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 المؤتمر العلمى الدولي الرابع لكلية التربية الرياضية

 مقياس للروح املعنويت لالعبي كرة القدمبناء 

    د/ عماد سمير محمود 

 املقدمت ومشكلت البحث: 

يف الكفاح وبث روح تُعد الروح ادلعنوية إحدى الظواىر األساسية الستمرار الرياضي  
سان احلماس يف ادللعب والتزامو بالتدريب واالشًتاك يف ادلنافسات الرياضية وحتقيق اإلصلاز, فاإلن

 ية حتقيق اذلدف وىو الفوز على من يتنافس معهم. يتنافس مع اآلخرين بغ

إن الرياضي يتفاعل مع البيئة اليت يعيش فيها وىو يف تفاعلو ىذا ال ؼلضع لدوافعو  
أيضًا للعوامل اخلارجية احمليطة بو اليت يتفاعل معها فتؤثر فيو ويتأثر هبا إغلابيًا أو الداخلية فقط وإظلا 

, وال ؽلكن أن نطلب منهم أن يًتكوا مشاكلهم خارج ادللعب ونطلب منهم يف نفس الوقت سلبياً 
أفضل حيث أن قدرة الفرد على مواجهة التحديات واإلقبال على االشًتاك يف ادلنافسات أداء 

 وحتقيق الفوز فيها لن يوجد إال بتوافر الروح ادلعنوية حيث أهنا دتدىم باإلرادة والعزؽلة وادلثابرة
 ( 2: 3والكفاح لتحقيق الفوز. )

وال شك أن العيب كرة القدم ىم أحد العناصر اذلامة للعبة كرة القدم الذي غلب العمل  
واالىتمام هبم من الناحية النفسية باألسلوب العلمي حىت ؽلكن الوصول على إعدادىم وجتهيزىم 

 والدويل. هبم إىل أعلى ادلستويات لتحقيق اإلصلازات على ادلستوى احمللي 

ويشَت "كمال دسوقي" أن الروح ادلعنوية يف ذخَتة علم النفس بأهنا االجتاه أو الروح ادلميزة  
بوجود الثقة وقوة الدافعية لالستمرار, االنشراح وجودة التنظيم, مزاج أو روح يسود األفراد الذين 

 Morale, ومعنوية اجلماعة تتكون منهم رتاعة ما, الثقة بالنفس فيما يتعلق بدور ادلرء يف اجلماعة
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Group  ,ىي مركب معنويات الفرد, اإلقبال على احلياة, اإلخالص احلماسي للجهد اجلماعي
 ( 894: 9فالروح ادلعنوية مصطلح يطلق على فرد أو رتاعة تتعلق بضبط النفس والتصرف بنظام. )

ادلعنوية, ويعرفها كما يؤكد "قاموس علم االجتماع" على االجتاه التكاملي دلفهوم الروح  
بأهنا األعلية الكربى اليت يعلقها أعضاء اجلماعة على أىدافها, وشعورىم العميق بالثقة يف حتقيقها, 

 ( 34: 33ة االجتماعية. )اواقتناعهم ادلرتبط بالرضا واألشباع واالنتماء إىل احلي

تالئم الشخص مع  كما ورد يف معجم "العلوم االجتماعية" أن مسو الروح ادلعنوية يرجع إىل 
رلتمعو وبيئتو, وثقتو مبن حولو واطمئنانو إىل مصَته ومستقبلو وتصدق الروح ادلعنوية على الفرد 

 ( 296: 2واجلماعة معاً. )

" على الروح ادلعنوية بأهنا استجابة فردية Plastorial Psychologyويؤكد قاموس " 
الئم دلواقف حتدي تتعرض لو اجلماعة, ويتوقف بعقل اجلماعة, ْتيث يكون الفرد مستنداً للتفاعل ادل

ارتفاع الروح ادلعنوية على درجة توافق استجابة األفراد للموقف وعلى درجة توحد األغراض مع 
ىدف اجلماعة ومع القيادة, فالروح ادلعنوية تتكون من تكتل قوى األفراد ادلكونُت للجماعة من 

 ( 203: 38وحدة اذلدف. )

مفهومُت أوذلما الروح ادلعنوية للفرد واليت تصف مشاعر الفرد جتاه عملو  ويفرق العلماء بُت 
ومدى رضاه عنو, حيث يرتبط ْتاجات الفرد ومدى قدرتو على التكيف مع عملو والدور الذي 

تركز على ردود الفعل االجتماعية ذلم, كما يؤديو يف التنظيم, ثانيهما الروح ادلعنويو للجماعة اليت 
اجلماعة, فالروح جتاه القيم االجتماعية وتركز على أىداف واىتمامات وإصلازات  هتتم بادلشاعر

 يفادلعنوية ىي زلصلة حاالت الشعور بالرضا اليت ػلصل عليها األفراد عن طريق مشاركتهم 
 ( 464, 463: 6اجلماعة. )

ة ىي أن الروح ادلعنويم( 3980َتى "حسٍت عز الدين" )يف رلال علم النفس الرياضي فأما  
اجتاه الرياضيُت لإلقبال على ادلنافسة الرياضية ْتماس وثقة بالرغم من ادلشاكل والصعاب اليت تؤثر 
على تفاعل الفريق لتحقيق ىدف مشًتك, مع وجود احلافظ والدافع دلقاومة التحديات, كما 
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, 8: 3عة. )يتضمن النواحي االنفعالية للرياضي واالنتظام االجتماعي للفريق فهي تتولد عن اجلما
35 ) 

م( بأهنا الشعور باالنتماء للفريق, وإشباع حاجات الفرد 3992ويعرفها "حسن عالوي" ) 
والشعور بالنجاح وادلشاركة, ووجود قوانُت ومعايَت وتقاليد وتوافر العالقات التعاونية, توافر القيادة 

راده بالتماسك وأن يكون كل يتميز بروح معنوية عالية يتسم أفالصاحلة ويشَت إىل أن الفريق الذي 
للفريق, واستعداد الرياضي للتضحية مبصاحلو  ستعداد لتحمل ادلسئولية ادلشًتكةالعب على أىبة اال

 ( 339 – 337: 33اخلاصة يف سبيل مصلحة الفريق. )

عملية دينامية تنعكس يف ميل الالعبُت م( بأهنا 3995ويعرفها "أسامة كامل راتب" ) 
ىم يف سعيهم ضلو حتقيق األىداف, ويتضمن ىذا ادلعٌت عنصرين: العنصر األول للعمل معًا واحتاد

ىو الطريقة اليت يشعر هبا الرياضي ضلو الالعبُت, العنصر الثاين ىو ضرورة وجود ىدف واضح 
ينشط طاقة الالعبُت يف تفاعلهم االجتماعي ْتيث تكون ىذه األىداف متنوعة وغَت متعارضة وأن 

 ( 376, 375: 3ياضيُت ومدربيهم. )تتبع من داخل الر 

كما يرى فريق من العلماء تفسَت الروح ادلعنوية على أساس اجلاذبية الفردية وتعٍت اجلاذبية  
القوى الناجتة اليت توجو الالعبُت ضلو الفريق وزلصلة الشخصية لكل العب ضلو الفريق, فهي زلصلة 

 ( 387: 3(, )448: 32الفريق. ) القوى اليت حتمل الالعبُت على االستقرار يف عضوية

دى األفراد يف إطار العمل ود معايَت خاصة بالروح ادلعنوية ليتفق العلماء على ضرورة وج 
اجلماعي تتمثل يف وجود أىداف إغلابية, إشباع حاجات األفراد, الشعور بالتقدم واإلصلاز, اتفاق 

والشعور بالتوحد, كما تقسم عناصر  ادلساواة بُت األفرادمستوى الطموح مع مستوى قدرة الفرد, 
رد يف ضا عن العمل, مركز الفالروح ادلعنوية إىل نوعُت متداخالن علا العنصر الطبيعي وتتمثل يف الر 

اجلماعة, القيادة, التوافق الشخصي, ظروف العمل, سهولة االتصال, والعنصر النفسي يتمثل يف 
اجملموعة, اإلصلاز وحتقيق اذلدف, التسامح واحلرية, اإلخالص والتضحية ادلتبادلة, ادلساعلة يف نشاط 

(34 :332 – 339 ) 
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صفات األفراد الذين يتميزون بروح معنوية عالية ىي روح الفريق, الثبات, احلماس, من  
للتعاون والتماسك, القدرة على التكيف مع ادلواقف ادلتغَتة, الشعور مقاومة اإلحباط, ادليل 

 ( 356: 8ك, وجود اجتاىات نفسية إغلابية ضلو أىداف الفريق. )باالنتماء, وجود ىدف مشًت 

بينما توجد عوامل تؤدى إىل اطلفاض الروح ادلعنوية لالعب واليت تتمثل يف االحتكاك  
 ( 239: 33واذلائم ادلتكررة. )والعداء والصراع وحاالت اإلحباط بُت أفراد الفريق 

التعارف على مظاىر  يفدور ادلدرب  م( إىل أعلية3995ويشَت "أسامة كامل راتب" ) 
خالل ظهور مستوى أداء أقل من مستواه  اطلفاض الروح ادلعنوية لدى الالعبُت و ذلك من

التفاعل بينهم, عدم وضوح  , وجود صراعات بُت الرياضيُت, نقصاحلقيقي, كثرة الشكاوى
عور بالالمباالة وعدم التفرد وتركيز السلوك الفردي حول الذات والشالواجبات وادلهام بينهم, 

 ( 393 ,390: 3االىتمام, استجابة زلددة الجتماعات الفريق. )

ومن خالل االستعراض ادلرجعي لبحوث الروح ادلعنوية يف كافة اجملاالت صلد أن تناول عدد  
 من الباحثُت بدراسة الروح ادلعنوية ومن ىذه الدراسات: 

تالميذ ومنها دراسة "لطفى بركات" دراسات تناولت الروح ادلعنوية للمعلمُت وال 
, Leocol, "ليدكول" Collings"كولنجز" , Chamberlinم(, دراسة "شامربلُت" 3979)

 Whitte( ,7 :308 ,309 ), "ىوايت" Lippittدراسة "ليبت" 

اجملال الرياضي ومنها دراسة "عصام اذلاليل"  يفوىناك دراسات تناولت الروح ادلعنوية  
اجلماعية ىم أكثر اجتاىًا ضلو التعاون عن ن الرياضيُت ادلمارسُت لألنشطة م( دلعرفة أ3975)

الروح ( قياس 3م( )3980الرياضيُت ادلمارسُت لألنشطة الفردية, دراسة "حسٍت عز الدين" )
واستخلص عدد من العوامل الناجتة من التحليل العاملي, ادلعنوية للرياضيُت )بالدوري ادلمتاز( 

مستوى الروح ادلعنوية لدى الفرق ( دلعرفة 4م( )3983ادلنعم, نادية ىاشم" ) ودراسة "زتدي عبد
دلعرفة العالقة بُت الروح ( 33م( )2004دراسة "مٌت سلتار ادلرسي" )الفائزة وادلهزومة يف كرة الطائرة, 

 ادلعنوية بالتفاؤل والتشاؤم لدى الرياضيُت ادلعاقُت بدنياً. 
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فسات ة لالعيب كرة القدم مرتبطة بالنجاح والفشل يف ادلناويرى الباحث أن الروح ادلعنوي 
إىل أن النجاح يف مRobert Singer (3984 )وىذا يتفق مع ما أشار إليو روبرت سنجر 

سلوك ودافعية الفرد لالصلاز وارتفاع روحو ادلعنوية, وما أشار  يفإىل تغيَت ؤدي ادلنافسات الرياضية ي
اذلزؽلة يف ادلنافسات الرياضية تؤدى إىل فقدان الالعب لثقتو م( إىل أن 3982)  Kookإليو كوك 

 ( 335: 38( )25: 20وبالتايل ىبوط معنوياتو. )

ال الرياضي بصفة ويف ضوء ما سبق لوحظ أن الدراسات اليت تناولت الروح ادلعنوية يف اجمل 
ا دفع الباحث إىل زلاولة تتوافر أي دراسة تناولت الروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم شل عامة قليلة ومل

لالعيب كرة القدم مبستوياهتم ادلختلفة وؽلكن من خاللو وجود أداة بناء مقياس لقياس الروح ادلعنوية 
لقياس الروح ادلعنوية لالعىب كرة القدم للكبار ومعرفة العوامل الكامنة وراء ارتفاعها أو اطلفاضها 

 لالرتقاء مبستوى الالعبُت. 

 أهداف البحث: 

هدف البحث إىل بناء مقياس للروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم ومن خاللو ؽلكن التعرف ي 
 على : 

 حتديد أبعاد مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم.  -3

 الفروق بُت العيب كرة القدم يف أبعاد مقياس الروح ادلعنوية. حتديد  -2

 تساؤالث البحث: 

  كرة القدم  ماىي أبعاد مقياس الروح ادلعنوية لالعيب -3

 الروح ادلعنوية  مقياس  ىل توجد فروق بُت العيب كرة القدم يف أبعاد  -2
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 :املصطلحاث

 : Moraleالروح المعنوية  -

الروح ادلعنوية ىي مصطلح يشَت إىل زلصلة عن ادلشاعر واالجتاىات اجلسمانية للفرد فإن  
 ( 462 :30ادلعنوية تشَت إىل احلالة النفسية والذىنية العامة لو. )

سعادة ورضا شلا يسهم  أفراد اجلماعة منويرى الباحث أن الروح ادلعنوية ىي ما يشعر بو  
 . 3دتاسكهم وتعاطفهم وتوحدىم إلصلاز وحتقيق ىدف مشًتك يف

  Football playersالعبي كرة القدم  -

 ىم الالعبُت ادلسجلُت باالحتاد ادلصري لكرة القدم.  

 الدراساث السابقت: 

( وعنواهنا "قياس الروح ادلعنوية للرياضيُت" 3م( )3980"حسٍت عز الدين" )دراسة  -3
وىدفت الدراسة إىل التعرف على أبعاد الروح ادلعنوية وأسباب ارتفاع واطلفاض الروح 

 88ادلعنوية للرياضيُت, وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي, واختار عينة قوامها 
نشاط رياضي وقد استخدم  33تيارىم من رياضي من العيب الدرجة األوىل مت اخ

حث( وأسفرت الباحث يف رتع البيانات مقياس الروح ادلعنوية للرياضيُت )إعداد البا
 عبارة.  70الدراسة عن نتائج من أعلها حتديد أربعة عشر بعداً للمقياس وضم ادلقياس 

ا ( وعنواهن4م( )3993حسن ىاشم" ) دراسة كال من "زتدي عبد ادلنعم, نادية -2
دفت "تأثَت الفوز واذلزؽلة على مستوى الروح ادلعنوية لدى العيب الكرة الطائرة" وى

ق الفردية بُت العيب الفرق الفائزة أو ادلهزومة يف أبعاد الدراسة إىل التعرف على الفرو 
                                                 

 تعريف إجرائي 3
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رة, وقد ح ادلعنوية لدى العيب الكرة الطائالروح ادلعنوية ّتانب التعرف على مستوى الرو 
, وقد اختار العينة من العيب الدوري ادلمتاز لكرة الوصفيحثان ادلنهج استخدم البا

العب لكل فريق من ذتانية أندية واستخدم يف  32العب بواقع  96الطائرة وقوامها 
م( وأسفرت الدراسة عن 3980عز الدين )رتع البيانات مقياس الروح ادلعنوية حلسٍت 

لذين ػلققون نتائج إغلابية  الالعبُت امن أعلها وجود عالقة دالة إغلابية بُتنتائج 
 الفائزة( وبُت مستوى الروح ادلعنوية.  )الفرق

( وعنواهنا تأثَت برنامج لرفع الروح ادلعنوية لدى 36م( )3993"مفيت إبراىيم" )دراسة  -3
واستخدم الباحث ادلنهج ( سنة", 39العيب النادي األىلي السعودي ّتدة حتت )

العب واستخدم الباحث يف رتع البيانات مقياس  33امها عينة قو  رالتجرييب, واختا
الروح ادلعنوية حلسٍت عز الدين وأسفرت الدراسة عن نتائج من أعلها وجود فروق دالة 

القياس القبلي والقياس البعدي للروح ادلعنوية ولصاحل القياس البعدي, شلا إحصائياً بُت 
 روح ادلعنوية لالعيب الفريق. اإلغلايب للربنامج على رفع اليؤكد على التأثَت 

العالقة بُت بعض ادلتغَتات ( وعنواهنا "35م( )3994دراسة "زلمود ػلِت سعد" ) -4
سنة ّتمهورية  35البدنية والفنية والنفسية ونتائج ادلباريات يف كرة السلة للناشئُت حتت 

بدنية ", وىدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بُت بعض ادلتغَتات المصر العربية
فرق والفنية والنفسية كما تقيسها االختبارات ادلستخدمة وبُت النتائج اليت حتققها 

الوصفي واختار عينة هج كرة السلة وقد استخدم الباحث ادلنسنة ل 35الناشئُت حتت 
العب وقد استخدم الباحث يف رتع البيانات مقياس ادلتغَتات النفسية  90قوامها 

وأسفرت نوية مقياس الروح ادلعنوية للرياضيُت حلسٍت عز الدين, اليت تتمثل يف الروح ادلع
الدراسة عن نتائج من أعلها وجود ارتباطات معنوية بُت متوسطات أداء الفرق ادلشًتكة 

 يف الدور النهائي يف القياسات قيد الدراسة. 

(  وعنواهنا 5م( )3994سة "رفاعي مصطفى حسُت, إمساعيل خليل البيك" )درا -5
ادلعنوية لالعيب كرة القدم", نتيجة ادلباراة على مستوى الروح ليلية لتأثَت "دراسة حت

مستوى الروح ادلعنوية لدى فرق كرة القدم الفائزة وىدفت الدراسة إىل التعرف على 
العب  36ينة قوامها لباحثان ادلنهج الوصفي واختارا عيوادلتعادلة وادلهزومة, واستخدم ا
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رلموعة القناة وْتري واستخدم الباحثان يف رتع البيانات  من العيب الدرجة األوىل من
فرت الدراسة عن نتائج من أعلها سمقياس الروح ادلعنوية للرياضيُت حلسٍت عز الدين وأ

ارتفاع مستوى الروح ادلعنوية لدى الفرق الفائزة واطلفاض الروح ادلعنوية لدى العيب 
 الفرق ادلهزومة. 

( وعنواهنا "الروح ادلعنوية وعالقتها بالتفاؤل 37م( )2002دراسة "مٌت سلتار ادلرسي" ) -6
تصميم مقياس للروح والتشاؤم لدى الرياضيُت ادلعاقُت بدنياً", وىدفت الدراسة إىل 

استخدمت الباحثة والتشاؤم لديهم, وقد ادلعنوية لدى ادلعاقُت ذىنيًا لقياس التفاؤل 
خبات القومية ؽلثلون ادلنت( العب 395ادلنهج الوصفي, واختارت عينة قوامها )

بدنياً, واستخدمت الباحثة يف رتع البيانات مقياس الروح ادلعنوية لدى للمعاقُت 
ا بناء من إعداد الباحثة وأسفرت الدراسة عن نتائج من أعله بدنياً  الرياضيُت ادلعاقُت

 وبناء معايَت للمقياس. عاقُت بدنياً ادلالرياضيُت مقياس للروح ادلعنوية لدى 

 جراءاث البحث: إ
 منهج البحث: 

 استخدم الباحث ادلنهج ادلسحي وذلك دلناسبتها لطبيعة ىذه الدراسة. 

  مجتمع البحث:

ول لكرة القدم بالفريق اال ادلصريكرة القدم ادلسجلُت باالحتاد   العيبيتكون رلتمع البحث من 
مبجموعة الصعيد عام  بطولة القسم التاىن يف( و ادلشًتكُت ) شلتاز ب الثاينالقسم  لدوري

 (م2008)
  عينة البحث :

مت اختيار العينة بالطريقة الطبقية العمدية من بُت العيب كرة القدم )بالفريق األول( بدوري  
سكر أبو قرقاص(, وبلغ عددىم  –ادلنيا  –الوليدية  –القسم الثاين جملموعة الصعيد وىم )سوىاج 

م( ويتضح ذلك من اجلدول 2008موعة الصعيد عام )جملالعب ؽلثلون العيب القسم الثاين  (80)
 التايل 
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 (6جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث
 عدد الالعبين الفريق م
 20 سوىاج 3
 20 الوليدية 2
 20 ادلنيا 3
 20 سكر أبو قرقاص 4

 80 عو اجملم 
 أدوات جمع البيانات: 

م, وأتبع الباحث اخلطوات العلمية قام الباحث ببناء مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة القد 
 لبناء ادلقياس: التالية 
 اإلطالع على ادلراجع العلمية والبحوث ادلتخصصة يف رلال علم النفس الرياضي.  -3
 النفس(. علم  –تخصصُت يف رلال الدراسة )كرة القدم ادلقابلة الشخصية مع ادل -2

 القدم. استمارات استبيان لبناء مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة  -3

 خطوات بناء المقياس: 
 الباحث يف إجراءاتو إلعداد ادلقياس إىل اخلطوات التالية: استند 
 حتديد اذلدف من ادلقياس.  -
 د ادلقياس. حتديد أبعا -

 قياس. إعداد عبارات ادل -

 ادلعامالت العلمية للمقياس.  -

 تحديد الهدف من المقياس:  -6
ة ذات الصلة مبوضوع البحث وإجراء بعض من خالل اإلطالع على بعض ادلراجع العلمي 

دتكن الباحث من  الرياضيكرة القدم وعلم النفس ادلقابالت الشخصية مع ادلتخصصُت يف رلال  
 لروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم. مقياس للتعرف على أسباب احتديد ىدف البحث وىو بناء 
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 تحديد أبعاد المقياس:  -6
دلراجع العلمية وخربتو كالعب ومدرب كرة قدم توصل من خالل إطالع الباحث على ا 

أبعاد ملحق )ج(, مث قام الباحث بعرض األبعاد على اخلرباء ملحق )أ( لتحديد ( 9الباحث إىل )
 (. 2جدول ) –أبعاد استمارة االستبيان 

 (6جدول )
 (5حول أبعاد المقياس )ن=آراء الخبراء 

 % غير موافق موافق األبعاد م

 %300 - 6 النفسي لالعب  االستعداد 3
 %300 - 6 عالقة الالعب ّتهاز الكرة  2
 %50 3 3 عالقة الالعب باحلكام  3
 %83 3 5 كفاءة رللس إدارة النادي  4
 %83 3 5 عالقة الالعب بالزمالء 5
 %300 - 6 دور اجلانب االجتماعي  6
 %83 3 5 التأثَت النفسي اإلصابة  7
 %83 3 5 جلمهور دور وسائل اإلعالم وا 8
 %50 3 3 شخصية الالعب  9

ذين لمث قام الباحث باستبعاد أبعاد )عالقة الالعب باحلكام( و )شخصية الالعب( وال 
%( من آراء اخلرباء وبناء عليو قام الباحث بوضع العبارات 70حازوا على نسبة موافقة أقل من )

 –( عبارة 356دلقياس يف صورتو ادلبدئية )للمقياس يف كل بعد من أبعاد ادلقياس وبذلك مت وضع ا
 ملحق )ج(. 

صصُت يف علم النفس الرياضي ء متخا( خرب 6اس يف صورتو ادلبدئية على )مث مت عرض ادلقي 
 ملحق )ب(, وذلك بغرض:  –

 احلكم على مدى ارتباط كل عبارة بأبعاد ادلقياس.  -
 صعب فهمها.  يعاد العبارات ادلتشاهبة أو اليتتعديل صياغة العبارات واستب -

وبناء عليو مت استبعاد بعض العبارات من األبعاد ادلختلفة واليت مل حتصل على نسبة موافقة أكثر 
 (. 3جدول ) –%( من آراء اخلرباء 70من )
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 (6جدول )

آراء الخبراء حول العبارات المقترحة لتحديد الروح المعنوية لالعبي كرة القدم في صورته 
 (5المبدنية )ن=

تعداد النفسي االس
 لالعب

عالقة اللعب ّتهاز 
 الكرة

كفاءة رللس إدارة 
 النادي

عالقة الالعب 
 بالزمالء

دور اجلانب 
 االجتماعي

التأثَت النفسي 
 لإلصابة

دور وسائل اإلعالم 
 واجلمهور

 رقم
 العبارة

 آراء اخلرباء
رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 رباءاخل

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

3 83.33 3 66.66* 3 66.66 3 66.66* 3 66.66* 3 50.00* 3 300 
2 300 2 83.33 2 83.33 2 66.66* 2 300 2 300 2 83.33 
3 33.33* 3 33.33* 3 83.33 3 300 3 66.66* 3 66.66* 3 300 
4 83.33 4 83.33 4 300 4 83.33 4 66.66* 4 66.66* 4 66.66* 
5 83.33 5 66.66* 5 33.33* 5 83.33 5 300 5 83.33 5 83.33 
6 36.66* 6 66.66* 6 300 6 66.66* 6 300 6 83.33 6 83.33 
7 300 7 300 7 83.33 7 83.33 7 300 7 300 7 66.66* 
8 33.33* 8 83.33 8 50.00* 8 300 8 50.00* 8 66.66* 8 66.66* 

9 83.33 9 300 9 300 9 50.00* 9 83.33 9 300 9 66.66* 

30 83.33 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 30 66.66* 

33 300 33 50.00* 33 66.66* 33 66.66* 33 66.66* 33 66.66* 33 66.66* 

32 33.33* 32 66.66* 32 66.66* 32 300 32 66.66* 32 66.66* 32 66.66* 

33 33.333* 33 83.33 33 300 33 66.66* 33 50.00* 33 66.66* 33 66.66* 

34 66.66* 34 66.66* 34 66.66* 34 66.66* 34 33.33* 34 66.66* 34 66.66* 

35 50.00* 35 300 35 66.66* 35 66.66* 35 66.66* 35 66.66* 35 66.66* 

36 66.66* 36 66.66* 36 50.00* 36 33.33* 36 50.00* 36 66.66* 36 66.66* 

37 300 37 83.33 37 50.00* 37 50.00* 37 66.66* 37 66.66* 37 66.66* 

38 300 38 66.66* 38 66.66* 38 66.66* 38 33.33* 38 66.66* 38 66.66* 

39 66.66* 39 300 39 33.33* 39 66.66*   39 66.66*   
20 300 20 300 20 50.00* 20 50.00*   20 66.66*   
23 33.33* 23 66.66*           
22 300 22 66.66*           
23 33.33* 23 66.66*           
24 33.33* 24 66.66*           
25 66.66* 26 33.33*           
26 66.66* 26 33.33*           
27 50.00* 27 50.00*           
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تعداد النفسي االس
 لالعب

عالقة اللعب ّتهاز 
 الكرة

كفاءة رللس إدارة 
 النادي

عالقة الالعب 
 بالزمالء

دور اجلانب 
 االجتماعي

التأثَت النفسي 
 لإلصابة

دور وسائل اإلعالم 
 واجلمهور

 رقم
 آراء اخلرباء العبارة

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 رباءاخل

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

رقم 
 العبارة

آراء 
 اخلرباء

28 66.66* 28 66.66*           
29 50.00* 29 66.66*           
30 33.33* 30 66.66*           

( بعد العرض على السادة اخلرباء أختار الباحث النسبة ادلئوية 3من جدول ) يتضح 
حلساب آراء اخلرباء وذلك لتحديد مناسبة عبارات ادلقياس ألبعاد ادلقياس, وقد مت قبول العبارات 

%( على األقل من آراء السادة اخلرباء وقد مت استبعاد 70مئوية أكثر من )اليت حصلت على نسبة 
بعد العرض على السادة اخلرباء ارات اليت مل حتقق النسبة ادلطلوبة وأصبحت عبارات ادلقياس العب
 (. 4جدول ) –( عبارة 300)

 (6جدول )
 (5آراء السادة الخبراء في عبارات المقياس )ن=

 أبعاد المقياس م
 العبارات
 المقبولة

 العبارات
 المستبعدة

 المجموع
 الكلي

 30 8 22 االستعداد النفسي 3
 30 30 20 عالقة الالعب ّتهاز 2
 20 7 33 كفاءة رللس إدارة 3
 20 8 32 عالقة الالعب بالزمالء 4
 38 6 32 دور اجلانب االجتماعي 5
 20 8 32 لإلصابةالتأثَت النفسي  6
 38 9 9 دور وسائل اإلعالم 7

 356 56 300 اجملموع
ادلقياس ككل موزعة كاأليت البعد ( عبارة من 56( أنو مت استبعاد )4ل )يتضح من جدو  
والبعد اخلامس ( 8( عبارات والبعد الرابع )7( والبعد الثالث )30( عبارات والبعد الثاين )8األول )

( عبارات وشلا سبق يتضح أن عبارات 9( عبارات والبعد السابع )8( عبارات والبعد السادس )6)
 ملحق )و(.  –وذلك للتطبيق ( عبارة بناء على رأي اخلرباء 300ادلقياس أصبحت )
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 الدراست االستطالعيت: 
العب  ( 30قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة من العيب كرة القدم قوامها ) 

 م واستهدفت األيت: 25/7/2008م إىل 5/7/2008وذلك خالل ادلدة من 
 فة. مدى مناسبة صياغة العبارات دلستوى فهم العينة وفقاً دلراحلهم ادلختل -
 م وجود أي عبارات يصعب فهمها. التأكد من عد -

 حتديد زمن تطبيق ادلقياس.  -

 صعوبات يف عملية التطبيق.  أيالتعرف على  -

 إغلاد صدق وثبات ادلقياس.  -

 وقد أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية ما يلي: 
 ادلقياس جاء مناسباً من حيث الصياغة واللغة.  -
 حتريرية توحي بالغموض أو عدم الفهم. مل تظهر أي تعليقات شفوية أو  -

( دقيقة وىو زمن ال يبعث ادللل لدى 20أظهرت الدراسة أن ادلقياس يستغرق زمن يًتاوح ) -
 ادلفحوصُت ومت حسابو باستخدام ادلعادلة التالية: 

 

 إجابة أقل زمن للمخترب + إجابة أكرب زمن للمخترب                      
 زمن ادلقياس = 

            2  
    36  +24  

 دقيقة  20زمن ادلقياس =                      = 
                        2  

 املعامالث العلميت : 
 صدق المقياس: 

 الصدق المنطقي:  أ(
الباحث بتحديد األبعاد االفًتاضية للمقياس والعبارات اخلاصة بكل بعد من خالل قام  

اجع العلمية ادلتخصصة يف رلال علم النفس الًتبوي والرياضي دراسة مسحية للعديد من ادلر 
والدراسات والبحوث اليت تناولت الروح ادلعنوية وذلك يف حدود ما دتكن الباحث من االضطالع 



 في ضوء سوق العمل االتجاهات الحديثة لعلوم الرياضة   557

 المؤتمر العلمى الدولي الرابع لكلية التربية الرياضية

( عبارة موزعة على األبعاد وبذلك 300عليو وقد توصل الباحث إىل األبعاد االفًتاضية السبعة و)
 ليو صادق من الناحية ادلنطقة. فإن الباحث برى أن ما توصل إ

 ب( صدق المحكمين: 
ملحق )أ(, واستبعد  –( خرباء متخصصُت 6قام الباحث بعرض عبارات ادلقياس على ) 

%( فأكثر من آراء اخلرباء واستنفى الباحث اخلرباء 70الباحث العبارات اليت مل حتصل على نسبة )
 ( 5% جدول )93,33ء على صدق ادلقياس يف كفاية ادلقياس واألبعاد وكانت موافقة اخلربا

 
 (6جدول )

 آراء المحكمين لدى كفاية المقياس
 كايف دتاماً  البيان

(5) 
 كايف إىل حد ما

(3 ) 
 غَت كايف

(3) 
 - 3 5 عدد آراء احملكمُت

 -  3  25 اجملموع 
 % 93,33 النسبة 

 : ما يأيت( 5يتضح من جدول )
 %(. 93,33لى صدق ادلقياس دلا وضع من اجلو )بلغت نسبة موافقة السادة اخلرباء ع 

 ج( صدق التمايز: 
 
 (5جدول )

لدرجات مقياس  صدق التمايز عن طريق الفروق بين متوسطي الربيع األعلى والربيع األدنى
 (65الروح المعنوية )ن=

 البيان
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة "ت"
 جدولية محسوبة

 3,76 33,73- 33,35 628,50 الربيع األعلى
 3,76 33,73- 34,40 539,50 الربيع األدىن

 
 ( ما يأيت: 6يتضح من جدول )
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زين وأن ىناك فروق دالة إحصائيا صدق التمايز بُت رلموعة الالعبُت ادلميزين وغَت ادلمي 
الربيع لصاحل ( 0,03يمة )ت( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية عند )اجملموعتُت حيث أن ق ُتب

األعلى ويشَت ذلك إىل أن ادلقياس ؽليز بُت ادلستويات ادلختلفة لالعيب كرة القدم شلا يشَت إىل 
 صدقو. 

 د( الصدق الذاتي: 
وح (, وقد ترا7مت حساب الصدق الذايت باستخدام اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات جدول ) 

( وىي درجة دالو عند 0,99( , )0,93الصدق الذايت حملاور ادلقياس والدرجة الكلية ما بُت )
 ( شلا يشَت إىل قبول الصدق الذايت للمقياس. 0,97( وكان معامل الصدق الذايت )0,05مستوى )

 ثبات المقياس: 
حلساب ثبات قام الباحث بإعادة تطبيق ادلقياس على نفس العينة االستطالعية بعد مرور  

 (. 7جدول ) –( يوماً من تاريخ التطبيق األول 35)
 
 (6جدول )

لالعبي كرة القدم  ثبات مقياس الروح المعنوية والثانيمعامل االرتباط بين التطبيق األول 
 (66التطبيق )ن= ةإعادبطريقة 

 ابعاد المقياس م
 معامل الثانيالتطبيق  التطبيق األول

 االرتباط
 الصدق
 ع م ع م الذاتي

 0,99 °0,98 6,03 92,33 5,70 92,63 االستعداد النفسي 3
 0,99 °0,99 8,63 69,07 8,65 69,40 عالقة الالعب ّتهاز  2
 0,99 °0,98 9,86 39,57 9,56 40,07 كفاءة رللس إدارة  3
 0,98 °0,97 5,03 50,30 4,80 50,43 عالقة الالعب  4
 0,99 °0,99 5,46 42,97 5,33 43,37 دور اجلانب  5
 0,99 °0,99 7,65 44,67 7,22 45,00 التأثَت النفسي 6
 0,95 °0,93 3,27 32,03 3,30 32,43 دور وسائل اإلعالم  7

  0,32=  0,05"ر" اجلدولية عند 
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 ( ما يأيت: 7جدول )من يتضح 
وجود ارتباط دال إحصائيا بُت التطبيق األول والثاين حيث تًتاوح معامالت االرتباط ما  

 – وضع ادلقياس يف صورتو النهائية ( شلا يشَت إىل ثبات ادلقياس وبذلك مت0,99, 0,93بُت )
إىل م 2/9/2008ملحق )و(, مث قام الباحث بتطبيق ادلقياس على العينة ادلختارة خالل الفًتة من 

 م. 35/30/2008
 حساب اعتدالية توزيع بيانات المقياس: 

جدول  –لتحديد مدى اعتدالية توزيع بيانات ادلقياس مت حساب معامل االلتواء لعباراتو  
(8 .) 

 (7جدول )
المعنوية لالعبي كرة  ومعامل االلتواء لمقياس الروح المعياريالمتوسط لحسابي واالنحراف 

 (66القدم )ن=

 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لتواءمعامل اال

3 4.3500 3.3374 -0.938 22 3.5750 3.4992 -0.530 43 3.4500 3.5253 -0.408 
2 3.8750 3.3840 -0.503 23 3.2000 3.5328 -0.369 44 3.5000 3.5753 -0.478 
3 4.3750 0.9329 -0.852 24 3.2250 3.4229 -0.366 45 2.9250 3.7558 0.074 
4 4.7000 0.7860 -2.638 25 4.0500 3.2334 -0.933 46 2.6500 3.7364 0.353 
5 4.3500 3.0446 -0.582 26 4.2750 3.3583 -3.363 47 2.9000 3.5879 0.09 
6 4.6000 0.8050 -3.529 27 3.9250 3.4563 -0.976 48 3.3250 3.3666 -0.237 
7 4.7500 0.6656 -2.333 28 4.0500 3.3896 -0.839 49 3.8750 3.3060 -0.742 
8 3.5500 3.5582 -0.528 29 2.4750 3.4839 0.467 50 3.9750 3.4549 -0.609 
9 4.3000 3.3864 -0.944 30 3.7750 3.4050 -0.733 53 3.6500 3.4849 -0.609 
30 4.5500 0.8987 -3.763 33 4.6000 0.9757 -2.469 52 2.7250 3.4340 0.202 
33 4.7750 0.6359 -2.500 32 3.9000 3.3463 -0.835 53 3.3500 3.4540 -0.283 
32 4.3750 3.0835 -3.537 33 3.5250 3.4839 -0.467 54 3.5250 3.5829 -0.508 
33 3.0750 3.4032 -0.52 34 3.0250 3.4753 -0.20 55 2.6500 3.6466 0.338 
34 4.0750 0.9908 -0.362 35 3.0250 3.5749 -0.22 56 4.5000 3.0793 -2.307 
35 4.5250 0.8565 -3.257 36 2.9250 3.4032 0.52 57 4.3500 3.2639 -3.236 
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 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لتواءمعامل اال

36 4.3000 3.0602 -3.356 37 3.3250 3.6942 -0.323 58 3.9000 3.3834 -0.876 
37 3.9500 3.3463 -0.523 38 3.7750 3.5749 -0.834 59 3.7750 3.5749 -0.834 
38 4.4500 3.3896 -2.053 39 3.5250 34494 -0.448 60 3.8000 3.5328 -0.823 
39 3.3500 3.3436 -0.87 40 3.7500 3.3643 -0.637 63 4.3250 3.3099 -3.738 
20 4.3500 3.3034 -3.808 43 3.7250 3.4667 -0.692 62 3.2250 3.5588 -0.200 
23 4.3250 3.2260 -3.090 42 3.3750 3.6595 -0.367 63 4.5500 3.0542 -2.329 
64 4.0250 3.3499 -3.060 77 4.3250 3.3099 -3.738 90 3.7500 3.3643 -0.637 
65 4.5000 0.9278 -3.563 78 4.3750 3.3733 -3.743 93 3.9750 3.3904 -0.690 
66 4.3000 3.2769 -3.634 79 2.9000 3.6809 0.96 92 3.6250 3.3722 3.937 
67 4.3000 3.3834 -3.243 80 3.8750 3.2260 -0.603 93 2.7000 3.4637 0.234 
68 2.8250 3.8334 0.377 83 3.7500 3.5053 -0.748 94 4.3750 3.2607 -3.272 
69 4.6250 3.0330 -2.725 82 3.3750 3.4635 -0.308 95 3.3000 3.3907 -0.233 
70 3.5500 3.5903 -0.539 83 4.3000 3.3834 -3.243 96 2.5750 3.6746 0.422 
73 4.3750 3.4476 -3.444 84 4.5000 0.9808 -3.836 97 4.6500 0.9427 -2.772 
72 3.8500 3.3789 -0.793 85 4.4500 3.3032 -3.932 98 2.0000 3.6535 3.372 
73 2.0750 3.6209 3.047 6 2.5000 3.4408 0.437 99 3.2250 3.5588 -0.200 
74 2.5250 3.6302 0.467 87 3.3500 3.6356 -0.332 300 4.2750 3.2424 -3.538 
75 3.9000 3.3463 -0.835 88 3.7750 3.3680 -0.675     
76 3.6500 3.3789 -0.529 89 3.8750 3.3834 -0.834     

وىذا يعٍت أن رتيع  3 ±االلتواء تنحصر بُت  ( أن رتيع معامالت8يتضح من جدول ) 
 العبارات ادلختارة مناسبة لعينة البحث وحتقق شرط ادلنحٌت االعتدايل.

 عالجات اإلحصائية المستخدمة: الم
حتقيقًا ألىداف البحث ودتشيًا مع اإلجراءات استعان الباحث باحلاسب اآليل يف  

 ادلعاجلات اإلحصائية التالية: 
 ادلتوسط احلسايب -2     النسبة ادلئوية  -3
 معامل االرتباط -4     االضلراف ادلعياري  -3
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 اختبار "ت"  -6     معامل االلتواء  -5
 حتليل التباين -8     التحليل العاملي  -7
 

 عرض النتائج: 
لتحقيق ىدف البحث يف ضوء البحث وعينتو وما أسفرت عنو ادلعاجلات اإلحصائية يقوم  

 الباحث بعرض ما توصل إليو من نتائج على النحو التايل: 
دلكونات " للتحليل العاملي بطريقة اSPSSي بربنامج "استخدم الباحث التحليل العامل -

واستخدم الباحث التدوير ادلتعامد بطريقة  Principle Componentsاألساسية 
 . Varimexالفارؽلكس 

 (8جدول )
 (66مصفوفة العوامل األولية قبل التدوير بطريقة الفاريمكس )ن=

 العبارة
قيم 
 الشيوع

 العبارة
قيم 
 الشيوع

 العبارة
قيم 
 الشيوع

 العبارة
قيم 
 الشيوع

 العبارة يوعقيم الش العبارة
قيم 
 الشيوع

 العبارة
قيم 
 الشيوع

3 0.706 67 0.663 33 0.755 49 0.485 65 0.823 83 0.736 97 0.845 
2 0.784 38 0.722 34 0.662 50 0.384 66 0.664 82 0.864 98 0.564 
3 0.483 39 0.422 35 0.478 53 0.790 67 0432 83 0.546 99 0.766 
4 0.825 20 0.756 36 0.789 52 0.837 68 0.466 84 0.423 300 0.659 
5 0.730 23 0.680 37 0.406 53 0.656 69 0.733 85 0.337   
6 0.448 22 0.505 38 0.555 54 0.560 70 0.744 86 0.493   
7 0.708 23 0.366 39 0.744 55 0.543 73 0.566 87 0.393   
8 0.354 24 0.844 40 0.745 56 0.390 72 0.844 88 0.532   
9 0.738 25 0.755 43 0.833 57 0.729 73 0.326 89 0.722   
30 0.464 26 0.859 42 0.433 59 0.677 74 0.705 90 0.856   
33 0.733 27 0.490 43 0.760 59 0.726 75 0.589 93 0.584   
32 0.539 28 0.795 44 0.803 60 0.502 76 0.766 92 0.834   
33 0.537 29 0.644 45 0.777 63 0.585 77 0.766 93 0.388   
34 0.796 30 0.439 43 0.377 62 0.877 78 0.366 94 0.762   
35 0.560 33 0.533 47 0.835 63 0.473 79 0.565 95 0.726   
36 0.888 32 0.704 48 0.856 64 0.380 80 0.580 96 0.445   

اجلذور          
 الكامنة

30.432 6.333 2.326 3.42 

قسمة التباين          
 العاملية

35.4 32.8 4.6 5.6 
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( 30,432 – 2,326( تراوحت قيم اجلذور الكامنة للعوامل ما بُت )9يتضح من جدول )
( وقيم شيوع عبارات ادلقياس 35,4 – 4,6وتراوحت قيم نسبة التباين العاملية للعوامل ما بُت )

الباحث قبول العامل الذي يتشبع عليو  وقد اشًتط( 0,877 – 0,354على العوامل ما بُت )
( وذلك 0,6 ±ثالث عبارات على األقل ْتيث ال تقل تشبعات ىذه العبارات على العامل عن )

 يتضح ادلكونات االختبارية لكل عامل. 
 (66جدول )

 6,5±تقل عن  مصفوفة العوامل بعد التدوير بطريقة الفاريمكس بعد حذف التشبعات التي

 م
 العوامل

 رقم
 عبارةلا

6 6 6 6 6 5 6 

3 3 0,703       
2 2 0,784       
3 4 0,825       
4 5 0,730       
5 7 0,708       
6 9  0,738      
7 33  0,840      
8 34  0,733      
9 36   0,666     

30 37   0,723     
33 38   0,756     
32 20   0,708     
33 23   0,805     
34 24    0,844    
35 25    0,859    
36 26    0,703    
37 28    0,644    
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 م
 العوامل

 رقم
 عبارةلا

6 6 6 6 6 5 6 

38 29     0,704   
39 32     0,678   
20 33     0,806   
23 34     0,744   
22 36      0,659  
23 39      0,737  
24 40      0,803  
25 43      0,777  
26 43       0,677 
27 44       0,723 
28 45       0,702 
29 47       0,877 
30 48       0,823 
33 53 0,843       
32 52 0,788       
33 53 0,723       
34 57  0,702      
35 58  0,867      
36 59  0,773      
37 62  0,823      
38 65   0,833     
39 66   0,733     
40 69   0,844     
43 70    0,666    
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 م
 العوامل

 رقم
 عبارةلا

6 6 6 6 6 5 6 

42 72    0,633    
43 74    0,756    
44 76     0,709   
45 77     0,823   
46 83      0,726  
47 82      0,737  
48 89 0,693       
49 90 0,602       
50 92 0,762       
53 94 0,834       
52 95  0,788      
53 97  0,762      
54 99  0,845      
55 300  0,793      

 ( 30يتضح من جدول )
ار لذلك مت قبول السبعة وذلك يف حدود عة عوامل تنطيق عليهم شروط االختيأن ىناك سب -

ما وضعو الباحث من شروط لقبول العامل الذي يتشبع عليو ثالث عبارات على األقل 
 . 6,5±ْتيث ال تقل تشبعات العبارات على العامل عن 

 – 0,602( عبارة وقد تراوحت تشبعات بُت )55لى ىذه العوامل السبعة )تشبعت ع -
 ( أعالىا تشبعاً 47( أقلهم تشبعا والعبارة رقم )49وكانت العبارة )( 0,877

 العامل األول: 
( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل ألنو تنطبق عليو شروط 32تشبعت على ىذا العامل ) 

, 4, 2, 3من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ىي )االختيار حيث تشبعت عليو أكثر 
5 ,7 ,53 ,52 ,53 ,89 ,90 ,92 ,94 .) 
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 العامل الثاني: 
عامل ألنو تنطبق عليو شروط ( عبارة وقد مت قبول ىذا ال33تشبعت على ىذا العامل ) 

, 33, 9ار حيث تشبعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ىي )االختي
34 ,57 ,58 ,59 ,62 ,95 ,97 ,99 ,300 .) 

 العامل الثالث: 
( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل ألنو تنطبق عليو شروط 8تشبعت على ىذا العامل ) 

, 37, 36االختيار حيث تشبعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ىي )
38 ,20 ,23 ,65 ,66 ,69 .) 

 العامل الرابع: 
( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل ألنو تنطبق عليو شروط 7لى ىذا العامل )تشبعت ع 

, 25, 24االختيار حيث تشبعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ىي )
26 ,28 ,70 ,72 ,74 .) 

 العامل الخامس: 
وط ( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل ألنو تنطبق عليو شر 6تشبعت على ىذا العامل ) 

, 32, 29االختيار حيث تشبعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ىي )
33 ,34 ,76 ,77 .) 

 العامل السادس: 
ألنو تنطبق عليو شروط ( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل 6تشبعت على ىذا العامل ) 

, 39, 36ي )االختيار حيث تشبعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات ى
40 ,43 ,83 ,82 .) 

 العامل السابع: 
( عبارة وقد مت قبول ىذا العامل ألنو تنطبق عليو شروط 5تشبعت على ىذا العامل ) 

, 45, 44, 43بعت عليو أكثر من ثالث عبارات وكانت أرقام العبارات )تشاالختيار حيث 
47 ,48 .) 
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 (66ول )جد
 العاملي لمقياس الروح المعنوية أرقام العبارات المستخلصة بعد التحليل

 المجموع  أرقام العبارات  العوامل  م 
 32  94, 92, 90, 89, 53, 52, 53, 7, 5, 4, 2, 3 االستعداد النفسي لالعب 3
 33 300, 99, 97, 95, 62, 59, 58, 57, 34, 33, 9 عالقة الالعب ّتهاز الكرة 2
 8 69, 66, 65, 23 ,20, 38, 37, 36 كفاءة رللس إدارة النادي 3
 7 74, 72, 70, 28, 26, 25, 24 عالقة الالعب بالزمالء  4
 6 77, 76, 34, 33, 32, 29 جتماعيدور اجلانب اال 5
 6  82, 83, 43, 40, 39, 36 التأثَت النفسي لإلصابة  6
 5  48, 47, 45, 44, 43 دور وسائل األعالم واجلمهور  7
 عبارة55 اجملموع  

( عوامل افًتاضية ىي )االستعداد 7( ما يلي: يتضمن ادلقياس )33)جدول  يتضح من 
رللس إدارة النادي, عالقة الالعب بالزمالء, النفسي لالعب, عالقة الالعب ّتهاز الكرة, كفاءة 

نب االجتماعي, التأثَت النفسي لإلصابة, دور وسائل اإلعالم واجلمهور( ولكل عامل من دور اجلا
( عبارة موزعة على سبعة 55صورتو النهائية يتكون من ) يفبارتو وأصبح ادلقياس العوامل أرقام ع

 عوامل ذات معامالت علمية عالية. 
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 : عرض نتائج البحث
 تحديد أبعاد مقياس الروح المعنوية لالعبي كرة القدم.  -6

 (66جدول )
 (76ن=أبعاد مقياس الروح المعنوية لالعبي كرة القدم )

 العبارات عاداألب م
 الترتيب حسب

 ية النسبيةاألهم
 3 32 االستعداد النفسي لالعب 3
 2 33 عالقة الالعب ّتهاز الكرة 2
 3 8 كفاءة رللس اإلدارة 3
 4 7 الالعب بالزمالءعالقة  4
 5 6 دور اجلانب االجتماعي 5
 6 6 لإلصابةالتأثَت النفسي  6
 7 5 دور وسائل اإلعالم واجلمهور 7
  55 جملموعا 8

( 55( أبعاد رلموعهم )7يتكون من )( أن مقياس الروح ادلعنوية 32يتضح من جدول ) 
عبارة ؽلثلون أبعاد مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم, أحتل بعد )االستعداد النفسي لالعب( 

 يف األعلية ألبعاد ادلركز األول يف أبعاد ادلقياس, وبعد )دور وسائل اإلعالم واجلمهور( ادلركز األخَت
 ادلقياس. 

 تحديد الفروق بين العبي كرة القدم في أبعاد مقياس الروح المعنوية.  -    6
 تحليل التابين: 

 (66جدول )
 الفروق بين أبعاد مقياس الروح المعنوية لالعبي كرة القدم

 ادلتغَتات
 مصدر
 التباين

 درجات
 احلرية

 رلموع
 ادلربعات

 متوسط
 الدالة (قيمة )ف ادلربعات

 أبعاد
 ادلقياس

 34337,390 204824,3 6 بُت اجملموعات
650,340 

 دال

 دال 52,50 29036,800 553 اجملموعاتداخل 
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بُت زلاور  0,05( وجود فورق ذات داللة إحصائية عند مستوى 33يتضح من اجلدول ) 
جود فروق بُت ( وىذا يعٍت و 650,340ة )البحث حيث كانت )ف( احملسوبادلقياس للعينة قيد 

لتحديد أدق فرق معنوي بُت متوسطات ىذه  L.S.Dزلاور ادلقياس شلا يتطلب استخدام اختبار 
 القياسات. 

 
 (66جدول )

المعنوية باستخدام  داللة الفروق بين متوسطات العبي كرة القدم في أبعاد مقياس الروح
L.S.D 

 ادــاالبع م

االستعداد 
النفسي 
 لالعب 

عالقة 
الالعب 

 ز الكرةّتها

كفاءة 
رللس إدارة 

 النادي 

عالقة 
الالعب 
 بالزمالء 

 دور
اجلانب  

 االجتماعي 

 التأثَت 
النفسي 
 لإلصابة 

دور وسائل 
 اإلعالم 
 واجلمهور

 م م م م م م م

االستعداد  3
 النفسي لالعب

 20,350 49,775 43,325 49,500 47,000 58,675 

2 
الالعب  عالقة

  ّتهاز الكرة
20,350  29,425 22,775 29,350 26,650 38,325 

3 
كفاءة رللس 

 8,900 2,775- 0,275- 6,650-  29,425- 49,775- إدارة النادي

4 
عالقة الالعب 

 35,550 3,875 6,375  6,650 22,775- 43,325- بالزمالء 

5 
 دور

اجلانب  
 االجتماعي 

-49,500 -29,350 0,275 -6,375  -2,500 9,375 

 التأثَت  6
 نفسي لإلصابة ال

-47,000 -26,650 2,775 -3,875 2,500  33,675 

7 
دور وسائل 

 اإلعالم 
 واجلمهور

-58,675 -38,325 -8,900 -35,550 -9,375 -33,675  
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( ما يلي: أن ادلتوسطات احلسابية دلقياس الروح ادلعنوية لدى العيب  34يتضح من جدول ) 

الالعب بالزمالء ( وىي لبعد عالقة 43,325-كرة القدم عينة البحث تنحصر ما بُت )

( لبعد االستعداد النفسي لالعب وىذا يعٍت بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس مستوى 20,350و)

نظرًا لتقارب عنوية لدى رتيع العيب كرة القدم عام ومرتفع ويدل على أعلية أبعاد مقياس الروح ادل

 ادلستوى العام للدرجة الكلية بالنسبة لكل بعد. 
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 مناقشت النتائج: 

( والتعليق عليهم يتناول الباحث 34 -2يف ضوء ما مت عرضو من نتائج يف اجلداول من ) 

 مناقشتها كما يلي: 

, حيث استطاع ية اليت يتسم هبا العيب كرة القدمالتوصل إىل بناء مقياس للروح ادلعنو  -3

, وكانت العوامل اليت كرة القدمالباحث التوصل إىل بناء مقياس للروح ادلعنوية لالعيب  

بٌت عليها ادلقياس ىى )االستعداد النفسي لالعب, عالقة الالعب ّتهاز الكرة, كفاءة 

رللس إدارة النادي, عالقة الالعب بالزمالء, دور اجلانب االجتماعي, التأثَت النفسي 

وجاءت ىذه العوامل معربة عن الروح ادلعنوية لإلصابة, دور وسائل اإلعالم واجلمهور(

لالعيب كرة القدم, وبعد تقنُت ادلقياس قام الباحث بتطبيق ادلقياس على عينة شلثلة 

( ومت إجراء 3جدول ) يفلالعيب كرة القدم دتثياًل اعتداليًا كما ىو موضح للمجتمع 

االرتباط بطريقة ادلكونات ادلعامالت العلمية للمقياس من صدق وثبات ومصفوفة 

كرة القدم, وقد اختار الباحث تشبع  العيب  األساسية "الفارؽلكس" لدى عينة

( طبقًا دلقياس "جيلفورد" وأصبح ادلقياس يف صورتو النهائية بعد حذف 0,6)+

( بطريقة ادلكونات األساسية والتدوير ادلتعامد 0,6العبارات اليت يقل تشبعها عن )+

تائج السابقة كرة القدم و الن  العيبلدى  ( عبارة تقيس الروح ادلعنوية 55الفارؽلكس )

والذي ينص على حتديد أبعاد مقياس الروح ادلعنوية لالعيب  ل األول اؤ جتيب على التس

 كرة القدم.
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, 33الفروق بُت العيب كرة القدم يف أبعاد مقياس الروح ادلعنوية يتضح من جدويل ) -2

وق دالة إحصائيًا بُت أبعاد مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم ر ( وجود ف34

ادلنيا( يف أبعاد  –سكر أبو قرقاص  –الوليدية  –قسم الثاين لالعيب نادي )سوىاج بال

مقياس الروح ادلعنوية )االستعداد النفسي لالعب, عالقة الالعب ّتهاز الكرة, كفاءة 

رللس إدارة النادي, عالقة الالعب بالزمالء, دور اجلانب االجتماعي, التأثَت النفسي 

أبعاد الم واجلمهور(, ومبقارنة ادلتوسطات احلسابية بُت لإلصابة, دور وسائل اإلع

الالعبُت وفقاً ن ىناك فروقًا دالة احصائية بُت  ألالعىب كرة القدم صلد ادلقياس 

 الفنية وىذا يعترب بدوره ظلواً طبيعياً واقعياً لالعيب كرة القدم. دلستوياهتم 

األندية ادلختلفة  يفاألجهزة الفنية ويعزي الباحث ىذه الفروق نظراً لالختالف الواضح بُت  -

ورلالس اإلدارات ادلختلفة باألندية وكيفية تعامل كل جهاز مع الالعبُت, وأيضًا كيفية 

الء والدور التعامل بُت اإلدارات والالعبُت يف كل نادي وأيضًا نوعية الالعبُت الزم

ره على ادلستوى الفٍت االجتماعي الذي تلعبو األسر ادلختلفة مع الالعبُت الذي يؤثر بدو 

احلياة ادلعيشية لتدين  والصعوبات اليت تواجو األسرة يف لالعبُت أثناء ادلباراة والتحديات

حقيقي للتباين بُت الالعبُت يف اطلفاض متوسطات الة االقتصادية حاليًا ىو مؤشر احل

 الدور االجتماعي. 

ر إىل عدم قدرات الالعبُت ويعزي الباحث إىل اطلفاض متوسطات وسائل اإلعالم واجلمهو  -

بالقسم الثاين على مهارات التواصل مع اجلمهور حتت ضغط, وأيضًا عدم قدرهتم على  

 كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم ادلختلفة. 
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 االستخالصاث: 

يف إطار ما أسفرت عنو نتائج الدراسة وحتقيقًا ألىداف البحث وفروضو ويف حدود عينة  

 الباحث االستخالصات التالية: البحث وإجراءاتو يقدم 

( عبارة موزعة على 55التوصل إىل مقياس الروح ادلعنوية لالعيب كرة القدم يتكون من ) -3

( أبعاد وكانت ىذه األبعاد ىي )االستعداد النفسي لالعب, عالقة الالعب ّتهاز 7)

عى, الكرة, كفاءة رللس إدارة النادي, عالقة الالعب بالزمالء, دور اجلانب االجتما

 التأثَت النفسي لإلصابة, دور وسائل اإلعالم واجلمهور(. 

يعترب مقياس الروح ادلعنوية إضافة علمية يف رلال علم النفس الرياضي الذي ؽلكن أن  -2

يعتمد عليو األخصائيُت النفسيُت يف رلال علم النفس الرياضي لوضع برنامج اإلعداد 

 النفسي لالعيب كرة القدم. 
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 التوصياث: 

حث يقدم الباحث التوصيات اث واستخالصاتو وما توصل إليو البيف ضوء نتائج البح 

 التالية: 

 .اىتمام مدريب كرة القدم بتطبيق ادلقياس على العيب كرة القدم -3

عقد دورات تدريبية لتأىيل ادلدربُت  اىتمام االحتاد ادلصري لكرة القدم بضرورة -2

يت تساعد على تفهم سلوك وشخصية العيب  بادلعلومات وادلعارف النفسية وادلعنوية ال

 كرة القدم. 

 ضرورة وجود أخصائي نفسي ضمن جهاز التدريب لفريق كرة القدم.  -3

اىتمام االحتاد ادلصري لكرة القدم بتوفَت مكتبة على مستوى عايل تتضمن كل ما ىو  -4

جديد من ْتوث ومقاييس يف علم النفس الرياضي إلفادة ادلدربُت بكل ما ىو جديد 

  اجلوانب النفسية لالعبُت. يف

اىتمام ادلدربُت بتوفَت عدد من الساعات التدريبية للجانب النفسي ضمن برامج  -5

 تدريب الالعبُت. 
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 ))املراجع((

 أوالً: املراجع العربيت

 م.3995, دار الفكر العريب, القاىرة, 3أسامة كامل راتب: علم نفس الرياضة, ط -3

والثقافة: معجم العلوم االجتماعية, اذليئة العامة للكتاب, الشعبة القومية للًتبية والعلوم  -2

 م. 3975القاىرة, 

للرياضيُت, رسالة دكتوراه غَت منشورة,  حسٍت زلمد عز الدين: قياس الروح ادلعنوية  -3

 م. 3980كلية الًتبية الرياضية للبنُت باذلرم, جامعة حلوان, 

زؽلة على مستوى الروح ادلعنوية زتدي عبد ادلنعم, نادية حسن ىاشم: تأثَت الفوز واذل -4

لدى العيب الكرة الطائرة, اجمللة العلمية للًتبية البدنية والرياضة, جامعة حلوان كلية 

 م. 3993الًتبية الرياضية, يناير العدد التاسع, 
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رفاعي مصطفى حسُت, امساعيل خليل البيك: دراسة حتليلية لتأثَت نتيجة ادلباراة على  -5

ية لالعيب كرة القدم, ْتث منشور, ادلؤدتر األول "الرياضة يف مصر مستوى الروح ادلعنو 

 م. 3994الواقع وادلستقبل", كلية الًتبية الرياضية دامعة أسيوط 

 م. 3987صالح الشنواين: إدارة األفراد, مؤسسة شباب اجلامعة, القاىرة  -6

القاىرة كتبة فتوح أبو العزم, فارس خليل وىبة: القيادة وختطيط رلتمعنا االشًتاكي, م -7

 م. 3966احلديثة, القاىرة, 

, دار الكتب العلمية, بَتوت, 3كامل زلمد عويضة: علم النفس االجتماعي, ط -8

 م.3996

اجمللد الثاين, مركز البحوث والدراسات النفسية, م النفس, كمال دسوقي: ذخَتة علو  -9

 م. 3990القاىرة, 
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لنظرية اإلسالمية يف احلرب سلسلة نظريات اإلسالم العسكرية "ازلمد رتال زلفوظ:  -30

 م. 3986النفسية", دار االعتصام, القاىرة, 

, دار ادلعارف, القاىرة, 7زلمد حسن عالوي: سيكولوجية التدريب وادلنافسات, ط -33

 م. 3992

, دار ادلعارف, 4زلمد حسن عالوي, سعد جالل: علم النفس الًتبوي الرياضي, ط -32

 م. 3975القاىرة, 

 م. 3979لم االجتماع, اذليئة العامة للكتاب, القاىرة, زلمد عاطف غيث: قاموس ع -33

يف الصناعة, مكتبة عُت مشس, القاىرة,  زلمد ماىر عليش: العالقات اإلنسانية -34

 د.ت. 
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زلمود ػلِت سعد: العالقة بُت بعض ادلتغَتات البدنية والفنية والنفسية ونتائج ادلباريات  -35

صر العربية, رسالة دكتوراه غَت سنة ّتمهورية م 35للناشئُت حتت يف كرة السلة 

 م. 3994منشورة, كلية الًتبية الرياضية للبنُت بالقاىرة, 

لدى العيب كرة القدم, رللة علوم مفيت إبراىيم زتاد: تأثَت برنامج لرفع الروح ادلعنوية  -36

 م. 3993وفنون الًتبية الرياضية, اجمللد الثالث, العدد األول, يناير, 

اضيُت ادلعاقُت يوح ادلعنوية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم لدى الر مٌت سلتار ادلرسي: الر  -37

 م. 2004بدنياً, رللة أسيوط لعلوم وفنون الًتبية الرياضية, 
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 ثانيًا: املراجع األجنيبت: 

18- Cook Malcoim: Soccer coaching and team management, EP, 

publishing Limited London, 1982.  

19- Krerch and Curtchfield B.,: "Theory and problems of social 

psychology, New York, McGraw-Hill, 1948.  

20- Robert N, Singer: Sustaining motivation in sport, published 

by sport consultants Isituria Tional, Inc, 1984.  
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