال  قیاس وتقویم  سبهان محمود الزهیري. د.م.أ
  الموصل  التربیة االساسیة  قیاس وتقویم  سعد فاضل عبد القادر. د.م.ا
  الموصل  التربیة االساسیة  علم النفس الریاضي  عكلة سلیمان الحوري. د.م.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي   محمدزهیر یحیى. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  دریب الریاضيعلم الت  عبد الجبار عبد الرزاق . د.م
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم التدریب الریاضي  كسرى احمد فتحي. د.م
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم التدریب الریاضي  حیدر غازي اسماعیل. م.م
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 ١٤٧

   المقترحةفاعلیة الذات الریاضیةاس یبین نسبة اتفاق الخبراء على فقرات مجاالت مقی
رقم   مجال فاعلیة التنظیم الذاتي  مجال قوة توقع الفاعلیة الذاتیة  مجال اهمیة توقع الفاعلیة الذاتیة

  النسبة المئویة  عدد الخبراء  النسبة المئویة  عدد الخبراء  النسبة المئویة  عدد الخبراء  الفقرة
١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %١٠٠  ١٥  .١%  
١٠٠  ١٥  %٦٦  ١٠  %١٠٠  ١٥  .٢%  
١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  .٣%  
٩٣  ١٤  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  .٤%  
٥٣  ٨  %٨٦  ١٣  %٨٠  ١٢  .٥%  
٨٦  ١٣  %٥٣  ٨  %١٠٠  ١٥  .٦%  
١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  %٥٣  ٨  .٧%  
٩٣  ١٤  %٩٣  ١٤  %١٠٠  ١٥  .٨%  
٥٣  ٨  %١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  .٩%  

١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  %١٠٠  ١٥  .١٠%  
٨٦  ١٣  %١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣  .١١%  
١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %٩٣  ١٤  .١٢%  
١٠٠  ١٥  %٤٧  ٧  %٩٣  ١٤  .١٣%  
١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  .١٤%  
١٠٠  ١٥  %٨٦  ١٣      .١٥%  
٨٦  ١٣          .١٦%  

  

 اذ تم حذفها لعـدم حـصولها علـى نـسبة ،فقرات) ٦( انه قد تم حذف ) :٣(رقم یتبین من الجدول 
 .والمقررة االتفاق المقبولة 

 كمــا مبــین فــي ،فقــرة) ٣٩(      وبهـذا االجــراء یكــون عــدد فقــرات مقیــاس فاعلیــة الــذات الریاضــیة 
 وصــدق ، عملیــة اجــراء التجربــة االســتطالعیة للمقیــاس تــم االعتمــاد علیهــا فــي،)٢(رقــم الملحــق 

   .)التحلیل االحصائي للفقرات(البناء 
    صدق المحتوى ٢-٣-٣-٣  

ویهـدف الـى معرفـة مـدى تمثیـل االختبـار او المقیـاس لجوانـب " ق المـضمون  ویسمى بـصد      
 وعما اذ كان االختبار او المقیاس یقیس جانبا محددا ،السمة او الصفة او القدرة المطلوب قیاسها

ومــن   بعــض اســالیب  " ،)٢٥٨ ،٢٠٠٨ ،عــالوي ورضــوان" (مــن هــذه الظــاهرة ام یقیــسها كلهــا 
 اذ یعتمــد علــى االطـالع علــى البحــوث والدراســات الــسابقة للقــدرة ،بقةحـسابه حــصر الدراســات الــسا

  "  او الـــــــــــــــــــــسمة او الظـــــــــــــــــــــاهرة موضـــــــــــــــــــــوع القیـــــــــــــــــــــاس لتحدیـــــــــــــــــــــد المكونـــــــــــــــــــــات االساســـــــــــــــــــــیة 
  وقــد تحقـق هــذا الـصدق فــي اداة البحـث مــن خـالل توضــیح مفهـوم كــل،)١١٥ ،٢٠٠٧ ،فرحـات(

 ،مجــال كــل  وتعریــفدیــدوتح ،ت المقیــاس مجــاال وتــصنیف فقــرات،مجــال مــن مجــاالت المقیــاس
   .  وصیاغة فقراته

  
  
    التجربة االستطالعیة للمقیاس ٤-٣-٣
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 ١٤٨

تعــد التجربــة االســتطالعیة تــدریبا علمیــا للباحــث للوقــوف علــى الــسلبیات واالیجابیــات التــي "      
بعـد توزیــع فقــرات المقیــاس  ف،)١٠٧ ،١٩٩٠ ،المنــدالوي ("نــاء اجــراء االختبـارات لتفادیهــا تقابلـه اث

 وبعد اعـداد ،من مجاالت المقیاس جیب بنمط كل مجالستزیعا عشوائیا منتظما لتجنب تاثر المتو 
وكـان  ،طالبـا) ١٣( تم تطبیق المقیاس علـى عینـة قوامهـا ،التعلیمات الخاصة به بصورتها االولیة

  : ما یاتي  للمقیاسالغرض من اجراء التجربة االستطالعیة
  .هم لها   مدى وضوح الفقرات ودرجة استجابت-
  .كد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس التا  -
  .  االجابة عن التساؤالت واالستفسارات -
   .ثان  تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تصادف الباح-
  .  مدى مالءمة بدائل االجابة للمقیاس -

   .  وقد اظهرت نتیجة التجربة االستطالعیة عدم وجود اي غموض حول فقرات المقیاس 
  صدق البناء ٥-٣-٣

ـــار "  ویقـــصد بـــه ،      ویـــسمى ایـــضا بـــصدق المفهـــوم او الـــصدق التكـــویني مـــدى قیـــاس االختب
 یتكون  وتتلخص طریقة ایجاده في تحدید المجاالت او االبعاد التي،لتكوین فرضي او سمة معینة

 عـن اذ تـم الكـشف ،)١٣٦-١٣٥ ،٢٠٠٢ ،الظـاهر واخـرون" (منها المفهـوم طبقـا لنظریـة معینـة 
   :        صدق البناء باسلوبین هما

   اسلوب المجموعتین المتضادتین ١-٥-٣-٣
قدرة االختبار المقترح على التفریق بـین االشـخاص الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن " وتعني      

 وبــین مــن یتمتعــون بدرجــة منخفــضة مــن نفــس الــصفة او الــسمة مــن ،الــصفة او الــسمة مــن ناحیــة
بة لتحلیل الفقرات قـام  ولتحدید حجم العینة المناس،)٢٦٥ ،٢٠٠٨ ،عالوي ورضوان " (ناحیة اخرى

لـوحظ ان عـدد ببنـاء المقـاییس و ادبیات البحوث والدراسات السابقة الخاصة   بمراجعة بعضالباحثان
في م العینة یرى البعض ان حجم المجتمع هو الذي یحدد حج"  اذ ،ییز كانت متباینةافراد عینة التم

 ،الكـواز(" هـو الـذي یحـدد حجـم العینـة ین  یرى البعض االخر ان االجراء المـستخدم فـي التحلیـل ح
علــى عینــة التمییــز البــالغ قوامهــا  )٢(یــاس بــصورته االولیــة الملحــق تــم تطبیــق المق  ،)٧٤ ،٢٠٠٥

 والضــفاء الــصیغة االحــصائیة المناســبة تــملــصغر حجــم عینــة التمییــز الحالیــة  ونظــرا ،طالبــا) ٥٠(
ولتحقیق ذلك نرتب درجـات الممتحنـین ترتیبـا تنازلیـا  " ،راد العینة الى مجموعتین متساویتینتقسیم اف

اذ یؤكـد  ،)٢٣٦ ،٢٠٠٠ ،ملحـم" (ساویتین ثـم نقـسمها الـى مجمـوعتین متـ) من االعلى الى االدنى(
اذا %) ٥٠( واقــل نــسبة ،%)٥٠(ثــم تحدیــد اعلــى نــسبة  علــى ترتیــب الممتحنــین تنازلیــا) " النبهــان(

من الدرجات العلیا %) ٥٠(اختیرت نسبة و  ،)١٩٦ ،٢٠٠٤ ،النبهان" (كان عدد المفحوصین قلیال 
 بعــــد ان رتبــــت طالبــــا) ٢٥( وقــــد تـــضمنت كــــل مجموعــــة ،نیا لتمــــثال المجمــــوعتین المتــــضادتینوالـــد

المحتسبة )  ت( واعتمدت قیمة اختبار ،درجاتهم ترتیبا تنازلیا في ضوء اجاباتهم على فقرات المقیاس
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الختبــــار داللــــة الفــــروق بــــین متوســــطات اجابــــات المجمــــوعتین العلیــــا والــــدنیا لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات 
  .یبین ذلك ) ٤( والجدول ،المقیاس

  ) ٤ ( رقمالجدول
    فاعلیة الذات الریاضیة في مقیاس  التمییزعینةیبین نتائج االختبار التائي ل

رقم 
  الفقرة

معامل 
قم ر   داللة الفروق  التمییز

  الفقرة
معامل 
رقم   داللة الفروق  التمییز

  الفقرة
معامل 
رقم   داللة الفروق  التمییز

  الفقرة
معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

٣.٠٨  ١١  معنوي  ١.٩٣٠  ١
١.٠٦  ٣١ معنوي  ٢.٧٣  ٢١ معنوي  ٦

٦  
غیر 
 معنوي

٢.٠٢  ١٢  معنوي  ٣.١١٨  ٢
٣.٣٦  ٣٢ معنوي  ١.٧٥٧  ٢٢ معنوي  ٥

 معنوي  ١

٤.٠٢  ١٣ معنوي  ٢.٨٤٦  ٣
٠.١٩  ٣٣ معنوي  ٢.٨٤٨  ٢٣  معنوي  ١

٨  
غیر 
 معنوي

١.٢٥  ١٤ غیر معنوي  ١.٤٠١  ٤
٠.٤٦  ٣٤ معنوي  ٢.١٠٢  ٢٤ معنويغیر   ٥

٤  
غیر 
 معنوي

٢.٠٢  ١٥ معنوي  ٢.٨٧٢  ٥
١.٩١  ٣٥ معنوي  ١.٨٣١  ٢٥ معنوي  ١

 معنوي  ٢

٢.٨٧  ١٦ معنوي  ٢.٤٤٩  ٦
٢.٨٨  ٣٦ معنوي  ٢  ٢٦ معنوي  ٢

 معنوي  ٢

٣.٢٨  ١٧ معنوي  ٤.٣٢  ٧
٣.٧٣  ٣٧ غیر معنوي  ٠.٤  ٢٧ معنوي  ٤

 معنوي  ١

١.٧٧  ١٨ معنوي  ١.٨٢٤  ٨
٢.٥٠  ٣٨ غیر معنوي  ٠.٧٢٨  ٢٨ معنوي  ٨

 معنوي  ٤

٣.٦٨  ١٩  معنوي  ١.٩٩٢  ٩
٢.٩٩  ٣٩ معنوي  ١.٩١٧  ٢٩ معنوي  ٣

 معنوي  ٢

٢.٠٨  ٢٠ غیر معنوي  ٠.٦٢٢  ١٠
    معنوي  ٣.٢٠٧  ٣٠ معنوي  ٥

ــــــة   ــــــستوى معنوی ــــــد م ــــــوي عن ــــــام درجــــــة )٠.٠٥ (≤معن ــــــساوي ) ت( قیمــــــة ،)٤٨(، وام ــــــة ت   ) ١.٦٨٤(الجدولی
  ) . ٤٥٦ ،٢٠٠٠ ،الراوي(

 -٠.١٩٨(  ان القــــیم التائیــــة لفقــــرات المقیــــاس تراوحــــت بــــین) :٤(رقــــم    یبــــین الجــــدول     
 ≤   وامام مستوى معنویة،)٤٨(الجدولیة امام درجة حریة ) ت( وعند الرجوع الى قیمة ،)٤.٠٢١

 ،فقـرة اثبتـت قـدرة تمییزیـة) ٣١( وفـي ضـوء ذلـك یتـضح ان ،)١.٦٨٤(نجد انهـا تـساوي ) ٠.٠٥(
المحتـسبة مـع قیمتهـا ) ت( تم االستدالل علیهـا مـن خـالل مقارنـة قیمـة ،فقرة ضعیفة التمییز) ٨(و

 فقد تم حذف الفقرات ضـعیفة ،الجدولیة) ت(المتحسبة اقل من قیمة ) ت( وبما ان قیمة ،الجدولیة
  .التمییز 

   اسلوب معامل االتساق الداخلي  ٢-٥-٣-٣
 هـذا االسـلوب الـى الوصـول الـى صـدق یؤديو  " ،صدق االتساق الداخلي للمقیاسویسمى ب      

تلـك الــصفة    والفحـص المنطقـي لمكونــات االختبـار والدقـة فـي قیـاس ،ختبـارالتكـوین الفرضـي لال
 الـى تنبـؤات معینـة   ومدى ارتباطها مـع غیرهـا مـن العناصـر ممـا یـساعد علـى الوصـول،او القدرة

 ویتم ذلك االسلوب باستخدام معامل االرتباط البـسیط بـین المفـردة ومجمـوع ،في مجال االرتباطات
 یقـدم لنـا "  اذ،)١٣٦ ،٢٠٠٧ ،فرحـات" (المفردة والمجمـوع الكلـي لالختبـار  وكذلك بین ،المحاور
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مقیاســا متجانــسا فــي فقراتــه بحیــث تقــیس كــل فقــرة البعــد الــسلوكي نفــسه الــذي یقیــسه االســلوب هــذا 
  "  فـــــــــــضال عـــــــــــن قدرتـــــــــــه علـــــــــــى ابـــــــــــراز التـــــــــــرابط بـــــــــــین فقـــــــــــرات المقیـــــــــــاس ،المقیـــــــــــاس ككـــــــــــل

ات غیر الممیزة تم ایجاد معامل ارتباط درجـة كـل فقـرة  فبعد استبعاد الفقر ،)١٠١ ،١٩٩٠ ،كاظم(
   .یبین ذلك) ٥(رقم والجدول  ،طالبا) ٥٠(بالدرجة الكلیة للمقیاس لنفس عینة التمییز البالغة 

  )٥(رقم الجدول 
 باستخدام فاعلیة الذات الریاضیةیبین معامل االرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس 

  ق الداخلياالتسامعامل أسلوب 
رقم 
رقم   داللة الفروق  معامل االرتباط  الفقرة

  الفقرة
معامل 
معامل   رقم الفقرة  داللة الفروق  االرتباط

  االرتباط
داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  داللة الفروق  االرتباط

 معنوي  ٠.٥٢٧  ٣٠ معنوي  ٠.٤٤١  ٢٠ معنوي  ٠.٥٢٥  ١١  معنوي  ٠.٣٨١  ١
 معنوي  ٠.٤١٣  ٣٢ معنوي  ٠.٤٨٨  ٢١ معنوي  ٠.٣٠٧  ١٢ معنوي  ٠.٥٢٨  ٢
 معنوي  ٠.٣٧٥  ٣٥ معنوي  ٠.٢٨٨  ٢٢ معنوي  ٠.٤٦٩  ١٣ معنوي  ٠.٢٤  ٣
 معنوي  ٠.٤٠١  ٣٦ معنوي  ٠.٤٤١  ٢٣ معنوي  ٠.٣٨٨  ١٥ معنوي  ٠.٤٨٢  ٥
 معنوي  ٠.٥٠٦  ٣٧ معنوي  ٠.٢٧٢  ٢٤ معنوي  ٠.٤٣١  ١٦ معنوي  ٠.٤٦٧  ٦
 معنوي  ٠.٢٦  ٣٨ معنوي  ٠.٣٢٩  ٢٥ معنوي  ٠.٥١٥  ١٧ معنوي  ٠.٥٨٥  ٧
 معنوي  ٠.٤٨١  ٣٩ معنوي  ٠.٣٦١  ٢٦ معنوي  ٠.٣٧٧  ١٨ معنوي  ٠.٣٤٦  ٨
   معنوي  ٠.٢٥٦  ٢٩ معنوي  ٠.٦٥٩  ١٩ معنوي  ٠.٤٠٤  ٩

ــــــة  ــــــد مــــــستوى معنوی ــــــة ) ٠.٠٥ (≤معنــــــوي عن ــــــساوي ) ر( قیمــــــة ،)٤٨(وامــــــام درجــــــة حری ــــــة ت   ) ٠.٢٣٥(الجدولی
  ) .٤٦٣ ،٢٠٠٠ ،الراوي(

  ان قـــیم معامـــل االرتبـــاط بـــین فقـــرات المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة) :٥(رقـــم یبـــین الجـــدول        
 وعنــد الرجــوع الــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد ،)٠.٦٥٩ - ٠.٢٤(للمقیــاس تراوحــت بــین 

) ٠.٢٣٥(تساوي  الجدولیة) ر(نجد ان قیمة ) ٠.٠٥( ≤  وامام مستوى معنویة،)٤٨(درجة حریة 
.  

 ممیـزة تـم االسـتدالل علیهـا مـن كلهـا كانـت) ٣١( وفي ضوء ذلك یتبین ان فقرات المقیاس الـ     
المحتسبة اكبر مـن قیمـة ) ر( وبما ان قیمة ،المتحسبة مع قیمتها الجدولیة) ر(خالل مقارنة قیمة 

  . فقد اعتبرت جمیع الفقرات ممیزة ،الجدولیة) ر(
 وبهـذا االجـراء تـالف مقیـاس ،فقـرات فقـط) ٨(      وبذلك فان عدد فقـرات المقیـاس المحذوفـة هـي 

 ،فقــرة) ٣١( بــصورته النهائیــة بعــد عملیــة التحلیــل االحــصائي لفقراتــه مــن  الــذات الریاضــیةفاعلیــة
  ) .٣(رقم وكما مبین في الملحق 

    ثبات المقیاس٦-٣-٣
 ،(Gronbach , 1960 , 126)" االنـسجام او االتـساق فـي النتـائج "       یـشیر الثبـات الـى 

عـودة ("         رد على السمة التي یقیسها االختبـار الدقة في تقدیر العالمة الحقیقیة للف" ویعني 
ن الطـرق االتیـة  على ثبات المقیـاس اسـتخدم الباحثـا ولغرض الحصول،)١٩٤ ،١٩٩٢ ،وملكاوي

:  
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   طریقة التجزئة النصفیة ١-٦-٣-٣

"  وفـي هـذه الطریقـة ، باسلوب الفقرات الفردیـة والزوجیـة،       استخدمت طریقة التجزئة النصفیة
یمكن الحصول على درجتین لكل فرد عن طریق تقسیم االختبار الى نصفین كـان یـشمل النـصف 

 وعلى ذلك نحـصل علـى ، والنصف الثاني على المحاوالت الزوجیة،االول على المحاوالت الفردیة
یعتبـر بمثابـة ) درجـات كـل مـن نـصفي االختبـار( واالرتباط بین هـاتین الـدرجتین ،درجتین لكل فرد

 ولتقـــدیر ثبـــات االتـــساق الـــداخلي ، الـــداخلي لنـــصف االختبـــار فقـــط ولـــیس لالختبـــار ككـــلاالتـــساق
 اذ ،)٢٨٦ ،٢٠٠٨ ،عــالوي ورضــوان) " (مان بــراونســبیر (لالختبــار ككــل یمكــن اســتخدام معادلــة 

 ، الممیزة من المقیاس بعد ان حذفت الفقرات غیر ،استمارة شملت عینة التمییز) ٥٠(تم تصحیح 
 ،)٧٦ ،٢٠٠٥ ،الكـــواز(تخدمت هـــذه الطریقـــة فـــي بعـــض الدراســـات منهـــا دراســـة علمـــا انـــه قـــد اســـ

 وتــم معالجتهــا احــصائیا باســتخدام معامــل االرتبــاط البــسیط بــین ،)٢٩٧ ،٢٠٠٧ ،احمــد واخــران(و
 ولكـي نحـصل علـى تقـدیر ،)٠.٦٦(المحتسبة تساوي ) ر( فظهرت قیمة ،درجات نصفي المقیاس

معامــل  اذ بلغــت قیمــة ،) بــراونســبیرمان(ه تــم اســتخدام معادلــة املــغیــر متحیــز لثبــات االختبــار بك
ان معامـل الثبــات اذا  " ، وهــو دال احـصائیا ممـا یــدل علـى ثبـات المقیــاس،)٠.٨٠(الثبـات الكلـي 

  ) .١٢٠ ،١٩٨٩ ،سماره واخرون" (فاعلى فانه یعد ثبات عالي ) ٠.٧٥(بلغ 
    طریقة معامل آلفا ٢-٦-٣-٣
لتقدیر ثبات االتساق الـداخلي لالختبـار عنـدما ال ) كرونباخ آلفا( اقترحها  وهي الطریقة التي     

 خاصــة كونهــا تــستخدم فــي بأهمیــةتتمتــع "  وان هــذه الطریقــة ،یــتم تــصحیح الفقــرات بــشكل ثنــائي
وفقــــرات  " ،)٢٤٨ ،٢٠٠٤ ،النبهــــان" (حــــساب معامــــل ثبــــات االختبــــارات المقالیــــة والموضــــوعیة 

 ١(درجاتهـا متدرجـة مـن   وتكـون،جابتها االختیار من بین بدائل متعددة التي تتطلب ااالستبیانات
  ).٠.٧٨( الثبات آلفا    اذ بلغت قیمة معامل،)١٠٠ ،٢٠٠٦ ،عالم" (مثال ) ٥الى 

    وصف المقیاس وتصحیحه  ٧-٣-٣
 فــي مــادة الجمناســتك لطــالب قــسم التربیــة الریاضــیة بكلیــة فاعلیــة الــذات الریاضــیة      مقیــاس 

) ٣١( تــالف المقیــاس بــصورته النهائیــة مــن ،)٣(الملحــق  ،بیــة االساســیة فــي جامعــة الموصــلالتر 
 كمــا مبــین فــي ،مجـاالت) ثالثــة( موزعـة علــى ،فقــرة ســلبیة) ١٠( و،رة ایجابیـةفقــ) ٢١( منهــا ،فقـرة

)  ابـداً ، احیانـاً ،دائمـاً ( بـدائل هـي )ثالثـة( فقرات المقیاس من خـالل عن وتتم االجابة ،)٦(الجدول 
 وتكـون الدرجـة ،للفقـرة الـسلبیة) ٣-١( وبین ،درجة للفقرة االیجابیة) ١-٣( االوزان بین تعطى لها

  .درجة ) ٣١( اما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس فهي ،درجة) ٩٣(الكلیة العلیا للمقیاس هي 
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  )٦(رقم الجدول 
  ادة الجمناستكفاعلیة الذات الریاضیة في ممقیاس   مجاالتعلىفقرات الیبین توزیع 

  المجموع  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت
  ٩   ٣٠ ،٢٨ ،٢٢ ،١٩ ،١٦ ،١٣ ،١١ ،٦ ،١  مجال اهمیة توقع الفاعلیة الذاتیة  .١
  ١٠   ٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،٩ ،٧ ،٤ ،٢  قوة توقع الفاعلیة الذاتیة مجال  .٢
  ١٢   ٣١ ،٢٩ ،٢٧ ،٢٥ ،٢١ ،١٨ ،١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ ،٥ ،٣  فاعلیة التنظیم الذاتي مجال  .٣

  ٣١  المجموع الكلي للفقرات
  

   فاعلیة الذات الریاضیة  التطبیق النهائي لمقیاس٤-٣
 ودون تحدیــد وقــت ثابــت ،طالبــا) ٣٤ ( عینــة التطبیــق البــالغ عــددها تــم تطبیــق المقیــاس علــى     

 امـام كـل (     ) وذلـك بوضـع عالمـة ، المقیـاسعـن المقیاس تـم شـرح طریقـة االجابـة عنلالجابة 
 جمیــع فقــرات المقیــاس بكــل عــن وتــم التاكیــد علــیهم لالجابــة ،فقــرة وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبا

 وبهــذا تكــون درجــة الطالــب علــى المقیــاس هــي مجمــوع ، ثــم تــم جمــع كراســات المقیــاس مــنهم،امانــة
  .درجاته على فقرات المقیاس جمیعا 

  ة الوسائل اإلحصائی  ٥-٣
    المتوسط الحسابي -
    المنوال-
    االنحراف المعیاري-
  معامل االلتواء   -
   معامل االرتباط البسیط   -
   لعینة واحدة ولعینتین مستقلتین )ت(  اختبار-
  )براون - سبیرمان(دلة ا  مع-
  ) .٢٩١ - ١١٩ ،٢٠٠٨ ،عالوي ورضوان(  لحساب الثبات)الفا(  معامل -
  ) .١٤٦ ،١٩٩٨ ،عالوي ( للمقیاس  المتوسط الفرضي-
  ) .٩٠-٨٨ ،٢٠٠١ ،عمر واخران(  النسبة المئویة -

  

   عرض النتائج ومناقشتها -٤
 فاعلیــــة الــــذات الریاضــــیة فــــي مــــادة ان مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة ببنــــاء مقیــــاسقــــام الباحثــــ       

 وقـد تـم ذلـك ،طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل لالجمناستك
  . وبذلك تحقق الهدف االول من البحث ،اجراءات خاصة ببناء المقاییسل من خال
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التحصیل درجات  و  عرض نتائج عینة البحث في مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة١-٤
   في مادة الجمناستك العملي النهائي

امـل  وان التوزیـع طبیعـي عـن طریـق معادلـة مع،تم التاكد من مالئمة المقیـاس لعینـة البحـث      
  .یبین ذلك ) ٧( رقم  والجدول، ومنحنى التوزیع الطبیعي،)كارل بیرسون(االلتواء 

  )٧(رقم الجدول 
التحصیل درجات  و فاعلیة الذات الریاضیة مقیاس علىجابات عینة البحث ا تفاصیل یبین

   في مادة الجمناستكالعملي النهائي
    المعالم االحصائیة          
سط المتو   العینة  اسـالمقی 

  الحسابي
االنحراف 
معامل   المنوال  المعیاري

  النتیجة  االلتواء

  *طبیعي  ٠.١٥  ٦٩  ٦.٨  ٧٠  فاعلیة الذات الریاضیة
  التحصیل العملي النهائي

٣٤  
  *طبیعي  ٠.٣٨  ١٦  ٥.٢  ١٨

    )١+( للعینة اذا وقع معامل االلتواء بین ة مالئمختبارات واال،یعد االلتواء طبیعیا           * 
    .)٢٩٩ ،٢٠٠٧ ،احمد واخران( و)٢٠٦- ٢٠٤ ،١٩٨٠ ،االطرقجي( 

   عرض نتائج التعرف الى مستوى فاعلیة الذات الریاضیة لدى عینة البحث٢-٤
 قــام ،فــي مــادة الجمناســتك لــدى عینــة البحــث       الجــل تقــویم مــستوى فاعلیــة الــذات الریاضــیة

 وسـوف تـصنف ،لـدیهم ومقارنتـه بالمتوسـط الحـسابي ، للمقیـاسالباحثان بایجـاد المتوسـط الفرضـي
 علـى اسـاس ان المتوسـط ، سـلبیة فاعلیـة ذات و، ایجابیـةفاعلیـة ذات الـى فاعلیة الذات الریاضـیة

 فاعلیــة ذات ریاضــیة هــيالحــسابي للعینــة الــذي یفــوق المتوســط الفرضــي للمقیــاس بــصورة معنویــة 
 امــا ،الفرضــي ضــمن حــدود المتوســط  فاعلیــة ذات ریاضــیة والقیمــة غیــر المعنویــة فتمثــل،ةایجابیــ

 فاعلیـة ذات ریاضـیةقیمة المتوسط الحسابي للعینة االدنـى مـن المتوسـط الفرضـي للمقیـاس فتمثـل 
  .یبین ذلك ) ٨(رقم والجدول  ،سلبیة

  )٨(رقم الجدول 
    المحتسبة) ت( وقیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري المتوسط الفرضي و یبین

  لیة الذات الریاضیةفاع مقیاسعلى عینة البحث جابات ال
  المعالم االحصائیة             

المتوسط   العینة     المقیاس
  الفرضي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *٦.٩  ٦.٨  ٧٠  *٦٢  ٣٤  فاعلیة الذات الریاضیة 
      ) ١.٦٩٧= (الجدولیة ) ت( قیمة ،)٣٣( وامام درجة حریة ،)٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة * 

  ) . ٤٥٦ ،٢٠٠٠  ،الراوي(

                                                 
، ٣(التـدرج ثـي  ثالفقـرة، وتكـون اإلجابـة علیـه علـى وفـق مقیـاس ) ٣١( المقیاس یتكون مـن :المتوسط الفرضي للمقیاس  *

  .) ١٤٦، ١٩٩٨عالوي، ( عدد البدائل ÷  عدد الفقرات×  مجموع اوزان البدائل = ، وبما ان المتوسط الفرضي )١، ٢
  . درجة ٦٢ = ٣ ÷ ٣١  ×١+٢+٣= المتوسط الفرضي  

ویم منهـــا اذ ان هنـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث فـــي مجـــاالت متعـــددة اعتمـــدت علـــى المتوســـط الفرضـــي للتقـــ        
 .) ٢٩٩، ٢٠٠٧احمد واخران، ( ،)٨٩ -٨٥، ٢٠٠٦الطائي، (، )٤٩، ٢٠٠٤النعمة، (
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 ان قیمة المتوسـط الحـسابي الجابـات عینـة البحـث علـى فقـرات ) :٨(رقم دول یتبین من الج      
 وعنـد اختبـار معنویـة ،)٦.٨( وبانحراف معیـاري قـدره ،)٧٠( قد بلغ فاعلیة الذات الریاضیةمقیاس 

 وباســـتخدام ،درجــة) ٦٢(البـــالغ   والمتوســـط الفرضــي للمقیــاس،الفــروق بــین متوســـط درجــات العینــة
 ،)٠.٠٥ (≤ عنـد مـستوى معنویــة ،)٦.٩(المحتــسبة ) ت(ینـة واحــدة بلغـت قیمـة االختبـار التـائي لع

نـوي لـصالح عینـة  مما یدل على ان الفرق مع،)١.٦٩٧(الجدولیة البالغة ) ت(وهي اكبر من قیمة 
 جامعة الموصـل  وهذا یدل على ان طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في،البحث

یعطــیهم الــدافع  اذ ،وهــذا بــدوره جیــدا ،جابیــةی اریاضــیةفاعلیــة ذات  بــصورة عامــة یتمتعــون بمــستوى
   .لالداء والنجاح في التحصیل العملي الریاضي 

  

  جابات عینة البحث ا  التوزیع الطبیعي لدرجات عرض نتائج٣-٤
    ریاضیة لدى عینة البحث فاعلیة الذات الالتوزیع الطبیعي لدرجات عرض نتائج ١-٣-٤

 لعدم وضوح الرؤیا مـن خـالل الـدرجات الخـام قـام الباحثـان بوضـع مـستویات معیاریـة نتیجة      
اذ تـساعد   " ، لغرض تقویمهافاعلیة الذات الریاضیة في مادة الجمناستك البحث في مقیاس لعینة

ا یجعلهـا اكثـر موضـوعیة فـي هذه المستویات في تفسیرالدرجات الخام وتعطیها معنى لـه داللـة ممـ
                      ) .٩(الجدول  وكما مبین في ،)١٠٢ ،١٩٩٧ ،الجوادي" (اثناء استخدامها في عملیة التقویم 

  )٩(رقم الجدول 
فاعلیة الذات مقیاس   والنسبة المئویة لعینة البحث فيطالب وعدد الدرجات الخامیبین ال

  في مادة الجمناستكالریاضیة 
  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى المعیاري  رجة الخامالد

  -  -  جید جدا   فاكثر٨٤
  %١٥  ٥  جید  ٨٣ – ٧٧
  %٣٥  ١٢  متوسط  ٧٦ – ٧١
  %٢٤  ٨  مقبول   ٧٠ – ٦٤
  %٢٠  ٧ ضعیف  ٦٣ – ٥٧

  %٦  ٢ ضعیف جدا   فاقل٥٦
  %١٠٠  ٣٤  ٦.٨ = ع ±  ٧٠ =س  

  :تبین ما یاتي ) ٩(رقم من الجدول  
) ٥(فقـد حـصل علـى ) جیـد(امـا المـستوى  ، تكـرارايعلـى ) جید جـدا(حصل المستوى  لم ی      
 وبنــسبة ،تكــرار) ١٢(علــى ) متوســط(وحــصل المــستوى  ،%)١٥( وبنــسبة مئویــة مقــدارها ،تكــرار

رها  وبنــسبة مئویــة مقــدا،تكــرار) ٨(علــى ) مقبــول( بینمــا حــصل المــستوى ،%)٣٥(مئویــة مقــدارها 
 واخیــرا ،%)٢٠( وبنــسبة مئویــة مقــدارها ،تكــرار) ٧(علــى ) ضــعیف( وحــصل المــستوى ،%)٢٤(

وذلـك مـن مجمـوع  ،%)٦(وبنسبة مئویة مقدارها  ، تكرار)٢(على ) ضعیف جدا(حصل المستوى 
   .طالبا) ٣٤(كونة من العینة الم
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مـادة الجمناسـتك في  التحصیل العملي النهائي التوزیع الطبیعي لدرجات عرض نتائج ١-٣-٤
  لدى عینة البحث 

  ) ١٠(رقم الجدول 
  التحصیل العملي النهائيفيعینة البحث ل والنسبة المئویة طالب وعدد الدرجات الخامیبین ال

  مادة الجمناستكب
  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى المعیاري  الدرجة الخام

  -  -  جید جدا   فاعلى٢٩
  %٢٠  ٧  جید  ٢٨ – ٢٤
  %١٨  ٦  توسطم  ٢٣ – ١٩
  %٤٤  ١٥  مقبول  ١٨ – ١٣
  %١٨  ٦ ضعیف  ١٢ – ٨

  -  - ضعیف جدا   فاقل٧
  %١٠٠  ٣٤  ٥.٢ = ع ±  ١٨ =س  

  :تبین ما یاتي ) ١٠(من الجدول 
) ٧(فقـد حـصل علـى ) جیـد(امـا المـستوى  ، تكـرارايعلـى ) جید جـدا(حصل المستوى        لم ی

 وبنسبة مئویة ،تكرار) ٦(على ) متوسط(وحصل المستوى  ،%)٢٠(مئویة مقدارها  وبنسبة ،تكرار
 وبنــــسبة مئویــــة مقــــدارها ،تكــــرار) ١٥(علــــى ) مقبــــول( بینمــــا حــــصل المــــستوى ،%)١٨(مقــــدارها 

لـم  واخیـرا ،%)١٨( وبنسبة مئویة مقدارها ،تكرار) ٦(على ) ضعیف( وحصل المستوى ،%)٤٤(
) ٣٤(كونـــة مـــن وذلـــك مـــن مجمـــوع العینـــة الم ، تكـــرارايعلـــى ) ضـــعیف جـــدا(حـــصل المـــستوى ی

  %) .١٠٠( ویمثلون النسبة المئویة ،طالبا
  

  العالقة بین فاعلیة الذات الریاضـیة والتحـصیل العملـي النهـائيالى عرض نتائج التعرف ٤-٤
ومناقشتها في مادة الجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة 

.  
  )١١(رقم دول الج

فاعلیة الذات ومعامل االرتباط بین مقیاس یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
  عینة البحثدى ل في مادة الجمناستك التحصیل العملي النهائيو  الریاضیة

                 المعالم االحصائیة
المتوسط   العینة   المتغیرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

) ر(قیمة 
  تسبةالمح

  ٦.٨  ٧٠  فاعلیة الذات الریاضیة
  التحصیل العملي النهائي

٣٤  
٥.٢  ١٨  

٠.٨٠*  

  )٠.٢٨٣(= الجدولیة ) ر( قیمة ،)٣٢( وامام درجة حریة ،)٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة  *  
   )٤٦٣ ،٢٠٠٠ ،الراوي(

 الــذي اظهــرة تطبیــق مقیــاس فاعلیــة توســط الحــسابي ان الم) :١١(رقــم  الجــدول  مــنبــینتی       
 ، درجــة)٦.٨ ±( وبــانحراف معیــاري قــدره ، درجــة)٧٠(قــد بلــغ علــى عینــة البحــث  الــذات الریاضــیة
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 ±( وبـانحراف معیـاري قـدره ، درجـة)١٨(فقـد بلـغ  للتحـصیل العملـي النهـائي اما المتوسط الحسابي
) ر( اذ بلغـت قیمـة ، بین المتوسطاتلمعرفة العالقة معامل االرتباط البسیط واستخدم ، درجة)٥.٢

) ر( وبمــــا ان قیمــــة ،)٠.٢٨٣(الجدولیــــة البالغــــة ) ر( وهــــي اكبــــر مــــن قیمــــة ،)٠.٨٠(المحتــــسبة 
 ، طردیـةة ایجابیـةیـ معنو عالقة ارتباط فهذا یدل على وجود ،الجدولیة) ر(المحتسبة اكبر من قیمة 

  . ا موجبكان) ر(ط ا معامل االرتبوذلك الن
فاعلیـة الـذات  مـستوى ة ایجابیـة بـین كـل مـن معنویـعالقة ارتبـاط ان هناك بینسبق یت ما  م     

طـالب قـسم التربیـة الریاضـیة بكلیـة  التحصیل العملي النهائي في مادة الجمناستك لـدىو الریاضیة 
   . الموصل التربیة االساسیة في جامعة

      ویعزو الباحثان هذه النتیجة إلى ان فاعلیة الذات ترتبط بالقدرة الحقیقیـة للفـرد بالنـسبة ألداء 
 اذ ان الطالب الذي یقوم باداء مهـارة حركیـة علـى جهـاز معـین مـن ،معین وسبق له أدائه من قبل

 ونتیجــة ،اثنــاء التــدریباجهــزة الجمناســتك وســبق لــه تعلــم هــذه المهــارة وكررهــا لعــدة مــرات بنجــاح 
لذلك سیمتلك هنا درجة عالیة من فاعلیـة الـذات فـي أداء هـذه المهـارة الحركیـة المركبـة عنـد أدائهـا 

 والتـي تولـدت نتیجـة فـشله ، والطالب الـذي یمتلـك درجـة منخفـضة مـن فاعلیـة الـذات،في االمتحان
ك إلـى نفـس النتـائج التـي ذلـمجموعـة مهـارات مركبـة سـوف یـؤدي في أداء مهارة حركیـة معینـة أو 

 والتــي ،فــي دراســتهم) بیركینــز(و) میجنــو( وهــذا مــا اكــده ،حققهــا الطالــب ذو فاعلیــة الــذات العالیــة
 ، وادائـه الحركـي،وجود عالقة موجبة بـین توقعـات فاعلیـة الـذات للفـرد" اظهرت على وجه العموم 

 ," ( ن الریاضیین االقل نجاحًا وان الریاضیین االكثر نجاحًا یظهرون توقعات فاعلیة ذات اعلى م

1985 , 283 mcauley . (  
 فــي التــأثیر مهمــاً ان فاعلیــة الــذات تــؤدي دورًا " فــي ) محمــد( وهــذه النتیجــة تتفــق مــع دراســة      

 إذ أن مستوى فاعلیة الذات لدیهم یمثل العامل الحاسم في إنجاز أقـصى أداء ،على أداء الالعبین
أن الفـــرد ذو فاعلیـــة الـــذات " ایـــضًا ) بانـــدیورا(هـــذا االتجـــاه اكـــد  وفـــي ، )٢٢ ،١٩٩٣ ،محمـــد" ( 

 وعلیـــه فـــان األداء الـــراهن ســـیتنبأ بـــه ،العالیـــة هـــو األكثـــر كفـــاءة فـــي االســـتجابة لـــألداء الـــصحیح
 ویعني ذلك ان فاعلیة الذات هي احدى الوسـائل ،بواسطة درجة اعتقاد الفرد في كفایته الشخصیة

  ) . Gould eat al 344 , 1989 ,(" المهمة للتنبؤ باألداء 
فاعلیــة الــذات یمكــن ان تــشمل أیــضًا ســلوك المبــادرة " ان ) مــادیوكس(      وفــي هــذا الــصدد اكــد 

 ومــدى ،والمثــابرة لــدى الفــرد والــذي یعتمــد علــى احكــام الفــرد وتوقعاتــه المتعلقــة بمهاراتــه الــسلوكیة
مكن أن تلعب دور مهـم فـي التكیـف النفـسي  والتي ی،كفایتها في التعامل بنجاح مع تحدیات البیئة

 والــذي یعبــر عــن قــدرة الفــرد فــي ضــبط ســلوكه وبیئتــه وأفكــاره ومــشاعره وصــوًال إلــى القــدرة ،النــاجح
األفـــضل للتعامـــل مـــع ضـــغوط االختبـــار واالمتحـــان التـــي  یـــتم مـــن خاللهـــا إدراك الموقـــف معرفیـــًا 

  ) .٤٥ ،٢٠٠٠ ،اؤدحمدي ود" ( بصورة أفضل وصوًال إلى تحقیق أفضل أداء 
   االستنتاجات والتوصیات-٥
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   االستنتاجات ١-٥
 لقیــاس مــستوى فاعلیــة الــذات الریاضــیة فــي مــادة الجمناســـتك بنائــه  فاعلیــة المقیــاس الــذي تــم -

  . لطالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
ساسیة في جامعة الموصل بـصورة عامـة یتمتعـون  طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة اال-

یعطـیهم الـدافع  اذ ،وهذا بدوره جیـدا ایجابیة بمستوى فاعلیة ذات ریاضیة في مادة الجمناستك
  .لالداء والنجاح في التحصیل العملي الریاضي 

  وجــــود عالقـــــة ارتبـــــاط ایجابیــــة بـــــین فاعلیـــــة الــــذات الریاضـــــیة والتحـــــصیل العملــــي فـــــي مـــــادة -
  .تك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل الجمناس

  یات التوص٢-٥
 الریاضـــیة للتعـــرف الـــى مـــستوى التوافـــق لطلبـــة كلیـــة التربیـــة التوافـــق االكـــادیمي مقیـــاس اعتمـــاد -

  . ومحاولة تشخیص نقاط الضعف والقوة لدیهم ،لدیهم
 وذلك من خالل االهتمام بهـم مـن حیـث ،التربیة الریاضیةتعزیز درجة التوافق لدى طلبة كلیة   -

  .توفیر المستلزمات الضروریة من اجهزة وادوات ومصادر علمیة لهم في دراستهم 
 وذلــك مــن ، بالمعرفــة النفــسیة الریاضــیة فــي عملیــات التعلــیم وتعــریفهم ضــرورة المــام التدریــسین-

  . مجال في هذا ال وتثقیفیةخالل التحاقهم بدورات تدریبیة
  وذلـك لزیـادة وتطـویر،فاعلیة الذات الریاضیةعلى التعرف  مساعدة التدریسین او المدربین الى -

  .  بصورة جیدةللمهارات الحركیةواكسابهم  ،للطالباالداء العملي 
  

  واألجنبیة العربیة المصـادر
اتها التربویة، الفروق الفردیة وتطبیق) : ١٩٨٩(ابو عالم، رجاء محمد وشریف، نادیة محمود   .١

  .، دار العلم للطباعة والنشر، الكویت ٢ط
، اعـــداد مقیـــاس الرضـــا عـــن العمـــل العـــضاء الهیئـــات )٢٠٠٧(احمـــد، احمـــد حـــازم واخـــران   .٢

التدریــسیة فــي كلیــة واقــسام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل، بحــث منــشور فــي مجلــة 
  .یة التربیة االساسیة، جامعة الموصل ، كل)١(، العدد )٧(ابحاث التربیة االساسیة، المجلد 

، دار ١الوســــائل التطبیقیـــة فــــي الطـــرق االحــــصائیة، ط) : ١٩٨٠(االطرقجـــي، محمــــد علـــي   .٣
  .الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 

تقیــیم تعلـــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني، ترجمــة محمـــد ) : ١٩٨٣(بلــوم، بنیــامین واخــرون   .٤
  .و هیل، القاهرة امین المفتي واخرون، دار ماكر 

بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ) : ١٩٩٧(الجـــوادي، عبـــد الكـــریم قاســـم   .٥
لطــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة 

  الریاضیة، جامعة الموصل 
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ــــة واالجتماعیــــة لدافعیــــة النمــــاذ) : ٢٠٠٧(الحمــــداني، ثــــامر محمــــود ذنــــون احمــــد   .٦ ج المعرفی
، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة، كلیـة )دراسة مقارنـة(االنجاز الریاضي لدى العبي كرة القدم 

  .التربیة الریاضیة، جامعة الموصل 
عالقة الفاعلیة الذاتیة المدركة باالكتئاب والتوتر لدى ) : ٢٠٠٠(حمدي، نزیه وداؤد، نسیمة   .٧

، )٢٧(تربویة في الجامعة االردنیة، مجلة دراسات العلوم التربویـة، المجلـد طلبة كلیة العلوم ال
  ) .١(العدد 

المــدخل الــى االحــصاء، مدیریــة مطبعــة الجامعــة، جامعــة ) : ٢٠٠٠(الــراوي، خاشــع محمــود   .٨
  .الموصل 

المــدخل الــى القیــاس فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة، ) : ٢٠٠٦(رضــوان، محمــد نــصر الــدین   .٩
  .ركز الكتاب للنشر، مصر، القاهرة ، م١ط

، مكتبــة دار ٢مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة، ط)  : ١٩٨٩(ســماره، عزیــز واخــرون   .١٠
  .الفكر للثقافة والنشر والتوزیع، عمان 

تقــویم المهــارات القیادیــة فــي ضــوء الرضــا ) : ٢٠٠٦(الطــائي، بثینــة حــسین علــي اوحیــد   .١١
 االداریة والمدربین في اندیة المنطقة الشمالیة، اطروحة دكتوراه الوظیفي لدى اعضاء الهیئات

  .غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل 
، الدار ١مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط)  : ٢٠٠٢(الظاهر، زكریا محمد واخرون   .١٢

  . عمان العلمیة والدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع،
، ١االختبــارات والمقــاییس التربویــة والنفــسیة، ط) : ٢٠٠٦(عــالم، صــالح الــدین محمــود   .١٣

  .دار الفكر للنشر والتوزیع، االردن، عمان 
، دار المعـــــارف ١مـــــدخل علـــــم الـــــنفس الریاضـــــي، ط) : ١٩٩٨(عـــــالوي، محمـــــد حـــــسن   .١٤

  .للطباعة والنشر، القاهرة 
، دار المعـــــارف ٣ل علـــــم الـــــنفس الریاضـــــي، طمـــــدخ) : ١٩٩٨(عـــــالوي، محمـــــد حـــــسن   .١٥

  .للطباعة والنشر، القاهرة 
ــــدین   .١٦ ــــة ) : ٢٠٠٨(عــــالوي، محمــــد حــــسن ورضــــوان، محمــــد نــــصر ال ــــي التربی ــــاس ف القی

  .الریاضیة وعلم النفس الریاضي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة 
، دار ٢ة البدنیـــة والریاضـــیة، طاالحـــصاء التعلیمـــي فـــي التربیـــ) : ٢٠٠١(عمـــر، واخـــران   .١٧

  .الفكر العربي، القاهرة 

اساســیات البحــث العلمــي فــي ) : ١٩٩٢(عــودة، احمــد ســلیمان وملكــاوي، فتحــي حــسین   .١٨
  .، مكتبة الكتاني للتوزیع، االردن ١التربیة والعلوم االنسانیة، ط

والتربیـة، دار القیـاس والتجریـب فـي علـم الـنفس ) : ١٩٨٥( عیسوي، عبد الرحمن محمـد   .١٩
  . المعرفة الجامعیة 
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، مركــــز ٤القیــــاس واالختبـــار فــــي التربیــــة الریاضــــیة، ط) : ٢٠٠٧(فرحـــات، لیلــــى الــــسید   .٢٠
  .الكتاب للنشر، القاهرة 

بنـــاء مقیـــاس مقــــنن لمفهـــوم الـــذات لـــدى طلبـــة المرحلــــة ) : ١٩٩٠(كـــاظم، علـــي مهـــدي   .٢١
  .بیة االولى، جامعة بغداد االعدادیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التر 

مقاومـة التغییـر التنظیمـي فـي ضـوء القـیم االداریـة ) : ٢٠٠٥(الكواز، عدي غانم محمود   .٢٢
في االندیة الریاضیة للمنطقة الشمالیة في العراق، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیـة 

  .الریاضیة، جامعة الموصل 

ختبار الطرق المستخدمة بواسطة مـدربي المالكمـة  ا) :١٩٩٣(محمد، صدقي نور الدین   .٢٣
لزیــادة فاعلیــة الــذات لــدى    المالكمــین، مجلــة اســیوط لعلــوم وفنــون التربیــة الریاضــیة، العــدد 

  ) .٢(، الجزء )٣(
ــــنفس، ط) : ٢٠٠٠(ملحــــم، ســــامي محمــــد   .٢٤ ، دار ١القیــــاس والتقــــویم فــــي التربیــــة وعلــــم ال

  .وریا المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع، س
االسس التدریبیة لفعالیة العاب القوى، مطـابع ) : ١٩٩٠(المندالوي، قاسم حسن واخرون   .٢٥

  التعلیم العالي، بغداد 

اساســیات القیــاس والتقـویم فــي العلــوم الــسلوكیة، دار الــشروق ) : ٢٠٠٤(النبهـان، موســى   .٢٦
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  )١(الملحق 

فاعلیة الذات مقیاس وفقرات   مجاالتالخبراء حول صالحیةالسادة راء ااستبیان یبین 
  ك في مادة الجمناستالریاضیة

  اهمیة توقع الفاعلیة الذاتیة: مجال : اوال 
  التي یعتقد انه قادر على انجازها ) المهارة الحركیة(وتعني قدرة الطالب باالشارة لمستوى صعوبة المهمة 

ال   تصلح  الفقـرات  ت
  تصلح

تصلح 
بعد 

  التعدیل
        یمكنني القیام بالحركات الصعبة والمعقدة  .١
        فردة افضل من السالسل الحركیةادائي في الحركات المن  .٢
        استطیع التركیز على اداء سلسلة حركیة رغم صعوبتها  .٣
        ال اتمكن من تحقیق افضل انجاز لي خالل االمتحان عند وجود االخرین  .٤
        یمكنني القیام بالمهارات الحركیة الصعبة بعد شفائي من اصابة  .٥
        بي لبعض االخطاء اثناء االداءاستطیع تركیز انتباهي بعد ارتكا  .٦
        ال یتحسن ادائي كلما زادت المهارة الحركیة صعوبة  .٧
        انا متاكد من قدرتي على االنجاز الحركي اثناء االمتحان  .٨
        اشعر بعدم قدرتي على التنبؤ بمستوى صعوبة الحركة  .٩

        اء الناجحاحساسي وتوافقي مع اجهزة الجمناستیك یساعدني على االد  .١٠
        یمكنني توقع نتیجة ادائي للحركات بصورة ایجابیة  .١١

ال اســــتطیع التعامــــل بكفـــــاءة مــــع الحركــــات الـــــصعبة علــــى بعــــض اجهـــــزة   .١٢
  الجمناستیك

      

        اشعر ان تكیفي مع الحركات الصعبة یساعدني على النجاح باالداء  .١٣
         اجهزة الجمناستیكال یمكنني االستجابة الحركیة بنجاح على بعض  .١٤

  قوة توقع الفاعلیة الذاتیة: مجال : ثانیا 
 الحركـي بـاالداء االسـتمرار فـي كالمثـابرة قـوي (الذاتیـة الفاعلیة توقع اهمیة عن الحكم على الطالب قدرة وتعني      
  ) . حركيال االداء اثناء والتحدیات الصعوبات مواجهة في كالتردد ضعیف (ام ،)الخبرة قلة من بالرغم

ال   تصلح  الفقـرات  ت
  تصلح

تصلح 
بعد 

  التعدیل
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        استطیع التركیز على ادائي لمدة طویلة من اجل النجاح  .١
        هدفي ان ال احقق افضل انجاز في االمتحان  .٢
        لي القدرة في التغلب على الصعوبات التي تواجهني اثناء االمتحان  .٣
         اثناء الدرس اتردد في مواجهة المواقف الصعبة  .٤
        یمكنني القیام باداء ناجح بعد اداء فاشل  .٥
        اتهرب من مواجهة المهارات الحركیة التي تتصف بروح التحدي  .٦
        اسعى لتحویل فشلي في االداء الى تجارب وخبرات ایجابیة  .٧
        احب التحدي والتغلب على السالسل الحركیة اثناء االداء  .٨
        یام باداء المهارات الحركیة الصعبة اتجنب الق  .٩

        ال اعتبر ادائي له قیمة ما لم یقترب من افضل مستوى لي  .١٠
        ال استطیع اظهار قدراتي ومهاراتي اثناء االمتحان  .١١
        اشعر برغبة كبیرة في التدرب على الحركات استعدادا لالمتحان  .١٢
        في بعض المواقف الحركیةاتردد في اتخاذ القرارات المناسبة   .١٣
        اشعر ان ادائي في االمتحان افضل من ادائي اثناء الدرس  .١٤
        استطیع المحافظة على اتزاني اثناء ادائي للحركات   .١٥
  فاعلیة التنظیم الذاتي : مجال : ثالثا 

  .الحركیة الخطرة جدا  وتجنب المهارات ،  وتعني قدرة الطالب على مقاومة ومواجهة ضغوط االداء الحركي

ال   تصلح  الفقـرات  ت
  تصلح

تصلح 
بعد 

  التعدیل
        لي القدرة على تصور السلسلة الحركیة قبل ادائها على اجهزة الجمناستیك  .١
        اشعر بتوتر وقلق اثناء المواقف الصعبة في االمتحان  .٢
        یمكنني متابعة تركیزي على االداء بعد أي توقف  .٣
         میولي ال تتماشى مع قدراتي على اداء الحركات الصعبةاشعر بان  .٤
        اتجنب المهارات الحركیة الخطرة  .٥
        لي القدرة على التفكیر والتصرف بنجاح اثناء االداء الحركي  .٦
        اشعر ان ادائي ینخفض عند تواجد بعض التدریسیین  .٧
        ة اكبر من الصعبةاحقق افضل اداء في المهارات الحركیة السهلة بدرج  .٨
        ال اتحمل مسؤولیة ادائي الحركي اثناء الحركات الصعبة  .٩

        استطیع االداء في االمتحان رغم الضغوط العصبیة  .١٠
        اشعر بالقلق من منافسة زمالئي المتفوقین لي اثناء االداء  .١١
        استطیع ان احتفظ بهدوئي اثناء االداء الحركي  .١٢
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        لفشل اثناء اداء الحركات في االمتحاناخشى ا  .١٣
        یمكنني االستمرار باداء اكثر من مهارة حركیة بنجاح رغم التعب  .١٤
        اخشى من احتمال اصابتي اثناء ادائي للحركات  .١٥
        یمكنني التفكیر وتصور ادائي للحركات دون ان اقوم بادائها فعلیا  .١٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(رقم الملحق 
  یبین مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة بمادة الجمناستك بصورته االولیة

  ابدا  احیانا  دائما الفقـرات ت
     یمكنني القیام بالحركات الصعبة  .١
     استطیع التركیز على ادائي لمدة طویلة من اجل النجاح .٢
      اجهزة الجمناستیكلي القدرة على تصور السلسلة الحركیة قبل ادائها على .٣
     ادائي في الحركات المنفردة افضل من السالسل الحركیة .٤
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     لي القدرة في التغلب على الصعوبات التي تواجهني اثناء االمتحان .٥
     اشعر بتوتر وقلق اثناء المواقف الصعبة في االمتحان .٦
     استطیع التركیز على اداء سلسلة حركیة رغم صعوبتها .٧
     اتردد في مواجهة المواقف الصعبة اثناء الدرس  .٨
     یمكنني متابعة تركیزي على االداء بعد أي توقف .٩

     اجد صعوبة في تحقیق افضل انجاز لي خالل االمتحان عند وجود االخرین .١٠
     یمكنني القیام باداء ناجح بعد اداء فاشل .١١
     دراتي على اداء الحركات الصعبةاشعر بان میولي ال تتماشى مع ق .١٢
     یمكنني القیام بالمهارات الحركیة المنفردة بعد شفائي من اصابة .١٣
     اسعى لتحویل فشلي في االداء الى تجارب وخبرات ایجابیة .١٤
     لي القدرة على التفكیر والتصرف بنجاح اثناء االداء الحركي .١٥
     صحیح بعض االخطاء التي ارتكبتها اثناء االداءاستطیع تركیز انتباهي بعد ت .١٦
     احب التحدي والتغلب على السالسل الحركیة اثناء االداء .١٧
     اشعر ان ادائي ینخفض عند تواجد بعض التدریسیین .١٨
     انا متاكد من قدرتي على االنجاز الحركي اثناء االمتحان .١٩
     حركیة الصعبة اتجنب القیام باداء المهارات ال .٢٠
     السهلةاحقق افضل اداء لي في المهارات الحركیة  .٢١
     اشعر بعدم قدرتي على التنبؤ بمستوى صعوبة الحركة .٢٢
     ال اعتبر ادائي له قیمة ما لم یقترب من افضل مستوى لي .٢٣
     استطیع االداء في االمتحان رغم الضغوط العصبیة .٢٤
      الجهزة الجمناستیك یساعدني على االداء الناجحاحساسي وتقبلي .٢٥
     ال استطیع اظهار قدراتي ومهاراتي اثناء االمتحان .٢٦
     اشعر بالقلق من منافسة زمالئي المتفوقین لي اثناء االداء .٢٧
     یمكنني توقع نتیجة ادائي للحركات بصورة ایجابیة .٢٨
     الحركات استعدادا لالمتحاناشعر برغبة كبیرة في التدرب على  .٢٩
     استطیع ان احتفظ بهدوئي اثناء االداء الحركي .٣٠
     اشعر ان ادائي في االمتحان افضل من ادائي اثناء الدرس .٣١
     استطیع المحافظة على اتزاني اثناء ادائي للحركات  .٣٢
     اخشى الفشل اثناء اداء الحركات في االمتحان .٣٣
     عوبة باداء الحركات الصعبة على بعض اجهزة الجمناستیكاجد ص .٣٤
     یمكنني االستمرار باداء اكثر من مهارة حركیة بنجاح رغم التعب .٣٥
     اشعر ان تكیفي مع الحركات الصعبة یساعدني على النجاح باالداء .٣٦
      ادائي للحركاتخشى من احتمال اصابتي اثناءا  .٣٧
     ستجابة الحركیة بنجاح على بعض اجهزة الجمناستیكال یمكنني اال  .٣٨
     یمكنني تصور ادائي للحركات قبل ان اقوم بادائها فعلیا  .٣٩

  
   )٣ ( رقمالملحق

  مادة الجمناستك بصورته النهائیةبمقیاس فاعلیة الذات الریاضیة یبین 
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  ابدا  احیانا  دائما  الفقـرات  ت
        یمكنني القیام بالحركات الصعبة   .١
        استطیع التركیز على ادائي لمدة طویلة من اجل النجاح  .٢
        لي القدرة على تصور السلسلة الحركیة قبل ادائها على اجهزة الجمناستیك  .٣
        لي القدرة في التغلب على الصعوبات التي تواجهني اثناء االمتحان  .٤
        اشعر بتوتر وقلق اثناء المواقف الصعبة في االمتحان  .٥
        استطیع التركیز على اداء سلسلة حركیة رغم صعوبتها  .٦
        اتردد في مواجهة المواقف الصعبة اثناء الدرس   .٧
        یمكنني متابعة تركیزي على االداء بعد أي توقف  .٨
        یمكنني القیام باداء ناجح بعد اداء فاشل  .٩

        حركات الصعبةاشعر بان میولي ال تتماشى مع قدراتي على اداء ال  .١٠
        یمكنني القیام بالمهارات الحركیة المنفردة بعد شفائي من اصابة  .١١
        لي القدرة على التفكیر والتصرف بنجاح اثناء االداء الحركي  .١٢
        استطیع تركیز انتباهي بعد تصحیح بعض االخطاء التي ارتكبتها اثناء االداء  .١٣
        سالسل الحركیة اثناء االداءاحب التحدي والتغلب على ال  .١٤
        اشعر ان ادائي ینخفض عند تواجد بعض التدریسیین  .١٥
        انا متاكد من قدرتي على االنجاز الحركي اثناء االمتحان  .١٦
        اتجنب القیام باداء المهارات الحركیة الصعبة   .١٧
        السهلةاحقق افضل اداء لي في المهارات الحركیة   .١٨
        عر بعدم قدرتي على التنبؤ بمستوى صعوبة الحركةاش  .١٩
        ال اعتبر ادائي له قیمة ما لم یقترب من افضل مستوى لي  .٢٠
        استطیع االداء في االمتحان رغم الضغوط العصبیة  .٢١
        احساسي وتقبلي الجهزة الجمناستیك یساعدني على االداء الناجح  .٢٢
        مهاراتي اثناء االمتحانال استطیع اظهار قدراتي و   .٢٣
        اشعر برغبة كبیرة في التدرب على الحركات استعدادا لالمتحان  .٢٤
        استطیع ان احتفظ بهدوئي اثناء االداء الحركي  .٢٥
        استطیع المحافظة على اتزاني اثناء ادائي للحركات   .٢٦
        التعبیمكنني االستمرار باداء اكثر من مهارة حركیة بنجاح رغم   .٢٧
        اشعر ان تكیفي مع الحركات الصعبة یساعدني على النجاح باالداء  .٢٨
        اخشى من احتمال اصابتي اثناء ادائي للحركات  .٢٩
        ال یمكنني االستجابة الحركیة بنجاح على بعض اجهزة الجمناستیك  .٣٠
        یمكنني تصور ادائي للحركات قبل ان اقوم بادائها فعلیا  .٣١
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