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 املشرف                      املشرف                                                    
 د فرات جبار سعد اهلل. أ د غازي صاحل حممود                                    .أ
 

 

 

 .  بناءًا  على التوصيات املتوافرة نرشح االطروحة للمناقشة 
 
 

 د   نبيل حممود شاكر . أ                                                        
 والدراسات العليامعاون العميد للشؤون العلمية                                    

 جامعة دياىل -كلية الرتبية األساسية                                            
 م   2115/     /                                                                

                 

 اقـــرار املشرفــني 



4   
                                                                                                                                      

 
 

الشعور بالذنب والصالبة النفسية وعالقتهما برتتيب )) اشهد أن االطروحةة الموسةومة
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 .                                                   اليحوية  غير الححيحة وألجةه وقع  بأسةوب عةمي خاٍل  من األخطاء والتعبيرا  الة وية و 
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الشعور ))يشهد أييا أعضاء لجية المياقشة  والتقويم قد أطةعيا عةى هذه االطروحة الموسومة 

بالذنب والصالبة النفسية وعالقتهما برتتيب نتائج الالعبني على بساط احلركات 
(( جبار محمود  ةسياري)) المعدة من قبل طالبة الدكتوراه ((األرضية يف اجلمناستك الفني

وياقشيا الطالبة في محتوياتها وفيما له عالقة بها ويقر أيها جديرة بالقبول لييل شهادة الدكتوراه 
 .  ي عةوم التربية الرياضية ف
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 اقتداءً  . . . .إىل عبد اهلل نـور الظـالم وخري األنام 

 ()رســـــــــــــــــــول اهلل حمــــــمـــــــــــد                                                                                                          

 إىل من مد على األفق جناحاً وارتدى جمد احلضارات 

 اجلريح   ........ومــــــــــــوطـــــين  ديبلوشاحاً 

 ســـــــتنهض كــــالعنقاء بــــــأذن اهلل                                                                                                                  

 إىل سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل اىل الروح  الـــــيت 

 روحي . . . . . . . . . . . . . ســــــــكنت 

 ــــــــــــاءًحُبـــــــــاً   و وف( عدي)زَوجـــــــــي ألغَايل                                                

 االرتقاء. . .    لسوامق حيثنـي كان الذي إىل

 حُبــــــــــــاً و  أمتنانا[  حَفِظه أهلل]والدي الغايل                                                                                                       

 الدافق. .ن إىل رمز الطيبة واإلنسانية وشالل احلنا

   إخالصاً و وفاءً( حفظها اهلل)والدتي الغالية                                                                                                      

 هروا يل ظبني سعادتي وفرحي اىل من أ نإىل من جيمع

 تقديراً ومـــــــودةً و إعتــــزازاً( أخـــــواتي)                احلياة   . . . . . . . . . . . . ما هو  امجل من  

  طريقي. . . الشعلة اليت تشتعل لتنري يل يإىل  وهج

 احـــــتضاناً وفخــــــــــراً( يوسف وامحد )                                                                                              

   ونار                                                                                
                         

 االهـــــــــــداء
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كرمةه والحةالة والسةالم عةةى الهةادي االمةين وشة يع و  الحمد هلل جل جالله والشكر له عةى آالئةه
 . اجوع ن وأصحابهوحود ص   اهلل وعام  ع  ه وامه الرحمة المهداة سيديا 

الحمةةد هلل رب العةةالمين الةةذي اعةةاييي عةةةى اتمةةام هةةذه الرسةةالة لتخةةرأ الةةى حيةةز الوجةةود بأجمةةل 
حةةورة وان يطيةةب لةةي وأيةةا اخةةط االسةةطر االخيةةرة مةةن هةةذا الجهةةد اتقةةدم بالشةةكر واالمتيةةان  وأبهةةى

الةةةى حيةةةز الوجةةةود اذ تتقةةةدم الباحاةةةة اوالش شةةةكرها الةةةى المشةةةرفين  إظهارهةةةافةةةي  االةةةى الةةةذي سةةةاهمو 
ومشةةرفاش ماةةابراش ايعةةم اهلل  وأسةةتاذاالةةذي كةةان ابةةاش  امةةدتوور زةةا ل صةةامد وحوةةودال اضةةةين االسةةتاذ 

الباحاةة سةواء بالمحةادر العةميةة او  اتجةاهبطول العمر وجمال الخةق الةذي لةم يبخةل جهةداش عةيه 
وأاابةةه خيةةر الاةةواب  فجةةزاه اهلل خيةةر الجةةزاء البحةةتبالمشةةاركة العةميةةة والعمةيةةة فةةي جميةةع مراحةةل 

 امةدتوور  ةرا  جبةاران اتقةدم بالعرفةان الةى االسةتاذ  به ، كمةا كةان واجةب عةةي ةفكي  محظوظ
  .العةمية التي زادته قوة ورحاية بتوجيهاته وأرشدييشرف عةى هذه الجهد الذي ا

 معوةادة ت  ة  امورب ة  اسواوة   قوةل امورب ة  امر ا ة  اةة بشةكرها وتقةديرها ووفائهةا حوتتقدم البا
دفعةة طةالب الةدكتوراه وطةول حةبره  الحتضةايهوفي مقدمتها االستاذ الدكتور يبيل محمود شاكر 

المسةةاعد الةةدكتور الةةذي فةةارق  واألسةةتاذلتةةي وهبهةةا لهةةم فجةةزاه اهلل خيةةر الجةةزاء  وقدرتةةه العةميةةة ا
والةةى جميةةع االداريةةين وال ييةةين وعةةةى  امةةدتوور ا ةةاد حو ةةدالكةيةةة لكةةن يبقةةى فةةي قةوبيةةا وذاكرتيةةا 

 .التي كاي  متعاط ة مع جميع الطالب وبماابة االم فوفقها اهلل عز وجل  امحج   نغلرأسهم 
عةى  مجن  اموناقش  وأع ا رئ س وتتقدم الباحاة بالتقدير واالمتيان الى االساتذة االفاضل 

 قبولهم مياقشة االطروحة وعةى توجهاتهم القيمة التي تزيد من الرحاية العةمية لهذه االطروحة 
جامعةة  ي وتيي ان اتقدم بوافر الشكر وعظةيم التقةدير الةى االسةاتذة فةي كةيةة التربيةة الرياضةية وال

 وهةا د.ل.أ وجا ةد حو ةد ، د.ل.تاوةل عبةود ، أ د.ل.أ ،واجدة حو د  د.ل.أديالى والسيما مةيهم 
 مةة  امقةةا  ز د.ل.أ،د وةةنان عبةةاس .ل.أ د اال     ةةر ،.ل.،أنبةةراس تاوةةل  ةةدا   د.ل.أ ،صةةبرل

عةةى  امو د وحوةود وج ةد وامة  جو ةد االدار ة ن وام ن ة نوعد عباس وام   د.لرشا طام  د.ل

 وامتنان
ً
 شكر



8   
مةةا قةةدموه لةباحاةةة مةةن تسةةهيل مهمةةة لةبحةةت طةةول مةةدة الدراسةةة فجةةزاهم اهلل كةةل الجةةزاء كمةةا تتقةةدم 

الةذي كةان يعةم  وحوةد وم ةد اماشةاممالباحاة بكل الحب واالمتيان والوفةاء الةى المةدرس الةدكتور 
يبخةةةل بةةةأي مشةةةورة عةميةةةة فةةةأن شةةةاء اهلل ييةةةال  فةةةي توجيهاتةةةه العةميةةةة وال واألخاالسةةةتاذ والزميةةةل 

  من كل مكروه امين رب العالميناهلل وح ظهلسعادة من كل ييبوع في الحياة ا
الى الذي ال تيسةاه الةذاكرة وبةه تت ةذع العمةيةا  العقةيةة ومعةه يكةون البحةت العةمةي وعةةم الةي س 

عةةى قةبةي اقةدم الذي له معزه خاحةة الرياضي بتطور مستمر وكان يعم القدوة واألستاذ والزميل 
 .اعتزازاش  عت   و  وان امحورلوافر شكري وتقديري له دكتور 

وحوةد تقدم الباحاة كل االحترام لةذي يعجز القةم ان يخط شكره وتقديره الى العم والقدوة الدكتور 
  .الذي لم يبخل أي مشورة عةمية وعمةية تخدم البحت فجزاه اهلل خير الجزاء جوال عر 

من طةبةة   وال  امدراو والعرفان فأن الباحاة تسجل شكرها وتقديرها الى جميع بال ضل  وشعوراش 
 د.حوةةال وحوةةد ، لد .لاوةةال صةةب د ، د .لم ةة ا روةةول ،  د.ل، وةةحرحر د.ل)الةةدكتوراه ومةةيهم 
قصةم  د.ل حاول شةوت  د.ل ، ونعل  راس د.، ل دعوروعد.ل ، دعوار جبار.عادل عباس ، ل

كةةل (  نبةةراس ع ةةم د.عثوةةان وحوةةود ، ل د.ل احوةةد شةةاتر ، د. ةة ا  حوةةود ، ل د.حةةاول ، ل
 .الحب واالحترام والتواضع ان شاء اهلل 

امنج  ةةم رئةة س  فا ةاد نجةة) ووفةاءش ميةي ان اسةةجل امتيةايي وتقةةديري الةى فريةةق العمةل المسةةاعد 
اموة د نب ةل وهةدل رئة س   بغداد وامة/  اوحاد امجوناووك  ل اوواع ل ابرا  د .ل.أ،  وحاد اال 

عبةد  نب ل ،   صل ، وامودرس اموواعد ر اض) د ام  وام  امحتال / اوحاد  رعم م جوناووك 
وةةدربم ) و ( صةةبا  ووهنةةد  حوةة ن د ةةام  عوةةاد/ امجوناوةةوك  وةةدرب ن  ةةم اوحةةادامر ةةا وام

رهم كةل فأشةك(  نوادل بغداد احود عو د ، ونهاد ، ووو ق جبار وام  امحتل امدومم رعد جاول
الشكر واالمتيان لما قدموه لي من مساعدة عمةية في اجراء التجربة الرئيسية لةبحةت فجةزاهم اهلل 

 .خير الجزاء 
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ش وا  واوم ، ش وا  حوون ،   ن  صةبا  ، ) ووفاءش ميي وتقديري الى حديقاتي العزيةزا  

 .حباش ووفاءاش (  ردوس عبد امحو د ، حنان عبعو  
 ةةةةم  واسند ةةةة اموراتةةةة  امودر ب ةةةة  فةةةةان تتوجةةةةه الباحاةةةةة ان تشةةةةكر جميةةةةع بال ضةةةةل والعر  اش وشةةةةعور 

جراءالعبيه  بإعطاءكافة لما ابدوه لي من عون  وحا ظا  امقطر التجربة الرئيسية لةبحت فةةم  وا 
 .بأي طةب قدم لهم من قبةي ح ظهم الباري عز وجل  ايبخةو 

 بشةر  عنةاد اموو وةةمال اضةةة فةةي قسةم االرشةاد الي سةي  الةدكتورةتقةديراش مةن الباحاةه وعتةزازاش الةى 
 .التي كاي  يعمة االخ  والزميةة في المسيرة الدراسية فح ظها اهلل من كل مكروه 

   وجم امحب  ش اف قةبي  ةذي حاغ االيام ساللم ألرتقي بها يحو العاللتتقدم الباحاة بايائها 
 بارك اهلل فيهما  احود و ووف  اوالدي والى ال راشا  الطائرة ومستقبل األمة

 التي ازهق  من اجل هذا الوطن الحبيب اكراماش  اا ها الى روح زن وألمتتقدم الباحاة بكل ح
 تقديراش  .............. واوالد ل وأ واجهلااواوم والى من أتميى ان تبقى حورهم في عيويي 

تقف الباحاة عاجزة عن التعبير الى من كةةةه اهلل بالهيبةة والوقةار الةى مةن عةميةي العطةاء  وأخيرا
الى من احمةل اسةمه بكةل افتخةار أرجةو مةن اهلل ان يمةد فةي عمةرك لتةرع امةاراش قةد ..بدون ايتظار

  ابم امغامم. حان قط ها بعد طول ايتظار وتبقى كةماتك يجوم أهتدي بها اليوم وال د والى االبد
الى معيى الحب ومعيى الحيان والت ايي وبسمة الحياة وسر الوجةود  ....والى مالكي في الحياة 

 اوم امحب ب ....  الى من كان دعائها سر يجاحي وحيايها بةسم جراحي الى اغةى الحبايب 
  عوم وعووم.................. من قدموا الدعم لها ة بايائها الى كما تتقدم الباحا

، وممن لم يسيح المجةال لةذكرهم فةي  اوفي الختام تتقدم الباحاة الى جميع من قدم المساعدة له 
 .دعوايا ان الحمد هلل رب العالمين  وأخرهذه الح حة 

 

 سنارية
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 عنوان االطروحة
الشعور بالذنب والصالبة النفسية وعالقتهما برتتيب نتائج الالعبني على ))  

 ((           بساط احلركات األرضية يف اجلمناستك الفني 
                                    

 اموشرف     اموشرف                                                 ثهامباح          
 د   را  جبار وعد اهلل . أ      د  زا ل صامد وحوود  . أ         ود  جبار وحو  ر ونا

                                ************************************** 

        امبحةةةة  وأ و ةةةة وقدوةةةة  امبةةةةا  االول  وقةةةةد تضةةةةمن: اشةةةةتمة  االطروحةةةةة عةةةةةى خمسةةةةة ابةةةةواب 
بمةةدع االهتمةةام بالتيميةةة البشةةرية التةةي مةةن أهةةم ركةةائز التيميةةة  ن تقةةدم المجتمعةةا  انيسةةايية  رهةةنإ

وهةةذا األمةةر يقوديةةا إلةةى االهتمةةام بمعرفةةة طبيعةةة التكةةوين الي سةةي لةقةةوع البشةةرية الداخةةةة . العامةةة 
ن معرفةةة القةةوع ركيةةز عةةةى خحةةائت شخحةةيتها ، وذلةةك  الكعيحةةر فعةةال فةةي هةةذه التيميةةة ، والت

تجابا  انفةةراد كالشةةعور بالةةذيب و الحةةالبة الي سةةية أمةةر يسةةاعد الي سةةية المةة ارة فةةي سةةةوك أو اسةة
عةى إمكايية التعامل السةيم معهم من اجل دفعهم في عمةية البياء والتطةوير لتحقيةق افضةل يتةائ  

 .و الوحول الى ميحا  التتوي  لتحقيق االهداف المراد تحقيقها 
ي ار عةى مشةاعر الضةمير التةي  و حكم اليم ييحب عةى حدت في الماضي بالذيبأن الشعور  

ال تحكةةم عةةةى الماضةةي بةةل عةةةى المسةةتقبل ، وبةةذلك يشةةكل وظي ةةة تحذيريةةة يوجةةه األفعةةال المقبةةةة 
  .لةشخحية

والحةةةالبة الي سةةةية هةةةي احةةةد اهةةةم العوامةةةل و السةةةما  الشخحةةةية االيجابيةةةة المةةة ارة فةةةي االرتقةةةاء 
ف الحةةةعبة التةةةي تواجةةةه الكايةةةر مةةةن بمسةةةتوع االداء و تحقيةةةق االيتحةةةارا  الرياضةةةية حيةةةت المواقةةة

تسةةبب الكايةةر مةةن العوائةةق امةةام تحقيةةق االيجةةاز و بالوقةة  ي سةةه تعةةد حةةافزاش فةةي  والتةةي الرياضةةيين

 ملخص االطروحة باللغة العربية
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مواجهة التحديا  و اكتشاف مواطن القوة و التحدي االمال لةوحول الى المستويا  المطةوبة لةذا 

رياضةيين كةمةا اسةتطعيا االيتحةار عةةى كةما استطعيا االرتقةاء بمسةتويا  الحةالبة الي سةية لةدع ال
 . سواء كاي  داخةية ام خارجية و تحقيق االيجاز الرياضي الض وطا  الي سية التي تواجه ال رد 

اذ اكةةد الكايةةر مةةن العةةامةين فةةي هةةذا المجةةال ان االفةةراد االكاةةر حةةالبة ي سةةية هةةم االكاةةر حةةموداش 
و مكوياتهةةةةا تعمةةةةل كمت يةةةةر سةةةةيكولوجي  لمقاومةةةةة المحةةةةاعب و االيجةةةةاز اذ ان الحةةةةالبة الي سةةةةية

ي و الي سةية لة ةرد و ان هةذه السةمة هةيخ ف من واقع االحدات الضاغطة عةةى الحةحة الجسةمية 
يجةةب ان تيشةةأ مةةن خةةالل تشةةجيع االبةةاء لببيةةاء و المةةربين و المةةدربين لالعبةةين  التةةي الشخحةةية

و الةةةتحكم و التحةةةدي و ادراك  لمعرفةةة كي يةةةة تقيةةةيم اي مواقةةف يتعرضةةةون لهةةةا  فتهيةةة  لهةةم االلتةةةزام
 .اليجاح و تحقيقه في جميع المواقف التي يتعرضون لها 

فان قدرة ال ةرد عةةى التعامةل ب اعةيةة مةع الضة وط الي سةية و القةدرة عةةى التكيةف مةع التحةديا  و 
الحةةعوبا  و التعامةةل مةةع االحبةةاط و االخطةةاء و الحةةدما  الي سةةية و المشةةاكل اليوميةةة مةةن اهةةم 

الشةةارة اليةةه و االهتمةةام بةةه و خاحةةة فةةي الرياضةةا  التةةي تتطةةةب اسةةتمرار فةةي الابةةا  مةةا يجةةب ا
 .الي سي مال رياضة الجمياستك و خاحة الحركا  االرضية 

ان الحركةةا  االرضةةية هةةي مةةن الحركةةا  االساسةةية ل عاليةةا  الجمياسةةتك و ان مةةن اهةةم متطةباتهةةا 
ل التةي تعطةى لكةاذا ان الدرجةة اليهائيةة  مةع المحةاحبة بالموسةيقةهي الربط بةين  حركةة و اخةرع 

وهةذا يعتمةد عةةى ( االداء ) و الةربط الكبيةر بةين حركةة و اخةرع مشترك تحتسب عةى الحةعوبا  
 . امكايية أالعب البديية والحركية والمهارية فضالش عن الحالة الي سية التي يتمتع بها 

د الةةةوافر مةةةن الدراسةةةة والبحةةةت فةةةي ال القحةةةتكمةةةن اهميةةةة البحةةةت فةةةي ان هةةةاتين الظةةةاهرتين لةةةم تيةةةا 
مجال االلعاب ال ردية التي تعتمد عةى الجهد واألمكاييا  ال ردية لالعب وحالته الي سية كون كةل 

كةةةرة البحةةةت العطةةةاء ميهمةةةا يةةة ار عةةةةى طبيعةةةة ال عاليةةةة ويتائجهةةةا سةةةةباش وايجابةةةاش مةةةن هيةةةا جةةةاء  ف
 .وفي لعبة الجمياستك ال يي ية الالعبين العراقيين في هذه ال ئة العمر  م شرا  عن واقع
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الزيةةارا  الميداييةةة التةةي قامةة  بهةةا الباحاةةة كويهةةا تدريسةةية فةةي مةةن خةةالل  / اوةةا وشةةت   امبحةة 

 .جامعة ديالى ، كةية التربية الرياضية 
 :لبعض مراكز وأيدية تدريبية لةجمياستك ال يي وجد  ان 

توجةةةد ظةةةواهر ي سةةةية مةةة ارة ايجابيةةةة وسةةةةبية لةةةم تةةةدرس بشةةةكل عةمةةةي فةةةي المجةةةال الرياضةةةي  -0
وتعتمةةد عةةةى التحةيةةل الشخحةةي لةمةةدربين والالعبةةين لةةذا مةةن الضةةروري االهتمةةام بهةةذه ال ئةةة 

 .من العبي الجمياستك وتسةيط الضوء عةيها ودراستها بعمق 
 تيطبةةةق عةةةى البيئةةةة العراقيةةةة او ال توجةةد مقةةةاييس ي سةةية لهةةةذه الظةةواهر وان وجةةةد  فهةةي ال -3

 .عةى العبة ي سها وعةيه ارتأ  الباحاة بياء مقياسين لهاتين الظاهرتين 

التعرف عةى العالقة بين الظاهرتين ومجاالتها بيتائ  العبي الجمياستك ال يي عةى بساط -2
 .          3103الحركا  األرضية في بطولة العراق لةموسم 

  م اوا ا داف امبح 
 .لدع العبي الجمياستك ال يي ومقياس الحالبة الي سية بياء مقياس الشعور بالذيب  -1
عييةةةة ) الالعبةةةين  والحةةالبة الي سةةةية لةةدعالشةةعور بالةةةذيب  مجةةةاال  عالقةةة التعةةرف عةةةةى – 2

 . ( البحت 
 .الجمياستك ال يي  لالعبي  لدعالحالبة الي سية  التعرف عةى الشعور بالذيب و – 5

 
فةةةي بطولةةةة العةةةراق  المشةةةاركين  تدريبيةةةةال راكةةةزالمو يديةةةة الا والعبةةة / اموجةةةال امبشةةةرلوقةةةد اشةةةتمل 

 .فئة المتقدمين / الجمياستك ال ييلعبة في  2012لةموسم الرياضي 
 . 2013/6/23ول اية  2012/1/10تمال في ال ترة ف/  اوا اموجال ام وانم
 .كركوك /  اليشاط الرياضيب داد ، قاعة  /قاعة سمير خماس /  اوا اموجال اموتانم

مدارس واليظريا  م هوم الشعور بالذيب ، ال) فقد تضمن المحاور االتية /  اوا امبا  امثانم
مراحل تطور الشعور بالذيب ، الشعور بالذيب واااره عةى  لةشعور بالذيب ،
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ا  م، يظريا  الحالبة الي سية ، الس ي سيةم هوم الحالبة ال الرياضيين ،

م هوم لعبة  الرياضي ، واألداء، الحالبة الي سية  الشخحية ذو الحالبة الي سية
اشتمل الباب عةى س  دراسا  ، بساط الحركا  االرضية ، وقد الجمياستك 

 (سابقة
اذ استخدم الميه  ، فقد اشتمل عةى ميهجية البحت واجراءاته الميدايية /  اوا امبا  امثام 

لمالمته طبيعة المشكةة وتكوي  العيية من  قا  االرتباطيةالعالالوح ي بالطريقة 
الجمياستك اما وسائل جمع  لعبةالعباش من ايدية ومراكز تدريبية في ( 170)

استمارة ت ريغ البيايا  ، المحادر والمراجع العربية واألجيبية )المعةوما  فهي 
اما الوسائل  (مقياس الحالبة الي سية ، مقياس الشعور بالذيب ، والمعةوما  
لمعالجة البيايا  (  SPSS)فقد اقتحر  عةى استخدام يظام ، االححائية 

 ، الوسط الحسابي)اححائياش حيت تم استخدام القوايين االتية بحسب أسمائها 
 ،معامل ارتباط بيرسون ،معامل االلتواء  ، الخطاء المعياري ، االيحراف المعياري

قايون  ، لةعييا  المستقةة متساوية االعداد tر اختبا ، الوسيط ،  3كا –كاي  مربع
 (براون   -معامل سبيرمان  ، معامل ال ا كرويباخ ، الداللة المعيوية

ومياقشتها وأسةوب استخدام التحةيل وتحةيةها فقد تضمن عرض اليتائ   /  رابداوا امبا  ام
يتائ  وترتيب العامةي لكل من مقياس الشعور بالذيب ومقياس الحالبة الي سية 

 .الالعبين في الجمياستك ال يي وذلك لتحقيق أهداف البحت 
 :االتية  االوونواجا   لأفقد اشتمل عةى /  ااوساوا امبا  ام

بيةةاء مقيةةاس الشةةعور بالةةذيب لالعبةةي الجمياسةةتك ال يةةي فةةي العةةراق وبواقةةع تةةم التوحةةل الةةى  1- 
 .  س العةمية والبحاية لبياء المقاييس الي سية وفقاش لبسفقرة ( 61)

مقياس الحالبة الي سةية  لالعبةي الجمياسةتك ال يةي فةي العةراق وبواقةع تم التوحل الى بياء   2-
 . العةمية والبحاية لبياء المقاييس الي سية وفقاش لبسس فقرة ( 44)

 .   ان مجاال  كل مقياس تقيس المجال الذي وضع  من أجةه   3-
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 .   وجود عالقة ارتباط بين مجال الحالبة الي سية ويتائ  ألالعبين   4-
 .  وجود عالقة ارتباط غير معيوية بين مجاال  الشعور بالذيب ويتائ  ألالعبين    5-
 .   وجود عالقة ارتباط معيوية بين مجال االلتزام ويتائ  الالعبين   6-
 . وجود عالقة ارتباط غير معيوية بين مجال التحكم والتحدي   7-
 

 :وون ا ل امووص ا   تان  وا  أوم 
ضةرورة اهتمةام مةدربي الجمياسةةتك فةي العةراق اايةاء فتةةرا  االعةداد والميافسةا  فةي عمةيةةا   1-

 . االرشاد واالعداد الي سي والتعرف عةى مستوع الشعور بالذيب لدع الالعبين
اء الالعةةةب فرحةةةة ليعبةةةر عةةةن مةةةا بداخةةةةه مةةةن عوامةةةل ي سةةةية ضةةةاغطة لواقةةةع ضةةةرورة اعطةةة 2-

 . المواقف التي يتعرض لها ااياء التدريب والميافسة من قبل المدرب 
تطبيةةق المقياسةةين بحةةورة دائمةةة لالسةةت ادة ميهةةا فةةي عمةيةةة االعةةداد الي سةةي القحةةير وبعيةةد  4- 

 . المدع 
  لةةدع الرياضةةيين فةةي المسةةتويا  المختة ةةة والحةةالبة الي سةةية مقاريةةة مسةةتوع الشةةعور بالةةذيب  5-

 ( . ياش  _ محةي _ اولمبي _ دولي ) 
اجراء مقياس الحالبة الي سية والشعور بالةذيب عةةى دراسةا  مختة ةة والعةاب فرديةة مختة ةة  6-

 . ححراش 
تين لةةدع اعتمةةاد مقيةةاس الشةةعور بالةةذيب والحةةالبة الي سةةية لتحديةةد مسةةتوع هةةاتين الظةةاهر  – 7

 .الالعبين 
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 احملتوياتقائمة 
 ت املوضوع الصفحة

  العنوان 1

2 
  اآلية القرآنية

3 
  إقرار املشرفني

4 
  إقرار املقوم اللغوي

5 
  إقرار جلنة املناقشة والتقويم

6 
  اإلهداء

7 
  شكر وامتنان 

10 
 بالغة العربية  ملخص االطروحة

 

15 
  قائمة احملتويات

23 
  قائمة اجلداول

26 
  قائمة اإلشكال

27 
  قائمة املالحق

28 
  الباب األول 

29 
 - 1 التعريف بالبحث

29 
 1-1 املقدمة وأهمية البحث

30 
 1-2 مشكلة البحث

31 
 1-3 هداف البحثا

14 
 1-4 فروض البحث

14 
 1-5 جماالت البحث

44 
 1-5-1 اجملال البشري 
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31 

 1-5-2 اجملال الزماني
 

31 
 1-5-3 اجملال املكاني

 

43 
 1-6 حتديد املصطلحات

43 
 4-6-4            الشعور بالذنب 

43 
 3-6-4 الصالبة النفسية

33 
  الباب الثاني

35 
 شابةة الدراسات النظرية والدراسات امل

-2 

35 
 2-1 الدراسات النظرية

35 
 1-1-2 ( Guilt feeling) مفةوم الشعور بالذنب 

36 
   2-1-2 املدارس والنظريات اليت تفسر طبيعة الشعور بالذنب

40 
 2-1-3 تعقيب على النظريات اليت تناولت الشعور بالذنب     

42 
 2-1-4 مراحل تطور الشعور بالذنب 

43 
   2-1-5 الشعور بالذنب وأثاره على الرياضيني     

14 
  2-1-6 كيف حيدث الشعور بالذنب للرياضيني                                   

14 
   7-1-2 ( Hardiness) مفةوم الصالبة النفسية 

13 
  2-1-8 نظريات الصالبة النفسية    

15 
    2-1-9 السمات الشخصية ذوي الصالبة النفسية

15 
    2-1-10 خصائص ذوي الصالبة النفسية املرتفعة واملنخفضة

15 
 2-1-11 التطبيقية للصالبة النفسيةاملضامني 

64 
 2-1-12 الصالبة النفسية واألداء الرياضي

66 
  اجلمناستك  مفةوم لعبة 

13-1-2 

65 
  2-1-14   بساط احلركات األرضية    
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65 

 لعبة  عالقة الشعور بالذنب والصالبة النفسية باحلركات األرضية يف

 الفين اجلمناستك 

15-1-2 

51 
 الدراسات السابقة 

2-2 

51 
 سامي غنيم حممد مطاوع 

1-2-2 

54 
 منتةى مطشر عبد الصاحب

2-2-2 

53 
 مسية مصطفى امحد امساعيل

3-2-2 

54 
 دراسة كوميب

4-2-2 

51 
 دراسة نانسي وجني

5-2-2 

51 
 دراسة لني وجون

6-2-2 

54 
  الباب الثالث

44 
 - 3 منةجية البحث وإجراءاته امليدانية 

44 
 1 – 3 منةج البحث

44 
   2 – 3 جمتمع البحث وعينته

44 
   1-2 – 3 جمتمع  البحث                                                   

43 
 2-2-3 جتانس العينة 

43 
 4-3-4 عينة البحث

41 
 3 – 3 الوسائل البحثية واألجةزة واألدوات املستخدمة

41 
   1-3-3 ( وسائل مجع املعلومات  )الوسائل البحثية 

41 
   2-3-3 األدوات واألجةزة املستخدمة يف البحث                            

41 
   4 – 3 خطوات تصميم وبناء املقاييس النفسية وإجراءات امليدانية  

46 
 1-4-3 إجراءات بناء املقاييس النفسية

46 
 1-1-4-3 حتديد أهداف املقاييس  النفسية
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46 

 2-1-4-3 حتديد جماالت املقياسني

45 
   3-1-4-3 اواستقالهل( مقاييس البحث) حتديد صالحية جماالت  املقياسني            

45 
 4-1-4-3 اعداد الصيغة األولية للمقياس

44 
    5-1-4-3 وإعداد وصياغة فقرات املقاييس النفسية  مجع 

51 
   6-1-4-3 حتديد أسلوب صياغة فقرات املقياس

51 
   1-4 بدائل اإلجابة واختبار حتديد 

54 
   6-3 ياسنيحتديد صالحية جماالت املق

55 
   4-6-3 حتديد صالحية فقرات مقياس الشعور بالذنب                      

413 
  2-6-3 حتديد صالحية فقرات مقياس الصالبة النفسية                               

415 
    7-3 مفاتيح تصحيح املقياسي 

414 
    4-3 تطبيق املقياس وتعليماته شروط 

414 
   4-4-3 شروط تطبيق املقياس

414 
   3-4-3 تعليمات املقياس

415 
   9-3 التجربة االستطالعية                                          

441 
    41-3 موضوعية االستجابة                                       

444 
    44-3 (  التطبيق األولي للمقياسني )التجربة الرئيسة        

441 
   43-3 حتليل الفقرات إحصائيا

441 
  13-3 التوزيع الطبيعي للعينة

445 
 41-3 انالطرفيت اجملموعتان 

436 
   15-3 عرض نتائج االتساق الداخلي

444 
  46-3 الشعور والصالبة   ملقياسي( السايكومرتية ) لقياسية اخلصائص ا         

443 
   4-46-3 صدق املقياس
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441 

 3-46-4 ثبات املقياس

135 
   17-3 طريقة التجزئة النصفية 

446 
 44-4 املوضوعية 

445 
 45-4 الطريقة املستخدمة وكفاءتةا يف حتليل البيانات

445 
 31-4 البحث اييسالتحليل العاملي ملق

445 
 4-31-4 التحليل العاملي ملقياس الشعور بالذنب

415 
   0-02-3 تفسري العوامل املقبولة ملتغريات البحث

149 
 4-31-3 الشعور بالذنب تفسري عوامل 

415 
   4-02-3 التحليل العاملي ملقياس الصالبة النفسية

461 
 5-02-3 تفسري عوامل مقياس الصالبة النفسية

454 
   02-3 (تطبيق الثاني للمقياسني )التجربة الرئيسية 

454 
     00-3 الوسائل االحصائية

451 
  الباب الرابع

456 
  4 - عرض النتائج وحتليلةا ومناقشتةا

456 
 عرض نتائج جماالت الشعور بالذنب ونتائج الالعبني لعينة البحث 

 وحتليلةا

1-4 

455 
 عرض نتائج ارتباط جماالت الشعور بالذنب للبحث ونتائج الالعبني 

 وحتليلةا

1-1-4 

454 
 عرض نتائج معامل االرتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج

 الالعبني وجماالت الشعور بالذنب للبحث وحتليلةا 
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 :التعريف بالبحث 1- 
 :املقدمة وأهمية البحث    1-1
بتددد ال مم تتدددنا بنجتةت ددد  مجب ددد    مجتددد  تدددن   دددا   دددن    ن تقدد ا مجتمتتتدددنس مية دددنة      دددنإ     

و دد م مرتدد   قو ةددن إجددم مم تتددنا بتت لدد  نب تدد  مجت ددو ن مجةة دد  ج قددوال مجب دد    . مجتةت دد  مجتنتدد  
ن تت لد     د  ل دم خصدن خ  خصد ت ن و و جد   ممج مخ    تةص  لتنل ل   د   مجتةت د  و ومجت

تمنبنس ميلدد م   نج ددتو  بنجدد ةص و مجصددسب  مجةة دد    تدد  مجقددوال مجةة دد   مجتددي  ل لدد   دد و   و م دد
  دددنل  ل دددم إت نة ددد  مجتتنتدددل مج ددد  ا تت دددا تدددن ممدددل  لت دددا لددد  لت  ددد  مجبةدددن  ومجتندددو   جت ق ددد  

 .ملضل ةتن ج و مجوصول مجم تةصنس مجتتو ج جت ق   مم  مف مجت م  ت ق ق ن 
 ي   ل م ت دنل  مجضدت   مجتد   و   ا مج ا  ةصص ل م   ث ل  مجتنض  بنج ةص ن مج تو   

و وبدد ج    دد ل و  ةدد  ت     دد   ومددل مرلتددنل مجتقب دد  ت  ددا ل ددم مجتنضدد  بددل ل ددم مجت ددتقبلم 
  .ج  خص  

من ل ددا مجددةةر مج  نضدد  م  ة دد  مومةددص مج  ددنل مجضددنتن  مج دد ب   مجتدد  توممددل مجةدد   لدد    نتددل 
مجتتنةدددنل ممة دددنة   و ممة  ملدددنس و مجخنصددد  مو تدددن خدددسل ت ددد  تل مج  نضددد   بدددل  تتددد ف بومدددو  

ممضن مبنس مجتتت  ل ج ال  مف تن ممل م  مم دو ن  و  دو   د ف مجدم   م د  مجمومةدص مم منب د  
و مج د ب   ج   ددنل ممة ددنة    دد  تتددول  م ب ددنس    دد  لددن ت وةددنس مج ددوم   مجتخت ةدد  و مجتدد  ت ددن ا 

 .س ل ا مجةةرل  ومو  ةوع تن مةومع  مجتوم ن و مجت نتل ل  تمنم
ومجصدددسب  مجةة ددد    ددد  م ددد  م دددا مجتومتدددل و مج دددتنس مج خصددد   مم منب ددد  مجتدددي  ل لددد  مم تقدددن  
بت دددتوال مم م  و ت ق ددد  ممةتصدددن مس مج  نضددد     دددث مجتومتدددف مجصدددتب  مجتددد  توممدددل مج   ددد  تدددن 

نل ًم لدد  ت ددبص مج   دد  تددن مجتوم دد  متددنا ت ق دد  ممةمددن  و بنجوتددس ةة ددل تتدد   دد ومجتدد  مج  نضدد  ن
تومم   مجت   نس و م ت نف تومنن مجقول و مجت  ي ممت ل ج وصول مجم مجت تو نس مجتن وب  جد م 
  تن م تنتةن مم تقدن  بت دتو نس مجصدسب  مجةة د   جد ال مج  نضد  ن   تدن م دتنتةن ممةتصدن  ل دم 

 . ق   ممةمن   وم   نةس  مخ    ما خن م   و ت مج  نض  مجضغوننس مجةة    مجت  توممل مجة   
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م  م دد  مج   دد  تددن مجتددنت  ن لدد   دد م مجتمددنل من مملدد م  مم  دد  صددسب  ةة دد    ددا مم  دد  صددتو ًم 
جتقنوتدددد  مجتصددددنلص و ممةمددددن  م  من مجصددددسب  مجةة دددد   و ت وةنت ددددن تتتددددل  تتغ دددد   دددد  وجوم  

   دت   دو مجةة د   ج ةد   و من  د   مج خةف تن ومتع مم  مث مجضنتن  ل دم مجصد   مجم دت   
 مددص من تة دد  تددن خددسل ت ددم ع ممبددن  جببةددن  و مجتدد ب ن و مجتدد  ب ن جسلبدد ن  مجتدد  مج خصدد  

جتت لدد    ة ددد  تق ددد ا مي تومتدددف  تت ضدددون ج دددن  لت  دددك ج دددا ممجتددد ما و مجدددت  ا و مجت ددد ي و م  م  
 .مجةمنح و ت ق قل ل  مت ع مجتومتف مجت   تت ضون ج ن 

نل  د  تدع مجضدغون مجةة د   و مجقد  ل ل دم مجت  دف تدع مجت د  نس و لنن ت  ل مجةد   ل دم مجتتنتدل بة
مجصددتوبنس و مجتتنتددل تددع مم بددنن و ممخنددن  و مجصدد تنس مجةة دد   و مجت ددن ل مج وت دد  تددن م ددا 
تددن  مددص مم ددن ل مج ددل و مم تتددنا بددل و خنصدد  لدد  مج  نضددنس مجتدد  تتن ددص م ددتت م  لدد  مج بددنس 

 .مج   نس مم ض    مجةة   ت ل   نض  مجمتةن ت  و خنص 
من مج   ددنس مم ضدد    دد  تددن مج   ددنس مم ن دد   جةتنج ددنس مجمتةن ددت  و من تددن م ددا تتن بنت ددن 

ل مجتد  تتندم ج دتدع مجتصدن ب  بنجتو د ق  م م من مج  مد  مجة ن  د     مج بن بد ن     د  و مخد ال 
 تتتدد  ل ددم  و دد م( مم م )   بدد ن    دد  و مخدد الو مجدد بن مج ب ددت ددت   ت ت ددص ل ددم مجصددتوبنس 

 . مت نة    ملص مجب ة   ومج      ومجت ن    لضًس لن مج نج  مجةة    مجت   تتتع ب ن 
م مجقصددد  مجدددومل  تدددن مج  م ددد  ومجب دددث لددد  ت تدددن م ت ددد  مجب دددث لددد  من  دددنت ن مج دددن  ت ن جدددا تةدددن 

     ون  دل تمنل ممجتنص مجة     مجت  تتتت  ل م مجم   ومرت نة نس مجة     جسلص و نجتل مجةة
 ددد ل مجب دددث ملندددن  تة تدددن  دددي   ل دددم نب تددد  مجةتنج ددد  وةتن م دددن  ددد بًن وم منبدددًن تدددن  ةدددن مدددن س ل

 .ول  جتب  مجمتةن ت  مجةة  مجسلب ن مجت مت  ن ل      مجة   مجتت     تي  مس لن ومتع
 : مشكلة البحث  2-1

و مجبن     وة ن ت    د   لد     د  مجت ب د  مج  نضد    مج  ن مس مجت  مة   مجت  تنتس ب نتن خسل 
 .منتت    نجم 

 :جبتض ت م   و ة    ت   ب   ج متةن ت  مجةة  وم س من 
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تومددد   دددوم   ةة ددد   تدددي  ل م منب ددد  و ددد ب   جدددا تددد  ر ب ددد ل ل تددد  لددد  مجتمدددنل مج  نضددد   -1

نا ب دد   مجة دد  جدد م تددن مجضدد و ي مم تتدد وتتتتدد  ل ددم مجت   ددل مج خصدد  ج تدد  ب ن ومجسلبدد ن
 .تن ملب  مجمتةن ت  وت   ن مجضو  ل   ن و  م ت ن بتت  

م تومدد  تقدددن  ر ةة ددد   ج دد   مج دددوم   ومن ومددد س ل ددد  م تةنبدد  ل دددم مجب  ددد  مجت مت ددد  مو  -2
 .ل م مجتب  ةة  ن ول  ل م ت س مجبن    بةن  تق ن  ن ج نت ن مج ن  ت ن 

ن بةتدن ج ملبد  مجمتةن دت  مجةةد  ل دم ب دنن ل م مجتست  ب ن مج ن  ت ن وتمنمت مجتت ف  -3
          . 2112مج   نس مر ض   ل  بنوج  مجت م  ج تو ا 

 : اهداف البحث 3-1
 .ج ال ملب  مجمتةن ت  مجةة  وتق نر مجصسب  مجةة    بةن  تق نر مج تو  بنج ةص  -1
ل ةددد  )مجسلبددد ن ومجصدددسب  مجةة ددد   جددد المج دددتو  بنجددد ةص  تمدددنمس لستددد  مجتتددد ف ل دددم – 8

 .(مجب ث 
 .مجمتةن ت  مجةة   جسلب   ج المجصسب  مجةة     ل م مج تو  بنج ةص ومجتت ف  – 0
 : البحث فروض 4-1

ةتددن ج ب تمددنمس مجصددسب  مجةة دد   تمددنمس مج ددتو  بنجدد ةص و  بدد ن م تبنن ددل ةددن  لستدد  1-
 .مجسلب ن ل  مجمتةن ت  مجةة  ل م ب نن مج   نس مم ض   

تمددددنمس مج دددتو  بنجدددد ةص ومجصدددسب  مجةة دددد   بةتددددن ج  ن  لستدددد  م تبدددنن تتةو دددد  بددد ن ةددد2-
 مجسلب ن ل  مجمتةن ت  مجةة  ل م ب نن مج   نس مم ض  

  البحث جماالت 5-1
ج تو دا لد  بنوجد  مجتد م   مجت دن   ن  ت   ب د مج  م د مجتو ة  د  مم وملبد : المجال البشري 1-5-1

 . ل   مجتتق ت ن/ مجمتةن ت  مجةة جتب  ل   2012مج  نض  
 . 2013/6/23وجغن    2012/1/10 ت لتت ل ل  مج : المجال الزماني 2-5-1
 .   و  /  مجة نن مج  نض بغ م  و تنل  / تنل   ت   ختنر :  المجال المكاني 3-5-1
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 : حتديد املصطلحات  6-1
 :الشعور بالذنب  1-6-1

 تو  مةةتنج  تديجا  دوخ  مجضدت   ل دم لتدل متت لدل مجةد   وجدل تد     ل  دل و قدنر تدن خدسل  
 (1).مج  م  مجت  ت صل ل   ن مجننجب  ل م تق نر مج تو  بنجة ا مو مج ةص

مم  نر بنجخن  ل  مج  و  مجد ي  تضدتن صد ملًن ةة د ًن ب دبص  /  التعريف االجرائي للباحثة
ع مجتتن    مرخست د  ومممتتنل د  و قدنر تدن خدسل مج  مد  مجتد  تتن ض مرل ن   و مج  و  ت

 . ت صل ل   ن مجة   ل م تق نر مج تو  بنج ةص 
 :الصالبة النفسية 2-6-1 

مجت تبند  بن دتت م  مج دست  مجةة د    تدم لد  تومم د  مج د وف  مجتتغ د مس مجةة د   ومجب   د    
  (2).ومجت  تن   ة ن  لا ت  ل مجة   ل م تومم   مجت  سس ومجتغ ص ل   ن و مجضنتن  

ملتقددن  لددنا جدد ال مجةدد   لدد  لنل  تددل و ت  تددل ل ددم م ددتخ ما  ددل /  التعريففف االجرائففي للباحثففة 
 .   و  ة   و  وممل بةنل  تل م  مث مج  نل مجضنتن  مجتصن   مجةة    و مجب     مجتتن   ج  

 

  

  

  
   

                                 
     مآل مص و منتت  بغ م  )و  وتنة   و   نج  تنم ت  مج تو  بنج ةص مجتصنب ن ببتض مرت مض مج ن  و     ا م ت  مج ب  ي ؛( 3)

1999) . 

و ( 3223)و تم     م نس ةة     وتت و    ست  ؛ مجتتنةنل ممتتصن    وتق    مج مس ومج تو  بنجو  ل مجةة    ج ي نسص مجمنتت  ( 8)
  .  524 – 574خ 
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 الباب الثاني
 شابهة الدراسات النظرية والدراسات امل          -2

 الدراسات النظرية         1-2
  ( Guilt feeling) مفهوم الشعور بالذنب    1-1-2

 املدارس والنظريات التي تفسر طبيعة الشعور بالذنب   2-1-2  
 تعقيب على النظريات التي تناولت الشعور بالذنب     3-1-2
 مراحل تطور الشعور بالذنب     4-1-2
 الشعور بالذنب وأثاره على الرياضيني      5-1-2
 كيف حيدث الشعور بالذنب للرياضيني      6-1-2
 ( Hardiness) مفهوم الصالبة النفسية     7-1-2
 نظريات الصالبة النفسية      8-1-2
 ذوي الصالبة النفسيةلالسمات الشخصية     9-1-2
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 الصالبة النفسية واألداء الرياضي   12-1-2
 اجلمناستك  لعبة مفهوم     13-1-2

 تعريف لعبة اجلمناستك   2-1-11-1
 أهميتها وفوائدها   2-1-11-2
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نفسية باحلركات االرضية يف لعبة عالقة الشعور بالذنب والصالبة ال   15-1-2

 اجلمناستك الفني 
    ملشابهةالدراسات ا    2 2-

 ( الشعور بالذنب / 2001)    سامي غنيم حممد مطاوع   1-2-2
 (الشعور بالذنب / 2011)  منتهى مطشر عبد الصاحب   2-2-2
 (الصالبة النفسية / 2007) مسية مصطفى امحد امساعيل   3-2-2
 ( الصالبة النفسية / 2008) دراسة كومبي   4-2-2
 ( الصالبة النفسية / 2010) دراسة نانسي    5-2-2
 ( الصالبة النفسية / 2010) دراسة لني وجون    6-2-2
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  : املشابهةالدراسات النظرية والدراسات    -2
 الدراسات النظرية     1-2

 ( Guilt feeling) مفهوم الشعور بالذنب    1-1-2
 اررر    وررر  تعرر ا باحثة ررره م رررثدة  متعررةةأ مرررا حلرررثأ  الررث  باعومرررثد اررر  بام  رر  ث   بام رررثة 

 (1)"  بخت ث ث  متعةةأ ا   و  بال س    ال ام ه   مةةة تعتمةه باحثة ه
 (Will iams Byb 1994) مر   ةوةرثمب حرثةح   (Webster 1994 ) م    ه  ح رت   -1

 ر ب  ةلرتع  را بة بع اعرأ خ رأ   ور   ف باشع   حثاذلب حألر  شرع   بل عرثا  ةل ر   
ب  بلتهثع قثل ا ب  معثةة  بجتمث ةره   خققةره ب  خر  ن  را محرة  ب   رة با ة رة   را 

 ة ررثةح  شررع   حثام ررو اةه  شررع   حثالررة   ارر   ( حررةلةث  –ل  ررةث ) با رر ة  ورر  بالخرر ةا 
 (2) " ةجه مث ب تلح  ما  اعثأباذب   بل  م تة  اوعق حه لت

ةعررر ف باشرررع   حثارررذلب حألررر   ( American Encyclopedia)  بام  ررر  ه بالم ةلةررره 2-
ةثارره  جةبلةرره ت ررثةب  ة بع با رر ة حألرر  تجررث ب اومحررثةا  باقررة  باترر  ب ررتةخوهث ارر  م ةورره 

  لررثد  موةرره باملشررته بالجتمث ةرره  ةخ ررف با رر ة شررع  ه حثاررذلب  لررةمث ةعترر ف ارر  با   ارره 
 (3) " حخ ثه ب  ةق   حتع ةضًث  ل 

مرر   ( seul )ةت ر   ر أ  ( Encylopedia Britsnnica) بام  رر  ه باح ة ثلةره   3 -
بلرررر  شررررلأ مررررا  شررررلثأ باقورررر  ة ررررت ة ه شررررع   حررررثاخ ف مررررا باضررررمة    (carrol) لررررث  أ

    (4) " بإلل ثل  ةةثأ مث اعو  مخثا ث اومحثةا ب  ةل   بالل ثا اعو 
باشررع   حثاررذلب درر  ةثارره خث رره مررا باقورر  ال تةهرر  بال ارر  با ررله با بحعرره مررا باعمرر   4 -

 (5) "بامعثةة  ة ة دث  و ع با  ة  ت قع  امخثا ه  و ع ب  ل   معةث  ما 

                                 
 (1) Deeuer .1 (1982) dictionary of psychology Bungum Books     

(2) Webster. L . (1994 ) Wepsters Encyclopedia new Revised Edition , Gramercy Books new York .  
(3) Williams , C . By bee , J . (1994) what do children fey Guilty About : Develop mental and Gender 

Differences Develop mental psychology , viol 30 ( 5 ) . 
(4) Encyclopedia Americana (1979) American Corporation international Edition  Vo . 1 . 13 U. S . A . 

باقثد أ , ةب   :)باعبةب  قمه   جثح   حة باةمةة بةمة  حة  (ت جمه),   ةل ا جةه با   اه  باشخ ةه:   بخ  ا,ا ل لج    ج  ( 5)
  . 373, ص ( 0791بالهضه , 
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باشع   حثاذلب جبد ما مشث   باةبا   مه مأا اه ال بة  باةبا حشلأ خثص  ا   ققره  5 -
 2 (1)"حثإلخ ث   د  باشلأ بامعتثة ما ا   باذب 

 :املدارس والنظريات التي تفسر طبيعة الشعور بالذنب       2-1-2
ما خقأ ب ق  باحثة ره  ور  بام رثة  باعومةره بامتعرةةأ  باتر  تلث ار  باة ب ره  بات  رة  ار    

مجررثأ  ورر  باررل س اهررذه باةررثد أ بال  ررةه بامهمرره باترر  تعررة مررا  درر  بامل لررث  اشخ ررةه بالل ررثا 
ب رأ بل عرثا   جرةبل    قور   بجتمرث    مع ار    قرثا     ةرب   بحعا باعومرثد ذ  ةدثباذ  

أ ت ر   ارر  ب تحررث    ققره حررحعا بامت ةر ب  لررث باعلررف  باعرة با  باجررلس  باعققررث   ةةلر   الرر
 .  باخجأ باشخ ةه 

    (Psycho – Analysis perspective ) منظور التحليل النفسييف الشعور بالذنب  1-
ة ب لة ةت  باحلثتةره اشخ رةت   ذارع حثات بضر  با دلرثع ح,  1939  (Freud)قة  باعثا  ا  ةة 

 (Super Ego) باللررث بل ورر   (Ego)  اللررث  (icl) ق رره قرر ا   ث ررةه ارر  باشخ ررةه درر   اهرر  
باتررررر  تت ث رررررأ حث رررررتم ب  اةمرررررث حةلهرررررث  بذب  بخترررررأ باتررررر ببا حرررررةا درررررذه باقررررر ا  ت ررررروب باشخ رررررةه 

 (2) " حثالض  بب  باقو 

ارث بللرث بل ور  ةقرث   لرق ( باضمة   باللرث )  باللث بل و  حعل  ةهث  قضةه با  ب  حةا بللث 
 ةةررث أ با ةع ررأ محررة  باوررذأ  با بقرر   ةعثمررأ بللررث ( ةم ررأ باقررة   بامحررثةا ) مررا  اهرر   باللررث معررًث 

حشررلأ م ررثا   ةرر ا بللررث بلرر  حرر ا   بلرر  ةتةمررأ بام ررو اةه ال ة ررت ة  با ةعرر ف  ررححهث  ةةررث أ 
      (3)" بالقة باموا  باذ  ة جه  بللث باعوةث اةشع  حثاذلب  بللث باتخوص ما

                                 
(1) Marina , V . (1997)  Survivor guilt and chronic illeness Australian and new Zealand Journal of 

       psychiatry ,  Vol33  N 3 . 

 .  122, ص ( 1988,  ة , م حعه باتعوة  باعثا ح ةب):  باشخ ةه حةا باتلةة   باقةثس قث   ة ةا  ثاح ؛( 2)  
 .  238, ص ( 1995باقثد أ , م حعه  ةا شمس , ),  ؛ باشع   حثاذلبثا مةمة إح بدة   ع ( 3) 
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قوررر  ةةرررثأ ت قررر  ) باشرررع   حثارررذلب  لرررة ا  ةرررة دررر  شرررلأ مرررا  شرررلثأ باشرررع   حرررثاقو  باخوقررر  
ح حب ةة ث بلتهثع  خقق  ب  ب تةبد  و ل  ةةث ةتة أ دذب باقور  مرا خرقأ قرة أ ( باعقثب

   (1)"  با  ة  و  بالح  اشع  ه حثاذلب
با  بشحث  جمة    حثت   حة ا تأجةأ  اقث امحة  باوذأ  د  الشع     ةةت   ( باه  ) ة ع  

 (2)"  و  با  بتب باحثة ا جةه باجل ةه  باعة بلةه   و  با  حث   باة با  با   اةه باملح ته 
 ( Behavioral perspective ) الشعور بالذنب من منظور السلوكية 2-

 مرررثببأ (  ب  ررر ا ) ةعرررة بتجرررثه باملةررر   با رررو ل  باةررر    ل ررر  بت رررث ًث  م  لررره حثاقةرررثس اعهرررة 
ةهتمر ا ح ر  أ    لهر با رو لة ا بامعث ر  ا ةة  ر ا بام ةر ب   بال رتجثحث  بامقةةره  بارتعو  

حة ب رررره باةررررثد ب  بامعقررررةأ باترررر  ال ةملررررا مقةةتهررررث م ررررأ بامشررررث له با جةبلةرررره  با قرررره  أتببةررررةم
 .  ةه  باشخ

 باشع   حثاذلب ما دذه باةثد ب  بال  رةه ات  رة  ةرة ة با رو ع بامقحر أ بارذ  مرا خقاهرث ةرت  
با باشرع   حثارذلب ة جر  اوخحر ب  . تةقة  ذب  بالل ثا با بقعةه  بام ثاةره  مرةا باتقرث ب حةلهرث 

ةرب حرةا باتمبالثتجه  ا اشأ بالل ثا ا  تعو   و ع ملث رب ب  بلةبد حشرلأ م رثا  ب   رع حه 
مث د  خة   مث د  ش  با م رت ا  باشرع   حثارذلب ةربةبة حبةرثةأ باجرببدب  باتر  تةرة هث بارذب  

 (3)"  ثً  و  بال س  ذاع ال  ثد قةمه اقخ ةا ا  تةةةة باجببدب  حث تحث د  م جعًث جبتة

 حذاع ة ا  ومثد با و لة ا با تعو      و ع د   حث أ  ا ب تجثحه ام ة ب   تلشأ دذه 
بال تجثحه ما م ثة  باحةته باخث جةه ب  م ثة  ةبخأ با  ة ل    م أ باة با   ت تح  

 بال تجثحث  حثام ة ب   و    ثس با  بب  باعقثب ا  بال تجثحث  بات  توة  با  با  بب 

                                 
(0) Levit , E . E ( 1980 ) the psyechogy of Anxiety Lawrence Elbaum Associates , Publishers . New 

Jersey. 

 . 129, ص ( 1996باقثد أ ,ملتحه باللجو  بام  ةه , : ) با ب بال    بامعث  بةمة  لثشه ؛ ( 2)
    . 202, ص ة   ع ثا ؛ م ة   ح  ذل ه مةمة إح بد  (3)
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 األهررث  باررذخة أ با ررو لةه او رر ة بمررث بال ررتجثحث  باترر  ترر تح  ب  تقترر ا حثاعقررثب تحقرر  ارر  باخحرر أ ب
 ةعة باشع   حثاذلب ما  جهه لة د  ب تعةبةًب  رو لةًث ةل رح  با ر ة ار  م ةوره با   اره  بت تحعة

 "(1) 
 :الشعور بالذنب من منظور اجلشطالت  -3

ةر ا با باشرع   حثارذلب ةلشرأ ةرةا   ثةب لة ةه باعقن باجش ثات  ( Perls )باعثا  حة اب 
ةضر  ب باللررةمثن حررةا بلشررخثص  ةشررع  با رر ة بلرر  م ررو أ  ررا دررذب بالضرر  بب اقحرر أ  اعررثأ 

 (2)"  ة  قثة   و   ةبتهث ب  ب تةعثحهث 
  بالة ةه باجش ثاةه تةةة با باشع   حثاذلب لثتع ما بض  بب حةا با  ة  بامةة ةا ح 

بات ب أ معه   مةث اه ال ت ضثته  الا باشرع   حثارذلب ال  اةعجب  ا( بات با  بالجتمث   ) 
 . ةلح  ما با  ة ذبت   بلمث ما شع  ه حثا شأ ا  بال تجثحه اآلخ ةا اوتجث ب معه  

 حهررذه باةثارره ة قررة با رر ة لررأ بلة ب  بام لبةرره بامل ررجمه مرر  ذبترر   باتعثمررأ مرر  بالخرر ةا حخةحرره 
ا باخ ثتص اشخ رةت  ال ةهرث   رو ل  ار   لمرث   مأ لحة أ ,  دذب ةاةأ  و  اقةبا حعا م

  .متعةةأ ا    باتعو  بالجتمث   
  ( Existentialism Perspective) الشعور بالذنب من املنظور الوجودي 4-
ةرررذل  با باشرررع   حثارررذلب ةلحررر    ث رررًث مرررا ق ررر    ( Heideqqer)باعرررثا  با جررر ة  دةرررةج   

بالل ررثا  ررا با اررثد حمررث ةموةرر   وةرر  ضررمة ه مررا م ررو اةه تجررثه ة ررا بختةث بترر   ورر  بلقررأ بتجررثه 
باتررر  ةتعررر ا اهرررث  با باشرررع   حثارررذلب ذ  خث رررةه  قرررفاقررر ب ب    ة ة  اعرررثأ ةةرررثأ بام ببتخرررثذ ب

  ررروةه او جررر ة بإلل رررثل   ةقررر أ با بإلل رررثا ةشرررع  حثارررذلب بارررذ  دررر  لترررثن بةتجرررثب ب  تع ةرررأ 
إملثلةثتلرررث  قرررة بتلث ال رررحح مرررذلحةا ال ل  رررلث مرررذلحةا اررر  ةررر  ذ بتلرررث   رررةتح  باشرررع   حثارررذلب اررر  

لة ترر  با  ةةرره باقث رر أ ةبتمررث  باترر  تجعورر  باملةرر   با جرر ة  درر  تقةررة  با رر ة اآلخرر ةا مررا خررقأ 
 ةعجررب  ررا بح ررث  باةقةقرره  مررث  بالخرر ةا  ة ررق   وررةه  مررا ذبترر  بامذلحرره  مررا دررذب بامل ورر  اررأا

                                 
 .    46, ص ( 2011,   ثد اولش   بات بة  ,  مثا ),  باشع   حثاذلب   ققت  حثاللتتثب ملته  م ش   حة با ثةب ؛( 0)
 . 86, ص ( 1982 ثا  بامع اه  ,  بال ة  ,) ثا  بامع اه ,  –با ج ةةه  بمث   حة با تثح ؛( ت جمه + )مثل    ج ا ( 2)
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باحشررر  جمرررةعه  مرررذلح ا اللررر  ارررةس ملرررث مرررا ب رررتلمأ تةقةررر  إملثلةثتررر   قة بتررر   ارررةس ملرررث مرررا اررر  
 . ةق   ة مًث ا  لة ت  اآلخ ةا 

ملثلررث  ةجرررب با ت رررت م  با باشررع   حثارررذلب شررع     حثام رررو اةه ةةرررثأ مهررث  ةجرررب با تلجرررب  ب 
اعو  بمترةبة ةةرثأ بالل رثا دلرثع ةبتمرًث بلجرثبب  ار  ترت    م ةرث  ار  تتةقر   ار ا ت جرة الر  

مررا خقاهررث  جرر ةه  ارر  ت ررت أ اررذب الحررة مررا ارر ص ت جررة اةةقرر  مررا خقاهررث   ةةقرر  بالل ررثا
    (1)"  شع  ه حثاذلببالل ثا  ج ةه   لةتذ ةملل  باتخ ةف ما 

 ةرر ا با ج ةةرر ا با باشررع   حثاررذلب درر  ةررثد ه مررا ةرر بد  بلارر  بال  رر  باترر  ةملررا مقث لتهررث  
حرررثلا  باج رررة  ةعحررر   رررا  جررر ة خ رررأ اررر  با رررو ع ب  دررر  لةرررث  تةرررذة  ح جررر ة مرررث ة رررتة   
بات ررةةح ارر  باررذب   وةرر  اثاشررع   حثاررذلب ةم ررأ شررلأ  بةررة مررا با جرر ة باخوقرر  ة ررتة   قةررث  

 (2)" إل ثدأ  مةث اه باةةثأ  اقًث اوم ثاةث  بام د حثاتع ةا  ا ب

 

  ( Social Perspective ) الشعور بالذنب من املنظور االجتماعي 5- 
ة ا   رةثب درذه بالة ةره  را   ةر  بارتعو  بالجتمرث   تلت رب بال ةر  مرا بللمرث  با رو لةه  

باحةرر  ت ررتق  ارر  ل  رر   تررلق     باخ ررثتص باشخ ررةه او رر ة  با   أ   بمرر  ةتوقثدررث با  ررأ ارر
  (3) "ا  ذبل ت   تةه  ا   و ل  

ا جهررره لةررر د  تولرررة با باشرررع   حثارررذلب ب رررتعةبةًب  رررو لةًث ةلت رررح  با ررر ة اررر  م ةوررره با   اررره مرررا 
خررررقأ مررررث ةتعرررر ا ارررر  مررررا خحرررر ب   تولررررة لة ةرررره باررررتعو  بالجتمررررث   با ضررررمة  با  ررررأ  قةمرررره 

 ةرررت  مذجرررهدرررذب باعرررثا  حرررة ا  خرررق    رررا   ةررر  بال بلخققةررره اة ررر  لة ةررره بذ ة ارررة با  رررأ اررر 
با ررة  أ باذبتةرره  تعمررأ  شررلثأ بلت ررثب دررذه بلخررق  اةحلرر  با  ررأ قةمرر   معتقةبترر   قة ترر   ورر  

 دمةررره   وررر ( حثلرررة  ب ) ةرررب باتررر  ة بجههرررث با  رررأ  وررر  ت حةررر  درررذه باقرررة   بامعتقرررةب   ةولرررة عب بات

                                 
(1) Boss , M ,(1963): psychoanalysis and Oaseins  Analysis Basic Books gnc . Publishers New York .      

 . 40, ص حة با ثةب ؛ م ة   ح  ذل ه ملته  م ش   ( 2)
(  2000ضةثد او حث ه  بالش  , ةب  با,باقثد أ ),  3,     و  بال س بالم  باةثد   بات حة : ة ا م      حة بامع    دةا بةمة ( 3)

 .   387,  ص 
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ت قةرر  باملثاررأأ  باعق حرره بذ ة ترر ا با باعةةررة مررا بالحررثد ةل لرر ا حأل  رره  ضررمة  با  ررأ حمعلرر  
مشررث   باررذلب اةةرر  ب  مة ارر  امعثقحرره ذبترر   حلجررثح بلحرر  ةررةا ةق مرر ا حةجررب باملثاررأأ  ل رر  مررا 

   (1) "ب تخةب    ثاةب باعبأ  باعقثب بامحثش  
  ( Cognitive Perspective ) الشعور بالذنب من  املنظور املعريف 6-

ةولررة  ومررثد باملةرر   بامع ارر  با دلررثع  ققرره   ةررةأ  مت بةارره حررةا باضررمة   بالمرر  بلخققرر  
 درر  جرربد ملمررأ اعموةرره بالضررع اررةا بلارر بة ضررما   ررث  خحرر أ باعمرر   مشررثحهه اعموةررث  بالمرر  

ةملا با تلمر  مر أ باعقو   بامع ا   با ل    با  ث   حعا با مث  بلخققةه اةا بلا بة ال 
 بةةأ  لة بالل ثا  اللهث تم  حعةأ م بةأ ما بالم   بالض ن  باتهذةب ة ب بامعرثةة  باذبتةره 
ةبخررأ باررل س  درر  باضررمة  باررذ  ةلضررع  لررةمث ة ررت ة  با ةمةررب  ةقررة  بلخررق   ورر    ررثس 

متحرررثةأ  درررذب بام بقرررف باتررر  ةتعررر ا  اةهرررث  بال تحرررث ب  بامتعوقررره حثاتعرررث ا بإلل رررثل   بالةتررر ب  با
          (2)"  مش    حثات    بإلة بل  اتقةة  بلخق 

 :تعقيب على النظريات التي تناولت الشعور بالذنب   3-1-2
مررا خررقأ بام ررثدة   بات  ررة ب  بل ث ررةه اولة ةررث   بالتجثدررث  بامتعررةةأ باترر  تلث ارر  باشررع   

با ةثضر  امرث ةترثح الرث مرا بختةرث ب  باذلب مملا با ةل ا تعقةحث مت بضعث اوحثة ه ا  بامجرثأ 
 . ومةه   ةثضةه  و  لأ بال بد بات    ة  ا  دذه بالة ةث  ا   وةتهث اوشع   حثاذلب 

بالة ةه تولة با باشع   حثاذلب ب تعةبةب  و لةث ةلت ح  با ةثض  ا  :  التحليل النفسي -
بالجتمث ةه   لثد باتلشته ا  م ةوه با   اه ما خقأ مث ةتع ا ا  ما خح ب  

 بات لةحةه باحلثته اوشخ ةه    ةقه تأ   با  أ حأ ثاةب معثموه  ت حةه با باةةا  لم  
بختقأ بات ببا   مةا(  اه  , بللث , بللث بل و  ) باق ا بل ث ةه ا  باشخ ةه 

حةا دذه باق ا با قث  ت ثب باشخ ةه حثالض  بب  باقو  ب   ة  بالت ث  حةا 
 .بامت بلمه باذب   باخح ب  

                                 
 . 47, ص  2011م ة   ح  ذل ه , : ملته  م ش   حة با ثةب ( 0)

(2) Mosher . L  &  Abramson ( 1977 ) : Personality . correlates of the Mosher Guilt scales Journal of .   
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ةعة باشع   حثاذلب ب تعةبةب  و لةث ةلت ح  با  ة ار  م بةرأ ةةثتر  مرا خرقأ :  السلوكية -
 ا  باحةته بات  ةعة  حهث   موةرث  بارتعو   باللت رثب  و  مث ةتع ا ا  ما خح ب  

 لرررة . ارر  دررذه باخحررر ب  مررا خرررقأ بللمررث  با رررو لةه  باخ ررثتص باشخ رررةه او رر ة 
ةثضر  حثاشرع   حثارذلب لتةجره با قر   ار   خ رثد با رو ع ب  بلةبد شع   با ر ة ب  با  

  لررررثد باملثا رررره  دررررذب ةلرررر ا خ ة ررررث ةملررررا ب ررررقة   مرررر أ  خرررر ا حعررررة ارررر  با ةثضرررر  
باملثا ه  لةدث ةةث ب با  ة ل  ر   ور  جمةر  با ر ص باتر  ضرث    بلخ رثد باتر  

 .باذب   ة  با  باهبةمه  د  مةث ال  متل  أ او   أ اوم ثاةه  تقةة  
درر  م بجهرره ضررعف ار   ررو  بات بارر  بالجتمررث   اررةا با رر ة ب  با ةثضرر  :   الجشططلتل  -

قة تل ا ح ة ه   ثح أ ب  تل ا اهث  حعثة جمث ةه  متعرةةأ بال ر بف ممرث ةجعور   مرث  
باعجرب باتررث  ارر  بات ب ررأ مرر  لررأ بالار بة بامةة رره حرر  اة ررثب حثا شررأ ارر  بال ررتجثحه 

 حررررذاع ةةهرررر  باشررررع   حثاررررذلب حعررررة ةثارررره بالضرررر  بب  اقخرررر ةا ب  باتجررررث ب معهرررر 
 باضرعف ار  باللرةمثن حرةا بالخر ةا  بل رعب مررا ذارع  لرةمث ةشرع  با ر ة بلر  لررثا 

 .م و ال  ا ذاع , ذاع اقح ا   اعثأ  ة  قثة   و   ةبتهث ب  ب تةعثحهث 
ةتعرر ا باةهررث با رر ة ارر  لررأ ةررةا  الحررة ملرر  اهرر   باشررع   حثاررذلب ةثارره ةبتمةرره:  الوجوديططة -

شررع   بةجررثح  ةجعررأ با رر ة ة ررتعةة مررا  خ ثترر  اةعمررأ با رر ة ةبتمررث  ورر  باتخ ةررف مررا 
 . م ت بدث ةت  ال ةشع  حثا باذلب لحة ب ةةمو  مع  ات أ   ةوه 

باررذلب  بجعورر   ةعرة باشررع   حثارذلب خحرر أ ةبخوةرره ب  ذبتةره اهررث  ققره حثتخررثذ باقرر ب ب      لهر  
 ذاررع ةةلمررث ة بجرر  بالل ررثا خةررث ةا خةررث  بامثضرر  ب  بام ررتقحأ اررثذب بختررث   حررثإل بةأمتعوقررث 

 شرع  ه حضرةث  با ر ص  حثاترثا  قر ب  بامثض  اثلر   رةل ا شخ رًث  ةر    رةأ اعرة  بتخرثذ 
ةت اة اةة  باشع   حثاذلب بمث بذب بختث  بام رتقحأ األر  بختةرث ه  ةضرع   مرث  م رتقحأ مجهر أ 

 .ثا    ف تت اة اةة  مشث   باقو   حثات
 ةولرررة   رررةثب باملةررر   بامع اررر   وررر  با باشرررع   حثارررذلب  موةررره بة بلةررره :  المعرفطططي -

 .مع اةه ت تح  حت    بلةلث  باخوقةه تحعًث ام بةوهث 
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 :مراحل تطور الشعور بالذنب   4-1-2
- : ةأ م بةأ د   و   ( Hoffman) ق   باشع   حثاذلب د امثا 

 :م ةوه با ضث ه  -1
 رو له  مر   بضح حث تققأ د ةته  ب  تأ ة   ا  دذه بام ةوه ال ةمتوع بل  ثأ اةهث  ة ثس  

 .بالخ ةا , اهذب اما بام تةةأ با ةل ا اةةه   ة ثس حثاذلب إلةذبته  بالخ ةا 
 :م ةوه با   اه بامحل أ  -2

ةا اللرر  ةترر  بالا ال ةمتوررع ارر  دررذه بام ةورره ةةررس با  ررأ حألرر  مل  ررأ ج ررةةًث  ررا بالخرر     
ارررذب اهررر  ةشرررع  حثارررذلب  لرررةمث ةقررر   ح ةرررذبد ( باةرررثال  باةبخوةررره اهررر  ) اهمرررًث  مةقرررًث اهررر    

 .بلشخثص بالخ ةا ج ةةًث الل  ال ةشع  حثاذلب اوشع   باعث    باذ  ةوة  بالخ ةا 
 :م ةوه با   اه با      -3

اررأا با  ررأ ةت رر   اةةرر  بالة رررثس ( ةررره اهرر  باةررثال  باةبخو) مرر  با هرر  بامتببةررة اآلخرر ةا   
 .حثاذلب بالثج   ا باض   باعث    باذ  ةوة  حثالخ ةا 

 :م ةوه بام بدقه با   ا با شة  -4
ا  دذه بام ةوه ةة ع با  ة بام ثدة  بامج ةأ  اذب اه  ةةس حثاذلب ةت   ور  بلمر   بلل ر   

ثارررذلب حعرررا بامةرررثد  با رررو لةه م رررأ  م مةررره م رررأ باجررر    باةوررر   با ثقررره  ة باررر  باشرررع   ح
باتو ة حمشث   باذلب ب   حمث بامةأ با  باحةث  را  قرثب ( باةش ةه) بال تجثحث  بالل عثاةه 

 .باذب  
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 :الشعور بالذنب وأثاره على الرياضيني   5-1-2
حألررر  تختورررف ب رررت ث أ بامشرررث   اررر  ةةرررثأ   (ملرررثأ جرررثب به) مررر  (  stein رررتةا ) ةت ررر  لرررًق مرررا 

باق حررةا ارر  بللشرر ه با ةثضررةه  باملثا ررث  الخررتقف بلارر بة اةمررث حةررله  مررا ةةررث  حررةبد باشررع   
حثاررذلب  بالررة   لررذاع بخررتقف بام بقررف باترر  ت ةرر  اررةه  دررذه بامشررث    لررذاع بخررتقف باررة   باررذ  

 (2( )1)  "ت  ةة   بامحثةا  و  بالة  بالتوعح  دذه بامشث   ا  ةةثته   اقًث اوقة   بامعث
 : باشع   حثاذلب بةجثحةًث حلثدًب  -1
 ارر  ا بتررةه ارر  تقوةررأ باخ ررأ   ةرر  ذاررع مررا با  بتررة باترر  ت ررت ةة ملهررث شخ ررةه با ةثضرر  ةةررث  

تلررر ا ذب  م ب ررر ث  بةجثحةررره  ب ةررره   ب قررره مرررا ل  رررهث  با باشرررع   حثارررذلب ةملرررا با ةلررر ا 
 : و  باتة س  باتعو   ا بتةه ل ة أ ملهث بةجثحةًث بذب  ث ةلث 

ة جرر   ةةرر ع بالل ررثا   ررو ل   ة باعرر   بتجثدثترر   ةرروة  اضررح   بل ررجث  بجتمررث    باترربب    -
 .خوق  حثامحثةا  باق بلةا   ةبةة ما بام و اةه بالجتمث ةه  باشع   حثات بض  

 .ةوة  اةشة  ق   إملثلةث  با ةثضةةا  ب ت ث أ قة بته   -
 .  او ةثض  باتقث ب حةا ذبت  با بقعةه  ذبت  بام ثاةه ةةق -
 .شع    حةع   بل عثا       مل ا ما مل لث  باشخ ةه  باضمة   -
 ةشرج   ور  تجلرب ( باعلرف , ب رتخةب  باقر أ ) ةعرةأ بامةر أ  بالتجثدرث  باعة بلةره  ملهرث  -

 .ب تلثب بلخ ثد 
 .  حةعت   قثتةه ضة مهةةب  تقةة  باذب   ةقةه بتجثه بامحثةا  بامعثةة  بالجتمث ةه  -
 (3)"  (امثذب  خ أ   لةف تجلح  باخ أ بامشثح ) لث ة  س تعوة  الث و خ ثب -
 

                                 
(1) Stein . E . V . ( 1969 ) Guilt Theory and Therapy Geerge Allen & unwin L , D .  

بات حةه با ةثضةه ,  لوةه), , ب   ةه ةلت  به اث وةه باعقن حثامعل  ا  تخ ةف باشع   حثاذلب ا قب باجثمعه : ملثأ جثب به ( 2)
 .( 1998جثمعه بابقثبة  , 

(3) May ,R & Angel  J ( 1985 ) Contrasting Experinces of shamme and Guilt American Behaviorah scientists 

vol  27 (6) . 



33  
 

 اسات  النظرية والدراسات المشابهةالدر  –الباب ألثاني 

 :باشع   حثاذلب  وحةًث دةبمًث  -2
ترررروما  ةعررررة دررررذب بالرررر   مررررا باشررررع   حثاررررذلب مةررررث ال  احلررررثد شخ ررررةه ضررررعة ه ذب   ررررمث  ال

حت ررةةح باررذب    ررة  بال ترر بف حثلخ ررثد با ررو لةه مرر  ضررعف ارر  بالتررببا بالل عررثا   ةةثلررًث 
بامةررأ بارر  باعلررف  باعة بلةرره  ذ   ثقررث  ملح ترره   ررة  ب ررت قأ با رر ص مرر  ب ت ررث  م ررت ةث  
بللثلةه  بات ةة ا  بتخثذ باق ب   ضعف ا  تةمأ بام و اةه  بلخ ثا ا  با قه حثال س  تقورب 

ببن ةمةررأ بارر  باخجررأ  بالمحررثال   باحلررثد تلرر ب  دررذه با رر ث  ترروة  بارر  ةررثد أ باللتتررثب بامرر
 (1) "بال    

با باشع   حثاذلب ةملا با ةل ا بةجثحةًث لمث  ( Lugo & Hershey) ةولة ا ل   دة ش  
   ولث  ة ث ة با ةثضةةا  و  باتة س  باتعو  ا  مجثأ باحةته با ةثضةه بات  د  جبد ملهث 
 ا  م بجهه ةبتمه  م تم أ معهث  ال  ل  ا  ب وب  لةةثا ةل ا باشع   حثاذلب  وحةًث اما 

بات  ةضعهث بامجتم   باحةته بات  ةعة  حهث لأ  بام تةةأ تق ةحًث ت ثة  لأ بامة مث   بات قعث 
ا ة  ةت ب أ معهث ا  با شأ بام تم  ا  بلةبد باعثا   باة  أ  و  بلجثبب   ةثضةه  ثاةه 
ا  باملثا ث  ب    ضثد باجمه    با ةثاه  بامة ب م ًق ةملا با ةوة  با  بةثةأ باعحئ 

ث باق ح ا تأخذ باجثلب باحثةو ج  مةخًق بالضثا  اوشع   حثاذلب  دلثع ةقةقه  خ ا ة بجهه
مهمًث ا  ت  ة   و ع  بل عثأ باق حةا  بامعثلثأ باةقةقةه اوشع   حثاذلب   ثاحًث مث تل ا   مث  
باق حةا ا  ذ  أ بام بجهه م  بالشث ث  باجل ةه باةقةقةه  بامتخةوه اتل ا  مثمه  م ة ًب 

ةةا ب  باموتبمةا ةةلةًث  دذب ةوة  با   جب ا  اوشع   حثاذلب  خث ه اةا با ةثضةةا با ب 
مملا با ةل ا تةمة ًب الا  ذب لثا (    بام ت   ) دذب باجثلب ا  باذلب  ة  باض     

 .باشع   حثاذلب تأةةحًث اقة ةمل  با  ة ما تل ب  با و ع ل    ا  بام تقحأ 
 

                                 
(1)  Lugo , James o . and Hershey , Gerald  L , ( 1976 ) ; Living psychology , Macmillan publishivg co . Inc , 

newYork .   
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 ا اررر   رررةث  بجتمرررث   ةت ررر   ومرررثد بارررل س  وررر  با  ةة ررره باشرررع   حثارررذلب ةلح ررر  با تلررر بذ
ةضث     ا  بامعثةة  بلخققةره ,  مرا بام بقرف باتر  تروة  بار  باشرع   حثارذلب بة بع با ر ة 

ةتلث رررررب  بالةلرررررث  بالجتمث ةررررره  بلررررر  قرررررث  حعمرررررأ ةتعرررررث ا مررررر  باضرررررمة  ب  با درررررذب باعمرررررأ ال
ة ت ةر  اةر   بالخققةه با ثتةأ  دذه باةثاره در  شرع    ر    بةجرثح  ذ  قةمره تهذةحةره لحةر أ او ر  

حعا باخ ثتص  با مث   باممةبب  بامةةةأ ةع اهث با  ة  ةة لهث ح ض ح لرثات    ار  لرذب 
 (1) " ب  لمةمه ب  تجث ب ب  تق ة  م  بمقده ا  باتة ةب ب  باملثا ه

اررر  م بةرررأ ةةثتررر  بامختو ررره  تةهررر  اررر  م ةوررره  م ةررره مةرررةةأ ب  معةلررره  بلمرررث  درررذه باةثاررره ال
 ت ت ث  ةةا ة ة    و  با  ة ت ق  ب  شع   امخثا ه قث ةأ بجتمث ةه  ثتةأ ب  خ   امعةرث  
ما بامعثةة  ,  حثاتثا  اأا دذب باخ     ف ةوة  با  ةثاه ما  ة  بال تق ب   باقو   ة ب ةه 

 (2).  ة ثس حثاشع   حثاذلب 

لثب با  ة  مًق  ة بلةًث إببد ال ب ب  مة ب ب  ةل   قة ةةةث باشع   حثاذلب لتةجه ب ت 
   (3)  حثاض ب ب  بالق  ةةث ةشع  حعةدث دذب با ةثض  حثاذلب امةأ ق ة أ  قة ت  أ دذه بامةأ

 مملا با ةلح  دذب باشع   لتةجه بالخ ث  ا  تةقة  مث ت ق  ملث اهر  ةلشرأ ار    لرثد با   اره   
ترر  ةضررعهث با ةثضررةه  لررةمث ال ل ررت ة  با لت ررثةا بامة مررث  بامرر ًق باممث  رره بل ارر  ا اعررثب 

ة ا  و  بإلحثد     تة ةب بآلحرثد حعرة  باممث  ره  بات  مث    با ةثضه  ثاحهبالحثد  بامجتم  اثا 
لم ذجةرره  تشررع  حثاررذلب ارر  بلتهثلهررث األهررث  رر ف تشررع  ارر  بالخ ررث  حررثالاتبب  حررتعو  باق ب ررة بال

ثا بالحثد  ث مةا جةًب ةت  بات لة  حثامة مث  ةجورب باشرع   حثارذلب باق ب ة  بامة مث  اثذب ل
 ةلرررر ا باضرررررمة  قث رررررةًث جرررررةًب حةةرررررث ةشرررررلأ ة لرررره با  رررررأ  لشرررررث     ةشرررررع  حثاخجرررررأ  بامذاررررره 

 . بالشمتببب ما باذب  

                                 
 . 137, ص 1964بالم با بال  ةه  باعقوةه ب ثاةحهث   قجهث  ب ث دث بالجتمث ةه , باقثد  , ةب  بامعث ف ,   بجح بةمة  ب  ؛( 1)
باقثد أ , ةب  )بةمة  حة باعبةب  جثح   حة باةمةة ,  (ت جمه) ,  ةل ا جةه با   اه  باشخ ةه ؛ جب ,ج ا  م  ا  بخ  ال ل( 2)

 . 290,ص( 1970باةلمه , 
 . 4, ص م ة   ح  ذل ه  ابحةة  ؛دة   بةمة ب( 3)
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 لة ًب لدمةه م ضر   باشرع   حثارذلب اقرة ةضر  حثدتمرث  باعةةرة مرا باحرثة ةا حثاة ب ره  باحةرث 
 ب ررث  مررث تلررث أ ب رر  بالة ررثس حثاررذلب مرر  با ررةه بال  ررةه  باج ررمةه اقررة  شررث    مررا دررذه باة

باحةر ث باةةة رره بارر  با باشررع   باةرثة ب  باررةبت  حثاررذلب ةرروة  بار  بال ررثحه حعررةة مررا بالمرر با 
 (1)" باعض ةه  باج ةةه ملهث 

 ( Angina Pectoris)  باذحةه با ة ةه -1
 ( Hypertension)  ب ت ث  ض   باة  -2
  ( Lrritable Syndrome)تهةع باق ا ا  -3

ب  بال رررثحه حرررحعا بالمررر با بال  رررةه باةبتمةررره م رررأ بال رررثحه حرررثا د   مرررا  ررر  ةهررر   با  ررر بس 
بام ضةه ب    تقثة با  ة حأل    حح م رتهةاًث مرا بالخر ةا  حثاترثا  ت ارة اةةر  شرع   حعرة  باقرة أ 

 بلررر   ةررر  قرررثة   وررر  بات لةررر   تتمولررر  ةثاررره مرررا   وررر  بتخرررثذ باقررر ب  حشرررأا بلمررر   باخث ررره حررر 
 .(2)باةأس

  لرذاع ل در ل اذبتر   تع ضر  بارر   رةة مرا بالضر  بحث  بال  ررةه ,  لشرف حةرث جةةرة امجم  رره
     ما باحثة ةا ا  باموتم  با ل   اجمعةه بالم با بال  ةه باح ة ثلةه باملعقة ا  مةةله 

ب باضررررمة  تجررررثه موررررذب  باةةررررثأ  لمررررث ةضرررر   ا با بالررررثس باررررذةا ةشررررع  ا حرررر  (  ةررررلع  ررررت  ) 
با ر ة ةه با تر ع  ح ةته   لقأ قرة أ جهرثبد  باملرث    ور  مقث مره بالمر با ,  ت ةرة باة ب رث 

ل ةر  مرا باةرثال  بار  بام ثب حثاشرع   باةرثة  بارةبت  حثارذلب مرا ة ا  رقن ل  ر  ةروة  ار  
ضر ب  اعور  بام رت ا با ر ة ةتضرح بال ثحه حعرةة مرا بالمر با باج رةةه  بلر  ةت ترب  ور  ذارع  

اررر  ةثاتررر  بال  رررةه  ل  رررةه  ررروحةه  وررر   ققثتررر ل بل ررر ةه  بالجتمث ةررره  بً با دلرررثع تعقةرررةًب متببةرررة
بمررث  ورر  م ررت ا بامجتمرر  اررأا  جرر ة ل ررحه بام ررثحةا حثاشررع   حثاررذلب مهمررث لثلرر  .  بامهلةرره 

 قوةوه األهث ضع ًث ب  خ ث أ ا   ثقث  

                                 
 .   2, ص   1999م ة   ح  ذل ه , : دة   بةمة بابحةة  ( 0)
 . 237,ص 2001,  37باعةة , مجوه بةبب بام تل  ةهباشع   حثاذلب اةا  وحه باجثمعه   ققتهث ححعا بامت ة ب  , : جث   اةثا باشم   ( 2)
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 تررو    رروحًث  ورر   ررة أ ت رر   بامجتمرر   خ  رر  باتلم ةرره اضررًق  ررا بلشرر ثأ   ررةة مررا  ارر بةه ,
مو  رررث  بامجتمررر  باخةمةررره , با حةررره , با حةررره بال  رررةه اررر  تررر اة  مرررث ةةترررثن  اةررر  دررر الد مرررا 

 (2( )1) "خةمث  
ما  د    دلثع ل    خ  ما باة ب ث  حة    ا م ثة  باشع   حثاذلب  قة  جة  با

بامجتم  حمختوف  اضق  اد  بل  أ  خ   ًث بالحثد  بلمهث  م ثة  باشع   حثاذلب 
اتثت   بامعثةة  بالجتمث ةه  باةةلةه بات  ةلت حهث با  أ ما خقأ  موةه باتلشته بالجتمث ةه 
 مع اه قثتمه بام م ةث   باممل  ث   حثاتثا  بامخثا ه بات  توة  با  مشث   باذلب   ا 

 ة اة  باخ أ ممث  خثأ  و لةث     ثاةب ا  تلث أ بل حثب   بد  ة  باتقوةة  بامةثلثأ ةت  بة
   بم دث  ض بح هث    ثةثدث ل بد   اذب ببمشث   باذلب  بلا  بال    بتجثه ذب  با  ة 

 (3)" باشع   حثاذلب  باضمة     ة جهقث أ د  بات  تةةة ة جه ل ت جةهثتهمث  تةذة دمث 

تعررر ا با ةثضرررةةا  باق حرررةا  اث وررره تعمرررأ  وررر    بمرررأهلرررثع  رررةأ ابمرررث اررر  باحةتررره با ةثضرررةه 
( بامررة ب , باهةترره بالةب ةرره اولررثة  , با ررةثاه , باجمهرر  ) باشررع   حثاررذلب  تم ررأ دررذه باع بمررأ 

بةةثلًث لوتق  م  مث ذل  ا    قه قر بلةا   لةمره بامجتمر   بل ر أ ممرث تبةرةدث تعقةرةًب  ور  ةثاره 
باةربا  باضرة  ل رمه مأا اره حشرلأ خرثص ار  ةةثتر  ممرث  باق ب بال  ةه  تجعو   مث  مشرث  

توة  بار  بالخ رث  بامتلر   ةتر  ة رأ بار  با شرأ  در  باشرلأ بامعترثة مرا ار   بارذب   بال حرثع 
 (4)"   ة  با ضث

 
 
 
 

                                 
 . 306, ص( 2001باقثد أ , م حعه بالاث  باع حةه , ),  بامجتم  ةل ا جةه با  ة ا  ة ا مةم ة شمثأ ؛ ( 1)
 . 245, ص( 2000ح ةبة , م حعه ةب  بالتب , ),  اة ب بال  ةهب   ؛ مة  أةمةة( 2)
 . 305ص ,(1988, , م حعه ةب  باشو ا با قثاةه  ح ةبة)0  ,  با   اه  با ت أ  باشحثب –معثا   ةل ا جةه بح بدة  لثة  باعةمث   ؛ ( 3)
 . 267 , ص(1987باقثد أ , بام حعه باتجث ةه باةةة ه , ), ة ب ه ا  با ةه بال  ةه ,  با ضث اما ة ض   ةة  حة  مةمة ؛( 3)
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 :كيف حيدث الشعور بالذنب للرياضيني  6-1-2 
ةة ث دذه باةثد أ تع ف  و  لة ةه بادلثع ب ت  ث ب   ةةةأ مملا با تت ضح ما خقأ 

ب لثد باملثا ث  با ةثضةه  حعةدث  قحأ ممث  ه   لهث ا بال  ةه او ةثضةةا  لةف ة بجه
بللش ه با ةثضةه  بالجثحه  و  ذاع تةتثن باتع ف  و   حةعه باممث  ه با ةثضةه ,  د  

ثض  مت وحث   بقعةه اوتة ةب بامت ب أ  ةخ أ باملثا ث  با ةثضةه ما خقاهمث ةتعو  با ة
بالاتبب  بلخقق  بات ح   ا  ت حة  مجثال  ممث  ه بلاعثب با ةثضةه  –باخ ه  –بامهث أ 

     ة ب باق ب ة  باق بلةا ا  ا باحلثد بامهث    م ت ا بالةبد م  م بجهه باحةته با ةثضةه   
ال ةت   بذ  خقأ دذه باممث  ه ةةةث باشع   حثاذلب(  مقد , بامة ب , باذب باجمه   , باب ) 

 (1) " قحأ بالشث   الل  ةةةث   لثد  حعة بالشث 

ممث  ررره بالشرررث  با ةثضررر  تةرررةث  خ رررثد ح رررة ه ت رررتوب  مرررا باق رررب ب رررقح درررذه   اررر  ب لرررثد
بلخ ثد باح ة ه ح     مةث ال  تأخذ ج بلب متعةةأ ا  حلثد   ثاةب بارتعو   باممث  ره باعموةره 
با عوةرره ام ررت ا بلةبد   حةعرره  با رر ا تقارر  بلخ ررثد  ب ررقةهث  ررا   ةرر  باق ررب ل  رر  ب  

 درر  ةثارره متقةمرره لةرر  بة بع باخ ررأ باح ررة   ب ررقة   دلررثع لرر   (  بجعرره بات ذةرره با) بامررة ب 
حثاشررع   حثاررذلب  ررثا مررا بلخ ررثد درر  بلخ ررثد بالحةرر أ  باترر  مررا خقاهررث ت ةرر  مشررث   باق ررب 

ب لثد  حعة باملثا ث  با ةثضةه با رحب ةع ار  با ر ة   ةةثلرث باشرع   حثارذلب با رحب ال ا   خث ه 
 ( .اللث    ب ث ) ةع ا  با  ة 

  رثح بً  قة تل ا مشث   باذلب  ثح أ تم   و  لأ ا ة  تخت   م أ بالل عثال   حعضرهث ال ةلر ا 
 تل ا مةت    ةوه ةتةمو  با ر ة ةةترثن بار  قرة ب   قوةره  ثاةره جرةًب ارة ه   ةرة ع بام قرف حشرلأ 

جرررب ة رررا  ررروة  ةتررر  ةتخ ثدرررث حقررر أ م رررأ تألةرررب بارررل س  اررر   بارررذب   بالرررة   وررر  باخ رررأ , ارررذب ة
بامتثةرررره حثا قرررر  باملث ررررب  ة ررررا بختةررررث  باحررررةبتأ  بات قعررررث    صب ررررت قأ دررررذه بام بقررررف  با رررر

                                 
 . 40,ص( 2003باقثد أ , جثمعه ةو با ,) ,ةةا  , ب   ةه ةلت  به حلثد مقةثس باشع   حثاذلب او ةثض:  ثم   لة  مةمة م ث   ( 0)
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اثاملثا رررث  با ةثضرررةه  لةررره حثا رررو ع  بلاعرررثأ ام بجهررره بام بقرررف با ررر ةعه  بام ت عررره باشرررةأ اةهرررث 
جمةررر  خحررر ب   مهرررث ب   الررر  باق رررب باملت رررحه حثاترررة ةب تةررر  ضررر    جررر ة ملرررثاس تةلمهرررث 
بختةرررث ب  ةتمةررره اقرررة ةخترررث  بامثضررر  بارررذ  ةررروة  اوشرررع   حثارررذلب  بل ررر   وررر  با ررر ص باتررر  

ام ررتقحأ اةمتولرر  باقورر  باررذ  ةلحرر  مررا  جرربه  ررا باتلحررو حررثامجه أ   رر  با ضررث    قررة ةختررث  ب
با رررر ة ال ة ررررت ة  باررررتةل  ارررر  ت ةرررر ب  ةةثترررر ل بال  لرررر  م ررررو أ  ررررا ضررررح  ب ررررتجثحثت ل  بختةث بترررر ل 

 (1) "  لش ت  
م بجهرره ذبترر   ل  رر   مةث ررحتهث  مررث ة ررأ  وةرر  مررا  خ ررثد   ررو لةث  تتةرر أ بارر  مشررث     

م بجهث  باملثا ه با  ةةره ار  بلاعرثب با ةثضرةه  باتر  ةر تح  م رت ا  ةبتهرث  ةثد أ باتةة  ا 
 معتقررةب  موامرره  ةبةلرره ب  مرر  م بلررب با ةثضررةةا ارر  باملثا رره ةجعررأ مررا ال حرر  باجملث ررتع 

ةثارره مررا با ضررث مررا با ضررث  بال تةررثح لررق ة ررب مررث  ررحق  مررا  ةبد ةرربةا با ررث ث  با  ةورره 
ارر  بام ررت ا بلم ررأ ارر  بلةبد الررا ذاررع ال تخورر   ورر  قررة  مررا  باشررثقه ارر  باتررة ةب او  رر أ ب

بالترررببا بالل عرررثا  إلةبمررره با قررره حرررثال س اتعبةرررب باررر  ح بامعل ةررره اتررر اة  ة جرررث   ثحتررره اررر   رررو  
بالتررثتع بالةجثحةرره  با ررث أ او ةثضررةةا  اللهررث ال تخورر ب  ةةثلررًث مررا ب تلررثب اررحعا بلخ ررثد با لةرره 

 ما دذه بلخ ثد  ةر  مة ر حه  تق ةحًث   مث  لأ ال ح  باجملث تع باح ة ه  دذه   ه ةبتمةه 
 بامت قعررره تةررر ع لرررأ بارررة با  باذبتةررره  بال  رررةه اوشرررع   حثاخ رررأ  اررر   بارررذب   مةث رررحتهث   ةةثلرررث 

مملرررا ب رررقة   ثً ق رررب  باشررع   حثارررذلب  بقعةرراتلرر ا ةرررثد أ بةجثحةرره   رررةةه بذب لررثا خ رررأ  
 . مل    بإلاثةأ

  لثد باتة ةب  باملثا رث  مرا ا  ال ة جة ال ب ا  لأ بلاعثب با ةثضةه تخو  ةةثت    و ل  
ملثلةثترر  باترر    ررأ باةهررث  باخ ررأ  حعررا بامشررثلأ باترر  ترروة  اعررة  ب ررت قأ  ق رر  قة بترر   ب 
 با قرر   اررر  ملةرررة ب  باخ ررأ  بامشرررثلأ دررر    ررحثب  بقعةررره اةهررر   مشررث   بارررذلب  دررر  ةثاررره 

                                 
 . 211, ص( 1998باقثد  , ملتحه  عةة   ا  , جثمعه  ةا باشمس , ),  بالم با بال  ةه: مةمة بابةثة  (ت جمه ) –ل اةأ ( 1)
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  لثد باملثا ث  با ةثضةه ال لهث م تح ه حعرةأ ا  ةس اهث  ق  مةةة ب  معو     ةعه باةه   ا
 :   بمأ ملهث 

 در  باع بمرأ با ةة ةره  با  رة ا جةه  بالجتمث ةره  بالل عثاةره  م رت ا  : العوامل الداخليطة1-
  .قة تهث  شةتهث   و   مث  باق ب   الث ه  خح بت   ة باع   م ت ا باقو    ة دث 

باجمهر   , باةلرث  , باملرثاس , ) ةبتمث تل ا باع بمأ باخث جةه  :العوامل الخترجية   2 - 
مرر تح  ارر  حةترره باملثا ررث  با ةثضررةه (  ا قررس , باموعررب , با قرر  بالجهرربه  بلة ب  , ب
ذب   ررررثح  مرررر ق    ةرررر  متلرررر   تةتررررثن بارررر  خحرررر ب   ثاةرررره جررررةًب   درررر  حةترررره ةةلثمةرررره

ال رررت قأ لرررأ م رررتجةب  باع بمرررأ باخث جةررره  ةثالتهرررث با ث تررره حةلمررره  ة بةررره  رررثاةتةا 
  ةةثلررث ةلرر ا اومررة ب ل ررةب مشررت ع مرر  با ةثضرر  ارر  ترر  ةا دررذه باع بمررأ اة رررا 

اتةقةرر  باهررةف  ب ررت قأ بام بقررف  با رر ا   أ حررأ أ مرر  ة ررثب لررأ باحررةبتأ  بات قعررث 
  .ا  باملثا ه

 ممررث  رررح  ةتضرررح الرررث باق رررب با ةثضررر    رر  درررذه بامةرررةةب   با رررع حث   مهمرررث لرررثا  وررر  
م ررت ا  ررثأ  قررة  مررا بالتررببا بالل عررثا  اررق حررة با ة تلررب حعررا بلخ ررثد ب  ال ة ررت ة  با 

  ة ررئ ةقررة  حمررث  وةرر  مررا ة   ارر    أ ب    لررثد باملثا رره ال  ررحثب  بضررةه ب   ةرر   بضررةه ب
ب  ت ررر ف حشرررلأ  ةررر  م رررثا   اقرررًث اررر     ررروة  اررر  با ررر ص بامتثةررره اآلخررر ةا ب  ت ررر ف  ةررر

إلملثلةثت  بات  ا  ةة ا ب ت قاهث ب   اقث امحثةت  ةلتع  ل   ة  تةقة   ح  ار  ب  ا  ةقر  مرا 
بلجثبه اةق   حم بجعه ل     ت ثةب دذه بام بجعه آال   لة   ةبل   معثلرثأ ب   ضرث ب  ب تةرثح 

 . لق ة ب مث  حق  ما   مثأ 
باشرررع   حثارررذلب ةجرررة باق رررب ل  ررر  اةهرررث اثشرررًق اررر  تةقةررر  إملثلةثتررر  اثاق رررب قرررة ةخترررث  مرررا 
باقر ب ب  باترر  تةلمهررث  خةررث ب  ةتمةره اقررة ةختررث  باةثضرر  بارذ  ةرروة  اوشررع   حثاررذلب  بل رر  

 قة ةختث  بام تقحأ اةتمول  باقو  باذ  ةتحر  مرا  جربه  را باتلحرو .  و  با  ص بات  ضث   
,     با باق ب  ةةثلث ال ة ت ة  بارتةل  ار  ت ةر ب  ةةثتر  با ةثضرةه  بالجتمث ةره حثامجه أ 
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بال بل  م ت أ  ا ضح  ب تجثحثت   بختةث بت    لش ت  , باشع   حثاذلب اةس شرع  ًب مع قرًث ار  
ةررة ذبترر  اثاشررع   حثاررذلب ملرر ا  تة رر  مررا مل لررث  شخ ررةه با ةثضررةةا ذ    رر أ    بحرر  

بجتمث ةررره  خحررر أ مشرررت له حرررثا    مرررا  بخرررتقف بامجتمعرررث   با قثارررث  , الا بل عثاةررره   قوةررره   
 وررر  بامةرررث ال  ممث  ررره بللشررر ه با ةثضرررةه  بلاعرررثب بامختو ررره  لرررذاع باملثا ررره اهررر  قثتمررره 

باةبتمه  بام تم أ مهمرث لثلر  لتةجره بامةر ال  اثا ةثضر  ال ة قرة بلمرأ  ةقر   حمةرث ال  جةةرةأ 
ات    ا  تةقة  بلدةبف  دذب مرث ةمةرب بامجرثأ با ةثضر  حثاةةلثمةلةره ةت  ةلتب اهث بالجثح  ب

    (1)"باةبتمه 
 بلاعررثب با  ةةرره ارر  باملثا ررث  با ةثضررةه اهررث خ   ررةه ارر    رر  خث  رره م قرر  باق حررةا ارر  
ملثلةرث    ةبد باق حررةا ار  لرأ ملثا ره  ار  ت رم   حررةب  تةقةر  با ر ب ب  باخ رث أ حمرث ةتلث رب  ب 

  اعرثب با ةثضرةهادلثع اعحه ب  اعثاةه حث   ال رب  بةرة  ور  مرةب   رل ب  باح ر ال  باعثامةره 
 .  لثاه

 (  Hardiness) مفهوم الصالبة النفسية    7-1-2
    باحثة ه ما بال جة   ا تع ا م ثدة  مختو ه ما  الث  باعومثد ا  بام بج   بام ثة  

 .  ا  بخت ث ث  متعةةأ ا   و  بال س    ال ام ه   مةةة تعتمةه باحثة ه  و  
 با با قحه حشلأ  ث  م ه   متعةة بلحعثة ( 2007) ةشة  مةمة باع ح  شمع ا  -1

  ( Multi  Dimensions)     اه  م وث بلحعثة  ةتضما با قحه باحةلةه ,با قحه
حألهث باقة أ  و  بت ث   Toughness ةملا تع ةف با قحه .باعقوةه , با قحه بالل عثاةه 

 ا ة  ف باملثا ه  تتمةب بلةبد ا  بتجثه باةة ة باق  ا اوم دحه  بامهث أ ح ا بالة  
 .با قحه حثام  له     ه بال تجثحه , باق أ , باتلةف تة  باض    

,با با قحه د   مه تض  مجم  ه  2001(  Singer et al) ةاخ    مث      لج     – 2
 د  بالاتبب  ( Constellation of Characteristics)متأا ه ما باخ ثتص بال  ةه 

                                 
 .   5ص   2003,  م ة   ح  ذل ه : ة م ث    ثم   لة  مةم( 1)
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Commitment   باتةل     لجثب بلدةبف م  باعب   بإل  ب  باتعهة بال    حث ةق ة ح
Control   ةق ة ح  ب تقثة با  ة بل  حث ت ث ت  باتأ ة  ا  مج ةث   ةةبث باةةثأ  . 

ب تقثة با  ة با بات ة   ل    حةعةه ما با حث  لمث بل   ةق ة ح   Challengeباتةة    
 . شة   بةجثح   ةع   ق أ ةباعه اولم  بإلضثا  

 لهث مت ة  ل    ة ث ة با  ة  و  تةمأ باض    (  Cozzi 1991)  اهث ل ب   -3
 . بالةحث ث   م بجهتهث حلجثح ةت  ةت  تةقة  بلدةبف 

با قحه بال  ةه  و  بلهث مت ة    باع ا(  Florian et al 1995)   ابمث او  ةا  بخ   – 4
 .ةبخو  ةعةأ ب  ةخ ف ما تأ ة  باض     و  با ةه باج مةه  بال  ةه 

 :نظريات الصالبة النفسية    8-1-2
 : ( 1961 – 1875 ) ( Yang Theory)لة ةه ة لةع باتةوةوةه  1-

مو ررس  ورر  باررل س باتةوةورر  تت رر  لة ترر  اولرر   باحشرر   حألهررث تقةمةرره  ةعررة لررث أ ل  ررتثف ةرر لةع
ة رب حررأ ا  ور   دررذب اباتة را لةرر  بام رتقحأ ارةس اقمررث  اهر  ةر ا با بالارر بة ة رتم  ا ارر  

 درذب مرا شرأل  با ةجعرأ با ر ة ةتعرثة  مر  تجرث ب بالةرةبث  ةت قر   مث ب مثه حثاتةقة  بل م 
 ةثاتررر  بال  رررةه دررر  باتررر  تةرررةة تة لثتررر  اررر  تةقةررر   جررر ةه  ةرررة  هث الا لةررر أ با ررر ة اوم رررتقحأ

 (1) "باذبت 

باشخص باق   با وب حأل  ةةث أ با ةت     ةت  ر   ةت ةر  لةر  بلاضرأ ( ة لةع )  قة مةب 
د   شخثص متعث ل ا ال له  ةخوق ا حتعث له  ةمث ًث  ق أ ال ةة اهرث ار    بلشخثص با وح ا

م بجهه باة  ف با رعحه الا تعرث ا ال ة ةر  بار  ح بامعل ةره  بال  رةه حرةبخوه   ةة بدرث اة رب 
حأ ةخو  بال ثدأ باعثاةه  ةضث ف بامقة أ  ةق   باعبةمه  بامقث مه  دذب باتمث أ حةا بالار بة در  

ا ا  ب باعرررثةب   باتقثاةررررة  باقرررر بلةا    ررررثاةب باةةررررثأ , بذ مشررررث    مج ةثتهررررث    ت اةرررف بلمرررر  
با مرث ةبةررة با ر ة  رقحه  ةجعورر   ل ر  قرة أ  ورر  ت ةةر  بل ضررث  ( ةر لةع )ة رب  جهره لةرر  ح

                                 
ا قحه بال  ةه  بلما بال    اةا  ةله ما  قب   ثاحث  جثمعه    باق ا ب  حة به  و  بح    بة باشه   ؛,  ثا   حة به بام  ج  ( 1)

  . ( 2008,  لت ح  , جثمعه باملةث ),  مجوه  و  بال س بامعث    باعو   بالل ثلةهحةث ملش   ا  : حمله بامل مه  
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 بامشررث له  باتعررث ا  بالاترربب   تةمررأ درر  حم بجهتهررث مررا خررقأ بات جرر  لةرر  بام ررتقحأ  بام ررثلةأ 
 (1) "بام و اةه 

 :  ( 1952 – 1882) ( Karin Horney )لث ةا د  لث  لة ةه  2-
با باحةته بالجتمث ةه اهث ة     ثس ا  تشلةأ شخ رةه بالل رثا  تةةةرة مرةا (د  لث  ) ت ا 

ت باقهررث  شررع  دث حثال ثةرره ب   ةمرر   مررا خررقأ  ققرره با رر ة مرر  ذبترر   مرر  بالخرر ةا  مررا خررقأ 
 . بال  ةه  باللجثب  باةب  باتقحأ  باشع   حثاق أ  با قحه

اررررثا  ة باررررذ  ةشررررح  ةثجثترررر  مررررا خررررقأ باحةترررره بالجتمث ةرررره تخورررر  اةةرررر  ت جهررررث  بةجثحةرررره  درررر  
باتعثة  م  بالخ ةا  باعمأ معه  حلرأ   بةأ   رقحه ار  م بجهره لرأ باةر  ف  باشرع   حرثاق أ 

قحه ارر  م بجهرره باعررثا  باخررث ج   باشررخص باررذ  ة حرر   ورر  دررذه باةثارره تت رر  شخ ررةت  حثا رر
 .   ة  بالتلثاةه  و  بالخ ةا ا   ة ةثجثت  بال  ةه  باحثة ا جةه 

با بات قعرررث  بالةجثحةررره ب  بامت ثتوررره بةرررةا (  1942د  لرررث  )بمرررث حثال رررحه اوت قعرررث  اقرررة   رررة 
بالل ررررثا اةةرررر  باقررررة أ  ورررر  با ) مثةررررأت بامحررررثةا بامهمرررره بام تخو رررره مررررا لة ةتهررررث  ةتضررررما 

اقررة  ررة  باشخ ررةه بالل ررثلةه شخ ررةه  رروحه اة رر  جثمررةأ ارر  تل ةلهررث  ورر  خحرر ب   (بات ةةرر 
با   اررره  تعرررب  ذارررع باررر  باضرررح   قررر أ بال بةأ  بامةررر أ باق ةررره بالثاررره اقحتعرررثة  رررا باللرررةاث ث  

 (2)" بامت ث  ه باحعةةأ  ا با ة  أ 
 : ( 1980 – 1900) (Expectancy Theory )بات قررر   ا     لة ةه  3-

 د  ما بالة ةث  بات  بدتم  حلة ةه لش د با و ع بالل ثل   لة ةره ت جةهر   تة ةلر   ب رتم ب ه 
 ت ق ررر     وررر   وررر  درررذه بالة ةررره  م ةقتهرررث حلة ةرررث  باةباعةررره ,  تعرررة درررذه بالة ةررره مرررا  ل ررر  

 ب رررررةدث  موةررررره ت جررررر  ( اررررر    ) لة ةرررررث  بات قررررر  اررررر  ت  رررررة  باةباعةررررره   دمةتهرررررث  باتررررر  قرررررةمهث 
لةر  باقةرث  حلشرث  معرةا ب  باعرة أ  را باقةرث  حر  مرا حرةا  رةأ حرةبتأ  ( Choices)ث ب  بالختةر

قر أ ب تقرثة با ر ة حرثا ت ر اًث معةلرًث ةروة  بار  ) مختو ه الشث   ب بة   م ه    ةشرة  بات قر  بار  

                                 
 . ( 1979, حة    , ةب  بالهضه باع حةه ),  بالم  بات ح   او  أ  بام بد لمثأ ة  ق  ؛ ( 0)
 .( 1965, باقثد أ , ةب  بامع اه  ), ثم  مةم ة ( ت جمه ), لة ةه ا  بالل عثال  : لث ةا د  لث  ( 2)
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   بل  ةتعو  حثا   ه بامتثةه  بامةتموه اةة ث ش د مث ت حب ار  لشر د  رو ع ( لتثتع معةله 
خررذ دررذب بات قرر  قةمرره تمتررة مررا با رر   ,  تشررة  بارر  قورره بةتمررثأ  جرر ة ا  رره ارر  باة رر أ  ةأ.

 ورر  لتةجرره معةلرره  رر ف تتةقرر   ررا با ررو ع ب  بات رر ف بامبمرر  باقةررث  حرر  ,  لررةمث تلرر ا قةمرره 
بالةتمررثال  ارررةا با رر ة ملخ ضررره  رر ف تت ترررب  وةهرررث ةباعةرره   ةبد مرررلخ ا  دلررذب ارررأا بات قررر  

 با بات قرر  ةم ررأ  (probability)  ررثس بلرر  ةم ررأ  رر  أ اقةتمررثال   ةملررا بالةرر  باةرر   ورر 
  ةبد مهمه مث بةتمثال  تةقةقهث  تهث ة بع باشخص مةا  ع حه ب   ه ا

 با بلارررر بة تررررربةبة  رررررقحته   ةباعةرررررته   ةررررربةبة م ررررت ا  ةبتهررررر   لرررررةمث ةعتقرررررة ا ب  ةجرررررة ا با 
اثتررةأ اهرر   ا ةرر د   درر  باترر  تشررع د   ذب  (  Ahractive) ةق مرر ا حهررث جذبحرره  بإل مررثأ باترر 

 : ت حأله  قثة  ا  و  بلجثبدث  بات وب  و   ع حثتهث   و  بالة  بال
ةملرا (   × ف = ) بلةبد د  مة وه باةباعةه مض  حه ا  مقة أ با ر ة بال  رةه  باج رةةه  ة 

ا  با   أ با  لثتع معرةا  باق أ با با قحه بال  ةه  باشخ ةه تتح  ما ب تقثة با  ة  بة بل ل 
ات رر ا  ب   ررو ل ل ةتةررةة  ورر    ررثس بام ثضرروه حررةا بالتررثتع بامةتمورره ات رر اثت ل  م ررت ا  ةبترر  
 لذاع  و    ثس ة جه  ل   بة بل ل اأا لثتع معةا ا  بلةبد  ر ف ةت ترب  وةر  تةقةر  لرثتع 

ه بات قررر  دررر  بالثةةررره معرررةا مرررا باملثارررأأ بامثةةررره  بامعل ةررره ارررأذا بل رررثس بارررذ  تعتمرررةه لة ةررر
ق  بام جرر ة  حث ررتم ب ةه تقةمرر  ب ورر  با بارر    حررثا   (Fromm) بإلة بلةرره او رر ة   ل رر  ارر    

ة ررث ة  ورر  ت ةةرر  با بقرر  لةرر  بلاضررأ الررا اررةس حثاضرر   أ با مررث ةت قعرر  با رر ة ةةررةث حثا عررأ 
بإلة بع بامت قرر   ا ر   ةةرثا ل ةرر أ دلرثع تحرثةا حررةا بإلة بع با عور  اوشرر د لمرث در  حررثا بق   حرةا

عررة ارر    دررذب باتحررثةا حررةا بإلة بع بارر بقع    ةرر  بارر بقع  ةاوشرر د لمررث درر  م ترر ا ب  مةتمررأ   
 . ال ت ث أ  باتة ةب لة  باقةث  حعمأ مث   بام ة  بل ث 

لمرررث   ا اررر    بللرررث لمتورررع قررر أ ةبخوةررره  ةرررثابًب اولمررر   بات ررر    تةقةررر  إملثلثتلرررث  ةعرررةدث مهمتلرررث 
اةةررثأ  باترر  ةملررا با تلرر ا اةهررث  ورر   اررث  تررث  مرر  بالخرر ةا  مرر   ل  ررلث  باترر  بل ث ررةه ارر  ب

 . تتم أ حثال ت مث  بالثمأ  بام تم  ا ثقثتلث بال  ةه  قثحوةتلث باحةلةه  
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 :  السمات الشخصية ذوي الصالبة النفسية  9-1-2
 ه  د حةل  باة ب ث   باحة ث با دلثع  قث  مث  مةب  ما ةت   حثا قحه بال  ة

 (1)  "(ل حثبب )  
تعلر  قرة أ با ر ة  ور  بامشرث له  بالاتربب  حجمةر  بالشرث ث  :  ( Commitment ) االلتطاا  1-

باةةثتةه ب  لب ه با  ة ا ح  ةةثت  ح   أ لثموره ار  ةر  ف باةةرثأ بامتعرةةأ حمرث اةهرث باعمرأ 
با بلشرخثص باموتربمةا ةوجرأ  ا بار  .  باعثتوه  باعققث  باشخ ةه  بل  بف بالجتمث ةره 

أ  مشرررلقتهث  لرررة باةثجررره  دررر   ررر ا اررر  باشرررةبتة بالخررر ةا  لرررةمث ت رررثةاه  ضررر    باةةرررث
 بال بتررب   لهرر  حهررذه باعققرره ةوملرر ا حررأا ذاررع  ررلةًب اهرر  ارر  تخ ةررف باضرر    ممررث ةبةررةد  
  حررره اررر   رررة  تررر ع با  ررر  بالجتمرررث   ,  لرررذاع ارررأا مرررا  رررمث  باشرررخص باموترررب  باتمتررر  

 (2)" حثال تققأ باذبت   باشجث ه  تةمأ بام و اةه 
بلارررر بة قرررثة  ا  ورررر  ضرررح  بلةررررةبث ب   والدبا دررر:  ( Control)  (باررررتةل   ) السطططيلر  -2

باتأ ة  اةهث حخح بته  باخث ه  دذب ةعل   ة رثس با ر ة حثال تقرثة حألر  قرثة   ور  باترأ ة  ار  
مجرر ا بلةررةبث  درر ال بلارر بة ح ررةه  اضررأ مررا  قرر بله  باررذةا ال ةمتولرر ا دررذب بالة رررثس 

ا با ررقحه بال  ررةه حمررث ةلرر ا ذ   باررتةل  باررةبخو   ةشررة   لررذاع ةت ررم ا حة جرره  ثاةرره مرر
م هرر   باررتةل   با ررة  أ ب  باضررح  بارر  لة ةرره  ة بع با رر ة ام بجهررث  بلةررةبث ارر  ةةررثته  

 .   لةف ةة ع باحةته  ة ة    وةهث 
  -:دلثع ل  ثا ما باتةل  دمث ....  ل ب  باتةل  ب  با ة  أ 

 . باتةل  باةبخو   -
 . باتةل  باخث ج   -

 

                                 
(1) Kobasa , Suzanne . C . ( 1982 )  Hardness & healthy A prospective study . g . of personality and 

Socialpsy chology . 

 . 80, ص ( 1997ح ةبة , بام تل  ةه ,  ), به بلما  باتةل  بال  ةثا   ققتهث حثا ةه بال  ةه ,     ةه ةلت   :بةة حهو أ  مةا ( 2)
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با  ة بلجثببت     مثا  با وحةه ب  بالةجثحةه با  بامقة أ ب  با ةاه ب  بالخر ةا اهرذب ةترة ن  ةعبا
تةرررر  اترررره ذ   م لررررب باررررتةل  باخررررث ج   حررررثاعلس اررررثا بلشررررخثص باررررذةا ةل ررررح ا بات ةرررر ب  

  م لرب بارتةل  باةث وه با وحةه  بالةجثحةه ا  بلجثببته  اجهر ةد  ارأله  ةضر  ا ضرما اتره ذ  
 . باةبخو  

 مررا بامعورر   با م هرر   باررتةل  باررةبخو  ب  باخررث ج  شررأل  شررأا بلحعررثة بال  ررةه بلخرر ا ةترر ب  
 ورر  مقةررثس م ررتم   تشررة  باة ب ررث  بارر  با بلارر بة ذ   باة جرره باعثاةرره ارر  باررتةل  باررةبخو  

أ   ل ررر  بلرررةمثجًث اررر  ةتمتعررر ا حة جررره  ثاةررره مرررا با ضرررث باررر ةة    بقرررأ ب ت بحرررًث مرررا حةتررره باعمررر
  (1)"  مهثمه  با ةة ةه   ل   قة أ  و  م بجهه باض   

 ا  بامقثحأ اأا بالا بة ذ   باة جه باعثاةه ا  باتةل  باخث ج  ةقعر ا ار  باجثلرب با روح  مرا 
دذه بامت ةر ب  بار  جثلرب  لهر  ةعرب ا  ةبتهر   ةر  بام ضر  بار   و رثته  بامحثشر ةا ب  بمرقد 

ارررثاتةل  دررر  مرررةا ب تقرررثة با ررر ة بلررر  ح ملثلررر  با ةلررر ا اررر  تةلررر  اةمرررث ةوقرررثه مرررا اهررر  اررر  باعمرررأ 
 :ةأت   ةةبث  ةتةمأ بام و اةه باشخ ةه  مث ةةةث ا   ةتضما باتةل  مث

 .باقة أ  و  بتخثذ باق ب ب   بالختةث  حةا حةبتأ متعةةأ  – 1
 .اضث  ه    باقة أ  و  بات  ة   باتقةة  اقةةبث ب: باتةل  بامع ا   – 2
 . باقة أ  و  بام بجهه با عثاه  حذأ باجهة م  ةباعةه لحة أ اقلجثب  باتةة   – 3
درر  بات رر   بامحلرر   ورر  با ةثارره بات ةةرر    ررة  بال ررتق ب  :  ) ( Challengeالتحططد   – 3

   با باضررر     ةرررثال  . ةثاررره ةتمةررره ةجرررب باتعثمرررأ معهرررث  ب رررت مث  ذارررع اولمررر  باشخ ررر  
باتهةةة ا ص ةملا ب ت مث دث ا رثاح با ر ة  با باتةرة  بارذ  ةتم رع حهروالد  بلشرخثص محلر  

با ررقحه باعثاةرره ةلضررج ا حة جرره  ثاةرره لتةجرره  با ذ   .  ورر  با قرره حررثال س  بات ررمة  باررذبت  
 مرث مرث ة ر    ور  ج بلرب ةةثتر ل مرا ت ةةر  در   مر  .  د  لذاع ب تقثة با  ة . خح بته  باجةةةأ 

 مع ارره  م ةرر   ضرر      ل رر  مررا ل لرر  تهةةررةًب ارر  ممررث ة ررث ةه  ورر  بامحررثة أ  بلتشررثف باحةترره

                                 
 (1) Robbins , S . (1997) Essentials of orgin zarion behavior (5 thed ) upper sadder River . N .G . pentice 

Help .     
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جهره باضر    ح ث وةره  درذه باخ رثتص مرا بام ثة  بال  ةه  بالجتمث ةه بات  ت ث ةه ا  م ب
 ررروحةه  إلةرررةبثشرررألهث بامةثاةررره  وررر   رررقمه بلةبد بال  ررر  او ررر ة  وررر  باررر    مرررا باتعررر ا 

 (1) " ضث  ه

 : خصائص ذوي الصالبة النفسية املرتفعة واملنخفضة  10-1-2
بالررثتع  ررا باتعرر ا  حثإلجهررثةبا ررقحه بال  ررةه تعمررأ لمت ةرر  مقث مترر   قررثت  ةقوررأ مررا بال ررثحه 

اوضرررر    تبةررررة مررررا ب ررررتخةب  با رررر ة ل ررررثاةب بام بجهرررره با عثارررره  ب ررررتخةب  ام ررررثة  باشخ ررررةه 
 . باتلشته بالجتمث ةه باملث حه تجثه باة  ف باضث  ه 

 خ ثتص ذ   با قحه بام ت عه :   ال 
بارررر  با  درررر  خ ررررثتص ذ    ( 1998) لررررذاع مررررثة   آخرررر  ا (  1983) ةررررةة  ل حررررثبب   

 :با قحه بام ت عه د  
 ج ة لةث  ةةل   قةم  اةةه  ةقةه  ما با قر   ار  باللةر بف ب  بلمر با بال  رةه ب   -

 . بالةمثا 
 بالاتبب   بام ثلةأ اآلخ ةا  لة باةثجه  -
 .بامحثة أ  بالشث   -
 .بام ثح أ  حذأ باجهة  باقة أ  و  باتةمأ  باعمأ تة  باض     -
 . و  باللجثب  بالحةب  باقة أ  -
 .بامةأ  باقةثةأ  -
 .باقة أ  و  با م ة  بامقث مه  -
 .بات ثوأ  بات ج  بالةجثح  لة  باةةثأ  -
 .باقة أ  و  بتخثذ باق ب ب   بالختةث  حةا حةبتأ متعةةأ  -
 .باهة د  باقة أ  و  باتلةة  بالل عثا   باتةل  حهث  -
 . ة بع باتةل  باةبخو   -
 .باتةل  بامع ا  ا  باقة أ  و  بات  ة   باتقةة  اقةةبث باضث  ه  -

                                 
(1) K0basa: (1982)  ,J.S.P.NO (168) . 
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  .بال تقثة حأا بالجثح ا  باةةثأ ةع ة اوعمأ  بامجه ة  اةس اع بمأ باةة  با ةاه -
 .باقة أ  و  تةقة  باذب   -
 .شع    ثا  حثا قه حثال س  تقةة  باذب   -
 .ت ق  بامشلق   بال تعةبة اهث  -
 .باعمأ  باتجةةة  بال تقثد باقة أ  و  إتقثا  -
 . اةس تهةةةًب اه   ثً  حةعة بً باشع   حثا ضث  ب تحث  بالةةبث باضث  ه  م   -
 ( باخ ....لةث   ذبت  , ممث  ه با ةثضه ,  ة  باتةخةا ) باممث  ث  با ةةه  -

 :  ت ا باحثة ه ا  خ ثتص ذ   با قحه بام ت عه

  با ررقحه بال  ررةه بام ت عرره  خث رره دلررثع ترر بح    ث رر   اعررثأ ارر  حعررا باخ ررثتص اررذ  
 در  بات بار  با عرثأ ار  مةرثد  باشخ رةه با ر ةه  اةةر  تةمرأ  رثأ   ا  باحةته با ةثضرةه بال

 باتعثمررررأ مرررر  باضرررر     بآلال   بامشررررث   لررررأ با ررررعثب بامةتمورررره  م بجهتهررررث اةوهررررث   ررررة  
اررر  باترررة ةب  بلتةرررث  ةرررة  هث   ضررر  بلدرررةبف بام رررتقحوةه مررر  بال رررت ثةأ مرررا خحررر ب  با شرررأ

 باملثا رررث  با ةثضرررةه اتبةرررةه قررر أ  متعررره  ت ررر ة  ذبترررر  الرررأ مرررث ال ة  رررب اةررر  مرررا م بقررررف 
 :احعا باخ ثتص باتثاةه  حثإلضثاه ث ته    ةةبث

 .باقة أ  و  تةمأ بإلةحث   با شأ  -
 .قة أ با ةثض   و  ضح  بال س  -
 .باقة أ  و  مقث مه بلم با بال  ةه  باج مةه  -
 .باقة أ  و  باللجثب  بالحةب   -
 .باقة أ  و  با م ة  بامقث مه  -
با ررقحه بال  ررةه بام ت عرره تع رر  معلرر  خررثص اررةةس با رر ة ح جرر ةه  ةتةمررأ  -

 .م و اةه   مثا  باخث ه حلأ ةب ةه   قه  دة د 
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 خ ثتص ذ   با قحه باملخ ضه  : ثلةث 
 .ال  ج ة  دةبف م تقحوةه اةةه   باتشثو   بات ج  با وح  لة  باةةثأ , -
 .شخ ةه ضعة ه ةتح  بالخ ةا ال ة ت ة  بتخثذ باق ب   بالختةث   -
 .ةوما حثا ةاه  ض حه باةة ا    مثا  ل  أ ةعتمة  و  بالخ ةا  -
 .شع   ضعةف حثا قه حثال س  تقةة  باذب   -
 ال ةتةمأ باض      ة  بامقة أ  و  باتةل  ا  بالل عثال   -
 .أ  با م ة  بامقث مه ضعةف بال بة -
 .ةت م ا حثالةحث   باخجأ   ضه ا م با باج مةه  بال  ةه  -
 .ب تحث  بلةةبث باضث  ه تهةةةًب اةةثت ل  ال ةموع    ب تعةبة اهث  -
 .باشع   حعة  با ضث  ا باذب    ة  بال ت ثةأ ما خح ب  با شأ  -

 

 : ت ا باحثة ه ا  خ ثتص ذ   با قحه باملخ ضه 
بال  ررةه  قرة بته  حعرة  تةمرأ بالبمرث   بامشرلق  ةةررث ال  حلةرته  ةةرث  ةت ر  ا مراارأله  

ةملله  باتعو  ما باتجث ب با ثحقه بات  ةم  ا حهث ممث ةحعةد  حثامشرث له  حجمةر  بالشرث ث  
باةةثتةرره ممررث تبةررة با رر ة باتعرر ا بارر  باضرر    الحتعررثةد   ررا با  رر  بالجتمررث    باعققررث  

بت ثاه  حعرة  باشرع   حهرةف ال ل  ره   ال معلر  اةةرثته  ةت رث و ا مر   باشخ ةه اتم أ ا 
حةتته  حثةجثحةه  ةت قع ا باتهةةة  باخ ف بام تم   باضعف ا  م بجهه بالةرةبث باضرث  ه 
بامت ة أ  ة ضو ا  حث  بالةةبث باةةثتةه  اةس اةةه  ب تقرثة حضر   أ باتجةةرة  بال ت رث  لمرث 

 بالخ ةا   ثجب ا  ا تةمأ بل   با وح  اقةةبث باضث  ه  بله   وحة ا ا  ت ث وه  م 
 : املضامني التطبيقية للصالبة النفسية 11-1-2   

مرررا  دررر  بامت ةررر ب  باتررر  ت رررث ة با ررر ة  وررر  بالةت رررثة ح رررةت  باج رررمةه  بال  رررةه اررر  م بجهررره 
 (1)"  تةهباض    د  با قحه بال  ةه  ةملا بال ت ثةأ ملهث ا  بامجثال  بل

                                 
 .   29, ص ( 2011م حعه باللجو  بام  ةه , ),  ب تحةثا با قحه بال  ةه , باقثد أ:  مثة مةمة مخةم  ( 3)
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با لمرررر  با ررررقحه بال  ررررةه ةت قررررف  ورررر   حةعةرررره باعققررررث  حررررةا :  النشططططال  االجتمت يططططة 1-
با باةةا   حلثته   تشجةعه   و  بتخثذ باق ب ب  حأل  ره  ار  ةرأ بامشرلق  باملث رحه اهر  
 بامحررثة أ  بال تلشررثف  بالقتةررث   باتةررة  ةجعوهرر   ل رر   ررقحه  شررع  ًب حثاقةمرره  با ث وةرره 

ل  ةه اق حة ما   ثاةب باتلشته   شعث  بلحلثد حثارةفد بارذ  ةم رأ   ةل ا اةةه   قحه
 .قث ةأ بالما  بلمثا  باتةل   باتةة   تةقة  باذب  

ةجرررب با ت تلرررب باحررر بمع با قثتةررره  بإل شرررثةةه :  البطططرامل الويت يطططة واةرشطططتدية والع جيطططة 2-
ل  ررةه  ت ررث ة با رر ة  با ررقةةه  ورر  باخحرر ب  باترر  مررا شررألهث با تبةررة مررا با ررقحه با

 .  و  باتةة   باتةل   بام ثح أ  مقث مه باض    
با با قحه بال  ةه  لةمث تت ث رأ مر  بام رثلةأ بالجتمث ةره ارأا :  الع يت  مع االخرين 3-

بآل ث  با روحةه اوضر    بال  رةه تقرأ ل ةر ًب ارةا با ر ة  مرا  ر  اةجرب    رثد بلحلرثد با قره 
تعومهررر   ورررب باعررر ا مرررا بالخررر ةا  لرررة باةثجررره مررر  بالاتررربب  اررر   ل  ررره   اررر  بالخررر ةا   

 .  بلخقق  تجثه باذب   بآلخ ةا 
( بالاتربب  , با رة  أ , بارتةل )ةملا با ت ةة با قحه بال  رةه  مل لثتهرث :  مجتال  أخرى 4-

 . ا  بال ة  ما مجثال  باةةثأ بلخ ا ملهث  و   حةأ بام ثأ 
 . باتخوص ما با با باببتة  -
 .مقث مه بلم با باج مةه     ه باش ثد ملهث  -
 . بالجثح بامهل   باة ب    -
 بات وب  و  با قةبا  با شأ   بد  لثا اشأ ا  باعققث  ب  ا  باة ب ه ب باعمأ -
 . بالجثح ا  بلاعثب  بام ثحقث  با ةثضةه  باملثا ه اةهث  -
 . تة ةحث  باقةثةأ  بالةب أ  -
 . بالحةب  ا  تلمةه باقة أ    -
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با حةررب , بامةررثم  ,  جررثأ )ارر  بامهمرره باترر  تت وررب باتعرر ا اضرر    م ررتم أ  -
 ( بل مثأ 

بلدررةبف  درر بةته  مررا خررقأ ارر  م ةورره بام بدقرره  باشررحثب اوم ررث ةأ ارر  تةقةرر   -
 . باتةة   بام ثح أ  باتةل 

 :الصالبة النفسية واألداء الرياضي  12-1-2
 شررث   ة ب ررث   ومةرره متعررةةأ بارر  با با ةثضرر  ب  مررا ةمررث س بلاعررثب با ةثضررةه ةتمةررب ا     
ا  ة د  ح مه با قحه بال  ةه ما خرقأ قرة ته  با ثتقره  باقمةرة ةأ  ور  مجثحهره با رعثب م

  رررة  باتلررر ةا اررر  ةرررثال  با شرررأ  باهبةمررره ب   رررة  بات اةررر  اررر  باوعرررب  باملثا رررث  با ةثضرررةه 
مأ بالقة باقذ  ة ا اقةبل  التببل   حعا با مث  اشخ ةت    رة  باةثجره بار   باقة أ  و  تة

ةمثس  تشجة  بالخ ةا باة  ا   موةرث  باترة ةب  باملثا رث   ة بدرث ا  ره مهمره اتعبةرب ذبتر  
لة  لأ ةثال   بام بقف با عحه  با وحةه حةلمث ة ع  باق ب بلخ  بار  تجلرب درذه بام بقرف 

 .ث تهةةةًب ا  با عحه لل  ة ا اةه
با    ةررر  حرررثاق أ  باتةمرررأ  بات رررمة  بذبا رررقحه بال  رررةه اررر  بامجرررثأ با ةثضررر  اهرررث ب تحرررث   ابذ

ب لررثد بام بقررف با ررعحه  باة جرره  اللرر  ة ررع  ةبتمررًث ارر  با ةثضرر  ال ة ت ررو  ح رر  ه ب  ح رره اه 
اتة ررةا قة ترر   ورر  بامقث مرره اة جرره بإل دررث   ةتم ررع حأدةبارر  ح ررا بالةرر   ررا قةمرره با قرر  
 باجهررة  دررذه اهررث موشرر ب  ةث ررمه  ورر  باررة با   تة ةررب لررأ ةررثال  بال ررتعةبة  اقلجررثب  حقررًث 

 .    و ه بات  تت ث   ا   ل ب هث  شةتهث او     با  ةةه بامختو ه ا  م بجهه باض   ث  بامخت
 حرر  ال او ررقحه بال  ررةه  دمةرره لحةرر أ اررةا با ةثضررةةا ح رر ه  ثمرره  تةهرر  حشررلأ خررثص  لررة 

  لرررثد باملثا رررث  با ةثضرررةه اررر  باجملث رررتع ال لهررر  ة بجهررر ا   رررعب م بةرررأ باضررر    بال  رررةه 
ملثا رره ةجعررأ ال  حرر  مهمررث تلررا  ررث ث  باتررة ةب با  ةورره  بامضررلةه  الررا خ ررأ  ررث ا ارر  با

بشث   باة ب ث   باحة ث بار   جث  با شأ  بإلةحث    بذباجملث تع  مث  م بجهه محثش أ م  ة  
 ج ة ب تحث   بةجثح  حةا ة جث  باق حةا ار  با رقحه بال  رةه  م رت ا قرة ته   ور  باتلةةرف 

 ذ    تر اةابامة حرثلم با ,  با ال  حر  باجملث رتع اإل رثحث لمث بلهث ما باع بمرأ بامخ  ره 
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 ثً باخحررر أ باعثاةررره اررر  بامق رررب باعثامةررره ةتمةرررب ا حثا رررقحه  باتةمرررأ بال  ررر   دررر   قرررأ بضررر  بح
 اررةةه  شررع    ررثأ جررةًب ارر  بالشررث   باتررة ةب  ثً  ب تحثلرر ثً  تعحرر ثً   ضررح ثً  بلتتثحرر بً  بقررأ ترر ت   ثً مببجةرر

ضر د  باملثا ره بام ررتم أ  بإل ر ب   ور  إتثةره با   رره باجةةرةأ اوتعر ةا  باحقرثد تةرر  ةبتر أ با
 :  ةأت  ةملا تلمةه با قحه بال  ةه اةا ال  ح  باجملث تع حمث 

 . تع ةة باق حةا بامحتةتةا  و  باج  أ  باشجث ه    ة لأ ةثال  باخ ف  بات ةة  -
باتة ةب  باممث  ره الرأ بام بقرف باتر  تر تح  ح جر ة حعرا باعقحرث  ب  با رعثب باتر   -

  ثا رررث  با ةثضرررةه م رررأ ترررة ةب ال رررب ضرررة ملرررثاس قررر   ذةل ررر  ةرررة  هث   لرررثد بامل
 .قة ب   ثاةه ا   ةبد باة لث  بامختو ه 

تق ةب لأ ةثال  بالض  بحث  با ةبةقةه  باترة ن حثا رعثب لثاترة ةب حرثاج  باةرث  ب   -
 .باحث ة  باتلةةف معهث حشلأ ةبت  

 ة با عررأ بال ررثح ارر  ةررثال  باخرر ف ب  حعررا بال ررثحث  با ةثضررةه  بالحتعررثة  ررا  ة -
تأ ة ب  ج د ةه تجثه تأ ة ب  بالجهرثةب  بال  رةه  باتر  تةرةث ار  م بةرأ ما  مث اهث 

 : مختو ه د  
ح ر  ه ت  حةةث ة تل   باج ر  لرأ   ضرث  :ب  باتلحة  اوم بقف باضث  ه  بإللذب م ةوه   1-

با رةة با رمثد ممرث ةت لرب  وةهرث بةرثةأ لرأ  ام بجهه بام بقرف باضرث   ار  بار بب د م لرث 
 . ما    ه ض حث  باقوب  ة  أ باتل س  ت ت  ا  باعضق   بةثةأ ا  ل حه  ل باة 

 لر ب  باضر   مرا لرأ باق ب ا  دذه بام ةوه   رقح  ةةث أ ج   : م ةوه بامقث مه   2- 
 ررثاةب بام بجهرره  باقورر   باخرر ف باترر   بجههررث ارر  بام ةورره بل ارر   ةحررة  ارر  تعبةررب لررأ  

بباررره لرررأ   باتةررة  الرررأ ةرررثال  باضرر    بال  رررةه  بام بقرررف باضرررث  ه  باررتخوص ملهرررث  ب 
بل رر با بام ررححه اهررث ات ررثة   ضرر ب دث بامتعررةةأ مرر  ت ررخة   ررحأ بالجررثح  باتقررة  إلببارره 

 . باع بت   بام بقف باضث  ه 
  باضر     با رعثب دلثع ات ب  م تم أ ت بج  با ةثضر  الرأ ةرثال  :م ةوه بإللهثع   3- 

بامتلرر  أ  وةرر  تضررعف مررا مرر ب ا باقرر أ  بامقث مرره الررأ بام بقررف باضررث  ه ا ترر ب    ةورره 
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 حرررذاع ت رررأ قرررة أ باج ررر   وررر  بات باررر  ملهلررره الرررأ ةرررثال  بارررةاث   بامقث مررره ممرررث ة بجررر  
با ةثض  ما خقأ دذه بام ةوه حعا بامشثلأ با ةةه  با ةة ةه ملهث با ةب  بام رتم  

    ب ت رررث  ضررر   بارررة  , با   ررره , بلبمرررث  بال  رررةه  باعقوةررره ممرررث ةشرررلأ تهةةرررةًب  قوررره بالررر
ا ةه باق ب  ة حح  ثجبًب  ضرعة ًث ال ة رت ة  بامقث مره  ةتةمرأ م بقرف باضر   ارذاع 

  لرثد باترة ةب  باملثا ره با ةثضرةه ةت ورب مع اره باخ رثتص باشخ رةه ا  ما لأ  بجب 
ه  با جهرررة باترررة ةب ال ةرررلج  اقررر   رررا ةجررر  باترررة ةب اق رررب مرررا بالثةةررره بال  رررةه  باحةلةررر

 ل ثاتررر   ال مرررا  ررر أ اتررر ب  بال رررت بةه  تلررر ب  باترررة ةب   تثحررره باجهرررة  بلمرررث ةتعرررةا حةثاررره 
 . با ةثض  بال  ةه  باحةلةه بآللةه 

 (1)"  ةأت با ة جه تةمأ بال    اق ب تعتمة  و  مث 
بام بقرررف , )  حعرررثة  ت جررر  لشرررث   م رررأ  ة جررره تلررر ةا خ ثت ررر  باشخ رررةه  حضرررملهث 1-

 ( بالدتمثمث  , بالةتةثجث  , بلدةبف 
 . ت لةب باشخ ةه  ل   خ ثت هث  2-

 . با ض  بال    باج ة   3-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .  133, ص ( 1981,  م حعه جثمعه بام  أ ),  0  ,   و  بال س با ةثض : لثمأ ا ةس ( 1)
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 نموذج كوبتاا في الص بة النفسية                        
 

 
 

 إدار  الضغول                                                         الصحة النفسية
 

 والتعرض لهت                                                           مرض نفسي
 
 
 (  1)شكل  

  (1) تألمراضب  يتهت و  التعرض للضغول النفسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(0  )  Kobasa & Puccetti , (1983). 

 الوراثة 1-
 خبرا  اللفولة 2-

 متغيرا  الشخصية 3-
 المصتدر االجتمت ية 4-
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 تالثير مبتشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) شكل 
 (1) الحيت  الضتغلةالع ية بين الص بة النفسية وأحداث 

 

 

 

 
 
 

                                 
 (0  ) Kobasa & Puccetti , (1983). 

 االصتبة احداث الحيت  الضتغلة
  ب

 االصتبة
 ب

 النفسية الص بة
 المواجهة أستليب

 باف
 لجسميةب الصحة

 المصتدر الشخصية واالجتمت ية استخدا 
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 :اجلمناستك  لعبة  مفهوم 2-1-11
د   ةة بللشر ه باحةلةره با  ةةره ةةرث ةشرت ع با ر ة حثاوعرب (:تعريف الجمنتستك  2-1-11-1

 دمةه لحة أ ا  ح بمع بات حةره  اعحه باجملث تع   (حم  ةه  حثاتثا  تعتمة  و  قة بت 
بامة  ررره    اررر  بامو  رررث  بات ح ةررره م رررأ بللةةررره  بالوةررره ب   با ةثضررةه  ررر بد اررر 

 . م بلب باشحثب
ار   لهرث ت رث ة با ر ة باممرث س  اعحره باجملث رتع   دمةه  ت ج:  اهميتهت وفوا دهت 2-1-11-2

للشرر تهث  ورر  إشررحث  ةثجثترر  بامحثشرر أ اولشررث  لمررث ة ررهأ اوممث  ررةا حررثختقف 
ثب بلاعررثب ا ررا  ررله   جل رره  بختةررث  مررث ةررقد  مرر  لررأ م ةورره  ررلةه اتجررة جمحرر

بالحتةبتةرررره  اومحتررررةتةا  ورررر  ةررررة با رررر بد  جمحررررثب باح رررر ال  امررررا ت رررر   ارررر   ةبد 
  ةثضرره باجمحرثب ةلررا ممث  ررتهث ار  بام بةررأ با ررلةه . مهرث ب  ذب  م ررت ا  رثأ

 حثاتررثا  ة ررت ة  با رر ة  ا ةجررة اةهررث مررث ة رره  ارر  تلمةرره   جرر   ةةررةأ مررا . بل اةرره
 .   با  ث  باحةلةه  بال  ةه

 :بمث ا بتةدث د  
ت ررر ة  باقرررة ب  باحةلةررره  باة لةررره لرررثاق أ  با ررر  ه  بام ث اررره  با شرررثقه  باتررر ببا  بات باررر   -1

 . بام  له 
تأ ة درررث بةجثحةرررًث  وةررر    لرررثد ت اررر  مرررا م رررت ا باةثاررره بال  رررةه ارررةا باق رررب حةةرررث ةلررر ا  -2

 .باح  اه 
 . ثح أ  بةت ب  باذب  ت    اةا باق ب بال تمثة  و  بال س  باشجث ه  بات مة   بام -1

 .اجها  الجمنتستك   2-1-11-1
 .بجهبأ با جثأ  ته  جهبأ  بال ثد ب حعه  جهبأ 
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 :  بساط احلركات األرضية 14-1-2 
 م  ر  حح رث  م رل   مرا  ( 12× 12)تروة  درذه باة لرث   ور  ح رث  م حر  باشرلأ م رثةت  

حرةا   و روه ة لره مرةتهث مرثاق رب حرأةبد ةقر   اةهرث ب  مور  تق ةحرث, 54بإل ر لع با وةلر   رمثلت  
 (ةقةقه   ش    با با  ةقةقه   ق ةا  ثلةه)  اإللثث مث حةا حثال حه اوذل     ( ث90 - ث  (60

ةةررث ةقرر   باق ررب حررأةبد  و رروه مررا باة لررث  باترر  تت وررب باترر ببا  .مرر  بام ررثةحه بام  ررةقةه
 (1).  باقوحث  ا  باه بد  باة  بلث   بام  له  باق أ  تتضما با ق ف  و  باةةةا  با  حث  

ةحة  با  ة ا   بذ, اعحه باجملث تع ةه باهثمه اممث  ه باة لث  بل ضةه د  با لةبأ بل ث ة تع
 مررا  , باجملث ررتعا ررا باتعوةمرر  احقةرره  جهرربأ تعومهررث ارر   ررا محلرر  بذب ترر  مقث لتهررث حررثاعم   ب

 جثلررب  خرر  لجررة با  حةعرره باعمررأ  بلةبد باة لرر   ورر  بلجهرربأ درر  ل ررس  حةعرره بلةبد  ورر 
بل ا  مررا دلررث لثلرر   دمةرره باة لررث  بل ضررةه ارر   لهررث تخررة  بلةبد  ورر  بخررتقف بلجهرربأ 
اررأا باررة  أ باه بتةرره باترر  ترروة   ورر  بل ا ةلرر    ةبتهررث  الررا  ورر  جهررثب  خرر  ,  دررذب ةق ةلررث 

بال ا ةملرررا بةبددرررث  وررر  ح رررث  باة لرررث    بامررروةبأ  وررر  أ حرررأا باة لرررث   بامهرررث بباررر  باقررر  
 .بال ضةه 

 : ما ةةث باشلأ  بامةة   مت وحث  باجهثب اةل ا لثلت  
 ر   را  ر ح بل ا  ةلر ا  ور  شرلأ  12ةبةرة ب ت ث ر   را   ال ا با ر ح م رت ةًث ةلر  : باشلأ
ةلرر ا مةررة  باجهررثب م ررت ةًث  ةضررث  م ضرر  ًث ةجررب با : بامةررة  (  2  12×12) م ررثةت  م حرر  

 .   2حشلأ  اق   ة  قثحأ اوتل    ال ةقأ   ض   ا 
با  ح باخث ج  ةجب با ةل ا م و ًث حمثةأ م له اةلره  ةر  قثحوره اوتةجر    ةر  : مت وحث  با  ثد 

 قثحوررره اقشرررتعثأ  لرررة بالةتلرررثع   ةررر  مةة ررره     ررر    لرررة بةبد باتمرررث ةا  وةهرررث , ةلررر ا ا لررر 
 .بلةم   بلب   

 

                                 
 . 2013مةثض ب  باجملث تع با ل  اوم ةوه با ثلةه ا  لوةه بات حةه با ةثضةه , جثمعه ةةثا  , ( 1)
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 ( 3 )شكل 
 حركت  األرضيةالبستل 
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نفسية باحلركات االرضية يف لعبة عالقة الشعور بالذنب والصالبة ال 1 - 15 2-
 :اجلمناستك الفني 

لة ًب اقوه باة ب رث  ار  درثتةا باةرثد تةا ح ر  أ  ثمره  بلعرةب  باة ب ره حثال رحه اوشرع   حثارذلب 
ح رر  أ خث رره اترر ا باحثة رره با باشررع   حثاررذلب اررةا ال حرر  باجملث ررتع  ورر  ح ررث  باة لررث  

 ورررر  باة لةررره ثا ق ررررأ ةرررث با باق ررررب  لرررة قةثمرررر  باة لرررث  حبال ضرررةه ذب   رررثح  ممةررررب ة
 ثا ق ررررأثاررررة  بلث   باقوحررررث  باه بتةرررره  دررررذب لررررثتع مررررا بل ررررةثب باة لررررث  حلباح ررررث  بال ضرررر  

 درر  ةرروة   ورر  دررذب باح ررث  دررذب مررا جثلررب بمررث مررا  باة لةرره ةةررث ةشررع  باق ررب حثا رر    
مرا با و روه بام و حره ب  ةتلث ر      شع  ه حثاذلب  لرةمث ةخ رأ ار     ة لره جثلب بخ  اأا

  اشع  ه حثاذلب د  شرع   ذبتر  ةلتثحر  حعرة بلتهثتر  مرا ة له ا  با و وه اهذب ةو    و  ة جت
باح  اه , اعققه باشع   حثاذلب ارةا ال حر  باجملث رتع  ور  ح رث  باة لرث  بال ضرةه شرع   

 .الحة مل   الأ ال ب  دذب باشع   حثام تقحأ قة ةوة  ح  با  لتثتع باضأ 
لرث  بال ضرةه ارةملا ت  رة ه مرث بمث  ققه با قحه بال  ةه حق ب باجملث تع  ور  ح رث  باة  

  ورر  مررا بةبد با و رروه حشررلأ جةررة الرر  ةررتملا درر  بال مقث مرره  قرر أ اق ررب  ورر  دررذب باح ررث  
 بالاتربب  ( باعموةرث  باعقوةره )اهذب لو  ةعتمة  و  باتةل  حثارذبل أ لثاه ح ث  باة لث  بال ضةه 

ام ررثةه  اوجمهرر   بةضررًث باررذ  بام و حرره ارر  با و رروه  باتةررة  اهررذب باح ررث  با ب رر  ب حثاة لررث 
باررذ  ةشررثدة ا دررذب باق ررب  ورر  حعررة اةجررب با ةلرر ا اةةرر   ررقحه ل  ررةه  ا مةرر  بلةررث ةلرر  

 .حجمة  مجثالتهث ةت  ة ت ة  با ة أ با  م ت ا باضأ 
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 :    سابقةالدراسات ال  2 2-
 الدراسات ذات الصلة بالشعور بالذنب 

    ةره ,   ةثضرةةا حلرثد مقةرثس باشرع   حثارذلب او : سامي غنيم حممد مطاوع 2-2-0
 .  2003, جثمعه باقثد أ , لوةه بات حةه با ةثضةه اوحلةا , ةلت  به 

 :أهدف البحث  
با ررر    حرررةا ال حررر  بلاعرررثب ذب  بالةتلرررثع  بلاعرررثب حرررة ا بةتلرررثع اررر   وررر   عررر فبات -1

 .م ت ا باشع   حثاذلب 
 .با     حةا باق حةا  باق حث  ا  م ت ا باشع   حثاذلب   و  تع فبا -2
ةر بس ) با ر    حرةا ال حر  بام بلرب بامختو ره ار  اعحره لر أ باقرة   لر أ باةرة  و   تع فبا -3

 .ا  م ت ا باشع   حثاذلب( بامهثجمةا –بامةباعةا  –بام م  
 : ينة البحث

حو ر  ل رحه  بذ ب باعشر بت  با حقر  ال رب  ال حره حثل رو( 539)بختث  باحثةث  ةله ق بمهرث 
لررثة  مرررا  لةةرره باقرررثد أ  20مررا بامجتمررر  بل ررو    خرررذ  باعةلرره مرررا  %16باعةلرره ةررر با  

 . 2001 – 2000اوم    با ةثض  
 :نتت ل البحث 

بدمةه بامجثأ بال    ا  با ةثضه باذ  ةعتح  ما  اضأ بامةثةةا باتج ةحةره اعور  بارل س  1- 
باعررررث   بالجتمررررث    با ررررةه بال  ررررةه  بالاررررثةأ مررررا باة ب ررررث  بال  ررررةه  با ررررةه بال  ررررةه 

اةرررأ مشرررثلولث اررر  با ةثضررره  قرررة ةلررر ا ارررةةلث باةرررأ )  بالجتمث ةررره اررر  بامجرررثأ با ةثضررر  
 (امشثلأ باعو   بلخ ا 

 : التوصيت 
 ج بد بامبةة مرا باحةر ث بات حةقةره بال  ةره  مقث لره م رت ا مشرث   بارذلب اق حرةا ار   1-

 .بلاعثب بامختو ه 
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درأ در  ) ت حة  بامقةثس ح   أ ةبتمه  م تم أ امع اره مرةا  حرث  ب رتجثحث  باق حرةا  2-
 (  مه ب  ةثاه 

باقرررثد مةثضررر ب  اتع ةرررف با ةثضرررةةا حضررر   أ ةرررة ث  بلخ رررثد  لة ةررره بات ورررب  وةهرررث  3-
 . لذاع باشع   حثاذلب  مث  وةلث بال تقوةأ م ت به حثلالث  بالةجثحةه باعققلةه 

, لتررثب , ( تر  حثاللتترثب باشرع   حثارذلب   قق)  منتهى  مطشىىر  بىد الصىىا ب 2-2-2
, ةب    ثد اولشر   بات بةر  , ( بإل ق  , با ةث ةه  باعو  , با ةةاه , باعو   )  لوةث 
 . 2011,  مثا 
 : أهداف البحث

 .اةا  قب   ثاحث  باجثمعه   قةثس باللتتثب حلثد مقةثس باشع   حثاذلب    -1
 . ققه باشع   حثاذلب  باللتتثب اةا  قب   ثاحث  باجثمعه  مع اه – 2

 : ينة البحث
حو رر    ثارب   ثاحرره ترر  بختةرث   ةلرره  شر بتةه ت حةقةرره بذ( 425) ةلره ق بمهررث   باحثة رر  بخترث  

ب حعره لوةرث  ملهمرث لوةترثا  مرا بامجتمر  بل رو    خرذ  باعةلره مرا %20ل حه باعةلره ةر با  
 لوةترثا ار  باتخ رص بالل رثل  دمرث  ا  باتخ ص باعوم  دمث لوةه باعور    لوةره با رةةاه ,

 .لوةه بال ق   لوةه باعو   با ةث ةه  ت  بختةث  بالق ث   باشعب  ش بتةًث بةضًث 
 :نتت ل البحث   

بارذ  ةعرة مرا بدر  بامةرثد  بال  رةه اقار بة ( باشع   حثارذلب)بالدتمث  حثامجثأ بال     خث ه 
 .حشلأ  ث   با ةثضةةا حشلأ خثص

 : التوصيت  
 . حمةثد  ل  ةه بخ ا  تهثبامبةة ما باحة ث بات حةقةه بال  ةه  مقث لبج بد  1-
بالاررر بة بال ررر ةثد ت حةررر  بامقةرررثس ح ررر  أ ةبتمررره  م رررتم أ امع اررره مرررةا  حرررث  ب رررتجثحث   2-

 .  ة  بال  ةثد 
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ةجررب با تلرر ا لررة ب   مةثضرر ب  م ررتم أ امع ارره بالارر بة  ررا  ررمثته   مع ارره مةرر اه   3-
 .ةث باللتتثب ب  باشع    دأ د  ةثاه م ضةه ب  ل  ةه بال  ةه ما ة

 :الدراسات ذات الصلة بالصالبة النفسية
با ررقحه باذدلةرره   ققتهررث حلتررثتع محث ةررث  )  مسيىىة مصىىطمح  امسىىد امسا يىى  2-2-1

, ا  ل أ با روه , او جثأ , 2007, م   , ( باح  اه باع حةه  ة  أ بلاعثب باع حةه 
 . جثمعه ةو با  , لوةه بات حةه با ةثضةه اوحلةا , حةث ملش   

 :أهدف البحث 
 حةعرره باعققرره حررةا مةررث   با ررقحه باذدلةرره قةررة باحةررث  لتررثتع محث ةررث   ورر  تعرر ف با 1-

 .2007 باملتخب بام    ا  باح  اه باع حةه ال أ با وه 
حررةا مةررث   با ررقحه باذدلةرره قةررة باحةررث  لتررثتع محث ةررث    حةعرره باعققرره ورر  تعرر ف با 2-

 . 2007باملتخب بام    ا  ة  أ بلاعثب باع حةه باةثةةه  ش  
 ة  أ بالاعرررررثب باع حةررررره باةثةةررررره  2007با ررررر    حرررررةا باح  اررررره باع حةررررره  وررررر  تعررررر ف با 3-

 ا  ب تجثحث  باق حةا  و  مةث   مقةثس با قحه باذدلةه قةة باة ب ه  2007 ش 
 : ينة البحث 

ت  بختةث   ةله باحةث حثا  ةقه باعمةةه ما ال ح  باملتخب بام    بل أ ال أ با وه  حوغ 
 بات   ( 2007) د  ل س باق حةا بامشت لةا ا  باح  اه باع حةه ( ال ب 12 ) ةةد  
 ة  أ بلاعثب باع حةه , 7 / 11 /2007با   27 / 2007/10حثال للة ةه ا  با ت أ ما  قةم  

  14 - 2007/11/22    خقأ با ت أ ما حثال للة ةه  ةضثً  2007باةثةةه  ش  
 :نتت ل البحث 

 ة  ةباه إة ثتةث حةا مةرث   با رقحه باذدلةره قةرة باحةرث  لترثتع  ت جة  ققه ب تحث ةه 1-
 . 2007محث ةث  باملتخب بام    ا  باح  اه باع حةه ال أ با وه 
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ت جة ا    ةباه إة رثتةث  لرة م رت ا ةالاره حرةا باح  اره باع حةره  ة  أ بلاعرثب باع حةره  2-
لررر أ با ررروه  وررر  مةرررث   اررر  ب رررتجثحث  ال حررر  باملتخرررب بام ررر   ا 2007باةثةةررره  شررر  

مقةثس با قحه باذدلةه قةة باحةث   ا ثاح ب تجثحث  ة  أ بلاعثب باع حةه باةثةةه  شر  
  لثل   قأ با     ا  با ثقه با وحةه   لح دث ا  با قه حثال س بذ2007  

 :التوصيت  
ضررر   أ بةتررر بد باحررر بمع باتة ةحةررره  وررر  بال رررةبة بال  ررر  اق حرررةا حجثلرررب بال رررةبة باحرررةل   1-

 . بامهث    باخ    
با ةهررت  بامررة ب حثال ررحه اق حرر  لرر أ با رروه حأحعررثة با ررقحه باذدلةرره  بامتم ورره ارر  تةلرر   2-

,با ثقررره با ثقررره بالةجثحةرره ,م رررت ا باةباعةرره ,بات ررر    باتخةررأ ,تةلررر  باللتحررثه  –بالتجررثه 
 .با وحةه ,با قه حثال س 

 .  ج بد ة ب ث   خ ا متشثحه   و   ةثضث  جمث ةه  ا ةةه مختو ه  3-

ة ب ره مقث لرره او ررقحه بال  ررةه حرةا ال حررث  باجملث ررتع  ال حررث  )  دراسىىة مىىومبي 2-2-3
 ( .باتباع با ل  اعةله ما لوةه باجثمعث  

قةررثس با ررقحه بال  ررةه اررةا ال حررث  باجملث ررتع  ال حررث  باتررباع با لرر  مررا :  اهططداف الدراسططة
  ثاحث  باجثمعث  

 :نتت ل الدراسة 
 .ةتمت   ثاحث  باجثمعث  با ةثضةةا حم ت ا  ثأ  ما با قحه بال  ةه  -1
 (1)"  ت جة ا    ذب  ةالاه بة ثتةه حةا ال حث  باجملث تع  ال حث  باتباع با ل  ال -2
 

                                 
(1) Compg , L . T  . ( 2008 ) : hardness Between University students , J . S . P . No (2) . 
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با ررقحه بال  ررةه اررةا ال حرر   ال حررث  باجملث ررتع ة ب رره ) دراسىىة نان ىىي وجىىن 2-2-3
 . 2010( مقث له
 :اهداف الدراسة 

 .قةثس با قحه بال  ةه اةا ال ح   ال حث  باجملث تع  -1

 .مقث له با قحه بال  ةه اةا ال ح  باجملث تع  ال حث  باجملث تع  -2
 :نتت ل البحث 

 .تت     ةله باحةث حم ت ا مت    ما با قحه بال  ةه  -1
دلثع ا   ا  با قحه بال  ةه حةا ال ح   ال حرث  باجملث رتع  ا رثاح ال حر  باجملث رتع -2

 (1) " ب حت  بالتثتع با باق حةا بل    قحه ما باق حث  بذ

با رررقحه بال  رررةه   ققتهرررث حم هررر   بارررذب  ارررةا ال حرررث  ) دراسىىىة لىىىن وجىىىو  2-2-6
 ( باجملث تع

 :اهداف الدراسة 
 .قةثس با قحه بال  ةه اةا ال حث  باجملث تع  -1

 .قةثس م ه   باذب  اةا ال حث  باجملث تع  -2

 .تع ف باعققه حةا با قحه بال  ةه  م ه   باذب  اةا ال حث  باجملث تع  -3
 :نتت ل الدراسة 

 .تمت  ال حث  باجملث تع حم ت ا  ثأ  ما با قحه بال  ةه  -1
 .تمت  ال حث  باجملث تع حم ه   بةجثح   ا باذب   -2
 دلثع  ققه   ةةه  بةجثحةه حرةا با رقحه بال  رةه  م هر   بارذب  ارةا ال حرث  باجملث رتع -3

" (2) 

                                 
(1) Nancy, L & Jean , K .( 2010) : Hardness in sport psychologg , J . S .P No. ( 20 ) . 

(2) Lean , N . & Jhon , S . S . ( 2009 ) : Self  concept ,  hardnes In sport psychologg , J . S . P . No (14) . 
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 :مناقشة الدراسات السابقة 
ما خقأ   ا باة ب ث  با ثحقه  ملا بات  أ با  مجم  ه ما بامقةةث  ا  ضر د لقرث  

 : بالت ث   بالختقف حةا باة ب ث  توع  حةا باة ب ه باةثاةه 
درررةا  باة ب رررث  با رررثحقه اررر  مت ةررر  باشرررع   حثارررذلب باررر  حلرررثد مقةرررثس باشرررع   حثارررذلب  1-

   ورر   ةلرره مررا با ةثضررةةا   ورر    ورر   ةلررث  مختو رره اررلقةة  لررة ة ب رره  ررثم   لررة
بالاعررثب حثةتلرررثع  حررة ا بةتلرررثع   ورر  با ةثضرررةةا بام رر ةةا  اررر  ةت رر   باررر   ةثضررره 
باجملث تع بمث باة ب ه باةثاةه اقة ت  حلثد بامقةثس  و  ال ح  باجملث تع اوحةته باع بقةره 

  باعر ب  بمث ة ب ه ملته  م ش   اقة تلث ا  حلثد مقةثس ا قب   ثاحرث  باجثمعرث  ار
 دررذب مختوررف  ررا باة ب رره باةثاةرره دررذه ( بال ررق  , باعورر   با ةث ررةه , با ررةةاه , باعورر  )

 . ب ج  بالختقف حةا باة ب تةا 
بمرررث ب جررر  باتشرررثح  اثت قررر  لرررق باة ب رررتةا مررر  باة ب ررره باةثاةررره اررر  حلرررثد مقةرررثس باشرررع    2-

 . حثاذلب  الا  و   ةلث    اعثب مختو ه 
با رثحقه ار  مت ةر  با رقحه بال  رةه اقرة درةا  ة ب ره  رمةه م ر    بار   بمث باة ب ث  3-

باتع ف  و  با قحه باذدلةه  محث ةث  باملتخرب بام ر   حلر أ با روه  درذب مختورف  را 
باة ب رره باةثاةرره قةررة باحةررث باترر  دررةا  بارر  حلررثد مقةررثس با ررقحه بال  ررةه  ورر  ال حرر  

 . باجملث تع با ل  ا  باع ب  
 ب ررث  بالجلحةرره باترر  تلث ارر  مت ةرر  با ررقحه بال  ررةه  درر   ررقث ة ب ررث  ملهررث بمررث باة 4-

 ة ب ه لثل   د  ة ب ه مقث له حةا ال ح   ال حث     بلثث  ذل   اوعحه باجملث تع 
بمرررث باة ب ررره باةثاةررره اهررر  اق حررر  باجملث رررتع اقررر    وررر  باحةتررره باع بقةررره  درررذب بخرررتقف حرررةا 

 .اوعحه باجملث تع اق   بمث باتشثح  اه , باة ب تةا 
با رقحه بال  رةه   ققتهرث حم هر   بارذب  ارةا ال حرث  )  ت ا باحثة   ة ب ه اةا  جر ا  5-

بذ لررررثا دلررررثع  ققرررره ب تحررررث  حررررةا م هرررر   باررررذب   با ررررقحه بال  ررررةه  دررررذب ( باجملث ررررتع 
مختوف  ا باة ب ه قةة باحةرث ةةرث بج ةر   ور   ققره بال تحرث  حرةا با رقحه بال  رةه 
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 باشررع   حثاررذلب  ورر  ال حرر  باجملث ررتع  اررةس ال حررث   دررذب مختوررف تمثمررًث الا باللررثث 
بمررث باتشررثح  اهرر  ,تختوررف  ررا باررذل   ارر   ررقحته  بال  ررةه  مهررث بته  با لةرره اهررذه باوعحرره 

 .اوعحه باجملث تع اق  
حرث  بمث ة ب ه ل مح  اه  ة ب ه مقث له او قحه بال  رةه  ور  ال حرث  باجملث رتع  ال  6-

باترررباع با لررر  اررر  لوةرررث  باجثمعرررث  بذ درررذه باة ب ررره تختورررف  رررا باة ب ررره باةثاةررره للهرررث 
ال حرررث  بالوةرررث   باجثمعرررث   باعةلررره مرررا باللرررثث بمرررث باة ب ررره باةثاةررره اهررر  مرررا بارررذل   
 ال حررر  م بلرررب   لةةررره تة ةحةررره اررر  باعررر ب  اهرررذه ب جررر  بالخرررتقف بمرررث باتشرررثح  اهررر  اعحررره 

 . باجملث تع اق  
 :ستفاد  من الدراسات السابقة  اال 

ث دمرررث بذ بخترررث    ةلررره  شررر بتةه مرررا باة ب رررث  با رررثحقه  لة ةررره بختة اقرررة ب رررت ثة  باحثة ررر     
 . متم وه حل حه متقث حه اق حةا  و  ب ثس بال حه بالوةه ما مجتم  باحةث 

 ةثضرررةةا  قرررة بخترررث   ة ب رررتةا حثال رررحه اوشرررع   حثارررذلب بةرررةدمث  رررقب باجثمعررره  بلخررر ا با
ا اعرررثب با  قةررره  قرررة بخترررث   باحثة ررر  ال حررر  باجملث رررتع ا اعرررثب با  ةةررره مرررا بلةةررره  م بلرررب 

ع حةرره ال حرر  لرر أ با رروه اررة  ه باة ب رره باتة ةحةرره ارر  باعرر ب  بمررث با ررقحه بال  ررةه اقررة بختررث   
ال حرر  بالاعررثب باع حةرره  باة ب ررث  بالخرر ا بالجلحةرره ال حررث  باجملث ررتع  قررة بختررث   باحثة رر  

  ةضث ب رت ثة  باحثة ر  مرا , باجملث تع ا اعثب با  ةةه ما بلةةه  م بلب باتة ةحةه ا  باع ب  
 باتحررثةا   تةوةررأ) با  ررثتأ بالة ررثتةه باترر  ب ررتخةمتهث باة ب ررث  با ررثحقه  باترر  ةملررا ة رر دث 

 .(   معثمق  بال تحث   م ح  لث 
ب اوة ب تةا با رثحقتةا در  باتألةرة  ور  بالدتمرث  بمث لتثتع باة ب ث  الثل  امت ة  باشع   حثاذل

حثامجثأ بال    ا  با ةثضه باذ  ةعرة مرا بدر  مةرثةةا  ور  بارل س  بالجتمرث   با رةه بال  رةه 
 بامجرررثأ با ةثضررر   مرررا حةرررله  باشرررع   حثارررذلب بارررذ  ةلررر ا مرررا بدررر  بامةرررثد  بال  رررةه اقاررر بة 

ةثاةره اقرة لثلر  لتثتجر  با باشرع   حثارذلب حشلأ  ث   با ةثضةةا حشلأ خثص , بمث باة ب ره با
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ةلررر ا باضرررأ اررر  بالاعرررثب با  قةررره  لررر  مرررا بالاعرررثب با  ةةررره  درررذب بمررر  مهررر  حثال رررحه اومرررة حةا 
 . بامة  ةا ا  مجثأ  و  بال س با ةثض  

بمرررث لترررثتع باة ب رررث  با رررثحقه امت ةررر  با رررقحه بال  رررةه اهررر  ت جرررة اررر    معل ةررره حرررةا ال حرررث  
 .  قب باجثمعه  ا  بالاعثب با  قةه حل أ با وه دذه لتثتع باة ب ث   باجملث تع
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 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية  - 3 
  -:منهج البحث  1 – 3

   ان إجررءاتاا احث رر  مررن جمرر  ثحليررلا اس خحخ ررل ااجررستمد احيسررلعة حلسمرر   خرر   ثحلرر  احمرري ة     
ان كرررن مررري ة حررر  ائح ررر  اتسرررلعد ملحيررر  حجرررست م ل احثل ررر  ثمرررل  اذ,ايا ررر  ( مررري ة احث ررر  ) 

حررسمعم مرر  ف رر ا  ث ارر  ا ررذا حساعرر   خرر   ثحلرر   ءاجرر  فل ممرركخ  تررم احث رر  احلخمررم  حرر  سخرر م 
ست ما احثل ار  احمري ة احاسر م ام ثلتسحلء مي جح  ميلجرث  ح رن سخرل احممركخ  حرذا اجراحثل ا  ان سق

 اح ءاجررلا احاسرر ح  س رر   اا سقررءء احمررمت كمررل  ررا  خحرر  فلاذ ان , احلمعررلا اتءسثل حرر ثلجررخا  
 (1) "سس  مل  ا كلعن اا مل  ا  ل   

 (2)" (احجخاكح  احجم  احغلحث   خ  مجما   من احئاا ء اح كءح  اا ) ااحمي ة  ا 
 :  تهجمتمع البحث وعين  2 – 3
 :جمتمع  البحث   1- 2– 3

مرررررن اجرررررن ايجرررررل  اا س قحرررررر ف ررررر ا  احث ررررر  حجررررر  ملءتررررر  مجسمررررر  ا سرررررخم حخث ررررر  مرررررن  حررررر  
احتسرررلعد ااحئررراا ء احمرررءا   ءاجرررس ل اانمكليحرررلا اح يحررر  احم مررر  ااحاعرررا حسخرررل اح ءاجررر  ات حمكرررن 

اس  مجسم  اح ءاج  ث ع  مسيل ح  احمكن سلءح  احمجسمر   خر  اير  اجست ام فل اجحخ  مل حم حسم 
مجما ررررر  احليلسرررررء اا ترررررءا  احرررررذحن حيسررررر   خرررررح م ات سمرررررلم ترررررم  ءاجررررر  ملحيررررر  اا مجما ررررر  ) 

 (3)" (احممل  اا اا احقحلجلا احسم سم جمل ل  ن سخل احليلسء 
 تررم ث احرر  اتي حرر  ثررلحلءارجررسل احمسقرر محن احممررلءكحن ت ثررم احجميلمررن اذ حسكرران مجسمرر  اتسررن  

 .  ت ثًل ( 071)ا    م مجسم  اتسن سماحم سل عًل  ااحذحن حماخا 
 

                                 
 . 85د , ( 1993, م لث   اء احمؤان احاقلتح  احللم , ثغ ا   ), احث   احلخمم ااجست ام مسل ء احملخاملا  لمء إثءا حم عي حخجم ؛ ( 1) 
 . 62د , ( 1994, مؤجج  احءجلح  حخ ث  , ثحءاا  ), 8  ,  عاا   فجلجح  تم احث   احلخمم  اجمل حن  جحيم ؛جلح  ( 2)
 .    249د  ,( 2000,  اء  احمللء  حخسا ح  ااحيمء ,  ملن , ا ء ن ),  8  ,  اح ءر ان سلعح   م  سث م اثا سلحح ؛( 3)
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 : جتانس العينة    3-1-1

ثلرر  مررل  رر  ا مااررا ح  اتجررسجلث  كررلن ت ثرر  مررن س  حرر  احسجررليح ثررحن فتررءا   حيرر  احث رر  مررن 
احس ءح  احميئم ترم ثر ت مملءجر   ح  احلمء احس ءحثم احملءت  م ى سجليح  حي  احث   ا ج  

ا حلل  احءحلاح  ثمكن  لم احلث  احجميلجسل ثمكن ترلد  ن مملءجرس ل سرؤاء اسسرباء ثجااير  
      .ي جح  كاحءة  ي  كن ت   احجمح  اح علا احلمءح  تام  ن سباحء ل  خ  احجلي  احم لءل

 :عينة البحث  3-2-3
سخرر م احثل ارر  احرر  س  حرر  مجسمرر  ث ا ررل  اذاتسحررلء احلحيرر  مررن احت ررا  احم مرر  ثجمحرر   يلسررء ل ان 

اتررر عاا رر   خرر  ثيررلتًا  خرر  احممرركخ  احسررم اتسلءس ررل احلحيرر   ررم جرر ت مررن احمجسمرر  حكرران اتسحلء ررل 
 (1) " تلس  حكم سمان احمجسم  سماحًم س ح ًل ا عحقلً 

احجميلجررسل اح يررم   حلثرر ت ثررم  مررناحلمررااعح   احث رر  ثلح ءحقرر ا خحرر  حجرربا احثل ارر  تتسحررلء  حيرر  
 خ  ثجرل  اح ءكرلا اتءارح  حجمحر  م لتئرلا احلرءار احممرلءكان ترم ث احر  احلرءار احسرم اعلم رل 

مءكرر ًا سرر ءحثحًل ااحثررلحم  رر   م ( 22)ااحمسماررن  ( 2013 – 2012)اتس ررل  احلءاعررم احمءكرر ل حخلررلم 
 :    كمل حخم ت ثًل سا  ا  حي  احث( 170)
  حيرر  س ثحررر احمقررلححح احي جررح ( 50)  حيرر  حثيررلت احمقررلححح احي جررح  ا( 100)اجررس م ح  ا( 20)

      .اكمل حثحن تم احج ان 
 
 
 
 

                                 
 ,  اء اح كء احلءثم , احقل ءة ),    احلخمم تم احسءثح  احءحلاح  ا خم احي ح احءحلام احث  م   جن  مال ااجلم  كلمن ءاس  ؛م( 1) 

 . 140د ,  (1999        
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 ( 1) جدول 

 ونسبها المئويةوعينته البحث  مجتمع
 اتي ح  ااحمءاك       م لتئلا   

 احس ءحثح        
           
 احم ثحن    

  اجس م ح   
 فاح       

  اجس م ح   
 اليح       

 س ثحر    ثيلت    

  4           18       ام  مءاك  س ءحثح     ثغ ا       
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

1               
 

 
 

100  0 

 

 

 

 
 
 
 
 

5       

  
 
 
 50    

  12        اايلن مءك  س ءح     اتيثلء    

 1             6         يل ل  حلح        حلح      

 1                   6         مءك  س ءحثم      ااج      

 2      8        ممءك  س ءحث     ثلثن     

 2      16      اايلن مءك  س ءح  كءثمت    

  7       ممءك  س ءحث     احيج    
  7        اح حاايح يل ل        حاايح     

    

 

 

 

  

        2 

 3         8        ممءك  س ءحث     احماي      

 1         6        ممءك  س ءحث     ذل علء     

 1         16        اايلن مءك  س ءح  محجلن    

 3         7        ممءك  س ءحث     احثسءة    

              10              10     احمجمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع         
  8     7 ممءك  س ءحث     يحياى     

 
 

 
 
 

  

     7    ممءك  س ءحث     اءثحن     

   7      ممءك  س ءحث     كءكال    

 15       مءك  س ءح اايلن  اح حن سمح   
 

ااحلحيررر  اتجرررس م ح  اتاحررر  ااحاليحررر   % (  78)حم ثرررحناذ كليرررا احيجرررث  احمعاحررر  حمجسمررر  احث ررر  
 % (  29.411)ا حي  احس ثحر % (  58.823)امل  حي  احثيلت تكليا % (  11.76) م 
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 : الوسائل البحثية واألجهزة واألدوات املستخدمة  3 – 3

حخاسرران احرر  ثحليررلا فكاررء  عرر   خرر  احثل ارر  ان سءاعرر   مخحرر  جررحء س قحررر ف رر ات ل احسررم ااررلس ل 
اجرست ما احثل ار  اجرلعن ث احر  افج ر ة  اذ, حث ا ل احذل سجلم اح  احجل   خراًت حممركخس ل اح لححر  

 .اف ااا تم كن مء خ  من مءا ن ث ا ل
ن اتترل ة مي رل حخ سران  خر  ملخامرلا ستر م اان جمح   ذه احاجلعن اا  ااا افج  ة احث ر  حمكر

احث رر  ااحسررم ثرر اء ل سجرر م تررم  ررن ممرركخ  احث رر  اسلرر  ا  ااا احسررم سجررست م ل احثل ارر   يسررءًا 
 .فجلجحًل سجسلحن ث ل ح ن ممكخ  ث ا ل 

 (1)"  ا م احاجحخ  اا اح ءحق  احسم حجس ح  ث ل احثل    ن ممكخ  مل امن احاجلعن احث اح 
 .اا  ااا اا ج  ة احسم اجست مس ل احثل ا  تم إجءاتاا ث ا ل  م  
 ( :وسائل مجع املعلومات ) الوسائل البحثية   3-3-1

 :سح  اجسلليا احثل ا  تم جم  ثحليلا  ذه اح ءاج  ثلحاجلعن ات
 احلءثح  اا جيثح   احمسل ء ااحمءاج  احلخمح  -1
 (اتيسءيحا ) مثك  احملخاملا اح احح   -2
 *(0) مخ ر ءعم. احمقلثما احمتسح   -3

 اح حلءاا احمح ايح  -4
 اجسثلي  اجس مع فءات احتثءات ااحمتسسحن  ان س  ح   -5
 :األدوات واألجهزة املستخدمة يف البحث   3-3-2
 ( .HP)ياع ( تثسا  ) لجث  -1
 (ENKO) لجث  احكسءايح  ح اح  ياع  -2

                                 
 .  253د ,  (1985, اح كء احلءثم , احقل ءة ),  (اتتسثلءاا ااحمقلححح ) احقحلح احي جم  جل  جمن  ؛( 1)

 (  1)مخ ر ءعم ) * (  
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 (  SONY( )1)حلثليح  احسي      كلمحءا سساحء  -3
 ( ZHIDA)ياع ( 3)جل   ساعحا ح اح  سحيح  احسي       -4
 اجسملءاا س ءحم  احثحليلا -5
 اعمم جل  -6
 :امليدانية   هاخطوات تصميم وبناء املقاييس النفسية وإجراءات  4 – 3
حمسررل ء اا سمرر ا احثل ارر   خرر  ( عحرر  اح ءاجرر  ) حس  حرر  ا جررح ا اححرر  حثيررلت احمقررلححح احي جررح   

 خمرلت احري ح ااحمتسسرحن ترم مجرلن  اارل ل اا  ثحلا ااح ءاجلا احجلثق  ااحيئءحلا احي جح  احسرم
احمررررلاء  احمقررررلححح مقحررررلح امررررن  ررررذه  (مسغحررررءاا احث رررر  ) احسررررمث  احي جررررح  ا احمرررلاء ثلحررررذي  

ثيررلت مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  ( جررلمم ييررحم م مرر  م ررلاع )ثلحررذي  تقرر  اجررسلليا احثل ارر  ثمقحررلح 
, جركاا  )اتء حر  ( حر  ,  رلعءة , جرخ  ) خر   ر   مرن اتحلرل  اح ءعحر  مي رل  اع  اجءاه نحخءحلاحح
 (1)" ع  لث  ااحلحي  ااحثحخا ذا متسخ   ن اح ءاج  اح لحح  تحمل حتد اح( مثلء ة , كءاسح  

, مرن ميئراء احاجا حر  , امل احيئءحلا احسم سم ات سمل   خح ل  م يئءح  من ميئاء احجم لحا  
 رذا مررل حترد مقحررلح , مررن احميئراء اتجسمررل م , مرن احميئرراء احملءترم , مرن ميئراء احجررخاكح  

( تحمرء  مرل  م مر  م) احسمث  احي جح  اجسللي  احثل ا   خر  مقحرلح  مقحلح امل  احملاء ثلحذي 
ا ررا اجررسثحلن احسررمث  احي جررح  احررذل ا رر ه ااحمكرران مررن  رر ة  ءاجررلا احررم سسيررلان فل  ءاجرر   خرر  
 اامررن ي جررح  متسخ رر  احررم حررسم احس ررءر احرر  احءحلارر  اتلسرر  حلثرر  احجميلجررسل ا ررذا متسخرر   ررن 

يئءحررر  ثررراية  احتلسررر  ثلحسرررمث  احي جرررح  ا رررمتسيلاحرررا احثل اررر  احيئءحرررلا   (2) " اح ءاجررر  اح لححررر 
ااحسرم فترذا احر اء احرءعحح ترم سرحلي  تقرءاا احمقرلححح احساعر  ح رءام  , احس خحخح  اكلءحن  اءيرلل 

احي جررح  احمررذكاءة اات سمررل   خرر  س جررحء ام  ررام  ررذه احيئءحررلا ا معس ررل ثمسغحررءاا احث رر  حغررء  
 :محلساحسم حسم س  ح  ل ا م كمل ا س  ح  انجءاتاا احس ح    خ  مي جح  احث   

 
                                 

 .  20د , مس ء جثر ذكءه ,  احملاء ثلحذي مقحلح ثيلت : جلمم ييحم م م  ( 1)
 .  17د , مس ء جثر ذكءه ,  اجسثحلن احسمث  احي جح :  مل  م م  متحمء ( 2)



78  
 

 منهجية البحث واجراءاته  الميدانية  –ألثالث  الباب

 :إجراءات بناء املقاييس النفسية   3-4-1
ا خررر  (احم  رررام )  يررر  ثيرررلت فل مقحرررلح حجررر  س  حررر  احم  رررام ارررم امرررسقلر احمجرررلتا مرررن احسلءحررر  

احثل ا  فسثلع ت رااا ملحير  سجر م ترم ثيرلت احمقرلححح احي جرح  ث حر  سر ن  خر  فجرح  خمحر   عحقر  
ح رررن احممررركخ  اح لححرر  اثسررر ات مرررن اح ررر     احررر  س قحررر ف ررر ا  احث ررر  احسرررم سجررل اذحررل حخاسررران

يسررررلعة  سءسحرررر ث  احي جررررح  ا معس مررررل ثا ان ااحمسماررررن تررررم ثيررررلت مقررررلححح احمررررلاء ثلحررررذي  ااحسررررم
 .احم ثحن تم احجميلجسل اح يم  خ  ثجل  اح ءكلا ا ءاح  

 : املقاييس  النفسية بناء حتديد أهداف   3-4-1-1
 .حخلحي  اح لحح  حل م ممعم  احمقلححح احجلثق   -0
 .اتسخ  احثحع  ااحمجسم   -2
 . تساسح  حلث  احجميلجسل اتلس  اح ءكلا ا ءاح   -3
 : نيحتديد جماالت املقياس  3-4-1-2

ا ءارررر ل  خرررر  مجما رررر  مررررن  حنااحم ررررلاء احمقسء رررر  حخمقحلجرررر حنحغررررء  س  حرررر  مجررررلتا احمقحلجرررر
احتثررءات ااحمتسسررحن تررم مجررلن  خررم احرري ح احءحلاررم ا سمرر ا احثل ارر  احمسررل ء ااحمءاجرر  احلءثحرر  
اا جيثحرر  اس جررحءاس ل اان ررمع  خح ررل ث عرر  مرر  اجررس مع ذال احلخررم ااحملءترر  مررن تررمن احمقررلثما 

ممررل ء احررذي  ) ثلحررذي   ررم  ثلحيجررث   حمقحررلح احمررلاء سحرر احمجررلتا ات سررم س  حرر  )*( " احمتسررح 
اسجرله متلح رر  احقرراايحن ااحقاا رر  ااحقررحم اا تررمر ااحمثررل ش احءحلاررح  ,ممررل ء احررذي  اسجررله احررذاا , 

امرل مقحرلح احسرمث  (    اسجله احمااع  اا ت رلت اح يحر ممل ء احذي  اسجله ا تءحن,ممل ء احذي
 )(. اثلس ل   , س  ل احي ح ت  حلا احلقخح احق ءة تم احس كم تم احلمخ اتحس ام ,)   ت ا احي جح 

1) 
 
 

                                 
 ( 1)ايئء مخ ر )*(  
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 :  اواستقالهل( مقاييس البحث )  حتديد صالحية جماالت  املقياسني  3-4-1-3
سررم ح  اتثلررل  احمقسء رر  حمقحررلح احمررلاء ثلحررذي  امقحررلح احسررمث  احي جررح   خرر  سلررء  اح جررن 

ااتتسسررلد تررم مجررلتا  خررم احتثررءة  خرر  ذال   )*( حرر  سررم  ءارر ل  خرر  احتثررءات تررم فجررسثلي 
احري ح احءحلاررم ا خررم احرري ح احسءثررال ااتتسثررلء ااحقحرلح ااحررسلخم اح ءكررم حثحررلن مرر ى اجررسقمحح  كررن 
ثلرر   ررن اتثلررل  ا تررءى اعرر  فتررذا احثل ارر  ثلحمم ئررلا احم مرر  احسررم فثرر ا ل احجررل ة احتثررءات تررم 

    :اتسماحج ان   م سم ح  ثل  مجلتا اسل حن مجلتا فتءى اكمل تم 
 ( 2) جدول 

 مجاالت المقياسين بعد التعديل
 احمجلتا احسم  ذتا    احمجلتا  احسم   حا احمجلتا احسم ف مجا      احمقحلح    

    
 احملاء     

 ثلحذي      

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا م    
 .ثل  م  ام احذاا    
 احملاء ثلحذي  اسجله متلح      
 ااحقاا   ااحقاايحن م   ا تمر   

 .ا تمعح   احقحم ثل      

 احملاء ثلحذاا اسجله اتتءحن ثل  مل   
 .كلن احملاء ثلحذي  م  اتتءحن    
 احملاء ثلحذي  اسجله احمااع     
 اح يح  ثل مل كلن احملاء اا ت لت    
 .ل  خمااع  اح ثلحذي  م     

 .احملاء ثلحقيل   ااحءال    
 

 .سقثن احذاا يحء احممءا     

 احسمث       
 احي جح      

 .احس كم م  ثل  احجح ءة     
 

 .اتحس ام م  ثل  احاث  اتي للحم   

 احق ءة  خ  احس كم ثلحلمخحلا احلقخح    
 .ثل مل كلن احس كم    
 .احس  ل ثل مل كلن عاة اتءا ة    

 احسما  , احسبيم , احاق    
 .ثلحي ح     
 .احق ءة  خ  س من احمجؤاحح   

 
        :اعداد الصيغة األولية للمقياس    3-4-1-4

مرررن احارررءاءل ف ررر ا  احمقرررلححح احي جرررح  حكرررم سي ثرررر  خررر   حيررر  احث ررر  ااحسرررم حجررر  ان ستاررر  
احكررم يجررستءن احيسررلعة تثرر  مررن س حعرر  احسررحم اا اح ررءر ا اححرر  حخمقررلححح , حخمللحجرر  ان سررلعح  

  -: ذه احمقلححح ساج  احل ح  من ات سثلءاا احااج  مءا لس ل  ي  ذحل ا م  امن اجن ايجل 
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 :   مجع وأعداد وصياغة  فقرات املقاييس النفسية   3-4-1-5
ا ير  جمر  تقررءاا احمقرلححح احي جرح  حجرر  ف ر ا  سرحليس ل ثمررل حيلجر   ثحلر  مليرر  كرن مسغحررء اا 
 يسرررء اكرررذحل احمء خررر  احس ءحثحررر  اا احلمرررء احسررر ءحثم حلحيررر  احث ررر  امرررل حرررءسث  ثمملءجررر  ا حلرررل  

 اا سم ا احثل ا   خ  كن احملخامرلا ااحس جرحءاا احلخمحر  ااحيئءحر ( احجميلجسل ) اح ء ح  اتلس  
احسررررم سجملررررا حرررر ح ل جررررل  ا احثل ارررر  تررررم ءجررررم اتتسثررررلء احسرررر حح  جررررخا  كسلثرررر  اح قررررءاا تررررم  
احمقررلححح احي جررح  اتررر اجررلحح  احاارراح ااحجرر اح  تررم احمليرر  ااحماررمان مرر  اتسحررلء كخمررلا كررن 
تقرررءة تتسسرررلء ترررم  ررر   احكخمرررلا ااح عررر  ااحمرررماحح  ترررم احمليررر  ااحمارررمان ا رررذا اتجرررخا  ترررم 

ثيرلت احمقرلححح احي جرح  حلر  مرن اتجرلحح  احمرلعل  ااحمسثلر  ترم ( ححكرءا ) اجرخا  سحلي  اح قرءاا 
  (1) ح  حسمح  ثمل حخم 

 ج اح  اجسلملح ل 1 -  

 اءس لع  ءج  احاثلا ااحس ر حخمقحلح  - 2      

 سقخن من  ءج  احستمحن ا لمن احس ت   - 3

 (2)"  سل   ءحق  ححكءا من فتان اح ءر تم احسيثؤ ثلحجخال اا احئل ءة - 4
فجءا احثل ا  اجرس م  ل  خر  احكاحرء مرن اح ءاجرلا ااحمءاجر  احسرم ح رل  معر  ااجرس ل ا مرن  اذ

 جررررءاتاااتاحجميلجررررسل  ا سمررررل ًا  خرررر   ت ثررررم جمرررر   ثررررلءاا احمقررررلححح اسررررقخ ل ث حرررر  سترررر م 
 :  سح ااحمقلححح تم اح ءاجلا ات

 
 
 
 

                                 
 . 161,د( 1990احقل ءة , اء اح كء احلءثم ,),  ححن احث   احلخمم: تحء اح حن  خم  احح ( 1)
 . 144,د( 1990م لث  احسلخحم احللحم ,جلمل  احثسءة ,, احلءار ) , احم يم ااتءمل  احسءثال احمقلءن يئم احساجح : ملكء مث ء جلجم ( 8)
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 .     الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة ذات الصلة مبوضوع الععور بالنن   -:اوال
ف ءا ررر  , حألحلرررل  اح ء حررر  ( ثيرررلت مقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  ) جرررلمم ييرررحم م مررر  م رررلاع  -1

 .  2003, جلمل  احقل ءة , كخح  احسءثح  احءحلاح  حخثيحن ,  كساءاه 
 كخحلا   , كسل  , ( احملاء ثلحذي  ا معس  ثلتكسعل  ) ميس   م مء  ث  احسل    -2
,  مرررلن ,  اء سررر لت حخيمرررء ااحسا حررر  , ( ان رررمم , احلخرررام احجحلجرررح  , احسرررح ح  , احلخرررام )  

2011  . 
الدراسااات التااي اطلعاات عليهااا الباحثااة ذات الصاالة مبوضااوع الصااالبة  -:ثانيااا

   :النفسية 
احسمث  احذ يح  ا معس ل ثيسلعة مثلءحرلا احث احر  احلءثحر  ) جمح  مس    ا م  اجمل حن  -1

كخحر  , ث ر  ميمراء , ترم كرءة احجرخ  , حخءجلن ,  2007, مسء , ( ا اءة ا حلل  احلءثح  
 .  2008, جلمل   خاان , احسءثح  احءحلاح  حخثيحن 

 رررررل ثمااج ررررر  احارررررغا  حررررر ى جرررررثل م احسرررررمث  احي جرررررح  ا معس) فمرررررن  خرررررم تخحرررررن  جرررررن  -2
  2007, جلمل   خاان , كخح  احسءثح  احءحلاح  حخثيحن , ث   ميماء ( احمجلتلا احقسحءة 

احسرمث  احي جرح  اا مرن احي جرم ) جلحم  ث  اهلل احم ءجم ,  ث  اهلل  خم فثا  رءا  احمر ءل  -3
مكرر  احمكءمرر  , ث رر  ميمرراء تررم مجخرر  ( حرر ى  حيرر  مررن  ررم  ا لحثررلا جلملرر  فم احقررءى 

   . 2008, اكساثء ,  19 خم احي ح احمللسء ااحلخام انيجليح  , جلمل  احمحيل , احل   
احسررمث  احي جررح  ا معس ررل ثلحاررغا  احي جررح  ااتثرر اع تررم مء خرر  احمءا قرر  ) يررل ة احمرراا   -4

ءجررلح  ملججررسحء يحررء ميمرراءة , احث ررءحن , جلملرر  احتخررحة ( تررم احممخكرر  احلءثحرر  احجررلا ح  
 .  2010احلءثم , 
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 : حتديد أسلوب صياغة فقرات املقياس   3-4-1-6
حرذا حجرر  ان سكران كررن , احلرلما  ا جررلح احرذل سثيرر   خحر  احمقررلححح ان تقرءاا احمقرلححح  ررم       

اترم ارات ذحرل , سحلي   خمح   عحق  ح ل  تح  جحكاحاجح  سمارن تلرم مجرلتا احمقحرلح   اتقءة ذ
حجررر  اتيسثرررله  يررر  سرررحلي  احلثرررلءاا اا اح قرررءاا ان سسثررر   ءحقررر  مثجررر   سسارررمن  ءحقررر  كسلثررر  

ا تذ ثيئء ات سثرلء ان سءا رم ترم  ءحقر  سرحلي  اح قرءاا مرل  حج  اذ, اح قءاا ااااح مليل ل 
  -: حلسم
     (1). ان سكان اح قءة ملثءة  ن تكءة اا  ة اعلثخ  حس جحء اا    - 1
 . ان سكان ثسحغ  احملخام ح  م احااع  احملمان ث   -  2
 . اتثسلل   ن اجست ام فجخا  احي م حمي  احلع ملي  اح قءة  - 3
ان حسكان احمقحلح من تقءاا احجلثحر  افترءى جرخثح  اجرث   رذا احسياحر  احس قحرر مرن ي  ر   - 4

  (2).احمجسجح  حإلجلث  ا اح  
  .ان سكان ثخجلن احمسكخم حسااحح  مل حملء ث اتخ  من ء ا  فتللن   - 5
 .م ى اءسثل  احلثلءاا ثلنثلل  احسم سيسمم فحح ل   -    6
 .حجل    خ  احقءاتة ااتجسجلث  امن  ان سلقح   مملق ء احمجس لع ثان سكان عسحءة  -  7

 :   حتديد واختبار بدائل اإلجابة  3-5
اءفا ان كررن احثررل احن , علمررا احثل ارر  تررم احكمرر  ااحسقسررم  خرر  احكاحررء مررن اح ءاجررلا احجررلثق   

اا تملجررررح  اا احثرررر اعن اا  ح رررر  ان ثرررر اعن اتجلثرررر  احمجررررست م  ايلعحرررر  اتجلثرررر  اا اماحرررر  اتجلثرررر 
احكرم حكران احث ر  فكارء ءسرلي  سرءى احثل ار  , ء من مسلر   اا يحء رل مرن احثر اعن ا ترءى تسحلات

                                 
 .  134د , ( 1989, احكاحا  اء احقخم ),  8  ,  اح ءار اح ء ح  اس ثقلس ل احسءثاح  , يل ح  م م  مءح  , ءجلت م م  اثا   ( 8) 
 .   69د , ( 1984, جلمل  احماسن , احماسن ),  اتتسثلءاا ااحمقلححح احي جح  , ( افتءان )  ث  احجخحن اثءا حم اح اثلم ( 8) 
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 خرررم احررري ح ترررم ايررر  حمكرررن س  حررر  احثررر اعن  حررر  س ررر   ف رررم تقءاس رررل مرررن عثرررن احتثرررءات ااحمتسسرررحن 
  (*).لام  خم احي ح احسءثال ااتتسثلء ااحقحلح ا خم اتجسملع احءحا احءحلام 

استسخ  اج لا احيئء ثلتسم  اح ان من اجن احس ا  ثسخل اح لع ة اح  احثل ا  ااحث   ا ذا حبسم 
اجحخ  من اجلعن جم  ))  ح  ان فتجسثلي   م ( اتجسثحلن اتجس م م ) ث ءحق  اجست ام 

اا   مم   احثحليلا من تمن إجلث  ا تءا   خ  ا جعخ  احمسامي  اذحل من تمن احكسلث  اا
 (1)  "((تم احمكلن احمتسد  حإلجلث  

سرم ات سمرل   اذ, ثل  ل حسم جم  احثحليلا اس ءحق رل ااجرسثلل  اتجرسثلي  احسرم تح رل يقرد ترم احسبمرحء 
اجسثليلا ت سسارمن كلتر  احسبمرحءاا ( 5) تثحءًا اسم اجسثلل  ( 27)اجسثلي  من مجماع ( 22) خ  

اجرسثلي  مرن مجمراع  ( 22) فمل احمرلاء ثلحرذي  ترسم ات سمرل   خر  ,  ذا ثلحيجث  حخسمث  احي جح  
اثلررر  ان كلتررر  مرررن اتجرررسثليلا ت سسارررمن كلتررر  احسبمرررحءاا (  5) تثحرررءًا امترررسد ااجرررسثلل ( 27)

سرم عثران احثر اعن احسرم  ققرا   ءجر  .احثل ار  اجست ما احثل ا  عرليان ا  محر  احيجرثح  احرذل ف  سر  
فا فكاء ااجسثلل  ا عرن مرن ذحرل ا جر  ( %   52.272) تبكاء اف مح  يجثح  (  57.5) ف مح   

  -:احقليان ا سم 
 احقحم  احقساى حأل مح  ×     احتثءات =   احقحم  احقساى حمس لر          

                                   = 22     ×110    =      5    

  55   =    2÷      110  =   يس  احقحم  احقساى حمس لر   
   2.5  =   2÷       5     =  يس  احقحم  احقساى حخم ى    

 يس  احقحم  احقساى حم مح  + يس  احقحم  احقساى حمس لر =  ءج  ات مح  
                                        =55    +2.5    =57.5   
   %  52.272=    100×     110÷        57.5=    ات مح  احيجثح                  

                                 
 ( 8)مخ ر )*(    
, احملءع   , احمس  ة ا ملءاا احلءثح  ),  8  ,  ميل ة احث   تم احلخام احسءثاح  ااحي جح  :  ث  اهلل تمح احمسثان ا  يلن حاج  اح سام  ( 8)

   . 161د , ( 2010, مكسث  احجلمل  
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اثل  تء  احثحليلا سثرحن ان احثر اعن احءثل حر  ااحتملجرح   رم احسرم  ققرا  ير  احتثرءات ااحمتسسرحن  
 ثررررحن حخلثرررر  يجررررث  عثرررران  لححرررر   ا جررررن اتسحررررلء احثرررر اعن ا كاررررء ف محرررر  احسررررم سيلجرررر  مجررررساى احم

احثرر اعن احتملجررح  تررم كررم احمقحلجررحن  ي ررل  ققررا يجررث  عثرران ف خرر  مررن  تسحررلءسررم ا, احجميلجررسل 
  :احث اعن ا تءى اكمل مثحن تم احقحم امن احج ان ا سم 

 
 ( 3)  جدول 

  والنسبة المئوية باتفاق أراء الخبراء والمختصين( 2كا) قبول بدائل اإلجابة حسب 

اان ح رررذه ( ححكرررءا ) ان احثررر اعن احتملجرررح   رررم  مرررن اح رررءر ذاا احثررر اعن احمسلررر  ة ترررم  ءحقررر  
 (0)اح ءحق  ف مح  كثحءة تم ثيلت احمقلححح احي جح  اان ح ل   ة ممح اا مي ل 

 . ي ل ت س سلن اح  ج   كثحء تم  جل  عحم اح قءاا  -  1

 .سمح  ل ثلحمءاي  حكاءة احث اعن حكن تقءة  - 2

 1.ساتء عحلح فكاء سجليجلً  - 3

                                 
,  2010),  اء احلت حخ ثل   ااحسسمحم , احيج  اتمء  ),  8  ,  ا جح احيئءح  تتسثلءاا احسءثح  احءحلاح  :  م م  جلجم اححلجءل ( 1) 

 .   163د 

 قبول البدائل    8كل      تحسخح     حسخح    ث اعن اتجل  ت    

 يحء  –ميلج  ح   مل  –ميلج  ) امام احث اعن     8   
 (ميلج  

 

10 
 
12 

 

0.18            
 

 
√ 

 
 

 سي ثر  خم -سي ثر  خم  اعملً ) ءثل م احث اعن         1  
 ( ت سي ثر  خم فث ًا  –سي ثر  خم عخحم  – كاحءاً    

 

11 
 

11 

 

0 

 سي ثر –سي ثر  خم كثحءة ج ًا ) تملجم احث اعن     3   
 –سي ثر  خم ث ءج  مساج    –ث ءج  كثحءة   خم   
 (ت سي ثر  خم  ي لعحًل  – خم  ت سي ثر   

 

18       
 

4 
 

8,908  
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 .  حتديد صالحية جماالت املقياسني 3-6
م تررررم س  حرررر  اسقخحررررن ج ررررا  احتثررررءات ااحمتسسررررحن ااعررررس ( كاررررءة  ثلءاس ررررل ) ثجررررث  سلرررر   احمقررررلححح 
اثلحسررررلحم حررررؤ ل احرررر   رررر م مخررررح اتجررررسثحلن ثسرررراءة سرررر ح   اكلمخرررر   حررررلحسررررم ح  مجررررلتا احمق

اعسسررل ا حخج رر  ااحاعررا ءفا احثل اررر  ان مررن ا يجرر   ررء  مجرررلتا اتقررءاا احمقررلححح ثلجرررسملءة 
احمررررلاء ثلحررررذي  )  لررررء  مقحلجررررمثاثلرررر  ل علمررررا احثل ارررر  , (* )اجررررسثحلن اا رررر ة احختثحررررء ي جرررر  

حس قحرر اح عر  ااحلمرن احقخحرن ا سمرل ًا  رذه احمقرلححح  خر  جااير  ي جرح  مسلر  ة ( ااحسمث  احي جح  
 ترما خام متسخ   مارن  خرم احري ح احءحلارم اان  رذا حكخر  مج را ًا كثحرءًا ترم احقرءاتة ااتجرسجلث  ا 

 : سم تاات ذحل سا  ا احمقلححح  خ  احمتسسحن ااحتثءات ا ج  احسءسح  ا
ح  خر  احتثرءات ا خر  ذحرل سرم سا حر  احمقرلحح( مقحلح احسمث  احي جح   –مقحلح احملاء ثلحذي  ) 

تثحء مرن تثرءات  (22) تثحءًا اثساءة ملس ح  اان كن مقحلح سا ع  خ   (22) اكلن     م احكخم
 خررر   ااتسسلسرررلا  خرررم احررري ح احءحلارررم ااتتسثرررلء ااحقحرررلح ا خرررم احررري ح احسءثرررال  اترررن احلرررءار

                             :ثل  احم لتئلا احكم س    سم ح  مجلتا احمقحلجحن ااحج ان احسلحم حثحن ذحل 
 ( 4) جدول 

 ألراء الخبراء حول صالحية المجاالت لمقياس الشعور بالذنب(  2كا) نتائج اختبار 

 مجلتا احملاء ا    
 ثلحذي 

        
 احتثءات   

 يحء     احمقثاح    
 احمقثاح    

 8عحم  كل   
 احم جاث    

 8عحم  كل   
 احج احح    

 مجساى     
 اح تح      

        2.9       15          7       22 م  ام احذاا       1
 
 
 
 
 

3.84     * 

 يحء مليال   
 يحء مليال         0.72       13         9      22 احقحم اتتمعح        2
 احملاء ثلحذي  اسجله           3

 متلح   ا تمر ااحقاا     
 اعاايحن احخلث      

 
22      

 
17       

 
5        

 
6.54      

 
 مليال     

 يحء مليال         1.63       14        8      22 احملاء ثلحقيل   ااحءال          4
 مليال           14.72        2       20      22 احملاء ثلحذي  اسجله           5
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 احمااع  اا ت لت اح يح     
 مليال           8.90         4        18      22 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا         6
 يحء مليال          0.72        13         9      22 سقثن احذاا يحء احممءا           7
 احملاء ثلحذي  اسجله           8

 اآلتءحن    

 مليال      4.54          6        16     22

 (  5)جدول 
 ألراء الخبراء حول صالحية المجاالت لمقياس الصالبة النفسية(  2كا) نتائج اختبار 

         مجلتا احسمث  احي جح     ا    
 احتثءات   

 يحء    احمسمح ة   
 احمسمح ة  

 8عحم  كل   
 احم جاث    

 8عحم  كل   
 احج احح     

 مجساى    
 اح تح     

  2.9     15     7       22    عاة اتءا ة          1
 
 

   3.84 

 يحء مليال   
 يحء مليال    1.63     14     8      22    س من احمجؤاحح           2
 مليال      8.90     4     18      22    س  ل احي ح تاثلس ل          3

 يحء مليال    2.9      15    7     22    احاث  اتي للحم           4
 احق ءة  خ  احس كم تم          5

 احلمخحلا احلقخح    

 مليال       6.54     5        17     22

 مليال      14.72   2     20        22  اتحس ام          6

كا) *قيمة* *
 (( 3.84)تساوي ( (0.05)داللة د ومستوى* 1== (2-1اجلدولية عند درجة حرية ا(  8

( 3)امقحرلح احسرمث  احي جرح  ( 4)اتم اات ذحل فسثح  ر   احمجرلتا حمقحرلح احمرلاء ثلحرذي  
اعحرررلح حكرررن مجرررلن مرررن  رررذه احمجرررلتا ترررم عحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  يجرررث  اس رررلر احتثرررءات احسقرر حء  ,

احسرررمث  احي جرررح  ,علمرررا احثل اررر  ثلرررء  احمجرررلتا حكرررم احمقحلجرررحن  خررر  مجما ررر  مرررن احتثرررءات 
ااحمتسسررحن ا خثررا مرري م س  حرر  ا  محرر  احيجررثح  حخمجررلتا تررم مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  امقحررلح 

 (10) ءجرررلا ,اسل رررم اح ءجررر  (  1-10)احسرررمث  احي جرررح   خررر  اترررر مقحرررلح مسررر ءن حسكررران مرررن 
حخمجلن ا عن ف مح  تم سماحرن مقحرلح احمرلاء ثلحرذي  امقحرلح  (1)ا كاء ف مح  ,ااح ءج  حخمجلن 
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ااجرررستءجا ا  محررر  احيجرررثح  حكرررن مجرررلن ارررم عجرررما ا  محررر  احيجرررثح   خررر   )*(احسرررمث  احي جرررح  
حمقحررررلح احمررررلاء ثلحررررذي   ( 61-348)احمجمرررراع احكخررررم حأل محرررر  احيجررررثح  حكررررن احمجررررلتا ااحثلحغرررر  

حمقحلح احسمث  احي جح  اثذحل ي سرن  خر  احيجرث  احمعاحر  حأل محر  احيجرثح  حكرن  ( 361-271)ا
 جر  ف محسر  احيجرثح  اعسء را احثل ار  ثحجرل   ر   اح قرءاا حكرن مجرلن  ات احمقحلجرحن , مجلن احكن

 احيجررث  احمعاحرر   اررء ثتقررءة حمقحررلح احسررمث  احي جررح  ا  (64)تقررءة حمقحررلح احمررلاء ثلحررذي  ا (79)
احيجثح  حكن مجلن من مجلتا مقحلح احملاء ثلحذي  امقحرلح احسرمث  احي جرح  ترم  ر     مح حأل

 جررر  ثسرررم س  حررر   ررر   اح قرررءاا حكرررن مجرررلن ( 100)اح قرررءاا احكخرررم حخمقحرررلح اسقجرررحم احيرررلسة  خررر  
 1. سمكمل تم احج ان ات .ف محس  احيجثح  ثل  سقءح  احيلسة اح  اعء      س حح

 ( 6) جدول 
 الشعور بالذنب ونسبها المئوية واهميتها النسبية وعدد الفقرات لكل مجالمجاالت 

 

 ت      

 

 جماالت الشعور بالذنب      

 ( 10 – 1) اهمية كل جمال 

 الدرجة اليت   

 حصل عليها   

 اجملال    

 االهمية النسبية    

 للمجال     

 النسبة املئوية   

 لألهمية النسبية   

 عدد الفقرات     عدد الفقرات   

 بعد التقريب   

 الشعور بالذنب اجتاه خمالفة          1

 األخالق والقواعد وقوانني اللعبة   

202                 91.8 26.333 1       6.063       16      

 الشعور بالذنب اجتاه املواقف         2

 واألخطاء الفنية   

192        87.27             25.033      1      5.270      15 

 15     4.792     1 24.250          84.54         186 الشعور بالذنب اجتاه الذات         3
 15     4.873      1  24.382        85         187 الشعور بالذنب اجتاه   االخرين          4

 61     0.998      6 99.998       9      348.61        767 اجملموع     

                                 
 (4)ايئء مخ ر )*( )
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 ( 7 )جدول 

 مجاالت الصلبة النفسية ونسبها المئوية وأهميتها النسبية وعدد الفقرات لكل مجال

 

 ت     

 

 جماالت الصالبة النفسية    

 ( 1-10) اهمية كل جمال                             

 الدرجة اليت    

 حصل عليها    

 اجملال     

 االهمية النسبية   

 للمجال     

 النسبة املئوية   

 لألهمية النسبية   

 عدد الفقرات     عدد الفقرات   

 بعد التقريب    

 14    14.297    32.495    88.18     194    حتدي النفس الثباتها           1

 القدرة على التحكم يف           2

 العمليات العقلية   

   200   90.909   33.501    14.740    15 

 15    14,961    34.003   92.272   203    االلتزام          3

 44    43.998   99.999     271.361     597 اجملموع     

   

 (0)ف خ   ءج  تم ا  مح  ×       احتثءات        = اح ءج  احكخح  حخمجلن      

                             =22                       ×10   =220      
 مجماع  ءجلا احمجلن                                           

 100× ر      رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=    ات مح  احيجثح   حخمجلن   ات  
 اح ءج  احكخح  حخمجلن                                  

 ات مح  احيجثح  حخمجلن                                       م
 100×   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر= احيجث  احمعاح  حخمجلن         

 مجماع ا  مح  احيجثح  حجمح  احمجلتا                               
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     اح قءاا احكخم × احيجث  احمعاح  حخمجلن                               
 1 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=      اح قءاا   ات      

100                                                 
 :حتديد صالحية فقرات مقياس الععور بالنن   3-6-2 

 خرررر  احكاحررررء مررررن  اا  م  ررررلحتثررررءة احثل ارررر  تررررم مجررررلن احسرررر ءحح ااحسرررر ءح  تررررم حلثرررر  احجميلجررررسل 
اح ءاجررلا  رران ماارراع احمررلاء ثلحررذي  مررن  حرر  م  امرر  ايئءحلسرر  احم جررءة ااحمقررلححح احسررم ح ررل 

ترم سرحلي  اح قرءاا  )*((احجمر لحسم  احلرمن)  مع  ثلحماااع امن ترمن ات سمرل   خر  يئءحر  
امررل سساررمن  ررذه احيئءحرر  مررن جاايرر  مررلاءح  حمررلء اح ررء  ايرر  مجررؤان  ررن اتررسم  اا اارر ءا  

حجرس ح  ان ح قق رل حمرلاءه  ح    ثحن احسكلمن ااتي ملن اثحن ا متلد مر  عثران اح رء  فتلرلن ت
حمجسمررررر  احلءاعرررررم احءحلارررررح  سرررررم سرررررحلي   ثرررررلءاا احمقحرررررلح  خررررر  ان سمعرررررم احثحعررررر  اا ا, ثلحرررررذي  

 احثل ار  مررن اثلر  سبكر , احجميلجرسل ثمركن ترلد امرل سمعررم عر ءة اجرسحلل  احم ثرحن ح رذه اح قررءاا 
احجميلجرسل جل ر ة ترم احسقسرم ااتجرس مع  اترن  ح ماااع احملاء ثلحذي   خ  ت ثرم  م  ء 

مرررن  ثرررلءاا اترررلءن احلرررءار  رررن مااررراع احمرررلاء ثلحرررذي  ترررم احجميلجرررسل  حررر  سرررحغا احكاحرررء 
احمقحلح اثل  احسبك  من  عس ل اذاا ملي  اااح امياع ثرحن  ثرلءاا احجلثحر  اجرخثح  حمثسلرل   رن 

سرررم اذ   ثرررلءة حمقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  ,( 61)يم حررر  انجلثررر  ثلررر  مرررل ثخرررم  ررر    ثلءاسررر  احي لعحررر  
احسءسحر  ا .  سيجحق ل امن اجسملءة اجسثحلن ا ءار ل  خر  احتثرءات ااحمتسسرحن حس  حر  سرم حس ل

اا اجرسملء ( 5)اجسملءة اجسثحلن ااجرسثلل  ( 22)سيجحر اتجسثحليلا اس ءحم ثحليلس ل سم ات سمل   خ  
سررم س  حرر  عررحم ( 2كررل) اثلرر  اجررست ام عررليان , حلرر م اكسملح ررل تررم س  حرر  سررم ح  جمحرر  احلثررلءاا 

اثلررر  ات سمرررل   خررر  احقحمررر  احج اححررر  ترررم س  حررر  ملياحررر  احقثررران , ثرررلءاا مقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  

                                 
احقل ءة ,  اء اح كء احلءثم : )  8,  احقحلح تم احسءثح  احءحلاح  ا خم احي ح احءحلام  ;م م   جن  مال ام م  يسء اح حن ءااان ( 8)

 . 319د(    1999,
احملاء ثلحذي  حيمب  حن حا ء  اتي ملن ثحن اتمتلد احملء اح ء  اي  مجؤان  ن  ذا اتا ءا  حقثاح  اتللن يحء عل ء  خ  ف ا ل اا )*( 

 .   اجسحللث ل 
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امقلءيس رررررل مررررر  احقرررررحم (  0.05)امجرررررساى  تحررررر  ( 1)س رررررا  ءجررررر   ءحررررر   (3.84)ااحثرررررلحم عحمس رررررل 
 : ث  سم س  ح  سم ح  احلثلءاا اكمل تم احج ان ا سم احم جا 

 ( 8) جدول 

 ألراء الخبراء حول صالحية الفقرات لمقياس الشعور بالذنب( 2كا)نتائج اختبار 
 عدد جماالت الشعور بالذنب

 اخلرباء

 غري  املتميزين

 املتميزين

 2قيمة كا

 احملسوبة

  2قيمة كا

 اجلدولية

 مستوى الداللة

 بالذنب اجتاه خمالفة األخالق وقواعد وقوانني اللعبةالشعور  

  18.18 1 21 22 يضايقين خمالفة القوانني الرياضية يف التدريب والبطولة 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.84 
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كا) *قيمة* *
 ((( 3.84)تساوي ( (0.05)داللة د ومستوى* 1=(( (2-1) اجلدولية عند درجة حرية ا(  8

 

 ثرلءة  ققرا  تحر  ملياحر  يسحجر  ( 61) ثرلءة مرن مجمراع ( 56)من احج ان احجلثر حسثرحن  يرلل 
امجرساى ( 1) ير   ءجر   ءحر  ( 3.84)احثلحغ  (2كل)احم جاث   ن احقحم  احج احح  نكثء عحمس ل 

 ي رل  ققرا عحمر  م جراث  ( 23,34,42,59,60: )ثلجسايلت احلثلءاا احتمج   رم( 0.05) تح  
فءات  خرر   ررمع تا. اعرن مررن عحمس ررل احج اححرر  ا خر  اررات ذحررل  ققررن  تحرر  يحرء ملياحرر  اثلرر   
فترذا احثل ار  مرل , احمتسسحن  خ  اجرسملءاا اتجرسثحلن امرل فثر ا ثر  مرن مم ئرلا اسلر حما 

 . اس ر  خح  ملئم احمتسسحن تم ف ل ة ثيلت ثل  احلثلءاا ا م سل حما   ح   
امرن  رذه احمم ئرلا احسرم   من اجرسملءة اتجرسثلي عخحمً  اً افتءى حم سلسم  ل احثل ا  تن تح ل    

 :  حلسماحثل ا  حسكان اثج  ااعن كمل  ل ا سم س
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سسرثح حاررلحقيم متلح ر  احقرراايحن احءحلارح  تررم احسر ءح  ااحث احرر   ثلرر مل ( 1) ثرلءة ءعررم   -1
 .كليا حالحقيم متلح سم حخقاايحن 

فسمي  إسلث  احميلتح احرذل عر  حس رار  خرم فايرلت اح رء ل فج ر ة ثلر مل كليرا ( 4) ثلءة  - 2 
 .احذل حس ار  خم فسمي  إسلث  احميلتح

سسررثح اجررسغن ايمررغلن اح كررلم   ات اح ءكررلا ااجررث  ح ررم  جرر  احءؤحرر  ( 5) ثررلءة ءعررم  - 3
 .ثل مل كليا اجسغن ايمغلن اح كلم   ات اح ءكلا ااجث  ح م إ ءان   م احءؤح  

سسرررررثح فااجررررر  مجرررررؤاحح  احتجرررررلءة ثلررررر مل كليرررررا  يررررر ه احتجرررررلءة فااجررررر  ( 6) ثرررررلءة ءعرررررم - 4 
 .احمسءسث   خم احمجؤاحح  

سسرررثح اجرررست م ح جررر   يح ررر   يررر مل حاحرررء احمررر ء  يارررثم ثلررر مل كليرررا ( 7) ثرررلءة ءعرررم  - 5
 . اجست م ح ج   يح    ي مل حاحء احميلتح ياثم ح  حمسم 

سسرثح فكران  جلجرل اذا ايسقر يم مر ءثم فكارء مرن  ممعرم ثلر مل كليررا ( . 9) ثرلءة ءعرم  - 6
 .من  ممعم يسحج  سسءتلسم  فكان  جلجل اذا ايسق يم م ءثم فكاء

سسررثح ايارر   يرر  جررملع فل سلخحررر جررلءح ثلرر  ت عررم ثلرر مل كليررا ( 10) ثررلءة ءعررم  - 7
 . ي مل فت ح حمسخكيم احغح   ي  جملع فل سلخحر جلءح 

سسررررثح امررررلء ثلتءسثررررلل تررررم مااعرررر  احمااج رررر   ثلرررر مل كليررررا امررررلء ( 16) ثررررلءة ءعررررم  - 8
 ثلحتجن تم مااع  احمااج   

سسثح فجس ح  احسءكحر   خر  ا  ات ترم اجرا  احجم راء ثلر مل كليرا فجرس ح  (17)ءة  ثل - 9
 . احسءكح  فايلت ات ات تم اجا  احجم اء 

 سسثح فتكلءل مالحح  اسجله اآلتءحن ثل مل كليا فتكلءل  اعمل مالحح   ( 18) ثلءة ءعم  -10
ح ا  احمسل   ثلر مل كليرا سسثح اقسم احللحح  ثلحي ح ساح   خم تءس  ا( 22) ثلءة ءعم  -11

 .                                                         عخقم حاح   خم تءس  اح ا  احمسل   
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تررم احلررا ة احرر   ررلحسم اح ثحلحرر  ثلرر  اح  حمرر  ثلرر مل كليرررا  تررءسسررثح اس( 24) ثررلءة ءعررم -12
 .حسل   ا سم ح لحسم اح ثحلح  ثل  اح  حم   

 : بسمثليلا مقحلح احملاء ثلحذي  يجستخد ملحاثل  تء  يسلعة اجس
تقرءة ااجرسثلل  ( 79)تقءة  من تقءاا مقحلح احملاء ثلحذي  ااحثرلحم  ر   ل ( 61)سم عثان  -1
                                      . ( ,77,75,70,68,63,60 (54,51,37,35,33,31,28,17,10,9,8,6تقءة ا م( 18)
 .تقءة  من تقءاا مقحلح احملاء ثلحذي  ( 12)ا سحلي   فجءات سل حن تم سيجحر -2
ترربن ( 42)ثلرر   ررذ  اح قررءاا احمجررسثل ة اا  ررل ة سيئررحم سجخجررن اح قررءاا اتحجلثحرر  احثلحغرر   - 3  

  م فءعلم  ذه احلثلءاا 
(40,39,38,36,34,26,25,24,23,22,21,20,19,16,15,13, 7,3,2,1, 

,78,73,69,67,66,65,64,62,61,59,58,57,56,55,52,49,47,46,44,43,42,41) 
ترررررربن اءعررررررلم  ررررررذه احلثررررررلءاا  ررررررم          ة ثررررررلء (  19) احجررررررخثح  حخمقحررررررلح   قررررررءااثخررررررم  رررررر   اح  -4

79,76,74,72,71,53,50,48,45,32,30,29,27,18,14,12,11,5,4)    ) 
 :ية حتديد صالحية فقرات مقياس الصالبة النفس  3-6-1

ثل  ات مع ااحث    خ  احكاحء من  ءاجلا امسل ء تم ثل  احجلمللا احلءثحر  ااحلءاعحر  
ل حرر ءح تررم ئ ررء ا جرر   خررم احثل ارر  حررحح  يررلل مرر,تلسرر   رران ماارراع احسررمث  احي جررح  

تجررلا احثل ار  جل ر ة ترم سرحلي  مجرلتا ا ثررلءاا ,احجميلجرسل   رذا احمااراع  خر  ت ثرم
ا سمررر ا احثل اررر   اذاحمقحرررلح حرررسمعم احثحعررر  اا احمجسمررر  احلءاعرررم احءحلاررر  احجميلجرررسل تلسررر  

 خ  احكاحء من اح ءاجلا احسم ح ل  مع  ث رذا احمااراع ااحيئءحرلا احم جرءة حخسرمث  احي جرح  
احخثي  ا اح  حخاجا  احثمءل احذل حجرلم  اعمرل  رن اجرا ه امي ل احيئءح  احاجا ح  احسم سلسثء 

اررات ذحررل فتررذا سررحلي  مجررلتا احمقحررلح ا ثلءاسرر   تررما , ثلح حررلة امي ررل اح حررلة احءحلاررح  
سمعرررم إمكليحرررلس م ا مرررء م  اذاحجميلجرررسل  حسااسرررن س ررراحء احمجرررلن احءحلارررم اتلسررر  ت ثرررم

 خررر  يررراا م تكءحررر  ااجسمل حررر  ا ءكحررر  احسرر ءحثم امملءجرررس م حألحلرررل  احءحلارررح  ا رررذا حساعرر  
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سرم س  حر  مجما ر  مرن احمجرلتا احسرم سءكر   خر   اذ,ام لءح  ححااسخاا س اء م تم احمجسقثن 
ان احسقسرررم احررر عحر ح سرررلن احررر  ممرررلءك  جمحررر   اذ ,ت رررم احيئءحررر  احاجا حررر  حخسرررمث  احي جرررح  

ئرررحم احمجرررلتا اا احثل ررر  ترررم سي ,احث ررر   رررن احمااررراع احرررذل حررر   معررر  )احجاايررر  امي رررل 
احس خحرن فحلرلمخم احرذل ,احم لاء اءفل احتثءات ترم س  حر  احسرمث  ح رذه احم رلاء اا احمجرلتا 

اثلرر مل سررم س  حرر  م ررلاء اا مجررلتا احمقحررلح ( حرر   اء تلررلن تررم سيئررحم  عرر   ررذه احمجررلتا 
ءسقررم سررحغا  ررذه احلثررلءاا حررسمعم م  ررام  ررذه احمجررلتا حس اذمجررلتا ( 3)احثررلحم مجما  ررل 

 .خم  ام احكخم حخمقحلح تم عحلح احسمث  احي جح  ح
ثخم مجمراع  اذثل  ان اساح احسياح  تم اا  تقءاا احمقحلح اتحجلثح  ااحجخثح  تم احسحلي  

تقرءة اثلر  فجرءات  مخحر  احسيئرحم ترم اتجرسثحلن اس ءحرم ثحليلس رل سرم ات سمرل   خر  ( 64)اح قءاا 
اجرررسملءة حلررر م اكسملح رررل ترررم ( 27)ءة مرررن احمجمررراع احثرررلحم اجرررسمل( 5)اجرررسملءة ااجرررسثلل  ( 22)

سرررم س  حرر  احقرررحم احم جررراث  (2كررل)اثلرر  ان اجرررست ما احثل اررر  ,س  حرر  سرررم ح  جمحرر  اح قرررءاا 
امقلءيس ررل (3.84)اثلرر  س  حرر  احقحمرر  احج اححرر  احثلحغرر  , حسرم حس ل مجررلتا احمقحررلح اتقءاسرر  
سرم س  حر  مجرلتا اتقرءاا ( 0.05) امجرساى  تحر  ( 1)م  احقحم احم جراث   ير   ءجر   ءحر  

ان فل عحم  م جاث  س ح   ن احج احح  ع   ققرا  تحر  ملياحر  اا عرن حرم س قرر  اذ, احمقحلح 
 : احذل حثحن ذحل سماح تح  كمل تم احج ان ات

 
 
 
 
 
 

 



888  
 

 منهجية البحث واجراءاته  الميدانية  –ألثالث  الباب

 
 (  9)جدول 

 الصالبة النفسيةألراء الخبراء حول صالحية الفقرات لمقياس ( 2كا)نتائج اختبار 

 عدد  جماالت الصالبة النفسية

 اخلرباء

 غري املتميزين

 ملتميزين

 2كا قيمة

 احملسوبة

 2كا قيمة

 اجلدولية

 مستوى

 االلتزام الداللة

 معنوي  22 - 22 22 مهما كانت صعوبة املهارة فأنين أستطيع أدائها بنجاح 1

 معنوي 22 - 22 22 املبادئ والقيمقيمة احلياة تكمن يف والء الفرد لبعض  2

 معنوي 22 - 22 22 أضع خططي املستقبلية وأنا متأكدا من قدرتي على تنفيذها 3

 معنوي 18.18 1 21 22 أعاجل ما ارتكبه من أخطاء أثناء البطولة 4

 معنوي 14.72 2 20 22 طموحي ان أكون أحسن العب يف اللعبة 5

 معنوي 18.18 1 21 22 التدريب والبطوالت تشجيع والدي حيسن أدائي يف 6

 معنوي 14.72 2 20 22 أحتمل املسؤولية الكاملة يف األداء 7

 معنوي 11.6 3 19 22 حضور عائليت يف قاعة البطولة يساعدني على تقديم أداء مميز 8

 معنوي 11.6 3 19 22 اشعر بالسعادة عندما حتفزني عائليت على االشرتاك يف التدريب 9

 غري معنوي 3.84 1.6 8 14 22 أثناء البطولةيف كثريا ما أجد صعوبة يف اختاذ قراراتي  10

 معنوي 8.9 4 18 22 اثناء التدريبيف أبادر حلل أي مشكلة تواجه الزمالء  11

 غري معنوي 2.9 7 15 22 اهتمامي بنفسي يقلل من فرصة االهتمام باالخرين 12

 معنوي 18.18 1 21 22 عليها وأحافظلدي قيم ومبادئ معينة التزم بها  13

 معنوي 18.18 1 21 22 تقلل من تركيزي يف التدريب مشاكلي العائلية 14

 معنوي 8.9 4 18 22 التدريب والبطولة أثناءأدائي  إزاءابدي رأي بصراحة  15

 معنوي 14.72 2 20 22 قوة املنافسة تزيد لي الشعور بالفوز دائما 16

   القدرة على التحكم يف العمليات العقلية

  11.6 3 19 22 ختطي الفشل بسهولة وأستطيعيف ضيقي وغضيب عند الفشل  أحتكم 17

 

 

 

 

 معنوي

 غري معنوي 1.6 8 14 22 ليس هلا معنى أنشطةحياتي تضيع يف  أوقاتمعظم  18

 معنوي 14.72 2 20 22 احلظ والصدفةجناحي يعتمد على جمهودي وليس على  19

 معنوي 11.6 3 19 22 كل ما حيدث لي يف البطولة هو نتيجة    ختطيطي 20

 معنوي 18.18 1 21 22 حياتي أمورالتحكم يف جمرى  أستطيع 21
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  18.18 1 21 22 اليت تقع لي األحداثتأثريي ضعيف على  22

 

 

3.84 

 

 معنوي

 معنوي 14.72 2 20 22 تتأثر بقوة خارجية غري مسيطر عليها األفرادحياة  23

 معنوي 14.72 2 20 22 احلياة بكل ما فيها تستحق ان أحياها 24

 معنوي 14.72 2 20 22 التدريب والبطولة يف إثناءعلى انفعاالتي  أسيطر 25

 معنوي 11.6 3 19 22 الفشل قبل ان تبدأ البطولة أخشى 26

 معنوي 14.72 2 20 22 بروح معنوية عالية أدائياتفبل انتقادات اجلمهور ملستوى  27

 معنوي 11.6 3 19 22 البطوالت اخلارجية يفلعدم موافقة عائليت على املشاركة  باإلحباطاشعر  28

 معنوي 18.18 1 21 22 املنافسة أثناءفيها  أقعاليت  األخطاءأجد صعوبة يف تصحيح  29

  إلثباتهاحتدي النفس 

 غري معنوي  1.6 8 14 22 اجتياز جهاز اللعب على الرغم من صعوبة حركاته اجتاهي أستطيع 30

 معنوي 8.9 4 18 22 األداء أثناءاحلرجة  تباللحظاالتحدي واستمتع  أحب 31

 معنوي 22 - 22 22 ان متعة الرياضة تكمن يف قدرة الفرد على مواجهة متطلباتها 32

 معنوي 14.72 2 20 22 املشكالت تستنفر قواي على التحدي 33

 3.84 14.72 2 20 22 التدريب أساليبارغب التنويع يف  34

 

 معنوي

 معنوي 14.72 2 20 22 البطولة أثناءقوية من حديد  أعصابيتكون  35

   لدي استعداد للتدريب والبطوالت طوال العام بدون انقطاع لكي اجنح 36

 رياضيتيف 

22 

 

 معنوي 11.6 3 19

 معنوي 22 - 22 22 اجليد يف البطولة لألداءتدفعين  إرادتيقوة  37

 معنوي 18.18 1 21 22 اشعر بامليل للعب يف حالة وجود حتدي 38

 معنوي 14.72 2 20 22 ارفض االستسالم للتعب عند اشرتاكي يف البطولة او التدريب 39

 معنوي 8.9 4 18 22 على هزمية أي منافساشعر بان لدي القدرة  40

 معنوي 14.72 2 20 22 افضل اجناز املهمات الصعبة على املهمات السهلة 41

 معنوي 22 - 22 22 التدريبات الصعبة تشعرني بالتحدي 42

 معنوي 14.72 2 20 22 لدي القدرة على االسرتخاء خالل االشرتاك يف املنافسة اهلامة 43

 22 عندما تكون كل االمور حتدي فاني ال افقد شجاعيت يف واجهتها والتغلب عليها    44

 

 معنوي 11.6 3 19

كا) *قيمة* *  
 ((( 3.84)تساوي ( (0.05)داللة د ومستوى* 1==2-1)اجلدولية عند درجة حرية ا(  8
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 ققرا  تحر  ( 3)من احج ان احجلثر حسثحن ان مجلتا مقحلح احسمث  احي جح  احثلحم  ر   م 
 ير   ءجر   ءحر  ( 3.84)احم جاث   ن عحمس ل احج اححر  احثلحغر  ( 2كل)ملياح  يسحج  كثء عحم 

مررررن تقررررءاا احمقحررررلح احثررررلحم مجما  ررررل (  40)اسثررررحن ان  يررررلل ( 0.05)امجررررساى  تحرررر  ( 1)
تقرررءاا حرررم س قرررر اح تحررر  احملياحررر  يسحجررر  عخررر  عحم رررل ( 4)تقرررءة  ققرررا  تحررر  ملياحررر  اان ( 44)
ان  يرلل احل حر  ( 30,18,12,10)ا رذه اح قرءاا  رم ( 2كرل)م جاث   ن احقحمر  احج اححر  ناح

  مررررن ملخامررررلا امم ئررررلا حررررم سلسمرررر  ل احثل ارررر  تن ح ررررل  رررر   عخحررررن تررررم اجررررسملءة اتجررررسثلي
احخاسرران احرر  سيئررحم اسجخجررن احلثررلءاا ي لعحررل اثلرر   ررذ  تقررءاا اا  ررل ة سررحليس ل ححسررثح ,

احمقحلح جل  ا حخلمخحلا اانجءاتاا ااحمللحجلا ان سلعح  احس  ح   ثحلر  اح قرءاا اتحجلثحر  
ااحجررررخثح  اررررمن مجررررلتا احمقحررررلح تررررحمكن اجررررستمد مررررل فتء سرررر  يسررررلعة اجررررسثحليلا مقحررررلح 

 :اح  ان احسمث  احي جح  
تقررررءة (  64)تقررررءة  مررررن تقررررءاا مقحررررلح احسررررمث  احي جررررح  ااحثررررلحم  رررر   ل(  44)سررررم عثرررران -1

 تقءة ا م (20)ااجسثلل 
(60,59,57,56,54,50,47,46,43,40,37,30,28,26,23,20,14,13,9,7 ) 
 تقءاا من م قءاا مقحلح احسمث  احي جح  (10)اجءات سل حن تم سيجحر اسحلي   -2
تقرءة ااحسرم ( 35) ثل   ذ  احلثلءاا احمجرسثل ة اا رل ة سجخجرن اح قرءاا اتحجلثحر  احثلحغر   -3

, 21, 19,  17, 15, 11, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1)  سحررررررررر سسارررررررررمن ا ءعرررررررررلم ات
22 ,25 ,27  ,29  ,33  ,34 ,36,41 ,42 ,44 ,45 ,48 ,49 ,51 ,52 ,53 ,
55 ,58 ,61 ,62 ,63,64 )                  

سحرررررررررررررررررررر  تقررررررررررررررررررررءاا سساررررررررررررررررررررمن ا ءعررررررررررررررررررررلم ات 9ت ررررررررررررررررررررمامررررررررررررررررررررل اح قررررررررررررررررررررءاا احجررررررررررررررررررررخثح   -4
39,38,35,32,31,24,18,16,12)) 
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 :  يصحيح املقياسمفاتيح ت  3-7
 يررلل مجما رر  مررن احث ررا  عرر  ا خلررا  خح ررل احثل ارر  ااجرر ا  يرر مل حسرر ح احمقحررلح حجرر  ان 

جررءاتاا تررم ثيررلت احمقحررلح تررم حليررم ذحررل س  حرر  م سررلح ,احسجءثرر  احءعحجرر   سكرران  يررلل سلخحمررلا اا 
م سررررلح احسسرررر حح  ررررا احيررررااة احسررررم حلسمرررر   خح ررررل   حلرررر اذ,   سي حررررذ احسجءثرررر  احمح ايحرررر انجلثرررر  ثلرررر

اثمرل ان احمقرلححح تملجرح  ا ثلرل  ,حسمتحد انجلثلا احسم س ن  خ  اجا  احيسحجر  احسرم سقرلح 
لء احثررر حن ا كارررء ف محررر  ااحميلجرررث  حم ثرررحن اثلررر  ان سرررم ا  محررر  احيجرررثح  حثررر اعن انجلثررر  ااتسحررر

اررات ذحررل  تررما ,احجميلجررسل افحاررل كررن مقررلححح احث رر  ساررميا  ثررلءاا احجلثحرر  افتررءى جررخثح  
كمررل ا ثحلرر  تقءاس ررل ( م ررلاء انجلثرر  )اررات سجخجررن احم ررلاء  تررم رر   م سررلح سسرر حح اح قررءاا 

 : تم احج ان اتسم
 (10) جدول 

 المقياسيسلبية مفتاح الفقرات االيجابية وال
 م سلح احسس حح    سس حح اح قءاا احجخثح      م سلح احسس حح    سس حح اح قءاا اتحجلثح    
 5 حي ثر  خح  كاحءاً     1 حي ثر  خح  كاحءاً    
 4 حي ثر  خح  ث ءج  كثحءة ج اً     2 حي ثر  خح  ث ءج  كثحءة ج اً    
 3  خح  ث ءج  مساج  حي ثر     3 حي ثر  خح  ث ءج  مساج     
 2 حي ثر  خح  عخحمً     4 حي ثر  خح  عخحمً    
 1 ت حي ثر  خح  اث اً     5 ت حي ثر  خح  اث اً    

ان احمللحجرلا ,اات م  ام اح قءاا مر  احمقحرلح  تم ا خ  فجلح ذحل فسثح سس حح احمقلححح
ان سلعح  من احق ءة احسمحح حر  ااتسجرلر احر اتخم ااحس خحرن فحلرلمخم ااحلمعرلا اتءسثل حر  ايحء رل 

ساارررح  رررذه احمللحجرررلا مررر ى  اذسلسمررر   خررر  عرررحم احسسررر حح حكرررن تقرررءة ,مرررن احمللحجرررلا ا ترررءى 
 . ا تءى من ي ح اح قءاا اءس لع اايت ل  ااءسثل   ذه احقحم م  احقحم 
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 : شروط وتعليمات تطبيق املقياس   3-8
حج  ان سكران مرءا  اسلخحمرلا م مر  حلسمر  ل احثل ر  حمءسقرلت ,  ي  احث ت تم  من فل ث   

حرر  ملءتحرر  احرر  اء احجرر  ان سكرران احسلخحمررلا ذاا  ,  احث رر  ذحررل نجررءاتااثلحمجررساى احم خررا  
تءحرررر ,  حيررر  احث ررر  , احثل ررر  ) كرررن ا مرررتلد احرررذحن ح رررم  معررر  ثرررذحل احث ررر  امرررن ارررمي ل 

ا خرر  فجررلح ذحررل ,  سرر  حكرران احجمحرر  ح ررم ملءترر  ثمس خثررلا احث رر  احميمررا  ( احلمرن احمجررل   
 : حبسم استذا احثل ا  مجما   من احمءا  ااحسلخحملا حسلسم  ل تم ث ا ل ا م مل 

 : شروط تطبيق املقياس  3-8-2
 ( إيلءة  –س اح   – ءج   ءاءة ) حج  ان سءا م احئءا  اح ح حقح   -1
حرررسم احسبكحررر   خررر  ارررءاءة  ررر م ذكرررء اتجرررم آلن اح ررر   مرررن احمقحرررلح  رررا  يرررءا  احث ررر   -2

 .احلخمم تق  
 عررلعر ( 3)فاررلءة  اتلحرر  ا تررءا  اذحررل مررن تررمن احم ل ارر  مرر  فتررءا  احلحيرر  احمرر ة ت سسجررلا   -3

 . من عثن احثل ا  اتءحر احلمن احمجل   
اا حي ررذ احمقحررلح ا ان تررم عل رر  مغخقرر  حجرر  ان   سا حرر  ماعرر  احس ثحررر فل  يرر مل حل رر -4

 . حكان احاليم ي ح ا جاات 
 : تعليمات املقياس   3-8-1
 : سلخحملا ح ءحر احلمن احمجل    -ف
 . سججحن فكاء ااعن اعا مجسي ذ تم اجسجلث  احلحي   خ  احمقحلجحن  -1
 خرر  تءحررر احلمررن ان حجحرر   خرر  ا جررعخ  احسررم س ررءح مررن عثررن فتررءا  احلحيرر  اذحررل حس جررحء  -2

 . م  ام املي  ثل  احلثلءاا اذا اجساج  ا مء ثذحل 
احلحي  افترء احمجرلت   حج  جخاح فتءا  احلحي  ثمكن ميسئم م  سءل مجلت  ثحن كن تء  من -3

 . تم اجسجلث  احم ثحن ثلا م احثل   ؤح اذحل ح ج  احء ( 1)مسء 
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 ( :  حي  احث  ) سلخحملا  تءا  احلحي   - 
 .   ي لحج  ان سقءف احلثلءاا ثمكن جح  عثن انجلث   -1
ثرر محخ م  يرر  انجلثرر  آلن اجررسجلثلس م سلثررء  ررن متسررح   حياات ح ررر  تررءا  احلحيرر  ان حجررسل -2

 . احم   ثم ء ه 
 . ت حجمح  تءا  احلحي  سءل فل  ثلءة ث ان إجلث   -3
 :  جربة االستطالعية تال  3-9

ث    احس قر  ن م ى اااح تقءاا احمقحلح ااحكم   رن اح قرءاا احغلمار  اا احسرلث  اح  رم 
كلن ت ثر  مرن فجرءات , ث    ا ل ة سحليس ل اا حغس ل اا ماماي ل ثلحيجث  حلحي  ثيلت احمقلححح 

سجءث  اجس م ح  كت اة فاحح  من إجءاتاا احسجءثر  احءعحجر  اذحرل حخكمر   رن مجءحرلا احلمرن 
 ثررلءة  رن سجءثر  مسررغءة ) علمرا احثل ارر  ثرءجءات احسجءثر  اتجررس م ح  احسرم  رم  اذ,   احم خرا 

فاحح  ممرلث   حخسجءثر  احءعحجر  حقرام ث رل احثل ر  عثرن عحلمر  ثلحسجءثر  احءعحجر  ث ر   احاعرا   خر  
 1( 0)( ا ت لت اسمتح ل 

 :  )*(اتءحر احلمن احمجل  اثبمءا  من احثل ا  
 ا خ   حي  ثخم     م  ( 2012/  8/  13) فجءحا احسجءث  اتجس م ح  حام ا    احمسل   

- :تمل تار اكلن اح    من احسجءث  اتجس م ح   ا ( 12)ت ثًل من ا  ملء ( 20)  
 . احسبك  من جمم  تقءاا احمقحلح حغاحًل   - 1
 .احلمن احمجل   تءحر ملءت  ك لتة   - 2
 . م ى اااح فجعخ  احمقحلح حلحي  احث     - 3
ا سجل   من انجلث  ااحاعا احكخم احرذل حجرسغءع  احم ر  ترم انجلثر   رن تقرءاا   - 4

 . احمقحلح 
                                 

 .  35د , ( 2002, مكسث  احلل ن حخ ثل   , ثغ ا  ),   احث   احلخمماجح  م جا  اا م  ث ءل  جحن ؛ ( 8)
 م ءحل   ث  احءال . م )*( 
 م ء  احلل   م ي  سثلح     
 م ء  يل ل  حلح   مل   جحن    
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 . انجلث   ن احسجلؤتا ااتجس جلءاا   - 5
  :حبسماثل  اجءات احسجءث  اتجس م ح  س قر احثل   من جمح  ف  ا  احسجءث  اسثحن مل 

 . كلن احمقحلح ميلجثًل حلحي  احث    ح  سم انجلث   خ  جمح  تقءاس    - 1
ت ح  مرران ( احرر حن  سررمح)  مررن ا رر ة اسررم مللحجس ررل  ررم  يررلل ت ثررم رر اا  لحرر  ا   - 2

احلءثح  ممل س خ  مرن تءحرر احلمرن امري م مر ءث م اس را فمرءا  احثل ار   حخغ احمقحلح ثل
  ح  سم احمللحج  ث ذه احساءة غ  احسءكمليح  خثبن حسءجم ح م ثلح

 .  ءج  معاح  ( 29-31)كليا  ءج   ءاءة اح قح سسءااح ثحن   -3
اعررر   ررر   احاعرررا , تقرررءاا احمقحرررلح مرررن عثرررن احلحيررر   ن ررر   احاعرررا احممعرررم حإلجلثررر   ررر  -4

  عحقر  سقءحثرًل ( 19) عحقر  اثمساجر  مقر اءه ( 18-20)حمجسغءر حقحلح احملاء ثلحرذي  ثرحنا
 عحقررررررر  اثمساجررررررر  ( 18-19)يررررررر فمرررررررل مقحرررررررلح احسرررررررمث  احي جرررررررح  تقررررررر   ررررررر   اتجلثررررررر   

 .  عحق  سقءحثًل ( 18.5)مق اءه
سررم سا حرر  مقحررلح احسررمث  احي جررح  اذحررل حملءترر  س رر ل احم رر  اسررمثس  احميرر  سررباحء   -5

 .اعا اج   اجسجلث   ذا احمقحلح  خ  احمقحلح اتتء 
ذي  اذحررل حملءترر  مررلاء اسجررله ذاس ررم مررن ا ت ررلت احسررم سررم سا حرر  مقحررلح احمررلاء ثلحرر  - 6

 . سخا امن ف اع م حخج ل  احملحن 
 .    ا مااا ح  اتجسجلث  ثسكءاء ثل  اح قءاا حكن مقحلح   - 7

 : حلسمحكان مل امن اجن سااحح كح  سس قر  ذه ا   ا  اتلس  مااا ح  اتجسجلث  
 :   موضوعية االستجابة 3-21

 جل   ءج  مااا ح  اتجسجلث   ا اح سان ثلحق ء احمجس لع من احج ح  ترم ثاحثل ا  علما 
انجلثرر   خرر  تقررءاا احمقحررلح مررن فتررءا  احلحيرر  ااحمسلثلرر  احمثلمررءة  خرر   ءجرر  انجلثررلا ااتثسلررل  

ان سلرر   انجلثرر  مرر   اذ.  ررن انجلثررلا فحمكررءءه ااحستمحيحرر  حكرران  ررذه احلمخحرر  سررؤاء تررم احيسررلعة 
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سث  ااجا  م سلح احسس حح ح ن  خر  ماارا ح  احمقحرلح امرل حمعرم اح عرلا احلمءحر  ا جخا  احم
 .حلحي  احث   

سم س  ح  مااا ح  اتجلث  امن ف  ا  احسجءثر  اتجرس م ح   جرن اجرءات ثلر  احسلر حما  اذ
اذا اجساج  ا مء تم إ ل ة سحلي  ثل  اح قءاا املءت  م ى س  رم احلحير  حملير  اح قرءاا حكرم 

 .اح قءاا ث ع  فكاء   نجس حلاا ت م ل ثمكن اااح ا ذا جا  حجل   م تم اتجلث  ح
جرررخا  ا كارررء مرررحا ًل ترررم اتا سمررر ا احثل اررر  ( ت رررم احلحيررر  حمليررر  اح قرررءاا) احملءتررر   ءجررر   

(  4)تقرررءاا حمقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  ا( 3)احث رررا  احي جرررح  اذ حجررربا  احثل اررر  احررر  سرررحلي   
تقرررءة حكرررن مجرررلن ( 1)  احي جرررح  ث ءحقررر  ميلتحررر  ح رررل اسرررم سا حل رررل ثااعررر  تقرررءاا حمقحرررلح احسرررمث

   .اث ءحق   مااعح  ايحء ملءات  ح  اكمل ثحن تم احج ان
 ( 11) جدول 

الفقرات األصلية والمكررة وقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في تحديد موضوعية 
 االستجابة
 مقحلح احملاء ثلحذي 

 مكءءةاح قءاا اح ا ا سخح اح قءاا  ا

 حالحقيم متلح   احقاايحن احءحلاح  تم احس ءح  ااحث اح  5 اسالحر  ي مل ت حقثن احم ء  جخاكم احءحلام م  اتتءحن 41

 س كحءل تم احث اح  احقل م  ح ح  من  ملجم حخس ءح  37 ف لان ان فيج  فت لعم احجلثق  افءك   خ  احث اح  احقل م  47
 اي تل م ثلت ات حجث  حم ثل  احممكما اايلت احث اح  20 احتا  من اح من حاسخيم حل م احسءكح  تم احث اح  23

 مقحلح احسمث  احي جح 

 مكءءةاح قءاا اح ا اح قءاا ا سخح  ا
سلاث   ءكلس  فجس ح  اجسحل  ج ل  احخل   خ  احءيم من  39 م مل كليا سلاث  احم لءة تبييم فجس ح  ف اع ل ثيجلح 1

 اسجل م
 ح ل عحم امثل ش ملحي  احس م ث ل اا لتئ  خح ل 10 عحم  اح حلة سكمن تم اتت اح ء  حثل  احمثل ش ااحقحم 2
 املء ثلحجلل ة  ي مل س   يم  لعخسم  خ  اتمسءال تم 4 سمجح  ااح ل ح جن ف اعم تم احس ءح  ااحث اتا 6

 احس ءح  
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 ح ل اجسل ا  حخس ءح  ااحث اتا  اان احللم ث ان ايق لع حكم  36
 ايجح تم حلثسم

 ح ل احق ءة  خ  اتجسءتلت تمن اتمسءال تم احميلتج   40
 ح لم ا

 

 رن  ءحرر ثر اعن اتجلثر   ي رل من احج ان احجلثر احذل حثحن اح قءاا ا سخح  احسم حجح  احم ر  
تسليم ثلي ل سملث  ثلحملي  احكي رل ستسخر  مكءءة قءة ا سخح  امل اح قءاا احاح   ناسبتذ ءعم اتجلث  

تلذا كليا ي جر ل ( ت  ام) م   كليا اجلثس  ثي ح اتجلث   خ  اح قءاا ا سخح اح ثلحسحلي  ا ن
تحررر ن  خررر  ماارررا ح  اتجرررسجلث  امرررل اذا كليرررا ت تحليرررم ان اتجلثررر  ححجرررا ماارررا ح  ااحجررر ان 

اثلررر  سيئرررحم احثحليرررلا ترررم س  حررر  .  ن اح قرررءاا جمحل رررل ماارررا ح  احكرررم احمقحلجرررحن حاارررح  خررر  ا
 :مااا ح  اتجسجلث   ي  جمح  احمقلححح تحكان كلتسم 

                   -: ن مقحلح احملاء ثلحذي   ح  اتجسجلث س  ح  مااا  –أواًل 
احسجءثررر  اتجرررس م ح  ااحسرررم كررررلن ثلررر  سيئرررحم اسررر عحر اتجرررسملءاا احملءااررر   خرررر   حيررر         

 جحر حرم حكسمرن احم سحنسثحن ان  يلحل اجرسملء , ت ثًل تم حلث  احجميلجسل اح يم ( 20)    م 
افسرثح احلر    رلسحن اتجرسجلثسحن ا خر  ارات ذحرل اجرسثل يل , جمح  اح قءاا   نتم اتجلث  

مرن ( %  90)   اجسملءة  ققا احمااا ح  تم اتجسجلث  ا ذا مل حمكن يجرث  ( 18)احكخم 
    اجسجلث  فتءا  احلحي   خ  تقءاا مقحلح احملاء ثلحذي  ا م يجث   لحح  تم ت م احلحي  

 .  خ  تقءاا احمقحلح ااجسجلثس م ثس ر  خح 
 : س  ح  مااا ح  اتجلث   خ  مقحلح احسمث  احي جح   – ثانياً 

تررم اتجلثرر   جحثرراناجررسملءاا حررم حكسمررن احم( 4)ثلرر  سيئررحم اتجررسملءاا اسرر عحق ل سثررحن ان  يررلل 
اجرسملءة تارلا ترم ( 16)جمح  تقءاا احمقحلح اثذحل سم اجسثلل  ن افسثح احلر   احكخرم   ن

 كمرر  احمااررا ح  اثلرر  فسثررلع احت ررااا احجررلثق  تررم س  حرر  مااررا ح  اتجلثرر  سررم اجررسثلل   ررذه
     اجرررسملءة ا رررذا مرررل حمررركن يجرررث  ( 16 )ا يررر  ذحرررل فسرررثح احلررر   ( 4)احثرررلحم  ررر   ل  اتجرررسملءاا

ا ررررم يجررررث   لححرررر  تررررم سرررر ر فتررررءا  احلحيرررر  تررررم اجررررسجلثس م  خرررر  مقحررررلح احسررررمث  ( % 80 )
 .احي جح 
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 ( ياسني التطبيق األويل للمق) التجربة الرئيسة   3-22
احمررلاء ثلحررذي   ااحسررمث  ) احغررء  مررن اجررءات احسجءثرر  احءعحجررح   ررا س ثحررر احمقررلححح احي جررح   

 خرر  ت ثررم احجميلجررسل اح يررم  خرر  ثجررل  اح ءكررلا اتءاررح  ثسررحغس ل احي لعحرر  ث رر   ( احي جررح  
 ا سرررلعحًل ااحسلرررء   خررر  احقررر ءة احسمحح حررر  ح قرررءاا( عحررر  اح ءاجررر  ) س خحررن تقرررءاا احمقرررلححح احي جرررح  

 :  ماحمقحلح ثل  ان سبك ا احثل ا  من   ة اجءاتاا م م  
 . م ى تل خح  اجءاتاا احسجءث  اتجس م ح  ثل  ان  ققا ف  ات ل احاميح    - 1
 . كم  مااا ح  اتجسجلث   تءا   حي  احث     - 2

 سلءحخ  تمت   جميلجسل (  100)سم فجءات سي حذ إجءاتاا احسجءث  احءعحج   خ   حي  عاام ل 
سارررميا احسجءثررر  احءعحجررر  كرررن مرررن إجرررءاتاا ثيرررلت احمقرررلححح  خررر   حيررر  اذ ,(    2012/6/23) 

جرررءاتاا احث ررر   رر   اعرررا إجرررءاتاا احسجءثرر  احءعحجررر  ترررم كرررن  احث رر  مرررن اجرررن اررث  ساعحسرررلا اا 
ا ي ح  ااحمءاك  احءحلاح  احتلس  ثلحجميلجسل اح يم اتم جمح  م لتئلا احق ء اكرلن اعس رل مرن 

فج  ة حسم اتسثلء ل اثل  ل اجرسءا     جل  سثل ًل احغلح  احاليح   مء ئ ءًا تم احث اح  فل امااحسل
اررم حررسم سكمخرر  احث احرر   خرر  ا ج رر ة احامارر  ا تررءى مررن احجررل   احءاثلرر   سررءًا احرر  احجررلثل  مجررلت 

قرررر ء اسررررم احم لتئرررر   خرررر  احئررررءا  اح ح حقحرررر  ث, اذحررررل حخم لتئرررر   خرررر   ءجرررر  اح ررررءاءة ااناررررلتة 
عر  اجرسغءعا احث احر  حرام اا ر  ,  ءجر  معاحر  (  35-40) ا   ا  ءج  اح ءاءة من , احمجس لع 

 خ  ج رل  ثجرل  اح ءكرلا ا ءارح  سرثل ًل امجرلتًا اسرم سا حر  اجرسملءاا احمقحلجرحن  خر  ت ثرم 
 عحقرررر  (01-44)احجميلجررررسل اح يررررم عثررررن اثلرررر  احث احرررر  ااجررررسغءر اعررررا اتجلثرررر   خرررر  احمقحلجررررحن 

 .ت   ( 011)حر
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 :حتليل الفقرات إحصائيا  3-12
س خحرررن تقررررءاا احمقحررررلح احي جررررم إ سررررلعحل  ررررا ا جرررخا  احجررررلع  اا كاررررء اجررررست امًل ت   ررررلت كررررن 
مجررلتا احررس  د اسيقحرر  كررن اح قررءاا مررن احمررااع  اا ت ررلت احلخمحرر  ااحخغاحرر  مررن تررمن احكمرر  

  را ااح ر   مرن س خحرن تقرءاا احمقحرلح إ سرلعحل ن م ى  ع  اح قءاا تم عحلح مل ف ر ا حقحلجر  
س جرحن يا حر  اتتسثررلء مرن تررمن اكسمرل  اررل  اح قرءة امرن اررم احلمرن  خرر  ا رل ة سررحليس ل اا 

 1 (0)اجسثلل  ل ان حم سكن سلح   
 تحسرررلناح ء  لنا يرررلل فجرررلحح    حررر ة حخس خحرررن ان سرررلعم اعررر  ا سمررر ا احثل اررر  فجرررخا  احمجما سررر

ااتسجرررلر احررر اتخم   جرررن اجرررستءان مرررل حسارررمن احس خحرررن ان سرررلعم حمسغحرررءاا احث ررر  مرررن  حررر  
من ا ماء احم م   ا ساارحح احسا حر  اح ثحلرم حخلحير  ا , احمجما سحن اح ءتسحن ااتسجلر اح اتخم 

ن اجر ا احثل ار  حكرا  اذ (تحسرلناحمجما سرلن اح ء )  خ  مسغحءاا احث   عثرن س  حر  احقر ءة احسمح حر  
مرن احسا حر  اح ثحلرم  ن  رذا احسا حر  حثرحن  لكر ح حر  عثرن احس ذا ف ر ممل حا سرم اجرستءان احقر ءة احسم

حيل من احق ءة احللحح   ن احق ءة احاا ع  ااحقر ءة احسمحح حر  سؤكر   رذا احساارحح ا جرن احساارحح حسثرحن 
  -: حبسمساءة فكاء ااا ًل ات مًل اذا ملي  اااح حج  مءا لة مل 

 :التوزيع الطبيعي للعينة   3-13
 خ  احءيم من ان احاجلعن ان سلعح  احسم سلسثء مجل  ة تم مللحج  احثحليلا ااحج اان  م احسرم 
سجررل م تررم  ررء   ررذه احثحليررلا تلخحرر  ان احس خحررن ان سررلعم حرر ن  خرر  مرر ى عثرران سخررل احثحليررلا 

اثلر  ل اجرس تح ل اليحرًل  رن  ءحرر ام ى ملياحس رل ترم احقثران اكرلن ت ثر  مرن  رء  احثحليرلا فات 
( 61)  سر  مرن احثحليرلا ااحسرم اجستخسرااثل  سسر حح احمقحرلح اسثاحر  مرل فتء , س خحخ ل اسغححء ل 

تقررءة مي ررل يحررء ( 18) تقررءة حمقحررلح احمررلاء ثلحررذي  ثلرر  اجررسثلل  ( 79) تقررءة حخمقحررلح مررن مجمرراع 
تقررءة حمقحررلح احسررمث  احي جررح  (  64)ملياحرر  اتقءسررلن حكمرر  مااررا ح  اتجررسجلث  امررن مجمرراع 

تقررءة  مي ررل يحررء ملياحرر  ا تقررءة اا رر ة حكمرر  مااررا ح  اتجررسجلث  ا جررن ( 20)ثلرر  اجررسثلل  مي ررل

                                 
  . 43, د (  1980احقل ءة , مكسث  احي ا  احلءثح  , ),  احمقحلح احي جم ااحسءثال م م   ث  احجمم ا م  ؛( 8)
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سرر ء حسماحررن احلحيرر  حمجسمرر  احث رر  امررل  ملءترر  مرر ى احسا حرر  اح ثحلررم  تررءا   حيرر  احث رر  امرر ى
احثحليررلا احمجستخسرر   مررن  كررم  خرر  احمجسمرر  مررن تررمن احلحيرر  ا جررن  ررء  ذحررل تحجرر   ررء 

مرررن إجرررءاتاا احث ررر  احمح ايحررر  ااحمجرررستءج  مرررن س ثحرررر مجما ررر  مرررن احاجرررلعن ان سرررلعح   يررر  
 . س ثحر كن مقحلح من مقلححح احث   

 :   التوزيع الطبيعي لعينة مقياس الشعور بالذنب –أوال 
تقرءة (  61)  ر   ل ثل  س  ح  تقءاا مقحلح احملاء ثلحذي  ااحسم تالا حخسجءث  احءعحجر  ااحثرلحم

ت ر  جميلجرسل اثلر  ترء  احثحليرلا سرم (  100) اثل  ان سرم اتسحرلء  حير  احثيرلت ااحثرلحم  ر   ل , 
ثن ت    حر  سرم ات سمرل  م ثحن  تم اتجلث   خ  جمح  تقءاا احمقحلح من عحاجسكملن جمح  ا

ت  مخحرر  سسرر حح ت رر  اثلرر  فجررءا(100)اجررسملءة مررن مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  ماخ ررل( 100) خرر  
جلثحر   خر  احسرااحم حخ قرءاا احجرخثح  ااتح( 1, 2,   3,  4, 5رررر  5, 4 , 3,  2, 1) تقءاا احمقلححح

اف خرر  ,  ءجرر  ( 1)حمكررن ان ح سررن  خحرر  احم رر  حمقحررلح احمررلاء ثلحررذي   ررا   ءجرر ثررحن ف يرر  
 ءجر  اثلر  سيئرحم اتجرسملءاا امرل سارميا مرن سثاحر  حخقرحم ( 5)حمكن ان ح سن  خح   ا   ءج 

 ءجر  اثاجر   جرلثم (  35-135) سءاا را ثرحن( ت ثم احجميلجسل ) سثحن ان  ءجلا احم ثحن 
( 0.221)امللمررن احسرراات(   78.5)ااجررح  مقرر اءه ( 21,02)اثررلي ءا  ملحررلءل( 79.51)مقرر اءه 

اح عرررلا احسكءاءحررر  اارررمن مررركن احمررر ءن احسكرررءاءل اسرررم  رررء  احسا حررر  اح ثحلرررم حخلحيررر   خررر   حعررر  
 :حثحن ذحل  ااحج ان
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 (  12)  جدول 
 قيم التوزيع أالعتدالي للعينة وتكرارات فئات مقياس الشعور بالذنب

 احسكءاءاا اح علا

35-54 10 

55-74 30 

75-94 43 

95-114 7 

115-135 10 

          79.51=    اج   جلثم           

 78.5=   اجرررررررررررررح                  

 21,02=  اي رررررررررررررءا  ملحلءل        

 0.221=  مللمرررن اتحسررراات          

 
حخمجرررل م  ترررم س  حررر  مررر ى احسا حررر  اح ثحلرررم حخلحيررر  مسارررمن احجررر ان احجرررلثر س  حررر  عرررحم اح عرررلا  

ااتي ررررءا  احملحررررلءل امللمررررن اتحسرررراات  جررررن   اسكءاءاس ررررل اس  حرررر  عررررحم احاجرررر  اح جررررلثم ااحاجررررح 
تاررل  ل حخس خحررن احلررلمخم ت سمررلم  مخحرر  احمقحررلح ا يرر مل ييئررء  ات سمررل   خرر  عررحم فتررءا  احلحيرر  اا 
احرر  عررحم مللمررن اتحسرراات يجرر  ل ميت ارر  اان  ررذا اتيت ررل  تررم احقحمرر  اذا  ن  خرر  مررمت تحرر ن 

 , س احم حلحي  احث   من جلي  فتء  خ   جن اتسحلء احلحي  من جلي  ااحسا ح  فت
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كخمل كرلن  جرم احلحير  كثحرء كرلن احسلمرحم ) ان  اذاثل  ل إمكليح  سلمحم احيسلعة  خ  مجسم  احث   
 (0)( . خ  احمجسم  فكاء اثلسًل افكاء  ع  

         (2)(.كخمل اعسء  اتحساات من احس ء  كلن احسا ح  ا س احم ) ا ذا حؤك   خ  ان 
كخمررررل كليررررا عحمرررر  مللمررررن اتحسرررراات سقسررررء  مررررن احسرررر ء كررررلن احمي يرررر  حقسررررء  مررررن احسا حرررر   )اايرررر  

 1  . (3)(فت س احم
 خ  تقرءاا مقحرلح احمرلاء ثلحرذي  ارمن تعرلس م جثلس م ح مكن سا ح  احلحي  تم اامن اجن سااح

  مررن تررمن س  حرر  ا خرر  عحمرر  تررم اتجررسجلث  ا ررءح مي ررل ا يرر  عحمرر  مرر  سقجررحم احيررلسة  خرر   رر 
 رررران  5( =  رررر   اح عررررلا احم خاثرررر  )  20÷ 100, 100= 35 -135:احمجررررساحلا اكمررررل حررررلسم 

 .ااحسم حءس   عخحن ج ًا  ي  احمجماع احلخحل , اح ع  اسم س  ح  احسكءاءاا  ي  كن تع  
 :التوزيع الطبيعي للعينة على مقياس الصالبة النفسية : ثانيًا 

اجرسملءة مرن اجرسملءاا ( 100)  حي  احثيلت اسرم ات سمرل   خر    نثل  ان سم تء  يسلعة اتجلث  
  تقررءاا جمحرر  ررناحسررمث  احي جررح  ا ذحررل   كمررلن احم ثررحن  خرر   ررذه اتجررسملءاا تررم اتجلثرر  

( 100) لءاا احسررمث  احي جررح  ااحسررم سماررناجررسملءة مررن اجررسم( 100) احمقحررلح سررم ات سمررل   خرر 
مقحررلح ااحسررم  رر  ا ثبعررن مجمرراع حمكررن ان ح سررن  خحرر  اسررم ات سمررل   خرر  سسرر حح اح,ت ثررًل 

 ءج  اثل  سءسحر  احقرحم سسرل  حًل  ر  ا  ءجرلا احم ثرحن (5) ءج  اف خ  مجماع ( 1)احم   
 ءجرر  (  49.15)  خرر  مقحررلح احسررمث  احي جررح  مررل ثررحن     ءجرر  اثاجرر   جررلثم ثخررم مقرر اءه 

 ءجر  اكرذحل  (0.001)امللمرن اتحسراات ( 50.000)ااجرح  ( 8.642)اثلي ءا  ملحلءل ثخرم  
ا ررءح ( 74 )احم ثررحن ااحثلحغرر  سررم س  حرر   رران اح عرر  مررن تررمن س  حرر  ف خرر  عحمرر   سررن  خح ررل

                                 
 , احقل ءة) , ااتجسمل ح  ااحسءثاح  احي جح  احث ا  تءا  اتسثلء تم ااحمثلءمسءل احثلءامسءل ان سلت:  اح ء حء ف م  احميلم  ث  (1) 

 . 27 د ,( 2002 , احكس   لحم

 حخ ثل   اح كء  اء ,  ملن) , ااحءحلاح  احث يح  احسءثح  ث ا  مجلتا تم ااتجس تحم احاس م ان سلت:  إثءا حم احمجح   ث  مءاان( 2)
 . 339 د ,( 2000 , ااحسا ح  ااحيمء

 . 66 د ,مس ء جثر ذكءه : اح ء حء ف م  احميلم  ث ( 3)
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اسقجرحم احيرلسة  خر   ر   اح عرلا احم خاثر  امرن ارم إارلت  احيرلسة (  24) مي ل فعن عحمر  ااحثلحغر  
 . مسجلاح  من ف ي  عحم  ح حن احاسان اح  ف خ  عحم  اثب اان تعلا 

 ءجررلا مرر  سكءاءاس ررل  يرر  اجررسجلث  (  5) اررات  ررذه اح ءحقرر  سررم س  حرر   رران اح عرر  احثلحغرر   اتررم
احم ثحن  خ  احمقحلح اثل  تء  يسلعة انجلث  ا   ا عحم احاج  اح جرلثم ااحاجرح  ااتي رءا  

  ترربن  ررذا احملحررلءل ااحت ررب احملحررلءل اعحمرر  اتحسرراات امررن فجررن ثحررلن  ررذه احقررحم ثمرركن فكاررء  عرر
      : احج ان حثحن اآلسم 

 ( 13 )جدول 
 قيم التوزيع أالعتدالي للعينة وتكرارات فئات مقياس الصالبة النفسية

 احسكءاءاا اح عرررلا

28 – 24 1 

34 – 29 4 
39 – 35 9 

44 – 40 13 

49 – 45 20 

54 – 50 28 

59 – 55 17 

64 – 60 3 

69 – 65 4 

74 – 70 1 

          49.15=  اج   جلثم               

 50.000=   اجرررررررررررررح                  

 8.642=  اي رررررررررررررءا  ملحلءل        

 0.001=  مللمرررن اتحسررراات          

حر ن ل ميت ار  ا رذا اثل  احيئء اح  عحم احج ان احجلثر اتلسر  مي رل عرحم مللمرن اتحسراات يجر  
ان ايت رل  عحمر  مللمرن  تارم  رناحلحي  اممعم  تقءاا احمقلححح حم ثرحن  حلء خ   جن اتس
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 ن  خررر  حرررمرررلءاا احجرررلحث  حمللمرررن اتحسررراات  ن  خررر  احسا حررر  فت سررر احم حخلحيررر  افن انحررراتحسررراات 
احم ثرحن سمءك  اتءا   حي  احث   ثيجث  فكاء ثقخحن تم احمي ق  احسرم سريت   تح رل عرحم اجرسجلث  

امررن اجررن  ررء  , ا ررذا مؤمررء احرر  فن عحمرر  احاجرر  اح جررلثم سكرران فعررن مررن عحمرر  احاجررح  , 
احسا حرر  فت سرر احم ثبمرركلن  ي جررح  اتسءيررل احمرر ءن احسكررءاءل ححكرران فكاررء ااررا ًل تررم س  حرر  عررحم 

  .يحل حمجما   اح اح علا احسكءاءح  حمقحلح احسمث  احي جح  ااحسم سءس   عخحًم سكءاءاس ل  ي  ا
 :  اجملموعتان الطرفيتان   3-14

ان فل تقررءة ح ررل عرر ءة احسمحرر  ثررحن احم ثررحن اتلسرر  احم رر  احررذل  سررن  خرر   ءجرر   لححرر  اا 
اا عررر   خررر  كرررن تقرررءة حررر ى احم ثرررحن تمثررر  مرررن فثقرررلت اح قرررءاا ذاا احسمحررر  احلرررلحم ااحرررذل سمارررن 

حسا حرر  اح ثحلررم  خرر  كررن تقررءة حرر ى اح قررءاا احجحرر ة مي ررل ااحسررم ثرر اء ل سمررلءل فحاررًل تررم س قحررر ا
احم ثحن  ي  س قحر اتجلث  احللحح  اا احاا ع  ااحسم سسامن ثحي ل احقحم احمساجر   ا خحر  ترم ثر  
           مرررررن ات سمرررررل   خررررر   ءحقررررر  احمجمرررررا سحن اح رررررءتحسحن ااحسرررررم ح خرررررر  خح رررررل ترررررم س خحرررررن احثيررررررا  

ااحسررم سئ ررء ( ر فحسمررلح ل تررم احسا حرر  فت سرر احم احمقلءيرر  اح ءتحرر  اا احقرر ءة احسمحح حرر  اا احسرر ) 
ثحن احمجما سحن احلخحل ااح يحل اا ثحن اتجلث  احللحح  اانجلث  احاا ع  ااحسم سجرست م ترم احجااير  

 . اح ءكح  حخسمح  ثحن احجح حن ايحء احجح حن اا ثحن احمجما سحن احمءس ل  ااحميت ا  
عرررر ءة اح قررررءة  خرررر  احسمححرررر  ثررررحن ) احمسررررل ء  خرررر  في ررررل مررررحء فحح ررررل ا رررر ان عرررر ءة سمحرررر  اح قررررءة ح اذ

احمقحررلح مررن تررمن سمح  ررل ثررحن  مجما ررلا مسثلحيرر  سلرر  ف ررم  تحرر  سسرر   خرر  تقررءة مررن تقررءاا
احثيرلت احمجرست م  نحجرل  سر ر احمقحرلح سثلرًل حسر ر  راحمس اعحن ايحء احمس اعحن ا م من اح رء 

 (0)( حر  سكران كرم مسيلجرقًل مسءاث رلً م ء اسر  ثاحم  ام من تمن احسبك  من م ى سيلجر اسكلمن اا 
اسررءى احثل ارر  ان احقرر ءة احسمحح حرر   ررم عرر ءة اح قررءة  خرر  احسمحرر  ثررحن ا مررتلد احررذحن حسمسلررران 1

حقر     ي جر لث ءج  مءس لر  مرن احجرم  اثرحن ا مرتلد احرذحن حسمسلران ث ءجر  ميت ار  مرن احجرم

                                 
 . 50د , ( 1985,  اء احمللء  احجلمل  , اتجكي ءح  ),  احقحلح ااحسجءح  تم  خم احي ح ااحسءثح  :  ث  احء من م م  احلحجال ( 1)
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سمحرر  جمحرر  اح قررءاا احسررم س ساح ررل مقررلححح سررم اجررست ام فجررخا  احمجمررا سحن احمس ررءتسحن ح جررل  
 :احث   احكان  خ  احي ا احسلحم 

 : لفقرات مقياس الشعور بالذنب  المجموعتان الطرفيتان: أوال 
ثلررر  ان  ررر  ا  حيررر  احث ررر  احسرررم سارررميا فكمرررلن اتجلثررر   خررر  جمحررر  تقرررءاا مقحرررلح احمرررلاء 

 ااتسحرلء يجررث  ( سسررل  حل)ت ثررًل اثلرر  ل سررم سءسحرر  عررحم اتجلثرر  ( 100)ثلحرذي  ااحثررلحم  رر   ل 
من يسلعة اتجلث  إجلث  فتءا  احلحي  امن احمجما   احلخحل ا م مرن احرذحن  سرخاا  خر  % ((27

احمرررلاء  مرررن احمجمررراع احكخرررم نجلثررر  فترررءا  احلحيررر   خررر  مقحرررلح( %  27)  ءجرررلا  لححررر  ايجرررث 
 . اح يحل  جلثلاثلحذي  م   ة ثلت

 27+ حخمجا ر  احلخحررل %   27( % )  54) اسماخرا  رذه احيجر  احمعاحر   ترءا  احقر ءة احسمحح حر  
ان احيجث  احمسثقح  ااحل   احمسثقرم مرن , ( حخمجا سحن احلخحل ااح يحل %  54= حخمجما   اح يحل % 

اجررسجلث   ت رر  حمرركخان احيجررث  ااحلرر   احمساجرر   يرر ( 46)مسماخرر  ثررر ( % 40)فتررءا  احلحيرر  ثخررم 
 . ا تءا  

ا جن س  ح  مقر اء احقرحم احم جراث  ثرحن احمجمرا سحن ترم اجرسجلثس م  خر  تقرءاا مقحرلح احمرلاء 
ثلحررذي  امررر ى سجرررليح فترررءا  احمجمررا سحن ترررم اتجرررسجلث  حكرررم سررؤاء ثلررر  احمرررؤاءاا ترررم مقررر اء 

عررر  ثمقررر اء اا يحء رررل مرررن احمرررؤاءاا ذاا احلم( مجرررساى احسررر ءح  اا احممرررلءك  ) اتجرررسجلث  مارررن 
اتجسجلث  تم ث  من س  حر  عرحم اتجرسجلث  مر  س  حر  اح تحر  ان سرلعح  حملياحر   رذه اتجرسجلث  

 : سم ي  كن من احمجما سحن كمل تم احج ان ات
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 (  14)  جدول   
الخطأ نسبة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين العليا والدنيا والقيمة التائية المحسوبة و 

 ويتها في حساب القوة التميزية لمقياس الشعور بالذنبـنومع
 اح تح  ات سلعح  Tعحم     احلخحل اح يثل اح قءة

 يجث  احت ب احم جاث  ع ح ع ح
F1 1.000 0.000 3.963 0.897 17.246 0.000 مليال 
F2 1.000 0.000 3.185 0.921 12.323 0.000 مليال 
F3 1.000 0.000 4.629 0.492 38.326 0.000 مليال 
F4 1.518 0.579 5.000 0.000 31.200 0.000 مليال 
F5 1.481 0.509 5.000 0.000 35.907 0.000 مليال 
F6 1.000 0.000 4.148 0.818 19.992 0.000 مليال 
F7 1.481 0.509 5.000 0.000 35.907 0.000 مليال 
F8 1.000 0.000 4.703 0.465 41.359 0.000 مليال 
F9 1.000 0.000 4.407 0.747 23.694 0.000 مليال 

F10 1.000 0.000 4.407 0.797 22.213 0.000 مليال 
F11 1.000 0.000 4.629 0.492 38.326 0.000 مليال 
F12 1.222 0.423 5.000 0.000 46.334 0.000 مليال 
F13 1.222 0.423 5.000 0.000 46.334 0.000 مليال 
F14 1.000 0.000 4.407 0.747 23.694 0.000 مليال 
F15 1.074 0.266 4.296 0.724 21.698 0.000 مليال 
F16 1.000 0.000 4.444 0.577 31.000 0.000 مليال 
F17 1.000 0.000 4.111 0.800 20.191 0.000 مليال 
F18 1.000 0.000 3.963 0.897 17.146 0.000 مليال 
F19 1.000 0.000 4.185 0.681 24.287 0.000 مليال 
F20 1.000 0.000 3.851 0.863 17.152 0.000 مليال 
F21 1.000 0.000 4.000 0.832 18.735 0.000 مليال 
F22 1.000 0.000 4.592 0.572 32.613 0.000 مليال 
F23 1.000 0.000 4.333 0.679 25.495 0.000 مليال 
F24 1.185 0.395 4.777 0.423 32.196 0.000 مليال 
F25 1.000 0.000 4.148 0.718 22.780 0.000 مليال 
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F26 1.000 0.000 4.925 0.266 76.438 0.000 مليال 
F27 1.000 0.000 4.222 0.751 22.292 0.000 مليال 
F28 1.000 0.000 3.963 0.807 19.061 0.000 مليال 
F29 1.000 0.000 4.444 0.640 27.943 0.000 مليال 
F30 1.000 0.000 3.888 0.891 16.837 0.000 مليال 
F31 1.037 0.192 4.074 0.675 22.478 0.000 مليال 
F32 1.000 0.000 4.185 0.622 26.589 0.000 مليال 
F33 1.000 0.000 4.555 0.506 36.486 0.000 مليال 
F34 1.000 0.000 4.074 0.675 23.659 0.000 مليال 
F35 1.000 0.000 3.814 0.833 17.542 0.000 مليال 
F36 1.000 0.000 3.814 0.833 17.542 0.000 مليال 
F37 1.000 0.000 3.888 0.847 17.716 0.000 مليال 
F38 1.000 0.000 4.660 0.480 39.661 0.000 مليال 
F39 1.000 0.000 4.148 0.818 19.992 0.000 مليال 
F40 1.222 0.423 4.629 0.492 27.266 0.000 مليال 
F41 1.000 0.000 3.592 0.797 16.901 0.000 مليال 
F42 1.000 0.000 3.814 1.039 14.076 0.000 مليال 
F43 1.000 0.000 3.925 0.729 20.829 0.000 مليال 
F44 1.000 0.000 3.851 0.718 20.636 0.000 مليال 
F45 1.037 0.192 4.407 0.500 32.648 0.000 مليال 
F46 1.000 0.000 4.259 0.594 28.493 0.000 مليال 
F47 1.000 0.000 3.814 0.735 19.880 0.000 مليال 
F48 1.000 0.000 4.407 0.636 27.837 0.000 مليال 
F49 1.000 0.000 4.037 0.854 18.478 0.000 مليال 
F50 1.000 0.000 4.037 0.854 18.478 0.000 مليال 
F51 1.000 0.000 4.148 0.818 19.992 0.000 مليال 
F52 1.037 0.192 5.000 0.000 107.000 0.000 مليال 
F53 1.000 0.000 4.074 0.828 19.277 0.000 مليال 
F54 1.000 0.000 4.407 0.636 27.837 0.000 مليال 
F55 1.407 0.500 5.000 0.000 37.282 0.000 مليال 
F56 1.296 0.463 4.629 0.492 25.574 0.000 مليال 
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 ( 0.05)ومبستوى داللة (  52) عند درجة حرية ( 1.671)تبلغ (   t )قيمة *

احم جرراث  ثررحن احمجمررا سحن احلخحررل ااحرر يحل تررم جمحرر  اح قررءاا (  t) ئ ررءا عررحم  (14)مررن احجرر ان 
كليررررا  اذ( 107.000) افعسرررر  عحمرررر   (14.076)  رررر  ا ف يرررر  عحمرررر   اذكليررررا ثقررررحم متسخ رررر  , 

جمح  اجسجلث  احمجما   اح يحل اتجلث   خ  ت سي ثرر  خرم ي لعحرل ااحمجما ر  احلخحرل  خر  اتجلثر  
سي ثر  خ  ث ءج  كثحءة ج ا  ح  ان جمحر  اح قرءاا كليرا عحم رل احم جراث  ا خر  مرن احج اححر  , 

كخمررل " اذ ان  ا ررذا حرر ن  خرر  عرر ءة اح قررءاا تررم اح تحرر  احسمحح حرر   يرر  اتجررسجلث  ثررحن احمجمررا سحن
كليا احقحم  احم جاث  اكثء من احج احح  كليا  يلل ترءار ملياحر  سمرحء حقر ءة اتتسثرلء احسمحح حر  

 1(  0)"اا احسلءح ح  
تقررءة اذحررل  ررن ( 56)تءجررا  2تقررءة  تخررا احرر  مءثرر  كررل( 61) خمررًل ان تقررءاا احمقحررلح جمحل ررل 

 2 ءحر اجست ام ل حقليان كل
تقررءة  ققررا  تحرر  ملياحرر  فل جمحرر  تقررءاا احمقحررلح احسررم ( 56) ا خرر   ررذا اتجررلح يم ررئ ان

 . تخا اح  احق ءة احسمحح ح  
 .عرض نتائج المجموعتين الطرفيتين لفقرات مقياس الصالبة النفسية : ثانيًا 

ثل مل سم ات سمل   خر  جمحر  اجرسملءاا مقحرلح احسرمث  احي جرح  مرن  حير  احثيرلت ااحثرلحم  ر   ل 
مررن اتجررسملءاا احسررم اجلثرر   خح ررل احم ثررحن حجمحرر  تقءاس ررل امررن اررم سءسحرر  عررحم اجررسملءة ( 100)

مرن يسرلعة احلحير  ترم احمجما ر  احلخحرل ( % 27 )ااتسحرلء يجرث .  خ  احر  ا جر ن اتجلث  من ا 
ت ررر  ترررم كرررن ( 100) اخرررا   رررذه احيجررر   ررر   اي رررح احيجرررث  ترررم احمجما ررر  احررر يحل  ااحسرررم م

حماخران احلر   احمساجر   لً ت ثر(  %46) مجما   اان احل   احمسثقم من احم ثحن ااحثرلحم  ر   م 
اررمن اجلثرر  احمجمرا سحن  خرر  تقررءاا مقحررلح احسررمث  (  t )ترم اتجلثرر  ا جررن س  حرر  مقر اء 

 .    حااح ذحل  سماحي جح    ح  احج ان ات
 

                                 
1- www.iraq  pad.org (1997) 
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 (15 )  جدول  

واالنحراف المعياري للمجموعتين العليا والدنيا والقيمة التائية المحسوبة ونسبة الخطأ الوسط الحسابي 
 ومعنويتها في حساب القوة التميزية لمقياس الصالبة النفسية

 اح تح  ات سلعح  Tعحم     احلخحل اح يثل اح قءة

 يجث  احت ب احم جاث  ع ح ع ح
F1 1.000 0.000 3.814 0.833 17.542 0.000 مليال 
F2 1.000 0.000 4.296 0.775 22.091 0.000 مليال 
F3 1.000 0.000 4.333 0.733 23.604 0.000 مليال 
F4 1.000 0.000 4.703 0.463 41.359 0.000 مليال 
F5 1.000 0.000 4.592 0.500 37.282 0.000 مليال 
F6 1.000 0.000 4.370 0.741 23.618 0.000 مليال 
F7 1.000 0.000 4.444 0.506 35.345 0.000 مليال 
F8 1.000 0.000 4.333 0.620 27.928 0.000 مليال 
F9 1.000 0.000 4.592 0.500 37.282 0.000 مليال 

F10 1.000 0.000 4.370 0.492 35.588 0.000 مليال 
F11 1.000 0.000 4.111 0.751 21.524 0.000 مليال 
F12 1.000 0.000 4.407 0.693 25.516 0.000 مليال 
F13 1.000 0.000 4.111 0.800 20.191 0.000 مليال 
F14 1.000 0.000 4.370 0.741 23.618 0.000 مليال 
F15 1.000 0.000 4.666 0.480 39.661 0.000 مليال 
F16 1.000 0.000 4.074 0.729 21.884 0.000 مليال 
F17 1.296 0.465 4.407 0.693 19.349 0.000 مليال 
F18 1.148 0.362 4.555 0.506 28.444 0.000 مليال 
F19 1.000 0.000 4.370 0.492 35.588 0.000 مليال 
F20 1.111 0.320 4.444 0.506 28.909 0.000 مليال 
F21 1.000 0.000 4.111 0.800 20.191 0.000 مليال 
F22 1.259 0.446 4.370 0.629 20.950 0.000 مليال 
F23 1.000 0.000 4.814 0.395 50.076 0.000 مليال 
F24 1.148 0.362 4.518 0.509 28.032 0.000 مليال 
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F25 1.000 0.000 4.555 0.506 36.486 0.000 مليال 
F26 1.000 0.000 4.259 0.764 22.160 0.000 مليال 
F27 1.000 0.000 4.296 0.668 25.610 0.000 مليال 
F28 1.000 0.000 4.629 0.492 38.326 0.000 مليال 
F29 1.037 0.192 4.370 0.492 32779 0.000 مليال 
F30 1.185 0.395 4.444 0.506 26.349 0.000 مليال 
F31 1.148 0.362 4.222 0.800 18.179 0.000 مليال 
F32 1.000 0.000 4.592 0.500 37.282 0.000 مليال 
F33 1.037 0.192 4.481 0.509 32.880 0.000 مليال 
F34 1.000 0.000 4.629 0.492 38.326 0.000 مليال 
F35 1.000 0.000 4.185 0.833 19.851 0.000 مليال 
F36 1.111 0.320 4.407 0.636 24.052 0.000 مليال 
F37 1.000 0.000 4.148 0.769 21.250 0.000 مليال 
F38 1.148 0.362 4.333 0.554 24.987 0.000 مليال 
F39 1.074 0.266 4.444 0.577 27.534 0.000 مليال 
F40 1.000 0.000 4,296 0.541 31.619 0.000 مليال 

 ( 1.671) تبلغ ( 0.05) ومستوى داللة ( 52)اجلدولية عند درجة حرية ( t)قيمة *

احم جرراث  ثررحن احمجمررا سحن احلخحررل ااحرر يحل تررم اجررسجلثس م  خرر   (t)مررن احجرر ان احجررلثر ثحيررا عررحم 
جمح  تقءاا مقحلح احسمث  احي جح  كليا ملثحن عحم مسثلحير  ثرحن احلرلحم ااحراا م  حر  سءاا را 

سررثن ا خرر  عحمرر  اكررن  ررذه احقررحم  ررم اكثررء مررن ( 41.359)سثررحن اا ررح عحمرر  ا( 17.542)ثررحن 
, ا ررذا ( 1.671) احثلحغر (  0.05)امجرساى  تحرر  (  52)  احج اححر   يرر   ءجر   ءحرر  ( t)عحمر  

ح ن ان تقرءاا احمقحرلح محر ا ثرحن احمجمرا سحن احلخحرل ااحر يحل , اثلحسرلحم عر ءة تقرءاا احمقحرلح ترم 
 .احسمحح  سلمحم ل  خ  احمجسم  احذل اتسحءا مي  احلحي  

احث ر   را يسحجر  مرل  سءى احثل ا  ان ثحن مرل  ققر  احث ر  مرن ملياحر  فيخر  اح قرءاا ترم مقرلححح 
  -: لسمح

عرر ءة اح قررءاا تررم احسمححرر  ثررحن احمجمررا سحن احلخحررل ااحرر يحل ا ررذا اذا  ن  خرر  مررحح تحرر ن   - 1
 . خ  مليله 
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 .كلن ايسقلت ث اعن اتجلث  مي ثر  خ   حي  احث   ثمكن كثحء   - 2
ى احررر  جرررء   كاحرررءة ممرررل ف  اتي رررءا  احملحرررلءل حخ قرررءاا كرررلن عخحرررن تن احثررر اعن ححجرررا  - 3

 حل ان سكان احث اعن ميلجث  حخلحي  من ذ لم   تم اتجلث   خ  اح قءاا اا جح احم
 : عرض نتائج االتساق الداخلي 3-11

ساجررر  احل حررر  مرررن اح رررءر ترررم س خحرررن تقرررءاا احمقرررلححح احي جرررح  امرررن  رررذه اح رررءر  رررا مللمرررن 
اتسجررلر احرر اتخم مررن ا يررااع ا كاررء ايسمررلءًا تررم مجررلن مقررلححح )) حلرر   اذ, اتسجررلر احرر اتخم 

احسءثحرر  احءحلاررح   حرر  سس قررر  يرر مل سكرران احسرر   احمررءا  عحلجرر ل سمررمن  خرر   رر ة اتسحررلءاا 
ا لسررن جمرر   ءجررلا  ررذه اتتسحررلءاا اح ء حرر  سل ررم سرراءة  ررن  ءجرر  اتتسحررلء ككررن اكخمررل 

اا اح ء حر  ثلح ءجر  احكخحر  حمتسحرلء  لححرًل كخمرل  ن  خر  كلن مللمن اتءسثل  ح ءجلا اتتسحلء 
 ( 0)(( سااتء اتسجلر اح اتخم حمتسثلء ككن 

اررات ذحررل ترربن اتسجررلر احرر اتخم حجررست م تررم س  حرر  مرر ى سجررليح اح قررءاا تررم عحلجرر ل  تررما 
 1 (2): حخئل ءة احجخاكح  ا ذه اح ءحق  سمح ا ثلتسم 

ث حرر  سقررحح كررن تقررءة احثلرر  احجررخاكم ي جرر  احررذل , سقرر م اححيررل مقحلجررًل مسجليجررًل تررم تقءاسرر    - 1
 . حقحج  احمقحلح ككن 

 .احق ءة احسمح ح  حخ قءة سكان مملث   حقاة احمقحلح احسمحح ح    - 2

 . احق ءة  خ  فثءا  احسءاث  ثحن تقءاا احمقحلح   - 3
 
 

                                 
, احلءثم  اء اح كء , احقل ءة ),  8  ,  احقحلح تم احسءثح  احءحلاح  ا خم احي ح احءحلام : م م   جن  مال ام م  يسء اح حن ءااان ( 1)

 .  222د  , ( 2001
, جلمل   ثغ ا  , كخح  احسءثح  احءحلاح  ), مقحلح ات سءار احي جم ح ى ت ثم كءة احح  ف ءا    كساءاه  ثيلت اسقيحن: امحءة  يل مءعد ( 2)

 .  58د ,  (2001
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 ثرررحن  ءجررر  اح قرررءة ا ءجررر  احمقحرررلح احكخحررر  احررر اتخم حمقحرررلح رررء  يسرررلعة مللمرررن اتسجرررلر : أوال 
 .حمقحلح احملاء ثلحذي 

ثمل ان اتسجلر احر اتخم ح ر   مر ى سجرليح اح قرءاا ارمن احئرل ءة احجرخاكح ,احسم سسمارن ثملياحر  
ارات ذحرل تمثر  مرن  ترماتءسثل  ثحن  ءج  اح قءة ااحمجلن احذل سيسمم احح  ا ءج  احمقحرلح كخر  ا 

م احلمعررلا اتءسثل حرر  ثررحن  ءجرر  كررن تقررءة مررن تقررءاا احمقحررلح ااح ءجرر  احكخحرر  حخمقحررلح س  حرر  عررح
تجستءان عرحم  رذه احلمعرلا ا جرن س  حر  اح تحر  ( ثحءجان ) ا خح  سم اجست ام مللمن اتءسثل   

اذ ا سمررر ا احثل اررر   خررر  مقلءيررر  ثرررحن يجرررث  احت رررلت ا رررم اتسرررغء  يررر  مقلءيس رررل مررر   احملياحررر 
  ( . 0.01)ا  ( 0.05) اح تح  مجساى 

 (  16)   جدول 
 (الشعور بالذنب ) بالدرجة الكلية للمقياس ( االتساق الداخلي ) معامل االرتباط الفقرة 

 يجث  احت ب مللمن اتءسثل  اح قءة يجث  احت ب مللمن اتءسثل  اح قءة
1 F 0.278* 0.000 29 F 0.246* 0.002 

2 F 0.390** 0.000 30 F 0.666* 0.000 

3 F 0.302** 0.002 31 F 0.116 0.251 

4 F 0.421* 0.249 32 F 0.007 0.945 
5 F 0.324* 0.681 33 F 0.380* 0.220 

6 F 0.109 281 34 F 0.595* 0.315 

F 7 0.057 574 35 F 0.488* 0.490 

8 F 0.241* 0.368 36 F 0.323* 0.217 

9 F 0.091 0.367 37 F 0.559* 0.451 

10 F 0.212* 0.297 F38 0.492* 0.262 

11 F 0.108 0.286 39 F 0.319* 0.209 

12 F 0.313* 0.400 40 F 0.404* 0.534 

13 F 0.121 0.232 41 F 0.091 0.369 

14 F 0.159 0.114 42 F 0.699* 0.000 

15 F 0.124 0.217 43 F 0.377* 0.798 

16 F 0.252* 0.000 44 F 0.114 0.257 

17 F 0.400* 0.695 45 F 0.252* 0.313 

18 F 0.349* 0.551 46 F 0.87 0.391 

19 F 0.272** 0.006 47 F 0.409* 0.296 

20 F 0.063 0.531 48 F 0.565* 0.421 

21 F 0.062 0.542 49 F 0.26 0.795 

22 F 0.031 0.757 50 F 0.434 0.287 
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23 F 0.555* 0.598 51 F 0.113 0.261 

24 F 0.219* 0.000 52 F 0.197* 0.049 

25 F 0,087* 0.233 53 F 0.352 0.444 

26 F 0.225* 0.024 54 F 0.597 0.500 

27 F 0.424* 0.312 55 F 0.078 0.438 

28 F 0.687* 0.298 56 F 0.016 0.877 

(0.01)مليال  ي  مجساى  تح  **   
 (0.05)مليال  ي  مجساى  تح  *  

 (0.01)امجساى  تح   ( 0.05)امجساى  تح  ( 42)احج احح   ي   ءج   ءح  قحم  اح   
- :ثحن  ءج  اح قءة ا ءج  احمقحلح احكخح    ء  يسلعة مللمن اتسجلر اح اتخم: ثانيًا 

 .حمقحلح احسمث  احي جح        
مررر ى ثمرررل ان مقحرررلح احسرررمث  احي جرررح  حسارررمن احل حررر  مرررن احمجرررلتا ا رررذه احمجرررلتا سقرررحح   

امسمل احم   حجم  اا س   احسمث  احي جح  ا رذه احمجرلتا ت ستخراا مرن تقرءاا ااحسرم ثر اء ل 
سمررحء حخل حرر  مررن  ررذه اح قررءاا احرر  مررل ح ساحرر  كررن مقحررلح تررم عحررلح احسررمث  احي جررح  امررن اجررن 
ا ملءت  اتسجرلر احر اتخم ثرحن  ءجر  اح قرءاا ااحمقحرلح ككرن , يلحرل  ر ة فجرلحح  ترم س خحرن تقرءا

احمقحرررلح افن احلمعررر  ثرررحن  ءجررر  اح قرررءة ا ءجررر  احمقحرررلح احكخحررر  اا ررر ه مرررن ثرررحن  رررذه ا جرررلحح  , 
احس  حررر  مررر ى عحرررلح اح قرررءاا ي رررا اتسجرررله احرررذل حقحجررر  احمقحرررلح  يررر  احجرررم  احمقلجررر  , اجرررس ت م 

  ثررحن  ءجرر  اح قررءة ا ءجرر  احمقحررلح , مجررست محن مل ررل ملل حرر  اح تحرر( ثحءجرران ) مللمررن اتءسثررل  
احملياحرر  حمللمرررن اتءسثرررل   مررر  مقلءيرر  جمحررر  احقرررحم احمجستخسررر  مرر  عحمس رررل احج اححررر   يررر   ءجررر  

, اثرررذحل يجررر  فن احقرررحم احمجستخسررر   ققرررا ( 50)ااحثلحغررر  ( 0.05)امجرررساى  تحررر  ( 48) ءحررر  
 : ن عحمس ل احج احح  ااحج ان اآلسم حثحن ذحل   تح  ملياح  يسحج  كثء عحم ل احم جاث 
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 (  17 )  جدول

 ( الصالبة النفسية) بالدرجة الكلية للمقياس ( االتساق الداخلي ) معامل االرتباط الفقرة 
 يجث  احت ب مللمن اتءسثل  اح قءة يجث  احت ب مللمن اتءسثل  اح قءة

1 F 0.349 0.004 21 F 0.318** 0.001 

2 F 0.222** 0.003 22 F 0.234* 0.019 

3 F 0.298** 0.003 23 F 0,276** 0.005 

4 F 0.241* 0.016 24 F 0.277** 0.005 

5 F 0.261** 0.009 25 F 0.365** 0.000 

6 F 0.266** 0.007 26 F 0.151 0.133 

F 7 0.237* 0.018 27 F 0.311* 0.235 

8 F 0.417** 0.000 28 F 0.207* 0.038 
9 F 0.275* 0.006 29 F 0.201* 0.045 

10 F 0.370** 0.000 30 F 0.137 0.175 

11 F 0.272** 0.006 31 F 0.309** 0.002 

12 F 0.068 0.502 32 F 0.263** 0.008 

13 F 0.183 0.069 33 F 0.160 0.113 

14 F 0.449** 0.000 34 F 0.478* 0.339 

15 F 0.344** 0.000 35 F 0.322** 0.001 

16 F 0.244* 0.000 36 F 0.140 0.163 

17 F 0.86 0.393 37 F 0.362** 0.000 

18 F 0.154 0.126 F38 0.276** 0.005 

19 F 0.054 0.595 39 F 0.200* 0.047 

20 F 0.322* 0.004 40 F 0.200* 0.047 

      
 (0.01)مليال  ي  مجساى  تح  **
 (0.05)مليال  ي  مجساى  تح  *  

  (0.01)امجساى  تح   ( 0.05) تح  امجساى ( 42)قحم  احج احح   ي   ءج   ءح  اح  
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 ( 18) جدول 
 تسلسل فقرات مقياس الشعور بالذنب التي ستخضع للتحليل العاملي

 الفقرات ت       الفقرات ت     

 احدد أهدايف املناسبة لقدراتي يف املستقبل 18 يضايقين خمالفة القوانني الرياضية يف التدريب والبطولة 1

 القرار احلاسم يف البطولة ذأثق بقدراتي املهارية والبدنية الختا 19 العادات والتقاليد السائدة باجملتمع الرياضياحرتم  2

 قبل أن اشرتك يف البطولة اشك من عدم توفيقي فيها 20 ألوم نفسي إذا حصلت على فوز غري مستحق 3

 اندم عند إنذاري خالل اللعب خلطئ ارتكبته 21 أمتنى إصابة  املنافس الذي يتفوق علي أثناء الفردي أجهزة 4

 اشعر بالذنب عندما أنصاب واحلق األذى لفريقي 22 استغل انشغال احلكام ألداء احلركات واسبب هلم حجب الرؤية 5

 اعجز عن فهم احتياجات الالعبني اآلخرين 23 افقد اهلدوء عندما أجادل نفسي بعد اخلسارة 6

 اعتذر للزمالء بقاعة البطولة ألخطائي البسيطة 24 تعليق جارح بعد خطئي أياغضب عند مساع  7

 اشعر بالندم عندما تسوء عالقيت مع أدارة النادي 25 أستطيع اهلروب من نفسي إذا تصرفت بقسوة مع اآلخرين 8

 عدم حتقيقي الفوز يشعرني بالذنب اجتاه مجهورنا 26 اشعر باالرتباك يف مواقف املواجهة 9

 اندم لعدم تنفيذي لتعليمات املدرب 27 أستطيع الرتكيز على األداء يف وجود اجلمهور 10

 يصعب علي التفاهم مع الالعبني اجلدد يف الفريق 28 أفكاري مثالية اجتاه اآلخرين 11

 اهلزميةإثناء األداء يف البطولة أتأمل عندما اشعر باقرتاب  29 اشعر باإلحباط عندما اخطأ يف البطولة 12

 يتملكين الشعور بعدم املباالة لآلخرين أثناء البطولة 30 اخلوف من الفشل يوصلين لعدم الرتكيز يف البطولة 13

 شعوري بالذنب للخطأ يف البطوالت الدولية اقل من احمللية 31 أتأخر يف العودة حلاليت الطبيعية بعد اهلزمية 14

 أحاول أن أنسى أخطائي السابقة وأركز على البطولة القادمة 32 املشكالت أثناء البطولةاندفاعي باألداء يسبب لي بعض  15

 ألوم نفسي بقدر يتناسب مع أخطائي 33 ألوم نفسي عند ارتكاب األخطاء املهارية 16

 تفكريي يف البطوالت القادمة يزيد من محاسي للتدريب 34 أتقبل النقد من زمالئي واملدرب بعد اخلسارة 17

 
احج ان احجلثر حثحن من تمح  سءسح  تقءاا مقحلح احملاء ثلحذي  احسم جستار  إحر  إجرءاتاا 
احس خحن احللمخم احمجل م تم س  ح  عرحم احلمعرلا اتءسثل حر  ثرحن  رذه اح قرءاا حخممرلءك  ترم ثيرلت 

امرن فجرن سااررحح تقرءاا مقحررلح احسرمث  احي جررح  . مقحرلح احمرلاء ثلحررذي  حم ثرم احجميلجررسل 
احسررم جستارر  إحرر  احس خحررن فحلررلمخم اررمن سءسحث ررل احي ررلعم حخمجررل م  تررم ثيررلت احمقحررلح اس  حرر  

- :مجلتس  تءن احج ان اآلسم حثحن ذحل 
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 (19) جدول 
 تسلسل فقرات مقياس الصالبة النفسية التي ستخضع للتحليل العاملي

 الفقرات ت      الفقرات ت     

 اليت تقع لي األحداثتأثريي ضعيف على  17 أستطيع أدائها بنجاحمهما كانت صعوبة املهارة فأنين  1

 تتأثر بقوة خارجية غري مسيطر عليها األفرادحياة  18 قيمة احلياة تكمن يف والء الفرد لبعض املبادئ والقيم 2

 احلياة بكل ما فيها تستحق ان أحياها 19 أضع خططي املستقبلية وأنا متأكدا من قدرتي على تنفيذها 3

 التدريب والبطولة إثناءعلى انفعاالتي  أسيطر 20 أعاجل ما ارتكبه من أخطاء أثناء البطولة 4

 بروح معنوية عالية أدائياتفبل انتقادات اجلمهور ملستوى  21 طموحي ان أكون أحسن العب يف اللعبة 5

 البطوالت اخلارجية يفلعدم موافقة عائليت على املشاركة  باإلحباطاشعر  22 تشجيع والدي حيسن أدائي يف التدريب والبطوالت 6

 املنافسة أثناءفيها  أقعاليت  األخطاءأجد صعوبة يف تصحيح  23 أحتمل املسؤولية الكاملة يف األداء 7

 األداء أثناءاحلرجة  تباللحظاالتحدي واستمتع  أحب 24 حضور عائليت يف قاعة البطولة يساعدني على تقديم أداء مميز 8

 ان متعة الرياضة تكمن يف قدرة الفرد على مواجهة متطلباتها 25 اشعر بالسعادة عندما حتفزني عائليت على االشرتاك يف التدريب 9

 التدريب أساليبارغب التنويع يف  26 كثريا ما أجد صعوبة يف اختاذ قراراتي أثناء البطولة 10

 البطولة أثناءقوية من حديد  أعصابيتكون  27 اثناء التدريبأبادر حلل أي مشكلة تواجه الزمالء  11

 اجليد يف البطولة لألداءتدفعين  إرادتيقوة  28 تقلل من تركيزي يف التدريب مشاكلي العائلية 12

 اشعر بامليل للعب يف حالة وجود حتدي 29 التدريب والبطولة أثناءأدائي  إزاءابدي رأي بصراحة  13

 ارفض االستسالم للتعب عند اشرتاكي يف البطولة او التدريب 30 تزيد لي الشعور بالفوز دائماقوة املنافسة  14

 اشعر بان لدي القدرة على هزمية أي منافس 31 كل ما حيدث لي يف البطولة هو نتيجة    ختطيطي 15

   حياتي أمورالتحكم يف جمرى  أستطيع 16

 
  ياسي الععور والصالبة ملق( كومرتية الساي) اخلصائص القياسية  3-16
 ررم مررن ا ررم مؤمررءاا سرر ر ااثررلا احمقررلححح احي جررح  ( احجررلحكا مسءحرر  ) احتسررلعد احقحلجررح   

امررن ا ررم احم ررل حم تررم مجرررلن اتتسثررلءاا ااحقحررلح اذ سلسمرر   خح رررل  عرر  احثحليررلا اا اح ءجرر  احسرررم 
 . س سن  خح ل احمقلححح احي جح  

ا جلجررح  ح ررل اان احسرر ر ااحاثررلا مررن ف ررم  ررذه  ثيرر   سلرر  احاحقحلجررح  حمقررلححح احث رران احتسررلعد 
 مي رل  خرم احتسلعد ا خ  فجلح ان احس ر ف م من احاثلا احسم سجرحء اححر  احكاحرء مرن احمسرل ء
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كرن مقحرلح الثرا حكران  حمقحلح سرل ر حجر  ان حكران الثرا احرحاحي ح ااتتسثلءاا  ح  ان كن 
ن مسءاث ررًل امسجليجررًل تررم تقءاسرر  حكررن حقررحح جررم  يحررء اثء ررلن ذحررل ان احمقحررلح احالثررا حكررا  لً سررل ع

احي جرررح  ا كارررء  عررر  ترررم س  حررر  احتسرررلعد ثلحمقرررلححح احسرررم ا ررر  حقحلجررر ل ا خحررر  ف رررسم احمتسسرررحن 
حخمقحررلح اتقءاس ررل احسررم سكرران كمؤمررء اااررح  خرر   عرر  عحررلح مررل اارر  ( احجررلحكامسءح  ) احقحلجررح  

خحخر  عر ء احمجرس لع اكرلن ت ثر  مرن س  حر  احسر ر حقحلج  احج  ان سكران  مخحر  احقحرلح ثبت رلت ع
  -:ااحاثلا ثبكاء من فجخا  حاملن س ر احمقحلح ااثلس  اكمل حخم 

 : صدق املقياس   3-26-2
حلرر  سرر ر احمقحررلح  ررا م  ررام  لجررم تررم مجررلن احقحررلح احسلخررر احقحررلح تحمررل اذا كررلن اتتسثررلء 

احمر ى احرذل حجرس ح  احمقحرلح عحرلح " حمرحء احسر ر احر   اذحقحح اا ت حقحح مل اا  من فجخ  
 (0) "مل اا  تلًم حقحلج  

 ررا مرر ى سررم ح  اتتسثررلء حقحررلح  رر   اجليرر  م رر   ,اسثرر ا  ررذه " احسااررحح سرر ر اتتسثررلء 
احسم ح  تم فمكلن مسل  ة امن احج حء ثلحذكء ان احس ر ت حكان م خقل تم احمقلححح احي جرح  

ا احل م ثن ان عحم  مللمن احس ر ستسسء ثحن احس ء ااحاا ر  اثرحن احاا ر  فل ت حتا  حخكن ا
 ( 2) "    س حح 

احخسرر ر ايررااع مسيا رر  حتسلء ررل احثررل اان ثجمرر  ات حررر  ح حررل ة احاقرر  تررم عحررلح مررل ا رر  حقحلجررر     
              1: ايااع من احس ر حاملن س ر احمقحلح ا مل   اثذحل اءسبا احثل ا  اح  اجست ام اما

 ( . صدق المحكمين ـ والخبراء ) صدق المحتوى : أوال  
 حماررمان ف اة احقحررلح( احس خحررن احمي قررم ) ثلرر  احس قررر مررن سرر ر احم سرراى  ررن  ءحررر  مخحرر  

 كررم اح ررء  مج ررا ًا مجررسقن ثذاسرر  ا مخحرر  اح كررم  خرر  سرر ر  حلرر ملسمرر ًا  خرر   كررم تررء ل  حرر  
 س  ح       حسم اذمي قحًل اس كمحًل حؤ ح  مجما   من احتثءات ااحمتسسحن   احم ساى سكان كلمخ

                                 
 . 97,د( 1992اتء ن , مكسث  احايلت , ),  8,  اجلجحلا احث   احلخمم ااحلخام اتيجليح  : ا م  جخحملن  ا ة ( 1)
 . 133,د( 1990 ملن ,  اء احاقلت  ااحيمء , ),  سقاحم تم احلمخح  احس ءحجح احقحلح ااح: ملن  ا ة حا م  جخ( 2)
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( 0). تءحر احتثءات تم  مخح  اح كم  خ  م ى سماحرن تقرءاا اتتسثرلء حخم سراى احرذل امرسققا مير  
اجرست ما احثل ار   رذا احسر ر  اذ ( كم احتثءات ااحمتسسرحن ) امل س ر احم كمحن تمل  ا ات 1

 ررن  ءحرررر ا ترررذ ثرررءءات احتثررءات ااحمتسسرررحن ترررم مررر ى سررم ح  تقرررءاا امجرررلتا احمقرررلححح ترررم 
احمررررلاء ثلحررررذي  ااحسررررمث  عحرررلح احسرررر لا احسررررم سقحجرررر ل مقررررلححح احث رررر  احمسماخررر  تررررم كررررن مررررن 

   .احي جح 
 :صدق البناء : ثانيًا 

حل  س ر احثيلت من ا م اجلعن س خحن احمقحلح اجسيل ًا اح  احقحلح احي جرم حخئرل ءة احمرءا  عحلجر ل 
 (2)اا تم اات م  ام ي جم ملحن 

 يررر  حلسمررر   خررر  احس قحرررر احسجءحثرررم مرررن مررر ى س رررلثر  ءجرررلا اح قرررءاا مررر  احتلسرررح  اا احم  رررام 
  (3)احمءا  عحلج  

  :الصدق العاملي : ثالثًا 
حلرررلمخم مررركم مس ررراءًا الررر  احسررر ر حفيرررااع احسررر ر ثلجرررست ام احس خحرررن فحلرررلمخم اذ   رررا ف ررر  ف ر

املق ًا من فمكلن احس ر ت م  ذا ا جخا  يجست م احس خحرن فحلرلمخم حخ سران  خر  سقر حء كمرم 
حسرر ر اتتسثررلء تررم مرركن مللمررن إ سررلعم  ررا سمررث  اتتسثررلء  خرر  احللمررن احررذل حقررحح احمجررلن 

       ( 4). احملحن 
احس خحن فحللمخم تم مقلححح  خم احي ح حجست م حس  ح  سمث  اح قءاا  خر  احمقحرلح ترم س  حر   ان

س ر اح قءاا تم عحلج ل حخملي  احذل اا  احمقحلح حقحلجر  افحارل س  حر  مجرلتا احمقحرلح ترم 
حلرلمخم ترم س  حر  ا س  ح  م ء اا ملي  احمقحلح امن امن احمسل ء ااحث ا  احم سم  ثلحس خحن

                                 
 . 383د , ( 1993,  اء اتمن , اءث  , اتء ن  ),  2  ,  قاحم حخلمخح  احس ءحجح  ساحقحلح ااح: ا م  جخحملن  ا ة ( 1)

(2) Cronbach . L , J .Essentials of psychological Testinh  , 3thed , (New York : Harper & Row , 1970) 

P.105 .  

 .  157 د , ( 1987, مكسث  اتيجخاا احمسءح  , احقل ءة ),  3  ,  احسقاحم احي جم: تؤا  اثا     ااتءان ( 3)
 .  59د , ( 1981, مكسث  احي ا  احمسءح  , احمجخ  ا ان, احقل ءة),  2  قحلح احي جم ااحسءثال احم: م م   ث  احجمم ا م  ( 4)
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مجما رررر  مررررن "  ررررء  احس خحررررن فحلررررلمخم ثبيرررر   اذ( احسرررر ر فحلررررلمخم )  ررررذا احيرررراع مررررن احسرررر ر 
 احت ااا ان سلعح  س    اح  س  ح  احلمعلا اتءسثل ح  ثحن 

 ررلء سمررثل ل ثبعررن  رر   ممكررن مررن احلاامررن احسررم سسرر  احئررل ءة احسررم سقحجرر ل ئجمحرر  احمسغحررءاا  
 (1) "احمسغحءاا ذاا اح تح  احملياح  

  -:سثء  ف مح  احس خحن احللمخم ثم لاء اما   م 
 .  فحجل  احلمعلا اتءسثل ح  ثحن جمح  احمسغحءاا اح اتخ  تم احس خحن احللمخم * 
اتسسررلء  رر   احمسغحررءاا احمليحرر  ثلحث رر  مررن تررمن سمررث  احمسغحررءاا ذاا اح تحرر  احملياحرر  * 

 . تم احلاامن احمقثاح  
 . ن تمن احمسغحءاا احملياح  س  ح  مل سجل  تم عحلج  م* 

خس خحررن فحلررلمخم احررذل حان سمررء ث ررل حسل ررم  ررن يمرراذن  يررلل  رر ة مءا ررن م مرر  تمثرر  حخثل ارر  
  -:ح قر  ذا احياع من احس ر امن  ذه احمءا ن  م 

 . فحجل  مس ات  احثحليلا ا احح    - 1
 . فحجل  مس ات  اتءسثل لا احثحيح    - 2
 ( . س  ح  مس ات  احلاامن عثن احس احء ) م سق حء اح ن ا اح  - 3
 ( . س  ح  مس ات  احلاامن ثل  احس احء ) سق حء اح ن احي لعم   - 4

اتم ث ايل  ذا جي ثر  ذه احمءا ن ثءج ل  كلمن حثحلن كح  سرم  رن احيمراذن ترمن مقرلححح 
  -:اكلتسم ( احملاء ثلحذي  ااحسمث  احي جح  ) احث   

 :  املقياس ثبات 3-26-1
احسرررم سلثرررء  رررن  عررر  احمقحرررلح اا  مقرررلححح احي جرررح  احم مررر خمسءحررر  ح ا ررر  احتسرررلعد احجرررحكا  حلررر

احررذل  مرر ى احاقرر  اا اتسقررلن اا اتسجررلر" احقسرر  ثرر  . اتتسثررلء تررم عحلجرر  حمررل حرر  م ان حقحجرر  

                                 
ءجلح  , جيااا (  5 -4)يجث  مجل م  احقحلجلا احججمح  ااحق ءاا اح ءكح  تم ايسقلت ثءا م احجميلجسل ثلمء : ءاع   ث  اتمحء  ثلح ( 1)

 . ( 2006, جلمل  ثلثن , كخح  احسءثح  احءحلاح  ), ملججسحء 
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احجرررستءن احاثرررلا ث رررءر مسلررر  ة مي رررل  ( 1)" حقرررحح ثررر  اتتسثرررلء احئرررل ءة احسرررم ااررر  مرررن اجخ رررل 
اا سمررر ا ( 2)احسج عررر  احيسررر ح  املل حررر  اح لكءايثرررلت اكحررراء  اءحسملء جررران ايحء رررل مرررن اح رررءر 

 :احثل ا  ثلجست ام  ءحقسحن حخ سان  خ  اثلا احمقحلح احمءمح حخس ثحر  مل 
 :طريقة التجزئة النصفية  3-27
سلسمر   رذه اح ءحقر   خرر  سج عر  اتتسثرلء احم خررا  اثلسر  احر  جر عحن مسكررلتعحن ثلر  س ثحقر   خرر   

ا يرلل  رر ة  ءاعرر حسج عرر  اتتسثرلء ,تقرر  حجرست م احيسرر  اتان مرن اتتسثررلء . مجما ر  اا رر ة 
مقلثررن احيسرر  اتتررء , اا عرر  سجررسلمن اح قررءاا ذاا اتءعررلم اح ء حرر  مقلثررن اح قررءاا ذاا اتءعررلم 

 ( 3)ح اجح  ا

اع  ا سم ا احثل ا   ذه اح ءحق  يئءا اح  كاي ل ت سس خ  ات اجءات اتتسثلء حمءة اا  ة  خ  
 .اتر  ذه اح ءحق  احسم سقحح احسجليح اح اتخم ح قءاا احمقلحح 

ا ذه اح ءحق  سلسم   خ  سج ع  احمقحلح اح  ج عحن مسكلتعحن اثل  س ثحق   خ  مجما   اا  ة 
اا احمقحلح اح  يس حن تقءاا تء ح  اتقءاا  اجح  , اثل  ان سبك ا احثل ا  من ام عجما تقء 

سم اجستءان مللمن اتءسثل  ثحن مجما    ءجلا احيس حن ث ءحق  ( F)احسجليح احيس م 
حمقحلح احملاء ثلحذي   (0.82)ثحءجان من احقحم احتلم , اثخم مللمن اتءسثل  ثحن احيس حن 

ات ان  ذه احقحم سمان مللمن اثلا يس  اتتسثلء حذحل  احي جح  حمقحلح احسمث ( 0.85)ا
حسلحن سل حن مللمن احاثلا اسس ح    س  ي سن  خ  مللمن اثلا اتتسثلء ككن ا خح  

 :اجسلمخا ملل ح  جثحءملن ثءاان حسس حح مللمن اتءسثل  ااحسم سكان ثلحسحغ  اتسح  
 
 
 

                                 
 .  291د , ( 8888), ن ءااان ؛ مس ء جثر ذكءه م م   جن  مال ام م  يسء اح ح (1)
 .  110د , (  2003, ميمبة احمللء  , اتجكي ءح  ),   اتتسثلءاا ااحمقلححح احي جح  ا احلقخح :   ث  احء من م م  احلحجال (2)
 .    888د , ( 2000.  اء اح كء احلءثم , احقل ءة ) , ا احسقاحم احي جم ااحسءثال احقحلح: سمح اح حن م ما   مم ( 3)
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       2  ×1..2                                2    ×0.85 

   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر      =ء        ,               رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  = ء 
        0  +1..2                               1  +0.85 
 عحم  مللمن احاثلا احكخم حخاثلا = ء 
 . ثلحيجث  حخملاء ثلحذي   عحم  مللمن اثلا  ءجلا يس  اتتسثلء=  2..1ء 
 . عحم  مللمن اثلا  ءجلا يس  اتتسثلء ثلحيجث  حخسمث  احي جح   =  0.85ء  

ا ررا مللمررن اثررلا حخسررمث  ( 0.91)حخمررلاء (  1..1) اثلرر  احسسرر حح فسررثح مللمررن احاثررلا 
ان مللمررن احاثررلا احررذل حمكررن   ررلني حمكررن ات سمررل   خحرر  حسقرر حء اثررلا اتتسثررلء اذ حررذكء ت اء 

 . (  3..1 – 1.02) ات سمل   خح  حسءااح مل ثحن 
  : وضوعيةامل 3-18 

سليررم احس ررءء مررن احسمحرر  اا احسلسرر  ا رر م ف تررلن احلاامررن احمتسررح  تحمررل حسرر ء احثل رر  مررن 
ا كررلم , تلحمااررا ح  سقساررم ان سسرر  عرر ءاا اح ررء  كمررل  ررم ماجررا ة تلررًم ت كمررل يءحرر  ل فن 

 (1)سكان 

حثيررلت مقحرررلح احمررلاء ثلحرررذي  امقحررلح احسرررمث  )اعرر  علمررا احثل اررر  ثلررء  اجرررسملءاا اجررسثحلن 
 خ  مجما   من  حي  اح ءاج  ااحذحن سم اجسثلل  م من احسجءث  احءعحجح  تكليرا حر ح م (   احي جح

ااحسررم ( احمقحررلح) ااارر   مررن يل حرر  مليرر  اح قررءاا حرر ح م اثررذحل عرر   ققررا مااررا ح  اتتسثررلء
 (2)"   م س تن ذاسح  احثل   املسق اس  تم يسلعة اتتسثلء" حقس  ث ل 

 
 

                                 
مؤسسة الوراق للنشر , عمان),  تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية باستخدام طرق التحليل العاملي: مروان عبد المجيد ابراهيم ( 1)

 .  91ص , ( 2001,  2ط , والتوزيع
, الكويت ),  1ط ,  مدخل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية: عبد اهلل عبد الرحمن ومحمد احمد عبد الدايم ( 2)

 .   153ص , ( 1999, مكتب الفالح للنشر والتوزيع 
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 . الطريقة املستخدمة وكفاءتها يف حتليل البيانات  3-29
 (principal comp on cnrs(احمكايرلا ا جلجرح  ح راسخية ) علمرا احثل ار  ثلجرست ام  ءحقر    

Hot telling  )مرن فكارء اح رءر اجرست امًل ترم احس خحرن احلرلمخم افحارل سقثخ رل حم رل   ااحسرم سلر
مد احلاامن ث ح  حجرل م احللمرن ا ان ثربكثء عر ء ان  ذه اح ءحق  سقام  خ  اجست اذ, كلح ء 

          ممكرررررن مررررررن احسثررررررلحن احممررررررسءل حخ قررررررءاا ااحارررررليم يحررررررء احمررررررءسث  ثلحللمررررررن ا ان حكرررررران مسللمررررررن 
 (Orthogonal  ) ثبكثء ع ء من احسثرلحن احمسثقرم ا كرذا حثقحر  احلاامرن اثلجرس ل   ملءتر  ك رلتة

ا سمر ا  اذاا اا احمسغحرءاا احمجرست م  ترم احث ر   ذه اح ءحق  من  ءحر س  حر  ثلر  احمؤمرء 
 :احثل ا  فجلحح  كلن تث  ان سجست م ل تم ث ا ل ا م كل سم 

 ( . اتمسءاكحلا ) س  ح  عحم  احسثلحن احم جء  -1

 . س  ح  عحم  احسثلحيلا احتلس   -2

 فجملحم احسثلحن احم جء  -3
 .  (االشتراكيات ) تحديد قيمة التباينات المفسرة / اوال  

 ا عحم  احسثلحن احذل س جءه احلاامرن احمجستخسر  ااحسرم سمارن مجمراع مءثلرلا سمرثللا كرن تقرءة  
 ن  خررر  عررر ءة س جرررحء حررران  حرررل ة عحمررر  احسثرررلحن احم جرررء  ل مرررن اح قرررءاا  اذمرررن تقرررءاا احمقحرررلح 

حلاامرررن س جرررحء سرررباحءه  خررر  ا تارررم  رررناتترررسم  اح لسرررن عحمررر  ترررمن احممرررل  اا احمسلررر  ة 
 . احممسءك  اس ل خ  م  ثقح  اح قءاا 

ا رذا (  .758 ) ثخرم  احلمرءانحخ قرءة ( اتمرسءاكحلا ) ان عحمر  احسثرلحن احم جرء  (26)ت رم جر ان 
مرررن احسثرررلحن ح رررذه اح قرررءة جرررل ما ترررم س جرررحء  اامرررن احمقحرررلح فل ان عحمررر  ( % (80  نحليرررم ا

احسثررررلحن احم جررررء حخ قررررءة احاا رررر ة سررررءاه احثل ارررر   ررررا مجمرررراع مءثلررررلا عررررحم اح قررررءة اررررمن احلاامررررن 
 . احمجستخس  
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 : قيمة التباين الخاص / ثانيا
حمكرررن ان سلرررء  احسثرررلحن احترررلد  خررر  ايررر  عرررحم احسثرررلحن احترررلد حخ قرررءة احرررذل ت حمكرررن احلاامرررن  

احمجستخسررر  س جرررحءه ث حررر  ت سسررررباء احلاامرررن احسرررم سس رررر اءات  ءاجرررر  احجرررم  احمقلجررر  اان عحمرررر  
م ءا رررًل ميررر  مجمررراع احسثلحيرررلا احم جرررءة  خررر  ا سثرررلء  اً احسثرررلحن احترررلد حكرررن تقرررءة حجرررلال اا ررر 

 1 (0). سثلحن حكن مؤمء حجلال اا   مجماع اح
 ( ..758 -1)مان ( احسثلحن احم جء -1)ا ذا حليم يلسة من  

 :  اجمالي التباين المفسر /ثالثا
ان عحرلح ك ررلتة احس خحرن فحلررلمخم سرسم مررل ح جررءه  احيمراذن مررن سثرلحن فجمررلحم اح رذا اءسرربا احثل ارر    

تررم  جررل  احقررحم احلحيحرر  احسررم س حرر   ررن احاا رر  حس  حرر   رر   احلاامررن احمجستخسرر  ااحثررلحم  رر   ل 
اجرستءان قحلح احسمث  احي جح  امي ل سم م لمن فحال ح (.(قحلح احملاء ثلحذي  حم لمن ( 13)

 :  سماحسثلحن انجملحم احم جء من تمن س ثحر احقليان ات
 

 مجماع احسثلحن احم جء                                   
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=     احسثلحن انجملحم احم جء 

     اح قءاا                                          
احمقحلح احسرمث  احي جرح  ( 22.624)امي ل ثخغا عحم  اتجملحم احم جء حمقحلح احملاء ثلحذي  

س جرررء ( % 19.482)ا( % 22.624)فل ان احيجرررث  احمعاحررر  حخسثرررلحن اتجمرررلحم ( 19.482)ثخرررم 
احلاامرن احمجستخسر  مرن احسثرلحن اتجمرلحم  احلاامن احمجستخس   احملءت  مل ح جء كرن  لمرن مرن

احرررذل حكجرررث  ات محررر  احيجرررثح  ثلحمقلءيررر  مررر  احلاامرررن اتترررءى اجرررست ما احثل اررر  ملل حررر  ات محررر  
  -:احيجثح  حخللمن من تمن احملل ح  اتسح  

 
                                 

أطروحة , بابل ), قوة األنا وعالقتها باالتزان االنفعالي ومستوى الطموح لدى ناشئ األلعاب الفردية في : رائد عبد االمير عباس ( 2)
 ( .     2011 ,دكتوراه  
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 عحم  احجذء احكلمن حخللمن                                
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر= ات مح  احيجثح  حخللمن 

 مجماع احسثلحن احم جء                                  
 ثخغا حسثحن ان عحم  ات مح  احيجثح  حخللمن اتان( 26)تماًم من تمن احج ان 

حخللمررن اتان  خرر  ( احجررذء احكررلمن ) ا ررم يلسجرر  مررن عجررم  احقحمرر  احلحيحرر    (0.41628 ) 
 ااحمسماخ  ( مجماع احسثلحن احم جء ) مجماع احقحم احلحيح  حخلاامن 

                               8.110 
 0 .   41628=ــــــــــــــــــــ                                                 

19.482                                        
 

 . س البحث يياالتحليل العاملي ملق  3-11
 .  التحليل العاملي ملقياس الععور بالنن   3-11-1

 . بيانات االولية  لمقياس الشعور بالذنب الاعداد مصفوفة :أوال 
حكررم سلرر  مسرر ات  ثحليررلا فاححرر  تحجرر   ان سءسرر  اسرريئم احثحليررلا احسررم اجستخسررا  يرر  إجلثرر   

جمحر   حيرر  احث رر   خرر  مقحرلح احمررلاء ثلحررذي  ثمرركن حجر ن  خحيررل مللحجس ررل إ سررلعحل ثلجررست ام 
ااتي رررءا   ح مرررن عرررحم احاجررر  اح جرررلثم ااحاجررر علمرررا احثل اررر  ثلجرررستءان كرررني  اذاحس خحرررن احلرررلمخم 

 . حااح ذحل  سماحملحلءل ااحت ب احملحلءل امللمن اتحساات ااحج ان ات
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 ( 20) جدول رقم 
 لمقياس الشعور بالذنبمصفوفة البيانات االولية 

 الوسط         ت      

 احلسابي       

 االحنراف        

 املعياري        

 معامل الوسيط          

 االلتواء

 

 الوسط          ت       

 احلسابي       

 االحنراف          

 املعياري         

 الوسيط         

 

 

 معامل

 االلتواء

 

F1 2.050 1.320 2.000 1.087 18 F 2.460 1.305 2.000 0.617 

F2 1.830 1.035 2.000 1.241 19 F 2.300 1.251 2.000 0.736 

F3 2.480 1.507 2.000 0.581 20 F 2.630 1.382 3.000 0.320 

F4 3.680 1.510 4.000 -0.658 21 F 2.440 1.320 2.000 0.428 

F5 3.360 1.495 4.000 -0.618 22 F 2.350 1.431 2.000 0.689 

F6 2.790 1.492 3.000 0.201 23 F 2.810 1.447 3.000 0.095 

F7 2.450 1.416 2.000 0.680 24 F 2.280 1.303 2.000 0.664 

F8 3.130 1.501 3.000 -0.080 25 F 2.160 1.220 2.000 0.912 

F9 2.560 1.380 2.000 0.437 26 F 2.050 1.242 2.000 1.065 

F10 2.360 1.314 2.000 0.665 27 F 2.120 1.265 2.000 0.990 

F11 2.330 1.247 2.000 0.811 28 F 2.830 1.435 3.000 0.117 

F12 2.450 1.313 2.000 0.479 29 F 2.400 1.378 2.000 0.662 

F13 2.340 1.288 2.000 0.551 30 F 2.880 1.365 3.000 0.124 

F14 2.550 1.343 2.000 0.439 31 F 1.980 1.302 1.000 1.269 

F15 3.020 1.456 3.000 -0.055 32 F 2.290 1.233 2.000 0.514 

F16 2.350 1.320 2.000 0.641 33 F 2.690 1.338 3.000 0.202 

F17 2.820 1.597 3.000 0.195 34 F 2.290 1.320 2.000 0.736 

,  16, 14,  13, 11, 12, 10,  7,9,  3,  2, 1) وعندة الفقـرات   ( 1) تساوي (  31) قيمة الوسيط عند الفقرة * 

 17,  15, 8,  6)أما الفقـرات    (  2) تساوي ( 34,   32, 29,  27,  26, 25,  24,  22,  21,  19,  18

 ( . 4) تساوي (  5,4) أما فقرات (  3) تساوي (    33,   30,  28,  20, 

 . أيجاد مصفوفة االرتباطات البينية بين فقرات مقياس الشعور بالذنب : ثانيا 
سرررم اجرررست ام  اذحلرررلمخم حجرررل  حخسلثحرررء  رررن ملرررلمما اءسثل حررر  ثرررحن تقرررءاا احمقحرررلح اان احس خحرررن 

حس  حر  احلمعررلا ثررحن تقرءاا مقحررلح احمررلاء ثلحرذي  اكمررل مااررح تررم ( ثحءجرران ) مللمرن اءسثررل  
حررم س جرر  ) مللمررن اءسثررل  (  561) حم ررئ مررن احجرر ان ان احمسرر ات  سساررمن ( 22)احجرر ان 

 ( 493),%( 12.12 )مللمن اءسثل  مليال ثيجث  معاح  ثخغا ( 68)مي ل( احتمحل احق ءح  
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مللمررن ( 52)كمررل ساررم احمسرر ات  %(  87.87)مررن اءسثررل  يحررء مليررال ثيجررث  معاحرر  ثخغررا ملل
مللمرررررن اءسثرررررل   ان جرررررلح  اثيجرررررث  ( 16)ا%(  76.470)اءسثرررررل   ان ماجررررر  اثيجرررررث  معاحررررر  

(23.25  )%. 
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 ( 21) جدول 

   لشعور بالذنبملقياس امصفوفة العالقات االرتباطية 
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(   مسر ات  ا يمراذن ا اححر ) فحجل  مس ات  احلاامن عثرن احسر احء حمقحرلح احمرلاء ثلحرذي  :  ثالثا
سقخحرن اا سسرغحء احثحليرلا احكثحرءة مرن احلاامرن ) من اجن اجست ام احس خحن احللمخم ااحذل حجرست م 

اجرست ام  ءحقر  احمكايرلا ا رن  ءحرر ( احمءسث   م  ثلا ل اح  ف  ا  س خحخح  من  رذه احلاامرن 
ترم س خحرن مسر ات  ملرلمما اتءسثل رلا احثحيحر  احسرم ( principal comp on cnrs)ا جلجح  
ان سررؤ ل احرر  سمررثللا ) م احررل  ررذه اح ءحقرر   اذ كررلن( Hot telling 1933  رراسخية) اارر  ل 
اان كررن  لمرن حجررستءن فعسر  كمحرر  مرن احسثررلحن فل ان مجمراع مءثلررلا سمرثللا احللمررن ,  عحقر  

ان احمسرر ات   اذسسررن فعسرر   ءجرر  ثلحيجررث  حكررن  لمررن اسررؤ ل احرر  فعررن عرر ء ممكررن مررن احثررااعم 
فسررث ا  ررذه اح ءحقرر   اذ( حمءسث رر يحررء ا) احللمخحرر  ستسرر ن احرر  فعررن  رر   مررن احلاامررن احمسلل رر ة 

 1(0). من ثحن فكاء اح ءر ايسملءًا اذحل ح ع  يسلعج ل ثلحمقلءي  ثثقح  اح ءر 
( 22)ا ن  ءحر اجست ام  ذه اح ءحق  سم اح سان  خ  مس ات  ا يماذن احللمخح  ترم احجر ان 

 .ميلجسل اح يم  لمًم حس كم ثلحملاء ثلحذي  ح ى ت ثم  احج(  13)ااحسم فئ ءا ثبن  يلل 
(  3.225) مقررر اء ( احجرررذء احكرررلمن )امرررن احجررر ان حسثرررحن ان احللمرررن اتان تجرررء احقحمررر  احلحيحررر 

ااحللمررررررن ( 1.957)ااحللمررررررن احءاثرررررر  (  2.353)ااحللمررررررن احالحرررررر  (   2.538)ااحللمررررررن احاررررررليم 
لحقحم ااحلاامن اتترءى مرن احللمرن احجرل ح احغلحر  احللمرن احالحر   مرء  ر   ثر( 1.818)احتلمح 
 ( 1.044)    (1.149( )1.170( )1.285( )1.385( )1.415( )1.551( )1.737)احسلححررررررررررررررر  

مرن عرحم احسثرلحن احم جرء اثلنارلت  احر  (  22.627)يج  ان جمح   ذه احلاامرن تجرءا مرل مقر اءه 
ذحررل حمررحء احجرر ان احرر  عررحم احيجرر  احسءاكمحرر  ااحيجرر  احمعاحرر  حخسثررلحن احم جررء حخمقحررلح احخلاامررن 
اثخغا عحم احيج  احسءاكمح  ااحسم ا  ا ا ا ج  سءاكم عحم احجذاء احكلمي  س ءحجحل حكن  لمن مر  

   ( 23.871( )16.950), ( 9.486)احلاامرررن    جررر  سجخجرررنثا  بسماحلاامرررن احجرررلثق  ح رررل اكمرررل حررر
 (29.626( )34.973 ( )40.082 ( )44.643 ( )48.804 ( )52.877 ( )56.657  )    
ااحسررم (  يجررث  احسثررلحن احم جررء )احيجرر  احمعاحرر  اذامررل مررن  ( 66.546( )63.477( )60.097 )

                                 
(1) WWW5. (2006) . Kuniv . cdu . kw/ badetansair / word / FTPPR  Paper  8 – doc .  
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( 9.486)احمقحرلح ثخغرا ثرلحقحم احسلححر ا سم ا  خ  احقحم  احلحيح  حخللمن مقجام  خ      تقرءاا 
(7.464( )6.921( )5.755( )5.347 ( )5.109 ( )4.561 ( )4.161 ( )4.072  )
   اان احيجررررث  احمعاحرررر  حخسثررررلحن احم جررررء حخمقحررررلح ثخغررررا  ( 3.070( )3.379( ) 3.440 3.780)()
ن تقرررءة مرررن تقرررءاا حكررر( اتمرررسءاكحلا ) ااحجررر ان احارررل  ررر   تحررر  عرررحم احسثرررلحن احم جرررء (  66.55) 

احثرررحن , احمقحرررلح فل مقررر اء مرررل تجرررءا اامرررسءكا ثررر  اح قرررءاا ترررم سماحرررن مقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  
      احجررر ان احارررل عرررحم احسثرررلحن احترررلد حكرررن تقرررءة مرررن تقرررءاا مقحرررلح احمرررلاء ثلحرررذي  ااحيلسجررر  مرررن 

تيج  اح قرءة اتاحر  مرن مقحرلح احمرلاء ثلحرذي  مرلءكا ثمقر اء ( احسثلحن احم جء حخ قءة   عحم – 1)
 :كمل تم احج ان اتسم(  0.275) ا ذا حليم احسثلحن احتلد ح ل حجلال (  0.725 )

 ( 22) جدول                                       
 (صفوفة األنموذج األولية  م) مصفوفة العوامل قبل التدوير لمقياس الشعور بالذنب 

 
 لفقراتا

 

 التباين العوامل املستخلصة

 املفسر

 التباين

 اخلاص
 احلادي  العاشر التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني األول

 عشر

 الثاني 

 عشر

 الثالث 

 عشر

F1 .139 .245- .480 .096- .291- .045- .414 .010 .146- .165 .282- .086 .110 .725 .275 

F2 .495 .241- .244 .352- .193- .069 .031 .047 .003 .140 .233- .172- .142 .655 .345 

F3 .223 .123- .376 .346- .218- .183 .179 .193- .089 .354 .061 .128 .011 .630 .37 

F4 .321- .050- .163 .573 .114- .218 .015- .013- .202 .143 .150- .176 .050- .638 .362 

F5 .006- .120- .279 .252 .375- .137 .055 .052- .208- .010- .468 .085- .143 .611 .389 

F6 .068- .288- .099 .373 .232 .423- .161 .158 .278- .004 .067 .225 .027 .653 .347 

F7 .017- .379- .005 .043- .536 .277- .132 .197- .271 .057- .108 .118- .276 .745 .255 

F8 .355- .027 .001 .136 .306 .425 .267 .133- .178- .118 .193- .343 .087 .717 .283 

F9 .156 .489 .076 .037- .212 .147- .400 .326 .115 .191 .107- .127- .035 .682 .318 

F10 .201 .092 .049- .245 .385- .037- .230- .124 .456 .187- .177- .408 .214 .815 .185 

F11 .170 .485- .243 .146 .215 .160 .219- .173 .060 .300- .076 .340- .163 .736 .264 

F12 .136 .043 .539 .482 .128- .264- .042 .105 .122- .167- .010 .003- .040 .687 .313 

F13 .121 .107 .290- .180- .284 .137- .311 .301 .218- .401- .174- .137 .044 .689 .311 

F14 .004 .492 .116 .004 .149 .241 .323- .140 .234- .091 .376- .023 .102 .675 .325 

F15 .051- .393 .342 .105- .105- .321 .053- .328 .122 .372- .012 .018- .212 .707 .293 

F16 .430 .036- .148- .200 .025- .025- .048- .240 .076- .391 .089 .017 .481 .707 .293 
F17 .174 .278 .236- .011- .219 .068- .276- .320- .337 .120 .134 .169 .330 .678 .322 

F18 .340 .135- .245 .237 .194 .163 .367 .144- .181 .249- .085 .106 .183- .616 .384 
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F19 .348 .069- .337- .343 .130- .346- .037- .096 .012- .029 .053 .191 .068- .549 .451 

F20 .083- .532 .296 .034 .026- .118 .130 .252- .130- .079- .436 .128 .046 .705 .295 

F21 .540 .322 .111 .045- .164 .130- .134- .097- .340- .069 .116 .050- .100 .627 .373 

F22 .507 .066 .308- .040- .354- .120 .257 .007 .091 .337- .017- .103- .070- .700 .3 

F23 .009 .197 .517 .231- .311 .154- .148- .133 .069 .021 .111 .309 .275- .708 .292 

F24 .470 .129- .211 .224 .089 .159- .044- .296- .147 .137 .264- .144- .214- .631 .369 

F25 .436 .022- .077- .227 .147 .285 .169 .263- .146- .172- .186- .035- .226 .586 .414 

F26 .560 .196 .130- .223 .090 .087 .157- .087- .013- .119 .067- .130- .360- .631 .369 

F27 .627 .195 .050 .103- .153 .046 .158- .213- .287- .136- .074 .160 .005 .673 .327 

F28 .134- .223 .438 .348 .219 .134- .188- .114 .059 .070 .159- .232- .023 .582 .418 

F29 .515 .226 .142- .119 .029- .096 .217 .291 .253 .149 .187 .127 .180- .663 .337 

F30 .095- .471 .148 .061- .089 .162- .312 .056 .393 .090 .116 .304- .062 .663 .337 

F31 .166 .140- .328 .323- .191- .311- .360- .130 .028- .123- .010 .112 .082- .574 .426 

F32 .143 .214- .045 .158 .260 .603 .185- .215 .067 .050 .138 .106- .166- .670 .33 

F33 .249 .389- .273 .301- .313 .110 .034- .045 .264 .074- .003 .319 .047 .671 .329 

F34 .143 .320- .186- .051- .133 .182 .003- .504 .107- .290 .240 .067 .038- .625 .375 

 القيمة 

 العينية

 

3.225 

 

 

2.538 

 

2.353 

 

1.957 

 

1.818 

 

1.737 

 

1.551 

 

1.415 

 

1.385 

 

1.285 

 

1.170 

 

1.149 

 

1.044 

22.627 

 

 

 نسبة

 التباين 

 

9.486 

 

7.464 

 

6.921 

 

5.755 

 

5.347 

 

5.109 

 

4.561 

 

4.161 

 

4.072 

 

3.780 

 

3.440 

 

3.379 

 

3.070 
 
 

 

 نسبة 

 الرتاكم

 

9.486 

 

16.950 

 

23.871 

 

29.626 

 

34.973 

 

40.082 

 

44.643 

 

48.804 

 

52.877 

 

56.657 

 

60.097 

 

63.477 

 

66.546 
  

 
    :(ا يماذن احي لعح )مس ات احجل  مس ات  احلاامن ثل  احس احء حمقحلح احملاء ثلحذي  : رابعاً 

من فجن س  ح  احس ر فحللمخم ح قءاا مقحلح احملاء ثلحذي   تم عحرلح مرل حقحجر  احمقحرلح مرن 
جررم  م رر  ة  حم ثررحن احجميلجررسل , امررن تررمن اجررست ام  ءحقرر  اح لءحمررلكح تررم سرر احء احلاامررن 

احلاامرن , سرم اح سران  خر  من فجن اح سان  خ  احسءكح  احثجرح  مر  ات س رلئ ثلحسللمر  ثرحن 
 ( . 23)  لمن حمس ات   اامن احملاء ثلحذي   ثل  احس احء اكمل مثحن تم ج ان ( 13)
احيجرررثح , ايجرررث   اا  محررر احجرررذء احكرررلمن ,( احقحمررر  احلحيحررر )إذ حسثرررحن مرررن ترررمن احجررر ان فن عرررحم  

مرن عثرن احسر احء ,إت احسثلحن احم جء , ااحيج  احسءاكمح   ي  كن  لمن سغحءا  رن مسر ات  احلاا
فن مجمرراع  ررذه احقررحم امررل  ققسرر  احلاامررن مررن مجمرراع حخسثررلحن احم جررء امجمرراع ا  محرر  احيجررثح  

( 22.627)امجماع احيج  احمعاح  ثقحا ي ج ل  ي  مس ات  احلاامن عثرن اثلر  احسر احء ااحثلحغر  
اح لءحمرلكح,  ءحقر , ا ذا مل ح قر احسءكح  احثجرح  حخمسر ات  ارمن  ( 66.545)اثيجث  سثلحن 
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ااحللمرررررن  (1.964)ااحللمرررررن احارررررليم ( 2.460)إذ ثخغرررررا عحمررررر  احجرررررذء احكرررررلمن حخللمرررررن ا ان ثرررررر 
فمل احلاامن ا تءى من احللمن احترلمح احغلحر  احللمرن ( 1.839)ااحللمن احءاث  ( 1.910)احالح 

( 1.641( )1.695 ( )1.704( )1.717 ( )1.737)احالحرر   مررء ت رر  ا ثررلحقحم اآلسحرر  
فمرل مرن  حر  ا  محر  احيجرث  حخلاامرن ااحسرم ءسثرا ( (1.402 (1.441( ) (1.493 (1.624)

ثمكن سيل حم ا ج  عحم احجذاء احكلمي  حخلاامن مقجرامًل  خر  عحمر  احسثرلحن احم جرء احكخحر  , تقر  
ااحللمرررن احالحررر  ( 8.679)ااحللمرررن احارررليم ( 10.87) قرررر احللمرررن ا ان ف محررر  يجرررثح  مقررر اء ل 

امرن احللمرن احترلمح حغلحر  احللمرن احالحر   مرء ثرلحقحم اآلسحر  ( 8.127) ااحللمن احءاثر ( 8.44)
(7.676( ) 7.588( ) 7.530( )7.49( ) 7.225( )7.177( )6.598  ( )6.368  )
ذحل حمحء احج ان إح  عحم احيجرث  احسءاكمحر  ااحيجرث  احمعاحر  حخسثرلحن احم جرء تام ن (  6.196)

احيج  احسءاكمح  سسل  حًل اتقرًل حسرءاكم عرحم احجرذاء احكلمير  سر ءحجحًل حكرن  لمرن  حخلاامن , إذ ءسثا
( 18.630( )13.014( )7.236)ا جررر  سجخجرررن احلاامررن اكمرررل حررربسم  مرر  احلاامرررن احجرررلثق  ح ررل

(24.039( )29.148( )34.197 ( )39.208 ( )44.192( )49.019( )53.795 )
احيجرر  احمعاحرر  حخسثررلحن احم جررء تبي ررل ءسثررا سيل ححرررًل فمرل عررحم (  66.546) ( 62.423( )58.185)

ااحسرررم ا سمررر ا  خررر  عرررحم احجرررذاء احكلميررر  حخلاامرررن مقجرررامًل  خررر   ررر   تقرررءاا احمقحرررلح اثخغرررا 
 ( 5.109) (5.409( )5.616)( 5.778( )7.236)ا ج  سجخجن احلاامن ثلحقحم اآلسح  

ا ررر    (4.124)(4.237( )4.390)(4.776( )4.827( ) 4.984( )5.012) 5.049 ) )
حكن تقرءة مرن تقرءاا احمقحرلح امقر اء مرل تجرءا ( اتمسءاكحلا ) احج ان فحاًل عحم احسثلحن احم جء

عرحم احسثرلحن احترلد , ايجر   تارم  رناامسءكا ث  اح قءاا تم سماحرن مقحرلح احمرلاء ثلحرذي  , 
جرحء اح قرءاا احلرلحم ترم ثبن عحم احسثرلحن احم جرء ترم جمحر  اح قرءاا  لححر  , ا رذا مرل حمرحء إحر  س 

 .سماحن احمقحلح ااحسثلحن احتلد ح ل كلن اا عرًل  ححرًم  خ  سثلحي ل احم جء احللحم 
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 (  23)  جدول 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير لمقياس الشعور بالذنب مصفوفة األنموذج النهائية
 لفقراتا

 

 التباين العوامل املستخلصة

 املفسر

 التباين

 اخلاص
 احلادي  العاشر التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني األول

 عشر

 الثاني 

 عشر

 الثالث 

 عشر

F1 
.095- .802 .170 .008 .083- .070 .071 .092- .005 .057- .027- .081 .090 .725 .275 

F2 
.210 .662 .053- .033- .148 .028 .291- .137 .088- .061 .007 .045- .172- .655 .345 

F3 
.073 .628 .255- .060 .061 .080 .033 .027 .194 .010 .022- .303- .142 .630 .37 

F4 
.363- .072- .347 .074- .042- .122 .408 .020 .051- .151- .251 .319- .044 .638 .362 

F5 
.029- .126 .151 .147- .002- .049 .084- .098 .143- .075- .034- .173- .688 .611 .389 

F6 
.066- .013- .403 .099- .548- .005- .125 .085 .126 .177 .042- .294 .134 .653 .347 

F7 
.057- .042- .024 .052 .158- .085 .001- .025- .007 .824 .117- .029 .103- .745 .255 

F8 
.094- .008 .031- .073- .068 .019 .825 .011 .011 .001 .099- .082 .004- .717 .283 

F9 
.116 .085 .127 .756 .028 .002- .057 .053 .041 .070- .025- .212 .119- .682 .318 

F10 
.064- .000 .055 .063- .055 .067 .099- .073- .017- .092- .878 .029- .047- .815 .185 

F11 
.018- .016 .365 .320- .262 .215 .256- .353 .127- .415 .080- .008 .001 .736 .264 

F12 
.067 .141 .686 .017 .112- .180 .109- .116- .072 .069- .136 .050 .300 .687 .313 

F13 
.113 .091- .099- .108 .018- .067 .038 .003 .022- .028 .029- .778 .180- .689 .311 

F14 
.361 .065- .250 .056 .383 .300- .273 .010 .068 .307- .047 .016 .249- .675 .325 

F15 
.015- .000 .167 .156 .702 .010 .027- .013 .115 .127- .217 .200 .211 .707 .293 

F16 
.341 .182 .081 .161 .214- .263- .003- .448 .295- .122 .314 .035- .089 .707 .293 

F17 
.367 .283- .237- .158 .004 .142- .084 .120- .013 .347 .382 .266- .063- .678 .322 

F18 
.081 .112 .090 .045 .028- .727 .116 .027 .049 .163 .032 .046 .102 .616 .384 

F19 
.150 .137- .035 .017- .544- .085 .191- .104 .134- .106- .341 .096 .033- .549 .451 

F20 
.249 .135- .023- .233 .190 .063 .203 .265- .206 .116- .060- .081- .594 .705 .295 

F21 
.751 .049 .094 .123 .047- .048- .126- .010 .051 .026- .065- .040 .086 .627 .373 

F22 
.150 .088 .299- .069 .056 .413 .319- .024- .396- .216- .210 .228 .012 .700 .3 

F23 
.127 .030 .146 .128 .090 .055 .001- .008- .800 .017 .043- .006 .011- .708 .292 

F24 
.282 .218 .257 .004 .227- .374 .134- .107- .037- .078 .010 .328- .321- .631 .369 

F25 
.427 .114 .046 .107- .070 .334 .237 .008- .416- .123 .067 .098 .042- .586 .414 

F26 
.485 .133- .043 .089 .125- .338 .123- .151 .093- .271- .005 .226- .262- .631 .369 

F27 
.765 .051 .086- .122- .020 .182 .063- .014- .104 .027- .048 .097 .035 .673 .327 
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F28 
.017 .105- .667 .197 .133 .071- .044 .057- .122 .032 .048- .186- .081- .582 .418 

F29 
.192 .001 .156- .436 .128- .348 .091- .371 .019 .205- .290 .015 .014 .663 .337 

F30 
.108- .066- .053 .739 .172 .020 .085- .185- .025 .112 .050- .086- .068 .663 .337 

F31 
.079 .229 .082 .243- .034 .135- .482- .058- .425 .017- .105 .042 .019- .574 .426 

F32 
.034 .125- .053 .167- .282 .295 .131 .620 .004- .002 .098- .201- .060- .670 .33 

F33 
.041 .294 .126- .177- .119 .245 .022 .227 .415 .438 .144 .058 .148- .671 .329 

F34 
.049- .047 .132- .021- .155- .080- .014- .745 .048 .002- .058- .106 .006 .625 .375 

 القيمة 

 العينية

 

2.460       

 

1.964        

 

1.910       

 

1.839        

 

1.737       

 

1.717        

 

1.704        

 

1.695        

 

1.641       

 

1.624        

 

1.493        

 

1.441        

 

1.402         

 

22.624       

 

 نسبة 

 التباين

 

7.236       

 

5.778        

 

5.616       

 

5.409        

 

5.109        

 

5.049               

 

5.012       

 

4.984       

 

4.827       

 

4.776       

 

4.390        

 

4.237        

 

4.124            

  

 نسبة ا

 لرتاكم

 

7.236       

 

13.014       

 

18.630       

 

24.039             

 

29.148       

 

34.197       

 

39.208       

 

44.192      

 

49.019        

 

  53.795    

 

58.185       

 

62.423        

 

66.546       

  

األهميةةةةةةةةةةة 

 النسبية

10.87 8.679 8.44 8.127 7.676 7.588 7.530 7.49 7.225 7.177 6.598 6.368 6.196   

 -:شروط قبول العامل / خامساً 
- :ا سم ا احثل ا   خ  احمءا  احسلحح  تم س جحء جمح   اامن مسغحءاا اح ءاج  اكلتسم

    حقثررن احللمررن احررذل حسمررث   خحرر  اررم  مسغحررءاا  احرر   خرر  اتعررن ,ذحررل  ثقررل حم ررل جحخ رراء   -1
 ( 0.30 ±)(0) 

مرر  (  0.50± ) حرسم س جررحء احلاامرن تررم ارات احسمررثللا احكثرءى احسررم سجرلال اا س حرر   خر   - 2
 ( . 0.40± )اتجسللي  ثلحسمثللا احمساج   

 .( 2)احيسلعة ثل  احس احء احمسللم حسم س جحء احلاامن تم اات  -3
 ءحرررر ةاسثررررلع سلخحمررررلا اءجررررسان احسررررم سساررررمن اتعسسررررل  تررررم احاسرررر  احلررررلمخم حخيرررراا م اح  -4 

  (3),اتسم  سمثللا احلاامن , احس جحءاا احسم حلل ملي 
1 

                                 
 . 151,د(  1980احقل ءة ,  اء اح كء احلءثم , :) احس خحن احللمخم تم احلخام احجخاكح  س اا تءن ,( 1)
كخح  احسءثح  احءحلاح  ,  –ا ءا    كساءاه , جلمل  احماسن ) احح  ,   ث  احكءحم علجم , ثيلت ث لءح  اتسثلء احم لءاا اح جامح  ثكءة( 2)

 , 57, د(  1997
–جلمل   خاان ), احمجخ  احلخمح  حخسءثح  احث يح  ااحءحلاح  : م م  مس ر م ما  , ثيلت ث لءح  اتسثلء حخم لءاا اتجلجح  حكءة احملت ( 3)

 . 257, د(1999كخح  احسءثح  احءحلاح  حخثيحن , احمجخ  اتان , 
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 : تفسري العوامل املقبولة ملتغريات البحث   2 -3-11
فحلرررلمخم   مررًل  خحرررل افكاررء اارررا ًل ات مررًل اسثلرررا حكررم يل ررم احلاامرررن احمجستخسرر  مرررن احس خحررن 

احثل ار  اررااث  م مرر  ترم عثرران احلاامررن امررن ثحي رل ا سمل  ررل  خرر  مسر ات  احلاامررن ثلرر  احسرر احء 
ترررم س جرررحء احلاامرررن احقثرررن احللمرررن احرررذل حسمرررث   خحررر  ارررم  تقرررءاا  احررر   خررر  ا عرررن اسلررر  اح قرررءة 

ا ررم عحمرر   (  0.40±)   حجررلال اا حرر  ا   ررنمسمررثل  سمررث   ررلحم  خرر  احللمررن اذا  ققررا سمررث  
سلر  سمرثللا م مر   (0.40)سمث  م م  كمل فملءا فحح رل ف ر ى احمسرل ء ا رم ان احسمرثللا مرن 

 ( 0). تم عثان اح قءاا 
اان سمررثلا اح قررءة  خرر  فكاررء مررن  لمررن تحررسم اتسحررلء احسمررث  ا  خرر  ح ررل ح ررل  خرر  ا رر  احلاامررن 

 : سممسغحءاا احث    خ  احي ا اتا خ   ذا ا جلح تجءا  اامن 
 : تفسري عوامل الععور بالنن      3-11-3 

ا سمرر ا  خرر  مسرر ات   اذ ثلرر  ان اسثلررا احثل ارر  احكاحررء مررن احاررااث  احتلسرر  تررم عثرران احللمررن
( 6) لمررن اسررم عثرران مي ررل ( 13)ثلرر  احسرر احء حلاامررن مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  ااحسررم ا سرراا  خرر  

( ±0.4 ) تقرءاا افكارء اثقحمر  سمرث  حخ قرءة احاا ر ة مرن( 3) لمرن مي رل  اامرن سمرثلا  خر  كرن 
 .افكاء ا مل احللمن اتان ااحاليم ااحءاث  ااحتلمح ااحالمن ااحللمء

تقءاا ( 4)تقءة ما   ( 19)اثخم     تقءاا احمسمثل   خ  جمح   اامن مقحلح احملاء ثلحذي  
اليم ا احءاث  ااحتلمح ااحالمن ااحللمء , امن تقءاا  خ  احللمن اح(  3) خ  احللمن اتان ا 

فجن س  ح  عحم سمثللا  ذه اح قءاا  خ  احلاامن احمقثاح  م  فمكليح  س  ح   ثحل  ملي  
حثحن ( 24)ج ان ءعم  .اح قءاا حس  ح  احمجلن احذل ح ساح مل اا   لت مجمحلا ح ذه احمجلتا 

 .   احمقثاح  حسج حن  مخح  احس جحءعحم سمث  اح قءاا اسحليس ل  خ  احلاامن 
 

                                                                                                  
, (2010,  اء احمحجءة حخيمء ااحسا ح  ,  ملن ), SPSS   ,  8احس خحن ان سلعم احمسق م حخثحليلا ثلجست ام :  م ة م م   ا حن ( 8)

 .  198د 
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 ( 24)  جدول 
 مقياس الشعور بالذنبل شبعاتها على العوامل  المقبولة صياغة الفقرات وقيم ت

 احمجلن احسمثررررررررر        اح قرررررررررررءاا احلاامن

 
 احللمن
 ا ان

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا         0.765        اسقثن احيق  من  ممعم ااحم ء  ثل   احتجلءة

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا   0.751         اجح  سغححء ف اعم ححسيلج  م  مااتر احخل  احج ح 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.485         فحام ي جم  ي  اءسكل  ا ت لت  احم لءح 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.427          اي تل م ثل  ات حجث  حم ثل  احممكما فايلت احث اح 

 
 احللمن
 احاليم

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر     0.802        حالحقيم متلح   احقاايحن احءحلاح  تم احس ءح  ااحث اح 
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر احملاء 0.662        ا سءم احلل اا ااحسقلحح  احجلع ة ثلحمجسم  احءحلام
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر  0.628      فحام ي جم اذا  سخا  خ  تا  يحء مجس ر
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 
 احللمن
 احءاث 

 متلح   ا تمراحملاء ثلحذي  اسجله  0.756      اكان  جلجل اذا ايسق يم م ءثم فكاء من  ممعم
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.739       عثن ان امسءل تم احث اح  امل من   م ساتحقم تح ل

 اار ثق ءاسم احم لءح  ااحث يح  تستلذ احقءاء اح لجم  تم
 احث اح 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.430      

 
 احللمن
 احتلمح
 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.702      حاح  ميم اح ا  اثكم  ي مل

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر 0.548      فااج  مجؤاحح  احتجلءة
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 احملاء ثلحذي  اسجله احذاا 0.544      املء ثلن ثل   ي مل فت ب تم احث اح 

 
 احللمن
 احالمن

 احملاء ثلحذي  اسجله اآلتءحن 0.745      فيسل  ااح ر ا ذى ح ءحقماملء ثلحذي   ي مل 

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر 0.620       املء ثبن مجؤاححسم كلثسن تم اح ءحر ميلجث  نمكليحلسم
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 احذاااحملاء ثلحذي  اسجله  0.448      املء ثلتءسثلل تم مااتر احمااج  

 احللمن
 احللمء

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر 0.824     اجست م ح ج   يح    ي مل حاحء احم ء  ياثم تم احث اح 
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 

 حذاا احملاء ثلحذي  اسجله ا 0.438    اي م  ي  ايذاءل تمن احخل  حت   اءسكثس 

 احملاء ثلحذي  اسجله متلح   ا تمر 0.415       حم  تءحقماملء ثلحس حة اذ سجث  جات سسءتلسم 
 ااحقاا   اعاايحن احخلث 
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احذل ثحن عحم سمث  اح قءاا امن احلاامن احمقثاح  ثلر مل اسثليرل مجما ر  ( 24)من تمن احج ان 
مررن احمررءا  تررم عثرران احلاامررن ااح قررءاا احمساررمي  حمجررلتا احمررلاء ثلحررذي  حم ثررم احجميلجررسل 

 اامررن سررم عثاح ررل  خرر  اجررلح كررن  لمررن سمررثلا تحرر   رر   مررن اح قررءاا ذاا ( 6)ئ ررءا  اذ اح يررم
 : بسمحلاامن ثمكن اااح اماج  اكمل حاات ذحل حمكن ان ي جء  ذه ا تمسمث   لحم 

 : تفسير العامل االول 
سرر احء ثلرر  اح يم ررئ مررن تررمن احجرر ان ا ررمه احسءسحرر  احسيررل حم حسمررثللا اح قررءاا ثلحللمررن اتان
تقررررءاا ذاا ( 4)احمسللمررر  ااحررررذل حساررررح تحرررر  ان  رررر   اح قررررءاا احممرررث   خرررر  احللمررررن عرررر  ثخغررررا 

مررن احلرر   احكخررم حخ قررءاا احتلاررل  حخس خحررن ااحمسماخرر  ثرررر % (  11.764) ثيجررث  سمررثللا  لححرر  
 .مساج   ( 2)كثءى ( 2)

  -:م ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  احللمن  امن احمم ئ  
 (           (0.765اسقثن احيق  من  ممعم ااحم ء  ثل   احتجلءة    - 
      (0.751 )   اجح  سغححء ف اعم ححسيلج  م  مااتر احخل  احج ح   - 

( احتجرلءةثن احيق  من  ممعرم ااحمر ء  ثلر  اسق)ايئءًا ان اتان اح قءاا سسلخر ثجم  احذاا ث قءة 
ان احثل ار  سرءى ان جرم  احرذاا سلر  مرن ا رم ( اسجله احرذاا )حذا سقسءح احثل ا  سجمح   ذا احللمن 

احجررملا احي جررح  اجررست امًل تررم احجميلجررسل اح يررم اتلسرر  م ررلءاا ثجررل   ءكررلا ا ءاررح  اذ ان 
  احم   حق  املم  ذا احج ل  ثم ء ه تمث  ح  ان حكران عرل ء  خر  ا ات اح ءكرلا ثم رء ه تلسر

ا لعرلا ي جرح  متسخ رر  ثذاسر  اذ سيلجر   لجر  احم ر  حخسلثحرء  رن مرل ث اتخر  مرن  اامرن ي جرح  
 (1)م  احثحع  اسيما حخياة ااحسلخم ا احملاء ااحا م ثكحياي  اح ء  يسحج  احس ل ن " تلحذاا حليم

 

                                 
(1) Bar – Eli – M. (1993) : Intellectual   A  chievement Responsilibity of Junior Soccer  Players 

Jounrnal of Sport Behavior ( mobile . Ala )  
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ان ( "  1990ءحرررلن ااترررءان ) ان  لسررن مرررل ساسرررخا اححررر  احثل ارر  عررر  سس رررر مررر  مررل امرررلء اححررر 
سقرر حء احررذاا حررحح مسغحررءًا ملءتحررًل تقرر  ثررن مسغحررءًا  اتلحررًل ح رر  اح ررء   اعمررًل حثررذن حم حرر  مررن احج رر  

 (1)" حخ  لئ  خ  احساء احماجث  حخذاا احملء اح ء  ثلحقخر ااحذي  ان حم حيجح 
 :  الثانيتفسير العامل 

حاررليم ثلرر  احسرر احء ثلحللمررن ا يم ررئ مررن تررمن احجرر ان ا ررمه احسءسحرر  احسيررل حم حسمررثللا اح قررءاا
تقرررءاا ذاا ( 3)احمسللمررر  ااحرررذل حسارررح تحررر  ان  ررر   اح قرررءاا احممرررثل   خررر  احللمرررن عررر  ثخغرررا 

( 3)مرن احلرر   احكخررم حخ قرءاا احتلاررل  حخس خحررن ااحمسماخرر  % (  8.823) ثيجررث  سمرثللا  لححرر  
 .كثءى 

  -:حللمن  م ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  اامن احمم ئ  
 (        0.802)حالحقيم متلح   احقاايحن احءحلاح  تم احس ءح  ااحث اح    - 
 ( 0.662)ا سءام احلل اا ااحسقلحح  احجلع ة ثلحمجسم  احءحلام   - 
 ( 0.628) احام اذا  سخا  خ  تا  يحء مجس ر  - 

ا سرررءام احلرررل اا ااحسقلححررر  ) ايئرررءًا احررر  ان اتارررن اح قرررءاا سسلخرررر ثرررل تمر ااحقاا ررر  مرررام ث قرررءة 
متلح رر  اتتررمر ااحقاا رر  )ح احثل ارر  سجررمح   ررذا احللمررن ثررر حررذا سقسررء ( احجررلع ة ثررلحمجسم  احءحلاررم 

اذ سءى احثل ا  ان احمثل ش اتتمعح  ااتجسمل ح  ااحءحلاح  مل  رم ات  سرحخ  ( اعاايحن احخلث  
ااحسسرررء  ااحارررمحء  رررا احمي رررذ احا حررر  ايئمررر  مقثاحررر  ترررم احمجسمررر  تسرررًم  رررن عاا ررر  احجرررخال 

حمملءجرر   ررذا احيئررلم حائلع رر  ثلحيجررث  ح لررن مررل , اتررم حلثرر  احجميلجررسل اتتررمر ااحقرراايحن  لمررن 
م م ج اً ثمل حسلخرر ثر  مرن سرلاث  احم رلءاا احسرم س سرلن احر  سرثء ااترمر  لححر  مرن احم ر  

ءح  حغرررء  سلخحمررر  ا رررذا حس خررر  احررر  احمررر ء  ءثمرررل حرررسخ ئ اح رررلئ يحرررء ميلجرررث   خحررر  اايرررلت احسررر 
 .احمثل ش اتتمعح  ااتحس ام ثلحقاايحن من عثن احم   

                                 
(8) Ryan , C . (1990) : Anxiety  And Neurosis ; Penguin Books .  . 
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 رم مرلاء  اتخرم يرلسة مرن ا خر  اح رء  ثبير  حجرخل  خر  ي را ت رب اا اير  " تلحمثل ش اتتمعحر  
 (1). سجلا  حمللححء متسح  اا  حيح  اا ايس لل مث ف اتمعحًل اا اجسمل حًل 

  nisan   اس ررلر مرر  يئءحرر  م  ا حرر  اتتررمر احررذل اكرر   خح ررل يحجررلن اعرر  ساسررخا احثل ارر  احرر
اي   ي  مااج   اتتءا  حيراع مرن احسرءاع اتتمعرم تربي م حمحخران تسل ر  تءسر  ث ءجر  "  1985

 (2)" عخحخ  حس قحر ع ءًا من احساا ن اتتمعم 

 :  الرابعتفسير العامل 
حءاثرر  ثلرر  احسرر احء حم حسمررثللا اح قررءاا ثلحللمررن ايم ررئ مررن تررمن احجرر ان ا ررمه احسءسحرر  احسيررل  

تقرررءاا ذاا ( 3)احمسللمررر  ااحرررذل حسارررح تحررر  ان  ررر   اح قرررءاا احممرررثل   خررر  احللمرررن عررر  ثخغرررا 
( 2)مررن احلرر   احكخررم حخ قررءاا احتلاررل  حخس خحررن ااحمسماخرر  % (  8.823) ثيجررث  سمررثللا  لححرر  

 .مساج   ( 1) كثءى
  -:ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  احللمن  م امن احمم ئ  

 (        0.756)اكان  جلجًل اذا ايسق يم م ءثم اكاء من  ممعم    - 
 ( 0.739)عثن ان امسءل تم احث اح  امل من   م ساتحقم تح ل    - 

حمجررلححن عرر  سررم ايئررءًا احرر  ان اتاررن اح قررءاا سسلخررر ثجررم  احررذاا اا تررمر ااحقاا رر  تررلن  ررذحن ا
 .س جحء مل تم احللمن اتان ااحاليم من عثن احثل ا  

 : الخامس تفسير العامل 
حترلمح ثلر  احسر احء يم ئ من تمن احج ان ا مه احسءسح  احسيرل حم حسمرثللا اح قرءاا ثلحللمرن ا

تقرررءاا ذاا ( 3)احمسللمررر  ااحرررذل حسارررح تحررر  ان  ررر   اح قرررءاا احممرررثل   خررر  احللمرررن عررر  ثخغرررا 
( 3)مررن احلرر   احكخررم حخ قررءاا احتلاررل  حخس خحررن ااحمسماخرر  % (  8.823) ثيجررث  سمررثللا  لححرر  

 . كثءى

                                 
 Webster , L.(1985) : Lexicon Webster Dictionary ; the Delair Publishing Company Inc.  (1) 

 (2) Nisan, M (1985) : Moral Balance: The Effects of prior Behavior on Decision in Moral Conflict , British 

Journal  of Social Psychology , No  . 29 .   
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  -:ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  احللمن  م امن احمم ئ  
 (        0.702)اثكم  ي مل حاح  ميم اح ا     - 
ايئرءًا احرر  ان اتارن اح قررءاا سسلخرر ثجررم  احرذاا اا تررمر ااحقاا ر  تررلن  رذحن احمجررلححن عر  سررم  

 .س جحء مل تم احللمن اتان ااحاليم ااحءاث  من عثن احثل ا  
 : الثامن تفسير العامل 

حاررلمن ثلرر  احسرر احء يم ررئ مررن تررمن احجرر ان ا ررمه احسءسحرر  احسيررل حم حسمررثللا اح قررءاا ثلحللمررن ا
تقرررءاا ذاا ( 3)حمسللمررر  ااحرررذل حسارررح تحررر  ان  ررر   اح قرررءاا احممرررثل   خررر  احللمرررن عررر  ثخغرررا ا

( 2)مررن احلرر   احكخررم حخ قررءاا احتلاررل  حخس خحررن ااحمسماخرر  % (  8.823) ثيجررث  سمررثللا  لححرر  
 .مساج   ( 1) كثءى

  -:ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  احللمن  م امن احمم ئ  
 (        0.745)املء ثلحذي   ي مل فيسل  ااح ر اتذى ح ءحقم    -   
 (        0.620)املء ثبن مجاؤححسم كلثسن تم اح ءحر ميلجث   مكليحلسم    - 
ايئءًا اح  ان اتان اح قءاا سسلخر ثجم  احذاا اا تمر ااحقاا   اتم اح قءة احاليح  ااحاما  مرل  

حرذى سقسرءح ( املء ثلتءسثلل تم مااع  احمااج ر  ) خر ثلتتءحن ا م   ا اح قءة اتاح  احسم سسل
, اذ سرءى ان احمااج ر  مءسث ر  ث رء   ثرر احمرلاء ثلحرذي  ثلسجرله اتترءحناحثل ا  سجمح   ذا احللمن 

اا مجما رر  مررن اتتررءا  احررذحن حمرركخان  ثررح  خرر  اح ررء  احم رر  امرري م جرراات كررلن احجم رراء اا 
 ل  احخل  تثلحيجث  اح  ت   احجميلجرسل حمرلء ثلتءسثرلل ااحقخرر  ير  احم   اتتء اا  س  ج

مااج سرر  حج ررل  احخلرر  , تحمررلء ثلرر م س مخرر  احمجرراؤحح  امررلم  ررذا احج ررل  اذا حررم حاتررر تررم ا اعرر  
احيسلث  ملاء ثربن احمر ء  حرم حل حر  احسر ءح  احكرلتم حمااج ر   رذا احج رل  ااجسحرل ه احءثمرل حكران 

ءه  خررررر  احم ررررر  ات حجرررررس ح  ان حرررررااج  م ا رررررذا حكررررران ت رررررب  خحررررر  مررررر  احجم ررررراء احارررررًل سرررررباح
 . حمجؤاحح ل م س من ااملاءه ثاتتء 
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 م اتت لت ااحمااع  مر  اتترء احسرم سجرل    خر  اءس رلع مجرساى "تممل ء احذي  اسجله اتتء 
 (1)" احملاء ثلحذي  احءحلام 

احر  احمجرؤاحح  اتجسمل حر  مرل  رم ا   1980اع  سس ر احثل ا  م  مرل امرلء اححر  ءحسمرلء  مرلتا 
ملاء ثلحذي  اتجسمل م ااحق ءة  خ  س مخ  ااحقحلم ث  امئل ء يقد احمجؤاحح  اتجسمل ح   را 

 –اتي رراات ,تقرر ان اح احرر   –احاررحلع , ااحمعرراة  -اتيسررءا  امررن مئررل ءه حممثررلتة احأل رر ا  
 (2. )ا سكلء احذاا 

 : العاشر تفسير العامل 
حللمرء ثلر  احسر احء مرن ترمن احجر ان ا رمه احسءسحر  احسيرل حم حسمرثللا اح قرءاا ثلحللمرن ايم ئ 

تقرررءاا ذاا ( 3)احمسللمررر  ااحرررذل حسارررح تحررر  ان  ررر   اح قرررءاا احممرررثل   خررر  احللمرررن عررر  ثخغرررا 
( 2)من احل   احكخرم حخ قرءاا احتلارل  حخس خحرن ااحمسماخر  ثررر% (  8.823) ثيجث  سمثللا  لحح  

 .مساج    (1) كثءى
  -:ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا خ  احسمثللا  خ  احللمن  م امن احمم ئ  

 (        0.824)اجست م ح ج   يح    ي مل حاحء احم ء  ياثم تم احث اح     -
ايئءا اح  ان اتان اح قءاا سسلخر ثجم  احذاا اا تمر ااحقاا   ااآلتءحن تلن  ذه احمجلتا 

 احللمن اتان ااحاليم ااحءاث  ااحتلمح ااحالمن من عثن احثل ا   ع  سم س جحء مل تم
 : س جحء احلاامن احمجسثل ة تم احث   

( اح قررءاا)ان مررن ا ررم مررءا  عثرران احللمررن  ررا ان حقثررن احللمررن احررذل حسمررث   خحرر  اررم  مسغحررءاا 
ارررات افحارررل حرررسم س جرررحء  اامرررن ترررم (  ±0.30)اذحرررل  ثقرررلن حم رررل جخ ررراء  ,  احررر   خررر  اتعرررن 

مرررر  اتجررررسللي  ثلحسمررررثللا احمساجرررر   (   ±0.50)احسمررررثللا احكثررررءى احسررررم سجررررلال اا س حرررر   خرررر  

                                 
 .  399د , ( 1973, مكسث  اتيجخا احمسءح  ),   احلمن احجخاكم, سءجم  سمح متحمء :  اتح  ملءسن ( 1)

(2) Shaft , R,H-Gieck & Brown , R,S (1982) : Burnout syndrome among Athletic Trainers Athletic 

Training , 17 (1) Spring 36.   
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اثلررر مل سرررم س جرررحء احلاامرررن احمقثاحررر  اساارررح  ل  خررر  اجرررلح م رررل جخ ررراء  حمكرررن ان (  0.40±)
 . يااح احلاامن احمجسثل ة اسجخجخ ل 

 : العامل الثالث 
ا رذا ( 0.686 , 0.667)اثسمرثللا ( 12 – 28) سم اجسثلل ه اذحرل  ير  سمرث   خحر  تقرءسحن  مرل 
 .ت حجا   ي  اعن من اما  تقءاا تسم اجسثلل ه 

 :العامل السادس 
 , 0.413)اثسمرثللا (  24 -  18 – 22)سم اجرسثلل ه اذحرل  ير  سمرث   خحر  ارم  تقرءاا  مرل 

 ي رررل (  (24حسمرررثللا يحرررء كلتحررر  حقثررران احللمرررن ثجرررث  اح قرررءة ا حكرررن  رررذه ا( 0.374  , 0.727
(   ±0.50)ثرران احللمرررن ان حقثرررن سمرررثللا كثررءى اا سجرررلال اا س حررر   خررر  مساجرر   امرررن مرررءا  ع

 .حذا اجسثل  احللمن (  ±0.40)م  اتجسللي  ثلحسمثللا احمساج   
 :العامل السابع 

ا رذا ت ( 0.482 , 0.825)اثسمرثللا ( 31 - 8)سم اجسثلل ه اذحل  ي  سمث   خح  تقرءسحن  مرل 
 .حمكن ان حقثن احللمن  ي  ع  سمث   خ  تقءة اا  ة كثءى ااحاليح  مساج   تسم اجسثلل ه 

 :العامل التاسع 
ا رذا مترلح  حمرءا  ( 0.800)اثسمرث  (  23)سم اجسثلل ه اذحل  ي  سمث   خح  تقرءة اا ر ة  رم 

 عثان احللمن تسم اجسثلل ه 
 :الحادي عشر  العامل

ا رذا ت ( 0.382 , 0.878)اثسمثللا ( 17 -10)سم اجسثلل ه اذحل  ي  سمث   خح  تقءسحن  مل 
 .تي  اعن من اما  تسم اجسثلل ه   حمكن

 :العامل الثاني عشر 
ا رذا مترلح  حمرءا  ( 0.778)اثسمرث  (  13)سم اجسثلل ه اذحل  ي  سمث   خح  تقرءة اا ر ة  رم 

 .م اجسثلل ه عثان احللمن تس
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 :العامل الثالث عشر 
ا رذا ت ( 0.594 , 0.688)اثسمرثللا ( 20 - 5)سم اجسثلل ه اذحل  ي  سمث   خح  تقءسحن  مرل 

 .حمكن ان حقثن احللمن  ي  ع  سمث   خ  تقءة اا  ة كثءى ااحاليح  مساج   تسم اجسثلل ه 
 .  التحليل العاملي ملقياس الصالبة النفسية 21-4- 3
 .   ف  ا  مس ات  احثحليلا ا احح  حمقحلح احسمث  احي جح   : أوال
حكررم سلرر  مسرر ات  ثحليررلا فاححرر  تحجرر   ان سءسرر  اسرريئم احثحليررلا احسررم اجستخسررا  يرر  إجلثرر   

جمح   حي  احث    خ  مقحلح احسمث  احي جح   ثمكن حج ن  خحيل مللحجس رل إ سرلعحل ثلجرست ام 
  ااتي رررءا  حمرررن عرررحم احاجررر  اح جرررلثم ااحاجررر اررر  ثلجرررستءان كرررني علمرررا احثل  اذ احس خحرررن احلرررلمخم

 . حااح ذحل  سماحملحلءل ااحت ب احملحلءل امللمن اتحساات ااحج ان ات
 (  25)جدول 

 مصفوفة البيانات األولية لمقياس الصالبة النفسية

 الوسط        ت      

 احلسابي       

 االحنراف      

 املعياري      

 

 الوسيط      

 معامل

 االلتواء

 

 الوسط        ت      

 احلسابي      

 االحنراف       

 املعياري        

 

 الوسيط        

 معامل

 االلتواء

 

F1      2.190       1.276         2.000        0.705      F17      2.690              1.308            3.000 0.127       

F2      2.420       1.357               2.000 0.704      F18      2.750              1.313     3.000 0.148       

F3      2.530       1.351               2.000 0.511      F19      2.330              1.310     2.000 0.737       

F4      2.710       1.526              3.000 0.261      F20      2.650             1.274           2.000 0.449      

F5      2.550                1.472      2.000 0.471      F21      2.790             1.372    3.000 0.173      

F6       2.370               1.454      2.000 0.636      F22      2.560             1.416     2.000 0.518      

F7       2.700            1.359       3.000 0.170      F23      2.520            1.314     2.000 0.542       

F8      2.490            1.359       2.000 0.477      F24      2.380             1.405      2.000 0.563       

F9      2.510             1.473       2.000 0.531      F25      2.680            1.448    3.000 0.314       

F10     2.520             1.226       2.000 0.355      F26      2.680           1.301    3.000 0.338       

F11     2.480              1.388       2.000 0.400      F27      2.580           1.272    2.000 0.507       

F12     2.520             1.410      2.000 0.465      F28      2.670           1.363   3.000 0.304       

F13     2.380       1.331               2.000 0.578      F29      2.680            1.441    2.000 0.374       

F14     2.450            1.380     2.000 0.670      F30      2.480            1.321     2.000 0.553       

F15     2.740                1.276         3.000 0.355      F31      2.640            1.322     2.500 0.399      

F16      2.870            1.360     3.000 0.044          
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 20, 19, 14,  13, 12,  11, 10 , 9,  8,  6, 5, 3,  1,2) عحم  احاجح   ي  اح قءاا *

,  18  , 17, 16,  15,  7,  4) امل اح قءاا  ( 2) سجلال  ( 31, 30, 29, 27, 24, 23, 22,

 .( 3) تقحم  احاجح  سجلال  ( 28,  26,  25,  21
 . احجل  مس ات  اتءسثل لا احثحيح  ثحن تقءاا مقحلح احسمث  احي جح  : ثانيًا 

سررم اجررست ام  اذان احس خحررن احلررلمخم حجررل  حخسلثحررء  ررن ملررلمما اءسثل حرر  ثررحن تقررءاا احمقحررلح   
حس  ح  احلمعلا ثحن تقءاا مقحلح احسمث  احي جح   اكمرل ماارح ترم ( ثحءجان ) مللمن اءسثل  

حرررررم س جررررر  احتمحرررررل ) ءسثرررررل  مللمرررررن ا(  465 )حم رررررئ ان احمسررررر ات  سسارررررمن ( 25)احجررررر ان 
مللمررن ( 200%( )56.989 )مللمررن اءسثررل  مليررال ثيجررث  معاحرر  ثخغررا  ( 265)مي ررل( احق ءحرر 

مللمرن اءسثرل  ( 265)كمل سام احمسر ات  %(  43.010)اءسثل  يحء مليال ثيجث  معاح  ثخغا 
مللمررررن اءسثررررل   ان جررررلح  امي ررررل مللمررررن ( سرررر ء)ا%(  56.989) ان ماجرررر  اثيجررررث  معاحرررر  
مللمررن اءسثررل  يحررء  ان جررلح  ( 16)ا%(  92)  اثيجررث  معاحرر ( 184)اءسثررل  يحررء  ان ماجرر  

 .%( 8 )اثيجث  معاح  
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ان ( مسر ات  ا يمراذن ا اححر  ) فحجل  مس ات   اامن احسمث  احي جرح  عثرن احسر احء :  ثالثاً 
فحجررل  احلمعررلا اتءسثل حرر  ثررحن تقررءاا اح رر   مررن احس خحررن فحلررلمخم تررم احمقررلححح احي جررح   ررا 
ان  مخحر  سجمحر   رر   مرن احمسغحررءاا  اذ احمقحرلح نئ رلء احلاامررن احكلمير  اءات  رذه احلمعررلا

احمسءاث رر  تررم مسغحررء اا رر  فكثررء  ررا مررل حقررام ثرر  احس خحررن فحلررلمخم اسجررم  احمسغحررءاا ا كثررء 
  (1).ثلحلاامن حسمحح  ل  ن احمسغحءاا احلل ح  

ترم س خحرن (  Principal components )اجرست ام  ءحقر  احمكايرلا ا جلجرح  ا رن  ءحرر 
سررم اسرران احثل ارر  احرر  مسرر ات  ا يمرراذن ا اححرر   اذمسرر ات  ملررلمما اتءسثل ررلا احثحيحرر  

 رررلمًم سمرررثلا  خررر  احمقحرررلح ثيجررر  (  9) حمقحرررلح احسرررمث  احي جرررح   حررر  ئ رررءا يسلعج رررل 
  .حااح ذحل (  27) مس لاس  ااحج ان 

(  4.322)مقرر اء ( احجررذءاحكلمن)امررن احجرر ان ي جرر  سثررحن ان احللمررن اتان تجررء احقحمرر  احلحيحرر 
ااحللمرن احترلمح ( 2.218)ااحللمرن احءاثر  ( 2.274)ااحللمرن احالحر  (  2.558)ااحللمن احارليم 

ااحلاامررررن اتتررررءى مررررن احللمررررن احجررررل ح احغلحرررر  احللمررررن احسلجرررر   رررر   ثررررلحقحم احسلححرررر  ( 1.918)
يجررررررر  ان جمحررررررر   رررررررذه احلاامرررررررن تجرررررررءا مرررررررل مقررررررر اءه ( 1.378( )1.479( )1.501( )1.833)
من عحم احسثلحن احم جء اثلنالت  اح  ذحل حمحء احج ان احر  عرحم احيجر  احسءاكمحر  (  19.481)

ااحيجررر  احمعاحررر  حخسثرررلحن احم جرررء حخمقحرررلح احخلاامرررن اثخغرررا عرررحم احيجررر  احسءاكمحررر  ااحسرررم ا  ا ا 
 جر  ثم احجذاء احكلمي  س ءحجحل حكن  لمن م  احلاامن احجلثق  ح ل اكمل حخرم ا  ج  سءاكم عحثا 

                  (42.874( )36.687( )29.532( )22.195( )13.944)سجخجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن احلاامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 
يجررررث  احسثررررلحن ) احيجرررر  احمعاحرررر   اذامررررل مررررن  ( 62.845() 58.401( )53.631( )48.788) 

مرر  احلحيحرر  حخللمررن مقجررام  خرر   رر   تقررءاا احمقحررلح ثخغررا ااحسررم ا سمرر ا  خرر  احقح(  احم جررء 
 ( 5.914( ) 6.187) ( 5.347) (7.155) (7.337) (8.251) (13.944)ثررررررررررلحقحم احسلححرررررررررر   

ااحجررر ان (  66.55) اان احيجرررث  احمعاحررر  حخسثرررلحن احم جرررء حخمقحرررلح ثخغرررا ( 4.444) ( 4.770)

                                 
 .  ( 2010, احمجحءة حخيمء ااحسا ح    اء,  ملن ),  spss  ,  8ثلجست ام  ااحس خحن ات سلعم احمسق م حخثحليل:  م ة م م   ا حن ( 1)
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حكرن تقررءة مررن تقرءاا احمقحررلح فل مقرر اء مررل  (اتمررسءاكحلا ) احارل  رر   تحرر  عرحم احسثررلحن احم جررء 
احثرررحن احجررر ان فحارررل عرررحم , تجرررءا اامرررسءكا ثررر  اح قرررءاا ترررم سماحرررن مقحرررلح احسرررمث  احي جرررح  

احسثررلحن   عحمرر –1)احسثررلحن احتررلد حكررن تقررءة مررن تقررءاا مقحررلح احسررمث  احي جررح  ااحيلسجرر  مررن 
ا رذا (  0.679 )  مرلءكا ثمقر اءتيجر  اح قرءة اتاحر  مرن مقحرلح احمرلاء ثلحرذي( احم جرء حخ قرءة

 :كمل تم احج ان اتسم (  0.321) حليم احسثلحن احتلد ح ل حجلال 
 

 ( 27 )جدول 
 (نموذج األولية مصفوفة اال ) مصفوفة عوامل الصالبة النفسية قبل التدوير 

 لفقراتا

 

 التباين العوامل املستخلصة

 املفسر

 التباين

 اخلاص

   التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني األول

F1 .429 .164 -.022 .471 .114 .021 -.044 .332 -.346 .679 .321 

F2 .473 .394 .104 .147 -.075 .270 .077 .087 .149 .526 .474 

F3 .194 .590 .196 .252 -.042 -.100 .183 .103 -.004 .543 .457 

F4 .470 .116 .330 .109 .292 .109 .033 .053 .291 .541 .459 

F5 .638 .153 .379 .130 -.077 .126 -.084 -.079 .190 .662 .338 

F6 .393 .225 .320 .392 -.030 .098 -.189 -.140 .153 .551 .449 

F7 .268 .605 .088 .072 -.166 .343 .047 .210 .135 .660 .34 

F8 .568 .315 .007 .136 .079 -.215 .035 .335 .104 .617 .383 

F9 .600 .277 .254 .111 .105 .046 .165 -.144 .016 .575 .425 

F10 .012 -.072 .453 -.015 .543 .119 .046 .083 -.171 .558 .442 

F11 .731- .053 -.029 .248 -.002 -.012 .097 .146 .064 .635 .365 

F12 .001- .080 .050 .083 .105 .824 .074 -.126 .123 .742 .258 

F13 .350 .115 .078 -.043 .039 .766 .037 .128 -.079 .756 .244 

F14 .701 .232 .197 .054 -.020 .117 .157 -.003 -.216 .672 .328 

F15 .307 .011 -.163 .069 .151 .065 .409 .073 .610 .697 .303 

F16 .089 .124 .121 -.001 .016 -.022 .056 .757 .103 .626 .374 

F17 .020- .196 -.004 -.074 .768 -.036 .252 .050 .125 .716 .284 

F18 .091 -.088 -.113 .310 .750 .103 -.063 -.069- .077 .713 .287 

F19 .651 .060 -.100 .094 .063 .261 .260 .002 -.063 .591 .409 

F20 .146 .778 .006 .051 .306 .149 -.103 .015 -.039 .758 .242 
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F21 .184 .200 .190 .588 .124 .104 -.042 -.014 .085 .491 .509 

F22 .191 .100 .008 .769 .130 -.107 .126 -.073 .076 .693 .307 

F23 .264 .413 .107 .129 -.099 -.021 .467 -.188 .089 .541 .459 

F24 .162 .408 .369 .316 .065 -.056 .317 .180 -.330 .678 .322 

F25 .180 .016 .165 .049 .226 .132 .739 .110 .075 .694 .306 

F26 .034 -.065- .218 .531 -.276 .208 .306 .229 .111 .613 .387 

F27 .260 .247 .565 .120 -.003 -.148 .199 -.231- .074 .582 .418 

F28 .550 .015 .355 .007 -.011 .080 .015 .288 .150 .541 .459 

F29 .132 .053 .651 .194 -.008 .120 .099 .211 .032 .551 .449 

F30 .010- .107 .338 .332 .063 .061 -.023 .270 .611 .691 .309 

F31 .217 .422 .489 -.021 -.050 .114 .007 .327 -.013 .588 
.412 

 

 القيمة 

 العينية

 

4.322 

 

2.558 

 

2.274 

 

2.218 

 

1.918 

 

1.833 

 

1.501 

 

1.479 

 

1.378 

 

19.481 

 

 نسبة 

 التباين

 

13.944 

 

 

8.251 

 

7.337 

 

7.155 

 

6.187 

 

5.914 

 

4.843 

 

4.770 

 

4.444 
  

 نسبة ا

 لرتاكم

13.944 

 

22.195 29.532 36.687 42.874 48.788 53.631 58.401 62.845   

 

  : (يماذن احي لعح  مس ات  ات) فحجل  مس ات   اامن احسمث  احي جح  ثل  احس احء :  رابعاً 
يئررءًا   محرر  سرر احء احلاامررن , ا سمرر ا  احثل ارر  ذحررل مررن فجررن اح سرران  خرر  احسءكحرر  فحلررلمخم 

حللمخم عثرن احسر احء , اثرذحل اجرست ما احثل ار   ءحقر  اح لءحمرلكح ااحثجح  احسم حم ح قق ل احثيلت 
varimax    , اح ءسرر  تررم س جررحء احلاامررن ثمرركن فكاررء ااررا ًل مررن احمسرر ات  ا اححرر   نسل رر

عثرررن احسررر احء , ايسحجررر  سقثرررن  ءحقررر  اح لءحمرررلكح تكرررءة احثيرررلت احثجرررح  مررر  ات س رررلئ ثلحسللمررر  ثرررحن 
 ااجررست مااحلاامررن , ااحسررم سررؤ ل إحرر  فتاررن اح خرران احسررم سجررساتم تسررلعد احثيررلت احثجررح  , 

 ن  مخحرر  س جررحء احلاامررن مررن تررمن اح سرران  خرر  مسرر ات  ثلرر احثل ارر   ررذه اح ءحقرر  تررم سجرر ح

إذ (  28) تم جرر ان   اامن  اكمل مثحن(  9)  اامخ ل احس احء حلاامن احسمث  احي جح   ااحثلحم     
ايجرث  احسثرلحن احم جرء اا  محر  ( احجرذء احكرلمن )حسثحن من تمن احج ان فن عرحم احقحمر  احلحيحر   

ت فن مجمراع فاحيجثح  ااحيج  احسءاكمح   ي  كن  لمن سغحءا  ن مس ات  احلاامن عثن احسر احء 
جمررراع  رررذه احقرررحم امرررل  ققسررر  احلاامرررن مرررن مجمررراع حخسثرررلحن احم جرررء امجمررراع ا  محررر  احيجرررثح  ام
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( 19.482)احيجرر  احمعاحرر  ثقحررا ي جرر ل  يرر  مسرر ات  احلاامررن عثررن اثلرر  احسرر احء ااحسررم ثخغررا 
, ا رررذا مرررل ح قرررر احسءكحررر  احثجرررح  حخمسررر ات  , إذ ثخغرررا عحمررر  احقحمررر  (62.845)اثيجرررث  سثرررلحن 

ااحللمرررن احالحررر  ( 1.962)ااحللمرررن احارررليم ( 8.110)حخللمرررن ا ان ثرررر (  احجرررذء احكرررلمن)احلحيحررر  
من احللمن احتلمح احغلح  احللمرن  ات فمل احلاامن ا تءى فثس( 1.543)ااحللمن احءاث  ( 1.711)

فمرل مرن  حر  ا  محر   (1.047( )1.150( )1.184( )1.296( )1.479)احسلج  ت   ا ثرلحقحم 
 ج  عحم احجذاء احكلمي  حخلاامرن مقجرامًل  خر  عحمر  ثاحيجث  حخلاامن ااحسم ءسثا ثمكن سيل حم ا 

ااحللمرن احارليم ( 41.628)احسثلحن احم جرء احكخحر  , تقر   قرر احللمرن ا ان ف محر  يجرثح  مقر اء ل 
امرررن احللمرررن احترررلمح حغلحررر     (7.920) ااحللمرررن احءاثررر ( 8.782)ااحللمرررن احالحررر  ( 10.070)

اكررررذحل حمررررحء  (5.374( )5.902( )6077( )6.652( )7.591)احللمررررن احسلجرررر  ثررررلحقحم اآلسحرررر  
احجرر ان إحرر  عررحم احيجرر  احسءاكمحرر  ااحيجررث  احمعاحرر  حخسثررلحن احم جررء حخلاامررن, إذ ءسثررا عررحم احيجرر  

احكلميررر  سررر ءحجحًل حكرررن  لمرررن مررر  احلاامرررن احجرررلثق  ح رررل   جررر  سرررءاكم عرررحم احجرررذاءثاحسءاكمحررر  سسرررل  حًل ا 

 (47.758) (42.987 (38.009( )32.490( )26.162) جررر  سجخجرررن احلاامرررن اكمرررل حررربسم ثا 
فمررررل عررررحم احيجررررث  احمعاحرررر  حخسثررررلحن احم جررررء تبي ررررل  (62.845( )59.468) (55.757( )51.939)

ءسثرررا سيل ححرررًل ت سمل  رررل  خررر  عرررحم احجرررذاء احكلميررر  حخلاامرررن مقجرررامًل  خررر   ررر   تقرررءاا احمقحرررلح 
 (4.771( )4.978( )5.518( )6.329)( 26.162)  ج  سجخجن احلاامن ثلحقحم اآلسحر ث اءسثا

( اتمرسءاكحلا )ا    احج ان فحاًل عحم احسثلحن احم جء  (3.377( )3.711( )3.818( )4.181)
حكن تقءة مرن تقرءاا احمقحرلح امقر اء مرل تجرءا اامرسءكا ثر  اح قرءاا ترم سماحرن مقحرلح احسرمث  

 . عحم احسثلحن احتلد ح ذه اح قءاا  ن تاماحي جح   , 
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 (  28)جدول 
 (نموذج النهائية مصفوفة اال ) مصفوفة عوامل الصالبة النفسية بعد التدوير 

 لفقراتا

 

 التباين العوامل املستخلصة

 املفسر

 التباين

 اخلاص

   التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني األول

F1 .529 -.051 .131 -.230 -.145 -.119 .442 .038 .308 .679 .321 

F2 .660 -.121 -.207 -.004 .016 -.021 -.004 .156 -.089 .526 .474 

F3 .569 -.150 .246 .015 -.224 -.027 -.146 .252 -.011 .543 .457 

F4 .618 .221 -.026 .036 .092 .078 .032 -.194 -.234 .541 .459 

F5 .673 -.171 -.120 -.070 .141 -.072 -.019 -.266 -.253 .662 .338 

F6 .576 -.095 .074 -.056 .129 -.344 .029 -.103 -.235 .551 .449 

F7 .601 -.225 -.212 .210 -.110 -.022 .000 .371 -.099 .660 .34 

F8 .599 -.092 .132 -.247 -.097 .298 .222 .094 -.124 .617 .383 

F9 .675 .000 -.086- -.197 -.096 -.012 -.169 -.174 -.075 .575 .425 

F10 .207 .419 .103 .311 -.229 -.025 .071 -.403 .108 .558 .442 

F11 .627 -.071 -.080- -.390 .145 .145 .178 -.061 .029 .635 .365 

F12 .261 .263 -.555 .354 .162 -.342 -.064 .128 .092 .742 .258 

F13 .466 .039 -.637 .255 .004 -.118 .152 -.009 .174 .756 .244 

F14 .677 -.175 -.207 -.223 -.170 .037 -.030 -.213 .120 .672 .328 

F15 .369 .336 -.113 -.143 .403 .375 -.171 .249 -.142 .697 .303 

F16 .305 -.090 .172 .313 .005 .454 .396 .165 .089 .626 .374 

F17 .195 .715 .085 .047 -.312 .217 -.061 .059 -.078 .716 .284 

F18 .173 .746 .046 -.159 -.034 -.182 .244 -.047 -.048 .713 .287 

F19 .554 .054 -.370 -.312 .040 .090 .014 -.044 .188 .591 .409 

F20 .487 .115 -.064 .070 -.544 -.170 .025 .340 -.242 .758 .242 

F21 .511 .120 .222 -.029 .130 -.365 .094 .081 -.001 .491 .509 

F22 .453 .194 .390 -.306 .229 -.330 .030 .161 .130 .693 .307 

F23 .495 -.059 .024 -.135 -.051 .039 -.482 .181 .059 .541 .459 

F24 .579 -.079 .317 .094 -.307 -.058 -.102 .012 .345 .678 .322 

F25 .434 .336 -.019 .075 .085 .334 -.348 .003 .383 .694 .306 

F26 .385 -.112 .181 .178 .469 -.110 -.023 .140 .369 .613 .387 

F27 .505 -.079 .243 .046 -.049 -.070 -.404 -.273 -.122 .582 .418 

F28 .583 -.123 -.060- .074 .134 .242 .163 -.259 -.085 .541 .459 

F29 .496 -.074 .212 .401 .104 -.029 -.018 -.273 .088 .551 .449 

F30 .408 .140 .294 .353 .420 .033 .077 .152 -.296 .691 .309 



888  
 

 منهجية البحث واجراءاته  الميدانية  –ألثالث  الباب

F31 .565 -.234 .071 .385 -.208 .095 .046 -.042 -.060 .588 .412 

 القيمة 

 العينية

 

8.110 

 

 

1.962 

 

1.711 

 

1.543 

 

1.479 

 

1.296 

 

1.184 

 

1.150 

 

1.047 

 

19.482 

 

 نسبة 

 لتباين

 

26.162 

 

6.329 

 

5.518 

 

4.978 

 

4.771 

 

4.181 

 

3.818 

 

3.711 

 

3.377 
  

 نسبة 

 الرتاكم

 

26.162 

 

 

32.490 

 

38.009 

 

42.987 

 

47.758 

 

51.939 

 

55.757 

 

59.468 

 

62.845 
  

 ة يألهما

 النسبية

41.628 10.070  8.782 7.920 7.591  6.652  6077  5.902 5.374    

 

 : تفسري عوامل مقياس الصالبة النفسية  3-20-5
ا سمرر ا  خرر  مسرر ات   اذثلرر  ان اسثلررا احثل ارر  احكاحررء مررن احاررااث  احتلسرر  تررم عثرران احللمررن 

(  5)اسرررم عثررران  اامرررن ( 9)احي جرررح   ااحسرررم ا سررراا  خررر   احسرررمث ثلررر  احسررر احء حلاامرررن مقحرررلح 
        تقرررررءاا افكارررررء اثقحمررررر  سمرررررث  حخ قرررررءة احاا ررررر ة مرررررن (  3) اامرررررن سمرررررثلا  خررررر  كرررررن  لمرررررن مي رررررل 

افكاررررء ا مررررل احللمررررن اتان ااحاررررليم ااحالحرررر  ااحءاثرررر  ااحتررررلمح اثخررررم  رررر   تقررررءاا (   .0 40 ±)
 خرر  احللمررن  تقررءاا (9)تقررءة ما  رر  ,( 23)احمسمررثل   خرر  جمحرر   اامررن مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  

تقرررءاا  خررر  ( 4)تقرررءاا  خررر  احللمرررن احالحررر  ا ( 3)تقرررءاا  خررر  احللمرررن احارررليم ا ( 4)اتان ا 
تقءاا  خ  احللمن احتلمح امن فجرن س  حر  عرحم سمرثللا  رذه اح قرءاا  خر  ( 3)احللمن احءاث  ا 

ح ساح مررل اا   ررلت احلاامررن احمقثاحرر  مرر  فمكليحرر  س  حرر   ثحلرر  مليرر  اح قررءاا حس  حرر  احمجررلن احررذل 
 :حثحن ذحل( 28)مجمحلا ح ذه احمجلتا تلحج ان 

 
 
 
 
 

 



888  
 

 منهجية البحث واجراءاته  الميدانية  –ألثالث  الباب

 
 ( 29)  جدول 

 مقياس الصالبة النفسيةل تشبعاتها على العوامل المقبولة صياغة الفقرات وقيم 
 

 احمجلن احسمثررررررررر     اح قرررررررررررءاا احلاامن

 
 
 

 احللمن     
 ا ان     

 اتحسررررررررررررر ام      0.473 اتت اح ء  حثل  احمثل ش ااحقحمعحم  اح حلة سكمن تم 

 اتحسررررررررررررر ام      0.470 ف لحة مل اءسكثس  من فت لت فايلت احث اح 

 اتحسررررررررررررر ام      0.638  ما م ان فكان ف جن ت   تم احخلث 

 اتحسررررررررررررر ام      0.568 سق حم ف ات ممح  ااء  لعخسم تم عل   احث اح  حجل  يم  خ       

 اتحسررررررررررررر ام      0.600 املء ثلحجلل ة  ي مل س   يم  لعخسم  خ  اتمسءال تم احس ءح       

 اتحسررررررررررررر ام      0.731 اثل ء ح ن ممكخ  سااج  اح ممت اايلت احس ءح 

 اتحسررررررررررررر ام      0.701 سءكح ل تم احس ءح مملكخم احللعخح  سقخن من 

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح          0.651 يجل م حلسم   خ  مج ا ل اححح  خ  اح ئ ااحس ت 

 املء ثلت ثل  حل م مااتق   لعخسم  خ  احمملءك  تم احث اتا      
 احتلءجح 

 تم احلمخحلا احلقخح  احق ءة  خ  احس كم         0.550

 
 احللمن      
 احاليم      

 اتحسررررررررررررر ام      0.590 فا  ت  م احمجسقثخح  افيل مسبك  من ع ءسم  خ  سي حذ ل

 اتحسررررررررررررر ام      0.605 في من احمجؤاحح  احكلمخ  تم ا  ات

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.778 كن مل ح    حم تم احث اح   ا يسحج  ست ح م

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.408 اح حلة ثكن مل تح ل سجس ر ان ف حل ل

 احللمن      
 احالح       

 احلمخحلا احلقخح احق ءة  خ  احس كم تم           0.651 فج  سلاث  تم سس حح ا ت لت احسم فع  تح ل فايلت احميلتج 

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.565 فسقثن ايسقل اا احجم اء حمجساى ف اعم ثءاح ملياح   لحح 

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح     ا      0.489 اح ءج  فايلت ا  ات اف   احس  ل ااجسمس  ثلحخ ئل

       
 احللمن      
 احءاث       

 

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.769 سباحءل الح   خ  ات  ا  احسم سق  حم

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.588 فجس ح  احس كم تم مجءى فماء  حلسم

 تم احلمخحلا احلقخح  احق ءة  خ  احس كم          0.531 فتم  اح من عحن ان سث ف احث اح 

 اتحسررررررررررررر ام      0.471 م مل كليا سلاث  احم لءة تبييم فجس ح  ف اع ل ثيجلح
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 احللمن      
 احتلمح     

 اس كم تم احقم اياثم  ي  اح من افجس ح  ست م اح من
 ثج اح 

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.768

 احق ءة  خ  احس كم تم احلمخحلا احلقخح           0.750  حلسم ساح  تم فيم   ححح ح ل ملي ملئم ااعلا 

 اتحسررررررررررررر ام      0.543 كاحءا مل فج  سلاث  تم استلذ عءاءاسم فايلت احث اح 

احرررذل ثرررحن عرررحم سمرررث  اح قرررءاا ارررمن احلاامرررن احمقثاحررر  ثلررر مل اسثليرررل (  29) مرررن ترررمن احجررر ان 
مجما رر  مررن احمررءا  تررم عثرران احلاامررن ااح قررءاا احمساررمي  حمجررلتا احسررمث  احي جررح  حم ثررم 

 اامن سم عثاح ل  خر  اجرلح كرن  لمرن سمرثلا تحر   ر   مرن ( 5)احجميلجسل اح يم  ح  ئ ءا 
حل حمكن ان ي جء  ذه احلاامن ثمكن اااح اماج  اكمرل اح قءاا ذاا سمث   لحم ا خ  اات ذ

 :حخم 
  :تفسير العامل األول 

مرن احجر ان ف ررمه يرءى احسءسحرر  احسيرل حم حسمررثللا اح قرءاا ثلحللمررن احارليم ثلرر  احسر احء احمسللمرر  اذ 
تقررءاا ذاا سمررثللا  لححرر  اثيجرر  ( 9)اسررث ا تحرر   رر   اح قررءاا احممررثل   خرر  احللمررن عرر  ثخغررا 

 .مساج   ( 2)كثءى ( 7)من احل   احكخم حخ قءاا احتلال  حخس خحن ااحمسماخ %( 29.03)
  -:امن احمم ئ  ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا مت احسمثللا  خ  احللمن  م 

 ( 0.731)اثل ء ح ن ممكخ  سااج  اح ممت اايلت احس ءح   -
 (0.701)مملكخم احللعخح  سقخن من سءكح ل تم احس ءح   -

 مرا م ان اكران ) ايئءًا اح  ان اتان اح قءاا سسلخرر ثلحقر ءة  خر  احسي حرذ ااحل ر  مر  احري ح مراًم 
حررذا سقسررءح ( يجررل م حلسمرر   خرر  مج ررا ل احررحح  خرر  اح ررئ ااحسرر ت  , ا جررن ت رر  تررم احخلثرر  

سررءى ان اذ ( احقرر ءة  خرر  احررس كم تررم احلمخحررلا احلقخحرر  امجررلن اتحسرر ام)احثل ارر  سجررمح   ررذا احمجررلن ثررر 
احست رررح  احمجرررسقثخم ااحقررر ءة  خررر  احسي حرررذ ا  رررا  اح رررء  مررر  ي جررر  اكرررن مرررل ح ررر   حخلررر   رررا يسحجررر  
ست ح   ا ذا كخ  حؤك   خ  س كم احم   ثلقخ  اي ج  من اجن احاسران احر  احيجرلح امرن جلير  
  ءحلارر  احجميلجررسل سؤكرر  احثل ارر   خرر  اررءاءة احسرر ام احم رر  ثلحسرر ءح  احمجررسمء احررذل حررؤ ل احرر

مءاي   اما احججم ا حل ة احءملع  ااحساا ن ح ح  ثمرل سس خثر  احخلثر  اثلحسرلحم حجرس ح  احم ر  ان 
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حرررس كم ثررربج ات ججرررم   خررر  ارررات احم رررلءاا اح يحررر  احم خاثررر  ا رررن  ءحرررر احس امررر  ثلحسررر ءح  حمكرررن 
 . جساى احم   ثبن حت   حمجسقثخ  اح لان احسي حذ ااحس كم ثلمخحلا احلقخح  حخاسان اح  اتان م

 ا ياع من احسللع  احي جم حخس م ث  اح ء  سجله ي ج  اف  ات  اعحم  ااآلتءحن من : ااتحس ام  
 .  اح  

 ا س من احمجؤاحح  احمتسح   مل ح    حر  احسارمن احرس كم ااحقر ءة  خر  استرلذ  : امل احس كم 
 (1)غا  احق ءة  خ  احمااج   اح للح  حخا, احق ءة  خ  س جحء ات  ا  , احقءاء 

 خرررر  احررررس كم احرررر اتخم اا احتررررلءجم مرررربي  مرررربن اتثلررررل  احي جررررح  ( ءاثيرررر ) اسس ررررر احثل ارررر  مرررر  
   لححر  مرن احءارل فل ان اتتءا  ذا اح ءج  احللحح  تم احس كم اح اتخم حسمسلان ث ءجر, اتتءى 

 خر  مااج ر   سءاثًل من ثحع  احلمن افكاء اي ملجًل تم م لم رل احائح حر  فكارء عر ءةاحائح م ااعن اع
  (2).احاغا  

 : تفسير العامل الثاني
مرن احجر ان ف ررمه يرءى احسءسحرر  احسيرل حم حسمررثللا اح قرءاا ثلحللمررن احارليم ثلرر  احسر احء احمسللمرر  اذ 

تقرررررءاا ذاا سمرررررثللا  لححررررر  ( 4)اسرررررث ا تحررررر   ررررر   اح قرررررءاا احممرررررثل   خررررر  احللمرررررن عررررر  ثخغرررررا
 مساج   ( 1)كثءى( 3)احتلال  حخس خحن ااحمسماخ  من احل   احكخم حخ قءاا %( 12.903)اثيجث 

  -:امن احمم ئ  ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا مت احسمثللا  خ  احللمن  م 
 ( 0.778)كن مل ح    حم تم احث اح   ا يسحج  ست ح م  -

اسررم سجرمحس مل مررن عثررن  ايئرءًا احرر  ان اتاررن اح قرءاا سسلخررر ثلحقرر ءة  خر  احسي حررذ ااحل رر  مر  احرري ح
احثل ا  تم مجلتا احق ءة  خ  احس كم ثلحلمخحلا احلقخحر  ااتحسر ام اسرم س جرحء مل ترم احللمرن ا ان 

 . من عحن احثل ا  
 

                                 
(1) Kobasa ,S.C.(1979) : Stressful life events , personality and health : An inquiry into hardiness. Journal  

of Personality and Social Psychology, 37 , (1) pp . 1-11.   

(2) Robbins , s . (1997) : Essentials of orgin zarion behavior ( 5  thed ) upper saddere  Rivr .N. G . Pentice 

Help .  
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 :تفسير العامل الثالث 
من احج ان ف مه يءى احسءسح  احسيل حم حسمثللا اح قءاا ثلحللمن احالح  ثلر  احسر احء احمسللمر  اذ 

  تقرءاا ذاا سمرثللا  لححر  اثيجرث  ( 3)    اح قءاا احممرثل   خر  احللمرن عر  ثخغرا اسث ا تح 
 .مساج   ( 1)كثءى( 2)من احل   احكخم حخ قءاا احتلال  حخس خحن ااحمسماخ  % (  9.677) 

  -:امن احمم ئ  ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا مت احسمثللا  خ  احللمن  م 
 (0.651)حسم اع  تح ل اايلت احميلتج  اج  سلاث  تم سس حح اتت لت ا -

ايئررءًا احرر  ان اتاررن اح قررءاا سسلخررر ثلحقرر ءة  خرر  احسي حررذ ااتحسرر ام ت ررذه احمجررلتا سررم س جررحء ل تررم 
ا ررر  احس ررر ل ااجرررسمس  ثلحخ ئرررلا اح ءجررر  اايرررلت ) احللمرررن ا ان ااحارررليم امرررل اح قرررءة احالحاررر  ا رررم

س  احثل ار  اسرءى ان اح رء   ير مل حس ر ى ي جرر  ت رم سيجر  احر  مجرلن احس ر ل احسرم اتسءارر( ات ات
اا اتتررءحن حرر ن  خرر  ااثررلا اجررا ه تررم اح حررلة ثجمحرر  جاايث ررل تررحمكن ان حس رر ى ي جرر  ثررلحلخم اا 
احلمن اا مملءج  احءحلا  ححكان ح  اجا  تم اح حلة  ذا من جلي  امن جلي  اتء  را مملءجر  

ملءجر  حلثر  احجميلجرسل ت رذا احم ر  حكران احءحلا  ححكان ح  اجرا  ترم اح حرلة استرد احثل ار  م
امررلم ج ررل  سررلما ت حس ررءل تررحمكن ان حس  ا رر  ثلجسحررل ه اف ات احم ررلءاا احم خاثرر   خحرر  احكرران 

احررذل حس خرر  ميرر  ملءترر  متسررحس  ا مررل حرر اء ث اتخرر  ( ت رر  )اتاررن مررن ان حس رر ى ميررلتح 
 .   ل  لحم اث ذا حسمسلان ثس   جح ة حخذحن ح ح م س, ححجس ح  ان حس  اه 

ااحس ر ل  ررا ا سقرل  اح ررء  ان مرل ح ررءف مرن سغححررء  خر  جاايرر   حلسر   ررا ام ماحرء ااررءاءل فكاررء 
    (1)من كاي  س  ح ًا ح  

ان اتترءا  احرذحن حمرلءان ثلحس ر ل حكران احس جرحء  رء ل (  1983)اسس ر احثل ا  مر  ءفل كاثرل  
حخ حلة ححح س  ح ًا ح م ح س ئان ثس س م اح جح  ااحي جح   ير  مااج ر  احارغا  فكارء مرن احرذحن 
ثلحس  حررر  حساعلررران احت رررء كرررذحل ت رررم حمرررلءان ثلتحجلثحررر  ا رررم حيئرررءان حخ حرررلة  خررر  في رررل مخحعررر  

جرلان احر  احسغححرء ات حلسثرءان ان احسغحرء س  حر ًا ح رم ثقر ء مرل ا رم ح( احماحءة ) ثلحتثءاا احمماع  
 . اح ح م احق ءة  خ  س قحر ا   ا  ,  ا اتسثلء حقاس م اسمثس م اع ءس م  خ  احس  ى 

                                 
(1) Kobasa ,Cit, (1982) 
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 :تفسير العامل الرابع  
مررن احجرر ان ف ررمه يررءى احسءسحرر  احسيررل حم حسمررثللا اح قررءاا ثلحللمررن احءاثرر  ثلرر  احسرر احء احمسللمرر  اذ 

تقرررررءاا ذاا سمرررررثللا  لححررررر  ( 4)اسرررررث ا تحررررر   ررررر   اح قرررررءاا احممرررررثل   خررررر  احللمرررررن عررررر  ثخغرررررا
( 1)كثررررءى ا ( 3)مرررن احلررر   احكخرررم حخ قررررءاا احتلارررل  حخس خحرررن ااحمسماخررر  % (  (12.903اثيجرررث 
  .مساج  

  -:امن احمم ئ  ان اح قءاا احسم  سخا  خ  ا م احسمثللا  خ  احللمن  م 
ايئرررءًا احررر  ان اتارررن اح قرررءاا (  0.769)سرررباحءل ارررلح   خررر  ات ررر ا  احسرررم سقررر  حرررم  - 

اسررم سجررمحس مل مررن عثررن احثل ارر  تررم مجررلتا  سسلخررر ثلحقرر ءة  خرر  احسي حررذ ااحل رر  مرر  احرري ح
احقررر ءة  خررر  احرررس كم ثلحلمخحرررلا احلقخحررر  ااتحسررر ام اسرررم س جرررحء مل ترررم احللمرررن ا ان ااحارررليم 

 . ل ا  ااحالح  من عثن احث
 :تفسير العامل الخامس 

مررن احجرر ان ا ررمه يررءى احسءسحرر  احسيررل حم حسمررثللا اح قررءاا ثلحللمررن احءاثرر  ثلرر  احسرر احء احمسللمرر  اذ 
تقررءاا ذاا سمررثللا  لححرر  اثيجررث  ( 3)اسررث ا تحرر   رر   اح قررءاا احممررثل   خرر  احللمررن عرر  ثخغررا

كثررءى امررن احمم ئرر  ان ( 3)مسماخرر  مرن احلرر   احكخررم حخ قررءاا احتلاررل  حخس خحرن ااح% ( 9.677)
  -:اح قءاا احسم  سخا  خ  ا مت احسمثللا  خ  احللمن  م 

 ( 0.768)احس كم تم احقم اياثم  ي  اح من ااجس ح  ست م اح من ثج اح   -
 (  0.750)ملئم ااعلا  حلسم ساح  تم ايم   ححح ح ل ملي   -

اسررم سجرمحس مل مررن عثررن   حررذ ااحل رر  مر  احرري حايئرءًا احرر  ان اتاررن اح قرءاا سسلخررر ثلحقرر ءة  خر  احسي
احثل ا  تم مجلتا احق ءة  خ  احس كم ثلحلمخحلا احلقخحر  ااتحسر ام اسرم س جرحء مل ترم احللمرن ا ان 

 .ااحاليم ااحالح  ااحءاث  من عثن احثل ا  
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 : س جحء احلاامن احمجسثل ة تم احث   
( اح قررءاا)احللمررن احررذل حسمررث   خحرر  اررم  مسغحررءاا ان مررن ا ررم مررءا  عثرران احللمررن  ررا ان حقثررن 

افحارررل حرررسم س جرررحء  اامرررن ترررم ارررات (  ±0.30)اذحرررل  ثقرررلن حم رررل جخ ررراء  ,  احررر   خررر  اتعرررن 
مرررر  اتجررررسللي  ثلحسمررررثللا احمساجرررر   (   ±0.50)احسمررررثللا احكثررررءى احسررررم سجررررلال اا س حرررر   خرررر  

 خررر  اجرررلح م رررل جخ ررراء  حمكرررن ان اثلررر مل سرررم س جرررحء احلاامرررن احمقثاحررر  اساارررح  ل (  0.40±)
 . يااح احلاامن احمجسثل ة اسجخجخ ل 

 : العامل السادس 
ا رذا ( 0.824 , 0.766)اثسمرثللا (  12 – 13) سم اجسثلل ه اذحل تي  سمث   خح  تقرءسحن  مرل 
  .ت حجا  تي  اعن من اما  تقءاا تسم اجسثلل ه

 :العامل السابع 
( 0.467 , 0.739)اثسمرثللا (   23 – 25) خحر  تقرءسحن  مرل سرم اجرسثلل ه اذحرل تير  سمرث   

 .ا ذا ت حجا  تي  اعن من اما  تقءاا تسم اجسثلل ه 
 :العامل الثامن 

ا ررذا ت حمكررن ان ( 0.757)اثسمررث  (  16) سررم اجررسثلل ه اذحررل تيرر  سمررث   خحرر  تقررءة اا رر ة  ررم 
 ه حقثن احللمن تي  ع  سمث   خ  تقءة اا  ة تسم اجسثلل 

 :العامل التاسع 
ا رذا ( 0.610 , 0.611)اثسمرثللا (   15 – 30)ذحل تي  سمث   خحر  تقرءسحن  مرل سم اجسثلل ه ا 

 .ت حجا  تي  اعن من اما  تقءاا تسم اجسثلل ه 
  :( ياسني قللم الثاني تطبيقال )التجربة الرئيسة  3-12
 خرر   حيرر  ( ثلحررذي  ااحسررمث  احي جررح  احمررلاء ) علمررا احثل ارر  ثس ثحررر مقررلححح احث رر  مقحررلح  

 ثرحن ان ا ت ثرل ثلر  ل يئمرا احمقرلححح اثاثرا إجلثرلا احم ثرحن ( 50)احس ثحرر احرذل ثخرم  ر   م 
ا جن سيجحر احلمرن اسجر حن احملرلمما جمح  تقءاا احمقلححح  خ    انجلث سما احم ثحنجمح  
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ما  رر   يرر  كررن مسغحررء مررن احمسغحررءاا ان سررلعح  سررم ات سمررل   خرر   رر   مسجررلال مررن احمقررلححح اح
ت ثررًل ( 50)يجررت  مررن كررن مقحررلح مررن مقررلححح احث رر  حسمررمن ( 50)احث رر  اسررم ات سمررل   خرر  

                   .احس ثحر ااحمسماخ  ثلحي  
احسلرر   ت ررااا احث رر  اتلسرر  مي ررل إجررءاتاا ثيررلت احمقررلححح اكاررءة احمللحجررلا ات سررلعح  امررل  

لمخم مرررن سيئررررحم اسءسحررر  احثحليرررلا احم تخررر  اس جررررحء مرررل اجرررستخد مي رررل تررررم حس خثررر  احس خحرررن احلررر
احت ررااا احجررلثق  تررم  مخحرر  احثيررلت سررم اجررساملء احاعررا ااحج رر  حسيئررحم إجررءاتاا احث رر  احمح ايحرر  

احمر ة حررام اا ر    كمررلن  2013 /3/11 ارمن ت رااا مسسلححرر  م ققر  اح عر  تررم احيسرلعة اثسرر ات
اجررستءان ذحررل مررن تررمن ات سمررل   خرر  احاعررا احمجررستخد مررن اجررءات  احث احرر  ث ررذا اححررام , اسررم

احسجءثررر  احءعحجررر   خررر  اترررر  ررر   اح قرررءاا ترررم س  حررر  احاعرررا ا سرررلعحًل حخمقرررلححح احملسمررر ة ارررمن 
اجرررءاتاا احس ثحرررر , اذحرررل مرررن ترررمن سقجرررحم اعرررا اتجلثررر  ترررم احسجءثررر  اتجرررس م ح   خررر   ررر   

حرسم س  حر  اعرا اتجرسجلث   خر  تقرءاا احمقحرلح احملسمر ة تقءاا احمقلححح تم ي رح احسجءثر  , اارم 
 -:تم احس ثحر اكمل حبسم 

( 25)مل ن احاعا احمجسغءر حمجلث   خ  مقحلح احملاء ثلحرذي  ترم احسجءثر  اتجرس م ح  كرلن 
 عحقرر  ا ررم مررل سلررل ن  0.60=  41 ÷25 تقررءة حكرران ( 79)ا رر   تقررءاا مقحررلح احمررلاء ثلحررذي  

اليحررر  اعرررا اتجلثررر   خررر  اح قرررءة احاا ررر ة ا يررر  ارررء  احررر من احمجرررسغءر مررر   ررر   اح قرررءاا (  30)
ملرررر ن اعررررا اتجلثرررر   خرررر  مقحررررلح احمررررلاء (  11.4=  19×  0.60)حكرررران ( 19)احمجررررستءج  

ثلحرررذي  ثسررراءس  احي لعحررر  امرررل اجرررسغءعا احلحيررر  ترررم اتجلثررر   خررر  مقحرررلح احسرررمث  احي جرررح  احرررذل 
اليحررر  اعرررا اتجلثررر   خررر  اح قرررءة احاا ررر  ا يررر  ارررء  احررر من ( 9)ل حلرررل ن  عحقررر   فل مررر(  0.31)

 عحقرر  ا ررذه احيجررث  ( 7=  23×  0.31)تقررءة حكران ( 23)احمجرسغءر مرر   رر   اح قرءاا احمجررستءج  
 . من اح من احقسحء احسم س ن  خ  سمث  احم   ا ذا مل اك س  يسلعة احث   
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 منهجية البحث واجراءاته  الميدانية  –ألثالث  الباب

  :الوسائل االحصائية  3-11
  Statistical package for social sciences(    SPSS)  احثل ا  يئلما سم ا 

  -:تم اجست ام احقاايحن ات سلعح   ج  فجملع ل احسلحح  
 احاج  اح جلثم 1 - 
 اتي ءا  احملحلءل 2 - 

 احملحلءل  باحت  - 3
 مللمن اتحساات   4 - 

 مللمن اءسثل  ثحءجان  - 5
   2كل –كلل  مءث 6 - 

 احاجح   - 7
 حخلحيلا احمجسقخ  مسجلاح  ات  ا  tاتسثلء 8 - 
 عليان اح تح  احملياح  9 - 

 .مللمن اح ل كءايثلت10 - 
 ثءاان     -مللمن جثحءملن 11 - 
 احمسل    اتءسثل  12-
 مللمن احس  ح   13-
 احت ب احملحلءل حخسق حء  14-
 س  ح  احسثلحن  15-
                  عحم  احمحن اا اء 16-
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

 الباب الرابـــع
 

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها     4 -    
 الشعور بالذنب ونتائج الالعبني لعينة البحث وحتليلها ااتعرض نتائج جم     4 – 1

 لهاوحتلي ونتائج الالعبني عرض نتائج ارتباط جماات الشعور بالذنب للبحث  1-1-4

ني وجماات عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعب  2-1-4
 لهاوحتلي للبحث الشعور بالذنب

الالعبني وجماات عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بني نتائج    3-1-4
 قيد البحث  الشعور بالذنب 

 جملاات الشعور بالذنب( األثر ) عرض نتائج احلد الثابت وامليل   4-1-4
 ( اجتاه اآلخرين,   اجتاه الذات , اجتاه خمالفة األخالق والقواعد وقوانني اللعبة)             
 مناقشة جماات مقياس الشعور بالذنب وعالقتهما بنتائج الالعبني لعينة البحث   5-1-4
 الصالبة النفسية ونتائج الالعبني لعينة البحث وحتليلها جمااتعرض نتائج   4 - 2

 ونتائج الالعبنيوحتليلها   عرض نتائج ارتباط جماات الصالبة النفسية للبحث 1-2-4

عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعبني وجماات    2-2-4
 هاالصالبة النفسية للبحث وحتليل

عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بني نتائج الالعبني وجماات  3-2-4
 الصالبة النفسية قيد البحث 

 جملاات الصالبة النفسية ( األثر ) عرض نتائج احلد الثابت وامليل  4-2-4
 (التحدي , التحكم , االتزام  )             
 مناقشة جماات الصالبة النفسية وعالقتها بنتائج الالعبني لعينة البحث 5-2-4

ة البحث عرض نتائج مقياس الصالبة النفسية والشعور بالذنب ونتائج الالعبني لعين     4 - 3
 وحتليلها
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

للبحث ونتائج  وجماات الشعور بالذنب عرض نتائج ارتباط جماات الصالبة النفسية 1-3-4
 هاوحتليل الالعبني

عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعبني وجماات  2-3-4
 هاللبحث وحتليل الشعور بالذنب  وجماات الصالبة النفسية 

عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بني نتائج الالعبني وجماات  3-3-4
 قيد البحث النفسية  الشعور بالذنب  وجماات الصالبة

عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بني نتائج الالعبني وجماات  3-3-4
 قيد البحث وجماات الصالبة النفسية   الشعور بالذنب

اجتاه خمالفة األخالق ) جملاات الشعور بالذنب( األثر ) عرض نتائج احلد الثابت وامليل  4-3-4
     جماات الصالبة النفسية و ( اجتاه اآلخرين,   اجتاه الذات , اللعبة والقواعد وقوانني

 ( التحدي , التحكم ,  االتزام )
ها بنتائج الالعبني لعينة مناقشة مقياس الشعور بالذنب و الصالبة النفسية وعالقت   5-3-4

  البحث 
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

 :عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها  4 -
الشــعور بالــذنب ونتــائج الالعبــني لعينــة البحــث  ااتنتــائج جمــعــرض  4 – 1

 :وحتليلها

 (30)الجدول 
 الشعور بالذنب ونتائج الالعبين وتحليلها جاالتنات الوصفية لعينة البحث في مالبيا

 

 االختبارات
 وحدة      

 القياس      

 الوسط      

 احلسابي     

 االحنراف     

 املعياري     
 االلتواء       اخلطأمستوى     الوسيط      

     0.412-      0.581 10            4.111      7.71 درجة       الالعبني  نتائج

 جمال الشعور بالذنب اجتاه خمالفة    

 األخالق والقواعد وقوانني اللعبة      

 درجة      
17.66      3.712             17 0.525      0.148      

      0.692      0.602 25             4.258      25.48 درجة       جمال الشعور بالذنب اجتاه الذات    

      0.503      0.265 4             1.874      4.72 درجة      جمال الشعور بالذنب اجتاه اآلخرين   

 
فد  ا قدج  تتدج ا ( مجدجتي المييدج   )قدي  تتدج ا اتبتبدج اي قيدو الو ا د  ( 30)يتبين من الجدول  

الالعبددددين عسددددل ب ددددجر ال  يددددجي ات طددددي   يددددح يددددجن الل ددددر ال  ددددجب  لاتت دددد ا  الم يددددج   
اذ بسد  ( 0.412-)ليدجن اتلتدلا  (  0.581) لبت ب  برد  ( 10)لالل ير ( ±4.111، 7.71)

بدددالا لاليلاعدددو الل دددر ال  دددجب  لاتت ددد ا  الم يدددج   لمجدددج  الاددد ل  بجلدددذت  اتجدددج  مبجل ددد  ات
لاتلتدددلا  ( 0.525)لبت دددب  برددد  بس دددي ( 17)لالل دددير ( 3.712±، 17.66)لقدددلاتين الس بددد   

فيو  يا ل درج    دجبيج  لات  افدج  م يج يدج  ميدوا    اتجج  الذاي بجلذت   الا ل  امج مجج ( 0.148)
 (0.692)لاتلتددلا   (0.602)لبت ددب  بردد   25))لبس ددي قيمدد  الل ددير ( ±4.258، 25.48)
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

، 4.72)فيددجن الل ددر ال  ددجب  لاتت دد ا  الم يددج    الادد ل  بجلددذت  اتجددج  ا بدد ينامددج مجددج  
 ( 0.503)لبس ي قيم  اتلتلا  ( 0.265)لبت ب  بر  ( 4)لبس ي قيم  الل ير ( ±1.874
 

 عرض نتائج ارتباط جماات الشعور بالذنب للبحث ونتائج الالعبني  1-1-4
 :ها وحتليل

 

 (31)الجدول 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط بين نتائج ومجاالت الشعور  

 بالذنب قيد البحث

 وحدة القياس   االختبارات
 الوسط      

 احلسابي     

 االحنراف    

 املعياري    
 معامل       

 االرتباط     

 مستوى      

 اخلطأ      

 داللة      

 اإلرتباط     
      4.111      7.71 درجة       الالعبني نتائج

 جمال الشعور بالذنب اجتاه خمالفة   

 األخالق والقواعد وقوانني اللعبة    

 درجة     
 غري معنوي        0.974      0.005      3.712     17.66

 غري معنوي        0.423     0.116-      4.258    25.48 درجة       جمال الشعور بالذنب اجتاه الذات    

 معنوي         0.043     *288.-      1.874     4.72 درجة      جمال الشعور بالذنب اجتاه اآلخرين   

 (50 - 2 =48)وأمام درجة حرية ( 0.05)ة مستوى الدالل

ان قددي  تتددج ا الالعبددين عسددل ب ددجر ال  يددجي ات طددي  التدد  بسدد  الل ددر  (31)يتددبن مددن الجددول  
لقدددو  ييدددي ا تبجردددجي مبتس ددد  مت دددج ( 4.111)لات ددد ا  م يدددج   ميدددوا   ( 7.71)ال  دددجب  ل دددج 

فيدجن مجدج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  ( مججتي المييج  )م تل  لغي  م تل  ف  ابتبج اي الب ح 
( *-288-) فيدددو بسددد ( مجدددجتي الب دددح)بدددجر بدددين اتبتبدددج اي اتبددد ين م تليدددج  لي تبددد  اعسدددل ا ت

بيتمج جدج  ا تبدجر مجدج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  الدذاي غيد  م تدل  ( 0.043)لبت ب  بر  ميوا   
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امدددج مجدددج  الاددد ل  بجلدددذت  اتجدددج  مبجل ددد   (0.423)لبت دددب  برددد   –( -0.116)لبسددد  ا تبجرددد  
لبت دب  ( 0.005)اتبالا لاليلاعو لقلاتين الس ب   فيدو يدجن ا تبجرد  غيد  م تدل  ايطدج  فيدو بسد  

 ( .48)لو ج    ي  ( 0.05)اذ يجتي ت ي م تلى وتل  ( 0.974)بر  ميوا   
عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعبني  2-1-4

 :ها وجماات الشعور بالذنب للبحث وحتليل
 

 (32)الجدول 

الشعور  مجاالتلمعياري للتقدير بين نتائج ومعاملي االرتباط المتعدد والتحديد والخطأ ا 

 بالذنب قيد البحث

 اخلطأ املعياري للتقدير         معامل التحديد      االرتباط املتعدد        املتغريات

 4.031 097. 312. نتائج الالعبني

 
مجددجتي )يتبددين ان م جمدد  ات تبددجر المت ددوو بددين التتددج ا لاتبتبددج اي ( 32)مددن بددال  الجددول  

مجددج  الادد ل   مجددج  الادد ل  بجلددذت  اتجدج  مبجل دد  اتبددالا لاليددلاتين لقلاعدو الس بدد ،()المييدج 
لبم جمددد  ت ويدددو ( 312.)قدددو بسددد  ( بجلددذت  اتجدددج  الدددذاي، مجدددج  الاددد ل  بجلدددذت  اتجددج  اتبددد ين

 ( .4.031)لببر  م يج   ميوا   ( 097.)ميوا   
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بـني نتـائج الالعبـني  3-1-4
 وجماات الشعور بالذنب  قيد البحث 

 
 (33)الجدول 

لمتعدد تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توفيق نموذج االنحدار الخطي ا
 الشعور بالذنب قيد البحث جاالتبين نتائج الالعبين وم

 التباين      املتغري          
 جمموع       

 املربعات      

 درجة      

 احلرية      

 متوسط      

 املربعات     

 Fقيمة        

 احملسوبة     

 نسبة       

 اخلطأ       

 نتائج الالعبني      

     26.854          3      80.562 بني       
1.652      

 

.190       

     16.251        46     747.523 داخل      

 
البدددجا بجتت دددوا  المت دددوو ل  دددا جدددلو  تلفيدددا اتمدددلذ   Fان قيمددد  ( 33)يتدددبن مدددن الجدددول  

مجدج  الاد ل  بجلدذت  )اتت وا  البر  المت وو بين تتج ا الالعبين لمججتي الاد ل  بجلدذت   
مجدج  الاد ل   ألدذايمجج  الا ل  بجلدذت  اتجدج   ألس ب اتجج  مبجل   اتبالا لاليلاتين لقلاعو 

ممددج يددو  عسددل م تليتدد  ( 190.)لبت ددب  بردد  ميددوا   ( 1.652)بس ددي ( بجلددذت  اتجددج  اتبدد ين
 ( .0.05)عتو م تلى بر  
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ــل  4-1-4 ــت واملي ــائج احلــد الثاب ــر ) عــرض نت ــذنب           ( األث جملــاات الشــعور بال
 ( :  اجتاه اآلخرين,   اجتاه الذات , اجتاه خمالفة األخالق والقواعد وقوانني اللعبة)

 (34)الجدول 
الشعور بالذنب قيد البحث في نتائج الالعبين  جاالتلم( األثر)الثابت والميل لحد قيم ا 

 وأخطائها المعيارية ومستوى داللتها الحقيقي وداللة الفروق
 *نسبة اخلطأ       tقيمة         اخلطأ املعياري     Bبيتا        املتغريات

          005.       2.934        4.711     13.821 احلد الثابت

 جمال الشعور بالذنب اجتاه خمالفة   

 األخالق والقواعد وقوانني اللعبة    
-.009       .155         -.060        .953          

                397.         855.-         135.       116.- جمال الشعور بالذنب اجتاه الذات   

          044.       2.067-        308.       636.- اآلخرين جمال الشعور بالذنب اجتاه   

 
لببردد  ( 13.821)تدد  ا ددت  اح ال ددو الذجبددي اذا بسدد  ميددوا  ا ذدد  لدد  ( 34)مددن بددال  جددول  
لبم ددددتلى بردددد  ميددددوا   ( 2.934)الم  ددددلب  ( t)فيددددو بس ددددي قيمدددد  ( 4.711)م يددددج   ميددددوا   

امددددج فدددد  مجددددج  الادددد ل  بجلددددذت  اتجددددج  مبجل دددد   ) (لو  م تليتدددد  عتددددو م ددددتلى وتلدددد  ( 005.)
( 155.)لببردد  م يددج   ميددوا   ( 009.-)اتبددالا لاليلاعددو لقددلاتين الس بدد  فبسدد  ميددوا  الميدد  

امج مجدج  الاد ل  ( 953.)لبت ب  بر  ميوا هج ( 060.-) الم  لب  ( t)ف   ين بس ي قيم  
فدد   ددين ( 135.)ردد  م يددج   ميددوا   لبب( 116.-) بجلددذت  اتجددج  الددذاي فيددو بسدد  ميددوا  ا ذدد  

امج مجج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  ( 397.) لببر  م يج   ( 855.-) الم  لب  ( t)بس ي قيم  
( t)فددد   دددين بس دددي قيمددد  ( 308.)لببرددد  م يدددج   ( 636.-) اتبددد ين فيدددو بسددد  ميدددوا  الميددد  

 ( .044.)لبت ب  بر  ميوا   ( 2.067-) الم  لب  
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مناقشة جماات مقياس الشعور بالذنب وعالقتهما بنتائج الالعبني لعينـة  5-1-4
 :  البحث 

مجدجتي مييدج  ( اتبتبدج اي)تتدج ا الالعبدين ل (  31 /32 /33 /34)ليدو تبدين فد  الجدوال      
الاد ل  بجلدذت  اتجدج  ، الا ل  بجلذت  اتجدج  اتبدالا لاليلاعدو لقدلاتين الس بد   )الا ل  بجلذت  

الددل ا تبجرددجي مبتس دد  بددين مجددجتي المييددج  لتتددج ا ( الادد ل  بجلددذت  اتجددج  اتبدد ين ، الددذاي 
اذ يجتددي اليددي  التدد  م دد ي لمجددج  الادد ل  بجلددذت  اتجددج  مبجل دد  اتبددالا لاليلاعددو ، الالعبددين 

بددد  تادددي  الدددل ا تبدددجر غيددد  م تدددل  بتتدددج ا الالعبدددين اذ ات دددج  دددجسي ل دددرج    دددجبيج  لقدددلاتين الس 
لهددد  قيمددد  ل ددددرل ت دددب  الددددل مجدددجتي المييددددج  اتبددد ى اذ يددددجن م جمددد  ا تبجر ددددج  ( 17.66)
فدد   فددت م ددتلى تتددج ا  ب ددلح عسددل اليددي  لاتبددالالقددو أيددوي يذيدد  مددن الو ا ددجي لال(  0.005)

       فددددد  هدددددذا المجدددددج  ( ذاي ردددددجبت اجتمدددددجع  )لممدددددجه   لعمسيجتددددد   الالعبدددددين لل القدددددجي اتت دددددجتي 
يادددج ق بيدددو  متل دددر  ف دددل( ليلاعدددو لاليدددلاتين الس بددد  الاددد ل  بجلدددذت  اتجدددج  اتبدددالا لاليدددي  لا) 

  ( 1)"جلز لاتت دجق اليدي  لالمبدجول البسييد تب   ب  من مججتي المييج  اتب ى الت  ت ب  عن تجد
ليتدد  ي بددذ ول ا  ف ددجت  فدد  ، فدد  هددذا المجددج   غيدد  م تليدد  و جدد  يجسلعسددل الدد غ  مددن ات ددج  دد1

يدددلم  يادددم   دددجعجي رليسددد  اذ ان التدددو ي  ال، الل دددواي التو يبيددد  اليلميددد  لالعبددد  الجمتج دددتق 
 دجعجي يلميدج  فد  الل دو  التو يبيد  لب دذا ي يحدلان ا تيجيدج  مدت الالعبدين اتبد يين 3-4) )تت الح مدن

 (2).ب ج ليبيل هذا المجج  ل  فج و  يبي    لابالقج  لقلاتين يج  ان يستز مج  لتللو بيت   قي

ول  مجدج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  اليدي  لا بدالا لقلاعدو ، لقدلاتين الس بد  ان الدل  لت زل البج ذد 
فدد  الجمتج ددتق ال تدد  ذاي أهميدد  يبيدد   لذلددق ب  دد  الل ددو  التو يبيدد  اليلميدد  اذ تددزواو أهميتدد  

الجمتج دتق هد  مدن ا د   ال يجطدجي اتبد ى اذ  مدو  التدو ي  اليدلم  لت تبد  ل بد  يسمج رجلي

                                 
(1) Goldenson , R.M. ( 1984) : Dictionary of psychology and psychiatry Longman New York . 

 . 55ا  ،( وا  ال ي  لسربجع  لالتا  ، ججم   مؤت  ، عمجن )، مل لع  الجمبجز ال    عبو المت    سيمجن ب ه  ؛  ( 2)
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،  د ع  ، م لتد  ،  ادجق  ، قدل  )  ترس  من الالع  بدذ  ج دلو يبيد   مدن اليدو اي البوتيد  هد ت
 .  وا  الم ج اي ال  ب  الت  تا عسي  قجتلن الجمتج تق ( ت م  

اغ   بر ييدد  بتددج   ل دد  للمجددتم    فيددو لطددت لاتدد  ي ردد  ف  دد  لسممج  ددين ت ددت ال  لقددي فدد  
اتدد  مددن لا ددو لعادد ين  طددج   عميمدد  يلجددو ت ددت عادد  مت ددج (( ت ددلبيت  )) المددؤ ا اتتجسيددز  

ات ج ي من بدال  اتت دال  البرد   لسمذد  لالمبدجول أيذد  مدن ات يج هدج عدن ر يدا غدزل بدج ج  
ي مبتس د  ال مد  ف د  يت دجلتلن مدت اذ ان التزا  تعب  الجمتج تق طمن ال  يا ف  أذتج  البردلت

ب طدد   فدد  التددو ي  مددن  يددح زعددجو  اتج ددز  يدد  لا ددو فدد  ملق دد  ليدد  تعدد  ييددو  الم ددجعو  
لزميسدد  مددن تج يدد  الم ددج اي ال دد ب  المرسلبدد  عددن ر يددا ت سيمدد  لاعددجو  الم ددج   ايذدد  مددن مدد    

لا ددو لب ددذا ان قيمدد  المبددجول لتيددوي  ال دد لح م ددج  لهددذا يتمدد   لح الت ددجلن لالتددجز  بددين ال  يددا ال
      1   (1). لاتبالا يج  ان يت   ب ج تعبل الجمتج تق  

( مجددج  الادد ل  بجلددذت  اتجددج  الددذاي)امددج المجددج  الذددجت  لسادد ل  بجلددذت  فيددو م دد ي قددي  اتبتبددج  
لهددد   ( 25.48)تادددي  الدددل ا تبدددجر غيددد  م تدددل  ايطدددج  بتتدددج ا الالعبدددين اذ  دددجسي ل دددر   دددجب  

فيدددو  ( 0.116 -)فددد   دددين يدددجن م جمددد  ا تبجر دددج ، يمددد   دددجسي لمجدددج  الاددد ل  بجلدددذت  اعسدددل ق
تددجتا عددن " ااددج ي ب ددح الب ددلح الددل اهميدد  هددذا المجددج  اليسيدد  فدد  م ددتلى تتددج ا الالعبددين ف ددل 

  ( 2)" ق ل  ال  و ف  ابتبج ات  ل ولو أف جل   يج  الملاق  الت  يت  ح ل ج 
 ليددن يبيددل ذل فج ددو  في بددذ ول ا  ف ددجت  ، ام دد  اقدد  تتددج ا لالعبددين لعسددل الدد غ  مددن ان هددذا المجددج  
 تدد  التددو ي  " لالعبدد  الجمتج ددتق ( ا تددج اتعسددل _ ا تددج _  ال ددل) فدد   دد ان بددين اج ددز  الددذاي 

 اليلم  لالعب  الجمتج تق ل  لب  اوا  م ج ات  يا   الالع  بجلم ؤللي  الاب ي   يح اتتج 
 

                                 
 .  74ا ،   م و   با ذي    :عبو المت    سيمجن ب ه  (  1)

(2) Hid egger, D.S.( 1972 ) : Aggression , Displacement , and Gulf . Journal of and social psychology , 

Vol 30 personality .        
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أيذدد  ادد ل ا بجلم ددؤللي  لبددذلق ي ددج ب  ادد ل  بجلم ددؤللي  الاب ددي  عددن  تادد   بجلددذت  يسمددج يتددج
 ( 1)" اتف ج  لال سلق 

لت ى البج ذ  ان أهمي  مجدج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  الدذاي فد  ب دجر ال  يدجي ات طدي  لد  ول  
ايجددجب  لذلددق ب  دد   دد لب  الم ددج   اذ تددزواو هددذ  اتهميدد  يسمددج يددجن اوا  الم ددج اي ب دد لبجي 

لغي هدددددج مدددددن م دددددج اي (  ددددد لو الطددددد ر ، الريددددد ان ،   سدددددال، اليسبدددددجي ال لا يددددد  ) يددددد  مذددددد  عجل
الجمتج ددتق زاو عيددج  الددذاي ايذدد  لييددلن ايذدد  فدد  اتل ددج  ال  ويدد  عتدد  مددن الجمجعيدد   لذلددق 
فجلالعد   ددل  يدؤو  ال  يدد  ال الم ددج   بم د و  في ج دد  عسيد  طددمي   ال ذاتدد  أيذد  مددن عيددج  

الددل م ددتلى الادد ل  بجلددذت  ( بي لددز لمتددج  عبددو البددجلا ) اذ ااددج  ( جمجعدد  قددجتلن الس بدد  مددت ال
اتجددددج  الددددذاي ي ددددوح عتددددو اطددددر ا  تتددددومج  ال دددد و مددددت اتاددددبجا المب ددددرين بدددد  لفاددددس  فدددد  

 (2).لهذا يؤيو عو  لجلو تتج ا  ج م  تسي  ( التلافا اتجتمجع  ) ات تججب  ل   
مجدج  الاد ل  بجلدذت  اتجدج  ) يدو اادج ي قدي  اتبتبدج  امج مجج  الا ل  بجلذت  اتجج  اتبد ين ف

لهددل أقدد  قيمدد   ( 4.72)الددل ا تبددجر م تددل  بتتددج ا الالعبددين اذ ام دد ي ل ددرج    ددجبيج  ( الددذاي 
288 -)من مججتي المييج  اتب ى الت   دجسي فد   دين يدجن م جمد  ا تبجر دج 

*
لقدو أيدوي  ( 

ييدلن اعسدل فد  " فد  م دتلى تتدج ا الالعبدين ف دل و ا جي مبتس   الل أهمي  هذا المجج  ال جل  
اتاددددر  ذاي ا تيددددجق لمددددج ي وذدددد  اتوا  ال يجطدددد  مددددن تتددددجف  قددددو ي دددد  ل ددددو ال تدددد  لاتو اق 

 ". ال يجط  ان مج ي وح لسمتجف  اتن قو ي وح ل  غوا 
 لبمج ان هذا المجج  يبين أق  تتج ا لالعبين لين لجلو  ف  المجج  ال يجط  م مج اذ ات  

 1 ( 3)"  جل  ف وي  تتيج  التتا    اتجتمجعي   "
لت زل البج ذ  الل الول  ال  ج  لسا ل  بجلذت  اتجج  اتب ين ف  الجمتج تق ال ت  من بال  
ال س   ات طي  ذاي المجج  اتيججب  لذلق عتو اوا  الم ج اي باي  جمجع  الت  ي بر ال م  

                                 
(4)  Cancro – Fox ( 1974 ) : Collins dictionary of English language ; Collins London & Glasgow .  

 . ( 1998 )،با ذي   متج  جج  اهلل ؛ م و   ( 1)
 .  65ا ، ( 1979 ،ميتب  البجتج  ، اليجه   ) ؛ التلافا الاب   لاتجتمجع : م ر ل ف م  ( 3) 
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من بال  ال ال   ات طي  يلجو باي  لاطح ا ل  بجلذت  اتجج  اتب  عتومج ي ى  ب ج
الالع  زميس  قو ابر  ف  م ج   مج ال عو  ا ترجعت  اوا هج باي  جيو ي    عسي  اوا هج 

الجمجعي  اذ ت ى ذ   سبج  عسل ال  يا لعسل ال س س  لهل ييلن ميتو ا  عسل اتوا  لبجلتتيج  يؤ 
 .    ج  لس ا  ف  ت ييا ال  و إلميجتجت  لقو ات  ال ات  أ ج  لآلب ين البج ذ  تتي

الصـالبة النفسـية ونتـائج الالعبـني لعينـة البحـث  جمـااتعـرض نتـائج  4 - 2
 :وحتليلها 

 (35)الجدول 
 البيانات الوصفية لعينة البحث في مجاالت الصالبة النفسية ونتائج الالعبين وتحليلها

 االختبارات        
 وحدة      

 القياس      

 الوسط       

 احلسابي     

 االحنراف     

 املعياري     
 الوسيط     

 اخلطأ      

 املعياري     
 االلتواء      

    0.412-     0.581       10     4.111      7.71 درجة        الالعبني نتائج       

    0.174-     0.737 26            5.210     25.72 درجة        جمال االلتزام       

     0.689     0.724 21            5.123      21.2 درجة       جمال التحكم       

    0.078-     0.313 7            2.213      6.8 درجة      جمال التحدي      

ف  ا قج  تتج ا ( مججتي المييج  ) قي  تتج ا اتبتبج اي قيو الو ا    (35)يتبين من الجول  
الالعبين عسل ب جر ال  يجي ات طي   يح يجن الل ر ال  جب  لاتت  ا  الم يج   

اذ ان ( 0.412-)ليجن اتلتلا  (  0.581) لبت ب  بر  ( 10)لالل ير ( ±4.111، 7.71)
لالل ير (  5.210±،   25.72)  لمجج  اتلتزا  بس  الل ر ال  جب  لاتت  ا  الم يج  

امج مجج  الت ي  فيو  يا (  0.174-) لاتلتلا  (  0.737) لبت ب  بر  بس ي ( 26)
لبت ب  ( 21)لبس ي قيم  الل ير ( 5.123±،  21.2)ل رج    جبيج  لات  افج  م يج يج  ميوا   

الل ر ال  جب  لاتت  ا   امج مجج  الت و  فيجن( 0.689)لاتلتلا  ( 0.724)بر  
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لبس ي قيم  ( 0.313)لبت ب  بر  ( 7)لبس ي قيم  الل ير ( 2.213±،  6.8)الم يج   
 ( .0.078-)اتلتلا  

 عرض نتائج ارتباط جماات الصـالبة النفسـية للبحـث ونتـائج الالعبـني 1-2-4
 : هاوحتليل

 (36)الجدول 
الصالبة  جاالتاالرتباط البسيط بين نتائج وماألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل 

 النفسية قيد البحث

 االختبارات        
 وحدة      

 القياس      

 الوسط      

 احلسابي     

 االحنراف    

 املعياري     
 معامل      

 االرتباط     

 مستوى      

 اخلطأ      

 داللة      

 اإلرتباط     
     4.111       7.71 درجة       الالعبني نتائج       

 معنوي          0.033     *303.     5.210      25.72 درجة       جمال االلتزام       

 غري معنوي        0.635     0.069     5.123       21.2 درجة       جمال التحكم      

 غري معنوي        0.072     0.257     2.213       6.8 درجة      جمال التحدي      

 (50 - 2 =48)مج  و ج    ي  لا( 0.05)م تلى الوتل  

ان قددي  تتددج ا الالعبددين عسددل ب ددجر ال  يددجي ات طددي  التدد  بسدد  الل ددر ( 36)يتددبن مددن الجددول  
لقدددو  ييدددي ا تبجردددجي مبتس ددد  مت دددج ( 4.111)لات ددد ا  م يدددج   ميدددوا   ( 7.71)ال  دددجب  ل دددج 

فيجن مجج  اتلتزا  م تليدج  لي تبد  ( مججتي المييج  )م تل  لغي  م تل  ف  ابتبج اي الب ح 
لبت دددددب  برددددد  ميدددددوا   (  *303.)فيدددددو بسددددد  ( مجدددددجتي الب دددددح)اعسدددددل ا تبدددددجر بدددددين اتبتبدددددج اي 

لبت دب  بردد   –( 0.069)بجرد  بيتمدج جدج  ا تبدجر مجدج  الدت ي  غيد  م تدل  لبسد  ا ت( 0.033)
لبت ب  برد  ( 0.257)امج مجج  الت و  فيو يجن ا تبجر  غي  م تل  ايطج  فيو بس  ( 0.325)

 ( .48)لو ج    ي  ( 0.05) يح يجتي ت ي م تلى وتل  ( 0.072)ميوا   
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عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعبني  2-2-4

 :ها وجماات الصالبة النفسية للبحث وحتليل
 (37)الجدول 

الصالبة  جاالتلمعياري للتقدير بين نتائج وممعاملي االرتباط المتعدد والتحديد والخطأ ا
 النفسية قيد البحث

 اخلطأ املعياري للتقدير      يددمعامل التح      املتعدداالرتباط       املتغريات          

               3.972             123.               351. نتائج الالعبني        

مجددجتي )يتبددين ان م جمدد  ات تبددجر المت ددوو بددين التتددج ا لاتبتبددج اي ( 37)مددن بددال  الجددول  
لبم جمدد  ت ويدددو ( 0351.)قددو بسدد  ( مجددج  الددت ي  ، مجدددج  الت ددو  مجددج  اتلتددزا  ،()المييددج 
 ( .3.972)لببر  م يج   ميوا   ( 123.)ميوا   
عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بني نتائج الالعبني  3-2-4

 وجماات الصالبة النفسية قيد البحث 
 (38)الجدول 

لمتعدد دد لفحص جودة توفيق نموذج االنحدار الخطي اتحليل التباين الخاص باالنحدار المتع
 الصالبة النفسية قيد البحث مجاالتبين نتائج الالعبين و 

 التباين       املتغري          
 جمموع        

 املربعات       

 درجة        

 احلرية       

 متوسط      

 املربعات     

 Fقيمة        

 احملسوبة     

 نسبة       

 اخلطأ      

 نتائج الالعبني      

     34.075         3     102.226 بني       
2.159       

 

.106        

     15.780         46     725.859 داخل      
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البدددجا بجتت دددوا  المت دددوو ل  دددا جدددلو  تلفيدددا اتمدددلذ   Fان قيمددد  ( 38)يتدددبن مدددن الجدددول  
مجج  اتلتدزا  ، مجدج  )اتت وا  البر  المت وو بين تتج ا الالعبين لمججتي ال الب  الت  ي  

ممدج يدو  عسدل م تليتد  ( 106.)لبت دب  برد  ميدوا   ( 2.159)بس دي ( الت ي  ، مجدج  الت دو 
 ( .0.05)عتو م تلى بر  

 جملاات الصالبة النفسية ( األثر ) عرض نتائج احلد الثابت وامليل  4-2-4
 ( : التحدي , التحكم , االتزام )              

 (39)الجدول 
لمجاالت الصالبة النفسية قيد البحث في نتائج الالعبين ( األثر)قيم الحد الثابت والميل 

 وداللة الفروق وأخطائها المعيارية ومستوى داللتها الحقيقي
 

 *نسبة اخلطأ        tقيمة         اخلطأ املعياري     Bبيتا          املتغريات

          984.        020.       3.610            074. احلد الثابت

          091.       1.725       114.          196. جمال االلتزام

          909.        114.       112.         013. جمال التحكم

          214.       1.261       270.         341. جمال التحدي

 
لببرددد  ( 074.)تددد  ا دددت  اح ال دددو الذجبدددي اذا بسددد  ميدددوا  ا ذددد  لددد  ( 39)مدددن بدددال  جدددول  
لبم دددددتلى برددددد  ميدددددوا   ( 020.)الم  دددددلب  ( t)فيدددددو بس دددددي قيمددددد  ( 3.610)م يدددددج   ميدددددوا   

فدد  ( 114.)لببردد  م يددج   ميددوا   ( 196.)امددج فدد  مجددج  اتلتددزا  فبسدد  ميددوا  ا ذدد   (984.)
امدج مجدج  الدت ي  فيددو ( 091.)لبت دب  بردد  ميدوا هج ( 1.725)الم  دلب  ( t) دين بس دي قيمد  
الم  ددلب  ( t)فدد   ددين بس ددي قيمدد  ( 112.)لببردد  م يددج   ميددوا   ( 013.)بسدد  ميددوا  الميدد  
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لببرددد  ( 341.)امدددج مجدددج  الت دددو  فيدددو بسددد  ميدددوا  الميددد  ( 909.) لببرددد  م يدددج  ( 114.)
 ( .214.)لبت ب  بر  ميوا   ( 1.261)الم  لب  ( t)ف   ين بس ي قيم  ( 270.)م يج   
 مناقشة جماات الصالبة النفسية وعالقتها بنتائج الالعبني لعينة البحث  5-2-4

مجدجتي مييدج  ) تتدج ا الالعبدين لابتبدج اي (   36 /37 / 38 / 39 ) ليدو تبدين فد  الجدوال  
مجددددج  اتلتددددزا  لمجددددج  الددددت ي  لمجددددج  الت ددددو  الددددل ا تبجرددددجي متبجيتدددد  بددددين ( ال ددددالب  الت  ددددي  

اذ يجتددي اليددي  التدد  م دد ي لمجددج  اتلتددزا  تاددي  الددل ا تبددجر ، مجددجتي المييددج  لتتددج ا الالعبددين 
لهدددد  قيمدددد  عجليدددد  ميج تدددد   ( 25.72) ددددجب  م تددددل  بتتددددج ا الالعبددددين اذا بس ددددي قيمدددد  الل ددددر ال 

(  * 0.303)اذ يددجن م جمدد  ا تبجردد  ، بمجددجتي المييددج  اتبدد ى مددت مجددجتي المييددج  اتبدد ى 
" لقو ااج ي الب لح لالو ا جي الل ول  عم  هذا المجج  ال جل  ف   فت م دتلى تتدج ا الالعبدين 

  لأهواف  لقيمت  لا ب ين من  للد  اتجج  ت   الت    يستز  ب  ال  وان اتلتزا  هل تلن من الت جقو 
  ( 1) "لبجلتجل  ت ييا م تلى عجل  م غل  ب  

ي جعو الالع  لسل ل  الل اتوا  ( المجج  اتلتزا  ) لت ى البج ذ  ان الم تلى ال جل    
اتمذ   لا  بجلتو ي  ال المتجف   لاتلتزا  ل  اهمي  يبي   لس يجطيين باي  عج  لتعب  

لجمتج تق باي  بجا اذ ان ل ب  الجمتج تق تترس  ال ويو من ال  يجي ال  ي  لان ا
المت ي اي الت  يت م   ولذ ج اذتج  التو ي  ال البرلتي يذي   مت ج مج يت سا بربي   البرلل  

لمت ج مج يت سا بجلجم ل  لاتعال  لبجلتجل  ييت عسل الالع  ط لر يبي   ( الج جز ) لالب   
ي تريت تججلز هذ  الط لر هل الالع  الذ  يت   بجل الب  الت  ي  لت زيز هذا ف ن من 

من اتولا  الت  يؤوي ج ت ي  ال الب  الت  ي  عتو (  Kobassa 1988) اليال  هل مج  ووت  
 : اتف او ه  

 
 

                                 
(1) Kobassa ,  Cit ,( 1982) .    
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 . ت تبر بجلملاج   ال  جل  لسط لر لالتلافا ال    م  ج  1-
 . توع  عم  مت ي اي الميجلم  لالمت ي اي الم جعو  عسل  الم  اتوا  الت     2-

ل ددج  ا تبجردددج  بسددد   ( 21.2)فيدددو م ددد ي قددي  الل دددر ال  دددجب  ( الددت ي  ) امددج المجدددج  الذدددجت  
اذ يدددجن ( مجدددج  الدددت ي  ) لفددد  طدددل  اليدددي  التددد  م ددد ي هتدددجق اتب دددجح فددد  قدددي   ( 0.069)

اتقتدد ا  مددن " لقددو ايددوي اليذيدد  مددن الو ا ددجي الددل ان ، الالعبددين ا تبجرددج  غيدد  م تددل  لتتددج ا 
الملاج   المتم يز   ل  المايس  تؤذ  عسل م جلتي ال  و لستب ي  من ا دتججب  الطد لر عدن 
ر يدا الددتبسا مدن مذيدد اي البي د  التدد  ت دب  الطدد لر لذلدق عددن ر يدا ت سيدد  ا دبج  ال ادد  

 1( 1)" بال  ج ل  لم  ف  لمجذا تتتا اتبرج  ذ  م جل 
لت ى البج ذد  ان تعد  الجمتج دتق ياد   أتد  م دؤل  عدن يد  مدج يمد  بد  مدن ملاقد  لأ دواح 

عت ددج م ددؤللي  مبجادد   لبجلتددجل  ي تمددو عسددل قو اتدد  لمج ددلو   لان م  ددس   ددسلي  هددل الم ددؤل 
ف  ال ير   عسل هدذ  ات دواح فييدلن ايذد  أقدوامج  لبدذت  لسج دو فد   دبي   د  الماديالي التد  

الددل ان  ( Mattمددجي  ) لقددو ااددج . تلاج دد  لذلددق إلو ايدد  التددج  أت ددج لددن ت دد  ولن تددوب  متدد  
       (2). ي لال ير   عسي ج الت ي  ي ت  اليو   عسل يبح اتت  جت

  ( 6.8)فيو م  ي من بال  قي  الل ر ال  جب  لمجج  الت و ( الت و  ) امج المجج  الذجلح 
م  ي اق ل اتب جح ت ب  مت مججتي المييج  اتب ى ل ج  ا تبجرج  غي  م تليج   اذ

مج ير أ من ت يي  عسل اعتيجو ال  و ان " لقو ااج  ال ويو من الب لح انا ، بتتج ا الالعبين 
ممج ي جعو  عسل المبجوأ  ، جلات   يجت  هل أم  متي   لط ل   أيذ  من يلت  ت ويوا  ل  

لا تياج  البي   لم  ف  الم جو  الت  ي  لاتجتمجعي  الت  ت جعو  عسل ملاج   الط لر 
 2 ( 3)" ب جعسي  

                                 
(4) Cox , R.H ; ( 2002 ): sport psychology con Copts and applications  , McGraw – Hill, New York . fifth 

edition . P. 233 – 238 .  

(1) Matt . J ; ( 2006 ) : sport psychology A students Handbook ; Rou Hedge , U.S.A .       

 .   6ا ، عمجو م مو مبيم  ؛ م و   با ذي   ( 1)
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الذ  يتميز بجلت و  ليت سح ببردر اتقتد ا   لبتج  عسل ذلق ت ى البج ذ  ان تع  الجمتج تق
مدن الملاج د  المتم يدز   دل  اتت  دج  ي دتريت ان يت جمد  مدت الملاقد  المت يد   بمتت دل الدت ي  
لاتتددزان اتت  ددجل  اتمدد  الددذ  يج سدد  ت يادد   بدد ن هددذ  الملاقدد  تمذدد  طدد رج  عسيدد  بدد  عسددل 

 . ط  م تلى ال ي  يجوهج متي    لايججبي  لوقيي  ف  ت ييا اف
يس ددد  ول ا  م مدددج  فددد  تعددد  الجمتج دددتق اذ اتددد  ( مجدددج  الت دددو  )هدددذا الججتددد  الم دددج   فددد ن 

يت وى الج جز لهل اوا   جمت  ت ي    يي  يت جم  م  ج أ  لي  مذد  الب د  فد  اتل دج  
ال  قي  اذ مدن المميدن م  فد   دسلق الالعبدين الب د  ل دمجت   فد  ملاقد  الالعد  ليدن تعد  

تج تق فطال عن التو ي  اليلم  لبذ  ج لو يبي   ف  المتجف دجي ليدن ييدل  بدج وا  بت دب  الجم
أ  مميدن ان يبلتد  الج ددجز لتي دتريت ان يددؤو   % ( 50)لت دب  ال دم لال ددوف    % ( 50)

عسيددد  ال  يدددجي لال ددد لبجي المرسلبددد  فطدددال عدددن ال جمددد  الت  ددد  لا ل دددج  ال  ويددد  هددد  أيذددد  
 .       الجمجعي  ت ويج  من اتل ج  

الصالبة النفسية ونتائج الالعبني و الشعور بالذنب عرض نتائج مقياس   4 - 3
 لعينة البحث وحتليلها

 (40)الجدول 
ونتائج الصالبة النفسية و الشعور بالذنب  يالبيانات الوصفية لعينة البحث في مقياس

 الالعبين وتحليلها

 الوسط احلسابي     وحدة القياس    االختبارات        
 االحنراف     

 املعياري      
 االلتواء       اخلطأ       الوسيط      

     0.412-      0.581 10           4.111        7.71 درجة       الالعبني نتائج      

      0.151      0.843   47            5.958       47.76 درجة       بالذنب الشعور      

     0.513      1.179 53            8.338       54.1 درجة      النفسية الصالبة     
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ف  ا قج  (  نمججتي المييج ي) قي  تتج ا اتبتبج اي قيو الو ا   ( 40)يتبين من الجول  
 تتج ا الالعبين عسل ب جر ال  يجي ات طي  اذ يجن الل ر ال  جب  لاتت  ا  الم يج   

اذ ( 0.412-)ليجن اتلتلا  (  0.581) لبت ب  بر  ( 10)لالل ير ( ±4.111، 7.71)
( 5.958 ±،  47.76) الم يج   لمييج  الا ل  بجلذت  بس  الل ر ال  جب  لاتت  ا 

امج مييج  ال الب   (0.151) لاتلتلا  ( 0.843) لبت ب  بر  بس ي ( 47)لالل ير 
لبس ي قيم  ( 8.338±،  54.1)الت  ي  فيو  يا ل رج    جبيج  لات  ا  م يج   ميوا   

 .( 0.513)لاتلتلا  ( 1.179)لبت ب  بر  ( 53)الل ير 
 

الصـالبة النفسـية  جمـااتوالشعور بالـذنب  عرض نتائج ارتباط جماات  1-3-4
 :ها للبحث ونتائج الالعبني وحتليل

 
 (41)الجدول 

 الالعبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط بين نتائج
 قيد البحثالصالبة النفسية و ومقياسي الشعور بالذنب 

 وحدة القياس    االختبارات
 الوسط       

 احلسابي      

 االحنراف     

 املعياري     
 معامل      

 االرتباط      

 مستوى      

 اخلطأ      

 داللة      

 اإلرتباط     

     4.111       7.71 درجة        الالعبني نتائج

 غري معنوي        0.204     0.183-     5.958      47.76 درجة        بالذنب الشعور

 معنوي         0.022     *323.      8.338      54.1 درجة       النفسية الصالبة

 ( 48= 2-50)لأمج  و ج    ي  ( 0.05)م تلى الوتل  
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ان قددي  تتددج ا الالعبددين عسددل ب ددجر ال  يددجي ات طددي  التدد  بسدد  الل ددر ( 41)يتددبن مددن الجددول  
لقدددو  ييدددي ا تبجردددجي مبتس ددد  مت دددج  (4.111)لات ددد ا  م يدددج   ميدددوا   ( 7.71)ال  دددجب  ل دددج 

فيددجن مييددج  الادد ل  بجلددذت  (  نمجددجتي المييج ددي)م تددل  لغيدد  م تددل  فدد  ابتبددج اي الب ددح 
لبت ددب  ( 0.183-) فيددو بسدد  ( مييج دد  الب ددح)غيدد  م تددل  لي ددو اقدد  ا تبجرددج  بددين اتبتبددج اي 

   يدددح بسددد  ا تبجرددد  بيتمدددج جدددج  ا تبدددجر مييدددج  ال دددالب  الت  دددي  م تدددل ( 0.204)برددد  ميدددوا   
 .لالذ  ي و أعسل ا تبجرج   يي  ت ب  الل المييج  اتب ( 0.022)لبت ب  بر  ( *323.)

عرض نتائج معامل اارتباط املتعدد ومعامل التحديد بني نتائج الالعبني  2-3-4
 ها للبحث وحتليلالصالبة النفسية ووجماات الشعور بالذنب 

 
 ( 42)الجدول 

ومقياسي  الالعبين المتعدد والتحديد والخطأ المعياري للتقدير بين نتائجمعاملي االرتباط 
 قيد البحثالصالبة النفسية و الشعور بالذنب 

 اخلطأ املعياري للتقدير       تحديدمعامل ال        االرتباط املتعدد        املتغريات          

 نتائج الالعبني       
.357            .127           

3.922            

 

 
 يتبين ان م جم  ات تبجر المت وو بين تتج ا الالعبين لاتبتبج اي( 42)من بال  الجول  

لببردددد  م يددددج   ميددددوا   ( 127.)لبم جمدددد  ت ويددددو ميددددوا   ( 357.)قددددو بسدددد  ( مييج دددد  الب ددددح)
(3.922. ) 
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عرض نتائج حتليل التباين اخلاص بااحندار املتعدد بـني نتـائج الالعبـني  3-3-4
 قيد البحث الصالبة النفسية  و  وجماات الشعور بالذنب

 

 (43)الجدول 
تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توفيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد 

 قيد البحثالصالبة النفسية و  الشعور بالذنببين نتائج الالعبين ومقياسي 
 

 التباين      املتغري           
 جمموع        

 املربعات       

 درجة       

 احلرية       

 متوسط       

 املربعات      

 Fقيمة       

 احملسوبة    
 نسبة اخلطأ    

 نتائج الالعبني      

     52.651          2     105.303 بني       
3.424      

 

.041      

     15.378        47     722.782 داخل       

 
البدددجا بجتت دددوا  المت دددوو ل  دددا جدددلو  تلفيدددا اتمدددلذ   Fان قيمددد  ( 43)يتدددبن مدددن الجدددول  

لبت ددب  بردد  ( 3.424)اتت ددوا  البردد  المت ددوو بددين تتددج ا الالعبددين لمييج دد  الب ددح بس ددي 
 ( .0.05)م تليت  عتو م تلى بر  ممج يو  عسل ( 041.)ميوا   
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اجتاه خمالفة األخالق )وجماات الشعور بالذنب ( األثر ) عرض نتائج احلد الثابت وامليل  4-3-4

         جملـاات الصـالبة النفسـية ( اجتـاه اآلخـرين,   اجتاه الـذات , والقواعد وقوانني اللعبة
 :  (التحدي , التحكم , االتزام ) 

 (44)الجدول 
قيد البحث في الصالبة النفسية و لمقياسي الشعور بالذنب ( األثر)قيم الحد الثابت والميل 

 نتائج الالعبين وأخطائها المعيارية ومستوى داللتها الحقيقي وداللة الفروق
 *نسبة اخلطأ       tقيمة          اخلطأ املعياري Bبيتا  املتغريات

 465. 737. 6.113         4.506 احلد الثابت

         273.       1.108-         095.         105.- بالذنب الشعور

         029.      2.246         068.         152. النفسية الصالبة

 
لببرددد  ( 4.506)تددد  ا دددت  اح ال دددو الذجبدددي اذا بسددد  ميدددوا  ا ذددد  لددد  ( 44)مدددن بدددال  جدددول  
( 465.)لبم ددتلى بردد  ميددوا   ( 737.)الم  ددلب  ( t)فيددو بس ددي قيمدد  ( 6.113)م يددج   ميددوا   

( 105.-)امج ف  مييج  الاد ل  بجلدذت   فبسد  ميدوا  ا ذد  ) ( لو  م تليت  عتو م تلى وتل  
لبت دددب  برددد  ( 1.108-)الم  دددلب  ( t)فددد   دددين بس دددي قيمددد  ( 095.)لببرددد  م يدددج   ميدددوا   

لببرددد  م يدددج   ( 152.) دددالب  الت  دددي   فيدددو بسددد  ميدددوا  ا ذددد  امدددج مييدددج  ال( 273.)ميدددوا هج 
 ( .029.)لببر  م يج   ( 2.246)الم  لب  ( t)ف   ين بس ي قيم  ( 068.)ميوا   

 
 
 



411  
 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  –الباب ألرابع 

مقياس الشعور بالذنب و الصالبة النفسية وعالقتها بنتـائج الالعبـني لعينـة       مناقشة 5-3-4
 : البحث 

تتدج ا الالعبدين لعالقت دج بمييج د  الاد ل  بجلدذت  لال دالب   (  41 /42 / 43 /44)تبين الجوال  
الت  دددي  تبدددين ا تبجردددجي مبتس ددد  بدددين مييج ددد  الاددد ل  بجلدددذت  لال دددالب  الت  دددي  اذ م ددد ي قدددي  
مييددج  الادد ل  بجلددذت  الددل ا تبددجر غيدد  م تددل  بتتددج ا الالعبددين اذ بس ددي قيمدد  الل ددر ال  ددجب  

-))  متب طدد  ت ددب  الددل مييددج  ال ددالب  الت  ددي  ، اذ يددجن م جمدد  ا تبجردد  لهدد  قيمدد (47.76)

" لقو ولي ب دح الو ا دجي الدل ت دب  اتب دجح الاد ل  بجلدذت  بتتدج ا الالعبدين عسدل اتد   0.183
تددجتا مددن فيددو الددول  الم يددز  لس دد و اذ ان ال دد و تي مدد  لفيددج  لمددج ييتطددي  ول   فيددؤو  الددل اتدد  ت 

 1 ( 1)"  ا ل   بجلذت  فيؤو  الل تيسي  م تلى التتج ايا   بجلذت  ال عو
     البج ذدد  ذلددق الددل قسدد  ماددجع  الددذت  لددوى تعبدد  الجمتج ددتق اذ اتدد  تيت جمدد  مددت ب دد لت ددزل 

أ  انا ب ددم  الج ددجز ( ال دد و) لاوا  مددجي ي  بدد  مددن اتربجعددجي لقدد ا   مجبددواب  الب دد  ( فدد و) 
ياد   بجلدذت  اتجدج  الب د  ا  ب جلد  لا دو  ب دو البرللد  لهل اوا  غي  تجري  فمدن المميدن ان ت

ييلن اواؤ  غي  مذجل  يا   بجلذت  تت  يجن غيد  م دا فد  اتوا  لاتد  غيد  م دؤل  عدن اوا د  
الددذ  يؤيددو ان  ( Lahey&Ciminero) لي جددت ال ددب  الددل المددو   ، لب ددذا تت ددا البج ذدد  مددت 

يت دددملن فددد   دددسلي   بجت دددوا  الاددد ل  بجلم دددؤللي  لب يدددج  الاددد ل  بجلدددذت   اتفددد او ال دددييلبجتيين
 (2)ل  ع  ال ط  لان ي   سلق ل  مج يب    لت  جج  لت تي  الطمي  لعذا  الا ل 

لهد  قيمد  عجليد  ميج تد   ( 54.1) امج قي  م ل  مييج  ال الب  الت  ي  اذ يجن الل ر ال  جب  
ب ددذ  اليددي  فيددو  ددج  ا تبجرددج  م تليددج   ( *323)ن م جمدد  ا تبجردد  مددت مييددج  الادد ل  اليسيسدد  ، ليددج

عجليدددج  لقدددو اادددج ي ال ويدددو مدددن الو ا دددجي لالب دددلح الدددل هدددذ  الت دددب  ت دددب  ا تبدددجر م تدددل  بمييدددج  
ان اتاددبجا اتيذدد   ددالب  هدد  ايذدد   ددملوا  لميجلمدد  " ال ددالب  الت  ددي  بتتددج ا الالعبددين الددل 

                                 
 . 95ا، م و   با ذي     ;ت جم  م مو الزبجو   –يلفي  ( 4)

(2) Lahey, BB. & Ciminero , R ,A : Maladaptire Beharior an Introduction to Abnormal Dsychology:Scott 

Foresman and Company . 
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جو  لاقتددددوا ا  لتاددددجرج  للاق يدددد   ن ال ددددالب  الت  ددددي  لميلتجت ددددج ت مدددد  لاتجددددجزا  لطددددبرج  وابسيددددج  لقيدددد
يمت يددد   دددييلللج  يب ددد  مدددن لقدددلن ات دددواح الطدددجغر  عسدددل ال ددد   الج دددمي  لالت  دددي  لس ددد و 

 (1) نفج ابجا اتيذ   الب  يت  طلن لسط لر لت يم طل 

لمدددن لجددد  تمددد  البج ذددد  ت دددز  ات تبدددجر الم تدددل  بتتدددج ا الالعبدددين الدددل لجدددلو فددد لا ذاي وتلددد  
م تليد  ا  ددج يج  لهدذا يددو  عسددل اب دي  الالعدد  ل د ت  الت  ددي  لعالقتدد  الت جعسيد  مددت البي دد  
لالالعبددلن يت ددجلتلن فدد   ددالبت   الت  ددي  تب ددج  لس دد لا ال  ويدد  تمدد ا  لمددج تزبدد  بدد   يددج  الالعدد  

ن طددد لر ادددتل تبتسددد  فددد  اتلاع دددج لب  ددد  الملاقددد  التددد  يت ددد ح ل دددج ، فدددجلملق  الدددذ  مددد
 .يتطمن ت ويج  لالع   بمج ييلن م ووا  لالع  اب  

لت ى ايطج  ول  ال الب  الت  ي  من الججت  الم ج   اذ ان اوا  تع  الجمتج تق يج  ان 
        بي  ملاق  الس    لا  ف يت   بجل الب  الت  ي  لهل ف  اتوا  يت وى ليستز  ليت ي

ف ل ب ذا يت وى ج جز الجمتج تق لمن بالل  ت   الب  الالعبين له  ( التو ي  ال البرلل  ) 
يؤولن ال س س  ات طي  عسل ب جر ال  يجي ات طي  الت  تتبسس ج ب ح   لبجي الجمس  

لسق لتيي  اوا    باي  ذجتي   لذ(  70 - 60) ال  يي  لق   اللقي ل س س  الذ  يت الح من 
مذجل  لالجم ل  لاتعال  لغي هج من الط لر عسل الالع  اتات  ا ترجن ان ي يا  البت  
لميجلمت  لملاق  البرلل  بم تلى عجٍ  لهذا مج ام  ت  تتج ا الب ح بج تبجر ج الم تل  

تتج ا لالذ  لس الب  الت  ي  عسل ال ي  من مييج  الا ل  بجلذت  الذ  ل  ي يا ت ب  من ال
 .  أم   ا تبجرج  غي  م تل  

 

                                 
  جل  مجج تي   :ال الب  الت  ي  لعالفت ج بجلط لر الت  ي  لاتبوان ف  م  س  الم ت ي  ف  الممسي  ال  بي  ال  لوي    ;غجو  الالا  ( 4)

 .( 2010الب  ين ، ججم   البسيا ال  ب  ، )، 
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  التوصـــيات   5 – 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



791 
 

 

 اإلستنتاجات  و التوصيات  –الباب ألخامس 

 االســـتنتاجات و التوصــــيات 5 -    
 االســـتنتاجات   5 – 1

 :في ضوء نتائج البحث والمعالجات واالحصائية للبيانات التي توصل اليها تم استنتاج ما يلي

بنمم م ياسمم ش تو ممللن ب وممينا ومنبممك توفين فممتل توقنممك قممك تولممنت  لبلت مم  تمما توتل ممى تومم   1- 
 .  ش تولليسة لتوبحثسة وبن م تويا سسش تونقفسة لقاً  وألفقانة ( 17)

ومنبمك توفين فمتل توقنمك قمك تولمنت  لبلت م   ياس ش تو مبة تونقفمسة تا توتل ى تو  بن م   2-
 . ةتولليسة لتوبحثسة وبن م تويا سسش تونقفس لقاً  وألفش قانة  (44)

   . تن يف الت كى ياس ش تاسش تويف ى تويي لضلت ين أفله   3-
 .   منبسن ولنت ئج أو مبة تونقفسة تلفلد نم ة تنتب ط بسن يف ى   4-
 .  منبسن  ولفلد نم ة تنتب ط غسن يلنلسة بسن يف الت تو للن ب وينا لنت ئج أ  5-
  .  لفلد نم ة تنتب ط يلنلسة بسن يف ى تالوتزتا لنت ئج تومنبسن   6-
 . لفلد نم ة تنتب ط غسن يلنلسة بسن يف ى توتحكا لتوتحدي   7-
 

  التوصـــيات   5 – 2
ضمنلنة تتتيم ا يمدنبك توفين فممتل قمك تولمنت  تثنم م قتممنتت تالنمدتد لتوين قفم ت قمك نيلسمم ت  1-

 . تالن  د لتالندتد تونقفك لتوتلنف نل  يفتلى تو للن ب وينا ودى تومنبسن
ضمممنلنة تنطممم م تومنممما قن مممة وسلبمممن نمممن يممم  بدتغلمممه يمممن نلتيمممى نقفمممسة ضممم غطة ولت ممم   2-

 . دنسا لتوين قفة ين  بى تويدنا تويلت ف توتك ستلنض وه  تثن م توت
تطبسمم  توياس فممسن ب مملنة دتئيممة ومفممتق دة ينهمم  قممك نيلسممة تالنممدتد تونقفممك توا ممسن لبلسممد  4- 

 . تويدى 
  وممدى تونس ضممسسن قممك تويفممتلس ت تويغتلقممة لتو مممبة تونقفممسة يا ننممة يفممتلى تو ممللن ب وممينا  5-

 ( . ن  ئ _ يحلك _ تلويبك _ دلوك ) 
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تفنتم ياس ش تو مبة تونقفسة لتو للن ب ومينا نلم  دنتفم ت يغتلقمة لتولم ا قندسمة يغتلقمة  6-
 . ح نًت 

تنتيمم د ياسمم ش تو ممللن ب وممينا لتو مممبة تونقفممسة وتحدسممد يفممتلى تمم تسن تو مم تنتسن وممدى  – 7
 .تومنبسن 
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 املصادر العربية
  ، بغرررر ا) 1ط،  ايطف يررر   ايف ررر ب  اي ررربع  –  رررعيا ورررركم ي  ك   ؛ابررريا كا مرررعظا اي ظ رررع   ( 1)

 .( 1988  طب    اي اي ؤ ن ايثقعفك  ،
 .  (1996 م ب  االن ل  اي صيك  ، ، ايقع يب )، ايط  اينفوي اي  عصي ؛اح   عمع    (2)
بنرررعت   قنررركن  قكرررع  االح ررريا  اينفوررري يررر ر العبررري مررريب ايكررر   طي حررر  : ا كررريب حنرررع  ررري   ( 3)

 .  ( 2001،  ع     بغ ا  )، ملك  اي يبك  اييكعضك  ،  م  ياه 
االي ن ، )،  2، طاوعوررركعل ايبحرررم اي ل ررري  اي لررر ا االنورررعنك  : اح رر  ورررلك عن عررر  ب ( 4)

 . ( 1992 م ب  ايثنعت ، 
ع رررعن ،  اي ايثقعفررر  )،  ايقكرررع   اي قررر كا فررري اي  لكررر  اي  يكورررك  ؛ عن عررر  ب كاح ررر  ورررل( 5)

 . ( 1990 اين ي ، 
 اي ، ايبررر   ،االي ن )،   2ط ،  قرر كا يل  لكررر  اي  يكوررك   ايقكرررع   اي ؛اح رر  ورررلك عن عرر  ب ( 6)

 .(  1993، اال ل 
ايقررع يب ،  اي ايفمرري  )، 2، ط  علررا نفرر  اييكعضرر  اي فررع كا  اي طبكرر  ؛اوررع   مع ررل يا رر  ( 7)

 ( .  1997اي يبي ، 
 .   اي بم  اي عي ك  يالن ينكل( 8)
عرررعيا  ايم كرررل ، )، عرررعيا اي  يفررر  –اي    كررر   ؛ ي  ررر  ا رررعا عبررر  ايف رررع  +  رررعم ي   ررر ن ( 9)

  .  1982)اي  يف   ، 
اي ر  ي بعيربن  ير ر طلبر  اي ع  ر   عال  عرع برب ا اي  غكريال ،  ؛ عورا فكرعا اي ر ي  ( 10)

 .( 2001،  37اي    )   ل  ا ا  اي و نصيك 
،  3، ط  علرا ايرنف  اين ر  ايظرع ي  اي طبكر ؛ ون  صطفى عب  اي  طري   ر ر اح ر  ح( 11)

 . ( 2000ايقع يب ،   اي ايضكعت يلطبعع   اين ي ،)
ايقرع يب ،  طب ر  االفرع  اي يبكر  ، )،  وركم ي  ك  ايفري  فري اي    ر  ؛حون  ح      عل ( 12)

2001 ) . 
 . ( 2000بغ ا  ،  طب    اي ايم   ، )،  ايحي  اينفوك : و كوا  بح ك ( 13)
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 اي  اي  رعي   ،ع رعن ، األي ن )،  1ط ،  ايطري  اححصرعةك  ؛ح   صربحي ابر  صرعي  ( 44)
 .  ( 2000، يل  زك   اين ي 

 1ط ،   SPSSاي حلكرررل اححصرررعةي اي  قررر ا يلبكعنرررعل بعوررر   اا  ؛ح رررزب  ح ررر     كرررن ( 15)
 .  ( 2010،  اي اي كويب يلن ي  اي  زك  ، ع عن )

  (1990ايقع يب ، اي ايفمي اي يبي ،)،  يكل ايبحم اي ل ي ؛ كي اي كن علي ع ك  ( 16)
،  اال   ععكررر    ثعي رررعاال رررياا اينفورررك   اي قلكررر  اورررعيكبعع  عال عرررع  ؛يا ررر  اح ررر  عرررزل  (17)

 . (1964ايقع ي ،  اي اي  عي  ، )
 فوررك  ،  طي حر   م رر ياه األ رن  ايرر حما اينفوركعن  عال  عررع بعيصرح  اين ؛زكر  بعلر ل ورر كن ( 18)

 .   ( 1997بغ ا  ، اي و نصيك  ،  )،
ايم كررل )،  2ط ،  ايفرري   ايفي كرر    طبقع عررع اي يب كرر   ؛نع كرر   ح رر   رريك   ،ي ررعت  ح رر ( 19)

 .  ( 1989،  اي ايقلا 
نوررب   وررع    ايقكعوررعل اي ورر ك   ايقرر يال ايحيمكرر  فرري ان قررعت  ؛ياةرر  عبرر  اال كرري عبررع  ( 20)

، ملكر  اي يبكر  اييكعضرك   )،يوعي   ع ور كي ، ون ال (  5 -4)بياعا اي  نعو ك ب  ي 
 .  (2002،  ع    بعبل 

  ير ر نع ر    ب األنع  عال  عع بعال زان االنف عيي   و  ر ايط    ؛ياة  عب  اال كي عبع  ( 24)
 .( 2011 ،بعبل)  ،  طي ح   م  ياه، األي ع  ايفي ك   

، االن لرر  اي صرريك   م برر  )،   اي ررالا ايوررل مي،  ي  رر  صررال    ك رري :  افكرر   ررعي ن ( 22) 
1973 .) 

، ككن ،  طي حرر   م رر ياه بنررعت  قكررع  اي رر  ي بعيرربن  يليكعضرر ؛ رر   طررع   وررع ي ينرركا  ح( 23)
 .  ( 2003 ع    حل ان ، ايقع يب ، )

 ؤوور  ، بكري ل )،  4ط ،    اعر   وعورك  فري ايبحرم اي ل ري  ؛و ك  اور ععكل حوركني ( 24)
 . ( 1994، اييوعي  يلطب  

ايقررررع يب ، )،  اييضررررع ي ررررن كيضررررى ،  ياورررر  فرررري ايصررررح  اينفوررررك  ؛وررررك  صرررربحي  ح رررر   (25)
 . (1987اي طب   اي  عيك  ايح كث  ، 
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، ايفمرررري اي يبرررري ، ايقررررع يب )،  (اال  بررررعيال  اي قررررعكك  ) ايقكررررع  اينفورررري  ؛ورررر    ررررالل  ( 26)
1985) . 

يصالب  اينفوك   األ ن ا عب  اهلل علي اب  عيا  اي عي  ؛، وعيا عب  اهلل اي في ي ( 27)
بحم  ن  ي : اينفوي ي ر عكن   ن طال   طعيبعل  ع     ا ايقير ب م  اي مي    

 (.  2008،  م  بي ،  ع    اي نكع )،    ل  علا اينف  اي  عصي  اي ل ا االنوعنك في 
 ع    ،اي يا ) ، نظا اي   كه اي عني  االي ع  اي يب   اي قعين ؛ عمي  ب ي  عوا ( 28)

 .( 1990، طعب  اي  لكا اي عيي،ايبصيب 
ايقررررع يب ،  اي ايفمرررري اي يبرررري ، :) اي حلكررررل اي ررررع لي فرررري اي لرررر ا ايوررررل مك  ؛ صررررف ل فرررريا  (29)

1980 . ) 
 اي ايفمررري ، ايقرررع يب  )، ايقكرررع   اي قررر كا اينفوررري  اي يبررر  : صرررال  ايررر كن  ح ررر   عرررالا ( 30)

 .( 2000، اي يبي 
ع رررعن ،  ع  ررر   ) 4ط ،   وررر ع  اي  برررعز اي صررريك  ؛عبررر  اي رررن ا ورررلك عن بررري ا  (31) 

 ( .1995    ،  اي ايفمي يلطبعع   اين ي ، ؤ 
 طرعب  ، بغر ا  )،  ايبحرم اي ل ري  اور   اا  صرع ي اي  ل  رعل  ؛عع ي إبيا كا  نر كل ي ( 32)

 .( 1993،  اي اي ؤ ن ايثقعفك  اي ع  
اي  صرررل )،  اال  برررعيال  اي قرررعكك  اينفورررك  ، (    ررري ن ) عبررر  اي لكرررل ابررريا كا ايز ب ررري  (33)

 .  ( 1984،  ع    اي  صل 
 ررر  ل ايرررى  نرررع ل ايبحرررم اي ل ررري فررري    ايررريح ن   ح ررر  اح ررر  عبررر  ايررر اكا ؛عبررر  اهلل عبررر( 34)

 .(1999،  م   ايفال  يلن ي  اي  زك   ،ايم كل )،  0ط ،  اي يبك   اي ل ا االنوعنك 
 نررررع ل ايبحررررم فرررري اي لرررر ا اي يب كرررر   ؛  اي  برررر ل  عرررر نعن ك ورررر  ايح رررر ا  عبرررر  اهلل فررررال(  35)

  . (2010،  م ب  اي ع    ، اي عي    ، األ عيال اي يبك  اي  ح ب  )،4ط ،   اينفوك  
، االورمن يك  )،  ايقكرع   اي  يكر  فري علرا ايرنف   اي يبكر   ؛ور   ك ايعب  اييح ن  ح   ( 36)

 .( 1985،  اي اي  عي  اي ع    
، االوررمن يك  )،   اال  بررعيال  اي قررعكك  اينفوررك    اي قلكرر  عبرر  ايرريح ن  ح رر  اي كورر   ؛ (37) 

 .(  2003،  ن أب اي  عي  
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اطي حر   م ر ياه ، ) بنعت بطعيك  ا  بعي اي ععيال ايع   ك  بميب ايك  ،  ؛عب  ايميكا  عوا ( 38)
 .(  1997ملك  اي يبك  اييكعضك  ،  – ع    اي  صل 

 ايبحر م فري ا ا  برعي فري  ايالبرعي  ي  ايبرعيا  ي  اححصعت؛  اي ي كي  ح   اي ن ا عب  (39) 
 .( 2002 ، ايم   ععيا ، ايقع يب) ،  اال   ععك   اي يب ك  اينفوك 

ايقررع يب ،  طب رر  االن لرر   )2ط  ، اورر بكعن ايصررالب  اينفوررك  ؛ع ررع   ح رر    ك رري ( 40) 
 .  (2011اي صيك  ، 

ايصالب  اينفوك   عالف عع بعيضغ ط اينفوك   االب ا  في  يحل  اي ي عقر    ؛يع ب اي  ا  ( 44)
 ع  ر  اي لركل اي يبري ،  ، ايبحريكن ،يوعي   ع ور كي : ) في اي  لم  اي يبك  ايو   ك  

2010) . 
،  م برر  االن لرر ا اي صرريك  ، ايقررع يب  )، 3ط ،  اي قرر كا اينفورري ؛ابرر  حطرر   ا رري ن  فررؤا ( 42)

1987  ). 
بغر ا  ،  طب ر  اي  لركا اي رعيي ، ):  اي  صرك  بركن اي نظكري  ايقكرع  ؛ عوا حوركن صرعي  ( 43)

 . ( 1988بغ ا  ، 
،  يفر   اي اي  ،ايقرع يب ، ي  ر  ورع ي  ح ر   )،  االنف رعاللنظيكر  فري  ؛معيكن   ينرع  ( 44)

1965) . 
،   اي اينعضررررر  اي يبكررررر ،بكررررري ل  )،  اين ررررر  اي يبررررر   يلطفرررررل  اي يا ررررر  ؛م رررررعل  وررررر  ي ( 45)

1979). 
 . (1981  طب    ع    اي  صل ،) ،4ط  ، علا اينف  اييكعضي: مع ل ي ك  ( 46)
 م بررر  وررر ك  ي فرررل ، ، ايقرررع يب  )، اال رررياا اينفورررك ؛ ( ي  ررر   ح ررر  ايزبرررع  ) –م فكرررل ( 47)

 .(   1998 ع    عكن     ، ايقع يب
ورركم ي  ك  ايطف يرر   اي  صررك  ،  ي  رر  اح رر  عبرر  اي زكررز  ؛(  ا رري ن )مرر ن ي    رر ن ( (48

 .   ( 1970 ايقع يب ،  اي اينعض  ، )وال      عبي عب  ايح ك  ، 
ايقررررع ي ،  م برررر  ورررر ك  ي فررررل ،  )، اال ررررياا اينفوررررك  ؛ ي  رررر   ح رررر  ايزكررررع    –م فكررررل ( 49)

 (. 1978 ع    عكن اي    ، 
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ايقرررررع يب ،  اي اينعضررررر  اي يبكررررر  ،  ) قكرررررع  اي ررررر  ي بعيررررربن  ،:  ح ررررر  إبررررريا كا وررررر فعن  (50)
1995)   . 

اييععكررر  )اي رررؤ  ي اي ل ررري ايورررن   ايررر  يي يقورررا علرررا ايرررنف  اييكعضررري  ؛ ح ررر  اي يبررري  ( 51)
 .  ( 2007ملك  اي يبك  ايعيا ،  ع    حل ان ،  )(عضككن اينفوك  يليك

ايبحرررم اي ل ررري فررري اي يبكررر  اييكعضرررك   علرررا ،  ح ررر  حورررن عرررال    اورررع   مع رررل يا ررر  (  52)
 .( 1999،   اي ايفمي اي يبي ، ايقع يب )، اينف  اييكعضي 

اين ر  )،  4ط  ، األو  اينظيك  ال  برعيال اي يبكر  اييكعضرك  :   ح    عوا ايكعوي  ( 53)
 .   (2010،  اي ضكعت يلطبعع   اي ص كا ، اال ي  

ايقكرع  فري اي يبكر  اييكعضرك   علرا ايرنف   ; ح   حون عال     ح   نصي اي كن يضر ان ( 54)
 (    1999ايقع يب ،  اي ايفمي اي يبي ،)   4، طاييكعضي 

كررر  اييكعضرررك   علرررا ايقكرررع  فررري اي يب ؛  ح ررر  نصررري ايررر كن يضررر ان  ح ررر  حورررن عرررال   ( 55)
 . ( 2001، اي يبي   اي ايفمي، ايقع يب  )، 2ط ،  اينف  اييكعضي 

، ايقرررع يب )، اي  لررر  األ ل ،  2ط قكرررع  اينفوررري  اي يبررر    ي ؛ ح ررر  عبررر  ايورررالا اح ررر  ( 56)
 .(1981،  م ب  اينعض  اي صيك  

اي  لرررر   ؛ي يل عرررعيال االوعوررررك  يمررريب اي رررعت  ح ررر   صررر    ح ررر   ، بنررررعت بطعيكررر  ا  برررع( 57)
ملكررر  اي يبكررر  اييكعضرررك  يلبنرررركن ،  – ع  ررر  حلررر ان )، اي ل كررر  يل يبكررر  ايب نكررر   اييكعضرررك  

 .( 1999اي  ل  اال ل ، 
ايقررع يب ،  م برر  اينعضرر  اي يبكرر  ، )،  ايقكررع  اينفورري  اي يبرر   ؛ ح رر  عبرر  ايوررالا اح رر  ( 58)

1980).  
 اي يبكرر  بحرر م   ررعالل فرري  االورر  اليي اي صررفي اححصررعت ؛ إبرريا كا اي  كرر  عبرر   رري ان( 25)

  .( 2000 ،  اي  زك   اين ي يلطبعع  ايفمي  اي ، ع عن) ،  اييكعضك  ايب نك 
 ص كا  بنعت ا  برعيال ايلكع ر  ايب نكر  بعور   اا طري  اي حلكرل   ي ان عب  اي  ك  ابيا كا ؛( 60)

 .( 2001، ؤوو  اي يا  يلن ي  اي  زك   ، ع عن)2ط ،  اي ع لي
 .(1979، م ب  اي عن ي  ،ايقع يب )، اي  اف  اي  صي  اال   ععي ؛ صطفى فع ي (  61)
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صرررفعت  ،ع رررعن )، اي ررر  ي بعيررربن   عال  ررره بعالم ةرررع  ؛ ن عرررى  ط ررري عبررر  ايصرررعح    (62)
 .    ( 2011، يلن ي  اي  زك  

،  برررعي  نى فررري   فكررر  اي ررر  ي بعيررربن  يطرررال  اي ع  ررر فععلكررر  اي رررالا  ؛ نرررعل  رررع  اهلل (63) 
 . (1998ملك  اي يبك  اييكعضك  ،  ع    ايز عزك  ،  )،اطي ح   م  ياه 

    حر  ورال   ؛ اي  عنرعب اال  صرع ك    قر كي ايربال  اي ر  ي بعي حر ب اينفورك  ير   طرال  ( 22) 
 (2552)،   ل   ياوعل نفوك   ،اي ع    

  عنك  ، يورعي  اي ر  ي بعيربن  اي صرعبكن برب ا األ رياا ايوعكم ور ايزبكر    كثا اح ر  ( 25)
 . (، 1999ملك  اآل ا  ،  ع    بغ ا  )،   ع و كي

،  م بر  اي رع ل يلطبععر  ، بغر ا   )،  ايبحم اي ل ري  ؛  كه  ح     اح   ب ي  حوكن ( 22)
2002)  . 

 ع  ر   كرعيى ،  )ايفني يل يحل  ايثعنك  في ملك  اي يبكر  اييكعضرك  ،  حعضيال اي  نعو ك( 67) 
2013 ). 
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 (  1 )ملحق 
  رتها الباحثةجالمقابالت الشخصية التي أ

العديرررد ارررا الاارررابةت الاألسرررية ارررص ا برررامبا الاألمسررريا باررر   ابااررر    رررا  ةالباحثررر تأجررر   
 بلر  ارا أجر  محايرق نردسيا أبابرييا نارا الجانر  العاارا  نر  ا برا  ارا  ط يق ا نم نت ،

- :ألة  الحس    اى الاعا اة الافيدا   بل  الجان  المنظياا   اا يأما 
الااابةت الاألسية ندسها الجان  العااا ،  مات بأبا بيا انهرا الااابارة الاباار ا  الااابارة  - 

- :غي  الاباا ا   اا يأما 
- :الااابةت الاباا ا اص    اا  -:أ 

جااعرة بدرداد  - ايرة الم بيرة ال يا رية  - ار  اججماراا ال يا را  -د جة  العبادي .أ 1-
 .    2012/  5/  3، بما يخ  

، لا سرر اجااررة  – ايررة الم بيررة ال يا ررية  - ارر  الررنف  ال يا ررا  -   اررة الحرر  يد .أ2-
 .  2012/  5/  29بما يخ  

جااعررة  - ايررة الم بيررة ال يا ررية  - ارر  الررنف  ال يا ررا  -د حيررد   بررد ال  ررا طرر اد . .أ3-
 .  2012/    6/    3باب  ،   بما يخ  

- :اص    اا ( الا ابةت  ا ط يق اجنم نت ) الااابةت غي  الاباا ا  -:  
 اؤمة   جااعة - ايد  اية  ا   ال يا ة  -مد ي   يا ا  -أاجد نجي  ادانات  د.أ 1-

 2012/  2/   2، بما يخ   ( ا  دا )     
جااعرة  -اعهرد الم بيرة البدنيرة  ال يا رة  - ا  الرنف  ال يا را  -ي بف  فسا يد ح.أ 2-

 . 2012/    2/   25، بما يخ  ( الجزائ ) ابمدان   

 - ايرررة ابدا   -قبررر   اررر  الرررنف   - اررر  الرررنف  الم بررر ي  -د أاينرررة ابررر اني  ارررابا . .أ 3-
 . 2012/  2/    28، بما يخ  ( البح يا ) جااعة البح يا 

 البدنيرررة الم بيرررة  اررر    ايرررة - ال يا رررا الرررنف   اررر  - اسرررطفى الاررراد   برررد ليارررى د. .أ 4-
 . 2012/    3/  3  بما يخ ،(  ليبيا)  الفامح جااعة -  ال يا ة
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- : أا الهدف اا أج اء الااابةت الاألسية  الا ابةت الد لية  انت اا يأما    
 .اناقاة اج اءات البحث لم  ا أ ث     حًا أثناء اج اءات مطبياها  1-

البحررث  ررا الاعا اررة الافيرردا  الحديثررة اررا ألررة  بنررا  الباحررث الررى العديررد اررا ا مبررات  2-
اررا اسرراد   د ابررات حديثررة ألرردات بحثرر  لا ا بررة  الجااعررات الع بيررة ، اررا مررز د برر 

 .أأل  المط  ات العااية سا اجا   ا  النف  ال يا ا 
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 (  2 )ملحق 
  اسماء الخبراء والمختصين

 مكان العمل اللقب العلمي     التخصص االســـــــم ت    

 بابلكلية الرتبية الرياضية جامعة         د. أ        تدريب وقياس          حممد جاسم الياسري         1

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد        د. أ          علم النفس –طائرة        علي يوسف          2

 الرياضية جامعة بغدادكلية الرتبية         د. أ          اختبارات –مجناستك       زهرة شهاب           3

 للبنات كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد    د. أ        علم النفس الرياضي               خالدة ابراهيم امحد         4

 كلية الرتبية الرياضية جامعة املستنصرية        د. أ         تعلم حركي         منى عبد الستار          5

 بابلكلية الرتبية الرياضية جامعة         د. أ        علم النفس الرياضي        ياسني علوان التميمي         6

 كلية الرتبية الرياضية جامعة االنبار        د. أ         علم النفس الرياضي        حامد سلمان حممد         7

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد        د. أ        التدريب الرياضي        علي سلمان عبد         8

 كلية الرتبية الرياضية جامعة االنبار        د. أ        االدارة            صاحل شايف ساجت         9

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل        د. أ        اختبارات           عبد الرمحن ناصر         10

 كلية الرتبية االساسية جامعة بابل        د. أ         قدم –علم النفس         عامر سعيد اخليكاني        11

 كلية الرتبية االساسية جامعة املوصل        د. أ         علم النفس الرياضي       عكلة سليمان احلوري        12

 كلية الرتبية االساسية جامعة اربيل        د. أ         سلة –علم النفس        عظيمة عباس         13

 كلية الرتبية االساسية جامعة اربيل        د. أ        التدريب الرياضي        صفاء الدين طه احلجار    14   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل        د. م. أ        يد  -علم النفس         االء زهري                      11   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد        د. م. أ         تعلم  حركي          بسيم عيسى يونس      11   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل        د. م. أ        قدم –علم النفس         امحد رمضان        11   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل        د. م. أ        ساحة –علم النفس         عبود حسني كامل    11   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بابل       د. م . أ         علم النفس الرياضي        حيدر عبد الرضا    12   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل        د. م. أ        طرائق –علم النفس         مها صربي     90   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد        د. م         علم النفس الرتبوي        سلمان عبد الواحد    91   

 كلية الرتبية الرياضية جامعة دياىل     د . م         علم النفس الرتبوي         بشرى عناد مبارك    99   
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 ( 3)  ملحق

   تحديد صالحية مجاالت مقياس الشعور بالذنب 

 اجاجت الاع          ت    
 بالبن           

  دد    
 الألب اء   

 غي      ا اسايا   
 ا اسايا   

 9قياة  ا   
 الاحب بة   

 9قياة  ا   
 الجد لية   

 ابم ى    
 الدجلة    

       افه   البات     1
       اجألةقية الاي       2
 األالفة   الاع   بالبن  امجاه          3

  ق انيا الاعبة ا ألةق  الا ا د   
      

       الاع   بالانا ة  ال  ا         4
 الاع   بالبن  امجاه          5

 الا اقف  ا ألطاء الفنية    
      

       الاع   بالبن  امجاه البات        6
       ماب  البات غي  الاا  ط         7
       ابأل يا الاع   بالبن  امجاه        8
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 (  4) ملحق 
 تحديد صالحية مجاالت مقياس الصالبة النفسية

 

  دد      اجاجت السةبة النفبية    ت   
 الألب اء   

 غي       ا اسايا   
 ا اسايا   

 9قياة  ا    
 الاحب بة   

 9قياة  ا   
 الجد لية   

 ابم ى    
 الدجلة   

       ق ا اج ادا        1
       محا  الابؤ لية         2
       ثبامها محدي النف  ج        3
       ال بط اجنفعالا        4
 الاد ا  اى المح   سا       5

 العاايات العااية  
      

       اجلمزا        6
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 (   5)ااحق 
 جااعة ديالى 

  اية الم بية ال يا ية 
 الد م  اه / الد ابات العايا 

 
 ا ناية النببية لاجاجت اايا  الاع   بالبن  ابمبياا لمحديد /   

 
 الاحم   .....................ا بماب الفا   

 محية طيبة 
الاع   بالبن   السرةبة النفبرية   ةقمهرا بم مير  نمرائ  )سا النية  أج اء البحث الا ب   بر 

اررا   نظرر ًا لاررا ممامعرر ا برر ( الة برريا  اررى ببرراط الح  ررات ا   ررية سررا الجانابررم  الفنررا 
ألبررر ا  د ايرررة مررر د الباحثرررة مبرررمني  برررم ائ   ارررا ألرررة  ابرررهاا   سرررا محديرررد ا نايرررة النبررربية 

    (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1): لااجاجت  اى  سق الاد ج اجما 
 //اةحظة 

 .د جات  (10) أ اى د جة لاماي  نا  (1)اا أق  د جة لاماي  نا  1-
 . يا ا   ص الد جة نفبها   ث  اا اجا   2-
اا الاا ا ابداء أية اةحظة م انا اناببة      ية  ل  ي د ب  نا سا نبا اجبمبياا  3-

 . اص ا ا اا اا جاء أنفا 
 

 اررررررررررررررررررص جزي  الا ررررررررررررررر   اجامناا   
 رررة البرررررررراحثررررررررر                                                                

 بنا ية جبا  احا د                                                             
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 الاع   بالبن  
 

 اجملاالت

 الشعور بالذنب

 األهمية النسبية

1      2      3     4     5      6      7      8      9     10     

           مفهوم الذات         1

           القيم األخالقية         2

           الشعور بالذنب اجتاه خمالفة االخالق        3

           الشعور قناعة والرضا         4

           الشعور بالذنب اجتاه املواقف واألخطاء         5

           الشعور بالذنب اجتاه الذات         6

           املشروطتقبل الذات غري          7

           الشعور بالذنب اجتاه االخرين         8
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 ( 6) ملحق 
 جااعة ديالى 

  اية الم بية ال يا ية 
 الد م  اه / الد ابات العايا 

 
 ا ناية النببية لاجاجت اايا  السةبة النفبية ابمبياا لمحديد /   

 
 الاحم   .....................ا بماب الفا   

 محية طيبة 
الاع   بالبن   السرةبة النفبرية   ةقمهرا بم مير  نمرائ  )سا النية  أج اء البحث الا ب   بر 

 نظرر ًا لاررا ممامعرر ا برر  اررا ( الة برريا  اررى ببرراط الح  ررات ا   ررية سررا الجانابررم  الفنررا 
 ائ   ارررا ألرررة  ابرررهاا   سرررا محديرررد ا نايرررة النبررربية ألبررر ا  د ايرررة مررر د الباحثرررة مبرررمني  برررم
    (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1): لااجاجت  اى  سق الاد ج اجما 

 //اةحظة 
 .د جات  (10) أ اى د جة لاماي  نا  (1)اا أق  د جة لاماي  نا  1-
 . يا ا   ص الد جة نفبها   ث  اا اجا   2-
اا الاا ا ابداء أية اةحظة م انا اناببة      ية  ل  ي د ب  نا سا نبا اجبمبياا  3-

 . اص ا ا اا اا جاء أنفا 
 اررررررررررررررررررص جزي  الا ررررررررررررررر   اجامناا   

 
 البرررررررراحثررررررررررررة                                                                  

 بنا ية جبا  احا د                                                              
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 الصالبة النفسية 
 

 اجملاالت

 الصالبة النفسية

 األهمية النسبية

1      2      3     4      5      6      7      8     9     10     

           قوة اإلرادة          1

           حتمل املسؤولية         2

           حتدي النفس ألثابتها         3

           الضبط االنفعالي         4

           القدرة على التحكم يف العمليات العقلية        5

           االلتزام        6
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 ( 7)ملحق 
 بصورته النهائيةمقياس الشعور بالذنب 

 

 ................................................................... زيزي الة   
ي جررر  الباحرررث ارررا ح ررر ام   ق اءمهرررا بعنايرررة ارررا اجرررر  ا جابرررة ، سرررا أدنررراه معايارررات الاايرررا  

 : الدقياة  ا سا ات الاايا   نا 
 . د   مابة اجب   1-
 .ا اجابام   بمحظى بالب ية المااة  لا يطاص  ايها احد أ 2-

 .     ا ا جابة بس احة  دقة  اى الفا ات  3-

 . د  م   أية سا ا اا سا ات الاايا  بد ا اجابة  4-

 . سا الحا  البي ينطبق  اي  أاا     سا ا )  /  (   ص  ةاة  5-

 
 اثا   اى ا جابة 

 منطبق       الفارررر ات ت
 دائاا     

 منطبق      
  ثي ا     

 منطبق     
 ام بطا   

 منطبق 
 قاية

 ج منطبق   
 نهائيا   

    /  ي ايانا األالفما لاا انيا   1    

 
 

 الباحثة                                                                               

 سنارية جبار محمود                                                                              
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 منطبق    الفارررر ات ت

 دائاا    
 منطبق    
  ثي ا    

 منطبق    
 ام بطا   

 منطبق    
 قاية     

 ج منطبق   
 نهائيا    

      ال يا ية سا المد ي   البط لة ي ايانا األالفة الا انيا 1
      احم   العادات  المااليد البائدا بالاجماص ال يا ا 2
      أل   نفبا ابا حسات  اى س ز غي  ابمحق 3
      ا  ا حبابا ابا انمادنا اد با أ ث  اا زاةئا 4

      أ اج  ابؤ لية الألبا ا 5
      ا بى لف يااااع  بالبن   نداا أنسا   الحق  6
      ااع  بأا ابؤ ليما  ابما سا الف يق اناببة  ا انياما 7

      ابمألد  لهجة  نيفة  نداا يثي  الاد   غ با سا البط لة 8
      ااع  بالمهي  اب مبب  ب ء مس ساما نزياة س ياا 9

      اماب  الناد اا زاةئا  الاد   بعد  الألبا ا 10
      مديي  أدائا ليمناب  اص ا اسق الاع  الجديداجيد  11

      أل   نفبا  ند ا م ا  ا ألطاء  الاها ية 12
      اندسا ا با داء يبب  لا بعض الاا ةت أثناء البط لة 13
      قب  اا اام   سا البط لة اا  اا  د  م سياا سيها 14
       البدنية جمألاب الا ا  الحاب   سا البط لة اثق باد اما الاها ية    15
      اب ا  نداا ي يص انا الف ز 16
      ااع  با حباط  نداا أألطأ سا البط لة 17
      ااع  باج مبا  سا ا اقف الا اجهة 18
      اند   ند انبا ي ألة  الاع  لألطى ا م بم  19
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 ( 8) ملحق 

 بس  م  النهائيةمقياس الصالبة النفسية 

 

 ................................................................... زيزي الة   
ي جرر  الباحررث اررا ح رر ام   ق اءمهررا بعنايررة اررا اجررر  ا جابررة ، سررا أدنرراه معاياررات الاايررا  

 : الدقياة  ا سا ات الاايا   نا 
 . د   مابة اجب   -1
 .اجابام   بمحظى بالب ية المااة  لا يطاص  ايها احد أا  -9

 .     ا ا جابة بس احة  دقة  اى الفا ات  -2

 . د  م   أية سا ا اا سا ات الاايا  بد ا اجابة  -2

 . سا الحا  البي ينطبق  اي  أاا     سا ا )  /  (   ص  ةاة  -1

 
 اثا   اى ا جابة 

 

 منطبق       الفارررر ات ت   
 ادائا     

 منطبق     
  ثي ا    

 منطبق     
 ام بطا   

 منطبق      
 قاية     

 ج منطبق   
 نهائيا     

 اهاا  انت سع بة الاها ا سأننا 1   
 ابمطيص أدائها بنجاح

 /    

 
 

 الباحثة                                                                            

 سنارية جبار محمود                                                                           
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 منطبق     الفارررر ات ت     
 دائاا

 منطبق    
  ثي ا

 منطبق    
 ام بطا   

 منطبق    
 قاية    

 ج منطبق    
 نهائيا     

      قياة الحياا م اا سا  جء الف د لبعض الابادئ  الاي          1

      ا م بم  اا أألطاء أثناء البط لةأ ال  اا  2

      طا حا اا أ  ا أحبا ج   سا الاعبة 3

      ح     ائاما سا قا ة البط لة يبا دنا  اى مادي  أداء اايز 4

      ااع  بالبعادا  نداا محفزنا  ائاما  اى اجام ا  سا المد ي  5

      أباد  لح  اا اة م اج  الزاةء أثناء المد ي  6

      ااا اا العائاية ماا  اا م  يزي سا المد ي  7

      أ ص ألططا الابماباية  أنا امأ د اا قد ما  اى منفيبنا 8

      أمحا  الابؤ لية ال اااة سا ا داء 9

      اهاا  انت سع بة الاها ا سأننا أبمطيص أدائها بنجاح 10

      أثناء البط لة ثي ا اا أجد سع بة سا امألاب ق ا اما  11

      نجاحا يعماد  اى اجه دي  لي   اى الحظ  السدسة 12

      ااع  باجحباط لعد  ا اساة  ائاما  اى الااا  ة سا البط جت الألا جية   13

         اا يحدث لا سا البط لة ن  نميجة مألطيطا 14

      الحياا ب   اا سيها مبمحق اا أحيانا 15

      سع بة سا مسحيح ا ألطاء الما أقص سيها أثناء الاناسبةأجد  16

      أماب  انماادات الجاه   لابم ى أدائا ب  ح اعن ية  الية 17

      مأثي ي  عيف  اى ا حداث الما ماص لا 18

      أبمطيص المح   سا اج ى أا   حياما 19

      أألاى الفا  قب  اا مبدأ البط لة 20

      أمح   سا  ياا  غ با  ند الفا   أبمطيص مألطا الفا  ببه لة    21

      اعظ  أ قات حياما م يص سا أناطة لي  لها اعنى 22

      الح جة أثناء ا داء تأح  المحدي  ابمامص بالاحظا 23
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 (   9)ملحق 

 تحاد الجمناستك الفني كافة ل االندية والمراكز التدريبية في المحافظات 
 الوظيفة اسم املدرب االســـــــم مركز التدريب ت         

 مدرب احتاد اياد امر اهلل عبد العزيز مركز تدريب املثنى 1

 رئيس احتاد اربيل كامران شهاب حسني مركز احتاد اربيل 2

 مدرب اول عماد حسني ياسني نادي دياىل 3

 مدرب نادي املوصل بسام مهدي مركز نينوى 4

 مدرب اول امين مطرود مركز احتاد ميسان 5

 مدرب ناشئني نهاد جلوب نادي مدينة الصدر 6

 مدرب منتخب وطين موفق جبار احتاد الرصافة االوىل 7

 مدرب منتخب وطين ثائر جبار حافظ احتاد واسط 8

 مدرب تربية امحد اديب مهدي مركز تربية النجف االشرف 9

 مدرب تربية امنار رعد جاسم االوىل تربية بغداد الرصافة 10

 مدرب تربية ناظر دنيف حممد مركز تربية ذي قار 11

 مدرب ثاني حيدر زيدان كاظم نادي تربية ميسان 12

 مدرب منتخب عمار مهدي صاحل نادي تربية بابل 13

 مدرب اول امحد جنم عبد اهلل منتخب تربية صالح الدينمركز     14

 مدرب اول سامل كريم عبد اهلل كركوكنادي تربية  15

 مدرب منتخب تربية هادي حسن مبارك نادي تربية البصرة 16

 مدرب اول حممد جاسم جعفر مركز تربية كركوك 17

 مدرب منتخب فواز عباس عبد منتخب تربية واسط 18

 مدرب اول تربية حممد ناصر مقنن مديرية تربية ميسان 19

 مدرب منتخب اول للناشئني قصي خليل فرحان مركز تربية االنبار 20

 مدرب اول عمار عبد احلسني نادي الديوان مركز تدريب 21

 مدرب اول حممد حسن خضري مركز تدريب املثنى 22
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Abstract 

Guilt and Mental Toughness and their relation with the 

arrangement of the players' results on the ground movements mat 

in Artistic Gymnastic  

        Researcher                      Supervisor                          Supervisor 

Sanariya J. Mahmood      PhD. Ghazi S. Mahmood      PhD.Furat J. Saadallah 

********************************** 

The thesis contained five chapters : Chapter One includes: 

Introduction and Significance of the study \  The development of human 

societies depends on the level of caring to human development which is one of the 

most important bases in the general development , what is more , one of the 

matters that helps in good dealing with the individuals , to achieve the best results 

and reaching the ranking stages and to achieve the aimed goals  , is knowing the 

psychological powers that affects the behaviors and responses of the individuals , 

like guilt and mental toughness. Guilt is related to something done by the 

individual but neither his conscious nor the morals accept it. It is a state of 

instability and worry . While from the sport point of view, this state arises when 

the individual is not content with his performance and not achieving the required 

degree of success ; thus he feels that he should  correct himself and review what 

faults he has done , because regret is a moral correct necessity to get the individual 

get rid of his wrongs and not to reach the illusive regret which his thinking and 

making him exaggerate his mistakes  , and this may affect the future performance . 

The individual who feels guilty , feels worried because of his committing many 

mistakes whether he really committed those mistakes or just imagine committing 

them .  

Mental toughness is to be considered as one of the personal factors and features 

which affect positively in developing the performance level and achieving sport 

triumphs . This is so , because there are many difficult situations that face the 

sportsmen and result in many obstacles in the way of the achievement and at the 

same time it is to be considered as a motivator in facing the challenges, discovering 

the strengths and the ideal challenge to reach the desired levels . One of its 

requirements is the link between a movement and another accompanied with music 

and featured with difficulty in performance . The results that are given for each 

participant is accounted according to the beauty of the movement and the great link 

between a movement and another. All the difficulties of the ground series due to 

the psychological state which has direct influence on the players results.  
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Therefore , the significance of this study lies in guilt and mental toughness found 

in the sport personality to that part of human behavior , predicting it and 

controlling its affects and results.   

 

The problem Find / Search where the problem lies the lack of psychological 

studies include finding the relationship between guilt and mental toughness arrange 

the results of the players in the sport of artistic gymnastics on the table ground 

movements, as well as lack of attention to the psychological indices for the players. 

As noted researcher of the phenomenon of guilt when the players and that will be 

its negative as it can be disposed of easily when some of the players and he wanted 

researcher find a scale to see the reality of this phenomenon when players in the 

sport of gymnastics, and so for the hardness psychological a variable gives positive 

indications pushing to improve the level of performance and therefore a good that 

can get rid of guilt quickly and has a hardness psychological be the best and expect 

to get positive results, and therein lies the problem of the research in the 

construction of two scales Iraqis to get to know these phenomena that the standards 

are available do not fit the research sample, a view unanimously agreed, experts 

study and then identify the relationship of these phenomena (guilt, mental 

toughness) and its results players Paljmanacetk the areas on the table technical 

ground movements. 

The objectives of the research are 

1 - building measure of guilt to the artistic gymnastics players . 

2 - Building mental toughness scale artistic gymnastics players . 

3 - Know the relationship guilt arrange the results of the players on the table    

ground movements in the artistic gymnastics           . 

4 - Know the relationship of mental toughness arrange the results of the players on 

the table ground movements in the artistic gymnastics            . 

5 - guilt and mental toughness and its relationship Petrab results Allaabn ground 

movements on the table in artistic gymnastics                      . 

One of the main hypotheses are                           : 

1- There is a correlation between the level of guilt areas and the results of the 

players in the artistic gymnastics on the ground movements Mat 

2- There is a correlation between the level of mental toughness areas and the 

results of the players in the artistic gymnastics on the table ground movements . 

The field included HIV / ambition of a training clubs and centers in Iraq, 2012 

Championship in artistic gymnastics                  . 

The temporal area / represents in the period 01.10.2012 to 23.06.2013 . 

The spatial domain / lounge Samir Khamas / Baghdad, a sports activity / Kirkuk. 
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The second section / has included the following themes (the concept of guilt, 

schools and theories of guilt, the evolution of guilt, feelings of guilt and its effects 

on athletes , guilt with players gymnastics , the concept of rigidity mental 

toughness psychological theories rigidity psychological , personality traits with 

hardness psychological , public benefits for mental toughness of the players 

gymnastics , mental toughness and sports performance , the development of 

gymnastics , gymnastics practice methods , Mat ground movements , the benefits 

of sport gymnastics has included door on six previous studies ) 

Part III / has included a research methodology and procedures of the field , as it 

used the descriptive manner Survey for Mlamth nature of the problem and the 

sample consisted of 170 players from clubs and training centers in the sport of 

gymnastics Lama and methods of collecting information are ( sources and 

references Arab and foreign , form dump data and information , the scale of guilt, a 

measure hardness psychological ) either means statistically , it has been limited to 

the use of the system (SPSS) for data processing statistically were used following 

laws according to their names (arithmetic mean , standard deviation, mis standard , 

coefficient of sprains, Pearson correlation coefficient , chi square - Ca 2 , the 

mediator , t-test for independent samples in equal numbers , the law of moral 

significance , the Cronbach alpha coefficient , Spearman coefficient - Brown ) 

 

The fourth door / has included viewing the results and analyzed and discussed 

and method of use factor analysis for each measure of guilt and mental hardness 

scale and arrange the results of the players in the artistic gymnastics in order to 

achieve the objectives of the research                      . 

The Title V / has included the following main conclusions : 

1 - building measure seemed to be a sense of guilt artistic gymnastics in Iraq and 

by ( 61 ) and paragraph in accordance with the basis of the scientific and research 

to build a psychological scales                        . 

2- Has been reached to build mental toughness scale of artistic gymnastics players 

in Iraq and by ( 44 ) and paragraph in accordance with the basis of the scientific 

and research to build the psychological scales              . 

3- Show that with mental toughness of the players Mat movements in the artistic 

gymnastics floor to have a positive impact on the levels of guilt and how they 

relate to the results of the players in the sports leagues . 

4- Results showed that psychological phenomenon ( guilt ) is often Tathiraha 

during and after the performance of the players in the sports leagues and mental 



5  

  
toughness play different roles in modifying the level of guilt to the players before 

and during the performance of the players             . 

 

One of the most important recommendations were as follows            : 

1- Necessity of gymnastics coaches in Iraq during the periods of preparation and 

competitions in guidance and psychological preparation and to identify the level of 

guilt of the players                             . 

2- Need to pay attention to the psychological side and entered in the annual 

training curriculum and the appointment of specialists, psychologists and sports 

psychology so as to be next to the player during the tournament or competition and 

provide them with psychological skills to cope with stressful events during the 

tournament. 

3- A measure of mental toughness and a sense of guilt on the different studies and 

different individual games exclusively                     . 

4 - give lectures to identify athletes need of mistakes and how to overcome them , 

as well as psychological factors , and we should not reduce the level of positive 

ideas of rationality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


