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Abstract: The study aimed at investigating the level of self-confidence and its relationship to
motivation of performance among team sports players in Palestinian universities. Differences in the
level of self confidence and motivation of performance according to university and type of game were
detected. A purposive sample consisted of 90 players. A questionnaire was used as a tool to collect
data. The results of the study showed that the level for both self-confidence and motivation of
performance were high among league players in Palestine. There was a statistically significant positive
correlation between self-confidence and motivation (r = 0.65). The results revealed that there were
statistically significant differences in the level of self- confidence due to university and type of game.
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يشهد العالم االف تطورا مذهال في كافة
مجاالت الحياة ،كمنها المجاؿ الرياضي
كذلك ناتج عن تطور كافة العلوـ
المرتبطة بالعصر الحالي ،مما حدا بأصحاب
االختصاص في المجاؿ الرياضي إلى اجراء
العديد من الدراسات كاألبحاث العلمية من
اجل تطور مستول االداء المتعلق بالفرؽ
كالمنتخبات الرياضية الجامعية في ظل
تقارب مستول االداء المهارم كالبدني
كالخططي كالنفسي.

الرياضي كالتي حظيت باهتماـ الكثير من
الباحثين في مجاؿ علم النفس الرياضي،
حيث أشار ( & Hays, Thomas, Maynard
 )Bowden, 2009إلى أهمية تحسين الثقة
بالنفس لدل الرياضيين من أجل الوصوؿ
إلى اإلنجاز الرياضي ،كذلك من خالؿ إشباع
الحاجات الشخصية للرياضين كالتي من
الممكن أف تكوف مصدرا هاما لتنمية ثقتهم
بأنفسهم في مرحلة اإلعداد للمنافسات.
كيرل ( & Kouli, Bebetsos, Kampris
 )Papaioannou, 2010أف الثقة بالنفس من
العوامل المؤثرة على األداء الرياضي نظرا
الرتباطها الوطيد بالجانب االنفعالي
للرياضين في األلعاب الرياضية المختلفة،
كالتي يمكن تنميتها من خالؿ المنافسات
الرياضية ذات المستويات التنافسية المختلفة
كالتي تتطلب التركيز العالي من قبل
الالعبين .كيرل توكناف كبيلن ( & Tokinan
 )Bilen, 2011أف الثقة بالنفس من العوامل
الرئيسية المؤثرة في تحديد الخبرات
المكتسبة للرياضي في الجوانب المختلفة،
حيث تظهر الثقة بالنفس المالمح الشخصية
الدائمة للفرد كال تعد كاتجاق كقتي ينتهي
بانتهاء المهمة ( ،)Pervin & John, 2011في
حين يرل بندكرا ) )Bandura, 1997أف الثقة
بالنفس تعد بمثابة الشعور الذم يمتلكه
الفرد حوؿ نفسه.

كما يهتم علم النفس الرياضي في
المتطلبات البدنية كالعقلية كاالنفعالية
لممارسي النشاط البدني ،كيدرس تأثير كل
لوف من ألواف األنشطة الرياضية سواء كانت
فرديه اـ جماعيه على متغيرات الشخصية
باعتبار أف لكل نشاط رياضي خصائصه
النفسية التي ينفرد بها عن غيرق من
األنشطة لما يتميز به ممارسي هذق األنشطة
من الثقة بالنفس كتنميه الشخصية
الرياضية.

كيرل ( )Feltz, 1988أف الثقة بالنفس تفوؽ
المالمح الشخصية للفرد ،حيث تعبر عن
ايماف الشخص في قدرته على النجاح في
مهامه كثقته بقدراته كاتخاذ قرارته الحاسمة
تجاق ذلك .كأف الخبرات اإليجابية التي
يحققها الالعب على مستول األنشطة
الرياضية التنافسية الممارسة تعمل على
زيادق دافعيه اإلنجاز الرياضي كاالستعداد
كالرغبة في االستمرار لممارسه النشاط
الرياضي ،مما يتيح فرصة أفضل لتحسين
المهارات الرياضية ،كالشعور بالسعادة
كالرضا الناتج عن تحقيق األهداؼ (راتب،

إف ألقساـ التربية الرياضية دكرا فعاال في
صقل شخصيه الطلبة من جميع جوانبها،
كاكد على ذلك بطاينة كزعبي (@ )900بأف
دكر الجامعات اليوـ ،لم يعد مقتصرا على
تزكيد الطلبة بالمعارؼ كالمعلومات
كالمواهب العلمية أك تطوير القدرات العقلية،
بل اتسع نطاقها في الفلسفة الحديثة لتشمل
مظاهر كاغراض تساهم ببناء الشخصية
المتكاملة لمواجهه متطلبات الحياة استنادا
إلى الفلسفة الحديثة التي تنادم باالهتماـ
بالفرد كوحدق كاحدق متكاملة.
كيعد علم النفس الرياضي من العلوـ
الحديثة كالهامه في المجاؿ الرياضي ،كالذم
يهتم بدراسة العوامل النفسية المؤثرة
بالسلوؾ الرياضي نحو تحقيق مستول عاؿ
من األداء كاالنجاز الرياضي (عالكم.)8@@? ،

كتكمن أهمية الثقة بالنفس في كونها من
العوامل الهامة التي تعمل على تحسين األداء

 ،)9008كيذكر خبراء التربية الرياضية بهذا
الصدد أف معظم الفرؽ الرياضية على
المستول الدكلي كالعالمي متقارب من حيث
المستول البدني كالمهارم كالخططي ،اال أف
هنالك عامال مهما يحدد نتيجة كفاحهم
اثناء المنافسات الرياضية كهو العامل النفسي
( Stolen, Chamari,Casragna & Wisloff,

 )2005كأكد على ذلك الربضي ( )900:أف
االعداد النفسي يعد من الظواهر األساسية في
الحقل الرياضي ،باعتبارق يلعب دكرا كبيرا
في الصراعات الرياضية في الوقت الحالي
كله تأثير على اإلنجاز الرياضي ،كيذكر
شتيوم ( )9089بهذا الخصوص نقال عن
( )Cox, 1994نموذج ( )Vealyلإلنجاز
الرياضي ،على اعتبار أف الثقة بالنفس (self-
 )confidenceهي سمه شخصيه تمكن الفرد
بأف يمتلك القدرة لكي يكوف رياضيا ناجحا
كالذم من خاللها يمكن التنبؤ بمستول أداء
الالعب كاستجاباته مما تعطيه دفعة تقدميه
ألدراؾ الالعب عن ذاته كشعورق بالنجاح ،هذا
باالضافة إلى أف تميز الالعب بالثقة العالية
بالنفس تجعله يمتلك المزيد من الدافعية
لإلنجاز في المستول الرياضي.
كنظرا ألهمية موضوع الثقة بالنفس
كالدافعية في المجاؿ الرياضي يسعى الباحث
التعرؼ إلى مستول الثقة بالنفس كعالقتها
بدافعيه اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية باعتبار أف مجاؿ علم
النفس الرياضي من المجاالت الهامة
كالمؤثرة في الشخصية الرياضية ،مما
يجعلنا نتنبأ بسلوؾ الالعبين مستقبال
كاستجاباتهم المتوقعة اثناء المواقف
المختلفة للعمل على تعديلها بحيث ال تؤثر
على المستول الرياضي ،كقاـ الباحث
باالطالع على العديد من الدراسات السابقة
المتعلقة بالثقة بالنفس كدافعيه اإلنجاز
الرياضي ،حيث اجرل ( Ibrahim, Ibrahim,
 )Jaafar, Kassim & Isa, 2016دراسة حوؿ
العالقة بين مناخ الدافعية كإدراؾ الطلبة

الرياضيين للنجاح في ألعابهم الرياضية
الخاصة ،ككذلك تحديد دكر الثقة بالنفس
كعامل كسيط يؤثر على تحديد العالقة
فيما بينهما .كلتحقيق ذلك أجريت الدراسة
على عينة قوامها ?? طالبا كطالبة يمارسوف
األلعاب الرياضية المختلفة في جامعة سينز
في ماليزيا .كتوصلت نتائج الدراسة إلى
كجود عالقة دالة إحصائيا بين مناخ الدافعية
كإدراؾ الالعبين الطلبة لنجاحهم في العابهم
الرياضية الخاصة ،كيعود ذلك إلى الدكر
اإليجابي للثقة بالنفس في تحقيق ذلك.
كفي ضوء النتائج أشادت الدراسة بدكر الثقة
بالنفس كمناخ الدافعية الهاـ في تحقيق
النجاح في األلعاب الرياضية المختلفة.
كما اجرل
 )2015دراسة هدفت التعرؼ إلى العالقة بين
الثقة بالنفس كالدافعية لدل العبي الهوكي
في تركيا ،كأجريت الدراسة على عينة
تكونت ( )880العبا كالعبة يشاركوف في
المنافسات المحلية للعمر أقل من = 8سنة.
كأظهرت نتائج الدراسة كجود عالقة إيجابية
قوية بين عناصر الدافعية الداخلية
كالخارجية كالثقة بالنفس ،ككذلك كجود
عالقة عكسية دالة إحصائيا بين الثقة بالنفس
كقلة الدافعية .كفي ضوء نتائج الدراسة تبين
أف الثقة بالنفس العالية لدل الالعبين
كاداركهم الفعاؿ لذاتهم كثقتهم في قدراتهم
يعمل ذلك على تحسين دافعيتهم في هذق
اللعبة.
( Sari, Ikici, Soyer & Eskiller,

كقامت أبو شنب (< )908بدراسة هدفت
التعرؼ إلى العالقة بين دافعية اإلنجاز
الرياضي كمستول الطموح لدل العبات
منتخبات الجامعات الفلسطينية ،كلتحقيق
ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها =@8
العبة من العبات منتخبات الجامعات
مستخدمه المنهج الوصفي
الفلسطينية،
المسحي لمالئمته إلجراءات الدراسة،
مستخدمه مقياس عالكم (< )900كأداة
لجمع البيانات كذلك لقياس مستول دافعية
اإلنجاز ،كمقياس معوض (< )900لقياس
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مستول الطموح ،أظهرت نتائج الدراسة إلى
أف مستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبات المنتخبات الجامعات الفلسطينية،
جاءت بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ،%=8
كأف مستول الطموح جاء بدرجة منخفضة
بنسبة = ،%=8.في حين أظهرت نتائج
الدراسة بعدـ كجود فركؽ ذات دالله
احصائية تعزل لمتغيرم (نوع اللعبة كخبرة
اللعب) لدل العبات منتخبات الجامعات
الفلسطينية ،هذا باإلضافة إلى كجود عالقة
ارتباطية إيجابية بين مستول دافعية اإلنجاز
الرياضي كمستول الطموح لدل العبات
منتخبات الجامعات الفلسطينية بمعامل
ارتباط .06=8
كما قاـ
 )2014بدراسة هدفت التحقق من مستول
توجيه األهداؼ كالثقة بالنفس الرياضية لدل
العبي كرة القدـ .كقد تكوف عينة الدراسة
من (>?) العبا في دكرم للهواة في كرة
القدـ في تركيا .كأظهرت نتائج الدراسة
كجود فركؽ دالة إحصائيا في الحالة للثقة
بالنفس الرياضية بين الهواة كالمحترفين في
كرة القدـ كلصالح الهواة ،كعدـ كجود
فركؽ دالة إحصائيا بينها في السمة للثقة
بالنفس الرياضية ،ككذلك أظهرت النتائج
كجود فركؽ دالة إحصائيا في توجيه األهداؼ
نحو األنا لصالح العبي كرة القدـ
المحترفين ،ككفقا إلى هذق النتائج إف
الفركؽ في الثقة بالنفس الرياضية كتوجيه
األهداؼ بين العبي كرة القدـ المحترفين
كالهواة يعتمد على المستول المختلف
للمنافسات.
( Heper, Yolacan & Kocaeksi,

كاجرل ( )Skinner, 2013دراسة حوؿ العالقة
بين الثقة كاألداء طواؿ الموسم الرياضي
التنافسي .كتكونت عينة الدراسة من (?;)
العبة في كرة القدـ كالكرة الطائرة في
معهد رياضي غرب الواليات المتحدة ،كتم
جمع البيانات على خمسة مراحل أثناء
الموسم الرياضي ،كذلك من خالؿ استخداـ

مقياس الفعالية الجماعية لقياس الفعالية
الجماعية (ثقة الفريق) كفعالية التدريب
(ثقة المدرب) لدل الالعبات كرة القدـ
كالكرة الطائرة .كتوصلت نتائج الدراسة إلى
كجود عالقة إيجابية بين ثقة الفريق كثقة
المدرب في الكرة الطائرة (ر= ?=)0.
مقارنة مع ثقة الفريق كالمدرب في كرة
القدـ التي أظهرت نتائجهم على العكس من
ذلك .كفي ضوء هذق النتائج تقترح الدراسة
أف ثقة الفريق كثقة المدرب ترتبط بنجاح
الفريق كالفوز خالؿ الموسم الرياضي.
كما اجرل حمارشة ( )9089دراسة هدفت
التعرؼ إلى العالقة بين مستول الرضا
الرياضي كمصادر التقه بالنفس لدل العبي
كرة القدـ في فلسطين ،أجريت الدراسة
على عينة قوامها  980العبا من اندية
المحترفين كالدرجة األكلى كالثانية لكرة
القدـ ،كاستخدـ الباحث المنهج الوصفي
لمالئمته إلجراءات الدراسة مستخدما
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،أظهرت نتائج
الدراسة أف مستول الرضا الرياضي لالعبين
بكرة القدـ كاف متوسطا بواقع => ;.درجة،
كأف مستول الثقة بالنفس كاف عاليا
بمتوسط >< =.درجة ،اضافة إلى كجود عالقة
إيجابية بين الرضا الرياضي كالثقة بالنفس
بمعامل ارتباط = .0.=:كما كتوجد فركؽ
ذات داللة إحصائية لدل الالعبين تبعا لمتغير
الخبرة كلصالح الخبرة المتوسطة في حين
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا
لمتغير الخبرة كالمؤهل العلمي.
كقاـ (جابر )9089 ،بدراسة هدفت التعرؼ
إلى مستول الثقة بالنفس لدل العبي كرة
الطاكلة في فلسطين تبعا إلى متغيرات درجة
اللعب ،كطوؿ الالعب ،كاليد المستخدمة في
اللعب ،كالخبرة في اللعب ،كتصنيف الالعب،
حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها =@
العب ،كلجمع البيانات استخدـ الباحث
المنهج الوصفي لمالئمته إلجراءات الدراسة
مستخدما االستبانة كأداة لجمع البيانات،

أظهرت نتائج الدراسة أف مستول الثقة
بالنفس لدل العبي كرة الطاكلة في
فلسطين كانت جيدة ،ككذلك أظهرت
النتائج بعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
في الثقة بالنفس لدل الالعبين تعزل بمتغير
درجة اللعب ،كاليد المستخدمة في اللعب ،في
حين أظهرت النتائج بوجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في الثقة بالنفس تعزل لمتغير
الخبرة في اللعب ،كالمصنف دكليا.
كما قامت أبو بكر ( )908:بدراسة هدفت
التعرؼ الى مستول الهوية الرياضية
كعالقتها بدافعيه اإلنجاز الرياضي لدل
العبي الكرة الطائرة في الضفة الغربية ،تبعا
لمتغيرات (درجة النادم ،المؤهل العلمي،
الخبرة في اللعب كالمهمة الرئيسة في
اللعب) حيث استخدـ الباحث المنهج الوصفي
المسحي لمالئمته إلجراءات الدراسة ،أجريت
الدراسة على عينة قوامها  8@9العبا من
العبي الكرة الطائرة للعاـ (،)908:_9089
مستخدما مقياس عالكم لدافعية اإلنجاز،
أظهرت نتائج الدراسة أف مستول دافعية
اإلنجاز الرياضي كاف متوسطا في مجالي
انجاز النجاح كمجاؿ تجنب الفشل ،في حين
أف متسوط الهوية الرياضية لدل الالعبين
كاف عاليا جدا ،إضافة إلى كجود عالقة
ارتباطية إيجابية بين الهوية الرياضية
كإنجاز الطموح كعالقة سلبية بين الهوية
الرياضية كتجنب الفشل.
كاجرل عبد الغفور ( )9089دراسة مقارنة
هدفت التعرؼ إلى مستول دافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي الكرة الطائرة للكليات
العلمية كاإلنسانية بجامعة الموصل ،أجريت
الدراسة على عينة قوامها  =0العبا حيث
استخدـ الباحث المسحي الوصفي لمالئمته
إلجراءات الدراسة لتحليل البيانات ،توصلت
نتائج الدراسة إلى ارتفاع في مستول دافعية
اإلنجاز الرياضي لدل العبي الكرة الطائرة
في حين ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
لدافعيه اإلنجاز الرياضي لدل افراد عينة
الدراسة.

كما اجرل الهنداكم ( )9089دراسة هدفت
التعرؼ إلى العالقة بين مفهوـ الذات
كدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي كالعبات
المنتخبات المدرسية في مديرية جنين،
كذلك تبعا لمتغير (الجنس ،اللعبة كمكاف
السكن) كلتحقيق ذلك أجريت الدراسة على
عينة مقدارها ;> 80العبا كالعبة ،حيث
استخدـ الوصفي المسحي لتحليل البيانات
ككذلك اعتمدت الباحثة مقياس بركات
(? )900لمفهوـ الذات كمقياس عالكم (;)900
لدافعية اإلنجاز الرياضي .أظهرت نتائج
الدراسة أف مفهوـ الذات كدافعية اإلنجاز
الرياضي ،جاءت لدل العينة بدرجة كبيرة
حيث كصلت ما بين = >9.>->9.على التوالي.
كما أظهرت عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في مفهوـ الذات كدافعية اإلنجاز
الرياضي تعزل لمتغيرات (الجنس ،اللعبة
كمكاف السكن) في حين أظهرت نتائج
الدراسة إلى كجود عالقة إيجابية بين مفهوـ
الذات كدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي
كالعبات المنتخبات المدرسية في مديرية
جنين بمعامل ارتباط بيرسوف بلغ .0.=:
كما قاـ ( )khan, 2011بدراسة هدفت
التعرؼ إلى العالقة بين المنافسة الرياضية
كدافعية االنجاز الرياضي ،لدل عينة من
العبي الريشة لطائرة ،أجريت الدراسة على
عينة مقدارها  90العبا تتراكح أعمارهم من
( )8>-90عاـ ،تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية ،كاستخدـ الباحث مقياس دافعية
اإلنجاز الرياضي ،كمقياس قلق المنافسة
الرياضية ،أطهرت نتائج الدراسة بوجود
عالقة ارتباطية سالبة ،كدالة احصائيا بين
قلق المنافسة كدافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبي الريشة لطائرة.
كاجرل ( )Fontayne, 2001دراسة هدفت
التعرؼ إلى دكافع اإلنجاز الرياضي كأثر
الجنس ،كاالختالفات العرقية ،كالمميزات
االجتماعية ،أجريت الدراسة على عينة قوامها
( )909تلميذا من الذكور كاإلناث من
المغرب ،كأكركبا ،مستخدما المنهج الوصفي
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المسحي ،لمالئمته إلجراءات الدراسة ،أظهرت
نتائج الدراسة أثر كاضح للفركؽ الجنسية
كخاصه البنات المغربيات في دكافع اإلنجاز
الرياضي ،فيما يتعلق بأهداؼ الدكافع
الخاصة بالسمات االجتماعية فقد أظهر
الذكور معدؿ عالمات أقل من البنات اتجاق
األهداؼ السائدة ،في حين أظهرت النتائج
اختالؼ في اإلنجاز الرياضي اذا دفع المراهق
بدكافع داخلية عنه اذا ما دفع بدكافع
خارجية.
مشكله الدراسة
تعد دراسة الثقة بالنفس كالدافعية من
الموضوعات الهامه في دراسات علم النفس
الرياضي ،كذلك لما لها من اهميه في تغيير
سلوؾ الفرد اثناء ممارسه النشاط الرياضي
التنافسي ،حيث تعتبر المنافسات الرياضية
من اهم المواقف التي يتعرض فيها الالعب
لمثيرات انفعاليه تؤثر على مستول الثقة
بالنفس كالدافعية لدل الالعبين ،كبالتالي
فقد حظيت موضوعات علم النفس باهتماـ
كبير لدل علماء النفس الرياضي 6كذلك
الرتباطها بالمجاؿ الرياضي ،علما انه ال
يوجد في أم نوع من أنواع النشاط اإلنساني
من اثر كاضح للفوز اك الهزيمة مثلما تظهر
في المنافسات الرياضية ،كمن خالؿ عمل
الباحث كمحاضر لمساؽ علم النفس
الرياضي في جامعه فلسطين التقنية ،فقد
الحظ أف هناؾ نتائجا لم تصل للحد
المطلوب لدل منتخبات الجامعة لأللعاب
الجماعية على المستول الجامعي على الرغم
من اهتماـ المدربين كالقياـ بواجبهم
التدريبي من حيث اعداد المنتخبات من
الجوانب البدنية كالمهارية كالخططية ،إال أف
االعداد النفسي لم يؤخذ بعين االعتبار
بالطريقة السليمة مما دفع الباحث للقياـ
بدراسته الحالية لالطالع على مستويات
الثقة بالنفس كعالقتها بدافعية اإلنجاز
الرياضي لدل الالعبين مقارنة مع اقرانهم
في جامعه النجاح الوطنية .

أهداؼ الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األهداؼ اآلتية
كالتعرؼ إلى:


مستول الثقة بالنفس لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية.



مستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية.



العالقة بين مستول الثقة بالنفس
كمستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية.



الفركؽ في مستول الثقة بالنفس
كدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية تبعا إلى
متغيرات (الجامعة ،نوع اللعبة ،كالسنة
الدراسية).

أسئلة الدراسة
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت
اآلتية:
 .8ما مستول الثقة بالنفس لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية؟
 .9ما مستول دافعية اإلنجاز الرياضي
لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية؟
 .:ما العالقة بين مستول الثقة بالنفس
كمستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية؟
; .هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
في مستول الثقة بالنفس كدافعية
اإلنجاز الرياضي لدل العبي منتخبات
األلعاب الرياضية الجماعية في

الجامعات الفلسطينية تعزل إلى
متغيرات (الجامعة ،كنوع اللعبة،
كالسنة الدراسية)؟
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:

مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة من العبي منتخبات
األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات
الفلسطينية في الضفة الغربية كالبالغ
عددهم ? ;8العبا كفقا لسجل اتحاد الجامعات
الفلسطينية للعاـ الدراسي (<.)908=-908



تعد الدراسة االكلى في حدكد علم
الباحث من نوعها في البيئة
الفلسطينية تناكلت مستول الثقة
بالنفس كعالقتها بدافعية اإلنجاز
الرياضي.



نتائج هذق الدراسة سيساعد المدربين
في الكشف عن مستول الثقة بالنفس
كعالقتها باإلنجاز الرياضي لدل
العبي المنتخبات الرياضية ألمختلفة.



اضافة إلى اعتبار نتائج الدراسة تكوف
نواق لدراسات جديدة كلمستويات
مختلفة من الالعبين كاأللعاب في
المجاؿ الرياضي.

الثقة بالنفس :إيماف الفرد بقدراته في
تسيير أمورق دكف خوؼ أك تردد لبلوغ
أهدافه كتقبله لذاته كما هي كاعتقادق بانه
جدم بتقدير االخرين (الرفاعي .)900; ،كما
عرفها الباحث بانها هي الدرجة التي يحصل
عليها الالعب في مجاالت مقياس الثقة
بالنفس كفقا للتقسيم المعتمد في تفسير
النتائج ( تعريف اجرائي).

المحدد البشرم :العبي منتخبات األلعاب
الجماعية (كرة القدـ ،كرة الطائرة ،كرة
السلة ،كرة اليد).

دافعية اإلنجاز الرياضي :هي استعداد الالعب
الرياضي لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية
كمحاكلة التفوؽ كالتميز في ضوء معيار
معين ،كإظهار قدر كبير من المثابرة
كالنشاط كالفاعلية لتحقيق مثل هذا التمييز
(عالكم .)9009 ،كما عرفها الباحث بانها
استعداد الفرد الرياضي لمواجهة متطلبات
كمواقف اللعب المختلفة كبذؿ الجهد الالزـ
لتحقيق خبرات النجاح كتالفي خبرات الفشل
(تعريف اجرائي).

محددات الدراسة
المحدد المكاني :جامعه فلسطين التقنية
خضورم كجامعه النجاح الوطنية.

المحدد الزماني :تم توزيع االستبانة
(المقياس) كجمعها خالؿ الفصل الدراسي
الثاني من العاـ (<.)908=-908

إجراءات الدراسة
قاـ الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي
في جميع إجراءاته من حيث تحديد مجتمع
الدراسة كعينتها كتطبيق مقياسي الثقة
بالنفس كدافعية اإلنجاز الرياضي على
الالعبين كذلك نظرا لمالءمته ألغراض
الدراسة.

عينة الدراسة
أجريت الدراسة على عينة قوامها  @0العبا
من العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في جامعتي خضورم كجامعه
النجاح الوطنية تم اختيارهم بالطريقة
العمدية ،حيث تمثل عينة الدراسة %986<:
من مجتمع الدراسة الكلي.
مصطلحات الدراسة

أدكات الدراسة
قاـ الباحث باستخداـ أداتين لجمػع البيانػات
كهما:
اداة الثقة بالنفس :قاـ الباحث بتصميم أداة
مستول الثقػة بػالنفس كذلػك مػن خػالؿ
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اإلطػػالع علػػى االدب المشػػابه كالدراسػػات
السابقة حيث اشتمل على < 9فقػرة بصػورته
االكلية ،ثم قاـ الباحث بعرضه على مجموعة
محكمين من ذكم الخبرة كاالختصػاص فػي
جامعتي فلسطين التقنية خضػورم كجامعػة
النجاح الوطنية ،كبعد اإلطالع على مالحظات
المحكمين كتعديالتهم كآرائهػم تػم اعتمػاد
الفقرات التي حصلت على اجمػاع  ><%فمػا
فوؽ ،كقد بلغ عدد الفقرات بصورتها النهائية
 99فقرق لتمثل مقياس مستول الثقة بالنفس،
كمػػا اشػػتمل سػػلم اإلسػػتجابة علػػى (<)
استجابات كما أعدت بطريقة ليكرت السػلم
الخماسي كهي )<( :درجات للبػديل (مرتفػع
جدا) ،ك(;) درجػات للبػديل (مرتفػع) ،ك():
درجات للبديل (متوسط) ،ك( )9درجة للبديل
(منخفض) ،ك( )8درجػة للبػديل (مػنخفض
جدا).
اداة دافعية اإلنجاز الرياضػي :قػاـ الباحػث
باسػػتخداـ مقيػػاس عػػالكم (< )900كالػػذم
اشتمل على (= )8فقػرة ،كمػا اشػتمل سػلم
اإلستجابة علػى (<) اسػتجابات كمػا أعػدت
بطريقة ليكرت السػلم الخماسػي كهػي)<( :
درجات للبديل (مرتفع جػدا) ،ك(;) درجػات
للبػػديل (مرتفػػع) ،ك( ):درجػػات للبػػديل
(متوسط) ،ك( )9درجة للبػديل (مػنخفض)،
ك( )8درجة للبديل (منخفض جدا).

ثبات أداتي الدراسة
قاـ الباحث باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا
إلستخراج معامل ثبات أداتي الدراسة ،حيث
بلغت قيمته ألداة مستول الثقة بالنفس
(>? ،)06كقيمته ألداة دافعية اإلنجاز الرياضي
( ،)06?0كتظهر القيمتين أف أداتي الدراسة
ثابتاف كصالحتاف للتطبيق في البيئة
الفلسطينية كتفياف ألغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية كهي:
المتغيرات المستقلة( :أ) الجامعة ،كلها
مستوياف هما :جامعة خضورم كجامعة
النجاح الوطنية( .ب) نوع اللعبة ،كلها أربعة
مستويات كهي :كرة القدـ ،كرة الطائرة،
كرة السلة ككرة اليد.
المتغيرات التابعة :تتمثل في استجابة
الالعبين على فقرات مقياسي الثقة بالنفس
كدافعية اإلنجاز الرياضي.
المعالجات اإلحصائية
من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة،
استخدـ برنامج الرزـ اإلحصائية للعلوـ
االجتماعية ( )SPSSكذلك باستخداـ
المعالجات اإلحصائية التالية:


المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية كالنسب المئوية.



المستقلة

صدؽ أداتي الدراسة
قاـ الباحث باستخداـ صدؽ المحتول الداة
مستول الثقة بالنفس كذلك من خالؿ
عرضه على مجموعة من ذكم االختصاص
كالخبرة في جامعتي فلسطين التقنية
خضورم كجامعة النجاح الوطنية كتبين أف
االداة صالحة لقياس ما كجدت ألجله .كفيما
يتعلق في اداة دافعية اإلنجاز الرياضي
استخدـ الباحث مقياس عالكم (< )900كالذم
يعد صادقا لإلستخداـ في البيئة الفلسطينية
حيث طبق في دراسات كل من (أبو شنب،
< )908ك(أبو بكر.)9089 ،

اختبار

(ت)

للعينات

(.)Independent Samples T Test



تحليل التباين األحادم

( One Way

.)ANOVA



اختبار شيفيه
 )Testللمقارنات البعدية
المتوسطات الحسابية

( Scheffe Post-Hoc

بين

النتائج كمناقشتها
أكال :النتائج المتعلقة بالتساؤؿ األكؿ :ما
مستول الثقة بالنفس لدل العبي منتخبات
األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات

@ )8@ ،8> ،8; ،8: ،89 ،88 ،ككانت رتبها على
التوالي (،88 ،88 ،= ،@ ،: ،> ، ،88 ،; ،< ،? ،88 ،8
@ )? ،كبلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها
( %?0فأعلى) ،ككاف مستول الثقة بالنفس
لدل الالعبين مرتفعا على الفقرات (،80 ،9
< )99 ،98 ،90 ،8? ،8= ،8ككانت رتبها على
التوالي ( )8< ،98 ،8? ،8@ ،8= ،8> ،90 ،99حيث
تراكحت النسبة المئوية لإلستجابة عليها ما
بين ( .)>@6;%->;6?%كفيما يتعلق
بالمستول الكلي للثقة بالنفس لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية كاف مرتفعا جدا ،حيث
كصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
(.)?86;%

الفلسطينية؟ كلإلجابة عن هذا التساؤؿ
استخدمت المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية كالنسبة المئوية لالستجابة لكل
فقرة كللمستول الكلي للثقة بالنفس ،كنتائج
جدكؿ ( )8تبين ذلك .كلتفسير النتائج
اعتمدت النسب المئوية اآلتية:
( ?0%فأعلى) مستول مرتفع جدا->0( ،
 )>@6@%مستول مرتفع)=@6@%-=0( ،
مستول متوسط )<@6@%-<0%( ،مستول
منخفض ( ،أقل من  )<0%منخفض جدا.
يعرض جدكؿ  8أف مستول الثقة بالنفس
لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية كاف
مرتفعا جدا على الفقرات (،? ،> ،= ،< ،; ،: ،8
جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لالستجابة لمستوى الثقة بالنفس لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية (ن=)99
متوسط االستجابة*

االنحراف المعياري

%

المستوى

الرتبة
22

قدراتي أفضل من قدرات الالعبين في المنافسات.

4557
3574

5565

9154

مرتفع جدا

11

أؤدي مهاراتي بكفاءة مميزة.

4515

5578

82

مرتفع جدا

5

أتعامل مع مجريات المنافسة بكل اعتزاز.

4526

5585

8552

1

8
4

الفقرات
أظهر أمام اآلخرين بمستوى الئق في المنافسات.

8258

مرتفع جدا

لدي القدرة عمى اتخاذ الق اررات الحاسمة في المنافسات.

4514

8556

مرتفع جدا

عالقاتي اإلنسانية مع زمالئي جيدة.

4528

5582

8452

مرتفع جدا

5582

8558

مرتفع جدا

5597

4511

5588

8252

مرتفع جدا

4522

5579

8454

مرتفع جدا

أشعر أن المدرب راضيا عني أثناء أدائي في التدريب.

4515

1551

82

مرتفع جدا

11

أشعر بالسعادة عند مقابمة المنافس.

أشارك في المقاءات الرياضية بكل ثقة.

4521

3

تزداد ثقتي بنفسي أثناء المنافسة.

4529

7

25
9
6

أعتقد أنني شخص مميز عن اآلخرين.

أنني أتميز بثقة وجرأة بنفسي في مواقف المنافسة.
هتافات الجمهور تجعمني أكثر سعادة.

11

أشعر أنني معد نفسيا أثناء المنافسات.

17

أشارك في المنافسات التدريبية.

11

5582

4515

3585

4515

5595

1551

5594

76

82

مرتفع جدا

مرتفع

مرتفع جدا

7854

16

يصفني الغير بأن مستواي جيد في المنافسات.

3597

5591

7954

مرتفع

19

ال أخشى مواجهة المنافس في بداية المنافسة.

3587

5581

7754

مرتفع

أستطيع الوصول لتحقيق أهدافي الشخصية باستمرار.

9
8

18
21
15

أستطيع مواجهة مواقف المعب المختمفة بنجاح.

أمتمك القدرة عمى حل مشاكمي الشخصية دون الحاجة
لمساعدة األخرين.

ال أخشى كراهية اآلخرين باعتباري العبا مميزا.
المستوى الكمي لمثقة بالنفس

* أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

4511

5589

82

مرتفع جدا

مرتفع

أتقبل نقد اآلخرين البناء.

3592

5589

7458

مرتفع

5592

8252

مرتفع جدا

4519

5.82

5578

8358
7852

مرتفع جدا

3577

1552

7554

مرتفع

3576

1512

7552

مرتفع

4557

5546

8154

مرتفع جدا

3591

مرتفع
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ستول الثقة بالنفس كعالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
ثابت شتيوم

يشير جدكؿ  ،9أف مستول دافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب
الرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطينية
كاف مرتفعا جدا على الفقرات (،? ،> ،: ،9 ،8
@ )8= ،8< ،8; ،8: ،ككانت رتبها على التوالي
(= )@ ،@ ،: ،< ،> ،9 ،8 ،? ،: ،كبلغت النسبة
المئوية لالستجابة عليها ( %?0فأعلى)،
ككاف مستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
الالعبين مرتفعا على الفقرات (;،80 ،= ،< ،
 )89ككانت رتبها على التوالي ( ،89 ،8< ،8:
 )8; ،88حيث تراكحت النسبة المئوية
لالستجابة عليها ما بين (،)>?6=%->06?%

ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤؿ الثاني :ما
مستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية؟ كلإلجابة عن هذا
التساؤؿ استخدمت المتوسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئوية
لالستجابة لكل فقرة كللمستول الكلي
لدافعية اإلنجاز الرياضي ،كنتائج جدكؿ 9
تبين ذلك .كلتفسير النتائج اعتمدت النسب
المئوية اآلتية:
( ?0%فأعلى) مستول مرتفع جدا->0( ،
 )>@6@%مستول مرتفع)=@6@%-=0( ،
مستول متوسط )<@6@%-<0%( ،مستول
منخفض (،أقل من  )% <0منخفض جدا.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لالستجابة لمستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية (ن=)99

متوسط االستجابة*

االنحراف المعياري

%

المستوى

الفقرات

الرتبة
6

االمتياز في الرياضة يعد من أهدافي األساسية.

4522

1559

8454

مرتفع جدا

3

أحاول قدر اإلمكان تجنب الهزيمة في المنافسة الرياضية

4526

55955

8552

مرتفع جدا

8

أستمتع في تحمل أية مهمة والتي يرى بعض الالعبين

4512

55735

8254

مرتفع جدا

13

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فإنني أحتاج

3573

19,,1

7456

مرتفع

15

الحظ يمعب دور كبير في الفوز في أغمب األحيان.

3554

55985

7558

مرتفع

12

أشعر بحالة حمى البداية عند بدء المنافسة وسرعان ما تزول

3584

55915

7658

مرتفع

1

لدي االستعداد لمتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي أنجح

4553

55725

9556

مرتفع جدا

اآلخرين أنها صعبة.

لمقميل من الوقت لكي أنسى هذا الخطأ.

عند إحراز أي تقدم.
في رياضتي.

2

أحب ممارسة المهام التي أشعر فيها بالفخر عند النجاح.

4529

55775

8558

مرتفع جدا

7

11

الفوز في المنافسة يمنحني دافعية اإلنجاز.
أشعر بالضيق عند الخسارة لعدة أيام.

4525

55955

84

7856

مرتفع جدا
مرتفع

16

أشعر بالتوتر قبل المنافسة مما يؤثر عمى إنجازاتي.

3543

1525

6856

متوسط

14

أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية.

لدي رغبة عالية لكي أكون ناجحا في لعبتي.

3564
4524

1559

55985

7258
8458

مرتفع

3

نجاحي في عممي هدف أساسي أسعى إلى إنجازه بكل جهدي.

4526

55845

8552

مرتفع جدا

9

أحاول جاهد أن أكون أفضل العبا.

4555

1514

85

مرتفع جدا

5

9

أستطيع أن أكون هادئا في المحظات التي تسبق المنافسة
مباشرة.

المستوى الكمي لدافعية اإلنجاز الرياضي

* أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

3593

4555
4552

1512

1558
5549

85
8554

مرتفع جدا

مرتفع جدا
مرتفع جدا

بينما جاء مستول دافعية اإلنجاز متوسطا
على الفقرة ( )88كالتي كانت رتبتها (=)8
حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها
( .)=?6=%كفيما يتعلق بالمستول الكلي
لدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية كاف مرتفعا جدا ،حيث
كصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
(.)?06;%
ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤؿ الثالث
ما العالقة بين الثقة بالنفس كدافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب
الجامعات
في
الجماعية
الرياضية
الفلسطينية؟ كمن أجل اإلجابة عن هذا
التساؤؿ تم استخداـ معامل االرتباط
بيرسوف ( ،)Pearson Correlationكبيانات
جدكؿ  :توضح ذلك.
جدول 3
نتائج معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين مستوى الثقة
بالنفس ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات
الفلسطينية (ن= )99
مستوى الثقة بالنفس

مستوى دافعية

اإلنجاز الرياضي

م

ع

م

ع

4557

5546

4552

5549

قيمة ()R

*55654

** دال إحصائيا عند مستوى الداللة (.)5551

يعرض جدكؿ  :كجود عالقة إيجابية قوية
دالة إحصائيا عند ( )0608بين مستول الثقة
بالنفس كمستول دافعية اإلنجاز الرياضي
لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية ،حيث
كصلت قيمة معامل االرتباط بيرسوف إلى
(;<=.)06
رابعا :النتائج المتعلقة بالتساؤؿ الرابع :هل
توجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستول
الثقة بالنفس كمستول دافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب

الرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطينية
تعزل إلى متغيرم (الجامعة كنوع اللعبة)؟
متغير الجامعة :من أجل اإلجابة عن هذا
الشق من التساؤؿ تم تطبيق اختبار (ت)
للعينات المستقلة (Independent Samples T-
 )Testكجدكؿ ; يبين ذلك.
جدول 4

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في مستوى الثقة بالنفس ودافعية
اإلنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية تبعا إلى متغير الجامعة (ن=)99
خضوري
الجامعة

المتغيرات التابعة

مستوى الثقة

بالنفس

مستوى دافعية

اإلنجاز الرياضي

النجاح

قيمة
(ت)

م

ع

م

ع

4517

5546

3593

5.43

*2549

4518

55433

3585

5549

**3595

* مستوى الداللة (  ** ،)5.55مستوى الداللة (.)5551

يشير جدكؿ ; كجود فركؽ دالة إحصائيا
عند مستول الداللة (≤ < )0.0في مستول
الثقة بالنفس كدافعية اإلنجاز الرياضي بين
العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في جامعتي خضورم كالنجاح كلصالح
جامعة خضورم.
متغير نوع اللعبة :كلإلجابة عن هذا الشق
من التساؤؿ استخدـ اختبار تحليل التباين
األحادم ( .)One Way ANOVAكيعرض
جدكؿ < المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية لأللعاب المختلفة باعتبار
المتغيرات التابعة :الثقة بالنفس كدافعية
اإلنجاز الرياضي.
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ستول الثقة بالنفس كعالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
ثابت شتيوم

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمستوى الثقة بالنفس ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية تبعا إلى متغير نوع اللعبة (ن= )99
نوع المعبة

كرة طائرة

كرة قدم

( ن= ) 29

المتغيرات التابعة
الثقة بالنفس

دافعية اإلنجاز الرياضي

كرة سمة

( ن= ) 23

كرة يد

(ن= ) 21

( ن= ) 17

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

4556

5543

4516

5539

3579

5536

4523

5555

4

5552

5542

4557

3584

5548

4513

5552

جدول 6

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقة بالنفس ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية تبعا إلى متغير نوع اللعبة (ن= )99
المتغيرات التابعة

مجموع مربعات االنحراف

مصدر التباين
بين المجموعات

مستوى الثقة بالنفس

25562

داخل المجموعات

مستوى دافعية اإلنجاز الرياضي

بين المجموعات

55687
55194

89
3

55872

255781

المجموع

المربعات

86

185741

داخل المجموعات

درجات الحرية
3

165679

المجموع

متوسط

*35544

55291

86

215653

قيمة (ف)

15253

55242

89

* مستوى الداللة (≤ .)5555
جدول 7
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية بين المتوسطات لمستوى الثقة بالنفس لدى العبي منتخبات األلعاب
الرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطينية تبعا إلى متغير نوع اللعبة (ن= )99

المتغير التابع
مستوى الثقة بالنفس

المتوسط
4556
4516
3579

كرة قدم

كرة طائرة

كرة سمة

كرة يد

5515

5525

5517

*5537

5557

*5544

4523
* مستوى الداللة (≤ .)5555

كيعرض جدكؿ = نتائج تحليل التباين لكل
من المتغيرين التابعين حسب األلعاب األربع.
يشير جدكؿ = إلى كجود فركؽ دالة إحصائيا
عند مستول الداللة ( ≤ < )060في مستول
الثقة بالنفس لدل العبي منتخبات األلعاب
الجامعات
في
الجماعية
الرياضية
الفلسطينية ،بينما لم تكن هنا فركؽ دالة
إحصائيا في مستول دافعية اإلنجاز الرياضي
لدل الالعبين .كلتحديد الصالح من الفركؽ
تم استخداـ اختبار شيفيه ()Scheffe
للمقارنات البعدية بين المتوسطات ،كنتائج
الجدكؿ > تبين ذلك.

يعرض جدكؿ > كجود فركؽ دالة إحصائيا
عند مستول الداللة (≤ < )060في مستول
الثقة بالنفس بين العبي كرة اليد ككرة
السلة كلصالح العبي كرة اليد ،ككذلك
توجد فركؽ بين العبي الكرة الطائرة ككرة
السلة كلصالح العبي الكرة الطائرة ،بينما لم
تكن هناؾ فركؽ دالة إحصائيا في المقارنات
البعدية األخرل بين المتوسطات.

مناقشة النتائج
التساؤؿ األكؿ :ما مستول الثقة بالنفس لدل
العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية؟

أظهرت نتائج جدكؿ  ،8أف مستول الثقة
بالنفس لدل العبي منتخبات األلعاب
الجامعات
في
الجماعية
الرياضية
الفلسطينية ،كانت مرتفعة جدا ،بمستول
كلي (; )?86حيث كانت أعلى الفقرات،
الفقرة األكلى بمستول (; )@86في حين
جاءت الفقرة الثانية أقل منها ،بمستول
مرتفع (? ،)>;6كيعزك الباحث السبب إلى
كجود مثل هذق النتيجة إلى أف معظم أفراد
عينة الدراسة كانت من الالعبين المميزين
لدل الجامعات ،كالذين ينتموف الى الدرجات
المختلفة لألندية في االتحادات الرياضية
الفلسطينية ،باعتبار أف معظم األندية تقدـ
كالمعنوم ،كاالجتماعي،
الدعم المادم،
كالمنح األكاديمية لدل الالعبين الرياضيين
المميزين في الجامعات الفلسطينية ،هذا
باإلضافة إلى تقديم الجامعات للعديد من
المساقات المعرفية التي تعمل على صقل
شخصية الالعبين باعتبارهم طلبه من طلبة
الجامعات ،مما جعلهم يتمتعوا بدرجة عالية
من الثقة بالنفس ،حيث اتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع دراسة كل من ،حمارشة ()9089
كدراسة القدكمي (= )900كدراسة جابر
( )9089كالتي أظهرت مستول عاؿ من الثقة
بالنفس لدل الالعبين .في حين جاءت على
العكس من دراسة ( )Heper, 2014كالتي
أشارت إلى مستول منخفض من الثقة
بالنفس حيث يدعم راتب (<@@ )8بهذا
الخصوص أف الرياضيين الذين يتمتعوف
بالثقة بالنفس المثلى كالعالية ،يضعوف
ألنفسهم أهدافا كاقعية ،تتفق مع قدراتهم،
بل أف فهمهم لقدراتهم بشكل جيد يجعلهم
يشعركف بالنجاح بطريقة أفضل عندما
يصلوف لحدكدهم العليا لقدراتهم ،كال
يحاكلوف انجاز أهداؼ غير كاقعية بالنسبة
لهم ،هذا كيعتبر امتالؾ الرياضيين للثقة
بالنفس كالمهارات البدنية كالمهارية
كالخططية تجعلهم يحققوف اإلنجاز الجيد
في المنافسات ،باعتبار أف الطالب في
المرحلة الجامعية يتميز باالعتماد على

النفس ،كإتخاذ القرارات السليمة مما تحقق
له الطمأنينة كاالعتزاز بالنفس كالذات
كالشعور بالمسؤكلية.
التساؤؿ الثاني :ما مستول دافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب
الجامعات
في
الجماعية
الرياضية
الفلسطينية؟
لإلجابة عن هذا التساؤؿ أظهرت نتائج
جدكؿ  ،9أف مستول الدافعية لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية ،كانت مرتفعة جدا
بمستول كلي (; ،)?06حيث كانت أعلى
الفقرات ،الفقرة السابعة ،بمستول (= ،)@06في
حين جاءت الفقرة الحادية عشرة أقلها
بمستول متوسط (= ،)=?6كيعزك الباحث
السبب في مثل هذق النتيجة إلى أف العبي
منتخبات األلعاب المختلفة في الجامعات
الفلسطينية لديهم الدافعية كالطموح
بالوصوؿ إلى أعلى المستويات الرياضية
لتمثيل جامعاتهم في المنافسات المحلية على
مستول جامعات الوطن أك على مستول
الجامعات الخارجية ،حيث يذكر عالكم
( )9009أف كصوؿ الالعب ألعلى المستويات
الرياضية ،يتوجب عليه ما يطلق بدافعية
اإلنجاز الرياضي ،كالتي يقصد بها استعداد
الرياضي لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية
لتحقيق التفوؽ كاالمتياز عن طريق اظهار
قدر كبير من الدافعية كالنشاط كالفاعلية
كالمثابرة ،كتعبير عن الرغبة في الكفاح
من أجل التفوؽ في مواقف المنافسة
الرياضية المختلفة ،حيث اتفقت نتائجنا مع
دراسة (عبدالغفور )9089 ،كدراسة (الهنداكم،
 )9089كالتي أظهرت بمستول مرتفع في
دافعية اإلنجاز الرياضي ،في حين اختلفت مع
دراسة (أبوشنب )908< ،كدراسة (أبوبكر،
 ،)908:كالتي أشارت إلى مستول متوسط في
دافعية اإلنجاز الرياضي ،كعليه يرل الباحث
أف السبب في مثل هذا االختالؼ يعود إلى
عينة الدراسة ،حيث أف دراسة أبو شنب
أجريت على العبات األلعاب الفردية

مجلد  88عدد  :يوليو908> ،

ستول الثقة بالنفس كعالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
ثابت شتيوم

كالجماعية في الجامعات الفلسطينية ،كدراسة
أبوبكر أجريت على العبي الكرة الطائرة في
فلسطين ،في حين أجريت دراسة الباحث على
عينة من العبي المنتخبات الذكور المميزين
في األلعاب الرياضية المختلفة في جامعتي
فلسطين التقنية خضورم كجامعة النجاح
الوطنية .
التساؤؿ الثالث :ما عالقة مستول الثقة
بالنفس بدافعية اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية؟
لإلجابة عن هذا التساؤؿ ،أظهرت نتائج
جدكؿ ،:إلى كجود عالقة دالة إحصائيا بين
مستول الثقة بالنفس كدافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب
الرياضية الجماعية في الجامعات ألفلسطينية
بمعامل ارتباط (=<= ،)06حيث أكد راتب
(<@@ )8على كجود عالقة إيجابية بين الثقة
بالنفس كدافعية اإلنجاز كالنجاح في المجاؿ
الرياضي ،حيث يرل الباحث أف هناؾ العديد
من العوامل التي تربط ما بين مستول الثقة
بالنفس كدافعية اإلنجاز الرياضي ،مثل
خبرات النجاح كالفشل التي تتداخل بين
المفهومين ،كأف العالقة بين مستول الثقة
بالنفس ،كدافعية اإلنجاز الرياضي عالقة
طردية ،ام كلما زادت الثقة بالنفس ،زاد
مستول دافعية اإلنجاز الرياضي لدل
الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج ،حيث
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة
دراسة أبو شنب (< ،)908كدراسة حمارشة
( )9089كالتي أظهرت عالقة إيجابية بين
السمات النفسية كدافعية اإلنجاز ألرياضي.
التساؤؿ الرابع :هل توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستول الثقة بالنفس كعالقتها
بدافعية اإلنجاز الرياضي؟
لإلجابة عن هذا التساؤؿ سيقوـ الباحث
بتناكؿ المتغيرات حسب تسلسلها:

متغير الجامعة:
أظهرت نتائج جدكؿ ; ،الختبار ) )t-testبوجد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول
الداللة (= < )060بمستول الثقة بالنفس
كعالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي لدل
العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في جامعتي فلسطين التقنية خضورم
كجامعة النجاح الوطنية كلصالح جامعة
خضورم ،كيعزك الباحث إلى مثل هذق
النتيجة إلى الخبرة في المنافسات الرياضية
الذم تحققه منتخبات الجامعة على مستول
مشاركات االتحاد الرياضي للجامعات
الفلسطينية ،إضافة إلى الدعم المادم الذم
تقدمة الجامعة لالعبين الذين يحرزكف
المركز األكؿ للمنتخبات الرياضية كالتي
تصل إلى<> ،%حيث يدعم هيز كآخركف
( )Hays, et al., 2009أهمية تحسين الثقة
بالنفس لدل الرياضيين من أجل الوصوؿ
إلى اإلنجاز الرياضي من خالؿ تقديم الدعم
المادم كالبيئي كاالجتماعي.
متغير نوع اللعبة:
أظهرت نتائج جدكؿ > ،بوجود فركؽ دالة
إحصائيا في مستول الثقة بالنفس لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية ،بينما لم تكن هناؾ
فركؽ في مستول دافعية اإلنجاز الرياضي،
حيث كانت الفركؽ بين العبي كرة القدـ،
كرة السلة ،كرة الطائرة ككرة اليد،
كلصالح كرة اليد ،حيث اختلفت نتائج
الدراسة مع دراسة القدكمي (@@@ )8كالتي
أظهرت الفركؽ لصالح كرة السلة ككرة
القدـ ،كيعزك الباحث السبب إلى مثل هذق
الفركقات كلصالح العبي منتخب كرة اليد،
باعتبار أف طبيعة اللعبة توفر فرصا
لالحتكاؾ أكثر من بقية األلعاب الجماعية
األخرل مما يتطلب السرعة في اتخاذ القرار
المناسب كاإلعتماد على النفس ،مقارنة
بالالعبين األخرين في األلعاب الجماعية
المختلفة ،ناهيك عن أف لعبة كرة اليد

ليست من األلعاب المنتشرة على المستول
المحلي كالدكلي بالدرجة المطلوبة ،أالمر
الذم يتطلب من الالعبين إثبات الذات لديهم
كالتي من خاللها تمنحهم الثقة بالنفس
العالية من أجل اإلنجاز الرياضي ،كفيما
يتعلق بعدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا في
مستول اإلنجاز الرياضي لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية في
الجامعات الفلسطينية جاءت النتيجة متفقة
مع دراسة أبو شنب (< )908كدراسة الهنداكم
( )9089كالتي أظهرت عدـ كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير نوع اللعبة.
كعليه يرل الباحث أف السبب في عدـ كجود
فركؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستول
اإلنجاز الرياضي يعود إلى التباين في
الخبرات الميدانية في المجاؿ الرياضي،
فضال عن كونهم إحدل الدعامات األساسية
لمنتخبات األندية كالجامعات الفلسطينية،
مما أظهر عدـ كجود مثل هذق الفركؽ بين
العبي منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية.
استنتاجات الدراسة
.8

أف مستول الثقة بالنفس لدل العبي
منتخبات األلعاب الرياضية الجماعية
في الجامعات الفلسطينية كانت
بمستول مرتفع جدا.

.9

أف مستول دافعية اإلنجاز الرياضي
لدل العبي منتخبات األلعاب الرياضية
الجماعية في الجامعات الفلسطينية
كانت بمستول مرتفع جدا.

.:

كجود عالقة ارتباطية ايجابية بين
مستول الثقة بالنفس كدافعية اإلنجاز
الرياضي لدل العبي منتخبات األلعاب
الرياضية الجماعية في الجامعات
الفلسطينية.

;.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستول الثقة بالنفس كدافعية اإلنجاز
الرياضي لدل عينة الدراسة في
متغيرات (الجامعة ،السنة الدراسية).

<.

توجد فركؽ دالة إحصائيا في مستول
الثقة بالنفس تعزل لمتغير السنة
الدراسية لدل عينة الدراسة ،في حين
لم تظهر هناؾ فركؽ في دافعية
اإلنجاز الرياضي لنفس المتغير.

التوصيات
في ضوء عرض نتائج الدراسة كمناقشتها
يوصي الباحث ما يلي:
.8

زيادة اهتماـ المدربين الرياضيين في
الجامعات الفلسطينية ألعداد برامج
تدريبية هدفها تنمية السمات النفسية
لدل الالعبين.

.9

المادم
الدعم
تقديم
ضركرة
كالمعنوم إلى العبي منتخبات
الجامعات الفلسطينية األخرل أسوة
بجامعة فلسطين التقنية خضورم.

.:

ضركرة تزكيد االتحادات الرياضية
كالجامعات الفلسطينية بنتائج الدراسة
من أجل عقد دكرات ككرشات عمل
تتناكؿ أهمية األعداد النفسي في
المجاؿ الرياضي.
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