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 بناء مقياس القدرة على اختاذ القرار 
 عي  ررة السلةخالل املنافسة لال

()حممد عبد املنعم حممود م.د / 
() .عبده كانون د/ معتز م 

 ومشكلة اليحث:املقدمة 
وةا  بباااة با  أثنااء كا  ة ماة تتميز كرة السلة بوجود الكثري من املواقف املتغرية واملركبة أثناء املبااااة 

قاراا ماا فاإهن ء ااء صاليج لله ماةع والالباب املاإا    الاي  تتذايرااات بني الالبب املهاجم قبن صراع 
 من تنفيي قرااه وءحباط حماولة التس ي . ومنعهبليه اختاذ قراا سرت  ملواجهة املهاجم   تتوجب الي

معيناة تي اة ءىل نوصاو  مان الباإا   جمموباة مان باني اختيااا وبملية اختاذ القراا ة  ببااة بن بملية 
مان أةام ااواناب الا  ةا  واحاإة يف لعباة كارة السالة الصاليلة أن اختااذ القارااات معنيانيع ووقت يف موقف 
مان أ  أحاإ رخار يف أبلا  أو تقفاز أسارع تعما  بكاك  ءذا كاان  باب   تهام فاا الالباب تمت  أن تجيب 
املكاااان املناسااابنيع وتتناااوع القااارااات املهاااااات يف الوقااات و ةااايه ء  ءذا اساااتذإ  أو جيياااإ التصاااوتبع امللعاااب 

 وك  موقف له القراا اخلاص به.حسب املوقف واألشذاص والزمن 

إ أنإتاة دوا  أحان ستيف انش  بب  رتق  ينيكس صانز أb.hainez 1122(12 ) ةاتنزبرااين وتكري 
أ ضااا  تياااااه اخقاااإ   الاااإوا  املوةاااوبني  باااب باااني  بااا  أو أسااارع وةاااو لااايس أ اااو  احملرت اااني األمرتكااا ع 

 .ملهااات اختاذ القرااات الصليلة متالكه  (1122-1121)كرة السلة يف موسم  بب  

ةاو الاي  أن الالباب الايك  Brian mccotmick" 1121(11 )ماكواميا""بينما ترى "برااين 
بااة  وتتكياف بساربة ما  مواقااف اللعاب املذتلفاةع ولع أثناااء اللعاب وتغارت ءساارتاتي يتهسارتعا أن تفكار تساتيي  

تعتمااإ بإاجااة كباارية بلاا  وجااود  ببااني تتمتعااون يف األساااع نعااإ  ذكاااء مرتفاا  نساابيا وكاايل" كاارة الساالة 
 الالببني اليتن تتوا ر  يهم الصفات التالية:

 .أ ض  قراا يف أق  وقت خيتااون -

 ابستمراا. م  األوضاع املتغريةتتكيفون  -

                                                 

() .مإاع بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرايضية جامعة املنو ية 
() .مإاع بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرايضية جامعة املنو ية 
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 .املكاين جيإاالوب  ميتلكون  -

بلااا  ماااا رتكس  يف حتليلاااه لفاااو   رتاااق دا عKing gay 1122 (12 )كيااانا جاااا  بينمااا تااارى  
مان خاال  ولاوع اجنلايس ليكار  ماا رتكس دا ع  باني  رتقا  كنات تقااانأن ءذا  اجنلايس ليكار   لوعالبي  

أكثار ولاإتهم ومهااامم تواجاإ  بباني أ او  أ ضا  مان حيا  اجنلايس ليكار  املوةبة وحاإةا  ا ن  رتاق لاوع 
كاااانوا كباااريةع أ  أن ليكااار    رتاااق ماااا رتكس نساااا ة  وأييت بعاااإةم يف العاااا  بباااني أ ضااا  املواةاااب وأ ضااا  الال

حاا  ابسااتمراا  ماان اختاااذ القاارااات الصااليلة  ااالقوة اليةنيااة لالباا  دا ع مكنااتهمذةنيااا الفرتااق األضااعف 
ملبااااة   تتذايةا الالباب أثنااء اوالقارااات الصاا بة الامجهوا  رتاق الليكار ع  منألف متفرج  11حتت ضغط 
وألناه مان أقراناه ألناه أقاوى ذةنياا احملرت اني يف دوا  ءىل اآلن من البقاء با   32 يكر دترك مكنت ة  ال  

 لإته القإاة بل  اختاذ القراا املناسب يف الكثري من األحيان.

قاإ سانة  11ت الرايضا  حتاالكار ة لفرتقا   ال ا  ااايا واحتااد من خال  بم  الباحثان كماإابني 
لكاا  تودوةااا امللعااب داخاا  الالببااني القاارااات أغلااب يف اختاااذ تااإخلون تمااإاا الناشاا ني أن أغلااب حظااا  

وةنااا أييت دوا أو الإ ابيااة املناساابة لالببااني تعماا  بلاا  تااو ري اهللااو  ا  وميااة ابلكااك  امليلااوبع  املااإاب 
ملال اام  علاا  ساابي  املثااا  واملكااان ايف الوقات املناسااب أ ضاا  القاارااات الااي  تتوجااب بليااه أن خيتاااا الالباب 

قاراا ابلتصاوتب يف تلا" الللظاة   تتذاي  ا ن بعاإ الساتاا النااجج متلرا من الرقاباة املهاجم تصبج الالبب 
تفقاإ الفرصاة يف ءحارا  وابلتاا  الضغط مرة أخرى بلا  املهااجم ليعاود الإ اب  وضعة املإا    سوهن تعإ  

 النقاط.

الوقااات ثاااان شاااك  ماااا ة اااوم  أو د ااااب  متفاااق بلياااه خاااال  ويف كثاااري مااان األحياااان كاااان تقااارا الباح
ابختااذ قاراا غاري املتفاق بلياه والا    بابع  الالبباني وتفاجأ املستقي  لالببني لتنفييه بعإ الوقت املستقي  

 تناسب املوقف متاما.

ةاو الاي   صاان  القاراا أن ةنااك  ارب باني صاان  القاراا ومتذايه ( 1112)وترى أمحإ ءبراةيم أمحاإ 
واإلمكانياات املتاحاة  الظاروهنتصنعها القراا أ  ةو الي  تسن القراا و اق إد القرااات و ق شروط معينة حي

وتقاو  بلا  تنفياي مسابقا املوضوبة وء الكروط الي  تناسبه ويف ضالقراا أما متذي  القراا  هو الي  خيتاا 
 (.231: 2)ةيا القراا. 

د ابياة ادلاة مببلياه قاإ حتاإ  مان الساتاا النااجج د  ف  املثا  السابق الالبب املصاوب الاي  اساتفا
تناساب قاراا جإتاإ وبليه  بإ أن تتذي متلراا تصبج  ال تستيي  التصوتب ولكن  ميله الي  قا  ابهل ز 

 لزميلة اخلا  من الرقابة بإ  من التصوتب.التمرتر  وةواملوقف 
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ةاايا القااراا  ختاااذ األساسااية عاااتري ملاأن تااإاكوا ماان أجاا  اختاااذ القااراا الصااليج وجيااب بلاا  الالببااني 
بلا  الكارة أن تقارا ماا باني التمرتار للزميا   املساتلوذ بلا  الالباب( 2ضاإ 1)مان وضا    عل  سابي  املثاا 
بلا  ماا ةاو املعيااا  ختااذ ةايا القاراا يف ةايه اهلالاة مان املمكان سالمية لعما  تصاوتبة ابحملااواة أو ا ستمراا 

 -ملإا    مثال:بعم  ااألغلب أن تكون مرتبية 

وءذا اساتمر ءذا حترك املاإا   لكا  تعارتحمل احملااواة  ا ن أ ضا  قاراا سايكون التمرتار ءىل الزميا  اآلخارع 
ةاو  سايكون القاراا األكثار مال ماة مساحة كا ية لك  تص  ءىل السالة املإا   يف الوسط بني املهامجني اتاكا 

الالبااااب ألن تتذااااي القااااراا عاااااتري سااااوهن تسااااابإ . و هاااام ةاااايه املابحملاااااواة لعماااا  تصااااوتبة سااااليمةا سااااتمراا 
 الصليج.

جتاااافم خااال  ماان ساانة ةناااك ساالوكيات رليااة لالببااني  11-22وقااإ  حااب الباحثااان أنااه يف مرحلااة 
 ارتة بعاإ األخارى اهلركاات نفاس تساتذإموا  يهاا أثنااء املباااايت وابلتاا   ا  م والا  جنلاوا اإلجيابية الساابقة 

أقاااوى  تساااتذإمون  حظاااا أن معظااام الالببااانيملواقاااف اللعاااب وقاااإ ه اهلركاااات ةااايبغااا  النظااار بااان مال ماااة 
 .القا مة أ   للظروهن بما ءذا كانت األكثر مال مة بإون النظر وسا لهم 

يف ةايه السان بقاإاة املاإاب بلا  اختااذ القاراا   بعاإةا أن وبليه   ن بملية وسايلة اختااذ القاراا تباإأ 
. مان أجا  اختااذ القاراا الصاليجال  جيب بليهم أن أيخيوةا بعني ا بتباا  تفسر لالببني املعاتري األساسية

 (.112ع 113: 2)

  جياإ السالة وكرة بعلم النفس الرايض  العلمية والإااسات السابقة اخلاصة اج  واملر األحبا  ونراجعة 
مماا د عهاا ءىل ءجااراء  بلا  اختاااذ القاراا خاال  املنا سااة تقاايس قاإاة  باب كاارة السالةخاصاا مقياساا الباحثاان 

 تل" الإااسة.

 اليحث واحلاجة إليه:أهمية 
بلاا  اختاااذ ببناااء أو  مقياااع يف البي ااة العربيااة للتعاارهن بلاا  قااإاة  باا  كاارة الساالة ةاايا البلاا  تنفاارد  .2

 .القراا خال  املنا سة

با  كارة اختااذ القاراا خاال  املنا ساة لالمفهاو  تساةم البل  يف تكوتن صواة جإتإة ملكاوانت وأبعااد  .1
 السلة.

ةيا البل  يف ءلقاء الضوء بل  أمهياة اختااذ القاراا خاال  املنا ساة لالبا  كارة السالة وكياف أناه تسابإ  .3
 ةناك تفاوت بني الالببني يف ةيه القإاة. ان تكون من املمكن
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تساااابإ ةااايا املقيااااع املاااإابني بصاااواة خاصاااة للتعااارهن بلااا  ءمكانياااات الالبباااني مااان الناحياااة النفساااية  .4
 اصة بنإ ضغوط املنا سة.وخب

 هدف اليحث:
 بناء مقياع القإاة بل  اختاذ القراا خال  املنا سة لالب  كرة السلة. -

 مصطلح اليحث:
 Decision makingاختاذ القرار 
 .(2)موقف أو حملاولة تغيري حالة"إلجياد ح  ملككلة أو ملواجهة اختياا بني بإا   "ةو 

 الدراسات السابقة:
 ات العربية:أوال: الدراس

تقا  لفابلياة خييا  "تصاميم بارانما بإااسة بنوان: ( 23)  (2111)قا  حممإ صالح الإتن حممإ  .2
بلا  واشاتملت بيناة البلا  "ع و  استذإا  املنها الت رت ع اختاذ القراا يف مبااايت الكرة اليا رة

 21بواقااا   ع أتالنتاااا( )ساااو األوملبيتاااني يف الاااإواتني  رتاااق املكاااااكني ( 14)لعاااإد  املواقاااف اخلييياااة
جهاااااا  كمبياااااوتر البيااااااانت األدوات اآلتياااااة: واساااااتذإ  الباحااااا  يف مجااااا   رتاااااق لكااااا  دواة أوملبياااااةع 

ةنااك ثثاري وا ستمااات اخلاصاة بتسا ي  البيااانتع وتكاري نتاا ا البلا  ءىل أن و يإتو وتليفزتون 
 .يف مبااايت الكرة اليا رةاختاذ القراا لإى الالببني ءجياا للرتانما قيإ البل  بل   ابلية 

ابختااذ بواما  الضاغط النفسا  وبالقتهاا : "عناوانببإااساة ( 2)  (1112)حمماإ قا  السيإ بباإ املانعم  .1
اساااااتذإا  املااااانها املسااااال  ع و  مقااناااااة(" -لرايضاااااية )دااساااااة حتليلياااااةلاااااإى حكاااااا  األنكاااااية االقاااااراا 
يف بعااا  الرايضاااات املذتاااااةع  مااان اهلكاااا  املعتماااإتن 111ع واشاااتملت بيناااة البلااا  بلااا  التلليلااا 

وتكاري نتاا ا البلا  ع واستيالع اأ  اخلارتاءواستذإ  الباح  يف مج  البياانت األس لة ا ستككا ية 
 الرايضية.حكا  األنكية اختاذ القراا لإى  ا ثثري بل  الضغط النفس  ءىل أن بوام  

 القااراا لااإى مساا و بلاا  اختاااذ  "القااإاةبإااسااة بنااوان:   (22( ) 1111)حساان ببااإ   قااا  حممااود  .3
مجياا  أبضاااء بلاا  بينااة البلاا  واشااتملت املساال ع املاانها الوصااف  تذإا  و  اسااالرايضااية"ع األنإتااة 

واسااتذإ  ع 1111/1112خااال  موساام ملمتااا  الرايضااية املكاارتكة يف الااإوا  اجمااالس ءدااات األنإتااة 
ع وتكاااري نتاااا ا الكذصااايةوانني واملقابلاااة القاااو : حتليااا  اللاااوا ج يف مجااا  البيااااانت األدوات اآلتياااةالباحااا  
 .بل  اختاذ القرااالرايضية مس و  األنإتة مستوى قإاة   حتإتإ ءىل أنه البل  
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يف اختااااذ القاااراا اإلدااتاااني "أداء القاااادة بإااساااة بناااوان: ( 21) ( 1111) حمماااإ أمحاااإقاااا  باااز الاااإتن  .4
ماان  113بينااة البلا  بلا  واشاتملت  لليلا التاملاانها املسال  ع و  اساتذإا  "اب حتاادات الرايضاية
وا ساتمااات البيااانت ا ساتبياانت يف مجا    الباحا  واساتذإيف ا حتادات الرايضايةع  القادة اإلدااتني

بلمياااة حماااإدة تبااا  بليهاااا معااااتري وجاااود بااإ  ءىل أن ا البلااا  وتكاااري نتاااا بتسااا ي  البيااااانتع اخلاصااة 
 الرايضية.القراا يف ا حتادات 

 لدراسات األجنيية:ا ثانيا
اختاااذ القااراا الفعااا  لنظااا  متقااإ  "منااوذج بإااسااة بنااوان: ( 21 ( )1112) ورخاارونن دتزمااان قااا  باارا .3

واحااإة سااتذإا  املاانها الت اارت  جمموبااة "ع و  اداخاا  املباااااةوأدوااةاام لالباا  كاارة الساالة تبعااا ملراكاازةم 
( 21)للرجااا ع الكااروايت اجااة األوىل الإ بااب ماان دوا  ( 21واشااتملت بينااة البلاا  بلاا  )جترتبيااة 
بكاارة بواسااية لاااداء الفاا  اسااتمااة حتلياا  باان  رتااق اسااتذإا  مجاا  البياااانت يف كاا  مركاازع و   بااب 

قااإاة يف تيااوتر النظااا  املقاارتح منااوذج ءىل أن ميكاان اسااتذإا  نتااا ا البلاا  املااإابنيع وتكااري ماان أ ضاا  
 بل  اختاذ القراا.الالبب 

جتارت  بلا  حتساني : "ثثاري بارانما بإااساة بعناوان( 13) ( 1111)ورخارون كاون ا ا قا   رانسيسكو  .2
ماان ( 21و  اسااتذإا  املاانها الت اارت  واشااتملت بينااة البلاا  بلاا  )اختاااذ القااراا لفرتااق كاارة الساالة"ع 

لالبباني مواقاف لعاب حماإدة وحتليا  اساتذإا  املالحظاة ع و   ب  الفرتق األو  للرجا  لنااد  ماتواكاا
قيااإ ثثااري ءجياااا للاارتانما ءىل أن ةناااك انتع وتكااري نتااا ا البلاا  البياااوذلاا" اماا   نا سااات  املداخاا

 بل  حتسني اختاذ القراا لإى الالببني.البل  

"اختااذ القاراا لفرتاق كارة السالة األساباين بإااساة بعناوان: ( 22) ( 1111)ورخارون قامت ران سانكيز  .2
ةان (  بباة 21ة البلا  بلا  )بينا  املانها الوصاف  واشاتملت ع و  اساتذإاللسيإات أثناء املنا سة"

واملقااابالت  ا سااتبيانع و  اسااتذإا  ألوملبيااات بكاانييا أثناااء مبااااايت تصاافيات  التأةاا  منتذااب أساابان
أل اراد بيناة ابإلضاا ة ءىل حتليا  بعا  مواقاف اللعاب  اما  البيااانت وذلا" الكذصية لالبباات وذلا"

لاإتهن مساتوى باا  كري نتا ا البل  ءىل أن  ببات املنتذباات األساباين املبااايتع وتداخ  البل  
 من القإاة بل  اختاذ القراا.

 إجراءات اليحث:
 منهج اليحث:

 استذإ  الباحثان املنها الوصف  أبسلوب الإااسة املسلية ملال مته ليبيعة الإااسة. -
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 عينة اليحث:
 22ب   اختيااةم ابليرتقاة العمإتاة مان  ارب حتات  بب كرة سلة للكبا 32من تكونت بينة البل   -

  بب من ك   رتق. 22سنة لناد  اايا بواق  11وحتت 

 أسياب اختيار عينة اليحث:
 با .11و 22أبمااةم بني مجي  الالببني أ راد العينة ترتاوح  .2

 مجي  الالببني أ راد العينة مس لني يف ا حتاد املصر  لكرة السلة. .1

 راد العينة لإتهم خرتة ابملنا سات   تق  بن أابعة سنوات.مجي  الالببني أ  .3

 .تتوىل أحإ الباحثان تإاتب  ب  بينة البل  .4

وتتعارحمل الالبباون والكاباب الناشا ني مراح  من الفرب ال  حتتم  مراكز متقإمة بل  مستوى الفرتقان  .3
بلااا  لالبباااني للملا ظاااة مااان اوساااليمة حامساااة يلاااب قااارااات تالقوتاااة الااا  تاملنا ساااة لضاااغوط  ابساااتمراا

 ترتيبهم املتميز.

املمااساااة لعيناااة ع وسااانوات ملتغاااريات الاااو نع والعمااار الااازم معامااا  ا لتاااواء قاااا  الباحثاااان حبسااااب وقاااإ 
 ءبتإاليا.تو تعا البل  للتأكإ من أن العينة تتو ع 

 (1جدول )

 املتوسط احلسايب والوسيط واالحنراف املعياري والتفلطح
 عينة البحثومعامل االلتواء ل

املتوسط  املتغريات م
 احلسايب

االحنرررررررررررررراف  الوسيط
 املعياري 

معامل  التفلطح
 االلتواء

 1.411 1.133 1.234 22 22.22 العمر الزم  2
 1.2 1.212 1.4 2.3 2.32 سنوات املمااسة 1

و تعااا تتتااو ع ( وةايا تعاا  أن العيناة 3)ماا بااني أن معاماا  ا لتاواء قااإ تااراوح ( 2تتضاج ماان جاإو  )
 ابتإاليا.
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 بناء املقياس:خطوات 
 مراجعة الإااسات السابقة واملراج  العلمية املرتبية نوضوع اختاذ القراا: أو 

قا  الباحثان اب  الع بل  العإتإ من املراج  العلمية ال  تناولت موضوع اختاذ القراا ساواء املراجا  
 العربية أو األجنبية ومنها:

  .2121سيف الإتن ببإون  -مقياع اختاذ القراا .2

  .2112محإ حممإ غنيم  -الرتدد يف اختاذ القراا .1

ببإ املانعم السيإ  –بوام  الضغط النفس  وبالقتها ابختاذ القراا لإى حكا  األنكية الرايضية  .3
  .1112حممإ 

  .1111حممود حسن  -األنإتة الرايضيةالقإاة بل  اختاذ القراا لإى مس و   .4

بااااز الااااإتن حممااااإ  –يف اختاااااذ القااااراا اب حتااااادات الرايضااااية ادة اإلدااتااااني األداء لااااإى القااااقياااااع  .3
1111.  

 ملذتلفة للقإاة بل  اختاذ القرااتوجيه سوا  استككا يا لعينة من الالببني للتعرهن بل  العوام  ااثنيا: 

 ما ة  العوام  ال  توثر بل   ابلية اختاذ القراا لإت" كالبب سواء ابلسلب أو ابإلجياب؟ -

ا ساتمااة ع وتضامنت مإابني( 21)(  ببع 13تو تعها بل  )ءبإاد استمااة   وذل" من خال  
ا مان أ اراد بيناة الساوا  ال    اهلصو  بليهابإد العبااات وقإ بلغ ع مفهو  القإاة بل  اختاذ القرااتوضيج 
  .22/22/1121ءىل  2/22/1121من ببااة يف الفرتة ( 21)املفتوح 

 وصياغة العبااات ملقياع القإاة بل  اختاذ القراااألبعاد املقرتحة حتإتإ : اثلثا

  وضاا  العبااااات يف جمموبااات  1ع 2ماان خااال  العبااااات الاا    اهلصااو  بليهااا ماان اخليااوة اقاام 
أبعااد ( 2املقيااع )يف بإاتاة ءباإاد باإد األبعااد ع وقاإ بلاغ تكام  حمتاوى تلا" العباااات)بعإ( ووض  بنوان 

واشااتم  كاا  بعااإ بلاا  بااإد أبعاااد  قااط ( 4( ببااااة و  دمااا األبعاااد السااابقة ءىل )21)بلاا  بااإد مشلاات 
 (.2( ببااة مر ق اقم )23)

املتذصصاني يف أحاإ جماا  )احملكماني( مان اخلارتاء ( 3بلا  )اابعا: بارحمل األبعااد والعباااات املقرتحاة 
 .بلم النفس الرايض  وكرة السلة
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بلا  ( لعرضاها 2)مر اق بباااةع ( 21و)أبعاد ( 4)اأ  تضم  إببإاد استمااة استيالعقا  الباحثان 
 ذل". (3ع )(1جإو  )وتوضج ( 1خال  املقابلة الكذصية مر ق اقم )اخلرتاء من 

 (2جدول )

 النسبة املئوية يف مدى مناسبة األبعاد املقرتحة للمقياس
 خرباء5ن= 

النسبة املئوية  غري مناسب مناسب األبعاد  م
 للموافقة

وثثريةاااا بلااا  اختااااذ املبااااااة ونتي اااة لوقااات بامااا  ا 2
 القراا.

3 - 211% 

باماااا  البي ااااة اخلااجيااااة )ملعاااابع مجهااااواع منااااا سع  1
 وثثريةا بل  اختاذ القراا.  مإاب(حكا ع 

3 - 211% 

بام  اهلالاة الفنياة والصالية لالباب وثثريةاا بلا   3
 اختاذ القراا.

3 - 211% 

 %211 - 3 ةا بل  اختاذ القراا.وثثري مإى أمهية املباااة بام   4

أن ةايه مماا توكاإ مان رااء اخلارتاء  %211بلغات األابعاة أن نسبة املوا قة بل  األبعااد ( 1جإو  )وتوضج 
 احملاوا توضج القإاة بل  اختاذ القراا.

 (3جدول )
 آراء اخلرباء لعبارات املقياسنسبة املئوية لتكرارات ال

 خرباء 5ن= 

عدد 
 تاالعبار 

 النسبة املئوية لالتفاق لعبارات املتفق عليهاأرقام ا

33 2-1-4-2-2-1-21-22-22-21-11-
12-11-13-14-12-11-31-31-33-
34-33-32-32-31-41-42-41-31-

211% 
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32-33-34-33-32-21 
24 3-3-2-24-22-22-13-12-32-32-

41-42-42-31 
21% 

22 21-23-23-12-42-43-44-43-32-
32-31 

 وأق  21%

 (21)ااات جمموع العب

بباااااة بلااا  ( 24و)ع %211( بباااااة حصااالت بلااا  نسااابة م وتاااة 33أن )( 3)جاااإو  تتضااج مااان 
الااا  بلغااات بباااااة ( 22)و  اساااتبعاد  أقااا ع  %21بباااااة بلااا  نسااابة م وتاااة ( 22و)ع %21نسااابة م وتاااة 
ات ع وابلتااا  تكااون بااإد العباااا ماان العااإد الكلاا  للعبااااات %22.33بنساابة  أقاا   %21 نساابتها امل وتااة
 املقياع.من العإد الكل  لعبااات  %22.22ببااة بنسبة م وتة ( 41املتفق بليها )

 (4جدول )
 عرضها على السادة اخلرباءأرقام عبارات املقياس املتفق عليها بعد 

 عددها أرقام العبارات املتفق عليها  األبعاد م
ونتي اااااة املبااااااااة وثثريةاااااا بامااااا  الوقااااات  2

 بل  اختاذ القراا.
2-1-3-4-3-2-2-2-
1-21-22-24 

21 

ع مجهاااوا)ملعااابع بامااا  البي اااة اخلااجياااة  1
بلااا  وثثريةاااا ( ماااإابحكاااا ع مناااا سع 
 اختاذ القراا

22-22-22-21-11-
12-11-13-14-13-
12-12-11-31 

24 

الالباااااب بامااااا  اهلالاااااة الفنياااااة والصااااالية  3
 وثثريةا بل  اختاذ القراا

32-31-33-34-33-
32-32-32-31-41-41 

22 

بلااا  بامااا  ماااإى أمهياااة املبااااااة وثثريةاااا  4
 اختاذ القراا

42-42-42-41-31-
32-31-33-34-33-
32-21 

21 

 ببااة  41جمموع ببااات املقياع= 
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ع بباااااة 21للمقيااااع بلااغ بباااااات البعااإ األو  يف الصاااواة النها يااة أن بااإد ( 4جاااإو  )تتضااج ماان 
بباااات وأن جمماوع ع بباااة21بلاغ ع والبعاإ الرابا  باااةب 22ع والبعاإ الثالا  بلاغ بباااة24بلاغ عإ الثااين والب

 (.3). مر ق اقم ببااة( 41) مقياع القإاة بل  اختاذ القراا

 العلمية ملقياس القدرة على اختاذ القرار.املعامالت حساب : خامسا
ءىل   12/22/1121العلميااة ملقياااع القااإاة بلاا  اختاااذ القااراا يف الفاارتة ماان   حساااب املعااامالت 

13/21/1121.  

 صدق املقياس: -2
 صدق احملكمني: -أ

ماااان ( 3)بااااإد بعاااارحمل العبااااااات واحملاااااوا بلاااا  احملكمااااني وذلاااا"  صااااإب  رتقااااةاسااااتذإ  الباحثااااان 
واحملاااوا العبااااات  ااأكثر لقبااو  ( %21)وابتماااد نساابة آلااء احملكمااني النسااب امل وتااة احملكماانيع وحساااب 

 ما دون ذل".واستعاد 

 :فيةالطرصدق املقارنة  -ب
لالبا    باب )العيناة ا ساتيالبية األوىل( 11ق تيبيق املقياع بلا  بيناة قوامهاا بن  رت  حسابه 

كارة باني  با   بلا  التمياز ومقإاته الرايض  للتأكإ من صإب املقياع  بناد  الكر ةسنة( 11)كرة السلة 
وذلاا" ألبعاااد ع ألبلاا  والربياا  األدىأ  بااني الربياا  ااملنذفضااة(  -يف القااإاة بلاا  اختاااذ القااراا )العاليااةالساالة 

 ذل".توضج ( 3اقم )وجإو  وببااات املقياع 

 (5جدول )
 والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بني درجات عبارات املقياس 

 22=ن

 األبعاد

جمموعة القدرة على 
اختاذ القرار العالية 

 5ن=

جمموعة القدرة 
على اختاذ القرار 

 5املنخفضة ن=
متوسط 
 الفروق

ة قيم
 "ت"

معامل 
 االرتباط

 ع س/ ع س/
 1.113 2.12* 1.2 3.433 12.2 1.232 32.1ونتي ة بام  الوقت 
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وثثريةا بل  اختاذ املباااة 
 القراا

بام  البي ة اخلااجية 
ع منا سمجهواع )ملعبع 
وثثريةا ع مإاب( حكا 

 بل  اختاذ القراا

32.4 1.124 12.1 2.314 22.1 21.11* 1.322 

اهلالة الفنية  بام 
والصلية لالبب وثثريةا 

 بل  اختاذ القراا
11 1.212 22.4 2.222 21.2 21.23* 1.123 

بام  مإى أمهية املباااة 
 1.143 *21.11 22 1.212 12 2.222 31 وثثريةا بل  اختاذ القراا

 1.141 *2.24 13 3.33 13.4 4.223 211.4 الإاجة الكلية للمقياع

 .2.22= 1.13نإ مستوى معنوتة قيمة ت ااإولية ب

معناااو  بناااإ مساااتوى )ذات د لاااة ءحصاااا ية( دالاااة ءحصاااا يا "ت" أن قيماااة ( 3)تتضاااج مااان جاااإو  
ةايا املقياااع  ااا القاإاة بلاا  التمييااز باني  باا  كاارة السالة ذو  القااإاة العاليااة مماا تكااري ءىل أن أبعاااد  1.13

التمييز بني األ اراد وابلتاا  تستيي  بل  أن ةيه األبعاد مما تإ  بل  اختاذ القراا خال  املنا سة واملنذفضة 
 تتميز بإاجة صإب بالية  يما وضعت من أجله. ه  

 صدق االتساق الداخل : -
باني ا اتبااط املقياع من خال  حساب قيم معاامالت الإاخل  لعبااات وأبعاده ا تساب   حساب 

السلة والإاجة الكلياة  ايا كرة لالب   اا خال  املنا سة القإاة بل  اختاذ القر مقياع أبعاد وببااات داجات 
 توضج ذل".( 2املقياع وجإو  )



 334 

 (6جدول )
 اختاذ القرار"على وأتثريها عامل الوقت ونتيجة املباراة لعبارات البعد األول "صدق االتساق الداخلي 

 22= ن

 ر ع  س/ العبارات البعد م 

2- 
بام  الوقت ونتي ة 

ةا بل  املباااة وثثري 
 اختاذ القراا

2 1.1 1.132 1.312* 
1 1.43 1.231 1.312* 
3 1.13 1.222 1.212* 
4 1.13 1.232 1.222* 
3 1.33 1.421 1.431* 
2 1.23 1.223 1.222* 
2 1.3 1.233 1.412* 
2 1.13 1.212 -1.432* 
1 1.43 1.231 1.412* 
21 1.2 1.231 1.211* 
22 1.33 1.243 1.212 
21 2.13 1.222 1.433 

 .1.444= 1.13ا ااإولية بنإ مستوى معنوتة قيمة 

بناااإ دالاااة ءحصاااا يا لعباااااات املقيااااع قااايم معاااامالت ا اتبااااط ( أن مجيااا  2اقااام )تتضاااج مااان اااااإو  
ا نظاار ماان املقياااع وبلاا  ذلاا" تااتم اسااتبعادمها ( 21-22)اقاام  يمااا بااإا العباااااتن  1.13معنوتااة مسااتوى 
 توا ر صإب ا تساب الإاخل   يه العبااات.لعإ  
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 (7جدول )
، منافس، )ملعب، مجهور "عامل البيئة اخلارجيةلعبارات البعد الثاين صدق االتساق الداخلي 

 وأتثريها على اختاذ القرار" ، مدرب(حكام

 22ن= 

 ر ع  س/ العبارات البعد م 

1- 

بام  البي ة اخلااجية 
)ملعبع مجهواع 
منا سع حكا ع 

مإاب( وثثريةا بل  
 اختاذ القراا.

2 1.31 1.232 1.432* 
1 1.21 1.222 1.422* 
3 1.23 1.223 1.412* 
4 1.33 1.223 1.311* 
3 1.33 1.243 1.221* 
2 1.43 1.231 1.324* 
2 1.13 1.231 1.324* 
2 1.23 1.222 1.311* 
1 1.23 1.243 1.332 
21 1.33 1.213 1.213* 
22 1.31 1.233 1.322* 
21 1.41 1.222 1.332* 
23 1.31 1.212 1.332 
24 1.43 1.222 1.123 

 1.444= 1.13قيمة ا ااإولية بنإ مستوى معنوتة 

أن مجي  قيم معامالت ا اتباط لعبااات املقياع دالة ءحصا يا بنإ ( 2اقم )تتضج من ااإو  
وبل  ذل" تتم استبعادمها من املقياع نظرا ( 24-23 يما بإا العباااتن اقم ) 1.13مستوى معنوتة 

 لعإ  توا ر صإب ا تساب الإاخل .
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 (8جدول )
والصحية لالعب وأتثريها صدق االتساق الداخلي لعبارات البعد الثالث "عامل احلالة الفنية 

 على اختاذ القرار"

 ر ع  س/ العبارات البعد م 

3- 

الفنية اهلالة بام  
لالبب والصلية 

وثثريةا بل  اختاذ 
 القراا

2 1.21 1.322 1.223* 
1 1.21 1.222 1.322* 
3 2.13 1.222 1.431* 
4 1.11 1.222 1.431* 
3 2.23 1.222 1.312* 
2 1.23 1.223 1.314* 
2 1.43 1.223 1.314* 
2 1.33 1.243 1.331* 
1 1.33 1.222 1.221* 
21 1.23 1.133 1.434 
22 1.41 1.234 1.312 

 1.444= 1.13بنإ مستوى معنوتة قيمة ا ااإولية 

بناااإ لعباااااات املقيااااع دالاااة ءحصاااا يا قااايم معاااامالت ا اتبااااط أن مجيااا  ( 2)اقااام اااااإو  تتضاااج مااان 
لعاإ  تاوا ر نظارا  املقيااعمان تاتم اساتبعادةا وبلا  ذلا" ( 22)اقام  يما باإا العباااة  1.13معنوتة مستوى 

 صإب ا تساب الإاخل   يه العبااة.
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 (9جدول )
 وأتثريها "عامل مدى أمهية املباراة ق الداخلي لعبارات البعد الرابع صدق االتسا

 على اختاذ القرار"

 22ن= 

 ر ع  س/ العبارات البعد م 

4- 
بام  مإى أمهية 
املباااة وثثريةا بل  

 اختاذ القراا

2 2.13 1.231 1.324* 
1 1.33 1.243 1.312* 
3 1.11 1.234 1.224* 
4 1.43 1.222 1.334* 
3 2.21 1.233 1.424* 
2 2.23 1.232 1.221* 
2 1.31 1.232 1.342* 
2 2.23 1.223 1.242 
1 1.21 1.322 1.342 
21 1.13 1.222 1.412 
22 1.11 1.213 1.343 
21 1.23 1.243 1.112 

 1.444= 1.13بنإ مستوى معنوتة ا ااإولية قيمة 

دالاااة ءحصاااا يا بناااإ لعباااااات املقيااااع معاااامالت ا اتبااااط  قااايم أن مجيااا ( 1تتضاااج مااان اااااإو  اقااام )
مان املقيااع اساتبعادةا وبل  ذل" تتم  (21-22-21-1) يما بإا العبااات اقم  1.13معنوتة مستوى 
 ه العبااات.تساب الإاخل   يلعإ  توا ر صإب ا نظرا 

 ثبات املقياع: -

 :كرونباخنعام  ألفا  حساب ثبات املقياع  -

وةاو بعباااتاه ومعام  ثبات ألفا تنظار للمقيااع وذل" بل  بينة التقنني )العينة ا ستيالبية األوىل(ع 
 من أحإ اليرب هلساب معام  الثبات.
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 (12جدول )
 كرونباخمعامل ألفا  ابستخدام أبعاد املقياس ثبات 

 22ن= 

عدد  األبعاد  م
 العبارات 

معامل 
 ألفا 

مستوى 
الداللة 
 ألفا 

 1.332 1.211 21 ونتي ة املباااة وثثريةا بل  اختاذ القراا بام  الوقت  2
)ملعبع مجهواع منا سع حكا ع بام  البي ة اخلااجية  1

 مإاب( وثثريةا بل  اختاذ القراا.
24 1.244 1.231 

صلية لالبب وثثريةا بل  اختاذ بام  اهلالة الفنية وال 3
 القراا 

22 1.243 1.221 

 1.213 1.231 21 أمهية املباااة وثثريةا بل  اختاذ القراا بام  مإى  4

بناإ  1.332ع 1.231باني وتراوحات أن قيماة معاما  الثباات أللفاا كرونبااخ ( 21توضج جاإو  )
 اجة كبرية من ا ستقراا والثبات.مما تإ  بل  أن أبعاد املقياع تتميز بإ 1.13مستوى معنو  

 حساب ثبات املقياس ابلتجزئة النصفية: -
إلجياااد معاماا  ا اتباااط بااني العبااااات الزوجيااة(  -باان  رتااق جتز ااة ببااااات املقياااع )العبااااات الفردتااة

 .ااز يني
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 (11جدول )
 التجزئة النصفية ألبعاد املقياس حلساب الثبات

 22 ن=

 البعإ  
أاقا  العبااات 
 الفردتة

أاقا  العبااات 
معام   الزوجية

 ا اتباط
 ع ع/ ع ع/

وثثريةااا بلاا  ونتي ااة املباااااة باماا  الوقاات  2
 اختاذ القراا 

23.11 2.112 21.13 1.344 1.321 

مجهاااااواع بامااااا  البي اااااة اخلااجياااااة )ملعااااابع  1
وثثريةااااا بلااااا   ماااااإاب(حكااااا ع منااااا سع 
 اختاذ القراا 

22.11 1.234 22.43 1.344 1.232 

بامااااااا  اهلالاااااااة الفنياااااااة والصااااااالية لالباااااااب  3
 وثثريةا بل  اختاذ القراا 

23.21 1.431 21.13 1.331 1.243 

باماااا  مااااإى أمهيااااة املباااااااة وثثريةااااا بلااااا   4
 اختاذ القراا

21.23 1.313 21.21 1.341 1.222 

 1.444= 1.13معنوتة قيمة ا ااإولية بنإ مستوى 

باني ألبعااد املقيااع تراوحات النصافية  رتقاة الت ز اة الثباات ابساتذإا    معامأن قيمة ( 22)توضج جإو  
ااإولياااة مماااا تاااإ  بلااا  أن أبعااااد ا وةااا  أبلااا  مااان قيماااة 1.13مساااتوى معنوتاااة بناااإ  1.321ع 1.222

 من ا ستقراا والثبات.كبرية املقياع تتميز بإاجة  
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 (12جدول )
 زوجية للمقياسبني العبارات الفردية والعبارات المعامل االرتباط 

 11ن= 

 ا اتباط ع ع/ بإد العبااات  الت ز ة النصفية 
 3.312 32.11 ببااة 13 العبااات الفردتة 

 3.341 33.11 ببااة  14 العبااات الزوجية  1.232

 1.444= 1.13قيمة ا ااإولية بنإ مستوى معنوتة 

النصفية بلغت ستذإا  الت ز ة اببني ببااات املقياع أن معام  ا اتباط ( 21من جإو  )تتضج 
 ااإولية مما تإ  بل  ثبات املقياع.وة  أكرت من قيم "ا"  1.232

العبااات ال    تكن  ا د لة   استبعاد الثبات(  -ومن خال  النتا ا اإلحصا ية )الصإب
 ببااات(.1)بإد ةيه العبااات املستبعإة  بلغ ءحصا ية باليةع 

 (23جإو  )

   استبعادةا من املقياع بعإ ءجراء املعامالت العلمية العبااات ال 

بإد العبااات قب  حساب  األبعاد
 املعامالت اإلحصا ية

بااااااااااإد العبااااااااااااات بعااااااااااإ 
حساااااااااااااااب املعااااااااااااااامالت 

 اإلحصا ية 

 أاقا  العبااات املستبعإة

 21-22 21 21 األو 
 12-13 21 24 الثاين 
 32 21 22 الثال  
 41-42-42-42 2 21 الراب  
 1 41 41 اجملموع 

أن بااإد ببااااات مقياااع القااإاة بلاا  اختاااذ القااراا بعااإ حساااب املعااامالت ( 23)تتضااج ماان جااإو  
 (.4اقم ).مر ق ببااة 41العلمية قإ بلغت 
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 تطييق أدوات اليحث: -
مقياااااااااع القااااااااإاة بلاااااااا  اختاااااااااذ القااااااااراا بلاااااااا  العينااااااااة األساسااااااااية وذلاااااااا" يف الفاااااااارتة ماااااااان   تيبيااااااااق 

 .1/21/1121ءىل  12/22/1121

باااإادةا وءاخلاااا  الاااإاجات اخلااااص ابملقيااااع برصاااإ وجإولاااة التصاااليج   قاااا  الباحثاااان و اااق مفتااااح 
 للمعااة اإلحصا ية.

 األسلوب اإلحصائ  املستخدم يف اليحث: -
 إ استعاان الباحثان يف معااة بياانت ةيا البل  ابلعمليات اإلحصا ية التالية:وق

 T.Test" . اختباا "ت2 املتوسط اهلساا .2

 . معام  ا اتباط.2 . ا حنراهن املعياا 1
 معام  ألفا كرونباخ. 2 . الوسيط3
 . التللي  العامل 1 .معام  ا لتواء 4
  . التفليج3

الاااارتاما مجياااا  املعااااااات اإلحصااااا ية للبياااااانت ابسااااتذإا  اهلاسااااب اآل  وبلاااا  حااااز   توقااااإ أجرتاااا
 .SPSSاإلحصا ية 

 :عرض ومناقشة النتائج
 :عرض نتائج اليحثوال: أ

تعاارحمل الباحثااان نتااا ا حساااب الصااإب العااامل  ملقياااع القااإاة بلاا  اختاااذ ةااإهن البلاا  يف ضااوء 
 القراا خال  املنا سة لالب  كرة السلة بل  النلو التا :

 التوصيف اإلحصائي ملتغريات البحث. -1
اميااا  بباااااات مقيااااع تاااواء ومعامااا  ا ل وا حناااراهن املعيااااا  والوسااايط   حسااااب املتوساااط اهلسااااا

 ببااة(. 41)القإاة بل  اختاذ القراا خال  املنا سة لالب  كرة السلة 
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 التوصيف اإلحصائي لعبارات املقياس اخلاضعة للتحليل العاملي ( 14جدول )
 36ن= 

اقم العبااة   
 ابملقياع

املتوسط 
 اهلساا

ا حنراهن  الوسيط
 املعياا 

معام   التفليج
 ا لتواء

2 22 1.13 1 1.214 -1.42 2.143 
1 22 1.11 1 1.22 -2.23 1.222 
3 13 2.21 1 1.222 -1.22 -2.321 
4 31 1 1 1.232 -2.1 1.111 
3 3 1.22 1 1.212 -1.24 1.222 
2 2 1.32 1.3 1.222 -2.11 -1.241 
2 21 1.11 1 1.34 -1.11 2.133 
2 11 1.44 3 1.213 -1.31 -1.311 
1 23 1.22 1 1.232 -2.12 1.221 
21 21 1.24 1 1.223 -1.23 1.222 
22 2 1.21 1 1.232 -2.34 1.222 
21 2 2.21 1 1.211 -1.12 -1.332 
23 12 2.23 1 1.222 -2.4 -1.222 
24 14 1.24 1 1.221 -2.1 1.342 
23 1 1.41 3 1.212 -1.21 -1.221 
22 22 1.22 1 1.223 -2.31 1.413 
22 41 2.21 1 1.222 -1.22 -2.321 
22 1 1.22 3 1.412 1.23 -2.433 
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 (14اتبع جدول )
 للتحليل العامليالتوصيف اإلحصائي لعبارات املقياس اخلاضعة 

 36ن= 

رقم العبارة  م
 ابملقياس

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف  الوسيط
 املعياري

معامل  التفلطح
 االلتواء

21 31 1.12 1 1.231 -1.22 2.124 
11 32 2.24 2 1.233 -2.11 1.311 
12 32 1.32 1 1.223 -1.23 2.322 
11 32 2.22 1 1.343 1.41 -1.222 
13 13 1.22 3 1.332 2.12 -2.222 
14 24 1.24 1 1.233 -2.23 1.311 
13 3 2.11 1 1.22 -2.12 -1.313 
12 23 1.11 1 1.212 -2.12 1.232 
12 32 1.24 3 1.422 -2.24 1.114 
12 12 1.12 1 1.213 -2.22 1.222 
11 2 1.32 1 1.222 -1.22 2.321 
31 21 1.11 1 1.22 -2.23 1.222 
32 12 1.33 3 1.212 -2.22 -1.423 
31 33 1.12 3 1.221 2.42 1.432 
33 33 1.32 1 1.22 -1.21 2.112 
34 34 1.41 3 1.242 -1.1 1.122 
33 33 1.21 1 1.232 -2.34 1.222 
32 12 2.3 2 1.211 -1.12 1.422 
32 11 1.21 1 1.232 -2.34 1.222 
32 11 1.42 3 1.232 -1.31 -1.232 
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31 4 1.42 1 1.312 -1.22 1.212 
41 22 1.24 1 1.343 1.41 1.222 

أ  ( 1.212: 1.432-)أن قيمة معام  ا لتواء تراوحت ما بني ( 24)من جإو  تتضج 
 بل  ببااات املقياع.ابتإاليا يف ءجابتها تو تعا عينة تتو ع مما تإ  بل  أن ال( 3)احنصرت ما بني 

 للتللي  العامل :معامالت ا اتباط اخلاضعة مصفو ة  -1

 رتقة ابستذإا   باملياحتليال ( ببااة41 اتباط بني ببااات املقياع )معامالت ا  حتلي  
توضج التكبعات قب  التإوتر ( 23ذلصة وااإو  اقم ) ستذراج العوام  املستاألساسية املكوانت 

 ونسبة تباتن ك  بام .الكامن لعبااات املقياع وكيل" اايا 

 (15جدول )
 مصفوفة العوامل املستخلصة لعبارات املقياس والتشبعات قبل التدوير

 فأكثر( 2.3) يقبل التشبع عند 

أرقام العبارات  م البعد
 ابملقياس

 االشرتاكيات  التشبعات قبل التدوير

1 2 22 -1.122 1.113 1.224 1.122 1.322 
1 1 22 1.223 1.322 -1.443 1.213 1.321 
3 3 13 1.132 1.333 1.423 1.222 1.442 
4 4 31 1.212 1.233 -1.131 1.112 1.422 
2 3 3 1.331 -1.123 1.342 1.222 1.311 
2 2 2 -1.131 1.342 1.232 1.122 1.333 
1 2 21 1.322 -1.211 -1.113 -1.212 1.221 
3 2 11 -1.113 -1.213 -1.121 1.441 1.112 
1 1 23 1.241 1.221 1.322 -1.133 1.1321 
2 21 21 1.222 1.211 1.121 -1.324 1.233 
2 22 2 1.421 1.112 1.314 -1.222 1.321 
2 21 2 - 1.322 - 1.143 1.321 - 1.114 - 1.412 
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3 23 12 -1.111 1.223 -1.122 1.334 1.212 
3 24 14 1.332 1.422 1.311 1.121 1.243 
2 23 1 1.211 -1.423 1.132 -1.231 1.221 
1 22 22 1.324 -1.231 -1.421 1.211 1.423 
4 22 41 1.224 1.343 1.121 1.341 1.222 
2 22 1 1.111 1.223 -1.131 -1.122 1.322 
3 21 31 -1.223 -1.223 -1.112 1.313 1.121 
4 11 32 -1.142 1.313 1.223 -1.211 1.221 
3 12 32 -1.111 -1.142 1.112 1.423 1.131 
4 11 32 -1.421 1.311 1.111 -1.411 1.321 
3 13 13 1.233 -1.333 -1.212 -1.111 1.222 
1 14 24 -1.121 -1.322 1.311 1.132 1.432 
2 13 3 1.132 -1.321 1.422 1.114 1.312 
1 12 23 -1.233 -1.122 -1.323 1.133 1.321 
4 12 32 1.314 1.312 1.141 1.113 1.312 
3 12 12 1.113 -1.231 1.331 1.322 1.221 
2 11 2 1.212 1.213 1.224 -1.232 1.213 
1 31 21 1.122 -1.321 1.442 1.113 1.322 
1 32 12 -1.342 1.113 1.311 -1.343 1.314 
3 31 31 -1.143 -1.133 1.121 1.432 1.341 
4 33 33 1.423 1.443 -1.112 1.132 1.313 
4 34 34 -1.312 1.322 1.212 -1.312 1.331 
4 33 33 1.121 1.212 -1.112 1.211 1.322 
3 32 12 1.112 -1.143 1.142 -1.322 1.431 
1 32 11 1.222 1.122 1.324 1.133 1.421 
1 32 11 1.123 1.111 -1.414 1.311 1.311 
2 31 4 1.213 1.332 -1.112 1.142 1.232 
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1 41 22 -1.113 -1.423 1.224 1.231 1.322 
 22.22 4.13 4.32 3.22 2.24 اايا الكامن 
 %1.312 %1.223 %1.213 %1.244 %1.211 نسبة التباتن 

وقاايم اشاارتاكات العبااااات بلاا  العواماا ع ( املصاافو ة العامليااة لعبااااات املقياااعع 23توضااج جااإو  )
وذلاا" قباا  ع من للعواماا  املستذلصااةع ونساابة تباااتن كاا  باما  ابلنساابة للتباااتن الكلاا  للمصاافو ةوااايا الكااا

 للعوام .ءجراء التإوتر املتعامإ 

نسااابة ميثااا  املستذلصاااة ( 4أن نسااابة التبااااتن ا اتباااا   للعوامااا  ا )( 23كماااا تتضاااج مااان جاااإو  )
وأن جممااااوع مربعااااات اتبا يااااةع ا أمكاااان استذالصااااه ماااان املصاااافو ة تباااااتن ااتبااااا   يف أقصاااا  ( 1.11%)

عاما  (ع وكانات أبلا  نسابة تبااتن يف املصافو ة لل22.22بلاغ )( 4))اايا الكامن( للعواما  ا  التكبعات 
كانااات أقااا  نسااابة تبااااتن يف املصااافو ة للعامااا  الرابااا  حيااا  بلغااات (ع بينماااا  %1.211األو  حيااا  بلغااات )

(ع 2.24)مااا  للعامااا  األو  حيااا  بلاااغ العواع يف حاااني كاااان أبلااا  جمماااوع مربعاااات تكااابعات (1.1223)
 .(4.13)حي  بلغ بينما كان أق  جمموع مربعات تكبعات العوام  للعام  الراب  

أكثار بساا ة وانتظاماا للعواما  املستذلصاةع قاا  الباحثاان إبجاراء التاإوتر املتعاماإ وللتوص  ءىل شك  
حي  أن تاإوتر احملااوا ع عوام  املستذلصةملصفو ة العوام  املستذلصة إلبياء تفسريات  ا مع  ابلنسبة لل

 األولية.بملية التللي   الي  تصاحبتزت  الغموحمل 

 :العوام  املستذلصةالتإوتر املتعامإ ملصفو ة  -3

وترا متعاماااإا بيرتقاااة البسااايط   تاااإوتر احملااااوا تاااإاهللاااو  للبنااااء العاااامل  للوصاااو  ءىل أقااارب وأ ضااا  
األسلوب األكثار اساتذإاما يف الإااساات واألحباا  العلمياة يف "ع حي  تعترت ةيا Varimax"الفااميكس 

ءىل أنااه تااتم التااإوتر ماا  ا حتفااا  بزاوتااة  ( 2121 اارج )جمااا  الرتبيااة البإنيااةع حياا  تكااري صاافوت حممااإ 
 معا  ذلا" أن العالقاة تسااو  صافرع  الزاوتاة القا ماةع وناا أن جياب متاا  داجة بني العماودتن( 11اةا )قإ

وةااااايا تعااااا  أن العوامااااا  ماااااإتن بالقاااااة صااااافرتة أو   توجاااااإ بالقاااااة بلااااا  اإل اااااالبع متعا باااااني أ  بااااااملني
 (.122: 2)غري متإاخلة. بوام  مستقلة املستذلصة فيا األسلوب من التإوتر تعإ 

 .املصفو ة العاملية لعبااات املقياع قيإ البل  بعإ التإوتر املتعامإوااإو  التا  توضج 



 322 

 
 (16جدول )

 بعد التدوير املتعامد لعبارات املقياس والتشبعات امل املستخلصة مصفوفة العو 

 فأكثر(  2.3التشبع عند )يقبل 

أرقام العبارات  م البعد
 ابملقياس

 االشرتاكيات  التشبعات قبل التدوير

1 2 22 -1.243 1.214 -1.211 1.124 1.322 
1 1 22 -1.112 1.412 1.412 -1.411 1.321 
3 3 13 1.212 1.112 -1.123 1.311 1.442 
4 4 31 1.123 1.342 1.122 1.112 1.422 
2 3 3 1.222 1.121 -1.214 1.121 1.311 
2 2 2 1.113 1.421 -1.212 1.133 1.333 
1 2 21 1.231 -1.422 1.113 -1.332 1.221 
3 2 11 1.111 -1.111 1.142 -1.412 1.112 
1 1 23 1.122 1.133 -1.211 1.223 1.321 
2 21 21 1.241 1.112 -1.133 -1.123 1.233 
2 22 2 1.341 1.242 -1.112 1.221 1.321 
2 21 2 1.323 -1.112 1.112 -1.114 1.412 
3 23 12 -1.432 1.224 1.114 -1.231 1.212 
3 24 14 1.443 1.234 -1.211 -1.142 1.243 
2 23 1 1.221 -1.122 -1.121 1.113 1.221 
1 22 22 1.133 -1.143 1.322 1.123 1.423 
4 22 41 -1.124 1.223 1.211 -1.123 1.222 
2 22 1 1.211 1.441 1.221 -1.324 1.322 
3 21 31 -1.143 -1.223 1.231 1.423 1.121 
4 11 32 1.213 1.112 -1.422 -1.221 1.221 
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3 12 32 1.133 1.123 1.213 1.421 1.131 
4 11 32 -1.132 -1.321 -1.123 -1.141 1.321 
3 13 13 1.232 -1.132 1.321 1.343 1.222 
1 14 24 -1.221 -1.122 1.312 1.242 1.1432 
2 13 3 1.212 -1.121 -1.211 1.124 1.312 
1 12 23 -1.142 -1.113 -1.221 -1.121 1.321 
4 12 32 1.132 1.324 -1.141 1.112 1.312 
3 12 12 1.131 -1.242 -1.121 1.211 1.221 
2 11 2 1.221 1.111 -1.111 -1.132 1.213 
1 31 21 1.221 1.1243 1.332 1.211 1.322 
1 32 12 -1.111 -1.132 -1.411 -1.213 1.314 
3 31 31 1.122 -1.133 -1.224 1.311 1.341 
4 33 33 1.332 1.422 1.344 -1.342 1.313 
4 34 34 -1.113 1.221 -1.111 1.124 1.331 
4 33 33 1.132 1.242 1.121 1.123 1.322 
3 32 12 -1.124 -1.112 1.222 1.231 1.431 
1 32 11 1.111 -1.114 1.242 -1.212 1.421 
1 32 11 -1.222 1.122 1.231 1.231 1.311 
2 31 4 1.214 1.431 1.223 -1.232 1.232 
1 41 22 -1.212 1.222 1.222 1.231 1.322 

 22.22 4.23 4.22 4.22 2.22 اايا الكامن 
 %1.312 %1.211 %1.231 %1.231 1.212 نسبة التباتن 

واااايا الكااامن للعبااااات وقاايم ءشاارتاكات العامليااة لعبااااات املقياااع املصاافو ة ( 22جااإو  )توضااج 
جااراء التااإوتر ابلنساابة للتباااتن الكلاا  للمصاافو ةع وذلاا" بعااإ ء كاا  باماا للعواماا  املستذلصااة ونساابة تباااتن  

 للعوام .املتعامإ 
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بوامااا ع وأن القااايم ( 4بااان )قاااإ أسااافرت إوتر املتعامااإ أن بملياااة التااا( 22)جاااإو  مااان تتضاااج كمااا 
كانات بلياة قبا  للعواما  بماا  التاإوتر املتعاماإ قاإ تغاريات بعاإ العإدتة لتكبعات العباااات بعواملهاا املكارتكة 

 ءبادة تو ت  القيم الرقمية للتكبعات.(ع وةيا تإ  بل  23التإوتر املتعامإ يف جإو  )

وقااإ أساافر التللياا    اسااتذالص العواماا  األابعااة ماان التللياا  العااامل  ابتمااادا بلاا  ةاايه احملكاااتع 
ذات صاإب باامل  بباااة ( 31ببااات من ببااات املقيااع  أصابلت العباااات ) 21بن استبعاد العامل  

لالباا   اع القااإاة بلاا  اختاااذ القااراا خااال  املنا سااة وباايل" أصاابلت ببااااات مقيااببااااةع ( 41ماان ءمجااا  )
 بوام  ةم:متث  أابعة ( 3)مر ق اقم ببااة ( 31يف صواته النها ية )كرة السلة 

وتعكاس ةايه (ع 1.341: 1.221بباااتع تراوحت تكبعاما بني ) 2العام  األو  تكب  بليه  -
 بل  اختاذ القراا".ةا "بام  الوقت ونتي ة املباااة وثثري جمتمعة بعإ العبااات 

وتعكاااس ةااايه ( 1.43: 1.233ببااااااتع تراوحااات تكااابعاما باااني )2بلياااه العامااا  الثااااين تكاااب   -
 وثثريةا بل  اختاذ القراا".بام  مإى أمهية املباااة "جمتمعة بعإ العبااات 

وتعكاااس ( 1.422: 1.221تكااابعاما باااني )ع تراوحااات بباااااات21بلياااه العامااا  الثالااا  تكاااب   -
وثثريةااا بلاا   ع مااإاب(حكااا ع منااا سع مجهااوا)ملعاابع  "باماا  البي ااة اخلااجيااةلعبااااات جمتمعااة بعااإ ةاايه ا

 اختاذ القراا".

ةاايه وتعكااس ( 1.423: 1.211بباااااتع تراوحاات تكاابعاما بااني )2العاماا  الراباا  تكااب  بليااه  -
 لقراا"."بام  اهلالة الفنية والصلية لالبب وثثريةا بل  اختاذ ابعإ العبااات جمتمعة 

 (17جدول )

 التوزيع التعاديل جملموع مربعات تشبعات العوامل املستخلصة قبل وبعد التدوير املتعامد

 العوام  املستذلصة  
 النسبة امل وتة لتباتن العوام   اايا الكامن 

 بعإ التإوتر  قب  التإوتر  بعإ التإوتر قب  التإوتر 
 %1.212 %1.211 2.22 2.24 العام  األو   2
 %1.231 1.244 4.22 3.22 العام  الثاين  1
 %1.231 %1.213 4.22 4.32 العام  الثال   3
 %1.1211 %1.223 4.23 4.13 العام  الراب   4
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العوامااا  مااان كااا  بامااا  تكااابعات  مربعاااات جملماااوع تقاااااب القااايم العإدتاااة ( 22جاااإو  )مااان تتضاااج 
التعادلية العاملياة الا  تعما  بملية التإوتر يف حتقيق مهية أثر أع مما توكإ بنها قب  التإوتر التإوتربعإ األابعة 

 وع مربعات تكبعات العوام .جملمالقيم العإدتة بل  تقااب 

 الزمن التجرييب للمقياس: -
مااان العيناااة أخاار مفلاااوص بلااا  املقيااااع و  مااان أداء أو  مفلااوص يف اإلجاباااة قااا  الباحثاااان حبسااااب 

 ب(.23وكان )األداء    قا  حبساب متوسط( 32األساسية )

 (22)جإو  

 مراح  بناء مقياع القإاة بل  اختاذ القراا خال  املنا سة لالب  كرة السلة

الصواة األولية  البعإ
 للمقياع

يالع اأ  است
 اخلرتاء

املعامالت 
 العلمية

التللي  
 العامل 

الصواة النها ية 
 للمقياع

 بإد العبااات 
 2 2 21 21 23 األو 
 21 21 21 24 23 الثاين 
 2 2 21 22 23 الثال  
 2 2 2 21 23 الراب  

بإد العبااات 
 املستبعإة 

- 22 1 21 - 

 31 31 41 41 21 ا ستبيان كك  

حاا  وببااااات اسااتمااة ا سااتبيان وذلاا" املراحاا  الاا  ماارت فااا أبعاااد ( 22تتضااج ماان ااااإو  اقاام )
 تتو ر  يها الصالحية النها ية للتيبيق.

 مناقشة نتائج اليحث:ثانيا: 
 نتا ا البل  كالتا :نناقكة يف ضوء النتا ا اإلحصا ية قا  الباحثان 
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تكاابعات ( 3باان )قبااو  العواماا   قااإ   قبااو  العواماا  األابعااة حياا  ء ااا مجيعااا  ادت و قااا لكااروط 
عباااااات املتكاااابعة ليبيعاااة الالعاملياااة وو قاااا واودةاااا يف املصااافو ة تبعاااا لرتتياااب   قباااو  العوامااا  األابعاااة ومااان 

 لك  بام  أمكن تسمية ك  بام  كاآليت:وانتما ها 

ع 2)يف العبااااات التاليااة وتتمثاا  "الوقاات ونتي ااة املباااااة وثثريةااا بلاا  اختاااذ القااراا "العاماا  األو :  -
 (.21ع 1ع 2ع 2ع 3ع 3

ع 34) التاليااةبااااات وتتمثاا  يف الع" ا بلاا  اختاااذ القاارااوثثريةااأمهيااة املباااااة "مااإى العاماا  الثاااين:  -
 (.41ع 31ع 32ع 32ع 33

وثثريةااا بلاا  اختااااذ ع مااإاب( حكاااا منااا سع مجهااواع )ملعاابع "البي ااة اخلااجياااة العاماا  الثالاا :  -
 (.11ع 12ع 11ع 21ع 22ع 22ع 23ع 24ع 23ع 22) التاليةوتتمث  يف العبااات " القراا

 وتتمثا  يف العبااااات التاليااةبلا  اختاااذ القااراا" "اهلالاة الفنيااة والصاالية لالباب وثثريةااا العاما  الراباا : 
 (.31ع 32ع 31ع 11ع 12ع 12ع 13)

 تفسري العوامل األربعة:
 :التالية ا بل  الكروط استنإ الباحثان يف تفسري العوام  املستذلصة بعإ ءجراء التإوتر املتعامإ 

 التعقيإ وتصعب ء الب اسم بليه.العام  الي  تكوبه استبعاد  .2

  أكثر. تكون جياه الكامن واحإ صليج..م  الي  قبو  العا .1

 دالة  أكثر.ثال  ببااات قبو  العام  الي  تتكب  بليه  .3

 (  أكثر.1.3)بل  قيمة تكبعها ال  تتم قبو  العبااات  .4

 (.323: 23)  قطومرتفعا ء  بل  بام  واحإ كبريًا ببااة تكبًعا  جيب أ  تتكب   .3

 يف ضوء ا بتبااات السابقة.ة تفسري العوام  املستذلصو يما تل  

 وثثريةا بل  اختاذ القراا"."بام  الوقت ونتي ة املباااة تفسري العام  األو :  -



 321 

 ( 19جدول )
البناء العاملي الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات الدالة على العامل األول الذي يتمثل 

 )بعد التدوير املتعامد(للمقياس 

 36= ن

داخ  اقم العبااة   
 املقياع

قيمة التكب   العبااات
  بل  العام

 1.341   أحبي التصوتب يف األوقات اهلامسة يف املباااة 2 2
نتي ة املباااة اختاذ قراا حيسم بنإ الإاخل  ابلتوتر أشعر  3 1

 يف الإقا ق األخرية
1.212 

كانت صعبة ة ومية ود ابية مهما  أشااك يف ك  متابعة  3 3
 و رتق  متأخر اااة املبيف  اتة 

1.222 

 1.323 ودقة بنإما تكون الفرتق متأخراقرااايت بسربة اختي  2 4
 1.221 أشعر ابملس ولية بن حتقيق الفو  للفرتق يف حالة ثخره 2 3
 1.221 نزو  امللعب و رتق  متأخر يف النتي ةأشعر ابلقلق بنإ  1 2
مهمة تس ي   أخي بل  باتق ة والفرتق متأخر يف النتي  21 2

 يف أصعب املواقف ا  ومية النقاط ح  
1.241 

إدةا وبااالعاماا  األو  الإالااة بلاا  ذات التكاابعات أن بااإد العبااااات ( 21)اقاام  ماان جااإو تتضااج 
تكاابعات العباااااات جمماااوع مربعااات وقااإ بلااغ ( 1.22: 1.34)قااايم التكااب  مااا باااني ببااااات تراوحاات ( 2)

كماااا توضااالها ( %1.22)العاااامل   وتاااة للتبااااتنوالنسااابة امل ( 2.22( بلااا  ةااايا العامااا  ))ااااايا الكاااامن
 (.22جإو  )

التعرتاف  ايس نيااب تاإخ  أ اا مجيعهاا بلا  العاما  األو  جناإ ال  تكبعت للعبااات وبنظرة حتليلية 
"قاإاة الالباب بلا  حيا  تارى الباحثاان أبناه  وثثريةاا بلا  اختااذ القاراا()بام  الوقت ونتي اة املبااااة لبعإ 

 ".ونتي ة املباااة املتغريةاختاذ القراا ملقاومة متيلبات النكاط الرايض  التنا س  خال  األوقات اهلامسة 

تتاايج يف اختاااذ القااراا وصااو  ءىل أحااإ البااإا   املناساابةع  اا ن تااو ره مهمااا متغااريا وتكااك  باماا  الاازمن 
أمااا ءذا كااان الاازمن اهلركااة ماان حرتااة لااه شااي ا كمااا تتاايج أو البلاا  بنهاااع    رصااة تفلااب البااإا  ملتذاي القااراا 
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ةايا اااناب بعاإد   وحظا  . ءىل أ ض  النتا اقإ   تقود  قإ تل أ املرء ءىل خيااات متسربة قصريا املتاح 
 .أبع به من الإااسات

باان  رتااق ءثبااات أنااه   ( 1122)ورخارون  Michael bar-eliوتوكاإ بلاا  ذلاا" ماتكاا  اباتلا  
الصاااعبة بصاااواة يف املواقاااف ري كباااري بلااا  اختااااذ القاااراا للرايضااايني وخاصاااة لاااه ثثاااالبلاااو  أن ضاااغط الوقااات 

 (.23: 13بينهم. )متفاوتة 

الصااليج الاا  تسااابإ الالبباني بلاا  اختاااذ القااراا أن الثقااة ابلاانفس مان العواماا  املهمااة وتارى الباحثااان 
مان الثقاة ابلانفس والا  أشااات ءىل أن إ حمماناوا الاإتن نتا ا دااسة صاإق  الوقت حي  توكإ حتت ضغط 

يف قإااتااه متثاا  مصااإاا املهااااات ا امااة يف اجملااا  الرايضاا  نظاارا لتأثريةااا بلاا  أداء الالببااني وأن ثقااة الرايضاا  
 (.11ع 12: 2)ةاما لتلقيق األةإاهن امليلوبة. ءجيابيا 

ت ونظارا  خاتالهن  بيعاة كاارة السالة بان ابقاا  األنكاية الرايضاية يف نظاام املساابقات و اروهن املباااااي
 ن اإ ءىل ةزمياة أثنااء املبااااة ح م امللعب وبإد الالببني وقانون اللعبة وتغاري مواقاف اللعاب مان  او  وصغر 

وجناإ أن ؛: تلفاة مان املبااااةولكان يف أوقاات خواقاف من قب  الالبباني يف نفاس املاختالهن القرااات املتذية 
ببااااة ابلاانفس  علاا  ساابي  املثااا  الثقااة ماان العبااااات الاا  تكاابعت بلاا  العاماا  األو  تااإخ   يهااا باماا   4

جنااإ  حاا  يف أصااعب املواقااف ا  وميااة( النقاااط مهمااة تساا ي  باااتق  أخااي بلاا  )الفرتااق متااأخر يف النتي ااة 
نتي اة اللقااء حتمايلهم مثا  ةايا القاراا خو اا مان اختااذ   تساتييعون كثري من الالببني يف املنا سات الكبارية 

 تب وابلتا  خسااة املباااة.يف قراا التصو يف حالة تو يقهم 

أخاارى  أو بعبااااة أقاا ع  ختاااذه صااعوبة كلمااا كااان الوقاات املتاااح تاازداد أن اختاااذ القااراا وتاارى الباحثااان 
مهمة اختااذ القاراا صاعوبة وةاو ماا ومن أج  اختاذ قراا  وا  ا دادت  (Pressure)ط الضغو ا دادت كلما 

يف أحباي التصاوتب يف األوقاات اهلامساة  ن اإ أن بباااة   ياة املتبقللعباااات الثالثاة تفسر التكبعات األخرى 
أن للوقااات سااام نتي اااة املبااااااة يف الاااإقا ق األخاااريةع حيالاااإاخل  بناااإ اختااااذ قاااراا وبباااااة أشاااعر ابلتاااوتر املبااااااة 

تااق أو الا  تكااون  يهاا الفر  يف املبااااايت املتكا  اةوخاصاة يف اختاااذ القاراا جاإا النهاا   واهلاسام ةنااا دوا كباري 
ءذا أن التفكااري حااو  مااا سااوهن حيااإ   وماجااإة حممااإ ءمسابياا وتاارى حممااإ العاارا مشعااون متااأخر يف النتي ااة 

جااازاء قبااا  األداء تضااااهن ءىل املعلوماااات الااا  تصااا  ءىل العقااا   كااا  الالباااب يف تسااا ي  ةاااإهن مااان ضاااربة 
ذ القااراا بااإ ت تت يف اختاااءضااايف تااود  ءىل مزتااإ ماان التكااوةاايا باابء  الضااربة بيرتقااة صااليلةألداء ةاايه 
 (.211ع 212: 22)من الرتكيز 
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كاااأكثر   الثانياااةيف املرتباااة وأييت يف النتي اااة متاااأخر و رتقااا   امللعااابنااازو  بناااإ أشاااعر ابلقلاااق أماااا بباااااة 
ءىل مساتوى معاني القلاق  ذلا" أبناه بناإ وصاو  (Cratty)تكبعا بل  العاما  األو  وتفسار كارايت العبااات 

مساتوى األداء املهااا  كفااءة ءىل قلاة  والنفسا  لالباب مماا تاود  الفسيولوج  تبإأ معه ا ضيراب وا  ياا 
 وابلتا  صعوبة اختاذ قراا سليم يف الوقت املناسب.

(12 :314) 

تعتااارت مااان أةااام الظاااواةر النفساااية املصااااحبة لتنظااايم املنا ساااات الرايضاااية حيااا   Anxietyأن القلاااق 
بنتي ااة املباااااة للفااو  لتيلعااامم خاصااة الناشاا ني ماانهم نتي ااة و  ةامااا يف التااأثري بلاا  أداء الالبباانيتلعااب دواا 

الرايضاا  تسااابإ ءجيابيااة دا عااة أن القلااق قااإ تكااون لااه قااوة حممااإ حساان بااالوى وقااإ أوضااج وباإ  خسااااماع 
: 21سالبية ءذ تساهم يف ءباقاة األداء )وقاإ تكاون لاه قاوة دا عاة وتعب اة كا  قاواهع بل  بي  املزتإ مان ااهاإ 

121.) 

بلا  مساتوى الالببني قإ تكون ءجياا أو سال  بنااء من قب  ترى الباحثان أن القراا املتذي ةنا ومن 
 نستوى القلق(.ااتباط وثيق  ونتي تها )املرتبية روهن املباااة املصاحب  م وأتضا القلق 

تعياق بملياة وبعإ املقابلة الكذصية م  اخلرتاء لإلجابة بل  السوا  التاا  ماا ةا  أةام املتغاريات الا  
ةااو ماان أكثار العوا ااق ثثااريا يف   ا تفاااب بلا  أن متغااري ضااغط الوقات اختااذ القاارااات لالبااب أثنااء املنا سااة 

 اختاذ القراا.

نفساا  كبااري نتي ااة صااعوبة موقااف الفرتااق داخاا  ضااغط أحياااان تقاا  الالببااني حتاات أن وتاارى الباحثااان 
جمهاود أكارت وتركياز أبلا  وتظهار مماا تتيلاب مان الالبباني ة خبسااة املباااا أحياان تكون الفرتق مهإد املنا سة 

تعااإت   الإ ابيااة الفعالااة واملااوثرة بلاا  أوا  وميااة ةنااا الفااروب بااني الالببااني يف قااإامم بلاا  اختاااذ القاارااات 
 نتي ة املباااة.

 اروب يف أن ةنااك ( 1112)( 11)ورخارون  Fernando del villar ايالا دتا  وتايكر  رانناإو 
املواقاف الصاعبة يف نتي اة أثنااء ا اواة بل  اختاذ القراا بني الالببني احملرت ني والالبباني إاة الالبب قمستوى 
 املباااة.

 "مإى أمهية املباااة وثثريةا بل  اختاذ القراا"تفسري العام  الثاين: 
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 (22جدول )
البناء العاملي للمقياس  ميثل الذي الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات الدالة على العامل الثاين

 )بعد التدوير املتعامد(

 36ن= 

داخل رقم العبارة  م
 املقياس

قيمررررة التشرررربع  العبارات
 على العامل 

أ ضا  بااإ  الباإء ابملبااااايت ا اماة بساابب تكاابب  34 2
 انتباة  

1.221 

يف ابخاااتالهن أسااالوا يف اللعاااب ءىل األساااوأ أشااعر  33 1
 املبااايت النها ية 

1.242 

 دوا  الكباااااااري يف امللعاااااااب أثنااااااااءء هااااااااا و  أحاااااااا 32 3
 املبااايت ا امة 

1.324 

 1.321- اختي القرااات السهلة  قط يف املبااايت اهلامسة  32 4
 1.342 يف مبااايت النها   أكون يف كام  تركيز   31 3
 يف املبااااااايتتكااااون   نساااابة تصااااوتب لااااإأ ضاااا   41 2

  .النها ية بل  البيولة
1.223 

( 21)أن بإد العبااات ذات التكبعات الإالة بلا  العاما  الثااين وباإدةا ( 11)من جإو   تتضج
جمماااوع مربعاااات تكااابعات العباااااات وقاااإ بلاااغ ( 1.221ع 1.411)ماااا باااني قااايم التكاااب  بباااااات تراوحااات 
لها كماااا توضااا( %1.23)والنسااابة امل وتاااة للتبااااتن العاااامل  ( 4.22( بلااا  ةااايا العامااا  ))ااااايا الكاااامن

 (.22) جإو 

التعرتاااف تاااإخ  يف نيااااب للعباااااات الااا  تكااابعت بلااا  العامااا  الثااااين جناااإ أ اااا مجيعاااا وبنظاارة حتليلياااة 
باإ  الباإء أ ضا  بباااات تكاب  وثثريةا بل  اختاذ القارااع حيا  تفسار الباحثاان "مإى أمهية املباااة لعام  

ع يف املباااايت النها ياةءىل األساوأ لعاب اليف أسالوا ابختالهن أشعر انتباة ع بسبب تكبب ابملبااايت ا امة 
للكالن تتعارحمل لضاغوط نفساية نتي اة الالباب أحيااان أبن يف املباااايت اهلامساة. اختي القرااات السهلة  قط 

للفرتاق أو التأكياإ املتقإمة لتلقيق أحإ املراكز الفو  فا والتأكيإات بل  ضرواة ألمهية املباااة املعنو  الزا إ 
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بلا  قإاتااه بإاجاة كباارية يف ةايه املبااااايت ا اماة تااوثر ملسااتواه الفرتاق كالبااب أو تقييماه  داخاا بلا  مكانتاه 
الالباب وصاو  ا نفعاا  والعقلا  أةام األساباب يف باإ   بكاقيها بل  اختاذ القراا ءذ ميث  الضغوط النفساية

حتااات وقاااوع الالباااب ناااإ  عءىل األداء نسااتوى تقااارتب مااان اهلاااإ األقصااا  لقإااتاااه وابلتاااا  ثثاار قراااتاااه سااالبيا 
بلا  دقاة التصاوتب أو التمرتار مان الكارة الاي  تساابإ ا نساياا تصاعب الاتذلب يف بإاتة املباااة الضغوط 

دقااة القااارااات يف الااانفس وابلتااا  بااإ  الثقااة الالبااب يف  قااإان ذلاا" ءىل أن تباااإأ وتااود  ابليرتقااة املناساابة 
خيتااااا قااارااات ساااهلة نسااابية تقااا   يهاااا نسااابة اإلباااإاع  أوالالباااب ءىل اختااااذ قااارااات خا  اااة  يضاااير املتذاااية 
العاارا وةنااا تكااري ماان قباا  املنا سااني معهااا تعاماا  الماان السااه  منييااة  تنفاايةا األلعاااب الاا تصاابج وابلتااا  
والتااوتر للقلااق ومتثاا  مصااإاا مسااتوى الضااغوط ةامااا يف  ايدة تلعااب دواا ءىل أن املنا سااة  ( 1111مشعااون )

(22 :211.) 

ثثااااري العاااارا مشعااااون أبن ا ساااارتخاء تااااود  ءىل خفاااا  ءىل مااااا ذكااااره أن تكااااري الباحثااااان وةنااااا تااااود 
ت ابة للضاااغط العصااا  واملساااابإة بلااا  الوصاااو  ءىل املساااتوى األمثااا  مااان التاااوتر ومنااا  تاااراكم الضاااغط ا سااا

داجاااة مااان والوصاااو  ءىل مااان التاااوتر القاباااإ  العصااا  بواساااية العمااا  بلااا  الوصاااو  ءىل مساااتوى مااانذف  
 با  كارة ءليه ( وةيا ما حيتاج 22: 22)توى القابإ  خاء العميق تق   يها مستوى التوتر بن املسا سرت 
 وابلتا  حتقيق الفو .وحتسني مستوى األداء ذل" بل  ا   الروح املعنوتة  م حي  تسابإةم السلة 

تظهاار يف ( ماان أن ا بااب الااي  تتميااز باازايدة التااوتر 2112ماا  مااا ذكااره أسااامة ااتااب)وتتفااق ذلاا" 
 (12113مستوى أق  من قإااته اهلقيقة.)

الالبااب يف  ات الرايضااية تاارتبط بوجااود مااا ذكااره حممااإ العاارا مشعااون أن حااإو  اإلجناااوتعضااإ ذلاا" 
جيهااه كليااة ءىل أداء تو وجااإ أن أةاام مااا مييزةااا ةااو أن تكااون ا نتباااه قااإ   منيقااة الياقااة النفسااية املثلاا  وقااإ 

 (.121: 22)املهااة 

أنااه لتلسااني نساابة التصااوتب لالببااني مااإحت صااا  النماارع تتفااق بليااه كااال ماان ببااإ العزتااز مااا وةاايا 
وتعليم الالبباني كيفياة ك  تصوتبه حنو التصوتب من خال  تركيز ا نتباه أثناء  جيب تنمية اجتاةات صليلة 

بع ابإلضاا ة ءىل بنااء أثنااء التصاوتواهللقاة يف أذةاا ن  قط الكرة وأن تروا تكتت ا نتباه ءغفا  األموا ال  
أان التصاوتبات الفاشالة وتعزتاز التصاوتبات الناجلاة األخيااء بان  رتاق تركياز وحماولاة تصاليج الثقة ابلانفس 
 من حتلي  أخيا ها.وا ستفادة  يتم حتليلها 

(1 :33) 
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ري تفاوت وتضاد يف العباااات الثالثاة املتبقياة وةا  )أحااو  ء هااا دوا  الكباجنإ وبل  النقي  متاما 
لااإى  نساابة تصااوتبأ ضاا  ع ت النهااا   أكااون يف كاماا  تركيااز يف مباااااييف امللعااب أثناااء املبااااايت ا امااةع 

والاا  تكاابعت بلاا  نفااس  العبااااات الثالثااة السااابق تفسااريةمباان تكااون يف املبااااايت النها يااة بلاا  البيولااة( 
نتي ااة لااإوا   معينااة لااإى الرايضاايني  الإا عيااةءىل أنااه تتااأثر مسااتوايت العاماا  وتعاازى الباحثااان ةاايا التناااق  
تست يب بكك  أ ضا  بناإ مساباه ب  خيتلف اايض  ءىل رخرع  بعضهم وةيا التأثري   تكون بنفس النمو 

يف خيااة أو تغيااري مواقاا  الالببااني املكا اا ت  ماانج  اام بلاا  بااي  اجملهااودع املااإاب  اام أو حترتضااه لتعليمااات 
كلهاااا أسااااليب ميكااان  ءخل العقااااب لاااه أو حتااايتره...ع أو توجياااه ةمعيناااأو تكلياااف الرايضااا  نسااا ولية اللعاااب 

الوسايلة اختيااا و بيعتاه حا  نساتيي  الرايضايني لايا تفضا  التعارهن بلا  شذصاية الرايضا  ما  استذإامها 
حتاات نفااس املعاملااة اجملموبااة مجياا  أ ااراد ءىل وضاا  دون أن نل ااأ بنااإ اهلاجااة املناساابة للإا عيااة  سااتذإامها 

باان الصاليلة القارااات لالباب يف اختيااا أ  أن نكااون شاركاء  الصاليجيف اختيااا القاراا ساامهة املوابلتاا  
 من خال  سابق معر تنا بسماته الكذصية.مي ته   رتق

ماان الفاارد تتيلااب العاليااة واملبااااايت ا امااة أن  بيعااة املسااتوايت الرايضااية بااالو  حممااإ حساان وتاايكر 
وذل" حملاولاة ءحارا  داجة ممكنة والنفسية ألقص  ية واملهااتة واخلييية قإااته البإناستذإا  الرايض  ضرواة 

ك انااب بقلاا  هااااات النفسااية  يف املتتمثاا  والااي  جوانااب الكذصااية والتكاماا  بااني أ ضاا  مسااتوى ممكاان 
يف تياااوتر حيااا  تلعاااب دواا ةاماااا النفسااا  لالبباااني ةاماااا يف اإلباااإاد جباناااب السااامات الإا عياااة مياااثال بعاااإا 

جناب ما  املتيلباات البإنياة جنباا ءىل العناتاة فاا النفسية ال  جياب كأحإ املتغريات تنظر ءليها  ج األداء وأصب
 .واملهااتة واخلييية

(23 :22.) 

وثثريةااا بلاا  حكااا ع مااإاب( منااا سع )ملعاابع مجهااواع البي ااة اخلااجيااة "تفسااري العاماا  الثالاا :   
 اختاذ القراا"
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 (21جدول )
 البناء العاملي للمقياسالعامل الثالث الذي ميثل  العبارات الدالة على الرتتيب التنازيل لتشبعات

 )بعد التدوير املتعامد(

 36ن= 

رقم العبارة داخل  م
 املقياس

قيمة التشبع  العبارات 
 على العامل

 1.211- وأصاب حبالة من ا اتباك أثناء الإ اع الضاغطز الرتكيا قإ  22 2
أثناء للرميات اهلرة أدا   بنإ ري   توثر يف أصوات ااماة 23 1

 املباااة 
-1.221 

اخلوهن الناتا من بإ  توا ر بوام  األمن والسالمة وتوثر  24 3
 سلبيا بل  دقة قرااايت أثناء املباااة

1.312 

 1.211- أجيإ اللعب أ ض  يف ملعب مماث  مللعب التمرتن 23 4
أخياء  4 )ااتكبتمن املباااة بنإما أكون معرحمل لليرد  22 3

شذصية(   أقو  ابلإ اع القو  خو ا من اخليأ اخلامس 
 من تكملة املباااةاهلرمان وابلتا  

1.322 

أنفي تعليمات املإاب حر يا ح  لو كانت غري مناسبة  22 2
 ملوقف اللعب 

1.222 

أمي  ءىل ا بتكاا املفيإ يف مواقف اللعب يف ء اا تعليمات  21 2
 املإاب

1.332 

يف امللعب ءذا قا  أحإ اهلكا  أبر ه من قب  أشعر اب اتباك   11 2
 ابلتلكيم  

1.231 

أحإ من أسريت يف وجود أشعر ابلتوتر يف أدا   يف حالة  12 1
 تكاةإ املباااةاملإاجات 

-1.411 

من   بن تركيز  يف اللعب   تستيي  أ  حكم أن خيرج 11 21
 خال  قراااته

1.242 
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( 21)وباإدةا ذات التكبعات الإالة بلا  العاما  الثااين أن بإد العبااات  (12من جإو  )تتضج 
العباااااات جمماااوع مربعاااات تكااابعات وقاااإ بلاااغ ( 1.221ع 1.411)ماااا باااني قااايم التكاااب  بباااااات تراوحااات 
كماااا توضااالها ( %1.23العاااامل  )والنسااابة امل وتاااة للتبااااتن ( 4.22)بلااا  ةااايا العامااا  ( )ااااايا الكاااامن

 (.22جإو  )

التعرتااف حتليليااة للعبااااات الاا  تكاابعت بلاا  العاماا  الثالاا  جنااإ أ ااا مجيعهااا تااإخ  يف نياااب  وبنظاارة
" حيا  ء اا ةا   وثثريةاا بلا  اختااذ القارااحكا ع ماإاب( مجهواع منا سع لعام  "البي ة اخلااجية )ملعبع 

أناه  الباحثاانوتارى  نا ساةابملوكا  ماا حيايط  ماإابمناا سع حكاا ع ك  ما تتعلق بكا  مان ملعابع مجهاواع 
يف وميكاان تعرتااف الضااغوط النفسااية أب ااا ا اتباااك اإلاادة خااجااة باان أبنااه قااوى ةاايا العاماا  ميكاان وصااف 

ماا حتاإ  بناإ ءبيااء املوقاف أكثار وغالباا اهلركياة أبداء الواجباات بناإ القياا  ال  تإخ  ءىل العقا  األ كاا 
متثاا  مصااإاا ماان بواماا  ةع أ  مااا تكااك  باان اإلاادخااجااة ماان قااوى ويف بعاا  األحيااان تتباا  ممااا تسااتلق 

وتتفاق ذلا" ما  ماا أثنااء املبااااة بل  اختااذ القاراا املناساب بل  قإاة الالبب توثر الي  بإواه والتوتر للقلق 
مصااادا ءىل أن ماان أةاام  ( 1111)( 23)بااالو   (ع 2111) Silva (12)ماان ساالفا كااال ءليااه  توصاا  

ةاو أسالوب تعاما  املاإاب ما  الالباب ابلنكااط الرايضا  رتبياة واملالضغوط النفسية ال  تق  بلا  الالباب 
والفااو  وذلاا" اب ةتمااا  ابلنتااا ا قإااتااه واسااتيابته بتلقيااق متيلبااات تفااوب  وميالبااة ااهااا  الفاا  واإلداا 

  قط.

ءىل أاحيياة الالبباني مللعاب التمارتن(  مماثا  ببااة )أجيإ اللعب أ ض  يف ملعبتكب  الباحثان وتفسر 
والإااساات وابلتاا  ابإلجيابياات أداء الرايضايني كيفياة بلا   كباري له ثثاري  الي  تكون بل  ملعبهم ب يف اللع

ع %22.23ع حااوا  يف املتوسااطقااإ  ااا ت  يف ملعبااهمياازة اللعااب تبااني أن الفاارب الاا  متتلاا"   اايه الظاااةرة
أن الاإو  املضايفة خاال  دواة  األوملبياةجإو  امليإاليات أتضاع وتوضج ااماةري  ا يف ذل" موا اة مستغلة 

ويف جعبتهاا ( 1111)سايإين  أوملبياادءسارتاليا وأ ات غاري مسابوقة أاقاماا قياساية حققت األلعاب األوليمبية 
  ضااااية 12وميإاليااااة ذةبياااة  32وحصااااإت الصاااني (ع 1114أثيناااا )يف أوملبياااااد  41مقابااا  ميإالياااةع  32
برونزتااة  24ميإاليااة  ضااية  22ذةبيااة ميإاليااة  31 الصااني( مقاباا  1112)بكااني أوملبياااد يف برونزتااة  12و

 (11يف أوملبياد أثينا.)

ماان قباا  أبر ااه ءذا قااا  أحااإ اهلكااا  اب اتباااك يف امللعاب حياايو الباحثااان يف تفسااري ببااااة )أشااعر بينماا 
يف األنكااية الرايضاية تااتم يف قااوانني التلكايم أن تيبياق حممااإ العارا مشعااون حيا  تاارى حايو ابلتلكايم  ( 

والاا  تعاقااب بليهااا الواجااب مرابامااا ابلنااواح  الساالوكية ة والثاااين ماارتبط نااواح  الفنيااابلاجتاااه ماارتبط اجتاااةني 
والعقاااوابت النفساااية الااا  تفرضاااها ةااايه القواباااإ القضاااية ةناااا يف الضاااغوط . وتكمااان كا  ختلفاااةأبشاااالقاااانون 
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وتظهاااار املكااااكلة يف ا لتاااازا  فاااايه يف بعاااا  األحيااااان ءىل اليااااردع والاااا  تصاااا  الاااا  ميكاااان تيبيقهااااا الصاااااامة 
أو ع يف األخيااءوتتلاتا  لعاإ  الوقاوع ةايه القواباإ ااوانب السلوكية يف الوقات الاي    حيارت   ياه املناا س 

ءىل مان التاوتر تصاإا نوباا ك  ةيا الي  تصعب ءجياد الإلي  بليه  من التليز واضلا أن اهلكم تبإ  نوبا 
 (212: 22)القراا. بل  بملية اختاذ مما توثر الالبب 

ع   أثنااء املبااااةللرميات اهلرة  ثر يف أصوات  ااماةري بنإ أدا  وترج  الباحثان تكب  بباايت )  تو 
الرتكياااز والثقاااة ابلااانفس    قراااتاااه( ءىل بامااا م أن خيااارج  بااان تركياااز  يف اللعاااب مااان خاااالتساااتيي  أ  حكااا

الرايضاا  باان مااإى قإاتااه الاا  ميتلكهااا  بتقاااد ابلاانفس ةاا  داجااة االثقااة أن ااتااب حياا  تاارى أسااامة كاماا  
ماان حياا  التااأثري بلاا  نتااا ا تعتاارت بااامال ةامااا أن توقاا  الرايضاا  لنتااا ا أدا ااه  و شاا"بلاا  حتقيااق الن اااح 

وكلما  ادت داجاة التوقا  للبي  والعياءع الرايض  أكثر استعإادا جتع  النتا ا يف توق  ع كما أن الثقة األداء
العقباات والتصميم يف مواجهاة ذل" من قإاته بل  التلم  واملثابرة ثقة كلما ضابف  وأصبج الرايض  أكثر

األماا  أو أن تفقاإ للهزمياة لايس مان الساه  بليااه أن تستسالم الا  تعرتضااه وتصابج الا  تقابلاه أو املكاكالت 
واملزتااإ مااان  نساايابيةاب أداؤه وتتميااز تسااتثري قإااتااه الكامناااةع و بلاا  تركيااز ا نتبااااه يف املباااااة أتضااا وتسااابإه 

وتساااابإه بلااا  ا حتفاااا  اب اااإوء وا سااارتخاء وااب اااة اااااأش وخاصاااة يف مواقاااف املنا ساااة القاااوة والساااربة 
 .بل  اختاذ الالبب قرااات ءجيابيةتل" الثقة . ومن   تنعكس الضاغية

 (343ع 341: 4)

وابلتاا  تاوثر بلا   الن اح  وبل  النقي  كلما قلت الثقة ابلنفس كلما ق  ابتقاد الرايض  أبنه ميكنه
خا  اة تاود  ءىل قارااات وذلا" التاوتر الضااغية املنا ساة يف مواقاف تتوتر وابلتا  سلبيا نتي ة أدا ه وقراااته 

 وذل" تفسر تكب  ببااة )أ قإ الرتكيز وأصاب حبالة من ا اتباك أثناء الإ اع الضاغط(.كبرية بنسبة  

غاااري حااا  لاااو كانااات   ياااا)أنفاااي تعليماااات املاااإاب حر   بباااااة بينماااا تااارى الباحثاااان يف تفساااريةم لتكاااب
وثثريةااا بلاا   مجهااواع مناا سع حكااا ع ماإاب()ملعابع بلاا  باما  البي ااة اخلااجيااة  مناسابة ملوقااف اللعاب(

بكاأن الالببااني ساالوكهم وقارااامم لكثاري ماان املاإابني والا  تاتلكم يف اختااذ القاراا أناه نتي ااة للعصابية الزا اإة 
مان التاوبي  ملوقاف اللعاب خو اا ح  وءن كانت غري مناسبة حر يا ببني ءىل تنفيي التعليمات تضر بع  الال

مونااااإت  والكسااااانإاو  ومااااواتز  كااااال ماااان خو تااااه ماااااااي بوسااااتيةتكااااري  ويف ةاااايا الصااااإد أو التغيااااري أو العقاااااب 
ترتكاب أحاإ  ءىل أنه جيب بل  املإاب الي  ميي  ءىل الغضب بناإما( 1113كلي" )و  لو   ا اكومو يتا
وأن أن حيتملهااااا بلياااه تعلمهااام وجياااب جااازء مااان املباااااااة أن األخيااااء  أ  تفكااار يف ةااايا اخليااااأخياااأ  ببياااه 
يف اء أخيااأثناااء ااتكااافم وجيااب بلاا  املااإاب أن تكاا    ببيااه املوقااف املوضااوب  اإلجياااا ضاامن تعااهااا 

 ( 332: 3)   بني أتإتهماهلا  اليانتباةهم بسربة بل  الواجب تركزون املبااايت وجيعلهم 
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أثناااء املنا سااة القااراا الصااليج  ختاااذ  الساالر  ةااو اهلاا أن ةاايا التكاا ي  ويف وجهااة نظاار الباحثااان 
نتي اة هم بلايالواقعاة مان الضاغوط جيع  الالبباني تتلاراون والتك ي  السابقة  اخلا  ة وبإ  التأثر ابلقرااات
بلاااا  اإلبااااإاع ذامااااا والعماااا  املباااااااة أثناااااء سااااااةم م تصااااليج أثاااارت بلاااا  قاااارااامم وماااان  لعواماااا  خااجيااااة 

مواقاف اللعاب يف ء ااا تعليماات املاإاب( وةايا نثاباة تفساري للعباااة )أميا  ءىل ا بتكااا املفياإ يف وا بتكااا 
 بل  ةيا العام .ال  تكبعت أتضا 

 1111وماجااإة ا جتمابيااة ماان أةاام مصااادا الضااغوط النفسااية حساابما أشاااا مشعااون أن الضااغوط 
الفرتاااق وةي اااة التاااإاتب وااميااا  وأبضااااء مهاااوا واملقاااربني وااباااإء الضاااغوط ا جتمابياااة ابلوالاااإتن واألسااارة وت

تاإ   الالبااب ءىل حتقيااق الفاو  واهلصااو  بلاا  املزتااإ مان ا نتصااااات و اااةرة تاإخ  أولياااء األمااوا يف اجملااا  
: 22)ااميااا  بتلقياااق الفاااو  تيالاااب الضاااغط ا جتمابياااة بناااإما الرايضااا  خاااري دليااا  بلااا  ذلااا" وتااازداد 

ببااااة )أشاعر ابلتااوتر يف وةايا تفساار تكاب  املباااااة أثنااء تاوثر بلاا  قارااات الالبااب ( أن ةايه الضااغوط 212
 تكاةإ املباااة( بل  ةيا العام . يف املإاجات أحإ من أسريتأدا   يف حالة وجود 

الكاملاة الالباب املسا ولية تنبا  مان حتما  نفساية أب اا ةنااك ضاغوط  ( 1111وتيكر أسامة ااتاب )
دون  مان املبااااة بكفااءة األداء  اوا  حتفاا  ا وكيفياة بل  منا ساة تفوقه من اهلفا  بل   عخال  املنا سة

اساتعإاده املتمياز املناسابة و باإ أن تظهار الالباب ابليارب اخلييياة اخنفاحمل املستوىع والتغلب بل  املنا س 
يف التاأثري بلا  قاإاة أن ةيه العناصر متث  دواا ةاماا وترى الباحثان خال  املنا سة جهإ أقص  لبي  الكبري 

 (.212: 1)بع  الالببني بل  اختاذ القراا أثناء األداء 

 "اهلالة الفنية والصلية لالبب وثثريةا بل  اختاذ القراا"تفسري العام  الراب : 
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 (22جدول )
الرابع الذي ميثل البناء العاملي للمقياس  الرتتيب التنازيل لتشبعات العبارات الدالة على العامل

 )بعد التدوير املتعامد(

 36ن= 

رقم  م
 العبارة 

قيمة التشبع على  العبارات 
 العامل 

 1.311 اختي قراا التصوتب غالبا يف التوقيت الصليج  13 2
 1.231 أشااك وأان مصاب ألن    أستيي  ا   قراا املإاب  12 1
ح  وءن  يف املباااة ما أكون مو قا أحب أن أس   بنإ 12 3

   ابلتصوتب  تسمج كان وضع  ا  وم  
1.211 

 1.412 يف اللعب  ختيااايت اخلا  ة ألو  نفس  داخ  امللعب  11 4
وأخي بن اح  2ضإ 1استغال  موقف ا  و  أستيي   31 3

 ع املإا  
1.423 

 1.421 وأان مصاب أقو  بواجبايت ا  ومية والإ ابية  32 2
أصوب يف ك  مرة تتاح    يها  رصة تصوتب ح   31 2

 وءن أخفقت من قب  
1.331 

( 2)وبااإدةا الراباا  الإالااة بلاا  العاماا  أن بااإد العبااااات ذات التكاابعات ( 11تتضااج ماان جااإو  )
)اااايا العباااات تكاابعات جمماوع مربعاات وقاإ بلااغ ( 1.43ع 1.21)ماا بااني قاايم التكاب  تراوحات بباااات 
كمااا توضاالها جااإو  ( %23.12)والنساابة امل وتااة للتباااتن العااامل  ( 4.22)بلاا  ةاايا العاماا  ( منالكااا
(23.) 

يااااب التعرتاااف مجيعاااا تاااإخ  يف نجناااإ أ اااا بلااا  العامااا  الرابااا  للعباااااات الااا  تكااابعت وبنظااارة حتليلياااة 
أبن  ( 2112)اتاب حيا  تكاري أساامة ا "بلا  اختااذ القاراا لالباب وثثريةاا لعام  "اهلالة الفنياة والصالية 

وضااعف الكفاااءة التنا سااية بعااإ  بنااإ شااعواه نفسااه  باانالالبااب باان بااإ  اضااا نفسااية تنااتا ةناااك ضااغوط 
أو النفساا   أو اخلييا  أو الفاا الباإين سااواء مان ااانااب معينااا يف اساتعإاداته نقصاا تااإاك ع وبناإما مساتواه

 (.22: 3)نا سة": أو املاملنا س يف مواجهة 
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وبباااة املاإاب( ا ا  قاراا   أساتيي  ألنا  )أشاااك وأان مصااب فساريةم لعبااايت يف توترى الباحثان 
مااان أةااام املصااااحب لااااداء والتعاااب أن اإلصاااابة الرايضاااية وأان مصااااب( والإ ابياااة )أقاااو  بواجباااايت ا  ومياااة 

كان ولقاراا صاليج الالباب قاإ تتذاي  أو تنفيايه يف  رتاق اختااذ القاراا الصاليج ال  تقاف حاا ال  املعوقات
قاراا ا بتازا  وةاو يف  تان الاإتن  تاإان الفرنساية نعه اإلصابة أو التعب من تنفييهع وبنإما اختي جنام الكارة مت

مااان بليااه بقلاااه ذلااا" أبن جسااإه أصااابج   تقااإا بلااا  تنفياااي مااا ميلياااه بااارا وثالثاااون بامااا مااان بمااره الرابعااة 
أصاابته لايس جملارد تفااقم الوخيماة  وةو مصاب سوهن حتم  الكثاري مان العواقابع أن مكااكة الالبب قرااات

ملعوقااات اختاااذ القااراا السااليم وذلاا" ألنااه   تسااتيي  ماان أحااإ أسااباب اخلسااااة تكااون  لسااب باا  ألنااه قااإ 
أناه يف الظاروهن وكماا نعلام  معوقاات اإلصاابةيه لظاروهن تنفياالقراا السليم   نه   تستيي  وءن اختي جسإتة 
اليبيعيااة نعلاام أنااه يف الظااروهن وكمااا اإلصااابة لظااروهن معوقااات ياايه تنف أنااه   تسااتيي  توجااإ تااوا ن اليبيعيااة 
العضاالية وةاايا أماار وداخاا  اخلليااة والبواتساايو  خااااج لكاا  ماان أتااوانت الصااودتو  مللاا  أتااوين تااوا ن توجااإ 
املركاااز  العصااا  للعضاااالت العصااابية مااان ااهااا  لساااالمة العمااا  العضاال  وساااالمة وصاااو  اإلشااااات حيااو  

لاتاااوانت يف ةااايا التاااوا ن حاااإو  خلااا  وا اختا ياااة  اااأن ا نقباضاااية ابألبماااا  شاااااات واسااات ابتها  ااايه اإل
 .القإاة بل  تنفيي القرااات املتذيةومن   تود  ءىل التعب املوضع  املللية 

تذااااية املأن القاااارااات وأان مصاااااب( تعتقااااإ الباحثااااان والإ ابيااااة بواجبااااايت ا  وميااااة )أقااااو  ببااااااة ويف 
تغييااة د ابيااة  اا ذا اختاااذ الالبااب قااراا بعماا  أو تنفياايه اختاااذ القااراا ماان حياا  ا  ااة كلهااا ختكااون  حينااياك 

مان با  األدةا  قاراا ساليم مان ذلا" اغام اختااذه  ا ن أصاابته قاإ تعوقاه املتلارا مان اقاباة  ميلاه بل  املهااجم 
كانات داخا  السالة  ا ن اإلصاابة ةناا  للكارة  قإ ترتكب خيأ ءضايف جبانب تسا ي  الالباب املهااجم ذل" 

ابإلضااا ة ءىل اميااة حاارة املساا لة الإ ابيااة ابإلضااا ة ءىل الساالة بااا ق لتنفيااي القااراا ممااا كلفااه خيااأ ماان حمفظتااه 
 ءضا ية.

أناه يف اللعاب( لتكب  ببااة )ألو  نفس  داخ  امللعب  ختياااايت اخلا  اة وترى الباحثان يف تفسريةم 
أو سواء من اااناب الباإين يف استعإاداته ا عينمأن ةناك نقب خوهن لإى الالبب بنإما تإاك قإ حيإ  

حماااإد قصاااوا أو خياااأ  دمااان املذااااوهن بلااا  أن الالباااب تكاااعر بوجاااو الاااية  أو الصااال  وترتكاااز ةااايا الناااوع 
يف اختااذ القاراا خاال  املنا ساات أن قإاتاه بلا  والاي  تاوثر بكاك  سال  ءىل باإ  اضاا ه بان نفساه تود  

التغلااب بلاا  ةاايا وحياااو  الالبااب لااإى الالبااب اإلحباااط ع ماان بااإ  الرضااا باان القاارااات اخلا  ااة تولااإ نااو 
نتي اة القارااات اخلا  اة ومان   املفقاودة عتاادة املشذصايته ءىل اساتعادة مناه يف حماولاة نفساه  اإلحباط نعاتباة

 أثناء املباااة.كليا من أجواء املنا سة ح    خيرج  مرة أخرى ءىل أجواء املباااة العودة 
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داء أن ماان العواماا  املااوثرة بلاا  األ David (2112 )ودتفيااإ  Benjamin كمااا تاايكر بن ااامني
وأن ع التهي اة للمنا ساة()البإنياةع الفنياةع اخلييياةع أثناء املنا سة ةا  الضاغوط املرتبياة إبدااك ا ساتعإادات 

كا  تاوثر بصاواة كبارية بلا  أدا اه خاال  املنا ساة وقاإ تاود  ءىل حاإو  الفبنقب اساتعإاده  ببشعوا الال
 (22املبكر.)

ءىل أن  Gould (14 )(2113 ) وجولااااااإ Weinbergماااااان وتناااااارتج وتتفاااااق الباحثااااااان ماااااا  كااااااال 
األقااا  يف وأن الالبباااني وخاصاااة ضاااغوط املنا ساااة لاااإتهم القاااإاة بلااا  مواجهاااة الضاااغوط الالبباااني املتميااازون 

غوط وخاصاااة ضاااغوط الضاااوالعمااار التاااإات  يف القاااإاة بلااا  مواجهاااة املساااتوى تتاااأثرون بإاجاااة كبااارية ابخلااارتة 
ماان أخفقاات  رصااة تصااوتب حا  وءن وةاايا تفسار بباااايت )أصااوب يف كا  ماارة تتاااح    يهاا ( 32املنا ساة )
    تساااامج ع  ا  ااااوم  كااااان وضااااوءن  حاااا   يف املباااااااة )أحااااب أن أساااا   بنااااإما أكااااون مو قاااااقباااا (ع 

الالبااب ماان قباا  ولكاان  التصااوتب حاا  وءن أخفااقدوا كبااري يف مهااااة أن الثقااة ابلاانفس تلعااب ابلتصااوتب( 
 جتعله تصوب مرة أخرى بنإما تتاح له الفرصة.ثقته يف نفسه 

ابلاانفس ةاا  داجااة ا بتماااد الاا  ميتلكهااا ( أن الثقااة 1111ءليااه أسااامة كاماا  ااتااب )وةاايا مااا أشاااا 
مان و  شا" أن توقا  الرايضا  لنتاا ا أدا اه تعتارت باامال ةاماا الرايض  بن ماإى قإاتاه بلا  حتقياق الن ااح 

نتاا ا جتعا  الرايضا  أكثار اساتعإادا للباي  والعيااءع يف توقا  الكما أن الثقة حي  التأثري بل  نتا ا األداءع  
واملثااابرة بلاا  التلماا  كلمااا ضااابف ذلاا" ماان قإاتااه وكلمااا  ادت داجااة التوقاا  وأصاابج الرايضاا  أكثاار ثقااة  

صااابج لااايس مااان الساااه  بلياااه أن وتأو املكاااكالت الااا  تعرتضاااه العقباااات الااا  تقابلاااه يف مواجهاااة والتصاااميم 
وتساااتثري قإااتاااه الكامناااةع ملبااااااة يف اا نتبااااه   وتساااابإه أتضاااا بلااا  تركياااز مااااألأو أن تفقاااإ للهزمياااة تستسااالم 

وتساااابإه بلااا  ا حتفاااا  اب اااإوء وا سااارتخاء وااب اااة مااان القاااوة والساااربة اب نسااايابية واملزتاااإ وتتمياااز أداؤه 
 (.343 -341: 1)غية. يف مواقف املنا سة الضاااأش وخاصة 

ماان بإاتااة املباااااة تصااعب بليااه ممااا ساابق  اا ن الباحثااان تااراين أن أحياااان تقاا  الالبااب حتاات الضااغوط 
وباإ  القاإاة بلا  اختااذ املبااااة يف أخياء  نية داخ  ءىل بإ  الإقة والوقوع التذلب من التوتر الي  تود  

 القرااات السليمة نتي ة  ايدة الضغوط الواقعة بليه.

حتقيقاااا وباايل" تكااون قااإ   بناااء مقياااع القااإاة بلاا  اختااااذ القااراا خااال  املنا سااة  باا  كاارة الساالة 
 .بل  ما أسفرت بنه النتا اابملقياع بناء حتإتإ العوام  اخلاصة  إهن الإااسة حي    
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 اليحث باللغة العربية

 مقياس القدرة على اختاذ القراربناء 
 خالل املنافسة لالعي  ررة السلة

()حممود حممد عبد املنعم / م.د 
()عبده كانونمعتز / م.د 

 
ان حثاذإ  الباواساتلالبا  كارة السالة خال  املنا سة القإاة بل  اختاذ القراا مقياع ءىل بناء تهإهن البل  
 بااب   32ماان بينااة البلاا  تكوناات و ة الإااسااة ليبيعااال متااه ملأبساالوب الإااسااة املساالية املاانها الوصااف  

  التللياا  املعااامالت العلميااة   ءجااراء  كاارة ساالة للكااباب و  بناااء املقياااع باان  رتااق اسااتيالع اأ  اخلاارتاء
لنااااد  احتااااد  رتقااا  الكاااباب   بلااا   باااومعاترتاااه بنااااء املقيااااع نتاااا ا البلااا    مااان أةااام العاااامل  وكانااات 

تعارت بان القاإاة بلا  مجيعهاا بباااة  31حتتاو  بلا  ا يساية بواما  واايا وذلا" مان خاال  أابعاة الكر ة 
 .كرة السلةاختاذ القراا خال  املنا سة لالب   

                                                 

() ب بكلية الرتبية الرايضية جامعة املنو ية.مإاع بقسم األلعا 
() .مإاع بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرايضية جامعة املنو ية 
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 اليحث باللغة االجنليزية
 

Abstract 

 

The research aims to build a measure of decision-making Ability 

through competition for basketball players and use the researchers method 

descriptive style survey of the suitability of the nature of the study and 

formed the research sample of 36 basketball player for young people has 

been building scale through expert opinion and then make a transaction of 

scientific and factor analysis were of the most important results of research 

have been built and calibrated on the scale of my players for the youth club 

of the police and the army, through the four main factors contains 30 words, 

all reflect the ability to make decisions during the competition for 

basketball players. 
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